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مقدمة:
التعليمية  للعملية  الرئي�ص  املحرك  عام  ب�سكل  املعلم  ُيعدُّ 
الذي  التعليمي، فهو  اإليه باأنه �سيد املوقف  التعلمية، حيث ينظر 
تفاعل  ويراقب  املختلفة،  ون�ساطاته  فعالياته  وينظم  له،  يخطط 
طلبته داخل ال�سف، ويالحظ مدى تقدمهم اأو تراجعهم، وهو الذي 
يرثي املنهاج باأن�سطة اإ�سافية �سواء اأكانت مادة علمية اأم اأ�سئلة 
عديدة  اأخرى  م�سوؤوليات  عليه  تقع  كذلك  اإ�سافية،  وتدريبات 
بالإ�سافة للجهود التي يبذلها داخل غرفة ال�سف، مثل الإ�رشاف 
الإذاعة  على  والإ�رشاف  ال�سباحي،  الطابور  اأثناء  الطلبة  على 
الثقافية  امل�سابقات  يف  للم�ساركة  طلبته  ومتابعة  املدر�سية، 

والريا�سية والفنية وغريها من امل�سابقات.
فاملعلم قائد تربوي داخل حجرة ال�سف اأو خارجها، فهو 
دور  وله  اليجابية،  والجتاهات  العادات  الطلبة  اإك�ساب  يحاول 
فاعل يف اإجناح العملية الرتبوية، ول ميكن ال�ستغناء عن اأدواره 
العملية  روح  فهو  امليداين،  بالعمل  مبا�رش  ات�سال  على  كونه 
لدى  ال�سلوك  وتوجيه  تعليمية  خربات  من  يقدم  مبا  التعليمية 
اأن النفجار املعريف والتقدم  2009(، كما  املتعلمني)اأبو �سليم، 
تقت�رش  ومل  التعليم،  عملية  على  القائمني  خربات  اأثريا  العلمي 
املجالت  اإىل  تعدتها  بل  النظرية،  النواحي  على  العلمية  الثورة 

التطبيقية.
لقد �سعت وزارة الرتبية والتعليم اإىل اإعداد املعلمني اإعدادا 
التي  العالية  واملهارات  واملعلومات  املعارف  واإك�سابهم  مهنيا 
وتطويرالبيئة  التعليمي  الهيكل  قامتبتحديث  كما  يحتاجونها، 
املجتمع  وحاجات  وامل�ستجدات  ا�ستجابةللمتغريات  التعليمية 

)اخلوالدة والزيودي، 2011(.
على  ملمو�سا  تطورا  احلديث  الع�رش  يف  العامل  �سهد  لقد 
الأ�سعدة وامليادين الجتماعية والتكنولوجية والعلمية  خمتلف 
وغريها، وهذا التطور انعك�ص على الكثري من امليادين احلياتية، 
يف  كبريا  دورا  الريا�سة  تلعب  اإذ  الريا�سي،  امليدان  ومنها 
الإن�سان  توجيه  يف  الفاعلة  الأداة  تعد  حيث  ال�سعوب،  حياة 
يف  ومهما  اأ�سا�سيًا  عن�رشا  باعتبارها  ال�سحيحة  نحوامل�سارات 
الطلبة،  حياة  يف  مبا�رشة  ب�سورة  توؤثر  واأنها  املجتمع،  تطوير 
وهي جزء مكمل واأ�سا�ص يف العملية التعليمية )قزاقزة واملومني 

والزعبي والرفاعي، 2015(.
معظم  به  نادت  هدف  الناجح  للمعلم  املهني  الإعداد  اإن 
ومهنيا  معرفيا  هند�سته  واإعادة  ل�سناعته  الرتبوية  الأنظمة 
واإدارية وقيادية  فنية  يلزمه من مهارات  و�سلوكيا ومتكينه مبا 
)ذهيبة،  واقتدار  وكفاءة  فاعلية  بكل  الوظيفية  باأعبائه  للقيام 
�سائر  �ساأن  ذلك  �ساأنه يف  الريا�سية  الرتبية  ومعلم   ،)5  :2009
الإجناز  اإىل  اإعداد ومتكني حتى ي�سل  اإىل  املعلمني، فهو يحتاج 
الأمثل،ومن هنا ياأتي دور امل�رشفني الرتبويني ومديري املدار�ص 
فيمتابعة املعلمني ومالحظة مدى امتالكهم للمهارات والكفايات 
وحتديد  املهارات،  لتلك  ممار�ستهم  مدى  وحتديد  املختلفة، 

الحتياجات التدريبية لهم.

ملخص:
اإىل درجة ممار�سة معلمي الرتبية  الدرا�سة للتعرف  هدفت 
الريا�سية يف لواء البادية ال�سمالية ال�رشقية يف الأردن للمهارات 
اأثر  اإىل  التعرف  القيادية من وجهة نظر مديري مدار�سهم، كذلك 
�سنوات  العلمي،  املوؤهل  التعليمية،  املرحلة  )اجلن�ص،  املتغريات 
اخلربة يف الإدارة( يف تقديرات مديري املدار�ص لدرجة ممار�سة 
من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  القيادية.  للمهارات  املعلمني  هوؤلء 
الع�سوائية.  الطبقية  بالطريقة  اختريوا  ومديرة،  مديراً   )58(
ولتحقيق اأهداف الدرا�سة، بنيت ا�ستبانة تكونت ب�سورتها النهائية 
من )36( فقرة. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن درجة ممار�سة معلمي 
الأردن  ال�رشقية يف  ال�سمالية  البادية  لواء  الريا�سية يف  الرتبية 
للمهارات القيادية من وجهة نظر مديري املدار�ص كانت بدرجة 
الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائًيا  دالة  فروق  وجود  وعدم  مرتفعة، 
)α=0.05( بني املتو�سطات احل�سابية لتقديرات املديرين لدرجة 

ممار�سة املعلمني للمهارات القيادية تعزى ملتغريات الدرا�سة.
الرتبية  معلمو  املمار�سة،  درجة  املفتاحية:♦ الكلمات♦
مديرو  ال�رشقية،  ال�سمالية  القيادية،البادية  املهارات  الريا�سية، 

املدار�ص.
 The Practice Degree of Physical Education Teachers
 in the Northeastern Badia for Leadership Skills from

the Perspective of their Principals

Abstract:

The purpose of this study is to show the 
practice degree of physical education teachers in 
the northeastern Badia in Jordan for leadership 
skills from the perspective of their principals, and 
to show the effect of the study variables (Gender, 
School’s Stage, Qualification, Years of Experience in 
Management) in principals’ estimates to the practice 
degree of those teachers for leadership skills. The 
sample of the study consisted of (58) principals 
which were chosen in Stratified Random way. A 
questionnaire consisted of (36) items was built. 
The study results showed that the practice degree 
of physical education teachers for leadership skills 
from the perspective of their principals was high, 
and showed that there were no significant statistical 
differences at the level of statistical significance 
(a=0.05) between the averages in Principals 
estimates for the practice degree of teachers for the 
leadership skills due to the variables of the study. 

Key words: The Practice Degree, Physical 
Education Teachers, Leadership Skills, The 
Northeastern Badia, Principals.
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1♦ التي . الباحثني-  علم  حدود   – يف  الأوىل  الدرا�سة  ُتَعّد 
يف  الريا�سية  الرتبية  ملعلمي  القيادية  املهارات  تناولت 
املنطقة  هذه  اإن  حيث  ال�رشقية،  ال�سمالية  البادية  لواء 

اجلغرافية ل حتظى كثريا باهتمام الباحثني.
2♦ الرتبية . معلمني  تلزم  مهمة  مهارات  على  ال�سوء  ت�سلط 

الريا�سية  البطولت  تنظيم  يف  ويحتاجونها  الريا�سية 
وتنظيم الفرق الريا�سية ويف التدري�ص. 

3♦ تقدم و�سفا لواقع معلمي الرتبية الريا�سية يف لواء البادية .
بالبحث  تناولهم  الندرة  من  والذين  ال�رشقية،  ال�سمالية 

والدرا�سة من قبل الباحثني.
4♦ تقدم تغذية راجعة ملتخذي القرار يف وزارة الرتبية والتعليم .

يف الأردن فيما يتعلق مبعلمي الرتبية الريا�سية.

حدود الدراسة: 
تتمثل♦حدود♦الدرا�سة♦مبا♦ياأتي:♦

Ú♦ املدار�ص مديري  على  الدرا�سة  طبقت  الب�رشية:  احلدود 
احلكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم للواء البادية ال�سمالية 

ال�رشقية يف الأردن.
Ú♦ احلدود املكانية: طبقت الدرا�سة على املدار�ص احلكومية

يف مديرية تربية لواء البادية ال�سمالية ال�رشقية. 
Ú♦ الثاين الف�سل  الدرا�سة يف  تطبيق  الزمانية: مت  احلدود 

للعام 2014/ 2015م.

مصطلحات الدراسة:
باأنها: ♦◄ اإجرائيًا  الباحثون  ويعرفها  املمار�سة:  درجة♦

مقدار ما يوظفه معلمو الرتبية الريا�سية يف املدار�ص احلكومية 
القيادية  املهارات  الأردمنن  يف  ال�رشقية  ال�سمالية  البادية  للواء 
اأثناء قيامهم بالأعمال والن�ساطات املوكولة اإليهم داخل ال�سف 
وخارجه، وتو�سف يف هذه الدرا�سة بامل�ستويات الآتية: )مرتفعة، 

متو�سطة، منخف�سة(.
اإجرائيا ♦◄ الباحثون  ويعرفه  الريا�سية:  الرتبية♦ معلم♦

ليدر�ص  الأردن  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  عينته  معلم  باأنه:كل 
التابعة  احلكومية  املدار�ص  اإحدى  يف  الريا�سية  الرتبية  مبحث 

ملديرية الرتبية والتعليم للواء البادية ال�سمالية ال�رشقية.
ال�سمايل ♦◄ اجلزء  يف  تقع  ال�سقية:  ال�سمالية♦ البادية♦

املناطق  اإحدى  وهي  الها�سمية،  الأردنية  اململكة  من  ال�رشقي 
التابعة ملحافظة املفرق،ومتتد من جهة ال�رشق اإىل احلدود العراقية 
�سكانية  بكثافة  ال�سورية،وتتمتع  احلدود  اإىل  ال�سمال  جهة  ومن 
واجلنوبية،وتتوزع  الو�سطى  البادية  مناطق  مع  مقارنة  عالية 
ال�رشقية على  ال�سمالية  للبادية  والتعليم  الرتبية  مدار�ص مديرية 
دير  القطني،  واأم  و�سبحا،  اجلمال،  اأم  ق�ساء  هي  اأق�سية  اأربعة 
الروي�سد)عبد  ولواء  ال�سمالية،  البادية  لواء  ولوائني هما:  الكهف، 

العزيز، 2016: 2(.
ينبغي ♦◄ التي  القدرات  من  جمموعة  القيادية:  املهارات♦

على القائد اأن ميتلكها، والتي متكنه من ممار�سة اأدواره بطريقة 

مشكلة الدراسة:
الأ�سا�سية  الركائز  من  الريا�سية  الرتبية  معلم  اإعداد  ُيعد 
املدر�سة وخارجها، حيث  داخل  مهم  دور  من  به  يقوم  نظرا ملا 
تلعب الرتبية الريا�سية دورا هاما يف حياة املتعلم، وتوؤثر تاأثرياً 
ومكمل  اأ�سا�ص  جزء  فهي  ولذا  ولدته،  منذ  حياته  على  مبا�رشاً 
معلم  اأن  كما   ،)35  :2010 والعتوم،  )الديري  الرتبوية  للعملية 
الرتبية الريا�سية يعد قائدا للن�ساطات الريا�سية املختلفة ابتداء 
املختلفة،  الريا�سية  بالبطولت  وانتهاء  ال�سباحي  الطابور  من 
القيادية  املهارات  امتالكه  ب�رشورة  الهتمام  جاء  هنا  ومن 

الالزمة حتى ينجح يف اأداء الواجبات امل�سندة اإليه. 
التدري�ص  مبجال  عملهم  خالل  من  الباحثون  لحظ  لقد 
الرتبية  برامج  يف  املعلمني  الطلبة  ومتابعة  والإ�رشاف 
القيادية  للمهارات  ممار�ستهم  درجة  يف  تفاوت  وجود  العملية 
الدرا�سة  م�سكلة  فاإن  امل�ساهدة.لذلك  ال�سفية  احل�س�ص  اأثناء 
الرتبية  معلمي  ممار�سة  درجة  على  التعرف  يف  تتمثل  احلالية 
املدار�ص  مديري  نظر  وجهة  من  القيادية  للمهارات  الريا�سية 
احلكوميةالتابعة ملديرية الرتبية والتعليم للواء البادية ال�سمالية 

ال�رشقية.

أسئلة الدراسة:
جاءت♦الدرا�سة♦احلالية♦لالإجابة♦عن♦ال�سوؤالني♦الآتيني:

1♦ ما درجة ممار�سة معلمي الرتبية الريا�سية يف لواء البادية .
ال�سمالية ال�رشقية للمهارات القيادية من وجهة نظر مديري 

مدار�سهم؟
2♦ الدللة . م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 

البادية  )α=0.05( يف تقديرات مديري املدار�ص يف لواء 
ال�سمالية ال�رشقية لدرجة ممار�سة معلمي الرتبية الريا�سية 
واملرحلة  )اجلن�ص،  للمتغريات  تعزى  القيادية  للمهارات 

التعليمية، واملوؤهل العلمي، و�سنوات اخلربة يف الإدارة(؟ 

أهداف الدراسة:
هدفت♦الدرا�سة♦احلالية♦اإىل♦ما♦ياأتي:

1♦ الريا�سية . الرتبية  معلمي  ممار�سة  درجة  على  التعرف 
للمهارات  الأردن  يف  ال�رشقية  ال�سمالية  البادية  لواء  يف 

القيادية من وجهة نظر مديري مدار�سهم.
2♦ التعليمية، . املرحلة  )اجلن�ص،  املتغريات  اأثر  على  التعرف 

تقديرات  يف  الإدارة(  يف  اخلربة  �سنوات  العلمي،  املوؤهل 
مديري املدار�ص لدرجة ممار�سة هوؤلء املعلمني للمهارات 

القيادية.
3♦ النتائج . �سوء  يف  واملقرتحات  التو�سيات  من  عدد  تقدمي 

التي تو�سلت اإليها الدرا�سة.

أهمية الدراسة:
تتمثل♦اأهمية♦الدرا�سة♦يف♦اأنها:



104

درجة ممارسة معلمي التربية الرياضية في البادية الشمالية الشرقية للمهارات القيادية 
من وجهة نظر مديري مدارسهم

د. سليمان محمد قزاقزه
د. أحمد محمود رضوان
د. حابس غازي البري
د. محمد نايل العزام

الأهداف �سبق حتديدها  فيهم، وتوجيههم نحو حتقيق جملة من 
والتفاق عليها ب�سورة فردية اأو جماعية من خالل التن�سيق بني 

جميع اجلهود التي يبذلها هوؤلء املروؤو�سني.
»جمموعة  اأنها  على  اإليها  فينظر  القيادية  املهارة  اأما 
املهارات ال�سلوكية التي يحتاجها القائد لتاأدية املهام املطلوبة 
اأم  مبا�رشة  املهارات  هذه  اأكانت  �سواء  وجه،  اأح�سن  على  منه 
م�ساندة، وتتمثـل فـي ا�سـتخدام املعلومات واملفاهيم واملبـادئ 
والأ�سـ�ص والقواعـد والإجـراءات والفـرو�ص والنظريات، اأما املهارة 
املهام،  باأداء  مبا�سـراً  ارتباطًا  ترتبط  التي  تلك  فهي  املبا�رشة 
املهـارات  اأداء  بـدونها  ميكن  ل  امل�ساندة  املهارة  اأن  حني  يف 
من  »�سل�سلة  باأنها  اأي�سًا  وتعرف   ،)1993( العماين  املبا�رشة« 
العالقات الإن�سانية التي ميار�سها الإداري مع العاملني معه من 
)معلمني ، وطلبة ، وعاملني ، وجمتمع حملي( بهدف التاأثري فيهم 
له«  املخطط  الرتبوي  للهدف  حتقيقا  دقة  بكل  مهامهم  لإجناز 
»جمموعة  باأنها   )2009( زعيرت  اأبو  ويعرفها   ،)2009( �سهاب 
من القدرات التي ينبغي على الإداري امتالكها لتمكنه من دوره 
القيادي بطريقة ت�سمن اأداء املهام املوكلة اإليه بكفاءة وفاعلية، 
وت�سمل املهارات الذاتية والفنية والإن�سانية والفكرية بالإ�سافة 

اإىل املهارات الإدارية«. 
ويرى الباحثون اأن املهارات القيادية هي ح�سيلة الإداري 
من  واكت�سابها  تكوينها  ا�ستطاع  التي  والقدرات  الكفايات  من 
القيام  والتي متكنه من  الرتبوي والإداري  خالل ممار�سته عمله 
تاأثريه  ح�سن  خالل  من  اإليه  امل�سندة  التعليم  مهنة  مبتطلبات 
املدر�سة  يف  املتاحة  املوارد  كافة  ل�ستثمار  الب�رشية  باملوارد 
كفاءة  بكل  املن�سودة  الرتبوية  الأهداف  حتقيق  نحو  لتوجيهها 

واقتدار وباأعلى م�ستويات اجلودة وباأقل تكلفة واأقل وقت.
اإّن العملية التعليمية تهدف اإىل اإك�ساب املتعلمني املعارف 
التكيف  من  متكنهم  التي  واخلربات  ال�سلوك  واأمناط  واملهارات 
من  الأهداف  هذه  حتقيق  ويتم  فيه،  يعي�سون  الذي  املجتمع  مع 
خالل الأن�سطة املختلفة ذات ال�سلة بهذه العملية الزغلول والبكور 
)2001(، وينبغي اأن تكون هذه الأهداف حمدده ومقبولة احليلة 
)2003(، ويرى اأبو زيد وحممد )2004( اأنه ل ميكن حتقيق هذه 
كفايات  ولديه  العلمية  مادته  من  املتمكن  باملعلم  اإل  الأهداف 
ال�سياق  هذا  ويف  ومتنوعة،  متعددة  قيادية  ومهارات  تدري�سية 
اأع�ساء  اأبرز  اأنه من  الريا�سية على  الرتبية  اإىل معلم  ُينظر  فاأنه 
الأخالق  ت�سكيل  يف  تاأثرياً  املدر�سي  باملجتمع  التدري�ص  هيئة 
باميال  )1998(، ويرى  الرفيعة اخلويل ودروي�ص وعنان  والقيم 
معلمي  على  اأن   )Pamela & Donetta , 2003: 598( ودونيتا 
الرتبية الريا�سية بذل ما بو�سعهم من جهود، وعليهم اأن يكونوا 
التي  باملادة  ملمني  يكونوا  واأن  ج�سمي،  نق�ص  كل  من  �سليمني 
بها، ولديهم رغبة يف جتديد  لها، وموؤمنني  يدر�سونها، وحمبني 
النجاح  لهم  يكتب  حتى  املهني  النمو  نحو  وال�سعي  معلوماتهم، 

مبا يقومون به من اأعمال �سواء اأكانت داخل ال�سف اأم خارجه.
فاملعلم يعّد قائدا للتغيري الإيجابي يف املجتمع من خالل 
واجتاهات،  معارفو�سلوكيات  من  طلبته  اأذهان  يف  يغر�سه  ما 
روؤى  من  يحمله  مبا  واٍع  جيل  خلق  يف  كبري  ب�سكل  ي�سهم  فهو 
ع�رشنا  اإن  حيث  امل�ستقبل،  يف  احلياة  عن  وت�سورات  وتطلعات 

اإليه بكفاءة واإتقان لتحقيق الأهداف  ت�سمن اأداء املهام املوكلة 
املن�سودة )عابدين، 2005: 115(. 

ويعرفها الباحثون اإجرائيا: باأنها ما ميتلكه معلمو الرتبية 
من  الأردن  يف  ال�رشقية  ال�سمالية  البادية  لواء  يف  الريا�سية 
مبهامهم  القيام  من  متكنهم  وت�سورية  وفنية  اإن�سانية  مهارات 

الوظيفة ب�سورة �سحيحة وبكفاءة عالية.
املدر�سة ♦◄ اإدارة  عن  الأول  امل�سوؤول  هو  املدر�سة:  مدير♦

وتوفري البيئة التعليمية املنا�سبة فيها، وهو امل�رشف املقيم فيها 
العاملني  جهود  وتن�سيق  الرتبوية  العملية  �سري  �سالمة  ل�سمان 
فيها، وتوجيههم وتقومي اأعمالهم من اأجل حتقيق الأهداف العامة 

للرتبية )ال�سيد، 2000: 53(.
وزارة  عينته  معلم  كل  باأنه  اإجرائيا:  الباحثون  ويعرفه 
احلكومية  املدار�ص  اإحدى  لإدارة  الأردن  يف  والتعليم  الرتبية 
ال�سمالية  البادية  لواء  يف  والتعليم  الرتبية  ملديرية  التابعة 

ال�رشقية.

اإلطار النظري والدراسات السابقة

أوال: اإلطار النظري:

مفهوم♦القيادة♦♦◄
تعد القيادة من الوظائف الإدارية الهامة التي متار�ص يف 
اأهميتها  وتنبع  املدر�سي،  الإداري  العمل  جوهر  وهي  املدر�سة، 
العملية  على  القائمني  اإجناح  يف  دورها  اأهمية  من  ومكانتها 
التعاون  اإمكانية حتقيق  اإىل   )1991( ال�سماع  التعليمية، وي�سري 
املن�سودة،  الأهداف  اإىل  للو�سول  القيادة  خالل  من  الأفراد  بني 
با�ستمرار  الأداء  اأجل حت�سني  ي�ستطيع حتفيزهم من  اأنه بها  كما 
ويتطلب ممار�سة القيادة فهم �سلوك الأفراد واجلماعات وحتقيق 
القيادة تتمثل يف  اأن  العمري )2000(  الت�سالت معهم، ويرى 
اأم جماعات، حيث  اأفراداً  اأكانوا  عملية التاأثري يف الآخرين �سواًء 
يتم التاأثري يف قيمهم و�سلوكهم واأفكارهم ومعتقداتهم، وتوجيههم 
البدري  ويعرف  القائد،  ذلك  يرجوها  التي  الأهداف  حتقيق  نحو 
)2001:69( القيادة باأنها » جمموعة العمليات القيادية الفنية 
بهدف  اجلماعي  الإن�ساين  العمل  طريق  عن  تتم  التي  والتنفيذية 
الرغبة  ويبعث  الهمم،  يحفز  ومادي  ونف�سي  فكري  مناخ  توفري 
يف العمل �سواء اأكان فرديا اأم جماعيا من اأجل حتقيق الأهداف 
الرتبوية املحددة للمجتمع وللموؤ�س�سات التعليمية«. كما يعرفها 
الطالب )2003: 2( باأنها »القوة التي تتدفق بني القادة والأفـراد 
باأ�سلوب  الأفراد  طاقات  توجيه  عليها  يرتتب  مهمة  بطريقة 
وال�سعي  القادة  حددها  التي  الأهداف  باجتاه  ومتناغم  متنا�سق 
لتحقيق هدف معني واملحافظـة عليه هو مبعث ر�سا م�سرتك لكل 
من القادة والأفراد، وهـي توظيف للمبادئ والو�سائل والأ�ساليب 
من اأجل غايات وا�سحة وعلى نحـو حمدد ومن�سق«. كما بني )بنت 
وكراوفورد( )Bennett & Crawford, 2003( اأن القيادة ت�سري اإىل 
امل�ستقبلية  والتطلعات  والقيم  الأهداف  ربط  على  الفاعلة  القدرة 
اخلا�سة  الأهداف  حتقيق  عليه  يرتتب  الذي  الأمر  باملمار�سات، 
ويرى  متنا�سقة،  ب�سورة  فيها  العاملني  واأهداف  باملوؤ�س�سة 
والتاأثري  املروؤو�سني  مع  التعامل  فن  هي  القيادة  اأن  الباحثون 
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ال�سمة،فالفروق  القائد يف �سوء املوقف بدل  �سلوك  تف�سري 
بني الأ�سخا�ص يف هذه النظرية تعود اأكرث اإىل املوقف الذي 
يكون فيه ال�سخ�ص، واأن �سمة ما قد تكون مرتبطة اإيجابيا 
�سلبيا يف  ارتباطا  بالقيادة يف موقف ما، وقد ترتبط بها 
موقف اآخر. لذلك ل معنى لهذه ال�سمات بدون اختبارها يف 
اأي و�سع ال�سخ�ص حيال املوقف القيادي  مواقف قيادية، 

ومواجهته والتدرب عليه. 
3♦ اأنها . على  للقيادة  النظرية  هذه  تنظر  الوظيفية:  النظرية 

توزيع للوظائف والأدوار القيادية، وتقوم هذه النظرية على 
اأن الوظائف القيادية متنوعة يف اأن�سطتها وعلى م�ستويات 
تويل  من  م�ستواه  ح�سب  كل  لالأ�سخا�ص  فيمكن  خمتلفة، 
ذلك.  على  ال�سخ�ص  وقدرة  حجمها  بح�سب  اأن�سطتها  اإدارة 
الأن�سطة  طبيعة  �سوء  يف  وظيفي  كن�ساط  القيادة  وحتدد 
وحت�رش  وظائف،  من  به  يقومون  ما  وحجم  والأ�سخا�ص 
الأهداف  تخطيط  يف  القيادية  الوظائف  النظرية  هذه 
القريبة والبعيدة، وتخطيط ال�سيا�سة العامة، وتخطيط العمل 
وتوزيع الأدوار، وتخطيط املراقبة ومتابعة التنفيذ وتقييم 
والعقاب،  والثواب  للعمل  التحفيز  �سيا�سة  وتخطيط  العمل، 
املوؤ�س�سة  وتزويد  فيه،  والبتكار  العمل  طرق  وجتديد 

بالأفكار اجلديدة.
4♦ النظرية التفاعلية: لقد ف�رشت هذه النظرية ال�سلوك القيادي .

يف �سوء تفاعل جمموعة من العوامل )ال�سمات، والظروف 
�سبكة  يف  بينها  ومزجت  الوظيفية(،  والعوامل  املوقفية، 
من التفاعالت، حيث يرى اأن�سار هذه النظرية اأنه ل يكفي 
توافر جمموعة من ال�سمات يف ال�سخ�ص، كما ل يكفي ر�سد 
الن�ساط  حجم  يكفي  ول  معني،  فرد  عند  القيادي  املوقف 
موؤهالتهم،  بح�سب  اأ�سخا�ص  عدة  على  وتوزيعه  القيادي 
التفاعل  ا�ستحداث  القائد على  ال�سخ�ص  قدرة  بد من  ل  بل 
بني جميع هذه العوامل يف املوقف القيادي، فال ينظر اإىل 
هذه العوامل نظرة جزئية، بل ينظر اإليها ككل متفاعل لفهم 

ال�سلوك القيادي وعلى اأي م�ستوى.
5♦ مبوجب . القيادي  ال�سلوك  يف�رش  النف�سي:  التحليل  نظرية 

النظرية يف �سوء العالقات الوجدانية النفعالية بني  هذه 
املركزي  بال�سخ�ص  القائد  وي�سمى  واملروؤو�سني،  القائد 
توؤدي  الذي  ال�سخ�ص  باأنه  النظرية، ويعرف  يف �سوء هذه 
اإثارة العمليات اخلا�سة بتكوين  اإىل  العالقة النفعالية به 
مفتاح  يعّد  والقائد  اجلماعة.  اأفراد  نفو�ص  يف  اجلماعات 
فهم  ميكن  ل  اإذ  معه،  تعمل  التي  اجلماعة  طبيعة  فهم 
اجلماعة اإل مبعرفته من حيث خ�سائ�سه ومتثله للجماعة، 
الوالدين،  النف�سي يحتل مكانة  فالقائد يف مفهوم التحليل 
كلية  تعتمد  فاجلماعة  الأخوة،  ميثلون  اجلماعة  واأع�ساء 
به،  ويتوحدون  القوي،  وال�سخ�ص  املنقذ  باعتباره  عليه 
جتاه  الأبناء  مبواقف  �سبيهة  انفعالية  مواقف  ويظهرون 

الوالدين كالحرتام واحلب والطاعة. 
والقيادة لي�ست جمرد عالقة �سخ�سية بني رئي�ص ومروؤو�ص، 
املوؤ�س�سة،  املوجودة يف  الجتماعية  النظم  اإىل  تاأثريها  بل ميتد 
والقائد الناجح هو من يعمل على نف�سه من اأجل حت�سني مقدرته 

على  ترتب  وقد  املجالت،  كافة  يف  والتطور  بالتغري  متيز  قد 
اأدوارهم  يف  وتغري  املعلمني،  عاتق  على  تقع  جديدة  اأعباء  ذلك 
لتتما�سى مع هذه امل�ستجدات والتطورات والتحديات، ف�سار لزاما 
بروؤى  والعمل على �سناعة حا�رشهم  التاأثري يف طلبتهم  عليهم 
اأدوار  يف  احلا�سل  التغري  اأن   )2003( �سحاته  ويرى  امل�ستقبل، 
املعلم بات اأمرا �رشوريا ومطلبا جمتمعيا، “اإذ اإن البيئة ال�سفية 
اأن  املعلم  من  يتطلب  اجتماعياتفاعليا  مناخا  ت�سكل  الناجحة 

يكون قائدا ًفذا ذا �سلطة جاذبة” جابر )2000(.
حل  يف  طلبته  ي�ساعد  الريا�سية  الرتبية  معلم  اأن  كما 
امل�سكالت التي تواجههم، وي�رشكهم يف اتخاذ القرارات املتعلقة 
العدالة  مبادئ  على  القائم  الدميقراطي  الفكر  فيهم  وير�سخ  بهم، 
واملغالة،  والتع�سب  التطرف  ونبذ  الآخرين  وتقبل  والت�سامح 
على  ويعمل  التعاون،  وحب  اجلماعي  العمل  ثقافة  ويزرعفيهم 
ويتبناها  طلبته،  لدى  الكامنة  والإبداعات  املواهب  اكت�ساف 
بيئة  اإيجاد  على  يحر�ص  اأنه  كما  ال�سحيحة،  الوجهة  ويوجهها 
حتى  البّناء؛  والنقد  والثقة  التعاون  عمادها  اإيجابية  تعليمية 
يقوموا بتاأدية اأعمالهم ون�ساطاتهم بفاعليةمعتمدا يف ذلك على 
والثقة  والتعاون  والتقدير  الحرتام  على  املبنية  الطيبة  العالقة 

القائمة بينه وبني طلبته املغا�سي )2004(.
اإل  الريا�سية  الرتبية  معلم  دور  اأهمية  من  الرغم  وعلى 
عمله،  ممار�سة  من  تعيقه  قد  العوامل  من  جمموعة  هناك  اأن 
وتتمثل هذه املعيقات يف نق�ص امليزانيات املخ�س�سة لالأن�سطة 
الريا�سية، و�سعف الت�سهيالت املقدمة من اإدارة املدر�سة، واإهدار 
امل�ساحات املخ�س�سة للمالعب يف بناء ف�سول درا�سية، وتوزيع 
ح�س�ص الرتبية الريا�سية على املواد الأجدر بالرعاية، فما زال 
ينظر حل�سة الرتبية الريا�سية على اأنها غري اأ�سا�سية يف املنهاج، 
الريا�سية  اأن  على  الأمور  اأولياء  بع�ص  نظرة  اإىل  بالإ�سافة 
بع�ص  يف  الدرا�سة  يف  اإخفاقه  يف  و�سببا  الطالب  لوقت  م�سيعة 

الأحيان اخلويل ودروي�ص وعنان )1998(.
نظريات♦القيادة:♦◄

القيادية  املهارات  على  القائم  للمعلم  القيادي  ال�سلوك  اإن 
تناولها  والتي  القيادية  النظريات  وتف�سري يف �سوء  ميكن فهمه 
والفا�سل،  )عيا�رشة  النظريات  هذه♦ الباحثني،ومن♦ من  العديد 

:)91  - 83  :2006
1♦ نظرية ال�سمات: وتعتمد يف تف�سريها لل�سلوك القيادي على .

يف  خمتلف  هو  حيث  من  القائد  الفرد  خ�سائ�ص  تق�سي 
جماعته،  من  القادة  غري  الآخرين  عن  ال�سخ�سية  �سماته 
اجلماعة  لقيادة  توؤهله  عوامل  خ�سائ�سه  تكون  بحيث 
اأهدافها، فالقيادة بهذا املعنى  ون�ساطاتها باجتاه حتقيق 
تتحدد بقدرات الفرد وموؤهالته، وكل قائد اإمنا هو كذلك لأن 
قدراته ت�سمح له بذلك، وتف�رش نظرية ال�سمات ن�ساط الأفراد 
�سمات  من  يحملونه  ما  �سوء  يف  واإخفاقاتهم  وجناحهم 

وخ�سائ�ص. 
2♦ عجز . خالل  من  النظرية  هذه  برزت  املوقفية:  النظرية 

ال�سمات القيادية  ال�سمات يف ح�سول التفاق حول  نظرية 
النظرية  هذه  مبوجب  ويتم  القائد؛  يف  توفرها  الواجب 
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درجة ممارسة معلمي التربية الرياضية في البادية الشمالية الشرقية للمهارات القيادية 
من وجهة نظر مديري مدارسهم

د. سليمان محمد قزاقزه
د. أحمد محمود رضوان
د. حابس غازي البري
د. محمد نايل العزام

وحممد  وليخ♦ الر�سا♦ وعبد♦ وفريد♦ الباقي♦ عبد♦ قام  كما 
)2011( بدرا�سة هدفت اإىل حتديد الكفايات التعليمية لدى معلمي 
حمافظات  يف  املتو�سطة  للمرحلة  الريا�سية  الرتبية  ومعلمات 
الفرات الأو�سط بالعراق. وتكونت عينة الدرا�سة من )120( معلمًا 
ا�ستخدمت  كما  امل�سحي،  الو�سفي  املنهج  وا�ستخدم  ومعلمة، 
نتائج  واأ�سارت  للدرا�سة.  الالزمة  البيانات  جلمع  ال�ستبانة 
جاءت  الريا�سية  الرتبية  معلمي  لدى  الكفايات  اأن  اإىل  الدرا�سة 
والتنفيذ، وطرائق  والتخطيط،  الأهداف،  الآتي:  النحو  مرتبة على 

التدري�ص، والتقومي.
اأما درا�سة هاين♦واآخرون )Hein et al, 2012( فهدفت اإىل 
لدى  التعليم  نحو  والدافعية  التعليمي  النمط  بني  العالقة  تق�سي 
عينة من معلمي الرتبية الريا�سية قوامها )176( معلمًا ومعلمة 
مت اختيارهم من )5( دول اأوروبية �ساركت يف الدرا�سة. وا�ستخدم 
املنهج الو�سفي امل�سحي، وقد جمعت البيانات الالزمة عن طريق 
اإر�سال ا�ستبانتني للم�ساركني اإلكرتونيا، اإحداهما تقي�ص الدافعية 
املعلمني.  هوؤلء  لدى  ال�سائد  التعليمي  النمط  لقيا�ص  والأخرى 
دافعية  لديهم  كان  املعلمني  اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج  واأ�سارت 
داخلية للتعليم اأعلى م�ستوى الدافعية اخلارجية، كما اأن املعلمني 
التعليمية  اأمناطهم  يف  يتفاوتون  اخلم�سة  الدول  من  امل�ساركني 
املمار�سة، واأن هناك عالقة ارتباطية موجبة بني النمط التعليمي 

والدافعية نحو التعليم لدى املبحوثني.
Man-( وكواإين  وماناثوكو♦ مانغوب♦ درا�سة اأهداف   ممن 

gope, Mannathoko, & Kuyini, 2013 ( حتديد مهارات معلمي 
الطلبة ذوي  لتعليم �سفوف دمج  لهم  الالزمة  الريا�سية  الرتبية 
الإعاقة مع اأقرانهم العاديني يف ال�سفوف التعليمية، حيث تكونت 
عينة الدرا�سة من )96( معلمًا ومعلمة ممن يتلقون تعليمهم يف 
املنهج  الدرا�سة  يف  وا�ستخدم   ،)Bostwana( )ب�ستوانا(  جامعة 
البيانات  جلمع  ال�ستبانة  ا�ستخدمت  كما  امل�سحي،  الو�سفي 
الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت  وقد  الدرا�سة.  اأهداف  لتحقيق  الالزمة 
للتعامل مع  اإىل مهارات خا�سة  املعلمني بحاجة  اأن هوؤلء  اإىل 
هوؤلء الطلبة، كما بني املعلمون اأن هناك معارف تنق�سهم تتعلق 

بعملية الدمج ذاتها.
معرفة  اإىل  هدفت  درا�سة   )2013( وعمور  احلايك♦ واأجرى 
الواجبات املرتبطة باأداء معلم الرتبية الريا�سية لتنفيذ املنهج يف 
ظل اجلودة ال�ساملة من وجهة نظرهم، وتكونت عينة الدرا�سة من 
)140( معلما ومعلمة مت اختيارهم بالطريقة الع�سوائية الطبقية 
من مدار�ص العا�سمة عّمان، وا�ستخدم املنهج الو�سفي امل�سحي، 
كما ا�ستخدمت ال�ستبانة لتحقيق اأغرا�ص الدرا�سة. وبينت نتائج 
الدرا�سة اأن ت�سورات معلمي الرتبية الريا�سية للواجبات املرتبطة 
باأدائهم جاءت مرتبة على النحو الآتي: التفاعل ال�سفي، ال�سفات 
كما  والأ�ساليب.  الو�سائل  التقومي،  الدرا�سي،  التخطيط  املهنية، 
ونوع  )اجلن�ص،  ملتغريات  اأثر  وجود  عدم  اإىل  النتائج  اأ�سارت 
املدر�سة( على حماور الدرا�سة با�ستثناء حمور التقومي، حيث جاء 

الفرق يف التقديرات ل�سالح املعلمات.
التعرف على  اإىل  )2014( درا�سة هدفت  �سوكت  اأجرى  كما 
يف  املعرفية  للكفايات  الريا�سية  الرتبية  معلمي  امتالك  درجة 
معلما   )234( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  الريا�سية،  احلداثة 

الذين يعملون معهم، والتعرف على  الأفراد  باأحوال  الإملام  على 
خ�سائ�سهم واحتياجاتهم. 

املهارات♦القيادية♦الالزمة♦للمعلم:♦♦◄
 :2001 وال�سديفات،♦ 257؛♦  :2015 والطيب♦ يرى)الطيب♦
تبعاً♦ البع�س♦ بع�سهم♦ عن♦ يختلفون♦ القياديني♦ النا�س♦ اأن♦ ♦)291
لمتالكهم♦للمهارات♦القيادية♦والتي♦غالبا♦ما♦ت�سنف♦هذه♦املهارات♦

يف♦ثالثة♦اأنواع،♦هي:♦
1♦ املعلم . اإليها  يحتاج  مهارة  وهي  الت�سورية:  املهارة 

ا�ست�رشافا  متثل  اخلطة  اإن  حيث  العمل،  تخطيط  اأجل  من 
للم�ستقبل، وتقوم على درا�سة الواقع والإمكانات املتوافرة 
وال�ستب�سار يف جوانبه ويف اجتاهات تغريه، وهذه املهارة 
متكن ممار�سها من روؤية العمل يف املدر�سة ككل متكامل، 
اإذ اإن كافة الأعمال التي يتم ممار�ستها يف املدر�سة يتوقف 

بع�سها على بع�ص.
2♦ املهارة الفنية: ويق�سد بها تفهم العمل واأدائه باإتقان، وهي .

مهارة تتعلق باجلانب التنفيذي، وغالبًا ما تعك�ص املعرفة 
وهي  الرتبوي،  القائد  ميتلكهما  التي  واخلربة  املتخ�س�سة 

مهارة مكت�سبة.
3♦ بنجاح . العمل  على  القدرة  بها  ويق�سد  الإن�سانية:  املهارة 

كفرد �سمن جمموعة، وهي مهارة اكت�ساب ثقة النا�ص الذين 
يتم التعامل معهم �سواء يف بيئة العمل اأو البيئة اخلارجية، 

من اأجل �سمان تعاونهم وحفزهم للعمل.

ثانيا: الدراسات السابقة

اأجرى مرار )2006( درا�سة هدفت اإىل قيا�ص درجة ممار�سة 
يف  التعليمية  للكفايات  الريا�سية  الرتبية  ومعلمات  معلمي 
واملوؤهل  )اجلن�ص،  ملتغريات  تبعا  فل�سطني  الغربية/  ال�سفة 
العلمي، و�سنوات خربة، وم�ستوى املرحلة(، وتكونت عينة الدرا�سة 
من)219( معلما ومعلمة من معلمي الرتبية الريا�سية يف ال�سفة 
اأظهرت  وقد  البيانات.  جلمع  ال�ستبانة  ا�ستخدمت  وقد  الغربية، 
نتائج الدرا�سة اأن درجة ممار�سة الكفايات التعليمية كانت بدرجة 
درجة  يف  اختالف  وجود  عدم  اإىل  النتائج  اأ�سارت  كما  مرتفعة. 
املمار�سة للكفايات التعليمية تعزى ملتغري م�ستوى املرحلة، وعدم 
الدرا�سة  جمالت  على  اخلربة  �سنوات  ملتغري  تعزى  فروق  وجود 
واملعلمات من  املعلمني  ول�سالح  ال�سف،  اإدارة  با�ستثناء جمال 
ذوي اخلربة )1 - 5( �سنوات، وكذلك ل توجد فروق تعزى ملتغري 
الجتماعية،  العالقات  جمال  با�ستثناء  املجالت  على  اجلن�ص 

ول�سالح املعلمني.
حتديد  اإىل  هدفت  درا�سة   )2008( زعفراين  اأجرى  كما 
الكفايات الالزمة ملعلم الرتبية البدنية يف املرحلة الثانوية مبكة 
عينة  الكفايات.وتكونت  هذه  ا�ستخدام  درجة  ومعرفة  املكرمة، 
الدرا�سة من )246( م�رشفا ومدير مدر�سة، وا�ستخدم فيها املنهج 
البيانات  جلمع  ال�ستبانة  ا�ستخدمت  كما  امل�سحي،  الو�سفي 
الالزمة لتحقيق اأهداف الدرا�سة. واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل تدين 
حني  يف  امل�رشفني،  نظر  وجهة  من  الكفايات  ا�ستخدام  م�ستوى 
كانت وجهات نظر مديري املدار�ص اأنها ت�ستخدم بدرجة متو�سطة.
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الدرا�سات ال�سابقة يف اأنها ُتعّد الأوىل يف –حدود علم الباحثني- 
التي جترى يف البادية ال�سمالية ال�رشقية/ الأردن والتي تناولت 
املهارات القيادية ملعلمي الرتبية الريا�سية، اإذ اإن هذه املنطقة 

اجلغرافية نادرا ما حتظى باهتمام الباحثني. 

إجراءات الدراسة

وجمتمعها  الدرا�سة  ملنهج  و�سفًا  اجلزء  هذا  يتناول 
وثباتها،  �سدقها  ودللت  ا�ستخدمت  التي  والأداة  وعينتها، 
الإح�سائية  واملعاجلات  واإجراءاتها،  الدرا�سة  متغريات  وحتديد 

التي ا�ستخدمت لالإجابة عن اأ�سئلتها.

منهج الدراسة:

درجة  اإىل  للتعرف  امل�سحي  الو�سفي  املنهج  ا�ستخدم 
القيادية من وجهة  للمهارات  الريا�سية  الرتبية  ممار�سة معلمي 
وذلك  ال�رشقية،  ال�سمالية  البادية  لواء  يف  املدار�ص  مديري  نظر 

ملنا�سبته وطبيعة هذه الدرا�سة واأهدافها.

جمتمع الدراسة:

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري ومديرات املدار�ص 
التابعة ملديرية الرتبية والتعليم للواء البادية ال�سمالية ال�رشقية، 
والبالغ عددهم )100( مدير ومديرة، واجلدول )1( يبني توزيع 

اأفراد جمتمع الدرا�سة وفقا ملتغرياتها.
جدول )1(

توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة

♦م�ستوياتاملتغري
♦الن�سبةالتكراراملتغري

املئوية

اجلن�ص

4646.0ذكر

5454.0اأنثى

100100.0الكلي

املرحلة التعليمية

6060.0اأ�سا�سية

4040.0ثانوية

100100.0الكلي

املوؤهل
العلمي

2020.0بكالوريو�ص

5555.0دبلوم عال

2525.0ماج�ستري فاأعلى

100100.0الكلي

 اخلربة يف
الإدارة

6565.0اأقل من 10 �سنوات

3535.0من 10 �سنوات فاأكرث

100100.0الكلي

عينة الدراسة:

العنقودية  الطبقية  بالطريقة  الدرا�سة  عينة  اختريت 
بلغ عدد  وقد  )املدر�سة(،  الختيار  الع�سوائية، حيث كانت وحدة 

املنهج  اتبع  وقد  العراق،  املو�سل/  مبدينة  يعملون  ومعلما 
الو�سفي امل�سحي بالعتماد على ال�ستبانة لتحقيق الغر�ص من 
الدرا�سة. واأظهرت نتائج الدرا�سة انخفا�ص درجة امتالك املعلمني 
يف  فروق  وجود  الدرا�سة  نتائج  بينت  كما  املعرفية،  للكفاية 
تقديرات املعلمني لمتالكهم تلك الكفايات تعزى ملتغري اجلن�ص، 
ول�سالح الإناث، ووجود فروق يف التقديرات اأي�سا تعزى ملتغري 
�سنوات(،   10 من  اأقل   –  5 )من  اخلربة  ذوي  ول�سالح  اخلربة، 
)الدرا�سات  العلمي، ول�سالح  ووجود فروق تعزى ملتغري املوؤهل 

العليا(.
درجة  عن  الك�سف  هدفت  بدرا�سة   )2015( اأحميدة  وقام 
طبقت  وقد  التقومي،  لكفايات  الريا�سية  الرتبية  معلمي  امتالك 
 )65( قوامها  الريا�سية  الرتبية  معلمي  من  عينة  على  الدرا�سة 
معلمًا بولية ورقلة/ اجلزائر، واعتمد املنهج الو�سفي امل�سحي، 
كما ا�ستخدمت ال�ستبانة جلمع البيانات الالزمة لتحقيق اأهداف 
الدرا�سة. وبينت الدرا�سة اأن درجة امتالك معلمي الرتبية الريا�سية 

لكفايات التقومي جاءت بدرجة عالية.
 Huang, Liu,( و�سانغ  وها�سيه♦ وليو♦ هوانغ♦ درا�سة  اأما 
اإىل ا�ستك�ساف العالقات لدى  Hsieh & Chang, 2015( فهدفت 
العمل،  و�سغوط  النف�سي،  الأ�سا�ص  الريا�سية:  الرتبية  معلمي 
والتدري�ص الإبداعي لدى عينة من املعلمني يف )تايوان(، قوامها 
يف  مدر�سة   )50( من  ع�سوائيا  اختريوا  ومعلمة،  معلما   )395(
)تايوان(، وقد ا�ستخدم املنهج الو�سفي التحليلي، كما ا�ستخدمت 
الدرا�سة  نتائج  واأ�سارت  الدرا�سة.  اأغرا�ص  لتحقيق  ال�ستبانة 
النف�سي  والأ�سا�ص  العمل  و�سغوط  للمعلم  الذاتية  الكفاءة  اأن  اإىل 
)الطموح والأمل( اأثرت اإيجابيًا على التدري�ص الإبداعي لدى هوؤلء 
املعلمني، واأن املعلمني ذوي التفاعل ال�سخ�سي املرتفع واملعرفة 
الوظيفية ب�سغوط العمل تكون لديهم درجة متدنية من التدري�ص 

الإبداعي.
حتديد  اإىل   )Yildirim, 2015( يلدرمي  درا�سة  هدفت  وقد 
والر�سا  الريا�سية  الرتبية  ملعلمي  الذاتية  الكفاءة  بني  العالقة 
الوظيفي لديهم، وتكونت عينة الدرا�سة من )306( معلمًا ومعلمة 
من مناطق جغرافية متعددة يف تركيا، وا�ستخدم املنهج الو�سفي 
البيانات  جمع  بغر�ص  ال�ستبانة  ا�ستخدمت  كما  الرتباطي، 
اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج  واأ�سارت  الدرا�سة.  اأهداف  لتحقيق  الالزمة 
معلمي الرتبية الريا�سية لديهم م�ستوى عال من الكفاءة الذاتية، 
وبينت النتائج اأي�سا وجود عالقة ارتباطية موجبة بني الكفاءة 

الذاتية والر�سا الوظيفي لدى املعلمني.

التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل ا�ستعرا�ص الدرا�سات ال�سابقة يالحظ اأن الدرا�سة 
احلالية تتفق مع جميع الدرا�سات ال�سابقة يف ا�ستخدام ال�ستبانة 
اأداة جلمع البيانات، كما اأنها تتفق اأي�سا مع معظمها يف اعتماد 
املنهج الو�سفي امل�سحي يف اإجراءاتها با�ستثناء درا�سة )يلدرمي( 
)Yildirim, 2015( التي اعتمدت يف منهجيتها املنهج الرتباطي. 
املنهج  اختيار  ال�سابقة يف  الدرا�سات  الباحثون من  ا�ستفاد  وقد 
الدرا�سة  متغريات  وحتديد  احلالية،  الدرا�سة  لإجراء  املنا�سب 
واملعاجلات الإح�سائية املنا�سبة.وقد متيزت الدرا�سة احلالية عن 
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درجة ممارسة معلمي التربية الرياضية في البادية الشمالية الشرقية للمهارات القيادية 
من وجهة نظر مديري مدارسهم

د. سليمان محمد قزاقزه
د. أحمد محمود رضوان
د. حابس غازي البري
د. محمد نايل العزام

ال�سمالية  البادية  لواء  مدار�ص  يف  يعملون  ممن  ومديرة  مديراً 
حل�ساب  وذلك  امل�ستهدفة،  الدرا�سة  عينة  خارج  من  ال�رشقية 
معامالت ارتباط )بري�سون( بني الفقرات وبني الأداة واملجالت 

التي تتبع لها، وكما هو مبني يف اجلدول )3(.
جدول )3(

قيم معامات االرتباط بين الفقرات وبين األداة والمجاالت التي تتبع لها

♦رقماملجال
املهارات♦القياديةالفقرة

الرتباط♦مع:

الأداةاملجال

املهارة 
الت�سورية

0.690.64يخطط لعمله ب�سكل �سمويل1

2
يعر�ص اأفكاره بطريقة علمية 

0.700.66منظمة

3
يرتب الأعمال التي ينجزها وفقا 

0.830.85لأولوياتها

4
يجيد اإدارة الفرق الريا�سية 

0.770.69املدر�سية

0.740.66يبتكر اأفكارا جديدة تتعلق بعمله5

6
ي�سخ�ص امل�سكالت التي تواجهه 

0.720.65بدقة

7
يحر�ص على فهم العملية 

0.690.65التعليمية ككل متكامل

8
يقرتح بدائل خمتلفة حلل 

0.730.86امل�سكالت التي تواجهه 

9
بتعامل مع الأزمات مبهنية 

0.740.67عالية

0.710.66لدية خطة اإ�سرتاتيجية م�ستقبلية10

0.700.81يطور با�ستمرار يف جمال عمله11

0.720.67يتوقع امل�سكالت قبل حدوثها12

املهارة 
الفنية

13
يحدد اأهداف احل�سة ال�سفية 

0.750.68بدقة

14
ينوع يف م�ستويات الأهداف 

0.730.55ال�سفية

15
يختار الفرق الريا�سية وفقا 

0.800.91ملعايري فنية

16
يوظف معارفه ومعلوماته يف 

0.690.64اإثراء املنهاج

17
يحر�ص على اقتناء خمتلف 

0.730.70الأدوات الريا�سية

18
يحر�ص على تنفيذ احل�س�ص 

0.720.68ال�سفية بكفاءة

19
يتحمل م�سوؤولية القرارات 

0.680.66الفا�سلة التي يتخذها

20
ي�ستثمر الإمكانات املتاحة يف 

0.620.57املدر�سة 

0.710.67يراعي الفروق الفردية بني الطلبة21

22
يعي اأهداف املرحلة التعليمية 

0.690.58التي يعمل بها

اأفراد العينة )58( مديراً ومديرة، واجلدول )2( يبني توزيع اأفراد 
عينة الدرا�سة وفقًا ملتغرياتها.

جدول )2(
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة

♦م�ستوياتاملتغري
♦الن�سبةالتكراراملتغري

املئوية

اجلن�ص

2746.6ذكر

3153.4اأنثى

58100.0الكلي

املرحلة التعليمية

3255.2اأ�سا�سية

2644.8ثانوية

58100.0الكلي

املوؤهل
العلمي

1525.9بكالوريو�ص

2441.4دبلوم عال

1932.8ماج�ستري فاأعلى

58100.0الكلي

 اخلربة يف
الإدارة

3865.5اأقل من 10 �سنوات

2034.5من 10 �سنوات فاأكرث

58100.0الكلي

أداة الدراسة:
باإعداد  الباحثون  قام  الدرا�سة،  اأهداف  حتقيق  اأجل  من 
ا�ستبانة تتعلق باملهارات القيادية لدى معلمي الرتبية الريا�سية، 
وقد اعتمد الباحثون يف اإعدادها على مراجعة الدرا�سات ال�سابقة 
زعيرت،  )اأبو  ودرا�سة   ،)2001 )�سديفات،  كدرا�سة  ال�سلة  ذات 
2009(، ودرا�سة )�سهاب، 2009(، حيث مّت بناء ا�ستبانة مكونة 
ثالثة جمالت  على  فقرة، موزعة  يف �سورتها الأولية من )36( 
الإن�سانية  واملهارة  )12(فقرة،  ولها  الت�سورية  )املهارة  هي 
فقرة(،ولال�ستجابة  ولها12  الفنية  واملهارة  ولها)12)فقرة، 
جدا،  )مرتفعة  التايل  املقيا�ص  ا�ستخدام  مت  اأداةالدرا�سة  على 
مرتفعة، متو�سطة، قليلة، قلية جدا(، وقد اأعطى وزنا لال�ستجابة 

على هذه التدريج رقميا )5،4،3،2،1(. 

صدق األداة:
على  بعر�سها  الباحثون  قام  الأداة،  �سدق  من  للتحقق 
اخلربة  ذوي  من  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من  املحكمني  من  عدد 
الريموك  جامعة  يف  الرتبية  وكلية  الريا�سية  الرتبية  كلية  يف 
ووزارة الرتبية والتعليم؛ للتاأكد من اأن فقرات الأداة تقي�ص الهدف 
وو�سوح  اللغوية،  ال�سياغة  حيث  من  اأجله،  من  و�سعت  الذي 
الفقرات،وانتمائها للمجال التي اأدرجت حتته، ومت الأخذ بجميع 

مالحظات املحكمني، حيث اأعيد �سياغة بع�ص الفقرات.

صدق البناء ألداة الدراسة:

طبقت اأداة الدرا�سة على عينة ا�ستطالعية موؤلفة من )25( 
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♦رقماملجال
املهارات♦القياديةالفقرة

الرتباط♦مع:

الأداةاملجال

املهارة 
الفنية

0.910.82يطور نف�سه مهنيا با�ستمرار23

24
يحر�ص على نقل اأثر التدريب اإىل 

0.770.71داخل ال�سف

املهارة 
الإن�سانية

0.740.67يقدر اإجنازات طلبته25

0.660.60يحرتم طلبته وزمالءه26

27
ي�سجع الطلبة على العمل 

0.880.80اجلماعي

0.750.72يتعاون مع طلبته وزمالئه28

29
يتوا�سل مع طلبته واأولياء 

0.730.69اأمورهم

0.700.71ي�سعى لك�سب ثقة طلبته وذويهم30

املهارة 
الإن�سانية

31
يف�سح املجال اأمام طلبته للتعبري 

0.860.87عن اآرائهم

32
يحرتم الراأي الآخر واإن كان 

0.800.78يخالف راأيه

0.690.60يحث طلبته ملمار�سة الريا�سة33

34
ي�سارك طلبته واأولياء اأمورهم 

0.450.35منا�سباتهم

35
ي�رشك طلبته فيما يتعلق بهم من 

0.410.56قرارات 

36
يختار الفرق الريا�سية املدر�سية 

0.740.66بنزاهة

يالحظ من جدول )3( اأن قيم معامالت ارتباط فقرات جمال 
املهارات الت�سورية قد تراوحت بني)0.69 - 0.83( مع جمالها، 
معامالت  قيم  واأن  لالأداة،  الكلي  مع   )0.80  -  0.64( وبني 
ارتباط فقرات جمال املهارات الإن�سانية قد تراوحت بني )0.41 
- 0.88( مع جمالها، وبني )0.35 - 0.87( مع الكلي لالأداة، 
الفنية  املهارات  جمال  فقرات  ارتباط  معامالت  قيم  اأن  واأخرياً 
 - 0.55( 0.91( مع جمالها، وبني   - 0.62( تراوحت بني  قد 
لالأداة.ويالحظ من القيم �سالفة الذكر اخلا�سة  الكلي  مع   )0.91
ب�سدق البناء اأنهَّ معامل ارتباط كل فقرة من فقرات اأداة الدرا�سة 
مع اأداة الدرا�سة وجمالتها مل يقل عن معيار )0.20(؛ مما ي�سري 

اإىل جودة بناء فقرات اأداة الدرا�سة )عودة، 2010(.
بالإ�سافة اإىل ماتقدم، ح�سبت معامالت ارتباط املجالت 
الرتباط  معامالت  ح�ساب  عالوةعلى  الدرا�سة،  اأداة  مع 
معامل  با�ستخدام  وذلك  للمجالت،   )Inter-correlation(البينية

ارتباط )بري�سون Pearson(، وكما هو مبني يف اجلدول )4(.
جدول )4(

قيم معامات ارتباط المجاالت مع األداة، ومعامات االرتباط البينية للمجاالت

املهارة♦الإح�سائيالعالقة
الت�سورية

املهارة♦
الفنية

املهارة♦
الإن�سانية

املهارة 
الفنية

0.90معامل الرتباط

0.00الدللة الإح�سائية

املهارة♦الإح�سائيالعالقة
الت�سورية

املهارة♦
الفنية

املهارة♦
الإن�سانية

املهارة 
الإن�سانية

0.880.97معامل الرتباط

0.000.00الدللة الإح�سائية

♦الكلي
للمقيا�س

0.970.980.96معامل الرتباط

0.000.000.00الدللة الإح�سائية

4 )اأن قيم معامالت ارتباط املجالت  يالحظ من جدول( 
مع اأداة الدرا�سة قد تراوحت بني )0.96 - 0.98(، واأن قيم معامل 

الرتباط البيني للمجالت قد تراوحت بني )0.88 - 0.97(.

ثبات أداة الدراسة:

لأغرا�ص التحقق من ثبات الت�ساق الداخلي لأداة الدرا�سة 
Cron- األفا  كرونباخ  معادلة  با�ستخدام  ح�سب  فقد  )جمجمالتها؛ 
للعينة ال�ستطالعية،  الأول  التطبيق  bach’s Alpha( على بيانات 

وجمالتها،  الدرا�سة  لأداة  الإعادة  ثبات  من  التحقق  ولأغرا�ص 
بطريقة  الذكر  �سالفة  ال�ستطالعية  العينة  على  التطبيق  واأعيد 
الختبار واإعادته )Test-Retest( بفا�سل زمني مقداره اأ�سبوعان 
بني التطبيقني الأول والثاين، اإذ ح�سب با�ستخدام معامل ارتباط 
)بري�سون( بني التطبيقني الأول والثاين على العينة ال�ستطالعية 

كما يف اجلدول )5(.
جدول )5(

قيم معامات ثبات االتساق الداخلي واإلعادة ألداة الدراسة ومجاالتها.

♦املقيا�س
وجمالته

♦الت�ساق
الداخلي

♦ثبات
الإعادة

♦عدد
الفقرات

0.880.8712املهارة الت�سورية

0.910.8612املهارة الإن�سانية

0.850.8412املهارة الفنية

0.960.8335الكلي♦للمقيا�س

لأداة  الداخلي  الت�ساق  ثبات  اأن   )5( جدول  من  يالحظ 
بني  ما  تراوحت  وملجالتها   ،)0.96( قيمته  بلغت  قد  الدرا�سة 
قد  الدرا�سة  لأداة  الإعادة  ثبات  اأن  حني  يف   ،)0.91  -  0.85(
 -  0.84( بني  ما  تراوحت  وملجالتها   ،)0.83( قيمته  بلغت 

.)0.87

معيار تصحيح أداة الدراسة:
بهدف  الن�سبي؛  التدريج  ذي  الإح�سائي  النموذج  اعتمد 
اإطالق الأحكام على املتو�سطات احل�سابية اخلا�سة باأداة الدرا�سة 

وجمالتها وفقرات جمالتها، وذلك على النحو الآتي:
درجة

فئة♦املتو�سطات♦احل�سابيةممار�سة♦املهارة

3.68 - 5مرتفعة

2.34 - 3.67متو�سطة

1 - 2.33منخف�سة
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درجة ممارسة معلمي التربية الرياضية في البادية الشمالية الشرقية للمهارات القيادية 
من وجهة نظر مديري مدارسهم

د. سليمان محمد قزاقزه
د. أحمد محمود رضوان
د. حابس غازي البري
د. محمد نايل العزام

جدول )6(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة معلمي التربية الرياضية 
للمهارات القيادية من وجهة نظر مديري المدارس في لواء البادية الشمالية الشرقية 

مرتبة تنازليًا.

♦رقمالرتبة
املجال

♦املقيا�س
وجمالته

♦املتو�سط
احل�سابي

♦النحراف
املعياري

درجة♦
املمار�سة

مرتفعة4.060.64املهارة الإن�سانية12

مرتفعة3.930.77املهارة الفنية23

مرتفعة3.800.68املهارة الت�سورية31

مرتفعة3.950.67الكلي♦للمقيا�س

يف  املدار�ص  مديري  تقديرات  اأن   )6( جدول  من  يالحظ 
الرتبية  معلمي  ممار�سة  لدرجة  ال�رشقية  ال�سمالية  البادية  لواء 
الكلي  على  )مرتفعة(  كانت  قد  القيادية  للمهارات  الريا�سية 
الطريقة  يف  املذكور  للمعيار  وفقًا  جمالته  وعلى  للمقيا�ص 
وفقًا  القيادية  املهارات  جمالت  جاءت  حيث  والإجراءات، 
للرتتيب الآتي: جمال املهارة الإن�سانية يف املرتبة الأوىل، تاله 
املهارة  واأخرياً جمال  الثانية،  املرتبة  الفنية يف  املهارة  جمال 

الت�سورية يف املرتبة الثالثة.
املعلمني  اأن  اإىل  رمبا  النتيجة  هذه  الباحثون  يعزو  وقد 
ال�سهادة  والتعليم هم من حملة  الرتبية  الذين يعينون يف وزارة 
تطوير  على  تعمل  اجلامعات  واأن  الأقل،  على  الأوىل  اجلامعية 
بالدرا�سات  يتعلق  فيما  وخا�سة  با�ستمرار،  التدري�سية  خططها 
املعارف  من  امتلكوا  قد  املعلمني  هوؤلء  فاإن  هنا  ومن  العليا، 
ما  ممار�سة  يف  �ساعدهم  الذي  الأمر  الكثري  ال�سيء  واملعلومات 

تعلموه عند التحاقهم بالتعليم.
وزارة  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  يعزو  اأن  للباحثني  ميكن  كما 
قبل  تدريبية  دورات  يف  اجلدد  املعلمني  تلحق  والتعليم  الرتبية 
البدء بالتدري�ص، مما ي�ساعد هوؤلء املعلمني يف القيام بالأعمال 
واملهام امل�سندة اإليهم ب�سورة جيدة، بالإ�سافة اإىل اأن املعلمني 
تثبيتهم  قبل  �سنوات  ثالث  مدتها  جتريبية  لفرتة  يخ�سعون 
يتم  حتى  جهدهم  ق�سارى  يبذلون  يجعلهم  الذي  الأمر  باخلدمة 
خدماتهم  لإنهاء  يتعر�سون  ول  الوزارة،  يف  باخلدمة  تثبيتهم 
وم�سوؤوليات  مهام  من  اإليهم  ي�سند  ما  اأداء  يف  تق�سريهم  ب�سبب 

وظيفية.
)2006(؛  مرار  درا�سة  نتيجة  مع  تتفق  النتيجة  وهذه 
الرتبية  معلمي  امتالك  بينت  التي   )2015( اأحميدة  ودرا�سة 

الريا�سية لكفايات التقومي وبدرجة عالية.
ول تتفق نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة زعفراين 
اإىل تدين م�ستوى ا�ستخدام معلمي الرتبية  اأ�سارت  )2006( التي 
يف  امل�رشفني،  نظر  وجهة  من  لهم  الالزمة  للكفايات  الريا�سية 
بدرجة  ت�ستخدم  اأنها  املدار�ص  مديري  نظر  وجهات  كانت  حني 

متو�سطة.
Ú♦املجال♦الأول:♦املهارة♦الإن�سانية

املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�سبت 

متغريات الدراسة:

ا�ستملت♦الدرا�سة♦على♦املتغريات♦الآتية:

1♦ املتغريات♦امل�ستقلة؛ وهي:.
اجلن�ص، وله فئتان: )ذكر، اأنثى(.♦�
املرحلة التعليمية، وله م�ستويان )اأ�سا�سية، ثانوية(.♦�
)بكالوريو�ص، ♦� م�ستويات  ثالثة  وله  العلمي؛  املوؤهل 

دبلوم عال، ماج�ستري فاأعلى(.
ع�رشة ♦� من  )اأقل  م�ستويان  وله،  الإدارة  يف  اخلربة 

�سنوات، من 10 �سنوات فاأكرث(.
2♦ املتغريات♦التابعة؛ وهي:.

الرتبية  معلمي  ممار�سة  لدرجة  املدار�ص  مديري  تقديرات 
ال�سمالية  البادية  لواء  يف  احلكومية  املدار�ص  يف  الريا�سية 

ال�رشقية للمهارات القيادية.

املعاجلات اإلحصائية:

الدرا�سة  هذه  يف  للبيانات  الإح�سائية  املعاجلات  متت 
 ،)SPSS( با�ستخدام برنامج الرزم الإح�سائية للعلوم الجتماعية

وذلك♦على♦النحو♦الآتي:

Ú♦ املتو�سطات الأول، ح�سبت  الدرا�سة  �سوؤال  لالإجابة عن 
املدار�ص يف  لتقديرات مديري  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية 
الرتبية  معلمي  ممار�سة  لدرجة  ال�رشقية  ال�سمالية  البادية  لواء 
تتبع  التي  والفقرات  وجمالتها  القيادية  للمهارات  الريا�سية 
للمجالت مع مراعاة ترتيب املجالت ثم الفقرات التي تتبع لها 

تنازليًا وفقًا ملتو�سطاتها احل�سابية.
Ú♦ الدرا�سة الثاين، ح�سبت املتو�سطات لالإجابة عن �سوؤال 

املدار�ص يف  لتقديرات مديري  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية 
الرتبية  معلمي  ممار�سة  لدرجة  ال�رشقية  ال�سمالية  البادية  لواء 
حتليل  واإجراء  للمتغريات،  وفقًا  القيادية  للمهارات  الريا�سية 

التباين الرباعي )دون تفاعل( لها وفقًا لتلك املتغريات. 

عرض النتائج وتفسريها:

اأّوًل. النتائج املتعلقة ب�سوؤال الدرا�سة الأول الذي ن�صهَّ ♦◄
على: ما♦درجة♦ممار�سة♦معلمي♦الرتبية♦الريا�سية♦يف♦لواء♦البادية♦
ال�سمالية♦ال�سقية♦يف♦الأردن♦للمهارات♦القيادية♦من♦وجهة♦نظر♦
ا�ستخراج  مت  ال�سوؤالفقد  هذا  عن  مدار�سهم؟«.ولالإجابة  مديري♦
مديري  لتقديرات  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات 
ممار�سة  لدرجة  ال�رشقية  ال�سمالية  البادية  لواء  يف  املدار�ص 
مع  وجمالتها  القيادية  للمهارات  الريا�سية  الرتبية  معلمي 

مراعاة ترتيب املجالت تنازليًا، كما يف اجلدول )6(.
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ال�رشقية  ال�سمالية  البادية  لواء  يف  املدار�ص  مديري  لتقديرات 
لدرجة ممار�سة معلمي الرتبية الريا�سية للمهارات الإن�سانية مع 
مراعاة ترتيب الفقرات �سمن هذا املجال تنازليًا، وذلك كما يف 

اجلدول )7(.
جدول )7(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المديرين لدرجة ممارسة معلمي 
التربية الرياضية للمهارات اإلنسانية مرتبة تنازليًا.

♦رقمالرتبةاملجال
♦املتو�سطم�سمون♦الفقراتالفقرة

احل�سابي
♦النحراف
املعياري

درجة♦
املمار�سة

املهارة
الإن�سانية

126
يحرتم طلبته 

مرتفعة4.430.98وزمالءه

225
يختار الفرق 

الريا�سية 
املدر�سية بنزاهة

مرتفعة4.320.71

329
يقدر اإجنازات 

مرتفعة4.270.68طلبته

428
يتعاون مع 

مرتفعة4.230.91طلبته وزمالئه

536
ي�سعى لك�سب ثقة 

مرتفعة4.210.78طلبته وذويهم

631

يف�سح املجال 
اأمام طلبته 
للتعبري عن 

اآرائهم

مرتفعة4.190.85

730
يحرتم الراأي 

الآخر واإن كان 
يخالف راأيه

مرتفعة4.150.88

832
ي�سجع الطلبة 

على العمل 
اجلماعي

مرتفعة3.970.74

933
يحث طلبته 

ملمار�سة 
الريا�سة

مرتفعة3.950.92

1035
ي�رشك طلبته 

فيما يتعلق بهم 
من قرارات

مرتفعة3.940.72

1127
يتوا�سل مع 

طلبته واأولياء 
اأمورهم

متو�سطة3.580.88

1234

ي�سارك طلبته 
واأولياء اأمورهم 

منا�سباتهم 
الجتماعية

متو�سطة3.480.87

مرتفعة4.060.64الكلي♦للمجال

على  تن�ص  التي   )26( الفقرة  اأن   )7( جدول  من  يالحظ 
ومبتو�سط  الأوىل،  باملرتبة  جاءت  وزمالءه”  طلبته  “يحرتم 
ممار�سة  وبدرجة   ،)0.98( معياري  وانحراف   )4.43( ح�سابي 
مرتفعة. كما جاءت الفقرة )25( يف املرتبة الثانية، والتي تن�ص 
ومبتو�سط  بنزاهة”  املدر�سية  الريا�سية  الفرق  يختار   “ على 
ودرجة   )0.71( معياري  وانحراف   )4.32( مقداره  ح�سابي 

تن�ص  والتي   )34( الفقرة  جاءت  حني  يف  )مرتفعة(.  ممار�سة 
 “ الجتماعية  منا�سباتهم  اأمورهم  واأولياء  طلبته  “ي�سارك  على 
وانحراف   )3.48( مقداره  ح�سابي  ومبتو�سط  الأخرية،  باملرتبة 
معياري )0.87( ودرجة ممار�سة )متو�سطة(. كما جاء املتو�سط 
 )0.64( معياري  وانحراف   )4.06( ككل  للمجال  احل�سابي 

وبدرجة ممار�سة )مرتفعة(.
الإن�سانية(  )املهارة  جمال  جميء  الباحثون  يعزو  وقد 
مهنة  اإنها  حيث  التعليم،  مهنة  طبيعة  اإىل  رمبا  الأوىل  باملرتبة 
اإن�سانية بالدرجة الأوىل كونها موجهة لتطوير الإن�سان وتربيته، 
الهتمام  جاء  لذلك  )املعلم(  الإن�سان  هو  اأي�سا  بها  يقوم  والتي 
اأن املعلمني  اإغفال املجالت الأخرى، كما  بهذا املجال مع عدم 
يف هذه املنطقة اجلغرافية التي تت�سم بالبداوة حري�سون على اأن 
تكون عالقتهم مع طلبتهم وذويهم يف اأح�سن �سورها. اإذ اإن مهنة 
التعليم تقوم على احرتام الآخر بالدرجة الأوىل ليتم بناء ج�سور 
حتقيق  املعلمون  ي�ستطيع  والتقدير،حتى  والتفاهم  الثقة  من 
اأهداف الرتبية والتعليم، كما ميكن تف�سري هذه النتيجة يف �سوء 
الع�سائري،  الطابع  اإذ يغلب عليها  خ�سائ�ص املنطقة اجلغرافية، 
خارج  من  هم  املناطق  هذه  يف  املعينني  املعلمني  غالبية  واأن 
املعلمون  نائية، ومن هنا يحر�ص  تعد منطقة  اإنها  اللواء، حيث 
والتي  املنطقة  هذه  يف  ال�سائدة  والتقاليد  العادات  م�سايرة  على 

تعلي من قيمة الإن�سان، وتركز على احرتامه.
الرتبية  معلمي  اأن  اإىل  اأي�سا  النتيجة  هذه  عزو  ميكن  و 
الريا�سية يف هذه املنطقة واملناطق الأخرى يف اململكة ي�سعون 
وكوؤو�ص  بطولت  من  اإحرازه  يتم  ما  خالل  من  ذواتهم  لإثبات 
اململكة،  م�ستوى  على  اأو  اللواء  مدار�ص  م�ستوى  على  وميداليات 
وبالتايل فاإن هذه الطموحات ل ميكن حتقيقها اإل اإذا مت اختيار 
عن  بعيدا  �سحيحة  فنية  معايري  �سوء  يف  الريا�سية  الفرق 
اأداء  على  �سلبا  �سينعك�ص  الأمر  هذا  لأن  املح�سوبية  اأو  املحاباة 

هذه الفرق وعلى نتائجها. 
كما ميكن تف�سري �سعف م�ساركة املعلمني الطلبة وذويهم 
هذه  معلمي  خ�سائ�ص  �سوء  يف  الجتماعية  منا�سباتهم  يف 
اللواء  يغادرون  فهم  اللواء،  خارج  من  غالبيتهم  اإن  اإذ  املنطقة، 
بعد انتهاء يومهم الدرا�سي اإىل اأماكن �سكناهم، وغالبا ما تكون 
عليه  يرتتب  مما  عملهم،  اأماكن  من  قريبة  لي�ست  حمافظات  يف 
نوع من امل�سقة عليهم، لذلك تاأتي م�ساركتهم يف هذه املنا�سبات 

ب�سورة حمدودة. 
Ú♦املجال♦الثاين:♦املهارة♦الفنية

املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�سبت 
ال�رشقية  ال�سمالية  البادية  لواء  يف  املدار�ص  مديري  لتقديرات 
مع  الفنية  للمهارات  الريا�سية  الرتبية  معلمي  ممار�سة  لدرجة 
مراعاة ترتيب الفقرات �سمن هذا املجال تنازليًا، وذلك كما يف 

اجلدول )8(.
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درجة ممارسة معلمي التربية الرياضية في البادية الشمالية الشرقية للمهارات القيادية 
من وجهة نظر مديري مدارسهم

د. سليمان محمد قزاقزه
د. أحمد محمود رضوان
د. حابس غازي البري
د. محمد نايل العزام

جدول )8(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المديرين لدرجة ممارسة معلمي 

التربية الرياضية للمهارات الفنية مرتبة تنازليًا

♦رقمالرتبةاملجال
♦املتو�سطم�سمون♦الفقراتالفقرة

احل�سابي
♦النحراف
املعياري

درجة♦
املمار�سة

املهارة
الفنية

113
يحدد اأهداف احل�سة 

مرتفعة4.350.68ال�سفية بدقة

214
ينوع يف م�ستويات 

مرتفعة4.230.83الأهداف ال�سفية

مرتفعة4.200.95يطّور نف�سه با�ستمرار323

419
يعي اأهداف املرحلة 
التعليمية التي يعمل 

بها
مرتفعة4.160.81

515
يختار الفرق الريا�سية 

مرتفعة4.190.86وفقا ملعايري فنية

618
يحر�ص على تنفيذ 

احل�س�ص ال�سفية 
بكفاءة

مرتفعة3.960.93

722
يحر�ص على اقتناء 

خمتلف الأدوات 
الريا�سية

مرتفعة3.941.00

816
يتحمل م�سوؤولية 

القرارات الفا�سلة التي 
يتخذها

مرتفعة3.920.87

920
ي�ستثمر الإمكانات 

متو�سطة3.660.70املتاحة يف املدر�سة 

1021
يوظف معارفه 

ومعلوماته يف اإثراء 
املنهاج

متو�سطة3.630.87

1117
يراعي الفروق الفردية 

متو�سطة3.580.72بني الطلبة

1224
يحر�ص على نقل اأثر 
متو�سطة3.550.78التدريب داخل ال�سف

مرتفعة3.930.77الكلي♦للمجال

على  تن�ص  التي   )13( الفقرة  اأن   )8( جدول  من  يالحظ 
الأوىل،  باملرتبة  “ جاءت  بدقة  ال�سفية  احل�سة  اأهداف  “ يحدد 
ومبتو�سط ح�سابي )4.35( وانحراف معياري )0.68(، وبدرجة 
الثانية،  املرتبة  )يف   14 الفقرة(  جاءت  كما  مرتفعة.  ممار�سة 
 “ ال�سفية  الأهداف  م�ستويات  يف  ينوع   “ على  تن�ص  والتي 
 )0.83( معياري  وانحراف   )4.23( مقداره  ح�سابي  ومبتو�سط 
ودرجة ممار�سة )مرتفعة(. يف حني جاءت الفقرة )2( والتي تن�ص 
باملرتبة   “ ال�سف  داخل  التدريب  اأثر  نقل  على  يحر�ص   “ على 
معياري  وانحراف   )3.55( مقداره  ح�سابي  ومبتو�سط  الأخرية، 
)0.78( ودرجة ممار�سة )متو�سطة(. كما جاء املتو�سط احل�سابي 
للبعد ككل )3.93( وانحراف معياري )0.77( وبدرجة ممار�سة 

)مرتفعة(.
املجال،  اإىل طبيعة هذا  النتيجة  الباحثون هذه  يعزو  وقد 
اأن  كما  املعلم،  ميار�سه  الذي  املهني  باجلانب  يتعلق  اإنه  حيث 
اإذ  واملمار�سة،  باخلربة  املعلمون  يكت�سبها  املجال  هذا  مهارات 

التي  هي  لأنها  املهارات  هذه  مثل  ميتلك  اأن  معلم  كل  يحر�ص 
متيزه عن غريه، وهي التي يتم مبوجبها احلكم على اأدائه وتقوميه. 
ما  �سوء  يف  النتيجة  هذه  تف�سري  للباحثني  ميكن  كما 
ميار�سه معلمو الرتبية الريا�سية من مهام داخل غرفة ال�سف اأو 
داخل ال�سالت الريا�سية، حيث تتطلب هذه املمار�سات التخطيط 
اأهداف احل�سة ب�سورة دقيقة  والذي يتم مبوجبه حتديد  امل�سبق 
والتنويع يف م�ستوياتها، كي يت�سنى لهم جتهيز الأدوات واملعدات 
وخا�سة  ت�سويقا  اأكرث  وجعلها  الريا�سة،  ح�سة  لإجناح  الالزمة 
تكون  تكاد  التي  اجلغرافية  البيئات  هذه  يف  الطلبة  هوؤلء  ملثل 

�سحيحة باملالعب وال�سالت الريا�سية. 
اأما �سعف نقل اأثر التدريب اإىل داخل ال�سف رمبا يعود اإىل 
�سعف الإمكانات املادية والتجهيزات الريا�سية والبنية التحتية 
الالزمة يف العديد من مدار�ص هذا اللواء، مما يرتتب عليه اإحباط 
لهذه  نتيجة  لديهم  الدافعية  و�سعف  املدار�ص  هذه  يف  املعلمني 

الظروف يف الغالب. 
Ú♦املجال♦الثالث:♦املهارة♦الت�سورية

املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�سبت 
ال�رشقية  ال�سمالية  البادية  لواء  يف  املدار�ص  مديري  لتقديرات 
لدرجة ممار�سة معلمي الرتبية الريا�سية للمهارات الت�سورية مع 
مراعاة ترتيب الفقرات �سمن هذا املجال تنازليًا، وذلك كما يف 

اجلدول )9(.
جدول )9(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات المديرين لدرجة ممارسة معلمي 
التربية الرياضية للمهارات التصورية مرتبة تنازليًا

♦رقمالرتبةاملجال
♦املتو�سطم�سمون♦الفقراتالفقرة

احل�سابي
♦النحراف
املعياري

درجة♦
املمار�سة

املهارات 
الت�سورية

11
يخطط لعمله ب�سكل 

مرتفعة4.150.92�سمويل

22
يجيد اإدارة الفرق 

مرتفعة4.010.87الريا�سية املدر�سية

33
يرتب الأعمال 

التي ينجزها وفقا 
لأولوياتها

مرتفعة3.981.01

46
يعر�ص اأفكاره بطريقة 

مرتفعة3.950.92علمية منظمة

57
يحر�ص على فهم 

العملية التعليمية ككل 
متكامل

مرتفعة3.900.83

64
يطور با�ستمرار يف 

مرتفعة3.850.78جمال عمله

75
يبتكر اأفكارا جديدة 

مرتفعة3.780.88تتعلق بعمله

88
يقرتح بدائل خمتلفة 
حلل امل�سكالت التي 

تواجهه 
مرتفعة3.700.95

99
ي�سخ�ص امل�سكالت التي 

متو�سطة3.650.90تواجهه بدقة

1010
لدية خطة اإ�سرتاتيجية 

متو�سطة3.601.03م�ستقبلية
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الرتبية♦ معلمي♦ ممار�سة♦ لدرجة♦ الأردن♦ يف♦ ال�سقية♦ ال�سمالية♦
الريا�سية♦للمهارات♦القيادية♦تعزى♦للمتغريات♦)اجلن�س،♦املرحلة♦
التعليمية،♦املوؤهل♦العلمي،♦�سنوات♦البة♦يف♦الإدارة(؟ لالإجابة 
عن هذا ال�سوؤال؛ فقد مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية والنحرافات 
ال�سمالية  البادية  لواء  يف  املدار�ص  مديري  لتقديرات  املعيارية 
للمهارات  الريا�سية  الرتبية  معلمي  ممار�سة  لدرجة  ال�رشقية 

القيادية وفقًا للمتغريات، وذلك كما يف اجلدول )10(.
جدول )10(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمهارات الفنية لدى معلمي التربية الرياضية 
من وجهة نظر مديري المدارس في لواء البادية الشمالية الشرقية وفقًا للمتغيرات.

♦م�ستوياتاملتغري
املتغري

♦املتو�سط
احل�سابي

♦النحراف
املعياري

اجلن�ص
3.900.88ذكر

4.000.41اأنثى

املرحلة 
التعليمية

3.930.55اأ�سا�سية

3.980.80ثانوية

 املوؤهل
العلمي

3.800.58بكالوريو�ص

4.120.44دبلوم عال

3.860.91ماج�ستري فاأعلى

 اخلربة يف
الإدارة

3.920.74اأقل من 10 �سنوات

4.000.52اأكرث من 10 �سنوات

بني  ظاهرية  فروق  وجود   )10( جدول  من  يالحظ 
املتو�سطات احل�سابية لتقديرات مديري املدار�ص يف لواء البادية 
الريا�سية  الرتبية  معلمي  ممار�سة  لدرجة  ال�رشقية  ال�سمالية 
املتغريات،  م�ستويات  اختالف  عن  ناجتة  القيادية  للمهارات 
اإجراء حتليل  الظاهرية، مت  الفروق  التحقق من جوهرية  وبهدف 
4-way ANOVA without Inter- )للتباين الرباعي )دون تفاعل( 
action( لتقديرات مديري املدار�ص لدرجة ممار�سة معلمي الرتبية 

يف  كما  وذلك  للمتغريات،  وفقًا  القيادية  للمهارات  الريا�سية 
اجلدول )11(.

جدول )11(
نتائج تحليل التباين الرباعي )دون تفاعل( لتقديرات مديري المدارس لدرجة ممارسة 

معلمي التربية الرياضية للمهارات القيادية وفقًا للمتغيرات.

♦م�سدر
التباين

♦جمموع
املربعات

♦درجة
احلرية

♦متو�سط
♦جمموع
املربعات

♦قيمة♦ف
املح�سوبة

♦الدللة
الإح�سائية

0.9820.491.060.35املوؤهل العلمي

0.0110.010.020.88اجلن�ص

0.0210.020.030.86خربة الإدارة

0.0310.030.060.81مرحلة املدر�سة

24.02520.46اخلطاأ

25.2657الكلي

♦رقمالرتبةاملجال
♦املتو�سطم�سمون♦الفقراتالفقرة

احل�سابي
♦النحراف
املعياري

درجة♦
املمار�سة

املهارات 
الت�سورية

1112
يتعامل مع الأزمات 

متو�سطة3.540.90مبهنية عالية

1211
يتوقع امل�سكالت قبل 

متو�سطة3.490.83وقوعها

مرتفعة3.800.68الكلي♦للمجال

يالحظ من جدول )9( اأن الفقرة )1( التي تن�ص على “يخطط 
لعمله ب�سكل �سمويل “ جاءت باملرتبة الأوىل، ومبتو�سط ح�سابي 
مرتفعة.  ممار�سة  وبدرجة   ،)0.92( معياري  وانحراف   )4.15(
 “ على  تن�ص  والتي  الثانية،  املرتبة  يف   2 الفقرة  جاءت  كما 
يجيد اإدارة الفرق الريا�سية املدر�سية “ ومبتو�سط ح�سابي مقداره 
)مرتفعة(.  ممار�سة  ودرجة   )0.87( معياري  وانحراف   )4.01(
يف حني جاءت الفقرة )11( والتي تن�ص على “يتوقع امل�سكالت 
مقداره  ح�سابي  ومبتو�سط  الأخرية،  باملرتبة  وقوعها“  قبل 
)3.49( وانحراف معياري )0.83( ودرجة ممار�سة )متو�سطة(. 
كما جاء املتو�سط احل�سابي للبعد ككل )3.80( وانحراف معياري 

)0.68( وبدرجة ممار�سة )مرتفعة(.
الرتبية  معلمي  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحثون  ويعزو 
يف  املدر�سية  للبطولت  اأجندة  لديهم  خا�سة  ب�سورة  الريا�سية 
الألعاب الريا�سية املختلفة، من حيث تاريخها ومكان اإقامتها، 
يكون  التي  املختلفة  بالن�ساطات  حافل  الدرا�سي  العام  اأن  كما 
واجبات  عاتقه  على  ويقع  رئي�سا،  حمورا  فيها  الريا�سة  معلم 
املدر�سة  مكانة  اإظهار  عن  امل�سوؤول  فهو  عديدة،  وم�سوؤوليات 
وح�سورها يف هذه الن�ساطات والبطولت، ومن هنا ينبغي عليه 
اأن يخطط ب�سورة �سمولية تن�سجم مع خطة املديرية وما تت�سمنه 
من بطولت ون�ساطات ريا�سية ومهرجانات عامة على م�ستوى 

اللواء املتعلقة باملنا�سبات الوطنية وغريها. 
الريا�سية  الفرق  لإدارة  املعلمني  اإجادة  الباحثون  ويعزو 
هوؤلء  يتلقاها  التي  املختلفة  وامل�ساقات  املناهج  طبيعة  اإىل 
ومتنوعة  متعددة  فهي  درا�ستهم،  اأثناء  اجلامعات  يف  املعلمون 
وتتناول معظم الألعاب الريا�سية الفردية واجلماعية، اإ�سافة اإىل 
ما ميكن تعلمه واكت�سابه من خربات تدريبية واإدارية من خالل 
م�ساهدة املباريات الريا�سية عرب الف�سائيات واإمكانية الو�سول 
اإليها وم�ساهدتها عرب ال�سبكة العنكبوتية )النت(، وما توفره هذه 

ال�سبكة من مادة علمية ومعلومات ريا�سية.
كما ميكن للباحثني تف�سري �سعف توقع املعلمني للم�سكالت 
امل�ستقبلي  ال�سرتاتيجي  التخطيط  �سعف  �سوء  يف  وقوعها  قبل 
لهوؤلء املعلمني والذي يعود رمبا اإىل �سعور املعلمني باأنهم من 
يف  �سكنهم  اأماكن  اإىل  نقلهم  بانتظار  واأنهم  اللواء،  هذا  خارج 
الأعوام القادم الأمر الذي يرتتب عليه عدم اكرتاثهم اإىل هذا النوع 

من التخطيط.
ن�صهَّ ♦◄ الذي  الدرا�سة  ب�سوؤال  املتعلقة  النتائج  ثانًيا. 

الدللة♦ اإح�سائية♦عند♦م�ستوى♦ ذات♦دللة♦ هل♦توجد♦فروق♦ على: 
البادية♦ لواء♦ يف♦ املدار�س♦ مديري♦ تقديرات♦ يف♦ ♦)α=0.05(
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