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درجة امتالك مديري املدارس للكفايات التقنية في محافظة الظاهرة بسلطنة عمان

د .محمد سليمان اجلرايدة

لدورها املهم يف تطوير بنية النظام التعليمي خا�صة فيما يتعلق
ب�ش�ؤون الطلبة واملعلمني والإداريني.

ملخص
هدفت الدرا�سة التعرف �إىل درجة امتالك مديري املدار�س
للكفايات التقنية يف حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان .ومن �أجل
حتقيق الهدف طورت ا�ستبانة مكونة من ( )34فقرة موزعة على ()4
جماالت رئي�سة ،وبعد التحقق من �صدقها وثباتها ،طبقت على ()82
مدير مدر�سة ،وللإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ا�ستخدمت املتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،وحتليل التباين ،واختبار .t-test
ومن �أبرز النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة � َّأن درجة امتالك
مديري املدار�س للكفايات التقنية يف حمافظة الظاهرة ب�سلطنة
عمان (متو�سطة) ،كذلك �أظهرت النتائج عدم وجود فروق يف درجة
امتالك مديري املدار�س للكفايات التقنية يف حمافظة الظاهرة
ب�سلطنة عمان تعزى ملتغريات :النوع االجتماعي ،و�سنوات اخلربة،
وامل�ؤهل العلمي .وكانت �أبرز التو�صيات الرتكيز على الكفايات
التقنية التي احتلت �أولويات �أكرث من غريها عند ت�صميم برامج
تدريبية ملديري املدار�س وتلبية الكفايات التي ك�شفت عنها الدرا�سة.
الكلمات املفتاحية :الكفاية ،الكفايات التقنية.

Abstract
This study aimed at identifying the degree of
possessing technical skills by school principals in al
- Dahra Governorate in the Sultanate of Oman. To
achieve the study objective, a questionnaire consisting
of 34 items was distributed over four main dimensions
and applied on 82 school principals after testing its
validity and reliability. One of the major findings of
the study is that the the degree of possessing technical
skills by school principals in al - Dahra Governorate
in the Sultanate of Oman were medium. In addition,
there were significant statistical differences at the level
a = 0. 05 among the evaluation of school principals in
favor to gender, years of experience, and qualification.
In light of the results of the study, the researcher
recommended focusing on the technical skills that
occupied the highest priorities when designing
training programs for school principals and meeting
the needs revealed by the study.
Keywords: Skills, Technical Skills.

مقدمة:
� َّإن الدور اجلديد ملدير املدر�سة يفر�ض عليه �أن يكون قائداً
وموجه ًا وم�شارك ًا وم�ستفيداً من املعارف واالجتاهات واملهارات
يف �سلوكه الإداري والفني ،والإدارة املدر�سية مل تعد جمرد عملية
روتينية تهدف �إىل تي�سري �ش�ؤون املدر�سة وفق �أطر معينة ،بل
�أ�صبحت غاية يف حد ذاتها للنهو�ض بالعمل الإداري من خالل
تبنيها االجتاهات احلديثة املتمثلة بالكفايات التكنولوجية ذات
القدرات الهائلة من اجلودة والإتقان يف جمال الإدراة املدر�سية
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لقد فر�ضت الثورة التكنولوجية العاملية واقع ًا علمي ًا وتقنيي ًا
جديداً ،مما �أدى �إىل �صياغة جديدة على امل�ؤ�س�سات الرتبوية حول
�آليات اال�ستفادة من هذه التكنولوجيا يف جمال الإدارة املدر�سية،
وكان على مديري املدار�س تطوير كفاياتهم لالرتقاء بالأداء
املدر�سي لتح�سني جودة العمل الإداريَّ �.إن قادة املدر�سة ال بد � ْأن
يت�سمو بالتجديد والإبداع ،و�أن ي�أخذوا بعني االعتبار التوجهات
اجلديدة التي تدعم وتوجه جميع عنا�رص العملية التعليمية التعلمية
نحو �إقامة جمتمع متقدم ،كذلك فهم مطالبون بتطوير الأداء
وحت�سني �أ�ساليب العمل عن طريق ا�ستخدام التكنولوجيا لإحداث
التطوير ،وبذلك �أ�صبحت الإدارة املدر�سية و�سيلة ولي�ست غاية يف
حد ذاتها (عبدالرزاق.)2016 ،
لقد �أ�صبحت الكفايات التكنولوجية عن�رصاً مهم ًا وركيزة
�أ�سا�سية و�رضورة ومدخ ًال من مدخالت املنظومة الإدارية ،وبناء
عليه تربز احلاجة امللحة المتالك الكفايات التكنولوجية وتوظيفها
يف عمله الإداري على كافة م�ستويات العمل ( .)Feller, 2010ومع
التطور الهائل والت�سارع التكنولوجي يف كافة جماالت احلياة
خا�صة يف املجال التعليمي والإداري على وجه اخل�صو�ص ،ويف
ظل هذه التغيريات يظل مدير املدر�سة يف حاجة دائمة لتطوير
كفاياته يف التكنولوجيا وتوظيفها يف عمله الإداري ،وبالتايل بات
من ال�رضورة �أن ميتلك قدرا من كفايات معرفية ،ومهارات عدد من
الربامج التكنولوجية متا�شي ًا مع هذه امل�ستجدات ،وتت�ضمن الكفايات
التكنولوجية جميع الأجهزة واملنتجات احلديثة وتطبيقاتها
املختلفة ،ك�أجهزة االت�صال والهواتف ب�أنواعها ،و�أجهزة البث
كالتلفاز ،واحلا�سب الآيل وتطبيقاته املختلفة كالإنرتنت والربيد
الإلكرتوين واملن�شورات التعليمية (القرين.)2017 ،
لقد �أ�صبحت الكفايات التقنية �رضورة ملحة ومطلبا �أ�سا�سيا
للأفراد وامل�ؤ�س�سات على حد �سواء ،ف�إن هذه الأهمية لي�ست ببعيدة
على الإدارة املدر�سية ،مبا توفره من خدمات كثرية للإدارة املدر�سية
متمثلة يف بناء قاعدة بيانات للإداريني واملعلمني والطلبة ،وتنظيم
اجلداول املختلفة و�إعداد الكتب الإدارية وغريها من اال�ستخدامات
التي ي�صعب ح�رصها ،وبالتايل ال يت�سنى لها القيام بكافة �أعمالها
الفنية ،والإدارية املنوطة� ،إال �إذا امتلكت الكفايات التقنية الالزمة
لهذه املهمة ،حيث يتوقف جناحه على مدى توافرها ،ومدى قدرته
على توظيفها عملي ًا �أثناء ممار�سته لأعمالها (ال�شناق2010 ،؛
احلربي.)2008 ،
يقع مدير املدر�سة يف قمة الهيكل التنظيمي للمدر�سة ،لذا
ف�إنه يتحمل العبء الأكرب يف حياة الأفراد واجلماعات ،وتن�سيق
جهودها يف عملية اتخاذ القرارات والتخطيط والتن�سيق والتقومي،
باعتباره قائدا تربوي ًا تناط به مهام حيوية� ،إذ تقع على عاتقه
م�س�ؤولية قيادة التنمية املهنية للمعلمني يف املدر�سة ،و�إطالق
طاقاتهم وقدراتهم نحو الإبداع والتطوير ،ولقد �أدت زيادة �أعبائه
الإدارية �إىل �رضورة امتالكه الكفايات التقنية التي متكنه من �أداء
مهامه و�أدواره بكفائة ،مما ينعك�س �إيجاب ًا على �إتقانه للممار�سات
الإدارية املتعلقة مبهامه الفنية والإدارية ،لت�شكل �إطارا مرجعي ًا
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ومنطلق ًا الزم ًا لإجناح تفاعله مع مهامه و�أدواره التي يقوم بها،
�إذ � َّأن فاعلية املدر�سة ومتيزها يتوقف على مدى امتالك مديرها
للكفايات التكنولوجية (القطان.)2012 ،
ومما ال �شك فيه �أن �إدارة التغيري ت�سعى �إىل تبديل �أو الغاء �أو
�إ�ضافة خمطط لها يف وظائف املدر�سة و�أهدافها وتكون يف اجتاهات
الأفراد ومواقفهم وقدراتهم وهي جهد �شمويل خمطط ( Holubova,
 ،)2010ويعد البعد التكنولوجي من �أهم �أبعاد التغيري يف املنظمة
بهدف �إحداث تغيريات تكنولوجية مهمة يف جمال العمل ،وهذا
يتطلب دعم الإدارة العليا ( )Yorulmaz, 2016و�إدارة التغيري و�سيلة
ا�سرتاتيجية لتحقيق هدف امل�ؤ�س�سة بهدف تطوير منظومة الوظائف
الإدارية لال�ستجابة ملتطلبات وحتديات الع�رص (.)Warner, 2008
وحتى يتم االرتقاء باملنظومة التعليمية ال بد �أن ميتلك
مديرو املدار�س الكفايات التي ت�ساعدهم على �أداء مهامهم احلالية
وامل�ستقبلية يف عامل �رسيع التغري والتطور ،ومنها الكفايات التقنية
التي من �ش�أنها �أن ترفع م�ستوى املدار�س التي يديرونها ،وهذا ي�سهم
يف حتقيق الأهداف التي ت�سعى �إليها الوزارة ،وال�سيا�سة التعليمية
يف ال�سلطنة(.البو�سعيدي.)2011 ،
وتعد �سلطنة عمان من الدول املتطلعة �إىل مواكبة التطور
يف جميع امليادين ،والتي من �أبرزها :ا�ستخدام التكنولوجيا
يف امل�ؤ�س�سات املختلفة وخ�صو�ص ًا امل�ؤ�س�سات الرتبوية ،ومبا
�أن الكفايات التكنولوجية متعددة الأبعاد واجلوانب؛ ف�إن جناح
ا�ستخدامها يعتمد على توظيفها ب�صورة فاعلة يف الوظائف الإدارية،
والتخطيط ور�سم ال�سيا�سات واتخاذ القرارات.ويتوقف جناحها على
مالءمة العنا�رص املكونة لها.لذا اهتمت وزارة الرتبية والتعليم
ب�رضورة �أن يح�صل مديرو املدار�س على الرخ�صة الدولية لقيادة
احلا�سب الآيل والتي تعد معياراً دولي ًا قيا�سي ًا ملهاراته يف ا�ستخدام
احلا�سوب ،وهي �شهادة معتمدة وموثقة ومعرتف بها حمليا وعاملي ًا
يف جمال تعلم مهارات احلا�سب الآيل.

الدراسات السابقة:
من خالل مراجعة الدرا�سات ال�سابقة ،ويف حدود معرفة
الباحث واطالعه ،هناك بع�ض الدرا�سات العربية والأجنبية والتي
تناولت املو�ضوع و التي تندرج الدرا�سة يف �إطارها ،وفيما ي�أتي
ا�ستعرا�ض للدرا�سات الأكرث قرب ًا �أو �صلة مبو�ضوع الدرا�سة:
فكان الغر�ض من درا�سة هورنبكر ( )Hornbacher, 2007هو
تعرف �أثر املهارات التكنولوجية لإداريي املدار�س الإبتدائية يف
كفايات التكامل التكنولوجي للمعلمني حتت قيادة املدير يف والية
داكوتا ال�شمالية ،وقد مت حتديد جماالت حمددة لتح�سني التكنولوجيا
التعليمية التي ت�شمل املهارات التقنية الأ�سا�سية ،واملناهج الدرا�سية
و التعلم والتعليم و املمار�سات املهنية و ال�صفوف الدرا�سية و الإدارة
التعليمية و الكفايات الإدارية ،ومن �أبرز نتائج الدرا�سة هي :وجود
عالقة ارتباطية �إيجابية بني جميع تقديرات الإداريني على اختيار
الكفاية املهنية وكفايات التكامل التكنولوجي للمعلمني الذين عملوا
خالل الدورتني الأوىل والثانية كما ا�ستنتج ب�أن تقديرات الإداريني
لكفايات التكامل التكنولوجي ارتبطت مع تقديرات املعلمني لهذه
الكفايات.

كذلك هدفت درا�سة الفهيقي (� )2008إىل تعرف جهة امتالك
مديري ومديرات املدار�س للكفايات التقنية ملنطقة تبوك يف اململكة
العربية ال�سعودية ،ولتحقيق هدف الدرا�سة مت بناء ا�ستبانة مكونة
من ( )63كفاية تندرج حتت �أربعة جماالت رئي�سية وبعد الت�أكد من
دالالت �صدقها وثباتها طبقت على ( )408من مديري ومديرات
املدرا�س يف منطقة تبوك ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من
التو�صيات ،لعل من �أبرزها :ميتلك مديرو ومديرات املدار�س يف
منطقة تبوك كفايات تقنية بدرجة متو�سطة ،عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف امتالك مديري ومديرات املدار�س للكفايات
التقنية تعزى ملتغريي اخلربة وامل�ؤهل العلمي ،ووجود فروق ذات
داللة �إح�صائية تعزى ملتغري النوع االجتماعي وكانت ل�صالح
الذكور.
هدفت درا�سة جوزيف (� )Josef, 2008إىل تعرف درجة توافر
الكفايات التقنية ملديري املدار�س يف والية بيرتبيج بالواليات
املتحدة االمريكية ،ولتحقيق هدف الدرا�سة مت تطوير ا�ستبانة
وبعد الت�أكد من دالالت �صدقها وثباتها طبقت على عدد من مديري
املدار�س.وكان من �أهم نتائج الدرا�سة ما ي�أتي :جاءت ترتيب حماور
الكفايات التقنية كما ي�أتي :الأول املجال املهارى ،والثاين املجال
املعريف ،والثالث جمال االجتاهات� ،إن درجة توافر الكفايات
التقنية يف املجاالت ال�سابقة جاءت متو�سطة.
بينما هدفت درا�سة �ستيوارات وميللز ورميو�س (stnart, mills
� )and Remus, 2009إىل معرفة درجة ممار�سة مديري املدار�س
يف نيوزلندا للكفايات التقنية يف مهامهم الإدارية ،ولتحقيق هدف
الدرا�سة مت بناء ا�ستبانة مكونة من ( )46فقرة ،وبعد الت�أكد من
دالالت �صدقها وثباتها طبقت على ( )64مديراً ومديرة ،وقد تو�صلت
الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج كان من �أبرزهاَّ � :إن درجة ممار�سة
مديري املدار�س يف نيوزلندا للكفايات التقنية كانت قليلة ،كذلك
بينت نتائج الدرا�سة � َّأن معرفة �أفراد الدرا�سة للكفايات التكنولوجية
جاءت متو�سطة.
كذلك هدفت درا�سة كوك�سال (� )KoKsal, 2011إىل معرفة
درجة توافر الكفايات التقنية لدى مديري املدار�س يف تركيا،
ولتحقيق هدف الدرا�سة مت بناء ا�ستبانة مكونة من ( )26فقرة ،وبعد
الت�أكد من دالالت �صدقها وثباتها طبقت على ( )134مدير ومديرة،
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج كان من �أهمهاّ � :إن
درجة توافر الكفايات التقنية لدى مديري املدار�س يف تركيا كانت
متو�سطة ،كما بينت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف درجة توافر الكفايات التقنية تعزى ملتغري اجلن�س وكانت ل�صالح
املديرين الذكور.وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج كان
من �أبرزها توافر الكفايات التقنية لدى كثري من مديري املدار�س
خا�صة فيما يتعلق بالطلبة واملعلمني و�أولياء الأمور ،و�إر�سال
املعلومات وتبادلها.
هدفت درا�سة البابطني (� )2014إىل تعرف درجة توافر
الكفايات التقنية ومعوقاتها لدى قائد املدر�سة الثانوية مبدينة
الريا�ض ،ومن �أجل حتقيق هدف الدرا�سة مت بناء ا�ستبانة وبعد
الت�أكد من دالالت �صدقها وثباتها طبقت على ( )363معلماً.وكان
من �أهم نتائج الدرا�سة ما ي�أتي :جاء ترتيب حماور الكفايات التقنية
كما ي�أتي :الأول املجال املهارى ،والثاين املجال املعريف والثالث
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د .محمد سليمان اجلرايدة

جمال االجتاهات ،و�إن درجة توافر الكفايات التقنية يف املجاالت
ال�سابقة جاءت متو�سطة.
بينما هدفت درا�سة املجايل واخلوالدة (� )2015إىل تعرف
درجة امتالك مديري املدار�س احلكومية يف حمافظة الزرقاء
للكفايات التقنية الإدارية ،ومن �أجل حتقيق هدف الدرا�سة مت بناء
اال�ستبانة ،وبعد الت�أكد من دالالت �صدقها وثباتها طبقت على
( )500معلم ومعلمة.وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج
كان من �أبرزها :جاءت درجة امتالك الكفايات التقنية الإدارية
لدى مديري املدار�س احلكومية يف مدينة الزرقاء متو�سطة ،كذلك
�أظهرت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة امتالك الكفايات
التقنية الإدارية تعزى ملتغري اخلربة يف املجال التقني ل�صالح فئة
(�10سنوات ف�أكرث) .وعدم وجود فروق ذات دالله �إح�صائية ملتغريي
اجلن�س وامل�ؤهل العلمي.
بينما �أجرى البلوي ( )2015درا�سة هدفت �إىل تعرف كفايات
مدير املدر�سة كم�رشف تربوي مقيم يف ال�سعودية ،ولتحقيق هدف
الدرا�سة مت بناء ا�ستبانة وزعت على ( )907معلم ومعلمة بعد الت�أكد
من دالالت �صدقها وثباتها ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة
من النتائج وكان من �أبرزهاّ � :إن جميع الكفايات كانت درجة
تقديرها متو�سطة ،وكان �أكرب تقدير للكفايات الإن�سانية ،و�أقل تقدير
للكفايات الفنية كذلك �أظهرت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
واقع الكفايات الفنية والإدراكية تعزى ملتغري اجلن�س وكان ل�صالح
الإناث.
و�سعت درا�سة القطان (� )2016إىل معرفة �أهم الكفايات
الالزمة ملديري املدار�س بدولة الكويت ،ولتحقيق هدف الدرا�سة مت
بناء ا�ستبانة وبعد الت�أكد من دالالت �صدقها وثباتها وزعت على
( )338طالبة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج كان
من �أهمهاّ � :إن درجة توافر الكفايات الالزمة لدى مديري املدا�س
عالية ،وجاء يف املرتبة الأوىل الكفايات الأ�سا�سية ،ويف املرتبة
الثانية الكفايات ال�شخ�صية ،ويف املرتبة الثالثة الكفايات التي
تتعلق بالتعاون مع املجتمع املحلي.
قام ال�شهومي ( )2017بدرا�سة بعنوان "ت�صميم برنامج
تدريبي �إلكرتوين للإمناء املهني للإدارة املدر�سية يف جمال
التقنيات احلديثة يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان"
وهدفت هذه الدرا�سة �إىل ت�صميم برنامج �إلكرتوين للإمناء املهني
للإدارة املدر�سية يف جمال التقنيات احلديثة بناء على االحتياجات
التدريبية ملديري املدار�س وم�ساعديهم يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي
ب�سلطنة عمان.وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن احلاجة �إىل التدريب على
التقنيات احلديثة كان �إيجابيا وبدرجة كبرية مبتو�سط ح�سابي بلغ
( ،)2.33و�إىل �رضورة ت�صميم برنامج تدريبي �إلكرتوين تفاعلي
مقرتح با�ستخدام برامج متخ�ص�صة يف جمال التدريب (التعليم)
الإلكرتوين.
كما قام (الدايح )2017 ،بدرا�سة هدفت �إىل التعرف على واقع
ا�ستخدام التقنيات التعليمية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية باملدار�س
االبتدائية مبنطقة الدمام من وجهة نظر املعلمني ومديري املدار�س
وامل�رشفني الرتبويني ،واتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي يف
جمع البيانات وحتليلها ،وا�ستخدمت اال�ستبانة ك�أداة للدرا�سة جلمع
البيانات وقد ت�شكل جمتمع الدرا�سة من جميع املدار�س االبتدائية
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يف منطقة الدمام وتكونت عينة الدرا�سة من ( )31مدر�سة ابتدائية
حيث بلغ عدد مديري املدار�س ( )31واملعلمني ( )246وامل�رشفني
الرتبويني ( )10ومت ا�ستخدام برنامج احلزمة الإح�صائية للعلوم
االجتماعية ( )spssوقد تو�صلت الدرا�سة �إىل عدة نتائج �أهمها :عدم
توافر تقنيات التعليم يف املدار�س احلكومية ب�شكل عام ،وتوافرها
ب�شكل �أف�ضل يف املدار�س الأهلية ،كما �أن ا�ستخدام التقنيات
يف املدار�س التي تتوافر بها تعاين من وجود معوقات حتد من
ا�ستخدامها ومنها :عدم كفاية الدعم الفني ،وافتقار بع�ض املعلمني
�إىل املهارات الالزمة ال�ستخدام التقنيات يف عملية التعلم وغريها.
وهدفت درا�سة يل و�شيو (� )Lee and chiu, 2017إىل تقييم
كفاءة الكفايات التقنية ملديري املدار�س يف ال�صني وقد ا�ستخدمت
اال�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات ،وبعد الت�أكد من دالالت �صدقها
وثباتها طبقت على ( )129مدير ومديرة مدر�سة وقد تو�صلت
الدرا�سة �إىل حاجة كثري من مديري املدار�س لتطوير بع�ض الكفايات
التقنية ،كذلك وجود عالقة بني اخلدمة وممار�سة الكفايات التقنية.
وقام وين ( )wen, 2018بدرا�سة هدفت �إىل تطوير م�ؤ�رشات
كفاءة القيادة يف املدار�س الثانوية يف تايون ،مت تطوير ا�ستبانة
وبعد الت�أكد من دالالت �صدقها وثباتها طبقت على ( )18خبريا
ومدير مدر�سة ،وقد ا�ستخدم تقنية ولفى وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل
تطوير �ستة �أبعاد وثالثني م�ؤ�رشاً لكفاءة القيادة التقنية يف املدار�س
الثانوية يف تايون.
ويت�ضح لنا من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة �أنها
ا�ستخدمت املنهج الو�صفي وذلك ملنا�سبتة لهذا النوع من الدرا�سات،
كما ا�ستخدمت اال�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات املتعلقة بالدرا�سة،
وا�ستفادت الباحث من الدرا�سات ال�سابقة ب�إثراء البعد النظري
والعملي املت�ضمن خاللها ،يف بناء اال�ستبانة اخلا�صة بالدرا�سة،
مما �أ�سهم يف ن�ضوج �أداة الدرا�سة و�شمولها و�صدقها ،كما مت �أي�ضا
اال�ستفادة من نتائجها مبقارنتها مع نتائج هذه الدرا�سة ومعرفة
التوافق �أو االختالف بينها ،ومتيزت هذه الدرا�سة عن الدرا�سات
ال�سابقة كونها �أول درا�سة يف مو�ضوع الكفايات التقنية لدى مديري
املدار�س يف حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يعد امتالك مدير املدر�سة للكفايات التقنية �أمراً �رضوري ًا وال
مفر منه يف �ضوء التحديات التي تواجه عمله ،كي يقوم ب�أداء مهامه
الإدارية يف ت�سيري �ش�ؤون �إدارة املدر�سة ب�صورة عقالنية فاعلة
ور�شيدة.وعلى الرغم من االهتمام الكبري الذي توليه وزارة الرتبية
والتعليم يف �سلطنة عمان يف �إك�ساب مديري املدار�س جمموعة من
الكفايات الأ�سا�سية خا�صة التقنية منها متكنهم من التعامل بنجاح
مع اركان العملية التعليمية التعلمية من هيئة تعليمية و�إدارية
بهدف حت�سني وجتويد �أدائها �إال � َّأن كثريا من مديري املدار�س ما
زالوا بحاجة �إىل امتالك بع�ض الكفايات ال�رضورية يف عملهم
خا�صة التقنية (الغافري ،)2007 ،وقد بدا ذلك الأمر وا�ضحا من
خالل تو�صيات درا�سة (البادي )2017 ،والتي �أو�صت ب�رضورة
امتالك مديري املدار�س جمموعة من الكفايات التقنية الإدارية.
وعلى الرغم من �أهمية مو�ضوع الكفايات التقنية وحداثته ،لوحظ
قلة من الدرا�سات التي تناولت هذا املو�ضوع يف �سلطنة عمان،

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )10ع ( - )28آب 2019

وبناء على ما �سبق جاءت �رضورة �إجراء مثل هذه الدرا�سة،
ويف مصطلحات الدراسة:
�ضوء ما �سبق تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف تعرف درجة امتالك مديري
املدار�س للكفايات التقنية يف حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان من
خالل الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
● ●ما درجة امتالك مديري املدار�س للكفايات التقنية يف
حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان؟
● ●هل تختلف درجة امتالك مديري املدار�س للكفايات
التقنية يف حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان باختالف متغريات
الدرا�سة :النوع االجتماعي ،و�سنوات اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي.

أهداف الدراسة:
�سعت هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
● ●التعرف �إىل درجة امتالك مديري املدار�س للكفايات
التقنية يف حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان.
● ●التعرف �إىل داللة الفروق يف درجة امتالك مديري املدار�س
للكفايات التقنية يف حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان والتي تعزى
ملتغريات :النوع االجتماعي ،و�سنوات اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي.

أهمية الدراسة:
تربز �أهمية الدرا�سة:
Ú

ت�ضمنت هذه الدرا�سة امل�صطلحات الآتية:
◄◄الكفاية :امتالك الفرد جمموعة من املهارات واملعارف
واالجتاهات التي ت�ساعد الفرد على �أداء العمل بدرجة عالية
من الإتقان ،وب�أقل وقت وجهد وكلفة (Cheung and Slavin,
 .)2013ويق�صد بها يف هذه الدرا�سة جمموعة املهارات واملعارف
واالجتاهات التي ميتلكها مدير املدر�سة يف حمافظة الظاهرة
ب�سلطنة عمان لت�ساعده على �أداء العمل املدر�سي بدرجة عالية من
الإتقان ،وب�أقل وقت وجهد وكلفة
◄◄الكفايات التقنية :جمموعة من املعارف واملهارات
واالجتاهات يف جمال التقنية احلديثة التي ميتلكها الفرد وميار�سها
يف �أدائه وم�س�ؤولياته الوظيفية ،وت�ساعده على حت�سني �إجناز
الأعمال وحتقيق اهدافها املن�شودة (البابطني .)2016 ،وتعرف
الكفايات التقنية يف هذه الدرا�سة �إجرائي ًا ب�أنها :هي جمموعة
املعارف والقدرات واملهارات واالجتاهات التي ميتلكها مدير
املدر�سة وميار�سها يف جمال التقنيات الإدارية للقيام بوظائفه
الإدارية كالتخطيط ،واتخاذ القرارات.وتقا�س يف هذه الدرا�سة
بالدرجة الكلية التي يح�صل عليها مدير املدر�سة يف حمافظة
الظاهرة ب�سلطنة عمان يف الأداة املعدة لهذا الغر�ض.

Úمن �أهمية دور مدير املدر�سة باعتباره املحرك اال�سا�س الطريقة واإلجراءات:

للعملية التعليمية التعليمة.
Ú Úيف اقرتاح معايري جديدة الختيار مدير املدر�سة وتقوميه
ت�ستند على �أ�س�س علمية ومو�ضوعية تتعلق مبدى امتالكه للكفايات
التقنية.
Ú Úقد تفيد امل�س�ؤولني الرتبويني يف وزارة الرتبية والتعليم
ويف املديريات العامة للرتبية والتعليم لتوجيه مديري املدار�س
للكفايات التقنية الواجب امتالكها.
Ú Úقد ت�سهم يف تطوير الربامج التدريبية برتكيزها على
الكفايات التقنية التي يحتاجها مدير املدر�سة.
Ú Úي�ؤمل �أن ي�ستفيد من هذه الدرا�سة الباحثون الرتبويون
املهتمون مبجال الإدارة املدر�سية خا�صة يف الكفايات التقنية لدى
مديري املدار�س.

منهج الدراسة:
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي باعتباره املنهج املنا�سب
لهذه الدرا�سة.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري املدار�س يف حمافظة
ً
الظاهرة ب�سلطنة عمان والبالغ عددهم ( )82ح�سب �إح�صائية ق�سم
الإح�صاء باملديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة الظاهرة
للعام الدرا�سي.)2019 /2018( ،
جدول :1
توزيع أفراد الدراسة حسب متغيراتها الديموغرافية.

نوع املتغري

حدود الدراسة:
ميكن تعميم نتائج الدرا�سة يف �ضوء:
Ú Úاحلدود املو�ضوعية :اقت�رصت الدرا�سة احلالية على
الكفايات التقنية لدى مديري املدار�س يف حمافظة الظاهرة ب�سلطنة
عمان يف الأبعاد التالية( :املعريف ،واملهاري ،واالجتاهات،
والتقييمي).
Ú Úاحلدود الب�رشية :اقت�رصت الدرا�سة على مديري املدار�س
يف حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان.
Ú Úاحلدود املكانية� :أجريت هذه الدرا�سة يف مدار�س التعليم
العام يف حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان.
Ú Úاحلدود الزمانية� :أجريت هذه الدرا�سة يف العام الدرا�سي
.2019 /2018

النوع االجتماعي

امل�ؤهل العلمي

�سنوات اخلربة
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امل�ستويات

التكرارات

الن�سبة املئوية

ذكر

40

48

�أنثى

42

52

املجموع

82

100

بكالوريو�س

50

61

ماج�ستري ف�أعلى

32

39

املجموع

82

100

�أقل من � 7سنوات

37

45

� 7سنوات ف�أكرث

45

55

املجموع

82

100
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أداة الدراسة:
قام الباحث ب�إعداد ا�ستبانة تكونت من ( )38فقرة موزعة
على خم�سة جماالت رئي�سة ،اعتماداً على بع�ض الدرا�سات ال�سابقة
التي تناولت املو�ضوع ومنها (البابطني.)2014 ،
صدق األداة:
للت�أكد من �صدق اال�ستبانة ،قام الباحث بعر�ضها على
جمموعة من املحكمني من لهم عالقة مبو�ضوع الدرا�سة من �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف اجلامعات ،ووزارة الرتبية والتعليم يف �سلطنة
عمان ،وبلغ عددهم ( )8حمكمني وطلب من املحكمني �إبداء �آرائهم
ومالحظاتهم على فقرات الإ�ستبانة من �أجل الت�أكد من �شمولية
�أداة الدرا�سة من حيث �صياغتها اللغوية ومدى ارتباطها باملجال
الذي تندرج حتته ،و�إجراء التعديل باحلذف �أو الإ�ضافة للفقرات
التي حتتاج �إىل ذلك ،وبناء على �آراء ومالحظات املحكمني ،عدلت
بع�ض الفقرات� ،أو اعيدت �صياغتها لتتنا�سب واملجال الذي و�ضعت
من �أجله ،و�أ�صبحت اال�ستبانة ب�صورتها النهائية ( )34فقرة.وقد
ا�ستخدم الباحث يف تف�سري نتائجهما ال�سلم الت�صنيفي كما هو
مو�ضح يف اجلدول الآتي( :اجلادري.)2018 ،
جدول :2

يف حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان
Ú Úاملتغريات امل�ستقلة الو�سيطة :ا�شتملت هذه الدرا�سة على
ثالثة متغريات م�ستقلة و�سيطة وهي:
 النوع االجتماعي (ذكر ،وانثى)
 عدد �سنوات اخلربة (�أقل من � 7سنوات ،و� 7سنوات ف�أكرث)
 امل�ؤهل العلمي (بكالوريو�س  -ماج�ستري ف�أعلى)

املعاجلات اإلحصائية للبيانات
ا�ستخدمت الدرا�سة املعاجلات الإح�صائية والو�صفية
والتحليلية املنا�سبة يف ا�ستخراج النتائج لكل �س�ؤال من �أ�سئلة
الدرا�سة با�ستخدام برنامج الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية
( )SPSSعلى النحو التايل:
 Ú Úمت ا�ستخدام معامل االرتباط كرونباخ �ألفا(  (�AlphaCron
 ،)bachللت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة.
Ú Úح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول.
Ú Úا�ستخدم اختبار ( )t-testللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين.

نتائج الدراسة

السلم التصنيفي لتفسير نتائج الدراسة

املتو�سط

درجة

التكرارات

2‚33-1

منخف�ضة

انحراف معياري واحد عن املتو�سط احل�سابي

3‚67-2‚34

متو�سطة

املتو�سط

5-3‚68

كبرية

انحراف معياري واحد عن املتو�سط احل�سابي

ثبات األداة:
ال�ستخراج دالالت ثبات الأداة ،ا�ستخدم معامل كرونباخ الفا
للمجاالت والأداة ككل ،واجلدول ( )3يو�ضح ذلك:

◄◄�أوالً :عر�ض النتائج املتعلقة باالجابة عن ال�س�ؤال الأول
ومناق�شتها ،ون�صه:
" ما درجة امتالك مديري املدار�س للكفايات التقنية يف
حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان؟ "
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لدرجة امتالك مديري املدار�س للكفايات
التقنية يف حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان ح�سب جماالت الدرا�سة
والأداة ككل ،واجلدول ( )4يو�ضح ذلك.
جدول :4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات افراد الدراسة على مجاالت الدراسة

جدول :3
معامالت الثبات كرونباخ ألفا لألبعاد والمقياس ككل.

�أبعاد املقيا�س

عدد الفقرات كرونباخ �ألفا Cronbach's Alpha

املجال الأول :املعريف:

8

0.90

املجال الثاين املهاري:

9

0.91

املجال الثالث :االجتاهات:

9

0.95

املجال الرابع :التقييمي:

8

0.92

الدرجة الكلية

34

0.93

يالحظ من جدول (� )3أن معامل الثبات يف كل ُبعد من �أبعاد
املقيا�س هي قيم ذات درجة عالية من الثبات يف العلوم الإن�سانية،
وم�ؤ�رش على مدى االت�ساق الداخلي لأبعاد املقيا�س ،وعليه اعتربت
جميع الأبعاد �صاحلة لأغرا�ض الدرا�سة.

متغريات الدراسة:
Ú Úاملتغري امل�ستقل :الكفايات التقنية لدى مديري املدار�س
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الرتبة

الرقم

1

1

3

4

2

3

4

4

املحاور
املجال
الأول:
املعريف
املجال
الثاين:
املهاري
املجال
الثالث:
االجتاهات
املجال
الرابع:
التقييمي

الأداة ككل

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
االمتالك

3.47

0.80

متو�سطة

2.80

0.67

متو�سطة

3.01

0.78

متو�سطة

2.65

0.65

متو�سطة

2.98

0.70

متو�سطة

(أقصى درجة للفقرة  5درجات)

بني جدول ( )4املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لدرجة امتالك مديري املدار�س للكفايات التقنية يف حمافظة

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )10ع ( - )28آب 2019

الظاهرة ب�سلطنة عمان ح�سب املجاالت والأداة ككل ،اذ جاء يف
املرتبة الأوىل :املجال املعريف ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ()3.47
وانحراف معياري ( ،)0.80تاله يف املرتبة الثانية املجال الثالث:
االجتاهات ،مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )3.01وانحراف معياري
( ،)0.78تاله يف املرتبة الثالثة املجال الثاين :املهاري ،مبتو�سط
ح�سابي بلغ ( )2.80وانحراف معياري ( ،)0.67فيما جاء يف
املرتبة الأخرية املجال الرابع :التقييمي ،مبتو�سط ح�سابي بلغ
( )2.65وانحراف معياري ( ،)0.65وب�شكل عام بلغ املتو�سط
احل�سابي العام ( ،)2.98مما ي�شري �إىل �أن درجة امتالك مديري
املدار�س للكفايات التقنية يف حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان
بدرجة متو�سطة؛ وقد تعزى هذه النتيجة �إىل �أن جمال تنمية مديري
املدار�س يف حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان مل ي�صل �إىل م�ستوى
االهتمام املطلوب� ،إذ يعد الكادر الب�رشي من �أهم مدخالت العملية
التعليمية التعلمية والذي يجب �أن يكون م�ؤه ُال ومدرباً.مما ي�شري
بو�ضوح �إىل �أن مديري املدار�س بحاجة �إىل �إمتالكها بدرجة �أكرب،
بهدف احداث التغيري التنظيمي يف املدر�سة ،واتفقت هذه النتيجة
مع نتيجة درا�ستي (البابطني2014 ،؛ املجايل.)2016 ،
Ú Úاملجال الأول :درجة امتالك مديري املدار�س للكفايات
التقنية ح�سب املجال املعريف
يظهر اجلدول ( )5املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ودرجة امتالك مديري املدار�س للكفايات التقنية يف
حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان بالن�سبة لفقرات املجال املعريف.
جدول :5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجال المعرفي

الرتبة الرقم
7

1

3

2

5

3

4

4

6

5

2

6

1

7

7

8

الفقرات
يلم يف توظيف تكنولوجيا
املعلومات خلدمة االن�شطة
املدر�سية
ي�صممم اجلدول الدرا�سي
للمدر�سة عن طريق احلا�سوب
يدرك �أهمية م�شاركني
العاملني يف املدر�سة يف
اتخاذ القرار �إكرتوني ًا
يرتب توزيع الطلبة على
الف�صول الدرا�سية �إلكرتوني ًا
القيام مبرا�سلة الإدارة
التعليمية �إلكرتوني ًا ً
ي�ستعمل برامج تقوميية
�إلكرتوني ًا لتقييم الأداء
الوظيفي للمعلمني.
ير�سل الن�رشات الرتبوية
�إلكرتونيا لتح�سني الأداء
املدر�سي
ي�ستعمل احلا�سوب يف �إعداد
االختبارات املدر�سية
امل�ستوى العام

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

درجة
االمتالك

2.30

0.90

منخف�ضة

3.50

0.91

متو�سطة

2.66

0.85

متو�سطة

3.22

0.98

متو�سطة

2.45

1.12

متو�سطة

3.62

0.86

متو�سطة

4.52

0.67

عالية

2.30

0.71

منخف�ضة

3.47

0.83

متو�سطة

( )3.47بانحراف معياري عام ( ،)0.83وبدرجة توافر متو�سطة.
حيث جاءت الفقرة رقم ( )7والتي تن�ص على " ير�سل الن�رشات
الرتبوية �إلكرتونيا لتح�سني الأداء املدر�سي " يف املرتبة الأوىل
ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ( ،)4.52تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة
رقم ( )6ون�صها" ي�ستعمل برامج تقوميية �إلكرتوني ًا لتقييم الأداء
الوظيفي للمعلمني ".مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.62تلتها يف املرتبة
الثالثة الفقرة رقم ( )2ون�صها " ي�صمم اجلدول الدرا�سي للمدر�سة
عن طريق احلا�سوب مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.50بينما جاءت
الفقرة رقم ( )1ون�صها" يلم يف توظيف تكنولوجيا املعلومات
خلدمة االن�شطة املدر�سية " يف املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي
بلغ ( .)2.30وب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي العام (،)3.47
مما ي�شري �إىل �أن درجة امتالك مديري املدار�س للكفايات التقنية
يف حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان يف املجال املعريف متو�سطة؛
وقد تعزى هذه النتيجة �إىل قلة الدورات التدريبية التي تقدم ملديري
املدار�س يف جمال الكفايات التقنية؛ مما يجعلهم بحاجة �إىل تطوير
مهاراتهم ،و�إغناء معارفهم فيما يتعلق بكفاياتهم التقنية ،وقد
تعزى كذلك �إىل �أن الور�ش التدريبية التي تقدم ملديري املدار�س يف
حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان مل تهتم بهذا اجلانب ومل تركز كثرياً
على �أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية احلديثة يف جمال الإدارة
املدر�سية مثل :مرا�سلة مديري املدار�س للمديريات العامة للرتبية
والتعليم �إلكرتونياً ،وا�ستعمالهم احلا�سوب يف �إعداد االختبارات
املدر�سية ،والإملام يف توظيف تكنولوجيا املعلومات خلدمة
الأن�شطة املدر�سية ،وا�ستعمالهم برامج تقوميية �إلكرتوني ًا لتقييم
الأداء الوظيفي للمعلمني.وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة درا�سة
(البابطني.)2014 ،
Ú Úثانياً :درجة امتالك مديري املدار�س للكفايات التقنية
ح�سب املجال املهاري
يظهر اجلدول ( )6املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لدرجة امتالك مديري املدار�س للكفايات التقنية
يف حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان بالن�سبة لفقرات املجال
املهاري.
جدول :6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجال المهاري

الرتبة الرقم

(أقصى درجة للفقرة  5درجات)

يبني جدول ( )5املتو�سط احل�سابي العام واالنحراف
املعياري العام لفقرات املجال الأول :املعريف� ،إذ بلغ املتو�سط العام
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4

1

6

2

8

3

3

4

الفقرات
تنظيم اخلطط املدر�سية
�إلكرتوني ًا ً
يزود �أولياء الأمور بتقارير
عن �أبنائهم عن طريق �شبكة
االنرتنت
ي�ستعمل احلا�سوب يف �ضبط
ح�ضور املعلمني وان�رصافهم.
ي�ستعمل برنامج ات�صال
مطور يف التعامل مع �آولياء
الأمور

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

درجة
االمتالك

2.90

0.86

متو�سطة

2.50

0.82

متو�سطة

2.40

0.96

متو�سطة

3.49

0.71

متو�سطة

درجة امتالك مديري املدارس للكفايات التقنية في محافظة الظاهرة بسلطنة عمان

الرتبة الرقم
7

5

2

6

5

7

9

8

1

9

الفقرات
يجمع املعلومات والبيانات
بالعملية االدارية �إلكرتوني ًا
ي�ستخدم املدير الإنرتنت
كو�سيلة جلمع املعلومات
يوظف التقنيات احلديثة
لتح�سني الأعمال الإدارية
يتابع املدير املواقع
االلكرتونية ملعرفة ما
ي�ستجد من تطورات يف جمال
الإدارة املدر�سية
يتقن املرا�سلة عن
طريق الربيد الإلكرتوين(
)E_mail
امل�ستوى العام

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

د .محمد سليمان اجلرايدة

جدول :7

درجة
االمتالك

2.50

1.11

متو�سطة

3.50

0.89

متو�سطة

2.70

0.76

متو�سطة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال االتجاهات

الرتبة الرقم

2

1

1.48

0.70

منخف�ضة

5

2

3.72

0.93

عالية

6

3

2.80

0.68

عالية

1

4

4

5

8

6

3

7

9

8

7

9

(أقصى درجة للفقرة  5درجات)

يبني جدول ( )6املتو�سط احل�سابي العام واالنحراف املعياري
العام لفقرات املجال الثاين :املهاري� ،إذ بلغ املتو�سط العام ()2.80
بانحراف معياري عام ( ،)0.68وبدرجة توافر متو�سطة.اذ جاءت
الفقرة رقم ( )9التي تن�ص على " يتقن املرا�سلة عن طريق الربيد
الإلكرتوين ( " )E-mailيف املرتبة الأوىل ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ
( ،)3.72تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم ( )6ون�صها " ي�ستخدم
املدير الإنرتنت كو�سيلة جلمع املعلومات " مبتو�سط ح�سابي بلغ
( ،)3.50تلتها يف املرتبة الثالثة الفقرة رقم ( )4ون�صها" ي�ستعمل
برنامج ات�صال مطور يف التعامل مع �آولياء الأمور " مبتو�سط
ح�سابي بلغ ( ،)3.89بينما جاءت الفقرة رقم ( )8ون�صها" يتابع
املدير املواقع االلكرتونية ملعرفة ما ي�ستجد من تطورات يف
جمال الإدارة املدر�سية " يف املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي بلغ
( .)1.48وب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي العام ( ،)2.80مما
ي�شري �إىل �أن درجة امتالك مديري املدار�س للكفايات التقنية يف
حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان يف املجال املهاري متو�سطة؛
وقد تعزى هذه النتيجة �إىل �ضعف رغبة مديري املدار�س يف تطوير
مهاراتهم القيادية التقنية ،كذلك قد يرجع �إىل �ضعف �إلتحاقهم
بالدورات التدريبية التي متكنهم من �إكت�سابهم املهارات واخلربات
واالجتاهات واملعارف والتي تتوافق مع الإجتاهات احلديثة
والتقنية الالزمة لقيادة املدر�سة ،ويربز هذا ال�ضعف يف تزويدهم
�أولياء الأمور بتقارير عن �أبنائهم عن طريق �شبكة االنرتنت،
وتوظيفهم التقنيات احلديثة لتح�سني الأعمال الإدارية ،وا�ستعمالهم
الإنرتنت كو�سيلة جلمع املعلومات ،وا�ستعمالهم احلا�سوب يف �ضبط
ح�ضور املعلمني وان�رصافهم ،وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة درا�سة
(البابطني.)2014 ،
Ú Úثالثا :درجة امتالك مديري املدار�س للكفايات التقنية
ح�سب جمال االجتاهات
يظهر اجلدول ( )7املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية درجة امتالك مديري املدار�س للكفايات التقنية يف
حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان بالن�سبة لفقرات جمال االجتاهات.
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الفقرات
ميتدح العاملني الذين
يوظفون احلا�سب الآيل
للتغلب على ال�صعوبات
املدر�سية
ي�شجع املعلمني على التعامل
مع البوابات التعليمية
التابعة لوزارة الرتبية
والتعليم
يدعم �إجراء عمليات القبول
والت�سجيل للطلبة ا�إلكرتوني ًا
ي�ؤيد حفظ ملفات العاملني
والطلبة �إلكرتوني ًا
يعزز التوا�صل مع العاملني
يف املدر�سة �إلكرتوني ًا
يتابع الربامج اجلديدة يف
عامل التقنية لتوظيفها يف
جمال الإدارة املدر�سية
ي�شارك يف ت�صميم موقع
املدر�سة على ال�شبكة
العنكبوتية
يف�ضل و�ضع مواعيد الزيارة
ال�صفية للمعلمني �إلكرتوني ًا
ي�سهم يف تقدمي برامج
�إثرائية للعاملني من خالل
موقع املدر�سة على النت
امل�ستوى العام

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

درجة
االمتالك

3.60

0.80

متو�سطة

2.90

0.82

متو�سطة

2.85

0.75

متو�سطة

3.70

0.96

عالية

3.00

0.75

متو�سطة

2.50

0.70

متو�سطة

3.50

0.50

متو�سطة

2.30

0.39

متو�سطة

2.80

0.47

متو�سطة

3.01

0.88

متو�سطة

(أقصى درجة للفقرة  5درجات)

يبني جدول ( )7املتو�سط احل�سابي العام واالنحراف املعياري
العام لفقرات املجال الثالث :االجتاهات� ،إذ بلغ املتو�سط العام
( )3.01بانحراف معياري عام ( ،)0.88وبدرجة توافر متو�سطة.
اذ جاءت الفقرة رقم ( )4والتي تن�ص على " ي�ؤيد حفظ ملفات
العاملني والطلبة �إلكرتوني ًا " يف املرتبة الأوىل ب�أعلى متو�سط
ح�سابي بلغ ( ،)3.70تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم ()1
ون�صها" ميتدح العاملني الذين يوظفون احلا�سب الآيل للتغلب على
ال�صعوبات املدر�سية" مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.60تلتها يف
املرتبة الثالثة الفقرة رقم ( )7ون�صها " ي�شارك يف ت�صميم موقع
املدر�سة على ال�شبكة العنكبوتية " مبتو�سط ح�سابي بلغ (،)3.50
بينما جاءت الفقرة رقم ( )8ون�صها" يف�ضل و�ضع مواعيد الزيارة
ال�صفية للمعلمني �إلكرتوني ًا " يف املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي
بلغ (.)2.30
وب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي العام ( ،)3.01مما ي�شري
�إىل �أن درجة امتالك مديري املدار�س للكفايات التقنية يف حمافظة
الظاهرة ب�سلطنة عمان يف جمال االجتاهات متو�سطة؛ وقد تعزى
هذه النتيجة �إىل �ضعف وعي مديري املدار�س بالأ�ساليب التقنية
احلديثة وقلة توظيف التقنيات احلديثة بال�شكل املطلوب ،وقلة
درايتهم باملتطلبات والإجتاهات ال�سليمة يف ا�ستعمال التقنيات
وبرز هذا يف قلة الثناء على املعلمني الذين يوظفون احلا�سب الآيل
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للتغلب على ال�صعوبات املدر�سية ،وقلة ت�شجيعهم التعامل مع
البوابات التعليمية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم ،و�ضعف عمليات
حفظ ملفات العاملني والطلبة �إلكرتونياً ،وقلة متابعتهم الربامج
اجلديدة يف عامل التقنية لتوظيفها يف جمال عملهم.وهذه النتيجة
تتعار�ض مع نتيجة (البابطني.)2014 ،
Ú Úرابعاً :درجة امتالك مديري املدار�س للكفايات التقنية
ح�سب املجال التقييمي
يظهر اجلدول ( )8املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية درجة امتالك مديري املدار�س للكفايات التقنية يف
حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان بالن�سبة لفقرات املجال التقييمي

هذه النتيجة �إىل قلة وجود �أجهزة التقومي الإلكرتوين يف املديريات
العامة للرتبية والتعليم ويف املدار�س ،وبطئ ا�ستجابتهم ب�إهمية
توظيف التكنولوجيا احلديثة يف جمال الإختبارات الإلكرتونية
ويربز هذا يف قلة ا�ستعمال احلا�سوب يف ت�سجيل ما يقوم به املعلمني
من تقوميات ،ومتابعتهم امل�ستجدات با�ستمرار يف جمال الربامج
التقوميية ،وتقييم االداء املدر�سي عرب برامج تقوميية �إلكرتونية،
ومتابعة امل�ستجدات يف جمال التقنيات وتقوميها ،وت�صميمهم
�أنواع ًا متعددة لقيا�س م�ستوى حت�صيل الطلبة.وهذه النتيجة تتفق
مع نتيجة درا�سة (املجايل.)2016 ،
◄◄ثانيا :عر�ض النتائج املتعلقة باالجابة عن ال�س�ؤال الثاين
ومناق�شتها ،ون�صه:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجال التقييمي

هل تختلف درجة امتالك مديري املدار�س للكفايات التقنية
يف حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان باختالف متغريات :النوع
االجتماعي ،و�سنوات اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،حلّلت البيانات ال�ستخراج
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل حمور من حماور
الدرا�سة ،ومقارنة هذه املتو�سطات با�ستخدام اختبار (ت) ؛ للتحقق
من داللة الفروق التي تعزى ملتغريات :النوع االجتماعي ،و�سنوات
اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي ،على النحو الآتي:
1 .1متغري " النوع االجتماعي"
ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
واختبار (ت) ملعرفة �أثر متغري النوع االجتماعي (ذكر� /أنثى)
يف درجة امتالك مديري املدار�س للكفايات التقنية يف حمافظة
الظاهرة ب�سلطنة عمان ،واجلدول ( )9يو�ضح ذلك.

جدول :8

الرتبة الرقم
4

1

1

2

5

3

3

4

6

5

8

6

7

7

2

8

الفقرات

امل�ستوى العام

2.70

0.70

متو�سطة

3.70

0.66

عالية

2.60

0.57

متو�سطة

3.31

0.64

متو�سطة

2.40

0.77

متو�سطة

1.50

0.41

متو�سطة

1.59

0.50

متو�سطة

3.40

0.49

متو�سطة

2.65

0.80

متو�سطة

املهاري
االجتاهات
التقييمي

يبني جدول ( )8املتو�سط احل�سابي العام واالنحراف املعياري
العام لفقرات املجال الرابع :التقييمي� ،إذ بلغ املتو�سط العام ()2.65
بانحراف معياري عام ( ،)0.80وبدرجة توافر متو�سطة.اذ جاءت
الفقرة رقم ( )2التي تن�ص على " ي�ستخدم احلا�سوب يف ت�سجيل
ما يقوم به املعلمني من تقوميات " يف املرتبة الأوىل ب�أعلى
متو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.70تلتها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم
( )8ون�صها " ي�ستخدم احلا�سوب يف حتليل الزيارة ال�صفية للمعلمني
" مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.40تلتها يف املرتبة الثالثة الفقرة رقم
( )4ون�صها" يقيم االداء املدر�سي عرب برامج تقوميية �إلكرتونية "
مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.31بينما جاءت الفقرة رقم ( )6ون�صها"
ي�صمم �أنواع ًا متعددة لقيا�س م�ستوى الطلبة " يف املرتبة الأخرية
مبتو�سط ح�سابي بلغ (.)1.50
وب�شكل عام بلغ املتو�سط احل�سابي العام ( ،)2.65مما ي�شري
�إىل �أن درجة امتالك مديري املدار�س للكفايات التقنية يف حمافظة
الظاهرة ب�سلطنة عمان يف املجال التقييمي متو�سطة؛ وقد تعزى

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) ألثر متغير النوع االجتماعي في
درجة امتالك مديري المدارس للكفايات التقنية في محافظة الظاهرة بسلطنة عمان

املعريف

(أقصى درجة للفقرة  5درجات)

جدول :9

املحاور

ي�ستخدم احلا�سوب يف جمال
التقومي الكرتوين
ي�ستخدم احلا�سوب يف
ت�سجيل ما يقوم به املعلمني
من تقوميات
يتابع امل�ستجدات با�ستمرار
يف جمال الربامج التقوميية
يقيم االداء املدر�سي عرب
برامج تقوميية �إلكرتونية
يتابع امل�ستجدات يف جمال
التقنيات وتقوميها
ي�صمم �أنواع ًا متعددة لقيا�س
م�ستوى الطلبة
ي�ستخدم احلا�سوب يف جمال
حتليل نتائج الطلبة اح�صائيا
ي�ستخدم احلا�سوب يف حتليل
الزيارة ال�صفية للمعلمني.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

درجة
االمتالك

النوع
االجتماعي

ن=82

العدد

الداللة
املتو�سط االنحراف
قيمة (ت)
الإح�صائية
احل�سابي املعياري

ذكر

40

3.42

0.72

�أنثى

42

3.65

0.61

ذكر

40

3.38

0.89

�أنثى

42

3.60

0.72

ذكر

40

2.81

0.61

�أنثى

42

3.03

0.66

ذكر

40

4.17

0.81

�أنثى

42

4.30

0.71

0.000

0.060

0.750

0.340

0.930

0.813

0.314

0.520

(دال إحصائياً عند مستوى (.)0.05

يالحظ من جدول ( )9عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف درجة امتالك مديري املدار�س
للكفايات التقنية يف حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان تعزى ملتغري
النوع االجتماعي يف جميع حماور الدرا�سة.وهذا ي�شري اىل ان تقديرات
مديري املدار�س حول درجة توافر الكفايات التقنية مت�شابهة وبغ�ض
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د .محمد سليمان اجلرايدة

املهاري

ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
واختبار (ت) ملعرفة �أثر متغري �سنوات اخلربة (�أقل من � 7سنوات7 /
�سنوات ف�أكرث) يف درجة امتالك مديري املدار�س للكفايات التقنية
يف حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان واجلدول ( )10يو�ضح ذلك.

�سنوات
اخلربة

املعريف

2 .2متغري " �سنوات اخلربة"

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) ألثر متغير المؤهل العلمي في تقدير
درجة امتالك مديري المدارس للكفايات التقنية في محافظة الظاهرة بسلطنة

املحاور

النظر عن نوعهم االجتماعي وقد تعزى هذه النتيجة �إىل �أن مديري
املدار�س يتبعون القوانيني واالنظمة والتعليمات الواردة �إليهم من
وزارة الرتبية والتعليم ،ويقومون بف�س الأعمال امللقاة على عاتقهم
بغ�ض النظر عن نوعهم االجتماعي.واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة
درا�سة (املجايل.)2016 ،

جدول :11

جدول :10

املحاور

املهاري

االجتاهات

التقييمي

بكالوريو�س

3.70

0.70

ماج�ستري/
دكتوراة

3.41

0.76

بكالوريو�س

4.20

0.71

ماج�ستري/
دكتوراة

3.43

0.91

بكالوريو�س

3.30

0.79

ماج�ستري/
دكتوراة

3.20

0.87

بكالوريو�س

3.30

0.34

ماج�ستري/
دكتوراة

2.82

0.80

0.439

0.360

0.706

0.060

التقييمي

املعريف

امل�ؤهل
العلمي

داللة
املتو�سط االنحراف
قيمة (ت)
�إح�صائية
احل�سابي املعياري

االجتاهات

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) ألثر متغير سنوات الخبرة في تقدير
درجة امتالك مديري المدارس للكفايات التقنية في محافظة الظاهرة بسلطنة عمان

0.545

�أقل من 7
�سنوات
� 7سنوات
ف�أكرث
�أقل من 7
�سنوات
� 7سنوات
ف�أكرث
�أقل من 7
�سنوات
� 7سنوات
ف�أكرث
�أقل من 7
�سنوات
� 7سنوات
ف�أكرث

العدد

ن=82

الداللة
املتو�سط االنحراف
قيمة (ت)
الإح�صائية
احل�سابي املعياري

37

3.30

0.70

45

3.20

0.69

37

3.36

0.69

45

4.39

0.88

37

4.30

0.80

45

3.67

0.71

37

3.01

0.61

45

3.40

0.54

1.444

1.120

0.015

0.40

0.236

0.291

0.980

0.640

(دال إحصائياً عند مستوى (.)0.05

0.588

0.275

0.778

(دال إحصائياً عند مستوى (.)0.05

يالحظ من جدول ( )10عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية

يالحظ من جدول ( )11عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف درجة امتالك مديري املدار�س
للكفايات التقنية يف حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان تعزى ملتغري
تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي يف جميع حماور الدرا�سة.وقد تعزى
هذه النتيجة اىل ت�شابه ظروف العمل التعليمية واالجتماعية
والثقافية التي يعمل بها مديري املدار�س وعلى الرغم من اختالف
خرباتهم يعملون وفق لوائح العمل وقوانينه وتعليماته وهي حمددة
م�سبق ًا مما يجعل �آراءهم ووجهات نظرهم متقاربة بغ�ض النظر من
يحمل م�ؤه ًال علمي ًا عالي ًا �أو متو�سطاً.واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة
درا�سة (املجايل.)2016 ،

عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف درجة امتالك مديري املدار�س التوصيات

للكفايات التقنية يف حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان تعزى ملتغري
�سنوات اخلربة يف جميع حماور الدرا�سة .وهذا ي�شري �إىل �أن تقديرات
مديري املدار�س حول درجة توافر الكفايات التقنية مت�شابهة
وبغ�ض النظر عن �سنوات خربتهم وقد تعزى هذه النتيجة �إىل �أن
�أنهم يقومون ب�أعمال مت�شابهة ،و�أن الو�صف الوظيفي لهم ملهنتهم
ال يرتبط ب�سنوات اخلربة ،واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة
(البابطني.)2014 ،
3 .3متغري " امل�ؤهل العلمي"
ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
واختبار (ت) ملعرفة �أثر متغري ملعرفة �أثر متغري �س امل�ؤهل العلمي
(بكالوريو�س /ماج�ستريـ دكتوراه) عن درجة امتالك مديري
املدار�س للكفايات التقنية يف حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان
واجلدول ( )11يو�ضح ذلك.
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.1
.2
.3
.4

.5

بنا ًء على نتائج الدرا�سة يو�صي الباحث بـــما يلي:
1اعتماد الكفايات التقنية التي حددت يف هذه الدرا�سة
كاحتياجات �أ�سا�سية لتطوير العمل الإداري ملديري املدار�س
يف حمافظة الظاهرة ب�سلطنة عمان.
�2رضورة توجيه مديري املدار�س �إىل �أهمية الكفايات التقنية
وما لها من �آثار تزيد من فاعلية املدر�سة.
�3إعداد برامج تدريبية ملديري املدار�س يف حمافظة الظاهرة
ب�سلطنة عمان تعتمد على �أولويات الكفايات التقنية التي
ك�شفت عنها الدرا�سة.
4الرتكيز على �إعداد وت�أهيل مديري يف حمافظة الظاهرة
ب�سلطنة عمان من حملة جميع امل�ؤهالت العلمية بهدف تطوير
قدراتهم على التخطيط وتدريبهم على ممار�سات التطوير
والإبداع اخلالق يف �أق�سامهم خالل �أدائهم العمل.
�5إقامة م�شاغل دورية ملديري املدار�س وم�ساعديهم تتعلق

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )10ع ( - )28آب 2019

بالكفايات التقنية الالزمة لهم بداية كل عام درا�سي.

قائمة املراجع:
أوال :املراجع العربية:
1 .1البابطني ،عبدالرحمن ( .)2016درجة توافر الكفايات التقنية لدى قائد
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