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في الأردن  التربية المهنيةلضغوط المهنية لدى معلمي مصادر ا
 من وجهة نظرهم  واستراتجيات التعامل معها

 في ضوء بعض المتغيرات

 :الملخص
هدفت الدراسة معرفةة ماةادر الوة ول المةنيةة لةدم معلمةب التربيةة المةنيةة فةب 

لمةة تربيةة مةنيةة مةن ( معلةم ومع731األردن، واستراتيجيات التعامل معةةا، لعينةة اوامةةا )
سةةلتات تعليميةةة متنومةةة زةةملت وزارة التربيةةة والتعلةةيم، وكالةةة ال ةةو.، وال تةةا  الخةةاص  
تكونت أداة الدراسةة مةن اسةتةانة مةن جةزأين: األول لتمديةد ماةادر الوة ول المةنيةة لةدم 
ل اسةةةتراتيجيات التوافةةة  للوةةة ول المةنيةةةة التةةةب  معلمةةةب التربيةةةة المةنيةةةة، والّةةةانب لتعةةةرا

خدمةا المعلمةةةون  لبجاةةةةة مةةةن أسةةةتلة الدراسةةةة تةةةم اسةةةتخدام المتوسةةةتات المسةةةابية يسةةةت
واالنمرافةةةةةات المعيارلةةةةةة والنسةةةةةا المتويةةةةةة، ةااوةةةةةافة  لةةةةة  تمليةةةةةل التةةةةةةاين األمةةةةةاد  

(ANOVA)( واختةار توكب ،Tukey بيانةت النتةاتأ أن أهةم ماةادر الوة ول المةنيةة  )
تمانةةةةات، والتختةةةةي، اليةةةةومب، وتاةةةةمي  تراومةةةةت بةةةةين األداء السةةةةي  للتلةةةةةة ملةةةة  االم

 االختةةةارات، والوووةةاء أّنةةاء التةةدرلت، ومةةدم تةةوفر الةةدمم المةةاد ، والةةة فةةرص التتةةور
الةةوفي،ب، كمةةةا بينةةت النتةةةاتأ أن أهةةةم االسةةتراتيجيات التةةةب يتةعةةةةا المعلمةةون لت ليةةةل هةةة   

دماء والاةةة، الو ول هب: الت،كير االيجابب، واالاتنا  ةالماول مل  األفول الم ًا، والة
 كما أن ه   االسترتيجيات ال تختلف ةاختةل السلتة المزرفة مل  المعلمين 

 الو ول المةنية، التربية المةنية، استراتيجيات التواف  الكلمات الم،تامية: 
The Sources of Vocational Stress among the Vocational 
Teachers in Jordan and their Compatibility Strategies 

from their point of view with respect to certain variables 

Abstract: 
This study investigated the sources of vocational stress 

among the vocational teachers in Jordan and their compatibility 
strategies. The sample of the study consisted of (250) male and 
female vocational teachers from different educational authorities 
included: The Ministry of Education, The United Nations Relief 
and Works Agency (UNRWA), and the Private Sector. The tool of 
the study consisted of two parts, the first part was to detect the 
sources of the vocational stress among vocational teachers, and 
the second part was to know the compatibility strategies used by 
the teachers. Means, standard deviations, and percentages were 
counted. To explore the differences between the means; one way 
analysis of variance (ANOVA), and (Tuckey) were used. The 
results showed that the important sources of vocational stress 



 م7171لسنة  ديسمبر ( األول الجزء 716مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 - 571 - 

were: the poor performance of the students on exams, the noise 
during lectures, lack of financial support, and the lack of 
development opportunities, also the results showed that the 
compatibility strategies used by the teachers were: positive 
thinking, the convection to get the best later, and the supplication 
and prayer, these strategies didn’t vary depending on the 
educational authority.  

Key words: vocational stress, vocational education, 
compatibility strategies 

  الخل،ية النفرلة للدراسة:الم دمة و 

أو  يتومن التدرلت مجمومة من العمليات سواء ما يتعل  ةالمستوم التختيتب،
ي ة الالة  اً أدوار  المعلم فب مةامه اليومية لؤد ، و الت ويمب ةالمستوم التن،ي   أو ّو

 و متوراً  مختتاً  تت ير دومًا تةعًا للموااف التعليمية المختل،ة، فةو تارةً  ،بة   العمليات
ةًا ومزرفًا  معلوماتللمزودا ، وتارًة نااًة للمعرفة و للمناهأ الدراسية وتارًة يكون موجا

المسؤوليات المتلوةة من األدوار و ل د أاةمت   ومسامدًا، وتارًة يجمع بين  لك كله
 ، واللتم ي  التوازن بين ه   األدوار، سول يكون المعلم كّيرة ومتداخلة، و 

  ال يتجزأ من مةنة التدرلت جزءاً  داتماً  )التوتر(المةنب

تلا منه ال يام ةعدة مةمات ربما ت،وق ي   التربية المةنيةأن معلم  لومومن المع 
ترجع  ل  التتورات العلمية والتكنولوجية واالن،جار  ،خرم ألتخااات االالمعلمين من 

وت،رض ه   التتورات أدوارًا  المعرفب، وأيوًا  ل  النفرلات واألفكار التربوية المديّة،
تنمية فةم  ةامتةار  العنار ال،عال فب ،التربية المةنيةومسؤوليات جديدة مل  معلم 

تبيعة العلم والةم. العلمب وتنمية الّ افة العلمية والتكنولوجية ةا،ة خااة لالتلةة 
من خةل  ةةال در المناسا والوفي،ب ال   يؤهلةم ل،ةم تبيعة العار ومت يراته العالمي

مدادهمفب غرفة الاف،ورمايته للتلةة  تتبي ه الستراتجيات التدرلت   للمياة وا 

المتعل ة  والمزارلع والبرامأ األةما.ةالتمديد سلسلة من  7895واد زةد مام  
مجمومة من السمات الواجا   ل والمزارلع  األةما.وتوالت ه    معلم المتميز،الة

الومب المةنب، والومب ةال وايا  ب: وجود رؤية لديه،معلم المتميز وهالتوفرها لدم 
االجتمامية، وال درة مل  توفيف استراتجيات مّيرة للت،كير، وتوفيف أساليا ت ويم 

ووجود انتماء كبير لمةنته،  والتمكن من المعرفة العلمية المتخااة للممتوم، مناسةة،
 (Billingsley & Cross, 1992).  رغةة كبيرة للتتور المةنبو 

دا التربو  ألومن خةل مراجعة ا (Baker, 1991) توال وفب ه ا السياق
 ن يكونوا متميزلن،أأنه مت  لو رغا المعلمون فب   ل  التربية المةنيةالمتعل  ةمعلمب 

ال ي ومون  غالةاً  فأنةموكي،ية تعليمةا  التتبي ية مول العلوم وامتلكوا المعت دات المةتمة
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يتركون  التربية المةنيةكّر معلمب أ أنيوا أ، ويعت د ممليةممارسات   ل بترجمتةا 
 .المةنة ةسبا الموااف المّيرة للتوتر

، خااة كّر المةن المجةدة ان،عالياً أن مةنة التدرلت من أم ةه من المسلا و  
مع التزايد الموترد للو ول التب يتعرض لةا المعلمون وتنااص الروا الوفي،ب 

(Lambert, et al. 2006)، ر فب نةاية   ، المةنبوةما. أن الألوت،يد ا يّؤ
و يمول دون تم ي  األهدال التعليمية التب يسع  المعلم  ،المتال فب بيتة التعلم

و المرارة، وال ياا بين المعلمين،  وه ا يؤد   ل  الةمةاالة وااهمال، ،ل  تم ي ةا 
  (Guglielmi&Tatrow, 1998)ل  ترك المةنة  ويمكن أن يؤد  ةالمعلمين 

المةنب مند المعلم  ( الو ،Jegede,1992  &Okebukolaل )عرا ي  و
Stress) Teacher ر مل  المعلم مندما ( ةأنةا الفرول الع لية والجسمية التب تّؤ
 ((Kyriacou,1987أما  ألمدا. مؤ ية أو مّيرات غير مرلمة فب بيتة العمل  يتعرض

 االن،عال السلبب ال   يتولد منه التوتر، وال ل ،فيعرفةا ةأنةا خبرة المعلم غير السارة، و 
ر مل  أداء  اامةال، وال وا وربما االكتتاا و  وه   األمور تنزأ فب بيتة العمل وتّؤ

ولرم أن  دراك التةديد ال   يعيزه المعلم يتمّل فب  ،المعلم ونومية التعليم فب المدرسة
و من أ ة نفر المعلم اعةة،ول ،مندما تكون متتلةات العمل من وجةأل ا مرملتين:

و مت  أوالّانية مندما ي،زل المعلم فب تلبية ه   المتتلةات بنجاح  المستميل تلبيتةا،
 ةترل ة مروية  

ةأنةا المجةود ال   يتجاوز المةنب  الو ،فاهرة  (Joseph, 2000ل )عرا وي  
 ن،سب لل،رد وال د ّار  لك مل  الجانا الجسآوتفةر  ،ادرة الدماغ والجسم مل  التكيف

  أنه ألدم المعلم ة المةنب الو ،( (Sutton & Huberty,1984ياف و
ومل  الرغم من  للمعلم  خااية من خااتص البيتة المدرسية التب يمكن أن تزكل تةديداً 

 (Guglielmi & Tatrow, 1998)ن أ  الم بولة مل  نتاق واسع،  اتأن ه   التعرل،
 ،ةومن ه ا المأااجةاد، كما وأ  ، المةنبوالما هو  ةأن ليت هناك ات،اق مل يعت دان 

ي،ب يعتمد مل  فتأّير ااجةاد الو ن أ  ل  ةااوافة ،يممل معانب مختل،ة لمختلف النات
 والدمم االجتمامب لل،رد  ولتأّر ال،رق فب تعرلف الخااتص الزخاية، والروا الوفي،ب،

و أتلةات وفات،ةم، وادرتةم مل  التأالم فراد ةمتألّر األدم المعلم ةكي،ية ت  ، المةنبوال
  (Blase & Du, 2008).  التواف  مع ه   المتتلةات

ختلف فب تمديد من الم،اهيم ال،و،اوة التب ي   المةنب الو ،ن أومع 
فالمفاهر  سةاا الو ول المةنية مند المعلمين،أمل   جماماً  ن ّمة أال   دالالتةا،

الا،ول، والت ير المستمر فب المناهأ والم ررات  اظاكتفمّل  السلبية لمةنة التعليم
ةالم ارنة مع المةن األخرم ةسبا  المكانة االجتمامية للمعلم وانخ،اضالدراسية، 
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الة اال مةو  وسوء العةاات المةنية والارامات داخل المدرسة، الرواتا المتدنية،
مةته، ووي  الوات، التةا، ومةاة المعلم ةالمزرل التربو ، ومةاته العلمية بز 

كما يتال ةالفاهرة ن،سةا ، وغياا الت،اهم بين المعلم واادارة، والمعلم وأولياء األمور
  بالتتور المةنومدم ك،اية فرص  مين الدمم المالب للةم.،أوت التواعات ال اتية العالية،

ه   الو ول تؤد   ل  سلا المعلم هولته المةنية المتخااة دون غير  من كل 
 ,Rutter, Hezbrg & Paice, 2002 ; Kinman) مةن األخرم فب المجتمع ال

    (7111، ممدأممد، أبنب ) ;1998
فب كل مكان يواجةون الو وتات علمين ةأن الم (Harlow, 2008)لرم و 

 ولأل ن المعلمين يواجةون ّةّة أنوا  رتيسية من الو وتات: اان،سةا  ووجد ة
من المةام   ل  المزاكل المرتةتة ةمدم واسعويزير  ،ةالمةمات المتعل الو ، 
 لو ،والّانب ا يجا مل  المعلمين تن،ي ها من خةل دورهم كمعلمين، التبالممددة 

دوارهم مع ألويزير  ل  مدم تواف  تواعات المعلمين  المتعل  بدور المعلم،
 ل. فيتعل ما النو  الّاأالةزمة ألداء دورهم، و المسؤوليات ال،علية المرتةتة ةالعمل 

 بجميع مجاالت مياة المعلمين  ل  و ول المياة، ولرتة، ةالتوتر العاتد 
ل   مكانية ت سيم المعلمين  ( Mcgee-cooper&Trammell,1990ولرم )

 دارتةم للو ول المةنية وتكي،ةم معةا  ّةّة مجمومات تةعًا لترل ة 
   مواجةة الو ول المةنية المجمومة األول : تترك مةنة التعليم ألنةا غير اادرة مل 

المجمومة الّانية: لديةا مجمومة من الو ول المةنية لكنةا تنتفر فترة الت امد للتخلص  
   من ه   المةنة المتعةة

المجمومة الّالّة: وهب ال،تة التب تستتيع مواجةة الو ول المةنية ألنةا تمتلك من  
تتولر مةارات التكيف مع  أو أنةا استتامت ،من التكيف االك،ايات التب تمكنة

 ل ا فةب ال،تة التب تستمر فب التعليم  ،الو ول المةنية
للسيترة  نه الجةد المب ولةأالتكيف  (Monat & Lazarus, 1991) ويعرل

  التل اتب ليت ممكناً  رد ال،عليكون  مندما التمد  أو أ  نو  من األ م،موااف  مل 

ةأن أفول وسيلة للت لا  ((Kyriacou & Chien, 2004 ن كل منيولب
مياة أسرلة امية "، " زخص  ستراتيجيات التكيف مّل "ومان  امتماد مل  التوتر

م "،" تعلم كي،ية السيترة مل  علا لمواد التب يجا أن ت  لفةم جيد "وي،ةمك "  يدممك
 لرامة ةعد العمل " افب الووع "، ةااوافة  ل  "  الجانا المسلب العواتف "،" رؤية

ان من تساسيأ فتتان ((Montgomery & Rupp, 2005د كل من مدا واد 
ستراتيجيات  ن تكون أوالتب يمكن  استراتيجيات التواف  النزتة؛ ستراتيجيات التواف  
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 وأ(؛ م لنة الممارسات، وة، الن،ت فرض، فب وجةات النفرت يير )مّل  معرفية
، من اآلخرلن المزورةتلا ، لة ا المناا الختولتمديد ) مّل سلوكية استراتيجيات

، والت،كير )الةدوء ،مات،ية )ن،سية( استراتيجياتو أ ،(تمارلن االسترخاءواالنخرال فب 
الت،كير و  االست الة مّل ستراتيجيات التواف  السلبية ، فان من نامية أخرم و  ( االيجابب
 دا.األمل  مدم ادرة ال،رد مل  التواف  مع  تزير  فإنةا، وتجنا اآلخرلن، ةالتمنب
 دة المجة  

مدم  أو تتبي  نتيجةأن  ((Montgomery & Rupp, 2005 المظواد 
ن يختبر ال،رد أما إف، المجةدة لألمدا. كنتيجة مةازرة وأميانا ،التواف  ت نيات تتبي 
 الرهةة مّل السلبية المزامر أو، والممات، والسرور، والرغةة األمل مّل  يجابية مزامر

ن يختبر أ أيوا يمكن لل،رد  والت،كير فب االنتمارمت  و االكتتاا خيةة األمل، و واامةال و 
ر، المياة ةزكل مام العمل أو فب فب أو مدم الروا الروا مزامر مل   األمر ال   يّؤ
   وفي،ته تجا  التزامه

جسمب  استنزالتؤد  الو ول الداخلية والخارجية التب يتعرض لةا المعلم  ل  
 ن االهتمام ةالتةمي  وتبلد المزامر، ون ص الدافعية، واألداءوأهم مفاهر  ف دا ،وان،عالب

 النمتب للعمل، وم اومة الت ير وف دان االبتكارلة  ولؤد  افت اد المعلم  ل  الدمم

 ، وال االجتمامب ومةارات التكيف لمستوم األمدا.  ل  زلادة امتمال واو  المعلم فرلسة
اسة مسمية لمتاةعة أموال المعلمين والتب أجراها ل  در  وةاازارة   ترك الوفي،ةو  الن،سب

(Cox, et al. 2007)  يتركون مةنة التعليم ةسبا فرول  من المعلمين %32ن أتبين
يتركون مةنة التعليم،  من المعلمين ال ين % 37كّر من أالعمل وبيتته المتواوعة  و 

التب تساهم الة دمم  األسةااك لك من  خرم خارج التعليم أيعللون  لك ةالةم. من مةن 
 (Blase & Du, 2008 ; Lambert etal, 2006) التعليمية للمعلمين   اادارات

ن سلوك التلةة فب المدارت وخااة فب أ (Geving, 2007) وأوومت
ومن بين ه   السلوكات غير المناسةة  ،ساهم فب ترك المعلمين للخدمةيالّانوية  المرملة

فب الماة، اازماج، الة اهتمام التلةة  واالنتةا التركيز العدوانية تجا  المعلمين، الة 
النزال الزاتد، الة امترامةم لل وانين والتعليمات، االمتداء مل  ممتلكات  ةالتعليم،

 الدافعية للتعلم  والة ،ارانألالمدارت، العدوانية تجا  ا
لمعلم ا ايجادوةما أن المؤسسات التربوية والةيتات والمنفمات الدولية تسع  

التربية معلم  ايجادهو الدمم المتلوا  ما فةبد أن نترح التساؤالت التالية: ،المتميز
هب الزرول  وما يك،ب لتم ي  التميز؟ التربية المةنيةمعلم   مدادهل  المتميز؟ المةنية

 المعلم المتميز؟ ايجادوالفرول البيتية المناسةة 
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مند  ة فاهرة التوتر والو ول المةنيةالدراسة،التب تتناول اوي أهميةوهنا تكمن 
 التربية المةنيةالدراسات ةأن معلمب  تتنةأ    (Teacher Stress) التربية المةنيةمعلمب 

 است ااءفة بد من  ،كبر من الو وتات فب السنوات الم بلةأل  كمية  سيتعروون 
ردن والتعرل مل  فب األ  التربية المةنيةالعوامل التب تسبا الو ول المةنية مند معلمب 

 &Jegedeوآلية الت لا مل  الو وتات المةنية  ،ه   الو ول استراتيجيات مواجةة

Okebukola, 1990))  

  :الدراسة وأهدافةا لةمزك
الزةاا فب األردن من مةنة  مزول عت مزكلة ه   الدراسة من فاهرةة  ن  

خااة أن هناك  أخرم  التعليم، واست الة الةعض مندما يدخلون المةنة، أو تمولةم لمةن
ت رلر  كد أاليوم الكّير من المةن الجديدة التب تجت ا الزبيةة من المتميزلن، وه ا ما 
ةالتدرلت،  لجنة هولمز األمرلكية أن التةا لم يعودوا ي بلون مل  دراسة التربية ليعملوا
تؤهل التالا  ولم تعد تلك الدراسة تل    اةاال يماّل اااةال مل  الدراسات األخرم التب
التدرلت مةنة  لممارسة مةن تتمتع ة در أكبر من المكانة االجتمامية، أوف  ل  ه ا أن

 .ال يمف  ممارسوها ةالت دير الماد  المناسا
وا  ا رجعنةةا  لةة  اتةةا  التربيةةة فةةب األردن، لوجةةدنا ةعةةض ااهمةةال لمووةةو  ت ةةدير 

المةةدارت مّةةل: الت يةةر  الةة ات لةةدم المعلمةةين فةةب وةةوء الفةةرول المةنيةةة الاةةعةة داخةةل
المسةةتمر فةةب المنةةةاهأ الدراسةةية، اكتفةةةاظ الاةة،ول ةالتلةةةة، وةةةعف الووةةع االاتاةةةاد  
للمعلةةم، وةالتةةالب فةةان اسةةتمرار المعلةةم فةةب العمةةل وةةمن الفةةرول الوةةاغتة يةةؤد   لةة  
ر ملة  مالتةه  انعكاسات سلبية مل  درجة ّ ة المعلم بن،سه، ووعف ت دير  ل اته، واد يةّؤ

لجسدية من مي. فةور أمراض التوتر وال لة  و اااةاةة بةةعض األمةراض  وال الن،سية وا
ي تاةر  لةةك ملةة  المعلةةم ن،سةةه ف ةة،، بةةل يتعةةدا  ليزةةمل المجتمةةع ةأسةةر  وهنةةا تكمةةن جديةةة 

 وختورة المزكلة  

 ،مةةةن دراسةةةة العوامةةةل التةةةب تسةةةبا هةةة   الفةةةاهرة بةةةدالةامةةة. أنةةةه ال مرأ لكلةةة  
المةنيةةة منةةد المعلمةةين واالسةةتراتيجيات التةةب يتةعونةةةا وةالتمديةةد معرفةةة أسةةةاا الوةة ول 

است اةاء العوامةل التةب تةؤد  تتمّةل مزةكلة الدراسةة فةب  ، مي.للت لا مل  ه   الو ول
وكالةة ، فةب مةدارت وزارة التربيةة والتعلةيم التربية المةنيةةالو ول المةنية مند معلمب   ل 

تيجيات التةب يتةعةةا المعلمةون للت لةا ك لك التعرل مل  االستراو  وال تا  الخاص، ال و.،
 مل  الو ول المةنية 

  :أستلة الدراسة
 ؟فب األردن التربية المةنيةما أهم ماادر الو ول المةنية مند معلمب  -7
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فةب األردن للت لةا ملة   التربيةة المةنيةةيسةتخدمةا معلمةو  التب ما أهم االستراتيجيات -7
 ؟الو ول المةنية

ماةةادر الوةة ول المةنيةةة منةةد فةةب  سةةلتة المزةةرفة ملةة  المدرسةةةالمت يةةر  مةةا تةةأّير -5
 ؟التربية المةنيةمعلمب 

 ؟التربية المةنيةماادر الو ول المةنية مند معلمب ما تأّير مت ير خبرة المعلم فب  -4
اسةتراتيجيات التوافة  مةع الوة ول  فةب السلتة المزرفة ملة  المدرسةةمت ير  ما تأّير -3

 ؟ربية المةنيةالتالمةنية مند معلمب 
استراتيجيات التواف  مع الوة ول المةنيةة منةد معلمةب  ما تأّير مت ير خبرة المعلم فب -6

 ؟التربية المةنية
 :التعرل،ات ااجراتية

  :الو ول المةنية -
تلةةك المالةةة الن،سةةية المتأزمةةة والتةةب تتميةةز ةالوةةي ، والتةةوتر، واالوةةتراا نتيجةةة 

 ومزاكل مديدة تتعل  ةالمةنة والتب تةنعكت سةلةاً  مواجةة المعلم ألمةاء واعوةات مةنية
ويمكن التعرل مليةا من خةل الدرجات التةب يماةل  ،مل  أداته وتواف ه الن،سب والمةنب
 مليةا المعلمين مل  أداة الدراسة 

 استراتيجيات التواف  مع الو ول المةنية:  -
داخليةةةة مجمومةةةة مةةةن الجةةةةود المعرفيةةةة والسةةةلوكية الموجةةةةة نمةةةو السةةةيترة ال

وهةب السةلوك الاةادر مةن   مكانياتةهوالخارجية مل  المتتلةات التب تتعدم ال،ةرد وتتجةاوز 
أو الكي،يةةة التةةب يسةةلك  ،ال،ةةرد منةةد مواجةتةةه للمواةةف الوةةاغ، ة اةةد التكيةةف مةةع المواةةف

  (2011مليكة،  وفيةا ال،رد أّناء المواف الواغ،  )خوجة 
 معلمو التربية المةنية: -

 سةةلتات تعليميةةةفةةب األردن، والةة ين يعملةةون لةةدم  المةنيةةة التربيةةة بمعلمةة هةةم
     وال تا  الخاص وكالة ال و.،، وزارة التربية والتعليممتنومة زملت 

 
  :مدود الدراسة

ااتاةةرت الدراسةةة ملةة  مسةة  العوامةةل التةةب تةةؤد   لةة  الوةة ول المةنيةةة لةةدم معلمةةب  -
  7176فب العام  فب العاامة ممان التربية المةنية
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وايةةة أدوات الدراسةةة وهةةب اسةةتةانه لمسةة  الوةة ول المةنيةةة تت - مةةدد نتةةاتأ الدراسةةة ةمّو
 واألداة الّانية استةانه لمعرفة استراتيجيات التواف  مع ه   الو ول  

  :أهمية الدراسة
تواف مةنة التعليم ةأنةا مةنة تتتلا جةد مةات،ب وان،عةالب كبيةر، فةةب تةعة. 

 كة لك تعتبةر مةن المةةن التةب تزةةد انسةماةاً  ،الةةامّين مل  اامةال كما أزةار العديةد مةن
فمعةةدل الةةةروا مةةن هةة   المةنةةة كبيةةر ةالم ارنةةة مةةع غيرهةةا مةةن ، مةةن العةةاملين فيةةةا كبيةةراً 

ةأن معدل ت يير المةن غير التعليمية ( ( Ingersoll, 2002ر انجرسول أزامي. المةن، 
فةةرت اد أو   (%16)عليم تجاوز بينما معدل الت يير فب مةن الت (%11) ّابت مول نسةة

ن مةنةةة التعلةةيم مةنةةة مسةةبةة للوةة ول الن،سةةية والتةةب تجعةةل المعلمةةين مروةةة أالدراسةةات 
  (Mcarthy, et al. 2009)لةمتراق الن،سب 

نمال ت،كير  واتجاهاته ومواا،ه ومعت داته واسةتراتيجيات التعلةيم التةب أالمعلم ة دا يع
ةةةع نت ، لة ا  نفةام تربةةو  أينزةد   الةة  سةةع  للت يةر   مأمجةر الزاويةةة فةب نجةاح  ،يتةعةةا

التربيةةة أهميةةة الدراسةةة مةةن مماولتةةةا التعةةرل ملةة  أسةةةاا الوةة ول المةنيةةة لةةدم معلمةةب 
و التعرل مل  االستراتيجيات التب يتةعةةا المعلمةون فةب مواجةةة هة    ،فب األردن المةنية

الدراسةات العربيةة فةب  كة لك ستوةيف معرفةة جديةدة فةب هة ا المجةال خااةة أن، الوة ول 
الفةرول   يجةادمةن  المةنيةةه ا المجال اليلة  وستسامد اةانعب ال ةرار فةب مجةال التربيةة 

  التربية المةنية لتخ،يف الو ول المةنية لدم معلمب  المناسةة
 :الدراسات الساة ة

تنومت الدراسات التب مالجت مووو  الو ول المةنية لدم المعلمين ةزكل 
ةامتةارهم يتعروون  التربية المةنيةأ ةعوةا الو ول المةنية لدم معلمب مام، بينما مال

 لة   الو ول ةزكل م اير من ة ية المعلمين، و لك ألن تبيعة المادة تتتلا جةوداً 
 والتموير المسب   اامدادال   يتتلا  التتبي  العملب، ومنةا  وافية

وهب مةارة من  1992( والتب أجرلت مام Okebukola & Jegede) دراسة
 ،الو ول المةنية لدم معلمب العلوم فب نيجيرلا دراسة مسمية ماولت است ااء موامل

، ( من معلمب العلوم206واستراتجيات التعامل معةا، زملت الدراسة مينة مكونة من )
االتجاهات وهب:  العوامل التب تسبا الو ول المةنية لدم المعلمين  ل وتوالت الدراسة 

تدرلت مادة ملمية جديدة لم يتدرا مليةا المعلم  التلةة نمو تعلم العلوم، السلبية لدم
الة وجود فرص النمو  ،اادارلة ااجراءات المخبرلة، واألدواتالة توفر المواد  من ابل،

أن معلمات العلوم أكّر مروة  ل  المةنب والتتور الوفي،ب، ك لك توالت الدراسة 
ن المعلمين المبتدتين أكّر مروة للو ول أكور، و للو ول المةنية من المعلمين ال 
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أهم االستراتجيات التب يتةعةا المعلمون للت لا مل  الو ول   ل وتوالت  المةنية 
 المستخدمة، ال يام واألدواتمماولة تمسين بيتة المختبر  الت،كير االيجابب، المةنية وهب:

لتخ،يف مدة  ام برمةت ترفيةيةةأممال خارج وات الدوام لتمسين أووامةم المعيزية،ال ي
 المعلمين  التوتر والو ول المةنية التب تواجه

  مداد( والتب تة ت م ياسًا للو ول المةنية من Soyibo,1994) فب دراسةو 
(Okebukola ).تة ت مل  مجمومة من معلمب العلوم فب جامايكا وأفةرت  مي

وفر وساتل األمان فب مختبرات مدم ت الدراسة أن من أسةاا التوتر مند مينة الدراسة
بينما  ،العلوم، الة اهتمام التلةة فب تعلم العلوم، وتدرلت مووومات اعةة فب العلوم

الو ول المةنية، التعرض للمواد. مّل الجروح،   يجادالعوامل التب امتبرت أال مدة فب 
   األجور المتدنية، ومدم ك،اية الماص المتامة للتدرلت ال،عال لمادة العلوم

 است اتالتب  (Dunham &Varma, 1998) وفارمابينت دراسة دانةام 
فب استراليا وفةر أن من أسةاا   أسةاا است الة المعلمين ابل انتةاء مدة خدمتةم

ومجزهم من  ،تعروةم للو ول ال وية، وتدنب اتجاهاتةم نمو مةنة التدرلت است التةم
 وافة  ل   ،المجتمع السلبية لمةنة التعليم ونفرة ،مسايرة الت يرات فب العملية التعليمية

 ن ص العاتد الماد  وسوء العةاة مابين الزمةء فب المةنة 
مول ماادر الو ول الن،سية لدم  ( والتب ةمّت2007وفب دراسة الزغلول ) 

( معلم ومعلمة وتوالت 406تكونت مينة الدراسة من )األردن، معلمب مماففة الكرك فب 
كّر ماادر أن ألمين يعانون من مستوم مرت،ع من الو ول الن،سية و المع أنالدراسة 
الن،سية هب المتعل ة ةالدخل، والعةاة مع المجتمع المملب وأولياء األمور ومناخ  الو ول
 التدرلت 

( والتب ةمّت فب سيكولوجية المعلم الجزاتر  وهب 2007وفب دراسة زبد  )
  الووع المةنب للمدرت والكزف من دراسة وا،ية تمليلية هدفت  ل  التعرل مل

العوامل التب تساهم فب  يجاد مااا ال ل  مند المعلم وانعكاسةا مل  واجةاته المةنية، 
( معلم مااا بةعض األمراض الجسمية و 523( معلما من بينةم )754زملت العينة )

استخدم الةام. مدة أدوات منةا )المةمفة والم ابلة  ( معلم غير مااا 231)
رة مل  المعلم و   االستبيان( للكزف من مستوم الامة الجسمية والعوامل المةنية المّؤ

أن المعلم الجزاتر  يعمل فب بيتة ااسية، وهناك اكتفاظ فب   ل وتوالت الدراسة 
ر موالب با وم ،الا،ول، والة فب الوساتل التعليمية، ولوجد و ول كبيرة من اادارة

   االجتمامية للمعلم مةزوزة من المدرسين أن المكانة 11,87%
ةمّت فب تأّير الو ول المةنية مل  م،ةوم  دراسة (Yoon, 2002)وأجرم 

تة ت الدراسة  وأّر  لك مل  مةاة المعلمين ةتلبتةم ، الك،اءة ال اتية لدم المعلمين



 م7171لسنة  ديسمبر ( األول الجزء 716مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 - 553 - 

أن الو ول المةنية التب يعانب منةا   ل معلم فب الواليات المتمدة وتوالت  775مل  
ر سلة ون المعلم  مل  مةاتةم ةتلبتةم ومل  م،ةوم الك،اءة ال اتية لديةم  اً تّؤ

تة ت فب  ( ف دZembylas and papanastasion, 2004)دراسة  أما
فب  اادارلينابرص مل  مينة من معلمب المرملة االبتداتية والّانوية ومجمومة من 

دار  و ( معلم ومعلمة 448زارك فب الدراسة ) خمسة منات  تعليمية  ك لك تم م د  ا 
دار  ( معلم 37م اةةت ل ) ر ألالعوامل ا  يجاد  ل  هدفت الدراسة  وا  ل  مساسية التب تّؤ

ن أ  ل وتوالت الدراسة ، و مدم الروا الوفي،ب فب المجال التعليمبأالروا الوفي،ب 
األكاديمب، ت دم التلةة فب التمايل : ماادر روا المعلمين من المةنة تتلخص فب

تم ي  النمو المةنب والتتور ، التعاون مع الزمةء، كة فب ت دم مجتمعاتةمالمزار 
أما ماادر مدم   التوللة والعتل الرسمية ، األجازاتسامات العمل، الرواتا، الوفي،ب

الة الت دير من ، نفام ت ييم المعلمين والترايات، مركزلة نفام التعليم: الروا الوفي،ب فةب
الدراسة اانعب ال رار بتمسين  وأوات  المدرسب مند التلةة مزاكل االنوةال، المجتمع

 جودة التعليم   ل فرول العمل لدم المعلمين للواول 
( والتب ماولت ايات مستويات الو ول Halim, et al. 2006وفب دراسة )

المةنية لدم مدرسب العلوم فب المرملة الّانوية، ودراسة أزد الفرول التعليمية التب 
ولتم ي  ه ا ال رض تة ت  ب ماليزلا،ف كل و وتًا مةنية لدم معلمب العلوميمكن أن تز

( معلم ملوم 39( وتناولت الدراسة )Okebukola)  مدادم ياسًا للو ول المةنية من 
أن ختة تدرلت العلوم المكّ،ة   ل وتوالت الدراسة  ،فب ماليزلا من المرملة الّانوية

فب الو ول المةنية، ك لك أزارت مينة  ألساتاوالتوللة و ات الزخم المعرفب تزكل 
زكل و وتًا مةنية، لكن يأن تدرلت ةعض المووومات الاعةة فب العلوم  ل  الدراسة 

 ،ليات للتعامل مع الو ول المةنية ووجود استراتجيات مناسةةآالعينة أفادت أن وجود 
عالجة ه ا األمر تخ،ف من مدة التوتر والو ول المةنية، ل لك أوات الدراسة ةورورة م

وتزولدهم ةالمةارات واالستراتجيات المناسةة  ،المعلمين أّناء الخدمة  مدادفب دورات 
 للتعامل مع الو ول المةنية 

ف د سةانيا  تة ت مل  مينة من المعلمين فب  دراسة( Betoret, 2006أجرم )
للت لا مل  وكيف يستخدمون آليات ، تم دراسة م،ةوم الك،اءة ال اتية مند المعلمين

ن المعلمين ال ين لديةم م،ةوم الك،اءة أووجد  التوتر والو ول المةنية واالمتراق الن،سب 
وال ين يستخدمون وساتل للتعامل مع التمديات فب مجال العمل هم األال  ،ال اتية مرت،ع

راسة هناك د ولة ون فترة أتول فب مةنة التعليم وهم األال امترااًا  ،توترا واألكّر دافعية
جرم كل أربع سنوات فب الواليات المتمدة من ابل المركز الوتنب ت   مسمية هامة
 7114فب مامب ) الدراسة التب أجرلت  ل ونزير هنا  ،التربية فب لبمااءات

ومعلم ينت ل  ،وزملت ّة. فتات من المعلمين )معلم ية   فب الخدمة، (7113و
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من المعلمين الجدد ال ين  %78ما نسبته ومعلم يترك المةنة(  زملت العينة  ،ولتمرك
وفةر أن موالب مزرة آالل معلم يزكلون ما نسبته  ،يمتلكون ّة. سنوات من الخبرة

يان،ون مل  أنةم متمركون أو من ال،تة التب  ،من معلمب السنة األول  خبرة 56%
دارت العنف فب الم وأفةرت الدراسة أن من أسةاا ترك مةنة التعليم، تترك التعليم،

 ك لك مدم روا المعلمين من مةنتةم ) ،واادارات التربوية غير المناسةة ووعي،ة األداء
.(Cox, et al. 2007 
رة مل  الو ول المةنية  (Fisher, 2011)فب دراسة  ةعنوان العوامل المّؤ

مي. ماولت الدراسة اختةار  واالمتراق الن،سب لدم معلمب العلوم فب المرملة الّانوية
المةنية واالمتراق الن،سب والمةارات الوااتية للتعامل مع ه   األمور مي. زملت  الو ول
 أن  ل معلم من المرملة الّانوية فب الواليات المتمدة وتوالت الدراسة  411الدراسة 

مستويات االمتراق الن،سب تختلف ما بين المعلمين  و  الخبرة والمعلمين الجدد بداللة 
العوامل  أنوتبين   ب مجال الو ول المةنية لم تكن دالة  مااتياً ، لكن ال،روق ف مااتية

التب يتواع أن تسبا الو ول المةنية مرتةتة ةسنوات الخبرة، وبيتة العمل ك لك توالت 
الو ول المةنية لدم   يجاديساهم فب  أنالدراسة  ل  أن االمتراق الن،سب من الممكن 

 المعلمين 
التعرل مل  ماادر الو ول المةنية   ل ( 7177)مليكة و  خوجة هدفت دراسة

فب ه   الو ول تعود للمرملة التعليمية  اتومعرفة ما   ا كانت هناك فروا ،لدم المعلمين
( ف رة 49وامتمدت الدراسة مل  م يات للو ول المةنية تكون من ) والخبرة المةنية 

ر الو ول المادية توزمت مل  مجاالت مّل ماادر الو ول التاةعة لتبيعة العمل، مااد
، وال،يزل ية، وماادر الو ول االجتمامية والسياسة التعليمية وماادر الو ول العةت ية

( معلم ومعلمة فب والية تيز  وزو فب الجزاتر، وتوالت الدراسة 771) الدراسة زملت
 أنوتبين  أن معلمب مرملة التعليم المتوس، هم األكّر زعورا ةالو ول المةنية   ل 
 المةنية   ةالو ول مين  و  الخبرة هم ال،تة األكّر زعوراً المعل

مام يعانون من التوتر  ل ة أن المعلمين ةزكاةيتبين من مراجعة الدراسات الس
هم األكّر مروة للو ول المةنية،  التربية المةنيةوالو ول المةنية، لكن معلمب 

انة المعلم فب المجتمع، وتنومت ه   الو ول لكنةا تممورت مول مجاالت معينة مّل: مك
 اادارات، بيتة العمل، التربية المةنيةالرواتا والمكانة االجتمامية للمعلم، تبيعة مادة 

، سلوك التلةة غير المناسا  التربية المةنيةالمدرسية، اتجاهات التلةة نمو مادة 
معلمب وتميزت ه   الدراسة من غيرها من الدراسات بدراسة أسةاا الو ول المةنية مند 

، وكالة ال و.، المكومية :لدم ّة. سلتات تعليمية وهب األردنفب  التربية المةنية
 الخاص  ك لك ةمّت فب أساليا التكيف مع ه   الو وتات  وال تا 
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  :الترل ة وااجراءات

ه   الدراسة من الدراسات المسمية التب ماولت است ااء العوامةل المتسةبةة  دا تع
ة الدراسةة ملة  مينةة اتةم تتبية  أداةد ، و التربيةة المةنيةةم معلمب فب الو ول المةنية لد

وزارة التربيةة  مةدة سةلتات ملميةة منةةا: مزواتية من المعلمين، فب مدارت تزةرل مليةةا
   استراتجيات التواف  معةا تم التعرل مل و  ،وال تا  الخاص وكالة ال و.،، والتعليم

 :مجتمع الدراسة ومينتةا
مةا مينةة الدراسةة أ التربيةة المةنيةة فةب األردن، معلمةبة مةن تكون مجتمع الدراس

وزارة التربيةةةة متنومةةةة زةةةملت  ( معلةةةم ومعلمةةةة مةةةن سةةةلتات تعليميةةةة731مةةةن ) فتكونةةةت
( توزلع مينةة الدراسةة وف ةًا 7، ولبين الجدول رام )وال تا  الخاص وكالة ال و.،، والتعليم

    لمت يرات السلتة المزرفة وسنوات الخبرة
 (7ل )الجدو

 توزلع مينة الدراسة وف ًا لمت يرات السلتة المزرفة وسنوات الخبرة
 النسةة المتوية العدد فتات المت ير المت يرات

 السلتة المزرفة

 %54 93 وكالة ال و.

 %54 93 وزارة التربية والتعليم

 %57 91 التعليم الخاص

 %711 731 المجمو 

 سنوات الخبرة

 %78 17 سنوات 3ال من أ

 %54 94 سنوات 71-3من 

 %59 84 سنوات 71أكّر من 

 %711 731 المجمو  

 
 أداة الدراسة

مةةةارة مةةن معلومةةات مامةةةة،  األول، الجةةزء أجةةةزاء ةتتكةةون االسةةتةانة مةةن ّةّةة 
، ولتكةون التربيةة المةنيةةوالجزء الّانب يتعل  بتمديد ماادر الو ول المةنية لدم معلمب 

 students: خاةةةةاتص التلةةةةة هةةةةبمجةةةةاالت  ة  ّةّةةةة( جملةةةةة موزمةةةةة ملةةةة48مةةةن )

characteristics  ؛ البيتةةة المدرسةةيةschool environment  ؛ ااجةةراءات اادارلةةة
administrative procedures ؛ الخدمات المؤسسةيةconditions of service  كةل

( 79تمّةةل امةةد ماةةادر الوةة ول ، أمةةا الجةةزء الّالةة. والةة   يتكةةون مةةن ) أن نجملةةة يمكةة
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التربيةة التب يتةعةا معلمةو  جملة فال رض منه تعرل استراتيجيات التواف  للو ول المةنية
 واد تم بناء االستةانة ةالرجو   ل  األدا النفر     المةنية

 خمسةةتةم مروةه ةاةورته األوليةة ملة   ؛للتم   من الادق الفةاهر  للم يةات
، ابةةداء العلةةوم التربويةةةفةةب اسةةم ممكمةةين مةةن أموةةاء هيتةةة التةةدرلت  و  االختاةةاص 

آراتةم مول انتماء ال، رات لمجاالتةا، وووومةا، وسةةمة اةياغتةا الل ويةة  وبنةاًء ملة  
  االاترامات التب أبداها الممكمون تم امتماد الم يات لتم ي  أهدال الدراسة 

تم التم   من ّةات الم يات ةاستخدام معادلة كرونةاخ )ال،ا( لةتسةاق الةداخلب، 
ةل تتبي  الم يات مل  مينة استتةمية مةن مجتمةع الدراسةة ومةن خةارج مينتةةا، من خ
( معلمةةًا ومعلمةةة، ّةةم التأكةةد مةةن االتسةةاق الةةداخلب ةاسةةتخدام معادلةةة كرونةةةاخ 71بل ةةت )

 ( 7)ال،ا(، واد بل ت ايم معامل الّةات لمجاالت الم يات الخمسة كما فب الجدول )
 (7الجدول )

 م يات ماادر الو ول المةنية ةترل ة االتساق الداخلبايم معامةت الّةات ل
 ايمة معامل الّةات المجاالت الرام

 12979 خااتص التلةة 7

 12914 خااتص المعلم 7
 12196 البيتة المدرسية 5

 12188 ااجراءات اادارلة 4

 12979 الخدمات المؤسسية 3
 12941 الم يات )الكلب( 

  ألغراض الدراسة وه   ال يم مرت،عة ومناسةة
 ّةات م يات استراتيجيات التواف  للو ول المةنية 

تم التم   من ّةات الم يات ةاستخدام معادلة كرونةاخ )ال،ا( لةتسةاق الةداخلب، 
( معلمةةةًا 71مةةةن خةةةةل تتبيةةة  الم يةةةات ملةةة  العينةةةة االسةةةتتةمية السةةةاة ة، والةال ةةةة )

ام معادلةة كرونةةاخ )ال،ةا(، واةد بل ةت ايمةة ومعلمة، ّم التأكد من االتساق الداخلب ةاستخد
 (، وه   ال يمة مرت،عة ومناسةة ألغراض الدراسة 12941معامل الّةات للم يات )
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ماةادر ت ةديرات المعلمةين ل مسةتوم أهميةةوألغراض الدراسة المالية تم امتسةاا 
 :اآلتبمل  النمو و استراتيجيات التواف  معةا الو ول المةنية أ

( وةترح المد األمل  من المد األدنة  7(، والمد األدن  للبداتل )4  للبداتل )األمل أ  المد
( ومن ّم اسمة ال،ةرق بةين المةدين ملة  ّةّةة مسةتويات كمةا هةو مووة  فةب 5يساو  )

   :المعادلة التالية
 7مستويات )مرت،عة، متوستة، منخ،وة (=  5÷5

 7=7+7ومليه يكون المد األدن =
 5=7+7ا  المد المتوس،= 

  5ج  المد األمل = أكّر من 
 وهك ا تاة  أوزان ال، رات مل  النمو اآلتب : 
( ت ديرات المعلمين لماادر الوة ول 7-7211ال، رة التب يتراوح متوستةا المسابب بين )

 المةنية أو استراتيجيات التواف  معةا منخ،ض  
مين لماادر الوة ول ( ت ديرات المعل5-7217ال، رة التب يتراوح متوستةا المسابب بين )

 المةنية أو استراتيجيات التواف  معةا متوس،  

( تعنةةب أن ت ةةديرات المعلمةةين 4211-5217ال، ةةرة التةةب يتةةراوح متوسةةتةا المسةةابب بةةين )
 لماادر الو ول المةنية أو استراتيجيات التواف  معةا مرت،ع  

  اامااتية:المعالجة 
 بجاةة من أستلة الدراسة:ل اآلتيةتم استخدام المعالجات اامااتية 

م المتوستات واالنمرافات المعيارلة والنسا ااستخدتم لبجاةة من السؤال األول والّانب  -
 المتوية  

لبجاةةة مةةن أسةةتلة الدراسةة الّالةة. ومتةة  السةادت، تةةم اسةةتخدام اختةةار تمليةةل التةةةاين  -
لمت يةر   ، وفةب مةال أفةةرت النتةاتأ وجةود فةروق تعةزم One Way ANOVAاألمةاد 

الةام.  لة   جةراء الم ارنةات الةعديةة ةترل ةة "تةوكب"  السلتة المزرفة وسنوات الخبرة، لجأ
(Tukey)  للكزف من مادر ال،روق الدالة 

 :الدراسة نتاتأ
 النتاتأ المتعل ة ةااجاةة من السؤال األول: 
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 "؟فب األردن التربية المةنيةما أهم ماادر الو ول المةنية مند معلمب " -
لبجاةة من ه ا السؤال تم امتساا المتوس، المسابب، واالنمرال المعيار  

ماادر ةزكل مام، ّم لماادر الو ول المةنية والنسةة المتوية لت ديرات المعلمين ل
الواردة فب كل مجال من مجاالت م يات ماادر الو ول المةنية  ولبين الجدول الو ول 

 ةزكل مام  المةنية  ماادر الو ول( ت ديرات المعلمين ل5)
 (5الجدول )

المتوستات المسابية واالنمرافات المعيارلة والنسا المتوية، لت ديرات المعلمين لماادر 
 الو ول المةنية ةزكل مام

 المجال الرام
المتوس، 
 المسابب

االنمرال 
 المعيار  

النسةة 
 المتوية

مستوم  الترتيا
 األهمية

 متوس، 7 % 69.73 0.65 2.79 خااتص التلةة 7

 متوس، 3 %63.24 0.47 2.53 خااتص المعلم 7

 متوس، 7 % 67.69 0.57 2.71 البيتة المدرسية 5

 متوس، 4 % 65.09 0.59 2.60 ااجراءات اادارلة 4

 متوس، 5 % 66.79 0.67 2.67 الخدمات المؤسسية 3

 متوس،  % 66.02 0.45 2.64 الم يات )الكلب( 

ت المعلمين لماادر الو ول المةنية ملة  الم يةات ( أن ت ديرا5يفةر الجدول )
( وانمةةةرال معيةةةار  7264الكلةةةب جةةةاءت وةةةمن المسةةةتوم المتوسةةة،، وةمتوسةةة، مسةةةابب )

(، كمةةا جةةاءت جميةةع مجةةاالت الم يةةات وةةمن %66217(، وبنسةةةة متويةةة بل ةةت )1243)
المتعل ةةة بخاةةاتص  ماةةادر الوةة ول المةنيةةةمسةةتوم األهميةةة المتوسةة،، ميةة. جةةاءت 

(، وبنسةةةة 1263( وانمةةرال معيةةار  )7218ة فةةب الترتيةةا األول، ةمتوسةة، مسةةابب )التلةةة
فب مجال البيتة المدرسية فب الترتيةا  الو ول المةنية(، وجاءت %68215متوية بل ت )

(، وبنسةةةةةة متويةةةةة بل ةةةةت 1231( وانمةةةةرال معيةةةةار  )7217الّةةةةانب ةمتوسةةةة، مسةةةةابب )
خةدمات المؤسسةية فةب الترتيةا الّالة.، فةب مجةال ال الو ول المةنية (، وملات61268%)

(  %66218(، وبنسةةة متويةة بل ةت )1261( وانمةرال معيةار  )7261ةمتوس، مسةابب )
فب مجال ااجراءات اادارلةة ف ةد جةاءت فةب الترتيةا الراةةع، ةمتوسة،  الو ول المةنيةأما 

(  وفةةةب %63218(، وبنسةةةةة متويةةةة بل ةةةت )1238( وانمةةةرال معيةةةار  )7261مسةةةابب )
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فةةةب مجةةةال خاةةةاتص المعلةةةم ةمتوسةةة، مسةةةابب  الوةةة ول المةنيةةةة ترتيةةةا األخيةةةر جةةةاءتال
 ( %65274(، وبنسةة متوية بل ت )1241( وانمرال معيار  )7235)

الةواردة  التربيةة المةنيةةماادر الوة ول المةنيةة منةد معلمةب أما ةالنسةة لنتاتأ 
 مو اآلتب:فب كل مجال من مجاالت م يات الدراسة، فكانت النتاتأ مل  الن

 مجال خااتص التلةة:
( المتوسةتات المسةةابية واالنمرافةات المعيارلةةة والنسةةة المتويةةة 4يبةين الجةةدول )

 فب مجال خااتص التلةة  ماادر الو ول المةنيةوالترتيا لت ديرات المعلمين ل

 (4الجدول )
ين لماادر المتوستات المسابية واالنمرافات المعيارلة والنسا المتوية، لت ديرات المعلم

 الو ول المةنية فب مجال خااتص التلةة
رام 
المتوس،  ماادر الو ول المةنية ال، رة

 المسابب
االنمرال 
 المعيار  

النسةة 
مستوم  الترتيا المتوية

 األهمية

7 
يزمجنب اتجاهات التلةة السلبية نمو 

 التربية المةنية
 متوس، 6 69271% 1293 7217

7 
ةمي  يزمجنب المةاالة أغلبية الت

 التربية المةنيةبدراسة 
 متوس، 5 11291% 1298 7295

5 
يزمجنب مدم التزام التلةة ةال وانين 

 والة انوةاتةم
 متوس، 4 11261% 1284 7297

4 
يزمجنب تخرلا وتكسير أدوات 

 والم لالمختبر 
 متوس، 1 64291% 1288 7238

3 
يمةتنب أداء التلةة السي  مل  

 التربية المةنيةامتمانات 
 متوس، 7 15251% 1281 7285

6 
يمةتنب مدم ايام التلةة ةالواجةات 

 الموكلة  ليةم
 متوس، 7 17211% 1296 7291

1 
يزمجنب التلةة ال ين ال يستومبون 

 التربية المةنيةدروت 
 متوس، 3 69291% 1285 7213
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فةب مجةال  أهمية ماةادر الوة ول المةنيةة( أن 4يتبين من النتاتأ فب الجدول )
( "يمةتنةةةب أداء 3ص التلةةةةة جةةةاءت وةةةمن المسةةةتوم المتوسةةة،، وجةةةاءت ال، ةةةرة )خاةةةات

 " فةةب الترتيةةا األول ةامتةارهةةا أهةةم ماةةدر التربيةةة المةنيةةةالتلةةةة السةةي  ملةة  امتمانةةات 
( 7285فةةب مجةةال خاةةاتص التلةةةة، وماةةلت ملةة  متوسةة، مسةةابب ) للوةة ول المةنيةةة
اةةل ماةةادر الوةة ول أ(، أمةةا %15251( وبنسةةةة متويةةة بل ةةت )1281وانمةةرال معيةةار  )

( "يزمجنةةب تخرلةةا وتكسةةير أدوات 4المةنيةةة ملةة  هةة ا المجةةال فكانةةت مةةا ورد فةةب ال، ةةرة )
( وبنسةةة 1288( وانمرال معيار  )7238" ومالت مل  متوس، مسابب )والم لالمختبر 

 ( %64291متوية بل ت )
 مجال خااتص المعلم:
نمرافةات المعيارلةةة والنسةةة المتويةةة ( المتوسةتات المسةةابية واال 3يبةين الجةةدول )

 والترتيا لت ديرات المعلمين لماادر الو ول المةنية فب مجال خااتص المعلم 

 (3الجدول )
المتوستات المسابية واالنمرافات المعيارلة والنسا المتوية، لت ديرات المعلمين لماادر 

 الو ول المةنية فب مجال خااتص المعلم
رام 
 ال، رة

المتوس،  الو ول المةنيةماادر 
 المسابب

االنمرال 
 المعيار  

النسةة 
مستوم  الترتيا المتوية

 األهمية
التربيةةةةةةةة أرم أن مةنةةةةةةةة تةةةةةةةدرلت  9

 متعةة المةنية
 متوس، 3 66231% 7217 7266

تعد المرملة التدرلسية التةب أاةوم  8
 بتدرلسةا من أاعا المرامل

 متوس، 9 65211% 1288 7233

اةةةب العلمةةةب ال يةةةؤرانب أن تخا 71
يتناسةةةةةةا مةةةةةةع مةةةةةةادة التةةةةةةدرلت 

 المسندة لب

 متوس، 77 39251% 7216 7255

أجد اةعوةة فةب تةدرلت مووةو   77
 لم أتدرا مليه مةنب

 متوس، 74 35231% 1285 7274

أجةةةةد اةةةةعوةة فةةةةب التةةةةأالم مةةةةع  77
 التربيةةة المةنيةةةمتتلةةةات منةةاهأ 

 الجديدة

 متوس، 75 36211% 7213 7274



 م7171لسنة  ديسمبر ( األول الجزء 716مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 - 545 - 

رام 
 ال، رة

المتوس،  الو ول المةنيةماادر 
 المسابب

االنمرال 
 المعيار  

النسةة 
مستوم  الترتيا المتوية

 األهمية
ةات الخترة نتيجةة أخال من اااا 75

 والم ل مواد. المختبر
 متوس، 77 31271% 1286 7278

أرم ةةةأن مةةدم االهتمةةام ةالتةةدرلت  74
 كمةنةةةة مةةةوارة ال يةةةوفر لةةةب دخةةةةً 

 ممترماً  زةرلاً 

 متوس، 6 63211% 7217 7265

يةةةةةؤرانب مةةةةةدم  نةةةةةةاء المنةةةةةةاج  73
 الدراسب فب الوات الممدد

 متوس، 8 65241% 7211 7234

نب غيةةةةةر اةةةةةادر ملةةةةة  أزةةةةةعر ةةةةةةأ 76
 المةنيةةةةالتكيةةةف مةةةع المواوةةةيع 

 الاعةة

 متوس، 74 35231% 7217 7274

يمةتنةةةةب تةةةةدرلت التلةةةةةة الةةةة ين  71
لةةةةيت لةةةةديةم وااعيةةةةة نمةةةةو تعلةةةةم 

 التربية المةنية

 متوس، 1 63241% 1283 7267

يتتلا التختةي، اليةومب للةدروت  79
 تاةةةةةةةةمي  االختةةةةةةةةةارات جةةةةةةةةةوداً 

  وافية

 توس،م 7 14231% 7213 7289

يره نب أن أاوم بإز ال الماص  78
فةةةب مةةةال غيةةةاا المعلمةةةين مةةةن 

 الدوام

 متوس، 7 11271% 7219 7297

أرم ةةةةةةأن متتلةةةةةةات التةةةةةدرلت ال  71
تةةةةوفر لةةةةب واتةةةةا ألغنةةةةب ميةةةةاتب 

 الزخاية

 متوس، 5 68251% 1288 7211

يزمجنةةةب ن ةةةص ال،ةةةرص لتجرلةةةا  77
ةعض األفكار الجديدة فب تةدرلت 

 التربية المةنية

 متوس، 5 68251% 1284 7211
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رام 
 ال، رة

المتوس،  الو ول المةنيةماادر 
 المسابب

االنمرال 
 المعيار  

النسةة 
مستوم  الترتيا المتوية

 األهمية
أتخةةةةول مةةةةن مةةةةدم التوافةةةة  مةةةةع  77

 التكنولوجيا المديّة فب التربية
 متوس، 71 67271% 1289 7249

فةب مجةال  أهمية ماةادر الوة ول المةنيةة(  ل  أن 3تزير النتاتأ فب الجدول )
( "يتتلةا 79خااتص المعلم جاءت جميعةا ومن المستوم المتوس،، واد جاءت ال، رة )

 وافية" فةب الترتيةا األول ةامتةارهةا  ختي، اليومب للدروت وتامي  االختةارات جةوداً الت
فةب مجةال خاةاتص المعلةم، وماةلت ملة  متوسة، مسةابب  للوة ول المةنيةة أهم ماةدر

اةةل ماةةادر أ(، أمةةا %14231( وبنسةةةة متويةةة بل ةةت )7213( وانمةةرال معيةةار  )7289)
( "أجةةد اةةعوةة فةةب 77ورد فةةب ال، ةةرتين ) الوةة ول المةنيةةة ملةة  هةة ا المجةةال فكانةةت مةةا
( "أزةعر ةةأنب غيةر اةادر ملة  التكيةف مةع 76تدرلت مووو  ملمب لم أتةدرا مليةه"، و )

( وبنسةةةة 7274الاةةعةة" وماةةلت كةةل منةمةةا ملةة  متوسةة، مسةةابب ) المةنيةةةالمواوةةيع 
 ( مل  التوالب 7217و ) (1285(  وةانمرال معيار  )%35231متوية بل ت )

 
 
 
 
 

 مجال البيتة المدرسية:
( المتوسةتات المسةةابية واالنمرافةات المعيارلةةة والنسةةة المتويةةة 6يبةين الجةةدول )

 فب مجال البيتة المدرسية  ماادر الو ول المةنيةوالترتيا لت ديرات المعلمين ل

 (6الجدول )
ماادر المتوستات المسابية واالنمرافات المعيارلة والنسا المتوية، لت ديرات المعلمين ل

 الو ول المةنية فب مجال البيتة المدرسية
رام 
 ال، رة

المتوس،  ماادر الو ول المةنية
 المسابب

االنمرال 
 المعيار  

النسةة 
مستوم  الترتيا المتوية

 األهمية
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رام 
 ال، رة

المتوس،  ماادر الو ول المةنية
 المسابب

االنمرال 
 المعيار  

النسةة 
مستوم  الترتيا المتوية

 األهمية
أزةةةةةةةعر ةةةةةةةةالتوتر منةةةةةةةد اةةةةةةةعوةة  75

الماةةةةول ملةةةة  المعةةةةدات واألدوات 
 التربية المةنيةالةزمة لتدرلت 

 س،متو  8 66241% 1287 7266

يوةةةاي نب مةةةدم وجةةةود أاةةةران ألخةةة   74
المزةةةةةةةورة فةةةةةةةب المزةةةةةةةاكل التةةةةةةةةب 

التربيةةةةةةة تةةةةةةواجةنب فةةةةةةب تةةةةةةدرلت 
 المةنية

 متوس، 77 67251% 7214 7243

التربيةةةة يره نةةةب اكتفةةةاظ اةةة،ول  73
 ةالتلةة المةنية

 متوس، 4 11211% 7219 7291

ت لةةةةةةةةل الوووةةةةةةةةاء واألاةةةةةةةةوات  76
المزمجةةةةةةة مةةةةةةن التركيةةةةةةز أّنةةةةةةاء 

 التدرلت

 متوس، 7 15251% 7214 7285

أمت ةةد ةةةأن اةة ر مجةةم الاةة،ول  71
ال يزةةةةةةجع العمةةةةةةل ملةةةةةة  زةةةةةةكل 

 مجمومات

 متوس، 3 61261% 7213 7211

أنةةةزمأ مةةةن انتزةةةار الزةةةللية فةةةب  79
 المدرسة

 متوس، 6 66281% 1289 7269

يوةةةةةاي نب العنةةةةةف فةةةةةب الوسةةةةة،  78
 المدرسب

 متوس، 1 66291% 1286 7261

فب  يواي نب الة دمم الزمةء لب 51
 التربية المةنيةتدرلت 

 متوس، 71 65211% 1288 7237

يوةةةاي نب مةةةةدم وجةةةةود مختبةةةةرات  57
 مديّة

 متوس، 7 17291% 7217 7291

يوةةةةاي نب الةةةةن ص فةةةةب المةةةةوارد  57
 الماليةةةة الةزمةةةة لتزولةةةد المختبةةةر

 ةالمواد واألدوات الةزمة والم ل

 متوس، 5 11281% 1286 7294

ع يةةةةؤلمنب مةةةةدم تعةةةةاون المجتمةةةة 55
التربيةةة المملةةب فةةب دمةةم تةةدرلت 

 المةنية

 متوس، 1 66211% 1281 7261
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فةةب مجةةال  أهميةةة ماةةادر الوةة ول المةنيةةة( أن 6تفةةةر النتةةاتأ فةةب الجةةدول )
( "ت لةةل 76البيتةةة المدرسةةية جةةاءت جميعةةةا وةةمن المسةةتوم المتوسةة،، وجةةاءت ال، ةةرة )

الترتيةا األول ةامتةارهةا أهةم الووواء واألاوات المزمجة من التركيز أّناء التدرلت" فةب 
فةةةب مجةةةال البيتةةةة المدرسةةةية، وماةةةلت ملةةة  متوسةةة، مسةةةابب  للوةةة ول المةنيةةةة ماةةةدر

اةةل ماةةادر أ(، أمةةا %15251( وبنسةةةة متويةةة بل ةةت )7214( وانمةةرال معيةةار  )7285)
( "يوةةاي نب مةةدم وجةةود 74الوة ول المةنيةةة ملةة  هةة ا المجةةال فكانةةت مةةا ورد فةةب ال، ةةرة )

"، وماةةلت  التربيةةة المةنيةةةزةةورة فةةب المزةةاكل التةةب تةةواجةنب فةةب تةةدرلت أاةةران ألخةة  الم
( وبنسةةةةةةة متويةةةةةة بل ةةةةةت 7214( وانمةةةةةرال معيةةةةةار  )7243ملةةةةة  متوسةةةةة، مسةةةةةابب )

(67251% ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجال ااجراءات اادارلة:
( المتوسةتات المسةةابية واالنمرافةات المعيارلةةة والنسةةة المتويةةة 1يبةين الجةةدول )
 علمين لماادر الو ول المةنية فب مجال ااجراءات اادارلة والترتيا لت ديرات الم

 (1الجدول )
المتوستات المسابية واالنمرافات المعيارلة والنسا المتوية، لت ديرات المعلمين لماادر 

 الو ول المةنية فب مجال ااجراءات اادارلة
رام 
 ال، رة

المتوس،  ماادر الو ول المةنية
 المسابب

االنمرال 
مستوم  الترتيا النسةة المتوية المعيار  

 األهمية
تزمجنةةةب سياسةةةة االنوةةةةال والتأديةةةا  54

 غير المةتمة فب المدرسة
 متوس، 8 67281% 1281 7249



 م7171لسنة  ديسمبر ( األول الجزء 716مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 - 541 - 

رام 
 ال، رة

المتوس،  ماادر الو ول المةنية
 المسابب

االنمرال 
مستوم  الترتيا النسةة المتوية المعيار  

 األهمية
يزمجنةةةةةب االناةةةةةيا   لةةةةة  ال ةةةةةرارات  53

اادارلةةةةةة التةةةةةب تةةةةةم اتخا هةةةةةا دون 
 استزارة أمواء الةيتة التدرلسية

 متوس، 6 64211% 7211 7236

تن،ي  المةمات غيةر  أجد اعوةة فب 56
 التعليمية الموكلة لب

 متوس، 7 61291% 1287 7217

يزمجنةةب تسةةاهل المةةدير مةةع التلةةةة  51
غيةةةةةةةر المنوةةةةةةةةتين  و  السةةةةةةةلوك 

 السي 

 متوس، 5 66251% 1283 7263

يةةةؤرانب تسةةةاهل اادارة فةةةب التعامةةةل  59
 المزاج تبمع أهالب التلةة سي

 متوس، 3 63211% 1284 7261

دم العدالةةةة فةةةةب توزلةةةةع يمةتنةةةب مةةةة 58
 البرنامأ اليومب

 متوس، 1 65231% 1287 7234

يوةةةاي نب السياسةةةات اادارلةةةة غيةةةر  41
 التربية المةنيةالداممة لتدرلت 

 متوس، 1 65231% 1284 7234

يوةةةاي نب مةةةدم  زةةةراكب فةةةب اتخةةةا   47
ال ةةةةةةةرارات التةةةةةةةب تةةةةةةةرتة، ةمةةةةةةةةامب 

 التعليمية

 متوس، 4 63271% 1281 7267

مةةةدم تةةةوفر الةةةدمم المةةةاد  يمةتنةةةب  47
 لل يام ةالمزارلع والرمةت الميدانية

 متوس، 7 69261% 1288 7214

فةةب مجةةال  أهميةةة ماةةادر الوةة ول المةنيةةة( أن 1تفةةةر النتةةاتأ فةةب الجةةدول )
( "يمةتنةب مةةدم 47جةاءت وةمن المسةتوم المتوسة،، وجةاءت ال، ةرة ) ااجةراءات اادارلةة

 ،لع العلميةةةة والةةةرمةت الميدانيةةةة" فةةةب الترتيةةةا األولتةةةوفر الةةةدمم المةةةاد  لل يةةةام ةالمزةةةار 
، ومالت مل  متوسة، ااجراءات اادارلةفب مجال  للو ول المةنية ةامتةارها أهم مادر

(، أمةةا ااةةل %69261( وبنسةةةة متويةةة بل ةةت )1288( وانمةةرال معيةةار  )7214مسةةابب )
( "تزمجنةب سياسةة 54) ماادر الو ول المةنية مل  ه ا المجال فكانت ما ورد فب ال، رة

( 7249االنوةةال والتأديةا غيةةر المةتمةة فةةب المدرسةة"، وماةلت ملةة  متوسة، مسةةابب )
 ( %67281( وبنسةة متوية بل ت )1281وانمرال معيار  )

 مجال الخدمات المؤسسية:
( المتوسةتات المسةةابية واالنمرافةات المعيارلةةة والنسةةة المتويةةة 9يبةين الجةةدول )

  الخدمات المؤسسيةفب مجال  املهنيةالمعلمين لماادر الو ول  والترتيا لت ديرات
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 (9الجدول )
المتوستات المسابية واالنمرافات المعيارلة والنسا المتوية، لت ديرات المعلمين لماادر 

 الو ول المةنية فب مجال الخدمات المؤسسية
رام 
 ال، رة

المتوس،  ماادر الو ول المةنية
 المسابب

االنمرال 
 عيار  الم

النسةة 
مستوم  الترتيا المتوية

 األهمية
تزمجنةةةب الةةةة المةةةوافز والمكافتةةةات  45

 من ابل اادارة
 متوس، 7 61231% 7217 7211

أزةةعر ةعةةدم االرتيةةاح ل لةةة فةةرص  44
 التتور المةنب

 متوس، 7 68271% 1281 7211

يمةتنةةب مزاجيةةة المةةةدير فةةب ت يةةةيم  43
 أداء المعلمين

 توس،م 6 64291% 1288 7238

يمةتنةةب الةةة وجةةود المعةةايير فةةب  46
 ت ييم أداء المعلمين

 متوس، 4 66211% 1281 7264

يزمجنةةةةب مةةةةدم وجةةةةود الزةةةة،افية  41
 والعدالة فب التعامل مع المعلمين

 متوس، 3 63281% 1286 7264

يمةتنةةب نمتيةةة النفةةام اازةةرافب  49
 فب مجال العلوم

 متوس، 5 61251% 1281 7268

فةةب مجةةال  أهميةةة ماةةادر الوةة ول المةنيةةة( أن 9ب الجةةدول )تفةةةر النتةةاتأ فةة
( "أزةعر 44الخدمات المؤسسية جاءت جميعةا ومن المستوم المتوس،، وجةاءت ال، ةرة )

للوة ول  ةعدم االرتياح ل لة فرص التتور المةنب" فب الترتيا األول ةامتةارهةا أهةم ماةدر
( وانمةرال 7211مسةابب )فب مجال الخةدمات المؤسسةية، وماةلت ملة  متوسة،  المةنية
ال ماادر الو ول المةنية مل  أ(، أما %68271( وبنسةة متوية بل ت )1281معيار  )

( "يمةتنةةةب مزاجيةةةة المةةةدير فةةةب ت يةةةيم أداء 43هةةة ا المجةةةال فكانةةةت مةةةا ورد فةةةب ال، ةةةرة )
( وبنسةةةةة 1288( وانمةةةرال معيةةةار  )7238المعلمةةةين"، وماةةةلت ملةةة  متوسةةة، مسةةةابب )

 ( %64291متوية بل ت )
 النتاتأ المتعل ة ةااجاةة من السؤال الّانب: 
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فةةب األردن للت لةةا  التربيةةة المةنيةةةمةةا أهةةم االسةةتراتيجيات يسةةتخدمةا معلمةةو "
 " ؟مل  الو ول المةنية

لبجاةةةة مةةن هةة ا السةةؤال تةةم امتسةةاا المتوسةة، المسةةابب، واالنمةةرال المعيةةار  
ات التب يسةتخدمونةا للت لةا ملة  الوة ول لةستراتيجيوالنسةة المتوية لت ديرات المعلمين 

 (  8الجدول ) المةنية، وكانت النتاتأ كما فب
 (8الجدول )

المتوستات المسابية واالنمرافات المعيارلة والنسا المتوية، لت ديرات المعلمين 
 لةستراتيجيات التب يستخدمونةا للت لا مل  الو ول المةنية

رام 
 ال، رة

الو ول استراتيجيات الت لا مل  
 المةنية

المتوس، 
 المسابب

االنمرال 
 المعيار  

النسةة 
مستوم  الترتيا المتوية

 األهمية
أةمةة. مةةن زمةةةء م ةةربين وأزةةاركةم  7

 األفكار ومعدات المختبر
 متوس، 4 17241% 1289 7296

سةةةةةةةتتيع أأانةةةةةةةع ن،سةةةةةةةب ةةةةةةةةأننب  7
الماةةةول ملةةة  األفوةةةل فةةةب مةةةرة 

 أخرم 

 مرت،ع 7 13241% 7211 5217

 لةةةةةة  الجوانةةةةةةا االيجابيةةةةةةة أنفةةةةةةر  5
 للمواف )الت،كير االيجابب(

 مرت،ع 7 13251% 7217 5217

الجةةةأ  لةةة  االسةةةترخاء واالسةةةتمتا   4
  ل  األغانب الم،ولة لد 

 متوس، 74 38261% 7217 7259

اتجةةةةةةةه  لةةةةةةة  الاةةةةةةةةة والةةةةةةةدماء  3
 واالست ،ار

 مرت،ع 7 13251% 7211 5217

 متوس، 75 %67241 1281 7231 أاوم ةأداء التمرلنات الرلاوية 6

أاوم بتعزلز مةااتب مع أفةراد أسةرتب  1
 ورفااب

 متوس، 3 17271% 7219 7294

اسةةتعين بخبةةرات سةةاة ة لةسةةت،ادة  9
 منةا

 متوس، 9 69241% 1283 7214

 متوس، 73 %39241 1288 7254 أكتا ما أمت ةه من مزامر 8

أانع ن،سب ةأنب تعلمت أزياء م،يةدة  71
 مما مد.

 متوس، 3 17271% 1298 7294
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رام 
 ال، رة

الو ول استراتيجيات الت لا مل  
 المةنية

المتوس، 
 المسابب

االنمرال 
 المعيار  

النسةة 
مستوم  الترتيا المتوية

 األهمية
أانةةةع ن،سةةةب ةةةةأن مةةةا مةةةد. كةةةان  77

 اواء وادر وال مجال لت يير 
 متوس، 8 61241% 1299 7211

نخرل فةب نزةاتات ةعيةدة مةن مةنةة أ 77
 التدرلت

 متوس، 77 65261% 1299 7234

أفوةةل الجلةةوت ومةةد  للتأمةةل فةةب  75
 مزكةتب

 متوس، 71 64261% 1285 7239

 و  الخبةةةةةرة  اسةةةةةتعين ةةةةةةالمعلمين 74
 والك،اءة

 متوس، 1 68251% 1296 7211

اةمةةةة. فةةةةب االنترنةةةةت مةةةةن ملةةةةول  73
 لمزكةتب

 متوس، 71 64261% 1283 7239

استزير المرزد الن،سب فةب ةعةض  76
 األواات

 متوس، 76 34291% 1288 7278

 متوس،  %61213 1241 7269 الم يات )الكلب( 

الستراتيجيات الت لا خدام المعلمين (  ل  أن است8تزير النتاتأ فب الجدول )
ةزكل مام )الم يات الكلب( كانت ةمستوم متوس،، ومالت مل   مل  الو ول المةنية

(، %61268(، وبنسةة متوية بل ت )1241( وانمرال معيار  )7269متوس، مسابب )
ول الستراتيجيات الت لا مل  الو ( أن استخدام المعلمين 8كما تبين النتاتأ فب الجدول )

استراتيجيات  ّة.يتراوح ما بين المستوم المرت،ع والمتوس،، مي. كان هناك  المةنية
ستخدم ةمستوم متوس،  واد كانت أهم (  ستراتيجية ت  75ستخدم ةمستوم مرت،ع، و)ت  

، هب: ااستراتيجية االستراتيجيات التب يستخدمةا المعلمون للت لا مل  الو ول المةنية
استتيع الماول مل  األفول فب مرة أخرم" وجاءت فب الترتيا  ( "أانع ن،سب ةأننب7)

(، وبنسةة متوية بل ت 7211( وانمرال معيار  )5217األول ةمتوس، مسابب )
( "أنفر  ل  الجوانا االيجابية للمواف 5(، يليةا كل من ااستراتيجية )13241%)

دماء واالست ،ار" وةمتوس، تجه  ل  الاةة والأ( "3)الت،كير االيجابب("، وااستراتيجية )
( و 7217( لكل منةما، وةانمرال معيار  )%13251( ونسةة متوية )5217مسابب )

 ( مل  التوالب  7211)
االستراتيجيات التب يستخدمةا المعلمون للت لا مل  الو ول المةنية أما اال 

ءت فب ستزير المرزد الن،سب فب ةعض األواات" التب جاأ( "76ااستراتيجية ) فكانت
(، وبنسةة متوية بل ت 1288( وانمرال معيار  )7278الترتيا األخير ةمتوس، مسابب )

( " أكتا ما أمت ةه من 8(، وفب الترتيا ابل األخير جاءت ااستراتيجية )34291%)
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(، وبنسةة متوية 1288( وانمرال معيار  )7254مزامر"، ةمتوس، مسابب )
(39241%  ) 

 ة من السؤال الّال.: النتاتأ المتعل ة ةااجاة
ةةةاختةل  التربيةةة المةنيةةةهةةل تختلةةف ماةةادر الوةة ول المةنيةةة منةةد معلمةةب "

 " ؟ السلتة المزرفة مل  المدرسة
لماةادر الوة ول  التربيةة المةنيةةمعلمةب للكزف من داللة ال،روق بين ت ديرات 

 ةةديرات أفةةراد ، تةةم اسةةتخراج المتوسةةتات المسةةابية واالنمرافةةات المعيارلةةة لتالمةنيةةة لةةديةم
السةةلتة العينةةة ملةة  م يةةات ماةةادر الوةة ول المةنيةةة ةمجاالتةةه الخمسةةة، تةعةةًا لمت يةةر 

(، وكانةت النتةاتأ كمةا فةةب وال تةا  الخةاص وكالةة ال ةو.،، وزارة التربيةة والتعلةيم)المزةرفة 
 ( 71الجدول )

 
 
 
 
 
 
 
 (71الجدول )

ديرات المعلمين لماادر المتوستات المسابية واالنمرافات المعيارلة والنسا المتوية، لت 
 الو ول المةنية فب ووء مت ير السلتة المزرفة

 السلتة المزرفة
 

 المجاالت

 التعليم الخاص وزارة التربية والتعليم وكالة ال و.

المتوس، 
 المسابب

االنمرال 
 المعيار  

المتوس، 
 المسابب

االنمرال 
 المعيار  

المتوس، 
 المسابب

االنمرال 
 المعيار  

 1238 7211 1231 7295 1216 7295 ةخااتص التلة

 1248 7233 1241 7267 1245 7247 خااتص المعلم
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 1236 7239 1236 7293 1236 7269 البيتة المدرسية

 1238 7266 1239 7268 1231 7241 ااجراءات اادارلة

 1211 7211 1267 7217 1269 7234 الخدمات المؤسسية

 1247 7265 1243 7215 1243 7236 الم يات )الكلب(

(  لةة  وجةةود فةةروق فاهرلةةة فةةب 71تزةةير المتوسةةتات المسةةابية فةةب الجةةدول )
فةةةب وةةةوء مت يةةةر  ماةةةادر الوةةة ول المةنيةةةةلت ةةةديرات المعلمةةةين لالمتوسةةةتات المسةةةابية 

، ولمعرفةةة مسةةتوم الداللةةة ااماةةاتية لل،ةةروق فةةب المتوسةةتات المسةةابية السةلتة المزةةرفة
)وكالةةة ال ةةو.، وزارة التربيةةة والتعلةةيم، السةةلتة المزةةرفة لت ةةديرات المعلمةةين تةعةةًا لمت يةةر 

(، وكانةت One Way ANOVAتم اسةتخدام تمليةل التةةاين األمةةاد  )التعليم الخاص(، 
 ( 77النتاتأ كما هو موو  فب الجدول )

 
 
 
 
 
 
 
 (77الجدول )

نتاتأ تمليل التةاين األماد  للكزف من داللة ال،روق فب ت ديرات المعلمين لماادر 
 ل المةنية تةعًا لمت ير السلتة المزرفةالو و 

مجمو   مادر التةاين المجاالت
 المربعات

درجات 
 المرلة

متوس، 
 المربعات

ايمة ل 
 الممسوةة

 مستوم 
 الداللة

خااتص 
 التلةة

 12461 7 12853 بين المجمومات

72773 

 

12551 

 
 12478 741 7152375 داخل المجمومات

  748 7142449 المجمو 

 *12171 42157 72175 7 72176 بين المجموماتص خاات
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   12774 741 372994 داخل المجمومات المعلم

  748 342871 المجمو 

البيتة 
 المدرسية

 72611 7 52711 بين المجمومات

32193 

 

12111* 

 
 12573 741 112157 داخل المجمومات

  748 912857 المجمو 

ااجراءات 
 اادارلة

 72739 7 72576 المجموماتبين 

52453 

 

12154* 

 
 12551 741 952737 داخل المجمومات

  748 932361 المجمو 

الخدمات 
 المؤسسية

 72731 7 72511 بين المجمومات

72397 

 

12119 

 
 12443 741 7712151 داخل المجمومات

  748 7772551 المجمو 

 الم يات 
 )الكلب(

 12616 7 72775 بين المجمومات

52719 

 

12146* 

 
 12783 741 492787 داخل المجمومات

  748 482413 المجمو 

 * دالة  مااتياً 
بةةين ت ةةديرات  (  لةة  وجةةود فةةروق دالةةة  ماةةاتياً 77تزةةير النتةةاتأ فةةب الجةةدول )

المعلمةين لماةادر الوة ول المةنيةةة تعةزم لمت يةر السةلتة المزةةرفة ملة  الم يةات الكلةةب، 
ت "خاةاتص المعلةم، البيتةة المدرسةية، ااجةراءات اادارلةة" مية. تراومةت اةيم ومل  مجةاال

( وه   ال يم دالة  ماةاتيا منةد مسةتوم 32193( و )52719"ل" الممسوةة لةا ما بين )
(  وللكزف من مادر ال،روق لوجود داللة  ماةاتية لمت يةر السةلتة α ≤ 1213الداللة )

الوةةة ول المةنيةةةة، تةةةم  جةةةراء م ارنةةةات ةعديةةةة  المزةةةرفة فةةةب ت ةةةديرات المعلمةةةين لماةةةادر
 ( 77كما هو موو  فب الجدول ) (Tukey)ةاستخدام ترل ة "توكب" 

 (77الجدول )
للكزف من مادر ال،روق فب ت ديرات  (Tukey)نتاتأ الم ارنات الةعدية ةترل ة "توكب" 

 المعلمين لماادر الو ول المةنية تةعًا لمت ير السلتة المزرفة



 م7171لسنة  ديسمبر ( األول الجزء 716مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 - 534 - 

 التعليم الخاص وزارة التربية وكالة ال و.  السلتة المزرفة المجاالت
 7233 7267 7247 -ت

خااتص 
 المعلم

 1274 *1277 - 7247 وكالة ال و.

 1211 - - 7267 وزارة التربية

 - - - 7233 التعليم الخاص

البيتة 
 المدرسية

 7239 7293 7269 -ت السلتة المزرفة

 1271 1271 - 7269 وكالة ال و.

 *1271 - - 7293 وزارة التربية

 - - - 7239 التعليم الخاص

ااجراءات 
 اادارلة

 7266 7268 7241 -ت السلتة المزرفة

 1278 *1277 - 7241 وكالة ال و.

 1215 - - 7268 وزارة التربية

 - - - 7266 التعليم الخاص

الم يات 
 )الكلب(

 7265 7215 7236 -ت السلتة المزرفة

 1211 *1271 - 7236 وكالة ال و.

 1271 - - 7215 وزارة التربية

 - - - 7265 التعليم الخاص

 = المتوس، المسابب -ت (α ≤ 1213مند مستوم ) * دالة  مااتياً 
بةين ت ةةديرات  ( أن ماةدر ال،ةروق الدالةة  ماةاتياً 77تبةين النتةاتأ فةب الجةدول )

جةةالب خاةةاتص المعلةةم وااجةةراءات اادارلةةة المعلمةةين لماةةادر الوةة ول المةنيةةة ملةة  م
لةوزارة  التةاةعينوماادر الو ول ةزكل مام )الم يةات الكلةب( كةان بةين ت ةديرات المعلمةين 

لوكالة ال و. ولاال  معلمب وزارة التربية  التاةعينالتربية والتعليم، وبين ت ديرات المعلمين 
خاةةاتص المعلةةم وااجةةراءات والتعلةةيم، ةمعنةة  أن ماةةادر الوةة ول المةنيةةة فةةب مجةةالب 

اادارلةةة وماةةادر الوةة ول ةزةةكل مةةام تةةةزداد لةةدم معلمةةب وزارة التربيةةة والتعلةةيم م ارنةةةة 
ةمعلمب وكالة ال و.، كمةا تزةير النتةاتأ فةب الجةدول ن،سةه  لة  أن ماةدر ال،ةروق الدالةة 
بةةين ت ةةديرات المعلمةةين لماةةادر الوةة ول المةنيةةة ملةة  مجةةال البيتةةة المدرسةةية كةةان بةةين 
ت ديرات المعلمين ممن يتةعون لوزارة التربية والتعليم، وبين ت ديرات المعلمين ممةن يتةعةون 
للتعليم الخاص، ولاال  معلمب وزارة التربية والتعليم، ةمعن  أن ماةادر الوة ول المةنيةة 
فب مجال البيتة المدرسةية تةزداد لةدم معلمةب وزارة التربيةة والتعلةيم م ارنةة ةمعلمةب التعلةيم 

 اص الخ
 النتاتأ المتعل ة ةااجاةة من السؤال الراةع: 
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التربيةة ماادر الو ول المةنية مند معلمب ما تأّير مت ير خبرة المعلم فب  "
 " ؟ المةنية

لماةادر الوة ول  التربيةة المةنيةةمعلمةب للكزف من داللة ال،روق بين ت ديرات 
ات المعيارلةةة لت ةةديرات أفةةراد ، تةةم اسةةتخراج المتوسةةتات المسةةابية واالنمرافةةالمةنيةةة لةةديةم

سةنوات الخبةرة العينة مل  م يات ماادر الو ول المةنية ةمجاالته الخمسة، تةعًا لمت ير 
سةنوات(، وكانةت النتةاتأ كمةا فةب  71سةنوات، أكّةر مةن  71-3سةنوات، مةن  3)اال مةن 
 ( 75الجدول )

 (75الجدول )
المتوية، لت ديرات المعلمين لماادر المتوستات المسابية واالنمرافات المعيارلة والنسا 

 الو ول المةنية فب ووء مت ير سنوات الخبرة

 سنوات الخبرة
 

 المجاالت

 71أكّر من  سنوات 71-3من  سنوات 3ال من أ
 سنوات

المتوس، 
 المسابب

االنمرال 
 المعيار  

المتوس، 
 المسابب

االنمرال 
 المعيار  

المتوس، 
 المسابب

االنمرال 
 المعيار  

 1238 7296 1233 7298 1211 7239 لتلةةخااتص ا

 1244 7249 1241 7267 1231 7248 خااتص المعلم

 1233 7268 1233 7219 1267 7263 البيتة المدرسية

 1238 7238 1239 7266 1238 7233 ااجراءات اادارلة

 1268 7266 1261 7216 1264 7239 الخدمات المؤسسية

 1241 7265 1245 7217 1231 7236 الم يات )الكلب(

(  لةة  وجةةود فةةروق فاهرلةةة فةةب 75تزةةير المتوسةةتات المسةةابية فةةب الجةةدول )
سنوات فب ووء مت ير  ماادر الو ول المةنيةلت ديرات المعلمين لالمتوستات المسابية 

، ولمعرفةةة مسةةتوم الداللةةة ااماةةاتية لل،ةةروق فةةب المتوسةةتات المسةةابية لت ةةديرات الخبةةرة
 71سنوات، أكّر مةن  71-3سنوات، من  3)اال من سنوات الخبرة ر المعلمين تةعًا لمت ي

(، وكانةت النتةاتأ One Way ANOVAتم اسةتخدام تمليةل التةةاين األمةةاد  )سنوات(، 
 ( 74كما هو موو  فب الجدول )

 (74الجدول )
نتاتأ تمليل التةاين األماد  للكزف من داللة ال،روق فب ت ديرات المعلمين لماادر 

 لمةنية تةعًا لمت ير سنوات الخبرةالو ول ا



 م7171لسنة  ديسمبر ( األول الجزء 716مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 - 536 - 

مجمو   مادر التةاين المجاالت
 المربعات

درجات 
 المرلة

متوس، 
 المربعات

ايمة ل 
 الممسوةة

 مستوم 
 الداللة

خااتص 
 التلةة

 32369 72735 7 42316 بين المجمومات

 

12114* 

 12413 741 882847 داخل المجمومات 

  748 7142449 المجمو 

خااتص 
 علمالم

 72874 12477 7 12947 بين المجمومات

 

12749 

 12778 741 342169 داخل المجمومات 

  748 342871 المجمو 

البيتة 
 المدرسية

 72188 12531 7 12174 بين المجمومات

 

12553 

 12573 741 912779 داخل المجمومات 

  748 912857 المجمو 

ااجراءات 
 اادارلة

 12117 12766 7 12357 اتبين المجموم

 

12465 

 12544 741 932153 داخل المجمومات 

  748 932361 المجمو 

الخدمات 
 المؤسسية

 72575 12383 7 72787 بين المجمومات

 

12769 

 12431 741 7772758 داخل المجمومات 

  748 7772551 المجمو 

الم يات 
 )الكلب(

 72491 12496 7 12815 بين المجمومات

 

12196 

 12786 741 492457 داخل المجمومات 

  748 482413 المجمو 

 * دالة  مااتياً 
بين ت ديرات  (  ل  مدم وجود فروق دالة  مااتياً 74تزير النتاتأ فب الجدول ) 

المعلمين لماادر الو ول المةنية تعزم لمت ير سنوات الخبرة مل  الم يات الكلب، وملة  
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خمسة ةاسةتّناء وجةود فةروق دالةة  ماةاتيا ملة  مجةال خاةاتص التلةةة مية. مجاالته ال
( وه   ال يمة دالة  مااتيا منةد مسةتوم 32369بل ت ايمة "ل" الممسوةة لة ا المجال )

(  وللكزف من مادر ال،روق لوجود داللةة  ماةاتية لمت يةر سةنوات α ≤ 1213الداللة )
المةنيةةة فةةب مجةةال خاةةاتص التلةةةة، تةةم  الخبةةرة فةةب ت ةةديرات المعلمةةين لماةةادر الوةة ول
كمةةا هةةو مووةة  فةةب الجةةدول  (Tukey) جةةراء م ارنةةات ةعديةةة ةاسةةتخدام ترل ةةة "تةةوكب" 

(73 ) 
 (73الجدول )

للكزف من مادر ال،روق فب ت ديرات  (Tukey)نتاتأ الم ارنات الةعدية ةترل ة "توكب" 
 عًا لمت ير سنوات الخبرةالمعلمين لماادر الو ول المةنية فب مجال خااتص التلةة تة

 سنوات الخبرة
 3ال من أ 

 سنوات
 71-3من 

 سنوات
 71أكّر من 
 سنوات

 7296 7298 7239 -ت

 *1279 *1257 - 7239 سنوات 3ال من أ

 1215 - - 7298 سنوات 71-3من 

 - - - 7296 سنوات 71أكّر من 

 ب= المتوس، المساب -ت  (α ≤ 1213مند مستوم ) * دالة  مااتياً  
بةين ت ةديرات  ( أن ماةدر ال،ةروق الدالةة  ماةاتياً 73تبين النتاتأ فب الجةدول ) 

المعلمين لماادر الو ول المةنية مل  مجال خااتص التلةة كان بين ت ديرات المعلمين 
سةةنوات( مةةن جةةةة، وبةةين ت ةةديرات المعلمةةين مةةن  و  الخبةةرة  3مةةن  و  الخبةةرة )ااةةل مةةن 

سةةنوات( مةةن جةةةة أخةةرم، ولاةةال  المعلمةةين مةةن  71سةةنوات( و )أكّةةر مةةن  71-3)مةةن 
سةةنوات(، ةمعنةة  أن ماةةادر الوةة ول  71سةةنوات( و )أكّةةر مةةن  71-3 و  الخبةةرة )مةةن 

المةنيةةةة فةةةب مجةةةال خاةةةاتص التلةةةةة تةةةزداد لةةةدم المعلمةةةين مةةةن  و  الخبةةةرات التوللةةةة 
 والمتوستة م ارنة بزمةتةم من  و  الخبرات ال ليلة 

 ة من السؤال الخامت: النتاتأ المتعل ة ةااجاة
اسةتراتيجيات التوافة  مةع  فب السلتة المزرفة مل  المدرسة مت ير ما تأّير "

 " ؟ التربية المةنيةالو ول المةنية مند معلمب 
لةسةةتراتيجيات  التربيةةة المةنيةةةمعلمةةب للكزةةف مةةن داللةةة ال،ةةروق بةةين ت ةةديرات 

راج المتوسةةةةتات المسةةةةابية ، تةةةةم اسةةةةتخالمةنيةةةةة الضغغغغ   التةةةةب يسةةةةتخدمونةا للتوافةةةة  مةةةةع 
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اسةتراتيجيات التوافة  مةع الوة ول واالنمرافات المعيارلة لت ديرات أفراد العينة ملة  م يةات 
)وكالةةةة ال ةةةو.، وزارة التربيةةةة والتعلةةةيم، التعلةةةيم السةةةلتة المزةةةرفة ، تةعةةةًا لمت يةةةر المةنيةةةة

 ( 76الخاص(، وكانت النتاتأ كما فب الجدول )
 (76الجدول )

مسابية واالنمرافات المعيارلة والنسا المتوية، لت ديرات المعلمين المتوستات ال
 لةستراتيجيات التب يستخدمونةا للتواف  مع الو ول المةنية 

 فب ووء مت ير السلتة المزرفة
 االنمرال المعيار   المتوس، المسابب السلتة المزرفة
 1258 7217 وكالة ال و.

 1241 7268 وزارة التربية والتعليم

 1247 7264 تعليم الخاصال

(  لةة  وجةةود فةةروق فاهرلةةة فةةب 76تزةةير المتوسةةتات المسةةابية فةةب الجةةدول )
لةسةةتراتيجيات التةةب يسةةتخدمونةا للتوافةة  مةةع لت ةةديرات المعلمةةين المتوسةةتات المسةةابية 

، ولمعرفةةة مسةةتوم الداللةةة ااماةةاتية السةةلتة المزةةرفةفةةب وةةوء مت يةةر  الوةة ول المةنيةةة
)وكالةة السةلتة المزةرفة تات المسابية لت ديرات المعلمةين تةعةًا لمت يةر لل،روق فب المتوس

 Oneتم استخدام تمليل التةاين األمةاد  )ال و.، وزارة التربية والتعليم، التعليم الخاص(، 

Way ANOVA( وكانت النتاتأ كما هو موو  فب الجدول ،)71 ) 
 (71الجدول )

اللة ال،روق فب ت ديرات المعلمين نتاتأ تمليل التةاين األماد  للكزف من د
 لةستراتيجيات التب يستخدمونةا للتواف  مع الو ول المةنية تةعًا لمت ير السلتة المزرفة

 مادر التةاين
مجمو  
 المربعات

درجات 
 المرلة

متوس، 
 المربعات

ايمة ل 
 الممسوةة

 مستوم 
 الداللة

 12196 7 12715 بين المجمومات

12359 

 

12393 

 
 12767 741 582638 وماتداخل المجم

  748 582957 المجمو 

( مةةدم وجةةود فةةروق دالةةة  ماةةاتيا بةةين ت ةةديرات 71تبةةين النتةةاتأ فةةب الجةةدول )
تعةةزم لمت يةةر  لةسةةتراتيجيات التةةب يسةةتخدمونةا للتوافةة  مةةع الوةة ول المةنيةةةالمعلمةةين 

ة غيةر دالةة ( وهة   ال يمة12359السلتة المزةرفة مية. بل ةت ايمةة "ل" الممسةوةة لةةا )
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يسةتخدمون اسةتراتيجيات  (  ةمعن  أن المعلمةينα ≤ 1213 مااتيا مند مستوم الداللة )
ةاةةورة متزةةابةة ة ةةض النفةةر مةةن الجةةةة المزةةرفة ملةة   التوافةة  مةةع الوةة ول المةنيةةة
 المدارت التب يعملون بةا 

 النتاتأ المتعل ة ةااجاةة من السؤال السادت: 
اسةتراتيجيات التوافة  مةع الوة ول المةنيةة  م فةبما تأّير مت يةر خبةرة المعلة "

 ؟"التربية المةنيةمند معلمب 
لةسةةتراتيجيات  التربيةةة المةنيةةةمعلمةةب للكزةةف مةةن داللةةة ال،ةةروق بةةين ت ةةديرات 
، تةةةم اسةةةتخراج المتوسةةةتات المسةةةابية التةةةب يسةةةتخدمونةا للتوافةةة  مةةةع الوةةة ول المةنيةةةة

اسةتراتيجيات التوافة  مةع الوة ول ة ملة  م يةات واالنمرافات المعيارلة لت ديرات أفراد العين
 71سنوات، أكّر مةن  71-3سنوات، من  3)اال من سنوات الخبرة تةعًا لمت ير ، المةنية

 ( 79سنوات(، وكانت النتاتأ كما فب الجدول )
 
 
 
 
 (79الجدول )

المتوستات المسابية واالنمرافات المعيارلة والنسا المتوية، لت ديرات المعلمين 
تيجيات التب يستخدمونةا للتواف  مع الو ول المةنية فب ووء مت ير سنوات لةسترا

 الخبرة
 االنمرال المعيار   المتوس، المسابب سنوات الخبرة

 1247 7231 وكالة ال و.

 1258 7217 وزارة التربية والتعليم

 1258 7215 التعليم الخاص

هرلةةةةة فةةةةب ( وجةةةةود فةةةةروق فا79تفةةةةةر المتوسةةةةتات المسةةةةابية فةةةةب الجةةةةدول )
لةسةةتراتيجيات التةةب يسةةتخدمونةا للتوافةة  مةةع لت ةةديرات المعلمةةين المتوسةةتات المسةةابية 

، ولمعرفةةة مسةةتوم الداللةةة ااماةةاتية سةةنوات الخبةةرةفةةب وةةوء مت يةةر  الوةة ول المةنيةةة
 3)اال مةن سنوات الخبرة لل،روق فب المتوستات المسابية لت ديرات المعلمين تةعًا لمت ير 

تةم اسةتخدام تمليةل التةةاين األمةةاد  سةنوات(،  71سةنوات، أكّةر مةن  71-3سنوات، من 
(One Way ANOVA( وكانت النتاتأ كما هو موو  فب الجدول ،)78 ) 



 م7171لسنة  ديسمبر ( األول الجزء 716مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 - 561 - 

 (78الجدول )
نتاتأ تمليل التةاين األماد  للكزف من داللة ال،روق فب ت ديرات المعلمين 

 ية تةعًا لمت ير سنوات الخبرةلةستراتيجيات التب يستخدمونةا للتواف  مع الو ول المةن

 مادر التةاين
مجمو  
 المربعات

درجات 
 المرلة

متوس، 
 المربعات

ايمة ل 
 الممسوةة

 مستوم 
 الداللة

 12389 7 72786 بين المجمومات

52975 

 

12175* 

 
 12736 741 592656 داخل المجمومات

  748 582957 المجمو 

 * دالة  مااتياً 
(  لةة  وجةةود فةةروق دالةةة  ماةةاتيا بةةين ت ةةديرات 78) تزةةير النتةةاتأ فةةب الجةةدول

تعةةزم لمت يةةر  لةسةةتراتيجيات التةةب يسةةتخدمونةا للتوافةة  مةةع الوةة ول المةنيةةةالمعلمةةين 
( وهة   ال يمةة دالةة  ماةاتيا 52975مي. بل ت ايمةة "ل" الممسةوةة لةةا ) سنوات الخبرة

داللةةة  ماةةاتية  (  وللكزةةف مةةن ماةدر ال،ةةروق لوجةودα ≤ 1213منةد مسةةتوم الداللةة )
لةسةتراتيجيات التةب يسةتخدمونةا للتوافة  مةع لمت ير سنوات الخبةرة فةب ت ةديرات المعلمةين 

كمةةا هةةو  (Tukey)، تةةم  جةةراء م ارنةةات ةعديةةة ةاسةةتخدام ترل ةةة "تةةوكب" الوةة ول المةنيةةة
 ( 71موو  فب الجدول )

 (71الجدول )
من مادر ال،روق فب ت ديرات  للكزف (Tukey)نتاتأ الم ارنات الةعدية ةترل ة "توكب" 

المعلمين لةستراتيجيات التب يستخدمونةا للتواف  مع الو ول المةنية تةعًا لمت ير سنوات 
 الخبرة

 سنوات الخبرة
 71-3من  سنوات 3اال من  

 سنوات 71أكّر من  سنوات

 7215 7217 7231 -ت

 *1276 *1273 - 7231 سنوات 3ال من أ

 1217 - - 7217 سنوات 71-3من 

 - - - 7215 سنوات 71أكّر من 
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 = المتوس، المسابب -ت (α ≤ 1213مند مستوم ) * دالة  مااتياً 
( أن ماةدر ال،ةروق الدالةة  ماةاتيا بةين ت ةةديرات 71تبةين النتةاتأ فةب الجةدول )

كةان بةين ت ةديرات  لةستراتيجيات التب يستخدمونةا للتوافة  مةع الوة ول المةنيةةالمعلمين 
سنوات( مةن جةةة، وبةين ت ةديرات المعلمةين مةن  و   3ال من أ و  الخبرة ) المعلمين من
سةنوات( مةن جةةة أخةرم، ولاةال  المعلمةين  71سنوات( و )أكّر من  71-3الخبرة )من 

المعلمةين مةن أن سةنوات(، ةمعنة   71سةنوات( و )أكّةر مةن  71-3من  و  الخبرة )من 
 تيجيات التوافةة  مةةع الوةة ول المةنيةةةاسةةترا و  الخبةةرات التوللةةة والمتوسةةتة يسةةتخدمون 

، ويمكن ت،سير  لةك ةةأن المدرسةين  و  بدرجة أمل  من زمةتةم من  و  الخبرات ال ليلة
 الخبرة ال ليلة هم فتة جديدة فب ميدان التعليم وما زالت تتمتع ةتااة وميوية كافية  

 
 
 
 
 

 :مناازة النتاتأ
لمةةب التربيةةة المةنيةةة لماةةادر بيانةةت النتةةاتأ التةةب أفرزتةةةا الدراسةةة أن ت ةةديرات مع

أن مةنة التعليم ةمةد   ل الو ول المةنية جاءت ومن المستوم المتوس،، واد يعزم  لك 
( والتةةب تّبةةت أن المعلمةةين 7115 اتةةةا مةنةةة مجةةةدة وهةة ا يت،ةة  مةةع دراسةةة الزغلةةول )

  يواجةون و وتًا ن،سية، كما وتت،  نتاتأ ه   الدراسة مع تلةك الةمةو. التةب تؤكةد زةيو 
 & Meng & Liu, 2009; Geving, 2007; Kyriacou)ه   الفاهرة بين المعلمين 

Chien, 2009)  
وبناًء مل  الترتيا التنازلب لماةادر الوة ول المةنيةة التةب تمةت دراسةتةا، امتةل 

البنةود   لة مادر )خااتص التلةة( المرتةة األول ، ويمكةن ت،سةير هة   النتيجةة ةةالرجو  
الماةدر، فمةادة التربيةة المةنيةة تعةدا المةادة األاةل زةعبية بةين المةواد التب تندرج تمت ه ا 

الخل،ية السةاة ة للتلةةة مةول التربيةة المةنيةة ممةا   ل التب يدرسةا التلةة، واد يعزم  لك 
وعف التواال بين التلةة ومعلميةم، واةد   ل  ةااوافةوعف دافعيتةم للتعلم،   ل يؤد  

 & Wood & Weasmer, 2002; Meng)كةل مةن ات، ةت هة   النتيجةة مةع نتةاتأ 
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Liu, 2009)  أن العوامةةل المتعل ةةة ةالت،امةةل مةةع التلةةةة تعةةدا أمةةد أهةةم   لةة والتةةب أزةةارت
 الماادر التب تسبا و وتًا للمعلمين 

لت الماادر المرتةتة ةالبيتة المدرسية المادر الّانب مةن ماةادر الوة ول  وزكا
مةةدد مةةن   لةة يةةة المةنيةةة، ويمكةةن أن يعةةزم السةةبا المةنيةةة التةةب يعةةانب منةةةا معلمةةو الترب

 لةةك ن ةةص   لةة أوةةف م العوامةةل لعةةل أبرزهةةا الوووةةاء وانتزةةار العنةةف فةةب المةةدارت،
الموازنة المالية الةزمة لتوفير األدوات والمعدات وتجةيز المختبرات ةالمواد الةزمةة، جمةود 

 ( Meng & Liu, 2009النفام التعليمب، وتت،  ه   النتيجة مع نتيجة دراسة )
ما سب ، تعدا الكّافةة الاة،ية مةن الماةادر الرتيسةة للوة ول منةد   ل  ةااوافة

معلمب التربية المةنية، ويزير الم يات العةالمب للنسةةة األفوةل لعةدد التةةا فةب الاةف 
التةميةة  المتزايةةدة وخااةةة ةمةةدارت  ةأمةةدادتالةةةًا، بينمةةا الوااةةع فةةب األردن يتسةةم  74هةةو 

 ,Onifade & Odedeyiلمدارت المكوميةة، وتت،ة  هة   النتيجةة مةع دراسةة )األنروا وا

2001   ) 
امتلت العوامل المتعل ة ةالخدمات المؤسسية الترتيا الّال. بين ماادر الو ول 

التتور المةنب، الة   ل التب يعانب منةا معلمو التربية المةنية، وبينت النتاتأ أن الماجة 
ان ماةدرا وة  الةة   لة ، مرت،ةع بةين معلمةب التربيةة المةنيةة، واةد يعةزم  لةك الموافز، يعدا
دراستةم، ومدم توفر خت، تدرلبية ةزكل مووةومب، أوةف  اكمالفرص ابتعا. المعلمين 

 لك الة فةرص الترايةات والتةب تةرتة، ةالزةواغر الوفي،يةة أكّةر مةن ارتةاتةةا ةالك،ةاءة،   ل 
 اامسةةاتالمعلمةةين، ويسةةاهم فةةب زلةةادة وهةة ا مةةن زةةأنه أن يولةةد زةةعورًا ةعةةدم الروةةا منةةد 

(، ودراسةةة العمةةر  7114ةوةة ، العمةةل، وتت،ةة  هةة   النتيجةةة مةةع كةةل مةةن دراسةةة الملةةو )
( واللتةةان أفةرتةةا أن ماةةادر الوةة ول المةنيةةة األساسةةية للمعلمةةين تةةتلخص فةةب: 7115)

نةةاء وةة ، العمةةل، وتةةدنب الرواتةةا، والةةة الت ةةدير الةة اتب، والةةة فةةرص التةةدرلا المةتمةةة أّ
 الخدمة، وأخيرًا مدم ال درة مل  الماول مل  معرفة ومعلومات جديدة 

وجاء فب الترتيةا الراةةع وبدرجةة متوسةتة أيوةًا ماةدر الوة ، المةنةب المتعلة  
، وتتمّةةل الوةة ول المةنيةةة فةةب هةة ا الماةةدر ةوةةعف المةةوارد الماليةةة، اادارلةةة ةةةااجراءات

فةب اتخةا    زراكهاوز ادرته مل  التممل، مدم زلادة المةام المتلوةة من المعلم ةمي. تتج
والمعلمةين   اادارةال رارات المتعل ة ةمةامه التعليمية وفب ن،ت الوات وةعف العةاةة بةين 

 مع التلةة المزاغبين  اادارةوعف ال يادة وتساهل   ل  ةااوافة
د وأما ةالنسةة لمستوم الو ، الناجم من العوامل المرتةتةة بخاةاتص المعلةم ف ة

البنةةود التةةب تنةةدرج تمةةت هةة ا المجةةال فةةان   لةة بينةةت النتةةاتأ أنةةه كةةان متوسةةتًا، وةةةالرجو  
 لةةزام المعلةةم ةةةالتختي، الماةةادر الّةّةةة للوةة ول المةنيةةة والتةةب أخةة ت أملةة  النسةةا فةةب 

، تن،ي  المنةاج ةمرفية، وتممل المسؤولية من اآلخرلن، والتةامةد االجتمةامب، واالمتمانات
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مسةةات ة يةةاا فةةرص تتةةولر مةاراتةةه واالرت ةةاء ةمسةةتوم أداء ، ونفةةرة اآلخةةرلن  المعلةةم وا 
 لةةك مواةةف معلةم التربيةةة المةنيةةة مةن المةنةةة، فالمةنةةة ةمةةد   لة وممدوديةة دخلةةه، أوةةف 

 اتةةةةا مجةةةةدة، وتةةةدرلت التربيةةةة المةنيةةةة يتتلةةةا ال يةةةام ةمةمةةةات ت،ةةةوق المعلمةةةين مةةةن 
 ( Halim, et al. 2008ه )تخااات أخرم، وه ا ما أكدته دراسة مليم وزمةت

استخدام االسةتراتيجيات   ل معلمب التربية المةنية  أن لجوء وبينت نتاتأ الدراسة
التكي،يةةة ةزةةكل مةةام )الم يةةات الكلةةب( كةةان ةمسةةتوم متوسةة، كمةةا أن هنالةةك ت،ةةاوت بةةين 
المعلمةةين فةةب اسةةتخدام االسةةتراتيجيات التكي،يةةة مةةع الوةة ول المةنيةةة ميةة. أفةةةرت نتةةاتأ 

سة أفولية استخدام المعلمين لةستراتيجيات التكي،يةة الن،سةية كما أفةةرت النتةاتأ أن الدرا
المعلمين ال يتةاينون فيمةا بيةنةم منةد اسةتخدام اسةتراتيجيات التكيةف مةع الوة ول المةنيةة 

سون فب مدارت مكومية أو وكالة ال ةو. أو ال تةا  الخةاص، وهة   نتيجةة  اسواء كانو  يدرا
أن الفرول االجتمامية والن،سية للمعلمين فب السلتات الةّة.   ل ك منت ية واد يعزم  ل

متزةةابةة، كمةةا أن المعلةةم يتمازةة  مةةع الفةةرول االجتماميةةة والةةنم، الّ ةةافب االجتمةةامب 
 الساتد 

 
 

  :التوايات
   توالت ه   الدراسة  ل  التوايات اآلتية:

م الزخاب لمعلمب التربية مل  المدراء أن يفةروا الدمم والمساندة والتزجيع واالهتما -
 المةنية 

 نزر ّ افة االهتمام ةالتعليم المةنب بين التلةة  -
 التعليم المةنب  ك،اءةتزولد معلمب التربية المةنية بدورات تدرلبية متخااة لرفع  -
 رب، التعليم المةنب ةأنزتة المياة اليومية للتلةة  -
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 :المراجع
دار المامد  ق الن،سب والمناخ التنفيمب فب المدارت،االمترا  (7111بنب أممد ،أممد )

  753 ص: ،7ل للنزر والتوزلع، األردن،
ال ابلين للتعلم فب ووء  األت،ال أمةاتالو ول الن،سيه لد  (  7114، ابتسام )الملو

   رسالة ماجستير، جامعة ال اهرة ةعض المت يرات
 ار المسيرة للنزر والتوزلع سيكولوجيا التدرلت الا،ب، د  (7111) الزغلول، مماد
مجلة كلية  ." دراسة ميدانية " (  و ول العمل مند المدرسين7115هللا ) العمر ، مبيد

 ( 76)7اآلداا، جامعة الملك سعود الرلاض، 
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