
  

عزوف الكادر اإلداري والتدريسي بالمدارس عن الوظائف اإلشرافية وأثر ذلك في تطوير أسباب  
 األداء المدرسي من وجهة نظر الكادر نفسه.
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 وزارة التربية والتعليم( 2()1)

 سلطنة عمان
 

  :ملخصال

هدفت الدراسة الكشف عن أسباب عزوف الكادر 

وظائف اإلشرافية اإلداري والتدريسي باملدارس عن ال

وأثر ذلك يف تطوير األداء املدرسي من وجهة نظر 

الكادر نفسه. اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي 

معلم ( 108)التحليلي ،  وتكونت عينة الدراسة من 

 أول ومدير مساعد ومدير مدرسة للعام الدراسي

م، ومتثلت أداة الدراسة يف استبانة  2020-2021

اجلزء األول، يقيس واقع توجه  ،ثالثة أجزاءقسمت إىل 

الكادر اإلداري والتدريسي باملدارس  للوظائف 

أسباب العزوف عن ، واجلزء الثاني يقيس  اإلشرافية

 أثر أسباب  واجلزء الثالث يقيس ،الوظائف اإلشرافية

العزوف عن الوظائف اإلشرافية على تطوير األداء 

ه الكادر املدرسي ، وأظهرت نتائج الدراسة: أن واقع توج

اإلداري والتدريسي باملدارس  للوظائف اإلشرافية كان 

، كما  (3.84) حسابي مبتوسطبدرجة كبرية، 

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 

واقع توجه الكادر اإلداري والتدريسي الدرجة الكلية يف 

وأن أسباب  ملتغريات الدراسة، تبعاً  للوظائف اإلشرافية 

كان بدرجة كبرية،  زوف عن الوظائف اإلشرافيةالع

، فقد جاءت األسباب ) 3.53(ومبتوسط حسابي 

اإلدارية يف املرتبة األوىل ثم األسباب الفنية ثم األسباب 

كما أظهرت الشخصية وأخريا األسباب االجتماعية، 

أسباب النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 

 فية تعزى إىل املتغرياتالعزوف عن الوظائف اإلشرا

) املؤهل العلمي والوظيفة احلالية وسنوات اخلربة 

واحملافظة التعليمية واملرحلة الدراسية(بينما توجد 

فروق ذات داللة إحصائية يف أسباب العزوف عن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        الوظائف اإلشرافية تعزى ملتغري اجلنس لصاحل اإلناث                                               

على تذليل املعوقات  وأوصت الدراسة احلالية: العمل

اإلدارية والفنية والشخصية واالجتماعية اليت قد 

تعرتض طريق الراغبني يف التوجه للوظائف 

تشجيع االنضمام ملهنة األشراف من خالل و اإلشرافية.

 توفري احلوافز والدعم املالي

داء، العزوف، اإلشراف الرتبوي، األ :المفتاحيةالكلمات 

 سلطنة عمان
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Abstract: 
       The studies aimed to uncover the 

reasons for the reluctance of the 

administrative and teaching staff in 

schools from supervisory positions and 

the effect of that on developing school 

performance from the point of view of 

the staff themselves. The study adopted 

the analytical descriptive approach, and 

the study sample consisted of (108) first 

teachers, assistant principals, and 

school principals for the academic year 

2020-2021, and the study tool consisted 

of a questionnaire divided into three 

parts. The second measures the reasons 

for abstaining from supervisory 

positions, and the third part measures 

the effect of the reasons for abstaining 

from supervisory positions on the 

development of school performance, 

and the results of the study showed: 

The reality of the school's 

administrative and teaching staff’s 

orientation to supervisory positions was 

to a large degree, with an average of 

(3.84), and the results showed that there 

is no Statistically significant differences 

in the overall score in the reality of the 

administrative and teaching staff’s 

orientation to supervisory jobs 

according to the variables of the study, 

and that the reasons for abstaining from 

supervisory positions were to a large 

extent, and with an average of (3.53), 

the administrative reasons came first, 

then technical reasons, then personal 

reasons, and finally reasons The results 

also showed that there are no 

statistically significant differences in 

the reasons for abstaining from 

supervisory positions due to the 

variables (academic qualification and 

current job. Mechanism, years of 

experience, educational governorate, 

and school stage) While there are 

statistically significant differences in 

the reasons for reluctance. The current 

study recommended: Work to 

overcome administrative, technical, 

personal, and social obstacles that may 

hinder the path of those wishing to go 

to supervisory positions. Encouraging 

joining the supervisory profession by 

providing incentives and financial 

support. 

Keywords: Reluctance, educational 

supervision, performance, Sultanate of 

Oman

 

 :املقدمة
يشهد العامل اليوم حتديات عديدة تتمثل يف الثورة التكنولوجية والسعي حنو التجويد يف األداء 

والعمل يف جمتمع املعرفة التنافسي والتطلعات املتغرية النابعة من اجملتمع العاملي املتغري بسرعة كبرية، 

 لتطوير األداء بشكل عام وتطوير أداء األمر الذي جيعل من اإلشراف واملتابعة والتقييم مطلبًا رئيسيًا
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املؤسسات التعليمية بشكل خاص، حيث تهدف عملية اإلشراف إىل املساعدة يف حتسني عملييت التعليم 

والتعلم، كما تستمد عملية اإلشراف أهدافها من فلسفة اجملتمع اليت تعكس بدورها حياة اجملتمع وما 

ارية، فتمثل املتابعات اإلشرافية عامل أساسي يف حتسني تشهده من تطورات اجتماعية واقتصادية وحض

أداء املعلمني وإثارة دافعيتهم حنو النمو املهين، وتنفيذ تطوير املناهج املدرسية وتهيئة البيئة املدرسية ونيل 

 .(18، 2009حلس،  و ثقة أفراد اجملتمع باملدرسة )العاجز

طيب اهلل ثراه  –يم حيث أوىل  السلطان قابوس وتشهد سلطنة عمان تطورًا ملحوظًا يف جمال التعل

التعليم رعاية خاصة إميانا من أن التعليم حجر األساس يف تطوير اجملتمع العماني، ويعد نظام تطوير  –

( هو إحدى مثار املراجعة املستمرة لألداء 19/2006املستحدث بالقرار الوزاري رقم ) -األداء املدرسي

مشروع  ضم هذا النظام ثالثة مشاريع هي: التطوير ، حيثتسعى دائمًا إىل  واملتابعات اإلشرافية اليت

واملشروع التكاملي لإلمناء  تقويم األداء املدرسي وتطويره  ،ومشروع رؤية املعلم األول كمشرف مقيم،

ت اليت تتكامل فيما بينه وتذوب يف بوتقة واحدة لتحقيق الغاية وهي تطوير األداء املدرسي حت و املهين،

 .(18، 2009مسمى نظام تطوير األداء املدرسي )وزارة الرتبية والتعليم، 

يعترب اإلشراف الرتبوي اجلهاز العصيب للعملية الرتبوية من حيث متابعته وتوجيهاته وأدلته ونشراته 

من  يةالتعليمية التعلمبالعملية  قما يتعلوبراجمه التدريبية ودعمه املستمر للمعلم والتلميذ واملنهج وكل 

مرافق ومبان ونشاطات ومعدات وبالتالي فإن مسألة التصعيد من فاعلية األداء يف عملية اإلشراف الرتبوي 

مسألة يف غاية األهمية إذ أنه كلما ازدادت كفاءة املشرف الرتبوي كان مردود ذلك على كفاءة املعلم 

 (2004ي،مما خيص بالنفع التلميذ والذي هو حمور العملية الرتبوية.)احلرير

 وأسئلتها: مشكلة الدراسة

أسباب عزوف الكادر اإلداري والتدريسي تتحدد مشكلة الدراسة احلالية يف الوقوف على 

سيما  وأثر ذلك يف تطوير األداء املدرسي من وجهة نظر الكادر نفسه. اإلشرافيةباملدارس عن الوظائف 

ل يف الوظائف اإلشرافية بسلطنة عمان ( كشفت عن أسباب العزوف عن العم2019)وأن دراسة اليعربي 

 الدراسية األعوام خالل املسمى عن واملتنازلني اجلدد املقبولني مؤشر اىل وبالنظركانت بدرجة عالية، 
 : يف حمافظة مشال الشرقية وجنوب الشرقية:)2021-2017(بني
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  بني الدراسية األعوام خالل املسمى عن واملتنازلني اجلدد املقبولني مؤشرأوال: 

 :ذلك يوضح التالي( 1) اجلدول فان عمان بسلطنة الشرقية مشال حمافظة) 2017-2021 (

 2018-2017 2019-2018 2020-2019 2021-2020 العام الدراسي

املسمى 

 الوظيفي
 التنازل اجلدد التنازل اجلدد التنازل اجلدد التنازل اجلدد اجلنس

معلم 

 أول

  5 4 3 1 3 1 6 ذكور

 2 21 3 8 1 3  15 إناث

مساعد 

 مدير

  6  7  2  1 ذكور

  11 3 2  2  4 إناث

مدير 

 مدرسة

  1  2  2  3 ذكور

  3  3  3 1 5 إناث

 2 53 10 29 2 13 2 34  اجلملة

 

 الدراسية األعوام خالل املسمى عن واملتنازلني اجلدد املقبولني مؤشر اىل وبالنظرثانيا: 

 )2021-2017(بني 
 :ذلك يوضح التالي( 2) اجلدول فان عمان بسلطنة الشرقية وبجن حمافظة يف

 2018-2017 2019-2018 2020-2019 2021-2020 العام الدراسي

املسمى 

 الوظيفي

 اجلنس
 التنازل اجلدد التنازل اجلدد التنازل اجلدد التنازل اجلدد

 معلم أول

 6 16 1 4 1 14  10 ذكور

 6 20  6 1 6  14 إناث
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مساعد 

 مدير

  8  5  3  15 كورذ

 1 18 1 10  11  10 إناث

مدير 

 مدرسة

 1 4  6  3  6 ذكور

  5  4  2  10 إناث

 14 71 2 35 2 39 0 65  اجلملة

أعاله اخنفاض واضح يف عدد املرتشحني اجلدد ( 2)واجلدول رقم( 1)يالحظ من اجلدول رقم

شرقية وحمافظة جنوب الشرقية بسلطنة ( يف حمافظة مشال ال2021-2017خالل األعوام الدراسية بني)

 عمان، مع وجود البعض ممن تنازل عن مسماه الوظيفي للرجوع إىل ما كان عليه.

أسباب عزوف الكادر اإلداري والتدريسي  لذا ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التالي:

 ؟ي من وجهة نظر الكادر نفسهوأثر ذلك يف تطوير األداء املدرس اإلشرافيةباملدارس عن الوظائف 

 وينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

معلم أول( للوظائف -مدير مساعد-مدير)ما واقع توجه الكادر اإلداري والتدريسي باملدارس  .1

 اإلشراقية؟ 
واقع توجه الكادر اإلداري هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أفراد الدراسة حول  .2

ميكن أن تعزى للمتغريات  معلم أول( للوظائف اإلشراقية-مدير مساعد-التدريسي باملدارس )مديرو

التالية" اجلنس، الوظيفة احلالية، املؤهل العلمي، اخلربة يف العمل احلالي، املرحلة الدراسية، 

 العمر؟
لتدريسي أسباب العزوف عن الرتشح للوظائف اإلشرافية من وجهة نظر الكادر اإلداري واما  .3

 معلم أول(؟-مدير مساعد-مدير)باملدارس 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات أفراد الدراسة حول أسباب العزوف للوظائف  .4

اإلشرافية ميكن أن تعزى للمتغريات التالية" اجلنس، الوظيفة احلالية، املؤهل العلمي، اخلربة يف 

 العمل احلالي، املرحلة الدراسية، العمر؟
هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألسباب العزوف عن الوظائف اإلشرافية على تطوير األداء املدرسي  .5

 ؟معلم أول(-مدير مساعد-من وجهة نظر الكادر اإلداري والتدريسي باملدارس )مدير
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 :أهداف الدراسة

ارس يف سلطنة تهدف الدراسة احلالية إىل الكشف عن توجه الكادر اإلداري والتدريسي باملد       

املعلمني األوائل )عمان حنو الوظائف اإلشرافية، والتعرف على أسباب عزوفهم عن الوظائف اإلشرافية 

 اإلشرافية وأثره على تطوير األداء املدرسي وهذا بالوظائف الرتشح عن ومدراء املدارس ومساعديهم(

 :يتطلب
 شرافية.حتديد واقع توجه الكادر اإلداري والتدريسي للوظائف اإل.1

 .حتديد أبرز األسباب التنظيمية والفنية والشخصية واالجتماعية للعزوف عن الوظائف اإلشرافية.2

. حتديد أثر أسباب العزوف عن الوظائف اإلشرافية على تطوير األداء املدرسي من وجهة نظر 3

 الكادر اإلداري والتدريسي.

تسهم يف التغلب على أسباب العزوف عن  الوصول إىل عدد من التوصيات واملقرتحات اليت قد. 4

 الوظائف اإلشرافية.

 :أهمية الدراسة

قد تكشف هذه الدراسة عن األسباب الرئيسة للعزوف عن الوظائف اإلشرافية باملدارس مما قد       

يساهم أو ميكن املسؤولني عن العملية التعليمية والتعلمية من إجياد احللول الناجعة للتغلب أو احلد من 

هذه املشكلة، وقد تسهم الدراسة احلالية يف اخلروج بعدد التوصيات واملقرتحات العملية اليت قد تساهم 

 يف احلد من هذه املشكلة ونشر الوعي بأسباب العزوف عن العمل يف الوظائف اإلشرافية بصفة عامة. 

 حمددات الدراسة: 

لى أسباب عزوف الكادر اإلداري والتدريسي متثلت احلدود املوضوعية للدراسة احلالية يف التعرف ع    

عن الوظائف اإلشرافية وأثر ذلك يف تطوير األداء املدرسي بسلطنة عمان، واقتصر تطبيق الدراسة على 

املعلمني األوائل ومدراء املدارس ومساعديهم العاملني مبحافظيت مشال وجنوب الشرقية باملدارس 

 .م2021-2020خالل العام الدراسي  عمان،نة احلكومية بوزارة الرتبية والتعليم بسلط
 

 التعريفات اإلجرائية:

يعرف الباحثان العزوف إجرائيًا على أنه عدم رغبة أو أعراض املعلمني األوائل ومديري املدارس  العزوف:

ومساعديهم عن القيام بالوظائف اإلشرافية اليت تتم يف املدارس، واليت قد تتمثل يف اإلشراف على 

 اآلخرين أو اإلشراف على سري العمل بداخل املدارس احلكومية.  املعلمني
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يعرفه الباحثان إجرائيا على أنه تلك العملية الفنية القيادية اليت تستهدف حتسني مستوى  اإلشراف:

اجلودة اخلاصة باملدارس احلكومية العمانية، عن طريق عدد من اآلليات اليت يتم توظيفها لالرتقاء 

اليت تتم داخل البيئات التنظيمية املختلفة، وحتديد جوانب القوة ونقاط الضعف يف  بكافة العمليات

 األداء.

يعرفه الباحثان إجرائيا بأنها جمموعة من الدوار واملهام اليت يقوم بها القائم على  الوظائف اإلشرافية:

ة بالعملية التعليمية العملية اإلشرافية بقصد تطوير عملييت التدريس والتعلم وحتسني املخرجات اخلاص

 يف املدارس احلكومية بسلطنة عمان.

يشري مفهوم اإلشراف الرتبوي إىل عملية تركز على النهوض لتحسني عملييت التعليم  اإلشراف الرتبوي:

والتعلم كلتيهما مما يستلزم التشاور واإلنسانية والشمول يف التنسيق والتوجيه لنمو املعلمني يف اجتاه 

استخدام ذكاء الطلبة، وأن حيركوهم إىل أغنى وأذكى إسهام فاعل يف اجملتمع ويف يستطيعون فيه 

 (.15، 2009حلس،  والعامل الذي يعيشون فيه )العاجز

يشري تطوير األداء املدرسي إىل اجلهد املخطط واملستمر لتحسني مستوى األداء  تطوير األداء املدرسي:

والتقويم املستمر لألداء املدرسي، ويتضمن ذلك املدرسي وجتويد املخرجات من خالل اإلشراف 

التشخيص العلمي الدقيق ألداء املدرسة باستخدام أدوات علمية مقننة جتمع بواسطتها األدلة للحكم 

على كل من جماالت: التعلم والتعليم، واإلدارة املدرسية وفق املعايري واملؤشرات املوضوعة لكل جمال 

لتطوير، وبناء اخلطة التطويرية للمدرسة، سعيًا لتوفري اإلمكانات لتحديد نقاط القوة وأولويات ا

 (.18، 2008البشرية واملادية الالزمة لتحقيق األهداف )وزارة الرتبية والتعليم، 

  اإلطار النظري:
مت تناول اإلطار النظري للدراسة وفق حمورين رئيسيني هما: العزوف عن الوظائف اإلشرافية، وتطوير 

 :رسي يف سلطنة عمان، وفيما يلي تفصيل القول يف ذلكاألداء املد

 :احملور األول: الوظائف اإلشرافية

 األول وقداإلدارة املدرسية واملشرف الرتبوي واملعلم  وظيفة مشرفتتمثل الوظائف اإلشرافية يف 

وسيكون القت هذه الوظائف تراجعا كبريا عن السابق يف الرتشح هلا ، ناهيك عن الرتاجع عنها أحيانا 

 الرتكيز يف الدراسة على أسباب العزوف ومقرتحات وتوصيات ملعاجلة مشكلة العزوف وأثرها
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 :أمناط اإلشراف

تتنوع األمناط تبعًا لألساليب اليت ميكن استخدامها يف عملية اإلشراف، وفيما يلي بعض أمناط 

 :اإلشراف وهي

 :اإلشراف باألهداف **

ل من الرئيس واملرؤوس األهداف معًا، ويتم حتديد أمناط اإلشراف باألهداف هو "أن حيدد ك

املسئولية لكل شخص سواء كان املعلم أو املشرف أو املدير، حبيث تؤخذ هذه األهداف كمعايري 

 .(80، 2007للحكم على األداء") مريزيق، 

ن تقوم الفلسفة األساسية لإلشراف باألهداف على مبدأ التشاركية مبعنى أن حتدد املدرسة ع

طريق مشاركة العاملني فيها واملشرفني اخلارجيني أغراضها وأهدافها، ثم تطور خطط العمل الالزمة 

لبلوغ هذه األهداف، وحتديد األساليب والوسائل املعينة على حتقيق األهداف، وحتديد معايري تقيس 

األدوار على فريق العمل األهداف املتحققة لتقوميها، وأيضًا اختيار اسرتاتيجية حتقيق األهداف، وتوزيع 

 .(137، 2013)العرنوسي وآخرون،  املشاركني يف العملية، وتقويم األداء والنتائج

 :اإلشراف اإلكلينيكي **

يعد اإلشراف اإلكلينيكي منهجًا علميًا حتليليًا يساعد على اكتشاف العالقات السببية أو     

سرتاتيجياتهم ونتائج عملية التعليم كما تظهر يف االرتباطات من أي نوع كانت بني أساليب العاملني وا

 .(133، 2013صورة التغريات يف سلوك الطلبة )العرنوسي وآخرون، 

يؤكد اإلشراف اإلكلينيكي على العالقات القوية والطيبة بني املشرف واملستفيد يف جو يسوده   

تعليمي ومواقفهم الصفية بشكل االحرتام املتبادل والزمالة والصداقة، كما يتناول سلوك املعلمني ال

مباشر من خالل مساعدتهم على إدراك سلوكهم بتعمق يف ضوء األهداف التعليمية اليت يقررونها، 

ويهدف إىل تطوير األداء تبعًا للتغريات اجملتمعية والرتبوية، وتقويم قياس مدى إجناز الطالب لألهداف 

عوض،  و ارزة يف السلوك التعليمي الصفي )حسنياملوضوعية يف اخلطط الدراسية، وبيان األمناط الب

 .(77، 2007( )مريزيق، 76، 2006

 :اإلشراف التشاركي أو التكاملي **

يعرف اإلشراف التشاركي بأنه أسلوب يعتمد على مشاركة كل من له عالقة بالعملية التعليمية  

بنظرية النظم املفتوحة اليت من مشرفني تربويني ومديري مدارس ومعلمني وطلبة، ويتعلق هذا األسلوب 

تتناول العملية اإلشرافية من أنظمة جزئية مستقلة عدة، ترتبط بالسلوك اإلشرايف للمشرفني، والسلوك 

 .التعليمي لكل من املعلمني واإلداريني والطلبة
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من أهمها: تكريس مجيع األهداف واألنشطة  مبادئويقوم اإلشراف التشاركي على عدة 

حتقيق تعلم الطالب، والتعاون املستمر بني مجيع األطراف يف املنظومة لتحقيق اهلدف  واألدوات يف سبيل

الذي تنشده العملية الرتبوية، واالهتمام ببناء شخصية متوازنة للمعلم واإلداري واملشرف وذلك عن طريق 

ية لتحقيق حتسني األداء، والعمل على دراسة حاجات النظام التعليمي باستمرار وضرورة وضع اسرتاتيج

 .(268، 2012الزغيب،  و العملية الرتبوية والتعليمية )السخين

 :اإلشراف التأملي)التدبريي( **

اإلشراف التأملي هي عملية تنشيط للتأمل الذاتي حيث على التفكري الناقد وتوليد احللول 

اليت ميكن للمشرف للمشكالت اليت تواجه املعلم أثناء تدريسه يف الغرفة الصفية، ومن تقنيات التأمل 

استخدامها يف عملية اإلشراف: امللف الوثائقي وهو وسيلة لتشجيع التأمل من أجل التطوير والتقدم 

الوظيفي، والتفكري بصوت عال بشكل مقصود يف التخطيط واختاذ القرارات، واالحتفاظ بسجل 

م حلول ملشكلة ما، وأشرطة لألفكار لتحليلها والتأمل بها، والبحوث اإلجرائية اليت يتم خالهلا تقدي

الفيديو واألشرطة السمعية، وجمموعات التعلم، والربوتوكوالت املتناغمة اليت يعمل فيها جمموعة من 

الزمالء على فحص أعمال بعضهم البعض وذلك أثناء جلسة رمسية متناغمة، والصحيفة التأملية اليت 

 .(Alger &Chizhik, 2006) يسجل بها املالحظات ووجهات النظر

 :اإلشراف املتنوع )املتمايز( **

يهدف هذا النمط إىل إجياد مدرسة متعلمة عن طريق توطني أنشطة النمو املهين داخل املدرسة، 

وتفعيل دور املعلمني يف ممارسة هذه األنشطة، ويقوم هذا النمط على فرضية مفادها أن املعلمني خمتلفون 

وع اإلشراف حيث يعطي املعلم ثالثة أمناط إشرافية لتطوير يف قدراتهم وأمناط تدريبهم، فال بد من تن

قدراته وتنمية مهاراته ليختار منها ما يناسبه، وميكن للمشرف الرتبوي تقديم تغذية راجعة للمعلم 

 .(25، 2012موضحًا اإلجيابيات والسلبيات بأسلوب إنساني رفيع )الزهراني، 

مل التنمية املكثفة والنمو املهين التعاوني والنمو إن اإلشراف املتنوع به أساليب خمتلفة فهو يش

الذاتي وكل قسم منها ينقسم بدوره إىل أقسام فمن خطوات التنمية املكثفة تدريب األقران واللقاء 

الرتبوي والبحوث واملقررات وغريها والنمو املهين حيتاج لصورة واضحة والنمو الذاتي حيتاج لعوامل 

 .ناجحة

تاج الهتمام ومتابعة جادة من قبل املشرف الرتبوي وهي كيفية التعامل مع هناك أمور معينة حت*

التعامل مع اإلجهاد أمرا يف غاية األهمية كما أنه قد يكون سببا يف ترك  والصراع  ، أصبحاإلجهاد 

بعض املعلمني ملهنة التدريس وأما من مل يرتك مهنة التدريس فقد يبقى يف حالة من القلق واالكتئاب 
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فسي وال يقتصر اإلجهاد فقط على املعلمني بل يتعداه إىل املشرفني وعليهم التعامل معه لتحويله إىل الن

قوة إجيابية تدفعهم للعطاء فاإلجهاد قد يكون دافعا إلثارة الدافعية ولكن إذا زادت حدته وتفاقمت 

لتدبر اإلجهاد والتعامل شدته يؤدي إىل املرض والعجز لذلك على املشرفني الرتبويني مساعدة املعلمني 

 .معه ومساعدة انفسهم للحفاظ على سالمة صحتهم النفسية واجلسدية

ميكن بأية حال من األحوال أن حتصل موافقة باإلمجاع على امر  : الصراع يعنرب أمرا عاديا إذ أنه الأوال

اخلالفات السيطرة عليه من خالل التغاضي عن  الصراع وحياولونبعض األشخاص يتجنبون  ما ولكن

 وهذا أمر غري مرغوب السيما يف جمال الرتبية حيث أن التغاضي عن اخلالفات واالنسحاب السريع ال

واالتصال  هادئيرتك للمرء الفرص لتبادل اخلربات ووجهات النظر لذا من املهم البحث عن أسلوب حوار 

 .واالقتناعإىل أسلوب اإلقناع  ما واللجوءالفعال وتوضيح املربرات واملسببات حول قبول أو رفض موضوع 
القائد اإلداري الذي ميارس النمط التسلطي جندده يتخذ قراراته الفردية مسبقا  ويعرضها على مرؤوسيه  

أو أعضاء جملس اإلدارة كأمر روتيين ويقبل اجلميع قراره خوفا من بطشه او حتفظا وهذا يعد أمرا 

نظر لذلك فإن اجملموعات املتباينة يف أفكارها أكثر غري مقبول حيث الجمال للنقاش او طرح وجهات ال

إنتاجا من اجملموعات املتجانسة وقد ينشأ الصراع بني املشرف الرتبوي  واملعلم أو بني املعلمني وغريهم 

نتيجة الختالف اآلراء أو عدم وضوح التعليمات ومن واجب املشرف الرتبوي هنا تبصري املعلم بأهمية 

سلبية بأخرى إجيابية  واجتناب معاجلة السلوك السليب بنفسه، هنا يعترب التشجيع مواجهة السلوكيات ال

على املشاغل التدريبية حول حتقيق االنضباط داخل حجرة الدراسة وكيفية إدارة الصف واسرتاتيجيات 

التعامل مع الصراعات مع التالميذ وهناك مخسة أمناط من السلوك املستخدم للتعامل مع اإلجهاد 

 .راعوالص

بإعطاء أهمية لألهداف الشخصية وللعالقات يف آن واحد ويقوم على أساس النمط التعاوني: -1

 .االعرتاف باألهداف وإشباعها بهدف التسامح وتقبل اآلخرين والوصول إىل حلول مقبولة

إنه أسلوب قائم على االقتناع  اجلميع،يهدف إلجياد حل مالئم يرضي  منط التسوية/ املصاحلة:-2

 .جياد حل وسطإل

على حساب اهتمامات الفرد اخلاصة للحفاظ  إرضاء اآلخريناللجوء إىل  منط اجملاملة أو اخلسارة:-3

 .على العالقة الشخصية والرضوخ ملطالب اآلخرين وجتاهل اخلالفات وعدم مواجهتها

ألنه يرى أن لديه من قوة لتحقيق هدفه  يتسم بعدم التعاون إذ يستخدم الفرد كل مامنط التنافس: -4

 .اخلسارة بالنسبة إليه هي قلة الكفاءة
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اآلخرين يعلم بأنه لن يرحبها لذلك فهو  معركة مع من خوضوهذا حيمي الفرد  منط التجنب:-5

يتحاشى ويتجنب اخلالفات باالنسحاب والتسويف أو التجاهل وله مردود وتأثري سليب على الفرد يؤدي 

 .إىل اإلحباط

 ثانيا: الوقت

الضروري للمعلم أن  والتعلم ومنوقت موردا هاما وأساسيا يعتمد عليه يف عملييت التعليم يعترب ال

يستعمل الوقت ويديره وفقا ألولوياته وخطته واإلجراءات اليت يقوم بها وعليه جدولة أوقاته وتنظيمها 

 .وإتاحة بعض املرونة لنفسه

علمني ملواجهة التغيري على عاتق كذلك هناك التغيري من أجل التطوير وتقع مسؤولية إعداد امل

املشرف الرتبوي والذي يتحتم عليه وضع نظام إشرايف يساعد املعلمني على جتنب اخلربات النفسية املؤذية 

وأن يستخدم املشرف اجلانب اإلبداعي لديه يف توسيع خربة املعلم وإشراك املعلمني الذين مييلون للتجديد 

 .(2004يف الربامج التجريبية. )احلريري،

تواجه املدارس العديد من التحديات يف القرن احلادي والعشرين ومن أهم التحديات التطورات  

املختلفة يف كافة اجملاالت، وبالتالي التطلعات اجلديدة اليت تفرضها متطلبات احلياة املتسارعة، ومن 

لتطور توقعاتها باستمرار هنا تطلعت سلطنة عمان إىل وضع نظام لتطوير األداء املدرسي يوجه املدرسة 

من أجل رفع كفاءة أدائها عن طريق التحسني والتطوير املستمرين للعمليات بشكل صحيح منذ 

البداية وباستمرار باالعتماد على احتياجات اجملتمع املدرسي ومتطلباته للوصول به إىل أقصى درجات 

 :ألداء املدرسي وأهدافه وجماالتهالكفاءة والفاعلية. وفيما يلي تفصيل القول حول أهمية تطوير ا

 أواًل: أهمية تطوير األداء املدرسي

على  وقدرتهاوجودة أدائها،  فاعليتها،يعمل الرتبويون على تطوير أداء املدرسة والوقوف على مدى 

وكفاءة معلميها والعاملني بها. كما أن املمارسات اليت كانت تقوم بها بعض املناطق  أهدافها،حتقيق 

كشفت عن ضرورة إجياد آلية  –نتيجة لغياب آلية موحدة لتطوير األداء املدرسي بالسلطنة  –ية التعليم

 :وتتمثل أهميتها فيما يلي وتطويره،حمددة للوقوف على األداء املدرسي 
من خالل أدوات علمية مقننة  املدرسية؛ والتعليم واإلدارةالتعلم  جماالت:تطويرها وتشخيص كل من -

 .وحتليل الوثائق( جتمع بواسطتها األدلة الستبانات، املقابالتاملالحظات، ا)

 ومن ثم تضمينهاوفق املعايري املوضوعة لتحديد نقاط القوة وأولويات التطوير  وضع املدرسةاحلكم على -

 .يف خطة املدرسة بهدف حتسني خمرجات عملييت التعليم والتعلم لالرتقاء بها إىل مستويات اجلودة العالية
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 أول، عام مشرفيف اهليكل الوظيفي للمشرفني )مشرف  اإلشرافية احملددةة فاعلية املستويات زياد-

وتفويض الصالحيات وفقا املركزية، معلم أول )مشرف مقيم( بشكل يساعد على البعد عن  مشرف،

 .من هذه املستويات بكل مستوىللمهام اخلاصة 

 ألنه األكثريف اإلشراف على عملييت التعليم والتعلم  يقوم املعلم األول )املشرف املقيم( بالدور األكرب

 هلم،قدرة على معرفة احتياجات زمالئه املهنية والتدريبية ومعرفة معوقات العمل، وتقديم الدعم الالزم 

 .منهم وذلك حبكم قربه

 حتديد املدرسةمن خالل  املعلم وذلك صاحلة لتعلمحتويل املدرسة إىل وحدة تدريب وجعلها بيئة -

منها املمارسة التأملية لواقع املدرسة  مدروسة،الحتياجاتها التدريبية الفعلية من خالل ممارسات علمية 

الفعلية.  االحتياجات التدريبيةوتصميم برامج اإلمناء املهين ملقابلة اإلجرائية، وإجراء الدراسات والبحوث 

ت والوصول باملدرسة إىل أقصى درجات حبيث يؤدي ذلك التغيري إىل تطوير األداء وحتسني جودة املخرجا

 .الكفاءة

 .غرس ثقافة التقويم والتطوير الذاتي-

تفعيل أدوار الرتبويني الزائرين والقائمني على املتابعة واإلشراف وتقويم األداء املدرسي والتخطيط -

 .املهين لربامج اإلمناء

 :ي إىل حتقيق ما يلييهدف تطوير األداء املدرس ثانيًا: أهداف تطوير األداء املدرسي
 .جتويد خمرجات النظام التعليمي-
 .تنمية املدرسة كمؤسسة قائمة بأدوارها يف اجملتمع-
 .ترسيخ ثقافة التقويم الذاتي لدى العاملني باملدرسة-
 .تفعيل أدوار املعلمني األوائل كمشرفني مقيمني باملدرسة-
 .ى العاملنيتنمية مهارات العمل بروح الفريق والعمل التعاوني لد-
 .تشخيص مستويات األداء احلالية للمدرسة من أجل تطويرها-
 أكرب واملادية بفاعليةمتكني املدرسة من االستفادة من إمكانياتها البشرية -

 .جعل املدرسة كمنظمة متعلمة-
 .ختطيط وتصميم برامج اإلمناء املهين يف ضوء االحتياجات التدريبية الفعلية للعاملني باملدرسة-
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 والتعليم، التعلم،جماالت تطوير األداء املدرسي يف  تتمثل املدرسي:ثالثًا: جماالت تطوير األداء 

املعايري يف عبارات تشري إىل احلد األدنى من مستوى األداء  حيث تصاغ املدرسية ومعايريهاواإلدارة 

توافرها يف أي جمال  املطلوب حتقيقه لغرض معني. هذا احلد    ميكن اعتباره أقل املستويات الواجب

وضع هذه املعايري لتوظيفها كمحكات تقوم على أساسها جماالت  الرتبوية، ويتممن جماالت املنظومة 

 احلالي، واجملاالتاملنظومة الرتبوية وميكن االرتقاء بهذه املستويات املعيارية بغرض حتسني الوضع 

 :هي
 :جمال التعلم-1

والقدرة على تطبيقها،  وفهمها، واملهارات،عارف يقصد بالتعلم هنا اكتساب الطالب امل

 :وتكوين اجتاهات وسلوكيات إجيابية حنوها، ويقاس جمال التعلم من خالل املعايري اآلتية
 .ومدى فهمه واستيعابه هلا اجلديدة،اكتساب الطالب املعارف واملهارات  املعيار األول:

 ليت اكتسبهاتوظيف الطالب للمعارف واملهارات ا املعيار الثاني:
 .اكتساب الطالب القيم واالجتاهات اإلجيابية املعيار الثالث:

 

 :جمال التعليم -2

يقصد هنا بالتعليم األساليب والطرائق والوسائل اليت يتم بها تطوير حتصيل الطالب، ويقاس 

 :جمال التعليم من خالل املعايري اآلتية
 .، ويف مجيع املواد بصورة شاملةجودة التعليم والتعلم يف كل مادة املعيار األول:

 .تلبية احتياجات التعلم اخلاصة جبميع الطالب املعيار الثاني:
 .فاعلية أساليب التقويم وحتفيزها لتعلم الطالباملعيار الثالث: 
 .تقويم املعلم ألدائه ذاتيا املعيار الرابع:

  (.فاعلية املعلم األول )املشرف املقيم: املعيار اخلامس
 

يقصد هنا باإلدارة املدرسية جمموعة العمليات اإلدارية اليت ميارسها  :اإلدارة املدرسية جمال -3

الكادر اإلداري والفين من مدير ومساعد مدير ومعلمني أوائل ومنسق شؤون مدرسية وأخصائي 

اجتماعي وغريها من الوظائف املساندة بهدف تطوير األداء املدرسي يف كافة جماالته، ويقاس جمال 

 :إلدارة املدرسية من خالل املعايري اآلتيةا
 .تفعيل التخطيط املدرسي املعيار األول:
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 .تنظيم العمل اإلداري )التفويض/املبنى/األنظمة واللوائح/السجالت وامللفات املدرسية( املعيار الثاني:
 .اإلشراف والتقويم لعملييت التعليم والتعلم املعيار الثالث:
 .الطالبرعاية  املعيار الرابع:

 .توثيق العالقة مع أولياء األمور ومؤسسات اجملتمع احمللي املعيار اخلامس:
 .التطوير الذاتي لإلدارة املدرسية املعيار السادس:
 .تنمية القيم التنظيمية للمدرسة املعيار السابع:
 .فاعلية االستفادة من الكوادر العاملة باملدرسة املعيار الثامن:

 

اجملاالت من خالل معايريها السابقة حبيث يعطى تقدير لكل معيار من  ويتم احلكم على هذه

خالل احلكم على املؤشرات بعد تقصي أدلة اجملاالت الثالثة ومصادرها، ومن تلك املصادر: خطة 

املدرسة، وخطة اإلمناء املهين، وخطة املعلم األول )املشرف املقيم(، واستمارة التقويم الذاتي/اخلارجي 

والتحدث مع املعلمني، وسجالت قياس  م جمال/ مادة، واالطالع على سجالت املعلمني،ألداء معل

املعلمني ألداء الطالب والتحدث معهم، واستمارة التقويم الذاتي /اخلارجي ألداء املعلم األول )املشرف 

التعلم ، املقيم)، وحتليل نتائج االمتحانات، وأنشطة املدرسة وخدماتها الداخلية واخلارجية، مصادر 

وسجالت الدوام اليومي، واملناقشات مع املعلمني حول أداء الطالب، والتحدث مع أولياء األمور، 

والنظر إىل ملف أعمال الطالب، والسجل الشامل للطالب، وتقارير متابعة أداء الطالب، وتقارير جلان 

ر يف احلياة املدرسية، الفحص والتدقيق ومتابعة التحصيل الدراسي، واستبانة  آراء أولياء األمو

واستبانة  آراء الطالب يف احلياة املدرسية، واستبانة آراء املعلمني يف احلياة املدرسية، ومرافق املبنى 

املدرسي، وذلك للوقوف على مدى التحسن الذي يطرأ على تعلم مجيع الطالب مبرور الوقت، وجودة 

ة التدريس على تعلم مجيع الطالب ، ومدى األعمال اليت يقدمها الطالب، ومعرفة مدى تأثري نوعي

 .تلبيته  الحتياجات الطالب ورفع مستوى أدائهم

 :الدراسات السابقة

 والشخصية واالجتماعية التنظيمية األسباب أبرز حتديد إىل( 2019) اليعربي دراسةتوصلت   
 متوسطات نيب إحصائية داللة ذات فروق توجد جاءت بدرجة عالية،  االشرايف العمل عن للعزوف

 إحصائية داللة ذات فروق اجملاالت، توجد مجيع احلالي يف العمل ملتغري تبعا الدراسة أفراد استجابات

 االجتماعية، توجد األسباب يف جمال اخلربة سنوات ملتغري تبعًا الدراسة أفراد استجابات متوسطات بني

 دورة يف على احلصول ملتغري تبعًا الدراسة أفراد استجابات متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق
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 قد اليت واملقرتحات التوصيات من عدد إىل الوصول وكذلك التنظيمية األسباب جمال يف اإلدارة
 . ةالتعليمي باملدارس االشرايف العمل عن العزوف أسباب على التغلب يف تسهم

 على الدراسة ةعين موافقة درجة إن إىل عدد من النتائج منها: ( 2019)دراسة هبةوخلصت 
 بوزن "أوافق" مستوى يف تقع املدرسية اإلدارة بوظائف العمل عن املعلمني عزوف أسباب حمور إمجالي

 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم.)%88.42)  قدرها موافقة ونسبة (2.65)  نسيب
 املدرسية اإلدارة وظائف نع املعلمني عزوف بأسباب يتعلق فيما العينة أفراد استجابات)0.05) داللة

 غري تربوي(.-) تربوياملؤهل حبسب الفيوم، مبحافظة العام التعليم مبدارس

 )اسرتاتيجياتمتوسطات مجيع اجملاالت الثالثة  ( أن2019) دراسة شريعةوأظهرت نتائج 

 كانت حيث (2,97) و( 3٫01) جاءت متوسطة وتراوحت ما بني  التدريس، التقويم، والتخطيط(

أدنى  من املعلمني اجملال األول وهو جمال اسرتاتيجيات التدريس، بينما كانتاجملاالت  أعلى

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر  .املتوسطات احلسابية للمجال الثاني وهو جمال التقويم

ية والتقويم الصاحل اإلناث، فيما ال توجد فروق ذات داللة إحصائ اجلنس يف اسرتاتيجيات التدريس

اإلدارات املدرسية والطالب واجملتمع بأهمية هذا  ةتوعي .ككلالتخطيط وعلى األداة  على جمال

 .النوع من التعليم

 درجة أن أبرزها كان النتائج من العديد إىل الدراسة توصلت ( فقد2019)دراسة الدحيانيأما 
 الفنية األسباب جاءت قدف العزوف؛ أسباب عن أما .مرتفعة اإلشرافية الوظائف عن املعلمني عزوف

 األسباب وهذه االجتماعية وأخريا الشخصية، فاألسباب اإلدارية، األسباب ثم األوىل، املرتبة يف
 بعدم الدراسة نتائج وأفادت .الرتبوي اإلشراف مهنة حنو العام بالتوجه التنبؤ يف بها االستعانة ميكن

 رافية، وذلك فيما يتعلق بأسباب العزوف.فروق دالة إحصائيًا تعزى إىل املتغريات الدميغ وجود

أفراد عينة الدراسة  إلجاباتاحلسابية  املتوسطاتأن  (2019) دراسة التميميوكشفت نتائج  

مبتوسط حسابي (3.94) و(2.62)القيادية ترتاوح بني  املناصبحول حمور أسباب العزوف عن العمل يف 

 املادية األسبابأفراد عينة الدراسة حول حمور  إلجاباتاحلسابية  املتوسطاتوأن  (3.46)بلغ عام 

وأظهرت نتائج الدراسة  (3.92(ومبتوسط حسابي عام بلغ  ( 4.31(و (3.45)ترتاوح بني  واملعنوية

العلمي  املؤهل اختالفإحصائية بسبب  دالةعدم وجود فروق ذات  األحاديبتحليل التباين  املتعلقة

الثانوية حول أسباب  باملرحلة املعلماتعينة الدراسة من وسنوات اخلربة، مما يعكس اتفاق أفراد 

 .القيادية املناصبعن تولي  املعلماتعزوف 
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إىل أن املشرف الرتبوي ميارس دوره مبستوى متوسط حسب (  2018) دراسة عفافوتوصلت 

 املشرف الرتبوي ميارس دوره مبستوى كبري حسب وجهة نظر املشرفني وجهة نظر املعلمني، يف حني أن

 أنفسهم

لتؤكد أن من أسباب العزوف عن (Hohner&Riveros,2017)  دراسة هوهنر وريفروجاءت     

 الوظائف اإلشرافية لدى

الولوج إىل مهنة قيادية صعبة مثل  اجلنسني من املعلمني تتمركز حول ضعف اإلعداد املهين قبل

 الوظيفة اإلشرافية؛ وصعوبة

الصدقات السابقة، بسبب الدور  والشعور بالغربة، وفقد التكيف أعباء ومتطلبات العمل اجلديد،

 والرقابي للوظيفة اإلشرايف

 .اجلديدة، وصعوبة بناء عالقات مهنية جديدة موثوق بها

حتتاج اىل تعزيز من  الوظائف اإلشرافية انإىل )2016) دراسة الغريب والصويلحأشارت نتائج 

كل أفضل يف مجيع املراحل التعليمية يف مدارس بش املسئولني من خالل رفع املمارسات اإلشرافية

اإلشرافية حتتاج اىل  إىل أن الوظائف (Alajmi, 2016) يف دولة الكويت، وأشار العجمي التعليم العام

الوظيفية، و زيادة احلوافز املادية و الوظيفية االستقطاب  واملهامالتطوير من خالل حتديد املسئوليات 

 ة مشرف تربوي، يف ظل العزوف الواضح و اخلوفمن شاغلي وظيف أعداد أكرب

 .اجملزي الوظيفية مقابل املردود املادي غري واألعباءمن املسئوليات 

( إىل أن أسباب عزوف املعلمات عن ممارسة العمل 2016) وتوصلت دراسة الشمراني وآخرون

الشخصية تقف عائقا  اإلشرايف لعدم وجود تصور واضح لديهم عن طبيعة العمل اإلشرايف، أن األسباب

أمام املعلمات اللتحاقهن بالعمل اإلشرايف بدرجة متوسطة، أن األسباب االجتماعية ال تقف عاتقا أمام 

 التحاق املعلمات بالعمل اإلشرايف إال بنسب قليلة.

؛ 2019؛ الدحياني،2019اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة )اليعربي،  تعليق على الدراسات السابقة:

( على منهج الدراسة حيث املنهج الوصفي 2017؛ هوهنر وريفر،2019؛ الشمراني وآخرون،2019هبة،

أسباب العزوف التنظيمية والفنية واالجتماعية  ااملسحي، وأيضا يف أداة الدراسة )االستبانة(، وتناوهل

ا لواقع ( من حيث تناوهل2019والشخصية واالجتماعية، واتفقت الدراسة احلالية مع دراسة الدحياني)

(.    2019التميمي، )التوجه حنو الوظائف اإلشرافية ، بينما اختلفت الدراسة احلالية مع دراسة كل من 
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يف تناوهلا أسباب العزوف عن العمل يف املناصب القيادية، مت االستفادة من الدراسات السابقة يف بناء 

راسة احلالية مع الدراسات السابقة، متيزت عناصر اإلطار النظري وبناء أداة الدراسة، ومقارنة نتائج الد

أسباب عزوف الكادر الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف اهلدف الذي تسعى إليه، وهو الكشف 

اإلداري والتدريسي باملدارس عن الوظائف اإلشرافية وأثر ذلك يف تطوير األداء املدرسي من وجهة نظر 

 .الكادر نفسه

التحليلي الذي يهدف إىل وصف الظاهرة من حيث الدراسة على املنهج الوصفي اعتمدت  منهج الدراسة:

 .طبيعتها ودرجة وجودها ونظرا ألنه يتناسب مع طبيعة الدراسة احلالية وأهدافها

املعلمني األوائل ومديري املدارس ومساعديهم تكون جمتمع الدراسة من مجيع  جمتمع وعينة الدراسة:

 (63)، معلم أول( 216البالغ عددهم )الية بسلطنة عمان حمافظة مشال الشرقية باحملافظات التعليمية الت

( مدير 82معلم أول، )( 147)( مدير مساعد، ، أما حمافظة جنوب الشرقية فيبلغ80مدير مدرسة، )

بالنسبة لعينة الدراسة أما  .م2021-2020( مدير مساعد وفق بيانات العام الدراسي 63مدرسة، )

 (.3ل رقم )فيوضحها اجلدو

 ( توزيع عينة الدراسة على متغريات الدراسة3)جدول 

 النسبة املئوية العدد الفئة املتغريات

 اجلنس

 %33.3 36 ذكر

 66.7% 72 أنثى

 100% 108 اجملموع

 الوظيفة احلالية

 38% 41 معلم اول

 %39.8 43 مدير مدرسة

 %22.2 24 مدير مساعد

 %100 108 اجملموع

 لعلمياملؤهل ا

 %91.7 99 بكالوريوس فأقل

 %8.3 9 دراسات عليا

 %100 108 اجملموع

 سنوات اخلربة
 %9.3 10 سنوات فأقل10

11-15 36 33.3% 
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 %57.4 62 سنة فأكثر 16

 %100 108 اجملموع

 احملافظة التعليمية

 %30.6 33 مشال الشرقية

 %69.4 75 جنوب الشرقية

 %100 108 اجملموع

 %28.7 31 (4-1) احللقة األوىل لة الدراسيةاملرح

 %41.7 45 (10-5) احللقة الثانية

 %29.6 32 (12-11) ما بعد األساسي

 %100 108 اجملموع
 

مت تصميم استبانة الدراسة لقياس أسباب عزوف الكادر اإلداري  الدراسة وصدقها وثباتها:أدوات 

وأثر ذلك يف تطوير األداء املدرسي من وجهة نظر الكادر  اإلشرافيةوالتدريسي باملدارس عن الوظائف 

وكذلك الرجوع إىل   ؛ 2019) اليعربي،وذلك بالرجوع إىل جمموعة من الدراسات منها دراسة  ،نفسه.

وبعد أن  ( فقرة ،30األدب النظري املتصل مبوضوع الدراسة وقد تضمنت االستبانة بصيغتها األولية )

وأعطي لكل فقرة وزن متدرج وفق  حملكمني مل يتم حذف أي فقرة،مت عرضها على جمموعة من ا

واشتـملت  (،، غري موافق بشدةحمايد، غري موافق موافق، ،بشدة )موافق اخلماسيمقياس ليكرت 

 (4وكل جمال حيوي عددا من الفقرات كما هو واضح يف جدول ) ( جماالت3)على  االستبانة
 

 ( أداة الدراسة وجماالتها4)جدول   

 عدد الفقرات اجملال م

 5 لوظائف اإلشرافيةا حنووالتدريسي واقع توجه الكادر اإلداري اجملال األول:  
 أسباب العزوف عن الوظائف اإلشرافيةاجملال الثاني:  

 6 األسباب اإلدارية 1

 5 األسباب الفنية 2

 5 األسباب الشخصية 3

 4 األسباب االجتماعية 4

 5 عزوف يف تطوير األداء املدرسيأثر ال اجملال الثالث: 

 30 اجملموع 
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مت عرض االستبانة على جمموعة من احملكمني من ذوي االختصاص يف اجملال  الصدق الظاهري:

الرتبوي بهدف احلكم على صالحية االستبانة للتطبيق يف البيئة العمانية، وحتديد سالمة الصياغة 

 صل إىل الصورة النهائية هلا.اللغوية، وبناء على آراء احملطمني، مت التو

قام الباحثان بتطبيق االستبانة على عينة استطالعية، مت اختيارها عشوائيا من  صدق االتساق الداخلي:

( فردًا، بغرض حساب مدى اتساق كل بند مع 35ومديري املدارس ومساعديهم، تتكون من ) املعلمني

. وقد أسفرت النتائج عن ارتباط موجب ودال جلميع ةالدراس أدواتثبات الدرجة الكلية للمجال التابع له 

مما يشري إىل اتسام االستبانة بدرجة مقبولة من التجانس الداخلي، )0.01)الفقرات عند مستوى داللة 

 (.5كما يوضحها اجلدول رقم)

  ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية جملال الذي تنتمي إليه ( معامالت 5)جدول 

 مستوى الداللة الرتباطمعامل ا الفقرة اجملال

واقع التوجه حنو 

  الوظائف اإلشرافية 

1 **.8200 0.000 

2 **.5880 0.000 

3 **.526 0 0.000 

4 **.652 0 0.000 

5 **.839 0 0.000 

أسباب اجملال الثاني: 

العزوف عن الوظائف 

 اإلشرافية

 األسباب اإلدارية .أ

6 **.812 0 0.000 

7 **.5320 0.000 

8 **.2840 0.000 

9 **.3220 0.000 

10 **.3970 0.000 

11 **.7310 0.000 

 0.000 8430.** 12 األسباب الفنية .ب

13 **.3250 0.000 

14 **.4420 0.000 

15 **.6400 0.000 

16 **0.736 0.000 

 0.000 9010.** 17 جـ. األسباب الشخصية

18 **.7560 0.000 

19 **.7260 0.000 

20 **.7840 0.000 

21 **.8940 0.000 

22 **.8090 0.000 
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 0.000 6270.** 23 د.  األسباب االجتماعية

24 **.7480 0.000 

25 **.9030 0.000 

أثر  اجملال الثالث:

العزوف يف تطوير األداء 

 املدرسي

26 **.7800 0.000 

27 **.4930 0.000 

28 **.5180 0.000 

29 **.6700 0.000 

30 **.8660 0.000 

مت حساب ثبات االستبانة على العينة االستطالعية حبساب معامل " كرونباخ ألفا " لكل  ثبات األداة:

( وهي قيم مقبولة وعالية مما 0.925)جمال على حدة؛ فقد بلغ معامل الثبات جلميع جماالت الدراسة 

 (.6و ما يوضحه جدول رقم )يعين متتع جماالت الدراسة بدرجة مناسبة من الثبات وه
 ( قيم معامل الثبات" كرونباخ ألفا" جملاالت أداة الدراسة6)جدول 

اجملال 

  

عدد 

 الفقرات 

 معامل ثبات كرونباخ ألفا

واقع توجه الكادر اإلداري والتدريسي  اجملال األول:

 حنو الوظائف اإلشرافية
5 0.821 

 0.773 6 األسباب اإلدارية

 0.758 5 األسباب الفنية

 0.911 5 األسباب الشخصية

 0.822 4 األسباب االجتماعية

 0.893 20 أسباب العزوف عن الوظائف اإلشرافية اجملال الثاني:

 0.841 5 أثر العزوف يف تطوير األداء املدرسي اجملال الثالث:

 0.925 30 مجيع اجملاالت
 

الحنرافات املعيارية والرتب والدرجة وحتليل مت استخدام املتوسطات احلسابية وا املعاجلة اإلحصائية:

الختبار الفروق اإلحصائية بني متوسطات فئات املتغريات ( One Way ANOVA)التباين األحادي 

( وإذا ظهرت فروق ذات داللة احملافظة التعليمية واخلربة واملرحلة الدراسيةألكثر من فئتني )كمتغري 

الختبار الفروق ( T-Test)( للمقارنات البعدية. اختبارScheffe (إحصائية سيتم اختبار أسلوب شيفيه
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(. ومعادلة كرونباخ ألفا واملؤهل العلمي واحملتفظة التعليمية بني العينات الثنائية املستقلة )اجلنس

Chronbach Alpha)) إلجياد الثبات. 

 اتبعت الدراسة اخلطوات اإلجرائية اآلتية: إجراءات الدراسة:
تها النهائية واستخراج الصدق والثبات، بعد عرضها على عدد من احملكمني للتعديل بناء األداة بصور .1

 عليها وتطويرها لغايات حتقيق أهداف الدراسة

 بالطريقة العشوائية الطبقية.  عينة الدراسةاختيار  .2
على أفراد عينة الدراسة وطلب منهم تعبئة االستبانات بدقة  اإللكرتونية توزيع االستبانات .3

 ية.وموضوع

مت توزيع األداة للمستجيبني مع إعطائهم فرصة كافية لإلجابة، واستغرق توزيع االستبانات ومجعها 

( 350( استبانة من إمجالي )108واليت بلغ عددها ) %(30.86). وكانت نسبة االسرتجاع أيام( 10)

 استبانة.

( واستخراج النتائج بناًء SPSS) حتليل البيانات إحصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 . ومناقشتها وتقديم التوصيات واملقرتحات على أسئلة الدراسة

تقسيم مستوى أسباب عزوف الكادر  مت املعيار املستخدم للحكم على استجابات عينة الدراسة:

جهة نظر اإلداري والتدريسي باملدارس عن الوظائف اإلشرافية وأثر ذلك يف تطوير األداء املدرسي من و

بناء على متوسطات االستجابات  حيث دجمت إىل ثالثة مستويات، مستويات مخسة نفسه، إىلالكادر 

 (.7السلم التصنيفي يف تفسري نتائجه، كما هو موضح يف اجلدول ) الباحثانوقد استخدم 

 درجة التقدير احلسابي املتوسط

 منخفضة 1-2.33
 متوسطة 2.34 – 3.67

 كبرية 3.68   - 5
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 :النتائج ومناقشتها وتفسريها

واقع توجه الكادر اإلداري  ما“النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول والذي ينص على أواًل: 

لإلجابة عن هذا  ؟"يةفوظائف اإلشراأول( حنو المعلم -مدير مساعد-والتدريسي باملدارس )مدير

لواقع توجد الكادر ملعيارية، ومت حتديد الرتبة السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات ا

لكل فقرة من فقرات هذا اجملال، واجلدول من وجهة نظرهم  التدريسي واإلداري للوظائف اإلشرافية

 ( يوضح ذلك.8رقم )

لواقع توجه الكادر اإلداري املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، وحتديد الرتبة ( 8جدول )

  الوظائف اإلشرافيةوالتدريسي حنو 

 مستوى الدرجة الرتبة ياملعيار االحنراف املتوسط احلسابي الفقرة م

القبول مبهنة اإلشراف  1

يعين مشاكل وأعباء 

 أكثر يف العمل.

3.88 1.07 
 كبرية 3

كثري من زمالئي  2

نصحين بعدم قبول 

 مهنة اإلشراف ملتاعبها

3.56 1.18 
 كبرية 5

وجود زمالء سابقني   3

موا ملهنة اإلشراف تقد

 ويعانون من مشاكلها

3.75 1.02 
 كبرية 4

مهنة اإلشراف يف  4

صورتها احلالية غري 

 مشجعة لي

4.05 0.97 
 كبرية 1

مهنة اإلشراف مهنة ال  5

يرغب بها الكثري من 

 زمالء العمل

3.98 1.13 
 كبرية 2

 1.07 3.84 الدرجة الكلية 
 كبرية 

-مدير مساعد-واقع توجه الكادر اإلداري والتدريسي باملدارس )مدير أن مستوى (8)اجلدول يالحظ من 

( 3.84)درجة كبرية، إذ بلغ املتوسط احلسابي للدرجة الكلية ب كان اإلشرافيةمعلم أول( للوظائف 

، وجاءت مجيع فقرات هذا اجملال باملستوى املرتفع، إذا تراوحت املتوسطات (1.07)واحنراف معياري
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مهنة اإلشراف يف صورتها احلالية غري مشجعة  "أظهرت نتائج الدراسة أنو،  (4.05-3.56)احلسابية بني 

مهنة اإلشراف مهنة ال يرغب  "أن بينما دلت النتائج على .) 4.05)مبتوسط حسابي بدرجة كبرية جاء" لي

اجلدول هو موضح يف  كما) 3.98)مبتوسط حسابي  كبريةجاءت بدرجة " بها الكثري من زمالء العمل

ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل رفض الكادر اإلداري والتدريسي باملدارس التوجه حنو الوظائف  .)8)

اإلشرافية بدرجة كبرية نظرا إىل األعباء والضغوط الوظيفية اليت يعاني منها املعلمون حاليا، وجاءت 

ة كبرية مبتوسط حسابي " بدرج وجود زمالء سابقني تقدموا ملهنة اإلشراف ويعانون من مشاكلها“فقرة 

 جاء بدرجة كبرية " كثري من زمالئي نصحين بعدم قبول مهنة اإلشراف ملتاعبهاوجاءت فقرة"  (.3.75)
أن املشرفني الرتبويني أنفسهم هم سبب كبري يف  هذه النتيجة إىل وتعزى (،3.56)مبتوسط حسابي 

لرتبوي عن طبيعة ومشكالت وحتديات عزوف املعلمني وذلك للصورة السلبية اليت ينقلونها للميدان ا

( واليت أظهرت أن درجة عزوف 2019وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة الدحياني) العمل اإلشرايف،

 املعلمني عن الوظائف اإلشرافية كانت مرتفعة.

والذي ينص على: " هل توجد فروق ذات داللة  الثانيالنتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال ثانيا: 

معلم -مدير مساعد-واقع توجه الكادر اإلداري والتدريسي باملدارس )مدير يف (0.05αصائية عند )إح

ية ُتعزى ملتغريات )اجلنس، الوظيفة احلالية، املؤهل العلمي، اخلربة يف العمل فاإلشرا حنو الوظائفأول( 

متغري من متغريات الدراسة وقد مت تناول نتائج كل  املرحلة الدراسية(؟"احلالي، احملافظة التعليمية، 

 على النحو التالي:
 علىاالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد الدراسة ومت حساب املتوسطات احلسابية  متغري اجلنس: .أ

 كما مت استخدام اختبار  واقع توجه الكادر اإلداري والتدريسي حنو الوظائف اإلشرافية،

(T-Test)  يبني ذلك. (9) رقم ملتغري اجلنس، واجلدوللعينتني مستقلتني لفحص الفروق تبعًا 

 اإلشرافية( نتائج اختبار)ت( للفروق يف واقع توجه الكادر اإلداري والتدريسي حنو الوظائف 9) جدول

 ملتغري اجلنستبعًا 

( 0.05( إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )أقل من 9تشري النتائج يف اجلدول )

 .تبعًا ملتغري اجلنس اإلشرافيةيف واقع توجه الكادر اإلداري والتدريسي حنو الوظائف 

 العدد اجلنس اجملال
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 قيمة ت

 

مستوى 

 الداللة

واقع توجه الكادر 

دريسي اإلداري والت

حنو الوظائف 

 اإلشرافية

 1.05 3.92 36 ذكر

0.103- 0.912 

 0.84 3.94 72 أنثى
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على  مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد الدراسة ل العلمي:املؤهب. 

( T-Test)كما مت استخدام اختبار  ،اإلشرافيةواقع توجه الكادر اإلداري والتدريسي حنو الوظائف 

 .( يبني ذلك10لعينتني مستقلتني لفحص الفروق تبعًا ملتغري املؤهل العلمي، واجلدول رقم )

نتائج اختبار)ت( للفروق يف متوسطات واقع توجه الكادر اإلداري والتدريسي حنو  (10) جدول

 .ملتغري املؤهل العلميتبعًا  اإلشرافيةالوظائف 

 اجملال
املؤهل 

 العلمي
 العدد

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 قيمة ت

 

مستوى 

 الداللة

واقع توجـــــــه الكـــــــادر 

ــي حنو  اإلداري والتدريســـ

 اإلشرافيةوظائف ال

بكالوريوس 

 فأقل
99 3.89 0.93 

1.388- 0.093 
دراسات 

 عليا
9 4.33 0.66 

( 0.05( إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )أقل من 10تشري النتائج يف اجلدول )

 .علمياملؤهل التبعًا ملتغري  اإلشرافيةيف واقع توجه الكادر اإلداري والتدريسي حنو الوظائف 

مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد الدراسة على  :ج. الوظيفة احلالية

، واجلدول الوظيفة احلالية، تبعًا ملتغري اإلشرافيةواقع توجه الكادر اإلداري والتدريسي حنو الوظائف 

 ( يبني ذلك.11)رقم 

املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على واقع توجه  ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات11جدول )

 .الوظيفة احلاليةملتغري  اإلشرافية بعد تبعًاالكادر اإلداري والتدريسي حنو الوظائف 

 االحنراف املعياري املتوسط احلسابي العدد الوظيفة اجملال

واقع توجه 

الكادر اإلداري 

والتدريسي حنو 

الوظائف 

  اإلشرافية

 0.16 3.91 41 معلم أول

 0.20 3.87 24 مساعد مدير

 0.79 3.97 43 مدير مدرسة

 0.91 3.93 108 اجملموع
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( وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد على واقع توجه 11يالحظ من اجلدول )  

مت تطبيق حتليل  الية،احلبعد تبعًا ملتغري الوظيفة  اإلشرافيةالكادر اإلداري والتدريسي حنو الوظائف 

اجلدول ، وجاءت نتائج حتليل التباين على النحو الذي يوضحه (One Way ANOVA)األحادي التباين 

(12.) 

واقع توجه على ( حتليل التباين األحادي للفروق بني متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة 12جدول )

 تبعًا ملتغري الوظيفة احلالية.بعد  اإلشرافيةالكادر اإلداري والتدريسي حنو الوظائف 

 مصدر التباين اجملال
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 0.088 2 0.176 بني اجملموعات أدوار املدرسة

 0.848 105 89.053 داخل اجملموعات 0.901 0.104

  107 89.229 اجملموع

 0.05توى داللة أقل من الفرق دال إحصائيًا عند مس*

وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد على ( إىل عدم 12)تشري نتائج اجلدول   

 .بعد تبعًا ملتغري الوظيفة احلالية اإلشرافيةواقع توجه الكادر اإلداري والتدريسي حنو الوظائف 

فات املعيارية إلجابات أفراد الدراسة على مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرا :د. سنوات اخلربة

، واجلدول سنوات اخلربة، تبعًا ملتغري اإلشرافيةواقع توجه الكادر اإلداري والتدريسي حنو الوظائف 

 يبني ذلك. (13رقم )

( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على واقع توجه 13جدول )

 .سنوات اخلربةملتغري  اإلشرافية بعد تبعًاري والتدريسي حنو الوظائف الكادر اإلدا

 االحنراف املعياري املتوسط احلسابي العدد اخلربة اجملال

التوجهههههههههههههه واقع 

لههههلههههوظههههههههههههههههههائههههف  

 اإلشرافية

 0.72 4.25 10 سنوات فأقل 10

11-15 36 3.80 0.96 

 0.91 3.95 62 سنة فأكثر 16

 0.91 3.93 108 اجملموع
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( وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد على واقع توجه 13حظ من اجلدول )يال  

مت تطبيق حتليل  احلالية،بعد تبعًا ملتغري الوظيفة  اإلشرافيةالكادر اإلداري والتدريسي حنو الوظائف 

اجلدول يوضحه  ، وجاءت نتائج حتليل التباين على النحو الذي(One Way ANOVA)األحادي التباين 

(14.) 

واقع توجه على ( حتليل التباين األحادي للفروق بني متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة 14جدول )

 بعد تبعًا ملتغري الوظيفة احلالية. اإلشرافيةالكادر اإلداري والتدريسي حنو الوظائف 

جمموع  مصدر التباين  اجملال

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ف

مستوى 

 الداللة

واقع 

التوجه 

للوظائف 

 اإلشرافية

 0.805 2 1.610 بني اجملموعات

0.965 0.384 
 105 87.619 داخل اجملموعات

0.834 
 107 89.229 اجملموع

 0.05الفرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من *

توسطات احلسابية إلجابات أفراد وجود فروق ظاهرية بني امل( إىل عدم 14)تشري نتائج اجلدول  

 سنوات اخلربة.بعد تبعًا ملتغري  اإلشرافيةعلى واقع توجه الكادر اإلداري والتدريسي حنو الوظائف 

مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد الدراسة على  ه. املرحلة الدراسية:

، واجلدول املرحلة الدراسية، تبعًا ملتغري اإلشرافيةو الوظائف واقع توجه الكادر اإلداري والتدريسي حن

 يبني ذلك. (15رقم )
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( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على واقع توجه 15جدول )

 املرحلة الدراسيةملتغري  اإلشرافية بعد تبعًاالكادر اإلداري والتدريسي حنو الوظائف 

 املتوسط احلسابي العدد الوظيفة اجملال
االحنراف 

 املعياري

واقع التوجه 

للوظائف 

 اإلشرافية

 0.80 3.81 31 (4-1)احللقة األوىل 

 0.83 4.09 45 (10-5)احللقة الثانية 

 ما بعد األساسي 

(11-12) 
32 3.83 1.09 

 0.87 3.93 108 اجملموع

رية بني املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد على واقع ( وجود فروق ظاه15يالحظ من اجلدول )  

مت تطبيق  املرحلة الدراسية،بعد تبعًا ملتغري  اإلشرافيةتوجه الكادر اإلداري والتدريسي حنو الوظائف 

وجاءت نتائج حتليل التباين على النحو الذي يوضحه (، One Way ANOVA)األحادي حتليل التباين 

 (.16)اجلدول 

واقع توجه على ليل التباين األحادي للفروق بني متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة ( حت16جدول )

 املرحلة الدراسيةبعد تبعًا ملتغري  اإلشرافيةالكادر اإلداري والتدريسي حنو الوظائف 

مصدر  اجملال

 التباين 

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ف

مستوى 

 الداللة

واقع 

جه التو

للوظائف 

 اإلشرافية

بني 

 اجملموعات

1.941 2 0.971 

داخل  0.315 1.168

 اجملموعات

87.288 105 

0.831 

 107 89.229 اجملموع

 0.05الفرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة أقل من *

على  وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد( إىل عدم 16تشري نتائج اجلدول )  

 املرحلة الدراسية.بعد تبعًا ملتغري  اإلشرافيةواقع توجه الكادر اإلداري والتدريسي حنو الوظائف 
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االحنرافات املعيارية إلجابات أفراد ومت حساب املتوسطات احلسابية  :احملافظة التعليمية و. متغري

كما مت استخدام اختبار  ة،واقع توجه الكادر اإلداري والتدريسي حنو الوظائف اإلشرافي علىالدراسة 

(T-Test)  يبني ذلك. (17) رقم ، واجلدولاحملافظة التعليميةلعينتني مستقلتني لفحص الفروق تبعًا ملتغري 

 اإلشرافيةنتائج اختبار)ت( للفروق يف واقع توجه الكادر اإلداري والتدريسي حنو الوظائف  (17) جدول

 احملافظة التعليمية ملتغري تبعًا

( 0.05ة إحصائية عند مستوى )أقل من ( إىل عدم وجود فروق ذات دالل17تشري النتائج يف اجلدول )     

احملافظة التعليمية.  وتتفق تبعًا ملتغري  اإلشرافيةيف واقع توجه الكادر اإلداري والتدريسي حنو الوظائف 

فروق دالة إحصائيًا تعزى إىل  وجود بعدم(  فقد توصلت 2019هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الدحياني)

لوظيفة واملؤهل العلمي وسنوات اخلربة واملرحلة الدراسية(، وذلك فيما املتغريات الدميغرافية) اجلنس وا

 يتعلق بأسباب العزوف.

 

والذي ينص على " ما أسباب العزوف عن الرتشح للوظائف  الثالثالنتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال 

 ةلإلجاب (؟لم أولمع-مدير مساعد-اإلشرافية من وجهة نظر الكادر اإلداري والتدريسي باملدارس )مدير

لألسباب عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، ومت حتديد الرتبة 

( يبني 18)ولكل جمال من جماالت أداة الدراسة. واجلدول  العزوف عن الرتشح للوظائف اإلشرافية،

 ذلك.

 

 العدد حملافظةا اجملال
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 ت

 

مستوى 

 الداللة

واقع توجه الكادر اإلداري 

والتدريسي حنو الوظائف 

 اإلشرافية

مشال 

 الشرقية
33 4.01 1.11 

0.637 0.526 

جنوب 

 الشرقية
75 3.94 0.82 
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العزوف عن الرتشح للوظائف  بة ألسبابوالرت( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 18)جدول 

 اإلشرافية من وجهة نظر الكادر اإلداري والتدريسي باملدارس ولكل جمال من جماالت أداة الدراسة

 اجملال الرقم
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتبة

مستوى 

درجة 

 العزوف

 كبرية 1 0.87 3.77 األسباب اإلدارية 1

 كبرية 2 0.82 3.75 األسباب الفنية 2

 متوسطة 4 1.14 2.94 األسباب الشخصية 3

 متوسطة 3 0.98 3.67 األسباب االجتماعية 4

 متوسطة  0.95 3.53 الدرجة الكلية 

أسباب العزوف عن الرتشح للوظائف اإلشرافية من  درجة توافر( أن مستوى 18يتبني من اجلدول )

، متوسطةكان بدرجة (  معلم أول-مدير مساعد-)مديروجهة نظر الكادر اإلداري والتدريسي باملدارس 

، وجاء يف الرتبة األوىل (0.95) باحنراف معياري (3.53)إذ بلغ املتوسط احلسابي للدرجة الكلية 

، ويف الرتبة ةكبريدرجة ومبستوى  (0.87)واحنراف معياري ( 3.77)مبتوسط حسابي األسباب اإلدارية

، درجة كبريةومبستوى  (0.82)واحنراف معياري ( 3.75)سط حسابي مبتو األسباب الفنيةالثانية جاءت 

وتتفق   (.1.14)واحنراف معياري  (2.94)مبتوسط حسابي  األسباب الشخصيةوجاء يف الرتبة األخرية 

( واليت أظهرت نتيجتها ان األسباب الشخصية 2016)نتيجة هذه الدراسة مع دراسة الشمراني وآخرون 

( يف ترتيب أسباب 2019ختتلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة الدحياني )جاءت بدرجة متوسطة، و

الفنية واإلدارية والشخصية واالجتماعية(. ودراسة )العزوف عن الوظائف اإلشرافية وهي بالرتتيب 

( اليت أظهرت نتيجتها أن األسباب االجتماعية جاءت بدرجة قليلة. ودراسة 2016)الشمراني وآخرون 

( 2019اليت أظهرت نتيجتها أن األسباب االجتماعية جاءت بدرجة عالية. ودراسة هبة)( 2019اليعربي)

 اليت أظهرت أن أسباب العزوف لدى املعلمني جاء بدرجة عالية.

لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية،  :األسباب اإلدارية .1

الرتشح للوظائف اإلشرافية من وجهة نظر الكادر اإلداري ومت حتديد الرتبة أسباب العزوف عن 

 .يوضح ذلك (19)والتدريسي باملدارس لكل فقرة من فقرات هذا اجملال، واجلدول رقم 
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الكادر لألسباب اإلدارية للعزوف  والرتبةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية،  (19جدول )

 يةاإلشراف عن الوظائفاإلداري والتدريسي 

 الفقرة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتبة

مستوى 

درجة 

 العزوف

زيادة عدد سنوات اخلربة أحد أسباب العزوف عن  6

 6 1.21 3.27 الوظائف اإلشرافية
 متوسطة

الشروط اإلدارية للقبول وراء العزوف عن  7

 الوظائف اإلشرافية
3.55 1.23 5 

 متوسطة

 تطبيقها،ية ومتطلبات كثرة املستجدات الرتبو 8

 مثل اجلودة وتطوير األداء
4.15 0.92 4 

 كبرية

ضغوطات العمل، وتعدد اجلهات املتعامل معها  9

 3 0.97 4.17 داخل املدرسة
 كبرية

 كبرية 2 0.98 4.18 كثرة املهام اإلدارية والفنية اليت تتطلبها الوظيفة 10

لوظيفة الدرجة املالية للمرتشح ال تتناسب مع نوع ا 11

 اإلشرافية
4.27 1.04 1 

 كبرية

 1.06 3.93 البعد الكلي 
 كبرية 

عن الرتشح للوظائف  اإلدارية أسباب العزوف درجة توافرأن مستوى  (19)اجلدول يالحظ من 

كبرية، إذ بلغ بدرجة اإلشرافية من وجهة نظر الكادر اإلداري والتدريسي باملدارس كان مبستوى 

، وجاءت مجيع فقرات هذا اجملال (1.06)معياري واحنراف  (3.93)ة الكلية املتوسط احلسابي للدرج

، دّلت نتائج الدراسة  (4.27-3.27)املرتفع، إذا تراوحت املتوسطات احلسابية بني املتوسط وباملستوى 

اليت كثرة املهام اإلدارية والفنية و الدرجة املالية للمرتشح ال تتناسب مع نوع الوظيفة اإلشرافيةأن على 

أن   ؛ مما يدل على (19)هو موضح يف اجلدول رقم  كان بدرجة كبرية كما  تتطلبها الوظيفة

املسؤوليات امللقاة على عاتق   الكادر اإلشرايف كبرية مقارنة بالعاملني يف املدرسة واالنشغال الذهين 

الدخول ملهنة اإلشراف. اإلعداد املهين قبل  فيف العمل الذي يستمر إىل خارج وقت الدوام الرمسي. وضع

عدد سنوات اخلربة أحد  اإلشرافية وزيادةاإلدارية للقبول وراء العزوف عن الوظائف  بينما جاءت الشروط

اإلشرافية بدرجة متوسطة، ويعزوا الباحثان هذه النتيجة إىل الشروط أسباب العزوف عن الوظائف 

ر اإلداري والتدريسي للتقدم للوظائف اإلشرافية. اإلدارية املعلنة وغري املعلنة اليت حتد من رغبة الكاد
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( واليت أظهرت نتائجها أن من أسباب العزوف 2017)وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة هوهنر وريفر 

عن الوظائف اإلشرافية ضعف اإلعداد املهين قبل الدخول ملهنة اإلشراف، وصعوبة التكيف مع أعباء 

( واليت أظهرت نتائجها أن أسباب عزوف 2019ع دراسة الدحياني )ومتطلبات العمل اجلديد. وتتفق م

 املعلمني اإلدارية عن والوظائف اإلشرافية جاءت بدرجة مرتفعة.

لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، ومت  :. األسباب الفنية2

اإلشرافية من وجهة نظر الكادر اإلداري والتدريسي حتديد الرتبة أسباب العزوف عن الرتشح للوظائف 

 .يوضح ذلك (20)باملدارس لكل فقرة من فقرات هذا اجملال، واجلدول رقم 

الكادر اإلداري لألسباب الفنية للعزوف  والرتبة( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، 20)جدول 

 اإلشرافية عن الوظائفوالتدريسي 

 الفقرة م
ط املتوس

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتبة

مستوى 

 الدرجة

ال يتناسب مع نوع الوظيفة للمرتشح املؤهل العلمي  12

 اإلشرافية

3.19 1.15 
5 

 متوسطة

اشرتاط التدريب يف مقر املعهد التخصصي  13

 للمعلمني مبسقط

3.56 1.08 
3 

 متوسطة

إعداد  شانهاقصور برامج التدريب اليت من  14

 ظيفة اإلشرافيةاملوظف للو

3.61 1.16 
4 

 متوسطة

املنهج املستجدات الدائمة يف املناهج وتوزيع  15

 خاصة باملعلم()

3.79 1.12 
2 

 كبرية

 0.91 4.31 قلة املوارد املالية والدعم املالي للوظيفة اإلشرافية 16
1 

 كبرية

 1.08 3.69 البعد الكلي 
 

 كبرية

عن الرتشح للوظائف  الفنية أسباب العزوف وافردرجة تأن مستوى  (20)اجلدول يالحظ من 

كبرية، إذ بلغ بدرجة كان مبستوى  اإلشرافية من وجهة نظر الكادر اإلداري والتدريسي باملدارس

، وجاءت مجيع فقرات هذا اجملال (1.08)معياري واحنراف  (3.69)املتوسط احلسابي للدرجة الكلية 

، دّلت نتائج الدراسة  (4.31-3.19)املتوسطات احلسابية بني املرتفع، إذا تراوحت املتوسط وباملستوى 

املستجدات الدائمة يف املناهج وتوزيع املنهج  قلة املوارد املالية والدعم املالي للوظيفة اإلشرافيةأن على 

؛ مما يدل على ضعف احلوافز (20)هو موضح يف اجلدول رقم  كان بدرجة كبرية كما)خاصة باملعلم( 
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 تتفق وعظم مسؤولياته وتعدد مهامه الوظيفية. ويف ظل غياب نظام املكافآت واحلوافز الذي املادية اليت

إعداد  شانهاقصور برامج التدريب اليت من يتناسب مع ما يبذله املدير واملساعد من جهد. بينما جاء

بدرجة  ةال يتناسب مع نوع الوظيفة اإلشرافيللمرتشح العلمي  واملؤهل املوظف للوظيفة اإلشرافية

متوسطة، ويعزوا الباحثان هذه النتيجة إىل قصور برامج التدريب واإلعداد املهين وتركيزها على اجلانب 

النظري بشكل كبري. وكذلك غياب التفاعل احلقيقي بني املدرب واملتدرب يف الربنامج التدرييب حيث 

( 2019دراسة الدحياني ).  وتتفق مع 19-يقتصر على التدريب عن بعد خصوصا يف ظل جائحة كوفيد

 واليت أظهرت نتائجها أن أسباب عزوف املعلمني الفنية عن والوظائف اإلشرافية جاءت بدرجة مرتفعة.
 

لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، : األسباب الشخصية .2

افية من وجهة نظر الكادر اإلداري ومت حتديد الرتبة أسباب العزوف عن الرتشح للوظائف اإلشر

 .يوضح ذلك (21)والتدريسي باملدارس لكل فقرة من فقرات هذا اجملال، واجلدول رقم 
 

الكادر لألسباب الشخصية للعزوف  والرتبة( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، 21)جدول 

 اإلشرافية عن الوظائفاإلداري والتدريسي 

 الفقرة م
املتوسط 

 حلسابيا

االحنراف 

 املعياري
 الرتبة

مستوى 

درجة 

 العزوف

 متوسطة 4 1.30 2.85 اخلوف من الفشل بالعمل بوظيفة جديدة 17

الشخصية غري القوية واخلوف من مواجهة  18

 شخصيات خمتلفة
 متوسطة 5 1.23 2.82

 متوسطة 2 1.31 2.94 اجلهل باللوائح واألنظمة وعدم اإلملام بها 19

 متوسطة 3 1.29 2.86  درة على حتمل املسؤوليةقلة الق 20

اإلحساس بعدم القدرة على مواكبة املستجدات  21

 الرتبوية والتجديد
 متوسطة 1 1.25 3.02

 متوسطة  1.28 2.90 البعد الكلي 
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عن الرتشح  الشخصية أسباب العزوف درجة توافرأن مستوى  (21)اجلدول يالحظ من 

 بدرجة متوسطةكان مبستوى  نظر الكادر اإلداري والتدريسي باملدارس للوظائف اإلشرافية من وجهة

، وجاءت مجيع فقرات هذا (1.28)معياري واحنراف  (2.90)إذ بلغ املتوسط احلسابي للدرجة الكلية 

، دّلت نتائج الدراسة  (3.02-2.82)إذا تراوحت املتوسطات احلسابية بني املتوسط ، اجملال باملستوى 

اجلهل باللوائح واألنظمة وعدم و  القدرة على مواكبة املستجدات الرتبوية والتجديد اإلحساس بعدم

على أن عينة   ؛ مما يدل(21)هو موضح يف اجلدول رقم  كان بدرجة كبرية كما ،اإلملام بها

الدراسة لديهم قناعة بعدم قدرتهم على مواكبة املستجدات الرتبوية حيث متثل هذه املستجدات 

 يا  وفنيا ومعرفيا للوظائف اإلشرافية. كما مصدرا تنظيم

أن االطالع على اللوائح واألنظمة تعد مطلبا مهما للوظائف االشرافية. وتتفق مع نتيجة دراسة الشمراني 

( واليت أظهرت أن أسباب العزوف الشخصية عن الوظائف اإلشرافية داء بدرجة 2016وآخرون )

( والالتي أظهرت نتائجها 2019( ودراسة اليعربي)2019ي )متوسطة، بينما وختتلف مع دراسة الدحيان

 أن أسباب عزوف املعلمني الشخصية عن والوظائف اإلشرافية جاءت بدرجة عالية.

لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، : . األسباب االجتماعية4

ح للوظائف اإلشرافية من وجهة نظر الكادر اإلداري ومت حتديد الرتبة أسباب العزوف عن الرتش

 .يوضح ذلك (22)والتدريسي باملدارس لكل فقرة من فقرات هذا اجملال، واجلدول رقم 

الكادر لألسباب االجتماعية للعزوف  والرتبةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية،  (22جدول )

 اإلشرافية عن الوظائفاإلداري والتدريسي 

 الفقرة م
املتوسط 

 احلسابي
 

االحنراف 

 املعياري
 الرتبة

مستوى 

 الدرجة

تدني مستوى الدعم اجملتمعي والشراكة  22

 اجملتمعية للمدرسة

4.05  0.96 
1 

 كبرية

حتمية التغيري يف عالقات العمل باختاذها طابع  23

 رمسي

3.83  0.94 
2 

 كبرية

األسرية وعدم القدرة التقصري يف الواجبات  24

 لى التوازنع

3.57  1.24 
3 

 متوسطة

واألسرة  والعالقات االجتماعيةتدخل املعارف  25

 يف شؤون العمل

3.30  1.31 
4 

 متوسطة

 كبرية  1.11  3.69 البعد الكلي 
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عن الرتشح للوظائف  االجتماعية أسباب العزوف درجة توافرأن مستوى  (22)اجلدول يالحظ من 

إذ بلغ املتوسط  بدرجة كبريةكان مبستوى  اإلداري والتدريسي باملدارساإلشرافية من وجهة نظر الكادر 

، وجاءت مجيع فقرات هذا اجملال باملستوى (1.11)معياري واحنراف  (3.69)احلسابي للدرجة الكلية 

، دّلت نتائج الدراسة تدني  (4.05-3.30)إذا تراوحت املتوسطات احلسابية بني املتوسط والكبري ، 

و حتمية التغيري يف عالقات العمل باختاذها طابع  اجملتمعي والشراكة اجملتمعية للمدرسةمستوى الدعم 

تعزى هذه النتيجة إىل عدم  ؛ مما قد(22)هو موضح يف اجلدول رقم  رمسي و كان بدرجة كبرية كما

سيا نف دعماوجود خطة واضحة للتحول الوظيفي من التدريس اىل الوظيفة االشرافية، اليت تتطلب عادة 

، سواء من وزارة الرتبية واملسئولني فيها، أو من اجملتمع احمليط املستفيد من نتائج أعمال القيادة ومعنويا

(  ودراسة 2019، وتتفق  نتيجة هذه الدراسة مع  الدحياني )اجلديدة يف الوظائف اإلشرافية

ة عن والوظائف اإلشرافية ( والالتي أظهرت نتائجها أن أسباب عزوف املعلمني االجتماعي2019اليعربي)

( واليت أظهرت نتيجتها أن 2016)جاءت بدرجة عالية. بينما ختتلف مه نتيجة دراسة الشمراني وآخرون 

 أسباب العزوف االجتماعية جاءت بدرجة قليلة.

والذي ينص على: " هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  الرابعالنتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال 

(0.05α بني متوسطات أفراد الدراسة حول أسباب العزوف للوظائف اإلشرافية ميكن أن تعزى )

للمتغريات التالية" اجلنس، الوظيفة احلالية، املؤهل العلمي، اخلربة يف العمل احلالي، املرحلة الدراسية، 

 و التالي:وقد مت تناول نتائج كل متغري من متغريات الدراسة على النح " احملافظة التعليمية؟
( ألثر كل من اجلنس والوظيفة واملؤهل العلمي MANOVA)( حتليل التباين املتعدد 23جدول )

 واخلربة واملرحلة التعليمية ألسباب عزوف املعلمني عن الوظائف اإلشرافية

املتغري 

 املستقل
 املتغريات التابعة

جمموع 

 املربعات

درجة 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة "ف"

مستوى 

 لةالدال

 *0170. 6.051 3.389 1 3.389 األسباب اإلدارية اجلنس

 5730. 3200. 1920. 1 1920. األسباب الفنية

 6130. 2590. 2070. 1 2070. األسباب الشخصية

 3110. 1.042 7350. 1 7350. األسباب االجتماعية

الدرجة الكلية 

 لألسباب العزوف
1.821 1 1.821 4.445 .0690 

 3110. 1.189 6660. 2 1.332 ألسباب اإلداريةا الوظيفة

 8260. 1910. 1150. 2 2290. األسباب الفنية

 *0030. 6.455 5.164 2 10.327 األسباب الشخصية
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 1060. 2.326 1.642 2 3.284 األسباب االجتماعية

الدرجة الكلية 

 لألسباب العزوف
2.074 2 1.037 2.532 .0880 

املؤهل 

 العلمي

 3000. 1.092 6110. 1 6110. ب اإلداريةاألسبا

 6450. 2140. 1280. 1 1280. األسباب الفنية

 4830. 498. 3980. 1 3980. األسباب الشخصية

 7060. 1440. 1020. 1 1020. األسباب االجتماعية

الدرجة الكلية 

 لألسباب العزوف
.3030 1 .3030 .7400 .3930 

 1220. 2.177 1.219 2 2.439 األسباب اإلدارية اخلربة

 8530. 1600. 0960. 2 1920. األسباب الفنية

 7580. 2780. 2220. 2 4450. األسباب الشخصية

 4800. 7430. 5250. 2 1.050 األسباب االجتماعية

الدرجة الكلية 

 لألسباب العزوف
1.663 2 .8310 2.030 .1400 

املرحلة 

 التعليمية

 *0070. 5.310 2.974 2 5.948 األسباب اإلدارية

 *0070. 5.337 3.199 2 6.399 األسباب الفنية

 1250. 2.150 1.720 2 3.440 األسباب الشخصية

 *0340. 3.578 2.526 2 5.053 األسباب االجتماعية

الدرجة الكلية 

 لألسباب العزوف
5.052 2 2.526 6.168 .0040* 

احملافظة 

 التعليمية

 2670. 1.256 7030. 1 7030. األسباب اإلدارية

 8580. 0320. 0190. 1 0190. األسباب الفنية

 *0520. 3.932 3.145 1 3.145 األسباب الشخصية

 9380. 0060. 0040. 1 0040. األسباب االجتماعية

الدرجة الكلية 

 لألسباب العزوف
.1490 1 .1490 .3640 .5480 

   5600. 62 34.729 األسباب اإلدارية اخلطأ

   6000. 62 37.170 األسباب الفنية
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   8000. 62 49.593 األسباب الشخصية

   7060. 62 43.774 األسباب االجتماعية

الدرجة الكلية 

 لألسباب العزوف
25.394 62 .4100   

    108 1615.000 األسباب اإلدارية اجملموع

    108 1590.500 األسباب الفنية

    108 1070.500 األسباب الشخصية

    108 1558.750 األسباب االجتماعية

الدرجة الكلية 

 لألسباب العزوف
1562.563 108    

 

 ( ما يلي:23)يتنب من اجلدول 

االحنرافات املعيارية إلجابات أفراد الدراسة حول ومت حساب املتوسطات احلسابية  متغري اجلنس: -

لعينتني  (T-Test)كما مت استخدام اختبار  اإلشرافية )اإلدارية(،أسباب العزوف للوظائف 

 يبني ذلك. (24) رقم مستقلتني لفحص الفروق تبعًا ملتغري اجلنس، واجلدول
 

حول أسباب العزوف متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة  نتائج اختبار)ت( للفروق يف (24) جدول

 ملتغري اجلنس اإلدارية تبعًا

 العدد اجلنس اجملال
 املتوسط

 ياحلساب

 االحنراف

 املعياري

 ت قيمة

 

 مستوى

 الداللة

األسباب 

 اإلدارية

 0.92 3.44 36 ذكر
-2.821 0.006 

 0.81 3.93 72 انثى

( يف 0.05( إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )أقل من 24تشري النتائج يف اجلدول )

 .جلنستبعًا ملتغري ا األسباب اإلدارية بني اجلنسني لصاحل اإلناث

 أسباب( يف 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )أقل من  ال توجد العلمي:املؤهل  -

 .املؤهل العلميتبعًا ملتغري  اإلشرافيةالوظائف العزوف عن 
الدراسة على االحنرافات املعيارية إلجابات أفراد ومت حساب املتوسطات احلسابية  :الوظيفة احلالية -

ولتحديد فيما  )األسباب الشخصية( تبعًا ملتغري الوظيفة احلالية، ظائف اإلشرافيةأسباب العزوف للو
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(، مت 0.05)أقل من مستوى  إذا كانت الفروق بني املتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

، وجاءت نتائج حتليل التباين على النحو الذي (One Way ANOVA)األحادي تطبيق حتليل التباين 

 (.25)رقم  اجلدوليوضحه 

على حتليل التباين األحادي للفروق بني متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة ( 25)جدول رقم 

 األسباب الشخصية للعزوف تبعا ملتغري الوظيفة احلالية

يف  (α ≥0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىعدم إىل  (25) تشري نتائج اجلدول رقم     

 يفة احلالية. أسباب العزوف الشخصية تبعا الوظإجابات أفراد عينة الدراسة على 

يف إجابات أفراد  (α ≥0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىال توجد  سنوات اخلربة: -

أسباب العزوف عن الوظائف اإلشرافية تبعا ملتغري سنوات اخلربة يف الدرجة عينة الدراسة على 

 الكلية، ويف مجيع اجملاالت.
يف  (α ≥0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى  ال توجد وجود فروق احملافظة التعليمية:متغري  -

 احملافظة التعليميةإجابات أفراد عينة الدراسة على أسباب العزوف عن الوظائف اإلشرافية تبعا ملتغري 

 يف الدرجة الكلية، ويف مجيع اجملاالت.

الدراسة االحنرافات املعيارية إلجابات أفراد ومت حساب املتوسطات احلسابية  :املرحلة الدراسية  -

 اإلشرافية )اإلدارية و الفنية و االجتماعية والدرجة الطلية لألسباب( للوظائفأسباب العزوف على 

ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بني املتوسطات ذات داللة إحصائية  تبعًا ملتغري املرحلة الدراسية،

 One Way)دي األحا(، مت تطبيق حتليل التباين 0.05)أقل من مستوى  عند مستوى داللة

ANOVA،) (.26)رقم  وجاءت نتائج حتليل التباين على النحو الذي يوضحه اجلدول 
 

 

 

 جملالا

 

 مصدر

 التباين

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ف

 مستوى

 الداللة

 

 األسباب الشخصية

 2.125 2 4.251 بني اجملموعات

1.643 

 

0.198 

 
 1.293 105 135.795 داخل اجملموعات

  107 140.046 اجملموع
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راسة على راد عينة الدحتليل التباين األحادي للفروق بني متوسطات إجابات أف( 26رقم)جدول 

 لة الدراسيةاملرح جماالت الدراسة، تبعا ملتغري

 جملالا  

 

 مصدر

 التباين 

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 ربعاتامل

قيمة 

 ف

 مستوى 

 الداللة

 األسباب اإلدارية

 

بني 

 اجملموعات
3.466 2 1.733 

2.341 

 

.1010 

 

داخل 

 اجملموعات
77.747 105 .7400 

  107 81.213 اجملموع

 

 األسباب الفنية

 

بني 

 اجملموعات
2.008 2 1.004 

1.512 

 

.2250 

 

داخل 

 اجملموعات
69.742 105 .6640 

  107 71.750 اجملموع

 

 األسباب الشخصية
بني 

 اجملموعات
2.144 2 1.072 

.816 

 

.4450 

 

داخل 

 اجملموعات
137.902 105 1.313 

  107 140.046 اجملموع
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بني  األسباب االجتماعية

 اجملموعات
3.709 2 1.855 

1.960 

 

.1460 

 
داخل 

 اجملموعات
99.372 105 .9460 

  107 103.081 موعاجمل

 الكلية الدرجة

بني 

 اجملموعات
3.478 2 1.739 

داخل  0640. 2.826

 اجملموعات
64.612 105 .6150 

  107 68.090 اجملموع

 

يف  (α ≥0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىعدم إىل  (26) تشري نتائج اجلدول رقم

األسباب  –)األسباب اإلدارية أسباب العزوف عن الوظائف اإلشرافية اسة على إجابات أفراد عينة الدر

ملتغري املرحلة الدراسية يف الدرجة الكلية،  األسباب االجتماعية( تبعا -األسباب الشخصية -الفنية

 ويف مجيع اجملاالت.
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 والذي ينص على: اخلامس: النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال خامسا

أثر ذو داللة إحصائية ألسباب العزوف عن الوظائف اإلشرافية على تطوير األداء املدرسي من " هل يوجد 

لإلجابة عن هذا السؤال  معلم أول(؟"-مدير مساعد-مدير)وجهة نظر الكادر اإلداري والتدريسي باملدارس 
 (.27تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول )

نتائج حتليل االحندار املتعدد لتأثري أسباب العزوف عن الوظائف اإلشرافية على تطوير  (27ول )جد

 األداء املدرسي من وجهة نظر الكادر اإلداري والتدريسي باملدارس

 B املتغريات املستقلة
اخلطأ 

 املعياري
Beta (tاحملسوبة ) 

مستوى 

 الداللة

 0.351 0.936- 0.088- 0.088 0.083- األسباب اإلدارية

 *0.007 2.773 0.277 0.100 0.278 األسباب الفنية

األسباب 

 الشخصية
0.058 0.060 0.080 0.956 0.341 

األسباب 

 االجتماعية
0.399 0.081 0.477 4.930 0.000* 

 -F= 20.606  –(R)=0.667  -(= 0.423  2(Adjusted R -)= 0.445  2(R
(Sig.) F= 0.000 

 

تطوير يتبني تأثري أبعاد املتغري املستقل )أسباب العزوف( يف ) 27(اردة يف جدول بقراءة النتائج الو

عند  (20.606)احملسوبة إىل معنوية النموذج، حيث بلغت  F كمتغري تابع. وتشري قيمة األداء املدرسي

(0.426) املعدل لنموذج االحندار التحديدمعامل وقد بلغ  (0.000)مستوى داللة 
2R Adjuster

 
أن  أي )

من التباين يف التوجه حنو  )%42.6)املتغريات املستقلة املتمثلة بأسباب العزوف )كمجموعة( تفسر 

. مما يعين أن منحنى االحندار جيد لوصف العالقة بني هذا املتغري واملتغريات تطوير األداء املدرسي

رتباط بني املتغريات املفسرة إىل قوة اال) 0.667)البالغ  R املستقلة. كما يشري معامل االرتباط املتعدد

( للعزوف اإلدارية، واالجتماعيةوقيمة املتغري التابع، ومفادها أن هناك أثرا ذا داللة إحصائية لألسباب )

 تطوير األداء املدرسي. يف املساهمة يف
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  : واملقرتحات التوصيات

 يف ضوء ما مت التوصل إليه من نتائج، مت صياغة التوصيات التالية:

مل على تذليل املعوقات اإلدارية والفنية والشخصية واالجتماعية اليت قد تعرتض طريق الراغبني الع .1

 يف التوجه للوظائف اإلشرافية.
 تشجيع االنضمام ملهنة اإلشراف من خالل توفري احلوافز والدعم املالي. .2
ملواكبة  تنفيذ دورات ومشاغل تدريبية لفئة املعلمني األوائل ومديري املدارس ومساعديهم .3

 املستجدات الرتبوية واإلملام باللوائح واألنظمة.
إجراء املزيد من الدراسات االستشرافية من أجل التعرف على األسباب األخرى اليت قد تؤدي إىل  .4

 عزوف الكادر اإلداري والتدريسي باملدارس عن الوظائف اإلشرافية.
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 املراجع:

 املدرسية باإلدارة اإلشرافية بالوظائف الرتشح عن املعلمني عزوف أسباب. (2019اليعربي، علي سيف )
 مدارس يف للمدارس كمدرين الرتشح عن املساعدين املديرين وعزوف مساعدين كمدراء
، (22)2، جملة دراسات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية،عمان بسلطنة الشرقية مشال حمافظة

130-153. 

ساليب معاجلة عزوف معلمي التعليم األساسي عن العمل يف ( أ2019عبد السالم، هبة حممد أمحد)

الوظائف اإلدارة املدرسية على ضوء بعض النماذج العاملية املعاصرة، رسالة ماجستري منشورة، 

 .225-197(، 3)12جملة جامعة الفيوم للعلوم الرتبوية والنفسية، 

الرتبية والتعليم للواءي الطيبة (. اإلشراف الرتبوي مبديرية 2019شريعة، هلين حممد حمي الدين)

والوسيطية مبحافظة إربد ودوره يف حتسني أداء املعلمني من وجهة نظر املعلمني انفسهم. اجمللة 

 .136-109(، 9)العربية للعلوم الرتبوية والنفسية، ع

(. األشراف الرتبوي ودوره يف تطوير الكفايات التدريسية للمعلمني باملدرسة 2018عفاف، بليل)

 .235-215(، 8)عدادية، جملة اجلامع يف الدراسات النفسية والعلوم الرتبوية،عاإل

(. أسباب العزوف عن الوظائف عن اإلشرافية من وجهة نظر املعلمني يف دولة 2019)الدحياني، سلطان 
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