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الملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن درجة توافر متطلبات تطبيق أبعاد مجتمعات التعلم المهنية
في المدارس الحكومية بسلطنة ُعمان من وجهة نظر المشرفين التربويين ،باإلضافة إلى معرفة
أثر متغيرات المؤهل العلمي والخبرة اإلشرافية.
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثين المنهج الوصفي حيث قاموا الباحثين بإعداد
استبانة مكونة من ( )43عبارة موزعة على ( )5محاور هي :القيم والرؤية المشتركة والقيادة

التشاركية الداعمة وفرق التعلم والتعلم التعاوني والظروف الداعمة و السمات الشخصية والمهنية،
وبعد التأكد من صدق األداة وثباتها تم تطبيقها على عينة الدراسة المكونة من ( )55مشرفاً

ومشرفة من المشرفين التربويين بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة توافر متطلبات تطبيق أبعاد مجتمعات التعلم المهنية في
المدارس الحكومية بسلطنة ُعمان بلغت ( )4،81أي بدرجة متوسطة ،كما أظهرت النتائج عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ),،,5=αبين الذكور واإلناث وبين
مستويات سنوات الخبرة اإلشرافية في جميع المحاور .كما كشفت النتائج عدم وجود فروق ذات

داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ),،,5=αبين مستويات المؤهل العلمي في جميع المحاور،
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ما عدا محور " السمات الشخصية والمهنية " الذي ظهرت به فروق ذات داللة إحصائية لصالح
.)مشرفي الفئة (الدراسات العليا
وقد أوصى الباحثين بضرورة تنفيذ الورش والبرامج التدريبية المناسبة لمشرفين التربويين
 كما قدمت مجموعة من المقترحات للدراسات،تتعلق بآلية تطبيق مجتمعات التعلم المهنية
.المستقبلية
 المدارس، المشرفون التربويون، أبعاد مجتمعات التعلم المهنية:الكلمات المفتاحية
.الحكومية
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Abstract:
This study aimed to reveal the degree of availability of the requirements
of the application of the dimensions of professional learning communities
in public schools in the Sultanate of Oman from the point of view of
educational supervisors, in addition to know the impact of variables of
scientific qualification and supervisory experience, to achieve the
objectives of the study, the researchers used the descriptive methodology.
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Applied to the study sample consisting of (75) supervisors and
supervisors of educational supervisors at the Directorate General of
.Education in South Sharkia Governorate
The results of the study showed that the degree of availability of the
requirements for the application of the dimensions of vocational learning
communities in public schools in the Sultanate of Oman (3,18), ie, a
medium degree, and the results showed no significant differences at the
level of significance (α = 0.05) between males and females and between
Levels of years of supervisory experience in all axes. The results also
revealed that there were no statistically significant differences at the level
of significance (α = 0.05) between the levels of educational qualification
in all axes, except the "personal and professional traits" which showed
statistically significant differences for the supervisors of the category
.)(postgraduate
The researchers recommended the need to implement workshops and
training programs appropriate for educational supervisors related to the
mechanism of application of professional learning communities, and
.made a set of proposals for future studies
Keywords: dimensions of professional learning communities,
educational supervisors, public school
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المقدمة
إن الطفرة العلمية التي يشهدها العالم تتمثل في نقل العملية التعليمية من اطارها التقليدي
المحدود إلى آفاق أوسع تتمثل في ايجاد بيئية حديثة وعصرية ذات عناصر فاعلة و مؤثرة
ينشأ بينها تفاعل تعليمي ايجابي وال يتأتى هذا إال بتحسين النظم التعليمية واعتبار المدرسة هي

المجتمع والوحدة الرئيسة لصناعة التغييرات المرجوة.
لذلك اهتم التربويون بالمدارس من حيث التخطيط والبحث ،ووضع االستراتيجيات التي
تجعلها قادرة على التحسين ومواكبة التغيرات المستمرة .وقد ثبت فشل فكرة النظر إلى المدرسة

كمنظمة المصنع وبدال من ذلك فالمدرسة مجتمع حي ينمو فيه الجميع طالبا و معلمون وفنيون

واداريون ورؤساء ومرؤوسون ومن ثم ظهرت فكرة مجتمعات التعلم المهنية (المهدي والحارثية
والرواحية.)6,82،

ويقصد بمجتمعات التعلم المهنية هي تحويل المدرسة من النمط التقليدي المقتصر على التعليم
فقط إلى منظمة تربوية متعلمة تهيئ بيئة للتعلم يسود فيها ثقافة التعاون والدعم المهني المستند

على الخبرات التربوية  ،وتشجيع المبادرات النوعية بين أفرادها سواء كانوا قيادات أو معلمين او

طالب (محمدين وموسى.)6,85،

وتعتبر مجتمعات التعلم المهنية طريقة منهجية لتحسين وتطوير مستوى التعليم المدرسي ،فقد

أظهرت الدراسات التربوية األخيرة أن بناء مجتمعات تعلم مهنية ستؤدي إلى نتائج ايجابية هي
في األصل أهدافا لمجتمعات التعليم المهني ،مثل ِ
دعم قطاع التعليم بمختلف مستوياته الدراسية

ومساعدةُ المعلمين على ابتكار طرائق تدريس حديثة لعرض األفكار والمعلومات للطالب
ٍ
بسيط ،وسهل ،وفي المقابل مساعدة الطالب على تطبيق فكرة الدراسة الجماعية وزيادة
بأسلوب

صغر ،والذي يجمع الطالب معاً من أجل
الم ّ
التعاون بينهم من خالل تطبيق مفهوم المجتمع ُ
المهنية  ،ومن هنا ستتضح لنا مظاهر المجتمعات المهنية كاتخاذ
تطبيق العديد من المهارات
ّ
المشتركة .وتكفل للطالب
الق اررات وحل المشكالت وغيرها ،كما ستساهم في تعزيز القيم
ّ
التعليمية ُ
ٍ
الحلول االبداعية لها () B.Christopher،2008
مناقشة القضايا الحيوية ووضع
كما تركز مجتمعات التعلم المهنية على االستفادة من الموارد الموجودة في المجتمعات سواء
كانت بشرية أم مادية بحيث تعكس األفكار والقيم والمعتقدات والممارسات التعليمية كركيزة

أساسية يتم تداولها داخل المدرسة بشكل تعاوني وجماعي وهذه بدورها تسهم في رفع المستويات
1

التحصيلية للطلبة ودعم وتحسين نتائج التعلم الذي يعتبر الهدف األساسي للمدرسة (المهدي
وآخرون.)6,82،
وتتصف مجتمعات التعلم المهنية كما ذكر (عطوة  )6,82بأنها مجتمعات تسعى إلى ترسيخ

ثقافة الجودة واالتقان والتحول إلى ثقافة االعتماد المتبادل .وتؤمن بمبداء التعلم المستمر ،وأن

التعلم ليس قاصر على فئة معينة في المدرسة ،وأن التعلم لجميع اعضاء المدرسة والرغبة في

التغيير المستمر والتعلم من التجارب وتجارب االخرين .كما أنها مجتمعات يتم فيها إلغاء

الحواجز بين األقسام األكاديمية ومجاالت التخصص مما ينتج عنه التفاعل بين المعلمين وايجاد
طرق جديدة في التفكير وهي مجتمعات شبكية التنظيم ال هرمية التنظيم ،حيث يعتبر قائدها

متعلم بين المتعلمين باإلضافة إلى دوره في توجيه وصياغة رؤيتها وقيمها وأهدافها .كما أنها

مجتمعات تكنولوجية ،بمعنى أن نظم المعلومات والتكنولوجيا من أهم آلياتها.

ويحتاج العمل كفريق في المدارس التي تحولت إلى مجتمعات تعلم مهنية إلى الدعم والتعزيز
بصورة كلية حيث يظهر فيه االلتزام بالقيادة التشاركية والتعاون ،ويشير مما سبق إلى أهمية تبني

فرق العمل كأحد متطلبات تنظيم العمل ،وانجاز العديد من المهام واألنشطة بصورة جماعية
داخل مجتمعات التعلم المهنية ،حيث يتضح أن فرق العمل الفعالة داخل مجتمعات التعلم المهنية
تتسم بقدر من االستقاللية تمكنها من حل المشكالت واتخاذ لق اررات ،حيث نقصد هنا بالفريق

القيادات التربوية داخل المدرسة كالمعلم واإلدارة المدرسية وخارج المدرسة كالمشرف كالخبراء
التربويين والفنيين وفي مقدمتهم المشرف التربوي (.)Carrol,S.2009

ويعد المشرف التربوي من األفراد المؤثرين والفاعلين في مجتمعات التعلم المهني حيث يبرز دوره

األساسي في تنمية مجتمعات التعلم المهنية و ضمان التطبيق األمثل والمجود لهاة ونشر ثقافتها
ترب ويا ،وتدريب المعلم عليها ،ثم متابعة التطبيق في كل مراحله والمشاركة في البرامج التي يقوم
بها فريق المجتمعات المهنية في المدرسة .واالطالع على النتائج بعد تحليلها ثم اعداد خطة

تحسينية وتطويرية لها .ومن الطرائق التي يستخدمها المشرف التربوي في ايصال المجتمعات

المهنية الى المعلمين هو التدريب المباشر حيث يقدم برامج تدريبية على أسس ومعايير مدروسة
تلبي احتياجات تدريبية فعلية للمعلمين والقيادات المدرسية و أيضا تبادل الخبرات والمهارات بين

أعضاء الفريق (الغامدي.)6,81،
ويتضح لدى الباحثين مما تقدم ومن خالل الخبرة اإلشرافية أن هناك فجوة ما بين الجهود

المبذولة لدمج وتوظيف مجتمعات التعلم المهنية وواقع الممارسة في الحقل التربوي،
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واجراء دراسة علمية للتعرف على متطلبات تطبيق مجتمعات التعلم المهنية في المدارس
الحكومية بسلطنة ُعمان سيقدم مؤشرات تفيد في تدعيم وتعزيز التوجه نحو المزيد من تطبيق
أبعاد مجتمعات التعلم المهنية في العملية التربوية .وبالتالي فإن نجاح المشرف في توظيف أبعاد
مجتمعات التعلم المهنية لتحقيق أهداف العملية التعليمية ،يتوقف على درجة توافر تلك األبعاد

في المدارس التعليمية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
بالرغم من أن تطبيق أبعاد مجتمعات التعلم المهنية يساهم بشكل كبير في تحسين العملية
التعليمية ،وفي زيادة المستوى التحصيلي للطلبة وفي تنمية المهنية للمعلمين إال أنه يتضح
للباحثين من خالل مراجعة األدبيات التربوية أن مبحث متطلبات تطبيق مجتمعات التعلم المهنية

ال يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات؛ ولذلك جاءت هذه الدراسة للكشف عن درجة توافر

متطلبات تطبيق أبعاد مجتمعات التعلم المهنية في المدارس الحكومية بسلطنة ُعمان من وجهة
نظر المشرفين التربويين.

وفي ضوء ما سبق ظهرت الحاجة إلجراء هذه الدراسة التي تتلخص مشكلتها في األسئلة
اآلتية:

 .8ما درجة توافر متطلبات تطبيق أبعاد مجتمعات التعلم المهنية في المدارس الحكومية

بسلطنة ُعمان من وجهة نظر المشرفين التربويين؟
 .6هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات عينة الدراسة يمكن أن تعزى لمتغيرات
المؤهل العلمي وسنوات الخبرة اإلشرافية؟

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى:
 .8تحديد درجة توافر متطلبات تطبيق أبعاد مجتمعات التعلم المهنية في المدارس الحكومية
بسلطنة ُعمان من وجهة نظر المشرفين التربويين.
 .6الكشف عن أثر متغيرات المؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة اإلشرافية ،على درجة توافر

متطلبات تطبيق أبعاد مجتمعات التعلم المهنية في المدارس الحكومية بسلطنة ُعمان من
وجهة نظر المشرفين التربويين.
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أهمية الدراسة

تتلخص أهمية الدراسة الحالية في النقاط اآلتية:
 .8يمكن أن تساعد نتائج هذه الدراسة في تقديم تغذية راجعة للمختصين في البرامج التدريبية
للمشرفين حول االستراتيجيات الحديثة في التنمية المهنية.

 .6يمكن أن تفيد نتائج هذه الدراسة في توضيح آلية تطبيق استراتيجية مجتمعات التعلم
المهنية.

 .4المساعدة في معرفة ما يحتاجه المشرف من تدريب ليتمكن من تطبيق استراتيجية
مجتمعات التعلم المهنية.

 .3إثراء األدب التربوي العماني وفتح المجال أمام دراسات جديدة تهتم باالستراتيجيات
الحديثة في التربية.

مصطلحات الدراسة

متطلبات تطبيق أبعاد مجتمعات التعلم المهنية :يعرف الباحثين متطلبات تطبيق أبعاد مجتمعات

التعلم المهنية إجرائيا بأنها " تشمل خمس مجاالت هي القيم والرؤية المشتركة والقيادة التشاركية

الداعمة وفرق التعلم والتعلم التعاوني والظروف الداعمة والسمات الشخصية والمهنية ،وسيتم
قياس هذه الدرجة من خالل استبانة تشتمل على مقياس ذا تدرج خماسي (كبيرة جداً ،كبيرة،

متوسطة ،صغيرة ،صغيرة جداً).
حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة على عينة من المشرفين التربويين بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة

جنوب الشرقية بسلطنة ُعمان.

 تم تطبيق أداة الدراسة في العام .6,86/6,82 -اقتصرت الدراسة على االستبانة التي تكونت من خمس مجاالت هي القيم والرؤية

المشتركة ،والقيادة التشاركية الداعمة ،وفرق التعلم والتعلم التعاوني ،والظروف الداعمة ،و
السمات الشخصية والمهنية.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة
مفهوم مجتمعات التعلم

وتشير إحدى الدراسات إلى تعريف شامل لمجتمعات التعلم المهني بأنها تلك المجتمعات التي
تتكون من مجموعة من األفراد يشتركون في هدف واحد ،ويتعاونون في تحديد جوانب القوة لدى

كل فرد واستثمارها ،ويحترمون تنوع اآلراء ،ويدعمون فرص التعلم بفاعلية ،األمر الذي يؤدي إلى

توفير بيئة متعاونة نشطة ،وتنمية قدرات عالية لدى جميع األعضاء ،وامكانية إنتاج معارف
جديدة والعمل على تبادلها(Sue,et al,2003).
ويعرفها ملتون كوكس ( )6,,5بأنها “جماعة صغيرة نسبياً يمكن أن تشمل طالباً ومدرسين

واداريين وغيرهم ممن لديهم إحساس واضح بالعضوية ،وأهداف مشتركة ،وفرصة للتفاعل الشامل

وجهاً لوجه”.

بينما يعرفها رون كورمر ) (Ron Cormier, 2009بأنها "مجموعة من األفراد يكونون فريقاً،

ويتعاونون معاً لتحقيق التحسين المستمر ،وذلك لتلبية احتياجات المتعلم من خالل رؤية مشتركة
تركز على المنهج".

األبعاد التي يجب أن تتوافر عند تطبيق مجتمعات التعلم المهنية :

القيادة التشاركية الدعامة:

إن نجاح أي مؤسسة في تحقيق أهدافها يعتمد بالكيفية التي يدير بها القائد ،وباألسلوب

الذي يمارسه ،والصفات القيادية المتمثلة فيه ،وقدرته على بناء عالقات إنسانية إيجابية بين
العاملين ،وتحسين أداء العمل وزيادة االنتاجية (عثمان.)8228،
الرؤية والقيم المشتركة:
ينبغي أن يكون للقائد رؤية مستقبلية واضحة المعالم ،وأن ينقل هذه الرؤية إلى العاملين

بالتزام وحماسة ،وأن يجعلها رؤية مشتركة يتبناها الجميع معه (ديفيد جونسون وروجر جونسون

.)6,85
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التعلم الجماعي:
ويعرف فريق العمل بأنه مجموعة من األفراد يعملون مع بعضهم البعض ألجل تحقيق أهداف
محددة ومشتركة ،وبتالي فهم يتميزون بوجود مهارات متكاملة فيما بينهم ،وتجمعهم أهداف

مشتركة وغرض واحد (ديفيد جونسون وروجر جونسون .)6,,5

ويؤكد ناصف ( )6,86إلى ان التعاون في مجتمعات التعلم ليس مجرد تبادل سطحي للمساعدة

والعون والدعم ،وانما هو اندماج كلي وتعاون جوهري بين األعضاء واحساس عميق لدى كل
عضو أنه مسئول عكا يفعله هو وعما يفعله اآلخرين أيضاً.
الظروف الداعمة:
هو احد عناصر مجتمعات التعلم المهنية حيث يشمل الظروف التنظيمية من الوقت والمكان
وجدول الحصص ،والظروف الثقافية من االحترام والثقة (دوفور وايكر.)6,,1 ،
الممارسات الشخصية المتبادلة:
تركز على تشجيع الزيارات المتبادلة بين المعلمين وتقديم المالحظات المتعلقة بالممارسات

المهنية فيما بينهم ،وتبادل األفكار واالقتراحات لتحسن أداء الطلبة ،وتوفير الفرص المتنوعة

للتدريب لجميع المعلمين بالمدرسة ،واتاحة الفرص لألفراد والجماعات لتطبيق المعرفة ومشاركة
نتائجها مع غيرهم من العاملين بالمدرسة ).(Bonces, 2014
التركيز على النتائج:
هو أحد عناصر مجتمعات التعلّم المهنية ،وهي األدلة على تعلم الطالب وتستخدم هذه

النتائج لتوجيه وتحسين الممارسات المهنية الشخصية ألعضاء مجتمعات التعلم المهنية والستجابة

للطالب الذين يحتاجون إلى تدخل واثراء(دوفور وايكر.)6,,1 ،

مما سبق يمكن القول أن تناول فكرة المدرسة كمجتمع تعلم مهني تقوم بصفة أساسية على بناء
قدرات األفراد العاملين بالمدرسة وتنميتها لممارسة األنشطة واألدوار القيادية المختلفة .وهناك

عدداً من الممارسات تساعد في بناء قدرة المدارس كمجتمعات تعلم مهنية ،وتلعب القيادة دو اًر

محورياً في تلك العملية ،وتتمثل تلك الممارسات فيما يلي( :محروس6,85 ،م).
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ممارسات تأملية:

-

فمن الشائع في تلك المدارس أن يتأمل المعلمون ممارساتهم ويختبروا البدائل التعليمية،

ويتم التعرف على تأمالتهم وجهودهم البحثية من خالل اتجاههم نحو جمع مجموعة كبيرة من

البيانات حول الفصل والمدرسة.
 -الموارد التنظيمية:

يتوافر في تلك المدارس موارد تكنولوجية ومنهجية ومكتبية مناسبة ،وكذلك فرص عديدة

للتنمية المهنية.
-

االستم اررية:

يحرص العاملون في تلك المدارس على اإلطالع المستمر على أحدث البحوث في مجال التعليم

والتعلم
-

فرص التعلم:

تتيح تلك المدارس فرص ًا عديدة للتعلم أمام العاملين والطالب واآلباء ،ويقوم المديرون بتنمية

ثقافة تحث على التعلم

 -التدريس التفاعلي:

يبحث المعلمون في تلك المدارس عن طرق لتحسين عمليتي التعليم والتعلم ،ويتم ذلك بصورة
جماعية.
 مشاركة المتعلم:تتسم تلك المدارس بارتفاع مستوى مشاركة الطالب معرفياً وسلوكياً وانفعالياً.
 -بناء فرق تعلم:

يهتم المديرون في تلك المدارس بتقدير العمل الجماعي وحث اآلخرين على القيام بأدوار

قيادية.

ويتضح أن تحويل المدارس إلى مجتمعات تعلم مهنية يعتمد إلى حد كبير على بناء قدرات

القادة واألفراد العاملين بتلك المدارس وتنمية معارفهم ومهاراتهم ،ومن أبرز الممارسات التي تسهم

في ذلك مشاركة جميع أفراد المجتمع المدرسي في العمل القيادي وصنع الق اررات المدرسية،
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باإلضافة إلى مشاركة الطالب والمتعلمين أنفسهم ،والتركيز على التعلم الفردي والتنظيمي ،والقيام
باألنشطة المختلفة من خالل العمل الجماعي وبناء فرق العمل (حشمت ،وبكري 6,85م.

تحديات مجتمعات التنمية المهنية:

تواجه مجتمعات التعلم المهنية الكثير من التحديات والصعاب والتي يجب التعامل معها

وتفاديها ،حيث تحتاج القدرة على استدامتها جهد ووقت كبير ،وكذلك تتبخر هذه المجتمعات

المهنية مع تغير المدير .وعدم وجود قاعدة أساسية وأهداف واضحة محددة تسير عليها الفرق
المدرسية .وانعدام الثقة بين أعضاء المجتمع المدرسي مما يؤدي إلى قلة ثقة كل عضو في
االخر ،وغياب التواصل بين أعضاء الفرق المدرسية مع بعضهم البعض (.)Weber,2011

ووجود أعضاء يقاومون أي تغيير مستهدف ،وعدم بذل أي جهد الستيعاب إيجابيات أي نظام

جديد يتم تدشينه وتبنيه في المدرسة ،كما أن عدم وجود صف ثأن من القيادة يعتبر من التحديات
لنجاح أي مشروع ،حيث يرتكز نجاح أي مشروع على دور المدير ( .)Bennett,2010أما

بريتش ( )Bertsch,2011فقد أدرج تحديات تمثلت في في وقت وحجم وموقع المدرسة وقدرة

المديرعلى مواجهة التحديات.

الدراسات السابقة والتعقيب عليها

ونظ ار ألهمية مجتمعات التعلم المهنية في العملية التعليمية ،أجريت بعض الدراسات التي

تناولت هذا المبحث ،فركز بعضها على دور مجتمعات التعلم المهنية في رفع المستوى

التحصيلي للطلبة ،كدراسة ربيكا واخرون ( )6,85التي هدفت إلى تقييم وصف معلمي المرحلة

االبتدائية لمجتمعات التعلم المهنية وقدرته على تأثير ممارسة المبادئ العامة على مستوى
الطالب األكاديمي .وطبقت الدراسة البحوث الكمية الستكشاف مدى الترابط بين تدريب المعلمين
في مبادئ مجتمعات التعلم المهنية والتطبيق الواقعي لهذه المبادئ والمستوى التحصيلي للطالب.

وأشارت النتائج إلى االرتباطات االيجابية بين مستوى المعلم الثقافي ومراقبة األقران وبين مستوى

التعليم والتغذية الراجعة على الممارسات التعليمية.

أما دراسة الصالحية ،وبنت هاشم ( )6,81فهدفت إلى الكشف عن إمكانية تطبيق مجتمعات

التعلم المهنية ودورها في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطالب،
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والتوصل إلى مقترحات لتفعيل الممارسات المهنية لدى المعلمين لتطبيق مجتمعات التعلم
المهنية .ولتحقيق هذه االهداف تم تحليل االدب النظري المتعلق بموضوع البحث ،وبناء استبانة

مكونة من ( )35فقرة موزعة على ( )4محاور ،تم توزيعها على عينة من معلمي الحلقتين الثانية
والثالثة .وتوصلت الدراسة إلى وجود قناعة تامة بان التعاون في العمل يعمل على زيادة الكفاءة

لدى المعلمين وتطوير ادائهم ،وأن العمل من خالل تبادل االفكار والخبرات لها دور في تحسين

الممارسات وتطويرها.

وفي د ارسة (الزايد 6,81م) بعنوان " تأثير الممارسات التأملية في مجتمعات التعلم المهنية في
تعلم معلمات المرحلة الثانوية" وهدفت الدراسة الى البحث عن تاثير الممارسات التأملية في

مجتمعات التعلم المهنية في تعلم المعلمات والكيفية التي تم بها هذا التاثير ،كذلك صمم برنامج
مقترح لتسيير الممارسة التاملية في مجتمعات التعلم المهنية .وتم اتباع منهجية دراسة الحالة
بأساليب مختلطة ،واستخدمت أربع أدوات :إستبانة الممارسات التاملية ،نصوص المحادثات،

مقابالت مجموعة التركيز ،المقابالت الفردية .واسفرت النتائج عن وجود تاثير ايجابي للممارسات

التاملية في مجتمعات التعلم المهنية في تعلم المعلمات بابعاده الثالثة :الوعي المعرفي،

الممارسات الصفية ،المعتقدات التربوية

في حين ركز بعضها على المشكالت التي تواجه مجتمعات التعلم المهنية كدراسة ابراهيم

والمرزوقي( )6,81والتي هدفت الى التعرف على المشكالت التي تواجه مجتمعات التعلم المهنية
في المدارس بسلطنة عمان .واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،كما استخدمت تحليل الوثائق
في جمع البيانات والمعلومات .وكشفت النتائج عن وجود مجموعة من المشكالت التي تواجه

مجتمعات التعلم المهنية خاصة بمديري المدارس والمعلمين وبرامج التنمية المهنية والجوانب
المادية المدرسية.
قام (اإلخناوي 6,82م) بدراسة حملت عنوان " متطلبات تجويد االداء المدرسي بالتعليم الثانوي
الصناعي في مصر في ضوء مدخل مجتمعات التعلم المهنية " وهدفت هذه الدراسة إلى وضع
تصور مقترح لتجويد االداء المدرسي بالتعليم الثانوي الصناعي بجمهورية مصر العربية باستخدام

مدخل مجتمعات التعلم المهنية.

واستخدم الباحث المنهج الوصفي ،وتصميم استبانة موجهة الى عينة من المعلمين والمديريين

بالمدارس الثانوية الصناعية.
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وتوصلت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج من اهمها غياب رؤية ورسالة مشتركة يعمل بها
جميع المعلمين بالمدرسة ،وكذلك وجود مقاومة للتغيير بين اعضاء المدرسة لكل ما هو جديد،
وكثرة االعباء الوظيفية على المعلمين وضيق الوقت للتعلم.

أما فيما يختص بمتطلبات تطبيق مجتمعات التعلم المهنية ،نالحظ قلة الدراسات المرتبطة بهذا

المجال ،ومنها دراسة المهدي وآخرون ( )6,82التي هدفت الى التعرف على واقع أبعاد
مجتمعات التعلم المهنية والممارسات القيادية الداعمة لها في المدارس الحكومية .تم تطبيق

مقياس أوليفر وآخرون للتعرف على درجة تقدير المعلمين لواقع توافر أبعاد مجتمعات التعلم

المهنية بمدارسهم ،ودرجة توافر الممارسات القيادية الداعمة لها طبقاً لمعايير القيادة المدرسية في
ضوء تصنيف بول.

وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج منها أن أبعاد مجتمعات التعلم المهنية والممارسات القيادية

الداعمة لها تتوافر بدرجة مرتفعة طبقاً لتقدير عينة الدراسة ،وأن هناك تأثير الختالف الجنسية
في توافر درجة األبعاد والممارسات القيادية الداعمة لها لصالح العينة العمانية ،كما أن هناك
تأثير الختالف النوع لصالح االناث.
في حين اجرى محمدين وموسى ( )6,85دراسة هدفت الى التعرف على متطلبات تطبيق
مجتمعات التعلم المهنية بالمعاهد االزهرية من وجهة نظر المعلمين .استخدمت الدراسة المنهج
الوصفي ،وطبقت استبانة عل عينة من معلمي المرحلة االبتدائية االزهرية .وتوصلت الدراسة إلى
أن متطلبات تطبيق مجتمعات التعلم المهنية تندرج تحت محاور ستة ،تمثلت في صياغة الرؤية،
ووجود قيادة داعمة ،التعلم الجماعي المقصود ،الظروف الداعمة ،الممارسات الشخصية
المتبادلة ،التركيز على التعلم.
كما أجريت دراسة (لويس وأخرون ،)6,,5 ،بعنوان " مجتمعات التعلم المهني نظرة
تاريخية" التي هدفت ‘لى الكشف عن قدرة المعلمين الفردية والجماعية وارتباطها مع قدرة
المدرسة على تعزيز تعلم الطالب .وتوصلت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من العوامل

يجب أن تتوافر من أجل إستدامة التعلم ومن بينها :ضرورة بناء القدرات من أجل تحسين

مستدام والحرص على التحفيز وتنمية المهارات والتعلم االيجابي.
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التعقيب على الدراسات السابقة.

اوال :نستخلص من الدراسات السابقة اآلتي:

 أثبتت الدراسات السابقة أهمية مجتمعات التعلم المهنية ودورها في التطوير والتحديثورفع مستوى االداء.
 أكدت على دور مدير المدرسة في بناء ودعم مجتمعات التعلم المهنية. وجود قناعة تامة بأن التعاون في العمل يؤدي إلى زيادة كفاءة المعلمين وتطوير ادائهم،وأن العمل من خالل تبادل األفكار لها دور كبير في تحسين الممارسات وتطويرها.
 وجود مقاومة للتغيير ،وغياب الرؤية والرسالة المشتركة. -وجود تأثير ايجابي للممارسات التأملية في مجتمعات التعلم المهنية.

ثانيا :اإلستفادة من الدراسة السابقة في موضوع الدراسة الحالية بما يلي:

 التعرف على المنهجية البحثية المتبعة واالستفادة منها بما يتناسب مع الدراسة الحالية. -تحليل الدراسات السابقة والتعرف على ما توصلت إليه من نتائج.

 التعرف على أداة الدراسة المستخدمة في كل دراسة من الدراسات السابقة حيث أن ذلك ساعدكثي ار في بناء أداة الدراسة الحالية.

 -دراسة األساليب اإلحصائية المتبعة من أجل أختيار ما يتناسب مع الدراسة الحالية.

 -المقارنة بين نتائج الدراسة الحالية ونتائج الدراسات السابقة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة

لما كانت هذه الدراسة تهدف إلى الكشف عن درجة توافر متطلبات تطبيق أبعاد مجتمعات التعلم

المهنية في المدارس الحكومية بسلطنة ُعمان من وجهة نظر المشرفين التربويين ،باإلضافة إلى
معرفة أثر متغيرات المؤهل العلمي والخبرة اإلششرافية ،كان المنهج المستخدم هو المنهج
الوصفي المسحي ،ويعد هذا المنهج من أكثر المناهج مناسبة لهذا النوع من الدراسات من وجهة

نظر كثير من الباحثين.
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مجتمع الدراسة وعينتها

تألف مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين بالمديرية العامة للتربية والتعليم

بمحافظة جنوب الشرقية بسلطنة ُعمان للعام الدراسي (6,6,/6,82م) ،والبالغ عددهم
حسب إحصائيات و ازرة التربية والتعليم للعام الدراسي (6,6,/6,82م) ( )83,مشرفاً

ومشرفة .أما عينة الد ارسة فتكونت من ( )1,مشرفاً ومشرفة .وقد تم تصنيف عينة الدراسة

وفقا لمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس /دراسات عليا) ،ومتغير الخبرة التدريسية (8,-8

سنوات 8, /فأكثر) ،ويوضح الجدول ( )8توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات

الدراسة.

جدول 1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة .

متغيرات الدراسة
المؤهل العلمي

الخبرة التدريسية

العدد

النسبة المئوية

بكالوريوس

33

54،2

دراسات عليا

41

32،4

المجموع

16

%8,,

 8,-8سنوات

32

52،8

أكثر من8,سنوات

42

34،2

المجموع

16

%8,,

أداة الدراسة

بعد اإلطالع على األدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بمجتمعات التعلم المهنية أعد الباحثون

أداة الدراسة وهي استبانة ،تكونت في شكلها النهائي من جزأين ،هما:

الجزء األول :يحتوي على بيانات عامة ،تتضمن معلومات مهنية عن أفراد العينة.
الجزء الثاني :أشتمل على ( )43عبارة موزعة على ( )5محاور حول درجة توافر متطلبات
تطبيق أبعاد مجتمعات التعلم المهنية في المدارس الحكومية بسلطنة ُعمان ،القيم والرؤية

المشتركة ( )2عبارات ،القيادة التشاركية الداعمة ( )8,عبارات ،فرق التعلم والتعلم التعاوني ()5
عبارات ،الظروف الداعمة ( )2عبارات ،السمات الشخصية والمهنية ( )5عبارات،
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ويقابلها خمس استجابات وفق التدرج الخماسي (كبيرة جداً ،كبيرة ،متوسطة ،صغيرة ،صغيرة

جداً).

صدق األداة

تم الحصول على الصدق الظاهري لالستبانة عن طريق عرضها في صورتها األولية

المتضمنة ( )42عبارة موزعة على خمسة محاور على عدد من المحكمين بلغ عددهم ()5
محكما من ذوي الخبرة واالختصاص في المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين،
ً
وباإلضافة إلى عدد من المشرفين التربويين والمعلمين في و ازرة التربية والتعليم ،أبدى األفاضل
المحكمون آرائهم حول تعديل بعض الفقرات واعادة صياغتها اللغوية واضافة بعض الفقرات

وبناء على ذلك تم تعديل األداة بعد التحكيم حتى ظهرت في صورتها النهائية مكونة
األخرى،
ً
من (.)43
ثبات األداة

للتأكد من ثبات األداة ،قام الباحثين بتوزيع االستبانات على عينة استطالعية بلغت ( )85مشرفاً

ومشرفة من خارج عينة الدراسة ،وتم حساب معامل ثبات األداة عن طريق معادلة ألفا كرونباخ

( ) Cronbach's Alphaلكل محور من محاور األداة ،والمعامل الكلي لألداة  ،وتبين النتائج
الملخصة في جدول  6أن معظم المعامالت مرتفعة ،وهي مقبولة ألغراض الدراسة.
جدول 2معامل االتساق الداخلي لمجاالت االستبانة
م

المجال

عدد الفقرات معامل االتساق الداخلي

8

القيم والرؤية المشتركة

2

,،25

6

القيادة التشاركية الداعمة

8,

,،22

4

التعلم التعاوني

5

,،22

3

الظروف الداعمة

2

,،25

5

السمات الشخصية والمهنية

5

,،22

معامل االتساق الكلي

43

,،25

إجراءات التطبيق

 .8عرض االستبانة على مجموعة من ذوي الخبرة واالختصاص ،في المناهج وطرق التدريس
لتحكيمها.
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 .6تم تطبيق االستبانة على عينة استطالعية بلغ عددها بلغت ( )85مشرفاً ومشرفة من خارج
عينة الدراسة ،خالل الفترة من  6,82/2/1إلى .6,82/2/88

 .4تم تطبيق األداة بصورتها النهائية (إلكترونياً) على أفراد عينة الدراسة في الفصل الدراسي
األول للعام الدراسي6,6,/6,82م.

 .3تفريغ البيانات وادخالها في الحاسوب وتحديد المعالجات اإلحصائية الالزمة والمناسبة.
المعالجة اإلحصائية

لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان األساليب اإلحصائية ( )SPSSفي تحليل البيانات التي تم
جمعها بعد تطبيق أداة الدراسة وهي :معامل الثبات ألفا كرونباخ ،والمتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية واألهمية النسبية (الرتبية) ،واختبار( ت )( ،)t-testوتم توظيف المعيار اإلحصائي الموضح
في الجدول ( )4لتفسير تقديرات أفراد العينة.
جدول  3المعيار االحصائي لتفسير تقديرات أفراد العينة .
الدرجة
5

مدى الدرجات
554-0554

درجة التوافر
كبيرة جدا

3

3،32-4،5,

كبيرة

4

4،32-6،5,

متوسطة

6

6،32-8،5,

صغيرة

8

8،32-8،,,

صغيرة جدا

نتائج الدراسة
أوالً :اإلجابة عن السؤال األول ونصه:

ما متطلبات تطبيق أبعاد مجتمعات التعلم المهنية في المدارس الحكومية بسلطنة ُعمان من
وجهة نظر المشرفين التربويين؟
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لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع محاور
االستبانة والمحور العام ،ويبين الجدول ( )3ذلك.

جدول 4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية(الرتبة) لمحاور االستبانة .

م

المتوسط

المحور

االنحراف

درجة توافر

الحسابي

المعياري

الكفاية

8

القيم والرؤية المشتركة

4،,2

,،15

متوسطة

6

القيادة التشاركية الداعمة

4،66

,،26

متوسطة

4

فرق التعلم والتعلم التعاوني

4،82

,،22

متوسطة

3

الظروف الداعمة

4،4,

,،25

متوسطة

5

السمات الشخصية والمهنية

4،48

,،28

متوسطة

المتوسط العام للمحاور

4،81

,،11

متوسطة

يتضح من الجدول ( )3بأنه على المستوى العام فإن ما متطلبات تطبيق أبعاد مجتمعات

التعلم المهنية في المدارس الحكومية بسلطنة ُعمان من وجهة نظر المشرفين التربويين جاءت بدرجة
متوسطة في إجمالي محاور الدراسة ،حيث بلغ المتوسط الحسابي للمحاور (.)4،81
أما المتوسطات الحسابية لكل محور من محاور الدراسة المتعلقة ما متطلبات تطبيق

مجتمعات أبعاد التعلم المهنية في المدارس الحكومية بسلطنة ُعمان من وجهة نظر المشرفين
التربويين قد تراوحت بين ( ،)4،48-4،,2حيث جاء محور " السمات الشخصية والمهنية" في

المرتبة األولى من حيث ما متطلبات تطبيق مجتمعات التعلم المهنية بمتوسط حسابي ()4،48
وبدرجة متوسطة ،يليه في المرتبة الثانية محور "الظروف الداعمة" بمتوسط حسابي ()4،4,

وبدرجة متوسطة ،وأما محور " القيم والرؤية المشتركة " فقد حصل على متوسط حسابي ()4،,2

وبدرجة متوسطة واحتل بذلك المرتبة الخامسة واألخيرة بالنسبة لبقية المحاور.
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أما عما أظهرته نتائج الدراسة حول كل مجال من مجاالت " ما متطلبات تطبيق أبعاد
مجتمعات التعلم المهنية في المدارس الحكومية بسلطنة ُعمان" فقد جاءت المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية (الرتبة) للفقرات المكونة لكل محور كما يلي:

المحور األول :القيم وصياغة الرؤية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية (الرتبة) للعبارات المكونة للمحور األول

القيم وصياغة الرؤية ،ويبين الجدول ( )5ذلك.

جدول 5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية(الرتبة )لمحور القيم وصياغة الرؤية.
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

التوافر

8

اشتراك الجميع في تطوير الرؤية بما يتفق مع المستجدات التربوية.

4،63

8،,2

متوسطة

6

التزام جميع المعلمين بالرؤية

4،,,

,،12

متوسطة

4

تحمل جميع المعلمين مسؤولية تنفيذ الرؤية

تقييم المعلمين ألنفسهم بمدى التزامهم بالرؤية والقيم المشتركة.

4،,3
4،11

8،,8

متوسطة

5

يتم تحديد مؤشرات لتقييم مدى تحقق أهداف الرؤية المشتركة

4،,1

8،,5

متوسطة

2

تركيز الرؤية على جودة التعلم لجميع الطلبة وفق المعايير المطلوبة.

4،82

,،12

متوسطة

م

3

الفقرات

4،,2

المتوسط العام

8،86

,،15

درجة

كبيرة

متوسطة

يتضح من الجدول ( )5أن متطلبات تطبيق القيم وصياغة الرؤية على المستوى العام جاءت
بدرجة متوسطة من أجمالي محاور الدراسة حيث بلغ المتوسط الحسابي ( ,)3,60واحتلت
بذلك الرتبة الخامسة واألخيرة بالنسبة لمحاور الدراسة.
أما المتوسطات الحسابية لكل عبارة من عبارات الدراسة المتعلقة بمحور القيم وصياغة الرؤية

تراوحت بين ( ،)4،11 – 4،,,فقد جاءت عبارة " تقييم المعلمين ألنفسهم بمدى التزامهم بالرؤية
والقيم المشتركة " في المرتبة األولى ،بمتوسط حسابي ( )4،11وانحراف معياري ( )8،86أي

بدرجة توافر كبيرة ،وكانت أدنى استجابة ألفراد العينة في عبارات هذا المحور في عبارة " التزام
جميع المعلمين بالرؤية " ،حيث بلغ متوسطها (  )4،,,أي بدرجة متوسطة.
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المحور الثاني :القيادة التشاركية الداعمة
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية (الرتبة) للعبارات المكونة للمحور
الثاني ،القيادة التشاركية الداعمة ،ويوضح الجدول ( )2ذلك.
جدول 0المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية (الرتبة)للبعد :القيادة التشاركية
الداعمة.
م

المتوسط

الفقرات

االنحراف درجة التوافر

الحسابي

المعياري

4 ،6 1

,،25

متوسطة
متوسطة

8

يلتزم جميع المعلمين بالق اررات التي يتم اتخاذها

تمنح ادارة المدرسة المعلمين الفرصة لتبادل االدوار القيادية.

4،86

4

تشرك ادارة المدرسة المعلمين في صنع القرار

6،26

8،,4

3

تزويد المعلمين بالبيانات والمعلومات لتحليل نتائج الطالب

4،,,

8،85

متوسطة

5

تمتلك ادارة المدرسة مهارات التواصل الفعال مع المعلمين

تحفز ادارة المدرسة على التعلم عن طريق العمل وتشجيعه.

4،2,
4،42

8،82

كبيرة

5

تهتم ادارة المدرسة بالقضايا التي تحتاج إلى تعزيز.

4،82

,،,6

متوسطة

1

تهتم ادارة المدرسة بالنتائج التي تشير إلى وجود مشكلة.

4،63

,،,8

متوسطة

2

تدعم ادارة المدرسة ثقافة التعاون والعمل الجماعي بين المعلمين

4،61

,،25

متوسطة

المتوسط العام

4 ،6 6

,،26

متوسطة

6

2

 8,تسهم ادارة المدرسة في النمو المهني للمعلمين

4،46

8،86

,،22

,،21

متوسطة

متوسطة

متوسطة

يتضح من الجدول ( )2أن متطلبات تطبيق القيادة التشاركية العامة جاءت بدرجة متوسطة

على المستوى العام  ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ( ،)4،66واحتلت بذلك الرتبة الثالثة بالنسبة
لمحاور الدراسة الخمسة.
وكانت استجابت أفراد عينة الدراسة لعبارة "تمتلك ادارة المدرسة مهارات التواصل الفعال مع

المعلمين" ،عالية ،حيث بلغ متوسطها ( ،)4،2,وكانت أدنى استجابة للمشرفين في عبارات هذا
المحور في عبارة " تشارك ادارة المدرسة المعلمين في صنع القرار" ،حيث بلغ متوسطها ()6،26
وهي استجابة متوسطة.
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المحور الثالث :فرق التعلم والتعلم التعاوني
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية (الرتبة) للعبارات المكونة للمحور
الثالث ،متطلبات تطبيق فرق التعلم والتعلم التعاوني ،ويبين الجدول ( )5ذلك.
جدول  7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية (الرتبة)للمحور فرق التعلم والتعلم
التعاوني.
م

المتوسط

الفقرات

االنحراف درجة التوافر

الحسابي

المعياري

توظيف المعلمين نتائج التقويم في تطوير الممارسات المهنية

4،,3
4،6,

,،25

متوسطة

4

إجراء تقويم مستمر للنقاشات بخصوص عمل المعلمين

4،3,

,،25

متوسطة

3

صياغة قواعد تنظيمية للعمل يلتزم بها الجميع

4،63

8،86

متوسطة

5

توظيف دراسات حول الممارسات التدريسية المتعلقة بالطلبة.

4،,1

8،61

متوسطة

4،82

,،22

متوسطة

8
6

تشكيل فرق تعاونية لتحقيق الهداف المشتركة

المتوسط العام

8،,,

متوسطة

يتضح من الجدول ( )5بأنه على المستوى العام ،فإن متطلبات تطبيق فرق التعلم والتعلم

التعاوني جاءت بدرجة متوسطة من أجمالي محاور الدراسة حيث بلغ المتوسط الحسابي
( ،)4،82واحتلت بذلك الرتبة الرابعة بالنسبة لمحاور الدراسة.
وكانت استجابت المشرفين لعبارة " إجراء تقويم مستمر للنقاشات بخصوص عمل

المعلمين" ،متوسطة ،حيث بلغ متوسطها الحسابي ( )4،3,وكانت أدنى استجابة للمشرفين في
عبارات هذا المحور في عبارة " ،تشكيل فرق تعاونية لتحقيق الهداف المشتركة" ،حيث بلغ

متوسطها الحسابي ( )4،,3وهي استجابة متوسطة.
المحور الرابع :الظروف الداعمة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية (الرتبة) للعبارات المكونة للمحور

الرابع ،متطلبات تطبيق الظروف الداعمة ،ويبين الجدول ( )1ذلك.
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جدول 8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية (الرتبة)للمحور الظروف الداعمة.
المتوسط

االنحراف درجة التوافر

م

الفقرات

8

تقبل المعلمين التغذية الراجعة بروح ايجابية

4،23

6

سيادة روح الفريق الواحد بين المعلمين

توفر مكان مناسب لعقد اللقاءات واالجتماعات المشتركة

4،31
4،33

8،,1

3

توافر الثقة واالحترام المتبادل بين المعلمين

4،42

8،,5

متوسطة

5

توظيف المعلمين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق أهداف

6،21

8،81

متوسطة

4

2

التعلم المهني

نشر ثقافة التفكر والتأمل بين أعضاء الفريق المدرسي
المتوسط العام

الحسابي

المعياري
,،22

كبيرة
متوسطة

8،85

متوسطة

4،63

8،,2

متوسطة

4،4,

,،25

متوسطة

يتضح من الجدول ( )1بأنه على المستوى العام ،فإن متطلبات تطبيق الظروف الداعمة جاءت
بدرجة متوسطة من أجمالي محاور الدراسة حيث بلغ المتوسط الحسابي ( ،)4،4,واحتلت بذلك

الرتبة الثانية بالنسبة لمحاور الدراسة.

وكانت استجابت المشرفين لعبارة " تقبل المعلمين التغذية الراجعة بروح ايجابية" ،متوسطة،

حيث بلغ متوسطها الحسابي ( )4،23وكانت أدنى استجابة للمشرفين في عبارات هذا المحور
في عبارة " ،توظيف المعلمين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق أهداف التعلم

المهني" ،حيث بلغ متوسطها الحسابي ( )6،21وهي استجابة متوسطة.
المحور الخامس :تبادل نتائج الممارسات المهنية الشخصية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية (الرتبة) للعبارات المكونة للمحور

الخامس ،متطلبات تطبيق تبادل نتائج الممارسات المهنية الشخصية ،ويبين الجدول ( )2ذلك
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جدول  9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية (الرتبة)للمحور تبادل نتائج الممارسات
المهنية الشخصية.
م

المتوسط

الفقرات

االنحراف درجة التوافر

الحسابي

المعياري

8

يتم بناء قاعدة معرفية تربوية مشتركة.

6،26

8،88

متوسطة

6

الحرص على تحديث وتطوير القاعدة المعرفية باستمرار.

4،61

8،24

متوسطة

4

يتم مشاركة المعلمين في الحوارات التأملية لتبادل المعارف عن القضايا

4،82

,،21

متوسطة

التربوية.

3

يتم مشاركة المعلمين في وضع اليات للتعلم من خالل الممارسات.

4،63

8،86

متوسطة

5

تنمية مهارة صنع القرار لدى المعلمين

4،6,

8،,,

متوسطة

2

توافر درجة عالية من الشفافية واتاحة المعلومات وتبادلها بين المعلمين

6،26

8،85

متوسطة

5

تنمية مهارة التفكير الناقد واإلبداعي لدى المعلمين

4،63

8،82

متوسطة

4،48

,،28

متوسطة

المتوسط العام

يتضح من الجدول ( )2بأنه على المستوى العام ،فإن متطلبات تطبيق تبادل نتائج الممارسات

المهنية الشخصية جاءت بدرجة متوسطة من أجمالي محاور الدراسة حيث بلغ المتوسط الحسابي
( ،)4،48واحتلت بذلك الرتبة األولى بالنسبة لمحاور الدراسة الخمسة.
وكانت أعلى عبارة "الحرص على تحديث وتطوير القاعدة المعرفية باستمرار" ،حيث بلغ
متوسطها الحسابي ( )4،61وكانت أدنى استجابة للمشرفين في عبارات هذا المحور في عبارة" ،
توافر درجة عالية من الشفافية واتاحة المعلومات وتبادلها بين المعلمين" وعبارة " بناء قاعدة

معرفية تربوية مشتركة "حيث بلغ المتوسط الحسابي ( )4،26وهي استجابة متوسطة.
اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني ونصه:

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات المشرفين التربويين لمتطلبات تطبيق أبعاد

مجتمعات التعلم المهنية في المدارس الحكومية بسلطنة ُعمان يمكن أن تعزى لمتغيرات :المؤهل
العلمي :بكالوريوس  /دراسات عليا ،سنوات الخبرة 8, – 8 :سنوات  /أكثر من  8,سنوات؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار (ت)( )t-testوسوف نستعرض كل متغير على

حده على النحو التالي:
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أوال :متغير سنوات الخبرة اإلشرافية:
للكشف عن أثر متغير النوع تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
واختبار(  ،) t-testويبين الجدول ( )8,ذلك.
جدول  16المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (  ( t-testتبعا لمتغير الجنس.
المحاور

سنوات الخبرة

العينة

القيم والرؤية

 8,-8سنوات

32

6،25

المشتركة

القيادة التشاركية

أكثر من  8,سنوات
 8,-8سنوات

42

4،48

,،2,

الداعمة

أكثر من  8,سنوات

42

4،43

,،26

فرق التعلم والتعلم

 8,-8سنوات

32

4،66

,،18

التعاوني

أكثر من  8,سنوات

42

4،45

,،21

الظروف الداعمة

 8,-8سنوات

32

السمات الشخصية

 8,-8سنوات

أكثر من  8,سنوات

والمهنية
الكفايات بشكل عام

32

42
32

المتوسط

االنحراف

قيمة ت

الداللة

اتجاه

الحسابي

المعياري

المحسوبة

اإلحصائية

الداللة

,،2,

8،465

,،548

غير دالة

4،3,

,،56

,،821
,،355

,،54,
,،523

غير دالة
غير دالة

4،42

,،58

,،635

,،248

غير دالة

4،38

,،55

,،556

,،2,6

غير دالة

4،32

,،25

أكثر من  8,سنوات

42

4،82

,،22

 8,-8سنوات

32

4،85

,،41

أكثر من  8,سنوات

42

4،31

,،56

8،455

,،845

غير دالة

يتبين من الجدول ( )8,أنه ال توجد فروق في تقديرات المشرفين التربويين لمتطلبات تطبيق

مجتمعات التعلم المهنية في المدارس الحكومية بسلطنة ُعمان يمكن أن تعزى لمتغير سنوات الخبرة
اإلشرافية.
ثانيا :متغير المؤهل العلمي:
للكشف عن أثر متغير المؤهل العلمي تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
واختبار (  ،) t-testويوضح الجدول ( )88ذلك.
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جدول  11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار(  ) t-testتبعا لمتغير المؤهل العلمي
المتوسط

االنحراف

قيمة ت

الداللة

اتجاه

المحاور

المؤهل

العينة

الحسابي

المعياري

المحسوبة

اإلحصائية

الداللة

بكالوريوس

33

6،21

,،32

8،54

,،823

غير دالة

دراسات عليا

41

4،3,

,،22

القيادة التشاركية الداعمة

بكالوريوس

فرق التعلم والتعلم التعاوني

العلمي
القيم والرؤية المشتركة

الظروف الداعمة
السمات الشخصية والمهنية
الكفايات بشكل عام

دراسات عليا

33
41

4،6,

,،36

8،81

,،8,5

غير دالة

بكالوريوس

33

4،84

,،55

8،44

,،343

غير دالة

دراسات عليا

41

4،58

,،18

بكالوريوس

33

4،84

,،55

دراسات عليا

41

4،25

,،53

دراسات عليا

41

4،46

,،14

بكالوريوس

33

4،85

,،41

دراسات عليا

41

4،31

,،56

بكالوريوس

33

4،58

4،68

,،52

,،34

8،52
,،42
8،455

,،328
,،,64
,،845

غير دالة
دالة
غير دالة

يتبين من الجدول( )88أنه ال توجد فروق في تقديرات المشرفين التربويين لمتطلبات
تطبيق مجتمعات التعلم المهنية في المدارس الحكومية بسلطنة ُعمان يمكن أن تعزى لمتغير
المؤهل العلمي (بكالوريوس  /دراسات عليا).
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ),0,5=αبين مستويات

المؤهل العلمي في جميع المحاور ،ما عدا محور السمات الشخصية والمهنية توجد به فروق

لصالح الفئة (دراسات عليا).
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مناقشة نتائج البحث
كشفت نتائج الدراسة أن متطلبات تطبيق أبعاد مجتمعات التعلم المهنية في المدارس الحكومية
بسلطنة ُعمان جاءت بدرجة متوسطة في إجمالي محاور الدراسة ،األمر الذي يدعم أهمية هذه
الدراسة في الكشف عن ما يحتاجه المشرف التربوي من تدريب ليتمكن من معرفة متطلبات
تطبيق المجتمعات المهنية ،وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة المهدي وآخرون ()6,82

التي أظهرت أن أبعاد مجتمعات التعلم المهنية والممارسات القيادية الداعمة لها تتوافر بدرجة

مرتفعة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة توافر متطلبات تطبيق القيم وصياغة الرؤية على المستوى

العام جاءت بدرجة متوسطة من أجمالي محاور الدراسة وفي المرتبة الخامسة واألخيرة ،ويمكن
تفسر هذه النتيجة إلى أن متطلب صياغة الرؤية يعد مطلبا اساسيا في تطوير العملية التعليمية

وهي تعكس توجيهات المدرسة ،وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة محمدين وموسى

( )6,85التي أجريت بمصر وأظهرت نتائجها أن متطلبات صياغة الرؤية جاءت بدرجة كبيرة،
ويعزى احتالل عبارة " تقييم المعلمين ألنفسهم بمدى التزامهم بالرؤية والقيم المشتركة" المرتبة األولى
ُ
في هذا المحور إلى وعي المعلمين وادراكهم ألهمية التقييم في تحسن العملية التعليمية .وتعتبر
عبارة " تحمل جميع المعلمين مسؤولية تنفيذ الرؤية" أقل العبارات من حيث المتوسطات في هذا

المحور ،وقد تُعزى هذه النتيجة إلى كثرة األعمال المطالب بها المعلم باإلضافة إلى جدول
الحصص ،أو لعدم إدراك المعلمين بأهمية الرؤية في مجال التدريس وعدم معرفتهم بطريقة تنفيذها
في العملية التعليمية.
وكشفت نتائج الدراسة أن درجة توافر متطلبات تطبيق القيادة التشاركية على المستوى العام
جاءت بدرجة متوسطة من أجمالي محاور الدراسة وفي المرتبة الثالثة ،وقد تُعزى هذه النتيجة إلى
أن حرص إدارات المدارس على حل المشكالت التي تواجهه المعلمين .وكانت استجابت أفراد
عينة الدراسة في هذا المحور لعبارة " تمتلك ادارة المدرسة

مهارات التواصل الفعال مع

ويعزى ذلك الصفات القيادية التي يمتلكها مدير المدرسة في بناء عالقات
المعلمين" ،كبيرةُ ،
إنسانية إيجابية مع المعلمين ،بينما كانت أدنى استجابة للمعلمين في عبارات هذا المحور في
عبارة " تشارك ادارة المدرسة المعلمين في صنع القرار" ،ولعل سبب ذلك يعود إلى عدم توافر

الكفايات والخبرة لدى بعض المعلمين.
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ويمكن تفسير نتائج الدراسة التي أشارت أن درجة توافر متطلبات تطبيق فرق التعلم والتعلم
التعاوني على المستوى العام جاءت بدرجة متوسطة من أجمالي محاور الدراسة وفي المرتبة
الرابعة ،بإدارك الجميع أهمية التعاون من أجل تحقيق األهداف ،وتأتي هذه النتيجة مختلفة مع
النتيجة التي توصلت إليها دراسة محمدين وموسى ( )6,85والتي جاءت بدرجة كبيرة.

وكانت أدنى استجابة للمشرفين في عبارات هذا المحور في عبارة " ،تشكيل فرق تعاونية لتحقيق

الهداف المشتركة " ،ويمكن تفسير هذه النتيجة بعدم تلقي المعلمين لدورات تدريبية مكثفة في هذا
المجال.

واظهرت نتائج الدراسة أن درجة توافر متطلبات تطبيق الظروف الداعمة على المستوى

العام جاءت بدرجة متوسطة من أجمالي محاور الدراسة وفي المرتبة الثانية وقد تُعزى هذه
النتيجة إلى وجود تكامل بين البيئة الداخلية للمدرسة والبيئة الخارجية المحيطة بها .وكانت
استجابت أفراد عينة الدراسة في هذا المحور لعبارة " تقبل المعلمين التغذية الراجعة بروح

ويعزى ذلك إلى إدراك المعلمين بأهمية التغذية الراجعة في تحسن المسار من
ايجابية" ،كبيرةُ ،
أجل الوصول إلى نتائج أفضل ،بينما كانت أدنى استجابة للمشرفين في عبارات هذا المحور في
عبارة " توظيف المعلمين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيق أهداف التعلم المهني"،
ولعل سبب ذلك يعود إلى عدم توافر خدمات اإلنترنت في المدرسة أو في المنزل بشكل كاف.
وكشفت نتائج الدراسة أن درجة توافر متطلبات تطبيق تبادل نتائج الممارسات المهنية الشخصية
على المستوى العام جاءت بدرجة متوسطة من أجمالي محاور الدراسة وفي المرتبة األولى ،وقد

تُعزى هذه النتيجة إلى أن وجود تنمية مهنية للمعلم وادراك المعلمين أهمية العمل بروح الفريق
الواحد من أجل ايجاد افكار جديدة ،وتأتي هذه النتيجة مختلفة مع النتيجة التي توصلت إليها
دراسة المهدي وآخرون( )6,82والتي جاء هذا البعد فيها في المرتبة االخيرة .وكانت أدنى
استجابة للمشرفين في عبارات هذا المحور في عبارة " بناء قاعدة معرفية تربوية مشتركة" ،ولعل
سبب ذلك يعود إلى عدم اقناع البعض بأهمية تبادل المعرفة والمعلومات للوصول نتائج تساعد

على تحسن اداء الطلبة.

وفيما يتعلق سنوات الخبرة اإلشرافية (  8, – 8سنوات  /أكثر من  8,سنوات) أظهرت
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع المحاور ،ويفسر الباحثين ذلك إلى تشابه
الدورات التدريبية التي يخضع لها المشرفين التربويين؛
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بينما تأتي هذه النتيجة مختلفة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة محمدين وموسى (، )6,85
والتي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح ذوي الخبرة (أكثر من  8,سنوات).
كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات المؤهل العلمي(

بكالوريوس  /دراسات عليا) في جميع المحاور ،ما عدا محور السمات الشخصية والمهنية توجد
به فروق لصالح الفئة (دراسات عليا) .ويفسر الباحثين ذلك أن أفراد العينة مهما اختلفت

مؤهالتهم فأنهم يتعرضون لنفس البرامج التدريبية ،أما وجود فروق في محور السمات الشخصية
والمهنية لصالح الفئة (دراسات عليا) ، .قد يكون مرده إلى أن برامج الدراسات العليا في السنوات

األخيرة بدأت تركز على مفهوم مجتمعات التعلم المهنية.

توصيات ومقترحات الدراسة
في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحثين بما يلي:
 .8عقد دورات تدريبية متخصصة إلكساب المشرفين التربويين كفايات تطبيق أبعاد
مجتمعات التعلم المهنية.

 .6االستمرار في تدريب المشرفين التربويين على مهارات استخدام مصادر الشبكة العالمية
(اإلنترنت) لما للبرامج التدريبية من دور كبير في تطوير كفايات المشرفين.

 .4تحفيز المشرفين لاللتحاق بالدورات التدريبية في مجال تطبيق مجتمعات التعلم المهنية
في التدريس.

من خالل نتائج الدراسة يقترح إجراء بحوث حول الموضوعات التالية:
 .8إجراء دراسة حول معوقات تطبيق مجتمعات التعلم المهنية من وجهه نظر المعلمين
واتجاهاتهم نحوها.

 .6إجراء دراسات مماثلة على مديريات تعليمية أخرى.
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