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الملخص
ىدف ىذه الدراسة تعرف درجة توفر أبعاد اليقظة الذىنية االسًتاتيجية لدى مديري ادلدارس يف
سلطنة عمان ،ولتحقيق اذلدف طورت استبانة تكونت من ( )16فقرة وزعت على ( )1رلاالت رئيسة،
وبعد التأكد من دالالت صدقها وثباهتا ،وزعت على ( )601مديرا ومدير مدرسة .وقد توصلت الدراسة
إىل رلموعة من النتائج أعلها :أن درجة توفر أبعاد اليقظة الذىنية االسًتاتيجية لدى مديري ادلدارس يف
سلطنة عمان متوسطة .كذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )α≤0.05يف درجة توفر أبعاد اليقظة الذىنية االسًتاتيجية لدى مديري ادلدارس يف سلطنة عمان تعزى
دلتغَتي النوع االجتماعي وسنوات اخلربة .يف ضوء نتائج الدراسة قدمت الدراسة رلموعة من التوصيات
أبرزىا :ضرورة استعمال مديري ادلدارس برامج تقوميية إلكًتونية لتقييم اداء العاملُت ،واالطالع باستمرار
على أحدث ادلصادر التعليمية العادلية ،واستعمال برامج اتصال متطورة يف التواصل مع أولياء األمور.
الكلمات المفتاحية :اليقظة ،اليقظة الذىنية االسًتاتيجية.

* استاذ مشارك ،جامعة نزوى ،سلطنة عمان
** أستاذ مساعد ،جامعة ظفار ،سلطنة عمان
*** أستاذ مساعد ،جامعة صحار ،سلطنة عمان
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The degree of the availability of the strategic mindfulness
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Abstract
This study aimed to identify the degree of the availability of
the strategic mindfulness and vigilance by school principals in
the Sultanate of Oman. To achieve the objectives of the study,
two questionnaires composed of ( 64) items were designed and
distributed in (6) main fields. After checking the validity and
reliability of the questionnaires, (206) school principals were
invited to respond to the items of the questionnaires. The results
showed the degree of the strategic mindfulness vigilance by
school headmasters in the Sultanate of Oman was moderate and
average medium. There were no statistical differences at the level
(α≤0.05) among averages of individual responses towards degree
of the availability of the strategic mindfulness vigilance by
school headmasters in the Sultanate of Oman due to the gender,
and years' experience. In the light of the results of the study, the
study presented a set of recommendations, the most prominent of
which are: the necessity of using electronic evaluation programs
by school principals to assess the performance of workers, the
need to constantly review the latest global educational resources,
and the need to use advanced communication programs to
communicate with parents.
Keywords: mindfulness, strategic mindfulness vigilance
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 -1المقدمة
يواجو الباحثون وادلهتمون يف القضايا الًتبوية صعوبة واضحة يف حتديد ادلفهوم الدقيق لليقظة
الذىنية إال أن ىناك اتفاقاً شبو تام بينهم على أن اليقظة الذىنية تشَت إىل مراقبة مدير ادلدرسة كافة
ادلتغَتات اليت حتيط مبدرستو سواء أكانت داخلية أم خارجية ،وىذا بالضرورة يتطلب منو حالة متقدمة من
الوعي والتيقظ مبا ػلدث مستبصراً بأمور مدرستو احلالية متنبئا بالقضايا ادلستقبلية ليسهم يف حتقيق
الفاعلية التنظيمية للمدرسة.
لقد نال موضوع اليقظة الذىنية اىتماما واسعا لدى الكتاب والباحثُت ،إذ ناقشت األدبيات
العديد من جوانبها وأخذ البحث فيو حريات واسعة .وىي تشَت إىل حالة من الوعي احلي الذي غلعل
الفرد منفتحا وحساساَ لكل ما ىو منظور يف زليطو يف زلاولة جادة لصقل التوقعات ودتيزىا بناء على
التجارب ،وخلق معاين ال مثيل ذلا لألحداث وتقدير أكثر دقة للسياق وسبل التعامل معو وحتديد أبعاده
ادلختلفة لتحسُت األداء احلايل وادلستقبلي عرب إدراك حاجات اجملتمع وزلاولة استباقها وتلبيتها عرب
إبداعات تنظيمية وأفكار جديدة غَت مألوفة (بكر .)6061 ،ويشَت مفهوم اليقظة إىل رلموعة من ادلعاين
اليت تشَت إىل االنتباه وادلالحظة والًتقب .ويرى الباحثون أن ىذا ادلفهوم يعرب عن توجو عملي ىادف
للبحث ادلستمر عن ادلعلومات وادلعرفة اخلارجية اليت تعزز قدرة ادلؤسسة الًتبوية على رصد وتتبع التغَتات
ادلستمرة اليت حتصل يف زليطها لتمكنها يف النهاية من أخذ كافة االحتياطات الالزمة بغية االستفادة من
الفرص لتحقيق األىداف الًتبوية ادلرسومة (الكال ي واحلدراوي.)6063 ،
ولن تستطيع اإلدارات ادلدرسية القيام بوظائفها بكفاءة وفاعلية إال عن طريق تبنيها نظام اليقظة
االسًتاتيجية اليت تتطلب توفر معلومات دقيقة مالئمة ومرنة ،خالية من األخطاء ،يسهل احلصول عليها
يف أي وقت يستند إليها يف صياغة القرارات االسًتاتيجية ،وتعد ركناً مهماً يف إزالة حالة عدم التأثر،
وادلخاطرة اليت ترافق عملية اختاذ القرارات إضافة إىل دورىا يف رسم اخلطط االسًتاتيجية للمدرسة من
خالل متابعة البيئة الداخلية للمدرسة والكشف عن الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف
( .)Bogdana, 2012وتعد اليقظة الذىنية من ادلتغَتات ادلؤثرة يف قدرة ادلدرسة على االبداع والتغَت
والتطور ،وتزداد ىذه األعلية بتزايد ديناميكية البيئة ادلدرسية ،وىذا يتطلب تقدمي ابداعات مستمرة ال ميكن
حتقيقها إذا مل يكن ىناك مستويات معقولة من اليقظة الذىنية للواقع الًتبوي واخلطة ،واستلهام األفكار
اإلبداعية التطوير لتلبية متطلباهتا ،واالنفتاح واحلداثة ،ودرجة الوعي احلي وادلرونة العقلية اليت ميتلكها مدير
ادلدرسة اليت دتكنو من حتليل األحداث وادلواقف حولو وتوقع األحداث قبل حدوثها وصقل توقعاتو
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للمستقبل (بكر .)6061 ،وتتكون اليقظة الذىنية من أبعاد رئيسة على مدير ادلدرسة أن ميتلكها وىي:
عدم التأثر بالتجارب الداخلية السلبية يف مدرستو ،وادلراقبة وادلالحظة ،واإلصغاء لإلحساس ،والتصرف
بوعي ،واحلكم من خالل ادلرور بالتجارب ،والوصف مع الكلمات (.)fries,2008
فهي تعد نظام رادار للمدرسة يساعدىا على مالحظة زليطها الداخلي واخلارجي ومراقبتو لفهم
األحداث قبل حدوثها والتنبؤ هبا واالستعداد ذلا ،وذلك من خالل خطوات زلددة ومدروسة بداية من
حتديد نوعية ادلعلومات ادلطلوبة ،وفهمها والتحقق منها ،ومعاجلتها وحتليلها وختزينها ونشرىا ما يؤدي إىل
كفاءة العمليات اإلدارية ،وحل ادلشكالت قبل حدوثها واختاذ القرارات واستغالل الفرص ادلتاحة وجتنب
األخطاء لتحقيق التميز التنظيمي للمدرسة ،و تعد أحد األساليب وادلداخل اإلدارية ذات األعلية اليت
ميكن تطبيقها يف مؤسسات التعليم العام لضمان صلاحها وبقائها ودتيزىا (عطية.)6062 ،
تتضح أعلية شلارسة مدير ادلدرسة اليقظة الذىنية االسًتاتيجية عرب رلموعة من األنشطة اليت حتفز ذىنو
إذا ما اطلرط فيها بعدم تسرعو يف احلكم على العاملُت يف ادلدرسة ،وشلارسة الصرب يف تعاملو معهم ،وثقتو
بنفسو وبالعاملُت معو ،واالىتمام بتصحيح ادلسارات بدالَ من السعي وراء تصيد أخطاء العاملُت ،ووضوح
الوعي لديو بكافة األحداث الداخلية واخلارجية اليت قد تؤثر يف بيئة العمل الدراسي ،واالستئناس بظاىرة
التعقد ،وعدم التمسك باجلمود واألظلاط اإلدارية التقليدية ،والتقدير الدقيق لألشياء ،وحسن االستبصار
والتفكَت النقدي ،إضافة إىل امتالكو التأمل ادلعريف يف اللحظة احلاضرة وادلستقبلية ;(May 2006
) .Brown, etal.2007وىي مسار معلومات تتابع من خاللو ادلدرسة البيئة اخلارجية لتعرف الوضع
احلايل واكتشاف إشارات اإلنذار ادلبكر من أجل حسن التصرف واختاذ القرارات الًتبوية العقالنية
االسًتاتيجية ادلناسبة يف الوقت ادلناسب عرب رتع ادلعلومات ومعاجلتها وبثها واستغالذلا لتبقى ادلدرسة يف
حالة حذر ومراقبة مستمرة للمحيط الذي تنشط فيو (.)Rothberg, 2010
مهما يف تطوير أداء اإلدارة ادلدرسة من خالل مساعدهتا على
إن لليقظة الذىنية االسًتاتيجية ً
دورا ً
فهم األحداث مسبقاً واالستعداد ذلا ما يسهم يف كفاءة اإلدارة ادلدرسية ووظائفها ومساعدهتا على حل
ادلشكالت ،واختاذ القرارات ادلناسبة ،واستغالل الفرص ادلتاحة ،وىنا تكمن أعلية إجراء مثل ىذه الدراسة.
 -2الدراسات السابقة
من خالل االطالع على الدراسات السابقة ذات العالقة ،ويف حدود معرفة الباحثُت واطالعهما،
مل غلدا دراسة أجريت يف موضوع اليقظة الذىنية االسًتاتيجية دلديري ادلدارس يف سلطنة عمان؛ إال أن
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ىناك بعض الدراسات العربية واألجنبية اليت تناولت ادلوضوع تندرج الدراسة يف إطارىا ،وفيما يأيت عرض
للدراسات األكثر قرباً ،أو صلة مبوضوع الدراسة:
أجرى كل من كولَت ودفران ( )Collier & Darvon 2008دراسة ىدفت إىل معرفة أثر نظام
اليقظة االسًتاتيجية يف صلاح أداء ادلنظمة استخدمت ادلنهج الوصفي االرتباطي ،ولتحقيق ىدف الدراسة
مت بناء استبانة وزعت بعد التأكد من دالالت صدقها وثباهتا على ( )6231مدير منظمة يف أسًتاليا،
وقد توصلت إىل رلموعة من النتائج كان من أبرزىا :يساعد نظام اليقظة االسًتاتيجية على توفَت
ادلعلومات اللحظية الدقيقة دلتخذي القرار ،ووجود عالقة إغلابية معنوية بُت أبعاد اليقظة االسًتاتيجية وأداء
عمليات األعمال واألداء التنظيمي الكلي.
بينما حاولت دراسة واتس ( )Watts , 2010الكشف عن طبيعة العالقة بُت ىيكل للمدرسة
واليقظة الذىنية لتمكُت ادلعلمُت .واستخدمت ادلنهج الوصفي االرتباطي ،ولتحقيق ىدف الدراسة مت بناء
استبانة وزعت بعد التأكد من دالالت صدقها وثباهتا على ( )600معلم ومعلمة يعملون يف ادلدراس
االبتدائية وادلتوسطة والثانوية من مقاطعة بولدينغ يف والية جورجيا األمريكية ،وقد توصلت إىل رلموعة من
النتائج كان من أبرزىا :وجود عالقة ارتباطية إغلابية ذات داللو إحصائية بُت ىيكل ادلدرسة واليقظة
الذىنية.
وىدفت دراسة نوري ( )6066إىل معرفة أثر أبعاد اليقظة يف اإلبداع التنظيمي ،ولتحقيق ىدف
الدراسة مت بناء استبانة وزعت بعد التأكد من دالالت صدقها وثباهتا على ( )10رئيس قسم علمي يف
عدد من كليات جامعة بغداد ،وقد توصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج كان من أبرزىا :وجود عالقة
ارتباطية بُت اليقظة الذىنية واإلبداع التنظيمي ،وكذلك عالقة ارتباطية إغلابية بُت أبعاد اليقظة الذىنية –
ادلتمثلة يف ادلرونة واالرتباط باألىداف واإلنتاجية العالية والسعي دلا وراء التجديد – واإلبداع التنظيمي.
كذلك ىدفت دراسة ىلشيقر وآخرين ( )Hulsheger, et al,2013إىل معرفة دور اليقظة
الذىنية يف التنظيم العاطفي واالرىاق العاطفي والرضا الوظيفي ،واستخدمت ادلنهج الوصفي التحليلي،
ولتحقيق ىدف الدراسة صممت استبانة وزعت بعد التأكد من دالالت صدقها وثباهتا على ()664
موظفاً يف ىولندا ،وقد توصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج كان من أبرزىا :أن دور اليقظة كان سلبيا
مع اإلرىاق الوظيفي للعاملُت وإغلابياً مع رضاىم الوظيفي.
ىدفت دراسة بكر ( )6061إىل تشخيص أثر أبعاد اليقظة الذىنية يف اإلبداع التنظيمي ،ولتحقيق
ىدف الدراسة صممت استبانة وزعت بعد التأكد من دالالت صدقها وثباهتا على ( )00رئيس قسم
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علمي يف عدد من كليات جامعة األزىر فرع القاىرة ،وقد توصلت إىل رلموعة من النتائج كان من أبرزىا:
وجود عالقة ارتباط بُت اليقظة الذىنية واإلبداع التنظيمي ،فضال عن أثر موجب ألبعاد ادلتغَت األول يف
ادلتغَت الثاين.
كذلك ىدفت دراسة زتد ( )6061إىل تعرف درجة اليقظة الذىنية لدى مديري ادلدارس الثانوية
احلكومية يف زلافظة عمان  ،وعالقتها مبستوى الثقة التنظيمية للمعلمُت من وجهة نظرىم ،واستخدمت
ادلنهج الوصفي االرتباطي ،ولتحقيق ىدف الدراسة بنيت استبانة مكونة من ( )61فقرة وزعت بعد
التأكد من دالالت صدقها وثباهتا على ( )646معلماً ومعلمة يعملون يف ادلدارس الثانوية احلكومية يف
زلافظة عمان ،وقد توصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج كان من أبرزىا :أن درجة اليقظة الذىنية لدى
مديري ادلدارس الثانوية احلكومية يف زلافظة عمان كانت متوسطة ،ومستوى الثقة التنظيمية كان مرتفعاً،
ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05يف درجة اليقظة الذىنية لديهم تعزى دلتغَت
اجلنس لصاحل الذكور ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05يف درجة اليقظة
الذىنية لديهم تعزى دلتغَتي اخلربة وادلؤىل العلمي.
وأجرى رودريكس ) (Rodriquez, 2016دراسة ىدفت إىل معرفة طبيعة العالقة بُت اليقظة
الذىنية دلدير ادلدرسة وادلمارسات ادلدرسية يف ضوء القيادة التعليمية اليقظة ذىنياً ،واستخدمت ادلنهج
الوصفي االرتباطي ،ولتحقيق ىدف الدراسة بنيت استبانة وزعت بعد التأكد من دالالت صدقها وثباهتا
على ( )505مديري مدارس والية واشنطن ،وقد توصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج كان من أبرزىا:
وجود عالقة ارتباطية إغلابية بُت اليقظة الذىنية للمدير وشلارسات اليقظة الذىنية للقيادة التعلمية.
بينما ىدفت دراسة اذلاشم ( )6061إىل معرفة درجة توافر اليقظة الذىنية لدى مديري ادلدارس
الثانوية احلكومية يف زلافظات عمان ،وعالقتها بدرجة شلارسة سلوك ادلواطنة التنظيمية للمعلمُت من وجهة
نظرىم .واستخدمت ادلنهج الوصفي االرتباطي ،ولتحقيق ىدف الدراسة بنيت استبانة ووزعت بعد التأكد
من دالالت صدقها وثباهتا على ( )161معلما ومعلمة ،وقد توصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج كان
من أبرزىا :أن درجة توافر اليقظة الذىنية لدى مديري ادلدارس الثانوية احلكومية يف زلافظة عمان كانت
متوسطة من وجهة نظر ادلعلمُت ،كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α≤0.05
يف درجة توافر اليقظة الذىنية لدى مديري ادلدارس الثانوية احلكومية حملافظة عمان تعزى دلتغَت اجلنس،
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05دلمارسة سلوك ادلواطنة التطبيقية عند
ادلعلمُت تعزى دلتغَت اجلنس ،ووجود فروق دالة إحصائيا تعزى دلتغَت ادلؤىل العلمي لصاحل فئة الدراسات
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العليا ومتغَت اخلربة لصاحل أصحاب اخلربة ( )60سنوات فأكثر بالنسبة يف درجة توفر اليقظة الذىنية لدى
مديري ادلدارس احلكومية يف زلافظة عمان.
بينما ىدفت دراسة زتد ( )6061إىل معرفة درجة توفر اليقظة الذىنية لدى مديري ادلدارس احلكومية
يف زلافظة عمان وعالقتها مبستوى الثقة التنظيمية للمعلمُت من وجهة نظرىم ،واستخدمت ادلنهج
الوصفي االرتباطي ،ولتحقيق ىدف الدراسة مت بناء استبانة وزعت بعد التأكد من دالالت صدقها وثباهتا
على ( )646معلما ومعلمة يعملون يف ىذه ادلدارس ،وقد توصلت إىل رلموعة من النتائج كان من أبرزىا
أن درجة اليقظة الذىنية لدى مديري ادلدارس احلكومية يف زلافظة عمان كانت متوسطة ،ووجود فروق
ذات داللة إحصائية يف درجة اليقظة الذىنية لديهم تعزى دلتغَت اجلنس لصاحل الذكور ،وعدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية تعزى دلتغَت اخلربة وادلؤىل العلمي ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الثقة
التنظيمية لدى مديري ادلدارس تعزى دلتغَت اجلنس لصاحل الذكور وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
تعزى دلتغَتي اخلربة وادلؤىل العلمي.
وىدفت دراسة روتريكس ( )Rodriguez ،6061إىل معرفة العالقة بُت اليقظة الذىنية
وادلمارسات اإلدارية دلديري ادلدارس يف ضوء اليقظة الذىنية .استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي
االرتباطي ،ولتحقيق ىدفها بنيت استبانة وزعت بعد التأكد من دالالت صدقها وثباهتا على ()000
مديري مدرسة يف والية واشنطن األمريكية ،وقد توصلت إىل رلموعة من النتائج كان من أبرزىا :وجود
عالقة بُت اليقظة الذىنية اليت يتمتع هبا مديرو ادلدارس وادلمارسات اإلدارية ذلم.
كذلك ىدفت دراسة مارتن وآخرين ( )Martin, et al 2016إىل معرفة العالقة بُت اليقظة
الذىنية والرضا الوظيفي واألداء الوظيفي ،واستخدمت ادلنهج الوصفي االرتباطي ،ولتحقيق ىدف الدراسة
معلما ومعلمة يعملون يف ىذه
مت بناء استبانة وزعت بعد التأكد من دالالت صدقها وثباهتا على (ً )646
ادلدارس ،وقد توصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج كان من أبرزىا أن لليقظة الذىنية تأثَتاً إغلابياً
ضعيفاً يف األداء الوظيفي ،وعدم وجود عالقة إغلابية بُت الرضا الوظيفي واألداء.
وىدفت دراسة ادلخامرة( )6063إىل تعرف مستوى اليقظة الذىنية لدى موظفي مديريات الًتبية
والتعليم العايل يف زلافظيت اخلليل وبيت حلم وعالقتها باإلبداع التنظيمي  ،وقد استخدمت ادلنهج الوصفي
التحليلي ،ولتحقيق ىدف الدراسة صممت استبانة وزعت بعد التأكد من دالالت صدقها وثباهتا على
( )660عاملُت إداريُت يف زلافظيت اخلليل وبيت حلم ،وقد توصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج كان
من أبرزىا أن مستوى اليقظة الذىنية لدى موظفي مديريات الًتبية والتعليم العايل يف زلافظيت اخلليل وبيت
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حلم جاءت بدرجة مرتفعة  ،وعدم وجود فروق يف استجابات ادلبحوثُت وفق متغَتي اجلنس وادلديرية ،
بينما تبُت وجود فروق وفق متغَت ادلسمى الوظيفي ،وكانت الفروق لصاحل رئيس القسم ،ومتغَت ادلؤىل
العلمي وكانت الفروق لصاحل الذين مؤىلهم العلمي ماجستَت فأعلى ،وكذلك إىل متغَت عدد سنوات
اخلربة  ،لصاحل العاملُت الذين خربهتم أكثر من ( )60سنوات .
ويتضح من استعراض الدراسات السابقة ما يأيت:
 استعمل أغلب الدراسات السابقة ادلنهج الوصفي؛ وذلك دلناسبتو ىذا النوع االجتماعي منالدراسات ،كما استخدمت االستبانة أداة جلمع البيانات اليت تتعلق بالدراسة.
 ندرة الدراسات اليت تناولت بالتحليل درجة توفر أبعاد اليقظة الذىنية االسًتاتيجية لدى مديريادلدارس يف سلطنة عمان اليت تعد مؤسسات تربوية خدمية مؤثرة يف حياة اجملتمع والسيما يف سلطنة
عمان.
 استفادت ىذه الدراسة من الدراسات السابقة بإثراء البعد النظري والعملي ويف بناء االستبانة اخلاصةبالدراسة؛ ما أسهم يف نضج أداة الدراسة ومشوذلا وصدقها ،كما دتت االستفادة من نتائجها
مبقارنتها بنتائج ىذه الدراسة ومعرفة التوافق أو االختالف بينها.

 -3مشكلة الدراسة وأسئلتها

بارزا يف صلاح منظومة العمل اإلداري يف ادليدان
دورا ً
شلا ال شك فيو أن لليقظة الذىنية االسًتاتيجية ً
الًتبوي ،فادلسؤولية ادللقاة على عاتق مدير ادلدرسة خاصة يف ظل ازدياد عدد العاملُت يف ادلدارس
وادلتعاملُت معها ،وزيادة توقعات اجملتمع احمللي منها ،واقًتان ادلخاطرة وعدم التأكد يف ظروف اختاذ
القرارات ،تطلب منهم اليقظة الذىنية التامة إلدراك ظروف احلاضر ومتغَتات ادلستقبل.
ورغم االىتمام ادلتزايد الذي توليو وزارة الًتبية والتعليم يف سلطنة عمان يف االرتقاء مبخرجات ادلنظومة
التعليمية التعلمية ادلدرسية بشكل ػلقق األىداف الًتبوية من خالل عقد ادلؤدترات والورش التدريبية دلديري
ادلدارس هبدف تنميتهم مهنيًا إلحداث تغيَتات اغلابية يف مدارسهم عرب شلارستهم دلهامهم ووظائفهم
االدارية بأساليب جديدة مدروسة ودقيقة بشكل ػلقق الكفاءة اإلدارية؛ أال إن دراسات كل من
(ادلعمري6001،؛ ادلطاعٍت6066؛ واجمليٍت )6062،أشارت إىل وجود عدد من جوانب القصور يف
شلارسات مديري ادلدارس واليت قد حتد من الفاعلية التنظيمية للمدرسة وكفاءهتا؛ إذ بينت ىذه الدراسات
أن دور مديري ادلدارس يف االنفتاح على اجملتمع احمللي كان قليال ،كذلك وجود قصور يف وضعهم اخلطط
الوقائية العالجية دلواجهات حتديات العمل يف مدارسهم ،ويف مواجهتهم األحداث واألوضاع ادلتوقعة،
641

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….................المجلد العشرون  -العدد األول – 2222

واليت أوصت بضرورة ختلي بعض مديري ادلدارس عن األظلاط التفكَتية التقليدية ،وضرورة انفتاحهم يف
تعاملهم مع غَتىم سواء أكان يف ادلدرسة او خارجها .وجاءت ىذه الدراسة تلبية لتوصيات ملتقى
إدارات ادلدارس الثاين الذي عقد يف وزارة الًتبية والتعليم يف عام  ،6063بتوجيو إدارات ادلدارس ضلو
ادلوضوعات احلديثة يف اإلدارة الًتبوية اليت تسهم يف نشوء بيئة عصرية داعمة لإلدارة ادلدرسية.
وتأسيسا على ما سبق ميكن بلورة مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل:
ً
ما درجة توفر أبعاد اليقظة الذىنية االستراتيجية لدى مديري المدارس في سلطنة عمان؟
ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
-6ما درجة توفر أبعاد اليقظة الذىنية االسًتاتيجية لدى مديري ادلدارس يف سلطنة عمان؟
-6ىل ختتلف درجة توفر أبعاد اليقظة الذىنية االسًتاتيجية لدى مديري ادلدارس يف سلطنة عمان
باختالف متغَتات النوع االجتماعي ،وسنوات اخلربة؟

 -4أىداف الدراسة

سعت الدراسة إلى تحقيق األىداف اآلتية:
 -6التعرف على درجة توفر أبعاد اليقظة الذىنية االسًتاتيجية لدى مديري ادلدارس يف سلطنة عمان؟
 -6التعرف داللة الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف درجة توفر أبعاد اليقظة الذىنية االسًتاتيجية
لدى مديري ادلدارس يف سلطنة عمان وفقاً دلتغَتات النوع االجتماعي ،وسنوات اخلربة.

 -5أىمية الدراسة
ترجع أعلية الدراسة احلالية إىل أعلية ادلوضوع الذي تتناولو ومن أعلية دور مدير ادلدرسة باعتباره احملرك
االساس للعملية التعليمية التعليمة ،كذلك ما مييز ىذه الدراسة عن سابقاهتا ويزيد من أعليتها إهنا من
الدراسات النادرة اليت ستكشف درجة توفر أبعاد اليقظة الذىنية االسًتاتيجية لدى مديري ادلدارس يف
إطارا نظريًا ميكن
سلطنة عمان والذين يعملون يف مؤسسات خدمية مهمة؛ ومن مث دتثل الدراسة ً
االسًتشاد بو يف الدراسات والبحوث التالية يف اجملال .وقد تسهم ىذه الدراسة يف فتح آفاق جديدة
للباحثُت ،يف ادليدان الًتبوي وذلك للتعمق يف دراسة اليقظة الذىنية االسًتاتيجية وعالقتها ببعض ادلتغَتات
ادلختلفة مثل :االبداع اإلداري ،فعالية اختاذ القرار ،شلا غلعل ىذه الدراسة نقطة انطالق للدراسات أخرى
حول نفس ادلوضوع ببيئات سلتلفة خاصة مؤسسات التعليم العايل .وميكن أن يستفيد من نتائج الدراسة
كل من مديري ادلدارس ،وادلشرفُت اإل داريُت ،وأصحاب القرار يف ادلديريات العامة للًتبية والتعليم ،ويف
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وزارة الًتبية والتعليم ،من خالل تبصَتىم بدرجة توفر أبعاد اليقظة الذىنية االسًتاتيجية لدى مديري
ادلدارس؛ شلا يسهم يف تطوير اساليب العمل واسًتاتيجياتو ،ويساعدىم يف التعرف على نقاط القوة
ودعمها ،وحتديد نقاط الضعف ومعاجلتها ،بشكل ػلقق األىداف الًتبوية بكفاءة وفاعلية وػلقق التميز
والتنافسية يف أدائهم ،يؤمل أن تسهم يف تزويد القائمُت على إدارة الربامج التدريبية وختطيطها وتنفيذىا
على مستوى وزارة الًتبية والتعليم وادلديريات العامة التابعة ذلا يف ادلناطق التعليمية باالحتياجات التدريبية
الفعلية دلديري ادلدارس يف رلال أبعاد اليقظة الذىنية االسًتاتيجية ذلم مبا ػلقق تطوير قدراهتم ورفع مستوى
أدائهم.
 -6حدود الدراسة:
ميكن تعميم نتائج الدراسة يف ضوء:
-6احلدود ادلوضوعية :اقتصرت الدراسة احلالية على درجة توفر أبعاد اليقظة الذىنية االسًتاتيجية لدى
مديري ادلدارس يف سلطنة عمان يف ضمن االسًتاتيجيات اآلتية( :الرقابية ،واجملتمعية ،والتكنولوجية،
والتنظيمية ،والتخطيطية ،والتنافسية).
-6احلدود البشرية :طبقت الدراسة على مديري ادلدارس يف زلافظات الداخلية ،وظفار ،والباطنة مشال.
-1احلدود ادلكانية :طبقت ىذه الدراسة على مدارس التعليم العام يف زلافظات الداخلية ،وظفار،
والباطنة مشال.
-6احلدود الزمانية :أجريت ىذه الدراسة يف العام الدراسي .6060/6064
 -7محددات الدراسة:
تشمل زلددات الدراسة ما يلي:
 -6نتائج الدراسة مرتبطة بنوعية اإلدارة ادلستخدمة وما حتقق ذلا من مؤشرات صدق وثبات.
 -6موضوعية استجابة أفراد الدراسة على أداة الدراسة.
 -8مصطلحات الدراسة:

تضمنت ىذه الدراسة المصطلحات اآلتية:

اليقظة " :تطابق حالة الوعي أي تكون حواسنا منفتحة على العامل من حولنا ،أي االنتباه لكل ما ػليط
بنا ،واخذ احليطة من" (عالوي.)60:6066،
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اليقظة الذىنية االستراتيجية :نشاط مستمر ومتكرر يهدف إىل ادلراقبة الفعالة حمليط ادلدرسة من أجل
التنبؤ بالتطور ،حبيث تعرف ادلدرسة وضعية وتطور زليطها اخلارجي حىت تتنبأ وتتصرف وتقوم على رتع
ادلعلومات وحتليلها واستغالذلا واليت دتكنها من اختاذ القرارات الفعالة من خالل استغالل الفرص وتقليص
التهديدات اليت تواجهها (حليمي ،ودروازي .)6062،وتعرف اجرائيًا بأهنا :الدرجة اليت حصل عليها
مديري ادلدارس من خالل إجابات أفراد الدراسة عن فقرات استبانة اليقظة الذىنية االسًتاتيجية.
 -9الطريقة واإلجراءات

منهج الدراسة :اتبعت الدراسة ادلنهج الوصفي يف إجراء ىذه الدراسة.

عينة الدراسة:
طبقت الدراسة على عينة من مديري ادلدارس يف زلافظات الداخلية ،وظفار ،والباطنة مشال بسلطنة
مديرا ومديرة.
عمان للعام الدراسي 6060/6064م البالغ عددىم (ً )601
أداة الدراسة

اعتمادا على
قام الباحث بإعداد استبانة تكونت من ( )64فقرة تندرج حتت ذتانية رلاالت رئيسة
ً
بعض الدراسات السابقة اليت تناولت ادلوضوع ومنها (مقابلة.)6000 ،
صدق األداة  :للتأكد من صدق االستبانة مت عرضها على رلموعة من احملكمُت من ذلم عالقة مبوضوع

الدراسة من اعضاء ىيئة التدريس يف اجلامعات ،ووزارة الًتبية والتعليم يف سلطنة عمان ،وبلغ عددىم
( )3زلكمُت وطلب من احملكمُت إبداء آرائهم ومالحظاهتم على فقرات االستبانة من أجل التأكد من
مشولية أداة الدراسة من حيث صياغتها اللغوية ومدى ارتباطها باحملور الذي تندرج حتتو ،وإجراء التعديل
باحلذف أو اإلضافة للفقرات اليت حتتاج إىل ذلك ،وبناء على آراء ومالحظات احملكمُت ،عدلت بعض
الفقرات ،أو أعيدت صياغتها لتتناسب واجملال الذي وضعت من أجلو ،وأصبحت االستبانة بصورهتا
النهائية (.)12
وقد مت تصحيح استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة على النحو التايل:
أعطيت الدرجة ( )0لالستجابة اليت دتثل " أوافق بشدة ".
أعطيت الدرجة ( )6لالستجابة اليت دتثل " أوافق ".
أعطيت الدرجة ( )1لالستجابة اليت دتثل " زلايد ".
أعطيت الدرجة ( )6لالستجابة اليت دتثل " ال أوافق ".
أعطيت الدرجة ( )6لالستجابة اليت دتثل " ال أوافق بشدة ".
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حبيث كلما زادت درجة التقدير زادت درجة ادلمارسة والعكس صحيح ،وقد مت تقسيم درجة ادلمارسة
إىل ثالث مستويات ،بناء على متوسطات االستجابات.
ثبات االداة

استخرجت معامل الثبات بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق لكل مقياس على حده ،من خالل تطبيق
األداة على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت من ( )10مديرا ومديرة ،حيث مت إعادة
تطبيق األداة مرة أخرى بعد أسبوعُت من التطبيق األول ،واجلدول التايل يوضح ذلك.
الجدول  1معامل الثبات بطريقة اإلعادة

القبلي
القبلي

البعدي

معامل االرتباط
الداللة االحصائية

البعدي

معامل االرتباط

**.361

الداللة االحصائية

0.000

العدد

30

30

يالحظ من جدول ( )1أن قيمة معامل االرتباط قد بلغ ( )**361.شلا يدل على وجود عالقة ارتباط
قوية وذات داللة احصائية بُت التطبيقُت.

المعالجة اإلحصائية:

بعد مت جتميع االستبانات مت تفريغهما ،وذلك بإعطاء االجابة عن كل فقرة من االستبانة قيمة رقمية،
ومت ادخاذلا احلاسوب ومعاجلتها باستخدام الرزمة االحصائية ( )SPSSمن أجل احتساب ادلتوسطات
احلسابية واالضلرافات ادلعيارية إلجابات أفراد الدراسة على فقراهتا.

أوالً :النتائج المتعلقة بالسلال األولو وهصو:

" ما درجة توفر أبعاد اليقظة الذىنية االستراتيجية لدى مديري المدارس في سلطنة ُعمان"؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال ،مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لتقديرات عينة
الدراسة حول درجة توفر أبعاد اليقظة الذىنية االسًتاتيجية لدى مديري ادلدارس يف سلطنة ُعمان حسب
أبعاد الدراسة واألداة ككل .ولتوضيح نتائج اإلجابة على السؤال ،اعتمد الباحث معيار احلكم التايل.
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جدول ( :)2معيار الحكم على هتائج السلال األول

ادلدى

درجة التوفر

من  6إىل 6.24
من  6.30إىل 6.04

قليلة جداً
قليلة

من  6.10إىل 1.14

متوسطة

من  1.60إىل 6.64

كبَتة

من  6.60إىل 0

كبَتة جداً

واجلدول التايل يوضح نتائج اإلجابة على السؤال.

جدول( :) 6المتوسطات الحسابية واالهحرافات المعيارية لتقديرات العينة على أبعاد الدراسةو مرتبة تنازليا حسب
المتوسطات الحسابية

أبعاد الدراسة

الرتبة

الرقم

6

5

6

3

البُعد اخلامس :االسًتاتيجية الرقابية

6

1

البُعد الثالث :االسًتاتيجية اجملتمعية

3

6

البُعد االول :االسًتاتيجية التكنولوجية

4

4

البُعد السادس :االسًتاتيجية التنظيمية

4

2

البُعد الرابع :االسًتاتيجية التخطيطية
البُعد الثاين :االسًتاتيجية التنافسية
األداة ككل

ادلتوسط
احلسا ي

االضلراف
ادلعياري

درجة
التوافر

3.38

0.30

متوسطة

3.38

0.41

متوسطة

3.33

0.40

متوسطة

3.32

0.45

متوسطة

3.29

0.29

متوسطة

3.29

0.34

متوسطة

3.33

0.14

متوسطة

يبني ني نينيُت جني ني نينيدول ( )6ادلتوسني ني نينيطات احلسني ني نينيابية واالضلرافني ني نينيات ادلعياريني ني نينية لتقني ني نينيديرات عينني ني نينية الدراسني ني نينية ح ني ني نينيول
درجني ني نينية تني ني نينيوفر أبعني ني نينياد اليقظني ني نينية الذىنيني ني نينية االس ني ني نيًتاتيجية لني ني نينيدى مني ني نينيديري ادلني ني نينيدارس يف سني ني نينيلطنة ُعمني ني نينيان حسني ني نينيب
أبع ني نينياد الدراس ني نينية واألداة كك ني نينيل ،حي ني نينيث ج ني نينياء يف ادلرتب ني نينية األوىل البُع ني نينيدين؛ البُع ني نينيد اخل ني نينيامس :اليقظ ني نينية الذىني ني نينية
االس ني ني ني نيًتاتيجية الرقابيني ني ني نينية ،والبُعني ني ني نينيد الثال ني ني نينيث :اليقظني ني ني نينية الذىنيني ني ني نينية االس ني ني ني نيًتاتيجية اجملتمعيني ني ني نينية ،بني ني ني نينيأعلى متوسني ني ني نينيط
حس ني نينيا ي مك ني نينيرر بل ني نينيغ ( )1.13واضلني ني نيراف معي ني نينياري عل ني نينيى التني ني نيوايل؛ ( ،)0.66( ،)0.10تالعل ني نينيا يف ادلرتب ني نينية
الثاني ني ني نينية البُعني ني ني نينيد االول :اليقظ ني ني نينية الذىنيني ني ني نينية االس ني ني ني نيًتاتيجية التكنولوجيني ني ني نينية ،مبتوس ني ني نينيط حسني ني ني نينيا ي بلني ني ني نينيغ ()1.11
واضل ني ني نيراف معي ني ني نينياري ( ،)0.60ت ني ني نينياله يف ادلرتب ني ني نينية الثالث ني ني نينية البُع ني ني نينيد الس ني ني نينيادس :اليقظ ني ني نينية الذىني ني ني نينية االس ني ني نيًتاتيجية
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التنظيمي ني ني ني نينية ،مبتوس ني ني ني نينيط حس ني ني ني نينيا ي بل ني ني ني نينيغ ( )1.16واضلني ني ني ني نيراف معي ني ني ني نينياري ( ،)6.60فيم ني ني ني نينيا ج ني ني ني نينياء يف ادلرتب ني ني ني نينية
األخني ني نينيَتة البُعني ني نينيدين؛ البُعني ني نينيد الرابني ني نينيع :اليقظني ني نينية الذىنيني ني نينية االس ني ني نيًتاتيجية التخطيطيني ني نينية ،والبُعني ني نينيد الثني ني نينياين :اليقظني ني نينية
الذىني ني ني نينية االس ني ني ني نيًتاتيجية التنافس ني ني نينيية ،مبتوس ني ني نينيط حس ني ني نينيا ي مك ني ني نينيرر بل ني ني نينيغ ( )1.64واضل ني ني ني نيراف معي ني ني نينياري عل ني ني نينيى
التني ني ني ني نيوايل؛ ( ،)0.16( ،)0.64وبل ني ني ني نينيغ ادلتوس ني ني ني نينيط احلس ني ني ني نينيا ي الع ني ني ني نينيام ل ني ني ني نينيألداة كك ني ني ني نينيل ( ،)1.11ب ني ني ني نينياضلراف
معي ني نينياري ع ني نينيام ( )0.66وبدرج ني نينية ت ني نيوافر متوس ني نينيطة يف أبع ني نينياد اليقظ ني نينية الذىني ني نينية االسني ني نيًتاتيجية ل ني نينيدى م ني نينيديري
ادل ني نينيدارس .وق ني نينيد تع ني نينيزى ى ني نينيذه النتيج ني نينية إىل إدراك م ني نينيديري ادل ني نينيدارس ألعلي ني نينية الرقاب ني نينية االداري ني نينية ،وتكنولوجي ني نينيا
ادلعلوم ني ني نينيات ،والتخط ني ني نينييط االسني ني ني نيًتاتيجي ،والشني ني ني نيراة اجملتمعي ني ني نينية ،والعوام ني ني نينيل التنظيمي ني ني نينية يف االرتق ني ني نينياء مبنظوم ني ني نينية
العمني ني نينيل االداري ادلدرسني ني نينيي بشني ني نينيكل ػلقني ني نينيق اىني ني نينيداف العمليني ني نينية التعليميني ني نينية التعلميني ني نينية ،وبالتني ني نينيايل تقني ني نينيدمي تعلني ني نينييم
نوعي ،وىذه النتيجة تلتفيت مع نتيجة دراسة كل من (سعدالدين6061 ،؛ اذلاشم.)6062،
البُعد االول :اليقظة الذىنية االستراتيجية التكنولوجية

جدول ( :)3المتوسطات الحسابية واالهحرافات المعيارية لفقرات البُعد االول :اليقظة الذىنية االستراتيجية
التكنولوجيةو مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

ادلتوسط
احلسا ي

االضلراف
ادلعياري

درجة
التوافر

1.10

كبَتة
كبَتة

الرتبة

الرقم

الفقرات

1

1

يت نينيابع أح نينيدث التط نينيورات العلمي نينية والتكنلوجي نينية
احلادثة يف البيئة احمليطة

3.52

2

ػل ني نينيرص عل ني نينيى تص ني نينيميم موق ني نينيع للمدرس ني نينية عل ني نينيى
12
الشبكة العنكبوتية

3.43

1.22

3

6

ػلنينيرص علنينيى تنيوفَت ادلنيوارد ادلالينينية وادلادينينية الالزمنينية
لتطوير تكنولوجيا ادلعلومات

3.41

1.19

كبَتة

4

يوظني ني نينيف ادلعلومني ني نينيات الني ني نينييت مت رتعهني ني نينيا يف اختني ني نينياذ
10
القرارات وحل ادلشكالت

3.41

1.20

كبَتة

5

4

يهتم بأمن معلومات العاملُت يف ادلدرسة

3.35

1.29

متوسطة

6

5

ػل نينيرص عل نينيى ت نينيوفَت أح نينيدث الربرلي نينيات وقواع نينيد
ادلعلومات احملدثة

3.34

1.27

متوسطة

7

2

ػلل ني نينيل ادلعلوم ني نينيات العلمي ني نينية والتكنولوجي ني نينية بغي ني نينية
االسني ني ني نينيتفادة منهني ني ني نينيا يف تطني ني ني نينيوير العمني ني ني نينيل االداري

3.31

1.09

متوسطة
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ادلدرسي
8

7

ػلرص على أدتت الوظائف االدارية يف ادلدرسة

3.29

1.21

متوسطة

9

8

يس نينيتعمل ب ني نيرامج تقوميي نينية الكًتوني نينية لتقي نينييم اداء
العاملُت

3.27

1.21

متوسطة

10

يطلع باستمرار علنيى أحنيدث ادلصنيادر التعليمينية
11
العادلية

3.27

1.31

متوسطة

11

3

يهنينيتم باإلبنينيداعات العلمينينية التكنولوجينينية ادلقدمنينية
قبل العاملُت يف ادلدرسة

3.25

1.19

متوسطة

12

9

يسنيتعمل بنيرامج اتصنيال متطنيورة يف التواصنيل منيع
أولياء األمور

3.17

1.27

متوسطة

ادلستوى العام

3.33

0.40

متوسطة

ب ني نينيُت ج ني نينيدول ( )1ادلتوس ني نينيط احلس ني نينيا ي الع ني نينيام واالضلني ني نيراف ادلعي ني نينياري الع ني نينيام لفقني ني نيرات البُع ني نينيد االول :اليقظ ني نينية
الذىنيني ني نينية االس ني ني نيًتاتيجية التكنولوجيني ني نينية ،إذ بلني ني نينيغ ادلتوس ني ني نينيط العني ني نينيام للبُعني ني نينيد ( )1.11بني ني نينياضلراف معيني ني نينياري ع ني ني نينيام
( ،)0.60وبدرجني ني نينية ت ني ني نيوافر متوسني ني نينيطة .حيني ني نينيث جني ني نينياءت الفقني ني نينيرة ( )6والني ني نينييت تني ني نينينص علني ني نينيى" يتني ني نينيابع أحني ني نينيدث
التطني ني نينيورات العلميني ني نينية والتكنلوجيني ني نينية احلادثني ني نينية يف البيئني ني نينية احمليطني ني نينية" يف ادلرتبني ني نينية األوىل بني ني نينيأعلى متوسني ني نينيط حسني ني نينيا ي
بل ني نينيغ ( ،)1.06تلته ني نينيا يف ادلرتب ني نينية الثاني ني نينية الفق ني نينيرة ( )66ونص ني نينيها" ػل ني نينيرص عل ني نينيى تص ني نينيميم موق ني نينيع للمدرس ني نينية
علني ني نينيى الشني ني نينيبكة العنكبوتيني ني نينية" مبتوسني ني نينيط حسني ني نينيا ي بلني ني نينيغ ( ،)1.61تلتهني ني نينيا يف ادلرتبني ني نينية الثالثني ني نينية الفق ني ني نيرتُت؛ (،)1
( )60ونص ني نينيهما عل ني نينيى الت ني نيوايل؛ " ػل ني نينيرص عل ني نينيى ت ني نينيوفَت ادل ني نيوارد ادلالي ني نينية وادلادي ني نينية الالزم ني نينية لتط ني نينيوير تكنولوجي ني نينيا
ادلعلوم ني ني نينيات" " ،يوظ ني ني نينيف ادلعلوم ني ني نينيات ال ني ني نينييت مت رتعه ني ني نينيا يف اخت ني ني نينياذ القني ني ني نيرارات وح ني ني نينيل ادلش ني ني نينيكالت" مبتوس ني ني نينيط
حس ني نينيا ي مك ني نينيرر بل ني نينيغ ( ،)1.66بينم ني نينيا ج ني نينياءت الفق ني نينيرة ( )4ونص ني نينيها" يس ني نينيتعمل ب ني ني نيرامج اتص ني نينيال متط ني نينيورة
يف التواص ني نينيل م ني نينيع أولي ني نينياء األم ني نينيور" يف ادلرتب ني نينية األخ ني نينيَتة مبتوس ني نينيط حس ني نينيا ي بل ني نينيغ ( .)1.62وق ني نينيد تع ني نينيزى ى ني نينيذه
النتيج ني نينية إىل ح ني نينيرص م ني نينيديري ادل ني نينيدارس عل ني نينيى اس ني نينيتعمال تكنولوجي ني نينيا ادلعلوم ني نينيات بكاف ني نينية أش ني نينيكاذلا وص ني نينيورىا
ومص ني نينيادرىا يف وظ ني نينيائفهم وشلارس ني نينياهتم االداري ني نينية والفني ني نينية ،مث ني نينيل حرص ني نينيهم عل ني نينيى ت ني نينيوفَت ادلخصص ني نينيات ادلالي ني نينية
واالداري ني ني نينية ،واالس ني ني نينيتفادة منه ني ني نينيا يف عملي ني ني نينية اخت ني ني نينياذ القني ني ني نيرارات اإلداري ني ني نينية احملوس ني ني نينيبة ،ونش ني ني نينير اخب ني ني نينيار ادلدرس ني ني نينية
واصلازاهت ني ني ني نينيا عل ني ني ني نينيى منص ني ني ني نينيات التواص ني ني ني نينيل االجتم ني ني ني نينياعي ،وحرص ني ني ني نينيهم عل ني ني ني نينيى اس ني ني ني نينيتعمال أح ني ني ني نينيدث ادلص ني ني ني نينيادر
التعليمية .وىذه النتيجة تلتفيت مع نتيجة دراسة (سعدالدين.)6061 ،
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البُعد الثاهي :اليقظة الذىنية االستراتيجية التنافسية

جدول( :)4المتوسطات الحسابية واالهحرافات المعيارية لفقرات البُعد الثاهي :اليقظة الذىنية االستراتيجية
التنافسيةو مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة

الرقم

الفقرات

ادلتوسط
احلسا ي

االضلراف
ادلعياري

درجة
التوافر

1

19

يس ني نينيتفيد م ني نينين خ ني نيربات ادل ني نينيدارس االخني نينيرى يف تطني نينيوير
االداء ادلدرسي

3.48

1.24

كبَتة

2

23

يبادر بطنيرح النيربامج والفعالينيات النييت تعلنيو منين شنيأهنا
أمام اجملتمع احمللي

3.43

1.24

كبَتة

3

13

ػل نينيرص عل نينيى معرف نينية احتياج نينيات اولي نينياء امني نيور الطلب نينية
احلالية وادلستقبلية

3.40

1.18

كبَتة

4

18

يرصد امكانيات ادلدارس ادلنافسنية وقنيدراهتم ادلختلفنية
ويستعد ذلا

3.37

1.23

متوسطة

5

20

3.36

1.25

متوسطة

6

22

ميهد لقنيرارات ادلدرسنية الداخلينية بنشنير وتسنيويق ثقافنية
القرار قبل الشروع يف تنفيذه.

3.31

1.27

متوسطة

7

21

ػل ني نينيرص عل ني نينيى اس ني نينيتقبال أولي ني نينياء األمني نينيور كمني نينيا ينبغني نينيي
ويناقش معهم خطط متابعة أبنائهم.

3.29

1.19

متوسطة

8

15

يعمل على حتسُت صورة ادلدرسة لرفع مكانتها لدى
اولياء امور الطلبة

3.25

1.26

متوسطة

9

16

ػلني ني نينيرص علني ني نينيى اسني ني نينيتعمال وسني ني نينيائل اتص ني نينيال متقدم ني نينية
للتواصل مع اولياء امور الطلبة

3.16

1.30

متوسطة

10

17

يعتمنيد يف تطنينيوير العمنينيل ادلدرسنينيي واخلنينيدمات ادلقدمنينية
على رغبة اولياء امور الطلبة

3.14

1.23

متوسطة

11

14

ػلنينيرص علنينيى مشنينياركة اولينينياء امنينيور الطلبنينية يف االنشنينيطة
اليت تعقدىا ادلدرسة

2.97

1.28

متوسطة

ادلستوى العام

3.29

0.34

متوسطة

يه نينيتم مبقارن نينية االداء يف مدرس نينيتو ومس نينيتوى االداء يف
ادلدارس االخرى
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بُت جدول ( )6ادلتوسط احلسا ي العام واالضلراف ادلعياري العام لفقرات البُعد الثاين :اليقظة الذىنية
االسًتاتيجية التنافسية ،إذ بلغ ادلتوسط العام للبُعد ( )1.64باضلراف معياري عام ( ،)0.16وبدرجة
توافر متوسطة .حيث جاءت الفقرة ( )64واليت تنص على" يستفيد من خربات ادلدارس االخرى يف
تطوير االداء ادلدرسي" يف ادلرتبة األوىل بأعلى متوسط حسا ي بلغ ( ،)1.63تلتها يف ادلرتبة الثانية الفقرة
( ) 61ونصها" يبادر بطرح الربامج والفعاليات اليت تعلو من شأهنا أمام اجملتمع احمللي" مبتوسط حسا ي بلغ
( ،)1.61تلتها يف ادلرتبة الثالثة الفقرة ( )61ونصها " ػلرص على معرفة احتياجات اولياء امور الطلبة
احلالية وادلستقبلية" مبتوسط حسا ي بلغ ( ،)1.60بينما جاءت الفقرة ( )66ونصها" ػلرص على مشاركة
اولياء امور الطلبة يف االنشطة اليت تعقدىا ادلدرسة" يف ادلرتبة األخَتة مبتوسط حسا ي بلغ ( .)6.42وقد
تعزى ىذه النتيجة إىل حرص مديري ادلدارس على توفَت ميزة تنافسية عرب حرصهم على االستفادة من
خربات والتجارب الًتبوية يف ادلدارس االخرى ،واستشعار حاجات الطلبة وأولياء األمور ،واستعمال
وسائل االتصال ادلختلفة يف نشر صورة ذىنية إغلابية عن انشطة ادلدرسة وفعاليتها على اذىاب اجملتمع
احمللي ،وتواصلهم ادلستمر مع أولياء األمور ومشاركتهم يف رلمل األنشطة والفعاليات اليت تعقدىا ادلدرسة،
وىذه النتيجة تلتفيت مع نتيجة دراسة (اذلاشم.)6062،
البُعد الثالث :اليقظة الذىنية االستراتيجية المجتمعية

جدول( :)5المتوسطات الحسابية واالهحرافات المعيارية لفقرات البُعد الثالث :اليقظة الذىنية االستراتيجية
المجتمعيةو مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

ادلتوسط
احلسا ي

االضلراف
ادلعياري

درجة
التوافر

1.12

كبَتة

الرتبة

الرقم

الفقرات

1

31

يرك نينيز عل نينيى العم نينيل ب نينيروح الفري نينيق الواح نينيد ويع نينيد
مشاركة اجملتمع احمللي أساسا لبناء الفريق

3.59

2

يه نينيتم بتق نينيدمي ب ني نيرامج تعليمي نينية دلختل نينيف ش ني نيرائح
 28اجملتمع هتدف إىل إكساهبم دلعلومات ومعنيارف
منوعة.

3.49

1.18

كبَتة

3

يه نينيتم ب نينيرتراء ومقًتح نينيات أولي نينياء األم نينيور لتط نينيوير
25
القدرات اإلبداعية ألبنائهم.

3.48

1.21

كبَتة

4

يس ني نينيمح دلؤسس ني نينيات اجملتم ني نينيع احملل ني نينيي باس ني نينيتخدام
مرافقها إلحياء فعالياهتا.

3.39

1.26

متوسطة

26
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5

30

يش نينيرك اجملتم نينيع احملل نينيي أف ني نيرادا ومؤسس نينيات عن نينيد
صياغة رؤيتها وتدوين رسالتها.

3.37

1.22

متوسطة

6

ػل نينيرص عل نينيى دراس نينية الظني نيواىر اجملتمعي نينية بص نينيورة
24
علمية واقًتاح احللول لعالجها.

3.27

1.25

متوسطة

7

29

يوضني نينيح للمجتم ني نينيع احملل ني نينيي الني نينيرؤى ال ني نينييت تتبناى ني نينيا
ادلدرسة باعتباره شريكا دائما ال ميكن جتاىلو.

3.23

1.22

متوسطة

8

يني نينيدعو ادلتخصصني نينيُت مني نينين أبنني نينياء اجملتمني نينيع احمللني نينيي
 27وقيادات ادلؤسسات إىل تقدمي زلاضرات توعينية
مستمرة.
ادلستوى العام

3.21

1.26

متوسطة

3.38

0.41

متوسطة

بني نينيُت جني نينيدول ( )0ادلتوسني نينيط احلسني نينيا ي العني نينيام واالضل ني نيراف ادلعيني نينياري العني نينيام لفق ني نيرات البُعني نينيد الثالني نينيث :اليقظني نينية
الذىنيني ني ني نينية االس ني ني ني نيًتاتيجية اجملتمعيني ني ني نينية ،إذ بلني ني ني نينيغ ادلتوسني ني ني نينيط العني ني ني نينيام للبُعني ني ني نينيد ( )1.13بني ني ني نينياضلراف معيني ني ني نينياري عني ني ني نينيام
( ،)0.66وبدرج ني ني نينية تني ني ني نيوافر متوس ني ني نينيطة .حي ني ني نينيث ج ني ني نينياءت الفق ني ني نينيرة ( )16وال ني ني نينييت ت ني ني نينينص عل ني ني نينيى" يرك ني ني نينيز عل ني ني نينيى
العمني ني نينيل ب ني ني نينيروح الفريني ني نينيق الواح ني ني نينيد ويعني ني نينيد مش ني ني نينياركة اجملتم ني ني نينيع احمللني ني نينيي أساس ني ني نينيا لبنني ني نينياء الفري ني ني نينيق" يف ادلرتب ني ني نينية األوىل
ب ني نينيأعلى متوس ني نينيط حس ني نينيا ي بل ني نينيغ ( ،)1.04تلته ني نينيا يف ادلرتب ني نينية الثاني ني نينية الفق ني نينيرة ( )63ونص ني نينيها" يه ني نينيتم بتق ني نينيدمي
ب ني ني نيرامج تعليمي ني نينية دلختل ني نينيف ش ني ني نيرائح اجملتم ني نينيع هت ني نينيدف إىل إكس ني نينياهبم دلعلوم ني نينيات ومع ني نينيارف منوع ني نينية" مبتوس ني نينيط
حسني نينيا ي بلني نينيغ ( ،)1.64تلتهني نينيا يف ادلرتبني نينية الثالثني نينية الفقني نينيرة ( )60ونصني نينيها " يهني نينيتم بني نينيرتراء ومقًتحني نينيات أولي ني نينياء
األم ني نينيور لتط ني نينيوير الق ني نينيدرات اإلبداعي ني نينية ألبن ني نينيائهم" مبتوس ني نينيط حس ني نينيا ي بل ني نينيغ ( ،)1.63بينم ني نينيا ج ني نينياءت الفق ني نينيرة
( )62ونص ني ني ني نينيها" ي ني ني ني نينيدعو ادلتخصص ني ني ني نينيُت م ني ني ني نينين أبن ني ني ني نينياء اجملتم ني ني ني نينيع احملل ني ني ني نينيي وقي ني ني ني نينيادات ادلؤسس ني ني ني نينيات إىل تق ني ني ني نينيدمي
زلاضني ني ني نيرات توعي ني ني نينية مس ني ني نينيتمرة" يف ادلرتب ني ني نينية األخ ني ني نينيَتة مبتوس ني ني نينيط حس ني ني نينيا ي بل ني ني نينيغ ( .)1.66وق ني ني نينيد تع ني ني نينيزى ى ني ني نينيذه
النتيج نينية إىل ح نينيرص م نينيديري ادل نينيدارس عل نينيى اغل نينياد ش ني نيراكة فعال نينية م نينيع اجملتم نينيع احملل نينيي ح نينيىت تص نينيبح ادلدرس نينية
مركني ني نينيز إشني ني نينيعاع حضني ني نينياري ومصني ني نينيدراً للمعرفني ني نينية ،يتمثني ني نينيل ىني ني نينيذا احلني ني نينيرص يف االسني ني نينيتماع بش ني ني نيكل قني ني نينيوي إىل اراء
أوليني نينياء االمني نينيور ومقًتح ني نينياهتم ،والسني نينيماح للمجتم ني نينيع احمللني نينيي باس ني نينيتعمال مرافني نينيق ادلدرس ني نينية ،وتلبيني نينية احتياج ني نينيات
اجملتمني نينيع احمللني نينيي وحني نينيل مشني نينياكلو قني نينيدر االسني نينيتطاعة وىني نينيذه النتيجني نينية تلتقني نينيي مني نينيع نتيجني نينية دراسني نينية (سني نينيعدالدين،
.)6061
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البُعد الرابع :اليقظة الذىنية االستراتيجية التخطيطية

جدول( :)6المتوسطات الحسابية واالهحرافات المعيارية لفقرات البُعد الرابع :اليقظة الذىنية االستراتيجية
التخطيطيةو مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

ادلتوسط
احلسا ي

االضلراف
ادلعياري

درجة
التوافر

1.14

كبَتة
متوسطة

الرتبة

الرقم

الفقرات

1

41

يضع وصف تفصنييلي لألنشنيطة الواجنيب القينيام
هبا إلصلاح اخلطط االسًتاتيجية

3.51

2

يعتم نينيد مع نينيايَت زل نينيددة دلتابع نينية حتقي نينيق االى نينيداف
39
ادلوضوعة للخطط االسًتاتيجية

3.38

1.24

3

يش ني ني ني نينيرك رتي ني ني ني نينيع الع ني ني ني نينياملُت يف وض ني ني ني نينيع اخلط ني ني ني نينيط
34
االسًتاتيجية

3.36

1.21

متوسطة

4

ػلنيدد يف الرؤينية االىنيداف والغاينيات النييت تسنينيعى
36
ادلدرسة إىل بلوغها

3.34

1.18

متوسطة

5

يرس ني نينيم خط ني نينيط عم ني نينيل بديل ني نينية لك ني نينيل اس ني نيًتاتيجية
38
حتسباً ألي تغيَت

3.32

1.19

متوسطة

6

ػل ني نينيرص عل ني نينيى ان حت ني نينيدد رؤي ني نينية ادلدرس ني نينية ص ني نينيورة
33
واضحة لكيفية حتقيقها

3.29

1.20

متوسطة

7

يق نينيدم تغذي نينية عكس نينيية لعملي نينيات تنفي نينيذ اخلط نينيط
42
الختاذ االجراءات التصحيحية عند احلاجة

3.28

1.22

متوسطة

8

يصيغ رؤية ادلدرسة يف ضوء امكانياهتا وموردىا
32
ادلتاحة

3.25

1.26

متوسطة

9

35

ػلدد مؤشرات اداء لتقييم اخلطط االسًتاتيجية

3.23

1.23

متوسطة

10

40

يراجع وثيقة اخلطط النهائية إلجراء التعنيديالت
الالزمة قبل التطبيق

3.15

1.25

متوسطة

11

 37يضع خطط اسًتاتيجية واضحة للمدرسة

3.11

1.20

متوسطة

3.29

0.29

متوسطة

ادلستوى العام
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ب ني نينيُت ج ني نينيدول ( )1ادلتوس ني نينيط احلس ني نينيا ي الع ني نينيام واالضل ني نيراف ادلعي ني نينياري الع ني نينيام لفق ني نيرات البُع ني نينيد الراب ني نينيع :اليقظ ني نينية
الذىني ني ني نينية االسني ني ني نيًتاتيجية التخطيطي ني ني نينية ،إذ بل ني ني نينيغ ادلتوس ني ني نينيط الع ني ني نينيام للبُع ني ني نينيد ( )1.64ب ني ني نينياضلراف معي ني ني نينياري ع ني ني نينيام
( ،)0.64وبدرج ني نينية ت ني ني نيوافر متوس ني نينيطة .حي ني نينيث ج ني نينياءت الفق ني نينيرة ( )66وال ني نينييت ت ني نينينص عل ني نينيى" يض ني نينيع وص ني نينيف
تفص ني ني ني نينييلي لألنش ني ني ني نينيطة الواج ني ني ني نينيب القي ني ني ني نينيام هب ني ني ني نينيا إلصل ني ني ني نينياح اخلط ني ني ني نينيط االس ني ني ني نيًتاتيجية" يف ادلرتب ني ني ني نينية األوىل ب ني ني ني نينيأعلى
متوس ني نينيط حس ني نينيا ي بل ني نينيغ ( ،)1.06تلته ني نينيا يف ادلرتب ني نينية الثاني ني نينية الفق ني نينيرة ( )14ونص ني نينيها" يعتم ني نينيد مع ني نينيايَت زل ني نينيددة
دلتابع ني نينية حتقي ني نينيق االى ني نينيداف ادلوض ني نينيوعة للخط ني نينيط االسني ني نيًتاتيجية" مبتوس ني نينيط حس ني نينيا ي بل ني نينيغ ( ،)1.13تلته ني نينيا يف
ادلرتب ني نينية الثالث ني نينية الفق ني نينيرة ( )16ونص ني نينيها " يش ني نينيرك رتي ني نينيع الع ني نينياملُت يف وض ني نينيع اخلط ني نينيط االس ني نيًتاتيجية" مبتوس ني نينيط
حس ني ني نينيا ي بل ني ني نينيغ ( ،)1.11بينم ني ني نينيا ج ني ني نينياءت الفق ني ني نينيرة ( )12ونص ني ني نينيها" يض ني ني نينيع خط ني ني نينيط اسني ني ني نيًتاتيجية واض ني ني نينيحة
للمدرسني ني نينية" يف ادلرتبني ني نينية األخني ني نينيَتة مبتوسني ني نينيط حسني ني نينيا ي بلني ني نينيغ ( .)1.66وقني ني نينيد تعني ني نينيزى ىني ني نينيذه النتيجني ني نينية إىل قناعني ني نينية
م ني نينيديري ادل ني نينيدارس بأعلي ني نينية شلارس ني نينية التخط ني نينييط االس ني نيًتاتيجي هب ني نينيدف حتس ني نينيُت ادلمارس ني نينيات اإلداري ني نينية واالرتق ني نينياء
هبني نينيا مني نينين خني نينيالل حرصني نينيهم الواضني نينيح علني نينيى رتيني نينيع العني نينياملُت يف ادلدرسني نينية ،وبوضني نينيع رؤيني نينية مدرسني نينيية مسني نينيتقبلية
حادل ني نينية لتك ني نينيون منظ ني نينيور مس ني نينيتقبلي ل ني نينيإلدارة والع ني نينياملُت فيه ني نينيا ،ووض ني نينيع اى ني نينيداف اسني ني نيًتاتيجية للمدرس ني نينية م ني نينيع
وض ني نينيع مس ني نينيار لتحقي ني نينيق ى ني نينيذه األى ني نينيداف وم ني نينيع وض ني نينيع ق ني نينيدرة عل ني نينيى وض ني نينيع خط ني نينيط بديل ني نينية ،وى ني نينيذه النتيج ني نينية
تلتقي مع نتيجة دراسة (سعدالدين.)6061 ،
البُعد الخامس :اليقظة الذىنية االستراتيجية الرقابية

جدول( :)7المتوسطات الحسابية واالهحرافات المعيارية لفقرات البُعد الخامس :اليقظة الذىنية االستراتيجية
الرقابيةو مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

1

يت ني ني نينيابع باس ني ني نينيتمرار الس ني ني نينيجالت ادلالي ني ني نينية ادلتعلق ني ني نينية
45
مبصروفات ادلدرسة.

ادلتوسط
احلسا ي

االضلراف
ادلعياري

درجة
التوافر

3.58

1.20

كبَتة

2

يتني ني نينيابع خطني ني نينيط الني ني نينيدروس اليوميني ني نينية الني ني نينييت يعني ني نينيدىا
52
ادلعلمون.

3.56

1.13

كبَتة

3

يني ني نينيدقق باسني ني نينيتمرار علني ني نينيى أداء ادلعلمني ني نينيُت خني ني نينيالل
49
الزيارات الصفية.

3.48

1.18

كبَتة

3.47

1.21

كبَتة

الرتبة

4

الرقم

46

الفقرات

يراقب باستمرار متابعة صيانة ادلبٌت ادلدرسي.
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5

ي ني نينيزود باس ني نينيتمرار ادلعلم ني نينيُت بتغذي ني نينية راجع ني نينية ع ني نينين
47
أدائهم.

3.46

1.17

كبَتة

6

يستعمل معايَت واضحة يف تقييم عمل اللجنيان
44
ادلدرسية.

3.41

1.23

متوسطة

7

55

يالحظ مراحل النمو العقلية واجلسدية للطلبة.

3.37

1.18

متوسطة

8

53

يراق ني نينيب طبيعني ني نينية العالق ني نينيات بني ني نينيُت ادلعلم ني نينيُت مني ني نينيع
بعضهم بعضا.

3.31

1.25

متوسطة

9

54

يراقب طبيعة العالقات بُت ادلعلمُت وطلبتهم.

3.27

1.16

متوسطة

10

43

يتنينيابع باسنينيتمرار متابعنينية انتظنينيام اذليئنينية التدريسنينيية
يف العمل.

3.26

1.24

متوسطة

11

ميني نينيارس أس ني نينياليب رقابيني نينية متنوع ني نينية تتناسني نينيب م ني نينيع
51
ادلواقف الًتبوية.

3.26

1.18

متوسطة

12

يتني نينيابع باسني نينيتمرار مني نينيدى حتسني نينين مسني نينيتويات أداء
48
ادلعلمُت بعد تنفيذ اخلطط العالجية.

3.25

1.25

متوسطة

13

يت ني نينيابع أداء ادلعل ني نينيم م ني نينين خ ني نينيالل زي ني نينيارة ادلش ني نينيرف
50
الًتبوي.

3.24

1.25

متوسطة

3.38

0.30

متوسطة

ادلستوى العام

ب ني ني نينيُت ج ني ني نينيدول ( )2ادلتوس ني ني نينيط احلس ني ني نينيا ي الع ني ني نينيام واالضلني ني ني نيراف ادلعي ني ني نينياري الع ني ني نينيام لفقني ني ني نيرات البُع ني ني نينيد اخل ني ني نينيامس:
اليقظ ني نينية الذىني ني نينية االسني ني نيًتاتيجية الرقابي ني نينية ،إذ بل ني نينيغ ادلتوس ني نينيط الع ني نينيام للبُع ني نينيد ( )1.13ب ني نينياضلراف معي ني نينياري ع ني نينيام
( ،)0.10وبدرج ني نينية ت ني نيوافر متوس ني نينيطة .حي ني نينيث ج ني نينياءت الفق ني نينيرة ( )60وال ني نينييت ت ني نينينص عل ني نينيى" يت ني نينيابع باس ني نينيتمرار
السني ني ني نينيجالت ادلالي ني ني ني نينية ادلتعلق ني ني ني نينية مبص ني ني ني نينيروفات ادلدرس ني ني ني نينية" يف ادلرتب ني ني ني نينية األوىل ب ني ني ني نينيأعلى متوس ني ني ني نينيط حس ني ني ني نينيا ي بل ني ني ني نينيغ
( ،)1.03تلته ني نينيا يف ادلرتب ني نينية الثاني ني نينية الفق ني نينيرة ( )06ونص ني نينيها" يت ني نينيابع خط ني نينيط ال ني نينيدروس اليومي ني نينية ال ني نينييت يع ني نينيدىا
ادلعلم ني ني نينيون" مبتوس ني ني نينيط حس ني ني نينيا ي بل ني ني نينيغ ( ،)1.01تلته ني ني نينيا يف ادلرتب ني ني نينية الثالث ني ني نينية الفق ني ني نينيرة ( )64ونص ني ني نينيها " ي ني ني نينيدقق
باسني ني ني نينيتمرار علني ني ني نينيى أداء ادلعلمني ني ني نينيُت خني ني ني نينيالل الزيني ني ني نينيارات الصني ني ني نينيفية" مبتوسني ني ني نينيط حسني ني ني نينيا ي بلني ني ني نينيغ ( ،)1.63بينمني ني ني نينيا
ج ني ني نينياءت الفق ني ني نينيرة ( )00ونص ني ني نينيها" يت ني ني نينيابع أداء ادلعل ني ني نينيم م ني ني نينين خ ني ني نينيالل زي ني ني نينيارة ادلش ني ني نينيرف الًتب ني ني نينيوي" يف ادلرتب ني ني نينية
األخ ني نينيَتة مبتوس ني نينيط حس ني نينيا ي بل ني نينيغ ( .)1.66وق ني نينيد تع ني نينيزى ى ني نينيذه النتيج ني نينية إىل إدراك م ني نينيديري ادل ني نينيدارس ألعلي ني نينية
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درجة توفر أبعاد اليقظة الذهنية االستراتيجية لدى مديري المدارس  .............د.الجرايدة ،د.البرعمي ،د.القاسمي

وظيف ني ني نينية الرقاب ني ني نينية اإلداري ني ني نينية ودورى ني ني نينيا احلي ني ني نينيوي هب ني ني نينيدف تص ني ني نينيحيح ادلس ني ني نينيارات والتع ني ني نينيرف عل ني ني نينيى م ني ني نينيدى حتقي ني ني نينيق
األىني ني ني نينيداف والغايني ني ني نينيات يف ادلدرسني ني ني نينية ويني ني ني نينيربز ىني ني ني نينيذا يف اىتمني ني ني نينيامهم بالرقابني ني ني نينية اإلداريني ني ني نينية مني ني ني نينين خني ني ني نينيالل متابعني ني ني نينية
السني ني نينيجالت ادلاليني ني نينية باسني ني نينيتمرار وقيني ني نينيامهم بزيني ني نينيارات صني ني نينيفية مسني ني نينيتمرة مني ني نينيع تزويني ني نينيد العني ني نينياملُت بتغذيني ني نينية راجعني ني نينية
مس ني ني نينيتمرة ومتابع ني ني نينية خط ني ني نينيط ال ني ني نينيدروس اليومي ني ني نينية للمعلم ني ني نينيُت ،ومرون ني ني نينية األس ني ني نينياليب اإلداري ني ني نينية ،وى ني ني نينيذه النتيج ني ني نية
تلتقي مع نتيجة دراسة (اذلاشم.)6062،
البُعد السادس :اليقظة الذىنية االستراتيجية التنظيمية

جدول( :)8المتوسطات الحسابية واالهحرافات المعيارية لفقرات البُعد السادس :اليقظة الذىنية االستراتيجية
التنظيميةو مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

ادلتوسط
احلسا ي

االضلراف
ادلعياري

درجة
التوافر

1.22

كبَتة
كبَتة

الرتبة

الرقم

الفقرات

1

64

ي نينيوفر االمكان نينيات ادلادي نينية والتجهي ني نيزات الالزم نينية
للقيام بالعملية التعليمية

3.62

2

يني ني نينينظم ب ني ني نيرامج تني ني نينيدريب فعالني ني نينيو للعني ني نينياملُت وفقني ني نينيا
62
الحتياجاهتم

3.41

1.27

3

يعنينيزز االنشنينيطة النينييت تنمنينيي مواىنينيب الطلبنينية وتلني
59
رغباهتم

3.35

1.20

متوسطة

4

56

يتابع باستمرار سَت جلان االختبارات.

3.34

1.22

متوسطة

5

58

ػلدد نقاط الضعف يف البيئة الداخلية ادلدرسية

3.33

1.20

متوسطة

6

57

ػلدد نقاط القوة يف البيئة الداخلية ادلدرسية

3.29

1.19

متوسطة

7

يتعني ني ني ني نينيرف علني ني ني ني نينيى حاجني ني ني ني نينيات الطلبني ني ني ني نينية النفسني ني ني ني نينيية
 63واالجتماعي ني نينية بدراس ني نينية الس ني نينيجل اخل ني نينياص لك ني نينيل
منهم
ػلدد احتياجات العاملُت التدريبية يف ادلدرسة

8

60

9

يتأك نينيد م نينين كفاي نينية ادلب نينياين وادلراف نينيق والتجهيني نيزات
61
ادلدرسية دلمارسة االنشطة الًتبوية
ادلستوى العام
602

3.27

1.19

متوسطة

3.22

1.24

متوسطة

3.09

1.27

متوسطة

3.36

0.60

متوسطة
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ب ني نينيُت ج ني نينيدول ( )3ادلتوس ني نينيط احلس ني نينيا ي الع ني نينيام واالضلني ني نيراف ادلعي ني نينياري الع ني نينيام لفقني ني نيرات البُع ني نينيد الس ني نينيادس:
اليقظني ني نينية الذىنيني ني نينية االس ني ني نيًتاتيجية التنظيميني ني نينية ،إذ بلني ني نينيغ ادلتوسني ني نينيط العني ني نينيام للبُعني ني نينيد ( )1.16بني ني نينياضلراف معيني ني نينياري
ع ني ني نينيام ( ،)0.60وبدرج ني ني نينية تني ني ني نيوافر متوس ني ني نينيطة .حي ني ني نينيث ج ني ني نينياءت الفق ني ني نينيرة ( )16وال ني ني نينييت ت ني ني نينينص علني ني ني نيى" ي ني ني نينيوفر
االمكان ني نينيات ادلادي ني نينية والتجهي ني ني نيزات الالزم ني نينية للقي ني نينيام بالعملي ني نينية التعليمي ني نينية" يف ادلرتب ني نينية األوىل ب ني نينيأعلى متوس ني نينيط
حسني ني نينيا ي بلني ني نينيغ ( ،)1.16تلتهني ني نينيا يف ادلرتبني ني نينية الثانيني ني نينية الفقني ني نينيرة ( )16ونصني ني نينيها" يني ني نينينظم ب ني ني نيرامج تني ني نينيدريب فعالني ني نينيو
للع ني نينياملُت وفق ني نينيا الحتياج ني نينياهتم" مبتوس ني نينيط حس ني نينيا ي بل ني نينيغ ( ،)1.66تلته ني نينيا يف ادلرتب ني نينية الثالث ني نينية الفق ني نينيرة ()04
ونصني نينيها " يعني نينيزز االنشني نينيطة الني نينييت تنمني نينيي مواىني نينيب الطلبني نينية وتل ني ني رغبني نينياهتم" مبتوسني نينيط حسني نينيا ي بلني نينيغ (،)1.10
بينمني نينيا جني نينياءت الفقني نينيرة ( )16ونصني نينيها" يتأكني نينيد مني نينين كفايني نينية ادلبني نينياين وادلرافني نينيق والتجهي ني نيزات ادلدرسني نينيية دلمارسني نينية
االنش ني نينيطة الًتبوي ني نينية" يف ادلرتب ني نينية األخ ني نينيَتة مبتوس ني نينيط حس ني نينيا ي بل ني نينيغ ( .)1.04وق ني نينيد تع ني نينيزى ى ني نينيذه النتيج ني نينية إىل
إدراك مني ني نينيديري ادلني ني نينيدارس ألعليني ني نينية العوامني ني نينيل التنظيميني ني نينية يف حتقيني ني نينيق الفاعليني ني نينية التنظيميني ني نينية للمدرسني ني نينية واالرتقني ني نينياء
مبخرجاهتني نينيا إذ اكني نينيدت كثني نينيَت مني نينين الدراسني نينيات وجني نينيود عالقني نينية مني نينيا بني نينيُت العوامني نينيل التنظيميني نينية وفعاليني نينية ادلدرسني نينية،
وي ني نينيربز ى ني نينيذا االىتم ني نينيام م ني نينين خ ني نينيالل ح ني نينيرص م ني نينيديري ادل ني نينيدارس لإلمكان ني نيات ادلادي ني نينية وادلالي ني نينية ،والًتكي ني نينيز عل ني نينيى
ب ني ني نيرامج التنمي ني نينية ادلهني ني نينية للمعلم ني نينيُت والتع ني نينيرف عل ني نينيى بش ني نينيكل دقي ني نينيق عل ني نينيى حاج ني نينيات الطلب ني نينية والعني ني نينياملُت يف
ادلدرسة ،وىذه النتيجة تلتقي مع نتيجة دراسة (سعد الدين.)6061 ،
ثاهياً :النتائج المتعلقة بالسلال الثاهيو وهصو:

" ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )α=0.05في تقديرات عينةة الدراسةة

حةول درجةة تةوفر أبعةاد اليقظةة الذىنيةة االسةتراتيجية لةدى مةديري المةدارس فةي سةلطنة ُعمةان تعة ى

للمتغيرات؛ النوع االجتماعيو وسنوات الخبرة؟"

لإلجابة عن ىذا السؤال مت حتليل البيانات الستخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية
لتقديرات عينة الدراسة حول درجة توفر أبعاد اليقظة الذىنية االسًتاتيجية لدى مديري ادلدارس يف سلطنة
ُعمان ،ومقارنة ىذه ادلتوسطات باستخدام اختبار()t-test؛ للتحقق من داللة الفروق اليت تعزى
للمتغَتات؛ النوع االجتماعي ،وادلؤىل العلمي ،وسنوات اخلربة ،على النحو التايل:
 :1متغير " النوع االجتماعي"

مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية ،واختبار( )t-testللعينة ادلستقلة دلعرفة أثر
متغَت النوع االجتماعي (ذكر ،أنثى) ،واجلدول التايل يوضح ذلك.
603

درجة توفر أبعاد اليقظة الذهنية االستراتيجية لدى مديري المدارس  .............د.الجرايدة ،د.البرعمي ،د.القاسمي

جدول( :)9اختبار( )t-testألثر متغير النوع االجتماعي حول درجة توفر أبعاد اليقظة الذىنية االستراتيجية لدى
مديري المدارس في سلطنة ُعمان

أبعاد الدراسة

النوع
االجتماعي

العدد
601

ادلتوسط
احلسا ي

ذكر

90

3.26

0.40

أنثى

113

3.39

0.39

ذكر

90

3.23

0.37

أنثى

113

3.33

0.32

ذكر

90

3.40

0.37

أنثى

113

3.36

0.45

ذكر

90

3.31

0.26

أنثى

113

3.27

0.32

ذكر

90

3.39

0.32

أنثى

113

3.37

0.29

ذكر

90

3.27

0.44

أنثى

113

3.37

0.47

البُعني ني ني ني ني نينيد االول :اليقظني ني ني ني ني نينية الذىنيني ني ني ني ني نينية
االسًتاتيجية التكنولوجية
البُع ني ني ني نينيد الث ني ني ني نينياين :اليقظ ني ني ني نينية الذىني ني ني ني نينية
االسًتاتيجية التنافسية
البُعني ني ني نينيد الثالني ني ني نينيث :اليقظني ني ني نينية الذىنيني ني ني نينية
االسًتاتيجية اجملتمعية
البُع ني ني ني نينيد الراب ني ني ني نينيع :اليقظ ني ني ني نينية الذىني ني ني ني نينية
االسًتاتيجية التخطيطية
البُعني ني نينيد اخل ني ني نينيامس :اليقظ ني ني نينية الذىني ني ني نينية
االسًتاتيجية الرقابية
البُعني ني نينيد السني ني نينيادس :اليقظني ني نينية الذىنيني ني نينية
االسًتاتيجية التنظيمية

االضلراف
ادلعياري

قيمة (ت)

الداللة
اإلحصائية

2.278-

0.024

1.9630.69
0.938
0.578
1.470-

0.051
0.491
0.349
0.564
0.143

يالحظ من جدول ( )4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05يف
تقديرات عينة الدراسة حول درجة توفر أبعاد اليقظة الذىنية االسًتاتيجية لدى مديري ادلدارس يف سلطنة
ُعمان حسب متغَت النوع االجتماعي (ذكر /أنثى) يف رتيع أبعاد الدراسة .وقد تعزى ىذه النتيجة إىل ان
مسة اليقظة االسًتاتيجية ميكن ادراكها بوضوح من قبل مديري ادلدارس من كال اجلنسُت ،بغض النظر عن
نوعهم االجتماعي سواء أكانوا ذكوراً وإناثا ،حبيث ال غلدون صعوبة يف مالحظتها وشلارستها ،كذلك إىل
وجود مفهوم مشًتك لديهم مبفهوم اليقظة الذىنية االسًتاتيجية .وىذه النتيجة تلتقي مع نتيجة دراسة
(سعد الدين.)6061 ،
 :2متغير " سنوات الخبرة"

مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية ،واختبار( )t-testللعينة ادلستقلة دلعرفة أثر
متغَت سنوات اخلربة (أقل من  2سنوات 2 ،سنوات فأكثر) ،واجلدول التايل يوضح ذلك.
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جدول( :)11اختبار( )t-testألثر متغير سنوات الخبرة حول درجة توفر أبعاد اليقظة الذىنية االستراتيجية لدى
مديري المدارس في سلطنة عُمان

أبعاد الدراسة

سنوات اخلربة

العدد
601

ادلتوسط
احلسا ي

البُعني ني ني ني ني ني ني ني نينيد االول :اليقظني ني ني ني ني ني ني ني نينية
الذىني ني ني ني ني ني ني ني نينية االس ني ني ني ني ني ني ني نيًتاتيجية
التكنولوجية

أقل من  2سنوات

77

3.30

0.43

 2سنوات فأكثر

126

3.36

0.38

أقل من  2سنوات

77

3.30

0.29

 2سنوات فأكثر

126

3.28

0.38

أقل من  2سنوات

77

3.38

0.37

 2سنوات فأكثر

126

3.38

0.44

أقل من  2سنوات

77

3.27

0.30

 2سنوات فأكثر

126

3.31

0.29

أقل من  2سنوات

77

3.34

0.32

 2سنوات فأكثر

126

3.40

0.29

أقل من  2سنوات

77

3.31

0.45

 2سنوات فأكثر

126

3.33

0.46

البُعد الثاين :اليقظة الذىنية
االسًتاتيجية التنافسية
البُعني ني ني ني نينيد الثالني ني ني ني نينيث :اليقظني ني ني ني نينية
الذىني ني ني ني ني ني ني ني نينية االس ني ني ني ني ني ني ني نيًتاتيجية
اجملتمعية
البُعد الرابع :اليقظة الذىنية
االسًتاتيجية التخطيطية
البُعني ني ني نينيد اخلني ني ني نينيامس :اليقظ ني ني ني نينية
الذىني ني ني ني ني ني ني ني نينية االس ني ني ني ني ني ني ني نيًتاتيجية
الرقابية
البُع ني ني نينيد الس ني ني نينيادس :اليقظ ني ني نينية
الذىني ني ني ني ني ني ني ني نينية االس ني ني ني ني ني ني ني نيًتاتيجية
التنظيمية

االضلراف
ادلعياري

قيمة (ت)

الداللة
اإلحصائية

0.941-

0.348

0.366
0.108

0.9851.399-

0.266-

0.715
0.914

0.326
0.163

0.790

يالحظ من جدول ( )60عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α=0.05
يف تقديرات عينة الدراسة حول درجة توفر أبعاد اليقظة الذىنية االسًتاتيجية لدى مديري ادلدارس يف
سلطنة ُعمان حسب متغَت سنوات اخلربة (أقل من  2سنوات 2 ،سنوات فأكثر) يف رتيع أبعاد الدراسة.
وقد تعزى ىذه النتيجة إىل إدراك مديري ادلدارس بغض النظر عن سنوات خربهتم ألعلية اليقظة الذىنية
االسًتاتيجية يف العمل اإلداري باعتبارىا أحد ادلتغَتات ادلؤثرة يف قدرة ادلدرسة على االبداع والتغَت التطور،
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واحداث ديناميكية البيئة ادلدرسية ،وتشجيع ابداعات مستمرة ال ميكن حتقيقها فيما إذا مل يكن ىناك
مستويات معقولة من اليقظة الذىنية .وىذه النتيجة ختتلف مع نتيجة دراسة (ىاشم.)6062،
 -11التوصيات:
بناء على ما توصلت إليو الدراسة احلالية من نتائج ،توصي الدراسة باآليت:
 ضرورة استعمال برامج تقوميية الكًتونية لتقييم اداء العاملُت. -ضرورة االطالع باستمرار على أحدث ادلصادر التعليمية العادلية.

 -ضرورة استعمال برامج اتصال متطورة يف التواصل مع أولياء األمور.

 ضرورة احلرص على مشاركة اولياء امور الطلبة يف االنشطة اليت تعقدىا ادلدرسة -ضرورة شلارسة أساليب رقابية متنوعة تتناسب مع ادلواقف الًتبوية.
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 بكر ،نادية ( .)6061أثر ابعاد اليقظة الذىنية يف االبداع التنظيمي .اجمللة العلمية للدراسات التجاريةوالبيئة -مصر .660-646 ،)6(2،

 حلمي ،المية ودروازي ،يامسُت( .)6062دور اليقظة االسًتاتيجية يف خلق ادليزة التنافسية .رللة ابعاداقتصادية -جامعة زلمد بوقرة بومرداس.20-10،)6(2،
-

-

زتد ،روحية سعد الدين ( .)6061درجة اليقظة الذىنية لدى مديري ادلدارس الثانوية احلكومية يف
زلافظة عمان وعالقتها مبستوى الثقة التنظيمية للمعلمُت من وجهة نظرىم .رسالة ماجستَت غَت
منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،األردن
ادلطاعٍت ،ناصر(  .)6066بناء تصور مقًتح لتحسُت فاعلية ادلمارسات التخطيطية دلدراء مدارس
التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان .رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة نزوى ،سلطنة عمان.
عطية ،افكار ( .)6062تطوير ادلمارسات اإلدارية لقيادات جامعة اإلسكندرية يف ضوء مفهوم
اليقظة االسًتاتيجية .دراسات تربوية واجتماعية – جامعة حلوان.401-241،)6(61،
عالوي ،نظَتة( .)6066اليقظة االسًتاتيجية كعامل للتغيَت يف ادلؤسسة .رللة الباحث االقتصادي-
جامعة اجلزائر.636-616،)6(6،
الكال ي ،أمَت واحلدراوي ،راند( .)6063اليقظة االسًتاتيجية ودورىا يف حتقيق التميز التسويقي
للمنظمة .رللة كلية الًتبية للبنات للعلوم اإلنسانية ،جامعة الكوفة .122-164، )66(66
اجمليٍت ،ازتد( .)6062دور اإلدارة ادلدرسية يف تنمية عالقة ادلدرسة باجملتمع احمللي يف مدارس احللقة
الثانية من التعليم األساسي مبنطقة الباطنة (جنوب) بسلطنة عمان .رللة دراسات نفسية وتربوية-
جامعة قاصدي مرباح.20-10،)1(64 ،

 سلامرة ،مرام رمسي ( .)6063اليقظة الذىنية وعالقتها باإلبداع التنظيمي لدى موظفي مديريات الًتبيةوالتعليم العايل يف زلافظيت اخلليل وبيت حلم .رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة القدس ادلفتوحة.
 زلمد ،علي ( .)6061أثر أبعاد اليقظة الذىنية يف اإلبداع التنظيمي :دراسة ميدانية .ادلج العلميةللدراسات التجارية البيئية.660-646،)6(2 ،

 نوري ،أمساء طو .)6066( ،أثر أبعاد اليقظة الذىنية يف اإلبداع التنظيمي ،دراسة ميدانية يف عدد منكليات بغداد ،رللة العلوم االقتصادية واإلدارية.611-601،)13(63 ،
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 درجة اليقظة الذىنية لدى مديري ادلدارس الثانوية احلكومية يف. )6062( اماين عبداهلل، اذلاشم رسالة.زلافظة عمان وعالقتها بدرجة شلارسة سلوك ادلواطنة التنظيمية للمعلمُت من وجهة نظرىم
. األردن، جامعة الشرق األوسط،ماجستَت غَت منشورة
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