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... العالقة بني درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية بمرحلة التعليم ما بعد األسايس

العالقة بني درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية بمرحلة التعليم ما بعد
األسايس بسلطنة عمان للمسؤولية االجتماعية ومستوى أدائهم التدرييس
 ورقية بنت عباس الخروصية،ميمونة بنت درويش الزدجالية

امللخص

هدفت الدراسة إىل الكشف عن درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية بمرحلة التعليم ما بعد األسايس يف محافظة جنوب الباطنة
 وصممت الباحثتان مقياسا للمسؤولية، ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع املنهج الوصفي،للمسؤولية االجتماعية وعالقتها بأدائهم التدرييس
 واملسؤولية، واملسؤولية األخالقية،) املسؤولية الذاتية (الشخصية:) عبارة موزعة عىل أربعة أبعاد هي41( االجتماعية مكونا من
 واستخدمت نتائج استمارة زيارة إرشافيه ملعلم مادة املعتمدة يف وزارة الرتبية والتعليم لتقييم األداء، واملسؤولية الوطنية،الجماعية
) معلما ومعلمة86(  وبعد التأكد من صدق املقياس وثباته تم تطبيقه عىل عينة الدراسة املكونة من.التدرييس ملعلمي الرتبية اإلسالمية
: وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أهمها.من معلمي الرتبية اإلسالمية بمرحلة التعليم ما بعد األسايس بمحافظة جنوب الباطنة
درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية بمرحلة التعليم ما بعد األسايس بمحافظة جنوب الباطنة للمسؤولية االجتماعية جاءت
 وال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة ممارسة املسؤولية االجتماعية تعزى ملتغري النوع االجتماعي يف املقياس ككل ويف،مرتفعة
 مستوى األداء. حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الذكور،جميع أبعاده ما عدا بعد املسؤولية الوطنية
 ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى األداء التدرييس تعزى ملتغري النوع االجتماعي،التدرييس ألفراد عينة الدراسة جاء مرتفعا
 عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بني درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية بمرحلة التعليم ما بعد األسايس.لصالح اإلناث
 ويف ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثتان بتعزيز. ومستوى األداء التدرييس لديهم،بمحافظة جنوب الباطنة للمسؤولية االجتماعية
 ومواصلة برامج التدريب واإلنماء أثناء الخدمة للمحافظة عىل،املسؤولية االجتماعية لدى املعلمني وتدعيمها بإقامة الورش واملحارضات
.املستوى املرتفع لألداء التدرييس
. األداء التدرييس، املسؤولية املجتمعية، درجة املمارسة:الكلمات املفتاحية

The Relationship Between the Degree of Social Responsibility Practice of
Islamic Education Teachers in the Post-Basic Education Stage in the Sultanate
of Oman and the level of their Teaching Performance
Abstract:

Maimoona Al Zadjali and Ruqayya Al-Kharousi

The study aimed at revealing the level of practice of Islamic Studies teachers for social responsibility in postbasic education schools in South Batinah governorate and its relation to their teaching performance.In order to
achieve the study objectives, the researcher followed the descriptive approach. She used the results of teaching
performance observation form (a supervisory visit form for a teacher) to evaluate teachers' performance. The
researcher also designed a scale for social responsibility consisting of 41 phrases divided into four dimensions: selfresponsibility (personal), moral responsibility, collective responsibility and national responsibility.After verifying
the validity of the scale and its stability, it was applied to the sample of the study consisting of (86) teachers
(males and females) of Islamic Studies in post-basic education phase in South Batinah.The most important
findings of the study: The level of the practice of Islamic Studies teachers for social responsibility in post – basic
education phase in South Batinah is high, and there are no statistically significant differences in this level due to
the gender variable in the scale as a whole and in all dimensions except for national responsibility, were statistical
differences for males appeared.The level of teaching performance of the study sample was high. There were
statistical differences in the level attributed to the gender variable in favor of females.There is no statistically
significant correlation between the level of practice of Islamic Studies teachers for social responsibility in postbasic education phase in Batinah South governorate and the level of their teaching performance.In light of the
results of the study, the researcher recommended to enhance social responsibility of teachers and support it by
conducting workshops and lectures, and continue in-service training programs and development to maintain the
high level of teaching performance.

Keywords: The level of practice; Social responsibility; Teaching performance..
6

الزدجالية والخروصية

املقدمة

خلق الله تعاىل اإلنسان ليكون خليفته يف األرض ،يعبده وال يرشك
به شيئا ،واستخلفه فيها ليستخدم عقله وعلمه يف إصالح نفسه
ومجتمعه وعمارة األرض ،ولقد حث اإلسالم عىل االهتمام ببناء
شخصية الفرد من جميع جوانبها؛ ليصبح لبنة قوية متماسكة،
وقوة إيجابية يف مجتمعه ،ولم يقترص اهتمام اإلسالم بالفرد
لذاته فحسب وإنما هيأه للعيش ضمن جماعة ،وحثه عىل التشارك
والتآلف والتآزر مع أفراد املجتمع ؛ ليتمكن من تحقيق الهدف من
وجوده واستخالفه ،وقد أخرب القرآن الكريم بهذا التوجه يف قوله
اك ْم ِمنْ َذ َك ٍر َوأُ ْن َثى وَجَ َعلْ َن ُ
اس إ ِ َّنا َخلَ ْق َن ُ
اك ْم
تعاىلَ ﴿ :يا أ َ ُّيهَا ال َّن ُ
ُشعُ و ًبا َو َق َبا ِئ َل لِ َتعَا َر ُفوا إ ِنَّ أ َ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد اللَّ ِه أ َ ْت َق ُ
اك ْم إ ِنَّ اللَّ َه عَ لِي ٌم
ري ﴾ (الحجرات )13 :ولم يقف األمر عند حد التعارف بل بني
َخ ِب ٌ
القرآن الكريم الهدف من هذا التعارف يف آية أخرى حيث قال عز
ضهُ م َب ْع ً
وجل﴿ :لِّ َي َّت ِخ َذ َب ْع ُ
ضا ُس ْخ ِر ًّيا﴾ (الزخرف) 32 :؛ أي أن كل
إنسان مسخر لخدمة غريه قدر استطاعته ،مسؤول عن قضاء
ام َن
حاجاته ،ومحاسب عليها وهو ما أكده النبي ﷺ بقولهَ ":ما َء َ
بِي َمنْ باتَ َ
ِ
ش ْب َ
عان َوجا ُرهُ جا ِئ ٌع إ َِل جَ ْن ِب ِه َوهُ َو َي ْعلَ ُم ِبه"
(الطرباني ،املعجم الكبري )250 :حيث نبه النبي ﷺ إىل املسؤولية
االجتماعية التي عىل املسلم ،إذ بدونها يختل النظام االجتماعي،
وتفقد الجماعة األهمية من وجودها وقيامها.
وقد أكد علماء اإلسالم واملفكرون عىل ترسيخ مفهوم املسؤولية
االجتماعية ومن ذلك ما أشار إليه ابن حزم الظاهري بقوله:
"وفرض عىل األغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم،
ويجربهم السلطان عىل ذلك ،إن لم تقم الزكوات بهم ،وال يف سائر
أموال املسلمني بهم ،فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي ال بد
منه ،ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك ،وبمسكن يكنهم من
املطر ،والصيف والشمس وعيون املارة" (النملة.)81 :2009 ،
ويعترب موضوع املسؤولية االجتماعية من املواضيع املهمة التي
أخذت تظهر بشكل كبري يف القرن الحادي والعرشين نتيجة ما
يشهده العالم اليوم من تقدم هائل يف مختلف مجاالت الحياة
االقتصادية واالجتماعية والفكرية ،وقد أصبح األفراد بحاجة
ماسة إىل مجاراة النقلة النوعية التي يشهدها العالم لكي يكونوا
مشاركني بإيجابية وبذلك يستطيعون التكيف مع متطلبات العرص
الجديد (الرشيدي.)2015 ،
وللمسؤولية االجتماعية دور مهم يف تنشئة الفرد ،وتأثري عىل
حياته اليومية ،كما أنها تمثل أحد جوانب الوجود االجتماعي
ورضورة مجتمعية ملواكبة التطورات املتالحقة يف جميع املجاالت،
ومطلب مهم يف إعداد الناشئة لتحمل أدوارهم والقيام بها عىل
نحو يحقق التنمية الذاتية والنهوض باملجتمع (صوالحة.)2016 ،
ومن هذه املنطلقات الراسخة ،واتباعا للنهج الرباني القويم فقد
سعت السلطنة بجميع مؤسساتها عىل تحقيق مضامني املسؤولية
االجتماعية من خالل ما تضعه وتنفذه من خطط يف مختلف
املجاالت وهذا ما يؤكده النظام األسايس للدولة الصادر باملرسوم
السلطاني رقم  96/101يف مادته رقم ( )12تحت مسمى " املبادئ
االجتماعية" التي أشار فيها إىل تحقيق مبدأ التعاضد والرتاحم بني

املواطنني ،كما أكد عىل رضورة تضامن أفراد املجتمع يف تحمل
األعباء الناجمة عن الكوارث واملحن العامة.
وبما أن املؤسسات الرتبوية تمثل أحد املسارات املتاحة إلعداد
املواطن املسؤول وتنشئته وتنمية مهاراته االجتماعية ،فهي بذلك
تمثل جوهر مفهوم املسؤولية االجتماعية ومضمونه؛ حيث أن
التعليم هو الركيزة التي تبنى عليها األمم عىل اختالف أنواعها
وثقافاتها ،ولذلك فقد توجهت أساليب التعليم الحديثة إىل مراعاة
مفهوم املسؤولية االجتماعية لتحقيق التكامل بني املدرسة
والحياة ،وربط احتياجات املتعلمني باحتياجات املجتمع (الجبوري،
 ،)2011ويأتي ذلك استجابة ملتطلبات التغريات املتسارعة يف
العرص الحارض ،وبخاصة فيما يتعلق بالعوملة الثقافية التي أكدت
أن املؤسسة الرتبوية لم تعد مكانا الكتساب العلم فقط ،وإنما
مكان يتزود فيه املتعلم طرائق الحياة املفيدة يف املجتمع ،وسبل
حل مشكالته وتحقيق أهدافه ،يف بيئة تربوية ذات وعي
بمسؤولياتها ورسالتها ووظائفها ذات الشمولية والتنوع؛ فهناك
الوظيفة االجتماعية التي تحقق التماسك االجتماعي والوظيفة
الثقافية والوظيفة اإلرشادية ،وكلها وظائف مهمة ملواكبة
املستجدات والتحكم يف تأثرياتها السلبية (املطريي.)2015 ،
ويتفق علماء الرتبية واملهتمون بشؤونها عىل أهمية دور املعلم يف
إنجاح املنظومة الرتبوية؛ وذلك باعتباره أحد أهم املدخالت
البرشية يف هذه املنظومة إن لم يكن أهمها عىل اإلطالق؛ ملا له من
تأثري فعال يف تحقيق أهدافها بكفاءة عالية ،وبوعي املعلم وإدراكه
ملسؤولياته يستطيع تكوين رأس مال ذهني لدى املتعلمني الذين
يرجى منهم اإلسهام بالجزء األكرب من التقدم العلمي والتكنولوجي
والتطور والحضارة ،وبالتايل فبمقدار كفاية املعلم وجودة أدائه
التدرييس يكون صالح التعليم واالرتقاء بالعملية التعليمية نحو
تحقيق األهداف املرجوة (عيىس .)2011 ،ومن هنا تظهر أهمية
أن يكون املعلم مؤهال تأهيال جيدا من جميع الجوانب املعرفية
واملهنية واالجتماعية ملا له من دور فعال ومستمر يف املجتمع ،وملا
يحظى عليه من مكانة اجتماعية واحرتام من جميع أفراد املجتمع،
وبذلك يتمكن من أداء مسؤولياته االجتماعية.
وملعلم الرتبية اإلسالمية أهمية خاصة؛ حيث أن طبيعة مادة
الرتبية اإلسالمية تهتم بالجانب االجتماعي من منطلق أصالته يف
الطبيعة اإلنسانية (الغلبان)2014 ،؛ ولذلك فهي تفرض عليه أن
يكون أهال لحمل مقتضيات هذا الجانب وتعزيزها يف ذاته ويف
نفوس طالبه .وتزداد هذه األهمية يف ظل التغريات االجتماعية
والثقافية ،وزيادة مشكالت األرسة واملجتمع ،وسيطرة وسائل
اإلعالم واالتصاالت وغريها من الظواهر التي أدت إىل ضعف يف
القيم ،وظهور سلوكيات ال تتفق مع روح الدين وقيم املجتمع
(عيىس ،)2011 ،وهذا كله يجعل معلم الرتبية اإلسالمية مسؤوال
أكثر من غريه ،ومقدرا واقع املجتمع ،ومتعاطيا مع تغرياته
املتسارعة وتأثرياتها عىل الفرد واملجتمع.
إضافة إىل ذلك فإن متطلبات الحياة العرصية ،وتحديات العوملة
فرضت عليه رضورة القيام بأدوار عظيمة داخل املدرسة وخارجها
من أجل بناء شخصية إنسانية سوية ومتكاملة يف جوانبها كافة
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( عيىس ،)2012 ،األمر الذي أكده الفكر الرتبوي اإلسالمي حني
أوىص برضورة أن يكون املعلم مسؤوال يف مجتمعه ،يعيش معه
بكل مقوماته؛ ألن نجاح املعلم يف مهنته ال يكمل إال إذا كان ملما
بأوضاع مجتمعه ،وعىل فهم ووعي بالحياة من حوله ،فوظيفة
املعلم ودوره ال يقترص عىل ما يحدث داخل املدرسة بل يتعداه إىل
ما هو خارجها (محمد )1995 ،فاملعلم املؤهل علميا ومهنيا
واجتماعيا يؤثر يف نوعية التعليم ومستواه.
وسعيا إلبراز بعض الجوانب التي قد تكون مؤثره يف األداء
التدرييس للمعلم وإيمانا بأهمية موضوع املسؤولية االجتماعية يف
املؤسسات الرتبوية ،واستجابة لتوصيات مؤتمر املنظمة العربية
للمسؤولية االجتماعية املنعقد يف سلطنة عمان ( )2012الذي
أوىص بتعزيز األدبيات املتعلقة بموضوع املسؤولية االجتماعية
بمزيد من البحوث العلمية والدراسات التي تثري املعرفة بهذا
املوضوع وأهميته (الهاشمية ،)2013 ،واستجابة أيضا لتوصيات
العديد من الدراسات التي دعت إىل إجراء املزيد من الدراسات حول
موضوع املسؤولية االجتماعية يف امليدان الرتبوي كدراسة
الرشيدي ( ،)2015ودراسة الشمري ( ،)2014ودراسة طشطوش
ومهيدات ( ،)2012ودراسة باقر ( ،)2012وسعيا إىل تجويد األداء
التدرييس للمعلم الذي تسعى املؤسسات الرتبوية إىل تحقيقه
ليواكب تغريات العرص ويجاريها وينسجم معها ،تأتي هذه
الدراسة لتقف عىل درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية يف
سلطنة عمان للمسؤولية االجتماعية ،وتبني العالقة بني درجة
ممارستهم للمسؤولية االجتماعية ومستوى األداء التدرييس
لديهم.

 .2هل تختلف درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية بمرحلة
التعليم ما بعد األسايس يف محافظة جنوب الباطنة للمسؤولية
االجتماعية باختالف النوع (ذكر /أنثى)؟
 .3ما مستوى األداء التدرييس ملعلمي الرتبية اإلسالمية بمرحلة
التعليم ما بعد األسايس يف محافظة جنوب الباطنة؟
 .4هل يختلف مستوى األداء التدرييس لدى معلمي الرتبية
اإلسالمية بمرحلة التعليم ما بعد األسايس يف محافظة جنوب
الباطنة باختالف النوع (ذكر /أنثى)؟
 .5هل توجد عالقة بني درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية
بمرحلة التعليم ما بعد األسايس يف محافظة جنوب الباطنة
للمسؤولية االجتماعية ومستوى األداء التدرييس لديهم؟

أهداف الدراسة هدفت الدراسة إىل:

 الكشف عن درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية بمرحلةالتعليم ما بعد األسايس يف محافظة جنوب الباطنة للمسؤولية
االجتماعية.
 الكشف عن مستوى األداء التدرييس ملعلمي الرتبية اإلسالميةبمرحلة التعليم ما بعد األسايس يف محافظة جنوب الباطنة
بسلطنة عمان.
 بيان العالقة بني درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالميةبمرحلة التعليم ما بعد األسايس يف محافظة جنوب الباطنة
للمسؤولية االجتماعية ومستوى أدائهم التدرييس.

أهمية الدراسة :تمثلت أهمية هذه الدراسة يف اآلتي:

-

مشكلة الدراسة ،وأسئلتها

انطالقا مما تؤكده األدبيات الرتبوية بأن عىل املعلم أن يقوم بدور
ريادي يف خدمة املجتمع ،وأن يكون ُمشاركا ً يف الحياة االجتماعية،
شاعرا ً بقضايا مجتمعهُ ،متفاعالً معها ،ساعيا ً يف حلها (ربيع
والدليمي .)2009 ،وبالنظر إىل نتائج الدراسات التي أكدت بوجود
مستويات عالية من املسؤولية االجتماعية لدى املعلمني كدراسة
العبايس ( )2016ودراسة طشطوش ومهيدات ( ،)2012وبناء
عىل ما أثبتته نتائج الدراسات من وجود عالقة ارتباطية موجبة
بني املسؤولية االجتماعية ومستوى األداء كدراسة باقر (،)2012
ونظرا لعدم وجود أي دراسة سابقة – عىل حد علم الباحثتان-
تكشف عن واقع املسؤولية االجتماعية لدى املعلمني يف سلطنة
عمان عموما ولدى معلمي الرتبية اإلسالمية بصفة خاصة فقد
جاءت هذه الدراسة لتكشف عن درجة ممارسة معلمي الرتبية
اإلسالمية بمرحلة التعليم ما بعد األسايس يف محافظة جنوب
الباطنة للمسؤولية االجتماعية وتبني العالقة بني درجة
ممارستهم للمسؤولية االجتماعية ومستوى األداء التدرييس
لديهم وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية بمرحلة التعليم ما
بعد األسايس يف محافظة جنوب الباطنة للمسؤولية
االجتماعية؟
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-

-

-

-

-

تتناول موضوع املسؤولية االجتماعية باعتباره مطلبا مهما
يجب مراعاته عند إعداد أفراد قادرين عىل تحمل أدوارهم يف
املجتمع ومشاركني يف بنائه.
يتوقع أن تكون هذه الدراسة إضافة علمية للمكتبة العربية
فيما يتعلق بموضوع املسؤولية االجتماعية وعالقتها باألداء
التدرييس.
إفادة القائمني يف مؤسسات إعداد معلمي الرتبية اإلسالمية
برضورة االهتمام بموضوع املسؤولية االجتماعية لدى
املعلمني.
توجيه عناية املرشفني الرتبويني ومديري املدارس إىل االهتمام
بتنمية املسؤولية االجتماعية لدى املعلمني الذين يرشفون
عليهم من خالل الدورات التدريبية والورش وغريها من برامج
اإلنماء املهني.
إعانة املعلمني أنفسهم عىل تعزيز اإلحساس باملسؤولية
االجتماعية وزيادة حلقة الوصل بني املعلم والطالب واملجتمع
املحيط.
تعطي هذه الدراسة توجها لغرس مبدأ املسؤولية االجتماعية
لدى الطالب ،وتعزيز جوانب العمل التطوعي والخدمة
املجتمعية من خالل اقتدائهم باملعلم ،ومن خالل ما يوجهه لهم
املعلمون من نصائح وإرشادات متعلقة بهذا املوضوع.

الزدجالية والخروصية

حدود الدراسة

الحدود املوضوعية :تبحث الدراسة يف درجة ممارسة معلمي
الرتبية اإلسالمية بمرحلة التعليم ما بعد األسايس يف محافظة
جنوب الباطنة للمسؤولية االجتماعية وعالقتها بأدائهم
التدرييس.
الحدود البرشية :تقترص الدراسة عىل معلمي الرتبية اإلسالمية
بمرحلة التعليم ما بعد األسايس يف محافظة جنوب الباطنة.
الحدود املكانية :تطبق الدراسة يف املدارس الحكومية التابعة
ملديرية الرتبية والتعليم يف محافظة جنوب الباطنة.
الحدود الزمانية :طبقت أدوات الدراسة يف الفصل الدرايس الثاني
من العام الدرايس .2019/2018

مصطلحات الدراسة

درجة املمارسة :تعرف درجة املمارسة إجرائيا يف هذه الدراسة
بأنها :الدرجة الكلية التي يحصل عليها املستجيب من معلمي
الرتبية اإلسالمية بمرحلة التعليم ما بعد األسايس يف محافظة
جنوب الباطنة عىل مقياس املسؤولية االجتماعية الخاص بهذه
الدراسة.
املسؤولية االجتماعية :عرفها الحارثي ( )10 ،1995بأنها "إدراك
ويقظة الفرد ووعي ضمريه وسلوكه للواجب الشخيص
واالجتماعي".
وعرفها حليمة ( )131 ،2016بأنها" :التزام الفرد بتحقيق أهدافه
الفردية والجماعية واهتمامه باألخرين ،وبأرسته ووطنه ،وتقاس
بمجموع الدرجات التي يحصل عليها املستجيب عىل املقياس
املخصص للدراسة".
وتعرف الباحثتان املسؤولية االجتماعية إجرائيا بأنها الشعور
بالواجب االجتماعي بأبعاده الذاتية واألخالقية والوطنية
والجماعية ،وتفهم أوضاع املجتمع وبذل الجهد من قبل معلم
الرتبية اإلسالمية يف سبيل املحافظة عىل الجماعة واملشاركة يف
تنميتها وحل مشكالتها بالتعاون مع أفراد املجتمع.
األداء التدرييس :عرفه الحيلة ( )45 ،2000بأنه "عملية تواصل
بني املدرس واملتعلم ينتج عنه نمو املتعلم نتيجة تفاعله مع
مجموعة من الحوادث التعليمية التعلمية التي تؤثر فيه".
كما عرفه املالكي ( )2011بأنه" :اإلجراءات التي يقوم بها املعلم
إلكساب الطالب املعلومات واملهارات واالتجاهات والقيم املرغوبة
من أجل تحقيق األهداف التعليمية ،وتتسم هذه اإلجراءات بالدقة
والتكيف مع املوقف التدرييس" ،وعرفته السيابية ()14 ،2014
بأنه "قدرة املعلم عىل إدارة املوقف التعليمي وتحقيق أهدافه"
وتعرف الباحثتان األداء التدرييس إجرائيا بأنه :السلوك الصادر من
املعلم يف املوقف التعليمي بغرض تحقيق أهداف التعلم ،ويقاس
بالدرجة التي تحصل عليها املعلم يف بطاقة مالحظة األداء
التدرييس.

مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي الرتبية اإلسالمية بمرحلة

التعليم ما بعد األسايس يف محافظة جنوب الباطنة للعام الدرايس
2018/2017م والبالغ عددهم ( )130معلما ومعلمة ،منهم ()68
معلما من الذكور ويمثلون نسبة ( ،)%52,3بينما بلغ عدد اإلناث
( )62معلمة يمثلن نسبة ( )%47,7حسب إحصائية مكتب اإلرشاف
الرتبوي التابع للمديرية العامة للرتبية والتعليم بمحافظة جنوب
الباطنة.

عينة الدراسة

تكونت عينة الدراسة من ( )86معلما ومعلمة منهم ( )43معلما
و( )43معلمة من معلمي الرتبية اإلسالمية بمرحلة التعليم ما بعد
األسايس يف محافظة جنوب الباطنة للعام الدرايس 2018/2017م
تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة بنسبة بلغت ()66,1
من مجتمع الدراسة.

أداتا الدراسة

 .1استمارة مالحظة األداء (استمارة زيارة إرشافيه ملعلم مادة)
املعتمدة يف وزارة الرتبية والتعليم لتقييم األداء التدرييس ملعلمي
الرتبية اإلسالمية بمرحلة التعليم ما بعد األسايس يف محافظة
جنوب الباطنة بسلطنة عمان للفصل األول من العام الدرايس
2018/2017م .واملكونة من ( )15عبارة بتدرج خمايس ،حيث
بلغت الدرجة القصوى ( )75والدرجة الدنيا (.)15
 .2مقياس يقيس درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية
بمرحلة التعليم ما بعد األسايس يف محافظة جنوب الباطنة
للمسؤولية االجتماعية ،ويتكون من أربعة مجاالت :املسؤولية
الذاتية ،واملسؤولية الوطنية ،واملسؤولية واألخالقية،
واملسؤولية الجماعية ،تم إعداده من قبل الباحثتان بعد الرجوع
إىل األدبيات الرتبوية ذات العالقة ،واالستفادة من مقياس
املسؤولية االجتماعية الصورة (ك) لسيد أحمد عثمان (،)1979
ومقياس املسؤولية االجتماعية لزايد بن عجري الحارثي
( ،)1995ومقياس خليل ( ،)2010ومقياس املعمري (.)2011

صدق املقياس

للتأكد من صدق املقياس تم عرضه يف صورته األولية املكونة من
( )48عبارة عىل مجموعة من املحكمني املختصني يف مجال الرتبية
وعلم النفس وعلم االجتماع والعمل االجتماعي بلغ عددهم ()14
محكما وطلب منهم إبداء مالحظاتهم حول صياغة العبارات،
ومدى انتمائها للمجال ،ومناسبتها للبيئة العمانية .ويف ضوء
مالحظات املحكمني تم تعديل املقياس وتكون يف صورته النهائية
( )41عبارة موزعة عىل أربعة أبعاد هي :املسؤولية الذاتية وتشمل
( )8عبارات ،واملسؤولية األخالقية وتشمل ( )8عبارات،
واملسؤولية االجتماعية وتشمل ( )13عبارة ،واملسؤولية الوطنية
وتشمل ( )12عبارة.
وللتحقق من االتساق الداخيل لعبارات املقياس تم تطبيقه عىل
عينة استطالعية غري مشمولة يف العينة الفعلية للدراسة بلغ
عددها ( )35معلما ومعلمة منهم ( )20من الذكور و ( )15من
اإلناث ،وحساب معامل االرتباط بني مجموع األبعاد واملجموع
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العالقة بني درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية بمرحلة التعليم ما بعد األسايس ...

الكيل للمقياس باستخدام معامل بريسون .والجدول  1يوضح
نتائج معامالت االرتباط بني مجموع كل بعد واملجموع الكيل
لألبعاد.

طريقة تصحيح املقياس

تمثلت طريقة اإلجابة عىل عبارات املقياس يف ضوء خمسة
اختيارات (دائما ،غالبا ،أحيانا ،نادرا ،أبدا) حيث تم تصحيح
املقياس يف حالة العبارات املوجبة بإعطاء ( )5درجات للبديل
دائما ،و( )4درجات للبديل غالبا ،و( )3درجات للبديل أحيانا،
و( )2درجتني للبديل نادرا ،و( )1درجة واحدة للبديل أبدا.

املعالجات اإلحصائية

ملعالجة البيانات والتوصل إىل النتائج تم استخدام برنامج الرزم
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSكما يأتي:
 حساب معامالت االرتباط بني عبارات املقياس باستخداممعامل ارتباط بريسون.
 حساب معامل ثبات األداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا(.)Conbach's Alpha
 حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لإلجابةعىل السؤالني األول والثالث.
 استخدام االختبار التائي ( )T-testلإلجابة عىل السؤالني الثانيوالرابع.
 -حساب معامل االرتباط بريسون لإلجابة عىل السؤال الخامس.

نتائج الدراسة
معيار الحكم عىل نتائج الدراسة

للحكم عىل نتائج درجة املمارسة للمسؤولية االجتماعية ومستوى
األداء التدرييس استخدمت الباحثتان املعيار املستند إىل قاعدة
التقريب يف الحساب للحدود الفعلية للفئات بناء عىل التدرج
الخمايس اآلتي:
مرتفعة جدا
5,0 – 4,50
 4,49 – 3,50مرتفعة
 3,49 – 2,50متوسطة
 2,49 – 1,50منخفضة
منخفضة جدا
1,49-1

نتائج السؤال األول ومناقشتها

ما درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية بمرحلة التعليم ما بعد
األسايس يف محافظة جنوب الباطنة للمسؤولية االجتماعية؟
جدول ( )1معامالت االرتباط بني أبعاد املقياس واملقياس ككل

البعد

البعد األول :املسؤولية الذاتية
(الشخصية)

البعد الثاني :املسؤولية األخالقية

البعد الثالث :املسؤولية الجماعية
البعد الرابع :املسؤولية الوطنية
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معامل االرتباط
**0.703

**0,808
**0,899
**0,721

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية
واالنحرافات املعيارية للمقياس ككل وألبعاد املقياس األربعة كل
عىل حدة ،والجدول ( )2يوضح ذلك.
يتضح من الجدول ( )2بأن درجة ممارسة معلمي الرتبية
اإلسالمية بمرحلة التعليم ما بعد األسايس يف محافظة جنوب
الباطنة للمسؤولية االجتماعية جاءت مرتفعة حيث بلغ املتوسط
الحسابي للمقياس ككل ( )4,26وبانحراف معياري بلغ (.)0,37
وجاء يف املرتبة األوىل بعد املسؤولية األخالقية حيث حصل عىل
أعىل متوسط حسابي بلغ ( )4,63بانحراف معياري ()0,35
بدرجة ممارسة مرتفعة جدا ،ثم بعد املسؤولية الذاتية
(الشخصية) ،يليه بعد املسؤولية الوطنية ،يليه بعد املسؤولية
الجماعية حيث تراوحت املتوسطات الحسابية لألبعاد الثالثة
األخرية بني ( )4,09 -4,34وبانحرافات معيارية (،0,65 ،0,38
 )0,48عىل التوايل وبدرجة ممارسة مرتفعة.
وترى الباحثتان أن درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية
بمرحلة التعليم ما بعد األسايس يف محافظة جنوب الباطنة
للمسؤولية االجتماعية جاءت مرتفعة وهذا يعد دليال عىل أن
معلمي الرتبية اإلسالمية يتمتعون بدرجة عالية من الوعي
االجتماعي مما يدفعهم إىل تقديم العون واملساعدة لآلخرين
واالنخراط يف األنشطة الجماعية من أجل تحقيق مصلحة املجتمع
والوطن ،كما يدل ذلك عىل مدى االهتمام والفهم واملشاركة
املجتمعية التي يتمتعون بها والتي تعد العنارص األساسية
للمسؤولية االجتماعية ،فهم يحاولون قدر استطاعتهم أداء الدور
االجتماعي الذي أمرهم الله تعاىل به ،وكذلك إليمانهم بالدور
العظيم الذي يفرتض من معلم الرتبية اإلسالمية أن يقوم به يف
املجتمع ،وإلدراكهم بأن للتعاون أهمية كربى يف تحقيق النجاح،
وقد تعود هذه النتيجة أيضا إىل وجود ميدان واسع ملمارسة
أنشطة املسؤولية االجتماعية عىل مختلف مستويات املسؤولية
االجتماعية سواء كانت عىل مستوى الفرد أو عىل مستوى األرسة
أو املجتمع أو الوطن.
ويالحظ أن مجال املسؤولية األخالقية جاء يف املرتبة األوىل وذلك
الهتمام املجتمع العماني بالرتبية األخالقية وتمسكه ومحافظته
عىل القيم اإلسالمية ،ودعوته إىل تنمية املسؤولية تجاه الدين
جدول ( )2املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للمقياس ككل وألبعاد
املقياس األربعة
البعد

العدد

املسؤولية
األخالقية

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

86

4,63

0,35

املسؤولية
الذاتية
(الشخصية)
املسؤولية
الوطنية
املسؤولية
الجماعية

املقياس ككل

درجة
املمارسة

الرتتيب

مرتفعة
جدا

1

86

4,34

0,38

مرتفعة

2

86

4,17

0,65

مرتفعة

3

86

4,09

0,48

مرتفعة

4

86

4,26

0,37

مرتفعة

الزدجالية والخروصية

واألخالق ،وهذا ما أكدت عليه وثيقة فلسفة التعليم يف سلطنة
عمان (2017م) ،حيث أشارت إىل أن املجتمع العماني يقوم عىل
منظومة من القيم والسلوكيات التي تكون كيانه وترسم مالمح
هويته العربية اإلسالمية ،وتتكامل مؤسسات التعليم يف بناء هذه
القيم والسلوكيات ،لرتسيخ القيم اإلسالمية ،والسلوكيات
الحميدة يف نفوس أبناء املجتمع .كما يمكن أن يعزى ذلك إىل
السمات األخالقية التي يتميز بها معلمو الرتبية اإلسالمية نتيجة
تأثرهم باآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي يدرسونها والتي
تدعو إىل التمسك باألخالق الفاضلة ،مما أسهم يف امتالكهم لهذه
األخالق باعتبارهم قدوة لطالبهم يف ذلك.
بينما احتل بعد املسؤولية الجماعية املرتبة األخرية وذلك ألن
املسؤوليات املتعلقة به مسؤوليات كفائية يمكن أن يقوم بها
أفراد من املجتمع وال يلزم أن يؤديها الجميع.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة العبايس ( ،)2016ودراسة
طشطوش ومهيدات ( ،)2012ودراسة خليل ( )2010التي أكدت
عىل وجود مستويات عالية من املسؤولية االجتماعية لدى املعلمني
واملعلمات ،كما تتفق مع نتائج دراسة الشمري ( )2014التي
أظهرت وجود مستوى عال من املسؤولية االجتماعية لدى طالب
الجامعات السعودية ،ونتائج دراسة الرشيدي ( )2015التي
أظهرت مستوى عال من املسؤولية االجتماعية لدى طلبة كلية
اآلداب يف محافظة الرس بالسعودية.
وفيما ييل عرض لنتائج الدراسة امليدانية ،وذلك باستعراض قيم
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات كل بعد من
أبعاد الدراسة ،حيث تم ترتيب عرض األبعاد وفقا ملرتبتها كما
أظهرت النتائج يف الجدول ( )3عىل النحو اآلتي:

 .1املسؤولية األخالقية:

يوضح الجدول ( )3املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية
لعبارات بعد املسؤولية األخالقية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب
املتوسطات الحسابية.
يتضح من الجدول ( )3أن املتوسطات الحسابية لعبارات بعد
املسؤولية األخالقية تراوحت بني ( ،)4,05 -4,87حيث حصلت
العبارات ذات الرتب ( )6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1عىل درجة ممارسة

مرتفعة جدا وتراوحت املتوسطات الحسابية لهذه العبارات بني
( )4,53 -4,87وبانحرافات معيارية بلغت (،0,38 ،0,37 ،0,34
 )0,60 ،0,51عىل التوايل.
وقد يفرس ذلك بأهمية امتالك معلم الرتبية اإلسالمية للصفات
األخالقية الحميدة باعتباره قدوة لطالبه وألفراد املجتمع عامة،
وقد ساهمت برامج إعداد املعلمني يف مؤسسات إعداد املعلم عىل
تعميق هذه الصفات األخالقية لدى معلم الرتبية اإلسالمية من
خالل املواد النظرية التي يخضع لها معلمو الرتبية اإلسالمية
والتي تنبه املعلم إىل رضورة مراقبة سلوكه األخالقي ،وتجعلهم
مستشعرين أهمية ورضورة املحافظة عىل القيم األخالقية
اإلسالمية ومدركني مخاطر غياب هذه القيم عىل الفرد واملجتمع.
بينما حصلت العبارتان ذات الرتب ( )8 ،7واملتعلقة بتجنب
اإلرساف ،وتقديم النصيحة لآلخرين عىل درجة ممارسة مرتفعة
وبمتوسطني حسابيني ( 4,48و )4,05عىل التوايل وبانحرافني
معيارين بلغا ( )0,73 ،0,36عىل التوايل ،وقد يرجع ذلك إىل وجود
بعض مظاهر اإلرساف يف املجتمع العماني بشكل عام والتي قد
تكون ناتجة عن ارتفاع املستوى املعييش لألفراد ،وتحفظ البعض
من إبداء النصح عند مالحظة سلوكيات غري مرغوبة خوفا من
ردود األفعال التي يمكن أن تصدر من الشخص الذي يقدم له
النصح.

 .2املسؤولية الذاتية (الشخصية):

يوضح الجدول ( )4املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية
لعبارات بعد املسؤولية الذاتية (الشخصية) مرتبة ترتيبا تنازليا
حسب املتوسطات الحسابية.
يتضح من الجدول ( )4أن املتوسطات الحسابية لعبارات بعد
املسؤولية الذاتية (الشخصية) تراوحت بني ( ،)3,38-4,58حيث
حصلت العبارات ذات الرتب ( )3 ،2 ،1عىل درجة ممارسة مرتفعة
جدا ،وبمتوسطات حسابيه تراوحت بني ( )4,55-4,58وانحرافات
معيارية بلغت ( )0,66 ،0,57 ،0,58عىل التوايل ،وقد يعود ذلك إىل
أن حرص املعلمني عىل اتقان العمل يعد من أول واجبات املعلم بل
العامل أيا كان تجاه عمله ،وهو ما حث عليه الدين اإلسالمي
الحنيف ،كما أن قضاء املعلمني جزءا من أقاتهم مع أفراد أرسهم

جدول ( )3املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات بعد املسؤولية األخالقية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب املتوسطات الحسابية.
رقم العبارة
12
11
15
16
9

العبارة

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

درجة املمارسة

الرتب

4,87

0,37

مرتفعة جدا

2

أتعامل بتواضع مع عمال النظافة.

4,87

أحرص عىل غرس القيم االجتماعية يف نفوس الطالب.

4,82

أحرتم آراء اآلخرين.

4,67

أضع النفايات يف سلة املهمالت.
ألتزم بقوانني وضوابط عميل.

4,67

0,34
0,38
0,51
0,51

مرتفعة جدا

1
3

مرتفعة جدا

4

مرتفعة جدا

5

مرتفعة جدا

14

أبادر لتقديم املساعدة لآلخرين.

4,53

0,60

13

أتجنب اإلرساف بجميع مظاهره.

4,48

0,63

مرتفعة جدا
مرتفعة

10

أنصح من أراه يرتكب سلوكا خاطئا وعىل انفراد.

4,05

0,73

البعد ككل

4,63

0,35

مرتفعة

6
7
8

مرتفعة جدا

11

العالقة بني درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية بمرحلة التعليم ما بعد األسايس ...

ممارسة متوسطة بمتوسطات حسابية بلغت ( 3،19و)2،51
وانحرافني معياريني بلغا ( )0,92 ،0,93عىل التوايل ،إىل وجود
وسائل التواصل االجتماعي التي من خاللها يمكن للمعلمني
االطالع عىل أحوال املجتمع واألخبار املحلية والعاملية أوال بأول
دون الحاجة إىل انتظار نرشات األخبار التي تعرض يف أوقات
محددة ،أو انتظار صدور الجرائد مطلع كل يوم.

نابع من التماسك االجتماعي بني أفراد العائلة الواحدة يف مجتمع
الدراسة واملجتمع العماني بصفة عامة.
كما يتضح من الجدول ( )4أن العبارات ذات الرتب ()7 ،6 ،5 ،4
حصلت عىل درجة ممارسة مرتفعة ،حيث تراوحت املتوسطات
الحسابية لهذه العبارات بني ( )4,35-4,47وبانحرافات معيارية
( )0,79 ،0,73 ،0,72 ،0,73عىل التوايل ،وقد يعزى ذلك إىل ما تميز
به املجتمع العماني من تماسك أرسي ،وأيضا استجابة لتعاليم
الدين اإلسالمي الذي يدعو إىل بذل الجهد والسعي لتحقيق مصالح
العمل ومصالح األرسة.
وأظهرت النتائج أيضا أن العبارة ذات الرتبة ( )8واملتعلقة
بمطالعة الكتب يف مختلف املجاالت العلمية حصلت عىل درجة
ممارسة متوسطة بمتوسط حسابي بلغ ( )3,38وانحراف
معياري ( ،)0,95وقد يعزى ذلك إىل استثمار املعلم وقت املطالعة
فيما يتعلق باملوضوعات التخصصية أو املهنية التي تساهم بشكل
مبارش يف تنمية معارفه الدينية ومهاراته التدريسية ،وقد يكون
ناتجا من ضعف الدافعية للقراءة لديهم.

 .1املسؤولية الجماعية

يوضح الجدول ( )6املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية
لعبارات بعد املسؤولية الجماعية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب
املتوسطات الحسابية.
يتضح من الجدول ( )6أن املتوسطات الحسابية لعبارات بعد
املسؤولية الجماعية تراوحت بني ( )2,80 -4,71حيث حصلت
العبارات ذات الرتب ()4 ،3 ،2 ،1عىل درجة ممارسة مرتفعة جدا
وتراوحت املتوسطات الحسابية لهذه العبارات بني ()4,53 -4,71
وبانحرافات معيارية بلغت ( )0,68 ،0,60 ،0,62 ،0,53عىل
التوايل ،بينما حصلت العبارات ذات الرتب ()11 -5عىل درجة
ممارسة مرتفعة ،وتراوحت املتوسطات الحسابية لهذه العبارات
بني ( )3,66 -4,42بانحرافات معيارية بلغت (،0,68 ،0,82 ،0,66
 )0,93 ،0,97 ،0,80 ،0,81عىل التوايل ،وقد يعزى حصول هذه
العبارات عىل درجة ممارسة تراوحت بني املرتفعة جدا واملرتفعة
عىل اعتبار أن هذه العبارات تمثل الصفات االجتماعية املميزة
للمجتمع العماني واملتوارثة جيال بعد جيل كتقديم واجب العزاء،
وتلبية الدعوات لحضور املناسبات املختلفة ،كما تتضمن عبارات
تعرب عن سلوكيات أخالقية اجتماعية دعا إليها الدين اإلسالمي
الحنيف ومعلم الرتبية اإلسالمية هو املعلم لهذا الدين الحنيف
فيجب عليه االلتزام بها أوال ليكون قدوة لغريه يف القيام بها
كاملساهمة يف األعمال التطوعية ،وجمع الصدقات وتوزيعها إىل
مستحقيها.
بينما حصلت العبارتان ذات الرتب ( )13 ،12واملتعلقة ب حضور
الندوات واملحارضات ،والتربع بالدم عىل درجة ممارسة متوسطة
بمتوسطات حسابية (3,45و )2,80وانحرافات معيارية (،1,07
 )1,31عىل التوايل ،وقد يكون ذلك بسبب كثرة انشغال املعلم

 .3املسؤولية الوطنية

يوضح الجدول ( )5املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية
لعبارات بعد املسؤولية
الوطنية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب املتوسطات الحسابية.
يتضح من الجدول ( )5أن املتوسطات الحسابية لعبارات بعد
املسؤولية الوطنية تراوحت بني (  )2,51 -4,97حيث حصلت
العبارات ذات الرتب من ( )10-1عىل درجة ممارسة مرتفعة جدا
ومرتفعة وبمتوسطات حسابية تراوحت بني ( )3،58 -4،97
ويعزى ذلك إىل إحساس معلمي الرتبية اإلسالمية عينة الدراسة
بمسؤولياتهم تجاه وطنهم باعتبارها مسؤولية دينية وإيمانية،
ومستشعرين قيمة ما يقدمه لهم الوطن من األمن والراحة
والخدمات ،فهم بذلك يسعون لتحقيق واجباتهم تجاهه باملحافظة
عىل بيئته ،وممتلكاته ،واستشعار الفخر النتمائهم إليه نتيجة
السمعة الطيبة التي يتميز بها وطنهم بني بلدان العالم .بينما
حصلت العبارتان ذات الرتب ( )12 ،11واملتعلقة باالستماع
لنرشات األخبار املحلية ،ومطالعة الجرائد اليومية عىل درجة

جدول ( )4املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات بعد املسؤولية الذاتية (الشخصية) مرتبة ترتيبا تنازليا حسب املتوسطات الحسابية.

رقم
العبارة
7
5
8
2
3
4
1
6

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

درجة املمارسة

الرتب

العبارة
أحرص عىل إتقان أي عمل أقوم به.

4,58

0,58

مرتفعة جدا

1

أحرص عىل عدم ازعاج اآلخرين أثناء العمل.

4,55

0,66

مرتفعة جدا

3

0,72

مرتفعة

أقيض جزءا من إجازتي مع أرستي.

أشعر بالضيق إذا تأخرت عن موعد الحصة الدراسية.

أساعد أفراد أرستي يف األعمال املنزلية.

أفكر جيدا قبل اتخاذ أي قرار.

4,56
4,47
4,44
4,38

أجعل مصلحة أفراد أرستي فوق مصلحتي الشخصية.

4,35

البعد ككل

4,34

أقرأ كتبا يف مختلف املجاالت لتنمية معاريف.

12

3,38

0,57

مرتفعة جدا

0,73

مرتفعة

0,73

مرتفعة

0,79
0,95
0,38

مرتفعة

متوسطة
مرتفعة

2
4
5
6
7
8

الزدجالية والخروصية

باألعباء الوظيفية واألرسية والتي قد تحد من عملية حضوره
للندوات واملحارضات العامة ،وأيضا انخفاض متوسط املتربعني
بالدم بالرغم من الحاجة إىل التربع ،وبالرغم من الدعوات
والحمالت التي تقام لدعوة أفراد املجتمع وحثهم للتربع بالدم؛
وقد يفرس ذلك بأنه ما زال هناك تخوف أو نقص يف ثقافة التربع
بالدم ،وعدم وجود الوعي الصحي الكايف برضورته ،باإلضافة إىل
ذلك شعور بعض أفراد املجتمع بأن التربع بالدم يكون يف أوقات
الطوارئ أو عند وجود حاالت تحتاج إىل ذلك.

 1-1نتائج السؤال الثاني ومناقشتها

هل تختلف درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية بمرحلة
التعليم ما بعد األسايس يف محافظة جنوب الباطنة للمسؤولية
االجتماعية باختالف النوع االجتماعي (ذكر /أنثى)؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية
رقم
العبارة
41
40
39
37
33
36
34
38
32
35
31
30

واالنحرافات املعيارية ،واختبار (ت) ملجموعتني مستقلتني
الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل مقياس املسؤولية االجتماعية
املستخدم يف الدراسة وأبعاده األربعة وفقا ملتغري النوع االجتماعي
(ذكر ،أنثى) ،ويوضح الجدول ( )7ذلك.
يتضح من الجدول ( )7أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى إىل متغري النوع
(ذكر /أنثى) يف درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية بمرحلة
التعليم ما بعد األسايس يف محافظة جنوب الباطنة للمسؤولية
االجتماعية ،حيث بلغ املتوسط الحسابي الكيل للذكور ()4,32
بانحراف معياري ( ،)0,40بينما بلغ املتوسط الكيل لإلناث ()4,21
بانحراف معياري (.)0,326
وفيما يتعلق باألبعاد ففي البعد األول (املسؤولية الذاتية) بلغ
املتوسط الحسابي للذكور ( )4,28بينما بلغ املتوسط الحسابي

جدول ( )5املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات بعد املسؤولية الوطنية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
العبارة
أحافظ عىل ممتلكات املدرسة.

أفتخر حني أرى علم بالدي شامخا خارج حدود الوطن.

أحرص عىل تذكري طالبي بخريات الوطن ورضورة املحافظة عليها.

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

4,93

0,30

4,97
4,83

أحرتم الرموز الوطنية سواء كانت أشخاصا أم نشيدا وطنيا ،أم علما.

4,80

أديل باملعلومات الحقيقية ملوظف اإلحصاءات عند قيامه باملسوحات.

4,65

أبلغ عن السلع املنتهية الصالحية يف املحالت التجارية.

3,91

أمارس حقي االنتخابي يف انتخابات املجالس البلدية وانتخابات مجلس الشورى.

3,58

أطالع الجرائد اليومية.

2,51

أفتخر عند فوز السلطنة يف مسابقات إقليمية أو عاملية.
أتابع أخبار خطط التنمية يف وطني.

أشجع زمالئي عىل املشاركة يف املناسبات الوطنية.
أستمع إىل نرشة األخبار املحلية.
البعد ككل

4,66
4,26
3,72
3,19
4,17

0,18
0,43
0,48
0,70
0,73
5,63

درجة املمارسة

الرتب

مرتفعة جدا

1

مرتفعة جدا

3

مرتفعة جدا

2

مرتفعة جدا

4

مرتفعة جدا

5

مرتفعة جدا

6

مرتفعة

8

مرتفعة

7

0,95

مرتفعة

9

0,93

متوسطة

1.00

1,38
0,92
0,65

مرتفعة

10
11

متوسطة

12

مرتفعة

جدول ( )6املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات بعد املسؤولية الجماعية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
رقم
العبارة
25
27
29
26
20
28
22
18
23
24
17
21
19

العبارة

املتوسط الحسابي

أحرص أن يكون سلوكي مقبوال بني الناس.

4,71

0,53

4,59

0,60

مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا

0.66

0,82

مرتفعة

4

مرتفعة

5

0,81

مرتفعة

6

مرتفعة

7

أتعاون مع إدارة املدرسة واملعلمني يف تحقيق أهداف املدرسة.

4,61

أهتم بحضور اجتماعات الهيئة اإلدارية والتدريسية يف مدرستي.

4,53

أساهم يف جمع التربعات ملساعدة املحتاجني.

4,20

أقدر إنجازات زمالئي وأهنئهم عليها.

أحرص عىل تقديم واجب العزاء يف مجتمعي.
ألبي دعوات أصدقائي يف املناسبات املختلفة.

4,42
4,16

أسعى للمشاركة يف حل مشكالت أحد الجريان إن طلب مني ذلك.

4,13

أشارك يف األعمال التطوعية.

4,72

أسعى إىل تكوين عالقات اجتماعية جديدة.
أفضل العمل الجماعي عىل العمل الفردي.

4,12
3,66

أحرص عىل حضور االجتماعات والندوات التي تهدف إىل حل مشكالت املجتمع.

3,45

البعد ككل

4,09

أتربع بالدم كلما أمكنني ذلك وفقا لقواعد املؤسسات الصحية.

االنحراف املعياري

درجة
املمارسة

الرتب

2,80

0,62
0,68

0,68
0,80
0,97
0.93

1,07
1,31
0,48

مرتفعة

1
2
3

8
9

مرتفعة

10

متوسطة
متوسطة

12

مرتفعة

مرتفعة

13

11
13

العالقة بني درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية بمرحلة التعليم ما بعد األسايس ...

لإلناث ( ،)4,40وللبعد الثاني (املسؤولية األخالقية) بلغ املتوسط
الحسابي للذكور ( )4,63ولإلناث ( ،)4,62وللبعد الثالث
(املسؤولية الجماعية) بلغ املتوسط الحسابي للذكور ()4,15
ولإلناث ( ،)4,02وللبعد الرابع (املسؤولية الوطنية) بلغ املتوسط
الحسابي للذكور ( )4,32ولإلناث (.)4,01
وملعرفة إذا كانت الفروق الظاهرية ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( ،)0,05فقد تم حساب اختبار (ت) لعينتني
مستقلتني ،وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )0,05بني الذكور واإلناث يف درجة ممارسة
معلمي الرتبية اإلسالمية بمرحلة التعليم ما بعد األسايس يف
محافظة جنوب الباطنة للمسؤولية االجتماعية .وتتفق هذه
النتيجة مع نتيجة دراسة باقر ( ،)2012ودراسة خليل ( )2010و
دراسة سالم ( )1999التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية يف مستوى املسؤولية االجتماعية بني الذكور واإلناث،

رقم
العبارة
25
27

وتختلف عن دراسة الشمري ( )2015ودراسة طشطوش
ومهيدات ( )2012التي أظهرت وجود فرقا داال إحصائيا يف
مستوى املسؤولية االجتماعية يعزى ملتغري النوع لصالح الذكور،
كما تختلف عن نتيجة دراسة دراسة ماليكي وآسني و كيبي
) (Maliki, Asain and Kebbi: 2010والتي أظهرت وجود فرقا
داال إحصائيا يف مستوى املسؤولية االجتماعية يعزى ملتغري النوع
لصالح اإلناث.
وكذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
الذكور واإلناث يف جميع أبعاد املقياس ما عدا بعد (املسؤولية
الوطنية) ،حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )0,05لصالح الذكور .وقد تعزى هذه النتيجة
إىل أن مجاالت ،وأنشطة ممارسة الذكور واإلناث للمسؤولية
االجتماعية متقاربة فيما يتعلق باملسؤولية الذاتية ،واملسؤولية
األخالقية ،واملسؤولية الجماعية ،بينما قد يكون هناك تحفظ

جدول ( )6املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات بعد املسؤولية الجماعية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
العبارة

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

درجة املمارسة

الرتب

4,71

0,53

مرتفعة جدا

1

0,60

مرتفعة جدا

3

0.66

مرتفعة

أحرص أن يكون سلوكي مقبوال بني الناس.

أتعاون مع إدارة املدرسة واملعلمني يف تحقيق أهداف املدرسة.

4,61

0,62

26

أهتم بحضور اجتماعات الهيئة اإلدارية والتدريسية يف مدرستي.

4,53

0,68

28

أساهم يف جمع التربعات ملساعدة املحتاجني.

4,20

0,82

مرتفعة

0,81

مرتفعة

0,97

مرتفعة

29

20
22

4,59

أقدر إنجازات زمالئي وأهنئهم عليها.

4,42

أحرص عىل تقديم واجب العزاء يف مجتمعي.

4,16

ألبي دعوات أصدقائي يف املناسبات املختلفة.

18

أسعى للمشاركة يف حل مشكالت أحد الجريان إن طلب مني ذلك.

4,13

24

أشارك يف األعمال التطوعية.

4,72

23
17
21
19

أسعى إىل تكوين عالقات اجتماعية جديدة.

أفضل العمل الجماعي عىل العمل الفردي.

أحرص عىل حضور االجتماعات والندوات التي تهدف إىل حل مشكالت
املجتمع.
أتربع بالدم كلما أمكنني ذلك وفقا لقواعد املؤسسات الصحية.

البعد ككل

مرتفعة جدا

3,66
3,45
2,80

4,09

5

6
7

مرتفعة

8

مرتفعة

0,80
0.93

4

مرتفعة جدا

0,68

4,12

2

9

10

مرتفعة

11

1,07

متوسطة

12

1,31

متوسطة

13

مرتفعة

0,48

جدول ( )7املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،واختبار (ت) ملجموعتني مستقلتني الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل مقياس املسؤولية وأبعاده األربعة
وفقا ملتغري النوع االجتماعي (ذكر ،أنثى)
الرتب

البعد

1

املسؤولية الذاتية

2

املسؤولية األخالقية

3

املسؤولية الجماعية

4

املسؤولية الوطنية
املقياس ككل

*دالة عند مستوى داللة 0,05

14

النوع االجتماعي
ذكر

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

43

4,28

0,41

43

4,63

0,35

أنثى

43

أنثى

43

أنثى

43

أنثى

43

أنثى

43

ذكر
ذكر
ذكر
ذكر

43
43
43

4,40
4,62
4,15
4,02
4,32

0,36
0,35
0,53
0,41

0,782

4,014

0,43

4,2082

0,326

4,32

0,40

قيمة (ت)

درجة الحرية

الداللة اإلحصائية

1,38-

84

0,173

0,16

84

0,877

1,29

84

0,201

2,25

84

*0,027

1.41

84

0,161

الزدجالية والخروصية

بالنسبة للمرأة يف املشاركة ببعض األنشطة املتعلقة باملسؤولية
الوطنية بالرغم من التشجيع والدعم من قبل الحكومة ،ومن
أمثلة ذلك املشاركة يف االنتخابات البلدية وانتخابات مجلس
الشورى ،حيث بلغ اجمايل الناخبني من الذكور يف انتخابات مجلس
الشورى للفرتة الثامنة (2015م) حوايل ( )127955ناخب  ،بينما
بلغ عدد الناخبات من اإلناث ( )124905أقل بـحوايل ()3000
ناخب عن الذكور (النهدي والزكوانيhttp://epaper. ،2015 ،
 .)alwatan.comكما بلغ عدد الناخبني من الذكور يف انتخابات
املجالس البلدية للفرتة الثانية (2016م) حوايل ( ،)333733بينما
بلغ عدد الناخبات من اإلناث ( )289491أقل بحوايل ()44242
ناخب عن الذكور (اللواتية.)http://www.atheer.om .2016 .
كما قد تعزى هذه النتيجة أيضا إىل طبيعة الرجل واهتمامه أكثر
فيما يتعلق بمطالعة األخبار اليومية ومطالعة الجرائد اليومية
والتي ال تشغل حيزا كبريا من اهتمامات املرأة بشكل عام.

 2-1نتائج السؤال الثالث ومناقشتها

ما مستوى األداء التدرييس ملعلمي الرتبية اإلسالمية بمرحلة
التعليم ما بعد األسايس يف محافظة جنوب الباطنة؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف
املعياري لنتائج استمارة مالحظة األداء التدرييس (استمارة زيارة
إرشافيه ملعلم مادة) وجاءت النتيجة كما يوضح الجدول ()8
يتضح من النتائج السابقة يف الجدول ( )8أن املتوسط الحسابي
لألداء التدرييس ملعلمي الرتبية اإلسالمية بمرحلة التعليم ما بعد
األسايس يف محافظة جنوب الباطنة بلغ ( )4,43بانحراف معياري
(.)0,36
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة السهيل ( )2012وتختلف
مع نتيجة دراسة الجرادي ( )2006والتي أظهرت أن مستوى
األداء التدرييس ملعلمي الرتبية اإلسالمية جاء متوسطا ،ودراسة

رقم العبارة
1

10
5
2

العبارة

4,43

املستوى

0,36

املتوسط الحسابي االنحراف املعياري

إعداد خطة سنوية  /يومية متكاملة وفاعلة.

4,73

فاعلية اإلدارة الصفية.

4,67

0,48

تنمية االتجاهات اإليجابية والقيم.

4,72

التسلسل املنطقي للموقف التعليمي.

4,66

توظيف أدوات التقويم املناسبة وتوثيقها.

4,54

إكساب الطلبة املعارف واملهارات وتوظيفها.

4,52

إثارة دافعية الطلبة للتعلم.

4,33

3

استخدام لغة عربية سليمة.

11

التنوع يف طرح األسئلة وفاعليتها.

6

فاعلية اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة.

4

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

0,55

15

8

جدول ( )8املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لنتائج استمارة مالحظة
األداء التدرييس
مرتفع

جدول ( )9املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل عبارة من عبارات استمارة مالحظة األداء التدرييس

تقويم أداءه ذاتيا.

14

الرواحي ( )2011التي أظهرت أن مستوى األداء التدرييس جاء
بمستوى جيد جدا.
وتعترب النتيجة التي حصلت عليها هذه الدراسة منطقية من حيث
التدرج يف مستوى األداء التدرييس ملعلمي الرتبية اإلسالمية من
عام ( )2006حيث كانت متوسطا و( )2011حيث كان جيد جدا،
ثم مرتفعا يف عام ( )2018ويدل هذا عىل تطور برامج إعداد املعلم
قبل وأثناء الخدمة ،كما يدل عىل التنبه يف مواطن الضعف يف أداء
معلمي الرتبية اإلسالمية واألخذ باألسباب ملعالجتها والحد منها.
وملعرفة أي العبارات أفضل أداء تم حساب املتوسطات الحسابية
واالنحرافات املعيارية لكل عبارة عىل حدة والجدول ( )9يبني
ترتيب العبارات تنازليا حسب أداء عينة الدراسة.
يالحظ من الجدول ( )9أن العبارات ذات الرتب ( )8-1حصلت عىل
مستوى مرتفع جدا ،وتراوحت متوسطاتها الحسابية بني (-4,73
 )4,52بانحرافات معيارية (،0,50 ،0,46 ،0,48 ،0,44 ،0,55
 )0,50 ،0,46 ،0,49عىل التوايل ،ويمكن أن يفرس ذلك بأن هذه
العبارات تمثل املهارات األساسية لألداء التدرييس ملعلم الرتبية
اإلسالمية كإعداد الخطط الفصلية واليومية ،وتوظيف أدوت
التقويم وتسلسلها ،واستخدام لغة عربية سليمة ،وتنمية
االتجاهات اإليجابية والقيم ،وذلك يعود ألهمية هذه املهارات
الرتباطها الشديد بمهارة التنفيذ ،وملا لها من أهمية يف إظهار
قدرات املدرس يف طريقة عرضة أثناء عملية التدريس (عابد
وآخرون.)2015 ،
بينما حصلت العبارات ذات الرتب ( )15-9عىل مستوى مرتفع
وتراوحت متوسطاتها الحسابية بني ( )3,93 -4,40بانحرافات

12

توظيف نتائج أدوات التقويم يف تطوير أداء الطلبة ،ورفع
تحصيلهم الدرايس.

7

توظيف مصادر التعلم واملختربات وتقنيات التعليم الفاعلة.

9

توجيه الطلبة للتعلم الذاتي.

13

تنفيذ خطط إثرائية  /عالجية فاعلة للطلبة.

4,55
4,53
4,40

0,44
0,46
0,50
0,49

املستوى

الرتب

مرتفع

2

مرتفع
مرتفع

4

مرتفع

5

مرتفع

6

مرتفع

8

مرتفع

7

0,70

مرتفع

9

0,66

مرتفع
مرتفع

13

مرتفع

15

0,46
0,50

مرتفع

4,24

0,52

مرتفع

4,20

0,72

3,93

0,58

4,19

3

مرتفع

0,61

4,28

1

0,76

10
11
12

مرتفع

14

15

العالقة بني درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية بمرحلة التعليم ما بعد األسايس ...

معيارية بلغت ()0,58 ،0,76 ،0,72 ،0,52 ،0,66 ،0,61 ،0,70
عىل التوايل ،وقد يعزى ذلك إىل أن بعض العبارات تعرب عن مهارات
تدريسية فرعية كتوظيف املختربات ،وتقنيات التعليم ،واعداد
الخطط اإلثرائية والعالجية ،وتوجيه الطلبة للتعلم الذاتي.

 3-1نتائج السؤال الرابع ومناقشتها

هل يختلف مستوى األداء التدرييس لدى معلمي الرتبية اإلسالمية
بمرحلة التعليم ما بعد األسايس يف محافظة جنوب الباطنة
باختالف النوع (ذكر /أنثى)؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية
واالنحرافات املعيارية ،واختبار (ت) ملجموعتني مستقلتني لنتائج
استمارة مالحظة األداء التدرييس (استمارة زيارة إرشافيه ملعلم
مادة) وفقا ملتغري النوع االجتماعي ويوضح الجدول ( )10ذلك.
يظهر من الجدول ( )10أن املتوسط الحسابي لألداء التدرييس
للذكور بلغ ( )4,22بانحراف معياري ( )0,30بينما بلغ املتوسط
الحسابي عند اإلناث ( )4,65بانحراف معياري (.)0,29
وملعرفة ما إذا كانت الفروق الظاهرية ذات داللة إحصائية فقد تم
حساب اختبار (ت) لعينتني مستقلتني ،وقد أظهرت النتيجة وجود
فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ( )0,01لصالح اإلناث،
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الجرادي (.)2006
ويمكن تعليل تفوق اإلناث عن الذكور يف األداء التدرييس إىل أن
اتجاهات اإلناث نحو مهنة التدريس إيجابية أكثر من اتجاهات
الذكور وقد أكدت عىل ذلك دراسة الرواحي (.)2011

 4-1نتائج السؤال الخامس ومناقشتها

هل توجد عالقة بني درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية
بمرحلة التعليم ما بعد األسايس يف محافظة جنوب الباطنة
للمسؤولية االجتماعية ومستوى األداء التدرييس لديهم؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم حساب معامل ارتباط بريسون بني
متوسطات الدرجة الكلية الستجابات أفراد عينة الدراسة ملقياس
درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية بمرحلة التعليم ما بعد
األسايس يف محافظة جنوب الباطنة للمسؤولية االجتماعية
واملتوسط الحسابي ألدائهم التدرييس ،والجدول ( )11يوضح ذلك.
يتضح من الجدول ( )11عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا
بني درجة ممارسة معلمي الرتبية اإلسالمية بمرحلة التعليم ما
بعد األسايس للمسؤولية االجتماعية وبني أدائهم التدرييس.
وقد يفرس عدم وجود عالقة ارتباطية بني درجة ممارسة معلمي

الرتبية اإلسالمية بمرحلة التعليم ما بعد األسايس للمسؤولية
االجتماعية وبني أدائهم التدرييس باختالف طبيعة االستجابة عىل
أداتي الدراسة؛ حيث أن مقياس املسؤولية االجتماعية ذاتي
االستجابة بحيث أن املستجيب هو عينة الدراسة بنفسه ،بينما
بطاقة مالحظة األداء التدرييس تمت من خالل متابعة املرشف
الرتبوي للمعلم عينة الدراسة ،وقد يكون ذلك سببا يف عدم وضوح
العالقة بني املتغريين.
وتدل هذه النتيجة عىل حرص املعلمني عىل البذل والعطاء وتجويد
األداء التدرييس بغض النظر عن املؤثرات الخارجية حيث أن األداء
التدرييس جاء مرتفعا ،ويعني ذلك أن قيام املعلم بمسؤولياته
االجتماعية بمستوى مرتفع لم يمنعه من القيام بواجباته
التدريسية عىل الوجه املطلوب ،كما يتضح من خالل هذه النتيجة
التوازن بني الحياة العملية والحياة االجتماعية للمعلمني وحرصهم
عىل أن ال يؤثر أحدهما عىل اآلخر سلبا ،كما تدل عىل قيام املعلمني
بواجباتهم العملية وواجباتهم االجتماعية بصورة مرضية
وبدرجة مرتفعة يمكن من خاللها تحقيق األهداف الرتبوية
واالجتماعية والوطنية املنوطة بهم.
وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة باقر ( )2012التي أكدت
عىل وجود عالقة طردية بني املسؤولية االجتماعية واألداء
الوظيفي .ويمكن تفسري ذلك بأن األداء الوظيفي واسع بحيث
يشمل عىل أبعاد ترتبط ارتباطا مبارشا باملسؤولية االجتماعية،
بينما األداء التدرييس محصور عىل املوقف الصفي فقط.

توصيات الدراسة

يف ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة تويص الباحثتان
باآلتي:
 غرس املسؤولية االجتماعية من خالل املناهج الدراسية. استثمار األنشطة الالصفية يف تعزيز مفهوم املسؤوليةاالجتماعية.

مقرتحات الدراسة

من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة تقدم الباحثتان
املقرتحات اآلتية:
 إجراء بحوث للكشف عن مستوى املسؤولية االجتماعية لدىالطالب.
 دراسة العالقة بني املسؤولية االجتماعية ومتغريات أخرىكدراسة العالقة بني املسؤولية االجتماعية لدى املعلم وعالقتها

جدول ( )10املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،واختبار (ت) ملجموعتني مستقلتني لنتائج بطاقة مالحظة األداء التدرييس وفقا ملتغري النوع االجتماعي
الرتب

النوع االجتماعي

العدد

2

ذكور

43

1

إناث

43

املتوسط الحسابي االنحراف املعياري
0,30

4,65

0,29

4,22

قيمة (ت)

درجة الحرية

الداللة اإلحصائية

6,83

84

0,00

جدول ( )11معامل ارتباط بريسون ( )Pearsonبني متوسطات الدرجة الكلية الستجابات أفراد عينة الدراسة ملقياس املسؤولية االجتماعية
وبطاقة مالحظة األداء التدرييس
املتوسط الحسابي للمسؤولية االجتماعية
4,26

16

املتوسط الحسابي لألداء التدرييس
4,43

قيمة معامل ارتباط بريسون
0,139-

الداللة االحصائية
0,201

الزدجالية والخروصية

بالدافعية ،والتوافق املهني ،والذكاء الوجداني ،والعمل
التطوعي.
 دراسة العالقة بني األداء التدرييس ومتغريات أخرى. دراسة األسباب الحقيقية وراء تفوق اإلناث عىل الذكور يفمستوى األداء التدرييس.
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