
252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دور مشريف احلاسىب يف تطىير أداء املعلمني من 
 ة املفرقظحمافوجهة نظرهم يف مديريات 

 *ميسىن أحمد املجالي

 

 

 

اث  امللخص_ س أداء اإلاعلمين مً وظهت هظسهم في مدًٍس هدفذ الدزاطت الخالُت ئلى الخعسف على دوز مشسفي الحاطىب في جؿٍى

( معلمت 60اإلاىهج الىضفي اإلاظحي إلاىاطبخه وأغساع الدزاطت، وجيىهذ العُىت مً )مدافظت اإلافسق. اطخسدمذ الباخشت 

، ولخدلُم أهداف الدزاطت ضممذ الباخشت اطدباهت جيىهذ مً )45و)
ً

( فلسة جىشعذ على زالزت مجاالث هي 29( معلما

ب في مجالي الخسؿُـ والخدَزع )الخسؿُـ والخدَزع والىمى اإلانهي(. وكد أطفسث هخاةج الدزاطت عً أن دوز مشسفي الحاطى 

وان بدزظت مخىطؿت هما هى الحاٌ في مجاٌ الىمى اإلانهي. هما أظهسث الدزاطت وظىد فسوق ذاث داللت ئخطاةُت إلاخغيراث 

الدزاطت )الجيع وطىىاث الخبرة( وعدم وظىد فسوق ذاث داللت ئخطاةُت إلاخغير اإلاإهل الدزاس ي. وبىاء على هخاةج الدزاطت 

ين لخخىافم واإلاخؿلباث اإلاخجددة في مجاٌ أوضذ الباخش بُت للمشسفين التربٍى ع أوشؿت وفعالُاث البرامج الخدٍز ت بدىَى

 .ؤلاشساف التربىي والخجدًد في اإلاىاهج اإلادزطُت
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 في هظرهم وجهة من املعلمين أداء ثطىير في الحاسىب مشرفي دور 

 املفرق  ةمحافظ مدًريات
 املقدمة. 1

تهدف وشازة التربُت والخعلُم ئلى زلم ظٍُل واٍع مخفخذ ٌظخؿُع       

الخلىُت والخىىىلىظُت، وئن وان الخىُُف مع مخؿلباث هرا العطس 

مُت، فان اإلاعلم هم اإلاىظه 
ُ
الؿالب هى مدىز العملُت الخعلُمُت الخعل

واإلاِظس للخعلم الري ٌظخؿُع أن ٌظهم في زلم شخطُت الؿالب. ولرا 

وان الاهخمام باإلاعلم ظصء ال ًخجصأ مً اهخمام وشازة التربُت والخعلُم في 

جلذ باإلاعلم وجؿلعاجه واهخماماجه مً اإلاملىت ألازدهُت الهاشمُت. فاز 

ب والاشساف التربىي   .زالٌ ادازة الخدٍز

وجدخاط العملُت الخعلُمُت ئلى مخابعت وزكابت مظخمسة، وذلً بهدف      

الحطٌى على حغرًت زاظعت حظاهم في عملُاث الخؿىز اإلاظخمسة التي 

ء جسجلي بالعملُت الخعلُمُت ئلى ئوشاء ظُل ظدًد كادز على العؿا

والخلدم في الحُاة، فالؿالب مً أظل أن جخم عملُت حعلمه ال بد مً 

د  ٍص طىب أزؿاؤه، ٍو م الظلُم وٍُ وظىد اإلاعلم له ليي ًدله على الؿٍس

ىمي اإلاىاهب لدًه لىدطل بالنهاًت على ؾالب مخعلم  مً أداءه الجُد، ٍو

 ومىفخذ للعؿاء في اإلاجخمع، والشىاء على أداةه بشيل مخىاضل، وللمعلم

 هما للؿالب ال بد مً وظىد وظىه ئشسافُت حشسف على اإلاعلم 
ً
أًػا

وجطىب أداةه بشيل مظخمس، وجشجي على عؿاةه وجلدزه، ليي ٌعؿي 

اإلاعلم ما لدًه مً علم للؿلبت، وليي ًسجلي اإلاعلم بالعملُت الخعلُمت ئلى 

اث التربُت والخعلُم  شيل الجهاش ؤلاشسافي في مدًٍس اإلاظخىي اإلاؿلىب. َو

ت ومظاهدتها، هما ٌعمل ألا  داة واإلادسن السةِع لدعم الفعالُاث التربٍى

اث اإلاسخلفت ]  ].1الجهاش على جفعُل هظام اإلاخابعت والخلُُم في اإلاظخٍى

ت تهدف ئلى زفع هفاًاث اإلاعلمين       وؤلاشساف التربىي عملُت جسبٍى

ظهس ذلً في دوز اإلاشسفين مً زالٌ  واإلاعلماث في اإلاُدان التربىي ٍو

ازة  ع والىمى اإلانهي وذلً مً زالٌ الٍص مجاالث الخسؿُـ والخدَز

بُت، وذلً بهدف النهىع  ؤلاشسافُت أو علد الىزشاث والدوزاث الخدٍز

مُت، وفي هرا ؤلاؾاز حشير السوٍلى، ]بالعملُت الخع
ُ
[ بأن 2لُمُت الخعل

ؤلاشساف التربىي الري وان ًلىم به اإلافدشىن اللدامى، هى عبازة عً 

عملُت جفخِش على اإلاعلمين هدفها معسفت عُىب وظىاهب الػعف لدي 

اإلاعلم لِع مً اظل ؤلاضالح بل مً اظل العلاب والخأدًب، ووان 

هى امخدان الخالمُر في اإلاادة التي ٌعلمها اإلاعلم ألاطلىب ألاهثر ئجباعا 

لبُان هفاًت اإلاعلم في جللُىه هره اإلاادة، ولم ًىً للمعلم دوز اًجابي في 

هره العملُت، ووان الترهيز على طلىن اإلاعلم دازل الطف وزطىضا 

 .ما ًسجبـ بهرا الظلىن مً هاخُت غبـ الىظام وأطالُب جللين اإلاادة

[ أن ؤلاشساف التربىي هى عملُت جفاعلُت 3] الغامدي في خين ًسي       

ئوظاهُت تهدف ئلى جدظين عمل اإلاعلم وأداةه ومظاعدجه في جىمُت هفظه 

 .وخل مشاوله

ب        مً زالٌ ما طبم جسي الباخشت أن دوز اإلاشسف التربىي هى جدٍز

ظاهم  اإلاعلمين مً اظل ئوشاء ظُل كادز على الخىاضل مع اإلاجخمع، َو

س ظُل كادز على الخفاعل، مً اظل هرا ًجب في جؿ س اإلاجخمع، وجؿٍى ٍى

أن ًيىن هىالً ئشساف، وجىاضل مظخمس ما بين اإلاعلم واإلاشسف 

التربىي، باإلغافت ئلى الخفاهم والخلبل ألي أفياز ًؿسخها اإلاشسف 

لت جدلم ألاهداف،  التربىي، مً اظل أن جدشيل عملُت ؤلاشساف بؿٍس

[ 4عؼ الدزاطاث الظابلت مشل الحازسي]وهرا ما حعصشه هخاةج ب

 Adrian [7].و El-Eisa, et al [6] [ و5] واإلادسشي

ت بشيل         في العملُت الخعلُمُت التربٍى
ً
فالخسؿُـ عملُت مهمت ظدا

عام، وعىطس مً عىاضس اإلانهاط والتي ال غجى عنها للمعلم فهي مً أهم 

ع وحعىد أهمُخه ئلى أ هه ٌعؿي اإلاعلم مسؿـ العملُاث في عملُت الخدَز

ظه وما هي الخؿىاث  وألادواث  والاطتراجُجُاثإلاا طىف ًخم جدَز

واإلاعازف واإلاهازاث التي طىف ًخعامل معها وبالخالي ًلغي العشىاةُت 

 .والخسبـ في أداء اإلاعلم

م وحظهُل       
ّ
ع هي وشاؽ مخىاضل يهدف ئلى ازازة الخعل وعملُت الخدَز

مخعمدة لدشىُل بُئُت اإلاخعلم بطىزة عملُت جدلُله، وهى عملُت 

في طلىن معين وذلً  الاشترانجمىىه مً حعلم ممازطت طلىن معين او 

وفم شسوؽ زاضت باإلاعلم واإلاخعلم وبِئت الخعلم، هما أهه عملُت 

أجطاٌ فّعالت بين اإلاعلم واإلاخعلم يهدف مً زاللها اإلاعلم ئلى هلل زطالت 

 .عسوفتئلى اإلاخعلم لخدلُم أهداف معُىت وم

س وجدظين        أما الخىمُت اإلاهىُت للمعلمين فهي عملُت تهدف ئلى جؿٍى

والعمل على  هفاءتهممهازاث وهفاًاث اإلاعلمين وذلً لسفع مظخىي 

ت والعلمُت  ئهظابهم اإلاعازف الحدًشت إلاىاهبت ازس اإلاظخجداث التربٍى

 ئىلىظُت الحدًشت والري طىف ًىعىع والخىى
ً
على مظخىي  ًجابُا

 .أدائهم دازل الغسفت الطفُت والعملُت الخعلُمُت بشيل عام

 مشكلة الدراسة. 2

اهدظب ؤلاشساف التربىي أهمُخه، مً زالٌ الخدماث الفىُت التي       

ت، ومعاٌشت مشىالتها، زم  ًلدمها، واإلاخمشلت في مخابعت العملُت التربٍى

بين اإلاُدان وألاظهصة وغع الحلٌى اإلاىاطبت لها، فهى خللت الاجطاٌ 

م، علًما بأن 
ُ
ت والفىُت، التي حشسف على عملُت الخعلُم والخعل ؤلاداٍز

الخىطع في الخدماث الخعلُمُت مع اهدشاز اإلادازض، واشدًاد عددها 

ًفسع الحاظت ئلى وظىد مشسفين مخسططين في مىاد الدزاطت 

دتهم اإلاسخلفت لُلىمىا بمهمت ؤلاشساف على أعماٌ اإلاعلمين، ومظاع

وجمىُنهم مً جدلُم ألاهداف اإلايشىدة، فلد الخظذ الباخشت مً 

زالٌ معاٌشتها للمُدان التربىي وىنها مشسفت إلابدض الحاطىب وظىد 

س أداء اإلاعلمين مً وظهت  خاظت لدزاطت دوز مشسفي الحاطىب في جؿٍى

اث مدافظت اإلافسق، مً هىا جخددد مشيلت الدزاطت،  هظسهم في مدًٍس

س أداء اإلاعلمين بأنها طىف جى شف عً دوز مشسفي الحاطىب في جؿٍى

اث مدافظت اإلافسق، وبشيل أهثر دكت جداٌو  مً وظهت هظسهم في مدًٍس

 :الدزاطت ؤلاظابت على ألاطئلت الخالُت

 أ. أسئلة الدراسة

س أداء اإلاعلمين مً  : ما دوز مشسفي الحاطىب في جؿٍى الظإاٌ ألاٌو

اث مدافظت اإلاف سق مً خُض )الخسؿُـ، وظهت هظسهم في مدًٍس

ع والىمى اإلانهي( مً زالٌ اطخجاباث أفساد عُىت الدزاطت؟   الخدَز
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 الظإاٌ الشاوي: هل جىظد فسوق دالت ئخطاةُت عىد مظخىي الداللت

 (α ≤ 0.05) بين مخىطؿاث اطخجاباث عُىت الدزاطت خٌى ئطهام

س ي إلاادة الحاطىب  س أداء اإلاعلمين الخدَز حعصي اإلاشسف التربىي في جؿٍى

  ئلى اإلاخغيراث )الجيع، اإلاإهل العلمي وطىىاث الخدمت(؟

 أهداف الدراسةب. 

 :تهدف هره الدزاطت ئلى ما ًلي 

س أداء اإلاعلمين مً وظهت . 1 الخعسف على دوز مشسفي الحاطىب في جؿٍى

اث مدافظت اإلافسق مً خُض )الخسؿُـ، الخدَزع  هظسهم في مدًٍس

 .أهفظهم والىمى اإلانهي( وظهت هظس اإلاعلمين

 (α ≤ 0.05) الخعسف على فسوق دالت ئخطاةُت عىد مظخىي الداللت. 2

بين مخىطؿاث اطخجاباث عُىت الدزاطت خٌى ئطهام اإلاشسف التربىي 

س ي إلابدض الحاطىب حعصي ئلى اإلاخغيراث  س أداء اإلاعلمين الخدَز في جؿٍى

 (.)الجيع، اإلاإهل العلمي وطىىاث الخدمت

 أهمية الدراسةج. 

 :أهمُت الدزاطت بما ًليجخمشل  

س . 1 ًإمل مً هره الدزاطت أن جطل لىخاةج ًفاد منها، لىغع وجؿٍى

اطتراجُجُاث ظدًدة لؤلشساف التربىي، وئزساء ألادب الىظسي فُما 

 .ًخعلم بمىغىع الدزاطت

ين بالطعىباث التي جىاظه  . 2 كد حظهم في جىعُت اإلاشسفين التربٍى

ظهم لهره اإلاا دة، وغسوزة الظعي ئلى مظاعدتهم على اإلاعلمين عىد جدَز

 .ججاوشها وجرلُل وافت الطعىباث التي جىاظههم في الخدَزع

 إلاطار النظري . 3

 :ؤلاشساف التربىي 

حظعى التربُت لخدلُم الخىمُت الشاملت واإلاخياملت مً زالٌ        

س العاملين فُه. وذلً ئبخدًء مً  جدظين اإلاىكف الخعلُمي، وجؿٍى

ين. الؿالب  ت العلُا مسوزا باإلاشسفين التربٍى وئهتهاء باللُاداث التربٍى

ًلعب ؤلاشساف التربىي دوزا بازشا في جدظين العملُت الخعلُمُت 

الخعلمُت، ختى جدلم التربُت أهم أهدافها وهى جدظين عملُت الخعلم 

والخعلُم، فىجد أن ؤلاشساف التربىي عملُت حعاوهُت ئوظاهُت حشترن فيها 

اف وجخؿلب العمل الدؤوب وؤلاؾالع الىاطع وجبادٌ الخبراث عدة أؾس 

واإلاشىزة وجلدًم البدىر والدزاطاث إلزساء عملُت الخعلم والخعلُم، 

لع على عاجم ؤلاشساف التربىي  واللػاء على الطعىباث واإلاشاول. ٍو

س  مظإولُت دعم اإلاعلمين والىكىف على خاظاتهم والعمل على جؿٍى

اةل، ومد ًد العىن واإلاظاعدة على أطاض مهازاتهم بمسخلف الىط

الاخترام والخلدًس وبرٌ الجهىد مً أظل جرلُل الطعىباث واإلاشىالث 

التي جىاظههم، وئظساء البدىر ؤلاظساةُت لخلص ي اإلاشىالث اإلاهىُت 

واإلاظاعدة في ئًجاد الحلٌى والبداةل، وهرلً ؤلاطهام في جددًد 

تهم، ومظاعدة اإلاعلم مشىالث الؿلبت وجددًد زطاةطهم واخخُاظا

 ].8على ئشباعها ]

 مفهىم ؤلاشساف التربىي 

فاث ؤلاشساف التربىي، وذلً خظب وظهاث هظس       حعددث حعٍس

الباخشين اإلاسخطين، وهال ًىؿلم مً مجاٌ الخسطظ الخاص به، 

ً شأهه في ذلً شان  وجؿىز مفهىم ؤلاشساف التربىي في العلدًً ألازيًر

ت التي جىمى وجخؿىز هدُجت ألابدار والدزاطاث  هشير مً اإلافاهُم التربٍى

ت  اإلاسخلفت زاضت بعد أن هشفذ جلً ألابدار عً واإلامازطاث التربٍى

الخىظُه(،  –كطىز ألاهماؽ الظابلت لئلشساف التربىي)الخفخِش 

وخاولذ هره الدزاطاث ئخدار الخغيراث اإلاسغىبت في العملُت الخعلُمُت 

الخعلمُت، هما خاٌو ؤلاشساف التربىي الحدًض جالفي أوظه اللطىز مً 

ٍت والخعلُمُت. لرا طخدىاٌو الباخشت زالٌ هظسة شاملت للعملُت التربى 

مفهىم ؤلاشساف التربىي مداولت عسع بعؼ آزاء الباخشين للىضٌى ئلى 

جددًد مفهىم شامل لئلشساف التربىي. وازخلفذ آزاء الباخشين خٌى 

جددًد معجى ؤلاشساف التربىي، وذلً ؾبلا الزخالف هظستهم ئلُه ومدي 

الري هخج عىه حعدد في  فهمهم لئلشساف التربىي ووظُفخه، ألامس 

فاث ؤلاشساف التربىي. فلد عسفه ضُام ] [ بأهه " عملُت كُادًت 9حعٍس

حعاوهُت مىظمت حعجى بالىظام الخعلُمي بجمُع عىاضسه، وتهدف ئلى 

سها مً  مها للعمل على جىظُمها وجؿٍى دزاطت العىامل اإلاإزسة فُه وجلٍى

بشيل عام وجدلُم اظل الازجلاء بمظخىي ألاداء في الىظام الخعلُمي 

ت اإلايشىدة  ". ألاهداف التربٍى

عملُت حعاوهُت، كُادًت، " [ على أهه10في خين عسفه الؿعاوي ]       

دًملساؾُت، مىظمت حعجي باإلاىكف الخعلُمي بجمُع عىاضسه مً: مىاهج، 

وطاةل، أطالُب، بِئت حعلم، معلم، ؾالب، وئدازة، تهدف ئلى دزاطت 

اإلاىكف وجلُُمها للعمل على جدظُنها وجىظُمها العىامل اإلاإزسة في ذلً 

 ".مً أظل جدلُم أهداف العملُت الخعلُمُت الخعلمُت

ومً زالٌ العسع الظابم لآلزاء اإلاخباًىت لئلشساف التربىي واإلاسخلفت 

 :واإلاخفلت أخُاها ًمىً ئظماٌ هره اإلافاهُم في الىلاؽ الخالُت

 .اإلاىظم اإلاشسف التربىي عملُت جبادلُت دًملساؾُت مىظمت وكاةدها  -1

م( ومخابعت ول ما ًخعلم باألهداف  -2 عملُت ًخم فيها جىفُر )جلٍى

ت  .التربٍى

أن ؤلاشساف هى عملُت حعجى باإلاىكف الخعلُمي بجمُع عىاضسه مً  -3

 .مىاهج ووطاةل وأطالُب وبِئت ومعلم وؾالب بدون اطخصىاء

ُت اإلاإزسة في هدف ؤلاشساف هى جدلُل العىامل الدازلُت والخازظ -4

س اإلاىكف الخعلُمي  .اإلاىكف الخعلُمي مً أظل جدظين وجؿٍى

الهدف ألاطاس ي مً عملُت ؤلاشساف التربىي هى جدلُم ألاهداف  -5

ت وجدظين عملُت الخعلُم والخعلم  .التربٍى

ب للمعلمين  -6 ًسهص ؤلاشساف التربىي على الىمى اإلانهي والخدٍز

ت  وحصجُعهم على الىمى الراحي في غىء ت التربٍى الخؿىزاث الفىٍس

 .اإلاعاضسة

 الدراسات السابقة. 4

[ ئلى الخعسف ئلى دوز مشسفي التربُت 11] هدفذ دزاطت الحمدون      

اث التربُت والخعلُم مً  اغت اإلادزطُت إلادًٍس س الٍس اغُت في جؿٍى الٍس

ُض اطخسدم الباخض اإلاىهج خوظهت هظس اإلاعلُمً في مدافظت اإلافسق، 

الىضفي اإلاظحي إلاىاطبخه وأغساع الدزاطت، وجيىهذ عُىت الدزاطت مً 

 ومعلمت بيظبت )83)
ً
%( مً اإلاجخمع ألاضلي ومىشعت بين 59( معلما

، ولخدلُم أهداف 44( معلمت و)39)
ً
زاطت ضمم الباخض الد( معلما

 ( فلسة مىشعت على أزبعت مجاالث هي45اطدباهت ميىهت مً )

ع، الىمى اإلانهي، الحىافص( وكد أطفسث هخاةج  )الخسؿُـ، الخدَز

اغت  س الٍس اغُت في جؿٍى الدزاطت عً أن دوز مشسفي التربُت الٍس

اإلادزطُت مجاٌ الخسؿُـ وان بمظخىي عالي، أما دوز اإلاشسفين في 
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مجاالث الخدَزع والىمى اإلانهي والحىافص فيان بدزظت مخىطؿت. هما 

ظىد فسوق ذاث داللت ئخطاةُت إلاخغيراث أظهسث الدزاطت عدم و 

آلاجُت: )اإلاإهل العلمي، الجيع، الخبرة،  الدزاطت إلاخغيراث الدزاطت

ت  (.اإلادًٍس

[ ئلى جددًد معاًير ظىدة أطالُب 4] وهدفذ دزاطت الحازسي      

ؤلاشساف التربىي اإلاسخازة على حعلُم اللغت العسبُت. والىكىف على مدي 

التربىي اإلاظخسدمت في حعلُم اللغت العسبُت  جدلُم أطالُب ؤلاشساف

إلاعاًير الجىدة، وكد جيىن مجخمع الدزاطت مً ظمُع اإلاشسفاث 

اث على حعلُم اللغت العسبُت بمدًىت مىت اإلاىسمت وعددهً ) ( 18التربٍى

ت بمدًىت  ت، وهرلً معلماث اللغت العسبُت للمسخلت الشاهٍى مشسفت جسبٍى

مت، وجم اطخسدام اإلاىهج الىضفي، جم ( معل158مىت اإلاىسمت وعددهً )

الخىضل ئلى عدة هخاةج مع أهمها: الخىضل ئلى كاةمت مً اإلاعاًير فُما 

الخسؿُـ الظلُم –ًخعلم بأهداف هره الدزاطت وهي )الهدفُت والترهيز 

–جميز العملُاث وألاوشؿت –اللُادة الفعالت –الخدظين اإلاظخمس  –

م العلمي(.أن ألاطالُب –ًد الابخياز والخجد–الجدوي الاكخطادًت  الخلٍى

ؤلاشسافُت ال جدلم معاًير الجىدة الشاملت مع وظهت هظس اإلاعلماث خُض 

(، وأن ألاطالُب 1.717بلغ أعلى مخىطـ خظابي الطخجاباتهً )

ؤلاشسافُت جدلم معاًير الجىدة الشاملت مع وظهت هظس اإلاشسفاث 

اث خُض بلغ أكل مخىطـ خظابي ) سث الدزاطت أن وأظه (2.537التربٍى

مع معىكاث جؿبُم الجىدة الشاملت الافخلاز ئلى كُادة علُا ملتزمت 

لت ألامد، وكلت أعداد اإلاشسفاث على حعلُم اللغت العسبُت  بسؿت ؾٍى

ادة أعداد اإلاعلماث؛ لرا جىص ي الباخشت بىغع زؿـ مىاطبت  ملابل ٍش

 .دفي مجاٌ ؤلاشساف على حعلُم اللغت العسبُت جدلم الهدف اإلايشى 

[ ئلى جددًد اطتراجُجُاث ؤلاشساف التربىي 12] هدفذ دزاطت علي      

اإلاظخسدمت مً كبل مفدش ي التربُت في مسخلتي الخعلُم الابخداتي 

واإلاخىطـ عىدما ًلىمىن بمهمت جلُُم اإلادزطين خظب اإلاخغيراث 

ظُت والخفخِشُت،  اإلاظخللت التي جخمشل في همـ الخفخِش، الخبرة الخدَز

ىهج البدض الىضفي وأداة اطخبُان وظه ئلى مفدش ي التربُت اطخسدم م

في مسخلتي الخعلُم الابخداتي واإلاخىطـ بدُض خددث في أزبعت مداوز. 

 43وبىاء على آلازاء التي أبداها اإلادىمىن أضبذ الاطخبُان ًخيىن مً 

ج كُاض زماس ي وزمع أطئلت مفخىخت. ولخصحُذ فلساث  عبازة بخدٍز

لت عسغُت. ًىظد في  الاطخبُان اإلاغللت، جم ازخُاز عُىت البدض بؿٍس

العُىت همؿان مً الخفخِش ألاٌو هى الىمـ العام للخعلُم الابخداتي 

مفدشا للغت  28ملاؾعت فيهم  32مفدشا ًخىشعىن على  32وعددهم 

العسبُت وأزبعت مفدشين للغت الفسوظُت ، والشاوي هى الىمـ اإلاخسطظ 

ملاؾعت وهم  25شا ًخىشعىن على مفد 25للخعلُم اإلاخىطـ وعددهم 

ًلىمىن باإلشساف على عشس مىاد حعلُمُت، أظهسث الىخاةج أن أفساد 

العُىت مً مفدش ي التربُت في مسخلتي الخعلُم الابخداتي واإلاخىطـ كد 

أظهسوا أن عددا مً العىاضس الىازدة في فلساث الاطخبُان حعخبر مىظىدة 

طت عملُا عىد أداء مهامهم في وبالخالي فان اإلافدشين ًلىمىن باإلاماز 

ع وفم الاطتراجُجُاث ؤلاشسافُت اإلاخمشلت في هفاًاث  جلُُم عملُت الخدَز

ع، والخسؿُـ، واإلاساكبت واإلاخابعت، والخلُُم وهم ئهما ًإدون  الخدَز

ذلً وفم مإشس الاهجاش اإلاعلً عىه واإلاخمشل في اإلاظلمت اإلاظبلت التي جم 

%، وكد بلغ 65العملُت وهي وظبت  الاهؿالق منها إلضداز خىم بشأن

عدد العىاضس الظبعت التي جىشعذ على مداوز الاطخبُان بيظبت بلغذ 

% مً مجمىع العىاضس اإلاسجبؿت باالطتراجُجُاث ؤلاشسافُت 16,28

اإلاظخسدمت في جلُُم عملُت الخدَزع مً كبل مفدش ي التربُت في مسخلتي 

 .الخعلُم الابخداتي واإلاخىطـ

[ ئلى الخعسف على جلُُم الهُئت ؤلاشسافُت 5] ت اإلادسشيهدفذ دزاط     

ت لخؿبُم مىظىمت ؤلاشساف التربىي في اإلادازض الحيىمُت  وؤلاداٍز

بظلؿىت عمان. ولخدلُم أهداف الدزاطت زم جطمُم اطدباهت ميىهت 

( عبازة مىشعت على طبعت مداوز هي: )أهداف ؤلاشساف التربىي، 63مً )

التربىي، أطع ازخُاز اإلاشسفين، الخؿت  الهُيل الخىظُمي لئلشساف

ؤلاشسافُت، أطالُب ؤلاشساف وألادواث اإلاظخسدمت، البرامج والفعالُاث 

ؤلاشسافُت، ؤلاعداد وؤلاهماء اإلانهي للمشسفين(. وكد جم الخأهد مً ضدكها 

وزباتها. وجيىهذ عُىت الدزاطت مً الهُئت ؤلاشسافُت العاملت بدًىان عام 

ث الخعلُمُت، ومً مدًسي اإلادازض الحيىمُت في ظمُع الىشازة واإلادافظا

( مشسفا ومدًسا. وجىضلذ 500مدافظاث الظلؿىت؛ خُض بلغ عددهم )

الدزاطت ئلى أن اإلاخىطؿاث الحظابُت لىاكع جؿبُم ظمُع مجاالث 

مىظىمت ؤلاشساف التربىي واهذ في اإلاظخىي اإلاخىطـ، خُض جساوخذ ما 

الخىاشلي لهره اإلاجاالث على الىدى الخالي:  (. وظاء الترجِب3.60 -2.97بين )

البرامج والفعالُاث ؤلاشسافُت، الخؿت ؤلاشسافُت، الهُيل الخىظُمي 

لئلشساف التربىي، أطع ازخُاز اإلاشسفين، أطالُب وأدواث ؤلاشساف 

اإلاظخسدمت، أهداف ؤلاشساف التربىي، ؤلاعداد وؤلاهماء اإلانهي للمشسفين. 

فسوق دالت ئخطاةُا في ظمُع مخغيراث هما أظهسث الىخاةج وظىد 

 .الدزاطت

دزاطت هدفذ  ,Range, Susan, Carleton & Suzanne [13] وأظسي       

لخلُُم الخطىزاث وؤلاظساءاث إلادًسي واًىمىج بشأن دوزها في ؤلاشساف 

 في غىء زُازاث الخىمُت اإلاخاخت في 
ً
وجلُُم اإلاعلمين، وزطىضا

دزاطت اطخلطاةُت لجمُع مدًسي  ؤلاشساف اإلاخىىع. خُض جم ئزطاٌ

اطدباهت،  143، عاد منها 286اإلادازض والًت واًىمىج، والبالغ عددهم 

%. وحشير الىخاةج ئلى أن أغلب مبادب 50بمعدٌ اطخجابت بلغ 

الظلىهُاث ؤلاشسافُت في هشير مً ألاخُان هي طلىهُاث جلُُمُت، 

مازض مدًسو اإلاسخلت الابخداةُت ممازطاتهم الخلُُم ُت بطىزة أهبر ٍو

ت. وعالوة على ذلً،   وأهثر بىشير مً مدًسي اإلادازض الشاهٍى
ً
اهدشازا

أشازث اإلابادب ئلى وظىد ئخباؽ في ؤلاشساف لدي اإلاعلمين خٌى الىكذ، 

وأداة الخلُُم، وعدم زغبت اإلاعلمين للخغُير. باإلغافت ئلى ذلً، حشير 

ج في ؤلاشساف دازل الىخاةج ئلى الاطخسدام الىاطع إلابادب وجطىز واًىمى

ع، هما جىفس  عت عً الخدَز الفطٌى الدزاطُت؛ ألنها كدمذ إلادت طَس

وطُلت لخىفير الخغرًت الساظعت. وفُما ًسظ ؤلاشساف اإلاخىىع وزُازاجه 

ت، فلد أشازث الىخاةج أن اإلاعلمين اإلابخدةين اهخمىا بها أهثر بىشير  الخىمٍى

ًسي واًىمىج أن زؿـ مً اإلاعلمين اللدامى، وأزيرا زأي أغلبُت مد

 .جدظين ألاداء واهذ فعالت في حغُير الظلىهُاث اإلاإدًت للخعلُم اإلاخىاغع

فهدفذ ئلى معسفت كدزة ؤلاشساف اإلاخىىع   Adrian [7]أما دزاطت      

إلخدار ظىدة وجدظين في الىظم اإلادزطُت في اإلادازض وفلا لخطيُف 

علمين ومدًسي العدًد مً العىامل التي جم جددًدها مً كبل اإلا

اإلادازض؛ لخعدًل اإلاىازد اإلاسططت لجمُع اإلادازض على أطاض جطيُف 

ئشسافهم. وبعد ظمع البُاهاث اإلاخعللت بسطاةظ اإلادزطت، والخطيُف، 
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وألاداء الفسدي للمدازض زالٌ الظىىاث ألاولى مً الخىفُر. ووظدث 

الدزاطت أن مظخىي الطف مً اإلادازض، وطىىاث مً الخبرة إلادًسي 

ل الىلدي ا إلادازض، والحالت الاظخماعُت الاكخطادًت للمدازض، والخمٍى

ولها عىامل جإزس بشيل هبير على كدزة ؤلاشساف اإلاخىىع في الخأزير على 

جدظين اإلادازض. باإلغافت ئلى ذلً، فان هخاةج الدزاطت حشير ئلى أن 

اإلادازض مع أدوى أداء في الشسوع في همىذط الخطيُف وان أعلى بىشير 

اث جدظين أداء اإلادازض مع ازجفاع ألاولى. وزلطذ م ً مظخٍى

الاطخيخاظاث ئلى أن اطخسدام ههج ؤلاشساف اإلاخىىع ًمىً اإلادازض 

 .واإلاىازد اإلاسططت لهره اإلادازض مً أن جإدي ئلى جدظِىاث في ألاداء

دزاطت هدفذ ئلى الىشف عً دوز El-Eisa, et al [6] وأظسي       

اإلاهىُت ئلى اإلاعلم، وذلً بهدف جأهُد اإلاعسفت،  اإلاشسف في هلل الخىمُت

. هدلً هدفذ ئلى الدعم الري ًدخاظه اإلاعلم مً 
ً
وحعمُم الفهم ذاجُا

اإلاشسف وأزسه على الفعالُت الراجُت للمعلم. وكد ؾبلذ الدزاطت على 

 في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت. وأظهسث هخاةج 287)
ً
 خيىمُا

ً
( مىظفا

ت اإلاإزسة بشيل الدزاطت أن اإلاشسف الت ربىي ٌعخبر مً اإلاىازد البشٍس

، خُض خطل دوز اإلاشسف في جىمُت 
ً
مباشس في جىمُت اإلاعلم ذاجُا

 على دزظت فعالُت عالُت، هما 
ً
اإلاعلمين وجدفيزهم لخىمُت أهفظهم ذاجُا

 إلاخغير الخبرة 
ً
أشازث هخاةج الدزاطت ئلى وظىد فسوق دالت ئخطاةُا

لت،  ومخغير اإلاإهل العلمي لطالح خملت ولطالح ذوي الخبرة الؿٍى

 .اإلااظظخير والدهخىزاه

ئلى الخعسف على ألاطالُب ذاث  Kutsyuruba [14] وهدفذ دزاطت      

ت في هىدا  س اإلاعلمين اإلابخدةين مهىُا في اإلادازض الشاهٍى الفاعلُت لخؿٍى

 مً هىدا و)22وأوهساهُا، وجيىهذ عُىت الدزاطت مً )
ً
 26( معلما

ً
( معلما

وهساهُا، وكد اطخسدم الباخض اإلالابلت هأداة للدزاطت. وبُيذ مً أ

س ألاطالُب ؤلاشسافُت التي جمازض على  الىخاةج خاظت البلدًً ئلى جؿٍى

اإلاعلمين اإلابخدةين ليي جلبي خاظاتهم الفسدًت واإلاهىُت، وذلً مً زالٌ 

ئشساههم في ضىع اللسازاث اإلاسجبؿت باطخسدام ألاطالُب ؤلاشسافُت 

 .تالفعال

 :التعريفات إلاجرائية

الدوز: اليشاؽ الري ًمازطه مشسف الحاطىب إلاظاعدة اإلاعلم وخل 

ع مبدض الحاطىب في مدازض  اإلاشىالث التي جىاظهه أزىاء جدَز

  .مدافظت اإلافسق 

مشسف الحاطىب: هى الصخظ الري ٌعين مً وشازة التربُت والخعلُم 

اث التربُت مً أظل اإلاخابعت وؤلاشساف على معلمي الحاطىب ف ي مدًٍس

 .والخعلُم مً خُض خػىز الحطظ، وعلد الللاءاث والىزشاث لهم

معلم الحاطىب: هى الصخظ الري حعُىه وشازة التربُت والخعلُم مً 

ع مبدض الحاطىب  .اظل مخابعت جىفُر عملُت جدَز

ت مً كبل وشازة  اث التربُت والخعلُم: هي عبازة عً جلظُماث ئداٍز مدًٍس

وذلً مً أظل حظهُل اإلاخابعت وؤلاشساف على ألامىز  والخعلُم،التربُت 

ت  عً مىؿلت ظغسافُت  مظإولتالخعلُمُت بدُض جيىن ول مدًٍس

ت  ت، وول مدًٍس معُىت، مً خُض الخعلُم بجمُع ظىاهبه الفىُت وؤلاداٍز

لحم فيها عدة أكظام، وول كظم له واظباجه الخاضت  ًسأطها مدًس، ٍو

كظم ؤلاشساف التربىي الري ٌعمل فُه مشسف به، ومً هره ألاكظام 

 .الحاطىب

 حدود الدراسة

 :جخددد ئمياهُت هخاةج الدزاطت في غىء الحدود آلاجُت

ت بمعلمي ومعلماث الحاطىب  - ت: جخمشل الحدود البشٍس الحدود البشٍس

اث مدافظت اإلافسق  لىاء  - )كطبت اإلافسق  في اإلادازض الخابعت إلادًٍس

 (.لىاء البادًت الشمالُت الشسكُت - بُتالبادًت الشمالُت الغس 

اث  - الحدود اإلاياهُت: جخمشل الحدود اإلاياهُت باإلادازض الخابعت إلادًٍس

لىاء البادًت الشمالُت -التربُت والخعلُم في مدافظت اإلافسق)كطبت اإلافسق 

 (.لىاء البادًت الشمالُت الشسكُت-الغسبُت

الفطل الدزاس ي ألاٌو مً الحدود الصمىُت: جم ئظساء هره الدزاطت في  -

 (.2016/2017العام )

 الطريقة والاجراءات. 5

 منهج الدراسةأ. 

لت اإلاسحُت وذلً إلاالءمخه  اطخسدمذ الباخشت اإلاىهج الىضفي بالؿٍس

 .لؿبُعت وأهداف الدزاطت

 مجتمع الدراسة وعينتهاب. 

جيىن مجخمع الدزاطت ؤلاظمالي مً ظمُع معلمي ومعلماث مادة       

اث جسبُت مدافظت اإلافسق )كطبت اإلافسق الحاطى  جسبُت  -ب في مدًٍس

جسبُت البادًت الشمالُت الشسكُت( خُض بلغ -البادًت الشمالُت الغسبُت

 ومعلمت مىشعين على 215العدد ؤلاظمالي إلاعلمي الحاطىب )
ً
( معلما

، وكد كامذ الباخشت بخدد101( معلمت و)114)
ً
د أعدادها بعد ً( معلما

اثالسظىع أكظام ا  .لخسؿُـ في اإلادًٍس

لت العشىاةُت بخىشَع )       ( 115خُض كامذ الباخشت اطخسدام الؿٍس

( اطدباهت ضالحت 105اطدباهت على مجخمع الدزاطت واطترد منها )

%( مً مجخمع الدزاطت، والجدٌو 84للخدلُل ؤلاخطاتي بما وظبخه )

 للمخغيراث ال1زكم )
ً
 .صخطُت( ًىضح جىشَع أفساد عُىت الدزاطت جبعا

 1جدول 

 للمتغيرات الشخصية
ً
 (105 = )ن ثىزيع أفراد العينة ثبعا

 النسبة املئىية التكرار املستىي  املتغير

 42.9 45 ذهس الجيع

 57.1 60 اهثى

 100.0 105 اإلاجمىع

 75.2 79 بيالىزٍىض اإلاإهل العلمي

 9.5 10 دبلىم

 15.2 16 فأهثرماظظخير 
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 100.0 105 اإلاجمىع

 15.2 16 زمع طىىاث وأكل الخبرة في الىشازة

 34.3 36 10ئلى  5مً 

 50.5 53 طىىاث 10اهثر مً 

 100.0 105 اإلاجمىع

 :( ما ًلي1ًظهس مً الجدٌو زكم )

ت 45بلغ عدد الروىز في العُىت ) -1 %(، بِىما بلغ 42.9)( بيظبت مئٍى

ت )60عدد ؤلاهار )  .(%57.1( بيظبت مئٍى

 إلاخغير اإلاإهل  -2
ً
ت لخىشَع أفساد العُىت جبعا بلغذ أعلى وظبت مئٍى

%( للمإهل العلمي )بيالىزٍىض(، بِىما بلغذ أدوى وظبت 75.2العلمي )

ت )  (.%( للمإهل العلمي )دبلىم9.5مئٍى

ت لخىشَع أفساد  -3  إلاخغير الخبرة في بلغذ أعلى وظبت مئٍى
ً
العُىت جبعا

طىىاث(، بِىما بلغذ أدوى  10%( للفترة الخبرة )أهثر مً 50.5الىشازة )

ت )  (.%( لخبرة في الىشازة)زمع طىىاث وأكل15.2وظبت مئٍى

 أداة الدزاطت

س       مً أظل الخعسف على الدوز الري ًمازطه مشسفى اإلاشسف في جؿٍى

ظت اإلافسق مً وظهت هظسهم، كامذ أداء اإلاعلمين واإلاعلماث في مداف

الباخشت بخطمُم اطدباهت للدزاطت مظخفُدة مً ألادب التربىي، وبعؼ 

طاث الظابلت اإلاخعللت بمىغىع الدزاطت التي ججسيها الباخشت، هما االدز 

ين وبعؼ الخبراء  اطخفادث الباخشت مً ازاء اإلادىمين والخبراء التربٍى

( فلسة 29الاطدباهت على )في مجاٌ جسطظ اإلاشسفت، وكد اشخملذ 

 (.الىمى اإلانهي -الخدَزع -جىشعذ على زالزت مجاالث هي)الخسؿُـ

وجم اعخماد طلم لُىسث للخدزط الخماس ي للُاض دوز مشسفي الحاطىب 

س اداء اإلاعلمين مً وظهت هظسهم، خُض جم ئعؿاء ؤلاظابت ) ( 5-1في جؿٍى

 ئلى دزظت كلُلت ظد
ً
، أما فُما ًخعلم مً دزظت مىافم بدزظت هبيرة ظدا

ً
ا

بالحدود التي اعخمدتها هره الدزاطت عىد الخعلُم على اإلاخىطـ 

الحظابي للمخغيراث الىازدة في همىذط الدزاطت فهي ولخددًد دزظت 

اث هي )مسجفع، مخىطـ،  اإلاىافلت فلد خددث الباخشت زالزت مظخٍى

 :مىسفؼ( بىاًء على اإلاعادلت آلاجُت

الحد ألادوي للبدًل( / عدد  -بدًلؾٌى الفترة= )الحد ألاعلى لل

اث اإلاؿلىبت  اإلاظخٍى

اث والخالي 1.33= 4/3 = 3/(5-1)  :وبرلً جيىن اإلاظخٍى

 .2.32 -1دزظت جلُُم مىسفػت مً  •

 .3.66 -2.33دزظت جلُُم مخىطؿت مً  •

 .5.00 -3.67دزظت جلُُم مسجفعت مً  •

 :زباث أداة الدزاطت

زاطت على عُىت ظسي الخدلم مً زباث الخؿبُم ب       خىشَع أداة الّدِّ

زاطت 25اطخؿالعُت ميىهت مً ) ( مدزض ومدزطت مً زازط عُىت الّدِّ

 مسجين، بفازق شمجي مدجه أطبىعين، واطخسساط معامل الازجباؽ بيرطىن 

(Pearson Correlation)  بين دزظاتهم في اإلاسجين، بهدف اطخسساط معامل

( 2بار الفا(، والجدٌو )الشباث لالزخباز، ظسي جؿبُم معادلت )هسوه

 .ًىضح ذلً

 2جدول 

 ( ومعامل الثبات ألاداة بطريقة )كروهباخ الفا(Pearson Correlationمعامل ثبات التطبيق بطريقة بيرسىن )

 معامل ثطبيق بطريفة بيرسىن  معامل الثبات بطريقة )كروهباخ الفا( املجال

 0.77 0.89 الخسؿُـ

 0.73 0.82 الخدَزع

 0.70 0.80 الىمى اإلانهي

 0.74 0.84 ألاداة هيل

 .(α ≤ 0.05) دالت ئخطاةُت عىد مظخىي الداللت *

لت2ًظهس مً الجدٌو )         Chronbach) ( أن معامل زباث بؿٍس

Alpha) ( زاطت بلغ  ألغساع( وهي كُمت مسجفعت وملبىلت 0.84لؤلداة الّدِّ

الخؿبُم؛ ئذ أشازث معظم الدزاطاث ئلى أنَّ وظبت كبٌى معامل الشباث 

زاطت [15]( 0.60) ، هما بلغ كُمت معامل الازجباؽ بيرطىن ألداة الّدِّ

 عىد مظخىي الداللت ) (، وهرا ًدٌ 0.74)
ً
( وهي كُمت دالت ئخطاةُا

زاطتعلى   .زباث جؿبُم أداة الّدِّ

 نتائج ومناقشتها. ال5

: ما مدي ئطهام اإلاشسف التربىي في  : الىخاةج اإلاخعللت بالظإاٌ ألاٌو
ً
أوال

ع والىمى اإلانهي(  س ي مً خُض )الخسؿُـ، الخدَز جدظين ألاداء الخدَز

 ؟إلاعلمي مادة الحاطىب مً زالٌ اطخجاباث أفساد عُىت الدزاطت

الظإاٌ جم اطخسساط اإلاخىطؿاث الحظابُت لئلظابت على هرا 

ت إلظاباث أفساد العُىت الدزاطت عً فلساث مجاالث  والاهدسافاث اإلاعُاٍز

 .( جىضح ذل3ًالدزاطت وأداة هيل، ظدٌو )

 3 جدول 

 الدراسة والاداة ككل مرثبة ثنازليااملتىسطات الحسابية والاهحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن مجاالت 

 درجة الاسهام الاهحراف املعياري  املتىسط الحسابي مجال الرقم الرثبة

 مخىطؿت 1.09 3.34 الخدَزع 2 1

 مخىطؿت 1.12 3.34 الىمى اإلانهي 3 1

 مخىطؿت 1.03 3.30 الخسؿُـ 1 3

 مخىطؿت 1.05 3.33 الاداة هيل
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ٌ  مً ًظهس          إلظاباث الحظابُت اإلاخىطؿاث أن( 3) زكم الجدو

 بدزظت( 3.34- 3.30) بين جساوخذ الدزاطت مجاالث عً العُىت أفساد

 مجالي ألاولى اإلاسجبت في ظاء الدزاطت، مجاالث للجمُع مخىطؿت جلُُم

ع"  الشالشت اإلاسجبت وفي ،(3.34) خظابي بمخىطـ" اإلانهي الىمى" الخدَز

 اإلاخىطـ وبلغ ،(3.30) خظابي بمخىطـ" الخسؿُـ" مجاٌ ظاء وازيرة

 وحعصو  مخىطؿت، جلُُم بدزظت( 3.33) هيل الدزاطت الاداة الحظابي

 دوز  ئلى ًىؿسون واإلاعلماث اإلاعلمين أن ئلى الىدُجت هره الباخشت

 هظسا وذلً ؤلاشسافُت، العملُت مً والازجبان بالتركب التربىي  اإلاشسف

 هره واجفلذ اإلاهىُت، الىفاًاث لبعؼ عام بشيل اإلاعلمين الفخلاز

 & Range, Susan, Carletonودزاطت[ 5] اإلادسشي دزاطت مع الىدُجت

.[13] Suzanne 

ت والاهدسافاث الحظابُت اإلاخىطؿاث اطخسساط جم هما  إلظاباث اإلاعُاٍز

 على الدزاطت مجاالث مً مجاٌ ول فلساث عً الدزاطت العُىت أفساد

ٌ  خدا،  .ذلً جىضح( 6-4) ظداو

 4 جدول 

  مرثبة"  التخطيط" مجال فقرات عن العينة أفراد إلجابات املعيارية والاهحرافات الحسابية، املتىسطات
ً
 ثنازليا

 درجة الاسهام الاهحراف املعياري  املتىسط الحسابي الفقرة الرقم الرثبة

ازجه للمدزطتًؿلع على الخؿـ  4 1  مخىطؿت 1.23 3.64 الفطلُت والخسؿُـ الُىمي عىد ٍش

 مخىطؿت 1.20 3.55 ًدسص على أن ًيىن جسؿُـ اإلاعلم شامل ومىىع 5 2

 مخىطؿت 1.24 3.46 ًدض اإلاعلمين على اطخسدام اوزاق عمل مخىىعت عىد الخسؿُـ الُىمي والفطلي 3 3

 مخىطؿت 1.20 3.38 التي جىاظهه زالٌ الخسؿُـٌظاعد معلم الحاطىب على جسؿي اإلاعُلاث  6 4

 مخىطؿت 1.09 3.27 ٌظاعد اإلاعلم على الخسؿُـ الُىمي بالشيل الصحُذ 1 5

 مخىطؿت 1.16 3.24 ٌظاعد اإلاعلم على الخسؿُـ الفطلي بالشيل الصحُذ 9 6

 مخىطؿت 1.13 3.13 ًدض اإلاعلمين على وظىد زؿـ بدًلت في الخسُـ في خاٌ خدور امس ؾازب  7 7

ىمُت همىذظُت للمعلمين 2 8  مخىطؿت 1.11 3.09 ٌعمل اإلاشسف على عسع زؿـ فطلُت ٍو

 مخىطؿت 1.16 2.99 ٌظاعد اإلاعلم في عمل زؿـ عالظُت في مدزطخه 8 9

 مخىطؿت 1.03 3.30 مجاٌ" الخسؿُـ " هيل

ٌ  مً ًظهس        أفساد إلظاباث الحظابُت اإلاخىطؿاث أن( 4) زكم الجدو

( 3.64-2.99) بين ما جساوخذ كد"  الخسؿُـ"  مجاٌ فلساث عً العُىت

 ًؿلع( " 4) للفلسة أعالها وان الفلساث، للجمُع مخىطؿت جلُُم بدزظت

ازجه عىد الُىمي والخسؿُـ الفطلُت الخؿـ على  بِىما"  للمدزطت ٍش

 في عالظُت ؿـز عمل في اإلاعلم ٌظاعد( " 8) للفلسة أدهاها وان

 جلُُم بدزظت( 3.33) هيل للمجاٌ الحظابي اإلاخىطـ وبلغ ،" مدزطخه

 عملُت في الخسؿُـ أهمُت ئلى الىدُجت هره الباخشت وحعصو  مخىطؿت،

ع؛ ع الخسؿُـ أن اإلاعلمىن  ًسي  ئذ الخدَز  مظاعدة ئلى ًإدي للخدَز

 أنها هما عالُت، معىىٍت وزوح بشلت الخعلُمُت اإلاىاكف مىاظهت في اإلاعلم

 مً الؿلبت حعلم وجىظُم الخعلُمي اإلاىكف عىاضس جىظُم ئلى جإدي

 ئلى الؿلبت ًدفع مما الخعلُم، في للعشىاةُت اإلاعلم ججىب زالٌ

 أن الباخشت جسي  هما أفػل، بشيل الخعلُمُت العملُت في الاهدماط

 جخابع الىشازة أن خُض اإلاعلم على وئظبازي  هام ظصء هى الخسؿُـ

ازاث زالٌ مً الدزاطُت الخؿـ وغع عملُت  التربىي  اإلاشسف ٍش

 الخسؿُـ على مجبر اإلاعلم ًجعل مما الخعلُمُت، للعملُت ومخابعخه

 هرا بأهمُت شعىز  اإلاعلمين لدي ًىلد مما وهلي ظصتي بشيل لحططه

ادة اإلاشسفين مً ًخىكعىن  فهم بالخالي للمشسف باليظبت الدوز   ٍش

 ,El-Eisa  ودزاطت [12] علي، دزاطت علُه أهدث ما وهرا به، الاهخمام

.[6] et al 

 5 جدول 

  مرثبة"  التدريس" مجال فقرات عن العينة أفراد إلجابات املعيارية والاهحرافات الحسابية، املتىسطات
ً
 ثنازليا

 درجة الاسهام الاهحراف املعياري  املتىسط الحسابي الفقرة الرقم الرثبة

ازجه للمدزطت 9 1  مخىطؿت 1.26 3.59 ٌعلد للاء فسدي وظماعي إلاعلمي الحاطىب زالٌ ٍش

ع اطتراجُجُاث الخدَزع 10 2  مخىطؿت 1.33 3.54 ٌظاعد اإلاعلمين في جىَى

 مخىطؿت 1.26 3.47 ًىضح للمعلمين ما هى اإلاؿلىب منهم زالٌ جىفُر اإلاىكف الطفي 7 3

ازاث بين معلمي 8 4  مخىطؿت 1.24 3.42 الحاطىب ٌعمل جبادٌ ٍش

 مخىطؿت 1.24 3.38 ًخابع مدي اطخسدام اإلاعلمين لالطتراجُجُاث الحدًشت 1 5

عؿي جىظيهاث علُه 4 6  مخىطؿت 1.17 3.28 ًخابع ملف اهجاش اإلاعلم َو

 مخىطؿت 1.12 3.24 مام اإلاعلمينأ جؿبُلهٌعؿي خطظ  6 7

عًدض اإلاعلمين على جلُُم أدائهم زالٌ  3 8  مخىطؿت 1.20 3.23 عملُت الخدَز

 مخىطؿت 1.16 3.18 اإلاؿىز ًلىم علُهااإلاىهج الىظسًت البىاةُت هىن ٌشسح اإلاشسف للمعلمين  2 9

 مخىطؿت 1.22 3.05 ًؿلع اإلاعلمين على ازس اإلاظخجداث في ؾساةم الخدَزع 5 10

 مخىطؿت 1.09 3.34 مجاٌ" الخدَزع " هيل
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ٌ  مً ًظهس         إلظاباث الحظابُت اإلاخىطؿاث أن( 5) زكم الجدو

ع"  مجاٌ فلساث عً العُىت أفساد -3.05) بين ما جساوخذ كد"  الخدَز

( 9) للفلسة أعالها وان الفلساث، للجمُع مخىطؿت جلُُم بدزظت( 3.59

ازجه زالٌ الحاطىب إلاعلمي وظماعي فسدي للاء ٌعلد"  "  للمدزطت ٍش

 في اإلاظخجداث ازس على اإلاعلمين ًؿلع( " 5) للفلسة أدهاها وان بِىما

ع ؾساةم  بدزظت( 3.34) هيل للمجاٌ الحظابي اإلاخىطـ وبلغ ،" الخدَز

 اإلاشسفىن  اطخسدام ئلى الىدُجت هره الباخشت حعصو  كد مخىطؿت، جلُُم

ىن   ًىلد مما الىظُفُت؛ طلؿخه مً اهؿالكا الدهخاجىزٍت للظلؿت التربٍى

 
ً
 اإلادزطت، في اإلاشسف وظىد ازىاء اإلاعلمين لدي الازجُاح بعدم شعىزا

مىً  على أهفظهم اإلاشسفين جسهيز زالٌ مً الىدُجت هره جفظير ٍو

ً اإلاعلمين آزاء ئلى الىظس بدون  وأفيازهم آزائهم جىفُر  العملُت في هشٍس

  ًىعىع الري ألامس ؤلاشسافُت
ً
 في اإلاشسف لدوز  اإلاعلمين هظسة على طلبا

 .اإلادزطت

 6 جدول 

  مرثبة"  املنهي النمى" مجال فقرات عن العينة أفراد إلجابات املعيارية والاهحرافات الحسابية، املتىسطات
ً
 ثنازليا

 درجة الاسهام الاهحراف املعياري  املتىسط الحسابي الفقرة الرقم الرثبة

 مخىطؿت 1.24 3.41 ٌعلد وزاشاث مخسططت إلاعلمي الحاطىب 2 1

 مخىطؿت 1.24 3.41 ًدض اإلاعلمين على مخابعت دزاطاتهم العلُا 3 1

 مخىطؿت 1.20 3.38 ٌعمل على جلُُم اعماٌ اإلاعلمين في ازس العام الدزاس ي 9 3

س الراث 5 4  مخىطؿت 1.21 3.36 ًىمي في اإلاعلمين خب جؿٍى

 مخىطؿت 1.22 3.35 اإلاعلمين على مخابعت ازس اإلاظخجداث خٌى الخسطظًدض  4 5

ت ازسي  10 5  مخىطؿت 1.16 3.35 ًدض اإلاعلمين على مخابعت مىكع وشازة التربُت ومىاكع جسبٍى

بت إلاعلمي الخسطظ 7 7  مخىطؿت 1.28 3.34 ًخابع الحاظاث الخدٍز

تٌعمل على جصوٍد معلمي الحاطىب بأزس اإلاظخجداث  8 8  مخىطؿت 1.17 3.33 التربٍى

 مخىطؿت 1.12 3.29 ًدض اإلاعلمين على ازر الدوزاث بيل اشيالها 1 9

ع 6 10  مخىطؿت 1.18 3.16 ًىمي في اإلاعلمين الاججاهاث الابداعُت عىد الخسؿُـ والخدَز

 مخىطؿت 1.12 3.34 مجاٌ" همى اإلانهي " هيل

ٌ  مً ًظهس       أفساد إلظاباث الحظابُت اإلاخىطؿاث أن( 6) زكم الجدو

( 3.41-3.16) بين ما جساوخذ كد"  اإلانهي همى"  مجاٌ فلساث عً العُىت

( 3) ،(2) للفلسجين أعالها وان الفلساث، للجمُع مخىطؿت جلُُم بدزظت

 على اإلاعلمين خض"  ،"الحاطىب إلاعلمي مخسططت وزاشاث ٌعلد"

 اإلاعلمين في ًىمي( " 6) للفلسة أدهاها وان بِىما" العلُا دزاطاتهم مخابعت

ع الخسؿُـ عىد الابداعُت الاججاهاث  اإلاخىطـ وبلغ ،"والخدَز

 الباخشت وحعصو  مخىطؿت، جلُُم بدزظت( 3.34) هيل للمجاٌ الحظابي

 ئلى خدًشا دزلذ مادة وىنها الحاطىب مادة ؾبُعت ئلى الىدُجت هره

 شسافُتؤلا  اإلاهام وأن اإلاخسططت للىزشاث بداظت وهي ألازدهُت اإلاىاهج

 أن ئذ الخللُدي؛ الؿابع جدمل شالذ ما اإلافسق  مدافظت مدازض في

 الخفخِش بىظام مباشسة عالكت ذاث أنها على بأدوازهم ًلىمىن  اإلاشسفين

د اإلاعلمين عمل مساكبت أطاض على ًلىم الري ُّ  بدون  أزؿائهم وجط

 مً معهم والخعاون  اإلاعلمىن  جىظُه في اإلاشسف دوز  أهمُت ئلى الىظس

 الخعلُمُت اإلاشىالث مىاظهت في إلاظاعدتهم الخعلُمُت هفاًاتهم زفع أظل

 .مىظم منهجي علمي بأطلىب ومعالجتها

 مخىطؿاث بين ئخطاةُا دالت فسوق جىظد هل: الشاوي الظإاٌ

ٌ  الدزاطت عُىت اطخجاباث  أداء جدظين في التربىي  اإلاشسف ئطهام خى

س ي اإلاعلمين  اإلاإهل الجيع،) إلاخغيراث ئلى حعصي  الحاطىب إلاادة الخدَز

  ؟(الخدمت وطىىاث العلمي

 Independent) ازخباز جؿبُم جم الظإاٌ هرا على ولئلظابت      

Samples T-Test) الدزاطت أداة على  
ً
 جم هما ،(الجيع) إلاخغير جبعا

  الدزاطت أداة على(ANOVA)  ألاخادي الخباًً جدلُل جؿبُم
ً
 جبعا

ٌ  ،" الىشازة في الخبرة العلمي، اإلاإهل" إلاخغيراث  جىضح( 9-7) والجداو

 .ذلً

 7 جدول 

  الدراسة الاداة على( Independent Samples T-Test) اختبار ثطبيق هتائج
ً
 (الجنس) ملتغير ثبعا

 الداللة إلاحصائية T الاهحراف املعياري  املتىسط الحسابي املستىي  املتغير

 0.00 2.99 1.09 2.98 ذهس الجيع

 0.95 3.59 أهثى

ٌ  مً ًظهس        عىد ئخطاةُت داللت ذاث فسوق وظىد( 7) زكم الجدو

ٌ  العُىت أفساد آزاء بين (α ≤ 0.05) الداللت مظخىي   الدزاطت الاداة خى

ا، دالت كُمت وهي (2.99) (T) كُمت بلغذ خُض الجيع، إلاخغير ًُ  ئخطاة

 الحظابي اإلاخىطـ بلغ بِىما ،(3.59) خظابي بمخىطـ الاهار لطالح

 الالتزام أهثر ؤلاهار بأن الىدُجت هره الباخشت وحعصو  ،(2.98) للروىز 

  أهثر أنهم هما الروىز  مً وألاهظمت لللىاهين وجؿبُم
ً
 بالدوام التزاما

 جفظس كد هما اإلاشسفين، مع جفاعل أهثر اإلاعلماث ًجعل مما اإلادزس ي

  أهثر اإلاعلماث بأن الىدُجت هره
ً
  الدزاس ي بالدوام التزاما

ً
 إلاخابعت هظسا

 في اإلاعلماث زغبت برلً الظبب ًيىن  وزبما ؤلاهار، مدازض في ؤلادازة

 .فعالُت أهثر مدازطهً في ؤلاشسافي الدوز  ًيىن  أن
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 8 جدول 

  الدراسة أداة عن العينة أفراد إلجابات املعيارية والاهحرافات الحسابية املتىسطات
ً
 (الخبرة العلمي، املؤهل) ملتغيري  ثبعا

 الاهحراف املعياري  املتىسط الحسابي املستىي  املتغير

 1.03 3.46 بيالىزٍىض اإلاإهل العلمي

 1.08 2.90 دبلىم

 0.99 2.92 ماظظخير فأهثر

 1.20 3.53 زمع طىىاث وأكل في الىشازةالخبرة 

 0.93 2.97 10ئلى  5مً 

 1.04 3.51 طىىاث 10أهثر مً 

ٌ  مً ًظهس ت فسوق هىان أن( 8) زكم الجدو  اإلاخىطؿاث بين ظاهٍس

ت والاهدسافاث الحظابُت  الدزاطت أداة عً العُىت أفساد إلظاباث اإلاعُاٍز

 
ً
 لهره ؤلاخطاةُت الداللت وإلاعسفت ،(الخبرة العلمي، اإلاإهل) إلاخغيري  جبعا

 أفساد ئظاباث على (ANOVA) ألاخادي الخباًً جدلُل جؿبُم جم الفسوق

  هيل الدزاطت الاداة عً العُىت
ً
 في الخبرة العلمي، اإلاإهل) إلاخغيراث جبعا

ٌ  ،(الىشازة  .ذلً ًىضح( 9) زكم الجدو

 9 جدول 

  ككل الدراسة الاداة عن العينة أفراد إجابات على( ANOVA) ألاحادي التباًن ثحليل ثطبيق هتائج
ً
 (الىزارة في الخبرة العلمي، املؤهل) ملتغيرات ثبعا

 الداللة إلاحصائية F متىسط املربعات درجات الحرية  مجمىع املربعات   املتغير

 0.07 2.77 2.954 2 5.908 بين اإلاجمىعاث اإلاإهل العلمي

 1.066 102 108.724 دازل اإلاجمىعاث

  104 114.632 اإلاجمىع

 0.04 3.40 3.585 2 7.170 بين اإلاجمىعاث الخبرة في الىشازة

 1.054 102 107.463 دازل اإلاجمىعاث

  104 114.632 اإلاجمىع

 :( ما ًلي9ًظهس مً الجدٌو زكم )

 ≥ 0.05) عدم وظىد فسوق ذاث داللت ئخطاةُت عىد مظخىي الداللت -1

(α   إلاخغير )اإلاإهل 
ً
في آزاء أفساد العُىت خٌى الاداة الدزاطت جبعا

  (2.77) (F) العلمي(، خُض بلغذ كُمت
ً
 .هي كُمت غير دالت ئخطاةُا

 في  α) ≥ 0.05) الداللتوظىد فسوق ذاث داللت ئخطاةُت عىد مظخىي  -2

آزاء أفساد العُىت خٌى الاداة الدزاطت حعصي إلاخغير الخبرة في الىشازة، 

، للخعسف على  (3.40) (F) خُض بلغذ كُمت
ً
وهي كُمت دالت ئخطاةُا

مطادز الفسوق بين آزاء أفساد العُىت خٌى الاداة الدزاطت حعصي إلاخغير 

لت شُفُه للملازهاث  (Scheffe) الخبرة في الىشازة، جم جؿبُم ؾٍس

 .البعدًت، والجدٌو الخالي ًىضح ذلً

 10 جدول 

 ملتغير الخبرة في الىزارةScheffeهتائج ثطبيق طريقة شيفيه )
ً
 ( للمقارهات البعدًة على الاداة الدراسة ثبعا

10الى 5من  خمس سنىات وأقل املتىسط الحسابي الخبرة في الىزارة سنىات 10اكثر من    

-*0.56  3.53 زمع طىىاث وأكل  0.02-  

10الى 5مً   2.97   0.54 

طىىاث 10اهثر مً   3.51    

 عىد مظخىي ا *
ً
  α) ≥ 0.05) الداللت دالت ئخطاةُا

مطادز الفسوق واهذ بين الخبرة في ( أن 10ًظهس مً الجدٌو زكم )     

( لطالح الخبرة في الىشازة 10الى  5الىشازة )زمع طىىاث وأكل، مً 

(، بِىما بلغ اإلاخىطـ 3.53)زمع طىىاث وأكل( بمخىطـ خظابي )

(. وكد حعصي هره 2.97( )10الى  5 الحظابي للخبرة في الىشازة )مً

شسف في جلدًم الىدُجت ئلى جصاًد خالت الىعي خٌى أهمُت دوز اإلا

ظُت للمعلمين والاطخفادة مً الخبراث والىفاًاث التي  الخبراث الخدَز

ًلدمها اإلاشسفين، هما جسي الباخشت أن اإلاعلمين الري ًمخليىن زبراث 

ت الطلت بين زبراتهم العملُت والعلمُت  .عالُت هم أهثر كدزة على جلٍى

 :الاطخيخاظاث

 :ت ما ًليفي غىء الىخاةج الظابلت حظخيخج الباخش

س ي. 1           أن دزظت ئطهام اإلاشسف التربىي في جدظين ألاداء الخدَز

ع والىمى اإلانهي( إلاعلمي مادة الحاطىب م  ً ـــــمً خُض )الخسؿُـ، الخدَز

 .وظهت هظسهم ظاءث مخىطؿت

هىان جفاوث بين آزاء اإلاعلماث واإلاعلمين خٌى دزظت ئطهام اإلاشسف . 2

ع  التربىي في جدظين ألاداء س ي مً خُض )الخسؿُـ، الخدَز الخدَز

 .والىمى اإلانهي( إلاعلمي مادة الحاطىب لطالح اإلاعلماث

ًسي اإلاعلمىن أصحاب الخبرة أن هىان دزظت أعلى مً ئطهام . 3

س ي مً خُض )الخسؿُـ،  اإلاشسف التربىي في جدظين ألاداء الخدَز

ع والىمى اإلانهي( إلاعلمي مادة الحاطىب  .الخدَز

 التىصيات. 6

 :بىاًء على ما طبم مً هخاةج جىص ي الباخشت بما ًلي

ين . 1 بُت للمشسفين التربٍى ع أوشؿت وفعالُاث البرامج الخدٍز جىَى

لخخىافم واإلاخؿلباث اإلاخجددة في مجاٌ ؤلاشساف التربىي والخجدًد في 

 .اإلاىاهج اإلادزطُت

 م ــهي جىاظهــــــئظساء بدىر علمُت مً كبل اإلاشسفين لحل اإلاشىالث الخ. 2
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 .أزىاء عملهم ؤلاشسافي

ازاث إلادازض الروىز والعمل على جللُل . 3 الترهيز على جىشُف الٍص

 .الفجىة بين الاشساف وهره اإلادازض

ت في اإلادازض ألازدهُت خٌى أهمُت دوز اإلاشسف في . 4 جؿبُم بسامج جىعٍى

ظُت للمعلمين وأزسه على العملُت الخعلُمُت  جلدم الخبراث الخدَز

 .ومسسظاتها

اث . 5 ئظساء دزاطاث مشابهت على عُىت أهبر حشمل مسخلف مدًٍس

التربُت والخعلُم في ألازدن للخعسف على جلُُم واكع ممازطت اإلاشسفُين 

ين ألداوزهم  .التربٍى

ادة الاهخمام بالخسؿُـ لبرامج ألاوشؿت اإلادزطُت الالضفُت، . 6 ٍش

ع الخعلُمُت اإلاىاطبت لخفع الاطتراجُجُاثووغع  ُل أطالُب الخدَز

 الحدًشت.
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ABSTRACT_ This study aims at recognizing Computer Supervisors’ role in developing teachers’ 

performance from their point of view at Mafraq City Directorates. The researcher used descriptive 

survey method because of its appropriateness to the purposes of the study. The sample included 

(60) female teachers and (45) male teachers. In order to achieve the purposes of this study; the 

researcher designed a questionnaire that consists of (29) questions distributed among(planning, 

teaching, and professional growth). The results of the study shows that the Computer Supervisors’ 

role in planning and teaching domains was medium as well as their role in the professional 

domain. The study also shows differences regarding certain variables such as gender and years of 

experience. In addition, the study shows that there are no differences regarding their qualification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


