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ملخص: 

للعالقات  الرتبويني  امل�رسفني  ممار�ضة  درجة  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�ضة  هذه  هدفت 
االإن�ضانية من وجهة نظر معلمي املرحلة االأ�ضا�ضية يف البادية ال�ضمالية ال�رسقية باالأردن 
تبعاً ملتغري النوع االجتماعي واملوؤهل العلمي واخلربة، وتكونت عينة الدرا�ضة من )140( 
معلماً ومعلمة، اختريوا بالطريقة الع�ضوائية، وا�ضتخدم الباحثان املنهج الو�ضفي، وا�ضتخدم 
االأداة  �ضدق  من  التحقق  ومت  جماالت،   )7( على  موزعة  فقرة   )40( على  حتتوي  ا�ضتبانه 
للعالقات  الرتبويني  امل�رسفني  ممار�ضة  درجة  اأن  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت  وثباتها.وقد 
االإن�ضانية جاءت متو�ضطة، واأكرث املجاالت ممار�ضه جمال القدوة احل�ضنة، واقلها ممار�ضة 
اإح�ضائية عند م�ضتوى  الدرا�ضة عدم وجود فروق ذات داللة  اأظهرت  التعاون، كذلك  جمال 
�ضوء  واخلربة.ويف  العلمي  واملوؤهل  االجتماعي  النوع  ملتغريات  تعزى   )=0.05α( داللة 
الرتبوي،  امل�رسف  )ممار�ضة،  املفتاحية:  التو�ضيات.الكلمات  من  جمموعة  ُقدِّمت  النتائج 

العالقات االإن�ضانية( .
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Abstract: 

The study aimed to identify degree of practice of the educational 
supervisors of human relationships from the perspective of primary school 
teachers in the northern eastern educational district in Jordan in the light 
of the variables of gender, academic qualifications and experience, The 
study sample consisted of (140) teachers who were selected randomly.The 
researchers used the descriptive method in this study, using a questionnaire 
which consisted of (40) items divided into seven domains.The validity and 
reliability were checked.

The findings of the study showed that the practice degree of educational 
supervisors of human relationships on the total score had come to a medium 
degree, and the mostly practiced area is the good example and the least of 
these were the practice of cooperation, The study also showed no statistically 
significant differences at the level of significance (α=0.05) due to the variables 
of gender, academic qualifications and experience.

Key words: (exercise, educational supervisor, human relationships) 
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مقدمة: 
اإالن�ضانية من العنا�رس االأ�ضا�ضية التي متيز االإ�رساف الرتبوي احلديث  تعد العالقات 
الذي يعد ركناًً م�ضانداً للعملية التعليمية، الأنه عملية ات�ضال اإن�ضاين بني االإدارة التعليمية 
وتوجيه  الطلبة،  تعلم  وتعزيز  املعلم  اأداء  حت�ضني  يف  ي�ضهم  اإنه  اإذ  املدر�ضية،  واالإدارة 
االإمكانات الب�رسية واملادية يف املدار�ص ب�ضكٍل فعال )Sullivan & Glanz, 2009؛ البنا، 
2011( ، وي�ضعى يف الوقت الراهن اإىل حت�ضني الربامج التعليمية، وت�ضجيع املعلمني على 
اأن يطور  ي�ضتلزم  الذي  االأمر  واالأكادميية،  املهنية  الرتبوية  امل�ضتجدات  التجريب ومتابعة 
اإن�ضانية مع املعلمني تقوم  واأمناطه معتمداً على بناء عالقات  اأ�ضاليبه  الرتبوي  االإ�رساف 

على اأ�ضا�ص احرتامهم والثقة فيهم وتقدير جهودهم )Wood,2000؛ البابطني، 2004( .
 )Elton Mayo( مايو  التون  اإىل  االإن�ضانية  العالقات  حركة  ظهور  يف  الف�ضل  ويعود 
ال�ضناعي  العاملة يف املجال  للموؤ�ض�ضات  العامة  االإدارة  اأجراها يف  التي  التجارب  نتيجة 
التي اأكدت نتائجها على اأهمية درا�ضة �ضلوك االأفراد يف العمل، وهكذا تبلور مفهوم العالقات 
االإن�ضانية يف االهتمام بالعن�رس الب�رسي، وقد عرفت �ضاهني )2003( العالقات االإن�ضانية 
على  املبني  الرتبوي  امل�رسف  �ضلوك  متثل  التي  االإيجابية  التفاعالت  من  جمموعة  باأنها 
اأ�ضا�ص املعاملة الطيبة، واالأخالق احلميدة، والقيم االإ�ضالمية، واالآلفة بينه وبني من يعمل 
معهم يف املجال الرتبوي، يف حني يعرفها البدري )2008( باأنها عملية تهدف اإىل تن�ضيط 
االأهداف  وحتقيق  النف�ضي  ر�ضاهم  بني  توازن  حتقيق  مع  معني  موقف  يف  االأفراد  واقع 
الرتبوية، وبناءً على ما �ضبق يعرفها الباحثان باأنها: جمموعة التفاعالت االإيجابية التي 
متثل �ضلوك امل�رسف الرتبوي مع العاملني يف امليدان الرتبوي على اأ�ضا�ص املعاملة الطيبة 

واالألفة بينهما.
اأعظم كفاية يف  اإثارة الدوافع لتحقيق  لذا توؤدي العالقات االإن�ضانية دورًا فاعالً يف 
الروح  ارتفاع  على  وت�ضاعد  ممالً  العمل  جتعل  التي  الروتينية  االأ�ضاليب  وتخفيف  االأداء 
املعنوية التي توؤدي اإىل زيادة يف حت�ضني االأداء )ال�ضلوي، 15: 2007( ، ويوؤكد ذلك معدي 
)1995( بان العالقات االإن�ضانية متكن امل�رسف الرتبوي من اأداء خدماته االإ�رسافية الإر�ضاد 
املعلم، وجتعل نقده للمعلم غايته البناء واإبراز مواطن القوة وتاليف مواطن ال�ضعف يف روح 
التوافق  الفردية بينهم، واإيجاد  الفروق  اأخوية.وتوجه املعلمني توجيهاً �ضليماً مع مراعاة 
املهني  والنمو  التطوير  على  مل�ضاعدته  املعلم  و�ضخ�ضية  املتبع،  االإداري  االأ�ضلوب  بني 

)عطوي، 93: 2010( .
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توؤدي  الأنها  االأهمية؛  غاية  يف  االإن�ضانية  للعالقات  الرتبوي  امل�رسف  ممار�ضة  وتعد 
الرتبوي  االإ�رساف  �ضادت  التي  ال�ضلبيات  من  كثري  وتاليف  للعاملني،  الوظيفي  الر�ضا  اإىل 
قدمياً، ومنها عدم اكرتاث امل�رسفني مب�ضكالت املعلمني، وعدم اإعطاء املعلمني احلرية يف 
خالل  من  املعرفة  اقت�ضاد  حتقيق  يف  ت�ضاهم  كذلك  واأرائهم،  نظرهم  وجهات  عن  التعبري 
تاأثريه  ويظهر  العمل،  يف  جلهودهم  وتقديره  املعلمني  حلاجات  الرتبوي  امل�رسف  مراعاة 
جمال  يف  اإيجابية  نتائج  ويحقق  املتجددة،  ومعلوماته  ومهاراته  اأفكاره  قوة  من  عليهم 
العمل )�ضاهني، 51: 2003؛ القرين، 35: 2004؛ ح�ضني وعو�ص اهلل، 2006؛ �ضهيب، 79: 
اأفراد املجموعة  االإن�ضانية بني  العالقة  اإنه كلما قويت  ، وقد ذكر م�ضاد )2005(   )2004
الواحدة ا�ضتطاعت اأن توؤدي ر�ضالتها يف ان�ضجام، وتوافق وحققت اأهدافها، فهذه العالقات 

تتبلور وتت�ضكل يف �ضوء االأ�ض�ص ال�ضيكولوجية للفرد واملجموعة.
ال تقت�رس مهمة امل�رسف الرتبوي على بناء عالقات اإن�ضانية طيبة مع املعلمني الذين 
ي�رسف عليهم، ولكن البد من تو�ضيع دائرة هذه العالقات االإن�ضانية لت�ضمل املجتمع املحلي، 
اأنه يقع على عاتق ق�ضم االإ�رساف  ويوؤيد ذلك اال�ضدي واإبراهيم )2007( حيث ي�ضريان اإىل 
الرتبوي يف املديريات دور اأ�ضا�ضي يف بناء عالقات اإيجابية بناءة بني املدر�ضة واملجتمع 

املحلي.
ولكي توؤدي العالقات االإن�ضانية ثمارها املرجوة يف االإ�رساف الرتبوي، فال بد اأن تقوم 
على اأ�ض�ص كما ذكرها البدري )2008( وهي: االإميان بقيمة الفرد واحرتام �ضخ�ضيته، واحلق 
اأق�ضى ما ت�ضمح به قدراته وميوله وا�ضتعداداته، واالإميان بالعمل اجلماعي،  يف النمو اإىل 
العالقات  اأن   )2008  :103 )اأحمد،  ذكر  وقد  العادلة،  الطيبة  املعاملة  مببداأ  واالإميان 
االإن�ضانية يف اأي تنظيم تقوم على تقدير كل فرد ومواهبه واإمكاناته.ويف هذا ال�ضدد يحر�ص 
امل�رسف الرتبوي على بناء عالقات اإن�ضانية مع معلميه يحرتم فيها االختالف يف وجهات 
النظر، وبناء الثقة بينهم، ودلت على ذلك نتيجة درا�ضة اللقماين )2013( ، ودرا�ضة ال�ضلوي 

)2007( ، التي اأ�ضارت اإىل ممار�ضة امل�رسف الرتبوي للعالقات االإن�ضانية بدرجة مرتفعة.
نوع  مييز  ما  اأهم  واأنها  االإن�ضانية،  بالعالقات  االهتمام  �ضبق  ما  على  بناء  ويت�ضح 
العالقات بني امل�رسفني واملعلمني يف االإ�رساف الرتبوي احلديث، وقلة الدرا�ضات املحلية- 
على حد علم الباحثني، واطالعهما- التي تناولت العالقات االإن�ضانية يف االإ�رساف الرتبوي، 
امل�رسفني  ممار�ضة  درجة  عن  الك�ضف  بهدف  الدرا�ضة،  هذه  الإجراء  احلاجة  ظهرت  لذلك 
من  باالأردن  ال�رسقية  ال�ضمالية  البادية  تربية  مديرية  يف  االإن�ضانية  للعالقات  الرتبويني 

وجهة نظر معلمي املرحلة االأ�ضا�ضية.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
باأبعادها  التعليمية  العملية  حت�ضني  اإىل  اأ�ضا�ص-  ب�ضكل  الرتبوي-  االإ�رساف  يهدف 
املختلفة، واإداركاً لهذا الدور، فاإن وزارة الرتبية والتعليم يف االأردن اأولت جهاز االإ�رساف 
الرتبوي يف ال�ضنوات االأخرية عناية خا�ضة بالتطوير من خالل التنمية املهنية للم�رسفني 
الرتبويني حتى يتمكن امل�رسف الرتبوي من القيام مب�ضوؤولياته االإ�رسافية واالإدارية، ويغري 
النقد يف ممار�ضاته  بع�ص  الرتبوي  امل�رسف  يواجه  ذلك  ال�ضائدة، ومع  االإ�رسافية  االأمناط 
االإ�رسافية باأنها غري مر�ضية، والعالقة بني امل�رسف الرتبوي واملعلمني ت�ضوبها قلة الثقة، 
وبالتايل ي�ضبح تقبل املعلمني لهم بالالمباالة ويوؤثر على اأدائهم، وهذا يرجع اإىل ق�ضور 
امل�رسف الرتبوي يف ممار�ضة العالقات االإن�ضانية بح�ضب درا�ضة الغامدي )1993( ، ودرا�ضة 
�ضاهني )2003( ، وي�ضاف اإىل ذلك مل يجد الباحثان اأي درا�ضة تربوية تخت�ص مبمار�ضة 
ال�ضمالية، وبناءً على ما �ضبق جاءت  البادية  امل�رسفني الرتبويني للعالقات االإن�ضانية يف 
هذه الدرا�ضة للك�ضف عن درجة ممار�ضة امل�رسفني الرتبويني للعالقات االإن�ضانية، وعالقتها 
ال�ضمالية  البادية  مدار�ص  يف  االأ�ضا�ضية  املرحلة  معلمي  نظر  وجهة  من  املتغريات  ببع�ص 

ال�رسقية يف االأردن.ومن هنا تتحدد م�سكلة الدرا�سة يف االإجابة عن االأ�سئلة االآتية: 
تربية . 1 مديرية  يف  االإن�ضانية  للعالقات  الرتبويني  امل�رسفني  ممار�ضة  درجة  ما 

البادية ال�ضمالية ال�رسقية باالأردن؟ 
اإح�ضائية عند م�ضتوى الداللة )0.05α=( يف درجة . 2 هل توجـد فروق ذات داللـة 

ال�ضمالية  البادية  تربية  مديرية  يف  االإن�ضانية  للعالقات  الرتبويني  امل�رسفني  ممار�ضة 
ال�رسقية باالأردن، تعزى اإىل النوع االجتماعي )ذكر، اأنثى( ؟ 

اإح�ضائية عند م�ضتوى الداللة )0.05α=( يف درجة . 3 هل توجـد فروق ذات داللـة 
ال�ضمالية  البادية  تربية  مديرية  يف  االإن�ضانية  للعالقات  الرتبويني  امل�رسفني  ممار�ضة 

ال�رسقية باالأردن، تعزى اإىل املوؤهل العلمي )بكالوريو�ص واأقل، اأعلى من بكالوريو�ص( ؟ 
اإح�ضائية عند م�ضتوى الداللة )0.05α=( يف درجة . 4 هل توجـد فروق ذات داللـة 

ال�ضمالية  البادية  تربية  مديرية  يف  االإن�ضانية  للعالقات  الرتبويني  امل�رسفني  ممار�ضة 
ال�رسقية باالأردن، تعزى اإىل اخلربة )5 �ضنوات واأقل، اأكرثمن5 �ضنوات( ؟ 

أهمية الدراسة: 
التوجهات  ظل  يف  االإ�رسايف  العمل  تطوير  اأهمية  من  اأهميتها  الدرا�ضة  هذه  تكت�ضب 
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يحث  الذي  الرتبوي  االإ�ضناد  اإىل  التغيري  نحو  االأردن  يف  والتعليم  الرتبية  لوزارة  احلديثة 
اأثناء  على ممار�ضة امل�رسفني الرتبويني للعالقات االإن�ضانية يف تعاملهم مع املعلمني يف 
الزيارات االإ�رسافية، بهدف حت�ضني م�ضتوى االأداء الوظيفي ورفعه لهم، والذي يوؤثر اإيجابياً 
على حت�ضني الواقع التعليمي يف املدار�ص، وبخا�ضة مدار�ص البادية ال�ضمالية التي تعد االأقل 
حظاً يف التعليم، كما تكمن اأهمية هذه الدرا�ضة من اال�ضتفادة من نتائجها يف تطوير الربامج 

التدريبية للم�رسفني الرتبويني لتت�ضمن حمور العالقات االإن�ضانية.

أهداف الدراسة: 
هدفت الدرا�ضة اإىل التعرف اإىل درجة ممار�ضة امل�رسفني الرتبويني للعالقات االإن�ضانية 
يف االإ�رساف الرتبوي من وجهة نظر معلمي املرحلة االأ�ضا�ضية يف البادية ال�ضمالية ال�رسقية، 
والوقوف على االختالفات بني تقديرات معلمي املرحلة االأ�ضا�ضية نحو ممار�ضة امل�رسفني 
واملوؤهل  االجتماعي،  النوع  الدرا�ضة:  متغريات  باختالف  االإن�ضانية  للعالقات  الرتبويني 

العلمي، واخلربة.

حدود الدراسة: 

تتحدد نتائج هذا الدرا�سة باحلدود االآتية: 
الرتبية  - ملديرية  التابعة  االأ�ضا�ضية  املدار�ص  على  الدرا�ضة  اقت�رست  املكاين:  احلد 

والتعليم ملنطقة البادية ال�ضمالية ال�رسقية يف االأردن.
احلد الب�رسي: تقت�رس هذه الدرا�ضة على عينة ع�ضوائية من معلمي املرحلة االأ�ضا�ضية  -

ومعلماتها.
احلد الزماين: ُطبِّق الق�ضم امليداين من هذه الدرا�ضة على عينة من معلمي املرحلة  -

االأ�ضا�ضية ومعلماتها يف الف�ضل االأول من العام الدرا�ضي 2012/ 2013.
حيث  - من  االإن�ضانية  العالقات  مو�ضوع  على  الدرا�ضة  اقت�رست  املو�ضوعي:  احلد 

ممار�ضة امل�رسفني الرتبويني لها يف عملهم وفق اأداة الدرا�ضة.

مصطلحات الدراسة اإلجرائية: 

االأردنية  ◄ والتعليم  الرتبية  وزارة  من  املعني  املوظف  هو  الرتبوي:  امل�رضف 
وم�ضاعدتهم،  املعلمني  متابعة  خالل  من  الرتبوي  االإ�رساف  مهّمات  مبمار�ضة  يكلف  الذي 

واملعلمات على النمو امل�ضتمر م�ضتخدماً جمموعة من االأ�ضاليب االإ�رسافية.
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العالقات  ◄ مبمار�ضة  الرتبوي  امل�رسف  بها  يقوم  التي  الدرجة  املمار�سة:  درجة 
االإن�ضانية، وتقا�ص من خالل الدرجة التي يح�ضل عليها امل�رسف الرتبوي من اإجابة معلمي 

ومعلمات املرحلة االأ�ضا�ضية عـن كل فقرة من فقـرات اال�ضتبانة املعدة لهذه الغاية.
العلقات االإن�سانية: هي جمموعة التفاعالت االإيجابية التي متثل �ضلوك امل�رسف  ◄

الرتبوي مع العاملني يف امليدان الرتبوي على اأ�ضا�ص املعاملة الطيبة، واالألفة بينهما.
ال�ضف  ◄ يدر�ضون من  الذين  واملعلمات  املعلمون  هم  االأ�سا�سية:  املرحلة  معلمو 

االأول، وحتى ال�ضف العا�رس االأ�ضا�ضي.

الدراسات السابقة: 
للرتتيب  تبعاً  و�ضُتعر�ص  الدرا�ضة،  العالقة مبو�ضوع  ذات  الدرا�ضات  الباحثان  تناول 

الزمني لها من االأحدث اإىل االأقدم ومن هذه الدرا�ضات: 
اأجرى اللقماين )2013( درا�ضة هدفت اإىل الوقوف على درجة توافر اأ�ض�ص العالقات 
 )α≥0.05( االإن�ضانية، والك�ضف عما اإذا كان هناك فروق دالة اإح�ضائياً عند م�ضتوى داللة
العالقات  اأ�ض�ص  حول  ومعلميها  الريا�ضيات،  م�رسيف  من  الدرا�ضة  عينة  ا�ضتجابات  بني 
االإن�ضانية تعزى اإىل الوظيفة التعليمية، وتكونت عينة الدرا�ضة من )231( مكونة من: )21( 
م�رسفاً تربوياً و )210( معلمني للريا�ضيات، واأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن درجة توافر اأ�ض�ص 
)العدل يف املعاملة،   ، )التعاون وامل�ضاركة(   ، االإن�ضانية )االإميان بقيمة املعلم(  العالقات 
)التحديث والتجديد والتطوير( كانت مبجملها كبرية، ووجود فروق ذات دالّلة اإح�ضائية بني 
متو�ضطات ا�ضتجابات اأفراد جمتمع الدرا�ضة من م�رسيف الريا�ضيات ومعلميها حول درجة 
اأ�ض�ص العالقات االإن�ضانية )االإميان بقيمة املعلم( ، )العدل يف املعاملة( ، )التحديث  توافر 
والتجديد والتطوير( يف العملية االإ�رسافية ككل وفقاً ملتغري الوظيفة التعليمية، كذلك اأظهرت 
عدم وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية بني متو�ضطات ا�ضتجابات اأفراد جمتمع الدرا�ضة من 
العملية  )التعاون وامل�ضاركة( يف  اأ�ضا�ص  الريا�ضيات ومعلميها حول درجة توافر  م�رسيف 

االإ�رسافية تعزى اإىل الوظيفة التعليمية.
واأجرى احلارثي )2012( درا�ضة هدفت اإىل التعرف اإىل م�ضتويات العالقات االإن�ضانية 
ال�ضائدة يف املدار�ص الثانوية مبحافظة الطائف وفقًا ملتغريات امل�ضمى الوظيفي، واملوؤهل 
الدرا�ضة من )36( مديراً و )250( معلمًا، واأظهرت نتائج  العلمي، واخلربة، وتكونت عينة 
كان  واملعلمني  املديرين  بني  االإن�ضانية  العالقات  م�ضتويات  تقدير  م�ضتوى  اأن  الدرا�ضة 
مب�ضتوى عاٍل، وتوجد فروق ذات داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الداللة )0.05α=( يف تقدير 
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املدير  بني  وكذلك  واملعلم،  املدير  بني  ال�ضائدة  االإن�ضانية  العالقات  مل�ضتوى  العينة  اأفراد 
والطالب، وفقا ملتغري امل�ضمى الوظيفي، ل�ضالح تقدير مديري املدار�ص، وال توجد فروق ذات 
داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الداللة )0.05α=( بني متو�ضطات تقدير العالقات االإن�ضانية 

وحماورها تبعاً ملتغري �ضنوات اخلربة، واملوؤهل العلمي للمديرين واملعلمني.
املدر�ضية  االإدارة  ممار�ضة  درجة  حتديد  اإىل  هدفت  بدرا�ضة   )2012( الفليت  وقامت 
الثانوية يف حمافظات غزة، وتكونت  االإن�ضانية من وجهة نظر معلمي املرحلة  للعالقات 
الكلية  الدرجة  عن  الدرا�ضة  نتائج  اأ�ضفرت  وقد  ومعلمة،  معلمًا   )530( من  الدرا�ضة  عينة 
ملمار�ضة االإدارة املدر�ضية للعالقات االإن�ضانية كانت )77.18%( ، وعدم وجود فروق ذات 

داللة اإح�ضائية تعزى ملتغريات املوؤهل العلمي واخلدمة والتخ�ض�ص.
وقام العلياين )2009( بدرا�ضة هدفت اإىل معرفة واقع ممار�ضة مديري مكاتب الرتبية 
والتعليم يف مدينة الريا�ص للعالقات االإن�ضانية من وجهة نظر امل�رسفني الرتبويني، وتكونت 
عينة الدرا�ضة من )152( م�رسًفاً، وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن درجة ممار�ضة مديري املكاتب 
اأنه ال توجد فروق ذات داللة  ب�ضكل عام عالية، وتبني  االإن�ضانية مع امل�رسفني  للعالقات 

اإح�ضائية يف اإجابات عينة الدرا�ضة باختالف متغريي اخلربة واملوؤهل.
واأجرى ال�سواح )2009( درا�ضة هدفت اإىل التعرف اإىل ممار�ضة امل�رسفني الرتبويني 
وتكونت  ال�ضعودية،  يف  املعلمني  مع  تعاملهم  يف  االأخالقية  والقيم  االإن�ضانية  للعالقات 
عينة الدرا�ضة من )27( م�رسفًا، باالإ�ضافة اإىل )166( معلمًا من معلمي الرتبية االإ�ضالمية، 
وكان من اأبرز نتائج الدرا�ضة اأن مدى ممار�ضة امل�رسفني الرتبويني للعالقات االإن�ضانية يف 
تعاملهم مع املعلمني كانت بدرجة كبرية، وتبني اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�ضائية بني 
اآراء عينة الدرا�ضة حول مدى ممار�ضة امل�رسفني الرتبويني يف تعاملهم مع املعلمني تعزى 

ملتغريات الدرا�ضة )طبيعة العمل، و�ضنوات اخلربة يف االإ�رساف، والعمر( .
واأجرى ال�سلوي )2007( درا�ضة هدفت اإىل التعرف اإىل واقع ممار�ضة م�رسيف العلوم 
الطبيعية للعالقات االإن�ضانية يف االإ�رساف الرتبوي من وجهة نظر معلميهم بالطائف يف 
حماور  اأن  الدرا�ضة  نتائج  واأظهرت  معلمًا،   )173( من  الدرا�ضة  عينة  وتكونت  ال�ضعودية، 
ويوجد  متو�ضطة،  بدرجة  التعاون  حمور  عدا  مرتفعة  بدرجة  متار�ص  االإن�ضانية  العالقات 
فروق ذات داللة اإح�ضائية ملتغري املوؤهل واخلربة على ا�ضتجابات معلمي العلوم الطبيعية 

على حماور العالقات االإن�ضانية.
وقامت �ساهني )2003( بدرا�ضة هدفت اإىل التعرف اإىل مدى تطبيق العالقات االإن�ضانية 
يف االإ�رساف الرتبوي مل�رسفات العلوم الطبيعية من وجهة نظر معلماتها مبدار�ص البنات 
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يف مكة املكرمة، وطبقت الدرا�ضة على عينة من )606( معلمة، وكان من اأهم النتائج عدم 
العلوم  معلمات  ا�ضتجابات  على  العلمي  املوؤهل  ملتغري  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
على جميع حماور العالقات االإن�ضانية )التوا�ضع، والت�ضجيع، والتعاون، وال�ضورى، والعدل، 
والقدوة احل�ضنة( ، وتوجد فروق ذات داللة اإح�ضائية ملتغريات اخلربة واختالف املحافظة 

ا�ضتجابات معلمات العلوم على جميع حماور العالقات االإن�ضانية.
واأجرى عبابنة )2003( درا�ضة هدفت اإىل معرفة درجة ر�ضا معلمي املرحلة الثانوية 
عن م�ضتويات العالقات االإن�ضانية بني املعلمني وامل�رسفني الرتبويني يف مدار�ص اإربد، وقد 
تكونت عينة الدرا�ضة من )248( معلماً ومعلمة، واأظهرت نتائج الدرا�ضة وجود فروق ذات 
العالقات  م�ضتويات  عن  ر�ضاهم  درجة  نحو  املعلمني  نظر  وجهات  بني  اإح�ضائية  داللة 
فكان  العلمي  واملوؤهل  اجلن�ص،  ملتغري  تعزى  الرتبويني  امل�رسفني  وبني  بينهم،  االإن�ضانية 
اإىل  تعزى  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  كما  البكالوريو�ص،  وحملة  االإناث  ل�ضالح 

متغري اخلربة.
عوامل  تاأثري  على  الوقوف  اإىل  هدفت  درا�ضة   (Malcolm,2001) مالكوم  واأجرى 
العالقات االإن�ضانية على االأداء التنظيمي الأع�ضاء هيئة التدري�ص بجامعة جنوب كالورينا 
اأمريكا، وقد تكونت عينة الدرا�ضة من )42( ع�ضواً من هيئة التدري�ص، واأظهرت نتائج  يف 
الدرا�ضة اأن هناك عالقة ذات داللة اإح�ضائية بني العالقات االإن�ضانية، وتدين م�ضتوى االأداء 
االإيجابية  االإن�ضانية  العالقات  بني  اإيجابية  داللة  ذا  اأثراً  هناك  واأن  باجلامعة،  التنظيمي 
بني  العالقة  مراجعة  خالل  ومن  التدري�ص،  هيئة  اأع�ضاء  بني  االأداء  م�ضتوى  ارتفاع  وبني 
اأع�ضاء هيئة التدري�ص وبني معدل االأداء امل�ضتقبلي، تبني تاأثر م�ضتويات النمو يف العالقات 
االإن�ضانية بوجود مناخ اإيجابي يف العمل، ثم اإن ممار�ضات اأع�ضاء هيئة التدري�ص للعالقات 
االإن�ضانية االإيجابية تك�ضب املنظمات منفعة اإ�ضافية اإذا دجمت حمتويات العمل االإيجابي 

مع ممار�ضة العاملني.
واأجرى بوث واآخرون (Booth, et al, 1998) درا�ضة هدفت اإىل التعرف اإىل العالقات 
معلماً،   )42( من  الدرا�ضة  عينة  وتكونت  الرتبويني،  وامل�رسفني  املعلمني  بني  االإن�ضانية 
وق�ضمت اإىل جمموعتني كل منها )21( معلماً، واملجموعة االأوىل اأمتت النموذج وهو عبارة 
ال�ضابقة  اخلربة  االآتية:  الرتبوية  املوا�ضيع  على  يحتوي  �ضنتني  ملدة  درا�ضي  منوذج  عن 
مع  امل�رسفني  عالقة  على  فتوؤثر  �ضلبية  تكون  قد  التي  وال�ضلوكيات  واملعلمني،  للم�رسفني 
عدم  الدرا�ضة  هذه  نتائج  واأظهرت  النموذج،  مع  تتعامل  مل  الثانية  واملجموعة  املعلمني، 
وجود اأي اختالفات بني املجموعتني فيما يتعلق بالعالقات االإن�ضانية ومهارات االت�ضال، 

ومل يظهر هناك اختالف يف اأمور مثل: القدرة، واحلزم، واحلكم على االأمور.
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واأجرى �سودزينا وكولكان (Sudzina, & Coolican, 1994) درا�ضة حول العالقات 
املعلمني  مب�ضوؤولية  ال�ضعور  مدى  ملعرفة  واملعلمني،  الرتبويني  امل�رسفني  بني  االإن�ضانية 
من  الدرا�ضة  عينة  وتكونت  بينهما،  الرتبوية  العالقة  جناح  على  الرتبويني  وامل�رسفني 
التوجيه  اأن ر�ضائل  اإىل  الدرا�ضة  اأتالنتا، وتو�ضلت  )74( معلماً و )13( م�رسفاً تربوياً من 
والعالقات التعليمية ال تعك�ص ب�ضكل دقيق مدى اجلودة التي متثلها العالقة بني الطرفني، 

كما اأن امل�رسفني الرتبويني يوؤدون دور م�ضت�ضارين ال دور موجهني.
ومن خلل ا�ستعرا�س الدرا�سات ال�سابقة نلحظ: 

بع�ص الدرا�ضات كان املتغري التابع لتقدير ممار�ضة امل�رسفني الرتبويني للعالقات  -
ال�ضواح  ودرا�ضة   ،  )2013( اللقماين  كدرا�ضة  واملعلمني  امل�رسفني  تقديرات  االإن�ضانية 
كانت  وبع�ضها   ،  )Sudzina & Coolican,1994( وكولكان  �ضودزينا  ودرا�ضة   ،  )2009(
 ، ال�ضلوي )2007(  ودرا�ضة   ، الفليت )2012(  كدرا�ضة  املعلمني  نظر  التقديرات من وجهة 
 Booth, et( واآخرون  ، ودرا�ضة بوث  ، ودرا�ضة عبابنة )2003(  ودرا�ضة �ضاهني )2003( 

al,1998( ، وتت�ضابه مع الدرا�ضة احلالية.

بدرجة  - كانت  االإن�ضانية  للعالقات  املمار�ضة  اأن  ال�ضابقة  الدرا�ضات  بع�ص  اأظهرت 
كبرية وهي درا�ضة اللقماين )2013( ، ودرا�ضة احلارثي )2012( ، ودرا�ضة الفليت )2012( 

، ودرا�ضة العلياين )2009( ، ودرا�ضة ال�ضواح )2009( ، ودرا�ضة ال�ضلوي )2007( .
العالقات  - مو�ضوع  تناول  يف  ال�ضابقة  الدرا�ضات  مع  احلالية  الدرا�ضة  تتفق 

االإن�ضانية، اإال اأن الدرا�ضة احلالية تختلف عن الدرا�ضات ال�ضابقة مبتغري النوع االجتماعي، 
ومكان الدرا�ضة.وقد ا�ضتفاد الباحثان من الدرا�ضات ال�ضابقة يف ت�ضميم اال�ضتبانة، ومناق�ضة 

النتائج.

الطريقة واإلجراءات: 

منهج الدراسة: 

املنهج الو�ضفي وذلك نظراً ملالءمته الأغرا�ص الدرا�ضة.

جمتمع الدراسة وعينتها: 

تكّون جمتمع الدرا�ضة من جميع معلمي املرحلة االأ�ضا�ضية يف املدار�ص احلكومية يف 
لواء البادية ال�ضمالية ال�رسقية، والبالغ عددهم )930( معلماً ومعلمة خالل العام الدرا�ضي 
2012/ 2013م.اأما عينة الدرا�ضة فقد اختريت بالطريقة الطبقية الع�ضوائية، وبلغ عددهم 
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)140( معلماً ومعلمة اأي ما ن�ضبته )15%( من جمتمع الدرا�ضة، واجلدول )1( يبني توزيع 
اأفراد العينة يف �ضوء متغريات الدرا�ضة.

الجدول (1) 
توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

املجموع العدد الفئات املتغري

140
68 ذكر

النوع االجتماعي
72 اأنثى

140
95 بكالوريو�ص واقل

املوؤهل العلمي
45 اأعلى من بكالوريو�ص

140
76 5 �ضنوات فاأقل

اخلربة
64 اأكرث من 5 �ضنوات

أداة الدراسة: 

طور الباحثان ا�ضتبانة بعد الرجوع اإىل االأدب الرتبوي والدرا�ضات ال�ضابقة واالأدوات 
احلارثي  ودرا�ضة   ، �ضاهني )2003(  ودرا�ضة   ، ال�ضلوي )2007(  فيها كدرا�ضة  امل�ضتخدمة 
واجلزء  عامة،  معلومات  االأول  اجلزء  جزاأين،  من  الدرا�ضة  ا�ضتبانه  تكونت  وقد   ،  )2012(
القدوة احل�ضنة الذي  الثاين ا�ضتمل على )40( فقرة موزعة على �ضبعة جماالت هي: جمال 
الو�ضوح  وجمال   ،  )10  -6( الفقرات  �ضّم  الذي  التوا�ضع  وجمال   ،  )5  -1( الفقرات  �ضّم 
الذي �ضمل الفقرات )11- 16( ، وجمال الت�ضجيع الذي �ضمَّ الفقرات )17- 23( ، وجمال 
 )36 -31( الفقرات  �ضمل  الذي  ال�ضورى  ، وجمال   )30 -24( الفقرات  الذي �ضمَّ  التعاون 
، وجمال العدل الذي �ضمل الفقرات )37- 40( ، وكانت اال�ضتجابة على فقرات اال�ضتبانة 
ح�ضب مقيا�ص ليكرت اخلما�ضي كالتايل: كبرية جداً، اأو كبرية، اأو متو�ضطة، اأو قليلة، اأو قليلة 

جداً، ومتثل رقماً بالعالمات )1، 2، 3، 4، 5( على التوايل )ملحق 1( .

صدق األداة وثباتها: 

االإ�رساف  يف  املتخ�ض�ضني  من  حمكماً   )11( على  ُعر�ضت  االأداة،  �ضدق  من  للتحقق 
الرتبوي يف اجلامعات االأردنية، وامل�رسفني الرتبويني، وطلب منهم حتكيم فقرات اال�ضتبانة 
من حيث انتماء الفقرة للمجال، و�ضياغتها اللغوية، وو�ضوحها، وقد ُعدِّلت بع�ص الفقرات 
وحذفت، كما مت التاأكد من ثبات االأداة بتطبيقها على )32( معلماً ومعلمة من خارج عينة 
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الدرا�ضة، كما مت اإيجاد معامل ثبات االت�ضاق الداخلي بطريقة كرونباخ األفا، اإذ بلغ معامل 
الثبات لالأداة ككل )0.871( ، وهو مقبول الأغرا�ص الدرا�ضة.

املعاجلة اإلحصائية: 

 )SPSS( بعد حتليل البيانات با�ضتخدام برنامج الرزم االإح�ضائية للعلوم االجتماعية
ال�ضوؤال  عن  لالإجابة  املعيارية  واالنحرافات  والرتب،  احل�ضابية،  املتو�ضطات  اُ�ضتخرجت   ،
االأول، وا�ضتخدم اختبار “T” للداللة على الفروق لالإجابة عن االأ�ضئلة الثاين والثالث والرابع، 
ولقد اعتمد الباحثان الت�ضنيف اإىل ثالثة م�ضتويات لدرجة املمار�ضة كمقيا�ص للحكم على 

فقرات االأداة وهي: كبرية )3.68- 5( ومتو�ضطة )2.34- 3.67( وقليلة )1- 2.33( .

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

نتائج االإجابة عن �ضوؤال الدرا�ضة االأول: ما درجة مار�سة امل�رضفني الرتبويني 
للعلقات االإن�سانية يف مديرية تربية البادية ال�سمالية ال�رضقية باالأردن؟ 
املعيارية  واالنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  ُح�ضبت  ال�ضوؤال  هذا  عن  االإجابة  اأجل  ومن 
والرتبة لتقديرات اأفراد عينة الدرا�ضة على جماالت اأداة الدرا�ضة، وعلى االأداة ككل، واجلدول 
احل�ضابية  )املتو�ضطات  اال�ضتبانة  فقرات  حتليل  يبني   )2( وامللحق  ذلك،  يو�ضح   ،  )2(

واالنحرافات املعيارية الإجابات اأفراد عينة الدرا�ضة على فقرات اال�ضتبانة( .
الجدول (2) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة مرتبة تنازليًا

درجة املمار�سة االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملجالرقم املجالالرتبة

متو�ضطة3.6450.680القدوة احل�ضنة11
متو�ضطة3.6070.866التوا�ضع22
متو�ضطة3.5340.793الت�ضجيع34
متو�ضطة3.4830.817الو�ضوح43
متو�ضطة3.2660.763العدل57
متو�ضطة3.2480.851ال�ضورى66
قليلة2.3321.022التعاون75

متو�ضطة3.3020.688االأداة ككل
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اأن جميع املجاالت لدرجة ممار�ضة امل�رسفني الرتبويني للعالقات  يبني اجلدول )2( 
اأن  اإذ ي�ضري املتو�ضط احل�ضابي اإىل  االإن�ضانية جاءت بدرجة متو�ضطة ماعدا جمال التعاون 
القدوة احل�ضنة مبتو�ضط ح�ضابي  االأوىل جمال  بالرتبة  قليلة، فجاء  درجَة املمار�ضة نحوه 
التوا�ضع مبتو�ضط  الثانية جمال  بالرتبة  ، وجاء   )0.680( وبانحراف معياري   )3.645(
ح�ضابي )3.607( وبانحراف معياري )0.866( ، ثم جمال الت�ضجيع بالرتبة الثالثة مبتو�ضط 
ح�ضابي )3.534( وبانحراف معياري )0.793( ، وبالرتبة الرابعة جمال الو�ضوح مبتو�ضط 
اخلام�ضة  بالرتبة  العدل  جمال  ويليه   ،  )0.817( معياري  وبانحراف   )3.483( ح�ضابي 
ال�ضاد�ضة جمال  مبتو�ضط ح�ضابي )3.266( وبانحراف معياري )0.763( ، وجاء بالرتبة 
ال�ضورى مبتو�ضط ح�ضابي )3.248( وبانحراف معياري )0.851( ، يف حني جاء يف الرتبة 
ال�ضابعة واالأخرية جمال التعاون مبتو�ضط ح�ضابي )2.332( وبانحراف معياري )1.022( 
وبدرجة قليلة، وميِكن اأن يعزو الباحثان ح�ضول جمال القدوة احل�ضنة على الرتبِة االأوىل، 
وباأعلى املتو�ضطاِت احل�ضابية باأن امل�رسفني الرتبويني ميتازون باالأخالق االإ�ضالمية التي 
ت�ضتمد من الدين االإ�ضالمي، والتي تنعك�ص على املمار�ضة اليومية يف التعامل مع املعلمني، 
الرتبة االأخرية وبدرجة ممار�ضة قليلة، ورمبا يعود ذلك  التعاون على  واأما ح�ضول جمال 
اإىل كرثة االأعباء االإدارية والفنية امللقاة على عاتق امل�رسف واالأعداد الكبرية من املعلمني 
عند  يرّكز  ال  اجلدد  امل�رسفني  اختيار  اأن  اإىل  باالإ�ضافة  عليهم،  ي�رسف  الذين  واملعلمات 
االختيار على توافر الكفايات االإن�ضانية لديهم، والنظرة القدمية ال�ضلبية لالإ�رساف الرتبوي 
جاء  لالأداة  الكلي  احل�ضابي  املتو�ضط  اأن   )2( اجلدول  يبني  االآثار.كذلك  بع�ص  لها  زال  ما 
مبتو�ضط ح�ضابي )3.302( وبانحراف معياري )0.688( وبدرجة ممار�ضة متو�ضطة، وقد 
تعزى هذه النتيجة اإىل اأن امل�رسفني الرتبويني لديهم ق�ضور يف تنمية العالقات االإن�ضانية 
وقلة  اجلانب،  هذا  على  تركز  التي  التدريبية  والربامج  الدورات  قلة  نتيجة  معلميهم  مع 
اللقاءات الرتبوية التي جتمعهم معاً خارج نطاق ح�ضور احل�ض�ص ال�ضفية، باالإ�ضافة اإىل 
نظرة املعلمني اإىل م�رسفيهم من جانب �ضلطوي وعدم اإحاطتهم باالأدوار احلديثة لالإ�رساف 
الدرا�ضات  نتيجة  مع  الدرا�ضة  هذه  نتيجة  الرتبوي.وتختلف  باالإ�ضناد  يعرف  الرتبوي، مبا 
االآتية: درا�ضة اللقماين )2013( ، ودرا�ضة ال�ضواح )2009( ، ودرا�ضة ال�ضلوي )2007( ، التي 

تو�ضلت جميعها اإىل اأن املمار�ضة للعالقات االإن�ضانية كانت بدرجة كبرية.
نتائج االإجابة عن �ضوؤال الدرا�ضة الثاين: هل توجـد فروق ذات داللـة اإح�سائية 
الرتبويني  امل�رضفني  مار�سة  درجة  يف   )=0.05α( الداللة  م�ستوى  عند 
باالأردن  ال�رضقية  ال�سمالية  البادية  تربية  االإن�سانية يف مديرية  للعلقات 
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اُ�ضتخرجت  ال�ضوؤال  هذا  عن  لالإجابة  ؟  اأنثى(  )ذكر،  االجتماعي  النوع  اإىل  تعزى 
املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية واُ�ضتخدم اختبار )T( ملعرفة الفروق املحتملة 
ذات الداللة االإح�ضائية يف جماالت ممار�ضة العالقات االإن�ضانية واالأداة ككل تعزى للنوع 

االجتماعي عند م�ضتوى دالله )0.05α=( .واجلدول )3( يو�ضح ذلك.
الجدول (3) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (T) ألثر النوع االجتماعي على المجاالت واألداة ككل

م�ستوى الداللةقيمة Tاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالنوع االجتماعياملجال

القدوة احل�ضنة
683.7850.7601.4630.150ذكر
723.5270.591اأنثى

التوا�ضع
683.8000.9671.5870.119ذكر
723.4430.746اأنثى

الو�ضوح
683.5710.911ذكر

0.7570.453
723.4090.734اأنثى

الت�ضجيع
683.7750.701ذكر

2.294*0.025
723.3290.818اأنثى

التعاون
683.2041.1251.4570.151ذكر
722.8180.906اأنثى

ال�ضورى
0.027*683.5110.8942.270ذكر
723.0250.757اأنثى

العدل
683.3570.8260.8420.403ذكر
723.1890.709اأنثى

الكلي
683.5720.741ذكر

1.8370.072
723.2480.612اأنثى

 )0.05= α( ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة *

م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )3( اجلدول  يف  النتائج  من  يت�ضح 
داللة )0.05α=( على جمال الت�ضجيع، وجمال ال�ضورى يعزى للنوع االجتماعي، ول�ضالح 
يف   )=0.05α( داللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  تظهر  مل  حني  يف  الذكور، 
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املجاالت االأخرى: )القدوة احل�ضنة، والتوا�ضع، والو�ضوح، والتعاون، والعدل( ، وكذلك يف 
متقاربة  تقديرات  لهم  واملعلمات  املعلمني  الأن  ذلك  يعود  وقد  للمجاالت،  الكلية  الدرجة 
لدرجة ممار�ضة امل�رسفني للعالقات االإن�ضانية، وذلك الأنهم يدر�ضون يف مدار�ص مت�ضابهة 
وفق بيئة اإدارية وتربوية واحدة، ويف ظروف مت�ضابهة، وبالتايل تكون املمار�ضات اخلا�ضة 
بالعالقات االإن�ضانية من قبل م�رسفيهم معهم مت�ضابهة نوعاًً ما.اأما يف ما يتعلق مبجال 
اإىل  يعود  ذلك  فان  الذكور،  ول�ضالح  االجتماعي  للنوع  فيعزى  ال�ضورى  وجمال  الت�ضجيع 
الظروف االجتماعية التي تتيح للم�رسفني اجللو�ص مع املعلمني )الذكور( على انفراد الأخذ 
يف  املناق�ضة  حرية  يتيح  وبالتايل  )االإناث(  املعلمات  من  اأكرث  اقرتاحات  من  لديهم  ما 
االجتماعات، وتو�ضيح ال�ضلبيات للمعلم على انفراد والثناء عليه يف االإيجابيات، باالإ�ضافة 

اإىل قلة العن�رس الن�ضائي يف االإ�رساف الرتبوي.
نتائج االإجابة عن �ضوؤال الدرا�ضة الثالث: هل توجـد فروق ذات داللـة اإح�سائية 
الرتبويني  امل�رضفني  مار�سة  درجة  يف   )=0.05α( الداللة  م�ستوى  عند 
باالأردن  ال�رضقية  ال�سمالية  البادية  تربية  االإن�سانية يف مديرية  للعلقات 
؟  بكالوريو�س(  من  اأعلى  واأقل،  )بكالوريو�س  العلمي  املوؤهل  اإىل  تعزى 
لالإجابة عن هذا ال�ضوؤال اُ�ضتخرجت املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية واُ�ضتخدم 
اختبار )T( ملعرفة الفروق املحتملة ذات الداللة االإح�ضائية يف جماالت ممار�ضة العالقات 
االإن�ضانية واالأداة ككل، تعزى للموؤهل العلمي عند م�ضتوى دالله )0.05α=( ، واجلدول )4( 

يو�ضح ذلك.
الجدول (4) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (T) ألثر المؤهل العلمي على المجاالت واألداة ككل

م�ستوى الداللةقيمة Tاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداملوؤهل العلمياملجال

القدوة احل�ضنة
953.6650.651بكالوريو�ص واأقل

0.3510.729
453.5860.783اأعلى من بكالوريو�ص

التوا�ضع
953.6530.862بكالوريو�ص واأقل

0.7080.486
453.4660.893اأعلى من بكالوريو�ص

الو�ضوح
953.5290.765بكالوريو�ص واأقل

0.6680.512
453.3440.976اأعلى من بكالوريو�ص
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م�ستوى الداللةقيمة Tاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداملوؤهل العلمياملجال

الت�ضجيع
953.4220.782بكالوريو�ص واأقل

1.97 -0.054
453.8760.749اأعلى من بكالوريو�ص

التعاون
952.8660.932بكالوريو�ص واأقل

1.75 -0.085
453.3901.209اأعلى من بكالوريو�ص

ال�ضورى
953.2280.774بكالوريو�ص واأقل

0.325 -0.747
453.3111.083اأعلى من بكالوريو�ص

العدل
953.2820.748بكالوريو�ص واأقل

0.2730.788
453.2160.833اأعلى من بكالوريو�ص

الكلي
953.3780.651بكالوريو�ص واأقل

0.378 -0.707
453.4560.813اأعلى من بكالوريو�ص

 )0.05= α( ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة *

داللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )4( اجلدول  من  ويتبني 
ملتغري  تعزى  االإن�ضانية،  للعالقات  الرتبويني  امل�رسفني  ممار�ضة  درجة  يف   )=0.05α(
املوؤهل العلمي �ضواء يف املجاالت جمتمعة اأم لكل جمال لوحده، وميكن اأن يعود ذلك اإىل 
ما  باأهمية  لهم  العلمي  املوؤهل  عن  النظر  بغ�ص  واملعلمات  املعلمني  لدى  القناعة  ت�ضابه 
امل�ضوؤوليات  ت�ضابه  بحكم  الرتبوي  االإ�رساف  يف  اإن�ضانية  عالقات  من  م�رسفوهم  ميار�ضه 
االإ�رسافية، وطبيعة العمل، باالإ�ضافة اإىل اأن الزيارة االإ�رسافية للمعلمني واحدة.وتتفق هذه 
النتيجة مع ما اأظهرته نتيجة درا�ضة �ضاهني )2003( التي اأ�ضارت اإىل عدم وجود فروق ذات 
داللة اإح�ضائية ح�ضب متغري املوؤهل العلمي، بينما تختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�ضة 
ال�ضلوي )2007( التي اأظهرت وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية ح�ضب متغري املوؤهل العلمي.
نتائج االإجابة عن �ضوؤال الدرا�ضة الثالث: هل توجـد فروق ذات داللـة اإح�سائية 
الرتبويني  امل�رضفني  مار�سة  درجة  يف   )=0.05α( الداللة  م�ستوى  عند 
باالأردن  ال�رضقية  ال�سمالية  البادية  تربية  االإن�سانية يف مديرية  للعلقات 
تعزى اإىل اخلربة )5 �سنوات واأقل، اكرثمن5 �سنوات( ؟ لالإجابة عن هذا ال�ضوؤال 
ملعرفة   )T( اختبار  واُ�ضتخدم  املعيارية  واالنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  اُ�ضتخرجت 
الفروق املحتملة ذات الداللة االإح�ضائية يف جماالت ممار�ضة العالقات االإن�ضانية واالأداة 

ككل تعزى للخربة عند م�ضتوى دالله )0.05α=( ، واجلدول )5( يو�ضح ذلك.
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جدول (5) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (T) ألثر الخبرة على المجاالت واألداة ككل

م�ستوى الداللةقيمة Tاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداخلربةاملجال

القدوة احل�ضنة
5763.6900.578 �ضنوات واأقل

0.4120.682
643.6200.738اكرثمن5 �ضنوات

التوا�ضع
5763.4630.663 �ضنوات واأقل

0.973 -0.335
643.6880.960اكرثمن5 �ضنوات

الو�ضوح
5763.3330.740 �ضنوات واأقل

1.080 -0.285
643.5680.855اكرثمن5 �ضنوات

الت�ضجيع
5763.1160.820 �ضنوات واأقل

3.334 -*0.001
643.7690.680اكرثمن5 �ضنوات

التعاون
5762.7070.940 �ضنوات واأقل

1.674 -0.099
643.1571.042اكرثمن5 �ضنوات

ال�ضورى
5763.1890.700 �ضنوات واأقل

0.405 -0.687
643.2820.933اكرثمن5 �ضنوات

العدل
5763.1130.492 �ضنوات واأقل

1.177 -0.244
643.3520.874اكرثمن5 �ضنوات

الكلي
5763.2300.522 �ضنوات واأقل

1.432 -0.157
643.4910.756اكرثمن5 �ضنوات

 )0.05= α( ذات دالله إحصائية عند مستوى داللة *

 )=0.05α( داللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )5( اجلدول  بني 
اإىل  الت�ضجيع تعزى  يف درجة ممار�ضة امل�رسفني الرتبويني للعالقات االإن�ضانية يف جمال 
اخلربة، ل�ضالح اأ�ضحاب اخلربة اأكرثمن خم�ص �ضنوات، بينما مل يوجد اأي فروق ذات داللة 
اإح�ضائية يف املجاالت الباقية: )القدوة احل�ضنة، والو�ضوح، والتعاون، وال�ضورى، والعدل( 
ت�ضابه  اإىل  ذلك  ال�ضبب يف  يعود  املجاالت جمتمعة.ورمبا  اإىل متغري اخلربة، وال يف  تعود 
وبالتايل  الرتبوي،  االإ�رساف  للعمل يف  واالإدارية  التنظيمية  الرتبويني  للم�رسفني  الظروف 
فاإن املعلمني واملعلمات بغ�ص النظر عن �ضنوات خدمتهم، يتعر�ضون اإىل املعاملة نف�ضها 
من قبل م�رسفيهم حيث ي�رسف امل�رسف الرتبوي على مايقارب )50( معلماً ومعلمة على 
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اختالف خرباتهم، اإال اأن وجود فروق يف جمال الت�ضجيع تعزى اإىل اخلربة، ول�ضالح اأ�ضحاب 
اخلربة اأكرثمن خم�ص �ضنوات، رمبا يعود ال�ضبب اإىل اأن للخربة عامالً مهماً يف هذا املجال 
نتيجة فهم طبيعة العالقات االإن�ضانية، ولديهم طرق متعددة يف تكوين العالقات االإن�ضانية 
مع م�رسفيهم، نظراً الأخذ دورات تدريبية متعددة، واالحتكاك مع امل�رسفني لفرتة طويلة اأدى 
اإىل منو العالقات االإن�ضانية بينهم.وتتفق مع نتيجة درا�ضة ال�ضواح )2009( التي اأظهرت عدم 
وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية تعزى ل�ضنوات اخلربة، بينما تختلف نتيجة هذا ال�ضوؤال عما 
اأظهرته نتائج درا�ضات ال�ضلوي )2007( ، و�ضاهني )2003( التي اأظهرت وجود فروق ذات 

داللة اإح�ضائية تبعاً ملتغري اخلربة.

التوصيات واملقرتحات: 

بناًء على النتائج التي مت التو�سل اإليها، يو�سي الباحثان مبا ياأتي: 
دعوة وزارة الرتبية والتعليم اإىل مراجعة اأ�ض�ص اختيار امل�رسفني الرتبويني اجلدد . 1

اإن�ضانية،  مهارات  وميتلك  وان�ضباطاً،  كفاءة  االأكرث  امل�رسف  باختيار  االلتزام  يتم  بحيث 
والقادر على توظيفها يف العمل.

والهيئة . 2 الرتبويني  امل�رسفني  بني  اإن�ضانية  عالقات  وجود  �رسورة  على  التاأكيد 
االإدارية التدري�ضية يف املدار�ص لت�ضهيل تطوير العمل وتبادل اخلربات.

يف . 3 االإن�ضانية  العالقات  اأهمية  نحو  الرتبويني  امل�رسفني  وعي  تعزيز  �رسورة 
االإ�رساف الرتبوي.

يف . 4 املتخ�ض�ضة  الدورات  تقدمي  خالل  من  الرتبويني  امل�رسفني  تاأهيل  �رسورة 
كيفية توظيف العالقات االإن�ضانية وتنمية مهاراتهم وتطويرها يف هذا املجال يف االإ�رساف 

الرتبوي.
اإجراء درا�ضة لقيا�ص درجة الر�ضا عن العمل باالإ�رساف الرتبوي وعالقته بالعالقات . 5

االإن�ضانية.
االإن�ضانية يف . 6 للعالقات  الرتبويني  لقيا�ص درجة ممار�ضة امل�رسفني  اإجراء درا�ضة 

االإ�رساف الرتبوي من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
احمد، احمد اإبراهيم )2008( . العالقات االإن�ضانية يف االإدارة املدر�ضية، ط1، دار الوفاء، . 1

االإ�ضكندرية، م�رس. 
. االإ�رساف الرتبوي، ط2، . 2 اال�ضدي، �ضعيد جا�ضم، واإبراهيم، مروان عبداملجيد )2007( 

دار الثقافة، عمان، االأردن. 
الرتبوي، . 3 االإ�رساف  . اجتاهات حديثة يف  الوهاب )2004(  العزيز عبد  البابطني، عبد 

ط1، مكتبة العبيكان، الريا�ص، ال�ضعودية. 
الفكر، . 4 دار  ط4،  الرتبوي،  االإ�رساف  يف  ومفاهيم  تطبيقات   .  )2008( طارق  البدري، 

عمان، االأردن. 
البحوث . 5 تنفيذ  يف  الرتبويني  امل�رسفني  تواجه  التي  املعوقات   .  )2011( حممد  البنا، 

مفاهيمه.  العلمي  البحث  موؤمتر  عليها،  التغلب  و�ضبل  غزة  حمافظات  يف  الرتبوية 
اأخالقياته. توظيفه، 10- 11مايو، عمادة البحث العلمي، اجلامعة االإ�ضالمية. 

احلارثي، و�ضل اهلل حامد )2012( . م�ضتويات العالقات االإن�ضانية ال�ضائدة يف املدار�ص . 6
الثانوية كما يت�ضورها املديرون واملعلمون مبحافظة الطائف، ر�ضالة ماج�ضتري غري 

من�ضورة، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة، ال�ضعودية. 
ح�ضني، �ضالمه عبد العظيم، وعو�ص اهلل، عو�ص اهلل �ضليمان )2006( . اجتاهات حديثة . 7

يف االإ�رساف الرتبوي، دار الفكر، عمان، االأردن. 
االإن�ضانية . 8 للعالقات  الرتبويني  امل�رسفني  ممار�ضة  مدى   .  )2009( من�ضور  ال�ضواح، 

اأم  والقيم االأخالقية يف تعاملهم مع املعلمني، ر�ضالة ماج�ضتري غري من�ضورة، جامعة 
القرى، مكة املكرمة، ال�ضعودية. 

جمال . 9 يف  االإن�ضانية  العالقات  تطبيق  مدى   .  )2003( الرحيم  عبد  جنوى  �ضاهني، 
االإ�رساف الرتبوي مل�رسفات العلوم الطبيعية، ر�ضالة ماج�ضتري غري من�ضورة، جامعة اأم 

القرى، مكة املكرمة، ال�ضعودية. 
للعالقات . 10 الطبيعية  العلوم  م�رسيف  ممار�ضة  واقع   .  )2007( بريكان  مرزوق  ال�ضلوي، 

الطائف،  الثانوية مبدينة  الطبيعية باملرحلة  العلوم  االإن�ضانية من وجهة نظر معلمي 
ر�ضالة ماج�ضتري غري من�ضورة، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة، ال�ضعودية. 
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�ضهيب، حممد علي )2004( . العالقات االإن�ضانية وعوملة ال�ضلوك، دار النه�ضة العربية، . 11
القاهرة، م�رس. 

م�ضتويات . 12 عن  الثانوية  املرحلة  معلمي  ر�ضا  درجة   .  )2003( نبيل  حممد  عبابنه، 
العالقات االإن�ضانية بني املعلمني وامل�رسفني الرتبويني يف مدار�ص تربية اإربد، ر�ضالة 

ماج�ضتري غري من�ضورة، جامعة عمان العربية للدرا�ضات العليا، عمان، االأردن. 
الرتبية والتعليم . 13 . واقع ممار�ضة مديري مكاتب  العلياين، غرم اهلل دخيل اهلل )2009( 

ر�ضالة  الرتبويني،  امل�رسفني  نظر  وجهة  من  االإن�ضانية  للعالقات  الريا�ص  مدينة  يف 
ماج�ضتري غري من�ضورة، جامعة االإمام حممد بن �ضعود االإ�ضالمية، الريا�ص، ال�ضعودية. 

وتطبيقاتها . 14 النظرية  مفاهيمها  احلديثة  املدر�ضية  االإدارة   .  )2010( جودت  عطوي، 
العلمية، ط2، دار الثقافة للن�رس والتوزيع، عمان، االأردن. 

الفليت، اآالء عطية )2012( ، درجة ممار�ضة االإدارة املدر�ضية للعالقات االإن�ضانية من . 15
وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية يف حمافظات غزة و�ضبل تفعيلها، ر�ضالة ماج�ضتري 

غري من�ضورة، اجلامعة االإ�ضالمية، كلية الرتبية، غزة. 
الدورات . 16 من  الرتبويني  امل�رسفني  ا�ضتفادة  م�ضتوى   .  )2004( حممد  اهلل  عبد  القرين، 

التدريبية اأثناء اخلدمة مبنطقة مكة املكرمة، ر�ضالة ماج�ضتري غري من�ضورة، جامعة اأم 
القرى، مكة املكرمة، ال�ضعودية. 

اأ�ض�ص العالقات االإن�ضانية يف العملية . 17 اللقماين، خالد بن مربك )2013( . درجة توافر 
االإ�رسافية بني م�رسيف الريا�ضيات ومعلميها، ر�ضالة ماج�ضتري غري من�ضورة، جامعة اأم 

القرى، مكة املكرمة، ال�ضعودية. 
م�ضاد، عمر ح�ضن )2005( . االإدارة املدر�ضية، ط1، دار �ضفاء، عمان، االأردن. . 18
معدي، اأحمد ح�ضني )1995( . درا�ضة و�ضفية لتحديد االحتياجات التدريبية للم�رسفني . 19
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