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إلى استاذتي الغالية  د.ملك الناظر لما بذلته من جهود معي  وصديقي الذي ال ينسى فضله 

وزميلي الفاضل عبد العزيز أبو علفة  عدنان خضر حسين  
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 القيادة برنامجل  األردن في الدولية الغوث وكالة في ةاألساسي  المدارس مديري توظيفمستوى 
  .نظرھم وجھة من للمعلمين المھنية التنمية مستوىب وعالقته المستقبل اجل من

  إعداد 

  خطاب عبدهللا  براھيم محمدإ

  إشراف 

 ً   األستاذ الدكتور محمود الحديدي  مشرفاً رئيسا

  الدكتور منذر الشبول            مشرفاً مشاركاً 

  الملخص

ة التعرف إلى  توىھدفت ھذه الدراس ية  المدارس مديري توظيف مس اس  وكالة في األس

تقبل اجل من القيادة لبرنامج  األردن في الدولية الغوث توى وعالقته المس  لمھنيةا التنمية بمس

ة من للمعلمين ة من (نظرھم وجھ ة الدراس د تكونت عين ) معلماً  ومعلمة تم اختيارھم 352، وق

تبانتان :  تخدمت اس ة، واس وائية من مجتمع الدراس توىھما لقياس احدإبالطريقة العش  وظيفت مس

ية في وكالة الغوث الدولية اس ت اجل من القيادة برنامجفي األردن ل مديري المدارس األس ، قبلالمس

اس  ةواألخرى لقي ة المھني ا تمالتنمي ا، كم اتھم ا وثب دقھم د من ص أك د الت الجة البيانات  ت، بع مع

ابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب، طات الحس تخدام المتوس ائيا ً باس ومعامل ارتباط  إحص

ون، تقلتين )ت(ومعادلة كرونباخ ألفا، واختبار  بيرس  Oneدي  ، وتحليل التباين األحا لعينتين مس

– way ANOVA اليةالنتائج الت وتوصلت الدراسة إلى، البعديةللمقارنات  ، واختبار شيفيه:  

توىأن  - ية  المدارس مديري توظيف مس اس   األردن في الدولية الغوث وكالة في األس

ً  المستقبل اجل من القيادة لبرنامج   . نظر المعلمين من وجھة  كان مرتفعا

توىأن  -  وجھة من األردن في الدولية الغوث وكالة في للمعلمين المھنية التنمية مس

ً  المعلمين نظر  . كان مرتفعا



 ن 

توى (  - ائيا  عند مس  مديري توظيفبين  )α≥  0.05وجود عالقة إيجابية دالة إحص

ية المدارس اس  اجل من القيادة لبرنامج  األردن في الدولية الغوث وكالة في األس

 .ھمنظر وجھة من للمعلمين المھنية التنمية مستوىو المستقبل

 على مجاالت توظيف) α≥  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (عدم  -

تقبل، ً  القيادة من أجل المس تثناء  الجنسلمتغير  تبعا تقبباس كيل المس ل وقيادة مجالي تش

 لصالح المعلمات اإلناث.و التعليم والتعلّم

 مجاالت االستبانة  ) فيα≥  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (عدم  -

 ً تثناء المجالين الثاني قيادة المؤھل العلمي لمتغير  تبعا الثالث إدارة و التعليم والتعلّمباس

 .حملة شھادة الدراسات العلياولصالح  ،المؤسسة التعليمية والدرجة الكلية لالستبانة 

 توظيف مستوىفي  )α≥  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (عدم   -

ية المدارس مديري اس  أجل من القيادة لبرنامج األردن في الغوث وكالة في األس

ً  المستقبل  المعلمين. خبرة متغير تبعا

توىوجود فروق ذات داللة إحصائية عدم  - توىفي ) α≥  0.05( عند مس  توظيف مس

ية المدارس مديري اس  أجل من القيادة لبرنامج األردن في الغوث وكالة في األس

تقبل تثناء  مجتبعاً لمتغير المنطقة التعليمية   المس تبانة ككل باس ال على مجاالت االس

 .المعلمين والمعلمات في منطقة جنوب عمان التأمل في القيادة ولصالح

توى (عدم  - ائية عند مس مجاالت التنمية  في) α≥  0.05وجود فروق ذات داللة إحص

تبانة ً  المھنية والدرجة الكلية لالس تثناء  الجنسلمتغير  تبعا ول التخطيط األ المجالينباس

 لصالح المعلمات.و رللتدريس والخامس النمو المھني المستم



س 

توى ( عدم - ائية عند مس  مجاالتجميع ) في α≥  0.05وجود فروق ذات داللة إحص

ً التنمية المھنية للمعلمين   .الخبرةو المؤھل العلمي يلمتغير تبعا

مستوى التنمية المھنية في  )α≥  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( -

مجاالت  على جميع لصالح المعلمين والمعلمات المنطقة التعليمية متغير تبعاً  للمعلمين

 .األخرىالمناطق  ببقيةمنطقة جنوب عمان مقارنة  االستبانة ولصالح

 : القيادة من اجل المستقبل، التنمية المھنية للمعلمين  المفتاحيةالكلمات 



ع 
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Abstract 

This study aimed at The Level of Employing Leading for the Future 
Program by Basic School Principals in (UNRWA) in Jordan and its 
Relation to the Level of Professional Development for Teachers from their 
Point of View.  The study sample consisted of (352) male and female 
teachers. They were drawn randomly from the population of the study by 
using random sample method. Two Questionnaires were used: The first 
was to measure The Level of Employing Leading for the Future Program, 
the second was to measure Level of Professional Development for 
Teachers. Validity and reliability of the two instruments were Checked. 
The data were Analyzed statistically by using means, standard deviations, 
Pearson correlation coefficient, Cronbach's alpha equation, and 
Independent Sample "T" test, analysis of variance (One - way ANOVA), 
and Post-hoc Multiple Comparisons Scheffe test. 

 
The findings of the study were found the folowing Results: 
 

- The Level of Employing Leading for the Future Program by Basic School 
Principals in (UNRWA) in Jordan from teachers’ point of view was high. 
- the Level of Professional Development for Teachers from their Point of 
View was high. 
- There was a positive significant relationship at (α )0.01 ≤  between The 
Level of Employing Leading for the Future Program in (UNRWA) in 
Jordan and the Level of Professional Development for Teachers. 



ف 

- There were significant differences at (α )0.05 ≤  in the first & second 
Dimension of the Level of Employing Leading for the Future Program by 
Basic School Principals in (UNRWA) in Jordan from teachers’ point of 
view depends on gender in favor of female. 
- There were significant differences at (α )0.05 ≤  in the second, third 
Dimension & Overall Degree of the Level of Employing Leading for the 
Future Program by Basic School Principals in (UNRWA) in Jordan from 
teachers’ point of view depends on Qualification in favor of High Study 
Degrees. 
- There were no significant differences at (α )0.05 ≤  the Level of 
Employing Leading for the Future Program by Basic School Principals in 
(UNRWA) in Jordan from teachers’ point of view depends on experience. 

- There was a significant difference at (α )0.05 ≤  in the Level of Employing 
Leading for the Future Program by Basic School Principals in (UNRWA) 
in Jordan from teachers’ point of view depends on Educational Area in 
Favor of South Amman Teachers. 
- There were significant differences at (α )0.05 ≤  in the first & fifth 
Dimension of the Level of Professional Development for Teachers depends 
on gender in favor of female. 
- There was a significant difference at (α )0.05 ≤  in the degree of 
Professional Development for Teachers depends on Qualification. 
- There was a significant difference at (α )0.05 ≤  in the degree of 
Professional Development for Teachers depends on experience. 
- There was a significant difference at (α )0.05 ≤  in the Level of 
Professional Development for Teachers depends on Educational Area in 
Favor of South Amman Teachers. 
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 خلفية الدراسة وأھميتھا

  مقدمة : 

تقدم التكنولوجي المتعلقة بالشھدت القيادة التربوية مع بداية األلفية الثالثة الكثير من التحديات 

عليھا القيام بدور مھم وحيوي في محاولة منھا إلحداث تغييرات ، فرضت وعصر العولمة وغيرھا

إيجابية على كافة المستويات واألصعدة، وصار لزاماً عليھا النظر في المستقبل التربوي باعتبارھا 

  األداة األساسية للتغيير والتطوير.

ھي أن القيادة التربوية ) 2009المشار إليه في األسطل () 2013( وقد أوضح البربري

عملية مستمرة الفعالية وتأثيرھا كبير في سير العملية التعليمية، وتعد القيادة المرتكز األساسي الذي 

يعتمد عليه تقدم المؤسسات التربوية، وبغير ذلك ال يمكن تحقيق أي تغيير فعال، أو إصالح حقيقي  

ة على ا يتطلب منھا المقدرفيھا،  فالقيادة تتعامل مع أفراد من مختلف الثقافات وشتى االتجاھات مم

التعامل مع مزيج من مكونات المؤسسة التعليمية باختالف مسمياتھم وأھدافھم وتنسيق الجھود 

  ).2009 (األسطل، لتحقيق األھداف المنشودة

وتكمن أھمية القيادة التربوية من اقترانھا بدرجة نجاح أو فشل المؤسسات التربوية 

اجتماعي مفتوح يتفاعل مع البيئة الخارجية يؤثر فيھا ويتأثر بھا،  وتطويرھا، على اعتبار أنھا نظام

فھي المرآة التي تعكس نجاح أو فشل النظام التربوي باعتبارھا المستوى المباشر لتنفيذ الخطط 

  ) .2002التربوية ومنبع التطوير والتجديد التربوي على أرض الواقع (حمود ،

أن تكون قادرة على إحداث تغييرات في الثقافة  وألن ممارسات المدير داخل المدرسة يجب

المدرسية، وإنجازات الطلبة، وجودة المخرجات واتجاھات وسلوك العاملين في المدرسة، بدأ 

االھتمام يتزايد بالتنمية المھنية لمديري المدارس الذي يلعب  التدريب الدور األساس في تحقيقه، 

ألنه أساس إلعداد مدير المستقبل والذي يضع تعليم الحقيقة المرغوب فيھا  فالتدريب مازال ھو
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الطلبة وإنجازھم األكاديمي الوظيفة األولى له . وقد أوضحت كثير من األبحاث أن المدارس 

الناجحة ھي التي تحظى بمديرين ذوي كفاءة عالية ، وفي السنوات األخيرة بدأت الدراسات 

عات الرأي والخبرات العملية المتراكمة لدى التربوية، واألبحاث الميدانية  للمدارس، واستطال

العاملين في حقل التعليم تھتم بتحقيق التنمية واإلصالح المطلوب لرفع مستوى القيادة التربوية داخل 

المدرسة والتي تتمثل بشكل أساس في المدير، والتي تؤدي في النھاية إلى تطوير العمل التربوي 

  ).2008فى، (مصط واالرتقاء بالعملية التعليمية

وقد سعت العديد من الدول إلى تطوير برامج مدرسية لالستفادة منھا في جميع الجوانب 

التي تركز على إيجاد القيادة التربوية المناسبة ، والتي تحقق  لھم التطور والتقدم من خالل زيادة 

م طرحاً 2000 قدراتھم وتطوير مھاراتھم بشكل مستمر لتحقيق أھداف العملية التعليمية وشھد عام

لقضية جديدة بعنوان (مدرسة المستقبل) بدأ بالمؤتمر الثاني لوزارة التربية والتعليم والمعارف 

م والذي اھتم بعنوان واحد ھو مدرسة المستقبل وھذا الطرح  2000العرب في دمشق في حزيران  

ً في ظھور عدة برامج تطويرية لتنمية قدرات المعلمين وإيجاد القيا القادرة  دة المستقبليةكان سببا

  ) . 2001على تلبية احتياجات المجتمعات واألفراد (الحر،

لتطوير  وباستمراروكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين قد سعت و

الخدمات التعليمية التي تقدمھا إلى أبناء الالجئين الفلسطينيين فھي تحرص على تحسين البرامج 

بوية لكي تضمن تقديم تعليم نوعي للطلبة ولتحقيق إستراتيجية وكالة الغوث الدولية  واألنشطة التر

)  تم وضع برنامج القيادة من أجل المستقبل والذي 2015-2011إلصالح البرنامج التعليمي (

لمديري المدارس يھدف إلى تطوير إستراتيجيات قيادة فاعلة ومستدامة  موجهبرنامج  يوصف بأنه

ح وتطوير منا التعليم والتعلّمتحسين نوعية  الة الغوث الدولية  و يركز البرنامج على في مدارس وك

  ).2014عملية لقيادة التغيير وإدارته وتوزيع القيادة (األونروا،
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 تطوير شأن شأنھا التربوية، القيادة تطوير عملية برنامج القيادة من أجل المستقبل أن ويرى

 إليھا توصلت التي و ارتكز في ھذا إلى النتائج  .تتوقف ال مستمرة عملية ھي المھن، من مھنة أي

 ) التيKaniunka,2012وتوزيع القيادة ،مثل دراسة كانوكا( التغيير قيادة حول الحديثة الدراسات

  أكدت مقدرة القيادة التربوية على إحداث التغيير المنشود في المؤسسة التعليمية.

ً مع رؤية برنامج القياد  ,Sergiovanniة من أجل المستقبل، أشار سيرجيوفاني (وتطابقا

) أن القيادة المأمولة للمستقبل في المدرسة ال بد أن تكون متھيئة ومعدة للقيام بدورھا القيادي 2001

بشكل فعال ، لذا فقائد المدرسة بحاجة إلى عملية تأمل في تطوير البيئة التربوية في المدرسة وبناء 

المدرسة وخارجھا ليتمكن من تحقيق أداء فعال عن طريق بناء شبكة اتصال  عالقات إنسانية داخل

تسھل انتقال المعلومات وتكوين فريق عمل تحقق األھداف التربوية الموضوعة وھذا ما يحاول 

  برنامج القيادة من أجل المستقبل تحقيقه.

بمقدرة مديري وأشار برنامج القيادة من أجل المستقبل أن نمو المعلمين مھنيا ً مرتبط 

المدارس غلى تطوير ممارساتھم القيادية إلحداث تغييرات جوھرية في المناخ المدرسي، ونوعية 

) . وفي ظل التطورات المتالحقة التي تواكب العملية 2014األنشطة التعليمية التعلمية (األونروا،

ً ألنھا تعمل  حسين على تبادل الخبرات وتالتعليمية فإننا اليوم بأمس الحاجة لتنمية المعلمين مھنيا

). والتنمية المھنية 2004 ،(نصرديد نشاط المعلم وتطوير أساليبه طرائق التدريس وتطويرھا وتج

تعني مساعدة المعلمين على مواجھة التحديات التي توجدھا التطورات التكنولوجية وغيرھا من 

قيق ء المتطلبات الجديدة لتحأنواع التطور في بيئة العمل وتستھدف أيضاً معاونتھم للتكيف إزا

  ).2004مستويات األداء المطلوبة للبقاء والحفاظ على القدرة التنافسية (محمد،

إن المعلمين بحكم مھنتھم المقدسة وأثرھا البالغ في حياة الشعوب واألمم ، مطالبين بالوقوف 

الزمة لھم أياً كان على ما يستجد من المعرفة في مھنتھم عمالً بضرورة النمو المستمر ،التي ھي 

موقعھم ، ومھما كان مستواھم . فالوقوف عند حد معين يفضي إلى التخلف عن ركب الحضارة 
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) أن نجاح العملية 1990.  وأشار زايد (2004) وركب التقدم في ميدان العلم والمعرفة (األغا ،

مھني المستمر ومواكبته منھا على عاتق المعلم الذي ال بد من االھتمام بنموه ال %60التعليمية يقع 

  للتطورات المتسارعة.

وبناًء على ما سبق سيحاول الباحث في ھذه الدراسة الكشف عن مستوى توظيف مديري 

المدارس األساسية في وكالة الغوث الدولية في األردن لبرنامج القيادة من أجل المستقبل وعالقته 

  بمستوى التنمية المھنية للمعلمين من وجھة نظرھم.

  لة الدراسة :مشك

تعد القيادة محوراً أساساً في أي مؤسسة تربوية، وھي حجر الزاوية التي يبنى عليھا 

الممارسات التربوية المتعلقة بجودة العملية التعليمية، وبنجاح أسلوب القائد وتميزه تسمو المؤسسة 

  التربوية وترتقي.

القيادة كونھا سمات أو صفات يمتلكھا المدير إلى كونھا عملية تفاعل بين ثالثة تتجاوز و

). وما يشھده العصر 2001عناصر: القائد والمرؤوس والمواقف التي تمارس فيھا القيادة (عابدين، 

من تغيرات في مختلف نواحي الحياة يفرض على قيادة المنظمات التربوية مواكبة المستجدات  من 

  ).2009ق األھداف التربوية واالجتماعية وبناء فرق عمل تعمل بكفاءة عالية (خليل،أجل تحقي

شھدت اإلدارة المدرسية فقد ونظراً ألھمية الدور الذي يقوم به مدير المدرسة  كقائد تربوي 

خالل السنوات الماضية تطوراً متزايداً واھتماماً من قبل القائمين على الجھاز اإلداري التربوي في 

شملت القطاع التعليمي بشقيه العام والخاص، لما لإلدارة المدرسية حيث تلف البلدان حول العالم مخ

  ).2008وطبيعة عملھا من تأثير على جوانب العملية التعليمية التعلمية كافة (مصطفى، 

) في دراسته التي ھدفت تعرف دور مديري المدارس في التنمية 2010أوصى التميمي (فقد 

معلمين في محافظة رأس التنورة في السعودية  بضرورة تخطيط وزارة التربية والتعليم المھنية لل
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برامج  تدريبية تستھدف مديري المدارس لتزويدھم بالمھارات الالزمة للنمو المھني  للمعلمين 

وتطوير أدائھم.وكذلك أشارت كثير من الدراسات بضرورة تعزيز دور مديري المدارس في التنمية 

) ودراسة عثمان ودبوس 2008) ودراسة الحمدان (2013للمعلمين منھا دراسة القحطاني ( المھنية

ً بضرورة توفير البرامج التدريبية الالزمة لمديري المدارس 2010وتيم ( )  والتي أوصت أيضا

  لتنمية المعلمين مھنياً  .

رةً لتنشئة ) التي تتبناھا تعد ضرو2015-2011ورأت األونروا أن سياسة إصالح التعليم(

مواطنين يتمتعون بالمقدرة على التكيف، حريصين على التعلم مدى الحياة، ومھيئين لمواجھة 

تحديات الحياة قادرين على إحداث التغيير، وأن مثل ھذا التغيير المنھجي المھم يقتضي توافر قادة 

ل مع لتحسين والتعاميدفعون عجلته لألمام ويتمتعون بالفھم والمعرفة والمھارات الالزمة لقيادة ا

المقاومة التي قد يتعرضون لھا، وتطوير أداء المعلمين ونموھم المھني بشكل مستمر، ولذلك تم 

إقرار برنامج القيادة من أجل المستقبل  ضمن إستراتيجية اإلصالح والتي تبرز أھمية وجود ھذه 

لى في مساعدة المعلمين ع القيادة الفاعلة في المؤسسة التربوية، والذين تواجھھم تحديات تتمثل

). وفي ضوء ما تقدم 2014األونروا،التنمية المھنية المستمرة ودفع عجلة التغيير والتطور لألمام (

  فإن مشكلة الدراسة الحالية تتمثل في اإلجابة عن السؤال اآلتي :

ما مستوى توظيف مديري المدارس األساسية في وكالة الغوث لبرنامج القيادة من أجل 

  ؟ تقبل  وعالقته بمستوى التنمية المھنية للمعلمين في مدارسھم من وجھة نظر المعلمينالمس

  ھدف الدراسة و أسئلتھا:

ھدفت ھذه الدراسة إلى تعرف مستوى توظيف مديري المدارس األساسية في وكالة الغوث 

لمعلمين من المھنية لالدولية في األردن لبرنامج القيادة من اجل المستقبل  وعالقته بمستوى التنمية 

  وجھة نظرھم . و تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية :
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 األردن في الدولية الغوث وكالة في األساسية المدارس مديري توظيف مستوى ما " .1

  ؟ المعلمين نظر وجھة من المستقبل أجل من القيادة لبرنامج

 في ليةالدو الغوث وكالة في  األساسية المدارس  في للمعلمين المھنية التنمية مستوى ما " .2

  ."؟ المعلمين نظر وجھة من األردن

 توظيف مستوى بين )α≥  0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ھل " .3

 لالمستقب أجل من القيادة لبرنامج األردن في الغوث وكالة في األساسية المدارس مديري

  "؟ مدارسھم في للمعلمين  المھنية التنمية ومستوى

 مديري توظيف مستوى في )α≥  0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ھل .4

 وجھة من المستقبل أجل من القيادة لبرنامج األردن في الغوث وكالة في األساسية المدارس

ً  المعلمين نظر   التعليمية؟ والمنطقة العلمي والمؤھل والخبرة الجنس لمتغيرات تبعا

 المھنية التنمية مستوى في) α≥  0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ھل .5

 لجنسا لمتغيرات تبعاً   نظرھم وجھة من الغوث وكالة في  األساسية المدارس في للمعلمين

  "؟ التعليمية والمنطقة العلمي والمؤھل والخبرة

  

  أھمية الدراسة :

  تتلخص أھمية الدراسة الحالية في النقاط اآلتية:

. يؤمل من ھذه الدراسة أن تفيد نتائجھا المسؤولين ومديري المدارس األساسية في وكالة 1

ة برنامج القيادمديري المدارس األساسية ل إلى مستوى توظيفالغوث الدولية من خالل التعرف 

  مدارسھم.تأثيرھا على ارتقاء العمل التربوي في  المستقبل ومدىمن أجل 



 8 

تفيد نتائجھا المسؤولين و مديري المدارس األساسية في وكالة  . يؤمل من ھذه الدراسة أن2

الغوث الدولية في التعرف إلى مستوى التنمية المھنية للمعلمين من خالل توظيف برنامج القيادة 

  من أجل المستقبل.

. يؤمل من ھذه الدراسة أن تضيف لألدب التربوي والمجال اإلداري مھارات جديدة يمكن 3

  وب جديد للقيادة التربوية.أن تتبلور كأسل

تشكل ھذه الدراسة إضافة علمية للمكتبة العربية بشكل عام والمكتبة األردنية  يؤمل أن . 4

  بشكل خاص.

  مصطلحات:تعريف ال

اشتملت ھذه الدراسة على عدد من المصطلحات تم تعريفھا مفاھيمياً و إجرائياً على النحو 

  اآلتي :

  : المستقبلالقيادة من أجل  برنامج *

ھو برنامج يھدف إلى تطوير القيادة لمديري المدارس في وكالة الغوث الدولية ، من خالل 

إكسابھم الكفاية والثقة والمناحي العملية الالزمة لقيادة التغيير الدائم،وإرسائه على أسس صحيحة ، 

ً بأنه الد )2014بھدف تطوير عملية إصالح التعليم (األونروا، حصل يرجة التي ويعرف إجرائيا

عليھا أفراد عينة الدراسة من المعلمين من خالل إجاباتھم عن فقرات استبانة القيادة من أجل 

  المستقبل التي طورھا الباحث لھذا الغرض.

  : التنمية المھنية للمعلمين*

مجموعة من األھداف التي تترجم في وسائل وأنشطة والتي تتخذھا المؤسسة لتخطيط 

وظائف لديھا من خالل رفع الكفاءة والكفاية المستمرة للعاملين بھا لتلبية وتطوير مستقبل ال
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االحتياجات الحالية والمستقبلية للتطور الكمي والنوعي والتقني المستمر في الوظائف وفقاً لمعايير 

ً  بأنھا : الدرجة التي ، )2007ومتطلبات الجودة العالمية" (الديب، حصل عليھا يوتعرف إجرائيا

عينة الدراسة من المعلمين من خالل إجابتھم عن فقرات استبانة التنمية المھنية التي تم أفراد 

  تطويرھا .

ھي ھيئة تابعة لمنظمة األمم المتحدة " :األونروا (UNRWA)وكالة الغوث الدولية*

وتعمل على إغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين. وأينما وردت كلمة األونروا فھي تعني وكالة 

  ث الدولية.الغو

ھي المدارس التي تشرف عليھا الوكالة الدولية إلغاثة ": الدولية مدارس وكالة الغوث*

(العاجز  "لمضيفةاوتشغيل الالجئين الفلسطينيين من حيث التمويل وتنفيذ التعليم وفق مناھج الدولة 

شمال ). وتتوزع على أربع مناطق تعليمية في األردن ھي : جنوب عمان، 3:2004ونشوان ،

  عمان، الزرقاء، إربد.

  

  

  

  : حدود الدراسة

المعلمين في المدارس األساسية في وكالة الغوث الدولية جميع اقتصرت ھذه الدراسة على 

  . 2014/2015في األردن، للعام الدراسي 

  

  : محددات الدراسة
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فراد أتتحدد نتائج ھذه الدراسة بدرجة صدق وثبات األداتين المستخدمتين، ودقة إجابات 

العينة على فقرات األداتين وموضوعيتھم، ومدى تمثيل العينة للمجتمع، حيث أن نتائج الدراسة ال 

  يمكن تعميمھا إال على المجتمع الذي سحبت منه العينة والمجتمعات المماثلة.
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  الفصل الثاني

  األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة
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 الفصل الثاني

  النظري والدراسات السابقة ذات الصلةاألدب 

ً لألدب النظري المتعلق  برنامج القيادة من أجل المستقبل  بتضمن ھذا الفصل عرضا

وكذلك الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع ھذه الدراسة وفيما يأتي للمعلمين والتنمية المھنية 

  عرض بذلك:

  أوالً: األدب النظري:

إلى برنامج القيادة من أجل المستقبل  والتنمية المھنية تم التطرق في األدب النظري 

  للمعلمين على النحو اآلتي :

  )(Leading for the Future Programبرنامج القيادة من اجل المستقبل  )1

يعد برنامج القيادة من أجل المستقبل برنامجاً تدريبياً مصمماً وفقاً لنظام التعلم المفتوح عن 

الذي يعمل فيه مديرو المدارس _ أي في المدرسة _ ويتيح لھم المجال للعمل بعد. ينفذ في السياق 

 المستقبل أجل من القيادة برنامج مع زمالء المھنة ومع آخرين من داخل المدرسة وخارجھا، و يعد

ً  عنصراً   برنامج ھدف بصورة ناجحة،ولذلك فإن التعليم إلصالح األونروا إستراتيجية لتنفيذ أساسيا

ً  الشائع التفكير تحدي ھو المدارس لمديري لمھنيةالتنمية ا  والمسؤوليات، وكذلك األدوار حول حاليا

  ).2014(األونروا، الصفية والغرفة المدرسة مستوى على وإدارته التغيير قيادة تعزيز

  :عليه يقوم الذي والمنطق البرنامج خلفية

 الكلمة ھذه تشير حيث )، (القيادة مفھوم على البرنامج ھذا لتطوير السابقة األبحاث ركزت

 اإلدارية بالمھام ترتبط التي تلك عن تختلف التي واإلجراءات السلوكيات مجموعة من إلى

 في أسلوبھم وتحسين بتغيير يقومون المدارس أن مديري األبحاث أظھرت كما واإلشرافية،

  .المدرسة في وعملھم األفكار الجديدة بين المباشرة العالقة يدركون عندما القيادة ممارسة
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 المدارس لمديري المتوافرة الفرص في التفكير تتطلب لكنھا جديداً، مفھوماً  ليست القيادة

 عن نظرية معلومات على يحصل أن مثالً  المدرسة مدير بإمكان .عملية مھام ينخرطوا في لكي

 زمالئه مع قام لو فيما له بالنسبة وضوحاً  أكثر يصبح المسألة تعنيه ھذه ما لكن البيئة، مشاكل

الواقع  أرض على المطروحة للقضايا الممكنة ومناقشة الحلول المحلي المجتمع في بجولة ومعلميه

 الجيدة العملية والممارسات القيادة أن بمعنى المعاصرة للقيادة، المفاھيم إلى يستند ، وھذا  البرنامج

 نشطة بصورة المھني التطور يجري أن ينبغي كما متناقضين، وليسا مترابطان مفھومان ھما

ً  أكثر ھي جديدة مناقشة فكرة في المشاركة إذ أن والطريقة، األسلوب حيث من وفاعلة  من تشويقا

  ).2009(األسطل،  عنھا يتحدث الخبراء من لخبير االستماع مجرد

ً  العمل يجري ذلك؛ عن وفضالً   لمديري القيادة تطوير على العالم أنحاء جميع في حاليا

 القائم (التعلّم العملية، فعبارة ھذه فيه تجري الذي السياق أھمية أدلة تؤكد إلى باالستناد المدارس

 للتغيير العملي السياق في  وضعه يتم عندما التعلّم فاعلية مدى ازدياد لوصف تستخدم الموقع) على

 (مجتمع عبارة أما المدارس، لمديري بالنسبة سياق المدرسة في أي تحقيقه، المطلوب والتحسين

 الفرصة إتاحة على نجاحاً  األكثر التطوير المھني برامج تعمل كيف لوصف فتستخدم المتعلمين)

 المستقبل أجل من برنامج القيادة إن .ممارساتھم تحسين أجل من بينھم فيما للتعاون للمتعلمين

 وضعه وقد تم .مديراً  تكون أن وليس ) قائداً  (كن مفھوم حول بناؤه تم قد األونروا مدارس لمديري

المھنة،  زمالء من مجموعة ضمن العمل لھم يتيح بحيث المدارس مديرو فيه يعمل الذي السياق في

  ).2014(األونروا،  المدرسة إطار خارج من الخبراء بعض مع وكذلك

يھدف البرنامج إلى تغيير ممارسات القيادة واإلدارة في مدارس األونروا من أجل تحسين 

مستويات اإلنجاز للطلبة الالجئين الفلسطينيين في مدارس األونروا ، إذ أن ترسيخ قوى قيادية 

 ،مھنية في مدارس األونروا يشكل دعامة أساسية إلستراتيجية إصالح النظام التعليمي في األونروا

نروا بالتطوير وم الطلبة، ولھذا السبب تلتزم األيحيث أن القيادة الجيدة تسھم في االرتقاء بجودة تعل
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المھني المستمر لمديري المدارس، وبرنامج القيادة من أجل المستقبل يعكس ھذا االلتزام في أھدافه 

 ً   :)2014(األونروا،  ومخرجاته كما ھو موضح تاليا

  * األھداف :

إشراك مديري المدارس في رؤية وغاية ومتطلبات اإلصالح التعليمي الذي تقوم به  -

  األونروا .

ه اھتمام مديري المدارس للتركيز على المسؤولية والمساءلة الخاصة بھم باعتبارھم توجي -

  قادة تربويين 

تطوير المعرفة والفھم والمھارات العملية الالزمة لتنفيذ التغيير بصورة ناجحة للطلبة  -

  وللموظفين في مدارسھم .

  : * المخرجات

  األونروا لإلصالح .االلتزام الشخصي برؤية ومبادئ إستراتيجية  -

تعزيز استراتيجيات اإلدراك الذاتي والتأمل الذاتي واإلدارة الذاتية .( كفايات الذكاء  -

  العاطفي )

  خطة واضحة لمراقبة ومراجعة وتقييم وتحسين عملية التعليم والتعلم في كل مدرسة . -

  الثقة والكفاية في مھارات التوجيه لتحسين أداء موظفي المدرسة .-

  لعضوية في مجتمع من المتعلمين.ا -

  المرح والمتعة والثقة وأفكار عديدة ومتنوعة . -

 يطرحھا، التي المواضيع حول عالمية أدلة من يتوافر ما إلى كبير بشكل البرنامج ويستند

  :يلي ما على  ويركز
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 .وقتھم المدارس مديري أنجح يقضي كيف•

  .والتعلم التعليم نوعية تحسين•

 .وإدارته التغيير لقيادة ليةعم مناح تطوير•

  .القيادة توزيع•

  .المدرسة في العاملين ومشاركة القيادة لتحسين عملية مھارات تطوير•

  :)2014(األونروا،  المستقبل أجل من القيادة برنامج محتوى عليھا يركز التي المجاالت

 قائداً  كن :األول التدريبي ) المجمع1

  اإلدارة: مقابل القيادة :األولى الوحدة -

حيث تتمثل المھام القيادية بوضع ومشاركة رؤية واضحة، وإحداث تحسينات وتطلعات 

عالية، والتخطيط االستراتيجي وتحديد األولويات، وتكوين فرق عمل فاعلة، والتركيز على تعلم 

  الطلبة وتقدمھم.

فعال للموارد أما المھام اإلدارية فتتمثل بمراقبة األداء واتخاذ االجراءات، والتوظيف ال

  المالية والمصادر للوصول إلى أفضل النتائج، وإجراء التقويم الذاتي للعاملين وتوظيف النتائج.

خالل قيادته لھا، أن يدون مظاھر اإلدارة والقيادة التي يمارسھا، من على مدير المدرسه 

  بأن ممارسته للقيادة واإلدارة متميزة أم ال. ليتبينويتأملھا جيداً 
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  معنوي: بھدف القيادة :الثانية الوحدة -

يتحدث الھدف المعنوي عن سلوك ذو عالقة بالتطور االنساني واالجتماعي، ويتطلب ھذا 

  :)2014(األونروا، المرور بسلسلة من المتطلبات أو عناصر للقيادة أال وھي

  إحداث الفارق في حياة اآلخرين. .1

  خفض.تضييق الفجوة بين أصحاب األداء المرتفع واألداء المن .2

  االسھام في تضييق الفجوة مع البيئة المحيطة. .3

 إحداث تحول في ظروف عمل اآلخرين.  .4

  والقيم: األخالق :الثالثة الوحدة -

وتجمع ھذه الوحدة بين السلوكيات وأخالقيات المھنة التي ينبغي على مدير المدرسة أن 

  .)2014يتحلى بھا(األونروا، 

  وتعميمھا: رؤيتك وضع :الرابعة الوحدة -

عرف الرؤية بأنھا وصفاً لصورة مستقبلية أفضل تتطلع إليھا المنظمة، وتتفوق بھا على ت

  .)2014(األونروا، أوضاعھا الراھنة في جانب محدد أو أكثر من جوانب ھذه الصورة 

  :)2014(األونروا، وتتمثل غايات الرؤية بـ 

 توليد االقتناع بأغراض المؤسسة، وتنمية االنتماء والوالء لھا. .1

حث العاملين على التعاون والمشاركة في تطبيق الرؤية وتحويلھا إلى  .2

 واقع.

 توفر األساس لصياغة رسالة المؤسسة. .3

 مساعدة المؤسسة للتعامل مع التحديات والصعوبات. .4
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توضيح االتجاه العام للتغيير وتبسيط االتجاه الذي ينبغي أن تسير  .5

 القرارات نحوه.

  المدرسة: قائد / سةالمدر مدير دور :الخامسة الوحدة -

يتمثل دور مدير المدرسة حسب الوصف الوظيفي له بأن يتعاون مع جميع األطراف 

المعنية النتاج خطة تطوير المدرسة، ويتأكد من تطبيق معايير التعليم الجامع، ويعمل مع المختصين 

 ويسعى للتطور الذاتي، ويتواصل ويتعاون مع المجتمع المحلي.

  إستراتيجية: بطريقة والتخطيط فكيرالت :السادسة الوحدة -

ويرى برنامج القيادة من أجل المستقبل أن التخطيط االستراتيجي بيعبر عن قدرة مدير 

المدرسة على التخطيط إلى مدى بعيد من خالل رؤيته ھو العاملين في المدرسة والرسالة التي 

رتقاء بالعملية والمؤسسة يعملون على تحقيقھا واألھداف الكبرى التي تنبثق منھا من أجل اال

  . )2014(األونروا، التربوية

ويعبر ھذا الجزء عن مجموعة من التعيينات والوحدات : فريق قيادة :الثاني التدريبي ) المجمع2

 ):2014تتمثل فيما يلي (األونروا، 

  المدرسية:  القيادة معايير :األولى الوحدة -

لتحسين االداء والمواقف االيجابية تجاه العمل، تتمثل بـتقديم الخدمة والمعرفة والفھم 

 والعالقات الجيدة مع اآلخرين.

  عاطفيا: الذكي القائد :الثانية الوحدة -

والقائد الذكي عاطفيا ھو القائد الذي يفھم ذاته واالخرين، ولديه القدرة على إدارة عواطفه، 

 وينشأ عالقات ناجحة مع االخرين.
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: وتضم ھذه الوحدة مجموعة من واستراتيجياتھا القيادة أساليب :الثالثة الوحدة -

الموضوعات التي تتحدث عن أھمية دور القائد في المؤسسة التربوية باإلضافة إلى 

 مجموعة من االستراتيجيات التي تعينه على قيادة المؤسسة التربوية بالطريقة األمثــل.

  األداء: عالي فريق تطوير :الرابعة الوحدة -

ية االدارية، وھو االستثمار االفضل للموارد نمفريق عمل يعد من أھم اساليب التإن بناء 

 البشرية، حيث ان العمل الجماعي يجعل الفرد اكثر رضا وانتماء للمؤسسة.

  الموزعة: القيادة :الخامسة الوحدة -

وھي مدخل اجرائي يقوم على منح مديري المدارس عددا من االدوار الرسمية وغير 

علميھم، وذلك من خالل المشاركة في صنع القرار، والتعاون والمشاركة في تحقيق الرسمية لم

 االھداف.

 ):2014(األونروا، وھو يضم ما يلي  والتعلّم التعليم تحسين :الثالث التدريبي ) المجمع3

  :التعليم والتعلّم عملية وتحسين مشاھدة :األولى الوحدة

المدارس الفعالة في العالم أن أكثر مديري المدارس نجاًحا  ة ب ات المتعلق دراس ير ال تش

ب عن  ا يغي ين التعليم والتعلم. ربم دھم ومعظم وقتھم على تحس انيركزون جھ دور   األذھ أن ال

ون وقتھم داخل  ين تعلم كل فرد فيھا. وھي تتعلق باألفراد الذين يقض ة ھو تحس الرئيس للمدرس

ف اعل بين المعلمين والطلبة ثم القيام بعد ذلك بإجراء حوار ممنھج الغرف الص دة التف اھ ة لمش ي

  الستكشاف ما الذي سار بشكل فعال وما الذي يمكن تطوير فعاليته من أجل تحسين التعلم. 
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  الطارئة: الحاالت في التعليم :الثانية الوحدة

ة زاعات المسلحة في أنحاء مختلفإّن الحاالت الطارئة التي يشھدھا العالم بسبب انتشار الن

ان، تؤدي إلى وجود عدد  ببھا اإلنس بب الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي يس من العالم، أو بس

ة تمنحھم  اكن آمن اً عن أم انھم بحث ازلھم وأوط ذين يتركون من ردين والالجئين ال د من المش متزاي

اع الً عن احتياجاتھم المتزايدة من المس اع المأوى المؤقت، فض انية. مثل ھذه األوض دات اإلنس

ذا فقد أخذ التعليم  ال على حقھم في التعليم. ولھ ول عدد كبير من األطف ة تحول دون حص الطارئ

تجابة للحاالت الطارئة من قبل  ي من بنود االس اس رورة ملحة كبند أس ب أھمية وض يكتس

 المجتمعات المدنية والمنظمات اإلنسانية المختلفة.

  المدرسة على القائم للمعلم ةالمستمر ةالمھني التنمية برنامج تنفيذ وإدارة قيادة :الثالثة الوحدة

تكملوا برنامج  ة أن يس ادس في المدرس فوف من األول حتى الس يُتوقع من معلمي الص

تطوير المعلمين القائم على المدرسة كجزء من استراتيجية األونروا إلصالح التعليم. وسيساعدھم 

ين التعليم برنامج التطوير  ية من أجل تحس المھني ھذا على تطوير معارفھم ومھاراتھم التدريس

ة برنامج  بھا المعلمون من خالل دراس يكتس والتعلم. إذ إن األفكار والمعارف والمھارات التي س

قافية التي على تنفيذ التغييرات الث ھمتطوير المعلمين القائم على المدرسة تعتبر ضرورية لمساعدت

 .  إلى تحقيقھا تحقيقھا عبر برنامج القيادة من أجل المستقبلتسعى إلى 

  والتعلم: التعليم بيئة تطوير: الرابعة الوحدة

اھم في  إن للبيئة المادية تأثيراً ھائالً على التعلم والتقدم، فقد تكون البيئة عامالً إيجابيًا يس

ين التعلم كوالتعليم دعم التقدم وتحس لبيًا يش ول ل عائقًا أمام التقدم. والھم األ، وقد تكون عامالً س

ين  ية. ونظًرا لمحدودية الموارد المادية المتوفرة لتحس ة ھو أمن المرافق المدرس لمدير المدرس

ة طرقاً مبتكرة  روري أن يجد مدير المدرس بح من الض ية العتبارات مالية، أص البيئة المدرس
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بح في و ة قدر اإلمكان، لتص ين البيئة المادية للمدرس ل لدعم العملية التعلميةلتحس ع أفض  ض

 .والتعليمية

  ):2014(األونروا،  والتعلّم التعليم أجل من المناخ تطوير :الخامسة الوحدة

فية ھو األجواء العاطفية التي تحدد التعلم والتقدم الذي يحققه كل طالب،  مناخ الغرفة الص

فه.  ؤول عن توفير المناخ المالئم للتعلم في ص ة إذ إن تكوين مناخ إيجابي وبيئوالمعلم ھو المس

اندة يعتبر من أھم استراتيجيات ادارة الغرفة الصفية التي ينبغي على المعلمين تنفيذھا بصورة  مس

  صحيحة إذا أرادوا للتعلم أن يحظى بقيمة عالية في الصف.

ة في ھذه الوحدة أن يھتم بالعمل على توجيه المعلمين إلى االھتمام  لذا على مدير المدرس

ن ھذا ب ينه والعمل على دعم عملية التعليم والتعلم من حيث تكوس في وتحس تطوير المناخ الص

 المناخ اإليجابي بتدريب المعلمين وتحسين األداء المتعلق باتجاھاتھم نحوه

  ):2014(األونروا،  المدرسة في التفاوت نسبة خفض :السادسة الوحدة

فية. يوجد تباين في المعايير والجودة فيما يتعلق ب ي والغرف الص جوانب العمل المدرس

  حتى أن ھناك من يقول أن التباين في إطار المدرسة نفسھا أكبر من التباين بين مدرسة وأخرى.

ل  ي في أفض توى األداء المدرس عيداً لو كان مس يكون س ة س ك أن كل مدير مدرس ال ش

عى إليه مفھوم تقليص الت بط ما يس ة وذلكأحواله في كل المجاالت، وھذا بالض  باين داخل المدرس

وأ. فإذا  ل واألس اعدياً بين األفض ييق الفجوة تص تفالمعرفة  تم تبادلمن خالل تض من  ادةواالس

عناصر الممارسات الجيدة ألفضل مجاالت أدائنا وقمنا بتحسين المستوى السيء والمتوسط منھا 

 نحو األفضل، فإننا سنتمكن من تقليل التباين داخل المدرسة.
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  ):2014(األونروا،  التكويني التقييم تطوير :السابعة ةالوحد

دم  ائي) على تق أثير التقييم التكويني (البن دور حول ت ات التي ت دراس اك الكثير من ال ھن

حة للنجاح،  د الطلبة بأھداف تعلمية ومعايير واض ه إذا تم تزوي د تبين أن يلھم. وق ة وتحص الطلب

  سيكون بمقدورھم تحمل مسؤولية تعلمھم وتحقيق مزيد من التقدم. 

 ):2014(األونروا،  الموظفين أداء وإدارة متقيي :الرابع التدريبي ) المجمع4

  األداء إدارة :األولى الوحدة

األداء: درجة بلوغ الفرد او الفريق او المؤسسة لالھداف المخططة بفاعلية وكفاءة، وتعتبر ادارة 

االداء استراتيجية متكاملة تھيئ للمجموعة نجاحا من خالل تحسين اداء العاملين (مصطفى، 

2008.(  

  ):2014تطبيق نظام ادارة االداء (المجمع التدريبي الرابع، فوائد 

 تحقيق اولويات المؤسسة بصورة سريعة. .1

 فھم نقاط القوة والضعف لكل موظف. .2

 لة.ءتعزيز مبدأ المسا .3

 شعور الموظفين بالثقة للمشاركة بادارة االداء. .4

 زيادة الدافع والحافز لالداء. .5

 عن اداء الموظف.اكتساب المشرفين والمديرين رؤية ومعرفة  .6

 تحديد وتوضيح العمل. .7

 المقارنة بين االداء الضعيف والجيد للموظف. .8
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  األسئلة وطرح التوجيه مھارات :الثانية الوحدة

ً  من مھارات التوجيه التي تساعد الموجه على القيام بمھامه بفاعلية  والمدير بوصفه موجھا

  :)2014(األونروا، 

 بناء االلفة: .1

ومن االمور التي تساعد على بناء وتطوير مھارة االلفة مع الناس ھي لغة الجسد،  

 ولھجة الكالم، والمعتقدات والقيم.

 االصغاء: .2

 ولتطوير ھذه المھارة يجب االستماع بشكل يقظ لالخرين، واظھار االھتمام والتفاھم. 

 طرح االسئلة:  .3

 ة.، وتوحي بالتاثير وليس بالھيمنويجي ان تتميز ھذه االسئلة بان تكون واضحة وبسيطة

 تشجيع التأمل: .4

فيجب تشجيع الموظف على استخدام التفكير الخاص في المواقف التي تحتاج الى تفكير  

 وتطوير.

 تقديم التغذية الراجعة:  .5

على الموجه الفعال ان يقدم تغذية راجعة للموظف بنوايا ايجابية وداعمة وتشعره 

  ير والتطوير.باالحترام وتساعده على التفك

  ):2014(األونروا،  الُمراجع مھارات :الثالثة الوحدة

ة  ة تقييم األداء. إذ إن عملي اح عملي داً لنج ارات التقييم أمر مھم ج إن امتالك المقيّم لمھ

ع أھداف مالئمة للموظف، واالتفاق معه على معايير النجاح، وتحديد األدلة والدعم المطلوب  وض

تويات الفھم والمھارة. إن نوعية مھارات المقيم قد تجعل من عملية التقييم عم ية لتتطلب أعلى مس
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ابي أو  أثير إيج ا، وال تؤدي إلى أي ت ة ال معنى لھ ة ورقي ا مجرد عملي ة ومحفزة، أو تجعلھ اجح ن

 فائدة إال نادراً وبدرجة محدودة.

  ):2014(األونروا،  للمساءلة وتعريضھم األشخاص تحدي :الرابعة الوحدة

عب الواجبات  ين أدائھم يعتبر من أص اءلتھم من أجل تحس خاص ومس إن تحدي األش

واء ذوو الخبرة منھم أم المبتدئون. فمن المعروف أن جميع المعلمين  المھنية حتى لكبار القادة، س

اراتھم  ين مھ امھم على تحس البون بتركيز اھتم دم طلبتھم، وأنھم مط ؤولون عن تعلم وتق مس

ة دوراً جوھرياً  يلھم. ويتحمل مدير المدرس ين تحص ية وتمكين طلبتھم من التقدم في تحس التدريس

اءلة المعلمين عن ف حة للتميز واإلبداع، وفي مس ي العمل على تعميم توقعات عالية ومعاير واض

  نتيجة أدائھم المھني.

  :)2014(األونروا، العاملين لجميع المھني التطوير توفير :الخامسة الوحدة

ل  ائ ل وس ك داف التي تترجم على ش ة من االھ ه: مجموع أن يعرف التطوير المھني ب

تتخذھا المؤسسة لتخطيط وتطوير مستقبل الوظائف لديھا من خالل رفع الكفاءات  وانشطة، والتي

تمر في  تقبلية للتطور الكمي والنوعي والتقني المس ة والمس الي اجات الح املين، لتلبي االحتي للع

 ).2007الوظائف (الديب، 

  )2014للمدرسة  (األونروا، الذاتي التقويم :السادسة الوحدة

عى االنروا من  تقبل لتدريب قادة المدارس على تس ادة من اجل المس امج القي خالل برن

ة، الن اية  اتھم، ومراجعة وتقييم برامج المدرس س بة ليكونوا قادرين على تقييم مؤس اليب مناس اس

  ).2014عملية تحسين تبدأ بمراجعة وتقييم الممارسات والعمال الحالية (المجمع التدريبي الرابع، 
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  )Professional Development المھنية  للمعلمين :(التنمية  -ب

 معلمينال مساعدة إلي الھادفة المنھجية وغير المنھجية الوسائلتعرف التنمية المھنية بأنھا 

 واستكشاف التدريس، وطرق المھنية، الممارسات في قداراتھم وتنمية جديدة، مھارات تعلم علي

 عملية ، كما تعرف بأنھاالتدريسي العمل لكفاءة والطرق والمصادر بالمحتوى تتصل متقدمة مفاھيم

 زيادة ليإ وتؤدى األكاديمي لإلنجاز الجودة عالية معايير بلوغ علي المعلم لمساعدة مستمرة تحسين

  ).2014(سعود،  الحياة مدى التعلم نحو السعي علي التعلم مجتمع أعضاء جميع قدرة

  بانھا تلك العملية التي تھدف الى تحقيق اربعة اھداف وھي: مينوتعرف التنمية المھنية للمعل

 اضافة معارف مھنية جديدة الى المعلمين. -1

 تنمية المھارات المھنية لديھم. -2

 تنمية القيم المھنية الداعمة لسلوكاتھم. -3

 تمكينھم من تحقيق تربية ناجحة لطالبھم. -4

أھدافھا ويعد المعلم عماد العملية التربوية والعامل الرئيس الذي يتوقف عليه تحقيق التربية و

  ).2008كما يعتبر المحرك األكبر لعناصر العملية التربوية ومكوناتھا (أبو عواد، 

لقد كان للتطور التكنولوجي وانعكاساته على العملية التعليمية من حيث توظيف تكنولوجيا 

ال وتقنيات المعلومات و اء ھيئة  التعليم والتعلّماالتص ل على ادوار اعض ، والتغير الذي حص

ات، وتحديات الجودة النوعية، فتحقيق الجودة في  ص التدريس، والنمو المعرفي في جميع التخص

ات التعليمية التطوير  س بح تحديا يواجه جميع العاملين، كل ذلك فرض على المؤس التعليم اص

  ).2007لديب، المھني للعاملين (ا

م يتوقف على كثير من العوامل المختلفة والمتنوعة، إال أن وجود يومع أن نجاح عملية التعل

معلم كفء يعد حجر الزاوية لھذا النجاح، لذلك نجد أن األمم المتقدمة تولي جل اھتمامھا إليجاد 

برات الخ معلم ذو كفايات تعليمية وصفات شخصية متميزة يستطيع من خاللھا إكساب طلبته
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المتنوعة ، ويعمل على تھذيب شخصياتھم وتوسيع مفاھيمھم ومداركھم وتنمية أساليب تفكيرھم 

  ).2006وقدراتھم العقلية، وبالطبع فان ھذا لن يتحقق دون تنمية مھنية شاملة ومستمرة (عبيد،

) أن الدراسات تؤكد أن معظم المعلمين يحتاجون إلى تطوير في 2010وأشار التميمي (

ائھم المھني ، ولذلك ألن التنمية المھنية تعد من أھم عوامل نجاح العملية التعليمية التعلمية ، أد

  ونجاح مدير المدرسة في رفع مستوى التنمية المھنية للمعلم من أھم سمات التطوير التربوي. 

) أن من أھم مھارات مدير المدرسة الناجح ھو التعرف على 2009( كما أكد خليل

  النمو المھني للمعلم ، ووضع خطط مدروسة لتحقيق ھذا الھدف .احتياجات 

سعت األنروا الى تطبيق برنامج التطوير المھني للعاملين لتحسين مخرجات الطلبة، وقد وقد 

  ربط برنامج التطوير المھني بالتخطيط لتطوير المدرسة ومراجعة اداء جميع الموظفين.

  ):2014(المجمع التدريبي الرابع، أھداف التنمية المھنية للمعلمين  

 تعزيز اھداف المدرسة وتوفير تعلم وتعليم عالي الجودة. -1

 دعم وتنفيذ الخطة التطويرية للمدرسة. -2

 ربط التطوير المھني بعملية تقييم االداء. -3

 استحداث برامج لدمج المعلمين الجدد فيھا. -4

 بمسؤوليات جديدة.توفير الدعم للموظفين الحاليين الذين يتم تكليفھم  -5

 تحديد االولويات من خالل الموائمة بين حاجات الفرد وحاجات المدرسة. -6

 وفي االونة االخيرة طرأ تحول على مفاھيم تدريب المعلمين اثناء الخدمة، فاصبحت اكثر

شموال وعمقا، وتجاوزت مجرد التدريب على اتقان بعض مھارات التدريس او التخطيط للدروس 

  التعليمية او التقويم، بل تجاوزت ذلك الى افاق اوسع من النمو المھني. واعداد المواد

  ثانيا : الدراسات السابقة ذات الصلة :
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فيما يأتي عرض لبعض الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت القيادة من أجل المستقبل 

  حدث وكما يأتي:والتنمية المھنية للمعلمين، وذلك حسب التسلسل الزمني من األقدم إلى األ

نظراً لحداثة برنامج القيادة من اجل المستقبل وتطبيقه وتعذر الحصول على دراسات 

سابقة حول موضوع الدراسة ، لجأ الباحث إلى دراسات ذات عالقة بالقيادات الحديثة مثل قيادة 

ت ذات املة، ودراساالتغيير والقيادة التحويلية والقيادة الموزعة  والقيادة الخادمة وإدارة الجودة الش

  عالقة بالتنمية المھنية للمديرين تم عرضھا من األقدم إلى األحدث على النحو اآلتي:

إلى تقويم برنامج تطوير اإلدارة المدرسية من ھدفت  دراسة) 2001عاشور (أجرى 

وجھة نظر مديري المدارس في محافظة إربد واستخدم المنھج الوصفي كما استخدمت االستبانة 

)مديراً ومديرة ، 183) فقرة وتكونت عينة الدراسة من (55للدراسة التي تكونت من ( كأداة

وأظھرت نتائج الدراسة أن البرنامج يسھم بدرجة متوسطة في امتالك مديري المدارس للكفايات 

  اإلدارية.

) دراسة ھدفت إلى معرفة أثر برنامج تطوير اإلدارة المدرسية 2001وأجرى الطالب (

وتكونت من خالل المنھج االرتباطي ديري المدارس ومديراتھا في محافظة جرش على أداء م

) 57) مديرا ومديرة  واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة  التي تكونت من (27عينة الدراسة من (

فقرة موزعة على خمسة مجاالت  ھي التخطيط و العمل في فريق ، والدور اإلشرافي للمدير،  

القيادة اإلبداعية وقيادة التغيير . واستخدم المنھج الوصفي وتوصلت الدراسة والبحث اإلجرائي و

  إلى أن أثر البرنامج كان واضحاً على مديري المدارس.

) إلى التحقق من مدى مقدرة مدير المدرسة في وكالة 2003وھدفت دراسة دروزة (

اصر ربعة مجاالت تتعلق بعنالغوث الدولية على اتخاذ القرارات التطويرية و إحداث التغيير في أ

العملية التعليمية وھي البيئة المدرسية والتلميذ والمعلم والمنھاج ولتحقيق ھذا الھدف استخدمت 
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) مديراً ومديرة  من منطقة نابلس في فلسطين 26االستبانة كأداة  وطبقت على عينة مكونة من (

ات رسية لھا أثر كبير في اتخاذ القراروتوصلت النتائج إلى أن سنوات الخبرة في مجال اإلدارة المد

التطويرية وإحداث التغيير األفضل وأن فقر ميزانية المدرسة وضيق وقت المدير ھي من األسباب 

  التي تحول دون التطوير وإحداث التغيير المطلوب.

 اإلدارة تطوير برنامج فاعلية تقويم إلى ھدفت ) دراسة2003الدين ( عماد أجرت

 على والمطبق مدرسته في للتغيير قائًدا ليصبح المدرسة مدير إعداد وھو تحقيق ھدفه في المدرسية

 الباحثة جمعت ) وقد1995/  1994الدراسي ( العام من بدًءا األردن في من المدارس مجموعة

 المنھج اعتبار ويمكن.الدراسة أسئلة على اإلجابة في الستخدامھا والنوعية األساليب الكمية بين

 التناظر أسلوب الباحثة استخدمت حيث التجريبية شبه البحث مناھج ضمن ته الدراسةتبن الذي

 توصلت وقد مدارس ست من منھا كل تألفت التي األربع الدراسة مجموعات على إلضفاء التكافؤ

 الممارسات أن أشارت إلى الثالث التجريبية المدارس مجموعات في العاملين ھيئة أن إلى الباحثة

 بينما كبيرة مدارسھم بدرجة في السائد الحقيقي اإلداري السلوك تعكس التغيير بإدارة المرتبطة

 الممارسات إلى أن البرنامج في المشاركة غير المدارس مجموعة في العاملين ھيئة أشارت

 على يدل مما بدرجة متوسطة مدارسھم في السائد اإلداري السلوك تعكس التغيير بإدارة المرتبطة

  كبيرة. بدرجة الرئيس ھدفه تحقيق في البرنامج نجاح

) إلى تقويم فاعلية (برنامج تطوير إدارة المدرسة)  (2003وھدفت دراسة عماد الدين  

الھادف إلعداد مدير المدرسة ليصبح قائدا للتغيير في مدرسته ،المطبق على عينة من المدارس 

) عضوا من الھيئة 671الدراسة من ()، وتكونت عينة 1995-1994في األردن بدءاً من العام (

) 24العاملة (مديرين،معلمين،مشرفين) في المدارس المشاركة في الدراسة والبالغ عددھم (

مدرسة، واستخدمت االستبانة والمقابلة لجمع البيانات، وخلصت النتائج إلى أن إستراتيجية قيادة 

برنامج (تطوير اإلدارة المدرسية)  التغيير المتبناة في المدارس األردنية المشاركة في تنفيذ
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ھا الرئيسية (تطوير رؤية مشتركة،االستثارة مجاالتوالمتميزة في تطبيقه تنسجم بمالمحھا و

الفكرية، توقع مستويات أداء عليا، ھيكلية التغيير) مع األدب التربوي والدراسات المتخصصة في 

لتغيير تعكس السلوك اإلداري الحقيقي السائد ھذا المجال  عالمياً، وأن الممارسات المرتبطة بإدارة ا

في المدارس المشاركة، وأوصت الباحثة إلى ضرورة تفعيل إدارة التغيير في جميع مدارس 

  المملكة وفق خطط مرحلية مدروسة.

دراسة ھدفت إلى استشراف درجة استعداد القيادة التربوية في  (2004)وأجرى طرخان  

عن طريق تحليل تصورات خبراء أردنيين  2020توقعة حتى عام األردن لمواجھة التحديات  الم

) في المرحلة األولى بغية اإلفادة منھا في االستعداد للتحديات المستقبلية وإعداد 150بلغ عددھم (

القادة التربويين األردنيين القادرين على االستجابة للمتغيرات المتسارعة . وقد استخدم في تنفيذ 

(دلفاي) وتمثلت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال التالي:ما درجة ھذه الدراسة أسلوب 

، ومن 2020استعداد القيادة التربوية في األردن لالستجابة للتحديات المستقبلية المتوقعة حتى عام 

 أھم نتائج الدراسة ما يتعلق باألنماط القيادية فقد احتلت القيادة اإلبداعية الموقع األول لدى الخبراء

لتھا القيادة التشاركية، والقيادة الديمقراطية،والجودة الشاملة وفيما يتعلق بالكفايات الالزمة لألنماط ت

القيادية الفعالة، فقد تركز اھتمام الخبراء في الجانب المعرفي على قوة المعرفة والثقافة العميقة 

ھا بشكل بشرية والمادية وتوظيفوتمثل الخبرات اإلنسانية والتعلم الذاتي المستمر وتنمية الموارد ال

  فعال، والتخطيط االستراتيجي .

إلى تحسين المدارس األمريكية ) Kenneth & Shen,2007وھدفت دراسة كنث وشن (

من خالل الكشف عن المسائل المھمة التي يعاني منھا القادة عند تنفيذ  برامج التطوير التربوي 

مقاطعة  في الواليات المتحدة األمريكية ،   (100)الحكومي . وقد تكونت العينة من  مدارس  في 

أظھرت النتائج أن بعض مديري المدارس  وتم استخدام االستبانة  والمقابلة كأداتين للدراسة.وقد

أظھروا تذمرھم من  متطلبات التغيير التربوي ، وأن مستوى التحصيل للطلبة يرتبط بأسلوب القيادة 
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لمديري المدارس والذي يجب أن يعمل على تحقيق األھداف اإلستراتيجية ، والعمل بشكل جماعي 

عن خبرات متنوعة  ليكون المدير والعاملين في في أجواء ھادئة ، وأن يقوم مدير المدرسة بالبحث 

المدرسة جاھزين الحتواء ما يحدث من صعوبات تواجھھم للسيطرة على نقاط الضعف الموجودة 

  في المدرسة .

) بدراسة ھدفت الكشف عن أثر القيادة Hulpia & Devos,2008وقام ھولبيا و ديفوس (

كونت ، وتمستوى الوالء التنظيمي للمعلمين ىالموزعة في عملية اتخاذ القرارات التشاركية عل

ً من (1522عينة الدراسة من ( ) مدرسة مختلفة في والية واشنطن األمريكية، 26) معلما

واستخدمت االستبانة في جمع البيانات، وأشارت النتائج أن القيادة الموزعة في اتخاذ القرارات 

  ن.ارتفاع مستوى الوالء التنظيمي للمعلمي التشاركية كانت مرتبطة بشكل ايجابي دال إحصائياً مع

) بدراسة ھدفت التعرف إلى مدى إسھام مدير المدرسة الثانوية بدولة 2008وقام الحمدان(

الكويت في تخطيط برامج التدريب المھني للمعلم، واقتراح بعض السبل الكفيلة لتنمية ھذا اإلسھام. 

محورين: األول يختص بإسھام مدير  فقرة موزعة على (14)واستخدمت استبانة مكونة من 

المدرسة حاليا في تدريب المعلم مھنيا، والثاني يختص بالعوامل التي تساعد على تنمية دوره في 

) من مديري المدارس 121تخطيط برامج التدريب المھني للمعلم. وتكون مجتمع الدراسة من (

دوارھم في التطوير المھني لمعلميھم الثانوية. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن معظمھم يؤدون أ

) من مديري المدارس الثانوية ضرورة العمل على تنمية عالقات %88بنسبة عالية. كما أكد (

التعاون والتنسيق بين إدارة المدرسة والقائمين على التخطيط عند تخطيط برامج التدريب المھني 

  للمعلم أثناء الخدمة.

) لبحث العالقة بين , 2009Olatunji & Iyiomoوھدفت دراسة أولتونجي وأيومو(

)، 2009-2005القيادة الخادمة وفاعلية مديري المدارس الثانوية في نيجيريا للفترة الممتدة بين(

) مدير مدرسة ثانوية في ست مناطق جغرافية في نيجيريا ،وتم 1200وتكونت عينة الدراسة  من (
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و استبانة القيادة للمديرين (  (PSLQ)ة للمديرينجمع البيانات عن طريق استبانة القيادة الخادم

PLQ وكانت أھم النتائج التي توصلت إليھا  الدراسة أن للقيادة الخادمة عالقة ذات داللة إحصائية ،(

يجابية بين أنماط القيادة الخادمة وانضباط المعلمين ولھا عالقة طردية مع فاعلية مديري المدارس إو

  الثانوية .

) بدراسة ھدفت تعرف دور مديري المدارس الحكومية 2010وآخرون (وقام عثمان 

الثانوية في التنمية المھنية للمعلمين في شمال الضفة الغربية، ولتحقيق أھداف الدراسة تم إعداد 

) فقرة موزعة على خمسة مجاالت ھي (المناھج، وطرق التدريس، وإدارة 48استبانة مكونة من (

شراف إلنسانية والتواصل، والواجبات الذاتية نحو المعلم مھنيا، و اإلقات االعملية التعليمية، والعال

) مديراً من مختلف مناطق شمال الضفة الغربية. 92). تم توزيعھا على عينة الدراسة البالغة (

وأظھرت الدراسة أن دور مديري المدارس الحكومية الثانوية في التنمية المھنية للمعلمين كان 

ً في جميع مجاالت الدراسة الخمسة. كما أظھرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة  مرتفعا

ً إحصائية    دارية، وموقع المدرسة.إلإلى متغير الجنس، سنوات الخبرة ا تبعا

) بدراسة ھدفت إلى التعرف إلى دور مديري المدارس في التنمية 2010وقام التميمي (

دارس الحكومية بمحافظة رأس التنورة  في المھنية للمعلمين من وجھة نظر مديري ومعلمي  الم

المملكة العربية السعودية وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومعلمي مراحل التعليم العام 

) معلم  وتكونت  عينة 265) مدير مدرسة و (13الحكومية بمحافظة رأس التنورة  وعددھم (

ً  ومن نتائج ال200) مديراً و (13الدراسة  من ( دراسة  كانت أنه من أبرز أدوار مدير ) معلما

المدرسة في التنمية المھنية للمعلمين أنه يناقش المعلم في نقاط الضعف بطريقة ودية للتغلب عليھا 

باستخدام النمط القيادي القائم على الشورى وأنه من أبرز معوقات التنمية المھنية للمعلم ھو تغير 

زيادة العبء الدراسي للمعلم  و أوصت الدراسة أيضاً المشرفين التربويين الزائرين للمدرسة و
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بضرورة وضع خطط علمية لبرامج تطوير األداء المھني للمعلمين وتزويد المديرين بالمھارات 

  الالزمة لتنمية المعلمين مھنيا وتقليل أنصبة المعلمين .

اتھا طلبالتعرف إلى طبيعة مدرسة المستقبل ومت إلى ) دراسة ھدفت2011وأجرى الحربي (

من القيادة المدرسية للوصول لرؤية إستراتيجية مقترحة لقيادة مدرسة المستقبل في المملكة العربية 

السعودية ، واستخدم الباحث أسلوب (دلفاي)على عينة من القيادات التربوية في وزارة التربية 

ً 78( تكونت منوالتعليم السعودية وأساتذة جامعيين متخصصين في القيادة التربوية  ، ) مشاركا

وتوصلت الدراسة إلى أنه من اجل الوصول لفعالية القيادة التربوية لمدرسة المستقبل ال بد من 

التنمية المھنية الدائمة للقادة وباستخدام أساليب ومداخل متنوعة وفعالة ، وضرورة تطبيق آليات 

  الجودة التربوية ، وتكوين فرق عمل متعاونة تحقق التكامل الوظيفي.

) إلى  تعرف مدى إسھام مديري المدارس 2012ھدفت دراسة الطراونة ومقابلة (و

بمحافظة الكرك في مساعدة المعلمين مھنيا من وجھة نظر المعلمين ولتحقيق ھذا الھدف تم بناء 

) فقرة موزعة على خمسة مجاالت ھي : التخطيط للتدريس ، وتنمية 49استبانة مكونة من (

وإدارة الصف وحفظ النظام ، وتنفيذ المنھج ، والوسائل واألساليب واألنشطة ، وقد المعلمين مھنياً  

) معلماً ومعلمةً ، 249) معلماً ومعلمة ، أما عينتھا فتكونت من (4986تكون مجتمع الدراسة من (

وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية وھي : أن مدى إسھام مديري المدارس بمحافظة الكرك في 

المعلمين مھنيا من وجھة نظر المعلمين جاءت بدرجة متوسطة ، مع وجود فروق ذات مساعدة 

ً داللة إحصائية تعزي لمتغير الجنس لصالح اإلناث ووجود فروق ذات داللة إحصائية  متغير ل تبعا

ً المؤھل العلمي لصالح الدراسات العليا ووجود فروق ذات داللة إحصائية  لمتغير الخبرة  تبعا

) سنوات فأكثر.وفي ضوء النتائج يوصي الباحثان بعقد 10صالح أصحاب الخبرة (التعليمية ل

دورات تدريبية لمديري المدارس مختصة بمفاھيم وممارسات األدوار للمساعدة في تنمية المعلمين 

  مھنيا.
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التي ھدفت تعرف دور القيادة التربوية في  (Kaniuka,2012) وفي دراسة كانوكا 

ي إحداث التغيير في تفكير المعلمين وطرائق تدريسھم و زيادة تحصيل المدارس كعامل مؤثر ف

) معلمات في المدارس الحكومية في الواليات المتحدة 8الطلبة ، تكونت عينة الدراسة من (

األمريكية و تم استخدام أسلوب دراسة الحالة وأظھرت النتائج مقدرة القيادة التربوية في ھذه 

  ر المطلوب في تفكير المعلمين وتنوع خبراتھم وزيادة تحصيل الطلبة.المدارس على إحداث التغيي

) إلى وضع آليات مقترحة لتوظيف القيادة الموزعة بين 2014فت دراسة اليعقوبية (دوھ

المعلمين ومساعدي المديرين لتطوير األداء المدرسي في مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان، 

علماً ومديراً مساعداً ، واستخدم المنھج الوصفي،  واالستبانة ) م645وتكونت عينة الدراسة من (

) فقرة موزعة على أربعة محاور ھي (تفويض السلطة، صنع 30كأداة للدراسة التي اشتملت على (

القرارات، األنشطة المدرسية،الشراكة المجتمعية) ، وأظھرت النتائج أن واقع ممارسة القيادة 

ً  بسلطنة عمان الموزعة في المدارس األساسية ، ومن اآلليات المقترحة لتوظيف القيادة كان منخفضا

  الموزعة توفير برامج تدريبية في آليات صنع القرارات وتشكيل فرق عمل فاعلة في المدرسة. 

 من القيادة برنامج تطبيق أثر على التعرف إلى دراسة ھدفت) 2015 مر، أبو( وأجرت

 إلى ھدفت كما الغوث، وكالة مدارس مديري لدى القيادية المھارات تحسين على المستقبل أجل

 لأج من القيادة برنامج خالل من عليھا المدارس مديري تدريب تم التي القيادية المھارات معرف

 رئيسة اةكأد االستبانة استخدام وتم التحليلي، الوصفي المھنج على الدراسة واعتمدت المستقبل

 مجتمعل الشامل الحصر طريقة باستخدام الباحثة قامت وقد للدراسة، االساسية البيانات لمعرفة

 منطق في البرنامج عليھم طبق الذين الغوث وكالة مدارس مديري جميع من والمكون الدراسة،

 ذات عالقة توجد أنه إلى الدراسة توصلت وقد ومديرة، مديراً ( 39( عددھم والبالغ التعليمية رفح

 لدى ياديةالق المھارات تحسين وبين المستقبل أجل من القيادة برنامج تطبيق بين إحصائية داللة
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 العمرية والفئة للجنس تعزى فروق وجود وعدم غزة، منطقة في الغوث وكالة مدارس مديري

  .الخبرة وسنوات

التعرف إلى فاعلية برنامج القيادة من أجل ) دراسة ھدفت إلى 2017وأجرى صيام (

مديري المدارس بوكالة الغوث الدولية في محافظات قطاع  التغيير لدىالمستقبل وعالقته بقيادة 

) مديراً ومديرة، 47غزة، ولتحقيق أھداف الدراسة استخدم الباحث استبانتين تم تطبيقھما على (

قيادة  ومستوىفاعلية برنامج القيادة من أجل المستقبل وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى 

 جاءت مرتفعة وإلى دارس بوكالة الغوث الدولية في محافظات قطاع غزةمديري الم التغيير لدى

لتغيير قيادة اوبين علية برنامج القيادة من أجل المستقبل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين فا

فاعلية برنامج القيادة من ، وإلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مديري المدارس لدى

  لجنس أو المؤھل العلمي أو المنطقة التعليمية.تعزى ل أجل المستقبل

  التعقيب على الدراسات السابقة

ابقة التي بحثت في  ات الس بق أن الدراس  إلدارة من منظور القادةاالقيادة ويالحظ مما س

توى توظيف مديري ومديرات المدارس لمھارات القيادة في العملية التربويةاتفقت في بحث   مس

ات  تھدفت بعض الدراس تھدفتھا، فقد اس مثل  رسمديري المدافي حين اختلفت في العينة التي اس

عماد الدين ودراسة  ) 2003دروزة (ودراسة  ) 2001الطالب (ودراسة ) 2001عاشور (دراسة 

التي ) 2006الحربي(ودراسة  (2004)رخان التي جمعت بين عينات مختلفة ودراسة ط) (2003

 ً ا تھدفت أيض ية ومديري مدارس الرياض الثانوية  اس رفي اإلدارة المدرس تھدفت مش في حين اس

الدراسة الحالية مستوى توظيف مديري ومديرات المدارس لمھارات القيادة من أجل المستقبل من 

  .وجھة نظر المعلمين والمعلمات

تخدمت  ات اس ا من تلك الدراس اً أن بعض تباناتكما يالحظ أيض تويات  اس ف يتوظلقياس مس

ة  اة (مھارات القيادة مثل دراس ة  )2009المرايات و القض رايرة (ودراس اف والص  )2011العس
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ة  ة  )2011الحربي (ودراس ة (Kaniuka,2012) كانوكا ودراس  )2014اليعقوبية (ودراس

واتفقت الدراسة السابقة مع تلك الدراسات في األداة المستخدمة حيث طور الباحث باالعتماد على 

توى تويف مديري ومديرات المدارس لمھارات القيادة من  تبانة لقياس مس ابقة اس ات الس الدراس

  .أجل المستقبل

 مستوى التنمية المھنية مثل علىأيضاً  ويالحظ أيضاً أن تلك الدراسات ركزت وبصورة مباشرة 

ة  ة  )2004الرميح (دراس ة  )2010العليمات (ودراس حيث  )2010عثمان وآخرون (ودراس

 ً   .ھدفت أغلب تلك الدراسات الى بحث أثر دور المدير بصورة عامة في تنمية المعلمين مھنيا

تقبل في التنمية  ات بعالقة متغيرات فرعية تابعة للقيادة من أجل المس كما بحثت بعض تلك الدراس

ة بين  ة للمعلمين التي ھدفت إلى بحث العالق ات العمل والموارد من جھة، وعمليات المھني متطلب

ة أخرى ة بين إدارة تقييم الموظفين للتغيير التنظيمي من جھ ت إلى التعرف على العالق دف  فھ

لوكيات المواطنة التنظيمية ية وس ة الحالية إلى بالتغيير والعقود النفس حث ، في حين تھدف الدراس

أبعادھا المختلفة وبين التنمية المھنية التي من الممكن أن  ل ب تقب ادة من أجل المس ة بين القي العالق

  .تعكسھا القيادة من أجل المستقبل على المعلمين والعاملين في المؤسسة التربوية

ة الحالية لتبحث  بق تأتي الدراس توى توظيف القيادة من أجل وبناءا على ما س العالقة بين مس

توى التنمية المھنية لدى المعلمين  تقبل لدى مديري ومديرات مدارس وكالة الغوث وبين مس المس

ة نظرھم ات العربية التي بحثته بالرغم الباحث وجد حيث ، والمعلمات من وجھ ندرة في الدراس

ة  من ة بينھما، وعدم وجود دراس دعم العالق ات التي ت دراس ة واألدب وال رات النظري المؤش

 متخصصة ومن ھنا تأتي أھمية البحث في ھذه الدراسة في البيئة العربية.
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  لفصل الثالثا

  الطريقة واإلجراءات
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  الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

تخدم ومجتمعھا وعينتھا ، وأداتي     ة المس تمل ھذا الفصل على وصف لمنھج الدراس اش

ة   ،وكيفية إيجاد صدقھما وثباتھما تين،الدراسة المستخدم ائل اإلحصائية وإجراءات الدراس والوس

  على النحو اآلتي: المعتمدة،

  المستخدم البحثمنھج 

 الدراسة لكونه المنھجالمنھج الوصفي االرتباطي لتحقيق أھداف الحالية الدراسة  تاعتمد

  مة لمثل ھذا النوع من الدراسات، وتم استخدام االستبانة أداة لجمع بيانات الدراسة. ءاألكثر مال

  مجتمع الدراسة 

 في وكالة الغوث الدولية األساسيةجميع المعلمين في المدارس  من مجتمع الدراسةتكون 

) 2053، منهم ( 2014/2015) معلمًا ومعلمًة للعام الدراسي 4301والبالغ عددهم (  األردن في

) معلمًة، موزعين على أربع مناطق هي: جنوب عمان، وشمال عمان، والزرقاء، 2248معلمًا و(

  ) يبين ذلك:                                  1وٕاربد والجدول (

  من المعلمين حسب المنطقة التعليمية ): توزيع أفراد مجتمع الدراسة1الجدول (

اسم المنطقة        الرقم

  التعليمية

  المعلمين عدد

  

  المجموع  عدد المعلمات

 1276 575 692  جنوب عمان 1

  1159  612  574  شمال عمان 2

  848  442  406  الزرقاء 3

  1027  502  525  إربد 4

  4301  2248  2053  المجموع
  



 38 

  عينة الدراسة

الرجوع إلى  ان ب ي و مورج ده كريجس ذي أع ة من حجم المجتمع ال د العين دي دول تح ج

)1970(Kerjcie & Morgan,  بلغ عدد أفراد عينة الدراسة )تم اختيارھم  ) معلما ًومعلمة352

وائية بتھم المئوية إلى 183و( ) معلماً،169، منھم (من خالل الطريقة العش ) معلمة، إذ كانت نس

  :) يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة في المناطق األربعة2جدول ()، وال% 8.2مجتمع الدراسة (

   

   ):2جدول (ال

وكالة الغوث الدولية في  في ع أفراد العينة من المعلمين والمعلمات في المدارس األساسيةيتوز

  األردن حسب المنطقة التعليمية

  النسبة المئوية  المجموع  عدد المعلمات  عدد المعلمين  اسم المنطقة

 % 29.3 103 56  47  عمان جنوب

 % 26.7 94 49 45  شمال عمان

 % 20.2 71 37 34  الزرقاء

  % 23.8 84 41 43  أربد

  % 100  352 183 169  المجموع

   

  الدراسة   أداة

ة ية في التعرف إلى وھو  لتحقيق ھدف الدراس اس توى توظيف مديري المدارس  األس مس

تقبل وعالقته بمستوى التنمية المھنية  وكالة الغوث الدولية في األردن  لبرنامج القيادة من اجل المس

ة نظرھم بللمعلمين من وجھ ات تتطل ان ة جمع البي إن عملي انتين توافر ، ف تب ل من اس اس ك   لقي

ية في وكالة الغوث الدولية في األردن  لبرنامج القيادة  اس توى توظيف مديري المدارس  األس مس

  ، وفيما يأتي وصف ألداتي الدراسة :مھنية للمعلمينمستوى التنمية الومن اجل المستقبل 



 39 

تبانة تبانة  اس ة األولى : اس ية في وكالة الغوث الدراس اس توظيف مديري المدارس  األس

  الدولية في األردن  لبرنامج القيادة من اجل المستقبل

تبانة   ية في وكالة الغوث الدولية في األردن  تم تطوير اس اس توظيف مديري المدارس  األس

تقبل  لة، لبرنامج القيادة من اجل المس ابقة ذات الص ات الس بالرجوع إلى األدب النظري والدراس

ة  ل : دراس ابو(مث ة ب ادة المدارس في Babo,2010دراس ة لق ايير المھني اولت المع ) والتي تن

ة النمري () 2015مر ( ، ودراسة أبوISLLCاألمريكيةالواليات المتحدة  ) واألدلة 2009ودراس

رق  طينيين في الش غيل الالجئين الفلس التدريبية المعدة من قبل وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتش

تقبل 2013األدنى ( يغتھا األولية من ) حول القيادة من أجل المس تبانة  بص وقد تكونت ھذه االس

ابي40( تقبلة، تظھر ) فقرة إيج لوكات الدالة على تطبيق برنامج القيادة من أجل المس لذي ا الس

ة ايجب أن يلتزم بھ تبانة  وزن متدرج اعتمادا  ،مدير المدرس وقد أعطي لكل فقرة من فقرات االس

لم ليكرت ( د كانت أبدال اإلجابة ھي : دائما ، وأعطي خمس   Likertعلى س ي ، وق اس ) الخم

نادرا وأعطي درجتين وأحيانا وأعطي ثالث درجات ، و،  ي أربع درجاتغالبا وأعطودرجات، 

  مجاالت ھي : ستةأبدا وأعطي درجة واحدة. توزعت فقراتھا على و، 

  فقرات. ثمان: وتكونت من تشكيل المستقبل -         

  فقرات. سبعة: وتكونت من التعليم والتعلّمقيادة -

  فقرات. ستةوتكونت من  :إدارة المؤسسة التعليمية -

  فقرات. سبعة: وتكونت من قيادة فرق العمل في المجتمع المدرسي -

  فقرات. ستة: وتكونت من قيادة العالقات وتطويرھا -

  فقرات. ستة: وتكونت من التأمل في القيادة -
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  ) يبين االستبانة بصيغتھا األولية1والملحق (

  للمعلمينالتنمية المھنية : استبانة الدراسة الثانية  استبانة

تبانةھدفت      ة الثانية  إلى قياس  اس توى الدراس مدارس  في  التنمية المھنية للمعلمينمس

مھنية التنمية القد قام الباحث  بتطوير استبانة و، ھموكالة الغوث الدولية في األردن من وجھة نظر

لة، مثل دراس للمعلمين ابقة ذات الص ات الس الحمدان ة بالرجوع إلى األدب النظري والدراس

) 2010) ودراسة التميمي(2010( وآخرون ) ودراسة عثمان2010)، ودراسة العليمات(2008(

) فقرة، 40وقد تكونت فقرات االستبانة بصيغتھا األولية من ( .)2012ودراسة الطراونة ومقابلة (

  مجاالت ھي : خمسةتوزعت فقراتھا على 

  فقرات. ثمان: وتكونت من التخطيط للتدريس -         

  فقرات. ثمان: وتكونت من تنفيذ المناھج-

  فقرات. ثمانوتكونت من  :الوسائل واألنشطة التعليمية -

  فقرات. ثمان: وتكونت من حفظ النظام وإدارة الصف -

  فقرات. ثمان: وتكونت من النمو المھني المستمر -

  ) يبين االستبانة بصيغتھا األولية1والملحق (

ل فقرة من  د أعطي لك انوق تب لم ليكرت   تينفقرات االس ادا على س درج اعتم وزن مت

)Likert الخماسي، وقد كانت أبدال اإلجابة ھي : دائما، وأعطي خمس درجات، وغالبا وأعطي (

ات، ة  أربع درج دا وأعطي درج ادرا وأعطي درجتين، وأب ات، ون ا وأعطي ثالث درج ان وأحي

    واحدة.
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دق  ة أداةص دق : الدراس تبانتم التحقق من ص ة تياس تخدام  الدراس دق المن خالل اس ص

اھري انالظ تب ث بعرض االس اح ام الب رعلى تين ، إذ ق د عش من ذوي الخبرة  امحكم  أح

واالختصاص في المجاالت التربوية واإلدارية المختلفة من جامعات أردنية حكومية وخاصة ھي 

ط ، رق األوس ة الش امع ة اليرموك : ج ة وجامع ة، والجامع راء التعليم والخبراء ومد ،األردني

املين في مكاتب التعليم في مناطق عمل الوكالة في األردن،  ) يبين ذلك،  2والملحق (التربويين الع

بة (  را ً على صدق الفقرة ، إذ % 80وتم اعتماد موافقة المحكمين على الفقرات بنس ) فأكثر مؤش

تقبلفقرات توظيف برنامج القيادة من أجل التم حذف ثالث فقرات من  ت حذف ثالث فقراو مس

بناء ًعلى آراء المحكمين، واستقرت االستبانة بصيغتھا النھائية  فقرات التنمية المھنية للمعلمينمن 

تقبل ) فقرة37على ( ، للتنمية المھنية للمعلمين ) فقرة37و( لتوظيف برنامج القيادة من أجل المس

  بصيغتھا النھائية. الدراسة ) يبين استبانة3والملحق (

  الدراسة:  أداةثبات 

ة أداةتم التأكد من ثبات  ) ، إذ قام test-retest، بطريقة االختبار وإعادة االختبار (الدراس

انالبحث بتطبيق اال تب ة من (تينس ة مكّون دراس ة ال ارج عين ة من خ ا 27، على مجموع ) معلم

وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين عالمات المعلمين  ،ا بعد أسبوعينمومعلمة، وإعادة تطبيقھ

تبانة إذ  بين التطبيقينوالمعلمات   ات اإلعادة لالس  – 0.82( تراوحت بين، وتم إيجاد درجة ثب

ل وتراوحت بين )0.92 تقب ادة من أجل المس امج القي توى توظيف برن  )0.93 – 0.85( لمس

ة،  ة المھني توى التنمي تخدمت معادلة كرونباخ ألفا ( لمس ا اس ) إليجاد Cronbach-Alphaكم

لمستوى توظيف برنامج  )0.94 – 0.86معامل االتساق الداخلي ، إذ  بلغت درجة معامل الثبات (

تقبل، وتراوحت قيم معامل االتساق الداخلي ما بين ( ) لمستوى 0.96  - 0.88القيادة من أجل المس

ةقيم معامالت الثبات ) يبين 3والجدول ( التنمية المھنية تبانة الدراس تخدام معامل ارتباط  الس باس

  :كرونباخ ألفا معادلة و بيرسون



 42 

  )3الجدول (

  معادلة كرونباخ ألفاو باستخدام معامل ارتباط بيرسون الدراسة الستبانةقيم معامالت الثبات 

 كرونباخ ألفامعامل ارتباط بيرسون المجال  الرقم

توى توظيف   1 برنامج القيادة من مس
 أجل المستقبل

0.87 0.92 

ة  2 ة المھني توى التنمي  للمعلمين مس
 والمعلمات

0.90 0.91 

  

  :متغيرات الدراسة 

  اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية :

  المتغيرات المستقلة الوسيطة وھي :  -أ

  الجنس : وله فئتان (ذكور وإناث) -1

 دراسات عليا) –المؤھل العلمي: وله مستويان ( بكالوريوس  -2

 الخبرة: ولھا ثالثة مستويات: -3

  سنوات  5أقل من  – 1من 

  سنوات 10أقل من  –سنوات  5من 

  سنوات فأكثر. 10من 

 )عمان، الزرقاء، إربد عمان، شمال المنطقة التعليمية: ولھا أربعة مستويات: (جنوب -4
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  المتغير التابع :  -ب

   القيادة من اجل المستقبلمستوى توظيف مديري المدارس  األساسية لبرنامج  -1

  مستوى التنمية المھنية للمعلمين -2

  إجراءات الدراسة 

ة وعينتھا ، قام الباحث  ة وثباتھما ، وتحديد مجتمع الدراس بعد التأكد من صدق أداتي الدراس

  باإلجراءات اآلتية: 

 اإلطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة -

ا  - ة وھم دراس تقبل لدى تطوير أداتي ال أداة درجة توظيف برنامج القيادة من أجل المس

ة نظر  ة من وجھ ة المھني توى التنمي ة نظر معلميھم وأداة مس دارس من وجھ ديري الم م

 المعلمين.

ة   - ط موجه لرئاس رق األوس ھيل مھمة من رئيس جامعة الش ول على كتاب تس تم الحص

احث ف ة الب ل مھم ھي ة في األردن، لتس دولي ة الغوث ال ال ة، وك دراس ي تطبيق أداتي ال

 ) يبين ذلك.6والملحق (

ة وكالة الغوث الدولية في األردن   - ھيل مھمة من رئاس ول على كتاب تس موجه تم الحص

ھيل المھمة  مديري التعليمإلى  ل كتاب تس بموجب ھامش مدير الوكالة المثبت على أص

 .الصادر من جامعة الشرق األوسط

ة على عينة ال - ي الثاني توزيع أداتي الدراس ة خالل الفصل الدراس ، 2014/  2013دراس

ة  ھاإذ  قابل الباحث مديري المدارس ومديرات رح لھم الھدف من الدراس وقام بتوزيع وش

انة على المعلمين تب تبانات االس مل توزيع االس ، وقد أبدى الجميع روح التعاون، وش
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دولية في األردن  ة الغوث ال ال ة األربع في وك اطق التعليمي مال عمان ، وجنوب المن : ش

 عمان ، وأربد ، والزرقاء.

 تم جمع االستبانات من عينة الدراسة بعد تعبئتھا، والتأكد منھا. -

الحيتھا ألغراض التحليل  - تبانات والتأكد من البيانات الموجودة فيھا، وص تم تدقيق االس

تخدام حزمة التحليل اإلحصائي ( والحصول ) لتحليل البيانات SPSSاإلحصائي، وتم اس

 على النتائج.

توى توظيفتم تحديد  - ية في وكالة الغوث الدولية في األردن  مس اس مديري المدارس األس

ة للمعلمين ة المھني توى التنمي ل ومس تقب ادة من أجل المس امج القي ة نظر  لبرن من وجھ

 باعتماد المعادلة اآلتية : المعلمين،

  قسومة على عدد المستويات، أي: القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة م –القيمة العليا 

  وهذه القيمة تساوي طول الفئة. 1.33=   4=    )5-1(

   3        3  

  وبذلك يكون من :

  مستوى منخفض  2.33   -   1

  متوسطمستوى   3.67  -  2.34

  مرتفعمستوى       5  -  3.68

لت  - وء ما توص بة  في ض يات المناس ع التوص تھا ووض يه إلتم عرض النتائج  ومناقش

 الدراسة من نتائج.
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  المعالجة اإلحصائية

-Cronbachمعادلة كرونباخ ألفا (و )Correlation Pearson(معامل ارتباط بيرسون  استخدم .1

Alphaإليجاد ثبات األداتين (  

  لإلجابة عن السؤالين األول والثاني تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. .2

  ).Correlation Pearsonالثالث تم استخدام معامل ارتباط بيرسون (لإلجابة عن السؤال  .3

لق فقد أستخدم االختبار التائي لعينتين مستقلتين، فيما يتع ، لإلجابة عن السؤالين الرابع والخامس .4

فيما  )One-way ANOVA (أستخدم تحليل التباين األحاديوبمتغيري الجنس والمؤھل العلمي، 

  ، واختبار شيفيه إليجاد دالالت الفروق.المنطقة التعليميةويتعلق بمتغير الخبرة 
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  لفصل الرابعا

  نتائج الدراسة
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  : تضمن ھذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة من خالل اإلجابة عن أسئلتھا وذلك كما يأتي

ؤال األول: " ية  الس اس توى توظيف مديري المدارس األس في وكالة الغوث الدولية في ما مس

 ؟"األردن لبرنامج القيادة من أجل المستقبل من وجھة نظر المعلمين

ابية واالنحرافات المعيارية     طات الحس تخراج المتوس ؤال تم اس لإلجابة عن ھذا الس

ية في وكالة الغوث الدولية في األردن لالرتب تحديد و اس توى توظيف مديري المدارس األس مس

  ) يوضح ذلك.5والجدول( ،قيادة من أجل المستقبل من وجھة نظر المعلمين لبرنامج ال

  )5الجدول (

 وكالة مديري مدارس لمستوى توظيف والرتب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  من وجھة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً  لبرنامج القيادة من أجل المستقبل الغوث

 رقم
   المجال المجال

عدد 
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

رتبة 
 المستوى المجال

 مرتفع 1 0.53 4.01 8   المستقبل تشكيل األول : المجال  1

 مرتفع 2 0.56 3.95 6   التعليم والتعلّم قيادة الثاني : المجال  2

 مرتفع 3 0.66 3.94 5    التعليمية المؤسسة إدارة الثالث : المجال  3

 في العمل فرق قيادة الرابع : المجال  4
 مرتفع 4 0.57 3.89 7    المدرسي المجتمع

 وتطويرھا العالقات قيادةالخامس :  المجال  5
 مرتفع 5 0.63 3.84 6   المجتمع مع

 مرتفع 6 0.56 3.82 5   القيادة في التأملالسادس :  المجال  6

 0.48 3.91 37  ككل مجاالت االستبانة
 

 مرتفع
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ارت نتائج  تجابة  المجالأن  )5(الجدول أش ل على أعلى اس تقبل ، قد حص كيل المس األول: تش

ابي وقدره ( ط حس توى 0.53) وانحراف معياري وقدره (4.01بمتوس ير إلى مس )، وھو يش

اني: قيادة  المجالمرتفع، في حين تاله  ل على الدرجة الثانية بمتوس التعليم والتعلّمالث ط وحص

ابي وقدره ( اً، 0.56وانحراف معياري وقدره ()، 3.95حس توى مرتفع أيض ير إلى مس ) وھو يش

) وانحراف معياري 3.94الثالث: إدارة المؤسسة التعليمية بمتوسط حسابي وقدره ( المجالثم تاله 

اً، وجاء في المرتبة الرابعة 0.66وقدره ( توى مرتفع أيض ير إلى مس الرابع:  المجال) وھو يش

)، وانحراف معياري وقدره 3.88مع المدرسي بمتوسط حسابي وقدره (قيادة فرق العمل في المجت

اً، وفي المرتبة قبل االخيرة 0.57( توى مرتفع أيض ير إلى مس دة الخامس: : قيا المجال) وھو يش

دره ( ابي وق ط حس ا مع المجتمع بمتوس ات وتطويرھ دره 3.84العالق اري وق ) وانحراف معي

توى مرتفع أيض0.63( ير إلى مس ادس : التأمل المجالاً، وجاء في المرتبة االخيرة ) وھو يش  الس

دره ( ابي وق ط حس ادة بمتوس دره (3.82في القي اري وق ا يظھر في 0.56) وانحراف معي ) كم

ة  تجابة ألفراد عينة الدراس ط االس اً، وقد كان متوس توى مرتفع أيض ير إلى مس الجدول وھو يش

ط مقداره ( توى مرتفع وبانحراف ) وھي وھو 3.91على المقياس ككل بمتوس ير إلى مس يش

  ).0.48معياري وقدره (

تخراج ابية واالنحرافات المعيارية   كما تم اس طات الحس توى توظلفقرات مقياس المتوس يف مس

تقبل  ية في وكالة الغوث الدولية في األردن لبرنامج القيادة من أجل المس اس مديري المدارس األس

  ) يوضح ذلك 6، والجدول (من وجھة نظر المعلمين
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  )6جدول (
مستوى توظيف مديري المدارس لفقرات مقياس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  

األساسية في وكالة الغوث الدولية في األردن لبرنامج القيادة من أجل المستقبل من وجھة نظر 
  المعلمين

 المتوسط  الفقرةالرقم
 الحسابي

 االنحراف
  الدرجة  الرتبة المعياري

  درجة مرتفعة 3 0.68 4.10  يقود عملية تطوير الرؤية اإلستراتيجية للمدرسة  1
  درجة مرتفعة 1 0.61 4.19  يصوغ رؤية المدرسة بعبارة واضحة  2

يعكس الرؤية الخاصة بالمدرسة في ممارساته   3
  درجة مرتفعة 2 0.71 4.14  اليومية

يعمل على ترجمة رؤية المدرسة إلى خطط   4
  درجة مرتفعة 9 0.75 3.99  متفق عليھاعمل 

يستنھض روح التحدي لدى المعلمين لتحقيق   5
  درجة مرتفعة 13 0.81 3.97 األھداف المطلوبة

  درجة مرتفعة 8 0.77 3.99  يقود عملية التخطيط لتسھيل إحداث التغيير  6
  درجة مرتفعة 22 0.81 3.90  يشجع االبتكار في االستجابة للتغيير المنشود  7

يوظف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التميز في   8
  درجة مرتفعة 32 0.80 3.78  العمل

يھيئ بيئة آمنة تضمن التنوع في الفرص   9
  درجة مرتفعة 4 0.73 4.10 التعليمية للطلبة

  درجة مرتفعة 11 0.74 3.99  يقود عملية تطوير المنھاج في المدرسة  10
  درجة مرتفعة 12 0.82 3.99  ھاوالتعلّم المخطط ليتابع تنفيذ برامج التعليم   11
  درجة مرتفعة 25 0.81 3.87  يقوم جودة برامج التعليم والتعلّم بصورة فعالة  12

يوظف بيانات األداء الخاصة بعملية التعليم   13
  درجة مرتفعة 23 0.75 3.89  والتعلّم بصورة فعالة

 يوفر التكنولوجيا الحديثة لتوسيع نطاق تجربة  14
  درجة مرتفعة 24 0.80 3.88  الطلبة التعليمية

يقوم بإدارة الموارد  المتاحة إليجاد بيئة تعلم   15
  درجة مرتفعة 6 0.77 4.01  فاعلة

  درجة مرتفعة 19 0.90 3.92  يعزز مفھوم القيادة الموزعة وتفويض السلطة  16
  مرتفعةدرجة  17 0.89 3.94  يتحرى العدالة في التعامل مع المعلمين  17
  درجة مرتفعة 20 0.87 3.91  يوفر بيئة عمل تأخذ بعين االعتبار أعباء العمل  18

يبني أنظمة تستند إلى مبدأ المشاركة في عملية   19
  درجة مرتفعة 18 0.83 3.93  صنع القرار

  درجة مرتفعة 14 0.84 3.97  يقدم الدعم الالزم لفرق العمل من أجل التطوير  20

عادلة تشجع المعلمين على اإلسھام يقدم  ثقافة   21
  درجة مرتفعة 27 0.84 3.84  بأفكارھم

  درجة مرتفعة 5 0.80 4.04  يقوم بإدارة النزاع بصورة إيجابية  22

يشجع  ثقافة التعلم المستدام بين أفراد المجتمع   23
  درجة مرتفعة 26 0.78 3.84  المدرسي

  درجة مرتفعة 16 0.80 3.94  يوفر التغذية الراجعة الالزمة لتحسين األداء  24
  درجة مرتفعة 30 0.81 3.78  يكون على اتصال مع فرق العمل  25
  درجة مرتفعة 31 0.77 3.78  يحتفي بإنجازات فرق العمل  26
  درجة مرتفعة 7 0.85 4.00  يعزز الشراكة والتعاون مع موظفي األونروا  27
  مرتفعةدرجة  10 0.75 3.99  يتواصل بشكل فاعل مع المجتمع  28
  درجة مرتفعة 33 0.84 3.77  يقوم بدور قيادي داخل المجتمع  29
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يؤسس عالقات شراكة بين المجتمع والمدرسة   30
  درجة مرتفعة 29 0.81 3.80  لتعزيز تعلم الطلبة

يبني عالقات إيجابية مع أولياء األمور لتعزيز   31
  درجة مرتفعة 28 0.87 3.83  تعلم الطلبة

  درجة مرتفعة 37 0.88 3.67  مع المدارس المختلفةيتبادل الخبرات   32
  درجة مرتفعة 15 0.80 3.95  يقوم أداء المدرسة بانتظام  33
  درجة مرتفعة 35 0.70 3.75  يتأمل أداءه الشخصي باستمرار  34
  درجة مرتفعة 21 0.86 3.91  يقدم أنموذجاً لثقافة تطوير األداء الشخصي  35
  درجة مرتفعة 36 0.76 3.72  مجتمعات التعلميساھم بشكل إيجابي في   36

يساھم في إيجاد التالحم ضمن أفراد المجتمع   37
  درجة مرتفعة 34 0.83 3.76  المدرسي

حصلت على اعلى  واضحة بعبارة المدرسة رؤية يصوغ) أن الفقرة الثانية 6يالحظ من الجدول (

) وھو متوسط يشير إلى درجة 0.71) وانحراف معياري وقدره (4.19استجابة بمتوسط وقدره (

لت الفقرة الثانية والثالثين  على أقل  فةالمختل المدارس مع الخبرات يتبادلمرتفعة، في حين حص

ى درجة ) وھو متوسط يشير إل0.88) وانحراف معياري وقدره (3.67استجابة بمتوسط وقدره (

  مرتفعة أيضاً.

ما مستوى التنمية المھنية للمعلمين في  المدارس األساسية  في وكالة الغوث  السؤال الثاني: "

 ؟".الدولية في األردن من وجھة نظر المعلمين 

حديد تلإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و  

توى التنمية الرتب  ل ية  في وكالة الغوث الدولية في مس اس المھنية للمعلمين في  المدارس األس

  ) يوضح ذلك.7والجدول(حسب المجاالت،  األردن من وجھة نظر المعلمين
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  )7الجدول (

مستوى التنمية المھنية للمعلمين في  ل  والرتب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  الغوث الدولية في األردن من وجھة نظر المعلمين المدارس األساسية  في وكالة

 رقم
المتوسط    المجال المجال

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

رتبة 
  المستوى المجال

 مرتفع 1 0.62 3.90 التخطيط للتدريس  1

 مرتفع 2 0.62 3.81  تنفيذ المناھج  2

 مرتفع 4 0.64 3.73  الوسائل واألنشطة التعليمية  3

 مرتفع 3 0.58 3.73  وإدارة الصفحفظ النظام   4

 متوسط 5 0.59 3.45 النمو المھني المستمر  5

 مرتفع  0.51 3.72  ككل مجاالت االستبانة

ائج الجدول ( ارت نت ل على أعلى  المجالأن  )6أش دريس، قد حص األول: التخطيط للت

ابي وقدره ( ط حس تجابة بمتوس ير إلى 0.62) وانحراف معياري وقدره (3.90اس )، وھو يش

توى مرتفع، في حين تاله  ط  المجالمس ل على الدرجة الثانية بمتوس الثاني: تنفيذ المناھج وحص

ابي وقدره ( اً، 0.62)، وانحراف معياري وقدره (3.81حس توى مرتفع أيض ير إلى مس ) وھو يش

فالرابع:  المجالثم تاله  ابي وقدره ( حفظ النظام وإدارة الص ط حس وانحراف ) 3.73بمتوس

اً، وجاء في المرتبة الرابعة 0.66معياري وقدره ( توى مرتفع أيض ير إلى مس  المجال) وھو يش

طة التعليميةالثالث:  ائل واألنش ابي وقدره ( الوس ط حس )، وانحراف معياري وقدره 3.73بمتوس

ھني مالخامس: النمو ال المجال) وھو يشير إلى مستوى مرتفع أيضاً، وفي المرتبة االخيرة 0.64(

ابي وقدره ( ط حس تمر بمتوس ير إلى 0.63) وانحراف معياري وقدره (3.45المس ) وھو يش

ط  ة على المقياس ككل بمتوس تجابة ألفراد عينة الدراس ط االس ط، وقد كان متوس توى متوس مس

    ).0.51) وھي وھو يشير إلى مستوى مرتفع وبانحراف معياري وقدره (3.72مقداره (
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تخراج ابية واالنحرافات المعيارية   كما تم اس طات الحس من نية التنمية المھلفقرات مقياس المتوس

  ) يوضح ذلك8، والجدول (وجھة نظر المعلمين

  )8جدول (
 رنظ وجھة من المھنية التنمية مقياس لفقرات  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

  المعلمين

 المتوسط  الفقرةالرقم
 الحسابي

 االنحراف
  الدرجة  الرتبة المعياري

يشارك  مدير المدرسة المعلمين في عملية  1
  درجة مرتفعة  18  0.80  3.78  التخطيط للعملية التعليمية التعلمية

يطلع مدير المدرسة  المعلمين على أھداف   2
  درجة مرتفعة  10  0.77  3.86  التخطيط الدراسي 

يكلف مدير المدرسة  المعلمين بصياغة األھداف   3
  درجة مرتفعة  4  0.82  3.93  صياغة سليمة 

يساعد مدير المدرسة المعلمين في التخطيط   4
  درجة مرتفعة  3  0.84  3.94  لتوظيف التعلم النشط

يشجع مدير المدرسة  المعلمين على تبني منحى   5
  درجة مرتفعة  1  0.83  3.99  التعلم الجامع عند التخطيط للدروس

يساعد  مدير المدرسة المعلمين في وضع   6
  درجة مرتفعة  7  0.90  3.89  الخطط العالجية للمواد الدراسية

يشجع مدير المدرسة المعلمين  على توظيف   7
  درجة مرتفعة  6  0.92  3.92  أساليب تقويم فاعلة

يساعد مدير المدرسة المعلمين على تحليل   8
  درجة مرتفعة  21  0.86  3.72  المنھاج  

  درجة مرتفعة  8  0.82  3.88 يحث مدير المدرسة المعلمين على إثراء المنھاج   9

يساعد مدير المدرسة المعلمين على تكييف   10
  درجة مرتفعة  20  0.89  3.73  المنھاج لحاجات الطلبة

يوفر مدير المدرسة المراجع الضرورية   11
  درجة مرتفعة  2  0.92  3.95  لمساعدة المعلمين في تنفيذ الدروس

يساعد مدير المدرسة المعلمين في اختيار أنشطة   12
  درجة مرتفعة  22  0.88  3.70  تساعد على تحقيق أھداف المنھاج

يوجه مدير المدرسة المعلمين على تقديم المادة   13
  درجة مرتفعة  9  0.85  3.87  الدراسية بطريقة مشوقة للطلبة

مراعاة يحث مدير المدرسة المعلمين على   14
  درجة مرتفعة  11  0.81  3.84  الفروق الفردية عند الطلبة

يوفر مدير المدرسة الوسائل التعليمية الالزمة   15
  درجة مرتفعة  14  0.78  3.82  لتنفيذ المنھاج

يساعد مدير المدرسة المعلمين على اختيار   16
  درجة مرتفعة  12  0.89  3.84  الوسائل التعليمية المناسبة 

يوجه مدير المدرسة المعلمين لتوفير أنشطة   17
  درجة مرتفعة  13  0.88  3.82  تعليمية فردية وجماعية للطلبة 

يفعل مدير المدرسة دور المكتبة لتحقيق أھداف   18
  درجة مرتفعة  23  0.98  3.69  المنھاج

يفعل مدير المدرسة  دور المختبر لتحقيق أھداف   19
  درجة متوسطة  27  0.98  3.61  المنھاج

يخطط مدير المدرسة الرحالت المدرسية بما   20
  درجة متوسطة  26  0.83  3.63  يحقق أھداف المنھاج

21  
ً يوظف مدير المدرسة اإلذاعة المدرسية  توظيفا

  درجة مرتفعة  24  0.84  3.68  فعاالً لتحقيق أھداف المنھاج
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يحدد مدير المدرسة العناصر المؤثرة في   22
  درجة مرتفعة  19  0.79  3.75  عمليات إدارة الصف 

يحدد  مدير المدرسة العناصر المؤثرة في   23
  درجة مرتفعة  16  0.90  3.78  عمليات حفظ النظام 

يطلع مدير المدرسة المعلمين على القوانين   24
  درجة مرتفعة  5  0.83  3.93  المتعلقة بحفظ النظام في المدرسة

يحث مدير المدرسة المعلمين على مراعاة   25
  درجة مرتفعة  15  0.89  3.79  احتياجات الطلبة 

يحث مدير المدرسة المعلمين على احترام  أفكار   26
  درجة مرتفعة  17  0.80  3.78  الطلبة 

يطلب مدير المدرسة من المعلمين تنويع أساليب   27
  درجة متوسطة  28  0.81  3.61  التعزيز للطلبة

مدير المدرسة  المعلمين على أفضل يطلع   28
  درجة متوسطة  25  0.82  3.64  أساليب إدارة الصف

يوجه المعلمين لإلطالع على سجالت الطلبة   29
  درجة متوسطة  30  0.84  3.57  للتعرف إلى مشكالتھم 

يوظف مدير المدرسة أساليب إشرافية مختلفة   30
  درجة متوسطة  31  0.86  3.56  لتحسين أداء المعلمين

يشجع مدير المدرسة المعلمين على متابعة   31
  درجة متوسطة  33  0.79  3.53  التطورات التربوية

يحث مدير المدرسة المعلمين على تأمل  األفكار   32
  درجة متوسطة  29  0.76  3.61  التربوية لتحويل ممارساتھم الصفية

يوجه مدير المدرسة المعلمين نحو بناء مفھوم   33
  درجة متوسطة  34  0.87  3.46  إيجابي للذات 

يحدد مدير المدرسة الكفايات المھنية الالزمة   34
  درجة متوسطة  32  0.83  3.55  للمعلمين 

يحث مدير المدرسة المعلمين على تبادل   35
  درجة متوسطة  35  0.86  3.44  الخبرات المھنية من خالل الزيارات الصفية

مختصون في ينظم مدير المدرسة ندوات للمعلمين يقدمھا   36
  درجة متوسطة  36  0.87  3.32  المجاالت المختلفة

  درجة متوسطة  37  0.91  3.09  يشجع  مدير المدرسة المعلمين على إجراء البحوث  37
ة) أن الفقرة 8يالحظ من الجدول ( ة مدير يشجع الخامس  علمالت منحى تبني على المعلمين  المدرس

لت على اعلى  للدروس التخطيط عند الجامع ط وقدره (حص تجابة بمتوس ) وانحراف 3.99اس

لت الفقرة 0.83معياري وقدره ( ير إلى درجة مرتفعة، في حين حص ط يش ابعة) وھو متوس  الس

جعوالثالثين  ة مدير  يش ط وقدره  البحوث إجراء على المعلمين المدرس تجابة بمتوس على أقل اس

  .متوسطة) وھو متوسط يشير إلى درجة 0.91) وانحراف معياري وقدره (3.09(
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ؤال الثالث: " توى ( الس توى  α≥  0.05ھل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مس ) بين مس

ل  ادة من أج امج القي ة الغوث في األردن لبرن ال ة في وك ي اس دارس األس ديري الم توظيف م

  "؟المستقبل ومستوى التنمية المھنية  للمعلمين في مدارسھم

توظيف مديري المدارس لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين   

توى التنمية المھنية   تقبل ومس ية في وكالة الغوث في األردن لبرنامج القيادة من أجل المس اس األس

  ) يوضح ذلك.9، والجدول (للمعلمين في مدارسھم

توظيف مديري المدارس األساسية في وكالة بين للعالقة معامل ارتباط بيرسون : )9الجدول (

الغوث في األردن لبرنامج القيادة من أجل المستقبل ومستوى التنمية المھنية  للمعلمين في 

  .مدارسھم

 الرقم

 مجاالت
القيادة من 

أجل 
  المستقبل

مؤشرات 
  العالقة

  مجاالت التنمية المھنية
التنمية 
المھنية 
 ككل

التخطيط 
للتدريس

تنفيذ 
 المناھج

الوسائل 
واألنشطة

حفظ 
النظام 
وإدارة 
 الصف

النمو 
المھني 
 المستمر

 تشكيل  1
  المستقبل

 0.57 0.42 0.40 0.50 0.54 0.49 معامل بيرسون
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الدالله 

التعليم  قيادة  2
  والتعلّم

 0.60 0.46 0.42 0.53 0.50 0.56 معامل بيرسون
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الدالله 

3  
 إدارة

 المؤسسة
  التعليمية

 0.57 0.31 0.32 0.59 0.57 0.55 معامل بيرسون

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الدالله 

 فرق قيادة  4
 العمل

 0.63 0.39 0.47 0.57 0.61 0.56 معامل بيرسون
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الدالله 

5  
 قيادة
 العالقات
 وتطويرھا

 0.65 0.42 0.49 0.63 0.59 0.56 معامل بيرسون

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الدالله 

 في التأمل  6
  القيادة

 0.66 0.47 0.57 0.60 0.49 0.58 معامل بيرسون
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الدالله 

 0.54 0.70 0.67 0.67 0.67 0.67  ككلالقيادة من أجل المستقبل 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
ائيا بين 9يتبين من الجدول ( ة دالة إحص ابي ة إيج  المدارس مديري توظيف) وجود عالق

ية اس تقبل أجل من القيادة لبرنامج األردن في الغوث وكالة في األس توى المس   لمھنيةا التنمية ومس
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ھم في للمعلمين كل عام (مدارس توى (0.54، إذ بلغ معامل االرتباط بش ) ، كما α≥  0.05) وبمس

توى (ت ائيا ً عند مس  لبرنامج المدارس مديري توظيف) بين α≥  0.05وجد عالقة دالة إحص

ادة ل أجل من القي تقب ةمجاالت و المس اف ة ك ة المھني انت العالقات جميعھا موجبة ،  التنمي ، وك

  ).0.68 - 0.31ت قيم معامل االرتباط ما بين (وتراوح

ؤال الرابع: ائية داللة ذات فروق توجد ھل الس توى عند إحص توى في)  α≥  0.05( مس  مس

ية المدارس مديري توظيف اس  أجل من القيادة لبرنامج األردن في الغوث وكالة في األس

تقبل ً  المعلمين نظر وجھة من المس  والمنطقة العلمي والمؤھل والخبرة الجنس لمتغيرات تبعا

  ؟التعليمية

  وعلى النحو اآلتي :  وفقا ً للمتغيرات المتضمنة فيه ، تمت اإلجابة عن ھذا السؤال  

  الجنسمتغير  -

ان توى ( تللتعرف إن ك د مس ة عن ائي ة إحص اك فروق ذات دالل ) بين α≥ 0.05ھن

ابية للمعلمين والمعلمات  طات الحس توىالمتوس ية المدارس مديري توظيف مس اس  كالةو في األس

تقبل أجل من القيادة لبرنامج األردن في الغوث ً  المس اب فقد ت لمتغير جنس المعلمين ، تبعا م حس

تقلتين   تخدام االختبار التائي لعينتين مس ابية واالنحرافات المعيارية ، كما تم اس طات الحس المتوس

  ) يبين ذلك :10لفحص الفروق ، والجدول (
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  )10الجدول (

 فتوظي مستوىالجنس في ألثر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" 

  المستقبل أجل من القيادة لبرنامج األردن في الغوث وكالة في األساسية المدارس مديري

مجاالت 
  االستبانة

المتوسط   العددالجنس
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة

  "ت"
درجات 
  الحرية

الداللة 
  اإلحصائية

  المستقبل تشكيل
 0.00 350 3.074 61801. 3.9204 169 ذكر

 42921. 4.0937 183 أنثى

التعليم  قيادة
  والتعلّم

 0.01 350 2.600 56096. 3.8717 169 ذكر

 54709. 4.0252 183 أنثى

 المؤسسة إدارة
  التعليمية

 0.11 350 1.570 67277. 3.8828 169 ذكر

 64855. 3.9934 183 أنثى

العمل فرق قيادة
 0.38 350 0.876 60481. 3.8585 169 ذكر

 54519. 3.9122 183 أنثى

 العالقات قيادة
 وتطويرھا

 0.32 350 1.000 69227. 3.8082 169 ذكر

 56599. 3.8754 183 أنثى

 القيادة في التأمل
 0.46 350 0.743 57895. 3.8414 169 ذكر

 54932. 3.7967 183 أنثى

 االستبانة ككل
 0.09 350 1.663 53161. 3.8636 169 ذكر

 43203. 3.9491 183 أنثى

توى (عدم  )10تبين نتائج  الجدول ( ائية عند مس ) α≥  0.05وجود فروق ذات داللة إحص

ة ككل تثناء الجنسلمتغير  تبعا على مجاالت الدراس تقبل والالمجال باس كيل المس ثاني ين األول تش

  .ولصالح اإلناث) ، 2.60، 3.07، إذ بلغت قيمة  "ت " ( التعليم والتعلّمقيادة 
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  : المؤھل العلميمتغير  -

ان توى ( تللتعرف إن ك د مس ة عن ائي ة إحص اك فروق ذات دالل ) بين α≥ 0.05ھن

ابية للمعلمين والمعلمات  طات الحس توىالمتوس ية المدارس مديري توظيف مس اس  كالةو في األس

تقبل أجل من القيادة لبرنامج األردن في الغوث ً  المس فقد تم  ،لمعلمينل العلمي المؤھللمتغير  تبعا

تخدام االختبار التائي لعينتين  ابية واالنحرافات المعيارية ، كما تم اس طات الحس اب المتوس حس

  ) يبين ذلك :11مستقلتين  لفحص الفروق ، والجدول (

  )11دول (الج
 المؤھلألثر  للعينات المستقلة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت"

 لبرنامج األردن في الغوث وكالة في األساسية المدارس مديري توظيف مستوىفي  العلمي
  المستقبل أجل من القيادة

مجاالت 
المتوسط   العدد العلمي المؤھل  االستبانة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  قيمة
  "ت"

درجات 
  الحرية

الداللة 
  اإلحصائية

 تشكيل
  المستقبل

 0.18 350 1.326 53390. 3.9910 278 بكالوريوس

 53471. 4.0836 74 دراسات عليا

 قيادة
التعليم 
  والتعلّم

 0.02 350 2.212 55756. 3.9177 278 بكالوريوس

 54638. 4.0784 74 دراسات عليا

 إدارة
 المؤسسة
  التعليمية

 0.03 350 2.149 69068. 3.9014 278 بكالوريوس

 51719. 4.0865 74 دراسات عليا

 قيادة
 فرق
 العمل

 0.20 350 1.268 58923. 3.8664 278بكالوريوس

 51156. 3.9616 74 دراسات عليا

 قيادة
 العالقات
وتطويرھا

 0.08 350 1.723 63281. 3.8133 278بكالوريوس

 60946. 3.9549 74 دراسات عليا

 التأمل
 القيادة في

 0.22 350 1.221 55551. 3.7993 278 بكالوريوس

 59046. 3.8892 74 دراسات عليا

االستبانة 
 ككل

 0.04 350 2.034 49275. 3.8811 278 بكالوريوس

 43602. 4.0092 74 دراسات عليا

توى ( )11تبين نتائج  الجدول ( ائية عند مس  على) α≥  0.05وجود فروق ذات داللة إحص

ة إدارةو والتعلّم التعليم قيادةي مجال س تبانة،وعلى الدرجة الكلية ل التعليمية المؤس ً ت الس لمتغير  بعا
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ة  "ت "المؤھل العلمي ة 2.03، 2.14، 2.21(  على التوالي ، إذ بلغت قيم توى دالل ) ، وبمس

  .الرتفاع متوسطھم الحسابيحملة الدراسات العليا  ولصالح) 0.04، 0.03، 0.02(

  : الخبرةمتغير  -

 مستوى) في α≥  0.05(ھناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  تلمعرفة ما إذا كان

ية المدارس مديري توظيف اس ت أجل من القيادة لبرنامج األردن في الغوث وكالة في األس  قبلالمس

 ً ابية واالنحرافات المعيارية ، والجدول ( تبعا طات الحس اب المتوس ) 12لمتغير الخبرة، فقد تم حس

  يبين ذلك :

  )12جدول (ال

 يف األساسية المدارس مديري توظيف مستوىل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  حسب متغير الخبرة المستقبل أجل من القيادة لبرنامج األردن في الغوث وكالة

المتوسط  العدد  الفئات  المجال
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 تشكيل
  المستقبل

 42651. 4.0826 119 سنوات 5أقل من 

 60912. 3.9769 135 سنوات 10إلى  5

 53928. 3.9692 98  سنوات 10أكثر من 

 53464. 4.0105 352  المجموع

التعليم  قيادة
  والتعلّم

 54720. 4.0262 119 سنوات 5أقل من 

 58090. 3.8801 135 سنوات 10إلى  5

 53249. 3.9592 98  سنوات 10أكثر من 

 55832. 3.9515 352 المجموع

 إدارة
 المؤسسة
  التعليمية

 61890. 3.9681 119 سنوات 5أقل من 

 68278. 3.9007 135 سنوات 10إلى  5

 68604. 3.9612 98  سنوات 10أكثر من 

 66166. 3.9403 352  المجموع

 فرق قيادة
 العمل

 47990. 3.9539 119 سنوات 5أقل من 

 62943. 3.7973 135 سنوات 10إلى  5

 58997. 3.9273 98  سنوات 10أكثر من 

 57439. 3.8864 352  المجموع

 قيادة
 العالقات
 وتطويرھا

 58490. 3.9077 119سنوات5أقل من

 66818. 3.8225 135 سنوات 10إلى  5

 62767. 3.7930 98  سنوات 10أكثر من 

 62977. 3.8431 352  المجموع

 53406. 3.9109 119 سنوات 5أقل من 
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 في التأمل
  القيادة

 58019. 3.7348 135 سنوات 10إلى  5

 56239. 3.8204 98  سنوات 10أكثر من 

 56337. 3.8182 352  المجموع

 االستبانة ككل

 42427. 3.9745 119 سنوات 5أقل من 

 52998. 3.8516 135سنوات10إلى5

 47900. 3.9050 98  سنوات 10أكثر من 

 48361. 3.9080 352  المجموع

  
ابية 12يبين الجدول (   طات الحس توى ) وجود فروق ظاھرية في المتوس  توظيفلمس

ية المدارس مديري اس تقبل أجل من القيادة لبرنامج األردن في الغوث وكالة في األس ً ت المس  بعا

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين  ،لمتغير الخبرة

  .) يبين ذلك13األحادي و الجدول (

  )13الجدول (
 يريمد توظيف مستوىفي سنوات الخبرة  تبعاً لمتغير إليجاد داللة الفروقتحليل التباين األحادي 

   المستقبل أجل من القيادة لبرنامج األردن في الغوث وكالة في األساسية المدارس
مجموع   المصدر  المجال

 المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية

 تشكيل
  المستقبل

 194. 1.648 469. 2 938. بين المجموعات

   285. 349 99.393 داخل المجموعات
    351 100.331 الكلي

 
التعليم  قيادة

 والتعلّم

 113. 2.194 679. 2 1.359 بين المجموعات

   310. 349 108.055 داخل المجموعات
    351 109.414  الكلي

 
 المؤسسة إدارة

 التعليمية

 675. 394. 173. 2 346. بين المجموعات

   439. 349 153.321 داخل المجموعات
    351 153.667 الكلي

 فرق قيادة
 العمل

 067. 2.719 888. 2 1.777  بين المجموعات

   327. 349 114.028 داخل المجموعات
    351 115.805 الكلي

 
 العالقات قيادة

 وتطويرھا

 365. 1.009 400. 2 801.  بين المجموعات

   397. 349 138.410 داخل المجموعات
    351 139.211  الكلي

 في التأمل
  القيادة

 051. 3.129 981. 2 1.962 بين المجموعات

   314. 349 109.441 داخل المجموعات
    351 111.404 الكلي

  االستبانة ككل
 129. 2.058 478. 2 957.  بين المجموعات

   232. 349 81.135 داخل المجموعات
    351 82.092 الكلي
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ير النتائج في الجدول (   توى عدم  إلى )13تش ائية عند مس وجود فروق ذات داللة إحص

)0.05  ≤α(  امجلبرن األردن في الغوث وكالة في األساسية المدارس مديري توظيف مستوىفي 

ً  المستقبل أجل من القيادة   .الخبرة متغير تبعا

  متغير المنطقة التعليمية: -

 مستوى) في α≥  0.05(ھناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  تلمعرفة ما إذا كان

ة للمعلمين ة المھني ً  التنمي ا ابالمنطقة التعليميةلمتغير  تبع طات الحس اب المتوس ية ، فقد تم حس

  ) يبين ذلك :14واالنحرافات المعيارية ، والجدول (

  )14جدول (ال

توظيف مدير المدارس لبرنامج القيادة  مستوىل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  المنطقة التعليميةحسب متغير  المستقبلمن أجل 

المتوسط  العدد  الفئات  المجال
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 تشكيل
  المستقبل

 59562. 3.9758 103  جنوب عمان

 45093. 4.0439 94  شمال عمان

 62390. 3.9852 71 الزرقاء

 46119. 4.0369 84  إربد

 53464. 4.0105 352  المجموع

التعليم  قيادة
 والتعلّم

 61243. 4.0117 103  جنوب عمان

 52299. 3.9784 94  شمال عمان

 62102. 3.8163 71الزرقاء

 45223. 3.9618 84  إربد

 55832. 3.9515 352  المجموع

 إدارة
 المؤسسة
 التعليمية

 76306. 3.9340 103  جنوب عمان

 62191. 3.9426 94  شمال عمان

 65026. 3.9662 71 الزرقاء

 58734. 3.9238 84  إربد

 66166. 3.9403 352  المجموع

 فرق قيادة
  العمل

 59935. 3.9545 103  جنوب عمان

 55049. 3.9123 94 شمال عمان

 63580. 3.7975 71 الزرقاء

 50857. 3.8493 84  إربد

 57439. 3.8864 352  المجموع

 79335. 3.8305 103  جنوب عمان
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 قيادة
 العالقات
 وتطويرھا

 58874. 3.8888 94  شمال عمان

 53967. 3.7373 71 الزرقاء

 50467. 3.8968 84  إربد

 62977. 3.8431 352  المجموع

 في التأمل
  القيادة

 65319. 3.9262 103  جنوب عمان

 54633. 3.7957 94  شمال عمان

 49937. 3.6451 71 الزرقاء

 48053. 3.8571 84  إربد

 56337. 3.8182 352  المجموع

 االستبانة ككل

 55317. 3.9384 103 جنوب عمان

 43715. 3.9266 94  شمال عمان

 50376. 3.8244 71 الزرقاء

 42092. 3.9207 84  إربد

 48361. 3.9080 352  المجموع

  

ابية 14يبين الجدول (    مدير توظيف لمستوى) وجود فروق ظاھرية في المتوسطات الحس

تقبل أجل من القيادة لبرنامج المدارس لبيان داللة و ،ختالف فئات متغير سنوات الخبرةتبعاً ال المس

تخدام تحليل التباين األحادي و الجدول ( ابية تم اس طات الحس ائية بين المتوس ) 15الفروق اإلحص

  .يبين ذلك
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  )15الجدول (
ة مستوى التنميفي سنوات الخبرة  لمتغيرتبعاً  إليجاد داللة الفروقتحليل التباين األحادي 

  المھنية للمعلمين
مجموع   المصدر  المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة قيمة ف المربعات

 اإلحصائية

 تشكيل
  المستقبل

 763. 386. 111. 3 333.  بين المجموعات

   287. 348 99.998  داخل المجموعات

    351 100.331  الكلي

 
التعليم  قيادة

 والتعلّم

 132. 1.883 583. 3 1.748  بين المجموعات

   309. 348 107.666  داخل المجموعات

    351 109.414  الكلي

 
 إدارة

 المؤسسة
 التعليمية

 982. 057. 025. 3 075.  بين المجموعات

   441. 348 153.592  داخل المجموعات

    351 153.667  الكلي

 فرق قيادة
 العمل

 298. 1.233 406. 3 1.218  المجموعاتبين 

   329. 348 114.587  داخل المجموعات

    351 115.805  الكلي

 
 قيادة

 العالقات
 وتطويرھا

 370. 1.051 416. 3 1.249  بين المجموعات

   396. 348 137.962  داخل المجموعات

    351 139.211  الكلي

 في التأمل
  القيادة

 011. 3.768 1.168 3 3.505  بين المجموعات

   310. 348 107.899  داخل المجموعات

    351 111.404  الكلي

االستبانة ككل

 437. 909. 213. 3 638.  بين المجموعات

   234. 348 81.454  داخل المجموعات

    351 82.092  الكلي
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ير النتائج في الجدول (   توى  عدم إلى )15تش ائية عند مس وجود فروق ذات داللة إحص

)0.05  ≤α(  ً تثناء مجال   المنطقة التعليمية متغير تبعا تبانة باس ة ككل لالس على مجاالت الدراس

ل أم ادة في الت ات ، القي ة أي المجموع ات تولمعرف ارن ت على األخرى تم إجراء المق ةفوق دي  البع

  ) يوضح ذلك.16بطريقة شيفيه، والجدول (

قة المنط تبعاً لمتغير لتعرف دالالت الفروق  البعديةالمقارنات اختبار شيفيه : )16الجدول (

 التعليمية في التأمل في القيادة

الفئات (المناطق التعليمية)
المتوسط 
 الحسابي

جنوب 
  عمان

شمال 
 عمان

  الزرقاء
  إربد

    * 3.9262  جنوب عمان

   * 0.13 3.7957 شمال عمان

  * 0.15 * 0.28 3.6451 الزرقاء

 * 0.21 0.06 0.07 3.8571  إربد

  ).α≥  0.05(دالة عند مستوى الداللة   *

ير النتائج في الجدول (   ائية ذي قوفر) إلى وجود 16تش توى داللة إحص  0.05( عند مس

 ≤αة ) بين ة  عينة في منطقة جنوب عمان و عينة الدراس في منطقة الزرقاء، وجاء الفرق الدراس

  .في منطقة جنوب عمان الدراسةعينة لصالح 

ؤال الخامس: ائية داللة ذات فروق توجد ھل " الس توى عند إحص  في) α≥  0.05( مس

توى ية المدارس في للمعلمين المھنية التنمية مس اس   نظرھم وجھة من الغوث وكالة في  األس

 ً   ؟" التعليمية والمنطقة العلمي والمؤھل والخبرة الجنس لمتغيرات تبعا

  وعلى النحو اآلتي :  وفقا ً للمتغيرات المتضمنة فيه ، اإلجابة عن ھذا السؤالتمت   
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  الجنسمتغير  -

ان توى ( تللتعرف إن ك د مس ة عن ائي ة إحص اك فروق ذات دالل ) بين α≥ 0.05ھن

ابية للمعلمين والمعلمات  طات الحس توىلالمتوس ً  للمعلمين المھنية التنمية مس غير جنس لمت تبعا

تخدام االختبار  المعلمين ، ابية واالنحرافات المعيارية ، كما تم اس طات الحس اب المتوس فقد تم حس

  ) يبين ذلك :17، والجدول (ذات الداللةالتائي لعينتين مستقلتين  لفحص الفروق 

س الجن تبعاً لمتغيرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" : )17الجدول (

  للمعلمين المھنية التنمية مستوىفي 

مجاالت 
  االستبانة

المتوسط   العددالجنس
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة

  "ت"
درجات 
  الحرية

الداللة 
  اإلحصائية

التخطيط 
  للتدريس

 031. 350 2.170 64710. 3.8243 169 ذكر

 58562. 3.9668 183 أنثى

  تنفيذ المناھج
 090. 350 1.703 67055. 3.7561 169 ذكر

 56470. 3.8683 183 أنثى

الوسائل 
واألنشطة 
  التعليمية

 654. 350 0.448 70160. 3.7114 169 ذكر

 58544. 3.7422 183 أنثى

حفظ النظام 
 وإدارة الصف

 565. 350 0.576 64231. 3.7147 169 ذكر

 52773. 3.7507 183 أنثى

النمو المھني 
 المستمر

 017. 350 2.390 61473. 3.3679 169 ذكر

 56164. 3.5178 183 أنثى

 االستبانة ككل
 082. 350 1.746 55968. 3.6747 169 ذكر

 45183. 3.7690 183 أنثى
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توى ( عدم )17الجدول ( فيتبين النتائج   ≥  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مس

α(،  ً تثناء  الجنسلمتغير  تبعا تبانة ككل باس ريس المجالين األول التخطيط للتدعلى مجاالت االس

تمر توى داللة (2.39، 2.17إذ بلغت قيمة  "ت " (  والخامس النمو المھني المس ، 0.03) ، وبمس

  وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية يالحظ تفوق اإلناث على الذكور.) 0.02

  : المؤھل العلميمتغير  -

ان توى ( تللتعرف إن ك د مس ة عن ائي ة إحص اك فروق ذات دالل ) بين α≥ 0.05ھن

ابية للمعلمين والمعلمات  ً التنمية المھنية  مستوىلالمتوسطات الحس فقد  ،العلمي المؤھللمتغير  تبعا

تخدام االختبار التائي لعينتين  ابية واالنحرافات المعيارية ، كما تم اس طات الحس اب المتوس تم حس

  ) يبين ذلك :18ق ، والجدول (مستقلتين  لفحص الفرو

  )18الجدول (
 المؤھلألثر  للعينات المستقلة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت"

  مستوى التنمية المھنية للمعلمينفي  العلمي
مجاالت 
المتوسط   العدد العلمي المؤھل  االستبانة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  قيمة
  "ت"

درجات 
  الحرية

الداللة 
  اإلحصائية

التخطيط 
  للتدريس

 774. 350 287. 60970. 3.8935 278بكالوريوس

 65740. 3.9168 74 دراسات عليا

تنفيذ 
  المناھج

 413. 350 -819.- 62425. 3.8005 278بكالوريوس

 60230. 3.8669 74 دراسات عليا

الوسائل 
واألنشطة 
  التعليمية

 154. 350 -1.428- 63816. 3.7022 278 بكالوريوس

 65698. 3.8222 74 دراسات عليا

إدارة 
 الصف

 780. 350 280. 57752. 3.7379 278بكالوريوس

 61594. 3.7165 74 دراسات عليا

النمو 
المھني 
 المستمر

 712. 350 369. 59042. 3.4519 278 بكالوريوس

 59978. 3.4232 74 دراسات عليا

االستبانة 
 ككل

 643. 350 464. 50268. 3.7172 278 بكالوريوس

 53008. 3.7481 74 دراسات عليا
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ائج   توى  إلى عدم )18الجدول ( فيتبين النت ائية عند مس ة إحص وجود فروق ذات دالل

)0.05  ≤αتبانة ككل وفي ) في ً التنمية المھنية للمعلمين  مجاالتجميع  االس المؤھل  لمتغير تبعا

  .العلمي
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  : الخبرةمتغير  -

 مستوى) في α≥  0.05(ھناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  تلمعرفة ما إذا كان

ً  التنمية المھنية للمعلمين ابية واالنحرافات  تبعا طات الحس اب المتوس لمتغير الخبرة ، فقد تم حس

  ) يبين ذلك :19المعيارية ، والجدول (

  )19جدول (ال

ير حسب متغالتنمية المھنية للمعلمين  مستوىل واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية 

  الخبرة

المتوسط  العدد  الفئات  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

التخطيط 
  للتدريس

 66363. 3.8900 119سنوات5أقل من

 61890. 3.8845 135 سنوات 10إلى  5

 56657. 3.9277 98  سنوات 10أكثر من 

 61914. 3.8984 352  المجموع

  تنفيذ المناھج
 61162. 3.8403 119 سنوات 5أقل من 

 64074. 3.7774 135 سنوات 10إلى  5

 60262. 3.8341 98  سنوات 10أكثر من 

 61944. 3.8144 352  المجموع

الوسائل 
واألنشطة 
 التعليمية

 62522. 3.7729 119سنوات5أقل من

 66677. 3.7132 135سنوات10إلى5

 63456. 3.6917 98  سنوات 10أكثر من 

 64308. 3.7274 352  المجموع

حفظ النظام 
 وإدارة الصف

 55096. 3.7418 119 سنوات 5أقل من 

 63361. 3.6850 135سنوات10إلى5

 55481. 3.7900 98 سنوات10أكثر من

 58497. 3.7334 352  المجموع

النمو المھني 
 المستمر

 57243. 3.4249 119 سنوات 5أقل من 

 65297. 3.3887 135 سنوات 10إلى  5

 51285. 3.5501 98  سنوات 10أكثر من 

 59166. 3.4459 352  المجموع

 االستبانة ككل

 51082. 3.7337 119 سنوات 5أقل من 

 54900. 3.6900 135 سنوات 10إلى  5

 44377. 3.7581 98 سنوات10أكثر من

 50795. 3.7237 352  المجموع
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 لمستوى التنمية المھنية) وجود فروق ظاھرية في المتوسطات الحسابية 19يبين الجدول (  

نوات الخبرةتبعاً ال طات  ، ختالف فئات متغير س ائية بين المتوس ولبيان داللة الفروق اإلحص

  .) يبين ذلك20الحسابية تم استخدام تحليل التباين األحادي و الجدول (

  )20( الجدول
ة مستوى التنميفي سنوات الخبرة  تبعاً لمتغير إليجاد داللة الفروقتحليل التباين األحادي 

  المھنية للمعلمين
مجموع   المصدر  المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة قيمة ف المربعات

 اإلحصائية

التخطيط 
  للتدريس

 858. 154. 059. 2 118.  بين المجموعات

   385. 349 134.433  المجموعاتداخل 
    351 134.551  الكلي

 تنفيذ المناھج
 676. 392. 151. 2 302.  بين المجموعات

   385. 349 134.381  داخل المجموعات
    351 134.683  الكلي

الوسائل 
واألنشطة 
 التعليمية

 619. 481. 199. 2 399.  بين المجموعات

   415. 349 144.758  داخل المجموعات
    351 145.157  الكلي

حفظ النظام 
وإدارة الصف

 395. 932. 319. 2 638. بين المجموعات

   342. 349 119.473  داخل المجموعات
    351 120.111  الكلي

النمو المھني 
 المستمر

 108. 2.242 779. 2 1.559  بين المجموعات

   348. 349 121.311  داخل المجموعات
    351 122.870  الكلي

 االستبانة ككل
 582. 543. 140. 2 281.  بين المجموعات

   259. 349 90.281  داخل المجموعات
    351 90.561  الكلي

ير النتائج في الجدول (   توى عدم  إلى )20تش ائية عند مس وجود فروق ذات داللة إحص

)0.05  ≤α(  توىفي ً  التنمية المھنية للمعلمين مس تبانة ككل ولجمي الخبرة متغير تبعا ع لالس

ا، إذ تراوحت قيم ف بين ( االتھ المجاالت وبلغت (2.242 – 0.154مج ا يتعلق ب ) 0.543) فيم

  .لالستبانة ككل
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  متغير المنطقة التعليمية: -

 مستوى) في α≥  0.05(ھناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  تلمعرفة ما إذا كان

ة للمعلمين ة المھني ً  التنمي ا ابالمنطقة التعليميةلمتغير  تبع طات الحس اب المتوس ية ، فقد تم حس

  ) يبين ذلك :21واالنحرافات المعيارية ، والجدول (

  )21جدول (ال

مستوى التنمية المھنية للمعلمين حسب متغير  مستوىل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  المنطقة التعليمية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد  الفئات  المجال

التخطيط 
  للتدريس

 1033.9779.73036  جنوب عمان
 943.9178.53979  شمال عمان
 64175. 3.7475 71 الزرقاء
 51375. 3.9068 84  إربد

 61914. 3.8984 352  المجموع

  تنفيذ المناھج

 76756. 3.7995 103  جنوب عمان
 943.7959.59225  شمال عمان
 713.7942.58761 الزرقاء
 45850. 3.8706 84  إربد

 61944. 3.8144 352  المجموع

الوسائل 
واألنشطة 
 التعليمية

 79188. 3.7170 103  جنوب عمان
 60886. 3.7064 94  شمال عمان
 713.6213.58024 الزرقاء
 843.8535.50258  إربد

 64308. 3.7274 352  المجموع

النظام حفظ 
 وإدارة الصف

 70940. 3.8601 103  جنوب عمان
 53704. 3.7041 94  شمال عمان
 54942. 3.5386 71 الزرقاء
 843.7756.44247  إربد

 3523.7334.58497  المجموع

النمو المھني 
 المستمر

 66088. 3.7331 103  جنوب عمان
 53618. 3.3843 94  شمال عمان
 52288. 3.2177 71 الزرقاء
 48106. 3.3554 84  إربد

 3523.4459.59166  المجموع

 االستبانة ككل

 1033.8169.63635  جنوب عمان
 44659. 3.7018 94  شمال عمان
 46431. 3.5842 71 الزرقاء
 39925. 3.7519 84  إربد

 50795. 3.7237 352  المجموع
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 لمستوى التنمية المھنية) وجود فروق ظاھرية في المتوسطات الحسابية 21يبين الجدول (  

نوات الخبرةتبعاً ال طات  ، ختالف فئات متغير س ائية بين المتوس ولبيان داللة الفروق اإلحص

  .) يبين ذلك22الحسابية تم استخدام تحليل التباين األحادي و الجدول (

  )22الجدول (
لتنمية مستوى افي  تبعاً لمتغير المنطقة التعليمية داللة الفروقإليجاد تحليل التباين األحادي 

  المھنية للمعلمين
مجموع   المصدر  المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية

التخطيط 
  للتدريس

 110. 2.025 770. 3 2.309  بين المجموعات

   380. 348 132.242 داخل المجموعات
    351 134.551  الكلي

تنفيذ المناھج
 824. 302. 116. 3 349.  بين المجموعات

   386. 348 134.334 داخل المجموعات
    351 134.683  الكلي

الوسائل 
واألنشطة 
 التعليمية

 152. 1.775 729. 3 2.187  بين المجموعات

   411. 348 142.970  داخل المجموعات
    351 145.157  الكلي

حفظ النظام 
وإدارة 
 الصف

 004. 4.596 1.526 3 4.578  بين المجموعات

   332. 348 115.533  داخل المجموعات
    351 120.111  الكلي

النمو المھني 
 المستمر

 000. 14.007 4.413 3 13.238 بين المجموعات

   315. 348 109.632  داخل المجموعات
    351 122.870  الكلي

االستبانة 
  ككل

 025. 3.141 796. 3 2.388  بين المجموعات

   253. 348 88.174  داخل المجموعات
    351 90.561  الكلي

ير النتائج في الجدول (   توى ( إلى )22تش  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مس

 ≤α(  تبانة المجالفي ً  الرابع والخامس والدرجة الكلية لالس ولمعرفة ، ةالتعليميالمنطقة  متغير تبعا

يفيه، والجدول ( البعديةفوقت على األخرى تم إجراء المقارنات تأي المجموعات  ) 23بطريقة ش

  يوضح ذلك.
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ة في المنطقة التعليميألثر  لتعرف دالالت الفروق  البعديةالمقارنات اختبار شيفيه  )23الجدول (

 التنمية المھنية للمعلمين

الفئات (المناطق   المجال
 التعليمية)

المتوسط 
الحسابي

جنوب 
  عمان

شمال 
  إربد الزرقاء عمان

حفظ النظام وإدارة 
 الصف

    * 3.8601  جنوب عمان

   * 0.15 3.7041 شمال عمان

  * 0.16 * 0.32 3.5386 الزرقاء

 * 0.23 0.07 0.08 3.7756  إربد

النمو المھني 
 المستمر

    * 3.7331  جنوب عمان

   * * 0.34 3.3843 شمال عمان

  * 0.16 * 0.51 3.2177 الزرقاء

 * 0.14 0.02 * 0.37 3.3554  إربد

 
 االستبانة ككل

    * 3.8169  جنوب عمان

   * 0.12 3.7018 شمال عمان

  * 0.12 * 0.23 3.5842الزرقاء

 * 0.16 0.05 0.06 3.7519  إربد

  ).α≥  0.05(دالة عند مستوى الداللة   *

≥  0.05( عند مستوى داللة إحصائية ذي فرق) إلى وجود 23تشير النتائج في الجدول (  

α ( ابقةفي ة بين المجاالت الس ة  في منطقة جنوب عمان و عينة الدراس  في منطقةعينة الدراس

ة  الزرقاء مال عمانوعينة الدراس الح في منطقة ش ة ، وجاء الفرق لص في منطقة عينة الدراس

  .جنوب عمان
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج

تضمن ھذا الفصل عرضا لمناقشة النتائج التي توصلت إليھا الدراسة  في ضوء أسئلتھا 

  فضال ً عن  التوصيات التي نتجت عن ھذه النتائج ، وكما يأتي :

  أوال ً : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول : 

ية في وكالة الغوث الدولية في األردن ما  " اس توى توظيف مديري المدارس األس مس

  لبرنامج القيادة من أجل المستقبل من وجھة نظر المعلمين ؟"

ارت نتائج  ؤال األول إلى أش ية في وكالة الس اس توى توظيف مديري المدارس  األس أن مس

  ن.من وجھة نظر المعلميكان مرتفعاً   لالغوث الدولية في األردن  لبرنامج القيادة من اجل المستقب

عى الوكالة إلى تطبيقھا والتي  تراتيجية التي تس بب في ذلك إلى الخطة االس وربما يعود الس

ات  س فھا عماد العملية التعليمية في المؤس رورة تنمية المديرين والمديرات بوص تقوم على ض

القصوى فال بد من االھتمام بضرورة التربوية، حيث ترى فيھا أنه من أجل الوصول إلى الفاعلية 

ة  ح مع ما جاء في دراس كل واض جم بش تمرار وھذا ينس  الحربيتطوير المديرين والمديرات باس

تقبل ال بد 2011( ة المس ول لفعالية القيادة التربوية لمدرس لت إلى أنه من اجل الوص ) التي توص

اليب ومدا تخدام أس رورة تطبيق من التنمية المھنية الدائمة للقادة وباس خل متنوعة وفعالة، وض

  آليات الجودة التربوية ، وتكوين فرق عمل متعاونة تحقق التكامل الوظيفي

اً إلى أن الوكالة عمدت إلى ربط تطبيق البرامج التربوية  بب في ذلك أيض وربما يعود الس

ديھم م ود ل لم الوظيفي كي ال يس ديرات إلى درجات أعلى في الس ديرين والم اومة قبترفيع الم

جيعھم على تطبيقھا وھذا ما تؤكده  اھم في تش ل جراء تطبيق تلك البرامج، مما س للتغيير أو مل

ن ( ة كنث وش ير نتائجھا إلى أن بعض مديري Kenneth & Shen,2007دراس ) والتي تش
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يل للطلبة يرتبط  توى التحص المدارس أظھروا تذمرھم من  متطلبات التغيير التربوي ، وأن مس

لوب  أس تراتيجية ، ب ذي يجب أن يعمل على تحقيق األھداف اإلس دارس وال ديري الم ادة لم القي

  والعمل بشكل جماعي في أجواء ھادئة.

ة الطالب ( لت له دراس لت إلى أن أثر 2001وتتفق النتيجة الحالية مع ما توص ) التي توص

ورة االستمرار برنامج القيادة المدرسية كان واضحاً على مديري المدارس  وأوصت أيضاً بضر

اً مع ما  مية، كما تتفق أيض في تطبيق البرنامج وتعميمه على جميع مدارس المملكة األردنية الھاش

) أن إستراتيجية قيادة التغيير المتبناة في المدارس األردنية (2003توصلت له دراسة عماد الدين 

ية) والمتميزة في  اركة في تنفيذ برنامج (تطوير اإلدارة المدرس جم بمالمحالمش ھا تطبيقه تنس

توى المديرين مجاالتو ة في ھذا المجال وتنمي مس ص ات المتخص جم والدراس ية تنس ھا الرئيس

اة ( ة المرايات و القض لت له دراس اً مع ما توص ) التي 2009بدرجة مرتفعة، كما تتفق أيض

رفين التربويين في دارس الثانوية الحكومية والمش ديري الم لت إلى أن اتجاھات م ليم إق توص

  جنوب األردن نحو برامج التطوير المھني لتحقيق االقتصاد المعرفي جاءت بدرجة مرتفعة، 

ور ( ة عاش لت له دراس ابقة مع ما توص لت 2001في حين تختلف النتيجة الس ) التي توص

طة في امتالك مديري المدارس للكفايات اإلدارية، ومع ما  ھم بدرجة متوس إلى أن البرنامج يس

لت له د ة توص ة القيادة الموزعة في 2014اليعقوبية (راس لت إلى أن واقع ممارس ) التي توص

 ً   .المدارس األساسية بسلطنة عمان كان منخفضا

  

  

  

  ثانيا ً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 
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ما مستوى التنمية المھنية للمعلمين في  المدارس األساسية  في وكالة الغوث الدولية  "

  من وجھة نظر المعلمين ؟". في األردن

ارت  ؤال الثاني إلىأش توى التنمية المھنية للمعلمين أن نتائج الس  في وكالة الغوث مس

  كان مرتفعاً. من وجھة نظرھم الدولية في األردن

عي الوكالة الدائم لتنمية موظفيھا والعمل على تنميتھم  بب في ذلك إلى س وربما يعود الس

تمرار، ورفع  عي نحو العملية التعليمية والخدمات وتطويرھم باس توى كفاءتھم في العمل والس مس

  التي تقدمھا بشكل عام إلى الرقي والتطوير المھني باستمرار.

ة الحمدان( لت له دراس لت إلى أن 2008وتتفق النتيجة الحالية مع ما توص ) التي توص

بة عالية، كما تتبدولة الكويت يؤدون أدوارھم في التطوير المھني لمعل المديرينمعظم  فق ميھم بنس

ة عثمان وآخرون ( لت له دراس اً مع ما توص لت إلى أن دور مديري 2010أيض ) التي توص

ة  ة في التنمية المھنية للمعلمين كان مرتفعاً في جميع مجاالت الدراس انوي ة الث دارس الحكومي الم

  الخمسة،

) التي توصلت إلى 2006في حين تختلف النتيجة السابقة مع ما توصلت له دراسة الحربي(

ة واالھتمام ببعض  امل اھيم إدارة الجودة الش ة  بتطبيق مف ة المھني ام  برامج التنمي عف اھتم ض

ة  لت له دراس اً مع ما توص اليب المھمة في تحديد االحتياجات  التدريبية، كما تختلف أيض األس

در2004الرميح ( ة للمعلمين جاءت ب ة المھني لت إلى أن التنمي طة، كما ) التي توص جة متوس

ة العليمات ( لت له دراس اً مع ما توص ة 2010تختلف أيض لت إلى أن درجة ممارس ) التي توص

وء المعايير الوطنية لتنمية المعلمين  ية، في ض ية األولى للكفايات التدريس اس معلمي المرحلة األس

  مھنيا، كانت متوسطة

  ثالثا ً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:
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توى ( " ائية عند مس توى توظيف مديري  α≥  0.05ھل توجد عالقة ذات داللة إحص ) بين مس

توى  تقبل ومس ية في وكالة الغوث في األردن لبرنامج القيادة من أجل المس اس المدارس األس

  "التنمية المھنية  للمعلمين في مدارسھم ؟

ائج الجدول ( ارت نت ائيا 7أش ة إيجابية دالة إحص بين توظيف مديري ) إلى وجود عالق

المدارس األساسية في وكالة الغوث في األردن لبرنامج القيادة من أجل المستقبل ومستوى التنمية 

كل عام ( ھم، إذ بلغ معامل االرتباط بش توى (0.54المھنية  للمعلمين في مدارس ≥  0.05) وبمس

αل ومجاال تقب ادة من أجل المس امج القي دارس لبرن ديري الم ت التنمية المھنية ) ، بين توظيف م

  ).0.68 - 0.31كافة ، وكانت العالقات جميعھا موجبة، وتراوحت قيم معامل االرتباط ما بين (

مستوى توظيف مديري المدارس األساسية في وكالة وھذا يعني أن ھناك ارتباطاً وثيقاً بين 

ة  ة المھني توى التنمي ل ومس تقب ل المس ادة من أج امج القي  للمعلمين في الغوث في األردن لبرن

  مدارسھم.

وربما يعود السبب في ذلك إلى أن تنمية المديرين والمديرات مھنياً يساعد في نما المؤسسة 

توى  توى التنمية المھنية للمعلمين ويزيد من مس كل إيجابي على مس التربوية وينعكس أثره بش

ة للطلبة، كما يؤثر ذلك في طبيعة العالقة بين  دم ارة المق ة والمھ كس المدير والمعلم مما ينعالمعرف

  بشكل إيجابي على طبيعة العالقات مع المتعلمين وعلى مستوى الخدمة المقدم لھم.

) التي توصلت Ejmofor,2007وتتفق النتيجة الحالية مع ما توصلت له دراسة إجموفور (

ا  ـ في، كما الوظيإلى وجود عالقة قوية بين إتباع المعلم لخصائص القيادة التحويلية وبين الرضـ

) التي توصلت Hulpia & Devos,2008تتفق أيضاً مع ما توصلت له دراسة ھولبيا و ديفوس (

ائياً  كل ايجابي دال إحص اركية كانت مرتبطة بش إلى أن القيادة الموزعة في اتخاذ القرارات التش

اً مع ما توصلت له درا توى الوالء التنظيمي للمعلمين، كما تتفق أيض ة أومع ارتفاع مس لتونجي س



 77 

لت إلى , 2009Olatunji & Iyiomoوأيومو( أن للقيادة الخادمة عالقة ذات داللة ) التي توص

ة و ائي باط المعلمين ولھا عالقة طردية مع فاعلية إإحص ابية بين أنماط القيادة الخادمة وانض يج

ة،  انوي دارس الث ديري الم ة م ه دراس ت ل ل ا توص ً مع م ا ا تتفق أيض ا كم انوك  ك

(Kaniuka,2012) مقدرة القيادة التربوية في ھذه المدارس على إحداث التغيير التي توصلت إلى

  المطلوب في تفكير المعلمين وتنوع خبراتھم وزيادة تحصيل الطلبة

  رابعاً :  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:

توى ( ائية عند مس توى توظيف  α≥  0.05ھل توجد فروق ذات داللة إحص ) في مس

تقبل من  ية في وكالة الغوث في األردن لبرنامج القيادة من أجل المس اس مديري المدارس األس

ً وجھة نظر المعلمين    لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤھل العلمي والمنطقة التعليمية؟ تبعا

  تي:تمت مناقشة ھذا السؤال وفقا ً للمتغيرات األربعة الواردة فيه وعلى النحو اآل

  متغير الجنس: -1

) α≥  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (عدم ) 8أشارت نتائج الجدول (

ة ككل تثناء الجنسلمتغير  تبعا على مجاالت الدراس تقبل والث باس كيل المس اني المجالين األول تش

ادة التعليم والتعلّم ة  "ت " ( قي ة2.60، 3.07، إذ بلغت قيم توى دالل ) 0.01، 0.00( ) ، وبمس

  .ولصالح اإلناث

ات  ا المعلم ل فيھ ة في األردن التي تعم دولي ة الغوث ال ال دارس وك ذا يعني تفوق م وھ

ديرون في  ا المعلمون والم ل فيھ دارس التي يعم ديرات على الم الوالم ل المج كي ين األول تش

  .التعليم والتعلّمالمستقبل والثاني قيادة 
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ك إلى أن  بب في ذل ا يعود الس داً أكبر في تطبيق برامج القيادة من وربم ذلن جھ اث يب اإلن

ورة حثيثة بتطبيق  تقبل حيث الحظ الباحث أثناء زيارته للمدارس اھتمام المديرات بص أجل المس

  تلك البرامج واالھتمام بالعمل عليھا.

ايا  غالھم بالعديد من القض بب في أن الذكور أقل تطبيقاً للبرنامج ھو انش وربما يعود الس

موضوعات المرتبطة بمشكالت سلوكية وقضايا االنضباط المدرسي في مدارسھم حيث تمتاز وال

  مدارس اإلناث بالھدوء الذي يسمح بالعمل على تنفيذ تلك البرامج أكثر من مدارس الذكور.

ة  لت له دراس لت 2012الطراونة ومقابلة (وتتفق النتيجة الحالية مع ما توص ) التي توص

افظة الكرك في إلى وجود فروق ذات د دارس بمح ديري الم ام م ھ ة في مدى إس ائي ة إحص الل

  مساعدة المعلمين مھنيا تعزي لمتغير الجنس لصالح اإلناث

ة لت له دراس ابقة مع ما توص ة الس اة  في حين تختلف نتائج الدراس المرايات و القض

ا2009( ة لمتغير النوع االجتم ائي ة إحص دم وجود أثر ذي دالل ت إلى ع ل عي في ) التي توص

رفين التربويين في إقليم جنوب األردن نحو  ديري المدارس الثانوية الحكومية والمش اتجاھات م

  برامج التطوير المھني.

  متغير المؤھل العلمي: -2

 على) α≥  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )9أشارت نتائج الجدول (

تبانة ككل، ً  مجاالت االس ، 2.21(  على التوالي ، إذ بلغت قيمة  "ت "العلميالمؤھل لمتغير  تبعا

توى داللة (2.03، 2.14 ات العليا الرتفاع ) 0.04، 0.03، 0.02) ، وبمس الح حملة الدراس ولص

  متوسطھم الحسابي
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ةوھذا يعني تفوق  ات العليا مدارس وكالة الغوث الدولية في  عينة الدراس من حملة الدراس

كلية والثالث إدارة المؤسسة التعليمية وفي الدرجة ال التعليم والتعلّمين الثاني قيادة المجالفي األردن 

  لالستبانة.

وربما يعود السبب في ذلك إلى أن المعلمين والمعلمات من حملة شھادات الدراسات العليا، 

تمر بھم  يكون التفاصيل التريقيمون ويثمنون الجھود المبذولة من قبل مدرائھم بشكل أكبر ألنه يد

  في طبيعة العمل وبيئته أكثر من المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجة البكالوريوس.

 ) التي توصلت إلى2010تتفق النتيجة الحالية مع ما توصلت له دراسة عثمان وآخرون (و

تقبلوجود فروق ذات داللة إحصائية في  مال الضفة الغرب االھتمام بالقيادة من أجل المس ية في ش

 ً   إلى متغير المؤھل العلمي ولصالح الدراسات العليا. تبعا

  متغير الخبرة: -3

ارت نتائج الجدول ( توى (عدم ) 10أش ائية عند مس ≥  0.05وجود فروق ذات داللة إحص

α(  من ادةالقي لبرنامج األردن في الغوث وكالة في األساسية المدارس مديري توظيف مستوىفي 

ً  المستقبل أجل   .الخبرة متغير تبعا

تقبل تبعاً لالختالف بين  ذا يعني عدم االختالف في تطبيق برنامج القيادة من أجل المس وھ

ة  درج ه يطبق ب ة، حيث يرون جميعھم أن ة المختلف وجھات نظر المعلمين من ذوي الخبرة التعليمي

  متساوية.

إلى  ) التي توصلت2003في حين تختلف النتيجة السابقة مع ما توصلت له دراسة دروزة (

أن سنوات الخبرة في مجال اإلدارة المدرسية لھا أثر كبير في اتخاذ القرارات التطويرية  وإحداث 

ة إجموفور ( لت له دراس اً مع ما توص ل، كما تختلف أيض ) التي Ejmofor,2007التغيير األفض

ت إلى  ل دىتوص ة ل ادة التحويلي درة على تبني منھج القي د من الق نوات الخبرة تزي دد س  أن ع
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ة المرايات و القضاة ( اً مع ما توصلت له دراس ) التي توصلت 2009المديرين، كما تختلف أيض

  إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الخبرة ولصالح الخبرة األكثر.

  متغير المنطقة التعليمية -4

) α≥  0.05( عند مستوى داللة إحصائية ذي قوفروجود إلى  )13الجدول ( أشارت نتائج

في منطقة الزرقاء، وجاء الفرق لصالح عينة الدراسة  في منطقة جنوب عمان و عينة الدراسة بين

  .في منطقة جنوب عمانعينة الدراسة 

ديراتھم  ديريھم وم ان يرون أن م ة جنوب عم ات في منطق ذا يعني أن المعلمين والمعلم وھ

ليطبقون  أم ادة في الت ةأكثر من  القي ديرات في منطق ديرين والم ة نظر  الم اء من وجھ الزرق

  معلميھم.

ة في منطقة جنوب عمان ھم أقرب مكانياً  بب في ذلك إلى أن عينة الدراس وربما يعود الس

اء من المكتب اإلقليمي لوكالة الغوث في األردن، وھم غالباً  ة الزرق ة في منطق دراس ة ال من عين

ر تطبيكونون عينة للبرامج التربوية قبل غيرھم حيث يطبق عليھم البرنا يقه على مج أوالً ثم ينتش

  المناطق األخرى وھذا يجعلھم أكثر معرفة بما تحتويه برامج الوكالة أكثر من غيرھم.

ابقة مع ما توصلت له دراسة  ) التي توصلت 2009المرايات و القضاة (وتتفق النتيجة الس

رفين التربويين في  ردن إقليم جنوب األإلى أن اتجاھات مديري المدارس الثانوية الحكومية والمش

  نحو برامج التطوير المھني لتحقيق االقتصاد المعرفي جاءت بدرجة مرتفعة.

  

  

  خامساً:  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:
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توى ( " ائية عند مس توى التنمية α≥  0.05ھل توجد فروق ذات داللة إحص ) في مس

ية  في وكالة الغوث من وجھة نظرھم   اس ً المھنية للمعلمين في المدارس األس لمتغيرات  تبعا

  الجنس والخبرة والمؤھل العلمي والمنطقة التعليمية ؟"

  تمت مناقشة ھذا السؤال وفقا ً للمتغيرات األربعة الواردة فيه وعلى النحو اآلتي:

  متغير الجنس: -1

 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (عدم إلى  )15الجدول ( جأشارت نتائ

 ≤α(،  ً تثناء  الجنسلمتغير  تبعا تبانة ككل باس تدريس المجالين األول التخطيط للعلى مجاالت االس

تمر توى داللة (2.39، 2.17إذ بلغت قيمة  "ت " (  والخامس النمو المھني المس ، 0.03) ، وبمس

  .إلى المتوسطات الحسابية يالحظ تفوق اإلناث على الذكوروبالنظر ) 0.02

ا ذا يعني أن ھن اً بين المعلمين والمعلمات  كوھ  ين األول التخطيط للتدريسالمجالفي اختالف

  والخامس النمو المھني المستمر تبعاً لمتغير الجنس لصالح المعلمات اإلناث.

 لدى اإلناث أكثر منھا لدى الذكور فھنوربما يعود السبب في ذلك إلى أن الدافعية للتدريس 

ية أكثر من الذكور مما يجعل أدائھن في ين أدائھن في العملية التدريس  على الدوام يعملن على تحس

  أفضل. النمو المھني المستمروالتخطيط للتدريس 

ة  لت له دراس اً مع ما توص ) التي 2012الطراونة ومقابلة (وتتفق النتيجة الحالية ايض

لت إلى ھام مديري المدارس بمحافظة الكرك  توص ائية في مدى إس وجود فروق ذات داللة إحص

  في مساعدة المعلمين مھنيا تعزي لمتغير الجنس لصالح اإلناث.

ة  لت له دراس اً مع ما توص ابقة أيض لت 2010العليمات (وتختلف النتيجة الس ) التي توص

ة ا ائية في درجة ممارس ية إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحص ً تلمعلمين للكفايات التدريس  بعا
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ة عثمان وآخرون ( لت له دراس اً مع ما توص ) التي 2010إلى متغير الجنس، كما تختلف أيض

ً توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية    إلى متغير الجنس. تبعا

  متغير المؤھل العلمي: -2

 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (إلى عدم  )16الجدول ( أشارت نتائج

 ≤α التنمية المھنية للمعلمين  مجاالت) في جميع ً   .لمتغير المؤھل العلمي تبعا

ة لم تختلف تبعاً الختالف المؤھل العلمي للمعلمين والمعلمات،  ة المھني ذا يعني أن التنمي وھ

  تھم التعليمية.وأنھم يسعون إلى التنمية المھنية بالرغم من اختالف مؤھال

ة  لت له دراس اً مع ما توص ) التي 2012الطراونة ومقابلة (وتختلف النتيجة الحالية ايض

ھام مديري المدارس بمحافظة الكرك  ائية في مدى إس لت إلى وجود فروق ذات داللة إحص توص

  في مساعدة المعلمين مھنيا تعزي لمتغير المؤھل العلمي لصالح الدراسات العليا.

  الخبرة: متغير -3

لمستوى التنمية ) وجود فروق ظاھرية في المتوسطات الحسابية 17الجدول ( أشارت نتائج

نوات الخبرة ارت نتائج، المھنية تبعاً الختالف فئات متغير س عدم وجود إلى  )18الجدول ( كما أش

توى ( ائية عند مس توى التنمية المھنية للمعلمين تبعفي  )α≥  0.05فروق ذات داللة إحص اً مس

  .، وبالتالي عدم الحاجة إلى إجراء مقارنات بعديةمتغير الخبرة

ات، وأنھم  اً الختالف الخبرة للمعلمين والمعلم ة لم تختلف تبع ة المھني ذا يعني أن التنمي وھ

  يسعون إلى التنمية المھنية بالرغم من اختالف خبراتھم.

  متغير المنطقة التعليمية: -4
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لمستوى التنمية ) وجود فروق ظاھرية في المتوسطات الحسابية 19الجدول (أشارت نتائج 

نوات الخبرة ة تبعاً الختالف فئات متغير س ارت نتائج، المھني وجود إلى  )20الجدول ( كما أش

توى ( ائية عند مس الرابع والخامس والدرجة الكلية  المجالفي  )α≥  0.05فروق ذات داللة إحص

تبانة تبعاً  ارت نتائج ، التعليميةمتغير المنطقة للالس  اتق ذو) إلى وجود فر21الجدول (كما أش

توى  ائية عند مس ف) في α≥  0.05(داللة إحص ة بين حفظ النظام وإدارة الص في  عينة الدراس

ةمنطقة جنوب عمان و الح  عينة الدراس ةفي منطقة الزرقاء، وجاء الفرق لص في  عينة الدراس

ة جنوب عمان توى  اتق ذوووجود فر، منطق ائية عند مس النمو ) في α≥  0.05(داللة إحص

في منطقة شمال عمان  عينة الدراسةفي منطقة جنوب عمان و  عينة الدراسة بين المھني المستمر

الح  ةوالزرقاء وإربد، وجاء الفرق لص  اتق ذوووجود فر، في منطقة جنوب عمان عينة الدراس

توى  ائية عند مس تبا) في α≥  0.05(داللة إحص ة بين نة ككلاالس في منطقة جنوب  عينة الدراس

ةعمان و  الح  عينة الدراس ةفي منطقة الزرقاء، وجاء الفرق لص في منطقة جنوب  عينة الدراس

  .عمان

عون إلى التنمية المھنية أكثر  وھذا يعني أن المعلمين والمعلمات في منطقة جنوب عمان يس

  من المعلمين والمعلمات في باقي المناطق التعليمية.

ة في منطقة جنوب عمان ھم أقرب مكانياً  بب في ذلك إلى أن عينة الدراس وربما يعود الس

اء من المكتب اإلقليمي لوكالة الغوث في األردن، وھم غالباً  ة الزرق ة في منطق دراس ة ال من عين

ر تطبيقه على  يكونون عينة للبرامج التربوية قبل غيرھم حيث يطبق عليھم البرنامج أوالً ثم ينتش

  المناطق األخرى وھذا يجعلھم أكثر معرفة بما تحتويه برامج الوكالة أكثر من غيرھم.

  

  والمقترحات:التوصيات 
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ارت إلى    ة، والتي أش لت إليھا ھذه الدراس وء النتائج التي توص توىارتفاع في ض  مس

ية في وكالة الغوث الدولية في األردن  لبرنامج القيادة  اس جل من اتوظيف مديري المدارس  األس

تقبل توى التنمية المھنية للمعلمينو من وجھة نظر المعلمينكان مرتفعاً   المس ي وكالة ف ارتفاع مس

  :يوصي الباحث بما يأتي، من وجھة نظرھم الغوث الدولية في األردن

تقبل، وتقديم مزيد من  - تمرارية التدريب على برنامج القيادة من أجل المس الحفاظ على اس

دعم للحفاظ على  تمراريته للمديرين والمديرات في مدارس وكالة الغوث ال ديمومته واس

 .التنمية المھنية لدى معلميھمعالي من مستوى  تحقيق لما له من دور في

ات على االلتزام ببرامج - جيع المعلمين والمعلم ا  تش الح ومنھ ل  اإلص ادة من أج القي

 المستقبل والتفاعل معھا من خالل ربطھا بالدرجة الوظيفية.

ا  - ديرين في مجاالت لھ ة التي تطور أداء المعلمين والم دريبي دورات الت د من ال د المزي عق

 عالقة بالقيادة من أجل المستقبل من أجل التنمية المھنية لديھم.

  كما يقترح الباحث ما يلي:

امج المتعلق بالقيادة من أجل  - ات التي تربط بين البرن دراس د من البحوث وال إجراء المزي

ل  تقب ة بالعملية التعليمية التعلمية في المس ل ة ومتغيرات أخرى ذات ص دريبي وبرامج ت

 .مدارس وكالة الغوث

ة من مدارس وكالة الغوث إلى مدارس أخرى في األردن في ا - ل التجرب تعليم الحكومي لنق

ة  العملي ادين أخرى، تتعلق ب ا في مي ا من خالل تجربتھ ل على إثرائھ اص، والعم والخ

 .التعليمية
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  )1الملحق (
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  استبانة تحكيم

  الدكتور.......................................................المحترمحضرة األستاذ 

يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان"مستوى توظيف مديري المدارس األساسية في وكالة الغوث 

الدولية في األردن لبرنامج القيادة من أجل المستقبل وعالقته بمستوى التنمية المهنية للمعلمين من 

وية من بمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة والقيادة التر الستكمال وجهة نظرهم ". 

  جامعة الشرق األوسط.

لقياس مستوى توظيف برنامج القيادة من أجل  ولهذا الغرض قام الباحث بتطوير استبانة 

ثانية لقياس مستوى التنمية المهنية، علمًا بأن أبدال اإلجابة هي : دائما ، ستبانة ا المستقبل ، و

  غالبًا ،  أحيانًا ، نادرًا ، أبدًا.

ه من خبرة ومعرفة في هذا المجال أرجو تحكيم فقرات االستبانتين ب نونظرًا لما تتمتعو 

  : المرفقتين  وٕابداء رأيكم فيها من حيث 

 مدى انتماء الفقرات ألهداف الدراسة  •

 مدى صالحية الفقرات  •

 أي تعديالت ترونها ضرورية على الفقرات من إضافة أو تعديل أو حذف •

  شاكرًا لكم حسن تعاونكم

  

  

  محمد خطاب الباحث: إبراهيم
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  أوًال: البيانات الشخصية: 

  

  ) في المكان المناسب الذي يطابق حالتك.xيرجى وضع إشارة (

  

 الجنس: -1

  ذكر                   أنثى   

  

  

 المؤهل العلمي: -2

  بكالوريوس               دراسات عليا 

  

 الخبرة: -3

  سنوات   10أقل من -سنوات 5سنوات                  5أقل من  –سنة واحدة 

  سنوات فأكثر  10

  

 المنطقة التعليمية: -4

  جنوب عمان                        

  شمال عمان                     

  الزرقاء                  

  إربد          
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  األولية أوالً :استبانة (القيادة من أجل المستقبل ) بصورتھا 

التعديل المقترحغير صالحة صالحةغير منتمية منتمية  الفقرات  ت

    األول:تشكيل المستقبل المجال

يقود عملية تطوير الرؤية   .1
  اإلستراتيجية للمدرسة

   

يصوغ رؤية المدرسة   .2
  بعبارة واضحة 

   

يعكس الرؤية والقيم   .3
الخاصة بالمدرسة في 

  ممارساته اليومية

   

يعمل على ترجمة رؤية   .4
المدرسة إلى أھداف 

  وخطط عمل متفق عليھا

   

يحفز المعلمين و   .5
يستنھض روح التحدي 
لديھم لتحقيق األھداف 

  المطلوبة

   

يقود عملية التخطيط   .6
  لتسھيل إحداث التغيير 

   

واإلبداع  ريشجع االبتكا  .7
 للتغيير ةفي االستجاب

  المنشود

   

يوظف التكنولوجيا   .8
الحديثة لتحقيق التميز في 

  العمل

   

    التعليم والتعلّمالثاني : قيادة  المجال
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يھيئ بيئة آمنة تضمن   .9
التنوع والتكافؤ قي 

  الفرص التعليمية للطلبة

   

يقود عملية تطوير  .10
  المنھاج في المدرسة 

   

تعليم اليتابع تنفيذ برامج  .11
  المخطط لھا والتعلّم

   

م التعلييقيم جودة برامج  .12
  بصورة فعالة والتعلّم

   

يطور ثقافة المدرسة من  .13
خالل ممارستھا بعملية 

  التعليم والتعلّم

   

يدير بيانات األداء  .14
التعليم الخاصة بعملية 

  بصورة فعالة والتعلّم

   

يوفر التكنولوجيا الحديثة  .15
تجربة لتوسيع نطاق 
  الطلبة التعليمية

   

    الثالث: إدارة المؤسسة التعليمية المجال

يقوم بإدارة الموارد    .16
المتاحة إليجاد بيئة تعلم 

  فاعلة 

   

يعزز مفھوم القيادة  .17
الموزعة وتفويض 

  السلطة

   

يتحرى العدالة في  .18
  التعامل مع المعلمين

   

عين بيوفر بيئة عمل تأخذ  .19
  االعتبار أعباء العمل

   



 97 

يبني أنظمة تستند إلى  .20
مبدأ المشاركة في عملية 

  اتخاذ القرار 

   

    الرابع: قيادة فرق العمل في المجتمع المدرسي المجال

يقدم الدعم الالزم لفرق  .21
  العمل من أجل التطوير

   

يقدم  ثقافة عادلة ومنفتحة  .22
على تشجع المعلمين 

  المساھمة بأفكارھم

   

يقوم بإدارة النزاع  .23
  بصورة إيجابية

   

يشجع  ثقافة التعلم  .24
المستدام بين أفراد 
  المجتمع المدرسي

   

يقدم التغذية الراجعة  .25
  الالزمة لتحسين األداء

   

يتواصل مع فرق العمل  .26
  بصورة فاعلة

   

يحتفي بإنجازات فرق  .27
  العمل

   

    الخامس :قيادة وتطوير العالقات مع المجتمع المجال

يعزز الشراكة والتعاون  .28
مع موظفي األونروا 

  ضمن المجتمع 

   

يتواصل بشكل فاعل مع  .29
  المجتمع 

   

يقوم بدور قيادي داخل  .30
  المجتمع 
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يؤسس عالقات شراكة  .31
بين المجتمع والمدرسة 

  تعلم الطلبةلتعزيز 

   

يبني عالقات إيجابية مع  .32
أولياء األمور لتعزيز 

  تعلم الطلبة

   

يتبادل الخبرات مع  .33
  المدارس المختلفة

   

    السادس :التأمل في القيادة  المجال  

    يقيم أداء المدرسة بانتظام .34

يتأمل أدائه الشخصي  .35
  باستمرار 

   

 لثقافة تطويريقدم نموذج  .36
األداء الشخصي وأداء 

الزمالء والتعلم مدى 
  الحياة

   

يسھم بشكل إيجابي في  .37
مجتمعات التعلم 

والشبكات المھنية 
  األخرى

   

يسھم في إيجاد التالحم  .38
والتماسك ضمن أفراد 

  المجتمع المدرسي

   

  

 استبانة التنمية المهنية للمعلمين بصورتها األولية

  

التعديل المقترحغير صالحة صالحةغير منتمية منتمية  الفقرات ت

    المجال األول:التخطيط للتدريس  
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يشارك  مدير المدرسة   .1
المعلمين في عملية 

التخطيط للعملية التعليمية 
  التعلمية

   

يطلع مدير المدرسة    .2
المعلمين على أھداف 

  التخطيط الدراسي 

   

يكلف مدير المدرسة    .3
المعلمين بصياغة 

  األھداف صياغة سليمة 

   

يساعد مدير المدرسة   .4
المعلمين في التخطيط 
  لتوظيف التعلم النشط

   

يشجع مدير المدرسة    .5
المعلمين على تبني منحى 

التعلم الجامع عند 
  التخطيط للدروس

   

يساعد  مدير المدرسة   .6
المعلمين في وضع 

الخطط العالجية للمواد 
  الدراسية

   

يشجع مدير المدرسة   .7
المعلمين  على توظيف 

  أساليب تقويم فاعلة

   

    المجال الثاني: تنفيذ المنھاج

يساعد مدير المدرسة   .8
المعلمين على تحليل 

  المنھاج  

   

يحث مدير المدرسة   .9
المعلمين على إثراء 

  المنھاج 
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مدير المدرسة يساعد  .10
المعلمين على تكييف 
  المنھاج لحاجات الطلبة

   

يوفر مدير المدرسة  .11
المراجع الضرورية 

لمساعدة المعلمين في 
  تنفيذ الدروس

   

يساعد مدير المدرسة  .12
المعلمين في اختيار 

أنشطة تساعد على تحقيق 
  أھداف المنھاج

   

يوجه مدير المدرسة  .13
 تقديم المادة المعلمين على

الدراسية بطريقة مشوقة 
  وجذابة للطلبة

   

يحث مدير المدرسة  .14
المعلمين على مراعاة 

الفروق الفردية عند 
  الطلبة

   

    المجال الثالث: الوسائل واألنشطة التعليمية

يوفر مدير المدرسة  .15
الوسائل والمواد التعليمية 

  الالزمة لتنفيذ المنھاج

   

يساعد مدير المدرسة  .16
المعلمين على اختيار 

الوسائل التعليمية المناسبة 
  واستخدامھا بشكل فعال

   

يوجه مدير المدرسة  .17
المعلمين لتوفير أنشطة 
تعليمية فردية وجماعية 

  للطلبة 
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يفعل مدير المدرسة دور  .18
المكتبة لتحقيق أھداف 

  المنھاج

   

دور  يفعل مدير المدرسة  .19
المختبر لتحقيق أھداف 

  المنھاج

   

يخطط مدير المدرسة  .20
الرحالت المدرسية 

ويتابع تنفيذھا بما يحقق 
  أھداف المنھاج

   

يوظف مدير المدرسة  .21
اإلذاعة المدرسية  توظيفاً 

فعاالً لتحقيق أھداف 
  المنھاج

   

    المجال الرابع:حفظ النظام وإدارة الصف

يحدد مدير المدرسة  .22
العناصر المؤثرة في 
  عمليات إدارة الصف 

   

يحدد  مدير المدرسة  .23
العناصر المؤثرة في 
  عمليات حفظ النظام 

   

يطلع مدير المدرسة  .24
المعلمين على القوانين 

المتعلقة بحفظ النظام في 
  المدرسة

   

يحث مدير المدرسة  .25
المعلمين على مراعاة 

  احتياجات الطلبة 

   

يحث مدير المدرسة  .26
المعلمين على تقبل أفكار 

  الطلبة على تنوعھا
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يطلب مدير المدرسة من  .27
المعلمين تنويع أساليب 

  التعزيز للطلبة

   

يطلع مدير المدرسة   .28
المعلمين على أفضل 
  أساليب إدارة الصف

   

 عيوجه المعلمين لإلطال .29
على سجالت الطلبة 

للتعرف إلى مشكالتھم 
  وأحوالھم

   

    المجال الخامس: النمو المھني المستمر

يوظف مدير المدرسة  .30
أساليب إشرافية مختلفة 
  لتحسين أداء المعلمين

   

يشجع مدير المدرسة  .31
المعلمين على متابعة 
  التطورات التربوية

   

يحث مدير المدرسة  .32
المعلمين على تأمل  

األفكار التربوية وتحويل 
  ممارساتھم الصفية

   

يوجه مدير المدرسة  .33
المعلمين نحو بناء مفھوم 

  إيجابي للذات 

   

يحدد مدير المدرسة  .34
الكفايات المھنية الالزمة 

  للمعلمين 

   

يحث مدير المدرسة  .35
تبادل المعلمين على 

الخبرات المھنية من 
  خالل الزيارات الصفية
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  قائمة أسماء المحكمين 

 العملمكان  التخصص /الرتبة االسم الرقم

  الجامعة األردنية  أستاذ، إدارة تربوية  أ. د. هاني الطويل 1

  جامعة الشرق األوسط  أستاذ، إدارة تربوية  أ. د. عبد الجبار البياتي  2

  جامعة الشرق األوسط  أستاذ، إدارة تربوية  أ. د.  كمال دواني  3

  الجامعة األردنية  أستاذ، إدارة تربوية  أ. د.  أنمار الكيالني 4

  الجامعة األردنية  أستاذ، إدارة تربوية  أ. د.  سالمة طناش  5

  الجامعة األردنية  أستاذ، إدارة تربوية  أ. د. أحمد بطاح  6

  جامعة الشرق األوسط  أستاذ، إدارة تربوية  أ. د. عباس الشريفي  7

  مؤتةجامعة   أستاذ، إدارة تربوية  أ. د. عبدالفتاح خليفات  8

  د. ملك الناظر  9
مساعد، إدارة أستاذ 

  تربوية
  جامعة الشرق األوسط

مدير التعليم لمنطقة  د. صابر داود 10

 جنوب عمان

 األونروا

ينظم مدير المدرسة  .36
ندوات للمعلمين يقدمھا 

مختصون في المجاالت 
  المختلفة

   

يشجع  مدير المدرسة  .37
المعلمين على إجراء 

  البحوث 
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رئيسة  وحدة تطوير  رغدة إدريسأ.  11

وتمكين  المعلمين

  المدارس

الرئاسة العامة، عمان 

 األونروا
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  أخي المعلم الفاضل ، أختي المعلمة الفاضلة:

  وبعد، تحية طيبة

يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان"مستوى توظيف مديري المدارس األساسية في وكالة الغوث 

الدولية في األردن لبرنامج القيادة من أجل المستقبل وعالقته بمستوى التنمية المهنية للمعلمين من وجهة 

ن جامعة والقيادة التربوية م نظرهم ". وذلك استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة

  الشرق األوسط.

و يسرني أن أضع بين أيديكم نسخة من االستبانتين اللتين تهدفان إلى التعرف إلى مستوى 

توظيف مديري مدارسكم لبرنامج القيادة من أجل المستقبل وعالقته بمستوى التنمية المهنية ، راجيًا منكم 

ظيف التي ترونها تعكس واقع تطبيق مديركم بمصداقية  التكرم بإبداء وجهة نظركم بمستوى التو 

وموضوعية ، ومستوى التنمية المهنية  وذلك من خالل قراءة  فقرات االستبانتين واإلجابة عنها بوضع 

  مقابل كل فقرة وحسب درجة الحكم التي تتوافق مع وجهة نظركم. )Xعالمة (

البحث العلمي ، وسيتم التعامل معها  وأود أن أبين لكم أن هذه المعلومات ستستخدم ألغراض

  بمنتهى السرية.

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام



 106 

  

  : أوًال: البيانات الشخصية

  ) في المكان المناسب الذي يطابق حالتك.xيرجى وضع إشارة (

 الجنس: -5

    ذكر

    أنثى

 المؤهل العلمي: -6

    بكالوريوس

    دراسات عليا

 الخبرة: -7

    سنوات 5أقل من  –سنة واحدة 

    سنوات 10أقل من -سنوات 5

    سنوات فأكثر 10

 المنطقة التعليمية: -8

    جنوب عمان    

    شمال عمان

    الزرقاء

   إربد

  الباحث: إبراهيم محمد خطاب
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  استبانة القيادة من أجل المستقبل 

  المعيار األول : تشكيل المستقبل

ً   الفقرة  ت   أبداً   نادراً  أحياناً   غالباً   دائما

عملية تطوير الرؤية اإلستراتيجية يقود   .1
  للمدرسة

          

            يصوغ رؤية المدرسة بعبارة واضحة   .2

يعكس الرؤية الخاصة بالمدرسة في   .3
  ممارساته اليومية

          

يعمل على ترجمة رؤية المدرسة إلى   .4
  خطط عمل متفق عليھا

          

يستنھض روح التحدي لدى المعلمين   .5
  المطلوبةلتحقيق األھداف 

          

يقود عملية التخطيط لتسھيل إحداث   .6
  التغيير 

          

ير للتغي ةفي االستجاب ريشجع االبتكا  .7
  المنشود

          

يوظف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التميز   .8
  في العمل

          

  التعليم والتعلّمالمعيار الثاني :قيادة 

يھيئ بيئة آمنة تضمن التنوع في الفرص   .9
  التعليمية للطلبة

          

            يقود عملية تطوير المنھاج في المدرسة  .10

لمخطط ا التعليم والتعلّميتابع تنفيذ برامج  .11
  لھا

          

ورة بص التعليم والتعلّميقوم جودة برامج  .12
  فعالة
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يوظف بيانات األداء الخاصة بعملية  .13
  بصورة فعالة التعليم والتعلّم

          

يوفر التكنولوجيا الحديثة لتوسيع نطاق  .14
  تجربة الطلبة التعليمية

          

  المعيار الثالث:إدارة المؤسسة التعليمية

يقوم بإدارة الموارد  المتاحة إليجاد بيئة   .15
  تعلم فاعلة 

          

يعزز مفھوم القيادة الموزعة وتفويض  .16
  السلطة

          

            المعلمينيتحرى العدالة في التعامل مع  .17

يوفر بيئة عمل تأخذ بعين االعتبار أعباء  .18
  العمل

          

يبني أنظمة تستند إلى مبدأ المشاركة في  .19
  عملية صنع القرار

          

  المعيار الرابع:قيادة فرق العمل في المجتمع المدرسي

يقدم الدعم الالزم لفرق العمل من أجل  .20
  التطوير

          

عادلة تشجع المعلمين على يقدم  ثقافة  .21
  اإلسھام بأفكارھم

          

            يقوم بإدارة النزاع بصورة إيجابية .22

يشجع  ثقافة التعلم المستدام بين أفراد  .23
  المجتمع المدرسي

          

يوفر التغذية الراجعة الالزمة لتحسين  .24
  األداء

          

            يكون على اتصال مع فرق العمل  .25

            بإنجازات فرق العمليحتفي  .26
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  المعيار الخامس: قيادة العالقات وتطويرھا مع المجتمع

يعزز الشراكة والتعاون مع موظفي  .27
  األونروا 

          

            يتواصل بشكل فاعل مع المجتمع  .28

            يقوم بدور قيادي داخل المجتمع  .29

يؤسس عالقات شراكة بين المجتمع  .30
  تعلم الطلبة والمدرسة لتعزيز

          

يبني عالقات إيجابية مع أولياء األمور  .31
  لتعزيز تعلم الطلبة

          

            يتبادل الخبرات مع المدارس المختلفة .32

  المعيار السادس :التأمل في القيادة

            يقوم أداء المدرسة بانتظام .33

            يتأمل أداءه الشخصي باستمرار  .34

يقدم أنموذجاً لثقافة تطوير األداء .35
  الشخصي 

          

            يساھم بشكل إيجابي في مجتمعات التعلم  .36

يساھم في إيجاد التالحم ضمن أفراد  .37
  المجتمع المدرسي

          

  

  استبانة التنمية المھنية

  المجال األول :التخطيط للتدريس

ً   الفقرة  ت   أبداً   نادراً  أحياناً  غالباً   دائما

يشارك  مدير المدرسة المعلمين في عملية   .1
  التخطيط للعملية التعليمية التعلمية
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يطلع مدير المدرسة  المعلمين على أھداف   .2
  التخطيط الدراسي 

          

يكلف مدير المدرسة  المعلمين بصياغة   .3
  األھداف صياغة سليمة 

          

يساعد مدير المدرسة المعلمين في التخطيط   .4
  لتوظيف التعلم النشط

          

يشجع مدير المدرسة  المعلمين على تبني   .5
  منحى التعلم الجامع عند التخطيط للدروس

          

يساعد  مدير المدرسة المعلمين في وضع   .6
  الخطط العالجية للمواد الدراسية

          

يشجع مدير المدرسة المعلمين  على   .7
  توظيف أساليب تقويم فاعلة

          

  المجال الثاني : تنفيذ المنھاج

يساعد مدير المدرسة المعلمين على تحليل   .8
  المنھاج  

          

يحث مدير المدرسة المعلمين على إثراء   .9
  المنھاج 

          

يساعد مدير المدرسة المعلمين على تكييف   .10
  المنھاج لحاجات الطلبة

          

يوفر مدير المدرسة المراجع الضرورية   .11
  لمساعدة المعلمين في تنفيذ الدروس

          

يساعد مدير المدرسة المعلمين في اختيار   .12
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Dear AEOs, 
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Mohammad Khattab. 
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