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درجة إدراك القائمني على عمليات التعلم في األردن ألدوارهم 
  الجديدة في القرن الحادي والعشرين، وممارستهم لها

  
  *محمد القداح

  
  

 27/1/2011 تاريخ قبوله     5/8/2010 تاريخ تسلم البحث

هدفت الدراسة إلى الوقوف على درجة إدراك القائمين على عمليات الـتعلم   :ملخص
ــي األردن  ــدارس   ا(فـ ــديرو المـ ــون، مـ ــرفون التربويـ ــون، المشـ ــدة ) لمعلمـ ألدوار جديـ

يفترض ممارسـتها اسـتجابة للمتغيـرات المسـتجدة فـي القـرن الواحـد و العشـرين، و         
مـديرا تـم   ) 351(مشرفا، و ) 274(معلما، و ) 382(قد تكونت عينة الدراسة من 

ر الباحـث اسـتبانة   و لغايـة جمـع البيانـات فقـد طـو     . اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية
اســتند فــي بنائهــا علــى األدب النظــري، و انعكاســات التحــوالت العصــرية علــى الــنظم   

عــام مشــترك للفئــات الــثالث، و الثــاني خــاص   : األول : التربويــة إذ تضــمنت بعــدين  
وقـد أظهـرت النتـائج مسـتويات متوسـطة فـي         .بطبيعة المهمة التي تمارسها كل فئـة 

ألدوار وممارســاتها لهــا، و بخاصــة المعلمــين، كمــا أفــرزت   إدراك هــذه الفئــات لتلــك ا 
النتـــائج أثـــرا لمتغيـــر المؤهـــل لصـــالح الفئـــات ذات التأهيـــل األعلـــى فـــي اإلدراك و         
الممارســـة، و لـــم يظهـــر أثـــر لمتغيـــر الخبـــرة، كمـــا تباينـــت الفـــروق بـــين المشـــرفين   

الـة لصـالح   التربويين و مديري المدارس في درجات اإلدراك والممارسة؛ إذ جـاءت د 
المشــرفين فــي اإلدراك، ولصــالح مــديري المــدارس فــي الممارســة، و بنــاء علــى هــذه  

إدارة : الكلمـــات المفتاحيـــة( .النتـــائج قـــدم الباحـــث بعـــض التوصـــيات ذات العالقـــة 
  ).تعليمية، عمليات التعلم

  
  

 
  
  

لقد استهل القرن الواحد والعشـرين إطاللتـه بمتغيـرات     :مقدمة
ن التحديات على الصعيد اإلنساني، ولم تكن جذرية طرحت العديد م

ــآلف لعوامــل          ــاج مت ــا نت ــل إنه ــة؛ ب ــدة تلــك اإلطالل هــذه التحــديات ولي
ــرن        ــن القـ ــاني مـ ــف الثـ ــي النصـ ــالظهور فـ ــا بـ ــدت مالمحهـ ــرات بـ ومتغيـ
الماضـــي ؛ فقــــد تركـــت جملــــة مـــن المتغيــــرات العالميـــة المســــتجدة     

اإلنسـانية،  بصمات مؤثرة، و تحوالت حـادة علـى كافـة منـاحي الحيـاة      
مما استوجب على الـنظم التربويـة المعنيـة ببنـاء الشخصـية اإلنسـانية       
وتشــكيلها إعــادة النظــر فــي سياســاتها و برامجهــا، ومهمــات العــاملين  

ومــن  .لــديها، واألدوار الموكولــة لكــل مــنهم اســتجابة لتلــك المتغيــرات
أهــم تلــك المتغيــرات ظــاهرة العولمــة التــي فرضــت ذاتهــا بوصــفها أداة  

اعلة في تحديد خريطة العالم الجديـد بـرؤى وأبعـاد اقتصـادية ذات     ف
تأثير واضح، ولذا فقد بـات الفكـر اإلنسـاني بحاجـة ماسـة إلـى معرفـة        
اقتصادية قـادرة علـى التعامـل مـع الركـائز األساسـية التـي تقـوم عليهـا          

 .المنظومة االقتصادية
  

_________________________  
  .جامعة البلقاء التطبيقيةمعية، ميرة عالية الجاكلية األ *
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Abstract: This study aimed at surveying the extent to which 
educational personnel (teachers,supervisors and school principals) 
are aware of their new roles effected by the new changes of the 21st 
century. The sample of this study included (382) teachers, (274) 
supervisors and (351) school principals who were chosen randomly. 
For the purpose of this study, data was collected using a 
questionnaire developed by the researcher based on theoretical 
literature and modern developments in the educational field. The 
study included two dimensions: a general focus on the three 
aforementioned categories and another designed for the special task 
of each category.The results of the study revealed moderate levels of 
the subjects awareness and implementation of their new roles 
especially teachers. It also showed that the educational qualification 
has a positive effect on the awareness and the implementation of their 
roles by the educational staff. This indicates that the higher the 
qualification, the more awareness and the better implementation of 
the role. However, experience had no effect on this aspect. 
Supervisors were found to be more aware of their roles than school 
principals whereas principals proved to be better performers of their 
roles than supervisors. Based on the above mentioned results , the 
researcher suggests some related recommendations. (Keywords: 
Educational management , Educational process). 

  
  

وقد انبثق عن هـذه الظـاهرة رؤى اقتصـادية أدت إلـى تغييـرات      
جذرية فـي مفهـوم اسـتثمار التعلـيم بوصـفه مشـروعا اقتصـاديا يمكـن         
أن يحقق أرباحا طائلة ألربـاب المـال واالقتصـاد، إضـافة إلـى تـأثيرات       

وممـا زاد مـن   . واضحة على الصعد السياسـية واالجتماعيـة والثقافيـة   
ارعها أن ألـــوان المعرفـــة صـــارت تتـــدفق  ضـــراوة هـــذه الظـــاهرة وتســـ 

ــات        ــورة المعلومـــ ــل ثـــ ــول بفعـــ ــتى الحقـــ ــي شـــ ــارعة فـــ ــورة متســـ بصـــ
واالتصاالت، حتى أن المعلومة قد تتغير فـي يـوم واحـد، وهـذا يعنـي      
أن المعلومة لم تعد مقدسـة أو خالـدة، ولكـن مـا يعنـي اإلنسـان منهـا        
ــة      ــة لحركــ ــذا يتطلــــب مواكبــ ــدها، وهــ ــي فوائــ ــي لجنــ التوظيــــف العملــ
المعلومات وتطورها، ومرونة فـي االسـتجابة لتبـدل ضـروبها ؛ فـالعلم      
والمعرفة المتجددة همـا المعيـاران األساسـيان للقـوة والغنـى والتقـدم       
ــم      ــدايم إلـــى أن فهـ ــير عبـــد الـ ــة، ويشـ ــة والدوليـ علـــى الصـــعد المحليـ
العالقة بين التربية والعولمة يتطلب امتالك األفراد المتعلمـين ألدوات  

المهــارات، والقابليــات واالتجاهــات الالزمــة للتكيــف مــع هــذه  المعرفــة و
الظاهرة، وهذا يعني سعي التربية إلى إنتاج فـرد قابـل للـتعلم، ولـيس     

  ). 2000عبد الدايم، . (فردا متعلما
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وفي إطار التوجه نحو الخصخصة فقد ظهر دور بارز للقطـاع   
تعليميـة  الخاص في منافسة القطاع الحكومي لتقديم خدمات تربوية و

 –وتدريســية ذات مســتوى نــوعي أفضــل لغايــات ال تتجــاوز مراميهــا    
 . المردود الربحي المنتظر من هذا الدور -في كثير من الحاالت 

وممــا يزيــد األمــر تعقيــدا مــا تســجله دوائــر اإلحصــاءات العامــة  
في كثير من الدول من تنام مطرد في ازدياد عدد السكان ليصـل إلـى   

د ال تـــتمكن الخطـــط المحليـــة والعالميـــة علـــى  درجـــة التفجـــر التـــي قـــ 
ومع أن هذه المسألة ليسـت ظـاهرة طارئـة إال أنهـا     . التعامل مع تبعاته

تبدو متجددة، وال سيما في الوقت الـذي اتسـعت فيـه دائـرة خـدمات      
أومليـــل ( التقنيـــة، وحلـــول أدواتهـــا للقيـــام بـــأدوار ومهمـــات اإلنســـان 

،1998.(  
ر الـديمقراطي مطلبـا لألفـراد    ومن جهة أخرى فقد صـار الخيـا   

ــروعية      ــه مشـ ــزاب ألن فيـ ــية واألحـ ــة السياسـ ــل لألنظمـ ــات؛ بـ والجماعـ
لوجودهـــا، وضـــمانا الســـتمرارها، وهـــذا يعـــود إلـــى أن الديمقراطيـــة   
كتجربـــة إنســـانية قـــد صـــارت شـــرطا مســـبقا لكـــل تقـــدم، ألّن التقـــدم   
 والتطوير ما هـو إال ثمـرة لعقـول البشـر وجهـودهم؛ ألّن هـذه العقـول       
ــة        ــن الحريـ ــاخ مـ ــل منـ ــي ظـ ــدراتها إال فـ ــل قـ ــل بكامـ ــن أن تعمـ ال يمكـ
المســـــــؤولة، والتبصـــــــر العميـــــــق بحاجـــــــات المجتمـــــــع ومتطلباتـــــــه   

  ).1999عبدالمعطي ،(
ــا ســـبق أن العوامـــل الســـابقة قـــد تركـــت تـــأثيرات     يســـتدل ممـ

مفصلية على الصعد اإلنسانية كافة، وهنا يبرز الدور التربـوي ليكـون   
وظيفهـا فـي بنـاء الشخصـية اإلنسـانية التـي تمتلـك        األداة التي يمكـن ت 

أدوات التكيف والتفاعل مع تلك الظواهر بصورة تكفل المحافظة علـى  
مقدراتها، وتطوير قدراتها؛ بل والمسـاهمة فـي توجيـه هـذه الظـواهر      
نحو مراميها وثوابتها، وهذا يتطلب من األنظمـة التربويـة والتعليميـة    

ويـتعلم بهـدف أن   " كيـف يعـرف  "فيهـا  أن تتيح للمـتعلم فرصـا يـتعلم    
ــه يــتعلم كيــف          ــم، ويــتعلم كيــف يعــيش مــع اآلخــرين، وبالتــالي فإن يعل

وبناء عليه يمكـن لهـذا النـوع مـن المتعلمـين أن يشـكلوا       . يحقق ذاته
القــوة الرئيســة فــي زيــادة العوائــد االقتصــادية لمجتمعــاتهم، كمــا أن        

ــدا وابتكــارا بح      ــة التــي تتطلــب تطــويرا وتجدي اجــة إلــى خيــال   المعرف
ــدمها ؛      ــات وتقــ ــور المجتمعــ ــور تطــ ــون محــ ــه لتكــ ــان وإبداعاتــ اإلنســ
ــي          ــائق الت ــي الحق ــل صــارت تعن ــات، ب ــم تعــد مجــرد معلوم ــة ل فالمعرف
تتمتع بمصـداقية، وقواعـد استكشـافية، بحيـث تعطـي ميـزة اقتصـادية        
لمســتخدميها ؛ فهـــي ثـــورة وثــروة فـــي آن واحـــد، كمــا أنهـــا المـــورد    

  . التغييرات العالمية الجديدةاألكثر أهمية في ظل 
أنماطــا ) 2007(ويطــرح كــل مــن العلــي وقنــديلجي والعمــري   

 Tecit)المعرفــة الضــمنية :متنوعــة مــن المعرفــة فــي هــذا القــرن منهــا

Knowledge)   المرتبطـــــــــــة بالمعـــــــــــاني المتضـــــــــــمنة، والمعرفـــــــــــة
المتعلقــــة بالحقــــائق واألدوات  (Explicit Knowledge)الصـــريحة 

والتــي تتطلــب   (Deep Knowledge)عرفــة العميقــة  التعبيريــة، والم
 (Reasoning Knowledge)التحليــل العميـــق، والمعرفـــة الســـببية  

ــاء   وتعنـــــي إدراك العالقـــــات االرتباطيـــــة باســـــتخدام أدوات االستقصـــ
  . واالستنتاج

ونتيجـــة لمـــا للمعرفـــة مـــن دور فاعـــل فـــي تطـــور المجتمعـــات    
ــرز االهتمــام باالقتصــاد ال     ــد ب ــرن    اإلنســانية فق ــدايات الق ــع ب ــي م معرف

الحادي والعشـرين مـن خـالل التركيـز علـى إنتـاج المعرفـة، وتوظيفهـا         
فــي شــتى المجــاالت، واســتخدام أدوات البحــث العلمــي للحصــول علــى 
معرفة متجددة قابلة للتطبيق، وقـد اتضـحت معـالم هـذا االهتمـام فـي       

مة التوجه نحو استثمار التقدم التقنـي فـي النمـو االقتصـادي، ومسـاه     
قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في النمو، وانتشـار االنترنـت   
والتجــارة االلكترونيــة، وانخفــاض التكاليف،وإعــادة تنظــيم المؤسســات  

   (Rooney & Mandeville,2003).اإلنتاجية
وبنــاء علــى تلــك التوجهــات العصــرية فــإن المنهجيــة التقليديــة      

ــم تعـــد ذات     ــتعلم لـ ــات الـ ــي عمليـ ــة فـ ــذه   القائمـ ــوء هـ ــي ضـ جـــدوى فـ
التوجهات التي تدعو إلـى إعمـال الفكـر، وامـتالك مهـارات عقليـة عليـا        
باإلفـــادة مـــن نتـــائج دراســـات الـــدماغ مـــن حيـــث مكوناتـــه، ووظائفـــه،   
وطاقاتـه التــي تســتثار بصــورة تلقائيــة عنــد تعرضــها لخبــرات جديــدة،  

أن الهــدف المحــوري مــن ) 2003(وفعاليــات تدريبيــة، ويــرى كوســتا 
المتعلمين لعادات العقل هو تأهيلهم السـتخدام تلـك العـادات     اكتساب

  . حينما تواجههم مواقف من الشك أو التحدي
ويالحــظ هنــا أن الــرؤى التغيريــة التــي تطــال الــنظم التربويــة         

تتطلب إعادة تحديد أدوار العاملين فـي المؤسسـة التربويـة انسـجاما     
ــة    ــة التغييريـ ــا؛ فالرؤيـ ــون بهـ ــام التـــي يقومـ ــع المهـ ــدها األدوار  مـ تجسـ

التنظيميـة التــي يقـوم بهــا األفــراد، ولـذلك فــان الطريقـة الفعالــة لتغييــر     
الســـلوك المهنـــي لألفـــراد هـــي وضـــعهم داخـــل إطـــار تنظيمـــي جديـــد  
يفــرض علــيهم أدوارا ومســؤوليات، و عالقــات جديــدة، وهــذا يخلــق    
موقفا يفرض مواقف وعادات، و قواعد سلوكية جديدة علـى األفـراد   

  ). 2009السويلم، .(في المؤسسة العاملين
ولتشـــكيل الصـــورة المطلوبـــة للمخرجـــات التعليميـــة البـــد مـــن  

إعادة النظر في الرؤى واالستراتيجيات القائمـة فـي إعـداد المتعلمـين     
ــا يعنـــي ضـــرورة إحـــداث تغييـــرات فـــي البنـــى والهياكـــل التربويـــة     ؛ممـ

ــاملين فـــ    ــة للعـ ــية فـــي المهمـــات المفترضـ ي اســـتجابة لتعـــديالت أساسـ
المؤسسات التربوية و التعليمية، وما يترتب عليها من تغييرات الزمـة  

  .في األدوار األدائية لهم 
ــرض أدوار        ــن عـ ــرات يمكـ ــك المتغيـ ــه تلـ ــا أفرزتـ ــوء مـ ــي ضـ وفـ

  : القائمين على عمليات التعلم على النحو اآلتي 
يقـف المعلـم علـى رأس القـائمين علـى عمليـات الـتعلم         : المعلم -1

ــور األ  ــه المحـ ــث     كونـ ــن حيـ ــات مـ ــك العمليـ ــي إدارة تلـ ــي فـ ساسـ
تخطــــــيط النشــــــاطات التعلميــــــة، واإلشــــــراف علــــــى تنفيــــــذها، 
وتقويمهـــا؛ فهـــو بحاجـــة إلـــى إعـــادة تأهيـــل اســـتنادا إلـــى دوره   

وينطلــق هــذا الــدور . الجديــد، والتغييــرات النوعيــة فــي مهماتــه
مــن إيمــان يقينــي بأنــه لــم يعــد المصــدر الوحيــد أو الرئيســي         

صــل طالبــه إلــى المعرفــة الجديــدة أو المفيــدة  للمعرفــة ؛ فقــد ي
وفـي  . قبله اعتمادا علـى مهـارات تقنيـة قـد يتفوقـون فيهـا عليـه       

فإن تغيير دور المعلم صار متطلبا مجتمعيـا بحيـث   ” ضوء ذلك
ــبة،    ــالمثيرات المناســ يعمــــل علــــى إغنــــاء المواقــــف التعّلميــــة بــ
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 وينــاقش ويحــاور طلبتــه باعتبــاره قائــدا لمجموعــة مــن األفــراد    
  )18: 2003شحاتة، ".(

أن الدور العصري للمعلـم  ) 2007(ويرى الهاشمي والعزاوي  
يتطلب العديـد مـن اإلمكانـات والمهـارات واالتجاهـات التـي تمكنـه مـن         
القيــام بــأدوار فاعلــة لتربيــة األجيــال القــادرة علــى التعامــل مــع ســمات    
العصــــر؛ بحيــــث يكــــون صــــاحب رســــالة فكريــــة متحضــــرة، ووســــيطا   

ــا،  ــا    تعليميـ ــى التواصـــل فيمـ ــة علـ ــاعد الطلبـ ــا يسـ ــا اجتماعيـ ومهندسـ
اســتراتيجيتين رئيســيتين للــدور  ) 2003(بيــنهم، فيمــا تطــرح شــرف  

تطـــوير األطـــر المعرفيـــة والمهاريـــة للمـــتعلم،  : الجديـــد للمعلـــم همـــا 
وتوظيـف المخـزون المعرفـي والمهـاري للمـتعلم فـي عمليـات التفكيــر،        

ذات معنى؛ إذ ليس من المهم بحيث يمكن له أن يحيا حياة اجتماعية 
استيعاب أو فهم كل الحقائق وتفسـيراتها، لكـن المهـم تطـوير قـدرات      
العقــل وطرائــق التفكيــر التــي يمكــن تطبيقهــا علــى حــاالت جديــدة مــن   
ــي اكتســاب المتعلمــين مهــارات فــي اكتشــاف طــرق        الواقــع، وهــذا يعن

إلنتـاج  لتطوير نظام أعلى من مهـارات الـتعلم، وهـذا مفتـاح اإلبـداع وا     
لذا فإن دوره قـد يكـون استشـاريا، أو    . (Peterson,2003)المعرفي 

ــة ذات      ــلطة جاذبـ ــة، وسـ ــادة مقنعـ ــن قيـ ــع مـ ــاديا ينبـ ــا، أو إرشـ توجيهيـ
فقـد أشـارت الدراسـات إلـى أن     ”مرجعية مهنية تتنامى يوما بعد يوم ؛

التعلم الناجم عن التفكيـر سـرعان مـا يتـأثر بالضـغوطات واالنفعـاالت،       
ــات ــة      وديناميـ ــف التعلميـ ــإن إدارة المواقـ ــذا فـ ــي، ولهـ ــل الدراسـ الفصـ

جـابر،  ." (تتطلب قادة وأصدقاء، وموجهين لطرائق تفكير المتعلمـين 
فالبيئـــة التعلميـــة الناجحـــة هـــي المنـــاخ االجتمـــاعي  ”؛)257:  2000

التفاعلي الذي يتحدد فيـه االسـتعداد الـذهني واألدوار التفاعليـة بـين      
ت التعليميـــــــــة فـــــــــي عمليـــــــــة المشــــــــاركين فـــــــــي تنفيـــــــــذ المهمــــــــا  

  .( Eggen & Kauchak , 1992 :54)”اجتماعية
ــوي  -2 ــا حساســا     :المشــرف الترب ــوي موقع ــل المشــرف الترب يمث

يؤهله للعب دور تأثيري بالغ األهمية في عمليـات الـتعلم، وممـا    
يزيد مـن أهميـة المشـرف التربـوي تعـدد األدوار، ودقـة المهـام        

لمنـــاهج، وتنشـــيط التـــي يفتـــرض أن يضـــطلع بهـــا مـــن تطـــوير ل 
للبحــــث التربـــــوي، وتحســـــين ألداء المعلمــــين، وحـــــثهم علـــــى   

  . اإلبداع
ــه      ــوهره الفنـــي فـــي توجيـ ــرافي الجديـــد بجـ ويبـــرز الـــدور اإلشـ

عمليات التعلم، والمساهمة في تشكيل بيئات تعلميـة تتميـز بـالجودة،    
ــد      ــم يعـ ــر ؛ فلـ ــال الفكـ ــة علـــى إعمـ ــة قائمـ ــتراتيجيات تعلميـ وتبّنـــي اسـ

بوي فرديـا ذا طـابع تقـويمي؛ بـل أصـبح نشـاطا تعاونيـا        اإلشراف التر
يهـــدف إلـــى مســـاعدة المعلمـــين علـــى أداء أدوارهـــم بكفـــاءة وفاعليـــة  

أن اإلشـراف التربـوي   " عاليتين؛ فقـد بـّين كـل مـن سـوليفان وجيفـري      
في القرن الحادي والعشرين يجب أن يؤكـد علـى التعـاون والمشـاركة     

ي لجميـع العـاملين، وهـذا يتطلـب     في اتخاذ القرارات، والتطـوير الـذات  
 ” قادة يستشرفون المستقبل، ويعملون على تحسين عمليات التعلم

(Sulivaan & Jeffry , 2000 : 212 ) .  
واستنادا إلى ذلك فقد بات من الضروري اتباع منهجية علميـة   

في رصد الحاجات المهنية المتجـددة للمعلمـين، والسـعي إلـى تلبيتهـا      
ردا ألدائهم المهني ضمن خطة قائمـة علـى تحديـد    بما يكفل نموا مط

األولويات، واتخاذ الخطـوات المبرمجـة زمنيـا للوصـول إلـى الشـمولية       
  ). 2010القداح، (والتكامل في إحداث عمليات التطوير 

ينظـر إلـى مـدير المدرسـة علـى أنـه المسـؤول         :مدير المدرسة -3
فــي األول فــي مؤسســته؛ إذ يعــّول علــى إدارتــه الشــيء الكثيــر       

فالتصـور  ”.تحقيق األهداف التربوية و التعليمية بمستوى رفيـع 
الذي يطلب من المدير وشركائه في العملية التعليمية إنمـا هـو   
تعبير عن الواقع، ويتم من خالله استشـراف المسـتقبل، فهـو ال    
يصف اتجـاه المدرسـة، وهـدفها المسـتقبلي فحسـب ؛ بـل يضـع        

وقــد أشــار الســعود . (Siyvia,2002:9)" وســائل تحقيــق ذلــك
إلـــى دور يتمثـــل فـــي قيـــادة عمليـــة التغييـــر، وحفـــز       ) 2002(

ــة،     ــاتهم المهنيــ ــع كفايــ ــار، ورفــ ــق واالبتكــ ــى الخلــ ــين علــ المعلمــ
ومهاراتهم األدائية، وهذا يتطلب بنـاء ثقافـة منّظمـة تتمتـع فيهـا      
ــد        ــة، وتحدي ــردة قائمــة علــى وضــوح الرؤي ــة متف المدرســة بهوي

فالتحـدي العظـيم الـذي    ” دوار؛واضح للمهمات، وتكامل فـي األ 
يواجـــه إدارات المــــدارس فـــي القــــرن الحـــادي والعشــــرين هــــو    
قـــدرتها علـــى تطـــوير المجتمـــع المدرســـي بصـــورة تظهـــر فيهـــا  
ــن األهــــداف        ــار مــ ــل فــــي إطــ ــددة األدوار تعمــ ــيات محــ شخصــ
ــين       ــوا متعلمــ ــى أن يكونــ ــة علــ ــاعد الطلبــ ــي تســ ــتركة التــ المشــ

   .(Blase , 1999: 16) "ناجحين
ــف  ــك   ويتوقـ ــق ذلـ ــر   –تحقيـ ــد كبيـ ــى حـ ــدرة تلـــك    -إلـ ــى قـ علـ

اإلدارات علــى بنــاء منــاخ تنظيمــي قــائم علــى التعــاون و التواصــل، و    
احتــرام الــرأي اآلخــر؛ إذ يشــكل هــذا المنــاخ البنيــة األساســية لتكامــل   
األدوار، و تناغم الجهود، مما يتيح استجابة فاعلة، ونشاطا وحيويـة  

فالقيـادة فـي جوهرهـا هـي     ” ملين معـه؛ في األدوار األدائية لألفراد العـا 
عمليـــة التـــأثير بـــاآلخرين، وتمكيـــنهم مـــن فهـــم التحـــوالت التطويريـــة، 
وكســـــب مـــــوافقتهم علـــــى القيـــــام بالعمليـــــات التـــــي تســـــهل لألفـــــراد  

". والجماعــــات جهــــودهم، وتحشــــدها إلنجــــاز األهــــداف المشــــتركة  
(Yukl,2002:163).  

مـن مسـتجدات فـي     إن ما أفرزته التحـوالت العالميـة المعاصـرة    
ضــروب المعرفــة و التقنيــة يبقــى مــادة جافــة، وربمــا عبئــا ثقــيال علــى     
المؤسسات التربوية، إذا لم تنبـر لـه عقـول و أيـدي المـوارد البشـرية       
الحريصة على أن تترك بصمات مؤثرة في سجل إنجازاتها المهنية، و 
ال ســــيما فــــي مؤسســــات قائمــــة علــــى إعــــداد و تشــــكيل الشخصــــية 

  : وهنا يمكن لنا أن نتساءل. اإلنسانية
           هل نحـن قـادرون علـى التخلـي عمـا ألفنـاه مـن عـادات وخبـرات

  ومهارات لم تعد ذات جدوى؟
        هل نحن بصدد تلمـس مالمـح أدوارنـا األدائيـة الجديـدة لنكـون

  ! فاعلين ومنتجين؟
لقد توالت المحاوالت التطويرية فـي األردن بهـدف    :مشكلة الدراسة

ــمولية   ــرات شـ ــداث تغيـ ــه     إحـ ــه وعملياتـ ــوي مدخالتـ ــام التربـ ــي النظـ فـ
للوصول إلـى خـريجين مـؤهلين بالمعرفـة الالزمـة والمهـارة المطلوبـة؛        
فالمسألة تكمن في السعي نحو إنسـان ذي مواصـفات وقـدرات تجعـل     
ــك        ــع تلـ ــد، يتكيـــف مـ ــر الجديـ ــات العصـ ــع معطيـ ــا مـ ــردا متوافقـ ــه فـ منـ

إال أن  .قبلالمعطيات، ويؤمن بقدرته على اإلسـهام فـي صـياغة المسـت    
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الباحــث الــذي واكــب تلــك العمليــات تخطيطــا وتنفيــذا وتقويمــا فــي         
مركز الوزارة والميدان لـم يلحـظ تغيـرات جوهريـة فـي أداء القـائميين       
ــتعلم، وقــد جــاءت هــذه الدراســة للكشــف عــن مــدى       علــى عمليــات ال
إدراك القــائمين علــى عمليــات الــتعلم ألدوارهــم الجديــدة وممارســتهم   

 : ها تهدف إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتيلها، ولذا فإن

مــــا درجــــة إدراك القــــائمين علــــى عمليــــات الــــتعلم فــــي األردن   
ــرن الواحــد     ــي الق ــدة ف ــا درجــة   ألدوارهــم الجدي والعشــرين، وم

  ؟ممارستهم لها
تهـدف هـذه الدراسـة إلـى الوقـوف علـى       :هدف الدراسـة وأسـئلتها    

ــتعلم     ــات الـ ــى عمليـ ــائميين علـ ــة إدراك القـ ــم   درجـ ــي األردن ألدوارهـ فـ
لها باإلجابـة   الجديدة في القرن الواحد والعشرين، ودرجة ممارستهم

  : عن األسئلة اآلتية
لجديدة ما درجة إدراك القائمين على عمليات التعلم ألدوارهم ا .1

 ؟في القرن الواحد والعشرين

هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة   .2
القـــــائمين علـــــى عمليـــــات الـــــتعلم  بـــــين درجـــــة إدراك) 0¸05(

 ألدوارهم الجديدة تعزى إلى المؤهل العلمي والخبرة؟ 

ــم       .3 ــتعلم ألدوارهـ ــات الـ ــى عمليـ ــائمين علـ ــة القـ ــة ممارسـ ــا درجـ مـ
 ؟لجديدة في القرن الواحد والعشرينا

هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة   .4
تعلم بــــين درجــــة ممارســــة القــــائمين علــــى عمليــــات الــــ  ) 0¸5(

 ؟تعزى إلى المؤهل العلمي والخبرة ألدوارهم الجديدة

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بـين درجـة إدراك    .5
ــتعلم ألدو  ــات الــ ــائمين علــــى عمليــ ــة  القــ ــدة ودرجــ ــم الجديــ ارهــ

  ؟ممارستهم لها
  : تتبع أهمية هذه الدراسة مما يلي :أهمية الدراسة 

فــي حــدود معرفـــة    –لــى  جــدة الدراســة؛ إذ أنهــا الدراســة األو     .1
التــي تتنــاول إدراك وممارســة القــائمين علــى عمليــات  –الباحــث 

ــتعلم ألدوارهــم الجديــدة المفترضــة إزاء التحــوالت العصــرية،     ال
امة، وتأثيراتها الواضحة على مفردات النظم اإلنسانية بصورة ع

 .والنظام التربوي بصورة خاصة

ئمين علـى عمليـات   أنها تقدم رؤيـة جديـدة تفصـيلية ألدوار القـا     .2
التعّلم في إطارها التطبيقي، بعيدا عن الطروحات النظريـة التـي   

 .ا ال ترى النور في الواقع العلميم –غالبا  –

أنها تناولـت فئـات رئيسـة ذات بعـد تـأثيري مباشـر فـي عمليـات          .3
التعّلم يتوقف عليها مدى كفايـة المخرجـات التعليميـة المنتظـرة     

 .في هذا العصر

لقائمين على عمليات التعّلم من إعـادة تقيـيم أدائهـم    أنها تمكن ا .4
 .الوظيفي استنادا إلى األدوار الجديدة المفترضة لهم 

ــة     .5 ــة لمخططـــي السياســـات التربويـ ــدم اقتراحـــات إجرائيـ ــا تقـ أنهـ
والتعليميــة للعمــل علــى تلبيــة االحتياجــات المهنيــة لهــذه الفئــات   

توى لقيـــام بأدوارهـــا بمســـفـــي ضـــوئها كـــي تكـــون قـــادرة علـــى ا
  .عصري رفيع

تضــمنت الدراســة مصــطلحات يمكــن تعريفهــا   :التعريفــات اإلجرائيــة
  :ألغراض الدراسة كما يلي

  هــي العالمــة الدالــة علــى مــدى وعــي القــائمين    :درجــة اإلدراك
على عمليات التعلم بخبرات معينة، وإلمام ذهني بما يتعلق بهـا  

وتفســيرات يمكــن قياســها وفــق     مــن صــفات وعالقــات، ومعــان   
  . وزان القيمية لمقياس الدراسةاأل

 هـي العالمـة الدالـة علـى قـدرة القـائمين علـى         :درجة الممارسة
ــى       ــادئ واألســاليب المتعلمــة إل ــتعلم فــي تحويــل المب عمليــات ال
ــاس      ــة لمقيـ ــق األوزان القيميـ ــها وفـ ــن قياسـ ــة يمكـ ــارات أدائيـ مهـ

  .الدراسة
 هــــو مجموعــــة األعمــــال والنشــــاطات التــــي يمارســــها : الــــدور

ون على عمليات التعلم استنادا إلى المهام الموكلة إلـيهم،  القائم
ومـــا يتعلـــق بهـــا مـــن مســـؤوليات يـــتم استقصـــاؤها مـــن بـــرامج  

  .اإلعداد المهني، واللوائح التشريعية للوظائف التي يشغلونها
 هي التفاعالت الحسـية، والذهنيـة، والوجدانيـة     :عمليات التعّلم

يـات اإلعـداد، واألداء   التي يسـتجيب بهـا المتعلمـون نتيجـة لعمل    
التــي يقــوم بهــا القــائمون علــى تلــك العمليــات إلحــداث تغييــرات   

  .مقصودة في سلوكات المتعلمين باتجاه األهداف المخطط لها
 اقتصرت الدراسـة علـى فئـات محوريـة رئيسـة       :حدود الدراسة

ــرفون     ــون، والمشــ ــم المعلمــ ــتعلم، وهــ ــات الــ ــراج عمليــ ــي إخــ فــ
وبــذلك فقــد اســتثنت مخططــي   التربويــون، ومــديرو المــدارس،  

السياســات التربويــة، والكــوادر اإلداريــة والفنيــة المســاندة فــي       
  .المدارس والمديريات الميدانية، ووزارة التربية والتعليم

 تضمنت الدراسة المتغيرات اآلتية :متغيرات الدراسة:  
ــتقل  .1 ــر المســـ ــائميين علـــــى   : المتغيـــ األدوار الجديـــــدة للقـــ

 .عمليات التعلم

 .درجة اإلدراك، درجة الممارسة: التابعةالمتغيرات  .2

ــ .3 معلـــم، (المســـمى الـــوظيفي : )لِّالمعـــد(الوســـيط  رالمتغيـ
  .، المؤهل العلمي، الخبرة)رمدرسةمشرف تربوي، مدي

تعــددت الدراســات التــي تناولــت القــائمين علــى    :الدراســات الســابقة
رفين التربــــــويين، ومــــــديري المعلمــــــين، والمشــــــ(عمليــــــات الــــــتعلم 

نها ما تناول المهام األدائية واألدوار، ومنها مـا تعـرض   ؛ فم)المدارس
للكفايــات والمهــارات الالزمــة، ومنهــا مــا ســعى إلــى تقيــيم االحتياجــات   

ونظــرا للكــم الهائــل مــن تلــك الدراســات فـــإن       . المهنيــة لتلــك الفئــات   
ــر      ــا مســـاس مباشـ ــر علـــى بعـــض الدراســـات التـــي لهـ الباحـــث سيقتصـ

ــى     ــد أجــرى المفت ــى   ) 2000( بمشــكلة الدراســة، فق دراســة هــدفت إل
تحديد مالمـح الـدور المتغيـر للمعلـم فـي ضـوء التغيـرات المسـتقبلية         

  :اآلتية
 .النمو المتسارع للمعرفة والفكر .1

 .لتقدم التكنولوجي ونظم المعلوماتا .2

  . التحول إلى فلسفة العلم وأهدافه .3
وقد أكـدت دراسـته أن هـذه المتغيـرات تسـتدعي إعـادة النظـر         

مــين وممارسـاتهم بصــورة تنسـجم مــع مـا تتطلبــه تلــك    فـي أدوار المعل 
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لقيـام بمهـامهم بصـورة مهنيـة     المتغيرات من أداء متطور يمكـنهم مـن ا  
  .فاعلة

إلـى  ) 2000(وليس بعيدا عن ذلك فقد هدفت دراسة البلـوى   
تحديد دور المعلم في عصر اإلنترنت والتعليم عن بعد، وقد أشارت 

مـن ملقـن للمعلومـات إلـى مخطـط       نتائجها إلى تغيرات في دور المعلم
ومصمم للبيئـة التعلميـة، وقائـد ومقـيم للمواقـف التعلميـة، كمـا دعـت         
ــة بنشــاطات صــفية والصــفية تســهم فــي        إلــى التركيــز علــى دمــج الطلب

أمــا دراســة . بلــورة مــواهبهم، وتفجيــر طاقــاتهم، وتكامــل شخصــياتهم 
فقــد هــدفت إلــى الوقــوف علــى    Ckee etal (2003)جــي وأخــرون  

متغيرات التي طـرأت علـى أدوار كـل مـن المعلـم والطالـب فـي ضـوء         ال
ــا المعلومــات واالتصــاالت   تطــّور ــة الدراســة   تكنولوجي ؛ إذ شــملت عين

ــة دراســية فــي واليــة أوهــايو فــي الواليــات المتحــدة، وقــد      ) 12( حال
أفــرزت النتــائج أدوارا جديــدة للمعلــم تتمثــل فــي تــدريب الطلبــة علــى   

دهم، وتنسـيق نشـاطاتهم إضـافة إلـى تصـميم      المهارات التقنية، وإرشـا 
أمـــا أدوار الطلبـــة فقـــد تجـــاوزت حـــدود تلقـــي المعرفـــة       . التـــدريس

وتــذكرها إلــى خلــق المعرفــة، والحصــول عليهــا مــن مصــادر متنوعــة،     
  . وإدارة المعرفة في إطار من العمل التعاوني

دراســة تحليليــة مقارنــة بعنــوان    ) 2008(كمــا أجــرى النجــار    
ــيم األردنــي فــي      أدوار المعلــم  وأنمــاط تنظــيم المعرفــة فــي نظــام التعل

ضــوء ظــاهرة العولمــة واالتجاهــات التربويــة المســتقبلية، وقــد أفــرزت  
الدراســة تركيــزا واضــحا مــن المعلمــين علــى المجــال األكــاديمي، فــي     
حين حلـت األدوار األخالقيـة واالجتماعيـة فـي منزلـة متوسـطة، وحـل        

يـرة، كمـا أظهـرت الدراسـة أدوارا     دوره كباحث علمي في المرتبـة األخ 
جديـدة للمعلمـين فـي المجـاالت المـذكورة ممـا يعنـي ضـرورة تــدريب         

  .ل برامج إعداد المعلمين وتدريبهمالمعلمين على ممارستها من خال

ــد أظهــرت دراســة نــارانجو          ــي حقــل اإلشــراف التربــوي، فق وف
Narango 1993) (      قصورا فـي دور اإلشـراف التربـوي فـي كولومبيـا

حيث درجـة مواكبتـه للتطـورات العلميـة والتكنولوجيـا، وقـد أشـار         من
الباحــث إلــى أن أســباب ذلــك تعــود إلــى غمــوض فــي األدوار، وعــدم         
تحديد للمهام اإلشرافية، وغياب عمليـات المتابعـة لفعاليـات اإلشـراف     

ــل المســؤولين   إلــى  Johns (2001)فــي حــين ســعى جــونز    . مــن قب
ي يمارسـها فـي المـدارس االبتدائيـة     تحليل مهام المشرف التربوي التـ 

فـي واليـة فيرجينيـا، وقـد أظهــرت النتـائج أن هـذه المهـام تنحسـر فــي         
تنظـــيم التعلـــيم، وتقيـــيم المعلـــم، وإعـــداد بـــرامج التـــدريب، وتطـــوير  

  .المناهج الدراسية

ــة العتيبـــي    ــا دراسـ ــع   ) 2005(أمـ فقـــد هـــدفت إلـــى تعـــّرف واقـ
ــام اإلشــرافية وتصــورات المشــرفين للت    ــة الكويــت،    المه ــي دول طــوير ف

وقد احتل المجال التقويمي مرتبـة متقدمـة، فيمـا حـّل مجـال التنظـيم       
  .مرتبة متأخرة من بين مهام المشرفالمدرسي في 

تحديــد دور ) 2010(كمـا حاولـت دراســة للقـداح والخرابشـة      
المشــرف التربــوي فــي توجيــه عمليــات الــتعلم نحــو اقتصــاد المعرفــة،   

بنــاء بيئــة تعلميــة نشــطة يتضــح فيهــا دور   وقــد أكــدت الدراســة علــى  

فاعــل للمــتعلم باعتبــاره المحــور األساســي لعمليــات الــتعلم، وضــرورة   
، واســتعداداته، انطــالق تلــك العمليــات مــن حاجاتــه التعلميــة وقدراتــه  

  .وتوجهاته المهنية

ــي مجـــال اإلدارة المدرســـية فقـــد طـــرح القـــداح        ) 2003(وفـ
الالزمـة لمـديري المـدارس الثانويـة     أنموذجا مقترحا للكفايات المهنية 

ــؤي       ــاي التنبـ ــلوب دلفـ ــتخدام أسـ ــرين باسـ ــادي والعشـ ــرن الحـ ــي القـ فـ
(Delphi approach)     وقد تضمن هذا األنموذج خمسـة أبعـاد لتلـك

ــة،     ــة، والفنيـ ــانية، واإلداريـ ــورية، واإلنسـ ــات التصـ ــي الكفايـ ــات هـ الكفايـ
لكفايـات  ا” دراسـة بعنـوان   Scott(2005)كما أجرى سكوت . والتقنية

سـعى فيهـا إلـى تحديـد تلـك       ”التكنولوجية للقيادة من منظـور تربـوي  
الكفايات لدى مديري المـدارس والمعلمـين فـي جامعـة كاليفورنيـا فـي       

وقــد أظهـرت الدراسـة أهميــة لتلـك الكفايـات لــدى     . الواليـات المتحـدة  
ــك       ــي تلـ ــين فـ ــر المعلمـ ــة نظـ ــا اختلفـــت وجهـ ــدارس، بينمـ ــديري المـ مـ

  .ها وأولوياتها في األداء اإلداريدرجة أهميتالكفايات من حيث 

دور "فقــد قــام بدراســة نوعيــة بعنــوان   ) 2006( أمــا الشــناق  
ــا المعلومــات لخدمــة        اإلدارة المدرســية فــي توظيــف بــرامج تكنولوجي

، وقـد أشـارت   "العملية التعليميـة فـي المـدارس االستكشـافية األردنيـة     
اإلداريـة المتعلقـة بتنظـيم    النتائج إلى أن توظيف التقنيـة فـي العمليـات    

ا الوثائق والسجالت الرسمية قد كان أكبـر بشـكل واضـح مـن توظيفهـ     
 .في المجاالت التعليمية والفنية

وفي ضوء ما تقـدم ذكـره مـن دراسـات يالحـظ أن هـذه الفئـات         
ال تقـــوم بأدوارهـــا المفترضـــة بكفايـــة وفاعليـــة، وتـــأتي هـــذه الدراســـة  

ت الثالث من خـالل الكشـف عـن درجـة     لتقدم منحى تكامليا ألداء الفئا
  .ها األدائية، ودرجة ممارستها لهاإدراكها للتغيرات الالزمة في أدوار

  المنهجية واإلجراءات

ــي ضــمن مســارين    -الوصــفياســتخدم الباحــث المــنهج     التحليل
؛ فقــد عــرض الباحــث المتغيــرات المحوريــة    النظــري والميــداني : همــا

ار القـائمين علـى عمليـات الـتعّلم     المؤّثرة في إحـداث تغييـرات فـي أدو   
مــن جهــة ومالمــح هــذه التغيــرات مــن جهــة أخــرى، أمــا المســار الثــاني  
فقد استطلع فيه الواقع التطبيقـي لتلـك المالمـح إدراكـا وممارسـة مـن       

  . خالل استجابات الفئات القائمة على عمليات التعلم

الث الفئات الـث  تشكل مجتمع الدراسة من :مجتمع الدراسة وعينتها 
  : اآلتية في األردن

 .معلما) 92¸191(المعلمون والبالغ عددهم  .1

 .مشرفا تربويا) 975(البالغ عددهم المشرفون التربويون و .2

  .مديرا) 4¸ 147(مديرو المدارس والبالغ عددهم  .3

أمــــا عينــــة الدراســــة فقــــد اعتمــــد الباحــــث العينــــة العشــــوائية   
لتعليم بحيث تمثل كـل  إذ اختار ثالثا من مديريات التربية وا الطبقية؛

، وهـي  )شـمال، وسـط، جنـوب   (منها إقليما من أقاليم المملكة الثالثـة  
معلمـا،  ) 382(ثـم تـم اختيـار    . مديريات إربد الثانية، البلقـاء، الكـرك  

مدير مدرسة مـن تلـك المـديريات، أمـا بالنسـبة للمشـرفين       ) 351(و 
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ددهم التربــويين فقــد تضــمنت العينــة مشــرفي المــديريات الــثالث، وعــ   
مشــرفا، وكــي تكــون العينــة ممثلــة مــن هــذه الفئــة فقــد أضــيف ) 151(

مشـرفا مـن مــديريات التربيـة والتعلـيم لمحافظـة العاصــمة،      ) 97(لهـم  

مشــرفا مــن اإلدارة العامــة للتــدريب واإلشــراف التربــوي فــي       ) 19(و
ات مركــز الــوزارة ألنهــم يشــكلون الحلقــة المحوريــة التــي تتــابع العمليــ   

  .لميدان التربويالتطويرية في ا

  توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي والخبرة: )1(جدول رقم       
  مديرو المدارس المشرفون التربويون  المعلمون  الفئة  المتغير

  -  - 46  دبلوم متوسط  المؤهل
  51  9 222  بكالوريوس
  227  35 86  دبلوم+بكالوريوس
  68  187 25  ماجستير
  5  36 3  دكتوراة

  351  267 382  جموعالم  
  

  الخبرة

  72  76 84  سنوات5أقل من 
  163  143 141  سنوات 5-10

  116  48 157  سنوات10أكثر من 
  351  267 382  المجموع  

          

فقرة استند في ) 73(طّور الباحث استبانة مؤلفة من  :أداة الدراسة
بنائهــا علــى األدب النظــري المتعلــق بالدراســة، وانعكاســات التحــوالت   

  . لعصرية المستجدة على النظم التربويةا

ــا  ــدق األداة وثباتهـ ــتخدم     :صـ ــد اسـ ــدق األداة، فقـ ــن صـ ــق مـ للتحقـ
؛ وقـــد عرضـــت األداة حـــث صـــدق المحتـــوى أو الصـــدق المنطقـــيالبا

علــــى مجموعــــة مــــن المحكمــــين المتخصصــــين فــــي مجــــاالت اإلدارة   
؛ واإلشــراف التربــوي فــي الجامعــات األردنيــة ووزارة التربيــة والتعلــيم 

فقـرة بعـد األخـذ بـآراء المحكمـين إضـافة، أو       ) 60(إذ استقرت علـى  
فقــرات مشــتركة للفئــات ) 10(وقــد تضــمنت األداة . حــذفا أو تعــديال

ــرات األخــرى        ــا توزعــت الفق ــى، فيم ــرات العشــر األول الثالث،وهــي الفق
كما تم استخدام معادلة . على الفئات الثالث ارتباطا بأدوارها األدائية

لبيان االتساق الداخلي بـين  ) Cronbach – Alpha(لفا أ –كرونباخ 
  .وهي نسبة مقبولة ألغراض الدراسة )0¸ 83(فقراتها إذ بلغ 

ولــدى تطبيــق األداة اســتخدم مقيــاس ليكــرت الربــاعي لقيــاس      
درجتــي اإلدراك والممارســة، وأعطيــت لخيــارات المقيــاس قــيم رقميــة    

  :على النحو اآلتي
  متوسطة) 2(عالية جدا ) 4( 
  ضعيفة) 1(عالية ) 3( 

راتهـا  ثم وزعت األداة على أفراد عينة الدراسـة لإلجابـة عـن فق    
  .وفق اإلرشادات الموضحة لهم

بعد جمع البيانات المستقاة من إجابـات أفـراد    :المعالجة اإلحصائية
  : جتها إحصائيا على النحو اآلتيعينة الدراسة، تم معال

تـــــــم اســـــــتخدام  )األول والثالـــــــث(لإلجابـــــــة عـــــــن الســـــــؤالين  .1
المتوســـطات الحســـابية، واالنحرافـــات المعياريـــة لقيـــاس درجـــة   

إدراك القـــــائمين علـــــى عمليـــــات الـــــتعلم ألدوارهـــــم، ودرجـــــة      
نســبية لكــل فقــرة  ممارســتهم لهــا، كمــا تــم اســتخراج األهميــة ال   

 .بناء على ترتيبها

ــئلة   .2 ــن األســ ــة عــ ــع (ولإلجابــ ــاني والرابــ ــاب  )الثــ ــم حســ ــد تــ ، فقــ
واالنحرافــات المعياريــة إليجــاد الفــروق  المتوســطات الحســابية، 

بــــين درجــــات اإلدراك والممارســــة ارتباطــــا بمتغيــــري المؤهــــل 
ــادي    ــاين األحـ ــتخدم تحليـــل التبـ ــا اسـ ــرة، كمـ ، (Anova)والخبـ

 .لتبيان دالالت هذه الفروق (Scheffe) واختبار شيفيه

ــون     .3 ــتخدم الباحـــث اختباربيرسـ ــد اسـ ــامس، فقـ ــؤال الخـ ــا السـ أمـ
(person)  عالقـــــة اإلرتباطيــــة بـــــين درجـــــات اإلدراك  إليجــــاد ال

  . والممارسة لدى فئات عينة الدراسة

رض لنتــائج الدراســة وفقــا فيمــا يلــي عــ: نتــائج الدراســة ومناقشــتها
  :ألسئلتها

مــا درجــة إدراك القــائمين علــى عمليــات الــتعلم   :الســؤال األول
ــاب       ــم حســ ــرين؟ تــ ــد والعشــ ــرن الواحــ ــي القــ ــدة فــ ــم الجديــ ألدوارهــ

ســابية واالنحرافــات المعياريــة لدرجــة اســتجابة أفــراد  المتوســطات الح
ــديري     ــويين ومـــ ــرفين التربـــ ــين والمشـــ ــن المعلمـــ ــة مـــ ــة الدراســـ عينـــ

ــدارس ــداول    . المـ ــي الجـ ــح فـ ــو موضـ ــا هـ ــاءت   ).4,3,2(كمـ ــد جـ وقـ
  : )2(النتائج في الجدول 
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  )دراكاإل(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استجابات المعلمين : )2(جدول 

الترتيب األهمية النسبية لمعياريا االنحراف المتوسط الحسابي الرقم الفقرة

 1 التفاعل االيجابي مع الظواهر والمتغيرات المستجدة 2,76 762, %69 1

 2 تكييف متطلبات الدور في ضوء المتغيرات المستجدة 2,60 692 %56 4

 3  قبلية للمؤسسة التربوية الرؤية المستتوجية الدور في ضوء  2,42 775, %60 9

 4 تعديل متطلبات الدور في ضوء التغذية الراجعة والتقويم المرحلي لألداء واإلنتاجية 2,23 666 %55 16

 5 .....)المادي والروحي، العالمي والمحلي، (المواءمة بين الثنائيات والتناقضات 2,46 860, %61 8

 6 ة في معالجة المشكالت وتطوير األداءتوظيف البحوث اإلجرائي 2,18 854, %54 18

 7 تقييم المخرجات التعليمية في ضوء معايير تنافسية عالمية 2,36 892, %59 10

 8 اكتساب مهارات تقنية متجددة لتوظيفها في األداء 2,20 876, %55 17

 9 ترميز البيانات وتصنيفها في أطر دالة وفق مرجعية معرفية 2,10 819, %52 20

 10 االنفتاح على الثقافات العالمية، وتبادل المعرفة والخبرة المتخصصة 1,75 738, %43 25

تخطيط عمليات التعلم استنادا إلى الحاجات التعلمية للمتعلمين واستعداداتهم المفاهيمية 2,06 933, %51 21 11 

 12 تفكيريةتخطيط عمليات التعلم في ضوء قدرات المتعلمين وأنماطهم ال 1,79 754, %44 24

 13 تخطيط البيئة التعلمية بشقيها الفيزيقي والسيكولوجي 2.24 947, %56 14

 14 تشكيل مناخ تعلمي يتسم باألريحية واالنطالق في طرح األفكار واآلراء 1,98 882, %49 23

6 %64 ,980 2,56 

اطاتفــي تخطــيط النشــ  ..)االســتعدادات،القدرات،الميول،(توظيــف االختبــارات المتنوعــة   
 15 التعلمية

 16 ....)تعلم إلكتروني، تعلم عن بعد، تعلم ذاتي، (تطوير نماذج جديدة للتعلم  2,24 962, %56 14

 17 توظيف المعرفة وتحليلها وإعادة بنائها بمشاركة المتعلمين 2,35 857, %58 12

 18 اع لدى المتعلمينتطوير استراتيجيات تعلمية للكشف عن مواطن التميز واإلبد 2,01 816, %50 22

 19 توظيف استراتيجيات التفكير والتفكير اإلبداعي في األداء 2,57 924, %64 5

 20 توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تطوير مواد تعلمية جديدة 2,14 904, %53 18

 21 ارتباطية تدريب المتعلمين على تنظيم المعلومات في أشكال رسوم ذات عالقات 2,62 919, %65 3

 22 تنمية قدرات المتعلمين في االستقصاء واالستدالل المنطقي والمحاكاة العقلية 2,34 871, %58 13

 23 تنمية روح المبادأة والتخيل الـتأملي للوصول إلى أفكار جديدة، وحلول غير نمطية 2,65 939, %66 2

 24 ف، وتطوير البدائل واالحتماالتتشجيع المتعلمين على التجريب واالكتشا 2,36 866, %59 10

 25 تدريب المتعلمين على مواجهة مواقف جديدة تعزيزا لالستقاللية واالعتماد على الذات 2,50 878, %62 7

 26 )األخالقي،االجتماعي،المعرفي (التقويم الشامل لجوانب شخصيات المتعلمين 2,11 804, %52 19

   لفقراتل الكلي متوسطال 2,29 441,  
       

لـإلدراك   أن المتوسط الحسابي الكلي) 2(يبين الجدول  :المعلمون  
ويالحــظ أن الفقــرات ).  2.29(؛ إذ بلــغ قـد جــاء فــي منزلــة متوســطة 

التفاعـــل اإليجـــابي مـــع : ث التـــي حلـــت فـــي المراتـــب األولـــى هـــيالـــثال
ــى       ــادأة والتخيــل للوصــول إل ــة روح المب ــرات المســتجدة، وتنمي المتغي

ات فـي أشـكال   ، وتدريب المتعلمـين علـى تنظـيم المعلومـ    أفكار جديدة
؛ إذ بلـغ المتوسـط الحسـابي لهـذه الفقـرات علـى       ذات عالقات ارتباطية

ــا قـــد حلـــت فـــي المراتـــب   )2.76,2.65، 2.62(التـــوالي  ، ومـــع أنهـ

ــي المســتوى المتوســط، فيمــا جــاءت ثــالث         ــا جــاءت ف ــى إال أنه األول
االنفتـاح   :لمقيـاس وهـي  من المتوسط الحسابي ل فقرات بمستوى أقل

ــتعلم فــي ضــوء قــدرات    ، علــى الثقافــات العالميــة  وتخطــيط عمليــات ال
ــكيل منـــاخ تعلمـــي يســـهم فـــي     ــة، وتشـ المتعلمـــين وأنمـــاطهم التفكيريـ

، 1.75(االنطــالق وطــرح األفكــار، وكانــت متوســطاتها علــى الترتيــب     
أمــا بقيــة الفقــرات فقــد تجــاوزت المتوســط الحســابي  ). 1.98، 1.79

  . ، بمستويات قليلةللمقياس
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وتشير هذه النتائج إلى عدم وضوح في الرؤية لدى المعلمـين   
ألدوارهــم الجديــدة فــي القــرن الواحــد والعشــرين، ويبــدو أن إدراكهــم 
ــك األدوار دون      ــى تلـ ــير إلـ ــات تشـ ــى عموميـ ــر علـ ــذه األدوار يقتصـ لهـ
التعمق بمفرداتها واستراتيجياتها، ويعزو الباحث ذلك إلى قصـور فـي   

ميــة المهنيــة للمعلمــين، وركــونهم إلــى مــا ألفــوه مــن أدوار تقليديــة التن
تصــب فــي بوتقــة التحصــيل الدراســي بوصــفه الهــدف المنشــود لــدى      
طلبتهم، وهذا ليس بغريـب فمـا زال السـياق االجتمـاعي فـي المجتمـع       
األردني يـرى فـي حصـاد المعلومـات لغايـات الوصـول إلـى معـدل عـال          

جامعي في تخصص رفيع هـو غايـة    يؤهل الطالب للحصول على مقعد
ما ينشده المجتمع من المؤسسة التربوية، دونما التفات إلى مقومـات  

ــة  ــانية المنتجــ ــية اإلنســ ــق   ، الشخصــ ــداع، وتحقيــ ــى اإلبــ ــادرة علــ والقــ
  .التنافس على المستويات المحلية والعالمية

أن المتوســـط الكلـــي  ) 3(يبـــين الجـــدول  : المشـــرفون التربويـــون  
، وقـد  )2.69(؛إذ بلـغ  إلـى المسـتوى الجيـد    ة لم يرقإلدراك هذه الفئ

حلــت خمــس فقــرات فــي مرتبــة عاليــة نســبيا قياســا بالمتوســط الكلــي،  
وهي التفاعل اإليجابي مع التغيـرات، وتوجيـه الـدور فـي ضـوء الرؤيـة       
المستقبلية للمؤسسـة التربويـة، وتقيـيم المخرجـات فـي ضـوء معـايير        

. والمواءمـة بـين الثنائيـات   ، دراساتعالمية، ومتابعة نتائج البحوث وال
 وقــــــــــد جــــــــــاءت متوســــــــــطاتها مرتبــــــــــة علــــــــــى التــــــــــوالي  

ــة     )3.27,3.16,3.06,3.06,3.00( ــي مرتبـ ــان فـ ــت فقرتـ ــا حلـ ، فيمـ
متـــأخرة، وهمــــا االنفتـــاح علــــى الثقافــــات العالميـــة، وتطــــوير بــــرامج    

؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي ة للمعلمين في ضوء معايير عالميةتدريبي

أما بقية الفقرات فقـد حلـت   ). 1.90، 1.88(التوالي  لكل منهما على
ــا  ومــــع أن المتوســــط الكلــــي لــــدرجات  . فــــي مراتــــب متوســــطة تقريبــ

استجابات المشرفين قد جاء أعلى من المعلمين إّال أنه قـد جـاء فـي    
ــا يفســر      ــة متوســطة أيضــا، وهــذا م ــدى   مرتب تواضــع درجــة اإلدراك ل

اليـة مـا دامـت درجـة     اك ع؛ إذ ال يتوقع أن تكـون درجـة اإلدر  المعلمين
ومــــن . ن علـــى تنميـــتهم مهنيـــا فـــي مســـتوى متوســـط      إدراك القـــائمي 

ــق         ــة تتعل ــازل متقدم ــي من ــي حلــت ف ــرات الخمــس الت المالحــظ أن الفق
بالمبادئ والرؤى الالزمة لهذا الدور في إطارها النظري، أما الفقرات 

اءت التي تتناول الخطوات اإلجرائية لتنفيذ تلك األدوار عمليا فقـد جـ  
وقــد يعــود ذلــك إلــى أن مســتوى اإلدراك ذاتــه لــم يكــن  .بمراتــب أقــل

بدرجــة عاليــة، فكيــف يمكــن تطــوير االســتراتيجيات اإلجرائيــة الالزمــة   
لتطبيقه على أرض الواقع بالصورة المطلوبة، والسيما في ظل وجود 

ويمكـن أن يضـاف إلـى ذلـك أن     . معيقات إدارية أو ماليـة أو غيـر ذلـك   
لــدى المؤسســات المجتمعيــة، والســيما التربويــة منهــا  النســق الثقــافي

  .لتنظيري أكثر من الجانب التطبيقييميل كثيرا إلى الجانب ا

أمـــا بالنســـبة إلـــى الفقـــرة المتعلقـــة باالنفتـــاح علـــى الثقافـــات         
العالمية فربما يعود السبب إلى ضبابية في إدراك هـذه الفئـة لـدالالتها    

ــة ال    ــا، والســيما أنهــا الفئ ــي إحــداث      ونتائجه ــا كثيــرا ف ــول عليه تــي يع
وتنميـة المعلمـين مـع الحفـاظ     ، الت تطويريـة فـي المنـاهج الدراسـية    نق

علــى الثوابــت وعناصــر الهويــة المجتمعيــة، ويتســق ذلــك مــع الدرجــة      
ــرامج        المتدنيــة التــي حققتهــا الفقــرة التــي تنبثــق عنهــا وهــي تطــوير ب

 .ة للمعلمين في ضوء معايير عالميةتدريبي
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  )اإلدراك (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات استجابات المشرفين التربويين  )3(جدول 

الترتيب  الرقم  الفقرة الحسابي المتوسط المعياري االنحراف األهمية النسبية

 1  التفاعل االيجابي مع الظواهر والمتغيرات المستجدة 3,27 532, %81 1

 2 تكييف متطلبات الدور في ضوء المتغيرات المستجدة 2,98 616, %74 6

 3 الرؤية المستقبلية للمؤسسة التربوية توجية الدور في ضوء  3,16 612, %79 2

10 
%70 

,633 2,80 

تعــديل متطلبــات الــدور فــي ضــوء التغذيــة الراجعــة والتقــويم المرحلــي لــألداء
 4 واالنتاجية

5 
%75 

,748 3,00 

المــادي والروحــي، العــالمي والمحلــي،(اءمــة بــين الثنائيــات والتناقضــاتالمو
 (..... 5 

 6 توظيف البحوث اإلجرائية في معالجة المشكالت وتطوير األداء  2,90 728, %72 8

 7 تقييم المخرجات التعليمية في ضوء معايير تنافسية عالمية  3,06 759, %76 3

 8 تقنية متجددة لتوظيفها في األداء اكتساب مهارات  2,59 753, %64 12

 9 ترميز البيانات وتصنيفها في أطر دالة وفق مرجعية معرفية  2,57 806, %64 13

 10 وتبادل المعرفه والخبرة المتخصصة ، االنفتاح على الثقافات العالمية  1,88 887, %47 19

 11 معايير علية النوعيةتقيم االحتياجات المهنية للمعلمين في ضوء  2,57 1,082 %64 13

18 
%47 

,922 1,90 

تطوير برامج تدريبيـة لتلبيـة االحتياجـات المهنيـة للمعلمـين فـي ضـوء معـايير
 12 عالمية

11 
%67 

,883 2,69 

قــوائم،الخطــوط الهيكليــة(اســتثمار المصــادر المفتوحــة للمحتويــات المعرفيــة
 13 ..) ، البحوث ذات الصلة ،المراجع

 14 المساهمة في تخطيط بينات تعليمية عامرة بالمثيرات المتنوعة  2,18 817, %54 17

 15 تطوير نماذج لتجريب استراتيجيات تعليمى قائمة على اعمال التفكير 2,96 599, %74 7

 16 انتاج محتويات معرفية يمكن تداولها بمشاركة المعلمين في مواقف التعلم  2,35 820, %58 15

 17 التواصل مع مراكز البحث والتطوير المحلية والعالمية  2,82 767, %70 9

15 
%58 

,820 2,35 

تطـــــوير ادوات تقويميـــــة لقيـــــاس مـــــدى فاعليـــــة اداء المعلمـــــين ومســـــتوى
 18  المخرجات التعليمية

3 
%76 

,732 3.06 

ــة ــائج البحـــوث والدراســـات التربويـ ــتمرة لنتـ ــة المسـ ــتثمارها فـــي،المتابعـ واسـ
 19  الفعاليات المهنية

  لفقراتل الكلي متوسطال 2,69 0.446  -
       

أن المتوسط الكلي إلدراك هذه ) 4(يبين الجدول  :مديرو المدارس
، وقــد جــاء فــي المســتوى المتوســط أيضــا      )2.60(الفئــة ألدوارهــم  

كحالــه لــدى المعلمــين والمشــرفين التربــويين، لكنــه جــاء فــي منزلــة         
؛ إذ جـاءت المتوسـطات   يينين المعلمين والمشرفين التربومتوسطة ب

ــي      ــو اآلتـ ــى النحـ ــاعديا علـ ــة تصـ ــثالث مرتبـ ــات الـ ــة للفئـ ، 2.29(الكليـ
ما  -غالبا –؛ إذ أن هذه الفئات ، وهذه نتيجة طبيعية) 2.69، 2.60

ــرؤى     ــار وال التطويريــة حســب مواقعهــا    تتعــرض بنســب متفاوتــة لألفك
  .الوظيفية

قـرات  وكما ورد لدى المشرفين التربويين فقد جاءت خمـس ف  
في مرتبة متقدمة قياسا بالمتوسط الكلي، وهي تطبيق أنظمـة صـارمة   
للمتابعة والتقويم والمساءلة، والتفاعل اإليجابي مع المتغيرات، وبناء 
ثقافــة منظميــة متفــردة للمدرســة، والمواءمــة بــين الثنائيــات، وتوجيــه     

ــة، وقــد جــاء        ــة المســتقبلية للمؤسســة التربوي ــدور فــي ضــوء الرؤي ال
).  3.31,3.21,3.16,3.11,3.03(تها مرتبة علـى التـوالي   متوسطا

   وهمــا بنــاء منــاخ  ، وبالمقابــل فقــد حلــت فقرتــان فــي مســتوى متــدن
تنظيمــي قـــائم علــى التعـــاون واحتــرام الـــرأي اآلخــر، واالنفتـــاح علـــى     

ــة الثق ــات العالميــــــ ــوالي   افــــــ ــى التــــــ ــطاتهما علــــــ ــاءت متوســــــ ؛ إذ جــــــ
ــي تناولــ   ) 1.81,1.44( ــة الفقــرات الت ــات   أمــا بقي ــا كفاي ت فــي معظمه

، الحســابي للمقيــاس بــدرجات متفاوتــة إجرائيــة فقــد تخطــت المتوســط
  .كما ورد لدى الفئتين األخريين
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  )اإلدراك (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات استجابات مديري المدارس : )4(جدول 

الترتيب
ــة األهميـــــــــــــــــ

  النسبية
االنحــــــــــــــــــــــراف

 المعياري

المتوســـــــــــــــــــــــط
 الرقم الفقرة حسابيال

 1  التفاعل االيجابي مع الظواهر والمتغيرات المستجدة 3,21 656, %80 2

 2 تكييف متطلبات الدور في ضوء المتغيرات المستجدة 2,92 635, %73 8

 3 توجيه الدور في ضوء الرؤية المستقبلية للمؤسسة التربوية 3,06 674, %76 5

13 
%68 

,788 2,74 

ــة والتقـــويم المرحلـــي لـــألداء تعـــديل متطلبـــات ــة الراجعـ الـــدور فـــي ضـــوء التغذيـ
 4 واإلنتاجية 

.....) المادي والروحي، العالمي والمحلي، (المواءمة بين الثنائيات والتناقضات 3,11 655, %77 4 5 

 6 توظيف البحوث اإلجرائية في معالجة المشكالت وتطوير األداء 2,82 758, %70 11

 7 تقييم المخرجات التعليمية في ضوء معايير تنافسية عالمية 2.87 778, %71 10

 8 اكتساب مهارات تقنية متجددة لتوظيفها في األداء 2,21 813, %55 20

 9 ترميز البيانات وتصنيفها في أطر دالة وفق مرجعية معرفية 2,21 727, %55 20

 10 ل المعرفة والخبرة المتخصصة االنفتاح على الثقافات العالمية، وتباد 1,42 588, %35 25

 11 بناء الخطط التطويرية بمشاركة الفريق القائم على عمليات التعلم 2,19 902, %54 22

 12 تحديد مؤشرات كمية ونوعية لنجاح الخطة 1,44 668, %36 24

 13 تحديد المهمات وتوزيع األدوار في ضوء األهداف المخطط لها 2.35 851, %58 18

 14 بناء مناخ تنظيمي قائم على التعاون والتواصل واحترام الرأي اآلخر 1,81 765 %45 23

 15 بناء ثقافة منظمية تتمتع فيها المدرسة بهوية متفردة 3,16 772, %79 3

 16 العمل بروح الفريق الواحد في ضوء المهمات المحددة للعاملي 02.6 914, %65 14

7 
%73 

,798 2,95 

تشكيل بيئة تعلميـة جاذبـة يشـعر فيهـا المتعلمـون أن الجميـع يعمـلالمساهمة في 
 17 من أجلهم 

 18 توفير مصادر الدعم والتحفيز لتشكيل البيئات التعّلمية 2.48 936, %62 17

11 
%70 

,713 2,82 

تفعيــل األدوار المهنيــة للكــوادر الفنيــة المســاندة فــي دعــم دور كــل مــن المعلــم
 19 تعليمي والمتعلم في األداء ال

 20 تنمية الشعور باإلنجاز سعيا لتحقيق الذات المهنية للعامل 2,27 890, %56 19

 21  تطوير استراتيجيات تقيمية للكشف عن التوجهات المهنية لدى المتعلمين 2,89 770, %72 9

16 
%62 

,901 2,50 

ــا أساســيا فــي ــاره ركن ــذاتي لــدى العــاملين باعتب األداءتجــذير مفهــوم التقــويم ال
 22 الناجح واالنتماء المؤسسي

 23 اعتماد مؤشرات أداء عالية في تقويم األداء واإلنجازات 2.98 689 %74 6

 24 اعتماد نظام معلومات مرجعي متجدد في الفعاليات اإلدارية 2,55 899, %63 15

1 
%82 

,737 3,31 

ــار ــي إطـ ــاءلة فـ ــويم والمسـ ــة والتقـ ــورة للمتابعـ ــة متطـ ــق أنظمـ ــفافيةتطبيـ ــن الشـ مـ
 25 والموضوعية 

   لفقراتالكلي لمتوسط ال 2,60 422,   ـــ
         

ويستدل من هذه النتائج أن درجـة إدراك مـديري المـدارس ال     
وقــد . تختلــف كثيــرا عــن درجــة إدراك كــل مــن المعلمــين والمشــرفين  

تراوحــت الفقــرات التــي حققــت مرتبــة عاليــة لــديهم بــين الســياق العــام    
الث مــن حيــث التفاعــل اإليجــابي مــع المســتجدات، وتوجيــه  للفئــات الــث

الــدور نحــو الرؤيــة المســتقبلية للمؤسســة، والمواءمــة بــين الثنايــات،    
وإحكــام ســيطرته علـــى   ، فقــرات خاصــة بتفعيـــل الــدور اإلداري   وبــين  

فعاليــات المدرســة مــن حيــث بنــاء أنظمــة متطــورة للمتابعــة والتقــويم     
ــة    ــة منّظميـ ــاء ثقافـ ــاءلة، وبنـ ــى   والمسـ ــا إلـ ــي مالمحهـ ــود فـ ــردة تعـ متفـ
ويفســر الباحــث ذلــك بــأن لــدى  . التوجهــات الخاصــة بمــدير المدرســة 

ــتجابة     ــم اسـ ــرات فـــي أدوراهـ ــراء تغييـ ــعورا بضـــرورة إجـ المـــديرين شـ
ــلطتهم،      ــى سـ ــاظ علـ ــن الحفـ ــار مـ ــي إطـ ــن فـ ــتجدة لكـ ــرات المسـ للمتغيـ

ويعزز ذلك درجة تـدني إدراك   .يادتهم الذاتية للمؤسسة المدرسيةوق
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يرين لبنـــاء منـــاخ تنظيمـــي قـــائم علـــى التعـــاون واحتـــرام الـــرأي   المـــد
ــى ال      ــة إل ــزوع هــذه الفئ ــى ن نســق اآلحــادي فــي   اآلخــر، وهــذا يشــير إل

  .اإلدارة المدرسية
من جهة أخرى يالحظ وجود اتساق بين درجات إدراك الفئات  

؛ إذ عالميـة، وتبـادل الخبـرة المتخصصـة     الثالث لالنفتـاح علـى ثقافـات   
اتب األخيرة، وربما يكون ذلك هو السبب الكـامن وراء  جاءت في المر

ــوالت        ــوء التحـ ــي ضـ ــدة فـ ــم الجديـ ــم ألدوارهـ ــات إدراكهـ ــع درجـ تواضـ
العصــرية الحــادة التــي فرضــت نفســها علــى المؤسســات اإلنســانية فــي   

  .رجاء المعمورةكافة أ
  : ن الوصول إلى االستنتاجات اآلتيةوبصورة موجزة يمك 

ــث  .4 ــات الـــ ــة إدراك الفئـــ ــد إّن درجـــ الث قـــ
جــاءت متوســطة، وقــد وافقــت النتــائج     
ــا    ــا ارتباطــ ــث ترتيبهــ ــن حيــ ــق مــ  المنطــ

 .بطبيعة المهمة األدائية لكل فئة

وجـــود توافـــق بـــين الفئـــات الـــثالث فـــي  .5
درجـــــــات إدراك الفقـــــــرات ذات البعـــــــد 

؛ إذ جــاءت لــديهم جميعــا فـــي    النظــري 
المراتـــب األولــــى، وفـــي درجــــات إدراك   

لــت  اإلجرائــي إذ حالفقــرات ذات البعــد  
 .في مراتب متوسطة

ــي       .6 ــثالث ف ــات ال ــين الفئ وجــود اتســاق ب
ــة     ــات العالمي ــاح علــى الثقاف درجــة االنفت
واإلفــادة منهــا ببنــاء البــرامج التدريبيــة،  
والخطـــط التطويريـــة، وأنظمـــة التقـــويم  

  .وغير ذلك؛ إذ حلت في منازل متأخرة

ويالحـــظ أن هـــذه النتـــائج تتفـــق مـــع نتـــائج دراســـات كـــل مـــن     
 Scott،وChee etal (2003)، و)2005(، والعتيبي )2000(المفتي 

فـــــــي أن األدوار الجديـــــــدة ) 2010(والقـــــــداح خرابشـــــــة ، (2005)
للقـــائمين علـــى عمليـــات الـــتعلم لـــم تتبلـــور فـــي أذهـــانهم بالصـــورة         
المفترضــــة، كمــــا أن هنــــاك تباينــــا فــــي مســــتوى إدراكهــــم ألدوارهــــم  

يبهم علــى العصـرية ممـا يسـتدعي ضـرورة تحديـد تلـك األدوار، وتـدر       
  . ممارستها

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين       :الســؤال الثــاني 
درجــة إدراك القــائمين علــى عمليــات الــتعلم ألدوارهــم الجديــدة تعــزى  

  إلى المؤهل العلمي والخبرة؟ 

ــادي     ــاين األحـ ــل التبـ ــتخدام تحليـ ــم اسـ ــي     تـ ــين فـ ــو مبـ ــا هـ كمـ
ــائج الجــدول   )5،7(الجــدوليين  ــى وجــو ) 5(؛ إذ تشــير نت ــروق إل د ف

بـين متوسـط درجـات إدراك كـل     ) 0.05(دالة إحصـائيا عنـد مسـتوى    
مــن المعلمــين ومــديري المــدارس تعــزى إلــى مــؤهالتهم العلميــة، ممــا  
ــم         ــم ألدوارهـ ــة إدراكهـ ــى درجـ ــل علـ ــر المؤهـ ــر لمتغيـ ــود أثـ ــي وجـ يعنـ
الجديــدة، فــي حــين لــم تظهــر النتــائج وجــود فــروق لــدى المشــرفين      

د أثـر للمؤهـل علـى درجـة إدراك هـذه      التربويين، مما يعني عدم وجـو 
ويعزو الباحث هـذا التبـاين إلـى أن فئـة المشـرفين      . الفئة لتلك األدوار

ــا       ــي تطرحهـ ــة التـ ــرؤى التطويريـ ــار والـ ــا لألفكـ ــر تعرضـ ــويين أكثـ التربـ
المؤسســـة التربويـــة بحكـــم طبيعـــة مهمـــاتهم، وتماســـهم المباشـــر مـــع   

ــز الـــو    ــابع الفنـــي فـــي مركـ ــة ذات الطـ التـــدريب، (زارة المـــديريات العامـ
كمـا يســتدل مـن هــذه    .)المتحانـات، تكنولوجيــا المعلومـات  المنـاهج، ا 

النتــائج علــى وجــود قصــور فــي أدائهــم مــن حيــث نقــل تلــك األفكــار،        
 . وبلورتها في الميدان التطبيقي لعمليات التعلم

  
 دوارهم الجديدة حسب المؤهلنتائج تحليل التباين األحادي لدرجات إدراك القائمين على عمليات التعلم أل)5(جدول 

  مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  الفئة
  بين المجموعات  المعلمون

داخل المجموعات
  المجموع

5.518  
20.726  
26.244  

2 
379  
381  

2.759  
156.  

17.703000*  

  بين المجموعات  المشرفون
  داخل المجموعات

  المجموع

935.  
9.016  
9.952  

2 
348  
350  

463.  
188.  

2.489 094.  

  بين المجموعات  مديرو المدارس
  داخل المجموعات

  المجموع

3.548 
7.290  
9.387  

2 
264  
266  

124.      

            ) α ≥ 05 .0(دالة إحصائيا عند مستوى *          

وللكشــــف عــــن داللــــة الفــــروق بــــين درجــــات إدراك المعلمــــين  
دوارهـــــم الجديـــــدة تـــــم اســـــتخدام اختبـــــار     ومـــــديري المـــــدارس أل 

(Scheffe) ؛ إذ تشير النتـائج الـواردة فـي الجـدول     للمقارنات البعدية
إلـــى فـــروق دالـــة إحصـــائيا لصـــالح كـــل مـــن المعلمـــين ومـــديري  ) 6(

المدارس من حملة درجة الماجستير مقارنة بحملة الدبلوم المتوسـط  
ن حملـة درجـة   والبكالوريوس، ولصالح المعلمين ومديري المدارس م

أن هـذه النتـائج    ويبـدو . البكالوريوس مقارنة بحملة الدبلوم المتوسط
؛ إذ مـــن الطبيعـــي أن تتعـــرض هـــذه الفئـــات ذات     ال تجانـــب المنطـــق 

التأهيــل األعلــى إلــى أفكــار وطروحــات جديــدة نتيجــة لمــا يطــرح فــي     
ين فـي مسـتوياتها الكميـة    المساقات الجامعية مـن مـواد وفعاليـات تتبـا    

  .ةوالنوعي
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ــدول   ــيفيه    )6(جـ ــار شـ ــائج اختبـ ــين إدراك   (Scheffe)نتـ ــروق بـ للفـ
 المعلمين ومديري المدارس ألدوارهم حسب متغير المؤهل

  ماجستير  بكالوريوس  دبلوم  المؤهل  الفئة
  دبلوم  معلمون

  بكالوريوس
  ماجستير

-  
-  
-  

1.9780-  
-  
-  

57557.-*
37777.-*

-  
  دبلوم مديرو مدارس

  بكالوريوس
  ماجستير

-  
-  
-  

07438.  
-  
-  

57371.-*
4993.-*  

-  
  ) α ≥ 05 .0(دالة إحصائيا عند مستوى * 

فلـم يتضـح وجـود فـروق دالـة      ) 7(أما بالنسبة لنتائج الجدول  
ــائيا لـــدى كـــل مـــن المعلمـــين والمشـــرفين التربـــويي   ومـــديري  نإحصـ

؛ فقــد جــاء مســتوى الداللــة اإلحصــائية للفئــات الــثالث علــى  المــدارس
ممـا يعنـي عـدم وجـود أثـر لمتغيـر       ) ،.968، .290، .237(التـوالي  

  . الخبرة في درجة إدراك هذه الفئات ألدوارهم الجديدة

ويمكــن تفســير ذلــك بــأن مالمــح هــذه األدوار قــد انبثقــت عــن      
ــادي      ــرن الحـ ــة القـ ــكلت هويـ ــي شـ ــتجدة التـ ــرية المسـ ــرات العصـ المتغيـ

يكـون  ولذا فـإن عامـل الخبـرة المكتسـبة لـن      ، والعشرين منذ بواكيره 
  . له أثر بين في درجة إدراكهم لهذه األدوار

  
  نتائج تحليل التباين األحادي لدرجة إدراك القائمين على عمليات التعلم ألدوارهم حسب الخبرة: )7(جدول رقم  

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات  مصدر التباين  الفئة
  تبين المجموعا  المعلمون

  داخل المجموعات
  المجموع

5.16 
25.683  
26.244  

2 
379  
381  

2.81  
193.  

1.453 237.  

  بين المجموعات  المشرفون
  داخل المجموعات

  المجموع

500.  
9.452  
9.952  

2 
348  
350  

250.  
197.  

1.269 290.  

  بين المجموعات  مديرو المدارس
  داخل المجموعات

  المجموع

012.  
10.827  
10.839  

2 
264  
266  

006.  
184.  

033.  968.  

              

 
ــث  ــتعلم      : الســؤال الثال ــات ال ــى عملي ــائمين عل ــا درجــة ممارســة الق م

  ألدوارهم الجديدة في القرن الواحد والعشرين؟ 

ــطات       ــاب المتوســ ــم حســ ــد تــ ــؤال فقــ ــذا الســ ــن هــ ــة عــ لإلجابــ
واالنحرافـــــات المعياريـــــة لـــــدرجات اســـــتجابات عينـــــة الدراســـــة مـــــن  

ديري المدارس كمـا هـو مبـين فـي     المعلمين والمشرفين التربويين وم
  :ييب تلك النتائج على النحو اآلتيويمكن تبو). 10.9.8(الجداول 

ــون ــدول    :المعلمـ ــن الجـ ــين مـ ــدرجات   ) 8(يتبـ ــي لـ ــط الكلـ أن المتوسـ
يتجاوز متوسـط المقيـاس إال    ممارسة المعلمين ألدوارهم الجديدة لم

لــت فــي  ، ويالحــظ أن الفقــرات األربــع التــي ح   )2.26(؛ إذ بلــغ قلــيال
: فـي مسـتوى متوسـط مـن الممارسـة، وهـي      مراتب متقدمة قد جـاءت  

توجيــه الــدور فــي ضــوء التغذيــة الراجعــة والتقــويم المرحلــي، وتقيــيم  
المخرجـــــات فـــــي ضـــــوء معـــــايير عالميـــــة، والتفاعـــــل اإليجـــــابي مـــــع  
المتغيــرات، والمواءمــة بــين الثنائيــات ؛ فقــد كــان المتوســط الحســابي  

؛ بينمــــا لــــم )2.65,2.63,2.54,2.51(ى التــــوالي لكــــل منهــــا علــــ
تطــوير اســتراتيجيات  : تحقــق خمــس فقــرات متوســط المقيــاس وهــي    

للكشــــف عــــن مــــواطن التميــــز لــــدى المتعلمــــين، والتقــــويم الشــــامل  
لشخصياتهم، وتنميـة قـدراتهم فـي االستقصـاء واالسـتدالل المنطقـي،       
ــواد     ــوير مـــــــــ ــي تطـــــــــ ــات فـــــــــ ــا المعلومـــــــــ وتوظيـــــــــــف تكنولوجيـــــــــ

ديـدة للـتعلم ؛ فقـد جـاءت متوسـطاتها علـى       تعليمية،وتطويرنماذج ج

، في حين جـاءت الفقـرات   )1.88,1.68، 1.94,193,1.92(التوالي 
  . المتبقية في مستويات متوسطة

ــام بممارســات نوعيــة        ــي أن المعلمــين يحــاولون القي وهــذا يعن
لكنهـا ال ترقـى إلـى    ، إدراكهم المتواضعة لتلك األدوار ارتباطا بدرجات

. شــــمولي لعمليــــات الــــتعلم وتطبيقاتــــه الالزمــــةمســــتوى التخطــــيط ال
ويمكــن أن يعــزى ذلــك إلــى أن ممارســات المعلمــين ألدوارهــم األدائيــة  

ــرا  -تتوقــف  ــرامج       -كثي علــى مــا يقدمــه المشــرفون التربويــون مــن ب
ــى      ــافة إلـ ــين إضـ ــة للمعلمـ ــة المهنيـ ــي التنميـ ــهم فـ ــات تسـ ــنهج وفعاليـ الـ

ــي المدرســة   ــى تشــك  ، اإلداري الســائد ف ــاخ تنظيمــي  وقدرتــه عل يل من
ــا . يتلقــــى فيــــه المعلمــــون الــــدعم الــــالزم لتقــــديم أداء رفيــــع   وإذا مــ

ــدارس       ــديري المـ ــرفين ومـ ــن المشـ ــل مـ ــة إدراك كـ ــتذكرنا أن درجـ اسـ
ألدوارهــم الجديــدة لــم تكــن عنــد مســتوى الطمــوح فمــن الطبيعــي أن   

  .رسات المعلمين المفترضة ألدوارهمينعكس ذلك على مما
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الممارســــــــــــــة (جــــــــــــــة اســــــــــــــتجابات المعلمــــــــــــــين ات الحســــــــــــــابية واالنحرافــــــــــــــات المعياريــــــــــــــة لدرالمتوســــــــــــــط)8(جــــــــــــــدول 
الترتيب األهمية النسبية االنحراف المعياري  الرقم الفقرة المتوسط الحسابي

 1 التفاعل االيجابي مع الظواهر والمتغيرات المستجدة 2,54 988, %61 3

 2 غيرات المستجدةتكييف متطلبات الدور في ضوء المت 2,32 902, %58 13

 3 توجية الدور في ضوء التغذية الراجعة والتقويم المرحلي لالداء واالنتاجية 2,65 984, %66 1

 4 تعديل متطلبات الدور في ضوء التغذية الراجعة والتقويم المرحلي لألداء واإلنتاجية 2,14 936, %53 16

 5 .....)المادي والروحي، العالمي والمحلي، (المواءمة بين الثنائيات والتناقضات  2,51 989, %62 4

 6 توظيف البحوث اإلجرائية في معالجة المشكالت وتطوير األداء 2,05 880, %51 19

 7 تقييم المخرجات التعليمية في ضوء معايير تنافسية عالمية 2,63 972, %65 2

 8 اكتساب مهارات تقنية متجددة لتوظيفها في األداء 2,12 895, %53 17

 9 ترميز البيانات وتصنيفها في أطر دالة وفق مرجعية معرفية 2,49 981, %62 5

 10 االنفتاح على الثقافات العالمية، وتبادل المعرفة والخبرة المتخصصة 2,04 885, %51 20

 11 يةتخطيط عمليات التعلم استنادا إلى الحاجات التعلمية للمتعلمين واستعداداتهم المفاهيم 2,47 966, %61 7

 12 تخطيط عمليات التعلم في ضوء قدرات المتعلمين وأنماطهم التفكيرية 2,08 780, %52 18

 13 تخطيط البيئة التعلمية بشقيها الفيزيقي والسيكولوجي 2,43 1,001 %60 9

 14 تشكيل مناخ تعلمي يتسم باألريحية واالنطالق في طرح األفكار واآلراء 2,01 843, %50 21

14 
%56 

1,033 2.26 

فـــي تخطـــيط النشــــاطات..)االســــتعدادات،القدرات،الميول، (توظيـــف االختبـــارات المتنوعـــة    
 15 التعلمية

 16 ....)تعلم إلكتروني، تعلم عن بعد، تعلم ذاتي، (تطوير نماذج جديدة للتعلم  1,68 821, %42 26

 17 علمينتوظيف المعرفة وتحليلها وإعادة بنائها بمشاركة المت 2,40 787, %60 10

 18 تطوير استراتيجيات تعلمية للكشف عن مواطن التميز واإلبداع لدى المتعلمين 1,94 927, %48 22

 19 توظيف استراتيجيات التفكير والتفكير اإلبداعي في األداء 2,38 820, %59 11

 20 توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تطوير مواد تعلمية جديدة 1,88 916, %47 25

 21 تدريب المتعلمين على تنظيم المعلومات في أشكال رسوم ذات عالقات ارتباطية 2,36 870, %59 12

 22 تنمية قدرات المتعلمين في االستقصاء واالستدالل المنطقي والمحاكاة العقلية 1,92 1,004 %48 24

 23 ار جديدة، وحلول غير نمطيةتنمية روح المبادأة والتخيل الـتأملي للوصول إلى أفك 2.49 929, %62 5

 24 تشجيع المتعلمين على التجريب واالكتشاف، وتطوير البدائل واالحتماالت 2,18 860, %54 15

 25 تدريب المتعلمين على مواجهة مواقف جديدة تعزيزا لالستقاللية واالعتماد على الذات 2,46 1,93 %61 8

 26 )األخالقي،االجتماعي،المعرفي (خصيات المتعلمين التقويم الشامل لجوانب ش 1,93 2,258 %48 23

   لفقراتل الكلي متوسطال 2,26 512,  
       

إلــى أن المتوســط الكلــي ) 9(يشــير الجــدول  :المشــرفون التربويــون
ــة     ــدرجات ممارســة هــذه الفئ ــي مســتوى    ، ) 2.58(ل ــه جــاء ف  ومــع أن

ــة       ــدرجات ممارســ ــي لــ ــط الكلــ ــى المتوســ ــوق علــ ــه تفــ ــط إال أنــ متوســ
وتتعلق بتكييـف  ، وقد حلت ثالث فقرات في مراتب متقدمة، لمعلمينا

لتغذيـــة وتعديلـــه فـــي ضـــوء ا، متطلبـــات الـــدور فـــي ضـــوء المتغيـــرات
لقيـــاس مـــدى  وتطـــوير أدوات تقويميـــة، الراجعـــة والتقـــويم المرحلـــي

ــة أداء المعلمــين  ــوالي   ؛ إذ جــاءت متوســطاتها فاعلي ــى الت ، 3.08(عل
تطـوير  : ان فـي مرتبـة متدنيـة وهمـا    اءت فقرتـ كما جـ  ،)3.04، 3.04

، نمــــاذج لتجريــــب اســــتراتيجيات تعلميــــة قائمــــة علــــى إعمــــال الفكــــر 
وسـطاتها  ؛ إذ كانـت مت لمستمرة لنتائج البحوث والدراسـات والمتابعة ا

لـــت بقيـــة الفقـــرات فـــي منـــازل  فيمـــا ح، )1.90,1.71(علـــى التـــوالي 
  .متوسطة
رسـات هـذه   ويستدل من ذلك أن التغيرات التي تحققت في مما 

وهـو المجـال التقليـدي الـذي     ، ئة قد ظلت رهينة للمجال التقويميالف
يجد فيـه المشـرفون ذواتهـم المهنيـة دون أن يكـون هنـاك توجـه نحـو         

 وتطــوير نمــاذج ونشــاطات ، ط فــي تخطــيط عمليــات الــتعلم  االنخــرا
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ويمكـــن أن يعـــود ذلـــك إلـــى . تعلميـــة تتناســـب مـــع أدوارهـــم الجديـــدة
ومـــا يتصـــل بهـــا مـــن ، لعامـــة للسياســـة التربويـــةالرؤيـــة ا ضـــبابية فـــي

ــل دور الم   ــريعية لتفعيــ ــة وتشــ ــراءات تنظيميــ ــاز  إجــ ــي إنجــ ــرفين فــ شــ

والمســاهمة فــي الوصــول إلــى النتاجــات التعلميــة  ، مهمــاتهم المفترضــة
  . المأمولة

ــدول  ــرفين التربــــــــويين        )9(جــــــ ــدرجات اســــــــتجابات المشــــــ ــابية واالنحرافــــــــات المعياريــــــــة لــــــ )رســــــــةالمما(المتوســــــــطات الحســــــ

توســـط الكلـــي أن الم) 10(يتبـــين مـــن الجـــدول  : مـــديرو المـــدارس
ومع أنه قـد جـاء فـي    ) 2.68(لدرجات ممارسة فئة المديرين قد بلغ 

مرتبة متوسطة إّال أنه تفوق على متوسط ممارسات كل من المعلمـين  

والمشــرفين التربــويين، وقــد يعــزى ذلــك إلــى الســلطات اإلداريــة التــي  
يتمتع بهـا المـدير فـي مدرسـته حيـث يمكـن لـه ممارسـة دوره بصـورة          

ــن ا  ــل مــ ــرافية     أفضــ ــات اإلشــ ــيما أن الفعاليــ ــريين، والســ ــين األخــ لفئتــ

  الترتيب
األهميــــــــــــــــــــــــة

  الرقم الفقرة الحسابي المتوسط لمعياريا االنحراف  النسبية 

 1  التفاعل االيجابي مع الظواهر والمتغيرات المستجدة 2,67 931, %66 10

 2 تكييف متطلبات الدور في ضوء المتغيرات المستجدة 3,08 744, %77 1

10 
%66 

,766 2,67 

الراجعــة والتقــويم المرحلــي لــالداءتوجيــة الــدور فــي ضــوء التغذيــة
 3 واالنتاجية

2 
%76 

,692 3,04 

تعديل متطلبات الدور في ضوء التغذية الراجعـة والتقـويم المرحلـي
 4 لألداء واالنتاجية

10 
%66 

,712 2,67 

ــات والتناقضــات  ــين الثنائي ــالمي(المواءمــة ب المــادي والروحــي، الع
 5 .....) والمحلي، 

 6 توظيف البحوث اإلجرائية في معالجة المشكالت وتطوير األداء  2,88 816, %72 6

 7 تقييم المخرجات التعليمية في ضوء معايير تنافسية عالمية  2,93 723, %73 4

 8 اكتساب مهارات تقنية متجددة لتوظيفها في األداء  2,84 834, %71 7

 9 ق مرجعية معرفية ترميز البيانات وتصنيفها في أطر دالة وف 2,35 796, %58 14

9 
%67 

,879 2,71 

وتبـــــادل المعرفـــــه والخبـــــرة،االنفتـــــاح علـــــى الثقافـــــات العالميـــــة
 10 المتخصصة 

 11 تقيم االحتياجات المهنية للمعلمين في ضوء معايير علية النوعية 2,33 909, %58 15

8 
%69 

,790 2,76 

ن فـي ضـوءتطوير برامج تدريبية لتلبية االحتياجات المهنية للمعلمي
 12 معايير عالمية

17 
%53 

,849 2,14 

الخطـوط الهيكليـة(استثمار المصادر المفتوحة للمحتويات المعرفية
 13 ....) ، البحوث ذات الصلة ، قوائم المراجع ، 

 14 المساهمة في تخطيط بينات تعليمية عامرة بالمثيرات المتنوعة  2,63 799, %65 13

18 
%47 

,700 1,90 

ــة علـــى اعمـــالتطـــوير ن ــتراتيجيات تعليمـــى قائمـ مـــاذج لتجريـــب اسـ
 15 التفكير

5 
%73 

,659 2,92 

انتاج محتويات معرفية يمكن تداولها بمشاركة المعلمين في مواقـف
 16 التعلم 

 17 التواصل مع مراكز البحث والتطوير المحلية والعالمية  2,31 761, %57 16

2 
%76 

0.662 3.04 

لقياس مدى فاعلية اداء المعلمـين ومسـتوىتطوير ادوات تقويمية
 18 المخرجات التعليمية

19 
%42 

,701 1,71 

واسـتثمارها،المتابعة المستمرة لنتائج البحوث والدراسـات التربويـة
 19  في الفعاليات المهنية

   ـــ
   لفقراتل الكلي متوسطال 2,58 438,
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ريـة اليملكــون القــدرة  مـا تصــطدم بمعيقــات إدا  –كثيــرا  –والتعليميـة  
  .على تجاوزها

ــا أن متوســـط        ــان أوالهمـ ــامالن رئيسـ ــير عـ ــذا التفسـ ــزز هـ ويعـ
درجات الممارسة لدى هذه الفئات قد جاء أعلى من متوسط درجـات  

أمــــا متوســــط ) 2.60(ت اإلدراك اإلدراك، فقــــد كــــان متوســــط درجــــا
ممــــا يعنـــى إمكانيــــة قيــــامهم  ) 2.68(درجـــات الممارســــة فقـــد كــــان   

بفعاليات أدائية تطويرية دونما إدراك فعلي ألهميتها على المسـتويات  
أمــا الثـاني فــإن سـبعا مـن الفقــرات المشـتركة بــين     . المحليـة والعالميـة  

ــث      ــن حيـ ــة مـ ــب المتقدمـ ــي المراتـ ــت فـ ــد حّلـ ــثالث قـ ــات الـ ــة  الفئـ درجـ
الممارســة لــدى المــديرين، وهــي التــي تتعلــق بالتفاعــل اإليجــابي مــع      

وتعديل أدوارهم في ضوء الرؤيـة المسـتقبلية   ، المتغيرات المستجدة 
ــألداء     ــي لـ ــويم المرحلـ ــة والتقـ ــة الراجعـ ــرات التغذيـ ــة، ومؤشـ للمؤسسـ

واإلنتاجية، وتوظيف البحوث اإلجرائية، وتقييم المخرجـات فـي ضـوء    
  .واكتساب مهارات تقنية متجددة ميةمعايير عال

أما الفقرة التي حّلت في مرتبة متأخرة لدى كـل مـن المعلمـين     
والمشــرفين التربــويين، وهــي االنفتــاح علــى الثقافــات العالميــة، فقــد        
جاءت في منزلة متقدمة لدى مديري المدارس، مما يشير إلـى تـوافر   

 .تـين األخـريين  إمكانات وتسهيالت تقنية لدى هـذه الفئـة أكثـر مـن الفئ    
ــرة واحــدة فقــط أقــل مــن المتوســط           ــد جــاءت فق ــة أخــرى فق مــن جه
ــة        ــة جاذب ــة تعّلمي الحســابي للمقيــاس وهــي المســاهمة فــي تشــكيل بيئ
للمتعلمين، وقـد يعـود ذلـك إلـى اهتمـام المـديرين بالمهمـات اإلداريـة         
ــا تخـــتص      ــرون أنهـ ــات يـ ــوهر مهمـ ــي جـ ــراط فـ ــة دون االنخـ والتوجيهيـ

  .التربويين والكوادر الفنية المساندة  بالمعلمين والمشرفين

)الممارســــــــة  (المتوســــــــطات الحســــــــابية واالنحرافــــــــات المعياريــــــــة لــــــــدرجات اســــــــتجابات مــــــــديري المــــــــدارس        )10(جــــــــدول 

الترتيب
األهمية النسبية

الحسابي المتوسط المعياري االنحراف  الرقم الفقرة

 1  ات المستجدةالتفاعل االيجابي مع الظواهر والمتغير 3,00 887, %75 7

 2 تكييف متطلبات الدور في ضوء المتغيرات المستجدة 3,40 689, %85 1

 3 توجيه الدور في ضوء الرؤية المستقبلية للمؤسسة التربوية  3,10 936, %77 5

3 
%79 

,729 3,16 

تعــديل متطلبــات الــدور فــي ضــوء التغذيــة الراجعــة والتقــويم المرحلــي لــألداء
 4 واإلنتاجية 

14 
%67 

,971 2,68 

ــي،(المواءمــة بــين الثنائيــات والتناقضــات المــادي والروحــي، العــالمي والمحل
 (..... 5 

 6 توظيف البحوث اإلجرائية في معالجة المشكالت وتطوير األداء  3,35 770, %83 2

 7 تقييم المخرجات التعليمية في ضوء معايير تنافسية عالمية  3,02 914, %75 6

 8 اكتساب مهارات تقنية متجددة لتوظيفها في األداء  3,15 786, %78 4

 9 ترميز البيانات وتصنيفها في أطر دالة وفق مرجعية معرفية  2,71 876, %67 12

 10 االنفتاح على الثقافات العالمية، وتبادل المعرفة والخبرة المتخصصة  3,00 810, %75 7

 11 ة الفريق القائم على عمليات التعلم بناء الخطط التطويرية بمشارك 2,42 897, %60 17

 12 تحديد مؤشرات كمية ونوعية لنجاح الخطة  2,85 721, %71 11

 13 تحديد المهمات وتوزيع األدوار في ضوء األهداف المخطط لها  2,25 789, %56 21

 14 بناء مناخ تنظيمي قائم على التعاون والتواصل واحترام الرأي اآلخر  2,71 776, %67 12

 15 بناء ثقافة منظمية تتمتع فيها المدرسة بهوية متفردة  2,15 786, %53 22

 16 العمل بروح الفريق الواحد في ضوء المهمات المحددة للعاملي  2,39 867, %59 18

25 
%46 

,689 1,87 

المســاهمة فــي تشــكيل بيئــة تعلميــة جاذبــة يشــعر فيهــا المتعلمــون أن الجميــع
 17 يعمل من أجلهم 

 18 توفير مصادر الدعم والتحفيز لتشكيل البيئات التعّلمية  2,52 919, %63 16

24 
%50 

,689 2,00 

تفعيل األدوار المهنيـة للكـوادر الفنيـة المسـاندة فـي دعـم دور كـل مـن المعلـم
 19 والمتعلم في األداء التعليمي 

 20 ية للعامل تنمية الشعور باإلنجاز سعيا لتحقيق الذات المهن 2,68 763, %67 14

 21  تطوير استراتيجيات تقيمية للكشف عن التوجهات المهنية لدى المتعلمين  2,08 753, %52 23

9 
%72 

,694 2,90 

تجذير مفهوم التقويم الـذاتي لـدى العـاملين باعتبـاره ركنـا أساسـيا فـي األداء
 22 الناجح واالنتماء المؤسسي 
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 23 الية في تقويم األداء واإلنجازات اعتماد مؤشرات أداء ع 2,35 770, %58 19

 24 اعتماد نظام معلومات مرجعي متجدد في الفعاليات اإلدارية  2,89 704, %72 10

20 
%57 

,715 2,31 

تطبيــق أنظمــة متطــورة للمتابعــة والتقــويم والمســاءلة فــي إطــار مــن الشــفافية
 25 والموضوعية 

    لفقراتالكلي لمتوسط ال 2,68 392,   ـــ
         

وقـــــد اتفقـــــت هـــــذه النتـــــائج مـــــع نتـــــائج دراســـــات كـــــل مـــــن    
Narango(1993) و)2000(، والبلــوي،Johns (2001) والعتيبــي ،

فــــي أن القــــائمين ) 2008(، والنجــــار )2006(، والشــــناق )2005(
على عمليات التعلم مازالوا يمارسون أدوارا يغلب عليها طابع الرتابـة  

مهمـات التدريسـية لـدى المعلمـين،     والتقليد، وأنها ال تتجاوز كثيرا ال
  . والمهمات اإلدارية والتقويمية لدى المشرفين ومديري المدارس

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين درجــات    :الســؤال الرابــع
ممارسـة القـائمين علــى عمليـات الــتعلم ألدوارهـم الجديــدة تعـزى إلــى      

  المؤهل العلمي والخبرة؟ 

ن األحــادي كمــا هــو مبــين فــي   اســتخدم الباحــث تحليــل التبــاي   
إلى وجود فروق دالـة  ) 11(؛ إذ يشير الجدول )11،13(الجدوليين 

بين متوسط درجات ممارسـة كـل مـن    ) 0.05(إحصائيا عند مستوى 
المعلمين ومـديري المـدارس تعـزى إلـى مـؤهالتهم، ممـا يعنـي وجـود         

أثر للمؤهل علـى درجـة ممارسـاتهم ألدوارهـم الجديـدة، فـي حـين لـم         
النتائج عن وجود فـروق لـدى المشـرفين التربـويين، ممـا يعنـي        تسفر

 .عــدم وجــود أثــر للمؤهــل علــى درجــة ممارســتهم ألدوارهــم الجديــدة 
درجات إدراك وتتســق هــذه النتــائج تمامــا مــع نتــائج تحليــل التبــاين لــ   

ــم  ــات ألدوارهـ ــذه الفئـ ــين     هـ ــن المعلمـ ــل مـ ــدى كـ ــا لـ ــرزت فروقـ ؛ إذ أفـ
. لـدى فئـة المشـرفين التربـويين     ومديري المدارس، ولم تظهـر فروقـا  

 -وتعزز هذه النتيجة تفسير الباحـث فـي أن فئـة المشـرفين التربـويين      
ــة    –علـــى اخـــتالف مـــؤهالتهم   ــة بحكـــم طبيعـ ــار تطويريـ تتعـــرض ألفكـ

مهمـــاتهم، وارتبـــاطهم الفنـــي مـــع المـــديريات الفنيـــة العامـــة فـــي مركـــز  
يـه علـى أنـه    الوزارة، إضـافة إلـى أن المشـرف التربـوي مـا زال ينظـر إل      

زائر خارجي للمدرسة، وليس من الكوادر العاملة فيها، مما يقلـل مـن   
  . إمكانية قيامهم بفعاليات تتصل بأدوارهم في عمليات التعّلم

 نتائج تحليل التباين األحادي لدرجة ممارسة القائمين على عمليات التعلم ألدوارهم حسب المؤهل :)11(جدول 

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية المربعاتمجموع   مصدر التباين  الفئة
  بين المجموعات  المعلمون

  داخل المجموعات
  المجموع

6.758 
28.621 
35.380  

2 
133 
135  

3.379 
.215 
  

15.702 *000  

  بين المجموعات  المشرفون
  داخل المجموعات

  المجموع

.610
8.996 
9.606  

2
48 
50  

.305 

.187  
1.629  .207  

  بين المجموعات  رو المدارسمدي
  داخل المجموعات

  المجموع

2.700
6.686 
9.387  

2
59 
61  

1.350 
.113  

11.915 
  

*000  

              ) α ≥ 05 .0(دالة إحصائيا عند مستوى *          

وللوقــوف علــى داللــة الفــروق بــين درجــات ممارســة المعلمــين     
خدم ومديري المدارس ألدوارهـم الجديـدة حسـب المؤهـل، فقـد اسـت      

) 12(للمقارنات البعدية؛ إذ تشير نتـائج الجـدول    (Scheffe)اختبار 
إلى فروق دالة إحصائيا لصـالح كـل مـن المعلمـين ومـديري المـدارس       
ــط       ــدبلوم المتوســ ــة الــ ــة بحملــ ــتير مقارنــ ــة الماجســ ــة درجــ ــن حملــ مــ
والبكالوريوس، ولصـالح هـاتين الفئتـين مـن حملـة درجـة البكـالوريوس        

وقد يعود ذلك إلى إمكانيـة ممارسـة   . المتوسط مقارنة بحملة الدبلوم
هــاتين الفئتــين لفعاليــات عمليــة تســتند إلــى مــا يطــرح فــي المســاقات     

  . الجامعية ذات التأهيل األعلى
للفـروق بـين ممارسـة     (Scheffe)نتائج اختبـار شـيفيه    )12(جدول  

 المعلمين ومديري المدارس ألدوارهم حسب متغير المؤهل

  

  ماجستير  بكالوريوس  ومدبل  المؤهل  الفئة
  دبلوم  معلمون

  بكالوريوس
  ماجستير

-  
-  
-  

.19741 
- 
-  

*.63087 
*.43347 

-  
  دبلوم مديرو مدارس

  بكالوريوس
  ماجستير

-  
-  
-  

.23633 
- 
-  

*.50033 
*.26400 

-  
ــتوى    * ــد مســــــــــــــــ ــائيا عنــــــــــــــــ ــة إحصــــــــــــــــ )α ≥ 05 .0(دالــــــــــــــــ
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فروقـا  ) 13(أما فيما يتعلق بمتغير الخبرة فلم تظهر نتائج الجدول  
ــر علــى درجــة         ــي عــدم وجــود أثرلهــذا المتغي ــة إحصــائية، ممــا يعن دال

  . ممارسة الفئات الثالث ألدوارها الجديدة
وقد توافقت هذه النتائج مع نتائج السؤال الثالث المتعلق بأثر  

. الخبــرة علــى درجــات إدراك القــائمين علــى عمليــات الــتعلم ألدوارهــم  

إلــــــى حداثــــــة األفكــــــار  –كمــــــا ورد مســــــبقا  –وقــــــد يعــــــود ذلــــــك 
واالستراتيجيات التطويرية المتعلقـة بـاألدوار الجديـدة، والتـي نجمـت      
عـــن متغيـــرات عصـــرية حديثـــة لـــم يـــتم إدراكهـــا بصـــورة جيـــدة حتـــى  

  . تخضع للتطبيق العملي بالصورة المفترضة

 وارهم حسب الخبرةنتائج تحليل التباين األحادي لدرجة ممارسة القائمين على عمليات التعلم ألد :)13(جدول 

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات  مصدر التباين  الفئة
  بين المجموعات  المعلمون

  داخل المجموعات
  المجموع

1.032 
34.348 
35.380  

2 
133 
135  

.516 

.258 
  

1.998  .140  

  بين المجموعات  المشرفون
  داخل المجموعات

  المجموع

.727 
8.880 
9.606  

2 
48 
50  

.363 

.185  
1.964  .151  

  بين المجموعات  مديرو المدارس
  داخل المجموعات

  المجموع

.162 
9.224 
9.387  

2 
59 
61  

.081 

.156  
.519  .598  

              

هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصــائية   :الســؤال الخــامس 
دة بــين درجــات إدراك القــائمين علــى عمليــات الــتعلم ألدوارهــم الجديــ 

  ودرجات ممارساتهم لها؟ 
ولإلجابة عن هذا السؤال فقد استخدم الباحث اختباربيرسـون   

(person)   للوقــــوف علــــى العالقــــة االرتباطيــــة بــــين درجــــات اإلدراك
) 14(؛ إذ يشير الجـدول  الممارسة لدى فئات عينة الدراسة ودرجات

إلى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية لـدى فئـة المعلمـين، فقـد          
وهي قيمة غير دالـة   (158,)وبمستوى داللة  122,)) (ر(انت قيمة ك

ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى عــدم وضــوح فــي رؤيــة المعلمــين   . إحصــائيا
ألدوارهــم الجديــدة، ومــا ينبثــق عنهــا مــن مهمــات وفعاليــات ممــا أدى  

فيما يالحظ وجـود فـروق دالـة    . إلى ممارسات ال تتسق مع إدراكاتهم
ــرفين؛    ــدى المشـ ــائيا لـ ــة  إحصـ ــت قيمـ ــتوى  (791,)) ر(إذ بلغـ وبمسـ

، وهــذا يشــير إلــى عالقــة طرديــة بــين درجــات إدراكهــم    (005,)داللــة 
ويفســر الباحــث ذلــك بــأن هــذه الفئــة  . ودرجــات ممارســاتهم ألدوارهــم

على تماس مباشر مع التوجهات التطويريـة، إضـافة إلـى أنهـم يقومـون      
  . لمينبنقل تلك التوجهات من خالل البرامج التي تعقد للمع

ــايرة       ــائج مغـ ــاءت النتـ ــد جـ ــدارس فقـ ــديري المـ ــبة لمـ ــا بالنسـ أمـ
 (285,-)) ر(؛ إذ بلغـــت قيمـــة  ذلك؛فمع أن العالقـــة دالـــة إحصـــائيا  لـــ

إال أن هــذه العالقــة جــاءت عكســية، حيــث      (025,)وبمســتوى داللــة  
ويمكــن . ارتبطــت درجــات إدراكهــم ألدوارهــم بــدرجات ممارســتهم لهــا 

مـديرو المـدارس مـن صـالحيات إداريـة،       أن يرد ذلك إلى ما يتمتع بـه 
ومــا يتــوافر لــديهم مــن إمكانــات ومــوارد تمكــنهم مــن القيــام بفعاليــات   

بـدالالتها، فـي    أدائية لتطبيق بعض األفكار التطويرية دون إلمـام كـاف  
ــن      ــل مـ ــدى كـ ــات، لـ ــالحيات واإلمكانـ ــك الصـ ــل تلـ ــوافر مثـ ــين ال يتـ  حـ

 .المشرفين التربويين والمعلمين

للمقارنـة   (person)معامل االرتبـاط بيرسـون    )14(جدول رقم 
 بين درجات اإلدراك والممارسة لدى فئات الدراسة

  مستوى الداللة  )ر(قيمة  الفئة
  .158  .122  المعلمون
  .*005  .791  المشرفون

  .*025  -.285  مديرو المدارس
      ) α ≥ 05 .0(دالة إحصائيا عند مستوى * 

لدراسـة؛ فـإن الباحـث    نتـائج ا  بنـاء علـى مـا أسـفرت عنـه      :التوصيات 
  :يوصي ما يلي

ــثالث      .1 ــات الـ ــد للفئـ ــي تعقـ ــة التـ ــرامج التدريبيـ ــيط البـ ــادة تخطـ إعـ
ــمن موضــــوعات        ــث تتضــ ــات الــــتعّلم، بحيــ ــى عمليــ ــة علــ القائمــ
وفعاليات مشـتركة كـي يتحقـق لـدى هـذا الفئـات رؤيـة مسـتنيرة         
ألدوارهم الجديدة، وفهم مشترك يقود إلى أداء فاعل ومتكامل 

قف عند حدود اإللمام النظري بتلـك األدوار؛ بـل ينطلـق    ال يتو
 .تكامل في مواقع التعّلم المتنوعةإلى المجال التطبيقي الم

القيــام بعمليــة تقيــيم للــوائح التشــريعية والتنظيميــة، والتعليمــات  .2
التــي تتعلــق بالمهمــات واألدوار األدائيــة الخاصــة بهــذه الفئــات،    

ون باعتبــارهم الفئــة التــي بحيــث يــتمكن فيهــا المشــرفون التربويــ 
تنقــل األفكــار التطويريــة إلــى الميــدان التطبيقــي لعمليــات الــتعلم 
مــن المســاهمة الفعليــة فــي تخطــيط عمليــات الــتعلم، وتنفيــذها،   

 .التعرض لقيود إدارية أو تنظيمية وتقويمها دون

ــويين     .3 ــرفين التربــ ــن المشــ ــح أدوار كــــل مــ ــد مالمــ ــادة تحديــ إعــ
ــن    ــار مـ ــي إطـ ــدارس فـ ــديري المـ ــاتين    ومـ ــوظيفي لهـ ــف الـ الوصـ

الفئتين، والسيما في مجال تقويم المعلمـين الـذي ينـال القسـط     
األكبر من مهماتهم، والتوجه نحو المساهمة الفاعلة في مواقـف  
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التعلــــيم والــــتعّلم مــــن حيــــث الــــدعم والمشــــاركة فــــي تخطــــيط  
التوجهــات العصــرية، وتنفيــذ االســتراتيجيات التعليميــة، ويمكــن   

ــك تجــذ   ــذاتي فــي المؤسســة     أن يرافــق ذل ــويم ال ــوم التق ير لمفه
فــي تجويــد األداء، وتحقيــق المدرســية باعتبــاره عــامال حاســما  

 .األهداف

القيــام بدراســات حــول أدوار فئــات أخــرى ذات تــأثير مباشــر أو   .4
ــوادر الفنيـــة        ــتعلم، والســـيما الكـ ــى عمليـــات الـ ــر مباشـــر علـ غيـ

ــا   ت المســـاندة كقـــيم المختبـــر وأمـــين المكتبـــة، ومســـؤول التقنيـ
والمرشـــد التربـــوي كـــي يقومـــوا بـــأدوارهم الفنيـــة الالزمـــة فـــي    
تشكيل بيئات تعلمية مريحة آمنـة فـي إطـار مـن العمـل التعـاوني       

  .المتكامل

  :المراجعالمصادر و
: عمـان قضايا عربيـة وتحـديات العولمـة،    ). 1998(أومليل، علـي  

  .مؤسسة عبد الحميد شومان

، بحث ر اإلنترنتدور المعلم في عص). 2000(البلوى، نائلة 
: منشور على الشبكة العنكبوتية في الموقع
http://www.najah.edu.arabic.text/internet.cointennet4.ht

m.p1 
مدرس القرن الحادي والعشرين  ).2000(جابر، عبد الحميد 
 .الفكر العربي ردا: ة، القاهروالتنمية المهنية تالفعال،المهارا

ف التربوي، اتجاهات حديثة، اإلشرا). 2002(السعود، راتب 
 .مركز طارق: ، عمان1ط

دور إدارة التغييــر فــي تطــوير العمــل   ).  2009(ســويلم، محمــد  
التربــوي والتعليمــي فــي المدرســة مــن وجهــة نظــر مــديري    

ــة الريــاض،     ــا فــي مدين ــا ومعلميه رســالة المــدارس ووكالئه
 .منشورة، الجامعة األمريكية، لندندكتوراة غير 

المنــــاهج الدراســــية بــــين النظريــــة    ). 2003(شــــحاتة، حســــن   
 .كاتبة الدار العربية: ، القاهرةوالتطبيق

، بحــث منشــور المربــي وتحــديات الــدور ). 2003(شــرف، ســلوى 
ــع     ــي الموقـ ــة فـ ــبكة العنكبوتيـ ــى الشـ -http//www.fido7./cgi:علـ

fido7/feedback?user=almualem.pp1-9.  
درسـية فـي توظيـف    دور اإلدارة الم). 2008(الشناق، عبدالسـالم  

، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة،     برامج تكنولوجيا المعلومـات 
 . جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان

: ، بيـروت نحو فلسفة تربويـة عربيـة  ). 2000(عبدالدايم، عبدالله 
  . مركز دراسات الوحدة العربية

ــي، يوســـف   ــد المعطـ ــرن   ). 1999(عبـ ــي القـ ــا فـ ــددنا ألبنائنـ ــاذا أعـ مـ

، العــدد )13(، المجلــد المجلــة التربويــة ادي والعشــرين، الحــ

 ).85 – 79(ص  -، الكويت، ص )51(

واقع المهام اإلشرافية للمشـرف التربـوي   ). 2005(العتيبي، سيف 
، رســـالة فـــي دولـــة الكويـــت، أطروحـــات مقترحـــة للتطـــوير  

 . ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، األردن
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 . دار المسيرة: ، عمانالمدخل إلى إدارة المعرفة
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