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تصديـ ـ ــر
اختارت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  -ألكسو ،منذ تأسيسها منذ اكرث من نصف
للمتخصصني يف املعرفة
قرن  ،أن تجعل منشوراتها فضاء للتفكري والبحث العلمي واإلبداع متاحا
ّ
والعلوم والفنون يف الوطن العريب .واستطاعت ،مبا أنتجته كفاءات من نخب دولنا العربية ،أن
تسهم يف إدارة املعرفة إنتاجا واستخداما وتعميام ،يف مجاالت الرتبية والتعليم والثقافة والعلوم،
من أجل تحديث مجتمعاتنا العربية وتطويرها والنهوض بها.
ويأيت العدد األ ّول من املجلد الحادي واألربعني ،من امل ّجلة العربية للرتبية ،زاخرا بدراسات
ومؤسسات علمية عربية ،تناولوا فيها
وبحوث علمية اكادميية أع ّدها أساتذة باحثون من جامعات ّ
مبناهج وأدوات علمية عددا من القضايا الرتبوية والتعليمية انطالقا من سياقات مح ّددة مثل
توظيف مبادئ الحوكمة يف تطوير مناهج الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام ،والتدريب
القائم عىل اإلرشاف الرتبوي املساند وضامن فعاليته يف تنمية املفاهيم واملهارات التدريسية لدى
معلّامت الدراسات االجتامعية باململكة العربية السعودية ،أو العوائد االجتامعية واالقتصادية
لتعليم الكبار يف اململكة املغربية ،أو دراسة واقع التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد
للصف الحادي عرش ،وإلزامية التعليم ومجانيته يف إطار
األسايس ،ومستوى مقروئية كتب األحياء ّ
الهدف  4بسلطنة عامن.
وتناولت كل دراسة مشكلة مح ّددة وثيقة االرتباط بسياق البحث ،وسعت إىل تحليلها انطالقا
من أسئلة وفروض صاغها وضبطها الباحث /الباحثة مستوفيا رشوط العلم ،وانتهت إىل جملة من
النتائج وتقديم عدد من التوصيات واملقرتحات .وقد شكلت هذه الدراسات مادة من شأنها أن
تسهم يف تحليل واقع التعليم يف بلداننا واسترشاف مستقبله وتنميته.
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وال يسعني ،مبناسبة صدور هذا العدد إالّ أن أتق ّدم بجزيل الشكر إىل الباحثات والباحثني
الذين أسهموا جميعا مبا قدموه من بحوث ودراسات تضمنها هذا العدد يف تعميق النظر يف واقع
تعليمنا وتبني سبل لالرتقاء به.

املدير العام

	�أ .د .حممد ولد �أعمر
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البحوث والدراس ـ ــات

اإلشراف الرتبوي املساند وقياس
بناء برنامج تدرييب قائم على ِ
فاعليته يف تنمية املفاهيم واملهارات التدريسية لدى معلمات
الدراسات االجتماعية باملرحلة املتوسطة يف حمافظة القنفذة
اعـــداد
أ .فاطمة بنت صنهات المقاطي
واإلشراف التربوي
ماجستير المناهج ِ
كلية التربية  -جامعة أم القرى
مكة المكرمة -المملكة العربية السعودية
faomairi@uqu.edu.sa
		

أ .د .فهد بن علي العميري
أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية
قسم المناهج وطرق التدريس
كلية التربية  -جامعة أم القرى
مكة المكرمة -المملكة العربية السعودية
K0rfeh@hotmail.com

المستخلص

هدفت الدراسة إىل بناء برنامج تدريبي قائم عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند ،وقياس فاعليته
يف تنمية املفاهيم واملهارات التدريسية لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة
مبحافظة القنفذة يف اململكة العربية السعودية .واتبعت الدراسة املنهج شبه التجريبي– ذا
تصميم املجموعة الواحدة .واستخدمت أداتني لجمع البيانات ،وهام :اختبار التحصيل املعريف
للمفاهيم التدريسية ،وبطاقة املالحظة للمهارات التدريسية ،وذلك بعد التأكد من صدقهام
وثباتهام .ولتحقيق ذلك تم اختيار عينة عشوائية متيرسة بلغت ( )20معلمة يف الفصل األول من
العام الدرايس 1440هـ (2019م) .و ُحللت البيانات باألساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية
املناسبة باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية (.)SPSS
كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α≤0،01
بني متوسطات درجات مجموعة الدراسة يف التطبيقني القبيل والبعدي يف اختبار التحصيل املعريف
للمفاهيم التدريسية ،وبطاقة املالحظة للمهارات التدريسية لدى عينة الدراسة لصالح التطبيق
البعدي .أيضا كشفت النتائج عن تأثري مرتفع للربنامج التدريبي يف تنمية املفاهيم واملهارات
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التدريسية لدى العينة ،إذ بلغ معامل التأثري للمتغريين املعتمدين ( )0،90 ،0،87عىل التوايل.
ووصل معامل بالك للكسب املعدل للمتغريين املعتمدين إىل ( )1،81%،1،82%عىل التوايل ،وذلك
ما يدل عىل فاعلية مرتفعة أحدثها الربنامج التدريبي .وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية قوية
موجبة وطردية بلغت ( )0،733عند مستوى الداللة ( )α≤0،01بني منو املتغريين املعتمدين.
وأيضا دلت النتائج عىل وجود عالقة اعتامدية تنبؤية خطية لقيمة "بيتا" بلغت ( )0،51 ،0،49عىل
التوايل عند مستوى الداللة ( )α≤0،01بني املتغريين املعتمدين .وبنا ًء عىل نتائج الدراسة ،قُدمت
مجموعة من التوصيات واملقرتحات ذات الصلة.
الكلامت الدالة :الربنامج التدريبي ،ا ِإلرشاف الرتبوي املساند ،املفاهيم التدريسية ،املهارات
التدريسية ،معلامت الدراسات االجتامعية ،املرحلة املتوسطة.
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Abstract

The purpose of this study was to Building training program based on supportive educational supervision, and measuring its effectiveness in developing
the teaching skills of social studies teachers in Al-Qunfudhah city, The sample
was chosen randomly on a sample of (20) Teacher from the study population
was selected in the second semester of 2020. The study followed the quasi -experimental approach - one group design. Two tools were used to collect data,
namely The Supportive educational supervision Knowledge achievement test,
and classroom monitoring of teaching skills based on educational support supervision, The instruments were checked for validity and reliability. The study
data were analyzed by descriptive and inferential statistic using SPSS.
The results showed that there were statistically significant differences at the
level of significance (α≤ 0.01) between the mean scores of the study group in
the pre and post applications in the cognitive achievement test, and the observation card of the teaching skills of the study sample in favor of the post application. Also, as a result showed a high impact of the proposed educational unit
in the sample, Where the influence factor (ETA square) for the two dependent
variables high efficacy was (0.87; 0.90), respectively. The percentage of Black’s
modified gain factor for the two dependent variables was (1.82%; 1.81%), respectively, This indicates the effectiveness of the educational a program based
on Supportive supervision education in developing the two dependent variables.
Moreover; The results revealed a positive and positive high correlation (0.733)
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at the level of significance (α≤ 0.01) between the two dependent variables. The
results also revealed the existence of a linear predictive dependency relationship, as the value of beta (0.51;0.49) at the level of significance (α≤ 0.01) between the two dependent variables in raising each other to the level of the other.
And based on the results of the study; A set of related recommendations and
suggestions were made.
Key words: Training program, Supportive educational supervision, Teaching
concepts, Teaching skills, Social studies teachers, Middle school..

2021 جوان/ يونيو-

12

خلفية الدراسة وأدبياتها:

تُ ثل رؤية اململكة العربية السعودية لعام 2030م مرحلة جديدة لإلرشاف الرتبوي ،إذ تُسهم
هذه الرؤية بشكل فاعل يف تجويد العملية التعليمية يف الوقت الذي تواجه املؤسسات التعليمية
كثريا من التحديات ،والتي يجب أن يتم التعامل معها باسرتاتيجيات شاملة ومتكاملة .ويأيت يف
مقدمة هذه التحديات االنفجار املعريف والتقني املتسارع ،وكذلك التغريات التنظيمية التي تخضع
لها مؤسسات التعليم بشكل يستوجب من القامئني عليها تهيئة بيئة تعليمية مالمئة يف ظل أسس
سليمة من التخطيط والتنفيذ والتقويم.
وتسعى النظم الرتبوية لتحقيق ذلك من خالل استمرار تطوير عنارص منظومتها حفاظا عىل
دميومتها وفاعليتها ،وميثل ا ِإلرشاف الرتبوي أحد مكوناتها األساسية املرتبطة بتقويم أدائها الذي
نال اهتامما كبريا منذ بدايته نحت مفهوم تفتيش التعليم وصوال به إىل مفهوم ا ِإلرشاف الرتبوي
الحديث بخصائصه ومهامه املتنوعة ،وأدواره املتعددة ،وكفاياته الالزمة يف مواجهة املشكالت
الرتبوية املرتبطة ببيئة التعلم وزيادة فاعلية املعلمني (عيسان والعاين.)2006 ،
ونتيجة تأثر عملية اإلرشاف الرتبوي بالنظريات املتخصصة باإلدارة والقيادة وعمليات االتصال
والعالقات اإلنسانية وتحليل النظيم ودميقراطية التعليم ،اتخذ اإلرشاف الرتبوي أشكاال متعددة
( ،)Hart 2005; Karamallah, 2020ومر بسلسلة من التطورات التي طرأت عليه .وأخريا ظهر
حديثا ما يعرف با ِإلرشاف املساند الذي يعمل عىل مساندة املعلم وتقديم العون والدعم وتحديد
اإلطار العام لسياسات التنمية املهنية والتدريبية والعمل عىل وضع سياسات تدريبية تبنى عىل
أدوار املرشف الرتبوي املساند والتي تتمثل يف تزويده باملفاهيم واملهارات التدريسية الالزمة
لتطوير العملية التعليمية (يغمور.)2016 ،
ويُعد اإلرشاف الرتبوي املساند من أمناط اإلرشاف الرتبوي الحديثة ،ويحظى بأهمية عالية يف
عملية التطوير املهني للمعلمني ،إذ يسهم يف تنمية املفاهيم واملهارات التدريسية ،وبذلك ميثل
اإلرشاف الرتبوي املساند رؤية للدور الجديد للمرشف الرتبوي (يغمور2016،؛ األبيض والروييل.)2017 ،
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وتنادي الرتبية الحديثة إىل استخدام "املفاهيم" يف بناء منوذج تعلمي حديث .ويعترب هذا
التوجه أحد الحلول العرصية ملواجهة الثورة املعرفية التي تعرف انفجارا يف الوقت الراهن لكونها
ت ُسهم بشكل فعال يف تنمية عملية التعليم والتعلم للفرد ،وتساعد عىل التعامل بفاعلية مع
املشكالت الحياتية الطبيعية منها واالجتامعية ،فتعمل عىل تنظيم املدركات الحس َية واملجردة،
وتنظم كذلك الخربات التي مير بها الفرد وتنظم معلوماته وتصنفها وفقا للعالقات بينها (الطيطي،
2010؛ أبو دية.)2011،
وت ُعد املهارات التدريسية من املهامت األساسية للمعلمة التي ينبغي تطويرها واالهتامم
بها وإكسابها للمعلامت ،ألنها من املؤرشات التي تقاس بها فاعلية العملية التعليمية ،لذلك فإن
املؤسسات الرتبوية تعمل عىل جعل كفايات املعلامت أكرث فاعلية يف األداء التدرييس من خالل
إلحاقهن بدورات تدريبية ذات عالقة بتخصصاتهن (.)Tyler & Walderip, 2002
وتربز أهمية ا ِإلرشاف الرتبوي يف الدراسات االجتامعية بسبب التطور الكبري والرسيع يف
مجاالت املعرفة وتطبيقاتها والحاجة إىل تطوير املجتمعات الذي رافقت تطورا كبريا يف البحوث
الرتبوية واكتشاف الكثري من الحقائق واملفاهيم التي تسهم يف تنمية املعلمني املهنية وتزداد
حاجة املعلم للمرشف الرتبوي عند تطبيق األفكار الجديدة والتي من خاللها يستطيع املرشف
استثامر كفاءة املعلم وخربته يف مساعدة املعلمني وخاصة يف ظل املناهج املدرسية الحديثة (أبو
شملة2009 ،؛ .)Mudawali & Mudzofir, 2017
وتؤكد دراسة كل من (الشهري2016 ،؛ الغنمي2016 ،؛ شلدان والقدرة2017 ،؛ بليل2018 ،؛
القادر ،2019 ،املقاطي والعمريي )2021 ،أن مامرسات املرشفني الرتبويني ال تنسجم وال تتفق
مع دور ا ِإلرشاف الرتبوي الحديث ،وأشارت هذه الدراسات إىل أن هناك قصورا يف تطبيق أمناط
ا ِإلرشاف الرتبوي الحديث استوجب رضورة األخذ باالتجاهات الحديثة يف ا ِإلرشاف الرتبوي التي
تتواكب مع التطور الحاصل يف العلوم الرتبوية وتتواءم مع مستحدثات العملية التعليمية،
فمن الرضورة توعية املرشفني الرتبويني باألساليب الرتبوية الحديثة ليتسنى لهم فهمها ومن مثة
استخدامها مع معلميهم.
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وتشري دراسة إيال وماتا ( )Alila & Maatta, 2016إىل أن أمناط ا ِإلرشاف الرتبوي الحديثة
تهدف إىل تحقيق التنمية املهنية املنشودة من خالل الدعم ومتكني املعلمني يف عملهم واالهتامم
بتوفري احتياجاتهم ،وهذا يتطلب أن يكون املرشف الرتبوي مطلعا وملام بكافة األمناط واألساليب
اإلرشافية ،والسيام الحديثة منها ،والتي ميكن أن تساعد املعلمني واملعلامت عىل التغري والتطوير
املأمول ،إذ من خالل مامرسة أمناط ا ِإلرشاف الرتبوي الحديثة تتم التنمية املهنية للمعلمني أثناء
الخدمة ،بشكل ينعكس إيجابا يف تحسني أداء املعلمني ،وخلق بيئات تعليمية جذابة تبعا للمواقف
التدريسية املختلفة ،تسهم جميعها يف جودة مخرجات العملية التعليمية التعلمية للطلبة.
وبالرجوع إىل األدب الرتبوي ،نجد أن دراسة تاناكا هدفت ( )Tanaka, 2009إىل اختبار عالقة
جانبني هام ديناميكية ا ِإلرشاف الرتبوي (أي مصادر التأثري يف اآلخرين) وأساليب ا ِإلرشاف (أي
الطرق النموذجية لإلرشاف الف ّعال) استنادا إىل منهج منوذج ا ِإلرشاف (هولواي )1995 ،وطلب
من طالب برامج ا ِإلرشاف الرتبوي للامجستري والدكتوراه اإلجابة عىل استبانة أنرتنت باستخدام
موقع القرد ملسح النتائج .وشكلت العينة ( )492طالب وطالبة ،وكشفت نتائج تحليالت االنحدار
أن األمناط اإلرشافية مل تتنبأ بشكل كبري باستخدام املرشفني وتنبأت األمناط الحساسة للعالقات
الشخصية بقوة أكرب قليال من األمناط األخرى ،وتبني النتائج أن املرشفني الذين شاركوا يف ا ِإلرشاف
مييلون إىل استخدام عامل اللني واملساندة عند وجود خالفات ولكن نادرا ما يستخدمون أنواع
تسلطية يف عملية ا ِإلرشاف.
وركزت دراسة أبو قاعود ( )2014عىل تطوير مدونة أخالقية مقرتحة لإلرشاف واإلسناد الرتبوي
يف ضوء القيادة التحويلية يف األردن ،وقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية تكونت من ( )577فرد،
واتبعت الدراسة املنهج الوصفي وأداة االستبانة لجمع املعلومات ،وقد أظهرت نتائج الدراسة
أن درجة مامرسة املرشفني الرتبويني ألخالقيات املهنة يف ضوء القيادة التحويلية يف األردن كانت
متوسطة ،وجاء يف املرتبة األوىل مجال االستثارة الفكرية ،ويف الرتبة الثانية جاء مجال التأثري املثايل،
ويف الرتبة قبل األخرية جاء مجال التحفيز اإللهامي ،وجاء يف الرتبة األخرية مجال االعتبارية الفردية.
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وأوصت الدراسة بدعوة وزارة الرتبية والتعليم إىل تبني املدونة األخالقية املقرتحة ،ودعتها إىل
متابعة املرشفني الرتبويني العاملني يف الوقت الحارض لتطبيق املبادئ األخالقية املقرتحة يف هذه
الدراسة وتفعيلها.
وذهبت دراسة الزغول وسالمة ( )2016إىل العمل عىل قياس فعالية برامج تدريب املرشفني
الرتبويني يف مامرسة دور اإلسناد الرتبوي يف وزارة الرتبية والتعليم األردنية من وجهة نظر املرشفني
الرتبويني املساندين .وشملت عينة الدراسة التي تم اختيارها بالطريقة الطبقية العشوائية ()300
مرشف ومرشقة .وقد تم استخدام املنهج الوصفي .ولتحقيق أهداف الدراسة طور الباحثان أدايت
الدراسة ،وهام استبانتان .وقد بينت نتائج الدراسة أن فعالية برامج تدريب املرشفني الرتبويني
يف مامرسة اإلسناد الرتبوي من وجهة نظر املرشفني جاءت بدرجة متوسطة .كام أظهرت النتائج
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات املرشفني حول فعالية برامج التدريب
تعزى ملتغريات منطقة املديرية والجنس وعدد سنوات الخربة اإلرشافية ،وأثبتت عدم وجود فروق
تعزى ملتغري التخصص .وأوصت الدراسة بتطوير الربامج التدريبية املقدمة للمرشفني الرتبويني مبا
يتناسب مع دور اإلسناد الرتبوي ،ومراعاة حاجات املرشفني الرتبويني عند إعداد هذه الربامج مع
توفري متطلبات نجاح الربامج التدريبية ،إضافة إىل إعادة النظر يف مهام اإلسناد الرتبوي بشكل
يتناسب مع واقع العمل امليداين الرتبوي ومبا يحقق األهداف اإليجابية له.
وتطرقت دراسة الشهري ( )2016إىل األساليب اإلرشافية التي تتبعها املرشفات الرتبويات
للمرحلة االبتدائية مبحافظة خميس مشيط ،وذلك قصد التعرف عىل الفروق ذات الداللة
اإلحصائية حول األساليب اإلرشافية املتبعة من قبل املرشفات الرتبويات للمرحلة االبتدائية
مبحافظة خميس مشيط التي تعزى ملتغريات (سنوات الخربة ،التخصص ،والدورات التدريبية).
وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلامت املرحلة االبتدائية مبحافظة خميس مشيط ملعرفة
آرائهن يف األساليب املتبعة من قبل املرشفات الرتبويات ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي،
وأظهرت النتائج أن املرشفات الرتبويات ميارسن أسلوب الزيارات الصفية أحيانا.
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هدفت دراسة الغنمي ( )2016إىل قياس درجة استخدام أساليب ا ِإلرشاف الرتبوي يف تنمية
أداء املعلمني يف املدارس الثانوية مبنطقة عسري يف مجال التخطيط للتدريس وتنفيذ التدريس
واستخدام تقنيات التعليم الحديثة ومجال اإلدارة الصفية وتنفيذ التقويم .وتكون مجتمع الدراسة
من جميع املعلمني واملعلامت يف املدارس الثانوية يف منطقة عسري باململكة العربية السعودية.
وتم اختيار عينة عشوائية واستخدمت الدراسة الحالية املنهج الوصفي التحلييل إذ استخدم
الباحث أداة االستبانة.
ومن أهم النتائج يف الدراسة كونها وجدت أن املعلمني يستخدمون مهارات التخطيط وأنهم
يقومون بوضع خطة يومية للتدريس ويضعون تخطيطا لألنشطة الصفية وغري الصفية بنسبة
عالية ويقومون بتطوير مهارة تنفيذ التدريس ،وأيضا وجدت الدراسة أن املعلمني يقومون باختيار
تقنيات التعليم املناسبة التي تخدم تدريس املهارات األساسية وأنهم يلجئون إىل عملية التقويم
رابطني إياها بأهداف املقررات.
وقد أوىص الباحث بالعمل عىل استخدام األساليب األكرث فاعلية التي تتطلب من املرشفني
الرتبويني التوجه إىل تطبيق االتجاهات الحديثة لإلرشاف الرتبوي يف الشكل واملضمون وزيادة
اهتامم وزارة التعليم بنظام ا ِإلرشاف الرتبوي وتنمية قدرات املرشفني وزيادة عدد املرشفني
الرتبويني حتى يتمكنوا من تطوير األداء املهني للمعلمني وعقد دورات متخصصة للمعلمني يف
تنمية مهارات التخطيط للتدريس وتنفيذ التدريس وإدارة الصف .والباحث أوىص أيضا برتسيخ
اهتامم املرشفني الرتبويني باملهارات املهنية وحث املعلمني عىل االطالع عىل مستجدات االتجاهات
الرتبوية الحديثة يف الدورات الرتبوية.
أما دراسة يغمور فعمدت ( )2016إىل التعرف إىل درجة رضا معلمي الصفوف الثالثة
األوىل يف مديرية تربية بني كنانة عن ا ِإلرشاف الرتبوي املساند وتكونت عينة الدراسة من
( )197معلم ومعلمة للعام الدرايس  2015\2014إذ تم تطبيق أداة الدراسة – بعد التأكد
من دقتها وثباتها ،وهي مكونة من ( )30فقرة موزعة يف أربعة مجاالت (الرضا عن األدوار
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املتعلقة باإلدارة الصفية ،والرضا عن األدوار املتعلقة بالتواصل ،والرضا عن األدوار املتعلقة
بالتدريس ،والرضا عن األدوار املتعلقة بالتعليامت واألنظمة) .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن
مستوى درجة رضا معلمي الصفوف الثالثة األوىل يف مديرية تربية بني كنانة عن ا ِإلرشاف
الرتبوي املساند لدى املعلمني ملديري املدارس (عال) ،إذ جاء املجال الثاين (الرضا عن األدوار
املتعلقة بالتواصل) باملرتبة األوىل مبستوى (عال) ،تاله يف املرتبة الثانية املجال األول (الرضا عن
األدوار املتعلقة باإلدارة الصفية) مبستوى (عال) ،يف حني جاء املجال الثالث (الرضا عن األدوار
املتعلقة بالتدريس) يف املرتبة األخرية مبستوى (عال).
ويف دراسة شلدان والقدرة ( )2017جرى قياس درجة مامرسة مرشيف املرحلة األساسية األولية
ألساليب ا ِإلرشاف الرتبوي يف ضوء االتجاهات املعارصة وسبل تطويرها .وتكون مجتمع الدراسة
من جميع معلمي املرحلة األساسية ومعلامتها يف محافظة الوسطى ومحافظة خانيونس يف العام
الدرايس ( )2015-2014البالغ عددهم ( )2496معلم ومعلمة حسب الكتاب اإلحصايئ لوزارة
الرتبية والتعليم .اشتملت الدراسة عىل ( )131معلمة وقد تم اختيارهن بطريقة طبقية عشوائية
ووزعت االستبانة عىل أفراد املجتمع بنسبة ( .)5،2%وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل
الذي حاول الباحثان من خالله وصف الظاهرة :موضوع الدراسة ،وتحليل بياناتها ،والعالقة
بينن مكوناتها ،واآلراء التي تطرح حولها ،والعمليات التي تتضمنها .وصمم الباحثان بتصميم
أداة للدراسة هي االستبانة .وقد أظهرت أهم النتائج أن الدرجة الكلية ملامرسة مرشيف املرحلة
األساسية األولية ألساليب ا ِإلرشاف الرتبوي يف ضوء االتجاهات املعارصة كانت بدرجة كبرية ،وال
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقدير أفراد عينة الدراسة لدرجة مامرسة مرشيف
املرحلة األساسية األولية ألساليب ا ِإلرشاف الرتبوي يف ضوء االتجاهات املعارصة تعزى ملتغريات
الدراسة (الجنس ،واملؤهل العلمي ،واملحافظة).
وأما دراسة الفريحات والقضاة ( )2017فقد تناولت بالبحث دور أساليب ا ِإلرشاف الرتبوي
يف تطوير األداء املهني للمعلمني يف املدارس الثانوية يف محافظة جرش من وجهة نظر املعلمني
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فيها وكذلك التعرف عىل الفروق ذات الداللة اإلحصائية تبعا ملتغريات الدراسة (الجنس ،املؤهل
العلمي ،وسنوات الخربة) .وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي املدارس الثانوية
ومعلامتها يف محافظة جرش البالغ عددهم ( )923معلم ومعلمة منهم ( )550معلم و()373
معلمة وفقا إلحصائيات مديرية الرتبية والتعليم يف محافظة جرش .وقد اختربت عينة عنقودية
من مجتمع الدراسة فتكونت عينة الدراسة من ( )196معلم ومعلمة بنسبة ( )21%من املجتمع
األصيل البالغ ( )923حسب إحصائيات مديرية الرتبية والتعليم يف جرش .واتبعت الدراسة املنهج
الوصفي املسحي التحلييل ،مستخدمة أداة االستبانة.
وأظهرت أهم النتائج أن دور أساليب ا ِإلرشاف الرتبوي يف تطوير األداء املهني للمعلمني يف املدارس
الثانوية يف محافظة جرش من وجهة نظر املعلمني كان متوسطا ،وجود داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α ≤0،05يف آراء أفراد العينة حول دور أساليب ا ِإلرشاف الرتبوي يف تطوير األداء املهني بصفة
عامة يعزى إىل متغري الجنس ،وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0،05يف
آراء أفراد العينة حول دور أساليب ا ِإلرشاف الرتبوي يف تطوير األداء املهني بصفة عامة يعزى إىل
متغري املؤهل العلمي لصالح املؤهل العلمي (بكالوريوس)،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )α≤0،05يف آراء أفراد العينة حول دور أساليب ا ِإلرشاف الرتبوي يف تطوير
األداء املهني يعزي إىل متغري سنوات الخربة.
وقد قدم الباحثان جملة من التوصيات كرضورة زيادة اهتامم املسؤولني الرتبويني با ِإلرشاف
الرتبوي وتنمية املرشفني الرتبويني من خالل عقد املؤمترات والندوات حول ا ِإلرشاف الرتبوي
الحديث وعدم الرتكيز عىل الزيارة الصفية باعتبارها األسلوب الوحيد لإلرشاد وتقييم املعلم
ورضورة التأكيد عىل تبني املفهوم الحديث لإلرشاف الرتبوي املتميز بكونه عملية دميقراطية
تعاونية شاملة تهدف إىل تحسني عمليتي التعليم والتعلم وذلك بإرشاف املعلمني يف التخطيط
والتحليل والتطبيق واستخدام أساليب إرشافية متنوعة تتالءم مع قدرات املعلمني وميولهم.
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هدفت دراسة محمد والداود ( )2017الوقوف عىل مدى توافق مهام املرشف الرتبوي يف دول
الكويت مع املهام العاملية الحديثة لإلرشاف الرتبوي .وتم تبني أداة دراسة كل من محمد واليتيم
والعنزي ( )2009لجمع بيانات الدراسة الحالية ،واألداة عبارة عن استبيان مكون من ( 84بند) ،تم
توزيع لبنود عىل سبعة محاور كل محور ميثل مهمة من مهام املرشف الرتبوي حسب التوجهات
الحديثة .وتم تطبيق االستبيان عىل معلمي ومعلامت الرياضيات ،رؤساء ورئيسات األقسام ملادة
الرياضيات ،ومديري ومديرات مدارس ملرحلة املتوسطة بدولة الكويت .أسفرت نتائج الدراسة
عن اآليت :يتضح من استجابات جميع املشاركني يف هذه الدراسة عىل اختالف مهامهم ومسمياتهم
الوظيفة يف مدارس املرحلة املتوسطة يف دولة الكويت عىل وجود تباين يف تلك االستجابات نحو
املهام السبعة التي يقوم بها املرشف الرتبوي ملادة الرياضيات يف دولة الكويت واملذكورة يف استبان
البحث ،إال انهم اتفقوا بصورة كبرية عىل أن تلك املهام اإلرشافية السبعة التي يقوم بها املرشف
الرتبوي ال تتفق بدرجة عالية من األداء مع جميع مهام املرشف الرتبوي حسب التوجهات الحديثة.
سعت دراسة نوامبام وإيزي ( ),Nwambam& Eze 2017إىل معرفة دور ا ِإلرشاف التعليمي
يف تعزيز فعالية املعلمني يف املدارس االبتدائية العامة يف والية إبوين .وتم صياغة أربعة أسئلة
بحثية لتوجيه الدراسة .واعتمدت الدراسة البحثية الوصفية للدراسة االستقصائية .وقد تكونت
عينة الدراسة من جميع املعلمني البالغ عددهم ( )462186معلم مبا يف ذلك معلمي املدارس
االبتدائية يف ( )1035مدرسة ابتدائية .واستخدمت تقنية أخذ العينات العشوائية الطبقية الختيار
( )300معلم من ( )60مدرسة ابتدائية اختريت للدراسة .واستخدم الباحث استبانة منظمة لجمع
البيانات .تم التحقق من الصك ،ومتت طريقة اختبار إعادة االختبار الختبار املوثوقية .ثم تم
حساب الدرجات باستخدام معامل االرتباط اللحظي "بريسون" ونتج عن ذلك قيمة ذات كفاءة
مشرتكة قدرها .0.81ومتثلت النتائج الرئيسية للدراسة يف أن ا ِإلرشاف التعليمي يساعد املعلمني
عىل تحسني منوهم املهني ،واستخدام املواد التعليمية الف ّعالة ،وتحسني أساليب التدريس وتقييم
نتائج تعلم التالميذ بشكل مناسب.
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وعمدت دراسة بليل ( )2018إىل قياس دور ا ِإلرشاف الرتبوي يف تطوير الكفايات التدريسية
لدى معلمي املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعلمني واملرشفني الرتبويني .ولتحقيق هدف
الدراسة تم اختيار عينة تضم  117معلم ومعلمة و 9مرشفني تربويني بالعينة العشوائية،
واستخدم املنهج الوصفي ملناسبته لغرض الدراسة ،أما أداة الدراسة فتمثلت يف استبيان موحد
لكال العينتني تضمن أربع مجاالت للكفايات التدريسية ملعرفة دور املرشفة الرتبوي إزاء تطوير
الكفايات التدريسية .وبعد تحليل النتائج توصلت الدراسة إىل الكثري من النتائج أهمها أن
املرشف الرتبوي ميارس دوره مبستوى متوسط حسب وجهة نظر املعلمني ،يف حني أن املرشف
الرتبوي ميارس دوره مبستوى كبري من وجهة نظر املرشفني أنفسهم .وتويص الدراسة برضورية
توعية املرشفني الرتبويني باألساليب الرتبوية الحديثة ليتسنى لهم فهمها ومن مثة استخدامها مع
من يرشفون عليهم ،وإعداد دورات سنوية للمرشفني بغرض االطالع عىل أحدث األساليب وتبادل
الخربات.
أما دراسة الرشاب ( )2019فقد قصدت قياس فاعلية ا ِإلرشاف الرتبوي يف تطوير األداء التدرييس
ملعلمي الرتبية االجتامعية يف مدارس مديرية الرتبية والتعليم بلواء البادية الشاملية الغربية يف
محافظة املفرق .وتكون مجتمع الدراسة من ( )96معلام ومعلمة من معلمي الرتبية االجتامعية
للمرحلة األساسية والثانوية .وتكونت عينة الدراسة من ( )70معلمة ومعلمة .ولتحقيق أهداف
الدراسة تم تطوير استبانة مكونة من ( )33فقرة موزعة إىل عدة مجاالت .وهي (التخطيط
للدرس ،تنفيذ للدرس ،مهارة التدريس واستخدام الوسائل التعلمية ،وتقويم التعلم والتعليم \
تقويم العملية التعليمية).
وقد أظهرت النتائج فاعلية ا ِإلرشاف الرتبوي يف تطوير األداء التدرييس ملعلمي الرتبية
االجتامعية ومعلامتها يف محافظة املفرق وكان ذلك بدرجة كبرية يف جميع املجاالت املذكورة آنفا.
ومن الدراسات دراسة القادر التي سعت ( )2019إىل بناء برنامج إرشاف تربوي لتنمية كفاءة
املعلمني مهنيا يف اململكة العربية السعودية ،من وجهة نظر املعلمني .وتكونت الدراسة من
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( )264معلم و( )289معلمة .وتم توزيع االستبانة عليهم بعد إمتام إجراءات صدقها وثباتها،
وأظهرت نتائج الدراسة أن واقع ا ِإلرشاف الرتبوي يف تنمية كفاءة املعلمني مهنيا يف اململكة العربية
السعودية جاء بدرجة متوسطة ،وأثبتت وجود فروق ذات فروق إحصائية عند مستوى ()α≤0،05
يف تنمية كفاءة املعلمني مهنيا يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغري
الجنس عىل جميع مجاالت أداة الدراسة ،ماعدا مجال توظيف التقنية يف الربامج اإلرشافية .وكانت
الفروق لصالح اإلناث ،ذلك مع وجود فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ()α≤0،05
يف واقع ا ِإلرشاف الرتبوي يف تنمية كفاءة املعلمني مهنيا يف اململكة العربية السعودية من وجهة
نظر املعلمني تعزى ملتغري املؤهل العلمي ،وكانت الفروق لصالح ذوي املؤهل العلمي (أقل
من بكالوريوس) .وأظهرت نتائج الدارسة أيضا عدم وجود فروق تعزى ملتغري الخربة ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( α≤0،05يف واقع ا ِإلرشاف الرتبوي يف تنمية كفاءة املعلمني مهنيا
يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني .وبنا ًء عىل نتائج الدراسة تم اقرتاح برنامج
إرشايف تربوي يف تنمية كفاءة املعلمني مهنيا يف اململكة العربية السعودية.
وتقصت دراسة السعيدي ( )2020دور اإلرشاف الرتبوي يف تطوير التنمية املهنية للمعلمني
بالتعليم العام بدولة الكويت ،وتكونت عينة الدراسة من ( )65مرشفا تربويا تم اختيارهم
باستخدام العينة العشوائية للعام الدرايس 2020\2019م ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي
املسحي ،ولتحقيق أهدافه طور الباحث استبيانا مكونا من  36فقرة وزعت عىل سبعة محاور،
أظهرت النتائج أن ل ِإلرشاف الرتبوي دورا كبريا يف تطوير التنمية املهنية للمعلمني ،كام أظهرت
وجود بعض الصعوبات التي تواجه اإلرشاف الرتبوي.
أما دراسة املقاطي والعمريي ( )2021عملت عىل تصميم برنامج تدريبي قائم عىل اإلرشاف
الرتبوي اإلبداعي ،وقياس فاعليته يف تنمية املفاهيم واملهارات التدريسية لدى معلامت الدراسات
االجتامعية للطالبات املوهوبات باملرحلة الثانوية يف منطقة عسري .واتبعت الدراسة املنهج شبه
التجريبي -ذي تصميم املجموعة الواحدة .واستخدمت أداتني لجمع البيانات هام :اختبار التحصيل
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املعريف للمفاهيم التدريسية القامئة عىل اإلرشاف الرتبوي اإلبداعي (القبيل\البعدي) ،وبطاقة
املالحظة الصفية للمهارات التدريسية القامئة عىل اإلرشاف الرتبوي اإلبداعي (القبيل\البعدي).
وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α≤0،01
بني متوسطي رتب درجات مجموعة الدراسة يف التطبيقني القبيل والبعدي يف اختبار التحصيل
املعريف ،وبطاقة املالحظة للمهارات التدريسية لدى عينة الدراسة لصالح التطبيق البعدي .وباملثل
كشفت النتائج عن تأثري مرتفع للربنامج التدريبي يف العينة ،إذ بلغ معامل التأثري (مربع إيتا)
للمتغريين املعتمدين ( )0،88 ،0،87عىل التوايل .ووصلت نسبة معامل بالك للكسب املعدل
للمتغريين املعتمدين إىل ( )1،80% ،1،83%عىل التوايل ،وهو ما يدل عىل فاعلية مرتفعة للمتغريين
املعتمدين للربنامج التدريبي .وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية قوية طردية موجبة بلغت
( )0،747عند مستوى الداللة ( )α≤0،01بني املتغريين املعتمدين ،كام أظهرت عالقة اعتامدية
تنبؤية خطية ،إذ وصل معامل بيتا إىل ( )1،85عند مستوى الداللة ( )α≤0،01بني املتغريين
املعتمدين.
ويف كل الدراسات السابق لوحظ نُدرة الدراسات التي تناولت ا ِإلرشاف الرتبوي املساند .ومن
هنا ظهرت أهمية إجراء دراسة عن فاعلية برنامج تدريبي قائم عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند يف
تنمية املفاهيم واملهارات التدريسية لدى معلامت الدراسات االجتامعية بالتعليم العام يف اململكة
العربية السعودية.
مشكلة الدراسة:

تركز التوجهات الرتبوية الحديثة عىل اإلرشاف الرتبوي من حيث هو أحد املداخل الرتبوية
الحديثة التي تسهم يف ترابط العملية الرتبوية واإلرشافية ورفع كفاءتها وتحسني أدائها وخاصة
يف ظل ما يشهده العامل الرتبوي من تطور كبري من حيث نظرياته واسرتاتيجياته وتقنياته .لذلك
ويشهد اإلرشاف الرتبوي تحديا نوعيا كبريا ،انسجاما مع الخطط التنموية واإلصالحات التعليمية
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الرتبوية لالرتقاء بواقع العملية التعليمية واالهتامم باملامرسات اإلرشافية وتطويرها وفق التوجهات
العاملية الحديثة واملعارصة ،التي تسهم يف تطويرها بدال من الرتكيز عىل املامرسات التقليدية.
واملتتبع لواقع املامرسات اإلرشافية يف اململكة العربية السعودية يرى قصورا يف بعض جوانب
العملية اإلرشافية نتيجة غياب أمناط ا ِإلرشاف الرتبوي الحديث .مام يؤثر سلبا يف تحقيق أهداف
ا ِإلرشاف الرتبوي وغياب الفلسفة النظرية التي يرتكز عليها ا ِإلرشاف الرتبوي .وتتضح كذلك
السلبية يف التفاعل بني املعلم واملرشف الرتبوي ،إضافة إىل طبيعة األساليب اإلرشافية املتبعة يف
تقييم املعلم (الضوي.)2017،
انبثقت مشكلة الدراسة الحالية من حاجة التعليم إىل التطوير املستمر والتي أكدتها دراسة
صيام ( )2007يف عدم استخدام األساليب اإلرشافية الحديثة التي تسهم بشكل فعال يف تحسني
األداء املهني للمعلامت واقتصارها عىل بعض األساليب مثل الزيارة الصفية .وتؤكد أهمية
ا ِإلرشاف الرتبوي املساند دراسة يغمور ( )2016التي أشارت إىل رضورة املشاركة بني املعلم
واملرشف ملساندته لتحقيق أفضل املخرجات للعملية التدريسية وأشارت إىل قلة الدراسات التي
تناولت أسلوب ا ِإلرشاف املساند فتتضاعف أهمية إعداد برامج تدريبية مهيئة لتنمية املفاهيم
واملهارات التدريسية للمعلامت من أجل تحقيق كفاءة عالية يف التعليم ومن أجل االستمرارية
يف التطوير واالطالع .وأكدت نتائج دراسة فلمبان ( )2005الحاجة املاسة للمرشفات الرتبويات
إىل برامج تدريبية أثناء الخدمة ،وأهمية إعداد برامج تدريبية قامئة عىل ا ِإلرشاف الرتبوي
املساند.
أسئلة الدراسة وفرضياتها:

سعت الدراسة الحالية لإلجابة عن األسئلة اآليت:
1.ما فاعلية الربنامج التدريبي القائم عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند يف تنمية املفاهيم التدريسية
لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة؟
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2.ما فاعلية الربنامج التدريبي القائم عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند يف تنمية املهارات التدريسية
لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة؟
3.هل توجد عالقة ارتباطية بني مقدار النمو يف مفاهيم ا ِإلرشاف الرتبوي املساند ومهاراته لدى
معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة؟
وقد وضعت مجموعة من الفرضيات الصفرية بغية اإلجابة عن أسئلة الدراسة ،وهي كاآليت:
1.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0،05بني املتوسطات الحسابية
لدرجات مجموعة الدراسة يف التطبيقني القبيل والبعدي يف اختبار التحصيل املعريف للمفاهيم
التدريسية القامئة عىل اإلرشاف الرتبوي املساند لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة
املتوسطة يف محافظة القنفذة.
2.ال توجد فاعلية للربنامج التدريبي القائم عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند يف تنمية املفاهيم
التدريسية لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة.
3.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0،05بني املتوسطات الحسابية
لدرجات مجموعة الدراسة يف التطبيقني القبيل والبعدي يف بطاقة املالحظة للمهارات
التدريسية القامئة عىل اإلرشاف الرتبوي املساند لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة
املتوسطة يف محافظة القنفذة.
4.ال توجد فاعلية للربنامج التدريبي القائم عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند يف تنمية املهارات
التدريسية لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة.
5.ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0،05بني مقدار
النمو يف املفاهيم التدريسية واملهارات التدريسية القامئة عىل اإلرشاف الرتبوي املساند لدى
معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة.
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6.ال توجد عالقة اعتامدية تنبؤية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0،05بني
مقدار النمو يف املفاهيم التدريسية واملهارات التدريسية القامئة عىل اإلرشاف الرتبوي املساند
لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة.
أهداف الدراسة:

سعت الدراسة الحالية إىل تحقيق األهداف اآلتية:
1.إعداد قامئة املفاهيم واملهارات التدريسية القامئة عىل اإلرشاف الرتبوي املساند لدى معلامت
الدراسات االجتامعية.
2.قياس فاعلية الربنامج التدريبي القائم عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند يف تنمية املفاهيم
التدريسية لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة.
3.قياس فاعلية الربنامج التدريبي القائم عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند يف تنمية املهارات
التدريسية لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة.
4.قياس العالقة االرتباطية واالعتامدية بني مقدار النمو يف املفاهيم واملهارات التدريسية لدى
معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة.
أهمية الدراسة:

ظهرت أهمية الدراسة يف اآليت:
1.تقديم تصور مقرتح لربنامج تدريبي قائم عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند يف تنمية املفاهيم
واملهارات التدريسية لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة.
2.يُؤمل أن تسهم هذه الدراسة من خالل تناولها لإلرشاف املساند يف إضافة علمية نوعية يف
األمناط الحديثة ل ِإلرشاف الرتبوي املستخدم يف العملية التعليمية ملادة الدراسات االجتامعية
باملرحلة املتوسطة.
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3.تزويد املهتمني يف مجال التدريب الرتبوي يف وزارة التعليم السعودية بربنامج تدريبي
قائم عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند ،يساعد يف توجيه امليدان الرتبوي نحو االهتامم بالربامج
التدريبية التي تختص باملفاهيم واملهارات التدريسية ملعلمي الدراسات االجتامعية.
4.يتواكب منط اإلرشاف الرتبوي املساند من حيث هو توجه تربوي حديث مع رؤية اململكة
العربية السعودية لعام2030م الهادفة إىل تحسني البيئة التعليمية املحفزة عىل اإلبداع
واالبتكار ،وتحسني أداء املعلمني واملعلامت وتأهيلهم قبل الخدمة وتطويرهم أثناء الخدمة.
محددات الدراسة:

املحددات املوضوعية :اقترصت الدراسة الحالية عىل قياس فاعلية الربنامج التدريبي املقرتح
القائم عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند يف تنمية املفاهيم واملهارات التدريسية.
املحددات البرشية :تم إجراء هذه الدراسة عىل عينة متيرسة من معلامت الدراسات
االجتامعية باملرحلة املتوسطة.
املحددات املكانية :طُبقت هذه الدراسة يف مركز تدريب املعلامت يف إدارة تعليم محافظة
القنفذة مبنطقة مكة املكرمة اإلدارية يف اململكة العربية السعودية.
املحددات الزمانية :أجريت هذه الدراسة-بحمد للّه -يف الفصل األول للعام الدرايس 1440هـ
(2019م).
مصطلحات الدراسة:

الفاعلية :عرفها العمريي ( )154 ،2019بأنها" :األثر الذي ميكن أن تحدثه املعالجة التجريبية
باعتبارها متغ ًريا مستقال يف أحد املتغريات التابعة ،كام تعرف بأنها مدى أثر عامل أو بعض
العوامل املستقلة عىل عامل أو بعض العوامل التابعة ،ويتم تحديد هذا األثر إحصائيًا عن
طريق مربع إيتا ،أو عن طريق حساب الداللة العملية للمؤثر اإلحصايئ املقدم يف تحليل
البيانات اإلحصائية والفاعلية".
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وتعرف إجرائيا بأنها :األثر اإليجايب الذي يظهر يف منو املفاهيم واملهارات التدريسية القامئة
عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة نتيجة
مرورهن بالربنامج التدريبي ،وهو ما يتيح لهن النمو املهني املرتبط با ِإلرشاف الرتبوي املساند.
ا ِإلرشاف الرتبوي :عرفه الخطيب ( )30 ،2015بأنه" :عملية منظمة ومخططة تهدف إىل
تحسني الناتج التعليمي من خالل تقديم الخربات املناسبة للمعلمني والعاملني يف املدارس ،والعمل
عىل تهيئة اإلمكانات والظروف املناسبة للتدريس الجيد الذي يؤدي إىل منو الطالب فكريا وعلميا
واجتامعيا وتحقيق الحياة السعيدة لهم".
ا ِإلرشاف املساند :يعرفه يغمور ( )241 ،2016بأنه" :عملية تبادل ونقل الخربات ،وتوظيف
أساليب تربوية وأدوات تعليمية ملساندة املعلمني للنهوض مبهامهم التدريسية ،مبا يعينهم عىل
املامرسات التدريسية الصحيحة والحديثة داخل الغرفة الصفية ،ومبا يوفر أفضل البيئات التعليمية
لتحقيق مخرجات التعلم املرغوبة ،ومن ذلك االرتقاء كام ونوعا باملعارف واملهارات لدى الطلبة".
ويعرف اإلرشاف الرتبوي املساند إجرائيا بأنه :النمط ا ِإلرشايف القائم عىل مساندة أو مساعدة
املرشف الرتبوي \ املرشفة الرتبوية للمعلم أو املعلمة ألقرانه تحت توجيه وإرشاد املرشف بغرض
تنمية املفاهيم واملهارات التدريسية لتحقيق األهداف التعليمية بكفاءة عالية.
املفاهيم التدريسية :يعرفها شحاتة والنجار ( )286 ،2003بأنها" :تكوين عقيل ينشأ عن
تجريد خاصية أو أكرث من حاالت جزئية متعددة ،يتوافر يف كل منها هذه الخاصية إذ تعزل
الخاصية ،مام يحيط بها فأي من هذه الحاالت تعطى اسام أو مصطلحا".
املهارات التدريسية :يعرفها قزامل ( )79 ،2013بكونها" :قدرة املعلم عىل القيام بكل ما
من شأنه العمل عىل تحقيق أهداف التعليم باستخدام املواد واألجهزة التعليمية لتوفري الخربات
املناسبة للمتعلمني ،واختيار اسرتاتيجية التدريس املناسبة لنوعية املتعلمني وخرباتهم السابقة،
بحيث يتمكن من خالل توظيفيه طرق التدريس املتضمنة يف تلك االسرتاتيجية املقرتحة من
أهداف التعليم املحددة سلفا".
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معلامت املرحلة املتوسطة :املعلامت املكلفات من وزارة التعليم السعودية لتدريس املرحلة
التي تقع يف السلم التعليمي بني املرحلة االبتدائية واملرحلة الثانوية ،ومدة الدراسة بها ثالث
سنوات وتسمى باملرحلة املتوسطة.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

مجتمع الدراسة وعينتها :اشتمل مجتمع الدراسة عىل جميع معلامت الدراسات االجتامعية
باملرحلة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية .ومتثلت عينه الدراسة يف عينة متيرسة من
معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف تعليم محافظة القنفذة ،بلغت ( )20معلمة.
منهج الدراسة :اعتمدت الدراسة الحالية عىل املنهج شبه التجريبي -ذو تصميم املجموعة
الواحدة ،بغية قياس فاعلية الربنامج التدريبي القائم عىل اإلرشاف املساند يف تنمية املفاهيم
واملهارات التدريسية لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة.

بناء الربنامج التدريبي القائم عىل اإلرشاف الرتبوي املساند:
بعد االطالع عىل األدب الرتبوي ،وخاصة يف ما يتصل بالتوجهات الحديثة لإلرشاف الرتبوي
التي تهدف إىل التصميم وبناء الربامج التدريبية املقرتحة كدراسة (الغنمي ،2016 ،يغمور،2016 ،
الرشاب ،2019 ،القادر ،2019 ،املقاطي والعمريي ،)2021 ،تم بناء الربنامج التدريبي يف ثالث
وحدات ترتبط با ِإلرشاف الرتبوي املساند ،يشتمل كل وحدة عىل األهداف اإلجرائية ،واملحتوى
التدريبي ،واسرتاتيجيات التدريس ومناذجه ،والوسائل التوضيحية ،واألنشطة التعليمية ،والقراءات
اإلثرائية ،وأمناط التقويم وأدواته.

1.األسس التي قام عليها الربنامج التدريبي:
§تحديد األهداف ،وصياغتها يف عبارات إجرائية واضحة.
§ارتباط املحتوى باألهداف التي يسعى الربنامج لتحقيقها.
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§مراعاة الدقة والحداثة والتكامل والشمول يف اختيار املحتوى وتنظيمه ملواكبة املستجدات
املعارصة.
§الرتكيز عىل دور املتعلم يف عملية التعلم.
§مراعاة التنوع والتوازن بني األنشطة التعليمية النظرية والتطبيقية.
§صياغة النتاجات يف عبارات واضحة ومحددة يسهل قياسها ومالحظتها وتكون جهود املعلم
متجهه نحو تحقيق األهداف التعليمية املقصودة ،بشكل ينعكس يف تحقيق تعلم أفضل.
§مناسبة أمناط التقويم وأدواته والقراءات املويص بها للمواقف التعليمية وحاجات الطالب.

2.أهداف الربنامج التدريبي:
تُعد األهداف التدريبية أول املكونات الرئيسة ألي برنامج تدريبي يف املستويني التخطيطي
والتنفيذي ،ومتثل األهداف أهم عنارص الربنامج ،لكون العنارص األخرى كاملحتوى واسرتاتيجيات
التدريس والوسائل التعليمية واألنشطة التعليمية وأمناط التقويم وأدواته ،تُبنى يف ضوء أهداف
الربنامج اشتقاقها من املصادر املختلفة واملتمثلة يف فلسفة املجتمع وحاجاته ،وفلسفة الرتبية
الحديثة ،وطبيعة املتعلمني ،وحاجاتهم وميولهم ،وخصائص املرحلة العمرية ،وكذلك طبيعة
التعلم ،وأهداف الدراسات االجتامعية يف املرحلة املتوسطة للمفاهيم واملهارات التدريسية القامئة
عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند ،واملتمثلة بـــمجال املعلم ،ومجال الطالب ،ومجال بيئة التعلم،
ومجال اسرتاتيجيات التدريس ،ومجال األنشطة التعليمية ،ومجال التقويم ،ومجال أمناط التفكري
والذكاءات املتعددة .وبصورة أكرث تحديدا ،يتضمن الربنامج التدريبي األهداف اآلتية:
§تنمية الوعي لدى معلامت الدراسات االجتامعية با ِإلرشاف الرتبوي املساند مبا يسهم يف تشكيل
السلوك اإليجايب لديهن عند استخدام األساليب اإلرشافية الحديثة وتطبيقها يف العمل ا ِإلرشايف.
§إملام معلامت الدراسات االجتامعية مبفاهيم ا ِإلرشاف الرتبوي املساند ومهاراته ،وربطها بالواقع
الفعيل ،حتى يتكون لديهن رؤية واضحة عن تلك املفاهيم واملهارات وأثرها يف العملية التعلمية.
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§مساعدة املعلامت عىل التمييز بني املفاهيم التدريسية القامئة عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند
وغريها من أمناط ا ِإلرشاف الرتبوي الحديث.
§مساعدة املعلامت عىل امتالك مهارات تدريسية متنوعة يف مجاالت التدريس الثالثة
وتطويرها وفق التوجهات الحديثة الرتبوية.
§االهتامم بالتوجهات الحديثة يف استخدام أمناط ا ِإلرشاف الرتبوي باعتباره أداة تقويم
للعملية التعلمية تبدأ من عندها عمليات اإلصالح الرتبوية.

3.محتوى وحدات الربنامج التدريبي:
يُعد املحتوى أحد العنارص األساسية التي يقوم عليها الربنامج التدريبي ،ويقصد باملحتوى
يف هذا الربنامج نوعية املعارف والخربات التي وقع عليها االختيار ،ونظمت بطريقة متكن من
تحقيق أهداف الربنامج ،وأخذ يف االعتبار عند أعدادها الفروق الفردية بني املتدربات ،كام ُروعي
يف محتوى الربنامج التدريبي املطبق توفر مجموعة من املعايري تتمثل يف اآليت:
§قيام الربنامج التدريبي عىل أهداف واضحة ومحددة.
§مراعاة الربنامج التدريبي للتنظيم السيكولوجي واملنطقي عند إعداده.
§اتصاف الربنامج التدريبي بالتوازن من حيث العمق واالتساع ،مبا يتناسب مع مختيص
املرحلة.
§إمكانية استخدام أكرث من اسرتاتيجية للتدريس يف الربنامج التدريبي.
§االستفادة من تقنيات التعلم الحديثة يف الربنامج التدريبي.
§يصف الربنامج التدريبي األنشطة املطلوبة من املعلامت ،مع إيضاح كيفية القيام بها،
ودرجة تكرارها ،ومستوى األداء فيها.
§اشتامل الربنامج عىل أمناط وأدوات تقويم حديثة لتقدير درجة ما حققته املتعلامت.
§احتواء الربنامج عىل خربات تعلم تسهم يف إتقان تعلم املفاهيم واملهارات املحددة.
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§تقديم الربنامج التدريبي مصادر القراءات اإلثرائية لغرض متكني املعلامت من االستزادة
العلمية.
§يراعى يف املجاالت التي يغطيها الربنامج التدريبي احتواء كال منها عىل مكونات أساسية ،تتمثل
يف عنوان املحتوى ،واملفاهيم واملهارات الرئيسية للموضوع ،وأهداف املحتوى ،واسرتاتيجيات
التدريس ،والوسائل واألنشطة التعليمية ،والقراءات اإلثرائية ،وأمناط التقويم وأدواته.

قامئة املفاهيم واملهارات التدريسية القامئة عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند:
بناء عىل ما سبق ،تم بناء محتوى الربنامج التدريبي القائم عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند
لتنمية املفاهيم واملهارات التدريسية لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة،
وذلك من خالل مراجعة األدب الرتبوي والدراسات السابقة (الغنمي2016،؛ يغمور2016 ،؛
الرشاب2019،؛ القادر )2019 ،إذ تم تنظيم املحتوى يف ثالث وحدات تدريبية كل وحدة تضمنت
جلستني تدريبيتني ،فاشتملت الوحدة التدريبية األوىل عىل اآليت:
§اإلرشاف الرتبوي الحديث.
§أمناط ا ِإلرشاف الرتبوي الحديثة.
§اإلرشاف الرتبوي املساند.
§أهمية اإلرشاف الرتبوي املساند.
§أهداف اإلرشاف الرتبوي املساند.
§آليات اإلرشاف الرتبوي املساند.
وتضمنت الوحدة التدريبية الثانية املفاهيم التدريسية القامئة عىل اإلرشاف الرتبوي املساند.
كام ييل:
أوال -املفاهيم التدريسية يف مجال املعلم ،وتشتمل عىل املفاهيم التالية( :املعلم املساعد
"املساعد يف الوصول إىل املعرفة" ،املعلم القائد "قيادة الصف" ،املعلم الشوري "األسلوب
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التشاوري" ،املعلم املتقن "املتمكن من مهارات االتصال والتواصل" ،املعلم الناقد ،املعلم الباحث،
املعلم املتطور ،املعلم الخبري ،املعلم املوظف للتقنية ،معلم االقتصاد املعريف).
ثانيا -املفاهيم التدريسية يف مجال الطالب ،وتتضمن املفاهيم التالية( :التنوع املعريف،
الحرية املنضبطة ،احرتام الذات ،النزاهة العلمية ،السلوكيات األخالقية ،تبادل املعلومات ،الحوار
البناء ،التواصل الفعال ،الفروق الفردية ،املواقف التعليمية التعلمية ،الخربات السابقة ،الخربات
التعليمية الجديدة ،املشاريع اإلنتاجية ،أوملبياد اإلبداع العلمي ،التميز العلمي).
ثالثا -املفاهيم التدريسية يف مجال اسرتاتيجيات التدريس ،وتحتوي املفاهيم التالية:
(التدريس البنايئ ،تصميم التدريس ،مداخل التدريس الحديثة ،اسرتاتيجيات التدريس الحديثة،
مناذج التدريس الحديثة ،االستنتاج يف التدريس ،التدريس التشخييص العالجي ،التعلم املتاميز،
التعلم التعاوين ،التعلم الرقمي ،التعلم النشط ،التعلم الخدمي ،التعلم الرمزي "املصغر" ،التعليم
التشاريك ،التعلم الفعال ،التعلم املستمر ،التعلم التنافيس ،التعلم الكوين ،التعلم املستقبيل).
رابعا -املفاهيم التدريسية يف مجال بيئة التعلم ،وتتضمن املفاهيم األتية( :املدرسة
املجتمعية ،املدرسة اإللكرتونية ،املدرسة االفرتاضية ،الرحالت املعرفية عرب شبكت الويب ،تلخيص
األفكار ،توظيف التقنية ،تقنية معلومات االتصال ،مصادر التعلم اإللكرتونية ،السبورة الذكية).
خامسا -املفاهيم التدريسية يف مجال األنشطة التعليمية ،وتشتمل عىل املفاهيم التالية:
(األنشطة الصفية ،األنشطة غري الصفية ،األنشطة االستهاللية ،األنشطة التنموية ،األنشطة
الختامية ،األنشطة الرياضية ،األنشطة الفنية ،األنشطة الصحية ،األنشطة اإلثرائية ،املناسبات
الوطنية ،املرسح ،النوادي التعليمية ،الرحالت التعليمية ،الكشافة املدرسية ،املعرض ،والكائنات
التعليمية).
سادسا -املفاهيم التدريسية يف مجال التقويم ،وتتضمن املفاهيم التالية( :التقويم ،التقييم،
القياس ،االختبارات ،االمتحانات ،الفحوص ،معايري التقويم ،مستويات التقويم ،محكات التقويم،

 -يونيو/جوان 2021

33

مؤرشات التقويم ،سامت التقويم ،التغذية الراجعة ،الخطط العالجية ،التقويم املعتمد عىل مراجعة
الذات ،التقويم التشخييص ،التقويم املعتمد عىل األداء ،التقويم الذايت ،التقويم التكويني"البنايئ"،
التقويم البديل"األصيل ،الواقعي" ،سالمل التقدير ،سجل وصف سري التعلم ،السجل القصيص ،ملف
اإلنجاز ،املالحظة التلقائية املنظمة).
سابعا -املفاهيم التدريسية يف مجال أمناط التفكري والذكاءات املتعددة ،وتشتمل عىل
املفاهيم التالية( :مهارات التفكري ،التفكري الناقد ،التفكري اإلبداعي ،التفكري التأميل ،التفكري فوق
املعريف"التفكري يف التفكري" ،التفكري املكاين ،التفكري التاريخي ،التفكري املستقبيل ،الذكاء الذايت،
الذكاء االجتامعي ،الذكاء اللغوي ،الذكاء املكاين "البرصي" ،الذكاء الريايض "املنطقي" ،الذكاء
الحريك ،الذكاء الوجودي ،الذكاء االصطناعي).

تضمنت الوحدة التدريبية الثالثة قامئة املهارات التدريسية القامئة عىل ا ِإلرشاف
الرتبوي املساند
بالرجوع إىل األدب الرتبوي والدراسات السابقة (الغنمي2016 ،؛ بليل2018 ،؛ الرشاب )2019
تم تحديد قامئة مهارات ا ِإلرشاف الرتبوي املساند يف مجاالت التدريس الثالثة التي بلغ عددها
( )68مهارة عىل النحو اآليت:

أوال -مهارات تخطيط الدرس:
اشتملت عىل مهارة تخطيط الدرس عىل العديد من املهارات املتعلقة با ِإلرشاف املساند ،وهي
كالتايل:
1.تعد املعلمة خطة تدريسية لوحدة أو فصل من املادة.
2.تخطط وحدات تعلم بتسلسل بنايئ سليم.
3.تربط وحدات التعلم مبواقف الحياة الواقعية.
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4.تحرض الدروس حسب ما ورد يف الدليل اإلرشادي للامدة.
5.تعد املعلمة الدروس اليومية التي تثري التفكري عند الطالبات ومتكنهن من التعلم باالستكشاف.
6.تراعي األخذ باملتطلبات السابقة للتخطيط للدرس.
7.تربط محتوى الدرس باألهداف العامة للامدة.
8.تحلل محتوى الدرس إىل عنارصه وأفكاره الرئيسية.
9.تحدد املعلمة مصادر التعلم التي يحتاجها املوقف التعليمي.
	10.تراعي محتوى الدرس وميول الطالبات وحاجاتهن.
	11.تحدد نشاطات التقويم املناسبة للتلميذات.

ثانيا -مهارات تنفيذ الدرس:
تضمنت مهارة تنفيذ الدرس الكثري من املهارات املتعلقة با ِإلرشاف املساند ،وهي كالتايل:
1.تراعي املعلمة املهارات واملعارف والخربات األساسية يف املادة.
2.تتحقق من توافر املتطلبات السابقة للتعلم الجديد.
3.تراعي تنوع اسرتاتيجيات التدريس.
4.تستخدم اسرتاتيجيات التعلم البنايئ يف الدروس اليومية.
5.تستخدم املعلمة إجراءات فاعلة لتهيئة الطالبات وإثارة دافعيتهن للدرس.
6.تتعامل مع الطالبات بإيجابية وخاصه مع املشاكل السلوكية.
7.تحسن استخدام األدلة التعليمية لتحقيق نواتج التعلم البنايئ املستهدفة.
8.تصمم بيئات تعليمية تفاعلية تحفز الطالبات عىل التعلم.
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9.تشجع املعلمة عىل عمل املجموعات وإرشادها واالستجابة للحاجات الفردية والجامعية
للطالبات.
	10.ترشد الطالبات لتبادل أفكارهن ضمن بيئة صفية مناسبة.
	11.توفر فرصا تعليمية تسهم يف ترسيخ املفاهيم البديلة لدى الطالبات.
	12.تربط الخربات التعليمية الجديدة بالخربات السابقة بصورة بنائية.
	13.تقدم املعلمة أنشطة لتعزيز خربات الطالبات وتعميقها.
14.تأخذ بتنوع صيغ التعزيز وتجديدها مع كل طالبة ويف كل درس ما أمكن.
	15.تقدم تغذية راجعة بنائية للطالبات تساعدهن يف توجيه تعلمهن وتطويره.
	16.تساعد الطالبات يف توجيه تعلمهن وتطويره.
	17.تربط ما تعلمته الطالبات يف موضوعات املادة باملواد األخرى.
	18.تراعي املعلمة ميول الطالبات واهتامماتهن أثناء الدرس.
	19.توظف أساليب الدافعية لدى الطالبات بغية االستفادة من ميولهن واهتامماتهن.
	20.تستخدم مثريات تعليمية مناسبة الستثارة دافعية الطالبات للتعلم.
	21.تستثري قدرات الطالبات مبواقف ومشكالت تدفعهن إىل مامرسة مهارات التفكري املختلفة.
	22.تشجع املعلمة الطالبات عىل التأمل والتحليل الذايت ألفكارهن.
	23.تطرح األسئلة التي تثري التفكري لدى الطالبات يف املواقف التعليمية.
24.تراعي تنمية قدرة الطالبات عىل تلخيص األفكار املسموعة واملعروضة من قبلهن.
	25.توظف الرسوم واألشكال املضمنة يف الكتاب املدريس إلكساب الطالبات املعرفة العلمية.
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	26.تستخدم املعلمة الوسائط املتعددة يف التدريس "السبورة الذكية ،جهاز عرض البيانات،
األفالم التعليمية "...
	27.تساعد الطالبات عىل إنتاج املعرفة بالوسائل التقنية الحديثة.
	28.ترشد الطالبات إىل كيفية توظيف مصادر التعلم اإللكرتونية يف األنشطة املدرسية.
	29.تعرض مناذج ملشاريع خدمية مرتبطة بحياة الطالبات.
	30.تدرب املعلمة الطالبات عىل توظيف تقنية معلومات االتصال يف تصميم املرشوعات الخدمية.
	31.تشجع الطالبات عىل املشاركة يف األعامل التطوعية يف املجتمع املحيل.
	32.تحفز الطالبات للمشاركة يف األنشطة العلمية "النوادي العلمية ،املعارض ،الرحالت املعرفية،
وأوملبياد اإلبداع والتميز"...
	33.تطرح املعلمة قضايا حياتية متنوعة تساعد الطالبات عىل التعبري عن أفكارهن.
34.توفر األنشطة اإلثرائية التي تتطلب إعامل الذهن الستكشاف املعرفة الجديدة.
	35.تشجع الطالبات عىل مامرسة أنشطة صفية تفاعلية تساعدهن عىل بناء معارفهن بأنفسهن.
	36.تفعل البحث اإلجرايئ يف تدريس الطالبات.
	37.تساعد املعلمة يف كيفية إجراء املرشوعات البحثية بهدف إثراء املعرفة املكتسبة من املادة
التعليمية.
	38.تحفز عىل البحث واالستقصاء من خالل مصادر املعلومات املختلفة.
	39.تزود الطالبات باملواقع اإللكرتونية املميزة الخاصة بالربامج التعليمية يف شكل نشاط منزيل.
	40.تراعي املعلمة ارتباط الواجبات املنزلية بأفكار الدرس.
	41.توجه أسئلة مفتوحة النهاية للطالبات.
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ثالثا -مهارات تقويم الدرس:
تناولت مهارة تقويم الدرس جملة من املهارات املتعلقة با ِإلرشاف املساند ،وهي كالتايل:
1.تستخدم املعلمة التقويم التكويني لبناء املعرفة الجديدة لدى الطالبات.
2.تنوع معايري تقويم أداء الطالبات.
3.تراعي استمرارية التقويم لدى الطالبات.
4.تستخدم مقاييس متنوعة لتقويم مستوى الطالبات يف املواقف الحياتية.
5.تستخدم املعلمة التقويم القبيل ملعرفة الخربات السابقة لدى الطالبات.
6.تقوم الطالبات عىل أساس املهارات األساسية يف الدرس.
7.تستخدم الحوار واملناقشات الصفية يف عملية التقويم البنايئ.
8.توظف التغذية الراجعة لتحسني أداء الطالبات.
9.تربط املعلمة عملية التقويم باألفكار الرئيسية املراد تحقيقها.
	10.تطرح أسئلة بنائية مفتوحة النهاية يف عملية التقويم النهايئ.
	11.ت ُقوم أداء الطالبات من خالل مواقف حقيقية بدال من تذكر املعرفة واستظهارها.
	12.تستخدم سالمل التقدير لتقيم مستوى الطالبات.
	13.تستخدم سجال يوميا لتسجيل درجات االختبارات الشفوية اليومية.
14.تشجع املعلمة الطالبات عىل مامرسة التقويم الذايت.
	15.تستخدم املالحظة الصفية أسلوبا تقومييا للطالبات.
	16.تستخدم أعامل الطالبات وملفات إنجازهن يف عمليات التقويم.
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4.تدريس الربنامج التدريبي:
.أاالسرتاتيجيات والنامذج التدريسية :تتثمل يف اسرتاتيجية التعلم املنظم ذاتيا،
واسرتاتيجية االستكشاف ،اسرتاتيجية االستقصاء ،واسرتاتيجية حل املشكالت إبداعيا،
ومنوذج التعلم التعاوين.
.بالتقنيات والوسائل التعليمية الحديثة :متت االستفادة من الوسائل التعليمية الحديثة
عند تقديم موضوعات الربنامج التدريبي ،فقد ا ُستخدم العرض املريئ ،والسبورة الذكية،
ومقاطع الفيديو ،والصور التوضيحية ،واألفالم التعليمية ،وأوراق العمل املطبوعة.
.جاألنشطة التعليمية :تضمن الربنامج التدريبي مجموعة من األنشطة املنوط باملتدربات
القيام بها ،وقد روعي يف تنظيمها التوازن والتكامل يف ما بينها بشكل يسهم يف تحقيق
األهداف املرجوة ،ومتثلت يف اآليت:
§مناقشة مواقف افرتاضية وإبداء الرأي فيها.
§توظيف كافة الحلول للوصول إىل حقائق األشياء وفهم العالقات بينها ،مبا ينعكس إيجابيا
يف تنمية أمناط التفكري والسيام التفكري الناقد لدى املتدربات.
§إعداد النرشات التوعوية عن بعض السلوكيات اإلرشافية غري املرغوب فيها.
§جمع صور ورسوم تتعلق ببعض املوضوعات والتعليق عليها.
.دالقراءات اإلثرائية :قدمت مجموعة من املصادر واملراجع بهدف اإلثراء املعريف
ملوضوعات الربنامج التدريبي ،مبا ميكن من الرجوع إليها للتعمق يف جوانب معينة
من الربنامج ولالستزادة املعرفية كالكتب املتخصصة ،والدراسات املنشورة يف املجالت
العلمية واملؤمترات البحثية ذات العالقة.
.هتقويم الربنامج التدريبي :تهدف عملية التقويم إىل التأكد من تحقيق األهداف التعليمية
املرجوة ،إضافة إىل مساهمتها يف قياس أمناط السلوك التي حددتها األهداف ،وتعريف
املتدربة باملستوى الذي وصلت إليه .وتتمثل املراحل التقوميية للربنامج التعليمي يف اآليت:
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§التقويم القبيل :ي ُجرى قبل تطبيق الربنامج التدريبي ،بغية التعرف عىل درجة امتالك
املتدربة ملفاهيم ا ِإلرشاف الرتبوي املساند ومهارته املزمع تقدميها يف الربنامج.
§التقويم املرحيل" :مالحظة األداء العلمي" :وهو مصاحب للربنامج التدريبي يف مراحله
املختلفة لتقويم أداء املتدربات ،وتقديم التغذية الراجعة لهن عىل نحو ميكن املتدربة من
تصحيح مسارها وبلوغ األهداف وميكنها من األدوات التي استخدمت يف تلك األسئلة التي
تعقب كل موضوع ،والتكاليف البحثية.
§التقويم البعدي :يعد مثابة التقويم الذي يتم عقب تطبيق الربنامج التدريبي ،ميكن
من خالله تحديد درجة التحسن والتقدم الذي طرأ عىل أداء املتدربات بعد دراستهن
ملوضوعات الربنامج ،وبالتايل ميكن الحكم عىل درجة فاعلية الربنامج الذي تم تطبيقه.
أداتا جمع بيانات الدراسة:

أوال -اختبار التحصيل املعريف:
1.بناء اختبار التحصيل املعريف :تم بناء اختبار التحصيل املعريف وفقا لتصنيف بلوم يف مستوياته
الستة ،وهي التذكر ،والفهم واالستيعاب ،والتطبيق ،والتحليل ،والتقويم .وذلك لقياس درجة
تحصيل املتدربات للمفاهيم واملهارات التدريسية القامئة عىل اإلرشاف الرتبوي املساند،
ومتت صياغة أسئلة التحصيل املعريف للمفاهيم التدريسية يف ( )40سؤال موضوعيا من منط
أسئلة االختيار من املتعدد ذي البدائل األربعة ،وأحدها فقط صحيح.
2.صدق اختبار التحصيل املعريف:
.أالصدق الظاهري لالختبارُ :عرض االختبار عىل مجموعة من املحكمني وصل عددهم إىل
( )17من ذوي االختصاص يف مجال املناهج وطرق التدريس والقياس والتقويم ،والذين
قاموا بإبداء بعض املالحظات .وقدموا بعض املقرتحات لتعديل فقرات االختبار من
الناحية الرتبوية والعلمية .وقد تم اعتامد نسبة اتفاق ( )80%من مجموع املحكمني،
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أي بواقع اتفاق ( )14محكام العتامد التعديل والحذف واإلضافة .وقد ظهر االختبار يف
نسخته النهائية املشتملة عىل ( )40سؤاال.
.بالصدق البنايئ لالختبار :طُبقت التجربة االستطالعية لالختبار عىل ( )5من معلامت
الدراسات االجتامعية خارج عينة الدراسة ،وذلك بهدف حساب معامل السهولة
والصعوبة لفقرات االختبار ،إذ وجد أن معامالت السهولة لفقرات االختبار تراوحت ما
بني ( ،)0،80 - 0،40يف حني تراوحت معامالت الصعوبة بني ( ،)0،50-0،20وبالتايل فإن
جميع فقرات االختبار تقع داخل النطاق املحدد (أبو عالم .)2018 ،بعد ذلك تم حساب
تباين فقرات االختبار ملعرفة القدرة التميزية لكل فقرة .واتضح أن جميع الفقرات
تراوحت بني ( ،)0،60-0،40وتقع أيضا ضمن النطاق املحدد (عودة .)2014 ،وقد تبني
من خالل التجربة االستطالعية أن متوسط الزمن املناسب النتهاء جميع املعلامت
من اإلجابة عن جميع فقرات االختبار هو ( )45دقيقة .وتم تقدير درجات االختبار
بواقع درجة (واحدة) لكل فقرة من فقرات االختبار .وبذلك أضحى االختبار مكونا
من (أربعني) سؤاال ،وأصبحت الدرجة النهائية لالختبار ( )40درجة ،والدرجة الصغرى
(صفر) .ثم تم كتابة التعليامت الخاصة باالختبار ،وكيفية اإلجابة عنها يف منوذج اإلجابة
املعد لهذا الغرض .إضافة إىل ذلك؛ تم حساب معامالت ارتباط بريسون بني درجة كل
سؤال والدرجة الكلية ،وذلك لتوضيح قوة االرتباط بني درجة كل سؤال مع الدرجة
الكلية لالختبار الذي ينتمي إليه ،وقد بلغ معامل األسئلة مع الدرجة الكلية (،)0،89
وتعترب هذه القيمة مرتفعة ،وهي دالة إحصائياَ عند مستوى الداللة ( ،)α≤0،01وهذا
يؤكد أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخيل (أبو النرص2004 ،؛ 2017
.)Mannion, & Morrisonn Cohen
.جثبات االختبار :استخدمت طريقة االختبار وإعادة االختبار ( )Test-Retestلغرض
التحقق من ثبات اختبار التحصيل املعريف ،إذ أُعيد تطبيق االختبار بعد مرور أسبوعني
عىل ذات العينة يف التجربة االستطالعية ،ووصل معامل ارتباط بريسون ( )Personبني
الدرجات املحصلة يف التطبيقني ( ،)0،82وهي قيمة ثبات عالية تدفع نحو الثقة يف
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تطبيق االختبار .وتم حساب قيمة كرونباخ آلفا ( )Cronbach alphaوجاءت النتيجة
( ،)0،88وهو معامل ثبات مرتفع ( .)Jaskson،2006وهكذا أصبح االختبار صالحا
وجاهزا للتطبيق.

ثانيا -بطاقة املالحظة الصفية:
1.بناء بطاقة املالحظة الصفية :هدفت هذه البطاقة إىل قياس مهارات التدريس القامئة عىل
اإلرشاف الرتبوي املساند قبل تطبيق الربنامج التدريبي املقرتح وبعده .وتم االطالع عىل عدد
من املقاييس التي ُصممت لقياس املهارات التدريسية بشكل عام واملقاييس الرتبوية بصفة
خاصة ،واستخدم مقياس ثاليث لتقدير درجة استجابات عينة الدراسة عىل فقرات البطاقة
وهي (مرتفعة ،متوسطة ،منخفضة) ،إذ أعطيت املرتفعة ( )3درجات ،واملتوسطة ( )2درجتني،
واملنخفضة ( )1درجة واحدة .ومتثلت مجاالت بطاقة املالحظة ملهارات التدريس القامئة عىل
اإلرشاف الرتبوي املساند يف ثالثة مجاالت .وتم التأكد من استيفاء االعتبارات املهمة التي
يجب مراعاتها عند صياغة فقرات بطاقة املالحظة ،كام تم كتابة التعليامت الخاصة بالبطاقة.
2.دق بطاقة املالحظة:
.أالصدق الظاهري :عرضت بطاقة املالحظة يف نسختها األولية عىل مجموعة من املحكمني
مكونه من ( )17محكام من ذوي االختصاص يف مجال املناهج وطرق التدريس ،والقياس
والتقويم وذلك للتأكد من درجة تحقيق الفقرات لغرض البطاقة .ويف ضوء اقرتاحاتهم
تم إجراء بعض التعديالت الرضورية .وتكونت بطاقة املالحظة يف نسختها النهائية من
( )68مهارة ،موزعة عىل ( )11مهارة يف مجال التخطيط ،و( )41مهاره يف مجال التنفيذ،
وأخريا ( )16مهارة يف مجال التقويم.
.بالصدق البنايئ :تم تطبيق البطاقة عىل عينة استطالعية مكونة من ( )5معلامت من
خارج عينة الدراسة ،ومن ثم استخراج معامالت االرتباط لفقرات البطاقة التي تراوحت
بني ( ،)0،94-0،86وبداللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)α≤0،01وذلك ما يدل عىل
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مناسبة هذه الفقرات لقياس مستوى مامرسة املعلامت ملهارات التدريس القامئة عىل
ا ِإلرشاف الرتبوي املساند (أبو عالم .)2018 ،ويف ضوء نتيجة االتساق الداخيل لفقرات
بطاقة املالحظة ،مل تحذف أي فقرة من فقرات البطاقة ،وقد ظهر أن قيم معامالت
ارتباط الفقرات ترتبط بالدرجة الكلية للبطاقة ارتباطا تجاوز ( ،)0،90ويوصف
باالرتباط املرتفع (الزعبي وطالفحة2012 ،؛ عودة2014 ،؛  .)Thomas, 2021وقد رافق
هذا االرتباط املرتفع داللة إحصائية ( )α≤0،01وهو ما يؤكد أن بطاقة املالحظة تتمتع
بدرجة عالية من الصدق البنايئ.
3.ثبات بطاقة املالحظة :تم حساب ثبات بطاقة املالحظة عن طريق معامل االتفاق ،إذ طبقت
بطاقة املالحظة عىل أفراد العينة االستطالعية املكونة من ( )5معلامت من خارج العينة،
وذلك لحساب عدد مرات االتفاق واالختالف ،بغية التأكد من إعطائها نتائج مشابهة يف حال
استخدامها مرة أخرى وباستخدام معادلة كوبر ( ،)Cooper Equationوهي:
معامل االتفاق = عدد مرات االتفاق بني املالحظ األول والثاين
_________________________________× 100%
عدد مرات االتفاق  +عدد مرات االختالف
ويف ضوء هذه الخطوات؛ تم حساب ثبات بطاقة املالحظة ،وبعد رصد التقديرات الكمية
لحساب مدى االتفاق واالختالف بني املالحظتني .فقد تجاوزت قيم معامل االتفاق بني املالحظتني
(( )85%أبو عالم 2018 ،؛  .)Thomas, 2021وهذا يُعد مؤرشا لثبات عملية املالحظة ،ويقود إىل
تطبيق بطاقة املالحظة الصفية.

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف تحليل البيانات:
استخدمت مجموعة من أساليب اإلحصاء الوصفي ،وهي :النسب املئوية ،واملتوسطات
الحسابية ،واالنحرافات املعيارية .كام استخدمت مجموعة من أساليب اإلحصاء االستداليل،
فتم استخدام معامل االرتباط بريسون ( )Pearsonلقياس الصدق البنايئ ألدايت جمع البيانات،
ومعامل االرتباط لسبريمان ( ،)Spearman Correlation Coefficientلقياس العالقة االرتباطية
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بني املتغريين املعتمدين ،ومعامل كرونباخ آلفا ( )Cronbach Alphaللتحقق من ثبات بطاقة
املالحظة ،وفحص ويلككسون لقياس الفروق بني التطبيقني القبيل والبعدي ملتوسطات رتب
درجات مجموعة الدراسة ،معادلة حجم التأثري (مربع إيتا) لقياس حجم أثر الربنامج التدريبي
( ،)Calculate the ETA Square to Measure the Impact Sizeومعادلة نسبة الكسب
املعدل لبالك ( )Blakeلقياس فاعلية املتغري املستقل يف املتغريين املعتمدين ،ومعامل االنحدار
الخطي للتنبؤ ( )Reliability Relationshipلقياس العالقة االعتامدية التنبؤية الخطية.
إجراءات الدراسة:

متثلت إجراءات الدراسة يف الخطوات اآلتية:
1.االطالع عىل األدب الرتبوي املتصل بهذه الدراسة ،ألجل تحديد مشكلة الدراسة ،وطرح أسئلتها
ووضع فرضياتها ،وتأطري أهدافها ،وإبراز أهميتها ،وعرض الدراسات السابقة والتعقيب عليها.
2.تحديد مجتمع الدراسة وعينتها.
3.تحديد منهج الدراسة.
4.بناء الربنامج التدريبي ،وإعداد أدواته وتحكيمها من املختصني يف املناهج وطرق التدريس،
والقياس والتقويم وتعديلها وفقا ملالحظاتهم ومقرتحاتهم.
5.إجراء دراسة استطالعية للتطبيق شبة التجريبي ألدايت الدراسة.
6.اختبار عينة الدراسة من معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة.
7.تطبيق الربنامج التدريبي عىل عينة الدراسة من معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة
املتوسطة يف تعليم محافظة القنفذة ،وكذلك التطبيق القبيل والبعدي ألدايت الدراسة عىل
ذات العينة.
8.إجراء التحليل اإلحصايئ لبيانات أدايت الدراسة.
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9.عرض نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها.
	10.التوصل إىل استنتاجات الدراسة ،وتقديم التوصيات ،وطرح املقرتحات.
نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها:
اإلجابة عن السؤال األول للدراسة:
ما فاعلية الربنامج التدريبي القائم عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند يف تنمية املفاهيم التدريسية
لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة؟

الفرضية األوىل:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0،05بني املتوسطات الحسابية
لدرجات مجموعة الدراسة يف التطبيقني القبيل والبعدي يف اختبار التحصيل املعريف للمفاهيم
التدريسية القامئة عىل اإلرشاف الرتبوي املساند لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة
املتوسطة يف محافظة القنفذة.
الجدول ( )1نتيجة فحص ويلككسون ملعرفة داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات مجموعة
الدراسة يف التطبيقني القبيل والبعدي يف اختبار املفاهيم التدريسية القامئة عىل ا ِإلرشاف الرتبوي
املساند لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة
متوسط مجموع قيمة مستوى
العدد
التطبيق
املستوى
الرقم
الرتب الرتب زال ( )zالداللة
1

التذكر

2

الفهم
واالستيعاب

3

التطبيق

القبيل

20

0،00

0،00

البعدي
القبيل
البعدي
القبيل
البعدي

20
20
20
20
20

7،6
0،00
7،6
0،00
5،5

80
0،00
80
0،00
65

3،12

0،003

3،09

0،003

2،98

0،003
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املستوى

الرقم
4

التحليل

5

الرتكيب

6

التقويم

الدرجة الكلية
البعدي

التطبيق
القبيل
البعدي
القبيل
البعدي
القبيل
البعدي
القبيل
20

العدد
20
20
20
20
20
20
20
7،5

متوسط مجموع قيمة مستوى
الرتب الرتب زال ( )zالداللة
0،00
0،00
0،002 3،10
79
7
0،00
0،00
0،002 3،10
79
7
0،00
0،00
0،004 2،95
65
6
0،00
0،00
0،002 3،10
80

يكشف الجدول ( )1وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0،01بني
متوسطي رتب درجات مجموعة الدراسة يف التطبيقني القبيل والبعدي الختبار املفاهيم التدريسية
لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة ،وتعود هذه الفروق
لصالح التطبيق البعدي الذي بلغ فيه املتوسط الحسايب الكيل ملجموعة الدراسة ( )7،5مقارنة
مبتوسط الرتب للتطبيق القبيل الذي بلغ ( .)00،00وأيضا يكشف الجدول ( )1أن قيمة زال ()z
للدرجة الكلية يف االختبار بلغت ( )3،10وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (،)α≤0،01
إذ أن قيمة مستوى الداللة بلغت ( ،)0،002وهي قيمة أصغر من ( .)α≤0،05وتدل هذه النتيجة
عىل أن الربنامج التدريبي القائم عىل اإلرشاف الرتبوي املساند له أثر إيجايب يف تنمية املفاهيم
التدريسية .وهذا يقود إىل رفض الفرضية الصفرية األوىل ،وقبول الفرضية البديلة املوجهة التي
تنص عىل أنه :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0،01بني املتوسطات
الحسابية لدرجات مجموعة الدراسة يف التطبيقني القبيل والبعدي يف اختبار التحصيل املعريف
للمفاهيم التدريسية القامئة عىل اإلرشاف الرتبوي املساند لدى معلامت الدراسات االجتامعية
باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة.
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الجدول ( )2نتيجة حجم التأثري (مربع إيتا) للربنامج التدريبي القائم عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند يف
تنمية املفاهيم التدريسية لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة
حجم التأثري
مستويات بلوم
داللة
حجم العينة قيمة زال ()z
الرقم
املعرفية
حجم األثر
(مربع إيتا)
التذكر
1
الفهم واالستيعاب
2
التطبيق
3
التحليل
4
الرتكيب
5
التقويم
6
الدرجة الكلية

20
20
20
20
20
20
20

3،12
3،09
2،98
3،10
3،10
2،95
3،10

0،89
0،87
0،85
0،88
0،88
0،84
0،87

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

تظهر نتيجة مربع إيتا املوضحة يف الجدول ( )2حجم التأثري اإليجايب املرتفع نتيجة تطبيق الربنامج
التدريبي القائم عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند يف تنمية املفاهيم التدريسية ،إذ بلغت قيمة حجم التأثري
عند الدرجة الكلية لالختبار ( ،)0،87وهي يف مستوى حجم التأثري املرتفع حسب تصنيف كوهني
( ،)eat Cohen, 2017الذي أشار إىل أن حجم التأثري يكون مرتفعا إذا كانت القيمة )،(0،14 ≤ η²
وذلك ما يعني أن الربنامج التدريبي القائم عىل اإلرشاف الرتبوي املساند له أثر إيجايب يف تنمية
املفاهيم التدريسية ،وهذا ما أكدته دراسة نوامبام وإيزي ( )Nwambam & Eze, 2017التي
أشارت إىل أن ا ِإلرشاف التعليمي يساعد املعلمني عىل تحسني منوهم املهني ،واستخدام املواد
التعليمية الف ّعالة ،وتحسني مداخل التدريس وتقييم نتائج تعلم الطلبة بشكل مناسب.

الفرضية الثانية:
ال توجد فاعلية للربنامج التدريبي القائم عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند يف تنمية املفاهيم
التدريسية لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة.
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الجدول ( )3نسبة الكسب املعدل لبالك يف تنمية املفاهيم التدريسية القامئة عىل ا ِإلرشاف الرتبوي
املساند لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة
مستويات بلوم
الرقم
املعرفية
التذكر
1
الفهم واالستيعاب
2
التطبيق
3
التحليل
4
الرتكيب
5
التقويم
6
الدرجة الكلية

متوسط درجة متوسط درجة نسبة الكسب
عدد األسئلة
االختبار القبيل االختبار البعدي املعدل لبالك
1،85
11،98
4،90
12
1،83
10،15
3،18
9
1،82
6،08
1،98
5
1،84
8،15
3،40
8
1،79
4،72
1،90
4
1،77
3،76
1،58
2
1،82
44،84
16،94
40

يبني الجدول ( )3أن نسبة معدل الكسب لبالك ( )Blakeللدرجة الكلية الختبار املفاهيم التدريسية
بلغت ( ،)1،82%وهو ما يشري إىل أن الربنامج التدريبي القائم عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند ذو فاعلية
عالية يف تنمية املفاهيم التدريسية لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة
القنفذة ،وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة املقاطي والعمريي ( )2021من وجود فاعلية
عالية للربنامج التدريبي القائم عىل اإلرشاف الرتبوي اإلبداعي يف تنمية املفاهيم التدريسية لدى
معلامت الدراسات االجتامعية للمرحلة الثانوية مبنطقة عسري يف اململكة العربية السعودية.
ويف ضوء ذلك ،تم رفض الفرضية الصفرية الثانية ،وقبول الفرضية البديلة املوجهة التي تنص
عىل أنه :توجد فاعلية للربنامج التدريبي القائم عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند يف تنمية املفاهيم
التدريسية لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة.

اإلجابة عن السؤال الثاين للدراسة:

ما فاعلية الربنامج التدريبي القائم عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند يف تنمية املهارات التدريسية
لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة؟
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الفرضية الثالثة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤0،05بني املتوسطات الحسابية
لدرجات مجموعة الدراسة يف التطبيقني القبيل والبعدي يف بطاقة املالحظة للمهارات التدريسية
القامئة عىل اإلرشاف الرتبوي املساند لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف
محافظة القنفذة.
جدول ( )4نتيجة فحص ويلككسون ملعرفة داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات مجموعة
الدراسة يف التطبيقني القبيل والبعدي لبطاقة املالحظة للمهارات التدريسية القامئة عىل ا ِإلرشاف
الرتبوي املساند لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة
قيمة
حجم التأثري
متوسط مجموع قيمة
مستوى
التطبيق العدد
املجال
الرقم
(مربع إيتا)
الرتب الرتب زال ()z
الداللة
0،00 0،00
20
القبيل
0،89 0،001 3،31
 1تخطيط الدرس
105
7،5
البعدي 20
0،00 0،00
20
القبيل
تنفيذ
0،93 0،001 3،19
2
الدرس
105
7،5
البعدي 20
0،00 0،00
20
القبيل
تقويم
0،88 0،001 3،95
3
الدرس
105
7،5
البعدي 20
0،00 0،00
20
القبيل
الدرجة الكلية
0،90 0،001 3،12
البعدي
105 7،5
20

يُظهر الجدول ( )4أن قيمة زال ( )zللدرجة الكلية لبطاقة املالحظة للمهارات التدريسية
بلغت ( ،)3،31وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)α≤0،01وهي قيمة أصغر من
( ،)α≤0،05ويعني ذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب درجات مجموعة
الدراسة يف التطبيقني القبيل والبعدي يف الدرجة الكلية لبطاقة املالحظة للمهارات التدريسية لدى
معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة ،وتعود هذه الفروق لصالح
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التطبيق البعدي ذي متوسط الرتب األكرب إذ بلغت قيمته ( )7،5مقارنة مبتوسط الرتب للتطبيق
القبيل الذي بلغ (.)00،00
وأيضا أظهر الجدول ( )4نتيجة حجم التأثري املرتفع لتطبيق الربنامج التدريبي القائم عىل
ا ِإلرشاف الرتبوي املساند يف تنمية املهارات التدريسية سواء يف كل مجال عىل حدة أم يف الدرجة
الكلية لبطاقة املالحظة ،إذ بلغت قيمة حجم التأثري ( )0،90يف مجاالت التخطيط والتنفيذ وتقويم
الدرس ،والدرجة الكلية لبطاقة املالحظة ،وهي يف مستوى حجم التأثري املرتفع حسب تصنيف
كوهني ) (Cohen 2017, eatالذي أشار إىل أن حجم التأثري يكون مرتفعا إذا كانت القيمة
) .(0،14 ≤ η²وتتفق هذه النتيجة مع ما أكدته دراسة الغنمي ( )2016من رضورة تطبيق
التوجهات الحديثة لإلرشاف الرتبوي بغية تطوير األداء املهني للمعلمني .ومن وسائل هذا التطوير
عقد دورات تدريبية للمعلمني لتنمية مهارات التخطيط والتنفيذ للتدريس وإدارة الصف ،إضافة
إىل تحفيز املعلمني عىل التنمية املهنية الذاتية.
ويف ضوء ذلك ،تم رفض الفرضية الصفرية الثالثة وقبول الفرضية البديلة املوجهة التي
تنص عىل أنه :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0،01بني املتوسطات
الحسابية لدرجات مجموعة الدراسة يف التطبيقني القبيل والبعدي يف بطاقة املالحظة للمهارات
التدريسية القامئة عىل اإلرشاف الرتبوي املساند لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة
املتوسطة يف محافظة القنفذة.

الفرضية الرابعة:
ال توجد فاعلية للربنامج التدريبي القائم عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند يف تنمية املهارات
التدريسية لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة.
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الجدول ( )5نسبة الكسب املعدل لبالك ( )Blakeيف تنمية املهارات التدريسية القامئة عىل اإلرشاف
الرتبوي املساند لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة
متوسط درجة نسبة الكسب
متوسط درجة
عدد
املجال
الرقم
االختبار القبيل االختبار البعدي املعدل لبالك
املهارات
1،83
20،50
6،71
تخطيط الدرس 11
1
1،80
86،57
30،64
تنفيذ الدرس 41
2
1،79
30،28
9،85
تقويم الدرس 16
3
الدرجة
1،81
137،35
47،20
68
الكلية

يبني الجدول ( )5أن نسبة معدل الكسب لبالك ( )Blakeللدرجة الكلية لبطاقة املالحظة
للمهارات التدريسية بلغت ( ،)1،81%وهي قيمة أكرب من القيمة املحك التي حددها بالك
لتحديد الفاعلية ( ،)1،20%فذلك يشري إىل أن الربنامج التدريبي القائم عىل ا ِإلرشاف الرتبوي
املساند ذو فاعلية عالية يف تنمية املهارات التدريسية لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة
املتوسطة يف محافظة القنفذة.
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتيجة دراسة الرشاب ( )2019من وجود فاعلية
ل ِإلرشاف الرتبوي يف تطوير األداء التدرييس ملعلمي ومعلامت الرتبية االجتامعية يف محافظة
املفرق باألردن بدرجة مرتفعة يف جميع املجاالت( :التخطيط للدرس وتنفيذ الدرس ومهارة
التدريس واستخدام الوسائل التعليمة ،وتقويم التعلم والتعليم \ تقويم العملية التعليمية) .أيضا
تتفق نتيجة هذه الدراسة مع ما أثبتته نتيجة دراسة املقاطي والعمريي ( )2021من وجود فاعلية
مرتفعة للربنامج التدريبي القائم عىل اإلرشاف الرتبوي اإلبداعي يف تنمية املهارات التدريسية
لدى معلامت الدراسات االجتامعية للمرحلة الثانوية مبنطقة عسري يف اململكة العربية السعودية.
واستنادا إىل ذلك ،تم رفض الفرضية الصفرية الرابعة ،وقبول الفرضية البديلة املوجهة التي
تنص عىل أنه :توجد فاعلية للربنامج التدريبي القائم عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند يف تنمية
املهارات التدريسية لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة.
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اإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة:
هل توجد عالقة ارتباطية بني مقدار النمو يف مفاهيم ا ِإلرشاف الرتبوي املساند ومهاراته لدى
معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة؟

الفرضية الخامسة:
ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0،05بني مقدار النمو
يف املفاهيم التدريسية واملهارات التدريسية القامئة عىل اإلرشاف الرتبوي املساند لدى معلامت
الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة.
جدول ( )6معامل ارتباط سبريمان بني درجات اختبار التحصيل املعريف للمفاهيم التدريسية
وبطاقة املالحظة للمهارات التدريسية القامئة عىل اإلرشاف الرتبوي املساند لدى معلامت الدراسات
االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة
اختبار التحصيل للمفاهيم بطاقة املالحظة للمهارات
التدريسية لدى معلامت التدريسية لدى معلامت
التطبيق البعدي
الدراسات االجتامعية
الدراسات االجتامعية
باملرحلة املتوسطة
باملرحلة املتوسطة
قيمة معامل
**0،733
1
اختبار التحصيل املعريف االرتباط
للمفاهيم التدريسية قيمة مستوى
0،007
الداللة
قيمة معامل
بطاقة املالحظة
1
**0،733
االرتباط
املهارات التدريسية
0،007
قيمة مستوى الداللة

** دالة إحصائيا عند مستوى (.)α≤ 0،01
يُظهر الجدول ( )6وجود عالقة ارتباطية طردية موجبة بني درجات مجموعة الدراسة يف
التطبيقني البعدي يف اختبار التحصيل املعريف للمفاهيم التدريسية وبطاقة املالحظة للمهارات
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التدريسية القامئة عىل اإلرشاف الرتبوي املساند ،إذ بلغت قيمة معامل االرتباط ( ،)0،733وهي
قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( .)α≤0،01وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتيجة
دراسة املقاطي والعمريي ( )2021من وجود عالقة ارتباطية بني املفاهيم التدريسية واملهارات
التدريسية القامئة عىل اإلرشاف الرتبوي االبداعي لدى معلامت الدراسات االجتامعية للمرحلة
الثانوية مبنطقة عسري يف اململكة العربية السعودية .ووفقا لهذه النتيجة ،تم رفض الفرضية
الصفرية الخامسة ،وقبول الفرضية البديلة املوجهة التي تنص عىل أنه :توجد عالقة ارتباطية ذات
داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤0،01بني مقدار النمو يف املفاهيم التدريسية واملهارات
التدريسية القامئة عىل اإلرشاف الرتبوي املساند لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة
املتوسطة يف محافظة القنفذة.

الفرضية السادسة:
ال توجد عالقة اعتامدية تنبؤية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0،05بني
مقدار النمو يف املفاهيم التدريسية واملهارات التدريسية القامئة عىل اإلرشاف الرتبوي املساند
لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة.
الجدول ( )7معامل إيتا لتحديد العالقة االعتامدية التنبؤية الخطية بني درجات اختبار التحصيل
املعريف للمفاهيم التدريسية وبطاقة املالحظة للمهارات التدريسية القامئة عىل اإلرشاف الرتبوي
املساند لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة
معامل قيمة ت مستوى
قيمة
معامل معامل قيمة ف مستوى
الداللة
()T
الداللة الثابت االنحدار
()F
االرتباط التحديد
0،000
13،76
0،67 113،56
0،007
11،61
0،51
0،733

** دالة إحصائيا عند مستوى ()α≤0،01
يوضح الجدول ( )7أن هناك عالقة اعتامدية تنبؤية خطية دالة إحصائيا عند مستوى الداللة
( )α ≤ 0،01بني درجات مجموعة الدراسة يف التطبيقني البعدي يف اختبار التحصيل املعريف
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للمفاهيم التدريسية وبطاقة املالحظة للمهارات التدريسية القامئة عىل اإلرشاف الرتبوي املساند،
إذ يفرس معامل التحديد (مربع معامل االرتباط) ما نسبته ( )0،51من التباين \ التغريات الحاصلة
يف درجات بطاقة املالحظة للمهارات التدريسية ،أي أن ( )51%من مهارات التدريس ناتجة عن
تحصيل املفاهيم التدريسية ،والباقية ( )49%تعزى إىل عوامل أخرى.
وأيضا يوضح الجدول ( )7أن قيمة ف ( )Fبلغت ( ،)11،61وهي دالة إحصائيا عند مستوى الدلة
( .)α ≤0،01وهذا مام يعني أنه ميكن التنبؤ بدرجات مجموعة الدراسة يف بطاقة املالحظة للمهارات
التدريسية .وبعبارة أخرى ،ميكن القول إن تحصيل املفاهيم التدريسية يُسهم إسهاما قويا يف تنمية
املهارات التدريسية القامئة عىل اإلرشاف الرتبوي املساند .وبلغت قيمة معامل االنحدار أو درجة االعتامد
( -)0،67بافرتاض تحييد بقية املتغريات -وهو ما يعني أن كل زيادة يف املفاهيم التدريسية مبقدار
درجة واحدة سيؤدي إىل زيادة يف املهارات التدريسية مبقدار ( ،)0،67ويؤكد معنوية هذا االعتامد
قيمة ت ( )Tالتي بلغت ( ،)13،76وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)α ≤0،01
وإذن ميكن التنبؤ بدرجات مجموعة الدراسة يف بطاقة املالحظة للمهارات التدريسية من
خالل معرفة درجات اختبار التحصيل املعريف للمفاهيم التدريسية ،إذ بلغت قيمة الجزء الثابت
من درجات تحصيل املفاهيم ( ،)113،56ومن ثم ميكن التعويض عن أي درجة ستحصل عليها
أي معلمة يف اختبار التحصيل املعريف للمفاهيم التدريسية بدال من قيمة (س) وإيجاد درجتها
(املتنبئة ص) يف بطاقة املالحظة للمهارات التدريسية .ويف املقابل ميكن التعويض عن أي درجة
ستحصل عليها أي معلمة يف بطاقة املالحظة التدريسية بدال من قيمة (ص) وإيجاد درجتها
(املتنبئة س) يف اختبار التحصيل املعريف للمفاهيم التدريسية .وتتفق هذه النتيجة مع ما
توصلت إليه نتيجة دراسة املقاطي والعمريي ( )2021من وجود عالقة اعتامدية تنبؤية خطية
بني درجات مجموعة الدراسة يف بطاقة املالحظة للمهارات التدريسية من درجات املعلامت يف
اختبار التحصيل املعريف للمفاهيم التدريسية لإلرشاف الرتبوي اإلبداعي لدى معلامت الدراسات
االجتامعية للمرحلة الثانوية مبنطقة عسري يف اململكة العربية السعودية.
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ويف ضوء ما سبق ،تم رفض الفرضية الصفرية السادسة وقبول الفرضية البديلة املوجهة
التي تنص عىل أنه :توجد عالقة اعتامدية تنبؤية خطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α ≤0،01بني مقدار النمو يف املفاهيم التدريسية واملهارات التدريسية القامئة عىل اإلرشاف
الرتبوي املساند لدى معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة يف محافظة القنفذة.
خالصة الدراسة:

االستنتاجات:
تأسيسا عىل نتائج الدراسة ،يستنتج الباحثان أن الربنامج التدريبي القائم عىل اإلرشاف
الرتبوي املساند قد أمثر عن نتاجات تعليمية تعلمية يف تنمية املفاهيم واملهارات التدريسية لدى
معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة ،وميكن إجامل ما تحقق يف اآليت:
1.ساعد الربنامج التدريبي يف إمداد معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة بكم وافر
من املفاهيم التدريسية ،متثلت يف ( )110مفهوم يف مجاالت :املعلم والطالب واالسرتاتيجيات
التدريسية وبيئة التعلم واألنشطة التعليمية والتقويم وأمناط التفكري والذكاءات املتعددة.
ماسة يف الربامج التدريبية ذات الطابع
ولبى حاجة ّ
وبذلك س ّد الربنامج التدريبي ثغرة واسعةّ ،
الرتبوي عرب تناوله للمفاهيم التدريسية القامئة عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند ،والتي ت ُع ّد من
املوضوعات املتصفة بأهمية بالغة لدى املعلامت ،والسيام معلامت الدراسات االجتامعية.
وأيضا ساعد الربنامج التدريبي يف تقديم تلك املفاهيم املعرفية بشكل موجز ومحسوس مكن
املعلامت من التعرف إىل مكونات املفهوم وأجزائه ،وخصائصه ،وأهميته ،ومجاالته من خالل
أنشطة تعليمية مستندة إىل حل املشكالت ،واملناقشة املوجهة ،والعصف الذهني ...وغري
ذلك من االسرتاتيجيات البنائية.
2.أسفر الربنامج التدريبي عن متكني معلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة من
مامرسة مهارات التدريس القامئة عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند ،والبالغ عددها ( )68مهارةً،
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موزعة عىل ثالث مجاالت ،وهي :التخطيط ،والتنفيذ ،والتقويم .وذلك من خالل أنشطة
تعليمة تعلمية معتمدة عىل طرح األسئلة ،واالستفسارات ،وحل املشكالت ،والتعلم التعاوين.
والبحث لها عن إجابات مقنعة .واالستفادة من خربات املعلامت.
3.ظهرت عالقة ارتباطية طردية موجبة ،وكذلك ظهرت عالقة اعتامدية تنبؤية خطية يف مستوى
مقدار النمو للمفاهيم واملهارات التدريسية القامئة عىل ا ِإلرشاف الرتبوي املساند ،إذ تُسهم
جميعها يف التطوير املهني ملعلامت الدراسات االجتامعية باملرحلة املتوسطة .وهو األمر الذي
يحقق لهن التميز املهني والتقدم العلمي ،ويستثمر قُدراتهن ملستقبل وظيفي واعد .وذلك
عىل نحو يستلزم إعادة النظر يف مهام املرشف الرتبوي املساند ،مبا يتناسب مع متطلبات
العملية التعليمة ،ومبا يحقق الغايات الرتبوية لتدريب املعلمني واملعلامت أثناء الخدمة ويف
طليعتهم معلمي ومعلامت الدراسات االجتامعية.
التوصيات:

1.تويص الدراسة مراكز التدريب الرتبوي يف وزارة التعليم السعودية باالستفادة من الربنامج
التدريبي ،واختبار التحصيل املعريف للمفاهيم التدريسية ،وبطاقة املالحظة للمهارات
التدريسية القامئة جميعها عىل اإلرشاف الرتبوي املساند ،نظرا إىل متتعها بدرجة عالية من
الصدق والثبات .فمن املمكن االستفادة منها يف مراحل دراسية مختلفة ،وأيضا يف تخصصات
أخرى يف كافة إدارات التعليم يف مختلف مناطق اململكة العربية السعودية.
2.تويص الدراسة وزارة التعليم السعودية باالستفادة من النتائج التي توصلت إليها الدراسة
من خالل تفعيل دور ا ِإلرشاف الرتبوي املساند يف تنمية املفاهيم واملهارات التدريسية لدى
معلامت الدراسات االجتامعية بشكل خاص ،ومعلامت بقية التخصصات بشكل عام.
السبل املمكنة ،واالستفادة من كافة اإلمكانات املتاحة بغية
3.تويص الدراسة بإتاحة جميع ُ
توفري بيئة تدريبية مناسبة تُلبي الحاجات التدريبية ملعلامت الدراسات االجتامعية يف مراحل
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التعليم العام السعودي ،والسيام املرحلة املتوسطة بشكل يُسهم يف تنمية املفاهيم واملهارات
التدريسية القامئة عىل األمناط الحديثة لإلرشاف الرتبوي ،ويف مقدمتها اإلرشاف الرتبوي
املساند.
المقترحات:

1.إجراء دراسة شبه تجريبية لبناء برنامج تدريبي قائم عىل اإلرشاف الرتبوي املساند ،وقياس
فاعليته يف تنمية متغريات معتمدة (تابعة) أخرى لدى معلامت الدراسات االجتامعية يف
مراحل التعليم العام السعودي كالدافعية ،واالتجاه نحو التدريس.
2.إجراء املزيد من الدراسات عن األمناط واألساليب الحديثة ل ِإلرشاف الرتبوي التي ميكن
تطبيقها عند تدريب معلامت الدراسات االجتامعية أثناء الخدمة مبراحل التعليم العام يف
اململكة العربية السعودية .ومن ذلك اإلرشاف الرتبوي اإلبداعي ،واإلرشاف الرتبوي الرقمي،
واإلرشاف الرتبوي القائم عىل املجتمعات املهنية.
3.إجراء دراسة مقارنة بني األمناط الحديثة لإلرشاف الرتبوي وأساليبها املستخدمة يف تدريب
معلمي الدراسات االجتامعية أثناء الخدمة مبراحل التعليم العام يف عدد من األنظمة التعليمية
يف الدول املتقدمة .واستخالص أوجه االستفادة منها يف تطوير أمناط اإلرشاف الرتبوي وأساليبه
لدى نظرائهم يف مراحل التعليم العام السعودي.
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واقع التقويم الذاتي يف مدارس التعليم ما بعد األساسي يف
سلطنة عمان من وجهة نظر مديري املدارس
إعــــداد
سعيد بن سيف بن سعيد المنوري

ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل واقع التقويم الذايت والصعوبات التي تواجه مديري
املدارس يف توظيف التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس يف سلطنة عامن .ولتحقيق
أهداف الدراسة ،أعد الباحث استبانة بهدف تحديد واقع التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما
بعد األسايس والصعوبات التي تواجه مديري املدارس يف توظيف التقويم الذايت يف سلطنة عامن،
وتم التحقق من صدق االستبانة بطريقة صدق املحتوى ،وحدد مؤرش ثباتها مبعامل (ألفا كرو
نباخ) فبلغ معامل ثبات األداة يف مجملها ( ،)0.87وتألفت عينة الدراسة من ( )96مدير ومديرة
ومساعديهم من مدارس التعليم ما بعد األسايس يف خمس محافظات تعليمية ،وتوصلت الدراسة،
ان واقع التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس يف سلطنة عامن من وجهة نظر مديري
املدارس جاء بدرجة متوسطة ،وال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (≥0.05
 )αبني متوسط تقدير افراد العينة حول واقع التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس
يف سلطنة عامن تعزى ملتغري النوع واملؤهل ،وتوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى
داللة( )α ≥0.05بني متوسط تقدير افراد العينة حول واقع التقويم الذايت يف مدارس التعليم
ما بعد األسايس يف سلطنة عامن تعزى ملتغري املحافظة التعليمية ،وأن مديري املدارس يواجهون
صعوبات يف توظيف التقويم الذايت يف مدارس سلطنة عامن بدرجة كبرية ،وأوصت الدراسة
بتوظيف اإلعالم الرتبوي من قبل املحافظات التعليمية يف نرش ثقافة التقويم الذايت ،وتدريب
مديري املدارس عىل التطبيق الصحيح ألدوات التقويم الذايت.
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The Reality of Self-Evaluation in Schools of Education beyond Primary
in Oman from the Point of View Principals.
Prepared by

Saed Saif Saed AL-Manwari
Abstract
The purpose of this study was to find out about the reality of self-evaluation in
schools beyond primary education in the Sultanate of Oman, and to identify the difficulties faced by school administrators in applying self-evaluation in schools.
To achieve the objectives of the study the researcher developed a questionnaire in
order to determine the reality of self-evaluation in schools beyond primary education
and the difficulties faced by school administrators in applying self-evaluation in schools
of the sultanate of Oman. Consisting of (76) items were verified sincerity, in a manner
sincerity content using the method of arbitration. and select index persistence factor
alpha Cronbach where the reliability coefficient axes between (0.82 - 0.92) while the reliability coefficient of the tool as a whole (0.87), and the study sample consisted of (96)
principals and their assistants from schools beyond primary in five regions (Al Bettina
South, Al Bettina North, Muscat, AL dakhliya region, AL Sarqiah south). and has the
statistical treatment by statistical package SPSS, using arithmetic averages, standard
deviations. and t-test, and analysis of variance and (LSD) test.
The main findings of the study that the reality of self-evaluation in schools beyond
primary education in the Sultanate of Oman from the viewpoint of the principals has
come out with (medium) degree. There are no statistically significant differences at the
level of significance (0.05 ≥ α) between the mean estimates of the sample on the reality
of self-evaluation in schools beyond primary education in the Sultanate of Oman due to
the variable type and educational qualification. There are statistically significant differences at the level of significance (0.05 ≥ α) between the mean estimates of the sample
on the reality of self-evaluation in schools beyond primary education in the Sultanate
of Oman due to the variable maintaining educational. And that school administrators
are facing difficulties in applying self-evaluation in schools in the Sultanate of Oman in
(high) degree.
There are no statistically significant differences at the level of significance (0.05 ≥ α) between the mean estimates of the sample about the difficulties of self-evaluation in schools
beyond primary education in the Sultanate of Oman due to the variable type and maintain
educational qualification.
To sum up, the study offered a number of recommendations according to the study
results. The educational regions should use educational media in spreading the culture
of self-evaluation of the school. And the training of school principals and the team of
self-evaluation on the correct application of the tools of self-evaluation, and provide
financial support for schools that applied self-evaluation, and employ tools of self-evaluation and not depend only on the questionnaire, observation or achievement tests.
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المقدمة

إن فكرة أن يق ٌوم اإلنسان نفسه فكرة قدمية قدم اإلنسان ،فهو قد كان يعمل عىل محاسبة
نفسه إزاء ما يعمله ،وعىل مراجعة مامرساته بعد إتيانها .وقد أجمل القرآن الكريم بإعجازه كل
ذلك يف آية {بَلِ الْ ِن َْسا ُن َع َل نَف ِْس ِه بَ ِص َري ٌة َولَ ْو أَلْقَى َم َعا ِذي َر ُه} القيامة ( .)15 - 14وقال اإلمام
عيل بن أيب طالب (كرم الله وجهه)" :ما هلك امرؤ عرف قدر نفسه" وجاء يف املأثور من القول
"ال يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه" ،والتقويم الذايت هو السبيل الوحيد لتجويد األعامل
والتحقق من أدائها عىل النحو املحقق ألغراضها ،وبه يبلغ القامئون بتلك األعامل ،ومن تقدم لهم،
أهدافهم منها( .الرشيد)1985 ،
وفكرة التقويم الذايت يف الرتبية املعارصة ال تعدو ما تقدم فهو عملية يحاسب العامل الرتبوي
فيها ذاته ،ويق ٌوم مامرساته يف مجال معني ،وفق معايري أو أبعاد عىل هيئة نقاط أو بنود ،تتضمنها
صحيفة تقويم ذايت خاصة بذلك املجال( .خليل)2006 ،
وسعت وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عامن إىل العمل عىل تحقيق معايري الجودة يف
املخرجات التعليمية وذلك من خالل تعزيز عنارص النظام الرتبوي ،ومنها نظم التقويم واملتابعة
عرب التقويم وتطوير األداء الرتبوي باملدارس ورفع كفاءتها ،وإيجاد آلية فعالة للتقويم وتطوير
األداء من خالل تفعيل دور مرشيف املواد الدراسية واملعلمني األوائل يف كل املدارس ملتابعة
تنفيذ املناهج واألنشطة التعلمية واالمتحانات وإتاحة الفرصة للمدارس بأن تقوم أداءها بذاتها.
(العوييس )2011 ،والدراسة الحالية تركز عىل دراسة واقع التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما
بعد األسايس يف سلطنة عامن من وجهة نظر مديري املدارس.
أهمية الدراسة:

1.قد تساعد يف تصميم برنامج تدريبي أثناء الخدمة يساعد يف تطوير التقويم الذايت يف مدارس
التعليم ما بعد األسايس يف سلطنة عامن من خالل الكشف عن معوقات التقويم الذايت
للمدرسة والتي ميكن من خاللها وضع برنامج تدريبي يساهم يف التغلب عىل تلك املعوقات.
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2.تتزامن مع جهود وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عامن لتحسني مستوى التعليم بكافة
مدخالته ،وصوال به إىل تطوير األداء.
3.ميكن أن تسهم هذه الدراسة يف التعريف مبفهوم التقويم الذايت للمدرسة ،وإلقاء الضوء عىل
الفكر اإلداري لهذا املفهوم ،وذلك بعد تبني واقع التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد
األسايس يف سلطنة عامن.
أهداف الدراسة:

1.الوقوف عىل واقع التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس يف سلطنة عامن من
وجهة نظر مديري املدارس.
2.التعرف عىل فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات عينة الدراسة لواقع التقويم الذايت يف
مدارس التعليم ما بعد األسايس يف سلطنة عامن من وجهة نظر مديري املدارس ،فروق تعزى
إىل متغري النوع واملحافظة التعليمية واملؤهل العلمي.
3.الوقوف عىل صعوبات التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس يف سلطنة عامن من
وجهة نظر مديري املدارس.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

حرصت الوزارة عىل استحداث نظام للتقويم الذايت للمدرسة "نظام تطوير األداء املدريس"
بالقرار الوزاري ( ،)19/2006وبالرغم من أن التقويم الذايت يحظى باهتامم من قبل وزارة الرتبية
والتعليم بالسلطنة ال زالت هنالك معوقات يف التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس
يف سلطنة عامن .وقد دعم هذا الشعور بعد عرض الوزارة لنتائج التحصيل الدرايس للعام الدرايس
 2012/2011م ،وهو أحد املخرجات التي تسعى مدارس سلطنة عامن انطالقا منها إىل تحقيق
أعىل املستويات من خالل التقويم الذايت ألدائها ،فقد جاءت النتائج أقل من املتوسط بشكل عام.
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وللتأكد من وجود معوقات يف التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس يف سلطنة
عامن تم توجيه السؤال اآليت :ما أبرز معوقات التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس
يف سلطنة عامن من وجهة نظر مديري املدارس؟ طرح السؤال عىل عينة من مديري مدارس
التعليم ما بعد األسايس وعددهم ( ،)15تم اختيارهم بطريقة عشوائية يف مدارس محافظة جنوب
الباطنة ،حيث أشارت نتائج تحليل السؤال إىل أن أبرز معوقات التقويم الذايت يف مدارس التعليم
ما بعد األسايس يف سلطنة عامن من وجهة نظر مديري املدارس تكمن يف ضعف ثقافة العاملني يف
مدارس السلطنة ووعيهم مبفهوم التقويم الذايت وآليات تطبيقه ،وقلة التطبيق الصحيح الستامرات
التقويم الذايت ،وغياب املوضوعية يف التقويم الذايت ،وقلة اإلمكانيات التي تساهم يف التطوير
الذايت للعاملني يف املدرسة .واستنادا إىل ما تقدم ميكن لنا صياغة مشكلة الدراسة يف األسئلة التالية:
1.ما واقع التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس بسلطنة عامن من وجهة نظر
مديري املدارس؟
2.هل تختلف آراء أفراد العينة حول واقع التقويم الذايت للمدرسة باختالف النوع واملؤهل
العلمي واملحافظة التعليمية؟
3.ما صعوبات التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس يف سلطنة عامن من وجهة
نظر مديري املدارس؟
حدود الدراسة:

ستقترص الدراسة الحالية عىل الحدود املكانية وهي :محافظتا جنوب الباطنة وشامل الباطنة،
ومحافظة مسقط ،ومحافظة الداخلية ،ومحافظة الرشقية جنوب ،.ثم الحدود البرشية وهي:
مديرو مدارس التعليم ما بعد األسايس ومساعدوهم مبحافظتي جنوب الباطنة وشامل الباطنة،
ومحافظة مسقط ،ومحافظة الداخلية ،ومحافظة الرشقية جنوب ،والحدود املوضوعية وهي:
واقع التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس يف سلطنة عامن من وجهة نظر مديري
املدارس ،والحدود الزمانية وهي :العام الدرايس 2014/2013م.
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مجتمع الدراسة:

يتمثل مجتمع الدراسة يف جميع مديري مدارس التعليم ما بعد األسايس ومساعديهم يف
سلطنة عامن يف املحافظات الخمس مسقط ،الباطنة جنوب ،الباطنة شامل ،الداخلية ،الرشقية
جنوب ،الذين يبلغ عددهم ( )200فرد.
عينة الدراسة:

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية ،التي يتم فيها تقسيم املجتمع إىل فئات
أو طبقات متثل خصائص املجتمع ،ثم يتم بعدها االختيار العشوايئ ضمن كل فئة أو طبقة ،وقد
بلغ حجم العينة ( )96شخصا ،من مديري املدارس ومساعديهم يف املحافظات الخمس.
أداة الدراسة:

متثلت أداة الدراسة يف استبانة قام الباحث بإعدادها وتصميمها ،للتعرف عىل واقع التقويم
الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس من وجهة نظر مديري املدارس ،وذلك باالعتامد عىل
نتائج الدراسة االستطالعية واملراجعة وتحليل األدب النظري املتصل مبوضوع الدراسة واالستعانة
بالدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة ،وتكونت األداة من خمسة محاور هي :أهمية
التقويم الذايت للمدرسة ،مراحل التقويم الذايت للمدرسة ،أدوات التقويم الذايت للمدرسة ،القامئون
عىل التقويم الذايت للمدرسة ،صعوبات التقويم الذايت للمدرسة.
اإلطار النظري

مبحث :مراحل التقويم الذايت للمدرسة يف سلطنة عامن:
ترى (وزارة الرتبية والتعليم سلطنة عامن )2009،أن عملية التقويم الذايت ال بد أن تتم يف إطار
واضح ومحدد يتمثل يف ست مراحل أساسية وهي :جمع البيانات ،التحليل ،التقويم ،وضع خطط
العمل ،التنفيذ ،اإلرشاف واملتابعة .ويبني الشكل التايل مراحل عملية التقويم الذايت للمدرسة:
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الشكل ( )1مرحل التقويم الذايت للمدرسة يف سلطنة عامن

من خالل الشكل السابق ميكن تلخيص مراحل التقويم الذايت كالتايل:

املرحلة األوىل جمع البيانات:
تتطلب عملية جمع البيانات واملعلومات يف جميع أنواع التقويم جانبني أساسيني ،أولهام
تحديد العنارص التي يشملها التقويم .ويف مرشوع تقويم األداء املدريس يف السلطنة تم تحديد
ثالثة عنارص هي التعليم ،التعلم ،واإلدارة املدرسية .أما الجانب الثاين فيتضمن تحديد األدوات
التي تستخدم لجمع املعلومات ،ويف ذات املرشوع يقوم املسؤولون عن التقويم باستخدام
استامرات خاصة تم تصميمها من قبل خرباء متخصصني بإرشاف وزارة الرتبية والتعليم.

املرحلة الثانية تحليل البيانات:
بعد االنتهاء من تجهيز البيانات وتنظيمها يتوجه االنتباه إىل عملية تحليل البيانات باستخدام
أساليب مناسبة قد تستدعي استخدام أساليب إحصائية ،إذ أن هذه البيانات جهزت من خالل
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أدوات بحث بسيطة استخدمت يف عملية التقويم الذايت ال يشرتط استخدام وسائل إحصائية
معقدة معها كتلك التي تستخدم يف البحوث العلمية املعدة للنرش.

املرحلة الثالثة تقييم جودة التعليم:
بعد عملية تفريغ البيانات التي تم جمعها وتحليلها وفق نظام معني تجري مقارنة تلك
املعلومات مع املعايري التي تم تحديدها سابق وكام وردت يف الصفحات السابقة ولكل عنرص
من عنارص التقويم .ويف ضوء املقارنة باملعايري يتم تحديد نقاط القوة والضعف والحكم عىل أداء
املدرسة بشكل كيل وهو ما ميثل تقويم جودة األداء املدريس.

املرحلة الرابعة وضع أهداف واضحة ملعالجة نقاط الضعف وتحديد أولويات التطوير:
بعد أن تتم عملية التقويم الذايت وفق الخطوات املعروفة يف أ ّي عملية تقويم تلك التي تبدأ
بتحديد أهداف التقويم ووضع خطته وتحديد أدوات جمع البيانات للتوصل إىل النتائج التي تتم
كل ذلك ،تأيت عملية
مقارنتها باملعايري املحددة إلصدار األحكام وهي الخطوة النهائية يف التقويم ،بعد ّ
وضع الخطط الخاصة مبعالجة نواحي الضعف وتعزيز جوانب القوة وتحديد أولويات التطوير.

املرحلة الخامسة تنفيذ خطط التطوير:
تتطلب هذه املرحلة القيام بإجراء عملية تعكس تنفيذ ما ورد يف الخطة التي وضعت ويطالب
األشخاص الذين سيقومون بهذه املهمة بالعمل عىل توفري املستلزمات املادية الالزمة للتطوير.
وتعترب هذه املرحلة من أهم املراحل ألنها متثل مرحلة اإلجراء الفعيل ملعالجة نواحي القصور يف
العمل الذي ينعكس سلبا يف األداء العام للمدرسة.

املرحلة السادسة -اإلرشاف واملتابعة:
وميكن أن يشرتك يف هذه املرحلة كل من إدارة املدرسة واملعلم األول ومرشفني من املديرية
العامة يف املحافظة التعليمية لوضع جدول زمني خاص مبتابعة سري عملية التنفيذ لخطط املدرسة
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يف معالجة نقاط الضعف وفق الخطة املحددة سلفا ،ورفع تقارير دورية عنها ،وكذلك الحال
بالنسبة ألولويات التطوير لألداء املدريس التي وضعت بعد االنتهاء من عملية التقويم الذايت.

املرحلة السابعة -كتابة التقرير الختامي:
يقوم فريق التقويم الذايت بعد االنتهاء من جمع البيانات املطلوبة عن الجوانب التي خضعت
لعملية التقويم وبعد تحليلها وتنظيمها وفقا ألساليب كمية أو نوعية أو كالهام يتم البدء بكتابة
التقرير النهايئ الذي يفرتض أن يتضمن ثالثة جوانب رئيسية هي :وصف الوضع الراهن كام هو،
ومقارنة الوضع الراهن مبعايري محددة مسبقا ألجل إصدار أحكام موضوعية عن أداء املدرسة،
وأخريا تحديد جوانب القوة من جهة وجوانب القصور التي تحتاج إىل التطوير والتحسني( .الزاميل
وآخرون)2009 ،
ويرى الباحث أن التقويم الذايت يف سلطنة عامن يف بداية تطبيقه ركز عىل استبانات التقويم
الذايت (استامرة آراء الطلبة يف الحياة املدرسية ،استامرة آراء املعلمني يف الحياة املدرسية ،استامرة
أراء أولياء األمور يف الحياة املدرسية ،واستامرة تحليل أعامل الطلبة) للحكم عىل أداء املدرسة
يف مجال التعليم والتعلم واإلدارة املدرسية ،وذلك باستخدام برنامج اإلدارة املدرسية اإللكرتوين،
حيث يتم الحصول عىل نقاط القوة والضعف وإدراجها يف الخطة املدرسية.
الدراسات السابقة

دراسة العريب ( )2012بعنوان" :فاعلية نظام تطوير األداء املدريس يف غرس ثقافة التقويم
الذايت يف مدارس سلطنة عامن" .هدفت الدراسة إىل التعرف عىل فاعلية نظام تطوير األداء
املدريس يف غرس ثقافة التقويم الذايت ،وواقع التقويم الذايت ،وصعوبات التقويم الذايت يف سلطنة
عامن من وجهة نظر مديري املدارس ومساعديهم واملعلمني األوائل .وكانت أداة الدراسة استبانة،
طبقت عىل ( )250فردا ،شملت مديري املدارس ومساعديهم واملعلمني األوائل ،وخلصت الدراسة
إىل :أن تقديرات أفراد عينة الدراسة لفاعلية نظام تطوير األداء املدريس وفقا ملحور الدراسة الثالثة

 -يونيو/جوان 2021

71

جاءت متوسطة ،كام جاء واقع التقويم الذايت يف سلطنة عامن من وجهة نظر مديري املدارس
ومساعديهم واملعلمني األوائل بدرجة متوسطة ،كام جاءت صعوبات التقويم الذايت يف سلطنة
عامن من وجهة نظر مديري املدارس ومساعديهم واملعلمني األوائل بدرجة كبرية.
دراسة اليعربية ( )2012بعنوان" :واقع كفايات مديري املدارس يف إدارة املشاريع الرتبوية
التطويرية من وجهة نظر املرشفني الرتبويني" .هدفت الدراسة إىل التعرف عىل واقع كفايات
مديري املدارس يف إدارة املشاريع الرتبوية التطويرية بسلطنة عامن وكانت النتائج كاآليت  :أهم
صعوبات التقويم الذايت للمدرسة تكثيف الجانب اإلعالمي من قبل القامئني عىل التقويم الذايت يف
الوزارة واملحافظات التعليمية عىل أهمية التقويم الذايت كوسيلة لتطوير األداء املدريس ،وإرشاك
جميع العاملني باملدرسة ،وأولياء األمور يف تفعيل وتطبيق التقويم الذايت واإلمناء املهني وأنه
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بني تقديرات أفراد عينة
الدراسة لكفايات مديري املدارس يف إدارة مشاريع التقويم تعزى ملتغري املؤهل العلمي وأنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥0.05بني تقديرات أفراد عينة الدراسة
لكفايات مديري املدارس يف إدارة مشاريع التقويم تعزى ملتغري النوع.
دراسة السيابية ( )2011بعنوان" :تصور مقرتح لتطوير الثقافة التنظيمية مبدارس التعليم
األسايس املطبقة لنظام تطوير األداء املدريس بسلطنة عامن" .هدفت الدراسة إىل الوقوف عىل
واقع الثقافة التنظيمية مبدارس التعليم األسايس ( )-10 5املطبقة لنظام تطوير األداء املدريس،
ومن ثم وضع تصور مقرتح لتطوير الثقافة التنظيمية مبدارس التعليم األسايس املطبقة لنظام
تطوير األداء املدريس بسلطنة عامن .واتبعت الدراسة املنهج الوصفي باستخدام أسلوب التحليل
البيئي  SWOTللوقوف عىل واقع الثقافة التنظيمية مبدارس التعليم األسايس ( )10 – 5املطبقة
لنظام تطوير األداء املدريس عن طريق تحديد جوانب القوة والضعف باملدرسة ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )9مدارس للتعليم األسايس ( )10-5التي تجاوزت فيها مدة التطبيق ثالث سنوات
يف ثالث مناطق تعليمية ،ومن أهم نتائج الدراسة :أن التقويم الذايت يدعم تطوير األداء املدريس
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بدرجة متوسطة ،وتم التوصل إىل وجود مجموعة من جوانب الضعف يف الثقافة التنظيمية حول
تطبيق التقويم الذايت يف املدرسة.
دراسة البيامنية ( )2011بعنوان" :دور املرشفني اإلداريني يف تفعيل نظام تطوير األداء
املدريس يف سلطنة عامن" .هدفت الدراسة إىل التعرف عىل دور املرشفني اإلداريني يف تفعيل نظام
تطوير األداء املدريس يف مدارس التعليم األسايس بسلطنة عامن من وجهة نظر مديري املدارس
ومساعديهم .وأداة الدراسة االستبيان ،وعينة الدراسة شملت ( )879مدير ومساعد من مدارس
التعليم األسايس يف سلطنة عامن.
ومن أهم نتائج الدراسة :أ ّن املرشفني اإلداريني ميارسون أدوارهم يف تفعيل نظام تطوير األداء
املدريس بدرجة متوسطة من وجهة نظر مديري مدارس التعليم األسايس ومساعديهم يف سلطنة
عامن ،وهم باملثل ميارسون أدوارهم يف تفعيل التقويم الذايت بدرجة متوسطة.
دراسة ( Cheng (2011بعنوان "دراسة العالقة التنبؤية للقدرة عىل التقويم الذايت
والتخطيط االسرتاتيجي للموظفني يف مدارس هونج كونج الثانوية" .تكونت عينة الدراسة من
املعلمني يف مدارس هونج كونج الثانوية والهدف من الدراسة :دراسة العالقة التنبؤية للقدرة
عىل التقويم الذايت والتخطيط االسرتاتيجي لدى املوظفني يف مدارس هونج كونج الثانوية .وأداة
الدراسة :االستبيان الكمي .وأظهرت النتائج أن وجود آلية التقويم الذايت والتخطيط االسرتاتيجي
ترتبط بشكل وثيق بعملية إدارة املدرسة ،وب ّينت أهمية دعم نظام ضامن الجودة من خالل
تطوير الكفاءات املهنية للمعلمني .فدعم التنمية املهنية للمعلم من أهم العوامل يف فعالية
املدارس ومديري املدارس.
دراسة ( Zapitis (2011بعنوان "تأثري التقويم الذايت عىل الكتابة بني طالب الصف الخامس
والسادس" هدفت الدراسة إىل اكتشاف تأثري التدريب عىل التقويم الذايت للطالب يف معرفتهم
وفهمهم للكتابة واالحتياجات لتحسينها .شملت الدراسة ( )46طالبا من الصف الخامس والسادس
خضعوا لعملية التدريب عىل التقويم الذايت .وتم ذلك يف أربع مراحل وقد شارك الطلبة يف تحديد
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معايري القصة وتم تعليمهم كيفية تطبيق املعايري باستخدام مجموعة متنوعة من العينات ،وتم
تزويد الطالب مبالحظات حول التقويم الذايت الخاص به ووضع خطط عمل .وقد لوحظ بعد
تطبيق التقويم الذايت زيادة الوعي لدى الطالب مبامرسة الكتابة ومعايري الكتابة كام أن التقويم
الذايت فتح باب املحادثة بني املعلم والطالب حول التقييم وتحديد أهداف الكتابة.
دراسة( Huan (2011بعنوان "استخدام التقويم الذايت يف الفصول الدراسية عند تدريس
قواعد اللغة" .الغرض من الدراسة :دور التقويم الذايت يف رفع مستوى أداء املعلم يف استخدامه
لقواعد اللغة ومدى مناسبتها للسياق الدرايس وعينة الدراسة خمسة من املعلمني املتدربني،
وأداة الدراسة املالحظة وجاءت النتائج تبني أنه :متت إتاحة الفرص للطالب لالستجابة وصياغة
الرد بشكل فعال ،اللغة التي يستخدمها املعلم مهمة يف التفاعل الصفي ،كام تم رفع مستوى أداء
املعلم يف استخدام قواعد اللغة عن طريق التقويم الذايت ألدائه داخل الفصول الدراسية.
دراسة ( Regina (2010بعنوان "استقصاء التقويم الذايت يف ست مدارس أيسلندية شملت
دراسة حالة مقارنة يف مواقع متعددة" .أداة الدراسة هي املقابالت الشخصية واملالحظات وتحليل
الوثائق ،وكان الهدف من الدراسة هو :مامرسة تقييم الربنامج يف املدارس األيسلندية ومدى ارتباطه
بتقييم املناهج وتكوين منوذج ملدرسة تقوم عىل التقويم الذايت ،وزيادة كفاءة األفراد (الداخلية
والخارجية) وتقديم فرص لتبادل الخربات .وقد أظهرت النتائج أن تقويم املدرسة ألدائها ذاتيا ميكن
أن يكون مشكلة عندما ال يوجد إعداد وتدريب لفريق التقويم الذايت ،وتكون الرشوط واألدوار
غري واضحة .ومع ذلك كانت هناك مؤرشات عىل أنه ميكن أن يكون التقويم الذايت أداة بناء يف
إدارة املدرسة وتحسينها عندما يوجد التنظيم الجيد وتكون األدوار واضحة لكل العاملني باملدرسة.
دراسة ( Wong (2010بعنوان "واقع تنفيذ التقويم الذايت يف املدارس الثانوية" .هدفت
هذه الدراسة إىل التحقق من تنفيذ اإلداريني واملعلمني لعملية التقويم الذايت يف مدارس هونج
كونج الثانوية ،وغرس ثقافة الجودة يف النظام املدريس للمساهمة يف منو الطالب وتحقيق التميز
وتوفري حوافز لزيادة األداء .وقد تم اختيار  3مدارس بطريقة عشوائية باستخدام املنهج الوصفي
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يف الدراسة ،وجاءت النتائج تبني أن التقويم الذايت يساعد عىل تحسني الرقابة اإلدارية ،ويساعد
عىل تحقيق نتائج جيدة يف التحصيل الدرايس للطالب ،ووجود وعي لدى اإلداريني بأهمية تنفيذ
التقويم الذايت يف املدارس الثانوية.
نتائج الدراسة

أوال :النتائج املتعلقة بالسؤال األول:
ما واقع التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس يف سلطنة عامن من وجهة
نظر مديري املدارس؟
الجدول ( )1املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملحاور الدراسة واألهمية النسبية لتقديرات
أفراد العينة مرتبة تنازليا:
املحاور
الرتبة
أهمية التقويم الذايت للمدرسة
1
أدوات التقويم الذايت يف املدرسة
2
مراحل التقويم الذايت للمدرسة
3
القامئون عىل التقويم الذايت للمدرسة
4
جميع املحاور

املتوسط الحسايب االنحراف املعياري التقدير
كبرية
0.69
3.66
متوسطة
0.74
3.30
متوسطة
0.83
3.23
متوسطة
0.74
3.20
متوسطة
0.64
3.20

يتضح من الجدول ( )1أن جميع املحاور جاءت مبتوسط حسايب ( )3.20وانحراف معياري
( .)0.64وهذا يعني أن واقع التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس يف سلطنة عامن
من وجهة نظر مديري املدارس جاء بدرجة متوسطة ( ،)3.20وتراوحت املتوسطات الحسابية
للمحاور األربعة بني ( )3.66 2.20-أي إنها بني (املتوسطة – الكبرية) ،وإن محور أهمية التقويم
الذايت للمدرسة يأيت يف الرتتيب األول ،مبتوسط حسايب ( ،)3.66وانحراف معياري ( )0.69وهي
درجة كبرية .وجاء محور أدوات التقويم الذايت للمدرسة يف الرتتيب الثاين ،مبتوسط حسايب (،)3.30
وانحراف معياري ( )0.74وهي درجة متوسطة .وجاء محور مراحل التقويم للمدرسة باملرتبة
الثالثة مبتوسط حسايب ( )3.23وانحراف معياري ( )0.83وهي درجة متوسطة .وجاء محور
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القامئني عىل التقويم الذايت للمدرسة باملرتبة الرابعة مبتوسط حسايب ( )3.20وانحراف معياري
( )0.74وهي درجة متوسطة.
واستخرجت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،والرتب لتقديرات أفراد عينة
الدراسة لكل فقرة من فقرات املحاور األربعة األوىل والتي تقيس واقع التقويم الذايت يف مدارس
التعليم ما بعد األسايس يف سلطنة عامن من وجهة نظر مديري مدارس التعليم ما بعد األسايس.
وهي كالتايل:

§محور أهمية التقويم الذايت للمدرسة.

الجدول ( )2املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ورتب تقديرات أفراد عينة الدراسة لكل
فقرة من فقرات محور أهمية التقويم الذايت للمدرسة لواقع التقويم الذايت للمدرسة

الرتبة

الفقرة

تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف يف كل مدرسة كطريقة
1
ملساعدتها عىل التحسني املستمر
معرفة مستويات إنجاز الطالب.
2
متكني املدرسة من إجراء تدقيق سنوي ملعايري الجودة.
3
اقرتاح مشاريع تطويرية ملعالجة أهم أولويات التطوير
4
الناتجة عن التقويم الذايت للمدرسة
تعزيز ثقافة االحرتام الذايت لدى كافة العاملني باملدرسة
5
متكني مدير املدرسة من إعطاء صورة واضحة عن واقع
6
املدرسة
الدعم وتطوير القدرات ومهارات العاملني باملدرسة
7
إحداث التغيري للحفاظ عىل القدرة التنافسية للمدرسة
8
تقديم الدعم الفاعل للمدارس ملساعدتها عىل تطوير أدائها
9
استخدام معلومات القيمة املضافة يف تقويم األداء املدريس
10
املحور كلّيّا
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املتوسط االنحراف
الحسايب املعياري

التقدير

4.07

0.77

كبرية

3.55
3.53

0.86
0.85

كبرية
كبرية

3.51

0.78

كبرية

3.50

0.83

كبرية

3.45

0.96

كبرية

3.44
3.39
3.33
3.26
3.66

0.92
0.87
0.98
0.92
0.87

كبرية
متوسطة
متوسطة
متوسطة
كبرية

يتضح من الجدول ( )2أن محور أهمية التقويم الذايت للمدرسة جاء مبتوسط حسايب ()3.66
وانحراف معياري ( )0.87وهي درجة كبرية ،و( )10فقرات مبتوسط حسايب تراوح بني (– 3.26
 )4.07وهذا يعني أن فقرات املحور األول تراوحت بني درجة (متوسطة – كبرية) تبدأ من استخدام
معلومات القيمة املضافة يف تقويم األداء املدريس وتنتهي بتحديد نقاط القوة والضعف يف كل
مدرسة ملساعدتها عىل التحسني املستمر ،إذ جاءت فقرة استخدام معلومات القيمة املضافة يف
تقويم األداء املدريس يف أقل رتبة مبتوسط حسايب ( )3.26وانحراف معياري ( )0.92وهي درجة
متوسطة ،وجاءت فقرة تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف يف كل مدرسة ملساعدتها عىل التحسني
املستمر يف أعىل رتبة مبتوسط حسايب ( )4.07وانحراف معياري ( )0.77وهي درجة كبرية .وهذا
يعطي مؤرش أن فقرات هذا املحور ترتاوح بني (املتوسطة – الكبرية).

§محور مراحل التقويم الذايت للمدرسة:

الجدول ( )3املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ورتب تقديرات أفراد عينة الدراسة لكل
فقرة من فقرات محور التقويم الذايت للمدرسة لواقع التقويم الذايت للمدرسة

الرتبة

الفقرة

بعد مرحلة جمع البيانات
استخدام مصادر متنوعة لتحديد طرق جمع بيانات التقويم
1
الذايت.
مالءمة البيانات املقدمة التي تحتاجها املدرسة لتطبيق التقويم
2
الذايت مع رؤية املدرسة ورسالتها.
 3اإلملام مبنهجية التحليل العلمي لتحليل البيانات املتحصل عليها.
املحور كلّيّا
بعد مرحلة التحليل
 1توظيف البوابة التعليمية يف تحليل نتائج التقويم الذايت.
إمكانية االستفادة من تفسري نتائج التقويم الذايت لتحسني
2
عملية التعلم والتعليم.

املتوسط االنحراف
الحسايب املعياري

التقدير

3.60

0.95

كبرية

3.39

0.76

متوسطة

3.09
3.36

0.89
0.87

متوسطة
متوسطة

3.96

0.95

كبرية

3.71

0.79

كبرية
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الرتبة

الفقرة

 3تحديد نقاط القوة والضعف لنتائج التقويم الذايت بوضوح.
 4تصنيف أولويات التطوير لنتائج التقويم الذايت بوضوح.
تحديد التسلسل يف أهمية بيانات نتائج التقويم الذايت بحسب
5
املعايري العلمية.
املحور كلّ ّيا
بعد مرحلة تقييم جودة التعليم
 1التعرف عىل الصعوبات التي تواجه العاملني باملدرسة.
الحكم عىل أداء املدرسة بشكل كيل يف ضوء نتائج التقويم
2
الذايت.
 3تحديد الفاقد يف استخدام اإلمكانات املادية.
 4تفعيل االتصال بأولياء األمور واملجتمع املحيل.
املحور كلّ ّيا
بعد مرحلة إعداد خطط التطوير
 1تحديد خطة املدرسة وانطالقها من نتائج التقويم الذايت.
تحديد تاريخ البدء يف الخطط التطويرية وتوزيع العمل عىل
2
فرتات زمنية.
رسم الخطط الكفيلة مبعالجة نقاط الضعف ضمن فرتة زمنية
3
محددة.
 4توضيح إجراءات الدعم الالزم بوضوح لتنفيذ خطط العمل.
املحور كلّ ّيا
بعد مرحلة تنفيذ خطط التطوير
 1معالجة نواحي القصور يف العمل يف فرتات زمنية محددة
 2استخدام أساليب متنوعة تدعم تنفيذ خطط العمل.
 3توفري املستلزمات املادية واملالية الالزمة للتطوير.
 4املراجعة املستمرة لخطط التطوير.
املحور كلّ ّيا
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املتوسط االنحراف
الحسايب املعياري
 0.81 3.70كبرية
 0.84 3.55كبرية

التقدير

3.34

0.85

متوسطة

3.65

0.84

كبرية

3.45

0.86

كبرية

3.35

0.84

متوسطة

3.12
3.06
3.24

0.89
0.94
0.88

متوسطة
متوسطة
متوسطة

3.82

0.84

كبرية

3.55

0.91

كبرية

3.52

0.89

كبرية

3.46
3.58

0.85
0.87

كبرية
كبرية

3.52
3.38
3.34
3.20
3.36

0.85
0.93
1.02
0.85
0.91

كبرية
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

الرتبة

الفقرة

املتوسط االنحراف
الحسايب املعياري

بعد اإلرشاف واملتابعة
تفعيل أدوار املعلمني األوائل باعتبارهم مرشفني مقيمني
3.56
1
باملدرسة.
تنمية مهارات العمل بروح الفريق والعمل التعاوين لدى
3.54
2
العاملني.
 3اإلرشاف عىل سري مراحل التقويم الذايت يف املواعيد املحددة3.50 .
التنوع يف استخدام أساليب اإلرشاف واملتابعة أثناء تطبيق
3.41
4
أدوات التقويم الذايت.
 5مشاركة املعلمني يف تحديد أساليب ملتابعة تنفيذ التقويم الذايت3.33 .
3.33
 6االعتامد عىل مؤرشات األداء يف عملية اإلرشاف واملتابعة.
3.39
املحور كلّ ّيا
بعد كتابة التقرير الختامي
تقويم خطة التطوير يف ضوء األهداف العامة للمدرسة ونتائج
3.51
1
التقويم.
وصف الوضع الراهن بكل موضوعية بعيدا عن التحيز الشخيص
3.48
2
واألحكام القبلية.
كتابة توصيات ذات طابع إجرايئ ميكن األخذ بها من قبل
3.37
3
املسؤولني.
استخدام اإلعالم املدريس يف نرش التقرير الختامي بني جميع
2.86
4
املستفيدين من املدرسة.
3.30
البعد كلّيّا
3.23
املحور كلّ ّيا

التقدير

0.92

كبرية

0.99

كبرية

0.78

كبرية

0.79

كبرية

0.91
0.95
0.85

متوسطة
متوسطة
متوسطة

0.88

كبرية

0.94

كبرية

0.94

متوسطة

1.11

متوسطة

0.96
0.83

متوسطة
متوسطة

يتضح من الجدول ( )3أن محور مراحل التقويم الذايت للمدرسة جاء مبتوسط حسايب ()3.23
وانحراف معياري ( )0.83وهي درجة متوسطة ،وفقرات املحور الثاين تراوحت املتوسطات الحسابية
فيها بني ( )3.96 – 2.86أي بني (متوسطة – كبرية) ،إذ جاء استخدام اإلعالم املدريس يف نرش التقرير
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الختامي بني جميع املستفيدين من املدرسة يف أقل رتبة مبتوسط حسايب ( )2.86وانحراف معياري
( )1.11وهي درجة متوسطة ،وجاءت فقرة توظيف البوابة التعليمية يف تحليل نتائج التقويم
الذايت يف أعىل رتبة مبتوسط حسايب ( )3.96وانحراف معياري ( )0.96وهي درجة كبرية.
وسوف يعمل الباحث عىل مناقشة نتائج كل بعد يف هذا املحور يف الفصل الخامس.

§محور أدوات التقويم الذايت للمدرسة:

الجدول ( )4املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ورتب تقديرات أفراد عينة الدراسة لكل
فقرة من فقرات محور أدوات التقويم الذايت للمدرسة لواقع التقويم الذايت للمدرسة
الفقرة

الرتبة
1

االستبانة

4.19

0.98

كبرية

2

اختبارات التحصيل التحريرية

3.66

0.99

كبرية

3

املالحظة

3.51

1.11

كبرية

4

قوائم الفحص والتدقيق

3.33

0.99

متوسطة

5

ملفات إنجاز الطالب (البورت فليو) 3.31

1.04

متوسطة

3.11
3.05
3.02
2.80
2.73
2.40
2.37
3.30

1.06
1.08
1.06
1.19
1.05
1.07
1.15
0.74

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
قليلة
متوسطة

مناقشة املجموعات
6
تحليل الوثائق
7
التقارير الذاتية.
8
املقابلة
9
 10مالحظة األقران
 11صناديق املقرتحات
 12البحوث والدراسات
املحور كلّ ّيا
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يتضح من الجدول ( )4أن محور أدوات التقويم الذايت للمدرسة جاء مبتوسط حسايب ()3.30
وانحراف معياري ( )0.74وهي درجة متوسطة ،و( )12فقرة تبدأ من فقرة البحوث والدراسات
وتنتهي باالستبانة مبتوسط حسايب تراوح بني ( )4.19 –2.37وهذا يعني أن فقرات املحور الثالث
تراوحت بني درجة (قليلة – كبرية) إذ جاءت البحوث والدراسات يف أقل رتبة مبتوسط حسايب
( )2.37وانحراف معياري ( )1.15وهي درجة متوسطة ،وجاءت فقرة االستبانة يف أعىل رتبة
مبتوسط حسايب ( )4.19وانحراف معياري ( )0.98وهي درجة كبرية.

§محور القامئني عىل التقويم الذايت:

الجدول ( )5املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ورتب تقديرات أفراد عينة الدراسة لكل
فقرة من فقرات محور القامئني عىل التقويم الذايت للمدرسة لواقع التقويم الذايت للمدرسة:

الرتبة

الفقرة

مدير املدرسة
1
املعلمون األوائل
2
األخصايئ االجتامعي
3
املعلمون
4
أولياء األمور
5
الطلبة
6
املرشفون اإلداريون
7
املرشفون الرتبويون
8
املستفيدون من أعضاء املجتمع.
9
املحور كلّيّا

املتوسط الحسايب
4.14
3.87
3.48
3.25
3.11
3.11
3.07
2.92
2.27
3.20

االنحراف املعياري
0.87
0.79
0.88
1.04
1.07
1.05
1.02
0.99
0.95
0.74

التقدير
كبرية
كبرية
كبرية
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
قليلة
قليلة
متوسطة

يتضح من الجدول ( )5أن محور القامئني عىل التقويم الذايت للمدرسة جاء مبتوسط حسايب
( )3.20وانحراف معياري ( )0.74وهي درجة متوسطة ،وأن ( )9فقرات تبدأ من الفقرة
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"املستفيدون من أعضاء املجتمع" وتنتهي بالفقرة "مدير املدرسة" جاءت مبتوسط حسايب تراوح بني
( )4.14 –2.27وهذا يعني أن فقرات املحور الرابع تراوحت بني درجة قليلة إىل درجة كبرية ،إذ
جاءت البحوث والدراسات يف أقل رتبة مبتوسط حسايب ( )2.27وانحراف معياري ( )0.95وهي
درجة قليلة ،وجاءت فقرة مدير املدرسة يف أعىل رتبة مبتوسط حسايب ( )4.14وانحراف معياري
( )0.87وهي درجة كبرية .وهذا يعطي مؤرش أن فقرات هذا املحور ترتاوح بني (قليلة – كبرية).

ثانيا :النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين:
هل تختلف آراء أفراد العينة حول واقع التقويم الذايت للمدرسة باختالف النوع،
املؤهل العلمي ،املحافظة التعليمية؟
استخرجت املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للمجاالت األربعة (أهمية التقويم
الذايت للمدرسة ،مراحل التقويم الذايت للمدرسة ،أدوات التقويم الذايت للمدرسة ،القامئون عىل
التقويم الذايت للمدرسة) وهي متثل واقع التقويم الذايت للمدرسة .ثم قورنت هذه املتوسطات
باستخدام اختبار (ت) أو تحليل التباين األحادي ( )One-Way ANOVAواختبار ( )LSDعىل
وفق متغريات (النوع ،املؤهل العلمي ،املحافظة التعليمية) للتحقق من داللة الفروق بني هذه
املتوسطات عىل هذا النحو:

1.متغري النوع (ذكر \ أنثى):
ألجل املقارنة بني آراء أفراد عينة الدراسة من املديرين واملديرات حول مجاالت االستبانة،
عمل الباحث عىل استخراج املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية ،واختبار ت (،)t-test
عىل املحاالت األربعة (األهمية واألدوات ،واملراحل والقامئون عىل التقويم الذايت) والتي متثل
واقع التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس يف سلطنة عامن ،وفقا ملتغري النوع كام هو
موضح يف الجدول (.)6
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الجدول ( )6املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،وقيم (ت) للفروق بني متوسطات تقديرات
أفراد عينة الدراسة عىل املجاالت األربعة (واقع التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس يف
سلطنة عامن) وفق متغري النوع
املتوسط الحسايب
املجاالت
إناث
ذكور ()53
()43
3.65
أهمية التقويم الذايت للمدرسة 3.67
3.27
أدوات التقويم الذايت يف املدرسة 3.24
3.29
مراحل التقويم الذايت للمدرسة 3.18
القامئون عىل التقويم الذايت
3.23
3.18
للمدرسة
3.30
3.10
واقع التقويم الذايت للمدرسة

االنحراف املعياري
إناث
ذكور
()43
()53
0.60 0.19 0.68
0.70
0.77 -0.84
0.7
0.76
0.06 -0.59 0.86
0.81

قيمة مستوى
(ت) الداللة

0.63

0.7

0.64 -0.32

0.64

0.64

0.20 -1.30

يتضح من الجدول ( )6أن قيمة (ت) لواقع التقويم الذايت ( )-1.30عند مستوى داللة (0.05
≥  )αوهذا يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لواقع التقويم الذايت للمدرسة ،تعزى
ملتغري النوع عند مستوى داللة ( ،)α ≥ 0.05وذلك يعني أن أفراد العينة من الذكور واإلناث ال
يختلفون حول واقع التقويم الذايت يف مدارس التعليم األسايس يف سلطنة عامن ،وأن قيمة (ت) يف
محور أهمية التقويم الذايت للمدرسة ( )0.19عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05أي ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية ملحور أهمية التقويم الذايت للمدرسة تعزى ملتغري النوع عند مستوى داللة
( ،)α ≥ 0.05وهو ما يعني أن أفراد العينة من الذكور واإلناث ال يختلفون حول أهمية التقويم
الذايت يف مدارس التعليم األسايس يف سلطنة عامن ،وأن قيمة (ت) يف محور أدوات التقويم الذايت
للمدرسة ( )-0.84عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ملحور
أدوات التقويم الذايت للمدرسة ،تعزى ملتغري النوع عند مستوى داللة ( ،)α ≥ 0.05وهذا ما يعني
أن أفراد العينة من الذكور واإلناث ال اختالف بينهم حول أدوات التقويم الذايت يف مدارس التعليم
األسايس يف سلطنة عامن ،وأن قيمة (ت) يف محور مراحل التقويم الذايت للمدرسة ( )-0.59عند
مستوى داللة ( )α ≥ 0.05أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ملحور مراحل التقويم الذايت
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للمدرسة ،تعزى ملتغري النوع عند مستوى داللة ( ،)α ≥ 0.05وذلك مام يعني أن أفراد العينة من
الذكور واإلناث ال تختلف حول مراحل التقويم الذايت يف مدارس التعليم األسايس يف سلطنة عامن،
وأن قيمة (ت) يف محور القامئني عىل التقويم الذايت للمدرسة ( )-0.32عند مستوى داللة (0.05
≥  )αأي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ملحور القامئني عىل التقويم الذايت للمدرسة ،تعزى
ملتغري النوع عند مستوى داللة ( ،)α ≥ 0.05ويعني ذلك أن أفراد العينة من الذكور واإلناث ال
يختلفون حول القامئون عىل التقويم الذايت يف مدارس التعليم األسايس يف سلطنة عامن.

2.متغري املؤهل العلمي (دبلوم عال ،بكالوريوس ،ماجستري):
للتحقق من داللة الفروق بني آراء أفراد عينة الدراسة يف املجاالت األربعة والتي هي متثل
واقع التقويم الذايت للمدرسة تعزى إىل املؤهل العلمي ،استخدم الباحث تحليل التباين األحادي
( ،)One-Way ANOVAلتقديرات أفراد عينة الدراسة من املديرين ومديرات املدارس عىل
املجاالت األربعة التي متثل واقع التقويم الذايت يف مدارس التعليم األسايس يف سلطنة عامن ،وفق
متغري املؤهل العلمي كام هو موضح يف الجدول (.)7
الجدول ( )7القيم الفائية املحسوبة بتحليل التباين األحادي ( )One-Way ANOVAملتوسطات
أفراد عينة الدراسة من عينة مديري ومديرات املدارس عىل املجاالت األربعة لبعد (واقع التقويم
الذايت للمدرسة) وفق متغري املؤهل العلمي
مجموع درجات متوسط قيمة (ف) مستوى
مصدر التباين
املجاالت
املربعات الحرية املربعات املحسوبة الداللة
0.52
6
أهمية التقويم الذايت بني املجموعات 3.1
0.30
1.23
للمدرسة
0.42
89
داخل املجموعات 37.5
0.06
7
أدوات التقويم الذايت بني املجموعات 0.4
0.99
0.13
يف املدرسة
0.45
88
داخل املجموعات 40
0.23
8
مراحل التقويم الذايت بني املجموعات 1.8
0.84
0.50
للمدرسة
0.45
87
داخل املجموعات 38.8
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مجموع درجات متوسط قيمة (ف) مستوى
مصدر التباين
املجاالت
املربعات الحرية املربعات املحسوبة الداللة
0.25
7
القامئون عىل التقويم بني املجموعات 1.76
0.77
0.57
الذايت للمدرسة
0.44
88
داخل املجموعات 38.9
0.83
4
واقع التقويم الذايت بني املجموعات 3.3
0.89
2.10
للمدرسة
0.39
91
داخل املجموعات 36

يتضح من الجدول ( )7أن القيم الفائية املحسوبة بتحليل التباين األحادي (One- Way
 )ANOVAملتوسطات أفراد عينة الدراسة من املديرين ومديرات املدارس عىل املجاالت األربعة
(واقع التقويم الذايت للمدرسة) وفق متغري املؤهل العلمي جاءت مبستوى داللة ( )0.89عند
مستوى داللة ( ،)α ≥ 0.05أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات املجاالت
األربعة (األهمية ،املراحل ،األدوات ،القامئون عىل التقويم الذايت للمدرسة) والتي متثل واقع
التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس تعزى ملتغري املؤهل العلمي ،وهذا يعني أن أفراد
العينة مهام اختلفت مؤهالتهم العلمية ،حول واقع التقويم الذايت يف مدارس التعليم األسايس ،ال
توجد بينهم فروق علمية.

3.متغري املحافظة التعليمية :محافظة (مسقط ،الباطنة شامل ،الباطنة جنوب،
الداخلية ،الرشقية جنوب):
ألجل املقارنة بني آراء أفراد عينة الدراسة من املديرين واملديرات وفق متغري املحافظة
التعليمية (مسقط ،الباطنة شامل ،الباطنة جنوب ،الداخلية ،الرشقية جنوب) ،قام الباحث
باستخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،لتقديرات أفراد عينة الدراسة عىل
املجاالت األربعة (األهمية واألدوات ،واملراحل والقامئون عىل التقويم الذايت) والتي متثل واقع
التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس يف سلطنة عامن ،وفقا ملتغري املحافظة التعليمية
كام هو موضح يف الجدول (.)8
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الجدول ( )8املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،لتقديرات أفراد عينة الدراسة ملحور واقع
التقويم الذايت للمدرسة وفق متغري املحافظة التعليمية.
املجاالت
أهمية
التقويم الذايت
للمدرسة
أدوات
التقويم الذايت
يف املدرسة
مراحل
التقويم الذايت
للمدرسة
القامئون عىل
التقويم الذايت
للمدرسة
واقع التقويم
الذايت
للمدرسة

االنحراف املعياري
املتوسط الحسايب
الرشقية
الباطنة الباطنة
الرشقية
الباطنة الباطنة
الداخلية
مسقط
الداخلية
مسقط
جنوب
شامل جنوب
جنوب
شامل جنوب
()17
()21
()17
()21
()18
()20( )20
()18
()20( )20
3.6

3.4

3.5

3.9

4.3

0.6

0.5 0.57

3.4

3

3.2

3.3

3.5

0.6

0.73 0.78 0.69

3

3

2.5

3.4

3.8

0.54 0.81 0.78 0.68

1

3

3

3.3

3.4

3.4

0.72 0.64 0.57 0.63

0.74

2.9

2.9

3.3

3.2

3.6

0.73 0.64 0.55

0.37

3.6

0.7

0.5
0.81

وللتحقق من داللة الفروق بني آراء أفراد عينة الدراسة يف املجاالت األربعة والتي متثل واقع
التقويم الذايت للمدرسة تعزى إىل املحافظة التعليمية ،استخدم الباحث تحليل التباين األحادي
( ،)One-Way ANOVAلتقديرات أفراد عينة الدراسة من املديرين ومديرات املدارس عىل
املجاالت األربعة التي متثل واقع التقويم الذايت يف مدارس التعليم األسايس يف سلطنة عامن ،وفق
متغري املحافظة التعليمية كام هو موضح يف الجدول (.)9
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الجدول ( )9القيم الفائية املحسوبة بتحليل التباين األحادي ( )One-Way ANOVAملتوسطات
أفراد عينة الدراسة من عينة مديري ومديرات املدارس عىل املجاالت األربعة لبعد (واقع التقويم
الذايت للمدرسة) وفق متغري املحافظة التعليمية
املجاالت

مصدر التباين

أهمية التقويم بني املجموعات
الذايت للمدرسة داخل املجموعات
أدوات التقويم بني املجموعات
الذايت يف املدرسة داخل املجموعات
مراحل التقويم بني املجموعات
الذايت للمدرسة داخل املجموعات
القامئون عىل
بني املجموعات
التقويم الذايت
داخل املجموعات
للمدرسة
بني املجموعات
واقع التقويم
الذايت للمدرسة داخل املجموعات

مجموع درجات متوسط قيمة (ف) مستوى
املربعات الحرية املربعات املحسوبة الداللة
9.4
6
56.7
0.001
6
1.5
89
135
1
7
7
0.8
0.48
2
88
185
6.6
8
53
0.001
4
1.6
87
138
4.3
7
2907
0.33
2.3
1.8
88
162
7
32

4
91

1.7
3.6

5

0.01

يتضح من الجدول ( )9القيم الفائية املحسوبة بتحليل التباين األحادي (One- Way
 )ANOVAملتوسطات أفراد عينة الدراسة من عينة مديري ومديرات املدارس عىل املجاالت
األربعة والتي متثل (واقع التقويم الذايت للمدرسة) عىل وفق متغري املحافظة التعليمية جاءت
بقيمة (ف) تساوي ( )5ومبستوى داللة ( )0.01أي توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات
املجاالت األربعة (األهمية ،املراحل ،األدوات ،القامئون عىل التقويم الذايت للمدرسة) والتي متثل
واقع التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس تعزى ملتغري املحافظة التعليمية ،حيث
كانت قيمة (ف) دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)α ≥ 0.05وهذا يعني أن أفراد العينة تختلف
باختالف املحافظات التعليمة ،حول واقع التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس يف
سلطنة عامن وفق متغري املحافظة التعليمية.
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ويتضح من الجدول ( )9قيمة (ف) تساوي ( )6ومستوى داللة ( )0.001عند مستوى داللة
( )α ≥ 0.05أي توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات مجال أهمية التقويم الذايت
تعزى التي ملتغري املحافظة التعليمية ،وهذا يعني أن أفراد العينة تختلف باختالف املحافظات
التعليمة ،حول أهمية التقويم الذايت للمدرسة .حيث ترتاوح املتوسطات الحسابية لهذا املجال
بني ( ،)4.3 – 3.4وجاءت محافظة الباطنة جنوب يف أقل متوسط ( )3.4وجاءت محافظة الرشقية
جنوب يف أعىل متوسط (.)4.30
ويتضح من الجدول ( )9قيمة (ف) تساوي ( )4ومستوى داللة ( )0.001عند مستوى داللة
( )α ≥ 0.05أي توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات مجال مراحل التقويم الذايت
التي تعزى ملتغري املحافظة التعليمية ،وهذا يعني أن أفراد العينة يختلفون باختالف املحافظات
التعليمة ،حول مراحل التقويم الذايت للمدرسة ،إذ ترتاوح املتوسطات الحسابية لهذا املجال بني
( ،)3.80 – 2.50وجاءت محافظة الباطنة جنوب يف أقل متوسط ( )2.50وجاءت محافظة الرشقية
جنوب يف أعىل متوسط (.)3.80
ومن جهة أخرى أظهرت النتائج املعروضة يف الجدول ( )9أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بني متوسطات مجال أدوات التقويم الذايت التي تعزى ملتغري املحافظة التعليمية ،مبستوى
داللة ( )0.80عند مستوى داللة ( ،)α ≥ 0.05وهذا يعني أن أفراد العينة ال تختلف باختالف
املحافظات التعليمة ،حول أدوات التقويم الذايت للمدرسة إذ ترتاوح املتوسطات الحسابية لهذا
املجال ( ،)3.50 – 3وجاءت محافظة الباطنة شامل يف أقل متوسط ( )3وجاءت محافظة الرشقية
جنوب يف أعىل متوسط ( .)3.50ويتضح من الجدول ( )9أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
بني متوسطات مجال القامئني عىل التقويم الذايت التي تعزى ملتغري املحافظة التعليمية فقد جاءت
مبستوى داللة ( )0.33عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05وهذا يعني أن أفراد العينة ال يختلفون
باختالف املحافظات التعلمية ،حول مجال القامئني عىل التقويم الذايت للمدرسة ،إذ تراوحت
املتوسطات الحسابية لهذا املجال بني ( ،)3.40 – 3وجاءت محافظة مسقط يف أقل متوسط ()3
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وجاءت محافظة الرشقية جنوب يف أعىل متوسط (.)3.40
ولتحديد مصادر الفروق يف واقع التقويم الذايت للمدرسة وفق متغري املحافظة التعليمية
أجرى الباحث اختبار  LSDللمقارنة البعدية ،والجدول ( )10يبني هذا التحليل:
الجدول ( )10نتائج اختبار  LSDللمقارنات البعدية بني متوسطات محور واقع التقويم الذايت وفق
متغري املحافظة التعليمية
املحافظة التعليمية
املحافظة املتوسط
املحاور
التعليمية الحسايب مسقط الباطنة جنوب الباطنة شامل الداخلية الرشقية جنوب
0.00 0.12
0.81
0.44
- 2.88
مسقط
0.00 0.75
0.59
أهمية الباطنة جنوب - 0.44 3.30
0.00 0.23
التقويم الباطنة شامل 0.59 0.81 2.90
0.19
0.23
0.76 0.01 3.23
الذايت الداخلية
- 0.19
0.00
الرشقية جنوب 0.00 0.00 3.61
0.08 0.14
0.93
0.13
- 3.09
مسقط
0.00 0.18
0.66
مراحل الباطنة جنوب - 0.31 2.85
0.07 0.12
التقويم الباطنة شامل 0.36 0.93 3.07
0.24
0.12
0.18 0.14 3.47
الذايت الداخلية
- 0.24
0.07
الرشقية جنوب 0.00 0.08 3.77
0.00 0.72
0.91
0.72
- 3.35
مسقط
0.11 0.74
0.36
واقع الباطنة جنوب - 0.27 3.50
0.00 0.91
التقويم الباطنة شامل 0.36 0.91 3.40
0.65
0.09
0.74 0.72 3.85
الذايت الداخلية
- 0.65
0.00
الرشقية جنوب 0.11 0.00 4.33

يتضح من الجدول ( )10أن الفروق جاءت لصالح محافظة الرشقية جنوب يف جميع املحاور
(أهمية التقويم الذايت للمدرسة ،مراحل التقويم الذايت للمدرسة ،واقع التقويم الذايت للمدرسة).
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ثالثا :النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث:
ما صعوبات التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس يف سلطنة عامن من
وجهة نظر مديري املدارس؟
لإلجابة عن السؤال الثالث :تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،لدرجات
استجابات أفراد عينة الدراسة واألهمية النسبية لكل فقرة من فقرات املحور الخامس (صعوبات
التقويم الذايت للمدرسة) كام يبني الجدول (:)11
الجدول ( )11املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،لدرجات استجابات أفراد عينة الدراسة
واألهمية النسبية لكل فقرة من فقرات املحور الخامس (صعوبات التقويم الذايت للمدرسة)
الرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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الفقرة
ضعف الدعم الخارجي للمدرسة يف تطوير الطرائق وأساليب
التدريس
ندرة وجود دعم خارجي للمدرسة لتدعيم قدرتها عىل إجراء
التحسينات الفعالة.
ضعف الفهم ألبعاد معايري ومؤرشات التقويم الذايت للمدرسة
لدى العاملني باملدرسة.
قلة ثقافة املجتمع املدريس حول فاعلية التقويم الذايت.
ضعف التأهيل والتدريب للموارد البرشية باملدرسة ملامرسة
التقويم الذايت.
ضعف البنية األساسية املهيأة ملامرسة التقويم الذايت
للمدرسة.
قلة مصادر التمويل الالزمة لتنفيذ التقويم الذايت باملدرسة.
ندرة وجود جهات خارجية تساعد املدرسة عىل مراجعة
نتائج التقويم الذايت.
ضعف االلتزام مبامرسة التقويم الذايت حسب رؤية زمنية
مخططة.
قلة مشاركة العاملني باملدرسة ملامرسة التقويم الذايت
للمدرسة.

 -يونيو/جوان 2021

املتوسط االنحراف
الحسايب املعياري

التقدير

4.1

0.8

كبرية

4

0.8

كبرية

4

0.88

كبرية

3.9

0.95

كبرية

3.9

0.9

كبرية

3.9

0.88

كبرية

3.9

0.99

كبرية

3.9

0.96

كبرية

3.7

0.97

كبرية

3.69

0.98

كبرية

الرتبة

الفقرة

 11غياب التخطيط للتقويم الذايت للمدرسة.
قلة االستفادة من نتائج التقويم الذايت يف تحسني عملية
12
التعلم والتعليم.
 13صعوبة تحديد أولويات التطوير للمدرسة حسب أهميتها.
املحور كلّ ّيا

املتوسط االنحراف
الحسايب املعياري
كبرية
0.98
3.6

التقدير

3.58

0.98

كبرية

3.36
3.58

0.98
0.97

متوسطة
كبرية

من خالل الجدول ( )11مقارنة باملعايري املتبناة يف الدراسة الحالية نستخلص اآليت:
وجود ( )13فقرة ترتاوح متوسطاتها الحسابية بني ( ،)4.1 – 3.58وانحرافات معيارية
تراوحت بني ( ،)0.99 – 0.8أي إن درجة صعوبتها (كبرية) ،وهي مرتبة عىل التوايل،
تدور مضامينها حول ضعف الدعم الخارجي للمدرسة يف تطوير أساليب التدريس وقلة ثقافة
املجتمع املدريس حول فاعلية التقويم الذايت ،وقلة مصادر التمويل األساسية الالزمة لتنفيذ التقويم
الذايت باملدرسة ،وتوجد فقرة واحدة متوسطها الحسايب ( ،)3.36وانحرافها املعياري ()0.98
أي درجة صعوبتها (متوسطة) إذ كان ترتيبها يف األخري يف الجدول وهي فقرة صعوبة تحديد
أولويات التطوير للمدرسة حسب أهميتها.
مناقشة نتائج الدراسة

أوال :مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول:
ما واقع التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس يف سلطنة عامن من وجهة
نظر مديري املدارس؟
قد يعزى ظهور نتيجة واقع التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس بدرجة متوسطة
( )3.34إىل أن التقويم الذايت يحتاج إىل تضافر كافة الجهود ،وتسخري كل اإلمكانيات مبا يتالءم
مع حجم التقويم الذايت للمدرسة وأهميته ،وإىل غياب التخطيط االسرتاتيجي الخاص بالتطوير
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والتحسني الذي يضمن جودة األداء املدريس ،مبعنى أن أهداف التقويم الذايت للمدرسة مازالت
بالرغم من مرور فرتة ليست بقصرية منذ بدء تطبيقه يف املدارس غري واضحة لجميع املستفيدين
من التقويم الذايت حتى يكونوا معينني عىل تحقيق أهدافه.
وأيضا ،ال توجد فرتة زمنية معلنة للبدء بتطبيق التقويم الذايت ،وليس هنالك موعد زمني ملراجعة
ما تم تحقيقه خالل عام درايس أو عىل مدار ثالثة أعوام حتى يكون جميع املعنيني بالتقويم الذايت
عىل أتم االستعداد ملراجعة ما تم إنجازه .ث ّم إن حاجة املدارس إىل التعزيز تخلق بيئة من التنافس
لتحقيق ما ميكن تحقيقه من أهداف التقويم الذايت .وقد تكون األسباب عائدة أيضا إىل أن عملية
تدريب فريق التقويم الذايت الزالت غري كافية ،إضافة إىل ضعف التغطية اإلعالمية للتقويم الذايت
للمدرسة ،وقلة رصد مبالغ للمحافظات التعليمية خاصة بهذا التنوع من التقويم.

ثانيا :مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين:
هل تختلف آراء العينة حول واقع التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس
يف سلطنة عامن باختالف النوع ،املؤهل العلمي ،املحافظة التعليمية؟
متت مناقشة النتائج لهذا السؤال وفق كل متغري من املتغريات املوضحة كاآليت:
1.وفقا ملتغري النوع :أظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( ،)α≥0.05يف تقديرات أفراد العينة لواقع التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد
األسايس يف سلطنة عامن تعزى ملتغري النوع ،وذلك يعني أنه ال يوجد اختالف بني آراء
أفراد فئة الذكور واإلناث من حيث درجة توظيف التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد
األسايس ،ولعل ذلك يرجع إىل أن أنشطة التقويم الذايت موحدة يف جميع مدارس الذكور
واإلناث دون استثناء ،بشكل يتطلب من جميع اإلدارات املدرسية توظيف التقويم الذايت
للمدرسة باألساليب نفسها واتباع التعليامت نفسها ،كام أن املديريات التعليمية يف جميع
محافظات السلطنة ترشف عىل مدارس الذكور واإلناث بالدرجة نفسها ،فال فرق بني املدارس
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يف إمدادها بالدعم املادي واملعنوي .ث ّم إن جميع املديرين (من ذكور وإناث) يتعرضون
لربامج تدريبية لتفعيل التقويم الذايت للمدرسة.
2.وفقا ملتغري املؤهل العلمي :أظهرت النتائج أنه ال يوجد اختالف يف آراء أفراد عينة الدراسة باختالف
مستوياتهم العلمية (دبلوم عال ،بكالوريوس ،ماجستري) حول درجة توظيف التقويم الذايت يف
مدارس التعليم ما بعد األسايس .وتعزى هذه النتيجة إىل أن الربامج التدريبية التي تقدمها وزارة
الرتبية والتعليم تكون موحدة مع جميع اإلداريني من مديرين ومديرات ملدارس التعليم ما بعد
األسايس عىل اختالف مؤهالتهم العلمية ،كذلك توحيد معايري التقويم الذايت لجميع مدارس
السلطنة من خالل إصدار دليل التقويم الذايت للمدرسة الذي تبني فيه مراحل التقويم الذايت
وأدوات التقويم الذايت والفرتة الزمنية املناسبة لتوظيف هذه األدوات ،ومراحل التقويم الذايت،
وهو ما يجعل املديرين واملديرات عىل دراية بكيفية تطبيق التقويم الذايت يف املدرسة.
3.وفقا ملتغري املحافظة التعليمية :أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( ،)α≥0.05يف تقديرات أفراد العينة لواقع التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس
يف سلطنة عامن ،ويعزى ذلك ملتغري املحافظة التعليمية ،ويعني أنه يوجد اختالف يف آراء
أفراد عينة الدراسة باختالف املحافظات التعليمية (محافظة جنوب الباطنة ،محافظة شامل
الباطنة ،محافظة مسقط ،محافظة الداخلية ،ومحافظة الرشقية جنوب) حول درجة توظيف
التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس ويعني باملثل أ ّن الفروق كانت لصالح
محافظة جنوب الرشقية يف جميع املجاالت األربعة التي تقيس واقع التقويم الذايت.
ومام يالحظ حصول محافظة الداخلية عىل درجة كبرية يف تقديرات أفراد العينة حول أهمية
التقويم الذايت للمدرسة .ويعزى ذلك إىل أن تلك املحافظات كان لها أسبقية تطبيق التقويم الذايت
للمدرسة ،ويعود ذلك إىل بداية التطبيق عندما تم اختيار أربع محافظات تجريبية وخضعت
لربامج تدريبية مكثفة ،وفرت لها فرصة جيدة أدت إىل وجود أعضاء مؤهلني ومدربني لتطبيق
التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس يف تلك املحافظات التعليمية ،ومتابعة تنفيذ
جميع مراحله وأدواته والقامئني علية يف تلكم املدارس.

 -يونيو/جوان 2021

93

ثالثا :مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث:
ما صعوبات التقويم الذايت يف مدارس التعليم ما بعد األسايس يف سلطنة عامن من
وجهة نظر مديري املدارس؟
أظهرت الدراسة أن النتائج املتعلقة مبحور صعوبات التقويم الذايت التي يواجها مديرو مدارس
التعليم ما بعد األسايس يف سلطنة عامن كانت بدرجة كبرية ،إذ أن فقرة واحدة جاءت بدرجة
متوسطة (صعوبة تحديد أولويات التطوير للمدرسة حسب أهميتها) .ويعزى ذلك إىل قلة الدعم
الخارجي وإىل نقص اإلمكانات املادية والبرشية املتمثلة يف توفري اإلطارات البرشية املدربة ،وتوفري
الحوافز املادية واملعنوية ،كام يعزى إىل قلة ثقافة املجتمع حول فاعلية التقويم الذايت ،وغياب
الدعم اإلعالمي لربامج التقويم الذايت للمدرسة وأنشطته ،وإىل تركيز مديري املدارس عىل األعامل
اإلدارية الرتيبة من مثل متابعة للحضور وانرصاف املعلمني ،وانتظام الطلبة وانضباطهم.
التوصيات

يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية من معطيات ،صاغ الباحث عددا من التوصيات
عىل النحو اآليت:
1.توظيف اإلعالم الرتبوي من قبل املحافظات التعليمية يف نرش ثقافة التقويم الذايت للمدرسة.
2.تدريب مديري املدارس وفريق التقويم الذايت عىل التطبيق الصحيح ألدوات التقويم الذايت.
3.مناقشة نتائج التقرير الختامي للتقويم الذايت يف لقاءات تربوية دورية.
4.زيادة املتابعة الخارجية من خالل تشكيل لجان داعمة يف مستوى املحافظات التعليمية.
5.تعزيز املدارس بأخصايئ تقويم ذايت يخفف العبء عن إدارات املدارس.
6.عرض نتائج التقرير الختامي للتقويم الذايت للمدرسة عىل البوابة التعليمية حتى يتاح
للجميع االطالع عىل هذه النتائج.
7.توظيف أدوات التقويم الذايت وعدم االقتصار عىل االستبانة أو املالحظة أو اختبارات التحصيل.
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الملخص

يعد تأهيل العنرص البرشي املقوم األسايس لتحقيق التنمية ،فاألفراد ذوو املؤهالت العالية
ينتجون أكرث وأفضل من غريهم ،فيسهمون يف الدفع بعجلة النمو االقتصادي واالجتامعي.
وإذا كانت األمية تعترب معضلة اجتامعية كربى تعيق تحقيق العدالة االجتامعية بني أفراد
املجتمع ،فإن التعليم بشكل عام وتعليم الكبار عىل وجه الخصوص يعد من أهم آليات إرساء
أسس االستقرار االجتامعي واالقتصادي ،إذ يسهم يف إكساب األفراد املهارات الرضورية لالندماج
الفعال واملثمر يف الحياة االجتامعية واالقتصادية .فاألمي يعترب طاقة سلبية معرقلة للحركة
اإلنتاجية العامة داخل املجتمع ،ومعطلة أمام تحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية املنشودة .لذلك
يعترب تعليم الكبار الحل األكرث نجاعة للقضاء عىل الفقر ولتحقيق التنمية الحقيقية والفعالة.
ويعترب الوقوف بدقة عىل العوائد السوسيو-اقتصادية لربامج تعليم الكبار -باعتبارها دوافع
أساسية اللتحاق الكبار مبراكز التكوين وانخراطهم الفعال يف برامجها -أمرا حاسام يف تطوير الربامج
الحالية ،وبناء برامج مستقبلية تراعي االحتياجات الحقيقية الفردية والجامعية لهذه الفئة.
وقد هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن تأثري تعليم الكبار عىل التنمية االجتامعية
واالقتصادية للفرد واملجتمع ،والبحث عن عوائده السوسيو-اقتصادية ،وإىل رسم صورة واضحة
ودقيقة عن نوع هذا التأثري.
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وقد أثبتت الدراسة الحالية أن لتعليم الكبار عوائد سوسيو-اقتصادية عىل املستويني الفردي
والجامعي متكن الفرد من آليات للرتقي االجتامعي واالقتصادي ،فيساهم بذلك يف بناء مجتمعه،
الرتباط هذا النوع من التعليم بفئة تقوم عىل أكتافها الحركة اإلنتاجية ،وتساهم يف تنشيط
املؤسسات االقتصادية ،وتشكل عصب العملية التنموية االقتصادية واالجتامعية.
كلامت مفاتيح :التنمية ،التنمية املستدامة ،العوائد السوسيو-اقتصادية ،تعليم الكبار
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Abstract

Qualification of the human component is the basic ingredient for development. This is because individuals with high qualifications produce more and better than others, positively contributing, thus, to the economic and social growth.
If illiteracy is considered a major social dilemma that hinders the achievement of social justice among society members, literacy in general and adult
literacy in particular, then, is one of the most important mechanisms for establishing the basics of social and economic stability. Literacy grants individuals
the necessary skills for an effective and fruitful integration in the social and
economic life. The illiterate is a negative power that hinders the general production movement within society and an obstacle to the achievement of the desired
socio-economic development. Adult literacy, hence, is the most efficient solution
for eradicating poverty and achieving the real and effective development.
The scrutinising study of the socio-economic returns of adult literacy programs –as principal pushing factors for adults to join the training centres and
actively participate in its programs- is indeed crucial in the development of the
current programs and the establishment of future programs that cater for the
real individual and collective needs of this group.
The aim of this study was to shed light on the influence adult literacy has
on the social and economic development for the individual and society, examine
its socio-economic returns, and form a clear and precise picture of this type of
influence.
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This study has proved that adult literacy has socio-economic returns on both
the individual and collective level. These returns enable the individual from
the mechanisms of social and economic development, so he/she contributes to
building his/her society. This is because this type of literacy is connected with
a group that holds the production movement, contributes to the stimulation of
the economic institutions, and represents the core of social and economic development process.
Key words— development, sustainable development, socio-economic returns,
adult literacy
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مقدمة

يعترب التعليم الحجر األساس لكل تنمية والركيزة األهم يف الرقي االجتامعي واالقتصادي
للمجتمعات ،فهو يسهم يف إكساب األفراد املهارات الرضورية لالندماج الفعال واملثمر يف الحياة
االجتامعية واالقتصادية.
وإذا كان تأهيل العنرص البرشي يعد املفتاح الرئييس لتحقيق التنمية فذلك راجع لدوره
الكبري والفعال يف زيادة اإلنتاج ،فاألفراد ذوو املؤهالت العالية ينتجون أكرث وأفضل من غريهم،
فيسهمون يف الدفع بعجلة النمو االقتصادي واالجتامعي.
ويالحظ يف املجتمعات النامية أن آثار الجهود املبذولة لتحقيق النهوض التنموي عىل أرض
الواقع تظل محدودة ،وسبب ذلك يعود إىل مجموعة من اإلكراهات والصعوبات أهمها استفحال
ظاهرة األمية التي تعد عائقا حقيقيا أمام تحقيق التنمية ،فهي مبثابة الثقب األسود الذي يفشل
عددا من املخططات التنموية وينسفها ،فاألمي يعترب طاقة سلبية معرقلة للحركة اإلنتاجية العامة
داخل املجتمع ،ومعطلة أمام تحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية املنشودة .لذلك يعد القضاء
عليها يف جميع الفئات العمرية مفتاحا لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة .فالناظر إىل الخريطة
االجتامعية لبلدان العامل يلحظ العالقة الطردية بني األمية والفقر واجتامعهام شبه الدائم يف البلد
الواحد ،وميكن تفسري ذلك بأن األمية تعد من املتغريات الرئيسية يف درجة الفقر ،لذلك يعترب
تعليم الكبار الحل األكرث نجاعة للقضاء عىل الفقر وتحقيق التنمية الحقيقية والفعالة.
مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

إذا كان التعليم يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية ويعد من أهم آليات إرساء أسس االستقرار
االجتامعي واالقتصادي ،فإن األمية باملقابل تعد معضلة اجتامعية كربى تعيق تحقيق العدالة
االجتامعية بني أفراد املجتمع ،فباستفحالها يفقد هذا األخري توازنه وانسجامه ومتاسكه ،لذلك
يحظى تعليم الكبار باهتامم كبري يف جميع الدول نظرا الرتباطه بفئة تقوم عىل أكتافها الحركة
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اإلنتاجية وتساهم يف تنشيط املؤسسات االقتصادية ،وتشكل عصب العملية التنموية االقتصادية
واالجتامعية .ويعترب الوقوف بدقة عىل العوائد السوسيو-اقتصادية لربامج تعليم الكبار باعتبارها
دوافع أساسية اللتحاق الكبار مبراكز التكوين وانخراطهم الفعال يف برامجها أمرا حاسام يف تطوير
املناهج الحالية وبناء مناهج مستقبلية تراعي االحتياجات الحقيقية الفردية والجامعية لهذه الفئة.
وقد اختار الباحث البحث يف العوائد السوسيو-اقتصادية للمتحررين من األمية من خالل
اإلجابة عن السؤال الرئييس التايل:
ما هي العوائد السوسيو-اقتصادية لتعليم الكبار عىل املستويني الفردي والجامعي؟
ويتفرع عن هذا السؤال عدة تساؤالت فرعية:
§ما هي العوائد االجتامعية لتعليم الكبار عىل املستوى الفردي؟
§ما هي العوائد االجتامعية لتعليم الكبار يف املستوى الجامعي؟
§ما هي العوائد االقتصادية لتعليم الكبار يف املستوى الفردي؟
§ما هي العوائد االقتصادية لتعليم الكبار يف املستوى الجامعي؟
§هل توجد فروق يف هذه العوائد بني الجنسني؟
أهداف الدراسة:

يعترب انتشار األمية يف أي مجتمع مؤرشا حاسام يف تدين رتبته يف سلم التنمية البرشية وعامال
رئيسيا يعيق منوه وتطوره .فالتعليم ميكن الفرد من آليات للرتقي االجتامعي واالقتصادي والثقايف
فيساهم يف بناء مجتمعه ،يف حني يشكل األمي عبئا حقيقيا أمام تحقيق الرقي املجتمعي.
وهذا البحث يسعى إىل تحقيق األهداف اآلتية:
1.الكشف عن تأثري تعليم الكبار يف التنمية االجتامعية واالقتصادية للفرد واملجتمع.
2.رسم صورة واضحة عن نوع هذا التأثري.
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أهمية الدراسة:

تتفق جميع الدراسات والبحوث يف مجال األمية عىل أن هذه األخرية تعرقل كل مخططات
التنمية التي ترسمها البلدان للنهوض باالقتصاد والرقي باملجتمع.
ووعيا منا بأهمية موضوع تعليم الكبار ودوره يف النهوض بالقطاعات االجتامعية واالقتصادية
وتحقيق التنمية الشاملة املستدامة ،ارتأينا البحث يف تأثري تعليم الكبار يف التنمية االجتامعية
واالقتصادية.
ويندرج هذا البحث ضمن حركية دولية تروم اجتثاث األمية وترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة،
فهذان املبدآن رضوريان للرقي باملجتمعات اإلنسانية يف جميع مجاالت الحياة.
ففي املستوى الدويل هناك قناعة تامة بأن محاربة األمية تساهم يف عجلة النمو االقتصادي
والثقايف للمجتمع.
فمنذ سنة - 1919حني بدأ االهتامم الفعيل بتعليم الكبار يف املستوى الدويل عندما أسست
أول هيئة دولية لتعليم الكبار بإنجلرتا ،والتي هدفت إىل تشجيع التعاون الدويل يف مجال
تعليم الكبار -إىل اآلن ،تعددت املؤمترات الدولية ،سواء تلك التي ترعاها اليونسكو أو مؤمترات
 CONFINTEAالدولية لتعليم الكبار أو غريها من املؤمترات .وتؤكد جميعها التأثري اإليجايب
ملحاربة األمية وتعليم الكبار يف التنمية بشكل عام .فقد اعتربت هذه املؤمترات تعليم الكبار
مدخال أساسيا ملواجهة األزمات االجتامعية واالقتصادية املتعددة ولتحقيق األهداف التنموية يف
املستوى الفردي والجامعي.
ويندرج هذا البحث أيضا ضمن االنشغاالت الوطنية امللحة ،فقد انخرط املغرب منذ عدة
عقود يف هذه الحركية الدولية من أجل القضاء عىل األمية ،بدءا باملخطط "مخطط التأمل الثاليث:
 "1980-1978الذي عني بالتخطيط والتنفيذ ومتابعة برامج األمية وتعليم الكبار ،و"املخطط
الخاميس "1985-1981 :الذي عمل عىل إعداد برنامج متكامل ملحو األمية وتعليم الكبار يروم
تأهيل املواطن وإرشاكه يف عملية التنمية ،و"الحملة املركزة سنتي  :"1987-1986وهي حملة
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شملت األقاليم الخمسة األكرث كثافة سكانية آنذاك ،مع الرتكيز عىل العامل القروي ،وبرنامج
"مخطط مسار التنمية االقتصادية واالجتامعية  "1992-1988الذي ركز عىل البعد الوظيفي
لتعليم الكبار وعىل ما بعد األمية.
هذه املخططات كانت جميعا تروم تعزيز قدرات املتحررين واملتحررات من األمية بغية
متكينهم من االندماج االقتصادي واالجتامعي ،وذلك من خالل ربط عمليات محو األمية باملشاريع
املدرجة للتدخل ومحاربة الفقر بتنسيق مع الجهات املعنية بالربامج التنموية.
ويف املستوى املحيل انخرط إقليم شفشاون يف الحركية الوطنية ألجل محاربة األمية وتعليم
الكبار .فقد أكد آخر إحصاء للوكالة الوطنية ملحاربة األمية أن عدد املستفيدين من برامج تعليم
الكبار للموسم  - 2020/2019دون احتساب أعداد املستفيدين من الربامج التي ترعاها مؤسسات
رشيكة أخرى -بلغ  13137و 306مركز لربامج محو األمية ،باإلضافة إىل  1844مستفيد و 52مركزا
لربامج ما بعد محو األمية.
تتجىل أهمية الدراسة يف كونها ستساهم يف تحديد التأثري الفعيل لتعليم الكبار يف التنمية
املحلية ،كام ستساهم يف إعداد قاعدة بيانات موضوعية ومرجع علمي إلعادة النظر يف عدد من
الخطط املرتبطة بربامج محو األمية وتعليم الكبار محليا ووطنيا.
حدود الدراسة:

تقف هذه الدراسة عند الحدود التالية:
§حدود املكان :هذا البحث محدود يف شقه املكاين باشتامله عىل عينة من املبحوثني
واملبحوثات داخل خمس جامعات ترابية بإقليم شفشاون شامل املغرب.
§حدود الزمان :البحث محدد زمنيا باملوسمني التكوينيني  2019/2018و.2020/2019
§حدود العينة :يتطرق البحث للمبحوثني واملبحوثات الذين سبق لهم استكامل جميع
مراحل برامج تعليم الكبار ،أي  300ساعة تكوينية ملوسمني دراسيني.
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مصطلحات الدراسة:

§تعليم الكبار:
عرف مفهوم تعليم الكبار تطورا ملحوظا منذ نشأته ،وال يزال تعريفه يطاله التغري والتطور
حسب تغري األزمنة وتطور املجتمعات .ويختلف مفهوم تعليم الكبار باالختالف املؤسسات التي
تشتغل يف هذا املجال ويف نوعية الربامج التي تقدم للكبار والوسائل املستخدمة يف ذلك .وعليه،
اختلط مفهوم تعليم الكبار بالكثري من املرتادفات مثل محو األمية والتعليم املستمر والتعليم
مدى الحياة والرتبية األساسية واملدارس الليلية والتعليم اإلضايف ومدارس الكبار وتعليم املواطنة
وغريها .ففي البلدان واملناطق التي تعاين من آفة األمية ،وتسجل بها نسب عالية ممن ال يعرفون
القراءة والكتابة والحساب" ،سينصب االهتامم بدون شك يف مجال تعليم الكبار عىل محو األمية
األبجدية والتوعية الحقوقية والصحية والدينية ،ويف البلدان األخرى املتقدمة التي ال تعرف بتاتا
مشكلة األمية ،فإن تعليم الكبار عندها يتخذ أشكاال أخرى ،بحيث ينصب االهتامم عىل تحسني
املهارات املهنية ،واكتساب املعارف املستجدة" (لحسن مادي ،2002 ،ص .)24
وسنحاول يف هذه السطور الوقوف عىل بعض التعريفات لتوافقها مع طبيعة الدراسة.
عرف إعالن هامبورغ تعليم الكبار يف القرار  11منه مبا ييل" :املراد به بوجه عام توفري املعارف
واملهارات األساسية الالزمة للجميع يف عامل رسيع التغري" ( .)Unesco, 1997, 116كام عرف بأنه
"خربة تعليمية تقدم للكبار ،ال تنتهي بسن معنية أو سنوات دراسية معينة ،وبذلك يصبح تعليم
الكبار ميدانا متجددا ،يقوم يف أساسه عىل فكرة الرتبية املتواصلة أو املستمرة التي تساعد املتعلم
عىل مواكبة متغريات العرص" (إبراهيم مجدي عزيز ،2008 ،ص .)237
وعرفه عبد اللّه عبد الدايم ،بعد عرضه العديد من التعريفات وللمراحل التي قطعها تعليم
الكبار ،اعتامدا عىل ما متخض من تعاريف يف املؤمترات الدولية الكربى التي تناولت موضوع تعليم
الكبار ،مبا ييل" :إن مفهوم تعليم الكبار اتسع يف محتواه ومضمونه وأهدافه ،فغدا يشمل ميادين
تنتسب إىل أبحاث التنمية الشاملة للمجتمع وإىل القيم اإلنسانية ،كالرتبية السياسية والعمل
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من أجل تقدم املجتمع ،وكتعليم التقنيات الزراعية والصناعية والصحية واملهارات املهنية بوجه
عام ،وكالعناية بتنظيم النسل ،وكإيقاظ الوعي السيايس ،وكالدراية عىل ما يتصل بالرتبية املدنية
وتكوين روح املواطنة ،وكتوفري مشاركة املجتمع يف شتى شؤونه ،وكغرس الروح الدميقراطية
ومبادئ حقوق اإلنسان ،وكإشاعة روح التفاهم والتعاون العاملي" (عبد الله عبد الدايم،1993 ،
ص  .)8فجاء هذا التعريف محددا ملجاالت تعليم الكبار.
أما املعجم املوحد ملصطلحات محو األمية وتعليم الكبار فعرف تعليم الكبار بأنه" :مجمل
العمليات التعليمية التي تجري بطريقة نظامية أو غري نظامية ،والتي ينمي بفضلها األفراد الكبار
يف املجتمع قدراتهم ويرثون معارفهم ويحسنون مؤهالتهم التقنية أو املهنية ،أو يسلكون بها
سبيال جديدا ليك يلبوا حاجاتهم وحاجات مجتمعهم .ويشمل التعليم النظامي والتعليم املستمر،
كام يشمل التعليم غري النظامي وكافة أشكال التعليم غري الرسمي والعفوي املتاحة يف مجتمع
يتعلم ويتسم بتعدد الثقافات ،حيث يتم االعرتاف بالنهوج النظرية والنهوج التي ترتكز عىل
التطبيق العميل .ويهدف هذا التعليم إىل استكامل مستوى معني من التعليم النظامي أو التأهيل
املهني ،واكتساب معارف ومهارات يف مجال جديد (ليس بالرضورة للحصول عىل مؤهل درايس)،
وتجديد أو استيفاء بعض املعارف واملهارات يف ميدان معني" (األلكسو ،2016 ،ص .)16
فمن خالل التعريفات السابقة ،يتضح أن املقصود بتعليم الكبار بصفة عامة ،هو تلك العملية
التعليمية التي تستهدف الفئات التي ال تتابع دراستها بشكل نظامي باملؤسسات التعليمية
الرسمية لتقدمها يف السن ،سواء مل يسبق لها املرور باملرحلة األوىل من التعليم املربمج يف سن
الطفولة عىل اإلطالق ،أم سبق لها املرور بهذه املرحلة دون اكتساب الكفايات األساسية أو األولية،
ويراعى يف هذا النوع من التعليم خصائص الكبار وحاجاتهم وظروفهم الخاصة.

§التنمية:
عرفتها األمم املتحدة بأنها مجموع "العمليات التي ميكن بها توحيد جهود املواطنني
والحكومة لتحسني األحوال االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف املجتمعات املحلية ،ومساعدتها
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عىل االندماج يف حياة األمة واملساهمة يف تقدمها بأقىص قدر مستطاع" (محمد شفيق،1998 ،
ص .)13
وعرفت بأنها "عملية ديناميكية تتكون من سلسلة من التغريات الهيكلية والوظيفية يف
املجتمع وتحدث نتيجة للتدخل يف توجيه حجم ونوعية املوارد املتاحة للمجتمع ،وذلك لرفع
مستوى رفاهية الغالبية من أفراد املجتمع عن طريق زيادة فاعلية أفراده يف استثامر طاقات
املجتمع إىل الحد األقىص" (مدحت محمد أبو النرص ،2007 ،ص .)37
وأيضا عرفت التنمية بأنها "تنمية طاقات اإلنسان إىل أقىص حد مستطاع ،أو أنها إشباع
الحاجات االجتامعية لإلنسان للوصول باإلنسان إىل مستوى معني من املعيشة" (عبد الرحامن متام
أبو كريشة ،2003 ،ص .)37
فالتنمية عملية تغيري قصدية شاملة ومستمرة ،يراد بها تحقيق أهداف معينة واالرتقاء
باملجتمع وأفراده من خالل الرفع من قدراتهم عىل إشباع حاجاتهم املادية والفكرية والروحية
واإلبداعية ومواجهة اإلشكاالت التي تعرتضهم.
وقد تطور مفهوم التنمية من التصور الضيق واملحدود املرتبط باملجال الواحد -اقتصاديا كان
أم اجتامعيا أم سياسيا أم ثقافيا أم بيئيا -إىل ما بات يعرف بالتنمية املستدامة.
وتعرف التنمية املستدامة بأنها "عملية التنمية التي تلبي أماين وحاجات الحارض دون تعريض
قدرة أجيال املستقبل عىل تلبية حاجاتهم للخطر" (س .يل كامبل ،ولرت و .هيك ،2000 ،ص .)63

§العائد
هي الفوائد أو املنافع التي يتحصل عليها الفرد نتيجة مهاراته وخرباته ،فتطور حياته ،وتشبع
حاجاته املادية واملعنوية ،وتنعكس آثارها يف املجتمع .وهي كذلك مجموعة التغريات اإليجابية
التي تطرأ عىل منط حياة الفرد وتؤثر مبارشة يف املجتمع باعتباره عضوا فيه.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة:

§اإلطار النظري:

تعليم الكبار والعائد التنموي االقتصادي واالجتامعي:
يعترب الشق االجتامعي الجانب األهم لكل تنمية مجتمعية ،ألنه يهتم باإلنسان بشكل مبارش.
ومعلوم أن التعليم بشكل عام يشكل مفتاح التنمية االجتامعية ،فهو يزيد من وعي اإلنسان بذاته
ويربط حارضه مباضيه ومبستقبله ،وبه يدرك قضاياه ويستوعب احتياجاته من خالل انفتاحه عىل
بيئته املحيطة وفهم عنارصها املختلفة وتفسريها ،وهو باملثل يعمل عىل مساعدة األفراد عىل
اكتشاف مؤهالتهم وتنميتها ،ويزيد من كفاءاتهم وقدراتهم عىل اإلبداع واالبتكار وتوسيع آفاقهم
الفكرية ،وبالتايل تحفيزهم عىل االنخراط يف دينامية املجتمع ،فيسهم بذلك يف الرقي االجتامعي
والتقدم االقتصادي.
ومن املعلوم أيضا أن مفهوم التنمية تعدى املفهوم الضيق املنحرص يف الجانب االقتصادي
ليشمل جوانب أخرى ،يعد الجانب االجتامعي أهمها .فالتنمية االجتامعية ال تحقق أهدافها إال
بالوعي التام بأهمية االنخراط الجامعي يف التحوالت اإليجابية التي يشهدها املجتمع" .ومحو
األمية وتعليم الكبار مرتتب عليه زيادة الوعي االنتاميئ لدى األفراد وبالتايل زيادة إنتاجهم" (عبد
املطلب عيل 1401 ،هـ ،ص  .)4ذلك أن العامل حرفيا كان أم صانعا أم موظفا أم عامال  ...من
خالل تعليم أو تكوين مناسب يعي بأن الجهد الذي يبذله يعترب عامال حاسام يف نجاح مؤسسته
ومن ثم بيئة العمل الذي ينتمي إليها ،وأن أي ضياع يف املوارد ومستلزمات اإلنتاج التي يستخدمها
ينعكس سلبا يف مردودية بيئة العمل.
إن العالقة بني التعليم والتنمية االجتامعية واالقتصادية أصبحت جلية ومعروفة ،بل أصبحت
من املسلامت التي ال تحتاج إىل مزيد من البحث واالستقصاء ،ذلك أن التعليم "يعترب إحدى
القوى املحررة لألفراد والجامعات ،فهو يزيد من طموح األفراد ويدفعهم إىل الصعود يف السلم
االجتامعي ،ويساعد الجامعات والفئات املحرومة من الحقوق االجتامعية عىل االلتحاق ببقية
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الجامعات املوجودة يف املجتمع وتحسني أوضاعهم االجتامعية" (مرعي إبراهيم بيومي،1983 ،
ص .)38
وألن عالقة تعليم الكبار بالتعليم بصفة عامة هي عالقة الجزء بالكل ،يدفع تعليم الكبار
عجلة التنمية االجتامعية واالقتصادية إىل األمام يف جميع مستوياته ،ويسهم يف عملية التجديد
املجتمعي يف جميع مجاالت الحياة.

أثر تعليم الكبار عىل التنمية الشاملة واملستدامة:
بدأ االهتامم بدراسة أثر تعليم الكبار يف التنمية إبان النصف األول من القرن العرشين ،من
خالل البحث عن العالقة بني مستوى تعليم اليد العاملة ودرجة إنتاجيتها .ومن أشهر الباحثني
الذين تصدوا للبحث يف الظاهرة االقتصادية الرويس سرتوملین " Strumilinالذي قام سنة 1924
بدراسة أسفرت عن أن تفرغ العامل األمي للدراسة ملدة عام واكتسابه أسس ومفاتيح املعرفة
ساهم يف زيادة إنتاجه الصناعي مبقدار ( "30%عبد العزيز السنبل ،1988 ،ص  .)23وتوالت
الدراسات بعد ذلك بشكل فردي عىل يد عدد من االقتصاديني إىل أن "أصبحت اقتصاديات
التعليم كفرع من النظرية االقتصادية جزءا من الخطابات األساسية يف مجال العلوم االجتامعية يف
أواخر الستينيات من القرن العرشين" (املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول الخليج.)15 ،2012 ،
"وأكدت دراسات قام بها البنك الدويل أن اإلنتاج الزراعي للفالح الذي تلقى تعليام يعادل
أربع سنوات من التعليم االبتدايئ يزيد من إنتاجيته مبقدار  26%يف اليونان و 22٪يف الربازيل،
و 20%يف ماليزيا" (عبد العزيز السنبل ،1988 ،ص .)15
وباملقابل ما زادت نسبة األمية يف أي مجتمع إال وأثرت فيه سلبا من الناحية االقتصادية ،ذلك
ألن األمي يعترب طاقة شبه عاطلة ،فهو يؤثر سلبا يف اإلنتاجية العامة للقوى العاملة فيضعفها ،لذا
نجد أنه من أهم ما تتميز به الدول املتخلفة هو ضعف إنتاجيتها ،والسبب الرئييس يف ذلك هو
انتشار األمية فيها .إن التنمية املستدامة مرهونة بنجاح برامج التنمية البرشية .والتنمية البرشية
نفسها ال يتحقق لها النجاح إال داخل مجتمع متعلم ،أي بفضل نجاح برامج تعليم الصغار والكبار.
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إن الناظر إىل األسس التي تعتمدها التنمية لبلوغ مقاصدها يجد تبوء العنرص البرشي فيها
مركز الصدارة ،فهو املعول عليه يف العملية اإلنتاجية ،وبالتايل أصبح االهتامم بالتعليم بصفة عامة
وتعليم الكبار عىل وجه الخصوص نوعا من االستثامر يف العنرص البرشي للرفع من مؤرش التنمية
االجتامعية واالقتصادية .وتعترب فئة الكبار بوجه عام القوة العاملة املنتجة واملؤثرة األوىل يف جميع
املجتمعات ،والتنمية االجتامعية واالقتصادية مبجاالتها املختلفة تعتمد عىل ما يبذلونه من جهود،
باإلضافة إىل ذلك نجد أ ّن تحقيق أهداف التنمية واستدامتها رهني مبدى وعي الكبار واستيعابهم
ألهداف التنمية ومتوقف عىل مدى فهمهم لرهاناتها الكربى وللتحديات التي تواجهها وتعيقها
عن تحقيق التقدم املنشود" ،فتحقيق أهداف التنمية يتوقف إىل حد كبري عىل ما ميلكه الكبار
العاملون يف قطاعات العمل واإلنتاج من ثقافة وفكر ومهارة ،فيتمكنون أيضا من اختيار الوسائل
املناسبة التي تساعد عىل تحقيق أهداف املؤسسات التي تجسد مطالب املجتمع وحاجاته"
(حامدة عبد املحسن عبد العزيز ،1979 ،ص .)78
تعد القوى البرشية أهم متدخل لتحقيق التنمية االقتصادية مبا تستلزمه من مهارات عقلية
وعملية .ويعترب تعليم الكبار الوسيلة األكرث نجاعة إلعداد هذه القوى املنتجة إعدادا يضمن
حسن استغاللها لوسائل اإلنتاج ،من خالل توفري مجموعة من الربامج التدريبية املهنية املؤثرة يف
اإلنتاج باإلضافة إىل إكسابها مجموعة من القيم كالوعي التعاوين وتفهم أهدافه وآثاره اإليجابية يف
املجتمع ،وإكسابها ثقافات اجتامعية واقتصادية جديدة يف ما يتعلق باالستثامر واالدخار والتوفري
وتنظيم االستهالك والعناية بالصحة النفسية والبدنية.
إن التنمية البرشية تتعلق بشكل مبارش مبدى إكساب جميع أفراد املجتمع املعارف واملهارات
واإلمكانات الالزمة لالنخراط يف الدينامية االقتصادية للمجتمع ،باإلضافة إىل تحسني الخدمات
الصحية وتوفري األمن بجميع أشكاله ،وتنمية اإلحساس باملسؤولية ،وهذا ال يتأىت إال من خالل
التعليم يف جميع مراحله وبجميع مستوياته.
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§الدراسات السابقة:
تعددت الدراسات والبحوث التي أجريت يف مجال تقويم عوائد التعليم عىل التنمية .فمن
هذه الدراسات:
1.دراسة "هاشمية محمد صالح العدساين"" :1972 ،ظاهرة الترسب يف مراكز محو األمية
بالكويت ودور الخدمة االجتامعية يف عالجها" ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة حلوان:
املعهد العايل للخدمة االجتامعية.
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل مدى انتشار ترسب الدارسني والدراسات من مراكز محو
األمية بالكويت ودوافع التحاق الدارسني مبراكز تعليم الكبار .وقد استخدمت الدراسة أداة للبحث
استبيانني ،أحدهام موجه إىل  435دارسة (منهم  100مترسبة) واآلخر إىل  50مكونا ومرشفا.
وقد توصلت الدراسة إىل أن هناك أسبابا تؤثر عىل فاعلية برامج محو األمية وبالتايل تؤدي
إىل ترسب الدارسني منها.
كام بينت الدراسة أن هناك ثالثة دوافع رئيسية اللتحاق الدارسني بفصول محو األمية وهي
كاآليت:
§دوافع علمية :وأهمها تعلم القراءة والكتابة ،يليه قراءة الصحف واملجالت ،ثم قراءة القرآن
الكريم والكتب الدينة وأخريا قراءة الخطابات الشخصية وكتابتها.
§دوافع اجتامعية :أهمها تحسني الوضع االجتامعي ،يليه يف األهمية التغلب عىل اإلحساس
بالخوف والخجل بسبب األمية ،وأخريا التغلب عىل الصعوبات التي تواجه األمي أثناء
أسفاره.
§دوافع اقتصادية :أهمها الرغبة يف إمتام عمليات البيع والرشاء واملعامالت التجارية ،والرغبة
يف الحصول عىل عمل أفضل ،والرغبة يف تحسني الدخل ،والقيام مبطالب املهنة الحالية نحو
األفضل.
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2.دراسة "شهاب خالد مصطفى"" :1979 ،العوامل التي تدفع الدارسني لاللتحاق بصفوف محو
األمية وتعليم الكبار يف األردن" ،رسالة ماجستري غري منشورة ،عامن الجامعة األردنية.
حاولت هذه الدراسة املسحية التعرف عىل العوامل التي تدفع الدارسني إىل االلتحاق بصفوف
محو األمية يف األردن .فحاولت اإلجابة عن األسئلة التالية:
أوال :ما هي العوامل التي تدفع الدارسني إىل االلتحاق بصفوف محو األمية يف األردن؟
ثانيا :هل تختلف هذه العوامل باختالف الجنس والسن والعمل والحالة االجتامعية للدارسني؟
ثالثا :كيف ميكن ترتيب هذه العوامل وفق أهميتها النسبية يف البيئة األردنية؟
ولإلجابة عن هذه األسئلة استخدم الباحث استبيانا وزع عىل  500مستجوب من امللتحقني
مبراكز محو األمية وتعليم الكبار من عدة محافظات باململكة الهاشمية.
وقد تضمن االستبيان خمسا وعرشين فقرة تعرب عن عوامل ممكنة تدفع الدارسني إىل االلتحاق
مبراكز محو األمية ،صنفت هذه الفقرات يف خمس مجموعات ترتبط كل مجموعة منها بفئة من
العوامل .وتتكون هذه املجموعات من عوامل اجتامعية ،وأخرى اقتصادية وثالثة دينية ورابعة
تعليمية وخامسة ترويحية.
وقد أشارت نتيجة الدراسة إىل أن العوامل التي تدفع الدارسني إىل اللتحاق بصفوف محو
األمية يف األردن تختلف يف أهميتها باختالف الجنس والسن والعمل والحالة االجتامعية.
وبينت نتيجة الدراسة أن العوامل الدينية والتعليمية وإن جاءت يف شكل أولوية ،إال أن
العوامل االقتصادية واالجتامعية تحظى بأهميتها لدى أفراد العينة.
3.دراسة "هاشم مرعي"" :1998 ،تقييم مرشوع محو األمية وتعليم الكبار بالريف من منظور
الخدمة االجتامعية" ،رسالة ماجستري ،جامعة الفيوم ،كلية الخدمة االجتامعية.
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل مدى تحقيق مرشوع محو األمية وتعليم الكبار ألهدافه،
وعىل الوقوف عىل معيقات تحقيق أهداف املرشوع وتقديم مقرتحات تعني عىل تجاوزها.

112

 -يونيو/جوان 2021

وقد استخدم الباحث منهج املسح االجتامعي ،وخلصت نتائج الدراسة إىل أن دوافع األميني
لاللتحاق مبراكز تعليم الكبار متعددة ،وهي تتوزع يف الدوافع االجتامعية والثقافية واالقتصادية
والرتبوية والدينية والصحية والنفسية.
وميكن أن نذكر من هذه الدوافع ما ييل:
§الرغبة لدى الكبار يف معرفة القراءة والكتابة والرغبة يف الحصول عىل شهادة يك يعملوا بها
ويساعدوا أوالدهم يف التعليم.
§الرغبة يف تحقيق مكانة اجتامعية أفضل عن طريق التعليم وخاصة بني اإلناث.
§الرغبة عند الكبار يف تعلم كيفية حل املشكالت التي تواجههم.
4.دراسة "عبد العزيز بن عبد الله السنبل"" :2003 ،عوائد برامج محو األمية من منظور
الدارسني واملدرسني يف اململكة العربية السعودية" ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،
تونس.
هدفت هذه الدراسة إىل تقويم عوائد برامج محو األمية للدارسني فيها من وجهة نظر
املدرسني العاملني فيها والدارسني امللتحقني بها ،بغية االستفادة من نتائج هذه الدراسة يف تطوير
الربامج وتحسني جودتها النوعية.
وشارك يف هذه الدراسة  109مدرس و 239مستفيد تم اختيارهم بشكل عشوايئ من إجاميل
املدرسني والدارسني يف مجتمع الدراسة .واستخدم الباحث استبيانا اشتمل عىل  40سؤاال متحورت
حول ستة مجاالت هي :العوائد االقتصادية ،والوظيفية والدينية واألرسية والثقافية والنفسية.
وقد توصلت الدراسة إىل أن عوائد برامج محو األمية ال تقترص عىل اكتساب الدارسني فيها
ملهارات القراءة والكتابة ومبادئ الحساب ،واملعلومات العلمية املبسطة التاريخية والجغرافية،
فهي تتعدى ذلك إىل جوانب أخرى تتعلق بحياة الدارس اليومية واملستقبلية ،خاصة يف الجانب
االقتصادي سواء يف مستواه الشخيص أم األرسي أم املجتمعي.
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5.دراسة "أحمد مشعل"" :التنمية االقتصادية للتعليم املفتوح وتعليم الكبار رؤى وتوجهات"،
"تجربة األردن" ،الجامعة العربية املفتوحة ،األردن.
استعرض الباحث يف دراسته تجربة اململكة األردنية الهاشمية يف مجال التعليم املفتوح وتعليم
الكبار واحدة من بني املداخل املهمة يف تحقيق التنمية البرشية بوجه عام والتنمية االقتصادية
بوجه خاص.
وقد توصل الباحث إىل االستنتاجات التالية:
§العنرص البرشي عامل من عوامل نجاح التنمية البرشية ،واالستثامر يف رأس املال البرشي
يعمل عىل زيادة الدخل القومي ويدفع عملية التنمية االقتصادية.
§التعليم بشكل عام يعمل عىل زيادة كفاءة اإلنتاجية للعاملني ويؤثر إيجابا يف زيادة الدخل
القومي.
وجاء بعدد من التوصيات منها:
إصدار ترشيعات وقوانني محفزة ،وملزمة للعاملني يف معظم القطاعات االقتصادية ،برضورة
التحاقهم بربامج دراسية أو تدريبية تساعدهم يف تطوير مهاراتهم املهنية وزيادة إنتاجيتهم،
إضافة إىل مساعدتهم يف تحسني معيشتهم وزيادة دخلهم.
6.دراسة "نجوى يوسف جامل الدين"" :االقتصاد الجديد ودور تعليم الكبار يف تحقيق التغري
االجتامعي" ،معهد الدراسات والبحوث الرتبوية ،جامعة القاهرة.
سعت الدراسة إىل استكشاف التحوالت االجتامعية املصاحبة لالقتصاد الجديد بغية التوصل
إىل الدور الذي ميكن أن يقوم به تعليم الكبار يف تحقيق التكيف والتوافق مع االقتصاد الجديد.
فقصد البحث إىل اإلجابة عن عدد من التساؤالت منها:
§ما العالقة بني االقتصاد الجديد والتعليم والتعلم؟
§ما مالمح تعليم الكبار التي تجعل منه أداة لتحقيق التغري املجتمعي؟
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§ما دور تعليم الكبار يف تحقيق تكيف األفراد واملجتمعات مع االقتصاد املعريف العاملي
الجديد؟
واستخدمت الدراسة منهجا وصفيا من خالل االستقراء وتحليل األدبيات املنشورة يف مجال
االقتصاد ،ومجال تعليم الكبار.
وتوصلت الدراسة إىل أن تعليم الكبار يك يقوم بدور يف التغري املجتمعي يجب:
§تحقيق نوع من التعبئة لكل مجاالت تعليم الكبار وأدواته ومؤسساته ،للتوعية ونرش
املعارف والقيم واملهارات التي يتطلبها االقتصاد الجديد ومجتمع املعرفة وخاصة :مراكز
محو األمية األبجدية ،ومراكز تعليم الكمبيوتر واللغات األجنبية.
§وضع رؤية وسياسة جديدة لتعليم الكبار يشارك فيها كل املسؤولني من مختلف القطاعات.
§االهتامم بتعليم الكبار يف عالقته باملجتمع بتقسيامته املتعددة ليكون تعليام للكبار يف
املجتمع وباملجتمع وللمجتمع.
اختلفت الدراسات السابقة يف تناولها لعوائد تعليم الكبار ،من حيث اعتباره جزئية من
البحث ،أو باعتباره بحثا خاصا ،أو تناوله من خالل البحوث امليدانية أو الدراسات النظرية .إال
أنها تتفق جميعا عىل أن تعليم الكبار يسهم يف إحداث التغيري االجتامعي واالقتصادي يف املستوى
الفردي والجامعي.
منهجية الدراسة:

عينة البحث:
تألفت عينة البحث من  197مستفيد من مراكز تعليم الكبار من  5جامعات مختلفة متكنوا
من استكامل سنتني من التكوين موزعني حسب الجنس كام هو مبني يف الجدول ( .)1وقد تم
اختيار العينة بطريقة عشوائية من بني إجاميل املستكملني للربامج التكوينية.
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الجدول ( )1توزيع أفراد العينة من املستفيدين حسب الجنس
العدد
62
135
197

الذكور
اإلناث
املجموع

النسبة %
31.5
68.5
100

يالحظ من الجدول رقم ( )1أن نسبة اإلناث يف العينة البحثية تفوق نسبة الذكور ،وذلك
راجع إىل سببني اثنني:
§عدد اإلناث اللوايت يتابعن تكوينهن مبراكز محاربة األمية وتعليم الكبار يفوق عدد الذكور.
§نسب ترسب الذكور من هذه املراكز أكرث من نسب ترسب اإلناث.

أداة البحث:
لتحقيق أهداف البحث املتعلقة بتحديد العوائد السوسيو-اقتصادية لتعليم الكبار ،استعان
الباحث باالستامرة أداة ميكن الحصول بواسطتها عىل بيانات دقيقة.

بناء االستامرة البحثية:
لقد تم بناء أسئلة االستامرة استنادا إىل بعض االفرتاضات التي تم وضعها عىل أنّها عوائد
سوسيو-اقتصادية لتعليم الكبار انطالقا من استجواب مفتوح شمل  23مستجوبا من مستفيدين
ومستفيدات من برامج تعليم الكبار ،مبا يعرف "باملجموعة البؤرية" مقسمني إىل مجموعتني
صغريتني ،واستئناسا ببعض األدبيات العربية واألجنبية املتعلقة بتقويم برامج محو األمية وتعليم
الكبار بهدف الحصول عىل فقرات تفيد يف البناء النهايئ لالستامرة.
فجاءت االستامرة موزعة عىل محورين رئيسيني:
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املحور األول :محور التأثري االجتامعي:
§يف املستوى الفردي:
1.اكتساب الثقة بالنفس واحرتام الذات
2.زيادة الوعي بدوره (مسؤولياته) داخل األرسة
3.التعرف عىل الحقوق وواجبات أفراد األرسة
4.تعديل املفاهيم الخاطئة عن األرسة واملجتمع
5.تقوية الروابط الزوجية
6.االهتامم أكرث برتبية األبناء ومتابعة دراستهم
7.تحسني نتائج األبناء الدراسية
8.تنمية العادات الصحية السليمة كالكشف الطبي الدوري
9.الوعي بقواعد التغذية املتوازنة وأهميتها يف حياة الفرد والجامعة
	10.الوعي بأهمية النظافة وبخطورة األمراض الناجمة عن عدم تطبيق قواعدها.

§يف املستوى الجامعي:
1.التعرف أكرث عىل حقوقه وواجباته
2.زيادة الوعي بااللتزامات تجاه املجتمع وبأهمية احرتام القانون
3.التعرف عىل املؤسسات الدستورية واملرافق العمومية
4.معرفة مهام املؤسسات املنتخبة
5.اتخاذ املواقف بالنسبة للقضايا السياسية
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6.معرفة أدوار جمعيات املجتمع املدين
7.الوعي بأهمية العمل الجمعوي
8.املشاركة يف األنشطة داخل املجتمع (حمالت التحسيس والتوعية ،االنتخابات).... ،
9.إدراك الخصوصيات املحلية وتأثريها يف املجتمع
	10.تقوية روح االنتامء إىل الجامعة

املحور الثاين :محور التأثري االقتصادي:
§يف املستوى الفردي:
1.اكتساب مهارات جديدة مكنته من تطوير ذاته
2.إدراك أهمية توظيف طاقته للتنمية االقتصادية الذاتية
3.التعرف عىل طرق جديدة للزيادة يف اإلنتاج (تحسني املردودية الفالحية ،تنمية قطاع تربية
املاشية)...
4.التمكن من البناء وتطوير مرشوع شخيص
5.معرفة مفهوم التعاونية وأهميتها وكيفية إنشائها
6.اكتساب مهارات التسويق وبيع املنتجات املحلية
7.تدبري مامرسات االستهالك واالدخار والتدبري األفضل للميزانية
8.الوعي باألخطار املهنية
9.الحصول عىل فرص عمل أفضل
	10.التعرف عىل أهم طرق املحافظة عىل الرتبة
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§يف املستوى الجامعي:
1.ترشيد استهالك املاء والكهرباء
2.إدراك أهمية التخطيط االقتصادي
3.اكتساب املهارات األساسية لالندماج يف الحياة االقتصادية
4.تنمية الشعور باملسؤولية يف العمل
5.احرتام املهن والحرف املختلفة
6.إدراك تأثري وضعيته االقتصادية يف املجتمع
7.الوعي بأرضار البطالة عىل املجتمع
8.االنخراط يف مختلف الخدمات :التغطية الصحية وتيسري التأمني والبنك ...
9.الوعي باإلشكاالت املرتبطة بالبيئة
	10.الوعي بأهمية البيئة يف الحياة والتعرف عىل طرق املحافظة عليها
نتائج الدراسة وتحليلها:

انسجاما مع األهداف الرئيسية للبحث ،قد خصص هذا الجزء منه ،لعرض النتائج املتعلقة
بعوائد برامج تعليم الكبار عىل أفراد العينة بشكل عام ،وحسب مجاالت التأثري الفردي والجامعي،
وكذلك حسب الجنس.

§نظرة عامة عىل عوائد برامج تعليم الكبار:
جاءت وجهات نظر املستكملني للربامج التكوينية ملحاربة األمية وتعليم الكبار بشأن عوائد
تعليم الكبار من خالل إجابتهم عىل ( )40مؤرشا توزعت عىل محورين رئيسيني وفق الجدول
التايل:
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الجدول ( )2تحديد أفراد عينة الدراسة لعوائد برامج تعليم الكبار للدارسني فيها
االستجابـــة
التسلسل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

120

املؤرشات

اكتساب مهارات جديدة مكنته من
تطوير ذاته
زيادة الوعي بدوره (مسؤولياته)
داخل األرسة
معرفة مفهوم التعاونية وأهميتها
وكيفية إنشائها
اكتساب املهارات األساسية لالندماج
يف الحياة االقتصادية
التعرف عىل الحقوق وواجبات أفراد
األرسة
االهتامم أكرث برتبية األبناء ومتابعة
دراستهم
التعرف عىل طرق جديدة للزيادة يف
اإلنتاج
(تحسني املردودية الفالحية ،تنمية
قطاع تربية املاشية ).......
إدراك أهمية توظيف طاقته للتنمية
االقتصادية الذاتية
التعرف أكرث عىل حقوقه وواجباته
تنمية العادات الصحية السليمة
كالكشف الطبي الدوري
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مج /197 :إ /135 :ذ62 :
نسب التحقق نسب التحقق
نسب التحقق
لدى النساء لدى الرجال
التكرار  %التكرار  %التكرار %
192

130 97.46

62 96.29

100

190

131 96.44

59 97.03

95.16

188

135 95.43

100

53

85.48

188

132 95.43

56 97.77

90.32

180

134 91.37

46 99.25

74.19

180

135 91.37

100

45

72.58

175

130 88.83

45 96.29

72.58

170

108 86.29

80

62

100

170

135 86.29

100

35

56.45

168

135 85.27

100

33

53.22

االستجابـــة
مج /197 :إ /135 :ذ62 :
املؤرشات
التسلسل
نسب التحقق نسب التحقق
نسب التحقق
لدى النساء لدى الرجال
التكرار  %التكرار  %التكرار %
اكتساب الثقة بالنفس واحرتام الذات 54.83 34 90.37 122 79.18 156
11
إدراك أهمية التخطيط االقتصادي 58.06 36 88.88 120 79.18 156
12
51.61 32 87.40 118 76.14 150
الحصول عىل فرص عمل أفضل
13
إدراك تأثري وضعيته االقتصادية يف
53.22 33 86.66 117 76.14 150
14
املجتمع
زيادة الوعي بااللتزامات تجاه
50 31 86.66 117 75.12 148
15
املجتمع وبأهمية احرتام القانون
التعرف عىل املؤسسات الدستورية
51.61 32 85.92 116 75.12 148
16
واملرافق العمومية
تعديل املفاهيم الخاطئة عن األرسة
51.61 32 84.44 114 74.11 146
17
واملجتمع
51.61 32 80 108 71.06 140
معرفة مهام املؤسسات املنتخبة
18
االنخراط يف مختلف الخدمات:
التغطية الصحية ،تيسري التأمني ،البنك 54.83 34 78.51 106 71.06 140
19
...
الوعي باإلشكاالت املرتبطة بالبيئة 54.83 34 78.51 106 71.06 140
20
الوعي بأرضار البطالة عىل املجتمع 51.61 32 78.51 106 70.05 138
21
معرفة أدوار جمعيات املجتمع املدين 54.83 34 77.03 104 70.05 138
22
الوعي بقواعد التغذية املتوازنة
58.06 36 74.07 100 69.03 136
23
وأهميتها يف حياة الفرد والجامعة
تنمية الشعور باملسؤولية يف العمل 56.45 35 74.07 100 68.52 135
24
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االستجابـــة
التسلسل

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

122

املؤرشات

املشاركة يف األنشطة داخل املجتمع
(حمالت التحسيس والتوعية،
االنتخابات )...
الوعي بأهمية العمل الجمعوي
ترشيد استهالك املاء والكهرباء
تحسني نتائج األبناء الدراسية
تدبري مامرسات االستهالك واالدخار
والتدبري األفضل للميزانية.
الوعي بأهمية النظافة وبخطورة
األمراض الناجمة عن عدم تطبيق
قواعدها
إدراك الخصوصيات املحلية وتأثريها
يف املجتمع
التعرف عىل أهم طرق املحافظة عىل
الرتبة
الوعي بأهمية البيئة يف الحياة
والتعرف عىل طرق املحافظة عليها
التمكن من البناء وتطوير مرشوع
شخيص
اكتساب مهارات التسويق وبيع
املنتجات املحلية
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مج /197 :إ /135 :ذ62 :
نسب التحقق نسب التحقق
نسب التحقق
لدى النساء لدى الرجال
التكرار  %التكرار  %التكرار %
135

98 68.52

37 72.59

59.67

134
133
133

98 68.02
92 67.51
102 67.51

36 72.59
43 68.41
31 75.55

58.06
69.35
50

132

67

90

42 66.66

67.47

132

67

100

32 74.07

51.61

132

67

87

45 64.44

72,58

130

95 65.98

35 70.73

56.45

129

96 65.48

33 71.11

53.22

128

94 64.97

34 69.62

54.83

128

97 64.97

31 71.85

50

االستجابـــة
التسلسل

36
37
38
39
40

املؤرشات

الوعي باألخطار املهنية
تقوية روح االنتامء إىل الجامعة
احرتام املهن والحرف املختلفة
اتخاذ املواقف بالنسبة للقضايا
السياسية
تقوية الروابط الزوجية

مج /197 :إ /135 :ذ62 :
نسب التحقق نسب التحقق
نسب التحقق
لدى النساء لدى الرجال
التكرار  %التكرار  %التكرار %
75.80 47 59.25 80 64.46 127
53.22 33 68.14 92 63.45 125
51.61 32 68.14 92 63.45 125
124

64 62.94

60 47.40

96.77

123

85 62.43

38 62.96

61.29

أظهرت النتائج العامة للبحث من خالل الجدول السابق أن جميع املؤرشات حارضة بنسب
مهمة ،كام أظهرت توازنا يف تأثري تعليم الكبار باملجالني االجتامعي واالقتصادي بالنسبة للعينة
املبحوثة .كام يتضح أن املؤرشات العرشة األوىل التي متثل ربع جميع املؤرشات فاقت نسبها 80
 ،%وغطت املجالني االقتصادي واالجتامعي بشكل متكافئ ،بينام غلبت املؤرشات ذات التأثري يف
املستوى الفردي املؤرشات ذات التأثري يف املستوى الجامعي.
وقد جاءت النتائج مظهرة تباينا يف آراء أفراد العينة بخصوص حضور مؤرشات العوائد الحاصلة
من برامج تعليم الكبار االجتامعية واالقتصادية .إذ تراوحت النسب املئوية لحضور هذه العوائد بني
( )% 97.46كام يف املؤرش املتعلق "باكتساب مهارات جديدة مكنته من تطوير ذاته" ،و()62.43%
كام يف املؤرش املتعلق "بتقوية الروابط الزوجية" .وتشري النتائج إىل أن جميع املؤرشات كانت
إيجابية ،إذ فاقت جميعها نسبة  % 62كام هو موضح يف الجدول (.)2
وميكن تفسري هذه النتائج عىل النحو التايل:
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§يتميز مجال البحث بالهشاشة بشكل يربز رغبة الدارسني يف تطوير ذواتهم واكتساب
مهارات جديدة بغرض زيادة دخلهم من خالل االنخراط يف مراكز تعليم الكبار.
§يعد إنشاء التعاونيات الفالحية من املشاريع التي بدأت تلج بقوة عامل االقتصاد املحيل
قصد تسويق املنتجات املحلية بطرق منظمة ،كاألجبان والنباتات العطرية والصوف املحيل،
وذلك ما جعل تقديم هذا املؤرش أمرا واقعيا.
§يتميز إقليم شفشاون برتاجع ملحوظ يف عدد املترسبني من املدارس ،وذلك دليل عىل الوعي
الكبري بأهمية املدرسة ،وتنبع الرغبة يف االستفادة من برامج تعليم الكبار من حرصهم عىل
تحسني نتائج أبنائهم الدراسية.
§التوازن الواضح يف املؤرشات بني العوائد االجتامعية واالقتصادية راجع إىل التداخل الكبري
بني ما هو اجتامعي وما هو اقتصادي.
§حضور جميع املؤرشات بنسب كبرية دليل عىل التأثري الكبري لتعليم الكبار يف التنمية
االجتامعية واالقتصادية ملجتمع البحث.

§عوائد برامج تعليم الكبار حسب مجاالت التأثري

الجدول ( )3تحديد أفراد العينة لعوائد برامج تعليم الكبار حسب املجاالت
املجال
املجال االجتامعي
املجال االقتصادي

النسبة %
74.56
74.97

يتضح من الجدول السابق أن تعليم الكبار يؤثر إيجابا وبنسب مهمة يف التنمية االجتامعية
واالقتصادية للفرد واملجتمع .وأيضا يتضح أن نسب التأثري متقاربة جدا بني املجالني ،وذلك ما
يدفعنا إىل القول بالتأثري املتبادل والعالقة الطردية بني املجالني ،إذ كلام كانت املردودية االقتصادية
جيدة أثرت إيجابا يف تحسن املستوى االجتامعي للفرد واملجتمع ،وباملثل ،يؤثر الرقي االجتامعي
باإليجاب يف تحسني املستوى االقتصادي.
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§عوائد برامج تعليم الكبار حسب التأثري الفردي والجامعي:

الجدول ( )4تحديد أفراد العينة لعوائد برامج تعليم الكبار حسب التأثري الفردي والجامعي

املجال االجتامعي
املجال االقتصادي

التأثري الفردي
التأثري الجامعي
التأثري الفردي
التأثري الجامعي

78.37
70.75
77.15
72.78

النسبة %

إذا كانت النسب يف الجدول السابق تبني أن عوائد برامج تعليم الكبار يف املستوى الفردي
فاقت عوائده يف املستوى الجامعي يف املجالني االقتصادي واالجتامعي ،فإن النسب اإليجابية للتأثري
الجامعي تربز مدى وعي املستفيدين بالعالقة الكبرية بني العوائد الخاصة والعوائد الجامعية.

§عوائد برامج تعليم الكبار حسب عىل الجنسني

الجدول ( )5ترتيب عوائد برامج تعليم الكبار بالنسبة إىل النساء

التسلسل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

املؤرشات
االهتامم أكرث برتبية األبناء ومتابعة دراستهم
تنمية العادات الصحية السليمة كالكشف الطبي الدوري
التعرف أكرث عىل حقوقه وواجباته
معرفة مفهوم التعاونية وأهميتها وكيفية إنشائها
التعرف عىل الحقوق وواجبات أفراد األرسة
اكتساب املهارات األساسية لالندماج يف الحياة االقتصادية
زيادة الوعي بدوره (مسؤولياته) داخل األرسة
التعرف عىل طرق جديدة للزيادة يف اإلنتاج (تحسني
املردودية الفالحية ،تنمية قطاع تربية املاشية )...
اكتساب مهارات جديدة مكنته من تطوير ذاته
اكتساب الثقة بالنفس واحرتام الذات

نسب التحقق لدى النساء
%

التكرار
135
135
135
135
134
132
131

100
100
100
100
99.25
97.77
97.03

130

96.29

130
122

96.29
90.37
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يظهر من الجدول ( )5تقديم النساء بصفة عامة ،العوائد االجتامعية عىل العوائد االقتصادية،
كدوافع التحاقهن بفصول محو األمية .ويظهر من املؤرشات األربعة األوىل إجامع عينة البحث من
النساء عليها عىل أنها عوائد لربامج تعليم الكبار ،فقد أكدن أن تكوينهن مبراكز تعليم الكبار زاد
من اهتاممهن برتبية أبنائهن ومتابعة دراستهم ،كام زاد من حرصهن عىل تنمية العادات الصحية
السليمة كالكشف الطبي الدوري ،وعىل التعرف أكرث عىل حقوقهن وواجباتهن ،وأيضا عىل معرفة
مفهوم التعاونية وأهميتها وكيفية إنشائها.
وميكن تفسري هذه النتائج عىل النحو التايل:
§تعد استفادة األمهات من "منحة تيسري" التي تخصصها وزارة الرتبية الوطنية باململكة
املغربية لفائدة أمهات التالميذ الذين يتابعون دراستهم باملدرسة العمومية باملناطق
القروية والهشة دافعا قويا إىل انخراط األمهات مبراكز تعليم الكبار ألجل متابعة دراسة
أبنائهن بشكل أكرب.
§تتميز الجامعات الرتابية التي أجري فيها البحث امليداين بوجود مراكز صحية نشيطة ،وهو
ما شجع املنخرطات يف مراكز تعليم الكبار عىل الكشف الطبي الدوري بفضل التوعية التي
يتلقينها بهذه املراكز.
§متتاز املناهج التي يتلقاها املستفيدون من برامج تعليم الكبار ومحو األمية بوفرة املواضيع
املتعلقة بالحقوق والواجبات الفردية والجامعية ما يفرس إجامع النساء عىل معرفة حقوق
وواجبات كُ ّن عىل جهل بها.
§متتاز املنطقة التي أجري فيها البحث بوفرة املنتجات املحلية املعدة للتسويق الفردي ،فقد
تشجع هؤالء بفضل التكوين الذي تلقينه بهذه املراكز إلنشاء تعاونيات لتسويق منتجاتهن
محليا ووطنيا.
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الجدول ( )6عوائد برامج تعليم الكبار بالنسبة إىل الذكور
التسلسل

املؤرشات

نسب التحقق لدى
الرجال
%
التكرار
100
62
100
62
96.77
60
95.16
59

1
2
3
4

اكتساب مهارات جديدة مكنته من تطوير ذاته
إدراك أهمية توظيف طاقته للتنمية االقتصادية الذاتية
اتخاذ املواقف بالنسبة إىل القضايا السياسية
زيادة الوعي بدوره (مسؤولياته) داخل األرسة

5

اكتساب املهارات األساسية لالندماج يف الحياة االقتصادية

6
7
8

معرفة مفهوم التعاونية وأهميتها وكيفية إنشائها
الوعي باألخطار املهنية
التعرف عىل حقوق أفراد األرسة وواجباتهم
التعرف عىل طرق جديدة للزيادة يف اإلنتاج (تحسني املردودية
45
الفالحية ،تنمية قطاع تربية املاشية )...
45
االهتامم أكرث برتبية األبناء ومتابعة دراستهم.

9
10

56

90.32

53
47
46

85.48
75.80
74.19
72.58
72.58

يُظهر الجدول ( )6أن املستجوبني الذكور يقدمون العوائد االقتصادية عىل االجتامعية ،عكس
النساء ،كام يظهر إجامع العينة املستجوبة من الذكور عىل أن انخراطهم يف التكوين مبراكز تعليم
الكبار مكنهم من اكتساب مهارات جديدة مكنتهم من تطوير ذواتهم ،ومن إدراكهم ألهمية
توظيف طاقاتهم للتنمية االقتصادية الذاتية .وأيضا يظهر الجدول السابق بروز مؤرش غاب عن
اإلناث وهو اتخاذ املواقف بالنسبة إىل القضايا السياسية ،وهو أمر طبيعي ،فالذكور يف املناطق
القروية والهشة أكرث اهتامما باملجال السيايس من اإلناث ،ويزيد اهتاممهم بالسياسة بفضل
انفتاحهم عىل مواضيع التنمية املحلية يف عالقتها باملؤسسات املنتخبة محليا ووطنيا.

 -يونيو/جوان 2021

127

االستنتاجات والتوصيات:

§استنتاجات خاصة وعامة:

يف ضوء نتائج الدراسة ،ميكن الوقوف عىل االستنتاجات التالية:

1.عدم اقتصار عوائد برامج تعليم الكبار عىل تعلم القراءة والكتابة والحساب ،فهي تتعدى
ذلك إىل العوائد االجتامعية واالقتصادية يف املستويني الفردي والجامعي.
2.متثل العوائد االجتامعية واالقتصادية لربامج تعليم الكبار أهم دوافع الكبار لاللتحاق مبراكز
تعليم الكبار.
3.هناك اتفاق يف عوائد برامج محو األمية من منظور الدارسني اإلناث والذكور ،باستثناء بعض
املؤرشات كتقديم النساء االهتامم برتبية األبناء ومتابعة دراستهم ،وذلك راجع إىل أسباب
موضوعية كغياب األب عن البيت طيلة النهار ،إما لعمله يف الحقل أو ُمياوِما ،وكذلك تقديم
الرجال التخاذ املواقف بالنسبة للقضايا السياسية.
4.يساهم تعليم الكبار يف بناء عالقات داخل األرسة سوية قامئة عىل تقاسم املسؤوليات.
5.لتعليم الكبار دور يف الوعي بالحقوق والواجبات والقضاء عىل كل أشكال التمييز خاصة ضد
املرأة.
6.بفضل تعليم الكبار يصبح الفرد أكرث إنتاجية ،ويدرك املستفيد أهمية التوازن بني احتياجاته
الشخصية واحتياجات املحيط من أرسة ومجتمع.
7.توجد عالقة طردية بني تعليم الكبار والتنمية االجتامعية واالقتصادية ،إذ أن هذه التنمية
تتطلب توفري اليد العاملة املؤهلة ،وتزويد املجتمع بالكفاءات ،وترسيخ القيم واالتجاهات
نحو تقدير الذات واحرتام اآلخر ،وهي وظيفة التعليم بشكل عام.
8.يساهم تعليم الكبار يف التقليص من البطالة والفقر ،وتوفري دخل مناسب للمستفيدين.
9.يساهم تعليم الكبار يف تحقيق الذات عرب تنمية القدرات املعرفية ،وزيادة الوعي الصحي
والبيئي ،وحس االنتامء إىل الوطن.
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	10.يساهم تعليم الكبار يف تشكيل الوعي الجامعي ويزيد من انخراط املستفيدين منه يف الحياة
الجامعية.
	11.إذا كان الفرد املتعلم يساهم يف زيادة اإلنتاج الفردي والجامعي ،فاألمي يعترب عبئا عىل املجتمع.
	12.يعترب اإلنفاق عىل تعليم الكبار استثامرا حقيقيا يساهم يف تحقيق النمو االقتصادي والرقي
االجتامعي.

§ختم وتوصيــات
تعد األمية معضلة اجتامعية كربى تعيق تحقيق العدالة االجتامعية بني أفراد املجتمع،
وباملقابل يعد التعليم بشكل عام وتعليم الكبار عىل وجه الخصوص من أهم آليات إرساء أسس
االستقرار االجتامعي واالقتصادي ،فقد أثبت الدراسة الحالية أن لهذا النوع من التعليم عوائد
سوسيو-اقتصادية عىل املستويني الفردي والجامعي.
ويف ضوء النتائج واستنتاجات هذه الدراسة ،يويص الباحث بجملة من النقاط رغبة يف تحسني
جودة الربامج املقدمة حاليا ،وبالتايل تحسني مردوديتها االجتامعية واالقتصادية .ونسوق هذه
التوصيات عىل النحو التايل:
1.الدعوة إىل تطوير مناهج تعليم الكبار ،حتى تبنى هذه املناهج وفق املنظور الوظيفي.
2.بناء هذه املناهج انطالقا من الحاجيات الحقيقية للمستفيدين.
3.أن ترتبط هذه املناهج باحتياجات واضحة ،تفرضها طبيعة التحوالت االجتامعية واالقتصادية
إلكساب املستفيدين معارف ومواقف ومهارات متكنهم من مواجهة مشكالتهم االجتامعية
واالقتصادية ومن تحقيق أهداف التنمية.
4.دعوة الباحثني يف كلية علوم الرتبية إىل القيام بدراسات علمية أكادميية حول عوائد برامج
تعليم الكبار ،وخاصة املوجهة إىل النساء.
5.دعوة الباحثني يف كلية الرتبية إىل القيام بأبحاث علمية أكادميية يف مجال تعليم الكبار خاصة
يف ما يتعلق بجودة هذه الربامج وسبل تطويرها.
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6.تبني خطة اسرتاتيجية فعالة لتكوين مكوين برامج تعليم الكبار داخل مراكز التكوين والرفع
من كفاءة املكونني الحاليني عرب برنامج تكويني متكامل.
7.توفري املكونني بأعداد مناسبة وبكفاءات مالمئة.
8.إعداد مناهج خاصة بالنساء وأخرى خاصة بالرجال.
9.إعداد مناهج خاصة بالنساء القرويات.
	10.تكييف مناهج تعليم الكبار مع البيئة االقتصادية والثقافية املحلية.
	11.إنشاء مراكز لتتبع املتحررين من األمية اقتصاديا واجتامعيا ،لتشجيع االنخراط يف املراكز
واستكامل التكوين بها.
	12.االنفتاح عىل مؤسسات اقتصادية محلية لتدريب املستفيدين من برامج تعليم الكبار يف
مجاالت تخصصية متنوعة.
	13.ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة يف مناهج تكوين الكبار ،من خالل االنتقال من أسلوب
يعتمد عىل التعليم والتدريب إىل مبدأ التعلم ،ومن التعليم القائم عىل نقل املعارف إىل
التعلم من أجل النمو الشخيص.
14.ترسيخ مبدأ التعلم للعمل وهو الذي يكون خاصة بالصقل وتأهيل املهارات للعمل ،وتحسني
فكر العمل الجامعي.
	15.باإلضافة إىل الربامج املعرفية ،ال ب ّد من الرتكيز عىل برامج مهنية عامة ،وبرامج مهنية خاصة،
وبرامج تتصل باملهارات الحياتية.
	16.التعبئة املجتمعية للنهوض بتعليم الكبار.
	17.وضع خطة واقعية جديدة لتعليم الكبار ينخرط يف صياغتها وتنفيذها مختلف القطاعات
الحكومية ذات الصلة والقطاعني العام والخاص واملؤسسات االقتصادية مع تحديد األدوار
واملسؤوليات.
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مستوى مقروئية كتاب األحياء للصف احلادي عشر يف سلطنة
عمان وعالقته بالتحصيل الدراسي للطلبة
إعــــداد

ّ
عبدالله بن سيف التوبي
د.
عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
أستاذ مشارك :مناهج وطرق تدريس العلوم
جامعة الشرقية ،سلطنة عمان

محمد الشقران
مدرس أحياء ،وزارة التربية والتعليم
سلطنة عمان

الملخص:

هدفت الدراسة إىل قياس مستوى مقروئية كتاب األحياء للصف الحادي عرش يف سلطنة عامن
وعالقته بالتحصيل الدرايس للطلبة ،ولتحقيق أهداف الدراسة ،استخدم الباحثان املنهج الوصفي
التحلييل يف دراستهام ،كام أعدا اختبار التتمة (كلوز) لثامنية نصوص من كتاب األحياء لقياس
مستوى مقروئيتها ،طبقت عىل عينة اختريت عشوائيا مكونة من ( )94طالبا وطالبة من طلبة
الصف الحادي عرش من مدرستني من املدارس الحكومية التابعة ملديرية الرتبية مبحافظة مسقط،
منهم ( )46طالبا و( )48طالبة .وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية :أن مستوى مقروئية كتاب
األحياء للصف الحادي عرش مناسبه للطلبة يف هذه املرحلة التعليمية ،حيث بلغت نسبة الطلبة
يف املستوى فوق اإلحباطي ( )74.2%وهو مجموع نسب الطلبة يف املستويني املستقل والتعليمي.
وأظهرت أيضا أن مستوى مقروئية الطالبات للنصوص أعىل من مستوى املقروئية لدى الطالب،
حيث تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجات الطلبة الكلية عىل اختبار التتمة ولصالح
الطالبات .ومن جانب أخر وجد أن هنالك عالقة ارتباطية قوية بني متوسط مقروئية جميع
النصوص لجميع الطلبة ومتوسط التحصيل الدرايس لجميع الطلبة .كام بينت أن مستوى تحصيل
الطالبات الدرايس أعىل من مستوى تحصيل الطالب .وعىل ضوء النتائج أوىص الباحثان باالهتامم
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بقياس مقروئية كتب املواد الدراسية املختلفة ،والتحقق من مناسبتها ملستوى الفئة أو املرحلة
التي أعدت لها ،وذلك من خالل تجربتها وقياس مقروئية نصوصها قبل تعميمها.
كلامت مفتاحية :املقروئية ،التحصيل الدرايس ،اختبار التتمة ،كتاب األحياء
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The present study aimed to assessing the level of the readability of the 11th
grade biology book in the Sultanate of Oman and its relation to the academic
achievement as well as its relation to the gender of the students. To achieve
the objectives of the study, the researchers used the descriptive approach in
his study. The Claus test was prepared for eight texts from the biology book to
measure the level of its readability, distributed on a randomly selected sample of
(94) students from the 11th grade of two public schools affiliated to the Directorate of Education in Muscat Governorate, of which(46) male, and (48) female.
The study found the following results: The level of the readability of the biology book for the 11th grade is suitable for students in this educational stage. The
percentage of students in the above level is 74.2%, which is the total average of
students in the independent and educational levels. It also showed that the level
of female students ‘readability of texts is higher than that of male students,
where there were statistically significant differences in the students’ grades on
the clause test and for the benefit of the students. On the other hand, there was
a strong correlation between the average readability of all texts for all students
and the average achievement of all students. Finally, the results showed that
the level of female students’ achievement is higher than that of males. In light
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of the results, the researchers recommended a number of recommendations,
including: To take care to measure the readability of the books of different
subjects, and verify their relevance to the level of the class or stage prepared
for them, and verify their suitability to the level of the class or stage prepared
for them, through the procedure of testing and assessing the readability of its
texts before circulation.
Key words: readability, academic achievement, Claus test, Biology Book

2021 جوان/ يونيو-

136

مقدمة:

تعترب اللغة أداة التفاهم وتبادل اآلراء والخربات بني أفراد املجتمع ،ومن خاللها يتواصل الفرد
مع املجتمع الذي يعيش فيه متأثرا ومؤثرا فيه ،واللغة كذلك وسيلة لحفظ الرتاث اإلنساين ونقله
من جيل آلخر ،ومن خاللها يقاس مدى التقدم الثقايف للمجتمع ،وبالرغم من التطور الهائل يف
مجاالت التواصل اإلنساين وتقنياتها املختلفة فالزالت الكلمة املكتوبة متثل الجانب األكرب من
جوانب املعرفة اإلنسانية ،وهذه املعارف املكتوبة تبقى ال قيمة لها ما مل تقرأ.
وتعد القراءة من أهم طرق التعلم يف جميع املقررات واملواد الدراسية ،كام أنها الوسيلة
األمثل للطالب الستيعاب املادة التعليمية يف الكتاب املدريس ،وليك يكون التواصل فاعال ومشوقا
بني القارئ واملادة املقروءة ال بد أن تكون هذه املادة مناسبة للفئة العمرية التي أعدت من أجلها
ومالمئة لقدرات القارئ العقلية وميوله ورغباته.
فبالرغم مام تزخر به وسائل اإلعالم املختلفة ووسائل التواصل املتنوعة من أنواع املعرفة
واملعلومات الوافرة يف مختلف املجاالت ،تبقى للكتاب خصوصيته بني هذه الوسائل والوسائط
املتباينة ،وال تزال مكانته محفوظة بينها.
ويعد محتوى الكتاب املدريس العنرص األبرز يف املنهج باعتباره ميثل الجزء التطبيقي للمنهج
التعليمي بكل عنارصه من أهداف ومحتوى وأنشطة وأساليب تقويم ،واملرجع األسايس وأحد املصادر
الرئيسية يلجأ إليه الطالب يف تعلمه ،باعتباره الحاوي للامدة التعليمية املكونة من مجموعة األفكار
واملفاهيم واملعلومات والحقائق التي دمجت معا لتقدم معلومات ومفاهيم مرتابطة بغية تنمية
القدرات العقلية والبنية الذهنية لدى املتعلمني ورفع كفاءتهام( .بني خلف.)2011 ،
ويصف بوقحوص وإسامعيل ( ،2001ص )110الكتاب املدريس بأنه "أهم املصادر املتداولة
واملؤثرة يف املوقف التعليمي ،وخاصة يف املناهج الدراسية العربية التي ورثت أهمية الكتاب
املدريس من فلسفتنا الرتبوية وتراثنا القديم".
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ومن املعلوم أن اللغة املكتوبة تتألف من الرموز التي تتشكل منها الفاظ ذات معاين ،ومن
ذلك فان املقروء يتكون من معنى ،ورمز ،ولفظ الرمز ،وهذا اللفظ يعرب عن املعنى ومام سبق
فالقراءة هي تحويل الرموز املكتوبة إىل الفاظ مفهومة من قبل القارئ أي إن فهم املقروء يعد
رشطا من رشوط تحقق مفهوم القراءة وهذا ما تؤكد عليه املقروئية( .الهاشمي وعطية.)2009 ،
فاملقروئية أو االنقرائية ( )Readabiltyتعنى بالنص املقروء ،فتتناول كل العوامل املوضوعية
(النصية)  Textualالتي تجعل النص لدى القارئ -مهام كان موضوعه -مقروءا ومفهوما .ومن
هنا فاملقروئية -لغويا -تسعى لجعل النص سهال ومرنا ال صعوبة فيه عىل أي قارئ" .ويف كل حال
فاملقروئية نشاط تحلييل يعنى بالنص املكتوب املتصل  Written Continuous Textوخصوصا
إذا اتسم بالصعوبة شكال وتركيبا وفهام ،يف محاولة لتيسريه مبعالجته هو ذاته أو ما يعرف يف بعض
البحوث بالتبسيط  ،Simplificationعن طريق :الكلامت وتجردها ،وطول الجمل ،واالكتظاظ
الرتكيبي والتعاضد املعنوي"( .عرص.)2007 ،
ويتفق الباحثون يف تعريف املقروئية عىل أنها :مناسبة املادة املقروءة بالنسبة للقارئ من
حيث مدى سهولة أو صعوبة النص ،ومدى قابليته للقراءة بالنسبة للفئة العمرية للطلبة التي
أعدت لهم ،األمر الذي يجعلهم أكرث انسجاما واندماجا مع النص وأكرث اهتامما به ،مام يؤدي إىل
نجاح عملية التواصل والتفاعل بني القارئ والنص املقروء( .العواملة.)2010 ،
ونظرا ألهمية كتب العلوم ومدى قدرة الطالب عىل قراءتها وفهمها ،وتأثري ذلك عىل تحصيلهم
الدرايس ،فقد أجري عدد من الدراسات العربية وغري العربية للكشف عن مستوى مقروئيتها،
وعالقتها ببعض املتغريات مثل التحصيل الدرايس والنوع االجتامعي وغريها.
ففي دراسة أمبوسعيدي والعرميي ( )2004التي هدفت إىل قياس مقروئية كتاب األحياء
املقرر عىل طلبة الصف األول الثانوي بسلطنة عامن ،وتقيص عالقة املقروئية بالنوع االجتامعي
والتحصيل الدرايس يف مادة األحياء واللغة العربية ،والتي طبقت الدراسة عىل عينة من طالب
األول الثانوي بلغت ( )209طلبة من النوع االجتامعي ،منهم ( )107طالبة و ( )102طالب تم
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اختيارهم بطريقة قصدية وعشوائية عنقودية من ثالثة مدارس ثانوية من والية السيب مبسقط.
واستخدم الباحثان األسلوب الوصفي .ولتحقيق ذلك صمم الباحثان اختبارا للمقروئية وتم التحقق
من صدقه وثباته ،وأظهرت النتائج أن  56%من عينة الدراسة كان مستوى مقروئيتهم من النوع
"املستقل" ،و 32%منهم يف املستوى "التعليمي" و 12%كانوا يف املستوى اإلحباطي .وبينت النتائج
وجود فروق دالة إحصائيا بني النوع االجتامعي يف املستوى املستقل لصالح اإلناث ،ويف املستوى
اإلحباطي لصالح الذكور .بينام مل تكن فروق ذات دالله إحصائية بني النوع االجتامعي يف املستوى
التعليمي .كام وجد الباحثان أن هنالك عالقة ارتباطية ضعيفة بني أداء الطلبة يف اختبار املقروئية
وتحصيلهم يف ماديت األحياء واللغة العربية.
ونجد دراسة أبو صليط ( ،)2007والتي هدفت إىل قياس مستوى مقروئية كتاب األحياء
للصف األول الثانوي وكتاب العلوم للصف التاسع األسايس وعالقتها بالتحصيل والنوع االجتامعي.
استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي ،ولتحقيق أهداف الدراسة أعد اختبار التتمة
(كلوز) لقياس مستوى مقروئية الكتابني ،واختار الباحث بالطريقة العشوائية اثني عرش نصا علميا
من كتاب األحياء ومثانية نصوص من كتاب العلوم ،كام اختار عينة عشوائية بسيطة من الطلبة
عددهم ( )299طالب وطالبة .وأظهرت نتائج الدراسة - :تدين مستوى مقروئية كتاب األحياء
للصف األول الثانوي (العارش) أي كانت يف املستوى اإلحباطي ،بينام كان مستوى مقروئية كتاب
العلوم للصف التاسع يف مقبوال (يف املستوى التعليمي) ،وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى
مقروئية كتاب األحياء تعزى للنوع (النوع االجتامعي) ولصالح الطالبات .وكذلك عدم وجود
فروق يف مستوى املقروئية لكتاب العلوم تعزى للنوع (النوع االجتامعي) ،بينام دلت النتائج أن
هنالك فروقا دالة إحصائيا يف مستوى مقروئية الكتابني تعزى للمنطقة ولصالح الحرض(املدينة).
كام أجرت األسدي ( )2012دراسة هدفت إىل التعرف إىل مستوى مقروئية كتاب مبادئ
األحياء للصف األول املتوسط والفروق بني النوع االجتامعي يف مستوى املقروئية .ولتحقيق ذلك
استخدمت الباحثة املنهج الوصفي يف دراستها ،وأعدت لهذا الغرض خمسة اختبارات ملستوى
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املقروئية بطريقة التتمة (كلوز) واختارت عينة عشوائية من نصوص كتاب مبادئ األحياء للصف
األول املتوسط عددها خمسة نصوص علمية ،كام اختارت عينة من الطلبة بالطريقة العشوائية
العنقودية من أربعة مدارس عددها ( )220طالب وطالبة .وأشارت نتائج الدراسة إىل أن مستوى
مقروئية الكتاب مناسبة للطلبة إذ يستطيعون قراءته وفهمه .وقد توصلت إىل وجود فروق ذات
داللة إحصائية بني مستوى مقروئية كتاب مبادئ األحياء للصف األول املتوسط تعزى للنوع
االجتامعي ولصالح الطالبات.
أما الربدي ( )2012الذي أجرى دراسته يف املدارس الحكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم
يف محافظة الطائف يف اململكة العربية السعودية فقد هدفت دراسته إىل قياس مستوى مقروئية
كتاب العلوم للصف الثاين املتوسط وعالقته ببعض املتغريات ،وقد استخدم فيها املنهج الوصفي،
واستخدم اختبار التتمة لقياس مستوى املقروئية لكتاب العلوم للصف الثاين املتوسط .وكان
أجرى الدراسة عىل عينة من الطالب عددهم ( )655طالب من الصف الثاين املتوسط يف املدارس
الحكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم للعام الدرايس 1433/1432هـ يف محافظة الطائف ،وتم
اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة من عرشة مدارس تابعة للوزارة .كذلك تم اختيار عينة من
النصوص العلمية عددها ( )20بطريقة عشوائية .وقد توصل الباحث إىل أن املقروئية الكلية
لجميع النصوص العلمية تقع يف املستوى اإلحباطي .ولقد توصل الباحث إىل أن العالقة االرتباطية
بني اختبار املقروئية وكتاب العلوم كانت ضعيفة ،وكذلك الحال بالنسبة لكتاب اللغة العربية.
وأجرت عبد الرحمن )2014( ،دراسة بعنوان مقروئية كتاب علم األحياء للصف األول املتوسط
وعالقتها بتحصيل الطلبة ودافعيتهم نحو املادة .وقد هدفت الدراسة إىل تعرف مستوى مقروئية
كتاب مبادئ علم األحياء ،ومستوى التحصيل ،ومستوى الدافعية نحو املادة ،وقد طبقت الباحثة
األدوات يف أوقات مختلفة عىل عينة من الطلبة عددها ( )300من النوع االجتامعي اختارتها
الباحثة بالطريقة العشوائية الطبقية .وأظهرت النتائج أن معظم أداء طلبة الصف األول املتوسط
يف اختبار املقروئية يف املستوى اإلحباطي ،وأن أداء طلبة الصف األول املتوسط يف االختبار

140

 -يونيو/جوان 2021

التحصييل كان منخفضا .وأيضا بدا أن العينة متتلك دافعية متوسطة نحو مادة علم األحياء .وأيضا
مل يظهر فرق ذو داللة إحصائية يف مستوى مقروئية كتاب مبادئ علم األحياء تبعا الختالف النوع
االجتامعي .ومل تجد الباحثة فرقا ذا داللة إحصائية ألفراد العينة يف االختبار التحصييل .وأظهرت
النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائية يف الدافعية عند طلبة الصف األول املتوسط لصالح اإلناث.
ويف دراسة بني خلف ( ،)2015والتي أرادت الكشف عن درجة مالءمة محتوى كتاب علوم
الصف الرابع األسايس ملستوى الطلبة يف األردن ،استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل،
ولتحقيق ذلك استخدم أربع أدوات تم تطُبيقها عىل ( )11عضوا من أعضاء هيئة تدريس مختصني
من كلية العلوم .وكشفت النتائج أن مستوى املقروئية كان منخفضا جدا ،كام أن محتوى كتاب
العلوم يناسب فقط حوايل ( )20%من الطلبة .وأظهرت النتائج أيضا أن إرشاكية الكتاب من خالل
عرض املادة العلمية غري مالمئة للطلبة ،أما من خالل الرسومات والصور واألشكال فكانت جيدة،
كام أظهرت النتائج أن درجة تشبع املحتوى باملفاهيم العلمية مرتفع ٌة جدا وتقرتب من نسبة
( )400%وهو ما يُص ّعب عىل الطلبة الفهم واالستيعاب ،وبناء عىل ما تقدم من نتائج فإنها تشري
يف ُمجملها عدم مالءمة محتوى كتاب العلوم للمرحلة النامئية لطلبة الصف الرابع.
وهدفت دراسة جيايس ( )Gyasi, 2013إىل تحديد مستوى مقروئية كتب العلوم للمدارس
الثانوية العليا يف غانا .وقد تم استخدام تصميم البحث االستقصايئ للدراسة .وباستخدام تقنية
أخذ العينات العشوائية الطبقية تم اختيار عينة من ( )300طالب من طالب الصف األول والثاين
والثالث من خمس مدارس ثانوية يف كيب كوست ميرتوبوليس بغانا .وتم استخدام طرق غانينغ،
فوج وكلوز لقياس املقروئية ومستوى صعوبة كتب الفيزياء والكيمياء وعلم األحياء والعلوم
املتكاملة للمدارس الثانوية العليا ،التي كتبتها رابطة غانا ملعلمي العلوم .كشفت نتائج الدراسة
أنه يف املتوسط ،من الصعب قراءة الكتب أي إن مقروئيتها يف املستوى اإلحباطي.
أما دراسة شاينريي ( )Chinyere, 2014فقد سعت إىل تقييم قابلية قراءة كتاب العلوم
األساسية املستخدمة يف مدرسة إبوين االبتدائية .وكانت هذه الدراسة دراسة تقييمية ،وشملت
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العينة اثني عرش كتابا أساسيا للعلوم ،ومثاين عرشة مدرسة ثانوية ،اختري منها عشوائيا ()54
مدرسا .واستخدم البحث أداة اختبار قراءة الكتب املدرسية للعلوم األساسية ،وهو أسلوب وثيق
لتحديد قابلية قراءة الكتب العلمية األساسية .وقد تم التصديق عليه من قبل ثالثة خرباء يف
القياس والتقييم الرتبوي من جامعة والية إبوين ،أباكالييك .وخلصت الدراسة أخريا إىل أن تسعة
كتب مدرسية من أصل اثني عرش ( )12قابلة للقراءة ،وهناك تباين طفيف يف قابل ّيتها للقراءة
عرب مستويات الصف.
وذهبت دراسة فاتوبا (( Fatoba, 2015إىل قياس مقروئية كتاب األحياء واألداء األكادميي
لطلبة املدارس الثانوية العليا يف والية إيكيتي يف نيجرييا ،وقد صممت الدراسة ملعرفة كيف
ميكن ملقروئية الكتب املدرسية أن تحسن األداء األكادميي للطلبة يف املدارس الثانوية العليا ،تم
استخدام املنهج الوصفي يف تصميم الدراسة ،وقد اختار الباحث عينة الطلبة من خمسة مدارس
ثانوية من املراكز الحرضية والريفية بطريقة االختيار العشوايئ الطبقي وبلغ عدد العينة ()215
من الطلبة ،ولتنفيذ الدراسة استخدم الباحث كأدوات اختبار التتمة (كلوز) واختبار األحياء
التحصييل .وأظهرت النتائج أن مقروئية الكتب الدراسية يف علم األحياء لها تأثري كبري يف أداء
الطالب األكادميي .بينام املوقع (الحرضي أو الريفي) ليس له تأثري كبري يف قراءة الكتب الدراسية
األحياء .ومل يتم العثور عىل فرق ذي داللة معنوية بني األداء األكادميي للطالب ذكورا وإناثا الذين
استخدموا الكتب املدرسية املختارة .إال أن النتيجة كشفت عن اختالف كبري يف أداء الطالب الذين
استخدموا كتابني مختلفني يف علم األحياء.
كذلك أجرى الباحث أيوديل ( )Ayodele,. 2013دراسة بعنوان دراسة مقارنة ملقروئية الكتب
املدرسية ومستويات فهم الطالب لعلم األحياء يف الفصول الدراسية العليا الثانوية يف والية إيكيتي
يف نيجرييا .وتكون مجتمع الدراسة من طالب الثانوية العليا يف والية إيكيتي .وتم اختيار عينة
عشوائية مكونة من  108طالب (منهم  36من املستوى األول وكذلك  36من املستوى الثاين
ومثلهم من املستوى الثالث) تم اختيارهم عشوائيا من ستة مدارس بالطريقة العشوائية الطبقية.
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تم اختيار أداتني للدراسة هام معادلة فلستش واختبار كلوز .وأظهرت النتائج أن جميع الكتب
لجميع املراحل يف العينة صعبة وفوق مستوى فهم الطالب لها.
وكانت الدراسة التي أجراها كل من أودو ،جيوس ،سامبا وايورتيم (Udu. (Gyuse. Samba
 & Iortim, 2016تهدف إىل دراسة مستوى مقروئية كتب العلوم النيجريية باعتبار أنها عامل يف
تحصيل الطلبة يف ثالثة مواضيع علمية هي األحياء ،الكيمياء والفيزياء .وكان املشاركون ()428
طالب من املرحلة الثانوية الثانية ( )SS2تم اختيارهم بطريقة قصدية من ثالثة أنواع من املدارس
(اململوكة للحكومة واململوكة للبعثة والخاصة) ضمن نفس املنهاج العلمي يف بلدة ماكوردي
بوالية بينو ،نيجرييا .وقد تم تقدير املقروئية للكتب العلمية الثالثة املختارة باستخدام املقياس
املبسط لغوبلديجوك  )Gobbledygook (SMOGوطريقة كلوز ( )Clozeبينام استخدمت
نتائج  MOCK / SSCEيف أربع مدارس مختارة لقياس التحصيل الدرايس يف هذه املوضوعات.
واستنادا إىل النتائج ،خلص الباحث إىل أن غالبية الطالب الذين شاركوا يف الدراسة كانوا يف
املستوى اإلحباطي ،وهو الوضع الذي ميكن أن يكون له تأثري سلبي عىل تحصيلهم يف العلوم منذ
أن أظهرت نتائج أنوفا أن هناك عالقة إيجابية بني مستوى املقروئية للطلبة وتحصيلهم الدرايس
يف العلوم.
وهنالك العديد من الدراسات األخرى العربية وغري العربية التي تناولت موضوع املقروئية
لكتب العلوم وغريها من املواضيع ،وعالقتها ببعض املتغريات ،ومن هذه الدراسات :دراسة األسدي
( ،)2012ودراسة سيباندا ( ،) Sibanda, 2013ودراسة البدراين ( ،)2014وكذلك دراسة أبوزكار
( )2016والحويطي ( ،)2010واملاليك ( ،)2012والحريب ( ،)2013وغريها ذلك كثري.
بعد مراجعة الدراسات السابقة ،ذات الصلة بالدراسة الحالية ،التي متكن الباحثان من االطالع
عليها والتي تناولت دراسة املقروئية لكتب العلوم واألحياء واملواد الدراسية األخرى ،وتأثري
املقروئية يف التحصيل الدرايس ،وجد الباحثان أن هنالك الكثري من الدراسات السابقة ذات صلة
وثيقة مبوضوع الدراسة الحالية ،وإن اختلفت مع بعضها يف بعض الجوانب.
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فبالنسبة للدراسات السابقة التي تناولت موضوع مقروئية النصوص العلمية توصل الباحثان
إىل اآليت:
انطالقا من الفرتة الزمنية التي أجريت فيها ،حيث كان اقدمها دراسة امبوسعيدي
والعرميي( ،)2004وأحدثها دراسة اودو ،جيوس ،سامبا وايورتيم (& Udu. Gyuse. Samba
 ،)Iortim, 2016وكذلك األماكن والبيئات التي أجريت فيها الدراسات السابقة ،يتبني للباحثني
ما يدل عىل أن موضوع املقروئية والتحصيل الدرايس من املواضيع التي حظيت وال زالت تحظى
باهتامم الكثري من الباحثني مبختلف جنسياتهم ولغاتهم وبيئاتهم ،فهنالك دراسات عربية مثل
دراسة امبوسعيدي والعرميي ( )2004ودراسة الربدي ( ،)2012وأخرى أجنبية مثل دراسة فاتوبا
( ،)Fatoba,2015ودراسة شاينريي ( .)Chinyere, 2014وأما يف ما يخص األهداف التي سعت
الدراسات إىل تحقيقها ،ففي البعض كان الهدف الرئييس هو التحليل وتقويم بعض جوانب
الكتب الدراسية ،ومن ضمنها قياس املقروئية لتلك الكتب ،ومن هذه الدراسات دراسة بني خلف
( ،)2015أما البعض اآلخر من الدراسات فقد كان الهدف الرئيس فيه هو قياس مقروئية الكتب
الدراسية ،وعالقتها ببعض املتغريات ،ومن األمثلة عىل هذه الدراسات :أبو صليط ( ،)2007األسدي
( ،)2012عبد الرحمن ( ،)2014وفاتوبا (.)Fatoba,2015
أما يف ما يختص باملواد الدراسية التي شملتها الدراسات فهي كتب العلوم ومنها كتب األحياء
واملثال عىل ذلك دراسة كل من :امبوسعيدي والعرميي ( ،)2004واألسدي ( ،)2012وعبد الرحمن
( ،)2014وفاتوبا ( )Fatoba,2015وأيضا كتب العلوم األخرى مثل دراسة الربدي ( ،)2012ودراسة
شاينريي ( ،)Chinyere,2014ودراسة بني خلف (.)2015
ومن ناحية املنهج املستخدم يف الدراسات السابقة ،نجد أن معظم الدراسات السابقة
استخدمت املنهج الوصفي مثل دراسة األسدي ( ،)2012ودراسة (عبد الرحمن (،)2014
فاتوبا ( )Fatoba,2015والبعض االخر استخدم املنهج التجريبي ،مثل دراسة زوالزهان
وأبوبكر( ،) Zolazhan & Abu Bakar, 2013بينام هنالك دراسات أخرى استخدمت مناهج
أخرى لدراستها ،واملثال عليها دراسة جيايس (.)Gyasi,2013
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واختلفت الدراسات بعدد أفراد العينة املختارة وطريقة اختيارها ،فمعظم الدراسات تم
اختيار العينة فيها عشوائيا بسيطا ،أو طبقيا أو عنقوديا تبعا لحجم العينة ،ومن هذه الدراسات
دراسة الحريب ( ،)2013وشاينريي ( ،)Chinyere,2014وبني خلف ( .)2015وقليل من الباحثني
من اختار عينة الدراسة بطريقة قصدية ،ومثال ذلك امبوسعيدي والعرميي ( )2004ودراسة
أيوديل (.)Ayodele,. 2013
أما عينة املوضوعات (النصوص) فهنالك اختالف بعدد النصوص املختارة ونسبها ،وذلك حسب
ما يرى الباحث ويعتقد بأنه مناسب لدراسته ،فكان عدد النصوص املختارة كعينة للدراسات
السابقة تفاوتت ما بني ( )4نصوص إىل  20نصا .أما األدوات املستخدمة يف قياس املقروئية ،فمعظم
الباحثني يف الدراسات السابقة اختار اختبار التتمة (كلوز) لقياس املقروئية ،مثل دراسة كل من:
أبو صليط ( ،)2007وفاتوبا ( ،)Fatoba,2015بينام مل تكتف الكثري من الدراسات باستخدام اختبار
التتمة بل استخدمت طرقا أخرى يف قياس املقروئية ،ومن ذلك دراسة أمبوسعيدي والعرميي
( ،)2004ودراسة جيايس ( ، )Gyasi,2013وكذلك دراسة كل من أودو ،وجيوس ،وسامبا وإيورتيم
(.)Udu. Gyuse. Samba & Iortim, 2016
وتنوعت املراحل الدراسية التي اختارها الباحثون يف الدراسات السابقة لقياس مقروئية الكتب
الدراسية ،فنجد أن منهم من اختار الحلقة األوىل أو الثانية من املرحلة األساسية (االبتدايئ)،
ومنهم من اختار املرحلة اإلعدادية ،والبعض اآلخر اختار املرحلة ما بعد األسايس (الثانوية) ،ومن
األمثلة عىل ذلك دراسة كل من الحويطي ( ،)2010بني خلف ( ،)2015اللتان اختار الباحثان
فيهام عينة من طلبة مرحلة االبتدايئ (األسايس الحلقة األوىل والثانية) ،أما دراسة كل من أومايب
( ،)Omebe,2010ويحيى ( ،)2013والبدراين ( ،)2014وفاتوبا ( ،)Fatoba,2015فقد اختار
باحثوها عينة من طلبة املرحلة الثانوية.
وكانت نتائج الدراسات السابقة مختلفة من حيث مستوى مقروئية الكتب ،فالعديد منها
أكدت وقوع معظم الكتب يف املستوى اإلحباطي مثل دراسة كل من :أبو صليط ( ،)2007والربدي

 -يونيو/جوان 2021

145

( ،)2012وسيباندا ( ،)Sibanda,2013وعبد الرحمن ( ،)2014وكذلك بني خلف ( ،)2015وبعضها
اآلخر توصل إىل نتائج إيجابية بالنسبة ملستوى املقروئية أي إن مقروئية النصوص يف الكتب التي
أجريت الدراسة عليها كانت فوق املستوى اإلحباطي ،ومن ذلك دراسة كل من :االمبوسعيدى
والعرميي (.)2004
والدراسة الحالية اتفقت مع الدراسات السابقة يف استخدامها املنهج الوصفي ،ومن
هذه الدراسات السابقة مثال دراسة عبد الرحمن ( ،)2014والبدراين ( ،)2014ودراسة فاتوبا
(.)Fatoba,2015
وأيضا اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة يف استخدامها اختبار التتمة (كلوز) أداة
لقياس املقروئية ،واملثال عىل ذلك دراستا كل من :أبو صليط ( ،)2007وفاتوبا (،)Fatoba,2015
واتفقت هذه الدراسة أيضا مع العديد من الدراسات باستخدامها طرق التحليل اإلحصايئ
(التكرارات والنسب املئوية ،ومعامل ارتباط بريسون) مثل دراسة (عبد الرحمن ( ،)2014ودراسة
فاتوبا (.)Fatoba,2015
ويف نتائجها ،اتفقت الدراسة الحالية مع الكثري من الدراسات السابقة إذ هي توصلت إىل أن
مستوى كتاب األحياء للصف الحادي عرش يقع يف املستوى فوق اإلحباطي ،ومثل هذه النتائج
تتفق مع كثري من الدراسات السابقة ومنها دراسة االمبوسعيدى والعرميي ( ،)2004ذلك كام
اتفقت مع جملة من الدراسات السابقة من حيث العالقة بني املقروئية والتحصيل الدرايس ،فقد
توصلت الدراسة الحالية إىل أن هنالك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني مستوى مقروئية
الطلبة والتحصيل الدرايس لديهم ،وهذه النتيجة تتفق مع عدد من الدراسات السابقة منها
امبوسعيدي والعرميي ( ،)2004وأبوصليط (.)2007
هذا ،وقد اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة يف املكان والزمان واملرحلة الدراسية،
واختلفت كذلك يف الكتاب ،إذ اختار الباحثان كتاب األحياء للصف الحادي عرش ،والذي مل تتم
دراسة مقروئيته من قبل ،حسب علم الباحث ،وقد اختلفت نتائج الدراسة الحالية عن نتائج
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كثري من الدراسات التي تناولت موضوع املقروئية ،إذ توصلت الدراسة الحالية إىل أن مستوى
كتاب األحياء للصف الحادي عرش يقع يف املستوى فوق اإلحباطي ،وهذا يختلف عن النتائج التي
توصل اليها كل من أبو صليط ( ،)2007والربدي ( ،)2012وعبد الرحمن ( ،)2014وكذلك بني
خلف ( .)2015وأيضا اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث كونها طبقت عىل
عينة من طلبة واليتي بورش ومطرح من محافظة مسقط ،اللتني مل يتم تطبيق مثل هذه الدراسة
عليهام من قبل ،حسب علم الباحث.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

للكتاب املدريس أهمية بالغة لدى املسؤولني يف الرتبية واملربني ،ملا له من دور كبري يف عمليتي
التعليم والتعلم فهو املالذ األول للطالب إذ يجد فيه املعلومة التي يبحث عنها ،وكذلك املعلم فهو
يجد فيه هداه يف تحضري دروسه .ومن املعلوم مدى اهتامم سلطنة عامن بعملية تطوير املناهج
وإعداد الكتب املدرسية ومراجعتها ومن ضمنها كتب العلوم ومنها كتاب األحياء للصف الحادي
عرش ،ومن ابرز مظاهر هذا االهتامم توفري الكفاءات واالموال واملراجع إلخراج الكتاب بصورة
مناسبة لحاجات الطلبة واملجتمع ،كام تعقد وزارة الرتبية الدورات واملشاغل للتعرف عىل وجهات
نظر املنفذين للمنهج يف ميدان التدريس من معلمني ومرشفني( .امبوسعيدي ،والعرميي.)2004 ،
وبناء عىل خربة الباحثني يف مجال تدريس األحياء والعلوم وطرق تدريسها مدة طويلة ،ونظرا
إىل قلة الدراسات التي تناولت املقروئية يف كتب العلوم للمناهج الحالية يف السلطنة ،وبعد
االطالع عىل الدراسات السابقة التي تناولت هذا املوضوع ،تبني للباحث أن معظم الدراسات
التي تناولت موضوع املقروئية قد توصلت إىل أن مستوى مقروئية الكتب التي تقدم للطلبة
كانت متدنية ومعظمها يف املستوى اإلحباطي ،وأن لها أثرا كبريا يف تحصيل الطلبة ومن هذه
الدراسات دراسة (عبد الرحمن ،)2014 ،ودراسة (بوقحوص وإسامعيل )2001وكذلك دراسة
(قطيط .)2001
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ولوحظ أيضا تدين عدد الطلبة الذين اختاروا مادة األحياء من بني الطلبة الذين اختاروا املسار
العلمي من طلبة الصف الحادي عرش ،ولوحظ أيضا أن أعداد الطالبات الاليت اخرتن مادة األحياء
يف الصف الحادي عرش أكرث بكثري من عدد الطالب .لذا ميكن تحديد مشكلة الدراسة يف اإلجابة
عن السؤال الرئييس يف الدراسة:
"ما مستوى مقروئية نصوص كتاب األحياء املقرر لطالب الصف الحادي عرش يف سلطنة عامن
وعالقته بالتحصيل الدرايس للطلبة"؟
وبناء عىل ما سبق فان الدراسة الحالية تسعى إىل اإلجابة عن السؤال الرئييس التايل واألسئلة
التي تتفرع منه:
ما مستوى مقروئية نصوص كتاب األحياء املقرر لطالب الصف الحادي عرش يف سلطنة عامن يف ضوء
أداء عينة الدراسة؟
ويتفرع من هذا السؤال السؤاالن الفرعيان اآلتيان:
 1.هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة مقروئية النصوص العلمية يف كتاب األحياء
املقرر لطلبة الصف الحادي عرش تعزى الختالف النوع االجتامعي؟
 2.هل توجد عالقة ارتباطية بني أداء الطلبة يف اختبار املقروئية وتحصيلهم يف مادة األحياء
للصف الحادي عرش؟
أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة الحالية إىل تحقيق ما ييل:
1.التعرف إىل مستوى مقروئية النصوص العلمية يف كتاب األحياء للصف الحادي عرش.
2.الكشف عن مستوى مقروئية النصوص العلمية لكتاب األحياء للصف الحادي عرش تبعا
الختالف النوع االجتامعي.
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3.تحديد درجة ارتباط أداء الطلبة يف اختبار املقروئية وتحصيلهم يف مادة األحياء للصف
الحادي عرش.
أهمية الدراسة:

تعود أهمية الدراسة من ناحية نظرية إىل إبراز أهمية اللغة والقراءة من حيث هي وسيلة
اتصال مهمة يف أي مادة دراسية كانت ،ليك يتمكن الطالب من املادة بشكل قوي .وقد تسهم
هذه الدراسة يف بيان مدى مناسبة مقروئية النصوص العلمية ملادة األحياء ملستوى الطلبة يف
الصف الحادي عرش ،ومدى تأثريها عىل التحصيل الدرايس.
ومن ناحية عملية قد تفتح هذه الدراسة املجال إلجراء املزيد من الدراسات حول دراسة
املقروئية للكتب الدراسية ،وتناول مجاالت مختلفة يف الكتاب ،ثم إنها قد تقدم طرقا تساعد
معلمي العلوم يف معرفة مدى أهمية املقروئية وكيفية قياس مستوى مقروئية الكتب الدراسية
التي يدرسونها .ولعل هذه الدراسة تسهم أيضا يف إظهار مدى أهمية املقروئية ملؤلفي كتب
العلوم ومطوريها ،وأساليب قياسها قبل إقرار تلك الكتب املدرسية وتقدميها إىل الطلبة لدراستها،
وباملثل قد تظهر لهم مدى مالءمة نصوص هذا الكتاب ملستويات الطلبة املختلفة يف تحصيلهم
وميولهم وقدراتهم واتجاهاتهم واستعداداتهم للتعلم.
محددات الدراسة:

§اقترصت هذه الدراسة عىل عينة من طلبة الصف الحادي عرش ذكورا وإناثا.
§طبقت الدراسة عىل مجموعة من طلبة الصف الحادي عرش من مدارس محافظة مسقط
(واليتي بورش ومطرح) خالل الفصل الدرايس الثاين من العام الدرايس .2018/2017
§اقترصت هذه الدراسة عىل نصوص علمية من الفصل الدرايس الثاين من كتاب األحياء
للصف الحادي عرش يف الطبعة الثانية  .2015وقد تحددت نتائج هذه الدراسة باملقاييس
واألدوات التي استخدمت ،وخصائصها السيكومرتية.
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مصطلحات الدراسة:

§املقروئية:
ذكر عرص ( ،2007ص :)268أن "املقروئية تعني مدى سهولة النص املكتوب عىل القارئ من
حيث :سهولة فهم القارئ للنص وقابليته للتعلم من عدة زوايا مثل :التنظيم والتعزيز والدافعية".
وجاء عند الهاشمي وعطية ( ،2009ص )322أن "املقروئية هي املحصلة النهائية للتفاعل بني
القارئ وقدراته عىل القراءة واهتامماته باملقروء وبني املادة املكتوبة من حيث وضوح مفرداتها
وسهولة جملها وتراكيبها وأفكارها عند القارئ ،وطريقة تنسيقها وإخراجها".
ومصطلح املقروئية ( )Readabilityقد يدل عىل وضوح الخط للامدة املقروءة ،ويرس الفهم
أو االستيعاب التي تعود إىل األسلوب الذي كتب به النص .وقد تتدل عىل مستوى قدرة الطلبة
عىل قراءة النص املكتوب وفهمه ،أو تقدير مدى الصعوبة التي يواجها الطلبة يف مستوى معني
من املهارات يف قراءة ذلك النص) .رسحان ،وجربان)2013 ،
من التعريفات السابقة ،يجد الباحثان أن معظم الباحثني يتفقون عىل أن املقروئية تعني
كل ما ميكن أن يقيس مستوى قدرة الطلبة عىل فهم النص واستيعابه أو يعوق القارئ عن فهم
موضوع معني من املادة املكتوبة.
ويعرف الباحثان إجرائيا:
املقروئية :هي املستوى الذي ميثل االستيعاب وفهم طلبة الصف الحادي عرش للنص العلمي
املكتوب يف كتاب األحياء ،وتقاس مبتوسط عدد االسرتجاعات الصحيحة من قبل الطلبة للكلامت
املحذوفة من النص وفق اختبار كلوز .وتقاس يف هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها الطالب
يف اختبار التتمة املعد لقياس املقروئية.

§مستوى املقروئية:
يعرفه العواملة واخرون ( )2010بأنه املستوى الذي ميكن تحديده بناء عىل مدى استيعاب
الطلبة للنصوص العلمية املقروءة ،وذلك من خالل درجاتهم يف اختبار التتمة ،وهنالك ثالث
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مستويات متدرجة للمقروئية بحسب اختبار التتمة هي :املستوى املستقل ،املستوى التعليمي،
املستوى اإلحباطي.
إجرائيا :يعرفه الباحثان بأنه املستوى الذي يتحدد بناء عىل مدى ما يستوعبه طالب وطالبات
الصف الحادي عرش ويفهمونه عند قراءتهم للنصوص العلمية املختارة من كتاب األحياء ،ويقاس
املستوى مبتوسط ما يحصل عليه الطالب من درجات يف اختبار التتمة.

§الكتاب املدريس:
عرفه الهاشمي ،وعطية ( )2009بأنه وسيلة تعليم وتعلم ملحتوى مكتوب يتضمنه املقرر
الدرايس الذي تم إعداده وتنظيمه عىل قواعد وأسس ومعايري محدده بهدف مساعدة الطالب
واملدرس لتحقيق ما قد وضع منهاج املادة ألجله ملرحلة دراسية معينة.
وقد عرفه مرعي والحيلة ( ،2002ص )303بأنه "هو نظام كيل يتناول عنرص املحتوى يف
املنهاج ويشتمل عىل عدة عنارص :األهداف واملحتوى واألنشطة والتقويم ،ويهدف إىل مساعدة
املعلمني للمتعلمني يف صف ما ويف دراسة ما عىل تحقيق األهداف املتوخاة كام حددها املنهاج".
وعرف الباحثان إجرائيا كتاب مادة األحياء موضوع الدراسة :بأنه الكتاب الذي ميثل محتوى
مقرر مادة األحياء الذي حددته وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عامن ،والذي أعدته دائرة
املناهج يف الوزارة عىل أسس ومعايري محددة ويدرس لطلبة الصف الحادي عرش للعام الدرايس
2018-2017م ،وقد تم تدريسه لعدة أعوام سابقة.

§الصف الحادي عرش:
وهي املرحلة األوىل من التعليم ما بعد األسايس والتي تتكون من مرحلتني ،ويختار الطالب
يف بدايتها إما مواد علمية (رياضيات بحته وفيزياء أو أحياء أو كيمياء أو جميعها) أو مواد أخرى
تبعا لتوجهات الطالب يف نوعية الدراسة الجامعية التي يرغب يف دراستها بعد اجتياز امتحانات
الدبلوم العام (الثانوية).
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ويعرفه الباحثان إجرائيا الصف الحادي عرش بأنه :مجتمع الدراسة وهو املرحلة األوىل من التعليم
ما بعد األسايس والتي سيتم تطبيق الدراسة عىل عينة منها يف مدارس محافظة مسقط يف سلطنة عامن.

§التحصيل الدرايس:
هو محصلة عملية التعلم يف أي موضوع درايس ،وهو يف أغلبه إدرايك يرتكز عىل املعارف
والخربات التي يكتسبها املتعلم بعد تعرضه لخربات ومواقف تعليمية تعلمية .ويكون مقياس
التحصيل لديه بالدرجات يف اختبار يتم تصميمه لهذا الغرض( .حمدان الوارد يف بني عودة،
 ،2015ص.)13
وعرفه خرض ( )2003بانه "مدى ما تحقق لدى التلميذ من أهداف التعليم نتيجة دراسته
ملوضوع من املوضوعات الدراسية .ويتضمن التحصيل بالعادة تفاعل ثالث هي :القابلية للتعلم
 ،Potentialواالستعداد للتعلم Readiness ،والفرص املتاحة للتعلم ".Opportunity
أما الباحثان فيعرفانه إجرائيا :بكونه مجموع درجات التقويم املستمر للطالب يف الصف
الحادي عرش ودرجاته يف اختبار نهاية الفصل الدرايس األول مبادة األحياء ،التي تعكس مقدار
املعارف والخربات التي يكتسبها املتعلم بعد تعرضه لخربات ومواقف تعليمية تعلمية خالل
الفصل الدرايس األول.
منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل القائم عىل وصف الظاهرة كام هي يف
الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا من خالل رصد وتحليل واقع املشكلة البحثية املطروحة،
واستخدم الباحثان اختبار التتمة ملعرفة مستوى مقروئية كتاب األحياء للصف الحادي عرش ،وقد
تم استخدام هذا املنهج ألنه األكرث مالمئة يف تطبيق الدراسة وتحقيق أهدافها.

§مجتمع الدراسة وعينتها:

يتكون مجتمع الدراسة الحالية من فئتني هام:
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1.مجتمع النصوص:

يتكون من كامل النصوص العلمية من الفصل الدرايس الثاين يف كتاب األحياء للصف الحادي
عرش للعام الدرايس  .2018-2017البالغ عددها ( )65نصا علميا موزعة عىل أربعة فصول يف
وحدتني دراسيتني .ويالحظ من الجدول ( )1كيف توزعت النصوص عىل الوحدات والفصول.
الجدول ( )1توزيع نصوص كتاب األحياء للصف الحادي عرش للفصل الثاين 2018-2017
عدد النصوص
الوحدات والفصول الدراسية
الوحدة الثالثة :الفصل الخامس :النقل يف الحيوان 24
الوحدة الثالثة :الفصل السادس :النقل يف النبات 13
الوحدة الرابعة :الفصل السابع :التغذية يف النبات 18
الوحدة الرابعة :الفصل الثامن :التكاثر يف النبات 10
65

1
2
3
4
املجموع

2.مجتمع الطلبة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الحادي عرش طالبا وطالبات الذين اختاروا
مادة األحياء يف املدارس الحكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم من والية بورش ووالية مطرح يف
محافظة مسقط للعام الدرايس 2018-2017م وقد بلغ عددهم ( )441موزعني عىل ( )7مدارس.
جدول ( )2توزيع أفراد مجتمع الدراسة يف املدارس (الطالب)
1
2
3
4
5
6
7
املجموع

الوالية
والية بورش
والية بورش
والية بورش
والية مطرح
والية مطرح
والية مطرح
والية مطرح

مدارس التعليم ما بعد األسايس
اإلمام املهنا بن سلطان (ذكور)
دوحة األدب (إناث)
شاطئ القرم (إناث)
اإلمام جابر بن زيد (ذكور)
السلطان فيصل (ذكور)
الوادي الكبري (إناث)
مدرسة روي (إناث)

عدد أفراد املجتمع
39
110
149
54
26
42
21
441
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عينة الدراسة:

استخدم الباحثان العينة العشوائية البسيطة ،فقد اختارا أفرادا ممثلني للمجتمع األصيل ليك
يستطيعوا تعميم النتائج عىل املجتمع برمته ،وشملت الدراسة الحالية عينتني هام:

1.عينة النصوص:
تم اختيار مثانية نصوص بطريقة عشوائية بسيطة مبا نسبته ( )12%من مجمل عدد النصوص
العلمية املوجودة يف كتاب األحياء للصف الحادي عرش فب الفصل الدرايس الثاين .وهذه النصوص
مل يسبق ألفراد العينة دراستها ،أو االطالع عليها ،ألنه من رشوط اختبار التتمة أن تكون املادة
العلمية جديدة عىل املمتحنني ،وهي عينة ممثلة لنصوص الكتاب العلمية.

2.عينة الطالب:
اختريت عينة الدراسة بطريقة عشوائية بسيطة من طلبة الصف الحادي عرش املنتظمني يف
املدارس الحكومية التابعة لوزارة الرتبية طالبا وطالبات والذين اختاروا مادة األحياء من والية
بورش ووالية مطرح يف محافظة مسقط للعام الدرايس 2018-2017م ،بعد أن تم استبعاد مدرسة
السلطان فيصل (ذكور) ،ومدرسة روي (إناث) وذلك ألن أعداد الطلبة الذين اختاروا مادة األحياء
قليلة وال تعترب ممثلة للمجتمع األصيل .وبلغ عدد العينة ( )94طالبا وطالبة بنسبة ( ،)21%منهم
( )46طالبا من مدرسة اإلمام جابر بن زيد للذكور و( )48طالبة ،من مدرسة شاطئ القرم لإلناث.
متغيرات الدراسة:

املتغري املستقل :مستوى مقروئية كتاب األحياء للصف الحادي عرش
املتغري التابع:
1.التحصيل الدرايس للطلبة
2.النوع االجتامعي :ذكر ،أنثى
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أداة الدراسة:

اعتمد الباحثان يف الدراسة الحالية عىل اختبار التتمة ( )Cloze testمقياسا لتحديد مستوى
مقروئية النصوص العلمية لكتاب األحياء ألنه ميتاز بالدقة والصدق واملوضوعية وسهولة تطبيقه
وتوفريه للجهد والوقت.
وأيضا اعتمد الباحثان نتائج درجات الطالب يف مادة األحياء نهاية الفصل الدرايس األول مرجع
يف تحديد املستوى التحصييل للطالب.

§بناء اختبار التتمة:
بعد االطالع عىل الدراسات السابقة .واملراجع املتوفرة حول املقروئية واختبار التتمة ،تبلور
لدى الباحثني الخطوات الواجب القيام بها من أجل إجراء اختبار التتمة وكام يأيت:
1.قراءة كتاب األحياء للصف الحادي عرش للفصل الدرايس الثاين للعام 2018-2017م.
2.تحديد عدد النصوص الكلية يف الفصول األربعة من الكتاب والتي بلغت ( )65نصا دون
إجراء أي تعديل عليها من حيث الصياغة أو مواصفات الطباعة ،أو عنوان النص.
3.أعد الباحثان اختبار التتمة ( )cloze testمكونا من مثانية نصوص علمية من كتاب األحياء
للصف الحادي عرش الفصل الدرايس الثاين 2018-2017م ،وقد تم اخيار النصوص بطريقة
عشوائية من وحديت الكتاب الثالثة والرابعة ،التي مل يدرسها الطلبة بعد.
4.حذف الكلمة السابعة من كل فقرة وبشكل متكرر .وال يدخل ضمن عد الكلامت األعداد،
والكلامت اإلنجليزية ،والتواريخ ،وتم استبعاد أسئلة الكتاب واألشكال والرسوم املوجودة فيه.
5.ترك الجملة األوىل بدون حذف ليك تكون مفتاحا لدخول النص ومعرفة الفكرة ،وترك الجملة
األخرية بدون حذف أيضا .وبلغ عدد الكلامت املحذوفة من كل نص ( )14كلمة .فتكون
الفراغات مكان الكلامت املحذوفة متساوية من حيث املسافة.
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6.طباعة كل نص بعد إعداده مصحوبا بالتعليامت التي سيطلع عليها الطالب لالسرتشاد بها
قبل البدء باإلجابة.
7.بعد الحصول عىل املوافقات الالزمة من الجهات ذات العالقة ،طبق االختبار عىل عينة
استطالعية مكونة من ( )40طالبا وطالبة من مجتمع الدراسة من خارج عينة الدراسة ،وذلك
للتأكد من وضوح التعليامت ،ومدى مناسبة املدة الزمنية لإلجابة عن جميع األسئلة ،وكذلك
لقياس مدى ثبات االختبار وصدقه.
8.بعد تحديد زمن االختبار املناسب ،والتأكد من صدقه وثباته ،طبق االختبار ،يف بداية الفصل
الدرايس الثاين 2018-2017م.
أعد الباحثان اختبار التتمة عىل نحو يتناسب مع أهداف الدراسة معتمدا عىل ما جاء يف
بعض املراجع والدراسات السابقة ذات الصلة مبقروئية كتب األحياء والعلوم ،ومن هذه الدراسات
دراسة كل من :بوقحوص ،وإسامعيل ( ،)2001وأمبوسعيدي ،والعرميي ( ،)2004وأبو صليط
( ،)2007والربدي ( ،)2012وعبد الرحمن ( ،)2014وغريهم .ومن أهم األسباب التي جعلت
الباحثني يختاران اختبار التتمة (كلوز) لقياس املقروئية هي ،قدرته عىل قياس صعوبة النص أو
سهولته وبصورة مبارشه من خالل التفاعل بني النص والقارئ ،وسهولة إعداده وتطبيقه وتصحيحه،
فذلك يوفر الوقت والجهد ،وهو أيضا يقلل من فرص التخمني إذ عىل الطالب أن يقرأ النص
ويفهمه حتى يحدد الكلمة املناسبة لكل فراغ.

§إجراءات تصحيح االختبار:
1.تم التصحيح بواسطة طريقة التصحيح املتطابقة التي تنص عىل منح درجة واحدة للكلمة
األصلية التي كانت يف النص قبل حذفها ،وال تقبل أية كلمة ال تتطابق مع الكلمة األصلية
حتى وإن كانت مرادفة لها يف املعنى.
2.إعطاء الكلمة الخطأ صفرا.
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3.الدرجة الكلية لكل نص ( )14درجة (حسب عدد الكلامت املحذوفة يف النص) ،وقد بلغ عدد
درجات كل النصوص املطلوب تطبيقها يف عينة الدراسة ( )112درجة( ،تبعا للعدد الكيل
للكلامت املحذوفة من جميع النصوص).
4.تحويل الدرجات إىل النسبة املئوية ،حتى تكون الدرجة النهائية (.)100%

§صدق اختبار التتمة وثباته:
.أصدق اختبار التتمة الظاهري:
بعد إعداد النصوص من كتاب األحياء بصورتها األولية ،وعرضها عىل املرشف تم عرضها عىل عدد
من املحكمني املتخصصني يف مجال املناهج وطرائق تدريسها ،وبعض املختصني الرتبويني (امللحق
رقم  ،)1لالستفادة من آرائهم وتوجيهاتهم حول مدى مالءمة االختبار لقياس مقروئية نصوص كتاب
األحياء ،ومدى االلتزام بتعليامت اختبار التتمة ،كذلك درجة متثيل النصوص املختارة يف االختبار
ملقروئية الكتاب ،وإخراج االختبار وتصميمه وقد اتفق املحكمون عىل أن النصوص املختارة ممثلة
ملوضوعات كتاب األحياء ،واقرتح البعض منهم بعض التعديالت بالنسبة لعدد النصوص وعدد
الكلامت املحذوفة من كل نص علمي ،واملدة الزمنية الالزمة لتنفيذ االختبار ،وتم بعد ذلك إعادة
تصميم االختبار انطالقا من التعديالت ومقرتحات املحكمني ،فتم تخفيض عدد النصوص من ()10
نصوص إىل ( )8وانقاص عدد الكلامت املحذوفة من ( )20إىل ( )14كلمة( ،امللحق رقم.)3
.بالصدق االرتباطي وثبات االختبار:
تم التحقق من ثبات اختبار التتمة وذلك بتطبيقه عىل عينة مكونة من ( )40طالبا وطالبة
من مجتمع الدراسة ومن غري عينة البحث اختريت عشوائيا .وذلك للتأكد من وضوح تعليامت
االختبار ،وتحديد الزمن املناسب الالزم إلجرائه ،وتم تحديد متوسط الزمن الالزم للطلبة لإلجابة
عن نصوص االختبار فكان ( )70دقيقة لإلجابة عن الثامنية نصوص ،لذلك تم إجراؤه خالل حصتني
دراسيتني منفصلتني.
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وأيضا تم حساب ثبات اختبار التتمة بنصوصه الثامنية باستخدام معامل ارتباط بريسون
ومعامل ألفا كرونباخ  ،) )Alpha Cronbachوالتجزئة النصفية .وقد بلغت قيمة معامل كرونباخ
ألفا ( )901.الختبار التتمة يف كليته ،وقيمة اختبار سبريمان براون للتجزئة النصفية ( ،).852وذلك
ما يعني مناسبته ألغراض الدراسة ،ويظهر الجدول ( )3نتائج معامل ارتباط بريسون ومعامل
كرونباخ ألفا لكل نص من نصوص اختبار التتمة ،وتدل نتائجه إىل أن هنالك اتساقا داخليا يف
النصوص ،وتعترب مناسبة للتطبيق.
الجدول ( )3معامالت الثبات واالتساق الداخيل (بريسون وكرونباخ ألفا)
1
2
3
4
5
6
7
8

النص

الداللة اإلحصائية
معامل ارتباط بريسون
0.000
**0.764
0.000
**0.783
0.000
**0.852
0.000
**00.74
0.000
**0.665
0.000
**0.637
0.000
**00.48
0.000
**0.722

كرونباخ ألفا
0.752
0.759
0.805
6380.
7570.
8100.
4540.
6520.

(**) القيم االرتباطية دالة عند مستوى داللة ((a =0.015
خطوات الدراسة وتطبيقها:

بعد االطالع عىل الكتب والدراسات السابقة ،وإعداد اإلطار النظري والدراسات السابقة وبعد
االنتهاء من بناء أدوات الدراسة تم القيام بالخطوات التالية:
1.الحصول عىل موافقة وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عامن لتطبيق الدراسة يف املدارس التي
تم اختيارها كمجتمع للدراسة ،امللحق (.)6
2.التأكد من صدق االختبار الظاهري ،وإجراء التعديالت التي أوىص بها املحكمون.
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3.تطبيق أدايت الدراسة عىل عينة استطالعية بداية الفصل الدرايس الثاين  ،2018/2017للتأكد
من وضوح التعليامت وصدق الدراسة وثباتها والزمن الالزم لتطبيقها .بعد ذلك أجرى
الباحثان بعض التعديالت الالزمة عىل األدوات ،وعينة الدراسة يف ضوء نتائج الدراسة
االستطالعية ،فقد عدلت صياغة بعض الفقرات وكذلك تم استبعاد نتائج بعض الطلبة وذلك
لعدم التزامهم بتعليامت اإلجابة عن فقرات االختبار واملقياس.
4.ثم تم تطبيق أدايت الدراسة عىل عينة الدراسة بعد مرور ثالثة أسابيع من بداية الفصل
الدرايس الثاين  .2018/2017وتم الحصول عىل درجات الطلبة يف مادة األحياء للفصل الدرايس
األول من خالل املدارس التي طبقت عليها الدراسة.
5.تصحيح اختبار املقروئية ومقياس االتجاه ،ثم جمع نتائج الدراسة ،وقد تم استبعاد نتائج بعض
الطلبة وذلك لعدم التزامهم بتعليامت االختبار ،وبعد ذلك أدخلت البيانات إىل الحاسوب ليتم
تحليلها بواسطة برنامج  SPSSاإلحصايئ .وأخريا تم تفسري النتائج ووضع التوصيات.
المعالجة اإلحصائية:

يف الدراسة الحالية تم استخدام برنامج  SPSSاالحصايئ لتحليل النتائج ،واستخدمت األساليب
اإلحصائية التالية:
§لحساب ثبات االختبار تم استخدام معامل ألفا كرونباخ ( )Alpha Cronbachوكذلك
معامالت ثبات األداة وإعادته لألداة.
§املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والتكرارات والنسب املئوية لتصنيف عينة
الدراسة وفقا للمستويات الثالثة للمقروئية.
تم استخدام معامل ارتباط بريسون ( .)pearson’s correlation coefficientلحساب معامل
ثبات االختبار .وقد تم أيضا استخدام معامل االرتباط لبريسون يف حساب معامل صدق االتساق
الداخيل لكل بعد من أبعاد املقياس ،وذلك بإيجاد معامل ارتباطه بالدرجة الكلية للمقياس.
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§ولإلجابة عن السؤال األول تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية
والتكرارات والنسب املئوية.
§وللوصول إىل إلجابة عن السؤال الثاين تم حساب درجات الطلبة يف اختبار التتمة للنصوص
الثامنية ،ودرجات التحصيل الدرايس ملادة األحياء ،وهي درجات نهاية الفصل الدرايس األول
لطلبة الصف الحادي عرش (عينة الدراسة) ،وت ّم استعامل معامل ارتباط بريسون لحساب
االرتباط بني املتغريين.
نتائج الدراسة ومناقشتها:

أوال :النتائج املتعلقة بالسؤال الرئييس وهو :ما مستوى مقروئية نصوص كتاب األحياء
املقرر لطالب الصف الحادي عرش يف سلطنة عامن يف ضوء أداء عينة الدراسة؟
ولإلجابة عنه ،فقد تم حساب التكرارات والنسب املئوية لتوزيع افراد العينة حسب مستويات
مقروئيتهم ،كام ورد سابقا ،والجدول ( )8يوضح توزيع افراد العينة حسب مستويات مقروئيتهم
لنصوص مادة األحياء ،التي ذكرت سابقا.
الجدول ( )8التكرارات والنسب املئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة ( )n=94عىل مستويات املقروئية
لجميع النصوص لكتاب األحياء للصف الحادي عرش.
املستوى
املستقل
التعليمي
اإلحباطي
املجموع

عدد الطلبة
29
41
24
94

النسبة املئوية
30.70%
43.50%
25.80%
100%

من الجدول( )8يتضح أن ( )30.7%من الطلبة يقعون ضمن املستوى املستقل ،وهذا يشري إىل
أن هذه الفئة من الطلبة يستطيعون قراءة الكتاب وفهمه دون مساعدة املعلم ،ويتضح أيضا أن
( )43.5%كانوا يف املستوى التعليمي ،وهذه النسبة تشري إىل نسبة الطلبة القادرين عىل الفهم
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واستيعاب نصوص الكتاب مبساعدة املعلم وتحت إرشافه ،بينام كانت نسبة الطلبة يف املستوى
اإلحباطي ( ،)25.8%وهي متثل نسبة الطلبة الذين يجدون صعوبة يف القراءة وفهم النصوص
حتى مبساعدة املعلم.
ومن خالل النسب السابقة ،نجد أن نسبة الطلبة يف املستوى الذي فوق اإلحباطي هي
( ،)74.2%وهو مجموع نسب الطلبة يف املستويني املستقل والتعليمي ،وتعد هذه النسبة عالية
وتدل عىل أن مستوى مقروئية كتاب األحياء للصف الحادي عرش مناسبه للطلبة يف هذه املرحلة
التعليمية.
ولحساب مستوى مقروئية كل نص من النصوص العلمية من خالل اختبار التتمة الذي أعد
لقياس مستوى مقروئية كتاب األحياء للصف الحادي عرش ،تم حساب النسب املئوية ومتوسط
درجات مستويات مقروئية النصوص العلمية لكتاب األحياء ،كام يف الجدول ( )9التايل:
الجدول ( )9النسب املئوية ومتوسط درجات مستويات مقروئية النصوص العلمية لكتاب األحياء
للصف الحادي عرش
االنحراف املعياري

رقم النص املتوسط

النسبة املئوية %

املستوى

1

8.34

1.99

59.56

التعليمي

2

8.95

2.12

63.96

املستقل

3

8.45

2.13

60.39

املستقل

4

6.99

2.42

49.90

التعليمي

5

8.26

1.90

58.95

التعليمي

6

4.33

1.97

30.93

اإلحباطي

7

5.88

2.47

41.98

التعليمي

8

6.90

2.42

49.32

التعليمي

املتوسط

7.26

2.18

51.87

التعليمي
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يتضح من الجدول ( )9أن متوسطات مقروئية كتاب األحياء للصف الحادي عرش الكلية بلغت
بشكل عام ( ،)51.87%أي إنها تقع ضمن املستوى التعليمي .ويالحظ أيضا من الجدول أن اثنني
من النصوص وقعا يف املستوى املستقل ،وخمسة منها يف املستوى التعليمي ،ونص واحد فقط
كان يف املستوى اإلحباطي ،أي إن الطلبة قد حصلوا عىل نسبة أعىل من ( )40%يف اختبار التتمة.
ويبني الجدول ( )10توزيع أفراد عينة الدراسة والبالغ عددهم ( )94يف اختبار املقروئية يف
املستويات الثالثة (املستقل ،التعليمي ،اإلحباطي) ،وكذلك النسب املئوية للطلبة يف كل مستوى.
الجدول ( )10توزيع أفراد عينة الدراسة عىل املستويات الثالثة يف اختبار التتمة لنصوص كتاب
األحياء العلمية للصف الحادي عرش.
مستوى املقروئية -جميع الطلبة()n=94
اإلحباطي
التعليمي
املستقل
عدد الطلبة النسبة %
رقم النص عدد الطلبة النسبة  %عدد الطلبة النسبة %
9.58
9
39.36
37
51.06
48
1
7.45
7
32.98
31
59.57
56
2
8.51
8
39.36
37
52.13
49
3
28.72
27
42.56
40
28.72
27
4
8.51
8
39.36
37
52.13
49
5
70.21
66
27.66
25
2.13
2
6
43.62
41
39.36
37
17.02
16
7
29.79
28
39.36
37
30.85
29
8
25.80
24
37.5
35
36.70
املتوسط 35

يظهر من الجدول ( )10أن نسبة الطلبة الذين حصلوا عىل درجة أعىل من (- )60%أي هم يف
املستوى املستقل -كانت ( )36.7%ومقدار عددهم ( )35طالبا وطالبة ،وأن نسبة الطلبة الذين
حصلوا عىل درجات ما بني ( )40%-60%هي ( ،)37.5%أي إنهم ضمن املستوى املستقل حسب
تصنيف مستويات املقروئية ،وعددهم أيضا حوايل ( )35طالبا وطالبة ،بينام كانت نسبة الطلبة
الذين حصلوا عىل درجات أقل من ( ،)40%هم النسبة األقل إذ بلغت نسبتهم ( ،)25.8%أي إن
هذه الفئة وقعت يف املستوى اإلحباطي ،ويقدر عددهم بحوايل ( )24طالبا وطالبة.
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ويتضح أيضا من الجدول ( )10أن أعىل نسبة للطلبة يف املستوى املستقل كانت يف النص
الثاين ،حيث بلغت ( ،)59.57%بينام أدىن نسبة للطلبة يف املستوى املستقل ظهرت مع النص
السادس ،حيث بلغت ( ،)2.13%أما املستوى التعليمي فكانت أعىل نسبة للطلبة ضمن هذا
املستوى هي للنص الرابع حيث بلغت ( ،)42.56%وأدىن نسبة لهم كانت يف النص السادس حيث
بلغت ( ،)27.66%كام يظهر أيضا انه يف املستوى اإلحباطي ،كانت أعىل نسبة للطلبة يف النص
السادس حيث بلغت ( ،)70.21%وأدىن نسبة للطلبة كانت يف النص ( ،)2وهي (.)7.45%
يفرس الباحثان النتائج التي حصال عليها بعد تحليلها وهي املتعلقة بالسؤال الرئييس حول
مستوى مقروئية كتاب األحياء للصف الحادي عرش بأن مستوى مقروئية الكتاب بشكل عام تقع
يف املستوى التعليمي ،أي إن الطلبة بشكل عام لديهم القدرة عىل قراءة النصوص العلمية من
الكتاب ،ويف ذلك ما يدل عىل أن الكتاب يناسب الطلبة يف املرحلة التعليمية التي أعد لها هذا
الكتاب .ويفرس الباحثان هذه النتيجة بأنها تعود إىل االهتامم الذي توليه وزارة الرتبية والتعليم
بعملية إعداد املناهج وتأليف كتبها مبا يتناسب مع قدرات الطلبة يف هذه املرحلة ومبا يتناسب
مع املجتمع العامين وبيئته وثقافته .كذلك فقد تكون طريقة عرض النصوص يف الكتاب وإخراجها
والنشاطات املرافقة لها ذات أثر بالغ يف رفع قدرة الطالب عىل القراءة وفهم النصوص ،وقد يكون
هنالك عامل آخر يختص بالطلبة وهو أن الطلبة الذين يختارون مادة األحياء يف هذه املرحلة هم
الطلبة ذوو التوجه العلمي وغالبا ما يكونون ذوي مميزات عقلية جيدة املستوى ،لذلك تكون
قدرتهم عىل القراءة وفهم النصوص مرتفعة.

ثانيا :النتائج املتعلقة بالسؤال الفرعي األول والذي نصه :هل توجد فروق ذات داللة
إحصائية يف درجة مقروئية النصوص العلمية يف كتاب األحياء املقرر لطلبة الصف
الحادي عرش تعزى الختالف النوع االجتامعي؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم حساب التكرارات والنسب املئوية واالنحرافات املعيارية
لدرجات الطلبة عىل مقروئية النصوص العلمية لكتاب األحياء ،والتي تعرب عن متوسط إجاباتهم
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الصحيحة عن كل نص من النصوص وعىل االختبار يف كليته .وباملثل استخدم الباحثان اختبار ()T
إليجاد الفرق بني متوسط درجات الطالب ،وكذلك متوسط درجات الطالبات عىل اختبار التتمة.
ويبني الجدول ( )11املتوسط الحسايب والنسب املئوية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطلبة
من كال عنرصي النوع االجتامعي ،ونتائج اختبار ( ،)Tإلظهار الفرق بني درجة مقروئية النصوص
حسب النوع االجتامعي.
الجدول ( )11املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار( )Tلقياس الفرق يف درجة
مقروئية النصوص تبعا للنوع االجتامعي.
النص
ذكر
1
أنثى
ذكر
2
أنثى
ذكر
3
أنثى
ذكر
4
أنثى
ذكر
5
أنثى
ذكر
6
أنثى
ذكر
7
أنثى
ذكر
8
أنثى
ذكر
املتوسط
أنثى
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النوع االجتامعي

العدد املتوسط االنحراف املعياري قيمة( )Tالداللة
46
48
46
48
46
48
46
48
46
48
46
48
46
48
46
48
46
48
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7.76
8.92
9.28
8.62
8.30
8.60
5.83
8.15
8.63
7.88
3.85
4.81
4.61
7.15
6.46
7.35
6.84
7.69

1.83
2.15
2.14
2.11
2.39
1.87
2.40
2.44
1.54
2.26
2.21
1.72
2.34
2.59
2.37
2.46
2.15
2.20

2.801

0.006

0.137 -1.501
0.679

0.499

4.647

0.000

0.062 -1.888
2.366

0.020

4.971

0.000

1.798

0.075

2.485

0.015

يتضح من الجدول ( ،)11وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجات الطلبة الكلية عىل اختبار
التتمة ولصالح الطالبات حيث كانت قيمة( )Tتساوي ( )2.485وداللتها اإلحصائية ( a =0.015وهي
دالة إحصائيا عند مستوى داللة (( a =0.015ويظهر أن املتوسطات الحسابية لدرجات الطالبات
أعىل من املتوسطات الحسابية للطالب عىل االختبار يف عمومه ،أي إن الفروق يف املتوسطات
الحسابية ما بني درجات الطالب والطالبات عىل االختبار عموما دالة إحصائيا ،ويف ذلك ما يشري
إىل أن مستوى مقروئية الطالبات للنصوص أعىل من مستوى املقروئية لدى الطالب .ويظهر أيضا
من خالل الجدول ( )11مدى الفروق بني مستوى مقروئية كتاب األحياء وجنس الطلبة يف كل نص
من نصوص الكتاب الثامنية ،إذ يالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجات الطلبة عىل
النصوص ( )7 ،6 ،4 ،1ولصالح الطالبات ،بينام ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات
الطلبة عىل النصوص (.)8 ،5 ،3 ،2
ويفرس الباحثان تفوق الطالبات عىل الطالب يف اختبارات التتمة يف هذه الدراسة بأنه يعود
إىل عدة أسباب ذكرت يف األدب الرتبوي منها أن اإلناث يتفوقن عىل الذكور يف التحصيل الدرايس
بشكل عام بسبب ارتفاع مستويات االستذكار والحفظ لديهن واتجاهاته ،وكذلك ارتفاع دافعية
اإلنجاز يف سعيهن إلثبات وجودهن .كام أن مستوى القراءة لدى اإلناث مرتفع يف مهارات القراءة
بشكل عام( .جوارنه.)2008 ،
ولعل طبيعة املجتمع العامين املحافظ كالعديد من الدول العربية تحد من خروج اإلناث من
املنزل وخصوصا يف مراحل الدراسة ،فيتوفر لديهن الوقت ،بشكل يتيح لهن فرصة أكرب للقراءة
واملذاكرة وهو ما ينعكس إيجابيا عىل تحصيلهن وتحسني مستوى القراءة لديهن ،بعكس الذكور
الذين يقضون أوقاتا طويلة خارج املنزل عىل نحو يؤثر سلبا يف تحصيلهم ومستوى القراءة لديهم.
ومام يالحظ أيضا يف سلوك اإلناث أن لديهن ميال أكرث من الذكور إىل القراءة الحرة يتيح لهن التفوق
يف اللغة ومستوى فهم النصوص بشكل أكرب .ثم إن اإلناث أكرث التزاما بالدوام املدريس ومتابعة
الدروس أثناء الحصص املدرسية.
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ثالثا :النتائج املتعلقة بالسؤال الفرعي الثاين والذي نصه :هل توجد عالقة ارتباطية بني أداء
الطلبة يف اختبار املقروئية وتحصيلهم يف مادة األحياء للصف الحادي عرش؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام درجات الطلبة يف اختبار التتمة للنصوص الثامنية،
ودرجات التحصيل الدرايس ملادة األحياء وهي درجات نهاية الفصل الدرايس األول لطلبة الصف
الحادي عرش (عينة الدراسة) ،و معامل ارتباط بريسون لقياس درجة العالقة االرتباطية بني مستوى
مقروئية الطلبة لكتاب األحياء ودرجة التحصيل الدرايس لديهم.
ويبني الجدول ( )12املتوسط الحسايب لدرجات الطلبة يف اختبار التتمة للنصوص الثامنية،
ودرجات التحصيل الدرايس ملادة األحياء ،ومعامل ارتباط بريسون:
الجدول ( )12نتائج معامل ارتباط بريسون للعالقة بني درجة املقروئية ودرجة التحصيل الدرايس.
رقم النص درجة املقروئية ( )14درجة التحصيل %معامل ارتباط بريسون مستوى الداللة
1
2
3
4
5
6
7
8
املتوسط

8.35
8.95
8.46
7.01
8.24
4.34
5.9
6.91
7.27

77.08
77.08
77.08
77.08
77.08
77.08
77.08
77.08
77.08

0.618
0.442
0.547
0.518
0.414
0.551
0.623
0.483
0.709

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

يتضح من الجدول ( )12أن املتوسط لدرجات الطلبة عينة الدراسة يف التحصيل الدرايس
للفصل الدرايس األول كان ( ،)77.08%وان متوسط الدرجات للطلبة يف اختبار التتمة لجميع
النصوص قد بلغت ( ،)7.27حيث كانت أعىل درجة مقروئية للنص الثاين حيث بلغت (،)8.95
وأدىن درجة كانت للنص السادس حيث كانت (.)4.34
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أما بالنسبة ملعامل االرتباط بني درجة املقروئية ودرجة التحصيل الدرايس ،فيبني الجدول ()12
أن هنالك عالقة ارتباطية قوية بني متوسط مقروئية جميع النصوص لجميع الطلبة ومتوسط
التحصيل الدرايس لجميع الطلبة فقد بلغ معامل ارتباط بريسون ( )r) (0.709عند مستوى داللة
( .)0.01وتراوحت قيم معامل ارتباط بريسون بني النصوص ودرجة التحصيل الدرايس ما بني
( )0.414و( )0.623عند مستوى داللة ( .)0.01ويدل ذلك عىل أن العالقة االرتباطية لجميع
النصوص مع التحصيل الدرايس كانت قوية .وذلك ما يعني أن تحصيل الطلبة الدرايس ينعكس
خالل أدائهم يف اختبار التتمة ونتائجه بشكل متوافق.
لقد توصل الباحثان بعد تحليل النتائج إىل أن العالقة االرتباطية لجميع النصوص مع التحصيل
الدرايس كانت قوية .وهو ما يعني أن تحصيل الطلبة الدرايس ينعكس خالل أدائهم يف اختبار
التتمة ونتائجه بشكل متوافق .ويفرس الباحثان هذه النتيجة بأن الطلبة ذوي التحصيل الدرايس
املرتفع غالبا ما تكون لديهم قدرات عقليه عالية وكذلك تكون نسبة ذكائهم مرتفعة ،فتكون
لديهم مقدرة عالية عىل القراءة واستيعاب النصوص العلمية ،وبأن الطلبة الذين يختارون مادة
األحياء هم ذوو تحصيل درايس مرتفع ،فقد كانت نتائج اختبار مستوى مقروئيتهم متوافقة مع
تحصيلهم الدرايس.
وكام ذكر كل من الهاشمي وعطية ( )2009حول أهمية القراءة ودورها يف التحصيل الدرايس:
ال يخفى عىل أحد دور القراءة يف عمليتي التعليم والتعلم ألن جميع العلوم التي يتعلمها الطالب
يف املدرسة مهام تنوعت واختلفت ال بد أن مير تعليمها وتعلمها بالقراءة .لذلك تعد القراءة
وسيلة أساسية يف تحصيل املتعلم للمعارف والعلوم ،وأهم أدواته يف التعلم .وقد ذكر الهاشمي
وعطية أيضا أن الكثري من الدراسات توصلت إىل أن هنالك عالقة قوية بني مقروئية الكتاب
املدريس والتحصيل الدرايس للطالب ،وإن وجود توافق بني القارئ واملقروء تعترب سبب مهم لفهم
املقروء .فقيمة املادة املقروءة تكمن يف مدى فهم القارئ لها ،ومدى مناسبتها لقدراته يف القراءة.
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التوصيات والمقترحات:

يقرتح الباحثان إجراء مزيد من الدراسات حول موضوع املقروئية مثل:
§إجراء املزيد من الدراسات التي تبحث يف مقروئية الكتب املدرسية لتشمل جميع املواضيع.
§إجراء دراسات يف موضوع املقروئية ،ولكن باستخدام طرق قياس أخرى للمقروئية.
§إجراء املزيد من الدراسات التي تبحث يف مقروئية النصوص العلمية للكتب املدرسية،
ولكن مع متغريات أخرى مثل التفكري العلمي أو الدافعية أو التفكري اإلبداعي أو الجوانب
االجتامعية.
وأيضا يقرتح الباحثان إعداد مشاغل ودورات للمعلمني تؤهلهم لقياس جانب املهارات
القرائية لدى الطلبة يف مختلف التخصصات أو املواد الدراسية والفهم القرايئ ،وتحديد طرق عالج
للضعف القرايئ لديهم.
ويف ضوء استعراض النتائج ومناقشتها ،يويص الباحثان مبا ييل:
1.االهتامم بقياس مقروئية كتب املواد الدراسية املختلفة ،والتحقق من مناسبتها ملستوى الفئة
أو املرحلة التي أعدت لها ،وذلك من خالل تجربتها وقياس مقروئية نصوصها قبل تعميمها.
2.تبني معلمي العلوم واملواد الدراسية األخرى طرقا وأساليب تدريس تساعد عىل تنمية
القدرات القرائية للطلبة داخل الغرف الصفية والتي تؤدي إىل تحسني مستوى مقروئيتهم.
3.دعوة معدي املناهج ومؤلفي الكتب الدراسية ملواد العلوم إىل االهتامم بوضع أنشطة تنمي
املهارات القرائية للطلبة ،وكذلك اعتامد أساليب تقويم تهتم بقياس مدى الفهم القرايئ لدى
الطلبة.
4.دعوة معلمي مادة األحياء برشح املادة العلمية وتوضيح املصطلحات املرتبطة بكل موضوع،
وتوجيه الطلبة إىل الطرق املثىل للمذاكرة ،وذلك لزيادة مهاراتهم القرائية ،وزيادة مقدرتهم
عىل االعتامد عىل أنفسهم يف الوصول إىل املعلومات.
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إلزامية التعليم وجمانيته يف سلطنة عمان يف ضوء اهلدف
الرابع للتنمية املستدامة 2030
إعــــداد

د .أمل بنت راشد الكيومي
د .بدرية بنت راشد الهادي
أستاذ مشارك  -جامعة السلطان قابوس
رئيس قسم -وزارة التربية والتعليم
د .خلف بن مرهون العبري
أستاذ مشارك  -جامعة السلطان قابوس

الملخص

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل واقع إلزامية التعليم ومجانيته يف سلطنة عامن يف
ضوء الهدف الرابع للتنمية املستدامة  2030من خالل تتبع هذا الواقع يف مجاالت التعليم
(املدريس الحكومي املتمثل يف :التعليم األسايس وما بعد األسايس ،والتعليم قبل املدريس ،تعليم
كبار ومحو األمية ،الرتبية الخاصة) ،ومقابلة مؤرشات غايات الهدف الرابع املتعلقة بتحقيق
اإللزامية يف التعليم باملؤرشات التي تحققت يف السلطنة ،والكشف عن التحديات التي تواجهها،
واقرتاح بعض اآلليات يف سبيل تطويرها .واستخدمت الدراسة املنهج الكمي من خالل بناء استبانة
تضمنت ( )46فقرة ،واستعانت بعينة عشوائية مكونة من ( )111عضوا َ من املسؤولني وصناع
القرار واملتخصصني بإلزامية التعليم ومجانيته يف السلطنة .وتوصلت الدراسة إىل أن واقع إلزامية
التعليم ومجانيته قد جاء بدرجة "متوسطة" .وجاء املجال املتعلق (التعليم املدريس الحكومي)
كأكرث املجاالت التي أظهرت اهتامماً بتحقيق إلزامية التعليم يف سلطنة عامن ،فيام حل مجال
(التعليم قبل املدريس) آخرا ً .وأظهر التحليل اإلحصايئ لفقرات التحديات أنهاتراوحت بني "عالية"
و"منخفضة" .وفيام يتعلق باملقرتحات التطويرية أشارت الدراسة إىل أهمية السعي إلعداد قانون
إلزامية التعليم ،والتوجه نحو إلزامية التعليم ما قبل األسايس واعتباره ضمن السلم التعليمي.
وأوصت الدراسة إىل أهمية تكامل الترشيعات فيام يتعلق بتحقيق إلزامية التعليم.
الكلامت املفتاحية :إلزامية التعليم ،مجانية التعليم ،الهدف الرابع ،التنمية املستدامة 2030
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Abstract

This study aimed to identify the reality of compulsory and free education in
the Sultanate of Oman in light of the fourth goal of Sustainable Development
Goals 2030 by tracing this reality in the fields of education (public school [basic, post-basic, pre-school education], adult education and literacy, special education). Moreover, it is intended to reveal the challenges the education system
faces and provide some proposed solutions to develop them. The study used a
random sample of 111 members of officials, decision-makers and specialists in
compulsory and free education. The study concluded that the reality of compulsory and free education was "medium". The field related to (public school
education) came as the field that was the most interest in achieving compulsory
education in the Sultanate of Oman, while the field of (pre-school education)
came last. Statistical analysis of the challenge’s items showed that they ranged
between "high" and "low". With regard to development proposals, the study
indicated the importance of seeking to prepare a law on compulsory education,
and the trend towards compulsory pre-primary education and considering it
within the educational ladder. The study recommended the importance of integrating legislation with regard to achieving compulsory education.
Keywords: Compulsory education, free education, fourth goal, sustainable development 2030.
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المقدمة

تعد إلزامية التعليم ومجانيته من املبادئ التي أقرتها املوجهات واملنظامت الدولية ال سيام
املعنية بالتعليم منها ،وغدت التزاماً أساسياً من التزامات الدول مبوجب املعاهدات الدولية
لحقوق اإلنسان انطالقاً من الحق يف التعليم ،وعىل رأسها اتفاقية مناهضة التمييز يف التعليم،
والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،واتفاقية القضاء عىل جميع
أشكال التمييز ضد املرأة.
فالحق يف التعليم ليس امتيازًا خاصاً بأحد أو بفئة دون أخرى ،أو يخضع ألهواء الساسة ،وإمنا
يحدد التزامات محددة عىل املكلفني بتنفيذه لتحقيق االستحقاقات املرتتبة عليه ،وهو أولوية
تفرض أساسيات قانونية عىل الدول عند اتخاذ قرارات تتعلق بالتعليم ونظامه (UNESCO,
 ،)2019إضافة إىل كونه رضورة فرضها الرشع والقانون (ملكاوي ،)2020 ،وهو مبدأ من املبادئ
املهمة التي تنص عليها سياسات التعليم يف الدول املختلفة؛ فسياسة التعليم الناجحة هي التي
تتمكن من استيعاب جميع األفراد يف سن التعليم وخاصة االبتدايئ ،وتطبيق إلزامية التعليم مبا
يحقق من انضاممهم إليه (بغدادي.)2015 ،
وتنص األطر القانونية الدولية واإلقليمية والوطنية عىل الحق يف التعليم ،وتنفيذ ما يرتتب عىل
ذلك الحق؛ فيقع عىل عاتق الدول املسؤولية يف إعامل ذلك الحق لجميع األفراد املوجودين عىل
أراضـيها ،وإنشاء نظام تعليمي يعمل عىل اتخاذ اإلجراءات التي قد تحول دون إمكانية الحصول
عىل التعليم أو الحد منه (الجمعية العامة لألمم املتحدة ،)2013 ،وتعميم االنتفاع بالتعليم
والتعلم الجيدين عىل نحو متكافئ ومنصف وشامل للجميع ،وذلك عىل أساس مجاين وإلزامي
(منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم.)2016 ،
وقد تبنت املؤمترات العاملية كاملنتدى العاملي للرتبية عام  ،2000وقمة األلفية  2000عددا ً
من املعايري التي ميكن من خاللها قياس مدى التقدم يف توفري فرص القيد بالتعليم ،وتشكل أساساً
لبناء خطط التعليم للجميع ،وتتمثل يف (إلزامية التعليم ،وتحقيق التكافؤ واملساواة بني الجنسني،
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ومجانية التعليم ،وجودة التعليم) (بيومي ،)2009 ،وهو ذاته ما ذهبت إليه أهداف التنمية
املستدامة  2030من خالل اعتبار ذلك أولويات تضمنها الهدف الرابع من أهدافها ،والذي جاء
ناصاً عىل "ضامن التعليم الجيد املنصف والشامل ،وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع".
وهو الهدف امل ُ َعول عليه املساهمة يف تحقيق بقية األهداف املختصة بالتنمية؛ انطالقاً من دوره
يف تعزيز مبدأ أن التعليم خدمة للصالح العام ،وهو رضوري لتحقيق السالم وااللتزامات اإلنسانية
والتنميةاملستدامة (مكتب الرتبية العريب لدول الخليج)2016 ،.
ويؤكد الهدف الرابع عىل أهمية توفري التعليم األسايس للجميع ،واالنتفاع املنصف بالتعليم
ملا بعد األسايس ،والتدريب للشباب والكبار من خالل االنتفاع املنصف للفرص التعليمية املالمئة،
والرتكيز عىل نتائج التعلم واملواطنة (منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم.)2017 ،
وميثل تحوالً من الرتكيز الضيق عىل تعميم التعليم االبتدايئ يف األهداف اإلمنائية لأللفية إىل
التوسع يف الفرص يف جميع مراحل التعليم عىل اختالفها ،ويسعى إىل توفري "تعليم جيد للجميع"
من خالل الجمع بني زيادة فرص الوصول ملستويات أعىل من التعليم ،ورفع الجودة ،وتعزيز
املعرفة واملهارات الالزمة ،ويتبنى منظورا ً عاملياً للتعلم مدى الحياة ،ويوسع الرتكيز عىل التعليم
األسايس إىل مستويات وبرامج خارج التعليم اإللزامي ،ويكرس املساواة يف التعليم مبا يف ذلك
الجنس والوضع االجتامعي واالقتصادي واملوقع واألشخاص ذوي اإلعاقة والسكان األصليني
(.)OECD, 2019
ويتألف هذا الهدف من سبعِ ٍ
تتعامل مع الجودة واملساواة يف مراحل التعليم املختلفة؛
ُ
غايات
ُ
حيثُ تسعى الغايات الثالثة األوىل إىل ضامن الجودة يف مراحل التعليم وصوالً للمستوى الفني
ُ
تهدف الغاية الرابعة إىل تعزيز املهارات ،وتهتم الغاية الخامسة بالتوزيع
والجامعي ،يف حني
العادل للتعليم مع مراعا ِة العوامل الدميوغرافية واألشخاص ذوي اإلعاقة والسكان األصليني
والفئات املهمشة .وتسعى الغاي ُة السادسة إىل ضامن معرف ِة القراءة والكتابة والحساب لجميع
ِ
بهدف تطوير املعرفة
الشباب ،والحد من األمية ،وتؤك ُد الغاي ُة السابعة عىل محتوى التعليم
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واملهارات من أجل االستدامة واملساواة بني الجنسني (( .Unterhalter, 2019وعليه فتحقيق
متطلبات هذا الهدف يتطلب العمل بالعدالة االجتامعية يف السياسات التعليمية ،والتي تشري إىل
أهميةاألخذ مبجانية التعليم ،وإتاحته للجميع ،وتسهيل االلتحاق به (زهران.)2002 ،
ولتحقيق هذا الحق نصت كثري من السياسات التعليمية حول العامل عىل إلزامية التعليم
ومجانيته حتى يستفيد منه جميع أفراد املجتمع(عون)2015 ، .وتُعد املجانية من أكرث املبادئ
بروزا ً يف السياقات التعليمية ،وترتكز يف السنوات األوىل من التعليم ال سيام يف مرحلة التعليم
األسايس  /االبتدايئ ،وترافقت مع اإللزامية واستمرت يف كثري من الدول إىل سنوات أعىل من
السنوات التي يتحدد بها التعليم اإللزامي الذي تبعته بإجراءات قانونية يف حق أولياء األمور
(اليونسكو ،)2018 ،وأطرت خططها وأهدافها الوطنية مبا يضمن تنفيذه انطالقاً من األهداف
املنشودة من ورائها أو تنفيذا ً للموجهات الدولية فيام يتعلق بها.
ويف سلطنة عامن اعترب النظام األسايس للسلطنة يف نسخته املحدثة الصادرة باملرسوم السلطاين
( )2021 /6التعليم إلزامياً ،فقد ورد يف الفصل الرابع من هذا النظام ويف املبادئ الثقافية (املادة
 )14منه تحديدا ً ما يؤكد عليه نصاً (التعليم حق لكل مواطن) وهذا النص يحدد حق التعليم
لجميع املواطنني دون فصل بني ذكر وأنثى فيه ،ودون متييز بني سوي وذي إعاقة أو بني كبري
وصغري ،وأورد النظام نصاً (التعليم إلزامي حتى نهاية مرحلة التعليم األسايس) وهذه اإللزامية
الرصيحة يف النظام رسالة واضحة بالعدالة أيضا فيه باعتباره حقاً للجميع ،إضافة إىل ما أكده
النظام من العمل عىل مكافحة األمية .وقد سبق ذكر اإللزامية قبل هذا يف قانون الطفل الصادر
باملرسوم السلطاين ()2014/22؛ حيث احتوت املادة ( )36منه عىل أن :للطفل الحق يف التعليم
املجاين يف املدارس الحكومية حتى إمتام مرحلة التعليم ما بعد األسايس ،ويكون تعليمه إلزامياً
حتى إمتام مرحلة التعليم األسايس ،ويقع عىل ويل األم ر مسؤولية تسجيل الطفل ،وانتظامه يف
املدرسة ،والحيلولة دون ترسبه منها (وزارة العدل والشؤون القانونية .)2014 ،وهذا يعني أن
السلطنة تقدم التعليم املجاين حتى نهاية التعليم املدريس ،وميتد ( )12عاماً دراسياً.
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وقد سعت بعض الدراسات إىل تتبع إلزامية التعليم ومجانيته ،من ذلك دراسة عون ()2015
التي هدفت إىل مقارنة سياسة التعليم يف بعض الدول ووضع تصور لقانون إلزامية التعليم يف
اململكة العربية السعودية ،واستعانت الدراسة باملنهج املقارن لتحليل عدد من الوثائق يف 19
دولة ،وتوصلت الدراسة إىل أن أقل مدة لإللزام يف الدول العربية  6سنوات وأعالها ( )18سنة،
وأن أقل مدة يف دول العامل  8سنوات وأعالها ( )12سنة .وأن جميع الدول التي تطبق اإللزامية
تفرض عقوبات عىل أولياء األمور الذين يتخلف أبنائهم عن االلتحاق باملدرسة .وأوصت مبراعاة
التدرج يف تطبيق تلك العقوبات عىل أولياء األمور.
وبحثت دراسة العساف ( )2018يف إلزامية التعليم بني الترشيع األردين واملعايري الدولية،
وأوضحت ماهية إلزامية التعليم وأسسها الدستورية والدولية ،والسامت األساسية التي ينطوي
عليها التعليم يف مرحلة التعليم اإللزامي وفقاً للمعايري الدولية املتمثلة بتوافره وإمكانية االلتحاق
والقبول به ،وقابليته للتكييف ،وذلك من خالل تحليل أحكام الترشيع األردين املنظمة للتعليم
اإللزامي والبحث يف مدى مواءمتها لتلك املعايري .وخلصت إىل مجموعة من التوصيات أبرزها
تعديل الدستور األردين بحيث تشمل إلزامية التعليم جميع املقيمني عىل أرض اململكة ،وإلغاء
عقوبتي اإلخراج ،والفصل من مرحلة التعليم اإللزامي.
وبحثت دراسة كريدار وآخرين ( )Kirdar.et.al., 2014يف آثار متديد التعليم اإللزامي من 5
إىل  8سنوات يف تركيا يف عام  - 1997والتي تضمنت استثامرات كبرية يف البنية التحتية للمدارس،
وأوضحت الدراسة أن لذلك التمديد آثاره عىل نتائج التعليم ،ويف إعادة تعريفه ملستويات التعليم،
وعىل املساواة بني الرجال والنساء ،وارتفاع معدل مشاركتهم يف القوى العاملة.
وتناولت دراسة سيدلر ( )Siedler, 2007تأثري إلزامية التعليم عىل القيم الدميقراطية للفرد،
واملشاركة السياسية وعضوية املجموعات السياسية واملواطنة ،يف الفرتة التي تم فيها زيادة
سنوات الدراسة اإللزامية من مثاين إىل تسع سنوات يف جمهورية أملانيا تدريجياً مبرور الوقت
وعرب الواليات الفيدرالية .ووجدت أن التعليم املدريس يرتبط ارتباطًا إيجاب ًيا مبجموعة واسعة من

176

 -يونيو/جوان 2021

النتائج السياسية اإليجابية ،وأن لتغيري القوانني دوره يف اإلجراءات املتخذة بشأن التعليم ،وأنه ال
يوجد دليل عىل وجود تأثري سببي ميتد من التعليم إىل املواطنة يف أملانيا.
وأجرى عبد العليم ( )2001دراسة هدفت البحث عن الجذور التأريخية إللزامية التعليم،
ودور الحكومة يف التعليم اإللزامي ،وتحديد دور العوامل الثقافية يف التأثري عىل حركة التعليم
اإللزامي ،واستخدمت الدراسة املنهج التاريخي لتفسري تلك اإللزامية مبا تتضمنه من عوامل
سياسية واقتصادية واجتامعية.
وفيام يتعلق باملجانية فقد بحث كل من جوهر والباسل ( )2019يف املجانية يف التعليم من
خالل تتبع مجموعة من املحاور التي سعت لتعريف مفهوم املجانية ومتطلبات دعمها ،وأهم
املعوقات التي تحول دون انتفاع الناس مبا تقره الدولة من مجانية التعليم ،وموقع مرص من العامل
فيام يخص تلك املجانية ،ووضعت الدراسة عددا ً من البدائل واملقرتحات لتطبيقها.
وأجرى الدهشان ( )2018دراسة هدفت إىل مناقشة قضية املجانية وأهميتها ودورها يف
تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية وهل لها دور يف تدهور التعليم ،من خالل استعراض عدد من
الوثائق ،وتوصلت الدراسة إىل أن هناك خطورة يف حال إلغاء املجانية أو الرتاجع عنها ،ولكن األمر
يتطلب رضورة وجود مشاركة داعمة بني الدول ومؤسساتها املختلفة وأفرادها.
وعىل مستوى سلطنة عامن اهتمت دراسة البلويش واملعمري ( )2020التي هدفت إىل
استرشاف ُمستقبل التعليم املدريس يف سلطنة ُعامن يف ظل الثورة الصناعية الرابعة واالقتصاد
املعريف باستقراء بعض نتائج التقارير واملؤرشات العاملية والدراسات الرتبوية ذات الصلة مبوضوع
الدراسة ،وأبانت نتائجها أن السلطنة لديها نقاط قوة ومراكز متقدمة فيام يتعلق باإلمتام
وااللتحاق والبيئة التمكينية إال أنها تحتاج إىل تحسني نقاط الضعف املتعلقة مبستويات األداء يف
برامج التقييامت الدولية املتعلقة مبهارات الطلبة.
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مشكلة الدراسة

عىل الرغم من اإلنجازات التي حققها النظام التعليمي يف السلطنة إال أنه ال زال يواجه العديد من
التحديات منها ما يتعلق بالتمويل والجودة والطلبة (مجلس التعليم2018 ،؛ وزارة الرتبية والتعليم،
 ،)2017ويف ضوء ما ينشده الهدف الرابع للتعليم من ضامن التعليم الجيد واملنصف للطلبة فإن
هناك حاجة إىل تتبع واقع تحقيق إلزامية التعليم ومجانيته للفئات املستهدفة منها ،وبالرجوع
إىل الدراسات السابقة فقدأشارت دراسة الهدابية ( )2018إىل أن هناك عددا ً من التحديات التي
تواجه تضمني التعليم من أجل التنمية املستدامة واملتمثل يف نقص القوانني والترشيعات التي
تعزز من التنمية املستدامة .وبينت الدراسة املشرتكة بني وزارة الرتبية والتعليم والبنك الدويل
( )2011أن هناك بعضاملجاالت التي يجبالرتكيز عليها لتحقيق أهداف التعليم للجميع ،وتشمل
تعليم مرحلة الطفولة املبكرة (التعليم قبل املدريس)؛ حيث أن هناك حاجة إىل رفع نسبة األطفال
امللتحقني بهذه املرحلة،ورضورة وجود سياسة واضحة لاللتحاق به (مجلس التعليم ،)2018 ،إضافة
إىل أن هناك حاجة إىلالتوسع يفتوفري التعليم لألطفال ذوي اإلعاقة ،فالدراسات تشري إىل أن وجود
عدد ثالث مدارس حكومية يف السلطنة ال يلبي حاجة املجتمع يف ظل تزايد هذه الحاالت ،فضالً
عن رضورة االستمرار يف خفض معدالت األمية ،وانطالقاً من ذلك تأيت هذه الدراسة للوقوف عىل
تتبع واقع إلزامية التعليم ومجانيته يف سلطنة عامن يف ضوء الهدف الرابع للتنمية املستدامة .2030
أسئلة الدراسة

1.ما واقع إلزامية التعليم ومجانيته يف سلطنة عامن يف ضوء الهدف الرابع للتنمية املستدامة
2030؟
2.ما التحديات التي تواجه إلزامية التعليم ومجانيته يف سلطنة عامن يف ضوء الهدف الرابع
للتنمية املستدامة 2030؟
3.ما اآلليات املقرتحة لتطوير إلزامية التعليم ومجانيته يف سلطنة عامن يف ضوء الهدف الرابع
للتنمية املستدامة 2030؟
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أهداف الدراسة وأهميتها

تهدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل واقع إلزامية التعليم ومجانيته يف سلطنة عامن يف ضوء
الهدف الرابع للتنمية املستدامة  2030من خالل تتبع هذا الواقع يف مجاالت التعليم (املدريس
الحكومي (األسايس وما بعد األسايس) التعليم قبل املدريس ،تعليم الكبار ومحو األمية ،الرتبية
الخاصة) ،ومقابلة مؤرشات غايات الهدف الرابع املتعلق بتحقيق اإللزامية يف التعليم باملؤرشات
التي تحققت يف السلطنة ،والكشف عن التحديات التي تواجهها ،وتقديم بعض اآلليات املقرتحة
لتطويرها ،فيام تكمن أهميتها يف تقديم مساهمة علمية بالبحث يف إلزامية التعليم مبا يسهم يف
إثراء املكتبة البحثية ال سيام الدراسات الرتبوية العامنية بهذا املوضوع ،وتوجيه اهتامم املسؤولني
بالتعليم يف السلطنة والباحثني إليه بغرض التغلب عىل اإلشكاليات التي تواجهه ،وتقديم الحلول
لالرتقاء به.
حدود الدراسة

الحدود املوضوعية :تناولت الدراسة البحث يف إلزامية التعليم يف سلطنة عامن من خالل تتبع
تلك اإللزامية يف (التعليم املدريس الحكومي (أسايس ،وما بعد األسايس) ،والتعليم قبل املدريس،
وتعليم الكبار ومحو األمية ،والرتبية الخاصة) ،والكشف عن التحديات التي تواجه تحقيق تلك
اإللزامية ،وتقديم بعض اآلليات املقرتحة لتطويرها.
الحدود املكانية :تحددت الفرتة الزمنية لتطبيق الدراسة عىل العام الدرايس .2021 /2020
الحدود البرشية :اقترصت الدراسة عىل عينة قصدية مستهدفة من املسؤولني والخرباء ولجنة
السياسات التعليمية والتطوير الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم ،واملعنيني بتنفيذ إلزامية التعليم
فيها ،وأعضاء من اللجنة الوطنية العامنية للرتبية والعلوم والثقافة.
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مصطلحات الدراسة

§إلزامية التعليم
عرفها جن وزهان ( )Jin& Zhan, 2008بأنها :الرتبية األساسية للمواطنني ،وهي تحدد
مستوى الفكر والوعي السيايس والحس الثقايف والقدرة اإلنتاجية لألمة بأكملها .وعرفها عبد
العليم ( )2001بكونها :املرحلة التي تسعى كل دولة من خاللها إىل تعميم نظام التعليم من
خالل توفري الفرص التعليمية للجميع يف هذه السن مبا ميكن للملتحق فيها من إبراز مواهبهم
وقدراتهم .وحددها رضوان ( )2019يف :التعليم الذي تسعى الدولة والجهات املعنية به إىل
تعميمه ،وتلتزم من خالله بتوفري الفرص التعليمية املالمئة ملن ينطبق عليهم.
وتعرفها الدراسة إجرائيا بأنها :التعليم الرسمي الذي تعمل الدولة عىل توفريه باملجان ملواطنيها
انطالقاً من الحق يف التعليم ،وتلتزم من خالله بإيجاد التسهيالت املحققة له مثل بناء املدارس
والهيئات اإلدارية والتدريسية والكتب واألدوات والوسائل املتعلقة به.

§مجانية التعليم
عرفها سليم ( )2019بأنها :ذلك التعليم الذي ميول من امليزانية العامة للدولة .وتعرفها
الدراسة إجرائياً :بأنها توفري التعليم للمواطنني بال رسوم دراسية أو التزامات مالية.

§الهدف الرابع للتعليم
هو الهدف الرابع ضمن أهداف التنمية املستدامة  ،2030وينص عىل (ضامن التعليم الجيد
املنصف والشامل ،وتعزيز فرص التعلّممدىالحياة للجميع) (اليونسكو.)2016 ، وهو التعريف
الذي تعتمده الدراسة تعريفاً إجرائياً لها.
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منهجية الدراسة

أوال :مجتمع الدراسة
تم اختيار مجتمع الدراسة بطريقة قصدية من أعضاء لجنة الرتبيةوالتعليم مبجليس الدولة
والشورى ،ولجنة السياسات التعليمية والتطوير الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم ،واملعنيني بتنفيذ
إلزامية التعليم فيها ،واللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم .ويأيت تحديد املجتمع يف هذه
الفئات لتتبع موضوع اإللزامية من حيث الترشيع والتنفيذ .وبلغ إجاميل مجتمع الدراسة ()111
فردا ً ،ويوضح الجدول  1توزيع مجتمع االستبانة حسب الجهات ذات الصلة:
جدول  1توزيع مجتمع االستبانة حسب الجهات ذات العالقة مبوضوع الدراسة
العدد النسبة
8.1%
9
8.1%
9
18%
20
10%
11
15.3%
17

الجهة
لجنة التعليموالبحوثمبجلسالدولة
لجنة الرتبيةوالتعليموالبحثالعلمي مبجلس الشورى
لجنة السياسات بوزارة الرتبية والتعليم
مديرو العموميفاملحافظات التعليمية
اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم
وظائف يف وزارة الرتبية والتعليم ذات عالقة باإللزامية (التعليم قبل املدريس –
45
الرتبية الخاصة -تعليم كبار -التقويم الرتبوي ،اإلرشاف الرتبوي)
111
املجموع

40.5%
100%

ثانياً :عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من جميع أعضاء مجتمع الدراسة؛ بغرض أن تشمل الدراسة الجهات
املعنية مبوضوع إلزامية التعليم ومجانيته ،لذا فقد اعتمدت العينة لتمثل كامل أفراد املجتمع
البالغ عددهم ( )111فردا ً الذي تم تفصيلهم يف الجدول السابق.
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وقد تم تطبيق االستبانة إلكرتونياً عىل الفئات املستهدفة ،وبلغت االستجابات عىل استبانة
الدراسة ما مجموعه ( )105من ( )111عدد العينة الفعيل أي بنسبة ( )94.5%من مجموع
االستبانات املوزعة ،وذلك بعد تعذر التواصل مع ( )6من أفراد العينة ،وبذا تصبح عينة الدراسة
الفعلية بعد استثناء االستجابات الناقصة ( )105فردا ً.
أداة الدراسة

استعانت الدراسة باالستبانة للحصول عىل معلومات كمية ،ويأيت استخدامها يف هذه الدراسة
انطالقاً من مميزاتها التي تتمثل يف تقليلها لفرص التحيز ،وخاصة إذا ما صيغت بأسلوب علمي
وموضوعي (الحريري .)2012 ،وقد تكونت االستبانة من ( )46فقرة وفق مقياس ليكرت الثاليث،
وتضمنت ثالثة محاور:
املحور األول :واقع إلزامية التعليم ومجانيته يف السلطنة.
املحور الثاين :التحديات التي تواجه إلزامية التعليم ومجانيته يف السلطنة.
املحور الثالث :اآلليات املقرتحة لتطوير إلزامية التعليم ومجانيته يف السلطنة.

§صدق االستبانة
للتحقق من صدق االستبانة تم عرض االستبانة عىل ( )20محكامً من ذوي الخربة واالختصاص؛
للتأكد من سالمة الصياغة اللغوية لفقراتها ،ومدى انتامئها ملحاور الدراسة ،ومناسبتها للعينة،
وشموليتها ملشكلة الدراسة ،وقدرتها عىل تحقيق أهدافها ،ومناسبتها لقياس ما وضعت من أجله،
ومدى كفايتها لتغطية كل سؤال من أسئلة الدراسة ،ويفضوء املالحظات التي أبداها املحكمون
قامت الباحثة بإجراء التعديالت التي اتفق عليها أكرث من ( )85%من املحكمني كمعيار عىل
صالحية املجاالت والفقرات.
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§ثبات االستبانة
لكون عينة الدراسة يف األصل من صناع القرار ،فقد صعب عىل الباحثة اختيار عينة استطالعية
لتطبيق االستبانة عليها؛ لذلك تم اختيار عينة عشوائية بعدد ( )30من املستجيبني بعد التطبيق
وجمع البيانات لحساب معامل الثبات لها ،وذلك بقياس االتساق الداخيل لها من خالل حساب
معامل االتساق الداخيل ألفا كرونباخ ملعرفة ارتباط فقرات االستبانة مع املحور الذي تنمي إليه.
ويوضحالجدول  2االتساق الداخيل ملحاور االستبانة:
جدول  2االتساق الداخيل ملحاور االستبانة
م
2
2
3

عدد معامل االتساق
املحور
الداخيل
الفقرات
0.90
16
املحور األول :واقع إلزامية التعليمومجانيته يف السلطنة
0.80
14
املحور الثاين التحديات التي تواجه إلزامية التعليمومجانيته
0.93
املحور الثالث :اآلليات املقرتحة لتطوير إلزامية التعليمومجانيته 14
0.92
44
لالستبانة ككل

ويتضح من الجدول أعاله أن معامل الثبات ملحاور االستبانة تراوح بني ()0.80 و( )0.93وهي
درجات تعكس مستوى ثبات عال لالستبانة مام يؤكد صدقها وصالحيتها يف ذات الوقت للتطبيق.

§املعالجة اإلحصائية لالستبانة
تم معالجة البيانات الستبانة الدراسة إحصائياً عن طريق (SPSS)؛ وذلك بهدف التوصل إىل
نتائج حول واقع إلزامية التعليم ومجانيته يف السلطنة ،وتحديد تحدياته ،ومقرتحات تطويره يف
ضوء الهدف الرابع للتنمية املستدامة؛ حيث تم حساب معامل " ألفا كرونباخ" ملحاور االستبانة،
وتم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ألسئلة الدراسة املرتبطة بتقديرات
أفراد العينة حول محاور الدراسة.
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مناقشة أسئلة الدراسة

§مناقشة نتائج السؤال األول
ما واقع إلزامية التعليم ومجانيته يف سلطنة عامن يف ضوء الهدف الرابع للتنمية املستدامة؟
أوضح التحليل اإلحصايئ أن واقع إلزامية التعليم ومجانيته قد جاء بدرجة "متوسطة" عىل
إجاميل فقراته ،ومبتوسط حسايب بلغ ( ،)2.19وتراوح املتوسط الحسايب لفقراته بني ( )2.63و
( )1.56بدرجة بني "عالية" و"منخفضة" .وبالنظر إىل فقراته يالحظ أن الفقرة رقم (21)( :توجه
بتوفري الخدمات التعليميةالالزمة لضامن التحاق الطلبةبالتعليم) جاءت يف الرتبة األوىل بدرجة
"عالية" ،فيام حلت الفقرة (تدعم األرس الفقرية مادياً لتسجيل أبنائها يف مرحلة التعليم ما قبل
املدريس) يف الرتبة األخرية بدرجة "منخفضة" ،ويوضح الجدول  3عرضاً لباقي فقرات ال ُبعد مرتبة
ترتيباً تنازلياً وفقاً لقيمة املتوسط الحسايب.
جدول  3املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لواقع إلزامية التعليم ومجانيته مرتبة ترتي ًبا
تنازل ًيا وفقاً لقيمة املتوسط الحسايب
املتوسط االنحراف درجة
الفقرات
ر م
الحسايب املعياري املوافقة
توجه بتوفري الخدمات التعليمية الالزمة لضامن التحاق
 0.52 2.63عالية
2 1
الطلبة بالتعليم.
توجه بتطبيق الترشيعات التي تكفل تحقيق إلزامية
 0.60 2.62عالية
1 2
التعليم
تُلزم أولياء األمور بتسجيل أبنائهم يف سن التعليم
 0.66 2.57عالية
3 3
األسايس.
 4 4متنع فرض مبالغ مالية عىل الطلبة يف مراحل التعليم  0.69 2.54عالية
 0.62 2.47عالية
 22 5تضمن القضاء عىل األمية يفجميع املحافظات
تتبنى إجراءات عملية للحد من ترسب الطلبة يف
 0.65 2.36عالية
5 6
التعليم ما بعد األسايس.
تحفظ حق ذوي اإلعاقةبااللتحاقبالتعليم يف جميع
 0.71 2.31متوسطة
17 7
مراحله.
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ر

م

الفقرات

توجه مبتابعة تسجيل ذوي اإلعاقة يف سن التعليم
19 8
املدريس وإلحاقهم بالتعليم.
تويل اهتامماً بتعليم ذوي اإلعاقة مبقدار اهتاممها
21 9
بالطلبة األسوياء.
توجه مبتابعة تسجيل جميع األطفال يف سن التعليم
11 10
قبل املدريس.
تعمل عىل إعداد الكوادر التعليمية املؤهلة للتعامل مع
18 11
ذوي اإلعاقة.
توجه بعدم إلزام الدارسني يف تعليم الكبار بأي مبالغ
23 12
مالية .
تُؤمن حق كل طفل بالتعليم يف سن التعليم قبل
12 13
املدريس.
تؤكد عىل القطاع الخاص تنفيذه للتعليم ما قبل
13 14
املدريس يف جميع املحافظات.
 20 15توجه بتوفري املرافق املناسبة لذوي اإلعاقة.
 6 16تدعم األرس املحتاجة لتوفري احتياجات أبنائها تعليمياً.
 7 17تعمل عىل تنويع مسارات التعليم ما بعد األسايس.
تقلل من الفجوة يف املناهج الدراسية يف التعليم قبل
14 18
املدريس.
تقلل من التفاوت بني التعليم املجاين الحكومي وتعليم
8 19
املدارس الخاصة.
 9 20تحد من ارتفاع أسعار املستلزمات املدرسية
 10 21تعمل عىل إلغاء الدروس الخصوصية.
تحد من ارتفاع أسعار تسجيل األطفال يف مدارس
16 22
التعليم قبل املدريس.
تدعم األرس الفقرية مادياً لتسجيل أبنائها يف مرحلة
15 23
التعليم قبل املدريس.
إجاميل الفقرات 16

املتوسط االنحراف درجة
الحسايب املعياري املوافقة
2.30

0.69

متوسطة

2.29

0.67

متوسطة

2.29

0.81

متوسطة

2.19

0.70

متوسطة

2.11

0.87

متوسطة

2.11

0.85

متوسطة

2.09

0.76

متوسطة

2.04
2.04
2.02

0.70
0.77
0.69

متوسطة
متوسطة
متوسطة

2.00

0.67

متوسطة

1.94

0.71

متوسطة

1.85
1.71

0.69
0.74

متوسطة
متوسطة

1.67

0.75

متوسطة

1.56

0.71

منخفضة

2.19

0.38

متوسطة
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ويتضح من تقديرات أفراد عينة االستبانة عىل املحور املتعلق بواقع (إلزامية التعليم ومجانيته)
أن ست عبارات جاءت بدرجة "عالية"؛ مؤكدة عىل أن هناك اهتامم بتحقيق إلزامية التعليم،
وبتوفري الخدمة التعليمية ،ومتنع فرض مبالغ عىل الطلبة يف مراحل التعليم ،وتسعى إىل القضاء
عىل األمية ،وتتبني اإلجراءات التي تحد من ترسب الطلبة ،وتحرص عىل متابعة التحاق الطلبة يف
مراحل التعليم ال سيام التعليم األسايس؛ ألهمية تلك املرحلة التعليمية ،ودورها يف إعداد النشء،
وهذا يُعزى إىل اهتامم السلطنة أيضاً بالحد من األمية ،والسعي للقضاء عليها ،وتشجيع التعليم
املستمر ،وهذا يتفق مع دراسة البلويش واملعمري ( )2020التي أبانت نتائجها أن السلطنة لديها
نقاط قوة ومراكز متقدمة فيام يتعلق باإلمتام وااللتحاق والبيئة التمكينية.
وبالنظر إىل العبارات التي متثل مجاالت الدراسة (سياسات التعليم املدريس الحكومي )األسايس،
وما بعد األسايس( ،وسياسات التعليم قبل املدريس ،وسياسات الرتبية الخاصة ،وسياسات تعليم الكبار
ومحو األمية) والتي تضمنها املحور األول يف االستبانة تبني أن املجال املتعلق بسياسات التعليم
املدريس الحكومي األسايس ،وما بعد األسايس) قد حصل عىل أعىل متوسط حسايب بني املجاالت
األخرى بلغ ( )2.37وبدرجة "عالية" كأكرث املجاالت التي تتحقق فيها الزامية التعليم ومجانيته ،فيام
حل مجال (سياسات التعليم قبل املدريس) آخرا ً مبتوسط حسايب ( )1.95وبدرجة "متوسطة" كأقل
املجاالت اهتامماً وأكرثها حاجة إىل التطوير وتحقيق تلك اإللزامية ،مثلام يوضح ذلك الجدول اآليت:
جدول  4املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياريةلفقرات مجاالتاالستبانة مرتبة ترتيباً تنازلياً
وفقاً لقيمة املتوسط
املتوسط الحسايب االنحراف املعياري درجة املوافقة
املجال
الرتبة
عالية
0.41
سياسات التعليم املدريس الحكومي 2.37
1
متوسطة
0.47
سياسات تعليم الكبار ومحو األمية 2.31
2
متوسطة
0.60
2.23
سياسات الرتبية الخاصة
3
متوسطة
0.55
1.95
 4 سياسات التعليم قبل املدريس
متوسطة
0.40
2.22
املجاالت بشكل عام
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واتضح من عبارات تلك املجاالت أن سياسات التعليم املدريس الحكومي (األسايس ،وما بعد
األسايس) حصلت عىل أعىل متوسط حسايب بني املجاالت األخرى ،وهذا يؤكد االهتامم بهذا املجال،
وقد يُعزى ذلك إىل أن التعليم املدريس الحكومي هو أهم أنواع التعليم األخرى؛ لكونه يحوي
األعداد األكرب من الفئات التعليمية ذكورا ً وإناثاً ،وينتظم فيه ما يزيد عىل النصف مليون من
مجمل عدد سكان السلطنة ،إذ بلغ عدد الطلبة فيه عام  )634,770( 2020/2019طالباً وطالبة.
وبالنسبة ملجيء مجال (سياسات تعليم الكبار ومحو األمية) تالياً إىل الجهود املبذولة يف الحد من
األمية ،لكن يالحظ أن الفقرة (توجه بعدم إلزام الدارسني يف تعليمالكبار بأي مبالغ مالية) حصلت
عىل درجة "متوسطة" وهذا قد يعود إىل عدم وجود قرار ملزم مينع تحصيل الرسوم الدراسية من
الدارسني ،حيث أنه ومن خالل الواقع امليداين وجدت الدراسة أن الراغبني يف إكامل تعليمهم الحر
للمراحل العليا يف التعليم املدريس الحكومي يدفعون مبلغاً مالياً كرسوم تسجيل ،وهذا يخالف
مجانية التعليم التي تعمل بها السلطنة كون التعليم فيها مجانياً حتى نهاية التعليم املدريس ،وهذا
بدوره سيقلل من انضامم الراغبني بإكامل تعليمهم للتعليم املستمر ،ويقلل من الحافز للتعليم
مدى الحياة مع أن املفرتض أن يقدم لهؤالء الدارسني نوعاً من الدعم لتشجيعهم وتحفيزهم عىل
مواصلة تعليمهم ال سيام مع ضعف اإلقبال عىل التعلم املستمر من قبل الذكور ،ونقص مستمر يف
عدد الدارسني ،وغيابهم عن االمتحانات وزيادة الرسوب بينهم .وغياب الدعم للدارسني يقابله أيضاً
قلة دعم لألرس لتتمكن من توفري ما يعينها عىل تعليم أبنائها؛ حيث جاءت الفقرة (تدعم األرس
املحتاجة لتوفري احتياجات أبنائها تعليمياً) بدرجة "متوسطة" ،يف حني جاءت الفقرة (تدعم األرس
الفقرية مادياً لتسجيلأبنائها يف مرحلة التعليم ما قبلاملدريس) بدرجة "منخفضة".
وبالنظر إىل الفقرات املتعلقة بالرتبية الخاصة يتبني أنها جاءت بدرجة "متوسطة" (تحفظ
حق ذوي اإلعاقة بااللتحاق بالتعليم يف جميع مراحله ،وتوجه مبتابعة تسجيل ذوي اإلعاقة
يف سن التعليم املدريس وإلحاقهم بالتعليم ،تويل اهتامماً بتعليم ذوي اإلعاقة مبقدار اهتاممها
بالطلبة األسوياء) مام يُشري إىل أنها ليس بذات االهتامم مع باقي أنواع التعليم ،وقد يُعزى هذا
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إىل قلة عدد املؤسسات التي تستوعب الرتبية الخاصة ،وتعدد اإلعاقات واختالفها ،ومتطلبات تلك
اإلعاقات من حيث تأهيل املعلمني للتعامل معها ،وتوفري املرافق والخدمات التي تناسبها ،ال سيام
وأن الرتبية الخاصة تحتاج الكثري من املتطلبات األساسية مثل البيئة املدرسية الفاعلة ،وقوانني
للرتبية الخاصة ،وتوفري كادر برشي مؤهل ،وهذا يتفق مع ما أشار إليه تقرير مجلس التعليم
( 2019أ) من أن هناك تحديات تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة من الناحية التعليمية تتمثل يف
محدودية برامج إعداد الكوادر العاملة يف مجال تعليم األشخاص ذوياإلعاقة وتدريبهم ،وندرة
وجود أخصايئ تشخيص وتقويم يف مجال الرتبية الخاصة ،وقلة وجود اختصاصيني مساندين يف
مدارس الدمج؛ كعالج النطق ،والعالج النفيس والوظيفي ،والطبيعي.
وجاء التعليم قبل املدريس يف الرتبة األخرية بدرجة "متوسطة" أيضاَ ،وهذا عائد إىل غياب
إلزامية التعليم قبل املدريس ،وعدم وجوده يف السلم املدريس يف التعليم بالسلطنة ،وما يتطلبه
هذا النوع من التعليم من موارد ومتويل .وضعف االهتامم بهذا النوع من التعليم ليس يف سلطنة
عامن فقط بل يف دول عدة حول العامل ،حيث أشار التقرير العاملي لرصد التعليم (اليونسكو،
 ،2018ص " )140 .أن  % 33فقط من البلدان تنص عىل توفري ما ال يقل عن سنة واحدة من
التعليم املجاين يف مرحلة الطفولة املبكرة ،وأن القوانني يف ( )21%من البلدان تنص عىل توفري
تعليم إلزامي لسنة واحدة يف مرحلة الطفولة املبكرة ،يف حني تنص القوانني يف  17%من البلدان
عىل توفري تعليم مجاين وإلزامي من هذا النوع لسنة واحدة ،وال تكفل سوى ( )10%من البلدان
ال بلد منها يف آسيا سنتني من التعليم املجاين واإللزامي يف مرحلة الطفولة املبكرة".
وبتتبع مؤرشات واقع السياسات التعليمية للتعليم قبل الجامعي يف سلطنة عامن يف ضوء
غايات ومؤرشات الهدف الرابع للتعليم 2040 ذات العالقة يتضح اآليت:

أوال :الغاية األوىل)4.1( :
وتتضمن هذه الغاية بُعدين من أبعاد الدراسة هام (إلزامية التعليم ومجانيته) و(الجودة يف
التعليم) ،لكن سرتكز الدراسة فقط عىل البعد املتعلق بإلزامية التعليم ومجانيته:
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أوالً :إلزامية التعليم ومجانيته
ويندرج تحت هذا البعد أربع مؤرشات وهي ( ،)4.1.6 ،4.1.5،4.1.4 ،4.1.3وسوف تستعرض
الدراسة هذه املؤرشات – بحسب قربها املبارش من موضوع الدراسة -وما تحقق منها:
املؤرش 4.1.6 :عدد سنوات التعليم (أ) املجاين و (ب) اإللزامي املضمون مبوجب األطر
القانونية يف مرحلتي التعليم االبتدايئ والتعليم الثانوي:
كفل القانون يف سلطنة عامن إلزامية التعليم ومجانيته وفقاً ملا ورد يف قانون الطفل الصادر
باملرسوم السلطاين ( ،)2014/22حيث نصت املادة (( :)36للطفل الحق يف التعليم املجاين يف
املدارس الحكومية حتى إمتام مرحلة التعليمما بعد األسايس ،ويكون تعليم الطفل إلزامياً حتى
إمتام مرحلة التعليم األسايس ،ويقع عىل ويل األمر مسؤولية تسجيل الطفل ،وانتظامه يف املدرسة،
والحيلولة دون ترسبه منها) (وزارة العدل والشؤون القانونية ،)2014 ،وأورد النظام األسايس
الجديد ( )2021 / 6اإللزامية أيضاً ضمن مواد النظام .وهي متشابهة مع بعض الدول حيث
تبدأ من عمر التعليم املدريس بالصف األول األسايس وحتى نهاية الصف العارش مبا مجموعه ()9
أعوام دراسية ،وهذا يتفق مع ما أشارت إليه دراسة عون ( )2015التي أشارت إىل أن مدة إلزامية
التعليم يف الدول العربية  6سنوات وأعالها ( )18سنة .ولكن هذه اإللزامية رغم ورودها يف النظام
األسايس للدولة وقانون الطفل لكنها تحتاج إىل بيان ضوابطها والجهات املعنية بها ،وآليات تنفيذ
املساءلة املتعلقة باإلخالل بتنفيذها.
وفيام يتعلق باملجانية فالتعليم يف سلطنة عامن مجاين للمواطنني دون تفرقة ،ولذلك أظهرت
اإلحصاءات الوطنية ارتفاع نسب التحاق الطلبة يف التعليم املدريس الحكومي (األسايس ،وما بعد
األسايس) ،فقد بلغ عدد طالب املدارس الحكومية ( )633,970يف العام الدرايس ،2020/2019
ينتظمون للدراسة يف ( )1,163مدرسة (وزارة الرتبية والتعليم ،)2020 ،إضافة إىل عــدد الطلبــة
الدارســني فــي املــدارس األخرى كاملــدارس الحكوميــة التابعة للجهات العسكرية ،واملــدارس
الخاصــة واملــدارس الدوليــة والجاليــات األجنبيــة ،وبهذا يصــل عــدد الطلبــة فــي الســلطنة
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إىل حوايل  844ألفاً ،ينتظمون يف ( )2,046مدرسة حكوميــة وخاصــة ،ويشــكل هــذا العدد من
الطلبــة حوايل 18%من إجاميل عدد السكان يف السلطنة (املركز الوطني لإلحصاء.)2020 ،
املؤرش( :)4.1.3( :معدل القبول اإلجاميل يف الصف األخري (للمرحلة االبتدائية واملرحلة الدنيا
من التعليم الثانوي):
يوضح الجدول  5معدل االلتحاق (اإلجاميل الصايف املعدل) مبدارس السلطنة خالل األعوام
الدراسية من  2017 / 2016إىل 2020 / 2019
جدول  5معدل االلتحاق (اإلجاميل الصايف املعدل) خالل األعوام الدراسية من  2016 / 2015إىل
2020/ 2019م
2017/2016م
الصفوف
الصايف
اإلجاميل
املعدل
98.3
101.5
4-1
 101.396.1
10-5
84.9
12-10 95.5

2018/2017
الصايف
اإلجاميل
املعدل
98.3
96.1
84.9

2020/2019
2019/2018
الصايف
الصايف
اإلجاميل
اإلجاميل
املعدل
املعدل
98.5 100.5
98.5
96.4 102.3
96.3
85.2
85.2
85.3

ويتبني من الجدول أن نسبة القيد اإلجاميل للصفوف ( )4-1مرتفعة ،وبالرغم من أنها تبدو
منخفضة قليالً يف الصفوف ( )12-10إال أنها مازالت متوافقة مع املعايريالعاملية إذ بلغت ()84.9
يف العام الدرايس  ،2018/2017و( )85.2يف العام الدرايس ( .)2020 /2019وت ُظهر مؤرشات وزارة
الرتبية والتعليم أن معدل القبول اإلجاميل يف الصف األخري (للمرحلة االبتدائية واملرحلة الدنيا من
التعليم الثانوي) للمرحلة االبتدائية سجل ( )102.5عام  ،2017وفيام يتعلق باملرحلة الدنيا من
التعليم الثانوي فقد سجلت إجاميل (.)104.0
املؤرش ( :)4.1.4نسبة غري امللتحقني باملدارس (مرحلة التعليم االبتدايئ ،واملرحلة الدنيا من
التعليم الثانوي ،واملرحلتني الدنيا والعليا من التعليم الثانوي)
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توضح اإلحصاءات بأن نسبة األطفال خارج املدرسة يف عمر التعليم االبتدايئ ( )6-1يف العام
 2017بلغت ( ،)1.7ونسبة اليافعني خارج املدرسة يف عمر املرحلة األوىل من التعليم الثانوي
( )9-7بلغت ( .)3.5وتشري البيانات الوطنية تأكيدا ً عىل ذلك أن نسبة االلتحاق الصايف املعدلة
بالصفوف من ( )6-1بلغت ما نسبته  ،98.3%ويف الصفوف من ( )9-7ما نسبته  96.5%بينام
بلغت يف الصفوف من ( )12-10ما نسبته  ،% 86.7يف حني بلغت نسبة بقاء الطلبة يف الصف
السادس .% 99.6 وبلغت نسبة االلتحاق اإلجاميل بالصفوف من ( )6-1خالل العام الدرايس
 2018/2017ما نسبته % 100.9 ،فيام بلغت يف الصفوف من ( )9-7ما نسبته  ،% 103.9ويف
الصفوف من ( )12-10ما نسبته .% 96.9وارتفع متوسطعدد سنوات الدراسة من  8.1سنوات
يف عام  2016إىل  9.5سنوات يف عام  ،2018وارتفع مؤرش سنوات الدراسة املتوقعة ( )EYSمن
 13.7يف عام  2016إىل  13.9يف عام 2018(املجلس األعىل للتخطيط .)2019 ،ويوضح الجدول 6
معدالت انقطاع الطلبة يف الصفوف الدراسية خالل األعوام (:)2019/2018 – 2016/2015
جدول  6معدالت انقطاع الطلبة يف الصفوف الدراسية خالل األعوام ( – 2017/2016)2019/2018
2019/2018
2018/2017
2017/2016
الصفوف
ذكور إناث اإلجاميل  ذكور إناث اإلجاميل  ذكور إناث اإلجاميل 
0.248 0.196 0.299
10-5 0.10 0.07 0.13 0.015 0.002 0.028
1.231 0.781 1.685
12-11 1.95 1.47 2.42 1.98 1.157 2.779

ويتضح من البيانات الواردة يف الجدول أعاله ارتفاع معدل االنقطاع يف الصفوف ()10-5؛
حيث بلغ ما يقارب ( )0.25%يف العام الدرايس  2019 / 2018م مقارنة مبعدلانقطاع ()0.10%
يف العام الدرايس السابق له ،وانخفض معدل االنقطاع يف الصفني ( 11و )12من ( )1.95%يف العام
الدرايس  2018 / 2017م إىل ( )1.23%يف العام الدرايس  / 2018 2019م ،ويُالحظ أيضاً أن معظم
معدالت االنقطاع ترتفع عند الذكور عن اإلناث بفارق ضئيل .يف حني تشري معدالت اإلعادة يف
التعليم املدريس إىل تاليش معدل اإلعادة يف الصفوف ( ،)4-1حيث مل تسجل نسبة إعادة أو انقطاع
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للصفوف من ( )4 1-للعام الدرايس ( .2020 / 2019وزارة الرتبية والتعليم .)2020 ،ويوضح
الجدول  7معدالت اإلعادةيف التعليم املدريسخالل األعوام (:)2019/2018 – 2016/2015
جدول  7معدالت اإلعادةيف التعليم املدريسخالل األعوام (:)2019/2018 – 2017/2016
2019/2018
2018/2017
2017/2016م
العام الدرايس
الصفوف ذكور إناث اإلجاميل ذكور إناث اإلجاميل ذكور إناث اإلجاميل
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
4-1
 2.65 5.46 3.784.09
4.327 2.871 5.707
10-5
5.57 2.16 8.87 5.53
4.028 1.778 6.209
12-11

ويظهر يف الجدول  7ارتفاع معدل اإلعادة يف الصفوف ( )10-5من ( )3.78%يف العام الدرايس
 2018 /2017إىل ( )4.09%يف العام الدرايس  ،2018/2019واستمر هذا االرتفاع الطفيف يف
الصفني ( )12-11مقارنة بالعام الدرايس السابق  2018 / 2017حيث كانت تبلغ ()5.53%
(مجلس التعليم.)2019 ،

ثانياً :الغاية الثانية)4.2( :
بالنظر إىل الغاية الثانية ( )4.2من غايات الهدف الرابع وما تضمنته من مؤرشات يتضح أنها
تسعى إىل تأمني منو الطفولة من خالل تعميم املشاركة يف التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة،
وتبعاً ملؤرشات هذا التعليم يف السلطنة يتضحأن نسبته ال زالت قليلة بالنسبة لألعداد الفعلية
لألطفال يفالعمر الذي حددته الوزارة بني ( )3.5و( )5سنوات؛ حيث بلغ عدد األطفالاملسجلني
يف مرحلة التعليم قبل املدريس ككل يف العام الدرايس 2018/2017( )49,640طفالً ،فيام بلغ يف
العام الدرايس ملرحلة التمهيدي 2019/2018ما مجموعه ( )38,332طفالً موزعني ما بني ()2,356
يف صفوف التهيئة يف املدارسالحكومية ،و( )35,976يف املدارس الخاصة التي ترشف عليها الوزارة،
فيام بلغ مجموع األطفال بشكل عام يف هذه املرحلة للعام الدرايس  )67,120( 2020 /2019وفقاً
ملا ميثله الجدول اآليت:
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جدول  8أعداد الطلبة يف التعليم قبل املدريس للعام الدرايس 2020/2019
مدارس التعليم األسايس الخاصة
الجنس املتضمنة صفوف رياض األطفال
روضة
روضة متهيدي اإلجاميل
8416
12573
8451 4122
ذكور
8095
11782
7947 3835
إناث
16511
اإلجاميل 24355 16398 7957

مدارس رياض األطفال الخاصة

اإلجاميل

متهيدي اإلجاميل
34296
21723 13307
32824
21042 12947
67120
42765 26254

والنسبة األكرب من األطفال يدرسون يف املدارس الخاصة امل ُشغلة من قبل القطاع الخاص
سواء كان عىلمستوى مدارس خاصة برياض أطفال أو تحت مظلة مدارس خاصة تحوي مراحل
متنوعة.
املؤرش  4.2.4نسبة القيد اإلجاملية يف التعليم ما قبل االبتدايئ
يتضح بتتبع معدالت التحاق األطفال أنها تشهد ارتفاعاً متفاوت من عام إىل آخر ،ويوضح
الجدول  9معدل االلتحاق اإلجاميل والصايف لألطفال يف مدارس رياض األطفال خالل األعوام من
 2016/2015إىل :2019/2018
جدول  9معدل االلتحاق اإلجاميل يف مدارس رياض األطفالخالل األعوام من 2020 /2019 - 2016/2015
معدل االلتحاق اإلجاميل
معدل االلتحاق الصايف
األعوام الدراسية
اإلجاميل 
إناث
ذكور إناث اإلجاميل  ذكور
53.6
54.6 52.7
41.9 42.9 40.9 2016/2015
52.3
53.0 51.6
44.1 45.1 43.2 2017/2016
50.21
50.98 49.47
42.0 42.29 41.64 2018/2017
51.80
52.30 51.50
43.00 43.20 42.70 2019/2018
3.17
2.59 4.10
2.38 2.15 2.55
نسبة النمو
51.5
51.9 51.1
41.9 42.3 41.6 2020/2019
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حيث يُظهر الجدول ارتفاعاً يف معدل االلتحاق اإلجاميل بالتعليم قبل املدريس يف العام الدرايس
 / 2018 2019مقارنة بالعام الدرايس السابق له؛ حيث بلغ ( )51.8%بعد أن كان ( ،)50.2%وقد
ارتفع معدل االلتحاق الصايف للذكور واإلناث يف العام  2019 / 2018مقارنة بالعام السابق له
بنسبة (( )2.38%مجلس التعليم 2019 ،ب) .وأشارت البيانات اإلحصائية إىل أن نسب االلتحاق
اإلجاملية بالتعليم قبل املدريس بلغت يف العام الدرايس .)51.5%( 2020 / 2019
املؤرش ( :)4.2.2معدل املشاركة يف التعلم املنظم (قبل سنة واحدة من سنااللتحاق الرسمي
بالتعليم االبتدايئ) بحسب الجنس ،وزيادة معدالت املشاركة فيه.
بلغ معدل املشاركة يف التعليم املنظم (سنة واحدة قبل سن االلتحاق بالتعليم الرسمي
( )82.3يف عام  ،2018ويوضح الجدول  10معدل املشاركة يف التعلم املنظم (سنة قبل املدرسة):
جدول  10معدل املشاركة يف التعلم املنظم (سنة قبل املدرسة):
2015
2016
2017
2018

العام الدرايس

ذكور
62.9
66.1
74.7
79

64.6
68.6
76.5
85.7

إناث

63.7
67.3
75.6
82.3

اإلجاميل

والجدير بالذكر أن وزارة الرتبية والتعليم افتتحت فصول التعليم قبل املدريس يف مدارس
املحافظات البعيدة التي ال توجد بها مدارس خاصة من أجل توفري هذا التعليم لألطفال يف تلك
املناطق .وتركزت املدارس الحكومية التي تقدم خدمات تعليم قبل املدريس يف محافظة ظفار
حيث بلغ عددها 35مدرسة استوعبت ( )1,069طالباً وطالبة للعام الدرايس ( 2020/ 2019وزارة
الرتبية والتعليم .)2020 ،وتؤدي مؤسسات رعاية األطفال التابعة لوزارة التنمية االجتامعية دورا ً
رئيساً يف توفري التعليم قبل املدريس من خالل دور منو األطفال وزوايا األطفال املوزعة يف جميع
أنحاء محافظات السلطنة .ويف نهاية عام  2018كان هناك  295دار حضانة و 11دار منو لألطفال
و 84ركناً لألطفال منترشة يف جميع أنحاء محافظات السلطنة(املجلس األعىل للتخطيط.)2019 ،
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مناقشة نتائج السؤال الثاين
ما التحديات التي تواجه إلزامية التعليم ومجانيته يف سلطنةعامن يف ضوء الهدف الرابع للتنمية
املستدامة 2030؟
يوضح الجدول  11املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياريةلفقرات التحدياتمرتبة ترتيباً
تنازلياً وفقاً لقيمة املتوسط الحسايب ،ويتضح من الجدول أن نتائج التحليل اإلحصايئ لفقرات
التحدياتتراوحت بني "عالية" و"منخفضة"؛ حيث يتضح أن أعىل التحديات التي أوردتها االستبانة
كانت للعبارة (محدودية التمويل املحدد لوزارة الرتبية والتعليم من املوازنة العامة للدولة) وقد
حصلت عىل متوسط حسايب ( )2.47بدرجة "عالية" كأكرث التحديات تأثريا ً.
جدول  11املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياريةلفقرات التحديات مرتبة ترتيباً تنازلياً وفقاً
لقيمة املتوسط الحسايب
املتوسط االنحراف درجة
الفقرات
ر م
الحسايب املعياري املوافقة
محدودية التمويل املحدد لوزارة الرتبية والتعليم من
عالية
0.70 2.47
29 1
املوازنة العامة للدولة.
عالية
 28 2محدودية وجود مسارات التعليم التقني واملهني للطلبة 0.68 2.36
عالية
0.70 2.35
 32 3قلة توافر مراكز ومدارس لفئة ذوي اإلعاقة.
عالية
0.63 2.35
 31 4تعدد اإلعاقات لدى فئات الرتبية الخاصة.
ضعف التحصيل الدرايس للمتعلمني بشكل عام وللذكور
عالية
0.66 2.34
30 5
بشكل خاص.
متوسطة
0.64 2.11
 25 6الربط بني النظرية والتطبيق يف املنهج املدريس.
متوسطة
 26 8محدودية خدمات الرعاية النفسية االجتامعية املقدمة 0.58 2.05
متوسطة
0.70 1.99
 27 9عزوف األميني البالغني عن التعليم.
ضعف الترشيعات امللزمة بإلحاق الطلبة وإبقائهم عىل
متوسطة
0.75 1.92
23 10
مقاعدهم الدراسة.
تأثري الثقافة املجتمعية عىل ترسب الفتيات من التعليم
منخفضة
0.67 1.59
24 11
يف القرى البعيدة.
متوسطة
0.29 2.16
إجاميل الفقرات 11
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فرغم الدعم الكبري الذي تقدمه الحكومة للتعليم إذ بلغ اإلنفاق عىل التعليم يف عام 2017
كنسبة مئوية منالناتج املحيل اإلجاميل ( )6.6%و( )15.5%من إجاميل اإلنفاق العام وفقًا ملؤرش
االبتكار العاملي لعام  ،2018واحتلت سلطنة ُعامن املرتبة  19من أصل  126دولة يف نسبة اإلنفاق
عىل التعليم من الناتج املحيل اإلجاميل ،إال أن هذا التحدي يُعد هذا التحدي األكرب الذي يواجه
تحقيق اإللزامية بالنسبة ملجاالت التعليم قبل املدريس والرتبية الخاصة ،وهذا يتفق مع ما أشارت
إليه االسرتاتيجية الوطنية للتعليم  2040من أن التمويل من التحديات التي تواجه التعليم ،وذلك
يف اقتصار متويله عىل الحكومة كمصدر رئيس للتمويل ،ومحدودية البدائل األخرىملساندة هذا
املصدر(مجلس التعليم ،)2018 ،ويتفق أيضاً مع ما أشارت إليه الدراسات من أن التمويل عائق
يف تحقيق إلزامية التعليم يف دول عدة كدراسة العساف ( )2019التي أظهرت أن البنية التحتية يف
األردن تواجه ضغوطاً بسبب التوسع يف الحصول عىل التعليم ،ودراسة ( )Kirdar.et.al., 2014التي
أبانت أن االستثامر يف البنية التحتية للمدارس له دور كبري يف تحقيق التوسع يف إلزامية التعليم.
2.محدودية وجود مسارات التعليم التقني واملهني لطلبة التعليم ما بعد األسايس ،وجاءت
هذه الفقرة ثانياً ،وبدرجة "عالية" ،وذلك لكون محدودية وجود املسارات تجعل الطلبة ال
سيام الذكور منهم يترسبون من التعليم؛ لضعف توافر ما يلبي طموحاتهم وميولهم.
3و .4حلت الفقرتان( :قلة توافر مراكز ومدارس لفئة ذوياإلعاقة ،و(تعدد اإلعاقات لدى فئات
الرتبيةالخاصة) بدرجة "عالية" ومبتوسط حسايب متسا ٍو ( ،)2.35وهذا يفرس سبب مجيء
الرتبية الخاصة متأخرة من حيث االهتامم يف السلطنة ،وهذا يتفق مع دراسة البلويش
( )2013التي اعتربت تعليم األطفال ذوي اإلعاقة من التحديات التي تواجه التعليم األسايس
لعدم كفايات الخدمات املقدمة لهذه الفئة ،وأن هناك حاجة إىل متكني هذه الفئة ودعم
أرسها ،وإنشاء مراكز الكشف املبكر املخصصة له.
5.ضعف التحصيل الدرايس للمتعلمني بشكل عام وللذكور بشكل خاص ،وجاءت أيضاً بدرجة
"عالية" كتحدي يواجه إلزامية التعليم ال سيام أنه يساعد يف ترسب الطلبة من التعليم ،وعدم
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انتظامهم متفقة بذلك مع ما أشارت إليه دراسة البنك الدويل ( ،)2011ودراسة وزارة الرتبية
والتعليم مع الفريق النيوزيلندي ( )2017ونتائج الدراسات الدولية عىل الصعيد املحيل التي
أشارت بضعف التحصيل الدرايس يف مواد العلوم والرياضيات.
6.الربط بني النظرية والتطبيق يف املنهج املدريس ،وقد حصلت هذه الفقرة عىل درجة
"متوسطة" كتحدي لكونها من األسباب التي تشكل تحدياً أمام التحصيل الدرايس للطلبة
ال سيام يف التعليم ما بعد األسايس ،مام يؤدي إىل تهرب الطلبة ال سيام الذكور من التعليم.
7.محدودية خدمات الرعاية النفسية االجتامعية املقدمة للطلبة ،وقد حصلت عىل درجة
"متوسطة" مبتوسط حسايب ( )2.05وهذا يعزى إىل اإلمكانيات التي تقدمها وزارة الرتبية
والتعليم مع وزارة الصحة بتوفري االحتياجات الطبية التي توفرها املدارس؛ حيث يوفر يف
كثري من املدارس أخصايئ نفيس إىل جانب األخصايئ االجتامعي مع وجود ممرض دائم ملتابعة
األوضاع الصحي للطلبة ،لكن ال زال هناك حاجة إىل تلمس مشكالت الطلبة وتفهم ظروفهم.
8.عزوف األميني البالغني عن التعليم ،وجاء هذا التحدي بدرجة "متوسطة" ومتوسط حسايب
( )1.99وهذا يفرس االهتامم بالقضاء عىل األمية ،ووجود عدد من مراكز تعليم الكبار ومحو
األمية ،وحصوله عىل درجة متوسطة يعني أنه ال زال تحدياً قامئاً.
9.ضعف الترشيعات امللزمة بإلحاقالطلبة وإبقائهم عىل مقاعد الدراسة ،وحصل هذا التحدي
عىل درجة "متوسطة" مبتوسط حسايب ()1.92؛ لوجود ما ينص عىل اإللزامية يف النظام األسايس
للدولة وقانون الطفل ،مع الحاجة إىل بيان التفصيالت التي تفرس آليات اإللزامية وضوابطها.
	10.تأثري الثقافة املجتمعية عىل ترسب الفتيات من التعليم يف القرى البعيدة ،وحصلت هذه
الفقرة عىل درجة "منخفضة" كأقل التحديات تأثريا ً ومبتوسط حسايب ( )1.59ويُعزى هذا إىل
اهتامم أولياء األمور بتعلم أبنائهم ،وتغري الثقافة املجتمعية القامئة عىل تزويج الفتيات يف
سن مبكرة ،والنجاحات التي حققتها الفتيات يف التعليم يف السلطنة.
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مناقشة نتائج السؤال الثالث

ما اآلليات املقرتحة لتطوير إلزامية التعليم ومجانيته يف سلطنة عامن يف ضوء الهدف الرابع
للتنمية املستدامة 2030؟
أوضح التحليل اإلحصايئ لنتائج هذا السؤال أن الحلول املقرتحة لتطوير إلزامية التعليم
ومجانيته يف سلطنة عامن يف ضوء الهدف الرابع للتنمية املستدامة  2030من وجهة نظر عينة
االستبانة قد أتت جميعها بدرجة "عالية" مام يؤكد الحاجة إليها ،وحصلت عىل متوسط حسايب
( .)2.62وجاءت أكرث الحلول املقرتحة متمثلة يف الفقرة (إصدار وإقرار قانون إلزامية التعليم
وبيان تفصيالت اإللزامية وفئاتها ومتطلباتها)؛ حيث حصلت عىل متوسط حسايب بلغ (،)2.70
فيام جاءت الفقرة (تبني سياسات تحفيزية لجذب البالغني من األميني لاللتحاق بفصول محو
األمية) آخر الفقرات مبتوسط حسايب ( )2.43وبدرجة "عالية" .ويوضح الجدول  12املتوسطات
الحسابية واالنحرافات املعياريةلفقرات الحلول املقرتحةمرتبة ترتيباً تنازلياً وفقاً لقيمة املتوسط
الحسايب:
الجدول  12املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياريةلفقرات الحلول املقرتحةمرتبة ترتيباً تنازلياً
وفقاً لقيمة املتوسط
ر
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م

الفقرات

املتوسط االنحراف درجة
الحسايب املعياري املوافقة

1

إصدار وإقرار قانون إلزامية التعليم وبيان تفصيالت
37
اإللزامية وفئاتها ومتطلباتها.

2.70

0.57

عالية

2

 44وجود مؤرشات وطنية لقياس مدى تحقق اإللزامية.

2.69

0.53

عالية

3

إطالة سنوات التعليم اإللزامي ليكون بنهاية مرحلة
43
التعليم ما بعد األسايس

2.68

0.54

عالية

8

 40جعل التعليم قبل املدريس ضمن السلم التعليمي

2.68

0.54

عالية
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ر

م

الفقرات

 46 4إلزامية التعليم ما قبل األسايس
فتح مسارات متعددة للتعليم التقني واملهني لطلبة
45 5
التعليم ما بعد األسايس.
استحداث ترشيعات ملزمة بإلحاق الطلبة وإبقائهم
35 6
عىل مقاعدهم الدراسة.
اعتامد سياسة خاصة بتحقيق إلزامية التعليم لألشخاص
41 7
ذوي اإلعاقة
تطبيق املساءلة لتحقيق إلزامية التعليم
تبني برنامج متويل وطني لدعم األرس الفقرية لتتمكن
39 9
من تعليم أبنائها
 42 10توعية املجتمع وتثقيفه بإلزامية التعليم
دعم برامج التعليم مدى الحياة ومهاراته لدى الطلبة
33 11
وأولياء األمور.
 34 12الحد من ظاهرة املدارس املسائية
تعزيز املشاركة مع القطاع الخاص ومؤسساتاملجتمع
36 13
املختلفة.
تبني سياسات تحفيزية لجذب البالغني من األميني
38 14
لاللتحاق بفصول محو األمية.
إجاميل الفقرات 14

املتوسط االنحراف درجة
الحسايب املعياري املوافقة
عالية
0.52 2.67
2.65

56.

عالية

2.65

53.

عالية

2.63

60.

عالية

2.60

62.

عالية

2.59

63.

عالية

2.57

55.

عالية

2.57

58.

عالية

2.56

57.

عالية

2.43

0.70

عالية

2.62

0.43

عالية

وبتحليل نتائج هذا السؤال يتضح أن جميع اآلليات املقرتحة ذات أهمية لتطوير إلزامية
التعليم ومجانيته ،وفيام ييل تفصيل لهذه اآلليات:
1.إقرار قانون إلزامية التعليم وإصداره وبيان تفصيالت اإللزامية وفئاتها ومتطلباتها ،وقد جاء
هذا املقرتح بدرجة "عالية" مام يبني الحاجة إىل وجود قانوناً لإللزامية ،يوضح املواد القانونية
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ذات الصلة بهذه اإللزامية ،والضوابط اإلجرائية املتبعة يف مساءلة ويل األمر عن عدم إلحاق
ابنه بالتعليم املدريس أو التسبب بإخراجه من املدرسة دون سبب مرشوع لذلك ،والجهات
املنفذة لها .عىل أن يتبع إصدار قانون اإللزامية إصدار الالئحة التنفيذية له؛ ليسهل للجميع
معرفة ما يتعلق بها من إجراءات واشرتاطات وضوابط والجهات املعنية بها.
2.وجود مؤرشات وطنية لقياس مدى تحقق اإللزامية ،وقد حصلت هذه الفقرة عىل درجة
( ،)2.69مام يبني الحاجة إليها كمقرتح تطويري.
3.إطالة سنوات التعليم اإللزامي ليكون بنهاية مرحلة التعليم ما بعد األسايس؛ وذلك ليتناسب
مع عمر الطفولة الذي أقره قانون الطفل واملنتهي بعمر ( )18سنة.
4.جعل التعليم قبل املدريس ضمن السلم التعليمي؛ فالتعليم قبل املدريس يف السلطنة ال زال
خارج السلم التعليمي لذا ولتحقيق اإللزامية ال بد من اعتبار التعليم قبل املدريس مرحلة
أساسية ورئيسة يف السلم التعليمي يف السلطنة.
5.إقرار إلزامية التعليم ما قبل األسايس؛ ففي ضوء ضعف االهتامم بالتعليم قبل املدريس
باملقارنة مع التعليم املدريس الحكومي وفقاً ملا أظهرته املؤرشات التي ذُكرت أعاله ،وألنه ال
توجد إلزامية له ،وملا أظهرته عينة االستبانة بأن هناك حاجة إىل االهتامم بالتعليم ما قبل
األسايس ال سيام وأنه مطلب منشود من قبل املنظامت الدولية املعنية بالتعليم ،وألهميته يف
إعداد جيل يتمتع مبهارات العرص منذ نعومة أظافره.
6.فتح مسارات متعددة للتعليم التقني واملهني لطلبة التعليم ما بعد األسايس ،وجاء هذا
املقرتح بدرجة "عالية" ومبتوسط حسايب ( ،)2.65ويتوافق مع مجيئه كتحدي بدرجة "عالية":
(محدودية وجود مسارات التعليم التقني واملهني لطلبة التعليم ما بعد األسايس) ،وهذا
أيضاً يربهن الحاجة إىل هذا املقرتح يف ضوء تكدس مخرجات التعليم األكادميي ،وزيادة
عدد الباحثني عن عمل يف السلطنة ،فمن شأن املسارات أن توزع الطلبة عىل ما يناسب
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اهتامماتهم وميولهم ،وأن يقلل من نسب البطالة مستقبالً ،ويوفر العاملة الوطنية املاهرة
ويقلل من أعداد العاملة الوافدة.
7.استحداث ترشيعات ملزمة بإلحاق الطلبة وإبقائهم عىل مقاعدهم الدراسية؛ فبالرغم من
أن املؤرشات التي كانت تشري إىل ارتفاع يف معدالت التحاق الطلبة ،إال أن عينة االستبانة ترى
أهمية استحداث ترشيعات ملزمة بإلحاق الطلبة وإبقائهم يف مقاعد الدراسة للتقليل من
ترسب الطلبة وبالتايل الهدر الرتبوي ،وهذا أمر مهم ال سيام يف الصفوف الدراسية (.)10-5
8.اعتامد سياسة خاصة بتحقيق إلزامية التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ فنظرا ً للظروف التي
تجابه هذه الفئة ،وتعدد اإلعاقات فهناك حاجة إىل تحقيق اإللزامية لها ،انطالقا من أحقيتها
بالتعليم كباقي الفئات األخرى.
9.تطبيق املساءلة لتحقيق إلزامية التعليم ،فعىل الرغم من ورود ما يشري إىل مساءلة ويل األمر
يف املادة الخاصة بإلزامية التعليم يف قانون الطفل إال أن هذه املساءلة تكاد تكون غائبة عن
التطبيق؛ لذا فهناك رضورة لتبني تطبيق املساءلة واقعا ،وهذا من شأنه أن يرسع بتحقيق
اإللزامية ،وقبل ذلك من املفرتض بيان ضوابط هذه اإللزامية وإجراءاتها ،والجهات املعنية
بها؛ للحد من املامرسات التي تؤدي إىل عدم حصول الجميع عىل فرصهم التعليمية ،وفرض
جزاءات عىل ويل األمر املتسبب يف عدم إلحاق ابنه بالتعليم األسايس أو من ينوب عنه دون
عذر مقبول.
	10.تبني برنامج متويل وطني لدعم األرس الفقرية لتتمكن من تعليم أبنائها ،كالعمل عىل تشجيع
املجتمع املحيل عىل املساهمة يف متويل التعليم ،وتبني أفكار متويلية كاالستفادة من أموال
الوقف والزكاة ال سيام وأن املجتمع يضخ مبالغ كبرية يف هذين األمرين.
	11.توعية املجتمع وتثقيفه بإلزامية التعليم ،ويتضمن ذلك تعريفه بضوابطها وإجراءاتها ،ودور
ويل األمر يف تحقيقها ،وأثرها عىل الطالب واملجتمع.
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	12.دعم برامج التعلم مدى الحياة ومهاراتهلدى الطلبة وأولياء األمور ،ملا له من أهمية بالغة
يف الوقت الراهن ،مع الدعوة املتواصلة بأن يكون نه ًجا للتعليم وليس فقط التعليم من أجل
إيجاد الوظيفة.
	13.الحد من ظاهرة املدارس املسائية ،لينتظم الطلبة جميعهم يف فرتة واحدة ،وألن فرتة ما بعد
الظهر تعترب فرتة لعب للطفل وليس فرتة دراسية.
14.تعزيز املشاركة مع القطاع الخاص ومؤسساتاملجتمع املتنوعة؛ فهناك حاجة لتعزيز الرشاكة
املجتمعية ،وذلك ألن تحقيق اإللزامية بالصورة املرجوة تلزم مشاركة املجتمع أكان عىل
مستوى املشاركة يف القرارات املتعلقة بها أو حتى يف الدعم ملا يحقق هذه اإللزامية يف
مجاالت التعليم األخرى.
	15.تبني سياسات تحفيزية لجذب البالغني من األميني لاللتحاق بفصول محو األمية؛ حيث
يرى املستجيبون أهمية تبني سياسات تحفيزية من أجل القضاء عىل األمية بجذب البالغني
لاللتحاق مبراكز تعليم كبار ومحو األمية.
التوصيات

وتويص الدراسة لتحقيق اإللزامية بالصورة املرجوة:
1.تكامل الترشيعات والقوانني واللوائح املحققة إللزامية التعليم ومجانيته من خالل:
.أإصدار القرارات املوجهة مبتابعة العمل الرسمي بإلزامية التعليم الواردة يف النظام
األسايس للدولة ،وقانون الطفل العامين ملرحلة التعليم األسايس.
.بتشكيل فريق وطني من وزاريت الرتبية والتعليم والتنمية االجتامعية ورشطة عامن
السلطانية ،يحمل صفة (الضبطية القضائية) ملتابعة مدى تنفيذ إلزامية التعليم ،وفق
ما تضمنه قانون الطفل والئحته التنفيذية ،وإيضاح دور لجنة الطفل التابعة لوزارة
التنمية االجتامعية فيام يتعلق بتنفيذ اإللزامية.
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2.توفري التعليم اإللزامي لجميع األطفال املقيمني يف السلطنة يف مرحلة التعليم األسايس
وإتاحته مجاناً لهم لتحقيق تلك اإللزامية.
3.تقييم األعداد الناتجة عن الهدر الرتبوي وترسب الطلبة ،ومعرفة أسبابها ومسبباتها ،ووضع
الحلول لتجنب تلك األسباب ،ومحاولة إعادة الطلبة لالنتظام املدريس.
4.إعداد قاعدة بيانات دقيقة وموحدة للطلبة عند جميع الجهات املعنية بالتعليم املدريس.
5.إيجاد مسارات متنوعة للتعليم يف مرحلة التعليم ما بعد األسايس (مهني -فني-أكادميي)؛
لضامن التحاق الطلبة بها ،وتقليل ترسبهم من املدارس.
6.االستجابة للزيادة يف أعداد الطلبة يف مرحلة التعليم قبل املدريس والرتبية الخاصة مبا يلبي
الطلب عىل التعليم ،ومراعاة األشخاص ذوي اإلعاقة.
7.الرتكيز عىل زيادة توفري الخدمات النفسية واالجتامعية واإلرشادية يف املدرسة مبا يسهم يف
حل مشكالت الطلبة.
8.التنويع يف أساليب التقويم ،والتقليل من االمتحانات النظرية ،وإيجاد عنارص تقويم تتناسب
مع متطلبات العرص التي تعمل عىل بقاء الطلبة يف املدرسة ،وعدم نفورهم منها بسبب هذه
االمتحانات.
9.إجراء الدراسات املتعمقة حول مدى تحقق اإللزامية يف التعليم يف سلطنة عامن يف املجاالت
التعليمية املتنوع.
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المستخلص

هدفت الدراسة إىل توظيف مبادئ الحوكمة يف تطوير مناهج الدراسات االجتامعية مبراحل
التعليم العام السعودي ،ومعرفة األسباب التي تدعوا إىل توظيف الحوكمة يف تطوير املناهج
الدراسية تطبيقاً عىل مناهج الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية
السعودية .تحديد العوامل(األطر) التي ينبغي أخذها يف االعتبار عند توظيف الحوكمة يف تطوير
مناهج الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية وتحديد املبادئ
التي ينبغي الرتكيز عليها عند توظيف الحوكمة يف تطوير مناهج الدراسات االجتامعية مبراحل
التعليم العام يف اململكة العربية السعودية ،كام سعت للوقوف عىل الصعوبات والتحديات التي
يعتقد أنها تواجه توظيف مبادئ الحوكمة يف تطوير مناهج الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم
العام يف اململكة العربية السعودية .واتبعت الدراسة املنهج املختلط ،واملتمثل يف املنهج الوصفي
التحلييل ،واملنهج النوعي-طريقة النظرية املتجذرة لرصد تصورات املختصني والخرباء .ومتثل
مجتمع الدراسة يف جانبني ،وهام :كتب الدراسات االجتامعية ملراحل التعليم العام يف اململكة
العربية السعودية ،وعينة من الخرباء واملختصني يف تخصيص الدراسات االجتامعية ،واإلدارة يف
عدد من الجامعات السعودية والعربية ،وعددهم ( )10خرباء .وجمعت بيانات الدراسة باستخدام
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أداتني وهام :بطاقة تحليل املحتوى ،وأسئلة املقابلة املقننة بعد أن تحقق لألداة خصائص الصدق
والثبات الالزمة .و ُحللت البيانات باألساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية املناسبة باستخدام
برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية ( )SPSSكام حللت باستخدام األساليب النوعية
املناسبة.
توصلت نتائج الدراسة إىل إعداد قامئة مكونة من ( )66مبدأ للحوكمة توزعت يف ( )4مجاالت،
وكشفت نتائج تحليل املحتوى عن انخفاض شديد وبشكل غري متوازن ومتفاوت يف تضمني مبادئ
الحوكمة يف تطوير مناهج الدراسات االجتامعية ،حيث اقترص التضمني عىل ( )14مبدأ وبنسبة
بلغت ( )21,2%يف جميع مجاالت الدراسة ،وأكدت نتائج املقابلة شبة املقننة النتائج الكمية
للدراسة .وبنا ًء عىل نتائج الدراسة؛ قدمت مجموعة من التوصيات واملقرتحات ذات الصلة.
الكلامت املفتاحية :توظيف ،مبادئ الحوكمة ،تطوير املناهج ،الدراسات االجتامعية ،التعليم
العام ،اململكة العربية السعودية.
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Abstract

The study aimed to employ the principles of governance in developing social
studies curricula in the stages of Saudi public education, and to find out the reasons for employing governance in developing school curricula as an application
to social studies curricula in general education stages in the Kingdom of Saudi
Arabia. Determining the factors (frameworks) that should be taken into consideration when employing governance in developing social studies curricula in the
general education stages in the Kingdom of Saudi Arabia and determining the
principles that should be focused on when employing governance in developing
social studies curricula in the general education stages in the Kingdom of Saudi
Arabia. On the difficulties and challenges that he believes face to employ the
principles of governance in developing social studies curricula in the general
education stages in the Kingdom of Saudi Arabia. The study followed the mixed
approach represented in the analytical descriptive approach, and the qualitative approach - the grounded theoretical method for monitoring the perceptions
of specialists and experts. The study population is represented in two aspects,
namely: social studies books for general education stages in the Kingdom of
Saudi Arabia, and a sample of experts and specialists in the two fields of social
studies and administration in a number of Saudi and Arab universities, and their
number is (10) experts. The study data were collected using two tools, which are
the content analysis card, and the semi-structured interview questions after the
tool achieved the necessary validity and reliability characteristics. The data were
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analyzed with appropriate descriptive and inferential statistical methods using
the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program, as well as using appropriate qualitative methods.
The results of the study reached the preparation of a list of (66) principles
of governance distributed into (4) areas, and the results of the content analysis
revealed a severe decrease, unbalanced and uneven, in including the principles
of governance in the development of social studies curricula. It reached (21.2%)
in all fields of the study, and the results of the semi-standardized interview
confirmed the quantitative results of the study. And based on the results of the
study; presented a set of related recommendations and suggestions.
Key words: Employment, Principles of Governance, Curriculum Development, Social Studies, General Education, Kingdom of Saudi Arabia.
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خلفية الدراسة وأدبياتها

تعد حوكمة املناهج من املفاهيم الحديثة التي يُستند إليها يف إدارة وتنظيم العملية التعليمية
نظرا ً ملا تتمتع به من قوانني وأنظمة تهدف إىل تجويد العملية التعليمية وتحسني املخرجات
التعليمية من خالل مشاركة جميع األطراف املعنيني ووضع الخطط التنموية الواضحة ومحاسبة
كل من يقرص نحو مسؤولياته وواجباته املنوطة.
كرث الحديث عن الحوكمة خالل الفرتات األخرية بشكل كبري؛ إذ إنها تتعلق بالدرجة األوىل
بقواعد اإلفصاح والشفافية إضافة إىل اإلدارة الرشيدة .وتفرض التحديات الجديدة عىل عديد من
الدول بأن تتوجه بعدة أساليب إلدارة حكوماتها ،لذلك أصبح التزام الدول وبخاصة النامية منها
مبنهج الحوكمة أمرا يف غاية الرضورة .وأصبح تطبيق قواعد الحوكمة اتجاها دوليا ،وذلك لنجاح
اإلدارات فيها ومواكبة التطورات والتحوالت العاملية واإلقليمية واملحلية لخدمة مصلحة املواطنني
فيها ،ورفع مستوى حياتهم وجلب الرفاهية والعدالة واالستقرار لهم ،إضافة إىل تعزيز الدميقراطية
واملساوة .باعتباره نظام رقابة فعال يهتم بإدارة الرشكات (.)Singh & Davison,2003
وتشري مصطلحات الحوكمة ،أو الحاكمية ،أو الحوكمة اإلداريــة إىل معنى عام واحـد ،وهو
ترجمة للكلمة اإلنجليزية ( .)Governanceوعىل الرغم من تعدد املسميات ،إال أنها تشري اىل
الطرائق واألساليب التي يتم استخدامها يف املؤسسة لتحقيق الشفافية واإلفصاح واإلدارة الرشيدة،
إال أن الحوكمة تشمل أيضا طريقة عمل الحكومة يف إدارة مؤسساتها ،باإلضافة إلـى املشاركة يف
عملية اتخاذ الـقـرارات والتنفيذ واملراقبة (البسام.)2014،
تعد الحوكمة من املوضوعات الحديثة والجديدة نسبياً ،إال أن جذورها تعود ومتتد إىل مطلع
الثالثينيات من القرن املايض .ويعرفها غادر( )13 ,2012بأنها ":مجموعة من القوانني واألنظمة
والقرارات التي تهدف إىل تحقيق الجودة والتميز يف األداء عن طريق اختيار األساليب املناسبة
والفعالة لتحقيق خطط وأهداف أي عمل منظم سواء يف وحدات القطاع الخاص أم يف وحدات القطاع
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العام" كام يشري مفهوم الحوكمة العام إىل النظام الذي يحكم العالقات بني األطراف األساسية يف أي
مؤسسة ،بهدف تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد ومنح حق املساءلة ،إضافة إىل التأكد من
أن املؤسسة تعمل عىل تحقيق أهدافها واسرتاتيجياتها الطويلة األمد(مركز أبو ظبي للحوكمة.)2013 ،
كل من وادج وميلوين ( ) Melouney, 2017 ; Waduge ,2011إىل أن أهمية الحوكمة
ويشري ٌ
تتمثل يف تعزيز موثوقية ونوعية املعلومات ،وبالتايل تعزيز النزاهة والكفاءة ،واملحافظة عىل
الوضع األخالقي والقانوين ,فضالً عن أهمية الحوكمة املتمثلة يف شمولها مجموعة من األبعاد
سواء االقتصادية أو القانونية أم اإلدارية أو املحاسبية أو االجتامعية أو األخالقية ،وكذلك املساعدة
يف القضاء عىل التعارض وتحقيق االنسجام والتوازن بني مصالح الفئات املختلفة املهتمة بالوحدة
االقتصادية سواء من داخلها أو من خارجها ،وذلك عن طريق الحد من سيطرة اإلدارة وإعطاء
سلطات أوسع للفئات األخرى.
لقد أصبح مصطلح الحوكمة يأخذ مكان مصطلح اإلدارة يف املؤسسات التعليمية ،وذلك
لإلشارة إىل الفرق بني داللة الفعل اإلداري الذي يشمل التنفيذ وتوفري الظروف املادية والبرشية
وداللة الحوكمة القامئة عىل االبتكار والتخطيط واالهتامم برسم سياسات املؤسسة التعليمية،
حيث يعتمد تحقيق أهداف ورسالة املدرسة عىل أسلوب الحوكمة من أجل بناء عالقات إيجابية
بني العاملني وتحسني ظروف العمل (املرصد العريب للرتبية2013 ،؛ الشمري.)2021 ،
وتعمل حوكمة التعليم ملواجهة التحديات التي تتعرض لها تلك املؤسسات التعليمية ،حيث
أصبحت الحوكمة تشكل اإلطار الذي يحدد أهداف املؤسسات التعليمية ،وكذلك إدارة مواردها
ومكوناتها يف ظل قواعد الشفافية واملساءلة بهدف تجويد التعليم مبا يشمل مصالح كل من
الطلبة واملجتمع (أبو كريم والثويني.)Wilkins, 2021 ; 2014 ،
وحرصت وزارات الرتبية والتعليم يف دول العامل عموماً عىل تضمني مفهوم الحوكمة يف املناهج،
من خالل تصميم اسرتاتيجيات حديثة تقوم عىل بناء مناهج معارصة تستند إىل أساس مجموعة
من املعايري ،تتضمن مفاهيم الشفافية واملشاركة واملساءلة مبا يسهم يف تعميق قيم يكون لها دور
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جوهري يف اإلسهام يف املوازنة ًالتسامح لدى الطلبة عن الغلو والتعصب ،وبني األصالة واملعارصة،
وأن تركز عىل نوعية األداء التي تكسب الطلبة مهارات التفكري العليا والخربات التي تؤهلهم
لتطوير معارفهم ومهاراتهم ،وإال يتم ذلك إال مبنح املدرس دورا ً أكرب يف العملية التعليمية ،واألداة
املثىل إىل إيصال املعرفة للطلبة بإثارة تفكريهم ،وبناء مهاراتهم وتعزيز بنيتهم املعرفية وتحسني
قيمهم وأخالقياتهم (.)Mswazi, Makaye & Mapetere, 2012
وتهدف حوكمة املناهج إىل الحفاظ عىل جودة املخرجات التعليمية ،والذي يعد عنرصا ً
أساسياً لتحسني تنافسية املدارس وضامن استمراريتها ونجاحها ،والتي من خاللها ميكن الوصول
إىل األهداف بعيدة األجل ،وتحقيق الوحدة التنظيمية والتكامل يف األداء ،والذي ينعكس عىل رضا
الطلبة (.)Kandie, 2017
ولعل من أهم املناهج التي تقتيض أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة عليها هي مناهج الدراسات
االجتامعية ،ملا له من أهمية يف تعزيز القيم واألخالق لدى الطلبة ،واإلسهام يف تحريك عجلة
التنمية ،وتحقيق النهضة يف املجتمع ،وتطوير التعليم ،وتنمية مناهجه ،وأدواته ،وآلياته ،من أجل
بناء املهارات واإلمكانيات الفردية املؤهلة القادرة عىل مواكبة تطورات العرص ،وبناء مجتمع قوي
يضاهي املجتمعات املتطورة (الشبول والخوالدة.)2014 ،
ويرى دوفلو ودوباس وكرمير ( )Duflo, Dupas & Kremer, 2016أن حوكمة مناهج
الدراسات االجتامعية تهدف يف املقام األول إىل مساعدة الطلبة عىل النهوض بإمكانياته وقدراته
وتطوير مهاراته ومعارفه ودمجها يف مختلف مجاالت الحياة ،وتوفري فرص للطلبة تساعدهم
وتدعمهم أمام التحديات التي تواجههم يف هذا العامل املتغري .كام تتيح الفرصة للتواصل بني
الطلبة ،وتطوير مهارات التواصل والتفاعل فيام بينهم ،باإلضافة إىل تطوير املهارات يف نقل
املعلومات املفيدة والصحيحة واملتنوعة إىل اآلخرين بالطريقة لتي تجذب وتثري اهتاممهم.
وبالرجوع إىل الدراسات السابقة ،فقد قصدت دراسة باباناستاسيو ()Papanastasiou, 2012
املقارنة بني حوكمة املناهج الدراسية املختلفة .أجريت الدراسة يف اململكة املتحدة ،واستخدمت
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املنهج التحلييل من خالل البيانات املالية يف إدارة املنهج الوطني اإلنجليزي والبحوث العلمية.
وتوصلت الدراسة إىل أن املنهج هو تقنية إدارة إنتاج املعرفة وتحكمها الديناميكيات املعقدة
داخل سياسة التعليم يف الجانب األورويب .وأن حوكمة املناهج ينبغي أن تشمل مجال السياسة
العامة إلصالحات املناهج الوطنية يف انجلرتا.
وتطرقت دراسة مسوازي ومكاي ومابيتري ( )Mswazi, Makaye & Mapetere, 2012إىل
التحقيق يف العوامل التي تكمن وراء حوكمة املناهج الدراسية والتنافس يف تعليم املدرسني يف
كليات التدريب .أجريت الدراسة يف زمبابوي ،باعتامد املنهج التحلييل .وأظهرت نتائج الدراسة
إىل أن أنشطة تقييم الطلبة بنا ًء عىل املناهج املحوكمة تعكس فلسفة إيديولوجية آلراء املدرسني
الخارجيني والداخليني فيام يتعلق بأداء الطلبة .كام أظهرت النتائج أن عدم وجود التخطيط
املسبق للتقييم ،أو ملدرسني املدربني ،والتمويل الكايف يجعل عمليات التقييم مجرد عملية رمزية
وغري إيجابية وواضحة .وأخريا ً ،أن االختالفات الشخصية بني املدرسني الخارجيني والداخليني تؤدي
إىل تغذية الرصاعات يف املدرسة .وأوصت الدراسة بإعادة تأسيس إطار تقييم الطلبة ،وتحديد
هدف التقييم واستعادة مصداقية تقييم املدرس للطلبة.
وهدفت دراسة مولستاد وهانسن ( )Molstad & Hansen,2013التعرف إىل الكيفية التي
يعمل بها املناهج الوطني يف كل من الرنويج وفنلندا كأدوات لتنظيم التعليم ,والكشف عن
االختالفات املحتملة يف الطريقة التي يتم فيها حوكمة املناهج الوطنية .وتم استخدام املنهج
التحلييل وتوصلت الدراسة إىل أن كال البلدين قد وضعت يف السنوات األخرية املناهج الدراسية
التي ترتبط بنظام الحكم الرسمي ,وهذا يعني أن املناهج أصبحت جزءا ً من اإلطار القانوين
التوجيهي ,وأن املناهج املحوكمة أصبحت مرتبطة بوضوح الدالالت السياسية والقانونية ,كام
أظهرت النتائج أن االرتباط بني نظام األهداف ونظام الحكم الرسمي له انعكاسات عىل مفهوم
املناهج الدراسية وماهية املناهج الدراسية ,وأن املناهج الرنويجية ال تحتوي عىل القدر نفسه من
اإلجراءات الدميقراطية كام يف املنهج الفنلندي ,وأن التنظيم الصارم للحكومة الرنويجية للمناهج
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الدراسية هو تعبري عن ثقة أقل باملقارنة مع فنلندا حيث يتم توفري مساحة أكرث استقاللية للعمل
للمدرسني.
وسعت دراسة دحامين ( )2015لتعرف مدى أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة يف تحسني جودة
الخدمة التعليمية بقطاع التعليم العيل واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي لوصف الظاهرة محل
الدراسة واالعتامد عىل املنهج التحلييل للربط بني املتغريات وتحليل النتائج وتوصلت الدراسة إىل
أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة يف تحسني جودة الخدمة التعليمية ،وأن الحوكمة الجيدة تيرس
اتخاذ القرارات وتتسم باإلفصاح والشفافية ,وتؤدي إىل تحقيق الكفاءة والفعالية عىل املستوى
التنظيمي ،ووجود دور كبري للمشاركة يف الواقع العميل للتيسري يف املنظامت الجزائرية كام
أن للمساءلة أهمية كبرية يف تحسني جودة الخدمة التعليمية ومعرفة مدى مالءمة التجهيزات
اإلدارية والبيداغواجية املادية والبرشية.
وتقصت دراسة تشيغبو وتينادو ومواسومبي ()Chigbu, Tenadu & Mwasumbi, 2017
الكشف عن كيفية إصالح املناهج يف إدارة التعليم من خالل حوكمتها ،والحاجة إىل تحويل
املناهج املوجودة يف أفريقيا إىل مناهج أكرث استجابة الحتياجات الشعب من خالل تحليل املناهج
الدراسية يف مجال تعليم الزراعة وتخطيط األرايض يف  15بلدان أفريقية (بوتسوانا وغانا ونيجرييا
ورواندا وكينيا وموريشيوس وأوغندا وناميبيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا) .واستخدمت الدراسة املنهج
التحلييل ،واعتمدت يف قياس الحوكمة عىل نظم إدارة األرايض العرفية ،تاريخ االستعامر استقالل
األرض يف أفريقيا ،تطور األرايض وحقوق امللكية يف أفريقيا ،معرفة عامة بحوكمة األرايض ،املامرسات
الفاسدة/األخالقية يف قطاع األرايض ،حوكمة األرايض يف املناطق الريفية وشبه الحرضية ،البيانات يف
املناطق األكرث أهمية .وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن مناهج التعليم العايل يف أفريقيا ال تستجيب
بشكل كاف الحتياجات أفريقيا يف تنمية القدرات والتشجيع عىل استثامر الجهود البرشية يف زراعة
األرايض ،وأن هناك أدلة عىل أن املناهج الدراسية التي شملتها الدراسة االستقصائية ال تعكس إال
جزئيا االحتياجات الراهنة ألفريقيا يف مجال إدارة األرايض بسبب ضعف حوكمة املناهج.
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تناولت دراسة اللبدي ( )2018الكشف عن درجة تطبيق مبادئ الحوكمة يف مناهج الرتبية
املهنية للمرحلة األساسية يف العاصمة عامن من وجهة نظر املعلمني ،واستخدمت الدراسة املنهج
الوصفي اعتامدا ً عىل استبانة تم تطبيقها عىل عينة بلغت ( )139معلامً من معلمي الرتبية
املهنية يف مدارس مديريات الرتبية والتعليم يف العاصمة عامن ،وتوصلت النتائج إىل وجود درجة
تقدير متوسط لتطبيق مبادئ الحوكمة يف مناهج الرتبية املهنية ،كام أشارت إىل أن مجال مبدأ
املساءلة كان يف الرتبة األوىل وبدرجة مرتفعة ،تاله مجال مبدأ املشاركة وعىل درجة متوسطة ،ويف
الرتبة الثالثة كان مجال مبدأ الشفافية وعىل درجة متوسطة .كام توصلت النتائج إىل وجود فرق
ذاي داللة إحصائية لدرجة تطبيق مبادئ الحوكمة يف مناهج الرتبية املهنية ملرحلة األساسية يف
العاصمة عامن من وجهة نظر املعلمني تبعاً ملتغري الجنس لصالح الذكور وعدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية تبعاً ملتغريات املؤهل العلمي وسنوات الخربة والعمر.
سعت دراسة العزاوي ( )2018للكشف عن درجة أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة يف مناهج
الرتبية اإلسالمية يف املدارس الثانوية الحكومية يف مدينة بغداد من وجهة نظر املدرسني واملرشفني
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي من خالل استبانة تم تطبيقها عىل عينة بلغت
( )375من مدريس ومرشيف مادة الرتبية اإلسالمية يف مدارس  4مديريات يف بغداد ،وتوصلت
الدراسة إىل أن درجة أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة يف مناهج الرتبية اإلسالمية كانت متوسطة
من وجهة نظر املدرسني واملرشفني لألداة ككل ،حيث جاء مبدأ املامرسات السليمة يف املراجعة
والرقابة يف املرتبة األوىل ،ومبدأ دعم املامرسات السليمة والفعالة يف الحوكمة يف املرتبة الثانية،
ومبدأ تعزيز املسؤولية واألخالقيات يف املرتبة الثالثة وأخريا ً مبدأ تعزيز الشفافية ،كام أشارت
النتائج إىل عدم وجود فرق ذاو داللة إحصائية يف استجابات أفراد العينة لدرجة أهمية تطبيق
مبادئ الحوكمة يف مناهج الرتبية اإلسالمية يف املدارس الثانوية الحكومية يف مدينة بغداد من
وجهة نظر املدرسني واملرشفني تعزى للجنس ،ووجود فرق يف مجاالت مبادئ الحوكمة يف مناهج
الرتبية يف املدارس الثانوية تعزى إىل املؤهل العلمي لصالح حملة شهادة املاجستري ،ووجود فروق
لصالح متغري سنوات الخربة لصالح ذوي الخربة أكرث من  12سنة.
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وهدفت دراسة عكاشة وعاشور وجوارنة ( )2019للتعرف إىل درجة تطبيق مديري املدارس
العربية داخل الخط األخرض ملبادئ الحاكمية اإلدارية ،وتكونت عينة الدراسة ( )404معلامً
ومعلمة من معلمي ومعلامت املدارس العربية داخل الخط األخرض تم اختيارهم بطريقة
عشوائية ،وجمعت الدراسة بياناتها عن طريق االستبانة ،وأظهرت النتائج أن املتوسط الحسايب
لتقديرات معلمي املدارس العربية لدرجة تطبيق مديري املدارس العربية داخل الخط األخرض
ملبادئ الحاكمية اإلدارية املدرسية ككل بلغ ( )2،38وبدرجة متدنية ،كام أظهرت نتائج الدراسة
عدم وجود فرق دال إحصائياً بني متوسطات إجابات معلمي املدارس العربية عىل جميع مجاالت
درجة تطبيق مديري املدارس العربية داخل الخط األخرض ملبادئ الحاكمية اإلدارية والعالمة
الكلية تبعاً الختالف متغريي الجنس ومؤهل العلمي باستثناء مجال املساءلة وذلك لصالح اإلناث
والدراسات العليا ووجود فرق دال إحصائياً تبعاً الختالف متغري سنوات الخربة لصالح تقديرات
ذوي الخربة(عرشة سنوات).
وتطرقت دراسة املحمدي( )2019إىل معرفة درجة تطبيق معايري الحوكمة لدى إدارات
مدارس التعليم األهيل مبدينة تبوك يف ضوء رؤية اململكة  2030وإىل معرفة معوقات تطبيق
معايري الحوكمة ،واملقرتحات التي تُسهم يف تطبيق معايري الحوكمة من وجهة نظر قائدي
وقائدات مدارس التعليم األهيل مبدينة تبوك ومعلميها ،كام هدفت إىل معرفة درجة اختالف
وجهات النظر باختالف متغريات الجنس واملرحلة واملسمى الوظيفي ،واستخدمت الدراسة املنهج
الوصفي التحلييل وتكونت عينة الدراسة من  282قائدا ً وقائدة معلامً ومعلمة اختريوا بالطريقة
العشوائية البسيطة من مجتمع الدراسة ،واستخدمت الباحثة االستبانة لجمع البيانات ،وتوصلت
الدراسة إىل أن واقع تطبيق معايري الحوكمة بإدارة مدارس التعليم األهيل يف مدينة تبوك تتوافر
بدرجة كبرية.
كشفت دراسة الصامدي والهاشمي( )2020عن مستوى مامرسة معلمي الرتبية املهنية ملبادئ
الحوكمة يف العملية التعليمية التعلمية ،يف مبحث الرتبية املهنية يف املرحلة األساسية من وجهة
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نظر مرشيف الرتبية املهنية يف األردن .واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل ،واستخدم
الباحثان استبانة من إعدادهام أداة للدراسة ،وبلغ مجتمع الدراسة( )39مرشفاً ومرشفة ،عىل
مستوى اململكة وزعت عليهم أداة الدراسة .وأظهرت نتائج الدراسة بأن مستوى مامرسة املعلمني
ملبادئ الحوكمة ككل كان متوسطاً ونال املبدأ "االلتزام بالنزاهة والقيم واألخالقية" أعىل درجة،
واملبدأ" عالقة املعلم باإلدارة املدرسية" أقل درجة.
وبناء عىل ما سبق ،أظهرت الدراسة أهمية مبادئ الحوكمة يف توظيف املناهج الدراسية
والجامعية ورضورة تطبيق مبادئ الحوكمة يف مناهج الدراسات االجتامعية ،بحيث يتم رسم
خطط دقيقة وفعالة للرتكيز عىل تعزيز عملية اتخاذ القرارات ،التي تساعد مؤسسات التعليم يف
تنظيم شؤونها التعليمية الداخلية والخارجية ،وتحديد األساس الذي يجب أن تتبعه للعمل عىل
تطويرها وتحسني مستوى أدائها ،وعليه فقد سعت الدراسة للكشف عن مدى تضمني مبادئ
الحوكمة يف مناهج الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية،
إضافة إىل التعرف إىل املبادئ املطلوب توظيفها عند التخطيط ملناهج الدراسات االجتامعية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها

عىل الرغم من الجهود املبذولة يف رفع مستوى الكفاءة يف املناهج الدراسية إال انه مازال هناك
قصور ومازالت تلك املناهج بحاجة إىل تفعيل األهداف املرسومة ،ومن أبرزها تفعيل مبادئ
الحوكمة يف املناهج الدراسية ،وذلك متاشيا مع رؤية اململكة العربية السعودية 2030م.
وتوضح لينى ( )2016أن التغريات التي يشهدها العامل هي تطورات معرفية متالحقة تفرض
عليه تحديث التصورات الثقافية التي تتامىش مع متطلباتها ولتحقيق مزيد من ضامن جودة
املخرجات يف العملية التعليمية البد من تطوير املناهج ،كام أن تطويرها يتطلب تحسني ألدواتها
وأساليبها بشكل يضمن تحديث املناهج الدراسية ويسهم يف خلق حوكمة رشيدة تحرص عىل
تطبيق مبادئها والتي تتميز باالستقاللية والشفافية والالمركزية.
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ويف هذا السياق تؤكد دراسة برينان ( )2011إىل أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة لضامن جودة
العملية التعليمية ،ودراسة اللبدي ( )2018التي تنادي برضورة العمل عىل رفع درجة تطبيق
مبادئ الحوكمة يف مناهج الرتبية املهنية ملا لها من أهمية يف تحسني تلك املناهج.
ويف ضوء ذلك؛ تحددت مشكلة الدراسة الحالية يف الحاجة امللحة إىل مبادئ الحوكمة كأحد
أهم التوجهات الحديثة يف املناهج الدراسية ،إذا يتطلب الوضع الحايل تضمينها يف مناهج
الدراسات االجتامعية يف مراحل التعليم العام السعودي .وتسعى الدراسة الحالية إىل اإلجابة عن
األسئلة اآلتية:
1.ما مبادئ الحوكمة املطلوب توظيفها يف تطوير مناهج الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم
العام يف اململكة العربية السعودية؟
2.ما درجة توافر مبادئ الحوكمة املطلوب توظيفها يف تطوير مناهج الدراسات االجتامعية
مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية؟
3.ما أسباب توظيف مبادئ الحوكمة يف تطوير مناهج الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم
العام يف اململكة العربية السعودية؟
4.ما املبادئ التي ينبغي الرتكيز عليها عند توظيف الحوكمة يف تطوير مناهج الدراسات
االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية؟
5.ما العوامل(األطر)الرتبوية املؤثرة املطلوب أخذها يف االعتبار عند توظيف مبادئ الحوكمة
يف تطوير مناهج الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية؟
6.ما الصعوبات والتحديات التي ميكن أن تواجه توظيف مبادئ الحوكمة يف تطوير مناهج
الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية؟
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أهداف الدراسة

1.التعرف إىل مبادئ الحوكمة املطلوب توظيفها يف كتب الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم
العام يف اململكة العربية السعودية.
2.الكشف عن درجة توافر مبادئ الحوكمة يف كتب الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام
يف اململكة العربية السعودية.
3.معرفة األسباب التي تدعو إىل توظيف الحوكمة يف تطوير املناهج الدراسية تطبيقاً عىل
مناهج الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية.
4.تحديد العوامل(األطر) التي ينبغي أخذها يف االعتبار عند توظيف الحوكمة يف تطوير مناهج
الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية.
5.تحديد املبادئ التي ينبغي الرتكيز عليها عند توظيف الحوكمة يف تطوير مناهج الدراسات
االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية.
6.الوقوف عىل الصعوبات والتحديات التي يعتقد أنها تواجه توظيف مبادئ الحوكمة يف
تطوير مناهج الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية،
وكيفية حلها ومواجهتها.
أهمية الدراسة

1.تنبثق الدراسة من الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية للعام 2030م يف جميع
القطاعات واملجاالت ،ومن ذلك مجال التعليم الذي يخطط له ليكون مواكباً ملتطلبات الرؤية.
2.يؤمل أن تسهم الدراسة يف تبني قرارات تطويرية للمامرسات التعليمية التعلمية يف تدريس
الطلبة يف مقررات الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام السعودي مبا يتفق مع املبادئ
العاملية للحوكمة.
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3.إفادة مصممو ومطورو املناهج الدراسية والربامج التعليمية يف وزارة التعليم السعودية من
نتائج الدراسة عند التخطيط ملناهج الدراسات االجتامعية وإعدادها وتطويرها للطلبة يف
مراحل التعليم العام.
4.إثراء األدب الرتبوي املتصل بالحوكمة يف املناهج الدراسية ،والنظر يف بناء مناهج تحفز عىل
توظيف مبادئ الحوكمة ،بحيث تسهم يف رفع املستوى التعليمي ،والرقي بجودة املخرجات
التعليمية.
محددات الدراسة

ميكن تعميم نتائج الدراسة يف ضوء املحددات اآلتية:
1.اقترصت الدراسة عىل توظيف مبادئ الحوكمة يف كتب الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم
العام يف اململكة العربية السعودية.
2.اقترصت الدراسة عىل عينة متيرسة من الخرباء يف تخصيص الدراسات االجتامعية ،واإلدارة يف
عدد من الجامعات السعودية والعربية يف العام الدرايس1442هـ (2021م).
مصطلحات الدراسة

1.مبادئ الحوكمة :تعرف بأنها األنظمة اإلرشافية والرقابية التي تشتمل عىل قواعد وأسس
متعددة لتنظيم العالقات يف املؤسسات التعليمية للحد من التجاوزات من القادة واإلداريني
وذلك لتحقيق األهداف املخطط لها(قبيل.)2017 ,
2.حوكمة املناهج :تعرف بأنها تطوير املحتوى التعليمي ،وفق معايري اإلنجاز ،بهدف الرقي
3.بعملية التعلم ،وتطوير القدرات العامة للطلبة ،وأساليب التدريس السليمة واملامرسات
الصفية ،لرصد وتحسني األداء الفردي للطلبة ،وتعزيز النظام والشفافية واملساءلة بينهم
(.Wiltshire, 2014 & (Donnelly

 -يونيو/جوان 2021

221

4.تطوير املناهج :يعرفها حسن ( )58 ,2012بأنها" :جميع الخطوات واألفعال واإلجراءات التي
من خاللها ميكن إصالح املنهج وتحسينه بحيث تكون نقطة البداية هي دراسة املنهج الحايل
ملعرفة نواحي القوة ونواحي الضعف فيه ،وترجمة أهدافه إىل الواقع الحي متهيدا ً لوضع
الخطط والربامج الالزمة لتحقيق هذه األهداف".
5.كتب الدراسات االجتامعية :يعرفها العمريي ( )8 ،2013بأنها" :الكُتب املقرر لطلبة الصفوف
العليا من املرحلة االبتدائية وطلبة املرحلة املتوسطة والثانوية ،وتعالج هذا الكُتب موضوعات
تاريخية وجغرافية ووطنية ،وتم تطوير هذه الكتب يف السنة الدراسية (2011/2010م)".
6.مراحل التعليم العام السعودي :يقصد بها" :مجموع السنوات الدراسية (12سنة) ،والتي
يقضيها الطلبة يف املدرسة ،وتشمل مراحل التعليم الثالث (االبتدائية ،واملتوسطة ،والثانوية)
قبل التحاقهم بالتعليم الجامعي ،ويكون الطلبة يف أعامر 18-6سنة (وزارة التعليم السعودية،
.)46 ،2020
منهجية الدراسة وإجراءاتها

§مجتمع الدراسة وعينتها
متثل مجتمع الدراسة ذو الطبيعة التحليلية يف كتب الدراسات االجتامعية ملراحل التعليم
العام يف اململكة العربية السعودية أما مجتمع الدراسة ذو الطبيعة املسحية فقد متثل يف مجموعة
من الخرباء يف تخصيص الدراسات االجتامعية ،واإلدارة يف عدد من الجامعات السعودية والعربية،
وعددهم ( )10خرباء .ووفقا إلجراءات البحث النوعي ،فقد عدت هذه العينة مناسبة وكافية
(كريسول2020 ،؛ )Cohen, Monion & Morrison, 2017; Johnson & Christensen,2019

§منهجية الدراسة
نظرا ً لطبيعة هذا الدراسة وأهدافها فقد استخدم املنهج املختلط ،واملتمثل يف املنهج الوصفي
التحلييل ،واملنهج النوعي لرصد تصورات املختصني والخرباء وعرفه عباس ونوفل والعبيس وأبو
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عواد ( )71 ،2017بأنه ":البحث الذي يعتمد عىل دراسة الظاهرة يف ظروفها الطبيعية باعتبارها
مصدرا ً مبارشا ً للبيانات ،بحيث يتم عرض البيانات بطريقة وصفية تستخدم الكلامت والصور
وال تستخدم األرقام" .وهذا ما تبعته العديد من الدراسات السابقة كدراسة (العمريي2019 ،؛
العمريي والطلحي.)2020 ،
وتم استخدام أسلوب النظرية املتجذرة (التجذيرية) التي تعتمد يف سياقها الوصول إىل النظرية
من البيانات مبارشة بشكل استقرايئ منظم وتعتمد عىل تحديد العنارص األساسية للظاهرة محل
الدراسة من خالل البيانات امليدانية مبارشة ,ومن ثم يتم تحديد العالقة والربط بني هذه العنارص
إىل أن يتم الوصول إىل بؤرة ومحور االرتباط بني كل العنارص والذي يفرس لنا الظاهرة محل
الدراسة ,وبعبارة أخرى هي تفاعل متجذر يف وجهات نظر املشاركني ,تنطوي هذه العملية عىل
استخدام عدة مراحل لجمع البيانات والتنقيح والعالقات املتبادلة بني فئات املعلومات (Given,
.)2008; Leavy, 2016; Lune & Berg, 2017
أداتا الدراسة

§أوالً -بطاقة تحليل املحتوى

بناء األداة
تم إعداد أداة الدراسة يف أربعة مبادئ ،هي :مبدأ الشفافية ،مبدأ املسؤولية ،مبدأ العدل،
مبدأ املساءلة .وتضمنت اآليت:
1.مبدأ الشفافية :اشتملت عىل ( )22مبدأ ،وبنسبة ( )33,3%من إجاميل املبادئ.
2.مبدأ املسؤولية :تضمنت ( )20مبدأ ،وبنسبة ( )30,3%من مجموع املبادئ.
3.مبدأ العدل :احتوت عىل ( )12مبدأ ،وبنسبة ( )18,2%من إجاميل املبادئ.
4.مبدأ املساءلة :اشتملت عىل ( )12مبدأ ،وبنسبة ( )18,2%من مجموع املبادئ.
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صدق األداة
الصدق الظاهري :ويُراد به الصدق املعتمد عىل آراء املحكمني ،وذلك بعد أن تم تصميم األداة
يف نسختها األولية ،والتي احتوت عىل ( )88مبدأ ،وقد تم عرضها عىل عدد من املختصني من ذوي
الخربة يف املناهج وطرق تدريس الدراسات االجتامعية بكليات الرتبية يف الجامعات السعودية،
والبالغ عددهم ( )10محكام .وتم الطلب منهم التلطف باالطالع عىل األداة وإبداء آرائهم فيها
من حيث :مدى مناسبة الفقرات وتحقيقها ألهداف الدراسة ،وشموليتها ،وتنوع محتواها ،وتقويم
مستوى الصياغة اللغوية ،واإلخراج ،وأي مالحظات أخرى يرونها مناسبة فيام يتعلق بالتعديل،
أو التغيري ،أو الحذف .وقد قدموا مالحظات قيمة أفادت الدراسة ،وأثرت األداة ،وساعدت عىل
إخراجها يف نسختها النهائية .وبذلك أصبح إجاميل مبادئ الحوكمة ( )66مبدأ موزعة عىل أربعة
مجاالت.
الصدق البنايئ :يقوم عىل حساب معامل االرتباط املصحح (Corrected item-total
 )Correlationبني مبادئ الحوكمة واملجال الذي ينتمي إليه املبدأ ،وقد ظهر من معامالت
االرتباط بني كل مبدأ وبني املجال الذي ينتمي إليه أن جميع معامالت االرتباط لجميع املبادئ
البالغ عددها ( )66مبدأ هي عالقة ارتباطية موجبة اإلشارة ودالة إحصائ ًيا عند مستوى داللة (≤α
 )0.01مام يشري إىل متتع جميع الفقرات بصدق االتساق الداخيل الجيد مع مجاالتها املمثلة لها
(الوليعي.)2012 ،

ثبات األداة
تم التأكد من ثبات بطاقة تحليل املحتوى باستخدام معادلة هولستي ( ،)Holestyوذلك
بتطبيق املعادلة اآلتية عىل نتائج مرتني من تحليل املحتوى يفصل بينهام ثالثة أسابيع.
معامل االتفاق (= )Hostely
 :N1تعني عدد الفقرات التي تكررت يف التحليل األول.
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 :N2تعني عدد الفقرات التي تكررت يف التحليل الثاين.
 :Mتعني عدد الفقرات املتفق عليها بني التحللني.
وكان معامل الثبات مساوياً لـ( ،)86,7ويعد هذا الثبات مرتفعاً بنا ًء عىل ما توصلت إليه كيد
وادسوروث (.)Kaid & Wadsworth, 1989

§ثانياً -املقابلة املقننة
§الصدق :تم إعداد أسئلة املقابلة شبه املقننة ( )Semi -Structured Interviewللكشف عن
تصورات الخرباء يف تخصيص الدراسات االجتامعية ،واإلدارة نحو تضمني مبادئ الحوكمة يف
تطوير كتب الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام السعودي .وتم إعداد أسئلة املقابلة
شبه املقننة وتطويرها من قبل الباحثة بناء عىل خربتها يف مجال البحث العلمي ،باإلضافة
إىل الرجوع للدراسات ذات الصلة مبوضوع الدراسة الحالية كدراسة (جربان وصالح وكراسنة،
2017؛ العمريي2019 ،؛ العمريي والطلحي2020 ،؛ .)Suppo ,2013; Lindsey, 2015
وتكونت أسئلة املقابلة شبه املقننة يف نسختها األولية من ( )6أسئلة .وللتحقق من الصدق الظاهري
ألسئلة املقابلة ،فقد تم عرضها عىل عدد من املحكمني يف تخصيص الدراسات االجتامعية ،واإلدارة يف
بعض الجامعات السعودية والعربية؛ لغرض التأكد من أن أسئلة املقابلة تقيس الهدف الذي وضعت
من أجله ،من حيث املالمئة ،والصياغة ،والوضوح .وقد تم حذف وإضافة بعض األسئلة ،كام تم إعادة
الصياغة لبعض األسئلة .وأصبح عددها يف النسخة النهائية ( )4أسئلة ،ويعد هذا اإلجراء مدعاة للوثوق
يف الصدق الظاهري لألداة (القريني2020 ،؛ .)Murphy & Dingwall .2003; Lune & Berg, 2017
§الثبات :تم التأكد من ثبات األداة من خالل إجراء مقابلة -تكررت مرتني مع اثنني من الخرباء
من خارج عينة الدراسة ،وتخلل املقابلة األوىل والثانية فاصل زمني مدته عرشون يوماً .وبعد
ذلك أجرت الباحثة تحليالً للمقابالت ،وتال ذلك إجراء تحليل آخر من قبل محلل أخر يف
تخصص اإلدارة .وقد تبني من خالل هذا اإلجراء درجة االتفاق أو االختالف يف تحليل البيانات،
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مام أعطى مؤرشا ً عىل وجود أتساق أو اختالف تام بني التحليلني .وبناء عىل ذلك؛ تكونت أداة
أسئلة املقابلة شبة املقننة يف نسختها النهائية من ( )4أسئلة ،وهو أمر يدعو لالطمئنان يف ثبات
ما تقيسه األداة (العبد الكريم.)Johnson & Christensen, 2019; Leavy, 2016; 2019 ،
جمع البيانات :جمعت البيانات بعد إيضاح الهدف من الدراسة وغرضها للمشاركني ،وتم
إخبارهم أن البيانات التي يتم الحصول عليها تعامل برسية كاملة ،ولن تستخدم إال ألغراض
البحث العلمي .ويف ضوء ذلك؛ تم الحصول عىل املوافقة املسبقة من الخرباء باملقابلة عىل تدوين
حديثهم .وتم طرح أسئلة املقابلة املقننة عليهم ،مع التوضيح التام للسؤال املوجه لهم .وللحصول
عىل مصداقية عالية أثناء جمع البيانات باستخدام املقابلة شبه املقننة التي هي إحدى األدوات
املهمة يف منهج البحث النوعي (.)Lune & Berg, 2017; Saldana, 2021
وذلك وفقا ملا يأيت:
§بناء عالقة قامئة عىل الود واالحرتام واأللفة مع الخرباء عينة الدراسة قبل البدء باملقابلة شبه
املقننة؛ بغرض توفري ظروف مناسبة إلجراء املقابلة.
§تجنب التعريف باسم الخرباء إذ أعطى كل خبري رقام؛ لتحفيزه عىل التعبري عام ميتلكه من
تصورات حول موضوع الدراسة.
§ تم طرح أسئلة املقابلة شبه املقننة عىل الخبري بصيغ مختلفة ،وذلك للتأكد من درجة دقة
الخبري يف التعبري عن رأيه ،وهذا اإلجراء ينبئ أيضا عن مدى مصداقية إجابات الخرباء عينة
الدراسة.
§تم عرض املقابلة  -بعد تدوينها عىل الخرباء لبيان رأيهم حول ما قالوه يف املقابلة ،مع
السامح لهم بحذف أو إضافة أو تعديل ما يرونه مناسباً.
تحليل البيانات :تم تحليل اإلجابات عن أسئلة املقابلة يف ضوء منهجية تحليل األبحاث
النوعية ( )Leavy, 2016; Saldana, 2021املتمثلة يف أسلوب النظرية التجذيرية أو املتجذرة
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( ،)Gounded Theory Approachحيث تم االعتامد عىل األفكار التي ظهرت من بيانات
الدراسة ،وذلك وفق الخطوات اآلتية:
§القراءة الفاحصة لكل كلمة وجملة وفقرة ذكرها الخرباء عينة الدراسة.
§القيام برتميز اإلجابات وفق برنامج ( )Nvivoكربنامج مساعد يف تحليل البيانات النوعية
وتحديد املجاالت الرئيسة والفرعية (.)Kuckartz & Radiker, 2019
§وضع األفكار املتشابهة (املتقاربة) يف مجاالت فرعية (.)Sub -Categories
§وضع املجاالت الفرعية ( )Sub-Categoriesضمن املجموعات الرئيسة (.)Main Categories
§التحقق من ثبات التحليل البيانات من خالل قيام إحدى الزميالت املدربات بإعادة عملية
التحليل ،حيث كشفت هذه العملية عن توافق كبري بني املحللني فيام يتعلق بتحليل
البيانات ،وفقا للمجاالت الرئيسة ( )Main Categoriesواملجاالت الفرعية (–Sub
 .)Categoriesويؤكد هذا اإلجراء سالمة عملية التحليل ودقتها حساب التكرارات والنسب
املئوية لالستجابات كام توزعت ضمن املجاالت الفرعية.
إجراءات الدراسة

تحددت إجراءات الدراسة يف اآليت:
1.اإلطالع عىل األدب الرتبوي ذي العالقة مبوضوع الحوكمة.
2.تحديد مجتمع الدراسة وعينتها.
3.تحديد منهج الدراسة.
4.إعداد أداة الدراسة ،وعرضها عىل املحكمني يف تخصيص الدراسات االجتامعية ،واإلدارة،
وتعديلها يف ضوء مالحظاتهم ومقرتحاتهم .ومن ث َم قياس ثبات األداة.
5.اختيار عينة الدراسة وجمع بياناتها.
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6.تحليل النتائج وتفسريها ومناقشتها.
7.الوصول إىل خالصة الدراسة ،وتحديد االستنتاجات ،وتقديم التوصيات ،وطرح املقرتحات.
عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها

أوالً -النتائج الكمية
§اإلجابة عن السؤال األول للدراسة
ما مبادئ الحوكمة املطلوب توظيفها يف تطوير مناهج الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم
العام يف اململكة العربية السعودية؟
جدول ( )1مبادئ الحوكمة املطلوب توظيفها يف تطوير مناهج الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم
العام يف اململكة العربية السعودية
الرقم
العام الخاص
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1

1
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2
3
4
5

6

6

7
8
9
10

7
8
9
10

مبادئ الحوكمة الفرعية

مبادئ الحوكمة الرئيسة
أوالً -مبدأ الشفافية
تحديد األدوار واملسؤوليات للهيكل التنظيمي بشكل واضح لدى أفراد املجتمع
ومؤسساته
تحديد األهداف الوطنية ألفراد املجتمع ومؤسساته
اإلفصاح عن الرؤية واألهداف والرسالة لجميع أفراد املجتمع ومؤسساته
حصول أفراد املجتمع ومؤسساته عىل الحق يف املعرفة
مشاركة أفراد املجتمع ومؤسساته يف تجويد العمل
سهولة تدفق املعلومات الدقيقة بشكل موضوعي لجميع أفراد املجتمع
ومؤسساته
الوضوح التام عند عرض اللوائح والترشيعات لجميع أفراد املجتمع ومؤسساته
وصف شامل ودقيق ومعلن لحقوق أفراد املجتمع ومؤسساته
وصف شامل ودقيق ومعلن لواجبات أفراد املجتمع ومؤسساته
تنمية الثقة والحوار بني أفراد املجتمع ومؤسساته
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11

11
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12
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6
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مبادئ الحوكمة الرئيسة
إيجاد طرق للتفاعل واالندماج والتعاون بني أفراد املجتمع ومؤسساته من خالل
العمل الجامعي
التأكيد عىل سياسة منح الحوافز لدى أفراد املجتمع ومؤسساته
الرتكيز عىل تحقيق املصلحة العامة للمجتمع ألفراد املجتمع ومؤسساته
توفر عنارص النجاح والفاعلية لدى أفراد املجتمع ومؤسساته
تسهيل جذب االستثامرات ودعمها من قبل أفراد املجتمع ومؤسساته
إزالة العوائق البريوقراطية لدى أفراد املجتمع ومؤسساته
نرش ثقافة الحوكمة بني أفراد املجتمع ومؤسساته
تفعيل أشكال االتصال والتواصل املختلفة بني أفراد املجتمع ومؤسساته
إطالع أفراد املجتمع ومؤسساته عىل جوانب القوة ونقاط الضعف يف مؤسساته
الخدمية
تشجيع أفراد املجتمع ومؤسساته عىل النقد البناء والهادف للمشاريع املجتمعية
املختلفة
استجابة اإلدارة للشكاوي واملقرتحات املقدمة من أفراد املجتمع ومؤسساته
انفتاح أفراد املجتمع ومؤسساته عىل الثقافات العاملية واالستفادة منها مبا يتوافق
مع طبيعة املجتمع
ثانياً -مبدأ املسؤولية
إصدار اللوائح والترشيعات الخاصة مبعايري املسؤولية بني أفراد املجتمع ومؤسساته
تحقيق التوازن يف توزيع املسؤوليات بني أفراد املجتمع ومؤسساته
االستجابة الفورية لخدمة املصلحة العامة ألفراد املجتمع ومؤسساته
اختيار القيادات عىل أسس علمية تعتمد عىل القدرة والكفاءة
االستثامر األمثل للموارد الطبيعية والبرشية
تحفيز أفراد املجتمع عىل تحمل املسؤولية املجتمعية املتكاملة (الخريية,
األخالقية ,القانونية ,االقتصادية)
التزام أفراد املجتمع ومؤسساته بالترشيعات واألنظمة والقوانني
تعزيز األداء وتطويره لدى أفراد املجتمع ومؤسساته
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مبادئ الحوكمة الرئيسة
تطبيق التعليامت واألنظمة والقوانني بكل وضوح من قبل أفراد املجتمع
ومؤسساته
متكني أفراد املجتمع ومؤسساته من مامرسة األدوار الرقابية دون تعطيل أو أساءه
مشاركة أفراد املجتمع ومؤسساته يف رسم السياسات املجتمعية (االقتصادية,
واالجتامعية ,والبيئية ,والسياسية ...,إىل غري ذلك)
بناء تكامل اآلراء بني أفراد املجتمع ومؤسساته
ترسيخ قيم التعاون بني أفراد املجتمع ومؤسساته
الحث عىل تضافر الجهود من قبل أفراد املجتمع ومؤسساته لحل املشكالت
والقضايا املجتمعية
توفري الدعم الالزم مبختلف أمناطه (الرتبوي ,والنفيس ,والفني ,واملايل...,إىل غري
ذلك) ألفراد املجتمع ومؤسساته لتحمل مسؤولياتهم
دعم مبدأ الثواب والعقاب لنجاح مسؤوليات أفراد املجتمع ومؤسساته
تدريب املوظفني الجدد عىل تحمل املسؤولية املجتمعية بأمان ٍة وإخالص تجاه
أفراد املجتمع ومؤسساته
الدفاع عن مبدأ تحمل املسؤولية املجتمعية ضد الرتهل اإلداري واملحسوبية
وغياب املوضوعية
دفع أفراد املجتمع ومؤسساته للتطور عن طريق تعزيز التنافس بينهم
تعزيز قيمة املسؤولية املجتمعية لدى جميع أفراد املجتمع ومؤسساته
ثالثاً -مبدأ العدل
جميع أفراد املجتمع ومؤسساته لديهم الفرص ذاتها لتحقيق رفاهيتهم والحفاظ
عليها
تحقيق االنسجام والتوافق بني أفراد املجتمع ومؤسساته
تنفيذ القوانني بنزاهة خاصة فيام يتعلق بحقوق اإلنسان ذات الصلة بأفراد
املجتمع ومؤسساته
الرتكيز عىل تحقيق األهداف الجامعية بأفراد املجتمع ومؤسساته
تطبيق مبدأ الحرية املنضبطة لجميع أفراد املجتمع ومؤسساته (الحرية الفكرية,
الحرية املالية ,الحرية الشخصية  ..إىل غري ذلك)

 -يونيو/جوان 2021

الرقم
العام الخاص
48

6

49

7

50

8

51

9

52
53
54

10
11
12

55

1

56

2

57
58

3
4

59

5

60
61
62
63
64
65

6
7
8
9
10
11

66

12

مبادئ الحوكمة الفرعية

مبادئ الحوكمة الرئيسة
تطبيق مبدأ االستقاللية لجميع أفراد املجتمع ومؤسساته (االستقاللية الفكرية,
العلمية ,الشخصية  ,املالية  ...إىل غري ذلك)
حامية ممتلكات أفراد املجتمع ومؤسساته (امللكية الفكرية ,وامللكية املعنوية,
امللكية املادية ...إىل غري ذلك)
اتاحة الفرصة ألفراد املجتمع ومؤسساته للمشاركة يف اتخاذ القرارات املجتمعية
محاربة الفساد بكافة أشكاله بني أفراد املجتمع ومؤسساته (الفساد األخالقي,
الفساد اإلداري ,الفساد املايل  ...إىل غري ذلك)
توفري الضامن االجتامعي لجميع أفراد املجتمع ومؤسساته
دعم جميع أفراد املجتمع ومؤسساته بالقروض امليرسة ملن يطلبها
تتصف البنية القانونية للمؤسسات املجتمعية بالعدالة والنزاهة
رابعاً -املساءلة
إصدار اللوائح والترشيعات الخاصة مبعايري املسؤولية
سن القوانني واإلجراءات التي يتوجب عىل القيادات واملؤسسات املجتمعية العمل
بها عند القيام باألعامل اإلدارية
تنفيذ األطر القانونية بحيادية تامة وموضوعية كاملة بني أفراد املجتمع ومؤسساته
الحفاظ عىل سالمة أفراد املجتمع ومؤسساته وضامن سيادة القانون
تفعيل دور الرقابة لدى أفراد املجتمع ومؤسساته (الرقابة الذاتية ,الرقابة
املجتمعية ,الرقابة القانونية ...إىل غري ذلك)
وضع اللوائح الرقابية ملا تم تنفيذه من أعامل من قبل أفراد املجتمع ومؤسساته
اإلفصاح عن أوجه القصور لتحسني أداء أفراد املجتمع ومؤسساته
خضوع جميع أفراد املجتمع ومؤسساته لحق املساءلة املجتمعية
تضمني معايري لتقييم األداء أفراد املجتمع ومؤسساته بشكل واضح ودقيق
تضمني أنظمة وقوانني مساءلة قابلة للتطبيق من جانب أفراد املجتمع ومؤسساته
تحقيق االنضباط األخالقي لدى أفراد املجتمع ومؤسساته
الحرص عىل محاسبة أي مقرص مهام كان مركزه يف املجتمع (أفراد ,جامعات,
مؤسسات...إىل غري ذلك)
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§اإلجابة عن السؤال الثاين للدراسة

ما درجة توافر مبادئ الحوكمة يف تطوير مناهج الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام
يف اململكة العربية السعودية؟

أوالً -مبدأ الشفافية

الصفــــــــــوف الدراســـــــــية
مبادئ الحوكمة

ف1
ف 2الصف الرابع
الصف
ف1
ف 2الخامس
الصف
ف1
ف 2السادس
ف 1الصف األول
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثاين
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثالث
ف 2املتوسط
التاريخ
الجغرافيا
الدراسات االجتامعية
مجموع التكرارات
النسب املئوية

أوالً-مبدأ الشفافية

املرحلة االبتدائية

تحديد األدوار
واملسؤوليات للهيكل
التنظيمي بشكل واضح 0
لدى أفراد املجتمع
ومؤسساته
تحديد األهداف الوطنية
ومؤسساته 0
ألفراد املجتمع
اإلفصاح عن الرؤية
واألهداف والرسالة لجميع 0
أفراد املجتمع ومؤسساته
حصول أفراد املجتمع
ومؤسساته عىل الحق يف 0
املعرفة
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املرحلة املتوسطة

املرحلة الثانوية

التكرارات والنسب املئوية
لتوزيع مبادئ الحوكمة

جدول( )2التكرارات والنسب املئوية لتحليل مبدأ الشفافية يف كُتب الدراسات االجتامعية مبراحل
التعليم العام يف اململكة العربية السعودية

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0
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أوالً-مبدأ الشفافية
مشاركة أفراد املجتمع
ومؤسساته يف تجويد
العمل

سهولة تدفق املعلومات
الدقيقة بشكل
موضوعي لجميع أفراد
املجتمع ومؤسساته
الوضوح التام عند عرض
اللوائح والترشيعات
لجميع أفراد املجتمع
ومؤسساته
وصف شامل ودقيق
ومعلن لحقوق أفراد
املجتمع ومؤسساته
وصف شامل ودقيق
ومعلن لواجبات أفراد
املجتمع ومؤسساته
تنمية الثقة والحوار
بني أفراد املجتمع
ومؤسساته

ف1
ف 2الصف الرابع
الصف
ف1
ف 2الخامس
الصف
ف1
ف 2السادس
ف 1الصف األول
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثاين
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثالث
ف 2املتوسط
التاريخ
الجغرافيا
الدراسات االجتامعية
مجموع التكرارات
النسب املئوية

مبادئ الحوكمة

املرحلة االبتدائية

املرحلة املتوسطة

املرحلة الثانوية

التكرارات والنسب املئوية
لتوزيع مبادئ الحوكمة

الصفــــــــــوف الدراســـــــــية

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0
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أوالً-مبدأ الشفافية
إيجاد طرق للتفاعل
واالندماج والتعاون
بني أفراد املجتمع
ومؤسساته من خالل
العمل الجامعي
التأكيد عىل سياسة
منح الحوافز لدى أفراد
املجتمع ومؤسساته
الرتكيز عىل تحقيق
املصلحة العامة
للمجتمع ألفراد املجتمع
ومؤسساته
توفر عنارص النجاح
والفاعلية لدى أفراد
املجتمع ومؤسساته
تسهيل جذب
االستثامرات ودعمها
من قبل أفراد املجتمع
ومؤسساته

234

ف1
ف 2الصف الرابع
الصف
ف1
ف 2الخامس
الصف
ف1
ف 2السادس
ف 1الصف األول
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثاين
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثالث
ف 2املتوسط
التاريخ
الجغرافيا
الدراسات االجتامعية
مجموع التكرارات
النسب املئوية

مبادئ الحوكمة

املرحلة االبتدائية

املرحلة املتوسطة

املرحلة الثانوية

التكرارات والنسب املئوية
لتوزيع مبادئ الحوكمة

الصفــــــــــوف الدراســـــــــية

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

50% 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0

3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50% 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0
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أوالً-مبدأ الشفافية
إزالة العوائق
البريوقراطية لدى أفراد
املجتمع ومؤسساته
نرش ثقافة الحوكمة
بني أفراد املجتمع
ومؤسساته
تفعيل أشكال االتصال
والتواصل املختلفة
بني أفراد املجتمع
ومؤسساته
إطالع أفراد املجتمع
ومؤسساته عىل جوانب
القوة ونقاط الضعف يف
مؤسساته الخدمية
تشجيع أفراد املجتمع
ومؤسساته عىل
النقد البناء والهادف
للمشاريع املجتمعية
املختلفة

ف1
ف 2الصف الرابع
الصف
ف1
ف 2الخامس
الصف
ف1
ف 2السادس
ف 1الصف األول
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثاين
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثالث
ف 2املتوسط
التاريخ
الجغرافيا
الدراسات االجتامعية
مجموع التكرارات
النسب املئوية

مبادئ الحوكمة

املرحلة االبتدائية

املرحلة املتوسطة

املرحلة الثانوية

التكرارات والنسب املئوية
لتوزيع مبادئ الحوكمة

الصفــــــــــوف الدراســـــــــية

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0% 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0% 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0% 0
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أوالً-مبدأ الشفافية

ف1
ف 2الصف الرابع
الصف
ف1
ف 2الخامس
الصف
ف1
ف 2السادس
ف 1الصف األول
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثاين
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثالث
ف 2املتوسط
التاريخ
الجغرافيا
الدراسات االجتامعية
مجموع التكرارات
النسب املئوية

مبادئ الحوكمة

املرحلة االبتدائية

املرحلة املتوسطة

املرحلة الثانوية

التكرارات والنسب املئوية
لتوزيع مبادئ الحوكمة

الصفــــــــــوف الدراســـــــــية

استجابة اإلدارة
للشكاوي واملقرتحات
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
املقدمة من أفراد
املجتمع ومؤسساته
انفتاح أفراد املجتمع
ومؤسساته عىل
الثقافات العاملية
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
واالستفادة منها مبا
يتوافق مع طبيعة
املجتمع
النسبة املئوية لكل صف 0% 25% 0% 0% 0% 25% 0%
مجموع مبادئ الحوكمة 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
املتوسط الحسايب ملبدأ الشفافية
مبدأن من أصل  22مبدأ من مبادئ الحوكمة
9,1%=100*22/2

0

0

0% 0

0

0

0% 0

100 50% 0%
8 4 0

3,0

يظهر الجدول ( )2مبادئ الشفافية من واقع تحليل كٌتب الدراسات االجتامعية بالتعليم
العام السعودي ,يتوافر منها ( )2مبادئ من أصل ( )12مبدأ وهي مجموع مبادئ الحوكمة ،تكرر
قياسها ( )8مرات وشكلة مانسبته ( )3,0%من النسبة العامة ملبادئ الحوكمة.
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ثانياً-مبدأ املسؤولية

ثانياً-مبدأ
املسؤولية

ف1
ف 2الصف الرابع
ف 1الصف
ف 2الخامس
ف 1الصف
ف 2السادس
ف 1الصف األول
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثاين
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثالث
ف 2املتوسط
التاريخ
الجغرافيا
الدراسات
االجتامعية
مجموع التكرارات

مبادئ الحوكمة

املرحلة االبتدائية

املرحلة املتوسطة

املرحلة الثانوية

إصدار اللوائح
والترشيعات
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الخاصة مبعايري
املسؤولية بني أفراد
املجتمع ومؤسساته

0

تحقيق التوازن يف
توزيع املسؤوليات
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بني أفراد املجتمع
ومؤسساته

0

0

0

0

0

النسب املئوية

الصفــــــــــوف الدراســـــــــية

التكرارات والنسب املئوية
لتوزيع مبادئ الحوكمة

جدول ( )3التكرارات والنسب املئوية لتحليل مبدأ املسؤولية يف كُتب الدراسات االجتامعية مبراحل
التعليم العام يف اململكة العربية السعودية

0% 0

0% 0

 -يونيو/جوان 2021

237

ف1
ف 2الصف الرابع
ف 1الصف
ف 2الخامس
ف 1الصف
ف 2السادس
ف 1الصف األول
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثاين
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثالث
ف 2املتوسط
التاريخ
الجغرافيا
الدراسات
االجتامعية
مجموع التكرارات

ثانياً-مبدأ
املسؤولية

االستجابة الفورية
لخدمة املصلحة
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
العامة ألفراد
املجتمع ومؤسساته
اختيار القيادات
عىل أسس علمية
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تعتمد عىل القدرة
والكفاءة
االستثامر األمثل
للموارد الطبيعية 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
والبرشية
تحفيز أفراد
املجتمع عىل
تحمل املسؤولية
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
املجتمعية
املتكاملة (الخريية،
األخالقية ،القانونية،
االقتصادية)
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املرحلة الثانوية
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0

0

0

النسب املئوية

مبادئ الحوكمة

املرحلة االبتدائية

املرحلة املتوسطة

التكرارات والنسب املئوية
لتوزيع مبادئ الحوكمة

الصفــــــــــوف الدراســـــــــية

0% 0

0

0

0

0%

0

1

3

11,53%

0

2

3

11,53%

ف1
ف 2الصف الرابع
ف 1الصف
ف 2الخامس
ف 1الصف
ف 2السادس
ف 1الصف األول
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثاين
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثالث
ف 2املتوسط
التاريخ
الجغرافيا
الدراسات
االجتامعية
مجموع التكرارات

ثانياً-مبدأ
املسؤولية

املرحلة الثانوية

التزام أفراد
املجتمع ومؤسساته
0
بالترشيعات
واألنظمة والقوانني
تعزيز األداء
وتطويره لدى أفراد 0
املجتمع ومؤسساته
تطبيق التعليامت
واألنظمة والقوانني
بكل وضوح من 0
قبل أفراد املجتمع
ومؤسساته
متكني أفراد املجتمع
ومؤسساته من
مامرسة األدوار 0
الرقابية دون
تعطيل أو أساءه

النسب املئوية

مبادئ الحوكمة

املرحلة االبتدائية

املرحلة املتوسطة

التكرارات والنسب املئوية
لتوزيع مبادئ الحوكمة

الصفــــــــــوف الدراســـــــــية

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

0

0

2

7,7%

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0

0

1

3,9%

0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0

0

0

3

11,53%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0%
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مشاركة أفراد
املجتمع ومؤسساته
يف رسم السياسات
املجتمعية
(االقتصادية،
واالجتامعية،
والبيئية،
والسياسية ...,إىل
غري ذلك)
بناء تكامل اآلراء
بني أفراد املجتمع
ومؤسساته
ترسيخ قيم التعاون
بني أفراد املجتمع
ومؤسساته
الحث عىل تضافر
الجهود من قبل
أفراد املجتمع
ومؤسساته لحل
املشكالت والقضايا
املجتمعية

240

ف1
ف 2الصف الرابع
ف 1الصف
ف 2الخامس
ف 1الصف
ف 2السادس
ف 1الصف األول
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثاين
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثالث
ف 2املتوسط
التاريخ
الجغرافيا
الدراسات
االجتامعية
مجموع التكرارات

ثانياً-مبدأ
املسؤولية

املرحلة الثانوية

النسب املئوية

مبادئ الحوكمة

املرحلة االبتدائية

املرحلة املتوسطة

التكرارات والنسب املئوية
لتوزيع مبادئ الحوكمة

الصفــــــــــوف الدراســـــــــية

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0

0

0

6

23,1%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0%

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

1

3,9%

0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

0

3

7

26,9%
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ف1
ف 2الصف الرابع
ف 1الصف
ف 2الخامس
ف 1الصف
ف 2السادس
ف 1الصف األول
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثاين
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثالث
ف 2املتوسط
التاريخ
الجغرافيا
الدراسات
االجتامعية
مجموع التكرارات

ثانياً-مبدأ
املسؤولية

املرحلة الثانوية

توفري الدعم الالزم
مبختلف أمناطه
(الرتبوي ,والنفيس,
والفني ,واملايل0 ...,
إىل غري ذلك) ألفراد
املجتمع ومؤسساته
لتحمل مسؤولياتهم
دعم مبدأ الثواب
والعقاب لنجاح
0
مسؤوليات أفراد
املجتمع ومؤسساته
تدريب املوظفني
الجدد عىل
تحمل املسؤولية
ٍ 0
املجتمعية بأمانة
وإخالص تجاه أفراد
املجتمع ومؤسساته
الدفاع عن مبدأ
تحمل املسؤولية
املجتمعية ضد
0
الرتهل اإلداري
واملحسوبية
وغياب املوضوعية

النسب املئوية

مبادئ الحوكمة

املرحلة االبتدائية

املرحلة املتوسطة

التكرارات والنسب املئوية
لتوزيع مبادئ الحوكمة

الصفــــــــــوف الدراســـــــــية

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0%
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ف1
ف 2الصف الرابع
ف 1الصف
ف 2الخامس
ف 1الصف
ف 2السادس
ف 1الصف األول
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثاين
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثالث
ف 2املتوسط
التاريخ
الجغرافيا
الدراسات
االجتامعية
مجموع التكرارات

ثانياً-مبدأ
املسؤولية

املرحلة الثانوية

دفع أفراد املجتمع
ومؤسساته للتطور
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
عن طريق تعزيز
التنافس بينهم
تعزيز قيمة
املسؤولية
املجتمعية
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لدى جميع
أفراد املجتمع
ومؤسساته
النسبة املئوية لكل
صف

0%

النسب املئوية

مبادئ الحوكمة

املرحلة االبتدائية

املرحلة املتوسطة

التكرارات والنسب املئوية
لتوزيع مبادئ الحوكمة

الصفــــــــــوف الدراســـــــــية

0

0

0

0%

0

0

0

0%

100 23,1% 0% 0% 11,5% 15,4% 11,5% 7,7% 30,8%

مجموع مبادئ
الحوكمة
املتوسط الحسايب ملبادئ الحوكمة

0 2 1 2 2 2 1 2 0 3 5 0 0
 8مبادئ من أصل  20مبدأ من مبادئ الحوكمة
40%=100*20/8

0

6

26
12,1

يبني الجدول ( )3مبدأ املسؤولية من واقع تحليل كٌتب الدراسات االجتامعية بالتعليم العام
السعودي ,حيث يتوافر منها ( )8مبادئ من أصل ( )20مبدأ .وقد تكرر قياسها ( )26مرة ،وشكلت
مانسبته ( )12,1%من النسبة العامة ملبادئ الحوكمة.
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ثالثاً-مبدأ العدل

جدول( )4التكرارات والنسب املئوية لتحليل مبدأ العدل يف كُتب الدراسات االجتامعية مبراحل
التعليم العام يف اململكة العربية السعودية

مبادئ الحوكمة

ثالثاً-مبدأ العدل
جميع أفراد املجتمع
ومؤسساته لديهم
الفرص ذاتها لتحقيق
رفاهيتهم والحفاظ
عليها
تحقيق االنسجام
والتوافق بني أفراد
املجتمع ومؤسساته
تنفيذ القوانني بنزاهة
خاصة فيام يتعلق
بحقوق اإلنسان ذات
الصلة بأفراد املجتمع
ومؤسساته
الرتكيز عىل تحقيق
األهداف الجامعية
بأفراد املجتمع
ومؤسساته

ف1
الصف الرابع
ف2
ف1
الصف
ف 2الخامس
ف1
الصف
ف 2السادس
ف 1الصف األول
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثاين
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثالث
ف 2املتوسط
التاريخ
الجغرافيا
الدراسات
االجتامعية
مجموع التكرارات التكرارات والنسب املئوية
لتوزيع مبادئ الحوكمة
النسب املئوية

الصفــــــــــوف الدراســـــــــية

املرحلة االبتدائية

املرحلة املتوسطة

املرحلة الثانوية

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0%

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0

2

6

50%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0%
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مبادئ الحوكمة

ثالثاً-مبدأ العدل

ف1
الصف الرابع
ف2
ف1
الصف
ف 2الخامس
ف1
الصف
ف 2السادس
ف 1الصف األول
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثاين
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثالث
ف 2املتوسط
التاريخ
الجغرافيا
الدراسات
االجتامعية
مجموع التكرارات التكرارات والنسب املئوية
لتوزيع مبادئ الحوكمة
النسب املئوية

الصفــــــــــوف الدراســـــــــية

املرحلة االبتدائية

املرحلة املتوسطة

تطبيق مبدأ الحرية
املنضبطة لجميع أفراد
املجتمع ومؤسساته
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(الحرية الفكرية,
الحرية املالية ,الحرية
الشخصية  ..إىل غري
ذلك)
تطبيق مبدأ
االستقاللية لجميع
أفراد املجتمع
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ومؤسساته
(االستقاللية الفكرية،
العلمية ,الشخصية،
املالية  ...إىل غري ذلك)
حامية ممتلكات أفراد
املجتمع ومؤسساته
(امللكية الفكرية,
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
وامللكية املعنوية,
امللكية املادية ...إىل
غري ذلك)
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املرحلة الثانوية

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

1

3

25%

مبادئ الحوكمة

ثالثاً-مبدأ العدل

ف1
الصف الرابع
ف2
ف1
الصف
ف 2الخامس
ف1
الصف
ف 2السادس
ف 1الصف األول
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثاين
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثالث
ف 2املتوسط
التاريخ
الجغرافيا
الدراسات
االجتامعية
مجموع التكرارات التكرارات والنسب املئوية
لتوزيع مبادئ الحوكمة
النسب املئوية

الصفــــــــــوف الدراســـــــــية

إتاحة الفرصة ألفراد
املجتمع ومؤسساته
0
للمشاركة يف اتخاذ
القرارات املجتمعية
محاربة الفساد بكافة
أشكاله بني أفراد
املجتمع ومؤسساته
(الفساد األخالقي0 ،
الفساد اإلداري،
الفساد املايل  ...إىل غري
ذلك)
توفري الضامن
االجتامعي لجميع
0
أفراد املجتمع
ومؤسساته
دعم جميع أفراد
املجتمع ومؤسساته
0
بالقروض امليرسة ملن
يطلبها
تتصف البنية القانونية
للمؤسسات املجتمعية 0
بالعدالة والنزاهة

املرحلة االبتدائية

املرحلة املتوسطة

املرحلة الثانوية

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0%

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0

2

3

25%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0%
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مبادئ الحوكمة

ثالثاً-مبدأ العدل

ف1
الصف الرابع
ف2
ف1
الصف
ف 2الخامس
ف1
الصف
ف 2السادس
ف 1الصف األول
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثاين
ف 2املتوسط
ف 1الصف الثالث
ف 2املتوسط
التاريخ
الجغرافيا
الدراسات
االجتامعية
مجموع التكرارات التكرارات والنسب املئوية
لتوزيع مبادئ الحوكمة
النسب املئوية

الصفــــــــــوف الدراســـــــــية

املرحلة االبتدائية

املرحلة الثانوية

املرحلة املتوسطة

النسبة املئوية لكل
صف
مجموع مبادئ
0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0
الحوكمة
املتوسط الحسايب ملبادئ الحوكمة
 3مبادئ من أصل  12مبدأ من مبادئ الحوكمة
0%

0% 16,7%

0% 16,7%

25%

100 41,6% 0% 0%
0

5

12
18,2

25%=100*12/3

يظهر الجدول ( )4مبدأ العدل من واقع تحليل كٌتب الدراسات االجتامعية بالتعليم العام
السعودي ,إذ يتوافر منها ( )3مبادئ من أصل ( )12مبدأ ،وهي مجموع مبادئ الحوكمة يف هذا
املجال ،تكرر قياسها ( )12مرة ،وشكلت مانسبته ( )18,2%من النسبة العامة ملبادئ الحوكمة.

246

 -يونيو/جوان 2021

رابعاً-مبدأ املساءلة

إصدار اللوائح
والترشيعات الخاصة
مبعايري املساءلة

التاريخ
الجغرافيا

ف1
الصف الرابع
ف2
ف1
الصف الخامس
ف2
ف1
الصف السادس
ف2
ف1
ف 2الصف األول املتوسط
ف1
ف 2الصف الثاين املتوسط
ف1
ف 2الصف الثالث املتوسط

املرحلة املتوسطة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

سن القوانني واإلجراءات
التي يتوجب عىل
القيادات واملؤسسات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
املجتمعية العمل بها عند
القيام باألعامل اإلدارية

0

تنفيذ األطر القانونية
بحيادية تامة وموضوعية
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
كاملة بني أفراد املجتمع
ومؤسساته

0

الحفاظ عىل سالمة أفراد
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
املجتمع ومؤسساته
وضامن سيادة القانون

0

الدراسات االجتامعية

رابعاً-مبدأ املساءلة

املرحلة االبتدائية

املرحلة الثانوية

0

0

0

2

مجموع التكرارات

مكونات مبادئ
الحوكمة

0

0

0

2

النسب املئوية

الصفــــــــــوف الدراســـــــــية

التكرارات والنسب
املئوية لتوزيع
مبادئ الحوكمة

جدول ( )5التكرارات والنسب املئوية ملبدأ املساءلة يف كُتب الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم
العام يف اململكة العربية السعودية

0%

0%

0%

100%
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ف1
الصف الرابع
ف2
ف1
الصف الخامس
ف2
ف1
الصف السادس
ف2
ف1
ف 2الصف األول املتوسط
ف1
ف 2الصف الثاين املتوسط
ف1
ف 2الصف الثالث املتوسط

التاريخ
الجغرافيا

تفعيل دور الرقابة لدى
أفراد املجتمع ومؤسساته
(الرقابة الذاتية ,الرقابة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
املجتمعية ,الرقابة
القانونية ...إىل غري ذلك)

0

وضع اللوائح الرقابية ملا
تم تنفيذه من أعامل
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
من قبل أفراد املجتمع
ومؤسساته

0

الدراسات االجتامعية

املرحلة املتوسطة

0

0

مجموع التكرارات

رابعاً-مبدأ املساءلة

املرحلة االبتدائية

املرحلة الثانوية

0

0

النسب املئوية

مكونات مبادئ
الحوكمة

التكرارات والنسب
املئوية لتوزيع
مبادئ الحوكمة

الصفــــــــــوف الدراســـــــــية

0%

0%

اإلفصاح عن أوجه
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
القصور لتحسني أداء
أفراد املجتمع ومؤسساته

0

0

0

0%

خضوع جميع أفراد
املجتمع ومؤسساته لحق 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
املساءلة املجتمعية

0

0

0

0%

تضمني معايري لتقييم
األداء أفراد املجتمع
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ومؤسساته بشكل واضح
ودقيق

0
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0

0

0%

ف1
الصف الرابع
ف2
ف1
الصف الخامس
ف2
ف1
الصف السادس
ف2
ف1
ف 2الصف األول املتوسط
ف1
ف 2الصف الثاين املتوسط
ف1
ف 2الصف الثالث املتوسط

التاريخ
الجغرافيا

تضمني أنظمة وقوانني
مساءلة قابلة للتطبيق
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
من جانب أفراد املجتمع
ومؤسساته

0

تحقيق االنضباط
األخالقي لدى أفراد
املجتمع ومؤسساته

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

الحرص عىل محاسبة
أي مقرص مهام كان
مركزه يف املجتمع (أفراد0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,
جامعات ,مؤسسات...إىل
غري ذلك)

0

النسبة املئوية لكل صف 0%

0%

0%

0%

0%

0%

الدراسات االجتامعية

املرحلة املتوسطة

0

0

0

مجموع التكرارات

رابعاً-مبدأ املساءلة

املرحلة االبتدائية

املرحلة الثانوية

0

0

0

النسب املئوية

مكونات مبادئ
الحوكمة

التكرارات والنسب
املئوية لتوزيع
مبادئ الحوكمة

الصفــــــــــوف الدراســـــــــية

0%

0%

0%

100 100% 0% 0%

مجموع مبادئ الحوكمة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
املتوسط الحسايب ملبادئ الحوكمة

0

2

2
3,0

 1مبدأ من أصل  12مبدأ من مبادئ الحوكمة
8,3%=100*12/1
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يكشف الجدول( )5عن مبادئ املساءلة من واقع تحليل كٌتب الدراسات االجتامعية بالتعليم
العام السعودي ,حيث يتوافر منها ( )1مبدأ من أصل ( )12مبدأ من مبادئ الحوكمة ،وقد تكرر
قياسها ( )2مرتان ،وشكلت مانسبته ( )3,0%من النسبة العامة ملبادئ الحوكمة.

خامساً -مبادى الحوكمة ككل:
عدد

املجال
م
الفقرات
22
 1مبدأ الشفافية
20
 2مبدأ املسؤولية
12
 3مبدأ العدل
12
 4مبدأ املساءلة
66
املجموع الكيل
املتوسط الحسايب لتوافر مبادئ الحوكمة

النسب املئوية
درجة التوافر
مجموع
( )٪للفقرات
املتوافرة غري متوافرة التكرارات
املتوافرة
0,3
8
20
2
12,1
26
12
8
4,54
12
9
3
3,8
2
11
1
21,2
48
52
14
2,21٪ =100 ×66 ÷14

جدول ( )6األعداد والتكرارات والنسب املئوية لدرجة توافر مبادئ الحوكمة يف كتب الدراسات
االجتامعية بالتعليم العام يف اململكة العربية السعودية
يكشف الجدول ( )6عن إجاميل عدد الفقرات لكل مجال ,مع درجة التوافر ملبادئ الحوكمة
لكل مبدأ ,وأيضاً عدد املبادئ الغري متوفرة لكل مبدأ من مبادئ الحوكمة ,ويتضح أن مجموع
التكرارات لكل مبادئ الحوكمة بلغ ( )66مبدأ ,توافر منها( )14مبدأ فقط وهو ما ميثل( )21,2٪من
مجموع مبادئ الحوكمة املطلوب تضمينها ,بينام مل يتوفر( )52مبدأ يف تلك الكُتب ,وبلغ مجموع
تكرارات املبادئ يف جميع املجاالت األربعة ( )48تكرارا ً ,كان اغلبها يف مبدأ املسؤولية مبجموع تكرار
( )26حيث توفر منها ( )8مبادئ بينام ( )12مبدأ مل تتوفر يف هذا املجال ,يليها( )12تكرارا ً يف مبدأ
العدل توفر منها ( )3مبادئ بينام مل تتوفر ( )9مبادئ ,وبنسبة ( ,)4,54٪ويلها بواقع تكرار ()8
مرات مبدأ الشفافية توفر فيها مبدئني من أصل ( )22مبدأ وبنسبة ( )3,0ويليها بواقع تكرار مرتني
مبدأ املساءلة توفر فيها( )1مبدأ من أصل( )12مبدأ وبنسبة (.)8,3٪وتشري نتائج تحليل املحتوى
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لكُتب الدراسات االجتامعية إىل رضورة إعادة النظر يف محتوى تلك الكتب من حيث إدراج وحدات
دراسية تختص بالحوكمة أو تضمني مبادئ الحوكمة يف موضوعات الكتب وتختلف هذه النتيجة مع
دراسة (اللبدي2018 ،؛ العزاوي )2018 ،التي توصلت إىل أن درجة أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة يف
املناهج الدراسية كانت متوسطة من وجهة نظر املدرسني واملرشفني بينام تشري درجة تضمني مبادئ
الحوكمة بنسبة منخفضة يف كتب الدراسات االجتامعية بالتعليم العام السعودي.
جدول ( )7توزيع مصفوفة املدى والتتابع املقرتحة ملبادئ الحوكمة مبراحل التعليم العام السعودي
عىل بقية عنارص املنهج الدرايس
األهداف التدريسية
1.املجال املعريف:
•التعرف عىل تاريخ الحوكمة
•استنتاج مبادئ الحوكمة
•إدراك أهمية مبادئ
الحوكمة.
•تصنيف مبادئ الحوكمة
وفقاً ملجاالتها
•استخالص فوائد الحوكمة
•التعرف عىل املخاطر
الناجمة عن تهميش مبادئ
الحوكمة
•تقويم مبادئ الحوكمة يف
الوطن العريب
2.املجال الوجداين:
•استشعار أهمية مبادئ
الحوكمة
•غرس قيم مبادئ الحوكمة
لدى الطلبة
3.املجال املهاري:
•امتالك مهارات الحوكمة يف
التعامالت داخل الصف
•تقويم بعض املهارات التي
تتناىف مع مبادئ الحوكمة

اسرتاتيجيات التدريس

الوسائل
التعليمية

األنشطة
املصاحبة

التقويم

1.املالحظة
1.تقديم
1.اسرتاتيجية العصف الذهني 1.جداول
املبارشة
شواهد
وأشكال
لتوضيح أهمية مبادئ
للتفاعل
وصور كتاب من القرآن
الحوكمة يف تنمية املجتمع.
الطاليب
الكريم
2.اسرتاتيجية األبعاد السداسية الطالب
2.طرح األسئلة
والسنة
الستخالص فوائد الحوكمة 2.العروض
الصفية
النبوية
الحاسوبية
3.اسرتاتيجية االستكشاف
عن مبادئ 3.االختبارات
للتعرف عىل مبادئ الحوكمة املرئية
املوضوعية
الحوكمة
3.الرحالت
يف مجاالتها املتعددة
والتحريرية
املعرفية عرب 2.جمع
4.اسرتاتيجية االستقصاء
املتنوعة
نصوص
األنرتنت
للمشكالت الناجمة عن
4.الواجبات
ومقاالت
(الويب
تهميش مبادئ الحوكمة
املنزلية
عن
كويست)
5.اسرتاتيجية التعلم التوليدي
املؤسسات 5.إعداد
ألثر التعاون بني أفراد
التقارير
الرتبوية
املجتمع للتأكيد عىل مبادئ
املؤسسات
الناجحة
الحوكمة
التي تعتمد الرتبوية
6.اسرتاتيجية التسأل الذايت
والتعليمية
عىل مبادئ
للتعبري عن أهمية مبادئ
الحوكمة يف التي تتبنى
الحوكمة
يف إدارتها
العامل
7.اسرتاتيجية البيت الدائري
مبادئ
3.إعداد
ملهارات التواصل مع
الحوكمة
اللوحات
اآلخرين وفق مبادئ
اإلرشادية
الحوكمة
للتعرف
8.اسرتاتيجية خرائط التفكري
عىل مبادئ
لتقويم بعض املهارات التي
الحوكمة
تتناىف مع مبادئ الحوكمة
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§ثانياً -النتائج النوعية:

اإلجابة عن السؤال األول:
يف تقديركم؛ ما األسباب التي ترون أنها تدعو إىل توظيف مبادئ الحوكمة يف تطوير املناهج
الدراسية تطبيقاً عىل مناهج الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية
السعودية؟

"1.التخطيط املنظم ملناهج الدراسات االجتامعية"
تعد مناهج الدراسات االجتامعية األداة األساسية التي تستخدمها الرتبية لتحقيق أهدافها من
العملية الرتبوية وهي تحتاج إىل تخطيط وتنظيم وتنفيذ وتقويم لعنارصه بشكل مستمر وهو
ميثل نظاما متكامال له مدخالته ومخرجاته وآليات تنفيذه (بدوي)2011 ,
كام يعد الكتاب املدريس هو الركيزة األساسية يف تنفيذ املنهج واملرجع األسايس للمعلم
واملورد الرئيس ملعلومات الطلبة ،وهو نواة الربنامج الرتبوي والتعليمية الذي يعمل عىل تحقيق
العديد من أهداف الرتبية وذلك عن طريق تربية األفراد ،وتعليمهم وتدريبهم وتنمية مواهبهم
وقدراتهم العقلية واملهنية (بباوي .)2009 ,وتؤكد استجابة الخبري األول ذلك حيث أشار إىل "
ال ُبعد عن العشوائية واالرتجالية يف العمل خالل مراحل تخطيط مناهج الدراسات االجتامعية
وتطويرها وتقوميها".

"2.تحقيق أهداف مناهج الدراسات االجتامعية"
تهدف الدراسات االجتامعية إىل تربية األفراد تربية مقصودة وفق أهداف معينة وذلك
ملا تزخر به من معارف ومهارات واتجاهات وقيم مبختلف تصنيفاتها ومستوياتها ،كام تؤدي
الدراسات االجتامعية دورا ً بارزا ً يف تحقيق كثري من األهداف الرتبوية العامة التي تسعى املدارس
إىل تحقيقها (ترينر .)2005 ،كام أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة املجتمع وثقافته ،وتسهم بدور

252

 -يونيو/جوان 2021

كبري يف عملية التنشئة االجتامعية ،وبذلك تعترب من أهم وأخطر املواد املؤثرة يف تشكيل وبلورة
وتغيري فكر اإلنسان وتكوين اتجاهاته الفكرية (الحاريث .)2011,ويذكر اللقاين ورضوان ()1982
أن مناهج الدراسات االجتامعية تسعى إىل مساعدة الطلبة عىل إدراك مفاهيم وتكوين اتجاهات
واكتساب مهارات تعد رضورية للمواطنة املؤثرة والفعالة يف املجتمع الجديد.
ومن الجدير بالذكر أن الدراسات االجتامعية تكمن أهميتها يف عالقة اإلنسان مع نفسه
واآلخرين ,وعالقته باملجتمع والبيئة ,واضعاً حلوالً للمشكالت الناشئة عن تلك العالقات ,كام تعد
ميداناً من امليادين الرئيسية يف برامج التعليم؛ وذلك مبا تحتويه من معارف وتنمية واتجاهات
وقيم ,واكتساب مهارات وال يقترص دورها عىل ذلك فحسب؛ وإمنا تحظى دورا ً بارزا ً يف تحقيق
الكثري من األهداف الرتبوية العامة التي تسعى املؤسسات الرتبوية إىل تحقيقها ,وتركز الدول
املتقدمة عىل تدريس العديد من القضايا والتحديات من خالل مختلف املبادرات التعليمية،
فتضمني مناهج الدراسات االجتامعية للقضايا الجدلية والتحديات املستقبلية يساهم يف إعداد
املواطن الصالح ,وتنمية مهاراته يف التفكري ,وتشجيع الطلبة يف الدفاع عن مواقفهم من خالل
تقديم الحجج واألدلة التي تدعم صحة رأيهم ,كام تؤدي مناقشة التحديات املستقبلية والقضايا
التي قد تواجه الدول إىل زيادة دافعيتهم نحو دراسة هذه التحديات وتقييمها ,اتخاذ القرارات
املناسبة لها (عبد القادر .)2019 ,ومن هنا يؤكد الخبري الثاين استجابته بقوله ":أن تطبيق مبادئ
الحوكمة يف امليدان اإلداري ويف إدارة املناهج أثبت جدواه يف تحقيق األهداف التي تسعى إليها
املؤسسة ومنها املؤسسة الرتبوية وزيادة عىل أن مبادئ الحوكمة تساعد عىل بناء شخصية املتعلم
يف جوانبها املتعددة ويكسبه الطالب عند إعداد مناهج قامئة عىل مبادئ الحوكمة".

"3.التأكيد عىل املواطنة الصالحة"
يعد تشكيل املواطنة الصالحة مسئولية العديد من املؤسسات االجتامعية ،إال أن كتب
الدراسات االجتامعية تتوىل أكرب قدر ممكن من تنمية تلك املواطنة وتسعى إىل تشكيل شخصية
املواطن والتزاماته وتزويده باملعارف واملهارات الالزمة من أجل تحقيق املواطنة الصالحة.
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وحتى تكون املواطنة مبنية عىل وعي البد أن تتم برتبية مقصودة ترشف عليها جهات مسؤولة
يتم من خاللها تعريف الطلبة املواطنني بالعديد من مفاهيم املواطنة وخصائصها مثل مفهوم
الوطن ،واملجتمع وبنيته ونظامه وتاريخه ،والشورى ،واملشاركة السياسية واالقتصادية واالجتامعية
وغريها ،واملسؤولية االجتامعية بشتى صورها ،والحقوق والواجبات وغريها من مفاهيم املواطنة
(عطوة والسيد .)2012 ،وتؤكد ذلك استجابة الخبري الثالث ""الدراسات االجتامعية من التخصصات
الرائدة يف بناء املواطن الصالح ومبادئ الحوكمة جزء ال يتجزأ من املواطنة الصالحة التي ينبغي
عىل الدول واملؤسسات بذل الجهود من اجل إكساب الطلبة لهذه القيم".

"4.تحقيق الرفاهية االجتامعية يعتمد عىل مبدأ الحوكمة "
تعد الحوكمة الوسيلة املثىل يف الوقاية من األزمات ومعالجتها ،وذلك من خالل دورها يف دفع
عجلة التنمية ورفع درجة األداء وكذلك تخفيض درجة املخاطرة املالية واإلدارية يف املؤسسات
من أجل تحقيق الشفافية والعدالة ،مام يوفر الحامية ألصحاب املصالح (عطوة والسيد.)2012 ،
وتسعى الحوكمة ملحاربة الفساد وكذلك تحقيق النزاهة واالستقامة بني كافة األفراد ،كام يتم
تطبيق نظام الحوكمة من أجل تحقيق الثقة يف املعلومات املختلفة التي يتم تداولها يف داخلياً
أو خارجياً (عاليل.)2015 ،
كام أنها جوهر نجاح املؤسسات وتعد عنرص أسايس يف تحقيق أهداف أي مؤسسة ودفعها
نحو التحسن املستمر ،إضافة إىل املحافظة عىل الوضع األخالقي والقانوين داخل املؤسسة
( .)Melouney, 2017فضالً عن أنها تتمثل يف شمولها مجموعة من األبعاد سواء االقتصادية أو
القانونية أو اإلدارية أو املحاسبية أو االجتامعية أو األخالقية ،وكذلك املساعدة يف القضاء عىل
التعارض وتحقيق االنسجام والتوازن بني مصالح الفئات املختلفة املهتمة بالوحدة االقتصادية
سواء من داخلها أو من خارجها ،وذلك عن طريق الحد من سيطرة اإلدارة وإعطاء سلطات أوسع
للفئات األخرى ،كام يؤدي تطبيق نظام الحوكمة ومعايريها إىل تحسني التنافس بني املؤسسات
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وتحقيق الرفاهية لديهم (بوقرة وغانم .)2012 ،ويجيب الخبري الرابع " الحوكمة مل تعد حكرا عىل
كونها عالج ملشاكل الرشكات ومشاكلها واالزمات االقتصادية! وذلك ألن الحوكمة تتطور وتنترش
بطريقه رسيعة جدا ً حتى أصبحت أسلوب للحياة الناجحة يف جميع العلوم وهي اآلن التي تحدد
كيف نفكر ونخطط ونعمل يف جميع أمور حياتنا".

"5.تعمل الحوكمة عىل مواجهة التحديات يف العملية التعليمية"
ونظرا ً لحاالت اإلخفاق والفشل التي واجهتها عديد من املنظامت مبختلف أشكالها ،زادت
الحاجة إىل توظيف الحوكمة التي تضم آليات تضمن كفاءة اتخاذ القرار ،وتسهم يف تحسني أداء
املؤسسة الكيل ،ولهذا أصبحت الحوكمة من أكرث القضايا التي حازت عىل اهتامم املجتمعات
الدولية ،نظرا ملا لها من أهمية متزايدة ومتنامية يف ضامن حسن سري العمل ،وحفظ االستقرار
وتحسني الجودة يف املؤسسات مبختلف قطاعاتها (برقعان.)2015 ،
تعب مبادئ الحوكمة عن اإلجراءات والعمليات املوجودة ضمن املؤسسة التعليمية والتي
كام ّ
تضع األهداف املنشودة وتأكد عىل مراقبة تحقيقها مبا ينسجم مع رؤية ورسالة املؤسسة
التعليمية ،فهي متثل األداة التي ميكن استخدامها يف أداء املهام والواجبات بطريقة أفضل ،مام
يؤدي إىل تحسني الجودة اإلدارية وتشجيع التفكري عل املدى الطويل التأكيد عىل مقابلة احتياجات
أصحاب املصالح من املعلومات ،ومرا قبة اإلدارة التنفيذية بشكل يضمن قيامها باألعامل (Zaman,
 .)2015ويجيب الخبري الخامس ":تعزز مبادئ الحوكمة (النزاهة ،الشفافية ،املساءلة ،املساواة،
العدل ،الكفاءة والفاعلية ،وسيادة القانون ).....،لدى الطلبة ،والقدرة عىل توظيفها يف املستقبل
(انتقال اثر التعليم) دور مبادئ الحوكمة (النزاهة ،الشفافية ،املساءلة ،املساواة ،العدل ،الكفاءة
والفاعلية ،وسيادة القانون )...،يف مواجهة التحديات يف العملية التعلمية التعليمية".
والشك أن تضمني مبادئ الحوكمة سيسهم يف ضامن الوصول إىل أفضل املناهج املرغوب
فيها للدراسات االجتامعية الرتبوية ,وتقديم مخططي مناهج الدراسات االجتامعية ومطوريها
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ومقيميها أفضل ما لديهم من جهود يف ظل نظام الحوكمة ،العتقادهم بأنهم سوف يتعرضون
إىل املساءلة الصعبة يف حال تقديم املستوى الهابط .كام أن حصول العاملني يف ميادين مناهج
الدراسات االجتامعية عىل خرب ٍ
ات ثري ٍة جدا ً يف ظل مبادئ الحوكمة األربعة الشفافية ،واملسؤولية،
والعدل ،واملساءلة .إضافة إىل إمكانية استمرار مناهج الدراسات االجتامعية القائم عىل مبادئ
الحوكمة لفرتة أطول نسبياً ،وذلك للدقة العالية التي متت مراعاتها يف ظل هذه املبادئ األربعة.

اإلجابة عن السؤال الثاين:
من وجهة نظركم؛ ما املبادئ التي ينبغي الرتكيز عليها عند توظيف الحوكمة يف تطوير مناهج
الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية؟
"مبادئ الشفافية واملسؤولية والعدالة والعدل ستحقق فوائد عديدة عند توظيفها يف تطوير
مناهج الدراسات االجتامعية"
يُعد إرساء هذه املبادئ التي تقوم عليها املواطنة من الركائز الجوهرية للحوكمة الرشيدة ،كام
ت ُعد هي القاعدة األساسية واملنطلق الثابت ملسريتها اإلصالحية التي لن تصل إىل مداها املنشود
إال عرب رشاكة حقيقة ومتوازنة وفاعلة بني جميع مؤسسات منظومة النزاهة لتأطري التعاون والبناء
املرتكز عىل رؤية واضحة وأسس موضوعية وتُعد الحوكمة مرتكزا ً أساسيا من مرتكزات إحداث
التغري يف السلوك اإلنساين والتنظيمي للعاملني ،وتطوير أدائهم وتشكل أمناط إيجابية من التفاعل
االجتامعي (الياسني.)2013 ,
تساعد مبادئ الحوكمة عىل تحقيق العدالة واملساواة وسيادة القانون ومكافحة الفساد
وتحقيق الشفافية واملساءلة ،فهي منظومة تفاعلية استهدافيه لها إطار حركة ،ولها فواعل تحريك
ويف الوقت ذاته تخضع للتقييم الدوري املستمر ،من أجل زيادة صالحيتها ومن أجل زيادة قدرة
املؤسسات عىل تحقيق أرباح من ثم تعمل املنظومة بشكل متالحق ومتدافع ومتنام ،وتعد
املنظومة الرتبوية والتعليمية من املؤسسات الرئيسة يف بناء املجتمعات املسؤولة عن غرس هذه
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املبادئ لدى إفراد املجتمع (صامدي والهاشمي ،)2020 ،وهذا يتفق مع استجابة الخبري األول
حيث أجاب  ":أعتقد جازماً أن املبادئ األربعة التي تقوم عليها الحوكمة ينبغي تطبيقها بدقة
عند التعامل مع تخطيط مناهج الدراسات االجتامعية وتطويرها وتقوميها ،للفوائد الكثرية التي
ستعود عىل هذه املناهج .وإن إهامل أي مبدأ منها رغم قلة ارتباطه أحياناً ،ميثل نقطة ضعف
يف تلك املناهج عند صدورها".
"تطبيق مبادئ الحوكمة يف مناهج الدراسات االجتامعية سيسهم يف إعداد مواطن صالح"
تهدف الدراسات االجتامعية إىل غرس القيم واالتجاهات اإليجابية يف نفوس الطلبة ,وتنمية
العديد من املهارات لديهم كاملهارات االجتامعية ومهارات التفكري ,حيث تعد من الكتب التي
توجهه الطلبة إىل بناء املجتمع املتامسك بثقافته  ,وتعرفهم بثقافات الشعوب األخرى واحرتامها,
وتعزيز السلوك اإليجايب ,وتزويدهم باملهارات الحياتية الالزمة ليصبحوا مواطنني صالحني يحبون
بلدهم وفخورين باالنتامء إليه ,ومشاركني فاعلني يف القضايا الوطنية ,وقادرين عىل حل املشكالت
ومواجهة التحديات االجتامعية واالقتصادية والسياسية والثقافية التي تواجهة بلدانهم ,كام أنها
تساهم يف فهم الفكر العاملي وتعمل عىل تحسني الواقع واالنفتاح عىل اآلخرين (Sarheed,
.)2015
وتعمل املنظومة الرتبوية التعليمية عىل إعداد الكوادر البرشية يف جميع التخصصات
بشكل عام والدراسات االجتامعية بشكل خاص؛ إعدادا عاليا ومتخصصا ليتناسب مع متطلبات
العرص يف مختلف امليادين واملجاالت ،بحيث يصبح املتعلم قادرا ً عىل تطويع وتكييف التحديات
املحلية واإلقليمية والعاملية ،كام تعمل عىل تحقيق النمو الشامل للمتعلمني ،ويرفد املجتمع
بجميع التخصصات ويف كل املجاالت ،وعلية فاملؤسسات التعليمية املحرك األسايس يف عملية
التطور والنمو واالزدهار يف املجتمع؛ لذلك يتطلب من املؤسسات الرتبوية والتعليمية املزيد من
مواكبة التطور واملستجدات يف جميع املجاالت وتحتاج إىل التخطيط والتنظيم لتحقيق األهداف
عىل املدى البعيد ،ويف ظل عملية اإلصالح الرتبوي(الصامدي والهاشمي )2020 ,وتؤكد استجابة
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الخبري الثاين ذلك حيث أشار إىل" :الدراسات االجتامعية مسؤولة عن إعداد متعلم يكون فردا ً
نافعاً ويتجدد ذلك يف سلوكه الذي متحنه مناهج الدراسات االجتامعية ذلك ,ومن تلك املبادئ
الشفافية واملساءلة العدالة النزاهة عندما يكون تطبيق مبادئ الحوكمة هذه يف مناهج الدراسات
االجتامعية له أهمية يف تعزيز القيم واملبادئ لدى الطلبة ,فتسهم يف تحقيق نهضة املجتمع
وتطوير املتعلم وأدواره وآلياته لتغرس املهارات الرضورية لدى الطلبة ملواكبة تطورات العرص
وأحداثة".
"تأثر مبادئ الحوكمة يف نوعية املتعلمني واهتامماتهم وخرباتهم التعليمية"
يتعرض التعليم يف البالد العربية إىل عديد التحديات الكبرية بسبب البعد بني املهارات
املعرفية واالجتامعية إضافة إىل الخربات التي يحصل عليها الطلبة ،والخربات التي يحاول
الطلبة أن يحققها ،فاملخرجات التعليمية يف املدارس متثل مدخالت للتعليم الجامعي الذي يقوم
عىل تقديم املهارات والخربات الرضورية للطلبة لتلبية حاجات سوق العمل يف هذه الدول .ولذلك
فان املؤسسات التعليمية مطالبة باتباع اسرتاتيجيات وأساليب ابداعية يف مواجهة التحديات
لتحقيق األهداف املخططة والتي تتمثل يف املناهج واملخرجات التعليمية ،إذ تتوافر فيها الرشوط
الالزمة للنهوض باملجتمع ،واإلسهام الفعال يف عمليات التنمية الشاملة (قرواين.)2016 ،
وتعمل حوكمة املؤسسات التعليمية ،أو املناهج التعليمية عىل تخفيض االزمة التي يعاين
منها التعليم ،والتي تتضح يف الفجوة بني الواقع وامللموس بسبب االختالف بني خربات املتعلمني
واهتامماتهم املتنوعة إضافة إىل احتياجات أإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية ،مام يضعف تطور
هذه املؤسسات التعليمية ،الن القرارات ميتلكها قلة من األطراف ،أما بقية األطراف فيوضعون
مكان املتلقي واملنفذ للتعليامت (معزوز ,)2016 ،وهذا ما أشار إليه الخبري الثالث يف استجابته
حيث أورد ":من املهم أن نأخذ بعني االعتبار الخربات التعليمية التي ينبغي تقدميها للمتعلمني
وكيف نأخذ أيضا إعامر املتعلمني واهتامماتهم وحاجاتهم واملرحلة التعليمية الخاصة بهم".
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"مبادئ الحوكمة تهذب الشخصية البرشية"
تسعى كتب الدراسات االجتامعية إىل تعزيز مفهوم الهوية الوطنية يف عدد من األدوار,
وأول ما تنهض به من دور هو غرس القيم واالتجاهات القامئة عىل مبدأ املسؤولية والتسامح
والعدالة واحرتام السلطات املسؤولة ,كذلك إىل تربية املواطن الصالح الذي يقدر الطبيعة وقوانني
الحياة االجتامعية ,والذي ينتمي باقتناع ذيك وسليم ألفكار أمته ووطنة ،ولدية إحساس بااللتزام
نحو قريتة أو بلدته وصوالً للمجتمع اإلنساين بأرسة ولدية الرغبة والقدرة عىل املشاركة النشطة
والفاعلة يف بناء مجتمعه(سلوم والربعاين.)2010 ،
ت ُعد الحوكمة إحدى أهم الوسائل الهادفة ملستوى مثايل من األخالق عند مامرسة األعامل
وتحقيق مبادئ النزاهة والشفافية وحق املساءلة ومنح هذا الحق للمجتمع سواء كانوا أفراد أم
ممثلني له من أجل مساءلة أجهزة اإلدارة وإتاحة فرص جيدة للتنمية (أبو النرص.)2015 ،
وترشك الحوكمة الدراسات االجتامعية يف الهدف الرئيس وهو التأكيد عىل مبدأ املواطن
الصالح من خالل محاربتها الفساد وكذلك تحقيق النزاهة واالستقامة بني كافة األفراد يف مختلف
األعامر ،كام يتم تطبيق نظام الحوكمة من أجل تحقيق الثقة يف املعلومات املختلفة التي يتم
تداولها يف املؤسسة التعليمية واالجتامعية وغريها من املؤسسات (عاليل )2015 ،وهذا ما يتفق
مع استجابة الخبري الرابع حيث أجاب ":جميع مفاهيم وقواعد الحوكمة لها اثر يف تهذيب
الشخصية البرشية فعندما يتم إدخالها يف مناهج التعليم فبالتأكيد سوف ينعكس اثرها اإليجايب
عىل شخصيه املتلقي واملتعلم وتكوين مبادئ النجاح يف الحياه العلمية والعملية  ،،مام سوف
يؤدي إىل وجود جيل قادر عىل ضبط جميع ما يواجهه يف املستقبل إن كان سوق العمل أو
تعامالته االجتامعية اليومية".
"مبادئ الحوكمة كثرية ومرتابطة ولكل منها دور مهم"
للحوكمة مبادئ أساسية تتمثل يف اإلفصاح والشفافية واملسؤولية والقيادة واإلنصاف والعدالة
واالستقاللية املساءلة واملوضوعية والكفاءة والفعالية (.)Henard & Mitterle, 2010
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ويشري أورييل ( )O’Reilly, 2009مبادئ الحوكمة تتمثل يف االستقالل ،االنفتاح والشفافية،
صنع القرار واإلدارة يف املرشوع ,املساءلة ,النزاهة ,وضوح الغرض ,الفعالية.
ومتتاز الحوكمة بالتنوع ويرجع هذا لألهداف املراد تحقيقها يف تلك املنظامت ،وهذا التنوع
يرثي مفهوم الحوكمة ،والغاية منها هو إحداث يف تطوير أداء املنظمة من أجل تحقيق األهداف
املوضوعة ،ومن أجل تطبيق مبادئ الحوكمة التي تعد مرتكزا ً أساسيا لنجاح يف أداء املنظامت،
وتتميز املنظومة الرتبوية والتعليمية بأهميتها يف هذا املجال ،كونها من يقوم عىل إعداد وتأهيل
األيدي العاملة والكوادر البرشية التي تدير هذه املنظامت يف املجتمع (الصامدي والهاشمي,
 .)2020هذا مايتفق مع استجابة الخبري الخامس" :جميع مبادئ الحوكمة (النزاهة ،الشفافية،
املساءلة ،املساواة ،العدل ،الكفاءة والفاعلية ،وسيادة القانون ).....،رضورية ولكل مبدأ دور وهذا
الدور يعزز دور املبادئ األخرى"

اإلجابة عن السؤال الثالث:
يف تصوركم؛ ما العوامل (األطر) الرتبوية املؤثرة التي ترون أهمية أخذها يف االعتبار عند
توظيف مبادئ الحوكمة يف تطوير مناهج الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة
العربية السعودية؟
"الرتكيز عىل العوامل الرتبوية"
تسعى الحوكمة إىل تشجيع العمل بروح الفريق وتطوير مستوى اإلفصاح والشفافية مبا يخدم
أصحاب املصالح يف املؤسسة التعليمية "الطالبة ,واملعلم ,واملجتمع" ووضع خطوط واضحة للسلطة
واملسؤولية والتقدم يف نظام الجودة و العمل وفق مدونة أخالقية تسهم يف نجاح العمل ,والتأكيد
عىل أهمية االستقاللية واملساءلة يف تحقيق النجاح املؤسيس وتعمل عىل تحقيق التوازن بني
أهداف املؤسسة التعليمية واألهداف املجتمعية ,وحامية أحاب املصالح وتزويدهم باملعلومات
الالزمة يف الوقت املناسب ,ووضع هيكل تنظيمي جيد ,مع توفري فرص للرقابة الفعالة عىل األداء
املؤسيس (إبراهيم2014 ,؛ دحامين.)2015 ,الخبري األول ":إنها أطر تربوية بالغة األهمية".
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"توافق مبادئ الحوكمة مع عنارص املنهج"
املؤسسات الرتبوية ال تعيش مبعزل عن التطورات اإلدارية التي يشهدها العامل ,بل تتأثر بها
تأثرا ً مبارشا ً ,لذا البد من مخططي املناهج واإلدارات الرتبوية أن تطور قدراتها ومهاراتها للتمكن
من مواجهة ما يتعرضها من عقبات وتنسجم مع متغريات ومستجدات هذا العرص ,وأن تكون
عىل وعي باألمور والجوانب الرتبوية كافة (الجربان.)2012 ,
ويزداد االهتامم بالحوكمة ألنها تشكل اإلطار املنظم لتحديد أهداف املؤسسات الرتبوية
وإدارة مواردها ومكوناتها وفق قواعد الشفافية واملشاركة واملسائلة من أجل تجويد العملية
التعليمية وفق مصلحة الطلبة وأهداف وغايات وتطلعات املجتمع(عبد الحكيم .)2011,ويجيب
الخبري الثاين" :عند إعداد معلم الدراسات االجتامعية ليحمل مبادئ الحوكمة لذا كفاءته يف نقلها
إىل طالبها وحملهم عىل االتصاف بها عىل أن يجسدها املعلم يف سلوكه .تعكس عنارص املنهاج
مبادئ الحوكمة يف محتوى املنهاج وأهدافه وطرائق تدريسه وأنشطته وتقوميه .االهتامم بالتقويم
البديل لدى الطالب وهو التقويم القائم عىل األداء ,تطبيق مبادئ الحوكمة يف البيئة املدرسية,
أدارة املدرسة ,اإلدارة الصفية ,املسؤولية االجتامعية روح الفريق الشفافية العداله واملساوة"
"مبادئ الحوكمة واضحة وترتبط بواقع الطلبة"
منصة ضامنة لتحقيق العدالة والشفافية وضامن
يؤكد السياري ( )2018بأن الحوكمة هي ّ
حق املساءلة ،ومصدر حامية لحقوق املساهمني أقلية كانوا أم أغلبية ،كام أنها مدعاة لتدفق
األموال املحلية و الدولية و مشجعة لجذب االستثامرات ،وضامنة لو توافر مراجعة محكمة لألداء
املايل و داعية لاللتزام بالقانون ،كام تضمن وجود توزيع لألدوار واملسؤوليات عرب هياكل تنظيمية
محكمة متكن من املحاسبة واملساءلة ،ومتكن املراقبة املحايدة واملستقلة من أداء أدوارها دون
تأثري أو تحيّز أو تعرض للضغوط ،عالوة عىل ذلك فهي أداة ف ّعالة لنرش ثقافة العدالة يف املعاملة
والتعامل والتي تبعث االطمئنان لدى كافة أصحاب املصلحة ،باإلضافة إىل إسهامها يف تهيئة
الطريق أمام اللجوء إىل القضاء يف حالة أي إخالل قد ينشأ مع ضامن حفظ الحقوق ،والتأكد
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من قدرة املساهمني يف مامرسة سلطتهم بالتدخل يف ظهور اإلشكاليات مبا يضمن لهم حقوقهم
ويتوافق مع بيئتهم وواقعهم .والشك أن استجابة الخبري الثالث جاءت يف هذا السياق حيث أشار
"الوضوح والشمولية واالستمرارية وربط ذلك بواقع الطلبة".
"الحوكمة لها بعدين بعد نظري وأخر تطبيقي"
تحدد الحوكمة هيكل وإطار توزيع للمسؤوليات والواجبات بني املشاركني ،ويتم فيها توضيح
طبيعة الحوكمة ومعاملها وجوانبها وتحديد األبعاد واملفاهيم الخاصة بها كام يتم توضيح مناهجها
ونظرياتها وأدواتها ووسائلها ،كام تعمل عىل سن القوانني واألحكام واتخاذ القرارات بشؤون
املؤسسة حيث تضع أهدافها والوسائل الالزمة لتحقيقها والعمل عىل مراقبة األداء وتزود الحوكمة
اإلدارات الجيدة بالحوافز املعقولة وتسهل عملية الرقابة وبالتايل تشجع املؤسسات عىل استخدام
مواردها بشكل كفء (نجم.)2017 ،
بينام يرتكز البعد الثاين عىل عمليات التطبيق والتي تبدأ فيها قياس مدى استعداد رغبة
األطراف يف تطبيق الحوكمة ,حيث يتطلب التنفيذ تحليل أكرب قدر من استقاللية السلطة يف
املؤسسة واملحاسبية والشفافية وتحقيق تطبيق املعايري املهنية واألخالقية ملجتمع املؤسسة وكذلك
تفعيل نظلم الثواب والعقاب ويتم فيها محاولة ضامن وتأكيد الوسيلة واألداة التي تستخدمها
جميع املؤسسات بهدف حسن تنفيذ الحوكمة ( .)Ordorika,2003وهذا ماتؤكد عليه استجابة
الخبري الرابع" :أكرب مشكلة وصعوبة يف توصيل فهم الحوكمة بالطريقة الصحيحة السليمة البداية
معرفة الحوكمة منذ النشأة وكيف تكونت وملاذا تطورت وكيف ميكننا استخدامها أي "كيف يتم
نقلها من النظرية العلمية إىل التطبيق العميل".
"الحوكمة ال تخالف دين وعادات وقيم اململكة العربية السعودية"
تؤكد الحوكمة عىل دور الطالب املسلم الكفء يف نرش املفاهيم اإلسالمية ،التي تدعو إىل
العدل والشفافية واملساءلة يف جميع أقوال وأفعال املسلم ،كام تؤكد عىل رضورة زرع القيم
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واألخالقيات املستحبة لدى الطلبة ،فاألحداث واملواقف التي تحصل اليوم ،وما نشهده من
حوادث سلبية وغري مستحبة باتت تؤثر بشكل ملحوظ عىل املجتمع ككل ،وحتى يتم تقليص
هذه الفجوة ،والتغلب عىل هذه املشكالت ،كان ال بد أن يعزز املدرس من أخالقيات طلبته،
ويحثهم عىل التحيل باملبادئ والقيم اإلسالمية الحسنة ،التي تنعكس عىل سلوكيات الطلبة،
والزمالء واملجتمع ككل بشكل إيجايب (الرقب ,)2015,وتتفق هذه مع استجابة الخبري الخامس
"املبادئ األساسية يف السياسة التعليمية يف اململكة العربية السعودية القيم والعادات واألخالق
رؤية ورسالة التعليم يف اململكة العربية السعودية"
كام أن هناك العديد من العوامل الرتبوية املؤثرة مثل إطار األهداف الرتبوية للدراسات
االجتامعية مبستوياتها املختلفة من األغراض ،إىل الغايات ،إىل األهداف العامة ،إىل األهداف
التدريسية ,وإطار املحتوى العام والخاص ملناهج الدراسات االجتامعية ،بحيث يركز عىل الوطن
الذي يقيم فية الطالب ،إىل الوطن األكرب الذي ينتمي إليه ،إىل العامل ككل الذي يشاركه يف الكثري
من مناحي الحياة اليومية ،ويؤثر فيه ويتأثر به ,إطار الخربات التعلمية الكثرية عددا ً واملتنوعة
من حيث املستوى ،بحيث ال بد من مراعاة وجود الوسائل التعليمية الكثرية واألنشطة املتعددة
التي تعمل جميعاً عىل تيسري فهم محتوى منهج الدراسات االجتامعية ,وإطار طرائق التدريس،
التي يجب أن تتنوع كثريا ً من أجل تحقيق أكرب عد ٍد من األهداف الرتبوية املرغوب فيها من
جهة ،ويك تناسب أكرب عد ٍد من الطلبة ،وحتى تتمىش مع معظم موضوعات محتوى مناهج
الدراسات االجتامعية ,وإطار التقويم ،الذي ينبغي أن يكون شامالً ومنوعاً ملراعاة قدرات الطلبة
واهتامماتهم من جهة ،ويك يغطي أكرب قد ٍر من محتوى منهج الدراسات االجتامعية.

اإلجابة عن السؤال الرابع:
من واقع خرباتكم؛ هل ترون صعوبات أو تحديات ميكن أن تواجه توظيف مبادئ الحوكمة
يف تطوير مناهج الدراسات االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية؟ نعم
ال ماهي /وكيف ميكن حلها/مواجهتها؟
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"الجمود والروتني والرتابة"
تشهد املدارس يف الوقت الراهن عديد من التحديات والقيود التي فرضتها العوملة والتطورات
التكنولوجية املتزايدة ،والشك أن قطاع التعليم كغريه من القطاعات يشهد العديد من
التقلبات التي تأثر عىل استقراره مام ينعكس سلباً عىل أداء املعلمني مسبباً عددا ً من الظواهر
املعيقة للتطور مثل ،الزيادة الكبرية يف زخم املعلومات والتنافسية الشديدة مع مستوى التطور
يف املدارس الدولية ومخرجاتها ،عدم القدرة عىل تطوير اسرتاتيجيات عمل صحيحة ,الركون إىل
التعليم التقليدي ،انخفاض املهارات وااللتزام بالعمل البريوقراطي  ,فضال عن الزيادة يف املنافسة
العاملية والتغري املستمر يف سلوك ومتطلبات املستهلكني .كل هذه التحديات تدفع املدارس إىل
اعتامد مبادئ وأدوات الحوكمة كوسيلة لالستمرار وتعزيز مناهجها التعليمية وتحسني مستوى
املعارف واملهارات والخربات ،التي تقدمها للطلبة ،والرقي بآلياتها وأساليبها املتبعة يف التعليم.
(.)Tamtam, Fiona Gallagher, Olabi, 2011
وفيام يتعلق باملناهج الدراسية فقد أشارت وزارة الرتبية والتعليم األردنية ( )2016أن
لحوكمة املناهج عدة نتائج وفوائد منها :قيام الحوكمة بالتغيريات يف املناهج والتقييم واملوارد
مام ستعكس األهداف الوطنية والثقافية التي يتم ترجمتها إىل معرفة ،ومهارات ،ومواقف والتي
ينبغي اكتسابها من قبل الطلبة يف فرتة الدراسة ،كام تدعم الحوكمة املناهج الجديدة من خالل
املامرسات املناسبة للمدرس يف التدريس والتقييم ،وأفضل وأنسب املوارد للتعليم ،إضافة إىل
التأثري األسايس ملحاولة تحسني نظم التعليم ،حيث سيكون تأثري ذلك عىل التحصيل العلمي
للطلبة والعالقة بني إنجازاتهم يف املدارس وإنجازاتهم التالية يف مرحلة ما بعد التعليم الثانوي
ومكان العمل .وهذا ما أشار إليه الخبري األول يف استجابته حيث أورد" :قلة التعاون من جانب
بعض املعلمني الذين ال يرغبون يف التجديد أو التغيري ،وميكن حل ذلك عن طريق التحاقهم
بالدورات التدريبية من جانب متخصصني يف الحوكمة ملناهج الدراسات االجتامعية .نقص الكادر
التعليمي من معلمني أو مديرين أو مرشفني تربويني (موجهني) ،والحل يكون بتوفري العدد الكايف
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منهم .صعوبة تطبيق بعض املبادئ يف بيئتنا العربية كالنزاهة والشفافية واملوضوعية واملساءلة،
والحل يكون عن طريق املساواة بني الجميع يف التطبيق".
"ضعف أداء املعلم وعدم تعاون أولياء األمور"
يرتبط تطبيق الحوكمة يف املناهج مببادرات فعالة من أجل توفري الرشوط األساسية إلصالح
عملية التعليم منها ،وذلك من خالل إطار معالجة أي قصور يف أدائها وتعزيز نجاحاتها ،مبا يقيض
إىل تحقيق األهداف الرتبوية والتعليمية املخططة .إذ تهدف حوكمة املناهج إىل االرتقاء بالتعليم
وتعزيز فعاليته ،ورفع من مستوى التعليمي للطالب ،كام تشجع الطلبة واملعلمني يف اإلبداع
واالبتكار يف أدائهم (قرواين.)2016 ،
يف حني تعد املشاركة روح منهج الحوكمة للمؤسسات وتتمثل يف إرشاك جميع العاملني يف
حوكمة املناهج من عملية اتخاذ القرار وتتمثل يف املشاركة يف جوهرها وال بد للحوكمة الجيدة
أن تحتوي عىل كل مضامني املشاركة املساندة للمستفيدين فيه كام ت ُع ّد املشاركة الركيزة األساسية
للحكم الجيد ،وهي تتمثل يف هيئة السبل واآلليات املناسبة للعاملني من أجل اإلسهام يف عمليات
صنع القرار ذات الطابع العام(نارص2012,؛ أبو النرص ,)2015 ,ويشري إىل هذا استجابة الخبري
الثاين "ضعف إعداد املعلم وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة تُعارض بعض التعليامت والقوانني مع
هذه املبادئ ضعف تعاون أليا األمور يف السعي عىل تحقيق هذه املبادئ ضعف إميان بعض
املشاركني يف إعداد مناهج الدراسات االجتامعية بهذه لذلك تأيت األهداف أو املحتوى أو عنارص
املناهج األخرى خالية من املبادئ".
"ال يوجد تحديات وإن وجدت فيمكن التغلب عليها"
عىل مدى العقدين املاضيني ،جرت عديد من املحاوالت إلصالح نظم املناهج التعليمية
وتحسني بيئتها يف عدد كبري من البلدان .وتعتمد هذه اإلصالحات عادة عىل أجندة عمل واضحة
ودقيقة لإلدارة تشمل الالمركزية ،وإقامة رشاكات بني القطاعني العام والخاص ،وتعزيز املشاركة
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واإلرشاف عىل الصعيدين املحيل والدويل .وتعد الحوكمة خطوة فعالة وإيجابية يف قطاع التعليم،
باعتبارها عنرصا ً أساسيا يف الجهود الرامية إىل تعزيز كفاءة النظم التعليمية ،وإنتاج رأس املال
البرشي املاهر ،مع إيالء اهتامم متزايد لتطوير مهارات املعلمني والطلبة عىل حد سواء (& Daun
 )Mundy, 2011وهذا ما تؤكده استجابة بقية الخرباء حيث أشار الخبري الثالث :ال أرى أن هناك
تحديات تتعلق بتوظيف املبادئ يف املناهج خاصة إذا توفرت اإلرادة السياسية الواعية وهذا
واضح وجيل يف رؤية اململكة العربية السعودية .لذلك ال أرى أي صعوبات" .وأورد الخبري الرابع:
"ال يوجد صعوبات" وذكر الخبري الخامس "نعم هناك صعوبات وميكن التغلب عليها".
خالصة الدراسة

§االستنتاجات
عنيت هذه الدراسة بالبحث عن مبادئ الحوكمة املطلوب توظيفها يف تطوير مناهج
الدراسات االجتامعية ,وأسفرت النتائج عن ضعف تضمني مبادئ الحوكمة يف تلك الكتب ,حيث
أسفرت النتائج عن تضمني( )14مبدأ من أصل ( )66مبدأ من مبادئ الحوكمة يف جميع املجاالت
وبنسبة ( .)21,2%كام سعت الدراسة للتعرف عن تصورات الخرباء نحو توظيف مبادئ الحوكمة
يف مناهج الدراسات االجتامعية بالتعليم العام ،وقد بينت نتائجها وجود تصورات لدى الخرباء
بأهمية مبادئ الحوكمة ورضورة توظيفها يف مقرر/مادة الدراسات االجتامعية .وأن هناك أسباب
تدعوا إىل توظيف مبادئ الحوكمة يف تطوير املناهج الدراسية تطبيقاً عىل مناهج الدراسات
االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية .وتتمثل أهم تلك األسباب يف
التخطيط املنظم الذي يحقق أهدافها ويسعى إىل تدعيم املواطنة الصالحة وكام يؤكد عىل تحقيق
الرفاهية االجتامعية والعمل عىل مواجهة التحديات يف العملية التعليمية.
وأن املبادئ كثرية ومرتابطة ولكل منها دور مهم يف التأثري عىل نوعية املتعلمني واهتامماتهم
وخرباتهم التعليمية وميكن الرتكيز عىل؛ مبدأ الشفافية ،مبدأ املسؤولية ،مبدأ العدل ،مبدأ املساءلة
ملا لها من أثر فعال يف تهذب الشخصية البرشية وإعداد املواطن الصالح.
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كام أسفرت الدراسة عن وجود عدة عوامل مؤثرة يف التخطيط لتضمني مبادئ الحوكمة،
وتتمثل يف "الرتكيز عىل العوامل الرتبوية مثل األهداف الرتبوية للدراسات االجتامعية مبستوياتها
املختلفة من األغراض ،إىل الغايات وإطار الخربات التعلمية الكثرية عددا ً واملتنوعة من حيث
املستوى ،بحيث ال بد من مراعاة وجود الوسائل التعليمية الكثرية واألنشطة املتعددة التي
تعمل جميعاً عىل تيسري فهم محتوى منهج الدراسات االجتامعية ,وإطار طرائق التدريس وإطار
التقويم ،الذي ينبغي أن يكون شامالً ومنوعاً ملراعاة قدرات الطلبة واهتامماتهم من جهة ،ويك
يغطي أكرب قد ٍر من محتوى منهج الدراسات االجتامعية " كام أنها يجب الرتكيز عىل أبعاد
الحوكمة النظرية والتطبيقية بشكل دقيق وواضح ,إضافة إىل ارتباطها بواقع الطلبة وتتامىش معه
فهي ال تخالف دين وقيم وعادات اململكة العربية السعودية.
ويستنتج من تصورات الخرباء وجود صعوبات وتحديات تواجه تضمني تلك املبادئ،
وهي :الجمود والروتني والرتابة وكذلك ضعف أداء املعلم وعدم تعاون أولياء األمور ،بينام
يؤكد بقية الخرباء أنه ال يوجد صعوبات تواجه تضمني تلك املبادئ عند وجود إدارة تلتزم
مببادئ الحوكمة ومتارسها يف عمليات التخطيط والتطوير وتسعى إىل هدف واحد وهو
تحريك عجلة التنمية من خالل بناء مواطن صالح يسعى يف تنميتها ويحقق االزدهار
والرفاهية املجتمعية.

§التوصيات
ويف ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة فإنه ميكن تقديم التوصيات اآلتية:
1.االستفادة من قامئة مبادئ الحوكمة التي توصلت إليها الدراسة الحالية يف الخطط التطويرية
ملحتوى مناهج الدراسات االجتامعية يف جميع مجاالتها
2.توظيف مبادئ الحوكمة مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية لتحقيق غايات
املواطنة الصالحة من خالل الربط والتكامل بينهام.
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3.تضمني مبادئ الحوكمة كوحدة دراسية مستقلة لكل مجال يف كتب الدراسات االجتامعية،
أو ضمن مناهج الدراسات االجتامعية يف مراحل التعليم العام السعودي ،ومراعاة خصائص
مصفوفة املدى والتتابع والتكامل بني جميع هذه املبادئ.
4.نرش ثقافة الحوكمة بني املؤسسات الرتبوية والتعليمية والتدريب عليها من خالل الورش
والربامج التدريبية.

§املقرتحات
1.إجراء مجموعة من الدراسات املقارنة بني مبادئ الحوكمة يف كتب الدراسات االجتامعية
مبراحل التعليم العام يف بعض الدول املتقدمة ومقارنتها مببادئ الحوكمة يف كتب الدراسات
االجتامعية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية.
2.بناء مجموعة من الربامج التعليمية ذات التطبيقات شبه التجريبية القامئة عىل مبادئ
الحوكمة ,وقياس فاعليتها يف تنمية عدد من املتغريات املعتمدة.
3.تصميم مجموعة من الربامج التدريبية ذات التطبيقات شبه التجريبية القامئة عىل الكفايات
واملهارات البنائية االجتامعية الالزمة ملعلمي ومعلامت الدراسات االجتامعية لتدريس مبادئ
الحوكمة لدى طلبة مراحل التعليم العام السعودي.
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مستوى القيادة الرشيقة لدى مديري املدارس الثانوية
يف حمافظات غزّة من وجهة نظر املعلمني

إعــــداد

أ .د .فايز على األسود أستاذ أصول التربية وعلم النفس
أ .رؤى عادل الهمص
كلية التربية جامعة األزهر ،غزة

الملخص:

هدفت الدراسة إىل التعرف إىل مستوى القيادة الرشيقة لدى مديري املدارس الثانوية يف
محافظات غزة من وجهة نظر املعلمني ،وقد اتبعت الدراسة املنهج الوصفي مبجاله التحلييل،
وتم اختيار عينة الدراسة من ( )420من معلمي املدارس الثانوية يف محافظات غزة ،ومن أهم
النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن مستوى القيادة الرشيقة لدى مديري املدارس الثانوية يف
محافظات غزة من وجهة نظر املعلمني ،قد حصل عىل وزن نسبي ( )81.60%أي بدرجة كبرية،
كذلك ال توجد فروق يف مستوى القيادة الرشيقة لدى مديري املدارس الثانوية يف محافظات غزة
تعزى إىل متغريات (جنس املدير ،سنوات خدمة املعلم) ،بينام وجدت فروق يف مستوى القيادة
الرشيقة لدى مديري املدارس الثانوية يف محافظات غزة تعزى إىل متغري املؤهل العلمي للمعلم
وكانت الفروق لصالح املعلمني م ّمن مؤهلهم العلمي بكالوريوس.
الكلامت املفتاحية :القيادة الرشيقة ،مديرو املدارس الثانوية ،محافظات غزة ،من وجهة نظر
املعلمني
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The level of agile leadership of secondary school principals
in Gaza governorates from the teachers’ point of view
Prepared by
 فايز على األسود أستاذ أصول التربية وعلم النفس. د.أ
 رؤى عادل الهمص.أ
 غزة،كلية التربية جامعة األزهر

Abstract:

This study aimed to identify the level of agile leadership of secondary school
principals in Gaza governorates from the teachers’ point of view. The level of
agile leadership of secondary school principals in Gaza governorates from the
teachers’ point of view. The study followed the descriptive analytical approach.
The study sample was selected from (420) secondary school teachers in Gaza.
One of the most important findings of the study is that the level of agile leadership of secondary school principals in Gaza from the teachers’ point of view
has obtained a relative weight of (81.60%) , which means to a large degree. Also,
there are no statistically significant differences in the level of agile leadership
of secondary school principals in the governorates of Gaza due to the variables
(principal’s gender, years of teacher service). While there were differences in the
level of agile leadership of secondary school principals in the governorates of
Gaza, according to the teacher’s educational qualification variable, the differences were in favor of teachers who have a bachelor’s degree.
Key words: Agile leadership, secondary school principals, Gaza governorates,
from the teachers’ point of view.
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المقدمة:

تركز التوجهات الرتبوية الحديثة عىل القيادة الرشيقة والتي تسعى جاهدة عىل مواجهة
التحديات من خالل خفض الهدر ،والتك ّيف مع التغريات املعرفية املستمرة ،والتحسني املستمر
ألداء املؤسسة ،وكذلك الرباعة التنظيمية من خالل استكشاف فرص جديدة ،واستثامر الفرص
املتاحة ،وكان من الرضوري تحسني جودة األداء ملديري املدارس الثانوية ،خاصة بعد زيادة التنافس
العاملي بني املؤسسات الرتبوية؛ وهو ما يتطلّب االرتقاء مبستواها ،وتحسني مخرجاتها ،وذلك
بتعزيز نقاط قوتها ،ومعالجة سلبياتها يف التعامل مع التحديات التي تواجهها ،ومن ثم تجاوزها.
ويشري هريمان ( )Hermann, 2016 :25إىل أن التغريات التي تحدث يف البيئتني الخارجية
والداخلية للمؤسسة تجعلها تعاين من االضطرابات ،رمبا تنجح لفرتة قصرية فقط يف تجازوها،
وليك تضمن النجاح عىل املدى البعيد ينبغي لها االستجابة برسعة لهذه التغريات ،وتحديد الفرص
لحل املشكالت واالنتقال عرب
الجديدة واقتناصها؛ لضامن عامل االستدامة والنمو ،واتّخاذ القرارات ّ
الحواجز لتحقيق النجاح ،وتحسني كفاءة املؤسسة ،وهذا ما تقوم به القيادة الرشيقة.
ويرى دون وويلدروم ( )Dun & Wilderom, 2016 :1531أن الكثريين من القادة يسعون
إىل الوصول بقيادتهم وفرق عملهم إىل أعىل مستوى من الرشاقة ،فيتم تنفيذ أفكار العاملني؛
لتحسني عمليات العمل باستمرار ،واعتامد آليات عمل مثل (كايزن ،وجيمبا) ،وليس هذا فقط ما
تتطلبه القيادة الرشيقة ،بل تتطلّب قادة قادرين عىل تغيري عقليتهم وسلوكهم ،ومن الرضوري أن
تو ّجه هذه السلوكيات نحو التحسني املستمر ،وتحليل األسباب الجذرية ،واحرتام الناس.
ونظرا إىل أهمية القيادة الرشيقة ،فقد تناول الكثري من الباحثني هذا املوضوع بالدراسة
والتحليل يف قطاعات أعامل مختلفة مثل دراسة (اللحام )2020 ،والتي كشفت وجود عالقة
ارتباطية إيجابية بني مامرسة اإلدارة الرشيقة وفاعلية اتّخاذ القرار .وأظهرت دراسة (كرتات،
يحسن جودة أداء الجامعة بنسبة ( ،%)82.2يف حني أبانت
 )2019أن تطبيق اإلدارة الرشيقة ّ
نتائج دراسة بيجيل وآخرون ( )Bijl, & et al., 2019وجود عالقة إيجابية بني مستوى القيادة
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وحل املشكالت بلغت ( )0.46أي عالقة ارتباطية قوية .وأكدت دراسة (املطريي)2019 ،
الرشيقة ّ
دور اإلدارة الرشيقة يف تحسني جودة مخرجات األداء اإلداري ( )2.92أي بدرجة متوسطة .بينام
أشارت دراسة تايلور ( )Taylor, 2017إىل وجود عالقة ارتباطية إيجابية مقدراها ( % )78.6بني
القيادة الرشيقة وإصالح املناهج .وأيضا أكدت دراسة (الطالع وآخرون )2017 ،إىل وجود عالقة
ارتباطية إيجابية قوية بني اإلدارة الرشيقة والبيئة اإلبداعية بلغت نسبة ( ،% )77.3أما دراسة
(ركاج والعبادلة )2017 ،أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف متطلّبات اإلدارة الرشيقة
تعزى إىل متغريات (الجنس ،املؤهل العلمي ،مكان اإلقامة ،الحالة االجتامعية) ،وأيضا توصلت
دراسة ليديجو ( )Lediju, 2016إىل أن سلوكيات القائد الرشيقة لها تأثري كبري يف االلتزام التنظيمي
واإلنتاجية ،يف حني توصلت دراسة راندور وآخرون ( )Radnor &et al., 2012إىل أن تطبيق
مبادئ القيادة الرشيقة أ ّدى إىل تحسني الخدمات املقدمة للمرىض.
مم سبق أن الدراسات السابقة أجريت يف بيئات مختلفة سواء كانت عربية أم
يالحظ ّ
أجنبية ،وقد طبقت هذه الدراسات السابقة عىل عينات مختلفة من املجال الرتبوي أو الصحي
أو اإلنتاجي ،لذا تعد هذه الدراسة حسب علم الباحثني الدراسة األوىل من نوعها يف املجتمع
الفلسطيني التي تناولت مستوى القيادة الرشيقة لدى مديري املدارس الثانوية يف محافظات غزة
من وجهة نظر املعلمني.
مشكلة الدراسة:

تع ّد القيادة الرشيقة من أهم العنارص الحديثة التي طرأت يف عامل اإلدارة والرتبية ،لذلك
نجد فقرا واضحا يف الدراسات الفلسطينية والعربية التي تناولت القيادة الرشيقة ،وخاصة
مع التوجهات الرتبوية الحديثة التي تدعو إىل تطوير أداء مديري املدارس؛ ملواكبة التطورات
التكنولوجية ،ومواجهة تحديات املستقبل يف ضوء متطلبات العرص ،والسعي إىل تقليل الهدر،
وتحسني أداء املؤسسات التعليمية .ومن هنا تبني للباحثني أهمية دراسة القيادة الرشيقة دراسة
علمية إمربيقية .وبناء عىل ذلك تتمثّل مشكلة الدراسة يف التساؤالت اآلتية:
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1.ما مستوى القيادة الرشيقة لدى مديري املدارس الثانوية يف محافظات غزة من وجهة نظر املعلمني؟
2.هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني متوسطات
تقديرات عينة الدراسة من املعلمني؛ ملستوى القيادة الرشيقة لدى مديري املدارس الثانوية
يف محافظات غزة تعزى إىل متغري جنس املدير (ذكر ،أنثى)؟
3.هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني متوسطات
تقديرات عينة الدراسة من املعلمني؛ ملستوى القيادة الرشيقة لدى مديري املدارس الثانوية
يف محافظات غزة تعزى إىل متغري عدد سنوات خدمة املعلم (أقل من  3سنوات ،من 6-3
سنوات ،من  6إىل  10سنوات ،أكرث من  10سنوات)؟
4.هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني متوسطات
تقديرات عينة الدراسة من املعلمني؛ ملستوى القيادة الرشيقة لدى مديري املدارس الثانوية
يف محافظات غزة تعزى إىل متغري املؤهل العلمي للمعلم (بكالوريوس – دراسات عليا)؟
أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إىل تحقيق ما ييل:
1.التع ّرف إىل مستوى القيادة الرشيقة لدى مديري املدارس الثانوية يف محافظات غزة من
وجهة نظر املعلمني.
عم إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α ≤ 0.05
2.الكشف ّ
بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة من املعلمني؛ ملستوى القيادة الرشيقة لدى مديري
املدارس الثانوية يف محافظات غزة تعزى إىل متغري جنس املدير (ذكر ،أنثى).
3.بيان إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني
متوسطات تقديرات عينة الدراسة من املعلمني؛ ملستوى القيادة الرشيقة لدى مديري املدارس
الثانوية يف محافظات غزة تعزى إىل متغري عدد سنوات خدمة املعلم (أقل من  3سنوات ،من
 6-3سنوات ،من  6إىل  10سنوات ،أكرث من  10سنوات).
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مم إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني
4.التحقق ّ
متوسطات تقديرات عينة الدراسة من املعلمني؛ ملستوى القيادة الرشيقة لدى مديري املدارس
الثانوية يف محافظات غزة تعزى إىل متغري املؤهل العلمي للمعلم (بكالوريوس – دراسات عليا).
أهمية الدراسة:

تتمثل األهمية النظرية واألهمية التطبيقية للدراسة يف ما ييل:

§األهمية النظرية:
تتزامن هذه الدراسة مع التوجيهات الرتبوية الحديثة التي تدعو إىل تطوير أداء مديري
املدارس ،ثم هي تتوافق مع بعض الجهود املبذولة من قبل وزارة الرتبية والتعليم يف التطوير
والتحسني من أجل االرتقاء مبستوى أداء مديري املدارس الثانوية .ويف ضوء االتجاهات واملداخل
الرتبوية الحديثة تشكّلت فكرة االنطالق لدراسة القيادة الرشيقة مع عدد من املتغريات
الدميوغرافية ،ألن هناك فقرا يف ذلك يف مجال الرتبية.

§األهمية التطبيقية:
قد تفيد نتائج الدراسة املسؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم؛ لتطوير أبعاد القيادة الرشيقة لدى
مديري املدارس الثانوية،و قد تلفت الدراسة الحالية أنظار املسؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم؛
إىل الهتامم مبدخل القيادة الرشيقة ،ودمجها ضمن برامج التنمية املهنية ملديري مدارس الثانوية.
مصطلحات الدراسة:

ميكن تعريف مصطلحات الدراسة عىل النحو التايل:
1.القيادة الرشيقة :ع ّرفها هريمان ( )Hermann, 2016: 25بأنها القيادة القادرة عىل االستجابة
كل من بيئت ْيها الخارجية والداخلية ،وكذلك تحديد الفرص الجديدة واغتنامها؛
للتغريات يف ّ
من أجل ضامن االستدامة ومنو األعامل.
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يع ّرف الباحثان القيادة الرشيقة إجرائيا :بأنها قيادة مديري املدارس الثانوية يف محافظات غزة
القادرة عىل التك ّيف مع التغريات والتقليل من الهدر يف املوارد ،من خالل التحسني املستمر يف
سلوكيات القائد واملعلمني ،وتقاس إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها املفحوصون عىل االستبانة
التي تم أعدادها لهذا الغرض.
2.محافظات غزة :تع ّد محافظات غزة جزءا من السهل الساحيل لدولة فلسطني ،وتبلغ مساحتها
ويقسم إداريا إىل خمس محافظات هي :محافظة شامل غزة ،محافظة
( )365كيلو مرت مربعّ ،
غزة ،محافظة الوسطى ،محافظة خانيونس ،محافظة رفح (وزارة التخطيط والتعاون:2014 ،
.)6
حدود الدراسة:

اقترصت حدود الدراسة الحالية عىل الحدود التالية:
1.ح ّد املوضوع :تتناول الدراسة مستوى القيادة الرشيقة لدى مديري املدارس الثانوية يف
محافظات غزة.
2.الح ّد البرشي :اعتمدت الدراسة عىل استطالع آراء عينة عشوائية من معلمي املدارس الثانوية
يف محافظات غزة.
3.الح ّد املؤسسايت :تم تطبيق الدراسة الحالية عىل املدارس الثانوية يف محافظات غزة.
4.الح ّد املكاين :اقترصت الدراسة الحالية عىل املديريات التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف
محافظات غزة (مديرية شامل غزة – رشق غزة – غرب غزة – الوسطى – خانيونس – رشق
خانيونس – رفح)
5.الح ّد الزماين :ت ّم تطبيق الجزء امليداين من الدراسة الحالية خالل الفصل الدرايس األول من
العام الدرايس (.)2021 2020-
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الطريقة واإلجراءات:

§منهج الدراسة:
قد استخدم الباحثان املنهج الوصفي بأسلوبه التحلييل يف الدراسة الحالية؛ لدراسة مستوى
القيادة الرشيقة لدى مديري املدارس الثانوية يف محافظات غزة؛ حيث يتم جمع البيانات
واملعلومات وتحليلها؛ لوصف مشكلة الدراسة وتفسريها علميا.

§مجتمع الدراسة:
متثّل مجتمع الدراسة الحايل يف جميع معلمي املدارس الثانوية مبحافظات غزة من كال الجنسني
للعام الدرايس 2020 2019-م ،والبالغ تعدادهم ( )4719معلام ومعلمة (وزارة الرتبية والتعليم
العايل.)2019 ،

§عينة الدراسة:
تنقسم عينة الدراسة إىل:
.أالعينة االستطالعية:
ت ّم اختيار عينة عشوائية استطالعية قوامها ( )30من معلمي املدارس الثانوية من كال
الجنسني من خارج العينة الكلية ،وت ّم تطبيق األداة املستخدمة يف الدراسة الحالية عىل العينة
االستطالعية؛ بهدف التحقّق من صالحية األداة للتطبيق عىل أفراد العينة الكلية ،وذلك من خالل
حساب صدقها وثباتها بالطرق اإلحصائية املالمئة.
.بالعينة الفعلية:
ت ّم اختيار عينة طبقية غري تناسبية بلغت ( )420معلم ومعلمة من معلمي املدارس الثانوية
مبحافظات غزة ميثلون نسبة ( % )9من مجتمع الدراسة ( )3477معلام من معلمي املدارس
الحكومية مبحافظات غزة من كال الجنسني .ويف ما ييل توصيف دقيق لعينة الدراسة باستخدام
الجداول ،مبا يسهم يف تكوين تص ّور دقيق لتوزيع عينة الدراسة وتكوينها:
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الجدول ( :)1توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة بحسب جنس املدير
جنس املدير
ذكر
أنثى
املجموع

التكرار
144
276
420

النسبة%
34.3
65.7
100.0

الجدول ( :)2توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة بحسب عدد سنوات خدمة املعلم
عدد سنوات خدمة املعلم
أقل من ( )3سنوات
( )6 -3سنوات
( )10 -6سنوات
أكرث من ( )10سنوات
املجموع

التكرار

النسبة%
6.9
14.0
18.6
60.5
100.0

29
59
78
254
420

الجدول ( :)3توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة بحسب املؤهل العلمي للمعلم
املؤهل العلمي للمعلم
350
بكالوريوس
70
دراسات عليا
420
املجموع

التكرار

النسبة%
83.3
16.7
100.0

§أداة الدراسة:
يكرث استخدام االستبانات يف البحوث الرتبوية والسيام الوصفية منها؛ حيث تسعى االستبانة إىل
الحصول عىل معلومات وحقائق محددة عن املشكلة املعينة (األغا.)2000:132 ،
ولتحقيق أهداف الدراسة ولجمع املزيد من البيانات واملعلومات والحقائق املتعلّقة مبوضوع
دراستهام ،قام الباحثان ببناء أداة الدراسة؛ ليت ّم تطبيقها عىل عينة الدراسة.
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وبعد اطّالع الباحثني عىل األطر النظرية والدراسات السابقة كدراسة ( ،)Taylor,2017ودراسة
(سالمة ،)2016,ودراسة (أبو سمرة ،)2014,ودراسة (عفانة ،)2013,ودراسة (،)Valencia,2013
قاما بإعداد أداة الدراسة ،وتك ّونت يف صورتها األولية من ( )36فقرة موزّعة عىل خمسة محاور
هي( :التك ّيف التكنولوجي ،وصنع القرارات ،والعمل الفريقي ،والتمكني ،والتعاون.

§طريقة تصحيح االستبانة:
وتت ّم االستجابة عىل االستبانة وفقا لتدرج خاميس عىل طريقة ليكرت (بدرجة كبرية جدا-
بدرجة كبرية -بدرجة متوسطة -بدرجة منخفضة -بدرجة منخفضة جدا) وتص ّحح عىل التوايل
بالدرجات )1-2-3-4-5( :وجميع الفقرات إيجابية التصحيح ،ويتم احتساب درجة املفحوص
عىل االستبانة بجمع درجاته عىل كل محور وجمع درجاته عىل جميع املحاور لحساب الدرجة
وتعب الدرجة
الكلية للقيادة الرشيقة ،وترتاوح الدرجة عىل االستبانة ككل بني ( 180-36درجة) ّ
املنخفضة عن ضعف تقدير عينة الدراسة؛ ملستوى القيادة الرشيقة لدى مديري املدارس الثانوية
تعب الدرجة املرتفعة عن قوة تقديرهم لهذا املستوى.
يف محافظات غزة؛ فيام ّ
قام الباحثان بالتحقّق من الخصائص السيكومرتية ألدايت الدراسة؛ وذلك من خالل حساب
الصدق والثبات لألداتني وذلك عىل النحو التايل:

§صدق أدايت الدراسة:
إليجاد صدق االستبانة وثباتها قام الباحثان بتطبيقها عىل عينة عشوائية بلغت ( )30من
معلمي املدارس الثانوية من كال الجنسني.

أوال-صدق املحكمني:
قام الباحثان بعرض الصورة األولية لألداة عىل عدد من املحكمني واملختصني يف أصول الرتبية
واإلدارة الرتبوية من الجامعات والوزارات الفلسطينية ،عددهم ( )19محكام ،وذلك بهدف معرفة
مالحظاتهم حول تحقيق محاور االستبانة وفقراتها ألهداف الدراسة ،ومدى انتامء الفقرات
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ملحاورها ،وسالمتها من حيث الصياغة اللغوية .وبعد استعادة االستبانات قام الباحثان بتفريغ
مجموعة املالحظات التي أبداها املحكمون ،ويف ضوئها أعاد الباحثان صياغة بعض الفقرات
التي مل يت ّم اإلجامع عىل مالءمتها للدراسة ،لتبقى االستبانة محافظة عىل محاورها ولتستقر أداتا
الدراسة إىل صورتهام النهائية.

ثانيا-الصدق البنايئ:
كل محور من محاور
لحساب الصدق البنايئ ،قام الباحثان بحساب معامل االرتباط بني درجة ّ
يبي ذلك:
استبانة (القيادة الرشيقة) والدرجة الكلية لالستبانة ،والجدول التايل ّ
الجدول ( :)4.15معامل ارتباط درجات محاور استبانة ”القيادة الرشيقة” مع الدرجة الكلية لالستبانة
املحاور
املحور األول :التكيّف التكنولوجي
املحور الثاين :صنع القرارات
املحور الثالث :العمل الفريقي
املحور الرابع :التمكني
املحور الخامس :التعاون

						
* دالة عند 0.05

معامل االرتباط ®

قيمة Sig

**810.
**938.
**842.
**901.
**935.

000.
000.
000.
000.
000.

** دالة عند 0.01

قيمة ر الجدولية (د.ح =  )2-30عند مستوى داللة  ،361. = 0.05وعند مستوى داللة 463. = 0.01
يتّضح من الجدول السابق أن جميع معامالت درجات ارتباطات محاور أداة الدراسة ،والدرجة
الكلية لها دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)0.01وبذلك يتّضح أن محاور االستبانة تتسم بدرجة عالية
من الصدق البنايئ ،أي إن األداة تقيس ما ص ّممت لقياسه.

§ ثبات أداة الدراسة:
قام الباحثان بحساب ثبات األداة بالطريقتني التاليتني:
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أوال -طريقة التجزئة النصفيةSplit-half method :
ت ّم حساب ثبات أدايت الدراسة باستخدام قانون التجزئة النصفية ،وذلك من خالل إيجاد
معامل االرتباط لبريسون بني مجموع درجات الفقرات الفردية ومجموع درجات الفقرات
الزوجية ،فقد ت ّم حساب معامل االرتباط بني النصفني مبعادلة بريسون ،وقد ت ّم تعديل طول األداة
باستخدام معادلة سبريمان براون للمحاور ذات عدد الفقرات الزوجي (النصفان متساويان)،
ومعادلة (جتامن) للمحاور التي عدد فقراتها فردي ،وكانت قيمة معامل الثبات بطريقة التجزئة
النصفية للدرجة الكلية ألداة الدراسة ( ،)942.وهي قيمة مرتفعة ،وذلك ّ
يدل عىل الوثوق بأداة
الدراسة يف التع ّرف إىل مستوى القيادة الرشيقة لدى مديري املدارس الثانوية يف محافظات غزة
من وجهة نظر املعلمني.

ثانيا_ باستخدام طريقة ألفا كرونباخ (:)Gronbach Alpha
قام الباحثان بتقدير ثبات أداة الدراسة يف صورتها النهائية بحساب معامل ألفا كرونباخ
ملحاور أداة الدراسة وللدرجة الكلية لها ،وكانت قيمة معامل ألفا كرونباخ للدرجة الكلية الستبانة
الباحثي للوثوق بأداة الدراسة؛ لتطبيقهام
”القيادة الرشيقة” ( )964.وهي قيمة مرتفعة ،تطمنئ
ْ
عىل العينة الكلية؛ ومن خالل ما سبق يتّضح أن األداة تتسم بدرجة عالية من الصدق والثبات،
وهو ما يؤ ّهلها للتطبيق عىل العينة الكلية للدراسة.

§األساليب اإلحصائية املستخدمة:
تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية (املتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية،
وكل من
واألوزان النسبية ،معامل ارتباط بريسون ،معادلة ألفا كرونباخ ،معامل ارتباط بريسون ّ
معادلة سبريمان براون وجتامن ،اختبار” ت” ( ( ،T-testتحليل التباين األحادي (One- way
 ،)ANOVAاختبار شيفيه (.)Scheffe Test
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عرض النتائج ومناقشتها:

ت ّم استخدام مقياس ليكرت الخاميس يف إعداد أداة الدراسة ،فقد تب ّني أن املحك املوضّ ح
بالجدول رقم ( ،)4للحكم عىل اتجاه كل فقرة عند استخدام مقياس ليكرت الخاميس ،وذلك
باالعتامد بشكل أسايس عىل قيمة الوسط الحسايب والوزن النسبي ،لتحديد مستوى املوافقة عىل
فقرات الدراسة ومحاورها.
الجدول ( :)4املحكّ املعتمد يف الدراسة
طول الخلية
درجة التقدير
أقل من 1.80
منخفضة جدا
 1.80إىل 2.59
منخفضة
 2.60إىل 3.39
متوسطة
 3.40إىل 4.19
كبرية
أكرب من 4.20
كبرية جدا

الوزن النسبي املقابل له
أقل من (% )36
( % )36إىل (% )51.9
( % )52إىل (% )67.9
( % )68إىل (% )83.9
أكرب من (% )84

(أبو صالح)46 ،2001 ،

§النتائج املتعلقة بالسؤال األول وتفسريها:
ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة عىل :ما مستوى القيادة الرشيقة لدى مديري املدارس
ّ
الثانوية يف محافظات غزة من وجهة نظر املعلمني؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،قام الباحثان بحساب املتوسط الحسايب ،واالنحراف املعياري ،والوزن
النسبي الستجابات عينة الدراسة عىل استبانة ”القيادة الرشيقة” مبحاورها ودرجتها الكلية،
يبي ذلك:
والجدول التايل ّ
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الجدول ( :)5املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري والوزن النسبي والرتتيب ملحاور استبانة ”القيادة
الرشيقة” ودرجتها الكلية
م
الدرجة الكلية
لالستبانة

عدد
املحاور
الفقرات
36

املتوسط
الحسايب
4.080

الحكم عىل
االنحراف الوزن
الرتتيب
الدرجة
املعياري النسبي%
552.

81.60

-

كبرية

يتّضح من الجدول السابق أن تقدير عينة الدراسة ملستوى القيادة الرشيقة لدى مديري
املدارس الثانوية يف محافظات غزة من وجهة نظر املعلمني؛ حصل عىل وزن نسبي ( %)81.60أي
كل ما
بدرجة كبرية ،ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل سعى مديري املدارس الثانوية إىل مامرسة ّ
من شأنه تطوير العمل اإلداري واألكادميي واملهني يف مدارسهم ،وتجنيبها األفكار الهدامة ،ورفع
مستوى التك ّيف التنظيمي بني عنارص املجتمع املدريس.
توصلت إىل أن الوزن النسبي
وقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة (اللحام )2020 ،التي ّ
لتطبيق اإلدارة الرشيقة يف جامعة األقىص كان ( ،% )76.7وأيضا اختلفت مع دراسة (الطالع
توصلت إىل أن الوزن النسبي لتطبيق أبعاد اإلدارة الرشيقة يف الكليات
وآخرون )2017 ،التي ّ
التقنية يف قطاع غزة بلغ (.% )76.9

§النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين وتفسريها:
نص السؤال الثاين من أسئلة الدراسة هو :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
ّ
الداللة ( )α ≤ 0.05بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة من املعلمني؛ ملستوى القيادة الرشيقة
لدى مديري املدارس الثانوية يف محافظات غزة تعزى إىل متغري جنس املدير (ذكر ،أنثى)؟
لإلجابة عن هذا السؤال؛ قام الباحثان باملقارنة بني متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة
م ّمن جنس مديرهم من الذكور (ن= )144ومتوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة م ّمن جنس
مديرهم من اإلناث (ن= ،)276ملستوى القيادة الرشيقة لدى مديري املدارس الثانوية موضوع
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الدراسة باستخدام اختبار ت ( )T. testللفروق بني متوسطات عينتني مستقلتني ،والجدول التايل
يوضّ ح ذلك:
الجدول ( :)6اختبار ( )Tللكشف عن الفروق بني تقديرات املعلمني ملستوى القيادة الرشيقة لدى
مديري املدارس الثانوية تبعا ملتغري جنس املدير
الوسط االنحراف
جنس
العدد
املحور
الحسايب املعياري
املدير
517. 4.069 144
االستبانة ذكر
بصفة كلية أنثى 570. 4.085 276

قيمة ( )Tقيمة  Sigمستوى الداللة
275.

784.

غري دالة
إحصائيا

قيمة  tالجدولية عند درجة حرية ( )418ومستوى داللة  ،)1.96( = 0.05ومستوى داللة
)2.58( = 0.01
يتبي من الجدول السابق أن قيمة  Tاملحسوبة أقل من قيمة  Tالجدولية يف جميع محاور
ّ
االستبانة ويف درجتها الكلية؛ وهو ما يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )α ≤ 0.05بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة من املعلمني ،ملستوى القيادة الرشيقة
لدى مديري املدارس الثانوية يف محافظات غزة تعزى إىل متغري جنس املدير ،ويعزو الباحثان هذه
النتيجة إىل أن مديري املدارس الثانوية من كال الجنسني يحصلون عىل الفرص ذاتها من االلتحاق
بالدورات التدريبية التي تنظّمها لهم وزارة الرتبية والتعليم ومديرياتها ،بهدف تطوير مهاراتهم
القيادية مبا فيها املهارات التقنية التي تجعل قيادتهم تتسم بالرسعة والدقة والخفة واإلنجاز
املميز ،وهذه من أهم سامت القيادة الرشيقة.
وقد اتّفقت هذه النتيجة مع دراسة (ركاج والعبادلة )2017 ،التي توصلت إىل أنه ال توجد
فروق دالة إحصائيا يف متطلبات اإلدارة الرشيقة تعزى إىل متغري الجنس.

§النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث:
ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة عىل ما ييل :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
ّ
مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة من املعلمني ،ملستوى القيادة
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الرشيقة لدى مديري املدارس الثانوية يف محافظات غزة تعزى إىل متغري عدد سنوات خدمة
املعلم (أقل من  3سنوات ،من  6-3سنوات ،من  6إىل  10سنوات ،أكرث من  10سنوات)؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،قام الباحثان باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي
( ،)One Way ANOVAللكشف عن الفروق بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة من املعلمني،
ملستوى القيادة الرشيقة لدى مديري املدارس الثانوية يف محافظات غزة تعزى إىل متغري عدد
سنوات خدمة املعلم ،والجدول التايل يوضّ ح ذلك:
الجدول ( :)7نتيجة اختبار ( )Fللكشف عن الفروق بني تقديرات املعلمني ملستوى القيادة الرشيقة
لدى مديري املدارس الثانوية تعزى إىل متغري عدد سنوات خدمة املعلم.
املحور

مصدر التباين

بني املجموعات
املحور الثالث:
داخل املجموعات
العمل الفريقي
اإلجاميل
بني املجموعات
االستبانة
داخل املجموعات
بصفة كلية
اإلجاميل

مجموع درجات متوسط قيمة قيمة مستوى
املربعات الحرية املربعات ( Sig )Fالداللة
1.085
3 3.254
دالة عند
028. 3.056
355. 416 147.643
0.05
419 150.897
511.
3 1.534
غري دالة
170. 1.684
304. 416 126.311
إحصائيا
419 127.845

قيمة  Fالجدولية عند درجتي حرية ( )416 ،3ومستوى داللة  ،)2.60( =0.05ومستوى داللة
.)3.78( =0.01
ي ّتضح من الجدول السابق ما ييل:
قيم ”ف” املحسوبة أكرب من قيمة ”ف” الجدولية يف املحور الثالث ”العمل الفريقي” ،وهذا
ّ
يدل أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني متوسطات
تقديرات عينة الدراسة من املعلمني ،ملستوى العمل الفريقي لدى مديري املدارس الثانوية يف
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محافظات غزة تعزى إىل متغري عدد سنوات خدمة املعلم ،وللكشف عن اتجاه هذه الفروق لجأ
مبي يف الجدول التايل:
الباحثان إىل استخدام اختبار (شيفيه) ( ،)Scheffeوذلك كام هو ّ
الجدول ( :)8اختبار (شيفيه) للكشف عن اتجاه الفروق عىل محور ”العمل الفريقي” تبعا ملتغري
عدد سنوات خدمة املعلم
املتوسط
أقل من ( )6-3( )3أكرث من (- 6
عدد سنوات خدمة املعلم
املتغري
الحسايب
سنوات سنوات  )10سنوات
3.891
أقل من ( )3سنوات
املحور
4.041
149.
( )6 3-سنوات
الثالث :العمل
4.210
- 169.
أكرث من ( )10 6-سنوات *319.
الفريقي
4.186
024. 145.
*294.
أكرث من ( )10سنوات

* دالة عند 0.05
يتّضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α ≤ 0.05بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة من فئة املعلمني ممن سنوات خدمتهم أقل
وفئتي املعلمني م ّمن سنوات خدمتهم أكرث من ( 6إىل  )10سنوات
من ( )3سنوات من جهة،
ْ
وم ّمن سنوات خدمتهم أكرث من ( )10سنوات ،ملستوى العمل الفريقي لدى مديري املدارس
فئتي املعلمني م ّمن سنوات خدمتهم أكرث من
الثانوية يف محافظات غزة ،وكانت الفروق لصالح ْ
( 6إىل  )10سنوات وم ّمن سنوات خدمتهم أكرث من ( )10سنوات ،أي األكرث سنوات يف الخدمة،
ويعزو الباحثان هذه النتيجة الطبيعية إىل أن املعلمني األكرث خربة يق ّدرون الفوائد املرتتبة عىل
مامرسة مديريهم للعمل الفريقي الذي يسهم يف تحقيق األهداف بنجاعة أكرب ،وميكّن الفريق من
التغلّب عىل الصعوبات التي تواجهه ،ويكون املجال أوسع لتبادل الخربات واملعارف بني أعضاء
الفريق ،فتزداد مساحة الفائدة واالستفادة والخربات لدى كل منهم.
إ ّن قيم ”ف” املحسوبة أقل من قيمة ”ف” الجدولية يف جميع محاور االستبانة ويف درجتها
الكلية ماعدا املحور الثالث ”العمل الفريقي” ،وهذا ّ
يدل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
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عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة من املعلمني ،ملستوى
القيادة الرشيقة لدى مديري املدارس الثانوية يف محافظات غزة التي تعزى إىل متغري عدد سنوات
خدمة املعلم ،ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل أن مامرسة القيادة الرشيقة متثل حاجة عند مديري
املدارس الثانوية من وجهة نظر جميع املعلمني من كافة سنوات الخدمة ،لكونهم يلحظون آثارها
اإليجابية يف تحسني مستويات األداء وترسيع اإلنجاز؛ إذ تركّز القيادة الرشيقة عىل االستثامر
األمثل للطاقات البرشية ،والتخلّص من أي هدر للطاقات واإلمكانات املتوافرة يف املدرسة.
توصلت إىل أنه ال توجد فروق دالة
وقد اتّفقت هذه النتيجة مع دراسة (اللحام )2020 ،التي ّ
إحصائيا يف مامرسة القيادات األكادميية يف جامعة األقىص تعزى إىل متغري سنوات الخدمة ،وأيضا
ات ّفقت مع دراسة (املطريي )2019 ،التي توصلت إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى
إىل متغري الخربة العلمية.

§النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع وتفسريها.
نص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة هو :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
ّ
الداللة ( )α ≤ 0.05بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة من املعلمني ،ملستوى القيادة
الرشيقة لدى مديري املدارس الثانوية يف محافظات غزة تعزى إىل متغري املؤهل العلمي للمعلم
(بكالوريوس – دراسات عليا)؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،قام الباحثان باملقارنة بني متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة ممن
مؤهلهم العلمي بكالوريوس (ن= )350ومتوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة م ّمن مؤهلهم
العلمي دراسات عليا (ن= )70؛ ملستوى القيادة الرشيقة لدى مديري املدارس الثانوية موضوع
الدراسة باستخدام اختبار ت ( )T. testللفروق بني متوسطات عينتني مستقلتني ،والجدول التايل
يوضح ذلك:
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الجدول ( :)9اختبار ( )Tللكشف عن الفروق بني تقديرات املعلمني ملستوى القيادة الرشيقة لدى
مديري املدارس الثانوية تبعا ملتغري املؤهل العلمي للمعلم
املحور
االستبانة
بصفة كلية

الوسط االنحراف
املؤهل العلمي
العدد
الحسايب املعياري
للمعلم
بكالوريوس
دراسات عليا

350
70

533. 4.119
606. 3.885

قيمة
()T
3.262

قيمة
Sig
001.

مستوى
الداللة
دالة عند
0.01

قيمة  tالجدولية عند درجة حرية ( )418ومستوى داللة  ،)1.96( = 0.05ومستوى داللة
)2.58( = 0.01
يتبي من الجدول السابق ما ييل:
ّ
إن قيمة  Tاملحسوبة أكرب من قيمة  Tالجدولية يف جميع محاور االستبانة ويف درجتها الكلية
ماعدا املحور الثالث ”العمل الفريقي” ،وهو ما يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة من املعلمني ،ملستوى القيادة
الرشيقة لدى مديري املدارس الثانوية يف محافظات غزة تعزى إىل متغري املؤهل العلمي للمعلم،
وكانت الفروق لصالح املعلمني م ّمن مؤهلهم العلمي بكالوريوس ،ويعزو الباحثان هذه النتيجة
إىل أن املعلمني م ّمن مؤهلهم بكالوريوس يكونون أكرث تفرغا والتصاقا باإلدارة املدرسية ،لكونهم
األكرث انغامسا يف العملية التعليمة ،فيام يخصص أقرانهم م ّمن مؤهالتهم العلمية دراسات عليا
جزءا من وقتهم وجهودهم ،ملتابعة دراستهم وعملهم بالجامعات الفلسطينية بصفة محارضين
غري متفرغني.
وقد اتّفقت النتائج مع دراسة (اللحام )2020 ،التي توصلت إىل أنه توجد فروق دالة إحصائيا يف
مامرسة القيادات األكادميية يف جامعة األقىص تعزى إىل متغري املؤهل العلمي ،لصالح حملة درجة
توصلت
املاجستري ودرجة األستاذ املساعد .ولكنها اختلفت مع دراسة (ركاج والعبادلة )2017 ،التي ّ
إىل أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا يف متطلّبات اإلدارة الرشيقة تعزى إىل متغري املؤهل العلمي.
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الخاتمـــة:

تناول الباحثان يف هذه الدراسة مستوى القيادة الرشيقة لدى مديري املدارس الثانوية يف
محافظات غزة من وجهة نظر املعلمني ،وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي بأسلوبه التحلييل،
وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة طبقت عىل ( )430معلم ومعلمة يف املدارس الثانوية يف
محافظات غزة ،وأيضا تم إجراء املعالجات اإلحصائية للبيانات املتجمعة ألداة الدراسة ،باستخدام
برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتامعية ( )SPSSللحصول عىل نتائج الدراسة .ومن خالل ما
تقدم سيتم استعراض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
1.مستوى القيادة الرشيقة لدى مديري املدارس الثانوية يف محافظات غزة من وجهة نظر
املعلمني ،قد حصل عىل وزن نسبي ( % )81.60أي بدرجة كبرية.
2.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني متوسطات تقديرات
عينة الدراسة من املعلمني ،ملستوى القيادة الرشيقة لدى مديري املدارس الثانوية يف محافظات
غزة تعزى إىل متغريي (جنس املدير وسنوات خدمة املعلم) ،ماعدا محور العمل الفريقي،
حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤ 0.05بني متوسطات
تقديرات عينة الدراسة من فئة املعلمني م ّمن سنوات خدمتهم أقل من ( )3سنوات من
وفئتي املعلمني م ّمن سنوات خدمتهم من ( 6إىل  )10سنوات وم ّمن سنوات خدمتهم
جهة،
ْ
فئتي املعلمني م ّمن سنوات خدمتهم من (6
أكرث من ( )10سنوات .وكانت الفروق لصالح ْ
إىل  )10سنوات وم ّمن سنوات خدمتهم أكرث من ( )10سنوات ،أي األكرث سنوات يف الخدمة.
3.توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني متوسطات تقديرات
عينة الدراسة من املعلمني ،ملستوى القيادة الرشيقة لدى مديري املدارس الثانوية يف
محافظات غزة تعزى إىل متغري املؤهل العلمي للمعلم ،وكانت الفروق لصالح املعلمني م ّمن
تبي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
مؤهلهم العلمي بكالوريوس ،فيام ّ
الداللة ( )α ≤ 0.05يف محور العمل الفريقي تعزى إىل متغري املؤ ّهل العلمي للمعلم.
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توصيات الدراسة:

توصلت إليه الدراسة من نتائج ،فإنها تويص مبا ييل:
بناء عىل ما ّ
1.تخصيص وزارة الرتبية والتعليم رزمة تحفيزية ،مين أن تساعد املديرين عىل توفري مناخ
تنافيس يدفع املعلمني إىل اإلنجاز واإلبداع.
2.تضمني الخطة التطويرية للمدرسة برنامجا تدريبيا ،للنهوض مبهارات املعلمني وتطويرها.
3.تشكيل لجنة توعوية من قدامى املعلمني واملرشد الرتبوي ،من أجل تغيري اتجاهات املعلمني
املقصين.
ّ
البيئتي الداخلية والخارجية للمدرسة ،الستكشاف الفرص
4.الدراسة العلمية العميقة ملعطيات
ْ
واستثامرها.
5.قيام وزارة الرتبية والتعليم العايل عىل تعيني مديرين للمدارس من املنطقة نفسها ،لخلق
مناخ تناغمي بني املعلمني واملديرين.
الدراسات المقترحة:

من أجل إثراء موضوع الدراسة الحالية ،يقرتح الباحثان إجراء البحوث والدراسات التالية:
1.دراسة واقع القيادة الرشيقة يف مدارس وكالة الغوث الدولية باملحافظات الشاملية بفلسطني.
2.دراسة العالقة بني مامرسة القيادة الرشيقة يف وزارة الرتبية والتعليم والرضا الوظيفي لدى
العاملني فيها.
3.دراسة لبناء برنامج تدريبي ،لالرتقاء بالقيادة الرشيقة للقيادات األكادميية يف الجامعات
الفلسطينية.
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المراجـــع:

أوال املراجع العربية:
القرآن الكريم
	–األغا ،إحسان ( :)2000الطرق اإلحصائية يف البحث والتدريس .مطبعة األمل التجاري ،غزة،
فلسطني.
	–ركاج ،يحيى والعبادلة ،سمر ( :)2017مدى توافر متطلّبات اإلدارة الرشيقة ودورها يف تنمية
املوارد البرشية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل بغزة .ورقة بحثية مقدمة ملؤمتر االستدامة
وتعزيز البيئة اإلبداعية للتعليم التقني يف فلسطني ،كلية فلسطني التقنية ،دير البلح ،فلسطني،
( 7-6ديسمرب).
	–أبو سمرة ،أسامء ( :)2014فاعلية اتّخاذ القرار وعالقته بقيادة التغري لدى رؤساء األقسام
األكادميية يف الجامعات الفلسطينية .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،الجامعة
اإلسالمية ،فلسطني.
	–الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ( :)2014وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،األطلس الفني،
غزة ،فلسطني.
	–سالمة ،سالمة ( :)2016أثر التمكني اإلداري عىل السلوك اإلبداعي للموظفني يف رشكة االتصاالت
الفلسطينية ،مجلة جامعة القدس املفتوحة ،فلسطني ،)6( 2 ،ص (.)54-15
	–أبو صالح ،محمد ( :)2001الطرق اإلحصائية .دار اليازوري للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن.
	–الطالع ،سليامن ،أبو نارص ،سامي ،أبو أمونة ،يوسف؛ الشوييك ،مازن ( :)2017البيئة اإلبداعية
وعالقتها باإلدارة الرشيقة يف الكليات التقنية العاملة يف قطاع غزة .ورقة بحثية مقدمة للمؤمتر
العلمي الثاين :االستدامة وتعزيز البيئة اإلبداعية للقطاع التقني ،كلية فلسطني التقنية ،دير
البلح 7-6 ،ديسمرب.
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 التمكني اإلداري وعالقته بفاعلية فرق العمل يف املؤسسات األهلية:)2013(  حسن،	– عفانة
. غزة، جامعة األزهر، رسالة ماجستري غري منشورة.الدولية العاملة يف قطاع غزة
Global ، متطلّبات ومعوقات اإلدارة الرشيقة بجامعة امللك خالد:)2019(  رقية،	–كرتات
.)46-Journal of Economic and Business, 6 (1) ,p (37
 درجة مامرسات القيادة األكادميية يف جامعة األقىص لإلدارة الرشيقة:)2020(  محمود،	–اللحام
. فلسطني، غزة، جامعة األقىص، رسالة ماجستري غري منشورة.وعالقتها بفاعلية اتّخاذ القرار
 دور اإلدارة الرشيقة يف جودة مخرجات األداء اإلداري يف جامعة:)2019(  مطرية،	–املطريي
 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث.الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس أنفسهم
.)95-83(  ص،)29( 1 ،والدراسات النفسية والرتبوية

:ثانيا املراجع األجنبية
– Bijil, A, Ahaus, K., Rael, G., Gemmel, P., & Meijboom, B. (2019): Role Of Lean
Leadership in Lean Maturity Second – Order Problem Solving Relationships. (A
Mixed Methods Study). Bmj Open, pp. (1-7).
– Dun, D & Wilderom,C. (2016): Lean Team Effectiveness through Leader Values
And Members‘ Informing. International Journal of Operation And Production
Management, 35 (11) , pp. (1530-1550).
– Hermann,Don (2016): Agile Leadership. Leadership Excellence Essential, 33 (6) ,
pp. 25.
– Lediju,T. (2016): ‘Leadership Agility In Public Sector: Understanding The Impact of
Public Sector Managers on Organizational Commitment And Performance of Millennial Employees. Un Published PH.D, Saybrook University , Oakland, California.
– Taylor, A. (2017): An Examination of Relationship Between Agile Leadership Factors And Curriculum Reform in Higher Education. Un Published PH.D, Capella
University.
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– Valencia, E. (2013): Three Key Leadership Arenas in Leadership Agility: A Study of
Head Start Leaders in The State Of California. Un Published PH.D, University of
La Vernc, La Vernc, California.
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قواعد وشروط النشر

أ -تنرش املجلّة البحوث العلم ّية يف الحقل الرتبوي التي تتوافر فيها األصالة واملنهج ّية
العلميّة وتعتمد خطوات البحث العلمي كام سريد الحقا.
ب -يُرسل البحث باللغة العربيّة إىل بريد املجلّة متضمنا يف بدايته ملخّصا باللغة العربية
كل ملخّص
وآخر باللغة االنجليزية ال يتجاوز الواحد منهام  200كلمة عىل أن يتبع ّ
بكلامت مفتاحيّة ال تزيد عن خمس كلامت ال تشمل عنوان البحث.
ج -يجب أالّ يتجاوز البحث املقدّم للنرش مبا فيه الجداول واألشكال والرسوم واملالحق 30
صفحة من مقاس (.)A4
د -تكون أبعاد جميع هوامش الصفحة األربعة* العليا ،والسفىل ،واليمنى ،واليرسى*3 ،
سم ،واملسافة بني األسطر مفردة مع مراعاة عدد األسطر يف الصفحة الواحدة.
ه -أن يلتزم الباحث بالعنارص األساس ّية الواجب توفّرها يف البحث وبشكل متسلسل وهي:
1.املقدّمة :التعريف بالبحث ومضمونه.
2.اإلطار النظري للبحث :يشتمل عىل األهم ّية النظرية والتطبيقية والدراسات السابقة،
لكل مصطلح تعريف مفاهيمي يستند
وتعريف مصطلحات الدراسات حيث يكون ّ
فيه إىل أحد املراجع العلم ّية وتعريف إجرايئ كام استخدم املصطلح يف البحث.
3.مشكلة الدراسة وأسئلتها أو فرضياتها وأسباب إجراءات البحث ومربراته.
4.حدود الدراسة البرشيّة والزمان ّية واملكان ّية وتوجهات الدراسات السابقة وتوصياتها.
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5.الطريقة وإجراءات الدراسة وتتض ّمن منهج البحث املستخدم فيام إذا كان منه ًجا
وصفيًا مسحيًا أو ارتباطيا ومجتمع الدراسة وعينتها وأدوات الدراسة وكيفية اختبار
فرضياتها حسب تسلسلها.
6.نتائج الدراسة.
7.مقرتحات وتوصيات.
8.املراجع ويتبع يف تنظيمها نظام )APA) American Psychological Assiciation
لكونه النظام املعتمد بأغلب الجامعات ويتبع هذا النظام للمراجع العربيّة واملراجع
األجنب ّية كالًّ عىل انفراد.
9.تعرض البحوث املعدّة للنرش يف املجلّة عىل محكمني من ذوي االختصاص يت ّم اختيارهم
برسيّة تا ّمة.
	10.تقوم املجلّة بإبالغ الباحث بنتيجة التحكيم سواء بقبول البحث أو رفضه أو طلب
إجراء تعديالت عليه.
	11.أن ال يكون سبق ونرش الباحث الدراسة.
	12.أن ال تكون الدراسة مستلّة من رسائل املاجستري والدكتوراه أو غريها.
	13.تهدي املجلّة لكاتب البحث  3نسخ من املجلّة يف حال نرش بحثه.
العنوان اإللكرتوين للمجلّةeducation@alecso.org.tn :
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