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افتتاحية العدد
الحمد لله الذي خلق فسوى ،وقدر فهدى؛ وخلق النسان؛ وعلمه البيان ،ونصلي ونسلم ىلع املبعوث رحمة
للعاملين ،واملعلم األول لهذه األمة؛ رسولنا الكريم ،محمد صلى الله عليه وىلع آله وصحبه ،وبعد،،،
يسعدني باسم هيئة تحرير املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية؛ أن أقدم ألحبتنا الباحثين
الكرام ،جمهور املجلة العدد ( )2من املجلد ()10؛ من العام  ،2021والذي تضمن ( )13بحثًا مهمًا يف مختلف فروع
التربية؛ وجميع األبحاث أصيلة ،وتتميز بالحداثة والبداع ،والتطرق ملوضوعات متنوعة ومفيدة ،وما يميزها
أنها تنوعت لتشمل معظم فروع التربية ،مع شمولها لعدد من الدول العربية ،وهو ما يجعل منها إضافة نوعية
للمكتبة التربوية العربية.
وأخيرًا؛ أتوجه بجز يل الشكر وبالغ االمتنان؛ ملن ساهم يف إخراج العدد من الباحثات والباحثين؛ الذين
ساهموا بمعظم أبحاث العدد ،والشكر موصول للمحكمين والداريين لجهودهم املتميزة ،ونؤكد أن املجلة
ستبقى منبرًا لكل التربويين؛ ونرحب بالبحوث النظرية وامليدانية ،وكل البحوث الهادفة لالرتقاء باملستوى
التربوي والنفسي ،ومعالجة املشكالت واملعضالت التي تعيق نهضة أمتنا.
سائلين الله أن يحفظ أمتنا العربية والسالمية ،وأن يكفي األمة شرور الفتن ،إنه نعم املولى ونعم
النصير ...آمين.
والله ولي الهداية والتوفيق

رئيس هيئة التحرير
د .حسن العمري

األبحاث
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى مقارنة تجربة استجابة وتعامل النظام التعليمي العماني والنظام التعليمي املغربي مع الظروف الطارئة في ظل جائحة
كوفيد ،19-التعرف على تأثير الجائحة على التعليم بالبلدين ،والتعرف على أبرز اإلجراءات التي اتبعها كل نظام لضمان استمرار تعلم الطلبة،
والتعرف على خطوات وإجراءات التعليم عن بعد ،وتحليل واقع البنية التحتية بالبلدين الالزمة للتعليم عن بعد ،وتحديد سلبيات وإيجابيات
وآفاق التعليم عن بعد في البلدين بعد جائحة كورونا كوفيد .19 -حيث تبنت الدراسة املنهج الوصفي املقارن املعتمد على التحليل واالستقصاء
ودراسة أوجه التشابه واالختالف .واعتمدت الدراسة على تحليل قرارات ومنشورات وزارة التربية العمانية وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املغربية ،والتقارير الدولية ،وبعض البحوث والدراسات العلمية .وخلصت الدراسة إلى أن البلدين نهجا إجراءات
متقاربة ملواجهة االزمة ولضمان استمرار تعلم الطلبة ،عدم وجود خطط مسبقة للتعليم وقت االزمات ،وأن التعليم عن بعد كان بديال مناسبا
خالل أزمة كورونا ،ولكنه تسبب في الالمساواة في التعليم بين الطلبة بسبب ضعف البنية التحتية الالزمة للتعليم عن بعد ،ويحتاج إلى
استراتيجية تطوير مستقبلية.
الكلمات املفتاحية :تعلم عن بعد؛ كورونا؛ جائحة؛ كوفيد.19-

.1

املقدمة:

في الثامن من ديسمبر  2019تم اإلبالغ عن أولى اإلصابات بفيروس كورونا في مدينة وهان الصينية ،وفي  31ديسمبر  2019تم اإلعالن عن ظهور
لفيروس كورونا (كوفيد ،)19-وأعلنت منظمة الصحة العاملية رسميا في  11مارس  2020عن تفش ي جائحة كورونا املستجدCoronavirusCOVID-( 19-
 )19 Pandemicفي العالم بعد مرور ثالثة أشهر على ظهوره في مدينة يوهان الصينية في ديسمبر  ،2019مما ترتب على هذا اإلعالن تداعيات اجتماعية
واقتصادية وصحية وتربوية وإنسانية (Lieberman, 2020) .و)(Shah & Farrow, 2020
وقد تسبب انتشار فايروس كورونا السريع في تأثر الحياة اليومية بكل نشاطاتها ،وبدأت الدول بمحاولة تدارك واستيعاب الوباء أخذه بتوصيات
منظمة الصحة العاملية في التعامل مع فيروس كورونا التي اعتمدت بشكل أساس ي تطبيق الحجر الصحي للمصابين كإجراء احترازي للحد من االنتشار
وتطبيق التباعد االجتماعي (منظمة الصحة العاملية ،)2020 ،كما سببت سرعة انتشار هذا الفايروس تحديا كبيرا دفع الحكومات إلى فرض إجراءات
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احترازية لغرض تقليل من انتشاره منها التباعد االجتماعي واإلغالق الجزئي واالغالق التام( .)Musinguzi, Asamoah, 2020ترتب على تطبيق هذه
اإلجراءات تعطل أكثر من  290مليونا طالب حول العالم عن العملية التعليمية في أكثر من  22دولة منها دول قامت بإغالق املدارس .مما حتم على
األنظمة التعليمية في هذه البلدان اتباع إجراءات لضمان استمرار تعلم الطلبة ،فقد وجدت املؤسسات التربوية نفسها فجأة مجبرة على التحول للتعلم
عن بعد لضمان استمرارية عملية التعليم والتعلم ،واستخدام شبكة اإلنترنت والهواتف الذكية والحواسيب في التواصل عن بعد مع الطلبة.
()Yulia,2020
تسببت جائحة كوفيد 19-في أكبر انقطاع للتعليم في التاريخ ،حيث كان لها تأثير شبه شامل على طالبي العلم واملعلمين حول العالم ،من مرحلة ما
قبل التعليم االبتدائي إلى املدارس الثانوية ،ومؤسسات التعليم والتدريب التقني واملنهي ،والجامعات ،وتعلم الكبار ،ومنشآت تنمية املهارات .حتى 28
مارس /آذار  2020انقطع  %80من الطالب عن التعليم من  161دولة ( ،)JAIME, 2020وبحلول منتصف نيسان/أبريل  ،2020كان  94في املائة من
طالبي العلم على مستوى العالم قد تأثروا بالجائحة ،وهو ما يمثل  58,1بليون من األطفال والشباب ،من مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي إلى التعليم
العالي ،في  200بلد( .األمم املتحدة)4 ،2020 ،
ولقد استدعت اعتبارات إغالق املدارس واملؤسسات التعليمية في ظل انتشار كوفيد  19نهجا للتعليم في حالة الطوارئ واللجوء للتعليم عن بعد،
وهو خيار أدى إلى حالة املساواة في فرص التعليم بسبب الفجوة الرقمية بين مختلف األنظمة التعليمية في العالم حيث يتفاوت الوصول للنترنت
وشبكات املحمول بين األفراد ،فمثال يتمكن أكثر من  %80من سكان دول جنوب شرق آسيا من الوصول للنترنت ،في حين ال تتجاوز  %39في فيتنام
وبعض الدول االفريقية يتمكنون من الوصول إلى اإلنترنت ويستطيعون متابعة التعليم عن بعد ،في حين ُسيحرم آخرون ال يملكون الكهرباء أو أجهزة
الهواتف الذكية ،وأجهزة الكمبيوتر من مواصلة التعليم ( .)Racula David, 2020وتوضح بيانات مركز التنمية العاملية مدمجة مع طريقة تصنيف
البنك الدولي ملستويات دخل البلدان ومناطق العالم لتقييم استجابات نظام التعليم لـ  -COVID19حول العالم وتحليل كيفية تأثير هذه االستجابات
على الفجوات في تعلم الطالب عبر املناطق ،والبلدان ذات مستويات الدخل املختلفة ،والبلدان ذات مستويات أداء الطالب املختلفة كما تم قياسها من
خالل التقييمات الدولية.

يلخص الشكل رقم ( ) 1كيف تستخدم الحكومات في البلدان ذات مستويات الدخل املختلفة التعلم عن بعد ملواصلة التعليم األساس ي في ضوء
إغالق املدارس .تختلف اإلجابات بشكل كبير حسب مستوى الدخل ،حيث أن أقل من  25في املائة من البلدان منخفضة الدخل تقدم حاليا أي نوع من
التعلم عن بعد ،ومعظم هذه البلدان تستخدم التلفزيون والراديو .في املقابل ما يقرب من  90في املائة من البلدان ذات الدخل املرتفع توفر فرص التعلم
عن بعد ،وكلها تقريبا متاحة عبر اإلنترنت .وتستخدم عشرون باملائة من البلدان ذات الدخل فوق املتوسط مزيجا من التعليم عبر اإلنترنت والتعليم
اإلذاعي ،ويوفر أكثر من  70في املائة فرص التعلم عن بعد ،باستخدام مزيج من اإلنترنت والبث .تقدم نسبة أقل من البلدان ذات الدخل تحت املتوسط
 66في املائة من فرص التعلم عبر اإلنترنت أو البث عن بعد لطالبها .ولكن حتى عندما تحاول حكومات البلدان تحت وفوق متوسط الدخل تقديم مواد
تعليمية عبر اإلنترنت ،فإنها لن تصل إلى معظم الطالب .فقط  36في املائة من سكان البلدان ذات الدخل تحت املتوسط.
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كما اختلفت قرارات دول العالم في اغالق املدارس والتحول إلى التعليم عن بعد حسب مستوى انتقال وانتشار فايروس كوفيد ،19ولكن أغلب
دول العالم اتخذت قرارات تشغيل وإيقاف املدارس وفق االعتبارات التي يوضحها الشكل (.)2

شكل ( :)2اعتبارات اتخاذ قرارتشغيل املدارس
املصدر :الصحة العاملية واليونسكو واليونسف2020 ،

يبين شكل رقم ( )2اعتبارات اتخاذ قرار تشغيل املدارس نظاما معتمدا في أغلب دول العالم في آلية اتخاذ القرارات املتعلقة بجائحة كرونا كوفيد –
 19أوصت به منظمة الصحة العاملية من أجل توحيد آليات اتخاذ القرارات املتعلقة بالتعامل مع األمراض واالوبئة املنتشرة ،ولكن بعض الدول قد
يختلف في تقديرات مستوى انتقال الفيروس (مستوى انتقال العدوى).

شكل ( :)3حالة النظام في املدارس
املصدر.)world bank blogs, 2020) :
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ويتضح من الشكل ( )3أن حالة النظام في املدارس حتى  18مارس/آذار  2020تفاوتت بين إغالق املدارس على املستوى الوطني (الخيار األكثر
استخداما عامليا) ،واإلغالق االنتقائي للمدارس ،واملفتوحة مع بعض القيود واإلجراءات ،وكانت في بعض البلدان القليلة جدا املدارس بها مفتوحة.
وأظهرت الدول املتطورة تكنولوجيا والغنية نجاعة واسعة في التعليم عن بعد والتأقلم السريع مع هذا النوع من التعليم بعد قرار اغالق املدارس وتم
وضع الكثير من املواد للتالميذ من دروس تفاعلية ،وروس بالفيديو ،وأشكال متنوعة من الدروس التعليمية ،بينما تعاني الدول املتخلفة اقتصاديا
وتكنولوجيا من ضعف شبكة اإلنترنت وانعدامها في بعض األحيان ،وهذه الدول اتجهت نحو التركيز على التعليم عبر التلفزيون والراديو (بوسيس،
 .)2020والرغم من أن غالبية الدول تبذل جهودا كبيرة لضمان استمرار فرص التعليم ،إال أن قدرتها على التعلم الجيد لجميع الطالب تتباين بشكل
كبير من بلد ألخر.
 .1.1مشكلة الدراسة:
اختلفت تدابير واستجابات الدول واألنظمة التعليمية من بلد إلى آخر حسب مدى انتشار فيروس كورونا كوفيد ،19كما اختلفت في اعتماد
البديل فبعضها اعتمد التعليم عن بعد بشكل كامل وبعضها اعتمد التعليم املدمج وبعضها يتبع النظامين حسب تطور الحالة الوبائية .وبناء عليه تقوم
هذه الدراسة بمقارنة استجابة وتجربة األنظمة التعليمية في كل من سلطنة ُعمان واململكة املغربية للظروف الطارئة في ظل جائحة كوفيد .19
 .2.1أسئلة الدراسة:
حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ُ
 .1ما تأثير جائحة كرونا كوفيد 19-على التعليم في سلطنة عمان واململكة املغربية؟
 .2ما اإلجراءات التي اتبعها كل نظام تعليمي لضمان استمرار تعلم الطلبة خالل فترة كوفيد19؟
 .3ما خطوات وإجراءات التعليم عن بعد في النظامين ُ
العماني واملغربي خالل فترة كوفيد19؟
 .4ما واقع البنية التحتية اللزمة للتعليم عن بعد في سلطنة ُعمان واململكة املغربية؟
 .5ما إيجابيات وسلبيات التعلم عن بعد في التجربة ُ
العمانية واملغربية خالل فترة كوفيد19؟
 .6ما آفاق "التعليم عن بعد" بعد أزمة كوفيد 19في سلطنة ُعمان واململكة املغربية؟
 .3.1أهداف الدراسة:
ُ
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير جائحة كرونا كوفيد 19-على التعليم في سلطنة عمان واململكة املغربية ،ومقارنة استجابة وتعامل وتجربة
األنظمة التعليمية في كل من سلطنة ُعمان واململكة املغربية للظروف الطارئة في ظل جائحة كوفيد  ،19ومحاولة معرفة التشابهات واالختالفات في تعامل
كال النظامين مع جائحة كورونا .والتعرف على واقع البنية التحتية اللزمة للتعليم عن بعد في سلطنة ُعمان واململكة املغربية ،وأبرز التحديات التي
واجهت بدائل التعليم املتبعة في سلطنة عمان واململكة املغربية في ظل جائحة كورونا كوفيد ،19كما تسعى الدراسة إلى الوقوف على آفاق "التعليم عن
بعد" بعد أزمة كوفيد 19في سلطنة ُعمان واململكة املغربية.
 .4.1أهمية الدراسة:
نظرا لحداثة املوضوع املبحوث وندرة الدراسات فيه ،خصوصا الدراسات املقارنة ،فإن هذه الدراسة ذات أهمية كبيرة لتتبع آليات استجابة
األنظمة التعليمية العربية لجائحة كورونا ،واملقارنة بين إجراءات وآليات تعامل كل نظام تعليمي مع الجائحة لتوفير معلومات مفيدة لصانعي القرار
ولالستفادة من تجارب اآلخرين .تزود املسؤولين في الدولتين بمعلومات عن تأثير جائحة كورونا كوفيد ،19كما تحدد النظرة املستقبلية للتعلم فيهما في
ظل جائحة كورنا ،كما تنبع أهميها في خالل ندرة الدراسات التي املقارنة التي تناولت املوضوع وبخاصة في العالم العربي ،وأنها تثري املكتبة العربية
باملعلومات عن طبيعة املوضوع ،وتفتح آفاقا جديدة للباحثين في مجال الدراسات املقارنة املتعلقة بجائحة كورونا وتأثيرها على التعليم ،وتثري املكتبة
العربية باملعلومات عن طبيعة موضوع الدراسة.
 .5.1منهج الدراسة:
ُ
تعد الدراسات املقارنة أحد األساليب البحثية الشائعة في امليدان التربوي التي تساهم في توفير معلومات مهمة ،بهدف توفير قاعدة بيانات منظمة
من البحث لتوجيه نتائجه في تحسين الظاهرة محل الدراسة ودعم نموها ( .)Cookson,2000,p.1وتقع هذه الدراسة ضمن الدراسات املقارنة في مجال
التعليم عن بعد ( ،)Comparative Distance Educationوهي دراسات تتناول بالوصف والتحليل التشابهات واالختالفات بين حالتين أو أكثر من
الظاهرة محل الدراسة ،إضافة إلى فهم أنماط عالقتها بعوامل متنوعة في سياقات متنوعة مجتمعية أو ثقافية أو مؤسساتية (الصالح .)2007 ،لذا
تبنت هذه الدراسة املنهج الوصفي املقارن املعتمد على االستقصاء والتحليل ( )Deliberative Inquiry Approachودراسة أوجه التشابه واالختالف
بين إجراءات وخطوات وآليات تعامل النظام التعليمي باململكة املغربية ومقارنتها بالنظام التعليمي بسلطنة ُعمان ،والوصول على توصيات بناء عليها.
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 .6.1حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود اآلتية:
• الحدود الزمانية :الفترة الزمنية املمتدة من  15مارس ( 2020النصف الثاني من العام الدراس ي  )2020/2019وحتى  31ديسمبر ( 2020النصف
األول من العام الدراس ي .)2021/2020
• الحدود املكانية :سلطنة ُعمان واململكة املغربية.
• الحدود املوضوعية :املقارنة بين إجراءات تعامل نظام التعليم املغربي ونظام التعليم العماني مع جائحة كورونا (كوفيد – .)19
 .7.1مصطلحات الدراسة:
• فيروس كورونا (كوفيد :)19-هي فصيلة من الفيروسات التي قد تسبب املرض للحيوان واإلنسان ،وتسبب لدى اإلنسان أمراضا للجهاز التنفس ي
التي تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد وخامة مثل متلزمة الشرق األوسط التنفسية ،واملتلزمة التنفسية الحادة الوخيمة
(السارس) ،ويتسم بسرعة االنتشار (منظمة الصحة العاملية.)2019،
• التعليم اإللكتروني :ويرى كل من باسياليا وكفافادزي ( )Basilaia, Kvavadze, 2020أن التعليم اإللكتروني هو عملية منظمة تهدف إلى تحقيق
النتاجات التعليمية باستخدام وسائل تكنولوجية توفر صوتا وصورة وأفالم وتفاعل بين املتعلم واملحتوى واألنشطة التعليمية في الوقت والزمن
املناسب له.
منظومة تفاعلية ترتبط بالعملية التعليمية التعلمية ،تعتمد على وجود بيئة إلكترونية رقمية تقدم للطالب املقررات واألنشطة بواسطة الشبكات
اإللكترونية واألجهزة الذكية)Berg, Simonson, 2018( .
منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية ،واملحتوى التعليمي ،وإيصال املهارات واملفاهيم للمتعلمين في أي وقت وفي أي مكان ،من خالل توظيف
تقنية املعلومات واالتصاالت التفاعلية ووسائطها املتعددة مثل (الشبكة العاملية (اإلنترنت) والقنوات التعليمية املتلفزة ،والبريد اإللكتروني،
وأجهزة الحاسوب ،واملؤتمرات عن بعد )....بشكل يتيح للمتعلمين التفاعل النشط مع كل من املعلمين ،واألقران ،واملحتوى التعليمي بطريقة
متزامنة ( )Synchronous E-Learningأي بوجود املعلم والطالب في نفس الوقت سويا أمام أجهزة الحاسوب ،وما يدور بينهما من محادثة ونقاش
عن طريق غرفة املحادثة أو الفصل االفتراض ي ،أو غير متزامنة) (Asynchronous E-Learningحيث ال يتطلب وجودهما في نفس الوقت واملكان
وإنما تتم املحادثة أو النقاش بينهما من خالل توظيف بعض تقنيات التعليم اإللكتروني مثل البريد اإللكتروني ،ويتم ذلك من خالل أنظمة إدارة
التعليم اإللكتروني مثل املنصات التعليمية (وزارة التربية والتعليم.)2020 ،
• التعليم عن بعد :يندرج تحت التعليم اإللكتروني حيث أنه قائم أساسا على وجود الطالب في مكان يختلف عن مكان املعلم .أي نقل البرنامج
التعليمي من الغرفة الصفية إلى أماكن متفرقة جغرافيا كاملنازل عبر أنظمة إلكترونية مثل املنصات التعليمية .ويستخدم هذا النوع من التعليم
عادة في الظروف التي تحول دون االستمرار الكلي أو الجزئي في توفير التعليم الصفي املباشر( .وزارة التربية والتعليم)2020 ،
• التعليم بالتناوب/املدمج :يقوم على أساس تخصيص فترات للتعليم الحضوري وأخرى للتعليم الذاتي ،بشكل تناوبي ( 50في املئة لكل واحد
منهما) ،وحسب اإلمكانيات املتاحة بكل مؤسسة (املوارد املادية والبشرية وقدرتها االستيعابية واملرافق والتجهيزات املتوفرة بها) وخصوصية
املنطقة أو اإلقليم أو الجهة التي تنتمي إليها( .وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي)2 ،2020 ،
أحد أشكال التعليم الذي يجمع بين التعليم التقليدي (املباشر) باملبنى املدرس ي والتعليم اإللكتروني في نظام واحد ،حيث يمزج فيه بين خصائصها
لتحقيق األهداف التعليمية املنشودة ،محدثا تغيرا كبيرا في البنية األساسية للتعليم ،كتغير أدوار الطالب واملعلم ومن لهم عالقة بالعملية
التعليمية ،وجعل التقنية أحد ركائز التعليم وما يتطلبه ذلك من إضفاء تغيرات في الخطط الدراسية وتهيئة البيئات التعليمية ،ولهذا النوع من
التعليم عد ة أنواع منها التعليم وجها لوجه (  )Face-to-face Driverحيث يقوم املعلم بإيصال معظم محتوى املناهج إلى الطالب بشكل مباشر،
مع استكمالها وإثرائها من خالل توظيف تقنية املعلومات كاإلنترنت بحيث يستطيع الطالب دراستها في البيت ،ويتناوب الطالب على الدراسة وفقا
لجدول زمني معين ما بين التعليم الصفي (املباشر) والتعليم اإللكتروني( .وزارة التربية والتعليم)2020 ،
• املنصة التعليمية اإللكترونية :هي أحد أنواع أنظمة إدارة التعلم ( )Learning Management Systemsالتي توفر للمستخدمين إمكانية الوصول
إلكترونيا إلى الفصول االفتراضية ،ومن بين خدماتها تمكين املعلمين من نشر الدروس واألهداف ووضع الواجبات وتطبيق األنشطة التعليمية،
واالتصال بالطلبة من خالل تقنيات متعددة ،ومن خاللها أيضا يتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات عمل وتساعد على تبادل األفكار واآلراء واملحتوى
العلمي بين املعلمين والطلبة مما يساعد على تحقيق املخرجات التعليمية املحددة( .وزارة التربية والتعليم)2020 ،
• البروتكول الصحي :سلسلة من اإلجراءات واملوجهات واالشتراطات الصحية املعتمدة من قبل وزارة الصحة والواجب اتباعها لضمان سالمة
الطلبة والعاملين باملدارس لتجنب تفش ي مرض فيروس كورونا املستجد (كوفيد ( .)19وزارة التربية والتعليم)2020 ،
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 .8.1الدراسات السابقة:
تناولت العديد من الدراسات أبرزها:
ُ
• دراسة الخروص ي والعامري ( :)2020هدفت التعرف على آراء طالب مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان حول تجربة التعليم عن بعد في ظل
جائحة كورونا .واستخدمت املنهج الوصفي لتحقيق أهدافها ،وتم بناء استبانة تكونت من ( )23فقرة موزعة على محورين ،محور مزايا التعليم عن
بعد ،ومحور حول صعوبات التعليم عن بعد .وتألفت عينتها من ( )277طالب وطالبة من مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان ،تم اختيارهم
بالطريقة العشوائية .وأظهرت النتائج أن أراء الطلبة حول التعليم عن بعد بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي مقداره ( ،)2,80وأن الصعوبات
التي يواجهها الطلبة في التعليم عن بعد جاء بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي مقداره ( .)3,36كما ال توجد فروق دالة إحصائيا تعزى ملتغيري
الجنس ونوع املؤسسة.
• وسعت دراسة أويابة وصالح ( )2020إلى تقييم تجربة تحول الطلبة إلى التعليم عن بعد في ظل إغالق جامعة غرداية بالجزائر بسبب ،Covid-19
وذلك باستخدام املنهج الوصفي التحليلي ،وتوظيف عدة أدوات إحصائية .انطلقت ،الدراسة من محاولة فهم الخطة التي رسمتها تعليمات وزارة
التعليم العالي ملواجهة الظرف الطارئ ،ثم ُجمعت البيانات من عينة من  100فرد بواسطة استبانة إلكترونية .أظهرت النتائج أن هنالك تكيفا مع
األزمة واستعدادا مقبوال للتعلم عن بعد ،وأن الطلبة يفضلون الدعامات التي تتسم بالتفاعل غير املتزامن؛ إال أن مستوى التفاعل كان منخفضا،
في حين يتطلب الولوج إلى منصة الجامعة ) )Moodleدعما أكبر  .توصلت الدراسة إلى أن هنالك معيقات مادية وبشرية تحد من تفاعل الطلبة مع
األنشطة املتاحة في مختلف املنصات.
• وقام فولفغانغ آخرون ) (Wolfgang et al, 2020بدراسة لتقييم تجربة الطلبة والتكيف مع التعلم عن بعد في ظل ( ،)Covid-19في برنامج
مشترك بين ثالث جامعات فرنسية -أملانية -سويسرية ،أجريت الدراسة بعد ثالثة أسابيع من تعليق الدراسة ،على ( )157طالبا وطالبة من
الجامعات الثالث ،استخدمت مقارنات ومؤشرات إحصائية ،وتوصلت إلى أن الطلبة يعتقدون أن األساتذة ملتزمون بشدة بالتكيف مع التعليم
عن بعد ،ويعملون على تسهيل عملية انتقال الطلبة إلى بيئة التعلم الجديدة ،ونظرا لقصر الفترة الزمنية للتحول إلى التعلم عن بعد ،لم يتضح
بعد ألغلب الطلبة ما يتوقعه األساتذة منهم ،إذ يحتاج بعض األساتذة لتعديل خطة التدريس ،قبل أن يكونوا قادرين على اندماج أكبر في التعليم
عن بعد ،كما أوضحت النتائج أن الطلبة يعيشوا حالة من الضغط جراء التعامل مع الوضع الجديد بسبب العبء الثقيل الذين يتحملونه من
عدم التنسيق بين املواد في املهام املطلوبة ،وأن أبرز األدوات املستخدمة للتعلم هي (  ،) Moodle, Email, Webexبينما يفضل الطالب العروض
التقديمية املصحوبة بالصوت مع جلسات مباشرة أحيانا عبر( .)MS Teams Zoom, Webex
• وهدفت دراسة توكير كاثي( )Toquero Cathy,2020التعرف على تحديات التعليم وفرصه في الفلبين في ظل تفش ي  ،Covid-19وتشجيع الباحثين
على توثيق مالحظاتهم والبحث في كيفية تغيير الوباء ألنظمة التعليم .ودراسة اختيار الدولة التحول إلى التعليم عبر اإلنترنت ،ودراسة دور األساتذة
في تسجيل دروسهم وتحميلها عبر اإلنترنت ،وابتكار بعضهم استخدام منصة ) ،(G.Classroom, classroom.comودراسة استعداد األساتذة
للتعامل مع هذا التعليم ،واستعداد مؤسسات التعليم العالي الحكومية أو الخاصة للتعليم عن بعد .بناء على تشخيص سياق الفلبين والحاجة إلى
التحسين ،خصصت الباحثة جزءا مهما لتوصيات بخصوص فرص التعليم في االستجابة للمشكالت التعليمية التي تنشأ بسبب الجائحة ،سواء
تلك املتعلقة بضرورة دمج املقررات البيئية والصحية والنفسية في املناهج الدراسية وعلى الخط ،أم اعتماد مؤشرات الجودة ،وتدريب األساتذة
على التعلم عبر اإلنترنت .وخلصت الدراسة إلى أن هناك حاجة أكبر لتعزيز املناهج الدراسية وجعلها أكثر استجابة الحتياجات التعلم حتى خارج
الفصول الدراسية التقليدية ،وبالتالي فإن الجائحة قد أتاحت ملؤسسات التعليم العالي فرصة االنتباه لتعزيز تقنياتها ،وجعل املنهج الدراس ي
يستجيب الحتياجات األوقات املتغيرة.
• وتناولت دراسة تشو وليو( )Zhou Xudong, Liu Jing, 2020التعليم العالي في الصين أثناء وبعد  ،Covid-19إذ بدأت بتحليل كرونولوجيا
(تسلسل األحداث) التدابير التي أطلقتها وزارة التعليم العالي الصينية لتشجيع الجامعات على املشاركة في تنفيذ مشترك للتعليم عبر النت ،من
أجل تحقيق مزيج من أساليب مبتكرة لضمان الحق في التعليم .ثم تطرقت إلى االستجابة الفورية لتوفير تعليم " Disrupted classes,
( "undisrupted learningأقسام منفصلة ،تعليم بال انقطاع) ألكثر من ( )270مليون طالب .فبحلول الثاني من فبراير أطلقت  22منصة رئيسية
افتراضية  24000دورة ملؤسسات التعليم العالي لالختيار ،وفي  24فبراير بدأت جامعة بكين للساتذة ( )BNUبرفع العلم الوطني عبر اإلنترنت،
حيث امتلت الفصول االفتراضية ،بينما كان الحرم الجامعي شاغرا ألول مرة في تاريخة الذي يمتد إلى  118عاما ،وقد تم إعداد  4036درس ،ليتم
تقديمها لعشرات اآلالف من الطالب عبر النت عن طريق 1151استاذا .توقفت الدراسة يساهم في تطوير أنظمة تعليمية أكثر مرونة في املستقبل.
وخلصت الدراسة إلى أن الوباء تسبب في إحداث أزمة كبيرة في شتى مجاالت الحياة ،استجاب لها نظام التعليم الصيني بنجاح معقول ،ومع ذلك
فأن تأثير الوباء على نظام التعليم الصيني سيمتد إلى ما هو أبعد من معالجة األزمة الحالية ،ليبرز فرص التنمية املستقبلية.
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تعقيب على الدراسات السابقة:
تم االستفادة من دراسات حديثة ،حيث أن جميع الدراسات تتناول أزمة كورونا والتعليم عن بعد ،جميع الدراسات استخدمت املنهج الوصفي،
وكان الطالب العينة الرئيسة لدراسة الخروص ي والعامري ( ،)2020ودراسة أويابة وصالح ( ،)2020ودراسة فولفغانغ آخرون (،)Wolfgang et al, 2020
بينما وصفت دراسة دراسة توكير كاثي( )Toquero Cathy,2020تحديات التعليم في ظل كورونا بشكل عام ،وكزت دراسة تشو وليو( Zhou Xudong,
 )Liu Jing, 2020على تحليل التحليل الزمني لتدابير التعليم في ظل كورونا في الصين .تميزت الدراسة الحالية بأنها استخدمت املنهج الوصفي املقارن،
ودرست تعامل نظاميين تعليميين مع أزمة كورونا واملقارنة بينهما .واستفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في املنهجية العلمية واإلطار النظري.
طريقة جمع املعلومات:
اعتمدت الدراسة على مصادر متعددة للحصول على املعلومات العلمية اللزمة لهذه الدراسة ،حيث اطلعت على منشورات وقرارات وزارة التربية
والتعليم ُ
العمانية ،وبالغات وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم والعالي املغربية ،كما بحثت في تقارير املنظمات الدولية ذات الصلة كتقارير
ونشرات البنك الدولي ،ومنظمة الصحة العاملية ،ومنظمة اليونسكو ،ومنظمة اليونسف ،واالتحاد الدولي لالتصاالت ،وموقع Speedtest Global
 Indexاملتخصص في متابعة مؤشرات اإلنترنت في العالم ،ومؤشر األمن السبراني العاملي ،كما تم االستفادة من البحوث والدراسات السابقة.
.2

اإلجابة عن أسئلة الدراسة:

 .1.2النتائج املتعلقة بالسؤال األول ونصة :ما تأثير جائحة كرونا كوفيد 19-على التعليم في سلطنة ُعمان واململكة املغربية؟
ُّ
تأثير كرونا على التالميذ :تم توقيف الدراسة بسبب فيروس كورونا مما تسبب بفقدان ثالثة أشهر على األقل من التعلم في النصف الثاني من العام
الدراس ي  ،2020/2019في سلطنة ُعمان توقفت ( )2046مدرسة مما تسبب في تعطل  843,598طالبا وطالبة عن الدراسة .وفي املغرب تعطل  8ماليين
و 208آالف تلميذة وتلميذ مسجلون في التعليم العمومي عن الدراسة منذ منتصف شهر مارس  2020وتحولهم إلى التعليم عن بعد األمر الذي أدى إلى
الالمساواة في التعليم بسبب عدم قدرة جميع التالميذ في االستفادة من التعليم عن بعد بالتساوي بسبب اإلمكانات املادية للسرة والبنى التحتية
للمجتمع .كما تسببت جائحة كورونا بتراجع كبير في املستوى التحصيلي للتالميذ ،باإلضافة إلى آثار اجتماعية ونفسية وصحية .وتشير تقديرات البنك
الدولي أن تعطل التالميذ من  5-3أشهر عن الدراسة يتسبب في خسارة  0,6سنة من معدل جودة الدراسة حيث تتراجع من  7,9سنة إلى  7,3سنة .كما أن
إغالق املدارس قد يؤدي إلى زيادة عدد التالميذ املتسربين وتآكل التعلم.
تأثير كورونا على املعلمين :أدت جائحة كورونا إلى إلقاء أعباء مضاعفة على املعلمين حيث وجد املعلمون أنفسهم في التعليم عن بعد ولم يتلقوا تدريبا
كافيا عليه ،ويتطلب منهم إتقان العمل على العديد من البرامج والتطبيقات اللزمة في التعليم اإللكتروني وتحمل املشاكل التقنية والفنية وضعف سرعة
شبكة اإلنترنت .كما عانى املعلمون بسبب نقص املحتوى اإللكتروني حيث اضطر املعلمون إلى إعداد دروسهم إلكترونيا بسبب عدم توفر محتوى
إلكتروني كافي .وتحمل املعلمون أعباء مادية حيث لجأوا الى شراء أجهزة حواسيب ألداء مهامهم عبر التعليم عن بعد وتحمل تكاليف اإلنترنت .كما عانى
املعلمون من آثار اجتماعية ونفسية بسبب االغالق.
تأثير كورونا على النظام التعليمي :لم يكن النظام التعليمي في املغرب ُ
وعمان مستعدا للمثل هذه االزمات وغير جاهز للتعليم عن بعد بسبب ضعف
البنية التحتية اللزمة للتعليم عن بعد ،مما دفعهم إلى بذل جهود مضاعفة واتخاذ قرارات سريعة لضمان استمرار تعلم الطلبة .مما استدعى إلى تغير
الخطة الدراسية واملناهج وأنظمة التقويم التربوي ،وتقليص املناهج الدراسية بما يتوافق مع نمط التعليم عن بعد والتعليم املدمج ،ويحتاج النظام
التعليمي بالبدلين إلى فترة زمنية طويلة للتأقلم مع نظام التعليم عن بعد وللعمل على توفير وتطوير متطلبات نجاحه.
 .2.2النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني ونصة :ما اإلجراءات التي اتبعها كل نظام تعليمي لضمان استمرار تعلم الطلبة خالل فترة كورونا (كوفيد -
)19؟
ُ
تأثرت املغرب وعمان بجائحة كورونا (كوفيد  )19-مثل بقية دول العالم مما حذا بالبلدين باتخاذ إجراءات للحد من انتشار الفيروس مع ضمان
استمرار تعلم الطلبة نستعرضها في األتي:
ا
أول  :اإلجراءات التي أتبعها النظام التعليمي املغربي خالل فترة كورونا (كوفيد  )19-لضمان استمرارالتعليم:
بدأت مواجهة جائحة كورونا في املغرب بموجب مرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر في  23مارس 2020يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة
الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها .ومرسوم رقم  2.2.293الصادر في  24مارس  2020بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني
املغربي ملواجهة تفش ي فيروس كورونا (كوفيد ،)19-وعليه قامة وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم والعالي املغربية بإصدار قرار إيقاف
الدراسة بجميع مؤسسات التربية والتكوين املنهي العامة والخاصة بدء من يوم االثنين  2020/3/16وتحويل الطلبة إلى التعلم عن بعد عبر منصة
 ،TelmidTiceكما تم تخصيص قناة التلفزة االمازيغية لبث الدروس وإضافة القناة الثقافية والعيون والقناة الرياضية فيما بعد .وفي  26مارس 2020
تم تمكين الطالب من استخدام  ،Teamsوفي بداية شهر أبريل تم إطالق خط أخضر للدعم واملساعدة على التعليم عن بعد ،باإلضافة إلى إشراك
264

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،10العدد ،2021 - 2ص274- 258 :

التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا (دراسة مقارنة بين سلطنة ُعمان واململكة املغربية)
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املجتمع من خالل إطالق استطالع رأي لتقييم تجربة التعليم عن بعد في منتصف شهر مايو  2020الذي يتوافق مع صدور قرار عدم استئناف الدروس
الحضورية بسبب الحالة الوبائية ،ولضمان تعليم تفاعلي أفضل تم توفير خدمة  vidieo steramingلوصول التالميذ للمواد الرقمية مجانا ،وإطالق
التطبيق الجوال ملنصة التعليم عن بعد  .TelmidTiceواستعدادا للعام الدراس ي  2021/2020تم في  28أغسطس  2020إصدار األطر املرجعية
الوطنية لتنظيم العام الدراس ي حيث تضمن اإلطار املرجعي الوطني التربوي القائم على التناوب بين التعليم الحضوري والتعليم الذاتي ،واإلطار الوطني
للنمط التربوي القائم على التعليم عن بعد ،والبروتوكول الصحي للمؤسسات التعليمية .كما تم اعتماد نمط التعليم عن بعد كنظام تعليم رئيس للعام
الدراس ي  2021/2020والتعليم الحضوري كنظام استثنائي وفق تطور الحالة الوبائية.
ا
ثانيا :اإلجراءات التي أتبعها النظام التعليمي ُ
العماني خالل فترة كورونا (كوفيد  )19-لضمان استمرارالتعليم:
أوامر سلطانية سامية في  23مارس  2020بتشكيل لجنة عليا لبحث التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا  ،2019تتولى اللجنة
رصد تطورات الفيروس ،والجهود املبذولة إقليميا وعامليا للتصدي له ،ومتابعة اإلجراءات املتخذة بشأن ذلك ،ووضع الحلول واملقترحات والتوصيات
املناسبة بناء على نتائج التقييم الصحي العام ،ومن أوائل قرارات اللجنة العليا إتخاذ قرار إيقاف الدراسة من يوم األحد 15مارس  2020بجميع
املؤسسات التعليمية بالسلطنة العامة والخاصة والتحول إلى التعليم عن بعد وفق اإلجراءات التي ستتخذها وزارة التربية والتعليم .وفي 19مارس تم
تخصيص قناة عمان الثقافية وقناة عمان مباشر لبث الدروس لعدد من الصفوف الدراسية وفق جدول معد من قبل وزارة التربية والتعليم ،وفي 30
مارس تم تخصيص منصة  G suteلتلقي الدروس للصفين الحادي عشر والثاني عشر على أن تكون دروس إثرائية ،وبداية من ابريل  2020أصدرت
الوزارة دليل املنصة التعليمية لكل من املعلم والطالب ،وفي  7مايو  2020أصدرت وزارة التربية والتعليم قرار معالجة آلية تقويم الطلبة وذلك باعتماد
نتيجة الفصل الدراس ي األول لنجاح وبقاء الطلبة واعتبار التعليم عن بعد الذي حدث في الفصل الدراس ي الثاني من العام  2020/2019اثرائيا،
واستعدادا للعام ال  2021/2020ونظرا الستمرار انتشار فايروس كورونا (كوفيد  )19-تم إصدار اإلطار العام لتشغيل املدارس في السلطنة خالل العام
الدراس ي  2021/2020في ظل استمرار جائحة كورونا (كوفيد ،)19-وفي بداية أكتوبر  2020تم اطالق منصة منظرة للصفوف  4-1وإطالق منصة جوجل
كالس روم  Google Classroomللصفوف  .12-5على أن يتم اعتماد نظام التعليم املدمج للعام الدراس ي  2021/2020كنظام رئيس والتعليم اإللكتروني
نظام ثانوي والتبادل بينهم وفق تطور الحالة الوبائية.

شكل ( :)3اإلجراءات التي أتبعها النظام التعليمي العماني واملغربي خالل فترة كورونا (كوفيد  )19-لضمان استمرارالتعليم
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 .3.2النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث ونصة :ما خطوات وإجراءات التعليم عن بعد في النظامين ُ
العماني واملغربي خالل فترة كوفيد19؟
للجابة على السؤال تم تنظيم املعلومات في جدول رقم ( )1مقارنة ليوضح اإلجراءات التي اتخذها النظامان ُ
العماني واملغربي خالل فترة كوفيد19
جدول ( :)1إجراءات التعليم في ظل كوفيد19

سلطنة ُعمان
التعليم عن بعد

مجال املقارنة
نمط التعليم املعتمد للنصف
الثاني من 2020 /2019
نمط التعليم املعتمد للنصف األول
من 2021 /2020
املؤسسات الوطنية املشاركة في
اختيار نمط التعليم املناسب

التعليم املدمج /بالتناوب(رئيس ي)
التعليم عن بعد (استثنائي)
وزارة التربية والتعليم
وزارة الصحة
مشاركة االسرة من خالل استفتاء/استبيان
يحق لولي أمر الطالب تحويل ابنة من التعليم املدمج
إلى التعليم عن بعد مع توقيع تعهد لضمان تعلمه.

اململكة املغربية
التعليم عن بعد
التعليم عن بعد (رئيس ي)
الحضوري (استثنائي)
وزارة التربية والتكوين
وزارة الصحة /وزارة الداخلية /وزارة االقتصاد واملالية واإلصالح
اإلداري/والة الجهات/عمال العماالت واالقاليم
االسرة من خالل استفتاء

مشاركة املجتمع في اختيار التعليم
املناسب
حرية االسرة في اختيار نمط
التعليم للبناء

اإلطار العام لتشغيل املدارس في السلطنة خالل
العام الدراس ي
2021 /2020م في ظل استمرار جائحة كورونا
(كوفيد) 19

الوثائق املؤطرة واملنظمة للتعليم في
ظل كوفيد19

تم اختزال املناهج التعليمية بما يتناسب وظروف
الجائحة.
تم تعديل نظام التقويم التربوي ليكون عام دراس ي
كامل بنظام الفصل الواحد واختبار نهائي واحد مع
التقويم املستمر وتفعيل التقويم اإللكتروني

املناهج التعليمية

يحق للسرة االختيار بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري.
تنظيم املوسم 2021- 2020في ظل جائحة كوفيد19ويتضمن املرافق
التالية:
 اإلطار الوطني املرجعي للنمط التربوي القائم على التناوب بين التعليمالحضوري والتعلم الذاتي.
 اإلطار املرجعي الوطني للنمط التربوي القائم على التعليم عن بعد. البروتوكول الصحي للمؤسسات التعليمية .طبقا ملا هو مقرر من طرفالسلطات الصحية املختصة.
 كيفية استقبال املتعلمات واملتعلمين باملؤسسات التعليمية في إطارلقاءات التواصل خالل بداية السنة الدراسية.
تم اختزال املناهج التعليمية بما يتناسب وظروف الجائحة.

التقويم التربوي

تم تعديل نظام التقويم التربوي ليتناسب مع ظروف الجائحة ونمط
التعليم املتبع.

يتضح من الجدول رقم ( )1نمط التعليم املعتمد للنصف الثاني من  2020/2019في كال البلدين هو التعليم عن بعد ،بينما اختلف نمط التعليم
املعتمد للنصف األول من العام الدراس ي  2021 /2020في سلطنة ُعمان تم اعتماد التعليم املدمج (رئيس ي) والتعليم عن بعد (استثنائي) ،أما في اململكة
املغربية فكان التعليم عن بعد (رئيس ي) .كما يتضح أن كال البلدين أشركا املجتمع في احتيار نمط التعليم املناسب للعام الدراس ي 2021/2020من خالل
استفتاء أو استبيان .كما تم إعطاء ولي األمر الحق في اختيار نمط التعليم املناسب ألبنة بين النمط الرئيس ي والثانوي .كما يتضح أن كال البلدين طورا
خالل الفترة التي تسبق العام الدراس ي  2021/2020وثائق تنظم التعليم في ظل جائحة كوفيد 19-وهي وثائق لم تكن موجودة مسبقا في كال البلدين
بسبب عدم وجود وثائق مسبة تؤطر التعليم في وقت االزمات .كما يتضح أن كال النظامين التعليميين لجأ إلى اختزال املناهج وتعديل نظم التقويم
التربوي بما يتناسب وظروف جائحة كورونا كوفيد.19-
سلطنة ُعمان
منصة منظرة للصفوف ()4-1
منصة Google Classroom
للصفوف ()12-5

جدول ( :)2الوسائط املعتمدة في التعليم
مجال املقارنة

اململكة املغربية

املنصات التعليمية

منصة التلميذ TelemidTICE

Microsoft Teams
Google meet

املنصات التشاركية

Microsoft Teams

نظام التدريب اإللكتروني ETS

منصة تكوين/تدريب املعلمين

بوابة e-takwine
منظومة TaalimTICE

بوابة سلطنة عمان التعليمية
home.moe.gov.om

البوابة اإللكترونية

قناة عمان الثقافية
قناة عمان مباشر

القنوات التلفزيونية

منظومة مسار
men.gov.ma

القناة االمازيغية
القناة الثقافية
القناة العيون
القناة الرياضية
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التطبيقات الهواتف الذكية
قناة مورد التعليمية.

قنوات اليوتيوب التعليمية

الشهومي & غزالي
 تطبيق  SNRTLIVEملتابعة الدروس املصورة عبر القناةالثقافية.
االستعانة بقنوات االساتذة

يوضح جدول رقم ( )2الوسائط املعتمدة في التعليم عن بعد لضمان استمرار التعليم لجميع الطالب قدر اإلمكان ،الذي يتضمن كل الوسائل
التقنية األزمة الستمرار تعلم الطلبة ويالحظ التنوع في هذه الوسائط نظرا للصعوبات التي قد تواجه الطلبة في الوصول إلى الدروس عبر بعض الوسائط
مثل املنصات التعليمية التي تعتمد على توفر شبكة إنترنت بسرعة مناسبة .وتشمل الوسائط باإلضافة إلى املنصات التعليمية املنصات التشاركية التي
يتم استخدامها في التعليم عن بعد املباشر والدروس واالجتماعات املباشرة .وتم تحويل بعض مواقع املنصات التعليمية إلى تطبيقات للهواتف الذكية
لتسهيل الوصول إلى البوابة التعليمية من الهواتف كما هو الحال تطبيق  SNRTLIVEملتابعة الدروس املصورة عبر القناة الثقافية .كما تم تسجيل
الدروس قبل مختصين ورفعها على قناة تعليمية متخصصة ليتمكن التالميذ وحتى باقي املعلمين من الوصول إلى هذه الدروس املصورة واالستفادة منها
والعمل مستمر لتصوير جميع الدروس في مختلف الصفوف مما يساعد على النمو املستمر للمحتوى التعليمي اإللكتروني وهذا أحد املكاسب .كما
يتضح أن كال من وزارة التربية والتعليم العمانية ووزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املغربية خصصتا منصتين
إلكترونيتين لتدريب املعلمين عن بعد على طرق وأساليب واستراتيجيات التعليم عن بعد ولرفع مستوى أداء املعلمين مع طالبهم.
 .4.2النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع ونصة :ما و اقع البنية التحتية اللزمة للتعليم عن بعد في سلطنة ُعمان واململكة املغربية؟
من أجل اإلجابة على السؤال تم البحث في تقارير املنظمات الدولية املختصة وكذلك في التقارير الرسمية للبلدين في جميع مكونات البنية التحتية
اللزمة للتعليم عن بعد وهي على النحو التالي:
 .1.4.2املهارات األساسية في تكنولوجيا املعلومات والتصالت:
ويقصد بها املعارف واملهارات األساسية التي يتمتع بها السكان وهي ضرورية للتمكن من تشغيل واستخدام أجهزة الحاسب اآللي والهواتف الذكية
ومعرفة اساسيات الولوج إلى شبكات اإلنترنت والبرامج والتطبيقات األساسية ،وهي ضرورية لتمكن جميع أطراف العملية التعليمية (املعلم -الطالب -ولي
األمر) من االستفادة من التعليم عن بعد.

شكل (  :)4النسبة املئوية للشخاص ذوي املهارات األساسية في تكنولوجيا املعلومات والتصالت 2019

املصدر :التحاد الدولي لالتصالت

يتضح من تصنيف االتحاد الدولي لالتصاالت للدول في مؤشر امتالك السكان للمهارات األساسية في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقوع
املغرب ضمن املجمعة التي يمتلك سكانها نسبة مهارات تتراوح بين  %40و  %60بينما تقع سلطنة ُعمان في املجموعة التي يتراوح امتالك سكانها للمهارات
األساسية بين  %60و  .%80وتعتبر هذه املهارات الضرورية ليست فقط للتالميذ واملعلمين ،ولكن أيضا ألولياء األمور حيث امتالك الحد األدنى من
املهارات األساسية في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يمنح أولياء األمور املقدرة على متابعة أبنائهم ومساعدتهم.
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الشهومي & غزالي

 .2.4.2تغطية شبكة اإلنترنت:

شكل ( :)5تغطية شبكة النطاق العريض املتنقل في املناطق الحضرية والريفية
املصدر :التحاد الدولي لالتصالت

يتضح من الشكل السابق الذي يوضح تغطية شبكة اإلنترنت للمناطق الحضرية والقروية في العالم أن النسبة العامة لتغطية املناطق القروية
العربية  %88مقابل  %100في املناطق الحضرية ،ومع ذلك فإن  %44فقط من املناطق القروية العربية يمكن االستفادة من الشبكة فقط نظرا
لتغطيتها بشبكة  4Gبينما  %44ستكون لديهم الشبكة ضعيفة نظرا تغطيتها بشبكات  2Gو  ،3Gبينما  %12من املناطق القروية ال تغطيها شبكة
اإلنترنت .كذلك يمكن أن يعاني  % 24من مستخدمي التعليم عن بعد من ضعف الشبكة في املناطق الحضرية التي تغطيها شبكة .3G
 .3.4.2استخدام اإلنترنت وتكلفته:
شبكة اإلنترنت هي أساس أي تعليم عن بعد ناجح ،لذلك من الضروري أن تتوفر تغطية شبكة اإلنترنت وأن يكون سعر االشتراك بها مناسب
لجميع االسر خصوصا األسر ذات الدخل املحدود ،لضمان املساوات في وصول جميع الطالب للتعليم عن بعد.
جدول ( :)3مستخدمي اإلنترنت والتكلفة
الدولة

عدد مستخدمي
اإلنترنت

نسبة املستخدمين

متوسط سعر1
جيجابايت $

سعراإلنترنت بالدولر
ا
شهريا

الترتيب بين الدول
العربية حسب أقل
سعر

 25,3مليون
 3,9مليون

%69

5,99

39,3

5

%81

4,58

147,9

18

املغرب
ُعمان
املصدر :التحاد الدولي لالتصالت.

يتضح الجدول رقم ( )3ارتفاع نسبة مستخدمي اإلنترنت في سلطنة عمان مقارنة بإجمالي عدد السكان وهذا مؤشر جيد ،ولكن تكلفة اإلنترنت
مرتفعة وهذا قد يؤثر على قدرة بعض األسر محدودة الدخل على توفير اإلنترنت ألبنائهم لتلقي التعليم عبر اإلنترنت ،بينما يعتبر سعر اإلنترنت في املغرب
جيد مقارنة ُ
بعمان حيث تأتي املغرب في املرتبة الخامسة عربية في رخص اإلنترنت.
 .4.4.2سرعة اإلنترنت:

تعتبر سرعة اإلنترنت العالية إحدى محددات تعليم عن بعد ناجح حيث تحتاج دروس التعليم املباشر عبر اإلنترنت على سرعة عالية في نقل
البيانات.
جدول ( :)4سرعة اإلنترنت املتنقل والثابت
اإلنترنت املتنقل
الدولة

الترتيب
عامليا

الترتيب
عربيا

Mbps

اململكة املغربية

52

7

39.14

سلطنة ُعمان

55

8

33.07

النطاق العريض الثابت
سرعة اإلنترنت

التغير عن
العام 2019

سرعة اإلنترنت

التغير عن
العام 2019

الترتيب
عامليا

الترتيب
عربيا

%8+

Mbps

%23+

125

11

19.78

%27+

ـ%19

76

6

37.05

املصدرSpeedtest Global Index :
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يتضح من الجدول رقم ( )4إمكانات اململكة املغربية وسلطنة ُعمان متقاربة في خدمات اإلنترنت مع وجود اختالفات في بعض التفاصيل ،لكن
بشكل عام يحتاج البلدان إلى تحسين خدمات اإلنترنت لضمان تعليم عن بعد جيد خصوصا إذا ركزنا على أن أغلب سرعات اإلنترنت العالية تتركز في
العواصم واملدن الكبيرة والرئيسية ،ولكن الشبكة تنعدم في بعض املناطق الريفية والقروية البعيدة وإن توفرت تغطية اإلنترنت في هذه املناطق عادتا ما
تكون سرعة اإلنترنت ضعيفة جدا ال تلبي احتياجات ومتطلبات التعليم عن بعد.

شكل ( :)6سرعة اإلنترنت املتنقل واإلنترنت النطاق العريض في سلطنة ُعمان

شكل ( :)7سرعة اإلنترنت املتنقل واإلنترنت النطاق العريض في اململكة املغربية

يتضح من الشكلين رقم ( )6،7سرعة اإلنترنت املتنقل واإلنترنت النطاق العريض الثابت خالل فترة التحول إلى التعليم عن بعد في البلدين وزيادة
الطلب على اإلنترنت من قبل قطاع التعليم.
 .5.4.2األمن السبراني ( )GCIالحماية املعلوماتية:
جدول ( :)5األمن السبراني ( )GCIالحماية املعلوماتية
الترتيب عامليا

تقرير 2017
الترتيب عربيا

الرصيد

الترتيب عامليا

تقرير 2018
الترتيب عربيا

الرصيد

الدولة
4

1

0.871

16

2

0.868

7

0.541

93

10

0.429

سلطنة ُعمان
49
اململكة املغربية
املصدر :مؤشراألمن السبراني العاملي.
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من خالل الجدول رقم ( )5يتضح بأن كال البلدين في مراتب متقدمة بالرغم من تقدم سلطنة ُعمان أكثر إال أن مؤشر األمن السبراني العالم
يصنف كال البلدين ضمن مجموعة األمن وااللتزام املرتفع.
 .5.2النتائج املتعلقة بالسؤال الخامس ونصة :ما إيجابيات وسلبيات التعلم عن بعد في التجربة ُ
العمانية واملغربية خالل فترة كوفيد19؟
بذلت وزارة التربية والتعليم العمانية ووزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املغربية جهودا كبيرة لضمان استمرار
تعلم التالميذ ،وكان التعليم اإللكتروني (عن بعد) بديال الستكمال العملية التعليمية في ظل أزمة كورونا .ومع ذلك كان لهذه التجربة (التعليم عن بعد)
العديد من اإليجابيات التي يجب البناء عليها وتطويرها وبعض السلبيات التي يجب معالجتها للفضل مستقبال.
ا
ول :إيجابيات التعلم عن بعد في التجربة ُ
العمانية واملغربية خالل فترة كوفيد:19
أ
•

دفعت جائحة كورونا البلدين إلى تطوير منصات إلكترونية تعليمية لجميع الطالب.

•

إمكانية التعلم عن بعد ألصحاب االحتياجات الخاصة ،والحاالت املرضية املزمنة إن لزم األمر.

•

تجربة التعليم عن بعد أبرزت أهمية تكنولوجيا املعلومات واالتصال في التعليم ،ودفعت نحو بدء التحول نحو التعليم اإللكتروني.

•

اكتساب املعلمين مهارات التعليم اإللكتروني.
أبرز نقاط القوة والضعف في األنظمة التعليمية وتدرتها على التأقلم مع الظروف الطارئة.

•

أبرزت تجربة التعليم عن بعد دور املعلم والكوادر التعليمية الذي كان منسيا .وأظهرت قيمة املعلم بالرغم من التقدم التكنولوجي في شرح
وتبسيط املعلومات وغرس القيم الذي ال يمكن أن تعوضه التكنولوجيا.

•

• التعليم عن بعد عزز الشعور باملسؤولية وثقافة التعلم الذاتي للمتعلمين.
ا
ثانيا :سلبيات التعلم عن بعد في التجربة ُ
العمانية واملغربية خالل فترة كوفيد:19-
يظهر تحليل البنية التحتية ملتطلبات التعليم عن بعد في املغرب ُ
وعمان أن أغلب سلبيات تجربة التعليم عن بعد كانت في أيدي مؤسسات ليس
لوزارتي التربية بالبلدين مسؤولية مباشرة عنها خصوصا قطاع االتصاالت ،ولكن هذا لن يحدث لو كان لدى الوزارتين استشراق ملستقبل التعليم والعمل
علية قبل أزمة كورونا كوفيد .19-ومن أبرز السلبيات أو االكراهات:
•
•

•
•

•

ضعف خدمات اإلنترنت في أكثر من  %56من املناطق القروية والحضرية ،حيث  %12من املناطق القروية ال تتوفر لهم شبكة اإلنترنت ،و%44
تغطية ضعيفة ال تلبي متطلبات التعليم عن بعد وهذا يتوافق مع دراسة الخروص ي والعامري (.)2020
التحول املفاجئ للتعليم عن بعد حيث لم يكن الطالب واملعلمون مجهزين بشكل كاف باألدوات واملهارات التكنولوجية األساسية ،ولم يتم تدريب
الطلبة وأولياء األمور ،وحتى تدريب املعلمين لم يكن كافي للحصول على جميع املهارات الالزمة مما تسبب في الكثير من املشاكل الفنية
والصعوبات التي واجهها الطالب واملعلمين في البداية حتى اكتسبوا املهارات األساسية باملمارسة.
التعليم عن بعد بصيغته الحالية في البلدين يتعارض مع مبدأ تكافؤ فرص التعليم لجميع الطالب ،بسبب التفاوت في القدرة للوصول للمنصات
التعليمية بين املناطق الريفية والحضرية.
التعليم عن بعد بصيغته الحالية في البلدين يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم ،بسبب التكلفة املادية املرتفعة على األسرة وخصوصا ذوي
الدخل املحدود في توفير متطلبات التعليم عن بعد للطالب (أجهزة كمبيوتر ،برامج حديثة ،االشتراك في خدمة اإلنترنت ....الخ) ،وتتضاعف
التكلفة في حالة تعدد األبناء في االسرة .
تواجه العديد من األسر صعوبة توفير مكان مناسب من حيث اإلضاءة والسكون ،إلنجاح العملية التعليمية داخل املنزل.

• صعوبة اكتساب املهارات العملية التي تتم داخل املختبرات املدرسية خصوصا ملواد العلوم (فيزياء -كيمياء -أحياء) والتكنولوجيا.
 .6.2النتائج املتعلقة بالسؤال السادس ونصة :ما آفاق "التعليم عن بعد" بعد أزمة كوفيد 19في سلطنة ُعمان واململكة املغربية؟
بعد التعرف على إيجابيات وسلبيات تجربة التعليم عن بعد في التجربة ُ
العمانية واملغربية خالل فترة كوفيد ،19وبالرغم من سلبيات التعليم عن
بعد وضعف بعض جوانب البنية التحتية الالزمة للتعليم عن بعد إال أن آفاق التعليم عن بعد في البلدين يمكن أن يكون أفضل إذا ما استمر تطوير
النظم التعليمية لتناسب التعليم عن بعد ،وتطوير منصات تعليمية التفاعلية محددة تشمل التطبيقات والبرمجيات التعليمية الالزمة للتعليم عن
بعد ،فكثرة املنصات التعليمية والبرمجيات والتطبيقات يمكن يعطي نتائج عكسية ويشتت املعلمين والطالب ،فيفترض اعتماد منصة واحدة تفاعلية
ومتكاملة ملدارس التعليم األساس ي في كل بلد ،على أن تكون مرتبطة ببنية تكنولوجية ذات كفاءة عالية كشبكة اإلنترنت وسيرفرات االستضافة .كما
يحب االستفادة من التجارب واملمارسات الناجحة ،وإشراك األسرة لتكون شريك في التعليم االلكتروني .كما يجب إعداد استراتيجية وطنية للتعليم
اإللكتروني وقت األزمات يشتمل على تشريعات وقوانين منظمة وتطوير لوائح واجبات جميع أطراف العملية التعليمية التعلمية لتتوافق مع التعليم عن
بعد ،ويمكن أن تبني وزارات التربية في الوطن العربي مركز وطني متخصص يكون ذلك جزء من استراتيجية عربية موحدة للتعليم اإللكتروني ،وبناء
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ّ
شبكة مجتمعات تعلم ملتابعة جودة التعلم عن بعد .كما يجب التعايش مع التعليم عن بعد واعتباره بديل اجباري والذي يعتمد على التكنولوجيا بشكل
اساس ي وتطوير البنية التحية للتعليم عن بعد.
ويمكن االستفادة من منجزات ومكتسبات التعليم اإللكتروني بعد انتهاء جائحة كورونا كوفيد19-من خالل االستفادة منه في دمجه مع التعليم
املباشر(الحضوري) لتطبيق ما يسمى بالتعليم املدمج الذي يستفيد من إيجابيات التعليم املباشر والتعليم االلكتروني ،واالستمرار في تطوير البنية
التحتية للتعليم عن بعد ليكون نظام تعليمي جاهز وقت االزمات حتى ال تتكرر اضطرابات أزمة كورونا .كما يجب االستمرار في تطوير املحتوى اإللكتروني
من خالل تحويل جميع الدروس إلى دروس إلكترونية تفاعلية ومصورة ومدعمة بالعديد من الوسائط وتكون متاحة لجميع الطالب ليستفيدوا منها في
رفع مستوياتهم التحصيلية بدل اللجوء إلى الدروس الخصوصية ،وكذلك يستفيد منها املعلمين لتدعيم حصصهم الدراسية بمحتوى تفاعلي وموثوق.
.3

التوصيات واملقترحات:
في ظل النتائج التي توصلت إليها الدراسة توص ي باآلتي:

• إعداد استراتيجية وطنية لتوجيه استمرار التعليم وقت الطوارئ واألزمات.
• مواصلة جهود تطوير املحتوى اإللكتروني ،وتحويل جميع الدروس لكل الصفوف الدراسية إلى دروس رقمية فاعلية.
• ضرورة رفع مستوى تدريب املعلمين على املهارات التكنولوجية.
• تدريب الطالب على استخدام املنصات التعليمية والتعلم عن بعد ضمن دروس مادة تقنية املعلومات.
• دراسة واقع املنصات التعليمية املستخدمة في التعليم عن بعد.
• دراسة أثر تعدد برامج وتطبيقات التعليم اإللكتروني على الطالب واملعلم.

املراجع:
ا
أول :املراجع العربية:
 .1االتحاد الدولي لالتصاالت ( .)2018مؤشر االمن السبراني العاملي .نسخة التقرير على الرابط https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-
STR-GCI.01-2018-PDF-E.pdf

.2

األمم املتحدة ( .)2020موجز سياساتي :التعليم أثناء جائحة كوفيد –  19وما بعدها.

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_ -

_education_during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf

.3
.4
.5
.6
.7

بوسيس ،وسيلة ( .) 2020استراتيجية إغالق املؤسسات التعليمية للحد من تفش ي فيروس كوفيد  -19تحدي الرقمنة ورهان التعليم عن بعد.
مجلة التمكين االجتماعي.33-20 :)3(2 :
ُ
الخروص ي ،أحمد محمد والعامري ،نجمى سعيد ( .)2020آراء طالب مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان حول تجربة التعليم عن بعد في ظل
جائحة كورونا .مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي.223 -209 :)4(40 :
الصالح ،بد عبدهللا ( .)2007التعليم الجامعي االفتراض ي :دراسة مقارنة لجامعات عربية وأجنبية افتراضية مختارة .مجلة كلية املعلمين :العلوم
التربوية.)1(7 ،
أبو العزم ،عبد الغني ( .)2014معجم الغني  .9049/1مؤسسة الغني للنشر.
مركز التنمية العاملية والبنك الدولي ( .)2020إغالق املدارس واالستجابات الحكومية وعد املساواة في التعليم خالل قترة كرونا (كوفيد.)19-
مسترجع عبر الرايطhttps://www.brookings.edu/research/school-closures-government-responses-and-learning-inequality-around-the-world-during- .
/covid-19

.8

منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ومنظمة األمم املتحدة للطفولة اليونسف ( .)2020االعتبارات
االجتماعية في سياق جائحة كوفيد .19-
املتعلقة بتكييف تدابير ال صحة العمومية والتدابير
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334294/WHO -2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Schools-2020.2-ara.pdf

.9

موقع منظمة الصحة العاملية .)2019( .فيروس كورونا (كوفيد.)19-

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel -coronavirus-

2019

 .10وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ( .)2020تنظيم املوسم الدراس ي  2021-2020في ظل جائحة كوفيد  19املرفق
رقم ( )1اإلطار املرجعي للنمط التربوي القائم على التناوب بين التعليم الحضوري والتعليم الذاتي .اململكة املغربية.
 .11وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ( .)2020الحصيلة املرحلية لعملية التعليم عن بعد  2 -أبريل .2020
https://www.men.gov.ma/Ar/Pages/Publication.aspx?IDPublication=5950

 .12وزارة التربية والتعليم ( .)2020اإلطار العام لتشغيل املدارس في السلطنة خالل العام الدراس ي  2021/2020في ظل استمرار جائحة كورونا (كوفيد
 .)19سلطنة ُعمان.
271

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،10العدد ،2021 - 2ص274- 258 :

الشهومي & غزالي

)التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا (دراسة مقارنة بين سلطنة ُعمان واململكة املغربية

ا
: املراجع األجنبية:ثانيا
1. Berg, G. & Simonson, M. (2018). Distance learning. Britannica . https://www.britannica.com/topic/distance-learning
2. Cookson, P. S. (2000). A Framework for comparative distance education research: Cross-National, Cross-Cultural,
Interdisciplinary and Cross-International Perspectives. Conference on Research in distance and adult learning in Asia: The
open university of Hong Kong.
3.

JAIME SAAVEDRA (2020). Educational challenges and opportunities of the Coronavirus (COVID-19) Pandemic.
WORLDBANK blogs https://blogs.worldbank.org/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic

4. Lieberman, M. (2020). If school is closed, who gets paid? Education Week, 39(26):1-9.
5. Musinguzi G & Asamoah BO. (2020). The Science of Social Distancing and Total Lock Down: Does it Work? Whom does it
Benefit?. Electron J Gen Med, 17(6): em230. https://doi.org/10.29333/ejgm/7895
6. Racula David, (2020). Education during the COVID-19 crisis: Opportunities and constraints of using EdTech in low-income
countries. A joint publication between the EdTech Hub and Digital Pathways at Oxford . Blavatnik School of Governmen
7. Shah, S. G. S., & Farrow, A. (2020). A commentary on “World Health Organization declares global emergency: A review of
the
2019
novel
Coronavirus
(COVID-19)”.
International
Journal
of
Surgery,
76:
128129.
https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.03.001

8. Speedtest Global Index (2020). Ranking mobile and fixed broadband speeds from around the world on a monthly basis.
https://www.speedtest.net/global-index
9. Toquero Cathy Mae (2020). Challenges and Opportunities for Higher Education amid the COVID-19 Pandemic: The
Philippine Context. Pedagogical Research, 5(4): em0063. https://doi.org/10.29333/pr/7947
10. United Nations Development Programme (UNDP). COVID-19 AND HUMAN DEVLOPMENT: Assessing the crisis envisioning
the recovery.(2020). Human Development Perspectives, 2020, York New: UNDP, available at http//: hdr .Undp. org/ en/
hdp-covid
11. Wolfgang Schmid-Grotjohann, Imen Ben-Slimène, Véronique Caron, Jörg Wombacher (2020). Distance Learning in an
Extraordinary Circumstance (COVID-19). An Initial Assessment of Student Experience and Coping, Preprint. DOIResearchGate: 10.13140/RG.2.2.17040.15369
12. world bank blogs (2020). https://blogs.worldbank.org/ar/education/managing-impact-covid-19-education-systems-around-worldhow-countries-are-preparing

13. Yulia, H. (2020). Online Learning to Prevent the Spread of Pandemic Corona Virus in Indonesia. ETERNAL (English
Teaching Journal), 11(1). https://doi.org/10.26877/eternal.v11i1.6068
14. Zhu Xudong, Liu Jing (2020). Education in and After Covid-19: Immediate Responses and Long-Term Visions. Postdigital
Sci. and Education, https://doi.org/10.1007/s42438-020-00126-3

272
274- 258 : ص،2021 - 2 العدد،10املجلد

-املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

)التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا (دراسة مقارنة بين سلطنة ُعمان واململكة املغربية

الشهومي & غزالي

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
International Journal of Educational & Psychological Studies (EPS)
Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx

www.refaad.com

ISSN: 2520-4149 (Online) 2520-4130 (Print)

Distance education in the light of Corona pandemic
(A Comparative study between Sultanate of Oman and The Kingdom of Morocco)
Yasser Juma Khamis Al-Shuhomi
PhD Researcher, Education and Training Systems Analysis, Faculty of Education Sciences, Rabat
yasser.guma@gmail.com
Mohammed Ghazali
Professor, Faculty of Education Sciences Mohammed V University, Rabat
rhazal@yahoo.com
Received : 11/4/2021

Revised : 19/4/2021

Accepted : 28/4/2021

DOI : https://doi.org/10.31559/EPS2021.10.2.1

Abstract: The study aimed to compare the experience of responding and dealing with the Omani educational system
and the Moroccan educational system with the emergency conditions in light of the Covid-19 pandemic and to
identify the impact of the pandemic on education in the two countries, to identify the most prominent procedures
taken by each system to ensure continuation of students learning, to identify the steps and procedures of distance
education, to analyze the reality of the infrastructure of the two countries necessary for distance education, and
identifying the negatives and positives and prospects of distance education in the two countries after the Corona
Covid-19 pandemic. The study adopted a descriptive approach based on analysis, survey and the study of similarities
and differences. The study relied on the analysis of the decisions and publications of the Ministry of Education in the
Sultanate of Oman and the Ministry of National Education, Vocational Training, Higher Education and Scientific
Research of Morocco, international reports, and some scientific research and studies. The study concluded that the
two countries have approached close procedures to confront the crisis and to ensure continuation of students
learning, points out that the lack of advance plans for education in times of crisis, and that distance education was an
appropriate alternative during the Corona crisis, but it caused inequality in education among students due to the
weakness of some of the infrastructure necessary for distance education, and needs for a future development strategy.
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امللخص:
هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة تأثير أبعاد الذكاء الوجداني (الحساسية الوجدانية ،والنضج الوجداني ،والكفاءة الوجدانية) على أبعاد
القدرة على القيادة التربوية (املوضوعية ،واستخدام السلطة ،واملرونة ،وفهم اآلخرين ،ومعرفة مبادئ االتصال) لدى مديري املدارس في سلطنة
ُعمان ،وتحليل الفروق بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية ً
تبعا ملتغيرات (النوع االجتماعي ،واملحافظة التعليمية) ،تكونت عينة
الدراسة من (ً )336
مديرا ومديرة ،تم اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة .واستخدم الباحث املنهج الوصفي ،ومقياس دليب سينج ()2006
للذكاء الوجداني ،ومقياس مرس ي ( )2001للقدرة على القيادة التربوية .وتم تحليل البيانات عن طريق اإلحصائيات الوصفية ،واالنحدار الخطي
ً
املتعدد؛ وتحليل التباين متعدد املتغيرات باستخدام ( .)SPSSأظهرت النتائج :أن هناك أثرا للذكاء الوجداني على القدرة على القيادة التربوية،
وهذا األثر يعتمد على املستوى الذي يتمتع به مديرو املدارس في كل مكون من مكونات الذكاء الوجداني .ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين
ُبعد الحساسية الوجدانية ً
تبعا للنوع االجتماعي لصالح اإلناث ،وعدم وجود فروق بين أبعاد النضج الوجداني والكفاءة الوجدانية .أما بالنسبة
لدراسة الفروق بين أبعاد متغير القدرة على القيادة التربوية ً
تبعا ملتغير النوع االجتماعي ،أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
ُبعدي املوضوعية ومعرفة مبادئ االتصال لصالح اإلناث .وعدم وجود فروق بين األبعاد األخرى .ولم تكن هناك فروق ً
تبعا ملتغير املحافظة
باستثناء ُبعد استخدام السلطة ملتغير القدرة على القيادة التربوية.
الكلمات امل فتاحية :الذكاء الوجداني؛ القدرة على القيادة التربوية؛ مديرو املدارس؛ مهارات القيادة؛ سلطنة ُعمان.

.1

املقدمة:

ُيعد السلوك القيادي للمدير ،مفتاح نجاح املؤسسة التعليمية ،وأن االختالف والتباين بين املدارس سواء في املناخ املدرس ي العام ،أو تحصيل
املتعلمين ،أو في مستوى الرضا املنهي لدى املدرسين والعاملين في املدرسة ،إنما يعود إلى كفاءة املدير وقدرته على القيادة التربوية .وذلك ألن قائد املدرسة
الفعال ،هو الذي ُيلهم أعضاء الجماعات املدرسية لبذل الجهود ،ويساعدهم على فهم التعقيدات وتوضيح الرؤى ،كما يزرع فيهم روح االستقاللية واملبادرة
ّ
والثقة بالنفس .إلى جانب ذلك ،يعمل على خلق قنوات التواصل بينه وبينهمُ ،ويراعي حاجاتهم ودوافعهم .وبذلك يوفر املناخ املالئم للتعلم والتعليم.
()Maulod et al., 2017
ً
وفي العصر الحالي يتطلب من مديري املدارس مهارات تتجاوز مجرد اإلشراف على التدريس واملناهج الدراسية ،بل عليهم أيضا توفير بيئة آمنة
ومنظمة باإلضافة إلى الحاجة إلى مهارات ترتكز على تحليل البيانات ،وضمان تعلم كل طالب في املدرسة ،ومواصلة التطوير املنهي واملستمر للعاملين في
ً
املدرسة ،وتتطلب هذه املسؤولية الجديدة املتعددة الجوانب ً
جديدا من القادة ( .)Grubb & Flessa, 2006وبشكل خاص مع وجود العديد من
نوعا
االضطرابات العاملية واألزمات والكوارث الطبيعية واملجتمعات غير اآلمنة التي ال شك تؤثر بطريقة أو أخرى على البيئة املدرسية ومن فيها .ولذا؛ فإن
التكيف مع هذا النوع من البيئة الديناميكية املكثفة يتطلب من قادة املدارس؛ ليس فقط أن يكونوا مرنين ولكن ً
أيضا يتطلب منهم توفير الدعم الوجداني
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ً
تعقيدا ومتعدد األوجه ،حيث
ألعضاء هيئة التدريس ( .)Bumphus, 2008ونتيجة لذلك ،أصبح دور مديري املدارس نحو قيادة املدرسة للنجاح أكثر
يجب أن يكونوا مديرو املدارس قادرين على رعاية وتشجيع ودعم التعلم في مواجهة التغيرات السريعة املعقدة (.)Fullan, 2007
ً
وانطالقا من املهام الوظيفية التي يقوم بها القادة التربويون من تخطيط وتنظيم وتوجيه وتقويم ،فقد تعددت االتجاهات النظرية التي اهتمت
ّ
بتحديد املهارات التي تمكن مديري املدارس من السلوك القيادي الفعال الذي يعكس القدرة على القيادة التربوية ،وركزت هذه االتجاهات بصفة خاصة
على املهارات ذات العالقة املباشرة بالبعد اإلنساني في العمل ) .(Oluremi, 2008كما أن هناك ً
عددا من الدراسات املبكرة أشارت إلى أن العالقات
اإلنسانية واالتصال الفعال تتصدر قائمة الكفايات األساسية الالزمة للقيادات التربوية (أحمد2000 ،؛ أحمد2008 ،؛ الشامان2006 ،؛ قوارح وحمايمي،
 .)2016ويؤكد أرجريس ) Argyris (2010على أهمية مراعاة املدير للعالقات اإلنسانية في املدرسة ودورها الفاعل في تحقيق األهداف املرجوة ،وزيادة
الدافعية إلنجاز األعمال عن طريق التوجيه واالستخدام األمثل للسلطة .ويرى هارجريفز ) Hargreaves (2000أن القدرة على إتقان الكفاءات الوجدانية
األساسية ،مثل كيفية التعبير عن العواطف ،وإدارة املرء ملشاعره ،والتعاطف مع اآلخرين ،وتحفيز الذات واآلخرين ،وممارسة مجموعة واسعة من املهارات
ُ
االجتماعية؛ تعد ضرورية وأساسية للغاية للقائد التربوي ليكون فاعال .بل يرى أن هذا املسألة ليست مجرد اختيار شخص ي أو تنمية ملهارات فردية
فحسب ،بل يجب أن تكون كفاءات الذكاء الوجداني ً
مطلبا ً
مهما للقادة التربويين مثلها مثل الكفاءات الفنية.
ّ
ُويعد الذكاء الوجداني وقدرة املدير على القيادة التربوية عنصرين مهمين في تحديد نجاح املدرسة ،على اعتبار أنهما من أهم املتطلبات التي تمكن
املديرين من أداء مهامهم القيادية بصورة فعالة ( .)Maulod et al., 2017وقد أكد هالنجر ) Hallinger (20111أحد رواد القيادة التربوية ،على أهمية
الدراسات املتعلقة بالقيادة التربوية في خلق مدارس فعالة ،وأن مهارات معرفة الذات ومعرفة اآلخرين تساعد في تنمية وتطوير فاعلية املديرين كقادة
تربويين .وبرغم ذلك فإن دراسة تأثير الذكاء الوجداني على سلوك القيادة التربوية مازال محدودا على املستوى العربي ،وخاصة على املستوى املحلي (سلطنة
ُعمان) .وانطالقا من أهمية القيادة التربوية في فاعلية املدارس ،وأهمية الذكاء الوجداني في إحداث التوازن في املنظومة الوجدانية لدى الفرد وماله من
تأثير إيجابي على فاعلية القيادة فإن املحور الرئيس ي لهذه الدراسة هو تحديد إلى أي مدى يؤثر الذكاء الوجداني في القدرة على القيادة التربوية لدى مديري
املدارس بسلطنة ُعمان؟
 .1.1مشكلة الدراسة:
ّ
في مراجعة للدراسات التجريبية حول القادة التربويين والعواطف التي نشرت بين عامي  1992و 2012في مجالت القيادة التربوية املحكمة ،ومجالت
ً
ً
واسعا من املشاعر في عملهم؛ ويعتبر إدارة
علم النفس التربوي .وجد بيركوفيتش وإيال ) Berkovich & Eyal (2015أن مديري املدارس يواجهون نطاقا
ً
أساسيا من أدوارهم .وأن للعواطف ً
ً
مشاعرهم ومشاعر اآلخرين ً
رئيسيا في العمليات التعليمية .وتنصح تلك الدراسات املؤسسات التعليمية،
دورا
جزءا
بشكل متزايد ،باختيار القادة الذين يتمتعون بقدرات عاطفية عالية وتطوير سلوكيات قيادية لها تأثيرات عاطفية إيجابية على املرؤوسين من أجل تعزيز
النتائج التعليمية .إال أن الدراسات في الحقل التربوي (الحمداني2014 ،؛ سعادة2016 ،؛ الشمري2016 ،؛  )Farah bakhsh, 2012تشير إلى أن درجة
ممارسة مديري املدارس للذكاء الوجداني كانت ما بين منخفضة ومقبولة .كما بينت دراسة البلوشية ( )2007إن درجة املمارسات اإلدارية ملديري املدارس
في سلطنة ُعمان في ضوء مدخل الذكاء الوجداني جاءت متوسطة ،وكانت أعلى هذه املمارسات اإلدارية لبعدي املهارات االجتماعية ،والدافعية ،في حين
إن املمارسات اإلدارية املتعلقة بتنظيم الذات ،والتعاطف ،والوعي الذاتي كانت ضعيفة .وفي الجانب اآلخر أشارت عدد من الدراسات (حبيش ي2012 ،؛
علي2008 ،؛ علي2013 ،؛ الحمداني2014 ،؛ سعادة2016 ،؛ الصعيدي ،)2015 ،أن مستويات القدرة على القيادة التربوية لدى مديري املدارس بشكل
العمانية التي ُأجريت على مديري املدارس أبرزت ً
عام تراوحت ما بين مقبولة وضعيفة .كما أن الدراسات ُ
عددا من جوانب القصور لديهم في مجاالت
متعددة ،فقد أشارت نتائج دراسة (أمبوسعيدية2012 ،؛ والبوسعيدي )2011 ،إلى انخفاض عدد من الكفايات لدى مديري املدارس منها :التخطيط
لبرامج اإلنماء املنهي للمعلمين ً
وفقا للمستجدات التربوية ،وتبسيط اإلجراءات اإلدارية باملدرسة لتحقيق الشفافية ،وتشجيع ميول املعلمين نحو بناء
الذات ،ومقارنة األداء الفعلي للمدرسة مع األهداف التي تم تحديدها في بداية العام الدراس ي ،واتخاذ القرار في الوقت املناسب ،وتوظيف نتائج التقويم
ّ
ملعرفة أداء املدرسة في مجال الرعاية الطالبية .وكشفت دراسة الجابرية ( )2017أن مديري املدارس قلما يتواصلون مع الطلبة ويشاركوهم تطلعاتهم
ً
انخفاضا في مهارة اإلنصات واالستماع لدى مديري مدارس الحلقة الثانية بسلطنة ُعمان ،وهي من
وأفكارهم ومقترحاتهم ،كما كشفت دراسة الجابرية
مهارات التواصل االجتماعي الضرورية للعمل التربوي .وأشارت دراسة املجيني ( )2017إلى ضعف دور اإلدارة املدرسية في تنمية عالقة املدرسة باملجتمع
املحلي.
وقاعدة البحث حول الذكاء الوجداني وعالقته بالقيادة التربوية ال تزال في مراحلها األولى على الرغم من أن الحقل التربوي من أهم حقول املجتمع
التي ينبغي أن ُتدار إدارة وجدانية واعية ،وقد أشار وجد بيركوفيتش وإيال ) Berkovich & Eyal (2015أن مجال القيادة التربوية والعواطف واسع النطاق،
ويجب أن يجذب الباحثين ذوي التوجهات النفسية واإلدارية واالجتماعية ،كما أوصت دراسات (البلوشية2007 ،؛ Hebert, 2011؛  )Cliffe, 2011بإجراء
ً
البحوث للتحقق من العالقة بين الذكاء الوجداني والقيادة في املدارس .فضال عن أن حجم األثر الذي ُيسهم به الذكاء الوجداني في القيادة التربوية مازال
ً
محدودا على املستوى العربي ،وخاصة على املستوى املحلي (سلطنة ُعمان) ،وبالتالي أتت هذه الدراسة للتحقق من الدور الذي ُيؤديه الذكاء الوجداني في
القدرة على القيادة التربوية لدى مديري املدارس بسلطنة ُعمان.
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 .2.1أسئلة الدراسة:
ُتجيب هذه الدراسة على التساؤالت التالية:
 .1ما تأثير أبعاد الذكاء الوجداني (الحساسية الوجدانية ،والنضج الوجداني ،والكفاءة الوجدانية) في مهارات القدرة على القيادة التربوية (املوضوعية،
واستخدام السلطة ،واملرونة ،وفهم اآلخرين ،ومعرفة مبادئ االتصال) لدى مديري ومديرات املدارس بسلطنة ُعمان؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )a ≤ 0.05بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية لدى مديري املدارس بسلطنة
ُعمان ً
تبعا ملتغيرات (النوع االجتماعي ،واملحافظة التعليمية)؟
 .3.1أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف العلمية التالية:
 .1معرفة تأثير أبعاد الذكاء الوجداني (الحساسية الوجدانية ،والنضج الوجداني ،والكفاءة الوجدانية) على أبعاد القدرة على القيادة التربوية
(املوضوعية ،واستخدام السلطة ،واملرونة ،وفهم اآلخرين ،ومعرفة مبادئ االتصال) لدى مديري ومديرات املدارس بسلطنة ُعمان؟
 .2تحليل الفروق بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية لدى مديري ومديرات املدارس بسلطنة ُعمان ً
تبعا ملتغيرات (النوع االجتماعي،
واملحافظة التعليمية)؟
 .4.1أهمية الدراسة:
• األهمية النظرية :تتجسد األهمية النظرية للدراسة من خالل عدة نقاط جوهرية؛ أولها دور املدرسة كوحدة تطوير أساسية إلصالح التعليم ،وتربية
ً
الطلبة وإعدادهم للمستقبل .وثانيا تقييم أثر الذكاء الوجداني في قدرة مديري املدارس على القيادة التربوية ،وثالثا تحليل الفروق بين الذكاء الوجداني
والقدرة على القيادة التربوية لدى مديري املدارس ً
تبعا ملتغيرات النوع االجتماعي واملحافظة التعليمية ،ملا لهذين املتغيرين (الذكاء الوجداني ،والقدرة
على القيادة التربوية) من تأثير مباشر في جودة اإلبداع والفاعلية اإلدارية في املدارس .وألن القيادات التربوية تمثل أحد أهم العناصر القادرة على
إحداث التغيرات املأمولة في املؤسسات التعليمية ،والقيادة الفاعلة أحد أهم خصائص املدارس الفاعلة .والقائد الناجح هو أحد أهم القواسم
املشتركة للمدارس الفاعلة ( .)Sammons,1999فضال عن النقاط سالفة الذكر ،فإن ندرة مثل هذه الدراسات في البيئة العربية بشكل عام والبيئة
ُ
العمانية بشكل خاص -حد علم الباحث -تدعونا ألهمية تناول العالقة بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية لدى مديري املدارس.
• األهمية التطبيقية :تتمثل األهمية التطبيقية للدراسة في تنمية اتجاه جديد بدأ ينمو في اآلونة املتأخرة في مجال بحوث السلوك التنظيمي وإدارة
املوارد البشرية من خالل التعرف والكشف عن أهم املكونات الوجدانية املنبئة بفاعلية القائد .مما يستدعي أن ُت ّ
طور القيادات التربوية في وزارة التربية
والتعليم من أسس اختيار أو تعيين مديري املدارس ،بحيث يؤخذ في الحسبان جانب الذكاء الوجداني عند عملية االختيار .كما تتجسد األهمية
التطبيقية للدراسة في لفت انتباه القائمين على إعداد وتأهيل قادة املؤسسات التعليمية إلى الدور الذي تقوم به العواطف واالنفعاالت في كفاءتهم
وفاعليتهم القيادية واالرتقاء بأدائهم املنهي والوظيفي ،مما يساعد في إعداد برامج تأهيلية وتدريبية تهتم ببناء وتنمية الذكاء الوجداني لدى مديري
ومديرات املدارس عن طريق برامج التأهيل في كليات التربية ،أو برامج التدريب أثناء الخدمة.
 .5.1حدود الدراسة:
• الحدود الزمانية :جرى تطبيق هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراس ي 2020 / 2019م.
ُ
• الحدود املكانية :طبقت هذه الدراسة في تسع محافظات تعليمية بسلطنة ُعمان.
• املحدد البشري :طبقت هذه الدراسة على مديري ومديرات املدارس بسلطنة ُعمان.
• الحدود املوضوعية :تتحدد هذه الدراسة بتحليل العالقة بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية لدى مديري ومديرات املدارس بسلطنة
ُعمان.
 .6.1مصطلحات الدراسة:
ً
• الذكاء الوجداني Emotional Intelligence :بناء على تعريف داليب سينغ ( )Singh, 2006للذكاء الوجداني يمكن أن ّ
نعرف القائد الذكي وجدانيا
بأنه :القائد الذي لديه القدرة على االستجابة املالئمة والناجحة ملجموعة واسعة من املثيرات العاطفية التي تستمد من داخل النفس والبيئة املحيطة
( .)p.128هذا التعريف الذي يتبناه الباحث في هذه الدراسة ويتشكل الذكاء الوجداني من ثالثة أبعاد نفسية :الحساسية العاطفية ،والنضج العاطفي،
ً
والكفاءة العاطفية ،والتي تدفع الفرد إلى التعرف على ديناميات السلوك البشري ،وتفسيره بأمانة وتناوله بلباقةُ .وي ّ
عرف الذكاء الوجداني إجرائيا
بالدرجة التي يحصل عليها القائد التربوي من خالل استجابته على أبعاد مقياس الذكاء الوجداني املستخدم في الدراسة.
ّ
• القيادة التربوية Educational Leadership :يقصد بالقيادة التربوية مدى تمكن القائد التربوي من امتالك القدرات القيادية التي تساعده على
التصرف في املواقف اإلدارية والتربوية والتعليمية املصاحبة ألداء عمله في املؤسسات التعليمية املختلفة (معمار؛ الصباغ ،2004 ،ص .)48 .وممكن
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القول إن القيادة التربوية :هي القدرة على دعم وتفعيل العمل الجماعي ،وتسعى إلى تحسين ثقافة املؤسسة ،ورفع قدرات األفراد ،وتجويد املخرجات
التعليمية ،وتهتم بالجوانب اإلنسانية واألخالقية ،واالرتقاء بمستوى األداء إلنجاز املهام الوظيفية بكفاءة وفعاليةُ .وت ّ
عرف القدرة على القيادة التربوية
إجرائيا في هذه الدراسة بأنها الدرجة الكلية التي يحصل عليها القائد التربوي من خالل استجابته على أبعاد مقياس القدرة على القيادة التربوية املعد
من قبل مرس ي ( ،)2001ويتضمن مجموعة من املواقف مقسمة إلى خمسة أجزاء رئيسية وهي :املوضوعية ،واستخدام السلطة ،واملرونة ،وفهم
اآلخرين ،ومعرفة مبادئ االتصال.
ّ
• مديراملدرسة Headmaster :هو القائد التربوي الذي يقوم بإدارة العملية التعليمية التعلمية باملدرسة وتسهيل كافة متطلباتها التنظيمية والتنفيذية
ّ
والتقويمية والتطويرية ومتابعتها ودراسة كافة التحديات التي تواجه املدرسة في الجوانب اإلدارية واملالية والفنية والعمل على حلها ،واإلشراف العام
على كافة العاملين والطلبة واملرافق املدرسية (وزارة التربية والتعليم ،2015 ،ص.)10 .
.2

اإلطار النظري

 .1.2القيادة التربوية ومهاراتها الرئيسية:
ُ
ُ
ً
ً
تعد القيادة التربوية هي أحد عناصر اإلدارة التربوية ،يقوم عليها قائد تربوي تجاوز مرحلة اإلدارة؛ التي تعنى بتسيير شؤون املدرسة تسييرا روتينيا،
إلى التأثير الفاعل في العاملين معه في املدرسة ،بما يوفر لهم من فرص اإلبداع والتطوير ،وبالتالي تحقيق أهداف املؤسسة على أكمل وجه؛ حيث إن نجاح
املؤسسة التربوية في تحقيق أهدافها يعتمد على قدرات القائد التربوي ،وخصائصه وإمكاناته في توجيه العمل ،ورعاية العاملين معه ،وتقديم العون
واملساعدة لهم (السعود ،2013 ،ص .)75.ويتعامل مدير املدرسة كقائد تربوي مع مجموعة متباينة من األفراد يختلفون في القدرات واملهارات والكفاءات
وامليول والدوافع واالتجاهات وطرائق التفكير وأساليب التعامل ،ولذلك فهو بحاجة إلى مجموعة من املهارات الرئيسية للقيادة التربوية يستخدم فيها
أساليب مختلفة للتعامل مع هؤالء األفراد.
ً
ويؤكد دارسو القيادة التربوية واملشتغلون ببحوثها أن القدرة على القيادة التربوية تتكون من خمس مهارات رئيسية ،كل مهارة منها تقيس جانبا من
الجوانب الرئيسية للقدرة على القيادة التربوية ،وهذه املهارات هي :املوضوعية ،واستخدام السلطة ،واملرونة ،وفهم اآلخرين ،ومعرفة مبادئ االتصال
(مرس ي .)2001 ،واملوضوعية مهارة تتعلق بمدى موضوعية املدير في القيادة ،وهي تركز على قدرة املدير على رؤية األشياء من وجهة نظر عامة أكثر منها
شخصية ،أي النظر لألمور والحكم عليها ّ
بتجرد واستبعاد الذاتية ،وكذلك تركز هذا املهارة على قدرة املدير على إصدار القرارات دون تأثره بعوامل ال
تتصل باملوضوع نفسه .فالقدرة على اتخاذ القرارات املوضوعية ،تتطلب من مديري املدارس اتباع منهج علمي في حل املشكالت واتخاذ القرارات واالبتعاد
ُ
عن العشوائية أو الذاتيةً ،
وأيضا القدرة على التقييم الذاتي (خليل .)2014 ،كما تعد املوضوعية من الكفايات الشخصية ملدير املدرسة لبناء قيم الصدق
واملوضوعية في العمل كما جاء في دليل عمل اإلدارة املدرسية بسلطنة ُعمان (وزارة التربية والتعليم .)2009 ،وترى شاهين ( )2011أن مهارة املوضوعية
ً
من صفات القائد التربوية التي تعكس اتزانه االنفعالي ،حيث إن القائد املتزن
انفعاليا تكون قراراته أكثر موضوعية وأيسر وأدق.
ً
تباطا ً
ً
وثيقا؛ حيث يمثل القائد عنصرا مهما في عملية القيادة ،فهو عضو في جماعة يتبعه اآلخرون ألنه استطاع
أما مفهوم السلطة يرتبط بالقيادة ار
أن يعي العالقات االجتماعية التي تسود بين أفراد الجماعة ،ومن ثم يدفعهم للنشاط والعمل لتحقيق األهداف .وهو يؤثر في هذه الجماعة ويكسب طاعتهم
وامتثالهم لتوجيهاته ،هذا التأثير مستمد من مصادر عديدة للسلطة ،منها املصدر الرسمي املتمثل في صالحياته املمنوحة له من الجهة الرسمية ،وكذلك
اللوائح واألنظمة التي تنظم العملً ،
وأيضا ينبع ذلك التأثير من سلطة املكافأة ،وسلطة الخبرة (بخاري وأحمد .)2015 ،كما ترتبط السلطة بالقدرة على
اتخاذ القرارات الالزمة التي تحكم سلوك اآلخرين وتصرفاتهم (أبو شريعة وآخرون.)2017 ،
ويرى مرس ي ( )2001أن هناك عدة صور أو أشكال للسلطة منها :سلطة القانون ،وسلطة املعرفة والعلم ،وسلطة العرف والتقاليد ،ثم سلطة امليول
ً
واستنادا إلى هذه
والنزعات الشخصية .في حين يرى بخاري وأحمد ( )2015أن كل قائد يمتلك خمسة مصادر للقوة يستطيع من خاللها ممارسة السلطة،
املصادر يستمد القائد قدرته على املبادرة ،من خالل تقييم ما لديه من مصادر القوة املمكنة ويقوم باستخدامها ،وهذه املصادر الخمسة هي :الشخصية،
والعالقات واملنصب واملعرفة وأخيرا املهمة.
ُويعد مفهوم املرونة ً
مكونا من املكونات األخالقية في اإلدارة الحديثة ،وهي أحد متطلبات القيادة التربوية الفاعلة ،كونها وسيلة مضادة للروتين
والبيروقراطية والجمود (الزعانين .)2018 ،واملرونة إحدى السمات األساسية للسياسات واإلجراءات الخاصة باإلصالح التعليمي ،ويقصد بها قدرة مدير
املدرسة على النظر إلى األشياء بمنظور جديد غير ما اعتاد عليه الناس ،كما تتمثل املرونة في قدرة مدير املدرسة على تغيير الحالة الذهنية بتغيير املوقف،
وتعكس املرونة اإلدارية حنكة القائد التربوية وقدرته على توظيف الظروف املحيطة لتحقيق أهداف املدرسة (العنزي .)2017 ،ومدير املدرسة الذي يتسم
باملرونة يكون دائم التجديد والتغيير (خليل .)2014 ،ويرى بيب ) Pep (2011بأن ممارسة مديري املدارس للمرونة في العمل له دور فاعل في رفع مستوى
التحصيل الدراس ي للطلبة ،ولذلك هو يؤكد على أهمية أن تتضمن معايير قبول املديرين االختبارات الحديثة القائمة على اكتشاف السمات الشخصية
واإلدارية املرتبطة باملرونة .ويرى العمايرة ( )2015بأن املدير الذي يمارس املرونة في إدارته للمؤسسة التربوية ،هو مدير يهتم بالعوامل اإلنسانية ويراعي
مشاعر اآلخرين ً
وفقا ملقتضيات الظروف ،وهذا ينعكس ً
إيجابا على سير العمل.
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وتعكس مهارة فهم اآلخرين مدى قدرة املدير على فهم ديناميات الجماعة والدوافع التي تحركها وتحكمها؛ وكذلك قدرته على فهم أفكار اآلخرين
وتفهم عواطفهم ودوافعهم (مرس ي .)2001 ،وقد أثبتت الدراسات التي قام بها همفل  Hemphillحول اتجاهات القيادة (املذكور في حبيش ي،2012 ،
ُ
ص )155.بأن ما يميز القائد املؤثر من القائد غير املؤثر هو أن األول يعنى بأحاسيس ومشكالت املجموعة التي يعمل معها .كما تعتبر التشاركية من املبادئ
الحاكمة ألسس وأركان املنظور الفكري ملستقبل القيادة املدرسية في القرن الحادي والعشرين ،وتعني اهتمام القيادات املدرسية بالعمل كفريق لتحسين
املدرسة ،من خالل إدراك احتياجات العاملين ،واالعتراف بإسهاماتهم وتشجيعهم على إنجاز مهامهم ،مما يضمن تنامي اإلنجاز ويجعل البيئة املدرسية
بيئة نشطة وإيجابية ،وهذا ال يتأتى إال من خالل فهم اآلخرين من قبل مدير املدرسة مع العاملين فيها (عيد.)2015 ،
أما معرفة مبادئ االتصال فهي املهارة الخامسة من مهارات القدرة على القيادة التربوية؛ وهي تعكس مدى قدرة املدير على معرفة مبادئ االتصال
وقدرته على نقل األفكار إلى اآلخرين عن طريق اختيار الوسائل املناسبة لذلك (مرس ي .)2001 ،والقدرة على وعي وفهم سلوكيات اآلخرين ،واالتصال معهم
ُ
سواء ًشفهيا -بلغة واضحة وسليمة ،يكون لها تأثير إيجابي نحو دافعيتهم للعمل واستثارة همتهم نحو اإلنجاز (عيد .)2015 ،إن العملية التعليمية
كتابيا أو
ً
حاسما
في جوهرها هي عملية اتصاالت ،كما أن جميع الجهود واألنشطة املدرسية تتم من خالل التواصل مع جميع االتجاهات ،لذلك تلعب االتصاالت دورا
ً
ً
وبارزا في اإلدارة املدرسية ،وتأخذ ً
متميزا ،وذات أهمية في تسيير وإدارة املؤسسة التربوية إدارة رشيدة وفعالة ،فال يمكن أن تحقق املدرسة أهدافها
طابعا
ً
ً
ووجدانيا ومهارًيا ما لم تعتمد التواصل وسيلة أساسية في التعامل مع جميع األطراف التي تشاركها
معرفيا
وتؤدي رسالتها التربوية في إعداد األجيال وتأهيلهم
هذه الرسالة (بروال .)2015 ،لذلك تزداد فاعلية البيئة املدرسية بزيادة فاعلية العالقات اإلنسانية حيث إن املناخ التعليمي -املادي واملعنوي -يؤثر سلباً
ُ
أو ً
ً
ً
أساسيا لنجاح املدرسة في تأدية
عنصرا
إيجابا على مستوى األداء التدريس ي والتحصيلي واإلداري داخل املؤسسة التربوية ،كما أن هذه العالقات تعد
وظائفها ،وتفاهم عناصرها وتآلفها ،مما يزيد من تفاعل منتسبوها وتعاونهم في تحقيق أهداف املدرسة التربوية إضافة إلى أن العالقات اإلنسانية تحقق
الراحة النفسية والطمأنينة والرضا للعاملين في املدرسة وطلبتها ،مما يزيد من النتائج اإليجابية التي تسعى لها املدرسة ،كما أن العالقات اإلنسانية
اإليجابية داخل املدرسة تعزز من االنتماء لها وملهنة التربية والتعليم (قوارح وحمايمي.)2016 ،
 .2.2تأثير أبعاد الذكاء الوجداني على القيادة التربوية:
ُ
الذكاء الوجداني مكون أساس ي في تحديد فعالية القيادة وبالذات عندما يتعامل القادة مع املجموعات في مكان العمل؛ حيث يلهم القادة األذكياء
ُ
ً
وجدانيا أعضاء فرق العمل بكفاءة من أجل تحقيق الهدف التنظيمي ( .)Srivastava, 2013وتعتبر القيادة الفعالة منذ أمد بعيد حيوية فيما يتعلق باألداء
الناجح للمدارس ،وتأتي القيادة في املرتبة الثانية بعد تميز املعلم باعتبار أن لها أكبر األثر في تحصيل الطلبة )  .(Ashworth, 2013وأن خصائص القادة
تنعكس بشكل واضح في قياس الثقافة املدرسية ،وفعالية املعلمين ومعنوياتهم ،ويكون لها تأثير على تحصيل الطلبة (.)Maulding et al., 2012, p. 4
ُ
دورا ً
وللذكاء الوجداني ً
بارزا في البيئة التربوية ملا له من أثر كبير على قدرة مديري املدارس القيادية (سعادة)2015 ،؛ حيث إن امتالك مديري املدارس،
كقيادات تنفيذية ،ملهارات الذكاء الوجداني ُيمكنهم من العمل على تحقيق األهداف التعليمية والتربوية ملدارسهم ،وبمشاركة فاعلة مع العاملين باملدرسة
َّ
(العمراني .)2016 ،كما أن للذكاء الوجداني دور فعال في تطوير مهارات القيادة التربوية (الشامانَ .)2006 ،وت َحلى مديري املدارس بمستوى عالي من الذكاء
الوجداني يزيد من فاعلية سلوكهم القياديُ ،ويحسن مستوى األداء القيادي لديهم (أبو الخير وأبو شعيرة .)2018 ،والذكاء الوجداني يستدعي اكتساب
يتعين على املديرين أن يتعلموا هذه املهارات ليكونوا قادة مؤثرين ويحققوا النجاح في حياتهم املهنيةً .
عدد من املهارات املرتبطة به؛ حيث ّ
ووفقا لنموذج
داليب سينغ املستخدم في الدراسة الحالية ،يتكون الذكاء الوجداني من ثالثة أبعاد رئيسية وهي :الكفاءة الوجدانية ،والنضج الوجداني ،والحساسية
الوجدانية .وفي الجزء القادم نتناول بش ي من التفصيل تأثير أبعاد الذكاء الوجداني على القيادة التربوية.
ً
أوال :القدرة على القيادة التربوية والكفاءة الوجدانية (:)Emotional Competency
الكفاءة الوجدانية هي إمكانية مكتسبة تظهر في األداء املتميز في موقع العمل ،وهي ُبعد من أبعاد الذكاء الوجداني ،ويتكون من أربع قدرات فرعية
هي :معالجة االضطرابات االنفعالية ،واالستجابة الفعالة للمثيرات االنفعالية ،والتقدير الذاتي املرتفع ،والتعامل مع الغرور واألنانية (.)Singh,2006
ومعالجة االضطرابات االنفعالية هي املهارة الفرعية األولى من مهارات الكفاءة الوجدانية للذكاء الوجداني وتعني قدرة مدير املدرسة على االستجابة
بلباقة إلى املثير االنفعالي الذي تحركه مواقف متنوعة كاإلحباطات مختلفة األسباب ،ومواقف الصراع التي تسبب إثارة انفعالية ،والشعور بعقدة النقص.
وهذا يعني تفادي االستنزاف االنفعالي مثل الضغوط ،واإلرهاق واالنفعاالت السلبية ،والقدرة على إيجاد طرق للتعامل مع الغضب ،والخوف ،والحزن،
والقلق ،وتشمل ً
أيضا التعلم على كيفية إدارة النفس عند القلق وتحويل االنفعاالت السلبية إلى إيجابية ( .)Singh,2006كما إن الكفاءة الوجدانية تشير
إلى قدرة القائد على التحكم في مشاعره السلبية وتحويلها إلى انفعاالت إيجابية ،والقدرة على التعامل مع املشاعر بحيث تكون متوافقة مع املواقف
ً
وجدانيا يكونون قادرين على فهم وجهات نظر مختلف الناس املتصارعين ،قادرين على إيجاد حلول ترضيهم
املعايشة (الزومان .)2014 ،والقادة األذكياء
ً
أو على األقل أرضية مقبولة منهم ليس ذلك فحسب بل أيضا توجيه املتصارعين لالتفاق حول رؤية مستقبلية أفضل يسعون إلى تحقيقها ( Goleman et
.)al., 2002
أما املهارة الثانية في هذا البعد هي االستجابة الفعالة للمثيرات االنفعالية :وتعني أن يتفاعل مدير املدرسة إيجابيا تجاه املطالب الوجدانية
ً
املستمدة من الذات الداخلية ومن البيئة املحيطة ،واملدير الذكي وجدانيا يعالج أو يتعامل مع املثيرات املحيطة لصالحه باالستجابات املناسبة .والقدرة
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على تنظيم العواطف هي سمة إيجابية ترتبط باألداء اإليجابي في مكان العمل وإن القادة الفاعلين قادرون على إدارة عواطفهم ،ونتيجة لذلك فإن املوظفين
يثقون بهم ويشعرون بالرضا عن العمل معهم ( .)Cherniss, 2001, p:4وثالث مهارات هذا البعد هي تقدير الذات املرتفع :وتعني تمتع مدير املدرسة
ً
مدركا أن التحديات فرص للتعلم ،وينعكس ً
إيجابا على النمو والتحسين الذاتي املستمر ،واحترام الذات ينعكس
باحترام وتقدير عال للذات ،مما يجعله
في الشعور بالثقة والكفاءة ( .)Singh,2006كما أن تقدير الذات املرتفع لدى مديري املدارس يؤدي إلى تحسين األداء (جالل .)2010 ،وأثبتت دراسة كيث
) Keith (2009بأن هناك عالقة إيجابية بين الذكاء الوجداني والقيادة الفعالة لدى مديري املدارس؛ حيث تؤثر مهارة الثقة بالنفس وهي من مهارات الذكاء
الوجداني على األداء القيادي في إدارة املديرين ملدارسهم .والقادة الذين يتمتعون بمستوى عالي من الذكاء الوجداني يركزون على تحقيق نتائج بالنسبة
ً
لهم وملن حولهم؛ ولديهم معايير إنجاز عالية ،ويحددون أهدافا طموحة بمؤشرات أداء محددة ،وعلى استعداد لقبول املخاطر املرتبطة بتلك األهداف،
ً
فغالبا ما يسعون إلى التعليم املستمر ،والتعليم من أجل األفضل)Goleman et al., 2002( .
وألنهم يركزون على اإلنجاز العالي
أما املهارة الرابعة في هذا البعد هي التعامل مع الغرور وحب الذات واألنانية :واملقصود هنا عدم الغرور من قبل املدير وتركيز الحديث حول
عال.
ذاته ونسب اإلنجاز دائما لنفسه وإهمال مساهمة اآلخرين ،والقدرة على معالجة هذه النزعة تعزز قدرة مدير املدرسة على التمتع بذكاء وجداني ٍ
والقادة الذين يتحلون بذكاء وجداني عالي يتسمون بالشفافية Transparency؛ حيث يكونوا صرحاء مع الغير بالنسبة ملشاعرهم وقناعاتهم وسلوكهم
وأفعالهم  .Transparencyحيث إن هذا االنفتاح مع اآلخرين يجعلهم على مستوى القيم األخالقية التي ينادون بها ،كما إنهم يعترفون باألخطاء الذاتية
ً
قادرون على مواجهة اآلخرين بأخطائهم بدال من أن يغضوا الطرف عنه)Goleman et al., 2002( .
ً
ثانيا :القدرة على القيادة التربوية والنضج الوجداني (:)Emotional Maturity
ً
ويتكون هذا البعد من أربعة خصال فرعية وهي :الوعي الذاتي ،وتطوير اآلخرين ،والتروي أو التأني ،واملرونة والتكيف ( .)Singh,2006أما أوال :فهو
الوعي الذاتي؛ وهذا يتضمن وعي املدير وفهمه ملشاعره (الوعي الذاتي العاطفي) ،والتقييم الدقيق للذات وقبولها ،والثبات والصمود حيال األزمات
ً
والشدائد والذي يعكس ثقة املدير بنفسه ،ويقصد به أيضا معرفة مدير املدرسة لحالته الداخلية وتفضيالته ،ووسائله ،وحدسه (& Geher, 1996
 .)Mayeومن خالل هذه املقدرة يستطيع مدير املدرسة تمييز وتسمية االنفعاالت الذاتية املتنوعة النابعة من الداخل ،فبعض املديرين غير املتمتعين بهذه
ّ
الخاصية يميل إلى إنكار هذه األحاسيس واملشاعر بسبب عدم القدرة على تمييزها وهذا بسبب انخفاض الوعي بالذات .كما أن الوعي الذاتي يمكن األفراد
بتحكم أكبر في األحداث الشخصية والعواقب في حياتهم .والقادة الذين يعون عواطفهم الذاتية عادة ما يكونوا مدركين لتأثير مشاعرهم الذ اتية على
ً
أنفسهم وعلى من حولهم وبالتالي على أدائهم .وتجدهم متناغمين مع قيمهم التي يسترشدون بها في حياتهم ،وغالبا ما يختارون أفضل الحلول واملسالك.
ويكونوا صرحاء وصادقين مع أنفسهم ،ومع اآلخرين ،قادرين على التحدث بوضوح عن مشاعرهم وعواطفهم ورؤيتهم لألمور (.)Goleman et al., 2002
فمعرفة مدير املدرسة لعواطفه وانفعاالته هي الركيزة األساسية للذكاء الوجداني ،حيث إن إدراك القائد لعواطفه ومشاعره وانفعاالته وحسن التميز
بينها ،إضافة إلى وعيه بالعالقة بين األفكار واملشاعر واألحداث ،هو أساس الثقة بالنفس واألساس الذي يبني عليه القائد قراراته( .الزومان)2014 ،
وثاني مهارات النضج الوجداني هي تطوير اآلخرين ويترجم في اعتراف مدير املدرسة بقيمة اآلخرين وتشجيع مشاركاتهم وإنجازاتهم ،وهذا يكون له
آثار إيجابية على أدائهم .ألن تقدير اآلخرين وإشراكهم بشكل فعال في العمل والقرارات الخاصة به من سمات املدير ذي الذكاء الوجداني املرتفع
( .)Singh,2006والقادة الذين يتحلون بذكاء وجداني عالي يهتمون بتطوير اآلخرين من خالل معرفة نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم وأهدافهم وقناعاتهم،
كما إنهم يقدمون النصح واإلرشاد والتغذية الراجعة بشكل إيجابي وفي الوقت واملكان املناسب بهدف تطويرهم وتأهيلهم كقادة للمستقبلGoleman ( .
)et al., 2002
أما املهارة الثالثة في هذا البعد هي التروي :واملقصود هنا تأني مدير املدرسة في الحكم على األشياء وعدم التسرع وتجنب رد الفعل السريع ،مما
ً
إيجابا على الصعيد الشخص ي واملنهي ( .)Singh,2006وقد بينت عدد من الدراسات (رزق والسيد2013 ،؛ ملحم2017 ،؛ وأبو عالم وآخرون
ينعكس
2014؛  )Puffer, 2011العالقة الوثيقة بين مكونات الذكاء الوجداني بما يتضمنه من مهارات ،وما يقوم به مديرو املدارس من أدوار ووظائف ،وأبرزها
ً
ّ
ً
مهارات اتخاذ القرار ،حيث يمكن الذكاء الوجداني القادة من ضبط مشاعرهم األكثر دقة ومساعدة في اتخاذ القرارات الصعبة (.)Cherniss, 2001, p.6
كما إن الذكاء الوجداني يؤثر على كيفية استخدام األفراد للعواطف لتسهيل التفكير أو تنظيم العواطف للتركيز على املعلومات املهمة ( & Mayer
.)Salovey, 1997
َ
واملهارة الرابعة في هذا البعد هي املرونة والتكيف ،وتعني معرفة كيف ومتى يأخذ مدير املدرسة زمام املبادرة ومتى يتبع اآلخرين .وهذه املهارة من
املهارات االنفعالية األساسية ،التي تتطلب من مدير املدرسة أن يعي متى تكون الشدة ومتي يكون التساهل ،متي املواجهة ومتى االنسحاب ومتى الصمت،
وهنا يجب ضبط امليول السلبية كالغيرة ،والتكبر ( .)Singh,2006كما أن القادة الذين يتحلون بالذكاء الوجداني املرتفع ً
غالبا ما يتميزون باملبادأة؛ حيث
إنهم يقتنصون الفرص ويسعون الكتشافها ،وهم ال يترددون في اختصار اإلجراءات وفي كسر الروتين بل وتغيير القواعد إذا تطلب األمر ذلك لخلق ظروف
أفضل)Goleman et al., 2002( .
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ً
ثالثا :القدرة على القيادة التربوية والحساسية الوجدانية (:)Emotional Sensitivity
يتكون هذا البعد ً
وفقا لنموذج داليب سينغ املستخدم في الدراسة الحالية من أربع خصال :فهم أساسيات اإلثارة االنفعالية ،والتعاطف ،وتحسين
العالقات مع اآلخرين ،والتواصل الوجداني الفعال ( .)Singh,2006أن مراعاة االحتياجات العاطفية للموظفين من قبل القائد هو املفتاح لتحقيق أقص ى
ً
ودافئا وفي نفس الوقت ً
ً
حازما ،وعندما يتعامل القادة بتعاطف ،فإنهم يعززون
قدر من الفعالية القيادية .والحساسية الوجدانية تعني أن تكون
متفهما
الثقة مع املوظفين ويسمحون لهم بتحمل املسؤولية عن أفعالهم وأعمالهم ،والقادة الحساسون يتعاطفون مع اآلخرين ،والحساسية ُ
كبعد من أبعاد
الذكاء الوجداني ،تنطوي على إظهار موقف داعم ومراع الحتياجات اآلخرين ومخاوفهم وحاالتهم املزاجية وأجنداتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم ،ويبذل القادة
الحساسون ً
جهدا لفهم الخبرات ووجهات النظر واالحتياجات العاطفية ملوظفيهم ( .)Johnson, 2019وأولى مهارات هذا البعد هي فهم أساسيات اإلثارة
االنفعالية؛ ويقصد بها قدرة مدير املدرسة على الوعي بالعالقة بين املشاعر واألفعال ،أي ما األحاسيس واملشاعر التي كانت خلف تصرفات أو أفعال
معينة ،ما الذي سبب هذه العواطف أو االنفعاالت ( .)Singh,2006وتشمل هذه املهارة القدرة على معالجة املعلومات االنفعالية ،بمعنى قدرة الفرد على
الفهم واستبصاره بالعالقات بين أنواع املشاعر املختلفة وخاصة املعقدة منها (مثل الشعور بعاطفتين مختلفتين في الوقت ذاته) ،والتعرف على تلك
االنفعاالت التي تؤثر على عمليات التفكير (.)Mayer & Salovey, 1997
والتعاطف هي املهارة الثانية من أبعاد الحساسية الوجدانية ،ويقصد بها قدرة املدير على معرفة مشاعر وأحاسيس اآلخرين من نبرات أصواتهم أو
تعبيرات وجوههم أو إنتاجهم ،وليس من خالل أقوالهم فقط ،وهو ً
أيضا القدرة على قبول ومشاركة اآلخرين بأحاسيسهم ،واملقدرة على التمييز بين أقوال
وأفعال اآلخرين أي التمتع بالبصيرة في كيفية تقييم اآلخرين .كذلك التعاطف هو توفير الشعور بالراحة لآلخرين في الصحبة ،كذلك األمانة في التعامالت
ً
باإلشارات العاطفية
بين األشخاص .والقادة الذين يتمتعون بذكاء وجداني مرتفع يتوحدون وجدانيا مع اآلخرين ،يشعرون بمشاعرهم ،حيث إنهم يشعرون ِ
التي تصدر عن الغير دون كالم  .Empathyيحسون باملشاعر املحسوسة وغير املفصح عنها لدى الشخص أو املجموعة ،أنهم ينصتون إلى الغير بتركيز
وعمق ويستطيعون التقاط مشاعر الغير ووجهات نظرهم ،ويكونوا قادرين على التعامل مع عدد كبير من الناس التي تختلف رؤاهم وخلفياتهم ( Goleman
.)et al., 2002
ُ
أما تحسين العالقة باآلخرين؛ فهي املهارة الفرعية الثالثة في بعد الحساسية الوجدانية وتأتي هذه القدرة لتوثيق العالقة باآلخرين ،وتتعزز من خالل
قدما والنمو ً
الثقة والصدق واإلخالص في التعامل ( .)Singh, 2006حيث أن كل دور قيادي في املدرسة يعتمد على املدير في املض ي ً
حقا لتحقيق أهداف
املدرسة بأكملها؛ وبالتالي على مدير املدرسة (كقائد) أن يركز على الطبيعة التآزرية املشتركة لقيادة املدرسة ،وهذا ال يتأتى إال إذا أهتم املدير باآلخرين
ً
ونجاحا في التدريس ،في حين إن الطلبة يعتمدون بشكل كبير على املعلمين
وبتنميتهم ،فاملعلمون يحتاجون الى قائد ُيلهمهم ُويحفزهم ليكونوا أكثر فعالية
في اكتساب املعرفة واملهارات ،ولذلك فنجاح وفعالية تأثير أي مدرسة يعتمد بشكل كبير على قيادة املدير ( .) Mak, 2014كما أن تحلي مديري املدارس
عال من الذكاء الوجداني يوسع شبكة العالقات االجتماعية لديهم ،ويؤدي إلى زيادة تقبل اآلخرين لهم (عشيبة ومحمد .)2009 ،حيث إن ممارسة
بمستوى ٍ
ً
العالقات اإلنسانية الفعالة مع اآلخرين من قبل مديري املدارس كمهارة من مهارات الذكاء الوجداني تؤثر إيجابيا على مستوى ممارستهم لصنع القرار
األخالقي ،أي أن ذلك ُيساعدهم في فاعلية استخدام القواعد ُ
الخلقية لتحديد إن كانت قضية ما صحيحة أم خاطئة (ملحم .)2017 ،والتواصل الوجداني
ً
الفعال ،هي املهارة الرابعة في ُبعد الحساسية الوجدانية؛ وتعني املقدرة على تحقيق األلفة واالنسجام عبر توفير الراحة لآلخرين ،ويتحقق ذلك شفهيا أو
ً
ً
مؤشرا للتواصل اإليجابي الفعال ،أما مالمح الوجه التي تعبر عن التشاؤم أو
غير شفهيا؛ من خالل مالمح الوجه ،كإبداء روح املرح واالبتهاج الذي ُيعطي
ً
وجدانيا قادرون
الشك أو الدونية تعتبر قدرة اتصالية سلبية وهذا يعني انخفاض في مستوى الذكاء الوجداني ( .)Singh, 2006كما إن القادة األذكياء
على إلهام األخرين والتأثير فيهم  ،Inspirationمن خالل صياغة رؤية مشتركة عن وضع أمثل في املستقبل وجعل الغير يعتنقها ويعمل من أجلها.
()Goleman et al., 2002
 .3.2تأثير النوع االجتماعي على الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية:
ً
أوال :النوع االجتماعي والذكاء الوجداني:
ً
اهتماما ً
كبيرا بتأثير القدرات الوجدانية كمصادر شخصية لألفراد .ومن بين القدرات الوجدانيةُ ،يعد الذكاء
أظهرت األبحاث حول الفروق الفردية
الوجداني ،أحد ُ
البنى النفسية املهمة ،املسؤولة عن تقديم مجال جديد من الدراسات لتفسير الفروق الفردية في السلوك البشري ( Shahzad & Bagum,
 .)2012فالنوع االجتماعي من املتغيرات املهمة والفعالة التي لها القدرة على التأثير على الذكاء الوجداني لدى اإلنسان خالل فترة حياته (.)Dhillon, 2018
وأظهرت األبحاث السابقة نتائج متناقضة فيما يتعلق بالذكاء الوجداني عند الذكور واإلناث .وال يتسع املجال ملناقشة هذه القضية بشكل تفصيلي في هذا
البحث.
وألن أحد أهداف الدراسة الحالية تحديد إمكانية وجود اختالفات بين الجنسين على متغير الذكاء الوجداني في إطارنا الثقافي التربوي من خالل
صياغة سؤال مفاده "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية لدى مديري املدارس بسلطنة ُعمان ً
تبعا
ملتغيرات (النوع االجتماعي ،واملحافظة التعليمية)؟" .لذلك سيناقش الباحث التفاوت في نتائج الدراسات السابقة التربوية التي أجريت على مديري املدارس؛
حيث بينت نتائج عدد من الدراسات السابقة إلى أن مستوى الذكاء الوجداني لدى مديري املدارس ال يتأثر بالنوع االجتماعي (أبو الخير وأبو شعيرة2018 ،؛
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البلوشية2007 ،؛ الحراحشة2013 ،؛ سعادة2016 ،؛ العفنان2011 ،؛ صبيرة ،وتفاحة2016 ،؛ املغاري2018 ،؛  ،)Gutierrez 2017في حين أشارت
دراسات (خلف هللا2016 ،؛ العمرات2014 ،؛ ملحم )2017 ،إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء الوجداني ملديري املدارس تعزى ملتغير
النوع االجتماعي ولصالح الذكور .في الجانب اآلخر أشارت دراسة الهنداس ي ( )2008إلى عدم وجود فروق ذات داللة في بعد الوعي بالذات ،ووجود فروق
ذات داللة في بعد تنظيم الذات لصالح الذكور .وفي بعد املهارات االجتماعية ولصالح اإلناث .في حين أظهرت نتائج دراسة سالم ( )2015فروق جوهرية في
الدرجة الكلية للذكاء الوجداني ومجاالته (الوعي الذاتي ،والتعاطف ،واملهارات االجتماعية) لدى مديري املدارس تعزى للنوع االجتماعي وكانت لصالح
املديرات.
وقد يكون التباين في مستويات الذكاء الوجداني لدى كل من الذكور واإلناث في نتائج الدراسات السابقة سببه اختالف املقاييس املستخدمة في تلك
الدارسات ،وكذلك اختالف عيناتها فبعض تلك الدراسات استهدفت مديري املدارس أنفسهم كدراسات (علي2013 ،؛ العمرات2014 ،؛ سعادة2016 ،؛
خلف هللا2016 ،؛ صبيرة وتفاحة2016 ،؛ املغاري )2018 ،في حين أن دارسات أخرى استهدفت املعلمين (الحراحشة2013 ،؛ ملحم)2017 ،؛ وبعضها
تكونت عيناتها من مديري مدارس ومعلمين كدراسة سالم ( ،)2014في حين تكونت عينت دراسة أبو الخير وأبو شعيرة ( )2018من املشرفين التربويين.
ً
ثانيا :النوع االجتماعي والقيادة التربوية:
في التسعينات بدأت البحوث تهتم بأثر النوع االجتماعي على نمط القيادة واإلدارة ،وطريقة أداء العمل ،والتفكير ،والتواصل ،واإلشراف ،واإلدراك،
وتقدير الذات وغيرها من املوضوعات ذات األهمية في القيادة ( .)Coleman, 2005ودفعت املمارسة العديد من الباحثين للبحث عن الخصائص
الشخصية للمديرين والتي تؤثر على ممارسات القيادة التربوية ( .)Goldring et al. 2008; Hallinger, 2011واكتشف بعض الباحثين ( Shaked at al.,
 )2018; Kis and Konan 2014; Krüger 2008; Shanmugam et al., 2007كيف يشكل النوع االجتماعي أداء املديرين الذكور مقابل اإلناث للقيادة
التربوية .ومعرفة العالقة بين النوع االجتماعي وأسلوب القيادة وافترضوا أن النوع االجتماعي هو سمة شخصية مهمة تؤثر على أسلوب أو نمط القيادة
( .)Shanmugam et al., 2007بل أن فيتزجيرالد ) Fitzgerald (2003يرى أنه من املستحيل إنشاء تصورات للقيادة واإلدارة دون األخذ في االعتبار متغير
النوع االجتماعي .وهكذا ،فقد ربطوا الذكورة بأسلوب القيادة املوجهة نحو املهام واألنوثة مع أسلوب القيادة املوجهة للعالقة ( Shanmugam et al.,
 .)2007وخلص إيغلي وكارلي ) Eagly and Carli (2003إلى أن النساء يميلن إلى أن يكن أكثر ديمقراطية في أساليب قيادتهن مقارنة بالرجال .حيث تميل
اإلناث إلى أسلوب القيادة األكثر رعاية واملوجهة نحو العالقات ،بينما ُيظهر الرجال أسلوب قيادة أكثر استبدادية ( .)Eagly and Johnson, 1990وتتبنى
املديرات أساليب قيادة أكثر تشاركية وديمقراطية ومركزة على املهام من نظرائهن الذكور)Eagly et al., 1992( .
 .4.2الدراسات السابقة:
•

•

•

•

ركزت دراسة مالدينج وآخرون ) Maulding et al. (2012على الذكاء الوجداني واملرونة كمنبئين للقيادة لدى مديري املدارس .تم إجراء هذه
الدراسة باستخدام املنهج (الكمي ،والنوعي) على ( )48من مديري املدارس من ثالث واليات في جنوب شرق الواليات املتحدة .واستخدم استبانة
سلوك القائد ،ومقياس الذكاء الوجداني لبار-أون  ،Bar-onومقياس املرونة .وتناول الجزء النوعي من هذه الدراسة عدد من األسئلة حول السمات
أو الخصائص التي تحدد أسلوب القيادة .وقد خلصت النتائج إلى أن كل من الذكاء الوجداني والقدرة على التكيف منبئين مهمين للقيادة املدرسية،
ومع زيادة الذكاء الوجداني للقائد ومرونته ،تزداد قدرته على القيادة .كما أشارت النتائج إلى أن العالقة بين خصائص القيادة والذكاء الوجداني
واملرونة كبيرة.
وهدفت دراسة رزق والسيد ( )2013إلى الكشف عن واقع مكونات الذكاء الوجداني وعالقتها بمهارات اتخاذ القرار لدى مديري مدارس التعليم
مديرا ومديرة (ً 62
العام بمحافظة األقصر بمصر ،وتكونت عينة الدراسة من (ً )66
مديرا 4 ،مديرات) ،بجميع املراحل التعليمية .وفي ضوء ذلك
ُ
أعد مقياس للذكاء الوجداني يتكون من ( ) 60مفردة موزعة على خمس مكونات وهي( :الوعي بالذات ،وتنظيم الذات ،والدافعية ،والتعاطف،
واملهارات االجتماعية) ،وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين مكونات الذكاء الوجداني ومهارات اتخاذ القرار لدى مديري
املدارس ،كما اتضح من الدراسة أمكانية التنبؤ بمهارات اتخاذ القرار من خالل مكونات الذكاء الوجداني.
وهدفت دراسة علي ( )2013إلى معرفة درجة ممارسة القيادة التربوية لدى مديري املدارس االبتدائية واإلعدادية بمحافظة الدقهلية وعالقتها
ُ
مديرا من مديري مدارس حلقتي التعليم األساس ي بواقع (ً 107
ببعض املتغيرات ،تكونت عينة الدراسة من (ً )346
مديرا ،و  111مديرة) .واستخدم
مقياس القدرة على القيادة التربوية .وكان أبرز النتائج أن مستوى القدرة على القيادة التربوية وجميع األبعاد مقبول ما عدا ُبعد استخدام السلطة
حصل على تقدير جيد ً
ً
إحصائيا بين الذكور واإلناث في مستوى ممارسة القيادة التربوية ،لصالح اإلناث
جدا .كما أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة
في مجال املوضوعية .في حين إن مديري املدارس الذكور تفوقوا في نتائج استخدام السلطة ،واملرونة ومعرفة مبادئ االتصال .ولم تكن هناك أي
فروق ذات دالة إحصائية في مجال فهم اآلخرين.
وهدفت دراسة العمرات ( )2014إلى التعرف على مستوى الذكاء الوجداني وعالقته بفاعلية القائد لدى مديري مدارس البتراء وتربية وادي السير
باألردن .ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث استبانتين األولى لقياس مستوى الذكاء الوجداني ،والثانية لقياس درجة فاعلية القائد ،وتكونت
عينة الدراسة من (ً )102
مديرا ومديرة ،وقد أشارت النتائج إلى أن مستوى الذكاء الوجداني لدى مديري متوسط ،وكذلك درجة فاعلية القائد ،كما
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أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة في مستوى الذكاء الوجداني تعزى ملتغير النوع االجتماعي ولصالح الذكور ،وأشارت النتائج إلى وجود عالقة
ارتباطيه موجبة بين مستوى الذكاء الوجداني ودرجة فاعلية القائد.
• وهدفت دراسة هانلين ) Hanlin (2014لتحديد ما إذا كانت هناك عالقة بين الذكاء الوجداني وممارسات القيادة املدرسية الفعالة ملديري املدارس،
ُ
مديرا (ً 42
تكونت العينة من ً 66
مديرا 24 ،مديرة) .واستخدم استبيان الذكاء الوجداني ،ومقياس ممارسات القيادة الفعالة القائمة على البحث،
ً
ً
إيجابيا قوي يبلغ ( )0.74بين ممارسات القيادة الفعالة القائمة على البحوث والذكاء الوجداني لدى مديري
وأسفرت النتائج عن وجود ارتباطا
املدارس الثانوية ،كما ويمكن تفسير ( )%55من التباين في ممارسات القيادة ملديري املدارس من خالل ذكائهم الوجداني ،وهناك عالقة ارتباطية
دالة إحصائيا بين مكونات الذكاء الوجداني ومجاالت املمارسات القيادية الفعالة ،وكانت أهم هذه العالقات العالقة بين الوعي الذاتي وإدارة
العالقات وبين ثمان مجاالت من املمارسات القيادية وهي التواصل ،واملرونة ،والتركيز ،واملثل العليا ،واملعتقدات ،والتحفيز الفكري ،والتقييم،
والتوعية.
• وهدفت دراسة سالم ( )2015إلى التعرف على طبيعة العالقة بين الذكاء الوجداني ملديري مدارس املرحلة الثانوية والوالء التنظيمي للمعلمين بغزة.
مديرا من كال الجنسين ،و (ً )250
واتبعت الباحثة املنهج الوصفي التحليل .وبلغت عينة الدراسة (ً )87
معلما ومعلمة ( 119معلم ،و  131معلمة).
استخدمت الباحثة استبانة للذكاء الوجداني ،واستبانة الوالء التنظيمي .وكانت أبرز النتائج وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بين
الذكاء الوجداني ملديري املدارس والوالء التنظيمي للمعلمين .ووجود فروق جوهرية في الدرجة الكلية للذكاء الوجداني ومجاالته التالية (الوعي
الذاتي ،والتعاطف ،واملهارات االجتماعية) لدى مديري املدارس تعزى للنوع االجتماعي وكانت لصالح املديرات.
• وجاءت دراسة أبو عالم وآخرون ( )2014لتدرس العالقة بين اتخاذ القرار والذكاء الوجداني لدى القيادات التربوية في ضوء بعض املتغيرات
ُ
ُ
وطبقت الدراسة على (ً )120
مديرا ونائب مدير من مدارس مركز ومدينة املحلة الكبرى بمصر ( 69ذكر ،و 51أنثى) ،استخدم مقياس
الديمغرافية،
اتخاذ القرار ،ومقياس الذكاء الوجداني .وتوصلت النتائج إلى أن هناك عالقة ارتباطية دالة بين درجات القدرة على اتخاذ القرار ودرجات الذكاء
الوجداني .وتوجد فروق بين القادة التربويين مرتفعي الذكاء الوجداني ومنخفض ي الذكاء الوجداني والقدرة على اتخاذ القرار لصالح مرتفعي الذكاء
الوجداني .وأشارت النتائج إلى أن متغير الذكاء الوجداني منبئ باتخاذ القرار لدى عينة الدراسة ،وأبرزت الدراسة األثر الكبير الذي ُيسهم به الذكاء
الوجداني في تفسير القدرة على اتخاذ القرار لدى عينة الدراسة ،حيث بلغت ( )0.942مما يؤكد أن الذكاء الوجداني يسهم في التنبؤ بالقدرة على
اتخاذ القرارات لدى القيادات التربوية.
• وأجرى سعادة ( )2016دراسة بهدف كشف طبيعة العالقة بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية لدى مديري املؤسسات التعليمية،
ً
على (ً )180
مستخدما قائمة الكفاءة االنفعالية
مديرا للتعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي بوالية ورقلة بالجزائر ،واتبع املنهج الوصفي االرتباطي،
 ،ECIV2واختبار مستوى القدرة على القيادة التربوية .وكانت أبرز النتائج أن مستوى مديري املدارس في الذكاء الوجداني تراوح بين املتوسط واملرتفع
ً
جدا .في حين كان مستوى مديري املدارس مقبول في القيادة التربوية .وتوجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين مستوى الذكاء الوجداني
ومستوى القدرة على القدرة على القيادة التربوية .كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن درجات الذكاء الوجداني ال تختلف باختالف النوع االجتماعي.
•

•

•

•

وهدفت دراسة خلف هللا ( )2016للتعرف على درجة ممارسة مديري املدارس األساسية بمحافظة خان يونس بفلسطين ملهارات الذكاء الوجداني
ً
مستعينا بمقياس الذكاء الوجداني والذي تكون من
وعالقته بسلوك املواطنة التنظيمية لدى معلميهم .واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي
خمس مهارات هي (إدارة االنفعاالت ،والتعاطف ،وتنظيم االنفعاالت ،واملعرفة االنفعالية ،والتواصل االجتماعي) ،وطبقت الدراسة على ( )83مديراً
ومديرة ( 36مدير 47 ،مديرة) .وكان من أهم النتائج أن مستوى الذكاء الوجداني لدى مديري املدارس متوسط ،وتوجد فروق تعزى ملتغير النوع
االجتماعي ولصالح الذكور.
أما دراسة صبيرة ،وتفاحة ( )2016هدفت إلى التعرف على مستوى الذكاء الوجداني لدى مديري املدارس الثانوية في محافظة الالذقية ،ودراسة
الفروق بين متوسطات درجاتهم ضمن هذا املستوى تبعا لعدد من املتغيرات .اعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي ،وشملت عينة الدراسة
( )157م ً
ديرا ومديرة ،طور الباحثان أداة البحث وهي عبارة عن مقياس للذكاء الوجداني ،والذي اشتمل على خمسة أبعاد :الوعي بالذات ،وتنظيم
الذات ،والدافعية ،والتعاطف ،واملهارات االجتماعية .وكان من أهم النتائج التي تم التوصل إليها :إن مستوى الذكاء الوجداني لدى مديري املدارس
الثانوية مرتفع .وال توجد فروق في مستوى الذكاء الوجداني تعزى ملتغيري النوع االجتماعي ومكان اإلقامة.
ّ
وهدفت دراسة ملحم ( )2017إلى التعرف على الذكاء الوجداني لدى مديري املدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة عمان وعالقته
ُ
بمستوى ممارستهم لعملية صنع القرار األخالقي من وجهة نظر املعلمين .واعتمد الباحث املنهج الوصفي االرتباطي ،وطبقت الدراسة على ()1696
ً
معلما ومعلمة .ومن أبرز ما توصلت إليه نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين جميع أبعاد الذكاء الوجداني وعملية صنع القرار األخالقي،
كما أشارت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء الوجداني ملديري املدارس تعزى ملتغير النوع االجتماعي ،ولصالح الذكور.
واستقص ى ر افيدالي ) Rafeedali (2017تأثير مفهوم الذات والنضج الوجداني على سلوك القيادة لدى مديري املدارس الثانوية في والية كيراال.
حيث تكونت عينة الدراسة من ً 260
مديرا للمدارس الثانوية .ووجدت الدراسة أن مفهوم الذات والنضج الوجداني يساهمان بشكل كبير في التنبؤ
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بسلوك القيادة لدى مديري املدارس بشكل عام .وأشارت النتائج إلى وجود تأثير كبير للتفاعل بين مفهوم الذات والنضج الوجداني على السلوك
القيادي ملديري املدارس الذكور ،في حين ال يوجد تأثير كبير ملفهوم الذات والنضج الوجداني على السلوك القيادي ملديرات املدارس .وال يوجد تأثير
كبير للتفاعل بين مفهوم الذات والنضج الوجداني في السلوك القيادي ملديرات املدارس.
• وهدفت دراسة ( )Maulod, et al., 2017إلى معرفة العالقة بين الذكاء الوجداني للمديرين التربويين واملمارسات القيادية في املدارس الثانوية
املاليزية من وجهة نظر ( )396معلم ومعلمة من املدارس الثانوية في فيجري سيمبيالن ،واستخدم الباحثان استبانة الذكاء الوجداني للكفاءة
الوجدانية ،واستطالع املمارسات القيادية التعليمية ،وأظهرت النتائج أن املعلمين ينظرون إلى مديريهم بأنهم يمارسون مستوى عال من القيادة
التعليمية والكفاءة في الذكاء الوجداني .كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية قوية بين الذكاء الوجداني وممارسات
القيادة التعليمية .وتوصلت الدراسة إلى أن قادة املدارس لديهم مستوى عال من الذكاء الوجداني بأبعاده األربعة (الوعي الذاتي ،وإدارة الذات،
والوعي االجتماعي ،وإدارة العالقات) ،وكان بعد إدارة العالقات في املرتبة األولى ،يليه إدارة الذات ،ثم الوعي االجتماعي ،وأخيرا الوعي الذاتي .كما
أشارت نتائج الدراسة على أن مستوى ممارسات القيادة التعليمية عال بجميع األبعاد الثالثة وهي (تحديد مهمة املدرسة ،وإدارة البرامج التعليمية،
وتعزيز مناخ التعلم املدرس ي اإليجابي) ،وجاء ترتيب األبعاد في النتائج كما هو مذكور.
• ودرس املغاري ( )2018العالقة بين الذكاء الوجداني ،وكال من الكفاءة املهنية وجودة اتخاذ القرار لدى مديري مدارس األنروا في قطاع غزة.
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت العينة من (ً )159
مديرا مدرسة ،طبق عليها ثالث مقاييس؛ الذكاء الوجداني ،والكفاءة
املهنية ،وجودة اتخا ذ القرار .وكانت أهم النتائج أن هناك عالقة طردية متوسطة وذات داللة إحصائية بين الذكاء الوجداني والكفاءة املهنية وجودة
اتخاذ القرار .وال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغيرات املنطقة التعليمية ،والنوع االجتماعي.
• وهدفت دراسة سكر ( )2019إلى التعرف على مستوى الذكاء الوجداني لدى مديري املدارس الحكومية بمدينة غزة وعالقته بدرجة النجاح في
ممارساته القيادية من وجهة نظر املعلمين .وتم تطبيق استبانة لقياس مستوى الذكاء الوجداني ،واستبانة للممارسات القيادية ،على عينة من
املعلمين بلغ حجمها (ً )736
معلما ومعلمة .وبينت الدراسة أن هناك عالقة ارتباطية موجبة وقوية بين مستوى الذكاء الوجداني لدى مديري املدارس
بأبعاده املختلفة ،ودرجة نجاحهم في كل ممارساتهم القيادية.
تعقيب على الدراسات السابقة:
بعد استعراض الدراسات السابقة ،يتبين أن موضوع الذكاء الوجداني لدى مديري املدارس وعالقته بعدد من املتغيرات موضوع جدير باألهمية
والدراسة؛ حيث بينت الدارسات أن للذكاء الوجداني تأثير بارز وحيوي في قدرة مديري املدارس على القيادة التربوية وفاعلية سلوكهم وأدائهم القيادي.
ُ
وأشارت كثير من الدراسات إلى عدم وجود فروق في مستوى الذكاء الوجداني لدى مديري املدارس تعزى ملتغير النوع االجتماعي (أبو الخير وأبو شعيرة،
2018؛ سعادة2016 ،؛ صبيرة ،وتفاحة2016 ،؛ املغاري ،)2018 ،في حين أشارت دراسات (خلف هللا2016 ،؛ العمرات2014 ،؛ ملحم )2017 ،إلى وجود
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء الوجداني ملديري املدارس تعزى ملتغير النوع االجتماعي ولصالح الذكور .وبالنسبة ملتغير املنطقة التعليمية
بينت دراستي (صبيرة ،وتفاحة2016 ،؛ املغاري )2018 ،بأنه ال توجد فروق في مستوى الذكاء الوجداني تعزى ملتغير املنطقة التعليمية.
وبالنسبة ملستوى ممارسة مديري املدارس للقيادة التربوية ً
وفقا ملتغير النوع االجتماعي أشارت دراسة علي ( )2013إلى وجود فروق دالة إحصائياً
بين الذكور واإلناث في مستوى ممارسة القيادة التربوية ،لصالح اإلناث في مجال املوضوعية .وإن مديري املدارس الذكور تفوقوا في نتائج استخدام السلطة،
واملرونة ومعرفة مبادئ االتصال .ولم تكن هناك أي فروق ذات دالة إحصائية في مجال فهم اآلخرين.
كما أن الدارسات السابقة (سعادة2005 ،؛ سعادة )2016 ،التي درست العالقة بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية ،أو عالقته
بمتغيرات أخرى تناولت طبيعة العالقة بمعامل االرتباط ،في حين إن الدراسة الحالية تقيس العالقة باستخدام االنحدار الخطي املتعدد وهذا يعتبر
اختالف إحصائي ُيحسب للدراسة الحالية؛ حيث إن معامل االرتباط ُيستخدم عادة لدراسة العالقة الخطية بين املتغيرين ،والتي تركز على دراسة قوة
واتجاه العالقة ولكن ال تدل على وجود االرتباط السببي بينهما (إبراهيم ،2018 ،ص ،)97.في حين ُيستخدم االنحدار الخطي املتعدد عادة لكشف العالقة
بين املتغير التابع الواحد ( املحك) ،وعدة متغيرات مستقلة (املتنبئات) ملعرفة مدى تأثيرها على املحك (إبراهيم ،2018 ،ص.)196
في الجانب اآلخر فإن جميع الدراسات التربوية التي أجريت في البيئات العربية (أبو عالم وآخرين2014 ،؛ خلف هللا2016 ،؛ رزق والسيد2013 ،؛
سالم2015 ،؛ العمرات2014 ،؛ ملحم؛ )2017؛ واألجنبية ( )Hanlin, 2014; Maulding, et al., 2012; Maulod et al., 2017والتي درست الذكاء
الوجداني لدى مديري املدارس وعالقته بعدد من املتغيرات استخدمت مقاييس مصممة بطريقة التقرير الذاتي؛ حيث يقرر الفرد تفضيله للسلوك
ً
موضوع السؤال بتحديد موقعه بين طرفي السمة ،وهذه الطريقة تعكس تفضيالت شخصية أو ميوال فردية قد ال تخضع للصحة والخطأ املطلق (الخضر،
 ،2002ص .)19في حين ُتعد الدراسة الحالية األولى على املستوى ُ
العماني والعربي واألجنبي تقيس الذكاء الوجداني كمفهوم "السمة" لدى عينة تربوية،
اختيارا لإلجابة "األنسب" أو "األكثر فاعلية" من بين عدة بدائل متاحة أقل مناسبة أو فاعليةً ،
ً
وفقا
وكذلك بأداة تقيس الذكاء الوجداني بطريقة تتطلب
ملحك موضوعي محدد ً
ُ
سلفا .حيث صمم مقياس الذكاء الوجداني املستخدم في الدراسة الحالية ليتضمن مواقف مهنية وحياتية معايشة ،اختيرت بهدف
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تفادي االستجابات املتحيزة أو املرغوبية االجتماعية  Social Desirabilityوهو ما يعاب على وسائل التقرير الذاتي بشكل عام حيث إنها تتأثر باملرغوبية
االجتماعية (.)Singh, 2006, p.175
.3

منهجية الدراسة وإجراءاتها:

 .1.3منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي؛ من خالل دراسة تأثير املتغيرات املستقلة املتمثلة في أبعاد الذكاء الوجداني ،في املتغير التابع وهو
القدرة على القيادة التربوية بأبعاده لدى مديري املدارس بسلطنة ُعمان.
 .3.2مجتمع وعينة الدراسة:
ُ
تكون مجتمع الدراسة من مديري ومديرات املدارس العمانيين في سلطنة عمان ،والبالغ عددهم ( )699حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم
للعام الدراس ي 2020 /2019م (وزارة التربية والتعليم ،2019 ،ص .)128وتكونت عينة الدراسة من (ً )336
مديرا ومديرة من تسع محافظات تعليمية
بالسلطنة ،وتم اختيار العينة باتباع الطريقة العشوائية البسيطة .ويوضح الجدول ( )1توزيع أفراد العينة ً
وفقا ملتغيرات الدراسة.
ً
جدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للمتغيرات
املتغيرات
النوع االجتماعي
املحافظة التعليمية

املجموع

الفئات
أنثى
ذكر
مسقط
مسندم
البريمي
الداخلية
شمال الباطنة
جنوب الباطنة
جنوب الشرقية
الظاهرة
شمال الشرقية
-

العدد

النسبة املئوية

192

57,1

144

42,9

86

25.6

5

1.5

8

2.4

51

15.2

86

25.6

54

16.1

13

3.9

15

4.5

18

5.4

336

%100

 .3.3أدوات الدراسة:
استخدم الباحث في هذه الدراسة مقياسين وهما:
• مقياس الذكاء الوجداني:
ُ
استخدم مقياس الذكاء الوجداني الذي تم تطويره من قبل داليب سينغ ( )Singhوأنكي تشادها ( .)NK Chadhaوقد صمم هذا املقياس ليقيس
الذكاء الوجداني لدى املديرين املهنيين ،ورجال األعمال ،واملوظفين واإلداريين الحكوميين ،وطالب الدراسات العليا ،حيث يتكون املقياس في صورته األصلية
ً
من ( )22سؤاال تقيس ردود الفعل العاطفية ملواقف مختلفة من خالل ثالثة أبعاد أساسية ،وهي :الحساسية الوجدانية (،)Emotional Sensitivity
والنضج الوجداني ( ،)Emotional Maturityوالكفاءة الوجدانية ( ،)Emotional Competencyوتم تكيفه من قبل الباحث ليتناسب مع البيئة التربوية.
صدق مقياس الذكاء الوجداني:
تم التحقق من صدق املقياس باستخدام صدق املحتوى ( :)Content Validityحيث تم استخراج دالالت صدق املحكمين لألداة من خالل عرضها
ُ
على سبعه من املختصين في إدارة األعمال ،واإلدارة والقيادة التربوية ،والقياس النفس ي ،وعلم النفس التربوي .وطلب منهم تقييم سالمة الصياغة اللغوية،
وانتماء الفقرات للمقياس واألبعاد ،واعتمدت نسبة اتفاق ( )% 80كمعيار لقبول الفقرة ،وبعد االطالع على آراء املحكمين تمت إعادة صياغة بعض
الفقرات ،في ضوء مالحظاتهم.
كما تم قياس صدق االتساق الداخلي ))Internal consistency validity؛ حيث تم حساب معامل االرتباط "بيرسون" بين درجة كل فقرة من
البعد والدرجة الكلية ُ
فقرات ُ
للبعد الذي تنتمي إليه هذه الفقرة وتراوحت معامالت ارتباط بيرسون ُلبعد الحساسية الوجدانية بين ( 0,23إلى ، )0,78
ومعامالت االرتباط ُلبعد النضج الوجداني بين ( 0,24إلى  ،)0,60ومعامالت االرتباط ُلبعد الكفاءة الوجدانية بين ( 0,30إلى  ،)0,55حيث كانت جميع
ُ
ً
ً
داخليا ،وتقيس ما وضعت لقياسه .الصدق البنائي ( Structure
إحصائيا عند مستوى  ،0.01وبالتالي تعتبر فقرات أبعاد املقياس متسقة
الفقرات دالة
ُ
 :)Validityتم حساب معامل ارتباط "بيرسون" بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس .وتراوحت معامالت االرتباط بين ( 0,55إلى  )0,85وهي دالة عند
مستوى ( .)0.01وبالتالي تعتبر أبعاد املقياس صادقة وتقيس ما وضعت لقياسه.
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ثبات مقياس الذكاء الوجداني:
ُ
ً
ً
للتحقق من ثبات مقياس الذكاء الوجداني طبق على عينة قوامها ( )65مديرا ومديرة من مختلف مدارس محافظات السلطنة )30( .مديرا ،و()35
مديرة .وتم قياس الثبات بمعادلة الفا-كرونباخ Coefficient Alpha؛ وبلغ معامل االتساق الداخلي للمقياس ككل ( ،)0.75كما تراوحت قيم معامل ألفا
ُ
كرونباخ ألبعاد الذكاء الوجداني (الحساسية الوجدانية ،والنضج الوجداني ،والكفاءة الوجدانية) بين ( 0.72إلى  )0.75لألبعاد الثالثة وهي قيم تعد مقبولة
الثبات .كما تم حساب الثبات ً
أيضا بطريقة التجزئة النصفية ( ،)Split-half methodعلى نفس العينة ،وبلغ ثبات املقياس بطريقة التجزئة النصفية
ً
قيمته ( ،)0,78وفقا ملقياس جيتمان ( .)Guttman Split-Half Coefficientوالطريقة الثالثة لقياس الثبات كانت طريقة إعادة التطبيق (االختبار) Test-
Retest؛ وبلغ معامل الثبات بهذه الطريقة ( ) 0,70وتشير هذه النتائج إلى إمكانية االعتماد على نتائج املقياس ألنها مؤشرات مقبولة للثبات.
• مقياس القدرة على القيادة التربوية:
يتكون املقياس من (ً )50
ُ
ً
موقفا موزعين على خمسة أبعاد ،كل بعد منها يقيس جانبا من الجوانب الرئيسة للقدرة على القيادة التربوية (املوضوعية؛
واستخدام السلطة؛ واملرونة ،وفهم اآلخرين؛ ومعرفة مبادئ االتصال).
صدق مقياس القدرة على القيادة التربوية:
تم التحقق من صدق املقياس بطريقة صدق املحتوى ()Content Validity؛ من خالل آراء املحكمين بمدى أهمية كل موقف من مواقف املقياس،
ومدى انتماء املواقف التي يتكون منها لألبعاد ،ومناسبة الصياغة اللغوية للمواقف والخيارات؛ حيث عرض املقياس على خمسة من املتخصصين في
القيادة التربوية واثنين من املتخصصين في القياس النفس ي .كما تم قياس الصدق بطريقة صدق االتساق الداخلي Internal consistency validity؛
البعد والدرجة الكلية ُ
حيث تم حساب معامل االرتباط "بيرسون" بين درجة كل فقرة من فقرات ُ
للبعد الذي تنتمي إليه هذه الفقرة وتراوحت معامالت
ُ
ً
ً
داخليا،
إحصائيا عند مستوى  ،0.01وبالتالي تعتبر فقرات أبعاد املقياس صادقة ومتسقة
االرتباط بيرسون بين  .15إلى  ،0.73وجميع الفقرات كانت دالة
ُ
ملا وضعت لقياسه .الصدق البنائي  :Structure Validityتم حساب معامل االرتباط "بيرسون" بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس .وتراوحت
ً
إحصائيا عند مستوى ( .)0.01ومنه تعتبر أبعاد املقياس صادقة ومتسقة ملا وضعت لقياسه.
معامالت االرتباط بين  .54إلى  ،.88ودالة
ثبات مقياس القدرة على القيادة التربوية:
للتحقق من ثبات مقياس القدرة على القيادة التربوية ُطبق على نفس العينة التي طبق عليها مقياس الذكاء الوجداني والتي بلغ عددها ( )65مديراً
ومديرة من مختلف مدارس محافظات السلطنة .وتم التأكد من ثبات املقياس باستخدام معادلة الفا-كرونباخ ،وبلغت معامل ألفا ( .)0.76( )Alphaكما
تم حساب ثبات االختبار على نفس العينة باستخدام طريقة التجزئة النصفية ،وألن ثبات نصفي املقياس والتباين مختلفين؛ فإن ثبات املقياس بطريقة
التجزئة النصفية قيمته (ً ،)0.83
وفقا ملقياس جيتمان ( .)Guttman Split-Half Coefficientوتراوحت قيمة معامل ألفا ( )Alphaألبعاد املقياس من
( 0.76إلى .)0.79
 .4.3املعالجة اإلحصائية:
لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث االنحدار الخطي املتعدد؛ لدراسة أثر مهارات الذكاء الوجداني على مهارات القدرة على القيادة التربوية.
وتم استخدام تحليل التباين متعدد املتغيرات ،وذلك لدراسة الفروق بين مهارات الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية ً
تبعا للمتغيرات النوع
ً
االجتماعي ،واملحافظة التعليمية .مستخدما برنامج (.)SPSS
.4

عرض النتائج ومناقشتها

 .1.4نتائج السؤال األول ،ونصه" :ما تأثيرأبعاد الذكاء الوجداني (الحساسية الوجدانية ،والنضج الوجداني ،والكفاءة الوجدانية) في مهارات القدرة
على القيادة التربوية (املوضوعية ،واستخدام السلطة ،واملرونة ،وفهم اآلخرين ،ومعرفة مبادئ االتصال) لدى مديري ومديرات املدارس بسلطنة
عمان؟
لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخدام تحليل االنحدار الخطي املتعدد ( )Multiple linear regressionلتحديد أثر أبعاد الذكاء الوجداني
واملتمثلة في (الحساسية الوجدانية ،النضج الوجداني ،والكفاءة الوجدانية) على أبعاد القدرة على القيادة التربوية واملتمثلة في (املوضوعية ،واستخدام
السلطة ،واملرونة ،فهم اآلخرين ،ومعرفة مبادئ االتصال) لدى مديري املدارس بسلطنة ُعمان ،كما هو مبين في الجدول (.)2
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جدول ( :)2نتائج تحليل االنحدارالخطي املتعدد لقياس أثر أبعاد الذكاء الوجداني على مهارات القدرة على القيادة التربوية
املتغيرالتابع

املتغيرات املستقلة

املوضوعية

الحساسية الوجدانية
النضج الوجداني
الكفاءة الوجدانية
الحساسية الوجدانية
النضج الوجداني
الكفاءة الوجدانية
الحساسية الوجدانية
النضج الوجداني
الكفاءة الوجدانية
الحساسية الوجدانية
النضج الوجداني
الكفاءة الوجدانية
الحساسية الوجدانية
النضج الوجداني
الكفاءة الوجدانية

استخدام
السلطة
املرونة

فهم اآلخرين

معرفة مبادئ
االتصال

معامل

معامل

االرتباط R

التحديد ()R²

قيمة "ف"

الداللة

.476

.226

32.373

.000

.350

.122

15.431

.000

.454

.206

28.792

.000

.557

.310

49.760

.000

.341

.117

14.595

.000

بيتا

قيمة "ت"

الداللة

.241

4.560

.000

.128

2.269

.024

.241

4.201

.000

.298

5.301

.000

.163

2.697

.007

.084

1.370

.172

.313

5.850

.000

.111

1.932

.054

.150

2.587

.010

.369

7.401

.000

.132

2.474

.014

.205

3.785

.000

.174

3.082

.002

.159

2.622

.009

.109

1.775

.077

أظهرت نتائج االنحدار الخطي املتعدد ،كما في الجدول ( )2أن هناك ً
أثرا للذكاء الوجداني على القدرة على القيادة التربوية لدى مديري املدارس
بسلطنة ُعمان؛ حيث ُتظهر نتائج معامالت االرتباط البسيط جميعها وجود عالقة طردية موجبة بين أبعاد الذكاء الوجداني (الحساسية الوجدانية،
والكفاءة الوجدانية ،والنضج الوجداني) ،وأبعاد القدرة على القيادة التربوية (املوضوعية ،استخدام السلطة ،واملرونة ،وفهم اآلخرين ،ومعرفة مبادئ
االتصال) .أما معامل التحديد ( )R²الذي يقيس القوة التفسيرية للنموذج ،فيشير إلى أن مهارات الذكاء الوجداني كمتغيرات مستقلة مجتمعة ُتفسر
( ).226من التباين في املتغير التابع (املوضوعية) لدى مديري املدارس في سلطنة ُعمان .في حين أن مهارات الذكاء الوجداني مجتمعة ُتفسر ( ).122من
التباين في (استخدام السلطة)؛ و( ).206من التباين في (املرونة)؛ و ( ).310من التباين في (فهم اآلخرين)؛ و ( ).117من التباين في (معرفة مبادئ االتصال).
ً
إحصائيا ،والداللة اإلحصائية بلغت ( ،)0.001عند مستوى داللة ( )0.05وبمعنى آخر أنه يوجد تأثير
ويتبين من الجدول ( )2أن قيم "ف" املحسوبة دالة
متبادل لكل من أبعاد الذكاء الوجداني املتغير املستقل (الحساسية الوجدانية ،والنضج الوجداني ،والكفاءة الوجدانية) على املتغير التابع وهو أبعاد
القدرة على القيادة التربوية (املوضوعية ،واستخدام السلطة ،واملرونة ،وفهم اآلخرين ،ومعرفة مبادئ االتصال) .كما تشير نتائج قيم "بيتا" أن ُبعد
الحساسية الوجدانية له الدور الجوهري األكبر من بين أبعاد الذكاء الوجداني؛ من حيث التأثير على جميع مهارات القدرة على القيادة التربوية (استخدام
السلطة ،واملرونة ،وفهم اآلخرين ،ومعرفة مبادئ االتصال) لدى مديري املدارس بسلطنة ُعمان .وهذا يظهر الدور املحوري املهم ُلبعد الحساسية
الوجدانية لكل من الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية.
كما أظهرت قيمة "بيتا" أن ُبعد النضج الوجداني قد جاء الثاني في سلم األهمية التأثيرية على أبعاد (املوضوعية ،واستخدام السلطة ،ومعرفة مبادئ
االتصال) في القدرة على القيادة التربوية .كما أظهرت النتائج أن ُبعد النضج الوجداني كان أقل أبعاد الذكاء الوجداني ً
تأثيرا في فهم اآلخرين ملتغير القدرة
على القيادة التربوية .في حين ال يوجد دور وعالقة تأثيرية جوهرية بين النضج الوجداني على املرونة لدى مديري املدارس بسلطنة عمان .وتظهر النتائج أن
ُبعدي الكفاءة الوجدانية والحساسية الوجدانية لهما أكبر األثر وبعالقة موجبة على ُبعد املوضوعية في القدرة على القيادة التربوية من بين سائر األبعاد
املدروسة .وجاء ُبعد الكفاءة الوجدانية في الترتيب الثاني في سلم األهمية التأثيرية على ُبعدي املرونة وفهم اآلخرين في القدرة على القيادة التربوية .في حين
ال يوجد دور وأثر متبادل بين كل من الكفاءة الوجدانية ،واستخدام السلطة ،ومعرفة مبادئ االتصال في القدرة على القيادة التربوية.
مناقشة نتائج السؤال األول:
خلصت نتائج السؤال األول إلى أن ألبعاد الذكاء الوجداني قدرة في التنبؤ بمستوى موضوعية مديري املدارس في القيادة التربوية وقدرتهم على فهم
اآلخرين .وأظهرت النتائج أن ُبعدي الحساسية الوجدانية والكفاءة الوجدانية لهما أكبر األثر وبعالقة موجبة على ُبعد املوضوعية في القدرة على القيادة
التربوية من بين سائر األبعاد املدروسة؛ أما ُبعد النضج الوجداني حقق املرتبة الثانية في سلم األهمية والعالقة على ُبعد املوضوعية ،فقدرة مديري املدارس
على إدارة انفعاالتهم ومعالجة الجوانب الوجدانية والعاطفية ،وقدرتهم على التحكم في مشاعرهم السلبية وتحويلها إلى انفعاالت إيجابية ،والقدرة على
التعامل مع املشاعر بحيث تكون متوافقة مع املواقف املعايشة تجعلهم أكثر شعورا بكفاءتهم الذاتية في التحكم بمختلف الجوانب اإلدارية التي تواجههم
في بيئة العمل وبالتالي يكونوا أكثر موضوعية (دوغان والظفري2016 ،؛ الزومان .)2014 ،وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة (الزعانين ،)2018 ،من
حيث إن هناك عالقة إيجابية بين املرونة اإلدارية والقيادة لدى مديري املدارس ،وإن منح مديري املدارس الصالحيات الكافية للتصرف ،واالبتعاد عن
املركزية من قبل اإلدارة العلياُ ،يمكن مديري املدارس من ممارسة املرونة اإلدارية بشكل إبداعي ويتيح لهم الفرصة للتطوير واإلنجاز في املهام املوكلة إليهم.
كما تتفق النتيجة السابقة مع ما توصلت إليه دراسة ملحم ( )2017والتي أشارت إلى أن هناك عالقة بين مستوى الذكاء الوجداني لدى مديري املدارس
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ومستوى ممارستهم لعملية صنع القرار األخالقي ،حيث إن الذكاء الوجداني ملدير املدرسة يساعده على الوعي بمشاعره ،ومن وعي املدير بذاته ينطلق إلى
متفهما ملشاعرهم كلما كان ً
ً
قريبا إلى
ذات اآلخرين ومعرفة مكنوناتهم ونفسياتهم وأمزجتهم ودوافعهم ،وهذا يحسن التواصل الفعال معهم ،وكلما كان
ً
قلوبهم ويسعى لتحقيق احتياجاتهم ويستثير عزائمهم ويعزز طموحاتهم ويبني جسور الثقة فيما بينهم .كما تتفق نتيجة الدراسة الحالية أيضا مع دراسة
رافيدالي ) Rafeedali (2017والتي أكدت على تأثير مفهوم الذات والنضج الوجداني لدى مديري املدارس على سلوكهم القيادي؛ وإنهما ُيساهمان بشكل
كبير في التنبؤ بسلوك القيادة لديهم.
ُ
كما أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن بعد الحساسية الوجدانية كان له التأثير األبرز من بين أبعاد الذكاء الوجداني على استخدام السلطة ملتغير
القدرة على القيادة التربوية ،وجاء ُبعد النضج الوجداني في املرتبة الثانية ،فعندما يتمتع قادة املدارس بالسلطة أو يكتسبون القوة ،فإنهم يشعرون
بمشاعر إيجابية مثل الرضا والثقة واألمن؛ في املقابل ،عندما يفقد القادة سلطتهم ،فإنهم يعانون من الخوف والقلق وفقدان الثقة ( Brennan & Ruairc,
 .)2011, p.134وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه الدراسات في علم اجتماع العواطف من حيث إن القائد الذي يتمتع بالسلطة يمكنه توجيه سلوك
اآلخرين ( .)Stets & Turner, 2008وأظهرت النتائج عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ُبعد الكفاءة الوجدانية ملتغير الذكاء الوجداني على
استخدام السلطة في القدرة على القيادة التربوية لدى مديري مدارس بسلطنة عمان ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن كل مدير مدرسة له مصادره الخاصة
ً
واستنادا على هذه املصادر يستمد القائد
للسلطة ،فقد أثبتت الدراسات (بخاري وأحمد2015 ،؛ مرس ي )2001،أن هناك عدة صور أو أشكال للسلطة
قدرته على املبادرة ،من خالل تقييم ما لديه من مصادر القوة املمكنة ويقوم باستخدامها ،وباختالف هذه املصادر بين مديري املدارس ستختلف لديهم
مهارة الكفاءة الوجدانية والتي تعكس تمتع مدير املدرسة بتقدير ذاتي مرتفع ،والقدرة على التعامل مع الغرور وحب الذات ،والتعلم على كيفية إدارة
النفس ،فكل هذه املهارات ستختلف باختالف املصادر التي يستمد منها مديري املدارس سلطتهم.
كما أظهرت النتائج مدى أهمية ُبعد الحساسية الوجدانية للذكاء الوجداني؛ حيث إن ارتباطه يعد األعلى مع املرونة في القدرة على القيادة التربوية،
وقد حاز ُبعد الكفاءة الوجدانية على املرتبة الثانية في العالقة التأثيرية على ُبعد املرونة .ويعزو الباحث ذلك إلى أن املدرسة مؤسسة تربوية بالدرجة األولى
تسعى ألن يتمتع مديروها بالحس اإلنساني والتعاطف مع املعلمين والطلبة ،وهذه النتيجة تترجم قدرة مديري املدارس على مساعدة اآلخرين ومراعاة
شعورهم وتقديم العون لهم؛ حيث إن مديري املدارس الذي يمارسون املرونة في إدارتهم للمؤسسة التربوية ،هم مديرون يهتمون بالعوامل اإلنسانية
ويراعون مشاعر اآلخرين ً
ً
إيجابا على سير العمل (العمايرة .)2015 ،وهذا يؤكد ما توصلت إليه دراسة
وفقا ملقتضيات الظروف ،وهذا ينعكس
( )Pyszczynski at el., 1987إلى أن كفاءة اإلنسان في إدارة انفعاالته تنعكس بشكل إيجابي في تعامله مع ذاته واآلخرين؛ مما ييسر االتصاالت املرنة
السلسة بين الناس ،في حين أن النظرة غير اإليجابية للذات تؤدي إلى أن ينصب اهتمام الفرد على ذاته دون غيره .كما أظهرت نتائج الدراسة الحالية أنه
ال يوجد دور وعالقة تأثيرية جوهرية بين النضج الوجداني على املرونة لدى مديري املدارس بسلطنة عمان .وقد يعود ذلك إلى املبالغة في خصائص الوعي
ً
اهتماما بذواتهم على حساب مصالح العمل ،وقد يعود ذلك إلى ضعف القادة في تقديرهم لذواتهم مما يؤدي إلى
بالذات من قبل القادة مما يجعلهم أكثر
زيادة الفجوة في العالقات بينهم وبين مرؤوسيهم ( .)Burbach, 2004وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة ()Hamidi & Azizi, 2012
من حيث إنه ال توجد عالقة بين مهارة الوعي الذاتي وأنماط القيادة (املنفتح واملنغلق) لدى مديري املدارس.
وقد أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى أن بعد الحساسية الوجدانية هو مؤشر رئيس ي ملمارسة فهم اآلخرين في القيادة التربوية .وجاء ُبعد الكفاءة
الوجدانية في الترتيب الثاني في سلم األهمية التأثيرية على ُبعد فهم اآلخرين ،في حين أن ُبعد النضج الوجداني أقل األبعاد ً
تأثير على فهم اآلخرين ملتغير
القدرة على القيادة التربوية .وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه ( )Maulod at al., 2013حيث إن تحلي مديري املدارس بالحساسية الوجدانية تمكنهم
من إدارة كل عضو في املدرسة بفاعلية من خالل العمل الجماعي وإدارة الصراع وتحفيز التغييرات الضرورية والقدرة على تطوير وتأثير األعضاء باإلضافة
إلى إلهام مجتمع املدرسة ( .)Maulod at al., 2017كما تتفق نتيجة الدراسة الحالية مع ما جاء في دراسة العنجري ( )2009من حيث إن الكفاءات
الوجدانية مهمة ً
جدا بالنسبة للتفاعل االجتماعي ً
نظرا ألنها تفعل الوظائف االجتماعية والتواصل الفعال من خالل نقل املعلومات الخاصة باملشاعر
واألفكار بين الناس ،كما تعمل على التنسيق بين مختلف التوجهات االجتماعية .وتتفق نتائج الدراسة الحالية ً
أيضا مع ما توصلت إليه دراسة دوغان
والظفري ()2016؛ حيث إن الذكاء الوجداني يساعد القادة التربويين على رفع مستويات الشعور بالكفاءة الذاتية من خالل بعدي تنظيم الذات واملهارات
ً
شعورا بكفاءته الذاتية في التحكم بمختلف الجوانب
االجتماعية؛ فقدرة املدير على تنظيم ذاته وتمتعه بمهارات التواصل الفعال مع من حوله يجعله أكثر
اإلدارة التي تواجهه في بيئة العمل.
وأظهرت النتائج أن قدرة أبعاد الذكاء الوجداني في التنبؤ بمستويات معرفة مبادئ االتصال في القيادة التربوية كانت دالة لبعدي الحساسية
ً
الوجدانية ،ثم النضج الوجداني ،في حين لم يكن هناك ً
إحصائيا لبعد الكفاءة الوجدانية .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة مولود وآخرون
تأثيرا دال
( )Maulod et al., 2017والتي أظهرت أن كفاءات الذكاء الوجداني (إدارة العالقات والوعي االجتماعي)  ،تعتبر مؤشرات تنبؤية مهمة في ممارسات القيادة
التربوية لدى مديري املدارس .كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة ( )Hanlin, 2014من حيث إن هناك عالقة وثيقة بين مهارات
الذكاء الوجداني (املراقبة الذاتية وإدارة العالقات) وبين ممارسات االتصال والتواصل لدى مديري املدارس .ونتائج هذه الجزئية من هذا السؤال تتوافق
مع ما توصل إليه هامفري ) Humphrey (2002من حيث إن التواصل العاطفي الفعال للقادة له تأثير كبير على تصوراتهم ملبادئ االتصال وقدرتهم على
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نقل األفكار ومحتوى الرسائل إلى اآلخرين .وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة الراعي ( )2013التي أشارت إلى أن أبعاد إدارة اآلخرين
وإدراك اآلخرين ،وإدراك الذات كان لها األثر األكبر ً
تباعا في فاعلية القادة التربويين في إدارة املعرفة باملؤسسة واالستفادة منها في تحقيق أهدافها .وأظهرت
نتائج الدراسة الحالية ال يوجد دور وأثر متبادل بين كل من الكفاءة الوجدانية ،ومعرفة مبادئ االتصال في القدرة على القيادة التربوية .وقد يعزى ذلك إلى
قدرا ً
أن املواقف التي يواجهها القائد متنوعة تتطلب ً
كبيرا من الوقت للوعي والتريث واملرونة في إصدار األحكام املتعلقة بها ،وهذه امليزة نسبية تختلف من
قائد آلخر.
كما أن نتائج هذا الدراسة تؤكد ما توصلت إليه دراسة كردي ( )2010والتي أكدت وجود عالقة إيجابية بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة
التربوية ،وأن الذكاء الوجداني يرتبط بفاعلية القيادة العالية ،ويفسر التباين بين األفراد ُويعتبر ً
منبئا للقيادة وسلوك العمل .وكذلك دراسة سعادة
( )2016والتي توصلت إلى أن هناك عالقة ارتباط موجبة بين مستوى الذكاء الوجداني لدى مديري املدارس وقدرتهم على القيادة التربوية ،وأن للذكاء
الوجداني ً
دورا ً
كبيرا في الكفاءة القيادية وفاعلية السلوك القيادي للمدير .وكذلك تؤكد نتائج الدراسة الحالية ما توصلت إليه دراسة مولود وآخرون
( )Maulod et al., 2017من حيث إن الذكاء الوجداني يؤثر على ممارسات القيادة التعليمية ،وأوضحت النتائج أن املدير الذي يتمتع بمستويات عالية
من الذكاء الوجداني ُ
سيظهر ممارسات قيادية تعليمية عالية.
 .2.4نتائج السؤال الثاني ،ونصه" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )a ≤ 0.05بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة
التربوية لدى مديري املدارس بسلطنة عمان ً
تبعا ملتغيرات (النوع االجتماعي ،واملحافظة التعليمية)؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار تحليل التباين متعدد املتغيرات ( ،)MANOVAملتغيرات النوع االجتماعي (ذكور /إناث) ،واملحافظة
التعليمية ،والجدول ( )3يوضح نتائج هذا التحليل.
جدول ( :)3تحليل التباين متعدد املتغيرات ً
تبعا للنوع االجتماعي واملحافظة التعليمية
املتغير

الذكاء
الوجداني

القيادة
التربوية

الذكاء
الوجداني

القيادة
التربوية

األبعاد

املتغيرالديموغرافي

درجة الحرية

متوسط املربعات

قيمة
"ف"

مستوى الداللة

التفسير

الحساسية الوجدانية

النوع

1

24.385

6.517

.011

ً
إحصائيا
دال

النضج الوجداني

النوع

1

.110

.039

.843

غير دال

الكفاءة الوجدانية

النوع

1

1.856

.465

.496

غير دال

املوضوعية
استخدام السلطة
املرونة
فهم اآلخرين
معرفة مبادئ االتصال
الحساسية الوجدانية
النضج الوجداني
الكفاءة الوجدانية
املوضوعية
استخدام السلطة
املرونة
فهم اآلخرين
معرفة مبادئ االتصال

النوع
النوع
النوع
النوع
النوع
املحافظة
املحافظة
املحافظة
املحافظة
املحافظة
املحافظة
املحافظة
املحافظة

1

.257

5.435

.020

1

.029

1.310

.253

1

.066

2.283

.132

1

.236

3.789

.052

1

.262

11.310

.001

8

6.589

1.761

.084

8

1.477

.529

.835

8

4.246

1.064

.388

8

.077

1.634

.114

8

.048

2.144

*.032

8

.054

1.865

.065

8

.123

1.979

**.049

8

.020

.876

.537

ً
إحصائيا
دال
غير دال
غير دال
غير دال
ً
إحصائيا
دال
غير دال
غير دال
غير دال
غير دال
ً
إحصائيا
دال
غير دال
غير دال
غير دال

ً
ً
إحصائيا عند مستوى داللة ( 0.001أو  )0.025ألنه أكثر صرامة لعدم استيفائه شرط اختبار ليفين.
إحصائيا عند مستوى داللة ( ** ،)0.05غير دال
*دال

تم عرض النتائج املوضحة في الجدول (ً )3
تبعا لكل متغير على النحو التالي:

• النتائج املتعلقة بالفروق بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية لدى مديري املدارس ً
تبعا ملتغير (النوع االجتماعي):
جاءت نتائج أبعاد متغير الذكاء الوجداني ً
تبعا ملتغير النوع االجتماعي متفاوتة ،حيث دلت على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ُبعد الحساسية
الوجدانية ً
تبعا للنوع االجتماعي ،فقد بلغت قيمة "ف" املحسوبة ( ،)6.517وقيمة الداللة اإلحصائية ( )0.011وبالتالي فهي أقل من مستوى داللة
( ،)0.025وعليه فإن النوع االجتماعي له عالقة معنوية بالحساسية الوجدانية ً
تبعا ملتغير النوع االجتماعي .وللحكم على اتجاه الداللة اإلحصائية ،قارن
الباحث بين املتوسطات الحسابية للنوع االجتماعي لكل من الذكور واإلناث ،حيث جاءت قيمة املتوسط الحسابي لفئة الذكور ( ،)17.447ولفئة اإلناث
( .)18.309وعليه فإن قيمة الداللة اإلحصائية تتجه لصالح اإلناث .كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0.05
بين ُبعدي النضج الوجداني ("ف" املحسوبة=  ،0.039مستوى الداللة=  )0.843والكفاءة الوجدانية ("ف" املحسوبة=  ،0.465مستوى الداللة= )0.496
ملتغير الذكاء الوجداني ً
تبعا ملتغير النوع االجتماعي.
289

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،10العدد ،2021 -2ص298-275 :

تأثير الذكاء الوجداني في القدرة على القيادة التربوية لدى مديري املدارس بسلطنة عمان

حمد الغافري

أما بالنسبة لدراسة الفروق بين أبعاد متغير القدرة على القيادة التربوية ً
تبعا ملتغير النوع االجتماعي ،فقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين ُبعد املوضوعية ً
تبعا ملتغير النوع االجتماعي .حيث بلغت قيمة "ف" املحسوبة ( ،)1,310وبلغت الداللة اإلحصائية
قيمة ( .)0.020وبلغت قيمة املتوسط الحسابي لفئة الذكور ( .)0.663ولفئة اإلناث ( .)0.752مما يدل على أن اتجاه الداللة اإلحصائية لصالح اإلناث.
وأظهرت النتائج ً
أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بين ُبعد معرفة مبادئ االتصال في القدرة على القيادة التربوية ً
تبعا
ملتغير النوع االجتماعي ("ف" املحسوبة=  ،11.310مستوى الداللة=  .)0.001وتشير قيم املتوسطات الحسابية لكل من الذكور ( )0.477واإلناث (،)0.566
إلى أن اتجاه الداللة اإلحصائية لصالح اإلناث .في املقابل أظهرت النتائج عدم وجود داللة إحصائية بين كل من استخدام السلطة ("ف" املحسوبة=
 ،1.310مستوى الداللة=  ،)0.253واملرونة ("ف" املحسوبة=  ،2.283مستوى الداللة=  ،)0.132وفهم اآلخرين ("ف" املحسوبة=  ،3.789مستوى الداللة=
ً )0.052
تبعا ملتغير النوع االجتماعي؛ وذلك ألن مستوى داللتها جاء أكبر من مستوى ( )0.05مما يدل على انتفاء الفروق.
• النتائج املتعلقة بالفروق بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية لدى مديري املدارس ً
تبعا ملتغير (املحافظة):
أظهرت نتائج تحليل التباين متعدد املتغيرات في الجدول ( )3عدم وجود فروق إحصائية بين جميع أبعاد متغير الذكاء الوجداني ،ومتغير القدرة على
القيادة التربويةً ،
تبعا ملتغير املحافظة باستثناء ُبعد استخدام السلطة ملتغير القدرة على القيادة التربوية .وهي على النحو اآلتي :أظهرت النتائج وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين ُبعد استخدام السلطة ً
تبعا ملتغير املحافظة؛ حيث جاءت نتائج "ف" املحسوبة ( ،)2.144والداللة اإلحصائية ( )0.032أي أقل
من مستوى ( ،)0.05ومن خالل قيم املتوسطات بين املحافظات ،أشارت النتائج إلى أن الداللة اإلحصائية تتجه لصالح محافظة البريمي والتي بلغ متوسطها
الحسابي ( ،)0.613بينما جاءت قيمة املتوسطات للمحافظات األخرى أقل من هذه القيمة وهي على النحو اآلتي( :مسقط=  ،0.582وجنوب الباطنة=
 ،0.555وشمال الباطنة=  ،0.587ومسندم=  ،0.592والداخلية=  ،0.589والظاهرة=  ،0.582وجنوب الشرقية=  ،0.581وشمال الشرقية= .)0.433
ً
إحصائيا عند مستوى
كما أظهرت النتائج حصول ُبعد فهم اآلخرين على مستوى داللة بقيمة ( )0.049وهي أقل من مستوى ()0.05؛ أي أنها دالة
داللة ( ،) 0.05ولكن الباحث ال يعتد بهذه النتيجة؛ والسبب يعود إلى قيمة اختبار الفين التي لم تحقق شرط تساوي التباين في ُبعد فهم اآلخرين ،حيث
ً
إحصائيا ( ،)0.001وعليه يتشدد الباحث في األخذ بقيمة الداللة اإلحصائية إلى مستوى ( 0.025أو  ،)0.001وبالتالي هذا لم يتحقق في مستوى
جاءت دالة
الداللة لبعد فهم اآلخرين حيث جاءت نتيجتها ( ،)0.049وعليه يحكم الباحث بعدم وجود داللة إحصائية بين فهم اآلخرين ملتغير القدرة على القيادة
التربوية ً
تبعا ملتغير املحافظة.
كما أظهرت النتائج عدم وجود داللة إحصائية بين جميع أبعاد متغير الذكاء الوجداني واملتمثلة في الحساسية الوجدانية ("ف" املحسوبة= ،1.761
مستوى الداللة=  ،)0.084والنضج الوجداني ("ف" املحسوبة=  ،0.529مستوى الداللة=  ،)0.835والكفاءة الوجدانية ("ف" املحسوبة=  ،1.064مستوى
الداللة=  ،)0.388حيث جاءت جميع دالالتها اإلحصائية أكبر من مستوى داللة ( .)0.05وأظهرت النتائج ً
أيضا عدم وجود داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )0.05بين كل من ُبعد املوضوعية ("ف" املحسوبة=  ،1.634مستوى الداللة=  ،)0.114واملرونة ("ف" املحسوبة=  ،1.865مستوى الداللة=
 ،)0.065ومعرفة مبادئ االتصال ("ف" املحسوبة=  ،0.876مستوى الداللة= ً )0.537
تبعا ملتغير املحافظة .وعليه تنتفي الفروق الجوهرية بين أبعاد
الذكاء الوجداني (الحساسية الوجدانية ،والنضج الوجداني ،والكفاءة الوجدانية) وأبعاد القدرة على القيادة التربوية (املوضوعية ،واملرونة ،وفهم
اآلخرين ،ومعرفة مبادئ االتصال) ً
تبعا ملتغير املحافظة من جهة أخرى.
مناقشة نتائج السؤال الثاني:
ً
• مناقشة النتائج املتعلقة بالفروق بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية لدى مديري املدارس تبعا ملتغير (النوع االجتماعي):
أظهرت النتائج وجود فروق جوهرية في مستوى ممارسة مديري املدارس بسلطنة ُعمان ملهارات القيادة التربوية املتمثلة في (املوضوعية ،ومعرفة
مبادئ االتصال) ً
تبعا ملتغير النوع االجتماعي لصالح اإلناث .وهذا ُيشير إلى أن اإلناث في هذه الدراسة أكثر موضوعية من الذكور في ممارسة القيادة التربوية
املدرسية ،وأكثر معرفة وتوظيف ملبادئ االتصال في القيادة التربوية من مديري املدارس الذكور .وجاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة علي ( )2013التي
وجدت فروق في مستوى ممارسة القيادة التربوية ،لصالح اإلناث في ُبعد املوضوعية ،كما أن هذه النتيجة تتفق مع الدراسة النوعية لشيد وآخرون ()2018
 Shaked et alوالتي كشفت عن أن الذكور واإلناث يختلفون فيما يتعلق بمصدر سلطتهم كقادة تربويين؛ حيث إن اإلناث ً
غالبا ما يعتمدن على الخبرات
واملعرفة التعليمية ،في حين اعتمد الذكور على السلطة املمنوحة لهم بموجب اللوائح ،وكذلك مهاراتهم في صنع القرار.
وفيما يتعلق بالعالقات في القيادة التربوية ،تجمع مديرات املدارس بين رؤيتهن للقيادة التربوية وبين أهمية الحفاظ على عالقات إيجابية مع املعلمين
أكثر من نظرائهن الذكور ،في حين لم يسلط سوى عدد قليل من املديرين الذكور الضوء على العالقات الشخصية باعتبارها ً
جانبا ً
مهما في أداء أدوارهم
الوظيفية كقادة تربويين ( .)Shaked et al. 2018وكذلك تتفق هذه النتيجة مع دراسة ( )Hallinger and Wang, 2016والتي أشارت إلى أن مديرات
املدارس يمارسن املزيد من القيادة التربوية النشطة من نظرائهن من الذكور .وهذا يتوافق مع ما وجدته البحوث املبكرة والتي أكدت على أن أسلوب القيادة
لدى الذكور موجه نحو املهام ،في حين مع أن أسلوب القيادة عند اإلناث موجه نحو العالقات ()Shanmugam et al., 2007؛ حيث إن النساء يملن إلى
أن يكن أكثر ديمقراطية في أساليب قيادتهن مقارنة بالرجال ( .)Eagly and Carli, 2003لذلك تميل اإلناث إلى أسلوب القيادة األكثر رعاية واملوجهة نحو
العالقات ،بينما ُيظهر الرجال أسلوب قيادة أكثر استبدادية (.)Eagly and Johnson, 1990
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في املقابل أظهرت النتائج عدم وجود داللة إحصائية بين كل من استخدام السلطة وفهم اآلخرين واملرونة ً
تبعا ملتغير النوع االجتماعي .مما يدل على
عدم وجود فروق جوهرية في مستوى ممارسة مديري ملدارس بسلطنة ُعمان ملهارات القيادة التربوية املتمثلة في (استخدام السلطة ،واملرونة ،وفهم
اآلخرين) ً
تبعا ملتغير النوع االجتماعي .وقد يعزى ذلك إلى خضوع مديري ومديرات املدارس لنفس شروط شغل وظيفة مدير مدرسة؛ حيث إن كل مدير
ً
ً
ً
وظيفيا طويال يمر بالعديد من الخبرات ،والبد أن يجتاز عدد من االختبارات التحريرية واملقابالت
مسارا
مدرسة ال يصل لهذه الوظيفة إال بعد أن اتبع
ً
الشخصية .فضال عن أن مديري املدارس يمارسون نفس املهام والكفايات ،ويخضعون لنفس اإلجراءات الخاصة باملتابعة والتقويم ،فقد أعدت وزارة
التربية والتعليم دليل عمل اإلدارة املدرسية في عام  2009يتماش ى مع املستجدات واالتجاهات اإلدارية والتربوية الحديثة ،وهو دليل ميسر ومنظم للعمل
اإلداري في املدرسة ،ومن أبرز ما تضمنه هذا الدليل مهام مديري املدارس ،كما حدد الدليل أهم الكفايات الواجب على مدير املدرسة امتالكها ً
وفقا لعدد
من املجاالت واملعايير (وزارة التربية والتعليم .)2009 ،كما أعدت الوزارة عام  2012وثيقة كمرجع ملتابعة وتقويم أداء أعضاء الهيئات التدريسية واإلدارية
واإلشرافية (وزارة التربية والتعليم.)2012 ،
• مناقشة النتائج املتعلقة بالفروق بين الذكاء الوجداني والقدرة على القيادة التربوية لدى مديري املدارس ً
تبعا ملتغير (املحافظة):
أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق إحصائية بين جميع أبعاد متغير القدرة على القيادة التربويةً ،
تبعا ملتغير املحافظة باستثناء ُبعد استخدام
ً
إحصائيا ولصالح مديري املدارس بمحافظة البريمي .وتتمثل السلطة في عملية انقياد فرد أو مجموعة عن طواعية
السلطة .حيث كانت هناك فروق دالة
لشخص يقرون له بأحقيته في إمرتهم واإلشراف عليهم( .مرس ي ،2001 ،ص .)111.كما ترتبط السلطة بالقدرة على اتخاذ القرارات الالزمة التي تحكم
سلوك اآلخرين وتصرفاتهم (أبو شريعة وآخرون .)2017( ،ومن واقع خبرة الباحث في التعامل مع شرائح مختلفة من العاملين في الحقل التربوي وجد أن
مديري املدارس في محافظة البريمي يستمدون مصادر سلطتهم الشخصية ،من خالل ما يمتلكونه من قدرات وإمكانات التواصل الفعال مع مختلف شرائح
املجتمع التربوي .باإلضافة إلى شبكة االتصاالت التي يمتلكونها في العمل ويعملون على توسيعها والحفاظ عليها .كما أن منصبه كمدير ملدرسة هو مصدر
آخر من مصادر قوتهم وتميزهم ،وترتبط هذه القوة مباشرة بموقع القائد على الخريطة التنفيذية في املؤسسة التربوية ،حيث يشرف مدير املدرسة على
ً
األقل  70معلم في املدرسة فضال عن الطلبة.
كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أبعاد القدرة على القيادة التربوية املتمثلة في (املوضوعية ،واملرونة ،وفهم اآلخرين،
ومعرفة مبادئ االتصال) ً
تبعا ملتغير املحافظة التعليمية ،وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة الشندودية ( )2016حيث وجدت أن الكفايات
الالزمة ملديري مدارس املستقبل ال تختلف لدى مديري املدارس بسلطنة عمان ً
تبعا ملتغير املحافظة التعليمية .وقد يعزى ذلك إلى تشابه ظروف املحافظات
التعليمية وإمكاناتها ،حيث إن أفراد الدراسة تجمعهم ظروف تربوية وتعليمية واجتماعية متقاربة ،تتشابه فيها بيئة العمل بجميع املحافظات التعليمية
ألنها تخضع إلى إدارة مركزية واحدة ممثلة في وزارة التربية والتعليمُ .وتطبق وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان نظم اإلدارة املدرسية الذاتية في جميع
املحافظات التعليمية ً
بدءا من عام 2006م ،كما يوجد نظام لتطوير األداء املدرس ي تسير على نهجه املدرسة وكل من يعمل في الحقل التربوي كونه مدخل
للتجديد والتجويد ،ووسيلة لتشخيص األوضاع وتحديد املشكالت واملعوقات واقتراح الحلول الناجعة (وزارة التربية والتعليم2009 ،ب) ،وتقوم املدارس
بممارسة عدد من الصالحيات واملسؤوليات اإلدارية والفنية كوحدة تدير نفسها ً
ذاتيا في حدود السياسة التعليمية العامة لوزارة التربية والتعليم (الهادي،
.)2009
 .3.4التوصيات:
•
•
•
•

تحديث وتجديد برامج إعداد الكفايات التربوية في كليات التربية ،بما يتوافق مع املستجدات واالتجاهات اإلدارية والتربوية الحديثة.
أهمية استخدام أدوات التقييم القياسية للذكاء الوجداني في برامج التطوير املنهي ،باعتبار ذلك ً
جزءا من عملية تقييم مديري املدارس قبل الشروع
في تعيينهم ،وكذلك في عملية التخطيط والترقيات.
التركيز على بعض املهارات الفنية واإلدارية في برامج إعداد مديري املدارس مثل :اتخاذ القرارات ،والتواصل اإلنساني والتربوي الفعال ،وإدارة التغيير.
تنظيم عدد من البرامج التدريبية الفعالة ملديري املدارس لتعزيز الكفاءات الوجدانية واالجتماعية وقدرتهم على القيادة التربوية.

• دعم وتشجيع إدارات املدارس التي تقودها املرأة (املديرة) من خالل االهتمام وإبراز أعمالها ومواكبة تطويرها نحو األفضل.
• تشجيع وتحفيز مديري املدارس على االلتحاق ببرامج وندوات علمية إثرائية بغض النظر عن سنوات الخدمة أو الخبرة من أجل تجديد وتطوير
خبراتهم في مجال القيادة التربوية.
 .4.4املقترحات البحثية:

• إجراء دراسة للتعرف على أثر الخبرة واملؤهل األكاديمي واملرحلة التعليمية على مستوى توظيف مديري املدارس بسلطنة ُعمان ملهارات الذكاء
الوجداني ،وقدرات القيادة التربوية.
• إجراء دراسة أخرى باستخدام منهج علمي مختلف ،مثال على ذلك :إعداد دراسة نوعية للدراسات والبحوث التي درست املتغيرات املتعلقة بالعمل
القيادي والتربوي في سلطنة ُعمان ،في مراحل التعليم املختلفة ،بهدف تكوين تصور شامل عن طبيعة القيادة التربوية وواقعها في نظامنا التربوي،
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من حيث التحديات واملشكالت ،والنجاحات ،ليتسنى للمعنيين باألمر من تحديد األهداف ورسم السياسات واالستراتيجيات ،الكفيلة بتجاوز تلك
التحديات ودعم تلك اإليجابيات.
ُ
• دراسة فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات الذكاء الوجداني لدى عينة من مديري املدارس بسلطنة عمان.
• دراسة فاعلية برنامج تدريبي في تنمية قدرات القيادة التربوية لدى عينة من مديري املدارس بسلطنة ُعمان.
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Abstract: The aim of the current study is to learn about the impact of the dimensions of emotional intelligence
(emotional sensitivity, emotional maturity, emotional competence) on the dimensions of leadership (objectivity, use of
power, flexibility, understanding of others, knowledge of communication principles) among school principals in the
Sultanate of Oman. And to analyze the differences between emotional intelligence and educational leadership according
to variables (gender, educational district). The study sample comprised 336 male and female principals, selected in a
random manner. The researcher used the descriptive curriculum, the Dalip Singh scale (2006) for emotional
intelligence, and the Morsi scale (2001) for educational leadership. The data was analyzed through descriptive statistics
and multiple linear regression, and multi-variable contrast analysis using SPSS. The results showed: There is an impact
of emotional intelligence on the ability of educational leadership. There are statistically significant differences between
the gender-specific dimension of affective sensitivity in favor of females. As for the differences according to the gender
variable, the results showed statistically significant differences between the two dimensions and knowledge of the
principles of communication in favor of females, and the absence of differences between the other dimensions. There
were no differences according to the district variable except for the Authority.

Keywords Emotional Intelligence; Capacity for Educational Leadership; School principals; Leadership Skills- school
principals.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية في جامعة القصيم والتعرف على أداء أعضاء هيئة
التدريس والكشف عن عالقة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بأداء أعضاء هيئة التدريس ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي
االرتباطي في حين تكون مجتمع الدراسة من كافة رؤساء األقسام األكاديمية بالكليات املختلفة بجامعة القصيم والبالغ عددهم  157وتم اختيار
جميع أفراد املجتمع كممثلين لعينة الدراسة ،وأسفرت نتائج الدراسة عن :أن درجة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية متحققة بدرجة
ً
كبيرة كما أن أداء أعضاء هيئة التدريس متحقق بدرجة عالية ،وأنه ال توجد فروق دالة إحصائيا في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية
ً
تعزى ملتغيرات سنوات الخبر ،والرتبة األكاديمية ،والقسم ،كذلك توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين أداء أعضاء هيئة التدريس
ً
والتمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية أما أهم توصيات الدراسة فتمثلت في :منح رؤساء األقسام األكاديمية مزيدا من الصالحيات ،وتطوير
قدراتهم من خالل إتاحة الفرص التدريبية وإعادة النظر في نظام الحوافز ،وزيادة االهتمام بتوافر املعلومات و انسيابها بين املستويات اإلدارية
املختلفة.
الكلمات املفتاحية :التمكين اإلداري؛ رؤساء األقسام؛ أداء؛ أعضاء هيئة التدريس.

.1

املقدمة:

يشهد العالم اليوم تغيرات متسارعة على جميع املستويات السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية نتيجة لالنفجار املعرفي والتقدم
التكنولوجي وثورة املعلومات واالتصاالت؛ وبالتالي فإن املنظمات اإلدارية مطالبة بالتحديث والتجديد في هياكلها وأنظمتها وأساليب إدارتها ملواردها املادية
والبشرية والتقنية ملواكبة هذه املتغيرات والتكيف معها.
ومن االتجاهات اإلدارية الحديثة التي تسهم في بناء عناصر بشرية مؤهلة للقيادة الذاتية جاءت آلية التمكين اإلداري كنقطة تحول في املؤسسات
التربوية ،حيث تقوم فكرة التمكين على منح األفراد العاملين الثقة وتفويضهم الصالحيات وتدريبهم ومنحهم الحرية واالستقاللية في العمل مما يولد لديهم
شعورا بالثقة والدافعية لتحمل املسؤولية ،إضافة إلى استثمار ما لديهم من طاقات كامنة والتي تظهر على هيئة إبداعات واقتراحات تزيد من كفاءة اإلنجاز
وبالتالي تساهم في تحقيق األهداف املشتركة( .خلفة وعيساوي)2018 ،
وينتج عن التمكين اإلداري في الجامعات کسر الجمود اإلداري والتنظيم الداخلي بين اإلدارة العليا للجامعة واملوظفين ،كما يزيد التمكين من ثقة
املوظفين في كافة املستويات اإلدارية بالجامعة وهذا كفيل بتحقيق والئهم للجامعة التي ينتسبون إليها ،وحفزهم على تحقيق امليزة التنافسية وبذل الجهد
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وتشجيع روح املغامرة التي تحقق التطوير واإلبداع ،ويتطلب تحقيق التمكين اإلداري تفويض السلطة للقيادات الجامعية لصنع واتخاذ قرارات تتعلق
بطبيعة عملها ،والتخلي عن األنظمة البيروقراطية السائدة( .شحاتة)2017 ،
وتعد األقسام األكاديمية الجامعية الوحدات األساسية لتسيير أعمال الجامعة وتحقيق غاياتها فمن خاللها يتم تقديم الخدمات اإلدارية واألكاديمية
بشكل مباشر ،وتشير دراسة الخطيب والخطيب ( )2006إلى أن رؤساء أقسام وعمداء الكليات تقع عليهم املسؤولية اإلدارية والخدمية ألعضاء هيئة
التدريس ،وهذا يستدعي أن يتم اختيار رؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات وفق معايير إدارية مقننه مع األخذ في االعتبار املكونات الشخصية
والقيادية ُ
والنضج والتميز األكاديمي ،عالوة على جودة التواصل مع زمالئهم من أعضاء هيئة التدريس ،والقدرة على تذليل العقبات التي تواجههم.
ويمثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات حجر الزاوية في العملية التعليمية ،وأداة تقدم الجامعة ملا يقومون به من وظائف مختلفة في التدريس
والبحث العلمي وخدمة املجتمع ،وبالتالي فإن االهتمام بتطوير جهودهم واألخذ باملعايير العلمية في تحسين مجاالت األداء املختلفة لديهم يعد ضرورة من
ً
ً
ضروريات التقدم ،حيث إن مستوى األداء األكاديمي للمعلم الجامعي يعد محكا أساسيا للحكم على مدى جودة الخدمات التي تقدمها املؤسسات
التعليمية( .موس ى والعتيبي)2011 ،
ومن هنا فإن العمل األكاديمي في الجامعات يتطلب القيام بعمليتي اتصال وتواصل مباشرتين ومستمرين بين رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس،
حيث يعتبر رئيس القسم هو املحور األساس ي لهذا االتصال وأي سلوك يصدر عنه في أثناء عملية االتصال يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أعضاء
هيئة التدريس( .البشري)5 ،2014 ،
ً
ونظرا لهذا االرتباط الكبير بين رئيس القسم وعضو هيئة التدريس فإنه من املهم تعزيز أساليب التواصل بينهما بما يؤدي إلى رفع مستوى عضو
هيئة التدريس وتجويد أدائه ،فرئيس القسم الذي ُيمنح الصالحيات واالستقاللية في اتخاذ القرارات وتسيير شؤون القسم وإدارة أعضاء هيئة التدريس
العاملين معه سيكون أقدر على التطوير والتحسين ،ومعالجة ما قد يصادفه من تحديات.
ً
وانطالقا مما سبق جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على العالقة بين التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية وأداء أعضاء هيئة التدريس
واالستفادة من ذلك في تطوير العمل الجامعي بشكل عام.
 .1.1مشكلة الدراسة:
ال شك أن نجاح أي مؤسسة يعتمد بشكل رئيس على إدارة املوارد البشرية العاملة فيها ،وفي الجامعات واملؤسسات التعليمية ال شك أن أي تفوق
يتحقق للجامعة أو للكلية أو للقسم األكاديمي هو عائد لحسن إدارة العنصر البشري والقدرة على تنميته واستغالل قدراته بالشكل الصحيح ،ويعد
التمكين اإلداري من األساليب القيادية الحديثة في مجال إدارة املوارد البشرية ،والتي تسهم في زيادة فاعلية املؤسسات خاصة الجامعية منها ،كما يساهم
التمكين في تحسين أداء القادة وتحسين عالقتهم بالعاملين.
لكن الواقع يشير إلى أن الكثير من املؤسسات التربوية والجامعية تعاني اليوم من سيادة البيروقراطية التي تعتمد على مركزية القرار وغياب تفويض
الصالحيات للمرؤوسين ،مما يؤدي إلى اإلدارة البطيئة ،واالهتمام باألعمال الروتينية واالنشغال بها عن األعمال اإلدارية املهمة كالتخطيط ،والتطوير،
ومتابعة تقدم املؤسسة ،ورسم السياسات ،والذي يمكن أن تكون له نتائج سلبية على كافة املستويات إثر تركز الصالحيات بأيدي كبار املسؤولين( .الدوري
وصالح)2018 ،
وتشير كثير من الدراسات إلى أن ممارسات التمكين اإلداري داخل الجامعات ال ترتقي إلى املستوى املطلوب حيث أكدت دراسة فالق وابن نافلة
( ) 2011إلى أن الكثير من املؤسسات الجامعية تعاني بشكل واضح من املشكالت والسليبات نتيجة لبقائها لعقود طويلة أسيرة املركزية الشديدة ،وهرمية
ً
املستويات اإلدارية وتعدديتها ،وطول خطوط االتصال الرسمية ،ومحدودية املعلومات التي تمنح للموظفين ،والتي أصبحت اليوم عائقا أمام الطموحات
التنموية واإلصالحية.
ً
ً
وقياسا على ذلك فإن املتأمل لواقع األقسام األكاديمية في الجامعات يالحظ أنها تعاني العديد من املعوقات التي تقف حائال دون تحقيق املستوى
املأمول من الجودة ،وترتبط هذه املعوقات بعدة جوانب أهمها :تمركز السلطة في املستويات اإلدارية العليا بالجامعة ،وتعدد القوانين واللوائح ،واحتمالية
تفسيرها بأكثر من معنى ،كما تتعدد مستويات الرقابة مما يؤدي إلى استنفاد معظم الطاقات في اإلجراءات الروتينية اليومية ،حيث تقوم القيادات
ً
الجامعية العليا باتخاذ كافة القرارات املتعلقة بمراحل العمل املختلفة تاركة لرؤساء األقسام املباشرين خيارا واحدا وهو أن يكونوا تابعين( .شحاتة،
)2017
ً
مما يعني ضرورة منح رؤساء األقسام األكاديمية بالجامعات مزيدا من الصالحيات والحرية في أداء مهامهم من خالل منحهم االستقاللية والثقة في
ممارسة سلطاتهم داخل بيئة العمل ،وهذا يستوجب من اإلدارة الجامعية توفير الدعم واملساندة لرئيس القسم ،وتشجيعه على ممارسة اإلدارة الذاتية.
كذلك يعد عضو هيئة التدريس عنصرا فعاال في تحقيق األهداف املرجوة للجامعة ،والركيزة األساسية التي تعتمد عليها الجامعات للقيام بوظائفها
من تدريس وبحث علمي وخدمة مجتمع باإلضافة إلى مسئوليات أخرى كاملشاركة في األعمال اإلدارية داخل الجامعة التي ينتمي إليها عضو هيئة التدريس
وممارسة اإلرشاد األكاديمي للطالب( .الحربي ،2016 ،ص )290
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وبالتالي فإن القصور في أداء أعضاء الهيئات التدريسية يعد أحد التحديات التي تواجه األقسام األكاديمية بالجامعات ،حيث أشارت العديد من
الدراسات منها دراسة سليم ( )2008ودراسة الحدابي وخان ( )2008ودراسة أبو الرب وقدادة ( )2008ودراسة العيدروس ( )2009التي تناولت أداء أعضاء
هيئة التدريس بالجامعات العربية إلى وجود قصور في مجاالت األداء املختلفة (التعليم -البحث العلمي -خدمة املجتمع -الجوانب اإلدارية والتنمية واملهنية).
ً
ونظرا ألن العمل األكاديمي في األقسام األكاديمية يتطلب القيام بعمليتي اتصال وتواصل مباشرتين ومستمرتين بين رئيس القسم وعضو هيئة
التدريس ،إضافة إلى تأكيد العديد من الدراسات على وجود ارتباط واضح بين ممارسات التمكين اإلداري وتطوير وتحسين األداء لدى العاملين واملنظمات
بشكل عام ومن هذه الدراسات دراسة الشرفي ( ،)2015ودراسة علي وأحمد ( )2013التي دلت جميعها على وجود عالقة ارتباطيه وإيجابية بين توافر
التمكين اإلداري ،ودرجة تحقيـق التنميـة املهنيـة وتطوير املنظمات ،كما أشارت دراسة الحارثي ( )2013إلى وجود عالقة فعالة وقوية بين التمكين اإلداري،
ً
والفعالية اإلدارية لدى املدراء ،وأنه كلما زاد التمكين زاد تبعا لذلك قوة االرتباط بالفعالية اإلدارية لديهم ،وكذلك أشارت دراسة الردادي ( )2012إلى
أهمية التمكين اإلداري في تدعيم القدرة على اتخاذ القرارات.
ومن هنا ولكون مفهوم التمكين من املفاهيم اإلدارية الحديثة التي أثبتت جداراتها في تطوير املنظمات وتحسين األداء املؤسس ي وتطوير أداء العاملين
ً
فإن هذا يستدعي التعرف على أثره ونتائجه على جميع األطراف ذات العالقة بالعمل الجامعي ،واستشعارا من الباحثة ألهمية دور رؤساء األقسام
األكاديمية في تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس باعتبارهم أهل االختصاص في اإلشراف املباشر على أعضاء الهيئة التدريسية ،وتقييم نتائج أعمالهم،
جاءت هذه الدراسة في إطار محاولة كشف العالقة بين مستوى التمكين املمنوح لرؤساء األقسام األكاديمية ،وانعكاساته على أداء أعضاء هيئة التدريس
بجامعة القصيم.
وتتلخص مشكلة الدراسة في السؤال التالي :ما عالقة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بأداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم؟
 .2.1أسئلة الدراسة:
ومن السؤال الرئيس للدراسة تتفرع األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما درجة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية في جامعة القصيم بأبعاده (تفويض السلطة ،تحفيز العاملين ،االتصال وتدفق املعلومات،
املشاركة في اتخاذ القرارات) من وجهة نظرهم؟
ُ
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم من وجهة نظرهم تعزى ملتغيرات (سنوات
الخبرة ،الدرجة العلمية ،القسم)؟
 .3ما واقع أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم في جوانب األداء املختلفة (التدريس ،البحث العلمي ،خدمة املجتمع ،التنمية املهنية) من وجهة
نظر رؤساء األقسام؟
 .4هل توجد عالقة ارتباطية موجبة بين درجة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام وبين أداء أعضاء هيئة التدريس؟
 .3.1أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى:
 .1التعرف على درجة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية في جامعة القصيم من وجهة نظرهم.
 .2التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية ملتغيرات (سنوات الخبرة ،الدرجة العلمية ،القسم) في تقديرات رؤساء األقسام األكاديمية لدرجة
التمكين اإلداري.
 .3التعرف على واقع األداء بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس كما يراه رؤساء األقسام األكاديمية.
 .4الكشف عن نوع العالقة بين التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية وأداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم.
 .4.1أهمية الدراسة:
• األهمية النظرية:
ً
تكمن أهمية الدراسة في كونها تتطرق إلى أحد املفاهيم اإلدارية الحديثة وهو التمكين اإلداري ،حيث إن تطبيق التمكين اإلداري أصبح أمرا في غاية
ً
األهمية كونه يختصر كثيرا من الوقت والجهد في إتمام األعمال اإلدارية ويجعلها ذات جودة ،كما أن موضوع التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية
يرتبط بالعديد من القضايا اإلدارية الهامة ،مثل :الالمركزية اإلدارية ،وإدارة الجودة الشاملة ،وغيرها من القضايا التي تتعلق بنجاح اإلدارة بصفة عامة
واإلدارة الجامعية بصفة خاصة ،إضافة إلى وجود ندرة واضحة بالدراسات املتعلقة بالتمكين اإلداري وخاصة في مؤسسات التعليم العالي في حدود علم
الباحثة ،كما تتناول الدراسة ربط هذا املفهوم (التمكين) وممارساته بمتغير حيوي له أهميته الكبيرة وانعكاساته على أداء الجامعات بشكل عام وهو أداء
ً
أعضاء هيئة التدريس ،وأخيرا قد تساعد الدراسة الحالية على إثراء البحوث العلمية املختصة بالتطوير على مستوى الجامعات التي تتناول التمكين
اإلداري ،وتغطية بعض جوانب النقص في تلك الدراسات باإلضافة إلى فتح اآلفاق أمام الباحثين في مجال اإلدارة والتخطيط التربوي إلثراء امليدان التربوي
ببحوث مماثلة.
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• األهمية التطبيقية:
تبرز األهمية التطبيقية في النتائج املتوقعة من هـذه الدراسـة وتوصـياتها في إمكانية االستفادة منها في تفعيل التمكين اإلداري في الجامعات السعودية
على وجه العموم وجامعة القصيم على وجه الخصوص ،كما قد يساعد البحث الحالي رؤساء األقسام في التعرف على مستوى التمكين اإلداري املمنوح
لهم وبالتالي االستفادة من الصالحيات املهيأة لهم أو املطالبة بمزيد من التفويض والحرية في ممارساتهم اإلدارية.
كما يؤمل أن تساعد نتائج هذه الدراسـة املـسئولين واملهتمـين بتطـوير أداء الجامعات من خالل التعرف على املتطلبات واملقومات الالزمة لتفعيل
التمكين اإلداري في األقسام الجامعية ،وتوجيههم إلى االهتمام بإعداد البرامج التدريبية لرؤساء األقسام األكاديمية وتهيئة البيئة املناسبة واملناخ املالئم
ً
لإلبداع واالبتكار والتجديد وفق طبيعة العمل ومن ثم تمكينهم إداريا ،كما أنها قد تساعد املسئولين القائمين على تطبيق مشروع الجودة واالعتماد
األكاديمي في ضوء متطلبات التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات.
 .5.1حدود الدراسة:
• الحدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على التعرف على التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بأبعاده (تفويض السلطة ،التحفيز ،االتصال
وتدفق املعلومات ،واملشاركة في اتخاذ القرارات ،السلوك اإلبداعي) وعالقته بأداء أعضاء هيئة التدريس في جوانب األداء (التدريس ،البحث العملي،
خدمة املجتمع ،التنمية املهنية).
• الحدود البشرية :تمثلت في كافة رؤساء األقسام األكاديمية بالكليات املختلفة بجامعة القصيم (املقر الرئيس ي) ،واملحافظات (عنيزة -الرس-
البكيرية -املذنب -رياض الخبراء -النبهانية -ضريه -عقلة الصقور -عيون الجواء -األسياح).
• الحدود املكانية :كليات جامعة القصيم في املركز الرئيس (املليداء) باإلضافة إلى كليات الجامعة في املحافظات.
• الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي  1438-1437هـ
 .6.1مصطلحات الدراسة:
ُ
َّ
• التمكين اإلداري  :Administrative empowermentيعرف التمكين اإلداري بأنه "عملية إعطاء األفراد سلطة أوسع في ممارسة الرقابة ،وتحمل
املسؤولية ،وفي استخدام قدراتهم ،ومن خالل تشجيعهم على استخدام القرار " (أفندي.)10 ،2003 ،
ً
ّ
وتعرفه الدراسة إجرائيا :بأنه الحرية املمنوحة لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم في استخدام األساليب والوسائل التي يمارسون بها تسيير
ً
ً
ً
أمور األقسام األكاديمية إداريا ،وماليا وفق تصوراتهم الخاصة وما يرونه مناسبا ،بما ال يتعارض مع األهداف العامة للقسم وال يتجاوز الصالحيات
ً
املمنوحة لهم نظاما.
• األداء " :The Performanceهو الطريقة التي يتم بها عمل الش يء أو أي عمل معين من أجل إنجاحه أو إفشاله" (كنعان ،2005 ،ص .)241
ً
ّ
وتعرف الدراسة الحالية أداء أعضاء هيئة التدريس إجرائيا" :بأنه مدى الفاعلية والكفاءة التي يتم بها إنجاز املهام التي تتطلبها وظيفة عضو هيئة
التدريس ،وااللتزام بمعايير التنفيذ التي تفرضها قواعد العمل من حيث الدرجة والنوعية".
.2

األدب النظري:

 .1.2التمكين اإلداري:
ً
يعد تمكين العاملين هو التوجه التي يتردد مؤخرا في مجال تطور الفكر اإلداري بعد أن تحول االهتمام من نموذج منظمة التحكم واألوامر إلى ما
ً ً
يسمى اآلن باملنظمة املمكنة ،فتمكين العاملين يعد من املوضوعات التي برزت على الساحة والقت رواجا كبيرا من الناحية النظرية والتطبيقية ،ويتميز
هذا املدخل بفلسفة جديدة قوامها أال يكون تركيز املدير على التنظيمات داخل املؤسسة وإنما على العاملين في املقام األول( .أفندي)11 ،2003 ،
ً
أوال :مفهوم التمكين:
ظهرت تعريفات عديدة ملفهوم التمكين ،وتعددت تلك التعريفات بتعدد وجهات نظر الباحثين ،فمنهم من نظر إلى التمكين على أنه وسيلة من وسائل
اإلدارة ،ونظر إليه آخرون نظرة فلسفية ،وهناك من ّ
عده ممارسة ثقافية تشجع األفراد على تحمل املسؤولية وتطوير طرق أداء األعمال ،كما رأى آخرون
أن التمكين هو النقل املراقب للسلطة من اإلدارة إلى املوظفين بما يحقق مصلحة العمل( .أندراوس ومعايعة)2008 ،
ويحدد عبد الوهاب ( )2014مفهوم التمكين بأنه" املشاركة الفعلية من جانب العاملين في إدارة منظماتهم باتخاذ القرارات ،وحل املشكالت ،والتفكير
اإلبداعي ،والتصرف في املواقف ،وتحمل املسئولية ،والرقابة على النتائج"(ص .)29
وهكذا فإن الجهود التي قدمت لتعرفي التمكين تراوحت بين التعريفات البسيطة ،التي ركزت على الفرد وظهرت فيها عوامل مشتركة تتمثل في
االستقاللية والسلطة والقدرة ،والتعريفات األكثر تعقيدا التي ركزت على العالقة بين الفرد واملنظمة.
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ً
ثانيا :مداخل التمكين:
يتم تصنيف مداخل التمكين من خالل منظورين هما:
• املدخل اإلدراكي النفس ي :ويعني التمكين في مراجع علم النفس تهيئة اإلنسان ودعم نموه النفس ي بما يحقق تفعيل قدراته واستعداداته وطموحاته
(الشياب وأبو حمور.)2014 ،
• املدخل التنظيمي (االجتماعي) :ويدعى التمكين الهيكلي وهو يستند بصورة أساسية على النظريات التنظيمية ،حيث يتم التركيز على مجموعة من
النشاطات واملمارسات التي تعمل على أساس منح القوة والسلطة والرقابة للمرؤوسين (جرادات وآخرون ،2013 ،ص.)69
ً
• وعلى ضوء الدراسات املشار إليها آنفا تبنت الباحثة املدخل التنظيمي – االجتماعي للتمكين وافتراضاته وأبعاده وذلك الرتباطه املباشر بمجال
الدراسة الحالية.
ً
ثالثا :أهمية التمكين وفوائده:
ً
حدد املبيضين والطراونة ( )2011عددا من مزايا التمكين اإلداري للفرد من أهمها :تحقيق االنتماء من خالل مساهمة التمكين في زيادة انتماء
املوظفين للمؤسسة بشكل عام وللمهام التي يقومون بها ولفريق العمل الذي يعملون خالله ،واملشاركة الفاعلة للعاملين بطريقة إيجابية تساهم في انطالق
األفكار اإليجابية وتدعيم األفكار االبتكارية لديهم ،وكذلك تطوير مستوى أداء العاملين وزيادة الدافعية والشعور بالرضا من العوائد التي تحققها برامج
التمكين من خالل منح املوظف الثقة واالستقاللية وحرية التصرف ،إلى جانب مساهمة التمكين في اكتساب املوظف للمعرفة واملهارة والتي تحققها خطط
ً
التنمية والتدريب وانخراط املوظف بدورات تدريبية وندوات وورش عمل ومؤتمرات ،أيضا يساعد التمكين على املحافظة على املوظف من قبل املنظمة
من خالل زيادة معرفته ومهاراته مما يزيد من تمسك املنظمة به واملحافظة عليه وشعوره باألمن الوظيفي.
وعلى صعيد املنظمات تبرز العديد من املزايا التي تدعو إلى األخذ بمفهوم التمكين أوردها كل من البغدادي والحدراوي ( )2013وجالب والحسيني
( )2014على النحو التالي:
• منح املنظمة قدرة أكبر على التطوير والتجديد ومواكبة التغيرات البيئية بمختلف مستوياتها.
• تخفيض عدد املستويات اإلدارية في الهياكل التنظيمية وتخفيض دورات العمل (تقليص األوقات).
• عدم انشغال اإلدارة العليا باألمور اليومية وتركيزها على القضايا االستراتيجية طويلة األجل.
• االستغالل األمثل لجميع املوارد املتاحة خاصة املوارد البشرية للحفاظ على تطوير املنافسة.
• سرعة اتخاذ القرارات ،وتخفيض الكلفة من خالل تبني مبادرات العاملين وإبداعهم.
• العمل على تحسين العالقة بين العاملين وزيادة فاعلية االتصاالت.
• تحقيق مستويات عالية من األداء للمنظمة ،وتحسين الجودة ،والربحية ،واإلنتاجية.
ً
رابعا :متطلبات التمكين ومقوماته:
يلخص القحطاني ( )2014متطلبات تطبيق التمكين في عدة مقومات هي:
• مقومات بيئية مثل (الثقافة العالية بنوعيها الداخلية للمنظمة والخارجية للمجتمع).
• مقومات إدارية مثل (استخدام األساليب اإلدارية الفعالة والهياكل التنظيمية الحديثة والحوافز الجيدة).
• مقومات بشرية مثل (القائد املؤمن بالتمكين والعاملين املؤهلين والعمالء املتعاونين).
• مقومات مادية مثل (التقنية الحديثة وبيئة العمل املساعدة على اإلنتاج)( .ص )44
وبذلك فإن تطبيق مبدأ التمكين في املنظمات يحتاج إلى بعض التغيرات الهامة في التوجهات واملواقف اإلدارية داخل املنظمة.
ً
خامسا :أبعاد التمكين:
تتحدد األبعاد الرئيسة للتمكين فيما يلي:
• املعلومات  :Informationأي توفير املعلومات عن كافة جوانب املنظمة وتقديمها لألفراد العاملين.
• املعرفة واملهارات  :Knowledge and skillsإن امتالك العاملين للمعرفة واملهارات عاملين مهمين وأساسيين في مجال تطبيق التمكين ونجاحه.
• القوة  :Powerفامتالك األفراد العاملين القوة الالزمة التخاذ القرارات بعد أمرا ضرورية في تطبيق التمكين.
• املكافآت  :Rewardsوتتمثل في تقديم املكافآت للعاملين على أدائهم في املنظمة (جالب والحسيني.)2014 ،
ً
سادسا :أساليب التمكين:
تطرقت الكتابات املعاصرة إلى أساليب التمكين ومنها ما أشار إليه عبد الوهاب ( )2014كما يلي:
• أسلوب القيادة :إذ يعد التمكين من األساليب القيادية الحديثة التي تسهم في زيادة فاعلية املؤسسة.
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• أسلوب تمكين األفراد :من خالل التوجه نحو املسؤولية واالستقاللية في اتخاذ القرار
• أسلوب تمكين الفريق :يقوم التمكين في بناء القوة من خالل العمل الجماعي لتعزيز األداء املؤسس ي ،وهذا ينسجم مع املتغيرات الهيكلية في املنظمات
من خالل توسيع نطاق اإلشراف.
ً
سابعا :مراحل تطبيق استراتيجية التمكين:
ً
يمر تطبيق استراتيجية التمكين اإلداري كأي استراتيجية أخرى بعدة مراحل حيث يتم تطبيقه وفقا للخطوات التي ذكرها الكبيس ي وآخرون (،2017
ص  )5على النحو التالي:
• املرحلة األولى :تشخيص الظروف داخل املنظمة وتصنفيها إلى عوامل تنظيمية كالتغيرات واملناخ البيروقراطي ،وغياب اإلبداع ،وإهمال التدريب
وفوض ى في توزيع الصالحيات ،وشعور العاملين بفقدان القوة واملكانة.
• املرحلة الثانية :التوجه العتماد أساليب إدارية جديدة مثل املشاركة ،وتحديد األهداف ،وإثراء الوظيفة ووصفها بدقة ،وتحديد متطلباتها،
وصالحياتها ،وحقوقها.
• املرحلة الثالثة :تقديم معلومات وافية عن املديرين في شتى مستوياتهم وذلك باستخدام أربعة مصادر للتقويم األعمال غير الفعالة ،والتجارب
املنجزة واملبدعة ،واإلقناع اللفظي ،واملؤهالت العلمية.
• املرحلة الرابعة :إبالغ األفراد بنتائج تقويمهم والوقوف على مدى استعدادهم ملمارسة التمكين وزيادة الجهد املبذول وحرصهم على النجاح والعمل
بفاعلية ذاتية.
• املرحلة الخامسة :تحقيق قدر كبير من التغيير في سلوك األفراد في املستويات كافة من خالل إصرارهم على اإلنجاز وتحقيق أهداف التمكين
املعتمدة.
ً
ثامنا :معوقات تطبيق التمكين:
هناك بعض املعوقات التي تحد من تطبيق تمكين العاملين بالشكل الفعال ،يجب مراعاتها وأخذها في الحسبان ومن املعوقات التي تعترض تطبيق
التمكين والتي أشار إليها كل من البيطار ( )2014وجاد الرب (:)2016
• البناء التنظيمي الهرمي.
• السرية أو القصور في تبادل املعلومات.
• ضعف نظام التحفيز واالختالف في أهداف كل من اإلدارة والعاملين.
• عدم توافر البيئة املواتية لتطبيق التمكين ومنها اإلجراءات الصارمة التي ال تشجع على املبادرة واالبتكار ،وعدم وجود الثقافة التنظيمية املعززة
للتمكين ،وإتباع املركزية على نطاق واسع.
• التركيز على التمكين على املدى القصير فقط وعدم النظر إليه كاستراتيجية عمل.
• عدم توافر القدرات واملعارف والتدريب الالزمة إلنجاح التمكين لدى األفراد.
• مقاومة التغيير من قبل بعض املدراء أو العاملين نتيجة التردد والخوف من الجديد.
• خوف املدراء على سلطاتهم ومواقعهم ،وكذلك خوف املرؤوسين من املساءلة املباشرة عند تمكينه.
 .2.2األداء:
ً
أوال :مفهوم األداء:
هناك تعدد في تعريفات األداء ،فمن الباحثين من يرى أنه سلوك ،ومنهم من يرى أنه حصيلة جهد ،ومنهم من يرى أنه إنجاز عمل ،وهذا ناتج عن
تعدد الدراسات واألبحاث في هذا املجال.
ويمكن استعراض بعض تعريفات الباحثين ملفهوم األداء :حيث يعرف آل سعود ( ،2008ص  )75مفهوم األداء بأنه "محصلة السلوك اإلنساني في
ضوء اإلجراءات والتقنيات التي توجه العمل نحو تحقيق األهداف املرغوبة ".
أما الزايد ( ،2009ص  )5فيصفه بأنه" مجموعة من األنشطة التي يؤديها الفرد والتي تعبر عن مستوى كفاءته في إنجاز املهام والواجبات املناطة به".
ً
ثانيا :عناصراألداء ومحدداته:
يتكون األداء من مجموعة من العناصر واملحددات ولتحقيق مستوى مرض ى من األداء البد من توافر حد أدنى من اإلتقان بكل محدد من هذه
املحددات ،وهناك من يحدد عناصر األداء عن طريق تحديد العوامل املؤثرة فيه والتي تتمثل في املتغيرات التالية :الجهد املبذول (نوعية العمل ،وكمية
العمل) ،و(كفايات املوظف) القدرات والخصائص الفردية ،وإدراك الفرد لدوره الوظيفي ،إضافة إلى املثابرة والوثوق( .الحربي ،2003 ،ص .)56
كما أن هناك من يحدد عناصر أكثر شمولية لألداء آل سعود ( )2008واملدرع ( )2014تتمثل في:
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• كفايات املوظف :وهي تعني ما لدى املوظف من معلومات ،ومهارات ،واتجاهات ،وقيم.
• متطلبات العمل (الوظيفية) :وتشمل املسؤوليات واألدوار واملهارات والخبرات التي يتطلبها العمل
• بيئة التنظيم :وتتضمن العوامل الداخلية املؤثرة على األداء :كالتنظيم وأهدافه وموارده واإلجراءات املستخدمة ،والعوامل الخارجية كالعوامل
االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والسياسية ،واألهداف التنظيمية للمنظمة واملطلوب تحقيقها.
ً
ثالثا :العوامل املؤثرة في األداء:
ً
ً
يمكن اإلشارة إلى ثالث عوامل تؤدي دورا أساسيا في تحديد قدرة الفرد على األداء بشكل عام( :عبد باقر ،2012 ،ص )547
• العوامل الفنية والتكنولوجية وتشمل جميع العوامل املتعلقة باملباني واملعدات واآلالت واألدوات وظروف العمل واألساليب املرتبطة باملسارات
العامة ،واستراتيجية اإلدارة والسلوك التنظيمي.
• العوامل اإلنسانية وتشمل معنويات األفراد واتجاهاتهم ودوافعهم ورغباتهم وطرائق االتصال املتعددة بينهم وبين بيئة العمل وطرق معالجة
املشكالت والظواهر التي تحصل خالل العمل غير الرسمي.
• العوامل املتعلقة بمخرجات املنظمات الجماعية والتي تتضمن ردود أفعال املستفيدين من حيث درجة انسجامها مع حاجاتهم الفعلية وقدراتها على
توفير سبل اإلشباع في الوقت واملكان املناسبين.
وبالنظر إلى العوامل التي تؤثر على األداء بشكل سلبي فإن من أهمها ما أشار إليه العش ي (:)2013
• عوامل إدارية تنظيمية مثل :عدم توفر مناخ مالئم يساعد على اإلنتاجية ،وجود صراع بين الرئيس واملوظف أو بين املوظف وزمالئه ،غموض املهام،
نقص في املوارد املالية وعمليات التدريب.
• عوامل بيئية خارجية مثل :األحوال االقتصادية وظروف سوق العمل ،القوانين والتشريعات الحكومية ،واالضطراب السياس ي.
• عوامل متعلقة باملوظف نفسه مثل :ضعف في شخصيته أو قصور في قدراته العقلية ،غياب الفرد عن العمل بشكل مستمر ،املشاكل العائلية.
ً
رابعا :أداء عضو هيئة التدريس الجامعي:
يعد عضو هيئة التدريس بالجامعة العنصر الفاعل في تحقيق هاته األخيرة ألهدافها حيث يقوم بأدوار مختلفة منها بحثية ،تربوية وكذا خدمة املجتمع
الذي ينشط فيه ،ونحن ومن خالل هذا الجزء من الدراسة سنتعرض للنقاط التالية:
• مفهوم عضو هيئة التدريس بالجامعة :عضو هيئة التدريس في الجامعة هو الشخص الذي يقوم بأنشطة متنوعة تتسم بالطابع الذهني والفكري
مثل إلقاء املحاضرات واإلشراف على الطلبة وإنجاز البحوث العلمية وتقديم االستشارات" (دخيخ وآخرون.)2017 ،
• صفات عضو هيئة التدريس :لكي يمارس عضو هيئة التدريس املهام السابقة عليه التحلي بمجموعة من الصفات حيث تقسم صفات عضو هيئة
التدريس إلى صفات مهنية وصفات شخصية كما حددها () ,.Sacoto at el :2018
الصفات املهنية:
ً
ً
• تقدير مهنة التعليم واالعتزاز بكونه أستاذا جامعيا يحمل رسالة عليه االجتهاد إليصالها لطالبه ومجتمعه على أحسن وجه.
ً
• اإلملام بأهداف التعليم الجامعي وكيفية تحقيقها دائما في إطار أهداف التعليم بصفة عامة والجامعة بصفة خاصة.
• تنمية العالقات اإلنسانية اإليجابية مع الطالب وإكسابها طابع الود واالحترام املتبادل.
ً
ً
• إظهار مستوى عال من األخالق متسق مع أخالقيات املربين األفاضل ،ألن األستاذ يظل دائما قدوة لطالبه ومثاال لجامعته.
• احترام النظام الجامعي وتعليماته.
• العمل على النمو الذاتي وتطوير األداء األكاديمي والفني واملنهي.
• استخدام أسلوب الحوار واملناقشة وتجنب أسلوب السرد والخطابة وانتقاء الطريقة واألسلوب املناسبين لكل موقف تعليمي.
• إثارة الروح النقدية لدى الطالب واحترام حريتهم في التعبير وتقييمهم بكل موضوعية.
الصفات الشخصية:
• التحلي بقدرات ومهارات التفكير العلمي واتجاهاته.
• التمتع بالصحة الجسمية والنفسية التي تؤهله للقيام بوظائفه املختلفة.
ً
• االحتفاظ بمستوى انفعالي مناسب ،فال يدع فرصة للغضب أن يتملكه ،وال يعطي أحكاما سريعة للمواقف املختلفة ويتحلى بالثقة بالنفس
والحماس لتنفيذ العمل.
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كما يجب أن تتوفر في عضو هيئة التدريس مجموعة من املواصفات ليحقق أهداف نشاطاته املتنوعة ،مثل مراعاة مستوى وقدرات واتجاهات
الطالب ،املرونة والتكيف مع الظروف البيئية واإلدارية والتنظيمية ،استخدام أكثر من وسيلة تعليمية ،مراعاة الوقت املخصص للحصص والرفع
من جودتها ،واختيار األسلوب املناسب للتعامل مع األعداد الكبيرة من الطالب( .فالق وآخرون)2020 ،
• مجاالت أداء عضو هيئة التدريس:
تشمل مهام عضو هيئة التدريس بالجامعة مجموعة من النشاطات املتنوعة منها ما يرتبط بالتدريس ومنها ما يرتبط بالبحث العلمي ،ومنها ما يرتبط
بخدمة املجتمع ،باإلضافة إلى دور عضو هيئة التدريس اإلداري على مستوى القسم والكلية والجامعة ،وما يتطلبه هذا الدور املشاركة الفعالة في
اجتماعات القسم ،وتمثيل القسم في اجتماعات الجامعة ،باإلضافة إلى املشاركة في اتخاذ القرارات املرتبطة بالعمل األكاديمي مثل تقييم الخطط،
التعيين ،وإعداد خطة االحتياج ،واملشاركة في إعداد اللجان ،وتنظيم املؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية التي تعقد على مستوى القسم أو الكلية
(العيسوي.)2019 ،
وفيما يلي عرض ألهم مجاالت األداء لعضو هيئة التدريس والتي تبنتها الدراسة الحالية:
• األداء التدريس ي :يعرف التدريس بأنه مجموعة النشاطات وكافة الظروف واإلمكانيات التي بوديها ويوفرها املدرس وكافة اإلجراءات التي يتخذها في
موقف تدريس ي معين في سبيل مساعدة الطالب على تحقيق األهداف املحددة ،ويعد التدريس الجامعي نوع من أنواع التعليم املتخصص ،حيث
الخطط الدراسية للكليات الجامعية ال يحتوي على مواد عامة كما في الدراسة املدرسية ،إذ يعتمد عضو هيئة التدريس على تزويده بمجموعة من
ً ً
الكتب واملؤلفات املتخصصة في العديد من املجاالت الدراسية ،ويعتبر التدريس من الوظائف األساسية التي تشغل قدرا كبيرا من وقت األستاذ
ً
ً
الجامعي وفكره ،وله األثر البالغ على الطلبة من حيث تكوين شخصياتهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم ،فضال عن إكسابهم كثيرا من املعارف واملعلومات
واملهارات املتخصصة ،لذا فان املجتمع الحديث يستلزم توافر كفايات ومهارات عالية لألستاذ الجامعي ،القلم بعد يكفي اإلملام باألساليب التقليدية
في التدريس ،بل ال بد من إتقان الوسائل الحديثة في التعليم الجامعي ومعرفة مصادر التعلم املختلفة وكيفية التعامل معها (التميمي ،2011 ،ص
)197
• األداء البحثي :يعرف البحث العلمي بأنه " استعمال التفكير البشري بأسلوب منظم ملعالجة املشكالت التي ال تتوافر لها حلول أو للكشف عن حقائق
ً
جديدة أو لتنقيح وإعادة النظر في نتائج صار مسلما بها" (قدي ،2009 ،ص  )11وقد أصبح البحث العلمي وإنتاج املعرفة الجديدة من أهم وظائف
أستاذ التعليم العالي حيث أن الجمع بين الكريم والبحث هو ما أدى إلى ظهور الجامعة الحديثة وهاتان الوظيفتان مرتبطتان مع بعضهما البعض
فهناك عالقة بين البحث ومستوى التدريس في الجامعات ،فنوعية البحوث التي ينتجها أعضاء هيئة التدريس تعد مؤشرا على مكانة الجامعة العلمية
بين الجامعات األخرى( .نمور ،) 2012 ،ويظهر األداء البحثي لألستاذ الجامعي من خالل إجراء ونشر البحوث العلمية التطبيقية في مجال تخصصه
إجراء بحوث ودراسات حول القضايا التي تواجه املجتمع ،التعاون مع مراكز البحوث واملؤسسات الصناعية توجيه بحوث الدراسات العليا لحلى
بعض من مشكالت املجتمع ،االشتراك في مجموعات الربط بين املجال األكاديمي واملحال التطبيقي( ،البالدي ،2015 ،ص .)53
• خدمة املجتمع :تعد خدمة املجتمع من األساليب التي رسخت من أجل خدمة اإلنسان ومساعدته والعمل على زيادة وتنمية قدرته والوقوف إلى
جانب مؤسسات املجتمع ومساعدتها على اختالف أنظمتها وذلك من أجل تحسين قدرتها على القيام بأدوارها املنوطة بها ،وتتمثل خدمة املجتمع في
تلك الجهود والخدمات والبرامج واألنشطة البحثية أو العلمية التي تعمل على تلبية حاجات ومطالب املجتمع والتي يشارك أو يساهم بها عضو هيئة
التدريس ضمن مهام عمله الوظيفي (الفايز ،2017 ،ص  .) 61وتعتبر مهمة خدمة املجتمع بالنسبة لألستاذ الجامعي مهمة طليعية وقيادية ،إذ يقع
على عاتقه مهمة تثقيف األجيال الصاعدة  ...تقديم وإلقاء الدروس العامة والخاصة في املناسبات ،رئاسة اللجان والجمعيات واملؤسسات ،التحاقه
كاستشاري وخبير بمواقع العمل املختلفة ،اإلسهام في مراكز الخدمة العامة لنشر الثقافة ورفع املستوى التقني والعلمي ألفراد املجتمع( ،فلوح،
ً
ً
ً
ً
 ،)2016وليتمكن األستاذ الجامعي من تأدية دورا فاعال في خدمة املجتمع ،فيجب أن يكتسب بعض املؤهالت مثل أن يكون متحمسا لعمله ومخلصا
ً
ً
ومتقنا له ...أن يكون قادرا على عرض أفكاره بوضوح واحترام وجهات النظر املختلفة ،أن تكون لديه القدرة في تحليل وتقديم الحلول املبتكرة
ً
ملشكالت املجتمع ،وان يكون ملما باستراتيجيات وسياسات الفلسفة العامة للمجتمع( .البالدي ،2015 ،ص .)48
• التنمية املهنية :أن التنمية املهنية لعضو هيئة التدريس عملية تستهدف تحقيق أربعة أهداف هي :إضافة مهارات مهنية جديدة ،تنمية املهارات
املهنية لديهم ،تنمية وتأكيد القيم املهنية الداعمة لسلوكهم ،تمكينهم من تحقيق تدريب فعال لطالبهم ،وهى تشمل جميع جوانب التنمية املهنية
لعضو هيئة التدريس ،ولتحقيق تلك األهداف تسعى عملية التنمية املهنية إلى بناء القدرات والكفاءات الشخصية ألعضاء هيئة التدريس حيث
ً
تتشكل األهداف العامة لألهداف التي تسعى كل جامعة إلى بلوغها لعملية التنمية املهنية وتتنوع تبعا واالرتقاء باملستوى األكاديمي واإلداري ألعضائه
(يوسف.)2016 ،
 .3.2الدراسات السابقة:
تم االطالع على دراسات ذات عالقة بموضوع الدراسة ،تم ترتيبها حسب مجتمع الدراسة :عربية وأجنبية ،وترتيبها حسب حداثتها كما يلي:
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ً
أوال :الدراسات العربية:
• أجرى غيظان ( )2020دراسة هدفت التعرف إلى درجة جودة األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة في األردن من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس وقد تم استخدام املنهج الوصفي ،و بلغت عينة الدراسة ( )695عضو هيئة تدريس ،منهم ( )548ذكور ،و( )147إناث لعام
 2017/2018م ولتحقيق هدف الدراسة تم تصميم استبانة كأداة للدراسة وجاء التقدير الكلي لدرجة جودة األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس
في الجامعات الخاصة في األردن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بدرجة مرتفعة ،كما كشفت النتائج عدم وجود فروق بين املتوسطات الحسابية
في الدرجة الكلية في مستوى جودة األداء األكاديمي تعز ى ملتغيرات (الجنس ،والكلية) أما متغير الرتبة األكاديمية ُ
فوجدت فروق لصالح رتبة أستاذ.
•

•

•

•

أما دراسة الزهيري ومرجان ( )2019فجاءت بهدف التعرف على أثر التمكين على أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد ،حيث استخدم
الباحثان املنهج الوصفي ،وتم إعداد استبانتين األولى للتمكين والثانية ألداء أعضاء هيئة التدريس ،وتم التطبيق على ( )407عضو هيئة تدريس
بعدد من الكليات املختلفة بجامعة بورسعيد ،وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي للتمكين اإلداري على األداء التدريس ي واألداء البحثي ألعضاء
ً
ً
هيئة التدريس ،وفي النهاية قدما الباحثان تصورا مقترحا هدف إلى تقديم رؤية متكاملة لتمكين أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد ،في محاولة
ملعالجة الفجوة بينهم وبين القيادة العليا ،وذلك من خالل اإلفادة من املهام الوظيفية التي يقوم بها عضو هيئة التدريس داخل الجامعة وخارجها.
أما دراسة الشرايعة ( )2019فهدفت التعرف على مستوى التمكين اإلداري لرؤساء األقسام في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )297عضو هيئة تدريس في الجامعات األردنية في محافظة عمان ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي
وتمثلت أداة الدراسة في استبانة مكونة من ( )26فقرة لقياس مستوى التمكين اإلداري لرؤساء األقسام في الجامعات األردنية ،وأظهرت النتائج أن
ً
مستوى التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كان متوسطا ،كما أظهرت النتائج
ً
عدم وجود فروق في مستوى ممارسة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام في الجامعات األردنية تبعا ملتغير السلطة املشرفة باستثناء بعد تفويض
السلطة والصالحيات وكان الفرق لصالح الجامعات الخاصة ،وعدم وجود فروق في مستوى ممارسة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام في الجامعات
ً
األردنية تبعا ملتغير نوع الكلية ،باستثناء بعد التحفيز والتدريب في حين وجدت فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التمكين اإلداري لرؤساء
ً
األقسام في الجامعات األردنية تبعا ملتغير الخبرة ولصالح فئة (أقل من  5سنوات) وأوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية متخصصة لرؤساء
األقسام في الجامعات األردنية لتوضيح مفهوم التمكين اإلداري وبيان أهميته ،واستمرارية تفكير القيادات التربوية في الجامعة بأسلوب التمكين
اإلداري لزيادة الصالحيات وتحمل املسؤولية.
وجاءت دراسة املهنا ( )2018بهدف التعرف على أثر التمكين اإلداري على العملية األكاديمية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمدينة
الرياض ،ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة مكونة من جميع عمداء الكليات ورؤساء األقسام ووكالء األقسام و وكيالت األقسام األكاديمية في
ً
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،البالغ عددهم ( )82فردا ولجمع بيانات الدراسة؛ تم تصميم استبانة ،واشتملت على محورين ،محور
لقياس التمكين اإلداري ومحور يقيس املعوقات التي تواجه تطبيق التمكين اإلداري لدى القيادات األكاديمية ،وقد استخدمت الباحثة في هذ ه
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتوصلت إلى النتائج التالية :أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على درجة التمكين اإلداري لدى
القيادات األكاديمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود على جميع األبعاد ماعدا بعد املجال األكاديمي كانت بدرجة عالية ،كما كشفت النتائج عن أن
أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على وجود معوقات تواجه التمكين اإلداري داخل الجامعة ،وأوصت الدراسة بمنح رؤساء األقسام
ً
والوكالء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية مزيدا من الصالحيات اإلدارية التي تساهم بتمكينهم اإلداري ،واالهتمام بتطوير وتدريب القيادات
اإلدارية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وتزويدهم بأحدث املعارف واالتجاهات اإلدارية الحديثة التي تساهم برفع مستوى تمكينهم.
وأجرى العجرفي ( )2017دراسة هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التمكين اإلداري لدى رؤساء األقسام بكليات جامعة شقراء بالدوادمي،
وعالقته بتحقيق الرضا الوظيفي لديهم ،واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي املسحي ،واستعان الباحث باالستبانة كأداة لجمع املعلومات من
عينة الدراسة املتمثلة في جميع رؤساء األقسام بالكليات املحددة ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها أن املتوسط الكلي للتمكين اإلداري مرتفع
ً
وكذلك املتوسط الكلي الرضا الوظيفي جاء مرتفعا كما كشفت الدراسة عن ارتباط عال ودال بين التمكين اإلداري والرضا الوظيفي ،كما انه ال
توجد فروق دالة في التمكين أو في الرضا الوظيفي ترجع الى متغير الدرجة العلمية أو نوع الكلية بينما كانت سنوات الخبرة دالة في التمكين وغير دالة
في الرضا الوظيفي.

• وفي دراسة أجراها نصار( )2017هدفت إلى التعرف واقع األداء التدريس ي ألعضاء هيئة التدريس في كليات التربية من وجهة نظر الطلبة بجامعات
ُ
غزة ،وقد تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،حيث استخدمت استبانة مكونة من ( )45فقرة موزعة على املجاالت :اإلعداد والتخطيط للتدريس،
ً
والبحث العلمي ،والقياس والتقويم ،والحوار واملناقشة مع الطلبة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )114طالبا وطالبة ،تم اختيارهم بطريقة عشوائية
من طلبة كلية التربية في جامعتي األقص ى واألزهر ،وتوصلت الدراسة إلى أن املتوسط الحسابي لواقع األداء التدريس ي ألعضاء هيئة التدريس في كليات
التربية بجامعات غزة قد جاء بدرجة كبيرة ،وأن مجال اإلعداد والتخطيط للتدريس جاء باملرتبة األولى وفي املرتبة الثانية جاء مجال الحوار واملناقشة
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مع الطلبة وفي املرتبة الثالثة جاء مجال القياس والتقويم وفي املرتبة األخيرة جاء مجال البحث العلمي ،وأوصت الدراسة بعقد دورات تدريبية وورش
عمل لالرتقاء باألداء التدريس ي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة مع استحداث قائمة معايير لالرتقاء باألداء التدريس ي لعضو هيئة التدريس بالجامعة
لتقويم أدائهم في جميع الكليات ،وضرورة تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تطوير طرائق تدريسهم ،واالبتعاد عن الطرق التقليدية في التدريس،
ومواكبة االستراتيجيات التدريسية والطرق التربوية الحديثة في عملية التعليم والتعلم.
• أما دراسة القيس ي و سحاب ( )2016فجاءت بهدف التعرف على التمكين اإلداري لرؤساء األقسام العلمية في كليات جامعة بغداد من وجهة نظر
أعضاء الهيئة التدريسية إضافة إلى الكشف عن عالقة التمكين اإلداري بجودة الحياة الوظيفية لرؤساء األقسام العلمية ،وتم اعتماد املنهج
الوصفي ،وقامت الباحثة ببناء أداتين ،إحداهما تقيس التمكين اإلداري ،واألخرى تقيس جودة الحياة الوظيفية وجرى تطبيق األداتين على عينة
مكونة من  300عضو تدريس في كليات جامعة بغداد ،وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالية درجة من التمكين اإلداري لدى رؤساء األقسام
العلمية وكذلك كشفت الدراسة عن تمتع أعضاء الهيئة التدريسية بتوافر جودة الحياة الوظيفية ووجود عالقة ارتباطية بين التمكين اإلداري
لرؤساء األقسام العلمية وجودة الحياة الوظيفية في كليات جامعة بغداد من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية ،وخلصت الدراسة إلى توصيات
منها :التوسع في تفويض الصالحيات ألعضاء الهيئة التدريسية ومشاركتهم في صنع القرارات من خالل توفير برامج تدريبية مناسبة ،وتعزيز التواصل
واالتصال بين مختلف األقسام واإلدارة العليا في الكلية ،وعقد االجتماعات الدورية وتوفير وسائل اتصال فعالة في أكثر من اتجاه بين األقسام
املختلفة مع بعضها البعض وبين أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارة العليا.
• وتمحورت دراسة بن مسعود ( )2015حول جودة األداء التي يتمتع بها عضو هيئة التدريس الجامعي ،واتبعت هذه الدراسة املنهج الوصفي
التحليلي ،واعتمدت على االستبانة لجمع البيانات ،وضم مجتمع الدراسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الليبية العامة ،واختيرت عينة
عشوائية بلغ عدد أفرادها  201عضو هيئة تدريس ،وخلصت الدراسة إلى وجود قصور في فهم العديد من أعضاء هيئة التدريس لقضية اإلشراف
األكاديمي ،وضرورة الهتمام بالجانب التطبيقي وذلك بالتركيز على األنشطة العلمية املختلفة التي تمثل الجانب التكميلي للمنهج في اكتساب املهارات
املختلفة ،كذلك أظهرت النتائج أن هناك تدني واضح في برامج الدراسات العليا ما يؤدي إلى خلق بطالة بين الخريجين في املستقبل العاجل ،وهذا
راجع بالطبع إلى اتباع أدوات قبول وتقويم غير سليمة بين املتقدمين لبرنامج الدراسات العليا ،إضافة إلى التدني في وجود النشرات اإليضاحية لبرامج
الجودة وأهميتها في املؤسسات التعليمية.
• أما دراسة املري ( )2014فهدفت الدراسة إلى التعرف على مستوي التمكين اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة
الكويت من وجهة نظرهم ،وتكون مجتمع الدراسة من  ،1563في حين بلغت عينة الدراسة  302من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ،وقد
صمم الباحث استبانة لقياس محور التمكين الوظيفي حيث تم تقسيمها إلى خمس أبعاد وهم( :اتخاذ القرارات ،االستقاللية ،القابلية الذاتية،
النمو املنهي ،وتفويض الصالحيات) وكذلك محور مستوى األداء الوظيفي الذي تم تقسيمه إلى ثالث أبعاد وهم (التدريس ،البحث العلمي ،خدمة
املجتمع املحلي) وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى التمكين اإلداري ألعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت من وجهة نظرهم جاء بمستوى
ً
متوسط لجميع األبعاد ،بينما جاء مستوى األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم بدرجة عالية وجاءت املجاالت مرتبة تنازليا
(التدريس ،البحث العلمي ،خدمة املجتمع املحلي) وأوصت الدراسة بزيادة االهتمام بمستوى التمكين اإلداري لعضو هيئة التدريس في مجال
االستقاللية و تفويض السلطة.
• وجاءت دراسة العبيد ( )2012بهدف التعرف على واقع أداء أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة القصيم ألدوارهم في مجال البحث العلمي
وخدمة املجتمع وسبل تطويرها من وجهة نظرهم ،واستخدم الباحث في املنهج الوصفي التحليلي وتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس
ً
بكلية التربية بجامعة القصيم والبالغ عددهم ( )120عضوا ،وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة :أن درجة أداء عضو هيئة التدريس
بكلية التربية بجامعة القصيم في مجال البحث العلمي جاءت مرتفعة في حين أن درجة أداء عضو هيئة التدريس في مجال خدمة املجتمع كانت
متوسطة ،وقدمت الدراسة عدة توصيات منها :توفير قواعد بيانات ألعضاء هيئة التدريس وخريطة بحثية بأولويات البحث في مجال تخصصاتهم
تساهم في زيادة فاعلية دور عضو هيئة التدريس في مجال البحث العلمي ،وعمل شراكات مع قطاعات بحثية لدعم أبحاث عضو هيئة التدريس مع
تقديم الحوافز املادية واملعنوية ،إضافة إلى توضيح األنشطة املجتمعية التي يمكن أن يشارك العضو فيها مع تفعيل دور املؤسسات املجتمعية
وتعزيز العالقات بينها وبين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
• أما دراسة الصرايرة ( )2011فهدفت التعرف على مستوى األداء الوظيفي ألعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األردنية الرسمية من وجهة
نظر رؤساء األقسام فيها ،وقام الباحث باستخدام املنهج الوصفي وتطوير استبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة ،طبقت على عينة مكونة من ()77
رئيس قسم أكاديمي تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة ،وبينت نتائج الدراسة أن مستويات األداء الوظيفي ألعضاء الهيئات التدريسية
ً
كانت مرتفعة ،إذ بلغت ( )3.78درجة من ( )5درجات ،ودلت النتائج على عدم وجود فروق ذات داللة تعود ملتغيرات الدراسة ،و بناءا على هذه النتائج
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أوصت الدراسة بأن تقوم الجامعات بتعزيز األداء الوظيفي ألعضاء الهيئات التدريسية فيها ،وأن تتعرف إلى حاجاتهم و رغباتهم لتحقيق املمكن منها
و إشباعها ،و أن توفر نظام حوافز تشجيعية مادية و معنوية ،ملا لها من أثر إيجابي في املحافظة على مستوى األداء الوظيفي املرتفع.
ً
ثانيا :الدراسات األجنبية:
• هدفت دراسة ( )Qmar et al 2017إلى التعرف على األداء األكاديمي لعضو هيئة التدريس من وجهة نظر طلبة كلية التربية بجامعتي دنقال
ً
والقضارف ،فضال عن تأثير بعض املتغيرات )النوع االجتماعي واملستوى الدراس ي والعمر) على وجهة نظر الطالب في أداء عضو هيئة التدريس ،وقد
أستخدم الباحثون املنهج الوصفي ،ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت أداة لقياس األداء األكاديمي لعضو هيئة التدريس مكونة من ( )35فقرة موزعة
ً
على أربعة مجاالت ،حيث بلغت عينة الدراسة ( )150طالبا و طالبة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن األداء األكاديمي لعضو هيئة التدريس جاء بدرجة
مرتفعة ،و وجود عالقة ارتباطية موجبة بين واقع األداء األكاديمي من وجهة نظر طلبة الجامعتين ،وعدم وجود فروق في آراء الطلبة ترجع ملتغيرات
النوع االجتماعي واملستوى الدراس ي والعمر.
• أما دراسة أحمدي  )2015( Ahmadiفجاءت بهدف التعرف على مدى تأثير دافعية عضو هيئة التدريس ودرجة تمكينه اإلداري على رضا الطالب،
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،واعتمدت على االستبانة كأداة لجمع البيانات لعينة من ( )100من الطالب )78( ،منهم إناث ،و()22
من الذكور بكليتين في جامعة أزاد اإلسالمية بإيران وتوصلت الدراسة إلى أن تصورات الطالب حول مدى دافعية أعضاء هيئة التدريس ،ومدى
ً
تمكينهم اإلداري يؤثر إيجابيا على رضا الطالب عن الدراسة بالجامعة ،كما دلت على تأثير دافعية أعضاء هيئة التدريس ،ودرجة التمكين اإلداري
على رضا الطالب.
• وهدفت دراسة سوموال ( Sumual )2014إلى التعرف على أثر التمكين اإلداري على كل من الفاعلية الذاتية ،وااللتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة
التدريس بجامعة مونادو ،واعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي باملسح االجتماعي ،وبناء استبانة تقيس مستوى التمكين اإلداري ،ومقياس
ً
الفعالية الذاتية ،ومقياس االلتزام التنظيمي ،وشملت عينة الدراسة ( )119عضوا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة مونادو بإندونيسيا .وتوصلت
ً
الدراسة إلى أن التمكين اإلداري له أثر دال إحصائيا في مستوى الفاعلية الذاتية ،ومستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس ،وكان األثر
ً
إيجابيا.
• وفي دراسة أجراها جيل وآخرون ) )Gill et al, 2011بحثت في العالقات بين القيادة التحويلية والتمكين وبين األداء األكاديمي الهندي حيث اعتمدت
الدراسة على املنهج املسحي الوصفي و تم استخدام االستبانة لجمع البيانات من الطالب الهنديين املسجلين في برنامج إدارة األعمال في الكليات
ً
والجامعات في مناطق البنجاب  ،ودلهي في الهند من خالل عينة قصديه بلغ عددها ( )307طالبا ملعرفة تصوراتهم فيما إذا كانت القيادة التحويلية
املستخدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس والتمكين تحسن األداء األكاديمي للطلبة ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقات إيجابية بين القيادة
التحويلية والتمكين املستخدم من قبل األساتذة واملدربين ،وتحسن درجة األداء األكاديمي لطالب كلية التجارة ،وساهمت هذه الدراسة في تقديم
معلومات مفيدة عن املدرسين واألساتذة على أساس األدلة التجريبية.
ً
• وأخيرا كانت دراسة شريف وآخرون ( .(Sharif at el, 2011تهدف إلى معرفة العوامل التي تحسن أداء أساتذة الجامعات الباكستانية وتأثير
السياسات طويلة املدى والتمكين والتدريب والتنمية ،واستخدم فيها الباحثون املنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية
تكونت من ( )200عضو من الكليات املختلفة في الجامعات الباكستانية العامة والخاصة ،وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة ،وقد توصلت
الدراسة إلى نتائج كان من أبرزها :إن التمكين والسياسات طويلة املدى والتدريب والتنمية وتنظيم سلوك املواطنة عوامل مهمة لتحسين أداء أساتذة
الجامعات وأوصت الدراسة أن يتبع املديرون ممارسات إدارة املوارد البشرية الفاعلة لتحسين أداء األساتذة.
التعقيب على الدراسات ذات العالقة:
من حيث هدف الدراسة:
اتفقت معظم الدراسات السابقة على أهمية التمكين ودوره اإليجابي في تحسين جودة األداء األكاديمي واألداء املؤسس ي ،إضافة إلى تأثير التمكين
اإليجابي على جودة الحياة الوظيفية وتطوير األداء الوظيفي وممارسات االلتزام املنهي للموظفين ،كما أن التمكين يحسن من معدالت رضا الطالب  ،كذلك
دلت بعض الدراسات على أن التمكين اإلداري يساهم في تحقيق الفعالية واإلبداع اإلداري وتدعيم القدرة على اتخاذ القرارات وفاعلية فرق العمل،
باإلضافة إلى دوره في دعم القيادة التحويلية ،وهي بذلك تتفق مع الدراسة الحالية في التأكيد على ضرورة ممارسة التمكين وتعزيزه وبخاصة في امليدان
التربوي ومؤسسات التعليم العالي على وجه التحديد ،لكن برز اختالف الدراسة عن بعض الدراسات في أهدافها حيث اقتصرت تلك الدراسات على محاولة
التعرف على درجة أو مستوى ممارسات التمكين أو توافر عناصره ،دون محاولة ربطه بمتغير آخر.
كما اختلفت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في تحديد أبعاد التمكين اإلداري وكذلك في تحديد جوانب أداء أعضاء هيئة التدريس
ً
املستهدفة في البحث ،حيث تباينت الدراسات السابقة كثيرا في تناول األبعاد التي حددتها ملمارسات التمكين ،كما تباينت في املجاالت املحددة ألداء أعضاء
هيئة التدريس.
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من حيث منهج الدراسة:
تتفق الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في استخدام املنهج الوصفي في البحث ،واستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات.
ما تميزت به هذه الدراسة:
تتميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة في حدودها املوضوعية الدقيقة وفي عينتها املستهدفة ،والتي تتناول موضوع التمكين اإلداري
وانعكاساته على األداء ،ومحاولة كشف العالقة بين ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية للتمكين ،وعالقته بأداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم.
االستفادة من الدراسات السابقة:
ساهمت الدراسات السابقة في تزويد الدراسة الحالية بتصور شامل عن متغيري الدراسة ،وبناء اإلطار النظري ،كما استفادت الدراسة الحالية من
املصادر العلمية التي عرضتها الدراسات السابقة مما ساعد في توفير الوقت والجهد ،إضافة إلى مساهمتها في بناء أداة الدراسة وتحديد مجاالتها وفقراتها،
والتعرف على نوع املعالجات اإلحصائية املناسبة ،كذلك استفادت الدراسة الحالية من التوصيات واملقترحات التي عرضتها الدراسات السابقة.
.3

الطريقة واإلجراءات:

 .1.3منهج الدراسة:
استخدمت الباحثة املنهج الوصفي االرتباطي وذلك لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،حيث يقوم هذا املنهج على تجميع البيانات واملعلومات املتعلقة
بالظاهرة بغرض وصفها وتحليلها وتفسيرها ،فاملنهج الوصفي يهدف إلى وصف الظاهرة الحالية ملوضوع الدراسة ،وتحليل بياناتها ،والعالقة بين مكوناتها،
واآلراء التي تطرح حولها ،والعمليات التي تتضمنها ،واآلثار التي تحدثها (أبو حطب وصادق.)2010 ،
 .2.3مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من كافة رؤساء األقسام األكاديمية بالكليات املختلفة بجامعة القصيم (املقر الرئيس ي في املليداء  -بريدة) واملحافظات (عنيزة-
الرس -البكيرية -املذنب -رياض الخبراء -النبهانية -ضريه  -عقلة الصقور -عيون الجواء -األسياح) والبالغ عددهم  157خالل الفصل الدراس ي األول للعام
الجامعي  ،1438/1437وتم اختيار جميع أفراد املجتمع كممثلين لعينة الدراسة.
جدول ( :)1توزيع مجتمع الدراسة في ضوء متغيراتها
م

املتغير

الفئات

العدد

النسبة

1

سنوات الخبرة في رئاسة القسم

أقل من سنتين

47

%29.93

من  4 – 2سنوات

52

%33.12

من  4سنوات فأكثر

58

%36.94

2

الرتبة العلمية

أستاذ مساعد

97

%61.78

18

%11.46

3

القسم

أستاذ مشارك
أستاذ
علوم طبيعية

42

%26.75

94

%59.87

علوم إنسانية

50

%31.84

علوم شرعية وعربية

13

%8.28

 .3.3عينة الدراسة:
• عينة تقنين األدوات (العينة االستطالعية):
تكونت العينة االستطالعية التي تم التأكد من صدق وثبات االستبانة املستخدمة في الدراسة الحالية بالتطبيق عليها من  75من رؤساء ومشرفي
األقسام األكاديمية من الكليات املختلفة بجامعة القصيم ،وطبقت عليهم االستبانة خالل الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي 1438/1437ه.
• عينة الدراسة:
ً
ً
تكونت عينة الدراسة من  157رئيسا ومشرفا من رؤساء ومشرفي األقسام األكاديمية بالكليات املختلفة بجامعة القصيم ،حيث تم توزيع أداة
الدراسة على جميع أفراد مجتمع الدراسة بطريقة االستبانة الورقية وكذلك اإللكترونية لتوفير الوقت والجهد ،وبلغ عدد االستبانات املفقودة  18استبانة
لظروف تتعلق بإجازات أفراد مجتمع الدراسة أو اعتذارهم عن االستجابة ،في حين تم استرداد  135استبانة وهو ما يشكل نسبة  %85من مجتمع الدراسة،
وهي نسبة مقبولة وممثلة ملجتمع الدراسة األصلي والجدول التالي يوضح وصف العينة في ضوء املتغيرات املختلفة للدراسة:
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ً
جدول ( :)2وصف عينة الدراسة وفقا ملتغيراتها
م

املتغيرات
سنوات الخبرة في رئاسة القسم

2

الرتبة العلمية

3

القسم

1

الفئات
أقل من سنتين

40

%29.63

العدد

النسبة

من  4 – 2سنوات

38

%28.15

من  4سنوات فأكثر

57

%42.22

أستاذ مساعد

92

%68.15

أستاذ مشارك

30

%22.22

أستاذ
علوم طبيعية
علوم إنسانية
علوم شرعية وعربية

13

%9.63

75

%55.56

47

%34.81

13

%9.63

يتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من أفراد الدراسة الحالية من رؤساء األقسام كانت سنوات خبرتهم في رئاسة القسم من أربع سنوات
ً
فأكثر بنسبة  ،%42.22يليهم من كانت سنوات خبرتهم في رئاسة القسم أقل من سنتين بنسبة  ،%29.63وأخيرا من كانت سنوات خبرتهم في رئاسة القسم
من سنتين ألقل من أربع سنوات بنسبة بلغت  ،%28.15ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي:

شكل ( :)1توزيع أفراد الدراسة في ضوء سنوات الخبرة في رئاسة القسم

كذلك يتضح من الجدول السابق أن أعلى نسبة من رؤساء األقسام عينة الدراسة كانت درجتهم العلمية أستاذ مساعد وبلغت نسبتهم ،%68.15
ً
يليهم من كانت درجتهم العلمية أستاذ مشارك وبلغت نسبتهم في العينة  ،%22.22وأخيرا من كانت درجتهم العلمية أستاذ وبلغت نسبتهم  ،%9.63وهو ما
يمكن توضيحه من خالل الشكل التالي:

شكل ( :)2توزيع أفراد الدراسة في ضوء الدرجة العلمية

كذلك يتضح من الجدول السابق أن أعلى نسبة من رؤساء األقسام عينة الدراسة الحالية كانوا من أقسام علوم طبيعية ،وبلغت نسبتهم ،%55.56
ً
يليهم من كانوا من أقسام علوم إنسانية وبلغت نسبتهم  ،%34.81وأخيرا من كانوا من أقسام علوم شرعية وعربية وبلغت نسبتهم  ،%9.63وهو ما يمكن
توضيح ذلك من خالل الشكل التالي:
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شكل ( :)3توزيع أفراد الدراسة في ضوء القسم

 .4.3أدوات الدراسة:
لجمع البيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة الدراسة الحالية وتحقيقها لألهداف التي تسعى إليها تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة
من أفراد الدراسة الحالية ،من خالل الخطوات التالية:
• االطالع على األدب التربوي ،والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،واالستفادة منها في بناء االستبانة ،وصياغة فقراتها.
• تحديد املجاالت الرئيسة التي شملتها االستبانة.
• تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.
• تم تصميم استبانتين ،األولى لقياس درجة التمكين اإلداري ،وقد تكونت االستبانة األولى في صورتها األولية من  29فقرة موزعة على  4أبعاد ،واالستبانة
الثانية لقياس أداء أعضاء هيئة التدريس ،وقد تكونت من  34فقرة موزعة على  4مجاالت كما في امللحق ()1
• تم عرض االستبانتين على املشرف ،واألخذ بمقترحاته وتعديالته األولية.
ً
• تم عرض االستبانتين على  17محكما من األساتذة واألكاديميين في كليات التربية واإلدارة.
• في ضوء آراء املحكمين تم تعديل بعض فقرات االستبانتين من حيث الحذف ،أو اإلضافة أو التعديل؛ لتستقر االستبانتين في صورتها النهائية كما في
امللحق (.)2
 .1استبانة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية:
الهدف من االستبانة :قياس درجة توافر التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية.
محاور االستبانة :تكونت االستبانة في صورتها النهائية من  29فقرة توزعت على أربعة أبعاد للتمكين اإلداري هي (تفويض السلطة ،تحفيز رئيس القسم من
قبل القيادات العليا ،االتصال وتدفق املعلومات ،املشاركة في اتخاذ القرارات).
جدول ( :)3اإلجابات في االستبانة املوجهة إلى أفراد الدراسة من خالل استخدام مقياس ليكرت الخماس ي
ً
كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

قليلة

ً
قليلة جدا

5

4

3

2

1

ً
ً
حيث تتم االستجابة لعبارات االستبانة بأن يختار رئيس القسم من بين خمس اختيارات هي (كبيرة جدا ،كبيرة ،متوسطة ،قليلة ،قليلة جدا) لتقابل
الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الترتيب وجميع عبارات االستبانة موجبة االتجاه ،والدرجة املرتفعة تعبر عن درجة مرتفعة من التمكين اإلداري لرؤساء
األقسام األكاديمية بجامعة القصيم.
صدق وثبات االستبانة:
ً
أوال :الصدق:
للتحقق من صدق االستبانة تم االعتماد على طريقتين :األولى وهي الصدق الظاهري ( )Face Validityحيث تم عرض االستبانة على مجموعة من
املتخصصين الخبراء في املجال ،أما الثانية فهي طريقة االتساق الداخلي ( )Internal Consistencyوالتي تقوم على حساب معامل االرتباط بين درجة
العبارة والدرجة الكلية لالستبانة أو املحور وهو ما يتضح من التالي:
• الصدق الظاهري (صدق املحكمين):
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تم عرض االستبانة في صورتها األولية على عدد من املحكمين الخبراء واملتخصصين في املجال وطلب منهم دراسة االستبانة ،وإبداء آرائهم فيها من
حيث :مدى ارتباط كل عبارة من عباراتها باملجاالت املنتمية إليه ،ومدى وضوح العبارات وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت
من أجله ،واقتراح طرق تحسينها وذلك بالحذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة ،وقد قدم املحكمون مالحظات قيمة أفادت الدراسة ،وآثرت االستبانة،
وساعدت على إخراجها بصورة جيدة.
• صدق االتساق الداخلي:
تم التحقق من صدق االستبانة عن طريق صدق االتساق الداخلي ،وذلك بحساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية للبعد
املنتمي إليه العبارة ،وذلك للتأكد من مدى تماسك وتجانس عبارات كل ُبعد فيما بينها ،فكانت معامالت االرتباط كما هي موضحة بالجدول التالي:
جدول ( :)4معامالت االرتباط بين عبا رات كل ُبعد من أبعاد االستبانة والدرجة الكلية ُ
للبعد
تفويض السلطة

وتدفق

تحفيزرئيس القسم من قبل القيادات العليا

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

1
2
3
4
5
6
7
8

**0.684
**0.719
**0.854
**0.824
**0.399
**0.804
**0.843
**0.785

1
2
3
4
5
6
7
8

**0.738
**0.828
**0.760
**0.725
**0.626
**0.582
**0.306
**0.695

االتصال
املعلومات
العبارة االرتباط
1
2
3
4
5

**0.734
**0.763
**0.532
**0.774
**0.809

6

**0.783

املشاركة في اتخاذ القرارات
العبارة

االرتباط

1
2
3
4
5
6
7

**0.596
**0.732
**0.593
**0.488
**0.668
**0.672
**0.624

ً

** دالة إحصائيا عند مستوى 0.01

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجات عبارات االستبانة والدرجة الكلية ُ
للبعد املنتمي إليه العبارة ومعامالت ارتباط موجبة
ً
ودالة إحصائيا عند مستوى  0.01وهو ما يؤكد اتساق وتجانس عبارات كل ُبعد من أبعاد استبانة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية.
تم التأكد من تجانس واتساق أبعاد االستبانة بحساب معامالت االرتباط بين درجات األبعاد الفرعية للتمكين اإلداري بالدرجة الكلية للتمكين
اإلداري فكانت معامالت االرتباط كما هي موضحة بالجدول التالي:
جدول ( :)5معامالت االرتباط بين األبعاد املختلفة للتمكين اإلداري والدرجة الكلية
أبعاد التمكين اإلداري
معامل االرتباط

ً
** دالة إحصائيا عند مستوى 0.01

تفويض
السلطة

تحفيزرئيس القسم من قبل القيادات
العليا

االتصال وتدفق
املعلومات

املشاركة في اتخاذ
القرارات

**0.809

**0.872

**0.778

**0.810

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجات األبعاد املختلفة للتمكين اإلداري والدرجة الكلية لالستبانة معامالت ارتباط موجبة
ً
ومرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى  0.01وهو ما يؤكد اتساق وتجانس األبعاد املختلفة للتمكين اإلداري فيما بينها.
ً
ثانيا :الثبات:
للتحقق من ثبات درجات االستبانة وأبعادها املختلفة باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ فكانت معامالت الثبات كما يوضحها الجدول التالي:
جدول ( :)6معامالت ثبات كرونباخ ألفا الستبانة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية
تفويض السلطة

تحفيزرئيس القسم من قبل القيادات
العليا

االتصال وتدفق
املعلومات

املشاركة في اتخاذ
القرارات

االستبانة ككل

0.881

0.791

0.831

0.723

0.920

ً
يتضح من الجدول السابق أن الستبانة التمكين اإلداري وأبعادها الفرعية معامالت ثبات مرتفعة ومقبولة إحصائيا؛ ومما سبق يتضح أن لالستبانة
مؤشرات إحصائية جيدة (الصدق ،الثبات) ويتأكد من ذلك صالحية استخدامها في الدراسة الحالية للتعرف على التمكين اإلداري لرؤساء األقسام
األكاديمية بجامعة القصيم.
 .2استبانة أداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر رؤساء األقسام:
الهدف من االستبانة :قياس أداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية.
محاور االستبانة :تكونت االستبانة في صورتها النهائية ،من  34فقرة توزعت على أربع مجاالت ألداء أعضاء هيئة التدريس هي (التدريس ،البحث العلمي،
خدمة املجتمع ،التنمية املهنية).
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جدول ( :)7اإلجابات في االستبانة املوجهة إلى عينة الدراسة باستخدام مقياس ليكرت الخماس ي

ً
بدرجة عالية جدا

بدرجة عالية

بدرجة متوسطة

بدرجة منخفضة

ً
بدرجة منخفضة جدا

5

4

3

2

1

ً
بحيث تتم االستجابة لعبارات االستبانة الحالية بأن يختار رئيس القسم من بين خمس اختيارات هي (بدرجة عالية جدا ،بدرجة عالية ،بدرجة
ً
متوسطة ،بدرجة منخفضة ،بدرجة منخفضة جدا) لتقابل الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الترتيب وجميع عبارات االستبانة موجبة االتجاه ،والدرجة
املرتفعة تعبر عن درجة مرتفعة من أداء أعضاء هيئة التدريس باألقسام األكاديمية من وجهة نظر رؤساء األقسام.
صدق وثبات االستبانة:
ً
أوال :الصدق:
للتحقق من صدق االستبانة تم االعتماد على طريقتين األولى وهي الصدق الظاهري ( )face validityحيث تم عرض االستبانة على مجموعة من
املتخصصين الخبراء في املجال ،أما الثانية فهي طريقة االتساق الداخلي ( )Internal Consistencyوالتي تقوم على حساب معامل االرتباط بين درجة
العبارة والدرجة الكلية لالستبانة أو املحور وهو ما يتضح من التالي:
• الصدق الظاهري (صدق املحكمين):
ُ
تم عرض االستبانة على عدد من املحكمين الخبراء واملتخصصين في املجال ،وطلب منهم دراسة االستبانة وإبداء آرائهم فيها من حيث :مدى ارتباط
كل عبارة من عباراتها باملجال املنتمي إليه ،ومدى وضوح العبارات وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله ،واقتراح طرق
تحسينها وذلك بالحذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة ،وقد قدم املحكمون مالحظات قيمة آثرت االستبانة ،وساعدت على إخراجها بصورة جيدة.
• صدق االتساق الداخلي:
تم التحقق من صدق االستبانة عن طريق صدق االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية للمجال
املنتمي إليه العبارة ،وذلك للتأكد من مدى تماسك وتجانس عبارات كل مجال فيما بينها ،فكانت معامالت االرتباط كما هي موضحة بالجدول التالي:
جدول ( :)8معامالت ارتباط عبا رات كل مجال من مجاالت أداء أعضاء هيئة التدريس والدرجة الكلية للمجال
التدريس
العبارة

االرتباط

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

**0.617
**0.701
**0.466
**0.784
**0.723
**0.799
**0.791
**0.856
**0.766
**0.694

البحث العلمي
االرتباط
العبارة

خدمة املجتمع
االرتباط
العبارة

**0.633
**0.743
**0.703
**0.599
**0.504
**0.589
**0.697
**0.762
**0.685
**0.657
**0.670

**0.806
**0.851
**0.827
**0.860
**0.766
**0.801

ً

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6

العبارة

التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس
االرتباط
**0.783
**0.624
**0.783
**0.820
***0.801
**0.712
**0.743

1
2
3
4
5
6
7

** دالة إحصائيا عند مستوى 0.01

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجات عبارات االستبانة والدرجة الكلية للمجاالت املنتمية إليه العبارة معامالت ارتباط موجبة
ً
ودالة إحصائيا عند مستوى  0.01وهو ما يؤكد اتساق وتجانس عبارات كل مجال .تم التأكد من تجانس واتساق مجاالت أداء أعضاء هيئة التدريس
بحساب معامالت االرتباط بين درجات كل مجال بالدرجة الكلية لالستبانة فكانت معامالت االرتباط كما هي موضحة بالجدول التالي:
جدول ( :)9معامالت االرتباط بين املجاالت املختلفة ألداء أعضاء هيئة التدريس والدرجة الكلية
مجاالت أداء أعضاء هيئة التدريس
معامل االرتباط

التدريس

البحث العلمي

خدمة املجتمع

التنمية املهنية

**0.702

**0.874

**0.841

**0.857

ً

** دالة إحصائيا عند مستوى 0.01

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجات املجاالت املختلفة ألداء أعضاء هيئة التدريس والدرجة الكلية معامالت ارتباط موجبة
ً
ومرتفعة ودالة إحصائيا عند مستوى  0.01وهو ما يؤكد اتساق وتجانس املجاالت املختلفة ألداء أعضاء هيئة التدريس فيما بينها.
ً
ثانيا :الثبات:
للتحقق من ثبات درجات االستبانة ومجاالتها املختلفة تم استخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ فكانت معامالت الثبات كما هو موضح بالجدول
التالي:
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جدول ( :)10معامالت ثبات ألفا كرونباخ الستبانة أداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية
التدريس

البحث العلمي

خدمة املجتمع

التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس

االستبانة ككل

0.897

0.861

0.901

0.859

0.941

يتضح من الجدول السابق الستبانة أداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر رؤساء األقسام ومجاالتها الفرعية معامالت ثبات جيدة ومقبولة
ً
إحصائيا؛ وأن لالستبانة مؤشرات إحصائية جيدة (الصدق ،الثبات) ويتأكد من ذلك صالحية استخدامها في الدراسة الحالية في التعرف على أداء أعضاء
هيئة التدريس باألقسام األكاديمية بجامعة القصيم من وجهة نظر رؤساء األقسام ،وهنا يجب مالحظة أنه تم االعتماد على املحكات التالية في الحكم
على درجة التمكين اإلداري ،وكذلك واقع أداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر رؤساء األقسام بجامعة القصيمً ،
بناء على متوسط االستجابات أو
املتوسط الوزني للعبارات أو الدرجات الكلية في محاور االستبانة:
جدول ( :)11محكات تحديد درجة التمكين اإلداري وو اقع أداء أعضاء هيئة التدريس
املتوسط للعبارة أو املتوسط الوزني للمحور

درجة التحقق
ً
قليلة جدا

من  1.8ألقل من 2.6

قليلة

من  2.6ألقل من 3.4

متوسطة

من  3.4ألقل من 4.2

كبيرة
ً
كبيرة جدا

أقل من 1.8

من  4.2فأكثر

 .5.3األساليب اإلحصائية املستخدمة:
تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية باستخدام الحزمة اإلحصائية في العلوم االجتماعية  SPSSكالتالي:
ً
أوال :للتأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة تم استخدام:
 .1معامل ارتباط بيرسون  Pearson Correlationفي التأكد من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة.
 .2معامل ثبات ألفا كرونباخ  Alpha Cronbachفي التأكد من ثبات أداة الدراسة.
ً
ثانيا :لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام:
 .1التكرارات  ،Frequenciesوالنسب املئوية  ،Percentواملتوسطات  ،Meanواالنحرافات املعيارية  Std. Deviationفي اإلجابة عن السؤالين األول
والثاني.
 .2اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه  ،One Way ANOVAفي التعرف على مدى اختالف التمكين اإلداري لرؤساء األقسام باختالف متغيرات
(سنوات الخبرة ،املرتبة العلمية ،القسم).
 .3اختبار أقل فرق دال  ،LSDكأسلوب للمقارنات البعدية بين املجموعات في حالة داللة تحليل التباين أحادي االتجاه.
 .4معامل ارتباط بيرسون  Pearson Correlationفي التعرف على داللة العالقة بين التمكين اإلداري لرؤساء األقسام وأداء أعضاء هيئة التدريس.

 .4عرض نتائج الدراسة
 .1.4النتائج املتعلقة بالسؤال األول :ينص السؤال األول للدراسة على "ما درجة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية في جامعة القصيم
بأبعاده (تفويض السلطة ،تحفيزالعاملين ،االتصال وتدفق املعلومات ،املشاركة في اتخاذ القرارات) من وجهة نظرهم؟"
ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب املئوية الستجابات أفراد الدراسة على كل عبارة من عبارات التمكين اإلداري بأبعاده
املختلفة ،ثم تم حساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية لهذه االستجابات وذلك للحكم على درجة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة
القصيم ،فكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي:
جدول ( :)12درجة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم
م
1
2
3
4
5

درجة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام
األكاديمية القصيم
البعد الرابع :املشاركة في اتخاذ القرارات
البعد األول :تفويض السلطة
البعد الثالث :االتصال وتدفق املعلومات
البعد الثاني :تحفيز رئيس القسم
الدرجة الكلية للتمكين اإلداري

املتوسط الوزني

االنحراف املعياري

نسبة التحقق

درجة التحقق

الترتيب

3.933

0.570

%78.660

3.800

0.608

%76.000

3.679

0.714

%73.580

3.493

0.644

%69.860

كبيرة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

1

3.722

0.528

%74.440

2
3
4

كبيرة
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يتضح من الجدول السابق أن :درجة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم متحققة بدرجة كبيرة حيث بلغ املتوسط الوزني
للدرجات الكلية على هذا الجزء من االستبانة  3.722بانحراف معياري  ،0.528وبشكل عام فإن نتيجة اإلجابة على السؤال األول كانت أن درجة التمكين
لرؤساء األقسام متحققة بدرجة كبيرة وهذا يتفق مع نتائج العديد من الدراسات كدراسة العجرفي ( )2017ودراسة القيس ي وسحاب ( )2016والتي أسفرت
عن وجود عالية درجة من التمكين اإلداري لدى رؤساء األقسام العلمية بخالف ما أشارت إليه نتائج دراسات أخرى كدراسة الشرايعة ( )2019التي دللت
على أن مستوى التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية في الجامعات كان متوسطا وكذلك دراسة املهنا ( ( )2018التي أشارت الى وجود درجة متوسطة
من التمكين اإلداري لدى القيادات األكاديمية ورؤساء األقسام األكاديمية وكذلك الحال في دراسة املري ( )2014التي توصلت الى أن مستوى التمكين
اإلداري لعينة الدراسة جاء بمستوى متوسط لجميع األبعاد وتفسر الباحثة هذا التفاوت في مستويات التمكين اإلداري وتباين تحققه في الجامعات الرتباط
التمكين بمقومات ومتطلبات يجب توافرها في البيئة الجامعية ولدى القيادات التي تمارس التمكين أو تحاول تعزيزه لدى منسوبيها ،فالجامعات التي
تحرص على توفير مقومات التفويض واالتصال الفعال والتدريب املستمر وكذلك توفر متطلبات الثقة اإلدارية ومتطلبات املشاركة والعمل الجماعي من
الطبيعي أن يتحقق التمكين اإلداري لدى قادتها و رؤساء أقسامها بعكس الجامعات التي تحاول دعم التمكين كفكرة دون أن توفر متطلبات تطبيقه على
أرض الواقع ،ويالحظ أن جميع أبعاد التمكين اإلداري جاءت متحققة بدرجة كبيرة ،وأن أعلى درجات التمكين اإلداري كانت في حالة بعد املشاركة في اتخاذ
القرارات يليه بعد تفويض السلطة ،ثم بعد االتصال وتدفق املعلومات ،وفي الترتيب األخير جاء بعد تحفيز رئيس القسم من قبل القيادات العليا ،وهو ما
يتضح من الشكل التالي:

شكل ( :)4درجة التمكين اإلداري لدى رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم

 .2.4النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني :ينص السؤال الثاني للدراسة على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام
ُ
األكاديمية بجامعة القصيم من وجهة نظرهم تعزى ملتغيرات (سنوات الخبرة ،الدرجة العلمية ،القسم)"؟
• متغير سنوات الخبرة في رئاسة القسم:
تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه  One Way ANOVAفي الكشف عن داللة الفروق في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة
القصيم من وجهة نظرهم تعزى الختالف سنوات الخبرة في رئاسة القسم (أقل من سنتين ،من سنتين ألقل من أربع سنوات ،من أربع سنوات فأكثر) فكانت
النتائج كما هي موضحة بالجداول التالية:
جدول ( :)13املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للتمكين اإلداري لرؤساء األقسام والراجعة الختالف سنوات الخبرة
م

التمكين اإلداري
أقل من 2

سنوات الخبرة في رئاسة القسم
من  4سنوات فأكثر
من  2ألقل من 4

العينة ككل

متوسط

انحراف
معياري

متوسط

انحراف
معياري

متوسط

انحراف
معياري

متوسط

انحراف
معياري

1

تفويض السلطة

31.175

3.396

30.711

4.821

29.649

5.674

30.400

4.866

2

تحفيز رئيس القسم

28.350

4.324

28.842

5.763

27.053

5.204

27.941

5.153

22.200

4.490

22.447

4.025

21.737

4.353

22.074

4.284

27.525

3.595

27.842

3.545

27.333

4.541

27.533

3.987

109.250

12.123

109.842

14.391

105.772

17.683

107.948

15.303

وتدفق

 3االتصال
املعلومات
 4املشاركة في اتخاذ
القرارات
الدرجة الكلية للتمكين
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جدول ( :)14داللة الفروق في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام والراجعة الختالف سنوات الخبرة
مصدر التباين
تفويض السلطة

متوسط املربعات

قيمة ف

مجموع
املربعات
59.827

2

29.913

1.269

داخل املجموعات

3112.573

132

23.580

الكلي

3172.400

134

بين املجموعات

بين املجموعات

تحفيزرئيس القسم

االتصال وتدفق
املعلومات

82.531

2

41.266

داخل املجموعات

3474.995

132

26.326

الكلي

3557.526

134

بين املجموعات

املشاركة في اتخاذ
القرارات

12.412

2

6.206

داخل املجموعات

2446.847

132

18.537

الكلي

2459.259

134

5.906

2

2.953

2123.694

132

16.089

الكلي

2129.600

134

بين املجموعات

474.049

2

237.025

داخل املجموعات

30904.588

132

234.126

الكلي

31378.637

134

بين املجموعات
داخل املجموعات

الدرجة الكلية للتمكين
اإلداري

درجات الحرية

1.568

0.335

0.184

1.012

مستوى
الداللة
غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

يتضح من الجدول السابق أنه:
ً
ال توجد فروق دالة إحصائيا في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم من وجهة نظرهم (الدرجة الكلية ،األبعاد الفرعية)
راجعة الختالف سنوات الخبرة في رئاسة القسم.
• متغير الدرجة العلمية:
تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه  One Way ANOVAفي الكشف عن داللة الفروق في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة
ُ
القصيم من وجهة نظرهم تعزى الختالف الدرجة العلمية (أستاذ مساعد ،أستاذ مشارك ،أستاذ) فكانت النتائج كما هي موضحة بالجداول التالية:
جدول ( :)15املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للتمكين اإلداري لرؤساء األقسام والراجعة الختالف الدرجة العلمية
التمكين اإلداري

الدرجة العلمية
أستاذ مشارك
انحراف
متوسط
معياري

م

أستاذ
انحراف
متوسط
معياري

1

تفويض السلطة

30.957

4.598

29.167

5.465

29.308

4.939

2

تحفيز رئيس القسم

27.783

5.333

28.600

5.028

27.538

4.274

3

االتصال وتدفق
املعلومات
املشاركة في اتخاذ
القرارات
الدرجة الكلية
للتمكين اإلداري

21.848

4.615

22.900

3.623

21.769

3.086

27.098

4.011

28.133

4.117

29.231

3.004

107.685

15.470

108.800

15.949

107.846

13.527

أستاذ مساعد
متوسط

4

5

انحراف معياري

جدول ( :)16داللة الفروق في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام والراجعة الختالف الدرجة العلمية
م

التمكين اإلداري

مصدر التباين

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

قيمة ف

1

تفويض السلطة

بين املجموعات

89.638

2

44.819

1.919

3082.762

132

23.354

3172.400

134

2

تحفيز رئيس
القسم

داخل
املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل
املجموعات
الكلي

17.443

2

8.721

3540.083

132

26.819

3557.526

134

0.325

مستوى
الداللة
غير دالة

غير دالة
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3

االتصال وتدفق
املعلومات

4

املشاركة في اتخاذ
القرارات

الدرجة الكلية
للتمكين اإلداري

بين املجموعات
داخل
املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل
املجموعات
الكلي
بين املجموعات
داخل
املجموعات
الكلي

برية الحربي

26.382

2

13.191

2432.877

132

18.431

2459.259

134

65.706

2

32.853

2063.894

132

15.636

2129.600

134

28.286

2

14.143

31350.351

132

237.503

31378.637

134

0.716

2.101

0.060

غير دالة

غير دالة

غير دالة

يتضح من الجدول السابق أنه:
ً
ال توجد فروق دالة إحصائيا في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم من وجهة نظرهم (الدرجة الكلية ،األبعاد الفرعية)
راجعة الختالف الدرجة العلمية.
• متغير القسم:
تم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه  One Way ANOVAفي الكشف عن داللة الفروق في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة
القصيم من وجهة نظرهم تعزا الختالف القسم (علوم طبيعية ،علوم إنسانية ،علوم شرعية وعربية) فكانت النتائج كماهي بالجداول التالية:
جدول ( :)17املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للتمكين اإلداري لرؤساء األقسام والراجعة الختالف القسم
التمكين اإلداري

القسم
انحراف
معياري

علوم إنسانية
انحراف
متوسط
معياري

علوم شرعية وعربية
انحراف
متوسط
معياري

علوم طبيعية
متوسط

1

تفويض السلطة

31.027

4.918

29.681

4.463

29.385

5.767

2

تحفيز رئيس القسم

28.253

5.282

27.468

5.030

27.846

5.097

3

االتصال وتدفق املعلومات

22.213

4.431

21.872

4.220

22.000

3.916

4

املشاركة في اتخاذ القرارات

27.613

3.955

27.234

4.239

28.154

3.363

109.107

15.450

106.255

15.155

107.385

15.575

م

الدرجة الكلية للتمكين اإلداري

جدول ( :)18داللة الفروق في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام والراجعة الختالف القسم
م

التمكين اإلداري

1

تفويض السلطة

2

تحفيز رئيس
القسم

3

االتصال وتدفق
املعلومات

4

املشاركة في
اتخاذ القرارات
الدرجة الكلية
للتمكين اإلداري

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

قيمة ف

مصدر التباين

67.164

2

33.582

1.428

داخل املجموعات

3105.236

132

23.525

الكلي

3172.400

134

بين املجموعات

بين املجموعات

17.945

2

8.972

داخل املجموعات

3539.581

132

26.815

الكلي

3557.526

134

بين املجموعات

3.439

2

1.719

داخل املجموعات

2455.821

132

18.605

الكلي

2459.259

134

9.695

2

4.848

داخل املجموعات

2119.905

132

16.060

الكلي

بين املجموعات

2129.600

134

239.477

2

119.739

داخل املجموعات

31139.160

132

235.903

الكلي

31378.637

134

بين املجموعات

0.335

0.092

0.302

0.508

مستوى
الداللة
غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة
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يتضح من الجدول السابق أنه:
ً
ال توجد فروق دالة إحصائيا في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم من وجهة نظرهم (الدرجة الكلية ،األبعاد الفرعية)
راجعة الختالف القسم.
ُ
وبشكل عام دلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم من وجهة نظرهم تعزى
ملتغيرات (سنوات الخبرة ،الدرجة العلمية ،القسم) وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة الشرايعة ( )2019والتي أثبتت وجود فروق ذات داللة إحصائية
في مستوى التمكين اإلداري لرؤساء األقسام في الجامعات تبعا ملتغير الخبرة ولصالح فئة (أقل من  5سنوات) كما أنها تقاطعت مع نتائج دراسة العجرفي
( )2017التي كشفت عن عدم وجود فروق دالة في التمكين ترجع الى متغير الدرجة العلمية أو نوع الكلية بينما كانت سنوات الخبرة دالة في التمكين اإلداري
لصالح أصحاب الخبرات املتوسطة من  15إلى  20سنه ،وربما يمكن تفسير وجود داللة ملتغير الخبرة في مستوى التمكين بأن رؤساء األقسام األكاديمية
ً
ً
الذين يحظون بمستوى تمكين جيد نوعا ما هم غالبا من الفئة الذين يمتلكون النضج والخبرة واملمارسة لعملية إضافة إلى كونهم يمثلون شريحة عمرية
ً
ً
شابة نسبيا ،قياسا بالفئة املتقدمة في السن أو الفئات الشابة التي ال تمتلك خبرات عملية كافية.
 .3.4النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث :ينص السؤال الثالث للدراسة على "ما و اقع أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم في مجاالت األداء
املختلفة (التدريس ،البحث العلمي ،خدمة املجتمع ،التنمية املهنية) من وجهة نظر رؤساء األقسام؟".
ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب املئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة على كل عبارة من عبارات أداء أعضاء هيئة التدريس
بجامعة القصيم بأبعاده املختلفة ،ثم تم حساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية لهذه االستجابات وذلك للحكم على أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة
القصيم من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية ،فكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي:
جدول ( :)19أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية
أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم من وجهة
م
نظررؤساء األقسام األكاديمية
املجال األول :التدريس
1
املجال الرابع :التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس
2
املجال الثالث :خدمة املجتمع
3
املجال الثاني :البحث العلمي
4
الدرجة الكلية ألداء أعضاء هيئة التدريس

املتوسط
الوزني

االنحراف
املعياري

نسبة التحقق

4.015

0.544

%80.296

3.517

0.676

%70.349

3.405

0.763

%68.099

3.265

0.725

%65.306

3.562

0.555

%71.246

درجة
التحقق
عالية
عالية
عالية
متوسطة
عالية

الترتيب
1
2
3
4

يتضح من الجدول السابق أن :أداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم متحققة بدرجة عالية حيث
بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية على هذا الجزء من االستبانة  3.562بانحراف معياري  ،0.555ويالحظ أن أعلى درجات األداء كانت في مجال التدريس
يليه مجال التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس ثم مجال خدمة املجتمع وفي الترتيب األخير جاء مجال البحث العلمي ،وهو ما يتضح من الشكل التالي:

شكل ( :)5أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية

وبشكل عام يتضح أن أداء أعضاء هيئة التدريس في معظم مجاالت األداء التي نصت عليها الدراسة (التدريس -خدمة املجتمع -والتنمية املهنية) جاء
ً
عاليا باستثناء مجال البحث العلمي الذي جاء بنسبة متوسطة وتتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات التي هدفت إلى الكشف عن واقع أداء
ً
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والتي دلت جميعها على أن مستوى األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بشكل عام كان مرتفعا ،كدراسة غيظان
( )2020ودراسة نصار ( )2017التي أظهرت أن األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات جاء بدرجة مرتفعة ،وكذلك دراسة الصرايرة ()2011
و دراسة املري ( )2014ودراسة ) Qamar at el (2017والتي أثبتت جميعها أن مستويات األداء الوظيفي ألعضاء الهيئات التدريسية كانت مرتفعة كما
يالحظ من نتائج الدراسة الحالية أن مستويات أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم في املجاالت األربعة التي حددتها الدراسة جاءت مرتفعة بخالف
مجال البحث العلمي الذي ظهر فيه مستوى أعضاء هيئة التدريس بدرجة متوسط وهذا يتقاطع مع نتيجة دراسة العبيد التي كشف عن أن واقع أداء
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عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة القصيم في مجال البحث العلمي جاءت مرتفعة في حين أن درجة واقع أداء عضو هيئة التدريس في مجال خدمة
املجتمع كانت متوسطة ،غير أن هناك دراسات أثبتت وجود ضعف في أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في مجاالت أخرى غير املجاالت التي تناولتها
الدراسة الحالي كمجال اإلشراف االكاديمي والجانب التربوي كدراسة بن مسعود ( )2015التي خلصت إلى وجود قصور في فهم العديد من أعضاء هيئة
التدريس لقضية اإلشراف األكاديمي ،وضعف االهتمام بالجانب التربوي وذلك بالتركيز على األنشطة العلمية املختلفة التي تمثل الجانب التكميلي للمنهج
في اكتساب املهارات املختلفة.
ّ
وتعد هذه النتيجة بشكل عام مؤشر جيد على توفر املناخ التنظيمي الجامعي السليم ألعضاء هيئة التدريس في جامعة القصيم؛ مما مكنهم من
ً
القيام بالدور املطلوب منهم على الوجه األكمل واملنـشود ،وهي دالة أيضا على حسن اختيار األعضاء الجدد ،وعلى التشجيع والدعم من اإلدارات الجامعية
حيث يشكل مفهوم جودة التعليم ،إلى جانب تمويله من أكثر التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في الوقت الراهن ،السيما مؤسسات التعليم
ا لعالي في الوطن العربي ولذلك فإن تحسين كفاءة التعليم العالي و نوعيته ال يمكن أن يتم إال من خالل تقديم سلسلة طويلة من املدخالت للتدريس
والبحث العلمي ،ووضع خطط طويلة املدى لرفع مستوى أداء الهيئات التدريسية ومؤهالتها لكونها العنصر األهم واألساس الذي يرتكز عليه تطوير بقية
عناصر املنظومة الجامعية..
ً
 .4.4النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع :ينص السؤال الرابع للدراسة على "هل توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين التمكين اإلداري لرؤساء
األقسام األكاديمية بجامعة القصيم وأداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم؟"
ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام معامل ارتباط بيرسون في الكشف عن داللة العالقة بين التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة
القصيم وبين أداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم ،فكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول التالي:
جدول ( :)20داللة العالقة بين التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم وأداء أعضاء هيئة التدريس
م
1
2
3
4

تفويض
السلطة
التدريس
البحث العلمي
خدمة املجتمع
التنمية املهنية
الدرجة الكلية

تحفيزرئيس
القسم

التمكين اإلداري لرؤساء األقسام
املشاركة في اتخاذ
االتصال وتدفق املعلومات
القرارات

الدرجة الكلية للتمكين اإلداري

**0.292

**0.306

**0.418

**0.302

**0.391

**0.300

**0.323

**0.249

**0.407

**0.380

**0.274

**0.269

**0.209

**0.261

**0.304

**0.324

**0.353

**0.303

**0.377

**0.405

**0.352

**0.417

**0.449

**0.358

**0.378

تضح من الجدول السابق أنه:
ً
• توجد عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيا عند مستوى  0.01بين أداء أعضاء هيئة التدريس في مجال التدريس والتمكين اإلداري لرؤساء األقسام
األكاديمية وأبعاده الفرعية.
ً
• توجد عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيا عند مستوى  0.01بين أداء أعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي والتمكين اإلداري لرؤساء
األقسام األكاديمية وأبعاده الفرعية.
ً
• توجد عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيا عند مستوى  0.01بين أداء أعضاء هيئة التدريس في مجال خدمة املجتمع والتمكين اإلداري لرؤساء
األقسام األكاديمية وأبعاده الفرعية.
ً
• توجد عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيا عند مستوى  0.01بين أداء أعضاء هيئة التدريس في مجال التنمية املهنية والتمكين اإلداري لرؤساء
األقسام األكاديمية وأبعاده الفرعية.
وبشكل عام دلت نتائج الدراسة على وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين أداء أعضاء هيئة التدريس في مجاالته األربعة التي حددتها الدراسة ( التدريس،
البحث العلمي ،خدمة املجتمع ،التنمية املهنية) والتمكين اإلداري لرؤساء األقسام بأبعاده الفرعية ،مما يشير إلى أنه كلما زادت ممارسة رؤساء األقسام
ً
األكاديمية للتمكين اإلداري زادت تبعا لذلك مستويات أداء أعضاء هيئة التدريس وهذا يتفق مع نتائج العديد من الدراسات السابقة التي أظهرت ارتباط
إيجابي بين التمكين اإلداري ودرجة أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات كدراسة غيظان ( )2020التي توصلت إلى وجود تأثير للتمكين اإلداري على
األداء التدريس ي واألداء البحثي ألعضاء هيئة التدريس ،وكذلك دراسة سوموال ) Sumual (2014التي أثبتت أن التمكين اإلداري كان له أثر إيجابي على
مستوى الفاعلية الذاتية ،ومستوى االلتزام التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس ،ودراسة جيل وآخرون ) Gill et al (2011التي أشارت وجود مؤشرات
ً
تحسن في درجات األداء األكاديمي لدى أعضاء هيئة التدريس مرتبطة بممارسات التمكين اإلداري وأيضا دراسة ( Sharif at el )2011التي أثبتت أن
التمكين والسياسات طويلة املدى والتدريب والتنمية وتنظيم سلوك املواطنة عوامل مهمة لتحسين أداء أساتذة الجامعات ،وكذلك الحال في دراسة
الزهيري ومرجان ( )2019التي أثبتت وجود ارتباط وتأثير إيجابي للتمكين اإلداري على أداء أعضاء هيئة التدريس في املجاالت البحثية والتدريسيةُ ،وتعزى
320

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،10العدد ،2021 -2ص326-299 :

التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية وعالقته بأداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم

برية الحربي

هذه النتيجة إلى أن التمكين كمفهوم إداري ُيعزز ثقة رئيس القسم في قدراته ويمنحه ثقة أكبر في أداء أدواره ويأتي في مقدمتها تطوير أعضاء هيئة التدريس
وتعزيز مهاراتهم املختلفة فرئيس القسم املمكن يكون أكثر قدرة على إدراك احتياجات القسم واحتواء مشكالته ومعرفة ما يحتاجه أعضاء هيئة التدريس
من أجل تحقيق أهداف القسم واالرتقاء بمستوى األداء.
 .5.4ملخص نتائج الدراسة:
فيما يلي عرض مخلص النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ،وهي على النحو التالي:
• أن درجة التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم متحققة بدرجة كبيرة ويالحظ أن جميع أبعاد التمكين اإلداري جاءت متحققة
بدرجة كبيرة ،وأن أعلى درجات التمكين اإلداري كانت في حالة بعد املشاركة في اتخاذ القرارات ،يليه بعد تفويض السلطة ،ثم ُبعد االتصال وتدفق
املعلومات ،وفي الترتيب األخير جاء ُبعد تحفيز رئيس القسم من قبل القيادات العليا.
•
•
•
•

أن أداء أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم متحقق بدرجة عالية ويالحظ أن أعلى درجات األداء كانت
في مجال التدريس ،يليه مجال التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس ،ثم مجال خدمة املجتمع ،وفي الترتيب األخير جاء مجال البحث العلمي.
ً
ال توجد فروق دالة إحصائيا في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم من وجهة نظرهم (الدرجة الكلية ،األبعاد الفرعية)
ُ
تعزى ملتغير سنوات الخبرة.
ً
ال توجد فروق دالة إحصائيا في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم من وجهة نظرهم (الدرجة الكلية ،األبعاد الفرعية)
ُ
تعزى ملتغير الرتبة األكاديمية.
ً
ال توجد فروق دالة إحصائيا في التمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بجامعة القصيم من وجهة نظرهم (الدرجة الكلية ،األبعاد الفرعية)
ترجع الختالف القسم.

• توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين أداء أعضاء هيئة التدريس في مجاالت (التدريس ،البحث العلمي ،خدمة املجتمع ،التنمية املهنية)
والتمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية وأبعاده الفرعية.
 .6.4التوصيات:
ً
وبناءا على ما أسفرت عنه نتائج الدراسة فيمكن تقديم بعض التوصيات أبرزها ما يلي:

ً
• العمل على تطوير قدرات ومهارات رؤساء األقسام من خالل إتاحة الفرص التدريبية لهم في املجاالت اإلدارية والتربوية خصوصا فيما يتعلق باتخاذ
القرار وصناعته ،ومهارات االتصال الفعال وذلك بغرض االستفادة من عملية تمكينهم بأقص ى صوره ممكنة.
• ربط الجامعة ملفهوم التمكين بمعايير ومقومات فيترض توفرها بدقة لدى اإلداريون واملوظفون الذين يتم تمكينهم بحيث تشمل هذه املعايير
املستخدمة العدالة واملنافسة الشرفية في العمل وتعزيز روح االلتزام والوالء للجامعة.
ً
• إعادة النظر في نظام الحوافز بكافة أنواعها وتنظيمها ومنحها بشكل عادل نظرا ألثرها اإليجابي على معنويات العاملين وزيادة دافعتيهم نحو العمل
ً
وبالتالي زيادة رضاهم الوظيفي باإلضافة إلى كونها أساسيا في تحقيق مفهوم التمكين ،ويمكن تطبيق ذلك من خالل:
ً
ً
أ .اعتماد أسلوب املكافآت الفردية املرتبطة بمؤشرات األداء الجيد لإلداري الذي يثبت تقدما وتميزا في أدائه املنهي.
ب .االهتمام بالتحفيز املعنوي وإشعار اإلداريين بأهمية ما يقدمونه من جهود ،واإلشادة بأدائهم ودورهم في النجاحات التي تحققها الجامعة.
• زيادة االهتمام بتوافر املعلومات وسهولة انسيابها بين املستويات اإلدارية املختلفة داخل الجامعة ملا لها من أثر كبير في فعالية اإلنجاز وأداء العمل
بشكل أسرع وأدق.
• ضرورة االهتمام بتنمية إدراك العاملين في الجامعات ألبعاد سياسة التمكين األربعة وخاصة فـي املسـتويات اإلداريـة الدنيا من خالل تشجيعهم على
تحمل املسؤوليات والنظر إلى أخطائهم كفرص للتعلم.
• العمل على تفويض الصالحيات املناسبة لإلداريين للقيام بمهامهم وتوضيح أطر املساءلة واملسؤولية مع محاولة التخفيف من ضغوطها وعواقبها
لتشجيع العاملين على ممارسة التمكين والتقليل من العوائق التي تحد من تطبيقه.

 .7.4املقترحات:
ً
• زيادة وتكثيف البحوث في مجاالت التمكين اإلداري نظرا آلثاره اإليجابية على اإلدارة بوصفه أحد آليات تحسين األداء وزيادة اإلنتاج ،وعلى العاملين
ملا يحققه من مناخ تنظيمي وعالقات عمل فعالة تسهم في رفع الروح املعنوية للموظفين وتزيد من شعورهم باالنتماء للمنظمة.
• إجراء املزيد من الدراسات عن دور سياسة تمكين العاملين على متغيرات أخرى مثل تحقيق الرضا الوظيفي ،القدرة على االبتكار ،التطوير التنظيمي،
تفعيل إدارة الوقت.
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• إجراء مزيد من البحوث والدراسات النوعية تتعلق بأبعاد التمكين اإلداري ومجاالت األداء على عينات أخرى من املجتمع التربوي.
• إعداد تصور مقترح لتطوير أداء رؤساء األقسام في ضوء مدخل التمكين اإلداري.
• إعادة النظر في الهياكل التنظيمية التقليدية داخل الجامعات ومحاولة استبدالها بالهياكل الحديثة التي تميل إلى األفقية أكثر من الهرمية بما يتيح
املجال أمـام املوظفين في مختلف املستويات اإلدارية إلدراك قـدراتهم ومهـاراتهم فـي السـيطرة علـى طـرق العمـل ودعم شعورهم بالكفاءة والقدرة على
التطوير.
• دراسة دور الجانب اإلشرافي والقيادات العليا داخل الجامعات في تحقيق التمكين اإلداري لدى املستويات اإلدارية الوسطى والدنيا.

املراجع:
ً
أوال :املراجع العربية:
 .1أفندي ،عطية حسين ( .)2003تمكين العاملين :مدخل للتحسين والتطوير املستمر .املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.
 .2اندراوس ،رامي جمال ومايعة ،عادل سالم ( .)2008اإلدارة بالثقة والتمكن :مدخل لتطوير املؤسسات .عالم الكتب الحديثة للنشر والتوزيع.
 .3البغدادي ،عادل هادي والحدراوي ،رافد حميد ( .)2013االستشراف االستراتيجي ومستوى التمكين التنظيمي أسلوب كمي تحليلي .دار صفاء للنشر
والتوزيع.
 .4البالدي ،منى سعد حضيض .)2015( .أداء األستاذ الجامعي في خدمة املجتمع من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية بمنطقة
مكة املكرمة( .رسالة دكتوراة) .جامعة أم القرى.
 .5البيطار ،شيرين زهير ( .)2014دور التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في رفع مستوى التمكين الوظيفي في املؤسسات غير الحكومية في قطاع
غزة( .رسالة ماجستير غير منشورة) .الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .6التميمي ،ليث حمودي إبراهيم ( .)2011مدى ممارسة األستاذ الجامعي ألدواره التربوية البحثية وخدمة املجتمع بصورة شاملة .مجلة البحوث
التربوية والنفسية.220-193 :)30(8 :
 .7جاد الرب ،سيد محمد ( .)2016استراتيجيات تطوير وتحسين األداء "األطر املنهجية والتطبيقات والنماذج العملية"( .ط  .)2دار الكتاب الحديث.
 .8جالب ،إحسان دهش والحسيني ،كمال كاظم طاهر ( .)2014إدارة التمكين واالندماج .دار صفاء للنشر والتوزيع.
 .9الحارثي ،مستور بن سعيد مشرف ( .)2013التمكين اإلداري لدى مديري إدارات التربية والتعليم باململكة العربية السعودية وعالقته بالفعال اإلداري
لديهم من وجه نظر املديرين ومساعديهم( .رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة أم القرى.
 .10الحدابي ،داود عبد امللك ،خان ،خالد عمر ( .)2008تقويم الطالب ألداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية في ضوء بعض
الكفايات التدريسية .املجلة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي.74-63 :)2(1 :
 .11الحربي ،خالد حمدي .)2003( .أثر العالقات اإلنسانية على أداء العاملين في األجهزة األمنية( .رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية.
 .12الحربي ،فيصل عبيد ( .)2016متطلبات تفعيل التمكين اإلداري بكليات جامعة تبوك من وجهة نظر رؤساء األقسام األكاديمي .مجلة كلية التربية:
جامعة األزهر.635-673 :)170(35 ،
 .13حسنين ،منار حسن مصطفى ( .)2015درجة التمكين اإلداري واملناخ التنظيمي والعالقة بينهما لدى مديري املدارس الحكومية األساسية ومديراتها
في شمال الضفة الغربية من وجهة نظر املديرين أنفسهم( .رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة النجاح.
 .14أبو حطب ،فؤاد ،وصادق ،آمال ( .)2010مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية .مكتبة األنجلو املصرية.
 .15الخطيب ،أحمد والخطيب ،رداح ( .)2006إدارة الجودة الشاملة (تطبيقات تربوية) ( .)2عالم الكتب الحديث للتوزيع والنشر.
 .16خلفة ،ساره وعيساوي ،فلة ( .)2018التمكين اإلداري كثقافة جديدة في منظمات األعمال .مجلة املنتدى للدراسات واألبحاث االقتصادية:)3(2 :
.366-357
 .17دخيخ ،صالح بن أحمد وحسانين ،صفوت علي واملصري ،تامر علي ( .)2017أساليب التدريس الجامعي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
مجلة العلوم التربوية.78-1 :)1(25 :
 .18الدوري ،زكريا مطلك وصالح ،أحمد علي ( .)2018إدارة التمكين واقتصاديات الثقة في منظمات أعمال األلفية الثالثة .دار اليازوري العلمية للنشر
والتوزيع.
 .19أبو الرب ،عماد ،قداده ،عيس ى ( .)2008تقويم جودة أداء أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي .املجلة الدولية لضمان الجودة في
التعليم العالي.107 -69 :)1(1 :
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 .20الردادي ،أمينة سليم سالم ( .)2012التمكين اإلداري لتدعيم القدرة على اتخاذ القرارات لدى املشرفين التربويين بإدارة التربية والتعليم بمدينة
مكة املكرمة( .رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة أم القرى.
 .21الزايد ،هايل عبد الوهاب ( .)2009أثر التدريب في رفع كفاءة أداء العاملين :دراسة ميدانية على شركات الصناعات النسيجية( .رسالة ماجستير غير
منشورة) .جامعة دمشق.
 .22الزهيري ،إبراهيم عباس ومرجان ،رانيا قدري ( .)2019أثر التمكين أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة بور سعيد (دراسة حالة) .مجلة العلوم
التربوية.488-404 :)2(3 :
 .23آل سعود ،سعود بن عبد هللا بن محمد ( .)2008اإلدارة العامة في اململكة العربية السعودية التنمية -اإلصالح-التحديث .مكتبة امللك فهد الوطنية.
 .24سليم ،منة عفت ( .)2008دراسة تقويمية لألداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في كلية التربية جامعة حلوان على ضوء مفهوم الجودة الشاملة
ومعاييرها .مجلة دراسات تربوية واجتماعية.770-687 :)2(14 :
 .25شحاتة ،عبد الباسط محمد ( .)2017تصور مقترح للتمكين اإلداري لرؤساء األقسام األكاديمية بالجامعات املصرية ودوره في تحفيز اإلبداع اإلداري
لديهم :جامعة سوهاج نموذجا .املجلة التربوية :جامعة سوهاج.737-567 :)49( ،
 .26الشرايعة ،أميرة عبد الجليل ( .)2019مستوى التمكين اإلداري لرؤساء األقسام في الجامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس .دراسات
العلوم التربوية.306-286 :46 :
 .27الشرفي ،عزة حسين ردة ( .)2015واقع التمكين اإلداري للمديرات وعالقته بالتنمية املهنية للمعلمات في املدارس الثانوية بمدينة مكة املكرمة( .رسالة
ماجستير غير منشورة) .جامعة أم القرى.
 .28الشياب ،أحمد محمد سعيد وأبو حمور ،عنان محمد أحمد ( .)2014مفاهيم إدارية معاصرة .األكاديميون للنشر والتوزيع.
 .29الصرايرة ،خالد أحمد ( .)2011األداء الوظيفي ألعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األردنية الرسمية من وجهة نظر رؤساء األقسام فيها .مجلة
جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية.652-601 :)2-1( 27 :
 .30عبد الوهاب ،علي محمد ( .)2014تمكين العاملين فجر إبداع العاملين وحفزهم على املشاركة اإليجابية .قرطبة للنشر والتوزيع.
 .31عبد باقر ،ندى ( .)2012املسؤولية االجتماعية وعالقتها باألداء الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريسيين في كلية التربية األساسية .مجلة كلية التربية
األساسية.567-537 :)73( :
 .32العبيد ،إبراهيم عبد هللا ( .)2012واقع أداء أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة القصيم ألدوارهم في مجال البحث العلمي وخدمة املجتمع
وسبل تطويرها من وجهة نظرهم :دراسة ميدانية .مجلة العلوم التربوية والنفسية.417-323 :)2(5 :
 .33العجرفي ،فالح خلف ( .)2017التمكين اإلداري وعالقته بالرضا الوظيفي لدى رؤساء األقسام بكليات جامعة شقراء بمحافظة الدوادمي باململكة
العربية السعودية .املجلة الدولية التربوية املتخصصة.167-152 :)9(6 :
 .34العش ي ،نهال شفيق ( .)2013أثر التفكير االستراتيجي على أداء اإلدارة العليا في املنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التأهيل في قطاع غزة.
(رسالة ماجستير غير منشورة) .الجامعة اإلسالمية بغزة.
 .35العيدروس ،أغادير سالم مصطفى ( .)2009تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى .بحث مقدم املؤتمر القومي السنوي السادس عشر
"التعليم الجامعي العربي ودوره في تطوير التعليم قبل الجامعي" ،القاهرة ،مركز تطوير التعليم الجامعي ،جامعة عين شمس.
 .36العيسوي ،أزهار محمد ( .)2019مقياس األداء املنهي لعضو هيئة التدريس في إطار معايير جودة التعليم .مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية
والعلوم اإلنسانية.101-75 :)1(27 :
 .37غيظان ،ميساء وليد ( .)2020درجة جودة األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة في األردن من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس .املجلة التربوية األردنية.209-186 :)2(5 :
 .38الفايز ،ضحى عبد العزيز ( .)2017واقع مساهمة جامعة شقراء في برامج خدمة املجتمع .املجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية واإلنسانية:
(.131-50 :)7
 .39فالق ،صليحة وججيق ،زكية وزروخي ،فيروز ( .)2020الحياة الوظيفية على أداء أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة :دراسة على عينة من أساتذة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة الشلف .مجلة أبحاث ودراسات التنمية.20-5 :)1( 7 :
 .40فالق ،محمد وبن نافلة ،قدور ( .)2011أثر التمكين اإلداري في إبداع املوظفين دراسة حالة ملجموعة االتصاالت األردني .بحث مقدم امللتقى الدولي
بعنوان " اإلبداع والتغيير التنظيمي في املنظمات الحديثة دراسة وتحليل تجارب وطنية ودولية" ،جامعة سعد دحلب ،البليدة.
 .41فلوح ،أحمد ( .)2016أداء الجامعة في خدمة املجتمع .مجلة علوم األنسان واملجتمع.236-213 :)18( 5 :
 .42القحطاني ،سعيد بن ظافر ( .)2014دور التمكين في إعداد قيادات الصف الثاني بديوان وزارة العدل( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة نافي
العربية للعلوم األمنية.
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 .43قدي ،عبد املجيد ( .)2009أسس البحث العلمي في العلوم االقتصادية واإلدارية :الرسائل واألطروحات الجزائر .دار األبحاث للترجمة والنشر
والتوزيع.
 .44القيس ي ،هناء محمود وسحاب ،ملياء فاضل ( .)2016مجلة كلية التربية األساسية ،الجامعة املستنصرية.744-725 :)93(22 .
 .45الكبيس ي ،جمعة وأحمد ،مي فيصل والخفاجي ،سالم عبد الجليل ( .)2017درجة حاجة املديرين العاملين في مديريات التربية إلى تطوير مهاراتهم
ملمارسة التمكين اإلداري ،مجلة كلية التربية للبنات.15 -1 :)1(28 :
 .46كنعان ،أحمد على ( .)2005تطوير أداء أعضاء الهيئة التدريسية وفق معايير الجودة الشاملة .بحث مقدم املؤتمر القومي السنوي :تطوير أداء
الجامعات العربية في ضوء معايير الجودة الشاملة ونظم االعتماد ،القاهرة ،مركز تطوير التعليم الجامعي ،جامعة عين شمس.
 .47املبيضين ،محمد ذيب والطراونة ،محمد أحمد ( .)2011أثر التمكين اإلداري في السلوك اإلبداعي لدى العاملين في البنوك التجارية األردنية .دراسات
العلوم اإلدارية.505 -480 :)2( 38 :
 .48املدرع ،ناصر بن فهيد ناصر ( .)2014التدوير الوظيفي وعالقته بأداء العاملين دراسة مسحية على العاملين باإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية
بوزارة الداخلية بالرياض( .رسالة ماجستير غير منشورة ) .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
 .49املري ،محمد سالم ( .)2014التمكين اإلداري وعالقته بأداء أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت من وجهة نظرهم( .رسالة ماجستير كلية العلوم
التربوية) .جامعة ال البيت.
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Abstract: The study aimed to identify the degree of administrative empowerment of the heads of academic departments
at Qassim University, the reality of the performance of faculty members, and the relationship of administrative
empowerment of academic department heads with the performance of faculty members. The study used the descriptive
approach, and the results of the study resulted in: Administrative empowerment for the heads of academic departments
has been achieved to a large extent, and the performance of faculty members has been achieved with a high degree, and
that there are no statistically significant differences in the administrative empowerment of the heads of academic
departments for the variables of the study. As well as a positive correlation with statistical significance between the
performance of faculty members and the administrative empowerment of heads of academic departments. Among the
most important recommendations of the study: granting heads of academic departments more powers, in addition to
giving them the opportunity to participate in setting university policy as well as developing the capabilities of
department heads by providing training Opportunities and incentive system review. Attention has increased in the
availability and flow of information between the various administrative levels.

Keywords: Administrative empowerment; department heads; faculty members.
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امللخص:
هدفت الدراسة تعرف صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظر مديري املدارس بمديرتي قلقيلية وجنوب نابلس ،واستخدمت
الدراسة أسلوب الدمج بين املنهج الوصفي التحليلي واملنهج النوعي ،وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري املدارس البالغ عددهم ()162
ً
ً
مديرا ومديرة من مديرتي قلقيلية وجنوب نابلس ،وبلغ حجم العينة العشوائية ( )115مديرا ومديرة ،وأظهرت النتائج أن صعوبات استخدام
برنامج "التيمز" من وجهات نظر مديري املدارس بمديرتي قلقيلية وجنوب نابلس جاءت بدرجة مرتفعة ومتوسط حسابي ( ،)4.00ووجود فروق
ً
دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ) α=0.05بين متوسطات استجابات املديرين نحو صعوبات استخدام برنامج "التيمز" بمديرتي قلقيلية
وجنوب نابلس تعزى ملتغير الجنس ،ولصالح اإلناث ،وعدم وجود فروق تعزى ملتغيري سنوات الخبرة واملؤهل العلمي واملديرية في مجال
(الصعوبات املتعلقة باألمور الفنية) ،بينما يوجد فروق في املجال األول (الصعوبات املتعلقة باملوارد البشرية) واملجال الثاني (الصعوبات
املتعلقة باملوارد التقنية) ،والدرجة الكلية ،ولصالح مديرية جنوب نابلس ،كما أن سبل مواجهة تلك الصعوبات كان أهمها توفير أجهزة الالب
توب للمعلمين ،والتابلت للطلبة لتمكينهم من الحصص املحوسبة ،وأوصت الدراسة تعاقد الوزارة مع املؤسسات الداعمة لتوفير أجهزة
الحاسوب للمعلمين والطلبة ،وعقد الورش التدريبية واقترح الباحثون إجراء دراسات بحثية في مديريات مختلفة بفلسطين.
الكلمات املفتاحية  :برنامج التيمز؛ الصعوبات؛ مديرية جنوب نابلس؛ مديرية قلقيلية.

.1

املقدمة:

ً
في ظل ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في القرن الحادي والعشرين ،وانطالقا من أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه التعليم في التنمية
البشرية ،ومع اتجاهات العصر الحديث والذي من أبرز سماته التقدم العلمي ،والتطور التكنولوجي السريع ،وثورة املعلومات املتزايدة في كل لحظة ،كان
من الضروري إعادة النظر في أنماط التعليم التقليدية السائدة لتلبية متطلبات العصر الحالي ،وأصبح التعليم اإللكتروني من القضايا التي تهم الكثير
من التربويين املهتمين في مجال التعليم ،والذي أدى بدوره إلى البحث والدراسات التي تبحث في مفاهيم التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد والتعرف على
أهم الطرق واألساليب املتبعة للتعلم عن بعد وسير العملية التعليمية( .محمود)2012،
ً
ً
وقد تم استثمار هذه التكنولوجيا في تسهيل وتحسين عملية التعلم والتعليم تدريجيا للوقوف جنبا إلى جنب مع املعلم والكتاب؛ وذلك من أجل
املساهمة بشكل فعال في إيصال املعرفة للطلبة بسهولة وبجودة عالية ،حيث أصبحت الحاجة إلى تفعيل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الرقمية في املؤسسات التعليمية بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص واضحة ،فدعت الضرورة النابعة من احتياجات ومتطلبات العصر الحديث إلى
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قشوع وآخرون

استخدام األساليب الحديثة لتجاوز الصعوبات والتحديات الناشئة عن التغيرات العاملية ،وإلى اإلدخال املستمر ألجهزة الكمبيوتر وتطبيقاتها بما في
ذلك اإلنترنت العاملي واملناهج اإللكترونية في عملية التعلم التربوي( .الحجايا)2010 ،
ويرى محمود ( )2012أنه على الرغم من اإلنجازات الكمية التي تحققت فـي الـبالد العربية في التقدم التكنولوجي إال إن واقع اإلنجازات النوعية ما
ً
زالت متواضعة ،ونتيجة لثورة املعلومات ونمو صناعة الحاسوب وتقدمها ،تشهد املجتمعات في كل الدول املتقدمة والنامية تحوال نحو املجتمع
ً
ً
املحوسب ،أي أن أداء الحاسوب له دورا أساسيا في شتى مناحي الحياة املهنية والتربوية في هذه املجتمعات ،وقد ظهر دور الحاسوب كأداة تعليمية في
التأكيد على االتجاهات التربوية الحديثة في التعلم ،وكيفية التعلم ،وزيادة مسؤولية الفرد عن التعلم ،باإلضافة إلى زيادة الحاجة إلى تخصيص التعليم
بما يتناسب مع قدرات الفرد و االحتياجات ومراعاة الفروق الفردية بين املتعلمين مع أنماط واستراتيجيات مختلفة (نشوان والزعانين)2003 ،
وقد أشارت الجنهي ( )2019إلى أن السنوات األخيرة شهدت طفرة كبيرة في االبتكارات التكنولوجية املتعلقة بالتعليم ،من التعلم القائم على
الكمبيوتر ،إلى استخدام اإلنترنت في العملية التعليمية ومنها إلى التعلم اإللكتروني ،ويرى الراض ي ( )2010التعليم اإللكتروني وسيلة من وسائل التعلم
الحديثة في إيصال املعلومة للمتعلمين من خالل توظيف شبكة اإلنترنت واستخدام الحاسوب سواء كان عن بعد أو داخل الغرفة الصفية ،وسعت
العديد من دول العالم كما ذكرها الطاهر وعطية ( )2012إلى تطوير التعلم اإللكتروني وصياغة خطط واقعية لتنفيذه وفق اإلمكانيات املتاحة ،وقد
أتت الجهود العربية وراء جهود عاملية وبينت رؤيتها املستقبلية فيما يتعلق بالعملية التعليمية ودور التعلم اإللكتروني ،فتم تحديد هذه الرؤية ،وعليه
وضع تلك الرؤية بشكل واضح وبطريقة تتماش ى مع قدراتهم املادية والبشرية والثقافية ،وعدم الدفع بشكل أعمى وراء كل ما هو جديد في التكنولوجيا
دون مراعاة ظروفها.
ّ
وقد عرف سليمان ( )2008التعليم اإللكتروني بأنه :نظام يمكن الطلبة من الدراسة والبحث والتواصل والتفاعل مع أقرانهم ومعلميهم داخل
املدرسة وخارجها بأي وقت ممكن ،ومن أجل إحداث التعلم ،بحيث يشمل هذا النظام على الدورات والدروس التعليمية املعدة إلمكانية الوصول على
الحاسبات وشبكات املعلومات وتمثيلها في مختلف الوسائط التربوية التفاعلية من خالل موقع التعلم اإللكتروني ،ويرى عبد الحميد ( )2007أنه مع
تعدد التعريفات والنظرات إلى التعليم اإللكتروني إال أنه يمكن بلورة هذه النظرات فيما يلي :ينظر إليه على أنه نمط لتقديم املقررات أو املعلومات .أي
أن التعليم اإللكتروني في هذه النظرة وسيلة أو نمط لتقديم املناهج الدراسية عبر شبكة املعلومات الدولية ،أو أي وسيط إلكتروني آخر ،أو األقمار
الصناعية ،األقراص املدمجة ،أو غيرها من التقنيات املستحدثة في املجال التعليمي ،كما ينظر إليه أنه طريقة للتعلم :حيث يرى أصحاب هذه النظرة
أن التعليم اإللكتروني طريقة للتعليم أو التدريس يستخدم فيه وسائط تكنولوجية متقدمة ،كالوسائط املتعددة ،وشبكة املعلومات الدولية ،واألقمار
الصناعية ،حيث يتفاعل كال الطرفين في العملية التعليمية من خالل هذه الوسائط لتحقيق أهداف تعليمية محددة.
ً
ً
كما عرف رضوان ( )2016التعليم عن بعد :بأنه تلك العملية التعليميـة التـي يكـون فيهـا الطالـب مفصـوال أو بعيـدا عـن األسـتاذ بمسافة جغرافية
يتم عادة سدها باستخدام وسائل االتصال الحديثة ،فهو نظام تعليمي غير تقليـدي يمكـن الدارس من التحصيل العلمي واالستفادة من العملية
التعليمية بكافة جوانبهـا دون االنتقـال إلى موقع الدراسة ويمكن املحاضرين من إيصال معلومات ومناقشات للمتعلم دون االنتقال إلـيهم ،كما أنه يسمح
للدارس أن يختار برنامجه التعليمي بما يتفق مع ظروف عمله والتدريب املناسب واملتاح لديه للتعليم دون الحاجة إلى االنقطاع عن العمل أو التخلي عن
االرتباطات االجتماعية .
ً
ولم يعد التعليم عن بعد كما يرى عميرة وآخرون ( )2019مقتصرا على أجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية ،بل أصبح هناك
وسائل للتعليم عن بعد توفر االتصال املباشر بين املعلم واملتعلم في نفس الوقت ،مثل االتصاالت الهاتفية ووسائل التواصل االجتماعي ،ووسائل
التعليم عن بعد متاحة لألفراد في كل مكان بغض النظر عن الوقت ،وهو ما تستخدمه املواقع املتخصصة في التعلم عن بعد أو الجامعات ،مثل مقاطع
الفيديو التي يسجلها املعلمون ثم يشاهدها الطلبة في أوقات فراغهم ،أو البرامج التي تعرض على أجهزة التلفزيون التي تبث مواد تعليمية أو مراسالت
عبر اإلنترنت كالشبكات االجتماعية مثل ( Facebookو  Twitterو  YouTubeوالبريد اإللكتروني).
وفي ظل جائحة كورونا و انتشار الفيروس في غالبية مناطق العالم بشكل عام وفلسطين خاصة وما ترتب على ذلك من إغالق املدارس والجامعات
في مختلف أنحاء العالم وانقطاع الطلبة من التوجه إليها خالل العام الدراس ي ( )2020-2019مما دفع للقائمين على العملية التعليمية في غالبية الدول
العاملية ومنها فلسطين إلى خيار التعليم عن بعد لضمات استمرارية العملية التعليمية ،وسعت إلى احتواء األزمة والعمل على تمكين الطلبة من حقهم في
التعليم يتبني استراتيجيات التعليم عن بعد واعتماد املنصات التعليمية املختلفة في الجامعات واملدارس.
وقد عرف رضوان ( )2016املنصات التعليمية بأنها أرضيات تدريب عن بعد تعتمد على تقنيات  ، WAPوتستخدم كميادين يتم من خاللها عرض
األعمال وكل ما يتعلق بالتعليم اإللكتروني بما في ذلك الدورات اإللكترونية حيث تحتوي على أنشطة ومن خاللها تتحقق عملية التعلم باستخدام
مجموعة من أدوات االتصال والتواصل ،وتمكين املتعلم من الحصول على الدورات والبرامج الالزمة ،وتتعد هذه املنصات التعليمية املستعملة في
ً
العالم ،فمن أحدثها استعماال منصة مايكروسوفت تيمز.
ً
ومن املالحظ بحثيا قبل ظهور فايروس كورونا ( ،)COVID-19كان استخدام مختلف منصات التعلم عبر اإلنترنت واملوارد مكملة بشكل أساس ي في
طبيعتها ،باإلضافة إلى التدريس املنتظم في الفصول الدراسية التي يتم نقلها في املدارس والجامعات .ولذلك ،أدى سيناريو  Covid-19إلى وضع غير
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مسبوق ،حيث كان هناك تغيير جذري في الطريقة التي تم بها تقديم التعليم ليكون "على اإلنترنت فقط" بشكل صارم ،واضطر املعلمون إلى إلقاء
ً
محاضرات عبر اإلنترنت باستخدام شكل من أشكال منصة التعليم عبر اإلنترنت ،وكان هذا االضطراب الرقمي في قطاع التعليم مفاجئا وغير تقليدي إلى
حد ما حيث لم يكن هناك تخطيط أو إعداد إ ستراتيجي على اإلطالق فيما يتعلق بتنفيذه في جميع أنحاء العالم .لذلك ،في هذه الحالة الفوضوية مع
ً
إغالق املعاهد التعليمية ،البد من اتباع واحدة من الضروريات األساسية جدا هو ضمان االستخدام املتصور ملنصات التعليم عبر اإلنترنت التي
تستخدم لغرض توفير التعليم ،وخاصة من منظور الطلبة ،حيث أن قابلية االستخدام من املكونات األساسية لتجربة املستخدم ،فمن املنطقي أن
تجربة املستخدم الجيدة تؤدي إلى مستويات أعلى من االرتياح ،والتي بدورها يمكن أن تضمن نجاح منصات التعليم عبر اإلنترنت (مايكروسوفت تيمز).
( )Debajyoti.2020
ً
ً
وقد ذكر سرحان ( )2020بأن ( (Microsoft Teamsأصبح مركزا للعديد من املوظفين واملتعلمين حول العالم وفقا لإلحصاءات التي تم اإلعالن
عنها مع الذكرى الثالثة إلطالق نظام ( ،) Microsoft Teamفقد وصل عدد املستخدمين النشطين للنظام إلى حوالي ( )44مليون مستخدم نشط ً
يوميا،
استخداما في العالم ،فهناك أنظمة منافسة أخرى مثل  Slackو  Facebookوغيرها .و ً
ً
وفقا لإلحصاءات
مما يجعله أكثر أنظمة إدارة املهام واملشاركة
ً
ً
فتستخدم أكثر من ( )650شركة كبرى النظام في  181سوقا عامليا وبأكثر من  53لغة مختلفة ،وقد تبين لنا سر تفوق النظام هو أنه يجمع كل األدوات
التي تحتاجها في مكتبك في مكان واحد بطريقة احترافية ومتكاملة وآمنة ،بما في ذلك الدردشة واالتصال املباشر واالجتماعات وإدارة امللفات وتتبع املهام
واملشاركة وإنتاج املحتوى واألدوات والتطبيقات األخرى التي يمكن إضافتها بسهولة ،كما أن قوة تطبيقات  Microsoft Officeو  SharePointهي أكبر
سر وراء قدرة  Microsoftعلى بناء مثل هذا النظام.
تقدم هذه املنصة العديد من املزايا التي توفر للموظفين وبيئة الشركة للتواصل وعقد االجتماعات ومناقشة املوضوعات املختلفة ،كما يسمح
 Microsoft Teamsللمجموعات أو الفرق باالنضمام عبر عنوان  URLمحدد أو دعوة مرسلة من قبل مسؤول الفريق أو مالكه .تسمح فرق التعليم
للمعلمين بإعداد فرق محددة للفصول ومجتمعات التعلم املهنية ( )PLCsواملوظفين والجميع ،فضمن  Microsoft Teamsيمكن لألعضاء إعداد
القنوات وهذه األلغاز هي مواضيع محادثة تسمح ألعضاء الفريق بالتواصل دون استخدام البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية القصيرة الجماعية
(الرسائل النصية) .يمكن للمستخدمين الرد على املنشورات باستخدام الصور وملفات GIFوالنصوص والروابط ومشاركة امللفات املختلفة ،تتيح
ً
الرسائل املباشرة للمستخدمين وإرسال رسائل خاصة إلى مستخدم معين بدال من مجموعة من األشخاص وتمكين الدردشة بين شخصين ،من خالل
هذه الخدمة يمكن تبادل أنواع مختلفة من امللفات ،وكذلك إنشاء الكثير من القنوات واملجموعات  ،وتحديد كل منها في موضوع معين ،والتحكم في
صالحيات الفريق ،ويتم استخدام  Microsoft Teamsليس فقط في الشركات ولكن ً
أيضا في املدارس واملدارس اإلعدادية واملدارس الثانوية ومجال
التعليم)https://www.arrajol.com/content/140571 ( .
ومن خالل هذه املنصة يمكن للمدرسين نشر املهام لألفراد أو املجموعات الصغيرة أو الفصل بأكمله وفي استخدامهم لنظام املهمات وممارساتهم
لها يمكنهم تعديل املهام لكل فرد في فصولهم الدراسية املتنوعة من أنماط التعلم واألكاديمية ،حيث يمكن للمدرسين استغالل امليزات املتوفرة في
 ،Microsoft Teamsومن هذه املميزات تضمين جدولة االجتماع ومشاركة روابط الدعوة للطلبة لالنضمام إلى االجتماع ،وإجراء مؤتمر الويب،
والتفاعل في مؤتمر الويب ،ومشاركة امللفات أو املستندات ،ومشاركة الشاشة أو سطح املكتب ،والتواصل في مربع الدردشة ،وتغيير دور املشاركين إلى
الحضور أو مقدم ،وتسجيل مؤتمر الويب ،وكذلك تنزيل التسجيل واملواد ،وكذلك بيئة التعلم ،فهي من العوامل املهمة التي تساعد الطلبة في تحقيق
هدف التعلم على النحو األمثل(Allison & Hudson 2020 ( .
ً
ً
وقد توقع تاس ي ( )Tsai, 2018أن  Microsoft Teamsسيكون متاحا ومتوفرا مع نهاية عام ،2020ويتوقع ( )٪41من املؤسسات ستستخدم
ً
مستجيبا من مؤسسات مختلفة بما في ذلك الشركات
 Microsoft Teamsعلى مستوى العالم ،وقد جاءت دراسته االستقصائية التي شملت ()901
الصغيرة واملتوسطة الحجم والشركات ،وجاء املشاركون من مجموعة متنوعة من الصناعات ،إلى جانب التصنيع ،الرعاية الصحية واملؤسسات غير
الربحية والتعليم والحكومة والتمويل هذا البحث محدود إلى حد ما ومع ذلك ،قد وفر البحث التربوي ً
نوعا من البيئة التي يختبرها الطلبة كما تتحول إلى
مكان العمل.
 .1.1الدراسات السابقة:
وقد تناولت العديد من الدراسات البحثية موضوع التعليم اإللكتروني ،وتحدياته ،والتعليم عن بعد واستخدام املنصات التعليمية املختلفة:
• كدراسة روجابي( )RojabI,2020هدفت الدراسة إلى استكشاف تصورات الطلبة للتعلم عبر اإلنترنت عبر  ،Microsoft Teamsتكونت عينة
الدراسة من(ً )28
طالبا في الفصل السادس في الجامعة املفتوحة ،تم جمع البيانات باستخدام االستبيانات للحصول على معلومات حول تصور
طلبة اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية للتعلم عبر اإلنترنت عبر  ، Microsoft Teamsوقد تم توزيع االستبيان على الطلبة من خالل نماذج Google
بعد إجراء جميع املواد في التعلم عبر اإلنترنت ،واعتمد الباحثون املنهج وصفي ،أظهرت نتائج البحث أن التعلم عبر اإلنترنت عبر Microsoft
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ُ Teamsيصنف على أنه ش يء جديد للطلبة ،لكن هذا التفاعل وبيئة التعلم حفز الطلبة على املشاركة في التعلم عبر اإلنترنت ،ونتيجة لذلك
يمكنهم بسهولة فهم املواد التعليمية.
• كما أجرى كل من ليو ؛ شو فان ( )Liu, Chenxi; Xu, Fan, 2020دراسة حللت أربعة أنظمة مؤتمرات فيديو مستخدمة على نطاق واسع Zoom :و
 Skypeو  Microsoft Teamsو  ،WhatsAppباستخدام التعلم اإللكتروني التجريبي كإطار للتحليل ،فحصت هذه الدراسة الخصائص العامة
ً
ً
لألنظمة وامليزات املتعلقة بالتعلم وسهولة االستخدام ،أجري
تحليليا وتم تحليل ميزات النظام فيما يتعلق بتأثيرها على جودة التجربة
تقييما
التعليمية عبر اإلنترنت ،وتوفر نتائج هذا التحليل إرشادات الختيار أنظمة مؤتمرات الفيديو الفعالة لدعم التعلم ،كما يقدمون رؤى حول طرق
استكشاف مناهج التدريس وطرق التدريس للتعليم عن بعد.
• وقام ديباجيوتي ( )Debajyoti, 2020بدراسة هدفت إلى تقييم قابلية االستخدام املتصور لـ  Microsoft Teamsكنظام أساس ي للتعلم عبر
اإلنترنت خالل  COVID-19باستخدام مقياس قابلية استخدام النظام ونموذج قبول التكنولوجيا في الهند ،يتم استخدام Microsoft Teams
كنظام أساس ي مرجعي يتم تقييم قابلية االستخدام املتصورة له لغرض التقييم ،يتم اتباع إستراتيجية مزدوجة باستخدام مقياس قابلية
استخدام النظام ( ،)SUSوهو نهج قائم على التفاعل البشري مع الكمبيوتر ( ،)HCIونموذج قبول التكنولوجيا ( ،)TAMوهو نهج قائم على أنظمة
املعلومات ( .) ISعلى الرغم من أن هاتين األداتين شائعتان في املجاالت الخاصة بهما ،إال أنه لم يتم اعتبارهما في وقت واحد في عمل واحد لغرض
تقييم قابلية االستخدام من خالل القيام بذلك ،وأظهرت النتائج التي تم الحصول عليها من مسح واسع النطاق لطلبة الجامعات التشابه
والتكافؤ بين املنهجيتين ،مع سهولة االستخدام املتصورة ( )PEOUلبناء  TAMالذي يكون له تشابه أكبر مع  ،SUSكما ينظر هذا العمل ً
أيضا في
جانب الفجوة الرقمية (بيئة الهاتف املحمول مقابل بيئة الويب) السائدة بشكل خاص في البلدان النامية مثل الهند ،وما إذا كان لها أي تأثير على
قابلية االستخدام املتصورة .تظهر النتائج أن منصة االستهالك ليس لها أي تأثير على جانب قابلية االستخدام بيئة الويب السائدة بشكل خاص في
البلدان النامية مثل الهند ،وما إذا كان لها أي تأثير على قابلية االستخدام املتصورة.
• كما قام كل من باسيليا وكفافادزه ( )Basilaia; Kvavadze, 2020بدراسة هدفت إلى الوقوف على قدرات الدولة وسكانها ملواصلة عملية التعليم
في املدارس في شكل التعلم عن بعد عبر اإلنترنت ،وتراجع الدراسة املنصات املختلفة املتاحة وتشير إلى تلك التي تم استخدامها من قبل دعم
الحكومة ،مثل اإلنترنت البوابة اإللكترونية ،وفرق  TV Schoolو  Microsoftللمدارس العامة والبدائل مثل  Zoomو  Slackو Google Meet
ومنصة  EduPageالتي يمكن استخدامها للتعليم عبر اإلنترنت والتواصل املباشر وتعطي أمثلة على استخدامها ،قام الباحثون بدراسة حالة،
حيث تم تنفيذ منصة  Google Meetللتعليم عبر اإلنترنت في مدرسة خاصة تضم (ً )950
طالبا ،والتي ُتظهر إحصاءات االستخدام التي تم
إنشاؤها بواسطة النظام لألسبوع األول من عملية التعليم عبر اإلنترنت .تؤكد النتائج أن االنتقال السريع إلى شكل التعليم عبر اإلنترنت قد نجح
وأن الخبرة املكتسبة يمكن استخدامها في املستقبل .يمكن أن تكون الخبرة والدراسات مفيدة للبلدان األخرى التي لم تجد طرق االنتقال بعد .إن
ً
الدرس املستفاد من جائحة  2020سيجبر جيال من القوانين واللوائح واألنظمة والحلول الجديدة للحاالت املستقبلية ،عندما تكون البلدان
ً
استعدادا من اليوم.
والحكومات والسكان أكثر
• وهدفت دراسة مقدادي ( )2020إلى الكشف عن تصورات طلبة املرحلة الثانوية في املدارس الحكومية في األردن استخدام التعليم عن بعد في ظل
ً
أزمة كورونا ومستجداتها ،والتعرف إلى داللة الفروق في تصورات طلبة املرحلة الثانوية عن استخدام التعليم عن بعد في األردن وفقا ملتغير
الجنس ،تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني  2020م ،وقد تم استخدام املنهج الوصفي املسحي ،وتكونت عينة الدراسة من () 167طالب
وطالبة ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة ،أظهرت الدراسة نتائج ايجابية الستخدام التعليم عن بعد في ضوء جائحة كورونا (كوفيد-
 )19املستجد ملتغير الجنس ،وعدم وجود فروق في تقديرات أفراد العينة على متوسطات األداة ككل ،وأوصت الدراسة بإجراء املزيد من الدراسات
واألبحاث على عينات ومراحل مختلفة ،و تقديم الدعم الكافي لوزارة التربية والتعليم حتى تحافظ على استمراريتها وقدراتها على إدارة التعليم عن
بعد ،دعم ملشاريع الوطنية التي تنمي فكرة التعليم عن بعد ،وتعزيز التعاون بينها وبين وزارة التعليم األردنية.
• وهدفت دراسة أحمد ( )2020الوقوف على أهم تحديات التعليم الرقمي في الوطن العربي من خالل رؤية تأصيلية ،في محاولة ملواجهة هذه
التحديات من منطلق فكري أقرب للجذور والخلفيات اإلسالمية لألمة العربية ،استخدم الباحث املنهجين االستقرائي واالستنباطي ملناسبتهما
لطبيعة موضوع الدراسة ،وتمثلت أهم نتائج هذه الورقة في صياغة تحديات في املحور الفكري تركز على النظرة للعلوم الحديثة على أنها فتح من
علم هللا الشامل والذي له مقتضياته ومظانه ،وفي املحور األخالقي هناك تحديات تتعلق باألمانة العلمية ،التقويم ،وبعض الضوابط األخالقية في
التعاطي مع التعليم الرقمي ،والذي يتنزل في منظومة القيم اإلسالمية في مجال التعليم ،وفي املحور املادي يجب أن تكون النظرة شاملة تستوعب
السنن الروحية في الشريعة اإلسالمية .ثم يوص ي الباحث بمواجهة ومعالجة هذه التحديات باستصحاب الرؤى التأصيلية املستندة إلى وحي هللا عز
ً
وجل .وأخيرا يقترح الباحث موضوعات مشابهة ومكملة في بقية القضايا التربوية املعاصرة.
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• وهدفت دراسة املصراتي وضو ( )2020الوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه دمج التعليم اإللكتروني ضمن العملية التعليمية في
ليبيا في ظل األزمات (جائحة كورونا) ،حيث أستخدم املنهج االستقرائي واالستنباطي إلعداد الدراسة ،والذي تناول عرض للمفاهيم النظرية
للتعليم اإللكتروني وكل ما يتعلق به ،باإلضافة إلى عرض ألهم التحديات والصعوبات التي تواجه استخدامه بشكل عام وفي البيئة الليبية خاصة،
ً
وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود التشريعات والقوانين واللوائح الالزمة الستخدام هذه التقنيات وضعف البنية التحتية الالزمة لذلك ،فضال
عن أن واقع تطبيق التعليم اإللكتروني في ليبيا الزال في طور اإلنشاء ،وأوصت الدراسة بضرورة سن التشريعات والقوانين واللوائح من قبل وزارة
التعليم العالي والتي بموجبها يمكن إجراء دراسات املسح الشاملة لتحديد الصعوبات والتحديات التي ستواجه استخدام التعليم اإللكتروني حتى
ً
تتيح للمؤسسات التعليمية دمج التعليم اإللكتروني ضمن مخططاتها املستقبلة وفق رؤية واضحة ومحددة مسبقا.
• أما دراسة حسن وعمي ( )2019فقد هدفت معرفة معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني وسبل معالجتها لدى طلبة الدراسات العليا في كلية التربية
ً
بجامعة واسط العراق البالغ عددهم ( )43طالبا وطالبة ،وقد أجرى الباحثان مقابالت نوعية مع الطلبة ،وتوصلت الدراسة إلى وجود معوقات
تحد من تطبيق التعليم اإللكتروني ،وأوص ى الباحثان بضرورة نشر ثقافة تقنية املعلومات داخل البيئة التعليمية وخارجها ،وتطوير وتدريب
العنصر البشري على استعمال التعليم اإللكتروني ،وتوفير البنية التحتية التي تساهم في بناء التعليم اإللكتروني.
• كما وأجرى الباوي ( )2019دراسة هدفت إلى تقص ي أثر استخدام املنصة التعليمية  classroom googleفي تحصيل طلبة قسم الحاسبات ملادة
ً
 Image processingواتجاهاتهم نحو التعليم اإللكتروني ،وقد طبقت الدراسة على مدى عام دراس ي كامل بواقع يوم واحد أسبوعيا حيث تم
ً
ً
تدريس املجموعة التجريبية املؤلفة من ( )47طالبا باستخدام املنصة التعليمية ،واملجموعة الضابطة املؤلفة من ( )48طالبا بالطريقة التقليدية
استخدم الباحثون أداتين هما اختبار التحصيل ،ومقياس االتجاه نحو التعليم اإللكتروني ،أظهرت النتائج األثر اإليجابي لالستخدام املنصة
التعليمية في تحصيل املجموعة التجريبية واتجاهاتهم نحو التعليم اإللكتروني باملقارنة مع الطريقة التقليدية.
• كما أجرى الزهراني ( )2018دراسة التعرف على أثر اسـتخدام منصـة تعليميـة فـي تنميـة مهـارات التواصـل الرياضـي ككـل لدى طالبات املرحلة
الثانوية في مدينة الباحة ،استخدمت الباحثون املنهج الوصفي والشبه تجريبي ،طبقت الدراسة على عينة تكونت من ( )30طالبة بطريقة قصدية
من مدرسة سبأ بنت سفيان ،استخدمت أدوات الدراسة املالحظة واختيارات مهارات التواصل (القراءة والكتابة والتمثيل الرياض ي) ،أظهرت نتائج
الدراسة أن املنصات التعليمية ساعدت في التغلـب علــى العديــد مــن الصــعوبات داخــل البيئــة الصفية ،أن تنمية مهارات التواصـل الرياض ي مـن
خـالل منصـة تعليميـة إلكترونيـة كـان له أثر واضح بشكل عام.
• وأشار املحمادي ( )2018بدراسته التي هدفت إلى التعرف على درجة استفادة الطالب بجامعة امللك عبد العزيز بمدينة جدة من استخدام نظام
التعليم اإللكتروني ( (MESوالتحديات التي تواجه الطالب بجامعة امللك عبد العزيز بمدينة جدة من استخدام نظام التعليم اإللكتروني وتحسين
تجربة جامعة امللك عبد العزيز في استخدامها نظام التعليم اإللكتروني من وجهة نظر الطالب ،ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع املنهج الوصفي،
ً
ً
وتكونت العينة التي طبقت عليها الدراسة من ( ) 570طالبا ،ومن أعضاء هيئة تدريس( )115عضوا من أعضاء هيئة التدريس وتوصلت الدراسة
إلى أن املتوسط العام لدرجة استفادة الطالب من استخدام نظام التعليم اإللكتروني ( )EMESجاء بدرجة متوسطة ( )86.3بلغ املتوسط العام
لدرجة التحديات التي يواجهها الطالب من استخدام نظام التعليم اإللكتروني ( )04.1بدرجة معوق محتمل.
• كما أجرى القضاة ومقابلة ( )2013دراسة هدفت معرفة أبرز التحديات الخاصة بالتعليم اإللكتروني والتي تواجه أعضاء هيئة التدريس في
ً
الجامعة االردنية ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )113طالبا وطالبة ،وأظهرت النتائج أن الترتيب التنازلي لهذه التحديات :البحث العلمي هو
ً
األبرز ،يليها تحديات تقنيات التعليم اإللكتروني والصعوبات املالية واإلدارية والتقويم والتخطيط وصوال إلى تصميم التعليم اإللكتروني.
• وأجرت أناجرية ( )2011دراسة هدفت إلى معرفة مستوى ممارسة املعلمات للتعليم املدمج وصعوباته التي تواجههن في تدريس مادة الكيمياء
باملدارس الثانوية للبنات بمدينة مكة املكرمة .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي من خالل إعداد استبانة لقياس
درجة توافر التقنيات التعليمية في املدارس الثانوية ،ومستوى ممارسة املعلمات للتعليم املدمج ،والصعوبات التي تحول دون تلك املمارسة ،حيث
تم تطبيق األداة على جميع معلمات ومشرفات الكيمياء باملرحلة الثانوية بمدينة مكة املكرمة والبالغ عددهن ( )97معلمة و( )41مشرفة ،فقد تم
التوصل إلى نتائج عدة ،منها :أن درجة توافر التقنيات التعليمية في املدرسة والتي يمكن استخدامها لتدريس مادة الكيمياء ،جاءت بدرجة
متوسطة ،حيث بلغ املتوسط العام لها  ،1.72أن مستوى ممارسة املعلمات للتعليم املدمج في تدريسهن ملادة الكيمياء ،جاءت بدرجة متوسطة،
حيث بلغ التوسط العام لها  ،2.08أن درجة الصعوبات التي تحول دون ممارسة التعليم املدمج من قبل معلمات الكيمياء ،جاءت بدرجة عالية،
وتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)α=0.05بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول مستوى ممارسة املعلمات للتعليم
املدمج في تدريس مادة الكيمياء باملدارس الثانوية للبنات بمدينة مكة املكرمة وفقا ملتغيرات (طبيعة العمل (مشرفة /معلمة) لصالح املشرفات،
و(عدد سنوات الخدمة) ،و(نوع املدرسة (عادية /مطورة) لصالح من تعمل في مدرسة مطورة ،و(املعرفة املسبقة بالتعليم املدمج (يوجد/ال يوجد)
لصالح الالتي لديهن معرفة مسبقة بالتعليم املدمج ،و(الدورات التدريبية في مجال استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت) لصالح الالتي حصلن على
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دورات تدريبية ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(  ،)α=0.05بين استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول مستوى ممارسة
املعلمات للتعليم املدمج في تدريس مادة الكيمياء باملدارس الثانوية للبنات بمدينة مكة املكرمة وفقا ملتغير املؤهل العلمي (بكالوريوس /دراسات
عليا) ،وقد تم التوصل إلى عدد من التوصيات منها :ضرورة تعزيز وعي معلمات الكيمياء باملرحلة الثانوية بمدينة مكة املكرمة بأهمية ممارسة
التعليم املدمج في عملية التدريس؛ من أجل تحسين عمليتي التعليم والتعلم .تبني إقامة املحاضرات والندوات من قبل مراكز التدريب التربوي
بإدارة التربية والتعليم لتعزيز فكرة استخدام تقنيات التعليم اإللكتروني لدى معلمات الكيمياء باملرحلة الثانوية ،وتقبل فكرة التغيير واالنتقال
من التعليم املعتاد إلى التعليم املدمج.
ً
وتعقيبا على للدراسات السابقة يتبين أنها أظهرت نتائج إيجابية الستخدام املنصات التعليمية ونجاح التعليم عن بعد واستمراره ،كما أن املنصات
ً
التعليمية ساعدت في التغلـب علــى العديــد مــن الصــعوبات داخــل البيئــة الصفية ،وأكدت على أنها تسهم في تنمية مهارات االتصال والتواصل  ،واستنادا
إلى ما خرجت به الدراسات السابقة جاءت هذه الورقة البحثية في منهجها الذي يرتكز على النظرية البنائية في محاولة من الباحثين ملناقشة النهج
البنائي واالجتماعي للتعلم التعاوني مايكروسفت تيمز جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على " صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظر
مديري املدارس بمديرتي( قلقيلية و جنوب نابلس) وسبل مواجهتها
 .2.1مشكلة الدراسة:
في ضوء الوضع الوبائي وفيروس كورونا (كوفيد  ) 19الذي انتشر في العالم بشكل عام ،وفلسطين بشكل خاص ،والذي كان له أكبر األثر على
العملية التعليمية ،وأدى إلى انقطاع الطلبة عن التوجه إلى مدارسهم وجامعاتهم بسبب انتشار هذا الوباء مما دفع بالقيادات التربوية في وزارة التربية
والتعليم إلى التفكير في العودة اآلمنة للمدارس من خالل التفكير ووضع إستراتيجيات التعليم التي تضمن عودتهم اآلمنة وتحد من انتشار الوباء بين
صفوف الطلبة واملعلمين ،وذلك باعتماد التعليم املدمج و(-املزج بين التعليم الوجاهي واإللكتروني) -وشرعت في تدريب املعلمين على كيفية توظيف
املنصات التعليمية ( )Microsoft Teamsوتفعيلها كوسيلة لتوظيف التعليم عن بعد وضمان استمرارية التعليم في حال إغالق املدارس وتزايد انتشار
الوباء ،وتوفر منصة التعلم االفتراضية بنية تحتية تعليمية مستدامة وعالية الجودة تعزز املشاركة والتعاون وقد أكدت الدراسات على تفعيل تلك
املنصات واستخدامها لزيادة تفاعل الطلبة و تحفيزهم على التعليم كدراسة ديباجيوتي ( )Debajyoti.2020والتي هدفت إلى تقييم قابلية االستخدام
املتصور لـ  Microsoft Teamsكنظام أساس ي للتعلم عبر اإلنترنت خالل  COVID-19باستخدام مقياس قابلية استخدام النظام ونموذج قبول
التكنولوجيا في الهند ،يتم استخدام  Microsoft Teamsكنظام أساس ي مرجعي ،كما أظهرت بعض الدراسات السابقة تحديات التعليم اإللكتروني
كدراسة املصراتي وضو( )2020والتي أظهرت عدم وجود التشريعات والقوانين واللوائح الالزمة الستخدام هذه التقنيات وضعف البنية التحتية الالزمة
لذلك ،ودراسة القضاة ومقابلة( )2013والتي كشفت عن تحديات التعليم الجامعي اإللكتروني ،والتي تمثلت بتحديات تقنيات التعليم اإللكتروني
ّ
والصعوبات املالية واإلدارية والتقويم والتخطيط وصوال إلى تصميم التعليم اإللكتروني ،واستنادا إلى أهمية استمرارية التعليم اإللكتروني باستخدام
ُ
املنصات التعليمية وتطبيق( )Microsoft Teamsفي ظل تحديات العصر والظروف التي يعيشها العالم بشكل عام ،وفلسطين بشكل خاص ،وانطالقا
من نتائج الدراسات السابقة التي أوصت باستمرارية التعليم اإللكتروني وفق العالم االفتراض ي وفعالية املنصات التعليمية جاءت هذه الدراسة للوقوف
والتعرف على صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظر مديري املدارس بمديرتي ( قلقيلية و جنوب نابلس) وسبل مواجهتها والتعرف إلى
سبل مواجهة تلك الصعوبات.
 .3.1أهداف الدراسة:
سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 .1التعرف إلى " صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظر مديري املدارس بمديرتي ( قلقيلية و جنوب نابلس) وسبل مواجهتها؟
 .2التعرف إلى " صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظر مديري املدارس بمديرتي (قلقيلية و جنوب نابلس) تعزى ملتغيرات الدراسة
(الجنس  ،واملؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة ،واملديرية)؟
 .3التعرف إلى سبل مواجهة تلك الصعوبات الستخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظر مديري املدارس بمديرتي( قلقيلية و جنوب نابلس)؟
 .4.1أسئلة الدراسة:
تتمحور الدراسة الحالية في اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظر مديري املدارس بمديرتي( قلقيلية و جنوب نابلس)؟
 .2هل يوجد اختالف في صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظر مديري املدارس بمديرتي( قلقيلية و جنوب نابلس) باختالف متغيرات
الدراسة ( الجنس  ،واملؤهل العلمي  ،وسنوات الخبرة ،املديرية)؟
 .3ما سبل مواجهة تلك " الصعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظر مديري املدارس بمديرتي( قلقيلية و جنوب نابلس)؟
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 .5.1فرض الدراسة:
سعت الدراسة الحالية إلى فحص الفرضية الصفرية اآلتية:
• ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) α=0.05بين متوسطات استجابات املديرين في صعوبات استخدام برنامج "التيمز"
تعزى ملتغيرات الدراسة ( :الجنس ،واملؤهل العلمي  ،وسنوات الخبرة ،واملديرية) بمديرتي قلقيلية وجنوب نابلس.
 .6.1أهمية الدراسة:
تكتسب هذه الدراسة أهميتها البحثية فيما تقدمه للباحثين والتربويين من مادة علمية حول منصة ( ،)Microsoft Teamsوالوقوف على
صعوبات تطبيق البرنامج ،وأهم التحديات التي تحول دون نجاح تطبيقه ،كما أنها تسلط الضوء على أهمية استمرارية التعليم ملواجهة الظروف الراهنة
وجائحة كورونا والتغلب على الصعوبات وتفعيل التعليم اإللكتروني واملنصات التعليمية وعدم االستسالم ألي ظرف كان والتوقف عن التعليم ،كما تبرز
أهميتها في كونها تعد من الدراسات األوائل في فلسطين -حسب علم الباحثين -التي تناولت صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظر مديري
املدارس بمديرتي (قلقيلية و جنوب نابلس) وسبل مواجهتها وتكتسب هذه الدراسة أهميتها التطبيقية من خالل ما سترفعه من توصيات تفيد القائمين
على العملية التعليمية بالوقوف على الصعوبات والعمل على تذييلها ومعالجة مشكالت البرنامج املتعلقة بسرعة اإلنترنت في املدارس ،والتعاقد مع
الشركات املزودة لتخفيض أسعار حزم اإلنترنت للمعلمين والطلبة في سبيل تمكينهم من تطبيق البرنامج ( ،)Microsoft Teamsوتحقيق أهداف املنهاج
التعليمي بطريقة مشوقة في ظل متطلبات القرن الحادي والعشرين ،كما ستمكن القادة التربويين على األخذ باألسباب والتي تحول دون توظيف برنامج
مايكروسفت تيمز ،وحل املشكالت التي تواجه املعلمين في توظيفه واستخدام البرامج التعليمية اإللكترونية األخرى.
 .7.1حدود الدراسة:
تحددت الدراسة الحالية بموضوعها املتمثل ب صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظر مديري املدارس بمديرتي (قلقيلية وجنوب
ً
ً
نابلس)،وبعينتها املكونة من ( )115مديرا ومديرة تم اختيارهم بشكل عشوائي ،و مقابلة مع ( )15من مديري املدارس بمديرتي (قلقيلية وجنوب نابلس)،
وبأدواتها املتمثلة في مقياس الصعوبات املتعلقة باملوارد البشرية ،والصعوبات املتعلقة باملوارد التقنية ،والصعوبات املتعلقة باألمور الفنية ،وسبل
مواجهة تلك الصعوبات ،وباألساليب النوعية واإلحصائية املستخدمة في تحليل نتائج الدراسة.
 .8.1مصطلحات الدراسة:
• برنامج التيمز  :وهو نظام جمع كل األدوات التي تحتاجها في مكتبك في مكان واحد وفي مكان منهي متكامل وآمن ،بما في ذلك الدردشة ،واالتصاالت
املباشرة ،واالجتماعات ،وإدارة امللفات ،وتتبع املهام ،ومشاركة املحتوى واإلنتاج ،وغيرها من األدوات والتطبيقات التي يمكن إضافتها بسهولة
(سرحان.)2020،
ويعرفه الباحثون إجرائيا :بأنه املنصة التعليمية اإللكترونية التي تم اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لتفعيل التعليم
اإللكتروني وإستراتيجية التعليم عن بعد والوقوف على صعوبات تطبيق هذه البرنامج من خالل استجابات املبحوثين على أداة الدراسة املتمثلة في
االستبانة في املدارس الحكومية االساسية بمديرتي قلقيلية وجنوب نابلس.
• الصعوبات ويعرفها الباحثون إجرائيا بأنها :مجموعة من املعوقات أو املشكالت الفنية واملادية واإلدارية التي تحول دون استخدام املعلم لبرنامج
التيمز في العملية التعليمية.
• مديرية قلقيلية :إحدى مديريات التربية والتعليم الواقعة في شمال الضفة الغربية ،والتي شملتها الدراسة كحدود مكانية.
• مديرية جنوب نابلس :إحدى مديريات التربية والتعليم الواقعة في شمال الضفة الغربية ،والتي شملتها الدراسة كحدود مكانية.
.2

الطريقة واإلجراءات:

 .1.2منهجية الدراسة:
استخدمت الدراسة أسلوب الدمج بين املنهج الوصفي بصورته التحليلية املتمثلة بجمع البيانات وتحليلها ،واملنهج النوعي من خالل االستماع إلى
آراء املبحوثين ،ووصفها ،وحساب التكرارات ،والنسب املئوية لها ،وقد تناول موضوع الدراسة" صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظر
مديري املدارس بمديرتي( قلقيلية و جنوب نابلس) وسبل مواجهتها ".
 .2.2مجتمع الدراسة:
ً
تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري املدارس  ،والبالغ عددهم ( )162مديرا ومديرة في املدارس بمديرتي (قلقيلية و جنوب نابلس).
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 .3.2عينة الدراسة:
ً
ً
تكونت عينة الدراسة من ( )115مديرا ومديرة تم اختيارهم بشكل عشوائي ،والجدول ( )1يبين توزيع عينة الدراسة من مديري ومديرات املدارس
ً
وفقا ملتغيرات الدراسة كما هو في الجدول ()1
جدول ( :)1توزيع عينة الدراسة من املعلمين واملعلمات وفقا ملتغيرات الدراسة
مستويات املتغير

املتغير
الجنس

العدد

النسبة املئوية %

59

51.3

أنثى

56

48.7

115

100.0

83

72.2

ذكر

سنوات الخدمة

املديرية

املجموع
بكالوريوس
ماجستير فأعلى
املجموع
اقل من  5سنوات
من  10-5سنوات
أكثر من  10سنوات
املجموع

89

77.4

115

100.0

جنوب نابلس

59

51.3

قلقيلية

56

48.7

املجموع

115

100.0

32

27.8

115

100.0

8

7.0

18

15.7

كما ّ
تم إجراء مقابلة مع ( )15من مديري املدارس بمديرتي (قلقيلية وجنوب نابلس) بهدف سبل مواجهة تلك الصعوبات التي تواجه املعلمين في
استخدام برنامج التيمز .
 .4.2أداة الدراسة:
استخدمت الدراسة األداة واملقاييس اآلتية:
أوال :أداة االستبانة لفحص صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظر مديري املدارس بمديرتي (قلقيلية و جنوب نابلس).
ً
وصف املقياس :تم إعداد املقياس إلكترونيا بعد الرجوع لألدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة ،وتكون املقياس في صورته النهائية من ()23
فقرة بعد التحكيم ،موزعة على ثالثة مجاالت ،وهي:
• الصعوبات املتعلقة باملوارد البشرية :وتشتمل على الفقرات (.)10-1
• الصعوبات املتعلقة باملوارد التقنية :وتشتمل على الفقرات (.)17-11
• الصعوبات املتعلقة باألمور الفنية :وتشتمل على الفقرات (.)23-18
وقد َّ
تم تصميم املقياس ً
بناء على مقياس ليكرت الخماس ي والذي يبدأ بموافق بشدة ( )5درجات ،وموافق ( )4درجات ،ومحايد ( )3درجات،
ً
وأعارض(درجتان) ،وأخيرا أعارض بشدة ( )1درجة واحدة ،وفي املقابل تم إعطاء فقرات مجال (صعوبات استخدام برنامج التيمز) درجات يبدأ بالدرجة
أوافق بشدة ،وتعطى ( )1درجة واحدة ،ثم أوافق ،وتعطى ( )2درجتان ،ثم محايد ،وتعطى ( )3درجات ،ومعارض ،وتعطى ( )4درجات ،ثم معارض بشدة،
وتعطى ( )5درجات ،وذلك الستبعاد تأثيرها العكس ي على الدرجة الكلية.
صدق املقياس(األداة)  :تم التحقق من صدق املقياس بالطرق اآلتية:
• صدق املحكمين :تم عرض املقياس على ( )5من أساتذة الجامعات من قسم املناهج واإلدارة التربوية من كليات التربية في الجامعات الفلسطينية،
ً
مناسبا ،وقد اتفق املحكمون على إضافة تعديل بعض الفقرات ،فيما اتفقوا على
وذلك للحكم على مدى صالحيته للتطبيق ،وتعديل ما يرونه
ً
صالحية باقي الفقرات للتطبيق ،وبذلك أصبح املقياس بصورته النهائية مكونا من ( )23فقرة.
• الصدق البنائي :تم تطبيق القائمة على عينة استطالعية عددها ( )30من املديرين من خارج عينة الدراسة ،وتم إيجاد معامالت االرتباط بين
الدرجة الكلية لكل مجال مع الدرجة الكلية لصعوبات استخدام برنامج التيمز ،والجدول ( )2يوضح ذلك.
جدول( :)2معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للمجال مع الدرجة الكلية لصعوبات استخدام برنامج التيمز
معامل االرتباط

قيمة الداللة

الصعوبات املتعلقة باملوارد البشرية.

**0.834

0.00

املجال
الصعوبات املتعلقة باملوارد التقنية

**0.805

0.00

الصعوبات املتعلقة باألمور الفنية

**0.855

0.00
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يتضح من الجدول ( )2أن معامالت االرتباط مرتفعة ودالة ،مما يؤكد على صدق املقياس ،وصالحيته للتطبيق.
ثبات املقياس (األداة) :للتحقق من مدى ثبات املقياس ،تم حساب ثبات املقياس باستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا ،وكانت قيم الثبات كما هي
موضحة في الجدول (.)3
جدول( :)3يبين الجدول معامل الثبات للدرجة الكلية وأبعاد مقياس صعوبات استخدام برنامج التيمز
رقم املجال

املجال

معامل الثبات

األول

الصعوبات املتعلقة باملوارد البشرية.

0.743

الثاني

الصعوبات املتعلقة باملوارد التقنية

0.797

الثالث

الصعوبات املتعلقة باألمور الفنية

0.725

معامل الثبات الكلي ملحور االستبانة

0.886

يتضح من الجدول (َّ )3أن معامالت الثبات ملجاالت املقياس ملحور صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظر مديري املدارس بمديرتي
(قلقيلية و جنوب نابلس) .تراوحت بين ( ،)0.797 -0.725ومعامل الثبات الكلي لالستبانة ( )0.886وجميعها معامالت ثبات عالية تؤكد على صالحية
املقياس للتطبيق
ثانيا :املقابلة:
اعتمد الباحثون املقابلة شبه املنتظمة ،وتكونت من سؤال مفتوح لتحقيق أهداف الدراسة وجمع املعلومات ،وتدعم كل ما ورد في االستبانة من
وجهة نظر مديري املدارس بمديرتي (قلقيلية و جنوب نابلس) .
صدق املقياس:
تم التحقق من الصدق الظاهري للمقياس من خالل عرض سؤال املقابلة على بعض محكمي االستبانة من هيئة أعضاء التدريس في جامعة
النجاح الوطنية والجامعة العربية األمريكيةَّ ،
وتم تعديل الصياغة ً
بناء على آرائهم ،وبذلك يكون قد تحقق الصدق الظاهري ألداة املقابلة.
.3

نتائج أسئلة الدراسة:

 .1.3إجابة السؤال األول :ينص السؤال األول على ":ما صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظر مديري املدارس بمديرتي (قلقيلية
وجنوب نابلس) ؟
ولإلجابة عن السؤال السابق ،تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات لصعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظر مديري
املدارس بمديرتي (قلقيلية و جنوب نابلس) ،والجدول ( )4يوضح ذلك .
َّ
الحسابية واالنحر افات لصعوبات استخدام برنامج "التيمز( ن=)115
جدول ( :)4املتوسطات
املتوسط
الحسابي

االنحراف املعياري

الدرجة

الصعوبات املتعلقة باملوارد البشرية.

4.12

0.45

مرتفعة

%82.4

الصعوبات املتعلقة باملوارد التقنية

4.05

0.60

مرتفعة

%81

الصعوبات املتعلقة باألمور الفنية

3.84

0.57

مرتفعة

%76.8

الدرجة الكلية

4.00

0.47

مرتفعة

%80

املجال

ن=115

النسبة املئوية

يتضح من نتائج الجدول ( )4أن صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظر مديري املدارس بمديرتي( قلقيلية و جنوب نابلس) جاءت
بدرجة مرتفعة؛ حيث بلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية ( ،)4.00وبنسبة مئوية قدرها ( )%80من املديرين ،كما جاء متوسط استجابات املديرين في
املجاالت (الصعوبات املتعلقة باملوارد البشرية ،والصعوبات املتعلقة باملوارد التقنية ،والصعوبات املتعلقة باألمور الفنية) مرتفعة ،وهي نتائج حقيقية
للمجال ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة املحمادي ( )2018والتي أظهرت أن نسبة املعوقات التي تعيق التعليم اإللكتروني ومدى استفادة طلبة
جامعة امللك بن عبد العزيز بجدة كانت كبيرة بنسبة (.)%86,3
 .2.3إجابة السؤال الثاني :والفرض الخاص به :والذي ينص على "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطات
استجابات املديرين في صعوبات استخدام برنامج "التيمز" تعزى ملتغيرات الدراسة (الجنس ،واملؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة ،املديرية).
ولفحص الفرض السابق استخدمت الدراسة اختبار "ت" ملجموعتين مستقلتين ،واستخدام اختبار كروسكال واليس ،Kruskal Wallis Test
للكشف عن داللة الفروق في صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظر مديري املدارس بمديرتي (قلقيلية وجنوب نابلس في ضوء متغير
سنوات الخبرة ،وقد تم عرض نتائج كل متغير على حدة على النحو التالي:
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• النتائج املتعلقة بمتغير الجنس:
تم استخدام اختبار "ت" ملجموعتين مستقلتين للكشف عن داللة الفروق في صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظر مديري املدارس
بمديرتي( قلقيلية و جنوب نابلس في ضوء متغير الجنس (ذكر،أنثى) .وكانت النتائج كما هي موضحة في جدول (.)5
جدول ( :)5داللة الفروق في صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظر مديري املدارس بمديرتي( قلقيلية و جنوب نابلس في ضوء تبعا ملتغير الجنس.
قيمة (ت)

الداللة االحصائية

املجال

أنثى ( ن =)56

ذكر( ن=)59
املتوسط

االنحراف

املتوسط

االنحراف

الصعوبات املتعلقة باملوارد البشرية.
الصعوبات املتعلقة باملوارد التقنية

4.03

0.47

4.22

0.41

2.258

*0.02

3.83

0.62

4.28

0.49

4.318

*0.00

الصعوبات املتعلقة باألمور الفنية

3.73

0.57

3.96

0.56

2.174

*0.03

الدرجة الكلية

3.86

0.47

4.15

0.42

3.461

*0.00

ً
يتضح من نتائج جدول( )5وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) (α=0.05بين متوسطات استجابات املديرين نحو صعوبات استخدام
برنامج "التيمز" بمديرتي (قلقيلية وجنوب نابلس تعزى ملتغير الجنس واملجاالت (الصعوبات املتعلقة باملوارد البشرية ،الصعوبات املتعلقة باملوارد
التقنية ،الصعوبات املتعلقة باألمور الفنية) والدرجة الكلية وكانت الفروق لصالح االناث ،واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة مقدادي ()2020
ً
والتي لم تظهر فروق دالة إحصائيا تعزى إلى متغير الجنس ،واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة مقدادي ( )2020والتي لم تظهر فروق دالة
ً
إحصائيا تعزى إلى متغير الجنس.
ويعزو الباحثون هذه النتيجة إلى أن املعلمات يواجهن صعوبات في تطبيقهن إلستراتيجية التعليم عن بعد عبر التيمز؛ وذلك لكثرة األعباء امللقاة
على عاتقهن من مسؤوليات كبيرة بالبيت تتعلق بمتابعة تدريس أبنائهن الجالسين في البيت للتعلم عن بعد ،وتدبير أمور البيت االعتيادية ،وبعضهن
لديهن أطفال لم يتجاوزا عمر السنة بحاجة إلى رعاية ،والبعض منهن ال يملكن الوقت الكافي ملتابعة أبنائهن ،وإعطاء الدروس املحوسبة عبر شبكة
اإلنترنت من خالل املنصة التعليمية (التيمز) ،وأعباء البيت امللقاة على عاتقهن من ترتيب وتنظيف وطهو ،وتلبية احتياجات أسرهن ،فهن يشعرن أن
التعليم عن بعد مرهق لهن ،ويشعرن بحجم الضغوط التي تقع عليهن وعلى أبنائهن ،في حين أن املعلمين الذكور ال يجدون نفس الصعوبات وبعضهم
يتوجه إلى املدرسة لتنفيذ حصته عبر التيمز بسهولة.
• النتائج املتعلقة بمتغير املؤهل العلمي:
تم استخدام اختبار "ت" ملجموعتين مستقلتين للكشف عن داللة الفروق في صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظر مديري املدارس
بمديرتي (قلقيلية وجنوب نابلس في ضوء متغير املؤهل العلمي (بكالوريوس ،دراسات عليا (ماجستير ،دكتوراه) .وكانت النتائج كما هي موضحة في جدول
(.)6
جدول ( :)6داللة الفروق في صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظر مديري املدارس بمديرتي( قلقيلية و جنوب نابلس في ضوء تبعا ملتغير املؤهل العلمي
قيمة (ت)

الداللة االحصائية

املجال

بكالوريوس ( ن=)83

دراسات عليا ( ن =)32

املتوسط

االنحراف

املتوسط

االنحراف

الصعوبات املتعلقة باملوارد البشرية.

4.13

0.46

4.10

0.45

0.378

0.70

الصعوبات املتعلقة باملوارد التقنية

4.07

0.57

4.01

0.69

0.451

0.65

الصعوبات املتعلقة باألمور الفنية

3.85

0.58

3.82

0.54

0.210

0.83

الدرجة الكلية

4.02

0.46

3.98

0.49

0.401

0.69

يتضح من نتائج جدول( )6عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α=0.05بين متوسطات استجابات افراد العينة في جميع
املجاالت (األول والثاني والثالث ) والدرجة الكلية تعزى ملتغير املؤهل العلمي ،واتفقت مع دراسة أناجرية ( )2011في عدم وجود فروق دالة إحصائيا ًتبعا
ملتغير املؤهل العلمي.
ويعزو الباحثون هذه النتيجة أن املؤهل العلمي ال يؤثر في صعوبات تطبيق برنامج التيميز فهو برنامج جديد وقامت الوزارة بشرائه وتم اعتماده
كبرنامج للتعلم عن بعد ،ولذلك فجميع املعلمين سواء من حملة الدبلوم ،أو البكالوريوس ،أو الدراسات العليا واجهوا صعوبات في بداية تطبيقه ومنهم
من أتقن ومنهم ما زال غير متمكن من تطبيقه بصورة جيدة وبحاجة إلى مزيد من التدريب والتمكين ،فاملؤهل العلمي ليس محك إلتقان توظيف
البرمجيات واملنصات التعليمية اإللكترونية بقد ما يتطلب األمر املمارسة ،والتدريب ،والقدرة على استخدام الحاسوب وتطبيقاته ،فقد نجد معلمين من
حملة الدبلوم متمكنين في هذا املجال ،وقد نجد معلمين من حملة املاجستير وال يملكون نفس املهارات واإلمكانيات.
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• النتائج املتعلقة بمتغير سنوات الخبرة:
تم استخدام اختبار كروسكال واليس  ،Kruskal Wallis Testللكشف عن داللة الفروق في صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظر
مديري املدارس بمديرتي( قلقيلية و جنوب نابلس في ضوء متغير سنوات الخبرة) ،وكانت النتائج كما هي موضحة في جدول ()7
جدول ( )7يوضح نتائج اختباركروسكال واليس لداللة الفروق في الدرجة الكلية ومجاالت صعوبات استخدام برنامج التيمز التي تعزى ملتغيرسنوات الخبرة
متوسط الرتب

مستوى املعنوية
0.32

املجاالت

سنوات الخبرة

العدد

الصعوبات املتعلقة باملوارد
البشرية.

أقل من  5سنوات
من 10-5سنوات

8

40.94

18

59.28

الصعوبات املتعلقة باملوارد
التقنية

الصعوبات املتعلقة باألمور
الفنية

الدرجة الكلية

أكثر من  10سنوات

89

املجموع

115

أقل من  5سنوات

8

60.13

من 10-5سنوات

18

60.75

أكثر من  10سنوات

89

57.25

59.28

املجموع

115

أقل من  5سنوات
من 10-5سنوات

8

42.56

18

51.50

أكثر من  10سنوات

89

60.70

املجموع

115

أقل من  5سنوات
من 10-5سنوات

8

46.56

18

58.03

أكثرمن  10سنوات

89

59.02

املجموع

115

0.90

0.22

0.59

يتضح من الجدول ( )7عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α=0.05بين صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات
نظر مديري املدارس بمديرتي (قلقيلية وجنوب نابلس تعزى ملتغير سنوات الخبرة في مجاالت (الصعوبات املتعلقة باملوارد البشرية ،والصعوبات املتعلقة
باملوارد التقنية ،والصعوبات املتعلقة باألمور الفنية ،والدرجة الكلية) ،واختلفت هده الدراسة ،واختلفت هده الدراسة مع دراسة أناجرية ( )2011في
وجود فروق دالة إحصائية تعزى ملتغير سنوات الخدمة .
ويعزو الباحثون هذه النتيجة إلى أن توظيف التقنيات وبرامج الحاسوب ،واستخدام برنامج التيمز يتطلب مهارات تكنولوجية ،وقدرة على
استخدام الحاسوب وتطبيقاته املختلفة ،وليس لسنوات الخدمة تأثير في ذلك ،وعليه ومن خالل املشاهدات الحية يتبين أن كثير من املعلمين كبار
السن واجهوا صعوبات في توظيف إستراتيجية التعلم عن بعد عبر منصة التيمز ،فهم ال يملكون مهارات القرن الحادي والعشرين وأهمها تكنولوجيا
املعلومات ،ويعتبرون التعليم الوجاهي أفضل ،كما أن هذه البرامج حديثة واملعلمين الجدد ربما أكثر كفاءة في توظيف التقنيات خاصة أن التعليم قبل
ً
جائحة كورونا كان وجاهيا ،ولذلك فسنوات الخبرة ال توثر في تطبيق برنامج التيمز أو صعوباته بقدر ما تؤثر الكفاءة ،واملهارات ،واملمارسة.
• النتائج املتعلقة بمتغير املديرية:
تم استخدام اختبار "ت" ملجموعتين مستقلتين للكشف عن داللة الفروق في صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظر مديري املدارس
بمديرتي (قلقيلية وجنوب نابلس في ضوء متغير املديرية (جنوب نابلس ،قلقيلية) ،وكانت النتائج كما هي موضحة في جدول ()8
جدول ( :)8داللة الفروق في صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظر مديري املدارس بمديرتي( قلقيلية وجنوب نابلس) في ضوء تبعا ملتغير املديرية
قيمة (ت)

الداللة االحصائية

املجاالت

جنوب نابلس ( ن=)59
االنحراف

املتوسط

االنحراف

الصعوبات املتعلقة باملوارد البشرية.
الصعوبات املتعلقة باملوارد التقنية

4.24

0.40

4.00

0.47

2.978

*0.00

4.19

0.54

3.90

0.63

2.677

*0.00

الصعوبات املتعلقة باألمور الفنية

3.90

0.59

3.78

0.55

1.102

0.27

الدرجة الكلية

4.11

0.45

3.89

0.47

2.553

*0.01

املتوسط

قلقيلية ( ن =)56

يتضح من نتائج جدول ( )8عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α=0.05بين صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من
وجهات نظر مديري املدارس بمديرتي (قلقيلية وجنوب نابلس) تعزى ملتغير املديرية في مجال (الصعوبات املتعلقة باألمور الفنية) ،بينما يوجد فروق ذات
داللة احصائية بين متوسطات استجابتهم في املجال األول (الصعوبات املتعلقة باملوارد البشرية) واملجال الثاني (الصعوبات املتعلقة باملوارد التقنية)،
والدرجة الكلية لصالح مديرية جنوب نابلس.
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ويعزو الباحثون هذه النتيجة إلى أن استجابات مديري املدارس الحكومية بمديرية جنوب نابلس تبين أن عدد املستجيبين ال يؤثر في الصعوبات
بقد التدريب واملؤهل العلمي ،ولذلك ظهرت الفروقات اإلحصائية في مجالي الصعوبات املتعلقة باملوارد البشرية ،والتي تتطلب اإلعداد والتأهيل
والتدريب ،والصعوبات املتعلقة باملوارد التقنية ،والتي تتطلب توفير أجهزة الحاسوب بين متناول املعلمين والطلبة ،وتوفير شبكة إنترنت ذات سرعة
عالية ،ومن ناحية أخرى ،وباإلضافة إلى ذلك فلم تخضع مديرية قلقيلية للتعلم عن بعد إال منذ فترة قليلة سابقة ،بينما بعض املديريات وبسبب انتشار
الفيروس في كثير من مدارسهن لجأت إلى التحول بالتعليم عن بعد.
 .3.3نتائج السؤال الثالث من الدراسة ،والذي ينص على :ما سبل مواجهة تلك " الصعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظر مديري
املدارس بمديرتي( قلقيلية و جنوب نابلس) ؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم إجراء مقابالت عبر برنامج الزووم مع مديري املدارس بمديرتي جنوب نابلس وقلقيلية والبالغ عددهم ( )15وكانت
املقابلة شبه منتظمة وجاءت استجاباتهم على السؤال الثالث كما يلي:
اتفق (م ،1وم ،2وم ،3وم ،4وم ،5وم ،6وم ،9وم ،10وم ،11وم ،12وم ،13وم )15على ضرورة توفير أجهزة الالب توب للمعلمين ،والتابلت للطلبة
لتمكينهم من الحصص املحوسبة عبر التيمز ،واتفق كل من (م ،1وم ،2وم ،3وم ،5وم ،6وم ،10وم ،12وم )15على ضورة تدريب املعلمين والطلبة
وأولياء األمور على برنامج التيمز ،واتفق كل من ( م ،1وم ،3وم ،4وم ،10وم ،11وم ،13وم )14على ضرورة تقليل عدد الحصص على برنامج التيمز
واالقتصار على املواد األساسية) ،واتفق (م ،1وم ،2وم ،3وم ،4وم ،5وم ،9وم )11على زيادة سرعة اإلنترنت بالتنسيق مع الجهات املزودة والداعمة،
واتفق كل من ( م ،4وم،5وم )10على تأمين حسابات املعلمين والطلبة من االختراق ،واتفق (م ،2وم ،5وم ،8وم )15على ضرورة إلزام املعلمين والطلبة
بالحصص عبر التيمز وتفعيل سجل الحضور والغياب ،واتفق (م ،1وم )9على إعداد املنهاج وفق التعليم اإللكتروني ،واتفق كل من (م ،9وم )10على
العودة على التعليم الوجاهي ،واتفق (م ،10وم )12على تخفيف عبء املتابعة والرقابة على املعلمين أثناء تفعيل الحصص عبر التيمز ،وأشار(م )14على
ضرورة قناة اليوتيوب التعليمية ،بينما أشار(م )15على ضرورة تثقيف األهالي ببرنامج التيمز ،وطالب (م )8بمكافأة املعلمين املتميزين في حصصهم عبر
التيمز ،والجدول ( )9يبين التكرارات والنسب املئوية الستجابات املديرين على السؤال الثالث.
الرقم
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

جدول( )9التكرارات والنسب املئوية الستجابات املديرين على السؤال الثالث
التكرار
النص
12
ضرورة توفير أجهزة الالب توب للمعلمين ،والتابلت للطلبة لتمكينهم من الحصص املحوسبة
عبر التيمز.
8
ضرورة تدريب املعلمين والطلبة وأولياء األمور على برنامج التيمز
7
ضرورة تقليل عدد الحصص على برنامج التيمز واالقتصار على املواد األساس ي.
7
زيادة سرعة اإلنترنت بالتنسيق مع الجهات املزودة والداعمة
4
الحضور
والغياب
ضرورة إلزام املعلمين والطلبة بالحصص عبر التيمز وتفعيل سجل
3
تأمين حسابات املعلمين والطلبة من االختراق
2
إعداد املنهاج وفق التعليم اإللكتروني
2
العودة على التعليم الوجاهي
2
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النسب املئوية
%80

%53
%47
%47
%27
%20
%13
%13
%13
%7
%7
%7

يتضح من التكرارات والنسب املئوية في الجدول ( )9أن أعلى التكرارات كانت( )12وبنسبة مئوية ( )%80وكانت مع ضرورة توفير أجهزة الالب توب
للمعلمين ،والتابلت للطلبة لتمكينهم من الحصص املحوسبة عبر التيمز ،يليها ( )8تكرارات وبنسب مئوية ( )%53وكانت مع ضرورة تدريب املعلمين
والطلبة وأولياء األمور على برنامج التيمز ،ويليها تكرار( )7وبنسبة مئوية ( )%47وكانت مع الفقرتين ضرورة تقليل عدد الحصص على برنامج التيمز
واالقتصار على املواد األساس ي ،وزيادة سرعة اإلنترنت بالتنسيق مع الجهات املزودة والداعمة.
ً
ويعزو الباحثون هذه النتيجة إلى أن إستراتيجيات التعليم عن بعد إستراتيجية طارئة في ظل جائحة كورونا ،فقد كان التعليم وجاهيا ،وبالتالي فإن
قرار الوزارة بتطبيق إستراتيجية التعليم عن بعد يتطلب جاهزية التعليم لذلك فغالبية املعلمين يفتقرون إلى الخبرة الكافية ببرامج الحاسوب وأساسيته
وكذلك الحال بالنسبة لغالبية الطلبة وأولياء األمور ،إضافة إلى أن تطبيق برنامج التيمز يتطلب توافر أجهزة الالب توب أو الكمبيوتر أو حتى الهواتف
الذكية بين يدي الطلبة وأولياء األمور واملعلمين ،وهذا بحد ذاته يصعب توفيره خاصة أن متوسط عدد أفراد األسرة الفلسطينية على األغلب ما بين (-4
 )6أطفال وهذا يعني أن األسرة الواحدة تحتاج على األقل توافر  3أجهزة وبعض األسر ال تملك املال لشراء جهاز واحد ،ومن ناحية أخرى فتطبيق
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برنامج التيمز يحتاج إلى سرعة إنترنت عالية ،ولكن بعض األسر ال تقدر في ظل جائحة كورونا بسبب األوضاع االقتصادية من دفع تكاليف اإلنترنت
ً
خاصة أن البرنامج يحتاج إلى مساحة كبيرة وسرعة عالية مكلفة ماديا.
 .4.3توصيات الدراسة:
• تعاقد الوزارة مع املؤسسات الداعمة لتوفير أجهزة الحاسوب للمعلمين والطلبة بأقل األسعار والتكلفة.
• التنسيق مع شركة االتصاالت والشركات املزودة لإلنترنت بزيادة سرعة اإلنترنت للمعلمين وأولياء األمور بأسعار معقولة.
• عقد الورش التدريبية للمعلمين والطلبة وأولياء األمور على تطبيق برنامج التيمز.
• تفعيل القناة التعليمية عبر فضائية فلسطين واليوتيوب.
• إعداد مناهج تعليمية تتوافق مع متطلبات التعليم اإللكتروني.
• دمج التعليم اإللكتروني مع التعليم الوجاهي.
 .5.3مقترحات الدراسة:
• إجراء دراسات بحثية في مديريات مختلفة في فلسطين للوقوف على معوقات تطبيق برنامج التيمز.
• تطوير إستراتيجية تقويم األداء للمعلمين والطلبة بما يتوافق مع التعليم اإللكتروني.
• إعداد رزم إلكترونية للمنهاج لتوزيعها على الطلبة.
• تفعيل اإلعالم التربوي حول دواعي تفعيل إستراتيجية التعليم عن بعد.
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Abstract: The study aimed to know the difficulties of using Teams program from the views of school principals in
Qalqilya and South Nablus administrators, The study was used to merge between the analytical descriptive approach
and the qualitative approach, The study community may be from all (162) school principals and director from Qalqilya
and South Nablus, The indiscriminate sample (115) director, the results showed that the difficulties of using the
Teams program from the views of school principals in Qalqilya and Southern Nablus came high and an average of
(4.00) and statistical differences at the level of significance (α=0.05) Among the averages of managers responses to
the difficulties of using the Thames program in Qalqilya and south of Nablus are attributed to gender, female benefit,
and lack of differences for vengeance years’ experience, scientific and managers in the field of technical matters, while
there are differences in the first field (difficulties in the first field) Human resources and second domain (technical
resource difficulties) and the overall degree, and the Directorate of South Nablus, and ways to confront these
difficulties were the most important provision of laptops B for teachers, and tablets for students to enable them to
comply with computerized quotas ,and recommended the Ministry contracting with supporting institutions to provide
computer organs of teachers and students, holding training workshops and suggested research studies in various
directorates in Palestine.

Keywords: teams Program; Difficulties; Directorate of South Nablus; Qalqiliya Directorate.

References:
1. 'bd Alhmyd, Mhmd Zydan (2007). Alt'lym Alelktrwny, Mjlh Mrkz Albhwth Fy Aladab Wal'lwm Altrbwyh: Al'dd(8), Klyt
Alm'lmyn Balbahh.
2. 'myrh, Jwydh ؛Trshwn, 'thman' ؛lyan, 'ly (2019). Khsa's Wahdaf Alt'lym 'n B'd Walt'lym Alelktrwny- Drash Mqarnh 'n
Tjarb B'd Aldwl Al'rbyh. Almjlh Al'rbyh Lladab Waldrasat Alensanyh: (6): 285-298.
3. Ahmd, Esma'yl 'thman Hsn (2020). Thdyat Alt'lym Alrqmy Fy Alwtn Al'rby R'yh Tasylyh. Almjlh Al'rbyh Lltrbyh Alnw'yh:
4(91): 12-108.
4. Anajryh, Abthal Bnt 'bd Allh Mhmd (2011). Mstwa Mmarsh Alm'lmat Llt'lym Almdmj Ws'wbath Alty Twajhhn Fy Tdrys
Madh Alkymya' Balmdars Althanwyh Llbnat Bmdynh Mkh Almkrmh. Rsalt Majstyr, Jam't Am Alqra ,Klyt Altrbyh, Mkh
Almkrmh, Almmlkh Al'rbyh Als'wdyh.
5. Albawy, Majdh Ebrahym (2019). Athr Astkhdam Almnsh Alt'lymyh Classroom Google Fy Thsyl Tlbh Qsm Alhasbat Lmadt
Processing Image Watjahathm Nhw Alt'lm Alelktrwny. Almjlh Aldwlyh Llbhwth Fy Al'lwm Altrbwyh: 2(2): 123-170.
6. Albstamy, Slam (2013). Mstwa Edart Astratyjyat Altkyf Lldghwt Alnfsyh Lda Aba' Wamhat Alatfal Dwy Alahtyajat Alkhash
Fy Mhafzt Nabls. Rsalt Majstyr Ghyr Mnshwrh, Jam't Alnjah Alwtnyh, Nabls, Flstyn.
7. Alhjaya, Mhmd Na'l (2010). Waq' Alt'lym Alelktrwny Fy Aljam'at Alardnyh. Almjlh Aldwlyh Altrbwyh Almtkhssh: 2(2): 122.
8. Hsn, Mhmd Hady W 'my, Afaq 'bd Alghny (2019). M'wqat Ttbyq Alelktrwny Wsbl M'aljtha Ldy Tlbh Aldrasat Al'lya Fy Klyt
Altrbyh Bjam'eh Wast. Alm'tmr Aldwly Alhady 'shr, Mjlt Klyt Altrbyh Ll'lwm Alensanyh Bjam't Wast: 2(2): 1199-1208.

341
344- 327 : ص،2021 - 2 العدد،10املجلد

-املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

قشوع وآخرون

صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظرمديري املدارس بمديرتي قلقيلية و جنوب نابلس وسبل مواجهتها

9. Aljhny, Shykhh Slman 'ly (2019). Athr Almnsat Alt'lymyh Fy Tnmyh Mharat Alt'lm Aldaty. Alta'f, Almmlkh Al'rbyh
Als'wdyh.
10. Almhmady, Ghdyr.(2018). Tqwym Waq' Astkhdam Nzam Alt'lym Alelktrwny (Emes) Fy Brnamj Alt'lym 'n B'd Bjam't
Almlk 'bd Al'zyz Mn Wjht Nzr Altalb. Mjlt Klyt Altrbyh Alasasyh Ll'elwm Altrbwyh Walensanyh: Jam't Babl, (39): 177-196.
11. Mhmwd, Smyh Mstfa (2012). Alt'lym Alelktrwny (Learning-E ). 'man, Alardn, Dar Albdayh Nashrwn Wmwz'wn.
12. Mqdady, Mhmd Ahmd (2020). Tswrat Tlbh Almrhlh Althanwyh Fy Almdars Alhkwmyh Fy Alardn Lastkhdam Alt'lym 'n
B'd Fy Zl Azmt Kwrwna Wmstjdatha. Almjlh Al'lmyh Lnshr Alabhath: (19): 96-114.
13. Almsraty,Salmh Mftah ؛Dw, Slah 'bd Alslam (2020). Thdyat Ttbyq Alt'lym Alelktrwny Fy M'essat Alt'lym Allybyh Fy Zl
Alazmat (Ja'ht Kwrwna) Drash Nzryh. Qsm Aledarh Al'amh, Klyt Alaqtsad, Jam'tBnghazy, Lybya.
14. Nshwan, Tysyr ؛Alz'anyn, Jmal (2003). Tqnyat Alt'lym Walt'lm. Altb'h Alawla, Mktbt Altalb Aljam'y, Ghzh, Flstyn.
15. Alqdah, Khald ؛Mqablh, Bsam (2013). Thdyat Alt'lym Alelktrwny Alty Twajh A'da' Alhy'h Altdrysyh Fy Aljam'at Alardnyh
Alkhash. Mjlt Almnarh: 19(3): 213- 254.
16. Alrady, Ahmd (2010). Alt'lym Alelktrwny. 'man, Alardn, Dar Asamh.
17. Rdwan, Mhmd Rdwan (2016). Almqrrat Alt'lymyh Almtahh 'br Alantrnt. Alqahrh, Msr, Dar Al'lwm Llnshr Waltwzy'.
18. Slyman, Mhmd Alsyd (2008). Fa'lyt Brnamj Mqtrh Llwsa't Alfa'qh Almtslh Balentrnt Fy Eksab Mharat E'dad Wtsmym
Aldrws Alelktrwnyh Lda Tlbh Tknwlwjya Alt'lym Bklyh Altrbyh Jam't Alazhr. Rsalt Dktwrah Ghyr Mnshwrh, Klyt Altrbyh,
Jam't Alazhr, Ghzh, Flstbn.
19. Srhan, 'mad (2020). Alt'lm Wal'ml 'n B'd 'br Ttbyq Alfrq Mn Maykrwswft Microsoft Teams, Mqal https://taelum.org/teams.
20. Altahr, Rshydh ؛Rda, 'tyh (2012). Jwdh Alt'lym Alelktrwny R'yh M'asrh. Alaskndryh, Alqahrh, Dar Aljam'h Aljdydh.
21. Alzhrany, Hnan (2018). Athr Astkhdam Mnsh T'lymyh Fy Tnmyh B'd Mharat Altwasl Alryady Lda Talbat Almrhlh
Althanwyh Fy Mdynt Albahh. Almjlh Aldwlyh Ll'lwm Altrbwyh Walnfsyh: 12(1): 223-255.

342
344- 327 : ص،2021 - 2 العدد،10املجلد

-املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظرمديري املدارس بمديرتي قلقيلية و جنوب نابلس وسبل مواجهتها

قشوع وآخرون

ملحق( :)1االستبانة بصورتها النهائية
حضرة مدير(ة) مدرسة تحية طيبة وبعد:
يقوم الباحثون بدراسة ميدانية عنوانها " صعوبات استخدام برنامج "التيمز" من وجهات نظرمديري املدارس بمديرتي( قلقيلية و جنوب نابلس) وسبل مواجهتها
" ولتحقيق أهداف الدراسة ،قام الباحثون بإعداد هذه االستبانة كأداة بحثية ،لذا ُيرجى التكرم باإلجابة على الفقرات املطروحة في هذه االستبانة والتي تتكون من ( )
ً
ُ
وتفريغ البيانات في القسم األول حسب الحالة التي تنطبق عليك ،وما يتوافق مع رأيك ،علما بأن البيانات الواردة ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.
شاكرين لكم ُحسن تعاونكم
القسم األول:
أوال  :البيانات الشخصية
 )1الجنس
ب .أنثى

أ .ذكر
 )2سنوات الخبرة
أ .أقل من  5سنوات

ج .أكثر من 10سنوات

ب .من 10- 5سنوات

 )3املؤهل العلمي
أ .بكالوريوس

ب .دراسات عليا (ماجستير ،دكتوراه)

 )4املديرية
أ .جنوب نابلس

ب .قلقيلية

القسم الثاني :برنامج التيمز(: (Microsoft Teams
هو مركز للعمل الجماعي ،والذي يجمع كل ما يحتاجه الفريق :الدردشة واملحادثات املترابطة ،واالجتماعات ومؤتمرات الفيديو واملكاملات والتعاون في املحتوى
باستخدام قوة تطبيقات  Microsoft 365والقدرة على إنشاء ودمج التطبيقات ومهام سير العمل التي لديك يعتمد بالعمل عليها ،وقد شرعت وزارة التربية والتعليم
الفلسطينية إلى اعتماد هذا البرنامج لتطبيق إستراتيجية التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا ومع ذلك هناك من مؤيد ومعارض للبرنامج ،وهناك من وجد فيه
الصعوبات املتعددة وعليه جاءت هذه االستبانة للكشف عن هذه الصعوبات.
ُيرجى وضع إشارة (√) في املكان املناسب من وجهة نظرك
الرقم

1

1.

عدم قناعة املعلمين بفائدة التعليم اإللكتروني وتوظيف برنامج التيمز.

2.

افتقار بعض املعلمين إلى الخبرة الكافية في استخدام الحاسوب وتطبيقاته املختلفة.
تدريب املعلمين في كيفية توظيف برنامج التيمز غير كاف.
يفضل بعض املعلمين التعليم الوجاهي على التعلم عن بعد.
يحتاج الطلبة وأولياء األمور التدريب على كيفية استخدام برنامج التيمز.
تذمر املعلمين من األعباء الكتابية ونصاب الحصص إلى جانب توظيف برنامج التيمز.
غياب املشاركة والتفاعل عن قرب في برنامج التيمز.
تذمر األهالي بسبب عدم كفاية أجهزة الحاسوب ألفراد األسرة .
افتقار الطلبة ملهارات استخدام برنامج التيمز.
كثافة حصص التيمز في اليوم الواحد.
املجال الثاني :الصعوبات املتعلقة باملوارد التقنية
تفتقر العديد من املدارس للبنية التحتية لشبكات اإلنترنت.
قلة عدد أجهزة الحاسوب املتاحة للمعلمين.
قلة عدد أجهزة الحاسوب املتاحة للطلبة.
تكرار انقطاع التيار الكهربائي املفاجئ.

3.

2
3
5

الفقرة

موافق
بشدة
املجال األول :الصعوبات املتعلقة باملوارد البشرية

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11. 7
12. 8
13. 8
14. 9
15. 1

موافق

محايد

معارض

معارض
بشدة

تذمر أهالي الطلبة من تكلفة اإلنترنت.

0
16. 1

ضعف شبكة االنترنت يؤدي إلى تعليق البرنامج.

1
17. 1

تحميل الفيديو أو البور بوينت أو فتح اللوحة البيضاء تحتاج إلى إنترنت عالي السرعة مما يؤدي
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18. 1

إلى صعوبة وصولها إلى جميع الطلبة في حال كانت السرعة بطيئة.
املجال الثالث  :الصعوبات املتعلقة باألمور الفنية
املناهج التعليمية ال تتناسب مع التعلم عن بعد وبرمجيات التيمز.

3

19. 1

تعدد الجهات املسؤولة عن متابعة الحصة التعليمية على التيمز مما يرهق املعلم.

قشوع وآخرون

4
5
20. 1
6
21. 1
7
22. 1
8
23.

ً
تعليق برنامج التيمز أحيانا ألسباب تتعلق بالبرنامج نفسه.
ً
يصعب على املعلم إنجاز املناهج التعليمية في برنامج التيمز نظرا لكثافتها.
صعوبة انضمام الطلبة إلى حصة التيمز يحول دون تنفيذ الحصة بوقتها.
تدني الدافعية لدى الطلبة مما يعوق متابعتهم للحصص عبر البرنامج .

شكرا على حسن تعاونكم
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امللخص:
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على واقع تحقيق القيادات التربوية (قائدة املدرسة ،املشرفة التربوية) للتنمية املهنية ملعلمات
الرياضيات من وجهة نظرهن في املدارس الحكومية بمدينة جدة .في املجاالت :التخطيط للعمل ،اإلدارة الصفية ،العالقات اإلنسانية ،التقويم،
الكتاب املدرس ي وطرق التدريس ،التخطيط للتدريس .واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي ،واستخدمت االستبانة كأداة للبحث تم تطبيقها
على عينة عشوائية من ( )657معلمة رياضيات في املدراس الحكومية بمدينة جدة باململكة العربية السعودية ،وتوصلت الدراسة إلى النتائج
التالية :أن قائدة املدرسة تحقق التنمية املهنية ملعلمات الرياضيات من وجهة نظرهن في املدارس الحكومية بمدينة جدة بدرجة تحقيق مرتفعة
في املجاالت ككل بمتوسط حسابي ( ،)3.95وفي جميعها بالترتيب التنازلي :التخطيط للعمل بمتوسط حسابي ( ،)4.04اإلدارة الصفية بمتوسط
حسابي ( ،)4.03العالقات اإلنسانية بمتوسط حسابي ( ، )3.81وأن املشرفة التربوية تحقق التنمية املهنية ملعلمات الرياضيات من وجهة
نظرهن في املدارس الحكومية بمدينة جدة بدرجة تحقيق مرتفعة في املجاالت ككل بمتوسط حسابي ( ،)3.92وفي جميعها بالترتيب التنازلي:
التقويم بمتوسط حسابي ( ،)4.15الكتاب املدرس ي وطرق التدريس بمتوسط حسابي ( ،)3.88التخطيط للتدريس بمتوسط حسابي (.)3.71
وفي ضوء هذه النتائج تم تقديم توصيات من أهمها :استمرار وزارة التعليم في تدريب قائدات املدارس واملشرفات التربويات على مجاالت تنمية
معلمات الرياضيات مهنيا ،مع ضرورة عملها على تخفيف املهام اإلدارية لقائدات املدارس واملشرفات التربويات لحساب املهام الفنية بما تشمله
من تنمية معلمات الرياضيات مهنيا.
الكلمات املفتاحية :القيادات التربوية؛ قائدة املدرسة؛ املشرفة التربوية؛ التنمية املهنية؛ معلمات الرياضيات.

.1

املقدمة:

ُ
يشهد العالم منذ مطلع القرن الحادي والعشرين تطورا متسارعا واتجاها نحو املنافسة عامليا في جميع املجاالت اقتصاديا ،وتكنولوجيا ،وسياسيا،
واجتماعيا ،وثقافيا مما جعل النظام التعليمي يواجه تحديات عديدة بصفته املسؤول عن تقدم األمم ،وهذا ما دعا مجتمعات دول العالم إلى مراجعة
نظمها التعليمية مراجعة جذرية وشاملة؛ بغية إعداد جيل يواجه تحديات القرن الحادي والعشرين ،وينهض بدولته لتحتل موقعها االستراتيجي على
خريطة العوملة( .الذبياني)2014 ،
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صميلي & البادي

ولكي تتمكن مجتمعات الدول من مواجهة تلك التحديات ،البد لها من إعداد أفراد مكتسبين مهارات علمية ولغوية وتكنولوجية ومهارات اإلنتاج
العلمي (عواشرية ،)2010 ،وهذا يفرض عليها السعي إلى تطوير العملية التربوية التعليمية بجميع عناصرها .وحيث ُيعد املعلم أهم عنصر من عناصرها،
"ووسيلة التربية في تحقيق أهدافها ،ألنه املنفذ الفعلي للسياسات التربوية في املجتمع ،إضافة إلى مسؤوليته في ترجمة القيم ،واألهداف العامة إلى
إجراءات سلوكية تشمل الخصائص املطلوبة من الفرد الذي ُيراد إعداده" (الصعيدي ،2016 ،ص ،)230وألنه األكثر تأثيرا في املتعلمين ،وعليه يتوقف
إصالح العملية التعليمية (عبد النعيم ،)2016 ،لذلك فإن التغيرات التي طالت العملية التعليمية أدت إلى تعدد أدواره ،فمنها أنه أصبح وسيطا بين
مصادر املعرفة والطالب ،يثير لديهم التفكير العميق ،مهيئا لهم بيئة تعليمية مناسبة ،وهذه األدوار الجديدة للمعلم شغلت التربويين بقضية إعداد
املعلمين وتدريبهم( .الدجاني)2011 ،
ُ
وإدراكا لهذا الدور الذي يقوم به املعلم فقد اتخذت املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (األلكسو) منذ تأسيسها عام  1978هدف إعداد وتدريب
املعلم من ضمن أهدافها التفصيلية في االستراتيجية املحدثة ( ،(2006كما وضعت في آخر تحديث الستراتيجيتها هدفا استراتيجيا تسعى لتحقيقه وهو
ّ
بنوعية ّ
املعلمين ّ
ّ
ّ
ونموهم ّ
املنهي( .األلسكو)2017 ،
العاملية ،وجعلت من ضمن مجاالت عملها في املنظمة إعداد
التعليم وفقا للمعايير
االرتقاء
وأصبحت الدول العربية تولي املعلمين اهتماما خاصا ،بإعدادهم قبل الخدمة وتنميتهم مهنيا أثناء الخدمة .مؤكدة ذلك في توصيات املؤتمرات
واللقاءات بضرورة إحداث تغيرات في معايير اختيار املعلم ومعايير تطوير أداءه املنهي محاولة بذلك معالجة الفجوة في إعداده بين الجانبين النظري
والتطبيقي (حمدان ،)2010 ،ومن بينها :ما أشارت إليه توصيات اللقاء السنوي الثالث عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ()2006
بعنوان" إعداد املعلم وتطويره في ضوء املتغيرات املعاصرة" بضرورة االهتمام باملعلم وتطويره مهنيا وتشجيعه على األخذ بمبدأ التعلم مدى الحياة.
وفي اململكة العربية السعودية تولي سياسة التعليم أهمية بالغة بالتنمية املهنية للمعلمين ،واعتبرت تطوير املعلم وأداءه في امليدان التربوي أمرا
ُ
حتميا وليس ترفا تربويا ،وكذلك ألزم نظام التعليم بذلك وليس اجتهادا إداريا (السويد .)2014 ،وقد أكدت في ظل سعيها لتطوير عمليتي التعليم والتعلم
من جميع عناصرها ،وتحقيق رؤيتها  2030من خالل برنامج التحول الوطني  ،2020على التنمية املهنية للمعلمين وإدراجها ضمن األهداف االستراتيجية
العامة لخطة وزارة التعليم بهدف تحسين استقطاب املعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم (وزارة التعليم .)2018،مدركة أن تقديم تعليم نوعي متميز
يعتمد أساسا على مدى كفاءة املعلم ودرجة اتقانه ملهامه وإخالصه في أداءه ،وإيمانه بأهمية أدواره في عملية التعليم والتعلم (الصعيدي .)2016 ،وفي
ضوء ذلك تبنت وزارة التعليم تنفيذ حزمة من البرامج التطويرية واملراكز واملشاريع التي من أهدافها الرئيسية االهتمام بالتنمية املهنية للمعلم ،وأحدث
ُ
مشروع أنشأته وزارة التعليم هو املعهد الوطني للتطوير املنهي التعليمي الذي أ ِنش ئ بمرسوم ملكي في  ،2019 /11/5والذي من أهم أهدافه في التنمية
املهنية للمعلم تعزيز التنمية املهنية املستدامة في القطاع التعليمي من خالل بناء مسارات مهنية ،وأوعية تطوير منهي متنوعة (وزارة التعليم 2020 ،ب).
واع وقوي ،لديه قيم عالية ،مثقف ومبدع ،يمتلك املعارف واملهارات الالزمة لوظيفة املستقبل (وزارة
وفي ظل سعي وزارة التعليم إلعداد جيل ٍ
التعليم .)2019 ،أصبح تطوير الرياضيات والعلوم من القضايا التي تتصدر اهتمام برامج اإلصالح والتطوير التربوي في اململكة العربية السعودية (مركز
التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات .)2020 ،إدراكا منها ألهمية تدريس الرياضيات في تلبية احتياجات املجتمع ،باعتبارها من التخصصات
ُ
التي تلعب دورا مهما في االرتقاء باملجتمعات ،حيث تستخدم في علوم الحاسب اآللي وعلوم الفلك والعلوم التجريبية ،وتسهم في تطوير الصناعة والزراعة
واألعمال املهنية وغيرها ،وإن امتالك األفراد ملهاراتها سيشارك في نهضة املجتمع على الصعيد العاملي ،وفي ضوء تلك األهمية فإنها تستحق االهتمام
والتطوير في تعليمها( .الشيخي)2012 ،
وحيث ُيعد معلم الرياضيات هو املحرك الرئيس لعملية تعليم الرياضيات ،فهو القدوة لطالبه في تنمية التفكير واإلبداع لديهم ،فينبغي أن يكون
مبدعا مفكرا ،قادرا على توجيه الطالب إلى استخدام أساليب التفكير العلمي في حل املشكالت الحياتية (محمود ،)2005 ،هذا يتطلب منه اطالعه
املستمر على أحدث املستجدات في طرق التدريس وتوظيف تكنولوجيا التعليم (السليطي ،)2015،واالستمرار في نموه املنهي ،من خالل مصادر التنمية
املهنية التي تعد أهم مصدر ،لتطوير مهاراته وتحفيزه على التجديد ،وتمثل التحدي األساس ي أمام املؤسسات التربوية (السويد ،)2014 ،لتحقيق ذلك في
ضوء االتجاهات الحديثة في مجال تعليم وتعلم الرياضيات التي نادت بضرورة تطوير أداء معلم الرياضيات وتنميته مهنيا.
لذلك أولت وزارة التعليم معلمي الرياضيات أهمية خاصة بتنميتهم مهنيا؛ ليواكبوا تلك التوجهات ،من خالل التدريب على املعايير العاملية التي
ُبنيت عليها مناهج الرياضيات وأساليب التدريس والتقويم واإلدارة الصفية ودمج التقنية في التعليمُّ ،
ويعد مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم
ُ
والرياضيات بجامعة امللك سعود الذي أ ِ ّسس في  ،2007/9/13أحد الثمار التطويرية للوزارة في هذا املجال (مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم
والرياضيات .)2020 ،وقد أوص ى هذا املركز بضرورة تنمية معلم الرياضيات مهنيا في املؤتمر األول لتعليم وتعلم الرياضيات الذي عقده بجامعة امللك
سعود بعنوان " STEMالعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات" عام ( ،)2015وأيضا في املؤتمر السادس لتعليم وتعلم الرياضيات الذي أقيم بجامعة أم
القرى بمكة املكرمة عام ( )2019بعنوان "مستقبل تعليم الرياضيات في اململكة العربية السعودية في ضوء االتجاهات الحديثة والتنافسية الدولية".
وبناء على ما سبق يظهر جليا ضرورة االهتمام بمعلم الرياضيات وتنميته مهنيا لتحقيق أهداف العملية التربوية بكل كفاءة وفاعلية .لذلك فهو
يحتاج إلى قيادات تربوية تأخذ بيده وترشده وتثير دافعيته نحو النمو املنهي املستمر (الشهراني ،)2004 ،كما تعمل على تهيئة الظروف املناسبة لتحقيق
تنميته املهنية والتي تسهم في جودة املخرجات التعليمية لطالبهم( .الزهراني)2010 ،
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ومن أهم القيادات التربوية التي لها عالقة مباشرة باملعلمين والتي يحتم عليها دورها القيادي االهتمام بتنميتهم مهنيا هي القيادة املدرسية متمثلة في
قائد املدرسة بالدرجة األولى .حيث أشارت دراسة آل مغيرة ( ،)2017والقحطاني ( )2018أن قائد املدرسة في الوقت الحاضر وبوصفه قائدا تربويا
للعملية التربوية أضيفت له مسؤوليات تختلف تماما عما كانت عليه سابقا ،من أهمها االهتمام بتنمية املعلم مهنيا على اعتباره الركيزة األساسية
فبتطوير مستواه تتطور مخرجات النظام التربوي.
وكذلك ُيعد املشرف التربوي قائدا تربويا ،يتابع امليدان التربوي ويشرف على املعلمين ويركز على تحسين أداءهم وتطويره (أبو شاهين،)2011 ،
"وتقع على عاتقه مسؤولية تحقيق النمو املنهي للمعلمين ،والرقي بمستوى الطالب وإثراء املناهج وأساليب التدريس بما يحقق أهداف العملية التعليمية"
(جيتو ،2013 ،ص .)3وقد توصلت دراسة عبد املجيد ( )2014ألهمية اإلشراف الفني ملادة الرياضيات حيث يساعد املعلمين على اكتشاف نقاط
الضعف في أداءهم ،وعالجها ويتيح لهم فرصة النمو املنهي .وأكدت دراسة خير هللا ( )2018اتفاق آراء املعلمين على أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به
املشرف التربوي في تنميتهم مهنيا ،وأوصت بضرورة االهتمام بدوره في تحسين أداء املعلمين لتمكينهم من القيام بمهامهم وواجباتهم.
ومن هذا املنطلق ُتلقى مزيدا من املسؤولية على القيادات التربوية تجاه التنمية املهنية للمعلمات عامة وملعلمات الرياضيات خاصة؛ للوصول
بالعملية التعليمية إلى غايتها ،ولهذا جاءت الدراسة الحالية ملحاولة استكشاف واقع تحقيق القيادات التربوية للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات من
وجهة نظرهن في املدارس الحكومية بمدينة جدة ،من خالل املجاالت التالية :العالقات اإلنسانية ،التخطيط للعمل ،اإلدارة الصفية ،التخطيط
للتدريس ،الكتاب املدرس ي وطرائق التدريس ،التقويم.
 .1.1مشكلة الدراسة:
"إن جودة النظام التعليمي من جودة معلميه" (منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو ،2014 ،ص .)235والتنمية املهنية
للمعلم تعمل على تجويد العملية التعليمية ورفع الكفاءة اإلبداعية له وإكسابه خبرات ثقافية ومهارات تدريسية متطورة وتعمل على تحسين أداءه
وتطوير قدراته املعرفية واألدائية ومهاراته التكنولوجية( .زيدان)2018 ،
ولذلك أوصت دراسات عديدة بأهمية التنمية املهنية للمعلمين وتدريبهم وإعدادهم أثناء الخدمة بمختلف تخصصاتهم (اليحيي2017 ،؛ سرور،
2017؛ الغامدي ،)2018 ،كما نادت دراسات بضرورة تنمية معلم الرياضيات خاصة كأحد العناصر املؤثرة في تطوير مجال تعليم وتعلم الرياضيات،
كدراسة (الشايع2013 ،؛ الصعيدي2016 ،؛ الفجام واملنصوري والدويلة ،)2017 ،كما نادت دراسات أخرى بإجراء دراسات حول أدوار املشرف
التربوي ،وقائد املدرسة في تنمية املعلم مهنيا كدراسة (خليل2014 ،؛ العلي2014 ،؛ الرويلي )2017 ،مما يؤكد أهمية البحث والدراسة على دور
القيادات التربوية في تنمية املعلم ،األمر الذي دعا الباحثة إلى تكثيف وزيادة االطالع في هذا املجال ،وبالتالي إجراء الدراسة الحالية استجابة لهذه
التوصيات.
وفي املقابل تعددت الدراسات التي تنادي بضرورة إجراء بحوث علمية في مجال إعداد املعلم وتنميته املهنية لتطوير العملية التعليمية .حيث يأتي
مجال التطوير املنهي ملعلمي الرياضيات أثناء الخدمة في األولوية البحثية األولى من مجاالت البحث في تعليم وتعلم الرياضيات في اململكة العربية
السعودية (البلوي ،)2010 ،كما يعد تنمية املعلم مهنيا أثناء الخدمة املجال البحثي األهم في مجال التربية العلمية في الوقت الحالي من وجهة نظر
املتخصصين في اململكة العربية السعودية (الشمراني ،)2012 ،واتفقت معها دراسة الذبياني ( )2014واعتبرت هذه البحوث إحدى املكونات األساسية
لبرامج إعداد وتدريب املعلمين ،مما يعزز الحاجة إلى إجراء هذه الدراسة ألهميتها في تطوير امليدان التربوي.
كما تتأكد الحاجة إلى دراسة واقع التنمية املهنية ملعلم الرياضيات ما توصلت إليه عدة دراسات وهو أن هناك عالقة ارتباطية بين مستوى أداء
املعلمين ومستوى تحصيل طالبهم في الرياضيات ،كدراسة بركات وحرز هللا ( )2010التي أكدت على أن عدم إملام معلمي الرياضيات بالنظريات التربوية
والنفسية الحديثة يؤدي إلى ضعف أداء الطلبة في مادة الرياضيات ،ودراسة تجار ( )2013التي أثبتت أن للكفايات األكاديمية التخصصية ملعلم
الرياضيات دورا كبيرا في التحصيل األكاديمي للطالب في مادة الرياضيات ،وأضافت دراسة صباح ( )2014أن اإلدارة الصفية واستخدام الوسائل
التعليمية والتقويم التربوي الذي يشرف عليه املعلم له عالقة بالتحصيل الدراس ي للطلبة أيضا ،وأشارت دراسة رشيد ( )2015أن العوامل املتعلقة
بمعلم الرياضيات كانت من الرتب األولى في تدني مستوى تحصيل الطلبة في املادة من وجهة نظر مديري املدارس ،وبينت دراسة أحمد ( )2018أن
استخدام املهارات والكفايات التدريسية في تدريس محتوى مادة الرياضيات يعمل على زيادة التحصيل الدراس ي لدى الطلبة في املادة .وخلصت هذه
الدراسات جميعا إلى وجود قصور واضح في أداء معلم الرياضيات .ولالرتقاء بأداء معلم الرياضيات يتوجب االهتمام بتنميته أكاديميا وتربويا ومهنيا من
قبل القيادات التربوية املباشرة له على أقل تقدير.
ومن خالل خبرة الباحثة الطويلة في التعليم ،كمعلمة للرياضيات في املدارس الحكومية ،وتعدد قائدات املدارس واملشرفات التربويات التي عملت
تحت قيادتهن ،الحظت قصورا في دور كال من قائدة املدرسة واملشرفة التربوية ،حيث أنهن ال يكترثن كثيرا إلى حثها لحضور دورات تدريبية أو مؤتمرات أو
أي مجال له عالقة بتحسين املمارسات التدريسية ،وال يقدمن لها التغذية الراجعة الالزمة لتطوير أداءها .ومن هنا اتجهت الباحثة للبحث واالطالع على
عدة دراسات أتضح من خاللها قصورا في تأدية قائد املدرسة لدوره في التنمية املهنية للمعلمين كدراسة (عتريس2010 ،؛ الزهراني2010 ،؛ خليل2014،؛
العلي2014 ،؛ آل مغيرة2017 ،؛ القحطاني .)2018 ،ودراسات أشارت لقصور في تأدية املشرف التربوي كدراسة (املناحي2010،؛ أبو شاهين2011 ،؛
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الشديفات2014 ،؛ شلش وحرز هللا2017 ،؛ الرويلي ،)2017 ،كما بينت دراسات أخرى قصورا في دورهما معا في تنمية املعلمين مهنيا كدراسة (الزهراني،
ُ
2010؛ هناء الرويلي2010 ،؛ اإلبراهيم ،)2015 ،وحيث أن هذه الدراسات قد أجريت في مجال دور املشرف التربوي وقائد املدرسة معا في تحسين
التنمية املهنية للمعلم في مجاالت مختلفة ،إال أنها كانت قليلة ولم تتطرق ملعلم الرياضيات خاصة.
لذا يمكن اعتبار الدراسة الحالية امتداد لتلك الدراسات التي تناولت دور القيادات التربوية معا في التنمية املهنية للمعلم عامة وملعلم الرياضيات
خاصة ،وتسليط الضوء عليه بالبحث والدراسة؛ بغية إعطاء دور القيادات التربوية قدرا كبيرا من األهمية في التنمية املهنية ملعلم الرياضيات لالرتقاء
بأدائه وتحسين العملية التعليمية.
 .2.1أسئلة الدراسة:
سعت الدراسة الحالية لإلجابة على األسئلة التالية:
 .1ما واقع تحقيق قائدة املدرسة للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات من وجهة نظرهن في مجال (العالقات اإلنسانية-التخطيط للعمل-اإلدارة
الصفية) في املدارس الحكومية بمدينة جدة؟
 .2ما واقع تحقيق املشرفة التربوية للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات من وجهة نظرهن في مجال (التخطيط للتدريس –الكتاب املدرس ي وطرق
التدريس -التقويم) في املدارس الحكومية بمدينة جدة؟
 .3.1أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على واقع تحقيق القيادات التربوية للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات من وجهة نظر املعلمات أنفسهن في
املدارس الحكومية بمدينة جدة ،وتسليط الضوء عليها وذلك من خالل التعرف على :واقع تحقيق قائدة املدرسة واملشرفة التربوية للتنمية املهنية
ملعلمات من وجهة نظر املعلمات أنفسهن باملدارس الحكومية بمدينة جدة.
 .4.1أهمية الدراسة:
األهمية النظرية :تكتسب األهمية النظرية لهذه الدراسة في أنها:
 .1قد تقدم إطارا نظريا ملا قد يحتويه من أدب نظري حول متغيرات البحث الحالي ،واملرتبطة بالقيادة املدرسية واملشرف التربوي والتنمية املهنية
للمعلم عامة وملعلم الرياضيات خاصة؛ بغية إثراء املكتبات العربية.
 .2قد يمثل امتدادا لجهود الباحثين ،ممن تناولوا في بحوثهم موضوع (القيادة املدرسية واملشرف التربوي والتنمية املهنية للمعلم عامة وملعلم
الرياضيات خاصة) ،ولكن من خالل متغيرات مختلفة للتنمية املهنية ،ومن تخصص مختلف عن تخصص مادة الرياضيات ،ومن وجهة نظر
مختلفة ،مما قد يسهم في إضافة معرفية ملا كتب في هذا الصدد.
 .3يتوقع أن يكون مرجعا لدراسات الحقة ومماثلة ،تتناول القيادة املدرسية واملشرف التربوي ،والتنمية املهنية للمعلم عامة وملعلم الرياضيات خاصة
من مجاالت أخرى لم تتطرق لها الدراسة الحالية ،أو مرجعا لدراسات الحقة ،تعنى باملمارسات التدريسية ملعلم الرياضيات أو األداء املنهي له ،أو
تهتم بمخرجات التعلم من خالل التنمية املهنية للمعلم.
األهمية التطبيقية :وتتلخص األهمية التطبيقية لهذه الدراسة في أنها:
 .1قد تسلط الضوء على أهمية العمل على تنمية معلمات الرياضيات مهنيا في املدارس الحكومية بمدينة جدة؛ سعيا لتحقيق تنمية مهنية فعالة
للمعلمات ومخرجات تعلم مجودة.
 .2قد تفيد نتائج الدراسة املشرفات التربويات وقائدات املدارس في تطوير ممارساتهن لتفعيل وتطوير أداء معلمات الرياضيات؛ من خالل مدخل
التنمية املهنية للمعلمات؛ كونها من املداخل الحديثة في اإلصالح املدرس ي املعاصر ،ومما يعول عليه كثيرا لرفع مستوى األداء وتحقيق نسبة عالية
من اإلنتاجية في املجال التربوي والتعليمي.
 .3قد تزود نتائج الدراسة املسؤولين في إدارة االشراف التربوي بنقاط القوة ،ونقاط الضعف في ممارسات قائدات املدارس واملشرفات التربويات؛
بغية تحسينه وتطويره.
 .4قد تسهم نتائج الدراسة في تزويد مراكز التدريب واملهتمين بتطوير املعلم أثناء الخدمة بإدارات التعليم باململكة العربية السعودية في وضع
الخطط والبرامج التدريبية الخاصة ،التي تسهم في تطوير أداء قائدات املدارس واملشرفات التربويات ملهامهن في تحقيق التنمية املهنية ملعلمات
الرياضيات.
 .5قد تفيد نتائج وتوصيات الدراسة ،ومقترحاتها صناع القرار ،واملهتمين بإعداد وتأهيل املعلم أثناء الخدمة بإدارات التعليم باململكة العربية
السعودية؛ ألنها تسلط الضوء على الواقع الفعلي لدرجة تحقيق قائدة املدرسة واملشرفة التربوية للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات.
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 .5.1حدود الدراسة:
• الحدود املوضوعية :اقتصرت على وصف واقع دور :قائدة املدرسة في مجاالت (العالقات اإلنسانية -التخطيط للعمل -اإلدارة الصفية)،
واملشرفة التربوية في مجاالت (التخطيط للتدريس-الكتاب املدرس ي وطرائق التدريس-التقويم) لتحقيق التنمية املهنية ملعلمات الرياضيات.
ُ
ّ
ميدانيا في الفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي  1440ه1441-ه.
• الحدود الزمانية :ط ّبقت الدراسة الحالية
• الحدود املكانية :اقتصرت الدراسة الحالية على املدارس الحكومية (ابتدائي  -متوسط -ثانوي) بمدينة جدة في اململكة العربية السعودية.
• الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة الحالية على عينة عشوائية من معلمات الرياضيات في املدارس الحكومية.
 .6.1مصطلحات الدراسة:
• التنمية املهنية للمعلم ()Professional Development
التعريف االصطالحيُ :ي ّ
عرف عامر ( ،2012ص )14التنمية املهنية بأنها "عملية تفاعل املعلم مع خبرات تعليمية ،ومهارات جديدة ،من أجل تطوير
عاداته ،واتجاهاته ،وأسلوبه في عمله؛ لجعله قادرا على أداء مهامه وواجباته التربوية بكفاءة أكثر مع مسايرته لكل جديد في تخصصه" كما تعرفها زيدان
( ،2018ص )375بأنها" :عملية نمو مستمرة ،شاملة ،وطويلة املدى ،تهدف إلى تطوير املعلم ،وتحسين كفاءته املهنية وأداءه ،وذلك من خالل البرامج
واألنشطة املتاحة له داخل وخارج املدرسة ،على أن تتاح له الفرصة لتنمية نفسه بنفسه وذلك من خالل تقويمه لذاته وتأمل أعماله ".
التعريف اإلجرائي :وتعرف التنمية املهنية في هذه الدراسة إجرائيا :بأنها الجهود املبذولة من قبل قائدة املدرسة واملشرفة التربوية واملوجهة إلى
معلمة الرياضيات لالرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية ،من خالل زيادة كفاءة عمل املعلمات برفع مستوى أداءهم الوظيفي ،وتحسين كفايتهم
اإلنتاجية ،وتنمية قدراتهم وتجديد معلوماتهم ملواجهة املواقف التعليمية بما يتعلق باملجاالت التالية :العالقات اإلنسانية-املتابعة -اإلدارة الصفية -
التخطيط للتدريس-التدريب والنمو املنهي-املناهج وطرق التدريس-التقويم؛ بغية تحقيق األهداف التربوية املنشودة.
• القيادة التربوية ()Educational leadership
التعريف االصطالحيُ :ت ّ
عرف الشمري ( ،2004ص )15.بأنها" :القدرة على إدارة التغيير التربوي في املؤسسات التعليمية ،وتنمية روح عمل الفريق،
ورفع قدرات األفراد بما يؤهلهم لتحقيق أهداف املؤسسة التعليمية بفعالية ".
التعريف اإلجرائي :وتعرف القيادة التربوية في هذه الدراسة إجرائيا بأنها :قائدة املدرسة واملشرفة التربوية املسؤولتان رسميا من قبل وزارة التعليم
عن سير العملية التربوية التعليمية بهدف تحسينها ،وتطويرها من خالل االهتمام بتنمية املعلمة مهنيا.
• معلمة الرياضيات:
وتقصد الدراسة الحالية بمعمله الرياضيات إجرائيا بأنها املعلمة املؤهلة علميا ،والتي تقوم بتدريس مادة الرياضيات في أي مرحلة من مراحل
التعليم باملدارس الحكومية بمدينة جدة وقت إجراء الدراسة.
.2

اإلطار النظري

يتناول اإلطار النظري املفاهيم واملتغيرات املتصلة بالدراسة والتي تمثلت بالقيادات التربوية التي تناولت القيادة املدرسية من حيث املفهوم،
واألهداف ،وواجبات ومهام قائد املدرسة ،كما تناولت مفهوم اإلشراف التربوي ،وأهميته ،وأهدافه ،وأساليبه ،وأهم مجاالته ،وواجبات ومهام املشرف
التربوي .ويشمل كذلك على مفهوم التنمية املهنية للمعلمين وأهميتها وأهدافها ومجاالتها.
 .1.2القيادات التربوية
ً
أوال :مفهوم القيادات التربوية:
"تأثر مفهوم القيادة التربوية بنفس العوامل التي تأثر منه مفهوم القيادة بصورة عامة ،من حيث تعدد الزوايا التي نظر منها الباحثون املختلفون
عرف َّ
إلى هذه العملية" (النعيمات ،2016 ،ص ُ .)119وت َّ
بأنها" :العملية التي يتم من خاللها التأثير على سلوك األفراد والجماعات من أجل دفعهم للعمل
ورغبة واضحة لتحقيق أهداف محددة" (العرايضة .)244 ،2011 ،ويمكن القول َّ
بأن القيادات التربوية باختصار هي من تعمل على دفع العاملين إلى
العمل وترغبهم وتشجعهم عليه ،وتشرف على ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،وفق خطط مرسومة لتحقيق أهداف معينة.
 .2.2القيادة املدرسية:
ً
أوال :مفهوم القيادة املدرسية:
يتحدد مفهوم القيادة املدرسية كما أوضح الشهري ( )2018في ضوء املهام املنوطة واألعمال اإلدارية املترتبة على القائد للقيام بها .وتنبع أهمية هذا
املفهوم من أهمية دورها بكونها منظمة ومسيرة للعمل التعليمي.
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وقد ع ّرفت جيتو( ،2013ص )33القيادة املدرسية َّ
بأنها" :العمليات والجهود التي تتم من خالل تفاعل فريق العمل داخل املدرسة وإشراك
ِ
املعنيين بالعمل التربوي؛ من أجل حل املشكالت وتحقيق أهداف التربية وتلبية احتياجات املجتمع" .وبين آل مغيرة ( ،2017صَّ )105.
بأن القيادة
املدرسية ُيقصد بها "مجموعة من األنشطة والعمليات والوظائف يقوم بها القائد مع العاملين معه داخل نطاق املدرسة؛ بغية تحقيق األهداف التربوية،
بما يتماش ى مع ما تنشده الدولة من تربية أبنائها تربية صالحة".
عرف العلي ( ،2014ص َّ )597
ّ
بأنه" :قائد تربوي وعضو في جماعة يرعى مصالحها ،ويشارك في عملية تنمية املنهاج التربوي من
أما قائد املدرسة في ِ
خالل اإلفادة من جميع الطاقات واإلمكانات املتوافرة في مدرسته البشرية واملادية؛ وذلك لخدمة العملية التربوية وتحقيق مصالحها عن طريق التفكير
الجاد والتعاون املشترك في رسم الخطط وتوزيع املسؤوليات واالستعدادات والكفايات املتاحة.
من خالل التعريفات السابقة يمكن تعريف القيادة املدرسية َّ
بأنها :عملية وأنشطة وجهد إنساني يتعاون فيها جميع العاملين باملدرسة من خالل
التأثير؛ ولتحقيق أهداف العملية التعليمية وتربية أبناء املجتمع تربية صالحة ،كما َّأن قائد املدرسة هو القائد التربوي املؤهل تأهيال تربويا ،واملسؤول
املباشر عن تحقيق مصالح املدرسة والذي يمتلك مهارة التأثير َّ
الفعال ويسعى دائما لتحقيق أهداف العملية التعليمية التربوية.
ً
ثانيا :أهداف القيادة املدرسية:
تختلف أهداف القيادة املدرسية "وتتفاوت أولوياتها باختالف املفاهيم واملتغيرات التي تؤثر في العملية التعليمية" (جيتو ،2013 ،ص .)33وقد
ذكر الرفاعي ( )2006أن القيادة املدرسية تهدف إلى بناء شخصية الطالب بناء متكامال علميا وتربويا وثقافيا واجتماعيا ،وتنظيم وتنسيق األعمال الفنية
واإلدارية في املدرسة ،رسم خطط تطويرية مستقبلية ،وإعادة النظر في املناهج املدرسية والوسائل التعليمية ،باإلضافة العمل على إيجاد عالقات جيدة
بين املدرسة واملجتمع من خالل تشكيل مجالس اآلباء أو األمها ،وتوفير النشاطات املدرسية التي تنمي من شخصية الطالب اجتماعيا وتربويا وثقافيا،
وتهيئة الجو املناسب في املدرسة للتحقيق األهداف العامة من التعليم ،وأخيرا
إضافة إلى األهداف السابقة ،يذكر شراحيلي (َّ )2020إن القيادة املدرسية تؤدي دورا مهما في العملية التعليمية ،فالقائد يقوم بتنظيم وإدارة
العمل املدرس ي؛ كونه املشرف التربوي املباشر واملسؤول األول في املدرسة ،كما أنه يسعى لزيادة النمو املنهي للمعلمين ويعمل على توجيه الطلبة،
ومساعدتهم للنهوض بهم من جميع النواحي الجسمية والعقلية واالنفعالية والروحية.
مما سبق نخلص إلى َّأن القيادة املدرسية ُّ
تعد املحور األساس في العملية التعليمية ،فالقائد املدرس ي هو من يدير العمل اإلداري واملدرس ي ويشرف
بنفسه بصورة مباشرة على إنجازه ،ويتلمس هموم الطلبة ويشارك معلميه في معالجة مشكالتهم ويزيل عن معلميه الصعوبات التي تواجههم.
ً
ً
ثالثا :مهام وواجبات قائد املدرسة في تنمية املعلمين مهنيا:
ُي ُّ
عد قائد املدرسة حلقة وصل بين عناصر العملية التعليمية ،فهو املحور الرئيس في نجاح املدرسة (السالم .)2018 ،وعليه أن يعمل على تنمية
املعلمين مهنيا إلنجاح العملية التعليمية( .العلي)2014 ،
َّإن قائد املدرسة يدرك دور املعلمين في تحسين عملية التعلم في مدرسته ،لذلك يجب أن يكون له دور في تحسين أداءهم .ويتمثل ذلك في توضيح
َ
وعظم املسؤولية واألمانة امللقاة عليهم وتحديد املهام الوظيفية للمعلم التي تساعده في أداء عمله بكل كفاءة واقتدار ،وكذاك حث
أهمية مهنة التعليم ِ
على املعلمين أن يكونوا قدوة لطالبهم حتى يتأسوا بهم ،والعمل على توضيح املعايير الخاصة بالتقويم ملساعدتهم على حل املشكالت التربوية والتعليمية،
ووضع البرامج التي تساعد املعلمين في زيادة نموهم املعرفي واملنهي ،وحثهم على القراءة واالطالع املستمر ليتزودوا باملعارف واملعلومات في مجال التخصص
املنهي والتربوي ،قيامه بتجهيز البرامج التدريبية املطلوبة ّ
لكل معلم وإلحاقه بالدورات لتأهيله وتطويره مهنيا( .الرباط)2016 ،
ِ
وأشارت الزهراني ( )2008إلى دور كبير يقع على عاتق القائد ينبغي القيام به وهو توفير الجو النفس ي للمعلمين وتقوية العالقات والتعاون بينهم،
ورفع الروح املعنوية لديهم وتنمية روح الثقة وحسن التعامل فيما بينهم؛ حتى يكونون قادرين على العمل اإلبداعي والعلمي .ويرى أيضا املغيدي (.)2013
َّإن اإلدارة املدرسية ممثلة بقائدها ينبغي أن توفر اإلمكانات والوسائل الكفيلة بإشباع حاجات جميع العاملين حتى يتم تحقيق العملية التعليمية على
الوجه املطلوب.
وفي السياق ذاته ،حددت وزارة التعليم في وثيقة الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام ( 2019-2020أ ،ص ،)34-35واجبات قائد املدرسة تجاه
املعلمين ونموهم املنهي ،ومن أهمها :دعم البرامج واألنشطة ملنسوبي املدرسة واإلشراف عليها ،ومتابعة أداء أعمال الهيئة التعليمية واإلدارية من خالل
زيارتهم للفصول واالطالع على أعمالهم ونشاطاتهم ومشاركاتهم ،وكذلك متابعة ودعم املعلم الجديد وتزويده بجميع املتطلبات الالزمة ألداء عمله،
ومتابعة إنجاز املعلمين لتدريس جميع املواد الدراسية وفق عناصر املقرر األسبوعية والشهرية ،باإلضافة املشاركة في بناء قدرات منسوبي املدرسة
وتحديد البرامج التدريبية ،ووضع الخطط الالزمة لتدريبهم خالل العام الدراس ي وتفعيل مفهوم مجتمعات التعلم املنهي فيها ،أخيرا متابعة نشاطات
التقويم وأعمال االختبارات ونتائجها واتخاذ ما يلزم بشأنها والتأكد من مدى سالمة إجراءاتها وفقا للوائح واألنظمة.
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ممااا ساابق يمكاان القااول َّإن واجبااات قائاادة املدرس ااة تعتمااد فااي األساااس األول علااى متابعااة أداء أعم ااال املعلمااين ماان خااالل الزيااارات الصاافية ومس ااتوى
إنجازهم وبناء قدراتهم وتحديد احتياجاتهم ،إضافة إلى متابعة نشاطات التقويم وأعمال االختبااارات ونتائجهااا ،هااذا كلااه مااع الحفااا علااى عالقااات إيجابيااة
داعمة لسير العمل.
 .3.2اإلشراف التربوي:
ً
أوال :مفهوم اإلشراف التربوي:
تطور َّ
َّإن مفهوم اإلشراف التربوي َّ
وتغير متأثرا بالتغيرات التربوية واالجتماعية واالقتصادية (العاجز وحلس ،)2009 ،وهو يهدف لتحسين املوقف
التعليمي والتعلمي وبيئتهما باملدرسة ،وتطوير العملية التعليمية ضمن أهداف سياسة التعليم (الحربي.)2012 ،
َّ
ولقد تعددت تعريفات اإلشراف التربوي من قبل املختصين التربويين ،فعرفها البدري ( ،2001ص )18.بأنها" :قيادة تربوية هدفها تهيئة الفرص
املناسبة لنمو املعلمين وتطويرهم مهنيا؛ بهدف االرتقاء بمستوى التعليم ،وذلك عن طريق استخدام األساليب التربوية املالئمة لالستفادة من التطورات
عرفه اإلدارة العامة لإلشراف التربوي بوزارة التعليم باململكة العربية السعودية في الدليل التنظيمي لإلشراف التربوي َّ
ُ ّ
بأنه:
الحاصلة في هذا املجال" .وت ِ
"عملية مهنية تشاركية مبنية على أسس ومنهجية علميةُ ،ت ّ
قدم الدعم الفني للقيادة املدرسية واملعلم لتقويم عمليات التعليم والتعلم وتطويرها
ِ
واتجاهها وتجويد نواتجها" (وزارة التعليم ،2015-2016 ،ص .)11
مما سبق يمكن أن نخلص إلى َّأن املقصود باإلشراف التربوي :مهنة تربوية يقوم بها شخص مؤهل يتمتع بكفاءة عالية وخبرة طويلة في الجانب
التربوي ،يسعى جاهدا إلى توجيه املعلمين من ذوي االختصاص وإرشادهم في تحسين العملية التعليمية واستخدام أفضل الوسائل واألساليب الحديثة
أثناء التدريس.
ً
ثانيا :أهمية إلشراف التربوي:
ُي ُّ
عد اإلشراف التربوي هو االختيار األفضل بإجماع الباحثين واملتخصصين للتحسين من أداء املعلمين ،ويحتاج املشرفون أثناء العمل اإلشرافي إلى
قاعدة دينية وأخالقية تنعكس على أخالقيات املهنة بحيث يتعاون املشرفون مع املعلمين في توجيههم وإرشادهم (دواني.)2003 ،
لذا ينظر إلى اإلشراف التربوي على أنه وسيلة لتطوير البيئة التعليمية .وتبدو أهميته في أنه :عملية منظمة ،تسعى إلى الرقي باملعلم ،وهي مكملة
لعمله ومتممة له ،وهو يدرب ويرشد ويوجه املعلم غير املؤهل تربويا للعمل في مهنة التدريس ،يدرب ويطور املعلم القديم حتى يواكب الطرق والبرامج
التعليمية الحديثة في عملية التدريس ،ويوجه املعلم املبتدئ مهما كان إعداده وتدريبه ،ويشرف على املعلم املتميز وال سيما عند تطبيق أفكار جديدة
(وزارة التعليم .)1998-1999 ،أي إننا نستطيع القول َّأن عملية اإلشراف التربوي ضرورية للعمل التربوي ،وال يحصل نجاح لعملية التعليم والتعلم من
دونها ،فمن خاللها يتم تحديد الطرق ورسمها للعاملين في امليدان لتحقيق نموهم املنهي بما يخدم األهداف املنشودة.
كما أن اإلشراف التربوي يهدف بصورة عامة كما أشار العاجز وحلس ( )2009إلى تحسين عمليتي التعليم والتعلم وتحسين بيئتيهما ،وذلك من
خالل تطويرها واالرتقاء بها نحو األفضل .ويهدف اإلشراف التربوي في اململكة العربية السعودية بصورة عامة إلى "تحسين عمليتي التعليم التعلم وتحسين
بيئتهما ،من خالل االرتقاء بجميع العوامل املؤثرة فيهما ،ومعالجة الصعوبات التي تواجههما ،وتطوير العملية التعليمية في ضوء األهداف التي تضمنتها
سياسة التعليم" (وزارة التعليم ،1998-1999 ،ص.)28
ً
ثالثا :مجاالت اإلشراف التربوي:
تتعدد مجاالت عمل املشرف التربوي ،لتشمل جميع جوانب العملية التعليمية والتعلمية ،ويصنفها عطاري وعيسان ومحمود ( ،2005ص)233
وعودة ( ،2009ص  )23-25إلى ثمان مجاالت عامة وهي :التخطيط ،املناهج ،الوسائل واألنشطة التعليمية ،النمو املنهي ،التقويم واالختبارات ،اإلدارة،
إدارة الصف ،العالقة مع الزمالء واملجتمع .ولذا َّإن مجاالت اإلشراف التربوي على تنوعها تسهم جميعها في إنجاح العملية التعليمية ،إذا تم تطبيقها
بكفاءة من قبل أطراف العملية التعليمية (املعلم وقائد املدرسة واملشرف التربوي).
ً
ً
رابعا :مهام وواجبات املشرف التربوي في تنمية املعلمين مهنيا:
َّإن اإلشراف التربوي له أهمية كبيرة في مساعدة املعلمين في تطوير التنمية املهنية لديهم؛ حيث يعمل على تحسين العمل التربوي والتعليمي بوجه
عام (الرويلي .)2010 ،ومن املهام املوكلة باملشرف التربوي كما ورد في دليل املشرف التربوي (وزارة التعليم ،1998-1999 ،ص :)81-82
• مهام تخطيطية وإدارية ومن أبرزها :إعداد خطة إشرافية شاملة وتنفيذها وتقويمها ،االطالع على التعليمات واللوائح اإلدارية ،مساعدة املعلمين
على فهم األهداف التربوية ،وتزويد الجدد منهم بالتعليمات ،عقد لقاءات معهم ملناقشة كل ما من شأنه رفع مستواهم وتحصيل الطالب ،دراسة
نتائج اختبارات العام السابق والتعرف على نواحي القصور وأسبابها واقتراح الحلول ملعالجتها.
• مهام فنية :ومن أبرزها مهام تتعلق بكل من :الطالب من حيث العناية بالنمو املتكامل للطالب ومراعاة الفروق الفردية ،املعلم من حيث إعداده
لدروسه وأداءه داخل الفصل وخارجه ،املناهج والكتب الدراسية وطرق التدريس ،الوسائل والتجهيزات املدرسية وتوزيعها على املدارس ،التدريب من
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حيث اقتراح البرامج التدريبية وتنفيذها وتقويمها ،األنشطة املدرسية من حيث ضرورتها والتأكد من تنفيذها ،االختبارات من حيث األساليب
املستخدمة ودراسة نتائجها.
وقد جاء في الدليل التنظيمي لإلشراف التربوي (وزارة التعليم ،2015-2016 ،ص  )45-47واجبات املشرف التربوي تجاه املعلمين من أهمها:
 .1دعم املعلمين فنيا لتحسين ورفع مستوى عملية تعلم الطالب.
 .2تحليل برامج التنمية املهنية للمعلمين في مجال تخصصهم واالرتقاء بمستوى األداء وفقا للتخصص.
 .3متابعة توظيف كتاب الطالب ودليل املعلم ،وتعليم وتعلم الطالب الزيارات.
 .4دعم املعلمين وتطبيق استراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم.
 .5دراسة وتحليل مؤشرات التحصيل الدراس ي للطالب وإعداد البرامج الداعمة لتحسينه.
 .6دعم املعلمين لتطوير املنتجات والبرامج التربوية والتعليمية بما يتناسب مع احتياجاتهم.
 .7بناء مجتمعات التعلم املنهي بين املعلمين في مجال تخصصهم في املدرسة.
 .8تطبيق وإدارة وتفعيل منظومة قيادة األداء اإلشرافي واملدرس ي وفق االختصاص.
 .9تقويم مستوى تطبيق املناهج الدراسية وأدواتها املصاحبة ،وتقديم املواد اإلثرائية والعالجية ،والتحسينات املقترحة لها.
فيتبين مما سبق َّأن املهام املوكلة إلى املشرف التربوي لتنمية املعلمين مهنيا كثيرة ومتنوعة ومترابطة ،ويمكن أن نوجزها :في الكشف عن
احتياجاتهم مهنيا وأكاديميا ،وتحديد وتنفيذ برامج التنمية املهنية املناسبة لهم.
ً
 .4.2تنمية املعلمين مهنيا:
ً
أوال :مفهوم التنمية املهنية:
كثير من الباحثين حول مفهوم تنمية املعلمين مهنيا فذكر عسيري (َّ )2017
اتفق ٌ
بأنها" :عملية منظمة مخططة ،الهدف منها تطوير مهارات
ومعارف وسلوكيات املعلم؛ ليكون أكثر كفاءة وفاعلية ،لسد احتياجاته املهنية ،والذي يقوم بتلك العملية وهذه الجهود املقصودة هي املدرسة أو غيرها
من املؤسسات املهنية لتنمية املعلم مهنيا  ،بما يمكنه من تحقيق أهداف العملية التعليمية ،وتنعكس مردوداتها على مخرجات التعليم بشكل إيجابي
َّ
فعال" (ص .)154
وبين آدم وعثمان وأبكر (َّ )2017
ّ
بأن مفهوم التنمية املهنية ُيقصد به "الخبرات املنظمة التي يتعرض لها املعلم ،وتزيد من معلوماته ،أو تنمي
مهاراته ،أو تؤثر إيجابا على اتجاهاته ،أو تصحيح فهمه لعمله ،فيدخل ضمنها أي نشاط منظم يقوم به املعلم لتحديث مهاراته أو معلوماته ،وهي عملية
تعلم تصمم ملساعدة املعلمين على أداء أعمالهم بكفاءة أكبر مما سيكون األثر اإليجابي في تحسين نواتج املتعلمين" (ص.)342
من خالل التعاريف السابقة تبين َّأن الهدف الرئيس واألول لتنمية املعلم مهنيا هو :االرتقاء بمستوى أداءه املنهي الثقافي واألكاديمي والتربوي بما
يحقق أهداف العملية التعليمية التعلمية .ومن هنا تتضح أهمية االهتمام بالتنمية املهنية.
ً
ً
ثانيا :أهمية تنمية املعلم ومعلمي الرياضيات مهنيا ومبررات الحاجة إليها:
ُّ
تعد تنمية املعلم مهنيا أمر ضروري ،وذلك بتوفير برامج تدريبية له لتأهيله وتطويره في مجال تخصصه ،إضافة إلى تزويده بطرق وأساليب
التدريس التربوية الحديثة )عسيري.)2017،
ُ
َّ
كسب املتدربين معارف ومهارات واتجاهات ذات
ومن هنا ظهرت أهمية تنمية املعلم مهنيا ،حيث ذكر الفجام وآخرون ( ،2107ص )593بأنها :ت ِ
عالقة مباشرة بالعمل مما يطور أدوارهم ،وتنمي لدى الفرد املرونة والقدرة على التكيف في حياته العملية ،وترتكز على تحسين األداء الحالي واملستقبلي
لألفراد والجماعات على ّ
حد سواء ويقوم على مبدأ التعلم مدى الحياة ،وتسهم في تقليل النفقات لزيادة املهارات والكفاءات التي ّ
تؤدي إلى تقليل نسبة
ٍ
ِ
األخطاء بالعمل.
كما أن من أهم املبررات التي تستدعي االهتمام بالتنمية املهنية ملعلمي الرياضيات خاصة هي :تمكينهم من أداء رسالتهم في ضوء التغيرات السريعة
التي يشهدها القرن الحادي والعشرين ،واالرتقاء باملستوى املنهي لهم لرفع كفاءة التعليم ومن َّ
ثم تحسين جودة املخرجات التعليمية ،وأيضا حاجتهم إلى
ّ
يمكنهم من تحسين أداءهم (رصرص2013 ،؛ الشايع2013 ،؛
مراجعة املناهج وتطويرها وتعديلها نحو األفضل ،وكذلك إلى الحافز املنهي الذي ِ
الصعيدي.)2016 ،
ومن خالل مراجعة الدراسات واألبحاث في مجال تعليم وتعلم الرياضيات كدراسة الغامدي ( ،)2018ودراسة البلوي والراجح ( ،)2012ودراسة
محمود ( )2005يمكن أن نستنتج مبررات أخرى لتنمية معلمات الرياضيات مهنيا وهي:
ُّ
 .1الحاجة إلى الرقي بأداءهن ملواكبة االتجاهات الحديثة في تعليم وتعلم الرياضيات.
 .2الحاجة إلى تجديد معلوماتهن ،واطالعهن على أحدث الطرق واالستراتيجيات والوسائل في تدريس الرياضيات ،في ظل تطور مناهج الرياضيات في
اململكة العربية السعودية في الفترة األخيرة.
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 .3الحاجة إلى تزويدهن بمهارات ومهام حديثة مختلفة تماما عن الوسائل التقليدية القديمة ،سواء على املستوى املعرفي أو املستوى التقني أو
املستوى اإلبداعي التعليمي في الرياضيات؛ لكون معلمة الرياضيات يجب أن تتمتع بعقلية إبداعية ابتكارية مما تجعلها قدوة لطالباتها يحتذون
حذوها ويتعلمون منها أساليب التفكير العلمي واإلبداعي وكيفية حل مشكالتهم اليومية أيضا.
وفي السياق ذاته ،وأولت وزارة التعليم معلمي الرياضيات والعلوم أهمية خاصة بتنميتهم مهنيا ،في ظل سعيها ملواكبة التوجهات الحديثة في تعليم
ُّ
وتعلم الرياضيات والعلوم التي يشهدها العالم حاليا ؛ ليواكبوا تلك التوجهات من خالل الدعم والتطوير املستمر من بيوت الخبرة العاملية ،ومن خالل
التدريب على املعايير العاملية التي ُبنيت عليها مناهج الرياضيات والعلوم ،وأساليب التدريس ،والتقويم ،واإلدارة الصفية ،ودمج التقنية في التعليم ،وقد
تبنت مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية الذي ُأسس عام  2008ليشمل برامج إلعداد وتأهيل املعلمين (الشدوخي .)2007 ،وكذلك ُّ
يعد
ُ
مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات بجامعة امللك سعود الذي أ ِ ّسس في  ،2007/9/13أحد الثمار التطويرية للوزارة في هذا املجال،
لكون تطوير تعليم الرياضيات والعلوم من القضايا التي تتصدر اهتمام برامج اإلصالح والتطوير التربوي في البالد (مركز التميز البحثي في تطوير تعليم
العلوم والرياضيات.)2020 ،
مما ذكر سابقا يتضح وجود أهداف متنوعة ومتعددة لتنمية املعلم مهنيا من أبرزها :تغير األساليب والطرق التي يستخدمها املعلم داخل الصف
أثناء العملية التعليمية ،وإكسابه كل ما هو مفيد في مهنته مما يسهم في تطوير وتحسين من أداءه املنهي واملعرفي.
ً
ً
ثالثا :مجاالت تنمية املعلمين مهنيا:
يمكن ربط مجاالت التنمية املهنية للمعلم بالكفايات املهنية التي ُّ
تعد معيارا يقاس به أداؤه وفق استمارة متابعة تقويم األداء الصفي للمعلم (وزارة
التعليم 2020 ،أ) .وقد حددتها وزارة التعليم بثالث كفايات هي( :وزاره التعليم ،1998-1999 ،ص.)24
 .1كفاية التخطيط للتدريس :تشمل مهارات تحليل محتوى الكتاب املدرس ي ،ورسم األهداف السلوكية وبناء استراتيجية مناسبة لتحقيقها.
 .2كفاية تنفيذ الدروس :تشمل مهارات تدريسية ،وإدارة الصف ،وتفعيل طرق التدريس ،إنتاج واستخدام تقنيات التعليم.
 .3كفاية تقويم التدريس :تشمل مهارات صياغة األسئلة ،بناء جدول املواصفات ،تحليل نتائج االختبار.
وقد أهتم البحث الحالي لتحديد واقع تحقيق املشرفة التربوية وقائدة املدرسة لتنمية معلمات الرياضيات مهنيا في ضوء مجاالت :التخطيط،
الكتاب املدرس ي وطرق التدريس ،واإلدارة الصفية ،والتقويم ،والعالقات االنسانية ،وتم تحديد ثالثة مجاالت منها ملعرفة واقع تحقيق قائدة املدرسة،
وثالثة مجاالت أخرى ملعرفة واقع تحقيق املشرفة التربوية لتنمية معلمات الرياضيات مهنيا من خاللها ،وسيتم التطرق لهذه املجاالت بش يء من
التفصيل ،كما يلي:
• مجال العالقات اإلنسانية ":"Human Relationships
ُ
َّ
ّ
ميز اإلنسان عن غيره من الكائنات الحية ،وهي
ذكرت دراسة الرشايدة ( ،2009ص )10أن مفهوم العالقات اإلنسانية هو" :جميع الصفات التي ت ِ
ُ
بذلك تعبر عن جملة التفاعالت بين الناس سواء كانت إيجابية :كاالحترام والتواضع والتسامح أو سلبية كالتكبر والظلم والجور والقسوة".
َّأما العالقات اإلنسانية في اإلشراف التربوي فيراد بها :مجموعة من التفاعالت التي تمثل السلوكيات التربوية من قبل قائد املدرسة أو املشرف
التربوي والتي توفر الجو التربوي والعاطفي اإليجابي املبني على ُحسن التعامل واحترام اآلخر والعدل واأللفة مع من ُيشرف عليهم ويتابعهم( .وزارة
التعليم)1998-1999 ،
َّ
وعلى ذلك تبرز أهمية العالقات اإلنسانية في أنها" :تضمن للعاملين في املجال التربوي الرضا الوظيفي ،وتدفع بهم للعمل واألداء واإلنتاج ،وتجدد
األساليب الروتينية التي تضفي على العمل امللل والرتابة ،وتبعد االضطرابات النفسية والتشاحن أو الحقد أو الحسد ،وتمنح فرصا لإلنجاز والتقدم،
وترفع من الروح املعنوية" (وزارة التعليم ،1998-1999 ،ص.)105
ومما سبق يمكن معرفة واقع تحقيق قائدة املدرسة لتنمية معلمات الرياضيات مهنيا وفقا لهذا املجال من خالل قيامها بتحديد احتياجات
املعلمات الشخصية وتلبية متطلباتهن املهنية ،والعمل على تعزيز سلوك القدوة لديهن أمام الطالبات واالشادة بجهودهن وإنجازاتهن ،وممارسة العدل
في التعامل بين املعلمات وتحقيق االنسجام والتآلف بينهن وتشجيعهن على العمل بروح الفريق وتقبل آرائهن ومقترحاتهن ،ومساعدتهن في التغلب على
ضغوط العمل التي تواجههن ،باإلضافة إلى الحرص على إيجاد عالقات إيجابية مستقرة بين املعلمات ومشرفاتهن.
• مجال اإلدارة الصفية " :"Classroom Management
ّ
ُت َّ َّ
يمكنه من
عرف بأنها" :مجموعة من األنماط السلوكية املتعددة التي يستخدمها املعلم لكي يوفر بيئة تعليمية مناسبة ،يحافظ على استمرارها بما ِ
تحقيق األهداف التعليمية املنشودة ،وتعزيز تعاون الطالب ومشاركتهم في املهام التي ُت َّ
ؤدى داخل الفصل؛ بغية تجويد الخدمة التعليمية ومعالجة
املشكالت التي يمكن أن تواجه املعلم بكفاءة وفاعلية ،وزيادة التفاعالت بينه وبين طالب الفصل واملحافظة على حماستهم وتوظيف األفكار التربوية
الحديثة في قاعة الدرس"(شحاتة والنجار ،2003 ،ص .)3
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ّ
يمكن أن نلخص التعريف السابق إلدارة الصف في قدرة املعلم على التحكم في تصرفاته وسلوكياته أثناء العلمية التعليمية ،وكيف يمكنه أن يوفر
بيئة تعليمية مناسبة للطلبة ،ويعمل على تحفيزهم ومشاركتهم بطرح آرائهم وأفكارهم لينمي لديهم الثقة بأنفسهم.
ُّ
وتشمل إدارة الصف :املحافظة على النظام وتنظيم الطالب ومتابعة سلوكهم ،وتيسير التفاعل بين الطالب بعضهم البعض .ويعد املعلم املسؤول
ّ
جو مالئم لهم ليساعدهم في استيعاب الدروس والتفاعل واإلبداع العلمي ،كما ينبغي على إدارة املدرسة إشراك الطالب
األول في متابعة الطالب وتوفير ٍ
في األنشطة والفعاليات التي تقيمها (شحاتة والنجار .)2003،وتهدف عملية إدارة الصف إلى تحقيق أهداف التعليم والتعلم من قبل املعلم والطالب،
وتنظيم وتنسيق الجهود املبذولة من قبلهم ،واستخدام عناصر اإلدارة الصفية (البشرية واملادية) املتاحة استخداما علميا إلحداث التعلم (السيف،
.)2005
ومما سبق يمكن معرفة واقع تحقيق قائدة املدرسة لتنمية معلمات الرياضيات مهنيا وفقا لهذا املجال من خالل قيامها حث املعلمات على بناء
عالقات من الود واالحترام داخل الصف ،وتنويع أساليب التعزيز اإليجابي للطالبات وإشراكهن في وضع األنظمة الصفية ،وتهيئة البيئة الصفية بشكل
يساعد على التعلم َّ
الفعال ،و ُتزو ِّيدهن بأساليب تربوية حديثة متنوعة ملعالجة املشكالت الصفية وتنمية مهارة استثمار الوقت لديهن وإدارته بفعالية،
أيضأ التأكيد على املعلمات بضرورة تدريب الطالبات على االنضباط الذاتي ،وتنويع النشاطات التعليمية  ،وضرورة مراعاة الفروق الفردية بينهن.
• مجال التخطيط ":"Planning
ُّ
يعد التخطيط مهمة أساسية في العملية التربوية بوجه عام وفي العملية التعليمية التعلمية بوجه خاص ،والتخطيط الجيد يؤدي إلى تحقيق
عرف َّ
األهداف املنشودةُ ،وي َّ
بأنه :مجموعة من التدابير املتنوعة التي تستخدم لتحقيق أهداف معينة وواضحة (الخطيب ،والخطيب .)2003 ،وهو يمثل
ُ
وأسلوبا ،وطري قة منظمة للعمل تؤدي إلى بلوغ األهداف بفاعلية وكفاية"
"الرؤيا الواعية والشاملة لجميع عناصر العملية التعليمية وأبعادها ،منهجا
(هناء الرويلي .)2010 ،مما يوضح أن التخطيط للعملية التعليمية سواء التخطيط للعمل املدرس ي ،أو التخطيط للتدريس تبنى أساسا على رؤية واضحة
لألهداف املراد تحقيقها.
وينقسم التخطيط التدريس ي إلى مرحلتين أساسيتين هي :تخطيط طويل املدى وهو الذي :يتناول مقررا دراسيا كامال ،وتخطيط قصير املدى وهو
تخطيط الدروس اليومية (القعود ،2003 ،ص .)27ويوضح الفقيه ( ،2005ص )22أهمية التخطيط للدروس َّ
بأنه :يجعل املعلم أكثر تمكنا من املادة
العلمية ،ويساعده على وضوح الرؤية وتحديد األهداف واملحتوى واألنشطة املصاحبة الختيار الطرق واالستراتيجيات ووسائل التدريس ،وعلى اكتشاف
عيوب املنهج الدراس ي بجميع عناصره ،وفي ضبط أداء التالميذ وتوجيههم ،وكذلك يساعده في زيادة الكفاءة املهنية من خالل تراكم الخبرات ،كما ُيجنب
املعلم االرتجالية والعشوائية ،والوقوع في املواقف الحرجة أو التعرض للصعوبات التدريسية.
ومما سبق يمكن معرفة واقع تحقيق قائدة املدرسة في تنمية معلمات الرياضيات مهنيا وفقا ملجال التخطيط للعمل من خالل قيامها متابعة التزام
املعلمات بخططهن الفصلية للوحدات الدراسية وبالخطة الزمنية لتنفيذ األعمال والتكاليف ،ومتابعتهن في تنفيذ التوجيهات التي يتم إقرارها في
اجتماعات املدرسة أو من قبل املشرفة التربوية ،وكذلك البحث معهن عن أسباب تدني التحصيل الدراس ي في مادة الرياضيات وحثهن على االلتزام
بالخطط العالجية واإلثرائية ،وتقديم التغذية الراجعة الالزمة لهن بعد اطالعها على سجالتهن ،ودعمهن في تنفيذ األنشطة الصفية والالصفية ومتابعة
إنجازاتهن التربوية أو املهنية.
كما يمكن معرفة واقع تحقيق املشرفة التربوية في تنمية معلمات الرياضيات مهنيا وفقا ملجال التخطيط للتدريس من خالل قيامها بإشراك
املعلمات في إعداد الخطة الفصلية للمقرر الدراس ي واملهارات املستهدفة فيه ،ومساعدتهن في تحديد الوسائل واألساليب التعليمية املناسبة؛ لتحقيق
أهداف الدروس وكذلك وضع خطط عالجية للمشكالت التربوية التي تواجههن ،ووضع برامج عالجية للطالبات املتدني تحصيلهن الدراس ي ،باإلضافة إلى
التوضيح للمعلمات طريقة ربط موضوع الدرس الجديد بالخبرات السابقة للطالبات ومراعاة الوقت في عملية التخطيط للدرس داخل الصف ،والحرص
على تبادل الخبرات التعليمية بين املعلمات من خالل الدروس التطبيقية داخل وخارج املدرسة.
• مجال الكتاب املدرس ي وطرق التدريس ":" The Textbook and Teaching methods
يعرف الكتاب املدرس ي بأنه :محتوى يحتوي على مجموعة من الدروس أو النصوص والتمارين واألنشطة ،متضمن الكثير من املبادئ واملعايير
واملعارف التي ُيراد إيصالها إلى الطالب ،كما يحتوي على بعض التوجيهات التطبيقية للتعامل معه تعليما وتعلما( .محسن)2010 ،
َّ
َّأما طرق التدريس فعرفها شحاتة والنجار ( ،2003صَّ )209
منظمة يديرها في الصف معلم ّ
يوجه انتباه طالبه إليه
بأنها" :سلسلة فعاليات
ِ
ُّ
لتؤدي بهم إلى التعلم ،وهي عملية تتطلب خطوات ّ
ويشاركهم في هذه الفعاليات ّ
يؤدي االنتقال من واحدة ألخرى إلى تحقيق التعلم" ،كما يعرف
ِ
ِ
َّ
ّ
تصميم التدريس ،التي يخطط الستخدامها أثناء التدريس
استراتيجيات التدريس بأنها" :مجموعة من إجراءات التدريس املختارة سلفا من قبل املعلم أو ِ
بما يحقق األهداف التدر َّ
يسية املرجوة بأقص ى فاعلية ممكنة ،وفي ضوء اإلمكانات املتاحة ،وتشتمل استراتيجية التدريس الواحدة-غالبا -على أكثر من
طريقة من طرق التدريس" (ص .)40
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من التعريفات السابقة يتبين لنا َّ
بأن طرق التدريس هي الوسائل التي يعتمد عليها املعلم أثناء تأدية الدرس بما يتناسب مع املوضوع املطروح
إليصاله للطلبة بطريقة سهلة وواضحةَّ ،أما استراتيجيات التدريس فهي :كل ما يخطط له املعلم سلفا من اختيار الطريقة املناسبة ملوضوع الدرس
وتحديد اإلمكانات املتاحة ،وذلك لتحقيق األهداف العامة من الدرس.
ّ
تفسير بعض
ومما سبق يمكن معرفة واقع تحقيق املشرفة التربوية في تنمية معلمات الرياضيات مهنيا وفقا لهذا املجال من خالل قيامها ب ِ
املصطلحات واملفاهيم الواردة للمعلمات في كتاب الرياضيات ،وتوجيههن إلى كيفية استخدام األدلة املساندة لها (دليل املعلم والتقويم) وتنظيم حلقات
نقاش حول االتجاهات الحديثة في طرق تدريس الرياضيات وتزويدهن بأساليب متنوعة للتغلب على مشكالت تنفيذ املقرر الدراس ي .باإلضافة إلى
مساعدة املعلمات على ربط النظريات التربوية الحديثة بأساليب التدريس املناسبة والتأكيد على أهمية التنويع في طرق واستراتيجيات التدريس وضرورة
استخدام التقنية الحديثة (برامج وتطبيقات) في العملية التعليمية وإرشادهن إلى طرائق تدريس تنمي مهارات التعلم الذاتي لدى الطالبات ،وتوضيح
طرق تنمية مهارات التفكير العليا لديهن ،إضافة إلى تدريبهن على استخدام األساليب العلمية الرياضية في حل املشكالت.
• مجال التقويم ":" Calendar
َّ
ُيقصد بالتقويم بشكل عام أنه" :عملية تقدير قيمة الش يء أو كميته ،ويستهدف التقويم إصدار الحكم أو القرار بقصد تحسين العمل ،كما
َّ
يتضمن التقويم أيضا معنى التحسين والتعديل والتطوير الذي يعتمد هذه األحكام في ضوء األهداف املنشودة" (شحاتة والنجار ،2003 ،ص .)130
يمكن القول َّإن التقويم هي النظرة الشاملة لكل ما يتم أثناء العملية التعليمية التي على ضوئها يتم إصدار الحكم بإيجابية أو سلبية تلك العملية،
ومحاولة تالفي القصور املوجود بالتعديل والتطوير؛ لتحقيق األهداف املرجوة.
وللتقويم ثالثة أنواع رئيسة مصاحبة للتعلم هي :التقويم القبلي (التشخيص ي) ويكون قبل البدء بالتدريس وهدفه تحديد خبرات الطالب ومعرفة
ُّ
مدى استعداده للتعلم ،والتقويم البنائي التكويني ويكون أثناء التدريس وهدفه تشخيص مدى التعلم في كل مرحلة من مراحل التدريس ،والتقويم
ُّ
الختامي :ويكون بعد التدريس وهدفه قياس مدى تعل م الطالب وإصدار الحكم النهائي على مستواه.
وتتنوع أدوات التقويم وتختلف باختالف املرحلة التدريسية كما حددتها وزارة التعليم في املرحلة االبتدائية إذ يستخدم فيها املشاركة ،املالحظة،
التمارين الصفية ،الواجبات املنزلية ،االختبارات الت حريرية القصيرة ،املناقشة كأدوات للتقويم ،كما انها تستخدم في املرحلة املتوسطة باإلضافة إلى
االختبارات التحريرية النهائية ،واألنشطة الصفية ،واختبارات شفوية ،وأما في املرحلة الثانوية يستخدم جميع األدوات السابقة باإلضافة إلى االختبارات
العملية ،وملف األعمال ،واملشروعات والبحوث والتقارير (وزارة التعليم.)2013-2014 ،
ومما سبق يمكن معرفة واقع تحقيق املشرفة التربوية لتنمية معلمات الرياضيات مهنيا وفقا لهذا املجال من خالل قيامها بتوضيح أهمية التقويم
في تطوير املعلمات علميا وتعليميا ،وتوجههن إلى ضرورة ربط عملية التقويم بأهداف املادة الدراسية واإلفادة من نتائج التقويم في تحسين العملية
التعليمية ،وحثهن على استخدام أنواع التقويم املختلفة ،وعلى ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الطالبات في ذلك ،باإلضافة إلى مناقشة املعلمات في
أسئلة االختبارات القصيرة والفصلية وتزويدهن بنماذج اختبارات متنوعة وفقا ملبادئ القياس والتقويم ,.اضف إلى ذلك تقييم إنجازات املعلمات
التربوية والتخصصية واالعتماد على مؤشرات قياس األداء للحكم على أداءهن.
 .5.2الدراسات السابقة:
ُ ّ
تتناول الدراسة الحالية الدراسات واألبحاث العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة التي تشكل املحاور األساسية للدراسة الحالية مرتبة
زمنيا تنازليا ،وفيما يلي أهم الدراسات السابقة:
ً
أوال :دراسات تتعلق بتحقيق قائدة املدرسة للتنمية املهنية للمعلمات:
• دراسة العلي ( )2014والتي هدفت إلى الكشف عن واقع ممارسة مدير املدرسة األساسية والثانوية الخاصة في األردن لدوره في تحقيق النمو املنهي
للمعلمين من وجهة نظر املعلمين .ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة طبقت على عينة الدراسة من ( )238معلم ومعلمة .وقد أظهرت
نتائجها أن ممارسات مديري املدراس اإلدارية لتحقيق النمو املنهي للمعلمين في املدارس األساسية والثانوية الخاصة باألردن جاءت بدرجة متوسطة
باختالف سنوات خبرتهم ،وأوضحت الدراسة حصول مجال االختبارات والتقويم على املرتبة األولى بدرجة متوسطة ،وقد تميز مجال التخطيط
للتدريس باملرتبة الثانية فيما جاء مجال تحسين أداء املعلم داخل الصف في املرتبة األخيرة.
• أجرى تي هاو ( )ThiHao,2016دراسة بعنوان "تصورات املعلمين حول السلوكيات القيادية التعليمية للمدراء في فيتنام" ،وذلك باستخدامه املسح
امليداني حيث طبق االستبيان على ( )569معلما ومعلمة في ا ملدارس االبتدائية العامة في مدينة هوتش ي .وقد جاءت تصوراتهم عن املديرين أنهم قادة
تعليميون نشطاء في السلوكيات القيادية التعليمية منها مراقبة وتقييم طرق التدريس ،تنسيق املناهج الدراسية ،مراقبة تقدم الطالب ،حماية
الوقت التعليمي ،توفير حوافز للمعلمين ،تعزيز التنمية املهنية للمعلمين ،وقد أعطى املعلمون الجدد الذين لديهم خبرة في التدريس ملدة عام واحد
تصنيفات أقل بشكل ملحو ألربع وظائف من أصل ثماني وظائف وقد بدى أنهم يقللون من قدرة املدراء على تعزيز التنمية املهنية لديهم ،باملقارنة
مع املدرسين اآلخرين األكثر خبرة منهم.
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• وفي ذات السياق سعت دراسة أجراها مدزوفر ) (Mudzofir,2017بعنوان "العالقة بين اإلشراف التربوي والتطوير املنهي :تصورات ملعلمي
املدارس الثانوية ومعلمي املدرسة الثانوية اإلسالمية في لوكسيوماوي ،آتشيه ،إندونيسيا" للكشف عن تصورات املعلمين لإلشراف التعليمي
الفعلي واملثالي في املدارس من قبل قائدي املدارس ،والعالقة بينه وبين التطور املنهي الشخص ي للمعلم ،وأوضحت النتائج وجود اختالفات كبيرة في
املمارسة الفعلية واملثالية لإلشراف التي ينظر إليها املعلمون .كما أن ممارسة اإلشراف التي يقوم بها القائد في إطار التطوير املنهي للمعلمين ليس لها
عالقة كبيرة بالتطور املنهي ،ولكن ال يزال لدى املعلمين تصورات إيجابية تجاه اإلشراف التعليمي.
• واتجهت دراسة آل مغيرة ( )2017للبحث عن درجة قيام مديري املدارس بواجباتهم نحو املعلمين في الجانبين املعرفي والسلوكي للكفايات التعليمية
في محافظتي حوطة بني تميم والحريق باململكة العربية السعودية ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي .وصممت الدراسة استبانة طبقت على عينة
مكونة من ( )38مديرا .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن ممارسة مديري املدارس في مراحل التعليم العام لدورهم في تنمية املعلمين مهنيا من وجهة نظر
املعلمين كانت بدرجة دائمة ،وقد جاء ترتيب املجاالت تنازليا كالتالي :مجال االتصال والعالقات اإلنسانية ،ومجال املتابعة كالهما بدرجة دائمة،
واملجال املعرفي ،ومجال التدريب أحيانا .ولم تتأثر ممارساتهن بالخبرة سواء في التعليم أو في اإلدارة ،وباختالف املرحلة ،إال في املجال املعرفي لصالح
مديري املدارس االبتدائية.
• وسعت دراسة القحطاني ( )2018إلى معرفة دور القيادة املدرسية في التنمية املهنية ملعلمات العلوم اإلدارية ومعوقات التنمية املهنية ملعلمات
العلوم اإلدارية واقتراحات السبل املناسبة لتفعيل دورها في التنمية املهنية للمعلمات ،واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي واستبانة طبقت
على عينة ( ( 82معلمة .وخلصت نتائج الدراسة أن أبدت معلمات العلوم اإلدارية باملدارس الحكومية بمدينة الرياض موافقتهن تماما على ثماني
عبارات من السبل املناسبة لتفعيل دور القيادة املدرسية في التنمية املهنية من أصل تسع عبارات وكان أبرزها :مراعاة استخدام األسلوب التربوي
أثناء توجيه املعلمات ونشر ثقافة أهمية حضور البرامج التدريبية وأثرها ،وتحديد مهام املعلمات داخل املدرسة .كما توصلت الدراسة إلى أن
معلمات العلوم اإلدارية موافقات بدرجة متوسطة على دور القيادة املدرسية في التنمية املهنية لهن ،وفق مجالي التنمية املهنية :طرق التدريس،
واإلدارة الصفية.
• في ذات السياق سعت دراسة السالم ( )2018إلى تقص ي دور قائدة املدرسة كمشرف تربوي مقيم في التنمية املهنية للمعلمات في مدينة الرياض من
وجهة نظرهن .أتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت الستبانة لجمع آراء من ( )142معلمة .أظهرت النتائج أن دور قائدة املدرسة في
مجاالت املتابعة ،التخطيط ،التدريب والنمو املنهي ملعلمات املرحلة الثانوية الحكومية في مدينة الرياض جاءت بدرجة مرتفعة في التنمية املهنية لهن.
وقد جاء مجال التخطيط في املرتبة األولى الهتمام قائدة املدرسة ،حيث اتفقت املعلمات أن قائدة املدرسة تشجعهن على وضع برامج خاصة
بالطالبات املوهوبات ،وتشاركهن في وضع خطط عالجية للمشكالت التربوية والتعليمية التي تواجههن ،وتفعل تبادل الزيارات الصفية بينهن ،وجاء
مجال املتابعة باملرتبة الثانية ،التفاقهن أنها تزودهن بخطة زمنية لتنفيذ ومتابعة األعمال والتكاليف ،كما تشرف على إنجازاتهن التربوية واملهنية.
ُ
• وأخيرا قام زيادين وآخرون دراسة ) (Ziyadin, et al.,2018بعنوان "بيانات عن دور القيادة في تطوير الخبرة في التدريس في الدول النامية"،
هدفت إلى تحديد دور القادة في تطوير الخبرة في التدريس للمعلمين وتأثيرهم عليهم في املدارس الثانوية ،وذلك بتحليل وجهات نظر املعلمين
وتصوراتهم حول أنشطة القيادة الحالية واملأمول منهم ،وقد تم جمع آراء ( )90معلما من خمس مدارس ثانوية في منطقة سيمي ،عن طريق
االستبيان ،وكشفت نتائج الدراسة أن املعلمون موافقون بشدة في أن قيادة املدرسة تلعب حاليا دورا مهما للغاية في تحسين األداء املنهي لهم ،وأن
التطوير املنهي املستمر لهم من قبل قيادتهم له أثر إيجابي على املستويين املنهي والشخص ي .كما أن من املأمول من قيادتهم استغالل مواهب املعلمين
بشكل فعال لتحسين الخبرة التدريسية في املدرسة حيث لديها قدرة تأثير عالية عليهم لفعل ذلك.
ً
ثانيا :دراسات تتعلق بتحقيق املشرفة التربوية للتنمية املهنية للمعلمات:
• دراسة سعود الرويلي ( )2010التي سعت الستكشاف درجة ممارسة املشرف التربوي ملهامه في تطوير النمو املنهي ملعلمي الرياضيات في املرحلة
املتوسطة في منطقة الحدود الشمالية باململكة العربية السعودية ،من وجهة نظر املعلمين واملشرفين ،وسعت للمقارنة بين وجهات نظريهما.
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي واستبانة طبقت على عينة من معلمي الرياضيات البالغ عددهم ( )74معلما .وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن
املشرف التربوي يمارس مهامه في تطوير النمو املنهي ملعلمي الرياضيات في التخطيط للتدريس واملنهج الدراس ي وطرق التدريس والوسائل التعليمية،
وتقويم الطالب كان بدرجة متوسطة وفي مجال إدارة الصف والعالقات اإلنسانية بدرجة كبيرة ،في حين يرى املعلمون أن املشرف التربوي ال يمارس
مهامه بدرجة كبيرة قياسا بما يستفيدون منه في امليدان التربوي بشكل فعلي وواقعي.
• دراسة الشديفات ( )2014والتي اختصت بالكشف عن دور املشرفين التربويين في التطوير املنهي ملعلمي ومعلمات الدراسات االجتماعية في محافظة
املفرق .اتبعت الدراسة املنهج الوصفي وصممت استبانة تم تطبيقها على عينة من ( )99معلم ومعلمه .وقد خلصت النتائج أن دور املشرفين
التربويين في تطوير األداء املنهي للمعلمين هو بدرجة متوسطة .وكانت الدرجة وفق الترتيب التنازلي للمجاالت :التقويم ،الزيارات الصفية ،املناهج
وأساليب التدريس ،العالقة مع الزمالء واملجتمع املحلي ،التخطيط ،ولصالح املعلمون واملعلمات الجدد والذين تقل خبرتهم عن ست سنوات
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باختالف مؤهالتهم ومراحلهم األساسية والثانوية ،ولصالح الدراسات العليا في مجال أساليب التدريس ،ولصالح األقل خبرة من عشر سنوات في
مجال التخطيط.
• دراسة شلش وحرز هللا ( )2017التي اختصت بمعلمي ومعلمات الرياضيات في املرحلة األساسية العليا في محافظتي طولكرم وسلفيت بفلسطين،
وسعت إلى معرفة أدوار املشرفين التربويين في اإلسهام في التطور املنهي للمعلمين ،ومن وجهة نظرهم في ضوء متغيرات املحافظة والجنس ،وسنوات
الخبرة ،واملؤهل العلمي ،وعدد الدورات أثناء الخدمة .استخدمت الدراسة االستبانة أداة لجمع املعلومات من عينة بلغت ( )107معلم ومعلمة
رياضيات .وقد جاءت استجاباتهم في مجاالت مهام املشرف التربوي :النمو والتطور املنهي ،طرائق التدريس والتقنيات التربوية ،مهارات اإلبداع
واالبتكار ،التقويم بدرجة متوسطة ،والجدير بالذكر أن املجالين األولى قد حازت على درجة عالية من استجابات املعلمين ،في حين جاءت املجالين
األخيرة بدرجة متوسطة من إسهام مشرفي الرياضيات.
• دراسة مدولي ومظفر ) (Mudawali and Mudzofir,2017أجريت بمدينة إيشة في إندونيسيا بهدف تقص ي تصورات معلمي املدارس الثانوية
العالقة بين اإلشراف التعليمي والتطوير املنهي :في آتشيه ،إندونيسيا .وتبين أن هناك فجوة بين اإلشراف التربوي الفعلي واملثالي وأن دوره في تطوير
املعلم مهنيا لم يكن باملستوى املأمول ،وتزداد هذه الفجوة في التطوير واألدوار اإلشرافية ،وقد ظهرت هذه النتيجة جلية عندما تم سؤال ()400
معلما من معلمي املرحلة الثانوية في املدارس الحكومية والخاصة ،عن تصوراتهم حول دور اإلشراف التربوي في التطوير املنهي للمعلمين ،كما بينت
تصوراتهم أن اإلشراف له دور هام في تطوير أداءهم والحفا على تطوره إذا ما سار إلى املأمول منه.
• دراسة خير هللا ( )2018التي هدفت إلى التعرف على دور اإلشراف التربوي في نمية املهنية للعاملين وتحسين أداءهم في املدارس الثانوية في محلية
بابنوسة بوالية غرب كردفان .واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي .واستخدمت استبانة طبقت على عينة قوامها ( )60معلما .وكشفت نتائج
الدراسة أن استجابات املعلمين اتفقت على أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به املشرف التربوي في تطوير أداءهم مهنيا ،وفق مجاالت :العالقات
اإلنسانية-التخطيط للتدريس-طرق التدريس-تقويم املنهج.
• دراسة القبالن ( )2018عمدت إلى معرفة دور املشرف التربوي في التنمية املهنية ملعلمي العلوم في مدينة حائل ،وأظهرت النتائج عند استطالع آراء
( )243من معلمي ومعلمات العلوم على استبانة ،بأن للمشرف التربوي دورا كبيرا في جميع املجاالت :القيادة ،األساليب اإلشرافية ،املادة العلمية،
التقويم ،العالقات ،التخطيط ،الوسائل واألساليب واألنشطة ،حيث يبدو أن املشرف التربوي على وعي تام بدوره ومهامه في تنمية املعلمين مهنيا.
وقد كان تقديرهم لدور املشرف التربوي في تنميتهم مهنيا أفضل لدى الفئة الحاصلة على دراسات عليا ،وفئة ذوي الخبرة التعليمية األكثر من خمس
سنوات ،ولدى فئة املرحلة الثانوية من فئة املرحلة املتوسطة.
• دراسة املطيري وسليمان ( )2019والتي هدفت إلى معرفة دور اإلشراف التربوي في التنمية املهنية ملعلمات املهارات النفسية واالجتماعية من وجهة
نظر املعلمات وقائدات املدراس .أتت درجة الفاعلية مرتفعة لدور اإلشراف التربوي في التنمية املهنية ملعلمات املهارات النفسية واالجتماعية في
املدارس بمدينة جدة ،في جميع محاور الدراسة :التخطيط للتدريس ،طرق واستراتيجيات التدريس ،إدارة الصف ،التقويم ،العالقات اإلنسانية.
وظهر أن املعلمات وقائدات املدارس متفقون على هذه النتيجة ،وأتت هذه النتيجة لصالح حملة الدراسات العليا حيث قد يكونون األكثر اطالعا
واهتماما بمهام املشرفة التربوية ،وأتت لصالح املعلمات الجدد الالتي تكون خبرتهن أقل من خمس سنوات ،كما جاءت الدرجة عالية لكل مجاالت
الدراسة.
ثالثا :دراسات تتعلق بتحقيق قائدة املدرسة واملشرفة التربوية للتنمية املهنية للمعلمات:
• دراسة الزهراني ( )2010هدفت إلى تحديد قوة العالقة االرتباطية بين إسهام كال من مدير املدرسة واملشرف التربوي املنسق في النمو املنهي
للمعلمين ،وذلك من خالل التعرف على وجهة نظر ( )300معلم في املرحلة االبتدائية بمحافظتي جدة واملخواة باململكة العربية السعودية ،في درجة
إسهام كل من مدير املدرسة واملشرف التربوي املنسق في مجاالت التنمية املهنية :التخطيط ،الوسائل التعليمية ،العالقات اإلنسانية ،التقويم.
وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية طردية بين إسهام مدير املدرسة وإسهام املشرف التربوي املنسق في النمو املنهي للمعلمين وفق املجاالت ذاتها،
فكلما زاد اهتمام مدير املدرسة باملعلمين زاد اهتمام املشرف املنسق بهم ،وأتت النتائج أيضا بأن مدير املدرسة أكثر إسهاما في نمو املعلمين في جميع
مجاالت الدراسة من املشرف املنسق ،حيث كان إسهامه في مجالي التخطيط والوسائل التعليمية بدرجة متوسطة في حين مجالي العالقات اإلنسانية
والتقويم بدرجة كبيرة بينما إسهام املشرف املنسق في جميع املجاالت بدرجة متوسطة..
ُ ُّ
عرفها بأنها
• دراسة هناء الرويلي ( )2010استهدفت الدراسة معرفة دور املشرفة التربوية الفنية للمواد الدراسية في التنمية املهنية للمعلمات وت ِ
املسؤولة عن اإلشراف على املعلمات بهدف تحسين وتطوير العملية التعليمية .باإلضافة إلى اهتمام الدراسة بدور مديرة املدرسة في التنمية املهنية
للمعلمات من خالل سؤال على ( ) 250معلمة من معلمات املرحلة املتوسطة بمنطقة الجوف التعليمية باململكة العربية السعودية ،وأظهرت النتائج
أن ممارسة مديرات املدارس واملشرفات التربويات ألدوارهن في التنمية املهنية للمعلمات جاءت بدرجة مرتفعة ،مما يعني أن املديرات واملشرفات
لديهن الوعي والقدرة على القيام بأدوارهن في تنمية املعلمين مهنيا .حيث أظهرت آراء املعلمات أن مديرة املدرسة تهتم بدرجة مرتفعة بالعالقات
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اإلنسانية باملرتبة األولى وتليها إدارة الصف الدراس ي ثم التقويم ثم طرائق التدريس ثم جاءت املجالين التخطيط واإلعداد ،القدرات واملهارات بدرجة
متوسطة في املرتبتين األخيرة .بينما أولت املشرفة التربوية اهتمامها بتنمية املعلمات مهنيا وفق آرائهن بدرجة مرتفعة ملجال التقويم أوال ثم مجال
طرائق التدريس ويليه مجال العالقات اإلنسانية ثم مجال إدارة الصف الدراس ي.
• وباملثل أجرى اإلبراهيم ( )2015دراسة وصفية سعت إلى استجالء آراء ( )61معلم ومعلمه ملعرفة دور اإلدارة املدرسية واملشرفين التربويين في
تحسين النمو املنهي ملعلمي املرحلة األساسية في مديرية عمان الرابعة من خالل استبانة طبقت عليهم .واظهرت نتائج الدراسة أن املشرف التربوي
يساعد املعلمين بإثراء املناهج وتحسين تنفيذها ،مما ينعكس إيجابيا على أداءهم وتزويدهم باملعارف واملهارات والكفايات من خالل إرشادهم
وتدريبهم وتأهيلهم بما يحقق نموهم املنهي ،مع التأكيد على الدور الهام الذي يقوم به مدير املدرسة في تطوير املعلمين وتحسين اتجاهاتهم نحو
الطالب من خالل توفير البيئة املدرسية املريحة واالهتمام باحتياجات املعلمين وميولهم واالهتمام بالعالقات اإلنسانية داخل املدرسة وكالهما
بدرجة مرتفعة من وجهة نظر جميع املعلمين واملعلمات باختالف مؤهالتهم العلمية ،ولصالح املعلمون الجدد األقل خبرة من ثالث سنوات وفي جميع
مجاالت الدراسة التربوية واملهنية التي تقدمها اإلدارة املدرسية واإلشراف التربوي لتحسين النمو املنهي للمعلم.
• وقد تطرقت دراسة الجريداة ( )2015لذات موضوع الدراسة السابقة الذكر ولكن من حيث الكشف عن درجة التنسيق بين أدوار املشرفين
التربويين ومديري املدارس في محافظة مسقط بسلطنة عمان ،واستخدمت الدراسة لذلك استبانة طبقت على عينة ( )250مدير ومشرف تربوي.
وكانت أبرز نتائج الدراسة :أن درجة التنسيق بين أدوار املشرفين التربويين ومديري املدارس وفق املجاالت :تصميم الخطط اإلشرافية ،وتطوير
املنهاج ،واإلنماء املنهي للمعلم ،وتقويم األداء الوظيفي له ،متابعة أساليب تحسين النمو الشامل للطالب ،تقويم اإلنجاز السنوي جاءت جميعها
بدرجة متوسطة وفق آراء املديرين واملشرفين ولم تختلف تبعا الختالف جنسهم وال باختالف املؤهل العلمي أو سنوات الخبرة.
• وفي املقابل سعت دراسة اليعربية ( )2018لتقديم مقترحات لتفعيل دور املشرف التربوي ومدير املدرسة والتنسيق بين مهامهما اإلشرافية على
الوجه املأمول ،وقد قدمت مقترحات لتفعيل العمل اإلشرافي املشترك بينهما ،وذلك بعد أن جاءت درجة املشاركة متوسطة في تطبيق ممارسات
العمل اإلشرافي بين املشرفين التربويين ومديري املدارس ومساعديهم في مجاالت التخطيط للعملية اإلشرافية وتنمية املعلمين مهنيا وتقييم أداءهم،
من وجهة نظر ( )166مشرفا تربويا )100( ،مدير مدرسة ومساعديهم في خمس محافظات تعليمية بسلطنة عمان .ومن أبرز تلك املقترحات :تصميم
خطة شاملة للتنمية املهنية للمعلمين ،ومناقشة أهم املستجدات التربوية مع املعلمين ،ومعرفة التحديات التي تواجههم ،توجيه املعلمين الستخدام
االستراتيجيات الحديثة في التدريس ،مساعدة املعلمين في إنتاج وسائل تعليمية تخدم املادة الدراسية وتزيد فاعلية الحصة الدراسية ،حصر
االحتياجات التدريبية للمعلمين ،وتوفير اإلمكانات البشرية واملادية لتنميتهم مهنيا.
التعقيب على الدراسات السابقة وما يستفاد منها:
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على واقع تحقيق القيادات التربوية (قائدة املدرسة ،املشرفة التربوية) للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات،
تؤدي دورا مهما في االرتقاء باملجتمعاتَّ ،
باعتبار مادة الرياضيات من التخصصات التي ّ
وأن امتالك األفراد ملهاراتها سيسهم في نهضة املجتمع على
ِ
املستوى العاملي ،وقد أصبح تطويرها من القضايا التي تتصدر اهتمام برامج اإلصالح والتطوير التربوي في اململكة العربية السعودية (مركز التميز البحثي
في تطوير تعليم العلوم والرياضيات)2020 ،؛ لذلك َّ
فإنها تستحق االهتمام والتطوير في تعليمها عن طريق تطوير معلميها؛ لذا َّ
تميزت الدراسة الحالية في
استهدافها معلمات الرياضيات بصورة خاصة ،في حين استهدفت الدراسات السابقة املعلمين واملعلمات بوجه عام؛ ذلك َّ
ألن معلمات الرياضيات َّ
هن
ُ
ُّ
وتعلم الرياضياتَّ ،
وهن القدوة للطالبات في تنمية التفكير واإلبداع لديهن؛ لذا ينبغي عليهن أن يرتقين بأدائهن ليك َّن
املحرك الرئيس لعملية تعليم
ّ
مبدعات مفكرات قادرات على توجيه طالباتهن إلى استخدام أساليب التفكير العلمي في حل املشكالت الحياتية ،وللوصول بهن إلى هذا الدور يتطلب من
القيادات التربوية أن يسهمن بدور َّ
فعال في تنميتهن مهنيا وأكاديميا وتربويا ،لذا أتت هذه الدراسة للكشف عن واقع تحقيق القيادات التربوية ألداورهن
في ذلك.
َّ
ٌّ
كما تميزت الدراسة الحالية في البحث عن دور القيادات التربويات (قائدة املدرسة واملشرفة التربوية) في مجاالت التنمية األقرب إلى عملها ،كل في
مجال تخصصها ولم تعمد للمقارنة بين أدوارهما ،في حين َّ
وحدت الدراسات السابقة التي تناولت دور قائدة املدرسة واملشرفة التربوية معا في مجاالت
بحثها وقارنت بينهما.
واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء إطارها النظري وتحديد مجاالت بحثها ،إضافة إلى اعتمادها للمنهج الكمي في الدراسة،
وبناء أداتها امليدانية (االستبانة) ،وتفسير نتائجها.
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 .3منهجية الدراسة وإجراءاتها
 .1.3منهج الدراسة:
يدخل نوع الدراسة الحالية في إطار الدراسات الوصفية املسحية التي تسعى للحصول على معلومات دقيقة تصور الواقع وتسهم في تحليله ،لذلك
أتبعت املنهج الوصفي املسحي؛ ألنه يتالءم مع موضوع الدراسة الحالية وتساؤالتها وتحقيقا ألهدافها ،حيث يذكر العساف ( ،2012ص )179أن هذا
املنهج هو ذلك "النوع من البحوث الذي يتم بواسطته استجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة منهم ،بهدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث
طبيعتها ودرجة وجودها فقط ،دون أن يتجاوز ذلك إلى دراسة العالقة أو استنتاج األسباب مثال".
 .2.3مجتمع الدراسة:
يتألف مجتمع الدراسة من جميع معلمات الرياضيات املنتظمات في املدراس الحكومية بمدنية جدة للفصل الدراس ي الثاني للعام الدراس ي (2020-
 ،)2019والبالغ عددهن ( )1598معلمة رياضيات من كافة املراحل الدراسية ،بواقع ( )617معلمة في املرحلة االبتدائية ،و( )576معلمة في املرحلة
املتوسطة ،و( )504معلمة من املرحلة الثانوية وذلك بحسب إحصاءات املوارد البشرية في مكتب تعليم البنات بإدارة تعليم مدينة جدة.
 .3.3عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة األصلية من ( )675معلمة رياضيات من جميع املراحل التعليمية موزعة على جميع املدارس الحكومية في مدينة جدة بطريقة
عشوائية .وذلك بعد تحديد حجم العينة املطلوبة من مجتمع الدراسة وفقا ملعادلة ستيفن ثامبسون ( )Thompson Stephenكما يلي:
معادلة ستيفن ثامبسون:

) N  p(1 − p
) N − 1 d 2  z 2 + p(1 − p



)

(



=n

(بشماني ،2014 ،ص)91

 .4.3أداة الدر َ
اسة:
ِّ
اعتمدت الدراسة الحالية على االستبانة كأداة رئيسة لإلجابة على تساؤالت الدراسة ،حيث تم توجيه االستبانة ملعلمات الرياضيات بمختلف
املراحل التعليمية في املدراس الحكومية بمدينة جدة؛ لجمع معلومات عن واقع تحقيق القيادات التربوية (قائدة املدرسة /املشرفة التربوية) للتنمية
املهنية ملعلمات الرياضيات .وفيما يلي وصف خطوات بناء وإعداد االستبانة:
 .1تحديد الهدف من االستبانة :تمثل الهدف في معرفة واقع تحقيق القيادات التربوية (قائدات /مشرفات) للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات من
وجهة نظرهن في املدراس الحكومية بمدينة جدة.
 .2اشتقاق وجمع فقرات االستبانة :تم اشتقاق وجمع فقرات االستبانة بالرجوع إلى عدد من املصادر البحثية؛ لالستفادة منها في بناء وإعداد
االستبانة ،حيث تم االطالع على أدبيات الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة في مجال القيادات التربوية (قائدة املدرسة /املشرفة
التربوية) والتنمية املهنية للمعلمين واملعلمات وخاصة معلمات الرياضيات لالستفادة منها في الحصول على فقرات تفيد في بناء االستبانة ،والتي
يمكن في ضوئها بناء االستبانة في صورتها األولية ،ومن هذه الدراسات :دراسة أبو شاهين ( ،)2011الشديفات ( ،)2014القحطاني ( ،)2018خير
هللا ( ،)2018السالم (.)2018
 .3بناء فقرات االستبانة :تم بناء االستبانة بصورتها األولية من خالل تصنيف االستبانة إلى قسمين ،األول يتضمن البيانات األولية لعينة الدراسة،
والقسم الثاني تضمن محورين األول :واقع تحقيق قائدة املدرسة للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات والثاني واقع تحقيق املشرفة التربوية للتنمية
املهنية ملعلمات الرياضيات  ،وتم جمع فقرات مجاالتهما وتصنيفها وتبويبها حسب انتمائها للمحورين ومجاالتهما ،وتم صياغة فقرات االستبانة
معان محددة ،وقد بلغ عدد الفقرات الكلية لالستبانة بصورتها األولية ( )63فقرة.
بعبارات واضحة ودقيقة ،لها ٍ
 .5.3صدق األداة:
وللتأكد من صدق االستبانة وأنها تقيس ما أعدت لقياسه ،استخدمت الدراسة نوعين من الصدق ،وهما:
• الصدق الظاهري (صدق املحكمين) :حيث عرضت االستبانة بصورتها األولية بعدد ( )63فقرة على مجموعة من املحكمين من أعضاء هيئة التدريس
ُ
املتخصصين في أصول التربية ،والقيادة والسياسات التربوية ،وإدارة وتخطيط تربوي ،وإدارة تعليم عام ،بواقع ( )6محكمين حيث طلب منهم إبداء
آرائهم ومالحظاتهم في مدى مالئمة فقرات االستبانة للغرض الذي وضعت من أجله ،ومدى وضوح أو عدم وضوح العبارة ،ومدى انتماء الفقرات أو
عدم انتماءها إلى مجاالتها ،وكذلك وضوح صياغتها اللغوية ،ومقترحاتهم حول إضافة وتعديل ما يرونه ضروريا في االستبانة ،وبعد أن تم استكمال
عملية تحكيم االستبانة من قبل املحكمين واستالم الردود ،تم مراجعة استجابة املحكمين ،وفي ضوء تعديالتهم وإضافاتهم واقتراحاتهم تم حذف
وإضافة بعض الفقرات ،وتعديل بعضها لتصبح االستبانة بصورتها النهائية مكون من ( )58فقرة.
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درجات تصحيح اإلجابة :تم ترتيب استجابة عينة الدراسة في كل فقرة من فقرات االستبانة وفق مقياس(ليكرت) الخماس ي  (5-Point Likert Scaleكما
حددت الدراسة درجات تصحيح اإلجابة لبدائل االستجابة ،في الجدول التالي:
جدول ( :)1درجات تصحيح اإلجابة لبدائل االستجابة
تقوم قائدة املدرسة  /املشرفة التربوية بتحقيق التنمية املهنية ملعلمات
الرياضيات
الدرجة

•

ً
دائما

ً
غالبا

5

4

ً
أحيانا

ً
نادرا

ً
أبدا

3

2

1

صدق االتساق الداخلي :يعتبر صدق االتساق الداخلي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول
إليها ،ويوضح مدى ارتباط كل فقرة بمجالها وكل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية بمحاورها .ولتحقيق ذلك تم تطبيق االستبانة ميدانيا
على عينة عشوائية من غير مجتمع الدراسة بواقع ( )21معلمة رياضيات ،وتم حساب قيم معامل ارتباط بيرسون ( (PEARSONبين كل فقرة من
فقرات املجال والدرجة الكلية للمجال التابع لها ،والجداول التالية توضح نتائج صدق االتساق الداخلي لفقرات مجاالت االستبانة في كل محور
على حدة ،كما يأتي:
جدول ( :)2معامالت ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكلية للمجال واملجال بالدرجة الكلية للمحوراألول
املحور األول :و اقع تحقيق قائدة املدرسة للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات
معامل
الفقرة
معامل
الفقرة
معامل
الفقرة
معامل
االرتباط
االرتباط
االرتباط
االرتباط

املجاالت

الفقرة

األول:
العالقات
اإلنسانية
الثاني:
تخطيط
للعمل
الثالث:
اإلدارة
الصفية

1
6

**0.608
**0.927

1
6

**0.658
**0.780

2
7

1
6

**0.867
**0.909

2
7

معامل
ارتباط
املجال
باألداة

الفقرة

معامل
االرتباط

2
7

*0.845
**0.903

3
8

**0.874
**0.962

4
9

**0.751
**0.948

5
10

**0.768
**0.899

**0.903

**0.858
**0.865

3
8

**0.745
**0.897

4
9

**0.880
**0.654

5

**0.863

**0.934

**0.773
**0.642

3
8

**0.865
**0.857

4
9

**0.766
**0.854

5

**0.868

**0.914

ً
**دالة إحصائيا عند مستوى ( )0.01

يتضح من الجدول ( )2أن مجاالت املحور األول تتمتع بمعامالت ارتباط طردية قوية ودالة إحصائيا عند مستوى داللة ( ))0.01حيث تراوح قيمة
معامل ارتباط للمجاالت الثالثة بالدرجة الكلية للمحور بين ( )0.934-0.903كما تتمتع فقرات مجاالت املحور األول بمعامالت ارتباط طردية قوية،
ودالة إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.01عدا الفقرة رقم ( (2إذ تتمتع بمعامل ارتباط قوي ودالة إحصائيا بالدرجة الكلية للمجال عند مستوى داللة
( ،)0.05حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط فقرات مجال العالقات اإلنسانية بين ( ،)0.962-0.608ومجال التخطيط للعمل بين (،)0.880-0.642
عال.
ومجال اإلدارة الصفية بين ( ،)0.909-0.642وتشير هذه املعامالت أن جميع مجاالت املحور األول فقرات مجاالته تتمتع بمعامل صدق ٍ
جدول ( :)3معامالت ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكلية للمجال واملجال بالدرجة الكلية للمحورالثاني
املحور الثاني :و اقع تحقيق املشرفة التربوية للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات
معامل
الفقرة
معامل
الفقرة
معامل
الفقرة
معامل
االرتباط
االرتباط
االرتباط
االرتباط

الفقرة

معامل
االرتباط

معامل
ارتباط
املجال
باملحور

2
7

**0.911
**0.928

3
8

**0.909
**0.674

4
9

**0.712
**0.885

5

**0.796

**0.819

**0.807
**0.850

3
8

**0.877
**0.949

4
9

**0.852
**0.806

5
10

**0.797
**0.708

**0.974

**0.719
**0.783

3
8

**0.777
**0.859

4
9

**0.858
**0.631

5
10

**0.689
**0.669

**0.863

املجاالت

الفقرة

األول:
التخطيط
للتدريس
الثاني :الكتاب
املدرس ي وطرق
التدريس
الثالث:
التقويم

1
6

**0.792
**0.939

1
6

**0.910
**0.935

2
7

1
6

**0.812
**0.832

2
7

ً
**دالة إحصائيا عند مستوى ( )0.01

يتضح من الجدول ( )3أن مجاالت املحور الثاني تتمتع بمعامالت ارتباط طردية قوية ودالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0,01حيث تراوح قيمة
عال.
معامل ارتباط للمجاالت األربعة بالدرجة الكلية للمحور بين ( )0.974-0.819وهذا يدل أن مجاالت املحور الثاني تتمتع بمعامل صدق ٍ
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كما تبين أن فقرات مجاالت املحور الثاني تتمتع بمعامالت ارتباط طردية قوية ودالة إحصائيا عند مستوى داللة أقل من ( ،)0,01حيث تراوحت
قيم معامالت االرتباط فقرات مجال التخطيط للتدريس بين ( ،)0.939-0.674ومجال الكتاب املدرس ي وطرق التدريس بين ( ،)0.949-0.797ومجال
عال.
التقويم بين ( ،)0.859-0.631وهذا يدل على أن مجال التقويم وفقراته يتمتعان بمعامل صدق ٍ
وفي ضوء هذه النتائج املتصلة بالتحقق من داللة االتساق الداخلي لالستبانة ،يتضح تمتع أداة الدراسة الحالية بمعامل اتساق داخلي لفقراتها.
 .6.3ثبات األداة :يعني الثبات حصول املقاييس على نفس الدرجة إذا ما تكرر تطبيقه ّ
مرات عديدة على نفس األفراد ،وفي ظروف متشابهة ،وللتحقق من
ثبات استبانة الدراسة الحالية ،طبقت االستبانة على عينة عشوائية بواقع ( )21معلمة رياضيات ،واستخدمت الدراسة معامل ألفا كرو نباخ
( (Cronbach s Alphaلقياس ثبات مجاالت ومحاور االستبانة ،ويوضح الجدول التالي نتائج ذلك:
جدول ( :)4معامل ألفا كرونباخ ملحاورأداة الدراسة ولألداة ككل
مجاالت و اقع تحقيق املشرفة التربوية للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات
معامل ألفا كرونباخ
ع ــدد الفقرات
مجال
0.943
9
التخطيط للتدريس
0.956
10
الكتاب املدرس ي وطرق التدريس
0.911
10
التقويم
0.976
29
املحور الثاني ككل
لألداة ككل

مجاالت و اقع تحقيق قائدة املدرسة للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات
معامل ألفا كرونباخ
ع ــدد الفقرات
مجال
0.942
11
العالقات اإلنسانية
0.925
9
التخطيط للعمل
0.939
9
اإلدارة الصفية
0.973
29
املحور األول ككل
0.987
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يتضح من نتائج الجدول ( )4أن معامل الثبات ألفا كرونباخ لألداة ككل بلغ ( )0.987وهو معامل ثبات مرتفع ومقبول تربويا ،وبالنسبة عن ثبات
املحاور واملجاالت ،فقد تراوحت معامل الثبات مجاالت املحور األول بين ( ،)0.953-0.925وللمحور الثاني ،فقد تراوحت معامل الثبات مجاالت املحور
األول بين ( )0.956-0.976وهي معامالت ثبات مرتفعة ومقبولة تربويا .وهذه تشير إلى يعني أن صالحية األداة لتحقيق هدف الدراسة الحالية وتطبيقها
ميدانيا على عينة الدراسة.
 .7.3األساليب اإلحصائية:
استعانت الدراسة ببرنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية واإلنسانية ( )SPSSفي معالجة بيانات استجابة عينة الدراسة على االستبانة إلجراء
التحليالت اإلحصائية املناسبة لطبعة الدراسة ،وقد استخدمت الدراسة لتحليل بياناتها األساليب اإلحصائية اآلتية:
 .1معامل ارتباط بيرسون؛ للتحقق من صدق االتساق الداخلي لفقرات ومجاالت االستبانة (كما تم إيضاحه سابقا).
 .2معادلة ألفا كرونباخ؛ للتحقق من ثبات فقرات ومحاور االستبانة (كما تم إيضاحه سابقا).
 .3املتوسطات الحسابية؛ لإلجابة على أسئلة الدراسة من خالل تحديد متوسط استجابة معلمات الرياضيات على فقرات ومجاالت االستبانة.
 .4االنحراف املعياري :ملعرف تبيان واختالف استجابات عينة الدراسة تجاه كل فقرة من فقرات املجاالت.

 .4عرض نتـائـج الد َ
راسة:
ِّ
التقديرات الوزنية املحكية في الدراسة :استندت الدراسة على تقديرات وزنية معينة ملتوسطات استجابة عينة الدراسة؛ للحكم على درجة تحقيق
القيادات التربوية للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات ،كما يلي:
جدول ( :)5التقديرات الوزنية والدرجة لبدائل اإلجابة

مقياس و اقع تحقيق القيادات التربوية
درجة التحقيق
مدى املتوسطات

ً
أبدا
منخفضة جدا
أقل من – 1.80

ً
نادرا
منخفضة
أقل من 1.80 – 2.60

1.00

ً
أحيانا
متوسطة
أقل من 2.60 – 3.40

ً
غالبا
مرتفعة
أقل من – 4.20

ً
دائما
مرتفعة جدا
4.20 – 5.0

3.40

 .1.4نتائج السؤال األول :لإلجابة على السؤال األول الذي نصه :ما و اقع تحقيق قائدة املدرسة للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات من وجهة
نظرهن في مجال (العالقات اإلنسانية-التخطيط للعمل-اإلدارة الصفية) في املدارس الحكومية بمدينة جدة؟
استخدمت الدراسة ملعالجة بيانات ردود عينة الدراسة عليه املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،وألن املحور األول يتألف من ثالثة
مجاالت ،تم عرض النتائج بشكل موجز وحسب املجاالت الثالثة كما يلي:
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و اقع تحقيق القيادات التربوية للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات من وجهة نظرهن في املدارس الحكومية بمدينة جدة

• النتائج العامة للسؤال األول:
ً
جدول ( :)6املتوسطات الحسابية ،واالنحر افات املعيارية ودرجة تحقيق قائدة املدرسة لجميع مجاالت املحوراألول مرتبة تنازليا
املجاالت
الرقم
2
التخطيط للعمل
3
اإلدارة الصفية
1
العالقات اإلنسانية
إجمالي تحقيق قائدة املدرسة للمحور األول

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الترتيب

4.04

0.803

1

4.03

0.884

2

3.81

0.911

3

3.95

0.803

درجة تحقيق قائدة املدرسة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يتضح من بيانات الجدول ( )6أن متوسط تحقيق قائدة املدرسة للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات إلجمالي املحور األول بلغ ( )3.95وانحراف
معياري ( ،)0.803وهذا املتوسط يقع ضمن الفئة الثانية في املحك املعياري املحدد في الدراسة (أقل من )4.20 – 3.40املقابل للفئة الثانية ملقاييس
ليكرت الخماس ي "غالبا" ،بما يدل على أن قائدة املدرسة تحقق التنمية املهنية ملعلمات الرياضيات بدرجة مرتفعة .وجاء في املرتبة األولى مجال التخطيط
للعمل بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)4.04ضمن مقياس تحقيق غالبا ،ودرجة مرتفعة ،وجاء في املرتبة األخيرة مجال العالقات اإلنسانية بمتوسط
حسابي ( ،)3.81ضمن مقياس تحقيق غالبا ،وبدرجة تحقيق مرتفعة.
وتعزو هذه النتيجة إلى جهود وزارة التعليم في اململكة العربية السعودية ،باستهدافها قائدات املدارس إلعدادهن وتأهيلهن ،وإلزامهن بحضور
الدورات التدريبية وورش العمل للنمو املنهي لهن كما جاء في منظومة األداء اإلشرافي واملدرس ي (وزارة التعليم ،)2018-2019 ،والتي تقيمها مراكز التدريب
التابعة للوزارة أو مكاتب اإلشراف التربوي ،والتي من شأنها أن تؤهل قائدات املدارس للمساهمة في تنمية املعلمات مهنيا وخاصة في مجاالت التنمية
املهنية ،وإن كانت النتيجة ليست بدرجة مرتفعة جدا باملستوى املأمول منها ،ربما لكثرة األعمال اإلدارية والفنية امللقاة على عاتقها ،فهي مسؤولة عن
متابعة معلمات املدرسة جميعهن في الخطط واألعمال واألنشطة والبرامج املكلفات بها باإلضافة إلى زيارتهن زيارات صفية ومتابعة الخطط العالجية
واإلثرائية للجميع ،باإلضافة إلى األعمال املكتبية التي قد تعيقها عن متابعة تنمية معلمات الرياضيات مهنيا باستمرار بالوجه املأمول منها.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة هناء الرويلي ( )2010فقد جاء دور مديرات املدارس في التنمية املهنية ملعلمات املرحلة املتوسطة بدرجة
مرتفعة .ولكن اختلفت نتيجة هذه الدراستين معها في ترتيب املجاالت حيث جاء مجال العالقات اإلنسانية أعلى املجاالت .واتفقت هذه النتيجة كذلك
مع نتيجة دراسة اإلبراهيم ( ،)2015والسالم ( )2018والتي جاءت جميعها جاءت بدرجة مرتفعة أيضا .بينما اختلفت مع دراسات أخرى جميعها جاءت
بدرجة متوسطة كدراسة العلي ( )2014التي أشارت مدى ممارسة مدير املدرسة ملهامه الفنية واإلشرافية في تحقيق النمو املنهي ،ودراسة القحطاني
( )2018في دور القيادة املدرسية في التنمية املهنية ملعلمات العلوم اإلدارية.
ً
• النتائج التفصيلية للسؤال األول وفقا للترتيب التنازلي للمجاالت في نتائج الدراسة:
 .1مجال التخطيط للعمل:
ً
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ودرجة التحقيق قائدة املدرسة لفقرات مجال التخطيط للعمل مرتبة تنازليا
م

الفقرات

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الترتيب

4

تحث قائدة املدرسة معلمات الرياضيات على االلتزام بالخطط العالجية واإلثرائية.
تحرص قائدة املدرسة على التزام معلمات الرياضيات بخطة زمنية لتنفيذ األعمال والتكاليف.
تتابع قائدة املدرسة التزام معلمات الرياضيات بخططهن الفصلية للوحدات الدراسية.
تتابع قائدة املدرسة تنفيذ توصيات وتوجيهات املشرفة التربوية ملعلمات الرياضيات.
تبحث قائدة املدرسة عن أسباب تدني التحصيل الدراس ي للطالبات في مادة الرياضيات.
تتابع قائدة املدرسة تنفيذ معلمات الرياضيات التوصيات التي يتم إقرارها في اجتماعات املدرسة.
تتابع قائدة املدرسة االنجازات التربوية أو املهنية ملعلمات الرياضيات.
تقدم قائدة املدرسة التغذية الراجعة الالزمة ملعلمات الرياضيات بعد اطالعها على سجالتهن
(التحضير ،الرصد ،املتابعة.)...،
تدعم قائدة املدرسة معلمات الرياضيات في تنفيذ األنشطة الصفية والالصفية.
إجمالي املجال ككل

4.28

0.896

1

4.27

0.879

2

4.23

0.900

3

4.07

1.016

4

4.05

0.972

5

4.00

1.015

6

3.97

1.037

7

3.83

1.095

8

3.65

1.220

9

4.04

0.803

2
1
9
3
8
7
5

6

درجة
التحقيق
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يتضح من بيانات الجدول ( )7أن متوسط تحقيق قائدة املدرسة للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات في مجال التخطيط للعمل بلغ ()4.04
وانحراف معياري ( ،)0.803وتعبر هذه النتيجة عن تحقيق قائدة املدرسة للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات بدرجة مرتفعة في مجال التخطيط للعمل.
وتعزى هذه النتيجة ربما الهتمام قائدة املدرسة بتأدية واجباتها املكلفة بها وفق الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام (وزارة التعليم2019- ،
 2020أ) ،ووفقا لهذا الدليل ُيعد التخطيط الوظيفة األساسية واألولى للقائدة داخل املدرسة ،وذلك من خالل قيامها باملتابعة املستمرة ألعمال معلمات
الرياضيات املكلفات بها واالطالع على دفاتر التحضير وتزويدهن بالتغذية الراجعة ،مدركة ألهمية التخطيط في ضبط وتنظيم العمل املدرس ي عامة
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و اقع تحقيق القيادات التربوية للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات من وجهة نظرهن في املدارس الحكومية بمدينة جدة

والعملية التعليمية بصفة خاصة .وربما اهتمت به القائدة بدرجة أكبر من غيره من املجاالت ألن أي خلل في خطط املدرسة ،واملحددة بوقت زمني
لتنفيذها تحاسب عليه قائدة املدرسة ،من قبل إدارة اإلشراف التربوي والذي يرتكز اهتمامهن على السجالت اإلدارية املنظمة للعمل أكثر من اهتمامهن
باإلشراف الفني للقائدة ،مما يجعل القائدة تتابع باستمرار أعمالها اإلدارية وتجتهد بتوثيقها أكثر من اهتمامها بأعمالها الفنية.
وعلى مستوى فقرات املجال :أظهرت النتائج أن متوسطات إجابات عينة الدراسة عن فقرات مجال التخطيط للعمل تراوحت بين (.)3.65-4.28
وجاءت في هذا املجال أعلى فقرة تحققها قائدة املدرسة دائما ،بدرجة مرتفعة جدا ،في املرتبة األولى الفقرة ( )4ونصها "تحث قائدة املدرسة معلمات
الرياضيات على االلتزام بالخطط العالجية واإلثرائية" بمتوسط حسابي ( )4.28وانحراف معياري (.)0.896
وتعزى هذه النتيجة إلى عدة أسباب ،أهمها جهود وزارة التعليم في رفع مستوى نواتج التعلم عبر إصدارها ملنظومة مؤشرات نواتج التعلم األداء
اإلشرافي واملدرس ي (وزارة التعليم 2019-2020،ب) ،حيث ُتلزم قائدة املدرسة بمتابعة التحصيل الدراس ي للطالبات وبمتابعة الخطط العالجية ملعالجة
املهارات األساسية للرفع من مستواهن ،وتتابعها باستمرار مع مشرفات مختصات بذلك ،كما أن من واجباتها كما حددتها الوزارة في وثيقة الدليل
التنظيمي ملدارس التعليم العام (وزارة التعليم 2019-2020 ،أ) ،متابعة نشاطات التقويم وأعمال االختبارات ونتائجها واتخاذ ما لزم بشأنها ،وأيضا سبب
اهتمام القائدة بالخطط العالجية واإلثرائية هو تحسين مستوى الطالبات في االختبارات ،سعيا للحصول على ترتيب متقدم للمدرسة على مستوى
مكاتب اإلشراف التربوي بجدة في منظومة مؤشرات قيادة األداء اإلشرافي واملدرس ي (وزارة التعليم ،) 2018-2019،والتي تعتمد على مدى تحسن مستوى
الطالبات في االختبارات .وتتفق جزئيا نتيجة هذه الفقرة مع نتيجة الفقرة ذاتها في دراسة السالم ( )2018حيث جاءت بدرجة موافقة (مرتفعة).
بينما جاءت أدنى الفقرات التي تحققها قائدة املدرسة غالبا الفقرة ( ،)6بدرجة مرتفعة وهي "تدعم قائدة املدرسة معلمات الرياضيات في تنفيذ
األنشطة الصفية والالصفية" بمتوسط حسابي ( )3.65وانحراف معياري ( .)1.220ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى تعميم وزارة التعليم بتاريخ
1438/12/1ه باعتماد ساعة لألنشطة الالصفية ،ملدة أربعة أيام في األسبوع والتركيز على تفعيلها ،ولذلك حرصت قائدة املدرسة وبدرجة مرتفعة على
دعم معلمات الرياضيات في تنفيذها ،والتزاما منها بأهم واجباتها كما حددتها وزارة التعليم في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام ( 2019-2020أ)،
وهي :دعم البرامج واألنشطة ملنسوبي املدرسة واإلشراف عليها .أما فيما يتعلق باهتمام القائدة باألنشطة الصفية فقد يرجع إلدراكها لدور األنشطة
الصفية في توجيه الطالبات ،ومساعدتهن للنهوض بهن من جميع النواحي الجسمية ،والعقلية ،واالنفعالية ،والروحية .وكذلك أهميتها في رفع مستوى
التحصيل الدراس ي ،حيث تسهم األنشطة الصفية في إكساب الطالبات النشاط والفاعلية في توصيل املعلومة بسهولة ،كما تساعد في ربط خبراتهن
السابقة خاصة في مادة الرياضيات ،مما يعني استمرارية التعليم والتعلم .وبالرغم من أنها جاءت بدرجة مرتفعة إال أنها في أدنى مرتبة من تحقيق قائدة
املدرسة ،قد يكون ذلك لعدم توفر ميزانية في بعض املدارس تكفي لتلبية مستلزمات النشاط الصفي والالصفي ،مما دعا قائدة املدرسة لعدم االهتمام
بها بالدرجة املأمولة منها .وتتفق مع هذه النتيجة دراسة السالم ( )2018حيث جاءت هذه الفقرة بدرجة مرتفعة في ممارسة القائدة ملهامها اإلشرافية
كمشرفة مقيمة في النمو املنهي ملعلمات املرحلة الثانوية.
 .2مجال اإلدارة الصفية:
ً
جدول ( :)8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ودرجة تحقيق قائدة املدرسة لفقرات مجال اإلدارة الصفية مرتبة تنازليا
املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الترتيب

1

تحث قائدة املدرسة معلمات الرياضيات على بناء عالقات من الود واالحترام داخل الصف.

4.35

0.891

1

5

تؤكد قائدة املدرسة على معلمات الرياضيات بضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الطالبات.

4.31

0.942

2

2

تحث قائدة املدرسة معلمات الرياضيات على تنويع أساليب التعزيز اإليجابي للطالبات.

4.30

0.932

3

6

تؤكد قائدة املدرسة على معلمات الرياضيات بضرورة تنويع النشاطات التعليمية داخل الصف.
تؤكد قائدة املدرسة على معلمات الرياضيات بضرورة تدريب الطالبات على االنضباط الذاتي داخل
الصف.
تحث قائدة املدرسة معلمات الرياضيات على تهيئة البيئة الصفية بشكل يساعد على التعلم الفعال.
تحث قائدة املدرسة معلمات الرياضيات على اشراك الطالبات في وضع األنظمة الصفية.
تنمي قائدة املدرسة لدى معلمات الرياضيات مهارة استثمار الوقت وإدارته بفعالية داخل الصف.
تزود قائدة املدرسة معلمات الرياضيات بأساليب تربوية حديثة متنوعة ملعالجة املشكالت الصفية داخل
الصف.
إجمالي املجال ككل

4.18

0.980

4

4.16

1.030

5

درجة
التحقيق
مرتفعة
جدا
مرتفعة
جدا
مرتفعة
جدا
مرتفعة
مرتفعة

م

4.07

1.050

6

3.88

1.146

7

3.56

1.235

8

3.46

1.284

9

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

4.03

0.884

4

7
3
9
8

الفقرات

مرتفعة
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و اقع تحقيق القيادات التربوية للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات من وجهة نظرهن في املدارس الحكومية بمدينة جدة

يتضح من بيانات الجدول ( )8أن متوسط تحقيق قائدة املدرسة للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات في مجال اإلدارة الصفية بلغ (،)4.03
وانحراف معياري ( ،)0.884وتعبر هذه النتيجة عن درجة تحقق غالبا ،وأن قائدة املدرسة غالبا ما تحقق اإلدارة الصفية في التنمية املهنية ملعلمات
الرياضيات بدرجة مرتفعة.
وقد يكون اهتمام قائدة املدرسة بمجال اإلدارة الصفية بدرجة مرتفعة بسبب مالحظتها قصورا في إدارة املعلمات لصفوفهن ،واهتمامهن بالبيئة
الصفية مما دعاها لتوجيه املعلمات إلى االهتمام باإلدارة الصفية ،وتوفير بيئة صفية للطالبات تساعدهن على التعلم ،وتزيد من مشاركتهن وتفاعلهن
ّ
جو من الثقة بين املعلمة والطالبات مما ينعكس على سلوكيات الطالبات في املدرسة ،كما أن االهتمام بالبيئة الصفية وإدارتها تعمل
أثناء الحصة ،في ٍ
على زيادة تحصيل الطالبات في مادة الرياضيات ،الذي يعتبر مؤشرا ظاهرا ملدى نجاح قائدة املدرسة في إدارة العملية التعليمية داخل مدرستها ،وفق
منظومة مؤشرات نواتج التعلم األداء اإلشرافي واملدرس ي (وزارة التعليم 2019-2020،ب) والتي تحرص عليه كل قائدة ،إذ تمثل إدارة العملية التعليمية
داخل الصف مفتاح النجاح للقيادة املدرسية.
وعلى مستوى فقرات املجال :أظهرت نتائج الدراسة أن متوسطات إجاباتهم عن فقرات مجال اإلدارة الصفية تراوحت بين ( .)3.46-4.35كما
أظهرت النتائج أن أعلى فقرة في هذا املجال تحققها قائدة املدرسة دائما في التنمية املهنية ملعلمات الرياضيات ،وبدرجة تحقيق مرتفعة جدا ،وفي املرتبة
األولى هي الفقرة ( )1ونصها "تحث قائدة املدرسة معلمات الرياضيات على بناء عالقات من الود واالحترام داخل الصف ،وبمتوسط حسابي (،)4.35
ّ
جو من الثقة بين املعلمة والطالبات ،وال يتأتى
وانحراف معياري ( .)0.891وتعزو الدراسة هذه النتيجة إلى إدراكها ألهم أهداف اإلدارة الصفية وهي :بناء ٍ
ذلك إال بجو يسوده الود واالحترام بينهما ،ويساعد في تكوين اتجاهات إيجابية للطالبات تجاه مادة الرياضيات التي ينفر منها أكثرهن ،مما ينعكس على
نواتج التعلم للمادة .وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة القحطاني ( )2018حيث جاءت هذه الفقرة بدرجة (موافقة) وفق آراء معلمات العلوم اإلدارية
لدور القيادة املدرسية في التنمية املهنية لهن.
فيما جاءت أدنى الفقرات التي تحققها قائدة املدرسة غالبا الفقرة ( )8بمتوسط حسابي ( ،)3.46وبدرجة مرتفعة .وفي املرتبة التاسعة والتي نصها"
تزود قائدة املدرسة معلمات الرياضيات بأساليب تربوية حديثة متنوعة ملعالجة املشكالت الصفية داخل الصف" .ولعل هذه النتيجة جاءت بدرجة
مرتفعة بسبب خبرة قائدة املدرسة في مجال التربية والتعليم ،وخبرتها في التعامل مع الطالبات ،من واقع عملها ،وكذلك اهتمامها بالجانب التربوي
السلوكي في تنشئة الطالبات ،حيث تدرك أن املشاكل داخل الصف قد تصل إلى خارجه ،مما قد يسبب حدوث فوض ى في املدرسة .وقد تكون هذه الفقرة
أدنى عبارة في هذا املجال بسبب قناعة بعض القائدات للمدارس بأن حل املشكالت الصفية من مهام وكيلة الشؤون الطالبية واملرشدة الطالبية،
وبالتالي يقللن من االهتمام بحلها .ولم تتفق هذه النتيجة مع نتيجة أي دراسة أخرى من الدراسات التربوية السابقة.
 .3مجال العالقات اإلنسانية:
ً
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ودرجة تحقيق قائدة املدرسة لفقرات مجال العالقات اإلنسانية مرتبة تنازليا
م
3
5
10
4
9
8
6
7
1
2
11

الفقرات
تشجع قائدة املدرسة العمل بروح الفريق بين معلمات الرياضيات.
تعزز قائدة املدرسة سلوك القدوة لدى معلمات الرياضيات أمام الطالبات.
تحرص قائدة املدرسة على إيجاد عالقات إيجابية مستقرة بين معلمات الرياضيات ومشرفاتهن.
َ
عدل قائدة املدرسة في التعامل بين معلمات الرياضيات.
ت ِ
تشجع قائدة املدرسة العالقات اإليجابية بين معلمات الرياضيات واألسرة.
تحقق قائدة املدرسة االنسجام والتآلف بين معلمات الرياضيات.
تشيد قائدة املدرسة بجهود معلمات الرياضيات وانجازاتهم.
تتقبل قائدة املدرسة آراء ومقترحات معلمات الرياضيات.
تراعي قائدة املدرسة االحتياجات الشخصية ملعلمات الرياضيات.
تلبي قائدة املدرسة املتطلبات املهنية ملعلمات الرياضيات.
تساعد قائدة املدرسة معلمات الرياضيات في التغلب على ضغوط العمل التي تواجههن.
إجمالي املجال ككل

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

4.06

1.054

4.02

1.104

4.00

1.122

3.94

1.075

3.91

1.132

3.89

1.110

3.82

1.167

3.74

1.060

3.53

1.062

3.53

1.026

3.46

1.276

3.81

0.911

درجة
الترتيب
التحقيق
1
مرتفعة
2
مرتفعة
3
مرتفعة
4
مرتفعة
5
مرتفعة
6
مرتفعة
7
مرتفعة
8
مرتفعة
9
مرتفعة
9
مرتفعة
10
مرتفعة
مرتفعة

يتضح من بيانات الجدول ( )9أن متوسط تحقيق قائدة املدرسة للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات في مجال العالقات اإلنسانية بلغ ()3.81
وانحراف معياري ( .)0.911وتعبر هذه النتيجة عن تحقيق قائدة املدرسة للعالقات اإلنسانية بدرجة تحقيق مرتفعة في التنمية املهنية ملعلمات
الرياضيات .وقد جاءت في املرتبة الثالثة من مجاالت الدراسة .وقد يرجع سبب اهتمام قائدة املدرسة بمجال العالقات اإلنسانية بدرجة مرتفعة بينها
وبين معلمات الرياضيات إلى ما تدعو إليه وزارة التعليم بتوظيف أساليب االتصال والعالقات اإلنسانية في العمل اإلشرافي (وزارة التعليم1998- ،
 ،)1999وحيث أن قائدة املدرسة مشرفة مقيمة باملدرسة فوجب عليها االمتثال لذلك .مدركة أن أساس التنمية املهنية للمعلمات هي العالقات
اإليجابية اإلنسانية املبنية على التعاون ،والعمل بروح الفريق ،واألخذ بمبدأ املشورة واملشاركة في صنع القرار .كما أن حسن املعاملة مع املعلمات،
364
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صميلي & البادي

و اقع تحقيق القيادات التربوية للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات من وجهة نظرهن في املدارس الحكومية بمدينة جدة

ومساعدتهن لحل مشكالتهن وتقدير جهودهن وإنجازاتهن يساعد في نموهن املنهي ،ويؤدي لزيادة إنتاجهن ،وتحسن أدائهن ،وبالتالي تحقيق أهداف
العملية التعليمية والتي تعد أهم أهداف القيادة املدرسية ،إال أن هذه املمارسات ما تزال لم تحققها بالشكل الكافي حيث جاء هذا املجال في املرتبة
األخيرة الهتمامها ،لعله بسبب كثرة مسؤوليات القائدة داخل املدرسة مما تسبب ضغط نفس ي عليها ،أو ألنها ال تمتلك مهارات االتصال الفعال بالحد
املأمول.
وعلى مستوى فقرات املجال :أظهرت النتائج أن متوسطات إجابات عينة الدراسة لفقرات مجال العالقات اإلنسانية تراوحت بين (.)3.46-4.06
وجاءت أعلى الفقرات في املرتبة األولى الفقرة ( )3بمقياس تحقيق غالبا ،وبدرجة مرتفعة ،ونصها" تشجع قائدة املدرسة العمل بروح الفريق بين معلمات
الرياضيات" بمتوسط حسابي ( )4.06وانحراف معياري ( .)1.054وتفسر هذه النتيجة إلى أن قائدة املدرسة ربما تدرك أهمية عمل معلمات الرياضيات
كفريق واحد في مجتمعات التعلم املهنية التي كلفت بإقامتها في املدرسة من قبل وزارة التعليم حسب وثيقة الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام
( 2019-2020أ) .أو لعلها مدركة أن العمل الجماعي بين معلمات التخصص الواحد البد له من التعاون كفريق يتمتع بروح واحدة إلنجاز العمل املشترك
بينهن على الوجه املطلوب ،كإعداد االختبارات للمواد املشتركة بينهن ،والخطط العالجية ،وتدريب الطالبات على املسابقة التي تشترك فيها املدرسة.
فيما جاءت أدنى فقرة تحقيقا بدرجة مرتفعة من قبل قائدة املدرسة في التنمية املهنية ملعلمات الرياضيات الفقرة رقم ( )11ونصها "تساعد قائدة
املدرسة معلمات الرياضيات في التغلب على ضغوط العمل التي تواجههن" ،وذلك بمتوسط حسابي ( )3.81وانحراف معياري ( )1.276وبمقياس تحقيق
غالبا ،وبدرجة مرتفعة .وتعزو الدراسة هذه النتيجة إلى أن قائدة املدرسة تسعى للوصول بهن إلى الرضا الوظيفي ،الذي يدفعهن للعمل واألداء واإلنتاج،
ويمنحهن فرصا لإلنجاز والتقدم ،وهي مدركة لضغط العمل عليهن ،ولكنها ال تملك صالحية تخفيف بعض األعمال عن معلمات الرياضيات كتخفيض
نصاب الحصص عنهن ،كما أنها مطالبة من إدارة التعليم بتكثيف الجهود لرفع تحصيل الطالبات في مادة الرياضيات خاصة ،مما يتطلب منها حثهن على
بذل مزيدا من الجهد في تنفيذ الخطط العالجية للطالبات ،ومعالجة املهارات األساسية في املادة وفق منظومة مؤشرات نواتج التعلم األداء اإلشرافي
واملدرس ي (وزارة التعليم 2019-2020 ،ب) ،مما زاد في ضغط العمل على بعض معلمات الرياضيات ،ولذلك جاءت هذه الفقرة أدنى فقرة في تحقيق
قائدة املدرسة لتنمية معلمات الرياضيات مهنيا في هذا املجال .ولم تتفق هذه النتيجة مع نتيجة أي دراسة أخرى من الدراسات السابقة.
 .2.4نتائج السؤال الثاني :لإلجابــة علــى الســؤال الثــاني الــذي نصــه :مــا و اقــع تحقيــق املشــرفة التربويــة للتنميــة املهنيــة ملعلمــات الرياضــيات مــن وجهــة
نظرهن في مجال (التخطيط للتدريس -الكتاب املدرس ي وطرق التدريس-التقويم) في املدارس الحكومية بمدينة جدة؟
ولتحقيق ذلك استخدمت الدراسة ملعالجة بيانات ردود عينة الدراسة عليه املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،وألن املحور الثاني من
االستبانة يتألف من ثالثة مجاالت ،تم عرض النتائج بشكل موجز وحسب املجاالت الثالثة كما يلي:
• النتائج العامة للسؤال الثاني:
ً
جدول ( :)10املتوسطات الحسابية ،واالنحر افات املعيارية ودرجة تحقيق املشرفة التربوية لجميع مجاالت املحورالثاني مرتبة تنا زليا
م

املجاالت

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الترتيب

درجة تحقيق املشرفة التربوية

3

التقويم

4.15

0.796

1

مرتفعة

2

الكتاب املدرس ي وطرق التدريس
التخطيط للتدريس
املحور الثاني ككل

3.88

0.942

2

3.71

0.982

3

3.92

0.837

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

1

يتضح من بيانات الجدول ( )10أن متوسط تحقيق املشرفة التربوية للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات إلجمالي املحور األول بلغ ( )3.92وانحراف
معياري ( )0.837وهذا املتوسط يقع ضمن الفئة الثانية في املحك املعياري املحدد في الدراسة (أقل من  )4.20 – 3.40املقابل للفئة الثانية ملقاييس
ليكرت الخماس ي "غالبا" ،وتعبر هذه النتيجة على أن املشرفات التربويات بمدنية جدة تحققن التنمية املهنية ملعلمات الرياضيات بدرجة مرتفعة .وجاء
في املرتبة األولى مجال التقويم بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)4.15ضمن مقياس تحقيق غالبا ،ودرجة مرتفعة ،في حين جاء مجال التخطيط للتدريس
بمتوسط حسابي ( )3.71في املرتبة األخيرة ،ضمن مقياس تحقيق غالبا ،وبدرجة تحقيق مرتفعة.
وتعزو الدراسة ظهور هذه النتيجة بدرجة مرتفعة إلى استهداف إدارة اإلشراف التربوي للمشرفات التربويات ببرامج التدريب ألهم املجاالت
اإلشرافية والتي منها مجاالت هذه الدراسة ،كما جعلت حضور هذه البرامج إلزاميا لهن في النمو املنهي ،وتدل هذه النتيجة أيضا على إدراك املشرفة
التربوية ملهامها تجاه تنمية معلمات الرياضيات مهنيا كما حددتها الوزارة في الدليل التنظيمي لإلشراف التربوي (وزارة التعليم ،(2015-2016 ،وربما لم
تصل إلى مرحلة اإلتقان املأمولة منها بسبب كثرة األعمال اإلدارية املكلفة بها املشرفة التربوية ،وعدم تفرغها للقيام بمهامها الفنية الخاصة باملادة،
واملتعلقة بالكتاب املدرس ي وطرق التدريس ،والتخطيط للتدريس ،والتقويم.
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و اقع تحقيق القيادات التربوية للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات من وجهة نظرهن في املدارس الحكومية بمدينة جدة

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة كال من دراسة اإلبراهيم ( )2015في دور املشرفيين التربويين لتحسين النمو املنهي ملعلمي املرحلة األساسية ،ودراسة
القبالن ( ،)2018ودراسة املطيري وسليمان ( ،)2019حيث جميعها حصلت على درجة مرتفعة .واختلفت نتيجتها مع دراسات أخرى جاءت جميعها
بدرجة متوسطة ،كدراستي الشديفات ( ،)2014وشلش وحرز هللا (.)2017
ً
• النتائج التفصيلية للسؤال الثاني وفقا للترتيب التنازلي للمجاالت في نتائج الدراسة:
 .1مجال التقويم:
ً ً
جدول ( :)11املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لدرجة تحقيق املشرفة التربوية ملجال التقويم مرتبة تنازليا وفقا للمتوسطات الحسابية
م

الفقرات

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الترتيب

5

تحث املشرفة التربوية املعلمات على ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الطالبات.
توجه املشرفة التربوية املعلمات بضرورة ربط عملية التقويم بأهداف املادة الدراسية.
تحث املشرفة التربوية املعلمات على استخدام أنواع التقويم (التشخيص ي-البنائي-الختامي).
توضح املشرفة التربوية للمعلمات أهمية التقويم في تطوير العملية التعليمية.
ُ
تناقش املشرفة التربوية املعلمات في أسئلة االختبارات القصيرة والفصلية التي يعدونها.
تعتمد املشرفة التربوية على مؤشرات قياس األداء للحكم على أداء املعلمات.
تحث املشرفة التربوية املعلمات على استخدام أدوات تقويم واقعية مختلفة غير الورقة و القلم
مثل (املشاريع األدائية ،تقويم أقران.)...،
ُتقييم املشرفة التربوية إنجازات املعلمات التربوية التخصصية.
توجه املشرفة التربوية املعلمات لإلفادة من نتائج التقويم في تحسين العملية التعليمية.
تزود املشرفة التربوية املعلمات بنماذج اختبارات متنوعة وفقا ملبادئ القياس والتقويم.
إجمالي املجال ككل

4.39

0.873

1

4.31

0.899

2

4.28

0.915

3

4.26

0.917

4

4.25

0.973

5

4.17

0.927

6

4.09

1.024

7

4.08

1.034

8

4.01

1.045

9

3.68

1.294

10

4.15

0.796

2
3
1
6
10
4

9
8
7

درجة
التحقيق
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يتضح من بيانات الجدول ( ) 11أن متوسط تحقيق املشرفة التربوية للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات في مجال التقويم بلغ ( )3.15وانحراف
معياري ( ،)0.796وتعبر هذه النتيجة عن تحقيق املشرفة التربوية لفقرات التقويم بدرجة تحقيق مرتفعة في التنمية املهنية ملعلمات الرياضيات .وتعزو
الدراسة هذه النتيجة إلى جهود وزارة التعليم في رفع مستوى نواتج التعلم عبر إصدارها ملنظومة مؤشرات نواتج التعلم األداء اإلشرافي واملدرس ي (وزارة
التعليم2019-2020 ،ب) ،حيث تلزم فيه املشرفة التربوية بالتركيز على عملية التقويم بهدف رفع التحصيل الدراس ي للطالبات ومتابعة إعداد
االختبارات ،وكل ما من شأنه تحسين نواتج التعلم.
وعلى مستوى فقرات املجال :أظهرت النتائج أن متوسطات إجابات عينة الدراسة عن فقرات مجال التقويم تراوحت بين ( .)3.68-4.39وجاءت
أعلى فقرة في هذا املجال تحققها املشرفة التربوية دائما في التنمية املهنية ملعلمات الرياضيات ،وبدرجة تحقيق مرتفعة جدا ،هي الفقرة ( )5ونصها "
تحث املشرفة التربوية املعلمات على ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الطالبات" ،بمتوسط حسابي ( )4.39وجاءت في املرتبة األولى .ولعل السبب في
ذلك يرجع إلدراك املشرفة التربوية إلى أن عدم االهتمام بالفروق الفردية في مستوى فهم الطالبات يؤدي إلى تدني مستوى تحصيلهن الدراس ي في املادة،
مما يجعلها تحث املعلمات باستمرار على االهتمام بها لتحسين نواتج التعلم ُ
وفقا التجاهات الوزارة في التركيز عليها ،أو قد يكون بسبب ظهور قصور
الحظته أثناء الزيارة الصفية في عدم اهتمام املعلمة بالطالبات املتدني مستواهن ربما لضيق وقت الحصة ،حيث ُيعد االهتمام بالفروق الفردية بين
الطالبات من أهم بنود استمارة متابعة تقويم األداء الصفي للمعلمة (وزارة التعليم 2020 ،أ) .وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة الشديفات
( )2014حيث جاءت هذه الفقرة بدرجة متوسطة.
بينما جاءت أدني الفقرات التي تمارسها املشرفات التربويات بدرجة تحقيق غالبا وبدرجة مرتفعة الفقرة ( )7ونصها "تزود املشرفة التربوية
املعلمات بنماذج اختبارات متنوعة وفقا ملبادئ القياس والتقويم" بمتوسط حسابي ( )3.68وجاءت في املرتبة العاشرة .وهذه النتيجة قد تعود إلى قصور
في معرفة املعلمات لطريقة إعداد االختبارات وفقا ملبادئ التقويم والقياس ،مما دعا املشرفة التربوية إلى تزويدهن بنماذج لالختبارات إدراكا منها ملهامها
وواجباتها وفق الدليل التنظيمي لإلشراف التربوي (وزارة التعليم )2015-2016 ،في دراسة وتحليل مؤشرات التحصيل الدراس ي للطالبات ،وإعداد البرامج
الداعمة لتحسينه ،والتي تبنى أساسا على اختبارات تقيس درجة تحقق األهداف التعليمية بدقة .وأتت أدنى فقرة ربما لعدم قناعة بعض املشرفات
التربويات بفائدة تلك النماذج وأن املعلمة هي املسؤولة األولى عن إعداد االختبارات وامل فترض منها أن تجتهد وتتقن في إعدادها .وتتفق هذه النتيجة مع
نتيجة دراسة خير هللا ( )2018في هذه الفقرة حيث جاءت بدرجة موافقة (مرتفعة).
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مجال الكتاب املدرس ي وطرق التدريس:
ً
جدول ( :)12املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ودرجة تحقيق املشرفة التربوية ملجال الكتاب املدرس ي وطرق التدريس مرتبة تنازليا
م

الفقرات

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الترتيب

5

تؤكد املشرفة التربوية على املعلمات ضرورة استخدام التقنية الحديثة (برامج وتطبيقات) في العملية
التعليمية.
تؤكد املشرفة التربوية على املعلمات أهمية التنويع في طرق واستراتيجيات التدريس بما يناسب املواقف
التعليمية.
توضح املشرفة التربوية للمعلمات طرق تنمية مهارات التفكير العليا للطالبات.
توجه املشرفة التربوية املعلمات إلى كيفية استخدام األدلة املساندة للكتاب املدرس ي (دليل املعلم ،دليل
التقويم)...،
ترشد املشرفة التربوية املعلمات إلى طرق تدريس تنمي مهارات التعلم الذاتي لدى الطالبات.
تدرب املشرفة التربوية املعلمات على استخدام األساليب العلمية الرياضية في حل املشكالت.
تنظم املشرفة التربوية للمعلمات حلقات نقاش حول االتجاهات الحديثة في مجال تدريس الرياضيات.
تزود املشرفة التربوية املعلمات بأساليب متنوعة للتغلب على مشكالت تنفيذ املقرر الدراس ي.
تفسر املشرفة التربوية للمعلمات بعض املصطلحات واملفاهيم الواردة في الكتاب املدرس ي.
إجمالي املجال ككل

4.24

0.960

1

4.14

0.975

2

درجة
التحقيق
مرتفعة
جدا
مرتفعة

4.03

1.054

3

4.00

1.110

4

مرتفعة
مرتفعة

3.85

1.132

5

3.81

1.143

6

3.72

1.175

7

3.62

1.188

8

3.56

1.276

9

3.88

0.942

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

9

6
10

2
7
8
4
3

يتضح من بيانات الجدول ( )12أن متوسط تحقيق املشرفة التربوية للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات في مجال الكتاب املدرس ي وطرق التدريس
بلغ ( )3.88وانحراف معياري ( ،)0.942وتعبر هذه النتيجة عن تحقيق املشرفة التربوية ملجال الكتاب املدرس ي وطرق التدريس بدرجة تحقيق مرتفعة في
التنمية املهنية ملعلمات الرياضيات .وربما تكون هذه النتيجة بسبب إدراك املشرفة التربوية أن التعاون مع املعلمة فيما يتعلق بالكتاب املدرس ي وطرق
التدريس من صميم مهامها وواجباتها في مجال التخصص ،وإدراكها أيضا أن استخدام طرق واستراتيجيات مناسبة في تدريس الرياضيات ،وطريقة ربطها
بحياة الطالبات ،باإلضافة إلى تمكن املعلمة من مهارات املقرر الدراس ي تعتبر من أهم عناصر نجاح تعليم وتعلم الرياضيات .وقد يرجع سبب اهتمامها
بهذا املجال إلى وجود قصور في أداء معلمات الرياضيات في استخدامهن لطرق واستراتيجيات مناسبة للمادة ،والتي هي من املواد التي يصعب فهمها على
كثير من الطالبات ،وألنها هي املسؤولة األولى ألي قصور في أداء املعلمات في املادة ،لذا تسعى بدرجة مرتفعة لتنمية معلمات الرياضيات مهنيا في هذا
ٍ
املجال.
وعلى مستوى فقرات املجال :أظهرت نتائج عينة الدراسة أن متوسطات إجاباتهم عن فقرات مجال الكتاب املدرس ي وطرق التدريس تراوحت بين
( .) 3.56-4.24وجاءت في هذا املجال فقرة واحدة تحققها املشرفة التربوية بصورة دائما وبدرجة تحقق مرتفعة جدا بمتوسط حسابي ( ،)4.24وحصلت
على املرتبة األولى على مستوى املجال وهي الفقرة ( )5ونصها " تؤكد املشرفة التربوية على املعلمات ضرورة استخدام التقنية الحديثة (برامج وتطبيقات)
في العملية التعليمية" .وتعزي الدراسة هذه النتيجة إلى حرص املشرفة التربوية على تفعيل التعلم النشط ،ومواكبة االتجاهات الحديثة في التدريس،
التي تنادي بإدخال التقنية كعنصر يثير دافعية الطالبات لعملية التعليم والتعلم والتي أثبتت فاعليتها .وتتفق نتيجة هذه الدراسة جزئيا مع ما توصلت
إليه دراسة أبو شاهين ( ) 2011في تحقيق الفقرة "توجيه املعلمين إلى االستفادة املثلى من التقنيات التعليمية املتوافرة في املدرسة" بدرجة كبيرة.
فيما جاءت أدنى الفقرات التي تحققها املشرفة التربوية بصورة غالبا ،وبدرجة مرتفعة في التنمية املهنية في هذا املجال الفقرة ( )3بمتوسط حسابي
( ،)3.56ونصها " تفسر املشرفة التربوية للمعلمات بعض املصطلحات واملفاهيم الواردة في الكتاب املدرس ي" .وقد يرجع سبب حصول هذه النتيجة على
درجة مرتفعة إلى وجود قصور في فهم بعض املعلمات للمصطلحات واملفاهيم الرياضية ،لذا تحرص املشرفة التربوية بتفسيرها وتوضيحها لهن .أما
حصولها عل ى أدنى فقرة قد يرجع إلى توجه بعض املعلمات إلى التعلم الذاتي ،في ظل توفر مصادر عديدة كوسائل التواصل االجتماعي ،واليوتيوب،
وغيرها التي تجد فيها املعلمة التفسيرات للمصطلحات واملفاهيم املهمة ،وبذلك ال تحتاج إلى االستعانة باملشرفة التربوية بشكل مستمر .وتختلف هذه
النتيجة مع نتيجة دراسة الشديفات ( )2014في هذه الفقرة حيث جاءت بدرجة متوسطة.
 .3مجال التخطيط للتدريس:
ً ً
جدول ( :)13املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ودرجة تحقيق املشرفة التربوية ملجال التخطيط للتدريس مرتبة تنازليا وفقا ملتوسطاتها
م

الفقرات

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الترتيب

8

تركز املشرفة التربوية على مراعاة املعلمة للوقت في عملية التخطيط للدرس داخل الصف

4.35

0.891

1

4

تخطط املشرفة التربوية آلية لتنفيذ الدروس التطبيقية للمعلمات داخل املدرسة أو خارجها.
تساعد املشرفة التربوية املعلمات في بناء برامج تعليمية عالجية خاصة بالطالبات املتدني تحصيلهن
الدراس ي.

3.78

1.168

2

3.75

1.188

3

9

درجة
التحقيق
مرتفعة
جدا
مرتفعة
مرتفعة
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3
7
6
2
1

توضح املشرفة التربوية للمعلمات طريقة ربط موضوع الدرس الجديد بالخبرات السابقة للطالبات.
تساعد املشرفة التربوية املعلمات في وضع خطط عالجية للمشكالت التربوية التي تواجههن.
تساعد املشرفة التربوية املعلمات في اختيار األساليب التعليمية املناسبة لطبيعة مادة الرياضيات.
تساعد املشرفة التربوية املعلمات في تحديد الوسائل التعليمية املناسبة لتحقيق أهداف الدروس.
تشرك املشرفة التربوية املعلمات في عملية التخطيط للمهارات املستهدفة في املادة.
تشرك املشرفة التربوية املعلمات في إعداد الخطة الفصلية للمقرر الدراس ي.
إجمالي املجال ككل

صميلي & البادي

3.74

1.211

4

3.70

1.214

5

3.67

1.177

6

3.59

1.244

7

3.56

1.345

8

3.46

1.497

9

3.71

0.982

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يتضح من بيانات الجدول ( ) 13أن متوسط تحقيق املشرفة التربوية للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات في مجال التخطيط للتدريس بلغ ()3.71
وانحراف معياري ( .)0.982وتعبر هذه النتيجة عن تحقيق املشرفة التربوية للتخطيط للتدريس بدرجة تحقيق مرتفعة في التنمية املهنية ملعلمات
الرياضيات .وتعزي الدراسة هذه النتيجة إلى اهتمام املشرفة التربوية بمجال التخطيط للتدريس بدرجة مرتفعة إلى كونه من أهم بنود استمارة متابعة
تقويم األداء الصفي للمعلمة (وزارة التعليم 2020 ،أ) .مدركة مدى أهميته لنجاح العملية التعليمية ،فكلما كانت املعلمة مهتمة بالتخطيط الجيد
لدرسها كانت أقدر على تحقيق أهداف الدرس ،ولعله جاء في املرتبة األخيرة العتقادها أن املعلمات مدربات عليه من خالل ممارساتهن خالل السنوات
املاضية ،وأنه قد أصبح للمعلمات من البديهيات.
وعلى مستوى فقرات املجال :أظهرت نتائج عينة الدراسة أن متوسطات إجاباتهم عن فقرات مجال التخطيط للتدريس تراوحت بين (.)3.46-4.35
وجاءت في هذا املجال فقرة واحدة تحققها املشرفة التربوية بصورة دائما وبدرجة تحقق مرتفعة جدا بمتوسط حسابي ( ،)4.35وحصلت على املرتبة
األولى على مستوى املجال وهي الفقرة ( )8ونصها " تركز املشرفة التربوية على مراعاة املعلمة للوقت في عملية التخطيط للدرس داخل الصف" وترجع
الدراسة سبب اهتمام املشرفة التربوية في الدرجة األولى بالوقت في عملية التدريس إلى ما الحظته أثناء الزيارة الصفية من اهتمام بعض معلمات
الرياضيات بتقديم كل ما لديهن من طرق تدريس ،واستراتيجيات ،وأنشطة تعليمية مما يؤدي إلى انتهاء زمن الحصة قبل الوصول ملرحلة التقييم
الختامي ،الذي يعد من أهم عناصر العملية التعليمية ،وما يترتب على ذلك من تأثر تقييم أداء املعلمة سلبيا في استمارة متابعة تقويم األداء الصفي
للمعلمة (وزارة التعليم 2020 ،أ) ،الشاملة لكل عناصر العملية التعليمية.
أما أدني فقرات املجال التي تحققها غالبا املشرفات التربويات وجاءت في املتربة التاسعة ،هي الفقرة رقم ( )1بمتوسط حسابي ( ،)3.46وبدرجة
مرتفعة أيضا "تشرك املشرفة التربوية املعلمات في إعداد الخطة الفصلية للمقرر الدراس ي" .وقد يعود سبب هذه النتيجة إلى اهتمام املشرفة التربوية
بأداء مهامها الفنية املتعلقة باملقرر الدراس ي ،وقد يكون بسبب إدراكها إلى أهمية إشراك املعلمة بكل ما له عالقة بنجاح العملية التعليميةُ ،ويعد
التخطيط للمقرر الدراس ي أهم عناصر نجاحها ،لذا سعت املشرفة التربوية إلشراك املعلمات في ذلك .وقد يرجع سبب حصول هذه الفقرة على املرتبة
األخيرة إلى ضوابط الزيارة التشخيصية للتحصيل الدراس ي ،التي تجريها املشرفة التربوية ،واملقررة لها في منظومة مؤشرات نواتج التعلم األداء اإلشرافي
واملدرس ي (وزارة التعليم 2019-2020،ب) ،والتي تلزمها بوضع خطة موحدة إلزامية لجميع املعلمات لكل مقرر دراس ي؛ لتتمكن من وضع اختبار
تشخيص ي للمهارات األساسية التي سبقت دراستها في املقرر الدراس ي وفق هذه الخطة ،واختبار الطالبات فيه بهدف الوقوف على مدى تمكنهن من اتقان
هذه املهارات ،وذلك أثناء الزيارة التشخيصية من املشرفة التربوية ،والتي تكون بدون علم املعلمة أو الطالبات .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة خير
هللا ( )2018وفق الفقرة "يساعد في إعداد الخطة الفصلية" في حصولها على درجة مرتفعة ،بينما تختلف مع نتيجة دراسة الشديفات ( )2014التي بينت
أن الفقرة "يوجه املشرف التربوي املعلم إلى تحديد جدول زمني لتنفيذ وحدات املادة الدراسية" جاءت بدرجة قليلة.
 .3.4توصيات الدراسة:
بناء على نتائج الدراسة الحالية ،يمكن تقديم بعض التوصيات التي قد تسهم في تحقيق القيادات التربوية للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات وهي:
• استمرار املسؤولين بمكاتب اإلشراف التربوي بوزارة التعليم في تدريب قائدات املدارس واملشرفات التربويات على مجاالت التنمية املهنية ،ملا ظهر
لهذا التدريب من أثر إيجابي في ممارسات القائدات واملشرفات لتحقيق التنمية املهنية ملعلمات الرياضيات.
• ضرورة عمل وزارة التعليم على تخفيف املهام اإلدارية لقائدات املدارس واملشرفات التربويات ،لحساب املهام الفنية ،ليتسنى لهن القيام بمهامهن
الفنية في متابعة معلمات الرياضيات ،وتنميتهن مهنيا بما يخدم نجاح العملية التعليمية.
• متابعة وزارة التعليم في التركيز على نواتج التعلم للعملية التعليمية في املدارس ،وفقا لألدلة املنظمة للعمل ،ملا لها من أثر في تفاعل القائدات
واملشرفات التربويات في القيام بمهامهن لرفع نواتج التعلم.
• منح وزارة التعليم لقائدات املدارس بعض الصالحيات لتخفيف األعمال عن معلمات الرياضيات ،للوصول بهن إلى الرضا الوظيفي ،الذي يدفعهن
للعمل واألداء واإلنتاج ،ويمنحهن فرصا لإلنجاز والتقدم.
• زيادة تعزيز قائدات املدارس للعالقات اإلنسانية الحميدة بين معلمات الرياضيات ،تشجيعا لهن ملمارسة مجتمعات التعلم املهنية بكفاءة .مع
اهمية استمرار قائدات املدارس في حث معلمات الرياضيات على بناء هذه العالقات اإلنسانية الحميدة داخل الصف.
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• ضرورة زيادة اهتمام قائدات املدارس باألنشطة الصفية والالصفية؛ ملا لها من أثر في إثراء الخبرة للطالبات ،وإكسابهن مهارات متعددة تخدم
مطالب النمو البدني والذهني لهن ،وكذلك زيادة االهتمام بتزويد معلمات الرياضيات بأساليب تربوية حديثة ملعالجة املشكالت الصفية ،واعتبار
ذلك من واجباتهن األساسية ،للحفا على استقرار الجو التربوي داخل املدرسة.
• زيادة اهتمام املشرفات التربويات بتدريب املعلمات على إعداد االختبارات وفق مبادئ القياس والتقويم ،وتزويدهن بنماذج اختبارات متنوعة،
ليتسنى للمعلمات وضع اختبارات تقيس مدى تحقق أهداف العملية التعليمية بدقة.
• تعزيز املشرفات التربويات لثقافة التعلم الذاتي واملسؤولية املهنية بين معلمات الرياضيات ،ليرتقين بأدائهن مهنيا وعلميا ،مع زيادة املتابعة لهن في
مدى تمكنهن من املادة العلمية للرياضيات ،باإلضافة إلى استمرار في حث املعلمات على استخدام التقنية في التدريس ،وتدريبهن عليها.
• زيادة اشراك املشرفات التربويات ملعلمات الرياضيات في وضع الخطة الفصلية للمقرر الدراس يُ ،
ألنه َّن أكثر ممارسة له ،ولديهن املعرفة التامة
بترتيب وتصنيف الدروس ،واالستمرار أيضا في حثهن على إدارة وقت الحصة الدراسية بفاعلية ،ليتسنى َّ
لهن أنهاء الدرس كما خطط له.
• استمرار املشرفات التربويات في التركيز على حث معلمات الرياضيات بمراعاة الفروق الفردية بين الطالبات ،حرصا على استمرارية التعليم والتعلم
للطالبات.
 .4.4مقترحات الدراسة:
• تقديم تصور مقترح لتحقيق القيادات التربوية (قائدة املدرسة -املشرفة التربوية) للتنمية املهنية ملعلمات الرياضيات باستخدام أسلوب التخطيط
االستراتيجي (التحليل الرباعي .)SWOT
• إجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة تهتم بالتعرف على أثر متغير املرحلة الدراسية ،سنوات الخبرة في التدريس ،واملؤهل العلمي على تنمية معلمات
الرياضيات ،مما قد تسهم في توضيح الرؤيا لواقع التنمية املهنية ملعلمات الرياضيات.

املراجع:
.1

اإلبراهيم ،افتكار ( .)2015دور اإلدارة املدرسية واملشرفين التربويين في تحسين النمو املنهي ملعلمي املرحلة األساسية في مديرية عمان الرابعة .مجلة
دراسات عربية في التربية وعلم النفس.149-172 :)59( :

 .2أحمد ،ياسر ( .) 2018تقويم واقع أداء معلمي الرياضيات وأثره على تنميه التحصيل واالتجاه لدى طالب الصف األول الثانوي باململكة العربية
السعودية .مجلة تربويات الرياضيات.86-127 :)4(21 .
 .3آدم ،محمد؛ عثمان ،إبراهيم؛ وأبكر ،صديق ( .)2017دور مدير املدرسة في تحقيق التنمية املهنية ملعلمي مرحلة التعليم األساس ي واملعوقات التي
تواجه :محلية جبل أولياء نموذجا .مجلة دراسات تربوية ونفسية.333-378 :)97( :
 .4البدري ،طارق ( .)2001تطبيقات ومناهج في االشراف التربوي .عمان ،األردن :دار الفكر.
 .5بركات ،زياد؛ حرز هللا ،حسام ( .)2010أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة الرياضيات لدى طلبة املرحلة األساسية من وجهة نظر املعلمين في
محافظة طولكرم .ورقة عمل مقدمة إلى املؤتمر التربوي األول ،محافظة الخليل ،فلسطين.
 .6بشماني ،شكيب ( .)2014دراسة تحليلية مقارنة للصيغ املستخدمة في حساب حجم العينة العشوائية .مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات
العلمية-سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية.85-100 :)5(63 :
 .7البلوي ،عبد هللا ( .)2010أولويات البحث في مجال تعليم وتعلم الرياضيات في اململكة العربية السعودية .مجلة دراسات في املناهج وطرق التدريس
بجامعة عين شمس.90-142 :)155( :
 .8البلوي ،عبد هللا؛ والراجح ،نوال ( .)2012واقع التطور املنهي ملعلمي ومعلمات الرياضيات في اململكة العربية السعودية .مجلة رسالة التربية وعلم
النفس بجامعة امللك سعود.43-73 :)38( :
 .9تجار ،صباح ( .)2013عوامل تدني التحصيل األكاديمي ملادة الرياضيات للصف الرابع بمرحلة األساس من وجهة نظر املعلمين (رسالة ماجستير
غير منشورة) .كلية الدراسات العليا ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،الخرطوم ،السودان.
 .10الجريداة ،محمد ( .)2015درجة التنسيق بين أدوار املشرفين التربويين ومديري املدارس في محافظة مسقط بسلطنة عمان .مجلة جامعة القدس
املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية.148-176 :)9(3 :
 .11جيتو ،عبد الحق ( .)2013مشاركة املشرف التربوي ملدير املدرسة في تحسين األداء املدرس ي (رسالة ماجستير غير منشورة) .كلية التربية ،جامعة
طيبة ،املدينة املنورة ،السعودية.
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 .13حمدان ،محمد ( .)2010التنمية املهنية للمعلم التدريب ملجتمع املعرفة .املؤتمر الدولي الخامس-مستقبل إصالح التعليم العربي ملجتمع املعرفة
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 .29الزهراني ،نورة ( .)2008عالقة النمط القيادي ملديرات املدارس بالروح املعنوية ملعلمات املرحلة االبتدائية بمحافظة جدة (رسالة ماجستير غير
منشورة) .كلية التربية ،جامعة ام القرى ،مكة املكرمة ،السعودية.
 .30زيدان ،السيد ( .) 2018التنمية املهنية للمعلم واتجاهاتها الحديثة سبيلنا لتطوير التعليم قبل الجامعي .مجلة كلية التربية بجامعة بور سعيد.
(.370-410 :)24
 .31السالم ،هديل ( .)2018دور قائدة املدرسة كمشرف تربوي مقيم في التنمية املهنية للمعلمات في مدينة الرياض .مجلة البحث العملي في التربية
بجامعة عين شمس.117-153 :)19(4 :
 .32سرور ،أميمة ( .)2017فاعلية التنمية املهنية للمعلم الثانوي الفني في محافظة بور سعيد .مجلة كلية التربية بجامعة بور سعيد.612-634 :)21( :
 .33السليطي ،ظبيه ( .)2015تصور مقترح ملهارات معلم القراءة في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين في املدارس املستقلة بدوله قطر .مجلة
التربية بجامعة األزهر.691-630 ،)164(3 :
 .34السويد ،محمد ( .)2014بناء مصفوفة الخيارات االستراتيجية للتنمية املهنية للمعلمين باململكة العربية السعودية باستخدام أسلوب .SWOT
مجلة التربية بجامعة االزهر.205-262 :)161(4 :
 .35السيف ،عادل ( .)2005الحاجات التدريبية في مهام اإلدارة الصفية ملعلمي الصفوف األولية من املرحلة االبتدائية (رسالة ماجستير غير منشورة).
كلية التربية ،جامعة امللك سعود ،الرياض ،السعودية.
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ي .مجلة جامعة دمشق279- :27 :

 .36أبو شاهين ،دالل ( .)2011دور املوجه التربوي في النمو املنهي ملعلمي الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساس
.326
 .37الشايع ،فهد ( .)2013واقع التطور املنهي للمعلم املصاحب ملشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية في التعليم العام في اململكة العربية
السعودية من وجهه نظر مقدمي البرامج .مجلة رسالة التربية وعلم النفس بجامعة امللك سعود.58-92 :)42( :
 .38شحاتة ،حسن؛ النجار ،زينب ( .)2003معجم املصطلحات التربوية والنفسية .القاهرة ،مصر :الدار املصرية اللبنانية.
 .39الشدوخي ،عبد اللطيف؛ شاهين ،نجوى ( .)2007التعليم والتعلم في اململكة العربية السعودية نماذج لبعض البرامج واملشروعات التربوية
التطويرية .املؤتمر العلمي الحادي عشر التربية العلمية إلى أين ،الجمعية املصرية للتربية العلمية ،القاهرة.
 .40الشديفات ،باسل ( .)2014دور املشرفيين التربويين في تطوير األداء املنهي ملعلمي الدراسات االجتماعية في مديرية التربية والتعليم للواء البادية
الشمالية الغربية في محافظة املفرق .مجلة جامعة دمشق.299-339 :)1(31 :
 .41شراحيلي ،جابر ( .)2020دور القيادة املدرسية في تحسين نواتج التعلم وفق تطور تصورات قادة املدارس ومشرفيها .مجلة دراسات عربية في التربية
وعلم النفس.213-245 :)118( :
 .42شلش ،باسم؛ وحرز هللا ،حسام ( .)2017اإلشراف التربوي وعالقته في التطور املنهي ملعلمي الرياضيات في املرحلة األساسية العليا في فلسطين.
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية.293-311 :)17(5 :
 .43الشمراني ،سعيد ( .)2012أولويات البحث في التربية العلمية باململكة العربية السعودية .مجلة جامعة امللك سعود-العلوم التربوية والدراسات
اإلسالمية.199-228 :)1(24 :
 .44الشمري ،مطر ( ،)2004التنمية املهنية للقيادات التربوية بدولة قطر في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاملة )رسالة دكتوراه غير منشورة( .كلية
التربية ،جامعة عين شمس ،القاهرة ،مصر.
 .45الشهراني ،أحمد ( .)2004برنامج مقترح للمشرف املقيم في مراحل التعليم العام )رسالة ماجستير غير منشورة( .كلية التربية ،جامعة أم القرى،
مكة املكرمة ،السعودية.
 .46الشهري ،خالد ( .)2018واقع ممارسة قائد املدرسة االبتدائية األهلية للعالقات اإلنسانية بمدينة الرياض .مجلة البحث العلمي في التربية بجامعة
عين شمس.307-348 :)19(14 :
 .47الشيخي ،هاشم ( .)2012استراتيجية مقترحة لتحسين مستوى تحصيل طلبة اململكة العربية السعودية في الرياضيات في املسابقات الدولية
 .TIMSSمجلة دراسات-العلوم التربوية بالجامعة األردنية.33-60 :)1(39 :
 .48صباح ،عباد ( .)2014كفاية املعلم وعالقته بالتحصيل الدراس ي للتالميذ) رسالة ماجستير غير منشورة(  .كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية،
جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي ،الجزائر.
 .49الصعيدي ،منصور ( .)2016تصور مقترح لتطوير أداء معلمي الرياضيات باملرحلة اإلعدادية في ضوء املسؤولية املهنية الذاتية لديهم ،مجلة
تربويات الرياضيات.228-279 :)6(19 :
 .50عامر ،طارق ( .)2012النمو والتنمية املهنية للمعلم "التدريب أثناء الخدمة .القاهرة ،مصر :دار الكتب والوثائق القومية املصرية.
 .51عبد املجيد ،عبد هللا ( .)2014توجيه مادة الرياضيات :األهمية-املشكالت-الحلول من وجهة نظر املعلمين .مجلة جامعة النيل األبيض للدراسات
والبحوث.159-183 :)4( :
 .52عبد النعيم ،محمد ( .)2016التخطيط االستراتيجي لتطوير التوجيه الفني بالتعليم العام املصري :دراسة ميدانية بمحافظة سوهاج .مجلة
دراسات في التعليم الجامعي.469-354 :)34( :
 .53عتريس ،محمد ( .)2010تفعيل دور مدير املدرسة في تحقيق التنمية املهنية للمعلمين للتعليم قبل الجامعي في ضوء مدخل املدرسة كمجتمع
تعلم .مجلة التربية التابعة للجمعية املصرية للتربية املقارنة واإلدارة التعليمية.11-152 :)29(13 ،
 .54العرايضة ،منيرة ( .)2011نظرية القيادة التحويلية في القيادة التربوية .مجلة رسالة املعلم بوزارة التربية والتعليم.41-38 :)3(49 ،
 .55العساف ،صالح ( .)2012املدخل إلى البحث في العلوم السلوكية .الرياض ،السعودية :دار الزهراء.
 .56عسيري ،مهدي ( .)2017أساليب التنمية املهنية ومعوقات تنفيذها .مجلة البحث العلمي في التربية بجامعة عين شمس.168-151 :)18(7 ،
 .57عطاري ،عارف؛ عيسان ،صالحة؛ ومحمود ،ناريمان ( .)2005اإلشراف التربوي :نماذجه النظرية وتطبيقاته العلمية .الكويت :مكتبة الفالح للنشر.
 .58العلي ،يسري ( .)2014درجة ممارسة مديري املدارس األساسية والثانوية الخاصة في االردن في دوره في تحقيق النمو املنهي للمعلمين :دراسة
ميدانية .مجلة البحث العلمي في التربية بجامعة عين شمس.591-620 :)15(4 :
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 .59عواشرية ،السعيد ( .)2010مناهج إعداد املعلمين في ظل تحديات القرن الحادي والعشرون بين الواقع والطموح .ورقه عمل مقدمة إلى املؤتمر
العلمي الثالث :تربية املعلم العربي وتأهيله :رؤى معاصرة ،كلية العلوم التربوية ،جامعه جرش األهلية ،األردن.
 .60عودة ،بالل ( .)2009اإلشراف في التربية الخاصة .عمان ،األردن :دار الشروق للنشر والتوزيع.
 .61الغامدي ،منى ( .)2018االحتياجات التدريبية والتحديات التي تواجه معلمات الرياضيات في ضوء مهارات معلمة القرن الحادي والعشرين .مجلة
كلية التربية بجامعة طنطا.468-529 :)2(70 :
 .62الفجام ،حسن؛ املنصوري ،مشعل؛ والدويلة ،عبد الرحمن ( .)2017واقع النمو املنهي ملعلمي العلوم والرياضيات بمدارس املرحلة االبتدائية بدولة
الكويت .مجلة التربية بجامعة األزهر.582-614 :)176(1 ،
 .63الفقيه ،حسن ( .)2005إسهام مديري املدراس في تطوير تخطيط الدروس لدى معلمي الفصول األولية (رسالة ماجستير غير منشورة) .كلية
التربية ،جامعة ام القرى ،مكة املكرمة ،السعودية.
 .64القبالن ،فايزة ( .)2018دور اإلشراف التربوي في التنمية املهنية ملعلمي العلوم من وجهة نظرهم في ضوء بعض املنغيرات الديموغرافية في مدينة
حائل .مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية.57-75 :)26(9 :
 .65القحطاني ،نوف ( .)2018دور القيادة املدرسية في التنمية املهنية ملعلمات العلوم اإلدارية في املدارس الحكومية بمدينة الرياض .مجلة البحث
العلمي في التربية بجامعة عين شمس.299-319 :)19(13 :
 .66القعود ،سارة ( .)2003دور املشرفات التربويات في تطوير أداء معلمات الطفولة املبكرة (رسالة ماجستير غير منشورة) .كلية التربية ،الرياض،
جامعة امللك سعود ،السعودية.
 .67محسن ،مصطفى ( .)2010الكتاب املدرس ي وتوجهات املنهاج التربوي :نحو رؤية سوسيوثقافية لبعض معطيات الراهن ورهانات التطوير واإلصالح.
مجلة عالم التربية.386-398 :)19( :
 .68محمود ،نصر هللا ( .)2005تكوين معلم الرياضيات والوصول إلى الجودة .املؤتمر العلمي الخامس-التغيرات العاملية والتربوية وتعليم الرياضيات،
الجمعية املصرية لتربويات الرياضيات ،جامعة بنها ،مصر.
 .69املطيري ،بدرية؛ وسليمان ،خالد ( .)2019دور اإلشراف التربوي في التنمية املهنية ملعلمات املهارات النفسية واالجتماعية .املجلة الدولية لآلداب
والعلوم اإلنسانية واالجتماعية.102-152 :)18( :
 .70املغيدي ،الحسن ( .)2013اإلشراف التربوي الفعال (ط .)3.جدة ،السعودية :دار الخالدية لنشر والتوزيع.
 .71آل مغيرة ،محمد ( .)2017مدى ممارسة مديري املدارس في مراحل التعليم العام لدورهم في تنمية املعلمين مهنيا .مجلة جامعة الفيوم للعلوم
التربوية والنفسية.99-142 :)7(3 :
 .72املناحي ،تركي ( .)2010واقع دور املشرف التربوي في تنمية الكفاءة املهنية لدى املعلمين :من وجهة نظر مديري مكاتب التربية والتعليم ومعلمي
الصفوف األولية في مدينة الرياض (رسالة ماجستير غير منشورة) .كلية العلوم االجتماعية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،السعودية.
 .73النعيمات ،محمود ( .)2016دور القيادة املدرسية في تنمية اإلبداع لدى معلمي مدارس املرحلة الثانوية في تربية قصبة عمان ومن وجهة نظر
املعلمين .ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر كلية التربية الرياضية الحادي عشر -التكاملية في العلوم الرياضية ،كلية التربية الرياضية العربية ،الجامعة
األردنية ،األردن.
 .74اليحيي ،إبراهيم ( .)2017واقع التطوير املنهي ملعلمي املرحلة الثانوية من وجهه نظر املعلمين واملشرفين في مدينة الدوادمي .مجله كلية التربية
بجامعة أسيوط.101-56 :)1(33 :
 .75اليعربية ،زيانة ( .)2018تفعيل العمل اإلشرافي املشترك بين املشرف التربوي واإلدارة املدرسية في سلطنة عمان .مجلة التربية بجامعة األزهر،
.318-349 :)178(1

ً
ثانيا :املراجع األجنبية:
1. Mudawali & Mudzofir. (2017). Relationship Between Instructional Supervision and Professional Development: Perceptions
of Secondary School Teachers, Aceh, Indonesia (unpublished Master Thesis). University of Tampere, Finland.
2. Mudzofir,D (2017). Relationship between instructional supervision and professional development: Perceptions of

secondary school teachers and madrasah tsanawiyah (Islamic secondary school) teachers in Lhokseumawe, Aceh,
Indonesia (unpublished Master Thesis). University of Tampere, Finland.
3. ThiHao, N. (2016). Teachers’ Perceptions on Principals’ Instructional Leadership Behaviors in Vietnam. Journal of Teacher
Education. 1(1): 1-11.
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4. Ziyadin, S; Shash,N. b; Kenzhebekova, D. C , Yessenova, G. D & Tlemissov, U. (2018). Data on the Role of Leadership in
Developing Expertise in Teaching in Developing Country. Journal of Data in Brief, (18): 1127-1133.
https://doi.org/10.1016/j.dib.2018.03.137

ً
ثالثا :املراجع اإللكترونية:
 .1األلسكو ،املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( .)2017مجاالت عمل املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .تم االسترجاع:

.http://www.alecso.org/nnsite/2017-09-06-08-37-39.html
 .2العاجز ،فؤاد؛ وحلس ،داؤود ( .)2009دليل املشرف التربوي لتحسين عمليتي التعليم والتعلم [طبعة الكترونية مقروءة] .تم االسترجاع:
https://www.saudi-teachers.com/vb/t/154508/
 .3مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات ( .)2020تم االسترجاعhttps://ecsme.ksu.edu.sa/ar :
 .4وزارة التعليم باململكة العربية السعودية ( .)1998-1999دليل املشرف التربوي .اإلدارة العامة لالشراف التربوي] .املنهل الثقافي[ .تم االسترجاع:
.https://www.manhal.net/art/s/1330
 .5وزارة التعليم باململكة العربية السعودية ( .(2015-2016الدليل التنظيمي لإلشراف التربوي ،تم االسترجاعhttps://www.education- :
.ksa.com/showthread.php?t=120774
 .6وزارة التعليم باململكة العربية السعودية ( .)2018الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني  .2020تم االسترجاع.https://cutt.us/6JfVm :
 .7وزارة التعليم باململكة العربية السعودية ( .)2018-2019منظومة مؤشرات قيادة األداء اإلشرافي واملدرس ي ،إدارة اإلشراف التربوي .تم االسترجاع:
.https://cutt.us/bgWKm
 .8وزارة التعليم باململكة العربية السعودية ( .)2019التعليم ورؤية اململكة العربية السعودية  .2030تم االسترجاع:
.https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspx
 .9وزارة التعليم باململكة العربية السعودية أ ( .)2019-2020وثيقة الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام –اإلصدار الرابع .الرياض] .مكتبة
اإلحساء التعليمة] .تم االسترجاع.https://www.alahsaa.net/wt/files/archives/11827 :
 .10وزارة التعليم باململكة العربية السعودية أ ( .)2020استمارة متابعة تقويم األداء الصفي للمعلمة وآثره على السلوك التعليمي للمتعلمين حسب-
الزيارة اإلشرافية .مكتب تعليم جدة [موقع نظام نور] .تم االسترجاع.https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx :
 .11وزارة التعليم باململكة العربية السعودية ب ( .)2019-2020منظومة مؤشرات نواتج التعلم األداء اإلشرافي واملدرس ي ،إدارة اإلشراف التربوي .تم
االسترجاع.https://cutt.us/EAwb1 :
 .12وزارة التعليم باململكة العربية السعودية .ب ( .)2020الئحة تنظيم املعهد الوطني للتطوير املنهي التعليمي[ .جريدة أم القرى] تم االسترجاع:
.https://www.uqn.gov.sa/articles/1574322362515070500/
 .13اليونسكو ،منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم ( .)2014التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع :التعليم والتعلم تحقيق الجودة للجميع.
تم االسترجاع.https://cutt.us/q8gDC :
ً
رابعا :املؤتمرات واللقاءات والوثائق والتعاميم:
 .1املؤتمر األول لتعليم وتعلم الرياضيات ( STEM .)2015العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات .مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم
والرياضيات ،الرياض.
 .2املؤتمر السادس لتعليم وتعلم الرياضيات بكلية التربية ( .)2019مستقبل تعليم الرياضيات في اململكة العربية السعودية في ضوء االتجاهات
الحديثة والتنافسية الدولية .الجمعية السعودية للعلوم الرياضية ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
 .3الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ( .)2006إعداد املعلم وتطويره في ضوء املتغيرات املعاصرة .اللقاء السنوي الثالث عشر ،الرياض.
 .4وزارة التعليم باململكة العربية السعودية ( .)2013-2014املذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية لالئحة تقويم الطالب 1435ها .وكالة التخطيط
والتطوير ،اإلدارة العامة للتقويم.
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Abstract: The study aimed to identify the reality of educational leaders (the school leader, the educational
supervisor) achieving the professional career of mathematics teachers from their point of view In public schools in
the city of Jeddah, in the fields: work planning, classroom management, human relationships, evaluation, textbook
and teaching methods, planning for teaching. It relied on the descriptive approach, and the questionnaire was used as
a research tool. It was randomized to (657) female math teachers in government schools in Jeddah, Saudi Arabia, and
the study reached the following results :The school leader achieves the professional development of mathematics
teachers from their point of view in government schools in Jeddah with a high degree of investigation in the fields as a
whole, with an arithmetic average (3.95) and in all of them in descending order: work planning with an arithmetic
average (4.04), classroom management with an arithmetic average (4.03), human relations with an arithmetic
average (3.81).The educational supervisor achieves the professional development of mathematics teachers from
their point of view in the public schools in Jeddah with a high degree of investigation in the fields as a whole with an
arithmetic average (3.92), and in all of them in descending order: evaluation with an arithmetic average (4.15),
textbook and teaching methods with an arithmetic average (3.88), planning for teaching with an arithmetic average
(3.71). In light of these results, recommendations were presented, the most important of which are: The Ministry of
Education continues to train school leaders and educational supervisors in the areas of professional development of
mathematics teachers. With the necessity of its work to reduce the administrative tasks of school leaders, and
educational supervisors to calculate technical tasks, including professionally developing mathematics teachers.

Keywords: Educational leaders; School leader; Educational supervisor; Professional development; Mathematics
teachers.
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امللخص:
هدفت هذه الدراسة الكشف عن اتجاهات توظيف التعليم عن بعد اعتمادا على وجهة نظر عينة من طالب الصف الحادي عشر وﺁبائهم
في محافظة الظاهرة في سلطنة عمان من خالل استبانتين تم تطبيقهما على عينة من طالب الصف الحادي عشر الذين يمثلون التعليم ما بعد
العام إضافة إلى وجهة نظر ﺁبائهم .وقد بلغت عينة الدراسة ( )104طالبا وولي أمر مقسمين إلى ( )52من الطالب ومعهم ( )52هم أولياء أمورهم
تم اختيارهم بطريقة عشوائية من بين طالب الصف الحادي عشر من مدارس املحافظة املتضمنة للصف الحادي عشر والبالغة خمس مدارس.
وقد تحقق الباحث من صالحية املقياس من خالل استخراج :الصدق الظاهري ،صدق االتساق الداخلي ،الصدق التمييزي ،والثبات.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمهاَّ :إن اتجاهات اآلباء العمانيين في محافظة الظاهرة نحو توظيف التعليم عن بعد يتراوح متوسطها بين
() 4.18( -)2.76؛ مما يشير إلى وقوعه في الفئتين املتوسطة والكبيرة ،اتجاهات أبنائهم نحو التعليم عن بعد قد تراوح متوسطها بين ( )2.15و
()4.46؛ مما يشير إلى أن مستوى استجابات هؤالء الطالب قد وقع في الفئات بين املتوسطة والكبيرة جدا ،إن استجابات اآلباء كانت أعلى في
متوسطها الحسابي من متوسط استجابات أبنائهم في ( )12فقرات من فقرات املقياس من بين ( )15فقرة ،هناك تقارب واتفاق بين ﺁراء الطالب
وﺁبائهم في بعض جوانب املقياس .مثلَّ :إن ولي األمر والطالب في محافظة الظاهرة استطاعا التﺄقلم مع أسلوب التعلم عن بعدَّ ،إن التعليم عن
بعد من وجهة نظر اآلباء وأبنائهم قد أسهم بصورة مباشرة في فهم دروس املنهج بصورة متساوية مع أسلوب التعليم املباشر ،كما كانت وجهة
نظرهم متفقة في ّأن الشبكة وخدمة اإلنترنت هي في مقدمة التحديات التي واجهت األسرة العمانية .وقدمت الدراسة في النهاية مجموعة من
التوصيات ذات العالقة بنتائجها.
الكلمات املفتاحية :التعليم عن بعد؛ طالب التعليم األساس ي؛ سلطنة عمان.

.1

املقدمة

لم يعد التعليم اإللكتروني مفهوما من مفاهيم الترف الفكري في العمل التربوي ،كما لم يعد كذلك قاصرا على استخدام التكنولوجيا الحديثة من
قبل الدول املتقدمة دون غيرها من دول العالم بل أصبح عنصرا ال يتجزأ في أي مؤسسة تعليمية في العالم ،يقدم العلوم املختلفة بطريقة تختلف عن
التقليدية ،ومقدما حلوال للمشكالت التي تعاني منها بعض الدول في إيصال العلم واملعرفة لكافة شرائح املجتمع.
ومفهوم التعليم اإللكتروني كما يشير شلوسر وشيمونسن فيه تنوع واختالف في صياغة املفهوم إال أن تلك املفاهيم تشترك فيما بينها في تمحورها
حول أنه شكل من أشكال التعليم عن بعد عن طريق استخدام ﺁليات االتصال الحديثة كالحاسب اآللي ،والشبكات ،والوسائط املتعددة ،وبوابات اإلنترنت؛
من أجل إيصال املعلومات للمتعلمين بﺄسرع وقت وأقل تكلفة وبصورة تمكن من إدارة العملية التعليمية وضبطها ،وقياس أداء املتعلمين فيها( .شلوسر
وشيمونسن)2015 ،
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سيف العزري

وباملضمون نفسه يعرف الخفاجي ( ) 5-7 ،2015التعليم عن بعد على أنه أسلوب من أساليب التعليم اإللكتروني يرتكز على مبدأ التعليم الذاتي
الذي يقوم على إيصال املواد التعليمية للطالب على أساس البعد بين أطراف العملية التعليمية؛ أي بين الطالب واملعلم ،كما يرى َّأن هذا النوع من التعليم
هو املستقبل؛ حيث ستغلق الجامعات أبوابها بفضل التواصل عن طريق هذا النوع من التعليم ،كما َّأن هناك مسميات كثيرة للتعليم عن بعد منها :التعليم
املفتوح ،التعليم البيتي ،الدراسات املستقبلية ،الدراسات اإلضافية ،التعليم التكنولوجي ،التعليم املفتوح ،التعليم عند بعد (الخفاجي)5-7 ،2015 ،
وتجدر اإلشارة إلى َّأن هذا النوع من التعليم املفتوح قد ظهر في لندن في القرن التاسع عشر عام 1858م وكان يسمى بنظام الطالب الخارجين ثم
انتقل إلى الواليات املتحدة وكندا وبريطانيا في األعوام بين  1911 – 1891م أما في البالد العربية فكان لجامعة القدس املفتوحة في فلسطين وفي مصر في
العام 1991م ،وكذلك الجامعة العربية املفتوحة في الكويت في العام 2000م قصب السبق في هذا النوع من التعليم (الخفاجي.)2015 ،
ويتميز التعليم عن بعد بتجاوزه لقيود املكان والزمان ،فهو يراعي الفروق الفردية بين املتعلمين؛ فهو يمكنهم من التعلم في بﻴئات متنوعة تناسب
قدراتهم الذاتية؛ مما يساعدهم على النجاح في والتقدم في عملية التعلم ،ومن الجميل أيضا أن هذا النوع من التعليم أنه يتيح للمتعلمين التفاعل الفوري
ّ
يمكن الطالب من ّ
تلقي املادة العلمية باألسلوب
إلكترونيا فيما بينهم من جهة ،وبينهم وبين معلمهم من جهة أخرى ،إضافة إلى َّأن هذا النوع من التعليم
الذي يتناسب مع قدراته من خالل الطريقة املرئية أو املسموعة أو املقروءة أو غيرها ،وهو يرفع من إحساس الطالب باملساواة في توزيع الفرص في العملية
التعليمية ،وإزالة حاجز الخوف والقلق لديهم وتمكين الدارسين من التعبير عن أفكارهم والبحث عن الحقائق واملعلومات بوسائل أكثر جدوى مما هو
َّ
متبع في قاعات الدرس التقليدية( .رباح)2014 ،
وقد تعددت اآلراء حول املعايير الواجب التزامها؛ لتحقيق معايير الجودة في التعليم اإللكتروني في مختلف املؤسسات؛ حيث أشارت دراسة جيا
فريدنبيرج  ) 2002( Jia Frydenbergإلى تسعة مجاالت من الواجب االلتزام بها في تصميم برامج التعليم اإللكتروني تتمثل في :االلتزام املؤسس ي،
التكنولوجيا ،خدمات الطالب ،تصميم التدريس وتطوير املقرر ،التدريس وخدمات املعلم ،توصيل البرامج ،التكاليف ،متطلبات االنتظام والشرعية
وبرامج التقويم ).(Jia Frydenberg, 2002
كما تعددت في الوقت نفسه األساليب املتبعة في تقويم الطلبة في التعليم عن بعد؛ حيث يشير عبد العزيز( )2008إلى مجموعة من األساليب التي
يمكن من خاللها تقويم برامج التعليم عن بعد في مقدمتها :االختبارات القصيرة التي تقﻴس قدرة املتعلم على فهم املعارف الخاصة باملادة وكذلك القدرة
على استدعائها ،وكذلك االختبارات املقالية التي تقﻴس املستويات العليا من مهارات التفكير الناقد واإلبداعي ،وهناك ملف اإلنجاز الذ ي تظهر فيه فلسفة
الطالب في فهمه للمقرر من خالل تنظيمه ألعماله الهادفة ذات االرتباط بمحتوى املقرر والذي يتم تنظيمه تحت إشراف وتوجيه من املعلم ،بﻴنما يهتم
تقويم األداء بقياس قدرة املتعلم على أداء مهارات محددة ،أو مهمات ذات عالقة باملقرر املتضمن في البرنامج ،وقد يتضمن البرنامج كذلك املقابالت
املدموجة مع النصوص املكتوبة أو املسموعة كﺄحد أنواع التقويم التي تحتاجها بعض البرامج في قياس مهارات محددة إضافة إلى اليوميات ،وكذلك إعداد
أوراق العمل باستخدام برامج العرض املتنوعة ،كما تعد عدد املشاركات وتقييم الزمالء والتقييم الذاتي من ضمن أدوات تقييم البرامج في التعليم
اإللكتروني املعتمدة في مثل هذه البرامج.
ُ
كل تلك املعايير واملسؤوليات جعلت من وزارات التربية والتعليم في العام ومنها وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان في مقدمة الجهات املسؤولة عن
توظيف التعليم اإللكتروني بشكل عام؛ فهي املؤسسة املسؤولة عن إدارة التعليم املدرس ي بجميع املراحل الدراسية املمتدة في الصفوف  ،12-1وتشمل
مسؤوليتها تطوير السياسية التعليمية للمدارس الحكومية ،تطوير املناهج وتصميمها ،وعمليات التقويم واإلشراف على الهيئات التدريسية واإلدارية
باملدارس ،وتوجد في كل محافظة من محافظات السلطنة مديرية عامة للتربية والتعليم تقوم بتنفيذ مخططات الوزارة ،وإعداد الخطط ،وامليزانيات املالية
املطلوبة ،باإلضافة إلى اإلشراف على أداء الهيئة التدريسية واإلدارية باملدارس وكذلك اإلشراف على مدارس التعليم الخاص املحلية والدولية بالسلطنة،
ويشمل نظام التعليم املدرس ي في السلطنة جميع املراحل من الصف األول إلى الصف الثاني عشر ،وينقسم إلى حلقتين :الحلقة األولى وتشمل الصفوف -1
 4وطلبتها من الجنسين ذكورا وإناثا حيث يدرسون في فصول مشتركة ،أما الحلقة الثانية من هذه املرحلة فهي مخصصة للصفوف ( )10-5بﻴنما َّ
تسمى
املرحلة األخيرة بمرحلة ما بعد األساس ي للصفين الحادي عشر والثاني عشر .وفي هاتين املرحلتين تكون املدارس أحادية النوع من الطلبة( .مجلس التعليم
في سلطنة ُعمان)2016 ،
 .1.1مشكلة الدراسة:
أثرت جائحة كورونا على شعوب العالم أجمع في كل نواحي الحياة :اقتصادية كانت أو اجتماعية؛ مما دعا تلك الشعوب إلى التكيف وتغيير الكثير
من أساليب العﻴش التي كانوا سائرين عليها لسنوات طويلة ،ولم يسلم املجال التعليمي من ذلك التﺄثير؛ نظرا الرتباطه املباشر بحياة الناس االجتماعية؛
ّ ّ
ّ
فال يخلو بﻴت من البيوت إال وفيه طالب متعلم أو معلم يعلم؛ مما استدعى وبشكل سريع التكيف مع هذا الوضع بصورة سريعة عن طريق اعتماد أسلوب
ّ
التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد وهو الش يء نفسه الذي حدث في ُعمان؛ فالعالم كما يقال قرية صغير تؤثر وتتﺄثر.
ففي مطلع العام  2020وملواجهة فيروس كورونا املستجد في العديد من بلدان العالم لجﺄت الكثير من الدول إلى غلق املؤسسات التعليمية ووجهت
املواطنين إلى االعتماد على شبكة اإلنترنت؛ مما دفع أولياء األمور إلى تﺄمين خدمة اإلنترنت بشكل مستمر وتﺄمين أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية؛ ملواصلة
تعليم أبنائهم عن بعدَّ .
(شباني)2021،
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لذلك السبب فإن وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان كغيرها من وزارات التربية والتعليم في دول العالم اعتمدت أسلوب التعلم عن بعد؛ ملواجهة
هذه الجائحة ،وهو ما تطلب من الوزارة القيام بالكثير من التغييرات الهادفة إلى مواءمة املنهاج املدرس ي واملعلم والطالب مع هذا النوع من التعليم .ففي
مجال املناهج الدراسية أصدرت الوزارة وثيقة مواءمة بعض بنود وثيقة تعلم الطلبة في نوفمبر 2020م وقد هدفت هذه الوثيقة إلى مواءمة بنود تقويم
تعلم الطلبة للعام الدراس ي 2021/2020م كعام استثنائي؛ ملواجهة فيروس كورونا ؛ حيث تم فيها تعديل بعض بنود الوثيقة العامة؛ لتقويم تعلم الطلبة
الصادرة في العام 2018م؛ لتتماش ى مع ظروف الجائحة ،كما تم اعتماد مفهوم التعليم اإللكتروني بما فيه التعليم عن بعد والتﺄكيد على استثمار إمكانات
الوزارة وما تمتلكه من منصات تعليمية للصفوف ( 12-1وزارة التربية والتعليم.)2020،
فقد عملت وزارة التربية والتعليم على تطوير منصتين للتعليم عن بعد هما :منصة منظرة وهي خاصة بالصفوف من  4-1واألخرى هي املنصة
التعليمية الخاصة بالصفوف  12-5كما عملت كذلك على تدريب كافة معلمي السلطنة واملشرفين التربويين على طريقة استخدام هاتين املنصتين في عرض
الدروس وفي تقويم الطالب عن بعد خالل شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م ،كل تلك الجهود لم تكن بمعزل عن جهود التوعية التي قامت بها وزارة التربية
والتعليم ألولياء أمور الطالب من حيث حثهم على تقديم الدعم ألوالدهم بالتعاون مع مدارسهم التي كانت تتابع توفر بﻴئة مناسبة للتعلم عن بعد لطالبها
بتقديم التسهيالت الخاصة بتوفير األجهزة والشبكات بالتعاون مع القطاع الخاص (البوابة التعليمية.)2021،
وقد عرضت السلطنة تجربتها الحالية وجهودها في توظيف التعليم عن بعد في ندوة "فقد التعليم في ظل جائحة كورونا" التي عقدتها وزارة التربية
والتعليم ال ُعمانية عن بعد يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر مايو 2021م ؛ حيث أشار البوسعيدي فيها إلى َّأن الوزارة دشنت منصتين
للتعليم عن بعد ،إحداهما هي منصة منظرة وقد تم تخصيصها لصفوف التعليم األساس ي من األول وحتى الرابع وأخرى لطالب الصفوف من الخامس
وحتى الثاني عشر ،كما َّأن الوزارة بالتعاون مع تلفزيون سلطنة ُعمان قد نظمت بثا مباشرا لدروس املنهج يقوم بها معلمون متميزون وفق جدول معد
مسبقا في توقيت مناسب للطالب وقد تم تخصيصه لطالب الصف الثاني عشر ،وللوزارة جهد كبير في تحويل املنهج في صورة إلكترونية وبثها في منصة
مورد؛ لﻴسهل متابعتها من قبل الطالب ،إضافة إلى متابعة توصيل شبكة اإلنترنت إلى املدارس بالتعاون مع القطاع الخاص كما شمل ذلك إيصال هذه
الخدمة إلى املدارس النائية عن طريق األقمار الصناعية( .أمبوسعيدي)2021 ،
 .2.1الدراسات السابقة:
ُ
وبالعودة إلى الدراسات العمانية في حقل التعليم اإللكتروني نجدها متنوعة قد شملت جميع أطراف العملية التعليمية
• فاملعنية ( )2016على سبيل املثال قد درست طرف اإلدارة املدرسية ودورها في توظيف التعليم الذي كان عاليا بحسب نتائج الدراسة وكانت مشكلة
ضعف شبكات اإلنترنت هي السبب األول الذي طرحته اإلدارة املدرسية كمعيق لتفعيل هذا النوع من التعليم.
• واهتمت دراسة الحوسني ( )2017بدراسة التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو التعليم اإللكتروني لدى عينة من الطالب املتفوقين دراسيا من مدارس
الباطنة شمال ،وما يعنﻴنا في هذه الدراسة أنها كشفت َّأن اتجاهات هؤالء الطالب نحو التعليم اإللكتروني كانت اتجاهات إيجابية.
• وقد اهتمت دراسات ُعمانية أخرى بمجال الكشف عن أثر التعليم اإللكتروني في التحصيل الدراس ي للطالب؛ فدراسة الناصري ( )2011قد درست
أثر استخدام التعليم اإللكتروني على التحصيل الدراس ي للطالب في مادة الجغرافيا للصف الحادي عشر والذي توصلت فيه إلى نجاح هذا النوع
من التعليم وأثره الدال إحصائيا على املجموعة التجريبية؛ مما أوصت باستخدامه في مادة الدراسات االجتماعية بصورة أوسع.
• وباملثل فإن الراشدي ( )2012درس أيضا ذلك األثر على تحصيل عينة من الطالب في مادة الرياضيات في الصف السابع بلغ عددها ( )58مستخدما
اختبارا تحصيليا ،وقد توصل إلى فعالية أسلوب التعليم اإللكتروني في تحصيل الطالب في املادة وإلى أثره إحصائيا في التطبيق البعدي للمجموعة
التجريبية .وأوصت دراسته بضرورة تدريب املشرفين واملعلمين على هذا النوع من التعليم من خالل إقامة الورش في مجالي تطبيقات التعليم
اإللكتروني والتصميم اإللكتروني.
• وتفردت دراسة الهنائي ( )2010بالوقوف على االحتياجات التدريبية في مجال التعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي ،وقد قسم تلك
االحتياجات إلى مجال األفراد ومجال املؤسسات متناوال التخطيط والتدريب والتعامل مع اآلخرين ،والتخطيط واملراقبة في مجال األفراد ،وقد جاء
محور االحتياجات التدريبية املتعلقة باملؤسسات بدرجة مرتفعة تاله املحور املتعلق باألفراد.
واملحلل لتلك الدراسات يرى تركيزها على قطبي العملية التعليمية :املعلم واملتعلم وقد أغفلت األسرة ودورها في تقبل الطالب لهذا النوع من التعليم
أو اتجاهات األبوين وقناعاتهم وإمكانات تقديم املساعدة ألبنائهم؛ فهم من وجهة نظر الباحث الداعم األول للتعليم اإللكتروني؛ لكونهم قريبين من أبنائهم
مع ابتعاد املعلم عنهم وعدم وجوده في املكان نفسه خالل التعليم عن بعد؛ مما استدعى من وجهة نظر الباحث دراسة هذا الجانب على اعتبار أنه نقص
معرفي ،وسده قد يوفر فرصة للوزارة في التعرف على وجهة نظر األسرة ال ُعمانية التي يمثلها األبوان في هذا النوع من التعليم خصوصا بعد تطبيقه لعام
دراس ي كامل خالل هذا العام 2021 /2020م.
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االتجاهات وقياسها:
َّ
يشير ماثﻴسون ( )2004إلى أن أغلب تعريفات االتجاهات تركز على ثالثة مكونات هي :تقويم املوضوع ،اتخاذ حدث تجاهه ،وبناء مشاعر تجاه ذلك
املوضوع .وما يؤكد ماذهب إليه ماثﻴسون مجموعة من التعريفات القديمة لالتجاهات؛ فبيك ( ،1983ص )85مثال َّ
عرف االتجاهات بﺄنها "تقديرات سلبية
أو إيجابية تجاه موضوع أو شخص أو أي ش يء ﺁخر" .وفي االتجاه نفسه جاء تعريف بيتي وكاسيبيو ( ،1981ص )32عندما َّ
عرفا االتجاهات بﺄنها "مشاعر
داخلية قد تكون سلبية أو إيجابية تجاه شخص أو موضوع أو قضية معينة"؛ لذلك فمصطلح االتجاهات بشكل عام يشير إلى مشاعر واتجاهات تقييمية
سلبية أو إيجابية تجاه موضوع أو شخص أو قضية أو فكرة خاصة محددة من قبل صاحب تلك املشاعر والتقييمات.
وقد تبنت الدراسة مدخل االتجاهات؛ لدراسة وجهة نظر عينة من األسرة ال ُعمانية في محافظة الظاهرة ،وهي إحدى املحافظات التعليمية في
السلطنة .ومن وجهة نظر الباحث فإن هذا املدخل هو مدخل مناسب ملوضوع الدراسة؛ حيث َّإن مدخل االتجاهات يعطي نبذة عامة عن إقبال الطالب
وﺁبائهم على هذا النوع من التعليم والذي يمكن اعتباره كمؤشر؛ ملدى نجاحه .فاالتجاهات كما أشارت لها  Issanتتكون من ثالثة جوانب هي :الجوانب
املعرفية ،جوانب التﺄثر واالنفعال بموضوع االتجاه ،وجوانب اتخاذ موقف أو عمل تجاه هذا االتجاه .فجوانب املعرفة تهتم بالتفكير وجمع املعلومات
والقناعات حول موضوع االتجاهات بﻴنما جوانب التﺄثر واالنفعال فهي الخاصة باألحاسﻴس تجاه تلك االتجاهات؛ ولذلك قد تكون هذه االتجاهات إيجابية
أو سلبية بﻴنما جوانب اتخاذ املوقف فهي املختصة بالقرارات واألعمال الناتجة عن نوع تلك االتجاهات من قبل الشخص (.)Issan, 2006
ومن أبرز النماذج التي أوضحت العالقة بين مكونات االتجاهات ذلك النموذج الذي أورده أجزين وفﻴشبين (،1980ص .)112وقد كيفه الباحث؛
ليتناسب مع موضوع البحث الحالي كما هو واضح في الشكل التالي:

شكل ( :)1العالقة بين االتجاهات وتوظيف التعليم عن بعد ألجزين وفشبين

)(Ajzen & Fishbein, 1980, 112
ويقوم هذا األنموذج على أساس َّأن توظيف التعليم عن بعد ال يتﺄثر بالسلوك مباشرة بل يتﺄثر بعوامل ثالثة هي :املشاعر الداخلية ،التقييمات
واملعتقدات حول التعليم عن بعد ،وهي كلها قائمة على أساس الخبرة واملعرفة؛ مما يؤدي إلى اتخاذ موقف ومن ثم القيام بإجراء عملي سلوكي يؤدي إلى
توظيف التعليم عن بعد وتبنيه.
وفي نفس االتجاه يشير أثوسن وكوفر ) athewson and Grover (2004إلى أن معظم التعريفات الخاصة باالتجاهات قد ركزت على ثالثة مفاهيم
مهمة هي تقييم املشاعر ،اتخاذ موقف تجاه تلك املشاعر ،واإلحساس املستمر تجاه ذلك الهدف؛ لذلك فإن االتجاهات هي أحاسﻴس داخلية متجهة نحو
هدف من األهداف أو شخص أو موضوع أو فكرة مرتبطة بالقناعات الناتجة عن جمع وتلقي املعلومات؛ مما يحفز الشخص؛ لتكوين ممارسات مترابطة
تعبر عن تلك القناعة بموضوع االتجاه؛ لذلك تكون االتجاهات تكون سلبية أو إيجابية .واعتمادا على ذلك فالباحث يرى َّأن الكشف عن اتجاهات الطالب
وﺁبائهم هو في الوقت نفسه كشف عن قناعاتهم وتفكيرهم واتجاهات مشاعرهم نحو التعليم عن بعد.
أما قياس االتجاهات عموما واتجاهات الطالب واآلباء على وجه الخصوص فيعتمد على عدة أدوات منها االستبانة؛ فكيربي ) Kerby (1986يشير
إلى أن االستبانة هي أسهل األدوات التي يمكن استخدامها؛ لقياس االتجاهات سواء من ناحية اإلعداد أو من ناحية التطبيق .ومن بين الدراسات التي
استخدمت االستبانة دراسة ) AL Nasser (2000؛ حيث استخدمها لقياس اتجاهات عينة من املعلمات السعوديات ،وكذلك دراسة الجندي ()2010
حيث درست من خاللها العالقة بين التنشئة الوالدية وانعكاسها سلبا أو إيجابا على تنشئة أبنائهم ،أما النوع الثاني من أدوات قياس االتجاهات فهو
املقايﻴس املصورة والتي تعتمد على وجود صورة مناسبة تعبر عن موقف املستجيب تجاه املوضوع رفضا أو قبوال من خالل اختيار الصورة كما أشار إلى
ذلك مكنا وكير وإلﻴسورث ) Mckenna, Kea r& Ellsworth (1995وقد أشاروا إلى أن هذا النوع من املقايﻴس يمكن استخدامه على نطاق واسع؛ لقياس
اتجاهات األطفال في الفئات العمرية الصغيرة .والباحث هنا قد اعتمد االستبانة؛ لقياس اتجاهات الطالب وﺁبائهم نحو التعليم اإللكتروني؛ نظرا ملناسبتها
لهذه الفئة ،منطلقا من أسئلتها.
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 .3.1أسئلة الدراسة:
للدراسة الحالية سؤاالن يتمثل األول في" ما اتجاهات عينة من طالب الصف الحادي عشر في محافظة الظاهرة وما اتجاهات ﺁبائهم نحو التعليم
عن بعد؟" أما السؤال الثاني فيتعلق بدراسة الفروق بين اتجاهات الطالب وأبنائهم كما تعكسها استبانتا الدراسة ،ونص السؤال" هل توجد فروق بين
اتجاهات عينة من اآلباء وأبنائهم في محافظة الظاهرة نحو التعليم عن بعد؟"
 .4.1أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها من املتوقع أن تساعد وزارة التربية والتعليم في :اعتماد مقياس مقنن؛ للكشف عن واقع توظيف التعليم عن بعد
من وجهة نظر عينة من طالب الصف حادي عشر وﺁبائهم في محافظة الظاهرة في سلطنة ُعمان؛ مما من املؤمل أن يساعد املحافظة التعليمية في وضع
الخطط املناسبة؛ ملساعدة الطالب في التغلب على التحديات التي قد تعترضها مع أبنائها ،كما تكمن أهميتها في أنها قد تساعد وزارة التربية والتعليم في وضع
خطط مناسبة؛ لدعم اتجاهات األسرة ال ُعمانية نحو التعليم عن بعد؛ لتكون ثقافة مستمرة يمكن توظيفها في أية ظروف قادمة.
 .5.1حدود الدراسة:
الحدود املكانية والزمانية للدراسة الحالية هي محافظة الظاهرة التعليمية للعام الدراس ي 2021/2020م بﻴنما تكمن الحدود البشرية في عينة من
طالب الصف الحادي عشر تم اختيارها بطريقة عشوائية ومعها عينة من أولياء أمورهم .بﻴنما تكمن الحدود املوضوعية في االتجاهات نحو توظيف
التعليم عن بعد من وجهة نظر عينة من طالب الصف حادي عشر وﺁبائهم في محافظة الظاهرة في سلطنة ُعمان ،وهو التعليم الذي أقرته وزارة التربية
والتعليم في سلطنة ُعمان من خالل املنصات التعليمية؛ ملواجهة غلق املدارس خالل جائحة كورونا .وقد تم اعتبار إجابات الطالب وﺁبائهم على املقياس
هي اتجاهاتهم نحو هذا النوع من التعليم.
 .6.1مصطلحات الدراسة:
َّ
• االتجاهات :اعتمدت الدراسة الحالية في تعريفها لهذا املصطلح ما ذكرته عﻴسان ) Issan (2006في أن االتجاهات تتكون من ثالثة جوانب هي :املعرفة،
والتﺄثير أو االنفعال ،ومن ثم اتخاذ املوقف؛ لذلك ُت ّ
عرف الدراسة الحالية االتجاهات نحو توظيف التعليم عن بعد بﺄنها تلك الخلفيات املعرفية حول
توظيف أسلوب التعليم عن بعد والذي طبقته وزارة التربية والتعليم في السلطنة في ظل جائحة كورونا كما يعكسه رأي الطالب وﺁبائهم سواء كانت
من خبرتهم أو من بﻴئتهم املحيطة بهم والتي تدفعهم إلى مشاعر وانفعاالت سلبية أو إيجابية نحو هذا النوع من التعليم؛ مما من املتوقع أن تؤثر في
ممارساتهم َّ
املعبر عنها في مجموعة الفقرات الواردة في استبانتي الدراسة املقدمتين للطالب وآلبائهم .
• التعليم عن بعد :هو أقرب تعريفات هذا املصطلح إلى مضمون الدراسة الحاليةّ .
ويعرف شحاتة والنجار ( )2003بﺄنه "تكنولوجيا حديثة تجتمع فيها
الصوت والصورة على وسيط واحد في شبكة اإلنترنت ،وهي وسائط تفاعلية ذات اتجاهين تسمح بتفاعل الدارس مع املصدر التعليمي .وقد عرفته
الدراسة الحالية بﺄنه ذلك التعليم املعتمد على التواصل بين املعلم واملتعلم عن بعد من خالل وسائل االتصال الحديثة املتمثلة في املنصة التعليمية
التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم من خالل شبكة اإلنترنت.
.2

إجراءات الدراسة امليدانية

 .1.2عينة الدراسة:
بهدف التوصل إلى الخصائص السيكو مترية لالستبانتين :استبانة الطالب واستبانة ﺁبائهم من حيث الصدق والثبات واإلجابة عن سؤالي الدراسة؛
فقد تم اختيار عينة عشوائية من مدرستين من مدارس محافظة الظاهرة التعليمية املتضمنة للصف الحادي والبالغ عددها خمس مدارس :منها  4مدارس
تضمنت الصفوف ( )5-12ومدرستين تضمنت الصفين الحادي عشر والثاني عشر (املديرية العامة للتربية والتعليم ملحافظة الظاهرة .)2021،وقد تم
اختيار املدرستين بطريقة عشوائية عن طريق القرعة وقد بلغت تلك العينة ( )102من طالب الصف الحادي عشر؛ فهم يمثلون مرحلة التعليم العام مع
طالب الصف الثاني عشر إال أن طالب الصف الثاني عشر قد تم استبعادهم بسبب َّأن الوزارة قد اعتمدت معهم أسلوب التعليم املدمج؛ نظرا لحساسية
طبيعة مرحلتهم؛ لذلك لم يتم دمجهم ضمن عينة الدراسة (وزارة التربية والتعليم )2020،وقد أدرجت الدراسة كذلك ﺁباء هؤالء الطالب؛ بحيث يجيبون
عن الفقرات الخاصة باألبوين من قبل أحدهما ولذلك فعددهم هو مساو لعدد أبنائهم ( )102وبالتالي فإن املجموع الكلي لعينة الدراسة بلغ (.)204
 .2.2صياغة فقرات االستبانتين:
بهدف صياغة فقرات املقياس فقد اعتمد الباحث على الدراسات التي تناولت التعليم اإللكتروني بشكل عام والتعليم عن بعد على وجه الخصوص
وفي مقدمة تلك الدراساتَّ :
شباني2021،؛ الحوسني 2017 ،املعنية2016،؛ الناصري2011،؛ الهنائي ،)2010،كما اعتمدت الدراسة كذلك على وثيقة
مالءمة دروس املنهاج املدرس ي وفق التعليم عن بعد والتعليم املدمج التي أصدرتها الوزارة (وزارة التربية والتعليم .)2020،وقد راعى الباحث مجموعة من
املعايير في صياغته األولية لفقرات االستبانتين أهمها أن تكون العبارات واضحة ،قصيرة ،وقليلة أيضا؛ مراعاة ألولياء أمور الطالب من حيث توقع فهمهم
للفقرات وكذلك مراعاة ملستوى القراءة عند بعضهم.
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 .3.2صدق األداتين:
بهدف تحسين صياغة فقرات األداتين تم عرضهما على خمسة محكمين وقد طلب منهم التﺄكد من صحة صياغة الفقرات وكذلك ارتباطها بموضوع
ُ
البحث إضافة إلى وضوح الفقرات لكل من الطالب وأولياء أمورهم وقد غ ّيرت صياغة بعض الفقرات ولم تحذف أية فقرة وقد اتفق املحكمون جميعهم
على ارتباط فقرات االستبانتين بموضوع البحث.
 .4.2الخصائص السيكومترية لالستبانتين:
بهدف التوصل إلى الخصائص السيكومترية لالستبانتين فقد تم تطبيقهما على عينة بلغت ( )60من أفراد العينة بما يساوي ( )30من طالب الصف
الحادي عشر ومعهم أولياء أمورهم بالعدد نفسه .وتمثلت تلك الخصائص في حساب الصدق التمييزي ،صدق االتساق الداخلي والثبات.
• الصدق التمييزي :لحساب الصدق التمييزي لفقرات املقياس تم حساب مجموع إجابات أفراد العينة في كل فقرة من فقرات االستبانة ثم تصنيفها
إلى ثالث فئات اعتمادا على  %27من الفقرات الحاصلة على تقدير أعلى في مقابل  %27من الفقرات الحاصلة على تقدير أدنى مع بقاء  %54من تقدير
العينة في الوسط .وقد تم استخدام اختبار "ت" لحساب الفروق بين الفئتين العليا والدنيا في إجابات العينة .ويوضح الجدول اآلتي نتيجة اختبار
"ت"؛ لحساب الصدق التمييزي لفقرات االختبار .ويقصد بمفهوم معامل التمييز" قدرة الفقرة على تمييز الفروق الفردية بين األفراد الذين يعرفون
اإلجابة الصحيحة في مقابل األفراد الذين ال يعرفون اإلجابة لكل فقرة من فقرات االختبار"(كواحفة ،2019،ص.)51
جدول ( :)1الصدق التمييزي باستخدام اختبار"ت" لدراسة الفروق في املتوسطات بين الحد األعلى والحد األدنى لعينة الدراسة .ن= 30

املح ــور
استبانة اآلباء

النوع
االجتماعي
الحد األعلى

استبانة الطالب

الحد األدنى
الحد األعلى
الحد األدنى

العدد%27

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة
ت

درجة
الحرية

مستوى
الداللة

8

58.5556

2.25499

-12.656

29

.000

8

44.3333

4.20084

8

51.0769

2.56455

6.624

29

.000

8

41.3846

4.61047

يبين الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بين الحدين األعلى واألدنى املتمثلين في ( )%27من الفقرات
الحاصلة على مجموع أعلى وكذلك في املقابل ( )%27من مجموع درجات الفقرات الحاصلة على مجموع أدنى حيث بلغ مستوى الداللة ( ).000وهو مستوى
أدنى من مستوى الداللة ()α≥0.05؛ مما يشير إلى مقدرة الفقرات على التمييز بين استجابات أفراد العينة وبالتالي مقدرته على إعطاء صورة أقرب إلى
الواقع للظاهرة املقاسة.
• صدق االتساق الداخلي :تم التوصل إلى صدق االتساق الداخلي بحساب معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات املقياس مع الدرجة الكلية للمقياس
كما هو موضح في الجدول (.)2
جدول ( :)2نتائج معامل ارتباط كل فقرة من فقرات استبانتي اآلباء واألبناء مع الدرجة الكلية للمقياس
رقم الفقرة

استبانة اآلباء
معامل االرتباط

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

*.710
0.771
*.739
*.759
*.724
*.775
*.714
*.781
*.743
*.711
*.787
*.718
*.769
*.766
*.741

مستوى
الداللة
.000
.000
.002
.042
.000
.002
.000
.000
.005
.001
.000
.003
.004
.000
.000

رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

استبانة األبناء
معامل االرتباط
.745
.778
.794
.775
.760
.703
.762
.782
.777
.756
.734
.787
.739
.755
743.

مستوى الداللة
.004
.000
.001
.015
.000
.007
.000
.000
.006
.001
.005
.000
.000
.003
.000

وتظهر نتائج معامل االتساق الداخلي في الجدول السابق أن معامالت االتساق الداخلي بين املجموع الكلي الستبانة اآلباء مع كل فقرة من فقراتها
جاءت دالة عند مستوى داللة وقد تراوحت معامالت االرتباط بين (* ).787إلى (** ).710وفي املقابل فإن معامالت االتساق الداخلي الستبانة األبناء جاءت
دالة عند مستوى داللة ( )α≥0.05وقد تراوحت معامالت االرتباط بين ( ).703إلى ( .).778وهو ما يشير إلى أن االستبانتين تتمتعان باتساق داخلي مناسب
يجعلهما صالحتين؛ للتطبيق.
• ثبات املقياس :تم استخراج ثبات فقرات املقياس باستخدام معامل الثبات ألفا لكرونباخ؛ وذلك بحساب ثبات كل فقرة على حدة مع حساب الثبات
الكلي للمقياس كما هو موضح في الجدول (.)3
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جدول ( :)3قيم معامل ألفا لكرونباخ لكل فقرة من استبانتي اآلباء واألبناء مع الدرجة الكلية لكل منهما
استبانة اآلباء
قيم معامل ألفا لكرونباخ

رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

رقم الفقرة

.763
.765
.795
.754
.748
.766
.761
.749
.756
.773
.709
.701
.755
.773
.757

استبانة األبناء
قيم معامل ألفا لكرونباخ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

.777
.735
.767
.732
.716
.730
.721
.741
.735
.717
.713
.794
.763
.780
.777

يتضح من نتائج الجدول السابق أن قيم معامل الثبات لفقرات استبانة اآلباء قد تراوحت بين ( ).749و ( ).756وفي املقابل بينت النتائج َّأن قيم
معامل الثبات لفقرات استبانة األبناء قد تراوحت بين ( ).721و ( ).741وهي قيمة مقبولة؛ حيث أشارت األنصاري ( ،2018صَّ )38
"أن قيمة ألفا لكرونباخ
يجب أن التقل عن " 0.70
 .5.2تطبيق األدوات:
بهدف تطبيق أداتي الدراسة؛ لجمع البيانات تم اختيار مدرستين من مدارس محافظة الظاهرة املتضمنة للصف الحادي عشر والبالغ عددها خمس
مدارس كما ورد في مجتمع الدراسة سابقا ،وقد تواصل الباحث مع إدارات تلك املدارس؛ للسماح له بالتطبيق؛ فﺄبدوا عدم ممانعتهم؛ نظرا إلى َّأن نتائج
الدراسة ستشكل أهمية في عملهم .وقد تم التطبيق ورقيا باختيار صفين من كل مدرسة بطريقة عشوائية أيضا بحيث يجيب الطالب على االستبانة
الخاصة به في املدرسة على أن يسلم كل طالب استبانة ولي األمر بنفسه وإعادتها إلى املدرسة بعد إجازة نهاية األسبوع؛ إلعطائهم فرصة للجابة عنها؛ نظرا
لوجود البعض منهم في عمل خارج محافظة الظاهرة.
.3

عرض النتائج ومناقشتها

بهدف الحكم على مستوى اتجاهات الطالب عينة الدراسة وأولياء أمورهم نحو التعليم عن بعد تم استخدام معيار الحكم اآلتي كما أورده كرونسك
()Krosnick, 1999, 50؛ لقياس االتجاهات وهو عبارة عن مقياس ليكرت يمتد من درجة إلى خمس أو سبع درجات بحيث تمثل الدرجتان األولى والثانية
اتجاهات سلبية بﻴنما تمثل الدرجتان الرابعة والخامسة االتجاهات اإليجابية مع بقاء الدرجة املتوسطة تمثل اتجاهات غير محددة أو واضحة.
جدول ( :)4معيارالحكم على قوة اآلراء واتجاهها بحسب تصنيف ()Krosnick, 1999, 50
املتوسط الحسابي
1.49 -1
2.49-1.50
3.49-2.50
4.49-3.50
5.0 -4.50

مستوى  /قوة  /املو افقة على الرأي
بدرجة قليلة جدا
بدرجة قليلة
إلى حد ما
بدرجة عالية
بدرجة عالية جدا

اتجاه الرأي
سلبي
سلبي
إيجابي
إيجابي

 .1.3السؤال األول من أسئلة الدراسة والذي نص على" ما و اقع توظيف التعليم عن بعد من وجهة نظر عينة من طالب الصف حادي عشر وآبائهم
محافظة الظاهرة في سلطنة ُعمان"؟
وللجابة عن السؤال تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية؛ لتحديد مستوى تلك اآلراء واتجاهها اعتمادا على معيار التفسير
الذي اعتمدته الدراسة كما يوضحه الجدول (.)4
جدول ( :)5آراء األسرة ال ُعمانية " ط= الطالب  /و= أولياء أمورهم" في محافظة الظاهرة نحو التعليم عن بعد
1

2

3

4

ط/و

الع ـبـ ـ ــارة

و
ط
و
ط
و
ط
و
ط

بالنسبة لي كولي أمر استطعت أن أتﺄقلم مع تعليم أبنائي عن بعد.
بالنسبة لي كطالب استطعت التﺄقلم مع التعلم عن بعد.
التعلم عن بعد كان مفيدا ألبنائي بشكل عام في تعلم مهارات لها عالقة باستخدام التقانة .والتكنولوجيا.
التعلم عن بعد كان مفيدا لي في تعلم مهارات لها عالقة باستخدام التقانة والتكنولوجيا.
أظن ًّ
أن أبنائي فهموا دروسهم عن طريق التعلم عن بعد بصورة مساوية للتعلم املباشر في املدرسة.
فهمت دروس ي عن طريق التعلم عن بعد بصورة مساوية للتعلم املباشر في املدرسة.
في رأيي إن بعض دروس في املواد املختلفة ال يصلح تعلمها عن بعد.
في رأيي نظام التعليم عن بعد يصلح لبعض املواد دون غيرها

املتوسط الحسابي االنحراف املعياري
3.94

1.071

3.88

1.143

4.26

.898

3.85

1.190

3.29

1.142

3.04

1.038

2.88

1.200

2.27

.919
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

و
ط
و
ط
و
ط
و
ط
و
ط
و
ط
و
ط
و
ط
و
ط

التعلم عن بعد كان ممتعا ألبنائي.
التعلم عن بعد كان ممتعا.
مشكلتي في التعلم عن بعد يكمن في مهارات استخدام الحاسوب عند بعض أبنائي.
مشكلتي في التعلم عن بعد يكمن في مهارات استخدام الحاسوب.
أبنائي أحبوا التعلم عن يعد ولكنهم يواجهون مشكلة في استخدام املنصة.
أحب التعلم عن يعد ولكني أواجه مشكلة في استخدام املنصة.
الشبكة وقوة اإلنترنت هي العائق الوحيد الذي كان قد واجهنا كعائلة في تعليم طالبنا عن بعد.
الشبكة وقوة اإلنترنت هي العائق الوحيد الذي كان يواجنهي.
كعائلة كنا نساعد أبنائنا بشكل عام خالل الدروس املباشرة وغير املباشرة في املنصة.
كانت عائلتي متعاونة معي في توفير ما أحتاجه خالل التعلم عن بعد.
من وجهة نظري طريقة االختبارات من خالل املنصة كانت طريقة محبوبة عند أبنائي.
طريقة االختبارات القصيرة من خالل املنصة كانت طريقة سهلة وواضحة.
أظن َّ
أن مشاركة أبنائي خالل دروس املنصة كانت فاعلة.
أظن َّ
أن مشاركتي خالل املنصة كانت فاعلة.
كنت أهتم بمتابعة دروس أبنائي في أسبوع التعليم غير املباشر.
كنت أهتم بدروس ي في أسبوع التعليم غير املباشر.
أنا على قناعة َّأن أبنائي أدوا واجباتهم في أسبوع التعلم غير املباشر بانتظام.
أؤدي واجباتي في أسبوع التعلم غير املباشر.
املتوسط العام
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3.88

1.250

2.96

.999

2.53

1.237

2.42

1.065

2.79

1.493

4.23

1.107

2.76

1.478

2.46

1.208

4.12

1.149

2.15

1.287

4.18

.968

3.12

1.451

3.88

1.008

4.58

.809

3.62

1.015

4.46

.761

4.00

1.015

4.19

.895

3.4554

.40010

وبالعودة إلى جدول ( )5يتضح أن املتوسط الحسابي الدال على مستوى ﺁراء اآلباء ال ُعمانيين في محافظة الظاهرة نحو توظيف التعليم عن بعد
يتراوح بين ()4.18( - )2.76؛ مما يشير إلى وقوعه بين الفئتين إلى حد ما والعالية دون ورود أية فقرة من فقرات املقياس الخاصة باآلباء في فئات القليلة جدا
والقليلة ،وهذا في رأي الباحث مؤشر جيد يشير إلى وجود اتجاهات إيجابية عند هؤالء اآلباء نحو توظيف التعليم اإللكتروني.
وفي الجهة املقابلة تشير النتائج أن مستوى ﺁراء أبنائهم نحو التعليم عن بعد قد تراوحت بين ( )2.15و ()4.46؛ مما يشير إلى أن مستوى هؤالء الطالب
وقع في الفئات بين إلى حد ما والعالية؛ مما يشير أيضا إلى اتجاهاتهم اإليجابية نحو التعلم عن بعد وهو ما تتفق فيه مع دراسة الحوسني ( .)2017وبمقارنة
استجابات الطالب وﺁبائهم على املقياس نجد أن استجابات اآلباء كانت أعلى في متوسطها الحسابي في ( )10فقرات من فقرات املقياس من بين ( )13فقرة؛
فقد َّ
عبر اآلباء أنهم :استطاعوا أن يتﺄقلموا مع تعليم أبنائهم عن بعد ،التعلم عن بعد كان مفيدا ألبنائي بشكل عام في تعلم مهارات لها عالقة باستخدام
التقانة والتكنولوجيا ،أظن ًّأن أبنائي فهموا دروسهم عن طريق التعلم عن بعد بصورة مساوية للتعلم املباشر في املدرسة ،في رأيي إن بعض روس في املواد
املختلفة ال يصلح تعلمها عن بعد ،التعلم عن بعد كان ممتعا ألبنائي ،مشكلتي في التعلم عن بعد يكمن في مهارات استخدام الحاسوب عند بعض أبنائي،
الشبكة وقوة اإلنترنت هي العائق الوحيد الذي كان قد واجهنا كعائلة في تعليم طالبنا عن بعد ،كعائلة كنا نساعد أبنائنا بشكل عام خالل الدروس املباشرة
وغير املباشرة في املنصة ،من وجهة نظري طريقة االختبارات من خالل املنصة كانت طريقة محبوبة عند أبنائي ،أظن َّأن مشاركة أبنائي خالل دروس املنصة
كانت فاعلة.
َّ
َّ
هذه النتيجة أيضا وضحت أن هناك تقاربا واتفاقا بين ﺁراء الطالب وﺁبائهم في بعض جوانب املقياس من مثل :أن ولي األمر والطالب في محافظة
الظاهرة استطاعوا التﺄقلم مع أسلوب التعليم عن بعد حيث بلغ املستوى الحسابي للفقرة األولى ( )3.94لآلباء )3.88( ،لألبناء على التوالي وهي نتيجة تعطي
الكثير من االطمئنان وتشير إلى وجود اتجاهات إيجابية ووجود تقبل في املحافظة داخل األسرة ال ُعمانية لهذا النوع من التعليم .ومن النتائج التي تتضمن
االطمئنان كذلك هو تقارب متوسط الفقرة الثالثة بين الطالب وﺁبائهم والتي تشير إلى َّأن التعلم عن بعد من وجهة نظرهم قد أسهم بصورة مباشرة في فهم
دروس املنهج بصورة متساوية مع أسلوب التعليم املباشر فقد جاء املتوسط لآلباء وأبنائهم ( )3.04( ،)3.29على التوالي.
ويشير التقارب في الفقرة السادسة واملتضمنة َّأن مشكلة اآلباء وأبنائهم يكمن في "مهارات استخدام الحاسوب" إلى ضرورة اهتمام وزارة التربية
والتعليم بهذه املهارة بصورة أكبر لﻴس من حيث كم الدروس فحسب بل يجب تدريب الطالب على تلك البرامج خصوصا ذات العالقة منها بالتعليم
اإللكتروني والتواصل اإللكتروني والتعليم عن بعد وأال كما يجب أن ذلك التدريب على الطالب؛ فالواقع يشير إلى ضرورة تعريف اآلباء أيضا على تلك
املواضيع من خالل تفعيل الشراكة املجتمعية بين املدرسة ومجلس اآلباء واألمهات.
َّ
ويضيف التقارب الحاصل في الفقرة الثامنة مسؤولية مجتمعية أخرى هي قضية الشبكة وقوة خدمة اإلنترنت؛ فعلى الرغم أن هذا العائق جاء في
الفئة املتوسطة إال َّأن الشبكة وقوتها هي املحرك األساس ي للتعليم عن بعد فبدونها لن تصبح لتجهيزات املدرسة واألسرة أية قيمة .وأوضحت النتائج كذلك
أن مشاركة األبناء في املنصة التعليمية وكذلك مشاركة اآلباء لهم والوقوف معهم كانت بين كبيرة وكبيرة جدا ،وهذا مؤشر على اهتمام األسرة ال ُعمانية على
متابعة أبنائهم وعلى اهتمام األبناء كذلك بمتابعة دروس املنصة .وما يؤكد ذلك هو التقارب الحاصل بين متوسطي استجابة اآلباء وأبنائهم في الفقرة الثالثة
عشرة والتي جاءت في املستوى كبيرة فقد عبر اآلباء عن قناعتهم َّأن أبناءهم قد اهتموا بمتابعة الدروس غير املباشرة عبر املنصة وهي تلك الدروس التي
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اتجاهات طالب الصف الحادي عشروأولياء أمورهم نحو استخدام التعليم عن بعد في محافظة الظاهرة في ظل جائحة كورونا

تعتمد على التعلم الذاتي من قبل الطالب دون وجود تفاعل مباشر بين املعلمين وطالبهم عن طريق برنامج جوجل ميت ،وهو ما اتفق فيه الطالب أيضا؛
حيث عبروا عن قيامهم بواجباتهم الخاصة بالدروس غير املباشرة عبر املنصة وأنهم لم يهملوها.
وفي املقابل فإن الطالب قد عبروا عن اتجاهاتهم نحو التعليم عن بعد بمتوسط حسابي أكبر من ﺁبائهم في ثالث فقرات من بين  13تضمنها املقياس
هي :أحب التعلم عن بعد ولكني أواجه مشكلة في استخدام املنصة ،كنت أهتم بدروس ي في أسبوع التعليم غير املباشر ،أؤدي واجباتي في أسبوع التعلم غير
املباشر .وقد تكون نتيجة ارتفاع املتوسط الحسابي في هذه الفقرات؛ نتيجة التماس املب اشر بين الطالب وتوظيف املنصة في مقابل اآلباء الذين تتمثل
مهمتهم كما هو متوقع في سؤال األبناء والجلوس معهم ولكن لﻴس من املتوقع أن يحدث ذلك في كل وقت؛ لذلك أرى كباحث ّأن األبناء قد َّ
عبروا بصورة
أكثر واقعية مقارنة بآبائهم.
 .2.3السؤال الثاني :لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة والذين نص على" هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهة نظر الطالب
وآبائهم في و اقع توظيف التعليم عن بعد في محافظة الظاهرة في سلطنة ُعمان؟
للجابة عن السؤال تم استخدام اختبار "ت" ملجموعتين مستقلتين Independent T Test؛ للكشف عن تلك الفروق كما هو واضح من الجدول
اآلتي.
جدول ( :)6اختبار"ت" لدراسة الفروق الفردية بين آراء الطالب وآراء آرائهم نحو توظيف التعلم عن بعد
املح ــور

النوع االجتماعي

العدد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة
ت

درجة
الحرية

مستوى
الداللة

اتجاهات األسرة

الطالب
اآلباء

26

3.4308

.42047

298

58

.767

34

3.4627

.40633

ويشير الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وجهة نظر الطالب وﺁبائهم نحو توظيف التعليم عن بعد في محافظة الظاهرة؛
حيث بلغ مستوى الداللة ( ).767عند مستوى داللة ( )α≥0.05كما أشارت النتائج إلى وجود تقارب كبير بين متوسطي فئتي الطالب وأولياء أمورهم؛ مما
يشير إلى َّأن األسرة ال ُعمانية تتفق فيما بينها على وجود اتجاهات إيجابية نحو التعليم عن بعد؛ حيث بلغ املتوسط الحسابي العام للطالب ()3.4308
بانحراف معياري ( ).42047بﻴنما بلغ املتوسط الحسابي العام لآلباء ( )3.4627بانحراف معياري (.).40633
 .3.3التوصيات:
بما أن النتائج قد أظهرت وجود اتجاهات إيجابية نحو التعليم عن بعد عن الطالب وﺁبائهم على حد سواء فإن الدراسة توص ي وزارة التربية والتعليم
بتعزيز تلك االتجاهات من خالل برامجها وأنشطتها املتنوعة ومن خالل الشراكة املجتمعية مع املجتمع بالتعاون مع مجالس اآلباء واألمهات في كل مدرسة،
ونظرا التفاق اآلباء وأبنائهم في وجود تحديات تقنية مشتركة في مهارات استخدام الحاسوب والتعامل مع شبكة اإلنترنت؛ فالدراسة توص ي املحافظة
التعليمية بضرورة تنفيذ برنامج تدريبي لآلباء -ممكن يحتاج لتلك املهارات -في مهارات استخدام الحاسوب وفي طريقة التعامل مع املنصة التعليمية ؛ بهدف
مساعدتهم في تقديم الدعم ألبنائهم في البﻴت.
 .4.3مقترحات ببحوث أخرى:
تقترح الدراسة دراسة اتجاهات طالب التعليم األساس ي نحو التعليم عن بعد للصفوف ( )10-5ومقارنتها مع اتجاهات ﺁبائهم ،كما تقترح الدراسة
كذلك دراسة عالقة اتجاهات الوالدين وأبنائهم نحو التعليم عن بعد بمتغيرات متنوعة مهمة كاملستوى التعليمي لآلباء والنوع االجتماعي لألبناء.
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 .2األنصاري ،ش .)2018( .البرنامج اإلحصائي  .spssدار املسيلة للنشر والتوزيع ،األردن.
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Abstract: This study aimed to uncover the reality of implementation the learning distance from the viewpoint of 11 grade
students and their parents selected randomly from Aldahirah governate. Two Questionnaires were used to collect the
data and a sample of (104) students and their parents were participated in this study. The results revealed that both
students and parents have positive attitudes toward implementation the distance learning, both point view of students
and their parents ranged from medium to strong and reflected positive attitudes toward distance learning. Parents point
view were more positive than students in (12) statements out of (15), and there was compatibility between parents and
their children in some statement of the Questionnaires such as, students and their parents have been adjusting with
distance learning, distance learning supported comprehensive subjects with the same power of direct learning and
providing the internet service was the first challenge faced Omani families. The study ended with some
recommendations.
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امللخص:
هدف البحث الحالي إلى التحقق من صدق البناء ملقياس اتجاهات طلبة جامعة تبوك نحو توظيف نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد)
في التعليم عن بعد ،والكشف عن اتجاهات الطلبة نحو توظيف النظام أثناء جائحة كورونا .باستخدام املنهج الوصفي التحليلي ،وذلك ببناء
مقياس اتجاه تكون من ( )39عبارة موزعة على ثالثة أبعاد ،هي :االتجاه نحو طبيعة نظام (بالكبورد) في التدريس الجامعي ،استخدام األستاذ
الجامعي لنظام (بالكبورد) في التدريس الجامعي ،معوقات استخدام نظام (بالكبورد) في التدريس الجامعي .وتكونت عينة الدراسة من ()430
طالبا وطالبة من طلبة جامعة تبوك .وأظهرت نتائج التحليل العاملي التوكيدي مؤشرات مقبولة لصدق البناء ،كما أظهرت النتائج وجود اتجاه
إيجابي لدى أفراد عينة البحث نحو طبيعة النظام ،ونحو استخدام األستاذ الجامعي للنظام ،ووجود معوقات في استخدام النظام بدرجة
متوسطة .وفي ضوء هذه النتائج قدم البحث مجموعة من التوصيات ،أبرزها :العمل على زيادة الدعم الفني للطالب ،وإيجاد الحلول الكافية
للمشكالت الفنية التي تواجههم عبر نظام (بالكبورد).
الكلمات املفتاحية :البنية العاملية؛ مقياس اتجاه؛ التعليم عن بعد؛ بالكبورد.

.1

املقدمة

شهدت اململكة العربية السعودية ضمن ما شهده العالم أجمع خالل النصف األول من عام  2020تفش ي فيروس كورونا املستجد (،)covid-19
والذي ينتمي إلى فصيلة كبيرة من الفيروسات التي تسبب أمراضا تتنوع ما بين الزكام ،وأمراض كمتالزمة الشرق األوسط التنفسية (،)MERS-CoV
ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد ( .)SARS-CoVويعد فيروس كورونا املستجد ( )nCoVساللة جديدة لم يسبق تحديدها لدى البشر من قبل( .منظمة
الصحة العاملية)2020 ،
وتم تصنيف فيروس كورونا جائحة عاملية ( )pandemicفي الحادي عشر من مارس ()2020؛ وللحد من انتشاره اتخذت بعض الدول إجراءات
احترازية :كاإلغالق الكامل ،وفرض التباعد االجتماعي ،وإغالق العديد من املؤسسات منها املدارس والجامعات وغيرها؛ للحد من التجمعات وخطر انتقال
العدوى .وقد أشارت دراسة ( )Sahu,2020إلى تأثير فيروس كورونا على التعليم ومنسوبي الجامعات؛ مما أدى إلى إغالق املؤسسات التعليمية ،وتأجيل أو
إلغاء األنشطة الجامعية ،ونقل الدورات والبرامج التدريبية عبر اإلنترنت .ولم يكن التعليم باململكة العربية السعودية بمعزل عن التأثر بهذه الجائحة،
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سليمان & القاض ي

حيث اتخذت وزارة التعليم قرارا بتعليق الدراسة في جميع مناطق ومحافظات اململكة ،وفقا لإلجراءات االحترازية املوص ى بها من قبل الجهات الصحية
املختصة ،ووجهت بتفعيل الفصول االفتراضية والتعليم عن بعد خالل فترة تعليق الدراسة؛ لضمان استمرارية العملية التعليمية.
وانطالقا من هذا التأثير ،اتجهت الجامعات السعودية بالتحول إلى التعليم عن بعد ،وإن كان هذا التعليم طارئا وليس تعليما إلكترونيا مكتمل
األركان كما وصفه رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية (هيئة تقويم التعليم والتدريب .)2020 ،ولجأت جامعة تبوك -كغيرها من الجامعات -
إلى التعليم عن بعد عبر توظيف نظام إدارة التعلم اإللكتروني بالكبورد ()Blackboard؛ الستمرار عملية التعليم ،وهو نظام مغلق املصدر تقدمه شركة
بالكبورد التي تعد من أكبر شركات التقنيات والخدمات التعليمية في العالم وتخدم ما يقارب مئة مليون مستخدم حول العالم( .الجنهي)2020 ،
ويعد بالكبورد أحد األنظمة املستخدمة في العديد من الجامعات ،وهو يتيح التفاعل بين الطالب واملعلمين من خالل الفصول االفتراضية،
ومنتديات النقاش ،ويسمح بإتاحة املحتوى التعليمي بصور متعددة ،وإرسال الواجبات وتقديم االختبارات وتوفير تغذية راجعة ،وهو بذلك نظام متعدد
الوظائف يقدم أدوات متنوعة للتعليم والتواصل والتقييم ،ونتيجة للوظائف التي يقدمها فقد تم تصنيفه عامليا من منظمة  Gartnerفي نظام املربع
الذهبي لعام  2011كرائد في أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني( .السدحان)2015 ،
وغالبا ما ينطوي استخدام تقنية جديدة على شكل من أشكال التغيير لدى املستخدمين ،حيث يتفاعل املستخدمون بشكل مختلف؛ فقد يكون
البعض مرحبا بهذه التغييرات والبعض اآلخر مقاوما لها ،وذلك بحسب اختالف قدراتهم ))Noh et al., 2014؛ لذلك يجب أال يقتصر إدخال نظام
تعليم إلكتروني ما على املعدات واملصادر التعليمية ،بل يجب أن يرافق ذلك التركيز على جوانب إنسانية مهمة كاتجاهات املستفيدين من تلك األنظمة؛
إذ تكمن أهمية معرفة اتجاهات األفراد في التنبؤ بالسلوك ،فمعرفة اتجاهات األفراد لها عالقة كبيرة باالستخدام الفعلي وتكوين انطباعات سلبية أو
خاطئة عنه قد تؤدي إلى عزوف األفراد عن استخدامه (الشناق ودومي .)2010 ،وبما أن اللجوء إلى التعليم عن بعد عبر نظام إدارة التعلم اإللكتروني
(بالكبورد) كان اضطراريا بسبب تفش ي فيروس كورونا؛ فمن املهم تقص ي اتجاهات الطلبة نحو استخدام هذا النظام ،فقد يكون سهال عند بعض
الطالب وقد يشكل صعوبة ومشكالت يواجهها البعض اآلخر.
 .1.1الدراسات السابقة:
وقد تناول األدب التربوي عددا من الدراسات السابقة التي تناولت اتجاهات الطلبة نحو نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد) في الظروف
الطبيعية ومحدوديتها في الظروف االستثنائية؛ ومنها:
• دراسة محمد ( )2020التي هدفت إلى معرفة اتجاهات أعضاء هيئة التدريس وطالب التربية الرياضية في بعض الجامعات السعودية نحو
استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد) في التعليم الجامعي في ظل جائحة كورونا ،باستخدام املنهج الوصفي ،وصمم الباحث مقياس
اتجاه كأداة لجمع البيانات تكونت من ( )22عبارة موجهة للطلبة و( )22عبارة موجهة ألعضاء هيئة التدريس ،وطبق هذا املقياس على عينة عددها
( )270طالبا وطالبة و( )33عضو هيئة تدريس .وأسفرت نتائج الدراسة عن اتجاه إيجابي للطلبة وألعضاء هيئة التدريس نحو استخدام النظام.
• كما هدفت دراسة الشمري والشمري ( )2020إلى معرفة مستوى التمكن ألعضاء هيئة التدريس في جامعة حائل من مهارات التدريس الرقمي
باستخدام نظام بالكبورد ومعوقاته في ضوء أزمة كورونا .باستخدام املنهج الوصفي ،واالستبانة كأداة تكونت من مجالين؛ األول :ملهارات التدريس
الرقمي عبر بالكبورد ،والثاني :ملعوقات تنفيذ التدريس اإللكتروني عبر نظام بالكبورد؛ وطبقت على ( )72عضوا من أعضاء هيئة التدريس.
وتوصلت النتائج إلى :تمكن أعضاء هيئة التدريس من مهارات التدريس الرقمي عبر بالكبورد املتعلقة بالتخطيط والتنفيذ والتقويم ،وأن املعوقات
من وجهة نظرهم هي أن نتائج التقويم باستخدام نظام التدريس الرقمي بالكبورد غير صادقة ،وأنه ال يقيس مخرجات التعلم بشكل فعال.
• وقدمت دراسة النوفعي ) )Al-Nofaie,2020دراسة حالة عن تصورات طالب الجامعات السعودية تجاه التعلم عبر بالكبورد خالل جائحة
 ،Covid-19والتي هدفت إلى تحديد مزايا وتحديات التعلم عبر اإلنترنت من أجل فهم خبرات تعلم الطالب خالل فترة الجائحة عن طريق دراسة
حالة ( )25مشتركا من جامعة الطائف من تخصص اللغة اإلنجليزية .حيث تلقى املشاركون استبانة ملعرفة مدى استعدادهم للتعلم عبر اإلنترنت،
ثم بدأ الباحث بتقديم الدروس بعد التأكد من استعدادهم ،وذلك عبر اإلنترنت ملدة سبعة أسابيع؛ مما تطلب منهم تعلم ثالث مهارات أساسية
لنتائج التعلم ،وهي :املعرفة ،ومهارات التفكير ،ومهارات الكفاءة؛ حيث أعاد الباحث النظر في ممارسات التدريس املنفذة للتغلب على التحديات
التقنية التي تم تحديدها وتقليل مستويات التوتر والحفاظ على مستويات عالية من التحفيز لدى الطالب .وبناء على تحليل سجالت الطالب تبين
أن الطالب يفضلون التعلم من خالل األدوات غير املتزامنة على األدوات املتزامنة ،وعند مقارنة تعل م بالكبورد مع التعلم التقليدي داخل الفصل
فضل الطالب التعلم داخل الفصل ،وكشفت الدراسة أيضا أن التعليم االفتراض ي ليس دائما جذابا للطالب.
• وهدفت دراسة الشريدة ( )2019إلى معرفة مدى توظيف أعضاء هيئة التدريس لنظام بالكبورد في العملية التعليمية بجامعة األمير سطام بن
عبد العزيز في اململكة العربية السعودية من وجهة نظر طالبهم ،ومعرفة مستوى التجهيزات التي تخدم النظام .باستخدام املنهج الوصفي ،من
خالل االستبانة كأداة تكونت من ثالثة محاور؛ األول :معلومات عامة (كالنوع ،والتخصص ،واملستوى الدراس ي) ،والثاني :عن مدى توافر األجهزة
الالزمة والداعمة للتعلم اإللكتروني ،والثالث :عن توظيف أعضاء هيئة التدريس لنظام بالكبورد من وجهة نظر الطالب؛ وطبقت على عينة عددها
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( )286طالبا وطالبة .وكان من أبرز نتائج الدراسة :أن توافر األجهزة الداعمة للتعلم اإللكتروني جاء بدرجة متوسطة ،وأن توظيف أعضاء هيئة
التدريس لنظام بالكبورد في العملية التعليمية جاء بدرجة بين املتوسطة واملنخفضة.
• أما دراسة الرويلي ( )2018فقد هدفت إلى التعرف على معوقات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد) لدى طلبة جامعة امللك
سعود .باستخدام املنهج الكمي الوصفي ،من خالل االستبانة كأداة الستطالع آراء طالب كلية التربية طبقت على عينة عددها ( )195طالبا من
طالب البكالوريوس ،وتكونت من ( )22فقرة موزعة على محورين؛ األول :معوقات إدارية ،والثاني :معوقات تقنية .وكشفت الدراسة عن موافقة
أفراد الدراسة على وجود معوقات إدارية وتقنية تواجههم في استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد).
• وأجرى كالينفيلدت وآخرون ) (Kleinveldt et al.,2016دراسة هدفت إلى الكشف عن كيفية مساهمة مكتبات جامعة Cape Peninsula
- )CPUT( University of Technologyالتي تقع في جنوب إفريقيا -في عمليات إدارة املعرفة باستخدام نظام إدارة التعلم بالكبورد .حيث أجرى
الباحث مقابالت منظمة مع تسعة من أعضاء هيئة التدريس املشاركين في تدريس الطالب (محاضر واحد لكل قسم) وأمين مكتبة الكلية؛ ملعرفة
آرائهم وخبراتهم في استخدام بيئة التعلم عبر اإلنترنت ملشاركة املعرفة (مع األكاديميين وأمناء املكتبات اآلخرين) .وتوصلت النتائج إلى وجود حاجة
ماسة إلى التدريب على بالكبورد والوعي بمميزات النظام مثل الفصول االفتراضية .Blackboard Collaborate
• وهدفت دراسة الغنيم ( )2016إلى استقصاء اتجاهات طالب كلية التربية بجامعة القصيم نحو استخدام الفصول االفتراضية في بيئة التعلم
اإللكتروني (بالكبورد) .باستخدام املنهج الوصفي ،من خالل مقياس اتجاه أعد ه الباحث وطبقه على عينة عددها ( )105طالب من طالب كلية
التربية .وأظهرت الدراسة وجود اتجاهات إيجابية نحو استخدام الفصول االفتراضية في بيئة التعلم اإللكتروني (بالكبورد).
• كذلك هدفت دراسة الرندي وأبا الخيل ( )2016إلى معرفة اتجاهات طلبة كلية العلوم االجتماعية في جامعة الكويت نحو نظام التعليم
اإللكتروني (بالكبورد) من حيث الصعوبات والعوائق التي تواجه الطلبة أثناء استخدامه وإيجابيات وسلبيات استخدام النظام .باستخدام املنهج
املسحي الوصفي ،من خالل االستبانة كأداة لجمع املعلومات تكونت من ستة محاور ،هي :البيانات الشخصية ،استخدام نظام بالكبورد ،مدى
االستفادة من وظائف النظام ،سلبيات النظام ،العمليات التي سهلها النظام ،السلبيات التقنية للنظام ،الصعوبات التي تواجه الطلبة عند
استخدام النظام؛ وتم تطبيقها على عينة حجمها ( )179طالبا وطالبة .وأظهرت النتائج :وجود اتجاهات إيجابية نحو استخدام نظام بالكبورد،
وأن أكثر الوظائف استخداما هي االطالع على الدرجات وتسليم الواجبات ،كذلك وجود بعض املعوقات منها بطء عملية الصيانة أثناء وجود خلل
فني في النظام.
• كما هدفت دراسة السدحان ( )2015إلى الكشف عن اتجاهات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود في اململكة العربية
السعودية نحو استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد) .وذلك باستخدام املنهج الوصفي ،من خالل مقياس اتجاه تكون من ( )19عبارة
ملقياس االتجاه املوجه للطلبة و( )21عبارة ملقياس االتجاه املوجه ألعضاء هيئة التدريس ،وطبق املقياس على عينة عددها ( )533طالبا وطالبة
و( )72عضو هيئة تدريس .وأظهرت النتائج اتجاها إيجابيا للطلبة وألعضاء هيئة التدريس نحو استخدام النظام .وأوصت الدراسة بتعميم
التجربة على جميع كليات الجامعة ،والتدريب املكثف للطلبة وأعضاء هيئة التدريس على استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد).
• أما دراسة الساعي ( )2015فقد هدفت إلى قياس مدى فاعلية نظام بالكبورد في التعليم الجامعي بجامعة قطر من وجتهي نظر الطلبة وأعضاء
هيئة التدريس .باستخدام استبانة بنسختين واحدة الستطالع رأي الطالب واألخرى ألعضاء هيئة التدريس ،وطبقت على عينة عددها ( )737طالبا
وطالبة و( )105أعضاء من أعضاء هيئة التدريس .وتوصلت النتائج إلى :فاعلية نظام بالكبورد في الدراسة الجامعية من وجهة نظر الطلبة ،كذلك
فاعلية النظام في التدريس من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
• وكشفت دراسة ويلز ونعيمي ) (Wiles&Naimi,2011عن استخدامات أعضاء هيئة التدريس واتجاهاتهم نحو نظام إدارة التعلم اإللكتروني
(بالكبورد) في جامعة  burdueاألمريكية .واستخدم الباحثان املنهج املسحي ،وبلغت عينة الدراسة ( )143عضوا من أعضاء هيئة التدريس،
واستخدمت االستبانة عبر اإلنترنت كأداة تكونت من ( )35سؤاال .وتبين من خالل النتائج :أن معظم أعضاء هيئة التدريس مستعدون الستخدام
النظام في التدريس ،وأنهم محتاجون إلى التدريب والدعم اإلضافي لتحسين استخدام النظام لتعزيز مشاركة الطالب وتعلمهم بشكل أفضل.
• وسعت دراسة هيردزفيلد وآخرين ( (Heirdsfield et al.,2011إلى تحديد مميزات بيئة التعلم عبر اإلنترنت (بالكبورد) التي يرى أعضاء هيئة
التدريس والطالب أنها تقدم مساهمة إيجابية في جودة التدريس والتعلم .وذلك عن طريق استطالع عبر اإلنترنت .وكان من أبرز النتائج :وجود
اتجاه إيجابي للطالب من حيث (إمكانية الوصول ،وتوافر املوارد املتاحة ،وإمكانية التفاعل مع األفراد من خالل منتديات النقاش) ،أما بالنسبة
إلى أعضاء هيئة التدريس فال يزالون ينظرون إلى التعلم التقليدي والدروس التي يتم تقديمها وجها لوجه في الفصل على أنها التجربة التعليمية
األكثر قيمة للطالب.
• وهدفت دراسة الجراح ( )2011إلى التعرف على اتجاهات طلبة الجامعة األردنية نحو استخدام برمجية بالكبورد في تعلمهم .حيث أعد الباحث
استبانة لهذا الغرض اشتملت على أربعة مجاالت ،هي :أهمية برمجية بالكبورد في عملية التعلم وزيادة التحصيل ،وأهمية البرمجية في تطوير
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عملية التدريس والتغيير في دور املعلم ،وأهمية البرمجية في التنمية الوطنية واالقتصادية ،وأهمية البرمجية في فتح باب التعلم للجميع؛ وتكونت
االستبانة من ( )40فقرة تم تطبيقها على عينة عددها ( )365طالبا وطالبة .وتوصلت النتائج إلى وجود اتجاهات إيجابية لدى الطلبة نحو
استخدام بالكبورد في تعلمهم؛ حيث سهل عليهم عملية التعلم ،وزاد من مشاركتهم الصفية ،وكذلك تحصيلهم الدراس ي ،كما وفر فرصا تعليمية
عن بعد للراغبين.
• وأخيرا دراسة ) Liaw (2008التي هدفت إلى التحقق من رضا الطالب في إحدى جامعات تايوان نحو نظام التعلم اإللكتروني (بالكبورد).
باستخدام االستبانة كأداة لتحقيق هدف الدراسة تكونت من بعدين؛ هما :تجربة التعلم اإللكتروني ،واملواقف تجاه التعلم اإللكتروني؛ وطبقت
على عينة عشوائية عددها ( )424طالبا .وكشفت النتائج عن :مواقف إيجابية متوسطة تجاه استخدام التعلم اإللكتروني ،وأن املتعلمين بحاجة
إلى املزيد من الوظائف واألنشطة التفاعلية وأنشطة التواصل ،وأن محتوى التعلم متعدد الوسائط واملتنوع ضروري لتحسين فعالية التعلم
اإللكتروني واألداء والتحفيز بين املستخدمين.
هذا وقد اتفقت الدراسة الحالية من حيث الهدف مع دراسة الجراح ( ،)2011ودراسة السدحان ( ،)2015ودراسة الرندي وأبا الخيل (،)2016
ودراسة الغنيم ( ،)2016ودراسة محمد (.)2020
كما اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في استخدام املنهج الوصفي كدراسة السدحان ( ،)2015ودراسة الرندي وأبا الخيل
( ،)2016ودراسة الغنيم ( ،)2016ودراسة الرويلي ( ،)2018ودراسة الشريدة ( ،)2019ودراسة الشمري ( )2020ودراسة محمد (.)2020
واتفق أيضا مع جميع الدراسات السابقة في استخدام االستبانة كأداة لتحقيق هدف البحث ،باستثناء دراسة )،Kleinveldt et al. (2016
ودراسة ). Al-Nofaie (2020
واختلفت الدراسة الحالية في الفئة املستهدفة مع دراسة ) ،Wiles and Naimi (2020ودراسة الشمري ( ،)2020ودراسة Kleinveldt et
) al.(2016التي استهدفت أعضاء هيئة التدريس كعينة للدراسة ،واتفق مع باقي الدراسات في الفئة املستهدفة من طلبة الجامعات حيث استهدف
البحث الحالي طالب وطالبات جامعة تبوك.
وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في التحقق من صدق البناء ملقياس اتجاهات الطلبة نحو نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد)
باستخدام التحليل العاملي التوكيدي ،حيث لم يتوفر لدى الباحثة دراسة تناولت دالالت صدق البناء ملقياس اتجاهات الطالب نحو نظام إدارة التعلم
اإللكتروني (بالكبورد) باستخدام التحليل العاملي التوكيدي للمقارنة معها ،وكذلك معرفة اتجاهات طلبة جامعة تبوك نحو توظيف نظام بالكبورد في
التعليم عن بعد خاصة في ظل أزمة كورونا.
 .2.1مشكلة الدراسة:
شكل التغيير الذي طرأ على العملية التعليمية ضمن اإلجراءات االحترازية ملواجهة فيروس كورونا نقلة شهدتها جميع الجامعات ،بما في ذلك
جامعة تبوك التي لجأت كغيرها من الجامعات إلى خيار التعليم عن بعد عبر نظام بالكبورد ،والذي تم تفعيله في كافة الجامعات السعودية خالل األعوام
السابقة ،ولكن لم يتم االهتمام بدرجة كبيرة بتفعيل النظام بكافة مميزاته من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلبة( .محمد)2020 ،
حيث أظهرت نتائج دراسة العبيد وآخرين ( )2012التي هدفت إلى التعرف على واقع التعليم اإللكتروني في الجامعات السعودية :أن  %62من
أعضاء هيئة التدريس يستخدمون أنظمة التعلم اإللكتروني مقابل  %38ال يستخدمون هذه األنظمة ،وأن عددا قليال جدا بنسبة  %8.8منهم يتعاملون
مع هذه األنظمة بشكل فعال .كما أوصت العديد من الدراسات كدراسة الشمري ( ،)2019ودراسة البالص ي ( ،)2016ودراسة مزروع ( )2011بضرورة
إجراء الدراسات بصفة دورية لقياس اتجاهات الطالب نحو أنظمة التعلم اإللكتروني املستخدمة؛ مما يعكس أهمية دراسة اتجاهات الطلبة نحو أنظمة
إدارة التعلم اإللكتروني ،فمعرفة هذه االتجاهات تعد مؤشرا مهما لصناع القرار يساعد في معرفة الفوائد املرجوة واملتحققة منها واتخاذ القرارات
املستقبلية لإلبقاء عليها أو تطويرها أو استبدالها.
وتحرص وزارة التعليم على جعل التعليم عن بعد خيارا استراتيجيا للمستقبل وليس مجرد خيار بديل فرضته الظروف الراهنة؛ مما يتطلب العمل
على تطويره ،وتبني ثقافة التغيير داخل املجتمع للتعامل مع البيئة التعليمة اإللكترونية دون ربطها باألزمات؛ مما يعزز أهمية معرفة اتجاهات
املستفيدين تجاه أنظمة التعلم اإللكتروني املستخدمة( .وكالة األنباء السعودية)2020 ،
ويعد التحليل العاملي أسلوبا إحصائيا يسهم في التحقق من صدق البناء للمقاييس املستخدمة في البحوث التربوية والنفسية بوصفه أحد
األساليب الرياضية املهمة والذي يقوم على تنمية قدرة الباحثين على تنظيم وتصنيف الظواهر العلمية والحصول على نتائج تعكس البنية العاملية
للمتغيرات موضع الدراسة ،وألهمية القرارات التي تتخذ في ضوء نتائج هذه البحوث تظهر الحاجة لدراسة العالقات البينية بين مفردات املقاييس
املستخدمة للتحقق من صدق بنائها وبالتالي دقة القرارات املتخذة في ضوئها.
فمن هذا املنطلق جاءت فكرة هذه الدراسة؛ للتحقق من الصدق البنائي ملقياس اتجاهات الطلبة نحو توظيف نظام إدارة التعلم اإللكتروني
(بالكبورد) باستخدام أسلوب التحليل العاملي التوكيدي ،وكذلك الكشف عن اتجاهات طلبة جامعة تبوك نحو توظيف نظام إدارة التعلم اإللكتروني
(بالكبورد) في التعليم عن بعد.
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 .3.1أسئلة الدراسة:
وتسعى الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1ما دالالت صدق البناء ملقياس اتجاهات طلبة جامعة تبوك نحو توظيف نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد) في التعليم عن بعد؟
 .2ما اتجاهات طلبة جامعة تبوك نحو توظيف نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد) في التعليم عن بعد؟
 .4.1أهداف الدراسة:
 .1التحقق من صدق البناء ملقياس اتجاهات طلبة جامعة تبوك نحو توظيف نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد) في التعليم عن بعد.
 .2الكشف عن اتجاهات طلبة جامعة تبوك نحو توظيف نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد) في التعليم عن بعد.
 .5.1أهمية الدراسة:
• األهمية النظرية:
 .1تواكب الدراسة الحالية االتجاهات الحديثة في استخدام أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد) واالستفادة منها في العملية التعليمية.
 .2تسهم الدراسة الحالية في تعريف الباحثين بدالالت صدق البناء باستخدام أسلوب التحليل العاملي التوكيدي املتعلق ببناء املقاييس واألدوات؛
مما يثري البحث العلمي في هذا املجال.
• األهمية التطبيقية:
 .1تسهم الدراسة الحالية في توفير أداة يمكن استخدامها من قبل الباحثين والقائمين في الكشف عن اتجاهات الطلبة نحو توظيف نظام إدارة
التعلم اإللكتروني (بالكبورد) في التعليم عن بعد.
 .2تكشف عن اتجاهات الطلبة نحو التعليم عن بعد الذي يقدم للطالب عبر نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد) في ظل الظروف الراهنة
(جائحة كورونا).
 .3تعطي املسؤولين بالجامعة -وخصوصا عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد -مؤشرا عن اتجاهات الطلبة نحو استخدام نظام (بالكبورد) في
التعليم عن بعد.
 .4تقدم التوصيات التي تسهم في العمل على تعزيز الجوانب اإليجابية والتخلص من الجوانب السلبية لتحقيق أقص ى استفادة ممكنة من نظام
إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد).
 .6.1مصطلحات الدراسة:
• البنية العاملية (:)Factorial Structure
عبارة عن شكل من أشكال صدق البناء ) )Construct Validityيتم الوصول إليه باستخدام التحليل العاملي ،وهو طريقة إحصائية للتحقق من
أن العبارات تمثل بعدا معينا وال تمثل غيره (الحارثي ،)2020 ،وسيتم التعبير عنه من خالل املؤشرات اإلحصائية املستخرجة من نتائج التحليل العاملي
التوكيدي.
• االتجاه (:)Attitude
هو االستجابة التي يبديها الفرد نتيجة مروره بخبرة معينة نحو موضوع أو قضية معينة إما بالقبول أو الرفض أو املعارضة ،فمقياس االتجاه ما
هو إال وسيلة ملعرفة موقف الفرد نحو موضوع االتجاه (شحاتة وآخرون.)2003 ،
ويمكن تعريفه إجرائيا بأنه :اتجاهات طلبة جامعة تبوك نحو توظيف نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد) في التعليم عن بعد أثناء جائحة
كورونا ،والذي يقاس من خالل الدرجة التي يحصل عليها الطلبة على عبارات مقياس اتجاهات الطلبة نحو نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد).
• نظام إدارة التعلم اإللكتروني بالكبورد (:)Blackboard
يعرف بأنه :عبارة عن نظام تعليمي رقمي موجه نحو املناهج الدراسية ،ويعمل على تكامل الوسائط املتعددة وإنشاء بيئة تعلم افتراضية وتوفير
اتصال تفاعلي)Lui, 2016( .
ويمكن تعريفه إجرائيا بأنه :أحد أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني بجامعة تبوك ،ويعمل بشكل متزامن أو غير متزامن بحيث يستطيع عضو هيئة
التدريس عرض املقرر الدراس ي واملحتوى العلمي من خالله باستخدام وسائط متعددة ،ويسمح بالتواصل بين عضو هيئة التدريس والطالب وبين
مجموعة الطالب املسجلين في نفس املقرر بوسائل إلكترونية متنوعة وعبر أدوات النظام بطريقة تفاعلية.
 .7.1حدود الدراسة:
• الحدود الزمانية :طبق هذا البحث في الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي 2021/2020م في ظل جائحة كورونا.
• الحدود املكانية :يقتصر هذا البحث على استطالع اتجاهات الطلبة في جامعة تبوك.
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• الحدود املوضوعية :يقتصر هذا البحث على التحقق من البنية العاملية ملقياس اتجاهات الطلبة نحو توظيف نظام إدارة التعلم اإللكتروني
(بالكبورد) ،والتعرف على اتجاهات الطلبة نحو توظيف نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد) في التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا.
• الحدود البشرية :يقتصر البحث الحالي على طلبة البكالوريوس في جامعة تبوك ،والذين يستخدمون نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد) في
التعلم عن بعد أثناء جائحة كورونا.
.2

منهج الدراسة

نظرا إلى طبيعة الدراسة وأهدافها؛ فقد تم انتهاج املنهج الوصفي التحليلي ملالءمته واستخدامه من قبل العديد من الدراسات املرتبطة بموضوع
البحث ،وهو يعتمد على وصف البيانات املتعلقة باتجاهات الطلبة نحو توظيف نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد) بعد جمعها وتحليل البيانات
املستخرجة والتحقق من الصدق البنائي للمقياس .فمنهج البحث الوصفي يدرس املوقف كما هو موجود في وضعه الحالي ،حيث يتضمن تحديد سمات
ظاهرة معينة بناء على أساس املالحظة.)Williams, 2007( .
 .1.2مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من طلبة البكالوريوس في جامعة تبوك في اململكة العربية السعودية واملسجلين في الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي
1443/1442ه والبالغ عددهم ( )22131طالبا وطالبة؛ والجدول ( )1يبين توزيع مجتمع البحث حسب كليات الجامعة.
جدول ( :)1توزيع أفراد املجتمع حسب كليات الجامعة
الكلية
التربية واآلداب
الهندسة
العلوم الطبية التطبيقية
إدارة األعمال
الطب
التصاميم والفنون
الصيدلة
الشريعة واألنظمة
العلوم
الحاسبات وتقنية املعلومات
املجموع

املجموع

النسبة املئوية

3355

%15

1567

%7

863

%4

4996

%22

807

%4

993

%4

420

%3

2538

%11

4562

%21

2030

%9

22131

%100

 .2.2عينة الدراسة:
بسبب الجائحة فقد تم تعميم أداة الدراسة عن طريق الجامعة ،وذلك بإرسال رابط األداة عبر البريد اإللكتروني ،حيث استجاب ( )430طالبا
وطالبة ،تم استبعاد ( )17استبانة غير صالحة ،وبالتالي أصبح مجموع عينة البحث ( )413طالبا وطالبة؛ والجدول ( )2يبين توزيع أفراد العينة حسب
كليات الجامعة ،وهي تقترب من نسب أعداد الطلبة في مجتمع الدراسة.
جدول( :)2توزيع أفراد العينة حسب كليات الجامعة
الكلية
التربية واآلداب
الهندسة
العلوم الطبية التطبيقية
إدارة األعمال
الطب
التصاميم والفنون
الصيدلة
الشريعة واألنظمة
العلوم
الحاسبات وتقنية املعلومات
املجموع

التكرار

النسبة املئوية

41

%10

23

%7

32

%9

89

%21

18

%4

31

%7

15

%3

68

%16

29

%7

67

%16

413

%100

 .3.2أداة الدراسة:
تم بناء مقياس اتجاه نحو نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد) ،وذلك وفق الخطوات التالية:
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• الخطوة األولى :مراجعة دليل استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد) املوجه للطلبة وألعضاء هيئة التدريس من خالل موقع عمادة
التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد في جامعة تبوك.
• الخطوة الثانية :مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة املعنية بمفهوم االتجاه نحو نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد)؛ كدراسة
(الجراح ،)2011 ،ودراسة (السدحان ،)2015 ،ودراسة (الرندي ،وأبا الخيل )2016 ،ودراسة (الغنيم )2016 ،وغيرها.
• الخطوة الثالثة :صياغة عبارات مقياس اتجاهات الطلبة نحو نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد) ،والذي تكون في صورته األولية من ()41
عبارة تمت صياغتها وفقا ملقياس ليكرت ذي البدائل الخمسة (موافق بشدة ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة).
• الخطوة الرابعة :تم عرض املقياس بصورته األولية على ( )8محكمين من أهل االختصاص في التربية وعلم النفس وتكنولوجيا التعليم؛ للتحقق من
مناسبة العبارات ،وبنائها اللغوي ،ومدى انتماء كل عبارة إلى املجال املحدد لها ،ومطابقتها ملعايير صياغة عبارات االتجاه ،وأي تعديالت أو
مقترحات يمكن إضافتها لتغطية عبارات املقياس.
• الخطوة الخامسة :بناء على اقتراحات املحكمين فقد تم إعادة صياغة بعض العبارات وكذلك تعديل بعض العبارات ،وبالتالي أصبح املقياس
يتكون من ( )40عبارة موزعة على ثالثة أبعاد :البعد األول :االتجاه نحو طبيعة نظام بالكبورد في التدريس الجامعي؛ ويتضمن ( )15عبارة ،والبعد
الثاني :االتجاه نحو استخدام األستاذ الجامعي لنظام بالكبورد في التدريس الجامعي؛ ويتضمن ( )16عبارة ،والبعد الثالث :معوقات استخدام
نظام بالكبورد في التدريس الجامعي؛ ويتضمن ( )9عبارات.
 .4.2إجراءات التطبيق:
تم تصميم األداة إلكترونيا بصورتها النهائية من خالل  ،Google Formوقد احتوت على قسمين؛ األول :يتعلق بالبيانات األولية ألفراد العينة،
والثاني :هدف إلى جمع املعلومات املتعلقة بأبعاد املقياس .وقد تم إرسال األداة إلى عينة البحث إلكترونيا عن طريق الجامعة ،ثم إدخال االستجابات إلى
الحاسب اآللي باستخدام برنامج  SPSSوبرنامج  Rلتحليل البيانات ،ثم استخراج النتائج بعد ذلك.
 .5.2تصحيح املقياس:
تم إعطاء وزن للبدائل على النحو التالي( :موافق بشدة = ،5موافق = ،4محايد = ،3غير موافق = ،2غير موافق بشدة = ،)1مع مراعاة عكس
ترتيب األوزان للعبارات السالبة في املقياس ،كما تم تحديد املدى املستخدم للحكم على اتجاهات الطلبة كما بالجدول (.)3
جدول ( :)3الوزن النسبي لالستجابات وفق التدريج الخماس ي
املتوسط

الوصف
مرتفع جدا
مرتفع
متوسط
منخفض
منخفض جدا

5.00-4.21
4.20-3.41
3.40-2.61
2.60-1.81
1.80-1.00

 .6.2معامالت التمييز للعبارات:
تم استخراج معامالت التمييز للعبارات باستخدام معامل االرتباط املصحح  Corrected item-total correlationوذلك لعبارات كل بعد من
أبعاد املقياس.
• البعد األول :االتجاه نحو طبيعة نظام بالكبورد في التدريس الجامعي
جدول ( :)4معامالت التمييزلعبارات البعد األول
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

العبارة
تتوفر أدلة إرشادية واضحة لكيفية استخدام نظام بالكبورد.
استخدام نظام بالكبورد يوفر لي بيئة غنية بمصادر التعلم.
مواعيد املحاضرات واملهام الخاصة باملقرر واضحة ويسهل الوصول إليها عبر نظام بالكبورد.
يوفر نظام بالكبورد بيئة تعليمية أفضل من الفصول التقليدية.
أستطيع الوصول إلى املحاضرة االفتراضية املسجلة في حال تعذر حضوري عبر نظام بالكبورد.
أستطيع رفع الواجبات بسهولة عبر نظام بالكبورد.
يوفر نظام بالكبورد معلومات عن مستوى أدائي للواجبات التي أقدمها.
تساعد منتديات النقاش التي يوفرها نظام بالكبورد على توفير فرصة جيدة للتفاعل مع األساتذة والزمالء.
تغطي االختبارات اإللكترونية عبر نظام بالكبورد جميع جوانب التعلم.
التعلم عبر نظام بالكبورد رفع من مستوى تحصيلي الدراس ي خالل فترة تعلمي بواسطته.
تيسر خدمة البريد اإللكتروني عبر نظام بالكبورد التواصل مع أساتذتي وزمالئي.
التعلم من خالل نظام بالكبورد ساعدني أكثر على إدارة وتنظيم وقتي.

معامل التمييز
0.51
0.70
0.57
0.68
0.43
0.58
0.49
0.64
0.61
0.63
0.67
0.69
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13
14
15

آلية الحضور والغياب وطريقة احتسابه عبر نظام بالكبورد واضحة ومحددة.
إنجاز املهام عبر نظام بالكبورد يستغرق وقتا أطول من التعلم التقليدي.
أرغب في االستمرار بالتعلم عبر نظام بالكبورد في سنوات تعليمي املقبلة.

سليمان & القاض ي
0.55
0.06
0.65

يتضح من الجدول أن جميع معامالت التمييز لعبارات البعد األول ضمن املدى املقبول (من  0.20إلى  0.40فأعلى) وفقا لـ (عالم )2011 ،باستثناء
العبارة ( )14حيث جاء معامل تمييزها ( )0.06وهو معامل تمييز منخفض ،وبالتالي تم استبعاد هذه الفقرة ،أما باقي العبارات فتراوحت معامالت تمييزها
بين ()0.70_0.43؛ فجميعها قيم ذات تمييز جيد.
• البعد الثاني :استخدام األستاذ الجامعي لنظام بالكبورد في التدريس الجامعي
جدول ( :)5معامالت التمييزلعبا رات البعد الثاني
م
1

2
3
4

5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

العبارة
يهتم أعضاء هيئة التدريس بوضع اإلعالنات الخاصة باملقرر (مثل مواعيد االختبارات ،وتسليم الواجبات) عبر نظام
بالكبورد.
يستخدم أعضاء هيئة التدريس أدوات التفاعل املتاحة عبر نظام بالكبورد ،مثل :منتديات النقاش ،واملدونات.
يقدم أعضاء هيئة التدريس نبذة تعريفية عنهم عبر نظام بالكبورد.
يهتم أعضاء هيئة التدريس بوضع كل ما يتعلق باملقرر الدراس ي عبر نظام بالكبورد؛ كتوصيف املقرر ،والخطة
الزمنية لتوزيع موضوعات املقرر.
يزود أعضاء هيئة التدريس املحتوى العلمي للمقرر عبر نظام بالكبورد بصيغ مختلفة للملفات ،مثل:
()flash،ppt ،pdf،word
يهتم أعضاء هيئة التدريس بعرض ملفات وسائط متعددة ومقاطع فيديو إلثراء املقرر من خالل نظام بالكبورد.
يوفر أعضاء هيئة التدريس روابط إلكترونية ملصادر التعلم تدعم املقررات عبر نظام بالكبورد.
يوفر أعضاء هيئة التدريس املراجع العلمية املرتبطة بموضوعات املقرر عبر نظام بالكبورد.
يتيح أعضاء هيئة التدريس املشاركة بالدردشة الكتابية أو الصوتية في املحاضرة االفتراضية عبر نظام بالكبورد.
يتيح أعضاء هيئة التدريس للطالب املشاركة فيما بينهم وإجراء األنشطة املشتركة من خالل املجموعات التفاعلية
في الفصل االفتراض ي.
يقدم أعضاء هيئة التدريس أكثر من محاولة لتسليم الواجب عبر نظام بالكبورد.
يحرص أعضاء هيئة التدريس على وضع زمن االختبار املناسب لالختبارات اإللكترونية عبر نظام بالكبورد.
يحرص أعضاء هيئة التدريس على التقييم ووضع الدرجات مباشرة عبر نظام بالكبورد.
يتم الرد على استفساراتي من أعضاء هيئة التدريس بسرعة عبر نظام بالكبورد.
يستخدم أعضاء هيئة التدريس االستبانات اإللكترونية الستطالع اآلراء عبر نظام بالكبورد.
أفضل أداء أعضاء هيئة التدريس في الفصول االفتراضية عبر نظام بالكبورد عن الفصول التقليدية.

معامل التمييز
0.57

0.68
0.58
0.62

0.59

0.62
0.68
0.64
0.50
0.69

0.52
0.63
0.55
0.63
0.60
0.69

يتضح من الجدول أن جميع معامالت التمييز لعبارات البعد الثاني ضمن املدى املقبول ،حيث تراوحت قيم معامالت التمييز بين ()0.69_0.50؛
فجميعها قيم ذات تمييز جيد.
• البعد الثالث :معوقات استخدام نظام بالكبورد في التدريس الجامعي
جدول ( :)6معامالت التمييزلعبا رات البعد الثالث
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

العبارة
ضعف االتصال بشبكة اإلنترنت يعوق استخدامي لنظام بالكبورد
تكلفة استخدام اإلنترنت ترفع من تكاليف استخدام نظام بالكبورد
أواجه مشاكل فنية في استخدام نظام بالكبورد والتعامل معه
عدم توفير دورات تدريبية كافية حول استخدام نظام بالكبورد
ال تتوافر حلول كافية وسريعة للمشاكل التي تواجنهي عبر نظام بالكبورد من فريق الدعم
أواجه صعوبة في إجراء االختبارات اإللكترونية عبر نظام بالكبورد
بعض املقررات ال تصلح للتعلم عبر نظام بالكبورد
استخدام نظام بالكبورد يضعف عالقاتي االجتماعية مع زمالئي وأساتذتي
ضعف إملام أعضاء هيئة التدريس بمتطلبات استخدام نظام بالكبورد ومهارات التعامل معه

معامل التمييز
0.35
0.38
0.47
0.42
0.56
0.45
0.60
0.59
0.58

يتضح من الجدول أن جميع معامالت التمييز لعبارات البعد الثالث ضمن املدى املقبول؛ حيث تراوحت قيم معامالت التمييز بين ()0.60_0.35؛
فجميعها قيم ذات تمييز مقبول.
 .7.2املعالجة اإلحصائية للبيانات:
• لإلجابة عن السؤال األول تم استخدام البرنامج اإلحصائي  Rباستخدام حزمة  Lavaan Packageالخاصة بتحليل املتغيرات الكامنة ونمذجة
املعادلة البنائية؛ وذلك إلجراء التحليل العاملي التوكيدي.
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• لإلجابة عن السؤال الثاني تم استخدام الحزمة اإلحصائية في العلوم االجتماعية  SPSSلحساب اإلحصاءات الوصفية واستخراج املتوسطات
الحسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات املقياس.
.3

عرض النتائج ومناقشتها

 .1.3النتائج املتعلقة بالسؤال األول" :ما دالالت صدق البناء ملقياس اتجاهات طلبة جامعة تبوك نحو توظيف نظام إدارة التعلم اإللكتروني
(بالكبورد) في التعليم عن ُبعد؟".
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام التحليل العاملي التوكيدي الذي يهدف بصورة عامة إلى التحقق من صدق املقاييس التي تشتمل على أبعاد
أو مكونات؛ حيث يقتض ي استخدام هذا األسلوب تحديد املتغيرات املشاهدة التي تمثل الظاهرة ،وكذلك العوامل الكامنة التي تتشبع بها تلك املتغيرات؛
وذلك للتحقق من البنية العاملية للمقياس.
وتم إجراء  CFAباستخدام برنامج  Rلثالثة عوامل؛ األول :االتجاه نحو طبيعة نظام بالكبورد ((Factor1؛ ويتضمن ( )14عبارة بالرمز من
( )a1_a15بعد حذف العبارة  a14بسبب انخفاض معامل تمييزها ،والعامل الثاني :استخدام األستاذ الجامعي لنظام بالكبورد ))Factor2؛ ويتضمن
( )16عبارة بالرمز من ( ،)b1_b16والعامل الثالث :معوقات استخدام نظام بالكبورد ()Factor3؛ ويتضمن ( )9عبارات بالرمز من ()C1_C9؛ وذلك
موضح بالجدول (.)7
جدول ( :)7العوامل الكامنة للمقياس والتي تعبرعن اتجاهات الطلبة نحو نظام بالكبورد
Factor1
Factor2
Factor3

العوامل الكامنة
االتجاه نحو طبيعة نظام بالكبورد
استخدام األستاذ الجامعي لنظام بالكبورد
معوقات استخدام نظام بالكبورد

املتغيرات املشاهدة

عدد العبارات

()a1 _ a15

14

()b1 _b16

16

()c1 _c9

9

كما تم استخدام طريقة تقدير بارامترات النموذج بطريقة املربعات الصغرى املوزونة قطريا ()DWLS؛ حيث بلغت نتائج تشبع العبارات ( Factor

 )Loadingsعلى العوامل الكامنة كما بالجدول (.)8
جدول ( :)8تشبع العبارات على العوامل الكامنة للنموذج
املؤشرات

تشبع العبارات

املؤشرات

تشبع العبارات

a1<--- Factor1
a2<--- Factor1
a3<--- Factor1
a4<--- Factor1
a5<--- Factor1
a6<--- Factor1
a7<--- Factor1
a8<--- Factor1
a9<--- Factor1
a10<--- Factor1
a11<--- Factor1
a12<--- Factor1
a13<--- Factor1
a15<--- Factor1
b1<--- Factor2
b2<--- Factor2
b3<--- Factor2
b4<--- Factor2
b5<--- Factor2
b6<--- Factor2

0.65
0.83
0.76
0.84
0.61
0.72
0.66
0.76
0.79
0.80
0.83
0.84
0.69
0.83
0.73
0.82
0.73
0.77
0.74
0.79

b7<--- Factor2
b8<--- Factor2
b9<--- Factor2
b10<--- Factor2
b11<--- Factor2
b12<--- Factor2
b13<--- Factor2
b14<--- Factor2
b15<--- Factor2
b16<--- Factor2
c1<--- Factor3
c2<--- Factor3
c3<--- Factor3
c4<--- Factor3
c5<--- Factor3
c6<--- Factor3
c7<--- Factor3
c8<--- Factor3
c9<--- Factor3

0.86
0.84
0.66
0.82
0.68
0.80
0.70
0.78
0.76
0.86
0.61
0.64
0.75
0.64
0.79
0.76
0.89
0.85
0.81

يتضح من الجدول تشبع العبارات على العوامل الكامنة جميعها ضمن القيم املقبولة؛ فقد بلغت أعلى درجة تشبع ( )0.89على العامل الثالث
للعبارة  C7التي تنص على( :بعض املقررات ال تصلح للتعلم عبر نظام بالكبورد) املنتمية إلى البعد الثالث "معوقات استخدام النظام" ،وبلغت أقل درجة
تشبع ( )0.61على العاملين األول والثالث للعبارة  a5التي تنص على( :أستطيع الوصول إلى املحاضرة االفتراضية املسجلة في حال تعذر حضوري عبر
نظام بالكبورد) واملنتمية إلى البعد األول "االتجاه نحو طبيعة النظام" ،والعبارة  C1التي تنص على( :ضعف االتصال بشبكة اإلنترنت يعوق استخدامي
لنظام بالكبورد) واملنتمية إلى بعد "معوقات استخدام النظام" ،أما باقي التشبعات فتنحصر قيمتها بين هاتين القيمتين؛ حيث تعتبر تشبعات العبارات
التي تساوي ( )0.55فأعلى جيدة ،وتشبعات العبارات فوق ( )0.70ممتازة وفقا للمعايير التي حددها ).(Harrington, 2009
كما تم استخراج معامالت االرتباط بين العوامل الكامنة للتأكد من مساهمة كل عامل في تفسير مؤشراته املقيسة؛ والجدول ( )9يبين نتائج
التحليل املستخرجة.
جدول ( :)9معامالت االرتباط بين العوامل الكامنة
العوامل الكامنة
معامل االرتباط

Factor1↔Factor2

Factor1↔Factor3

Factor2↔Factor3

0.83

0.66

0.51
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يتضح من الجدول أن معامل االرتباط بين العامل األول والثاني بلغت قيمته ( ،)0.83وبين العامل األول والثالث ( ،)0.66وبين العامل الثاني
والثالث ()0.51؛ مما يدل على مساهمة كل عامل في تفسير مؤشراته املقيسة ،حيث يفضل أال تزيد معامالت االرتباط بين العوامل الكامنة على القيمة
( )0.80وفقا لـ (تيغزة ،)2012 ،فكلما كانت معامالت االرتباط غير مرتفعة دل ذلك على الصدق التمييزي ) )Discriminant Validityللمقياس.
كما أسفرت نتائج التحليل اإلحصائي عن مؤشرات جودة مطابقة النموذج املقترح للبيانات مع النموذج املفترض كما في الجدول (.)10
جدول ( :)10مؤشرات جودة مطابقة النموذج املقترح التجاهات طلبة الجامعة نحو نظام بالكبورد
املؤشر

القيمة املحسوبة

مطابقة مقبولة

مطابقة جيدة

χ2/df

3.92

2 ≤ χ2/df ≤ 5

0 ≤ χ2/df ≤ 2

مؤشر الجذر التربيعي ملتوسط
مربعات البواقي املعيارية ))SRMR
مؤشر الجذر التربيعي ملتوسط خطأ
التقدير ()RMSEA
مؤشر جودة املطابقة ()GFI
مؤشر جودة املطابقة املصحح
()AGFI
مؤشر املطابقة املعياري ()TLI
مؤشر املطابقة املقارن ()CFI
مؤشر جودة املطابقة املعياري
()NFI
مؤشر املطابقة املتزايد ()IFI

0.07

0.08 < SRMR ≤ 0.10

0 ≤ SRMR ≤ 0.08

0.08

0.06 ≤ RMSEA ≤ 0.08

0 ≤ RMSEA ≤ 0.06

0.98

0.90 ≤ GFI < 0.95

0.95 ≤ GFI ≤ 1.00

0.97

0.85 ≤ AGFI < 0.90

0.90 ≤ AGFI ≤ 1.00

0.98

0.90 ≤ TLI < 0.95

0.95 ≤ TLI ≤ 1.00

0.98

0.90 ≤ CFI < 0.95

0.95 ≤ CFI ≤ 1.00

0.97

0.90 ≤ NFI < 0.95

0.95 ≤ NFI ≤ 1.00

0.98

0.90 ≤ IFI < 0.95

0.95 ≤ IFI ≤ 1.00

يتضح من الجدول أن مؤشرات جودة املطابقة تقع ضمن الحدود املقبولة ،وفقا لـ (عامر)2014 ،؛ ()schmacker & Lomax, 2010؛
( )Harrington, 2009حيث بلغت قيمة  ،)3.92) χ2/dfفالبيانات تكون مطابقة للنموذج إذا كانت  χ2/dfقيمتها أقل من أو تساوي ( ،)5كما بلغت
قيمة  )0.07( SRMRوالتي تقع ضمن املدى املقبول بأن تكون أقل من أو تساوي ( ،)0.08وبلغت قيمة مؤشر  (0.08( RMSEAحيث تقع هذه القيمة
ضمن حدود القطع املوص ى بها بأن تكون أقل من أو تساوي ()0.08؛ مما يدل على مطابقة مقبولة للنموذج .باإلضافة إلى ذلك فقد بلغت باقي املؤشرات
لجودة املطابقة ( )GFI,AGFI,TLI,CFI,NFI,IFIالقيم ( )0.98,0.97,0.98,0.98,0.97,0.98على التوالي ،حيث تقع جميع هذه القيم ضمن مدى املطابقة
الجيدة ،فكلما اقتربت تلك القيم من الواحد الصحيح دل ذلك على جودة مطابقة النموذج.
ثبات املقياس:
أوال :الثبات املركب Composite Reliability
(𝛴𝜆)2

تم حساب الثبات املركب ( ) CRلكل عامل من عوامل النموذج للتأكد من ثبات البنية العاملية للنموذج باستخدام املعادلةCR = (𝛴𝜆)2 +𝛴(1−𝜆2 ) :

حيث إن (𝛴𝜆)2 :هو مربع مجموع تشبع العبارات على العوامل الكامنة 𝛴(1 − 𝜆2) ،هو مجموع تباين الخطأ؛ فجاءت النتائج كما بالجدول (.)11
جدول ( :)11معامل الثبات املركب ألبعاد النموذج
الثبات املركب

Factor1

Factor2

Factor3

CR

0.95

0.96

0.92

يتضح من الجدول أن ثبات البنية العاملية للنموذج تجاوز القيمة ( )0.70لكل عامل؛ مما يدل على ثبات البنية العاملية للنموذج (البرق وآخرون،
.)2013
ثانيا :معامل ألفا كرونباخ ()Cronbach's Alpha
تم حساب معامل ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaكمؤشر على ثبات املقياس ككل ،ولكل بعد من أبعاد املقياس؛ والجدول ( )12يبين نتائج
معامالت الثبات.
جدول ( :)12معامل الثبات ألبعاد املقياس واملقياس ككل
م
األول
الثاني
الثالث

البعد
االتجاه نحو طبيعة نظام بالكبورد في التدريس الجامعي
استخدام األستاذ الجامعي لنظام بالكبورد في التدريس الجامعي
معوقات استخدام نظام بالكبورد في التدريس الجامعي
املقياس ككل

معامل الثبات

عدد العبارات

0.91

14

0.94

16

0.89

9

0.95

39

يتضح من الجدول أن معامالت الثبات لألبعاد وللمقياس ككل تراوحت بين ( ،)0.95_0.89وجميعها قيم تدل على معامالت مقبولة إحصائيا،
حيث يفضل أن تزيد قيم معامل الثبات على ( )0.80عندما يتعلق األمر باملقاييس التي تتناول االتجاهات وفقا لـ (أبو عالم.)2006 ،
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وفي ضوء ما سبق يتضح أن املقياس املكون من ( )39عبارة في صورته النهائية يتمتع بمؤشرات مقبولة لصدق البناء تمكننا من االسترشاد به
ملعرفة اتجاهات طلبة جامعة تبوك نحو توظيف نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد) في التعليم عن بعد.
 .2.3النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني" :ما اتجاهات طلبة جامعة تبوك نحو توظيف نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد) في التعليم عن ُبعد؟".
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة على املقياس ككل وألبعاد املقياس،
باإلضافة إلى العبارات في كل بعد من أبعاد املقياس؛ وقد جاءت نتائج التحليل الوصفي كالتالي:
أوال :املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لكل بعد من أبعاد املقياس وللمقياس ككل
جدول ( :)13املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لكل بعد من أبعاد املقياس وللمقياس ككل
أبعاد املقياس
االتجاه نحو طبيعة نظام بالكبورد في التدريس الجامعي
استخدام األستاذ الجامعي لنظام بالكبورد في التدريس الجامعي
معوقات استخدام نظام بالكبورد في التدريس الجامعي
املقياس ككل

م
1
2
3

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

4.06

0.83

3.78

0.90

3.10

0.99

3.65

0.76

يتضح من الجدول أن املتوسطات الحسابية ألبعاد املقياس وللمقياس ككل أعلى من املتوسط ،حيث تقع في فئة التدريج (مرتفع) ضمن املدى
( ،)3.41_4.20باستثناء البعد الثالث الذي يقع في فئة التدريج (متوسط) ضمن املدى (.)2.61_3.40
ثانيا :املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للعبارات في كل ُبعد من أبعاد املقياس:
جدول ( :)14املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لعبارات البعد األول
الرمز
a1
a2
a3

a4
a5

a6
a7
a8

a9
a10
a11
a12
a13
a15

العبارة
تتوفر أدلة إرشادية واضحة لكيفية استخدام نظام بالكبورد.
استخدام نظام بالكبورد يوفر لي بيئة غنية بمصادر التعلم.
مواعيد املحاضرات واملهام الخاصة باملقرر واضحة ويسهل الوصول إليها عبر نظام
بالكبورد.
يوفر نظام بالكبورد بيئة تعليمية أفضل من الفصول التقليدية.
أستطيع الوصول إلى املحاضرة االفتراضية املسجلة في حال تعذر حضوري عبر نظام
بالكبورد.
أستطيع رفع الواجبات بسهولة عبر نظام بالكبورد.
يوفر نظام بالكبورد معلومات عن مستوى أدائي للواجبات التي أقدمها.
تساعد منتديات النقاش التي يوفرها نظام بالكبورد على توفير فرصة جيدة للتفاعل مع
األساتذة والزمالء.
تغطي االختبارات اإللكترونية عبر نظام بالكبورد جميع جوانب التعلم.
التعلم عبر نظام بالكبورد رفع من مستوى تحصيلي الدراس ي خالل فترة تعلمي بواسطته.
تيسر خدمة البريد اإللكتروني عبر نظام بالكبورد التواصل مع أساتذتي وزمالئي.
التعلم من خالل نظام بالكبورد ساعدني أكثر على إدارة وتنظيم وقتي.
آلية الحضور والغياب وطريقة احتسابه عبر نظام بالكبورد واضحة ومحددة.
أرغب في االستمرار بالتعلم عبر نظام بالكبورد في سنوات تعليمي املقبلة.

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

4.33

0.83

4.06

1.16

4.52

0.84

3.65

1.49

4.46

0.88

4.37

0.92

4.20

1.07

3.78

1.24

4.28

1.05

3.98

1.27

4.03

1.20

3.96

1.29

3.89

1.31

3.70

1.52

يتضح من الجدول أن أعلى عبارة لدرجة اتجاهات الطلبة نحو طبيعة النظام حسب املتوسط الحسابي هي العبارة  a3التي تنص على( :مواعيد
املحاضرات واملهام الخاصة باملقرر واضحة ويسهل الوصول إليها عبر نظام بالكبورد) ،تليها العبارة  a5التي نصها( :أستطيع الوصول إلى املحاضرة
االفتراضية املسجلة في حال تعذر حضوري عبر نظام بالكبورد) ،ثم العبارة  a6التي نصها( :أستطيع رفع الواجبات بسهولة عبر نظام بالكبورد) ،تليها
العبارة  a1التي تنص على( :تتوفر أدلة إرشادية واضحة لكيفية استخدام نظام بالكبورد) ،وأخيرا العبارة  a9التي تنص على( :تغطي االختبارات
اإللكترونية عبر نظام بالكبورد جميع جوانب التعلم) ،وقد وقعت هذه العبارات ضمن فئة التدريج األعلى (مرتفع جدا) ،أما بقية العبارات فقد وقعت
ضمن فئة التدريج (مرتفع)؛ مما يشير إلى وجود اتجاهات إيجابية لدى طلبة الجامعة نحو طبيعة النظام .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الجراح
( ،)2011ودراسة ) ،Heirdsfield et al,(2011ودراسة الرندي وأبا الخيل ( ،)2016ودراسة الغنيم ( ،)2016ودراسة السدحان ( ،)2015ودراسة محمد
( .)2020ويعزى ذلك إلى املزايا العديدة التي يوفرها استخدام نظام بالكبورد في التعليم عن بعد ،وفعاليته في تعلم الطلبة ،وسهولة الوصول والتواصل
من خالله بشكل مباشر مع أساتذة املقرر وزمالئهم من الطلبة بشكل متزامن أو غير متزامن ،باإلضافة إلى مرونة وسهولة استخدامه ،واالستفادة من
املحاضرات املسجلة عبر النظام والرجوع إليها في حال تعذر حضورهم مباشرة ،كذلك مساعدتهم على تنظيم الوقت وأداء املهام الدراسية خالل مواعيد
محددة لألنشطة والواجبات ،وتوفير تغذية راجعة عبر النظام ،إضافة إلى ما يقدمه النظام من أدوات فعالة تناسب احتياجات الطلبة.

398

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،10العدد ،2021 - 2ص404- 388 :

سليمان & القاض ي

البنية العاملية ملقياس اتجاهات طلبة جامعة تبوك نحو توظيف نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد)....
جدول ( :)15املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لعبارات البعد الثاني
الرمز
b1

b2

b3
b4

b5

b6

b7

b8

b9

b10

b11
b12

b13
b14
b15

b16

العبارة
يهتم أعضاء هيئة التدريس بوضع اإلعالنات الخاصة باملقرر (مثل مواعيد االختبارات،
وتسليم الواجبات) عبر نظام بالكبورد.
يستخدم أعضاء هيئة التدريس أدوات التفاعل املتاحة عبر نظام بالكبورد ،مثل :منتديات
النقاش ،واملدونات.
يقدم أعضاء هيئة التدريس نبذة تعريفية عنهم عبر نظام بالكبورد.
يهتم أعضاء هيئة التدريس بوضع كل ما يتعلق باملقرر الدراس ي عبر نظام بالكبورد؛
كتوصيف املقرر ،والخطة الزمنية لتوزيع موضوعات املقرر.
يزود أعضاء هيئة التدريس املحتوى العلمي للمقرر عبر نظام بالكبورد بصيغ مختلفة
للملفات ،مثل)flash،ppt،pdf ،word( :
يهتم أعضاء هيئة التدريس بعرض ملفات وسائط متعددة ومقاطع فيديو إلثراء املقرر من
خالل نظام بالكبورد.
يوفر أعضاء هيئة التدريس روابط إلكترونية ملصادر التعلم تدعم املقررات عبر نظام
بالكبورد.
يوفر أعضاء هيئة التدريس املراجع العلمية املرتبطة بموضوعات املقرر عبر نظام
بالكبورد.
يتيح أعضاء هيئة التدريس املشاركة بالدردشة الكتابية أو الصوتية في املحاضرة
االفتراضية عبر نظام بالكبورد.
يتيح أعضاء هيئة التدريس للطالب املشاركة فيما بينهم وإجراء األنشطة املشتركة من
خالل املجموعات التفاعلية في الفصل االفتراض ي.
يقدم أعضاء هيئة التدريس أكثر من محاولة لتسليم الواجب عبر نظام بالكبورد.
يحرص أعضاء هيئة التدريس على وضع زمن االختبار املناسب لالختبارات اإللكترونية عبر
نظام بالكبورد.
يحرص أعضاء هيئة التدريس على التقييم ووضع الدرجات مباشرة عبر نظام بالكبورد.
يتم الرد على استفساراتي من أعضاء هيئة التدريس بسرعة عبر نظام بالكبورد.
يستخدم أعضاء هيئة التدريس االستبانات اإللكترونية الستطالع اآلراء عبر نظام
بالكبورد.
أفضل أداء أعضاء هيئة التدريس في الفصول االفتراضية عبر نظام بالكبورد عن الفصول
التقليدية.

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

4.32

0.98

3.78

1.30

3.62

1.32

3.85

1.22

4.08

1.13

3.67

1.32

3.56

1.36

3.63

1.27

4.39

0.90

3.86

1.21

3.91

1.17

3.76

1.29

3.55

1.33

3.37

1.35

3.67

1.33

3.45

1.56

يتضح من الجدول أن أعلى عبارة لدرجة اتجاهات الطلبة نحو استخدام األستاذ الجامعي للنظام حسب املتوسط الحسابي هي العبارة  b1التي
تنص على( :يهتم أعضاء هيئة التدريس بوضع اإلعالنات الخاصة باملقرر ،مثل :مواعيد االختبارات ،وتسليم الواجبات عبر نظام بالكبورد) ،ويليها العبارة
 b9التي نصها( :يتيح أعضاء هيئة التدريس املشاركة بالدردشة الكتابية أو الصوتية في املحاضرة االفتراضية عبر نظام بالكبورد) ،أما أقل عبارة والواقعة
ضمن فئة التدريج (متوسط) فهي التي تنص على( :يتم الرد على استفساراتي من أعضاء هيئة التدريس بسرعة عبر نظام بالكبورد) ،أما بقية العبارات
فوقعت ضمن فئة التدريج (مرتفع)؛ مما يشير إلى وجود اتجاهات إيجابية لدى طلبة الجامعة نحو استخدام األستاذ الجامعي لنظام بالكبورد في
التدريس الجامعي .وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الشريدة ( ،)2019ومع نتيجة دراسة ) AL-Nofaie,(2020بوجود اتجاه إيجابي للطلبة نحو
استخدام عضو هيئة التدريس للنظام؛ وذلك يرجع إلى التصميم الجيد للمحتوى العلمي ،واملتابعة املستمرة من قبل أساتذة املقررات ،واالستفادة من
األدوات املتاحة التي يوفرها النظام إلثراء املقررات والتي تساعد على تحقيق أهداف املقرر بأساليب تعليمية متنوعة والتفاعل معها بطرق ميسرة.
جدول ( :)16املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لعبارات البعد الثالث
الرمز
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

العبارة
ضعف االتصال بشبكة اإلنترنت يعوق استخدامي لنظام بالكبورد
تكلفة استخدام اإلنترنت ترفع من تكاليف استخدام نظام بالكبورد
أواجه مشاكل فنية في استخدام نظام بالكبورد والتعامل معه
عدم توفير دورات تدريبية كافية حول استخدام نظام بالكبورد
ال تتوافر حلول كافية وسريعة للمشاكل التي تواجنهي عبر نظام بالكبورد من فريق الدعم
أواجه صعوبة في إجراء االختبارات اإللكترونية عبر نظام بالكبورد
بعض املقررات ال تصلح للتعلم عبر نظام بالكبورد
استخدام نظام بالكبورد يضعف عالقاتي االجتماعية مع زمالئي وأساتذتي
ضعف إملام أعضاء هيئة التدريس بمتطلبات استخدام نظام بالكبورد ومهارات التعامل
معه

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

2.29

1.28

2.65

1.35

3.52

1.28

3.31

1.34

3.12

28 ،1

3.93

1.23

2.75

1.59

3.22

1.53

3.14

1.38
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البنية العاملية ملقياس اتجاهات طلبة جامعة تبوك نحو توظيف نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد)....

سليمان & القاض ي

يتضح من الجدول أن أعلى عبارة لدرجة معوقات استخدام النظام حسب املتوسط الحسابي هي العبارة  C6التي تنص على( :أواجه صعوبة في
إجراء االختبارات اإللكترونية عبر نظام بالكبورد) والتي تشير إلى أن أفراد عينة البحث يواجهون صعوبة في إجراء االختبارات اإللكترونية عبر النظام،
تليها العبارة  C3التي تنص على( :أواجه مشاكل فنية في استخدام نظام بالكبورد والتعامل معه) والتي تشير إلى أن أفراد عينة البحث يواجهون مشاكل
فنية في استخدام النظام والتعامل معه ويعتبرون ذلك معوقا يعوق استخدامهم للنظام ،وأقل عبارة كانت ضمن فئة التدريج (منخفض) هي العبارة C1
التي نصها( :ضعف االتصال بشبكة اإلنترنت يعوق استخدامي لنظام بالكبورد) والتي تشير إلى أن أفراد عينة البحث ال يواجهون ضعفا في شبكة
اإلنترنت وبالتالي اإلنترنت ال يعوق استخدامهم للنظام ،أما باقي العبارات فجاءت ضمن فئة التدريج (متوسط) .وتتفق هذه النتيجة جزئيا مع نتيجة
دراسة الرندي وأبا الخيل ( ،)2016ودراسة الرويلي ( )2018في وجود معوقات الستخدام النظام بدرجة متوسطة؛ ويرجع ذلك إلى التحول الطارئ للتعلم
اإللكتروني والتعليم عن بعد بسبب الجائحة غير املخطط له مسبقا ،والذي يعد تجربة جديدة لكثير من الطلبة ،فضال عن قلة الخبرة السابقة لديهم في
التعامل مع أنظمة التعلم اإللكتروني ،وعدم معرفة أفراد عينة البحث بالخدمات التي توفرها إدارة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد والدورات التي
تقدمها.
 .3.3ملخص النتائج:
• املتوسط العام التجاهات طلبة جامعة تبوك نحو توظيف نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد) في التعليم عن بعد هو ( ،)3.65وهو متوسط
يقع ضمن فئة التدريج (مرتفع) الذي يشير إلى اتجاه إيجابي لدى أفراد عينة البحث.
• املتوسط العام التجاهات طلبة جامعة تبوك نحو طبيعة نظام (بالكبورد) في التدريس الجامعي هو ( ،)4.06وهو متوسط يقع ضمن فئة التدريج
(مرتفع) الذي يشير إلى وجود اتجاه إيجابي لدى أفراد عينة البحث نحو طبيعة النظام.
• املتوسط العام التجاهات طلبة جامعة تبوك نحو استخدام األستاذ الجامعي لنظام (بالكبورد) في التدريس الجامعي هو ( ،)3.78وهو متوسط
يقع ضمن فئة التدريج (مرتفع) الذي يشير إلى اتجاه إيجابي لدى أفراد عينة البحث.
• املتوسط العام التجاهات طلبة جامعة تبوك نحو معوقات استخدام نظام (بالكبورد) في التدريس الجامعي هو ( ،)3.10وهو متوسط يقع ضمن
فئة التدريج (متوسط) الذي يشير إلى وجود معوقات بدرجة متوسطة لدى أفراد عينة البحث.
 .4.3التوصيات واملقترحات:
• العمل على زيادة الدعم الفني للطالب وإيجاد الحلول الكافية للمشاكل الفنية التي تواجههم عبر نظام (بالكبورد).
• توفير دورات تدريبية كافية حول استخدام نظام (بالكبورد) وكيفية التعامل مع أدوات النظام ،وخاصة فيما يتعلق بإجراء االختبارات اإللكترونية
عبر النظام.
• عدم االقتصار على استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد) وقت األزمات ،واالستفادة من الخدمات اإللكترونية التي يوفرها النظام؛
تعزيزا للبيئة التعليمة ،ومواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة ،خاصة في ظل وجود اتجاهات إيجابية لدى الطلبة نحو النظام.
• االستفادة من املقياس الذي يتمتع بمؤشرات جيدة لصدق البناء ،ويمكن الوثوق به في الكشف عن اتجاهات الطلبة نحو استخدام نظام إدارة
التعلم اإللكتروني (بالكبورد) ،ومن ثم تعزيز مواطن القوة الستخدام النظام في التدريس الجامعي ،والعمل على تالفي مواطن الضعف في
استخدامه؛ وذلك من أجل تحقيق األهداف املنشودة من تطبيق نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد).
• إجراء دراسات عن اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة نحو استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد) في التدريس الجامعي.
• إجراء دراسات عن احتياجات أعضاء هيئة التدريس والطالب إلى التعليم والتعلم عبر نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد) والعمل على
توفيرها.
• إجراء املزيد من الدراسات حول استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني (بالكبورد) في التدريس الجامعي؛ للتأكد من فعاليته ،وتحديد معوقات
استخدام النظام.
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Abstract: The current research aimed to verify the Construct Validity of the Tabuk University Student Attitudes Scale
towards the use of the Blackboard E-learning management system in distance education and to reveal students
’attitudes toward employing the system during the Corona pandemic, using the descriptive and analytical approach by
building a trend scale consisting of (39) statements distributed on three dimensions: the trend towards the nature of
the Blackboard system in university teaching, the university professor’s use of the Blackboard system in university
teaching, the obstacles to using the Blackboard system in university teaching, where (430) students participated in it.
And a student from the University of Tabuk. And using the confirmatory factor analysis, which gives result in
acceptable indicators of the validity of the construction, the results also showed a positive trend among the members of
the research sample towards the nature of the system,And towards the university professor’s use of the system, and
the presence of obstacles in using the Blackboard system with a medium degree, in light of which the research
presented a set of recommendations, most notably the work on increase technical support for students, and finding
adequate solutions to the technical problems they face through the Blackboard system.

Keywords: Factorial Structure; Attitude Scale; Distance education; Blackboard.
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امللخص:
هدفت الدراسة التعرف على املعوقات التي تواجه دمج ااألطفال ذوي اإلعاقة في مدارس التعليم العام بدولة الكويت من وجهة نظر معلمي
ً
التربية الخاصة؛ والفروق بينهما وفقا ملتغيري جنس املعلم وخبرته التدريسية ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي .وتكونت العينة من ()180
ً
ً
معلما ومعلمة وتم استخدام استبانة من (إعداد الباحثة) ،ومكونة من  16فقرة تم التأكد من صدقها وثباتها .وأشارت النتائج النتائج أن النسبة
العامة ملعوقات دمج ااألطفال ذوي اإلعاقة في مدارس التعليم العام بلغت ( ،)%68.6وبمتوسط حسابي ( )3.34وقد كان من أبرز تلك املعوقات
غياب تفعيل التشريعات وتعديل األنظمة والقوانين التي تلزم املدارس العامة على تطبيق الدمج ،وبوزن نسبي ( ،)%87.8وبمستوى معوقات
مرتفع ،تاله معوق صرامة أساليب التقييم املتبع ،بوزن نسبي ( ،)%83.6وحصل معوق عدم مرونة املناهج على وزن نسبي ( ،)%79.6ومن
املعوقات التس حصلت على وزن نسبي منخفص ،معوق عدم وجود جهة مرجعية إلدارة الدمج إذ حصل على وزن نسبي ( )%49.4تاله معوق
أجواء السياسات املحلية غير داعمة للدمج ،وبوزن نسبي ( )%48.2وجاء في الرتبة األخيرة معوق عدم وجود حوافز مادية للمدارس التي تطبقه،
ً
وحصل على وزن نسبي ( .)%46.4وأظهرت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية للمعوقات تعزى ملتغير جنس املعلم وجاءت الفروق
لصالح اإلناث ،ووجود فروق ذات داللة احصائية وجاءت الفروق لصالح ذوي الخبرة التدريسية ( 5إلى  10سنوات) (االكثر من  15سنة).
الكلمات املفتاحية :اإلعاقة العقلية؛ دمج؛ الكويت؛ معلمي التربية الخاصة.

.1

املقدمة:

ً
لقد حظي ميدان التعليم الدامج بإهتمام بالغا في املجتمعات اإلنسانية ،بإعتباره مشروع وطني معقد يتطلب معلمين عامين ومربين خاصين،
وقادة ،وغيرهم من املوظفين املهنيين لكسر األنظمة واملعتقدات واإلتفاقيات السابقة التي تبرر العزل والفصل بل وتدعمه ،بإستحداث مجتمعات
مدرسية تنعم بالتنوع البشري بممارسات انسانية مبنية على أسس علمية تعززها قاعدة معرفية مناسبة ،تمدها بالبحوث واملمارسات التي تسهم في
ً
التطوير على جميع األصعدة .وفي حقيقة األمر هي السعي إلى إيصال ااألطفال ذوي اإلعاقة إلى بيئة أقرب لبيئتهم اليومية وأقل تقييدا بتداعيات الدمج
ً
املجتمعي الكامل التي لها األثر الواضح على حياتهم بالكامل ،أمال في تحقيق املشاركة االجتماعية لهم.
ومع ما أثاره مفهوم " الدمج" من نقاش سعى إلى إزالة التمييز بين التعليم العام والتعليم الخاص؛ بتحقيق تعليم يتناسب مع الجميع بغض النظر
ً
عن وجود اإلعاقة بتباين مستواها وأسوة بغير ذي اإلعاقة باإلنتقال من التعليم الخاص إلى التعليم العام في مقاعد دراسية في املدارس املحلية ،األمر
الذي يستدعي غربة للنظام التعليمي السائد بإعادة تنظيمه بما يكفل وصول ذوي اإلعاقة للندماج الكامل من تهيئة للمرافق والصفوف وموائمة املناهج
ً
ترسيخا للعدالة االجتماعية)Konza, 2008( .
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لذلك ،يجب الوقوف على املعوقات التي تحول دون دمج ااألطفال ذوي اإلعاقة في مدارس التعليم العام في دولة الكويت كما يراها معلمي التربية الخاصة؛
فذلك يمهد لتقديم اإلقتراحات املناسبة لهم لنصل للحظة التي نرى بها هذه الفئة بين طالبنا وفي كل مدارسنا قاطبة بل في سياقات املجتمع كلها لنراهم وقد
ً
تجاوزوا التحديات والعقبات التي تسلبهم ذلك الحق بأن يكونوا أفرادا منتيجين وفاعلين في مجتمعاتنا.
وبمتابعة الحديث حول تاريخ دمج الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية في مدارس التربية العام ،فعلى مدى الثالثة عقود املاضية شهدت سياسات
الواليات املتحدة بشأن تدريس الطلبة الذين يعتبروا مؤهلين للحصول على خدمات التعليم الخاص العديد من التغييرات ،وقد أصبحت هذه
السياسات تسير نحو الشمول بنحو متزايد ،فقد بدأ املجتمع في قبول األفراد ذوي اإلعاقة بشكل أكبر وهذا األمر جعل املدارس تبدأ في تغيير ممارساتها
ً
لتعكس هذه القيم الجديدة ،فحدوث هذه التغييرات يتطلب تحوال في تفكير املدراء واملعلمين والطالب وصناع السياسات ،وعلى وجه التحديد تلك
ً
الجوانب التي تتعلق بتوفير الخدمات التعليمية لألفراد ذوي اإلعاقة ،حيث يتطلب القانون أن يتم تعليم جميع الطلبة في بيئة أقل تقييدا إلى الحد
ً
األقص ى واملدى املناسب اعتمادا على القدرة على نجاح تنفيذ حاجات الطالب الفردية في البرنامج التعلمي املقدم له ،ونتيجة لذلك ،أصبح أكثر الطلبة
الذين يتلقون خدمات التعليم الخاص يتلقون التعليم في الفصول الدراسية في التعليم العام ،وهذا يتطلب أن يكون جميع املعلمين على استعداد
ً
ً
ً
أفضل للتدريس ويتطلب استعدادا كامال من الطلبة من ذوي اإلعاقة وغير ذوي اإلعاقة أيضا(Dawson & Scott, 2013) .
وعند اإلشارة للموضوعات التي يتضمنها تعليم الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية في الفصول العامة ،فلن يكون من املمكن وضع منهاج بديل لكل
ً
املوضوعات املختلفة وبكل مستوياتها وفقا للمستويات املختلفة للطلبة ذوي اإلعاقات العقلية والذين يشكلون مجموعة غير متجانسة من حيث
ً
الحاجات التعليمية ومستوى القدرات ،نظرا لذلك فإنه عند التخطيط لتعليم الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية ضمن املدارس العامة ،ينبغي القيام بذلك
في دقة وحذر ،بحيث يتحقيق التوازن في تلبية احتياجاتهم إضافة إلى حاجات زمالئهم اآلخرين داخل نفس الغرفة الصفية ،ويعتمد نجاح ذلك إلى حد
كبير على توافر الخبرة للمعلمين ،وقدرتهم على التنسيق وتقاسم املسؤوليات(Djk & Balakrishanan, 2012) .
وفي دراسة قام بها براون ونويك ) ،(Brown & Nowicki,2013عرضت بعض االستراتيجيات القائمة على األدلة لتعزيز دمج الطلبة من ذوي
االعاقات العقلية والتي تتضمن تكييف املنهاج ،تحليل املهام واألهداف الكبيرة إلى أهداف أصغر متسلسلة ،االستفادة من الوسائل البصرية لتوضيح
ً
املفاهيم واألفكار ،كما أكدت الدراسة على أن العديد من هذه االستراتيجيات مستخدمة عموما بشكل عاملي ومتفق عليها ألنها ذات أثر في تعزز التعليم
الجامع في املدارس العامة ،كما أكدت الدراسة على أن البيئات الدامجة لذوي اإلعاقات العقلية يجب أن تتصف باملرونة لتستوعب الفروق الفردية
والحاجات املختلفة للطلبة.
ً
وأشار دي جي و باالكريشنان ( ،)Djk & Balakrishanan,2012أنه بناءا على أهداف املنهاج املطروحة ،ستلبى احتياجات الطالب ذوي االعاقات
العقلية ،ومن هنا من الواجب معرفة ان هؤالء الطلبة ليس بالضرورة أن يتابعوا التعليم ليصلوا إلى التعليم العا لي ،لذلك فإن املناهج املوص ى بها لهم
ً
ً
يجب أن يراعي تزويدهم بتعليم يؤهلهم لحياة مستقلة قدر املستطاع في مجتمع قد ال يكون داعما الحتياجاتهم دائما ،وعليه فإنه ينبغي أن تكون
األهداف الفرعية التي تؤدي لتحقيق الهدف املنشود لهم يشتمل على الحماية والعناية من البيئة املحيطة بهم ،القدرة على توصيل احتياجاتهم وآرائهم
للغير ،والوعي بأنهم جزء من مجتمع كبير ،والقدرة على تمييز ما هو مالئم للتصرف باملجتمع ،والحاجة االساسية للعناية بالذات.
ً
كما ويعد (التنويع) ،أحد االستراتيجيات األكثر استخداما في تعليم الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية والذي يشير لتدريس املحتوى التعليمي بطريقة
مختلفة تبعا لالختالفات املوجودة بين املتعلمين ،وتؤكد هذه االستراتيجية على االعتراف باالختالف بين الطلبة في مختلف النواحي ،وهذا االختالف يحتم
على املعلم التخطيط لعملية التدريس وتنفيذها بما يراعي تلك االختالفات ،كما ويجب اإلشارة أن التنويع يمكن تطبيقه وفق تنويع االستراتيجيات التي
تتضمن (تنويع مدخل التدريس ،تنويع محتوى املنهج ،تنويع في طرق التقييم ،التنويع في تنظيم حجرة الصف ،تجميع الطلبة وتقسيمهم ضمن
مجموعات ،طريقة تفاعل املعلمين مع الطلبة( .عامر)2011 ،
كما إن إحدى االستراتيجيات التدريسية الفعالة التي تشجع الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية للوصول الى املنهاج هي التعليم التعاوني ،والذي يشير
ً
الى التعليم من من خالل مجموعة من الطلبة جنبا الى جنب بوجود مستويات مختلفة من الطلبة ضمن املجموعة الواحدة (AL-quraini & Gut,
).2012
وقد أشارت دراسة عامر ( )2011الى أن العالم العربي يواجه تحديات مختلفة تتمحور حول عدم امتالكه القوة الكافية لتحقيق التعليم للجميع،
ً
وهذا التحدي يتزايد جزئيا مع خروجه عن مضمون الدمج الشامل ،فاتجاهات البرامج ما قبل الخدمة وأثناء الخدمة التي تقدم للمعلمين تفتقر ملهارات
العمل مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في فصول الدمج.
ً
أما على الصعيد املحلي يعد مفهوم الدمج حديث نسبيا باملنطقة العربية والخليجية إذ أن التعليم الدامج يمارس ضمن نطاق املدارس الدولية
التابعة للقطاع الخاص في حين قد غيبت وكما يبدوا عن املدارس الحكومة العامة في الخليج مع بروز بعض الدوال الخليجية بتحقيقها نجاحات مرموقة
في التعليم الدامج كدولة قطر والبحرين ،أما البلدان العربية األخرى كمصر ولبنان فمازالت تخطوا خطواتها األولى نحو أنظمة تعليمية تحوي الجميع
لتظهر تكل الخطوات بصور تجارب منفصلة.)Weber, 2012( .
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معوقات دمج األفراد ذوي اإلعاقات العقلية:
هناك مجموعة من املشكالت التي تظهر في كثير من األحيان في عملية دمج ذوي االعاقات العقلية ،حيث أن من الصعب تلبية االحتياجات الفردية
لكل طالب ذو إعاقة عقلية في مدرسة عامة ،خاصة مع الطلبة ذوي اإلعاقة الشديدة ،إضافة إلى صعوبة التكيف مع البيئة املدرسية السائدة
والصعوبات الكبيرة في الحصول على التعليم الذي يحتاجون إليه(Djk & Balakrishnan, 2012( .
إن تأثير الدمج على اإلنجازات التعليمية للطالب ذوي االعاقات العقلية ،ما زال إلى حد قريب قيد البحث ،فهناك رأي أنه على الرغم من أنهم قد
ً
يستفيدون اجتماعيا من الدمج ،فإنهم قد يتعرضون لخطر تقديم التعليم األكاديمي غير متميز وفعال ،فقد تصبح الحاجة إلى تعليم عالي الجودة أمر
ً
هام في مواكبة ركوب عجالت التعليم الشامل السريعة ،حيث يشير األدب التربوي أن نسبة قليلة من الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية موجودة فعليا في
فصول التعليم العام ،رغم أن هناك افتراض كامل وراء دمجهم في التعليم العام وفق القوانين ،يعزى سبب ذلك إلى افتقارهم إلى املهارات االجتماعية مع
اآلخرين ،وضعف قدراتهم املتعلقة بالسلوك التكيفي (Georgiadi, Kalyva, Kourkoutas & Tsakiris , 2012).
ً
وفي هذا السياق ،ووفقا للمركز الوطني إلحصاءات التعليم في الواليات املتحدة األمريكية لعام  ،2011فأن ما نسبته حوالي ( )٪76.3من الطالب
ً
ذوي اإلعاقة يتلقون شکال من أشکال التعليم في الفصول الدراسية للتعليم العام ،ومع ارتفاع تلك النسبة فإن الطالب من ذوي اإلعاقات النمائية ومنها
ً
اإلعاقة العقلية يعتبروا أقل احتماال لتلقيهم تعليمهم في بيئات ذات دمج شامل تماما.)Dawson & Scott, 2013).
إذ أن دمج ذوي اإلعاقات العقلية ينطوي على العديد من العوائق من أبرزها تلك التي تتعلق بما يتطلبه الدمج الشامل من كوادر مؤهلة ومدربة
قادرة على تعليم الطلبة ورصد أهدافهم التعليمية ومستويات التقدم التي يحرزونها وغيرها من املهارات ،إضافة إلى الصعوبات املتعلقة بضرورة تعليم
األطفال ذوي اإلعاقات العقلية املهارات اليومية واملساعدة الذاتية ،وهذا ليس بالسهل على املعلمين القيام به داخل الفصل العادي ،ملا يتطلبه عملهم
من تركيز داخل الفصل على التعليم االكاديمي حيث قلة الوقت املتاح ملثل تلك املهارات الجانبية التي يحتاجها الطلبة ،كما ويتطلب الدمج وقت كبير
ً
وإضافيا حتى يحقق الطلبة ذوي اإلعاقة األهداف التعليمية املتوقعة منهم مقارنة بأقرانهم العاديين في نفس الفصل ،كما ويتطلب الدمج دعم اصحاب
ً
ً
القرار والسياسات في الدول التي تتبنى الدمج وتعتبره مطلبا أساسيا ألفرادها ،حيث أنه يحتاج إلى سياسات وتشريعات تؤكد قيامه ومتابعة تطبيقه على
أرض الواقع ،إلضافة إلى ما يحتاجه من تمويل مادي ومصادر تمويل وميزانية مستمرة )، (Georgiadi, Kalyva, Kourkoutas & Tsakiris, 2012
وعلى الرغم من البحوث التي تشير إلى اآلثار اإليجابية للدمج ،والسياسة االتحادية والتشريعية في معظم دول العالم والتي تعزز فكرة الوصول إليها
مناهج التعليم العام للطالب ذوي اإلعاقات العقلية ،إال أنه ال يزال هناك جدل في الفكرة املحيطة بتعليم الطلبة ذوي اإلعاقات العقلية في الفصول
الدراسية العامة ،فقد وجد الباحثون أن املعلمين ال يعتقدون أن تدريس الطالب ذوي اإلعاقات العقلية هي مسؤوليتهم ،كما يشعرون بأنهم غير
مستعدين لتدريسهم فهم يشعرون أنهم ليسوا طالبهم وبالتالي فإنهم ال يتحملون مسؤوليتهم ومسؤولية تعليمهم)Dawson & Scott, 2013) .
ً ً
كما يمثل القبول االجتماعي معيقا بارزا لدى تلك الفئة ،حيث يشكل تحد كبير لدمجهم بشكل ميسر ،فهم عرضة أكثر من غيرهم من ذوي
اإلعاقات األخرى لالستبعاد االجتما عي واملواقف السلبية والتحيز املسبق ضدهم ،حيث أن عدم االهتمام املجتمعي وقلة الوعي ،واألحكام املسبقة عن
دمجهم تعد عقبة أمام تنفيذ الدمج لهم وأخذ فرصتهم الحقيقة فيه(Djk & Balakrishnan, 2012) .
وقد كشفت دراسة ديليك ترامونتانو وكيت ) (Deluce, Tramontano & Kett, 2014عن معوقات الدمج الشامل لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية
في املرحلة االبتدائية في زمبابوي والوقوف على األسباب التي تدفع ااألطفال ذوي اإلعاقة إلى التسرب من املدارس الدامجة ،وقد تكونت عينة الدراسة من
ً
( )183معلما و( )186من مقدمي الرعاية وأباء ااألطفال ذوي اإلعاقة ،وأظهرت النتائج أن هناك جملة من املعوقات التي حالت دون استمرار مشروع
الدمج الشامل لتقتصر على ثالث سنوات فقط ،إذ أوضح املعلمون أن نقص التدريب املقدم للمعلمين والالزم لتطوير املهارات للتعامل مع ااألطفال
ً
ذوي اإلعاقة وغياب املعلم املساعد في الصف الدراس ي ،وعدم توفر التكنولوجيا املساعدة عالوة على ضعف املوارد املالية حال دون نجاح األمر .ومن
جهة أخرى أبدى مقدمو الرعاية واآلباء من أفراد العينة بأن التكاليف املالية وعدم توفر وسائل النقل أحد املعوقات الدافعة للتسرب من املدارس
الدامجة .واظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في اآلراء املقدمة تعزى ملتغير الجنس.
وفي دراسة حسنين ( )2015التي هدفت الى الكشف عن معوقات تحقيق أهداف دمج التالميذ ذوي اإلعاقة العقلية في املدارس العادية من وجهة
نظر معلميهم في مدينة الرياض وفي ضوء بعض املتغيرات( :جنس املعلم ،املرحلة التدريسية) ،مستخدمة استبانة من إعداد الباحثة طور لتحقيق هذه
ً
ً
الغاية وطبق على ( )110معلما بواقع ( 70معلما ،و 40معلمة) .واشارت نتائجها الى ان :املعوقات املرتبطة باإلدارة املدرسية في املرتبة األولى تلتها املعوقات
الي ترتبط بالفرد ذي اإلعاقة العقلية وأسرته ،لتأتي في املرتبة األخيرة املعوقات املجتمعية ،وأظهرت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين
متوسطي درجات "املعوقات املرتبط باإلدارة املدرسية" واملعوقات املرتبطة باملجتمع" تعزى لجنس املعلم ولصالح املعلمات ،كما أشارت النتائج إلى عدم
وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات املعلمين على االستبانة تعزى ملتغير املرحلة التدريسية للمعلم.
وقامت الرفاعي ( )2018بدراسة هدفت إلى تحديد معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة العقلية في املدارس الدامجة الواقعة في مدينة دمشق وذلك من
ً
وجهة نظر معليمهم ،وشملت الدراسة ( )80معلما وتم استخدام مقياس (اعداد الباحثة) شمل على ( )79فقرة لجمع البيانات .وكشفت النتائج أن معوقات
ً
املناهج الدراسية واملقررات أتت أوال ،يليها في املرتببة الثانية للمعوقات املرتبطة بالتالميذ ،وفي املرتبة الثالثة تأتي املعوقات املرتبطة بطرائق التدريس والتقنيات
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التعليمية والبيئة الصفية ،ومن ثم املعوقات املتعلقة بمعلم الصف وبعدها املعوقات املتعلقة باملجتمع ،لتأتي باملرتبة السادسة املعوقات املرتبطة بالتشخيص
ثم تلك املعوقات التي تتعلق بأولياء أمور التالميذ لتحتل املعوقات التي تتعلق بغرف املصادر في تلك املدارس املرتبة األخيرة .مما يؤكد على رصد تلك املعوقات
املرتبطة باملناهج وواتجاهات مقدميها من معلمين وطرائق التدريس املتعبة لتعليم التالميذ وتوفير التشخيص املالئم لتقديم الحلول املناسبة.
وقام أبو خيران وآخرون ( )2019في محافظة بيت لحم بدراسة هدفت إلى الكشف عن التحديات التي تعيق دمج ااألطفال ذوي اإلعاقة في الصفوف
العادية ،من وجهة نظر املعلمين ،وفق متغيرات (الجنس ،واملؤهل العلمي ،والخبرة التدريسية ،ونوع اعاقة التالميذ وغيرها من املتغيرات ،وتكونت عينة الدراسة
ً
ً
ً
من ( )340معلما ومعلمة للصفوف العامة الدامجة لذوي اإلعاقة ،واستخدم الباحثون استبانة تم تطويرها لتحقيق غايات الدراسة مستخدمين منهجا وصفيا
لتأتي النتائج موضحة الصعوبات التي تعلقت بالطلبة ذوي اإلعاقة واملعلمين وأولياء األمور واإلدارة املدرسية ،وبيئة العمل املدرسية ،ومناهجها ،إضافة ًإلى
ً
اإلدارة الصفية واألنشطة الصفية واألساليب التعليمية واالتجاهات السائدة .منادية بضرورة دعم الدمج عبر تذييل الصعوبات التي تواجهه بتقديم تدريب
ً
ً
للمعلمين قبل الخدمة وأثنائها ،وتحقيق الشراكة بين القطاعات املختلفة محليا من جهة وبين معلمي التربية الخاصة والعامة من جهة أخرى ضمانا لتحقيق
الغايات املرجوة.
ً
وسعيا الى تعرف الصعوبات التي تواجة الهيئة التعليمية واإلدارية في املدارس الدامجة في مدينة الرياض من وجهة نظر املشرفين التربويين ،ومدراء
املدارس ،والطاقم االداري ،ومعلمات التربية الخاصة قام االصقه ) (2019بدراسة تقيس الصعوبات املتعلقة باملعلمات والصعوبات املتعلمة
ً
بالطالبات ،والصعوبات املتعلقة باملباني املدرسية والصعوبات املتعلقة باملجتمع املدرس ي ،إضافة إلى املقترحات التي تسهم في الحد من تلك الصعوبات
التي تعيق دمج ذوي اإلعاقة في املدارس العادية .وتكونت العينة من ( )60فرد ،منهم ( )3مشرفين تربويين و( )3مدراس و( )11من الطاقم االداري و()43
معلمة تربية خاصة .وأشارت النتائج إلى وجود العديد من الصعوبات التي تتمثل بصعوبات متعلقة باملتعلمات ،كقلة عددهن في املدارس العادية،
واتجاهات الطالبات السلبية نحو ذوي اإلعاقة ،وعدم تهيئة املباني املدرسية وعدم توفر الوسائل التعليمية الالزمة لذوي اإلعاقة.
ً
وفي املقابل أجرى مزيان ونبيل وفاتح ( )2019دراسة هدفت إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه الدمج األكاديمي لذوي اإلعاقة ،وأكثر فئات
ً
ً
ً
ً
تعرضا لها؛ مستخدمين ً
منهجا وصفيا تحليال على عينة تكونت من ( )80اداريا ومعلما لذوي اإلعاقة في والية بويرة بالجزائر .وقد أشارت النتائج
اإلعاقة
ً
إلى وجود صعوبات تتعلق في البيئة املدرسية ،وعدم مالئمة املناهج التدريسية وتطبيقها والوسائل املادية املتاحة للطلبة ذوي اإلعاقة ،عالوة على قلة
أدوات التقييم لذوي اإلعاقة التي تعيق عملية تقديم االختبارات التحصيلية لهمً ،
وبناء على ذلك أوص ى الباحثون إلى أهمية سن القوانين والتشريعات
الداعمة للدمج والعمل على تهيئة كل من العاميلن مع ذوي اإلعاقة واألطفال من غير ذوي اإلعاقة ،ونوه الباحثون إلى ضرورة التدرج في تطبيق الدمج
ً
ً
التعليمي بدءا من مرحلة رياض ااألطفال وصوال إلى املراحل التعليمية العليا.
وللتعرف على مستوى الصعوبات التي تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في املدارس الحكومية في مدينة الخليل في فلسطين من وجهة نظر معلميهم
ً
في املدارس العامة؛ أجريت دراسة على عينة قوامها ( )100معلما ومعلمة بواقع ( )48معلمة و( )52معلم ،وتم استخدام استبانة ،طبقت على عينة
الدراسة ،وأشارت النتائج إلى أن مستوى الصعوبات التي تواجه دمج ذوي اإلعاقة اتت بمستوى عال وأنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تلك
الصعوبات من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغير الجنس واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة التدريسية ،في حين اظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
ً
احصائية في الصعوبات ذاتها وفقا للمرحلة الدراسية لتأتي لصالح معلمي املرحلة األساسية؛ مما يجعل الصعوبات اكثر شدة في تلك املرحلة ،وأوصت
باألخذ بدعم التعليم الدامج عبر اجراءات تؤخذ على صعيد الدولة بتوفير كافة التسهيالت املادية واملعنوية والتأهيلية الالزمة( .مصري وعجوة)2020 ،
وبمراجعة األدب املرتبط بموضوع الدراسة التي حظيت بإهتمام العديد من الباحثين في الدمج واملطالبين بتحقيقه ،إذ لوحظ تشابه الدراسة الحالية مع
غالبية الدراسات في أهدافها؛ فهي تهدف كسابقاتها إلى البحث في تحديد املعوقات التي تحول دون دمج تعليمي لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في املدارس
العامة .في حين تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث مكان الدراسة وبعض متغيراتها .وقد تم االستناد على تلك الدراسات في عرض
النتائج ومناقشتها.
 .1.1مشكلة الدراسة وأسئلتها:
اإلعاقة العقلية إحدى اإلعاقات التي عرفت على مر العصور بتاريخها الطويل املكتظ بأحداث وقرارات مجتمعية وقوانين دولية وتغيير في
ً
ً
املسميات ،وممارسات ،واتجاهات عديدة ،تناولت ما بين الرفض إلى التقبل؛ وتراوحت بين انتهاك للحقوق واهمال تارة وإلى توعية ورعاية تارة أخرى،
ً
وصوال بذلك إلى الوقت الذي أصبح به التعليم والتربية أحد حقوقهم األساسية .وأفاد هاريس ) Harris (2016بأن نسبة اإلعاقة العقلية تتراوح بين (٪1
و  ، )٪3على مستوى العالم بمعدل انتشار مرتفع إلى حد ما.
ً ً
فأخذت دولة الكويت إلى توفير حياة كريمة لرعاياها ،وأولت اهتماما كبيرا بفئات التربية الخاصة والتي تعد اإلعاقة العقلية أحد فئاتها ،وتوجت
ً
ً
ً
رعايتها لهم على توفير خدمات تعليمية وتدريبا عالجيا ،وبالرغم مما يبذل لهم من جهود فإنه ينظر إلى تلك الجهود املبذولة وتحديدا ما يبذل في دمج ذوي
االعاقات العقلية في الكويت ال يصل إلى مستوى الطموح بواقع يميل إلى استثناء األطفال ذوي اإلعاقة عن أقرانهم بحجة الرعاية واالهتمام في مدارس
التابعة للتربية الخاصة دون تحقيق أحد الفضائل الجيدة بحقهم أال وهي الدمج ؛ من خالل الخبرة العملية اللباحثة أثناء عملها في مدارس التعليم العام
408

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،10العدد ،2021 - 2ص417- 405 :

معوقات دمج األطفال ذوي اإلعاقة العقلية في مدارس التعليم العام بدولة الكويت من وجهة نظر ّ
معلمي التربية الخاصة

ساره مبارك

فقد كانت غالبية املدارس تركز على تقديم تعليم لألطفال من غير ذي االعاقة بل وقد يحال من قد يالحظ عليه ظهور أي أخر نمائي بعد تطبيق كافة
ً
االجراءات الالزمة من تقييم من قبل املختصين ليم احالته إلى مدارس التربية الخاصة؛ لذا جاءت فكرة هذه الدراسة ،ليقدم محتوى مبنيا على األسس
العلمية ويصف بشكل حاسم املعوقات التي تحول دون تطبيق الدمج التعلمي لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية .باإلضافة إلى إبراز الحاجة إلى إجراء دراسة
للتعرف على املعوقات التي تحول دون دمج ااألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في املدارس العامة في دولة الكويت ومن وجهة نظر معلمي التربية الخاصة.
 .2.1أسئلة الدراسة:
 .1ما معوقات دمج األطفال ذوي اإلعاقة العقلية في مدارس التعليم العام بدولة الكويت من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة احصائية ( )α ≤ 0.05في معوقات دمج األطفال ذوي اإلعاقة العقلية في مدارس التعليم العام بدولة الكويت من وجهة
نظر معلمي التربية الخاصة تعزى ملتغير (جنس املعلم ،خبرته التدريسية)؟
 .3.1أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
 .1تطوير أداة للكشف عن معوقات تطبيق الدمج التعليمي لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في املدارس العامة.
 .2التعرف على التحديات التي تحول دون تطبيق الدمج لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في املدارس العامة في دولة الكويت.
 .4.1أهمية الدراسة:
أهمية الدراسة تنبع من املوضوع الذي عرضته ،وهو التعرف على املعوقات التي تحول دون دمج األطفال ذوي اإلعاقة العقلية في مدارس التعليم
العام في دولة الكويت من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة.
• األهمية النظرية:
ً
ً
 .1من املمكن أن تثري هذه الدراسة املكتبة العربية والكويتية ،بمحتوى يصف املعوقات التي تحول دون دمج ااألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في
املدارس العامة في دولة الكويت من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة.
 .2من املتوقع أن تسهم هذه الدراسة في توفير املعارف واملعلومات حول الدمج التعليمي بمعوقاته مما يمهد إليجاد الحلول لتخطيها.
• األهمية التطبيقية:
 .1قد تسهم في رفع الدافعية املهنية ملعلمي األطفال ذوي اإلعاقة من خالل حثهم على زيادة كفاءتهم األدائية في العمل مع الطلبة.
 .2قد توفر الدراسة أداة للتعرف على معوقات تطبيق الدمج التعليمي في املدارس العامة ،مما قد يدفع املمارسين واملسؤولين إلى إتخاذ القرارات
ً
املناسبة حول سن اإلجراءات املطلوبة لتذييل املعوقات تسهيال للدمج.
 .3تقديم التوصيات للجهات املختصة إلعادة النظر في برامج إعداد معلمي التعليم العام قبل الخدمة لتضم برامج التربية الخاصة في الجامعات
بكلياتها.
 .5.1حدود الدراسة ومحدداتها:
تمثلت حدود هذه الدراسة فيما يلي:
• الحدود البشرية :وهي عينة من معلمي مدارس التربية الخاصة في الكويت( :مدرسة التربية الفكرية للبنات ،مدرسة التربية الفكرية للبنين).
• الحدود املكانية :أجريت هذه الدراسة في محافظة (حولي) بمدرسة التربية الفكرية-بنين ،ومدرسة التربية الفكرية -بنات.
• الحدود الزمانية :أجريت الدراسة خالل شهر اكتوبر من العام 2021\2020م.
محددات الدراسة:
ً
تتحدد نتائج هذه الدراسة وتعمم نتائجها وفقا ملا يلي :خصائص األداة املستخدمة فيها؛ والتي تم تطويرها لتحقيق أهداف الدراسة ،وبما امتازت
به من خصائص سيكومترية مقبولة ،باالضافة إلى جدية املطبق في االستجابة بدقة وموضعية ،وكما تم تحديد عينة الدراسة ،إذ باإلمكان تعميم النتائج
ضمن املجتمع الذي تم اختيار العينة منه.
 .6.1مصطلحات الدراسة وتعريفها اإلجرائي:
• الدمج التعليمي  :inclusive educationنهج تعليمي قائم على استجابة املعلمين للتنوع واإلختالفات بين األفراد وقبوله وتجنب التهميش ورفضه
عند التعامل مع املتعلمين بما يحملونه من تبيان بينهم.)Florian& spratt,2013(.
• اإلعاقة العقلية ( :Intellectual Disability (IDبأنها إعاقة تتصف بوجود قصور واضح في األداء الوظيفي العقلي ،والسلوك التكيفي؛ اللذين
يمثلهما القصور في املهارات املفاهيمية ،واالجتماعية ،والتكيفية العملية ،ويظهر هذا القصور قبل سن الثامنة عشرة وفق تعريف الجمعية
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األمريكية للعاقات العقلية والنمائية .( Schalock et al, American Association on Intellectual and Development Disabilities AAIDD
ًّ
ًّ
إجرائيا األطفال ذوو اإلعاقة العقلية في هذه الدراسة بأنهم األطفال املشخصون
رسميا باإلعاقة العقلية بدرجة بسيطة؛
) 2010, 2010ويعرف
وفق نتائج اختبارات الذكاء ومقاييس السلوك التكيفي ،والذي يتراوح معامل ذكائهم بين ( )70-55درجة على مقياس وكسلر للذكاء ،دون وجود
إعاقات أخرى مصاحبة ،وامللتحقون بمدارس التربية الخاصة في دولة الكويت.
• معلمي التربية الخاصة :هم املعلمون حملة درجة البكالوريوس أو الدبلوم بتخصص التربية الخاصة واملؤهلين لتعليم ورعاية ااألطفال ذوي
اإلعاقة في املد ارس العامة والخاصة.
.2

الطريقة واإلجراءات:

 .1.2منهجية الدراسة:
ً
ً
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي ،والذي يعد منهجا مناسبا لتحقيق أهداف الدراسة الحالية.
 .2.2مجتمع الدراسة:
ً
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ااألطفال ذوي اإلعاقة العقلية البالغ عددهم ( )220معلما ،امللتحقين في إحدى املدرستين التاليتين:
ً
ًّ
عشوائيا لتبلغ ( )30معلما ،ومن
مدرسة التربية الفكرية  -بنين ،ومدرسة التربية الفكرية-بنات في دولة الكويت؛ واختيرت عينة الدراسة االستطالعية
ً
ً
ًّ
عشوائيا لتبلغ ( )180معلما ،بواقع ( )92معلما لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية ،و()88
خارج عينة الدراسة الفعلية؛ كما اختيرت عينة الدراسة الفعلية
معلمة لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية وجدول ( )1يبين ذلك.
جدول ( :)1توزيع عينة الدراسة على متغيرات الدراسة
املتغير

مستويات املتغير

العدد

النسبة املئوية %

الجنس

ذكر
انثى

92

51.1

88

48.9

الخبرة التدريسية

من  5إلى  10سنوات

38

21.1

من  10إلى  15سنة
أكثر من  15سنة

106

58.9

36

20.0

املجموع

180

100.0

 .3.2أداة الدراسة:
تم استخدام استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة حول بمعوقات الدمج التعليمي لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في املدارس العامة في دولة
الكويت ،وقد تم بناء االستبانة بعد االطالع على األدب والدراسات املتعلقة باملوضوع وغيرها مثل (أبو خيران ودومينجو وبيرثDjk & ( ،)2018 ،
ً
استنادا على مفهوم الدمج التعليمي؛ وتمت
( ،)Balakrishanan ,2012الرفاعي ،)Deluce, Tramontano & Kett, 2014( ،)2018 ،وتم تطويرها
صياغة فقراتها ،فتكونت بصورتها األولية من ( )18فقرة .وتم عرض االستبانة بصورتها األولية على عدد من املحكمين ذوي االختصاص بالتربية الخاصة
واالدارة املدرسية والقياس والتقويم ،كما تم التحقق من الخصائص السيكومترية (الصدق والثبات) لألداة بتطبيقها على عينة استطالعية تضم ()30
ً
معلما ومعلمة الألطفال ذوي اإلعاقة العقلية من خارج أفراد عينة الدراسة .لتظهر بالوصف التالي:
 .4.2الخصائص السيكومترية (الصدق والثبات) ألداة الدراسة:
• صدق األداة:
تم استخراج صدق املقياس؛ وذلك عن طريق صدق املحكمين ،وصدق االتساق الداخلي ،وصدق التكوين الفرض ي كالتالي:
أ .صدق املحكمين :تم عرض االستبانة بصورتها األولية على عدد من املحكمين ذوي االختصاص بالتربية الخاصة واالدارة املدرسية والقياس
والتقويم ،إذ بلغ عددهم تسعة؛ وتم إجراء التعديالت املناسبة واالحتفاظ بالفقرات التي حققت نسبة اتفاق ( )%80من حيث مضمون الفقرة،
سالمة صياغتها ،ومدى مناسبتها للعينة .اذ أفاد املحكمون بضرورة تعديل صياغة بعض الفقرات باستبدال بعض املفردات لتتناسب مع هدف
االستبانة ومحتواها ،على سبيل املثال ال الحصر :تم تعديل صياغة فقرة (" )1عدم كفاءة املعلمين تعود إلفتقارهم الى التدريب املناسب للتعامل
مع ذوي اإلعاقة" لتصبح "املعلمون يفتقرون إلى التدريب املناسب الالزم للتعامل مع ااألطفال ذوي اإلعاقة" حتى يتضح املعنى املقصود منها.
ب .صدق البناء :للتحقق من صدق بناء االستبانة تم استخراج معامل ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية للمقياس ،حيث تم حذف فقرتين ()17 ، 8
كما هو موضح في الجدول( :)2وهما الفقرة ( )8والتي تنص على "عدم وجود كوادر مؤهلة للعمل معهم في املدارس العامة" اذ بلغت ارتباطها
بالدرجة الكلية ) (.060والفقرة ( )17التي تنص على "غياب التنسيق بين الجهات املتخصصة بالتشخيص ووزارة التربية والتعليم وإدارة التربية
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الخاصة" وبلغت درجة ارباطها بالدرجة الكلية ().111؛ وذلك الرتباطهما الضعيف في االستبانة ،لتضم االستبانه بصورتها النهاية ( )16فقرة.
وجدول ( )2يبين معامالت االرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية بعد حذف الفقرات الضعيفة.
جدول ( :)2معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية الستبانة املعوقات التي تحول دون دمج ااألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في املدارس العامة من وجهة نظر معلمي
التربية الخاصة
نص الفقرة

رقم
الفقرة

االرتباط مع
الدرجة الكلية

1

املعلمين يفتقرون إلى التدريب املناسب الالزم للتعامل مع ااألطفال ذوي اإلعاقة العقلية.
أجواء السياسات املحلية أو الوطنية غير داعمة لدمج ااألطفال ذوي اإلعاقة العقلية

*.453

3

املعتقدات السلبية التي يحملها أولياء امور ااألطفال ذوي اإلعاقة العقلية تحول دون تطبيق الدمج التعليمي.

**.921

4

عدم تهيئة املباني املدرسية الستقبال ذوي االعاقات العقلية باحتياجاتهم املختلفة
غياب التعاون بين املدارس العامة والخاصة يعيق دمج ااألطفال ذوي اإلعاقة العقلية.

**.865
**.536

6

عدم وجود رؤية واضحة قائمة على املساواة وقبول الجميع في التعليم العام.

*.435

7

غياب الشراكة في التخطيط ووضع استراتيجيات الدمج بين األهالي واملؤسسات التعليمية.

*.437

8

عدم وجود كوادر مؤهلة للعمل معهم في املدارس العامة

.060

9

االتجاهات السلبية ملعلمي التربية العامة نحو الدمج تحول دون تطبيقه.

*.396

10

عدم وجود تمويل وحوافز مادية للمدارس العامة التي تطبق الدمج.

*.444

11

عدم مرونة املناهج لتتناسب مع التباين النمائي بين املتعلمين.

*.407

12

صرامة أساليب التقييم املتبعة في املدارس العامة.

**.469

13

محدودية مصادر التعليم املتاحة
دون
يحول
تقبله للدمج.
كبر حجم العبء التدريس ي ملعلم التربية العامة

*.438
**.538

15

البيئة الصفية غير مناسبة الستيعاب فئات مختلفة متبانية القدرات من املتعلمين.

**.474

16

غياب تفعيل التشريعات وتعديل األنظمة والقوانين التي تلزم املدارس العامة على تطبيق الدمج.
غياب التنسيق بين الجهات املتخصصة بالتشخيص ووزارة التربية والتعليم وإدارة التربية الخاصة.

**.713

2

5

14

17

18
عدم وجود جهة مرجعية يمكن من خاللها ادارة وتنسيق عملية الدمج بوضع معايير تطبيقه دقيقة لكل فئة من فئات
اإلعاقة .
مستوى ** 0.05دال إحصائيا عند مستوى 0.01
*دال إحصائيا عند

**.842

.111
**.748

يبين الجدول ( )2أن معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية ألداة الدراسة تراوحت بين ( 0.396و )0.921وهي قيم مناسبة وتدل على صدق
البناء ألداة الدراسة املتعلقة بمعوقات دمج ااألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في املدارس العامة من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة.
• ثبات األداة:
للتحقق من ثبات أداة الدراسة تم استخراج معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة (كرونباخ ألفا) ،وبلغ معامل الثبات
املستخرج بطريقة االتساق الداخلي ( )0.868وهي قيمة مرتفعة وتدل على ثبات األداة.
• طريقة تطبيق األداة وتصحيحها:
أوال :طريقة التطبيق :يتم تطبيق األداة عبر استجابات املعلمين على فقرات االستبانة ،بإختيار االستجابة املعبرة عن الفقرات التي تمثل التحديات التي
تحول دون تطبيق الدمج التعليمي في املدارس العامة الألطفال ذوي اإلعاقة العقلية من وجهة نظرهم .حيث يتم وضع عالمة ( )xأسفل العبارة املناسبة
لكل فقرة.
ً
ً
ً
ً
ً
ثانيا :طريقة التصحيح :يتم حساب درجات فقرات االستبانة على التدريج الخماس ي (دائما( ،)5 :غالبا( ،)4:أحيانا( ،)3:نادرا( ،)2 :أبدا ،)1:واعتمد
ً
املعيار التالي للحكم على املتوسطات (القيمة العليا -القيمة الدنيا) مقسوما على عدد املستويات (( ،1.33 = )3/ )1-5ليكون املستوى :املنخفض من (- 1
 ،(2.33واملتوسط من ( ،)3.66 - 2.34واملرتفع من (.)5 -3.67
 .4.3املعالجات اإلحصائية:
ً
تم ترميز وإدخال البيانات باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( Statistical Package for social sciences)SPSSومعالجتها إحصائيا
عبر استخدام املعالجات اإلحصائية اآلتية:
 .1للجابة عن سؤال الدراسة األول ،تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية؛ للتعرف على معوقات دمج األطفال ذوي اإلعاقة العقلية
في مدارس التعليم العام بدولة الكويت من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة.
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للجابة عن سؤال الدراسة الثاني ،تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وإجراء اختبار تحليل التباين الثنائي واختبار شافيه
للمقارنات البعدية؛ للتحقق من وجود فروق ذات داللة احصائية في معوقات دمج األطفال ذوي اإلعاقة العقلية في مدارس التعليم العام بدولة
الكويت من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة تعزى ملتغير (جنس املعلم ،خبرته التدريسية).

نتائج الدراسة ومناقشتها

ّ
معلمي
 .1.3اإلجابة عن السؤال األول ونصه "ما معوقات دمج األطفال ذوي اإلعاقة العقلية في مدارس التعليم العام بدولة الكويت من وجهة نظر
التربية الخاصة؟"
للجابة عن السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ومستوى املعوقات التي تحول دون دمج ااألطفال ذوي اإلعاقة
العقلية في املدارس العامة في دولة الكويت من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة ،وجدول ( )3يبين تلك النتائج.
جدول ( :)3املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ومستوى املهوقات التي تحول دون دمج ااألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في مدارس التعليم العام في دولة الكويت من
وجهة نظر معلمي التربية الخاصة مرتبة تنازليا
الرتبة

الرقم

الفقرات

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الوزن النسبي

1

15

2

11

4.18

.916

%83.6

3

10

3.98

.939

%79.6

مرتفع
مرتفع

4

1

3.97

.912

%79.4

مرتفع

5

13

3.96

.936

%79.2

مرتفع

6

14

3.92

.811

%78.4

مرتفع

7

7

3.71

.689

%74.2

مرتفع

8

8

3.62

.853

%72.4

متوسط

9

5

3.46

.929

%69.2

متوسط

10

4

غياب تفعيل التشريعات وتعديل األنظمة والقوانين التي
تلزم املدارس العامة على تطبيق الدمج.
صرامة أساليب التقييم املتبعة في املدارس العامة.
عدم مرونة املناهج لتتناسب مع التباين النمائي بين
املتعلمين.
املعلمون يفتقرون إلى التدريب املناسب الالزم للتعامل مع
ااألطفال ذوي اإلعاقة العقلية.
العبء التدريس ي الكبير ملعلم التربية العامة يحول دون
تقبله للدمج.
البيئة الصفية غير مناسبة الستيعاب فئات مختلفة
متبانية القدرات من املتعلمين.
غياب الشراكة في التخطيط ووضع استراتيجيات الدمج
بين األهالي واملؤسسات التعليمية.
االتجاهات السلبية ملعلمي التربية العامة نحو الدمج
تحول دون تطبيقه.
غياب التعاون بين املدارس العامة والخاصة يعيق دمج
ااألطفال ذوي اإلعاقة العقلية.
عدم تهيئة املباني املدرسية الستقبال ذوي االعاقات
العقلية مع احتياجاتهم املختلفة
املعتقدات السلبية التي يحملها أولياء امور ااألطفال ذوي
اإلعاقة العقلية تحول دون تطبيق الدمج التعليمي.
عدم وجود رؤية واضحة قائمة على املساواة وقبول
الجميع في التعليم العام.
محدودية مصادر التعليم املتاحة
عدم وجود جهة مرجعية يمكن من خاللها ادارة وتنسيق
عملية الدمج بوضع معايير تطبيقية دقيقة لكل فئة من
فئات اإلعاقة.
أجواء السياسات املحلية أو الوطنية غير داعمة لدمج
ااألطفال ذوي اإلعاقة العقلية
عدم وجود تمويل وحوافز مادية للمدارس العامة التي
تطبق الدمج.
املتوسط الكلي

4.39

.751

%87.8

مستوى
املعوق
مرتفع

3.42

1.062

%68.4

متوسط

3.10

1.434

%62.0

متوسط

3.07

.863

%61.4

متوسط

2.91

.899

%58.2

2.47

1.085

%49.4

متوسط
متوسط

2.41

.667

%48.2

متوسط

2.32

.796

%46.4

منخفض

%68.6

متوسط

11

3

12

6

13

12

14

16

15

2

16

9

3.43

.292

يبين جدول ( )3أن املتوسط الكلي ملستوى املعوقات التي تحول دون دمج ااألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في مدارس التعليم العام في دولة الكويت
من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة بلغ ( )3.34وبمستوى متوسط ،في حين تراوحت املتوسطات الحسابية للفقرات بين ( 2.32و  ،)4.39حيث جاء في
الفقرة (غياب تفعيل التشريعات وتعديل األنظمة والقوانين التي تلزم املدارس العامة على تطبيق الدمج) بالرتبة األولى وبأعلى متوسط حسابي ()4.36
وبمستوى معوقات مرتفع ،تاله الفقرة (صرامة أساليب التقييم املتبعة في املدارس العامة) .بمتوسط حسابي ( )4.18وبمستوى معوقات مرتفع ،ثم
الفقرة (عدم مرونة املناهج لتتناسب مع التباين النمائي بين املتعلمين) بمتوسط حسابي ( )3.89وبمستوى معوقات مرتفع ,في حين جاءت الفقرات
412

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،10العدد ،2021 - 2ص417- 405 :

معوقات دمج األطفال ذوي اإلعاقة العقلية في مدارس التعليم العام بدولة الكويت من وجهة نظر ّ
معلمي التربية الخاصة

ساره مبارك

بالرتبة االخيرة كالتالي الفقرة (عدم وجود جهة مرجعية يمكن من خاللها ادارة وتنسيق عملية الدمج بوضع معايير تطبيقية دقيقة لكل فئة من فئات
اإلعاقة) بمتوسط حسابي ( )2.47وبمستوى معوقات متوسط ،ثم الفقرة (أجواء السياسات املحلية أو الوطنية غير داعمة لدمج ااألطفال ذوي اإلعاقة
العقلية) بمتوسط حسابي ( )2.41وبمستوى معوقات متوسط ،في حين جاءت الفقرة (عدم وجود تمويل وحوافز مادية للمدارس العامة التي تطبق
الدمج) بالترتبة االخيرة بأقل متوسط حسابي (  )2.32وبمستوى معوقات منخفض.
ً
استنادا على ما أظهرته مجموعة من الدراسات التي تفيد بأن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه دمج ذوي اإلعاقة
وهذا يمكن تفسيره
ً
ً
العقلية متمثلة بصعوبات مرتبطة بغياب تفعيل التشريعات بالرتبة االولى مؤكد على أن التشريع اليعد ضمان لنيل الحقوق إنما يقتض ي األمر تطبيقا
على أرض الواقع ومتابعتها عبر الجهات املختصة ،وان ساليب التقييم املستخدمة واملناهج املقدمة تحد من الدمج لعدم مرونتها ،فاملعلم مقيد بتطبيق
املحتوى العلمي وفق األساليب التقييمية املحددة مما يؤكد على اهمية اتباع التعليم املتمايز ،الذي يدعو إلى موائمة املناهج بأساليب التقييم والتدريس
املختلفة لتتناسب مع متلقي التعليم وهو ما أكدته دراسة مزيان ونبيل وفاتح ( ،)2019ودراسة براون ونويك ) ، (Brown and Nowicki,2013التي تؤكد
على اهمية تعزيز دمج الطلبة من ذوي االعاقات العقلية عبر تكييف املنهاج ،واستخدام االستيراتيجيات املبنية على األدلة في بيئات تعليمية مرنة
ً
تتناسب مع املدى الواسع من الفروق الفردية بين الطلبة .كما ويرى دي جي وباالكريشنان ) (Djk and Balakrishnan,2012أنه بناءا على أهداف
املنهاج املطروحة ،ستلبى احتياجات الطالب ذوي االعاقات العقلية ،ومن هنا علينا معرفة ان هؤوالء الطلبة ليس بالضرورة أن يتابعو التعليم ليصلوا إلى
ً
التعليم العالي ،لذلك فإن املناهج املوص ى به لهم يجب أن يراعي تزويد الطلبة بتعليم يؤهلهم لحياة مستقلة قدر املستطاع في مجتمع قد ال يكون داعما
ً
الحتياجاتهم دائما ،وعليه فإنه ينبغي أن تكون األهداف الفرعية التي تؤدي لتحقيق الهدف املنشود لهم يشتمل على الحماية والعناية من البيئة املحيطة
بهم ،القدرة على توصيل احتياجاتهم وآرائهم للغير ،والوعي بأنهم جزء من مجتمع كبير ،والقدرة على تمييز ما هو مالئم للتصرف باملجتمع ،والحاجة
االساسية للعناية بالذات.
وال يمكن أن نتجاهل أهمية وجود جهة مرجعية يمكن من خاللها إدارة وتنسيق عملية الدمج بوضع معايير تطبيقية دقيقة لكل فئة من فئات
اإلعاقة وتقديم تمويل وحوافز مادية للمدارس العامة التي تطبق الدمج لتتفق مع نتيجة الدراسة (مصري وعجوة ،)2020 ،حيث أشار املجلس الوطني
للعاقة أن مجال التعليم الخاص يحتاج لتحوالت نموذجية من النظام التعليمي الحالي إلى نظام تعليمي يوفر مجموعة واسعة من التعليم الذي ال يتجزأ
عن التعلي م العام املنظم والذي يوفر الدعم والخدمات من خالل النظام التعليمي العادي ومن خالل استخدام املرافق العامة ،فكيف يمكننا خلق نوع
من التغيير والتحول الحقيقي في التعليم والذي يضمن دمج األشخاص ذوي اإلعاقات العقلية بالكامل؟ الحل يكمن في مشروع واحد متعدد األبعاد،
فعلى مستوى سياسات الدولة فاالصالح التعليمي عليه أن يركزعلى النتائج االيجابية لجميع الطلبة ،كما يجب التركيز على توفير موارد التطوير املنهي
فعلينا تطوير سياسة تثقيفية تنظم املسؤولية املشتركة الحتياجات جميع الطلبة ،وتضمن أن يكون لدى واملعلمين واملهتمين والخبرة لضمان تقديم
تعليم متباين لجميع الطالب كل حسب مستواه ،فليس فقط تغيير املسميات التي نستخدمها لوصف االشخاص ذوي االعاقة من مسمى إلى آخر هو ما
ً
سيقض ي على الوصمة وعملية التمييز وعزل االشخاص ذوي االعاقات العقلية وأسرهم ،بل تغيير الثقافة وفهم االعاقة هو الطريق الصحيح ،مثال اذا
اردنا أن نعرف طرق تعليم الطلبة ذوي االعاقات العقلية هذا سيعتبر مفيد ولكن يعتبر وضع املعرفة بين أيدي املعلمين حول كيفية تقديم التعليم
لطلبة بأكثر من مسوى وتحقيقهم للمحتوى التعليمي للمادة ضمن قدراتهم يعتبر أكثر أهمية)Smith,2010( .
 .2.3اإلجابة عن السؤال الثاني ونصه "هل توجد فروق ذات داللة احصائية ( )α ≤ 0.05في معوقات دمج األطفال ذوي اإلعاقة العقلية في مدارس
التعليم العام بدولة الكويت من وجهة نظرمعلمي التربية الخاصة تعزى ملتغير(جنس املعلم ،خبرته التدريسية)؟"
للجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات املعوقات التي تحول دون دمج ااألطفال ذوي اإلعاقة
العقلية في املدارس العامة في دولة الكويت من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة تعزى ملتغير (جنس املعلم ،خبرته التدريسية) ،وجدول ( )4يبين تلك
النتائج.
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملعوقات التي تحول دون دمج ااألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في املدارس العامة في دولة الكويت من وجهة نظر معلمي
التربية الخاصة تبعا ملتغير(جنس املعلم ،خبرته التدريسية)
املتغير
الجنس
الخبرة

مستويات املتغير
ذكر
انثى
من  5إلى  10سنوات
من  10إلى  15سنة
أكثر من  15سنة

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

92

3.26

.239

88

3.61

.223

38

3.50

.282

106

3.38

.271

36

3.51

.335
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يبين جدول ( )4وجود فروق ظاهرية في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات املعوقات التي تحول دون دمج ااألطفال ذوي اإلعاقة
العقلية في مدارس التعليم العام في دولة الكويت من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة تعزى ملتغير (جنس املعلم ،خبرته التدريسية) ،وملعرفة داللة
الفروق في املتوسطات تم إجراء اختبار تحليل التباين الثنائي ،وجدول ( )5يبين تلك النتائج.
جدول ( :)5تحليل التباين الثنائي لدرجات املعوقات التي تحول دون دمج ااألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في املدارس العامة في دولة الكويت من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة
تعزى ملتغير(جنس املعلم ،خبرته التدريسية)
مصدر التباين
الجنس
الخبرة
الخطأ
الكلي
*دال إحصائيا عند مستوى 0.05

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

5.938

1

5.938

120.900

*.000

.878

2

.439

8.942

*.000

8.644

176

.049

15.249

179

يبين جدول ( )5ان قيمة "ف" للمعوقات التي تحول دون دمج ااألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في املدارس العامة في دولة الكويت من وجهة نظر
معلمي التربية الخاصة تعزى ملتغير الجنس بلغت ( ،)120.900وهي قيمة دالة احصائيا عند مستوى الداللة ( ،)0.05أي أنه يوجد فروق ذات داللة
احصائية للمعوقات التي تحول دون دمج ااألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في املدارس العامة في دولة الكويت من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة تعزى
ملتغير الجنس ،وجاءت الفروق لصالح االناث.
كما يبين الجدول ( )5ان قيمة "ف" للمعوقات التي تحول دون دمج ااألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في املدارس العامة في دولة الكويت من وجهة
ً
ً
نظر معلمي التربية الخاصة تبعا ملتغير الخبرة بلغت ( ،)8.942وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)0.05أي أنه يوجد فروق ذات داللة
احصائية للمعوقات التي تحول دون دمج ااألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في املدارس العامة في دولة الكويت من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة تعزى
ملتغير الخبرة التدريسية ،وملعرفة ملن تعود الفروق تم اجراء اختبار شافيه للمقارنات البعدية ،وجدول ( )6يبين تلك النتائج.
جدول ( :)6اختبارشافيه للمقارنات البعدية للمعوقات التي تحول دون دمج ااألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في املدارس العامة في دولة الكويت من وجهة نظر معلمي التربية
الخاصة تعزى ملتغير الخبرة التدريسية
الخبرة التدريسية

من  10إلى  15سنة

أكثرمن  15سنة

من  5إلى  10سنوات
من 10إلى  15سنة
أكثر من  15سنة

*0.1219

0.0036*0.1255-

3.51

يبين جدول ( )6وجود فروق ذات داللة إحصائية في معوقات التي تحول دون دمج ااألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في املدارس العامة في دولة الكويت
من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة تعزى ملتغير الخبرة وجاءت الفروق بين ذوي الخبرة من ( 5إلى  10سنوات) والخبرة (من  10إلى  15سنة) وجاءت
الفروق لصالح ذوي الخبرة ( 5إلى  10سنوات) .ووجود فروق في املعوقات التي تحول دون دمج ااألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في املدارس العامة في دولة
الكويت من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة تعزى ملتغير الخبرة وجاءت الفروق بين ذوي الخبرة (من  10إلى  15سنة) والخبرة (أكثر من  15سنة) وجاءت
الفروق لصالح ذوي الخبرة (االكثر من  15سنة) .وعدم وجود فروق بين الخبرة (من  5إلى  10سنوات) والخبرة (أكثر من  15سنة).
ً
ووفقا لنتائج السؤال الثاني؛ هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات املعوقات التي تحول دون دمج ااألطفال ذوي اإلعاقة العقلية في
املدارس العامة في دولة الكويت من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة تعزى ملتغير جنس املعلم والتي أتت لصالح اإلناث والذي يرجح إلى الطبيعة
ً
البيولوجية لألنثى بمالحظة التفاصيل الدقيقة والربط بين الوقائع املحيطة وتماشيا مع غريزة األمومة التي جبلت عليها بتقديم الدعم والرعاية الالزمة
ً
إال أن هذه النتيجة أتت معارضة لنتائج كل من دراسة ) (Deluce, Tramontano & Kett, 2014ودراسة (حسنين .)2015 ،وبمتابعة مناقشة نتائج
السؤال الثاني الذي أظهر وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجة معوقات الدمج والتي تعزى للخبرة التدريسية وجاءت الفروق لصالح
املعلمين ذوي الخبرة التدريسية ( )10-5سنوات ،والذي قد يعزى إلى حقيقة حداثة التحاقهم بالسلك التدريس ي وإدراكهم أهمية الدمج التعليمي
ومايحدث من فارق على الجوانب النمائية لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية ،وكما وأشارت النتائج إلى وجود فروق لصالح ذوي الخبرة التدريسية األكثر من
خمس عشرة سنة مقابل الخبرة من  15 – 10سنة وقد يعزى إلى عدم خلق فرق واضح في الجوانب النمائية لذوي اإلعاقة العقلية الخاضعين للتعليم
الخاص والذين تعايشوا معهم خالل خبرتهم التدريسية.
 .3.3التوصيات واملقترحات:
في ضوء من تم التوصل إلية من نتائج ،فإن الدراسة توص ي وتقترح ما يلي:
• الدعوة إلى تفعيل التشريعات وتعديل األنظمة والقوانين التي تلزم املدارس العامة على تطبيق الدمج.
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ً
تنفيذ برامج تدريبية لتحسين معرفة املعلمين والعاملين مع ذوي االعاقات العقلية انطالقا من مبدأ الدمج ومتطلبات تحقيقه.
ً
الدعوة إلى توفير متطلبات الدمج بوضع رؤية واضحة وآلية تنفيذ بدءا بتهيئة األقران ومقدمي الرعاية واملجتمع ،إلى تهئية املباني واملؤسسات
التعليمية الستقطاب ذوي اإلعاقة.
تنظيم عملية رصد مستمر لتنفيذ الدمج التعليمي؛ للوقوف على مسوى التقدم لسد الثغرات ومعالجتها.
دعوة الباحثون إلى اعداد دراسات تعتمد على املنهج الوصفي ،لتقييم واقع دمج الطلبة ذوي االعاقة العقلية وغيرها من االعاقاتً ،
وبناء على

نتائجها تقديم برامج من شأنها العمل على تعزيز دمج الطلبة ذوي االعاقة في املدارس التابعة للتعليم العام.
• بحث جوانب القصور املختلفة في املجاالت النمائية لدى ذوي اإلعاقة العقلية ،وذوي اضطراب طيف التوحد ،ومقارنتها باضطرابات نمائية أخرى.

املراجع:
أوال :املراجع العربية:
 .1حسنين ،هالة ( .)2015معوقات تحقيق أهداف دمج التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية في املدرسة العادية من وجهة نظر املعلمين .مجلة التربية
الخاصة والتأهيل.24-2 :)9(3 :
 .2أبو خيران ،نعمتي عدنان ،وأبو خيران ،أشرف محمدن ،ديمينجو ،خيسوس ،وبيرث ،بوريفيكاثيون ( .)2019الصعوبات التي تواجه دمج الطلبة
ذوي اإلعاقة في الصفوف العادية من وجهة نظر املعلمين في محافظة بيت لحم .املجلة العربية للنشر العلمي.123-111 :)23( :
 .3الرفاعي ،عالية ( .)2018معوقات دمج التالميذ ذوياإلعاقة في املدارس الدامجة في مدينة دمشق من وجهة نظر معلميهم .مجلة اتحاد الجامعات
العربية للتربية وعلم النفس.152-121 :)13(16 :
 .4عامر ،محمود ( .)2012استراتيجيات عملية لتكييف وتطويع املنهج وطرق التدريس في املدارس الدامجة .بحث مقدم الى امللتقى الثاني عشر
للجمعية الخليجية للعاقة .مسقط ،عمان.
 .5عبير ،االصقة ( .)2019الصعوبات التي تواجه الهيئة االدارية والتعليمية في مدارس الدمج في مدينة الرياض .املجلة العربية للعلوم التربوية
والنفسية.144-105 :)6( ،
 .6مزيان ،ابوحجاج ،ونبيل منصوري ،وفاتح ،مزاري .)2019( .الدمج األكاديمي لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في مرحلة ما قبل املدرسة دراسة
ميدانية على مستوى مديرية التربية لوالية البويرة ،املجلة الدولية التربوية املتخصصة.106-100 :)12(7 :
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Abstract: This study aims to identify the impediments facing inclusion of children with intellectual disabilities in Public
Education Schools from Special Education teachers’ point-of-view and differences between them. The study used the
descriptive method. The sample consisted of (180) male and female teachers, and a questionnaire (prepared by the
researcher) was used, and it consisted of 16 items whose validity and reliability were verified. The results indicated
that the percentage of obstacles to integrating children with disabilities in public education schools was (68.6%) and
with a mean of (3.34). One of the most prominent of these obstacles was the absence of activating legislation and
amending regulations and laws that oblige public schools to implement inclusion, as it ranked first with a relative
weight of (87.8). %) with a high level of obstacles, followed by (strictness of the evaluation methods followed) with a
relative weight (83.6%), then (the inflexibility of the curricula) with a relative weight (79.6%), while it came: (the
absence of a reference body for inclusion management) with a relative weight (49.4%). Then (the local policy
environment is not supportive of integration) with a relative weight (48.2%), then (the lack of financial incentives for
schools that apply it) in the last rank with a relative weight (46.4%). Results indicated that there are statistically
significant differences for impediments attributed to teacher’s gender variable in favor of females and there are
statistically significant differences in favor of who have teaching experience (5-10 years) (more than 15 years).
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امللخص:

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى واقع تفعيل اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات بسلطنة ُعمان من وجهة
نظر املعلمين ،وإذا كان هناك فروق ملتغيرات الدراسة (الجنس ،واملحافظة ،وسنوات الخبرة) ،تم استخدام املنهج الوصفي .وقد تصميم
استبانة مكونة من ( )72عبارة موزعة على جزأين :الجزء األول يتعلق بواقع تفعيل اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق متطلبات األزمات
التعليمية تكون من ( )43فقرة موزعة على ثالثة محاور هي االتصاالت (التواصل) واملعلومات ،التخطيط والتنبؤ الوقائي ،املهارات القيادية
وبناء العالقات اإلنسانية ،والجزء الثاني يتعلق باملعوقات التي تواجه اإلدارة املدرسية عند تفعيل الشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة
األزمات التعليمية تكون من ( )29فقرة موزعة على ثالثة محاور هي معوقات تتعلق باملجتمع املحلي معوقات تتعلق باملدرسة معوقات تتعلق
باإلدارة املدرسية ،وبلغ مجتمع الدراسة ً 29937
معلما ومعلمة ،تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية التي مثلت ما نسبته
 %5من مجتمع الدراسة ،حيث بلغت (ً )1466
معلما ومعلمة.
أبرزت النتائج التي توصلت إليها الدراسة؛ أن تقديرات أفراد عينة الدراسة على واقع تفعيل اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق
متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة ُعمان جاءت مرتفعة في محور املهارات القيادية وبناء العالقات اإلنسانية ،ومتوسطة في محور
االتصال (التواصل) واملعلومات ،ومنخفضة في محور التخطيط والتنبؤ الوقائي .أما النتائج املتعلقة باملعوقات التي تواجه اإلدارة املدرسية
فقد جاء محور املعوقات املتعلقة باملدرسة ومحور املعوقات املتعلقة باإلدارة املدرسية بدرجة مرتفعة ،في حين جاءت متوسطة في محور
املعوقات املتعلقة باملجتمع املحلي .ووجود فروق ذات داللة إحصائية حسب تقديرات أفراد العينة لواقع تفعيل اإلدارة املدرسية للشراكة
املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة ُعمان تعزى ملتغير الجنس في محور املهارات القيادية وبناء العالقات اإلنسانية
لصالح اإلناث ،وملتغير املحافظة في محور االتصاالت (التواصل) واملعلومات لصالح محافظة مسقط ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية
ملتغير املحافظة في محور املعوقات املتعلقة باملجتمع املحلي لصالح محافظة الظاهرة ،ومحور املعوقات املتعلقة باإلدارة املدرسية لصالح
محافظة شمال الشرقية .في ضوء هذه النتائج تم وضع عدد من اإلجراءات املقترحة والتوصيات أهمها :إعطاء صالحيات لإلدارات املدرسية في
استقطاب جهات املجتمع املختلفة دون الرجوع للمديريات مما يسهل تفعيل الشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية.
الكلمات املفتاحية :اإلدارة املدرسية؛ الشراكة املجتمعية؛ إدارة األزمات التعليمية؛ سلطنة ُعمان.
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.1

العبرية وآخرون

املقدمة:

ُتعد األزمات ً
جزءا من نسيج الحياة اإلنسانية في أي مجتمع وسمة من سمات الحياة املعاصرة ،وقد ازدادت الحاجة إلى التعامل مع األزمات في
العصر الحالي الذي يتسم بالتغيير الشديد في العلم والتكنولوجيا ،ونمط االستهالك ،وأنماط العالقات بين البشر ،مما يتطلب منا إيجاد استراتيجيات
وبدائل وممارسات إدارية بأساليب جديدة للتعامل مع واقع الحياة املختلف (البيماني .)2013 ،ومن املتعارف عليه أنه ينبغي على املجتمع بمنظوماته
املتنوعة التفاعل اإليجابي مع نظام التعليم؛ بوصفه منظومة من هذه املنظومات ،فإذا قل هذا التفاعل ،وحدث انغالق لهذه املنظومات ،فإن ذلك
يؤدي ً
حتما إلى حدوث األزمة التعليمية( .صادق)2003 ،
فالشراكة املجتمعية في العملية التعليمية ضرورة حتمية حتى تستطيع املدرسة أن تحقق أهدافها وطموحات مجتمعها خاصة وأن املدرسة
(كمؤسسة مجتمعية) ال تعمل في فراغ أو عزلة عن الظروف والعوامل املجتمعية التي تحيط بها ،ولكنها جزء من املجتمع تتفاعل معه فتؤثر عليه وتتأثر
به ،ومن ثم فإنه يجب على املدرسة أن تستفيد من خدمات املجتمع وموارده املادية والبشرية ،وفي الوقت نفسه تقدم له ما لديها من إمكانات للمساهمة
في حل مشكالته وتطويره( .العجمي)2007 ،
فاألزمات التعليمية املختلفة واملتنوعة التي تواجهها املدارس هي نتاج تطور مجتمع اليوم وتعقده ،مما يحتم على إدارة املدرسة أن يكون لديها دراية
بممارسات فاعلة لكيفية منع وقوع األزمات التعليمية وكيفية التعامل معها إذا وقعت ،واملدرسة جزء من املجتمع ،تؤثر فيه وتتأثر به ً
دائما ،لذلك من
املهم اعتبار العالقة التفاعلية التشاركية ،واالنفتاح بين املدرسة واملجتمع من األبعاد األساسية في العملية التعليمية التعلمية فهي ال تتفاعل بتعليم
أبناء املجتمع فقط ،وإنما تعدى ذلك إلى تقديم الرعاية لهم سواء أكانت تعليمية أو توعوية أو خدمية( .الخطيب(2006 ،
وعلى إدارة املدرسة أن تعي املتطلبات املعاصرة واألزمات التعليمية املصاحبة واالستجابة إليقاع التحوالت والتغييرات ،ويستوجب عليها قبول
املساءلة االجتماعية بشفافية ووضوح ،كما أن من واجبها تنسيق الجهود املشتركة من أجل تربية وتحقيق آمال املجتمع وتطلعاته والتي تتناسب مع
التحديات العاملية التي تفرض نفسها وآلية التواصل معها بما يحقق للمجتمع واملدرسة أهدافهما ويعزز توجهاتهما (عدلي .)2008 ،وفي ظل هذا التغيير
فإن اإلدارة املدرسية سوف يكون لها أدوارها املتغيرة وممارساتها املتجددة باستمرار ،وسوف يتطلب منها إيجاد وسائل وأساليب وممارسات مختلفة
للشراكة والعالقة بين املدرسة ومؤسسات املجتمع املختلفة(Manasse, 2003( .
ً
عنصرا رئيساً
ً
وانطالقا من أهمية التجويد املستمر للتعليم ومخرجاته ،وما يلزم ذلك من توفير البيئة املدرسية اآلمنة ،وضمان سالمتها باعتبارها
ً
وتحسبا من األزمات التعليمية وتداعياتها؛ فقد حرصت سلطنة ُعمان من خالل وزارة التربية والتعليم إلى إيجاد
من عناصر تجويد العمل التربوي؛
حلقات وصل بين املجتمع واملدرسة ،وركزت على املدرسة كمنظمة اجتماعية لها من األهمية ما يكفي ألن تكون محط اهتمام مؤسسات املجتمع املحلي
في تقديم الدعم بأنواعه املختلفة ،واعتبار املدرسة هي وحدة بناء املجتمع ،وأن إصالحها ووضعها في أولويات االهتمام هو البناء الحقيقي للمجتمع
املحلي( .وزارة التربية والتعليم)2002 ،
لذلك يعتبر مدخل الشراكة املجتمعية للمدرسة من أهم املداخل اإلدارية الحديثة الذي يرتكز على انفتاح املدرسة على مجتمعها املحلي وما به من
أولياء أمور ومؤسسات ومنظمات في كافة امليادين ،وفي ظل هذه الشراكة أصبح املجتمع املحلي املوجودة فيه املدرسة بكافة مؤسساته وهيئاته يقدم
الدعم املتميز للمدرسة في التعليم والتخطيط واملراجعة والتقويم ،وتوفير االعتمادات املالية للمدرسة ،وإمداد املدرسة بما تحتاجه من تكنولوجيا
ً
االتصاالت واملعلومات ،كما يسهم املجتمع املحلي في حل املشكالت التي تواجه املدرسة ( ،)Atkinson, 2006فضال عن عدم اقتصار دور أولياء األمور
على املشاركة في مجلس إدارة املدرسة أو اللجان املدرسية ،بل يمتد نشاطهم إلى قاعات الدرس ،حيث يساهمون بشكل فعال في عمليات تعليم القراءة
والكتابة والحساب وتعلمها ،وإعداد االختبارات وتنفيذها ،والواجبات املنزلية ومراجعتها مع املعلمين)Kyriakides, 2005( .
ً
ومما ال شك فيه أن األزمات التعليمية ال تحتاج إلى القيود والجمود وااللتزام بمحددات الظروف العادية والتي ربما كانت سببا في إفراز األزمة
التعليمية ،ولكنها تحتاج إلى التجرد من القيود التي تعيق الحركة والسالسل املتمثلة في النظم الجامدة واالنطالق إلى األمام في اتجا ه السيطرة على تطور
األزمة ،وتفجير طاقات جديدة كان من الصعب تفجيرها في ظل البيئة التنظيمية واألساليب السابقة؛ لذلك يرى ليتل جون ( )Little John,1998أن ما
ً
تطلبه إدارة األزمات التعليمية هو أن مدير األزمة التعليمية يجب أن يكون ً
ومتبعا سياسة التفويض
قادرا على تبني فلسفة إدارة فريق األزمة وتدعيمها،
والرغبة فيه ،والقدرة القوية على االتصال ّ
ً
الفعال ً
وأفقيا داخل املؤسسة التعليمية وخارجها ،واحترام الوقت واالستفادة بكل جزء منه ،والقدرة
رأسيا
على الحكم العقالني على األمور مع اتخاذ القرارات الرشيدة ،مع التخطيط الجيد لها.
باإلضافة إلى ذلك ،هناك بعض الخصائص التي يجب توافرها في مدير األزمة التعليمية منها (الهدمي ومحمد :)2008 ،سمات شخصية بما
يتضمنها من الشجاعة والقدرة على التكيف واملوهبة واملثابرة .وقدرات ومهارات عقلية وقيادية مثل االنتباه والتفكير اإلبداعي الناقد ،واالستفادة من
الخبرات السابقة والحالية (الداخلية والخارجية) ،والقدرة على االتصال والتواصل الفعال ،والقدرة على التركيز والتخيل والطالقة ،والقدر على استثمار
الطاقات واملوارد املادية والبشرية داخل املدرسة وخارجها .وخصائص انفعالية مثل البرود االنفعالي ،والقدرة على تحمل التوتر ومقاومة التشتت
والتحكم في االنفعاالت مع مراعاة املشاعر واألحاسيس ،وحشد الطاقات الكامنة ألداء أعمال غير روتينية ،مع القدرة على كيفية التعامل مع املعلومات
املتعلقة باألزمة بسرية تامة.
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كما أن هناك متطلبات ال بد من توافرها والعمل بها في إدارة األزمات التعليمية من أهمها :التخطيط إلدارة األزمات التعليمية :حيث يتم رسم
برنامج أو سيناريو متكامل لألزمات التعليمية ،وذلك التخاذ اإلجراءات الوقائية املناسبة التي تعمل على منع مسببات األزمات التعليمية ،والحد من آثارها
السلبية ،وتحقيق أكبر قدر من النتائج اإليجابية ،وذلك بالتصور الدقيق للواقع واملستقبل ،وتوقع األحداث التي يمكن أن تتزامن مع ذلك الواقع
واإلعداد املسبق ملا يجب عمله ،والكيفية التي يتم بها العمل ،ومن سيقوم بهذا العمل ،والوقت املحدد لها ،واإلمكانات املادية والبشرية لذلك .االستعداد
والوقاية التنبؤية :والهدف من االستعداد والوقاية هو اكتشاف نقاط القوة والضعف ومعالجتها قبل أن تؤدي إلى ظهور األزمة التعليمية وتناميها
وتطورها ،وتتمثل هذه املرحلة باألنشطة الهادفة في تغطية اإلمكانات والقدرات وتدريب األفراد واملجموعات على كيفية التعامل مع األزمة التعليمية ،فال
بد من توافر األساليب واالستعداد الكافي في املؤسسة التعليمية للوقاية من األزمات التعليمية .نظام املعلومات في األزمات التعليمية :هو مجموعة من
العناصر البشرية واآللية (التجهيزات ،واإلجراءات ،وقواعد املعلومات ،والبرمجيات) التي تتشكل لكي تقوم بعملية جمع املعلومات املتعلقة باألزمة
التعليمية وتخزينها وتحليلها وتصنيفها وتوزيعها من أجل السيطرة على األزمة التعليمية بفعالية( .األمير ،2003 ،أبو قحف)2002 ،
نظام االتصاالت في األزمات التعليمية :يتطلب وضع أسلوب لالتصال من أجل التعامل مع األزمة التعليمية بكفاءة عالية كتحديد األفراد الذين
ً
ً
ومحددا ،مع مالءمة الرسالة
واضحا
سيتم االتصال بهم في موقف األزمة التعليمية ،وتحديد الهدف من االتصال حتى يكون هدفه أثناء األزمة التعليمية
مع طبيعة األزمة التعليمية ،ومصاغة بوضوح في ضوء الهدف (قدري .)2008 ،وتحتاج عملية االتصال أثناء إدارة األزمات التعليمية إلى كم مناسب من
املعلومات املالئمة والفورية لتداعيات أحداث األزمة التعليمية ،لذلك يتعين توفير نظام اتصال يتميز باستخدام سياسة الباب املفتوح (ويقصد بها
سياسة إلغاء القيود بين أعضاء فريق إدارة األزمات والهيئات املساندة وقائد الفريق)؛ ألنها أفضل األساليب الوقائية ضد حدوث األزمة التعليمية مع
ً
ً
ً
وسريعا ،ويسمح بتدفق
ودقيقا
نسيابيا
استخدام وسائل االتصال الرسمية وغير الرسمية ،ويراعى أن يكون نظام االتصال في املؤسسة التعليمية ا
املعلومات بين املستويات املختلفة باستخدام التقنية الحديثة كالحاسب اآللي واإلنترنت( .كامل)2003 ،
خالل إدارة األزمات التعليمية ال بد من القيادة وعدم التجاهل أو االنشغال عن جانب العالقات اإلنسانية ملا لها من دور مهم في التقليل من اآلثار
املترتبة حيث ال بد من أن يسود التعاطف واالحترام بين جميع العاملين في املدرسة وأولياء األمور أثناء األزمات ،والحرص على تعظيم قيمة التعاون
والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد واملشاركة بين العاملين في املدرسة وأولياء األمور ومؤسسات املجتمع املحلي مع االعتراف باإلسهامات املتميزة من كل
فرد في املجتمع املحلي للمدرسة ،مع حرص فريق إدارة األزمات التعليمية في تنفيذ البرامج اإلرشادية لتحسين بعض املهارات الحياتية النمائية
واجتماعات متنوعة للوقاية والحد من تأثيرات األزمة الحادثة مع توظيف البرامج اإللكترونية املتاحة( .الطويل)2006 ،
ويجب أن يدرك القائد دوره القيادي األساس ي الذي يكمن في توجيه العاملين معه وإرشادهم وإثارة دافعيتهم وحفزهم وإثرائهم باألفكار والبدائل
وتشجيعهم على استثمارها وتقييمها ولكي تنجح القيادة التعليمية في حشد قوى املعلمين واإلداريين واألعضاء الفاعلين من املجتمع املحلي في التغلب على
األزمة التعليمية باعتبار أن الطاقات الكامنة لوقف زحف األزمة التعليمية هي خط الدفاع األول واملطلوب استخدامه بطاقة مضاعفة للسيطرة على
األزمة التعليمية( .الطويل)2006 ،
أما معوقات الشراكة املجتمعية في إدارة األزمات التعليمية ،فتواجه الشراكة املجتمعية في املدارس معوقات تحد من نجاح تفعيلها ،على الرغم
من التأكيد على أهمية وجود عالقة قوية وتعاون بين املدرسة واملجتمع من أجل ضمان تحقيق العملية التعليمية ألهدافها وضمان التنشئة االجتماعية
السليمة للطالب ،حيث وجدت معوقات تحول من نجاح وتحقيق أهداف هذه الشراكة على أكمل وجه ،فبعض هذه املعوقات ترجع إلى املجتمع املحلي،
وبعضها يرجع للمدرسة ،وبعضها اآلخر يرجع لإلدارة املدرسية ،ومن املعوقات املتعلقة باملجتمع املحلي حسب رأي فهمي ( )2013تعود إلى انخفاض
املستوى االجتماعي والثقافي في األسرة ،والثقافة السائدة في املجتمع ومحاولة مقاومتهم أي تغيير ،مع تباين املستوى العلمي والثقافي ألولياء أمور الطلبة،
والخوف لدى أفراد املجتمع املحلي من تبعات الشراكة مع املدرسة في اتخاذ القرار ،وأضاف لذلك حمدونة ( )2006اعتقاد املجتمع املحلي بأن التعليم
مسؤولية الحكومة فقط وعليها وحدها مسؤولية التخطيط ،والتنفيذ ،والتمويل مع ضعف املبادرات املؤسسية والتي قد تعتمد فقط على مبادرات
شخصية أو فردية وبذلك انخفاض مستوى الدعم املقدم من املجتمع املحلي للمدرسة ،وأورد جاويش ( )2002أن املعوقات تعود إلى اعتقاد بعض اآلباء
واملسؤولين بأن التربية مسؤولية املدرسة فقط ،وضعف ثقة املجتمع بمؤسساته املختلفة وبكفاءة املعلم ومعلوماته ،وضعف اهتمام اآلباء بالتقارير
ً
تماشيا مع الظروف االقتصادية ومتطلبات املعيشة التي تدفع األفراد إلى العمل اإلضافي
الرسمية املقدمة من املدرسة ،مع التفاوت في وضع األسر املادي
لسد الحاجات الضرورية ،مما يؤدي إلى اإلحجام عن املشاركة في األنشطة املدرسية ،في حين أن املعوقات املتعلقة باملدرسة تعود إلى اعتماد املدرسة
على األبناء لالتصال بأولياء األمور ،وتذمر املعلمين من انتقادات أولياء األمور واملسؤولين واملعنيين بأمر العملية التعليمية في املجتمع ،وضعف اهتمامها
باقتراحات أولياء األمور ،وضعف التخطيط املسبق لالتصال باملجتمع واختيار الوقت غير املناسب الذي يتم فيه دعوة أولياء األمور لالجتماعات ،وكما
أن هناك ً
ضعفا في تفعيل مجالس أولياء األمور ،مع عدم اهتمام املدرسة بنشر ثقافة الشراكة املجتمعية ودورها في العملية التعليمة في املجتمع املحلي
(الصوافية .)2008 ،بينما ذكر ضحاوي وعبدالعزيز( )1998أن معوقات الشراكة املجتمعية لإلدارة املدرسية تعود إلى إغفال اإلدارة املدرسية ألهمية
مشاركة اآلباء في العملية التعليمية ،ونقص الخبرات املهنية والخبرات الشخصية في التفعيل األمثل للشراكة املجتمعية مع محدودية الصالحيات لديها في
التواصل املباشر مع الجهات املختصة ذات العالقة بتلك الشراكة ،وتدني القناعة لدى اإلدارة املدرسية بأهمية الشراكة مع املجتمع املحلي ومؤسساته
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املختلفة مع نقص الخبرة في كيفية التواصل والتصرف معها ،وإغفال تشجيع اإلدارة املدرسية للمعلمين واإلداريين على إجراء بحوث اجتماعية في
املجتمع املحلي مع عدم اهتمامها باالطالع على األوضاع والظروف املجتمعية املحيطة واملتصلة بالشراكة املجتمعية .ويعزو كل من صائغ ومتولي ()2005
معوقات الشراكة والتعاون بين القطاع التعليمي وقطاع األعمال إلى ضعف االتصال بين القطاعين ،وذلك القتصار االتصال بين القطاعين على
املخاطبات والقنوات الرسمية ،حيث يرى رجال األعمال أن الرصيد التراكمي للخبرات العلمية لدى منتسبي التعليم ال يضاهي نظيره من الخبرات
األجنبية ،واالعتماد الكلي للقطاع التعليمي على الدعم الحكومي ،كما أن القطاع التعليمي ينظر بريبة إلى رجال األعمال بأن تركيزهم ينصب على مسائل
الربح املادي فقط ،وقلة الوعي ألهمية العالقة بين القطاعين.
وتوصف األزمات التعليمية بأنها حاالت غير مألوفة ،تعترض التوجهات واألهداف التنظيمية في العملية التعليمية ،فتتخللها عقبات ومشاكل على
ً
عدة جوانب ومستويات ،ورغم الجهد املتوقع من إدارة األزمات التعليمية إال أن هناك عوامال عديدة تعيق هذه اإلدارات بل وتواجه فكر إدارة األزمة
ذاته ،كالثقة الزائدة عن حدها بأن قيادات مؤسساتنا التعليمية من القيادات املشهود لها ،وال يتوقع حدوث أزمات تعليمية فيها ،مع االعتقاد بأن إدارة
ً
مرفوضا في نظر بعض اإلدارات التي تظن أن العمل بتفاؤل
األزمات التعليمية هي إدارة مستقبلية تتوقع وتضم احتماالت ملا قد يحدث ،وهذا قد يكون
زائد يعتمد االبتعاد عن التفكير بإدارة األزمات مع التوهم بأن الوقوع باألزمات أو التفكير بكيفية إدارتها يؤثر على سمعة املؤسسة التعليمية ،كما أن
الظن أن األزمات التعليمية التي وقعت لبعض املؤسسات التعليمية حدثت بسبب وجود ظروف خاصة بهذه املؤسسات فقط ،وال يعني هذا وقوعها
ملؤسسات أخرى( .صقر)2009 ،
ً
وأن من أبرز معوقات الشراكة املجتمعية مع املجتمع املحلي في إدارة األزمات التعليمية أيضا االستعانة بأفراد من خارج إدارة املدرسة عند الحاجة
مما يضعف دور مدير املدرسة في املجتمع املحلي ،وضعف الدعم املقدم من املختصين باملؤسسات املختصة باملجتمع املحلي للمدرسة للمساعدة في
إدارة األزمة ،مع قلة االهتمام من قبل املدرسة بإشراك املجتمع املحلي في التخطيط والتدريب للتعامل مع األزمات ،وانفراد اإلدارة املدرسية باتخاذ
القرارات املتعلقة بإدارة األزمات املدرسية دون إشراك املجتمع املحلي ،وعدم اهتمام املدرسة بنشر ثقافة إدارة األزمات في املجتمع املحلي ،ونقص
الخبرات املهنية واملهارات الشخصية لدى مدير املدرسة في إدارة األزمات مع تدني القناعة لدىه بأهمية الشراكة مع املجتمع املحلي في إدارة األزمات
التعليمية( .عبد الرحمن)2010 ،
ومما سبق يتبين أنه على الرغم من الجهود املبذولة للنهوض بالشراكة املجتمعية بإدارة األزمات التعليمية إال أنها ما زالت تعتبر خطوات بطيئة في
ضوء تعدد املعوقات التي تحول دون ذلك .لذلك أصبح استخدام تقنيات وأساليب وممارسات متنوعة في الشراكة بين املدرسة واملجتمع في التعامل مع
ً
متطلبات إدارة األزمات التعليمية ذات أهمية بالغة لتحقيق النجاح اإلداري لدى اإلدارة املدرسيةً .
وبناء على ما سبق ،وانطالقا من دور اإلدارة املدرسية
ّ
الفعال وممارساتها في تفعيل الشراكة املجتمعية إلدارة األزمات التعليمية؛ جاءت الدراسة الحالية للكشف عن واقع تفعيل اإلدارة املدرسية للشراكة
املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة ُعمان.
 .1.1مشكلة الدراسة:
على الرغم من تعدد األزمات التعليمية وتباينها والتي تتعرض لها املدارس ،وتفرد كل أزمة من األزمات بالخصائص املميزة لها ،فهي تحتاج إلى
متطلبات إلدارتها بما يتوافق مع طبيعتها ،فيتوقف عليها نجاح إدارة األزمات التعليمية ،إال أن جميع األزمات التعليمية تخضع لعمليات منهجية علمية
مشتركة في إدارتها ،لتجنب وقوعها والتخفيف من نتائجها.
ً
وبناء على ما تم تأكيده في عدد من املؤتمرات والندوات والدراسات التربوية ،فإن األزمة التعليمية واقع حتمي تواجهه املدارس ،وسط التغيرات
البيئية املتعددة واملتسارعة ،فيتوقف التعامل معها ،والقدرة على احتوائها ،واالستفادة منها كفرص للتعلم على ممارسات اإلدارة املدرسية في إدارتها،
فيخضع تعامل بعض إدارات املدارس مع األزمة للعشوائية ،وسياسة رد الفعل واالنغالق الداخلي داخل املدرسة لحلها ،مما يتسبب في إحداث خسائر
بشرية ومادية تهدد بقاء املدرسة ،في حين تخضع بعض إدارات املدارس في تعاملها مع األزم ة للعمليات املنهجية العلمية السليمة ،واالنفتاح للمجتمع
للمشاركة في حلها واالستفادة من خبراته في إدارتها مما يسهم في منع األزمات والحد من آثارها السلبية( .كامل2003 ،ب)
وكون املدارس في سلطنة ُعمان متمثلة في إداراتها تبذل العديد من املمارسات والجهود في إدارة األزمات التعليمية ،إال أن هذه املمارسات والجهود
وما تحتويه من مهارات وخب رات قد تواجه بعض التحديات لتحقيقها ما لم تتضافر الجهود ،وتتكامل األدوار بينها وبين األسر واملجتمع املحلي ،ولعل من
أهم األسباب الرئيسية لألزمات التعليمية والتي أشارت إليها الحبس ي ( )2011في دراستها بأن فشل النظام االجتماعي سببه عدم ربط مؤسساته
املجتمعية املختلفة الرسمية وغير الرسمية باملتغيرات املعاصرة التي طرأت على املجتمع ،وهذا له انعكاس سلبي على املنظومة التربوية والتعليمية وشل
حركتها في التطور التنموي الشامل ،ما انعكس سلبا على دور املؤسسات املختلفة التربوية والتعليمية والتي قد يكون ً
سببا في حدوث األزمات التعليمية.
وعلى الرغم من وجود بعض البرامج التي تعمل على تفعيل الشراكة املجتمعية مع املجتمع املحلي ،والتي وضعتها وزارة التربية والتعليم في سلطنة
ً
ُعمان ،مثل برنامج تطوير األداء املدرس ي الذي ُيعتبر مقترحات وآراء أولياء األمور فيه ً
أساسيا من مدخالته ،وبرنامج تواصل الذي هدف إلى ربط
جزءا
املدرسة باملجتمع املحلي ،واشتمل على تبادل الفعاليات والتعاون بين الطرفين ،إضافة إلى ذلك هنالك بعض املحاوالت املتنوعة من قبل إدارات املدارس
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ً
ً
غموضا يشوب العالقة أو الشراكة بين املدرسة
قصورا في تفعيلها ،كما أن هناك
في تفعيل الشراكة املجتمعية مع املجتمع املحلي ،إال أنه ال زال هناك
ومؤسسات املجتمع املختلفة ،إضافة إلى قلة وعي أفراد ومؤسسات املجتمع املحلي أو عدم اهتمامهم بهذه الشراكة وبالدور املطلوب منهم في هذا املجال.
(وزارة التربية والتعليم)2007 ،2004 ،
وأكدت ذلك عدة دراسات ،كدراسة الزاملي وآخرين ( )2007حيث أشارت إلى وجود ضعف في األساليب واملمارسات التي تستخدمها اإلدارات
املدرسية في التعامل مع األزمات املدرسية والكشف عنها في مدارس سلطنة ُعمان ،وكما أكدت ذلك ً
أيضا دراسة عاشور( )2011بأن دور مدير املدرسة في
تفعيل الشراكة املجتمعية بين املدرسة واملجتمع املحلي جاءت بدرجة متوسطة ،حيث جاء ترتيب مجاالت الدراسة في دور مدير املدرسة في تفعيل
الشراكة بين املدرسة واملجتمع املحلي وفق الترتيب اآلتي :الشراكة في الرؤية واألهداف العامة للعملية التعليمية ،ثم الشراكة في تقديم الدعم املالي ،ثم
الشراكة في تقديم االستشارات للمدرسة ،وجاء مجال الشراكة في مجال التخطيط املدرس ي في املرتبة األخيرة.
ً
وخلصت عدة دراسات كدراسة محمد وآخرين ( ،)2017ودراسة العريمي ( ،)2018ودراسة عيسان وآخرين ( )2018إلى أن هناك ضعفا في توافر
ً
انخفاضا في مجال الشراكة املجتمعية هي ما
أبعاد الشراكة بين املدرسة واألسرة واملجتمع بمدارس التعليم األساس ي بشكل عام ،وأن أكثر الجوانب
يتعلق بمجاالت التعلم في املنزل ،وتنمية املجتمع املحلي ،واستثمار موارد املجتمع املحلي ،والتخطيط ،واملشاركة في صنع القرار.
وعلى الرغم من أهمية املوضوع غير أنه ال توجد دراسات محلية تجمع بين متغيري الدراسة حسب علم الباحثة رغم الجهود التي قامت بها
دافعا ً
شكل ً
للحصول على دراسات مشتركة ولكنها لم تحصل على أي منها ،هذا ّ
قويا إلجراء الدراسة الحالية ،حيث إن هذه الدراسة ستختلف عن
الدراسات السابقة في تناولها ملشكلة الدراسة ،وأنها تجمع بين متغيري الشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية ودراستها بطريقة علمية
منهجية والخروج بمقترحات وتوصيات لإلدارة املدرسية لتفعيل أدوراها في الشراكة املجتمعية في مدارس سلطنة ُعمان وفق متطلبات إدارة األزمات
التعليمية بصورة إيجابية وذات بعد تربوي ومجتمعي في آن واحد ،وهو األمر الذي حدا بها للقيام بإجراء هذه الدراسة ،وعليه جاءت الدراسة الحالية
للكشف عن واقع تفعيل اإلدارة املدرسية للشراكة بين املدرسة واملجتمع املحلي وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية في سلطنة ُعمان والتعرف على
املعوقات التي تحول دون تفعيل هذه الشراكة.
 .2.1أسئلة الدراسة:
تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ُ
 .1ما واقع تفعيل اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة عمان من وجهة نظر املعلمين؟
 .2ما املعوقات التي تواجه اإلدارة املدرسية عند تفعيل الشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة ُعمان من وجهة نظر
املعلمين؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول واقع تفعيل الشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية
بسلطنة ُعمان تعزى ملتغيرات( :الجنس ،وسنوات الخبرة ،واملحافظة التعليمية)؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول املعوقات التي تحول دون تفعيل الشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة
األزمات التعليمية بسلطنة ُعمان تعزى ملتغيرات( :الجنس ،وسنوات الخبرة ،واملحافظة التعليمية)؟
 .3.1أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة التعرف إلى واقع تفعيل اإلدارة املدرسية للشراكة بين املدرسة واملجتمع املحلي وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية في مدارس
سلطنة ُعمان من حيث( :نظام االتصاالت (التواصل) واملعلومات ،والتخطيط والتنبؤ الوقائي ،واملهارات القيادية وبناء العالقات اإلنسانية) .وكذلك
الوقوف على املعوقات املتعلقة بالشراكة بين املدرسة واملجتمع وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية في مدارس سلطنة ُعمان واملتمثلة في( :معوقات
تتعلق باملجتمع املحلي ،ومعوقات تتعلق باملدرسة ،ومعوقات تتعلق باإلدارة املدرسية) .إضافة إلى عن وجود فروق ذات داللة إحصائية حول واقع تفعيل
اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة ُعمان واملعوقات التي تحول دون تفعيلها والتي تعزى ملتغير (الجنس،
وسنوات الخبرة ،واملحافظة التعليمية).
 .4.1أهمية الدراسة:
ُ
تتضح أهمية الدراسة من أهمية املوضوع الذي تناولته (الشراكة بين املدرسة واملجتمع وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية) ،والذي يعد من
املوضوعات اإلدارية الحديثة واملهمة ،والتي تهدف إلى التشارك بين الطرفين في التغلب على األزمات التعليمية ،وتخطيها ،وتجنب آثارها السيئة ،سواء
على املدى القريب أو البعيد.
يؤمل أن تكون الدراسة الحالية نواة لدراسات الحقة في مجال الشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية وذلك لندرة الدراسات
التي تناولت هذا املوضوع في سلطنة ُعمان .يتوقع أن تفيد نتائج هذه الدراسة املسؤولين وصناع القرار في وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان لتوجيه
البرامج والدورات التدريبية بما يخص تفعيل الشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية .الكشف عن املعوقات التي يمكن أن تكون عقبة
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ً
واقعيا
في تفعيل الشراكة املجتمعية بين املدرسة ومؤسسات املجتمع املحلي وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية ،فإن نتائج هذه الدراسة تقدم تقييما
لواقع تفعيل الشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة ُعمان ،ويتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة في إتاحة الفرصة أمام
املسؤولين في التعرف على معوقات تفعيلها ،وإيجاد الخطط العالجية لتصحيحها والحد من تفاقمها بما يخدم العملية التربوية في املدارس.
 .5.1حدود الدراسة:
• الحدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على واقع تفعيل اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية ،في ثالثة
محاور (نظام االتصاالت (التواصل) واملعلومات ،والتخطيط والتنبؤ الوقائي ،واملهارات القيادية وبناء العالقات اإلنسانية) ،واملعوقات التي
تواجههم والتي اقتصرت ً
أيضا على( :معوقات تتعلق باملجتمع املحلي ،معوقات تتعلق باملدرسة ،معوقات تتعلق باإلدارة املدرسية).
• الحدود املكانية :طبقت هذه الدراسة على محافظات مسقط ،وجنوب الباطنة ،وشمال الشرقية ،والظاهرة ،وظفار.
• الحدود الزمنية :تم إجراء الدراسة في العام الدراس ي 2021/2020م.
• الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على فئة املعلمين واملعلمات.
 .6.1مصطلحات الدراسة:
• إدارة األزمات التعليمية" :كيفية التغلب على األزمة باألدوات العلمية اإلدارية املختلفة وتجنب سلبياتها ،واالستفادة من إيجابياتها ،ولذلك فهي
أسلوب إداري حديث ً
نسبيا يطبق في حالة وقوع األزمة"(مصطفى.)482 ،2005 ،
• متطلبات إدارة األزمات :املتطلبات" :الحاجات املختلفة من ضوابط ومواصفات ،ويجب توافرها لتحقيق األهداف املوضوعة" (الطائي وقدادة،
 .)127 ،2020وتعرف متطلبات إدارة األزمات إجر ً
ائيا بأنها :كل ما يجب توفيره وتنفيذه على املستوى املادي (نظم اتصاالت ،وبرامج محوسبة،
وميزانية) ،واملستوى اإلداري (نظم ولوائح للوقاية من األخطار ،وإجراءات وقائية ،وتواصل إداري) ،واملستوى البشري (كوادر مدربة ،وفنيون،
ومختصون) من أجل تأكيد نجاح إدارة األزمات التعليمية في املدارس.
• الشراكة املجتمعية :تعرف الشراكة املجتمعية بأنها "التزام بين طرفين ،يتطلب حشد التعاون والتضامن لتحقيق أهداف مجتمعية عامة ،وهو
أسلوب يمكن من إشراك الطرفين الفاعلين كل حسب قدراته الحقيقية" (قعدان ،2014 ،ص ،)20وتعرف إجر ً
ائيا بأنها اندماج أنشطة ما
وتكاملها من أجل إيجاد عالقات تعاونية ّ
فعالة تحقق الشراكة بين املدرسة واملجتمع املحلي للقيام بأعمال مشتركة وتقديم الدعم لتحقيق
مجموعة من الغايات واألهداف في تطوير العملية التعليمية.
 .7.1الدراسات السابقة:
اهتم العديد من الباحثين بالشراكة املجتمعية وإدارة االزمات على املستويين العربي والعاملي؛ فيما بحثت دراسات أخرى في متطلبات إدارة األزمات
التعليمية ودعت إلى تفعيل العالقة بين املدرسة واملجتمع ،ومن بينها:
• دراسة العريمي ( )2018التي هدفت إلى تعرف درجة توافر أبعاد الشراكة بين املدرسة واألسرة واملجتمع بمدارس التعليم األساس ي في محافظة
جنوب الشرقية بسلطنة ُعمان في ضوء نموذج أينشتاين ،واستخدمت االستبانة في جمع البيانات واملعلومات التي تم تطبيقها على عينة مكونة من
( )114من أولياء األمور ،وكانت أبرز نتائجها إلى أن درجة توافر أبعاد الشراكة بين املدرسة واألسرة واملجتمع بمدارس التعليم األساس ي جاءت
بدرجة متوسطة بشكل عام ،وجاءت محاور الوالدية ،والتواصل ،والتطوع ،وصنع القرار بدرجة متوسطة ،ومحاور التعلم في املنزل ،وتنمية
املجتمع املحلي ،واستثمار موارد املجتمع املحلي بدرجة ضعيفة.
ُ
• وهدفت دراسة عيسان وآخرين ( )2018إلى تعرف فاعلية الشراكة املجتمعية باملدارس الحكومية في سلطنة عمان من وجهة نظر مديري املدارس
ومساعديهم ،ولتحقيق أهداف الدراسة وبيان أثر متغيرات (الجنس ،املسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،املحافظة) تم استخدام املنهج الوصفي،
وتم استخدام استبانة مكونة من ( )33عبارة موزعة على أربعة مجاالت ،وهي أولياء األمور ،واملؤسسات الحكومية واألهلية باملجتمع املحلي،
ً
ومؤسسات القطاع الخاص ،ومؤسسات التعليم العالي ،وثم اختيار عينة الدراسة حيث بلغت (ً )161
ومساعدا ،وكانت أبرز نتائجها إلى أن
مديرا
جاءت تقديرات أفراد عينة الدراسة على مدى فاعلية الشراكة املجتمعية باملدارس الحكومية في سلطنة ُعمان بدرجة متوسطة في مجالي أولياء
األمور ،ومؤسسات التعليم العالي ،ومنخفضة في مجال القطاع الخاص ،ووجدت فروق ذات داللة إحصائية حسب تقديرات أفراد العينة ملدى
فاعلية الشراكة املجتمعية باملدارس الحكومية في سلطنة ُعمان تعزى ملتغير املحافظة في مجال أولياء األمور لصالح محافظة مسقط ،ولصالح
محافظة ظفار في مجال مؤسسات التعليم العالي ،كما جاءت فروق ملتغير النوع االجتماعي في مجال أولياء األمور واملؤسسات الحكومية واألهلية
باملجتمع املحلي ،ومؤسسات التعليم العالي لصالح اإلناث ،في حين ال توجد فروق ذات داللة تعزى ملتغير الجنس في مجال مؤسسات القطاع
الخاص ،ولم تظهر فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة تعزى ملتغير املسمى الوظيفي وسنوات الخدمة.
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• وكما ركزت دراسة النوح ( )2019التي هدفت إلى تعرف دور إدارة املدرسة في تفعيل الشراكة مع املجتمع املحلي كما يراها مديرو املدارس الثانوية
واملتوسطة بمدينة الرياض ،واستخدم املنهج الوصفي ،كما استخدم االستبانة باعتبارها أداة للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من مديري املدارس
الحكومية واألهلية واملتوسطة والثانوية بمدينة الرياض والبالغ (ً )555
مديرا و ،وتوصلت نتائج الدراسة أن دور إدارة املدرسة في تفعيل الشراكة
مع املجتمع املحلي جاءت بدرجة متوسطة وقريبا من الدرجة الضعيفة ،أما أهمية الدور فجاء بدرجة عالية .وأن املعوقات التي تواجه إدارة
املدرسة لتفعيل الشراكة مع املجتمع املحلي جاءت بدرجة عالية.
• أما دراسة القحطاني ( )2019التي ركزت إلى الكشف عن ممارسات مديرات املدارس لعمليات إدارة األزمات من حيث :التخطيط لألزمات،
وتشكيل فريق إدارة األزمات ،والقيادة في األزمات ،ونظام االتصال في األزمات ،ونظام املعلومات في األزمات ،وتقويم األزمات ،حسب آراء أفراد
الدراسة من املعلمات في املدارس الثانوية الحكومية للبنات في أبها ،واعتمد املنهج الوصفي ،واستخدم االستبانة كأداة لجمع البيانات ،وبلغت عينة
الدراسة ( )263معلمة ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن ممارسات مديرات املدارس الثانوية للبنات لعمليات إدارة األزمات جاءت بدرجة متوسطة،
فيما عدا القيادة في األزمات جاءت بدرجة كبيرة ،وأثبتت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات استجابات أفراد الدراسة تعزى
للمتغيرات التالية( :املستوى التعليمي ،وسنوات الخبرة ،وعدد الدورات التدريبية في مجال إدارة األزمات) حول ممارسات قائدات املدارس الثانوية
بمدينة أبها إلدارة األزمات.
• وأجرى الظفر والعمود ( )2019دراسة هدفت إلى الكشف عن واقع تطبيق الصالحيات املتعلقة بإدارة األزمات املمنوحة ملديرات املرحلة
االبتدائية في مدينة الرياض ،ودرجة مساهمتها في إدارة األزمات ،والتعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين قائدات املدارس االبتدائية،
والتي تعزى للمؤهل العلمي ،والخبرة اإلدارية ،وحجم املدرسة ،واستخدام املنهج الوصفي املسحي في هذه الدراسة ،واالستبانة كأداة لها ،وبلغت
عينة الدراسة ( )637مديرة ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة تطبيق وإسهام الصالحيات املتعلقة بإدارة األزمات املمنوحة ملديرات مدارس
املرحلة االبتدائية في مدينة الرياض جاء بدرجة عالية ،كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين املتوسطات الحسابية في اإلجابات حول درجة
إسهام الصالحيات املمنوحة لقائدات مدارس املرحلة االبتدائية في إدارة األزمات تعزى ملتغيري (املؤهل الدراس ي ،الخبرة اإلدارية) ،ووجود فروق
ذات داللة إحصائية بين املتوسطات الحسابية في اإلجابات حول درجة إسهام الصالحيات املمنوحة لقائدات مدارس املرحلة االبتدائية في إدارة
األزمات تعزى ملتغير حجم املدرسة.
• دراسة الزاملي وآخرون ( )2007التي هدفت إلى الكشف عن األزمات املدرسية وأساليب التعامل معها في مدارس سلطنة ُعمان والتعرف على
األساليب التي تستخدمها اإلدارات املدرسية في التعامل مع تلك األزمات ،واستخدم املنهج الوصفي التحليلي ،وطبقت الدراسة على عينة مكونة من
( )275مدير مدرسة ،كما تم استخدام استبانة شملت األزمات املدرسية وأساليب التعامل معها ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة األزمات
املدرسية من وجهة نظر مديري املدارس جاءت بدرجة متوسطة .وحازت األزمات املتعلقة بالطلبة على املرتبة األولى ،تليها األزمات املتعلقة باإلدارة،
ثم األزمات املتعلقة باملجتمع املحلي ،كما أظهرت الدراسة أن أهم األساليب التي يستخدمها مديرو املدارس ملواجهة األزمات املدرسية على التوالي
هي :إبالغ كل من :املنطقة التعليمية وعائلة الطالب ،والشرطة ،والدفاع املدني ،واملؤسسات الصحية.
ُ
• وكما هدفت أيضا دراسة العينبوس ي وسليمات ( )2007إلى الكشف عن األزمات املدرسية التي تتعرض لها مدارس سلطنة عمان من وجهة نظر
مديروها ،واألساليب التي يستخدمونها للتعامل مع تلك األزمات .واستخدمت املنهج الوصفي واالستبانة كأداة للدراسة ،وأجريت الدراسة على عينة
ً
مديرا ومديرة ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن األزمات املتعلقة بالطالب حازت على املرتبة األولى ،تليها األزمات املتعلقة باإلدارة
قوامها ()147
ً
املدرسية ،ثم األزمات املتعلقة باملعلم ،وأخيرا األزمات املتعلقة باملجتمع املحلي ،أما بالنسبة لألساليب التي يتخذها املديرون ملواجهة األزمات
فلوحظ وجود ضعف في قدراتهم على حل األزمات على مستوى املدرسة ،إال في حاالت قليلة في مجال املعلم واملجتمع املحلي.
يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة أن غالبية الدراسات السابقة استخدمت املنهج الوصفي ً
نظرا ملا يحتاجه هذا النوع من
الدراسات ،كما أنها استخدمت االستبانة وبعض منها وظف املقابلة ،وكذلك جمعت معظمها أهداف رئيسية وهي معرفة واقع تفعيل الشراكة املجتمعية
ومتطلبات إدارة األزمات التعليمية ومقترحات تطويرها .وقد أفادت الدراسة من الدراسات السابقة في بناء إطارها النظري واختيار املتغيرات املنهجية
املناسبة وفي بناء االستبانة التي استخدمت كأداة لهذه الدراسة ،كما تم االستفادة من النتائج واملقترحات ملعرفة التوافق واالختالف بينهما ،تختلف هذه
الدراسة عن بقية الدراسات بأنها سوف تدرس واقع تفعيل اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة ُعمان،
حيث لم تتم دراسة واقع تفعيلها على حد علم الباحثة ،فإن هذه الدراسة هي األولى التي تناقش واقع تفعيل اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق
متطلبات إدارة األزمات بسلطنة ُعمان.
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الطريقة واإلجراءات:

 .1.2منهج الدراسة:
ً
اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي ملالءمته لطبيعة وأهداف الدراسة ،وانطالقا من مشكلة الدراسة وطبيعة تساؤالتها ،وذلك من خالل استخدام
ً
االستبانة أداة ،حيث تم إخضاعها الختبارات الصدق والثبات.
 .2.2مجتمع الدراسة وعينتها:
ُ
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي املدارس في مدارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان للعام الدراس ي  2021 /2020م في محافظات مسقط،
وجنوب الباطنة ،وشمال الشرقية ،والظاهرة ،وظفار بسلطنة ُعمان .وتم اختيار هذه املحافظات كونها ممثلة للمجتمع العماني الختالف مواقعها بين
محافظات السلطنة األخرى ،وقد بلغ إجمالي عدد أفراد املجتمع (ً )29937
معلما ومعلمة ( 20107إناث بنسبة  9830 ،%32،84ذكور بنسبة )%67،16
(وزارة التربية والتعليم.)2020 ،
ً
بينما تكونت عينة الدراسة من ( )1497معلما ومعلمة ،بواقع ( )%5من مجتمع الدراسة ،تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية ،وكان العائد
من العينة  1466والجدول ( )1يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس وسنوات الخبرة واملحافظة التعليمية.
جدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس وسنوات الخبرة واملحافظة التعليمية
سنوات الخبرة

الجنس
مسقط

جنوب
الباطنة

املحافظ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التعليمية
الظاهرة
شمال
الشرقية

املجموع
ظفار

أقل من  5سنوات

ذكور

86

29

17

36

22

190

من  10 - 5سنوات

إناث
ذكور

47

81

43

40

35

246

44

27

10

18

49

148

إناث
ذكور
إناث

111

100

50

48

71

380

42

34

19

15

23

133

117

76

71

30

75

369

447

347

210

187

275

1466

أكثر من  10سنوات
املجموع

 .3.2أداة الدراسة:
تمثلت أداة الدراسة في استبانة تم تطويرها من خالل االطالع على بعض الدراسات السابقة مثل دراسة الخميس والصالحي ( ،)2019ودراسة
السبيعي وسنبل ( ،)2019ودراسة القحطاني ( ،)2019ودراسة محمد ( ،)2019ودراسة العبدهللا ( ،)2019ودراسة عيسان والخنبشية (،)2018
ودراسة ،وهدفت الدراسة التعرف إلى واقع تفعيل اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة ُعمان وكذلك تم
الرجوع إلى األدب النظري بما يتناسب مع املجتمع العماني ،وقد شملت االستبانة من معلومات عامة توضيح الهدف من االستبانة وبيانات عن
املستجيب (الجنس ،وسنوات الخبرة ،واملحافظة التعليمية) .كما قسمت االستبانة إلى جزأين :الجزء األول يتعلق بواقع تفعيل اإلدارة املدرسية للشراكة
املجتمعية وفق متطلبات األزمات التعليمية ،تكون من ( )43فقرة موزعة على ثالثة محاور هي االتصاالت (التواصل) واملعلومات ( )14فقرة ،التخطيط
والتنبؤ الوقائي ( )16فقرة ،واملهارات القيادية وبناء العالقات اإلنسانية ( )13فقرة ،والجزء الثاني يتعلق باملعوقات التي تواجه اإلدارة املدرسية عند
تفعيل الشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية تكون من ( )29فقرة موزعة على ثالثة محاور هي معوقات تتعلق باملجتمع املحلي ()10
فقرات ،معوقات تتعلق باملدرسة ( )10فقرات ،ومعوقات تتعلق باإلدارة املدرسية ( )9فقرات.
 .4.2صدق أداة الدراسة:
ً
محكما من املختصين في مجال التربية في كل من
تم التحقق من الصدق الظاهري أو ما يعرف بصدق املحكمين لألداة عن طريق عرضها على ()20
جامعة السلطان قابوس ،وجامعة نزوى ،وجامعة العلوم التطبيقية والتقنية بالرستاق ،وديوان عام وزارة التربية والتعليم ،إذ تم الطلب منهم دراسة
االستبانة وإبداء آرائهم فيها من حيث :وضوح العبارة ،وانتماؤها ملجاالتها ،والصياغة اللغوية ،وأي ملحوظات يرونها مناسبة فيما يتعلق بالتعديل ،أو
التغيير ،أو الحذف ،أو اإلضافة ،وفي ضوء آراء املحكمين ،ومالحظاتهم ،وتوجيهاتهم ،تم إجراء التعديالت املناسبة ،وكما تم التحقق من صدق االتساق
الداخلي لالستبانة وذلك تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة من (ً )30
معلما ومعلمة وتم من خالل نتائجهم حساب صدق االتساق
الداخلي ،وذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي له.
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جدول ( :)2معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات املحاورالستة مع املجموع الكلي
املحاوروالعبارات

معامل
االرتباط

املحاور
والعبارات

املحاور
املحاور
معامل
والعبارات
االرتباط
والعبارات
املحور األول " نظام االتصاالت (التواصل) واملعلومات "
1

*0.732

2

*0,653

3

*0،821

4

*0،618

5

*0،767

6

*0،432

7

*0،635

8

*0،797

9

*0،803

10

*0،825

11

*0،659

12

*0،605

13

*0،773

14

*0،826

15

*0،668

16

*0،719

1

*0.732

2

*0.665

3

*0.763

4

*0.677

5

*0.555

6

*0.513

7

*0.679

8

*0،603

9

*0،681

10

*0،575

11

*0،812

12

*0،720

13

*0،601

معامل
االرتباط

معامل
االرتباط
*0،829

املحور الثاني " التخطيط والتنبؤ الوقائي"

*0،502

املحور الثالث " :املهارات القيادية وبناء العالقات اإلنسانية"
1

*0.785

5

*0.775

6

9

*0،637

10

2

*0،759
*0.652

3

*0.711

4

*0.689

*.0.796

7

*0.811

8

*0.734

*0،849

املحور الرابع" :معوقات تتعلق باملجتمع املحلي

*0،732

1

*0.739

2

*0.655

2

5

*0.657

6

*0.803

7

9

*0،620

10

*0،754

*0.763

4

*0.672

8

املحور الخامس" :معوقات تتعلق باملدرسة"

*0.821
*0.716

*0،705

1

*0.669

2

*0.792

3

*0.829

4

*0.774

5

*0.626

6

*0.756

7

*0.803

8

*0.747

9

*0.458

املحور السادس" :معوقات تتعلق باإلدارة املدرسية"

*0،689

1

*0.680

2

*0.742

3

*0.774

4

*0.824

5

*0.680

6

*0.782

7

*0.743

8

*0.795

9

*0.814

10

*0,686

11

*0.676

12

*0,813

13

*0,797

14

*0.691

*االرتباط داال إحصائيا عند مستوى داللة α ≥ 0.05

 .5.2ثبات أداة الدراسة:
تم التحقق من الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ لجميع املحاور ولالستبانة ككل ،حيث بلغ معامل االتساق الداخلي لالستبانة ككل ()0.833
وتعتبر هذه القيمة جيدة في مقاييس العلوم اإلنسانية وتعتبر األداة ثابتة وصالحة للتطبيق.
.3

النتائج ومناقشتها:

 .1.3النتائج املتعلقة بالسؤال األول :ما و اقع تفعيل اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية؟
ولإلجابة على السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية والرتب؛ لتحديد مستوى التفعيل ،وذلك لكل محور من محاور
األداة والدرجة الكلية ،والجدول ( )3يوضح ذلك.
جدول ( :)3املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول و اقع تفعيل اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق متطلبات األزمات التعليمية
ورتبها والدرجة الكلية
م
1
2
3

املحاور
االتصاالت (التواصل) واملعلومات
التخطيط والتنبؤ الوقائي
املهارات القيادية وبناء العالقات اإلنسانية
الدرجة الكلية

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الرتبة

3.02

0,20

2

2,22

0,23

3

3,54

0,25

1

3.22

0,10

درجة التفعيل
متوسطة
منخفضة
مرتفعة
متوسطة
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يتضح من الجدول ( )3أن املتوسط الحسابي للدرجة الكلية لواقع تفعيل اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات
التعليمية بسلطنة ُعمان من وجهة نظر املعلمين ( ،)3,22وبانحراف معياري ( ،)0,10وبدرجة تفعيل متوسطة ،وأن املتوسطات الحسابية للمحاور
الثالثة تراوحت بين ( ،)3,54-2,22بانحراف معياري تراوح بين ( ،)0,23 -0,20حيث جاء محور املهارات القيادية وبناء العالقات اإلنسانية في املرتبة األولى
بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)3,54وانحراف معياري  ،0,20يليه محور اال تصاالت (التواصل) واملعلومات في املرتبة الثانية ،بمتوسط حسابي بلغ ،3,02
وانحراف معياري  ،0,20بينما جاء محور التخطيط والتنبؤ الوقائي في املرتبة الثالثة واألخيرة ،وبمتوسط حسابي بلغ  ،2,22وانحراف معياري  .0,23وقد
يعزى مجيء واقع تفعيل اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات بسلطنة ُعمان" ككل" ومجاالتها بدرجة " متوسطة" إلى
محدودية الصالحيات املمنوحة لإلدارة املدرسية والتي تؤثر ً
سلبا على تفعيل الشراكة املجتمعية في إدارة األزمات التعليمية مما يجعل تفعيلها بدرجة
متوسطة؛ وذلك بأنه يتوجب أن يتوفر لإلدارة املدرسية الدعم واملساندة من قبل املسؤولين في الجهات الحكومية املعنية ومنحها املزيد من الصالحيات،
وأن يتم توفير كافة املعارف واملهارات ،والبرامج الداعمة للشراكة املجتمعية في إدارة األزمات التعليمية ،واإلمكانات "بشرية ومادية" ،وهو ما حرصت
عليه وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان من حيث أنها سعت إلى تشجيع ومتابعة املدارس فيما يخص دور اإلدارة املدرسية في تعزيز الشراكة
املجتمعية ،إال أن هذا السعي يتطلب االستمرارية عبر التجديد والتطوير ومواكبة مستجدات العصر من خالل تطوير املعارف واملهارات ومواكبة
املستجدات الحديثة في الشراكة املجتمعية وإدارة األزمات التعليمية وتدريب الكوادر املؤهلة لتفعيل ذلك .كما قد يعزى السبب وراء توسط واقع تفعيل
اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة ُعمان من وجهة نظر املعلمين إلى اختالف في وجهات نظر املعلمين
من حيث تعرفهم لتفعيل اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة ُعمان ،فمنهم من رأى أن اإلدارة املدرسية
تفعل الشراكة املجتمعية بدرجة كبيرة ،ومنهم من رأى أن تفعيل الشراكة كانت بمستوى منخفض ،ولعل السبب في االختالف في وجهات نظرهم له
عالقة بتعدد طبيعة املدارس والظروف املحيطة بها في كل محافظة والتي لها عالقة بمستوى الشراكة املجتمعية ،حيث أن جميع املحافظات التي شملتها
الدراسة ذات بيئات متنوعة .وكذلك من املمكن أن تفعل املدارس القريبة من مراكز املحافظات أنشطة مختلفة ومتنوعة في الشراكة املجتمعية في إدارة
األزمات التعليمية وذلك بسبب قربها من مؤسسات املجتمع بمختلف أنواعها وسهولة التواصل والشراكة معها واالستعانة بها ،وقد يكون األمر عكس
ذلك في املدارس البعيدة.
وتتفق نتيجة الدرجة الكلية للدراسة الحالية مع دراسة القحطاني ( )2019التي توصلت نتائجها والتي تعبرعن ممارسات مديرات املدارس لعمليات
إدارة األزمات من حيث :التخطيط لألزمات ،وتشكيل فريق إدارة االزمات ،والقيادة في األزمات ،ونظام االتصال في األزمات ،ونظام املعلومات في االزمات،
وتقويم األزمات ،األزمات جاءت بدرجة متوسطة ،وتتفق أيضا مع العريمي ( )2018والتي توصلت نتائجها أن درجة توافر أبعاد الشراكة بين املدرسة
واألسرة واملجتمع كانت بدرجة متوسطة ،ودراسة أحمد ( )2017التي توصلت نتائجها إلى أن مستوى تكامل جهود املنظمات الحكومية واألهلية في
مواجهة األزماتً ،
وأيضا حول إسهام دور األخصائي االجتماعي في تحقيق التكامل بين جهود املنظمات الحكومية واألهلية في مواجهة األزمات جاء بدرجة
متوسطة ،ودراسة النوح ( )2014حيث توصلت نتائجها أن دور إدارة املدرسة في تفعيل الشراكة مع املجتمع املحلي جاءت بدرجة متوسطة وقريبا من
الدرجة الضعيفة ،ودراسة حبيب والفائز( )2014التي توصلت نتائجها فيما يتعلق بمتطلبات إدارة األزمات التعليمية جاء بدرجة متوسطة مع وجوب
منح مديري املدارس الصالحيات الكاملة للتعامل مع األزمات ،وتختلف عن دراسة ملكاوي والقضاة ( )2018التي توصلت نتائجها إلى أن تفعيل الشراكة
ً
منخفضا ويحتاج إلى تخطيط وتأهيل أطراف الشراكة ،وضرورة نشر الوعي الكافي ألهمية الشراكة في وزارة التربية والتعليم.
بين األسرة واملدرسة ما زال
 .2.3النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني :ما املعوقات التي تواجه اإلدارة املدرسية عند تفعيل الشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات
التعليمية بسلطنة ُعمان من وجهة نظراملعلمين؟
ولإلجابة على السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية والرتب؛ لتحديد درجة املعوقات ،وذلك لكل محور ملحاور األداة
والدرجة الكلية ،والجدول ( )4يوضح ذلك.
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة للمعوقات التي تواجه اإلدارة املدرسية عند تفعيل الشراكة املجتمعية وفق متطلبات
إدارة األزمات التعليمية بسلطنة ُعمان من وجهة نظر املعلمين واملعلمات ورتبها والدرجة الكلية
م

املحاور

1

معوقات تتعلق باملجتمع املحلي
معوقات تتعلق باملدرسة
معوقات تتعلق باإلدارة املدرسية
الدرجة الكلية

2
3

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

2.80

0.25

3

3,93

0.23

1

3,80

0.23

2

3.22

0,10

درجة املو افقة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة

يتضح من الجدول ( )4أن املتوسطات الحسابية للمعوقات التي تواجه اإلدارة املدرسية في تفعيل الشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات
التعليمية بسلطنة ُعمان من وجهة نظر املعلمين للمحاور الثالث (معوقات تتعلق باملجتمع املحلي ،معوقات تتعلق باملدرسة ،معوقات تتعلق باإلدارة
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املدرسية) تراوحت بين ( ،)3,93-2,80بانحراف معياري تراوح بين ( ،)0,25-0,23وبلغ املتوسط الحسابي للدرجة الكلية ( ،)3,22وبانحراف معياري
( ،)0,10بدرجة تفعيل متوسطة.
أما بالنسبة للمحاور فقد حصل محور"معوقات تتعلق باملدرسة" على متوسط حسابي ( )3,93وانحراف معياري ( )0,23بدرجة موافقة عالية،
واحتل الترتيب األول ،أما محور" معوقات تتعلق باإلدارة املدرسية" فقد حصل على متوسط حسابي ( )3,80وانحراف معياري ( )0,23بدرجة موافقة
مرتفعة ،واحتل الترتيب الثاني ،أما محور "معوقات تتعلق باملجتمع املحلي" فقد حصل على متوسط حسابي ( )2,80وانحراف معياري ( )0,25بدرجة
موافقة متوسطة ،واحتل الترتيب الثالث.
وتتفق نتيجة الدرجة الكلية للدراسة الحالية مع دراسة القحطاني ( )2019والتي أشارت نتائجها إلى االفتقار من الكوادر اإلدارية املتخصصة في
تطوير العالقة بين املدرسة واملجتمع املحلي وتشكل هذه أحد املعوقات في الشراكة املجتمعية ،ودراسة السبيعي وسنبل ( )2019والتي أظهرت نتائجها أن
معوقات الشراكة املجتمعية من وجهة نظر املديرات واملعلمات باملدارس الثانوية جاءت مرتفعة ً
جدا ،ودراسة الشمري ( )2017والتي توصلت أن هناك
ً 17
معيقا إلدارة املدرسة في تفعيل الشراكة بين املدرسة واملجتمع املحلي ،ودراسة أحمد ( )2017والتي توصلت نتائجها ً
أيضا أن هناك العديد من
املعوقات تمثلت في جمود اللوائح والقوانين املنظمة للعمل بين املنظمات ،مع نقص تبادل الخبرات بين املنظمة الواحدة وبين املنظمات األخرى ،وكما
توصلت إلى أهمية تشريع القوانين ووضع النظم واللوائح التي تدعو إلى التنسيق بين األطراف بكافة أنواعها ،ودراسة النوح ( )2014التي توصلت نتائجها
إلى أن املعوقات التي تواجه إدارة املدرسة لتفعيل الشراكة مع املجتمع املحلي جاءت بدرجة مرتفعة ،ودراسة الجعيدي والسميح ( )2014التي توصلت
نتائجها إلى أن من أبرز املعوقات :محدودية الصالحيات املمنوحة إلدرات املدارس لتطوير التعاون مع املجتمع املحلي ،ودراسة السلطان ( )2008والتي
أرجعت نتائجها أسباب ضعف مستوى التعاون بين املدرسة واملجتمع املحلي إلى وجود معوقات ذات أهمية كبيرة تحول بين إقامة عالقة تعاونية وثيقة
بين املدرسة ومؤسسات املجتمع املحلي من أهمها محدودية الصالحيات املمنوحة إلدارات املدرسية في تطوير العالقة بين املدرسة واملجتمع املحلي.
 .3.3النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول و اقع تفعيل الشراكة املجتمعية
وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة ُعمان تعزى ملتغيرات( :الجنس ،وسنوات الخبرة ،واملحافظة التعليمية)؟
تمت اإلجابة عن السؤال ً
تبعا لكل متغير على النحو التالي:
• متغير الجنس:
تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت األداة ،باستخدام اختبار "ت" لعينتين
مستقلتين Independent Sample T- Test؛ ملعرفة الفروق بين املتوسطات ملتغير الجنس في تقديرات أفراد عينة الدراسة ،حول واقع تفعيل اإلدارة
املدرسية للشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة ُعمان ،والجدول ( )5يبين ذلك.
جدول ( :)5نتائج اختبار "ت" ملجموعتين مستقلتين ملعرفة الفروق في تقديرات أفراد عينة الدراسة وفقا ملتغير الجنس
املحاور

الجنس

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة
"ت"

درجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الحرية

الداللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اإلحصائية

اتجاه
الفروق

التواصل واملعلومات

ذكر
أنثى

3,01

0,20

0.166

1464

0,393

غير دالة

3,02

0,20

0.040

التخطيط والتنبؤ الوقائي

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
انثى

2,21

0,25

0.101

2,22

0,22

0.054

3,52

0,21

0,098

3,57

0,22

0.046

3,22

0,10

0,47

3,22

0,10

املهارات القيادية وبناء اإلنسانية
املجموع الكلي

0,395
1464

0,303

غير دالة

0,319
1464

0.001

دالة

0,001
1464

0.122

غير دالة

0,120

يتضح من الجدول ( )5عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ( α≥ 0.05بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع تفعيل
اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة ُعمان ،ملتغير الجنس في محاور االتصاالت (التواصل) واملعلومات،
ومحور التخطيط والتنبؤ الوقائي .وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن جميع أفراد العينة بغض النظر عن جنسهم يقدرون واقع تفعيل اإلدارة املدرسية
للشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية في املجاالت املذكورة ،ويرى الباحثون أن عدم وجود فروق داللة إحصائية وفق متغير الجنس،
قد يعود إلى تشابه طبيعة التفعيل لدى اإلدارات املدرسية مع اختالف الجنس وتشابه الظروف والصالحيات املمنوحة لإلدارات املدرسية من أجل تفعيل
الشراكة املجتمعية إلدارة األزمات التعليميةً ،
وأيضا إلى التعاون الذي يجده املعلمون من قبل اإلدارة املدرسية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية،
فالكل يسعى للتشارك للخروج من األزمات التعليمية بأقل قدر من الخسائر وفق الظروف املالئمة واملهيأة لذلك ،وذلك ألجل تحقيق مصلحة املدرسة
ومصلحة طلبتها ،وتتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسة طالفحة ( ،)2017ودراسة العوايشة ( ،)2012ودراسة عاشور ( ،)2010والتي توصلت نتائجها إلى
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الجنس ،وتختلف هذه الدراسة عن نتائج دراسة السعدي ( )2013والتي توصلت نتائجها إلى وجود
فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الجنس لصالح اإلناث.
بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≥ 0.05بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع تفعيل اإلدارة املدرسية للشراكة
املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة ُعمان ملتغير الجنس في محور املهارات القيادية وبناء العالقات اإلنسانية .وقد جاءت الفروق
لصالح اإلناث ،وهو مما يعني أن أعلى املجموعات في الحكم على هذا التفعيل هي مجموعة اإلناث ،وقد تعزى هذه النتيجة – رغم أن العمل في املدارس
متشابه وأن الجميع يأخذ تعليماته وتوجيهاته من نفس املصدر ،ويخضع لجميع اإلجراءات ،واملشاغل والندوات -إلى أن اإلدارات املدرسية في مدارس
اإلناث وبسبب املسؤولية التي تقع على عاتقهن في إدارة املدرسة األمرالذي يتطلب منهن اليقظة والحذر واملتابعة واالستعداد ألي طارئ أو أحداث قد
تحدث في املدرسة واالستعانة والتشارك مع الخبرات الخارجية ،باإلضافة إلى شعور اإلدارات املدرسية في مدارس اإلناث باملتابعة من قبل وزارة التربية
والتعليم في املجتمع املحلي وأولياء األمور ولذلك فهي تسعى إلى االلتزام وتفعيل اإلجراءات التي بدورها تفعل من خاللها الشراكة املجتمعية في املهارات
القيادية وبناء العالقات اإلنسانية ،وتتفق مع دراسة العجالن ( )2017والتي توصلت نتائجها إلى أن اإلدارة املدرسية ً
غالبا لها دور في تفعيل الشراكة
ككل ،ومع قطاعات املجتمع املحلي ،وتفعلها ً
دائما مع أولياء األمور ،كما كشفت عن وجود اختالف بين درجات وجهات نظر مديرات املدارس لدور اإلدارة
املدرسية في تفعيل الشراكة مع أولياء األمور لصالح مديرات املرحلة االبتدائية واملتوسطة.
• املحافظة التعليمية:
تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع تفعيل اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق
متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة ُعمان ً
تبعا ملتغير املحافظة التعليمية ،لجميع محاور األداة ،والدرجة الكلية ،والجدول ( )6يوضح نتيجة
املعالجة اإلحصائية.
جدول ( :)6تقديرات أفراد العينة على محاوراألداة والدرجة الكلية ملتغير املحافظة
املحاور

املحافظة

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

االتصاالت (التواصل) واملعلومات

مسقط

447

3,00

0.183

جنوب الباطنة

347

3,04

0.202

شمال الشرقية

210

3,03

0,195

الظاهرة
ظفار
املجموع
مسقط
جنوب الباطنة
شمال الشرقية
الظاهرة
ظفار
املجموع
مسقط
جنوب الباطنة
شمال الشرقية
الظاهرة
ظفار
املجموع
مسقط
جنوب الباطنة
شمال الشرقية
الظاهرة
ظفار
املجموع

187

3,04

0,201

275

2,99

0,227

1466

3,02

0,201

477

2,21

0.243

347

2,21

0.230

210

2,23

0,211

187

2,25

0,212

275

2,20

0,245

1466

2,22

0,232

477

3,54

0,215

347

3,56

0.226

210

3,52

0,205

187

3,56

0,203

275

3,53

0,207

1466

3,54

0,214

477

3,22

0.098

347

3,22

0,104

210

3,20

0,101

187

3,24

0,099

275

3,21

0,111

1466

3,22

0.103

التخطيط والتنبؤ الوقائي

املهارات القيادية وبناء العالقات
اإلنسانية

الدرجة الكلية

يتضح من الجدول ( )6وجود فروق ظاهرية بين متوسطات عينة الدراسة ملتغير املحافظة ،وملعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية
تعزى ملتغير املحافظة نستخدم تحليل التباين األحادي؛ للمقارنة بين املحافظات في كل محاور الدراسة والدرجة الكلية والجدول ( )7يوضح ذلك.
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جدول ( :)7التباين األحادي؛ للمقارنة بين املحافظات في كل محاورالدراسة والدرجة الكلية
املحاور

مصدر التباين

مجموع املربعات

درجة
الحرية

متوسط
املربعات

قيمة
ف

مستوى الداللة

التواصل
واملعلومات

بين املجموعات

0,664

4

0.166

4,107

0,003

داخل املجموعات
املجموع الكلي
بين املجموعات

59,023

1461

0.040

59,687

1465

0,404

4

0.101

79,093

1461

0.054

79,497

1465

0,392

4

0098

66,729

1461

0.046

67,121

1465

0,189

4

0,47

15,440

1461

0,011

15,629

1465

التخطيط والتنبؤ
الوقائي
املهارات القيادية
واإلنسانية
املجموع الكلي

داخل املجموعات
املجموع الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع الكلي

1,866

2.145

4,471

0,114

0.073

0.001

يتضح من خالل الجدول ( )7وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ( α≥ 0.05بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع تفعيل
اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة ُعمان ً
تبعا ملتغير املحافظة التعليمية في محور االتصاالت
(التواصل) واملعلومات (الداللة =  )0,003وملعرفة اتجاه الفروق في املحافظات تم استخدام اختبار( )LSDكما يوضحه الجدول (.)8
جدول ( :)8نتائج اختبار( )LSDللمقارنة البعدية في متغير املحافظة التعليمية
املجال
التواصل واملعلومات

املحافظة
مسقط

الفروق بين
املتوسطات
جنوب الباطنة
الظاهرة
شمال الشرقية
ظفار

الخطأ
املعياري

الداللة اإلحصائية

*0.041

0,014

0,004

* 0.039

0,018

0,023

*0,035

0,017

0.033

0.006

0,154

0,669

يتضح من الجدول ( )8أن هذه الفروق لصالح محافظة مسقط في محور االتصاالت (التواصل) واملعلومات .وقد يعزى هذا إلى كونها العاصمة
حيث أن طبيعة الشراكة املجتمعية بين املدرسة واملجتمع املحلي في االتصاالت ونظم املعلومات في العواصم تختلف عن االتصاالت ونظم املعلومات في
املحافظات األخرى ،فتوفر الوسائل والتقنيات التي تساعد على ذلك أكثر وتسهل عمليات االتصاالت واملعلومات من أجل تفعيل الشراكة إلدارة األزمات
التعليمية مقارنة بباقي املحافظات .بينما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  α≥ 0,05بين تقديرات أفراد عينة
الدراسة لواقع تفعيل اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة عمان تبعأ ملتغير املحافظة التعليمية في
محوري " التخطيط والتنبؤ الوقائي" ،و" املهارات القيادية وبناء العالقات اإلنسانية" ،وقد يعزى ذلك إلى تشابه اإلجرءات واألعمال والتوجيهات وترى
عينة الدراسة اإلدارات املدرسية تعمل بها حتى وإن اختلفت طبيعة املحافظات ويبقى االختالف فقط في مستوى درجة التفعيل واختالفه بين إدارة
مدرسية وأخرى.
• سنوات الخبرة:
تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع تفعيل اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق
متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة ُعمان ً
تبعا ملتغير سنوات الخبرة ،لجميع محاور األداة ،والدرجة الكلية ،والجدول ( )9يوضح نتيجة املعالجة
اإلحصائية.
جدول ( :)9تقديرات أفراد العينة على محاوراألداة والدرجة الكلية ملتغيرسنوات الخبرة
املحاور
االتصاالت (التواصل)
واملعلومات

الخطيط والتنبؤ الوقائي

سنوات الخبرة
 5سنوات فأقل
أكثر من  5إلى  10سنوات
أكثر من  10سنوات
املجموع
 5سنوات فأقل
أكثر من  5إلى  10سنوات
أكثر من  10سنوات

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعيارية

436
528
502

3,024
3,017
3,028

0.204
0.200
0,202

1466

3,021

0,201

436
528
502

2,226
2,229
2,213

0.244
0.222
0,233
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املجموع
 5سنوات فأقل
أكثر من  5على  10سنوات
أكثر من  10سنوات
املجموع
 5سنوات فأقل
أكثرمن  5إلى  10سنوات
أكثرمن  10سنوات
املجموع

املهارات القيادية وبناء
العالقات اإلنسانية

الدرجة الكلية
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1466

2,221

0,232

436
528
502

3,548
3,546
3,542

0,197
0.211
0,223

1466

3,544

0,214

436
528
502

3,225
3,223
3,219

0.102
0,106
0,102

1466

3,22

0,103

يتضح من الجدول ( )9وجود فروق ظاهرية بين متوسطات عينة الدراسة ملتغير سنوات الخبرة ،وملعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة
إحصائية تعزى ملتغير سنوات الخبرة نستخدم تحليل التباين األحادي؛ للمقارنة بين سنوات الخبرة في كل محاور الدراسة والدرجة الكلية والجدول ()10
يوضح ذلك.
جدول ( :)10املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتحليل التباين األحادي ملتغير سنوات الخبرة لجميع محاورأداة الدراسة
متوسط
املربعات

قيمة
ف

مستوى
الداللة

0.006

0,135

0,874

0.041

59,687

1465

املحاور

مصدر التباين

مجموع
املربعات

التواصل واملعلومات

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع الكلي

0,011

2

59,676

1463

التخطيط والتنبؤ الوقائي

املهارات القيادية وبناء
العالقات اإلنسانية
املجموع الكلي

درجة الحرية

0,077

2

0.038

79,420

1463

0.054

79,497

1465

0,009

2

0,004

67,112

1463

0.046

67,121

1465

0,010

2

0,005

15,619

1463

0,011

,15

1465

0,494

0,706

0.910

0.094

0.638

0,450

ونالحظ من الجدول ( )10أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ( α≥ 0.05في االستجابات ترجع الختالف سنوات الخبرة .وقد
يعزى ذلك إلى أن املعلمين باختالف سنوات خبرتهم لديهم دراية ومعرفة بمستوى وواقع تفعيل اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة
األزمات التعليمية بسلطنة عمان ،يؤمنوا بأن لإلدارة املدرسية دورا فعاال في املجتمع املحلي املحيط بها ،فهي تعكس أهدافه من خالل األهداف التي تعمل
على تحقيقها.
 .4.3النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول املعوقات التي تحول دون تفعيل
الشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة ُعمان تعزى ملتغيرات( :الجنس ،وسنوات الخبرة ،واملحافظة التعليمية)؟
تمت اإلجابة عن السؤال ً
تبعا لكل متغير على النحو التالي:
• متغير الجنس:
تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على محاور األداة ،باستخدام اختبار "ت" لعينتين
مستقلتين Indepndent Sample T- Test؛ ملعرفة الفروق بين املتوسطات ملتغير الجنس في تقديرات أفراد عينة الدراسة ،حول واقع معوقات تفعيل
اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة ُعمان ،والجدول ( )11يبين ذلك.
جدول ( :)11نتائج اختبار"ت" ملجموعتين مستقلتين ملعرفة الفروق في تقديرات أفراد عينة الدراسة وفقا ملتغير الجنس
املحاور

الجنس

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

قيمة
"ت"

درجات الحرية

الداللة
اإلحصائية

اتجاه الفروق

معوقات تتعلق باملجتمع
املحلي
معوقات تتعلق باملدرسة

ذكر
أنثى
ذكر

2,807

0,237

0.088

1464

0,930

غير دالة

2,808

0,261

0.091

3,939

0,215

0.554

معوقات تتعلق باإلدارة
املدرسية
املجموع الكلي

أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
انثى

9,932

0,231

0.569

3,802

0,248

0,173

3,801

0,225

0.167

3,216

0,102

1,102

3,224

0,104

1,558

0,927
1464

0,580

غير دالة

0,570
1464

0.863

غير دالة

0,867
1464

0.122

غير دالة

0,120
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يتضح من الجدول ( )11عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≥ 0.05بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة في
مجاالت إدارة معوقات تفعيل اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة ُعمان ،تعزى ملتغير الجنس .وقد يعزى
ذلك إلى عدم وجود فروق داللة إحصائية وفق متغير الجنس ،إلى أن التشابه الكبير بين بيئات املدارس في سلطنة ُعمان قد جعل الشراكة املجتمعية في
إدارة األزمات التعليمية ومعوقاتها متشابهة إلى حد كبير ،وهذا ما يدعو إلى القول بأن وجهات نظر املعلمين واملعلمات ال تختلف تقر ًيبا رغم اختالف
جنسهم وأنهم على قناعة بأن هناك معوقات تحد من الشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة ُعمان .وتتفق هذه النتيجة مع
نتائج دراسات عنتور ( ،)2011ودراسة الشمراني ( ،)2004والعينبوس ي وسليمات ( )2007والتي توصلت نتائجها بعدم وجود فروق تعزى ملتغير الجنس،
بينما تختلف هذه الدراسة مع دراستي بركات ( ،)2007والحلو ( )2009والتي توصلت نتائجها في وجود فروق دالة إحصائ ًيا وفق متغير الجنس.
• املحافظة التعليمية:
تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة ملعوقات تفعيل اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق
متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة ُعمان ً
تبعا ملتغير املحافظة التعليمية ،لجميع محاور األداة ،والدرجة الكلية ،والجدول ( )12يوضح نتيجة
املعالجة اإلحصائية.
جدول ( :)12تقديرات أفراد العينة على محاوراألداة والدرجة الكلية ملتغير املحافظة التعليمية
املجاالت

املحافظة

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

معوقات تتعلق باملجتمع
املحلي

مسقط
جنوب الباطنة
شمال الشرقية
الظاهرة
ظفار
املجموع
مسقط
جنوب الباطنة
شمال الشرقية
الظاهرة
ظفار
املجموع
مسقط
جنوب الباطنة
شمال الشرقية
الظاهرة
ظفار
املجموع
مسقط
جنوب الباطنة
شمال الشرقية
الظاهرة
ظفار
املجموع

447
347
210
187
275

2,83
2,78
2,77
2,89
2,78

0.247
0.252
0,231
0,273
0,251

1466

2,81

0,253

477
347
210
187
275

3,93
3,92
3,94
3,92
3,96

0.243
0.204
0,199
0,216
0,247

1466

3,93

0,226

477
347
210
187
275

3,80
3,81
3,57
3,82
3,81

0,229
0.232
0,260
0,205
0,230

1466

3,80

0,232

477
347
210
187
275

3,22
3,22
3,20
3,24
3,21

0.098
0,104
0,101
0,099
0,111

1466

3,22

0.103

معوقات تتعلق باملدرسة

معوقات تتعلق باإلدارة
املدرسية

الدرجة الكلية

يتضح من الجدول ( )12وجود فروق ظاهرية بين متوسطات عينة الدراسة ملتغير املحافظة وملعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية
تعزى ملتغير املحافظة نستخدم تحليل التباين األحادي؛ للمقارنة بين املحافظات في كل محاور الدراسة والدرجة الكلية والجدول ( )13يوضح ذلك.
جدول ( :)13تحليل التباين األحادي؛ للمقارنة بين املحافظات في كل محاورالدراسة والدرجة الكلية
املحاور
معوق ا ااات تتعل ا ااق ب ا اااملجتمع
املحلي
معوقات تتعلق باملدرسة

مجموع
املربعات

درجة
الحرية

متوسط
املربعات

قيمة
ف

مستوى الداللة

بين املجموعات

2,290

4

0.572

9,113

0,000

داخل املجموعات
املجموع الكلي
بين املجموعات

91,765

1461

0.063

94,054

1465

0,327

4

0.082

74,597

1461

0.051

74,924

1465

مصدر التباين

داخل املجموعات
املجموع الكلي

1,602

0,171
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معوق ا ا ااات تتعل ا ا ااق ب ا ا اااإلدارة
املدرسية
املجموع الكلي

بين املجموعات

0,632

4

0,158

داخل املجموعات
املجموع الكلي
بين املجموعات

78,749

1461

0.054

79,381

1465

0,189

4

0,47

15,440

1461

0,011

15,629

1465

داخل املجموعات
املجموع الكلي

العبرية وآخرون
2.933

4,471

0.020

0.001

يتضح من خالل الجدول ( )13وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≥ 0.05بين تقديرات أفراد عينة الدراسة ملعوقات تفعيل
اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة ُعمان ً
تبعا ملتغير املحافظة التعليمية في محور معوقات تتعلق
باملجتمع املحلي (الداللة =  )0,000وفي محور معوقات تتعلق باإلدارة املدرسية (الداللة =  )0,02وملعرفة اتجاه الفروق في املحافظات تم استخدام
اختبار( )LSDكما يوضحه الجدول (.)14
جدول ( :)14نتائج اختبار( )LSDللمقارنة البعدية في متغير املحافظة التعليمية
املجال
الظاهرة
(معوقات تتعلق باملجتمع
املحلي)
الشرقية شمال
(معوقات تتعلق باإلدارة
املدرسية)

املحافظة
مسقط
جنوب الباطنة
شمال الشرقية
ظفار
جنوب الباطنة
الظاهرة
شمال الشرقية
ظفار

الفروق بين املتوسطات

الخطأ املعياري

الداللة اإلحصائية

*0.055
*0.108
*0,121
* 0.106

0,017
0,020
0,021
0,192

0,003
0,002
0.012
0,008

*0.053
*0.057
*0,071
* 0.053

0,019
0,020
0,023
0,021

0.006
0,05
0,02
0,01

يتضح من الجدول ( )14أن هذه الفروق لصالح محافظة الظاهرة في محور معوقات تتعلق باملجتمع املحلي ،ولصالح محافظة شمال الشرقية في
محور معوقات تتعلق باإلدارة املدرسية .حيث أن هذه الفروق لصالح محافظة الظاهرة في محور"معوقات تتعلق باملجتمع املحلي" ،ويمكن أن يعزى ذلك
إلى طبيعة املحافظة الجغرافي وبعدها عن املؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص الكبيرة كاملوجودة في محافظة مسقط والتي تتيح مشاركة
أفضل للشراكة املجتمعية ،فقد تواجه بسببه اإلدارات املدرسية صعوبات عديدة ومعوقات تحد من تفعيلها للشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة
األزمات التعليمية بسلطنة عمان في ما يتعلق باملجتمع املحلي ،حيث قلة عدد املؤسسات وطبيعة أولياء األمور في مثل هذه املحافظات قد يكون أقل من
غيرهم في االهتمام واملشاركة واملتابعة والحرص على املشاركة مع املدرسة أثناء األزمات التعليمية مقارنة بباقي املحافظات ،أو هناك بعض الصعوبات
التي تواجههم من أجل الشراكة الفاعلة معها وقد يعود ً
أيضا إلى نقص في الوسائل ومستوى الدخل والدعم والوسائل والتي قد تكون ً
سببا في عرقلة
املجتمع املحلي من الشراكة مع املدرسة .وكما أن الفروق لصالح محافظة شمال الشرقية في محور"معوقات تتعلق باإلدارة املدرسية" ،وقد يعزى ذلك
إلى قلة تفاعل ومشاركة املجتمع املحلي للمدارس في إدارة األزمات التعليمية واحتياجاتها ،مع قلة أعداد مؤسسات القطاع الخاص في املحافظة والتي
يصعب على اإلدارات املدرسية الوصول للمؤسسات في املحافظات األخرى والذي يجعله ً
سببا في تولد بعض املعوقات التي تعيق تفعيل الشراكة
املجتمعية وتوجه اإلدارات املدرسية إلى قضاء األعمال بنفسها وعدم املحاولة بطرق أخرى تفعل من خاللها الشراكة املجتمعية ،أو قد يعود إلى طبيعة
اإلدارات املدرسية في املحافظة من الناحية االجتماعية وتحفظ بعض الكوادر اإلدارية على أداء أعمالهم وعدم التوسع بكثرة والتداخل مع مؤسسات
املجتمع والتي قد تواجه بسببه اإلدارات املدرسية صعوبات عديدة ومعوقات تحد من تفعيلها للشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية
بسلطنة عمان في ما يتعلق باملجتمع املحلي ،ورغبتهم على إدارة أعمالهم وعدم تضييع الوقت للتواصل مع مؤسسات املجتمع املحلي التي توجد في
املحافظات األخرى ،تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة عبد الوهاب ومحمد ( )2014والتي كشفت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات إجابات أفراد العينة من املناطق التعليمية املختلفة فيما يتعلق باألزمات التي تمر بها املدارس لصالح منطقة األحمدي ،وحولي.
بينما أوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ( α≥ 0.05بين املتوسطات الحسابية للمعوقات التي تواجه
اإلدارة املدرسية في تفعيلها للشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة عمان ،في محور" معوقات تتعلق باملدرسة " وقد يعزى
ذلك على اتفاق وجهات عينة الدراسة رغم اختالف محافظاتهم التعليمية على املعوقات املتعلقة باملدرسة وتشابها ،وقد يكون ذلك بسبب تشابه
التوجيهات واالمكانيات املمنوحة للمدارس.
• سنوات الخبرة:
تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة معوقات تفعيل اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق
متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة ُعمان ً
تبعا ملتغير سنوات الخبرة ،لجميع محاور األداة ،والدرجة الكلية ،والجدول ( )15يوضح نتيجة املعالجة
اإلحصائية.
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جدول ( :)15تقديرات أفراد العينة على محاوراألداة والدرجة الكلية ملتغير سنوات الخبرة
املحاور
معوقات تتعلق باملجتمع
املحلي

سنوات الخبرة
 5سنوات فأقل
أكثر من  5إلى  10سنوات
أكثر من  10سنوات
املجموع
 5سنوات فأقل
أكثر من  5إلى  10سنوات
أكثر من  10سنوات
املجموع
 5سنوات فأقل
أكثر من  5على  10سنوات
أكثر من  10سنوات
املجموع
 5سنوات فأقل
أكثرمن  5إلى  10سنوات
أكثرمن  10سنوات
املجموع

معوقات تتعلق باملدرسة

معوقات تتعلق باإلدارة
املدرسية

الدرجة الكلية

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

436
528
502

2,797
2,815
2,807

0.204
0.200
0,202

1466

2,808

0,201

436
528
502

3,949
3,931
3,930

0.244
0.222
0,233

1466

3,934

0,232

436
528
502

3,806
3,223
3,219

0,197
0.211
0,223

1466

3,802

0,214

436
528
502

3,225
3,223
3,219

0.102
0,106
0,102

1466

3,222

0,103

جدول ( :)16املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتحليل التباين األحادي ملتغيرسنوات الخبرة لجميع محاورأداة الدراسة
املحاور
معوقات تتعلق باملجتمع
املحلي
معوقات تتعلق باملدرسة

معوقات تتعلق باإلدارة
املدرسية
املجموع الكلي

مصدر
التباين
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع الكلي
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع الكلي

مجموع
املربعات

درجة الحرية

متوسط
املربعات

قيمة
ف

مستوى
الداللة

0,062

2

0.031

0,480

0,619

93,993

1463

0.064

94,054

1465

0,076

2

0.038

74,849

1463

0.051

74,924

1465

0,015

2

0,007

79,367

1463

0.054

79,381

1465

0,010

2

0,005

15,619

1463

0,011

15,629

1465

0,739

0.135

0,450

0,478

0.873

0.638

يتضح من الجدول ( )16عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ) (α≥ 0.05بين متوسطات وجهات أفراد العينة في مجال
معوقات الشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية في سلطنة ُعمان ،تعزى ملتغير سنوات الخبرة في جميع املحاور .والتي تعزى ملتغير
سنوات الخبرة ،وتعزو الباحثة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وفق متغير سنوات الخبرة؛ قد يعود إلى القناعة واالتفاق لدى أفراد العينة على
مختلف سنوات الخبرة بأن هناك معوقات تحد من تفعيل الشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية ،إلى أن تلك األبعاد من السهل على
املعلمين -بغض النظر عن سنوات خبرتهم  -الحكم عليها ،وباستطاعتهم تقد ير ومعرفة املعوقات التي من شأنها أن تعيق تفعيل الشراكة املجتمعية وفق
متطلبات إدارة األزمات التعليمية ،وهذا يعني ً
أيضا أن عينة الدراسة مهما اختلفت سنوات خبرتهم يؤكدون على واقع املعوقات التي تعيق من تفعيل
اإلدارة املدرسية للشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية بسلطنة عمان .ويبدو أنه دليل على أن أفراد الدراسة باختالف سنوات
الخبرة يرون أن هذه املعوقات تمثل املعوقات الحقيقية التي تواجهها اإلدارة املدرسية في تفعيل الشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات
التعليمية باختالف سنوات خبرتهم ،وتتفق مع دراسة الخميس والصالحي ( ،)2019ودراسة الجنهي (.)2010
 .5.3املقترحات والتوصيات:
في ضوء اإلطار النظري ونتائج الدراسة يقترح اآلتي:
• أوال :محور ّ
االتصاالت (التواصل) واملعلومات :منح أولياء األمور ،واملجتمع املحلي صالحيات أكبر للمشاركة في تنفيذ وتقييم برامج وأنشطة
املدرسة املتعلقة باألزمات التعليمية .وفتح قنوات االتصال بين اإلدارات املدرسية ،وجميع املسؤولين في وزارة التربية والتعليم واملديريات التعليمية
لتقييم خطط إدارة األزمات التعليمية .إعطاء صالحيات لإلدارات املدرسية في استقطاب جهات املجتمع املختلفة دون الرجوع للمديريات؛ مما
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ّ
يسهل تفعيل الشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية .االستفادة من إدارات املدارس ذات التجارب الناجحة ،وتعميمها على
جميع املدارس كتنظيم لقاءات ،اجتماعات ،إصدار كتيبات بالتجارب الناجحة للمدارس .توفير قاعدة بيانات باألعضاء واملؤسسات الفاعلة في
املجتمع املحلي واالستفادة من التكنولوجيا الحديثة بتوظيفها في إنشاء هذه القاعدة لالستفادة منها في الشراكة املجتمعية إلدارة األزمات
التعليمية .استثمار الشراكات مع املؤسسات املجتمعية في دعم القرارات املدرسية إلدارة األزمات التعليمية عن طريق أعضاء املجالس املدرسية
ّ
تعاونية مع املدرسة في إدارة األزمات التعليمية ،ويمكن أن يتم البدء بذلك من خالل
ولجانها .تشجيع مؤسسات املجتمع املحلي على إقامة برامج
أولياء أمور الطلبة أنفسهم ،مرورا باملؤسسات والشركات املجتمعية املوجودة في محيط املدرسة ،واملؤسسات األخرى املوجودة بالسلطنة،
كتنظيم اللقاءات الطالبية؛ لتعريفهم بالقضايا املجتمعية ،والتي قد تكون ً
سببا من أسباب حدوث األزمات التعليمية.
• ثانيا :محور التخطيط والتنبؤ الوقائي :التخطيط السليم لبرامج الشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية ،والوضوح في تحديد
املفاهيم واألهداف املراد تحقيقها من خالل هذه البرامج ،واإلعالن عنها لجميع عناصر العملية التربوية (املدير ،املعلم ،الطالب ،ولي األمر) ،بحيث
يشارك كل منهم ً
وفقا لدوره في تحقيق هذه األهداف .التخطيط للبرامج واملشروعات التي يمكن أن تكون مجاال للشراكة بين املدرسة وبين
مؤسسات املجتمع املدني .ضرورة تضمين برامج الشراكة املجتمعية في إدارة األزمات التعليمية ضمن الخطط التعليمية واإلدارية باملدرسة ،وأن
ً
يكون ً
جزءا من تقييم املدرسة ومشاركتها في هذه البرامج .وضع إدارات املدارس خططا عملية بمشاركة مجتمعية ملواجهة األزمات التعليمية
املحتملة والتدريب عليها .تدريب اإلدارات املدرسية وكافة العاملين في املدرسة ،وفريق إدارة األزمات على األساليب العلمية الحديثة على التعامل مع
األزمات التعليمية ونشر الوعي التخطيطي بوضع الخطط .العمل على نشر ثقافة الشراكة املجتمعية وقت األزمات التعليمية .دعوة الجهات
املعنية بوزارة التربية والتعليم ممثلة باإلشراف اإلداري واإلرشاد االجتماعي إلى متابعة اإلدارات املدرسية في مدى متابعتها للبرامج االرشادية املقدمة
للطلبة ،ومدى اهتمامها بدراسة حاالت الطلبة .ضرورة نشر ثقافة الشراكة املجتمعية في إدارة األزمات التعليمية ومحاورها ومتطلباتها وخططها
بين العاملين في القطاع التعليمي من معلمين وإداريين وتربويين ،بحيث يكون لهذه الشراكة وجود في الخطط التعليمية.
• ثالثا :محور املهارات القيادية وبناء العالقات اإلنسانية :تنمية وتطوير املهارات القيادية لدى اإلدارات املدرسية من خالل االلتحاق بالبرامج
املتنوعة التي تتناول األبعاد( :التخصص ي ،اإلنساني ،األخالقي) .ضرورة تكوين فريق إلدارة األزمات التعليمية ،بحيث يراعي في تشكيله ّتنوع
التخصصات وامتالك أعضائه مهارات شخصية كالجرأة ،والسرعة في اتخاذ القرارات واالبتكارية ،والثبات االنفعالي ،وضبط النفس ،والحكمة
والتفكير العلمي .الخروج بالدروس املستفادة من إدارة األزمات التعليمية ومحاولة االستفادة منها في املستقبل ونشرها للمداس األخرى ،والتشارك
في االستفادة منها حتى يمكن التقليل من اآلثار السلبية الناتجة عن هذه األزمات .االستفادة من التجارب التربوية العاملية الناجحة في مجال
الشراكة في إدارة األزمات التعليمية.
 .6.3توصيات ومقترحات عامة:
توجيه طلبة الدراسات العليا إلجراء مز ٍيد من الدراسات والبحوث حول الشراكة املجتمعية وفق متطلبات إدارة األزمات التعليمية .وتشجيع إدارة
املدارس على االستفادة من الخدمات التي ّتقدمها مؤسسات املجتمع املحلي في مجال إدارة األزمات التعليمية .إجراء دراسات مماثلة عن متطلبات
الشراكة في األزمات التعليمية ،ومعوقات الشراكة من وجهة نظر فئات املجتمع وأولياء األمور وغيرهم .تعاون املسؤولين في وزارة التربية والتعليم مع
املعهد التخصص ي ،أو مراكز التدريب ،واإلنماء املنهي باملحافظات التعليمية في إقامة برامج تدريبية ،وورش عمل ،ولقاءات لإلدارات املدرسية باالشتراك
مع مؤسسات من املجتمع املحلي وأولياء األمور في نشر ثقافة الشراكة املجتمعية إلدارة األزمات التعليمية ،وتوضيح إجراءات تفعيلها بطرقها املختلفة.
توفير كافة اإلمكانات املادية والبشرية الالزمة لتفعيل الشراكة بشكل عام وفي إدارة األزمات التعليمية بشكل خاص .وضع املسؤولين في وزارة التربية
والتعليم سياسة تشجيعية ملشاركة أصحاب قطاعات املجتمع املحلي وأولياء األمور في النهوض بالعملية التعليمية أثناء األزمات التعليمية .تعاون اإلدارة
ً
املدرسية مع املؤسسات االجتماعية في عقد لقاءات تربوية ألولياء أمور الطلبة .توفير إدارات املدارس صندوقا القتراحات أولياء األمور وآرائهم فيما يتعلق
بالعملية التعليمية خالل األزمات التعليمية ،والعمل على تنفيذ ما يحقق ذلك .بذل اإلدارة املدرسية بمدارس سلطنة ُعمان املزيد من الجهود لتحسين
أدائها املرتبط بتفعيل الشراكة املجتمعية إلدارة األزمات التعليمية مع أولياء األمور .اهتمام اإلدارة املدرسية بإقامة برامج تعزز انتماء الطلبة ملجتمعهم
واملجتمع املحلي ،وبناء عالقات منسجمة بين األسرة واملدرسة وفق معايير الجودة الشاملة.
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Abstract: This study aimed to identify the reality of activating the school administration for community partnership
according to the requirements of crisis management in the Sultanate of Oman from the teachers' point of view, and in order
to achieve the study objectives and show the impact of the study variables (gender, governorate, years of experience), the
descriptive approach was used, and a questionnaire was designed consisting of (72) items. They are divided into six
dimensions: communication and information, preventive planning and forecasting, leadership skills and building human
relationships, obstacles related to the local community, obstacles related to the school, obstacles related to school
administration. The study sample was chosen, which represented 5% of the study population as it reached (1466) male
and female teachers. The results of the study highlighted; The estimates of the study sample members on the reality of
activating the school administration of community partnership in accordance with the requirements of educational crisis
management in the Sultanate of Oman were high in the dimension of leadership skills and building human relations,
medium in the dimension of communication and information, and low in the dimension of preventive planning and
forecasting. As for the results related to the obstacles facing the school administration, the obstacles related to the school
and the obstacles related to the school administration came to a high degree, while they were moderate in the obstacles
related to the local community. And the presence of statistically significant differences according to the sample members’
estimates of the reality of activating the school administration of community partnership according to the requirements of
managing educational crises in the Sultanate of Oman due to the gender variable in the leadership skills and building
human relations dimension for the benefit of females, and the governorate variable in the dimension of communications
and information for the benefit of Muscat Governorate. And there were statistically significant differences for the
governorate variable in the obstacles related to the local community in favor of Al Dhahirah Governorate, and the obstacles
related to school administration in favor of North Al Sharqiya Governorate. In light of these results, a number of suggested
procedures and recommendations have been developed, the most important of which are: Giving school administrations
the powers to attract different community bodies without referring to the directorates, which facilitates the activation of
community partnership in accordance with the requirements of managing educational crises.

Keywords: School administration; community partnership; educational crisis management; Oman.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين التوافق الزواجي وتقبل الذات لدى معلمات محافظة شمال الشرقية .حيث تكونت عينة الدراسة من
( )618معلمة متزوجة .ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام األدوات التالية :األولى مقياس التوافق الزواجي ل( قاسم ،)2015 ،واألداة الثانية
كل
تم استخدام بعد واحد وهو بعد تقبل الذات من مقياس السعادة النفسية ل(  .،)Carol Ryff,1989وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى ٍ
من التوافق الزواجي وتقبل الذات كانا مرتفعين ،كما أظهرت النتائج أيضا عدم تأثير عدد سنوات الزواج على التوافق الزواجي إذ ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية فيه ،كذلك أظهر حساب االرتباطات بين املتغيرات وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين التوافق الزواجي وتقبل الذات حيث
بينت تقبل الذات ما نسبته  %21.8من التوافق الزواجي ،وبينت أنه يمكن التنبؤ بالتوافق الزواجي من خالل تقبل ،ومما أوصت به الدراسة
االستفادة من العالقة االرتباطية والتنبؤية بين تقبل الذات والتوافق الزواجي لحل الخالفات الزوجية وبناء البرامج اإلرشادية في مجال اإلرشاد
األسري.
الكلمات املفتاحية :التوافق الزواجي؛ تقبل الذات؛ التوافق الزواجي وتقبل الذات.

.1

املقدمة:

انطالقا من قوله تعالى" :ومن َوم ْن َآياته َأ ْن َخ َل َق َل ُكم م ْن َأ ُنفس ُك ْم َأ ْز َواجا ل َت ْس ُك ُنوا إ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُكم َّم َو َّدة َو َر ْح َمة ۚ إ َّن في ََٰذل َك ََل َيات ل َق ْوم َي َت َف َّك ُر َ
ون"
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ ٍ
ِ
فإنه يدرك ما يهدف إليه الزواج من سكن للنفس وطمأنينة للقلب ،وقرة للعين واحصان للجوارح ،وانشراح للصدر وستر وصيانة .وضمانا لنجاح الحياة
الزوجية البد أن يصل الزوجان إلى مرحلة التوافق فيما بينهما ،حيث يمثل التوافق الزواجي ركنا أساسيا من أركان الحياة الزوجية (أحمد )2015،حيث
تتميز العالقة بينهما بإحساس متبادل من الود والراحة والسعادة في وجودهما معا ،والتعاون في قضاء حاجة كل منهما ،مع تذليل الصعوبات والتعاون في
حل املشكالت التي تواجههما( .طه)2009 ،
يحتل التوافق الزواجي مكانة بالغة ألثره على الزوجين واألسرة ككل ،وعلى املجتمع ،فتوافق الفرد مع متطلبات مواقف حياته هو مما تمليه عليه
طبيعته اإلنسانية (دسوقي ،) 1985 ،فهو عملية يتم فيها انجاز أعمال معينة لتحقيق أهداف ،وإشباع حاجات ،ومواجهة العوائق والصعوبات ،وتخفيف
التهديدات ،واحتواء األزمات ،والسيطرة عليها بأساليب ترض ي الفرد ويقبلها املجتمع الذي يعيش فيه (مرس ي ،)1991 ،فحياة الفرد عبارة عن سلسلة من
عمليات التوافق املستمر حيث يضطر الفرد باستمرار إلى تعديل سلوكه ،وانتقاء االستجابات املناسبة للمواقف التي يمر بها سواء مع نفسه أو مع البيئة
املحيطة به ،فعلى سبيل املثال في النظام األسري نجد الهدف من النظام الزواجي هو تحقيق التوافق بين الزوجين واالنسجام الشخص ي ،بحيث يكون كل
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طرف منهما منفعال باَلخر ومنجذبا إليه ،ومن هنا فإن التوافق الزواجي يعني :امليل النفس ي املعبر عن املحبة والود واالتفاق والعالقة الطيبة الحسنة
السليمة بين الزوجين وبقية أفراد األسرة (الكندري ،)1992 ،وال اشباع بين الزوجين وال تحقيق لألهداف املشتركة بينهما اال بالتوافق الزواجي (2009
)APA,
ويرى بالي ودهينجرا وبارو ( )Bali, Dhingra & Baru, 2010أن تحقيق أكبر قدر من الرضا والسعادة مرتبط بالتوافق الزواجي بينهما ،كما يرى
سينهاند  Sinhand, 1990التوافق الزواجي أنه الحالة التي يشعر فيها كل من الزوجين بالسعادة والرضا عن زواجهما وعن وجودهما مع بعضهما البعض
(.)Nema, 2013
إن من أهم مقومات التوافق الزواجي كما ذكرتها الدراسات التوافق الديني البريكي ( ،)2016والنضج االنفعالي (بلميهوب ،)2009 ،والتوافق
االقتصادي (هلون ،)2017 ،والتوافق الجنس ي (مناني ،)2013 ،والثقة املتبادلة (محمد.)2017 ،
و يعد تقبل الذات من املفاهيم املهمة واملؤثرة في حياة الفرد ،وهو أحد العوامل املؤثرة في نمو الشخصية ،فقد اعتبره ماسلو املثير املحرك للعادات
والسلوكيات التي تشكل تحقيق الفرد لذاته (النمر ،)2016 ،حيث يؤثر ذلك التقبل على معرفة الفرد لقدراته وإمكانياته وإيجابياته وسلبياته مع تقبله
لحدوده ( ،)APA Dictionary, 2009ويقتض ي تقبل الذات في قاموس كورسيني ( )Corsini, 2006أنه :اعتراف الشخص بقدراته الشخصية وانجازاته
وتقبلها من غير قيود وال شروط .في حين رأى جونزلز ( )Gonzalez, 2002أن الصعوبة التي يجدها املرء في تقبله لآلخرين إنما هي مرتبطة ارتباطا وثيقا
بانخفاض تقبله لنفسه.
ويعد التوافق الزواجي عامال من عوامل التوافق النفس ي ،وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بعوامل الشخصية وسماتها ،ولكن سمات الشخصية التي تساعد
على تحقيق التوافق الزواجي تختلف باختالف الزوجين ،فالسمات الشخصية التي تتحلى بها الزوجات تختلف عن السمات التي يتحلى بها األزواج (سليمان،
.)2005
كما أن املشكالت النفسية التي يتعرض لها الزوجان في مراحل حياتهما تتطلب نوعا من التوافق النفس ي ،ليستعينا به على مواجهة الظروف الصعبة
والعقبات -التي قد تمر بها األسرة -بشكل سلس ومقبول ،وبهذا يتضح أن األصل في التوافق الزواجي وجود التوافق النفس ي( .الكندري.)1992،
إذن حتى يستطيع الزوجان التوافق فيما بينهما البد أن يتوافق كل منهما مع نفسه أوال ،ومن مظاهر التوافق النفس ي هو تقبل الذات ،حيث يعتبر
من املفاهيم املهمة واملؤثرة في حياة الفرد ،ويتكون هذا املفهوم من خالل تقبل الفرد لصفاته وسلوكياته التي يحبها والتي ال يحبها أيضا( .الشاذلي)2004،
 .1.1الدراسات السابقة:
تناولت عدد من الدراسات السابقة متغيري تقبل الذات والتوافق الزواجي من حيث االرتباط بينهما ومن حيث تأثير متغيرات أخرى على كل منهما أو
كليهما
•

•

•

•

ففي فلسطين أجرت السالمين ( )2019دراسة هدفت إلى هدفت إلى التعرف على العالقة بين التوافق الزواجي والصحة النفسية لدى النساء
العربيات في شمال فلسطين ،طبقت الدراسة على عينة مكونة من  200امرأة متزوجة ،توصلت الدراسة إلى وجود عالقة طردية موجبة بين التوافق
الزواجي والصحة النفسية ،فيما تبين أن هناك فروقا تعزى إلى متغير عدد سنوات الزواج.
وفي الجزائرأجرت زكيري ( )2018دراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بين التوافق الزواجي والتوافق النفس ي لدى األستاذة الجامعية املتزوجة.
طبقت الدراسة على عينة شملت  30أستاذة جامعية متزوجة ،وقد أكدت أن هناك عالقة ارتباطية بين التوافق النفس ي والتوافق الزواجي بلغت
بمعامل ارتباط قدره .0.88
وفي إيران هدفت دراسة كل من خرساني وحسيني وماتابوي وخافري وفردانجني & Khorasani., Hosseini, Matbouei., Khafri, Vasli,
) ) Vardanjani 2017إلى الكشف عن العالقة بين الكفاءة الذاتية والزوجية والرضا الزواجي ،وقد طبقت الدراسة على  354زوجا وزوجة ،وتوصلت
إلى إمكانية التنبؤ بالتوافق الزواجي من تقبل الذات ،كما يمكن التأثير على التوافق الزواجي عن طريق التأثير على مستوى تقبل الذات.
وفي سويسرا أجرى إيرول و أرث ( )Erol & Orth, 20017دراسة هدفت الكشف عن تأثير تقدير الناس لذاتهم على جودة عالقاتهم الرومانسية،
وتفسر االرتباط بين احترام الذات وجودة العالقة وقد أشارت نتائجها إلى أن تقدير الذات العالي مفيد في العالقات الرومانسية.

• وفي مصر أجرت النمر ( )2016دراسة هدفت إلى معرفة طبيعة العالقة بين تقبل الذات وأساليب التعلق وتقبل اَلخر .وقد طبقت الدراسة على
 394طالبا وطالبة في جامعة القاهرة ،حيث توصلت إلى وجود ارتباط إيجابي دال احصائيا بين تقبل الذات وتقبل اَلخر.
• وفي السعودية أجرت صحاف ( )1436هدفت إلى معرفة العالقة بين التوافق الزواجي واالستقرار األسري لدى املتزوجين بمدينة مكة املكرمة،
طبقتها على عينة قدرها ( )459زوج وزوجة ،توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية دالة بين التوافق الزواجي واالستقرار األسري.
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• وفي إيران أجرى تايزادة وكالهوري ( )Taghizadeh & Kalhori, 2015هدفت إلى معرفة العالقة بين تقبل الذات والرضا الزواجي لدى النساء ،تم
تطبيق الدراسة على  94من املوظفات املتزوجات في جامعة بايام نور ،وقد أظهرت النتائج أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا الزوجي،
وتقبل الذات.
• وفي إيران أجرى كل من يدمجاليو وناصري وشاشتري وخالديان وأحرامي ( Yadalijamaloye, Naseri, Shoshtari, Khaledian, & Ahrami
 )2013هدفت إلى الكشف عن العالقة بين تقبل الذات والرضا الزواجي بين النساء في نجف آباد وفوالدشهر في إيران .طبقت على  757امرأة تزوجن
ملدة  3سنوات على األقل .تظهر النتائج أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين عمر املرأة ومدة الزواج والرضا الزواجي .وأن الرضا الزوجي مرتبط
بشكل إيجابي بتقبل الذات في كلتا املدينتين.
• وهدفت دراسة الخالدي ( )2012إلى الكشف عن درجة التوافق الزواجي لدى النساء األردنيات العامالت وغير العامالت وعالقتها باملستوى التعليمي
والعمر ،تم تطبيق الدراسةعلى عينة تكونت من (  )174امرأة  ،وتوصل أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في التوافق الزواجي تعزى للعمر.
• في مصر قام زهران ( )2011بإجراء دراسة هدفت إلى التعرف على أثر برنامج إرشادي لتحسين التوافق الزواجي ومدى انعكاسه على مدى تقدير
الذات والقلق واالكتئاب لدى املتزوجين .والتي طبقها عليى عنة مكونة من ( )120فردا .وأظهرت النتائج العالقة املؤثرة بين التوافق الزواجي وتقبل
الذات وأن مستوى التوافق الزواجي قد ارتفع بتطبيق برنامج ارشادي يتضمن التدريب على تقبل الذات.
من خالل االطالع على الدراسات السابقة واألدب النظري الذي تناول موضوع التوافق الزواجي وتقبل الذات يتضح البحث في العالقة بين التوافق
الزواجي وبين عدد من املتغيرات مثل :الضغوط النفسية واملهنية ،والقلق واالكتئاب ،وتقدير الذات ،وسمات الشخصية ،والذكاء الوجداني ،وتقبل اَلخر،
والرفاهية النفسية ،والدراسة الحالية تكشف عن طبيعة العالقة بين التوافق الزواجي وتقبل الذات ،كما أنها ستكشف عن مستوى التوافق الزواجي
ومستوى تقبل الذات لدى املعلمات املتزوجات في محافظة شمال الشرقية ،وقد تم االستفادة منها في جوانب عديدة منها :اختيار األدوات املناسبة للبحث،
وتأكيد بعض جوانب االطار النظري ،وفي تفسير النتائج.
تأتي الدراسة الحالية متفقة مع الدراسات السابقة في بعض األمور ومختلفة معها في أخرى ومستفيدة منها في بعض الجوانب فمعظم الدراسات
التي تناولت موضوع التوافق الزواجي كانت تبحث في العالقة بين التوافق الزواجي وبين مفاهيم أخرى مثل :الضغوط النفسية واملهنية ،والقلق واالكتئاب،
وتقدير الذات ،وسمات الشخصية ،والذكاء الوجداني ،كذلك فإن معظم الدراسات السابقة التي درست تقبل الذات قد ربطته بمتغيرات أخرى مثل:
االكتئاب ومستويات الكمال ،والذكاء االنفعالي ،وتقبل اَلخر ،والرفاهية النفسية .بينما الحساسية االنفعالية فقد كانت معظم الدراسات السابقة التي
درستها ربطتها بمتغيرات أخرى مثل :االضطراب الوجداني ،والتلكؤ األكاديمي ،وقلق املستقبل ،والعجز النفس ي ،في حين أن الدراسة الحالية تناولت موضوع
التوافق الزواجي وعالقته تقبل الذات لدى املعلمات ،لذا فإنه يتضح مما سبق أن هذه الدراسة سوف تعطي تفردا من حيث حداثة املوضوع الذي درسته؛
ألنه  -على حد اطالع الباحثين ال توجد دراسة جمعت املتغيرين (التوافق الزواجي  -تقبل الذات) ،كما تميزت بكونها مطبقة على معلمات في سلطنة عمان،
ومن حيث االقتصار على الزوجات فقط فقد اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة من حيث تطبيقها على الزوجات فقط ،مثل دراسة هديبل
( ،)2011من حيث املنهج املستخدم فإن الدراسة الحالية تساوقت مع الدراسات السابقة في استخدام املنهج الوصفي االرتباطب ،سوف تكشف الدراسة
الحالية عن طبيعة العالقة بين التوافق الزواجي وتقبل الذات ،كما أنها ستكشف عن مستوى التوافق الزواجي ومستوى تقبل الذات لدى املعلمات
املتزوجات في محافظة عمانية هي شمال الشرقية مما ستساهم بذلك في دراسة املواضيع الخاصة بالحياة الزوجية واإلرشاد الزواجي بشكل عام.
 .2.1مشكلة الدراسة:
الحظ الباحثان من خالل التواصل والحديث مع عدد من املعلمات املتزوجات املحيطات بهما -سواء على مستوى األسرة أم على مستوى املجتمع -
َ َ
الحظا أثناء طرح بعض الزوجات أنه عند الحديث عن األسرة أنهن يرجعن عددا من املشكالت األسرية سواء لديهن أو لدى
تظهر مشكلة الدراسة ،حيث
غيرهن إلى تصرفاتهن الذاتية وعدم امتالك بعض املتزوجات ملهارات ذاتية في تدعيم التوافق الزواجي مما قد يؤثر في رأيهن على العالقات الزوجية والتوافق
فيها ،وذلك من خالل بعض العبارات التي كانت تتكرر بين الحين واَلخر ،ومن هذه العبارات :أشعر بعدم الرضا عن حياتي ،أشعر بعدم الثقة بنفس ي،
أشعر أنني عديمة الفائدة ،حظي س يء دائما وال يمكن ألحد أن يتقبلني ،أنا ال أستطيع فشخصيتي ضعيفة ،بعض زميالتي لسن على دراية بكيفية تحقيق
االتفاق مع أزواجهن ،وغيرها من العبارات التي قد تشير إلى عدم تقبل الشخص لنفسه ،وللتأكد من هذه املالحظة أجرى الباحثان دراسة استطالعية
تمثلت في إجراء عدة مقابالت مع مجموعة من املستشارات املختصات بمجال الحياة الزوجية ،وتبين أن هناك بعض الزوجات الالتي يترددن لبعض املكاتب
االستشارية كن يعانين من ضعف الثقة بالنفس ،وكذلك من رفض وعدم تقبلهن لبعض الصفات الجسدية والشخصية التي يتصفن بها.
لذلك تولد لدى الباحثين تساؤل مفاده :ما العالقة بين التو افق الزواجي بين التو افق الزواجي وتقبل الذات لدى املعلمات املتزوجات في محافظة
شمال الشرقية؟
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 .3.1أسئلة الدراسة:
وينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اَلتية:
 .1ما مستوى التوافق الزواجي ،وتقبل الذات ،لدى املعلمات املتزوجات في محافظة شمال الشرقية؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة احصائية في التوافق الزواجي لدى املعلمات املتزوجات في محافظة شمال الشرقية تعزى لعدد سنوات الزواج؟
 .3ما مدى مساهمة تقبل الذات في التنبؤ بالتوافق الزواجي لدى املعلمات املتزوجات في محافظة شمال الشرقية؟
 .4.1أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى التوافق الزواجي ،وتقبل الذات ،والتعرف على العالقة االرتباطية بين التوافق الزواجي وتقبل الذات
لدى املعلمات املتزوجات في محافظة شمال الشرقية والتأكد من أثر سنوات الزواج على التوافق الزواجي لدى املعلمات املتزوجات في محافظة شمال
الشرقية ،ودراسة القدرة التنبؤية لتقبل الذات بالتوافق الزواجي لدى املعلمات املتزوجات في محافظة شمال الشرقية.
 .5.1أهمية الدراسة:
إن ما توصلت إليه الدراسة من نتائج قد يوفر معلومات تفيد في تنمية الجوانب الشخصية والنفسية للزوجة ،ومن الناحية التطبيقية يمكن أن
تساعد في بناء برامج وتقنيات إرشادية قائمة على التأثير على تقبل الذات لرفع مستوى التوافق الزواجي لدى املتزوجات ،كما يمكن أن تساعد القائمين
على لجان املصالحة بين الزوجين في التنبه إلى بعض العوامل واملتغيرات التي لها عالقة بالتوافق الزواجي ،كما يمكن أن تتيح فرصة ملزيد من البحوث
والدراسات املتعلقة بمثل هذا املوضوع في املستقبل.
 .6.1حدود الدراسة:
يتحدد مجال الدراسة باملحددات التالية :زمانا بالعام الدراس ي  ،2021/2020ومكانا بمحافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان ،وبشريا باملعلمات
املتزوجات ،وموضوعا بالتوافق الزواجي وعالقته بتقبل الذات.
 .7.1مصطلحات الدراسة:
• التو افق الزواجي:
عرف بيرجس وكوتريل ( (Burgess & Cottrell, 1939التوافق الزواجي بأنه :تكامل الزوجين في رباط ال يتم فيه دمج شخصية كل منهما في اَلخر
فحسب ،وإنما يتفاعالن مع بعضهما ليكمل كل منهما اَلخر ،وذلك لتحقيق الرضا املتبادل واألهداف املشتركة.
وتعرفه قاسم ( )185/2015بأنه "درجة التواصل الفكري والعاطفي بين الزوجين بما يحقق لهما أساليب توافقية تساعدهما على التوافق مع مطالب
الزواج وتخطي ما يعترض حياتهما من عقبات وتحقيق قدر معقول من السعادة والرضا".
ويعرف التوافق الزواجي في هذه الدراسة إجرائيا :هي الدرجة الكلية الت ي تحصل عليها املستجيبة من خالل االجابة على فقرات مقياس التوافق
الزواجي املستخدم في هذه الدراسة.
• تقبل الذات:
تعرفه رايف ( ) Ryff,1989بامتالك الشخص موقفا إيجابيا تجاه الذات؛ يقر ويقبل جوانب متعددة من الذات ،بما في ذلك الصفات الحسنة
والسيئة ؛ يشعر بإيجابية تجاه الحياة املاضية.
عرف طه ( )2005تقبل الذات بأنه :رض ى الفرد عن نفسه وعن امكاناته وقدراته واستعداداته الخاصة ،وأنه يعمل على إحساس الفرد بدرجة من
السعادة والراحة النفسية.
وتعرف تقبل الذات في هذه الدراسة إجرائيا :الدرجة التي تحصل عليها املستجيبة من خالل االجابة على فقرات مقياس تقبل الذات املستخدم في
هذه الدراسة.
.2

منهجية الدراسة واإلجراءات

 .1.2منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة الحالية املنهج الوصفي اإلرتباطي؛ وذلك ملالءمته ملتغيرات الدراسة الحالية.
 .2.2مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من املعلمات املتزوجات الالتي يعملن في مدارس محافظة شمال الشرقية والبالغ عددهن ( )3123معلمة متزوجة( .وزارة
التربية والتعليم)2021 ،
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 .3.2عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ( )618معلمة متزوجة تعمل في مدارس محافظة شمال الشرقية ،وقد تم اختيار العينة عن طريق توزيع األدوات على
املعلمات املتزوجات في جميع املدارس بطريقة عشوائية عن طريق برنامج جوجل درايف ،وتم الرد من قبل  618من تلكم املعلمات ،وجدول ( )1يبين توزيع
عينة الدراسة حسب عدد سنوات الزواج.
جدول( :)1توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الزواج
عدد سنوات الزواج
من  10سنوات فأقل

العدد

توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الزواج النسبة

294

%48

أكثر من  10سنوات

324

%52

املجموع

618

%100

 .4.2أدوات الدراسة:
بغرض جمع البيانات تم استخدام مقياسين األول مقياس التوافق الزواجي لقاسم ( ،)2015الذي تألف من أبعاد ثالثة وقد بلغ معامل الثبات العام
للمقياس ( ،)0.94أما املقياس الثاني فهو بعد تقبل الذات من مقياس السعادة النفسية لكارول رايف ( ،)Ryff, 1989حيث تتكون الصورة األصلية
للمقياس الكلي من  84فقرة موزعة على ( )6أبعاد ،وقد تم في الدراسة الحالية ترجمة بعد تقبل الذات املكون من  14فقرة إلى اللغة العربية.
 .5.2الخصائص السيكومترية ملقياس التو افق الزواجي في الدراسة الحالية:
تم حساب الصدق الظاهري بعرض فقرات املقياس على  11محكما من تخصصات مختلفة في اإلرشاد النفس ي والتربوي ،والتربية الخاصة ،وعلم
النفس ،واألدب والنقد العربي ،والتربية املبكرة ،والقياس والتقويم ،وعلم نفس الطفولة ،وبناء على ذلك تم إعادة صياغة بعض الفقرات لتزداد وضوحا
ولتالئم ما وضعت لقياسه ،حيث تم تعديل الفقرات (.)30،29،26،20
كما تم حساب صدق الفقرات عن طريق حساب معامل االرتباط املصحح بين الفقرات والدرجة الكلية للبعد بعد حذف الفقرة حيث اتضح أن
جميع الفقرات ترتبط بالبعد الذي تندرج تحته ارتباطا جيدا ،حيث كان معامل ارتباط الفقرات متقاربة وجميعها أكثر من  0.20وبالتالي يمكن اعتبار
فقرات املقياس صادقة وصالحة ملا وضعت لقياسه.
وتم حساب االتساق الداخلي بين أبعاد املقياس والدرجة الكلية ،وكذلك معامالت الثبات عن طريق معادلة ألفا لكرومباخ حيث يوضح الجدول 2
تلك املعامالت:
جدول( :)2معامالت االرتباط بيرسون بين كل بعد والدرجة الكلية للمقياس ،وقيم معامالت ألفا لكرونباخ لألبعاد واملقياس ككل
أبعاد املقياس
التواصل الفكري بين الزوجين
التواصل العاطفي بين الزوجين

عدد الفقرات

معامل االرتباط بالبعد

ألفا لكرونباخ

8

**.745

0.830

12

**.745

0.768

حل الخالفات الزوجية

10

**.745

0.783

مقياس التو افق الزواجي ككل

30

0.757

يتضح من الجدول  2أن هناك ارتباطا قويا بين كل بعد والدرجة الكلية للمقياس ،وهذا يعد مؤشرا جيدا لصدق املقياس ،كما أن معامل ألفا
لكرونباخ للمقياس ككل بلغ ( ،)0.757وتراوحت معامالت الثبات بالنسبة لألبعاد بين ( .)0.830 – 0.768وذلك مؤشر على مدى االتساق الداخلي ألبعاد
املقياس وثباتها ،وعليه اعتبرت جميع األبعاد صالحة ألغراض الدراسة
 .6.2الخصائص السيكومترية ملقياس تقبل الذات في الدراسة الحالية:
تم حساب الصدق الظاهري للمقياس بعرضه على  11محكما من تخصصات مختلفة في اإلرشاد النفس ي والتربوي ،والتربية الخاصة ،وعلم النفس،
واألدب والنقد العربي ،والتربية املبكرة ،والقياس والتقويم ،وعلم نفس الطفولة ،وبناء على ذلك تم تعديل بعض العبارات وإعادة صياغتها لتزداد وضوحا
ولتالئم ما وضعت لقياسه ،حيث تم تعديل الفقرات (.)14،13،12،11،10،8،7،3،2،1
كما تم حساب صدق الفقرة وذلك عن طريق حساب معامالت االرتباط املعدل بين كل فقرة من فقرات املقياس مع الدرجة الكلية بعد حذف الفقرة،
حيث اتضح أن جميع فقرات مقياس تقبل الذات لديها إرتباط مع املقياس ككل ،حيث كان معامل اإلرتباط أكبر من  0.20عدا الفقرة رقم  6والتي كان
معامل ارتباطها املصحح  .156تم حذفها ليتبقى في املقياس  13فقرة صادقة وصالحة ملا وضعت لقياسه.
 .7.2ثبات مقياس تقبل الذات:
تم التحقق من ثبات مقياس تقبل الذات بحساب معامل ثبات املقياس ككل باستخدام معامل ألفا لكرونباخ ( ،)Cronbach’s Alphaواتضح أن
معامل الثبات الكلي قد بلغ (.).774
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 .8.2تصحيح املقياسين:
لتصحيح املقياسين تم تصنيف تصنيف املتوسطات الحسابية وفقا للجدول ()3
جدول ( :)3معيارالتصحيح في املقياسين املعياراملعتمد في تفسيرنتائج السؤال األول املتعلقة بتقبل الذات
مقياس تقبل الذات

مقياس التو افق الزواجي

املتوسط

املستوى

م

املتوسط

املستوى

2–1

2

3 – 2.1

3

4 – 3.1

منخفض جدا
منخفض
متوسط

م

1

1.69 – 1.0

2

2.49 – 1.7

3

3.0 – 2.5

ضعيف
متوسط
مرتفع

1

4

5 – 4.1

5

6 – 5.1

مرتفع
مرتفع جدا

 .9.2إجراءات تطبيق الدراسة:
بعد أن تم تحديد مشكلة الدراسة ،وأهدافها وأهميتها ،وتحديد املنهجية ومجتمع الدراسة ،وحدودها ،اتبعت الباحثة الخطوات التالية:
 .1تم اختيار مقياس التوافق الزواجي لقاسم ( ،)2015وبعد تقبل الذات من مقياس رايف ( )Ryff, 1989للسعادة النفسية وتمت ترجمته إلى اللغة
العربية.
 .2تم الحصول على املوافقات الالزمة لتطبيق أدوات الدراسة.
 .3تم إعداد نسخة إلكترونية من املقاييس للتمكن من نشره بطريقة أسهل وأسرع مع التأكيد على عدم اإلجابة إال من قبل املعلمات املتزوجات العامالت
في مدارس محافظة شمال الشرقية.
 .4تم استعادة عدد  618من االستجابات من املعلمات املتزوجات العامالت في مدارس محافظة شمال الشرقية.
 .5تم جمع البيانات وتحليلها باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ( ،)SPSSواإلجابة على األسئلة ومناقشة النتائج.
 .6تم الخروج بتوصيات ومقترحات مستقبلية.
 .10.2األساليب اإلحصائية املستخدمة في هذه الدراسة:
ُ
خدم في الدراسة الحالية األساليب اإلحصائية التالية:
است ِ
 .1معامل ألفا لكرونباخ ( )Cronbach’s Alphaلحساب معامل ثبات كل من مقياس التوافق الزواجي ،ومقياس تقبل الذات ومقياس الحساسية
االنفعالية.
 .2معامل ارتباط بيرسون ( ،)Pearsonلحساب صدق املفردة ،عن طريق حساب كل بعد مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه في مقياس التوافق
الزواجي ،وحساب ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية.
 .3املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لإلجابة على أسئلة الدراسة.
 .4اختبار "ت" للعينات املستقلة ()T. test؛ لتحديد داللة الفروق بين املتوسطات وفقا ملتغير عدد سنوات الزواج.
 .5تحليل االنحدار.
.3

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها
يتناول هذا الجزء من الدراسة عرضا للنتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها والتوصيات التي خرجت بها:

 .1.3عرض النتائج املتعلقة بالسؤال األول ومناقشته وتفسيره والذي نص على :ما مستوى التو افق الزواجي ،وتقبل الذات ،لدى املعلمات املتزوجات
في محافظة شمال الشرقية؟
لإلجابة على هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى أداء أفراد العينة على مقياس التوافق الزواجي ومقياس
تقبل الذات ،ويوضح جدول( )4نتائج السؤال األول.

445

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،10العدد ،2021 -2ص453-440 :

املحرزية & القصابي

التوافق الزواجي وعالقته بتقبل الذات لدى معلمات محافظة شمال الشرقية

جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ملستوى آداء أفراد عينة الدراسة على مقياس التو افق الزواجي ومقياس تقبل الذات
تـ ـ ــق ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـذات

الـت ـ ـ ــو افق الزواج ـ ـ ـ ــي
البعد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

التواصل الفكري

2.686

.352

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

التواصل العاطفي

2.742

.361

4.462

.821

حل الخالفات

2.589

.330

املقياس ككل

2.676

.313

4.462

.821

مقياس التوافق الزواجي ثالثي  -مقياس تقبل الذات سداس ي.
تظهر القيم الواردة في جدول( )4أن مستوى التوافق الزواجي للمقياس ككل لدى عينة الدراسة جاء مرتفعا بمتوسط حسابي بلغ ( )2.676وانحراف
معياري قدره ( ،).313وقد حاز بعد التواصل العاطفي بين الزوجين على املرتبة األولى بين األبعاد األخرى فقد حصل على مستوى مرتفع جدا ،حيث بلغ
املتوسط الحسابي ( )2.742واالنحراف املعياري ( ،).361أما بعدا (التواصل الفكري بين الزوجين ،والقدرة على حل الخالفات الزوجية) فقد حازا على
مستوى مرتفع ،حيث بلغ املتوسط الحسابي في بعد التواصل الفكري بين الزوجين ( )2.686بانحراف معياري قدره ( ،).352أما مقدار املتوسط الحسابي
في بعد القدرة على حل الخالفات الزوجية فقد بلغ ( )2.589بانحراف معياري قدره (.).330
وقد يعزى ارتفاع مستوى التوافق الزواجي لدى عينة الدراسة إلى املستوى التعليمي الذي وصلت إليه املعلمة ،مما قد يؤثر إيجابا على التوافق
الزواجي؛ حيث أكد كل من خلف ( ،)2016وقمرة ( ،)2019والنعيمي ( )2017أنه كلما زاد املستوى التعليمي لربة األسرة كلما زاد التوافق الزواجي ،حيث
يمكن الزوجة من تحمل ومواجهة األعباء الخاصة بأمور الحياة األسرية بشكل عام ،والحياة الزوجية بشكل خاص ،فهو يلعب دورا
إن املستوى التعليمي ِ
مهما في التأثير في أسلوب حياة الفرد ،فزيادة املستوى التعليمي للفرد يعينه على تطوير أسلوب حياته على مستويات عدة.
باالضافة إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه الجانب االقتصادي حيث تتقاض ى املعلمة في سلطنة عمان راتبا جيدا ،مما قد يساهم في التوافق الزواجي
وهنا أشارت هلون ( )2017أن الوضع االقتصادي الجيد لألسرة يساعد على تلبية احتياجاتها ،وبالتالي زيادة االستقرار ،و أضافت أحمد ( )2015أن توفر
مصادر مختلفة للدخل بين الزوجين يخلق استقرارا ماديا لألسرة ويقلل من الخالفات التي تحدث بسبب القصور في املوارد املالية لسد احتياجات األسرة،
ويحول دون سوء التوافق الزواجي ،وبالتالي يؤثر على قوة التماسك األسري.
أما بالنسبة للنتائج الخاصة بتقبل الذات فإن جدول( )4يوضح أن مستوى تقبل الذات لدى عينة الدراسة جاء مرتفعا بمتوسط حسابي قدره
( )4.462وانحراف معياري (.).821
ويمكن تفسير هذه النتيجة بمستوى الخبرة والوعي لدى عينة الدراسة في ضوء ما وضحه كل من زهو وليو وفو وينج وزهانج وش ي ( Zhu, Liu, Fu,
 )Yang, Zhang and Shi, 2018أن خبرة املعلم دائما ما تعزز لديه تقبل الذات ،حيث أنه يكون في سعي مستمر لتطوير نفسه حتى يتمكن من القيام
بعمله على أكمل وجه.
إضافة إلى ما سبق فإن تعدد األدوار التي تلعبها عينة الدراسة -فهي زوجة وموظفة ولديها عالقات مختلفة باملجتمع من حولها -تعد في حد ذاتها معين
لتقبل الذات ،فهي لم تحكر نفسها في دور واحد ضيق األفق ،ولقد أكد كيرسون ولينجر ( )Carson & Langer, 2006أن من املعيقات التي تحول دون
تقبل املرء لذاته هي أن يحكر الفرد نفسه ضمن دور أو إطار ضيق وبغياب ذلك الدور سوف يصاب املرء باإلنهيار وخيبة األمل.
 .2.3عرض النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني وتفسيره والذي ينص على  :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التو افق الزواجي لدى املعلمات
املتزوجات في محافظة شمال الشرقية تعزى لعدد سنوات الزواج؟
من أجل اإلجابة على هذا السؤال تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار ( )Independent T testملتغير عدد سنوات
الزواج ،وجدول ( )5يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار "ت" ملستوى التوافق الزواجي تبعا ملتغير عدد سنوات الزواج.
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واختبار"ت" للتو افق الزواجي تبعا لعدد سنوات الزواج
عدد سنوات الزواج

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

قيمة "ت"

الداللة

أقل من  10سنوات

294

2.69

0.33

- 0.22

0.82

من  10إلى  20سنة

324

2.69

0.35

أقل من  10سنوات

294

2.76

0.34

0.86

0.38

من  10إلى  20سنة

324

2.73

0.34

حل الخالفات
الزوجية

أقل من  10سنوات

294

2.60

0.32

من  10إلى  20سنة

324

2.57

0.33

املقياس
ككل

أقل من  10سنوات
من  10إلى  20سنة

294

2.69

0.29

324

2.67

0.31

أبعاد املقياس
التواصل الفكري بين
الزوجين
التواصل العاطفي
بين الزوجين

1.07
0.71

0.28
0.47
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ويتضح من جدول( )5عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافق الزواجي تعزى لعدد سنوات الزواج ،حيث كانت قيمة "ت" غير دالة إحصائيا
عند مستوى الداللة ( ،)0.05وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد التوافق الزواجي (التواصل الفكري ،والتواصل العاطفي ،وحل
الخالفات الزوجية) فقد كانت قيمة "ت" غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( .)0.05وهذا يعني أن مستوى التوافق الزواجي ال يتأثر بعدد سنوات
الزواج.
يمكن أن تفسر هذه النتيجة بتشابه البيئة االجتماعية والثقافية التي تعيش فيها عينة الدراسة ،فهي جميعها تنتمي إلى منطقة جغرافية واحدة
تتميز بالتقارب الثقافي واالجتماعي ،وأن الزواج الثابت املتوافق ينبغي أن ال يتأثر بمرور الزمن خصوصا إن كان قد بدأ بالتفاهم واملحبة والحسنى ،كما أن
عظمة رباط الزواج يتأثر توافقه بعوامل عديدة هي عدد سنوات الزواج وغيرها ،أشارت إلى ذلك هلون ( )2017أن مستوى التوافق الزواجي ليس بالضرورة
أن يرتبط بعدد سنوات الزواج ،بل هنالك عوامل عدة تلعب دورا في رفع أو خفض التوافق الزواجي ،وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة غذفة
والقص ( ،)2018والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق الزواجي لدى عينة الدراسة ،تعزى إلى عدد سنوات الزواج،
وتختلف الدراسة الحالية مع دراسة هديبل ( )2011و إيركوت وآخرين ( )Erkut, Yildirim & Gundogdu, 2015في وجود فروق ذات داللة إحصائية في
مستوى التوافق الزواجي لدى عينة الدراسة تعزى ملتغير عدد سنوات الزواج.
 .3.3عرض النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشته وتفسيره والذي ينص على :ما مدى مساهمة تقبل الذات في التنبؤ بالتو افق الزواجي لدى
املعلمات املتزوجات في محافظة شمال الشرقية؟
ولإلجابة على هذا السؤال تم استخدام تحليل االنحدار الخطي البسيط .وتمهيدا إلجراء معادلة االنحدار تم حساب معامل االرتباط بين تقبل الذات
والتوافق الزواجي ،حيث بلغ ** 0.467أي وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين تقبل الذات والتوافق الزواجي وبناء على هذه النتيجة يمكن
استخدام تحليل االنحدار الخطي البسيط ،كما تم تحليل التباين للتأكد من صالحية النموذج لعملية التنبؤ ،والجدول ( )6يبين ذلك.
جدول ( :)6نتائج تحليل التباين ملعرفة صالحية نموذج االنحدارللتنبؤ
مصدر التباين

مجموع املربعات

درجات الحرية
()df

متوسط املربعات

F

القيمة االحتمالية

االنحدار
الخطأ

12.88
46.10

1
614

6.44
75

85.78

0.000

الكلي

58.98

616

توضح األرقام والدالالت في الجدول ( )6أن نموذج االنحدار مالئم لتفسير العالقة والتنبؤ بها بين التوافق الزواجي وتقبل الذات ،ويمكن للنموذج
أن يفسر ما نسبته  %21.8من التباين في التوافق الزواجي بداللة تقبل الذات حيث بلغ معامل التحديد  ، R2= 0.218وقد تم التوصل إلى معامالت
االنحدار البسيط للتنبؤ بمستوى التوافق الزواجي من خالل تقبل الذات لدى عينة الدراسة ،وجدول( )7يوضح ذلك.
جدول( :)7معامالت االنحدارالخطي البسيط للتنبؤ بمستوى التو افق الزواجي من خالل تقبل الذات
املتغير

معامل االنحدار

بيتا

قيمة الثابت
تقبل الذات

1.86
0.174

0.459

قيمة "ت" املحسوبة

القيمة االحتمالية

23.73

0.000

11.73

0.000

توضح األرقام والدالالت في الجدول ( )7داللة معامالت االرتباط مما يشير إلى هناك عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين التوافق الزواجي
والوتقبل الذات ،وأن تقبل الذات يساهم بصورة دالة في التنبؤ بالتوافق الزواجي بما نسبته  %21.8حيث إن R2= 0.218؛ ومن خالل معامالت االنحدار
في الجدول ( )7يمكن كتابة املعادلة االنحدارية التالية:
درجة التو افق الزواجي = ( + 1.86تقبل الذات × )0.174

يتضح من هذه النتيجة أن تقبل الذات متنبئ جيد بالتوافق الزواجي حيث يفسر تقبل الذات نسبة  %21.8من التباين في التوافق الزواجي؛ وذلك
يعني أنه في أي برنامج إرشادي يمكن بناؤه لرفع مستوى التوافق الزواجي عن طريق زيادة مستوى تقبل الذات فإن أي ارتفاع في تقبل الذات بوحدة واحدة
سيساهم في رفع التوافق الزواجي بقيمة متوقعة مقدارها ( .)0.174يمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن تحقيق املعلمة مستوى من تقبل الذات يساعدها
على اإلحساس بالرضا والثقة بالنفس والترفع عن الوقوف عند صغائر املشكالت كل ذلك يمكنها من حل املشكالت والتغلب على العوائق التي يمكن أن
تواجه مؤسسة الزواج وأن تتجاوز الخالفات التي قد تنشأ في مواقف الحياة اليومية للزوجين مما يجعل مؤسسة األسرة مستقرة مطمئنة وذلك كله يحقق
التوافق الزواجي ،وذلك ألن تقبل الذات يؤدي إلى تقبل اَلخر ومنهم شريك الحياة؛ حيث أشارت إلى ذلك عدد من الدراسات كدراسة جوبرت ( Joubert,
 ،)2017والسالمين ( ،)2019زكيري ( ،)2018وكما أوضح روجرز ( )Rogersأنه كلما زاد تقبل املرء لنفسه كلما كان أكثر ميال لتقبل من حوله ( Wiliams
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 .)& Lynn, 2010وبالتالي إذا زاد تقبل املرء ملن حوله تصبح عالقته بهم وثيقة وسليمة؛ حيث إنه يدرك أنهم قد يصيبون وقد يخطؤون لذلك ال داعي
للشعور بالضيق والغضب والكره تجاههم؛ ألن هذه املشاعر بحد ذاتها تدمر العالقات مهما كانت.
 .4.3التوصيات:
• االستفادة من املستويات العالية للتوافق الزواجي في عمليات اإلرشاد األسري وحل املشكالت.
• استفادة لجان التوفيق واملصالحة من العالقة بين التوافق الزواجي وتقبل الذات في استخدام مدخل تقبل الذات لحل الخالفات بين الزوجين.
• االستفادة من العالقة التبؤية لتقبل الذات بالتوافق الزواجي عند بناء برامج إرشادية لرفع مستوى التوافق الزواجي.
• استخدام عمليات رفع مستوى تقبل الذات عند األزواج والزوجات في مجال اإلرشاد الزواجي؛ وذلك ملا لتقبل الذات من أثر واضح على التوافق مع
شريك الحياة.
 .5.3املقترحات:
• دراسة أثر متغيرات أخرى على التوافق الزواجي.
• إعادة الدراسة الحالية على عينات مختلفة من املجتمع -غير املعلمات ،-كأن تكون العينة العامالت في مجاالت أخرى غير التعليم ،أو أن تكون غير
العامالت ،لدراسة أثر البيئة ومكان العمل على التوافق الزواجي
• بناء وتجربة برنامج إرشاد جمعي لتنمية التوافق الزواجي ،يمكن االستفادة منه في اإلرشاد األسري.
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Abstract: The study seeks to explore the relationship between marital harmony and self-acceptance for the female
teachers in North Ash-Sharqiyah Governorate. The sample of the study consisted of (618) married female teachers. To
achieving the objectives of the study, the following tools were applied; Firstly, the Marital Harmony Scale (Qasim, 2015),
and secondly, the Self-Acceptance Dimension from the Psychological Happiness Scale of Carol Ryff. The results of the
study indicated that the level marital harmony and self-acceptance were high. Moreover, the results indicated that the
number of years of marriage did not influence the marital harmony, as there were no statistically significant differences
in each of them. In addition, the calculation of the correlations among the variables showed that there is a positive
statistically significant relationship between marital harmony and self-acceptance, By application of regression analysis,
it can be said that marital harmony can be anticipated through self-acceptance, as well as the level of marital harmony
can be elevated through guidance programs that apply the elevation of the level of self-acceptance, The study
recommends taking advantage of the correlational and predictive relationship between self-acceptance and marital
compatibility to resolve marital disputes, and build counseling programs in the field of family counseling.

Keywords: marital harmony; self-acceptance; marital harmony and self-acceptance; anticipation of marital harmony.
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التوافق الزواجي وعالقته بتقبل الذات لدى معلمات محافظة شمال الشرقية
امللحق ( :)1مقياس تقبل الذات في صورته النهائية
أعارض بشدة

ت

العبارة

1

أشعر بالرضا عندما أتذكر قصة حياتي

2
3

أشعر بالثقة تجاه نفس ي
أشعر أن هناك أشخاصا كثيرين استفادوا من
حياتهم أفضل مني

4

هناك العديد من األشياء التي سأغيرها في نفس ي
إذا سنحت لي الفرصة

5

تعجبني معظم جوانب شخصيتي

6

أشعر باإلحباط عندما أفكر فيما حققته في
حياتي
أفتخر بنفس ي

8
9

كثير من الناس أفضل من حياتي
أرى أن حياة ٍ
نظرتي لنفس ي إيجابية كنظرة بعض الناس
ألنفسهم

10

أستيقظ وأنا أشعر باإلحباط اتجاه الطريقة التي
أعيش بها

11

لو أتيحت لي الفرصة لغيرت املاض ي الخاص بي
عندما أقارن نفس ي بأصدقائي ومعارفي ينتابني
شعور جيد تجاه نفس ي

13

أشعر أن لدي نقاط ضعف اكثر من اَلخرين

ت

العبارة

7

12

أعارض جزئيا

أعارض قليال

أو افق قليال

أو افق جززئيا

أو افق بشدة

امللحق( :)2مقياس التوافق الزواجي في صورته النهائية

البعد الفكري:
1
2
3
4
5
6
7
8
االبعد العاطفي:
9
10
11

نعم

إلى حد ما

ال

ندبر شؤوننا االقتصادية
نتشارك في اتخاذ القرارات للتعامل فيما بيننا
نتشارك في األعباء املنزلية
أصارح زوجي بمشاعري
نشجع بعضنا على االدخار
نتحاور إلدارة شؤون األسرة
نتشارك معا في مصروفات األسرة
نتفق على أهداف مشتركة لحياتنا
يسعد كالنا اَلخر
نحرص على قضاء أوقات الفراغ معا
نستمع إلى رأي بعضنا

12

نهتم بتجديد طرق تواصلنا معا

13
14

أهتم بمظهري حرصا على الرضا املشترك
نشعر بالراحة النفسية أثناء تواجدنا معا

15
16
17
18

نستمتع بحياتنا الخاصة
لن يرض ى ٌ
أي منا بأي شريك آخر
تواصلنا املشترك يحقق لنا الرضا الزواجي
نعيش بيئة نفسية إيجابية داخل منزلنا

19
20

يشعر بعضنا البعض باألمان
يساند كل واحد منا اَلخر

بعد حل الخالفات الزوجية:
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التوافق الزواجي وعالقته بتقبل الذات لدى معلمات محافظة شمال الشرقية
21
22

نتناقش بهدوء لحل خالفاتنا الزوجية
نواجه التوترات بصورة إيجابية

23

نواجه عيوبنا ونعدلها

24

أعدل جوانب شخصيتي ألنال رضا زوجي

25

نتغلب على خالفاتنا الحياتية

26

يتعامل كل منا بإيجابية مع الحالة املزاجية التي يمر بها اَلخر

27
28

نحسن الظن في بعضنا البعض
نبتعد عن بعضنا البعض أثناء الخالف بيننا

29
30

نسامح بعضنا البعض
ندعم بعضنا البعض في املواقف الصعبة

املحرزية & القصابي
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى تقييم فاعلية برنامج تدريبي عن بعد ملعلمات ومشرفات التعليم قبل املدرس ي وتحليل آراء املعلمات ومقترحاتهن حول
البرنامج التدريبي ،وتتمثل أداة الد راسة في استبيان موجه إلى املعلمات املتدربات لتقييم البرنامج التد ريبي من وجهة نظرهن للتوصل إلى نتائج
وتوصيات ومقترحات تسهم في تطوير آليات تد ريب معلمات التعليم فبل املدرس ي .وتكونت عينة الدراسة من ( )58معلمة ومشرفة للتعليم قبل
املدرس ي  ،طبقت عليها أداة الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي  ، 2020/2019وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن
متوسط استجابات املتدربات على املقياس ككل بلغ ( )2,8310وهو مستوى عال مما ي دل على فاعلية التدريب من وجهة نظر املعلمات املتدربات،
وكان املحور األول :أسلوب التدريب هو أفضل املحاور من حيث متوسطات استجابة عينة الدراسة حيث بلغ ( )2.9253يليه املحور األول محتوى
التدريب بمتوسط ( )2.8401ثم محور بيئة التد ريب بمتوسط ( ،)2.6414وبمقارنة املتوسطات الحسابية الستجابات العينة تم التوصل إلى
عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية تعود إلى متغيرات املسمى الوظيفي أو املؤهل الدراس ي أو سنوات الخبرة .كما خلصت النتائج إلى تأكيد
معظم املتدربات على أن املادة التدريبية املقدمة تتسم بالحداثة ،وأن أسلوب التعلم الجماعي ساعد املتدربات كثيرا على التعلم ،وأن البرامج
املقدمة في الدورات ساهمت في تطوير مهارات املتدربات الرقمية ،بينما ال ترى معظم املتدربات أن إنشاء قناة اليوتيوب ساعد على تحفيز
املتد ربات إلنتاج أ عمال جديدة ،كما ان مادة التد ريب لم تحقق كل توقعات املتدربات ،وأن التدريب عن بعد أتاح فرصة أكبر للمتدربات لحضور
الدورات ،وساعد على تحفيز املتدربات للتعليم الذاتي ،وأن التعليم باستخدام الواتس أب ساعد املتدربات على االحتفاظ باملادة التد ريبية
ومراجعتها ،وان املدرب يرحب باألفكار واملبادرات وينظم املجموعة واملناقشات ،ورأت بعض املتدربات أن وقت تنفيذ الدورات لم يكن مناسبا
وكافيا للجميع ،وأوصت الدراسة ب إتاحة حضور دورات التدريب عن بعد لعدد كبير من املعلمات ،وتخصيص وقت كافي واستخدام تقنيات تربوية
تدريبية حديثة ومتنوعة .
الكلمات املفتاحية :فاعلية؛ التدريب عن بعد؛ التعليم قبل املدرس ي؛ املعلمات؛ سلطنة ُعمان.
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مدى فاعلية برنامج تدريبي عن بعد لدى معلمات ومشرفات التعليم قبل املدرس ي في سلطنة ُعمان
.1

العيسري & املعمرية

املقدمة:

ال شك أن الخبرات التي يكتسبها الطفل في مرحلة التعليم قبل املدرس ي تؤثر إيجابيا على تهيئته لاللتحاق بالتعليم املدرس ي ومساعدته على اكتساب
مهارات وخبرات متنوعة وتنمية شخصيته ،وللمعلمة دور مهم في تقديم تلك الخبرات واملهارات لألطفال بأساليب حديثة ،مما يتطلب تدريب املعلمات على
استخدام األساليب والوسائل التد ريسية املتنوعة .
وتبرز أهمية مؤسسات التعليم قبل املدرس ي من أهمية التعامل مع األطفال في السنوات املبكرة ،حيث خلصت بعض الدراسات التربوية في مجال
الطفولة (العيسري 2014 ،وزكار )2015،على أن غالبية املعارف املكتسبة لدى الفرد يبدأ غرسها في الطفولة املبكرة ،وأن التكوين الشخص ي لسمات الفرد
تتحدد في السنوات األولى من عمره ،فهي مؤسسات تربوية واجتماعية تقدم للطفل تأهيال سليما وتعده لاللتحاق بمراحل التعليم الالحقة ،فيتحصل من
خاللها على مهارات وخبرات جديدة  ،من خالل توفير املناخ املناسب لتطوير فكره وخياله وإشباع حاجاته ،وكذلك حصوله على التعزيز الداعم لتقدمه
من املعلمات والتعود على العمــل الجماعي مع زمالئه لغرس روح التعاون والتفاعل اإليجابي ،واالعتماد على الذات وتعزيز الثقة بها ،وكذلك تمكينه من
التعود على النظام املدرس ي واحترام اآلخرين من زمالء أو معلمات واملسئولين واإلدا ريين.
ولقد اهتمت السلطنة بتعليم االطفال في مرحلة الطفولة املبكرة من سنوات النهضة األولى ،حيث قامت الكتاتيب ومدارس القرآن الكريم منذ القدم
بدورها في تعليم األطفال إكسابهم املهارات األساسية التي يحتاجونها في حياتهم ،ثم خصصت باملدارس النظامية صفوف تستقبل األطفال الصغار وتعنى
بتقديم من اهج تم اختيارها ملالءمتها لخصائص االطفال وحاجاتهم بهذه املرحلة  ،وبعد تطور التعليم الخاص في السلطنة من خالل افتتاح املدارس الخاصة
أصبح التعليم الخاص معنيا بشكل كبير بتقديم خدمات التعليم قبل املدرس ي من خالل افتتاح رياض االطفال التي تستقبل االطفال من عمر بين )(6-3
سنوات (دائرة التعليم قبل املدرس ي ،)2018،وقد حصل تطور كبير على صعيد التعليم املبكر في سلطنة عمان خالل السنوات األخيرة .فنما القطاع
الخاص وزاد عدد األطفال املسجلين في رياض األطفال نتيجة زيادة االستثمارات التعليمية بالقطاع الخاص من خالل تزايد افتتاح أعد اد كبيرة من رياض
األطفال ومؤسسات التعليم قبل املدرس ي األخرى وتنوعها ،وهذا قد يعود بشكل خاص إلى ارتفاع في الوعي العام لدى املجتمع العماني حول أهمية التعليم
املبكر لألبناء ،فقد بلغ عدد املدارس في مؤسسات ومدارس تتبع إشراف وزارة التربية والتعليم في العام الدراس ي  2021/2019في جميع محافظات السلطنة
( )822مدرسة ،وعدد الشعب بها ( )3792وعدد املعلمات ( )4594معلمة ،و( )2636إداريا ومشرفا ،و( ) 67120طن الطلبة ،في حين بلغ عدد املدارس في
املؤسسات التي تتبع إشراف جهات حكومية أخرى ،)664( ،وعدد الشعب ( )664أيضا ،وبلغ عدد املعلمات ( )1013ويوجد ( )664إداريا ومشرفا بتلك
املؤسسات ،ويلتحق بها ( ) 17249من الطلبة (وزارة التربية والتعليم ،اإلحصاءات السوية للعام الدراس ي .)2020/2019
إن فتح املجال للقطاع الخاص للتوسع االستثماري من خالل تقديم خدمات التعليم قبل املدرس ي أوجد أشكاال مختلفة من وحدات التعليم املبكر
بمرحلة التعليم قبل املدرس ي في السلطنة ،فتوجد رياض أطفال قطاع خاص تحت إشراف وزارة التربية والتعليم بعضها في مبنى مستقل بينما األخرى هي
صفوف رياض أطفال في مدارس خاصة ومدارس عاملية موجودة في السلطنة ،وأعدادها في تزايد مستمر خصوصا في محافظة مسقط ،كما توجد مدارس
تحفيظ قرآن كريم الخاصة ،والتي كانت سابقا تحت إ شراف وزارة األوقاف والشؤون الدينية ثم انتقل اإلشراف عليها إلى وزارة التربية والتعليم ،وقد بقيت
مراكز تحفيظ قرآن كريم املنتشرة في الجوامع واملساجد تابعة إلشراف وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،ومن مؤسسات التعليم املبكر أيضا الحضانات
الخاصة التي تشرف عليها وزارة التنمية االجتماعية ،وكذلك األركان وبيوت نمو الطفل التي تدار غالبا من قبل جمعيات املرأة العمانية وتعمل تحت إشراف
وزارة التنمية االجتماعية أيضا...
ويوجد بوزارة التربية والتعليم ثالث دوائر تقوم بمهام مرتبطة بمؤسسات العليم قبل املدرس ي تحت إشراف املديرية العامة للمدارس الخاصة وهي:
دائرة طلبات التراخيص :وهي معنية بطلبات تراخيص وتجديد افتتاح املدارس الخاصة وإضافة الصفوف فيها ،ومن ضمنها مرحلة التعليم قبل املدرس ي،
و دائرة مناهج وبرامج املدارس الخاصة :وتعنى باعتماد وتوفير وتطوير املناهج والبرامج للمدارس الخاصة وضمنها ب رامج ومناهج التعليم قبل املدرس ي،
ودائرة التعليم قبل املدرس ي :وتعنى بالتد ريب واإلشراف الفني واإلداري والتوعية بالتعليم قبل املدرس ي.
ويتولى قسم اإلشراف والتقييم في دائرة التعليم قبل املدرس ي مهمة اإلشراف الفني على مدارس التعليم قبل املدرس ي من خالل مشرفين متخصصين
في رياض األطفال وتحفيظ القرآن الكريم ،وتتنوع أساليب اإلشراف الفني في القسم وفق الغرض والهدف املراد تحقيقه من الزيارة ،فهناك عدد من
الزيارات التي ينفذها القسم وأخرى يشترك في تنفيذها ضمن مجموعات عمل من خارج الدائرة ،ويأتي الهدف من تلك الزيارات من أجل مساعدة املعلمات
في مراحل التعليم قبل املدرس ي على ادراك حاجات األطفال إدراكا واضحا ،ومساعدتهن على تشخيص ما يواجهن من صعوبات في عملية تدريس األطفال،
ُ
وطريقة اختيار الوسائل التعليمية املناسبة للمراحل العمرية لهم ،إلى جانب العمل على تحديد احتياجاتهن من الدورات والورش التدريبية التي تسهم في
تحسين املوقف التعليمي في تلك املراحل ،ويقوم قسم التد ريب واالنماء املنهي بدائرة التعليم قبل املدرس ي مهمة إعداد جميع البرامج والورش التد ريبية
سواء تلك املتعلقة باألنماء املنهي للموظفين في الدائرة أم املتعلقة باألنماء املنهي للهيئتين اإلدا رية والتد ريسية في مراحل التعليم قبل املدرس ي من معلمات
ومشرفات مقيمات ،كما يسعى القسم إلى إ يجاد فرص أفضل لتدريب العاملين في مراحل التعليم قبل املدرس ي من خالل التنسيق مع الجهات ومراكز
التدريب املختلفة ،ومن خالل عروض التد ريب التي تقدمها هذه الجهات يقوم القسم باختيار أفضل البرامج التدريبية والورش التي تالمس العمل التربوي
في تلك املراحل ،كما يسعى إلى استخدام أحدث األساليب والتقنيات التكنولوجية في التدريب لتقديم املستجدات التعليمية والتقنية للمعلمات واملشرفات
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العامالت في مجال التعليم قبل املدرس ي ،خصوصا أن معظم املعلمات العمانيات في هذا املجال ال يحملن مؤهال جامعيا ويعتمدن على دورات اإلنماء املنهي
التنشيطية لهن ( .وزارة التربية والتعليم)2018،
 .1.1مشكلة الدراسة:
تعد معلمة رياض األطفال ركيزة أساسية من ركائز العملية التربوية ،والعنصر الفاعل في أية عملية تربوية ،وإن أي إصالح أو تطوير أو تجديد في
العملية التربوية ،يجب أن يبدأ منها (السكاف ،2009 ،ص  ،) 19رغم أن املعلم في عصر املعلومات لم يعد يشكل املصدر الوحيد للمعرفة ،إذ تعددت
مصادر املعرفة وطرق الحصول عليها ،وأضحى دور املعلم وسيطا ومسهال بين التالميذ ومصادر املعرفة ،وأصبح موجها ومرشدا للطلبة أكثر منه ملقنا لهم
ومصدرا وحيدا للمعرفة( .الشديفات ،2015 ،ص )170
ولقد أكددت عدد من الدراسات التي أجريت في السلطنة أهمية التدريب واإلنماء املنهي للهيئات التد ريسية بالتعليم قبل املدرس ي ،حيث أوضح دراسة
(العيسري )2014 ،و دراسة (زكار  ) 2015،أن معظم املعلمات بهذه املرحلة (بنسبة أكثر من  )% 80ال يحملن مؤهال جامعيا فلديهن دبلوم الشهادة العامة
مع دورة تأهيلية للتدريس بمرحلة رياض األطفال ،مما يتطلب زيادة الجرعات التدريبية لهن واطالعهن باستمرار بمستجدات التعليم في هذه املرحلة
وخصوصا آليات وأساليب التدريس باستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة ،كما أكدت دراسة كل من (العميل )2008،و دراسة (تغريد )2014،على
ضرورة توفير الدعم الالزم للموارد البشرية العاملة في مجال الطفولة املبكرة من خالل إيجاد االنظمة املناسبة إلعدادهم وتأهيلهم ،.وتطوير مهارات
معلمات رياض االطفال من خالل برامج تدريبية متخصصة مستمرة ،والعمل على تطوير أوضاع البيئات التعليمية في الروضات من خالل توفير املباني
والتجهيزات والوسائل املناسبة  ،ويستنتج من هذه الدراسات ضعف إعداد وتأهيل املعلمات في مرحلة التعليم قبل املدرس ي وحاجتهن إلى التد ريب بشكل
مستمر.
وفي ظل الظروف الكائنة بسبب تفش ي وباء كورونا تتأكد ضرورة تفعيل تقنيات التدريب عن بعد الذي يقدم للمعلمات واملشرفات بالتعليم قبل
املدرس ي لالستمرار في ممارسة الدور املهم في تعليم األطفال وإكسابهم املهارات املطلوبة باستخدام األساليب والتقنيات الحديثة ،مما يتطلب تدريبهن على
استخدام الوسائل التدريسية املتنوعة ،حيث تم تقديم برنامج تدريبي عن بعد للمعلمات بفترة تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا ،استهدف التدريب
( )58معلمة من معلمات التعليم قبل املدرس ي في سلطنة عمان .
واشتمل البرنامج على ( )5دورات قصيرة حول تنفيذ دروس مرحلة رياض األطفال وإعداد قصص ومقاطع قصصية مصورة لألطفال ،وقد تمثلت
تقنيات التد ريب عن بعد في إنشاء مدونة تعليمية وتصميم مقاطع يوتيوبية مصورة وتفعيل مجموعة واتس أب للمناقشات.
ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتنفيذ برنامج تد ريبي عن بعد مل علمات رياض االطفال باستخدام برامج وتقنيات متنوعة وتقييم فاعلية التدريب من
وجهة نظر املعلمات املتد ربات للتعرف على مناسبة محتوى التد ريب واألساليب التقنية املستخدمة في التدريب من أجل تطوير البرامج التدريبية املزمع
تقديمها الحقا للمعلمات بما يتناسب مع احتياجاتهن وينمي مهاراتهن التدريسية.
 .2.1أسئلة الدراسة:
تسعى الدراسة لإلجابة عن السؤالين التاليين:
 . 1ما مدى فاعلية برنامج تدريبي عن بعد لدى معلمات ومشرفات التعليم قبل املدرس ي في سلطنة عمان من وجهة نظرهن؟
 . 2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين استجابات معلمات ومشرفات التعليم قبل املدرس ي حول فاعلية التد ريب
عن بعد تعزى إلى متغيرات املسمى الوظيفي ،واملؤهل ،وسنوات الخبرة؟
 .3.1أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة لتحقيق األهداف التالية:
 . 1تقييم مدى فاعلية تدريب لدى معلمات ومشرفات التعليم قبل املدرس ي عن بعد في سلطنة ُعمان.
 . 2معرفة أهم التحديات والصعوبات التي واجهتها املتد ربات أثناء التدريب.
 . 3التعرف على أراء املعلمات واملشرفات في الدورات التدريبية التي نفذت ومدى االستفادة منها.
 . 4التعرف على أهم املقترحات التطويرية للبرامج التدريبية التي سوف تنفذ الحقا للمعلمات واملشرفات عن بعد.
 .4.1أهمية الدراسة:
تبرز أهمية الدراسة في تقديم مؤشرات عن جدوى البرامج التدريبية التي تنفذ ملعلمات ومشرفات ما قبل املدرسة في ضوء بعض املتغيرات ،وإبراز
أهم الجوانب اإليجابية لتدعيمها وجوانب القصور للعمل على تالفيها في خطط البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للمعلمات واملشرفات..
كما يؤمل أن تسهم نتائج الدراسة في تطوير أساليب تخطيط البرامج التدريبية املقدمة للمعلمات واملشرفات في مرحلة التعليم املبكر لتكون وفق
احتياجات املعلمات وبما يتناسب مع املهام التدريسية واإلشراقية املحددة لهن.
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 .5.1حدود الدراسة:
ُ
• الحدود املكانية :محافظة مسقط بسلطنة ع مان.
• الحدود الزمانية :الفصل الدراس ي الثاني من 2020/2019م
• الحدود املوضوعية :فاعلية برنامج تدريبي عن بعد.
• الحدود البشرية :عينة من معلمات ومشرفات التعليم قبل املدرس ي في املدارس الخاصة.
• وقد تم تطبيق التد ريب وتطبيق أداة الدراسة إلكترونيا عن بعد.
 .6.1مصطلحات الدراسة:
• التدريب :يعرف (بطارسة )2005 ،التدريب  Trainingبأنه تلك العمليات النمائية التي يتلقاها املعلـم في أثناء الخدمة لضمان مواكبة التطوير الذي
يطرأ على املنهج وطرائـق التعلـيم نتيجـة التطـور االجتماعي والتقني املستمر  .ويعرفه (أبو الروس ) 2001 ،بأنه " بأنه جميع البرامج الطويلة أو القصيرة
برة أو الـورش الدراسية وغيرها من التنظيمات التي تنتهي بمنح شهادات أو ما شابه ذلك ،والتي تهـدف مجموعها إلى رفع مستوى املعلم في ناحية أو
أكثر من النواحي التي تشكل األداء الكلـي فـي املهنة ".
ّ
• البرامج والدورات التدريبيةّ :
يعرف عمر ( )Omar, 2014الدورات التدريبية بأنها " :مجم وعة أنشطة مهنية وتعليمية وشخصية ،تهدف لتحسين
املهارات واملعارف التي يمتلكها املعلمون ،وتحسين كفاءتهم وزيادة معارفهم ومعلوماتهم ،وذلك لتحسين نوعية التعليم ،والقدرة على خلق بيئات
ّ
عرف اجرائيا ّ
تمك ن املعلمين من تطوير فاعليتها في الفصول الد راسية " ُوت ّ
بأنها :هي تلك الدورات التي تعقد في وزارة التربية والتعليم
التعلم التي
لتدريب معلمات رياض األطفال عن طريق استخدام أساليب تربوية متعددة .ويعرف دينيس ) (Dennis,1999مفهوم التدريب أثناء الخدمة بأنه
برنامج مخطط يتكـون من فرص تعلم تقدم ألعضاء الهيئة التدريسية في املؤسسة التعليمية بغرض تحسين أدائه أثنـاء ممارسة املهنة.
• رياض األطفال ومؤسسات التعليم املبكر :هي كل مؤسسة تعليمية تقدم للطفل قبل مرحلة التعليم األساس ي بسنتين على األكثر ،وتهدف إلى توفير
مناخ مناسب ييهئ للطفل تربية متوا زنة تشمل جوانبه الشخصية أو الجسمية والعقلية والروحية والوجدانية التي تساعده على تكوين العادات
الصحية وتنمية عالقاته االجتماعية وحب الحياة املدرسية .وتعرف إجرائيا :هي رياض األطفال في محافظة مسقط وتحديدا في املدارس الخاصة .
• معلمات رياض األطفال  /معلمات التعليم قبل املدرس ي :هي معلمات يحملن مؤهال وتم تعيينها لتدريس األطفال املسجلين في مرحلة رياض األطفال
بالسلطنة وتتراوح أعمارهم بين  3و 6سنوات .
• مشرفات التعليم قبل املدرس ي :ويقصد بهن فئتين من املشرفات بالروضة :مديرة الروضة وهي تحمل مؤهال وخبرة في التعليم قبل املدرس ي وتم
تعيينها لتقوم باإلشراف اإلداري في الروضة وتتابع املعلمات إدا ريا ،واملشرفة املقيمة وهي تحمل مؤهال وخبرة في التدريس لألطفال وتم تعيينها لإلشراف
الفني على املعلمات بالروضة.
.2

اإلطارالنظري:

يشتمل اإلطار النظري للدراسة على مقدمة تمهيدية عن الطفولة املبكرة وأهميتها واهمية الخبرات التعليمية التي يحصل عليها األطفال في هذه
املرحلة ،كما يتضمن حديثا عن تد ريب املعلمين واهمية تد ريب معلمات التعليم قبل املدرس ي ،ثم أهمية التد ريب اإللكتروني وأخيرا التدريب في مرحلة
التعليم قبل املدرس ي بالسلطنة.
إن الطفولة املبكرة كمرحلة من عمر اإلنسان تعد البذرة األولى واألهم التي يبني عليها األطفال باقي مراحل حياتهم كلها حيث يأخذ مسار نمو األطفال
فترات مختلفة من حيث سرعتها ويسلك طرقا متعددة للنمو في شتى النواحي الجسدية والعاطفية والفكرية واالجتماعية وكلها جوانب مهمة متداخلة
ومتكاملة ،ولكل األطفال قدرات ومهارات متفاوتة يمكن قياسها وتعزيزها ،ويعد ما يمكن لألطفال القيام به في هذه الفترة نقطة االنطالق في تهيئتهم لتلقي
العلم واملعرفة واكتساب املهارة حيث يتعلم األطفال من كل ما يجري معهم وحولهم ،فالعالقات وفرص االتصال والتواصل التي تتوفر لهم مع غيرهم من
خالل العمل التعاوني لها أهمية كبيرة لنموهم واستعدادهم التعليمي.
وأجمع التربويون على أن الخبرات املقدمة لألطفال في مؤسسات التعليم قبل امل درس ي لها أثارها اإليجابية على الطفل قبل التحاقه بالتعليم املدرس ي،
ومنها :تهيئة الطفل لاللتحاق باملدرسة حتى ال يتفاجأ باالنتقال من البيت إلى املدرسة ،ومساعدته على اكتساب مهارات وخبرات جديدة ،وتوفير البيئة
التعليمية املناسبة لتنمية شخصيته وإشباع حاجاته وتطوي ر تفكيره ومعرفته وخياله ،كما تعمل على االهتمام بنموه الجسدي والحركي من خالل التما رين
واألنشطة واأللعاب املنظمة والهادفة التي تنمي عضالته الكبيرة والصغيرة مثل أنشطة مهارات استخدام يديه وأصابعه في اإلمساك والقص واللصق
والتركيب والفك والتجميع و التلوين ( ،) Bianco ,et al, 2012وتعمل أيضا على رعاية وتنمية املهارات العاطفية وذلك بالتعبير عن مشاعره ومنحه الثقة
في تحمل املسئولية وتقويم عمله ،كما أن من آثارها تنمية قدرات الطفل اللغوية وذلك عن طريق الحوار والتعبير وإبداء الرأي وتقليد األصوات ،وتعمل
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كذلك على توجيهه ل لسلوك الصحيح  ،وتدريبه على الثقة بالنفس ملن خالل التعبير عن رأيه وتنمية قد راته في املشاركة واالختيار والعمل الجماعي ،وأخذ
القرارات ،وكذلك تعويده على النظام املدرس ي واحترام اآلخرين( .العيسري)2019 ،
وتعد معلمة رياض األطفال من أهم العوامل املؤثرة في تكيف الطفل في رياض األطفال ،وتقبله لها ،فهي أول الراشدين الذين يتعامل معهم الطفل
خارج نطاق األسرة مباشرة .ومن هنا تنبثق أهمية حسن اختيار معلمات رياض األطفال ،وحسن إعدادهن ثم تدريبهن في أثناء الخدمة؛ ألنه يعد شرطا
أساسيا لنجاح عملية التربية قبل املدرسة ،ولقد أصبح املعلم بحاجة إلى تنمية مهاراته وقدراته ومعارفه ،باإلضافة إلى إملامه إملاما بالتقنيات الحديثة جيدا
وبمناهج التفكير وأسس نظرية املعرفة ،وبمهارة إدارة الصف ،وأصبح املعلم مصمما للبرامج التربوية ومخططا ومهتديا للسلوك وضابطا لبيئة التعلم
ومتخصصا في الوسائل التعليمية من حيث استخدامها وصيانتها وعارفا بمصادرها وباحثا مجددا ومقوما للنتائج التعليمية ،واألهم من كل ذلك تمكينه
من التعامل مع معطيات التكنولوجيا املعاصرة وتسخيرها لخدمة العملية التربوية ،ومن هنا كان البد أن يكون املعلم الذي نريده عارفا بواجباته متمتعا
بالكفايات التعليمية الالزمة لعمله بحيث ينعكس أثر هذه املعرفة على الغرفة الصفية ،وفق أسس تربوية حديثة( .حسن ،2006 ،ص )36
 .1.2تدريب املعلمين:
إن مفهوم تدريب املعلمين يعني مجموعة من النشاطات والبرامج التي يتلقاها املعلمون أثناء الخدمة الفعلية بهدف إكسابهم معلومات ومهارات
واتجاهات جديد وتساعدهم في أداء عملهم بكفاءة( .املطيري ،) 2009 ،والتدريب عملية منظمة ومخطط لها بعناية وتهدف إلى تطوير أداء املعلم في جميـع
جوانبه النظرية والعملية والفنية واإلدا رية ،وتساهم في إكساب املعلم قيم واتجاهات إيجابية عن مهنة التعليم ،األمر الذي يحدث تغييرا إيج ابيا في أداءه
مع طالبه ،وبالتـالي تحسـين العمليـة التعليمية التعلمية بكل عناصرها (أبـو عـطـوان ،)2008 ،وبما أ ن التدريب من أهم القضايا املحورية إلحداث نقلة
نوعية داخل املؤسسة التعليمية لذلك فإن هذا يستدعي أن ينطلق التدريب من الحاجات الالزمة ويكون ذلك برصد وتقييم الوضع القائم والوضع املرغوب
به ،ثم تحديد الفجوة بينهما ،وبناء برنامج تد ريبي يرتكز على أهداف واضحة ومحددة تسعى إلى تحقيق الوضع املرغوب فيه( .حمدان)2006 ،
وتكمن أهمية التد ريب من أجل إيجاد جيل من املتعلمين قادرون على مواجهة التغيـرات الثقافية والعلمية مزود بالقيم واألخالق ومن خالل معلم
قادر علـى ذلـك ويم لـك املعـارف واملهارات املطلوبة ،لذلك فإ ن تدريب املعلمين يعود بفوائد عديدة منها ما يأتي :النهوض بالعملية التعليمية التعلمية من
حيث الكم والنوع ،فاملعلم الذي يملك مهارات عالية وكبيرة له القدرة عل ى التأثير على اآلخرين مما يمكنه من االرتقاء بأداء املتعلمين .رفع الروح املعنوية
للمعلم حيث يؤدي ذلك إلى رفع للمعلم مما يؤدي إلى رفـع روحـه املعنوية ألنه سيحقق من خالله ذاته ويشعر بالرضا ويحوز االحترام والتقدير مـن قبـل
طالبه ومسؤوليه كما ستكون له فرصة في االرتقاء في السلم الوظيفي( .أبـو عـطـوان)2008 ،
 .1.1.2أهمية تدريب معلمات رياض األطفال:
التدريب مرتكز أساس ي لعملية التنمية في املجتمع والحور األساس ي لجميع جوانبها ،ففي الجانب التربوي يسهم في تلبية رغبات وميول الفرد
واحتياجاته وينمي قدراته واستعداداته ويعزز ثقته بأدائه ويساعده على تطوير عمله ،كما أن برامج التدريب أثناء الخدمة تعمل بشكل كبير على ضبط
طاقات املنو املنهي لدى املعلمين والتربويين وحفزها من خالل توفير الظروف املعينة على إتقان مهارات التدريس مما يؤدي إلى تحسين كفايات املعلم بما
يضمن له مواكبة أحدث األفكار واألساليب والطرق ذات العالقة بمحتوى التعليم وأساليب التد ريس( .الذواد)2017،
وتعد الحاجة إلى تدريب املعلمين مهمة ومستمرة نظرا ألن املعلم ال يمكن أن يكتفي بمجموعة محددة من املعارف واملهارات ،فبسبب الحاجات
التعليمية املتجددة والتقدم املعلوماتي الهائل الذي يمتاز به العصر ،يتطلب األمر أن يمتلك املعلم جملة من املعلومات واملهارات واالتجاهات الحديثة
وطرائق التعليم وتقنياته ،وبهذا يكون التعليم عملية مستمرة ومتواصلة ل لمعلم بفضل التدريب املستمر في مجتمع دائم التعلم والتطور وفي ظل
التكنولوجيا واملعلومات ،وأصبح من الضروري التخطيط لتقديم الخدمات التدريبية الالزمة للمعلم والتي تتضمن تزويده باملواد واألدوات الحديثة في
مجاالت العملية التربوية وباملستجدات في أساليب وتقنيات الت عليم والتعلم وتدريبه عليها ،واستيعاب كل ما هو جديد من تطورات تربوية وعلمية ،وبالتالي
رفع أداء املعلمين وإنتاجيتهم من خالل تطوير كفاياتهم التعليمية( .املالكي وداغستاني)2020،
إن املعلمة املعدة إعدادا جيدا أكاديميا ومهنيا هي التي تقود العلمية التعليمية وتوجه مسارها بنجاح لذا ازداد االهتمام بعملية إعداد وتدريب املعلم
لتطويره مهنيا من خالل برامج متخصصة ومستحدثات تكنولوجية مختلفة (عبدهللا ،)2007 ،وال يتطلب تدريب معلمة رياض األطفال إعدادها علميا
وأكاديميا وتربويـا فحسـب ،وإنما يمتد إلى جوانب مهنية ونفسي ة متعددة ،وتنمية املهارات وامليول واالتجاهات لديها ،كما يتطلـب تـدريبها على الفهم التام
ملرحلة رياض األطفال وطرق العمل فيها ،ومن هنا تأتي أهمية تدريب املعلمة أثناء الخدمة بعد احتكاكها بمشكالت ميدانية واقعية ،مما يضمن إكسابها
مزيدا مـن الخبـرات الثقافية( .راشـد)2005،
كما أن التدريب يجعل املعلمة متطورة ومتجددة في عملها ومنسجمة مع التغييرات التي تحصل في املجتمع ،مما يجعلها راضية عن عملها ،فيرفع
الروح املعنوية لديها ،كما يساعدها على اكتشاف مواهبها ،ومهاراتها ،وقدراتها ،وإمكاناتها والعمل على تحفيزها نحو النمو املنهي الذاتي( .مـدكـور)2005 ،

458

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،10العدد ،2021 -2ص476-454 :

مدى فاعلية برنامج تدريبي عن بعد لدى معلمات ومشرفات التعليم قبل املدرس ي في سلطنة ُعمان

العيسري & املعمرية

 .2.1.2أهمية التدريب اإللكتروني:
لقد أسهم التطور التكنولوجي املعاصر في ظهور أساليب جديدة بمجال التربية والتعليم وظهور الكثير من األساليب التربوية الحديثة في مجال إعداد
املعلمين وتدريبهم نتيجة تفاعل مؤسسات إعداد املعلم وتدريبه مع املتغيرات املعاصرة.
ويعتبر التد ريب أثناء الخدمة هو املحور الذي تدور حوله عملية التنمي ة املهنية في عصرنا الذي يتميز بالتطور السريع واالنفجار املعلوماتي واملعرفي
فمن خالله يتسنى للمعلمين مواكبة التطورات واكتساب املعارف والخبرات واملهارات الجديدة ،وتعتبر تطبيقات التعليم اإللكتروني ومنصاته من أهم
أدوات التعليم اإللكتروني التي يمكن توظيفها في ت دريب املعلمات في مرحلة التعليم املبكر ملا لها من خصائص التفاعل وإيجابية املتدرب والوسائط املتعددة
والجذابة التي تؤدي للنمو الفعال مهنيا وتنمية األداء املنهي للمعلمات ،وتتيح فرصا حقيقية للتواصل بين املعلمات املتدربات بشكل أفضل لتحقيق بيئة
من التعلم التشاركي وتفعيل املناقشات وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهن ،كما تكسب املعلمات مهارات تقنية فاعلة يمكن توظيفها في تحسين عملية
التعليم والتعلم ،إلضافة إلى دورها في زيادة دافعية املعلمات للتعلم املستمر وبالتالي دافعية األطفال نحو التعلم( .الدوسري)2016 ،
كما أكد (مهوس )2015 ،على الدور الفاعل للتطبيقات واملنصات اإللكترونية التي تستخدم في تدريب معلمات رياض األطفال في تدعيم التد ريب
التقليدي وتشكل أداة لتوفير املعنى للتد ريب من خالل ما توفره من وسائط متعددة ،كما تمتاز باملرونة الزمانية واملكانية مما يوفر للمعلمين فرص التدريب
املستمر بغض النظر عن البعد املكاني والزماني ،وتتيح الفرصة لفاعلية التد ريب خاصة في ظل وجود اعداد كبيرة من املعلمين أثناء التدريب ،إضافة إلى
تقديم التغذية الراجعة لعملية التدريب وإمكانية تصحيح أخطاء املتدرب.
 .3.1.2التدريب للتعليم قبل املدرس ي في سلطنة عمان:
إن االهتمام باملوارد البشرية وتوفير مختلف الوسائل لتطوير أدائها وتحفيز طاقاتها وإمكاناتها وتنويع قد راتها اإلبداعية وتحسين كفاءاتها العلمية
والعملية هو أساس التنمية الحقيقية وحجر الزاوية في بنائها املتين القائم على قواعد راسخة ثابتة إذ أن العنصر البشري هو صانع الحضارات وباني
ُ
النهضات ،لهذا عمدت وزارة التربية والتعليم االهتمام بتنمية الكوادر البشرية؛ وذلك من خالل الدوائر واألقسام التي تعنى باإلشراف والتدريب واإلنماء
املنهي ،فلقد أولت وزارة التربية و التعليم بسلطنة عمان اهتماما خاصا باإلشراف في مرحلة رياض األطفال سواء من الناحية اإلدا رية أو الفنية حيث تقدم
الخدمات الفنية واإلدارية التي تهدف إلى تطوير التعليم في مرحلة ما قبل املدرسة ،حيث يتولى قسم اإلشراف اإلداري بدائرة التعليم قبل املدرس ي
مسؤوليات وضع الشروط الالزم توافرها في املبنى املدرس ي ،وتحديد مواصفاته ،ومعاينته قبل منح املوافقة على افتتاح املدرسة ،ووضع الشروط الالزم
توافرها في الهيئة اإلدا رية والتدريسية العاملة في مجال رياض األطفال ،وفحص مؤهالت املعلمات قبل املوافقة على العمل في مجال رياض األطفال ،وتحديد
سن القبول لألطفال امللتحقين بمرحلة ما قبل املدرسة (رياض األطفال) ،وتشجيع املستثمرين الراغبين في افتتاح مؤسسة تربوية تخدم مرحلة رياض
األطفال من خالل تسهيل اإلجراءات ،وتعيين الكوادر اإلشرافية في مختلف مناطق السلطنة ،ورفع مستوى الكوادر اإلشرافية لهذه املرحلة من خالل
إخضاعها لدورات تدريبية.
ويضطلع هذا قسم اإلشراف الفني ب الزيارات امليدانية (االستطالعية ،اإلرشادية ،التوجيهية) وتتم الزيارات االستطالعية في بداية العام الدراس ي
لجميع املدارس الخاصة (مرحلة رياض األطفال) ،وفحص شهادات امليالد للتأكد من شرط سن االلتحاق املحددة من قبل الوزارة ،والزيارات اإلرشادية
لجميع املعلمات ويتم التركيز على املعلمات الجدد في الحقل التربوي ،وحصر النقاط التي تحتاج إلى متابعة لتتم تقويتها من خالل ورش العمل وزيارات
املتابعة ،وتعزيز الحقل التربوي من خالل النشرات التربوية الدورية الخاصة بمجال الطفولة املبكرة ،وإثراء الحقل التربوي من خالل تنفيذ املعارض
الخاصة بإعداد وإنتاج األلعاب التعليمية من قبل املعلمات ،وعقد امللتقى السنوي ملشرفات رياض األطفال في منتصف العام الدراس ي ملناقشة كل ما
يتعلق با إلشراف في املرحلة املذكورة ،وعقد ملتقى معلمات رياض األطفال خالل فترات دورية مرتين كل فصل دراس ي ،حيث يتم تحديد مواضيع معينة
خاصة بمجال رياض األطفال ،ويتم البحث فيها من قبل املعلمات وبعدها يتم اختيار البحوث الجيدة ويتم عرضها من قبل املعلمات ،وتأهيل املعلمات
ملرحلة ما قبل املدرسة (رياض األطفال) من حملة شهادة دبلوم الطفولة املبكرة (  ،). N.V.Qاملؤهالت الوطنية العمانية تخصص الطفولة املبكرة ومعهد
منتسوري ،والعمل على تنمية وتطوير األداء املنهي لدى معلمات رياض األطفال من خالل عقد الدورات التنشيطية ،وورش العمل وإرسال النشرات التربوية
الخاصة باملجال.
كما يحرص قسم التد ريب واإلنماء املنهي في دائرة التعليم قبل املدرس ي باملديرية العامة للمدارس الخاصة على أن يعتمد في وضع خططه على
الدراسات واإلحصاءات التي تسهم بدورها في وضع خطط إنماء ّ
فعالة ،فاملعلم هو أحد األعمدة الرئيسة في العملية التعليمية؛ فاالهتمام بصقل مهاراته
مطلب أساس ي لتحقيق أهداف تعليمية ناجحة ،لذلك كان البد من حصر احتياجاته لوضع خطط تسد تلك الحاجات ،ونظرا للدور الذي تلعبه املشرفات
ُ
املقيمات؛ حيث يمثلن املرشد األول واملباشر لهذه املعلمات؛ كان البد من التعرف على احتياجهن وبالتالي وضع الخطط املواءمة لهذه االحتياجات.
ويتولى قسم التدريب واالنماء املنهي بدائرة التعليم قبل املدرس ي مهمة إعداد جميع البرامج والورش التدريبية سواء تلك املتعلقة باألنماء املنهي
للموظفين في الدائرة أم املتعلقة باألنماء املنهي للهيئتين اإلدا رية والتدريسية في مراحل التعليم قبل املدرس ي ،كما يسعى القسم إلى إيجاد فرص أفضل
لتدريب العاملين في مراحل التعليم قبل املدرس ي من خالل التنسيق مع الجهات ومراكز التدريب املختلفة ،ومن خالل عروض التدريب التي تقدمها هذه
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الجهات يقوم القسم باختيار أفضل البرامج التدريبية والورش التي تالمس العمل التربوي في تلك املراحل ،لذلك عمد قسم التدريب واإلنما ء املنهي على
ُ
حصر احتياج املعلمات واملشرفات املقيمات من خالل وضع خطة إلجراء دراسات دورية تعنى بهذه االحتياجات؛ بهدف بناء البرامج التدريبية والخطط
اإلنمائية على أسس علمية ،ووفقا لهذه االحتياجات يتم تضمين الدورات التدريبية املركزية والالمركزية امللبية لها وفقا لخطة اإلنماء املنهي التي تقوم
بإعدادها املديرية العامة لتنمية املوارد البشرية؛ فضال عن تنظيم دورات وملتقيات تنشيطية تهدف إلى صقل مهارات املعلمات واملشرفات املقيمات بشكل
دوري.
ُ
ويسعى القسم لتوفير فرص تدريبية ألعضاء الدائرة واملعلمات واملشرفات املقيمات وذلك بالتعاون مع جهات ومؤسسات حكومية وخاصة؛ حيث
يتم التعاون مع جهات داخل الوزارة مثل :املديرية العامة لتنمية املوارد البشرية ممثلة بدائرة التأهيل والتدريب ،دائرة العائد التد ريب ،ومركز التدريب
الرئيس ي ،املركز التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين ،وأخرى خارج الوزارة مثل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،وزارة الصحة ،وزارة التنمية االجتماعية،
ومراكز ومعاهد التد ريب.
ويتنوع التدريب في مراحل التعليم قبل املدرس ي وفق الهدف والغرض والفئات املستهدفة ،وكذلك الجهات التي تشرف عليها ،على النحو التالي:
ا
أول  :البرامج التدريبية املعتمدة من قبل مديريات التعليم :مركزية :تعتمدها وتنفذها دائرة التعليم قبل املدرس ي ،مثل :دورة تأهيل معلمات رياض
األطفال ،ودورة أحكام التجويد ،وال مركزية :تعتمدها وتنفذها دوائر وأقسام املدارس الخاصة في املناطق التعليمية ،كما في املثال السابق.
ا
ثانيا  :البرامج التدريبية املعتمدة في موازنة الوزارة  :باإلضافة إلى اعتماد الوزارة للبرامج املركزية في خطتها السنوية ،فهناك برامج أخرى بصورة عامة يمكن
أن يلتحق فيها املوظفون من كل دائرة ،ومثل تلك الدورات التي تعقد في مجال تقنية املعلومات والحاسب اآللي ،واللغات ،وتنمية مهارات العمل ،بحيث
تقوم الدائرة بت رشيح من املوظفين لاللتحاق في مثل هذه البرامج .كما تق وم دائرة التعليم قبل املدرس ي ممثلة بقسم التدريب واإلنماء املنهي بتنظيم ورش
تنشيطية ،تستهدف معلمات التعليم قبل املدرس ي واملشرفات املقيمات ،وتتضمن هذه الورش أهم االحتياجات التي يتم حصرها من خالل الدراسات التي
يقوم بها القسم ،ومن األمثلة على هذه الورش ورشة تصحيح التالوة ،ورشة املهارات اللغوية ،ورشة في تصنيع الوسائل التعليمية ،ورش في الحاسب اآللي،
وورش في فن التعامل مع طفل الروضة.
ا
ثالثا  :الندوات واملؤتمرات داخل السلطنة وخارجها :وتتنوع هذه الندوات من حيث الدعم على النحو التالي :بعضها يتم اقتراحه من قبل الدائرة وتبحث
عن ممولين لها ،وبعضها اآلخر على مستوى الوزارة ويتم مشاركة أعضاء من الدوائر املرشحة ،وأخرى بطلب من جهات خارج الدولة ويتم على أساسها
ترشيح موظفين لها( .وزارة التربية والتعليم)2018 ،
 .2.2الدراسات السابقة:
توجد عدة دراسات اهتمت بالتعليم قبل املدرس ي وتدريب املعلمين املشتغلين في مجال التعليم قبل املدرس ي واإلشراف عليه بشكل عام ،وفي مجال
التدريب املقدم للمعلمات واملشرفات املتخصصات في التعليم قبل املدرس ي ورياض األطفال .ومن الدراسات السابق ة في مجال التعليم قبل املدرس ي :
• أجرت العميل ( )2008دراسة لتقييم املنهج املقرر لرياض االطفال في سلطنة عمان في ضوء معايير الجودة ،دراسة تحت إشراف وزارة التربية
والتعليم العمانية بالتعاون مع منظمة اليونيسف بمسقط  ،هدفت الدراسة إلى تقييم املنهج املطور ملرحلة رياض االطفال في سلطنة عمان في ضوء
معايير الجودة ،وقد تم من خالل تقييم البيئة التربوية التي يطبق فيها املنهج وتحليل مضمون محتوى املنهج ،الذي يشمل دليل املعلمة والوحدات
التعليمية ،ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي في تقييم املنهج املطور والبيئة التي يطبق فيها ،وقد تألفت
العينة من املنهج املطور لرياض االطفال في سلطنة عمان الذي يشمل دليل املعلمة والوحدات التعليمية وعدد ) (60روضة أطفال منها ) (41روضة
تطبق املنهج املطور و) (19روضة ال تطبقه ،وعدد ) (65معلمة رياض أطفال ،وأ وصت الدراسة بعدة توصيات منها العمل على تطوير مها رات معلمات
رياض االطفال من خالل برامج تدريبية متخصصة مستمرة ،والعمل على تطوير أوضاع البيئات التعليمية في الروضات من خالل توفير املباني
والتجه يزات والوسائل املناسبة ،والعمل على تطوير دليل املعلمة بتحديث املعلومات ملواكبة املستجدات في عالم تربية الطفل وتعليمه وإثراء الدليل
بمواد حول دور املعلمة في مالحظة الطفل وتوجيه سلوكه .
ُ
• ودراسة تغريد (  )2014حول املعايير النمائية ملرحلة الطفولة املبكرة في سلطنة ع مان ،بإشراف وزارة التربية والتعليم من خالل الفريق الوطني
العماني للطفولة املبكرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف بمسقط ،هدفت الدراسة إلى تطوير معايير نمائية للطفولة املبكرة في سلطنة ُعمان من
أجل توفير املعلومات األساسية ألسر األطفال واملعلمين والقائمين على رعاية االطفال واإلداريين في مرحلة ما قبل املدرسة إضافة إلى صناع
السياسات واملسؤولين الحكوميين واملنظمات االهلية ملساعدتهم على تحسين ظروف تعليم الطفل ونموه من خالل االستعانة بهذه املعايير
واستخدامها كمرجع أساس ي عند تطوير البرامج التعليمية والنمائية التي تستهدف االطفال في التعليم قبل املدرس ي ،وأوصت الدراسة بأهمية توفير
الدعم الالزم للموارد البشرية العاملة في مجال الطفولة املبكرة من خالل إيجاد االنظمة املناسبة إلعدادهم وتأهيلهم.
• ودراسة العيسري ( )2014حول واقع التنمية اللغوية في رياض األطفال بسلطنة ُعمان ،هدفت إلى دراسة واقع التعليم وتطبيقاته لتعرف آثار
التعليم على التحصيل اللغوي وتقييم مدى مالءمة نظام التعليم في رياض األطفال العمانية ،وتضمنت أدوات الدراسة استبانات لدراسة واقع نظام
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التعليم برياض األطفال العمانية وطبقت على ( )100روضة في ( )10محافظات تعليمية شملت ( )429معلمة و ( )34مشرفة تربوية و( )100إداري،
كما تم إعداد بطاقة ملالحظة تطبيقات التعليم وطرائقه تم تطبيقها على  50روضه بست محافظات تعليمية بالسلطنة ،كما تم اعداد اختبا را قبليا
وبعديا لقياس التحصيل اللغوي ألطفال الروضة شمل ( )475طفال من ( )50روضة أطفال في ست محافظات تعليمية بالسلطنة ،ومن نتائج الد راسة
أن التعليم قبل املدرس ي في معظمه يتم بالطريقة التلقينية التقليدية ومعظم األنشطة تركز على تحفيظ وفهم املعاني واملضامين اللغوية عوضا عن
الشكل اللغوي والكتابي ،كما ان معظم التعليم يتم بطريقة جماعية بين األطفال .وخلصت الدراسة بعدة توصيات أهمها :زيادة فرص التحاق
األطفال بالتعليم ما قبل املدرس ي ،ورفع مؤهالت الكادر التعليمية واإلداري وزيادة التدريب املستمر وتدريب املعلمين على األساليب التعليمية األكثر
فاعلية التي خرجت بها الدراسة
• ودراستا زكار ( )2015بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومكتب اليونيسف في مسقط ،األولى حول االستثمار في التعليم املبكر في سلطنة عمان،
والثانية حول تحليل الوضع الراهن للطفولة املبكرة بسلطنة عمان ،اعتمدت الدراستان على تحليل القرارات واملعاهدات والوثائق واالحصاءات
واإلصدارات املتعلقة بالطفولة املبكرة في سلطنة عمان وتنفيذ عدد من الزيا رات امليدانية من الخبير والفريق املساند له إلى مؤسسات الطولة ورياض
االطفال في جميع املحافظات التعليمية .وقد خلصت الدراستان بعدة توصيات تمثلت منها إعداد استراتيجية وطنية للطفولة املبكرة بتعاون مشترك
ما بين الوزارات املعنية ،و زيادة عدد الجامعات التي لديها تخصصات دراسة جامعية في التعليم املبكر ،وإعداد خطة من أجل إعادة تأهيل وتدريب
القوى البشرية العمانية الحالية في القطاع العام والخاص ،و تطوير نموذج للشراكة بين األهل والروضة أو الحضانة بشكل ّ
يعمم ويتم إتب اعه في
العالقة بين كل روضة أو حضانة واألهل لكل طفل على حدة وأن يتم تدريب املعلمات عليه وأن يتم التدقيق من قبل مشرفات وزارة التربية والتعليم
حول مدى التزام رياض األطفال الخاصة به.
ويالحظ من الدراسات السابقة في التعليم قبل املدرس ي تأكيدها على أهمية أدوار املعلمات في سير العملية التعليمية بمرحلة التعليم قبل املدرس ي
و حاجة املعلمات إلى اإلعداد والتدريب الكافيين لتقوم املعلمات باألدوار املناطة بهن  ،وبالرغم من أن هذه الدراسات أجريت في السلطنة في مجال التعليم
املبكر إال أنها لم تعتمد على تطبيق برنامج تدريبي للمعلمات  ،حيث تختلف الدراسة الحالية عنها في اهتمامها بتقييم البرامج التدريبية التي تقدم للمعلمات
عن بعد في السلطنة ،وقد استفادت الدراسة الحالية من هذه الدراسات أهمية مجال التعليم املبكر واملعلمات القائمات على تعليم األطفال في هذه
املرحلة ،ودورهن األساس ي الذي يتطلب تدريبا مستمرا يكسبهن مهارات وأساليب تد ريسية متخصصة في مجال الطفولة وتعليمها ال سيما في مجال
استخدام التقني ات الحديثة والتكنولوجيا املتطورة في تعليم األطفال والتواصل معهم ومع أسرهم.
ومن الدراسات السابقة في مجال التدريب بالتعليم قبل املدرس ي:
• أجرى لريفان ( )Larivain,2006دراسة بهدف تعرف واقع تدريب معلمي التعليم قبل املدرس ي وأثره على التحصيل ،ومن خالل تطبيق الدراسة على
عينة من ( )1200معلما خلصت الدراسة إلى عدة صعوبات يواجهها تدريب املعلمين في هذه املرحلة ،منها النقص في التدريب املتعلق باستعمال
التكنولوجيا في التد ريس وتد ريس اللغات االجنبية الحية ،وتدريس العلوم في هذه املرحلة ،كما أوضحت أن ( )3من كل ( )10معلمين فقط حصلوا
على دورة تدريبية خالل ثالثة أعوام وذلك لقلة إقبال املعلمين على التدريب املقدم ألنه يأخذ من وقت عملهم ويتطلب مزيد من الوقت للتعلم الذاتي
بعد إنهاء اليوم العملي للتد ريب.
• ودراسة شاهين ( )2013التي هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة برامج مركز املصادر للطفولة املبكرة التد ريبية في التطوير املنهي ملديرات
ومعلمات رياض األطفال في فلسطين ،وتحديد االختالف في مدى هذه املساهمة باختالف بعض املتغيرات النوعية كاملستوى التعليمي ،سنوات
الخبرة ،الراتب الشهري ،ومكان العمل (املحافظة) لكل من املديرات واملعلمات .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي والكيفي لوصف الواقع من خالل
عينة قوامها ( )72مديرة ،و( )151معلمة من رياض األطفال التي نفذت فيها برامج مركز املصادر للطفولة املبكرة في محافظات الخليل ،القدس ،رام
هللا ،ونابلس .وأربع مجموعات بؤرية ،ضمت كل مجموعة بين ( )11-9مشاركة ،واستخدمت الباحثة استبانتين لجمع البيانات ،إحداهما للمديرات
تكونت من ( )41فقرة موزعة على خمسة مجاالت ،وأخرى للمعلمات تكونت من ( ) 34فقرة موزعة على خمسة مجاالت ،أظهرت نتائج الدراسة أن
تقديرات املديرات لدرجة مساهمة برامج مركز املصادر للطفولة املبكرة التدريبية في التطور املنهي لهن كانت مرتفعة بمتوسط قدره ( ،)4.04والتي
توافقت مع نتائج املجموعات البؤرية حين عبرت ( )17من أصل ( ) 19من املديرات املشاركات عن مالءمة البرامج املنفذة الحتياجاتهن ،وكانت قيمة
املتوسط الحسابي لدى املعلمات ( ،) 4.25والتي تناغمت مع نتائج املجموعات البؤرية للمعلمات فقيمت املعلمات برامج التد ريب املنفذة من قبل
مركز املصادر للطفولة املبكرة تقييما مرتفعا ،ودرجة رضا وصلت إلى موافقة ( )19من أصل ( ) 21من املعلمات املشاركات عن تقديرات املعلمات
ملدى مساهمة برامج مركز املصادر للطفولة املبكرة في التطور املنهي لهن أعلى قليال مما هي لدى املديرات ،ولم تظهر نتائج الدراسة فروقا دالة
إحصائيا عند مستوى الداللة ) ) 0.05 >αفي مدى مساهمة برامج مركز املصادر للطفولة املبكرة التد ريبية في التطور املنهي للمديرات تعزى للمستوى
التعليمي وسنوات الخبرة ،بينما كانت هذه الفروق دالة باختالف الراتب الشهري للمديرة ومكان العمل (املحافظة) التي تعمل فيها.
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• ودراسة الخالدي ( )2016التي هدفت إلى تعرف واقع تدريب معلمات رياض األطفال في دولة الكويت من وجهة نظر املعلمات ،والتعرف على الفروق
في استجابة أفراد العينة وفقا ملتغيري سنوات الخبرة وعدد الدورات التدريبية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )209معلمات ،وتم تطوير استبانة
لتحقيق أهداف الدراسة تكونت من ( )48فقرة موزعة على ( )8مجاالت ،وأظهرت نتائج الدراسة أن واقع تدريب معلمات رياض األطفال بشكل عام
حصل على درجة متوسطة ،وحصلت مجاالت ( األهداف و تقويم التدريب وأساليب التقويم ) على درجة مرتفعة ،فيما حصلت بقية املجاالت على
درجات متوسطة ،كما أظهرت النتائج وجود فروق إحصائية في استجابات عينة الدراسة حول واقع برامج تدريب معلمات رياض األطفال في الكويت
تعزى إلى متغير سنوات الخبرة لصالح فئة سنوات الخبرة ( أقل من  5سنوات ) ،كما ظهرت فروق ذات داللة إحصائية تعزى لعدد الدورات التدريبية
التي شاركت بها املعلمات لصالح العدد األقل ( 3دورات فأقل) ،وأ وصت الدراسة بضرورة وضع نظام لتحفيز املعلمات على املشاركة في الدورات
التدريبية.
• ودراسة الذواد ( )2017التي هدفت للكشف عن فاعلية دورات مركز تدريب معلمات رياض األطفال حيث استخدمت الدراسة املنهج الوصفي وكان
مجتمع الدراسة املستهدف من ست وأربعين فردا من مدربات متدربات وموظفات بمركز تدريب معلمات رياض األطفال ،ومعلمات ومديرات رياض
األطفال بمدينة الرياض .تم في ه ذه الدراسة استخدام ثالث أدوات لجمع املعلومات وهي االستبانة واستمارة األثر التدريبي ضمن الحقيبة التدريبية
للمركز واملقابلة ،كما طرحت الدراسة أربعة أسئلة ،ومن أهم ما توصلت الدراسة من نتائج أنه يوجد ارتباط بين البرنامج التدريبي ومستق بل عمل
املتد ربات كما يساعد البرنامج على تنمية القيم واالتجاهات اإليجابية لطفل الروضة حيث بلغ املتوسط الحسابي ( )2.93للفقرة املتعلقة بتقديم
البرنامج ملقترحات بالتعامل مع املشكالت الصفية السلوكية لدى أطفال الروضة ،واظهرت النتائج املوافقة العالية على محور التخطيط لوحده
تعليمية حيث بلغ متوسطها الحسابي ( ،)4.29أما عن اهم املعوقات فكانت سهوله الوصول ملركز التدريب حيث بلغ املتوسط الحسابي ()2.30
واطالع املرشحات للتدريب على برنامج التدريب قبل وقت كاف بمتوسط حسابي) .وأوصت الدراسة بوضع السبل املناسبة لزيادة فاعلية مركز
تدريب معلمات رياض ا الطفال والعمل على إزالة املعوقات التي تحد من التحاق معلمات القطاع الخاص بمثل هذه الدورات.
• ودراسة العكول (  )2017التي هدفت إلى التعرف على اتجاهات معلمات رياض األطفال نحو البرامج التد ريبية املقدمة لهن أثناء الخدمة ،ولتحقيق
هدف الدراسة قامت الباحثة بتطوير استبانة تكونت من ( )4مجاالت رئيسة و ( )42فقرة فرعية ،وتكونت عينة الدراسة من معلمات رياض األطفال
اللواتي يدرسن في محافظة العاصمة في الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي 2016/2015م ،وعددهن ( )214معلمة ،تم اختيارهن عشوائيا.
وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة اتجاهات م علمات رياض األطفال نحو البرامج التد ريبية املقدمة لهن أثناء الخدمة جاءت بدرجة متوسطة وبمتوسط
حسابي ( ،) 3,54وقد جاء باملرتبة األولى املجال ( )1محتوى البرامج التدريبية بمتوسط حسابي ( ،)3,68واملجال ( )4البيئة التي تنفذ بها البرامج
التدريبية بمتوسط حسابي ( ،)3,68وباملرتبة الثانية املجال ( ) 3مدربي البرامج التد ريبية بمتوسط حسابي ( ،) 3,55وقد جاء باملرتبة الثالثة واألخيرة
املجال ( )2وقت تنفيذ البرامج التد ريبية بمتوسط حسابي ( ،)3,44كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( ) α≤ 0.05لدرجة اتجاهات معلمات رياض األطفال نحو البرامج التد ريبية املقدمة ملتغيري املؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة .وفي ضوء النتائج أوصت
الدراسة في ضرورة إشراك املعلمات في اختيار زمن التدريب ،بحيث يتناسب مع ظروفهن االجتماعية واملهنية مع إعطاء الجانب العملي حقه الكافي
من الوقت.
• ودراسة (جرادات ،واإلبراهيم )2018 ،التي هدفت الدارسة إلى تقدير مدى فاعلية البرامج التدريبية ملعلمات رياض األطفال في محافظة إربد،
ومعرفة الفروق وفقا ملتغير املؤهل العلمي ،الخبرة ،الدورات التد ريبية ،واملسمى الوظيفي .وتحديد الكفايات الالزم توفرها للمعلمات .واستخدم
املنهج الوصفي بجمع البيانات من عينة تكونت من ( )263فردا بنسبة مئوية بلغت ( )% 89من املجتمع الكلي ،طبقت عليها استبانة من قسمين
األول :لقياس مدى فاعلية البر امج التدريبية ملعلمات رياض األطفال وتكون من ( )37فقرة ،والقسم الثاني :لقياس الكفايات الالزم توفرها للمعلمات
وتكون من ( )22فقرة  ،وأظهرت النتائج أن تقدير مدى فاعلية البرامج التدريبية للمعلمات جاءت بدرجة كبيرة ،وعدم وجود فروق وفقا ملتغير سنوات
الخبرة واملسمى الوظيفي في املجاالت مجتمعة ،ووجود فروق وفقا ملتغير املؤهل ا لعلمي والدورات التدريبية في مجال الكفايات التي تسهم الدورة في
اكتسابها ولصالح البكالوريوس ،وإ ن الكفايات الالزمة للمعلمات جاءت بدرجة كبيرة ،وأ همها الكفايات اإلنسانية وحل مشكالت التالميذ .أوصت
الدارسة بتحفيز املعلمات لاللتحاق بالدورات التدريبية التي تنعكس على قدارتهن ومهاراتهن.
• ودراسة (عثمان هناء حسن )2018 ،التي سعت لتقييم فاعلية برنامج تدريبي لتنمية عمليات العلم األساسية ملعلمات رياض األطفال ،والتعرف
على أثر البرنامج التدريبي في إكساب معلمات الروضة عمليات العلم ومهاراته األساسية بهدف التأكيد على قيمة عمليات العلم ومهاراته في إعداد
معلمات رياض األطفال بكليات رياض األطفال وكليات التربية ،وتقديم نموذج للبرامج التدريبية في ضوء عمليات العلم األساسية يصلح في رفع كفاءة
املعلمات في الدورات التدريبية ،ووضع دليل ملعلمات الروضة يساعدهن في استخدام عمليات العلم األساسية أثناء تعاملهن مع األطفال،
واستخدمت الدراسة املنهج شبه التجريبي ملناسبة هذا املنهج ملوضوع الدراسة ،وتم اختيار عينة قوامها ( )40معلمة من معلمات الروضة باملستوى
األول والثاني ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :فاعلية البرنامج التدريبي ووجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )0,05بين املجموعتين
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التجريبية والضابطة في القياس البعدي لعمليات العلم األساسية لصالح املجموعة التجريبية ،ووجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )0,05بين
فترات القياس (قبلي -بعدي) على عمليات العلم األساسية للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي.
• ودراسة (املالكي وداغستاني )2020 ،التي هدفت إلى التعريف على دور املنصات التعميمية اإللكترونية في النمو املنهي ملعلمات رياض األطفال
والتعريف على معوقات استخدامها في العملية التعليمية .وقد تم استخدام املنهج الوصفي املسحي لإلجابة على تساؤالت الدارسة .وقد بلغ حجم
العينة ( )205معلمات رياض أطفا ل بالروضات الحكومية التابعة ملكتب تعليم البديعة بمدينة الرياض .وتوصلت الدارسة إلى أن ممارسة معلمات
رياض االطفال للمنصات اإللكترونية بلغ ( )% 87.2وذلك عند توفير بيئة تعليمية تتسـم باملرونة واستخداـم أكثر من طريقة لعرض املعلومات  ،كما
لبينت الدراسة وجود معوقات في استخدام املعلمات للمنصات اإللكترونية بلغت نسبتها ( )%78.2منها قلة املوارد املالية ،وضعف شبكة اإلنترنت
داخل املدرسة ،وكثرة مهام وادوار املعلمة اإلشراقية ،وضعف البرامج التد ريبية الخاصة ،كما أظهرت الدراسة موافقة املعلمات على محور سبل
تطوير النمو املنهي ملعلمة رياض األطفال عند استخدامها للمنصات اإللكترونية بدرجة موافق بشدة وبنسبة ( )%87ومن أهم هذه السبل تطوير
نقل الخبرات والتجارب العلمية والعملية بين املعلمات ،وتفعيل املناقشة وتبادل الخبرات املهنية ،وتوفير األجهزة واملعدات الجيدة ،وأوصت الد راسة
بزيادة دافعية املعلمات للتعلم املستمر أثناء الخدمة.
وهناك عدة دراسات وأبحاث عربية واجنبية أخرى اهتمت بالتد ريب في التعليم املبكر منها دراسة (مرتض ى ،)2009 ،ودراسة (العليمي،)2014 ،
وكذلك دراسة ( )Bianco, et Al, 2010ودراسة ( )Connor, et Al,2006وكان من اهم توصيات هذه الدراسات:
• وضع السبل املناسبة لزيادة فاعلية مركز تدريب معلمات رياض االطفال والعمل على إزالة املعوقات التي تحد من التحاق معلمات القطاع الخاص
بالدورات التد ريبية.
• العمل على التنويع والتجديد في محتوى التد ريب وأساليب بمراكز تدريب معلمات رياض األطفال.
•

تدريب معلمات رياض األطفال على استخدام استراتيجيات التدريس الفعالة في بيئات التعلم اإللكتروني لتد ريس املفاهيم لألطفال.

•

إعداد معلمات رياض األطفال تزويدهن بالكفايات واالحتياجات التد ريبية الالزمة لهن ملواجهة تحديات العصر.

• التوسع في برامج تدريب معلما ت الروضة أثناء الخدمة واستخدام أساليب متطورة في تدريب معلمات رياض األطفال.
وتختلف هذه الدراسات عن الدراسة الحالية انها أجريت جميعها خارج السلطنة في دول عربية وأجنبية  ،ولم يحصل الباحث على دراسة تقيم
البرامج التدريبية املقدمة ملعلمات مرحلة التعليم املبكر في السلطنة فضال عن تقييم البرامج الحديثة املقدمة عن بعد للمعلمات في هذه املرحلة ،ويالحظ
على الدراسات السابقة في مجال تدريب معلمات التعليم قبل املدرس ي أنها استخدمت األسلوب املسحي الوصفي غالبا من خالل تطبيق استبانة على
املتد ربات ،وقد استفادت الدراسة الحالية م نها في إعداد أداة استبيان الدراسة لتقييم البرنامج التد ريبي من وجهة نظر املعلمات ،وقد أظهرت نتائج أغلب
هذه الدراسات قلة الدورات التدريبية التي تحصل عليها املعلومات وخصوصا في مجال استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة ،كما تشير إلى رضا
املستجيبات عموما عن محتوى البرامج التد ريبية وأسلوب تنفيذها ،كما أن معظم هذه الدراسات أكدت على وجود تأثير ملتغيرات املؤهل الدراس ي وسنوات
الخبرة والدورات التدريبية.
.3

الطريقة واإلجراءات:

 .1.3منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،من خالل تطبيق مقياس لتقييم فاعلية البرنامج التدريبي املقدم للمعلمات املتد ربات من وجهة
نظرهن ،وصف الواقع وتحليل االستجابات والبيانات واستخراج أهم مقاييس النزعة املركزية من تكرارات ونسب مئوية ومتوسطات وعقد مقا رنات
باستخدام اختبار ت واختبار أنوفا .One-way ANOVA
 .2.3مجتمع الدراسة:
شمل مجتمع الدراسة معلمات التعليم قبل املدرس ي في محافظة مسقط وعددهن ( )606معلمة.
 .3.3عينة الدراسة:
تكونت عينة الد راسة من ( ) 58معلمة ومشرفة من معلمات ومشرفات التعليم قبل املدرس ي في محافظة مسقط اللواتي تلقين البرنامج التد ريبي
واستجبن ألداة الدراسة ،والجداول ( )3 ،2 ،1توضح توزيع عينة الدراسة على متغيراتها ،وهي املسمى الوظيفي واملؤهل الدراس ي وسنوات الخبرة.
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جدول ( :)1توزيع عينة الدراسة وفق متغير املسمى الوظيفي
املسمى الوظيفي
معلمة تعليم قبل املدرس ي
مشرفة مقيمة
مديرة روضة /مشرفة روضة
املجموع

التكرار

النسبة املئوية

47

81.0

4

6.9

7

12.1

58

100.0

جدول ( :)2توزيع عينة الدراسة وفق متغير املؤهل الدراس ي
املؤهل الدراس ي
بكالوريوس
دبلوم عام مع دورة رياض أطفال
دلوبم عام بدون دورة رياض اطفال
املجموع

التكرار

النسبة املئوية

9

15.5

41

70.7

8

13.8

58

100.0

جدول ( :)3توزيع عينة الدراسة وفق متغير سنوات الخبرة
سنوات الخبرة
من  5-1سنوات
أكثر من  5سنوات  9 -سنوات
10سنوات فما فوق
املجموع

التكرار

النسبة املئوية

23

39.7

10

17.2

25

43.1

58

100.0

ويتضح من خالل الجداول السابقة أن العينة توزعت لتراعي متغيرات الدراسة :الوظيفة (معلمة تعليم قبل املدرس ي /مشرفة مقيمة /مديرة روضة
او مشرفة روضة) ،واملؤهل (بكالوريوس /دبلوم عام مع دورة رياض اطفال /دبلوم عام بدون دورة رياض اطفال) ومتغير الخبرة من ( )5-1سنوات /أكثر من
( 5إلى  )9سنوات )10( /سنوات فما فوق ،وقد بلغ إجمالي العينة املستجيبة لالستمارة ( )58متد ربة منهم ( )47معلمة و( )4مشرفات مقيمات و ( )7مديرات
روضة ،كما توزعت العينة من حيث املؤهل الدراس ي إلى ( )9يحملن البكالوريوس و( )41يحملن دبلوما عاما مع دورة رياض اطفال و( )8يحملن دبلوما عاما
بدون دورة رياض أطفال ،كما توزعت العينة من حيث سنوات الخبرة إلى ( )23خبرتهن من  5-1سنوات ،و( )10خبرتهن أكثر من ( 5إلى  )9سنوات
و()25خبرتهن ( )10سنوات فما فوق .
 .4.3أداة الدراسة (املقياس):
تم تصميم أداة الدراسة على شكل استمارة مقياس لتقييم فاعلية البرنامج التدريبي املقدم للمعلمات واملشرفات املتد ربات من وجهة نظرهن وتكون
املقياس من قسمين :القسم األول ويحتوي على البيانات األولية للمستجيب تمثلت في :الوظيفة واملؤهل الدراس ي وسنوات الخبرة .
أما القسم الثاني فيتضمن ثالثة محاور :املحور األول محتوى التد ريب واشتمل على ( )11عبارة ،واملحور الثاني بيئة التد ريب واشتمل على ()14
عبارة ،واملحور الثالث أسلوب التدريب واشتمل على ( )10عبارات ،وتتم االستجابة عليها وفقا لتدرج خماس ي لقياس فاعلية البرنامج التد ريبي املقدم
للمعلمات واملشرفات املتدربات ،وشمل التدرج التقديرات التالية :عالية جدا ،عالية ،متوسطة ،ضعيفة ،ضعيفة جدا.
 .5.3صدق املقياس:
للتأكد من صدق األداة تم عرضها على ( )7محكمين من االكاديميين ومن املعنيين بالتد ريس واإلشراف والتدريب في مجال التعليم قبل املدرس ي،
واالخذ برأيهم للوصول إلى الصورة النهائية للمقياس ،كما تم األخذ باملالحظات واالقتراحات التي أجمع عليها أكثر من ( )%60من املحكمين ،حيث تم تعديل،
أو حذف ،أو إضافة املتغيرات والفقرات الالزمة ،فأصبح املقياس بصورته النهائية يتكون من قسمين وثالثة محاور ،وقد تمثل تعديل املحكمين في االستبيان
في تغيير تدرج درجات تقييم عينة الدراسة لعبارات االستمارة من التدرج الخماس ي إلى التدرج الثالثي (عالية ،متوسطة ،ضعيفة) ،وكذلك تعديل خيارات
متغير الخبرة حيث كان الخيار الثاني (من  6إلى 9سنوات) وتغير إلى من أكثر (من  5إلى  9سنوات) ،فصل الفقرة األولى من محتوى التد ريب ( تحقيق املادة
التدريبة لتوقعات وحاجات املتدربات) إلى عبارتين :عبارة خاصة بالتوقعات وأخرى خاصة بالحاجات ،فصل الفقرة التاسعة من بيئة التد ريب ( وقت تنفيذ
الدورات كان كافيا ومناسبا ) إلى عبارتين :عبارة خاصة بكفاية وقت البرنامج وأخرى خاصة بمناسبة وقت التنفيذ.
 .6.3ثبات املقياس:
للتحقق من ثبات املقياس تم حساب معامل كرونباخ ألفا ) (Cronbach’ alphaلكل محور من محاور االستبانة ،ويوضح جدول رقم ( )4نتائج
معامالت الثبات للمقياس ككل ولكل محور على حدة.
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جدول ( :)4نتائج معامالت الثبات استبان ة مقياس لتقييم فاعلية البرنامج التدريبي املقدم للمعلمات املتدربات من وجهة نظرهن
املحاور
املحور االول
املحور الثاني
املحور الثالث
املقياس ككل

معامل كرونباخ ألفا

عنوان املحور
محتوى التدريب
بيئة التدريب
أسلوب التدريب

0.91
0.89
0.94
0.93

يتبين من الجدول السابق رقم ( )4أن أعلى قيمة ملعامل كرونباخ ألفا كانت ملحور أسلوب التدريب حيث بلغت ( ،)0.94ثم محور محتوى التدريب
حيث بلغت ( )0.91وأدنى قيمة ملعامل كرونباخ ألفا كانت للمحور الثاني بيئة التد ريب حيث بلغت ( )0.89وبلغت قيمة معامل كرونباخ ألفا للمقياس ككل
( ) 0.93مما يدل على ثبات املقياس وصالحيته للتطبيق.
وبعد تطبيق إجراءات الصدق والثبات على املقياس وتم التأكد من صدقه وثباته ومالءمته لتحقيق أهداف الدراسة ،تم تحليل االستجابات من
خالل استخراج التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات ،كما سيتم إجراء املقارنات البحثية لالستجابات وفق متغيرات الدراسة حيث املسمى الوظيفي
ومن حيث املؤهل الدراس ي والخبرة للتأكد من وجود فروق ومستوى داللتها.
 .7.3توصيف البرنامج التدريبي:
تم تقديم البرنامج التد ريبي عن بعد للمتدربات باستخدام ست برامج مختلفة والجدول التالي يوضح توصيف البرنامج التدريبي من حيث مسمى
البرنامج ومته وفترة التنفيذ وعدد املتد ربات وأهم األساليب وآليات التنفيذ املستخدمة:
جدول ( :)5توصيف البرنامج التدريبي
م

اسم
الدورة

1

)Power
)برنامج البوربوينت point

2

)وبرنامج QRبرنامج (
qrstaff.com

3

 videoو Inshotبرنامج
puppet plas2وshow

4

Make it

5

comic page creater
irecorder

6

story board

املجموع الكلي

املدة

فترة
التنفيذ

يوم واحد للتدريب
ويوم ملتابعة
األعمال
يوم واحد للتدريب
+يوم واحد ملتابعة
األعمال
يومان للتدريب 3+
ايام متابعة

24-23

عدد
املتدربات
()33
متدربة

26-25

()33
متدربة

يومان للتدريب 4+

ايام متابعة
األعمال
1يوم +يوم
للمتابعة
يومان للتدريب
4+ايام متابعة
23يوما للتدريب
واملتابعة

مارس

مارس
29

مارس _2
ابريل

()33
متدربة

17-12

ابريل
28-27

ابريل
13-5

مايو

()54
متدربة
()61
متدربة
()61
متدربة
(  )61متدربة

األساليب التربوية
املستخدمة
التعلم الجماعي
التعلم عن بعد
التطبيق العملي
الفيديوهات التعليمية لكل
خطوة في العمل على البور
بوينت.
التعلم الجماعي
التعلم عن بعد
فيديوهات وروابط تشرح
البرامج
التقييم الذاتي
التقييم الجماعي
الحوار واملناقشة.
(تم اعطاء فرصة
للمعلمات خالل الفترة من
 13الى  11ابريل إلنتاج
قصص باستخدام البرامج
السابقة وانشاء مدونة
وقناة خاصة باألعمال.

آلية
التنفيذ
تم تنسيق التواصل لتنظيم
العمل عن طريق انشاء
مجموعة على الواتس اب
للمعلمات املتدربات ثم اعالم
املعلمات مسبقا باملوعد املحدد
لكل دورة واعالمهم باسم
البرنامج لتنزيله من املتجر
وتصفحه قبل العمل به .ثم
ارسال فيديوهات توضيحية
وصوتيات خاصة لكل برنامج
وخطوات التنفيذ كتابيا
وصوتيا وفيديوهات مصورة
لتوضيح الخطوات ثم عن
طريق املنصة التعليمية وقناة
اليوتيوب تم تطبيق عملي
مصاحب للخطوة التي تم
شرحها وفتح باب النقاش
للتوضيح)

مالحظة :أعداد املجموعة هي نفسها التي بدأت منذ البداية في التدريب وتزايدت مع الطلب الذي تم من قبل املعلمات األخريات للتعلم ضمن املجموعة حتى وصل العدد
( )61وتم اغالق املجموعة لتوزيع الجهد بينهن والقدرة على توصيل املعلومة لكل متدربة على حدة ،وكان ضمن أدوات التدريب عن بعد وجود مدونة وقناة يوتيوب وتمثلت
روابطها (انظر امل راجع)

 .8.3إجراءات الدراسة:
تم اجراءات الدراسة وفق الخطوات التالية:
 . 1حصر احتياجات املعلمات التعليم قبل املدرس ي من خالل الزيارات اإلشراقية.
 . 2تحديد عدد املعلمات واختيارهن للبرنامج التد ريبي.
 . 3تحديد معالم البرامج التدريبي املطلوب.
 . 4إعداد أداة الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها.
 . 5وضع البرنامج التد ريبي والزمني لكل برنامج والية التنفيذ .وتطبيقه على املعلمات.
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مدى فاعلية برنامج تدريبي عن بعد لدى معلمات ومشرفات التعليم قبل املدرس ي في سلطنة ُعمان
.6
.7
.8

.4

العيسري & املعمرية

تطبيق أداة الدراسة لقياس مدى فاعلية تد ريب معلمات التعليم قبل املدرس ي عن بعد في سلطنة عمان.
تجميع االستجابات وتحليل النتائج باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية .spss
التوصل إلى نتائج الدراسة وتوصياتها.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

 .1.4نتائج السؤال األول من الدراسة ونصه "ما مدى فاعلية برنامج تدريبي عن بعد لدى معلمات ومشرفات التعليم قبل املدرس ي في سلطنة عمان
من وجهة نظرهن؟"
لإلجابة عن السؤال تم حساب املتوسطات والتكرارات والنسب املئوية الستجابات عينة الدراسة وقد اعتمدت الدراسة ملستويات االستجابة على
املقياس الثالثي القيم التالية :موافق بدرجة ضعيفة = ( ،)1موافق بدرجة متوسطة = ( ،)2موافق بدرجة عالية = ( ،)3وبهذا تكون مستويات متوسطات
املقياس على النحو التالي :مستوى ضعيف = ( ،)1.66 – 1مستوى متوسط =( ،)2.32 - 1,67مستوى عالي = (.)3 – 2.33
وقد تم عرض املتوسطات والتكرارات والنسب املئوية تبعا لكل محور على النحو التالي:
• املتوسطات والتكرارات والنسب املئوية لستجابة عينة الدراسة على عبارات املحور األول :محتوى التدريب:
جدول ( :)6املتوسطات والنسب املئوية والتكرارات لستجابة عينة الدراسة على عبارات املحوراألول :محتوى التدريب
م

العبارات

املتوسطات

النحر افات
املعيارية

1

تحقيق املادة التدريبة لتوقعات املتدربات
تلبي البرامج املقدمة حاجات املتدربات
محتوى املادة التدريبية أعطى املتدربات قدرة
أفضل على التعامل مع املناهج الدراسية
محتوى املادة التدريبة يواكب التغييرات التربوية
واملستجدات املعرفية والتكنولوجية
تضمنت الدورات أنشطة تطبيقية عملية كافية
التقييم الذي تبع التطبيق ساعد في تطوير
قدرات املتدربات.
ساعد انشاء قناة على اليوتيوب ومدونة على
تحفيز املتدربات إلنتاج أعمال جيدة.
ساهمت البرامج املقدمة من خالل الدورات في
تطوير مهارات املتدربات الرقمية.
املادة املقدمة من خالل الدورات تتسم بالحداثة
تقدم ألول مرة للمتدربات.
أسلوب التعلم الجماعي ساعد املتدربات كثيرا
على التعلم .
أنتجت املتدربات أعماال متنوعة أثناء التدريب

2
3

4

5
6

7

8

9

10

11

التكرارات والنسب املئوية
متوسطة
عالية
%
ت
%
ت

2.7586

.43166

44

75.9

14

24.1

2.8793

.32861

51

87.9

7

12.1

ضعيفة
%
ت
0

0

2.7586

.43166

44

75.9

14

24.1

0

0

2.8276

.38104

48

82.8

10

17.2

0

0

2.8448

.36523

49

84.5

9

15.5

0

0

2.8621

.34784

50

86.2

8

13.8

0

0

2.6552

.51476

39

67.2

18

31.0

1

1.7

2.9138

.28312

53

91.4

5

8.6

0

0

2.9310

.25561

54

93.1

4

6.9

0

0

2.9310

.25561

54

93.1

4

6.9

0

0

2.8793

.32861

51

87.9

7

12.1

0

0

يالحظ من الجدول السابق ما يلي :تراوحت متوسطات استجابات العينة على فقرات هذا املحور األول (محتوى التدريب) بين ( )2.65و( ،) 2.93وهي
متوسطات عالية  ،وكانت أعلى الفقرات في الترتيب هي :أن املادة التدريبية املقدمة تتسم بالحداثة ( ،) 2.93وأن أسلوب التعلم الجماعي ساعد املتد ربات
كثيرا على التعلم ( ،)2.93وأن ا لبرامج املقدمة في الدورات ساهمت في تطوير مهارات املتدربات الرقمية (.)2.91
بينما تمثلت أقل الفقرات في أن إنشاء قناة اليويتوب ساعد على تحفيز املتدربات إلنتاج أ عمال جديدة (  ، )2.65وأن املادة حققت توقعات املتدربات
(  ،)2.75وأن املحتوى اعطى املتدربات قدرة أفضل على التعامل مع املناهج الدراسية ( .)2.75وقد يعود عدم تحقق الرضا التام للمتدربات على دور قناة
اليوتيوب في تحفيزهن إلى حداثة استخدام املشرفين واملدربين للقناة اليويتيوبية في التد ريب وقلة املحتوى العلمي املوجود فيها مما يشير إلى أهمية تطوير
محتوى القناة وتفعيله في التدريب ،كما أن عدم الرضا التام عن محتوى التدريب وعالقته بالتعامل مع املناهج الدراسية قد تعود إلى عدم تطور منهاج
رياض األطفال في السلطنة منذ أكثر من ( )15سنة وحاجة مواءمته مع تطورات العصر.
وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (شاهين )2013 ،ودراسة (جرادات ،واإلبراهيم ) 2018 ،التي قيمت فيها املعلمات برامج التد ريب املقدمة لهن
تقييما مرتفعا ،كما تتفق أيضا مع نتيجة دراسة (الذواد ) 2017 ،التي أكدت على ارتباط البرنامج التد ريبي بمستقبل عمل املعلمات املتدربات وتنمية
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مهاراتهن ،بينما تختلف هذه النتيجة مع دراسة (الخالدي )2016 ،ودراسة (العكول )2017 ،التي بينت أ ن واقع التدريب بشكل عام حصل على درجة
متوسطة في تقييم املعلمات املتد ربات.
• املتوسطات والتكرارات والنسب املئوية لستجابة عينة الدراسة على عبارات املحور الثاني :بيئة التدريب
جدول ( :)7املتوسطات والنسب املئوية والتكرارات لستجابة عينة الدراسة على عبارات املحورالثاني :بيئة التدريب
م

1

2

3

4

5
6
7

8

9
10
11
12

13

14

العبارات

طريقة التدريب عن طريق برامج التواصل االجتماعي
ممتعة
التدريب عن طريق الواتساب ساعدني باالحتفاظ
باملادة التدريبية ومراجعتها بين حين وآخر.
أفضل استخدام برنامج الواتس عن البرامج األخرى
في التدريب
حضور الدورات عن طريق برامج التواصل
االجتماعي اكسب الجميع الوقت والجهد .
التدرب من خالل الواتساب به مرونة أكثر.
بيئة التدريب كانت مالئمة ومحفزة
ساعد التدريب عن بعد تحفيز املتدربات للتعلم
الذاتي.
ساهم التدريب عن بعد في رفع كفايات املتدربات
كمعلمات رياض أطفال في الجانب الرقمي .
الوقت املخصص لكل برنامج كان كافيا
وقت تنفيذ الدورات كان مناسبا للجميع .
املدة املحددة لتنفيذ الجلسات كانت مناسبة
أتاح التدريب عن بعد فرصة أكبر للمتدربات
لحضور الدورات
التدريب عن بعد ساهم في إمكانية حصول املتدربات
على الدورات كاملة حتى اذا تأخرت عن املوعد
املحدد للدورة
تفعيل املدونة اإللكترونية وقناة اليوتيوب وعرض
األعمال عليها كان مفيدا في عملية التدريب

املتوسطات

النحر افات
املعيارية

التكرارات والنسب املئوية
ضعيفة
متوسطة
عالية
%
ت
%
ت
%
ت

2.7241

.45085

42

72.4

16

27.6

0

0

2.8276

.38104

48

82.8

10

17.2

0

0

2.6034

.61955

39

67.2

15

25.9

4

6.9

2.7414

.44170

43

74.1

15

25.9

0

0

2.6207

.55654

38

65.5

18

31.0

2

3.4

2.7241

.45085

42

72.4

16

27.6

0

0

2.8448

.36523

49

84.5

9

15.5

0

0

2.9138

.28312

53

91.4

5

8.6

0

0

2.6724

.60373

43

74.1

11

19.0

4

6.9

2.5862

.62223

38

65.5

16

27.6

4

6.9

2.8103

.43757

48

82.8

9

15.5

1

1.7

2.9138

.28312

53

91.4

5

8.6

0

0

2.7586

.47055

45

77.6

12

20.7

1

1.7

2.7931

.48697

48

82.8

8

13.8

2

3.4

ويالحظ من الجدول السابق ما يلي :تراوحت متوسطات استجابات العينة على فقرات هذا املحور الثاني (بيئة التدريب) بين ( )2.58و( )2.91وهي
متوسطات عالية ،وكانت أعلى الفقرات في الترتيب هي :أن التدريب عن بعد أتاح فرصة أكبر للمتدربات لحضور الدورات ( ، )2.91وأن التدريب عن بعد
ساعد على تحفيز املتدربات للتعليم الذاتي ( ،) 2.91وأن التعليم باستخدام الواتس أب ساعد املتدربات على االحتفاظ باملادة التد ريبية ومراجعتها (.)2.82
بينما تمثلت أقل الفقرات في أن وقت تنفيذ الدورات كان مناسبا للجميع ( ،)2.58وتفضيل برنامج الواتس اب في التدريب على البرامج األخرى وأن التدريب
به أكثر من مرونة ( ،)2.62وأن الوقت املخصص لكل برنامج كان كافيا ( .)2.67وقد تعود قلة رضا املتدربات عن وقت تنفيذ التدريب كونه في الفترة املسائية
الرتباط املدربين واملتد ربات بأعمال اإلشراف والتعليم في الفترة الصباحية ،حيث يتم التدريب بعد قضاء املعلمات يوما دراسيا كامال فضال عن ارتباطاتهن
األسرية في املساء ،مما يستدعي تفريغ امل تد ربات للتدريب في فترة تنفيذ البرامج اإلنمائية .كما قد تعود قلة رضا املتدربات عن كفاية الوقت املخصص لكل
برنامج لكونها برامج إلكترونية حديثة بالنسبة للمعلمات وهن بحاجة إلى املزيد من التفاصيل والوقت للتعرف عليها وعلى طريقة التعامل معها ،مما يتطلب
إعداد أدلة تعريفية بهذه البرامج و كيفية التعامل معها لتقديمه للمتدربات.
وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (العكول )2017،التي حصلت فيها عبارة (وقت تنفيذ التدريب) على متوسطات ذات مستوى أقل من غيرها من
عبارات املقياس ،كما تتفق مع نتيجة دراسة (املالكي ،وداغستاني ) 2018 ،التي أكدت فيها ملعلمات على أهمية استخدام التقنيات واملنصات اإللكترونية
في برامج اإلنماء املنهي.
• املتوسطات والتكرارات والنسب املئوية لستجابة عينة الدراسة على عبارات املحور الثالث :أسلوب التدريب
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جدول ( :)8املتوسطات والنسب املئوية والتكرارات لستجابة عينة الدراسة على عبارات املحورالثالث :أسلوب التدريب
م

1
2

3
4
5
6

7
8

9

10

املتوسطات

العبارات
كانت لدى املدرب مرونة في الوقت
ينظم املدرب املجموعة اثناء التدريب ويفتح باب
املناقشات بعد ارسال املادة والتطبيق العملي
يتيح املدرب بالتطبيق مباشرة ويفتح مجال للنقاش
تقييم املدرب لألعمال ساعد كثيرا في تجويد العمل
يرحب املدرب باألفكار واملبادرات
يسعى املدرب في إعادة املادة وتوضيحها اكثر من مرة
لالستفادة
يوزع املدرب اهتمامه على املتدربات بطريقة مناسبة.
يتيح املدرب فرصة الحوار واملناقشة وابداء الرأي مع
املتدربات.
يستخدم املدرب تقنيات التربوية املتنوعة اثناء
التدريب تعزز نتائج التدريب
يمتلك املدرب مهارات تواصل عالية مع املتدربات

النحر افات
املعيارية

التكرارات والنسب املئوية
متوسطة
عالية
%
ت
%
ت

2.8793

.32861

51

87.9

7

12.1

2.9655

.18406

56

96.6

2

3.4

ضعيفة
ت %
0

0

0

0

2.9310

.25561

54

93.1

4

6.9

0

0

2.9138

.28312

53

91.4

5

8.6

0

0

3.0000

.00000

58

100.0

0

0

0

0

3494.2

.44681

55

94.8

3

5.2

2.8621

.34784

50

86.2

8

13.8

2.9310

.25561

54

93.1

4

6.9

2.8966

.30720

52

89.7

6

10.3

2.9310

.25561

54

93.1

4

6.9

0

0

0

0

0

0

0

0

ويالحظ من الجدول السابق ما يلي :تراوحت متوسطات استجابات العينة على فقرات هذا املحور الثالث بين ( )2.8621و( )3.000وهي متوسطات
عالية ،وكانت أعلى الفقرات في الترتيب هي :يرحب املدرب باألفكار واملبادرات ،وينظم املدرب املجموعة أثناء التدريب ويفتح باب املناقشات ،بينما تمثلت
أقل الفقرات في أن املدرب يوزع اهتمامه على املتدربات بطريقة مناسبة ،وأن املدرب لديه مرونة في الوقت .وقد يعود ضعف رضا املتدربات التام بتوزيع
اهتمام املدرب باملتد ربات وضبطه للوقت بسبب حداثة استخدام املدربين لطرق التدريب عن بعد وحاجتهم للمزيد من املهارات والخبرات في التعامل مع
تكنولوجيا التواصل اإللكتروني عن بعد ،كما أن بلوغ عدد املتد ربات ( )58متد ربة في البرامج املنفذة وهو عدد كبير يمكن أن يسهم في عدم كفاية الوقت
للتفاعل مع جميع املتدربات ،مما يستدعي تقسيم املتدربات إلى مجموعات أصغر في غرف تدريب إلكترونية متزامنة وزيادة عدد املدربين واملساعدين
الفنيين في العملية التد ريبية.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (العكول )2017،والتي جاء فيها تقييم املعلمات ملها رات املدربين بدرجة متوسطة وفي مرتبة متأخرة عن باقي
عبارات التقييم للبرنامج.
وللتعرف على أفضل املحاورأداء من املحاور الثالثة تم استخراج املجموع الكلي لكل محور كما يوضحه الجدول التالي:
جدول ( :)9متوسطات والنسب ل لمحاورالثالثة وإجمالي املقياس
املحور
املحور األول :محتوى التدريب
املحور الثاني :بيئة التدريب
املحور الثالث :أسلوب التدريب
املجموع

املتوسطات

النحر افات املعيارية

النسبة املئوية

2.8401

.18444

%94.6

2.7525

.27033

%91.6

2.9258

.12982

%97.3

2.8310

.16568

%94.3

ويالحظ من الجدول السابق أن متوسط استجابات املتد ربات على املقياس ككل بلغ ( )2,8310وبنسبة مئوية ( )%94.3وهو مستوى عال مما يدل
على فاعلية التدريب من وجهة نظر املعلمات املتدربات ،وكان املحور الثالث( :أسلوب التدريب) هو أفضل املحاور من حيث متوسطات استجابة عينة
الدراسة حيث بلغ ( )2.9253وبنسبة مئوية ( ،)%97.3يليه املحور األول (محتوى التدريب) بمتوسط ( )2.8401بنسبة مئوية ( ،)%94.6ثم محور (بيئة
التدريب) بمتوسط ( )2.6414ونسبة مئوية (.)%91.6
وتختلف نتيجة هذه الدراسة في ترتيب املحاور مع نتيجة دراسة (العكول ) 2017 ،التي كان فيها محور املدربين في مرتبة متأخرة في التقييم من وجهة
نظر املعلمات املتدربات مقا رنة بمحاور محتوى التدريب وبيئة التدريب ،ولعل سبب ذلك يعود إلى أ ن التدريب في هذه الدراسة تدريب إلكتروني عن بعد
وفق برنامج اتصال منظم وعدد محدود من املتدربات مقارنة بالتدريب املباشر وجها لوجه في دراسة (العكول.)2017 ،
 .2.4نتائج السؤال الثاني من الدراسة ونصه "هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة ( )α≤0.05بين استجابات معلمات ومشرفات
التعليم قبل املدرس ي حول فاعلية التدريب عن بعد تعزى إلى متغيرات املسمى الوظيفي ،واملؤهل ،وسنوات الخبرة؟"
لإلجابة عن السؤال تم احساب املتوسطات واالنحرافات املعيا رية للمحاور وفق متغيرات الدراسة (املسمى الوظيفي ،واملؤهل الدراس ي وسنوات
الخبرة ،ومن ثم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي  Oneway ANOVAملعرفة داللة الفروق بين املحاور وفق تلك املتغيرات وذلك على النحو التالي.
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• متوسطات املحاور الثالثة وفق متغير املسمى الوظيفي:
لقياس الفروق بين استجابات املتدربات حول مدى فاعلية التد ريب عن بعد وفق متغير املسمى الوظيفي تم قياس متوسطات املحاور الثالثة وفق
هذا املتغير ،والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ( :)10متوسطات املحاورالثالثة وفق متغير املسمى الوظيفي
املسمى
الوظيفي
معلمة التعليم قبل املدرس ي
ن=47
مشرفة مقيمة ن=4
مديرة روضة  /مشرفة روضة
ن=7
املجموع الكلي
ن=58

البيان
املتوسط
االنحراف املعياري
املتوسط
االنحراف املعياري
املتوسط
االنحراف املعياري
املتوسط
النحراف املعياري

املحور األول محتوى
التدريب

املحور الثاني
بيئة التدريب

املحور الثالث
أسلوب التدريب

املجموع

2.8279

2.7371

2.6404

2.7351

.18978

.27908

.13296

.17058

2.9773

2.9107

2.7000

2.8627

.04545

.17857

.00000

.07468

2.8442

2.7653

2.6143

2.7412

.17964

.24988

.14639

.15780

2.8401

2.7525

2.6414

2.7447

.18444

.27033

.12982

.16568

وللتأكد من الداللة اإلحصائية للفروق بين املتوسطات وفق متغير املسمى الوظيفي ،تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي Oneway ANOVA

 ،كما في الجدول التالي.
جدول ( :)11نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لدللة الفروق بين متوسطات املحاورالثالثة وفق متغير املسمى الوظيفي
املحاور
املحور األول
محتوى التدريب
املحور الثاني
بيئة التدريب
املحور الثالث
أسلوب التدريب
املجموع

مصدر
التباين
بين املجموعات
داخل املجموعات
إجمالي
بين املجموعات
داخل املجموعات
إجمالي
بين املجموعات
داخل املجموعات
إجمالي
بين املجموعات
داخل املجموعات
إجمالي

درجة
الحرية

قيمة
F

مستوى
الدللة

.082

2

1.857

55

1.221

.303

1.939

57

مجموع املربعات

.112

2

4.053

55

4.165

57

.019

2

.942

55

.961

57

.060

2

1.505

55

1.565

57

.763

.553

1.098

.471

.579

.341

يالحظ من الجدولين السابقين أ نه بمقارنة املتوسطات الحسابية الستجابات العينة يالحظ أنه ال توجد فروق ذات دالة إحصائية تعود إلى متغير
املسمى الوظيفي وقد يعود ذلك إلى تشابه برامج اإلعداد والتدريب للمعلمات واملشرفات اإلداريات والفنيات ،كما أن املشرفات املقيمات بالتعليم قبل
املدرس ي كن معلمات قبل ذلك ،وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (جرادات ،واإلبراهيم )2018 ،التي أكدت عدم وجود فروق دالة إحصائيا
تعزى إلى متغير املسمى الوظيفي في تقييم املعلمات للبرامج التدريبية املقدمة لهن.
• متوسطات املحاور الثالثة وفق متغير املؤهل الدراس ي:
لقياس الفروق بين استجابات املتدربات حول مدى فاعلية التد ريب عن بعد وفق متغير املؤهل الدراس ي تم قياس متوسطات املحاور الثالثة وفق
هذا املتغير ،والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ( :)12متوسطات املحاورالثالثة وفق متغير املؤهل الدراس ي
املسمى
الوظيفي
بكالوريوس
ن =9
دبلوم عام مع دورة رياض
أطفال ن =41
دبلوم عام بدون دورة
رياض أطفال ن =8
املجموع الكلي
ن=58

البيان
املتوسط
االنحراف املعياري
املتوسط
االنحراف املعياري
املتوسط
االنحراف املعياري
املتوسط
النحراف املعياري

املحور األول محتوى
التدريب

املحور الثاني بيئة
التدريب

املحور الثالث
أسلوب التدريب

املجموع

2.8687

2.7619

2.6556

2.7620

14454

.29667

.10138

.13250

2.8226

2.7509

2.6293

2.7343

.20525

.27577

.14533

.18362

2.8977

2.7500

2.6875

2.7784

.07587

.24447

.03536

.09201

2.8401

2.7525

2.6414

2.7447

.18444

.27033

.12982

.16568
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وللتأكد من الداللة اإلحصائية للفروق بين املتوسطات وفق متغير املؤهل الدراس
 ،كما في الجدول التالي.

العيسري & املعمرية

ي ،تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي Oneway ANOVA

جدول ( :)13نتائج اختبارتحليل التباين األحادي لدللة الفروق بين متوسطات املحاورالثالثة وفق متغير املؤهل الدراس ي
املحاور
املحور األول
محتوى التدريب
املحور الثاني
بيئة التدريب
املحور الثالث
أسلوب التدريب
املجموع

مصدر
التباين
بين املجموعات
داخل املجموعات
إجمالي
بين املجموعات
داخل املجموعات
إجمالي
بين املجموعات
داخل املجموعات
إجمالي
بين املجموعات
داخل املجموعات
إجمالي

درجة
الحرية

قيمة
F

مستوى
الدللة

.046

2

1.893

55

.675

.513

1.939

57

مجموع
املربعات

.001

2

4.165

55

4.165

57

.025

2

.936

55

.961

57

.016

2

1.548

55

1.565

57

.006

.994

.730

.487

.750

.289

يالحظ من الجدولين السابقين أ نه بمقارنة املتوسطات الحسابية الستجابات العينة يالحظ أنه ال توجد فروق ذات دالة إحصائية تعود إلى متغير
املؤهل الدراس ي وقد يعود ذلك إلى أن غالبية معلمات التعليم قبل املدرس ي واملشرفات املقيمات من حملة مؤهل شهادة الدبلوم العام ،وقلة العينة من
حملة البكالوريوس أدى إلى عدم ظهور فروق تعزى إلى متغير املؤهل الدراس ي .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (شاهين )2013،ودراسة (العكول )2017،التي
اكدتا على عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى ملتغير املؤه ل الدراس ي واملستوى التعليمي في تقييم معلمات رياض األطفال للبرامج التدريبية املقدمة لهن،
بينما تختلف هذه النتيجة مع دراسة (جرادات ،واإلبراهيم )2018 ،التي أظهرت فروقا دالة إحصائيا تعزى ملتغير املؤهل الدراس ي والدورات التدريبية في
تقييم معلمات رياض األطفال للبرامج التد ريبية املقدمة لهن بمحافظة إربد.
• متوسطات املحاور الثالثة وفق متغيرسنوات الخبرة:
لقياس الفروق بين استجابات املتدربات حول مدى فاعلية التد ريب عن بعد وفق متغير سنوات الخبرة تم قياس متوسطات املحاور الثالثة وفق
هذا املتغير ،والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ( :)14متوسطات املحاورالثالثة وفق متغير الخبرة
سنوات
الخبرة
من سنة إلى خمس سنوات ن =
23

من ست إلى تسع سنوات
ن =10
عشر سنوات فما فوق
ن = 25
املجموع الكلي
ن=58

البيان
املتوسط
االنحراف املعياري
املتوسط
االنحراف املعياري
املتوسط
االنحراف املعياري
املتوسط
النحراف املعياري

املحور األول محتوى
التدريب

املحور الثاني بيئة
التدريب

املحور الثالث أسلوب
التدريب

املجموع

2.8854

2.7702

2.6478

2.7678

.15558

.26108

.15336

16093

2.8818

2.8357

2.6100

2.7758

.19189

.19935

.12867

.14700

2.7818

2.7029

2.6480

2.7109

.19639

.30071

.10847

.17676

2.8401

2.7525

2.6414

2.7447

.18444

.27033

.12982

.16568

وللتأكد من الداللة اإلحصائية للفروق بين املتوسطات وفق متغير سنوات الخبرة ،تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي
كما في الجدول التالي.

Oneway ANOVA

جدول ( :)15نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لدللة الفروق بين متوسطات املحاورالثالثة وفق متغير الخبرة
املحاور
املحور األول
محتوى التدريب
املحور الثاني
بيئة التدريب

مصدر
التباين

مجموع
املربعات

درجة
الحرية

بين املجموعات

.149

2

داخل املجموعات
إجمالي
بين املجموعات
داخل املجموعات
إجمالي

1.790

55

1.939

57

.138

2

4.027

55

4.165

57

قيمة

مستوى
الدللة

2.297

.110

F

.943

.396
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املحور الثالث
أسلوب التدريب

املجموع

بين املجموعات

.012

داخل املجموعات

.949

55

إجمالي

.961

57

العيسري & املعمرية

2

بين املجموعات
داخل املجموعات

.051

2

1.514

55

إجمالي

1.565

57

.345

.918

.710

.405

يالحظ من الجدولين السابقين أ نه بمقارنة املتوسطات الحسابية الستجابات العينة يالحظ أنه ال توجد فروق ذات دالة إحصائية تعود إلى متغير
سنوات الخبرة ،وربما يعزى ذلك إلى أن متوسطات استجابات معلمات ومشرفات التعليم قبل املدرس ي على مناسبة وفاعلية البرنامج التدريبي جاءت
متوافقة ،وكانت بدرجة عالية ،جاءت نتيجة رضا عن محتوى البرنامج التد ريبي املقدم وأسلوب التد ريب وكونه استخدم األساليب التقنية الحديثة للتعليم
اإللكتروني ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (شاهين )2013،و(العكول ،)2017،و (جرادات ،واإلبراهيم )2018 ،التي اكدت على عدم وجود فروق دالة
إحصائيا تعزى ملتغ ير سنوات الخبرة في تقييم معلمات رياض األطفال للبرامج التدريبية املقدمة لهن ،بينما تختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (الخالدي،
 )2016التي أظهرت فروقا دالة إحصائيا تعزى ملتغير سن وات الخبرة في تقييم معلمات رياض األطفال لواقع التدريب في دولة الكويت.
تحديات التدريب من وجهة نظر املعلمات عينة الدراسة:
تم تحليل استجابات املعلمات املتدربات عينة الد راسة حول اهم التحديات التي واجهن ها في البرامج التدريبية عن بعد وكانت التحديات األكثر تكرارا
هي:
• التدرب ألول مرة على هذه البرامج فكانت تجربة جديدة على املعلمات للتعامل مع هذه البرامج.
• عدم توفر األجهزة لدى املعلمات مثل الكمبيوتر وأجهزة الهاتف أحيانا ال تستطيع املعلمة تحميل البرنامج في الهاتف بسبب السعة أو غيره.
• صعوبة العمل بالهاتف عند عدم توفر كمبيوتر.
• ضعف شبكة االنترنت وصعوبة التواصل أحيانا أ و تنزيل الفيديوهات يأخذ فترة من الزمن يؤدي إلى التأخير في التعلم في تلك الخطوة التي تم شرحها.
• عدم توفر قصص ل دى املعلمات وتم االستعانة بروابط لتنزيل قصص مصورة الستخدامها في تحويلها إلى قصة رقمية.
• صعوبة التأليف التي واج هت املعلمات وعدم التمكن من اللغة العربية واألخطاء االمالئية لذلك تم اعادة األعمال وتعديلها أكثر من مرة.
• عدم التزام بعض املتدربات بالوقت املخصص للتد ريب في ذلك البرنامج واملطالبة بالتوضيح في نقاط تم شرحها سابقا.
مقترحات املعلمات املتدربات عينة الدراسة:
تم تحليل استجابات املعلمات املتدربات عينة الدراسة حول اهم مقترحاتهن لزيادة تفعيل البرامج التدريبية عن بعد وكانت املقترحات األكثر تكرارا
هي:
• إ ضافة برامج في الدورات التدريبة الخاصة ملعلمات رياض األطفال في التقنية واللغة العربية واإلمالء.
• زيادة برامج ومدة التدريب وتنوعها بشكل عام والتدريب عن بعد بشكل خاص.
• تأهيل املعلمات رياض األطفال بإلحاقهن في دورات تدريبية او برامج في كليات خاصة أو حكومية لتتمكن من مواكبة التقدم والتطور في التكنولوجيا.
• تعزيز معلمات رياض األطفال لرفع التقدير الذاتي لديهن لبذل مزيد من الجهد مع األطفال وانتاج أعمال مناسبة لهذا العصر.
• استخدام برامج أخرى للتدريب تساعد املدرب على مشاهدة املتد ربة وقت تنفيذ العمل وتتيح فرصة لاللتزام أكثر بوقت التدريب.
 .3.4خالصة نتائج الدراسة:
• يالحظ أن متوسط استجابات املتدربات على املقياس ككل بلغ ( )2,8310وهو مستوى عال مما يدل على فاعلية التدريب من وجهة نظر املعلمات
املتد ربات ،وكان املحور الثالث  :أسلوب التدريب هو أفضل املحاور من حيث متوسطات استجابة عينة الدراسة حيث بلغ ( )2.9253يليه املحور
األول محتوى التد ريب بمتوسط ( )2.8401ثم محور بيئة التد ريب بمتوسط (.)2.6414
• تراوحت استجابات العينة على فقرات املحور األول محتوى التدريب بين ( )2.65و( )2.93وكانت أعلى فقرة في الترتيب هي :أن املادة التدريبية املقدمة
تتسم بالحداثة ،وأن أسلوب التعلم الجماعي ساعد املتدربات كثيرا على التعلم ،وأن البرامج املقدمة في الدورات ساهمت في تطوير مهارات املتدربات
الرقمية .بينما تمثلت أقل الفقرات في أن إنشاء قناة اليويتوب ساعد على تحفيز املتدربات إلنتاج أعمال جديدة ،وأن املادة حققت توقعات املتدربات
وأن املحتوى اعطى املتدربات قدرة أفضل على التعامل مع املناهج الدراسية.
• تراوحت استجابات العينة على فقرات املحور الثاني بيئة التد ريب بين ( )2.58و( )2.91وكانت أعلى فقرة في الترتيب هي :أن التدريب عن بعد أتاح
فرصة أكبر للمتدربات لحضور الدورات ،وأن التد ريب عن بعد ساعد على تحفيز املتدربات للتعليم الذاتي ،وأن التعليم باستخدام الواتس أب ساعد
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املتد ربات على االحتفاظ باملادة التدريبية ومراجعتها .بينما تمثلت أقل الفقرات في أن وقت تنفيذ الدورات كان مناسبا للجميع وتفضيل برنامج
الواتس اب في التدريب على البرامج األخرى وأن التدريب به أكثر من مرونة ،وأن الوقت املخصص لكل برنامج كان كافيا.
• تراوحت استجابات العينة على فقرات هذا املحور الثالث بين ( )2.8621و( )3.000وكانت أعلى فقرة في الترتيب هي :يرحب املدرب باألفكار واملبادرات،
وينظم املدرب املجموعة أثناء التدريب ويفتح باب املناقشات .بينما تمثلت أقل الفقرات في أن املدرب يوزع اهتماه على املتد ربات بطريقة مناسبة،
وان املدرب لديه مرونة في الوقت
• بمقارنة املتوسطات الحسابية الستجابات العينة يالحظ أنه ال توجد فروق ذات دالة إحصائية تعود إلى متغيرات املسمى الوظيفي أو املؤهل الدراس ي
أو سنوات الخبرة.
 .4.4توصيات الدراسة ومقترحاتها:
من خالل نتائج الدراسة يمكن ان نجمل توصيات الدراسة فيما يلي:
• حصر احتياجات وتوقعات املعلمات وربط محتوى التد ريب بأنشطة تطبيقية تساعد املتدربات على التعامل مع املناهج الدراسية.
• إتاحة حضور دورات التد ريب عن بعد لعدد كبير من املعلمات ،وتحفيزهن على التعليم الذاتي.
• مراعاة وقت تنفيذ الدورات ومدتها لتكون مناسبة لعدد واسع من املعلمات وتخصيص وقتا كافيا لكل برنامج تد ريبي.
• استخدام تقنيات تربوية تد ريبية حديثة ومتنوعة.
• إنشاء قناة يوتيوب ومنصات تد ريبية لتساعد على اإلنماء املنهي ملعلمات التعليم قبل املدرس ي وتحفيزهن إلنتاج اعمال إلكترونية جديدة.
• زيادة برامج ومدة التدريب وتنوعها بشكل عام والتدريب عن بعد بشكل خاص.
• استخدام برامج أخرى للتدريب عن بعد تساعد املدرب على مشاهدة املتدربة وقت تنفيذ العمل وتتيح فرصة لاللتزام أكثر بوقت التد ريب.
• إجراء دراسات بحثية في املوضوعات التالية :مدى مالءمة التد ريب املقدم في التعليم قبل املدرس ي الحتياجاتهن ،واقع استخدام معلمات ومشرفات
التعليم قبل املدرس ي لتقنيات التعليم اإللكتروني ،أثر تدريب معلمات ومشرفات التعليم قبل املدرس ي على التحصيل الدراس ي لألطفال.

املراجع:
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العمانية بالتعاون مع منظمة اليونيسف.
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Abstract: The study aims to evaluate the effectiveness of distance training program for pre-school education teachers
and supervisors to analyze their opinions and proposals. The study tool is a questionnaire directed to teachers to
evaluate the training program from their point of view to reach results, recommendations and proposals that
contribute to the development of training mechanisms for pre-school education teachers. The study sample consisted
of (58) teachers and supervisors of pre-school education, on which the study tool was applied in the second semester
of the academic year 2019/2020, The study concluded several results, the most important of which is that the average
responses of the trainees on the scale reached )2,8310(, which is a high level, that indicates on the effectiveness of
training from the point of view of the trainees’ teachers. The first axis was: the training method is the best axes in
terms of response averages of the study sample, which amounted to )2.9253(, followed by the first axis of training
content with an average of )2.8401(. Then the training environment axis with an average of )2.6414(. By comparing
the arithmetic averages of the sample responses, it was found that there are no differences statistically significant due
to the variables of job title, academic qualification, or years of experience. The results also concluded the affirmation
of the trainees that the presented training material is modern, and the group learning method helped to learn. The
programs presented in the courses contributed to developing the skills of the digital trainees, while most of them don’t
see that the establishment of the YouTube channel helped motivating to produce new jobs. The training material don’t
fulfill all the expectations of the trainees. The trainees also emphasized that the distance training provided a greater
opportunity to attend the courses and helped motivate for self-education. Using WhatsApp helped the trainees to
retain and review the training material, and the trainer welcomes the trainer with ideas and initiatives, and organizes
the group during the training and opens the door for discussions , while some trainees felt that the time for
implementing the courses was not suitable and not sufficient for everyone.The study recommended allowing
attending remote training courses for a large number of teachers, and allocating sufficient time and the use of modern
and various educational training techniques.

Keywords : Effectiveness; Distance training; Preschool Education; teachers; Oman.
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امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى قياس درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية مواردها البشرية ،في ضوء
ُ ّ
علمات والوكيالت ،واتبعت الدراسة املنهج الكمي الوصفي املسحيَّ ،
وطبقت االستبانة أداة لجمع البيانات
رؤية اململكة  ،2030من وجهة نظر امل ِّ
ُ
ساهمة من ِّقبل قائدات املدارس االبتدائية الحكومية في تنمية املهارات (املعرفية ،واألدائية ،واالجتماعية ،والتقنية) لدى
حول املمارسات امل ِّ
مواردها البشريةَّ ،
وتكونت عينة الدراسة من ( )383معلمة ووكيلة ،تم اختيارهن بالطريقة العشوائية البسيطة ،وقد أظهرت النتائج أن درجة
إسهام قائدات املرحلة االبتدائية في تنمية مواردها البشرية ،من وجهة نظر أفراد العينة ،جاءت بدرجة موافقة (مرتفعة) بمتوسط حسابي
( )3,96وبنسبة مئوية ( ،)%79.2وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط استجابات أفراد العينة ملحاور الدراسة.
ومن أبرز التوصيات التي توصلت إليها الدراسة :تعزيز وضع تنمية املهارات األدائية للموارد البشرية من ِّقبل القيادات املدرسية؛ من خالل
ًّ
مستقبليا في الخطط التطويرية للداء،
عملية تقويم األداء الوظيفي الدوري للموارد البشرية ،وتحليل جوانب القوة والضعف؛ لالستفادة منها
وكذلك اعتماد صناع القرار في التعليم آللية حديثة ُت ّ
سهل على قيادات املدرسة التخطيط لتنمية مواردها البشرية في ضوء أسس ومبادئ علمية
ِّ
ا
ْ
بدقة ،بعيد ا عن العشوائية.
دقيقة وواضحة ،بما يساهم في تحقيق الغاية من التنمية ا ِّملهنية ٍ
الكلمات املفتاحية :القيادة التربوية؛ إدارة؛ أنماط القيادة الحديثة؛ النمو املنهي.

.1

املقدمة:

ال شك أن مفهوم "تنمية املوارد البشرية" قد ّ
مر بمراحل عديدة منذ نشأته في مطلع التسعينيات من القرن املاض ي إلى وقتنا الحاضر ،وتج َّسد هذا
ا
التطور في البدء بالنمو االقتصادي وصوال إلى التنمية البشرية ،باعتبار املوارد البشرية هي غاية التنمية وهدفها األساس ي .وبالنظر إلى مفهوم "تنمية
املوارد البشرية" وأبعاده املختلفة ،نجد أنه ليس بش يء مستجد في ثقافتنا اإلسالمية؛ فقد ورد في القرآن الكريم العديد من املفاهيم في مجال تنمية
املوارد البشرية بصورة غير مباشرة ،ولكن بشمولية وعمق ليس لهما مثيل؛ فقد اهتم اإلسالم بالعنصر البشري ،وأضاف له قيمة روحية ،وجسدية،
وأخالقية ،وعقلية ،وذلك من خالل ترسيخ املبادئ والقيم السامية ،وتنمية قدراته في مجاالت متنوعة؛ من أجل االرتقاء بالذات ،وخدمة املجتمع الذي
هو جزء منه.
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إن ديننا الحنيف تطرق إلى صميم التنمية البشرية ،بجميع أشكالها ،بصورة لم يتطرق إليها الخبراء والباحثون في هذا املجال ،واألمثلة على ذلك
كثيرة في كتاب هللا وهدي نبيه (صلى هللا عليه وسلم)؛ وعلى ذلك فإن التنمية في غايتها الحقيقية ٌّ
حق لكل إنسان ،يهدف إلى االرتقاء به إلى أعلى املستويات
في جميع املجاالت ،وكذلك لرفعة املجتمع ،ونهضة الوطن ،والستمرارية التقدم والتطور ملستقبل أفضل.
ومن هنا جاءت أهمية االستثمار في املوارد البشرية؛ من خالل ُّ
توجه اململكة العربية السعودية ،بأهدافها وخططها في رؤيتها املستقبلية ،2030
ُ
نحو االهتمام بتنمية املوارد البشرية ،وشهدنا ذلك االهتمام من خالل برنامج "تنمية القدرات البشرية" ،وهو أحد برامج رؤية  ،2030وفق أسس
ا
إسالمية ،وتربوية ،واجتماعية ،ومهنية ،ويعتمد على سياسات وإجراءات تعليمية وتدريبية تهدف إلى تعزيز كفاءة املوارد البشرية عامة في جميع
ا
سة ًّ
ًّ
عامليا( .برنامج تنمية القدرات البشرية،
إقليميا ،ومنا ِّف
القطاعات الحكومية ،بما يحقق الشمولية والجودة واملرونة الالزمة؛ لتغدو اململكة رائدة
)2016
ا
ا
وبما أن التعليم في السعودية يشهد تقدما مذهال ،تجسد في دور القيادات داخل املؤسسات التربوية ،والتي هي أهم عامل في تنمية مواردها
البشرية؛ حيث إن التغيرات والتطورات التي شهدتها اململكة العربية السعودية في العقد األخير مع انتشار الثورة املعرفية والتكنولوجيةَ ،
فرضت على
جميع القيادات في جميع املؤسسات ،ومنها املؤسسات التربوية ،ضرورة ّ
تبني استراتيجية فعالة في تنمية املوارد البشرية لديها .وعلى ذلك؛ فإن مسؤولية
ِّ
القيادات التربوية لم ْ
تعد تقتصر على االستجابة لحاجات مواردها البشرية فحسب ،وإنما امتدت لتصبح ذات دور مهم وعظيم في تفعيل أبعاد تنمية
املوارد البشرية املختلفة باتجاه تحسين واقع التنمية ،وكذلك ربطها بتطلعات اململكة املستقبلية؛ حيث إن املدرسة لم تعد بمفهومها التقليدي مؤسسة
تعليمية فقط ،بل امتدت أدوارها – مع التطور والتقدم املشهود في اآلونة األخيرة– لتصبح أكبر وأشمل؛ فقد اتسعت أدوار املدرسة لتشمل مسؤوليات
نواح عدة :اجتماعية ،ومهنية ،وصحية ،وثقافية؛ وذلك لتصبح مؤسسة اجتماعية ،تربوية ،فكرية ،ثقافية( .سمعان ومرس ي،
متنوعة اتجاه املجتمع من ٍ
)1985
َّ
ُ
وبالرغم من أهمية ما ذكر ،فإن العنصر األهم يتمثل في قائدة املدرسة باعتبارها املسؤولة عن إدارة دفة املدرسة؛ حيث تتولى القيام بمجموعة
َّ
املعنية بتوجيه جميع املوارد نحو
من العمليات التي يتم بمقتضاها االستثمار بفاعلية في مواردها البشرية؛ لذلك فإن القيادة أهم عناصر النجاح ،فهي
تحقيق األهداف ،وتحديد االتجاهاتَّ ،
ّ
فأية مؤسسة لن ُيكتب لها النجاح– وإن توفرت لديها جميع املوارد املادية– في ظل خلل قيادي في توجيه،
وتنظيم ،وتنسيق املوارد البشرية لديها( .املخالفي ،2008 ،ص .)19
ومن ثم كان ال بد من الوقوف على مجال الدراسة الحالية؛ لتحديد مدى كفاءة تنمية املوارد البشرية في مدارس التعليم العام الحكومي باململكة
ُّ
العربية السعودية ،وباألخص املرحلة االبتدائية؛ حيث إن أهمية املرحلة االبتدائية تنبع من كونها بداية حقيقية لعملية التعلم ،ومن ثم تتطلب قيادات
تربوية ذات كفاءة عالية تسهم في تطوير وتلبية احتياجات املوارد البشرية لديها.
َّ
ا
ا
وسعيا للوقوف على استراتيجية تنمية املوارد البشرية في املدارس الحكومية االبتدائية بمدينة جدة ،فقد تبنت هذه الدراسة
وعطفا على ما سبق،
مصطلح "املوارد البشرية" ،ويقصد به منسوبات املدرسة من الهيئة التعليمية واإلدارية؛ كونهن األساس الفكري واليد العاملة التي تسهم في تحقيق
ّ
أثر كبير ومهم في تحقيق ذلك
أهداف املؤسسة التربوية من خالل القدرات ،واإلبداعات ،واالتجاهات املوجهة للجودة في العمل ،وما لدور القيادة من ٍ
بفاعلية ،ع الما بأن هذه الدراسة تأتي متزامنة مع رؤية اململكة 2030؛ ومن ثم فقد برزت الدراسة الحالية ُلتلقي الضوء على استراتيجية تنمية املوارد
البشرية في املدارس اإلبتدائية الحكومية بمدينة جدة ،ودرجة إسهام القيادات في تحقيق ذلك بفاعلية.
 .1.1مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
ّ
ُيعد تطوير املوارد البشرية واستثمارها في أية مؤسسة هما الركيزة األساسية لتحقيق مفهوم الجودة الشاملة ،ومن خالل قراءة تربوية لرؤية
اململكة العربية السعودية  ،2030نجد أنها تنظر للعنصر البشري باعتباره أهم ثروة للنهوض بوطننا الحبيب نحو مستقبل زاهر؛ وذلك بالتركيز على
االرتقاء باملؤسسات التربوية بجميع مكوناتها ،وبما يحقق تطلعات رؤية .2030
فقد أشار السلمي ( ،)2005في امللتقى اإلداري الثالث الذي تمحور حول إدارة التطوير ومتطلباته في العمل اإلداري ،إلى أهمية دمج مفاهيم
التطوير والتخطيط املستمر وآلياتهما في نسيج املؤسسة ونظمها؛ مما يساعد على استثمار املوارد البشرية والتقنيات اإلدارية الحديثة في تنمية قدراتها،
ُّ
وتميزها في مجالها.
وتتفق دراسة السرحان ( )2014مع ما سبق اإلشارة إليه من أن هناك عالقة تبادلية بين بناء مجتمع املعرفة وتحقيق تنمية بشرية مستدامة
حقيقية؛ حيث إن بناء مجتمع املعرفة يتضمن توسيع املعارف والقدرات البشرية ،واالستخدام َّ
الفعال للمعلوماتية؛ مما يحقق مقاييس التنمية
بمفهومها الحقيقي ،وأهمها تمكين الفرد وتوسيع قدراته املعرفية؛ ليصبح ا
قادرا على التحليل ،واالبتكار ،واإلبداع.
َ
كبيرا ،ا
ا
اهتماما ا
ووفقا ملنظومة مؤشرات قيادة األداء اإلشرافي واملدرس ي (اإلصدار السادس ،1441 ،ص
وقد أول ْت وزارة التعليم موضوع التنمية
 ،)11فإن األسس العامة ملؤشرات األداء قد ُب ْ
نيت وفق العديد من األولويات ،ومنها "النمو املنهي" ،من خالل معيار سنوي ِّ ّ
كمي ونوعي يستهدف مشكالت
مهنية معينة ،وبتوازن يضمن حق ٍ ّ
كل من :الطالب في املعرفة ،والقيادات اإلشرافية واملدرسية في النمو املنهي.
478

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،10العدد ،2021 - 2ص502- 477 :

درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية مواردها البشرية....

عرب & فالتة

وعلى ذلك ،فقد نصت خطة التنمية التاسعة لتنمية املوارد البشرية ( ،1438ص  )376في سياستها لتطوير النظم اإلدارية ومكوناتها ،على ضرورة
ا
ّ
والحد من املركزية ،وتعزيز أثر القيادات التربوية ،وتطوير إدارة املدارس وصوال إلى نموذج معدل للمدارس املستقلة ذات
إعطاء املزيد من الصالحيات،
اإلدارة الذاتية.
ْ
ومن خالل عمل الباحثة باملدارس الحكومية ،وإج َرائها مقابالت َّ
حرة (غير مقننة) مع بعض املعلمات واإلداريات في مجال هذه الدراسة ،بغرض
ُ
تشخيص الواقع وتدوين امللحوظات عن املمارسات القيادية املتبعة في تنمية املوارد البشرية داخل املدرسة؛ الحظت الباحثة تباين اآلراء في فاعلية دور
القائدات التربويات فيما يخص ذلك ،والذي انعكس ا
سلبا على بعض املعلمات واإلداريات بعدم قناعتهن بأهمية التنمية البشرية لتحقيق أهداف
يوما تدر ًّ
املؤسسة التربوية بفاعلية ،ما عدا توجه بعض املعلمات إلى التركيز على التنمية املهنية ،أي ضرورة استيفاء ( )15ا
يبيا خالل العام الدراس ي؛ كونها
ذات أثر رجعي على األداء الوظيفي (مؤشرات نواتج التعلم-األداء اإلشرافي واملدرس ي ،1441 ،ص .)36
ُ
وهذا ما َّ
ٌ
فسرته الباحثة على أنه قصور في َدور بعض القيادات ،ومخالفة ملعظم الدراسات التي تنادي باألساليب الحديثة للقيادة ،وكذلك خلل في
ُ
تنفيذ التنمية البشرية باملفهوم الذي أشير إليه في رؤية اململكة  ،2030والتي ركزت على ضرورة االهتمام بتنمية كل فرد وتطويره؛ من أجل االرتقاء
باملنظمة أو مؤسسة العمل.
َ
وقد يكون أحد أسباب القصور في دور القيادات التربوية في النواحي السابقة ،ما أشارت إليه دراسة املطيري ( )2015من أنه بالرغم من الجهود
املبذولة من ِّقبل وزارة التعليم ،والتي تتمثل في العديد من البرامج واألنشطة املختلفة لتعزي ز الكفايات القيادية ،فإن هناك فجوة تظهر بقوة في تباين
األنماط القيادية ،بل واستمرارية بعض القيادات التربوية في ممارسة األنماط التقليدية.
إضافة إلى ذلك ،فإن الدراسة الحالية تتجاوب مع توصية دراسة عسيالن ( ،)2017والتي أوصت بضرورة إثراء امليدان بكل ما هو جديد من
مهارات تطوير القيادة التربوية ُ
وس ُبلها ،وبما يتوافق مع رؤية اململكة .2030
ُ
وفي ضوء ما سبق ،تظهر الحاجة َّ
املاسة التي تفرضها األوضاع الحالية ،في ضوء رؤية اململكة  ،2030للدراسة الحالية ،والتي ستحاول تسليط
َّ
الضوء على أهمية دور القيادة التربوية في اإلسهام بفعالية في تنمية املوارد البشرية لديها ،ومن ثم تمثلت مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس
التالي :ما درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية مواردها البشرية ،في ضوء رؤية اململكة  ،2030من وجهة نظر
املعلمات والوكيالت؟
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية "املهارات املعرفية" لدى مواردها البشرية ،في ضوء رؤية اململكة
 ،2030من وجهة نظر املعلمات والوكيالت؟
 .2ما درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية "املهارات األدائية" لدى مواردها البشرية ،في ضوء رؤية اململكة
 ،2030من وجهة نظر املعلمات والوكيالت؟
 .3ما درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية " املهارات االجتماعية" لدى مواردها البشرية ،في ضوء رؤية
اململكة  ،2030من وجهة نظر املعلمات والوكيالت؟
 .4ما درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية "املهارات التقنية" لدى مواردها البشرية ،في ضوء رؤية اململكة
 ،2030من وجهة نظر املعلمات والوكيالت؟
 .5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات مفردات العينة في درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية ،باملدارس الحكومية بمدينة جدة ،في
ُ
تنمية مواردها البشرية ،في ضوء رؤية اململكة  ،2030في األبعاد املحددة للدراسة تعزى ملتغير "املسمى الوظيفي"؟
 .2.1أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى:
 .1الكشف عن درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية "املهارات املعرفية" ،و"املهارات األدائية" ،و"املهارات
االجتماعية" ،و"املهارات التقنية" لدى مواردها البشرية ،في ضوء رؤية اململكة  ،2030من وجهة نظر املعلمات والوكيالت.
 .2الكشف عن فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات مفردات العينة في درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية ،باملدارس الحكومية بمدينة جدة،
في تنمية مواردها البشرية ،في ضوء رؤية اململكة  ،2030في األبعاد املحددة للدراسة ُت َ
عزى ملتغير "املسمى الوظيفي".
 .3.1أهمية الدراسة:
لهذه الدراسة أهمية نظرية وأخرى تطبيقية ،ويمكن توضيح ذلك في التالي:
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األهمية النظرية:
ًّ
ا
ا
ا
أنها تتناول موضوعا مهما يواكب أحدث الجهود املبذولة لتطوير التعليم العام في اململكة العربية السعودية ،وتسعى سعيا جادا إلى تحقيق أحد
ُ
أهداف وزارة التعليم وفق رؤية اململكة 2030؛ فهي تسلط الضوء على درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في
تنمية مواردها البشرية ،من أجل االهتمام بعامل تنمية املوارد البشرية داخل املنشأة التربوية في ضوء رؤية اململكة .2030
أنها قد تسهم في فتح آفاق جديدة للمزيد من الدراسات في إدارة املوارد البشرية وتنميتها في املجال التربوي ملؤسسات تعليمية مختلفة (متوسطة،
ثانوية ،معاهد مهنية ،وغيره) .كما تم بناء أداة جمع بيانات يمكن االستفادة منها في دراسات الحقة في مجال الدراسة الحالية.
ُ
ّ
اإلثراء العلمي الذي يمكن أن ُتضيفه هذه الدراسة للمكتبة التربوية ا
محليا؛ ا
نظرا ألن هذه الدراسة -على حد علم الباحثة -تعد من الدراسات
النادرة التي تطرقت إلى عامل تنمية املوارد البشرية في املجال التربوي بمدارس التعليم العام الحكومي وفق رؤية اململكة .2030
األهمية التطبيقية:
قد تفيد هذه الدراسة املسؤولين في اإلدارة التعليمية بمدينة جدة؛ من خالل قياس درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية في
تنمية مواردها البشرية ،في ضوء رؤية اململكة  ،2030وذلك بهدف تعزيز جوانب القوة لدى القائدات ،وتطوير جوانب الضعف (إن وجدت).
ُ
يتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة في تقديم صورة واقعية أمام صانعي القرار في وزارة التعليم ،بصفة عامة ،عن مستوى املمارسات القيادية
املتبعة للقيادات املدرسية تجاه املؤسسات التربوية ومواردها البشرية؛ وذلك لتحسينها والنهوض بها.

 .4.1مصطلحات الدراسة:
• قائدة املدرسة School Leader
َ
ُ
ا
ْ
 .1التعريف اللغوي :يعرف ابن منظور ( ،2000ص  )315القيادة بصفة عامة بأنها" :مشتقة من كلمة قاد ،يقود ،قووودا ،فهووو قائوود ،والقوود نقوويض
َ
ا
َْ
ُ
ُ
الس ْوقَ ،ي ُق ُ
ود َّ
فالقود من أمام َّ
َّ
خلف ،وأقوواده خوويال بمعنووى أعطوواه إياهووا يقودهووا ،ومنهووا :االنقيوواد
مامها َوي ُسوقها من خل ِّفها،
والسوق من ٍ
الدابة من أ ِّ
ٍ
بمعنى الخضوع ،ومنها :قادة ،وهو جمع قائد".
 .2التعريــف االالــطال ي :تعوورف آل حسووين ( ،2017ص  )6قائوودة املدرسووة بأنهووا" :القائوودة التربويووة واملشوورفة املسووؤولة عوون منسوووبات املدرسووة ،والتووي
تقودها لتحقيق األهداف املنشودة وفق السياسة التعليمية للمدرسة".
ا
ًّ
ا
وتعرف درويش ( ،2019ص  )314قائدة املدرسة بأنها :ذلك الشخص املعين رسميا من ِّقبل وزارة التعليم ليكون مسؤوال مباشرا في مدرسته،
ا
ومشرفا على جميع شؤونها التربوية واإلدارية والتعليمية واالجتماعية؛ لتحقيق بيئة تعليم جذابة ،والتي تعمل ا
أيضا على تهيئة جميع الظروف واإلمكانيات
لتحقيق األهداف املدرسية بأكثر كفاءة وفاعلية ،في أقل وقت وجهد ،وأقل تكلفة مادية ومعنوية.
ًّ
إجرائيا بأنها :املسؤولة األولى من الناحية اإلدارية والفنية عن تيسير األمور في املدرسة،
وتعرف الباحثة قائدة املدرسة
 .3التعريف اإلجرائيِّ :
ولها دور أساس ي في تحسين العملية التربوية وتطويرها ،واإلشراف على شؤون الطالبات ،وكذلك تنظيم ومتابعة وتنمية منسوبات املدرسة من
الهيئة التعليمية واإلدارية؛ لالرتقاء باملؤسسة التربوية بما يخدم أهداف رؤية اململكة .2030
تنمية املوارد البشرية Human Resource Development
•
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ًّ
ا
ُ
ا
 .1التعريف اللغوي :جاء في معجم "لسان العرب" البن منظور ( ،2003ص " )364نمي :النماء الزيادة ،نمى ي ِّنمي نميا ون ِّميا ونماء :زاد وكثر".
ا
ا
 .2التعريف االالطال ي :عرفها اللوزي ( ،2000ص  )58بأنها" :إعداد العنصر البشري
صحيحا بما يتفق واحتياجات املجتمع ،على أساس
إعدادا
ا
أنه بزيادة معرفة وقدرة الفرد يزداد ّ
ويطور استغالله للموارد الطبيعية ،فضال عن زيادة طاقاته وجهوده".
 .3ويوافق التعريف السابق تعريف أبي النصر ( ،2009ص  )20بأنها" :عملية تهدف إلى توفير وإتاحة الفرصة املجتمعية والبيئية لنمو الطاقات
األكاديمية الجسمانية والعقلية واإلبداعية والروحية واالجتماعية إلى أقص ى ما تستطيعه طاقات الفرد والجماعة".
 .4التعريف اإلجرائي :وتعرف الباحثة تنمية املوارد البشرية إجر ًّ
ائيا بأنها :جميع املهام التي تقوم بها قائدة املدرسة لرفع كفاءة املوارد البشرية (من
الهيئة التعليمية واإلدارية) داخل املؤسسة التربوية؛ من خالل استغالل الكفاءات وتطويرها ،وتنمية املهارات املختلفة لتحسين األداء بما ُيحقق
تطلعات رؤية اململكة .2030

 .5.1حدود الدراسة:
• الحدود املوضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على قياس درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية
مواردها البشرية ،في ضوء رؤية اململكة  ،2030وأعني بو “تنمية مواردها البشرية" أبعاد التنمية البشرية التالية( :تنمية املهارات املعرفية،
واملهارات األدائية ،واملهارات االجتماعية ،واملهارات التقنية).
• الحدود البشرية :اقتصرت هذه الدراسة على معلمات ووكيالت مدارس املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية في مدينة جدة.
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ُ
ًّ
ميدانيا على مدارس املرحلة االبتدائية الحكومية بمدينة جدة دون قراها.
• الحدود املكانية :تم التطبيق
• الحدود الزمانية :تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 1441-1440ه.
.2

اإلطار النظري
تضمن هذا الجزء مبحثين أساسيين تم التطرق إليهما بالتفصيل ،وبما يخدم هذه الدراسة ،وهما على النحو التالي:

 .1.2القيادة التربوية:
 .1.1.2مفهوم القيادة التربوية:
تعد القيادة من أهم املجاالت التي تم تداولها من ِّقبل الباحثين والخبراء من عدة جوانب ،إال أنه لم يتم االتفاق على مفهوم محدد وشامل للقيادة،
وعلى ذلك ّ
تنوعت واختلفت املفاهيم التي تناولتها بصفة عامة ،ومنها تعريف بيومي وخاطر ( ،2014ص  )88لها بأنها :عملية هادفة وموجهة نحو تحقيق
أهداف املنظمة ،مع وضع الخطط واآلليات املنوعة لنقل التغيرات الحادثة ،والتنبؤ بالتغيرات املستقبلية ،ومن ثم ُّ
التأهب لها ،وتعني في مجملها القدرة
على التأثير في اآلخرين أو في منظمتهم ،ومن ثم توجيههم من الداخل ،أو نقل التوجيه الخارجي من خالل عقد شراكات مع مؤسسة متخصصة للمساعدة
في تجويد األداء ،وزيادة اإلنتاجية.
أما فيما يتعلق بالقيادة التربوية ،وباألخص دور القائد املدرس ي ،فهو" :الشخص املكلف بإدارة املدرسة في الشؤون اإلدارية والفنية؛ باالستثمار
األمثل لإلمكانات البشرية ممثلة في اإلداريين واملعلمين والطلبة ،واإلمكانات املادية املتمثلة في البناء املدرس ي وما يحتويه من أدوات ووسائل وتجهيزات؛
لتحقيق األهداف العامة للمدرسة" (الهباش ،2002 ،ص .)11
وقد أشارت وزارة التعليم باململكة العربية السعودية في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام (اإلصدار الرابع ،1440 ،ص  )34إلى" :أن قائد
املدرسة هو املسؤول عن قيادة املدرسة تر ًّ
بويا وتعل ًّ
يميا لتحقيق األهداف املنشودة".
ا
ا
ا
ا
َّ
وسلوكا تر ًّ
بويا هادفا ،يتمثل في ممارسات إدارية وفنية واجتماعية لتوجيه سلوك
ومما سبق؛ تتضح أهمية القيادة التربوية من كونها عملية منظمة
املوارد البشرية في املدرسة ،وتحفيزهم إلنجاز املهام بطريقة مبتكرة وإبداعية ،ولتحقيق أهداف املؤسسة التربوية في ضوء الرؤية املستقبلية للمملكة.
 .2.1.2أهمية القيادة التربوية:
ا
من واقع مسؤولية القائد عن املدرسة ،ودوره الحيوي في نجاح املؤسسة التربوية ،فإن هذه املسؤولية تفرض على القائد التربوي أن يكون قادرا على
ممارسة القيادة بطريقة احترافية تضمن تحقيق األهداف املنشودة؛ وذلك من خالل التنمية الفعالة للموارد البشرية املتاحة في املدرسة ،والتي َبدورها
تحقق االنسجام املطلوب لتأدية العمل بأفضل اإلمكانيات ،وبجودة عالية.
ا
ا
ًّ
ولتحقيق ذلك؛ فإن هناك متطلبات يجب أن تتوفر في قائد املدرسة كي يكون قائدا تربويا ناجحا ،ومنها كما أشار محمد ( ،2008ص :)128-127
•

البعد عن املركزية ،واالتجاه نحو القيادة الرشيدة التشاركية.

•

إعطاء الحرية الفكرية ،واحترام آراء العاملين وأخذها بعين االعتبار في خدمة مصلحة العمل.

•

منح مدير املدرسة املزيد من الصالحيات في حدود نطاق مدرسته.
تشجيع األعمال اإلبداعية واألفكار الصحيحة؛ للتأكيد على الشعور باألمن والطمأنينة.

•

تعزيز االستقرار واألمن الوظيفي ملدير املدرسة؛ حتى يتمكن موون العموول بفاعليووة ،وبمووا يسووهم فووي نجوواح عمليووة التخطوويط موون أجوول مصوولحة املدرسووة،
والوصول بها إلى أعلى مستويات الرقي والجودة.

•

اتباع املناهج الديمقراطية الحديثة في قيادة املدرسة ،والبعد عن النمط التقليدي التسلطي.
ّ
حفزة للموارد البشرية في املدرسة.
العمل على توفير منشأة تعليمية سليمة وبيئة إيجابية ُم ِّ

•

•

• القدرة على التأثير على األفراد باملدرسة وتوجيه سلوكهم ،ورسم الخطط وتوزيع املهام حسب الكفاءة واالستعداد البشري واملادي املتاح ،أي توجيووه
الطاقات املتوفرة واالستفادة منها بأقص ى قدر ممكن (املناعي ،2010 ،ص .)654
من خالل ما سبق ،يتضح أن القيادة التربوية بمفهومها الحديث تعد جوهر عمل القائد املدرس ي الذي يسهم في إثارة اهتمام موارده البشرية،
واستثمار طاقاتهم ،وتنسيق جهودهم ،وتنظيم أعمالهم؛ من أجل تحقيق األهداف املرجوة.
 .3.1.2أهداف القيادة التربوية:
عشوائية أهداف القائد واختالفها؛ لذا فإن القيادة الفاعلة هي التي تقوم بتوحيد األهداف ،وخلق
إن القيادة ال يمكن أن تكون ناجحة في حالة
ِّ
التقارب فيما بينها؛ وذلك للخروج بهدف موحد بشكل يمكن من خالله تحقيق أهداف فرعية ،ويضمن مشاركة جميع األفراد املعنيين في تحقيقها؛ ولهذا
يستلزم األمر وجود نوع من التناسق واالنسجام العالي ،بما ُي ّ
سهل مهمة القائد في توحيد الجهود نحو هدف محدد( .القحطاني ،2016 ،ص )13
ِّ
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والقيادة الناضجة تنطلق في ممارساتها القيادية لتحقيق أهداف معينة؛ لذلك فإن القيادة عملية تقوم على التوجيه والتنظيم والتنسيق ،فقد أشار
البدري ( )2001إلى أن القياد ة التربوية تقوم على سمات تتمثل في عدد من العمليات القيادية ،وهي كالتالي:
ا
• عملية إنسانية في املقام األول تهدف جاهدة إلى إشباع حاجات وميول األفراد.
تميز املؤسسة التربوية ُّ
• عملية جماعية تعاونية ،أي إنها مشتركة ،فهي ُتسهم في ُّ
وتقدمها من خالل التعاون والتفاهم املتبادل.
• عملية منظمة ،فهي تتم وفق أهداف محددة ،وجهود مدروسة بعناية ،وتنظيم للنشطة املُ َ
مارسة جميعها تحت إشراف املؤسسة التربوية.
• عملية هادفة ،أي إن القيادة التربوية ليست غاية ،وإنمووا هووي وسوويلة أساسووية لتحقيووق الغايووات؛ موون خووالل التوجيووه الهووادف للموووارد البشوورية واملاديووة
نحو تحقيق أهداف املؤسسة التربوية.
ا
من خالل ما سبق ،يتضح أن تحقيق أهداف القيادة بنجاح يتطلب اختيار قيادات تربوية وفق معايير عالية من كفاءات ومؤهالت عليا ،وأيضا وفق
آليات تتناسب مع رؤية 2030؛ وذلك لدور القيادة الفعال في التأثير على املوارد البشرية في املدرسة ،وكذلك في زيادة الدافعية واإلنتاجية بما ينعكس على
رقي وتميز املؤسسة التربوية.
 .4.1.2أنماط القيادة التربوية:
ّ
القيادي هو عبارة عن األسلوب الذي يمارسه القائد التربوي مع املوارد البشرية في املدرسة ،وقد أجمعت معظم الدراسات العربية
إن النمط
واألجنبية في مجال اإلدارة على تصنيف أنماط القيادة إلى ثالثة أنماط رئيسة هي :األوتوقراطي ،والفوضوي ،والديموقراطي ،إال أن القيادة بمفهومها
ُ
َ
الحديث ُ
ص ّنفت أنماطها كما ذكرها الرفاعي ( ،2013ص  )98إلى:
• القيادة املوقفية:
وهي نمط قيادي يعتمد على قدرة القائد على تغيير نمطه وفق املوقف الذي يواجهه ،وطبيعة األفراد املحيطين به ،والبيئة املدرسية ،أي إن أسلوب
القيادة مرن يتغير بما يتناسب مع املوقف ،ويحقق األهداف بكفاءة.
• القيادة التحويلية:
ا
وهي من األنماط الجديدة واألكثر شهرة مقارنة بأنماط أخرى ،وتقوم على القيادة بفاعلية من أجل إحداث تغيير ،وضمان االستمرارية؛ من خالل
التأثير الكارزماتيكي (املثالي)؛ ودعم النماذج الجديدة واإلبداعية للداء ،والحرص على اإلنجازات؛ من خالل تبني إستراتيجيات التقدير والتحفيز ،بما
يحقق الجودة في العمل.
• القيادة التشاركية:
وهي نمط قيادي قائم على املشاركة ،ويقوم على التشاور والتعاون والشراكة الفعلية في اتخاذ القرار بين القائد واملوارد البشرية لديه في املدرسة ،بما
يحقق أهداف املؤسسة التربوية.
• القيادة اإلبداعية:
وهي نمط قيادي يعتمد على قدرة القائ د على تغيير أو استحداث أسلوب أو نهج جديد ،واستخدامه بتقنيات حديثة؛ لتحقيق أعلى معايير الجودة
واألداء املنهي ،بما يخدم تطلعات املجتمع والعصر الحديث.
ويتبين من خالل ما سبق ،ضرورة مواكبة تغيرات العصر بالسير وفق معايير الجودة إلعداد قيادات مدرسية ذات اتجاهات قيادية حديثة؛ ا
نظرا
ألهمية دور القيادة في توفير بيئة إيجابية ذات كفاءة عالية ،تنعكس على جميع العناصر داخل املؤسسة التربوية ،ا
توافقا مع أهداف رؤية اململكة ،2030
التي تؤكد على أهمية التطور واتباع األساليب الحديثة في جميع املجاالت ،ومنها التعليم.
 .2.2تنمية املوارد البشرية:
 .1.2.2مفهوم إدارة وتنمية املوارد البشرية:
ا
نظرا ملرور إدارة املوارد البشرية بسلسلة من التغيرات من حيث املسمى ،واملضمون ،والتطبيق ،فقد تعددت واختلفت املفاهيم التي تختص بها،
فعرفها توفيق ( ،2006ص  )81بأنها" :جميع األنشطة اإلدارية املرتبطة بتحديد احتياجات املؤسسة من املوارد البشرية ،وتنمية قدراتها ،ورفع كفاءاتها،
ومنها :التعويض ،والتحفيز ،والرعاية الكاملة؛ بهدف االستفادة القصوى من جهدها وفكرها من أجل تحقيق أهداف املؤسسة".
في هذا اإلطار ،يعد مفهوم تنمية املوارد البشرية أكثر شمولية وعمومية من مفاهيم أخرى مرتبطة بها ،ومنها مفهوم "إدارة املوارد البشرية" ،الذي
ُيعنى باملمارسات والسياسات املتبعة الستغالل الطاقات البشرية في املؤسسات ،وكذلك مفهوم "تخطيط املوارد البشرية" ،الذي يهتم بوضع ّ
تصور
ألهداف املؤسسة ،مع العمل على خلق شبكة ارتباطية بين هذه األهداف واملوارد البشرية املتاحة واملطلوبة( .التابعي)2006 ،
جزءا ًّ
ويتضح للباحثة أن إدارة املوارد البشرية وتنميتها تمثالن ا
مهما من العملية التي تساعد أي مؤسسة على تحقيق أهدافها ،وعلى ذلك قررت
الباحثة التركيز على جانب تنمية املوارد البشرية؛ حيث إن برنامج "تنمية القدرات البشرية" من البرامج التي ركزت عليها رؤية اململكة 2030؛ ومن ثم ترى
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الباحثة أن تنمية املوارد البشرية في املؤسسة التربوية تعد إحدى أهم الوظائف لكل قائد تربوي مواكب للتطورات الحديثة ،فهي تهتم باملمارسات
والسياسات التي يتخذها القائد التربوي من أجل تنمية موارده البشرية؛ بهدف الرفع من كفاءتهم املهنية ،وزيادة دافعيتهم اإلنتاجية بما يحقق أهداف
املؤسسة التربوية ،ويمكن تلخيصها كما أشار إليها الفاعوري ( ،2015ص  )16-15فيما يلي:
• أجمع الباحثون على أن ا
تغييرا جذرًّيا على املستوى الفردي والجماعي يعد خطوة جوهرية في بناء املؤسسة املتعلمة؛ وذلك من خالل تبني أساليب
وأنماط قيادية حديثة تتناسب مع الرؤى القادمة.
ّ
• أن الباحثين درسوا واقع املؤسسات من زوايا حديثة متعددة؛ فمنهم من ركز على املعايير واألساليب التي يجب تطبيقها لبناء مؤسسة متعلمة،
ّ
ومنهم من ّ
اتجه إلى دراسة آلية عملية التعلم باعتبارها الركن األساس ي في املؤسسة ،ومنهم من ركز على إدارة املعرفة في املؤسسة املتعلمة.
• بالرغم من اختالف اتجاهات الباحثين في هذا املجال ،إال إنها تشكل حلقة مترابطة؛ حيث إنها تتناول عناصر رئيسة ال بد من توفرها في جميع
املداخل ،والتي تمثل االتجاه الحديث في دراسة املؤسسات بصفة عامة ،ومنها :القيادة التحويلية ،والعمل الجماعي ،والتفويض ،واملشاركة في
صنع القرار ،وجودة األداء ،واملناخ التنظيمي املناسب ،ووضوح األهداف ،واستخدام التقنية واألساليب الحديثة في العمل ،وما إلى ذلك.
 .2.2.2أهمية تنمية املوارد البشرية:
أسهمت التطورات الحديثة في ظهور الحاجة إلى إدارة أفراد متخصصة ترعى شؤون املوارد البشرية باملؤسسة ،وتوفر اآلليات املناسبة إلدارة طاقاتهم
ا
عامال ًّ
مهما ،فهو املحرك الرئيس في تقدم املؤسسات وتطورها؛ حيث إنه املورد األول
بكفاءة لزيادة اإلنتاجية؛ إذ يمثل املورد البشري في املؤسسة
املسؤول عن تحقيق أهداف املؤسسة؛ لذلك يجب الحرص التام على االهتمام بتنمية املهارات والكفاءات بما يحقق أهداف املؤسسة بفاعلية ،وملواجهة
التحديات التي تعيق تطورها نحو األفضل( .شلتوت ،2009 ،ص )3
ولقد حظي موضوع تنمية املوارد البشرية في اآلونة األخيرة باهتمام العديد من الباحثين في هذا املجال؛ كونه أحد املداخل الفعالة لرفع جودة
ُ
العديد من العوامل ،وإن كان جزء من
العنصر البشري بما ينعكس على تقدم املؤسسة وتطورها ،باعتبار العنصر البشري يدخل في تكوينه وتشكيله
هذه العوامل يوجد في البيئة الخارجية التي يولد ويعيش وينمو فيها الفرد ،بينما الجزء اآلخر في أسلوب إدارته وتنميته داخل املؤسسة( .أحمد،2009 ،
ص )72
يتبين مما سبق أهمية املورد البشري في جميع املجاالت ،بصفة عامة ،واملجال التربوي بصفة خاصة؛ حيث إن كفاءة املوارد البشرية داخل
املؤسسات التربوية تنعكس بصورة إيجابية على جودة املخرجات التعليمية ،وفاعلية العملية التربوية ،وأشكال السلوك التنظيمي لهم في املدرسة.
أهداف تنمية املوارد البشرية.
ّ
حد كبير على القدرة على إدارة وتنمية مواردها البشرية بطريقة ذكية ،ومن املعروف أن جميع
تعتمد القيادة التربوية الفاعلة وقدرتها التنافسية إلى ٍ
األنشطة املتعلقة باملؤسسة التربوية تعتمد إلى حد كبير على العنصر البشري؛ ولذلك ال بد من تطوير القدرات ،واالستفادة املثلى من هذه الطاقات
ا
البشرية ملصلحة املؤسسة التربوية عامة؛ ومن ثم يمكن إيجاز أهداف تنمية املوارد البشرية كما ذكرها السالم وصالح ( ،2002ص  )12فيما يلي:
• االستفادة من جهود املوارد البشرية وخبراتهم في إنجاز املهام وفق املعايير املحددة ا
سلفا.
• تحقيق االنتماء والوالء التنظيمي للموارد البشرية في املؤسسة بما يحافظ على االستقرار الوظيفي.
• تنمية قدرات املوارد البشرية بتدريبهم على مواجهة التغيرات التكنولوجية اإلدارية.
• إيجاد ظروف عمل جيدة تساعد املوارد البشرية على أداء عملهم بصورة أفضل.
• دعم فرص حصول املوارد البشرية على التقدم والرقي الوظيفي بتأهيلهم لذلك.
• تحديد احتياجات املوارد البشرية في املؤسسة ،والعمل على تحقيقها؛ لدعم عملية االستقرار الوظيفي.
ُ
ا
ويتضح مما سبق ،أن أهداف تنمية املوارد البشرية تختلف باختالف املؤسسة والقائد املسؤول؛ ولذلك ينظر إلى القائد باعتباره شخصا له دور
أساس ي وحيوي في تنمية املوارد البشرية لديه.
 .3.2.2أبعاد تنمية املوارد البشرية:
تقوم تنمية املوارد البشرية على مجموعة من األبعاد والقدرات ،والتي تختلف باختالف القوة املحركة لها ،وتشير املنشورات املختلفة من أبحاث
وكتب في هذا املجال إلى أن هناك ا
أبعاد ا عديدة لتنمية املوارد البشرية ،وتختلف هذه األبعاد من دراسة إلى أخرى؛ مما أدى إلى صعوبة تحديدها؛ فقد
أشار نايف والزبيدي ( )2013إلى صعوبة اإلملام بجميع مجاالت التنمية البشرية ومهاراتها في دراسة واحدة .وقد ركزت أبعاد هذه الدراسة على ما أشار
إليه منصوري وصولح ( )2010من أن الكفاءة مؤشر مهم في تيسير املوارد البشرية ،وتأهيلها ،وتنميتها للمؤسسة ،وكذلك ما ذكره درة ( )2003من أن
تنمية الكفايات وتطويرها يتم من خالل التعلم املنظم ،وهو ذو توجه عملي يركز على األداء.
ص ّن ْ
ا
فت أبعاد تنمية املوارد البشرية بمنظور يتناسب مع الدراسة الحالية ،وذلك على النحو التالي:
وبناء على ما سبقِّ ُ ،
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• تنمية املهارات املعرفية:
ُ ّ
تحتاج املعرفة إلى تنظيم املعلومات وإدارتها؛ لذلك فإن العمل تحت إطار إدارة املعرفة يمكن من االستغالل األمثل للمهارات والخبرات ،من خالل
تسهيل املعرفة ونقلها للفراد باالعتماد على العمل الجماعي ،والبحث عن املعلومات الالزمة لتحقيق أهداف املؤسسة ،فهي تركز على عدة مؤشرات؛
وهي :توليد األفكار الجديدة ،وتبادل املعارف والخبرات ،واستخدام األساليب العلمية في العمل ،وكذلك استغالل التكنولوجيا واالستفادة منها( ,فاطمة
الزهراء وعرايبية)2018 ،
• تنمية املهارات األدائية:
ّ
تركز على تنمية الكفايات وتطويرها ،وكذلك التوجه الحالي لوزارة التعليم في االهتمام بالتنمية املهنية
إن إستراتيجية تنمية املوارد البشرية التي ِّ
للهيئة التعليمية يصبان في هدف واحد؛ أال وهو تزويد األفراد باملعارف واملهارات ،وتعديل السلوكيات ،وتحسين القدرات بما ينعكس على جودة األداء في
املؤسسة التربوية .وعلى ذلك؛ يعد هذا البعد من األبعاد املهمة كونه ذا توجه منهي ُيعنى باملهارات الوظيفية.
• تنمية املهارات االجتماعية:
أكدت نظرية التنظيم االجتماعي العالقة القوية بين القيادة التربوية وممارسات املنظمة املتعلمة أو املدرسة املتعلمة؛ من خالل إسهام القيادة
ا
التربوية في تنمية املهارات البشرية لديها ،وذلك بالحرص على نقل علم الفرد إلى املؤسسة عامة( .صبري ،2013 ،ص )104
• تنمية املهارات التقنية:
من أهم املجاالت التي تخدمها الدراسات والخطط التطويرية لرؤية اململكة  2030ما نشهده من خطط للتحول الرقمي في جميع القطاعات ،ومنها
ُ
امل ّ
حفزة ملواكبة
التعليمُ .وتظهر الحاجة إلى التحول الرقمي ضرورة توجه القيادات التربوية إلى تنمية املهارات التقنية ملواردها البشرية ،وتهيئة البيئة
التطورات في املجال الرقمي ،بما يخدم االرتقاء باملؤسسات التربوية نحو مؤسسة داعمة لرؤيتنا املستقبلية وتحولنا الوطني.
ويتضح مما سبق أن تنمية املوارد البشرية ذات أبعاد متعددة ،وآفاق واسعة ال يمكن التطرق إليها في دراسة واحدة ،وأنها تختلف من دراسة إلى
أخرى ا
تبعا للهداف املراد تحقيقها من الدراسة ،وعلى ذلك رأت الباحثة تصنيف أبعاد هذه الدراسة ا
بناء على ما تم االطالع عليه في أدبيات الدراسات
السابقة ،وما يخدم الدراسة الحالية.
 .4.2.2تنمية املوارد البشرية وعالقتها برؤية :2030
ُ
جاءت رؤية اململكة  ،2030التي أعلن عنها في  25أبريل  ،2016بما تشمله من خطط لإلصالح االقتصادي والتنموي؛ لضمان مستقبل زاهر للمملكة
العربية السعوديةُ ،ويعد برنامج تنمية املوارد البشرية من أهم برامج رؤية  ، 2030التي شملت جميع القطاعات في اململكة ،ومنها قطاع التعليم .يعتمد
ا
هذا البرنامج على برامج ومبادرات تعليمية وتدريبية تعزز من كفاءة املوارد البشرية عامة ،ومن أهم األهداف التي يتمحور حولها البرنامج:
• االهتمام بالتعليم والتطوير املستمر (التعلم مدى الحياة).
• التوسع في التدريب املنهي بما يحقق احتياجات سوق العمل.
• تمكين األفراد من الحصول على التدريب املناسب ،وتعزيز املهارات الالزمة لتسهيل االندماج في سوق العمل.
• زيادة عدد فرص اكتساب الخبرات على رأس العمل.
• توفير برامج متنوعة عملية ومرنة( .الرويس)2018 ،
وفي ضوء ما سبق ،يمكن مالحظة مدى تركيز الرؤية على العنصر البشري كعنصر أساس ي للتقدم الحضاري والعلمي ،ومن ثم ال بد من مواكبة هذه
املؤشرات بتطبيقها على أرض الواقع ،وبذلك يمكن استخالص أهمية دور القائد التربوي في التفاعل اإليجابي الستغالل املوارد البشرية وتنميتها بأفضل
طريقة ممكنة؛ لالنتقال من نماذج املدارس التقليدية إلى نماذج املدارس الرائدة في التعليم ،والتي تتوافق مع أهداف رؤيتنا املستقبلية وتحولنا الوطني.
 .3.2الدراسات السابقة:
ا
تضمن هذا الجزء عرضا للدراسات السابقة املحلية والعربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية ،التي توصلت إليها الباحثة باستخدام
مصادر املعلومات التقليدية واإللكترونيةُ ،
وعرضت وفق التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث ،مشتملة على معلومات عن الدراسة ،وأهدافها،
واملنهجية املتبعة ،وأداة الدراسة ،والعينة ،وكذلك أهم النتائجُ ،
وص ِّّنفت هذه الدراسات على النحو التالي:
ً
أوال :دراسات مرتبطة بالقيادة التربوية:
• دراسة إقبال ( )Iqbal, 2012وهي بعنوان "استراتيجية تحسين املهارات القيادية ملديري املدارس في محافظة خيبر باختانخوا" .هدفت هذه
الدراسة إلى التعرف على املهارات القيادية املمارسة من ِّقبل مديري املدارس في محافظة خيبر باختانخوا الباكستانية ،وكذلك وضع إستراتيجية
مناسبة من أجل تحسين تلك املهارات .اعتمدت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام استبانة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة على
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ا
ًّ
مديرا ،و( )40ا
ا
عينة من ( )20ا
عشوائيا بسيطا من مجتمع الدراسة .وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،أهمها :أن املديرين
اختيارا
معلما ،اختيروا
لم َّ
يتلقوا أي توجيه أو تدريب أثناء الخدمة فيما يخص مهاراتهم القيادية؛ مما انعكس ا
سلبا على دورهم كقادة تربويين.
• دراسة الغامدي ( ،)2013وهي بعنوان "درجة جودة أداء القيادة التربوية وتنمية املوارد البشرية في املدارس الثانوية واملتوسطة باملدينة
املنورة" .وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على جودة أداء القيادة التربوية وتنمية املوارد البشرية في مدارس البنين الثانوية واملتوسطة باملدينة
املنورة ،والكشف عن الفروق بين آراء أفراد عينة الدراسة ا
تبعا لعدة متغيرات ومنها :الوظيفة ،وكذلك التعرف على مقترحات أفراد عينة الدراسة
لرفع جودة أداء القيادة التربوية وتنمية املوارد البشرية في املدارس الثانوية واملتوسطة للبنين باملدينة املنورة .اعتمدت هذه الدراسة املنهج
كأداة لتحقيق أهداف الدراسة على عينة من مديري املدارس الثانوية واملتوسطة باملدينة املنورة،
الوصفي املسحي ،وقد تم استخدام استبانة
ٍ
والبالغ عددهم ( )148ا
مديرا .وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،أهمها :أن عدد الدورات التدريبية من وجهة نظر أفراد العينة له دور قوي ومؤثر
على املديرين ويرفع من كفاءتهم .وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين جودة أداء القيادة التربوية ،وتنمية املوارد البشرية في تلك املدارس
تعزى إلى متغير الوظيفة.
•

•

•

•

دراسة موثوني ( ،)Muthoni, 2015وهي بعنوان "كفاءة مديري املدارس الثانوية في إدارة املوارد البشرية :نماذج مدارس من مقاطعة ماثويا،
ومقاطعة مورانغا ،كينيا" .وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى كفاءة مديري املدارس في إدارة املوارد البشرية في املدارس كما يراها
املعلمون واملديرون أنفسهم .كذلك هدفت إلى التعرف على التحديات التي تواجه املديرين في إدارة املوارد البشرية في املدارس ،واالستراتيجيات التي
قد يستخدمها املديرون لضمان الكفاءة في دورهم .وقد اعتمدت هذه الدراسة املنهج الوصفي ،واشتملت أدوات الدراسة على استبيانين :أحدهما
مديرا و( )174ا
للمديرين واآلخر للمعلمين .وتكونت عينة الدراسة من ( )29ا
معلما .وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،أهمها :عدم كفاءة مديري
املدارس في إدارة املوارد البشرية في مدارسهم .هذا ،وقد اقترح املديرون واملعلمون الطرق التالية ليتم توظيفها من ِّقبل املديرين من أجل تحسين
كفاءتهم في إدارة مواردهم البشرية؛ كتحفيز املعلمين إلى العمل الجماعي لتحقيق أهدافهم ،وعقد حوارات أسبوعية مع املوظفين لتشجيع
العالقات اإلنسانية.
دراسة ميتارو ( ،)Mitaru, 2015وهي بعنوان "العوائق التي تحول دون اإلدارة الفعالة للموارد البشرية من ِّقبل مديري املدارس االبتدائية
العامة :مقاطعة شرق الفرعية من مويا ،ومقاطعة كيرينياغا ،كينيا" .وهدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوائق التي تحول دون اإلدارة الفعالة
للموارد البشرية من ِّقبل مديري املدارس االبتدائية العامة في تعيين املوظفين ،وتدريبهم وتطويرهم .باإلضافة إلى أثر تلك العوائق على التدريس
والتعلم في املدارس .والتعرف على االستراتيجيات التي اعتمدها املديرون في املدارس االبتدائية العامة للحد من التحديات املتعلقة بإدارة املوارد
البشرية لديها .اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي ،وتم استخدام استبانة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة على عينة من ( )35ا
مديرا .وقد توصلت
الدراسة إلى عدة نتائج ،أهمها :أن االستراتيجيات التي اعتمدها املديرون في املدارس االبتدائية العامة ّ
للحد من الصعوبات املتعلقة باملوارد
ِّ
البشرية شملت :اجتماعات تشاورية منتظمة بين املديرين واملعلمين وغيرهم من املوظفين بشأن املسائل املتعلقة باملدرسة ،وإشراك أولياء األمور
في االجتماعات لتنويرهم وتعريفهم بقضايا تخص املدرسة.
دراسة جولي ( ،)Jolley, 2016وهي بعنوان "القادة التحويليون :دراسة مختلطة األساليب حول دور القيادة التحويلية وأثرها على فعالية
املعلم" .وهدفت هذه الدراسة إلى بحث العالقة بين السلوكيات املحددة للقيادة التحويلية التي تتعلق بتعزيز الفاعلية الذاتية للمعلمين .وقد
اعتمدت هذه الدراسة املنهج املختلط (الكمي والكيفي) ،وهو منهج قائم على مقياس الفاعلية الذاتية لدى املعلمين مكون من ( )12فقرة .تم
استخدام استبانة ومقابلة كأداتين لتحقيق أهداف الدراسة ،واشتملت االستبانة على ( )10فقرات ملعرفة رأي املعلمين في القيادة التحويلية،
ُ
باإلضافة إلى املقابالت الشخصية مع املعلمين .طبقت األداتان على عدد من معلمي املراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية بمقاطعة مدرسية في
جنوب شرق الواليات املتحدة األمريكية .وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،أهمها :وجود عالقة إيجابية بين سلوكيات القيادة التحويلية
للمديرين وبين اإلبداعية والرؤية والخبرة والتطور املنهي لدى املعلمين .وكذلك تبين أن سلوكيات القيادة التحويلية في املرحلة االبتدائية لها أثر أكبر
ا
على الفاعلية الذاتية للمعلمين ،مقارنة باملرحلتين املتوسطة والثانوية.
دراسة الحولي ( ،)2016وهي بعنوان "االحتياجات التدريبية ملديري املدارس الحكومية في محافظات غزة في ضوء مجاالت تنمية املوارد
البشرية" .وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على االحتياجات التدريبية الالزمة ملديري املدارس الحكومية في محافظات غزة ،في ضوء مجاالت
تنمية املوارد البشرية من وجهة نظر مديري املدارس ،ا
تبعا ملتغيرات الدراسة من حيث :الجنس ،وسنوات الخدمة في اإلدارة ،واملؤهل العلمي،
واملرحلة الدراسية .اعتمدت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام املقابلة واالستبانة كأداتين لتحقيق أهداف الدراسة .تكونت
عينة الدراسة من ( )391ا
مديرا ومديرة من جميع مديري املدارس الحكومية ورؤساء األقسام في مديريات التربية والتعليم في محافظات غزة .وقد
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،أهمها :أن مجاالت التنمية البشرية جاءت مرتفعة بدرجة كبيرة؛ حيث جاء املجال اإلداري في املرتبة األولى ،بينما
املجال التقني حل في املرتبة األخيرة.
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• دراسة إدريس وآخرين ( ،)Idrus et al. , 2017وهي بعنوان "ممارسات إدارة املوارد البشرية بين مديري املدارس االبتدائية :دراسة حالة
للمدارس الوطنية والخاالة املختارة في ماليزيا" .وهدفت هذه الدراسة إلى املقارنة بين مديري املدارس الوطنية ومديري املدارس الخاصة في
ممارسات إدارة املوارد البشرية .وقد اعتمدت الدراسة منهج دراسة الحالة ،واستخدمت أسلوب املقابلة لجمع البيانات .وتكونت عينة الدراسة من
( )7743من مديري املدارس االبتدائية الوطنية في ماليزيا و( )108من مديري املدارس االبتدائية الخاصة في ماليزيا .وقد توصلت الدراسة إلى عدة
نتائج ،أهمها :أن غالبية املديرين ينظرون إلى إدارة املوارد البشرية على أنها مسئولية مشتركة بين املعلمين ومديري املدارس .كذلك يعتقد مديرو
املدارس الوطنية أن إدارة املوارد البشرية مهمة لتحقيق األهداف التعليمية .في املقابل ،يعتقد غالبية مديري املدارس الخاصة أن إدارة املوارد
ا
البشرية مهمة لالستدامة .وكشفت الدراسة – ا
أيضا -عن أن مديري املدارس الوطنية لديهم استقاللية أقل في صنع القرار مقارنة بمديري املدارس
الخاصة.
• دراسة حسونة ( ،)2018وهي بعنوان "فعالية إدارة املوارد البشرية لدى مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة وعالقتها بمستوى أداء
املعلمين" .وهدفت هذه الدراسة إلى تحديد درجة فعالية إدارة املوارد البشرية لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة ،وتحديد
طبيعة العالقة االرتباطية بين إدارة املوارد البشرية لديهم وبين تطور أداء معلميهم لعينة الدراسة .اعتمدت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،
وتم استخدام أداتين لتحقيق أهداف الدراسة .تعد األداة األولى عبارة عن استبانة متعلقة بتقدير فعالية إدارة املوارد البشرية من وجهة نظر
املعلمين .بينما األداة الثانية تتكون من استبانة متعلقة بتقدير مستوى أداء املعلمين من وجهة نظر مديري مدارس وكالة الغوث الدولية ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )2859ا
معلما ومعلمة ،و( )274ا
مديرا ومديرة .وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،أهمها :أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من
عينة الدراسة على أن املدير يعمل ضمن رؤية واضحة لجميع العاملين باملدرسة ،ويقدم املساندة ،وكذلك يشجع املعلمين على تبادل الخبرات
والعمل بروح الفريق.
• دراسة الزهراني ( ،)2018وهي بعنوان "درجة تو افر خصائص املنظمة املتعلمة لدى قائدات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة مكة من
وجهة نظرهم" .وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة توافر خصائص املنظمة املتعلمة لدى قائدات املدارس الثانوية بمدينة مكة ،والكشف عن
فروق في درجة توافر خصائص املنظمة املتعلمة لدى مديرات املدارس الثانوية في مدينة مكة ذات داللة إحصائية تعزى ملتغيرات التخصص،
واملؤهل العلمي ،والخبرة اإلدارية من وجهات نظرهم .وقد اعتمدت هذه الدراسة املنهج الوصفي ،وتم استخدام استبانة كأداة لتحقيق أهداف
الدراسة على عينة تتكون من ( )155قائدة من املدارس الثانوية الحكومية بمدينة مكة املكرمة .وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،أهمها :إدراك
أفراد العينة ألهمية التشارك املعرفي مع اآلخرين ،واستخدام أسلوب التفكير الجماعي والحوار؛ مما يساعد على تطوير األداء داخل بيئة العمل.
• دراسة املباركي ( ،)2019وهي بعنوان" و اقع تطبيق املدارس للتنمية املهنية للمعلمات في ضوء معايير جائزة التعليم للتميز" ،وهدفت الدراسة
إلى الكشف عن درجة تطبيق قائدات املدارس للتنمية ملعيار ترسيخ ثقافة التنمية املهنية للمعلمات من حيث تحقق شواهد املؤشرات التالية:
(تعزيز مفهوم التنمية املهنية – امتالك مهارات التعلم الذاتي –تقديم املساعدة الفنية والخبرات املهنية للمعلمات الجدد) ،اعتمدت الدراسة
على املنهج الوصفي التحليلي واستخدمت االستبانة كأداة للبحث طبقت على عينة مكونة من( )135معلمة في مدارس املرحلة املتوسطة باملظيلف
بمحافظة القنفذة .وخلصت نتائج الدراسة إلى أن قائدات املدارس املتوسطة تطبق معايير ترسيخ ثقافة التنمية املهنية للمعلمات بدرجة عالية
ا
جدا ،وجاءت ترتيب تلك املعايير وفق الترتيب التالي :تقديم املتميزات من املعلمات املساعدة لزميالتهن الجدد ،يليه مؤشر امتالك املعلمات للتعلم
الذاتي ،وفي التربيب األخير تعزيز مفهوم التنمية املهنية للمعلمات.
• دراسة شراحيلي ( ،)2020وهي بعنوان "دور القيادة املدرسية في تحسين نواتج التعلم وفق تصورات قادة املدارس ومشرفيها" .هدفت هذه
الدراسة إلى التعرف على دور القيادة املدرسية في تحسين نواتج التعلم وفق تصورات قادة املدارس ومشرفيها .وقد اعتمدت هذه الدراسة املنهج
الوصفي التحليلي ،وتم استخدام االستبانة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة ،وطبقت على عينة عددها ( )260من قادة املدارس ومشرفيها بمنطقة
جازان .وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :اتفاق عينة الدراسة على أهمية دور القيادة املدرسية في تحسين نواتج التعلم في الجوانب
الوجدانية واملعرفية واملهارية ،وكذلك أهمية دور اإلدارة اإللكترونية وأبعادها بشكل إيجابي في تحسن نواتج التعلم .كما توصلت إلى عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات افراد العينة حول دور القيادة في تحسين نواتج التعلم تعزى ملتغير "املسمى الوظيفي".
ً
• دراسة السرواني ( ،)2021وهي بعنوان " دور القيادة املدرسية بمنطقة مكة في تطوير معلمات الرياضيات؛ مهنيا ومعوقاته ومقترحات
ا
املعلمات للتطوير" .هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور القيادة املدرسية بمنطقة مكة في تطوير معلمات الرياضيات مهنيا في مجالي
التدريس واالدارة الصفية والكشف عن معوقات التطوير املنهي مع وضع الحلول املقترحة للتغلب عليها .وقد اعتمدت هذه الدراسة املنهج الوصفي
املسحي ،وتم استخدام االستبانة كأداة لتحقيق أهداف هذه الدراسة .تكونت عينة الدراسة من ( )154معلمة رياضيات بمنطقة مكة .وقد توصلت
الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :أن دور القيادة املدرسية يمتاز بدرجة عالية تجاه التطوير املنهي للمعلمات .كما توصلت إلى ضرورة نشر ثقافة
حضور البرامج التدريبية ملا لها من أثر في التنمية املهنية ألداء املعلمات.
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ً
ثانيا :دراسات مرتبطة بتنمية املوارد البشرية:
• دراسة مطرية ( ،)2016وهي بعنوان "دور تخطيط وتنمية املوارد البشرية في تحسين جودة الخدمات التعليمية في مؤسسات التعليم التقني".
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور تخطيط وتنمية املوارد البشرية في تحسين الخدمات التعليمية في مؤسسات التعليم التقني .وقد
ا
موظفا من الفئة
اعتمدت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام استبانة لتحقيق أهداف الدراسة على عينة تتكون من ()177
اإلشرافية في مؤسسات التعليم التقني بقطاع غزة .وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،أهمها :توافر أبعاد تنمية املوارد البشرية في مؤسسات
التعليم التقني بدرجة (متوسطة) .وكذلك توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة نحو تخطيط وتنمية املوارد
البشرية في تحسين جودة الخدمات التعليمية في مؤسسات التعليم التقني تعزى إلى متغير املسمى الوظيفي.
• دراسة الخيري ( ،)2018وهي بعنوان "تنمية املوارد البشرية ودورها في إعداد قيادات املستقبل من وجهة نظر العاملين بإمارة الباحة".
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور تنمية املوارد البشرية في إعداد قيادات املستقبل من وجهة نظر العاملين في إمارة الباحة .وقد اعتمدت
ا
موظفا من جميع العاملين في إمارة
هذه الدراسة املنهج الوصفي ،وتم استخدام استبانة لتحقيق أهداف الدراسة على عينة تتكون من ()327
منطقة الباحة .وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،أهمها :أن هناك موافقة بدرجة كبيرة على توفير مناخ تنظيمي مالئم لتنمية املوارد البشرية،
حدد االحتياجات التدريبية ا
رسم سياسات للرفع من مستوى املوارد البشريةُ ،وت َّ
ُوت َ
وفقا ملتطلبات األعمال املسندة لكل العاملين .وكذلك اتفقت
العينة على ضعف االهتمام بتخطيط املسار الوظيفي للقيادات الشابة ،والتركيز على األعمال التقليدية الروتينية.
• دراسة القزالن ( ،)2019وهي بعنوان "القيادة التحويلية ودورها في تنمية املوارد البشرية في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  2030من
وجهة نظر الضباط بكليتي امللك فهد األمنية وامللك خالد العسكرية بمدينة الرياض" .وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع القيادة
التحويلية بكليتي امللك فهد األمنية وامللك خالد العسكرية من وجهة نظر الضباط العاملين بها ،والكشف عن مدى وجود عالقة بين واقع القيادة
التحويلية وتنمية املوارد البشرية في كليتي امللك فهد األمنية وامللك خالد العسكرية .وقد اعتمدت هذه الدراسة املنهج الوصفي ،وتم استخدام
ا
استبانة لتحقيق أهداف الدراسة على عينة تتكون من ( )182ضابطا من كليتي امللك فهد األمنية ،وكلية امللك خالد العسكرية .وقد توصلت
الدراسة إلى عدة نتائج ،أهمها :اتفاق أفراد العينة بدرجة مرتفعة حول إسهام القيادة التحويلية في تحقيق تنمية املوارد البشرية لديها ،ووجود
فروق ذات داللة إحصائية باختالف املؤهل العلمي لصالح البكالوريوس.
• دراسة كرتات ( ،)2019وهي بعنوان "أسباب وعالج عدم االستغالل األمثل للموارد البشرية دراسة تطبيقية على كليات البنات بجامعة امللك
خالد" .وهدفت هذه الدراسة إلى تحديد األسباب لعدم االستغالل األمثل للموارد البشرية بجامعة امللك خالد االستخدام األمثل ،وتحديد
التحديات التي تواجه إدارة املوارد البشرية في جامعة امللك خالد ،وإيجاد الحلول املناسبة لذلك .وقد اعتمدت هذه الدراسة املنهج التاريخي،
والوصفي التحليلي .وتم استخدام استبانة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من عميدات ومساعدات ورئيسات أقسام
ومديرات إدارة ،وبلغ عددهن ( .)136وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،أهمها :أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على أن من أسباب
عدم االستغالل األمثل للموارد البشرية بجامعة امللك خالد غياب التصنيف والتوصيف املنهي مما كان له أثر على ضعف إدارة وتخطيط املوارد
البشرية ،اإلهمال والتقصير في وضع برامج تأهيلية وتدريبية فعالة ومستمرة.
التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل عرض وتحليل العديد من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية ،فيما يخص املوارد البشرية بصفة عامة ،والقيادة
التربوية على وجه الخصوص ،وكذلك عالقة ودور القيادة في إدارة وتنمية املوارد البشرية لديها من جوانب وآراء مختلفة؛ ُرصدت أوجه الشبه
واالختالف ،وكذلك جوانب التميز واالستفادة للدراسة الحالية ا
بناء على الدراسات السابقة ،وهي كالتالي:
• من حيث موضوع الدراسة ،تبين للباحثة أهمية القيادة في توظيف القواعد واملبادئ والنظريات الحديثة لبناء إطار تنظيمي داخلي يسهم بفاعلية
في إدارة البيئة التربوية بجميع عناصرها ،وذلك بعدد من الدراسات السابقة تختص بالقيادة التربوية ،وهي دراسة إقبال ( ،)Iqbal, 2012جولي
( ،)Jolley, 2016والزهراني ( .)2018كما أكدت ٌّ
كل من الدراسات السابقة التي تخص موضوع تنمية املوارد البشرية في مجاالت تربوية ،ومجاالت
مختلفة ،وهي :دراسة الخيري ( ،)2018القزالن ( ،)2019ومطرية ( )2016على أهمية جانب تنمية املوارد البشرية ألي مؤسسة لالرتقاء باملستوى
التنظيمي وتحقيق الجودة الشاملة .ركزت العديد من الدراسات السابقة في املجال التربوي على موضوع القيادة وعالقتها بإدارة وتنمية املوارد
البشرية في املؤسسات التربوية؛ مما يجعلها ذات صلة مباشرة لصلة مواضيعها بموضوع الدراسة الحالية ،ومنها :دراسة إدريس وآخرين ( Idrus et
 ،)al.,2017حسونة ( ،)2018الحولي ( ،)2016الغامدي ( ،)2013كرتات ( ،)2019املباركي ( ،)2019السرواني ( ،)2021موثوني ( Muthoni,
 ،)2015وميتارو (.)Mitaru, 2015
• من حيث األهداف ،اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة ،ما عدا دراسة الغامدي ( ،)2013التي هدفت إلى التعرف على درجة جودة
ُ
أداء القيادة التربوية ،وتنمية املوارد البشرية ،إال أنها اختلفت عنها في التركيز على تنمية املوارد البشرية في ضوء رؤية اململكة  ،2030كما طبقت
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دراسة الغامدي ( )2013على عينة تتكون من مديري املدارس الثانوية واملتوسطة (بنين) باملدينة املنورة ،بينما الدراسة الحالية تم تطبيقها على
عينة من معلمات ووكيالت املدارس الحكومية للمرحلة االبتدائية في مدينة جدة؛ مما كان له مصداقية أكثر في قياس درجة إسهام قائدات املرحلة
االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية مواردها البشرية.
• من حيث املنهج املستخدم للدراسة ،اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في اعتمادها املنهج الوصفي ،ومنها :دراسة إقبال
( ،)Iqbal, 2012حسونة ( ،)2018الحولي ( ،)2016الخيري ( ،)2018الزهراني ( ،)2018الغامدي ( ،)2013القزالن ( ،)2019مطرية (،)2016
املباركي ( ،)2019شراحيلي ( ،)2020السرواني ( ،)2021موثوني ( ،)Muthoni, 2015وميتارو ( .)Mitaru, 2015واختلفت الدراسة الحالية مع
دراسة جولي ( ،)Jolley, 2016التي اعتمدت املنهج املختلط للدراسة ،وكذلك إدريس وآخرين ( ،)Idrus et al. , 2017التي اعتمدت أسلوب دراسة
الحالة كمنهج للدراسة .ا
وأيضا اختلفت هذه الدراسة مع دراسة كرتات ( ،)2019التي اعتمدت املنهج التاريخي ،إلى جانب املنهج الوصفي.
• من حيث األداة املستخدمة لتحقيق أهداف الدراسة ،اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في استخدام االستبانة كأداة
لتحقيق أهداف الدراسة ،ومنها :دراسة إقبال ( ،)Iqbal, 2012حسونة ( ،)2018الزهراني ( ،)2018الغامدي ( ،)2013الخيري ( ،)2018القزالن
( ،)2019كرتات ( ،)2019مطرية ( ،)2016املباركي ( ،)2019شراحيلي ( ،)2020السرواني ( ،)2021موثوني ( ،)Muthoni, 2015وميتارو
( .)Mitaru, 2015اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة جولي ( ،)Jolley, 2016التي استخدمت املقابلة ،باإلضافة إلى االستبانة ،وكذلك اختلفت
هذه الدراسة مع دراسة إدريس وآخرين ( ،)Idrus et al. , 2017التي استخدمت أسلوب املقابلة لجمع البيانات ،وكذلك اختلفت مع دراسة الحولي
( )2016التي استخدمت املقابلة باإلضافة إلى االستبانة.
ُ
• من حيث مجتمع وعينة الدراسة ،اختلفت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة؛ حيث طبقت بعض الدراسات السابقة على موظفين
ا ُ
وأيضا طبقت بعض الدراسات على عميدات ومساعدات ورئيسات
في مجاالت مختلفة ومنها :الخيري ( ،)2018القزالن ( ،)2019ومطرية (.)2016
أقسام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي كدراسة كرتات ( .)2019وكذلك انفردت بعض الدراسات السابقة بتطبيق الدراسة على مدارس
ُ
التعليم العام على عينات مختلفة ،ومنها :ودراسة جولي ( ،)Jolley, 2016التي طبقت على معلمي املدارس ،بينما دراسة الحولي ( ،)2016إدريس
ُ
وآخرين ( ،)Idrus et al., 2017الزهراني ( ،)2018الغامدي ( ،)2013وميتارو ( )Mitaru, 2015طبقت على مديري املدارس ،بينما دراسة
ُ
ا
شراحيلي ( )2020طبقت على مديري املدارس ومشرفيها معا .وقد جمعت بعض الدراسات السابقة بين العينتين من معلمي ومديري املدارس
كدراسة إقبال ( ،)Iqbal, 2012حسونة ( ،)2018وموثوني (.)Muthoni, 2015
تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بالنقاط التالية:
• تميزت الدراسة الحالية عن جميع الدراسات السابقة بتطبيق الدراسة على عينة من الهيئة التعليمية واإلدارية .وقد تم حصرها في معلمات،
ووكيالت املدارس ،حيث إنهن أقرب عينة للقائدات التربويات ،ومن خاللهن يمكن الحصول على صورة واقعية وصادقة فيما يخص موضوع هذه
الدراسة.
• يعد موضوع الدراسة الحالية من الدراسات التربوية النادرة في اململكة العربية السعودية في مجال تنمية املوارد البشرية بالتعليم العام ،حيث إن
معظم الدراسات السابقة على ّ
حد اطالع الباحثة ،ركزت على املجال التربوي فيما يخص إدارة املوارد البشرية وتنميتها باململكة العربية السعودية
ِّ
على التعليم العالي.
• تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بتسليط الضوء على درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في
تنمية مواردها البشرية وذلك في ضوء رؤية اململكة  ،2030في ظل ندرة الدراسات في هذا املجال على حد علم الباحثة.
استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في النقاط التالية:
• اختيار املنهج املناسب لهذه الدراسة ،وهو "املنهج الوصفي" ،وكذلك تحديد األساليب واملعالجات اإلحصائية املناسبة واملتبعة في الدراسات
املشابهة لهذه الدراسة.
• بناء أداة الدراسة الحالية وتطويرها بما يحقق األهداف التي وضعت لها وهي "استبانة جمع بيانات".
• إثراء اإلطار النظري لهذه الدراسة.
• االستفادة من الكتب واملراجع والدراسات ذات الصلة التي تم اإلشارة إليها في الدراسات السابقة؛ مما كان له أثر إيجابي في توفير الوقت والجهد
ا
مسبقا في تلك الدراسات.
على الباحثة بالرجوع إلى املصادر املذكورة
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عرب & فالتة

منهجية الدراسة وإجراءاتها

 .1.3منهج الدراسة:
تم استخدام املنهج الكمي الوصفي املسحي؛ ألنه املنهج املناسب لطبيعة هذه الدراسة ،ولتحقيق أهدافها في التعرف على درجة إسهام قائدات
املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية مواردها البشرية في ضوء رؤية اململكة 2030؛ حيث إنه يعتمد على جمع املعلومات والبيانات
التي تخص الظاهرة بما يساعد على قياس الواقع كما هو في الوضع الحالي ،والتعبير عنه باستخدام الطرق الكمية والكيفية ،وذلك بهدف التعرف على
جوانب القوة والضعف لقياس مدى صالحية هذا الوضع ،أو مدى الحاجة إلحداث تغيرات جزئية أو كلية فيه( .عبيدات وآخرين)2016 ،
 .2.3مجتمع الدراسة:
تمثل مجتمع الدراسة الحالية من جميع معلمات ووكيالت املدارس الحكومية للمرحلة االبتدائية بمدينة جدة ،والبالغ عددهن الكلي ( ،)5057منهن
( )4686معلمة ،و( )371وكيلة مدرسة حسب اإلحصائيات الواردة من اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة للعام الدراس ي 1441 /1440ه ،والجدول
التالي يوضح ذلك:
ً
جدول ( :)1توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقا للمسمى الوظيفي

م
1
2

املسمى الوظيفي
معلمة
وكيلة مدرسة
املجموع

العدد

النسبة من املجتمع الكلي

4686

%92

371

%8
%100

5057

 .3.3عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ( )383معلمة ووكيلة مدرسة حكومية للمرحلة االبتدائية بمدينة جدة ،وقد وقع اختيارهن بالطريقة العشوائية البسيطة؛
حيث تمثل عينة الدراسة ما نسبته ( )%7.68من مجتمع الدراسة الكلي املتمثل في جميع معلمات ووكيالت املدارس الحكومية للمرحلة االبتدائية بمدينة
جدة للفصل الثاني من العام الدراس ي 1441 /1440ه.
 .4.3خصائص عينة الدراسة:
أول ما يمكن البدء به هو وصف عينة الدراسة ،وتحديد طبيعتها ،وذلك باملعلومات العامة التي تضمنتها االستبانة ،وهي على النحو التالي:
• توزيــع أفـراد عينــة الدراســة وفــق متغيــر املســمى الــوظيفي .تووم حسوواب التك ورارات والنسووب املئويووة ألفوراد عينووة الدراسووة وف اقوا للمسوومى الوووظيفي كمووا تبينووه
النتائج بالجدول التالي:
ً
جدول ( :)2توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ملتغير املسمى الوظيفي

املسمى الوظيفي
معلمة
وكيلة مدرسة
املجموع

م
1
2

العدد

النسبة من عينة الدراسة

333

%86.9

50

%13.1

383

%100

13%
معلمة
وكيلة

87%

شكل ( :)1توزيع عينة الدراسة حسب متغير املسمى الوظيفي

يبين الجدول والشكل أعاله توزيع عينة الدراسة حسب متغير املسمى الوظيفي؛ حيث بلغ عدد أفراد عينة الدراسة ( )333معلمة بنسبة (،)%86.9
ا
وكذلك ( )50وكيلة مدرسة بنسبة ( ،)%13.1ويعد التباين بين النسب معقوال؛ كون النسبة الكبرى من مجتمع الدراسة الحالية في صالح املعلمات،
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ا
مقارنة بعدد الوكيالت؛ ويعزى ذلك إلى وجود عدد وكيلة واحدة إلى عدد ثالث وكيالت كحد أقص ى في املدرسة الواحدة ،وذلك يعتمد على عدد طالبات
كل مدرسة.
 .5.3أداة الدر َ
اسة:
ِّ
استخدمت الباحثة االستبانة كأداة أساسية لجمع املعلومات املطلوبة ،ودعم جوانب الدراسة النظرية بالجوانب التطبيقية ،من خالل اإلجابة عن
أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافهاُ .
صممت استبانة الدراسة الحالية من خالل مراجعة األدبيات ،واالطالع على الدراسات السابقة املشابهة ملوضوع هذه
الدراسة ،مع مراعاة جانب التنمية املهنية .وقد تكونت االستبانة بصورتها األولية من ( )32عبارة موزعة على ( )4محاور :األول :تنمية املهارات املعرفية،
والثاني :تنمية املهارات األدائية ،والثالث :تنمية املهارات االجتماعية والرابع :تنمية املهارات التقنية ضمن درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية
باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية مواردها البشرية في ضوء رؤية اململكة .2030
وقد تم اعتماد سلم ليكرت الخماس ي ( ،)Point Likert Scale-5لتحديد درجة كل عبارة من عبارات االستبانة على النحو التالي )5( :أوافق بشدة،
( )4أوافق )3( ،أوافق بدرجة متوسطة )2( ،ال أوافق )1( ،ال أوافق بشدة؛ حيث طلب من أفراد العينة وضع إشارة أمام االختيار الذي يمثل وجهة
نظرهن الخاصة من تلك العبارات .وألغراض تفسير النتائج ،والخروج باستنتاجات نهائية لتقدير درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملدارس
الحكومية بمدينة جدة في تنمية مواردها البشرية ،في ضوء رؤية اململكة  ،2030فقد تم اعتماد االتجاه التالي ملقياس سلم ليكرت الخماس ي ،والجدول
التالي يوضح ذلك:
جدول ( :)3املتوسط املرجح ملقياس سلم ليكرت الخماس ي
املتوسط املرجح
من  4.20إلى 5,00
من  3.40إلى 4.19
من  2.60إلى 3.39
من  1.80إلى 2.59
من  1إلى 1.79

درجة املو افقة
مرتفعة ًّ
جدا
مرتفعة
متوسطة
منخفضة
منخفضة جداًّ

 .6.3الدق أداة الدراسة:
ُ
َّ
التأكد من صدق أداة الدراسة يعد من الخطوات الهامة في كل مقياس يصمم ،وعلى ذلك اعتمدت الباحثة على طريقتين للتأكد من صدق أداة
الدراسة ،هما:
• الصدق الظاهري (الدق املحكمين):
ُ ّ
ُ
حكمين املتمثلين في عدد من املختصين والخبراء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
عرضت االستبانة بصورتها األولية على مجموعة من امل ِّ
السعودية والعربية ،وكذلك العاملين في املؤسسات الحكومية ويحملون درجة الدكتوراه ،وبلغ عددهم ( )9محكمين (ملحق أ)؛ حيث طلبت الباحثة منهم
االطالع على األداة إلبداء املالحظات واآلراء عن مدى مالءمة هذه العبارات ومناسبتها ملوضوع الدراسة ،وارتباطها باملحور الذي تنتمي إليه ،وسالمة
ا
مناسبا من حذف ،أو إضافة ،أو إعادة صياغة وغيره .وفي ضوء
صياغتها اللغوية ،ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت ألجله ،وكذلك اقتراح ما يرونه
التغذية الراجعة التي تم الحصول عليها من السادة املحكمين ،تم اعتماد ما أجمع عليه من مالحظات وتعديالت على النحو التالي:
ا
 .1تم إعادة صياغة بعض فقرات االستبانة بصياغة لغوية معدلة طبقا لالقتراحات.
 .2تم حذف بعض العبارات وإعادة صياغة األخرى وتنسيقها في عبارة واحدة تناسب موضوع الدراسة لتجنب التكرار.
 .3نقل بعض الفقرات إلى املحاور املناسبة لها.
 .4تغيير صياغة سلم ليكرت الخماس ي إلى الصياغة النهائية التي تم اعتمادها بما يتناسب مع موضوع الدراسة؛ حيث أنها تتطلب رأي شخص ي
 .5للمستجيب تجاه موضوع معين.
ا
وانطالقا من تلك اإلجراءات فقد تم التوصل إلى ( )33فقرة تندرج تحت أربع محاور أساسية وهي :تنمية املهارات املعرفية -تنمية املهارات األدائية-
تنمية املهارات االجتماعية -تنمية املهارات التقنية.
• الدق االتساق الداخلي:
قامت الباحثة بالتأكد من صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامل االرتباط (بيرسون) بين درجة كل عبارة من عبارات محاور الدراسة
والدرجة الكلية لها .حيث قامت الباحثة بتطبيق االستبانة على عينة استطالعية بلغت قوامها ( )30مفردة مكونة من ( )10وكيالت و( )20معلمة ،وبعد
التطبيق قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه كما هو موضح في الجداول التالية:
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جدول ( :)4معامالت ارتباط االتساق الداخلي بين الفقرة والدرجة الكلية ومعامل الثبات ملحورتنمية املهارات املعرفية
العبارة

م

معامل االرتباط (بيرسون)

1

تحث القائدة مواردها البشرية على توظيف منهج البحث العلمي في أداء األعمال املختلفة.

**0.60

2

تزود القائدة املوارد البشرية باملعارف املتجددة عن طبيعة أعمالهن ،وأساليب أدائها بشكل أفضل.

**0.83

3

تشوجع القائودة مواردهووا البشورية علوى اسووتخدام آليوات حديثوة فووي التفكيور املونظم موون خوالل حلقوات البحووث ،وورش
العمل ،والعصف الذهني.
تسمح القائدة ملواردها البشرية بتبادل املعارف والخبرات.

**0.82
*0.42

5

تقوم القائدة بإثراء معلومات مواردها البشرية من خالل تزويدهن باملصادر العلمية املختلفة.

**0.83

4

 6تشجع القائدة روح اإلبداع واالبتكار في أساليب العمل لدى مواردها البشرية.
ًّ
إحصائيا عند مستوى ()0.01
** مستوى االرتباط دال
ًّ
إحصائيا عند مستوى ()0.05
* مستوى االرتباط دال

**0.58

ًّ
إحصائيا عند مستوى
يتبين من الجدول أعاله أن جميع معامالت االرتباط بين العبارات املكونة للمحور وبين املجموع الكلي للمحور نفسه دالة
( ،)0.05( )0.01وبقيم موجبة؛ حيث تراوحت بين (ر= )0.83و(ر= ،)0.42مما يعني وجود درجة عالية من االتساق الداخلي وارتباط العبارات باملحور
الذي تنتمي إليه ،وهذا يدل على درجة الصدق البنائي العالية ملقياس محور تنمية املهارات املعرفية.
جدول ( :)5معامالت ارتباط االتساق الداخلي بين الفقرة والدرجة الكلية ومعامل الثبات ملحورتنمية املهارات األدائية
العبارة

م

معامل االرتباط (بيرسون)

1

توزع القائدة املهام على مواردها البشرية وفق املؤهل ،والتخصص العلمي ،والخبرات املعرفية ،والقدرات املهارية.
توفر القائدة ا
ًّ
إيجابيا يساعد على إثارة الدافعية ،ورفع مستويات األداء.
مناخا

**0.82

3

تخطط القائدة لبرامج التطوير املنهي ملواردها البشرية في املدرسة باالستناد إلى معطيات التقويم الدوري.

**0.86

4

تتخذ القائدة قرارات متوازنة بإشراك املشرفات والوكيالت في عملية التخطيط لتنمية مواردها البشرية.

**0.58

5

تتابع القائدة أداء مواردها البشرية لرصد جوانب القوة لتعزيزها ،وجوانب الضعف للتغلب عليها.

**0.82

6

تشجع القائدة مواردها البشرية على التقييم الذاتي للداء ،بما فيها عمليات التغذية الراجعة الداعمة للتحسين منه.

**0.92

7

تحدد القائدة االحتياجات التدريبية ملواردها البشرية بأساليب علمية دقيقة وفق متطلبات رؤية اململكة .2030

**0.85

8

تستعين القائدة بخبراء مختصين في املجال التربوي واإلداري لتنمية مواردها البشرية ،وتحقيق الشراكة املجتمعية.

**0.79

9

تتواصل القائدة مع الجهات املعنية في إدارة التعليم لالستفادة من أشكال ونظم التدريب والتطوير املحلي والدولي.

**0.78

10

تعزز القائدة مهارات تحمل املسئولية ،واتخاذ القرار ،وحل املشكالت لدى مواردها البشرية في املدرسة.

**0.86

11

تفوض القائدة بعض الصالحيات ملواردها البشرية إلنجاز العمل.

**0.51

12

تتيح القائدة فرصة املشاركة الحقيقية ملواردها البشرية في تحديد األطر العامة للخطط التنموية داخل املدرسة.

**0.71

13

تهتم القائدة بتنمية املهارات القيادية لدى مواردها البشرية.

**0.87

14

تحرص القائدة على عقد ورش عمل لتنمية مهارات مواردها البشرية في التخطيط والتقويم.

**0.78

2

*0.42

ًّ
إحصائيا عند مستوى ()0.01
** مستوى االرتباط دال
ًّ
إحصائيا عند مستوى ()0.05
* مستوى االرتباط دال

ًّ
إحصائيا عند مستوى
يتبين من الجدول أعاله أن جميع معامالت االرتباط بين العبارات املكونة للمحور وبين املجموع الكلي للمحور نفسه دالة
( ،)0.05( )0.01وبقيم موجبة؛ حيث تراوحت بين (ر= )0.92و(ر= ،)0.42مما يعني وجود درجة عالية من االتساق الداخلي وارتباط العبارات باملحور
الذي تنتمي إليه ،وهذا يدل على درجة الصدق البنائي العالية لعبارات مقياس محور تنمية املهارات األدائية.
جدول ( :)6معامالت ارتباط االتساق الداخلي بين الفقرة والدرجة الكلية ومعامل الثبات ملحورتنمية املهارات االجتماعية
العبارة

م

معامل االرتباط (بيرسون)

1

تعزز القائدة بناء عالقات داعمة وإيجابية بين جميع مواردها البشرية في املدرسة.

**0.84

2

تحرص القائدة على التفاعل االجتماعي مع مواردها البشرية من خالل (الثقة ،وااللتزام املتبادل ،واالتصال الفعال).

**0.86

3

تعزز القائدة اإلحساس بالذات وإعالء قيمة العنصر البشري داخل املجتمع املدرس ي.

**0.86

4

ا
برنامجا للزيارات التبادلية للخبرات بين مواردها البشرية لزيادة الروابط االجتماعية.
ترتب القائدة

**0.84

5

تدفع القائدة مواردها البشرية لبناء فريق عمل للتعلم واملشاركة في التخطيط االستراتيجي للمدرسة.

**0.84

6

تعتمد القائدة مبدأ املنظمات التعليمية التشاركية في وضع خطط تنمية املوارد البشرية في املدرسة.

**0.86

7

توظف القائدة النظام التشاوري في العمل.

**0.80

ًّ
إحصائيا عند مستوى ()0.01
** مستوى االرتباط دال
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ًّ
إحصائيا عند مستوى
يتبين من الجدول أعاله أن جميع معامالت االرتباط بين العبارات املكونة للمحور وبين املجموع الكلي للمحور نفسه دالة
( ،)0.01وبقيم موجبة؛ حيث تراوحت بين (ر= )0.86و(ر= ،)0.80مما يعني وجود درجة عالية من االتساق الداخلي وارتباط العبارات باملحور الذي تنتمي
إليه ،وهذا يدل على درجة الصدق البنائي العالية ملقياس محور تنمية املهارات االجتماعية.
جدول ( :)7معامالت ارتباط االتساق الداخلي بين الفقرة والدرجة الكلية ومعامل الثبات ملحورتنمية املهارات التقنية
العبارة

م

معامل االرتباط (بيرسون)

1

تحرص القائدة على تهيئة بيئة تقنية حديثة من خالل رؤية مستقبلية تعزز رؤية  2030والتحول الوطني.

**0.88

2

توجه القائدة مواردها البشرية إلى التعلم والتدريب االحترافي في املجال الرقمي.

**0.87

3

تحث القائدة مواردها البشرية على توظيف األدوات والبرامج والتقنية الحديثة في أداء األعمال املختلفة.

**0.77

4

تشجع القائدة مواردها البشرية على االستفادة من املواقع واملصادر الرقمية في التعلم والتطوير الذاتي.

**0.90

5

تستثمر القائدة أنظمة التعلم والتقنية الحديثة في استمرارية التنمية والتطوير.

**0.91

6
تشجع القائدة مواردها البشرية على التقنية الحديثة في التعامالت واالجتماعات الرسمية.
ًّ
إحصائيا عند مستوى ()0.01
** مستوى االرتباط دال

**0.89

ًّ
إحصائيا عند مستوى
يتبين من الجدول أعاله أن جميع معامالت االرتباط بين العبارات املكونة للمحور وبين املجموع الكلي للمحور نفسه دالة
( ،)0.01وبقيم موجبة؛ حيث تراوحت بين (ر= )0.91و(ر= ،)0.77مما يعني وجود درجة عالية من االتساق الداخلي وارتباط العبارات باملحور الذي تنتمي
إليه ،وهذا يدل على درجة الصدق البنائي العالية ملقياس محور تنمية املهارات التقنية.
 .7.3ثبات أداة الدراسة:
تم التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ) ،)Cronbach's Alpha Coefficientويوضح الجدول التالي معامالت الثبات
الناتجة باستخدام هذه املعادلة ،والجدول التالي يوضح ذلك:
ً
جدول ( :)8معامالت ثبات ألفا كرونباخ طبقا ملحاوراالستبانة
املحور
تنمية املهارات املعرفية
تنمية املهارات األدائية
تنمية املهارات االجتماعية
تنمية املهارات التقنية
الثبات الكلي للمقياس

معامل ألفا كرونباخ
0.88
0.95
0.95
0.96
0.97

من خالل نتائج الجدول أعاله ،تبين أن قيم معامل ألفا كرونباخ ملحاور الدراسة مرتفعة؛ حيث تراوحت بين معامل ثبات ( ،)0.96=αومعامل ثبات
( ،)0.88=αوبلغ الثبات الكلي لالستبانة ( ،)0.97=αوتعد هذه القيم مرتفعة ومطمئنة ًّ
جدا ملدى ثبات أداة الدراسة.
 .8.3األساليب اإلحصائية:
ُ
بناء على طبيعة الدراسة الحالية ،وأهدافها ،حللت البيانات باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ،(SPSSواستخراج النتائج
ا
وفقا للساليب اإلحصائية التالية:
• معامل ارتباط بيرسون ) (Pearson Correlation Coefficientللتحقق من الصدق البنائي باستخدام أسلوب االتساق الداخلي ملحاور الدراسة.
• معامل ألفا كرونباخ ) )Cronbach's Alpha Coefficientلتقدير ثبات عبارات االستبانة ككل.
• التحليل الوصفي ) (Descriptive Analysisوعن طريقه تم احتساب التكرارات والنسب املئوية للتعرف على خصائص األفراد من عينة البحث
ا
وفقا للبيانات األولية ،وكذلك املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لحساب متوسطات العبارات ،والدرجات الكلية والفرعية ملحاور
االستبانة ا
بناء على استجابات أفراد عينة الدراسة.
• اختبار ت لعينتين مستقلتين ) (Independent-Samples T Testملعرفة إن كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند درجة معنوية أقل ()0.05
بين اتجاهات مفردات العينة نحو محاور االستبانة ،تعود إلى متغير املسمى الوظيفي.
.4

نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها

لإلجابة عن الســؤال الـرئ س :مووا درجووة إسووهام قائوودات املرحلووة االبتدائيووة باملوودارس الحكوميووة بمدينووة جوودة فووي تنميووة مواردهووا البشوورية ،فووي ضوووء رؤيووة
اململكة  ،2030من وجهة نظر املعلمات والوكيالت؟
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تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل عبارة مرتبطة بمحورها واملحور بشكل عام؛ حيث كانت على النحو التالي:
 .1.4النتائج املتعلقة بالسؤال األول :ما درجة إسهام قائــدات املرحلــة االبتدائيــة باملــدارس الحكوميــة بمدينــة جــدة فــي تنميــة (املهــارات املعرفيــة) لــدى
مواردها البشرية ،في ضوء رؤية اململكة  ،2030من وجهة نظراملعلمات والوكيالت؟
تم استخدام التحليل الوصفي لإلجابة عن السؤال األول أعاله؛ حيث تم احتساب التكرارات ،والنسب املئوية ،واملتوسط الحسابي ،واالنحراف
املعياري ،والوزن النسبي ،ودرجة املوافقة ،والرتب ،كما هو موضح بالجدول التالي:
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والترت ب الستجابات أفراد العينة لعبارات املحوراألول "تنمية املهارات املعرفية" مرتبة تناز ًّليا حسب متوسطات
املو افقة
املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الوزن
النسبي

درجة
املو افقة

الرتب

رقم
العبارة
4

تسمح القائدة ملواردها البشرية بتبادل املعارف والخبرات.

4.22

0.81

%84.4

6

تشجع القائدة روح اإلبداع واالبتكار في أساليب العمل لدى مواردها البشرية.
تشجع القائدة مواردها البشرية على استخدام آليات حديثة في التفكير املنظم
من خالل حلقات البحث ،وورش العمل ،والعصف الذهني.
تزود القائدة املوارد البشرية باملعارف املتجددة عن طبيعة أعمالهن ،وأساليب
أدائها بشكل أفضل.
تقوم القائدة بإثراء معلومات مواردها البشرية من خالل تزويدهن باملصادر
العلمية املختلفة.
تحث القائدة مواردها البشرية على توظيف منهج البحث العلمي في أداء األعمال
املختلفة.
املحور األول ككل

4.18

0.84

%83.6

4.01

0.95

%80.2

مرتفعة
ًّ
جدا
مرتفعة
مرتفعة

1

3

3.95

1.00

%79

مرتفعة

4

3.78

1.06

%75.6

مرتفعة

5

3.73

1.06

%74.6

مرتفعة

6

3.98

0.80

%77.8

مرتفعة

3

2

5

1

الفقرات

2

انحصارا ا
ا
كبيرا في درجة موافقة (مرتفعة) ،حيث بلغت الدرجة الكلية ملتوسط املحور (،)3.98
ويتضح من الجدول أعاله أن عبارات املحور انحصرت
وبانحراف معياري قدره ( ،)0.80وبوزن نسبي بلغ ()%77.8؛ حيث كانت درجة املتوسط في املدى املتوسط ( .)4.19-3.40أما عبارة رقم ( ،)4ونصها:
"تسمح القائدة ملواردها البشرية بتبادل املعارف واملهارات" ،فقد حازت أعلى متوسط قدره ( ،)4.22وبانحراف معياري قدره ( ،)0.81ووزن نسبي قدره
( ،)%84.4وبدرجة موافقة (مرتفعة ا
جدا) ،وتفسر الباحثة ذلك بأنه قد يعود إلى إدراك معظم قائدات املدارس ألهمية تشارك املعرفة ،بما فيها من
تبادل للفكار اإلبداعية والخبرات والتجارب املختلفة ،ومن ثم تحقيق الجودة في العمل .وبذلك تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة حسونة
( ،)2018التي توصلت إلى موافقة عينة الدراسة على دور مديري املدارس في تقديم املساندة ،وتشجيع املعلمين على تبادل الخبرات ،والعمل بروح الفريق،
وكذلك تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الزهراني ( ،)2018التي توصلت إلى أهمية التشارك املعرفي ،واستخدام أسلوب التفكير الجماعي
والحوار بما يطور األداء.
بينما حازت العبارة رقم ( ،)1ونصها" :تحث القائدة مواردها البشرية على توظيف منهج البحث العلمي في أداء األعمال املختلفة" أقل متوسط قدره
( ،)3.73وبانحراف معياري قدره ( ،)1.06ووزن نسبي قدره ( ،)%74.6وبدرجة موافقة (مرتفعة) ،لعل السبب في ذلك قد يكون على الرغم من توجه
غالبية القائدات إلى الطرق املنهجية املنظمة في العمل ،إال أن هناك بعض من القائدات الالتي يتمسكن بالطرق التقليدية الروتينية في إنجاز العمل.
 .2.4النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني :ما درجة إسهام قائــدات املرحلــة االبتدائيــة باملــدارس الحكوميــة بمدينــة جــدة فــي تنميــة (املهــارات األدائيــة) لــدى
مواردها البشرية ،في ضوء رؤية اململكة  ،2030من وجهة نظراملعلمات والوكيالت؟
تم استخدام التحليل الوصفي لإلجابة عن السؤال األول أعاله؛ حيث تم احتساب التكرارات ،والنسب املئوية ،واملتوسط الحسابي ،واالنحراف
املعياري ،والوزن النسبي ،ودرجة املوافقة ،والرتب ،كما هو موضح بالجدول التالي:
جدول ( :)10املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والترت ب الستجابات أفراد العينة لعبارات املحورالثاني "تنمية املهارات األدائية" مرتبة تنا ز ًّليا حسب متوسطات
املو افقة
الفقرات

رقم
العبارة
11

تفوض القائدة بعض الصالحيات ملواردها البشرية إلنجاز العمل.
تعزز القائدة مهارات تحمل املسئولية ،واتخاذ القرار ،وحل املشكالت لدى
مواردها البشرية في املدرسة.

2

ا
ًّ
إيجابيا يساعد على إثارة الدافعية ،ورفع مستويات األداء.
توفر القائدة مناخا

10

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الوزن
النسبي

درجة
املو افقة

الرتب

3.98

0.88

%79.6

3.97

0.89

%79.4

مرتفعة
مرتفعة

1
2

3.97

0.89

%79.4

مرتفعة

3
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5

6

1

13
12

14

3

4

تتابع القائدة أداء مواردها البشرية لرصد جوانب القوة لتعزيزها ،وجوانب
الضعف للتغلب عليها.
تشجع القائدة مواردها البشرية على التقييم الذاتي للداء ،بما فيها عمليات
التغذية الراجعة الداعمة للتحسين منه.
توزع القائدة املهام على مواردها البشرية وفق املؤهل ،والتخصص العلمي،
والخبرات املعرفية ،والقدرات املهارية.
تهتم القائدة بتنمية املهارات القيادية لدى مواردها البشرية.
تتيح القائدة فرصة املشاركة الحقيقية ملواردها البشرية في تحديد األطر العامة
للخطط التنموية داخل املدرسة.
تحرص القائدة على عقد ورش عمل لتنمية مهارات مواردها البشرية في التخطيط
والتقويم.
تخطط القائدة لبرامج التطوير املنهي ملواردها البشرية في املدرسة باالستناد إلى
معطيات التقويم الدوري.
تتخذ القائدة قرارات متوازنة بإشراك املشرفات والوكيالت في عملية التخطيط
لتنمية مواردها البشرية.
املحور الثاني ككل

عرب & فالتة

3.96

0.88

%79.2

مرتفعة

4

3.93

0.91

%78.6

مرتفعة

5

3.92

0.90

%78.4

مرتفعة

6

3.91

0.94

%78.2

مرتفعة

7

3.89

0.94

%77.8

مرتفعة

8

3.89

0.99

%77.7

مرتفعة

9

3.87

0.96

%77.4

مرتفعة

10

3.86

0.98

%77.2

مرتفعة

11

3.88

0.80

77.56

مرتفعة

انحصارا ًّ
ا
كليا في درجة موافقة (مرتفعة)؛ حيث بلغت الدرجة الكلية ملتوسط املحور (،)3.88
ويتضح من الجدول أعاله أن عبارات املحور انحصرت
وبانحراف معياري قدره ( ،)0.80وبوزن نسبي بلغ ( ،)%77.56حيث كانت درجة املتوسط في املدى املتوسط ( ،)4.19-3.40وحققت العبارة رقم (،)11
ونصها" :تفوض القائدة بعض الصالحيات ملواردها البشرية إلنجاز العمل" أعلى متوسط ،وقدره ( ،)3.98وبانحراف معياري قدره ( ،)0.88ووزن نسبي
قدره ( ،)%79.6وبدرجة موافقة (مرتفعة) .وترجع الباحثة ذلك إلى إنه قد يكون نتيجة وعي معظم قائدات املدارس بتوجه رؤية اململكة  2030للمرونة
ًّ
والبعد عن املركزية ،ومن ثم فإن تفويض الصالحيات من املهارات الالزمة للقيادة الناجحة ،وإن لها ا
حيويا في تحفيز مواردها البشرية على رفع
دورا
مستوى أداء العمل ،وإنجازه بطريقة إبداعية .وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة جولي ()Jolley, 2016؛ حيث توصلت إلى وجود عالقة
إيجابية بين سلوكيات القيادة التحويلية في املرحلة االبتدائية وبين اإلبداعية والرؤية والخبرة والتطور املنهي للمعلمين ،وكذلك األثر الكبير لتلك
السلوكيات على الفاعلية الذاتية للمعلمين .في حين اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة إقبال ( ،)Iqbal, 2012التي توصلت إلى ضعف دور
ومهارات القيادات التربوية ملديري املدارس نتيجة عدم تلقيهم أي توجيه أو تدريب أثناء الخدمة .ا
وأيضا اختلفت الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الخيري
( ،)2018التي توصلت إلى ضعف االهتمام بتخطيط املسار الوظيفي لتنمية املهارات اإلبداعية والقيادية للعاملين ،والتركيز على إنجاز األعمال بالطريقة
التقليدية والروتينية.
بينما حازت العبارة رقم ( ،)8ونصها" :تستعين القائدة بخبراء مختصين في املجال التربوي واإلداري لتنمية مواردها البشرية ،وتحقيق الشراكة
املجتمعية" أقل متوسط ،وقدره ( ،)3.61وبانحراف معياري قدره ( ،)1.14ووزن نسبي قدره ( ،)%72.2وبدرجة موافقة (مرتفعة) .لعل السبب في ذلك قد
يكون على الرغم من حرص معظم قائدات املدارس على االستفادة من البرامج واألنشطة واملبادرات التي تقوم بها الجهات املعنية في وزارة التعليم ،وبل
حرص األغلبية منهن على تفعيل الشراكة املجتمعية بمبادرات وجهود ذاتية ،كاملواءمة مع مدارس وجهات أخرى حكومية وغير حكومية ،لالستفادة من
ا
خبراتهم ومهاراتهم في املجاالت املختلفة ،إال أن هناك خلال في فهم الشراكة املجتمعية بمفهومها الشامل لدى البعض من القائدات ،ولعل من أسباب
ذلك توجه بعضهن إلى االكتفاء بتفعيلها في حدود ما تقدمه وزارة التعليم ،والكفاءات املتاحة داخل املدرسة .وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة
الغامدي ( ،)2013التي توصلت إلى أن التدريب له أثر قوي على درجة أداء املديرين في رفع الكفاءة البشرية ومستواها داخل املدرسة .وكذلك تتفق مع
نتائج دراسة املباركي ( ،)2019التي توصلت إلى الدور الفعال لقائدات املدارس في ترسيخ ثقافة التنمية املهنية للمعلمات .هذا في حين اختلفت نتائج
الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كرتات ( ،)2019التي توصلت إلى التقصير واإلهمال في وضع برامج تأهيلية وتدريبية فعالة ومستمرة في الجامعة.
 .3.4النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث :ما درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية (املهارات االجتماعية)
لدى مواردها البشرية ،في ضوء رؤية اململكة  ،2030من وجهة نظراملعلمات والوكيالت؟
تم استخدام التحليل الوصفي لإلجابة عن السؤال األول أعاله؛ حيث تم احتساب التكرارات ،والنسب املئوية ،واملتوسط الحسابي ،واالنحراف
املعياري ،والوزن النسبي ،ودرجة املوافقة ،والرتب ،كما هو موضح بالجدول التالي:
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عرب & فالتة

درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية مواردها البشرية....

جدول ( :)11املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والترت ب الستجابات أفراد العينة لعبارات املحورالثالث "تنمية املهارات االجتماعية" مرتبة تناز ًّليا حسب متوسطات
املو افقة
رقم
لعبارة
2

1
3

7
4

5

6

الفقرات

تحرص القائدة على التفاعل االجتماعي مع مواردها البشرية من خالل (الثقة،
وااللتزام املتبادل ،واالتصال الفعال).
تعزز القائدة بناء عالقات داعمة وإيجابية بين جميع مواردها البشرية في املدرسة.
تعزز القائدة اإلحساس بالذات وإعالء قيمة العنصر البشري داخل املجتمع
املدرس ي.
توظف القائدة النظام التشاوري في العمل.
ا
برنامجا للزيارات التبادلية للخبرات بين مواردها البشرية لزيادة
ترتب القائدة
الروابط االجتماعية.
تدفع القائدة مواردها البشرية لبناء فريق عمل للتعلم واملشاركة في التخطيط
االستراتيجي للمدرسة.
تعتمد القائدة مبدأ املنظمات التعليمية التشاركية في وضع خطط تنمية املوارد
البشرية في املدرسة.
املحور الثالث ككل

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الوزن
النسبي

درجة
املو افقة

الرتب

4.14

0.86

%82.8

مرتفعة

1

4.08

0.89

%81.6

مرتفعة

2

4.07

0.89

%81.4

مرتفعة

3

3.91

0.96

%78.2

مرتفعة

4

3.91

0.97

%78.2

مرتفعة

5

3.89

1.01

%77.8

مرتفعة

6

3.78

1.00

%75.6

مرتفعة

7

3.97

0.81

%79.4

مرتفعة

انحصارا ًّ
ا
كليا في درجة موافقة (مرتفعة) ،حيث بلغت الدرجة الكلية ملتوسط املحور (،)3.97
ويتضح من الجدول أعاله أن عبارات املحور انحصرت
وانحراف معياري قدره ( ،)0.80وبوزن نسبي بلغ ()%79.4؛ حيث كانت درجة املتوسط في املدى املتوسط ( ،)4.19-3.40وحققت العبارة رقم (،)2
ونصها" :تحرص القائدة على التفاعل االجتماعي مع مواردها البشرية من خالل (الثقة ،وااللتزام املتبادل ،واالتصال الفعال)" أعلى متوسط ،وقدره
( ،)4.14وبانحراف معياري قدره ( ،)0.86ووزن نسبي قدره ( .)%82.8وترجع الباحثة ذلك إلى إنه قد يكون لحرص معظم قائدات املدارس على الشفافية
واملصداقية في التعامل مع مواردها البشرية بإحداث التوازن بين البعد اإلنساني والبعد العملي .واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة موثوني
( ،)Muthoni, 2015التي توصلت إلى عدد من االقتراحات من ِّقبل املديرين واملعلمين لتحسين كفاءة املوارد البشرية ،ومنها التواصل الفعال بعقد
حوارات أسبوعية مع العاملين لتشجيع العالقات اإلنسانية.
بينما حققت العبارة رقم ( ،)6ونصها" :تعتمد القائدة مبدأ املنظمات التعليمية التشاركية في وضع خطط تنمية املوارد البشرية في املدرسة" أقل
متوسط ،وقدره ( ،)3.78وبانحراف معياري قدره ( ،)1.00ووزن نسبي قدره ( ،)%75.6وبدرجة موافقة (مرتفعة) .وتفسر الباحثة سبب ذلك بأنه قد
يكون نتيجة تبني معظم قائدات املدارس ملبدأ املنظمة املتعلمة لتحقيق التميز املؤسس ي للمدرسة ،بما يعزز كفاءة املوارد البشرية في ظل التطورات التي
ْ
تشهدها اململكة ،إال أن بعضهن قد َي ِّمل َن إلى االستقاللية والذاتية في وضع خطط التنمية دون إشراك املوارد البشرية في صنع القرار .وتتفق نتائج
ٌ
مسئولية مشتركة بين املعلمين ومديري
الدراسة الحالية مع نتائج إدريس وآخرين ( ،)Idrus et al., 2017التي توصلت إلى أن إدارة املوارد البشرية هي
ا
َّ
املدارس ،وقلة استقاللية مديري املدارس الوطنية في صنع القرار مقارنة بمديري املدارس الخاصة .كذلك اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة
ميتارو ( ،)Mitaru,2015التي توصلت إلى عدد من االستراتيجيات التي تم اعتمادها من قبل مديري املدارس ّ
للحد من الصعوبات املتعلقة باملوارد
ِّ
ِّ
البشرية؛ منها :االجتماعات التشاورية املنتظمة بين املديرين ومنسوبي املدرسة.
 .4.4النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع :ما درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملـدارس الحكوميــة بمدينــة جــدة فــي تنميــة (املهــارات التقنيــة) لــدى
مواردها البشرية ،في ضوء رؤية اململكة  ،2030من وجهة نظراملعلمات والوكيالت؟
تم استخدام التحليل الوصفي لإلجابة عن السؤال أعاله؛ حيث تم احتساب التكرارات ،والنسب املئوية ،واملتوسط الحسابي ،واالنحراف املعياري،
والوزن النسبي ،ودرجة املوافقة ،والرتب ،كما هو موضح بالجدول التالي:
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درجة إسهام قائدات املرحلة االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية مواردها البشرية....

جدول( :)12املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والترت ب الستجابات أفراد العينة لعبارات املحورالثالث "تنمية املهارات التقنية" مرتبة تناز ًّليا حسب متوسطات
املو افقة
رقم
العبارة
3

1

6

2
5
4

الفقرات

تحث القائدة مواردها البشرية على توظيف األدوات والبرامج والتقنية الحديثة
في أداء األعمال املختلفة.
تحرص القائدة على تهيئة بيئة تقنية حديثة من خالل رؤية مستقبلية تعزز رؤية
 2030والتحول الوطني.
تشجع القائدة مواردها البشرية على التقنية الحديثة في التعامالت واالجتماعات
الرسمية.
توجه القائدة مواردها البشرية إلى التعلم والتدريب االحترافي في املجال الرقمي.
تستثمر القائدة أنظمة التعلم والتقنية الحديثة في استمرارية التنمية والتطوير.
تشجع القائدة مواردها البشرية على االستفادة من املواقع واملصادر الرقمية في
التعلم والتطوير الذاتي.
املحور الرابع ككل

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الوزن
النسبي

درجة
املو افقة

الرتب

4.09

0.84

%81.7

مرتفعة

1

4.04

0.88

%80.8

مرتفعة

2

4.02

0.96

%80.4

مرتفعة

3

4.01

0.92

%80.2

مرتفعة

4

3.98

0.91

%79.6

مرتفعة

5

3.97

0.93

%79.4

مرتفعة

6

4.02

0.80

%80.4

مرتفعة

انحصارا ًّ
ا
كليا في درجة موافقة (مرتفعة) ،حيث بلغت الدرجة الكلية ملتوسط املحور (،)4.02
ويتضح من الجدول أعاله أن عبارات املحور انحصرت
وانحراف معياري قدره ( ،)0.80وبوزن نسبي بلغ ( ،)%80.4حيث كانت درجة املتوسط في املدى املتوسط ( ،)4.19-3.40وحققت العبارة رقم (،)3
ونصها" :تحث القائدة مواردها البشرية على توظيف األدوات والبرامج والتقنية الحديثة في أداء األعمال املختلفة" أعلى متوسط ،وقدره (،)4.09
وبانحراف معياري قدره ( ،)0.84ووزن نسبي قدره ( ،)%81.7وبدرجة موافقة (مرتفعة) .وتفسر الباحثة هذا التوجه من ِّقبل معظم القائدات التربويات
ًّ
أنه قد يكون نتيجة لضرورة دمج التقنية واستخداماتها في أداء األعمال بصفة عامة؛ بحيث تصبح ا
أساسيا من مهام مواردها البشرية ملواكبة
جزءا
التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي للتعليم ،وقد شهدنا هذا التحول في مبادرة (بوابة املستقبل)  -وهو برنامج إدارة التعلم الرقمي -التي انطلقت في
العام الدراس ي 1439-1438ه في عدد من مدارس اململكة ،وبدأت في التوسع لتشمل معظم مدارس اململكة؛ لدعم الرؤية املستقبلية والتحول الوطني.
ّ
"تشجع القائدة مواردها البشرية على االستفادة من املواقع واملصادر الرقمية في التعلم والتطوير الذاتي" أقل
بينما حققت العبارة رقم ( ،)4ونصها:
ِّ
متوسط ،وقدره ( ،)3.97وبانحراف معياري قدره ( ،)0.93ووزن نسبي قدره ( ،)%79.4وبدرجة موافقة (مرتفعة) .لعل السبب في ذلك قد يكون على
الرغم من وعي معظم قائدات املدارس للحاجة املاسة إلى استثمار التكنولوجيا الحديثة واالستفادة منها في تحقيق االستمرارية في التنمية ،ومواكبة كل
ما هو حديث في امليدان ،إال انه قد يظن البعض من القائدات ان التنمية املهنية الذاتية مطلب أساس ي لكل فرد حريص على مواكبة التطورات الحديثة،
بالتالي ليس هناك حاجة ماسة إلى توجيه وتشجيع املوارد البشرية من قبل قائدة املدرسة فيما يخص ذلك.
 .5.4النتائج املتعلقة بالسؤال الخامس :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ،بين اتجاهات مفردات العينة ،في درجة إسهام قائدات املرحلة
االبتدائية باملدارس الحكومية بمدينة جدة في تنمية مواردها البشرية ،في ضوء رؤية اململكة  2030تعزى ملتغير (املسمى الوظيفي)؟
تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين ) (Independent-Samples T Testلتحديد إن كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات
مفردات العينة نحو متوسطات محاور االستبانة ا
تبعا ملتغير املسمى الوظيفي ،كما هو موضح بالجدول التالي:
جدول ( :)13نتائج اختبار"ت" لعينتين مستقلتين ) (Independent-Samples T Testلتحديد إن كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات مفردات العينة نحو
متوسطات محاوراالستبانة ً
تبعا ملتغير املسمى الوظيفي
املحور
تنمية املهارات املعرفية
تنمية املهارات األدائية
تنمية املهارات االجتماعية
تنمية املهارات التقنية

املسمى الوظيفي
معلمة

املتوسط

االنحراف املعياري

قيمة ت

الدرجة املعنوية

3.95

0.79

1.56-

0.11

وكيلة

4.14

0.87

معلمة
وكيلة
معلمة
وكيلة
معلمة
وكيلة

3.86

0.79

1.12-

0.26

4.00

0.86

3.95

0.80

4.12

0.83

4.00

0.79

4.12

0.85

1.440.99-

0.15

0.32

** دالة عند مستوى ()0.05
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يظه وور الج وودول أع وواله أن القيم ووة التائي ووة لجمي ووع املح وواور األربع ووة ،واملتوس ووط الكل ووي للمح وواور غي وور دال ووة إحص و ًّ
وائيا ،حي ووث بلغ ووت درج ووة املعنوي ووة أعل ووى م وون
()0.05؛ لووذلك نسووتنتج أن وجهووة نظوور الوووكيالت واملعلمووات فووي درجووة إسووهام قائوودات املرحلووة االبتدائيووة باملوودارس الحكوميووة بمدينووة جوودة فووي تنميووة مواردهووا
البشرية في ضوء رؤيووة اململكووة  2030ال تختلووف ،وجميعهووا فووي درجووة موافقووة (مرتفعووة) .واتفقووت نتووائج هووذه الدراسووة مووع نتووائج دراسووة مطريووة ( ،)2016التووي
توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفوراد عينووة الدراسووة نحووو دور تخطوويط وتنميووة املوووارد البشورية فووي تحسووين جووودة الخوودمات
التعليمي ووة ف ووي مؤسس ووة التعل وويم التقن ووي تع ووزى ملتغي وور "املس وومى ال وووظيفي" .وك ووذلك اتفق ووت م ووع نت ووائج دراس ووة ش وراحيلي ( ،)2020الت ووي توص وولت إل ووى ع وودم وج ووود
فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة حول دور القيادة في تحسين نواتج التعلم تعزى ملتغير "املسمى الوظيفي" .كما اختلفووت نتووائج هووذه
الدراسة مع نتائج دراسووة الغاموودي ( ،)2013التووي توصوولت إلووى وجووود فووروق ذات داللووة إحصووائية بووين جووودة أداء القيووادة التربويووة وتنميووة املوووارد البشوورية فووي
املدارس تعزى ملتغير "الوظيفة".
 .5.5ملخص نتائج محاورالدراسة:
تم استخدام التحليل الوصفي للتعرف على استجابات أفراد العينة للمحاور األربعة؛ حيث تم احتساب التكرارات ،والنسب املئوية ،واملتوسط
الحسابي ،واالنحراف املعياري ،والوزن النسبي ،ودرجة املوافقة ،والرتب ،كما هو موضح بالجدول التالي:
ُ
ساهمة في تنمية املوارد البشرية باملدرسة مرتبة حسب متوسطات املو افقة
جدول ( :)14استجابات أفراد الدراسة لجميع محاور املمارسات القيادية امل ِّ
املحور
تنمية املهارات
املعرفية
تنمية املهارات
األدائية
تنمية املهارات
االجتماعية
تنمية املهارات
التقنية
املتوسط الكلي
للمحاور

معلمة/
وكيلة
معلمة
وكيلة
الكلي
معلمة
وكيلة
الكلي
معلمة
وكيلة
الكلي
معلمة
وكيلة
الكلي
معلمة
وكيلة
الكلي

املتوسط

االنحراف
املعياري

الوزن
النسبي

3.95

0.79

%79.06

4.14

0.87

%82.87

3.98

0.80

%77.8

3.86

0.79

%77.20

4.00

0.86

%79.91

3.88

0.80

%77.56

3.95

0.80

%78.91

4.12

0.83

%82.40

3.97

0.80

%79.4

4.00

0.79

%80.00

4.12

0.85

%82.40

4.02

0.80

%80.4

3.94

0.74

%78.79

4.09

0.82

%81.90

3,96

0,75

%79.2

درجة
املو افقة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

الرتب
للمعلمة

الرتب
للوكيلة

الرتب للكلي
للمحاور

2
1
2
3
3
4
2
2
3
1
2
1

انحصارا ًّ
ا
كليا في درجة موافقة (مرتفعة) ،حيث بلغت الدرجة الكلية ملتوسط
نستخلص من الجداول أعاله أن متوسطات املحاور األربعة انحصرت
ا
ا
املحاور األربعة متوسطا قدره ( ،)3.96وانحرافا معيارًّيا قدره ( ،)0.75وبوزن نسبي بلغ ( ،)%79.2وبدرجة موافقة (مرتفعة)؛ حيث كانت درجة املتوسط
في املدى املتوسط ()4.19-3.40؛ وبالتالي اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة القزالن ( ،)2019التي توصلت إلى اتفاق أفراد عينة الدراسة
بدرجة (مرتفعة) حول إسهام القيادة التحويلية في تحقيق تنمية املوارد البشرية في ضوء رؤية ،2030وكذلك اتفقت مع نتائج دراسة السرواني (،)2021
التي توصلت إلى أن دور القيادة املدرسية يمتاز بدرجة (مرتفعة) تجاه التطوير املنهي للمعلمات .في حين اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة
مطرية ( ،)2016التي توصلت إلى توافر أبعاد تنمية املوارد البشرية بدرجة (متوسطة).
أما بالنسبة للمعلمات ،فقد انحصرت بشكل كلي في درجة موافقة (مرتفعة) ،حيث جاء في املرتبة األولى محور "تنمية املهارات التقنية" ،وجاء في
املرتبة الثانية كل من محور "تنمية املهارات املعرفية" ومحور "تنمية املهارات االجتماعية" ،وفي املرتبة األخيرة "تنمية املهارات األدائية" ،ولكن بفارق
ا
ا
ضئيل ا
ًّ
معياريا قدره ( ،)0.74وبوزن نسبي بلغ ()%78.79؛ حيث
جدا .كما بلغت الدرجة الكلية ملتوسط املحاور األربعة متوسطا قدره ( ،)3.94وانحرافا
كانت درجة املتوسط في املدى املرتفع (.)4.19-3.40
أما بالنسبة للوكيالت ،فقد انحصرت بشكل كلي في درجة موافقة (مرتفعة) ،حيث جاء في املرتبة األولى محور "تنمية املهارات املعرفية" ،وجاء في
املرتبة الثانية كل من محور "تنمية املهارات التقنية" ،ومحور "تنمية املهارات االجتماعية" ،وفي املرتبة األخيرة "تنمية املهارات األدائية" ،ولكن بفارق
ا
ا
ضئيل ا
ًّ
معياريا قدره ( ،)0.82وبوزن نسبي بلغ ()%81.90؛ حيث
جدا .كما بلغت الدرجة الكلية ملتوسط املحاور األربعة متوسطا قدره ( ،)4.09وانحرافا
كانت درجة املتوسط في املدى املرتفع (.)4.19-3.40
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ومما سبق يتضح أن الفروقات بين استجابات عينة الدراسة للمحاور األربعة غير ملحوظة وبسيطة ا
جدا ،ومن ثم ال تؤثر في النتيجة الكلية لدرجة
املوافقة نحو املحاور األربعة .وترجع الباحثة ذلك إلى إنه قد يكون نتيجة تقارب األفكار والخبرات والتجارب واملؤهالت لكل من املعلمات والوكيالت؛ األمر
الذي جعلهن متقاربات في وجهات النظر نحو محاور الدراسة.
وعلى ذلك يظهر الجدول أعاله في الترتيب الكلي أن محور "تنمية املهارات التقنية" جاء في املرتبة األولى ،وبذلك اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج
دراسة الحولي ( ،)2016التي توصلت إلى أن ترتيب مجاالت التنمية البشرية ملديري املدارس جاء في املرتبة األخيرة للمجال التقني ،بينما جاء في املرتبة
الرابعة محور "تنمية املهارات األدائية" .وتفسر الباحثة ذلك إلى ما استندت إليه في مشكلة الدراسة واستشعرته من خالل تشخيص واقع املمارسات
القيادية املتبعة في تنمية املوارد البشرية داخل املدرسة وفق آراء املعلمات واإلداريات .لعل السبب في ذلك وجود تقصير من ِّقبل بعض القائدات في نشر
وتنفيذ مفهوم التنمية بصورة فاعلة ومستدامة ،وهو ما انعكس في حصر البعض منهن ملفهوم التنمية املهنية بالجانب التدريبي فقط.
 .6.5تواليات الدراسة:
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،توص ي الباحثة بالتالي:
ً
أوال :تواليات موجهة للقيادات التربوية:
• استمرار دعم القيادات التربوية للتدريب والتعلم املستمر ملواردها البشرية ،واالستفادة من العلوم والتقنيات الحديثة في تنمية املهارات املختلفة،
من خالل املمارسات القيادية املساهمة في تحقيق ذلك (كما تم التطرق إليها في االستبانة).
• تعزيز وضع تنمية املهارات األدائية للموارد البشرية من ِّقبل القيادات املدرسية؛ من خالل عملية تقويم األداء الوظيفي الدوري للموارد البشرية،
ًّ
مستقبليا في الخطط التطويرية للداء.
وتحليل جوانب القوة والضعف لالستفادة منها
ا
ًّ
• ضرورة تجاوب قيادات املدرسة مع حاجات مواردها البشرية؛ بمنحهن دورا مهما في املشاركة باتخاذ القرار ،والتخطيط للبرامج التنموية،
والتشجيع على اإلبداع واالبتكار الدائم في العمل لتحقيق الجودة الشاملة.
ً
ثانيا :تواليات موجهة للجهات املعنية في وزارة التعليم والناع القرار:
ا
آلية حديثة ّ
تسهل على قيادات املدرسة التخطيط لتنمية مواردها البشرية في ضوء أسس ومبادئ علمية دقيقة
• اعتماد صناع القرار في التعليم
ِّ
ا
بدقة ،بعيدا عن العشوائية.
وواضحة ،بما يساهم في تحقيق الغاية من التنمية املهنية ٍ
• تركيز الجهات املسئولة في إدارة التعليم على مواكبة التطورات الحديثة والتحول الوطني؛ وذلك بتفعيل تكنولوجيا التعلم في التنمية والتطوير،
ا
بدال من تعلم التكنولوجيا من خالل توظيف أنظمة التعلم الرقمية ،ومنها (بوابة املستقبل) ،والبرامج التقنية الحديثة في تحقيق تنمية مستدامة،
واالستفادة منها في إنجاز األعمال بإبداعية لتحسين األداء واإلنتاجية.
 .7.5مقترحات الدراسة:
ا
ا
نظرا لقلة الدراسات التي تناولت مجال املوارد البشرية في التعليم العام باململكة ،وسعيا إلى إثراء امليدان التربوي بمثل هذه الدراسات ،تقترح الباحثة
القيام بدراسات في املواضيع التالية:
• إجراء دراسة بعنوان :درجة إسهام قيادات املدارس الحكومية في تنمية مواردها البشرية في ضوء رؤية اململكة  2030من وجهة نظر اإلداريات.
• إجراء دراسة بعنوان :درجة توافر ممارسات إدارة املوارد البشرية لدى قيادات املدارس الخاصة.
• إجراء دراسة بعنوان :الصعوبات التي تعيق التخطيط االستراتيجي في تنمية املوارد البشرية باملدارس وطرق عالجها.

املراجع:
ً
أوال :املراجع العربية:
 .1أحمد ،محمد سمير ( .)2009اإلدارة االستراتيجية وتنمية املوارد البشرية .دار املسيرة للنشر والتوزيع.
 .2اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ( .)1441/1440بيان إحصائي حسب التشكيالت املدرسية .الشئون التعليمية-بنات.
 .3البدري ،طارق ( .)2001األساليب القيادية واإلدارية في املؤسسات التعليمية .دار الفكر للطباعة والنشر.
 .4برنامج تنمية القدرات البشرية .)2016( .في برامج رؤية  ،2030اململكة العربية السعودية.https://vision2030.gov.sa/ar/programs/HCDP .
 .5التابعي ،محمد كامل ( .)2006التنمية البشرية املستدامة :املفهوم واملكونات .املركز الدولي للدراسات املستقبلية واالستراتيجية.
 .6توفيق ،عبد الرحمن ( .)2006تحديد االحتياجات التدريبية بين الهدر واالستثمار (ط .)2.مركز الخبرات املهنية لإلدارة.
 .7حسونة ،إلهام درويش أحمد ،وأبو دف ،محمود خليل صالح ( .)2018فعالية إدارة املوارد البشرية لدى مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات
غزة وعالقتها بمستوى أداء املعلمين (رسالة ماجستير غير منشورة) .الجامعة اإلسالمية.
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 .8الحسين ،سارة عبد هللا ( .)2017درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى قائدات مدارس املرحلة االبتدائية بمحافظة حوطة بن تميم (بحث
ماجستير غير منشور) .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
 .9الحولي ،علي عبد هللا ( .)2016االحتياجات التدريبية ملديري املدارس الحكومية في محافظات غزة في ضوء مجاالت تنمية املوارد البشرية (رسالة
ماجستير غير منشورة) .الجامعة اإلسالمية.
 .10خطة التنمية التاسعة ( .)1438الفصل الثاني والعشرون .تنمية املوارد البشرية .وزارة االقتصاد والتخطيط.
 .11الخيري ،عادل بن محمد ( .)2018تنمية املوارد البشرية ودورها في إعداد قيادات املستقبل من وجهة نظر العاملين بإمارة منطقة الباحة (أطروحة
ماجستير غير منشورة) .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
 .12درة ،عبد الباري إبراهيم ( .)2003تكنولوجيا األداء البشري في املنظمات ،األسس النظرية ودالالتها في البيئة العربية املعاصرة .املنظمة العربية
للتنمية اإلدارية.
 .13درويش ،زينب عواد مفلح ( .)2019درجة ممارسة قائدات املدارس الثانوية بمحافظة الخرج للقيادة التشاركية وعالقتها بفاعلية اتخاذ القرارات
من وجهة نظر املعلمات .مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية.341-310 :)5(27 :
 .14الرفاعي ،رجا هللا عطا هللا ( .)2013مستوى القيادة اإلبداعية لدى مديري مدارس التعليم العام في محافظة ينبع (رسالة ماجستير غير منشورة).
جامعة طيبة.
 .15الرويس ،عزيزة سعد .)2018( .مستقبل تنمية القدرات البشرية في ضوء رؤية  .2030صحيفة الرياض.http://www.alriyadh.com/1728208 .
 .16الزهراني ،نسرين علي عبد هللا ( .)2018درجة توافر خصائص املنظمة املتعلمة لدى قائدات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة مكة من وجهة
نظرهم .عالم التربية.50-14 :)61( :
 .17السالم ،مؤيد سعيد ،وصالح ،عادل حرحوش ( .)2002إدارة املوارد البشرية -مدخل استراتيجي  .عالم الكتب الحديث ،جدار للكتاب العاملي للنشر
والتوزيع.
 .18السرحان ،حسين أحمد ( .)2014التنمية البشرية املستدامة وبناء مجتمع املعرفة .مجلة أهل البيت عليهم السالم.155-138 :)16( :
ا
 .19السرواني ،سهام مشعل ( .)2021دور القيادة املدرسية بمنطقة مكة في تطوير معلمات الرياضيات؛ مهنيا ومعوقاته ومقترحات املعلمات للتطوير.
مجلة العلوم التربوية والنفسية.20-1 ،)16( 5 :
 .20السلمي ،علي ( .)2005مالمح اإلدارة الجديدة في عصر املتغيرات وانعكاساتها على إدارة التغيير (عرض ورقة) .امللتقى اإلداري الثالث-إدارة التطوير
ومتطلبات التطوير في العمل اإلداري ،جدة ،اململكة العربية السعودية.
 .21سمعان ،وهيب ،ومرس ي ،محمد ( .)1985اإلدارة املدرسية الحديثة( .ط .)2.عالم الكتب للنشر والتوزيع.
 .22شراحيلي ،جابر بن عبد هللا ( .)2020دور القيادة املدرسية في تحسين نواتج التعلم وفق تصورات قادة املدارس ومشرفيها .مجلة دراسات عربية في
التربية وعلم النفس.245-215 :)118( :
 .23شلتوت ،أماني خضر ( .)2009تنمية املوارد البشرية كمدخل استراتيجي لوضع االستثمار في العنصر البشري :دراسة على موظفي الوكالة في قطاع
غزة الرئاسة ومكتب غزة اإلقليمي (رسالة ماجستير غير منشورة) .الجامعة اإلسالمية.
 .24صبري ،مقيم ( .)2013دور القيادة اإلدارية في بناء املنظمة املتعلمة :تقييم تجربة الشركة الجزائرية إلنتاج وتسويق املحروقات سوناطراك .مجلة
دراسات وأبحاث.162-147 :)11( :
 .25ضحاوي ،بيومي محمد ،وخاطر ،محمد إبراهيم ( .)2014رؤى معاصرة في إدارة املؤسسات التعليمية .دار الفكر العربي.
 .26عبيدات ،ذوقان ،عبد الحق ،كايد ،وعدس ،عبد الرحمن ( .)2016البحث العلمي-مفهومه وأدواته وأساليبه( .ط .)18.دار الفكر للنشر والتوزيع.
 .27عسيالن ،ابتسام عبد هللا ( .)2017درجة ممارسة قائدات املدارس األهلية للمهارات القيادية في مدينة جدة (بحث ماجستير منشور ،جامعة امللك
عبد العزيز) .شبكة األلوكة.
 .28الغامدي ،علي بن محمد بن زهيد ( .)2013درجة جودة أداء القيادة التربوية وتنمية املوارد البشرية في املدارس الثانوية واملتوسطة باملدينة املنورة.
مجلة العلوم التربوية.1096-1068 :40 :
 .29فاطمة الزهراء ،عبيدي ،وعرايبية ،محمد ( .)2018تثمين رأس املال الفكري داخل الجامعة ودوره في تجسيد إدارة املعرفة دراسة ميدانية بجامعة
عنابة .مجلة تنمية املوارد البشرية للدراسات واألبحاث.115-93 :)1( :
 .30الفاعوري ،رفعت عبد الحليم ( .)2015تمهيد .في علي الخوري ،عبد الكريم درويش ،وأيمن غنيم (محررين) ،التعلم املؤسس ي-الطريق إلى املنافسة
والتطور في القرن الحادي والعشرين (ص  .)20-10منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية.
 .31القحطاني ،سالم سعيد ( .)2016القيادة اإلدارية :التحول نحو نموذج القيادي العاملي (ط .)3.مكتبة املتنبي.
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 .32القزالن ،منى محمد علي ( .)2019القيادة التحويلية ودورها في تنمية املوارد البشرية في ضوء رؤية اململكة  :2030من وجهة نظر الضباط بكليتي
امللك فهد األمنية وامللك خالد العسكرية بمدينة الرياض (رسالة دكتوراه غير منشورة) .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
 .33كرتات ،رقية محمد محمد أحمد ( .)2019أسباب وعالج عدم االستغالل األمثل للموارد البشرية :دراسة تطبيقية على كليات البنات بجامعة امللك
خالد .مجلة رماح للبحوث والدراسات.72-53 :)31( :
 .34اللوزي ،موس ى ( .)2000التنمية اإلدارية :املفاهيم ،األسس ،التطبيقات .دار وائل للنشر والتوزيع.
 .35املباركي ،مريم علي ( .)2019واقع تطبيق املدارس للتنمية املهنية للمعلمات في ضوء معايير جائزة التعليم للتميز .مجلة البحث العلمي في التربية:
.501-459 :)20(9
 .36محمد ،جاسم محمد ( .)2008سيكولوجية اإلدارة التعليمية واملدرسية وآفاق التطوير العام .دار الثقافة للنشر والتوزيع.
 .37املخالفي ،أمل محمد ( .)2008األنماط القيادية لدى مديري املدارس الثانوية الحكومية والخاصة في مدينة صنعاء من وجهة نظر املعلمين
وعالقتهما برضاهم الوظيفي (رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا.
 .38مطرية ،باسم جميل ( .)2016دور تخطيط وتنمية املوارد البشرية في تحسين جودة الخدمات التعليمية في مؤسسات التعليم التقني (رسالة
ماجستير غير منشورة) ،أكاديمية اإلدارة السياسية للدراسات العليا وجامعة األقص ى.
 .39املطيري ،بندر ( .)2015درجة ممارسة مديري مدارس املرحلة الثانوية بمحافظة حفر الباطن للقيادة التشاركية وعالقتها بالوالء التنظيمي
للمعلمين (بحث ماجستير غير منشور) .جامعة أم القرى.
 .40املناعي ،شمسان ( .)2012دراسة أثر برنامج املهارات القيادية على مهارات القيادة والقدرة اإلبداعية لدى الطلبة املتفوقين بمدارس مملكة
البحرين .مجلة الدراسات النفسية.466-456 :)4( 20 :
 .41منصوري ،كمال ،وصولح ،سماح ( .)2010تسيير الكفاءات اإلطار املفاهيمي واملجاالت الكبرى .أبحاث اقتصادية وإدارية.69-49 :)7( :
 .42ابن منظور ،محمد بن مكرم ( .)2000لسان العرب .دار صادر للطباعة والنشر.
 .43ابن منظور ،محمد بن مكرم ( .)2003لسان العرب .دار الكتب العلمية.
 .44نايف ،عزيز كاظم ،والزبيدي ،ظالل فائق ( .)2017مهارات التنمية البشرية الالزمة لطلبة قسم التاريخ في كلية التربية للعلوم اإلنسانية – جامعة
كربالء من وجهة نظرهم .مجلة أهل البيت عليهم السالم.99-45 :)18( :
 .45أبو النصر ،مدحت محمد ( .)2009تنمية املوارد البشرية مناهج واتجاهات وممارسات .الروابط العاملية للنشر والتوزيع.
 .46الهباش ،أسامة محمد ( .)2002املشكالت التي تواجه املديرين الجدد في مدارس محافظات غزة وسبل مواجهتها) رسالة ماجستير غير منشورة)،
الجامعة اإلسالمية.
 .47وزارة التعليم ( .)1440الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام-اإلصدار الرابع .وزارة التعليم.
 .48وزارة التعليم ( .)1441منظومة مؤشرات قيادة األداء اإلشرافي واملدرس ي -اإلصدار السادس .وزارة التعليم.
 .49وزارة التعليم ( .)1441مؤشرات نواتج التعلم – األداء اإلشرافي واملدرس ي -اإلصدار السادس .وزارة التعليم.
ً
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Abstract: This study aims at measuring the degree to which the female leaders of public primary schools in the city of
Jeddah have contributed to developing their human resources in the light of the Kingdom’s Vision 2030 from the
viewpoint of female teachers and deputy superintendent.
The study used the survey-descriptive method, and a questionnaire was conducted as a tool to collect data regarding
the contributing practices made by the female school leaders of public primary schools to develop the (cognitive,
performance, social, and technological) skills of their human resources.
The study sample consisted of 383 female teachers and deputy superintendent, who were chosen by the simple
random method.
The results show that the degree to which the primary stage female school leaders have contributed in developing
their human resources from the viewpoint of the sample's individual was in a (high) degree of consent with an
arithmetic average (3.96), and a percentage (79.2%).
In addition, there were no differences of statistical significance in the average rate of responses of the sample’s
people regarding the study themes.
The major recommendations concluded by the study are enhancing the status of developing performance skills of
human resources by school leaders through the process of regular job performance evaluation of the human
resources, analyzing strengths and weaknesses to utilize them in the future performance development plans, and
urging education decision makers to adopt a modern mechanism to help the school leaders develop development
plans for their human resources based on precise and clear scientific principles, which will contribute to achieve the
purpose of professional development in an accurately way that avoids randomness.

Keywords: educational leadership; management; modern leadership styles; professional development.
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امللخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين من وجهة نظر املعلمين ،واتبعت الدراسة
املنهج الوصفي املسحي ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة وتحقيق أهدافها ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع املعلمين بمدارس
املوهوبين بمحافظة جدة للعام الدراس ي 1442/1441ه وعددهم ( )400معلم ،وتم اختيار عينة عشوائية بلغ عددها (ً )225
معلما ،وتم تطبيق
استبانة عليهم تكونت من ( )45فقرة موزعة على ثمانية محاور ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها :أن ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها
في رعاية الطلبة املوهوبين في محور الطلبة -واملعلمين -واألنشطة املدرسية -والتقويم والتنظيم املدرس ي -واملجتمع املحلي جاءت بدرجة متوسطة،
كذلك جاءت درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين في محور املرافق والتجهيزات املدرسية بدرجة منخفضة ،كما بينت
إحصائيا ً
ً
تبعا ملتغير املؤهل الدراس ي ،ولصالح الذين كان مؤهلهم الدراس ي (دراسات عليا) ،وبينت عدم وجود فروق دالة
نتائج الدراسة وجود فروق داله
ً
إحصائيا ً
ً
تبعا ملتغير نوع التخصص ،ووجود فروق داله إحصائيا تبعا ملتغير الدورات التدريبية في رعاية املوهوبين ،ولصالح الذين تلقوا أكثر من  3دورات
إحصائيا ً
ً
تبعا ملتغير املرحلة الدراسية ،في محور (األنشطة املدرسية – املرافق والتجهيزات املدرسية – التقويم
تدريبية في رعاية املوهوبين ،ووجود فروق داله
والتنظيم املدرس ي – املجتمع املحلي) ولصالح أفراد العينة من معلمي املرحلة الثانوية.
الكلمات املفتاحية  :القيادة املدرسية؛ املوهوبين؛ املمارسة.

.1

املقدمة

الطالب املوهوبون هم أصحاب القدرات العالية بما حباهم هللا من تميز وتفرد بين أقرانهم ،ولذا فإن استثمارهم ورعايتهم واالهتمام بهم هو الطريق األمثل
لكي يعود عطاؤهم وثمار رعايتهم على مجتمعاتهم وأوطانهم بالنفع والتقدم.
ً
ونظرا ألهميتهم في مواجهة تحديات العصر الذي نعيش فيه -عصر اقتصاد املعرفة والتطور املذهل في جميع الجوانب ،والذي يعتمد على تخطي الحواجز
وإبداع كل جديد ً
دائما ،-وألن املوهوبين ثروة حقيقية ألي مجتمع ،إذ عن طريقهم يتوافر للمجتمعات ما تحتاج إليه من رواد للفكر والعلم والفن الذين يفيدونها في
شتى مجاالت التطور والحياة (زحلوك ،)79-65 ،2001 ،خاصة في ظل التنافس الشديد بين الدول ،أصبح من الضروري االهتمام برسم الخطط وبناء البرامج التي
ً
يمكن االعتماد عليها في اكتشاف طرق جديدة للموهوبين وأساليب مبتكرة لرعايتهم ،فقد أصبح مفهوم املوهبة شامال ألي أداء متميز في أي مجال من مجاالت
الحياة ،بل تعدى املفهوم إلى القدرات الكامنة التي لم تبرز( .عناني)2012 ،
ُ
ً
ً
ويمثل االهتمام باملوهوبين ضرورة حتمية حضارية يفرضها التحدي العلمي والتكنولوجي ،ويعد مطلبا رئيسا للتنمية البشرية ووسيلة فعالة لتطوير املجتمع؛
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مما يلقى العبء على النظام التعليمي بضرورة استثمار هذه الثروة البشرية من املوهوبين ،وفى ظل التحديات التي يواجها املجتمع في مجال املعلوماتية العلمية
والتكنولوجية مما جعلها تلقي بتبعاتها على التربية لتحقيق التقدم في كافة املجاالت وجبت رعاية املوهوبين من أجل تنمية موهبتهم وإبداعاتهم ،حتى يستطيع
املجتمع تقديم كل جديد في املعرفة اإلنسانية( .عبد الغفار)117 ،2003 ،
وتؤكد االتجاهات العاملية املعاصرة على أن رعاية املوهوبين من أهم مقاييس تقدم األمم ورقيها ،وأن الرعاية التربوية لتلك الفئة تتطلب الكشف املبكر عنهم
باالعتماد على أساليب متنوعة وتوفير نظم رعاية عصرية مناسبة ،كما أنها تؤكد على ضرورة تدريب معلم املوهوبين ،وتوفير نظام إرشاد تربوي فعال ،مع إتاحة كل
الفرص واإلمكانات في مجال رعاية املوهوبين( .صالح.)35 ، 2004 ،
ولقد كانت اململكة العربية السعودية رائدة في هذا املجال ،حيث أصدرت العديد من القوانين في شأن حقوق هؤالء الطالب واالهتمام باكتشافهم ورعايتهم،
بل وإتاحة اإلمكانات والفرص املختلفة لنمو مواهبهم في إطار البرامج العامة وبوضع برامج خاصة لهم والتي تضمنتها سياسة التعليم باململكة( .وزارة املعارف
السعودية)1 ،2001 ،
كما أشار الطيطي ( )153 ، 2007إلى أن إدارة املدرسة الفاعلة يمكنها تأسيس البيئة التربوية التي تحفز اإلبداع لدى طالبها املوهوبين ،وتبني البرامج التعليمية
التي تسهم في وجود مثل هذه البيئة ،من خالل فحص احتياجات املوهوبين والتعرف عليها وتلبيتها ،والذي يتطلب تفعيل دور قائد املدرسة في رعايتهم والقيام
بالعديد من اإلجراءات مثل رسم استراتيجيات تربوية لدوره نحو املعلمين والطالب املوهوبين وكذلك نحو أسرهم ،وتهيئته الظروف املالئمة الكتشافهم.
ً
ولعل االهتمام املتزايد ً
ومحليا بالكشف عن املوهوبين وتقديم الرعاية الالزمة لهم يبين لنا أهمية الدور الذي تقوم به املدرسة ممثلة في قائدها نحو
عامليا
الطالب املوهوبين واملعلمين ،وكذلك نحو أولياء أمورهم في مجال رعاية هؤالء الطالب وتطوير قدراتهم وزيادة إبداعاتهم.
 .1.1مشكلة الدراسة:
عمدت اململكة العربية السعودية إلى تبني أدوار تعمل من خاللها على استيعاب كافة املستجدات التي تمكنها من رعاية املوهوبين ووضع البرامج الالزمة لصقل
مهاراتهم وتنمية مواهبهم في إطار هذه البرامج املخصصة لهم ،بهدف تحقيق التفوق الحضاري املأمول تحقيقه برعاية املوهوبين.
وتظهر أهمية الدور فيما تقوم به القيادة املدرسية في رعاية الطلبة املوهوبين وتوفير البيئة املالئمة لتطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم وتوفير كافة اإلمكانات
الالزمة لرعايتهم في كافة مراحل التعليم ،ويتوقف نجاح ذلك على منظومة متكاملة من العناصر البشرية واملادية والتنظيمية ،وتوفر التجهيزات الالزمة من أدوات
تعليمية ومعامل ومختبرات وأماكن ملمارسة األنشطة املختلفة الالزمة ،ولعل تفعيل هذه املنظومة بهدف تحقيق األهداف املرجوة يتوقف على كفاءة قائد املدرسة
ودرجة ممارسته لدوره بفعالية في تقديم الدعم الكافي للعملية التعليمية من معلمين وطالب وتوفير األنشطة والبرامج التي تسهم في تحقيق الرعاية الكاملة
للموهوبين وتوفير بيئة مدرسية تعليمية مناسبة ،كما أن املستجدات التي طرأت في عصرنا الحاضر وخاصة على صعيد تطور املعرفة العلمية تجعل املدرسة تبحث
عن دور جديد لها يختلف ً
تماما ،وتقع املسؤولية الكبرى على القائد في تحقيق التحول من مرحلة التعليم التقليدي القائم على الحفظ والتلقين إلى مرحلة التعليم
اإلبداعي الذي يهدف إلى تنمية املوهوبين ورعايتهم.
وقد خطت اململكة العربية السعودية خطوات كبيرة في مجال رعاية املوهوبين وحثها على رعايتهم وتطوير مهاراتهم وخاصة عندما تم إنشاء مؤسسة امللك
عبد العزيز ورجاله لرعاية املوهوبين عام 1419هـً ،
ونظرا ألهمية دور قائد املدرسة في رعاية الطلبة املوهوبين وما توصلت إليه نتائج بعض الدراسات السابقة من
انخفاض في هذا الدور كدراسة سعادة ( )2020التي أظهرت نتائجها أن اهتمام اإلدارة املدرسية بالطلبة املوهوبين في املدارس الحكومية في محافظة عمان األردنية
ُ
جاء بدرجة متوسطة ،ودراسة الدلجاوي والشرقاوي ( )2019التي أجريت في مصر وأشارت إلى ضعف دور مديري املدارس في رعاية الطلبة املوهوبين في محافظة
ً
الفيوم بجمهورية مصر العربية ،ودراسة الجميل ( )2019التي أشارت إلى أن دور مديري املدارس في رعاية الطلبة املوهوبين بمدينة حائل جاء متوسطا ،ودراسة
مارتينيز & نيكوالس ) (Martinez &Nicolás,2017التي أظهرت عدم الرضا عن الجهود التي يقوم بها مديرو املدارس في العاصمة التشيلية في رعاية الطلبة
املوهوبين ،ودراسة البقمي ( )2016التي أظهرت ضعف دور مديري املدارس في رعاية الطلبة املوهوبين في املنطقة الشرقية باململكة العربية السعودية ،ودراسة
الحوري ( )2015التي أشارت إلى ضعف دور مديري املدارس اإلعدادية والثانوية في رعاية الطلبة املوهوبين بدولة قطر ،باإلضافة إلى خبرة الباحثين في هذا املجال،
حيث يعمل أحدهما ً
مديرا ملدرسة املوهوبين ،وما ملساه من انخفاض في دور اإلدارة املدرسية في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة ،وأهمية إجراء دراسة علمية
في هذا الجانب تحدد األسباب املؤدية إلى ضعف هذا الدور ،ووضع التوصيات املناسبة لتعزيز دور اإلدارة املدرسية في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة ،ومن
هنا ظهرت مشكلة الدراسة الحالية.
 .2.1أسئلة الدراسة:
تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة من وجهة نظر املعلمين في املحاور اآلتية :الطلبة  -املعلمين  -املقررات
الدراسية  -البرامج واألنشطة  -البيئة املدرسية  -املرافق والتجهيزات -البيئة التنظيمية  -املجتمع املحلي؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألداورها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة
ُ
من وجهة نظر املعلمين تعزى للمتغيرات اآلتية( :املرحلة الدراسية -املؤهل الجامعي -التخصص-عدد سنوات الخدمة -الدورات التأهيلية في رعاية املوهوبين)؟
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 .3.1أهداف الدراسة:
 .1التعرف على درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة من وجهة نظر املعلمين.
 .2الكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة
ُ
املوهوبين بمحافظة جدة من وجهة نظر املعلمين تعزى الختالف متغيرات (املرحلة الدراسية -املؤهل الجامعي -التخصص -عدد سنوات الخدمة-
الدورات التأهيلية في رعاية املوهوبين).
 .4.1أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة الحالية فيما يلي:
 .1أهمية الطلبة املوهوبين في املجتمعات ،وما يمتلكونه من قدرات عقلية إبداعية متميزة تسهم في نمو املجتمع وتطوره.
 .2أهمية دور قائد املدرسة في توفير البيئة التعليمية املناسبة لتطوير قدرات الطلبة املوهوبين.
 .3االستجابة لتوصيات بعض الدراسات السابقة التي تحث على رعاية املوهوبين وتوفير البيئات التعليمية املالئمة لهم ،مثل دراسة املطيري وسليمان
( ،)2020ودراسة الجميل (.)2019
 .4قد تسهم في تقديم بعض التوصيات التي تفيد في تطوير قادة املدارس للوصول بهم إلى األداء املتميز في رعاية الطلبة املوهوبين.
 .5استفادة بعض األفراد والجهات ذات العالقة من نتائج الدراسة الحالية.
 .5.1حدود الدراسة:
ُ
أجريت الدراسة الحالية في ضوء املحددات اآلتية:
• الحد املوضوعي :تقتصر الدراسة الحالية على معرفة درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة من وجهة نظر
املعلمين.
• الحد املكاني :طبقت الدراسة الحالية على مدارس املوهوبين بمحافظة جدة بنين بمراحلها الثالث (االبتدائية واملتوسطة والثانوية).
• الحد البشري :تكونت عينة الدراسة من معلمي املوهوبين (بنين) بمحافظة جدة.
ُ
• الحد الزمني :طبقت أداة هذه الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني لعام 1442ه.
 .6.1مصطلحات الدراسة:
• القيادة املدرسية:
عرف الداعور ( )10 ، 2007القائد املدرس ي بأنه "الشخص الفعال الذي يهتم بالتخطيط والتوجيه واملتابعة والتقويم للعمليات التعليمية ،ولديه القدرة على
التأثير في اآلخرين وإيجاد الحلول للمشكالت التي تواجه املدرسة لتحقيق األهداف التربوية".
ُويعرف إجر ً
ائيا بأنه :القائد املكلف من قبل إدارة التعليم ويهتم بإدارتها بطريقة تتفق مع توجهات السياسة العامة والنظم واللوائح املنظمة للعمل داخل
الوزارة ،ويعمل على تحقيق األهداف التعليمية والتربوية املحددة.
• الدور:
عرفه تنيره ( )7 ،2016بأنه" :مجموعة من املهام والواجبات التي يساهم بها مدير املدرسة الكتشاف الطلبة املوهوبين ورعايتهم من خالل توظيف النشاطات
الهادفة".
ُويعرف إجر ً
ائيا بأنه :مجموعة من الجهود املبذولة التي يقوم بها قائد املدرسة مع جميع العاملين من املعلمين واإلداريين وغيرهم في مجال اكتشاف ورعاية
ً
تحقيقا يتمش ى مع ما يهدف إليه املجتمع من تربية صحيحة لهؤالء الطالب.
الطالب املوهوبين من أجل تحقيق األهداف التربوية للمدرسة
• الطالب املوهوب:
عرفه العاجز ،ومرتجي ( )337 ،2012بأنه :الطالب الذي لديه قدرات خاصة تؤهله للتفوق في مجاالت معينة :علمية أو أدبية أو فنية ،وغيرها ،وتجعله قادراً
على اإلبداع واالبتكار ،والذين تم اختيارهم وفق األسس العلمية الخاصة واملحددة باختيار الطلبة املوهوبين.
أدبيا أو ً
علميا أو ً
ائيا بأنه :الطالب الذي تتوافر لديه استعدادات وقدرات متميزة عن بقية أقرانه في مجال أو أكثر من املجاالت ً
ُويعرف إجر ً
فنيا وخاصة في
مجاالت التفوق العقلي والتحصيل العلمي واملهارات والقدرات املختلفة.
.2

اإلطار النظري والدراسات السابقة

 .1.2مفهوم القيادة املدرسية:
ُ
ٌ
إصالح حقيقي داخل املؤسسة،
تعد القيادة املدرسية األساس الذي تعتمد عليه املؤسسات التربوية في تقدمها ،وبغيره ال يمكن أن تحدث أي نقلة فعلية ،أو
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فالقيادة املدرسية تتعامل مع أفراد مختلفي الثقافات ،ومتعددي االتجاهات ،وهذا يتطلب القدرة على التعامل ،بغض النظر عن اختالف األفراد مع ضرورة تنسيق
جهودهم من أجل الوصول إلى أهدافهم املنشودة ،فمن هذا املنطلق احتلت القيادة املدرسية التربوية ً
مكانا ر ً
ئيسا في علم اإلدارة( .الداعور)4 ،2007 ،
كما ُيعرف البدري ( )105 ،2002القيادة بأنها "السلوك الذي يقوم به الفرد حين يواجه نشاط جماعة نحو هدف مشترك".
ويرى كشموله ( )170 ،2007بأنها "مجموعة من املهارات والخبرات التي يتميز بها القائد والتي تجعله ً
قادرا على التأثير في اآلخرين وتوجيههم وتطوير أدائهم
ومساعدتهم على التخلص من العقبات التي تصادفهم في عالقاتهم وأعمالهم من أجل تحقيق األهداف املشتركة".
في حين عرفها منهل ( )Manhal, 2009, 34بأنها "عملية التأثير في اآلخرين وجعلهم متحمسين ومجتهدين إلنجاز األهداف التنظيمية".
دورا ً
بارزا في العملية التعليمية فهي تعتبر وسيلة مهمة لتنظيم الجهود الجماعية في املدرسة ً
وبذلك فالقيادة املدرسية تؤدى ً
سعيا في تنمية الطالب تنمية
شاملة ومتكاملة ً
وفقا للقدرات وظروف البيئة التي ينتمي لها لتحقيق األهداف التربوية التي تصبو إليها الجهة املشرفة على التعليم( .ربيع)101 ،2006 ،
ويتضح مما سبق من تعريفات للقيادة املدرسية أهمية القائد املدرس ي ودوره في تحقيق أهداف املؤسسة التربوية والتعليمية.
 .2.2مفهوم الطالب املوهوب:
تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم الطالب املوهوب ،ومن أهمها ما يلي:
ً
ُ
ُ
عرف العبد هللا ( )9 ،2010الطالب املوهوب بأنه " :لفظ يطلق على القسم العالي جدا من مجموعة املتفوقين الذين وهبوا الذكاء املمتاز ،كما أنهم يبدون
سمات معينة تجعلنا نعقد عليهم األمل في اإلسهام بنصيب وافر عميق في جيلهم".
بينما عرف السدة ( )20 ،2012الطالب املوهوب بأنه" :صاحب األداء املتقدم االستثنائي أو القدرة الكامنة على األداء املتميز فيما يختص بالذكاء ،أو اإلبداع،
أو القيادة ،أو الفنون ،أو مجاالت أكاديمية محددة ،حيث يأتي الطلبة ذوو املواهب املتميزة من جميع البيئات االجتماعية والثقافية واالقتصادية".
أداء م ً
بينما عرف الهاشمي ( )18 ،2014الطالب املوهوب بأنه :ذلك الفرد الذي ُيظهر ً
تميزا ،مقارنة مع املجموعة العمرية التي ينتمي إليها في واحدة أو أكثر من
ِ
األبعاد التالية :القدرة العقلية العالية ،القدرة اإلبداعية العالية في أي مجال من مجاالت الحياة ،القدرة على التحصيل األكاديمي املرتفع ،والقدرة على القيام
بمهارات متميزة ،أو مواهب متميزة.
ً
ومما سبق يتضح أن الطالب املوهوب هو ذلك الفرد الذي يظهر قدرة عقلية عالية ،وقدرة على اإلبداع ،والتزاما بأداء املهارات املطلوبة منه.
 .3.2خصائص املوهوبين:
تتعدد خصائص املوهوبين من جوانب عدة هي:
• الخصائص العقلية واملعرفية:
وتتمثل الخصائص العقلية واملعرفية في القدرة على الحفظ واالستيعاب لكم كبير من املعلومات (قوة الذاكرة) ،والقدرة على الفهم املتقدم ،وحب االستطالع
واالكتشافات ،وتنوع االهتمامات ،وارتفاع مستوى النمو اللغوي ،والقدرة على تناول املعلومات ،ومرونة التفكير ،والتجميع الشمولي للمعلومات واألفكار ،وارتفاع
مستوى رؤية العالقات ،والقدرة على توليد األفكار ،والقدرة على استنتاج حلول وبدائل( .موس ى .)79-78 ،2003،
• الخصائص االجتماعية واالنفعالية:
يشير البريك ( )32-31 ،2010للخصائص االجتماعية واالنفعالية فيما يلي :تحمل املسؤولية واالهتمام بقضايا اآلخرين ،والقدرة العالية على القيادة
واالتصال ،واالستقاللية والنضج االنفعالي الواعي في سن مبكر ،واالتزان االنفعالي الواعي ،واللعب واالتصال مع األطفال األكبر منهم ً
سنا ،والثقة الكبيرة بأنفسهم،
ً
استمتاعا بالحياة ممن حولهم ،وأكثر ً
التزاما باملهمات التي
والجرأة في التحديات ،وهم محبوبون بين زمالئهم ،اجتماعيون ال يفضلون العزلة ،وأكثر واقعية ،وأكثر
ً
انفتاحا ودافعية نحو املجتمع.
توكل إليهم ،وأكثر استقر ًارا ،وأكثر
• الخصائص الجسمية:
ً
ً
حدد جروان ( )27 ،2013الخصائص الجسمية ،فيما يلي :أكثر طوال ووزنا من األطفال العاديين ،والصحة البدنية حيث يكونون أقل عرضة لألمراض من
األطفال العاديين ،واملش ي في سن مبكر ،والنوم فترات قليلة.
• الخصائص اإلبداعية:
يحدد موس ى ( )2003الخصائص اإلبداعية ،فيما يلي :القدرة العالية على الخيال ،والحساسية العالية من املشكالت ،واألصالة العالية في التفكير ،والتفكير
بأكثر من حل للمشكالت ،والتصرف بحكمة عند املشكالت ،وهم على قدر عال من حب اكتشاف الغموض ،ومفكرون لديهم القدرة على اإلبداع والربط بين
املعلومات واألشياء واألفكار والحقائق التي تبدو وكأن ليس لها عالقة ببعضها.
ومما سبق يتبين أن هذه الصفات والخصائص ال تظهر كلها مجتمعة وعلى الوالدين مالحظتها في املنزل أثناء ممارستهم للعب الهوايات واألنشطة األسرية،
ويمكن للمعلمين مالحظتها أثناء اليوم الدراس ي واألنشطة املختلفة داخل املدرسة وخارجها.
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 .4.2أنواع املوهبة:
ترى الدراسة أن تحديد املوهبة العامة أو الخاصة قد يزيل بعض التداخل وااللتباس عند الكثيرين ،وذلك كما يراها (شقير )1998 ،على النحو اآلتي:
• املوهبة العامة :هي مستوى عال من االستعداد والقدرة (العامة) على التفكير املتجدد واألداء الفائق في (أي مجال) -له قيمة -من مجاالت النشاط
ً
ً
ً
اإلنساني سواء كان ً
جماليا أو غيره من املجاالت ذات األصل الفطري (ترتبط) بالذكاء حيث إنها تميز بين متوقد
قياديا ،أو
اجتماعيا ،أو
علميا ،أو
الذكاء أو األملعي ( ،)Brightاملبتكر ( ،)Creativeواملتفوق ( ،)Superiorوالعبقري والنابغة ( )Geniusأو ذي املوهبة ً
جدا ،وفيها قد توجد املوهبة ،ذكاء
املوهبة ابتكار ،املوهبة التحصيل  ...إلخ.
• املوهبة الخاصة :هي مستوى عال من االستعداد والقدرة (الخاصة)على األداء املتميز في (مجال معين) وأكثر من مجاالت النشاط اإلنساني ،وهي ذات
ً
أصل تكويني (ال ترتبط بالذكاء) حتى إن بعضها قد يوجد بين املعاقين كاملتخلفين ً
شخصيا بعينة دون غيرها بالتفوق في األداء املهارى
علقيا ،وهي تتميز
ً
ميكانيكيا ( ،)Mechanicalأو ً
ً
ً
فنيا (.)Artistic
جسديا ( ،)Physicalأو
موسيقيا ( ،)Musicalأو
الخاص املرتبط بمجال املوهبة
وعلى هذا يتضح أن املواهب التي يمتلكها األفراد تتنوع وتختلف باختالف مجاالت الحياة اإلنسانية ،وهناك دور كبير للرعاية واالهتمام األسري
واملدرس ي في صقل هذه املواهب وبروزها.
 .5.2سمات املوهوبين:
أبرز سمات الطالب املوهوبين ما يلي:
ً
أوال :السمات التعليمية:
حدد الزامل ( )2014السمات التعليمية للطالب املوهوبين في اململكة العربية السعودية فيما يلي:
• يميل املوهوب إلى التفوق وحب املناقشة.
• لديه حصيلة كبيرة من املعلومات عن موضوعات شتى.
• لديه القدرة على إدراك العالقات السببية بين األشياء.
• ال يمل من العمل املستمر ولديه القدرة على تركيز االنتباه ملدة أطول من العاديين.
ً
ثانيا :السمات الدافعية:
حدد الهاشمي ( )2014السمات الدافعية للطالب املوهوبين في اململكة العربية السعودية فيما يلي:
ً
ً
ً
غالبا ما يكون
وعنيدا.
متعصبا لرأيه
•
• يستطيع أن يكتشف الخطأ ويميز بين الخطأ والصواب والحسن والسيئ.
• يهتم بأمور الكبار التي ال يبدي َمن هو في سنه أي اهتمام بها.
ً
ثالثا :السمات اإلبداعية:
حدد السدة ( )2012السمات اإلبداعية للطالب املوهوبين في اململكة العربية السعودية فيما يلي:
• يحب االستطالع ودائم التساؤل.
• يحاول إيجاد أفكار وحلول لكثير من املسائل.
• يتمتع بسعة الخيال وسرعة البديهة.
• ال يخش ى االختالف مع اآلخرين.
• يتمتع بروح الفكاهة والدعابة.
ر ً
ابعا :السمات القيادية:
حدد الزامل ( )2014السمات القيادية للطالب املوهوبين في اململكة العربية السعودية فيما يلي:
• كفء في تحمل املسؤولية وينجز ما يوكل له.
• ذو ثقة كبيرة بنفسه وال يخش ى من التحدث أمام الجمهور.
• محبوب بين زمالئه.
• لديه القدرة على القيادة والسيطرة.
• يشارك في معظم األنشطة املدرسية واالجتماعية.
ومما سبق يتبين أن الطالب املوهوبين هم الطالب الذين يتصفون بالقدرة على أداء متميز في مجال القدرات اإلبداعية والفنية والقيادية أو في
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مجاالت دراسية محددة ،وهؤالء الطالب الذين يملكون قدرات وإمكانات غير عادية تبدو في أدائهم العالي واملتميز والذين يتم تحديدهم من خالل خبراء
متخصصين مؤهلين ومتمرسين وممن ال تخدمهم مناهج املدارس العادية وبحاجة إلى برامج متخصصة ليتمكنوا من خدمة أنفسهم ومجتمعهم ،وتشمل
مجاالت املوهبة لدى الطالب ً
واحد ا أو أكثر من املجاالت اآلتية :القدرات العقلية العامة ،واألكاديمية املتخصصة ،والقيادية ،واإلبداعية واالبتكارية،
واملهارات الفنية واألدبية ،والنفس حركية.
 .6.2دورقائد املدرسة في رعاية املوهبة:
من املؤكد أن الدور الذي تلعبه اإلدارة املدرسية املتمثلة في قيادتها املدرسية في توفير املناخ التربوي الداعم للكشف عن املوهوبين ورعايتهم
ً
وتنميتهم ً
مبكرا يعد في غاية األهمية ،وسوف يكون لها دور في تنمية املجتمع بشكل عام ،وانطالقا من ذلك الدور الكبير في العملية التعليمية والتربوية
ً
بصورة عامة ،وانطالقا منه كان ال بد من اإلسهام بشكل فعال في رعاية الطالب املوهوبين ،وتنميتهم ،وتوجيههم التوجيه السليم ،ويلخص( ،موس ى ،2013
يؤديه في هذا املجال فيما يلي:
 )144-142الدور الذي يمكن لقائد املدرسة أن ِ
• وضع خطة لرعاية الطالب املوهوبين وتدارسها مع زمالئه املعلمين في مجلس رعاية املوهوبين ،ووضعها موضع التنفيذ خالل العام الدراس ي ،ومتابعتها
بدقة وعناية ،وتتضمن حصر املواهب وما ُسيقدم للموهوبين.
االطالع على كل جديد في هذا املجال؛ إلفادة طالبه املوهوبين ،وتشجيعهم ،وتحفيز الهمم لديهم الستمرار وتنمية تلك املواهب التي منحها الخالق
•
ِ
سبحانه وتعالى-بعض الطالب.
لنمو املوهبة ،وإشعار الطالب املوهوبين بمكانتهم وأهميتهم ،وأنهم أمل األمة في مستقبل مشرق ،وذلك من خالل عقد
الجو التربوي املالئم ِ
• توفير ِ
لقاءات َد ْورية منتظمة بهؤالء الطالب؛ ملعرفة احتياجاتهم وأفكارهم ،واإلسهام في حل مشكالتهم االجتماعية ،بالتعاون مع املرشد الطالبي باملدرسة.
• توفير األدوات والتجهيزات ،وأماكن ممارسة األنشطة ملعرفة املواهب وتنميتها وتطويرها.
ً
ُ
ومعلمي املواد ،ومعرفة مدى عنايتهم بهذه الفئة ،وأن يعطى الطالب املوهوبون أهمية خاصة في الزيارات امليدانية
• االطالع على
خطط مشرفي األنشطة ِ
ِ
في الفصول وأماكن ممارسة األنشطة ،واالطالع على أعمالهم ،وتوجيه النصح واإلرشاد إليهم ،وتقديم الحوافز املادية واملعنوية لهم.
املعلمين على كيفية التعامل مع الطالب املوهوبين ،وفتح قنوات لالتصال مع املشرف التربوي ،واملسؤولين في إدارة التعليم
• وضع خطة تتضمن تدريب ِ
عن رعاية املوهوبين ،وتزويدهم بالتقارير الالزمة واالحتياجات؛ لتوفير ما يمكن توفيره من إمكانات بشرية ومادية ،من أجل النهوض بالطالب
املوهوبين والحفاظ على مواهبهم.
• االتصال بأولياء األمور ،وتعريفهم بمواهب أبنائهم ليتحقق التكامل بين دور األسرة ودور املدرسة في رعايتهم.
ومشوقة ،ووضع حقيبة لكل موهبة ،تتضمن تعر ًيفا باملوهبة ،وأساليب رعايتها ،واملراجع التي
املعلمين إلى استخدام أساليب تدريسية فعاله
• توجيه ِ
ِ
يمكن للطالب االستعانة بها( :أساليب البحث العلمي السليم  -إنجازات العلماء واملبدعين في مجال هذه املوهبة  -أبرز الطالب املوهوبين -مجاالت
التخصص وفرص العمل -كيفية االستفادة من مصادر التعلم والبحث).
وضع خطة للمسابقات العلمية والثقافية ،والزيارات والرحالت ،واملعسكرات الفنية والعلمية ،وتنفيذها بكل دقة،
• توجيه الرائد االجتماعي إلى ِ
وتقويم نتائجها ملعرفة مواهب الطالب وتنميتها ،كل في مجال موهبته.
• تفعيل دور اإلعالم التربوي باملدرسة ،وأن يكون في كل مدرسة نشرة دورية تربوية ،تتضمن إنتاج املوهوبين وأخبارهم ومنجزاتهم على مستوى املدرسة
واإلدارة التعليمية.
• إقامة املعارض العلمية والفنية واألمسيات األدبية وغيرها من مختلف املواهب ،على مستوى املدرسة واإلدارة التعليمية ،ودعوة املسؤولين وأولياء
األمور؛ للرفع من معنويات الطالب املوهوب وإبراز موهبته.
 .7.2الدراسات السابقة:
• دراسة املطيري ،وسليمان ( ،)2020هدفت الدراسة إلى التعرف على دور اإلدارة املدرسية في رعاية املوهوبين من خالل تفعيل دور املعلم في املرحلة املتوسطة ،كما
هدفت للتعرف على دورها في رعايتهم بتلك املرحلة والوقوف على أهم املعوقات التي تقلل من إسهامها في رعايتهم ،بهدف التوصل إلى مقترح لتفعيلها ،ولتحقيق أهداف
الدراسة استخدم املنهج الوصفي املسحي ،وتكون مجتمع الدراسة من كافة املدارس بمركز التربية والتعليم بقرطبة بمدينة الرياض والبالغ عددهم ( )37مدرسة،
ُ
حيث طبقت أداة االستبانة على مديري تلك املدارس ،وتوصلت الدراسة إلى موافقة أفراد العينة على تفعيل دور املعلم في رعاية املوهوبين ،وهناك تقارب في تلك
املوافقات بين أفراد العينة ،بل جاءت موافقتهم على وجود معوقات تسهم في القيام بدورهم وتقلل من رعايتهم للموهوبين بمدارسهم باملرحلة املتوسطة ،وتوص ى
الدراسة بالعمل على التنسيق بين معلمي املواد ومعلم غرفة الصف في تقديم الخدمات التربوية للطالب املوهوبين ،وتوفير برامج تدريبة تواجه املدربين واملعلمين بشأن
رعايتهم للموهوبين.
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• دراسة سعادة ( ،)2020هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة اهتمام اإلدارة املدرسية بالطلبة املوهوبين من وجهة نظر مديري ومديرات املدارس الحكومية في لواء
ماركا في محافظة عمان  -األردن ,وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ،وقامت بتطوير مقياس تنيرة ( )2016بما يتناسب مع الدراسة الحالية ،وتكونت
عينة الدراسة من (ً )42
مديرا ومديرة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة اهتمام اإلدارة املدرسية بالطلبة املوهوبين في املدارس الحكومية جاءت بدرجة متوسطة،
ُ
ً
إحصائيا في درجة اهتمام اإلدارة املدرسية بالطلبة املوهوبين في املدارس الحكومية تعزى ملتغير الجنس ولصالح اإلناث ،وعدم وجود
وبينت النتائج وجود فروق دالة
ُ
فروق ذات داللة إحصائية في درجة اهتمام اإلدارة املدرسية بالطلبة املوهوبين في املدارس الحكومية تعزى ملتغير املؤهل العلمي ,وفي ضوء نتائج الدراسة قدمت الباحثة
مجموعة من التوصيات مثل :تزويد املدارس الحكومية بوسائل ومصادر تعليمية ملساعدة املعلمين في تحقيق أهداف رعاية الطلبة املوهوبين ،وتنفيذ برامج توعوية
لإلدارات املدرسية بهدف التركيز على دعم الطلبة املوهوبين وتحفيزهم وتوجيههم للمشاركة الفاعلة في األنشطة املدرسية في املجتمع الخارجي ،ومنح اإلدارة املدرسية
الحوافز املادية واملعنوية للطلبة املوهوبين واملبدعين في مجاالت األنشطة املدرسية الداخلية والخارجية.
• دراسة الدلجاوي ،والشرقاوي ( ،)2019هدفت الدراسة إلى التعرف على دور مدير املدرسة في رعاية التالميذ املوهوبين بمدارس التعليم األساس ي في محافظة الفيوم
مع تحديد اإلطار النظري واملفاهيمي للموهبة ،وطرق رعاية التالميذ املوهوبين والكشف عن واقع قيام مديري املدارس بأدوارهم في رعاية املوهوبين من وجهة نظر
عينة البحث ،تم تطبيق أداة االستبانة على تلك العينة البالغ عددهم (ً )411
مديرا ،وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي ،وتوصلت الدراسة إلى اتفاق أفراد العينة
على أن هناك ضرورة كبيرة لتحسين الواقع املتعلق برعاية املوهوبين ،كما اتفقت العينة من املديرين بمدارس التعليم األساس ي بمحافظة الفيوم على ضعف أداء
مدير املدرسة لدوره في رعاية التالميذ املوهوبين باملدرسة ،وجاءت استجابات أفراد عينة البحث ً
وفقا ملتغير املرحلة الدراسية على واقع دور مدير املدرسة في رعاية
التالميذ املوهوبين بدرجة "ضعيف" وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير املرحلة الدراسية.
• دراسة الجميل ( ،)2019هدفت الدراسة بشكل عام إلى التعرف على مدى قيام مديري املدارس االبتدائية بمهامهم تجاه برنامج رعاية املوهوبين املدرس ي من وجهة
نظر معلمي املوهوبين في مدارس التعليم العام بمنطقة حائل ،وبمهامهم تجاه برنامج رعاية املوهوبين املدرس ي والتعرف على العوامل التي تساعد مديري املدارس على
قيامهم بمهامهم تجاه برنامج رعاية املوهوبين املدرس ي في املرحلة االبتدائية في منطقة حائل ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من جميع
معلمي املوهوبين في مدارس التعليم العام (املرحلة االبتدائية) بمنطقة حائل التي يقام فيها برنامج رعاية املوهوبين املدرس ي ،والتي يبلغ عددها ( )11مدرسة ،وتوصلت
الدراسة إلى أن هناك ً
تفاوتا في موافقة أفراد الدراسة على العوامل التي تساعد مديري املدارس على قيامهم بمهامهم تجاه برنامج رعاية املوهوبين املدرس ي يتراوح ما بين
موافقتهم بدرجة كبيرة على بعض العوامل التي تساعد مديري املدارس على قيامهم بمهامهم تجاه برنامج رعاية املوهوبين املدرس ي وعدم تأكدهم من عوامل أخرى
تساعد مديري املدارس على قيامهم بمهامهم تجاه برنامج رعاية املوهوبين املدرس ي ،حيث تراوحت متوسطات موافقتهم حول العوامل التي تساعد مديري املدارس
على قيامهم بمهامهم تجاه برنامج رعاية املوهوبين املدرس ي ما بين ( 2.91إلى  )4.55وهى متوسطات تتراوح ما بين الفئتين الثالثة والخامسة من فئات املقياس الخماس ي
اللتين تشيران إلى (غير متأكد  /موافق بدرجة كبيرة) على التوالي على أداة الدراسة مما يوضح التفاوت في موافقة أفراد الدراسة على العوامل التي تساعد مديري املدارس
على قيامهم بمهامهم تجاه برنامج رعاية املوهوبين املدرس ي ،حيث يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة موافقون على واحدة من العوامل التي تساعد مديري املدارس
على قيامهم بمهامهم تجاه برنامج رعاية املوهوبين املدرس ي بدرجة كبيرة.
• دراسة محمد ( ،)2019هدف الدراسة إلى التعرف على الواقع الحالي الكتشاف ورعاية الطالب املوهوبين في النظام التعليمي في اململكة العربية السعودية باملنطقة
الشرقية ،والتعرف على نوعية البرامج اإلثرائية املقدمة في املدارس للطالب املوهوبين ،ومعرفة طرق التدريس املستخدمة معهم ،ونوعية البرامج التدريبية املقدمة
ملعلمي الطالب املوهوبين والقائمين على رعاية الطالب املوهوبين ،واعتمدت الباحثة املنهج الوصفي املسحي ،وتكونت العينة من (ً )29
معلما ومعلمة من معلمي
املوهوبين ( )17من الذكور و( )12من اإلناث ،تم اختيارهم بطريقة عشوائية ،واستندت الباحثة إلى سؤال مفتوح للتعرف على األساليب واألدوات املستخدمة في
اكتشاف ورعاية املوهوبين ،والتعرف على نوعية البرامج اإلثرائية املستخدمة معهم ،واملشكالت التي تقابل القائمين على رعايتهم ،كذلك تم استخدام استبيان للتعرف
على طرق اكتشاف ورعاية املوهوبين من وجهة نظر املعلمين ،وتوصلت الدراسة إلى أنه توجد ً
غالبا ممارسات خاصة الكتشاف الطالب املوهوبين في املدارس باململكة
غالبا ،وتقدم مناهج خاصة بهم ً
العربية السعودية باملنطقة الشرقية ،كما توجد رعاية لهم ،وعدد من البرامج اإلثرائية ً
أحيانا ،وتوجد عدد من البرامج التدريبية
الخاصة بالقائمين على تدريس املوهوبين ً
غالبا ،ولكن عند النظر في إجابات املعلمين على أدوات الدراسة (السؤال املقترح وفقرات االستبيان) اتضح من اإلجابات قلة
املعلمين املتخصصين ،وعدم وجود معلومات دقيقة عن املوهوبين ،مع قلة البرامج اإلثرائية ،وضعف التجهيزات ،وقلة عدد الحصص املخصصة للبرامج اإلثرائية،
وعدم مالءمة املناهج للموهوبين ،وقلة الدورات والبرامج للمعلمين ،وعدم وجود فصول أو مدارس خاصة للموهوبين ،وعدم وجود تعاون بين القطاعات الخاصة
واملدارس واألهالي ،وانخفاض مستوى وعي األسرة بوجود موهوب لديها ،ومشكلة إخراج الطالب من الفصول ملمارسة نشاطات البرامج اإلثرائية.
• دراسة املنيع ،و القرش ى ( ،)2017هدفت الدراسة إلى التعرف على األنشطة االجتماعية والثقافية لرعاية الطالب املوهوبين في املرحلة الثانوية ،واملعوقات التي
تواجه األنشطة االجتماعية والثقافية لرعاية الطالب املوهوبين فيها ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم املنهج الوصفي املسحي ،عبر أداة االستبانة املطبقة على
املعلمين واملشرفين بغدارات تعليم املوهوبين وعددهم ( ،)30وتوصلت الدراسة إلى أن موافقة أفراد العينة من القائمين على برامج رعاية املوهوبين من معلمين
ومشرفين بإدارات املوهوبين على األنشطة االجتماعية والثقافية التي تدعم رعاية الطالب املوهوبين باملرحلة الثانوية كانت بدرجة عالية وبمتوسط ( ،)3.89وبدرجة
عالية على املعوقات التي تواجه األنشطة االجتماعية والثقافية لرعايتهم بدرجة متوسطة ( ،)4.14وبدرجة عالية ً
جدا على املقترحات لتطوير األنشطة االجتماعية
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والثقافية لرعاية الطالب املوهوبين باملرحلة الثانوية.
• دراسة مارتينيز& نيكوالس ) ،(Martinez &Nicolás,2017هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اكتشاف ورعاية مدارس العاصمة التشيلية لقدرات ومواهب
الطالب وتنميتها ،والتعرف على االجراءات واإلستراتيجيات املتبعة الكتشاف املوهوبين ورعايتهم في املدرسة ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليليً ،
مطبقا أداة
ً
مستخدما أداة االستبانة موجهة للمدرين وأخرى للمعلمين ،وتوصلت الدراسة إلى
املقابالت واملسح الشامل مع املعلمين واملديرين في عدد  8مدارس من التعليم العام
أن %100من املعلمين عينة الدراسة يحاولون التعرف والكشف عن الطالب املوهوبين من خالل إستراتيجيات ومهام خاصة تمكنهم من ذلك عن طريق إقامة أعمال
املوهوبين وإبداعاتهم وخاصة معارض علمية ( ،)%86وعقد األوملبياد ( ،)%71ووضع خطط خاصة وعقد اجتماعات مع أولياء األمور وأفراد اإلدارة املدرسية(،)%83
واقتراح أنشطة إثرائية إضافية تناسب مواهب الطالب وميولهم ( )%52كما أكد البعض عدم شعورهم بالرضا تجاه الجهود التي تبذلها اإلدارة املدرسية تجاه دعم
ً
ميال ً
واضحا لالعتراف بالطالب املوهوب واستعداد املعلمين لتعزيز هذه املواهب وتنميتها بالرغم من عدم تقديم الدعم الكافي من املدرسة.
وتعزيز املواهب ،وأن هناك
• دراسة البقمي ( ،)2016هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة مديري املدارس املطبقة لبرامج رعاية املوهوبين لدورهم اإلداري من وجهة نظر معلمي
املوهوبين ،وكذلك التعرف على املعوقات التي تعيق قيامهم بأدوارهم ،باإلضافة إلى التعرف على املقترحات الالزمة لتفعيل أدوارهم ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي
وطبقت استبانة على عينة من معلمي املوهوبين باملدارس املطبقة لبرامج رعاية املوهوبين ،وتوصلت الدراسة إلى أن معلمي املوهوبين يوافقون على ممارسات املديرين
بدرجة متوسطة ،في حين جاءت بدرجة عالية في املعوقات التي تعيق أدوارهم  ،كما أشارت النتائج إلى درجة عالية بشدة حول املقترحات الالزمة لتفعيل الدور اإلداري
ملديري املدارس املطبقة لبرامج رعاية املوهوبين ،كما أشارت إلى عدم وجود فروق حول استجاباتهم حسب متغير املستوى التعليمي ،والخبرة في مجال املوهوبين،
والتخصص ،والدورات التدريبية ،في حين جاءت فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير العمر.
• دراسة الحوري( ،)2015هدفت الدراسة إلى التعرف على دور مديري املدارس اإلعدادية والثانوية في رعاية الطلبة املوهوبين من وجهة نظر املعلمين في دولة قطر،
ُ
وهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات املعلمين لدور مديري املدارس في رعاية الطلبة املوهوبين تعزى ملتغيرات الجنس واملرحلة الدراسية والخبرة،
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من (ً )415
معلما ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ،وتم استخدام االستبانة كأداة
ً
لجمع املعلومات ،وتوصلت الدراسة إلى أن دور مدير املدارس اإلعدادية والثانوية في رعاية الطلبة املوهوبين من وجهة نظر املعلمين في دولة قطر كان متوسطا ،كما
ُ
توص ى الدراسة بضرورة إشراك املديرين في برامج تدريبية تعنى باكتشاف ورعاية املوهوبين من الطلبة.
• دراسة أبوناصر ( ،)2014هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة مديري املدارس الحكومية ومديراتها في املنطقة الشرقية إلدارة البرامج واألنشطة املدرسية
ُ
املتعلقة بالطلبة املوهوبين في ضوء متغيرات الجنس ،واملؤهل العلمي ،واشتملت عينة الدراسة على (ً )219
مديرا ومديره للمرحلة االبتدائية ،طبقت عليهم استبانة
تكونت من أربعة مجاالت أساسية ،مثلت مهام اإلدارة املدرسية تجاه برامج املوهوبين ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة املمارسة على األداة الكلية لجميع فئات
ُ
الدراسة جاءت بدرجة ممارسة عالية ،وأظهرت النتائج ً
أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة على األداة الكلية تعزى ملتغيرات
الدراسة.
• دراسة كريس ي وإلينا ) ، (Elina&Kirsi,2013هدفت إلى استعراض طرق رعاية الطلبة املوهوبين املتبعة في املدارس بفنلندا؛ حيث تم استعراض البحوث التجريبية
ُ
في املدارس الفنلندية التي أجريت للمعلمين تجاه تعليم املوهوبين على الصعيد الوطني بشأن برامج تعليم املوهوبين ،وتم عرض جهود املدارس الخاصة والبرامج
واملخيمات الصيفية التي ُصممت للطلبة املوهوبين والتعرف على مواطن القوة والضعف في تلك الجهود والبرامج ،وأظهرت نتائج الدراسة اتجاه الطلبة املوهوبين نحو
ً
حرية اختيار املدارس ،فضال عن وجود السياسات الوطنية التي ُوضعت للموهوبين منذ الثمانينات ،كما أن هناك بعض جوانب القصور في برامج تعليم املوهوبين
منها غياب املعلومات والبيانات املتعلقة باملوهوبين ومجاالتهم ،وكذلك ضعف التنمية املهنية للمعلمين في مجال رعاية املوهوبين أثناء الخدمة.
• دراسة عناني ( ،)2012هدفت الدراسة إلى التعرف على املتطلبات التربوية لتفعيل دور مدير املدرسة بمرحلة التعليم األساس ي في اكتشاف ورعاية التالميذ
املوهوبين في ضوء تشريعات دولة اإلمارات العربية املتحدة واالتجاهات العاملية املعاصرة ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وطبقت استبانة على عينة
من مديري ومديرات مدارس التعليم األساس ي الحكومية في منطقة العين التعليمية بإمارة أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة والبالغ عددهم (ً )45
مديرا ومديرة,
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من املمارسات التي يقوم بها املديرون في رعاية املوهوبين ،وكذلك كشفت عن العديد من املعوقات التي ُتحد من قيام مديري املدارس
بدورهم في رعاية املوهوبين.
التعليق على الدراسات السابقة:
ً
مما سبق عرضه يتضح أن هذه الدراسة جاءت امتدادا للدراسات السابقة ،من حيث أهمية دور القيادة املدرسية في رعاية الطلبة املوهوبين
وتوفير البيئة املالئمة لتطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم وتوفير كافة اإلمكانات الالزمة لصقل مواهبهم ,وذلك ألهمية الطلبة املوهوبين في املجتمعات ،وما
يمتلكونه من قدرات عقلية إبداعية متميزة تسهم في نمو املجتمع وتطوره ،أما من ناحية األهداف فنجد معظم الدراسات السابقة التي تم إيرادها هدفت
إلى التعرف على دور اإلدارة املدرسية في رعاية الطلبة املوهوبين وتنمية مواهبهم ,كذلك أظهرت نتائج بعض الدراسات السابقة وجود تفاوت في دور القيادة
ُ
املدرسية في رعاية الطلبة املوهوبين ،ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها اختالف متغيرات الدراسة ،والفترة الزمنية التي أجريت فيها الدراسة ،ورؤية تلك
املجتمعات ألهمية الطلبة املوهوبين ودورهم في املجتمع ،وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها ركزت على درجة ممارسة القيادة املدرسية
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ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة ,وفي املجاالت ذات العالقة املباشرة بالطلبة املوهوبين ومن وجهة نظر املعلمين حتى نصل إلى نتائج ذات
مصداقية عالية ,إضافة إلى اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في بعض متغيرات الدراسة ،ومكان التطبيق ،وتم االستفادة من الدراسات
السابقة في إثراء اإلطار النظري ،واملساهمة في بناء أداة الدراسة ،وتحديد محاورها ومتغيراتها ،وتفسير بعض نتائج الدراسة الحالية في ضوء نتائج بعض
الدراسات السابقة.
.3

منهجية الدراسة وإجراءاتها

 .1.3منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة الحالية املنهج الوصفي املسحي ،ملناسبة هذا املنهج لطبيعة الدراسة ،وتحقيق أهدافها.
 .2.3مجتمع وعينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع املعلمين بمدارس املوهوبين بمحافظة جدة ،والبالغ عددهم ( )400معلم ،موزعين على مدارس مدينة
معلما ،والجدول التالي يوضح توصيف عينة الدراسة ً
جدة للعام الدراس ي 1442/1441ه ،واستجابت منهم عينة بلغت (ً )225
وفقا للمتغيرات املستقلة.
ً
جدول ( :)1توصيف عينة الدراسة وفقا للمتغيرات
املتغير
املرحلة الدراسية

املؤهل العلمي

التخصص

عدد سنوات الخدمة

عدد الدورات التدريبية
في مجال رعاية املوهوبين

فئات املتغير
ابتدائي
متوسطة
ثانوي
املجموع
بكالوريوس
دراسات عليا
املجموع
أدبي
علمي
املجموع
أقل من  5سنوات
من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات
من 10سنوات فأكثر
املجموع
أقل من  3دورات
 3دورات فأكثر
املجموع

العدد

النسبة

69

%30.7

75

%33.3

81

%36.0

225

%100

159

%70.7

66

%29.3

225

%100

117

%52.0

108

%48.0

225

%100

18

%8.0

90

%40.0

117

%52.0

225

%100

138

%61.3

87

%38.7

225

%100

 .3.3أداة الدراسة:
تم تصميم أداة للدراسة عبارة عن استبانة تكونت من جزئين ،األول :يتضمن البيانات األولية ألفراد عينة الدراسة ،ويشمل املتغيرات التالية:
املؤهل الدراس ي  -التخصص  -دورات تدريبية في مجال رعاية املوهوبين -املراحل الدراسية  -عدد سنوات الخدمة) ،والجزء الثاني :يتضمن محاور وفقرات
درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة تضمن ( )45عبارة ،موزعة على ستة محاور وهي :الطلبة -املعلمون -
األنشطة املدرسية  -املرافق والتجهيزات املدرسية  -التقويم والتنظيم املدرس ي -املجتمع املحلي.
 .4.3صدق أداة الدراسة:
تم اتباع عدة إجراءات للتأكد من صدق أداة الدراسة ومنها:
• الصدق الظاهري:
للتحقق من الصدق الظاهري ألداة الدراسة تم عرضها بعد تصميمها في صورتها األولية على عشرة من أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة في مجال
رعاية املوهوبين إلبداء املالحظات حولها ،وتم تعديل االستبانة بما يتوافق مع املالحظات والتوجيهات اإليجابية التي اتفق عليها أكثر املحكمين.
• الصدق البنائي:
للتحقق من الصدق البنائي ألداة الدراسة تم استخدم معامل االرتباط بيرسون ،وذلك لقياس درجة ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية للمحور
الذي تنتمي إليه ،وبينت النتائج أن جميع الفقرات ترتبط عند مستوى داللة إحصائية مع املحور الذي تنتمي إليه ،حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط
مع املحاور ما بين ) ،(0.780 - 0.385مما يشير إلى أن جميع الفقرات تتمتع بدرجة مرتفعة من الصدق مع محاورها التي تنتمي إليها ،والجدول اآلتي يوضح
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ذلك.
جدول ( :)2معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمحورالذي تنتمي إليه
املعلمون

الطلبة

محاورالدراسة
األنشطة املدرسية

م

االرتباط

م

االرتباط

م

االرتباط

م

االرتباط

1
2
3
4
5
6
7
8

)**(.451
)**(.385
)**(.497
)**(.623
)**(.494
)**(.479
)**(.633
)**(.448

9
10
11
12
13

)**(.584
)**(.485
)**(.671
)**(.596
)**(.531

1
2
3
4
5
6
7
8

)**(.580
)**(.558
)**(.660
)**(.697
)**(.659
)**(.701
)**(.530
)**(.589

1
2
3
4
5
6

)**(.622
)**(.765
)**(.709
)**(.528
)**(.648
)**(.691

املرافقوالتجهيزات
املدرسية
االرتباط
م
)**(.501
)**(.654
)**(.740
)**(.638
)**(.756
)**(.698
)**(.686

1
2
3
4
5
6
7

التقويموالتنظيم
املدرس ي
االرتباط
م
1
2
3
4
5

املجتمع املحلي

)**(.706
)**(.727
)**(.694
)**(.577
)**(.567

م

االرتباط

1
2
3
4
5
6

)**(.706
)**(.702
)**(.725
)**(.755
)**(.715
)**(.780

** معامل االرتباط دال عند ()0.01
جدول ( :)3معامالت االرتباط بين درجة كل محورمع الدرجة الكلية ألداة الدراسة
محاور الدراسة
الطلبة
املعلمون
األنشطة املدرسية
املرافق والتجهيزات املدرسية
التقويم والتنظيم املدرس ي
املجتمع املحلي

الطلبة

املعلمون

)**(.568

1

املر افق والتجهيزات
املدرسية

األنشطة
املدرسية

التقويم والتنظيم
املدرس ي

1

الدرجة
الكلية
)**(.821
)**(.781
)**(.760

)**(.555

)**(.455

1

)**(.498

)**(.462

)**(.422

1

)**(.715

)**(.499

)**(.452

)**(.575

)**(.410

1

)**(.721

)**(.459

)**(.600

)**(.585

)**(.501

)**(.553

)**(.788

** معامل االرتباط دال عند ()0.01

ً
حصائيا عند مستوى الداللة
يتضح من الجدول ( )3أن معامالت االرتباط بين محاور أداة الدراسة مع بعضها ومع الدرجة الكلية جاءت دالة إ
( )0.01حيث تراوحت بين ( )0.821 – 0.410وهي قيم ارتباط موجبة وجيدة تشير إلى قوة التماسك الداخلي لالستبانة في كل محاورها.
 .4.3ثبات أداة الدراسة:
للتأكد من ثبات األداة تم استخدام (معادلة ألفا كرونباخ  ،)Cronbach'aAlphaوالجدول اآلتي يوضح النتائج:
جدول ( :)4معامل ألفا كرونباخ للثبات الكلي ألداة الدراسة واملحاور
محاور أداة الدراسة

عدد العبارات

معامل ألفا كرونباخ

13

0.787

8

0.771

6

0.736

7

0.794

5

0.659

الطلبة
املعلمون
األنشطة املدرسية
املرافق والتجهيزات املدرسية
التقويم والتنظيم املدرس ي
املجتمع املحلي
الدرجة الكلية

6

0.825

45

0.925

من الجدول ( )4نجد أن معامالت الثبات املقدرة بمعادلة ألفا كرونباخ "  " αملحاور أداة الدراسة تراوحت بين ( ،)0.8.25 -0.659بينما بلغت
قيمة الثبات حسب معامل ألفا كرونباخ لألدة ككل ( )0.925وهي قيم مرتفعة ،وتشير إلى أن األداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ،وبالتالي يمكن االعتماد
على النتائج والوثوق بها.
 .5.3املعالجات اإلحصائية املستخدمة:
تم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSاإلصدار ( )20في إجراء املعالجة اإلحصائية للبيانات ،حيث تم استخدام
األساليب اإلحصائية الوصفية ،والتي تمثلت في التكرارات ،والنسب املئوية ،كما تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية؛ وذلك لقياس
درجة استجابة أفراد العينة على عبارات محاور الدراسة ،كذلك تم استخدام معامل االرتباط بيرسون؛ وذلك للتحقق من صدق أداة الدراسة ،واستخدم
معامل ألفا كرونباخ؛ وذلك للتحقق من ثبات أداة الدراسة ومحاورها ،كما تم استخدام بعض األساليب اإلحصائية االستداللية؛ وذلك الختبار مدى وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفرد العينة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة ،وتم تقدير
استجابات أفراد عينة الدراسة نحو عبارات محاور أداة الدراسة وفق مقياس رباعي تدرجه كما هو مبين بالجدول اآلتي:
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جدول ( :)5معيارالحكم على استجابات أفراد العينة
طول الفئة

.4

درجة املمارسة

القيمة

النسبة املئوية

4

100 -0.81
0.80-0.63

من

إلى

3.25

4

كبيرة

2.50

3.24

متوسطة

3

1.75

2.49

منخفضة

2

0.62-0.44

1

1.74

منخفضة ً
جدا

1

0.43-0.25

نتائج الدراسة ومناقشتها

 .1.4النتائج املتعلقة بالسؤال األول :ما درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة من وجهة نظراملعلمين؟
• املحوراألول :الطلبة:
جدول ( :)6املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والترتيب ملحورالطلبة
الترتيب

رقم العبارة

العبارة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

1

1

2

2

2.88

0.79

3

6

2.85

1.00

4

10

يتبنى قائد املدرسة سياسات تساعد الطلبة على ابتكار األفكار اإلبداعية
يشجع الطلبة على املشاركة في الب رامج التي تنمي قدرات الطلبة املوهوبين .
يطبق األنظمة والقوانين املدرسية على الطلبة بحزم وعدالة
تحرص قيادة املدرسة على توفير خدمات اإلرشاد الطالبي التي تحقق
النمو املتكامل لشخصية الطلبة املوهوبين
يكون عالقات إيجابية مع الطلبة املوهوبين
يحرص قائد املدرسة على تعزيز القيم والسلوكيات الحميدة لدى الطالب
املوهوبين
يبرز جهود وابتكارات الطلبة املوهوبين من خالل قنوات مناسبة ومتعددة
يشجع الطلبة على االلتحاق بالدورات التدريبة لرعاية مواهبهم
يقدم الدعم املعنوي للطلبة املوهوبين كلما دعت الحاجة
يشجع الطالب على إجراء البحوث العلمية واإلبداعية التي تظهر موهبتهم
يوفر قائد املدرسة الرعاية االجتماعية والنفسية للطلبة املوهوبين
تنفذ قيادة املدرسة زيارات علمية تسهم في إثراء خب رات ومعارف الطلبة
يسهم قائد املدرسة في تقديم بعض الحوافز املادية التي تسهم في تنمية
الطلبة املوهوبين
املتوسط العام

3.12

0.77

2.80

0.77

درجة
املمارسة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

2.76

0.90

2.76

1.02

متوسطة
متوسطة

2.73

0.78

2.71

0.85

2.69

0.88

2.61

0.85

2.53

0.92

2.43

0.93

2.41

0.89

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
منخفضة
منخفضة

2.71

0.87

متوسطة

5

4

6

12

7

3

8

9

9

7

10

5

11

11

12

13

13

8

يتضح من الجدول ( )6أن املتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين
بمحافظة جدة في محور الطلبة بلغ ( ،)2.71وانحراف معياري قدره ( )0.87وبدرجة متوسطة ،وقد حصلت معظم الفقرات على درجة متوسطة ،ما عدا
فقرتين حصلتا على درجة منخفضة.
وتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة املطيري وسليمان ( ،)2020ودراسة البقمي ( )2016التي أشارت إلى أن دور اإلدارة املدرسية في رعاية
ً
متوسطا ،وتتفق ً
أيضا مع بعض نتائج دراسة الحوري ( )2015الثى أشارت إلى أن دور
الطالب املوهوبين في مدارس املرحلة املتوسطة بمدينة الرياض كان
ً
املدير في رعاية املوهوبين بدولة قطر كان متوسطا ،بينما اختلفت هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة أبي ناصر ( )2014التي بينت أن ممارسة قائد
املدرسة لدورة في رعاية املوهوبين باملنطقة الشرقية كان بدرجة عالية.
وبترتيب متوسطات استجابات عينة الدراسة على فقرات محور الطلبة جاءت الفقرة (يتبنى قائد املدرسة سياسات تساعد الطلبة على ابتكار
األفكار اإلبداعية) في املرتبة األولى بمتوسط ( ،)3.12وربما يعود السبب في ذلك إلى استشعار قادة املدارس ألهمية دعم وتشجيع الطلبة املوهوبين ،وجاءت
الفقرة (يشجع الطلبة على املشاركة في البرامج التي تنمي قدرات الطلبة املوهوبين) بمتوسط ( )2.88في الترتيب الثاني بدرجة ممارسة متوسطة ،ويمكن
إرجاع ذلك إلى قلة عدد املتخصصين في رعاية املوهوبين من قادة املدارس ،وتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دارسة مارتينيز ونيكوالس & Martins
) ) Nicolas, 2017التي أشارت إلى أهمية التعرف على الطالب املوهوبين في تشيلي من خالل بعض اإلستراتيجيات ومن ضمنها البرامج اإلبداعية ،وجاءت
الفقرة (تنفذ قيادة املدرسة زيارات علمية تسهم في إثراء خبرات ومعارف الطلبة) بمتوسط ( )3.43في املرتبة ما قبل األخيرة بدرجة منخفضة ،ويمكن إرجاع
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ذلك إلى ضعف املوارد املالية وإلى أهمية موافقات أولياء أمور الطلبة على الزيارات العلمية وأهمية اتخاذ اإلجراءات التي تضمن سالمة الطلبة ،وتتفق هذه
النتيجة مع بعض نتائج دراسة مارتينيز ونيكوالس ) (Martinez &Nicolás,2017التي أشارت إلى عدم الرضا حول الجهود التي تبذلها اإلدارة املدرسية تجاه
دعم وتعزيز املواهب في تشيلي ،ومن ضمن ذلك قلة تنفيذ البرامج اإلثرائية ,وجاءت الفقرة (يسهم قائد املدرسة في تقديم بعض الحوافز املادية التي تسهم
في تنمية الطلبة املوهوبين) في املرتبة األخيرة بمتوسط ( )2.41وبدرجة ممارسة منخفضة ،ويعود السبب في ذلك إلى عدم وجود مخصصات مالية كافية
تسهم في تنمية الطلبة املوهوبين ،وتختلف هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة أبي ناصر ( )2014التي أشارت إلى حصول مديري املدارس في املنطقة
الشرقية في مجال تنفيذ األنشطة املدرسية املتعلقة باملوهوبين على درجة عالية بسبب توفر املوارد املالية لديهم.
• املحورالثاني :املعلمون:
جدول ( :)7املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والترتيب ملحوراملعلمين
الترتيب

رقم
العبارة

العبارة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

1

1

2

2

3.19

0.73

متوسطة

3

3

2.83

0.99

4

6

2.69

0.85

متوسطة
متوسطة

5

7

2.68

0.97

6

5

2.61

0.97

متوسطة
متوسطة

7

4

2.60

0.97

8

8

يحث قائد املدرسة املعلمين على استخدام طرق التدريس الحديثة التي
تناسب الطلبة املوهوبين
يؤكد قائد املدرسة للمعلمين أهمية استخدام الوسائط التعليمية املناسبة
للموهوبين
يراعي الفروق الفردية بين املعلمين من ناحية اإلنجاز أو الخبرة املهنية
يشجع املعلمين على املشاركة في البرامج التي تهتم بتنمية ورعاية الطلبة
املوهوبين
يقدم املساعدة والنصح للمعلمين حديثي االنضمام باملدرسة
يسهم قائد املدرسة في تخفيف األعباء امللقاة على املعلمين حتى يتفرغوا
لدورهم التعليمي والتربوي
يتعامل قائد املدرسة بموضوعية وعدالة مع جميع املعلمين
يحث املعلمين على حضور اللقاءات العلمية التي تنمي اإلبداع
املتوسط العام

3.27

0.68

دجة
املمارسة
كبيرة

2.52

0.86

2.80

0.88

متوسطة
متوسطة
متوسطة

يتضح من الجدول ( )7أن املتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين
بمحافظة جدة في محور املعلمين بلغ املتوسط العام ( ،)2.80وانحراف معياري قدره ( )0.88وبدرجة متوسطة ,وقد حصلت معظم الفقرات على درجة
متوسطة ،ما عدا فقرة واحدة حصلت على درجة كبيرة ،وربما يعود السبب في ذلك إلى عدم قدرة قادة املدارس على تخفيف األعباء امللقاة على املعلمين
حتى يتفرغوا لدورهم التعليمي والتربوي للموهوبين بشكل مناسب ،بسبب نقص أعداد معلمي املوهوبين والكوادر اإلدارية املساعدة.
وتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة سعادة( )2020التي أظهرت نتائجها أن درجة اهتمام اإلدارة املدرسية بالطلبة املوهوبين في املدارس الحكومية بعمان
باألردن جاءت بدرجة متوسطة ،بينما اختلفت هذه النتيجة إلى حد ما مع دراسة الدلجاوي والشرقاوي ( )2019التي أشارت إلى أن واقع دور مدير املدرسة في رعاية
التالميذ املوهوبين في محافظة الفيوم بمصر جاء بدرجة "ضعيفة" ،وبترتيب متوسطات استجابات عينة الدراسة على فقرات محور املعلمين جاءت الفقرة (يحث قائد
املدرسة املعلمين على استخدام طرق التدريس الحديثة التي تناسب الطلبة املوهوبين) في املرتبة األولى بمتوسط ( )3.27كأبرز أدوار قادة املدارس في رعاية الطلبة
املوهوبين املرتبطة باملعلمين وبدرجة كبيرة ،ويمكن إرجاع ذلك إليمان قائد املدرسة بحاجة الطلبة املوهوبين إلى طرق تدريس تتناسب مع خصائصهم ،وفي املرتبة الثانية
جاءت الفقرة (يؤكد قائد املدرسة للمعلمين أهمية استخدام الوسائط التعليمية املناسبة للموهوبين) بمتوسط ( )3.19ودرجة ممارسة متوسطة ،وربما يعود السبب
في ذلك إلى توافر الوسائط التعليمية في مدارس املوهوبين وإدراك املعلمين ألهميتها في العملية التعليمية ،وفي املرتبة ما قبل األخيرة جاءت الفقرة (يتعامل قائد املدرسة
بموضوعية وعدالة مع جميع املعلمين) بمتوسط ( )2.60ودرجة ممارسة متوسطة ,ويمكن إرجاع ذلك إلى افتقاد بعض قادة املدارس ملهارات التعامل مع املعلمين ،وفي
املرتبة األخيرة جاءت الفقرة (يحث املعلمين على حضور اللقاءات العلمية التي تنمي اإلبداع) بمتوسط ( ،)2.52ودرجة ممارسة متوسطة ,ويرجع السبب في ذلك إلى
ارتفاع أنصبة املعلمين.
• املحورالثالث :األنشطة املدرسية:
جدول ( :)8املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والترتيب ملحوراألنشطة املدرسية
الترتيب

رقم العبارة

1

1

2

2

3

4

العبارة
يوفر قائد املدرسة املرافق املناسبة ملمارسة األنشطة واملسابقات
املختلفة
يحرص قائد املدرسة على أن تتوافق األنشطة املدرسية مع اهتمامات
وميول الطلبة املوهوبين
يشرف قائد املدرسة على الطلبة أثناء ممارسة األنشطة املدرسية

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة
املمارسة

2.99

0.74

متوسطة

2.88

0.82

متوسطة

2.67

0.89

متوسطة
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4

3

5

6

6

5

يسهم قائد املدرسة في إقامة بعض املعارض واملسابقات العلمية املعززة
ملهارات الطلبة املوهوبين
يتواصل قائد املدرسة مع الجهات واألفراد ذات العالقة لدعم األنشطة
الخاصة باملوهوبين
يخصص قائد املدرسة ميزانية لألنشطة والب رامج الخاصة برعاية
املوهوبين
املتوسط العام

2.60

0.89

متوسطة

2.60

1.09

متوسطة

2.31

0.91

منخفضة

2.67

0.89

متوسطة

يتضح من الجدول ( )8أن املتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة في
محور األنشطة املدرسية بلغ ( ،)2.67وبلغ االنحراف املعياري الكلي ( )0.89وبدرجة متوسطة ،وقد حصلت كل فقرات املحور على درجة متوسطة عدا آخر فقرة فقد
حصلت على درجة ممارسة منخفضة ،وربما يعود السبب في ذلك إلى كثرة األعمال اإلدارية والروتينية التي يقوم بها قادة املدارس مما يؤثر على القيام بدورهم
في مجال األنشطة املدرسية ،وتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة سعادة )2020( ،التي أظهرت بعض نتائجها أن درجة اهتمام اإلدارة املدرسية بالطلبة
املوهوبين في املدارس الحكومية بمدينة عمان األردنية جاءت بدرجة متوسطة ،ودراسة البقمي ( )2016التي أشارت نتائجها إلى أن الدور اإلداري ملديري املدارس املطبقة
لبرامج رعاية املوهوبين بمدينة الرياض من وجهة نظر معلمي املوهوبين جاء بدرجة متوسطة ،ودراسة الحوري ( )2015التي توصلت إلى أن دور مدير املدارس اإلعدادية
ً
والثانوية في رعاية الطلبة املوهوبين من وجهة نظر املعلمين في دولة قطر كان متوسطا ،بما في ذلك مجال األنشطة املدرسية ،بينما اختلفت هذه النتائج مع دراسة أبي
ناصر ( )2014التي أكدت على أن درجة ممارسة مديري املدارس الحكومية إلدارة البرامج واألنشطة املدرسية املتعلقة باملوهوبين في املنطقة الشرقية عالية ،وبترتيب
متوسطات استجابات عينة الدراسة على فقرات محور األنشطة املدرسية جاءت الفقرة (يوفر قائد املدرسة املرافق املناسبة ملمارسة األنشطة واملسابقات املختلفة)
في املرتبة األولى بمتوسط ( ،)2.99ويعود السبب في ذلك أن املرافق والتجهيزات من أهم مقومات العملية التعليمية للموهوبين ،وتختلف هذه النتيجة إلى حد ما مع
ُ
بعض نتائج دراسة املنيع ،والقرش ي ( )2017التي أشارت إلى قلة األماكن التي تقدم بها األنشطة املدرسية حينما طبقت الدراسة على عينة من املعلمين في الطائف
والرياض وعسير باململكة العربية السعودية ،وجاءت الفقرة (يحرص قائد املدرسة على أن تتوافق األنشطة املدرسية مع اهتمامات وميول الطلبة املوهوبين) في املرتبة
الثانية بمتوسط ( ،)2.88ويمكن إرجاع ذلك إلى استشارة الطلبة في األنشطة املدرسية التي يرغبون فيها ،وتختلف هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة املنيع ،والقرش ي
( )2017التي أشارت إلى ضعف مالءمة األنشطة مليول وهويات الطالب ،وفي املرتبة ما قبل األخيرة جاءت الفقرة (يتواصل قائد املدرسة مع الجهات واألفراد ذات العالقة
لدعم األنشطة الخاصة باملوهوبين) بمتوسط ( ،)2.60وانحراف معياري ( ،)1.09وتختلف هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة أبي ناصر ( )2016التي جاءت نتائجها
بدرجة عالية ومن ضمنها الشراكة مع بعض مؤسسات املجتمع املحلي في املنطقة الشرقية ،وتختلف هذه النتيجة ً
أيضا مع بعض نتائج دراسة مارتينيز
ونيكوالس ) (Martinez &Nicolás,2017التي أوصت بأنشطة إثرائية تتناسب مع ميول الطالب في تشيلي  ,وفي املرتبة األخيرة جاءت الفقرة (يخصص قائد املدرسة
ميزانية لألنشطة والبرامج الخاصة برعاية املوهوبين) بمتوسط ( )2.31وبدرجة منخفضة ،ويعود السبب في ذلك إلى قلة املوارد املالية املتاحة لقائد املدرسة ،وهذا يتفق
مع دراسة املنيع ،والقرش ي ( )2017التي أشارت بعض نتائجها إلى ضعف اإلمكانات املالية واالعتمادات الالزمة ملمارسة األنشطة املدرسية للموهوبين في تعليم الرياض
والطائف وعسير.
• املحورالرابع :املر افق والتجهيزات املدرسية:
جدول ( :)9املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والترتيب ملحوراملر افق والتجهيزات املدرسية
الترتيب

رقم العبارة

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

6

5

7

7

العبارة
يحرص قائد املدرسة على أن تتوافر باملبنى املدرس ي الشروط الصحية
وأنظمة األمن والسالمة
يوفر قائد املدرسة املتطلبات التعليمية والتقنية في القاعات الدراسية
للطلبة
توفر قيادة املدرسة بعض الوسائط العلمية التي تسهم في تنمية
البحث العلمي واالستكشاف لدى املوهوبين
تتوافر بمختبر املدرسة األدوات واألجهزة الالزمة إلجراء التجارب
العلمية
يوفر قائد املدرسة باملكتبة املدرسية املصادر واملراجع العلمية املالئمة
للطلبة املوهوبين
تتوافر املقاييس واالختبارات املالئمة لقياس النمو العلمي للطلبة
املوهوبين
توفر قيادة املدرسة وسائل النقل للطلبة ملن يحتاجها
املتوسط العام

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة املمارسة

3.18

0.80

متوسطة

2.79

0.78

متوسطة

2.55

0.84

متوسطة

2.51

0.82

متوسطة

2.27

0.93

منخفضة

2.37

0.96

منخفضة

1.74

0.85

2.48

0.85

منخفضة ً
جدا
منخفضة
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يتضح من الجدول ( )9أن املتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة في
محور املرافق والتجهيزات املدرسية  ,بلغ املتوسط العام ( ،)2.48واالنحراف املعياري الكلي ( )0.85وبدرجة منخفضة ,وعدد الفقرات التي حصلت على درجة متوسطة
( )4فقرات ،وعلى درجة منخفضة فقرتين ،وعلى درجة منخفضة ً
جدا فقرة واحدة ,وربما يعود السبب في ذلك إلى قلة املخصصات املالية واملوارد التي بحوزة قادة
املدارس لشراء التقنيات والوسائط التعليمية الالزمة لبرامج رعاية املوهوبين ،وتتفق هذه النتائج مع بعض نتائج دراسة الدلجاوي ،والشرقاوي ( )2019التي أشارت إلى
أن دور مدير املدرسة في رعاية التالميذ املوهوبين في محافظة الفيوم بمصر جاء بدرجة "ضعيفة" ،وتختلف هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة الحوري ( )2015التي
ً
توصلت إلى أن دور مدير املدارس اإلعدادية والثانوية في رعاية الطلبة املوهوبين من وجهة نظر املعلمين في دولة قطر كان متوسطا ،ودراسة البقمي ( )2016التي أشارت
نتائجها إلى أن الدور اإلداري ملديري املدارس املطبقة لبرامج رعاية املوهوبين بمدينة الرياض من وجهة نظر معلمي املوهوبين جاء بدرجة متوسطة.
وبترتيب متوسطات استجابات عينة الدراسة جاءت الفقرة (يحرص قائد املدرسة على أن تتوافر باملبنى املدرس ي الشروط الصحية وأنظمة األمن والسالمة) في
املرتبة األولى بمتوسط ( ،)3.18ويمكن إرجاع ذلك إلى توجيه الوزارة بأهمية توافر معايير األمن والسالمة باملباني املدرسية على مستوى اململكة ومتابعتها لذلك ,وجاءت
في املرتبة الثانية الفقرة (يوفر قائد املدرسة املتطلبات التعليمية والتقنية في القاعات الدراسية للطلبة) بمتوسط ( ،)2.79ويمكن إرجاع ذلك إلى قلة املوارد املالية لدى
قادة املدارس ,وفي املرتبة ما قبل األخيرة جاءت الفقرة (يوفر قائد املدرسة باملكتبة املدرسية املصادر واملراجع العلمية املالئمة للطلبة املوهوبين) بمتوسط ( )2.27وبدرجة
منخفضة ،وهذه النتيجة تختلف مع بعض نتائج دراسة عناني ( )2012بمنطقة العين التعليمية باألمارات حيث أشارت إلى أن دور مدير املدرسة في توفير املراجع
والكتب والوسائط املتعددة باملكتبة جاء بدرجة عالية إلى حد ما ،وفي املرتبة األخيرة جاءت الفقرة (توفر قيادة املدرسة وسائل النقل للطلبة ملن يحتاجها) بمتوسط
( )1.74وبدرجة منخفضة ،ويعود السبب في ذلك لعدم توفر املصادر املالية الكافية لدى قائد املدرسة.
• املحورالخامس :التقويم والتنظيم املدرس ي:
جدول ( :)10املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والترتيب ملحورالتقويم والتنظيم املدرس ي
الترتيب

رقم
العبارة

1

1

2

3

3

2

4

5

5

4

العبارة
يقي م قائد املدرسة الخطط التعليمية واألنشطة املدرسية للطلبة املوهوبين
بشكل دوري
يشارك قائد املدرسة املعلمين في وضع الخطط الالزمة لرعاية الطلبة
املوهوبين
تتبنى قيادة املدرسة األساليب العلمية والتربوية الحديثة في رعاية الطلبة
املوهوبين
يحرص قائد املدرسة على استقطاب املعلمين األكفاء للعمل بمدارس
املوهوبين
يوفر قائد املدرسة املناخ التنظيمي املالئم لرعاية الطلبة املوهوبين
املتوسط العام

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة
املمارسة

2.81

0.90

متوسطة

2.67

0.88

متوسطة

2.73

0.91

متوسطة

2.55

1.02

متوسطة

2.59

0.93

2.67

0.93

متوسطة
متوسطة

يتضح من الجدول ( )10أن املتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة
في محور التقويم والتنظيم املدرس ي بلغ ( ،)2.76وبلغ االنحراف املعياري الكلي ( )0.93وبدرجة متوسطة ,وقد حصلت كل فقرات املحور على درجة متوسطة ،وتتفق
هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة الجميل ( )2019التي توصلت إلى أن درجة قيام مديري املدارس بمهامهم تجاه برنامج رعاية املوهوبين املدرس ي في مدارس حائل كان
ً
متوسطا ,بينما اختلفت هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة أبي ناصر ( )2014التي أشارت إلى أن درجة ممارسة مديري املدارس الحكومية إلدارة البرامج واألنشطة
املدرسية املتعلقة باملوهوبين في املنطقة الشرقية عالية.
َ
وبترتيب متوسطات استجابات عينة الدراسة على فقرات محور التقويم والتنظيم املدرس ي جاءت الفقرة (يقيم قائد املدرسة الخطط التعليمية واألنشطة
املدرسية للطلبة املوهوبين بشكل دوري) في املرتبة األولى بمتوسط ( ،)2.81ويعود السبب في ذلك إلى أهمية تحديث الخطط التعليمية لتتناسب مع التطورات واألهداف
التعليمية للموهوبين ،وفي املرتبة الثانية جاءت الفقرة (تتبنى قيادة املدرسة األساليب العلمية والتربوية الحديثة في رعاية الطلبة املوهوبين) بمتوسط ( ،)2.73ويعود
السبب في ذلك إلى كون قيادة املدرسة هي املوجه األول في املدرسة للمعلمين نحو األساليب العلمية والتربوية الحديثة ,وتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة الجميل
(  )2019التي أشارت إحدى فقراتها إلى أن وضع مدير املدرسة ما يحقق أهداف البرنامج السنوي ضمن الخطة العامة للمدرسة جاء بدرجة متوسطة.
وفي املرتبة ما قبل األخيرة جاءت الفقرة (يحرص قائد املدرسة على استقطاب املعلمين األكفاء للعمل بمدارس املوهوبين) بمتوسط حسابي بلغ (،)2.55
وتختلف هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة املطيري وسليمان ( )2020التي أشارت نتائجها إلى أهمية دور اإلدارة املدرسية في رعاية الطالب املوهوبين في مدارس املرحلة
املتوسطة بمدينة الرياض حول توفير معلمين متخصصين في مجال رعاية الطالب املوهوبين جاء بدرجة عالية ,وتتفق هذه النتيجة إلى حد ما مع بعض نتائج دراسة
كريس ي وألينا (  ) Elina&kirsi,2013التي أشارت نتائجها إلى وجود ضعف في التنمية املهنية لدى معلمي املوهوبين بفنلندا مما أدى إلى قصور في رعاية املوهوبين وذلك
بسبب عدم وجود املعلمين األكفاء ,وجاءت في املرتبة األخيرة الفقرة (يوفر قائد املدرسة املناخ التنظيمي املالئم لرعاية الطلبة املوهوبين) بمتوسط ( ،)2.59وربما يعود
السبب في ذلك إلى ضعف اإلمكانات املادية املتوفرة لدة القيادة املدرسية.
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• املحورالسادس :املجتمع املحلي:
جدول ( :)11املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية والترتيب ملحوراملجتمع املحلي
الترتيب

رقم
العبارة

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

العبارة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

2.92

0.90

2.91

0.89

متوسطة

2.69

0.88

متوسطة

2.55

0.98

متوسطة

2.67

0.93

متوسطة

2.36

1.04

منخفضة

2 .68

0.94

متوسطة

يعزز قائد املدرسة دور األسرة في رعاية أبنائهم املوهوبين
يحث قائد املدرسة أسر املوهوبين على املشاركة في البرامج املجتمعية املعززة
لقدرات الطلبة املوهوبين
يوفر قائد املدرسة قنوات متعددة للتواصل مع أسر الطلبة املوهوبين
ينظم قائد املدرسة لقاءات دورية مع أولياء األمور؛ لتحقيق ُسبل ال تكامل في
رعاية املوهبة واإلبداع
يسهم قائد املدرسة في نشر الوعي بين أفراد املجتمع املحيط بأهمية
اكتشاف ورعاية الطلبة املوهوبين
يقيم قائد املدرسة شراكات مع بعض الشركات املحلية لدعم ورعاية الطلبة
املوهوبين
املتوسط العام

درجة
املمارسة
متوسطة

يتضح من الجدول ( )11أن املتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة
في محور املجتمع املحلي بلغ ( ،)2.68وبلغ االنحراف املعياري الكلي ( )0.94وبدرجة متوسطة ،وقد حصلت كل فقرات املحور على درجة متوسطة ،ما عدا فقرة واحدة
حصلت على درجة منخفضة ،ويعود السبب في ذلك إلى ضعف تعاون بعض أفراد املجتمع املحلي ومؤسساته مع مدارس املوهوبين ،وتختلف هذه النتيجة مع بعض
نتائج دراسة أبي ناصر ( )2014التي أشارت إلى حصول محور العالقة بين مديري املدارس واملجتمع املحلي باملنطقة الشرقية على درجة عالية ،وتتفق هذه النتيجة مع
بعض نتائج دراسة الحوري ( )2015التي أجريت في قطر وأشارت إلى حصول دور مدير املدرسة في العالقة باملجتمع املحلي على درجة متوسطة.
وبترتيب متوسطات استجابات عينة الدراسة على فقرات محور املجتمع املحلي جاءت الفقرة (يعزز قائد املدرسة دور األسرة في رعاية أبنائهم املوهوبين) في
املرتبة األولى بمتوسط ( ،)2.92ويعود السبب في ذلك إلى تفعيل القيادة املدرسية وسائل التواصل الحديثة للتواصل مع أولياء أمور الطلبة املوهوبين ،وفي املرتبة الثانية
جاءت الفقرة (يحث قائد املدرسة أسر املوهوبين على املشاركة في البرامج املجتمعية املعززة لقدرات الطلبة املوهوبين) بمتوسط ( ،)2.91وفي املرتبة ما قبل األخيرة
جاءت الفقرة (يسهم قائد املدرسة في نشر الوعي بين أفراد املجتمع املحيط بأهمية اكتشاف ورعاية الطلبة املوهوبين) بمتوسط ( )2.67وبدرجة متوسطة ،وتتفق هذه
النتيجة إلى حد ما مع بعض نتائج دراسة محمد ( )2019التي أشارت إلى ضعف وعي األسر باملنطقة الشرقية بأهمية وجود موهوب لديها ،وتختلف هذه
النتيجة مع بعض نتائج دراسة مارتينيز ونيكوالس ) )Martinez & Nicolas,2017التي أكدت على أهمية الكشف عن الطالب املوهوبين ورعايتهم من خالل
استراتيجيات خاصة ومنها تعاون أفراد املجتمع معهم في الكشف عن الطلبة املوهوبين ،وفي املرتبة األخيرة جاءت الفقرة ( يقيم قائد املدرسة شراكات مع بعض الشركات
املحلية لدعم ورعاية الطلبة املوهوبين) بمتوسط ( )2.36وبدرجة منخفضة ،ويعود السبب في ذلك لضعف مرونة األنظمة التعليمية فيما يتعلق بإقامة الشراكات
املدرسية مع مؤسسات املجتمع املحلي وحاجة ذلك إلى موافقات من اإلدارة التعليمية ,وهذا يتفق مع بعض نتائج دراسة املنيع والقرش ي ( )2017التي أشارت إلى ضعف
مستوى التنسيق بين املؤسسات الوطنية واملدرسة في مجال دعم األنشطة لرعاية املوهوبين.
 .2.4النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألداورها
في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغيرات (املرحلة الدراسية  -املؤهل الجامعي -التخصص -عدد سنوات
الخدمة  -الدورات التأهيلية في رعاية املوهوبين )؟
• متغير املؤهل الدراس ي:
املحاور
الطلبة
املعلمين
األنشطة املدرسية
املرافق والتجهيزات املدرسية
التقويم والتنظيم املدرس ي

ً
جدول ( :)12اختبار(ت) للفروق وفقا ملتغير املؤهل الدراس ي
العينة

املتوسط

االنحراف
املعياري

بكالوريوس

159

33.9

5.2

الدراسات العليا

66

38.6

6.5

بكالوريوس

159

21.4

4.0

الدراسات العليا

املؤهل الدراس ي

66

24.7

4.3

بكالوريوس

159

15.3

3.3

الدراسات العليا

66

17.7

3.5

بكالوريوس

159

17.4

3.6

الدراسات العليا

66

19.9

4.3

بكالوريوس

159

12.6

2.7

الدراسات العليا

66

15.1

3.0

درجة
الحرية

قيمة
اختبار"ت"

223

*5.737

223

*5.491

223

*4.862

223

*4.519

223

*6.054

الداللة

دالة عند
()0.01
دالة عند
()0.01
دالة عند
()0.01
دالة عند
()0.01
دالة عند
()0.01
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املحاور
املجتمع املحلي

العينة

املتوسط

االنحراف
املعياري

بكالوريوس

159

15.1

3.7

الدراسات العليا

66

18.4

4.1

املؤهل الدراس ي

درجة
الحرية

قيمة
اختبار"ت"

الداللة

223

*5.862

دالة عند
()0.01

ً
إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.01
* دال

يتضح من الجدول ( )12أن قيم (ت) للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين
بمحافظة جدة ً
ً
إحصائيا عند مستوى ( )0.01 ≥αفي كل املحاور ،ونجد أن هذه الفروق لصالح عينة الدراسة الذين كان مؤهلهم
وفقا ملتغير "املؤهل الدراس ي" جاءت دالة
الدراس ي (دراسات عليا) ،وربما يرجع ذلك إلى أن ارتفاع املؤهل الدراس ي يمكن املعلمين الحاصلين على دراسات عليا من تقييم درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها
في رعاية الطلبة املوهوبين بشكل أفضل ومختلف عن الذين مؤهالتهم الدراسية بكالوريوس ،وتختلف هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة البقمي ( ،)2016ودراسة أبي
احصائيا في استجابات أفراد العينة ً
ً
تبعا ملؤهالتهم الدراسية.
ناصر ( )2016اللتين توصلتا إلى عدم وجود فروق دالة
• متغير نوع التخصص:
املحاور
الطلبة
املعلمون
األنشطة املدرسية
املرافق والتجهيزات
املدرسية
التقويم والتنظيم املدرس ي
املجتمع املحلي

ً
جدول ( :)13اختبار(ت) للفروق وفقا ملتغيرنوع التخصص
التخصص

العينة

املتوسط

االنحراف املعياري

أدبي
علمي
أدبي
علمي
أدبي
علمي
أدبي
علمي
أدبي
علمي
أدبي
علمي

117

35.3

5.7

108

35.3

6.4

117

22.5

3.9

108

22.3

4.8

117

15.7

3.5

108

16.4

3.5

117

18.2

4.1

108

18.0

3.9

117

13.1

3.0

108

13.6

3.0

117

15.9

4.1

108

16.3

4.1

درجة الحرية

اختبار "ت"

223

-.096

223

.358

223

-1.317

223

.433

223

-1.273

223

-.551

مستوى الداللة
.924

غير دالة
.721

غير دالة
.189

غير دالة
.666

غير دالة
.204

غير دالة
.582

غير دالة

يتضح من الجدول ( )13أن قيم (ت) للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين
بمحافظة جدة ً
ً
إحصائيا عند مستوى ( )0.05 ≥αفي كل املحاور ،وتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة أبي ناصر
وفقا ملتغير "نوع التخصص" جاءت غير دالة
( )2016التي أشارت إلى عدم وجود فروق ً
تبعا للتخصص.
• متغير الدورات التدريبية في رعاية املوهوبين:
ً
جدول ( :)14اختبار(ت) للفروق وفقا ملتغير الدورات التدريبية في رعاية املوهوبين
املحاور
الطلبة.
املعلمين
األنشطة املدرسية.
املرافق والتجهيزات
املدرسية.
التقويم والتنظيم املدرس ي.
املجتمع املحلي.

عدد الدورات التدريبية
أقل من  3دورات
أكثر من  3دورات
أقل من  3دورات
أكثر من  3دورات
أقل من  3دورات
أكثر من  3دورات
أقل من  3دورات
أكثر من  3دورات
أقل من  3دورات
أكثر من  3دورات
أقل من  3دورات
أكثر من  3دورات

ً
إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.01
* دال

العينة

املتوسط

االنحراف
املعياري

138

33.9

4.8

87

37.5

7.1

138

21.5

4.1

87

23.8

4.4

138

15.4

3.5

87

17.0

3.4

138

17.0

3.5

87

19.9

4.1

138

12.8

2.3

87

14.2

3.7

138

15.2

3.9

87

17.5

4.0

درجة
الحرية

اختبار
"ت"

223

*4.515

223

*4.052

223

*3.321

223

*5.660

223

*3.651

223

*4.303

الداللة
دالة عند
()0.01
دالة عند
()0.01
دالة عند
()0.01
دالة عند
()0.01
دالة عند
()0.01
دالة عند
()0.01

يتضح من الجدول ( )14أن قيم(ت) للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة
جدةً ,
ً
إحصائيا عند مستوى ( )0.01 ≥αفي كل املحاور ،وبالنظر إلى املتوسطات نجد أن هذه الفروق لصالح
وفقا ملتغير "الدورات التدريبية في رعاية املوهوبين" جاءت دالة
عينة الدراسة الذين تلقوا أكثر من  3دورات تدريبية في رعاية املوهوبين ،ويمكن إرجاع ذلك إلى رفع الدورات التدريبية التي تلقاها أفراد العينة للمستوى املعرفي لدى املعلمين
518

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،10العدد ،2021 -2ص525-503 :

الشهري & املالكي

درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة

حول رعاية قادة املدارس للطلبة املوهوبين وإدراكهم للجهود التي يقومون بها تجاه الطلبة ،وتختلف هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة البقمي ( )2016ودراسة أبي ناصر
( )2016التي أشارت إلى عدم وجود فروق في استجابات أفراد العينة حول رعاية املوهوبين ً
تعبا ملتغير الدورات التدريبية.
• املرحلة الدراسية:

ً
جدول ( :)15تحليل التباين ( )ANOVAللفروق وفقا ملتغير املرحلة الدراسية

املحاور

مصدرالتباين

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

الطلبة

بين املجموعات
داخل املجموعات

129.503

2

64.751

7647.137

222

34.447

املعلمون

بين املجموعات

74.993

2

37.496

داخل املجموعات

4220.367

222

19.011

بين املجموعات

175.700

2

87.850

داخل املجموعات

2598.940

222

11.707

املرافق والتجهيزات
املدرسية

بين املجموعات

171.045

2

85.523

داخل املجموعات

3392.715

التقويم والتنظيم
املدرس ي

بين املجموعات
داخل املجموعات

األنشطة املدرسية

املجتمع املحلي

222

15.282

363.923

2

181.962

1649.037

222

7.428

بين املجموعات

557.159

2

278.579

داخل املجموعات

3193.881

222

14.387

ً
إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.01
* دال

قيمة "ف"

الداللة

1.815

غير دالة

1.972

غير دالة

*7.504

دالة عند
()0.01

*5.596

دالة عند
()0.01

*24.496

دالة عند
()0.01

*19.363

دالة عند
()0.01

يتضح من الجدول ( )15أن قيم(ف) للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة
ً
ً
حصائيا بينما نجد أن هنالك فروقا في استجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين
في محور (الطلبة -املعلمين) غير دالة إ
ً
بمحافظة جدة في محور (األنشطة املدرسية -املرافق والتجهيزات املدرسية -التقويم والتنظيم املدرس ي-املجتمع املحلي) وفقا ملتغير املرحلة الدراسية ،وملعرفة اتجاه الفروق
تم إجراء اختبار شيفيه والنتائج في الجدول ( )16اآلتي توضح ذلك:
جدول ( :)16اختبارشيفيه لداللة الفروق ً
تبعا ملتغير املرحلة الدراسية
املحور

املرحلة الدراسية
إبتدائي

األنشطة املدرسية

متوسطة
ثانوي
إبتدائي

املرافق والتجهيزات املدرسية

متوسطة
ثانوي
إبتدائي

التقويم والتنظيم املدرس ي

متوسطة
ثانوي
إبتدائي

املجتمع املحلي

متوسطة
ثانوي

ً
إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.01
* دال

متوسطة
ثانوي
إبتدائي
ثانوي
إبتدائي
متوسطة
متوسطة
ثانوي

الفرق بين املتوسطين

مستوى الداللة

)*(-2.10087

0.001

)*(-1.66828

0.003

)*(2.10087

0.001

.43259

0.431

)*(1.66828

0.003

-.43259

0.431

)*(-2.13043

0.001

)*(-1.50081

0.020

إبتدائي
ثانوي

)*(2.13043

0.001

.62963

0.316

إبتدائي

)*(1.50081

0.020

متوسطة

-.62963

0.316

متوسطة

)*(-2.72522

0.001

ثانوي

)*(-2.78744

0.001

إبتدائي

)*(2.72522

0.001

ثانوي

-.06222

0.887

إبتدائي

)*(2.78744

0.001

متوسطة
متوسطة

.06222

0.887

)*(-3.90261

0.001

ثانوي

)*(-1.59742

0.011

إبتدائي

)*(3.90261

0.001

ثانوي

)*(2.30519

0.001

إبتدائي

)*(1.59742

0.011

متوسطة

)*(-2.30519

0.001
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يتضح من الجدول ( )16أن املقارنات بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة
ً
ً
حصائيا عند مستوى الداللة
جدة في محور (األنشطة املدرسية -املرافق والتجهيزات املدرسية -التقويم والتنظيم املدرس ي -املجتمع املحلي) سجلت فروقا موجبة ودالة إ
ً
ً
حصائيا بين معلمي املرحلة الثانوية ومعلمي
( )0.01بين معلمي املرحلة االبتدائية ومعلمي املرحلة املتوسطة لصالح معلمي املرحلة املتوسطة ،كما سجلت فروقا موجبة ودالة إ
املرحلة االبتدائية لصالح معلمي املرحلة الثانوية ،مما يشير إلى أن درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة في املرحلتين املتوسطة
والثانوية واملتعلقة بمحور (األنشطة املدرسية -املرافق والتجهيزات املدرسية -التقويم والتنظيم املدرس ي-املجتمع املحلي) أفضل من نظرائهم باملرحلة االبتدائية.
• متغير عدد سنوات الخدمة:
بما أن هنالك تباين كبير في حجم العيانات الثالث لفئات عدد سنوات الخدمة لعينة الدراسة (أقل من  5سنوات (- )18من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات ()90
من 10سنوات فأكثر ( ،))117فقد تم اختبار تجانس البيانات؛ باستخدام اختبار ليفين ( )Levene Statisticوجاءت النتائج كما في الجدول التالي:جدول ( :)17اختبارليفين ( )Levene Statisticملتغيرعدد سنوات الخدمة
اختبار التجانس لفئات
متغير عدد سنواتالخبرة

احصائية ليفين ()Levene Statistic

درجة الحرية ()1

درجة الحرية ()2

قيمة ()Sig

الداللة

1.731

2

222

0.180

غير دالة عند
()0.05

ً
إحصائيا على وجود فروق في تجانس العينات الثالث عند
يتضح من الجدول ( )17أن قيمة اختبار ليفين لتجانس فئات متغير عدد سنوات الخدمة كانت غير دالة
ً
مستوى داللة ( ،)0.05 ≥αوبالتالي تم إجراء اختبار تحليل التباين ( )ANOVAللتحقق من الفروق بين استجابات أفراد العينة ،وفقا ملتغير عدد سنوات الخدمة وجاءت
النتائج كما في الجدول التالي:
ً
جدول ( :)18تحليل التباين (  )ANOVAللفروق وفقا ملتغيرعدد سنوات الخدمة

املحاور
الطلبة
املعلمون
األنشطة املدرسية
املرافق والتجهيزات
املدرسية
التقويم والتنظيم
املدرس ي
املجتمع املحلي

مصدر التباين

مجموع املربعات

درجات
الحرية

متوسط املربعات

511.371

2

255.685

7605.269

222

34.258

بين املجموعات
داخل املجموعات
بين املجموعات
داخل املجموعات
بين املجموعات
داخل املجموعات
بين املجموعات
داخل املجموعات
بين املجموعات
داخل املجموعات
بين املجموعات
داخل املجموعات

ً
إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05
* * دال

154.191

2

77.095

4141.169

222

18.654

46.963

2

23.482

2727.677

222

12.287

65.129

2

32.565

3498.631

222

15.760

34.668

2

17.334

1978.292

222

8.911

121.309

2

60.655

3629.731

222

16.350

قيمة "ف"

مستوى
الداللة

**7.464

0.001

**4.133

1.911

2.066

1.945

** 3.710

0.017

0.150
0.129.

0.142

0.26

يتضح من الجدول( )18أن قيمة(ف) للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة
جدة واملتعلقة بـمحور (األنشطة املدرسية  -املرافق والتجهيزات املدرسية – التقويم والتنظيم املدرس ي) كانت غير دالة إحصائ ًيا عند مستوى داللة ( )0.05 ≥αبينما نجد أن
ً
هناك فروقا في استجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة واملتعلقة بـ محور (الطلبة– املعلمين –
ً
حصائيا عند مستوى داللة (.)0.05 ≥α
املجتمع املحلي) حيث كانت قيم(ف) املقابلة لهذه األدوار دالة إ
وملعرفة اتجاه الفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة
واملتعلقة بـ (الطلبة– املعلمين – املجتمع املحلي) لصالح أي فئة من فئات متغير عدد سنوات الخدمة تم إجراء املقارنات املتعددة باختبار شيفيه والنتائج
موضحة في الجدول ( )19اآلتي:
جدول ( :)19اختبارشيفيه لداللة الفروق ً
تبعا ملتغير عدد سنوات الخدمة

املحور

الطلبة

الفرق بين املتوسطين

مستوى الداللة

)*(-5.83333

.001

)*(-4.73077

.007

)*(5.83333

.001

من 10سنوات فأكثر
أقل من  5سنوات

1.10256

.407

)*(4.73077

.007

من  5إلى أقل من  10سنوات

-1.10256

.407

عدد سنوات الخدمة
من  5إلى أقل من  10سنوات
أقل من  5سنوات
من 10سنوات فأكثر
من  5إلى أقل من  10سنوات
من 10سنوات فأكثر

أقل من  5سنوات
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أقل من  5سنوات
املعلمون

من  5إلى أقل من  10سنوات
من 10سنوات فأكثر
أقل من  5سنوات

املجتمع املحلي

من  5إلى أقل من  10سنوات
من 10سنوات فأكثر

من  5إلى أقل من  10سنوات

)*(-3.20000

.018

من 10سنوات فأكثر

)*(-2.76923

.042

أقل من  5سنوات
من 10سنوات فأكثر
أقل من  5سنوات

)*(3.20000

.018

.43077

.777

)*(2.76923

.042

من  5إلى أقل من  10سنوات

-.43077

.777

من  5إلى أقل من  10سنوات
من 10سنوات فأكثر
أقل من  5سنوات

)*(-2.83333

.027

-2.48718

.054

)*(2.83333

.027

من 10سنوات فأكثر

.34615

.830

أقل من  5سنوات

2.48718

.054

من  5إلى أقل من  10سنوات

-.34615

.830

يتضح من الجدول ( )19أن املقارنات بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة
ً
ً
حصائيا عند مستوى داللة ( )0.05بين أفراد العينة الذين كانت سنوات خدمتهم (أقل
جدة واملتعلقة بـمحور (الطلبة -املعلمين -املجتمع املحلي) أظهرت فروقا موجبة ودالة إ
من  5سنوات) وأفراد العينة الذين كانت سنوات خدمتهم (من  5إلى أقل من  10سنوات) لصالح أفراد العينة الذين كانت سنوات خدمتهم (من  5إلى أقل من  10سنوات)،
ً
ً
حصائيا بين أفراد العينة الذين كانت سنوات خدمتهم (أقل من  5سنوات) وأفراد العينة الذين كانت سنوات خدمتهم (من 10سنوات
كما أظهرت فروقا موجبة ودالة إ
فأكثر) لصالح أفراد العينة الذين كانت خدمتهم (من 10سنوات فأكثر) مما يشير إلى أن املعلمين الذين كانت لديهم خدمة طويلة كانوا أكثر إدراكا ومعرفة في تقييم أدوار
القيادة املدرسية في رعاية الطلبة املوهوبين واملتعلقة بمحور (الطلبة -املعلمين -املجتمع املحلي) .
 .3.4ملخص نتائج الدراسة:
يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة في اآلتي:
• جاءت درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة من وجهة نظر املعلمين في محور الطلبة متوسطة وبلغ
املتوسط العام للمحور (.)2.71
• جاءت درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة من وجهة نظر املعلمين في محور املعلمين متوسطة وبلغ
املتوسط العام للمحور (.)2.80
• جاءت درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة من وجهة نظر املعلمين في محور األنشطة املدرسية متوسطة
وبلغ املتوسط العام للمحور (.)2.67
•
•
•
•
•
•
•
•

جاءت درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة من وجهة نظر املعلمين في محور املرافق والتجهيزات املدرسية
منخفضة وبلغ املتوسط العام للمحور (.)2.48
جاءت درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة من وجهة نظر املعلمين في محور التقويم والتنظيم املدرس ي
متوسطة وبلغ املتوسط العام للمحور (.)2.67
جاءت درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة من وجهة نظر املعلمين في محور املجتمع املحلي متوسطة
وبلغ املتوسط العام للمحور (.)2.68
ً
حصائيا في استجابات عينة الدراسة في محور (الطلبة -املعلمين -األنشطة املدرسية  -املرافق والتجهيزات املدرسية -
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إ
ً
التقويم والتنظيم املدرس ي -املجتمع املحلي) تبعا ملتغير املؤهل الدراس ي لصالح الذين كان مؤهلهم الدراس ي (دراسات عليا).
ً
حصائيا في استجابات عينة الدراسة في محور (الطلبة -املعلمين -األنشطة املدرسية-املرافق والتجهيزات
أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إ
املدرسية -التقويم والتنظيم املدرس ي  -املجتمع املحلي) ً
تبعا ملتغير نوع التخصص.
ً
حصائيا في استجابات عينة الدراسة في محور (الطلبة -املعلمين -األنشطة املدرسية -املرافق والتجهيزات املدرسية-
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إ
ً
التقويم والتنظيم املدرس ي -املجتمع املحلي) تبعا ملتغير الدورات التدريبية في رعاية املوهوبين لصالح الذين تلقوا أكثر من  3دورات تدريبية في رعاية املوهوبين.
حصائيا في استجابات عينة الدراسة في محور (الطلبة -املعلمين) ً
ً
وفقا ملتغير املرحلة الدراسية.
أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إ

ً
حصائيا في استجابات عينة الدراسة في محور (األنشطة املدرسية -املرافق والتجهيزات املدرسية -التقويم والتنظيم
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إ
املدرس ي -املجتمع املحلي) ً
وفقا ملتغير املرحلة الدراسية لصالح معلمي املرحلة الثانوية.
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 .4.4التوصيات:
ً
بناء على النتائج امليدانية للدراسة يوص ى الباحثان باآلتي:
• توفير مصادر مالية تتيح لقائد املدرسة تقديم بعض الحوافز املادية التي تسهم في رفع مستويات رضا املعلمين ،وزيادة دافعيتهم وبالتالي رفع مستويات أدائهم
والذي بدوره يسهم في رعاية الطلبة املوهوبين.
•

أن تعمل قيادة املدرسة على تنظيم وتنفيذ بعض الزيارات العلمية التي تسهم في إثراء خبرات ومعارف الطلبة املوهوبين.

•

أن تحرص القيادة املدرسية على التعامل مع املعلمين بموضوعية وشفافية ،وأن يعملوا على تحقيق العدالة التعليمية بكافة أشكالها مع املعلمين.

•

أن تعمل القيادة املدرسية على وضع خطة للتنمية املهنية للمعلمين وفق احتياجاتهم.

•

العمل على تفعيل األنشطة والبرامج الحديثة الخاصة برعاية املوهوبين من خالل التواصل مع الجهات واألفراد ذات العالقة.

•

استقطاب القيادة املدرسية للمعلمين األكفاء للعمل بمدارس املوهوبين ،وتوفير البيئة املالئمة إلبداع هؤالء املعلمين للقيام بدورهم في رعاية الطلبة املوهوبين
على أكمل وجه.
ُ
تنظيم لقاءات دورية مع أولياء األمور من قبل قائد املدرسة بغرض تحقيق سبل التكامل في رعاية املوهبة واإلبداع.

•

املراجع:
.1

البدري ،طارق عبد الحميد ( .)2002أساسيات اإلدارة التعليمية ومناهجها .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
البريك ،سالم محمد ( .)2010نماذج تدريسية في تعليم املوهوبين .دار النشر املغربية.

.3

البقمي ،مشعل عمر ( .)2016تقويم الدور اإلداري ملديري املدارس املطبقة لبرامج رعاية املوهوبين بمدينة الرياض من وجهة نظر معلمي املوهوبين ،مجلة
جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية.148-107 :)6( 2 :
تنيرة ،حمدي خليل ( .)2016دور اإلدارة املدرسية في اكتشاف املوهوبين ورعاية الطلبة املوهوبين وعالقتها بممارسة النشاطات الطالبية بمدارس األونروا من
وجهة نظر املعلمين [رسالة ماجستير غير منشورة] .كلية التربية ،جامعة األزهر بغزة.
جروان ،فتحي عبد الرحمن (  .)2013أساليب الكشف عن املوهوبين واملتفوقين ورعايتهم .مكتبة دار القلم.

.2

.4
.5

 .6الجميل ،بندر بن عبد العزيز بن سليمان ( .)2019مدى قيام مديري املدارس االبتدائية بمهامهم تجاه برنامج رعاية املوهوبين املدرس ي من وجهة نظر معلمي املوهوبين
في مدارس التعليم العام بمنطقة حائل .املجلة العربية لعلوم اإلعاقة واملوهبة :املؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب.118-93 :)9( .
 .7الحوري ،غاندي إبراهيم ( .)2015دور مدير املدارس اإلعدادية والثانوية في رعاية الطلبة املوهوبين من وجهة نظر املعلمين في دولة قطر [رسالة ماجستير
غير منشورة] .كلية العلوم التربوية ،جامعة الشرق األوسط.
 .8الداعور ،سعيد خضر ( .)2007دور قائد املدرسة الثانوية كقائد تربوي في محافظات غزة وعالقته بالثقافة التنظيمية للمدرسة من وجهة نظر املعلمين
[رسالة ماجستير غير منشورة] .الجامعة اإلسالمية بغزة.
 .9الدلجاوي ،إيناس أحمد سليمان ،والشرقاوي ،مريم محمد إبراهيم ،وعثمان ،منى شعبان ( .)2019دور مدير املدرسة في رعاية التالميذ املوهوبين بمدارس
التعليم األساس ي ،مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية :كلية التربية ،جامعة الفيوم.138-99 :)12(2 ،
 .10ربيع ،هادي مشعان ( .)2006املدير املدرس ي الناجح .مكتبة املجتمع العربي.
 .11الزامل ،سند عبد هللا ( .)2014بوصلة املعلم :في ميدان تربية املوهوبين .مكتبة ابن تيمية للنشر.
 .12زحلوك ،مها (. )2001األطفال املوهوبون في الروضة والعناية بهم ،مجلة الفيصل.79-65 :)303(26 :
 .13السدة ،هشام أحمد ( .)2012مراكز رعاية املوهوبين في العالم اإلسالمي .مطبعة الهالل.
 .14سعادة ،سميرة عبد الرحمن ( .)2020درجة اهتمام اإلدارة املدرسية بالطلبة املوهوبين من وجهة نظر مديري ومديرات املدارس الحكومية في مديرية تربية
لواء ماركا في محافظة عمان  .مجلة العلوم التربوية والنفسية :املركز القومي للبحوث غزة.102-90 :)2( 4 ،
 .15شقير ،زينب محمود ( .)1998رعاية املتفوقين واملوهوبين واملبدعين .مكتبة النهضة املصرية.
 .16صالح ،نعمات عبد الناصر ( .(2004دراسة مقارنة ألساليب اكتشاف ورعاية الطالب املوهوبين واملتفوقين في مصر وبعض الدول املتقدمة [رسالة دكتوراه
غير منشورة].كلية التربية جامعة عين شمس.
 .17الطيطي ،محمد حمد ( . )2007تنمية قدرات التفكير اإلبداعي .دار املسير للنشر والتوزيع.
 .18العاجز ،فؤاد على؛ ومرتجي ،زكي رمزي (  .)2012واقع الطلبة املوهوبين واملتفوقين بمحافظة غزة وسبل تحسينه .مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية
والنفسية.367-333 :)1( 20 :
 .19عبد الغفار ،أحالم ( .(2003الرعاية التربوية للمتفوقين در ً
اسيا .دار الفجر للنشر والتوزيع.
522

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،10العدد ،2021 -2ص525-503 :

درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة

الشهري & املالكي

 .20العبد هللا ،عادل محمد ( .)2010رعاية املوهوبين :إرشادات لآلباء واملعلمين .مكتبة ابن تيمية للنشر.
 .21عناني ،مصطفى عبد الحميد ( .)2012متطلبات تفعيل دور مدير املدرسة بمرحلة التعليم األساس ي في رعاية التالميذ املوهوبين :دراسة تحليلية ميدانية
باملدارس الحكومية بمنطقة العين التعليمية .مجلة كلية التربية :جامعة اإلسكندرية.235- 191 :)1(22 ،
 .22كشموله ،عمر محمد صبحي ( .)2007تأثير النمط القيادي في بناء القدرات اإلستراتيجية للمنظمة [رسالة ماجستير غير منشورة] كلية اإلدارة واالقتصاد،
جامعة املوصل.
 .23محمد ،منال محروس عبد الحميد ( .)2019واقع اكتشاف ورعاية التالميذ املوهوبين في مدارس التعليم العام باململكة العربية السعودية من وجهة نظر
القائمين على العملية التعليمية باملنطقة الشرقية .مجلة كلية التربية :جامعة أسيوط.555-532 :)3( 35 .
 .24املطيرى ،منصور محيل مرزوق ،وسليمان ،ظالل محمد عادل ( .)2020دور اإلدارة املدرسية في رعاية الطالب املوهوبين في مدارس املرحلة املتوسطة بمكتب
التربية والتعليم بقرطبة بمدينة الرياض .مجلة القراءة واملعرفة :جامعة عين شمس(.362-323 :)224
 .25املنيع ،عثمان بن محمد ،والقرش ى ،خالد بن مطر عيد ( .)2017تطوير األنشطة االجتماعية والثقافية لرعاية الطالب املوهوبين في املرحلة الثانوية في ضوء
التجارب العاملية املعاصرة .مجلة العلوم التربوية :جامعة جنوب الوادي.238-201 :)32( ،
 .26موس ى ،نجيب موس ى ( .)2003أساليب املعاملة الوالدية لألطفال املوهوبين [رسالة ماجستير منشورة] .كلية العلوم االجتماعية ،جامعة حلوان.
 .27موس ى ،نجيب موس ى ( . )2013رعاية األطفال املوهوبين .مركز الكتاب األكاديمي.
 .28أبو ناصر ،فتحي محمد ( .)2014درجة ممارسة مديري املدارس الحكومية إلدارة البرامج واألنشطة املدرسية املتعلقة باملوهوبين في املنطقة الشرقية ،مجلة
العلوم التربوية :جامعة امللك سعود.182 - 161 :)1( 62 ،
 .29الهاشمي ،محمد بن فيصل ( .)2014األساليب العلمية لرعاية املوهوبين في الوطن العربي .مكتبة األنجلو املصرية.
 .30وزارة املعارف السعودية ( .)2001مسيرة رعاية املوهوبين في اململكة العربية السعودية .امللتقى األول ملؤسسات رعاية املوهوبين بدول الخليج العربية ،مؤسسة
امللك عبد العزيز ورجاله لرعاية املوهوبين ومكتب التربية العربي لدول الخليج ،يناير. 12-1 ،
ً
ثانيا :املراجع األجنبية:
1. Kirsi, T., & Elina, K. (2013). How Finland Serves Gifted and Talented Pupils. Journal for the Education of the Gifted. 36(1) 84–96.
https://doi.org/10.1177/0162353212468066
2. Manhal, M .(2009). The Controlling and the Performance Appraisal. Sayyab book, London.
3. Martinez, A., & Nicolas, B. (2017). Finding Albert Einstein, Detecting and strengthening talents in Chilean Education, Thesis for the
Academic Degree of Bachelor of Education, Universidad Mayor.

523

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،10العدد ،2021 -2ص525-503 :

الشهري & املالكي

درجة ممارسة القيادة املدرسية ألدوارها في رعاية الطلبة املوهوبين بمحافظة جدة

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
International Journal of Educational & Psychological Studies (EPS)
www.refaad.com

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
ISSN: 2520-4149 (Online) 2520-4130 (Print)

The degree of school leadership practice of its role in caring for gifted students at
Jeddah governorate
Mohammed Ahmed Alshehri
Alfaisalyah School for Gifted, KSA
Abolama766@gmail.com

Fahad Abdulrahman Almalki
Associate Professor, College of Education, University of Jeddah, KSA
Received : 7/5/2021

Revised : 17/5/2021

Accepted : 22/7/2021

DOI : https://doi.org/10.31559/EPS2021.10.2.13

Abstract: The purpose of the study was to investigate the degree of school leadership practicing its role in taking care of
gifted students as perceived by teachers. The study adopted the survey descriptive approach, as the questionnaire was
used to collect data. The population of the study consisted of all teachers in gifted schools at Jeddah governorate in the
schooling year 1441/1442 H, a sample of (225) teachers was selected randomly and responded to a questionnaire
consisted of (45) items distributed into eight domains. The findings of the study showed that The school leadership
practice of its roles in caring for gifted students in the domains of students - teachers - school activities - evaluation and
school organization - and the local community was in an average degree; as well as the degree of school leadership's
practice of its roles in caring for gifted students in the domains of school facilities and equipment was low. There are
significant statistical differences according to the academic qualification variable, in favor of those whose academic
qualification was (postgraduate), there are no significant statistical differences according to the type of specialization,
there are significant statistical differences according training courses variable in the care of the gifted, in favor of those
who received more than 3 training courses. There are significant statistical differences according to school stage
variable, in (school activities - school facilities and equipment - school calendar and organization - the local community)
domains in favor of secondary school teachers.
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