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واقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين في المملكة العربية السعودية في ضوء اقتصاد المعرفة
من وجهة نظر قائدي المدارس ومعلميها
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أ.د.عبدالفتاح صالح خليفات
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تاريخ قبول البحث 8102/8/82

ملخص:

هدفت الدراسة الحالية للتعرف إلى واقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين في المملكة العربية

السعودية ،في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر قائدي المدارس ومعلميها ،وتم استخدام المنهج
الوصفي المسحي ،واالستبانة كأداة للدراسة ،واختيرت عينة بالطريقة العشوائية البسيطة بلغت ()777

فردا ،وأظهرت النتائج أن واقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين في المملكة العربية السعودية ،في
ً
ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر قائدي المدارس ومعلميها جاء بدرجة متوسطة ،وجاءت جميع
المجاالت في الدرجة المتوسطة ،مرتبة تناز ًليا على النحو التالي :التحول الوظيفي للمعرفة ،العمل
اإلداري ،التكيف الوظيفي ،العمل مع المعلمين ،التقويم واإلشراف االكاديمي .وأظهرت النتائج عدم

وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغيري الجنس ،والمركز الوظيفي.

الكلمات المفتاحية :األداء الوظيفي ،مشرفون تربويون ،المملكة العربية السعودية ،اقتصاد المعرفة.

* كلية العلوم التربوية /جامعة مؤتة
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.....واقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين في المملكة العربية السعودية

The Reality of Job Performance of Educational Supervisors in the
Kingdom of Saudi Arabia in the Light of the Knowledge Economy from
the view point of principals and teachers
Rafi Bard Qaed Al-Anazi
Prof. Abdelfattah Khlifat*
Abstract
This study aimed at investigating the Reality of Job Performance of
Educational Supervisors in the Kingdom of Saudi Arabia in the Light of the
Knowledge Economy from the view point of principals and teachers, the
descriptive survey method was used, and the questionnaire was used as a
study tool, a random simple sample of (770) members was selected. The
study findings showed that the Reality of job performance of educational
supervisors in the kingdom of Saudi Arabia in the light of the knowledge
economy was medium, and all dimensions came in medium degree, and
they came in descending order as follows: (knowledge career transition,
managerial work, career adaptation, working with teachers, evaluation and
strategic controls). And the study findings showed that there were no
statistically significant differences attributed to gender or to job position.
Key Words: Job performance, supervisors, Saudi Arabia, knowledge
economy.
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المقدمة:
ّ

أصبحت ثورة المعرفة أهم سمات هذا العصر ،وفي ضوء هذه السمة تحول االقتصاد إلى

اقتصاد قائم على المعرفة ،وظهرت المجتمعات المعرفية ،ونتيجة لهذه التحوالت أطلق على العصر
الحالي عصر اقتصاد المعرفة ،ولقد تأثرت النظم التربوية بهذه التحوالت العالمية ،ال سيما أنها تعد

األكثر صلة من بين مؤسسات المجتمع في استقبال المعرفة ومعالجتها وتوليدها ،إذ تًعقد عليها
اآلمال في بناء المجتمع المعرفي؛ األمر الذي يستدعي وجود نظام إشرافي تربوي مواكب قادر على
مواجهة تحديات العصر واستثمارها في تحسين العملية التربوية.

ويتزايد االهتمام بالنظام التربوي بشكل مضطرد باعتباره الموجه للعملية التنموية ،والرافد

للكفاءات البشرية القادرة على المنافسة العالمية ،وبعد ظهور قوة جديدة هي التكنولوجيا الحديثة ،التي

ترسم مع النظام التربوي الطريق نحو تحقيق اقتصاد المعرفة ،باتت األساليب التربوية التقليدية ال
تفي باحتياجات العصر ،األمر الذي يؤكد على ضرورة اتباع أساليب تربوية حديثة تستند إلى نظام
إشرافي

معاصر،

يوجه

العملية

التربوية

ويعززها

في

ضوء

اقتصاد

المعرفة

( ،(Memduhoglu,2012فعندما تؤدي العملية اإلشرافية دورها ،تترسخ العالقات الطيبة في
المدرسة ،ال سيما أن النظام اإلشرافي يهدف إلى رعاية المعلمين ،وتوجيههم التوجيه السليم ،وحل
المشكالت المدرسية بأنواعها كافة ،مما يؤدي إلى زيادة كفاءة المعلم وفاعلية ( Hassan and Al
.)8112 ،Ajmi

واإلشراف التربوي مفهوم ينطوي على العديد من المهمات اإلدارية والفنية ،وبما أن المشرفين

التربويين يقومون في كثير من األحيان بدور معلمي المعلمين ،فإن من األهمية بمكان أن ُينظر إلى
دورهم على أنه دور الميسر والمسهل لعملية التعلم ( .)Carle,1988ويتضمن اإلشراف التربوي
تزويد المعلمين باإلرشادات والمعلومات الالزمة لكيفية تنفيذ السياسات المدرسية وأنشطتها المختلفة
(.)Ayesh, 2008

واإلشراف التربوي عملية تسعى لتقويم العملية التعليمية والتربوية وتطويرها بمحاورها كافة؛ فهو

عملية فنية تهدف إلى تحسين التعليم ،والتعليم من خالل رعاية النمو المستمر لكل من الطالب
والمعلم المشرف وتوجيهه وتنشيطه ،فالمشرف يبني الثقة المتبادلة بينه وبين المجتمع المدرسي،
ويسعى للتعرف إلى الطاقات الكامنة لدى كل فرد يتعامل معه في ضوء ذلك ،فاإلشراف عملية
شاملة تُعنى بجميع العوامل المؤثرة في تحسين العملية التعليمية وتطويرها ( Hassan and Al -
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 .)8112 ،Ajmiكما أن اإلشراف التربوي عملية ديمقراطية تقوم على احترام المعلمين والطلبة
وغيرهم من المتأثرين بالعمل اإلشرافي والمؤثرين فيه ،يسعى لتهيئة فرص متكافئة لنمو كل فئة من

هذه الفئات وتشجيعها على االبتكار واإلبداع لتحقيق ذاتها (.)Dweik, 2005

ولتحسين مستوى العملية اإلشرافية ،ال بد من استثمار كافة الموارد البشرية والمادية المتاحة،

وبخاصة المتعلقة بالمستحدثات التكنولوجية الحديثة ،وتطوير األساليب اإلشرافية في ضوء مبادى
اقتصاد المعرفة ( .)Salem, 2014فقد شكل اقتصاد المعرفة ثورة تاريخية فريدة وغير مسبوقة في
قواها وعناصرها وتأثيراتها ( .)Yassin, 2007ولم تكن عمليتا التربية والتعليم بمعزل عن تأثيرات
اقتصاد المعرفة؛ إذ أعادت الكثير من األنظمة التربوية بناء نفسها بما يالئم اقتصاد المعرفة ،وذلك

باستثمار التكنولوجيا الحديثة وخاصة الحواسيب وشبكة اإلنترنت في التعليم والتعلم ( & Ovando
 ،)Huckestein, 2003وتنظيم األعمال اإلدارية واإلشرافية باالستعانة بتقنيات المعلومات
واالتصاالت ،التي لعبت دو ار أساسيا في التوجه نحو ما يسمى بـ "اقتصاد المعرفة" ،وهو اقتصاد

يقوم على فهم أكثر عمقا لدور كل من المعرفة ورأس المال البشري في تطور االقتصاد وتقدم
المجتمع.

وتظهر أهمية رأس المال البشري بوصفه أحد الموارد األساسية في اقتصاد المعرفة ،وهذا

يجعل الفرد حجر الزاوية فيه ،ويلقي على كاهل المؤسسات التربوية مسؤولية توفير البنية األساسية

المطلوبة ،وصياغة سياسات التعليم والعمل التي تعزز التوجه نحوه ( .)Cooke, 2001ولقد أكد

البيالوي وحسين ( )ALBelawi and Hussein, 2007أن اقتصاد المعرفة هو االقتصاد الذي
ينشئ الثروة من خالل عمليات وخدمات المعرفة في القطاعات المختلفة ،باالعتماد على الموارد
البشرية ،وفق خصائص وقواعد جديدة .وأورد الكبيسي ( )ALKubaisi, 2006العديد من مرتكزات

االقتصاد المعرفي ،وأهمها االعتراف بالمعرفة ورأس المال الفكري كموجودات جوهرية ،وأكثر أهمية

اتيجيا ،ووجود هياكل تنظيمية شبكية
من الموجودات المادية الملموسة ،والتهيؤ إلدارة المعرفة استر ً
ومرنة كنماذج وأنماط إدارية جديدة.
فاقتصاد المعرفة عبارة عن نظام يقوم على استهالك المعرفة القائمة على رأس المال الفكري

وإنتاجها ،وقد بين بويل وسنيلمان ( )Powell & Snellman, 2004أن اقتصاد المعرفة يتمثل

باستثمار المعرفة مثل استثمار الموارد المادية الملموسة في االرتقاء بالمستوى االقتصادي لألفراد
بديال عن
والجماعات ،وبناء نظم حوافز ومكافآت جديدة تركز على توليد معرفة جديدة ،وتكون ُ
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النظام التقليدي المعتمد على العمولة واألجر المقطوع ،وكذلك إقامة بيئة تنظيمية تعتمد على نشر
المعرفة والمشاركة بها .ولعل من أهم خصائص اقتصاد المعرفة كما بينها بدير ()Badir, 2010

اعتماد اقتصاد المعرفة على المعرفة وليس على األرض ورأس المال ،والتركيز على الالملموسات
بدال من الملموسات ،إذ إن المخرجات تغلب عليها صفة الخدمات ،واالعتماد على وسائل
ً
االتصاالت الحديثة والرقمية.

وفي إطار فحص مدى كفاية جهاز اإلشراف التربوي الذي قامت به و ازرة التعليم السعودية

لمواكبة عصر االقتصاد المعرفي ،والذي تم بموجب نتائجه إعادة تحديد مهام المشرفين التربويين،
ووضع برامج تدريبية مستمرة لهم ،وإخضاعهم المتحانات دورية ،وإكسابهم المهارات التكنولوجية

الالزمة لمواكبة اقتصاد المعرفة ( ،)Ministry of Education Saudi Arabia, 2014وفي
كبيرا،
ضوء تنوع تحديات اقتصاد المعرفة في المملكة العربية السعودية التي شهدت
انفتاحا حضارًيا ً
ً
ونظر ألهمية
ًا
وخاصة في قطاع التكنولوجيا ،واالستثمار فيها ،وانعكاس ذلك على النظام التربوي،

اإلشراف التربوي في مواجهة هذه التحديات لتحسين العملية التعليمية التعلمية وتطويرها ،جاءت
الدراسة الحالية بهدف التعرف إلى واقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين في المملكة العربية
السعودية ،في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر قائدي المدارس ومعلميها.
مشكلة الدراسة

يعد اإلشراف التربوي عملية متكاملة تشمل جميع النشاطات التربوية المنظمة التعاونية

المستمرة ،التي يقوم بها المشرفون التربويون وقادة المدارس والمعلمون أنفسهم ،بغية تحسين مهارات
المعلمين التعليمية ،وتطويرها ،مما يؤدي إلى تحقيق أهداف العملية التعليمية التعلمية ( ALsaud,

ونظر ألهمية اإلشراف التربوي فإن األنظمة التربوية أولته جل اهتمامها ،لما له من أهمية
ًا
،)2002
في تطوير العملية التعليمية وتحسينها ،وفي ضوء اطالع الباحث على العديد من الدراسات التي
تناولت مجتمعات عربية وأجنبية ،مثل دراسة كوبر وجرهام (،)Cooper & Garham, 2001
والصميلي ( )ALsomaili, 2002التي أظهرت نتائجها أهمية العملية اإلشرافية التربوية من ناحية،
ووجود قصور في األنظمة اإلشرافية في ضوء اقتصاد المعرفة.

وفي ضوء توصية بعض الدراسات السابقة مثل دراسة الصميلي ()ALsomaili, 2002
بعمل دراسات تقييم واقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين في المملكة العربية السعودية في ضوء
اقتصاد المعرفة ،وفي ضوء اتخاذ و ازرة التعليم السعودية ق اررات بإعادة هيكلة النظام اإلشرافي
35
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التربوي بما يتفق واقتصاد المعرفة ،وفي ضوء االهتمام العالمي بتطوير أداء المشرفين في ضوء
اقتصاد المعرفة ،تأكدت الحاجة إلى إجراء مثل هذه الدراسة ،لتقييم واقع األداء الوظيفي للمشرفين
التربويين في المملكة العربية السعودية ،في ضوء اقتصاد المعرفة ،وذلك من خالل اإلجابة عن

األسئلة التالية:
 .1ما واقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين في المملكة العربية السعودية ،في ضوء اقتصاد
المعرفة من وجهة نظر قائدي المدارس ومعلميها؟

 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=7.70بين إجابات قائدي
المدارس ومعلميها حول األداء الوظيفي للمشرفين التربويين تع از لمتغيري (الجنس ،المركز

الوظيفي)؟
أهداف الدراسة

 التعرف إلى واقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين في المملكة العربية السعودية ،في ضوءاقتصاد المعرفة.

 التعرف إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات قائدي المدارس ومعلميها حولاألداء الوظيفي للمشرفين التربويين تع از لمتغيرات (الجنس ،المركز الوظيفي).

أهمية ِّّ
الدراسة

جاءت أهمية الدراسة الحالية من جملة اعتبارات نظرية وعملية أهمها:

 إن دراسة واقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين في المملكة العربية السعودية ،في ضوءاقتصاد المعرفة ،وما قد يسفر عنها من نتائج ،تشكل عامالً من عوامل السعي لتطوير
المنظومة التعليمية في المملكة العربية السعودية.

 يتوقع أن يقدم البحث تغذية راجعة للقائمين على العملية اإلشرافية في المملكة العربيةالسعودية حول واقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين؛ التخاذ التدابير الالزمة واالرتقاء بها.

 يتوقع أن يقدم البحث تغذية راجعة للمشرفين التربويين حول واقع أدائهم في المملكة العربيةالسعودية.
 يتوقع أن يسهم هذا البحث في تزويد الباحثين بمعلومات وأفكار حديثة حول األدوار التييمكن أن يتمثلها المشرفون التربويون في أداء وظائفهم في ضوء اقتصاد المعرفة.
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مصطلحات الدراسة

تتبنى الدراسة المصطلحات التالية:
األداء الوظيفي :هو األثر الصافي لجهود الفرد الذي يبدأ بالقدرات وإدراك الدور أو المهام،

والذي يشير إلى درجة تحقيق المهام الموكلة والمكونة لوظيفة الفرد وإتمامها ( .)Sultan, 2004أما
إجرائياً فيقاس األداء الوظيفي بالدرجة الكلية التي ُيحصل عليها من خالل قائدي وقائدات ومعلمي
ومعلمات المدارس الحكومية في محافظة القريات ،عن كل فقرة من فقرات أداة قياس األداء الوظيفي

بمجاالتها الخمسة.

اقتصاد المعرفة" :هو االقتصاد الذي ينشئ الثروة من خالل عمليات المعرفة وخدماتها في

القطاعات المختلفة ،باالعتماد على الموارد البشرية" (.)Albeylawi and Hussein, 2007, 18

ائيا :أهم مرتكزات االقتصاد المعرفي ذات الصلة بتطوير األداء الوظيفي
ويعرفه الباحث إجر ً
للمشرفين التربويين.
حدود الدراسة ومحدداتها

اقتصرت هذه الدراسة على تقييم األداء الوظيفي للمشرفين التربويين في السعودية ،في ضوء

اقتصاد المعرفة ،وعلى قائدي وقائدات ومعلمي ومعلمات المدارس الحكومية في محافظة القريات،
للعام الدراسي  .2712-2710وتحددت نتائج هذه الدراسة بصدق أداة الدراسة وثباتها.
الدراسات السابقة

سعت دراسة القرني ( )AlQarni, 2011للتعرف إلى متطلبات التحول التربوي في مدارس

المستقبل الثانوية بالمملكة العربية السعودية ،في ضوء تحديات اقتصاد المعرفة وتقديم تصور مقترح،
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واالستبانة كأداة للدراسة ،وتم اختيار عينة عشوائية من
فردا .وأظهرت نتائج الدراسة أن جميع
أعضاء هيئة التدريس من الجامعات السعودية بلغت (ً )127

المجاالت جاءت بدرجة متوسطة ،وجاءت مرتبة تناز ًليا على النحو اآلتي :التحول نحو المدرسة
اإللكترونية ،التحول نحو التعلم للكينونة والتعايش مع اآلخرين ،التحول نحو التعلم لإلنتاج وابتكار
المعرفة ،التحول نحو المدرسة دائمة التعلم ،التحول نحو المدرسة المجتمعية لبناء مجتمع المعرفة،
التحول نحو التعلم للعمل ،التحول نحو التمكين اإلداري.

وهدفت دراسة كوبتشا وألجر ) )Kopcha & Alger, 2011للتعرف إلى فاعلية استخدام

التكنولوجيا الحديثة القائمة على اقتصاد المعرفة في تحسين العملية اإلشرافية ،ودافعية المعلمين
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وأدائهم في شمال غرب أمريكا ،وتم اختيار عينة بلغت ( )11من الطلبة المعلمين الذين يدرسون
المرحلة الثانوية أثناء تطبيقهم خالل مرحلة الدراسة الجامعية؛ ( )11منهم خضعوا لإلشراف

التقليدي ،و( )22لإلشراف اإللكتروني ،وتم استخدام المنهج شبه التجريبي ،واالختبار كأداة للدراسة،

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح أداء المجموعة التجريبية ،الذين

خضعوا لإلشراف اإللكتروني مقارنة مع أداء طلبة المجموعة الضابطة الذين خضعوا لإلشراف
التقليدي.
وهدفت دراسة الصميلي ( )ALsomaili, 2002للتعرف إلى الممارسات اإلشرافية الالزمة في

ضوء اقتصاد المعرفة في مدارس المملكة العربية السعودية ،وتم اختيار عينة عشوائية تكونت من
( )137معلماً ومعلمة ،و( )33مشرفاً ومشرف ًة ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي،
واالستبانة كأداة للدراسة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن الممارسات اإلشرافية تمارس بدرجة متوسطة في
أيضا
ضل اقتصاد المعرفة ،وأن الممارسات اإلدارية تمارس أكثر من الفنية .وأظهرت نتائج الدراسة ً

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تع از لمتغير الجنس ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تع از
لمتغير المركز الوظيفي ولصالح وظيفة (مشرف تربوي).

وأجرى كوبر وجرهام ( )Cooper & Garham, 2001دراسة هدفت للتعرف إلى أهم

الكفايات الالزم توافرها لتحسين العملية اإلشرافية لمواكبة العصر التكنولوجي المعرفي في نيويورك،

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،والمنهج النوعي ،إذ استخدم الباحث االستبانة والمقابلة

معلما ومعلمة و( )117مشرًفا تم توزيع
كأدوات للدراسة ،وتم اختيار عينة تكونت من ()021
ً
معلما ومعلمة ،و( )11مشرًفا ومشرفة تمت مقابلتهم ،وأظهرت
االستبانة عليهم ،كما تم اختيار (ً )20
نتائج الدراسة أن الكفايات الالزم توافرها لتحسين العملية اإلشرافية لمواكبة العصر التكنولوجي
المعرفي من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة جاءت بدرجة متوسطة ،وكانت مرتبة تناز ًليا على النحو
اآلتي :اإلدارة ،العالقات العامة ،التطوير الذاتي ،العالقات مع الزمالء والرؤساء ،مهارات شخصية،
مسؤوليات إدارية ،عادات عمل ،العمليات اإلدارية من تخطيط وتقويم ومتابعة.

وقام بيري ار وماسون ( )Perera & Mason, 2012بدراسة هدفت للتعرف إلى األداء الوظيفي

للمشرفين التربويين ،ومدى استفادتهم من التكنولوجيا والمعرفة الحديثة في الواليات المتحدة

فردا ،وتم
األمريكية ،وتم اختيار عينة من قائدي المدارس ومستشاريها ومرشديها بلغت (ً )1007
استخدام المنهج المسحي واالستبانة كأداة للدراسة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن ( )%22من قائدي
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المدارس يقومون بواجبهم اإلشرافي ،و %17من المدارس تتبادل الزيارات اإلشرافية ،وأظهرت النتائج
وجود قصور في استثمار اقتصاد المعرفة في العملية اإلشرافية ،إذ إن ما نسبته ( )%0.1من

المدارس تتشارك اإلشراف التربوي باستخدام التكنولوجيا.

خالصة الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

استخدم البحث الحالي المنهج الوصفي المسحي ،واالستبانة كأداة للدراسة ،ويشبه بذلك دراسة

الصميلي ( ،)ALsomaili, 2002ودراسة القرني ( ،)AlQarni, 2011بينما اختلف مع دراسة
كوبتشا وألجر ) )Kopcha & Alger, 2011التي استخدمت المنهج شبه التجريبي واالختبار كأداة
للدراسة ،كما اختلف البحث الحالي مع دراسة كوبر وجرهام ( )Cooper & Garham, 2001التي
استخدمت المنهج النوعي والمسحي .ويتشابه البحث الحالي مع جميع الدراسات السابقة التي

تضمنها البحث من حيث نوع العينة؛ إذ كانت من القادة التربويين والمشرفين وقائدي المدارس
ومعلميها.
ويتميز البحث الحالي عن بقية الدراسات السابقة من حيث المجتمع المستهدف بالدراسة والذي

تكون من جميع قائدي ومعلمي المدارس في المملكة العربية السعودية ،ولم تستهدف أي دراسة سابقة

دراسة هذا المجتمع .وعدم وجود أي دراسة سابقة استهدفت التعرف إلى واقع األداء الوظيفي
للمشرفين التربويين في المملكة العربية السعودية في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر قائدي

المدارس ومعلميها .واستفاد الباحث من بعض األدوات التي تم استخدامها في الدراسات السابقة في
تطوير أداة الدراسة الحالية ،كما استنار بمراجع الدراسات السابقة في كتابة اإلطار النظري ،وتحديد
األساليب اإلحصائية المناسبة للدراسة الحالية.

منهجية الدراسة وإجراءاتها

يعرض هذا الجزء اإلجراءات التي تم اتباعها في هذه الدراسة ،التي شملت منهج البحث المتبع،

ووصف لمجتمع الدراسة ،وعينتها ،وأسلوب اختيارها ،وبيان بناء أداة الدراسة ،كالتالي:
منهجية الدراسة:

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي باعتباره األنسب لتحقيق غايات هذه الدراسة،

لتقييم واقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين في المملكة العربية السعودية ،في ضوء اقتصاد
المعرفة ،بهدف تحسين العملية التربوية ،واالرتقاء بها.
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مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع قائدي المدارس في المملكة العربية السعودية ،والبالغ عددهم
َّ

معلما ومعلمة ،بحسب إحصائيات و ازرة التعليم لعام
قائدا وقائدة ،و()211111
(ً )30711
ً
(.)2712
عينة الدراسة:

فردا من حجم المجتمع األصلي ،والذين تم اختيارهم
بلغ عدد أفراد عينة الدراسة (ً )777
بطريقة عشوائية ،والجدول ( )1يبين توزع أفراد العينة بحسب المتغيرات الشخصية.
جدول ( )1توزع أفراد عينة الدراسة بحسب المتغيرات الشخصية
المتغير
المركز الوظيفي
الجنس

مستويات المتغير

العدد

قائد مدرسة

77

معلم

273

ذكر

022

أنثى

217

المجموع
777
777

أداة الدراسة

تم استخدام االستبانة لجمع البيانات عن أفراد عينة الدراسة ،للتعرف إلى األداء الوظيفي

للمشرفين التربويين في المملكة العربية السعودية ،إذ تمت مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة
المتعلقة بمفهوم األداء الوظيفي للمشرفين التربويين في المملكة العربية السعودية ،في ضوء اقتصاد

المعرفة ،مثل دراسة القاسم ( ،)ALQasim, 2010والصميلي ( ،)ALsomaili, 2002و بيري ار

وماسون ( .)Perera & Mason, 2012وفي ضوئها تم تطوير استبانة تكونت بصورتها األولية
من ( )21فقرة ،وقد تم التأكد من صدقها وثباتها ،على النحو اآلتي:
صدق األداة

للتأكد من صدق المحتوى ألداة الدراسة تم عرض االستبانة بصورتها األولية على ( )10من

األساتذة أعضاء هيئة التدريس في قسم اإلدارة التربوية واألصول في الجامعات األردنية والسعودية،

وذلك ألخذ آرائهم حول محتوى األداة ،ومدى استيفائها لعناصر موضوع الدراسة ،ومدى كفاية
الفقرات ،وحاجتها للتعديل أو الحذف ،باإلضافة إلى وضوح صياغة الفقرات ،وكذلك مدى قدرة
محاور االستبانة على معالجة مشكلة الدراسة بشكل يحقق أهدافها ،واعتبر موافقة ( )%77من
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المحكمين على محتوى كل فقرة مؤش اًر على صدقها ،وبذلك تم اإلبقاء عليها ،وأوعز السادة
المحكمون بإلغاء ( )1فقرات ،فبلغت عدد فقرات األداة بصورتها النهائية ( )27فقرة.
ثبات األداة

تم التأكد من ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار (،)Test- retest

وذلك بتطبيقها وإعادة تطبيقها بعد أسبوعين على عينة من خارج عينة الدراسة ،بلغ عدد أفرادها

فردا ،وتم حساب معامل ثبات االختبار باستخدام معامل ارتباط بيرسون لألداة ككل ولكل
(ً )21
مجال من مجاالت الدراسة ،كما تم التحقق من الثبات لمجاالت أداة الدراسة باستخدام معادلة
كرونباخ ألفا ،والجدول ( )2يظهر ذلك.

جدول ( )2معامل ارتبط بيرسون ،ومعامالت الثبات كرونباخ ألفا لفقرات مجاالت أداة الدراسة

الرقم

المجال

كرونباخ ألفا

معامل ارتباط بيرسون

1

العمل اإلداري

7.70

7.17

2

التكيف الوظيفي

7.77

7.13

3

التقويم واإلشراف االستراتيجي

7.71

7.11

1

العمل مع المعلمين

7.73

7.77

0

التحول الوظيفي للمعرفة

7.77

7.72
7.71

معامل الثبات لألداة ككل

يظهر الجدول ( )2أن معامل ارتباط بيرسون لألداة ككل بلغ ( ،)7.71وتراوحت قيم معامل

ارتباط بيرسون للمجاالت بين ( .)7.13 -7.72كما تراوحت قيم معامالت الثبات كرونباخ ألفا
لمجاالت أداة الدراسة بين ( ،)7.77 -7.77وتعد هذه القيم مقبولة لغايات هذه الدراسة.
ولقد تم تصميم اإلجابة على فق ارت االستبانة وفق سلم ليكرت ( )Likertالخماسي ،بإعطاء

وزن متدرج للبدائل؛ فأعطيت اإلجابة عن البديل (دائماً) خمس درجات ،وأربع درجات لإلجابة عن
البديل (غالباً) ،وثالث درجات لإلجابة عن البديل (أحياناً) ،ودرجتان لإلجابة عن البديل (ناد اًر)،

ودرجة واحدة لإلجابة عن البديل (أبداً) .وتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
الستجابات أفراد عينة الدراسة ،واعتمد الباحث في تحديد مستوى األداء الوظيفي للمشرفين التربويين
في المملكة العربية السعودية ،في ضوء اقتصاد المعرفة تقسيم درجات التقدير إلى ثالثة مستويات
(مرتفع ،متوسط ،منخفض).

55

واقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين في المملكة العربية السعودية.....

رافع العنزي ،أ.د .عبدالفتاح خليفات

نتائج الدراسة ومناقشتها:

تاليا النتائج التي توصلت إليها من خالل إجابة أفراد العينة عن أسئلتها،
تعرض الدراسة ً
وعلى النحو اآلتي :النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نص على :ما واقع األداء الوظيفي
للمشرفين التربويين في المملكة العربية السعودية ،في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر قائدي

المدارس ومعلميها؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع األداء

الوظيفي للمشرفين التربويين في المملكة العربية السعودية ،في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر
قائدي المدارس ومعلميها بشكل عام ،ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة ،ويظهر الجدول ()3
ذلك.
جدول ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لواقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين

في المملكة العربية السعودية ،في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر قائدي المدارس ومعلميها بشكل
عام ،ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة ،مرتبة تنازلياً

رقم المجال

المجال

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

الدرجة

0

التحول الوظيفي للمعرفة

3.21

7.21

1

متوسطة

1

العمل اإلداري

3.17

7.22

2

متوسطة

2

التكيف الوظيفي

2.11

7.02

3

متوسطة

1

العمل مع المعلمين

2.12

7.31

1

متوسطة

3

التقويم واإلشراف األكاديمي

2.77

7.01

0

متوسطة

3.71

7.27

الكلي

متوسطة

أظهرت النتائج كما يتبين من الجدول ( )3أن واقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين لألداة

ككل جاء بدرجة متوسطة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )3.71وبانحراف معياري ( ،)7.27وربما تع از
هذه النتيجة إلى وجدود بعض جوانب القصور في بعض الممارسات اإلشرافية ،إذ ال تزال ثقافة

بدال من اإلسناد والتوجيه ،وهذا الجانب التقليدي يضعف
التفتيش تسطير على أداء المشرفينً ،

إكساب المعلمين المعرفة والمهارات الالزمة ،وبخاصة تلك المهارات النوعية التي تعكس مبادئ
اقتصاد المعرفة ،مثل التدريب على حوسبة المنهاج ،والتواصل باستخدام التقنيات الحديثة ،وتتفق

نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة الصميلي ( ،)ALsomaili, 2002التي أظهرت أن الممارسات
اإلشرافية تمارس بدرجة متوسطة في ظل اقتصاد المعرفة ،كما تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة
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بيري ار وماسون ( )Perera & Mason, 2012التي أظهرت وجود قصور نسبي في استثمار اقتصاد
المعرفة في العملية اإلشرافية .أما بالنسبة لفقرات كل مجال من مجاالت أداة الدراسة فقد تم تناولها

وفًقا للمتوسطات الحسابية تناز ًليا ،على النحو اآلتي:
نتائج مجال التحول الوظيفي للمعرفة

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين

في المملكة العربية السعودية ،في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر قائدي المدارس ومعلميها
لمجال التحول الوظيفي للمعرفة ،ولكل فقره من فقراته ،مرتبة تنازلياً ،والجدول ( )1يوضح ذلك.

الرتب لواقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين
جدول ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و ّ
في المملكة العربية السعودية ،في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر قائدي المدارس ومعلميها لمجال
رقم

التحول الوظيفي للمعرفة ككل ولكل فقره من فقراته ،مرتبة تنازلياً
المتوسط

نص الفقرة

االنحراف

الرتبة

الدرجة
متوسطة
متوسطة

الحسابي

المعياري

02

مساعدة الطلبة على التعامل مع العالم االفتراضي.

3.17

7.77

1

01

توعية المعلمين بأهمية التعامل مع العالم االفتراضي.

3.13

7.73

2

الفقرة

تدريب المعلمين على مهارات األداء عبر األنماط المتعددة
03

للتعلم (العمل عن بعد ،العمل بالمشاركة ،العمل

3.12

7.22

3

متوسطة

بالمراسلة).
02
01
07
00
07
01
27

التوعية بأساليب التقويم التي تؤكد اكتساب الطلبة للمهارات
التي تتوافق ومتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية

اإلسهام في توفير قواعد معلومات عن حاجة سوق العمل
وحاجاته المستقبلية لتكون في متناول المجتمع المدرسي.
تشجيع التدريب التربوي في المدرسة.
توجيه اإلدارة المدرسية لتبني نشاطات نوعية تهدف إلى
غرس احترام قيم العمل واإلنتاجية في نفوس الطلبة.
تدريب المعلمين على نقل المعرفة للمعلمين الجدد.
اإلسهام في تحويل المدرسة إلى بيئة إلكترونية ذات نوعية
عالية.
اإلسهام في بناء مدونات إلكترونية تخصصية وفق المواد
الدراسية.
الكلي
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3.12

7.22

3

متوسطة

3.13

7.71

0

متوسطة

3.17

7.71

2

متوسطة

3.17

7.03

2

متوسطة

3.21

7.17

7

متوسطة

3.27

7.22

1

متوسطة

3.12

7.27

17

متوسطة

3.21

7.21

متوسطة

واقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين في المملكة العربية السعودية.....

رافع العنزي ،أ.د .عبدالفتاح خليفات

أظهرت النتائج كما يالحظ من الجدول ( )1أن األداء الوظيفي للمشرفين التربويين في المملكة
العربية السعودية ،في ضوء اقتصاد المعرفة لمجال التحول الوظيفي للمعرفة ،جاء بدرجة متوسطة؛
إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )3.21بانحراف معياري ( .)7.21وجاءت جميع فقرات هذا البعد في

الدرجة المتوسطة ،وتعني هذه النتيجة وجود اتجاه إيجابي في التحول الوظيفي نحو المعرفة ،مع
وجود بعض جوانب القصور ،والتي ربما تع از إلى ضعف البرامج التربوية التي تتبنها و ازرة التعليم في
تدريب المشرفين على توليد المعرفة ،وتخزينها ،ونقلها للمعلمين ،ومساعدتهم على االستفادة منها
بشكل فعلي في الغرفة الصفية.

وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الصميلي

( ،)ALsomaili, 2002التي أظهرت أن الممارسات اإلشرافية تمارس بدرجة متوسطة في ضل

اقتصاد المعرفة .ويالحظ أن الفقرة ( )02والتي تنص على" :مساعدة الطلبة في التعامل مع العالم

الرتبة األولى ،بمتوسط حسابي ( )3.17وبانحراف معياري ( )7.77وبدرجة
االفتراضي" ،جاءت في ّ
متوسطة .وبرغم أن هذه الفقرة جاءت في المرتبة األولى ،إال أنها جاءت بدرجة متوسطة ،مما يشير

إلى وجود بعض جوانب القصور في مساعدة الطلبة في التعامل مع العالم االفتراضي ،وربما تع از

هذه النتيجة إلى وجود قصور في برامج التدريب المستمر للمشرفين ،بهدف مساعدتهم على مواكبة
المستجدات الحديثة ،سيما أن األدوات والبرامج التقنية الحديثة في تطور مستمر ،األمر الذي
يضعف دور المشرفين في تدريب الطلبة على استخدام األدوات والبرامج التربوية التقنية الحديثة.

وتتشابه هذه النتيجة مع نتيجة دراسة القرني والتي أظهرت أن التحول نحو المدرسة اإللكترونية جاء

بدرجة متوسطة .وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ( )27التي تنص على" :اإلسهام في بناء مدونات
إلكترونية تخصصية وفق المواد الدراسية" بمتوسط حسابي ( ،)3.12وبانحراف معياري (،)7.27

وبدرجة متوسطة .وربما تع از هذه النتيجة إلى قصور مهارات المشرفين في جانب التصميم
اإللكتروني ،إذ ال توجد دورات أو برامج تُعنى يهذا الجانب ،وما يتم عبارة عن مبادرات بجهود
فردية ،ال تخضع لتعليمات أو خطط استراتيجية بعيدة المدى .وتتشابه هذه النتيجة مع نتيجة دراسة

بيري ار وماسون ( )Perera & Mason, 2012والتي أظهرت وجود قصور في استخدام التكنولوجيا
لدى المشرفين.

نتائج مجال العمل اإلداري :تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع األداء
الوظيفي للمشرفين التربويين في المملكة العربية السعودية ،في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر
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قائدي المدارس ومعلميها لمجال العمل اإلداري ولكل فقره من فقراته ،مرتبة تنازلياً ،والجدول ()0

يوضح ذلك.

الرتب لواقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين
جدول ( )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و ّ
في المملكة العربية السعودية ،في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر قائدي المدارس ومعلميها لمجال
رقم

الفقرة
1

العمل اإلداري ككل ولكل فقره من فقراته ،مرتبة تنازلياً
المتوسط

نص الفقرة
ممارسة سلوك القدوة واألنموذج للمعلم.

االنحراف

الحسابي

المعياري

1.72

7.73

الرتبة

الدرجة

1

مرتفعة

المساهمة في هيكلة اإلدارة المدرسية للتحول إلى
7

3.21

الهياكل اإلدارية المرنة المعتمدة على تقنية

7.27

2

مرتفعة

المعلومات.
3
1
1
2
0
17
7
2

إدارة وقت العملية اإلشرافية بفاعلية.
المساهمة في هندسة العمليات اإلدارية بما يحقق
توافق الواقع التنظيمي مع متطلبات التقنيات الجديدة.
تفويض اإلدارة بعض المهام لتكيف أدواتها المعرفية
وبرامجها.
وضع خطة تساعد المعلم على تنظيم بيئة صفية
إلكترونية تفاعلية داعمة للتعلم.
إتاحة الحرية واالستقاللية للمعلم لتطوير البرامج
والخطط الدراسية بما يحقق نمو الطلبة المعرفي.
المساهمة في بناء ثقافة تنظيمية للمدرسة تدعم
ممارسات التغيير اإلداري.
يسعى نحو تحويل المدرسة إلى وحدة لصنع الق اررات
التربوية.
توسيع الرقابة اإلشرافية بمشاركة المجتمع المحلي.
الكلي

3.20

7.27

3

متوسطة

3.01

7.71

1

متوسطة

3.37

7.71

0

متوسطة

3.11

7.11

2

متوسطة

2.11

7.71

7

متوسطة

2.17

7.77

7

متوسطة

2.32

1.71

1

منخفضة

2.31

1.71

17

منخفضة

3.17

7.22

متوسطة

يالحظ من الجدول ( )0أن األداء الوظيفي للمشرفين التربويين في المملكة العربية السعودية،

في ضوء اقتصاد المعرفة لمجال العمل اإلداري ،جاء بدرجة متوسطة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي

( )3.17بانحراف معياري ( .)0.26وتراوحت فقرات هذا المجال بين الدرجتين المرتفعة والمنخفضة،
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رافع العنزي ،أ.د .عبدالفتاح خليفات

وتعني هذه النتيجة وجود بعض جوانب القصور في الجوانب اإلدارية التي يمارسها المشرفون ،وربما
مسيطر على كثير من مفاصل العملية التعليمية،
ًا
تع از هذه النتيجة إلى الروتين اإلداري الذي ال زال
سلبيا على استقاللية
وبخاصة فيما يتعلق بتفويض الصالحيات ،واالشراكية ،األمر الذي ينعكس ً

المدرسة ،وتحويلها لوحدة التخاذ القرار .وتتشابه نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة القرني

( )AlQarni, 2011التي أظهرت أن التحول نحو التمكين اإلداري جاء بدرجة متوسطة ،وجاءت
الرتبة األولى الفقرة ( )1التي تنص على" :ممارسة سلوك القدوة واألنموذج للمعلم" ،بمتوسط
في ّ
حسابي ( )1.72وبانحراف معياري ( )0.83وبدرجة مرتفعة .وربما تع از هذه النتيجة إلى نوعية
الدورات التدريبية والتأهيلية التي يتلقاها المشرفون ،التي تؤكد على التعلم بالقدوة والمالحظة ،وبالتالي
فإن المشرفين يهتمون ببناء نموذج مثالي يكون قدوة للمعلمين لمساعدتهم في تبني األساليب

والوسائل المناسبة للتدريس ،وربما معايشة قائدي المدارس ومعلميها لهذا الواقع انعكس إيجابًيا على
هذه الفقرة؛ فجاءت بدرجة مرتفعة .وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ( )2التي تنص على" :توسيع
الرقابة اإلشرافية بمشاركة المجتمع المحلي" بمتوسط حسابي ( )2.31وبانحراف معياري ()1.71

وبدرجة منخفضة .وربما تع از هذه النتيجة إلى المركزية في النظام التعليمي؛ إذ ال تزال توجد أسوار
بين المدرسة والمجتمع المحلي ،إذ ال يتم إشراك المجتمع المحلي بالتخطيط ،واختيار المناهج
وتقييمها ،وتنفيذ عمليات التعليم وتقييمها ،وحل المشكالت ،هذا همش مع الدور الهام للمجتمع
المحلي بالرقابة واإلشراف ،وبالتالي أصبحت الرقابة اإلشرافية محددة بشخص المشرف وقائد

المدرسة فقط .وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة القرني ( )AlQarni, 2011والتي أظهرت أن
التحول نحو المدرسة المجتمعية لبناء مجتمع المعرفة جاء بدرجة متوسطة.
نتائج مجال التكيف الوظيفي

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين

في المملكة العربية السعودية ،في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر قائدي المدارس ومعلميها
لمجال التكيف الوظيفي ،ولكل فقره من فقراته ،مرتبة تنازلياً ،والجدول ( )2يوضح ذلك.
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الرتب لواقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين
جدول ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و ّ
في المملكة العربية السعودية ،في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر قائدي المدارس ومعلميها لمجال
رقم

التكيف الوظيفي ككل ولكل فقره من فقراته ،مرتبة تنازلياً
المتوسط

نص الفقرة

االنحراف

الرتبة

الدرجة
مرتفعة

الحسابي

المعياري

3.71

7.71

1

3.12

7.77

2

متوسطة

3.72

7.77

3

متوسطة

3.70

7.77

1

متوسطة

2.11

7.11

0

متوسطة

2.11

7.72

2

متوسطة

17

ينمي مهارات التواصل لدى المعلمين لتبادل المعرفة.

2.22

7.72

7

متوسطة

17

يشجع على االنفتاح على معارف وثقافات الغير.

2.37

7.02

7

منخفضة

2.11

7.02

الفقرة
10
12
12
13
11
11

يشجع المعلمين على استخدام الوسائل التعليمية
الحديثة للتغلب على مشكالت العمل.
التوعية باألنظمة والقوانين المستجدة في و ازرة التعليم.
يشجع التنافسية بين المعلمين لحثهم على تحمل
المسؤولية.
اإلسهام في توفير سبل الراحة النفسية والمادية للمعلم.
استخدام األدوات التقنية الحديثة لعالج المشكالت
وإزالة عوامل القلق والتوتر في المدرسة.
يقدم الدعم المادي والنفسي للمعلم الجديد للتأقلم مع
المناخ المدرسي.

الكلي

متوسطة

يالحظ من الجدول ( )2أن األداء الوظيفي للمشرفين التربويين في المملكة العربية السعودية،
في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر قائدي المدارس ومعلميها لمجال التكيف الوظيفي ،جاء

بدرجة متوسطة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )2.11وبانحراف معياري ( .)7.02وتراوحت فقرات هذا

المجال بين الدرجتين المرتفعة والمنخفضة ،وتعني هذه النتيجة وجود قصور نسبي في أداء المشرف

التربوي تجاه تقديم الدعم النفسي والتربوي لمساعدة المعلم على التكيف الوظيفي ،وربما تع از هذه
النتيجة إلى وجود قصور في التواصل الفعال مع المعلمين وخاصة خارج أوقات الدوام المدرسي ،إذ
ال يوجد ضعف في النشاطات الترفيهية ،والتدريبية ،والتقنية ،التي تستهدف تعزيز قدرات المعلمين

وماديا .وتتشابه نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة كوبر وجرهام
نفسيا،
المهنية وبالتالي تعزيزهم
ً
ً
( )Cooper & Garham, 2001والتي أظهرت أن أهم الكفايات الالزم توافرها لتحسين العملية
اإلشرافية لمواكبة العصر التكنولوجي المعرفي هي تطوير العالقات العامة ،والعالقات مع الزمالء
الرتبة األولى الفقرة ( )10التي تنص على:
والرؤساء ،والتي جاءت بدرجة متوسطة .وجاءت في ّ
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"يشجع المعلمين على استخدام الوسائل التعليمية الحديثة للتغلب على مشكالت العمل" ،بمتوسط

حسابي ( )3.71وبانحراف معياري ( )7.71وبدرجة مرتفعة .وربما تع از هذه النتيجة إلى التعليمات
واألنظمة التي تؤكد ضرورة عمل المشرفين التربويين على تشجيع استخدام وسائل تعليمية حديثة

مناسبة ومبسطة ،تساعد في فهم المشكالت وتحليلها ،وبالتالي حلها والتغلب عليها ،لالنسجام مع
توجهات المجتمع السعودي في التحول نحو المجتمع المعرفي .وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة
( )17التي تنص على" :يشجع على االنفتاح على معارف وثقافات الغير" بمتوسط حسابي ()2.37

وبانحراف معياري ( )7.02وبدرجة منخفضة .وربما تع از هذه النتيجة إلى الخوف من التأثر السلبي
بالثقافات األخرى غير اإلسالمية ،بما ال يتناسب مع نسيج المجتمع المحلي وعاداته وأعرافه ،وربما
سلبا على مستوى استجاباتهم .وتختلف نتيجة الدراسة الحالية
وعي أفراد عينة الدراسة لذلك انعكس ً
عن نتيجة دراسة القرني ( )AlQarni, 2011والتي أظهرت نتائجها أن التحول نحو التعلم للكينونة
والتعايش مع اآلخرين جاء بدرجة متوسطة.
نتائج مجال العمل مع المعلمين

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين

في المملكة العربية السعودية ،في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر قائدي المدارس ومعلميها
لمجال العمل مع المعلمين ،ولكل فقره من فقراته ،مرتبة تنازلياً ،والجدول ( )7يوضح ذلك.

الرتب لواقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين
جدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و ّ

في المملكة العربية السعودية ،في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر قائدي المدارس ومعلميها لمجال
رقم
الفقرة
37
07
12
31
27

العمل مع المعلمين ككل ولكل فقره من فقراته ،مرتبة تنازلياً
المتوسط

نص الفقرة
يشجع المعلمين على حوسبة بعض الوحدات الدراسية
بما يخدم المواد التعليمية.
يعزز األفكار اإلبداعية لدى المعلمين.
يشجع المعلمين على استخدام التقنيات الحديثة في
تنفيذ الدروس للطلبة.
يرشد المعلمين إلى بعض األساليب التدريسية المبتكرة
التي يمكن توظيفها في العملية التعليمية.
يوجه المعلمين إلى النشاطات التفاعلية الرقمية التي
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االنحراف

الرتبة

الدرجة
مرتفعة

الحسابي

المعياري

3.13

7.70

1

3.77

7.21

2

مرتفعة

3.71

7.72

3

مرتفعة

3.71

7.71

1

مرتفعة

3.12

7.73

0

متوسطة
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رقم
الفقرة

المتوسط

نص الفقرة

الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

الدرجة

تثري العملية التربوية.
11

يصوغ الرسالة بما يتناسب مع احتياجات المجتمع.

3.32

7.77

2

متوسطة

32

يبصر المعلمين بخصائص نمو المتعلمين.

3.30

7.77

7

متوسطة

3.22

7.77

7

متوسطة

3.12

7.71

1

متوسطة

3.12

7.71

17

متوسطة

2.12

7.11

11

متوسطة

2.12

7.72

11

متوسطة

2.77

7.71

13

متوسطة

2.27

7.72

11

متوسطة

2.27

7.77

10

متوسطة

2.07

7.77

12

متوسطة

2.02

7.23

17

متوسطة

2.11

7.71

17

متوسطة

2.31

7.21

11

متوسطة

2.31

7.21

11

متوسطة

2.32

7.73

21

متوسطة

21
27
10
13
17
31
11
32
37
31
12
17
30
11

يستخدم الحاسوب في رصد وتخطيط النشاطات
الطالبية مع المعلمين.
يطلع على أهم المستجدات (التربوية والنفسية والتقنية)
في مجال العمل.
يراعي حاجات العاملين النفسية ،واالجتماعية والثقافية،
والتربوية.
يصوغ رؤية واضحة تستشرف آفاق المستقبل بالتعاون
مع العاملين فيها.
يوجه المعلمين لمواقع إلكترونية يمكن الحصول من
خاللها على مواد إثرائية.
يشجع المعلمين على ربط المنهاج بالبيئة.
يحث المعلمين على تشجيع الطلبة على البحث عن
القراءات الموجهة.
ينمي قدرات المعلمين في التقويم الذاتي.
يعمل على تطوير مهارات المعلمين التقنية من خالل
عقد الدورات وورش العمل التربوية.
يشجع المعلمين على القيام بالبحوث اإلجرائية التعليمية
والسلوكية.
يسهم في إنتاج محتوى معرفي يمكن تداوله بين
المعلمين.
يستخدم المصادر المفتوحة للمحتوى المعرفي (بحوث،
مراجع.).. ،
يشجع المعلمين على تبادل الزيارات الصفية فيما
ببنهم الكتساب الخبرات التربوية.
تقويم عمليات التعلم في ضوء معايير اقتصادية
واجتماعية وعالمية.
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رقم

المتوسط

نص الفقرة

رافع العنزي ،أ.د .عبدالفتاح خليفات
االنحراف

الرتبة

الدرجة
منخفضة

الحسابي

المعياري

2.37

7.77

22

33

بناء
يتواصل مع المعلمين عبر المنصات التعليمية ً
على حاجتهم للتوجيه.

2.21

7.22

23

منخفضة

37

ينمي قدرات المعلمين على التعلم المستمر.

2.77

7.31

21

منخفضة

2.12

7.31

الفقرة
17

يكسب المعلمين المصطلحات التربوية باللغة
اإلنجليزية لمساعدتهم في البحث واكتساب المعرفة.

الكلي

متوسطة

يالحظ من الجدول ( )7أن األداء الوظيفي للمشرفين التربويين في المملكة العربية السعودية،
في ضوء اقتصاد المعرفة لمجال العمل مع المعلمين ،جاء بدرجة متوسطة ،إذ بلغ المتوسط

الحسابي ( )2.12وبانحراف معياري ( .)7.31وربما تع از هذه النتيجة إلى الروتين اإلداري

واإلشرافي السائد الذي يميل نحو التفتيش أكثر منه تحو التوجيه واإلرشاد ،والى وجود حواجز إدارية
ونفسية بين المشرف والمعلم؛ تعود إلى ضعف العالقات اإلنسانية في المؤسسة التربوية من جهة،
وضعف استثمار التكنولوجيا بشكل فعال لخدمة العملية اإلشرافية من جهة أخرى ،إضافة إلى

الصعوبة التواصل مع المعلمين ،وبخاصة التواصل اإللكتروني؛ وهذا أضعف دور المشرف في نقل
معارفه للمعلمين بصورة عامة .وتتشابه هذه النتيجة إلى حد ما مع نتيجة دراسة كوبتشا وألجر
) )Kopcha & Alger, 2011والتي أظهرت أن فاعلية استخدام التكنولوجيا الحديثة القائمة على
اقتصاد المعرفة في تحسين العملية اإلشرافية ،ودافعية المعلمين وأدائهم.
الرتبة األولى الفقرة ( )37التي تنص على" :يشجع المعلمين على حوسبة بعض
وجاءت في ّ
الوحدات الدراسية بما يخدم المواد التعليمية" ،بمتوسط حسابي ( )3.13وبانحراف معياري ()7.70
وبدرجة مرتفعة .وربما تع از هذه النتيجة إلى االمتثال للتعليمات واألنظمة التي تؤكد أهمية استخدام
التكنولوجيا الحديثة في نشر التعليم ،وبخاصة فيما يتعلق بحوسبة بغض الدروس ،أو الوحدات
غالبا ما تتم باستخدام برنامج العروض
الدراسية ،وبخاصة أنها ال تتطلب مهارات تقنية عالية ،والتي ً
التقديمية ،والفيديوهات ،والرسومات البيانية ،واستخدام بعض الروابط المرجعية ما انعكس بشكل

إيجابي على يشجع المعلمين على حوسبة بعض الوحدات الدراسية .وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة
( )37التي تنص على" :ينمي قدرات المعلمين على التعلم المستمر" بمتوسط حسابي (،)2.77

وبانحراف معياري ( ،)7.31وبدرجة منخفضة ،وربما تع از هذه النتيجة إلى تركيز المشرفين التربويين

56

الجمعية األردنية للعلوم التربوية المجلة التربوية األردنية ،المجلد الثالث ،العدد األول.8102 ،

على الجانب اإلداري والنواحي اإلدارية الروتينية ،واالهتمام بما تم إنجازه من المنهاج ،وكذلك
التركيز على الخطط الدراسية والتحضير اليومي ،بينما ُينظر إلى التعليم المستمر للمعلمين على أنه
اختصاص اإلدارات العليا ،مما أدى إلى إضعاف دور المشرف التربوي في وضع البرامج والخطط
التي تساعد المعلم على التعلم المستمر .وتتفق هذه النتيجة إلى حد ما مع نتيجة دراسة الصميلي
( )ALsomaili, 2002والتي أظهرت أن الممارسات اإلدارية تمارس أكثر من الفنية.
نتائج مجال التقويم واإلشراف األكاديمي

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين

في المملكة العربية السعودية ،في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر قائدي المدارس ومعلميها
لمجال التقويم واإلشراف األكاديمي ولكل فقرة من فقراته ،مرتبة تنازلياً ،والجدول ( )7يوضح ذلك.

الرتب لواقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين
جدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و ّ
في المملكة العربية السعودية ،في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر قائدي المدارس ومعلميها لمجال
رقم

الفقرة
23
21
22
27
20
21
22
11

التقويم واإلشراف األكاديمي ككل ولكل فقره من فقراته ،مرتبة تنازلياً
المتوسط

نص الفقرة
إلكترونيا.
يعد تقارير بصورة مستمرة عن أداء المدرسة
ً
يستخدم الحاسوب في عمل تقييم دوري ألداء العاملين
في المدرسة.
يضع آلية واضحة لتصحيح انحرافات العاملين في
المدرسة.

يوجه العاملين إلى طرق األداء المبتكرة.
يستخدم وسائل االتصال الحديثة في اإلعالم ومناقشة
المعلمين بنتائج تقويمهم.
يوضح للعاملين في المدرسة االنحرافات عن المبادئ
التربوية والنفسية الحديثة في التعليم.
يعتمد نتائج التقويم كقاعدة معرفية في بناء الخطط
المستقبلية في المدرسة.
يؤكد ضرورة تبني معايير عالمية واضحة لتقييم األداء
في المدرسة.
الكلي
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االنحراف

الرتبة

الدرجة
مرتفعة

الحسابي

المعياري

3.73

7.77

1

3.21

7.71

2

متوسطة

2.17

7.77

3

متوسطة

2.72

7.71

1

متوسطة

2.20

7.22

0

متوسطة

2.22

7.20

2

متوسطة

2.17

7.21

7

متوسطة

2.27

7.77

7

منخفضة

2.77

7.01

متوسطة

واقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين في المملكة العربية السعودية.....
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يالحظ من الجدول ( )7أن األداء الوظيفي للمشرفين التربويين في المملكة العربية السعودية،
في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر قائدي المدارس ومعلميها لمجال التقويم واإلشراف

األكاديمي ،جاء بدرجة متوسطة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )2.77وبانحراف معياري (.)7.01
وربما تع از هذه النتيجة إلى وجود بعض جوانب القصور في كفايات المشرفين في تحليل نقاط القوة
والضعف ألداء المعلمين ،إلى جانب سيطرة أساليب التقويم التقليدية التي تعتمد على االنطباع
بدال من استخدام التقويم المستمر ،وتتشابه هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كوبر وجرهام
الشخصيً ،

( )Cooper & Garham, 2001والتي أظهرت أن كفايات التقويم والمتابعة الالزم توافرها لتحسين

الرتبة األولى الفقرة ( )23التي تنص على:
العملية اإلشرافية جاءت بدرجة متوسطة .وجاءت في ّ
إلكترونيا" ،بمتوسط حسابي ( ،)3.73وبانحراف
"يعد تقارير بصورة مستمرة عن أداء المدرسة
ً

معياري ( ،)7.77وبدرجة مرتفعة .وربما تع از هذه النتيجة إلى أن و ازرة التعليم تعتمد نماذج وبرامج
إلكترونية جاهزة ،لتقييم المعلمين ،بشكل دوري ،األمر الذي يلزم المشرفين لتعبئتها بشكل منتظم.

وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ( )11التي تنص على" :يؤكد ضرورة تبني معايير عالمية واضحة
لتقييم األداء في المدرسة" ،بمتوسط حسابي ( ،)2.27وبانحراف معياري ( ،)7.77وبدرجة

منخفضة .وربما تع از هذه النتيجة إلى الروتين اإلداري الذي يحدد المهام اإلشرافية بما ورد فيها من

تعليمات ،وبالتالي فإن المشرفين التربويين يقيمون األداء المدرسي وفق تعليمات و ازرة التعليم ،ما
يضعف فرصة تبني معايير عالمية واضحة لتقييم األداء في المدرسة .وتتشابه هذه النتيجة مع نتيجة

دراسة بيري ار وماسون ( )Perera & Mason, 2012والتي أظهرت وجود قصور في استثمار
اقتصاد المعرفة في العملية اإلشرافية.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نص على" :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( )α=0.05ف ي واقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين في المملكة العربية

السعودية ،في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر قائدي المدارس ومعلميها ،تع از لمتغيرات

(الجنس ،المركز الوظيفي)؟" .لإلجابة عن هذا السؤال ،قام الباحث باستخدام اختبار (ت) للعينات

المستقلة ( ،)t- testكذلك تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات قائدي

تبعا لمتغيري الجنس والمركز الوظيفي ،والجدول ( )1يبين ذلك.
المدارس ومعلميها ً
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جدول ( )9نتائج اختبار ت ( )t- testللفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول تقديرهم
لواقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين في المملكة العربية السعودية ،في ضوء اقتصاد المعرفة من
تبعا لمتغيري الجنس والمركز الوظيفي
وجهة نظر قائدي المدارس ومعلميها ً

المتغير

مستويات

العدد

االنحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري

ذكر

022

3.71

7.21

أنثى

217

2.12

7.22

المركز

قائد مدرسة

73

73.7

7.27

الوظيفي

معلم مدرسة

277

3.72

7.21

المتغير

الجنس

درجة

الحرية

قيمة ت

مستوى
الداللة

727

1.117

.317

727

.732

172-.

يظهر من الجدول ( )1عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد

عينة الدراسة تع از لمتغير الجنس ،إذ بلغت قيمة ت ( ،)1.117عند مستوى داللة ( ،).317وهي
إحصائيا .وربما تع از هذه النتيجة إلى أن قائدي وقائدات ومعلمي ومعلمات المدارس
قيمة غير دالة
ً
يحظون بالفرص نفسها لتطوير كفاءاتهم الذاتية ،وااللتحاق بالدورات وورشات العمل ،األمر الذي
انعكس على تقارب مستوى كفاءة الجنسين في شتى المجاالت ،كما أن كال الجنسين يخضعان

للتعليمات واألنظمة نفسها ،وضمن قوانين واضحة يصعب االجتهاد بها ،مما يجعلها موحدة الجميع،

ما انعكس على مستوى استجابات كال الجنسين فظهرت متشابهة ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة

دراسة الصميلي ( )ALsomaili, 2002التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تع از
لمتغير الجنس.

كما يظهر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تع از لمتغير المركز الوظيفي؛ إذ بلغت قيمة

إحصائيا .وربما تع از هذه النتيجة
ت ( ،)732..عند مستوى داللة ( ،)172.-.وهي قيمة غير دالة
ً
إلى توافر التقنيات المستخدمة نفسها في المدارس كلها ،واتباعهم األنظمة والقوانين نفسها عامة،
وتواجدهم في البيئة التعليمية نفسها ،إلى جانب حصول جميع قائدي ومعلمي المدارس على الشهادة
الجامعية األولى كحد أدنى ،مما يجعلهم مدركين لواقع اإلشراف التربوي ،األمر الذي تسبب في عدم

إحصائيا تع از الختالف المركز الوظيفي.
ظهور فروق دالة
ً
التوصيات

في ضوء ما توصلت له الدراسة من نتائج ،تم تقديم التوصيات اآلتية:
 -تبني و ازرة التعليم اإلجراءات الضرورية لتحويل المدرسة إلى وحدة لصنع الق اررات التربوية.
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ط تربوية لتوسيع الرقابة اإلشرافية
 تبني قسم اإلشراف التربوي في كل منطقة تعليمية بناء خط ًبمشاركة المجتمع المحلي.

 تبني رؤساء أقسام اإلشراف التربوي تخطيط نشاطات بهدف مساعدة المشرفين على االنفتاحعلى معارف وثقافات الغير.
 عقد ورشات عمل للمشرفين التربويين من قبل و ازرة التعليم بهدف إكساب المعلمينالمصطلحات التربوية باللغة اإلنجليزية لمساعدتهم في البحث واكتساب المعرفة..
 تبني و ازرة التعليم تدريب المشرفين التربويين على التواصل مع المعلمين عبر المنصاتالتعليمية .

 تبني و ازرة التعليم لتقديم حوافز مادية لتعزيز الرغبة لدى المعلمين على التعلم المستمر. تبني و ازرة التعليم معايير عالمية واضحة لتقييم األداء في المدرسة. إجراء مزيد من الدراسات حول واقع األداء الوظيفي للمشرفين التربويين في ضوء اقتصادالمعرفة ،مطبقة على مجتمعات وعينات دراسية أخرى ،ومقارنة نتائجها مع نتائج الدراسة

الحالية.
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