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مستوى فاعلية اإلدارة الصفية
لدى معلمي المرحلة األساسية في
مدارس محافظة إربد من وجهة
نظر مديريهم
:امللخص

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى فاعلية اإلدارة الصفية لدى معلمي املرحلة األساسية يف
 واملؤهل، وكذلك الكشف عن أثر املتغيرات (الجنس،مدارس محافظة إربد من وجهة نظر مديريهم
 وعدد سنوات الخبرة) يف تقديرات املديرين ملستوى فاعلية اإلدارة الصفية لدى،العلمي
 استخدم املنهج، ولتحقيق أهداف الدراسة.) مديرًا ومديرة243(  تكونت عينة الدراسة من.املعلمين
 أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى فاعلية اإلدارة.) فقرة32(  واستبانة تكونت من،الوصفي التحليلي
 املؤهل، ولم تظهر نتائج الدراسة أثرًا للمتغيرات (الجنس.)الصفية لدى املعلمين جاء (مرتفعًا
. سنوات الخبرة) يف تقديرات املديرين ملستوى فاعلية اإلدارة الصفية لدى املعلمين،العلمي

. محافظة إربد، مديرو المدارس، معلمو المرحلة األساسية، فاعلية اإلدارة الصفية:كلمات مفتاحية
The Effectiveness of Classroom Management Level among Basic Stage Teachers in Irbid
Governorate Schools as Perceived by Their Principals
Abstract:
This study aimed at investigating the effectiveness of classroom management level among basic
stage teachers in Irbid governorate schools as perceived by their principals, and to investigate the
impact of the variables (gender, qualification, and the years of experience) in principals’ estimations
of the effectiveness of classroom management among basic stage teachers in Irbid governorate
schools. The sample of the study consisted of (243) principals. The descriptive analytical
methodology and a questionnaire consisted of (32) items were used. The results showed that the
effectiveness of classroom management level among teachers was (high). In addition, it showed that
there were no effect for all variables (gender, qualification, and the years of experience) in
principals’ estimations for the effectiveness of classroom management level among teachers.

Keywords: The Effectiveness of Classroom Management, Basic Stage Teachers, Schools Principals, Irbid
Governorate.
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المقدمة:

تطورت النظرة إلى المعلم والوظائف التي يقدمها ،حيث اهتمت النظم التربوية الددثةة عداةداوف وامقةا لمتطلاةات العحةر الدةالي
ال ة ا ات ةةم عتنةةور المعرا ة  ،ومحةةاور الدحةةو اليهةةا ،ومةةا تميةةج عةةالتطور الت نولةةومي ،ل ة لر لةةم يعةةد وور المعلةةم يقتحةةر الةةى ق ة

ةر ومرط مةدا لطلاتةه ،ويةومههم دةو التا يةر ا عت ةارا،
المعرا وتلقينها للطلا عحورة مطي اد ة ،،عة بحةاط مطالماةا بو يمةوو مي ما
ومداج لهم لل شف ان إعداااتهم ،ل ي يحاط التعليم بكةر متع  ،وي اادهم دو ح المشمالت التي توامههم اي الدياة.
ما
وتشةةم املية التعلةةيم الحةةاي املية تاااة إي ةةاعي عةةين المعلةةم وبلاتةةه ،ويمةةوو هة ا التاااة مةةن نةةال

شةةابات منظمة

با مناسا تعم اإلوارة الحاي الى تهيئتها .وتؤثر الايئ التي يددث ايهةا الةتعلم اةي ااالية املية
ومددوة ت تلجم ظروف مًا وطرو م
التعلم ا ها ،واي الحد النا ي للطلا  ،ادذا وا ت الايئ التي يددث ايها التعلم ت لطي  ،ادو ذلةر ثةؤثر اةي طةحةي الطلاة مةن
مه  ،واي واي تااالهم مع الموقةف التعليمةي مةن مهة بنةرت .ويتعةرل الطالة ،اةاوة كت ةاا اةدو مةن المهةارات وا ت اهةات،

مةة ا ا اةةااذ الة اتي ،والمدااظة الةةى النظةةام ،وتدمة الم ةةؤولي  ،والةقة عةةالناع ،وبسةةالي ،العمة التعةةاو ي ،وبةةر التعامة مةةع
اآلن ةرين ،واحت ةرام راخ اآلن ةرين ومشةةاارهم ،وي تطيةةع الطالةة ،اكت ةةاا مة ة ه ة ف ا ت اهةةات إذا مةةا اةةا

اةةي بموائهةةا ،وبسةةهم اةةي

ممارستها وهمة ا ،امةن نةال اإلوارة الحةاي يمت ة ،الطالة ،مةة هة ف المهةارات وا ت اهةات اةي حالة م اراةاة المعلةم لهةا اةي إوارتةه
لحاه (المةالاي.)2014 ،

واملي التدريع الحاي املية الةى قةدر اةا مةن ا،همية  ،اهةي املية تاااة إي ةاعي عةين المعلةم وبلاتةه ،وتاةدو بهمية هة ف

العملية عوحةةو مةةن نةةال النشةةابات المنظمة والمدةةدوة التةةي يقةةوم عهةةا المعلةةم وبلاتةةه وانة الحةةف ،ومةةن نةةال مةةا ت ةةتلجمه مةةن
إو الايئ التي يددث ايها التعلم تؤثر اي الحد النا ي للطلا  ،واي ااالية
ظروف وطروذ ت عى اإلوارة الحاي إلى تهيئتها؛ إذ ّ
ةدوا مةةن المهةةارات وا ت اهةةات ،مةة ا المدااظة الةةى النظةةام ،وا اةةااذ
املية الةةتعلم ذاتهةةا .ومةةا بو الطالةة ،اةةي العةةاوة يمت ةة ،اة م
ال اتي ،والةقة عةالناع ،وتدمة الم ةؤولي  ،واحتةرام با ةار اآلنةرين و رائهةم ومشةاارهم ،وبةر التعامة مةع اآلنةرين ،وبسةالي ،العمة

تم مراااة المعلم لها اي إوارته لحاه (ارج.)2006 ،
التعاو ي ،وي تطيةع الطال ،اكت اا مة ه ف ا ت اهات إذا ّ
عد رويجة بساسي من روائج العملي التربوي  ،ع هةو بسةاا العملية ومدورهةا الاااة  ،و و
بو المعلم ُي ّ
ويرت مدااظ (ّ )2006
با إحال بو تطوير بو ت دثد اةي العملية التعليمية ثناأةي بو ثاةدب عةالمعلم؛ إذ تربية ميةدة عةدوو معلةم ميةد ،ميةر بو الةدام اةي
احةر المعلومةةات لةةم يعةد يشةةم المحةةدر الوحيةد للمعراة ؛ إذ تعةةدوت محةاور المعراة وبةةر الدحةو اليهةةا ،وبحةةاط وور المعلةةم

وحيدا للمعرا .
ما
ملقنا
طا وم هالم عين الطلا ومحاور المعرا  ،وبحاط
وسي م
مومها للطلا بكةر منه م
ومحدر م
م
ومةةع ا،همي ة ال اةةرت للمعلةةم اةةي تةةواير المنةةا ،الحةةاي الاعةةا  ،إ بو مهةةووف و مما اتةةه ،يممةةن ا سةةتااوة منهةةا ووو ومةةوو
ات اف إي اعي من الطلا دو املي التعلم؛ ،و ذلر ا ت اف ي ه الى المعلم القيام ععملي التااا لدت الطلا  ،التةي ت ةوو بسا مسةا

اي تواير منا ،حاي اعا (طةي العيةد .) 2017 ،وبة لر ،تدتةاج املية إوارة الحةف إلةى معلةم ذا ناةرة اةي إوارة حةاه يأيةر اةي

ات اه ةةات بلات ةةه إي اعمي ةا د ةةو املي ة ال ةةتعلم؛ اه ةةو يدا ةةج اق ةةو المتعلم ةةين د ةةو التا ي ةةر اإلع ةةدااي ،ويأ ةةرا ا ةةيهم ا ت اه ةةات والق ةةيم
اإلي اعي مةن نةال الوسةائ وا،سةالي ،التةي ي ةتةدمها المعلةم اةي إوارة حةاه (الياسةين والم ةيليم .)2014 ،ويقةوم مةدثرو المةدارا
عدور ااا اي ه ا الم ا عما يقدمو ه من وام للمعلمين عالم ائ المتعلق عالااط الحاي ،حيث ثنتج ان ه ا الدام طعور لةدت
المعلمين عالةق وا،من وال يطرة الى الموقف التعليمي (.)Blase & Kirby, 2009

واإلوارة الحاي ترت ج إلى بحو المي و ظريات تربوي " ،اهي ع لر الم وان ،يدرص المعلمةوو الةى اإللمةام عتلةر ا،حةو

والنظريةةات ،والعمة الةةى تطايقهةةا وان ة الحةةف؛ حتةةى يمةةوو الحةةف عيئ ة تعليمي ة ماذع ة  ،ول ةةي يمةةوو المعلةةم ام مد ةا اةةي تدري ةةه
و وارته للموقف التعليمي" (العماثرة.)17 ،2002 ،
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يقتحةةر الةةى املية حةةاط الطلاة وال ةةيطرة الةةى م ريةةات الدحة  ،وا لتةجام عتعليمةةات المعلةةم ومةةا

ث تحورف الاعض ،ع ثتعدت ذلر عمةير؛ اهةي تعمة الةى تنظةيم الايئة الماوية للأراة الحةاي ع ميةع مدتوياتهةا ،ومةن عينهةا الوسةائ

المعين والتقنيات التعليمي  ،وتهتم عتواير المنا ،ا متمااي والنا ةي للطلاة ؛ لاةماو حةدوث العملية التعليمية عحةورة اعالة  ،واتاةار

ا،سلوا ا،مة إلوارة الحف (الدريرا.)2010 ،
وتةتلاةةت تعرياةةات اإلوارة الحةةاي عةةانتالف المةةدان والنظريةةات التةةي تانةةت ه ة ا الماهةةوم ،حيةةث حةةدوها ععةةض التربةةويين اةةي

المدااظة الةةى النظةةام وانة الأراة الحةةاي  ،اةةي حةةين اةةدها نةةروو عح هةةا إمةراخات تةةوار الدرية للمتعلمةةين ،وهنةةا مةةن ثةةرت ب هةةا

م موا من الممارسات المنه ي وميةر المنه ية التةي يمارسةها المعلةم وانة الأراة الحةاي (الجمةو والمداميةد .)2007 ،اماهةوم
مقتحر الى إمراخات الااط وحاة النظةام ،عمةا يماة هةدوخ المتعلمةين اةي الأراة الحةاي ،
ما
اإلوارة الحاي اي التربي التقليدي واو
و ا ا الم ا بمام الم علم اي ق المعلومات ا طالقا من النظرة التقليدي التي تنظر إلى التعليم الى ب ه املي تلقةين ،والمعلةم هةو
الناق للمعرا والمعلومات ،عيد بو النظرة لعملية الةتعلم اةي ظة التربية الددثةة تأيةرت لتشةم مميةع الةطةوات واإلمةراخات الال مة
لاناخ عيئ حاي مناسا لعمليتي التعلم والتعليم (هاروو.)2003 ،

ويةةرت الةليل ةةي ( ) 2005بو اإلوارة الح ةةاي اا ةةارة م موا ة م ةةن ا ،م ةةاذ الح ةةاي الت ةةي ي ةةتةدمها المعل ةةم لت ةةواير عيئ ة تعليمي ة

مناسةةا  ،والمدااظة الةةى اسةةتمرارها عمةةا يممنةةه مةةن تدقيةةي ا،هةةداف التعليمية المنشةةووة ،وهةةي تشةةتم الةةى م مواة مةةن النشةةابات
والعالقات اإل ا ي ال يدة التي ت ااد اي إي او مو تعليمي وامتمااي اعا .
واةةي ال ةةيا

ا ةةه ،ثةةرت الةةي ( ) 2006بو اإلوارة الحةةاي ااةةارة اةةن امليةةات تهةةدف إلةةى تةةواير تنظةةيم اعةةا وان ة الأرا ة

الحاي من نال ا،اما التي يقوم عها المعلم ،وتواير الظروف الال م لددوث التعلم اي حةوخ ا،هةداف التعليمية التةي سةاي بو

ح ةةدوها عوح ةةو ا ةةي إح ةةداث تأيية ةرات مرموبة ة ا ةةي س ةةلو المتعلم ةةين تتا ةةي وثقااة ة الم تم ةةع الة ة ا ثنتم ةةوو إلي ةةه م ةةن مهة ة  ،وتط ةةوير
إمما ياتهم إلى بقحى حد مممن اي موا  ،طةحياتهم المت امل من مه بنرت.

ةيدا مناسة مةاا،
وتهةةدف اإلوارة الحةةاي إلةةى اسةةتةدام الم ةوارو الاش ةري والم ةوارو الماوي ة المتاح ة وان ة الحةةف اسة
ةتةداما رطة م
م
والعم الى تن يي وااة ال هةوو الما ولة مةن المعلةم وبلاتةه وتوميههةا دةو تدقيةي بهةداف التعلةيم والةتعلم ،وذلةر عتةواير مةو حةاي
إي ةةاعي ت ةةووف المداة والعالقةةات اإل ةةا ي  ،ي ةةااد اةةي التاااة اإلي ةةاعي ،ويعم ة الةةى تعجيةةج ال ةةلو المرمةةوا ايةةه لةةدت الطلا ة ،

وحة ف ال ةةلو م يةةر المرمةةوا ايةةه لةةدثهم ،ممةةا ثةةؤوا إلةةى حاة النظةةام ،وتنظةةيم وااة الةاةرات التعليمية المناسةةا لم ةةتويات الطلاة
عحورة تؤوا إلى تقدمهم دو تدقيي النتامات التعليمي المنشووة (ارج وحارا.)2003 ،

مما ساي ،ثرت الااحةاو بو ماهوم اإلوارة الحاي يشم م موا من النشابات التي تهدف إلى إي او وتنمية االقةات إ ةا ي

موا من التواح اإل ا ي وان الأرا الحاي ونارمها.
عين المعلم والمتعلمين ،وبين المتعلمين ععاهم م
ععاا ،مما ثهيئ م
ويشير الياسين والم يليم ( )2014إلى بو اإلوارة الحاي حظيت عاهتمام الااحةين ،حيث تظهةر اااليتهةا اةي وحةو ا،هةداف
التعليمي ة ومرو تهةةا اةةي تدقيقهةةا ،وبو المةةتعلم هةةو مدةةور العملي ة التعليمي ة  ،وبو وور المعلةةم يممةةن اةةي م ةةاادة بلاتةةه الةةى تدم ة

م ةةؤولي تعلمهةةم ،والتعايةةر اةةن با ةةارهم ،واهتمامةةه عةةالارو الاروية عةةين المتعلمةةين ،وبو ت ةةوو الت نولوميةةا مةةجمخا مةةن الايئة الحةةاي ،
بسلوبا من بسالي ،التدريع ،وتاعي بسالي ،تنمي التا ير ،والتا ير اإلعدااي والناقد والعحف ال هني .ومة هة ف الايئة الحةاي
و م
يمم ةةن بو تظه ةةر إ ا ةةي حال ة وم ةةوو معل ةةم و ةةاخ يمتل ةةر المه ةةارات اإلواري ة والمهني ة والمعراي ة وا،كاويمي ة واإل ةةا ي وا متمااي ة

وال لووي  ،وه ا يعني حماو وموو معلةم اعةا ثةؤمن عالةحةائل وال ةمات سةالا الة ور ،ويعمة الةى تطايقهةا وتطويرهةا مةا بممنةه
ذلر.

وتعتمد ااالي اإلوارة الحاي الى النمط اإلوارا ال ا ي ةتةدمه المعلةم وانة الحةف ،اتةجواو هة ف الااالية ولمةا تدةو المعلةم

مةةن الةةنمط التقليةةدا المعتمةةد الةةى ع ةةط الناةةوذ والقةةوة والهيمن ة اةةي إوارة الحةةف إلةةى اسةةتةدام اسةةتراتي يات حدثة ة اةةي إوارة العملي ة
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التعليمي  ،وما بو ه ا التدو اي النمط إلى ب مةاذ بكةةر ا اتا محةا ثةؤوا إلةى يةاوة تعلةم الطلاة وتواحةلهم الحةاي ،و ك ةاعهم مهةارات
التواح ة الال م ة للديةةاة المدرسةةي  ،وتةةوميههم دةةو القية ام عالنشةةابات الال م ة لتدقيةةي ا،هةةداف المنشةةووة (ااةةد المقحةةوو2003 ،؛

تماما ،ادو التدريع الاعا
الديل  .)2005 ،والى النقيض م
).)& Jones, 2012

يممن بو يددث اةي الحةاوف الد ارسةي المةدارة عشةم سةيئ Jones

ويرت الادرا ( )2005بو هنا م موا من ا ،ماذ اإلواري التي يمارسها المعلموو وان مرا الحف ،ومةن هة ف ا ،مةاذ

ما يحتيا

 .1الةةنمط الت ةةلطيا واةةي ه ة ا الةةنمط يمةةوو المعلةةم م ةةتأ مًا لمرو ةجف ،ايمةةوو هةةو الدةةاكم اآلمةةر بثنةةاخ الدح ة  ،وي ةةتاد ع بريةةه،
وي ةةتةدم العقةةاا واإلرهةةاا ،وي ةةيطر الةةى م ريةةات الدحة ووو بو يشةةر بلاتةةه ،اهةةو الة ا يةطةةط ،وياةةع ا،هةةداف،
ويقةةرر ا ،شةةط الحةةاي ووو الرمةةور آلراخ الطلاة ومقترحةةاتهم ،ايمةةوو ا تحةةا عينةةه وبةةين بلاتةةه اةةي ات ةةاف واحةةد ،ويمةةوو

ميا م للتلقين.

الطلاة

 .2النمط الديمقرابيا وايه ُيشر الطلا اي إعةداخ ربثهةم ،وتُدتةرم مشةاارهم ،ويةةي المعلةم عقةدرات بلاتةه ،حيةث يعةي
اي ظ ه ا النمط اي مو ماعم عالمدا المتااول  ،وحري التعاير ،وما تتا ارص الت ااؤ للطلا  ،وت ةوو املية التواحة

مااوئا اي التعلم ،حيث يطةر ا،سةئل الةى معلمةه ،وينتقةد
عين المعلم وبلاته ثنائي ا ت اف ،وي مط ايها بو يموو الطال،
م
عحورة موحواي اي إبار من ا حترام المتااو .

اهال ،ويعطي الدري ال املة للطلاة  ،وهة ف الدرية تحة إلةى
 .3النمط الاوحوا (الت ياي)ا واي ه ا النمط يموو المعلم مت م
حةةد الت ةةي ،واإلهمةةا  ،ويعتمةةد ايةةه الطلا ة ولميةا الةةى معلمهةةم الة ا تمية قياوتةةه للاةةعف ،ممةةا ثةةؤوا إلةةى تةةدهور حةةا ت
التااا عين المعلم وبلاته ،ووةرة المشمالت وان الحف.

ممةةا سةةاي ،ثةةرت الااحةةةاو بو الةةنمط الةةديمقرابي اةةي اإلوارة الحةةاي هةةو الةةنمط الاعةةا ال ة ا يااةةله الطلا ة اةةي معلمةةيهم حتةةى
ةر
ح ةا مت اائ ة اةةي المناا ة المشةةروا عةةين الطلا ة  ،ويتةةر بثة ما
يدةةدث الةةتعلم ،وتتدقةةي ا،هةةداف التربوي ة التعليمي ة  ،ومةةا ب ةةه ثةةوار ار م
اعيا اي اوا الطلا  ،ويؤود المشارو والتعاوو ايما عيةنهم ،ويةداوهم إلةى تدمة الم ةؤوليات والةداار اةن القة اررات المتةة ة ،ومةا
إي م
ب ه يعمي الرما والدااعي للتعلم ،وذلر ع ا ،توار اوام ا ستقرار اي بمواخ ومنانات التعلم الحاي.
الدراسات السابقة:

توح ة الااحةةةاو إلةةى اةةدو مةةن الد ارسةةات ال ةةاعق ذات العالق ة عمهةةارات اإلوارة الحةةاي  ،حيةةث مةةرت ارحةةها واقةةا لت ل ةةلها

الجمني من ا،قدم إلى ا،حدث والى الندو اآلتيا

بمرت مةوويلي ) (Mokhele, 2006و ارسة هةدات إلةى تعةرف بسةااا حةعف العالقة عةين المعلةم والمةتعلم ،ووياية المدااظة

الى ا اااذ الحاي اي المدارا الةا وي الدمومي اي منوا باريقيا عاستةدام المنهج النواي عحسلوا و ارسة الدالة لةة ()12-8

معلمةا اةةي ( ) 14مدرسة مةن المةةدارا المدةةدوة ،و مةراخ مقةةاعالت مةةع المعلمةةين لتقةديم معلومةةات اةةن م ةحل الاةةاط الحةةاي ،ووياية
المدااظة اليةةه اةي الحةةاوف الد ارسةةي  .بظهةرت تةةائج الد ارسة بو بسةااا حةةعف العالقة عةين المعلةةم والمةةتعلم تشةم

قةةل المعراة

ايمةةا ثتعلةةي عاةةدائ العقةةاا الاةةد ي ،واسةةتةدام القةةوة إلرسةةاخ سةةلط المعلةةم .ومةةا بظهةةرت النتةةائج بو المعلمةةين النةةامدين اةةي إوارة سةةوخ

ال ةةلو الحةةاي يدةةااظوو الةةى االقةةات ميةةدة مةةع المتعلمةةين ،ويش ة عوو ا اةةااذ ال ة اتي ،و ط ة ار بوليةةاخ ا،مةةور وبق ةراو المةةتعلم
والمتعلمين اآلنرين اي التعليم.

بمةةا و ارس ة ال ميل ةةي وال اةةورا ( ) 2009اه ةةدات التع ةةرف إلةةى عع ةةض العوام ة المةةؤثرة ا ةةي اإلوارة الح ةةاي لةةدت باا ةةاخ الهيئ ة

التعليمية اةةي المةةدارا الةا وية اةةي مدااظة القاوسةةي عةةالع ار  ،ومةةا سةةعت إلةةى ال شةةف امةةا إذا وةةاو هنةةا اةةرو اةةي تقةةدثرات باةراو

العين ة لم ةةدت سةةيطرتهم ال ةةى تلةةر العوام ة تعةةجت إل ةةى متأي ةرات (ال ةةنع ،والتةحةةل ،و ةةور المدرس ة ) .ت و ةةت اين ة الد ارس ة م ةةن
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معلما ومعلم من العاملين اةي المةدارا الةا وية اةي مدااظة القاوسةي  .ولتدقيةي بهةداف الد ارسة  ،اسةتةدم المةنهج الوحةاي
( )280م
التدليلي ،واستةدمت ا ستاا ل مع الايا ات الال م  .عينت تائج الدراس بو المعلمين والمعلمات ثتدمموو اي العوام المةؤثرة اةي
اإلوارة الحةةاي  ،ويقللةةوو مةةن بثرهةةا عحةةورة وايةرة .ومةةا بظهةةرت النتةةائج ومةةوو بثةةر لمتأيةةر ال ةةنع اةةي تقةةدثرات باةراو العينة  ،ولحةةالط
المعلمات ،ووموو بثر لمتأير ور المدرس  ،ولحالط مدارا اإل اث ،وادم وموو بثر لمتأير التةحل.

وبمةةرت الحةةماوا ووا ةةوم واريدةةات ( ) 2009و ارس ة هةةدات التع ةةرف إلةةى واقةةع ممارس ة المعلمةةين مه ةةارات حا ة النظ ةةام و وارة

الحاوف ،وو لر ال شف ان بثر المتأيرات (ال نع ،والمؤه العلمةي ،والةاةرة التدري ةي ) اةي تقةدثرات باةراو اينة الد ارسة لم ةتوت

ممارسةةتهم تلةةر المهةةارات .ت و ةةت اين ة الد ارس ة مةةن ( )180معل مم ةا ومعلم ة ممةةن يعملةةوو اةةي مدةةااظتي مةةر وا لةةوو .ولتدقيةةي
بهةةداف الد ارسة  ،اسةةتةدم المةةنهج الوحةةاي التدليلةةي ،وا سةةتاا ل مةةع الايا ةةات الال م ة  .بظهةةرت تةةائج الد ارسة بو م ةةتوت ممارس ة
إححائيا اي تقدثرات
تاعا ،وما بطارت النتائج إلى وموو ارو وال
م
المعلمين والمعلمات مهارات حا النظام و وارة الحاوف ماخ مر م
باةراو اينة الد ارسة تعةةجت إلةةى متأيةرات (ال ةةنع ،والمؤهة العلمةةي ،وسةةنوات الةاةرة) ،ولحةةالط المعلمةةات ،وحملة المام ةةتير اةةحكةر،
وبحداا الةارة من ( 10 -3سنوات) .

وما بمرت ال مر ( ) 2010وراس هدات التعرف إلى ورمة تطايةي معلمةي المرحلة الةا وية اةي ا،روو لماةاوة اإلوارة الحةاي

معلما ومعلم من
الااال من ومه ظر مدثرا المدارا ،والمعلمين ب ا هم .ت و ت اين الدراس من ( )90ما
مدثر ومدثرة و( )183م
العةةاملين اةةي العاحةةم امةةاو ،و اةةت إلةةيهم اسةةتاا مةةرت تطويرهةةا لأايةةات تدقيةةي بهةةداف الد ارس ة  .عينةةت تةةائج الد ارسة بو معلمةةي
المرحلة الةا وية اةي العاحةةم امةاو يطاقةةوو ماةاوة إوارة الحةةف عدرمة االية  ،واةدم ومةةوو اةرو اةةي تقةدثرات باةراو العينة لدرمة

تطايي المعلمين لمااوة إوارة الحف تعجت إلى متأيرات الدراس (ال نع ،والمؤه العلمي ،وسنوات الةارة).

بما وراس ول ن ( )Wilson, 2012اهدات إلى التدقي من وور مدثرا المدارا اي ت هي تطوير مهارات إوارة الحف لدت

المعلمةةين الماتةةدئين ،وتددثةةد بومةةه ا نةةتالف والتشةةاعه اةةي تحةةورات المةةدثرين والمعلمةةين ايمةةا هةةو مطلةةوا لتطةةوير إوارة الحةةاوف
الاعالة لةةدت المعلمةةين اةةي مقابعة "ومالةةر" منةةوا طةةر و ية تيني ةةي عحمريمةةا .اسةةتةدمت الد ارسة المةةنهج النةةواي عاسةةتةدام و ارسة

الدال ة  ،والمالحظ ة  ،والمقاعل ة طةةاه المقيةةدة اةةي ثالث ة مواقةةع مةتلا ة مةةن مةةدارا المقابع ة  .ت و ةةت اين ة الد ارس ة مةةن ( )3مةةدثرا

معلما من مدارا ( يووا ،وطومر لوف ،ومو يا) .بطارت تائج الدراس إلى بو مدثرا المةدارا اسةتةدموا نمةع
مدارا ،و( )20م
ب ارئ ةةي لت ةةهي تط ةةوير مه ةةارات إوارة الح ةةف ل ةةدت معلم ةةيهم ،وهة ة ف الط ارئ ةةي ،ه ةةيا (التع ةةاوو ،والتواح ة  ،وال ةةدام التعليم ةةي ،ووا ةةم
ا اااذ ،والتطوير المهني).
ومةةا اسةةتهدات و ارس ة القم ة

( ) 2013التعةةرف إلةةى ورم ة ممارس ة معلمةةي الطلا ة الموهةةوبين اةةي الم اركةةج الرياوي ة اةةي ا،روو

،ععاو التدريع الاعا من ومه ظر المعلمين ب ا هم ،وال شف اما إذا واو هنا ارو اي تقةدثرات المعلمةين لتلةر الدرمة تعةجت

إلةةى متأي ةرات (مةةنع المعلةةم ،والمؤهة العلمةةي ،وسةةنوات الةا ةرة) .تحلاةةت اينة الد ارس ة مةةن ( )171معل ممةا ومعلمة مةةن العةةاملين اةةي
المراكج الرياوي  ،و ات إليهم اسةتاا ت و ةت مةن ( )69اقةرة ،تو اةت إلةى ا،ععةاو (التقيةيم ،إوارة الحةف وتنظيمةه وبريقة التةدريع،
التةطيط للتدريع) .عينت تائج الدراس بو ورم ممارس المعلمين ،ععاو التدريع الاعةا متوسةط  ،واةدم ومةوو اةرو اةي تقةدثرات

باراو اين الدراس لدرم ممارستهم تلر ا،ععاو تعجت إلى متأيرات الدراس .

وا ةةي الع ة ار  ،بم ةةرت الممحوح ةةي ( )2014و ارس ة اس ةةتهدات تق ةةويم مه ةةارات إوارة الح ةةف وح ةةاطه ل ةةدت الطلا ة مطاق ةةي ق ةةم

التةةاري اةةي ولية التربية عال امعة الم تنحةري  .ت و ةةت اينة الد ارسة مةةن ( )80بالماةا مطامقةا .ولتدقيةةي بهةةداف الد ارسة  ،اسةةتةدمت
عطاق ة المالحظ ة ل م ةةع الايا ةةات الال م ة  .عينةةت ت ةةائج الد ارس ة ومةةوو ح ةةعف اةةي م ةةتوت بواخ الطلا ة المطاق ةةين اةةي مه ةةارات إوارة
الحةف وحةةاطه ،وبو مقةةررات اإلاةداو المهنةةي لهةةؤ خ المطاقةين

ع ا ،حعف امتالكهم مهارات التدريع المطلوب .

تهيةةئهم (اةةي الوحةةع الةراهن) إلةةى حةةد مةا لممارسة مهنة التةةدريع
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وقةام م ةياا وسا شةةيج ( )Macias & Sanchez, 2015عد ارسة هةةدات التعةرف إلةى با مةةدت تشة م إوارة الحةةف
تدديا لدت الطلا المعلمين الملتدقين اي عر امج إاداو المعلمةين اةي إحةدت ال امعةات الدمومية اةي وولومايةا ،ومةا هةدات
والمناهج م
التعرف إلى الادائ التي من طح ها تد ين مهارات إوارة الحف لدت هؤ خ الطلا المتدربين .ت و ةت اينة الد ارسة مةن ( )34بالماةا

ةر
ةديا نطي ما
من بلا التربي العملي اي ال امع الدمومي اي وولومايا .عينت تائج الدراس بو إوارة الحةف طةملت لهةؤ خ الطلاة تد م
اي حا ادم توار حاط ال لووات مير ال وي  .ومن بمة تد ةين مهةارات إوارة الحةف لةدثهم اقةد وحةعت قوااةد حةاي لمداسةا
بحداا ال لو مير ال وا ،وما مرت ا ستااوة من نارات المعلمين اي الحاوف ا،نرت اي وياي حاط الحف والتدريع.

بما ال ي ( )2017اقد بمرت وراس عهدف التعرف إلى وور اإلوارة الحاي اي التدحي الدراسي لدت الطلا من ومه ظر

معلما من التعلةيم المتوسةط التة اععين لةدائرة التعلةيم اةي حمةام الاةلع عالم ةيل اةي ال اجئةر.
معلميهم .ت و ت اين الدراس من ( )71م
اسةةتةدم اةةي الد ارس ة المةةنهج الوح ةةاي التدليلةةي ،وا س ةةتاا  .بظهةةرت ت ةةائج الد ارس ة بو للتةط ةةيط ال يةةد لل ةةدروا ،والقيةةاوة التربوي ة

مهما اي ياوة م توت التدحي لدت الطلا .
الااال  ،والتقويم التربوا المناس ،ما
وور م
وما بمرت رحواو (مقاو للنشةر) و ارسة هةدات التعةرف إلةى ورمة ممارسة بلاة التربية العملية اةي مامعة اليرمةو لمهةارات
إوارة الحف من ومه ظرهم ،وما سعت إلى تقحي بثر متأيرات (ال نع ،والتةحل ،والتقدثر العام) اةي تقةدثرات الطلاة لدرمة

ممارسة ةةتهم لتلة ةةر المهة ةةارات .ت و ة ةةت اين ة ة الد ارس ة ة مة ةةن ( )284بالما ة ةا وبالا ة ة مة ةةن بلا ة ة التربي ة ة العملي ة ة اة ةةي الاح ة ة الد ارس ة ةةي
 ،2016/2015و ات إليهم استاا ت و ت من ( ) 32اقرة .بظهةرت تةائج الد ارسة بو ورمة ممارسة بلاة التربية العملية لمهةارات
إححائيا تعجت إلى متأيةرات الد ارسة (التةحةل ،و ةور المدرسة  ،والتقةدثر العةام)
إوارة الحف وا ت متوسط  ،وادم وموو بثر وا
م
اي تقدثرات الطلا لدرم ممارستهم مهارات إوارة الحف.
ثالحة مةن نةال اسةتعرال الد ارسةات ال ةاعق ب هةا عدةةت اةي موحةواات مةتلاة  ،اقةد تناولةت و ارسة )(Mokhele, 2006

ا اااذ الحاي ،وتناولت وراسات (ال ميلي وال اورا2009 ،؛ الحماوا و نرين2009 ،؛ Wilson, 2012ال ةمر2010 ،؛

القمة 2013 ،؛ Macias & Sanchez, 2015؛ ال ية  )2017 ،اإلوارة الحةاي  ،ومةا تناولةت و ارسة الممحوحةي (،)2014
ووراس رحواو (مقاو للنشر) مهارات إوارة الحف لدت بلا التربي العملي .

ومن حيث المنهج ،استةدم ععض الدراسات المنهج الوحاي التدليلي ودراس (ال ميلةي وال اةور2009 ،؛ الحةماوا و نةرين،

2009؛ الياسةةين والم ةةيليم2014 ،؛ ال ي ة  ،)2017 ،اةةي حةةين اسةةتةدمت و ارسةةات بنةةرت المةةنهج النةةواي عحسةةلوا و ارس ة الدال ة
كدراس (Mokhele, 2006؛ .)Wilson, 2012

بما من حيث بووات ممع الايا ات ااعض الدراسات استةدم ا ستاا ودراس (ال ميلي وال اورا2009 ،؛ الحماوا و نرين،

2009؛ ال مر2010 ،؛ القم 2013 ،؛ الياسين والم يليم2014 ،؛ ال ي 2017 ،؛ رحواو( ،مقاو للنشةر)) ،وبعاةها اآلنةر
اسةةتةدم المقاعل ة والمالحظ ة كد ارسة (Wilson. 2012؛ الممحوحةةي ،)2014 ،بمةةا و ارس ة ) (Mokhele, 2006ااسةةتةدمت
المقاعل .
وقد باةاو الااحةةاو مةن هة ف الد ارسةات ال ةاعق اةي تطةوير بواة الد ارسة  ،وتددثةد اإلححةائيات المناسةا لهةا ،واةي تا ةير النتةائج.
ومةةا ت الد ارس ة الدالي ة امةةا سةةاقها مةةن و ارسةةات اةةي تناولهةةا موحةةور ااالي ة اإلوارة الحةةاي اةةي المةةدارا التاعع ة لمةةدثريات التربي ة

والتعل ةةيم ا ةةي مدااظ ة إرب ةةد ،وا ةةدوها ثم ةةا ي م ةةدثريات ،حي ةةث تُع ةةد هة ة ف الد ارسةة ا،ول ةةى – ا ةةي ح ةةدوو اب ةةالر الا ةةاحةين -م ةةن حي ةةث
موحواها التي بمريت اي ه ف المدثريات.
مشكلة الدراسة:

الةةى الةةرمم مةةن بهمية تممةةين المعلمةةين مةةن المهةةا ارت اإلوارية والتدري ةةي التةةي يدتامو هةةا اةةي بواخ المهمةةات المنوبة عهةةم اةةي

الموق ةةف التعليم ةةي وان ة الح ةةف ،إ بو م ةةا ثتلق ةةاف المعلم ةةوو

س ةةيما ح ةةدثةي التعي ةةين م ةةن إرط ةةاوات وتوميه ةةات ا ةةي وياي ة إوارته ةةم
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أ.ريم العبد هللا ،أحمد رضوان

للحةةاوف مالماةا مةةا ت ةةوو مدةةدووة ،وت ةةوو ماربة اةةي النظرية  ،وتاتقةةر إلةةى الممارسة العملية وانة الحةةف (.)Siebert, 2005
وبطةار مةو ج ) (Jones, 2006إلةى بو  %82مةن المعلمةين الماتةدئين يعةا وو حةعماا اةي مهةارات إوارة الحةف ،وبو إوارة الحةف
تشم اقا بمام ةاحهم المهنةي ،إذ إو الاةرامج ال امعية إلاةداو المعلمةين تممةن هةؤ خ الطلاة المعلمةين المتةدربين عحةورة ميةدة
من مهارات إوارة الحف (Angelle, 2002؛ الممحوحي2014 ،؛ رحواو (مقاول للنشر)) .ل ا ،ادو مشةمل الد ارسة تتدةدو اةي
اإلماع ان ال ؤالين اآلتيينا

 .1ما م توت ااالي إوارة الحف لدت معلمي المرحل ا،ساسي اي مدارا مدااظ إربد من ومه ظر مدثريهم؟

 .2هة تومةةد اةةرو اةةي تقةةدثرات مةةدثرا المةةدارا اةةي مدااظة إربةةد لم ةةتوت ااالية إوارة الحةةف لةةدت معلمةةي المرحلة تعةةجت إلةةى
متأيرات (ال نع ،والمؤه العلمي ،وسنوات الةارة)؟

أهداف الدراسة:

سعت الدراس إلى تدقيي ا،هداف اآلتي ا

التعرف إلى تقدثرات مدثرا المدارا لم توت ااالي إوارة الحف لدت معلمي المرحل ا،ساسي اي مدارا مدااظ إربد.
.1
ّ
 .2ال شف اما إذا واو هنا ارو اي تقدثرات مدثرا المدارا اةي مدااظة إربةد لم ةتوت ااالية إوارة الحةف لةدت معلمةي
المرحل تعجت إلى متأيرات (ال نع ،والمؤه العلمي ،وسنوات الةارة).

أهمية الدراسة:

تتمة بهمي الدراس اي النقاذ اآلتي ا

موحواا حيوميةا ثةرتاط عةحواخ المعلةم وانة الحةف ،الة ا ثةنعمع بثةرف الةى العملية التعليمية  ،ومنهةا المةتعلم ومتلةي
 .1تناولها
م
للةدم التعليمي عحورة مااطرة.
 .2ت ليطها الاوخ الى واقع م توت ااالي إوارة الحف لدت معلمي المرحل ا،ساسي اي مدااظ إربد.

 .3تقةةديمها تأ ي ة رامع ة إلةةى متة ة ا الق ةرار اةةي و ارة التربي ة والتعلةةيم ومةةدثرا التربي ة اةةي مةةدثريات مدااظ ة إربةةد حةةو واقةةع
معلمي المرحل ا،ساسي من حيث ااالي مهارات إوارة الحف لدثهم.
مصطلحات الدراسة :تامنت الدراس المحطلدات اآلتي ا

مستوى الفاعلية :يعراها الااحةاو إمرائيا عح ها وحف ومي لمقدار وحو ممارسات وباعا معلمةي المرحلة ا،ساسةي اةي مدااظة
إربد المرتاط عممارس مهارات إوارة الحف وتنظيمه إلى ا،هداف المرموة من تلر الممارسات ،ويقاا ه ا الم توت عالدرم ال لية
التي يدح اليها مدثرو المدارا الى استاا الااالي التي مرت إاداوها لأايات تدقيي بهداف الدراس الدالي .

اإلدارة الصفففية" :هةةي مةةا يقةةوم عةةه المعلةةم وانة الحةةف مةةن بامةةا لاظية بو املية مةةن طةةح ها بو تهيةةئ مة مةوا تربوميةا ومنا منةا تعليمميةا
وال من المعلم والمتعلم من علوغ ا،هداف التعليمي المتونةاة التةي مةن طةح ها بو تدةدث تأمية ار دةو ا،ااة اةي سةلو
مالئما ،يممن م
م

الطال( "،حميدة وارا والن ةدا .)234 ،2003 ،وتعةرف إمرائيةا اةي الد ارسة الدالية عح هةا مميةع النشةابات وال ةلووات التةي يقةوم
عهةةا معلةةم المرحلة ا،ساسةةي اةةي المةةدارا التاععة لمدااظة إربةةد لتنظةةيم الحةةف ،و وارتةةه ،وحةةاطه مةةن بم ة تدقيةةي بهةةداف العملية

التعليمي .
اإلدارة الصفية الفعالة" :هي مملة مةن الةاةرات التعليمية والتعلمية مت ةم عاإلي اعية والناةع والاائةدة ،وبعيةدة وة الاعةد اةن الشةملي

التقليدي القائم الى الق وة واإلرهاا والتدمم ع لوويات المتعلم" (الترتورا والقااة.)23 ،2006 ،

المرحلة األساسية :ويقحد عها المرحل التعليمي التي تمتد من الحف ا،و ا،ساسي إلى الحف العاطةر ا،ساسةي ،ومةدة الد ارسة

ايها  10سنوات ،وهي مرحل إلجامي .
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حدود الدراسة:

اطتملت الدراس الى الددوو اآلتي ا

الحدود الموضوعية :اقتحرت الدراس الى موحور ااالي إوارة الحف لدت معلمي المرحل ا،ساسي .

الحدود البشرية :اقتحرت الدراس الى مدثرا المرحل ا،ساسي .

الحدود المكانية :اقتحرت الدراس الى المدارا الدمومي التاعع لمدثريات التربي والتعليم اي مدااظ إربد.

الحدود الزمانية :باقت الدراس اي الاح ا،و من العام الدراسي .2019/2018
الطريقة وإجراءات الدراسة

ايما يحتي ارل للطريق واإلمراخات التي مرت اتاااها اي تناي الدراس .

منهج الدراسة :استةدم الااحةاو اي ه ف الدراس المنهج الوحاي التدليلي لمالخمته بايع الدراس وبهدااها ،حيث مرت ممع
عيا ات وحاي حو الموحور وتدليلها ،وربطها ،وتا يرها ،وتحنياها ،وقياسها ،واستةالص النتائج لتعميمها ،من نال استاا

قياا ااالي اإلوارة الحاي .

مجتمع الدراسة وعينتها :ت وو م تمع الدراس من مميع مدثرا المدارا التاعع لمدثريات التربي اي مدااظ إربد اي العام

مدثر ومدثرة ح  ،س الت ه ف المدثريات .وت و ت اين الدراس من ( )243مدث ار
الدراسي  2019/2018والاالغ ادوهم ( )486ما
ومدثرة من العاملين اي المدارا التاعع لمدثريات التربي اي مدااظ إربد ،انتيروا عالطريق العشوائي  ،وبن ا  %50من الم تمع

ا،حلي ،حيث است اا مميعهم الى بواة الدراس  ،وال دو ( )1ثاين تو ر باراو العين وامقا لمتأيرات الدراس .
جدول رقم ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيراتها

المتغير
الجنس

المؤهل العلمي

سنوات الخبرة في اإلدارة

أداة الدراسة:

التكرار النسبة المئوية

مستويات المتغير
ذور

85

35.0

ب ةى

158

65.0

الكلي

243

100.0

وعلوم اا

165

68

مام تير احالى

78

32

الكلي

243

100

بق من  5سنوات

60

25

من  -5بق من  10سنوات

66

27

 10سنوات احكةر

117

48

الكلي

243

100

لتدقيي بهداف الدراس والدحو الى النتائج بور الااحةاو استاا

لقياا ااالي اإلوارة الحاي  ،من نال ا بالر الى

ا،وا النظرا والدراسات ال اعق اي ه ا الم ا  ،ودراس ال مر ( ،)2010ووراس الممحوحي ( ،)2014ووراس رحواو

(مقاو للنشر) .واستااو الااحةاو من ه ف الدراسات اي تددثد م ا ت الدراس الدالي  ،واي حيام اقراتها ،حيث ت و ت ا ستاا

عحورتها ا،ولي من ( ) 31اقرة مو ا إلى بربع م ا ت ،هيا م ا المهمات ا اتياوي  ،وم ا المهمات المتعلق ععملي
التااا الحاي ،وم ا المهمات المتعلق عدثارة وااعي التعلم ،وم ا المهمات المتعلق عا اااذ الحاي.
IUG Journal of Educational and Psychology Sciences (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

596

مستوى فاعلية اإلدارة الصفية لدى معلمي المرحلة األساسية في مدارس محافظة

أ.ريم العبد هللا ،أحمد رضوان

إربد من وجهة نظر مديريهم

صدق أداة الدراسة:

للتدقةةي مةةن حةةد مدتةةوت ا سةةتاا مةةرت ارحةةها عحةةورتها ا،ولية  ،الةةى م مواة مةةن الةاةراخ والمتةححةةين اةةي م ةةا تا اإلوارة

التربية  ،والقيةاا والتقةويم ،والمنةاهج والتةدريع اةي ال امعة ا،رو ية  ،ومامعة اليرمةو  ،واةدو مةن الةاةراخ والمةتحةةين
التربوية وبحةو ّ
مدمما ومدمم ؛ عهدف إعداخ رائهم اي اقرات المقياا من حيث
والمشراين التربويين العاملين اي الميداو التربوا ،والاالغ ادوهم ()20
م

وحو المعنى والحيام اللأوي  ،ومدت مناساتها للم ا ال ا تتاع له ،وبا تعةدثالت وملدوظةات بنةرت ثرو هةا مناسةا  .وقةد مةرت ا،نة

عمةا

ةةاته  % 80مةةن وااة مالحظةةات المدممةةين التةةي اقتحةرت الةةى إمةراخ تعةدث اةةي الحةةيام اللأوية لةة ( )20اقةرة .ومةةا حة ات

الاعةةد
اقرتةةاو ،وبحةةيات الاقرتةةاو ( )12 ،11التاععتةةاو لم ةةا المهمةةات المتعلقة ععملية التاااة الحةةاي .وبحةةيات الاقةرة ( )32إلةةى ُ

ال ارعةةع .وبه ة ا بحةةادت المقيةةاا مموم ةا مةةن ( )32اق ةرة ،مو ا ة إلةةى بربع ة م ةةا ت ،هةةيا م ةةا المهمةةات ا اتياوي ة ( )5اق ةرات،
وم ةةا المهمةةات المتعلق ة ععملي ة التااا ة الحةةاي ( )7اق ةرات ،وم ةةا المهمةةات المتعلق ة عدثةةارة وااعي ة الةةتعلم ( )7اق ةرات ،وم ةةا
المهمات المتعلق عا اااذ الحةاي ( )13اقةرة .ولجماعة اةن اقةرات مقيةاا ااالية اإلوارة الحةاي ااتمةد تةدريج ليمةرت )(Likert

مدا وتحن  5ورمات ،وايرة وتحن  4ورمات ،متوسط وتحن  3ورمات ،قليل وتحن ورمتةين،
الةماسي والى الندو اآلتيا (كايرة م
مدا وتحن ورم واحدة).
قليل م
ثبات أداة الدراسة:
،مرال التدقي من ثاات ا ت ا الدانلي ،واة الدراس استةدمت معاول ورو اا ،بلاا عا اتمةاو الةى عيا ةات التطايةي ا،و

للعين ة ا س ةةتطالاي  ،و،م ةرال التدق ةةي م ةةن ثا ةةات ل ة واة اق ةةد باي ةةد التطاي ةةي ال ةةى العين ة ذاته ةةا عطريق ة ا نتا ةةار وااوت ةةه Test-

 ،Retestوبااح ة

منةةي مقةةدارف بسةةاوااو عةةين التطايقةةين ا،و والةةةا ي ،ومةةا اسةةتةدم معام ة ارتاةةاذ عيرسةةوو ،ومةةا هةةو ماةةين اةةي

ال دو (.)2
جدول رقم ( :)2قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي واإلعادة للمقياس
المجاالت

ثبات االتساق الداخلي ثبات اإلعادة عدد الفقرات

المهمات ا اتياوي

0.80

0.76

5

المهمات المتعلق ععملي التااا الحاي

0.82

0.78

7

المهمات المتعلق عدثارة وااعي التعلم

0.79

0.76

7

المهمات المتعلق عا اااذ الحاي

0.85

0.81

13

ُثالح من النتائج اي ال دو (َّ )2
بو قيم ثاات ا ت ا الدانلي للم ا ت تراوحت من  0.79وحتى  ،0.85اي حين بو قيم
ثاات اإلااوة للم ا ت ا ها تراوحت من  0.76وحتى  ،0.81وه ف القيم تعد مقاول ،مرال ه ف الدراس .
معيار تصحيح أداة الدراسة:

اسةةتةدم الااحةةةاو مقيا مس ةا نماسة مةيا لتحةةديط ا،واة مةةن بم ة إحةةدار ا،حمةةام الةةى م ةةتوت ااالي ة اإلوارة الحةةاي  ،حيةةث مةةرت
تددثد بو الائ اي حوخ المعاول اآلتي ا

بو الائ = (بكار قيم – بق قيم )  /ادو الادائ = (.0.80 = 5 / )1 – 5

وبناخ اليه ،تم تددثد المعيار اآلتي لتو يع الائةاتا (المتوسةط الد ةاعي مةن  –1.00إلةى بقة مةن  1.80يقاعة م ةتوت ااالية

اةا ،المتوسةط الد ةاعي مةن –2.60
منةااا م
مدا ،والمتوسط الد اعي من  –1.80إلى بقة مةن  2.60يقاعة م ةتوت ااالية منةا م
م
طا ،المتوسط الد اعي من  –3.40إلى بقة مةن  4.20يقاعة م ةتوت ااالية مرتا معةا،
إلى بق من  3.40يقاع م توت ااالي متوس م
مدا).
تاعا م
والمتوسط الد اعي من  5.00– 4.20يقاع م توت ااالي مر م
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متغيرات الدراسة:

تامنت الدراس المتأيرات اآلتي ا

أوال :المتغيرات الرئيسة :ااالي اإلوارة الحاي لدت معلمي المرحل ا،ساسي .

ثانيا :المتغيرات الوسيطة
▪

ال نع ،وله ائتاو (ذور ،ب ةى).

▪

المؤه العلمي ،وله م توياو (وعلوم اا  ،مام تير احالى).

▪

سنوات الةدم ا وله ثالث م تويات (بق من  5سنوات ،من  -5بق من  10سنوات 10 ،سنوات احكةر).

إجراءات الدراسة:

تم تناي إمراخات الدراس واي الةطوات اآلتي :

 ا بالر الى ا،وا التربوا والدراسات ال اعق ذات الحل عموحور الدراس الدالي . تددثد مشمل الدراس وبهميتها وبهدااها ومتأيراتها.-

تددثد ادو باراو م تمع الدراس والعين ععد الدحو الى وتاا ت هي مهم مومه من اماوة الادث العلمي اةي مامعة

اليرمو إلى مدثريات التربي والتعلةيم اةي مدااظة  ،ووة لر الدحةو الةى وتةاا ت ةهي مهمة مومةه مةن مةدثريات التربية
اي مدااظ إربد إلى المدارا التاعع لها.
 -تطوير بواة الدراس  ،والتدقي من و

ت حدقها وثااتها للةروج عالحورة النهائي .

 تطايي بواة الدراس عحورتها النهائي الى باراو اين الدراس الم تهدا اي المواد المددو.ةائيا ،لجماع ة ا ةةن بس ةةئل الد ارس ة  ،والة ةةروج عالتوح ةةيات
 مم ةةع ا س ةةتاا ات ،وت ةةدقيقها ،وترميجه ةةا وتاريأه ةةا ومعال ته ةةا إحح ة مالمناسا اي حوخ النتائج.
المعالجة اإلحصائية:

 لجماع ة ا ةةن ال ةؤا ا،و للد ارس ة ا ُس ةتةدمت المتوس ةةطات الد ةةاعي وا د ارا ةةات المعياري ة لقي ةةاا م ةةتوت اااليةة إوارةالحف لدت معلمي المرحل ا،ساسي اي مدارا مدااظ إربد من ومه ظر مدثريهم.

استةدم تدلي التااثن الةالثي ،وقد تاعه استةدام انتاار طيايه.
 ولجماع ان ال ؤا الةا ي ُعرض النتائج ومناقشتها:
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول للدراسة الذي يفن

علف" امفا درجفة فاعليفة إدارة الصفم لفدى معلمفي المرحلفة األساسفية ففي

محافظة إربد من وجهة نظر مفديري المفدارس.ا .لجماعة اةن هة ا ال ةؤا ح ةات ا،وسةاذ الد ةاعي وا د اراةات المعيارية لمقيةاا
ورم ااالي إوارة الحف لدت معلمةي المرحلة ا،ساسةي اةي مدااظة إربةد مةن ومهة ظةر مةدثرا المةدارا وا،ععةاو التاععة لةه ،مةع

مراااة ترتي ،ا،ععاو تنا مليا وامقا ،وسابها الد اعي ال ُ لي  ،وذلر وما اي ال دو (.)3
جدول رقم ( : )3قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى فاعلية اإلدارة الصفية وأبعاده مرتبة تناز ًليا
وفًقا ألوساطها الحسابية

الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى

1

1

المهمات ا اتياوي

3.78

0.81

مرتاع

2

3

المهمات المتعلق عدثارة وااعي التعلم

3.71

0.75

مرتاع

الترتيب

رقم

المجال

المقياس وأبعاده

الوسط
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3

4

المهمات المتعلق ععملي التااا الحاي

3.67

0.79

مرتاع

4

2

المهمات المتعلق عا اااذ الحاي

3.53

0.63

مرتاع

3.65

0.56

مرتاع

المقياس الكلي

ثالح من النتائج الماين اي ال دو (َّ )3
حةفّنتات وامقةا ،وسةابها الد ةاعي
بو م توت ااالي إوارة الحف الى المقياا ال لي ُ
حةةمن م ةةتوت ااالي ة مرتاةةع ،وبوسةةط ح ةةاعي ( ،)3.65وبةةا دراف معيةةارا ( .)0.56وقةةد مةةاخت الم ةةا ت الاراي ة للمقيةةاا وامق ةا
للترتيةة ،اآلتةةيا م ةةا المهمة ات ا اتياوية اةةي الترتيةة ،ا،و  ،عوسةةط ح ةةاعي ( ،)3.78وبةةا دراف معيةةارا ( )0.81حةةمن م ةةتوت
ااالي ة مرتاةةع ،تةةالف م ةةا المهمةةات المتعلق ة عدثةةارة وااعي ة الةةتعلم اةةي الترتيةة ،الةةةا ي ،عوسةةط ح ةةاعي ( ،)3.71وبةةا دراف معيةةارا

( )0.75حةةمن م ةةتوت ااالي ة مرتاةةع ،تةةالف م ةةا المهمةةات المتعلقة ععملي ة التااا ة الحةةاي اةةي الترتيةة ،الةالةةث ،وبوسةةط ح ةةاعي

اععا م ا المهمات المتعلقة عا اةااذ الحةاي ،وبوسةط
( ،)3.67وبا دراف معيارا ( )0.79حمن م توت ااالي مرتاع ،وماخ ر م
ح اعي ( ،)3.53وبا دراف معيارا ( ،)0.56وبم توت ااالي مرتاع.

ويعةةجو الااحةةةاو ه ة ف النتي ة إلةةى واةةي المعلمةةين عحهمي ة إوارة الحةةف اةةي تدقيةةي بهةةداف الدح ة  ،ومةةا ثترتةة ،الةةى ذلةةر مةةن
ا عماسةةات إي اعي ة الةةى تدح ةةي الطلا ة  ،ومةةا بو الةةدورات التدرياي ة التةةي تعقةةدها و ارة التربي ة والتعل ةةيم للمعلمةةين ال ةةدو اةةي م ةةا
مهارات التدريع و وارة الحف تعم الى ياوة تممن هؤ خ المعلمين من تطايي تلر المهارات.
ه ف الدراس مع تي

وتتاي تي

وراس الحماوا ( ،)2009ووراس ال مر ( )2010اللتين عينتا بو ورم ممارس المعلمين

لمهارات بو مااوة إوارة الحاوف وحا النظام وا ت مرتاع  .ايما انتلاةت هة ف النتي ة مةع تي ة و ارسة القمة

وورسة
( ،)2013ا

رحواو (مقاو للنشر) اللتين عينتا بو المعلمين يمارسوو مهارات إوارة الحف عدرم متوسط  ،ومةا انتلاةت تي ة هة ف الد ارسة مةع
وراس الممحوحي ( )2014التي عينت تائ ها بو هنا حعماا لدت الطلا المطاقين اي ممارس تلر المهارات.
وما ح ات ا،وساذ الد اعي وا درااات المعياري لتقدثرات باراو اين الد ارسة الةى اقةرات وة م ةا مةن م ةا ت بواة
الدراس  ،حيث وا ت الى الندو اآلتيا

أوال :مجال المهمات االعتيادية:

ح ات ا،وساذ الد اعي وا درااات المعياري لاقرات م ا المهمات ا اتياوي  ،وما هو ماين اي ال دو (.)4

وفقا ألوساطها
جدول رقم ( : )4قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المهمات االعتيادية مرتبة تناز ًليا ً
الحسابية
الترتيب

رقم

الوسط

الفقرات

االنحراف

مستوى

الحسابي

المعياري

الفاعلية

1

1

ثتاقد المعلم حاور الطلا ومياعهم

3.93

0.86

مرتاع

2

4

يدرص المعلم الى تهوي الأرا الحاي و حاختها.

3.70

0.86

مرتاع

3

3

ثنظم المعلم مرا الحف.

3.67

0.83

مرتاع

4

2

ثؤمن المعلم (الوسائ والمواو التعليمي ).

3.66

0.76

مرتاع

5

5

3.62

0.95

مرتاع

3.78

0.81

مرتاع

الفقرة

يقوم المعلم عتو يع ال ت ،المدرسي
المجال ككل

والدااتر الى الطلا .

ُثالحة مةةن النتةةائج اةةي ال ةةدو (َّ )4
بو اقةرات م ةةا المهمةةات ا اتياوية مةةن ومهة ظةةر مةةدثرا المةةدارا اةةي مدااظة إربةةد

ح ةفّنات وامق ةا ،وسةةابها الد ةةاعي حةةمن م ةةتوت ااالي ة مرتاةةع؛ حيةةث مةةاخ بالةةى تقةةدثر للاق ةرة ( )1التةةي تةةنل الةةى "ثتاقةةد المعلةةم
ُ
حاةةور الطلا ة وميةةاعهم" اةةي الترتية  ،ا،و  ،إذ علأةةت قيم ة الوسةةط الد ةةاعي لهةةا ( ،)3.93وبةةا دراف معيةةارا ( ،)0.86وبم ةةتوت
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ااالي مرتاع ،وواو بق تقدثر للاقرة (" ) 5يقوم المعلم عتو يع ال ت ،المدرسي

لها ( ،)3.62وبا دراف معيارا ( ،)0.95وبم توت ااالي مرتاع.

والدااتر الى الطلا " ،إذ علأت قيم الوسط الد اعي

ويعجو الااحةاو ه ف النتي إلى بو ه ف المهمات تُعد مهمات بساسي ثناأي الى و معلم ممارا لمهن التعليم القيةام عهةا ،إذ
مااطر عالواماات الم ندة إليهم ،وهي واماات يداساوو الي با تقحير ايها من مدثر المدرسة  ،اتاقةد حاةور
ما
با
إ ها مرتاط ارتاا م

ومياا الطلا متاعع عشم وورا وم تمر من مةدثر المدرسة  ،لة ا يدةرص المعلمةوو الةى القيةام عةه عشةم حةديط لت نة ،الم ةاخل

والعقوب المترتا الى التقحير ايه ،وما بو تهوي الحاوف و حاختها ُيعد من العوام المهم اي تدقيي عيئ حاي حدي و منة ،
و ت توم ،من المعلم ع مهد وايةر للقيةام عةه ،وحتةى ثةتم الةتعلم عحةورة حةديد اةال عةد بو يقةوم المعلةم عتةواير الوسةائ المعينة ،
والتحكد من تواار ال ت ،والدااتر مع الطلا  ،وتنظيم مرا الحةف تنظيمةا ثةؤوا إلةى تشةويي الطلاة  ،و يةاوة تاةاالهم مةع المعلةم ومةع

بقة ار هم بثنةاخ الدحةةل .اةالمعلموو الةةى واةي تةةام عةحو القيةةام عهة ف المهمةةات عحةورة حةةديد سةيؤوا إلةةى تعلةم اااة وانة مراة ؛
ل لر اهم يدرحوو الى القيام عمة ه ف ا،مور حتى تتدقي تامات التعلم لدت الطلا  ،وه ا مةا بكدتةه و ارسة ال ية ( ،)2017إذ

إو التةطةةيط ال يةةد للةةدروا ،والقيةةاوة التربوية الااالة  ،والتقةةويم التربةةوا المناسةة ،تةةؤوا وومار مه ممةا اةةي يةةاوة م ةةتوت التدحةةي لةةدت
الطلا .

وتةتل ةةف تي ة ه ة ف الد ارس ة م ةةع تي ة و ارس ة الممحوح ةةي ( )2014الت ةةي بظه ةةرت بو الطلا ة المطاق ةةين ل ةةدثهم ح ةةعف ا ةةي

ممارس ه ف المهارات ،ومةع تي ة و ارسة رحةواو (مقاةو للنشةر) التةي بظهةرت بو المعلمةين يمارسةوو مهةارات تهيئة الايئة الحةاي
عدرم متوسط .
ثانيا :مجال إثارة دافعية التعلم

ح ات ا،وساذ الد اعي وا درااات المعياري لاقرات م ا المهمات المتعلق عدثارة وااعي الةتعلم ،ومةا هةو ماةين اةي ال ةدو

(.)5
تنازليا
جدول رقم ( : )5قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المهمات المتعلقة بإثارة دافعية التعلم مرتبة
ً
الترتيب

رقم

وفًقا ألوساطها الحسابية
الفقرات

الوسط

االنحراف

مستوى

الحسابي

المعياري

الفاعلية

1

13

يعم المعلم الى إطعار الطلا عتقدمهم اي التدحي .

3.84

0.83

مرتاع

2

14

يعم المعلم الى ياوة ثق الطال ،عنا ه.

3.72

0.81

مرتاع

3

15

ي ااد المعلم الطلا اي انتيار بهدااهم ال اتي اي حوخ قدراتهم.

3.64

0.79

مرتاع

4

17

يددو المعلم موابن القوة والاعف لدت الطلا .

3.63

0.93

مرتاع

5

18

ثنور المعلم اي بسالي ،التدريع وبرائقه.

3.58

0.92

مرتاع

6

19

يعم المعلم الى إثارة الدهش لدت الطلا ل ا ا تااههم

3.58

0.88

مرتاع

7

16

يم  ،المعلم الطلا مهارات التقويم ال اتي.

3.56

0.85

مرتاع

3.71

0.75

مرتاع

الفقرة

المجال ككل

بو اق ةرات م ةةا المهم ةةات المتعلقةة عدث ةةارة وااعي ة ال ةةتعلم م ةةن ومهةة ظ ةةر م ةةدثرا
ُثالح ة م ةةن النت ةةائج ا ةةي ال ةةدو (َّ )5
حةفّنات وامقةا ،وسةابها الد ةاعي حةمن م ةتوت ااالية مرتاةع؛ حيةث مةاخ بالةى تقةدثر للاقةرة ( )13التةي
المدارا اي مدااظة إربةد ُ
تنل الى "يعم المعلم الى إطعار الطلا عتقدمهم اي التدحي " اي الترتي ،ا،و  ،إذ علأت قيم الوسط الد اعي لهةا (،)3.84

وبا دراف معيارا ( ،)0.83وبم توت ااالي مرتاع ،وواو بق تقدثر للاقةرة (" )16يم ة ،المعلةم الطلاة مهةارات التقةويم الة اتي" ،إذ
علأت قيم الوسط الد اعي لها ( ،)3.56وبا دراف معيارا ( ،)0.85وبم توت ااالي مرتاع.
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وقد تعجت ه ف النتي

أ.ريم العبد هللا ،أحمد رضوان

إلى بو المعلمين مميعهم نري و مؤس ات التعليم ال امعي ،ويدملوو ورم الامالوريوا اي ا،ق  ،وقد

وور اةةي تعجيةةج
ورسةوا م ةةاقات اةةي الةةوم التربية  ،لة لر اةةد هم الةةى واةةي تةام عحهمية إثةةارة الدااعية لةةدت الةةتعلم ،وبو للتأ ية الرامعة ما
التعلم و ثارة الدااعي لديه ،إذ إو طةعور المةتعلم عالن ةا ثةؤوا إلةى وااعيتةه دةو إ ةا مهمةات بنةرت ،ولة لر اةد هم حريحةوو الةى

إناار الطال ،عم توت تقدمه اي التدحي  .وما بو المعلمين اي حوخ التربي الددثة الى معرا تام عحووارهم ال دثد ،اقد بحةاط
ةر للتعلةيم ،ومةا ب هةم مطةالاوو عتةدري ،الطلاة الةى التا يةر اإلعةدااي وا عت ةارا ،وهة ا ا،مةر ثتطلة ،مةن
مرطدا لطلاته ،ومي ما
المعلم
م
المعلمةةين التنويةةع اةةي ب ارئةةي التةةدريع؛ وةةي تحةةاط املية التعلةةيم املية طةةائق وماذعة للطلا ة  ،ومةةا بو المعلمةةين مطةةالاوو عتطةةوير

مهارة التقويم ال اتي لدت عما يقدموو لهم مةن شةابات حةاي وبو ار امة ميةر مطية ت ةااد اةي إثةارة الدهشة لةدت هةؤ خ الطلاة ،
ل ي يحاط هؤ خ الطلا بكةر قدرة الى التا ير واإلعةدار والتوحة لدلةو للمشةمالت التةي تةوامههم اةي الديةاة ،االمدرسة تعةد حلقة

الوحة مةا عةين الايةت والم تمةةع .ومةن هنةا تتولةد القنااة لةةدت المعلمةين عاةرورة الدةرص الةى إثةةارة الدااعية لةدت الطلاة  .وتةتلةةف
تي ة الد ارسة الدالية مةةع تي ة و ارسة الممحوحةةي ( )2013التةةي عينةةت حةةعماا لةةدت الطلاة المطاقةةين اةةي ممارسة مهةةارات إثةةارة

وااعي الطلا دو التعلم.

ثالثا :مجال المهمات المتعلقة بعملية التفاعل الصفي

ح ةةات ا،وسةةاذ الد ةةاعي وا د اراةةات المعياري ة لاق ةرات م ةةا المهمةةات المتعلق ة ععملي ة التااا ة الحةةاي ،مةةع م اراةةاة ترتياهةةا

تنا مليا وامقا ،وسابها الد اعي  ،وما هو ماين اي ال دو (.)6
جدول رقم ( :)6قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المهمات المتعلقة بعملية التفاعل الصفي مرتبة
الترتيب

رقم

تنازليا وفًقا ألوساطها الحسابية
ً
الفقرات

الوسط

االنحراف

مستوى

الحسابي

المعياري

الفاعلية

1

29

ي ن ،المعلم الطلا العوام المؤوي لل لو الاوحوا.

3.72

0.86

مرتاع

2

31

ثوحط المعلم ال لو المرموا ايه لدت الطلا .

3.71

0.93

مرتاع

3

30

ي ااد المعلم الطلا اي اكت اا ا ت اهات ا،نالقي اإلي اعي .

3.70

0.88

مرتاع

4

20

ثنور المعلم اي بسالي ،الةواا والعقاا.

3.67

0.80

مرتاع

5

21

ثوحط المعلم بهداف الموقف التعليمي للطلا .

3.64

0.80

مرتاع

6

22

ثو ر المعلم ا،ووار الى الطلا من بم تدقيي ا،هداف.

3.64

0.88

مرتاع

7

28

ي تةدم المعلم النمط الديمقرابي مع الطلا .

3.63

0.84

مرتاع

8

27

يق م المعلم الطلا إلى م مواات عد  ،الموقف الحاي.

3.60

0.83

مرتاع

9

23

ثو ر المعلم م ؤولي إوارة الحف الى الطلا اي حوخ قدراتهم

3.58

0.79

مرتاع

10

26

ثنور المعلم اي وسائ ا تحا مع الطلا .

3.55

0.84

مرتاع

11

25

ثنظم المعلم العالقات ا متمااي عين الطلا .

3.52

0.79

مرتاع

12

24

ثتعرف المعلم الى احتيامات الطلا للعم الى تلايتها.

3.50

0.79

مرتاع

13

32

ثتاي المعلم مع بلاته الى قوااد سلووي من عداي العام.

3.40

0.96

مرتاع

3.53

0.63

مرتاع

الفقرة

المجال ككل

ُثالح من النتائج اي ال دو (َّ )6
حةفّنات وامقةا ،وسةابها الد ةاعي
بو اقةرات م ةا المهمةات المتعلقة ععملية التاااة الحةاي ُ
حةةمن م ةةتوت ااالية مرتاةةع؛ حيةةث مةةاخ بالةةى تقةةدثر للاقةرة ( )29التةةي تةةنل الةةى "ي نةة ،المعلةةم الطلا ة العوامة المؤوية لل ةةلو

الاوحةةوا" اةةي الترتيةة ،ا،و  ،إذ علأةةت قيمة الوسةةط الد ةةاعي لهةةا ( ،)3.72وبةةا دراف معيةةارا ( ،)0.86وبم ةةتوت ااالية مرتاةةع،
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إربد من وجهة نظر مديريهم

ووةةاو بق ة تق ةةدثر للاق ةرة (" ) 32ثتا ةةي المعل ةةم مةةع بلات ةةه ال ةةى قواا ةةد س ةةلووي من ة عداي ة الع ةةام" ،إذ علأ ةةت قيم ة الوس ةةط الد ةةاعي له ةةا

( ،)3.40وبا دراف معيارا ( ،)0.96وبم توت ااالي مرتاع.
ويممن للااحةين تا ير ه ف النتي

اي حوخ حرص المعلمين الى تممةين الطلاة مةن ال ةلووات الحةديد  ،حتةى ثت ناةوا

الوقور اي الةطح ،وتطايي العقوبات المنحوص اليها اي ظام ا اااذ المدرسي ،وذلةر اةن بريةي توحةيط ال ةلووات المرمةوا

ايهةا تاااهةةا والمداومة الةةى ممارسةةتها ،وال ةةلووات ميةةر المرمةةوا ايهةةا لت ناهةةا وال ةةف اةةن ممارسةةتها .وحتةةى ثةةن ط المعلمةةوو اةةي

تدقيةي ذلةر اةةد هم يدةدووو قوااةةد سةلووي لل ةةير عموماهةا والداةةا اليهةا ،ويةةتم ا تاةا اليهةةا منة عداية العةام الد ارسةةي ،وهةي ملجمة

للمعلمةين والطلاة ؛ إذ إ هةا تُعةد عمةاعة وثيقة بنالقية مةا عةين المعلمةين وبلاةتهم .اهة ف القوااةد ال ةلووي ت ةااد الطلاة اةي ا اةةااذ
ال اتي؛ مما ي ااد المعلمين اةي قيةاوة الدحةل عحةورة بكةةر ااالية  ،وت نة ،الطلاة العقوبةات المترتاة الةى المةالاةات ال ةلووي ،
ةااج
حرحا الى التعرف إلى احتيامات الطلا  ،والعم الى تلايتها ،وما بو ا اااذ ال اتي للطلا يشم ح ما
وت ع المعلمين بكةر
م
ةر لةق ة
للمعلمةةين مةةن تو يةةع ععةةض الم ةةؤوليات الةةى الطلا ة  ،وتق ةةيمهم إلةةى م مواةةات ام ة وامق ةا لمتطلاةةات الدح ة الحةةاي  ،ظة ما
المعلمين عطلاتهم ،ا،مر ال ا ي توم ،الى المعلمةين تد ةين العالقةات ا متمااية وانة الحةف ونارمةه عيةنهم وبةين بلاة تهم مةن

مه ة وبةةين الطلا ة ب ا ةةهم مةةن مه ة بنةةرت ،اتحةةاط الايئ ة الحةةاي ت ةةووها العالقةةات ا متمااي ة اةةي إبةةار إوارة حةةاي ويمقرابي ة
ه ف الدراس مع تي

ااال  .وتةتلف تي

وراس الممحوحي ( )2014التي عينت بو الطلا المطاقين يمارسوو مهارات التااا

الحاي عدرم حعيا .
المجال الرابع :المهمات المتعلقة باالنضباط الصفي:

ح ات ا،وساذ الد اعي وا درااات المعياري لاقةرات م ةا المهمةات المتعلقة عا اةااذ الحةاي ،مةع م اراةاة ترتياهةا تنا لميةا

وامقا ،وسابها الد اعي  ،وما هو ماين اي ال دو (.)7

تنازليا
جدول رقم ( :)7قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المهمات المتعلقة باالنضباط الصفي مرتبة
ً
الترتيب

وفًقا ألوساطها الحسابية

رقم

الفقرات

الوسط

االنحراف

مستوى

الحسابي

المعياري

الفاعلية

1

8

يدرص المعلم الى إاطاخ توميهات سلووي للطلا

3.74

0.88

مرتاع

2

7

يطر المعلم ا،سئل المتنوا الى الطلا .

3.73

0.85

مرتاع

3

6

ثتقا المعلم مشاار الطلا .

3.72

0.86

مرتاع

4

10

ي تةدم المعلم بسالي ،التعجيج اإلي اعي.

3.67

0.91

مرتاع

5

11

ثنور المعلم اي بسالي ،التعجيج.

3.66

0.84

مرتاع

6

12

ي تةير المعلم ا تااف الطلا من نال تنويع ا ،شط

3.62

0.90

مرتاع

7

9

ثوظف المعلم الحمت الاعا اي الموقف الحاي.

3.57

0.88

مرتاع

3.67

0.79

مرتاع

الفقرة

المجال ككل

ُثالحة مةةن النتةةائج الماين ة اةةي ال ةةدو (َّ )7
ح ةفّنات وامق ةا ،وسةةابها
بو اق ةرات م ةةا المهمةةات المتعلق ة عا اةةااذ الحةةاي قةةد ُ
الد ةةاعي حةةمن م ةةتوت ااالية مرتاةةع؛ حيةةث مةةاخ بالةةى تقةةدثر للاقةرة ( )8التةةي تةةنل الةةى "يدةةرص المعلةةم الةةى إاطةةاخ توميهةةات
س ةةلووي للطلا ة " ا ةةي الترتي ةة ،ا،و  ،إذ علأ ةةت قيم ة الوس ةةط الد ةةاعي له ةةا ( ،)3.74وب ةةا دراف معي ةةارا ( ،)0.88وبم ةةتوت ااالي ة

مرتاع ،وواو بق تقدثر للاقرة (" ) 9ثوظف المعلم الحمت الاعا اي الموقف الحاي" ،إذ علأت قيم الوسط الد اعي لها (،)3.57

وبا دراف معيارا ( ،)0.88وبم توت ااالي مرتاع.
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ويعةةجو ال ااحةةةاو ه ة ف النتي ة إلةةى حةةرص المعلمةةين الةةى إي ةةاو منةةا ،حةةاي مناسةة ،لعملي ة الةةتعلم مةةن نةةال تاحةةير الطلا ة
عال ةةلووات الحةةاي المقاولة  ،والتنويةةع اةةي ا،سةةئل بثنةةاخ النقةةا وانة الحةةف وامقةا للاةةرو الاروية للطلاة  ،والتنويةةع اةةي النشةةابات،
ومعلما ،ومةا ب ةه يدةرص الةى تعجيةجهم حتةى يقالةوا الةى التعلةيم اةي
وتقا المعلم لمشاار بلاته ،حيث ثرت اي ا ه مبعا لهم ومر مبيا
م
من اإلحااذ النامم ان ظاهرتي الاطال والاقر اللتين عدبتا تظهراو اي الم تمع ع ا ،سوخ ا،وحار ا قتحاوا.
وتتاةةي تي ة ه ة ف الد ارسة مةةع تي ة و ارسة (الحةةماوا و نةرين2009 ،؛ ال ميلةةي وال اةةورا2009 ،؛ ال ةةمر.)2010 ،
وتةتلف مع تي

وراس (القم 2013 ،؛ رحواو (مقاو للنشر)) اللتين عينتا بو المعلمين يمارسوو مهارات حاط الحةف عدرمة

متوسةةط  ،ومةةا تةتلةةف مةةع تي ة و ارسة الممحوحةةي ( )2014التةةي عينةةت بو الطلاة المطاقةةين لةةدثهم حةةعف ايمةةا ثتعلةةي عمهةةارات

حاط الحف.

ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني للدراسة الفذي نف ع علف" :اهفل تختلفم تقفديرات مفديري المفدارس ففي محافظفة إربفد لدرجفة
ً
فاعليففة اإلدارة الصفففية لففدى معلمففي المرحلففة األساسففية بففاختالف (الجففنس ،والتخص ف  ،وسففنوات الخبففرة).ا .ولجماعة اةةن ه ة ا

ال ة ةؤا ح ةةات ا،وس ةةاذ الد ةةاعي وا د ارا ةةات المعيارية ة لم ةةتوت ااالية ة اإلوارة الح ةةاي ل ةةدت المعلم ةةين م ةةن ومهة ة ظ ةةر م ةةدثرا

المدارا اي مدااظ إربد وامقا لمتأيرات الدراس (ال نع ،والمؤه العلمي ،وسنوات الةارة) ،وما هو ماين اي ال دو (.)8

جدول رقم ( :)8قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد مقياس فاعلية اإلدارة الصفية وفًقا لمتغيرات الدراسة
المتغير

مستويات
المتغير

ذور
الجنس
ب ةى

المؤهل
العلمي

وعلوم اا
مام تير احكةر
بق من  5سنوات

سنوات
الخبرة

من  - 5بق من  10سنوات
 10سنوات احكةر

مجاالت فاعلية اإلدارة الصفية

اإلحصائي

التفاعل

إثارة

االنضباط

الصفي

دافعية التعلم

المدرسي

الوسط الد اعي

3.73

3.59

3.65

3.64

ا دراف المعيارا

0.74

0.79

0.78

0.67

الوسط الد اعي

3.80

3.71

3.74

3.47

ا دراف المعيارا

0.85

0.79

0.74

0.60

الوسط الد اعي

3.72

3.59

3.64

3.49

ا دراف المعيارا

0.80

0.73

0.74

0.61

الوسط الد اعي

3.88

3.84

3.87

3.62

ا دراف المعيارا

0.82

0.87

0.76

0.67

الوسط الد اعي

3.60

3.46

3.54

3.53

ا دراف المعيارا

0.78

0.79

0.72

0.64

الوسط الد اعي

3.76

3.77

3.73

3.54

ا دراف المعيارا

0.76

0.75

0.75

0.64

ا دراف المعيارا

3.88

3.72

3.79

3.53

ا دراف المعيارا

0.85

0.79

0.77

0.63

االعتيادية

ُثالح من النتائج الماين اي ال دو ( )8وموو ارو ظاهري عين ا،وساذ الد اعي لمقياا ااالي اإلوارة الحاي لدت
معلمي المرحل ا،ساسي اي مدااظ إربد وبععاوف ات ان انتالف م تويات متأيرات الدراس ؛ وبهدف التدقي من موهري
الارو الظاهري عين ا،وساذ الد اعي  ،اقد تم إمراخ تدلي التااثن الةُالثي وامقا لمتأيرات الدراس (ال نع ،والمؤه العلمي،
وسنوات الةارة) ،وال دو ( )9ثاين ذلر.
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جدول رقم ( :)9نتائج تحليل التباين الثالثي لمستوى فاعلية اإلدارة الصفية لدى معلمي المرحلة األساسية في محافظة إربد من
وفقا للمتغيرات
وجهة نظر مديريهم ً

مصدر التباين

مجموع

المربعات

درجات الحرية

وسط

قيمة F

المربعات

الداللة

اإلحصائية

ال نع

.0860

1

.0860

.2710

.6030

المؤه العلمي

.8160

1

.8160

2.583

.1090

سنوات الةارة

.5000

2

.2500

.7920

.4540

الةطح

75.190

238

.3160

ال لي

76.852

242

إححائيا اند م توت الد ل ( )0.05=αعةين ا،وسةاذ الد ةاعي لتقةدثرات
ثتاط من تائج ال دو ( )9ادم وموو ارو وال
م
مدثرا المدارا لدرم ااالي اإلوارة الحاي لدت معلمي المرحلة ا،ساسةي تُعةجت إلةى متأيةرات الد ارسة (ال ةنع ،والمؤهة العلمةي،
وسةةنوات الةاةرة) .ويعةةجو الااحةةةاو هة ف النتي ة إلةةى بو مةةدثرا المةةدارا ا،ساسةةي اةةي مدااظة إربةةد عأةةض النظةةر اةةن من ةةهم ،بو

مؤهلهم العلمي ،بو سنوات نارتهم اي اإلوارة يعيشوو الظروف ا ها ،ويتعاملوو مع معلمين مرت إاداوهم اةي ال امعةات عالطريقة

ا ها ،وب هم يةاعوو ل ات الارامج التدرياي بثناخ التدةاقهم عمهنة التةدريع ،لة لر تقاربةت تقةدثرات المةدثرين لم ةتوت ااالية اإلوارة

الحاي لدت هؤ خ المعلمين.
وتتاي تي

الدراس الدالي مةع تي ة وة مةن ال ةمر ()2010؛ والقمة

()2013؛ وسةليموو و نةرين ( )2016التةي بطةارت

مميعها إلى ادم وموو بثر لمتأير ال نع اي تقدثرات باةراو اينة الد ارسة  .ايمةا تةتلةف مةع تي ة و ارسة وة مةن ال ميلةي وال اةور

()2009؛ والحماوا و نرين ( )2009اللتين عينتا ارومقا اي تقدثرات باراو اين الدراس تعجت إلى متأير ال نع ،ولحالط اإل اث.
وتتاةةي تي ة الد ارسة الدالي ة وة لر مةةع تي ة و ارس ة ال ةةمر ()2010؛ والقمة

( )2013اللتةةين عينتةةا اةةدم ومةةوو بثةةر لمتأيةةر

المؤه العلمي اي تقدثرات باراو العين  ،اي حين ب ها تةتلف مع تي ة و ارسة الحةماوا و نةرين ( )2009التةي بظهةرت ارومقةا اةي

تقدثرات باراو العين تعجت إلى متأير المؤه العلمي ،ولحالط بحداا المؤه المام تير احكةر.
وما تتاي تي

الدراس الدالي مع تي

وراس ال مر ( ،)2010ووراس القم

( )2013اللتةين لةم تظهة ار ارومقةا اةي تقةدثرات

باراو العين تعجت إلةى متأيةر سةنوات الةاةرة ،اةي حةين انتلاةت تي ة الد ارسة الدالية مةع تي ة و ارسة الحةماوا و نةرين ()2009

التي بظهرت وموو ارو اي تقدثرات باراو العين  ،ولحالط ذوا الةارة ( )10 -3سنوات.
التوصيات:

اي حوخ تائج الدراس ثوحي الااحةاو عما يحتيا

 .1ا ستمرار اي اقد وورات تدرياي لمعلمي المرحل ا،ساسي اي مدارا مدااظ إربد لتنمي المهارات الال م لتوظيف
الحمت الاعا لدثهم بثناخ المواقف التعليمي .

 .2التحكيد الى معلمي المرحل ا،ساسي اي مدارا مدااظ إربد ا ستمرار اي وحع قوااد سلووي عا تاا مع بلاتهم من

عداي العام الدراسي ،ليموو الطلا الى معرا تام عال لووات مير المرموب لت ناها ،وال لووات المرموا ايها لاللتجام

عها .

 .3الطل ،من معلمي المرحل ا،ساسي اي مدارا مدااظ إربد ا ستمرار اي راع م توت ااالي مهارات التقويم ال اتي
لدت بلاتهم.
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المصادر والمراجع

الادرا ،بار  .)2005( .إوارة التعلم الحاي ا ا،سع واإلمراخات .اماوا وار الةقاا للنشر والتو يع.

اماوا وار الدامد للنشر.
الترتورا ،مدمد والقااة ،مدمد .)2006( .المعلم ال دثدا ولي المعلم اي اإلوارة الحاي الاعال ّ .
ال ميلي ،اد او ،وال اورا ،وواو .)2009( .ععض العوام المؤثرة اي اإلوارة الحاي لدت باااخ الهيئة التعليمية اةي المةدارا
الةا وي  .م ل القاوسي اي اآلواا والعلوم التربوي .182 -149 ،)1( 8 ،

الدريرا ،رااد .)2010( .مهارات اإلوارة الحاي  .ومشيا وار الا ر.

حميدة ،إمام ،والن دا ،بحمد وارا  ،حال الدثن .)2003( .مهارات التدريع .القاهرةا ممتا هراخ.

اماوا وار الم يرة للنشر والتو يع.
الديل  ،مدمد .)2005( .تحميم التعليمّ .
اماوا وار الحااخ للنشر والتو يع.
الةليلي ،بم  .)2005( .إوارة الحف المدرسيّ .

رحواو ،بحمةد .ورمة ممارسة بلاة التربية العملية اةي مامعة اليرمةو لمهةارات إوارة الحةف مةن ومهة ظةرهم( .مقاةو للنشةر)،
م ل وراساتا العلوم التربوي  ،ال امع ا،رو ي .

اماوا وار الم يرة.
الجمو  ،اماو ،والمداميد ،طاكر .)2007( .سيمولومي التدريع الحايّ .
ال ةةمر ،ر ةةا .)2010( .ورم ة تطايةةي معلمةةي المرحل ة الةا وي ة اةةي ا،روو لماةةاوة اإلوارة الحةةاي الااال ة مةةن ومه ة ظةةر مةةدثرا
المدارا والمعلمين ب ا هم ،رسال مام تير مير منشورة ،مامع اماو العربي  ،اماو ،ا،روو.

طي العيد ،سليماو .)2017( .وور المشرف التربوا اي توميه معلمي اللأ اإل ليجي لتواير المنةا ،الحةاي الاعةا اةي المةدارا
ا،ساسي العليا عمدااظات مجة وسا تد ينه .رسال مام تير مير منشورة ،ال امع اإلسالمي  ،مجة.

الحماوا ،مدارا وواوم ،حامد واريدات ،امار .)2009( .واقع ممارس المعلمين لدا النظام و وارة الحاوف من ومه ظر
المعلمين ب ا هم .م ل الادوث التربوي والنا ي .61-33 ،23 ،

ااةةد المقحةةوو ،اةةابف .) 2003( .ااالي ة اسةةتةدام اسةةتراتي ي الةةتعلم التعةةاو ي الةةى تدحةةي وبقةةاخ الةةتعلم لةةدت بةةالا المدرس ة
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