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ملخص: 
هدفت هذه �لدر��سة �إىل �لتعرف �إىل درجة ممار�سة �مل�رشفني 
يف  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  جمال  يف  �لإن�سانية  �لعلقات  �لرتبويني 
�لدر��سة  هدف  ولتحقيق  �ملعلمني،  نظر  وجهة  من  نابل�س  مدينة 
 )7( فقرة موزعة على   )49( �ملكونة من  �لدر��سة  �أد�ة  توزيع  مت 
جمالت على عينة مكونة من )269( معلما ومعلمة من معلمي 
مديرية �لرتبية و�لتعليم/ نابل�س. وقد �أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل 
�أّن درجة ممار�سة �مل�رشفني �لرتبويني �لعلقات �لإن�سانية كانت 
كبرية. كما �أ�سارت �لنتائج �إىل وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
�مل�رشفني  ممار�سة  درجة  يف   )α  =0.05( �لدللة  م�ستوى  عند 
�لإن�سانية تعزى ملتغري �جلن�س وعدم وجود  �لعلقات  �لرتبويني 
فروق ذ�ت دللة �إح�سائية تعزى للمتغري�ت )�ملوؤهل �لعلمي، نوع 
�ملوؤهل �لعلمي، �سنو�ت �خلربة( . ويف �سوء نتائج �لدر��سة �أو�سى 

�لبحث بتو�سيات خمتلفة. 
الكلمات املفتاحية: علقات �إن�سانية ، �إ�رش�ف تربوي. 

The Degree of Educational Supervisors Practice of 
Human Relations in the Educational Supervision 

in Nablus City from Teachers› Point of View

Abstract: 

This study aimed at identifying the Degree 
of educational supervisors’ practice of human 
relations in the educational supervision in Nablus 
City from teachers’ Point of View. To achieve the 
study goal, a questionnaire consisted of (49) items 
and (7) domains, was distributed over a sample of 
(269) teachers at Nablus directorate of Education. 

The study showed that there are statistical 
significant differences at (a=0.05) in the degree 
of supervisors commitment in practicing human 
relations due to gender and there are no 
statistical significant differences due to academic 
qualification, type of academic qualification and 
years of experience. A set of recommendations were 
proposed in the light of the study results. 

Key Words: Human relations, Educational 
Supervision
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مقدمة: 
�إ�رش�ف  باأنه  دللته  يف  �حلديث  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  يتميز 
�لت�سلط و�جلربوت،  يرف�س  و�أنه  �لإن�سانية،  �لروح  ت�سود علقاته 
ويحرتم �لختلف يف وجهات �لنظر، ويعرتف بالفروق �لفردية، 
�إن�سانية  علقات  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  ي�سود  �أن  يتطلب  �لذي  �لأمر 
�سوية. فالعلقات �لإن�سانية تهدف �إىل تعزيز �لعلقة �لإيجابية، 
و�إ�سباع  �ملتبادلة،  �لثقة  وتقوية  و�ملحبة،  �لألفة  جو  و�إ�ساعة 
�ملحفز  �لولء  يحقق  مما  و�لجتماعي؛  �لنف�سية  �لأفر�د  حاجات 

لزيادة �لإنتاجية. 
يف  �لإن�سانية  للعلقات  �لرتبوي  �مل�رشف  ممار�سة  تعد 
غاية �لأهمية؛ لأنها توؤدي �إىل �لر�سا �لوظيفي للعاملني، وتليف 
كثري من �ل�سلبيات �لتي �سادت �لإ�رش�ف �لرتبوي قدميا، فقد ذكر 
�أفر�د  بني  �لإن�سانية  �لعلقات  قويت  كلما  �أنه   )2005( م�ساد 
�ملجموعة �لو�حدة ��ستطاعت �أن توؤدي ر�سالتها بان�سجام وتو�فق 
وحققت �أهد�فها، فهذه �لعلقات تتبلور وتت�سكل يف �سوء �لأ�س�س 

�ل�سيكولوجية للفرد و�ملجموعة. 
وميكن �لقول �إن �أهم ما مييز نوع �لعلقات بني �مل�رشفني 
�حلديث وممار�ساته  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  و�ملعلمني يف ظل مفهوم 
تاأثريه يف  �مل�رشف  فيها  ،ي�ستمد  �إر�سادية  �إن�سانية  �أنها علقات 
�ملعلمني عن طريق تعامله �لإن�ساين معهم، ل من قوة مركزه، �أو 

�ل�سلحيات �ملخولة له. 
�لعملية  لنجاح  �ملحركة  و�ليد  �ملدبر  �لعقل  هو  �ملعلم  �إن 
ح�سلنا  للمعلم  جيد  �إعد�د  هناك  كان  فكلما  �لرتبوية،  �لتعليمية 
بالفائدة  و�ملجتمع  �لطالب  على  يعود  مميز  تربوي  عائد  على 
�ملرجوة، �إذن فهو يحتاج يف مهنته �إىل �مل�ساندة لتحقيق �لأهد�ف 
�لرتبوية. ومن هنا يربز �لدور �لهام لعملية �لإ�رش�ف �لرتبوي يف 
�حرت�م �ملعلم وتقديره ورفع �لروح �ملعنوية له، و�سد �حتياجاته 
�لأهد�ف  �لتخطيط لتحقيق  و�إ�سباعها لتحقيق ذ�ته، و�إ�رش�كه يف 
�لعمل وهذ�  �لتفاهم و�لود وحب  �لتعليمية و�لرتبوية يف جو من 

يحقق مبد�أ �لعلقات �لإن�سانية يف جمال �لإ�رش�ف �لرتبوي. 
�لعلقات  �أهمية  على   )1992( وطه  ب�ستان  �أكد  ولقد 
�لإن�سانية يف �لإ�رش�ف �لرتبوي بقولهما: �إنها تلعب دور� هاما يف 
�إثارة �لدو�فع لتحقيق �أعظم كفاية يف �لأد�ء، وتخفف وطاأة �لآلية 
ثقيل  �لعمل  �لتي جتعل  �لروتينية  و�لأ�ساليب  �لعمل  �ملفرطة يف 
وممل، وت�ساعد على �رتفاع �لروح �ملعنوية �لتي توؤدي �إىل زيادة 

يف حت�سني �لأد�ء ،وبالتايل �إىل حتقيق �لأهد�ف. 
يف  �ملرجوة  ثمارها  �لإن�سانية  �لعلقات  توؤدي  ولكي 
�لإ�رش�ف �لرتبوي، فل بد �أن تقوم على �أ�س�س، من بينها: �لإميان 
ما  �أق�سى  �إىل  �لنمو  يف  و�حلق  �سخ�سيته،  و�حرت�م  �لفرد،  بقيمة 
ت�سمح به قدر�ته وميوله و��ستعد�د�ته، و�لإميان بالعمل �جلماعي، 

و�لإميان مببد�أ �ملعاملة �لطيبة �لعادلة )�لبدري، 2008( . 
�لإد�رية  �لدر��سات  جمال  يف  �لأبحاث  نتائج  ك�سفت  ولقد 

�إ�سباع  يف  �لإن�سانية  �لعلقات  �أهمية  و�ل�سلوكية  و�لإن�سانية 
حاجات �لفرد �ل�سيكولوجية �لتي ي�سعر �لفرد بالر�سا من خللها، 
�سجر�  و�أقل  �لعمل،  على  و�إقبال  تعاونا  �أكرث  ي�سبح  وبالتايل 

ونفور� )�ل�سلوي، 2007( . 
فلقد حددت �ساهني )2003( �سبعة حماور ت�سهم يف حتقيق 
�لعلقات �لإن�سانية يف �لإ�رش�ف �لرتبوي، و�أول هذه �ملحاور هو 
وعمًل.  قول  �لأخلق  مبكارم  �لتحلي  تعني  �لتي  �حل�سنة  �لقدوة 
ولني  �جلناح  خف�س  يعني  �لذي  �لتو��سع  هو  �ملحاور  وثاين 
وثالث  �ملرء.  بها  يت�سف  �لتي  �خل�سال  �أجمل  من  وهو  �جلانب، 
�ملحاور هو �لو�سوح �لذي يعني �إعطاء �ل�سيء حقه من �لإي�ساح 
يعني  �لذي  �لت�سجيع  حمور  فهو  �ملحاور  هذه  ر�بع  �أما  و�لبيان. 
�أو �ملادية، وتوجه  �لتي ت�سبع �حلاجات �ملعنوية  �إعطاء �حلو�فز 
م�ساعدة  يعني  �لذي  �لتعاون  هو  وخام�سها  �لهدف.  نحو  �ل�سلوك 
هذه  و�ساد�س  �لذ�ت.  حتقيق  يف  حاجاتهم  �إ�سباع  على  �لأفر�د 
�إىل  للو�سول  �لآخرين  لآر�ء  ��ستطلع  �أي  �ل�سورى؛  هو  �ملحاور 
�أف�سل �حللول لأية م�سكلة قائمة. و�آخرها هو �لعدل؛ �أي �لإن�ساف 

و�إعطاء كل ذي حق حقه. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
لعل من معرفتنا ملفهوم �لعلقات �لإن�سانية، و�أبعاد هذه 
�أهمية  مدى  �إدر�ك  ن�ستطيع  و�أ�س�سها،  �أهد�فها  ومعرفة  �لعلقات، 
هذه �لعلقات يف جمال �لإ�رش�ف �لرتبوي، حيث تعد �أحد عو�مل 
�لعلمية،  �لأدبيات  يف  ذكرها  مت  كما  �لعمل  يف  و�لتفوق  �لنجاح 
�لأعمال  من  عمل  يف  �لإن�سان  تفوق  �أن  �لأدبيات  �أو�سحت  فقد 
�لذي  �لعمل  وجو  �ملختلفة،  علقاته  منها  ثلثة،  بعو�مل  يرتبط 

يعمل فيه، و�لعلقات �لإن�سانية. 
به  �ملنوطة  بالأدو�ر  قيامه  خلل  �لرتبوي-  �مل�رشف  �إن 
�ل�سلب على  �أو  �إما بالإيجاب  �لوظيفي- قد يوؤثر  من خلل عمله 
ممار�سة  م�ستوى  منها  كثرية،  �أمور  على  يعتمد  وهذ�  �ملعلمني، 

�لعلقات �لإن�سانية. 
بني  �إن�ساين  تفاعل  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  �أن  من  �لرغم  وعلى 
بق�سد  و�ملحبة  �لألفة  ت�سوده  جو  يف  و�ملعلم  �لرتبوي  �مل�رشف 
حت�سني عمليتي �لتعليم و�لتعلم ، �إل �أن �لكثري من �لدر��سات �أكدت 
�مل�رشف  بني  ما  �لإن�سانية  �لعلقات  ممار�سة  يف  ق�سور  وجود 
و�ملعلم. ومن هذه �لدر��سات در��سة �مل�ساعيد وقطي�س )2013م( 
�ل�سعودية، ودر��سة كل  �لأردن، ودر��سة �ساهني )2003( يف  يف 

من �ل�سمريي )2008( و�لأغا و�لديب )2002( يف فل�سطني. 
يف  �خللل  بع�س  وجود  جانبه  من  �لباحث  �أح�س  ولقد 
)وذلك  �لإن�سانية  للعلقات  �لرتبويني  �مل�رشفني  بع�س  ممار�سة 
وز�رة  مد�ر�س  يف  للريا�سيات  كمعلم  �ل�سابق  عمله  خلل  من 
وعدم  �ملفاجئة،  �لزيار�ت  مثل   ، �لفل�سطينية(  و�لتعليم  �لرتبية 
يف  �ملعلم  م�ساركة  وعدم  م�سبقا،  للزيارة  �ملعلم  مع  �لتخطيط 
دفرت  على  و�لرتكيز  �لر�أي،  يف  و�لتع�سب  �لقر�ر�ت،  بع�س  �تخاذ 
�أخرى  تربوية  جو�نب  و�إهمال  �لكتابية،  و�لأعمال  �لتح�سري، 
مهمة، �إىل غري ذلك من �ل�سلوكات �لتي تدل على �أن هناك خلل يف 
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م�ستوى �لعلقات �لإن�سانية بني �مل�رشف و�ملعلم. 
م�صكلتها  تتحدد  التي  الدرا�صة  هذه  جاءت  هنا  ومن 

بالأ�صئلة الآتية: 
�لعلقات  ● �لرتبويني  �مل�رشفني  ممار�سة  درجة  ما 

�لإن�سانية يف مديرية �لرتبية و�لتعليم نابل�س؟ 
هل تختلف درجة ممار�سة �مل�رشفني �لرتبويني �لعلقات  ●

�لإن�سانية يف مديرية �لرتبية و�لتعليم/ نابل�س باختلف �جلن�س، 
�ملوؤهل �لعلمي، نوع �ملوؤهل �لعلمي، �سنو�ت �خلربة؟ 

فرضيات الدراسة: 
ت�صعى الدرا�صة اإىل فح�س الفر�صيات الآتية: 

ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى �لدللة  ♦
�لعلقات  �لرتبويني  �مل�رشفني  ممار�سة  درجة  يف   )α  =0.05(
ملتغري  تعزى  نابل�س  و�لتعليم/  �لرتبية  مديرية  يف  �لإن�سانية 

�جلن�س.
ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى �لدللة  ♦

�لعلقات  �لرتبويني  �مل�رشفني  ممار�سة  درجة  يف   )α  =0.05(
ملتغري  تعزى  نابل�س  و�لتعليم/  �لرتبية  مديرية  يف  �لإن�سانية 

�ملوؤهل �لعلمي.
ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى �لدللة  ♦

�لعلقات  �لرتبويني  �مل�رشفني  ممار�سة  درجة  يف   )α  =0.05(
�لإن�سانية يف مديرية �لرتبية و�لتعليم/ نابل�س تعزى ملتغري نوع 

�ملوؤهل �لعلمي.
ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى �لدللة  ♦

�لعلقات  �لرتبويني  �مل�رشفني  ممار�سة  درجة  يف   )α  =0.05(
ملتغري  تعزى  نابل�س  و�لتعليم/  �لرتبية  مديرية  يف  �لإن�سانية 

�سنو�ت �خلربة.

أهداف الدراسة: 
�مل�رشفني  �لتعرف على درجة ممار�سة  �إىل  �لدر��سة  هدفت 
�لرتبويني يف مديرية �لرتبية و�لتعليم نابل�س �لعلقات �لإن�سانية 
�أثر  على  �لتعرف  �إىل  تهدف  كما  �لرتبوي،  �لإ�رش�ف  جمال  يف 
بع�س �ملتغري�ت يف درجة ممار�سة �مل�رشفني �لرتبويني �لعلقات 
ونوع  �لعلمي  و�ملوؤهل  �جلن�س  ملتغري�ت  تبعا  وذلك  �لإن�سانية 

�ملوؤهل �لعلمي و�سنو�ت �خلربة.

أهمية الدراسة: 
ميكن اإيجاز اأهمية هذه الدرا�صة بالنقاط الآتية: 

ممار�سة  ♦ مدى  على  �ل�سوء  ت�سليط  �لباحث  يحاول 
�لإ�رش�ف  جمال  يف  �لإن�سانية  �لعلقات  �لرتبويني  �مل�رشفني 
�لرتبوي يف مديرية �لرتبية و�لتعليم/ نابل�س.مما يوؤدي �إىل �إعد�د 
بر�مج تدريبية للم�رشفني �لرتبويني يف جمال �لعلقات �لإن�سانية.

يف  ♦ �لعلمي  �لبحث  �إثر�ء  يف  �لدر��سة  هذه  ت�سهم  قد 

�لعلقات �لإن�سانية وتطبيقاتها �لرتبوية.
تر�سد �لقائمني على �لعملية �لتعليمية بحقيقة ما يجري  ♦

يف �مليد�ن.

حدود الدراسة: 
Ú  مديرية على  �لدر��سة  هذه  تقت�رش  �ملكاين:  �ملحدد 

�لرتبية و�لتعليم- نابل�س.
Ú  ملحدد �لزماين: مت �إجر�ء هذه �لدر��سة يف بد�ية �لف�سل�

�لدر��سي �لأول من �لعام �لدر��سي 2014/ 2015م.
Ú  من عينة  على  �لدر��سة  هذه  تقت�رش  �لب�رشي:  �ملحدد 

�ملعلمني و�ملعلمات يف مديرية �لرتبية و�لتعليم يف نابل�س.

مصطلحات الدراسة: 
درجة املمار�صة: يعرفها �لربكاتي )2002( باأنها هي  ◄

جمموعة من �لأن�سطة و�لـ�سلوك �لتـي يجـب �أد�وؤهـا فـي �لوظيفـة 
�لتي  و�مل�سوؤوليات  و�ملهام  �لو�جبات  بها  ويق�سد   ، �ملعينـة 

يت�سمنها دور �ملوظف.
ويعرفها �لباحث �إجر�ئيا باأنها �ملتو�سط �حل�سابي لدرجات 

��ستجابات �أفر�د عينة �لدر��سة على �ملقيا�س �ملعد لهذ� �لغر�س.
بال�سخ�س  ◄  )2001( يعرفه �حلارثي  الرتبوي:  امل�رشف 

�لرتبيـة  جمـال  فـي  طويلة  خربة  مع  و�إد�ريًا  �أكادمييًا  �ملوؤهل 
و�لتعليم، متكنه من توىل مهمة �لإ�رش�ف �لرتبوي، وحتقيق �أهد�فه 

يف �أية مرحلة من مر�حل �لتعليم.
وز�رة  من  �ملعني  �ملوظف  باأنه  �إجر�ئيا  �لباحث  ويعرفه 
�لإ�رش�ف �لرتبوي  �لذي يكلف مبمار�سة مهمات  �لرتبية و�لتعليم 
�لنمو  على  وم�ساعدتهم  و�ملعلمات،  �ملعلمني  متابعة  خلل  من 

�مل�ستمر م�ستخدما جمموعة من �لأ�ساليب �لإ�رش�فية.
العلقات الإن�صانية عرفها �لقرين )2004( باأنها توفري  ◄

�سخ�سية  �حرت�م  على  �ملبني  �لإيجابي  و�لعاطفي  �لرتبوي  �جلو 
�لفرد، و�ملعاملة �لطيبة، و�لأخلق، و�لقيم �لإ�سلمية �ملتمثلة يف 
�سلوك �مل�رشف �لرتبوي مع من ي�رشف عليهم، ويتابعهم يف �سبيل 

حتقيق �لهد�ف �لرتبوية �ملن�سودة.
�لتفاعلت  جمموعة  باأـنها  �إجر�ئيا  �لباحث  ويعرفها 
�لإيجابية �أو �ل�سلوك �لأمثل للم�رشف �لرتبوي مع �ملعلمني، �لذين 
هم حتت �إ�رش�فه، حيث يتعامل معهم باحل�سنى من خلل �ملوقف 

�لتعليمي و�لرتبوي.
الإ�رشاف الرتبوي: عرفه عطوي )2001( باأنه جمموعة  ◄

و�لتلميذ  و�ملعلم  �لرتبوي  �مل�رشف  بها  يقوم  �لن�ساط  �أوجه  من 
ومديري �ملد�ر�س، من �أجل حتقيق �أهد�ف �لإ�رش�ف �لرتبوي، وكل 
تعاوين  ن�ساط  �إل  هو  ما  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  �أ�ساليب  من  �أ�سلوب 
من�سق ومنظم ومرتبط بطبيعة �ملوقف �لتعليمي ومتغاير بتغريه 

يف �جتاه �لأهد�ف �لرتبوية �ملن�سودة.
ويعرفه �لباحث �إجر�ئيا باأنه عملية قيادية تعاونية منظمة 
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تعنى باملوقف �لتعليمي بجميع عنا�رشه، وهو �أي�سا عملية فنية 
�لذي  �لنف�سي  و�جلو  �لرتياح  ي�سوده  �سليما  �نفعاليا  جو�  تخلق 

ي�ساعد �ملعلم على �أد�ء عمله.

الدراسات السابقة
�أجرى امل�صاعيد والقطي�س )2013( در��سة هدفت �إىل �لتعرف 
�لإن�سانية  للعلقات  �لرتبويني  �مل�رشفني  ممار�سة  درجة  �إىل 
�ل�سمالية  �لبادية  يف  �لأ�سا�سية  �ملرحلة  معلمي  نظر  وجهة  من 
�أن درجة ممار�سة �مل�رشفني  �لدر��سة  �أظهرت نتائج  بالأردن.وقد 
�ملجالت  و�أكرث  متو�سطة،  جاءت  �لإن�سانية  للعلقات  �لرتبويني 
ممار�سة �لقدوة �حل�سنة و�أقلها ممار�سة جمال �لتعاون، كم �أظهرت 
�لدر��سة عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة 
�لعلمي  �لنوع �لجتماعي و�ملوؤهل  α( تعزى ملتغري�ت   =0.05(

و�خلربة.
كما �أجرى اجلار اهلل )2011( در��سة هدفت �إىل �لك�سف عن 
و�ملعلمني  �لرتبويني  �مل�رشفني  بني  �لإن�سانية  �لعلقات  و�قع 
�إىل  �لدر��سة  وتو�سلت  �لق�سيم،  �ملعلمني مبنطقة  نظر  من وجهة 
�ملتو�سط �حل�سابي جلميع حماور �لعلقات �لإن�سانية جاء بدرجة 
متو�سطة، �أي �أن و�قع �لعلقات �لإن�سانية بني �مل�رشفني �لرتبويني 
و�ملعلمني من وجهة نظر �ملعلمني مبنطقة �لق�سيم كان متو�سطا.

�لتعرف  �إىل  هدفت  بدر��سة   )2009( ال�صواح  قام  ولقد 
و�لقيم  �لإن�سانية  للعلقات  �لرتبويني  �مل�رشفني  ممار�سة  �إىل 
�لخلقية يف تعاملهم مع �ملعلمني يف �ل�سعودية، وكان من �أبرز 
للعلقات  �لرتبويني  �مل�رشفني  ممار�سة  مدى  �أن  �لدر��سة  نتائج 
وتبني  بدرجة كبرية،  كانت  �ملعلمني  تعاملهم مع  �لإن�سانية يف 
�أنه ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �آر�ء عينة �لدر��سة حول 
مدى ممار�سة �مل�رشفني �لرتبويني يف تعاملهم مع �ملعلمني تعزى 

ملتغري�ت �لدر��سة )طبيعة �لعمل، و�سنو�ت �خلربة، و�لإ�رش�ف( .
�لتعرف  �إىل  ال�صلوي )2007( در��سة هدفت  �أجرى  يف حني 
�إىل و�قع ممار�سة م�رشيف �لعلوم �لطبيعية للعلقات �لإن�سانية يف 
�لإ�رش�ف �لرتبوي من وجهة نظر معلميهم بالطائف بال�سعودية، 
متار�س  �لإن�سانية  �لعلقات  حماور  �أن  �لدر��سة  نتائج  و�أظهرت 
بدرجة مرتفعة عد� حمور �لتعاون بدرجة متو�سطة، ويوجد فروق 
��ستجابات  على  و�خلربة  �ملوؤهل  ملتغري  �ح�سائية  دللة  ذ�ت 

معلمي �لعلوم �لطبيعية على حماور �لعلقات �لن�سانية.
�إىل  �لتعرف  �إىل  هدفت  در��سة   )2008( ال�صمريي  و�أجرى 
من  �لعلجي  للإ�رش�ف  �لإجنليزية  �للغة  م�رشيف  ممار�سة  مدى 
�حلكومية  �ملد�ر�س  يف  �لإجنليزية  �للغة  معلمي  نظـر  وجهة 
قـام  �لدر��سة  �أهد�ف  ولتحقيق   ، تطويره  و�سبل  غزة  مبحافظات 
عن  وللإجابة  �لتحليلي،  �لو�سفي  �ملنهج  با�ستخد�م  �لباحث 
�أ�سئلة �لدر��سة مت ت�سميم ��ستبانة مكونة من )71( فقرة موزعة 
 ، �ملعلم  مع  �ن�سانية  علقات  )�إقامـة  هـي  جمالت   )6( على 
عملية  حتليل  �لتدري�س،  عملية  ملحظة   ، للتخطيط  �لجتماع 
�لتدري�س، �لجتماع �لبعدي، حتليل ما بعد �لجتماع( .وكان من 
نتائج �لدر��سة �أن جمال » �إقامة علقات �إن�سانية مع �ملعلم » قد 

�حتل �ملرتبة �ل�ساد�سة مبتو�سط ح�سابي )3.04 %( ووزن ن�سبي 
)60.83%( مما يدل على �أن �إقامة �مل�رشفني علقات ودية مع 
�ملعلم كانت ب�سورة لي�ست مر�سية، ولقد عز� �لباحث هذه �لنتيجة 
�للغة  م�رشيف  كاهل  على  و�ملهنية  �لإد�رية  �لأعباء  كرثة  �إىل 
�إن�سانية  علقات  �إقامـة  �إىل  ينظـرون  جعلهـم  لرمبا  �لإجنليزية، 

�جتماعية �أمر ثانوي مع معلميهم.
ولقد قامت �صاهني )2003( باإجر�ء در��سة هدفت �إىل معرفة 
�لرتبوي،  �لإ�رش�ف  جمال  يف  �لإن�سانية  �لعلقات  تطبيق  مدى 
مل�رشفات �لعلوم �لطبيعية من وجهة نظر معلمات �لعلوم باملرحلة 
�لدر��سة على عينة  �ملكرمة، حيث طبقت  �ملتو�سطة مبنطقة مكة 
مكونة من )606( معلمات ، و�أظهرت نتائج �لدر��سة على �أن هناك 
�سلبيات تعوق �أد�ء �ملعلمني، منها: �لق�سور يف ممار�سة �لعلقات 

�لإن�سانية من قبل �مل�رشفني �لرتبويني.
�إىل  �لتعرف  �إىل   )2002( والديب  الأغا  در��سة  هدفت  كما 
�ملهام �لتي يقوم بها �مل�رشف �لرتبوي يف فلـ�سطني فـي تطـوير 
�مل�رشف  ممار�سة  مدى  على  و�لوقوف  �لفل�سطيني،  �ملعلم  �أد�ء 
�لرتبوي للمهام �لإ�رش�فية، وذلك من خلل ��سـتطلع �آر�ء كل من 
غزة. حمافظات  يف  �لرتبويني  و�مل�رشفني  و�ملديرين  �ملعلمني 

ولتحقيق هذه �لدر��سة قام �لباحثـان با�ستخد�م �ملنهج �لو�سفي 
�لتحليلي م�ستعينني با�ستبانة تتكون من )91( فقرة موزعة على 
�لتدري�س  طرق  و  �لعلمية  و�ملادة  �لتخطيط  هـي:  جمالت  �ستة 
و�لتقومي.و�أظهرت  �لإن�سانية  و�لعلقات  �لإ�رش�فية  و�لزيار�ت 
و�مل�رشفني  و�ملديرين  �ملعلمني  بني  �تفاقًا  هناك  �أن  �لدر��سة 
�لرتبـوي يعمل على حث �ملعلم على  �أن �مل�رشف  �لرتبويني على 
�لتخطيط ملو�سوع �لدر�س وربط هذه �ملو�سوعات بحياة �لطلب 
�لزيار�ت  جمال  يف  ق�سور�ً  هناك  �أن  �لدر��سة  و�أظهرت  كما   K
م�ساهمة  عـدم  مثـل:  �لإ�رش�فية،  �ملهام  بع�س  ويف  �ل�سفية 
لهذ�  �ملعلمني  وت�سجيع  �لإبد�عي  �لتخطيط  يف  �لرتبوي  �مل�رشف 
�لنوع من �لتخطيط، و�أن �مل�رشف �لرتبوي ل يطلع �ملعلمني على 
كل ما هو جديد من مو�د بحثية وجملت ذ�ت �لعلقة، ول يـزود 

�ملعلمني باأدو�ت تقومي خا�سة تر�عي ذوي �حلاجات �خلا�سة.
و�أجرى داير )Dyer, 2002( در��سة هدفت �لتعرف �إىل مدى 
م�ساهمات �لقيادة �لتي تبنى على مفهوم �لعلقات �لإن�سانية مع 
�لآخرين وفو�ئدها، وكان من �أبرز نتائج �لدر��سة �لتاأكيد على �أن 
يكون �لقائد ملما مبفهوم �لعلقات �لإن�سانية ك�سلوك يتبناه د�خل 
�لعمل، و�أن يهتم �لقائد بالبحث عن كل ما هو جديد يف �لعلقات 

�لإن�سانية ليبقى على �ت�سال مع عمليات �لتجديد و�لتطوير.
و�سعت در��سة مالكوم )Malcom, 2001( �إىل �لوقوف على 
لأع�ساء  �لتنظيمي  �لأد�ء  على  �لإن�سانية  �لعلقات  عو�مل  تاأثري 
هيئة �لتدري�س بجامعة كالورينا، و�أظهرت نتائج �لدر��سة �أن هناك 
علقة ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لعلقات �لإن�سانية وتدين م�ستوى 
�إيجابية بني  ذ� دللة  �أثر�  و�أن هناك  �لتنظيمي باجلامعة،  �لأد�ء 
�لعلقات �لإن�سانية �لإيجابية و�رتفاع م�ستوى �لأد�ء بني �أع�ساء 
هيئة  �أع�ساء  بني  �لعلقة  مر�جعة  خلل  ومن  �لتدري�س،  هيئة 
�لنمو يف  �لأد�ء �مل�ستقبلي تبني تاأثر م�ستويات  �لتدري�س ومعدل 
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�لعلقات �لإن�سانية بوجود مناخ �إيجابي يف �لعمل.

الطريقة واإلجراءات: 

منهج الدراسة: 

�تبع �لباحث �ملنهج �لو�سفي، ملنا�سبته طبيعة هذه �لدر��سة، 
حيث مت جمع �لبيانات من خلل ��ستبانة هدفت �إىل �لتعرف �إىل 
درجة ممار�سة �مل�رشفني �لرتبويني �لعلقات �لإن�سانية يف جمال 

�لإ�رش�ف �لرتبوي يف مدينة نابل�س من وجهة نظر �ملعلمني.

جمتمع الدراسة: 

يف  و�ملعلمات  �ملعلمني  جميع  من  �لدر��سة  جمتمع  تكون 
منهم  ومعلمة،  معلما   )1380( عددهم  و�لبالغ  نابل�س  مديرية 
 /2014 �لدر��سي  �لعام  يف  معلمة   )730( و  معلما   )650(

2015م.

عينة الدراسة: 

ما  �أي  ومعلمة  معلما   )269( من  �لدر��سة  عينة  تكونت 
ن�سبته 20 % من جمتمع �لدر��سة، ومت �ختيارهم بطريقة �لعينة 
�لع�سو�ئية �لب�سيطة.ولقد مت حتديد حجم �لعينة با�ستخد�م معادلة 

روبرت ما�سون و�لتي معادلتها كما ياأتي )�لطائي، 2002( : 

حيث �إن: 
M : حجم �ملجتمع 

S : �لدرجة �ملعيارية �ملقابلة مل�ستوى �لدللة )0.95( �أي 
ق�سمة ن�سبة �خلطاأ 0.05 على 1.96

P : ن�سبة تو�فر �خلا�سية وهي )0.50( 
q : �لن�سبة �ملتبقية من �خلا�سية وهي )0.50( 

و�جلدول )1( يبني توزيع عينة �لدر��سة ح�سب متغري�تها.
الجدول )1( 

توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها

الن�صبة املئوية %التكراراملتغري

اجلن�س

45 %121ذكر

55 %148�أنثى

100 %269�ملجموع

املوؤهل العلمي

10 %27دبلوم

79.6 %214بكالوريو�س

28 %28در��سات عليا

100 %269�ملجموع

نوع املوؤهل العلمي

36.4 %98علوم علمية

63.6 %171علوم �ن�سانية

100 %269�ملجموع

�صنوات اخلربة

13.4 %36�أقل من 5 �سنو�ت

47.2 %127من 5 – 15 �سنة

39.4 %106�أكرث من 15 �سنة

100 %269�ملجموع

أداة الدراسة: 
قام �لباحث بتطوير ��ستبانة ، وذلك وفقًا للخطو�ت �لآتية: 

Ú  مبو�سوع �ل�سلة  ذ�ت  �ل�سابقة  �لدر��سات  مر�جعة 
�لدر��سة.
Ú  ، )2007( لإفادة من بنود ��ستبانة �ل�سلوي وجمالتها�

و��ستبانة �ساهني )2003( �لو�ردة يف در��ستهما، وذلك بالإ�سافة، 
�أو �حلذف، �أو �لتعديل لبع�س �لفقر�ت.

Ú .لأخذ باآر�ء �ملحكمني �لذين قامو� بتحكيم �ل�ستبانة�
يتعلق  �لأول  �جلزء  جز�أين:  من  �ل�ستبانة  تكونت  وقد 
 )49( من  تكون  �لثاين  و�جلزء  للم�ستجيب،  �ل�سخ�سية  بالبيانات 

فقرة موزعة على �سبعة جمالت وهي مو�سحة يف �جلدول )2( : 
الجدول )2( 

توزيع فقرات االستبانة على المجاالت السبعة

عدد الفقراتاملجالرقم املجال

7�لقدوة �حل�سنة�ملجال �لأول

8�لتو��سع�ملجال �لثاين

6�لو�سوح�ملجال �لثالث 

9�لت�سجيع�ملجال �لر�بع 

7�لتعاون�ملجال �خلام�س

7�ل�سورى�ملجال �ل�ساد�س

5�لعدل�ملجال �ل�سابع

49املجموع
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درجة  لتحديد  �خلما�سي  ليكرت  مقيا�س  �لباحث  و�عتمد 
جمال  يف  �لإن�سانية  �لعلقات  �لرتبويني  �مل�رشفني  ممار�سة 
�ملعلمني  نظر  وجهة  من  نابل�س،  مدينة  يف  �لرتبوي  �لإ�رش�ف 
�لآتية  �لأوز�ن  �أعطيت  �ل�ستجابة على �ملقيا�س، حيث  من خلل 
متو�سطة=3،  درجة  كبرية=4،  درجة   ،5= جد�  كبرية  )درجة 

درجة قليلة=2، درجة قليلة جد�=1( .
ولقد مت حتديد قيمة فئات املقيا�س اخلما�صي املتدرج كما 

ياأتي: 
Ú �1.8 درجة قليلة جد –  1
Ú  2.6 درجة قليلة –  1.81
Ú  3.4 درجة متو�سطة –  2.61
Ú  4.2 درجة كبرية –  3.41
Ú �5 درجة كبرية جد –  4.21

صدق األداة: 

مت عر�س �ل�ستبانة على جمموعة من �ملحكمني �ملخت�سني، 
وقد طلب من �ملحكمني �إبد�ء �لر�أي يف فقر�ت �ل�ستبانة من حيث 
و�نتمائها  منا�سبتها  ومدى  �للغوية،  ودقتها  �لفقر�ت،  �سياغة 
�أو حذفها لعدم  �أو تعديل �سياغتها  �إما باملو�فقة  للمجال، وذلك 
فقر�ت  حتكيم  عملية  يف  �لأغلبية  بر�أي  �لأخذ  مت  ولقد  �أهميتها، 
�لأد�ة، بحيث �أ�سبحت �ل�ستبانة يف �سورتها �لنهائية مكونة من 

)49( فقرة لكل منها خم�سة بد�ئل.

ثبات األداة: 

لقد مت ��ستخر�ج معامل �لثبات لفقر�ت �ل�ستبانة، با�ستخد�م 
 )3( و�جلدول   ،  )Chronbach Alpha( �ألفــا  كرونبـــاخ  معادلــة 

يبني معاملت �لثبات لكل جمال معامل �لثبات �لكلي: 
الجدول )3( 

معامات الثبات لاستبانة ومجاالتها

معامل الثباتا�صم املجالرقم املجال

0.881�لقدوة �حل�سنة�ملجال �لأول

0.889�لتو��سع�ملجال �لثاين

0.880�لو�سوح�ملجال �لثالث 

0.909�لت�سجيع�ملجال �لر�بع 

0.863�لتعاون�ملجال �خلام�س

0.814�ل�سورى�ملجال �ل�ساد�س

0.923�لعدل�ملجال �ل�سابع

املجال الكلي
0.970جميع فقرات ال�صتبانة

من  جمال  لكل  �لثبات  معامل  �أن   )3( �جلدول  من  يلحظ 

بدرجة  جاء  �لكلي  �لثبات  معامل  و�أن  منا�سبا،  كان  �ملجالت 
قيما  �لثبات  ملعاملت  �لقيم  هذه  وتعترب   ،  )0.970( عالية 

مرتفعة ت�سمح بتطبيق �لأد�ة.

متغريات الدراسة: 

ت�صمنت الدرا�صة املتغريات الآتية: 

Ú  :ملتغري�ت �مل�ستقلة�
�جلن�س: وله فئتان )ذكر، �أنثى(  -
)دبلوم،  - م�ستويات  ثلثة  وله  �لعلمي:  �ملوؤهل 

بكالوريو�س، ماج�ستري فاأعلى( .
علوم  - علمية،  )علوم  م�ستويان  له  �لعلمي:  �ملوؤهل  نوع 

�إن�سانية( .
�سنو�ت �خلربة: ولها ثلثة م�ستويات )�أقل من 5 �سنو�ت،  -

من 5 - 15 �سنة ، �أكرث من 15 �سنو�ت( .
Ú  :ملتغري �لتابع�
درجة ممار�سة �مل�رشفني �لرتبويني �لعلقات �لن�سانية. -

املعاجلات اإلحصائية: 

برنامج  ��ستخد�م  مت  �إح�سائيا  �لبيانات  معاجلة  �أجل  من 
ح�سائية �ملحو�سب )SPSS( وذلـك با�ستخد�م �ملعاجلات  �حلزم �لإ

تية:  ح�سائية �لو�سفية و�لتحليلية �لآ �لإ
�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية. -
- . )T- test( للعمليات �مل�ستقلة )ختبار )ت� 
- One Way ANOVA حادي تحليل �لتباين �لأ

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

درجة  ◄ ما  �لأول:  �لدر��سة  ب�سوؤ�ل  �ملتعلقة  �لنتائج 
مديرية  يف  الإن�صانية  العلقات  الرتبويني  امل�رشفني  ممار�صة 

الرتبية والتعليم/ نابل�س من وجهة نظر املعلمني؟ 

�حل�سابية،  �ملتو�سطات  ��ستخر�ج  مت  �ل�سوؤ�ل  عن  وللإجابة 
و�لنحر�فات �ملعيارية لفقر�ت درجة ممار�سة �مل�رشفني �لرتبويني 
ممار�سة �لعلقات �لإن�سانية يف مديرية �لرتبية و�لتعليم/ نابل�س 

جلميع جمالت �لدر��سة �ل�سبعة.
و�جلد�ول من )4( - )17( تبني هذه �لنتائج.

Ú اأول: جمال القدوة احل�صنة
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الجدول )4( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال األول المتعلقة بالقدوة الحسنة

رقم 
املتو�صط�لفقرةالفقرة

�حل�سابي
النحراف
�ملعياري

درجة
�لتقدير

1
يطبق �لآد�ب �لدينية يف مظهره 

كبرية4.100.708وفعله.

كبرية3.710.836ي�سدق �لقول عند �لتعامل معنا.2

كبرية3.730.735يتحكم يف �نفعالته وقت �لغ�سب.3

4
يعد مرجعًا لنا فيما ي�سكل علينا يف 

كبرية3.550.982مادة �لتخ�س�س.

5
يتقيد مبا يقوله لنا يف جميع 

متو�سطة3.360.911�ملو�قف.

كبرية3.520.945يوؤثر �إيجابيا يف حت�سني �أد�ئنا.6

كبرية3.810.867يخل�س يف �لعمل.7

كبرية3.680.657الدرجة الكلية

�لكلية  �لدرجة  �أن   )4( �جلدول  يف  �لو�ردة  �لنتائج  ت�سري 
يف  �لإن�سانية  �لعلقات  �لرتبويني  �مل�رشفني  ممار�سة  لدرجة 
يف  �ملعلمني  نظر  وجهة  من  نابل�س  و�لتعليم/  �لرتبية  مديرية 
جمال �لقدوة �حل�سنة قد حّققت م�ستوى كبري�، ومبتو�سط ح�سابي 
�لدينية  �لآد�ب  )يطبق  ون�سها   )1( �لفقرة  حازت  وقد   ،  )3.68(
يف مظهره وفعله( على �أعلى متو�سط ح�سابي وهو )4.10( وهي 
درجة كبرية، يف حني جاءت �لفقرة )5( ون�سها )يتقيد مبا يقوله 
)3.36( وهي  متو�سط ح�سابي  �أقل  على  �ملو�قف(  لنا يف جميع 

درجة متو�سطة.
ويعزو �لباحث نتيجة �لدرجة �لكلية ملجال �لقدوة �حل�سنة 
�إىل �لتز�م �مل�رشفني �لرتبويني بفل�سفة �ملجتمع �لذي يعي�سون فيه، 
وهي �لفل�سفة �ملنبثقة من �لتعاليم �لدينية وما يت�سمنه �لدين من 
فامل�رشف  �لعمل،  يف  و�لإخل�س  �لقول،  و�سدق  حميدة،  �أخلق 
هو من �أحوج �لنا�س �إىل �لتز�م هذ� �خللق يف و�قع حياته، ف�سًل 
يحتذى  قدوة  لأنه  وذلك  �خللق؛  هذ�  منه  يتطلب  �لذي  عمله  عن 
به.  وهذه �لنتيجة تتفق مع در��سة �مل�ساعيد و�لقطي�س )2013( 
�لتي �أكدت �أن درجة ممار�سة �مل�رشفني �لرتبويني بتطبيق �لآد�ب 

�لدينية كانت مرتفعة.
Ú ثانيا: جمال التوا�صع

الجدول )5( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التواضع

املتو�صط الفقرةالرتتيب
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
التقدير

4.400.714يتعامل معنا باحرت�م8
كبرية 

جد�

4.420.696يبادرنا بالتحية9
كبرية 

جد�

املتو�صط الفقرةالرتتيب
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
التقدير

10
يهتم بالتعارف �إذ� مل ي�سبق لنا �أن 

كبرية4.070.861تعرفنا عليه.

11
ل يظهر تفوقه )�ملهني �أو �لعلمي 

كبرية3.680.948�أو �لوظيفي( علينا.

12
يتنازل عن بع�س �متياز�ته يف 

متو�سطة3.370.963حدود �ل�سالح �لعام.

كبرية3.410.941ياأخذ باآر�ئنا ويتبنى �أفكارنا13

14
يعتذر �إذ� بدر منه ما يدعو 

كبرية3.521.035للعتذ�ر

كبرية3.800.654مرن يف تعامله معنا.15

كبرية3.830.672الدرجة الكلية

لدرجة  �لكلية  �لدرجة  �أن   )5( �جلدول  نتائج  من  يت�سح 
مديرية  يف  �لإن�سانية  �لعلقات  �لرتبويني  �مل�رشفني  ممار�سة 
م�ستوى  حّققت  قد  �لتو��سع  جمال  يف  نابل�س  و�لتعليم  �لرتبية 
كبري� ، ومبتو�سط ح�سابي مقد�ره )3.83( ، وقد حازت �لفقرة )9( 
 )4.42( ح�سابي  متو�سط  �أعلى  على  بالتحية(  )يبادرنا  ون�سها 
ون�سها   )12( �لفقرة  جاءت  حني  يف  جد�،  كبرية  درجة  وهي   ،
�أقل  �لعام( على  �ل�سالح  �متياز�ته يف حدود  )يتنازل عن بع�س 

متو�سط ح�سابي )3.68( وهي درجة متو�سطة.
ملجال  �ملرتفعة  �لكلية  �لدرجة  نتيجة  �لباحث  ويعزو 
�لتو��سع �إىل �أن �متلك �مل�رشفني �لرتبويني �لقدرة على مهار�ت 
�لت�سال و�لتو��سل، وذلك بحكم طبيعة عملهم �لذي يتطلب منهم 
�لنتيجة  �لباحث  يعزو  �ملعلمني.وكما  مع  �سلة  على  يكونو�  �أن 
�لذي  �لتوجيهي  عملهم  بحكم  �لرتبويني  �مل�رشفني  �أن  �إىل  كذلك 
�لزمالة  بروح  يتعاملون  فاإنهم  باملعلمني،  �لت�سال  يقت�سي 
�إىل �ملحافظة على علقات طيبة مع  مع �ملعلمني حيث ي�سعون 
ول  مبرونة،  معهم  ويتعاملون  �لحرت�م،  ويبادلونهم  �ملعلمني 

يظهرون غ�سبا نحوهم.
Ú ثالثا: جمال الو�صوح

الجدول )6( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الوضوح

املتو�صطالفقرةالرتتيب
�حل�سابي

النحراف
�ملعياري

درجة
�لتقدير

16
يحدد �لأهد�ف �لرتبوية �لتي 

كبرية3.870.794ي�سعي لتحقيقها

17
يحدد �أ�ساليب �لتقومي 

كبرية3.750.839�مل�ستخدمة يف تقومي �ملعلم

كبرية3.660.838يحدد ما يريده بدقة.18

19
غري متناق�س يف توجهاته يف 

كبرية3.450.948�ملو�قف �ملت�سابهة.

20
يبتعد عن �ل�رشية �لز�ئدة عن 

كبرية3.470.883حاجة �لعمل.
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املتو�صطالفقرةالرتتيب
�حل�سابي

النحراف
�ملعياري

درجة
�لتقدير

21
يحدد �لإجر�ء�ت �لتنفيذية 

كبرية3.610.868للعمل مع �ملعلمني.

كبرية3.640.677الدرجة الكلية

لدرجة  �لكلية  �لدرجة  �أن  �إىل   )6( �جلدول  نتائج  ت�سري 
مديرية  يف  �لإن�سانية  �لعلقات  �لرتبويني  �مل�رشفني  ممار�سة 
م�ستوى  حّققت  قد  �لو�سوح  جمال  يف  نابل�س  و�لتعليم/  �لرتبية 

كبري� ، ومبتو�سط ح�سابي مقد�ره )3.64( ،
ملجال  �ملرتفعة  �لكلية  �لدرجة  نتيجة  �لباحث  ويعزو 
�لو�سوح �إىل �أن غالبية �مل�رشفني �لرتبويني هم من حملة �سهاد�ت 
حتديد  على  �لقدرة  لديهم  يكون  لذ�  �لرتبية،  يف  �لعليا  �لدر��سات 
غام�سة،  تكون  ول  بو�سوح  حتقيقها  �إىل  ي�سعون  �لتي  �لأهد�ف 
فهم ي�سريون �سمن �أ�س�س و��سحة وحمددة، و�سمن خطة حتددها 
وز�رة �لرتبية و�لتعليم بطريقة مهنية ولي�ست ع�سو�ئية، وهذ� ما 
 )1990( �جلحديل  در��سة  مثل  �لدر��سات،  من  �لكثري  عليه  �أكدت 

ودر��سة �ل�سلوي )2007( .
Ú رابعا: جمال الت�صجيع

الجدول )7( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التشجيع

املتو�صط الفقرةالرتتيب
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
التقدير

22
يحفزنا على �لبتكار و�لتجديد 
يف �لو�سائل �لتعليمية وطر�ئق 

�لتدري�س
كبرية3.870.934

23
يثنى على �ملعلم �لذي ي�ستحق 

كبرية3.671.054�لثناء �أمام زملئه وروؤ�سائه

24
يوجه لنا خطابات �سكر عندما 

متو�سطة3.221.223ن�ستحق ذلك

25
يدعم فر�س �لنمو �ملهني 

كبرية3.451.027للمعلمني �ملتميزين

26
ي�رشح بالإيجابيات يف �سجل 

كبرية3.750.963�لزيارة

27
يلمح بال�سلبيات بطريقة 

كبرية3.680.912موؤدبة يف �سجل �لزيارة

28
ي�سجعنا على �إجر�ء �لبحوث 

كبرية3.520.929�لرتبوية.

29
ي�سجعنا على متابعة 

متو�سطة3.031.016�لدر��سات �لعليا.

30
مينحنا فر�سا لل�سرت�ك 

كبرية3.400.978بور�سات �لعمل �لتخ�س�سية.

كبرية3.510.767الدرجة الكلية

لدرجة  �لكلية  �لدرجة  �أن  �إىل   )7( �جلدول  نتائج  ت�سري 
مديرية  يف  �لإن�سانية  �لعلقات  �لرتبويني  �مل�رشفني  ممار�سة 

م�ستوى  حّققت  قد  �لو�سوح  جمال  يف  نابل�س  و�لتعليم/  �لرتبية 
كبري� ، ومبتو�سط ح�سابي مقد�ره )3.51( .

�لرتبويني  �مل�رشفني  �أن  �إىل  �لنتيجة  هذه  �لباحث  ويعزو 
يقومون بت�سجيع �ملعلمني على تقدمي �بد�عاتهم و�إظهار مو�هبهم 
على  و�لإبقاء  �ملتميزين،  �ملعلمني  على  و�لثناء  �لتدري�سية، 

ن�ساطهم.
كما ي�سري �جلدول )7( �إىل �أن �لفقرة )29( �لتي تن�س على 
)ي�سجعنا على متابعة �لدر��سات �لعليا( قد حازت على �أقل متو�سط 
�مل�رشفني  بع�س  �أن  �إىل  �لنتيجة  �لباحث  ويعزو   )3.03( وهو 
�لنمو �ملهني لدى �ملعلمني لتطوير  �لرتبويني تقل عندهم تنمية 
يعتقدون  لأنهم  عليا؛  �سهاد�ت  على  للح�سول  �أكادمييا  �ملعلمني 
دعم  م�سدر  يوجد  ول  للمعلمني،  ماديا  مكلفة  تكون  رمبا  �أنه 

لتكملة �لدر��سات �لعليا للمعلمني.
Ú خام�صا: جمال التعاون

الجدول )8( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال التعاون

املتو�صط الفقرةالرتتيب
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
التقدير

31
يوؤمن لنا و�سائل كافية 

للت�سال به )جو�ل، �إمييل، 
مو�قع �لتو��سل �لجتماعي( 

كبرية3.491.142

32
ينظم �لعلقات بيننا وبني 

متو�سط3.401.016�إد�رة �ملدر�سة.

33

يتعاون يف كل ما من �ساأنه 
رفع �مل�ستوى و�لأد�ء عن 
طريـق �أ�سـاليب لإ�رش�ف 

�حلديثة

كبرية3.410.991

34

يعقد �جتماعات دورية 
خارج �ملدر�سة ملعاجلة 
�مل�سكلت �لتي تعتـر�س 

�ملعلمني.

متو�سط3.001.094

35
ي�سعى لتوثيق �لعلقة 

و�إقامة �لتعاون بني 
�ملعلمني.

متو�سط3.321.653

36
يدعم �ملناخ �ليجابي 

)�لفيزيقي و�لنف�سي( لإجناح 
�لعمل �لرتبوي.

متو�سطة3.261.034

37
ي�رشكنا يف �لتخطيط 
�ل�سنوي ملادة �لعلوم 

�لطبيعية
متو�سطة2.871.138

متو�سطة3.250.868الدرجة الكلية

لدرجة  �لكلية  �لدرجة  �أن   )8( �جلدول  نتائج  من  يت�سح 
مديرية  يف  �لإن�سانية  �لعلقات  �لرتبويني  �مل�رشفني  ممار�سة 
درجة  حّققت  قد  �لتعاون  جمال  يف  نابل�س  و�لتعليم/  �لرتبية 

متو�سطة ومبتو�سط ح�سابي مقد�ره )3.25( .
باأن  �لتعاون  �لكلية ملجال  �لدرجة  نتيجة  �لباحث  ويف�رش 
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و�لفنية  �لإد�رية  �لأعباء  من  �لكثري  لديهم  �لرتبويني  �مل�رشفني 
�مللقاة على عاتقهم، كما �أن كل م�رشف تربوي لديه كم كبري من 
�ملعلمني �لذين يتابعهم، بحيث ل ي�ستطيع �مل�رشف زيارة �ملعلم 
�سعوبة  هناك  يجعل  مما  �لدر��سي،  �لعام  خلل  و�حدة  مرة  �إل 
�لنتيجة تتفق مع در��سة �ل�رشمان  �لتعاون ما بينهما، وهذه  يف 

)1991( ، ودر��سة �مل�ساعيد )2013( .
Ú صاد�صا: ال�صورى�

الجدول )9( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الشورى 

املتو�صط الفقرةالرتتيب
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
التقدير

منخف�سة2.141.267يخطط معنا قبل زيارته لنا38

39
يجل�س معنا على �إنفر�د لأخذ ما 

متو�سطة3.352.133لدينا من �قرت�حات

40
ي�ست�سرينا يف �لأمور �لعلمية 

متو�سطة2.931.158و�لرتبوية

41
ي�رشكنا يف �سنع �لقر�ر�ت 

متو�سطة2.691.171وتنفيذها.

42
يتيح لنا حرية �ملناق�سة يف 

عالية3.431.069�لجتماعات.

متو�سطة3.091.163ياأخذ �آر�ئنا بعني �لعتبار.43

متو�سطة3.321.124ل يتع�سب لر�أيه44

متو�سطة2.990.923الدرجة الكلية

لدرجة  �لكلية  �لدرجة  �أن   )9( �جلدول  نتائج  من  يت�سح 
مديرية  يف  �لإن�سانية  �لعلقات  �لرتبويني  �مل�رشفني  ممار�سة 
درجة  حّققت  قد  �ل�سورى  جمال  يف  نابل�س  و�لتعليم/  �لرتبية 

متو�سطة ومبتو�سط ح�سابي مقد�ره )2.99( .
�أن طبيعة عمل �مل�رشفني  �إىل  �لنتيجة  �لباحث هذه  ويعزو 
�لزيار�ت  طابع  تاأخذ  �لأغلب  يف  هي  فل�سطني،  يف  �لرتبويني 
�لفجائية، بحيث ل ي�ست�سريون �ملعلمني مبوعد زيارتهم لهم؛ مما 
يجعل �لزيارة وكاأنها تاأخذ �لطابع �لقدمي �لتقليدي يف �لإ�رش�ف، 
كل  يتابعهم  �لذين  �ملعلمني  من  �لكبري  �لكم  وب�سبب  �أنه  كما 
م�رشف، فاإنه ل يجد �لوقت �لكايف من �أجل �أن ي�ساور كل معلم يف 

�سوؤونه �لرتبوية و�لتعليمية.
Ú صابعا: العدل�

الجدول )10( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال العدل 

املتو�صط الفقرةالرتتيب
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
التقدير

45
ي�ساوي بني �ملعلمني يف 

متو�سطة3.29269�ملعاملة و�حلقوق و�لو�جبات

املتو�صط الفقرةالرتتيب
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
التقدير

46
ير�عي �لقدر�ت و�لإمكانيات 

�ملتوفرة عندما يطلب منا �لقيام 
بعمل ما.

متو�سطة3.33269

47

يتحرى �لدقة و�لو�قعية ودر��سة 
جميع �أبعاد �مل�سكلة قبل 

�إ�سد�ر �لأحكام عند مناق�سته 
للم�سكلت �ملدر�سية

متو�سطة3.35269

48
تقريب وجهات �لنظر �ملعلمني 
متو�سطة3.37269عند �لختلف يف مهام �لعمل

49
يرجع �إىل �حلق �إذ� تبني �أنه 

متو�سطة3.22269على خطاأ

متو�سطة3.310.945الدرجة الكلية

لدرجة  �لكلية  �لدرجة  �أن   )10( �جلدول  نتائج  من  يت�سح 
مديرية  يف  �لإن�سانية  �لعلقات  �لرتبويني  �مل�رشفني  ممار�سة 
درجة  حّققت  قد  �لعدل،  جمال  يف  نابل�س  و�لتعليم/  �لرتبية 
�لباحث  .ويعزو   )3.31( مقد�ره  ح�سابي  ومبتو�سط  متو�سطة، 
�لنتيجة �إىل �أن بع�س �مل�رشفني �لرتبويني لهم علقات �جتماعية، 
و�سخ�سية مميزة مع بع�س �ملعلمني خارج نطاق �ملدر�سة )�سد�قة 
�أو تف�سيل لبع�س �ملعلمني، وهذ�  �أو قر�بة( ، مما ي�سبب حماباة 
كفيل باأن يخلق �لتوتر، وعدم �لن�سجام، و�لبغ�ساء بني �مل�رشف 

و�ملعلم .
وهذه �لنتيجة حتتلف مع در��سة �ل�سلوي )2007( ، ودر��سة 
�ل�رشفات )2001( ، �لتي �أكد كل منهما على �رتفاع م�ستوى �لعدل 

عند �مل�رشفني �لرتبويني.
Ú ثامنا: جميع املجالت

الجدول )11( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع المجاالت

املتو�صط املجالرقم املجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
التقدير

كبرية3.68400.65738�لقدوة �حل�سنة�لول

كبرية3.83270.67246�لتو��سع�لثاين

كبرية3.63570.67675�لو�سوح�لثالث

كبرية3.51140.76694�لت�سجيع�لر�بع

متو�سطة3.25010.86802�لتعاون�خلام�س

متو�سطة2.99310.92279�ل�سورى�ل�ساد�س

متو�سطة3.31080.94525�لعدل�ل�سابع

كبرية3.470.669الدرجة الكلية

جلميع  �لكلية  �لدرجة  �أن   )11( �جلدول  نتائج  من  يت�سح 
�ملجالت فقد حّققت م�ستوى كبري� مبتو�سط ح�سابي )3.47( �أي 
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�لإن�سانية  �لعلقات  مبمار�سة  ملتزمون  �لرتبويني  �مل�رشفني  �أن 
يف جمال �لإ�رش�ف �لرتبوي.ويعزو �لباحث �لنتيجة �إىل �أن وز�رة 
�لرتبويني  �مل�رشفني  باختيار  تقوم  �لفل�سطينية  و�لتعليم  �لرتبية 
كبرية  جمموعة  قبل  من  حمددة  علمية  ومعايري  �أ�س�س،  �سمن 
�لإ�رش�ف، ويخ�سعون ملقابلت  لوظيفة  �ملتقدمني  �ملعلمني  من 
�لوز�رة  �أن  كما   ، منهم  �لأف�سل  �ختيار  يتم  بحيث  و�متحانات 
تقوم بعقد دور�ت للم�رشفني ب�سكل دوري، مثل: مهار�ت �لت�سال 
تركز  �لتي  �لرتبوي  �لإ�رش�ف  يف  �حلديثة  و�لنظريات  و�لتو��سل، 
على �لعلقات �لن�سانية، وهذه �لنتيجة تتفق مع در��سة �ل�سلوي 
)2007( ، ودر��سة �للقماين )2013( ، يف حني تختلف مع در��سة 

�مل�ساعيد )2007( .
تختلف  ◄ هل  �لثاين:  �لدر��سة  ب�سوؤ�ل  �ملتعلقة  �لنتائج 

درجة ممار�صة امل�رشفني الرتبويني العلقات الإن�صانية يف مديرية 
باختلف  املعلمني  نظر  وجهة  من  نابل�س  والتعليم/  الرتبية 

اجلن�س، املوؤهل العلمي، نوع املوؤهل العلمي، �صنوات اخلربة؟ 
وللإجابة عن هذا ال�صوؤال مت فح�س الفر�صيات الآتية: 

النتائج املتعلقة بالفر�صية الأوىل:  ●
�لدللة  م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  ل 
�لعلقات  �لرتبويني  �مل�رشفني  ممار�سة  درجة  يف   )α  =0.05(
نظر  وجهة  من  نابل�س  و�لتعليم/  �لرتبية  مديرية  يف  �لإن�سانية 

�ملعلمني تعزى ملتغري �جلن�س.
ولفح�س �لفر�سية ��ستخدم �لباحث �ختبار »ت« ملجموعتني 

م�ستقلتني Independent t- test ونتائج �جلدول )12( تبني ذلك.
الجدول )12( 

نتائج اختبار “ت” لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق تبعا لمتغير الجنس

املجال
اإناث )ن = 148( ذكور )ن =121( 

t م�صتوى قيمة
الدللة * و�صط 

ح�صابي
النحراف 
معياري

و�صط 
ح�صابي

انحراف 
معياري

�لقدوة 
0.031*3.540.723.800.583.263�حل�سنة

0.000*3.700.773.940.562.960�لتو��سع

0.040*3.530.733.720.622.235�لو�سوح

3.420.803.580.731.7080.121�لت�سجيع

3.090.903.380.532.6910.156�لتعاون

2.920.923.060.921.1280.467�ل�سورى

0.010*3.211.063.390.841.508�لعدل

الدرجة 
0.009*3.360.733.560.602.535الكلية

* دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )α =0.05( ، ودرجات حرية )267( 
، قيمة )ت( الجدولية )1.96( 

دللة  ذ�ت  فروق  وجود   )12( �جلدول  نتائج  من  يت�سح 

�إح�سائية عند م�ستوى )α =0.05( يف �ملجالت )�لقدوة �حل�سنة، 
ممار�سة  لدرجة  �لكلية(  و�لدرجة  �لعدل،  �لو�سوح،  �لتو��سع، 
�مل�رشفني �لرتبويني �لعلقات �لإن�سانية من وجهة نظر �ملعلمني 
فروق  تظهر  مل  حني  يف   ، �لإناث  ول�سالح  �جلن�س  ملتغري  تعزى 
�ملجالت  يف   )α  =0.05( م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت 
)�لت�سجيع، �لتعاون، �ل�سورى( .ويعزو �لباحث نتيجة وجود فروق 
قبل  من  تقبل  هناك  �أن  �إىل  �لإناث  ول�سالح  �لكلية  �لدرجة  يف 
�ملعلمات  لأن  �ملعلمني؛  �أكرث من  �لرتبويني  للم�رشفني  �ملعلمات 
عادة ي�سعرن بالر�سا �لوظيفي �أكرث من �ملعلمني، حيث �إن �ملعلمة 
�ملعلمني  �أن  حني  يف  �حلياة،  عبء  م�سوؤولية  تتحمل  ل  عادة 
وعدم   ، �لر�تب  قلة  ب�سبب  �ملعلم  وظيفة  من  بالتذمر  ي�سعرون 
كفايته لأعباء �حلياة، مما يجعل �ملعلم ي�سعر بالنفور نوعا ما من 
عملية �لإ�رش�ف، ومعظم �مل�رشفني �لرتبويني يف مدينة نابل�س هم 
عنها  تختلف  �لإنا�ث  للمعلمات  معاملتهم  وبالتايل  �لذكور،  من 

للمعلمني �لذكور وهذ� ما �أكدته �لعديد من �لدر��سات.
النتائج املتعلقة بالفر�صية الثانية:  ●

�لدللة  م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  ل 
�لعلقات  �لرتبويني  �مل�رشفني  ممار�سة  درجة  يف   )α  =0.05(
نظر  وجهة  من  نابل�س  و�لتعليم/  �لرتبية  مديرية  يف  �لإن�سانية 

�ملعلمني تعزى ملتغري �ملوؤهل �لعلمي.
حتليل  �ختبار  �لباحث  ��ستخدم  �لفر�سية  هذه  ولفح�س 
�لتباين �لأحادي )One- Way ANOVA( ونتائج �جلدولني )13( 

و )14( تبني ذلك.
الجدول )13( 

الوصف اإلحصائي لمتغير المؤهل العلمي

املوؤهل املجال
املتو�صط العددالعلمي

احل�صابي
النحراف 
املعياري

جمال �لقدوة 
�حل�سنة

273.750.79دبلوم

2143.690.61بكالوريو�س

283.540.84در��سات عليا

2693.680.65�ملجموع

جمال �لتو��سع

273.810.54دبلوم

2143.860.64بكالوريو�س

283.640.96در��سات عليا

2693.830.67�ملجموع

جمال �لو�سوح

273.520.61دبلوم

2143.650.67بكالوريو�س

283.600.81در��سات عليا

2693.630.68�ملجموع



د. محمد طالب دبوسدرجة ممارسة املشرفني التربويني العالقات اإلنسانية في مجال اإلشراف التربوي في مدينة نابلس من وجهة نظر املعلمني

78

املوؤهل املجال
املتو�صط العددالعلمي

احل�صابي
النحراف 
املعياري

جمال �لت�سجيع

273.360.64دبلوم

2143.560.75بكالوريو�س

283.310.96در��سات عليا

2693.510.77�ملجموع

جمال �لتعاون

273.200.82دبلوم

2143.300.83بكالوريو�س

282.891.10در��سات عليا

2693.250.87�ملجموع

جمال �ل�سورى

272.790.77دبلوم

2143.010.89بكالوريو�س

283.071.24در��سات عليا

2692.990.92�ملجموع

جمال �لعدل

273.140.76دبلوم

2143.340.93بكالوريو�س

283.231.18در��سات عليا

2693.310.94�ملجموع

الدرجة الكلية

273.380.55دبلوم

2143.500.65بكالوريو�س

283.330.90در��سات عليا

2693.470.67�ملجموع

الجدول )14( 
نتائج اختبار التباين األحادي؛ لفحص داللة الفروق تبعا لمتغير المؤهل العلمي

م�صدر املجال
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى قيمة Fاملربعات

الدللة

جمال 
�لقدوة 
�حل�سنة

بني 
0.76420.382�ملجموعات

0.8830.415 خلل 
115.0512660.433�ملجموعات

115.815268�ملجموع

جمال 
�لتو��سع

بني 
1.24220.621�ملجموعات

1.3770.254 خلل 
119.9492660.451�ملجموعات

121.91268�ملجموع

م�صدر املجال
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى قيمة Fاملربعات

الدللة

جمال 
�لو�سوح 

بني 
0.43920.220�ملجموعات

0.4780.621 خلل 
122.3022660.460�ملجموعات

122.742268�ملجموع

جمال 
�لت�سجيع 

بني 
2.11521.058�ملجموعات

1.8090.166 خلل 
155.5202660.585�ملجموعات

157.635268�ملجموع

جمال 
�لتعاون 

بني 
4.26922.134�ملجموعات

2.8720.058 خلل 
197.6562660.743�ملجموعات

201.925268�ملجموع

جمال 
�ل�سورى

بني 
1.33820.669�ملجموعات

0.7850.457 خلل 
226.8732660.853�ملجموعات

228.212268�ملجموع

جمال 
�لعدل

بني 
1.14820.574�ملجموعات

0.6410.528 خلل 
238.3112660.896�ملجموعات

239.459268�ملجموع

الدرجة 
الكلية

بني 
0.96720.483�ملجموعات

1.0790.342 خلل 
119.1892660.448�ملجموعات

120.155268�ملجموع

 )α =0.05( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة*

يت�سح من نتائج �جلدول )14( قبول �لفر�سية بعدم وجود 
فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى �لدللة )α =0.05( ، يف 
�لعلقات  �لرتبويني  �مل�رشفني  ممار�سة  درجة  �ملجالت  جميع 
ويعزو  �ملوؤهل،  ملتغري  تعزى  �لإ�رش�ف  جمال  يف  �لإن�سانية 
�لباحث هذه �لنتيجة �إىل �أن �ملعلمني و�ملعلمات لديهم �لقناعات 
�ملت�سابهة مبا ميار�سه �مل�رشفون �لرتبويون من علقات �إن�سانية 
يف �لإ�رش�ف �لرتبوي، كما �أن �ملعلمني لديهم نف�س �لقناعات مبا 
ميار�سه �مل�رشفون �لرتبويون من نف�س �لعملية �لإ�رش�فية جلميع 
�ملعلمني و�ملعلمات بغ�س �لنظر عن �ملوؤهلت �لعلمية للمعلمني.
حملة  من  �مل�ساركني  معظم  كون  وهو  �آخر،  �سببا  هناك  �أن  كما 
�لبكالوريو�س )79 %( �أي هناك تفاوت يف حجم �لعينة ، حيث �إن 



2017 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد اخلامس - ع )17( - نيسان 

79

حجم عينة �لدبلوم )10 %( وعينة �لدر��سات �لعليا )28 %( .وقد 
�تفقت هذه �لنتيجة مع نتيجة در��سة �مل�ساعيد و�لقطي�س )2013( 
�لتي   ، �ل�سلوي )2007(  �لنتيجة مع در��سة  ، بينما �ختلفت هذه 

ك�سفت عن وجود فروق جوهرية تعزى للموؤهل �لعلمي.
النتائج املتعلقة بالفر�صية الثالثة:  ●

�لدللة  م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  ل 
�لعلقات  �لرتبويني  �مل�رشفني  ممار�سة  درجة  يف   )α  =0.05(
نظر  وجهة  من  نابل�س  و�لتعليم/  �لرتبية  مديرية  يف  �لإن�سانية 

�ملعلمني تعزى ملتغري نوع �ملوؤهل �لعلمي.
»ت«  �ختبار  �لباحث  ��ستخدم  �لفر�سية  ولفح�س 
�جلدول  ونتائج   Independent t- test م�ستقلتني  ملجموعتني 

)14( تبني ذلك.
الجدول )15( 

نتائج اختبار “ت” لمجموعتين مستقلتين؛ لفحص داللة الفروق تبعا لمتغير نوع المؤهل 
العلمي

املجال

علمية 
)ن =98( 

ان�صانية 
)ن = 171( 

t م�صتوى قيمة
الدللة * و�صط 

ح�صابي
النحراف 
معياري

و�صط 
ح�صابي

انحراف 
معياري

�لقدوة 
3.730.623.650.670.8470.655�حل�سنة

3.880.693.810.650.8270.589�لتو��سع

3.690.683.600.671.0370.400�لو�سوح

3.600.823.460.731.5450.507�لت�سجيع

3.420.833.150.882.4070.437�لتعاون

3.160.922.890.912.3080.455�ل�سورى

3.340.993.290.920.3400.599�لعدل

الدرجة 
3.560.693.420.651.6540.651الكلية

* دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )α =0.05( ، ودرجات حرية )267( 
، قيمة )ت( الجدولية )1.96( 

يت�سح من نتائج �جلدول )15( قبول �لفر�سية بعدم وجود 
فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى �لدللة )α =0.05( ، ويف 
�لعلقات  �لرتبويني  �مل�رشفني  ممار�سة  درجة  �ملجالت  جميع 
�لعلمي  �ملوؤهل  نوع  ملتغري  تعزى  �لإ�رش�ف  جمال  يف  �لإن�سانية 
يف جميع جمالت �لدر��سة، ويعزو �لباحث �لنتيجة �إىل �أن جميع 
�أو  )علوم علمية  �لعلمي  �ملوؤهل  نوع  �لنظر عن  �ملعلمني وبغ�س 
يف  �لإن�سانية  �لعلقات  بطبيعة  در�ية  على  هم  �إن�سانية(  علوم 

�لإ�رش�ف �لرتبوي.
النتائج املتعلقة بالفر�صية الرابعة:  ●

�لدللة  م�ستوى  عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  ل 
�لعلقات  �لرتبويني  �مل�رشفني  ممار�سة  درجة  يف   )α  =0.05(

نظر  وجهة  من  نابل�س  و�لتعليم/  �لرتبية  مديرية  يف  �لإن�سانية 
�ملعلمني تعزى ملتغري �إىل متغري �سنو�ت �خلربة.

حتليل  �ختبار  �لباحث  ��ستخدم  �لفر�سية  هذه  ولفح�س 
�لتباين �لأحادي )One- Way ANOVA( ونتائج �جلدولني )16( 

و )17( تبني ذلك.
الجدول )16( 

الوصف اإلحصائي لمتغير المؤهل سنوات الخبرة

املتو�صط العدد�صنوات اخلربةاملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

�لقدوة 
�حل�سنة

363.740.59�أقل من 5 �سنو�ت

1273.680.72من 5 - 15 �سنة

1063.660.60�أكرث من 15 �سنة

2693.680.65املجموع

�لتو��سع

363.840.53�أقل من 5 �سنو�ت

1273.810.71من 5 - 15 �سنة

1063.850.68�أكرث من 15 �سنة

2693.830.67املجموع

�لو�سوح

363.620.63�أقل من 5 �سنو�ت

1273.560.70من 5 - 15 �سنة

1063.720.66�أكرث من 15 �سنة

2693.630.68املجموع

�لت�سجيع

363.480.56�أقل من 5 �سنو�ت

1273.480.87من 5 - 15 �سنة

1063.540.70�أكرث من 15 �سنة

2693.510.77املجموع

�لتعاون

363.200.79�أقل من 5 �سنو�ت

1273.300.87من 5 - 15 �سنة

1063.200.89�أكرث من 15 �سنة

2693.250.87املجموع

�ل�سورى

362.840.80�أقل من 5 �سنو�ت

1272.950.96من 5 - 15 �سنة

1063.090.90�أكرث من 15 �سنة

2692.990.92املجموع

�لعدل

363.141.04�أقل من 5 �سنو�ت

1273.300.94من 5 - 15 �سنة

1063.370.91�أكرث من 15 �سنة

2693.310.94املجموع
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املتو�صط العدد�صنوات اخلربةاملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الدرجة 
الكلية

363.420.55�أقل من 5 �سنو�ت

1273.450.72من 5 - 15 �سنة

1063.500.64�أكرث من 15 �سنة

2693.470.66املجموع

الجدول )17( 
نتائج اختبار التباين األحادي؛ لفحص داللة الفروق تبعا لمتغير سنوات الخبرة

م�صدر املجال
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى قيمة Fاملربعات

الدللة

�لقدوة 
�حل�سنة

بني 
0.15720.078�ملجموعات

0.1800.835
خلل 

115.6582660.435�ملجموعات

115.815268�ملجموع

�لتو��سع

بني 
0.11720.058�ملجموعات

0.1280.880 خلل 
121.0742660.455�ملجموعات

121.191268�ملجموع

�لو�سوح

بني 
1.54820.774�ملجموعات

1.6990.185 خلل 
121.1942660.456�ملجموعات

122.742268�ملجموع

�لت�سجيع

بني 
0.23920.120�ملجموعات

0.2020.817 خلل 
157.3962660.592�ملجموعات

157.635268�ملجموع

�لتعاون

بني 
0.75020.375�ملجموعات

0.4960.610 خلل 
201.1752660.756�ملجموعات

201.925268�ملجموع

�ل�سورى

بني 
2.09421.047�ملجموعات

1.2320.293 خلل 
226.1172660.850�ملجموعات

228.212268�ملجموع

�لعدل

بني 
1.51120.755�ملجموعات

0.8440.431 خلل 
237.9482660.895�ملجموعات

239.459268�ملجموع

م�صدر املجال
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى قيمة Fاملربعات

الدللة

الدرجة 
الكلية

بني 
0.21020.105�ملجموعات

0.2330.793 خلل 
119.9462660.451�ملجموعات

120.155268�ملجموع

 )α =0.05( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة*

يت�سح من نتائج �جلدول )17( قبول �لفر�سية بعدم وجود 
α( يف   =0.05( �لدللة  �إح�سائية عند م�ستوى  فروق ذ�ت دللة 
�لعلقات  �لرتبويني  جميع �ملجالت، ودرجة ممار�سة �مل�رشفني 
�ملعلمني،  �لرتبوي من وجهة نظر  �لإ�رش�ف  �لإن�سانية يف جمال 
ويعزو  �لدر��سة،  جمالت  جميع  يف  �خلربة  �سنو�ت  ملتغري  تعزى 
عن  �لنظر  بغ�س  و�ملعلمات  �ملعلمني  �أن  �إىل  �لنتيجة  �لباحث 
�سنو�ت خدمتهم يتعر�سون �إىل �ملعاملة نف�سها من قبل م�رشفيهم، 
يف  متعددة  طرق  لديهم  عملهم  طبيعة  وبحكم  �ملعلمني  و�أن 
تكوين �لعلقات �لإن�سانية مع �مل�رشفني، كما �أن ن�سبة كبرية من 
�مل�ساركني )47 %( هم من ذوي �خلربة -5 15 تليها )39 %( 
�خلربة  ذوي  من  �مل�سرتكون  �أما  �سنة   15 فوق  �خلربة  ذوي  من 
1 - 5 �سنو�ت فكانت )13 %( ،وهذ� �أثر يف �لنتيجة باأن مت قبول 
�لفر�سية.وهذه �لنتيجة �تفقت مع نتيجة �ل�سو�ح )2009( بينما 

�ختلفت مع در��سة �ل�سلوي )2007( ودر��سة �ساهني )2003( .

التوصيات
يف �صوء النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة احلالية، فاإن 

الباحث يو�صي مبا ياأتي: 
بني . 1 �لإن�سانية  �لعلقات  تفعيل  �رشورة  على  �لتاأكيد 

تطوير  لت�سهيل  �ملد�ر�س  يف  و�ملعلمني  �لرتبويني  �مل�رشفني 
�خلرب�ت وتبادلها.

�لتاأكيد على �إعطاء �ملتخ�س�سني �أهمية كربى و�هتمام . 2
كبري باأ�س�س �لعلقات �لإن�سانية يف �لتعامل مع �ملعلمني من قبل 

�مل�رشفني �لرتبويني.
و�ملعلمني . 3 �لرتبويني  للم�رشفني  دور�ت  �إقامة  �رشورة 

تعنى بالعلقات �لإن�سانية.
�إجر�ء در��سات م�سابهة على �ملعلمني بحيث تتناول كل . 4

تخ�س�س علمي وحده.

املصادر واملراجع: 

أوالً: املصادر العربية: 

�لأغا، �إح�سان و �لديب، ماجد )2002( . دور �مل�رشف �لرتبوي . 1
يف فل�سطني يف تطوير �أد�ء �ملعلم، بحث مقدم للموؤمتر �لعلمي 
�لتدري�س،  وطرق  للمناهج  �مل�رشية  للجمعية  ع�رش  �لر�بع 
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معلمي  نظر  وجهة  من  �لعلجي  للإ�رش�ف  �لإجنليزية  �للغة 
غزة  مبحافظات  �حلكومية  �ملد�ر�س  يف  �لإجنليزية  �للغة 
�جلامعة  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  تطوير،  و�سبل 

�لإ�سلمية بغزة، فل�سطني. 
�ل�سو�ح، من�سور )2009( . مدى ممار�سة �مل�رشفني �لرتبويني . 7

مع  تعاملهم  يف  �لأخلقية  و�لقيم  �لإن�سانية  للعلقات 
�لقرى،  �أم  جامعة  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  �ملعلمني، 

مكة �ملكرمة، �ل�سعودية. 
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�لعلوم �لطبيعية، من  يف جمال �لإ�رش�ف �لرتبوي مل�رشفات 
مبد�ر�س  �ملتو�سطة  باملرحلة  �لعلوم  معلمات  نظر  وجهة 
�لبنات مبنطقة مكة ، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة 

�أم �لقرى، مكة �ملكرمة، �ل�سعودية. 
م�رشيف . 9 ممار�سة  و�قع   .  )2007( بريكان  مرزوق  �ل�سلوي، 

�لإن�سانية من وجهة نظر معلمي  للعلقات  �لطبيعية  �لعلوم 
ر�سالة  �لطائف،  مبدينة  �لثانوية  باملرحلة  �لطبيعية  �لعلوم 
�ملكرمة،  مكة  �لقرى،  �أم  جامعة  من�سورة،  غري  ماج�ستري 

�ل�سعودية. 
�لطائي، �ميان ح�سني )2002( . كيف نحدد حجم �لعينة؟ ، . 10

جامعة بغد�د، �لعر�ق. 
عد�س، حممد عبد�لرحيم و�خرون )2011( . �لإد�رة و�لإ�رش�ف . 11

�لرتبوي. مطبعة �لزهر�ء، عمان. 
عطوي، جودت عزت )2001( . �لإد�رة �لتعليمية و�لإ�رش�ف . 12

�لد�ر  �لأوىل،  �لطبعة  �لأردن،  وتطبيقاتها،  �أ�سولها  �لرتبوي 
�لعلمية �لدولية ود�ر �لثقافة. 

. م�ستوى ��ستفادة �مل�رشفني . 13 �لقرين، عبد�هلل حممد )2004( 
مكة  �خلدمة مبنطقة  �ثناء  �لتدريبية  �لدور�ت  �لرتبويني من 
�لقرى،  �أم  جامعة  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  �ملكرمة، 

مكة �ملكرمة، �ل�سعودية. 

د�ر . 14  ، ط1  �ملدر�سية،  �لإد�رة   .  )2005( ح�سن  عمر  م�ساد، 
�ل�سفاء، عمان ، �لردن. 

�مل�ساعيد، �أحمد و �لقطي�س، ح�سني )2014( . درجة ممار�سة . 15
تربية  مديرية  يف  �لإن�سانية  للعلقات  �لرتبويني  �مل�رشفني 
�لقد�س  جامعة  جملة  بالأردن.  �ل�رشقية  �ل�سمالية  �لبادية 
�ملجلد  و�لنف�سية،  �لرتبوية  و�لدر��سات  للأبحاث  �ملفتوحة 

�لثاين، �لعدد 5. 
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