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الملخـــص:
هدفت الدراسة إلى تحديد األدوار التي يمارسها المعلم الفلسطيني في ضوء متطلبات القرن
الحادي والعشرين في محافظة نابلس ،وتحديد سُ بل تفعيلها ،وتكونت عينة الدراسة من ( )92مديراً
ومديرة و( )39مشرفاً مشرفة .ولتحقيق أهداف الدراسة ،استخدمت االستبانة ،التي تكونت من ()60
فقرة ،موزعة على أربعة مجاالت هي :التفكير النقدي واإلبداعي وحل المشكالت ،وإدارة التعلم
الصفي ،والتواصل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وإتقان التعليم وتقويم تعلم الطلبة.
وقد أظهرت نتائج الدراسة ّ
أن الدرجة الكلية لمتوسطات تقدير أفراد عينة الدراسة من مديري
المدارس والمشرفين التربويين لألدوار التي يمارسها المعلم الفلسطيني في ضوء متطلبات القرن
الحادي والعشرين ،حصلت على درجة تقدير متوسطة ،وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.32كما توصلت
الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة لألدوار التي
يمارسها المعلم الفلسطيني في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين في محافظة نابلس ،وفقاً
لمتغيرات :الجنس ،والتخصص ،والمؤهل العلمي ،وعدم وجود تفاعل بين الجنس والمُسمى الوظيفي،
وبين التخصص والمؤهل العلمي ،وبين التخصص وعدد سنوات الخدمة ،وبين التخصص والمؤهل
العلمي وعدد سنوات الخدمة ،في حين وجدت فروق دالة إحصائياً وفقاً لمتغيري المسمى الوظيفي
وعدد سنوات الخدمة .وفي ضوء النتائج قدم الباحث عدداً من التوصيات.
الكلمات المفتاحية :أدوار المعلم ،القرن الحادي والعشرين ،المدارس الحكومية في نابلس.
Abstract :
This study aimed at identifying the roles of the Palestinian teachers in light
of the 21st Century demands in Nablus Governorate and finding ways to
activate them. The study sample consisted of (92) male and female principals and (39) male and female supervisors. To achieve the study objectives,
a 60- item questionnaire was constructed to cover four domains: creative and
بريد الباحــث اإللكتروني* :
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critical thinking and problem – solving; managing in-class learning; communication and information communication technology; teaching competence
and evaluation of student’s learning.The results showed that the total degree
of the sample evaluation of teachers’ roles obtained moderate evaluation
with a means of (3.32). Furthermore, the study revealed that there were no
statistical significant differences in the means of the sample with regard to
the variables of gender, specialization, and academic qualification.The results also found no interaction between gender and job title on one hand and
specialization and academic qualification on the other hand. Likewise, there
was no interaction between specialization and years of experience; and between specialization, academic qualification, and years of experience. However, there were statistically significant differences according to the job title
and years of experience. In light of these results, a number of recommendations were proposed.
Key Words: Teacher roles, 21st century, Nablus governmental schools.

المقدمة:
يشهد القرن الحالي تطورات معرفية
وتكنولوجية ،أسهمت في فرض تغيرات
على النظام التربوي والتعليمي ،وهذا جعل
كثيراً من التربويين والمهتمين في التعليم،
ينادون بضرورة وجود نظام تعليمي يراعي
متطلبات القرن الحالي ،ويُسهم في توفير
بيئة تعليمية فاعلة ،وتوفير الظروف المالئمة
لعمل المعلمون ،وتنمية خبرات الطلبة وتعزيز
تعلمهم ،من خالل تزويدهم بالمهارات الالزمة
للقرن الحادي والعشرين.
كما أسهمت التطورات التي يشهدها القرن
الحالي ،إلى تغييرات في أهداف التعليم ،وانتقلت
إلى التركيز على مهارات الحياة ومهارات التعَّلُّم
المستمر ،وبشكل أشمل مهارات القرن الحادي
والعشرين ،التي تساعد الطالب على التكيف مع
العالم المُتغير ،وتعده للمنافسة واإلبداع وسوق
العمل.
وإلعداد الطلبة اإلعداد المناسب ،فال بد أن
يمتلك المعلم المهارات التي تلبي طبيعة التعليم
2

من جانب ،وتكسب الطالب مهارات القرن
الحادي والعشرين من جانب آخر ،فمما ال شك
فيه أن العصر الحالي هو عصر االقتصاد القائم
على المعرفة ،والذي يعني أن يمتلك جميع
األفراد مهارات تمكنهم من الحياة والعمل في
مجتمع عصر المعرفة (حفني .)2015 ،لذا فإن
إعداد المعلم حاجة رئيسة ،من أجل االرتقاء
بنوعية التعليم.
وأكد كثيرون على دعم مهارات القرن الحادي
والعشرين بما يتفق مع أفضل الممارسات عبر
نظام التعليم ،بما في ذلك المناهج المدرسية،
وطرق التدريس ،وإعداد المعلم ،والتنمية
المهنية للمعلم .وأن جودة التربية العلمية
ومهارات القرن الحادي والعشرين يدعم كل
منهما اآلخر (The National Science
.)Teachers Association, 2013
كما توفر مهارات القرن الحادي
والعشرين إطاراً منظماً ،يضمن إنخراط الطلبة
في عملية التعلم ،وتساعدهم في بناء الثقة،
وعلى االبداع واالبتكار والقيادة في القرن
الحالي ،والمشاركة بفاعلية في الحياة ،كما
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تمثل إطاراً لتنمية المعلمون المهنية (Kay,
 .)2010وتعزز التعاون ،الذي يؤدي إلى
العمل مع اآلخرين باحترام وفاعلية ،للمشاركة
في المعرفة ،والتوصل إلى الحلول واالبتكار
(.)Beers, 2006
وتشير األدبيات التربوية ،إلى العديد من
التصنيفات لمهارات القرن الحادي والعشرين،
التي يجب على المعلم وغيره امتالكها منها:
مهارات الحياة ،مهارات سوق العمل ،مهارات
التواصل والتفاعل ،المهارات التطبيقية
والمهارات اإلدراكية) .فيما يصنفها بعضهم
إلى :طرق التفكير(اإلبداع واالبتكار ،والتفكير
النقدي وحل المشكالت ،وما وراء المعرفة)،
وطرق الشعور (التعاطف ،والحب ،واالهتمام)،
والحياة في العالم (المواطنة المحلية والعالمية،
والمسؤولية الشخصية والمجتمعية) ،وطرق
العمل (التواصل ،والتعامل /العمل الجماعي)
( .)Binkley et al., 2010وهناك تصنيف
آخر ،توصل إليه المختبر التربوي لالقليم
الشمالي المركزي في هذا الموضوع؛ إذ قسمت
المهارات إلى أربع مجموعات رئيسة هي:
مهارات العصر الرقمي ،ومهارات التفكير
اإلبداعي ،ومهارات االتصال الفعال ،ومهارات
اإلنتاجية العالية (Ncrei & Metiri Group
.), 2003
ورغم االختالف في تعريف مهارات القرن
الحادي والعشرين ،والمهارات الالزمة للقرن
الحالي ،إال أن هناك شبه اتفاق على المهارات
المهيمنة ،ومنها حل المشكالت ،وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،ومهارات االتصال
والتواصل ،ومهارات التفكير الناقد واإلبداعي،
والمسؤولية المجتمعية.
وفي ظل المهارات واألدوار التي تم التوصل
إليها للمعلمون في القرن الحادي والعشرين،
جعل االهتمام بالتعليم واألداء المدرسي موضع
اهتمام المعنيين بالتربية والتعليم؛ إذ يرى كثيرون
ّ
أن مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين،
يتمثل في تحسين التعليم في المدرسة .وهذا
3
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ال يمكن ْ
أن يتم بمعزل عن العناصر األخرى
مثل مديري المدارس والمشرفين التربويين
والمعلمون والطلبة ومجالس أولياء األمور في
تحقيق األداء المدرسي الفعال والمؤثر (زامل،
.)352 ،2013
ويشير الغريب وآخرون ( )2004إلى مجموعة
من القضايا التي تحقق األداء الفاعل في التعليم،
منها دعم المدير ألداء المعلمون ،وتحفيزهم
للقيام بأدوارهم ،ووضع البرامج التدريبية
لهم ،والمراجعة المستمرة ،التي تهدف إلى
تسهيل أداء العاملين المستقبلي وتحسينها.
أما دياب ( )2006فيؤكد على أن المعلم هو
عنصر رئيس من عناصر العملية التعليمية،
فهـو المُيـسر والمُنظم والمُوجه والمُطور
لعملية التعليم والتعلم ،والقائم على إحداث
تغييرات عقلية ووجدانية وسلوكية لدى الطالب.
أما مصطفى ( )2007فيرى بأن المعلم هو
المسؤول والمؤهل الذي تناط به مسؤولية تنمية
مهارات التفكير عند الطلبة ،وحفزهم نحو إبداع
أفكار جديدة.
ويتفق كثير من التربويين على أن المعلم هو
الذي يهيئ الفرص التي تقوي ثقة الطالب بنفسه
أو تدمرها ،ويقوي روح اإلبداع أو يقتلها،
ويثير التفكير الناقد أو إحباطه ،ويعمل على فتح
المجال للتحصيل واالنجاز أو إغالقه (عليان،
 .)2010كما أن للمعلم دوراً كبيراً في تحقيق
مهارات القرن الحادي والعشرين ،من خالل
توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
التعليم ،وتفعيل التواصل ،وتعزيز التفكير النقدي
واإلبداعي وغيرها ،ويشير محمد ( )2006إلى
أن المعلم يؤدي دوراً مهماً في تنمية التفكير لدى
طلبته باعتباره موجهاً ومرشداً لهم ،وبالتالي
من الضروري أن يكون واسع الصدر ،ولديه
القدرة على إدارة النقاش والحوار ،وتطبيق
االستراتيجيات الفاعلة .ويؤكد الناقة والعيد
( )2012على دور المعلم األخالقي والثقافي
والمهني واإلنساني واالجتماعي ،حيث ينعكس
إيجاباً على إصالح المجتمع وتطوره.
Published by Arab Journals Platform, 2020
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ومن سمات معلم القرن الحادي والعشرين،
الدقة في العمل ،والحرص في أوقاته ،واليقظة
العقلية ،والكفاية ،والتفتح الذهني الذي يشمل
عادات ومهارات التفكير العلمي الواعي والناقد.
والمُتسم بتحكم إنفعالي مناسب ،وإلى جانب ذلك
المرح والثقة ،واللباقة في الحديث والتعامل،
والثقة بالنفس ،والموضوعية في تقويم ذاته
وفي تقويم أعمال الطلبة ،والتعامل مع اآلخرين
واحترامهم (دغيدى .)2000 ،وأكد كثير من
التربويين على ضرورة أن يتسم معلم القرن
الحادي والعشرين أيضاً ،بمجموعة من السمات
والكفايات منها :تكنولوجي ()Technologist
وباحث(  ) )Researcherومصمم (�Design
 )errومقدم ( )Presenterومنسق (�Coor
 )dinatorومرشد ( )Couneslorومقوم
(( )Assessorشويعي .)2011 ،ومن سمات
معلم القرن الحادي والعشرين أيضاً ،أنه :منتج،
ومواكب للتكنولوجيا الحديثة ،ومنفتح عالمياً،
وقادر على استخدام األجهزة الذكية ،والتدوين،
والتوجه الرقمي ،والتعاون ،والتواصل ،والتعلم
القائم على المشاريع ،واالبتكار ،والتعلم مدى
الحياة (.)Palmer, 2015
أما سليمان ( )2000فيشير إلى مجموعة أخرى
من السمات للمعلم ،منها :االستجابة لما حوله
من تغييرات ومستحدثات علمية سريعة اإليقاع
ومتالحقة التطور ،واإلفادة منه في تخصصه،
وتقبل الجديد والمفيد والمتطور في العملية
التعليمية ،ومدركاً لمتطلباتها وفقاً لظروف الحياة
حوله ،ومتعاونا مع أقرانه في المهنة ،ومتحمساً
لعمله ،ومقبال على المعرفة .كما تشير األدبيات
إلى ضرورة أن يتسم معلم القرن الحادي
والعشرين ،بمجموعة من السمات والكفايات
منها :الشخصية ،والمعرفية ،والتكنولوجية،
والبحثية ،واالبتكارية ،والحياتية.
وحدد اللقاني ( )2001مجموعة مواصفات أو
خصائص للمعلم منها :أن يكون صاحب ثقافة
عالية ،ومتمكناً في تخصصه ،وقادراً على
تنظيم المواقف التعليمية ،والتفاعالت الصفية
4
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وإداراتها ،وموظفاً للتكنولوجيا في التعليم،
وقادراً على جعل التفكير التكنولوجي جزءاً من
الخريطة المعرفية والوجدانية للمتعلم ،ومشجعاً
للمتعلمين على صناعة المعرفة وغيرها.
ويشير الزهراني ( )2012إلى أن أهم المهارات
التي ينبغي أن يمتلكها معلمو القرن الحادي
والعشرين لولوج عصر االقتصاد المعرفي،
سعيًا لبناء مجتمع المعرفة ،تتمثل في مهارات
عدة منها :تنمية المهارات العليا للتفكير ،وإدارة
المهارات الحياتية ،وإدارة قدرات الطلبة،
وإدارة تكنولوجيا التعليم ،وإدارة فن التعليم،
وإدارة منظومة التقويم ،إذ بينت دراسة آن
وآخرون ( )Ann & Others,2003أهمية
التكنولوجيا في حل المشكالت واتخاذ القرار،
وأنها تزيد من فاعلية أداء المعلمون في تنفيذ
الموقف التعليمي التعلمي.
كما يتطلب امتالك المعلم الستراتيجيات
التعلم الفاعلة ،التي تعد الطالب للقرن الحادي
والعشرين ،ومن أهمها ،أسلوب حل المشكالت،
والتفكير الناقد ،والتفكير التأملي ،والتعلم
بالمشاريع وغيرها ،وقدرته على توظيفها في
عمليتي التعلم والتعليم.
ويشير جبران ( )2002إلى أن من أدواره
مساعدة الطلبة على التغير ،وتشجيعهم وحفزهم
على التأمل في ممارساتهم وأعمالهم ،وتوفير
المناخ الودي اآلمن والداعم ،وتهيئة البيئة
التعليمية الغنية ،واختيار استراتيجيات وأساليب
التدريس المتمركزة حول الطالب.
ومن أدوار المعلم أيضاً ،توظيفه للوسائل
التكنولوجية الحديثة في عرض مادة التعلم،
وتشجيعه للتعلم والتفاعل في العملية التعليمية
التعلمية من خالل تفاعل الطالب مع شبكات
التواصل االجتماعية وغيرها ،إضافة إلى
دوره النشط في توليد المعرفة واإلبداع ،من
خالل تشجيعه على االبتكار واإلبداع من تلقاء
نفسه ،وتوليد معارف جديدة يوظفها الطالب
في تعلمه (كانادو وآخرون .)2002 ،فيما أكد
وانج ( )Wang, 2008أهمية امتالك المعلمون
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للكفايات التكنولوجية؛ لما لها من تأثير في
مختلف عناصر العملية التعليمية ،ودورها في
بناء خبرات الطلبة التي يتطلبها القرن الحالي.
أما بوجمال ( )2013فيشير إلى أدوار أخرى
للمعلم في القرن الحالي ،منها :إتاحة الفرصة
للمتعلمين من المشاركة في التعلم والتعليم،
والتعبير عن أنفسهم بحرية ،وإكسابهم مهارات
البحث الذاتي واالتصاالت ،ودمجهم بنشاطات
تربوية تؤدي إلى بلورة مواهبهم ،وتفجير
طاقاتهم ،وتنمية قدراتهم.
ويشير محمود ( )2016إلى ّ
أن الدور الريادي
الذي يجب أن يتمتع به المعلم ،بإعتباره رائداً
اجتماعياً يُسهم في تطوير األفراد والمجتمع،
وتمكين الطلبة بطرق العمل الذاتي ،التي تمكنهم
من متابعة إكتساب المعارف ،وتكوين القدرات
والمهارات ،وغرس القيم التربوية في نفوسهم،
فيما يؤكد سيتو (  )Suto, 2013ضرورة
االستمرار في استخدام استراتيجيات وأساليب
حديثة طويلة األمد؛ لتعليم مهارات القرن
الحادي والعشرين :ال سيما مهارات التفكير
الناقد ،والتفكير اإلبداعي ،ودعمها عند الطلبة
من خالل تدريس المواد الدراسية التقليدية أو
غير ذلك.
وتشير األدبيات والدراسات التربوية المتصلة
بالموضوع إلى أهمية وجود نظام تعليمي فاعل،
وفي هذا الصدد ،يؤكد الثبيتي والعنزي ()2014
ضرورة وجود نظام تعليمي يتسم بتعزيز
الديمقراطية بين جميع العاملين في المدرسة،
ويُسهم في توفير الظروف المالئمة لعمل
المعلمون ،كما توصلت كثير من الدراسات
إلى ضرورة االهتمام بالمعلم ،وإعداده للقرن
الحالي ،ومنها دراسة كين ()Cain, 1996
التي بينت نتائجها ،ضرورة االهتمام باألمور
الشخصية المتصلة بالمعلم نفسه ،وبأدواره،
ومهامه في الغرفة الصفية ،وتحفيزه على
التطور المهني المستمر ،لتمكينه من الحياة
واإلبداع ،وانعكاس ذلك على وضع الطلبة،
واالهتمام بما يقومون به من عملية تعلمية .في
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حين بينت دراسة هسو وآخرون (Hsu, et.
 )Al., 2008أهمية التأهيل العلمي للمعلمون،
وحاجتهم إلى الخبرات التكنولوجية والتعليمية،
وبينت أن أداء المعلمون يكون أكثر إيجاباً
عندما يحسنون توظيف تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في التعليم.
وفي ضوء األدبيات التربوية المتصلة
بالموضوع ،يمكن استخالص ،قضية مهمة،
أال وهي أن المعلم عنصر رئيس في العملية
التعليمية التعلمية ،ويقع على عاتقه كثير من
المهمات واألدوار التي يجب أن يقوم بها لتحقيق
التعلم والتعليم النوعيين ،وحتى يحقق ذلك،
يتطلب منه أن يمتلك الكفايات والمواصفات
والخصائص الالزمة لمعلم القرن الحادي
والعشرين ،والتي يمكن تصنيفها إلى شخصية
وعلمية وتدريسية وتكنولوجية وابتكارية
وحياتية .وهذا يتطلب من المسؤولين التربويين
وصناع القرار مزيداً من الحرص على توفير
البيئة التعليمية التعلمية المناسبة ،من خالل
توفير البيئة المادية الالزمة ،من بنية تحتية
لتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
ومعلمون قادرين على توظيفها في التعليم،
وتوظيف مهارات القرن الحادي والعشرين،
وذلك بغية تحقق نواتج التعلم المرجوة.

مشكلة الدراسة:
ّ
إن التغييرات والتطورات الحاصلة في القرن
الحادي والعشرين ،فرضت على الحكومات
وصناع القرار إعادة التفكير بمختلف القضايا
التربوية ومنها المعلم ،ومواصفاته ،وأدواره،
واستراتيجيات التدريس ،واإلمكانات والموارد
المناسبة وغيرها .ما فرض تغييرات في أهداف
التعليم؛ إذ انتقلت إلى التركيز على مهارات
الحياة ومهارات التعَّلُّم المستمر ،وبشكل أشمل
مهارات القرن الحادي والعشرين ،التي تضم
مجموعة واسعة من المعارف والملكات وعادات
العمل ،والصفات الشخصية التي تساعد المعلم
على تحقيق التعلم الفاعل.
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والمتتبع لواقع التعليم والتعلم في المدارس،
يالحظ وجود فجوة بين المهارات التي يتعلمها
الطلبة في المدرسة وتلك التي يحتاجونها
في الحياة والعمل في مجتمع عصر المعرفة
والتكنولوجية ،وخاصة في ظل المناهج التي لم
تعد كافية إلعداد الطلبة للحياة والعمل في عالم
اليوم المتغير ،الذي يقوده التطور التكنولوجي
(.)Bybee, 2010
إذ إن ممارسة المعلم ألدواره التقليدية التي تركز
على تلقين الطلبة للمعرفة ،وعلى االستراتيجيات
واألساليب المتمركزة حول المعلم ،وإقتصاره
على توظيف الوسائل التقليدية في تعلمهم ،وعدم
مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة ،لم تُجد في
إيجاد الطلبة القادرين على التعلم واالبداع
والحياة في العصر الحالي.
ولتحقيق متطلبات القرن الحادي والعشرين نحو
الطلبة ،فإن ذلك يفرض علينا االهتمام بالمعلم
وأدواره ،التي يُسهم ممارستها في تهيئة البيئة
التعليمية التعلمية الفاعلة ،وتنمية التفكير النقدي
واإلبداعي ،وتعزيز االتصال والتواصل ،وإدارة
التعلم الصفي وتقييمه ،وتوظيف تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،وتحقق التعلم األعمق.
ونتيجة ما سبق ،جاءت الدراسة الحالية؛
لتحديد األدوار التي يمارسها المعلم الفلسطيني
في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين،
األمر الذي يُسهم في رسم السياسات التربوية
الفاعلة ،وتحسين أداء المعلم .وتنحصر مشكلة
الدراسة بالسؤال الرئيس اآلتي :ما األدوار التي
يمارسها المعلم الفلسطيني في ضوء متطلبات
القرن الحادي والعشرين من وجهة نظر مديري
المدارس والمشرفين التربويين في مديرية
التربية والتعليم في محافظة نابلس؟.

أسئلة الدراسة:
سعت الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1ما األدوار التي يمارسها المعلم الفلسطيني
في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين
من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين
6

129

التربويين في مديرية التربية والتعليم في
محافظة نابلس؟.
 .2ما أكثر األدوار التي يمارسها المعلم
الفلسطيني في ضوء متطلبات القرن الحادي
والعشرين تقديراً لدى مديري المدارس
والمشرفين التربويين في مديرية التربية والتعليم
في محافظة نابلس؟.
 .3هل توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى (α
 )≥0.05بين متوسطات درجة تقدير أفراد عينة
الدراسة لألدوار التي يمارسها المعلم الفلسطيني
في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين في
محافظة نابلس تعزى إلى متغيرات :الجنس،
والمسمى الوظيفي والتفاعل بينهما؟.
 .4هل توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى
( )α ≥0.05بين متوسطات درجة تقدير أفراد
عينة الدراسة لألدوار التي يمارسها المعلم
الفلسطيني في ضوء متطلبات القرن الحادي
والعشرين في محافظة نابلس تعزى إلى
متغيرات :التخصص ،والمؤهل العلمي ،وعدد
سنوات الخدمة والتفاعل بينها؟.
 .5ما السبُل المقترحة لتفعيل أدوار المعلم
الفلسطيني في ضوء متطلبات القرن الحادي
والعشرين من وجهة نظر مديري المدارس
والمشرفين التربويين في مديرية التربية والتعليم
في محافظة نابلس؟.

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف
التالية:
 .1تعرّ ف األدوار التي يمارسها المعلم
الفلسطيني في ضوء متطلبات القرن الحادي
والعشرين في محافظة نابلس ،من وجهة نظر
مديري المدارس والمشرفين التربويين.
 .2تحديد دور كل من متغيرات الدراسة المتعلقة
بمديري المدارس والمشرفين التربويين:
(الجنس ،والتخصص ،والمؤهل العلمي ،وعدد
سنوات الخدمة ،والمُسمى الوظيفي) في تحديد
األدوار التي يمارسها المعلم الفلسطيني في
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ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين في
محافظة نابلس.
 .3تقديم مقترحات وتوصيات إجرائية لتفعيل
أدوار المعلم الفلسطيني في ضوء متطلبات
القرن الحادي والعشرين.

أهمية الدراسة:
تستمد ال ّدراسة الحالية أهميتها النظرية
والتطبيقية في الجوانب اآلتية:
 .1تُعد الدراسة الحالية محاولة؛ لتحديد األدوار
التي يمارسها المعلم الفلسطيني في ضوء
متطلبات القرن الحادي والعشرين في المدارس
الحكومية في محافظة نابلس.
 .2أهمية أدوار المعلم في ضوء متطلبات القرن
الحادي والعشرين ،في تحسين أدائهم ،وانعكاس
ذلك على إيجاد مدارس فاعلة.
 .3فتح آفاق جديدة لطلبة الدراسات العليا
والباحثين في فاعلية أدوار المعلم الفلسطيني
في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين،
والنتائج التي تحققها نحو العملية التعليمية
التعلمية.
 .4متوقع أن يستفيد من الدراسة:
 المعلمون ،في معرفة أدوارهم في ضوءمتطلبات القرن الحادي والعشرين ،وممارستها
بفاعلية.
 اإلدارات التعليمية والمدرسية ،في توفير الدعمالمناسب للمعلمون ،وتهيئة المناخ المدرسي
الالزم لتنفيذ المعلمون ألدوارهم بفاعلية.
 وزارة التربية والتعليم ،في مراجعة سياساتهاوإستراتيجياتها وبرامجها وخططها ،الموجه
نحو تحقق التعلم الفاعل في المدارس ،من خالل
حث المعلمون على ممارسة أدوارهم ،التي
يتطلبها القرن الحادي والعشرين ،وتحفيزهم
على اإلبداع.
 .5ندرة مثل هذه الدراسات في المجتمع
الفلسطيني التي تشكل قاعدة معرفية في موضوع
الدراسة للتربويين والعاملين في التربية والتعليم
والباحثين.
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فرضيات الدراسة:
انبثقت عن أسئلة الدراسة الفرضيتين اآلتيتين:
 .1ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى (α
 )≥0.05بين متوسطات درجة تقدير أفراد عينة
الدراسة لألدوار التي يمارسها المعلم الفلسطيني
في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين
في محافظة نابلس تعزى إلى متغيري الجنس،
والمسمى الوظيفي والتفاعل بينهما.
 .2ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى (α
 )≥0.05بين متوسطات درجة تقدير أفراد عينة
الدراسة لألدوار التي يمارسها المعلم الفلسطيني
في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين في
محافظة نابلس تعزى إلى متغيرات :التخصص،
والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخدمة والتفاعل
بينها.

حدود الدراسة:
تتحدد هذه الدراسة وإمكانية تعميم نتائجها في
ضوء الحدود اآلتية:
 .1الحد البشري :اقتصرت ال ّدراسة الحالية
على مديري المدارس ومديراتها والمشرفين
التربويين في مديرية التربية والتعليم في
محافظة نابلس.
 .2الحد المكاني :اقتصرت ال ّدراسة الحالية
على المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية
والتعليم في محافظة نابلس.
 .3الحد الزماني :أجريت ال ّدراسة الحالية
الفصل ال ّدراسي الثاني من العام الدراسي
في
ّ
2015/2016م.
 .4الحد الموضوعي "المفاهيمي" :تحددت
ال ّدراسة بالمفاهيم والمصطلحات الواردة فيها،
والمتصلة بموضوع أدوار المعلم الفلسطيني
في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين،
من وجهة نظر مديري المدارس الحكومية
والمشرفين التربويين.
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مصطلحات الدراسة:
تتمثل المفاهيم والمصطلحات التي وردت في
الدراسة ،والتي تحتاج إلى توضيح في اآلتي:
 الممارسة:ً
يعرفها الباحث إجرائيا ،على أنها مجموعة
األعمال واألدوار التي يقوم بها معلم المدرسة
في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين،
والتي يمكن قياسها.
 المدرسة:ً
يعرفها الباحث إجرائيا ،أنها مؤسسة تعليمية،
يتعلم بها الطلبة الدروس لمختلف العلوم،
وتكون الدراسة بها مراحل عده هي األساسية
والثانوية ،وتنقسم المدارس في فلسطين إلى
مدارس حكوميـة ،ومدارس خاصة ،ومدارس
تابعة لوكالة الغوث الدولية وتشغيل الالجئين.
 دور المعلم:مجموعـة مـن الوظـائف والمهـام والمسئوليات
المتوقعة التي يمكن أن يقوم بها تنظيم أو قطاع
مؤسسة لتحقيق أهـداف معينة داخل المجتمع
(أحمد.)35 ،2000 ،
ويعرفه الباحث إجرائياً ،بأنه جميع األعمال،
والمهام الفنية واإلدارية المخططة والمنظمة
التي يقوم بها المعلم في إطار متطلبات القرن
الحادي والعشرين ،وقيست إجرائياً بالدرجة
التي حصل عليها أفراد العينة على االستبانة
المُعدة لهذا الغرض.
 المعلم:يعرف إجرائياً ،بأنه الشخص الحاصل على
المؤهالت األكاديمية الالزمة؛ لمهنة التعليم،
والمُعين من قبل وزارة التربية والتعليم العالي
الفلسطينية ،ويوفر التعليم للطلبة الذين هم في
سن الدراسة ،من خالل توظيف استراتيجيات
التدريس والتقنيات الالزمة ،لتحقيق األهداف
التعليمية المرجوة.
 مهارات القرن الحادي والعشرين:عرفت مختبرات التربية في شمال أمريكا،
مهارات القرن الحادي والعشرين على أنها
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مهارات التفكير واالتصال الفاعل واإلنتاج
العالي والقدرات الرقمية ،وأنها ترتكز
على قدرات الفرد على تجميع واسترجاعها
المعلومات وإدارتها ،ومن ثم تقييم جودتها
وأهميتها ،وكذلك توليد معلومات دقيقة من خالل
استخدام الموارد المتاحة (Ncrel & Metiri
 .)Group, 2003وعرفتها الشراكة من أجل
مهارات القرن الحادي والعشرين( )�The Part
)nership for 21st Century Skill, 2006
بأنها مهارات تتضمن :حل المشكالت ،واإلبداع
الفردي ،والتعاون ،واالبتكار ،واستخدام أدوات
التكنولوجيا ،والقابلية للتكيف والقدرة على حل
المشكالت.
ً
ويعرفها الباحث إجرائيا :بأنها مهارات التفكير
النقدي ،والتفكير اإلبداعي ،وحل المشكالت،
والتواصل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
ومهارات إدارة التعلم الصفي ،ومهارات إتقان
التعليم ،وتقويم تعلم الطلبة.

الدراسات السابقة:
وقد أجرى العديد من الباحثين دراسات ذات
عالقة بالدراسة الحالية ،المتصلة بأدوار
المعلمون الفاعلة ،ومهارات القرن الحادي
والعشرين ،والتي طبقت في بيئات تربوية
عربية وأجنبية مختلفة ،وكان من بين هذه
الدراسات ،ما قامت به
الصباح وآخرون
ّ
( )2016بدراسة هدفت إلى تحديد درجة إدراك
المعلمون ألدوارهم في ضوء اقتصاد المعرفة
من وجهة نظر المشرفين التربويين في فلسطين،
وطبقت استبانة مكونة من ( )35فقرة على عينة
مكونة من ( )59مشرفاً تربوياً في محافظة رام
هللا والبيرة ،وطبقت المقابلة الخاصة باألدوار
التي يحتاج المعلم للتدرب عليها على ()18
مشرفا ومشرفة ،وأظهرت الدراسة أن درجة
تقدير المعلمون ألدوارهم جاءت متوسطة ،في
المجاالت كافة ،كما أظهرت الدراسة عدم وجود
فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغيرات الجنس،
وسنوات الخدمة والمؤهل العلمي.
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وطبق المطلق ( )2016دراسة هدفت إلى تحديد
منظومة من الكفايات الالزمة للمعلم الناجح،
وكذلك الصفات الشخصية التي ينبغي أن يتحلى
بها المعلم ،استخدم المنهج الوصفي التحليلي،
وطبقت االستبانة على ( )78مشرفاً في مدينة
دمشق ،وعلى ( )1072طالباً وطالبة .وأظهرت
النتائج مجموعة من الصفات يجب على المعلم
التحلي بها هي :متمكن من مادته ،ويحترم
اآلخرين ،وذكي ،ومخلص ،ومحاور ومناقش.
وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً
تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث.
وهدفت دراسة زامل ( )2015إلى تحديد
درجة ممارسة المعلمون للكفايات التكنولوجية
في المدارس األساسية الحكومية في محافظة
نابلس ،وتكونت عينة الدراسة من ( )82مديراً
ومديرة ،وأظهرت النتائج أن الدرجة الكلية
لتقديرات عينة الدراسة للكفايات التكنولوجية
التي يمارسها المعلمون في المدارس األساسية
الحكومية ،كانت متوسطة ،وحصل مجال "إنتاج
المواد والبرامج التعليمية االلكترونية" على أقل
المتوسطات الحسابية ،إذ بلغ ( ،)2.455أما
أعلى المجاالت فكانت لصالح مجال "توظيف
الوسائل التكنولوجية في التعليم" ،بمتوسط
حسابي ( ،)3.084وبدرجة تقدير متوسطة .كما
أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا
تعزى لمتغيرات :التخصص ،والمؤهل العلمي،
وعدد سنوات الخدمة ،وأظهرت النتائج وجود
فروق بسيطة وفقاً لمتغير الجنس ولصالح
اإلناث.
وأجرى شلبي ( )2014دراسة هدفت إلى
تحديد مهارات القرن الحادي والعشرين التي
يمكن دمجها في مناهج العلوم بمرحلة التعليم
األساسي بمصر ،واستخدمت أسلوب دلفاى،
وتحليل المحتوى ،لتحليل محتوى كتب العلوم
بالتعليم األساسي ،والتي بلغ عددها ( )6كتب
دراسية .وقد توصلت الدراسة إلى إطار مقترح
يتكون من ثالثة مجموعات من المهارات،
لكل منها مهارات أساسية وفرعية ،فضال
9
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عن العبارات اإلجرائية التي تعبر عن أداءات
الطلبة المتوقعة .كما توصلت الدراسة أيضا إلى
أن هناك تدنياً واضحاً في تناول هذه المهارات
في كتب العلوم.
أما دراسة الفريحات ( )2013فقد هدفت التعرّ ف
مستوى ممارسة معلمو الصفوف الثالثة األولى
ألساليب التفكير اإلبداعي لدى طلبتهم في
محافظة عجلون باألردن ،واستخدمت االستبانة
في جمع البيانات ،وأظهرت نتائج الدراسة ،أن
درجة ممارسة معلمو الصفوف الثالثة األولى
ألساليب تشجيع التفكير اإلبداعي لدى طلبتهم
كانت متوسطة ،وفي مجاالت :الحرية في
التعبير ،واالتجاه االيجابي نحو اإلبداع ،وطرق
التدريس ،وطرق التقويم ،والبيئة الصفية،
وتحفيز اإلبداع ،إضافة إلى عدم وجود فروق
دالة إحصائياً تبعاً لمتغيرات :الجنس ،وسنوات
الخدمة ،والمؤهل العلمي.
وطبق عبد الرحمن والخطيب ( )2013دراسة
هدفت إلى معرفة مدى ممارسة المعلمون
لمهارات التفكير اإلبداعي من وجهة نظر
المعلمون أنفسهم في المدارس التابعة لوكالة
الغوث الدولية في األردن ،وطبقت استبانة على
عينة الدراسة المكونة من ( )280معلما ومعلمة،
وتوصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة معلمو
الصفوف األولى لمهارات التفكير اإلبداعي
مرتفعة ،وأظهرت النتائج وجود فروق دالة
إحصائياً تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث،
ووجود فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي
ولصلح حملة درجة البكالوريوس ،فيما أظهرت
عدم وجود فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير
سنوات الخدمة.
وهدفت دراسة خيو ( )2013إلى تعرّ ف أدوار
المعلم وكفاياته في القرن الحادي والعشرين
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كلية
التربية– جامعة دمشق ،استخدمت االستبانة
في جمع البيانات ،من عينة مكونة من()82
فرداً ،وخلصت النتائج أن الدور الذي ينص
على "القدرة على المساواة والتضامن" جاء
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في المرتبة األولى بمتوسط حسابي (،)4.47
والدور الذي ينص على"القدرة على معاملة
الطلبة كشركاء حقيقيين" في المرتبة األخيرة
بمتوسط حسابي (  ،) 3.87كما توصلت الدراسة
إلى وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى
الداللة ( )0.05تتعلق بدرجة أهمية أدوار المعلم
وكفاياته في القرن الحادي والعشرين ،تُعزى
إلى متغير التخصص العلمي ،بين فئتي التربية
واإلرشاد النفسي ،وكانت الفروق لصالح فئة
التربية ،ولم تظهر فروق تُعزى إلى متغيرات؛
الجنس ،وسنوات الخدمة ،والمؤهل العلمي،
عند ّ
كل دور من أدوار االستبانة.
وطبق ابن محمد ( )2012دراسة هدفت
التعرّ ف على أهم القضايا التي تواجه تربية
المعلم في القرن الحادي والعشرين ،ومنها
ثورة االتصاالت وتقنية المعلومات ،واإلنفجار
المعرفي ،والمشكالت البيئية .كما هدفت إلى
تحديد أهم السمات الشخصية والمهنية الالزمة
للمعلم في ضوء متطلبات القرن الحادي
والعشرين ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة
من النتائج منها ،بلورة منظورً ا جدي ًدا يحدد
السمات الشخصية والمهنية للمعلم ،ويتبلور في
السمات الشخصية وتتناول الخصائص النفسية
واالجتماعية والعقلية ،والسمات المهنية وتم
تقسيمها إلى أربعة أقسام هي :السمات المرتبطة
بقيم العمل التعليمي التربوي ومهنيته ،والسمات
المتعلقة بالتطور والنمو المهني ،والسمات
المبنية على مهارات وكفايات التعليم والتعلم
والخصائص النفسية للمتعلمين ،والسمات
المستمدة من طبيعة عصر العولمة والتنافسية
االقتصادية.
وهدفت دراسة العمايرة وآخرين ( )2012إلى
تقصي امتالك معلمو المرحلة األساسية في
األردن لمبادئ اقتصاد المعرفة وتطبيقهم لها في
تدريسهم من وجهة نظرهم ،وتم جمع البيانات
عن طريق االستبانة ،من عينة بلغت ()2057
ً
معلماً
ومعلمة ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج
عدة ،منها :أن درجة امتالك وتطبيق المعلمون
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لمبادئ اقتصاد المعرفة جاء بدرجة متوسطة،
ووجود فروق دالة إحصائيا تبعا لمتغير سنوات
الخدمة ،لصالح المعلمون أصحاب الخدمة
(أكثر من  10سنوات) ،ووجود فروق بين
درجة امتالكهم ودرجة تطبيقهم لمبادئ اقتصاد
المعرفة ،ولصالح امتالكهم لمبادئ اقتصاد
المعرفة.
وجاءت دراسة دوجالس ()Douglas, 2010
بهدف بحث العالقة بين المناخ التنظيمي والتزام
المعلمون في المدارس االبتدائية في والية
األباما األمريكية ،واستخدم استبانة خاصة
بالمناخ التنظيمي لشركة أوراسكوم ،واهتمت
بفحص أربعة عوامل هي :القيادة الجماعية،
وضغوط العمل ،والسلوك المهني للمعلم،
والبناء المؤسسي ،وخلصت الدراسة إلى أن
أفضل مؤشر اللتزام المعلمون هو السلوك
المهني للمعلم ،إضافة إلى القيادة الجماعية.
وهدفت دراسة عليان ( )2010إلى معرفة
العالقة ما بين خصائص المعلم كما يـدركها
تالميـذ المرحلـة األساسية واألنشطة االبتكاري،
وتكونت عينة الدراسة من ( )742طالباً وطالبة
في جميع محافظات غزة ،وخلصت نتائج
الدراسة إلى أن خصائص المعلم جاءت بدرجة
مرتفعة ،وتقع عند وزن نسبي ( ،)77.1%وأتت
الخصائص العقلية المعرفية فـي أعلـى مراتـب
خصائص المعلم بوزن نسبي ( ،)79.7%تلتهـا
الخـصائص العمليـة التدريـسية ( ،)78.7%ثـم
الخصائص الشخصية بوزن نسبي (،)77.1%
وفي المرتبة الرابعة واألخيـرة أتـت
الخـصائص االجتماعية "التعامل مع الطلبة"
( .)73.6%كما خلصت الدراسة إلى وجود
فروق دالة إحصائيا بـين متوسـطي تقـديرات
مجموعتي الذكور واإلناث من أفراد العينة في
الخصائص االجتماعية للمعلم ،وكانت الفـروق
لصالح اإلناث ،وأظهرت الدراسة وجود فروق
بـين متوسـطي تقديرات مجموعتي الذكور
واإلناث من أفراد العينة في الخصائص العملية
التدريسية ،وكانت الفروق لصالح اإلناث أيضاً،
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في حين لم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطي تقديرات مجموعتي الذكور واإلناث
في الخصائص العقلية المعرفية والخصائص
الشخصية ،وفي الدرجـة الكلية لخصائص
المعلم كما يدركها طلبة الصف السابع األساسي
من الجنسين بمدارس وكالـة الغوث الدولية.
وأجرى إنان وأوزجن (Inan & Ozgen,
 )2008دراسة هدفت إلى تقييم كفاءة المعلمون
في تدريس مهارات التفكير الناقد ومهارات
التفكير اإلبداعي وحل المشكالت .وتوصلت
الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها :أن
ممارسة المعلمون لمهارات التفكير اإلبداعي
جاءت منخفضة ،وتوصلت أيضاً إلى عدم
وجود فروق دالة إحصائياً وفقاً لمتغيري الجنس
والقسم األكاديمي.
وهدفت دراسة برغوت ( )2008إلى تحديد
أثر استخدام إستراتيجية التعلم المتمركز
حول المشكلة في تنميـة بعض المهارات في
التكنولوجيا للطالب بغزة ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )80طالباً من طالب الصف
السادس األساسي بمدرسة معين بسيسو
األساسية (ب) للبنين في محافظة غزة ،حيث
تم تقـسيمهم إلـى مجمـوعتين ،األولـى تجريبية
وتضم أربعين طالباً ،واألخرى ضابطة وتضم
أربعين طالباً .وخلصت الدراسة إلى مجموعة
من النتائج منها :وجود فروق دالة إحصائياً
بين متوسط أداء طالب المجموعة التجريبية،
ومتوسط أداء طالب المجموعة الضابطة في
بعض المهارات التكنولوجيـة لصالح طالب
المجموعة التجريبية.
وانطلقت الدراسة التي أجرتها مؤسسة الشراكة
من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين
(The Partnership for 21st Century
 )Skill, 2006من افتراض مؤداه أن النجاح
في الدراسة والحياة والعمل في القرن الحادي
والعشرين ،يتطلب امتالك الطالب لمهارات
القرن الحادي والعشرين ،ومن خالل ورشة
عمل أصدرت "الشراكة من أجل مهارات
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ً
دليال تنفيذياً يساعد
القرن الحادي والعشرين"
المعلمون وصانعي القرار على تنمية هذه
المهارات .تضمن الدليل خمسة عناصر هي:
المعايير ،التقييم ،التنمية المهنية ،المناهج
وطرق التدريس ،وبيئات التعلم .وقدم الدليل
خمس خطوات لمساعدة المعلمون على تنمية
مهارات القرن الحادي والعشرين هي :دمج
مهارات القرن الحادي والعشرين في معايير
المواد الدراسية األساسية ،ودمج موضوعات
القرن الحادي والعشرين في معايير المواد
الدراسية األساسية في األماكن التي تتناسب
معها ،وبناء معايير تؤكد على العمق داخل
كل مجال دراسي ،ودمج تكنولوجيا وثقافة
وأدوات القرن الحادي والعشرين حيثما يكون
ذلك مناسبا في المعايير ،وجعل المعايير مفيدة
ويمكن الوصول إليها.
وهدفت دراسة والتون ،ليندا( )�Walton & Lin
 )da, 2006إلى وضع تصور تنفيذي لمهارات
وكفايات تكنولوجيا المعلومات لدى المعلمون في
مدارس شيكاغو وفق المعايير الدولية ،وطبقت
االستبانة على عينة من المعلمون في مدارس
شيكاغو ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من
النتائج منها :أن ( )60%من مدارس شيكاغو
مستعدون لتنفيذ الكفاءات لمهارات تكنولوجيا
المعلومات وفق المعايير الدولية .واتضح أن
هناك تدنياً كبيراً في مجالي  HTMLوتصميم
صفحات الويب ،وأظهرت النتائج عدم وجود
فروق تعزى لمتغير الجنس.
ومن خالل تتبع الدراسات السابقة ،يتضح أن
بعضها اهتمت بدراسة مهارات القرن الحادي
والعشرين ،كما جاء في دراسة شلبي (،)2014
ودراسة خيو ( ،)2013ودراسة ابن محمد
( ،)2012ودراسة أجرتها مؤسسة الشراكة من
أجل مهارات القرن الحادي والعشرين (The
Partnership for 21st Century Skill,
.)2006
كما تناولت الدراسات السابقة مهارات وأدوار
المعلم الحديثة المتمركزة حول الطالب من
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زوايا مختلفة ،مثل :دراسة برغوت (،)2008
ودراسة عليان ( ،)2010ودراسة العمايرة
وآخرون ( )2012في حين ركزت الدراسة
الحالية على دراسة موضوع محدد ،أال وهو
أدوار المعلم الفلسطيني في ضوء متطلبات
القرن الحادي والعشرين.
وخلصت بعض الدراسات السابقة إلى ضرورة
أن تنعكس معايير القرن الحادي والعشرين،
في ممارسات واقعية في المدرسة ،حتى
تكون فاعلة ،ووجود أثر واضح من توظيف
إستراتيجيات التعلم المتمركزة حول الطالب
على تعلم الطلبة وشخصياتهم ،وأكدت على
أهمية امتالك المعلم للكفايات والسمات التي
يتطلبها القرن الحادي والعشرين ،حتى يكون
قادراً على توظيف االستراتيجيات والقيام
باألدوار الفاعلة في عمليتي التعلم والتعليم.
وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة،
في تناولها لتعرف األدوار التي يمارسها المعلم
في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين
في محافظة نابلس ،وطبيعة المتغيرات التي
تناولتها ،والفئة التي تم استهدافها من مديري
المدارس والمشرفين التربويين ،وهذا لم تتناوله
أية دراسة من الدراسات السابقة.
واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات
السابقة واإلطار النظري في بناء منهجية
الدراسة وأداتها ،وكذلك في بناء أسئلة الدراسة
وفرضياتها ،وضبط المتغيرات ،ووضع
التفسيرات المناسبة للنتائج التي خرجت بها
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الدراسة.

منهجية الدراسة:
تعتمد الدراسة الحالية على المنهج الوصفي
التحليلي ،نظراً لمناسبته ألغراض الدراسة،
وباعتباره المنهج الذي يصف الظاهرة موضوع
الدراسة وتحليلها وبيان مكوناتها ،ووفقاً لهذا
اإلطار المنهجي تأتي الدراسة الحالية بثالثة
محاور هي :اإلطار النظري ،الذي يعتمد على
األدبيات والدراسات التي تحقق الحصول
عليها من المراجع العلمية المتخصصة في
مجال الدراسة ،والدراسة الميدانية ،التي تعتمد
على االستبانة "التطبيق" ،وتحليل النتائج
والتوصيات المتصلة باألدوار التي يمارسها
المعلم الفلسطيني في ضوء متطلبات القرن
الحادي والعشرين من وجهة نظر مديري
المدارس والمشرفين التربويين في محافظة
نابلس.

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري
المدارس ومديراتها ،والبالغ عددهم ()171
مديراً ومديرة ،ومن جميع المشرفين التربويين،
والبالغ عددهم ( )44مشرفاً ومشرفة ،في مديرية
التربية والتعليم لمحافظة نابلس ،خالل الفصل
الثاني من العام الدراسي (،)2015/2016
والجدول ( )1يوضح ذلك.

الجدول ( :)1توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق لمتغيرات الدراسة
المتغيرات
الجنس
التخصص
المؤهل
العلمي
12

المستويات

التكرارات المجموع المتغيرات

ذكر

91

أنثى

124

علوم إنسانيه

155

علوم تطبيقيه

60

بكالوريوس

164

دراسات عليا

51

215
215
215

عدد
سنوات
الخدمة
المسمى
الوظيفي

المستويات

التكرارات المجموع

 5سنوات فما دون

33

من -6اقل من  10سنوات

38

من -10اقل من  15سنه

46

 15سنه فأكثر

98

مدير مدرسة

171

مشرف تربوي

44

215

215
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عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ( )92مديراً ومديرة،
و( )39مشرفاً ومشرفة في مديرية التربية
والتعليم في محافظة نابلس خالل الفصل الثاني
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من العام الدراسي ( ،)2015/2016وذلك ما
نسبته ( )60.9%من مجتمع الدراسة األصلي،
إذ اختيرت بالطريقة العشوائية الطبقية وفقاً
لمتغيرات الدراسة ،والجدول ( )1يوضح ذلك.

الجدول ( :)2توزيع أفراد عينة الدراسة وفق لمتغيرات الدراسة.
المستويات

التكرارات

النسب
المئوية

ذكر

50

%38.2

أنثى

81

%61.8

المجموع

131

%100

علوم إنسانيه

96

%73.3

التخصص علوم تطبيقيه

35

%26.7

المجموع

المجموع

131

%100

مدير مدرسة

92

بكالوريوس

102

%77.9

مشرف تربوي

39

دراسات عليا

29

%22.1

المجموع

131

%100

المتغيرات

الجنس

المؤهل
العلمي

13

المتغيرات

عدد
سنوات
الخدمة

المسمى
الوظيفي

المستويات

التكرارات

النسب
المئوية

 5سنوات فما دون

20

%15.3

من -6اقل من  10سنوات

21

%16

من -10اقل من  15سنه

27

%20.6

 15سنه فأكثر

63

%48.1

131

%100
%70.2
%29.8

المجموع

131

%100

بناء أداة الدراسة والتحقق من صدقها
وثباتها:

( )60في حين تبلغ الدرجة القصوى (.)300

(أ) وصف األداة:

(ب) صدق األداة:

لتحقيق أهداف الدراسة ،صمم الباحث أداة
الدراسة ،من خالل االطالع على األدب
التربوي والدراسات السابقة المرتبطة
بموضوع الدراسة الحالية ،وتتألف من قسمين،
القسم األول ،خاص بالبيانات الرئيسة ،والقسم
الثاني ،يتكون من فقرات االستبانة الخاصة
بأدوار المعلم الفلسطيني في ضوء متطلبات
القرن الحادي والعشرين ،وبلغ عدد فقراتها في
صورتها األولية ( )63فقرة ،و( )60فقرة في
صورتها النهائية ،موزعة على أربعة مجاالت،
مصممة حسب مقياس ليكرت الخماسي المتدرج
من ( .)5-1وتبلغ الدرجة الدنيا على االستبانة

لجأ الباحث إلى التحقق من صدق األداة ،من
خالل اللجوء إلى صدق التحكيم (Trustees
)Validity؛ حيث عُ رضت االستبانة على أحد
عشر مُحكماً من ذوي الخبرة واالختصاص
في مجال التربية؛ وطلب منهم الحكم على
أداة الدراسة ومدى صالحيتها للتطبيق ،وبنا ًء
على مالحظاتهم ومقترحاتهم جرى تعديل
بعض الفقرات وإضافة وحذف بعضها اآلخر،
فأصبحت تتكون من ( )60فقرة.
كما جرى استخراج الصدق الداخلي لألداة
"االستبانة" ،وذلك من خالل معامل (ارتباط
بيرسون) ،ونتائج الجدول ( )3يوضح ذلك:
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الجدول (  :) 3معامالت ارتباط بيرسون بين كل مجال من مجاالت الدراسة والدرجة الكلية لالستبانة
معامل االرتباط

مستوى الدالله

المجاالت

رقم المجال
1

أدوار متعلقة بالتفكير النقدي واإلبداعي وحل
المشكالت

0.817

**0.000

2

أدوار متعلقة بإدارة التعلم الصفي

0.876

**0.000

3

أدوار متعلقة بالتواصل وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

0.847

**0.000

0.864

**0.000

أدوار متعلقة بإتقان التعليم وتقويم تعلم الطلبة
4
ً
*دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α ≥0.01

يتضح من الجدول ( )3أن معامالت االرتباط
بين كل مجال من مجاالت الدراسة والدرجة
الكلية ،تراوحت ما بين (،)0.817-0.864
وتُعد هذه القيم دالة إحصائياً عند مستوى الداللة
( ،)α ≥0.01وتشير إلى وجود ارتباط دال
وقوي بين مجاالت االستبانة والدرجة الكلية،
وهذا يعني أنها تتمتع بصدق داخلي قوي.

(ت) ثبات األداة :
لجأ الباحث إلى التحقق من ثبات االستبانة على
أفراد عينة ال ّدراسة المكوّن من ( )92مديراً
ومديرة و( )39مشرفاً ومشرفة ،وذلك بطريقة
التجزئة النصفية ()Split Half Method
باستخدام معادلة (سبيرمان -براون) ،وبطريقة

كرونباخ ألفا)Cronbach Alpha(:
( )1طريقة التجزئة النصفيّة Split Half(:
 )Methodقسَّ م الباحث األداة إلى نصفين:
فقرات فردية وفقرات زوجية ،وجرى حساب
معامل االرتباط بين استجابات العينة على
الفقرات الفردية واستجاباتهم على الفقرات
الزوجية باستخدام معادلة) سبيرمان – براون)؛
إذ بلغ معامل الثبات الكلّي ( .)0.776وهذه القيم
تدل على أن المقياس يتميز بثبات قوي.
( )2معامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة)
)Cronbach Alpha(:
كرونباخ ألفا)
واحتسب الثبات بطريقة (كرونباخ ألفا) لتقدير
ثبات األداة ،وكانت النتائج على مجاالت
االستبانة وعلى الدرجة الكلية بحسب اآلتي:

الجدول ( :)4معامل ثبات كرونباخ ( )Cronbach Alphaلمجاالت األداة األربعة
المجال
معامل الثبات

األول
0.965

الثاني

الثالث

الرابع

الكلي

0.916

0.913

0.951

0.974

يتبين من خالل الجدول السابق ثبات مجاالت
الدراسة والدرجة الكلية ،فتراوحت ما بين
( ،)0.913-0.951وتُعد معامالت الثبات
المستخرجة لهذه األداة عالية جداً ومناسبة،
وتفي بغايات الدراسة.

المعالجات اإلحصائية:
14

استخدم الباحث الرزمة اإلحصائية للعلوم
االجتماعية ( ،)SPSSمن أجل تحليل نتائج
الدراسة ،وذلك بحساب المتوسطات الحسابية
واإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية،
واختبار تحليل التباين الثنائي Two Way
 ،ANOVAواختبار تحليل التباين الثالثي
 ،Three Way ANOVAواختبار شيفيه
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( )Scheffeللمقارنات البعدية ،وذلك لإلجابة
عن أسئلة الدراسة وفرضياتها .ولحساب
معامالت الصدق والثبات ألداة الدراسة تم
استخراج معامالت ارتباط بيرسون ،واستخدام
معادلة (سبيرمان-براون) ،واستخدام معادلة
كرونباخ ألفا (.)Cronbach Alpha
وألغراض المُعالجة اإلحصائية ،وبنا ًء على
رأي المُحكمين ،فقد تم تحديد درجة تقدير
مديري المدارس والمشرفين التربويين لألدوار
التي يمارسها المعلم الفلسطيني في ضوء
متطلبات القرن الحادي والعشرين وفق المعادلة
اآلتية :طول الفئة (أعلى حد لالستجابة  -أدنى
حد لالستجابة) /عدد مستويات درجة التقدير
(  ،)1.33( = 3/)5-1واستخدمت هذه القيمة
لتحديد درجة التقدير لألدوار التي يمارسها
المعلم في ضوء متطلبات القرن الحادي
والعشرين هي كما يلي:
 .1متدنية إذا كان المتوسط الحسابي (2.33
فأدنى) (أي الحد األدنى.)+1.33
 .2متوسطة إذا تراوح المتوسط الحسابي بين
(- 2.34أقل من .) 3.67
 .3مرتفعة إذا كان المتوسط الحسابي (3.67
فأعلى).

نتائج الدراسة ومناقشتها:

138

فيما يأتي عرض للنتائج التي توصلت إليها
الدراسة ومناقشتها ،تبعاً لسؤال الدراسة الرئيس
والفرضيات التي حُ ددت ،وهي على النحو
اآلتي:

ً
أوال :نتائج السؤال الرئيس ومناقشته:

ينص السؤال األول على" :ما األدوار التي
يمارسها المعلم الفلسطيني في ضوء متطلبات
القرن الحادي والعشرين من وجهة نظر مديري
المدارس الحكومية والمشرفين التربويين في
محافظة نابلس؟".
ولإلجابة عن هذا السؤال ،استخرجت
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية
والنسب المئوية لتقديرات مديري المدارس
الحكومية والمشرفين التربويين لألدوار التي
يمارسها المعلم الفلسطيني في ضوء متطلبات
القرن الحادي والعشرين في محافظة نابلس،
وستعرض اإلجابة وفقاً لكل مجال منفرداً كما
في الجداول ( )5و( )6و( )7و(.)8
 .1المجال األول :أدوار متعلقة بالتفكير النقدي
واإلبداعي وحل المشكالت:
استخرجت المتوسطات الحسابية ،واإلنحرافات
المعيارية ،ودرجات التقدير الستجابات أفراد
عينة الدراسة لهذا المجال ،كما هو موضح في
الجدول (.)5

الجدول ( :)5المتوسطات الحسابية ،واإلنحرافات المعيارية ،ودرجات التقدير لألدوار التي يمارسها
المعلم الفلسطيني المتعلقة بالتفكير النقدي وحل المشكالت في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين في
محافظة نابلس.
المتوسطات
الحسابية*

اإلنحرافات
المعيارية

درجة
التقدير

1

10

يستخدم األنشطه التي تثير تفكير الطلبه

3.48

0.807

متوسطة

2

11

يوظف مصادر التعلم التي تثير تفكير
الطالب

3.46

0.815

متوسطة

3

6

يوجه االسئلة المثيرة لتفكير الطلبه

3.40

0.730

متوسطة

4

15

يشجع الطلبة على التفكير العلمي

3.35

0.773

متوسطة

5

13

يعزز المبادرة ،من خالل تعريف الطلبة
بمواقف تركز على المشكالت المتكررة
والحقيقية لدى الطلبة

3.33

الرتبه

15

الرقم

نص الفقره

0.800

متوسطة
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يخطط للمواقف التعليمية التي يستثير من
خاللها تفكير الطالب
يوظف المواقف التعليمية التي تتطلب من
الطلبه التحليل

6

1

7

8

8

14

9

12

10

4

11

7

يشجع الطلبة على القراءة الناقدة

12

9

يوظف المواقف التعليمية التي تتطلب من
الطلبة إصدار األحكام نحوها

3.27

13

3

يدرب الطلبه على التفكير اإلبداعي

3.21

0.958

14

5

يحفز الطلبة على االستقصاء في عدد من
االتجاهات المثمرة

3.13

0.871

متوسطة

15

2

يدرب الطلبة على التفكير الناقد

2.97

0.872

متوسطة

3.30

0.673

متوسطة

يدرب الطلبة على أسلوب حل المشكالت
يشجع الطلبة على حل المشكالت بأسلوب
علمي
يشجع الطلبة على التعبيرعلى االستكشاف
الحر

المتوسط الكلي
*أقصى درجة للفقرة (.)5

يتضح من الجدول ( )5أن الدرجة الكلية
لمتوسطات تقدير أفراد عينة الدراسة لألدوار
التي يمارسها المعلم في مجال "التفكير النقدي
واإلبداعي وحل المشكالت" في ضوء متطلبات
القرن الحادي والعشرين في محافظة نابلس
حصلت على درجة تقدير متوسطة ،وبمتوسط
حسابي بلغ ( .)3.30وقد حصلت فقرات المجال
كافة على درجات تقدير متوسطة ،بمتوسط
حسابي تراوح من (.)2.97-3.48
وحصلت الفقرتان رقم ( )11 ،10اللتان نصتا
على أن" :يستخدم األنشطة التي تثير تفكير
الطلبة" و"يوظف مصادر التعلم التي تثير تفكير
الطالب" على أعلى متوسط حسابي بلغ ()3.48
و( )3.46بالترتيب ،وبدرجة تقدير متوسطة،
فيما حصلت الفقرتان رقم ( )5 ،2اللتان نصتا
على أن" :يدرب الطلبة على التفكير الناقد"
و"يحفز الطلبة على االستقصاء في عدد من
االتجاهات المثمرة" على أقل متوسط حسابي
بلغ ( )2.97و( )3.13بالترتيب وبدرجة تقدير
16

139

3.32

0.475

متوسطة

3.31

0.668

متوسطة

3.31

0.832

متوسطة

3.30

0.943

متوسطة

3.29

0.932

متوسطة

3.29

0.789

متوسطة

0.723

متوسطة
متوسطة

متوسطة.
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى كم المعلومات
الموجودة في المنهاج المدرسي ،وتدني كفايات
التدريس الفاعلة لدى المعلم ،وسيطرة األساليب
التقليدية لديه ،وحرصه على إنهاء المنهاج في
الوقت المحدد ،فهذا يدفعه إلى استخدام األساليب
التعليمية التي تركز على تزويد الطالب
بالمعلومات ،وإغفال الجوانب األخرى ،مثل
تدريبهم على التفكير الناقد ،وحل المشكالت.
وعند مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات
السابقة ،يتضح وجود اتفاق بينها وبين بعض
نتائج دراسة إنان وأوزجن(  )�Inan & Oz
 )gen, 2008التي أظهرت نتائجها أن ممارسة
المعلمون لمهارات التفكير اإلبداعي جاءت
منخفضة ،واتفقت مع نتائج دراسة الفريحات
( )2013التي بينت نتائجها أن درجة ممارسة
المعلمون ألساليب تشجيع التفكير اإلبداعي لدى
طلبتهم كانت متوسطة ،وتعارضت مع بعض
نتائج دراسة عليان ( )2010التي أظهرت
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النتائج أن خصائص المعلم واألنشطة االبتكارية
جاءت بدرجة مرتفعة.
 .2المجال الثاني :أدوار متعلقة بإدارة التعلم
الصفي:
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استخرجت المتوسطات الحسابية ،واإلنحرافات
المعيارية ،ودرجات التقدير الستجابات أفراد
عينة الدراسة لهذا المجال ،كما هو موضح في
الجدول (.)6

الجدول( :)6المتوسطات الحسابية ،واإلنحرافات المعيارية ،ودرجات التقدير لألدوار التي يمارسها المعلم
الفلسطيني بإدارة التعلم الصفي في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين في محافظة نابلس.
الرتبه

نص الفقره

الرقم

1

21

يحترم الطلبة

4.13

0.727

متوسطة

2

22

يعزز السلوك المرغوب فيه

4.12

0.644

متوسطة

3

18

يركز على تحقيق النظام الصفي

3.86

0.791

متوسطة

4

23

3.75

0.680

متوسطة

5

20

3.71

0.673

متوسطة

6

25

يتفهم اخطاء طالبه

3.68

0.572

متوسطة

7

19

يوفر مناخ نفسي مريح للتعلم في الغرفة الصفية

3.66

0.740

متوسطة

8

24

يوجه طالبه إلى إدارة تعلمهم

3.65

0.701

متوسطة

9

30

يسهم في إنشاء عالقات يسودها التفاهم في
الغرفة الصفية

3.57

0.620

متوسطة

10

16

يدعم المعلم تعلم الطالب بحرية

3.51

0.888

متوسطة

11

29

3.47

0.611

متوسطة

12

28

3.46

0.671

متوسطة

3.40

0.565

متوسطة

3.40

0.604

متوسطة

3.31

0.814

متوسطة

3.64

0.470

متوسطة

يتيح الفرص للطالب للتعاون في العمل ،عندما
يستوجب الموقف شيئاً من ذلك
يعمل على توفير بيئة ماديه مشجعة للتعلم في
الغرفه الصفيه

يعزز العمل لدى الطلبة من خالل مشاركة أكبر
عدد ممكن من الحواس
يزود المخطىء بتغذية راجعة هادئة بناءة تعينه
على تعديل الجانب السلبي في سلوكه في االتجاه
المنشود دون قسر أو إكراه

يعالج اخطاء طالبه بأسليب فاعلة
26 13
ً
ً
يتخذ موقفا متعقال من األخطاء التي يقع بها
27 14
الطالب
يشرك الطلبة في وضع القوانين الهادفة إلى
17 15
توفير مناخ صفي صحي يساعد على التعلم
المتوسط الكلي
*أقصى درجة للفقرة (.)5

17

المتوسطات اإلنحرافات
الحسابية* المعيارية

درجة
التقدير
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يتبين من الجدول ( )6أن الدرجة الكلية
لمتوسطات تقدير أفراد عينة الدراسة لألدوار
التي يمارسها المعلم في مجال "إدارة التعلم
الصفي" في ضوء متطلبات القرن الحادي
والعشرين في محافظة نابلس حصلت على درجة
تقدير متوسطة ،وبمتوسط حسابي بلغ (.)3.64
وقد حصلت فقرات المجال على متوسطات
حسابية تراوحت من (.)4.13 3.31-
وحصلت الفقرتان رقم ( )22 ،21اللتان نصتا
على أن" :يحترم الطلبة" و"يعزز السلوك
المرغوب فيه" على أعلى متوسط حسابي بلغ
( )4.13و( )4.12بالترتيب ،وبدرجة تقدير
مرتفعة .فيما حصلت الفقرتان رقم ()27 ،17
اللتان نصتا على أن" :يشرك الطلبة في وضع
القوانين الهادفة إلى توفير مناخ صفي صحي
يساعد على التعلم" و" يتخذ موقفاً
ً
متعقال من
األخطاء التي يقع بها الطالب" على أقل متوسط
حسابي بلغ ( )3.31و( )3.40بالترتيب،
وبدرجة تقدير متوسطة.
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى قلة الكفايات
التي يمتلكها المعلم في إدارة التعلم الصفي
ً
فضال عن تركيزه على الجوانب
وتنظيمه،
المعرفية أكثر من الجوانب األخرى كالوجدانية
والنفس حركية واالجتماعية ،وهذا يُسهم في
توجيه دوره في معالجة تدني الجوانب المعرفية
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لدى الطالب أكثر من اإلنتباه إلى الجوانب
السلوكية لديه ،وقلة امتالكه للكفايات المتصلة
بإدارة التعلم الصفي ،تجعله غير قادر على
توظيف االستراتيجيات واألساليب الفاعلة في
إدارة التعلم الصفي ومعالجة السلوكات غير
المرغوب فيها ،وهذا ما جعل درجة تقدير
مديري المدارس والمشرفين التربويين لألدوار
التي يمارسها المعلم في مجال "إدارة التعلم
الصفي" في ضوء متطلبات القرن الحادي
والعشرين في الدرجة الكلية بالمتوسطة .أما فيما
يتعلق بحصول بعض الفقرات على درجة تقدير
مرتفعة ،فيعود ذلك ،إلى األنظمة التي تفرضها
وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ومنها "عدم
ممارسة العقاب البدني بحق الطالب" ،والمتابعة
للمعلمون في توظيف اإلستراتيجيات التي تركز
على إشراك الطلبة في التعلم بصورة فاعلة،
فهذا جعل المعلمون يتجهون إلى احترام الطالب
والتعامل معه بإنسانية بعيداً عن العقاب البدني.
 .3المجال الثالث :أدوار متعلقة بالتواصل
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
استخرجت المتوسطات الحسابية ،واإلنحرافات
المعيارية ،ودرجات التقدير الستجابات أفراد
عينة الدراسة لهذا المجال كما هو موضح في
الجدول (.)7

الجدول ( :)7المتوسطات الحسابية ،واإلنحرافات المعيارية ،ودرجات التقدير لألدوار التي يمارسها
المعلم الفلسطيني في مجال التواصل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ضوء متطلبات القرن الحادي
والعشرين في محافظة نابلس.
الرتبه

18

الرقم

المتوسطات اإلنحرافات
الحسابية* المعيارية

نص الفقره

درجة
التقدير

1

36

يعزز التفاعل الصفي الفاعل

3.55

0.766

متوسطة

2

34

يعزز لديهم مهارات التعبير الشفوي

3.49

0.737

متوسطة

3

35

ينمي لديهم مهارات التعبير الكتابي

3.43

0.785

متوسطة

4

32

ينمي لدى الطلبه مهارات تطوير الذات على
المستوى اإلجتماعي كالعمل التعاوني والحوار
...وغيرها

3.40

0.617

متوسطة
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5

33

يعزز لديهم مهارة االستماع النشط

3.37

6

31

7

42

8

41

9

37

10

39

متوسطة

ينمي لدى الطلبة مهرات تطوير الذات على
المستوى الذاتي كاتخاذ القرار ،نقد الذات
..وغيرها

3.21

0.581

متوسطة

يشجع الطالب على التواصل مع اآلخرين

3.01

0.803

متوسطة

2.97

0.948

متوسطة

2.95

0.654

متوسطة

2.82

0.820

متوسطة

2.78

0.841

متوسطة

2.64

0.794

متوسطة

3.14

0.543

متوسطة

يستخدم أجهزة الحواسيب في توصيل المفاهيم
للطلبة
يصمم الخطط الداعمة لتوظيف التكنولوجيا في
التعليم
يوظف البرامج التعليمية اإللكترونيه التفاعلية

يستخدم شبكات التواصل االجتماعي في عمليتي
40 11
التعلم والتعليم
يشارك في إنتاج البرامج التعليمية اإللكترونية
38 12
التي تدعم التعلم الذاتي
المتوسط الكلي
*أقصى درجة للفقرة (.)5

يتضح من الجدول ( )7أن الدرجة الكلية
لمتوسطات تقدير أفراد عينة الدراسة لألدوار
التي يمارسها المعلم في مجال "التواصل
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت" في ضوء
متطلبات القرن الحادي والعشرين في محافظة
نابلس حصلت على درجة تقدير متوسطة،
وبمتوسط حسابي بلغ ( .)3.14وحصلت فقرات
المجال على متوسطات حسابية تراوحت من
(.)3.55 2.64-
وحصلت الفقرتان رقم ( )34 ،36اللتان نصتا
على أن " :يعزز التفاعل الصفي الفاعل" و"
يعزز لديهم مهارات التعبير الشفوي" على
أعلى متوسط حسابي بلغ ( )3.55و()3.49
بالترتيب ،وبدرجة تقدير متوسطة ،فيما حصلت
الفقرتان رقم ( )40 ،38اللتان نصتا على أن:
"يشارك في إنتاج البرامج التعليمية االلكترونية
التي تدعم التعلم الذاتي" و" يستخدم شبكات
التواصل االجتماعي في عمليتي التعلم والتعليم"
على أقل متوسط حسابي بلغ ( )2.64و()2.78
بالترتيب وبدرجة تقدير متوسطة.
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى البرامج
19

0.671
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والمشاريع التي تنفذها وزارة التربية والتعليم
العالي الفلسطينية في المدارس الفلسطينية،
المتصلة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في التعليم ،والمتابعة لها من قبل
مديري المدارس والمشرفين التربويين ،ما دفع
بالمعلمون إلى االهتمام بتوظيف التكنولوجيا
في التعليم شيئا ما ،إال أن هذا األمر لم يصل
إلى المستوى المطلوب ،ويعود ذلك إلى قلة
كفايات المعلمون في مجال توظيف التكنولوجيا
في التعليم ،ومنها عدم امتالكهم إلنتاج البرامج
التعليمية االلكترونية التي تدعم التعلم الذاتي،
وهذا ما جعل درجة تقدير مديري المدارس
والمشرفين التربويين لألدوار التي يمارسها
المعلم في مجال "التواصل وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت" في ضوء متطلبات
القرن الحادي والعشرين بالمتوسطة.
وعند مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات
السابقة ،يتضح وجود اتفاق بينها وبين بعض
نتائج دراسة زامل ( )2015التي أظهرت
أن الدرجة الكلية لتقديرات عينة الدراسة من
مديري المدارس للكفايات التكنولوجية التي
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يمارسها المعلمون في المدارس األساسية
الحكومية ،متوسطة.
 .4المجال الرابع :أدوار متعلقة بإتقان التعليم
وتقويم تعلم الطلبة:
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استخرجت المتوسطات الحسابية ،واإلنحرافات
المعيارية ،ودرجات التقدير الستجابات أفراد
عينة الدراسة لهذا المجال ،كما هو موضح في
الجدول (.)8

الجدول ( :)8المتوسطات الحسابية ،واإلنحرافات المعيارية ،ودرجات التقدير لألدوار التي يمارسها المعلم
الفلسطيني المتعلقة بإتقان التعليم وتقويم تعلم الطلبة في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين في
محافظة نابلس.
الرتبه

20

الرقم

المتوسطات اإلنحرافات
الحسابية* المعيارية

نص الفقره

درجة
التقدير

1

56

يستخدم التقويم الذي يركز على المعارف

3.53

0.704

متوسطة

2

49

يعزز الترابط بين المعرفه الجديدة والمعرفة
السابقة إلعادة تشكيل البنية المعرفية للطالب

3.44

0.724

متوسطة

3

50

يوظف األنشطه التي تساعد الطالب على التعلم

3.38

0.673

متوسطة

4

54

3.34

0.801

متوسطة

5

60

3.26

0.566

متوسطة

6

58

يستخدم التقويم الذي يركز على السلوكيات

3.25

0.816

متوسطة

7

51

يستخدم استراتيجيات التدريس التي تراعي
الفروق الفردية بين الطلبة

3.22

0.685

متوسطة

8

57

يستخدم التقويم الذي يركز على المهارات

3.22

0.614

متوسطة

9

47

يضع الطالب في مواقف تعلم نشطه

3.21

0.754

متوسطة

10

53

3.21

0.744

متوسطة

11

55

3.20

0.810

متوسطة

12

48

3.19

0.778

متوسطة

13

46

3.11

0.819

متوسطة

14

45

بناء الخرائط العمليات (اإلجراءات)

3.08

0.734

متوسطة

15

52

يوظف مصادر التعلم التي تسهم في بناء معرفة
الطالب بنفسه

3.07

0.663

متوسطة

16

44

يربط بين الحقائق على شكل خرائط

3.05

0.777

متوسطة

يدير الموقف التعليمي (عملية التعليم) دون
االكتفاء برصد النتائج
يُعدل تدريسهم بما يتالءم مع النتائج الجديدة
للطالب

يستخدم التعلم ذو المعنى في إكساب الطالب
المفاهيم
يستخدم استراتيجيات التقويم التي تهدف إلى
ضمان جودة العملية التربوية
يساعد الطالب في بناء معرفته بنفسه ،إلكمال
النقص المعرفي
بناء الخرائط المفاهيمية لما يعتقد الطلبة أنها
المفاهيم األساسية في عملية التعلم لموضوع ما،
قبل وبعد دراسته
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17

43

يوجه األسئلة الموجهة للتعلم األعمق لدى
الطالب

3.03

0.844

متوسطة

18

59

يوظف ملف األنجاز

2.93

0.970

متوسطة

3.21

0.558

متوسطة

المتوسط الكلي
*أقصى درجة للفقرة (.)5

يتضح من الجدول ( )8أن الدرجة الكلية
لمتوسطات تقدير أفراد عينة الدراسة لألدوار
التي يمارسها المعلم في مجال "إتقان التعليم
وتقويم تعلم الطلبة" في ضوء متطلبات القرن
الحادي والعشرين في محافظة نابلس حصلت
على درجة تقدير متوسطة ،وبمتوسط حسابي
بلغ ( .)3.21وحصلت فقرات المجال على
متوسطات حسابية تراوحت من (2.93-
.)3.53
وحصلت الفقرتان رقم ( )49 ،56اللتان نصتا
على أن" :يستخدم التقويم الذي يركز على
المعارف" و" يعزز الترابط بين المعرفة
الجديدة والمعرفة السابقة إلعادة تشكيل البنية
المعرفية للطالب" على أعلى متوسط حسابي
بلغ ( )3.53و( )3.44بالترتيب ،وبدرجة تقدير
متوسطة ،فيما حصلت الفقرتان رقم ()43 ،59
اللتان نصتا على أن " :يوظف ملف اإلنجاز
الخاص بالطالب في تقييمه" و" يوجه األسئلة
الموجهة للتعلم األعمق لدى الطالب" على أقل
متوسط حسابي بلغ ( )2.93و( )3.03بالترتيب
وبدرجة تقدير متوسطة.
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى كثافة المعلومات
التي يتضمنها المنهاج المدرسي ،والتركيز
على األهداف ونواتج التعلم المعرفية أكثر
من غيرها ،وسيطرة استراتيجيات التقويم
وأدوات التقييم التقليدية مثل االختبارات ،ما دفع
بالمعلمون إلى التركيز على قياس تعلم الطلبة
في الجوانب المعرفية بشكل رئيس ،والتحقق من
حفظ وامتالك الطالب للجوانب المعرفية التي
يسعى المنهاج المدرسي إلى إكسابها للطالب،
وهذا أسهم في قلة اهتمام المعلمون بتوظيف
إستراتيجيات وأدوات التقييم التي تركز على
21
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أداء الطالب مثل ملفات اإلنجاز ()Portfolio
والعروض والمشاريع وغيرها ،كما يعود ذلك
إلى نقص الكفايات التدريسية المتصلة بإتقان
التعليم ،وإالستراتيجيات الفاعلة ،المؤدية إلى
إتقان التعليم من قبل المعلم ،والتي تؤثر إيجاباً
على المخرج الرئيس أال وهو الطالب ،وهذا ما
جعل درجة تقدير مديري المدارس والمشرفين
التربويين لألدوار التي يمارسها المعلم في مجال
"إتقان التعليم وتقويم تعلم الطلبة" في ضوء
متطلبات القرن الحادي والعشرين بالمتوسطة،
وفي بعض فقراتها بالمتدنية.
وعند مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات
السابقة ،يتضح وجود اتفاق بينها وبين بعض
نتائج دراسة شلبي ( )2014التي أظهرت
حصول طرق التقويم على درجة تقدير
متوسطة.

ثانياً :نتائج السؤال الثاني ومناقشته:
ينص السؤال على :ما أكثر األدوار التي
يمارسها المعلم الفلسطيني في ضوء متطلبات
القرن الحادي والعشرين تقديراً لدى مديري
المدارس والمشرفين التربويين في مديرية
التربية والتعليم في محافظة نابلس؟.
ولإلجابة عن هذا السؤال ،استخدم الباحث
المتوسطات الحسابية ،واإلنحرافات المعيارية،
والرتب لكل مجال من مجاالت الدراسة،
والمجاالت مجتمعة ،والنتائج يوضحها الجدول
(.)9
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الجدول ( :)9المتوسطات الحسابية ،واإلنحرافات المعيارية ،ودرجات التقدير لمجاالت االستبانة والدرجة
الكلية
الرتبه

الرقم

المتوسطات اإلنحرافات
الحسابية* المعيارية

نص الفقره

2

1

أدوار متعلقة بالتفكير النقدي واإلبداعي وحل
المشكالت

3.30

0.673

متوسطة

1

2

أدوار متعلقة بإدارة التعلم الصفي

3.64

0.470

متوسطة

4

3

أدوار متعلقة بالتواصل وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

3.14

0.543

متوسطة

3

4

أدوار متعلقة بإتقان التعليم وتقويم تعليم الطلبه

3.21

0.558

متوسطة

3.32

0.475

متوسطة

الدرجة الكلية
*أقصى درجة للفقرة (.)5

يتضح من الجدول رقم ( )9أن درجة تقدير
مديري المدارس والمشرفين التربويين لألدوار
التي يمارسها المعلم الفلسطيني في ضوء
متطلبات القرن الحادي والعشرين وجميع
مجاالت األداة والدرجة الكلية كانت متوسطة،
بمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.32إذ حصل المجال
الثاني المتعلق (بإدارة التعلم الصفي) على أعلى
متوسط حسابي حيث بلغ ( ،)3.64يليه المجال
األول والمتعلق (بالتفكير النقدي واإلبداعي
وحل المشكالت) ،الذي حصل على متوسط
حسابي بلغ ( ،)3.30ثم المجال الرابع والمتعلق
(بإتقان التعليم وتقويم تعلم الطلبة) ،بمتوسط
حسابي بلغ ( ،)3.21وحصل المجال الثالث
المتعلق (بالتواصل وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت) على المرتبة الرابعة "األخيرة"
وبمتوسط حسابي بلغ ( .)3.14كما جاءت
الدرجة الكلية بالمتوسطة ،وبمتوسط حسابي
(.)3.42
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى سيطرة
االستراتيجيات واألساليب التقليدية في التعليم
والتعلم ،وقلة الكفايات التدريسية التي يمتلكها
المعلم في مجاالت :إدارة التعلم الصفي،
ومهارات التفكير العليا ،وتقويم تعلم الطلبة،
والتواصل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
22

درجة
التقدير

وهذا ما جعل درجة تقدير مديري المدارس
والمشرفين التربويين لألدوار التي يمارسها
المعلم في ضوء متطلبات القرن الحادي
والعشرين بالمتوسطة.
ويعزو الباحث حصول مجال "إدارة التعلم
الصفي" على المرتبة األولى ،إلى األساليب التي
يتبعها المعلم في ضبط الطلبة ،والتي يحرص
على عدم حدوث الفوضى ،وحرصه على إنهاء
المنهاج المدرسي بالوقت المحدد ،ما يُسهم في
إتباع أساليب متعددة لضبط الصف ،وقد يعود
ذلك إلى مدى فهم مديري المدارس والمشرفين
التربويين لألدوار المطلوبة من المعلم في
مجال إدارة التعلم الصفي .ويعزو الباحث
حصول مجال "التفكير النقدي واإلبداعي وحل
المشكالت" على المرتبة الثانية ،إلى قناعات
مديري المدارس والمشرفين التربويين ،ومدى
فهمهم لألدوار التي يمارسونها في ضوء
متطلبات القرن الحادي والعشرين ،إال أن
المعلمون لم يصلوا إلى المستوى المطلوب
في هذا المجال ،ويعزو الباحث حصول مجال
"إتقان التعليم وتقويم تعلم الطلبة" على المرتبة
الثالثة ،إلى قلة الكفايات التي يمتلكها المعلم في
هذا المجال ،وحاجة المعلمون ومديري المدارس
والمشرفين التربويين إلى اإلستراتيجيات التي
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تمكنهم من تحقيق إتقان التعليم وتقويم تعلم الطلبة
وفق استراتيجيات حديثة يتطلبها القرن الحادي
والعشرين ،التي من أهمها االستراتيجيات التي
تركز على أداء الطالب من مختلف جوانبه
المعرفية واألدائية والوجدانية واالجتماعية .أما
حصول مجال "التواصل وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت" على المرتبة الرابعة "األخيرة"،
فيعود ذلك إلى نقص الكفايات الالزمة في هذا
المجال ،وعدم امتالكهم للمهارات الالزمة في
إنتاج برامج الكترونية محوسبة ،وتوظيفها في
التعليم ،وضعف البيئة المادية االلكترونية في
المدارس ،األمر الذي يُحد من قيامهم بأدوارهم
وممارساتهم بالشكل المطلوب ،إضافة إلى
حاجة المعلمون ومديري المدارس والمشرفين
التربويين إلى تعميق معرفتهم ومهاراتهم في
هذا المجال ،وهذا ما جعل درجة تقدير مديري
المدارس والمشرفين التربويين لألدوار التي
يمارسها المعلم في ضوء متطلبات القرن
الحادي والعشرين بالمتوسطة.
وعند مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات
السابقة ،يتضح وجود اتفاق بينها وبين بعض
نتائج دراسة الصباح وآخرين ( )2016التي
أظهرت نتائجها أن درجة تقدير المعلمون
ألدوارهم جاءت متوسطة ،واتفقت مع نتائج
دراسة الفريحات ( )2013التي بينت أن درجة
ممارسة المعلمون ألساليب تشجيع التفكير
اإلبداعي لدى طلبتهم كانت متوسطة ،واتفقت مع
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بعض نتائج دراسة زامل ( )2015التي أظهرت
حول مجال "إنتاج المواد والبرامج التعليمية
االلكترونية" على أقل المتوسطات الحسابية،
وتعارضت مع بعض نتائج دراسة عليان
( )2010التي أظهرت النتائج أن خصائص
المعلم واألنشطة االبتكارية كما يقدرها أفراد
عينة الدراسة جاءت بدرجة مرتفعة .كما اتفقت
مع بعض نتائج دراسة شلبي ( )2014التي
أظهرت حصول طرق التقويم على درجة تقدير
متوسطة.

ثالثاً :نتائج السؤال الثالث ومناقشته:
ينص هذا السؤال على :هل توجد فروق
دالة إحصائياً عند مستوى ( )α ≥0.05بين
متوسطات درجة تقدير أفراد عينة الدراسة
لألدوار التي يمارسها المعلم الفلسطيني في
ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين في
محافظة نابلس تعزى إلى متغيرات :الجنس،
والمسمى الوظيفي والتفاعل بينهما؟.
وانبثق عنه الفرضية التالية التي تنص على:
ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى (α
 )≥0.05بين متوسطات درجة تقدير أفراد عينة
الدراسة لألدوار التي يمارسها المعلم الفلسطيني
في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين في
محافظة نابلس تعزى إلى متغيرات :الجنس،
والمسمى الوظيفي والتفاعل بينهما .والختبار
الفرضية استخدم تحليل التباين الثنائي (:)2x 2

الجدول( :)10المتوسطات الحسابية ،واإلنحرافات المعيارية ،الستجابات أفراد عينة الدراسة على األدوار
التي يمارسها المعلم الفلسطيني في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين تبعاً لمتغيري الجنس،
والمُسمى الوظيفي.
العدد

المتوسط
الحسابي

اإلنحراف
المعياري

ذكر

50

3.25

0.499

أنثى

81

3.37

0.457

مدير مدرسة

92

3.42

0.450

مشرف تربوي

39

3.10

0.464

المتغيرات
الجنس
المسمى الوظيفي

23

مستوياتها
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ولغاية اختبار داللة الفروق وفقاً لمتغيري
(الجنس والمُسمى الوظيفي) ،تم استخدام تحليل
التباين الثنائي ( )2x 2الختبار داللة الفروق
في متوسطات درجات تقدير مديري المدارس
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والمشرفين التربويين لألدوار التي يمارسها
المعلم في ضوء متطلبات القرن الحادي
والعشرين وفقاً لمتغيري (الجنس والمُسمى
الوظيفي) والتفاعالت الثنائية بينهما.

الجدول (  :)11نتائج تحليل التباين (  ) 2x 2على متغيري (الجنس والمُسمى الوظيفي) والتفاعالت
الثنائية بينهما.
مجموع
المربعات

درجة الحرية

متوسط
المربعات

قيمة ف
المحسوبه

مستوى
الداللة

الجنس (أ)

0.054

1

0.054

0.259

0.162

المسمى الوظيفي(ب)

2.403

1

2.403

11.495

*0.001

الجنس والمسمى الوظيفي
(أ×ب)

0.008

1

0.008

0.038

0.845

الخطأ

26.547

127

الكلي

29.438

130

مصدر التباين

تشير النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً
في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة
لألدوار التي يمارسها المعلم الفلسطيني في
ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين في
محافظة نابلس وفقاً لمتغير الجنس ،والتفاعل
بين الجنس والمسمى الوظيفي ،ويتضح من
الجدول ( )10أن الفروق في متغير المسمى
الوظيفي كانت لصالح مدير المدرسة.
ً
ويعزو الباحث عدم وجود فروق وفقا لمتغير
الجنس ،إلى التقارب في تقدير األدوار التي
يمارسها المعلم في ضوء متطلبات القرن
الحادي والعشرين ،إضافة إلى تشابه الكفايات
ً
فضال عن
التي يمتلكها المعلمون ذكوراً وإناثاً.
البرامج والدورات التدريبية التي يخضع لها
مديري المدارس والمشرفين التربويين الخاصة
بمهارات القرن الحادي والعشرين دون التمييز
بين الذكور واإلناث ،وهذا ما جعل عدم وجود
فروق وفقاً لمتغير الجنس .ويعزو الباحث وجود
فروق وفقاً لمتغير المسمى الوظيفي ولصالح
مدير المدرسة ،إلى معرفة مدير المدرسة
باألدوار التي يمارسها المعلم في مدرسته
24

0.209

بشكل أكثر من المشرف التربوي ،وذلك بحكم
المتابعة المستمرة من مدير المدرسة لألدوار
التي يقوم بها المعلم ،واطالعه على أعماله
اليومية بصورة أكثر من المشرف التربوي،
كما يعود ذلك إلى الخطط التي ينفذها المعلم في
المدرسة ،والتي تكون باشراف مباشر من مدير
المدرسة ،وإلى حرص مدير المدرسة على
تميز مدرسته واإلرتقاء بها إلى أفضل ما يكون،
لكونه المسؤول عنها ،ورغبته بتحقق التميز
فيها ،أسهم في حرصه على تميز المعلمون،
وتمكينهم من األدوار التي يتطلبها القرن الحادي
والعشرين ،وهذا ما جعل الفروق تعود لصالح
مدير المدرسة وفقاً لمتغير المسمى الوظيفي.
وعند مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات
السابقة ،يتضح وجود إتفاق بينها وبين بعض
الصباح وآخرون ( )2016ودراسة
نتائج دراسة ّ
الفريحات ( )2013ودراسة خيو ()2013
ودراسة إنان وأوزجن (Inan & Ozgen,
 )2008ودراسة والتون ،ليندا (& Walton
 )Linda, 2006في عدم وجود فروق دالة
إحصائياً تبعاً لمتغير الجنس .وتعارضت مع
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بعض نتائج دراسة المطلق ( )2016ودراسة
زامل ( )2015ودراسة عبد الرحمن والخطيب
( )2013ودراسة عليان ( )2010التي أظهرت
وجود فروق دالة إحصائياً وفقاً لمتغير الجنس
ولصالح اإلناث.

رابعاً :نتائج السؤال الرابع ومناقشته:
ينص هذا السؤال على :هل توجد فروق دالة
إحصائيا عند مستوى ( )α ≥0.05بين متوسطات
درجة تقدير أفراد عينة الدراسة لألدوار التي
يمارسها المعلم الفلسطيني في ضوء متطلبات
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القرن الحادي والعشرين في محافظة نابلس
تعزى إلى متغيرات :التخصص ،والمؤهل
العلمي ،وعدد سنوات الخدمة والتفاعل بينها؟.
وانبثق عنه الفرضية التالية التي تنص على:
ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى (α
 )≥0.05بين متوسطات درجة تقدير أفراد عينة
الدراسة لألدوار التي يمارسها المعلم الفلسطيني
في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين في
محافظة نابلس تعزى إلى متغيرات :التخصص،
والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخدمة والتفاعل
بينها .والختبار الفرضية استخدم تحليل التباين
الثالثي ( :)2x 2x 4

الجدول( :)12المتوسطات الحسابية ،واإلنحرافات المعيارية ،الستجابات أفراد عينة الدراسة لألدوار
التي يمارسها المعلم الفلسطيني في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين تبعاً لمتغيرات :التخصص،
والمؤهل العلمي ،وعدد سنوات الخدمة.
المتغيرات
التخصص
المؤهل العلمي

عدد سنوات الخدمة

العدد

المتوسط
الحسابي

اإلنحراف
المعياري

علوم إنسانية

96

3.36

0.471

علوم تطبيقية

35

3.22

0.480

بكالوريوس

102

3.39

0.473

دراسات عليا

29

3.09

0.409

 5سنوات فما دون

20

3.26

0.210

21

2.70

0.335

27

3.35

0.428

63

3.33

0.410

مستوياتها

من -6أقل من
10سنوات
من -10أقل من 15
سنه
 15سنة فأكثر

ولغاية اختبار داللة الفروق وفقاً لمتغيرات
(التخصص ،والمؤهل العلمي ،وعدد سنوات
الخدمة) ،استخدم تحليل التباين الثالثي
( )4×2×2الختبار داللة الفروق في متوسطات
درجات تقدير مديري المدارس والمشرفين
التربويين لألدوار التي يمارسها المعلم في
ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين وفقاً
لمتغيرات (التخصص ،والمؤهل العلمي ،وعدد
25

سنوات الخدمة) والتفاعالت الثنائية والتفاعل
الثالثي بينها.
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الجدول ( :)13نتائج تحليل التباين الثالثي ( )4×2×2على متغيرات (التخصص ،والمؤهل العلمي ،وعدد
سنوات الخدمة) والتفاعالت الثنائية والتفاعل الثالثي بينها.
مجموع
المربعات

درجة الحرية

متوسط
المربعات

قيمة ف
المحسوبه

مستوى
الداللة

التخصص (أ)

0.205

1

0.205

2.010

0.159

المؤهل العلمي (ب)

0.276

1

0.276

2.712

0.102

عدد سنوات الخدمة (ج)

2.745

3

0.915

8.986

*0.000

0.017

1

0.017

0.170

0.681

0.192

3

0.064

0.628

0.599

2.129

3

0.710

6.971

*0.000

0.677

3

0.226

11.711

115

29.4381
الكلي
ً
*دال إحصائيا عند مستوى ()α ≥0.05

130

مصدر التباين

التخصص والمؤهل العلمي
(أ×ب)
التخصص وعدد سنوات
الخدمة (أ×ج)
المؤهل العلمي وعدد
سنوات الخدمة (ب×ج)
التخصص والمؤهل العلمي
وعدد سنوات الخدمة
(أ×ب×ج)
الخطأ

تشير النتائج في جدول ( )13إلى عدم وجود
فروق دالة إحصائياً في متوسطات درجات
أفراد عينة الدراسة لألدوار التي يمارسها المعلم
الفلسطيني في ضوء متطلبات القرن الحادي
والعشرين في محافظة نابلس وفقاً لمتغيرات:
التخصص ،والمؤهل العلمي ،والتفاعل بين
التخصص والمؤهل العلمي ،وبين التخصص
وعدد سنوات الخدمة ،وبين التخصص والمؤهل

2.215

0.090

0.102

العلمي وعدد سنوات الخدمة ،وأظهرت النتائج
وجود تفاعل بين متغيري المؤهل العلمي وعدد
سنوات الخدمة ،ووجود فروق في متغير عدد
سنوات الخدمة.
ولتحديد الفروق في متغير عدد سنوات الخدمة،
استخدم اختبار ( )Scheffeللمقارنات البعدية؛
لمعرفة الفروق بين مستويات متغير عدد سنوات
الخدمة ،والجدول ( )14يبين ذلك:

الجدول ( :)14نتائج اختبار ( )Scheffeللمقارنات البعدية بين مستويات متغير عدد سنوات الخدمة
المجاالت
5سنوات فما دون

5سنوات فما
دون

من -6أقل من
10سنوات

من -10أقل من
15سنه

 15سنه فأكثر

----

*0.5559

-0.0896

*-0.02796-

----

*-0.6455

*-0.8355

----

-0.1899

من -6أقل من 10سنوات
من -10أقل من 15سنه
 15سنه فأكثر
*دال إحصائيا عند مستوى الداللة (.)α ≥0.05
26
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يتضح من الجدول ( )14وجود فروق بين أفراد
عينة الدراسة الذين سنوات خدمتهم ( 5سنوات
فما دون) والذين لديهم (من  -6أقل من 10
سنوات) ولصالح األولى ،وبين الذين سنوات
خدمتهم ( 5سنوات فما دون) والذين لديهم (15
سنة فأكثر) ،ولصالح األخيرة ،ووجود فروق
بين الذين سنوات خدمتهم (من  -6أقل من 10
سنوات) وبين (من  – 10أقل من 15سنة )
ولصالح األخيرة ،وبين الذين سنوات خدمتهم
(من  6-أقل من  10سنوات) والذين لديهم (15
سنة فأكثر) ولصالح األخيرة ،أما الفروق بين
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الذين سنوات خدمتهم ( 5سنوات فما دون)،
والذين لديهم (من  – 10أقل من 15سنة ) ،وبين
الذين سنوات خدمتهم (من  – 10أقل من15
سنة) ،والذين سنوات خدمتهم ( 15سنة فأكثر)
فهي غير دالة إحصائياً.
وللتعرف على الفروق والتفاعل بين متغيري
المؤهل العلمي ،وعدد سنوات الخدمة ،استخدم
اختبار ( )Scheffeللمقارنات البعدية الثنائية
لمعرفة الفروق بين مستويات متغيري المؤهل
العلمي وسنوات الخدمة ،والجدول ( )15يبين
ذلك:

الجدول ( :)15نتائج اختبار ( )Scheffeللمقارنات البعدية الثنائية بين متغيري المؤهل العلمي وسنوات
الخدمة.
سنوات الخدمة
5سنوات فما دون
من -6أقل من 10سنوات
من -10أقل من  15سنه

المؤهل العلمي
()I

المؤهل العلمي
()J

متوسطات
الفروق ()J-I

مستوى الداللة

بكالوريوس

دراسات عليا

-0.033-

0.866

دراسات عليا

بكالوريوس

0.033

0.866

بكالوريوس

دراسات عليا

*-0.405-

*0.024

دراسات عليا

بكالوريوس

*0.405

*0.024

بكالوريوس

دراسات عليا

*0.551

*0.001

دراسات عليا

بكالوريوس

*-0.551-

*0.001

بكالوريوس

دراسات عليا

*0.442

*0.002

بكالوريوس

*-0.442-

*0.002

 15سنة فأكثر
دراسات عليا
*دال إحصائياً عند مستوى ()α ≥0.05

يتبين من الجدول ( )15عدم وجود فروق
وتفاعل لدى حملة البكالوريوس والدراسات
العليا في فئة الذين سنوات خدمتهم ( 5سنوات
فما دون) ،فيما يظهر الجدول وجود فروق دالة
إحصائياً بين أفراد عينة الدراسة من حملة
البكالوريوس ،وحملة الدراسات العليا ،الذين
سنوات خدمتهم (من  -6أقل من  10سنوات)
و(من  -10أقل من  15سنة) و( 15سنة فأكثر).
ويتضح أن تقديرات أفراد عينة الدراسة من
حملة الدراسات العليا في فئة الذين سنوات
خدمتهم (من  -6أقل من  10سنوات) أعلى من
تقديرات أفراد العينة من حملة البكالوريوس
27

الذين سنوات خدمتهم (من  -6أقل من 10
سنوات) .أما في فئة الذين سنوات خدمتهم (من
 - 10أقل من  15سنة) فكانت الفروق لصالح
حملة البكالوريوس ،كما يتضح أن تقديرات
أفراد عينة الدراسة من حملة البكالوريوس في
فئة الذين سنوات خدمتهم ( 15سنة فأكثر) أعلى
من تقديرات أفراد العينة من حملة الدراسات
العليا الذين سنوات خدمتهم ( 15سنة فأكثر).
ويعزو الباحث عدم وجود فروق في متغيري
التخصص والمؤهل العلمي إلى طبيعة البرامج
التعليمية التي تهتم بها الجامعات حالياً في
إعداد المعلمون لجميع التخصصات ،حيث
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تحرص على طرح مساقات دراسية تهدف إلى
تمكين طلبتها من إدراكهم للمهارات والكفايات
التدريسية الالزمة ،التي تواكب متطلبات القرن
الحادي والعشرين ،كما تعزز ذلك من خالل
اعتمادها لبرامج تدريبية عملية في المدارس،
تُسهم في تمكينهم من األدوار التي يجب أن
يتمتع بها معلم القرن الحالي ،ويعزو ذلك
أيضاً ،إلى طبيعة البرامج والدورات التدريبية
التي تنفذها وزارة التربية والتعليم العالي
الفلسطينية لجميع المعلمون بصرف النظر عن
تخصصاتهم في أثناء الخدمة ،األمر الذي أسهم
في تكوين فهم لألدوار التي يجب أن يتمتع بها
المعلم الفلسطيني في ضوء القرن الحالي ،إال
أن المستوى في ممارسة المعلم لهذا األدوار لم
يصل إلى المستوى المطلوب ،وهذا ما جعل
عدم وجود فروق في تقديرات مديري المدارس
والمشرفين التربويين وفقاً لمتغيري التخصص
والمؤهل العلمي.
ويعزو الباحث وجود تفاعل بين متغيري
المؤهل العلمي وعدد سنوات الخدمة ،وبفروق
دالة إحصائياً ،بين أفراد عينة الدراسة من حملة
البكالوريوس وحملة الدراسات العليا ،الذين
سنوات خدمتهم (من -6أقل من  10سنوات)
و(من -10أقل من  15سنة) و( 15سنة فأكثر)،
إلى َّ
أن توافر الخبرة الطويلة تُسهم في تبني
تقديرات عالية نحو األدوار التي يمارسها المعلم
في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين،
وهذا ما كان واضحاً في فئة الذين سنوات
خدمتهم (من -10أقل من  15سنة) ،فكانت
الفروق لصالح حملة البكالوريوس ،وأيضاً
في تقديرات أفراد عينة الدراسة من حملة
البكالوريوس في فئة الذين سنوات خدمتهم (15
سنة فأكثر)؛ إذ كانت أعلى من تقديرات أفراد
العينة من حملة الدراسات العليا الذين سنوات
خدمتهم ( 15سنة فأكثر) .كما يعزى ذلك أيضاً
إلى المعارف والكفايات التي يمتلكها خريجو
معاهد المعلمون وكليات التربية في الجامعات،
واهتمامهم في إعداد المعلمون ،األمر الذي يُسهم
28
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في إكساب الخريج الكفايات المعرفية والمهنية
الالزمة لمهنته المستقبلية في المدرسة ،وهذا
ما جعل تفوق حملة البكالوريوس الذين لديهم
سنوات خدمتهم عالية أكثر من حملة الدراسات
العليا.
ً
ويعزو الباحث وجود فروق وفقا لمتغير عدد
سنوات الخدمة ،ولصالح الذين سنوات خدمتهم
( 15سنة فأكثر) أكثر من غيرهم ،إلى مستوى
إدراك مديري المدارس والمشرفين التربويين
الذين سنوات خدمتهم عالية ،لألدوار التي
يجب أن يمارسها المعلم الفلسطيني في القرن
الحالي ،ويعود ذلك أيضاً إلى مدى قناعتهم
بهذه األدوار ،والكفايات التي يتمتع بها كل من
مدير المدرسة والمشرف التربوي ،ويعزى ذلك
أيضاً إلى مشاركة مديري المدارس والمشرفين
التربويين الذين سنوات خدمتهم عالية بدورات
وبرامج تدريبية أكثر من غيرهم في مجال
مهارات القرن الحادي والعشرين ،وتعزيز
التعلم المتمركز حول الطالب ،األمر الذي
يُسهم في إكسابهم خبرات جيدة في هذا المجال،
وهذا ما جعل وجود فروق في تقديرات مديري
المدارس والمشرفين التربويين وفقاً لمتغير عدد
سنوات الخدمة.
وعند مقارنتها مع نتائج الدراسات السابقة،
نالحظ أنها اتفقت مع بعض نتائج دراسة زامل
( )2015التي أظهرت عدم وجود فروق دالة
إحصائياً تعزى لمتغير التخصص .وتعارضت
مع بعض نتائج دراسة خيو ( )2013التي
أظهرت وجود فروق دالة إحصائياً تُعزى
إلى لمتغير التخصص .كما واتفقت مع بعض
الصباح وآخرين ( )2016ودراسة زامل
نتائج ّ
( )2015ودراسة الفريحات ( )2013ودراسة
خيو ( )2013التي أظهرت عدم وجود فروق
دالة إحصائيا تبعاً لمتغير المؤهل العلمي.
وتعارضت مع بعض نتائج دراسة عبد الرحمن
والخطيب ( )2013التي بينت وجود فروق تبعاً
لمتغير المؤهل العلمي ،ولصالح حملة درحة
البكالوريوس.
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الصباح
وتعارضت مع بعض نتائج دراسة ّ
وآخرين ( )2016ودراسة الفريحات ()2013
ودراسة عبد الرحمن والخطيب ()2013
ودراسة خيو ( )2013التي أظهرت عدم وجود
فروق دالة إحصائيا تبعاً لمتغير سنوات الخدمة.
واتفقت مع بعض نتائج دراسة زامل ()2015
ودراسة العمايرة وآخرين ( )2012التي بينت
وجود فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتغير سنوات
الخدمة ،لصالح المعلمون أصحاب الخدمة
(أكثر من  10سنوات).

خامساً :نتائج السؤال الخامس
ومناقشته:

ينص هذا السؤال على :ما السّ بُل المقترحة؛
لتفعيل أدوار المعلم الفلسطيني في ضوء
متطلبات القرن الحادي والعشرين من وجهة
نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين في
مديرية التربية والتعليم في محافظة نابلس؟.
اعتمد الباحث في تحليل البيانات النوعية
الخاصة بهذا السؤال على األفكار التي أجمع
عليها أكثر من  85%من أفراد العينة ،وبعد
جمع البيانات وتحليلها وفقاً لما سبق ،فإن
من أهم السُ بل المقترحة لتفعيل أدوار المعلم
الفلسطيني في ضوء متطلبات القرن الحادي
والعشرين ما يلي:
 تبني وزارة التربية والتعليم الفلسطينيةألوراق سياساتية وإستراتيجيات تدعم مهارات
القرن الحادي والعشرين ،وتوظيف مهارات
التواصل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في التعليم والتعلم.
 تعميق معرفة المعلمون باإلستراتيجياتالتي تعزز التعلم المتمركز حول الطالب.
 تدريب المعلمون على مهارات القرن الحاديوالعشرين ،وإستراتيجيات توظيفها في التعليم
والتعلم.
 تشجيع المعلمون على توظيف تكنولوجياالمعلومات واالتصاالت في التعليم والتعلم.
 تشجيع المبادرات اإلبداعية للمعلمون المتصلةبتوظيف االستراتيجيات المتصلة بالتفكير
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النقدي واإلبداعي وحل المشكالت.
 تضمين صحف تقويم أداء المعلمون السنويةباألدوار التي يتطلبها القرن الحادي والعشرين،
ومنها :التفكير النقدي واإلبداعي وحل
المشكالت ،والتواصل وتوظيف تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،والمسؤولية المجتمعية
وغيرها.
 تحفيز المعلمون المتميزين ،الذين لديهممبادرات إبداعية ،من خالل حوافز مادية
ومعنوية.
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى التطورات
المعرفية والتكنولوجية ،األمر الذي أسهم في
فرض تغييرات على النظام التربوي ،وعناصر
العملية التربوية والتعليمية كافة؛ إذ عملت
وزارة التربية والتعليم العالي على تنفيذ البرامج
التدريبية الخاصة بتعزيز التعلم المتمركز
حول الطالب ،إال أنها لم تصل إلى المستوى
المطلوب ،ولم تتحقق الكفايات الالزمة لدى
المعلمون ومديري المدارس والمشرفين
التربويين ،ويعزى ذلك أيضاً إلى حاجة
المعلمون إلى تعميق معرفتهم باألدوار التي
يجب أن يقوموا بها في ظل القرن الحالي ،وقد
يكون ذلك من خالل تنفيذ البرامج والمشاريع
المتصلة بها ،وحثهم على مراعاة مهارات
القرن الحادي والعشرين ،كما يعود ذلك إلى قلة
اإلمكانيات والتجهيزات الالزمة في المدارس
من حيث الحواسيب واإلنترنت ،وقلة المواد
والبرامج التعليمية االلكترونية ،وقلة تشجيع
وتحفيز المعلمون المبادرين والمتميزين في
ممارسة أدوارهم اإلبداعية ،وعدم إدراكهم الجيد
لممارسات ومهارات القرن الحادي والعشرين،
األمر الذي يترتب عليه عدم ممارسة فاعلة من
المعلم لألدوار التي يتطلبها القرن الحالي.
وعند مقارنتها مع نتائج الدراسات السابقة،
يتضح أنها اتفقت مع بعض نتائج دراسة زامل
( )2015التي خلصت إلى أن ممارسة المعلمون
للكفايات التكنولوجية جاءت بدرجة متوسطة،
وحصول مجال "إنتاج المواد والبرامج
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التعليمية االلكترونية" على أقل المتوسطات
الحسابية .واتفقت مع بعض نتائج الدراسة التي
أجرتها مؤسسة الشراكة من أجل مهارات القرن
الحادي والعشرين (The Partnership for
 )21st Century Skill, 2006التي أكدت
على أهمية التكنولوجيا وثقافة وأدوات القرن
الحادي والعشرين في التعليم والتعلم.

التوصيات:
في ضوء الدراسة الحالية ونتائجها ،يوصي
الباحث باآلتي:
 )1ضرورة اهتمام وزارة التربية والتعليم
بممارسة المعلم ألدواره وفق ما يتطلبه القرن
الحادي والعشرين ،من خالل اآلتي:
أ -وضع سياسات تربوية داعمة ألدوار المعلم
وفق مهارات القرن الحادي والعشرين.
تنفيذ برامج تدريبية متصلة باألدوار
ب-
المنوطة بالمعلم في ضوء مهارات القرن
الحادي والعشرين ،تعتمد توظيف تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في تحقيق أهداف
ومخرجات التدريب.
ت -تضمين صحف تقويم أداء المعلمون
السنوية باألدوار التي يتطلبها القرن الحادي
والعشرين ،ومنها :التفكير النقدي واإلبداعي
وحل المشكالت ،والتواصل وتوظيف تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،والمسؤولية المجتمعية
وغيرها.
ث -تحفيز المعلمون المتميزين ،الذين لديهم
مبادرات إبداعية ،بحوافز مادية ومعنوية.
ج -تدريب المعلمون على إنتاج البرامج
التعليمية االلكترونية التي تدعم التعلم الذاتي،
وتوظيف التكنولوجيا في التعليم والتعلم.
 )2حث مديري المدارس والمشرفين التربويين
للمعلمون على تطبيق استراتيجيات تنمية
التفكير النقدي واإلبداعي ،وحل المشكالت في
التعليم والتعلم.
 )3تشجيع المعلمون على توظيف استراتيجيات
التقويم األصيل في تقويم تعلم الطلبة مثل ملف
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اإلنجاز ،وتوظيف األسئلة الموجهة للتعلم
األعمق لدى الطلبة.
 )4إجراء بحوث ودراسات متصلة بقياس أثر
مهارات القرن الحادي والعشرين على الطلبة،
والمشكالت التي
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