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Abstract: The purpose of this study was to identify the availability of the dimensions of Professional
Learning Communities (PLCs) and the leadership practices that support them in government schools. It
also investigated the differences in the previous areas across nationality (Egyptian/Omani), and gender
(male/female). The study sample consisted of 1235 teachers 509 from Egypt and 726 from Oman. The scale
developed by Olivier, Hipp and Huffman (2010) was used to measure PLC dimensions, and Pohl (2012)
classification was used to identify school leadership practices that support PLCs in schools. This
classification is aligned with school leadership standards. The overall sample rated highly both the
availability of PLC dimensions and the leadership practices that support them. The study found significant
differences due to nationality in favor of the Omani sample, and due to gender in favor of females. The
study concludes with some mechanisms recommended to improve PLCs and school leadership to support
them in government schools.
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تشهد معظم دول العالم جهودا مستمرة إلصالح
نظمها التعليمية ،وتتجه النظرة صوب المدرسة
بوصفها الوحدة األساسية لتنفيذ تغييرات فعالة
بما يكفي لتحسين نواتج تعلم الطلبة ،ويهتم
التربويون بالمدارس من حيث التخطيط،
والبحث ،ووضع االستراتيجيات التي تجعلها قادرة
على التحسين ،ومواكبة التغيرات المستمرة.
وقد ثبت فشل فكرة النظر إلى المدرسة
كمنظمة المصنع ،وبدال من ذلك فالمدرسة
مجتمع حي ينمو فيه الجميع ،طالبا ومعلمون،
فنييون وإداريون ،رؤساء ومرؤسؤون؛ ومن ثم
ظهرت فكرة مجتمعات التعلم المهنية
 Professional Learning Communitiesكنموذج
واعد للتحسين المدرسي في معظم دول العالم،
كما ظهرت أهمية قيادة هذه المجتمعات لتحقيق
التعلم المستمر والنجاح معا وللجميع.
وتعتبر مجتمعات التعلم المهنية االستراتيجية
المثلى لبقاء المدارس من حيث التأثير اإليجابي
لها داخل النظام المدرسي ،مما حدا بالعديد من
الدول إلى تنمية مهارات مديري المدارس
والمطورين والتربويين حول آليات إنشاء
مجتمعات تعلم مهنية في مدارسهم ;(Hord, 1997
).Hardoin, 2009; Moore, 2010; Gaspar, 2010

وقد عرفت هورد ( )Hord, 1997مجتمعات التعلم
المهنية بأنها اإلطار التنظيمي للمدرسة الذي
يتعاون فيه جميع المهنيين اإلداريين ،والمعلمين
بشكل مستمر من أجل التركيز على تعلم
الطلبة.
ويرجع ظهور مفهوم مجتمعات التعلم المهنية
إلى الربع األخير من القرن العشرين على ألسنة
كثير من المفكرين ،وتركز تعاريف المفهوم
على التعاون الجماعي من أجل استدامة التعلم
وتحسين أداء الطالب والتحسين المستمر
للعمليات المدرسية من خالل الجهود المشتركة
بين المعلمين واإلداريين وأولياء األمور والطلبة
أنفسهم ،للبحث معا عن أفضل الممارسات
التربوية واختبارها في فصولهم الدراسية،
وفحص نتائجها )(DuFour & Eaker, 1998
ويؤكد حيدر ومحمد ( )2116على أهمية التعاون

الجماعي من أجل تحقيق الرؤية واألهداف
المشتركة في المجتمع المهني ،وأضافت أحمد
( )2119أهمية مشاركة جميع العاملين واألطراف
المعنية في عمليات صنع القرار واتخاذه
وممارسة األنشطة القيادية المختلفة في
المدرسة ،ومن أبرز هذه األدوار القيادية كما
يرى مور ) (Moore, 2010دور القيادة المدرسية
في توفير الدعم واستدامة القيادة إليجاد مناخ
مدرسي يعزز بيئة التعلم بشكل إيجابي للمعلمين
والطالب.
وتتميز مجتمعات التعلم المهنية المدرسية
بالبحث المستمر عن التحسين والتطوير من
خالل تعزيز النمو واالبتكار ،والبحث
واالستقصاء ،كما أنها تستخدم خبرتها الذاتية
ومعارفها ،وتستفيد من اآلخرين في تطوير
وتحسين أداء الطلبة والمعلمين على حد سواء،
بحيث يتم تأسيس ثقافة المسؤولية المشتركة
للجميع ،باإلضافة إلى إتاحة فرص التعلم أمام
جميع األعضاء واألطراف المعنية بالمدرسة،
واتفاقهم حول تحقيق هدف مشترك،
ومشاركتهم في عمليات صنع القرار ،وممارسة
األنشطة القيادية ،وتحملهم مسئولية مشتركة
عن نتائج أعمالهم ،من خالل العمل الجماعي
التعاوني الذي يعمل على تنمية قدراتهم المتنوعة
(أحمد2119 ،؛ البنا2102 ،؛ سليمان2102 ،؛ Duling,
 .)2012كما تركز مجتمعات التعلم المهنية على
االستفادة من الموارد الموجودة في هذه
المجتمعات سواء أكانت بشرية أم مادية ،بحيث
تعكس الرؤى واألفكار والقيم والمعتقدات
والممارسات التعليمية ركيزة أساسية يتم
تداولها داخل المدرسة بشكل تعاوني وجماعي،
وهذه بدورها تسهم في رفع المستويات
التحصيلية للطلبة ،ودعم وتحسين نتائج التعلم،
الذي يعتبر الهدف األساسي للمدرسة.
وتواجه مجتمعات التعلم المهنية تحديات كبيرة
يجب التعامل معها وتفاديها ،حيث تتطلب القدرة
على استدامتها جهد ووقت وعزيمة كبيرة ،فقد
ذكر مكالجلين وتالبرت "لقد وجدنا مجتمعات
تعلم مهنية حيوية حقا في المدارس ،ولكنها

تتبخر مع تغير مدير المدرسة"
) Talbert, 2010: 39ومن ضمن هذه التحديات
أيضا :عدم وجود قواعد أساسية توجه األعضاء
في المدرسة ،وعدم وجود أهداف واضحة محددة
تسير عليها الفرق المدرسية ،وانعدام الثقة بين
أعضاء المجتمع المدرسي مما يؤدي إلى قلة ثقة
كل عضو في األخر ،وغياب التواصل بين أعضاء
الفرق المدرسية مع بعضهم البعض بصورة
& (DuFour, Eaker
رسمية وغير رسمية
) ،DuFour, 2005; Weber, 2011كما أضاف بينت
) (Bennett, 2010تحديات مثل :وجود أعضاء
يقاومون أي تغيير مستهدف وعدم بذل أي جهد
الستيعاب إيجابيات أي نظام جديد يتم تدشينه
في المدرسة ،كما أن عدم وجود صف ثان من
القيادة يعتبر من أبرز التحديات حيث يصبح
نجاح أي مشروع معتمدا فقط على دور المدير،
أما بريتش ) (Bertsch, 2011فقد أدرج تحديات
تمثلت في وقت وحجم وموقع المدرسة وقدرة
المدير على مواجهة التحديات.
& (McLaughlin

وقد أكدت عدة دراسات وبحوث ميدانية على أن
تطور مجتمعات التعلم المهنية يعتمد على دور
مدير المدرسة في دعم أبعادها واستدامتها،
وكيفية قيادة هذه األبعاد داخل المدرسة (Hord,
2008; Gaspar, 2010; Moore, 2010; Wolford,
) ،2011; Duling, 2012وبينت كل من دراسة مور

( Moore, 2010ودراسة النبرج  (Lunenburg, 2010أن
القيادة عنصر مهم في مجتمعات التعلم المهنية
بحيث يتوقع من القادة في المدرسة إيجاد بيئة
آمنة ،ومنظمة تعزز المناخ الذي يولد الثقة بين
المعلمين ،ويشجع التعاون المهني ،كما أكدا
على وجود عالقة بين القيادة المدرسية واستدامة
مجتمعات التعلم المهنية ،حيث يحتاج النظام
المدرسي إلى قيادة تدرك مفاهيم مجتمعات
التعلم المهنية وهي المسؤولة عن وجوده،
ويعتبر دعم واستدامة أي نظام داخل المدرسة
من مسؤوليات القيادة المدرسية.
وتقدم نماذج القيادة التربوية الحديثة كما يرى
بول ) (Pohl, 2012األسلوب األنسب لبناء وتعزيز
مجتمعات التعلم المهنية من خالل القيادة
التشاركية ،والقيادة التعليمية ،والقيادة

التحويلية ،وعلل سبب ذلك بأن القيادة
التعليمية ) (Instructional Leadershipتركز
على الممارسة المستمرة والعمل الجماعي فيما
يخص التعليم والتعلم ،بينما القيادة التحويلية
) (Transformational Leadershipلها تأثير كبير
على تحصيل الطالب وثقافة المدرسة ،أما القيادة
التشاركية ) (Shared Leadershipفتركز على
المشاركة في المسؤولية وتقاسم السلطة وصنع
القرارات المشترك ) ،(Pohl, 2012كما أكدت
مجموعة من األدبيات بأن القيادة التوزيعية
) (Distributed Leadershipأيضا لها دور كبير
في تعزيز مجتمعات التعلم المهنية وذلك من
خالل تركيزها على توزيع ثقافة الثقة والتعاون
والتواصل وحل المشكالت المشتركة ،باإلضافة
إلى أهمية القيادة التوزيعية في دعم عمليات
المدرسة وتنظيم عمل أعضاء المجتمع (النبوي،
2118؛ أحمد2119 ،؛ .)Wolford, 2011
وفي ضوء الدور األساسي لمدير المدرسية في
بناء مجتمعات التعلم المهنية ،تأتي أهمية قياس
أداء القيادة المدرسية ألدوارها المتعددة داخل
المدرسة ،وتوجد عدة معايير لذلك منها معايير
اتحاد الترخيص لقادة المدارس عبر الواليات
المتحدة األمريكية ،حيث تم تحديد ستة معايير
أساسية (Interstate School Leaders Licensure
) ،Consortium, ISLLCتعكس قدرة المدير كقائد
تعليمي يعزز نجاح كل طالب من خالل ما يلي:
()ISLLC, 2008

 .0تيسير وتطوير وصياغة وتنفيذ رؤية
للتعلم ،ويتم دعمها ومشاركتها من قبل
أعضاء المجتمع المدرسي( .معيار الرؤية
المدرسية)
 .2دعم الثقافة المدرسية والمحافظة عليها،
وتنفيذ البرامج التعليمية التي تركز على
تعلم الطالب ،وتدعم التنمية المهنية
ألعضاء المجتمع المدرسي( .معيار القيادة
التعليمية)
 .3إدارة العمليات والموارد من أجل بيئة تعلم
آمنة وفاعلة وتتسم بالكفاءة( .معيار
القيادة التنظيمية)
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 .4التعاون مع أسر التالميذ ،وأعضاء
المجتمع المحلي ،واالستجابة لمصالح
واحتياجات المجتمع واالستفادة من
موارده( .معيار القيادة المجتمعية)
 .5تعزيز القيم والسلوكيات كاألمانة
واالستقامة والعدالة ،والعمل وفق
سلوكيات أخالقية( .معيار القيادة
األخالقية)
 .6االستجابة والتأثير في السياق والمحيط
والقانوني
واالقتصادي
االجتماعي
والثقافي( .معيار فهم السياق المجتمعي)
وتتبنى ستة وأربعين والية أمريكية تطبيق هذه
المعايير الستة للقيادة ( )ISLLCفي تأهيل
وتدريب وتقييم مديري المدارس ،حيث يتطلب
من المرشح لشغل وظيفة مدير مدرسة اجتياز
اختبار تحريري مبني على المعايير ،كما تلزم
بعض الواليات مديري المدارس باستخدام
المعايير في خطط التنمية المهنية الخاصة بهم
) (Browne-Ferrigno & Fusarelli, 2005وقد قامت
المنظمة الوطنية األمريكية العتماد برامج إعداد
المعلم الـ  NCATEباستخدام نسخة معدلة من
معايير القيادة ( )ISLLCفي عام  ،2100عن طريق
الهيئة التابعة لها الخاصة بالقيادة المدرسية وهي
مجلس القيادة التربوية األمريكي (،)ELCC
وذلك لمساعدة المنظمة في تقييم برامج إعداد
القادة التربويين ،وهذا األمر جعل كال المعايير
( ISLLCو  )ELCCمتطابقة ،حيث تم توحيد
المعايير في النسخة الحديثة حتى ال تشكل
االستجابة ألكثر من مجموعة من المعايير عبئا
على الكليات ،وقد تم تحديث المعايير أكثر من
مرة ،وربطها بالقيادة الفعالة عن طريق عدة
دراسات Canole & Young, 2013; ELCC, 2002,
).)2011

وترتبط وظائف المدير المنبثقة من معايير
القيادة المدرسية بأبعاد مجتمعات التعلم المهنية
من حيث أن المدرسة بحاجة إلى رؤية وقيم
مشتركة ،وأنه ال بد أن يكون العمل بين األعضاء
جماعي ومشترك ،وال بد من توفير الموارد
الالزمة من أجل توفير بيئة مناسبة للتعلم ،كما

أن تعاون أولياء األمور والمجتمع المحلي مع
المجتمع المدرسي يسهم في خدمة العملية
التعليمية ،كما يرتبط مضمون معايير القيادة
المدرسية ( )ISLLCارتباطا كبيرا بالخطوات
التي قدمها دوفور وإيكر ( )2110والتي يسهل
على مدير المدرسة إتباعها في قيادة مجتمعات
التعلم المهنية بفعالية ،وهي أن يقود المدرسة
من خالل الرؤية والقيم المشتركة وليس من
خالل القواعد والقوانين ،ويزود المعلمين
بالمعلومات والتدريب الالزم والمبادئ التوجيهية
التي يحتاجونها في اتخاذ القرارات المبنية على
البيانات ،ويؤسس مدير مجتمعات التعلم المهنية
مصداقيته بأن يقدم نفسه كنموذج للسلوك
المنسجم مع رؤية المدرسة وقيمها ،ويركز
على النتائج ،ويوظف فرق العمل ،ويشرك أعضاء
الهيئة التدريسية في عمليات صنع القرار في
المدرسة ،ويعمل على تمكين العاملين في العمل.
وقد أوضحت كثير من الدراسات األجنبية دور
قيادة مجتمعات التعلم المهنية حيث سعت دراسة
ريكن ) (Ricken, 2011إلى تحديد مدى إمكانية
تأثير الممارسات القيادية والقيم التوجيهية
لمجتمعات التعلم المهنية على طبيعة العالقات
المهنية بين المعلمين ،باستخدام األسلوب النوعي
من خالل مقابالت مع مديري مدرستين
والمالحظة اليومية لعمل مديري المدرستين
ومعلميها ،وتحليل الوثائق المرتبطة بالموضوع،
وقد استخدمت الدراسة نموذج مجتمعات التعلم
المهنية لهورد ( ،)Hord, 1997وتوصلت إلى أن
القيادة التشاركية لها دور في زيادة العالقات في
المجموعات الصغيرة وأن تنفيذ مجتمعات التعلم
المهنية لها دور كبير في تحسين تعلم الطالب،
كما أن تنفيذها يتطلب قيادة غير تقليدية خاصة
في المدارس ذات األداء المنخفض.
أما دراسة بيرتش ( )Bertsch, 2012فقد هدفت إلى
التعرف على العالقة بين تصورات معلمي
المدارس الثانوية لمدى دعم مديري المدارس
لمجتمعات التعلم المهنية ،وتصوراتهم حول
سلوكيات قيادة المدير في ست مدارس في
منطقة واحدة ،واستخدمت مقياس مجتمعات

التعلم المهنية المعدل
) Communitiesألوليفر وآخرون والمكونة من
خمسة أبعاد هي:القيادة المشتركة والداعمة،
القيم والرؤية المشتركة ،التعلم والتطبيق
الجماعي ،الممارسة الشخصية المشتركة،
والظروف الداعمة ،واشتملت الدراسة على ()006
معلم ،وتوصلت إلى أن المعلمين يقدرون قيمة
أبعاد مجتمعات التعلم المهنية ،كما أكدوا بأنهم
يتلقون دعما من مدير المدرسة في جميع األبعاد
مع وجود دعم طفيف في (الرؤية والقيم
المشتركة) .وتوصلت الدراسة إلى أن البعد
األكثر ظهورا في المدارس هو بعد الظروف
الداعمة وأقلها بعد الرؤية المشتركة وبعد
الممارسة الشخصية والمشتركة.
(Professional Learning

وتعتبر دراسة بول ( )Pohl, 2012من الدراسات
الرئيسية التي ربطت معايير القيادة المدرسية
( )ISLLCبأبعاد مجتمعات التعلم المهنية ،وقد
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أي مدى يكون
مديرو المدارس قادرين على قيادة مدارسهم
لتكون جاهزة للتحول إلى مجتمعات تعلم مهنية،
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي وذلك
باستخدام مقياس مجتمعات التعلم المهنية
المعدل ألوليفر وآخرون  ،لتحديد مدى توافر
أبعاد مجتمعات التعلم المهنية ،وتم توزيعه على
( )419من المديرين والمساعدين والمعلمين في
( )45مدرسة ،كذلك توصلت الدراسة إلى
نتائجها من خالل مقابالت مع ( )6من مديري
المدارس و( )6معلمين من نفس مدارس
المديرين ،حيث توصلت إلى أن المدير قادر على
قيادة مجتمعات التعلم المهنية من خالل ممارسة
التواصل والتنمية ،وفهم مستوى المدرسة،
واألهداف واجتماعات التعلم ،وسهولة الوصول
للبيانات ،وتوافر الدعم اإلداري للمعلمين،
والشفافية في عمليات اتخاذ القرار.
وهدفت دراسة ديلنج ( )Duling, 2012إلى التعرف
على سلوكيات مديري المدارس التي تدعم
مجتمعات التعلم المهنية من وجهة نظر كل من
المعلمين ومديري المدارس ،كما هدفت إلى
معرفة العالقة بين أبعاد مجتمعات التعلم المهنية
وأبعاد القيادة التعليمية ،واستخدمت الباحثة

األسلوب النوعي بتطبيق مقابالت مع ( )5من
مديري المدارس ومع ( )06معلم ،وتحليل
الوثائق ،وخلصت الدراسة إلى وجود أكثر من
ممارسة تدعم مجتمعات التعلم المهنية منها:
إشراك المعلمين في وضع رؤية المدرسة ،وتلبية
احتياجات المتعلمين ،كما أوضحت الدراسة
الدور األساسي لمدير المدرسة في التأثير في
ثقافة المدرسة والعمل الجماعي ،والقيادة
التشاركية ،ودعم بناء مجتمعات التعلم المهنية.
أما دراسة ميلر ( )Miller, 2012فسعت إلى
التعرف على كيفية تنفيذ المدير لمجتمعات
التعلم المهنية ،كما يراها ( )04مشارك من
مديري المدارس االبتدائية ،وقد استخدمت
الدراسة األسلوب النوعي من خالل مقابالت مع
مديري المدارس ،وأشارت النتائج إلى أن الفرص
المنتظمة لمديري المدارس في تبادل األفكار،
والتفكير مع زمالئهم ،تساعد على تنفيذ
مجتمعات التعلم المهنية ،كذلك يرى
المشاركون أن هناك سمات مطلوبة لتطوير
المهارات والقدرات القيادية منها القدرة على
القيادة في الممارسات اليومية ،وطبيعة التعاون،
والقيادة المدرسية ،والتمكين ،والتركيز على
تعلم الطالب والمبادئ التوجيهية للقيادة الفعالة.
وأوصت الباحثة بضرورة متابعة ممارسة المدير
داخل مجتمعات التعلم المهنية ومالحظة التغير
الذي يطرأ عليها.
ومن الدراسات التي استخدمت معايير القيادة
( )ISLLCكمؤشر لجودة أداء المدير دراسة
كابالن وأوينجز وننري (Kaplan, Owings,
) ،Nunnery, 2005وقد هدفت للكشف عن العالقة
بين جودة أداء المدير والمستوى العلمي للطالب،
وتكونت عينة الدراسة من  061مديرا ومديرة من
والية فرجينيا األمريكية ممن قضوا خمس
سنوات على األقل في مدارسهم ،وتم استخدام
مقياس تقدير ألداء المديرين من قبل المشرفين
عليهم ،وتم استخدام نتائج الطالب من خالل
االختبارات التحصيلية المقننة لطالب مدارس
عينة الدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى أنه كلما
ارتفع تقييم مديري المدارس في معايير القيادة
ارتفع أداء الطالب في مدارسهم ،وكانت هذه
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العالقة أكثر وضوحا في المرحلة االبتدائية
كونها كما أوضح الباحثون تتضمن عدد أقل من
المدرسين مما يوفر للمدير فرصة أكبر
للتفاعل معهم كقائد تعليمي منها في المدارس
المتوسطة أو الثانوية التي يكون عادة عدد
المدرسين فيها كبيرا مما ال يتيح هذه الفرصة
بنفس الدرجة.
وفي دراسة لفكلين ( )Ficklin, 2010تم استقصاء
آراء وخبرات ( )6من مديري المدارس السابقين
باستخدام األسلوب النوعي من خالل المقابالت
المعمقة معهم ،وذلك لمعرفة تأثير استخدام
معايير القيادة ( )ELCCفي رفع مستويات الطالب
الذكور من األصل األفريقي-األمريكي في
االختبارات المقننة ،ومن الثيمات (األفكار
األساسية) التي نتجت عنها الدراسة إمكانية
استخدام معايير العدالة واالهتمام لتعزيز
مستويات هذه الفئة من الطلبة ،بينما تحتاج
معايير الشراكة المجتمعية واألسرية إلى
المزيد من التطوير لتقديم الدعم المطلوب لهذه
الفئة من الطلبة ،كما أوضحت الدراسة بعض
التحديات والمواقف التي يمكن أن يؤدي استخدام
المعايير فيها إلى نتائج سلبية.
كما هدفت دراسة بينت ( )Bennett, 2010إلى
التعرف على االستراتيجيات المستخدمة من قبل
مدربي ومعلمي ثالث مدارس ابتدائية في منطقة
واحدة للحفاظ على مجتمعات التعلم المهنية،
حيث استخدم البحث المنهجية متعددة المصادر
فقد جمع البيانات عن طريق استبانة ،واستبيان
مفتوح األسئلة استهدف ( )37معلم وثالثة
مدربين ،وتوصلت الدراسة إلى وجود خمسة
مجاالت تساعد على الحفاظ على مجتمعات التعلم
المهنية وهي التعاون والظروف الداعمة والقيادة
الداعمة والعالقات والتركيز على تعلم الطالب.
وفي المجتمعات العربية توجد ندرة في الدراسات
العربية التي تناولت الظاهرة بالبحث ومن هذه
الدراسات دراسة أحمد ( )2119في مصر والتي
سعت إلى تقديم سيناريوهات مقترحة لتحويل
المدارس المصرية إلى مجتمعات تعلم مهنية،
حيث قدمت دراسة نظرية ذكرت فيها ثالثة

أقسام شمل القسم األول األدبيات الخاصة بتحويل
المدارس إلى مجتمعات التعلم المهنية في إطار
تبني بعض األنماط القيادية المعاصرة ،وشمل
القسم الثاني جوانب القوة والضعف المرتبطة
بتحويل المدارس المصرية إلى مجتمعات تعلم
مهنية ،وشمل القسم الثالث السيناريوهات الثالثة
المقترحة بتحويل المدارس المصرية إلى
مجتمعات التعلم المصرية في ضوء األنماط
القيادية المعاصرة وهي (السيناريو المرجعي،
والسيناريو اإلصالحي  ،والسيناريو االبتكاري)
ويعتبر السيناريو االبتكاري أفضلها حيث يركز
على التغيير الجذري واحداث نقلة نوعية
لألوضاع من خالل دعم جوانب القوة وعالج
جوانب الضعف ويركز على خبرات العاملين
يشجع العمل الجماعي ،ويدعو إلى االتصال
المفتوح ،واالستثمار األمثل للتكنولوجيا.
اما في سلطنة عمان فال توجد دراسات وثيقة
الصلة بالموضوع حتى اآلن (على حد علم
الباحثين) ومن ضمن الدراسات العمانية التي
ركزت على معايير اإلدارة المدرسية دراسة
الخروصي ( )2104التي هدفت إلى الكشف عن
درجة توفر الممارسات الداعمة للقيادة األخالقية
لدى مديري ومديرات مدارس التعليم ما بعد
األساسي بسلطنة عمان بحسب معايير مجلس
القيادة التربوية األمريكي ) ،(ELCCوقد
استخدمت الدراسة االستبانة لجمع بيانات من
( )511من المشرفين التربويين ،والمعلمين،
والطلبة ،وأولياء أمورهم ،بمحافظة جنوب
الباطنة ،وكان من أهم نتائج الدراسة توفر
الممارسات الداعمة للقيادة األخالقية لدى مديري
ومديرات المدارس بدرجة كبيرة من وجهة نظر
المشرفين والمعلمين ،في حين توفرت بدرجة
متوسطة من وجهة نظر الطلبة وأولياء أمورهم.
وتأسيسا على ما سبق ،يمكن القول بأن
الممارسات القيادية لمدير المدرسة تسهم في
تحقيق مجتمعات التعلم المهنية من خالل الدور
الذي يقوم به مدير المدرسة كقائد تعليمي
وأخالقي واجتماعي وثقافي ،وبالتالي فمن
الطبيعي ربط الممارسات القيادية لمدير

المدرسة بمدى توفر أبعاد مجتمعات التعلم
المهنية بالمدرسة.

وتأسيسا على ما سبق يمكن بلورة مشكلة الدراسة
في السؤال الرئيس التالي:

مشكلة الدراسة وأسئلتها

كيف يمكن دعم أبعاد مجتمعات التعلم المهنية
بالمدارس الحكومية وتحسين الممارسات القيادية
الداعمة لها في مصر وسلطنة عمان؟

بما أن مجتمعات التعلم المهنية تهدف إلى تحقيق
مخرجات تعلم عالية في مستويات أداء الطالب،
وهو أحد األهداف الذي تسعى له جميع الدول
ومنها جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان
للرقي بالممارسات القيادية المدرسية ،واالرتقاء
بتعليم الطالب ،إال أن الواقع في كل من مصر
وسلطنة عمان يشير إلى جوانب قصور عديدة في
انتقال المدارس لتصبح مجتمعات تعلم مهنية
وفي الممارسات القيادية الداعمة لها ،ففي مصر
هناك دالئل على إخفاق معظم جهود ومبادرات
التحسين المدرسي وأن مرد ذلك هو ضعف
قدرة المدرسة على قيادة عمليات التحسين
بداخلها (المهدي )2102 ،عالوة على سيادة ثقافة
المركزية على مستوى المدرسة ،وافتقار
المدارس إلى إتباع أسلوب فرق العمل ،وضعف
مشاركة األطراف المعنية في صنع القرارات
المدرسية ،وغياب العمل الجماعي التعاوني بين
أعضاء المجتمع المدرسي ،وقلة االهتمام ببناء
القدرات الالزمة للقيادات المدرسية وأعضاء
الفريق المدرسي( .أحمد.)2119 ،
وفي سلطنة عمان توصلت الدراسة المشتركة
بين وزارة التربية والتعليم وخبراء البنك
الدولي ( )2102إلى أن هناك حاجة لمديري
المدارس لدورات تدريبية في التخطيط
والمتابعة والتقويم المستندة إلى نتائج المدرسة،
كما أن هناك حاجة لتطوير مهارات القيادة التي
تسهم في تطوير بيئة مدرسية داعمة بقوة لتعلم
الطلبة ،وكذلك أشارت العديد من الدراسات
العمانية إلى بعض جوانب القصور والضعف
المرتبطة بالممارسات القيادية للمديرين مثل
ضعف إشراك مدير المدرسة لجميع العاملين في
ممارسة السلطة والمسؤولية ،وقصور دور
المدير في إدارة التعلم (الكندي ،)2119 ،وضعف
إشراكه أيضا للمجتمع المدرسي في اتخاذ
القرار المشترك (البكري2116 ،؛ المياحي2100 ،؛
الحسني2102 ،؛ المشيخي2102 ،؛ المعمرية.)2102 ،

ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية:
 .0ما واقع توافر أبعاد مجتمعات التعلم
المهنية بالمدارس الحكومية في مصر
وسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين؟
 .2ما واقع توافر الممارسات القيادية الداعمة
لمجتمعات التعلم المهنية بالمدارس
الحكومية في مصر وسلطنة عمان من
وجهة نظر المعلمين؟
 .3هل يوجد تأثير الختالف متغير الجنسية
(مصر/عمان) في تقدير المعلمين لدرجة
توافر أبعاد مجتمعات التعلم المهنية ودرجة
الممارسات القيادية الداعمة لها بالمدارس
الحكومية؟
 .4هل يوجد تأثير الختالف متغير النوع
(ذكور/إناث) في تقدير المعلمين لدرجة
توافر أبعاد مجتمعات التعلم المهنية ودرجة
الممارسات القيادية الداعمة لها بالمدارس
الحكومية؟
أهداف الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع توافر أبعاد
مجتمعات التعلم المهنية ،والممارسات القيادية
الداعمة لها في المدارس الحكومية ،وتحديد
الفروق في ذلك طبقا الختالف الجنسية (مصر
وسلطنة عمان) واختالف النوع (ذكور /إناث)،
وصوال إلى تقديم مجموعة من اآلليات المقترحة
لدعم أبعاد مجتمعات التعلم المهنية بالمدارس
الحكومية وتحسين الممارسات القيادية الداعمة
لها في مصر وسلطنة عمان.
أهمية الدراسة
للدراسة الحالية أهمية نظرية وتطبيقية؛ حيث
تتمثل األهمية النظرية فيما تقدمه من مراجعة
ألدبيات مجتمعات التعلم المهنية والممارسات

مجلد  01عدد  2إبريل2106 ،

واقع توافر أبعاد جمتنعات التعله املهنية واملنارسات القيادية الداعنة هلايف املدارس احلكومية
ياسر املهدي وآخرون

القيادية الداعمة لها في ضوء الفكر اإلداري
التربوي المعاصر وهو ما يمثل إضافة لألدبيات
العربية النادرة في هذا المجال رغم االهتمام
الكبير بهذه القضية في األدبيات األجنبية ،عالوة
على أن الدراسة الحالية تقارن وضع الظاهرة
البحثية في دولتين عربيتين ،حيث أن هذه
المقارنة تفيد في تبادل الخبرات والتجارب
الناجحة بما يسهم في تطوير العملية التعليمية
كما قد تسهم في إثراء األدبيات ذات العالقة .أما
األهمية التطبيقية للدراسة فتكمن فيما تقدمه
من آليات مقترحة يؤمل أن يستفيد منه صناع
القرار في كل من مصر وسلطنة عمان في إعداد
الدورات والبرامج المناسبة للقيادات المدرسية
التي تساعد على بناء مجتمعات التعلم المهنية
وتنمية الممارسات القيادية الداعمة لها ،والتوجيه
إلعادة النظر في بعض الممارسات اإلدارية مثل
المدرسة
لمدير
الممنوحة
الصالحيات
والالمركزية.
حدود الدراسة
الحدود الموضوعية :تناولت الدراسة واقع توافر
أبعاد مجتمعات التعلم المهنية طبقا لمقياس
مجتمعات التعلم المهنية المعدلة Professional
Learning Communities Assessment-Revised
) (PLCA-Rألوليفير وآخرين & (Olivier, Hipp

) Huffman, 2010والمتمثلة في األبعاد الخمسة
التالية( :القيادة الداعمة والمشتركة ،الرؤية
والقيم المشتركة ،التعلم التعاوني والتطبيق
الجماعي ،والممارسة الشخصية والمشتركة،
والظروف الداعمة) ،كما تم تصنيف الممارسات
القيادية الداعمة لمجتمعات التعلم المهنية في
ضوء المقياس نفسه طبقا لتصنيف بول ( Phol,
 )2012الذي ربط هذا المقياس بالمعايير الستة
للقيادة المدرسية في الواليات المتحدة (.)ISLLC
الحدود البشرية والمكانية :تتحدد نتائج هذه
الدراسة بنتائج التطبيق على عينة من المعلمين
لالبتعاد عن التحيز الذاتي للمديرين ،وذلك في
محافظتي الجيزة بجمهورية مصر العربية
ومحافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان وذلك

لسهولة جمع البيانات من خالل أعضاء الفريق
البحثي.
الحدود الزمانية :تم التطبيق خالل العام
الدراسي 2104-2103م.
مصطلحات الدراسة
مجتمعات التعلم المهنية:

Professional Learning

Communities

تعرف مجتمعات التعلم المهنية إجرائيا في هذه
الدراسة بأنها :ما تقيسه أداة الدراسة الحالية
والتي تدور حول التنظيم الذي يسعى فيها جميع
أعضاء المجتمع المدرسي إلى إيجاد واستدامة
التعلم بينهم من خالل توافر األبعاد الخمسة
اآلتية :القيادة الداعمة والمشتركة ،الرؤية
والقيم المشتركة ،التعلم التعاوني والتطبيق
الجماعي ،الممارسات الشخصية والمشتركة،
والظروف الداعمة.
الممارسات القيادية:

Leadership Practice

تعرف الممارسات القيادية إجرائيا في هذه
الدراسة بأنها :األفعال التي يقوم بها مدير
المدرسة من أجل تحقيق معايير القيادة
المدرسية الداعمة ألبعاد مجتمعات التعلم المهنية
في المدارس طبقا لما تقيسه أداة الدراسة.

الطريقة وإجراءات الدراسة
اعتمدت الدراسة الحالية المنهج الوصفي ،نظرا
لكونه يتناسب مع طبيعتها وأهدافها ،حيث يهتم
هذا المنهج بدراسة واقع الظواهر ،وتحليلها
وتفسيرها ،من أجل الوصول إلى نتائج مفيدة
قابلة للتعميم.
مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين
بمدارس التعليم الحكومي طبقا لإلحصاءات
الرسمية لوزارة التربية والتعليم في مصر
وسلطنة عمان للعام الدراسي  ،2103-2102والبالغ
عددهم في محافظة الجيزة بجمهورية مصر
العربية ( )37838معلما ومعلمة ،وفي محافظة
شمال الشرقية بسلطنة عمان ( )4535معلما
ومعلمة.

عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ( )0235معلم بالمدارس
الحكومية المصرية والعمانية ،ينقسمون
إلى( )519معلم في مصر بمحافظة الجيزة بنسبة
 % 0.3من أصل مجتمع الدراسة وبنسبة %40
من إجمالي عينة الدراسة الحالية ،و( 726معلم)
في سلطنة عمان من محافظة شمال الشرقية
بنسبة  %06من أصل مجتمع الدراسة وبنسبة
 %59من إجمالي عينة الدراسة الحالية  ،وقد
تقاربت نسب الذكور واإلناث في العينة
اإلجمالية حيث بلغ عدد الذكور (ن= )607
وعدد اإلناث (ن =  )608رغم اختالف النسبة
بصورة كبيرة في العينات الفرعية ،ففي العينة
المصرية كان معظم أفراد العينة من الذكور
بنسبة ( %83ن=  )423في حين كانت النسبة
الغالبة من اإلناث في العينة العمانية (ن= )532
وقد تم اختيار العينة من
بنسبة .%73
المحافظتين موضع الدراسة بطريقة عشوائية.
أداة الدراسة وخصائصها السيكومترية
اعتمدت الدراسة الحالية على مقياس أوليفير
وآخرون ) (Olivier, Hipp & Huffman, 2010وقد
تم ترجمته إلى العربية بتصريح من أوليفر،
ويهدف إلى قياس واقع توافر أبعاد مجتمعات
التعلم المهنية بالمدارس ،وقد قام بول (Phol,
) 2012بربط هذا المقياس بمعايير القيادة
المدرسية ( )ISLLCوالذي استهدف قياس
الممارسات القيادية الداعمة لمجتمعات التعلم
المهنية ،وقد تم استخدام مقياس التدرج الرباعي
حسب نظام ليكرت ( (Likertالستجابات أفراد
العينة في األبعاد الخمسة والذي اتبع في مقياس
أوليفير وآخرين ،حيث ( )0غير موافق بشدة ،
( )2غير موافق  )3( ،موافق  )4( ،موافق بشدة.
وللحكم على واقع توافر أبعاد لمجتمعات التعلم
المهنية والممارسات القيادية الداعمة تم االعتماد
على قاعدة التقريب الحسابي لألعداد الصحيحة
لتحديد معيار الحكم على االستجابة وذلك من
خالل تحديد طول خاليا المقياس (الحد األدنى
واألعلى) ثم حساب المدى ( )3 = 0-4ومن ثم
تقسيمه على أكبر قيمة في المعيار للحصول

على طول الفئة أي ( )1.75 = 4/3ثم إضافة هذه
القيمة إلى أقل قيمة في المعيار (بداية المعيار
 )0وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الفئة ،ويفيد
هذا األسلوب في توضيح وتلخيص مدى ممارسة
كل مرحلة بصفة عامة .ويوضح جدول  0ذلك:
وتفسير ذلك أن البعد أو الممارسة التي تقع
بين ( )0.74– 0تعني أنها تتوافر بدرجة منخفضة
جدا ،والقيمة الواقعة بين ( )2.49– 0.75فتعني
أنها تتوافر بدرجة منخفضة ،أما القيمة الواقعة
بين ( )3.24– 2.51تتوافر بدرجة مرتفعة ،وأخيرا
القيمة الواقعة بين ( )4.11-3.25فتتوافر بدرجة
مرتفعة جدا.
جدول 1

المعيار المعتمد في تفسير درجة الموافقة عمى توافر األبعاد والممارسات
درجة التوافر

درجة الحدوث

قيمة

الوزن

غير موافق بشدة (منخفضة جدا)

غير موافق (منخفضة)

موافق (مرتفعة)

موافق بشدة (مرتفعة جدا)

من
1

1

3

2752

2
4

إلى
1774

1775

2749

3725

4722

3724

ثبات وصدق أداة الدراسة
للتأكد من ثبات المقياس وصدقه تم تطبيقه
على عينة استطالعية بلغ عددها  50من المعلمين
في عمان و  51من المعلمين في مصر ،وتم حساب
معامل ألفا كرونباخ لألبعاد الخمسة الفرعية
للمقياس ومعامالت االرتباط بينها(صدق االتساق
الداخلي) ويوضح ذلك جدول :2
يالحظ من جدول  2أن معامالت الثبات مرتفعة
ألبعاد المقياس في الدراسة األصلية ألوليفر
وآخرون وكذلك الحال في العينة العمانية
والمصرية والتي تراوحت بين ()1,94 -1,80
وتعتبر هذه القيم عالية ( George & Mallery,
 ،)2003كما أن معامل الثبات للمقياس ككل بلغ
كحد أدنى ( )1,96وهي نسبة عالية مما يؤكد
صالحية المقياس ألغراض الدراسة ،وللتأكد من
صدق المقياس تم االعتماد على صدق االتساق
الداخلي ،عن طريق حساب معامالت االرتباط
(بيرسون) بين أبعاد المقياس لدى العينة
االستطالعية ككل ،ويالحظ من جدول  2أن
معامالت االرتباط لجميع األبعاد عالية ودالة
إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)1,10مما يدل
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على صدق المقياس
استخدامه في الدراسة.

المستخدم

حسابي ( )2,75وإنحراف معياري ( )1,86ثم البعد
الفرعي الثاني (الظروف الداعمة-الهياكل)
بمتوسط حسابي ( )2,69وإنحراف معياري ()1,81
وأخيرا جاء بعد الممارسات الشخصية
والمشتركة كأقل األبعاد توافر لدى عينة
الدراسة ككل بمستوى متوسط ( )2,66وانحراف
معياري ( ،)1,79وربما يرجع سبب حصول بعد
القيادة الداعمة والمشتركة على المرتبة األولى
في مدارس التعليم الحكومي إلى كثرة األعمال
الملقاة على عاتق المدير والتي تتطلب منه
اشراك أعضاء المجتمع المدرسي وإلى طبيعة
األعمال التي تتطلبها األنظمة والمشاريع المطبقة
في المدارس والتي تتطلب العمل التعاوني في
انجازها ,أما حصول بعد الممارسات الشخصية
والمشتركة على المرتبة األخيرة فقد يشير إلى
قصور في جانب تنمية الفرد وزيادة القدرة
المهنية له من خالل مساندته وتشجيعه على
االبتكار ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بيرتش
( )Bertsch, 2012في حصول بعد الممارسة
الشخصية والمشتركة على المرتبة األخيرة،
كما تتفق مع دراسة الغيثي ( )2102التي أشارت
إلى قصور في دور إدارة المدرسة في إثارة
الفكر النقدي بين أعضاء المجتمع المدرسي
لتطوير العملية التعليمية وتشجيعه .إن هذا
القصور يؤثر في تقديم التغذية الراجعة بما فيها
من جوانب قوة وأولويات تطوير بين األعضاء،
كما أنه ال يشجع على تبادل األفكار والمقترحات
في سبيل تحسين عمليتي التعليم والتعلم.

وصالحية

نتائج الدراسة ومناقشتها
يقدم هذا المحور إجابة ألسئلة الدراسة ومناقشة
لنتائجها على النحو التالي:
إجابة السؤال األول" :ما واقع توافر أبعاد
مجتمعات التعلم المهنية بالمدارس الحكومية في
مصر وسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين؟"
ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل من أبعاد
مجتمعات التعلم المهنية كما يظهر في جدول ،3
وللممارسات القيادية الداعمة لها طبقا لمعايير
القيادة المدرسية كما يظهر في جدول .4
يتضح من جدول  3أن توافر أبعاد مجتمعات
التعلم المهنية بالمدارس الحكومية جاءت بدرجة
مرتفعة ،وقد كان أكثر األبعاد توافرا في
مدارس التعليم الحكومي في مصر وسلطنة عمان
بعد القيادة الداعمة والمشتركة بمتوسط حسابي
( )2,89وانحراف معياري ( ،)1,71وجاء في
المرتبة الثانية بعد التعلم التعاوني والتطبيق
الجماعي بمتوسط حسابي ( )2,75وانحراف
معياري ( ،)1,81ثم جاء في المرتبة الثالثة بعد
الرؤية والقيم المشتركة بمتوسط حسابي
( )2,74وانحراف معياري ( ،)1,76وجاء في
المرتبة الرابعة والخامسة البعد الخامس بعد
الظروف الداعمة حيث جاء البعد الفرعي
(الظروف الداعمة -العالقات) أوال بمتوسط
جدول2

معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكمية ومعامالت الثبات (ألفا)
أبعاد الدراسة

عدد

( )1القيادة الداعمة والمشتركة

11

1

( )3التعمم والتطبيق التعاوني

12

27744

5

27733

( )2الرؤية والقيم المشتركة

الفقرات

9

( )4الممارسات الشخصية المشتركة

7

(5ب) الظروف الداعمة -الهياكل

12

(5أ) الظروف الداعمة -العالقات
()1

الدرجة الكمية

52

()1

()2

()3

()4

()5

الفا

لمعينة

المصرية

27799

1

27673

27736

27733
27877

27796

1

27759

27828

27759
27922

27832

1

27828

27795

27922

27795
27881

1

لمعينة

لممقياس

العمانية

األصمي

2792

2789

2794

2791

2792

2791

2788

1

الفا

الفا

2788
2781
2789

27925

2787
2786
2785
2788

2797

2792
2787
2782
2788
2797

جدول 3

واقع توافر أبعاد مجتمعات التعمم المهنية بالمدارس الحكومية لدى المعممين
م

الرتبة

1

1

البعد األول :القيادة الداعمة والمشتركة

11-1

3

2

البعد لثالث :التعمم التعاوني والتطبيق الجماعي

32-21

البعد الخامس (أ) :الظروف الداعمة-العالقات

42-38

2
4
5
6

3
6
4
5

أبعاد مجتمعات التعمم المهنية

أرقام الفقرات

البعد الثاني :الرؤية والقيم المشتركة

البعد الرابع :الممارسات الشخصية والمشتركة

البعد الخامس (ب) :الظروف الداعمة -الهياكل

م
2789

22-12

2774

37-31

2766

52-43

ع

درجة التوافر

2772

مرتفعة

2776

2775

مرتفعة
مرتفعة

2782
2779

2775

مرتفعة

2786

2769

مرتفعة
مرتفعة

2782

جدول 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعايير القيادة المدرسية ()ISLLC
الرتبة
4

رقم المعيار
المعيار األول

معايير القيادة المدرسية
الرؤية المدرسية

المعيار الثاني

القيادة التعميمية

6

المعيار الثالث

القيادة التنظيمية

1

المعيار الخامس

القيادة األخالقية

3
5
2

المعيار الرابع

المعيار السادس

أرقام الفقرات

م

ع

2774

2778

مرتفع

2776

2771

مرتفع

52-49-48-47-46-45-44-43-24

2757

2784

مرتفع

42-39-38-3-2

2782

2778

مرتفع

22-19-18-16-14-12-9-5-4-1

-32-31-32-28-26-22-13-12-8-6

47-45-43-42-41-39-35-33

القيادة المجتمعية

51-25-23-17

فهم السياق المجتمعي

51-15

إجابة السؤال الثاني :ما واقع توافر الممارسات
القيادية الداعمة لمجتمعات التعلم المهنية
بالمدارس الحكومية في مصر وسلطنة عمان من
وجهة نظر المعلمين؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية للممارسات
القيادية الداعمة لمجتمعات التعلم المهنية طبقا
للمعايير الست للقيادة المدرسية ويوضح ذلك
جدول .4
يتضح من خالل جدول  4أن مستوى ممارسة
مدير المدرسة لمعايير القيادة المدرسية
( )ISLLCفي مدارس التعليم الحكومي جاء
متوسطا ،وقد كان أكثر المعايير وجودا في
مدارس التعليم الحكومي في مصر وعمان
والقانوني والسياسي بمتوسط حسابي ()2,78
وانحراف معياري ( )1,79ثم جاء في المرتبة
الثالثة المعيار الثاني المتعلق بالقيادة التعليمية
بمتوسط حسابي ( )2,76وانحراف معياري ()1,70
وجاء في المرتبة الرابعة المعيار األول المتعلق
بالرؤية المدرسية بمتوسط حسابي ()2,74
وانحراف معياري ( )1,74وجاء في المرتبة قبل
األخيرة المعيار الرابع حول القيادة المجتمعية
بمستوى متوسط ( )2,61وانحراف معياري

2762
2778

2785
2779

المستوى

مرتفع
مرتفع

( )1,85أما في المرتبة األخيرة فقد جاء المعيار
الثالث حول القيادة التنظيمية من إدارة الموارد
والبيئة التعليمية بمستوى متوسط ()2,57
المعيار الخامس المتعلق بالقيادة األخالقية
بمتوسط حسابي ( )2,82وانحراف معياري(،)1,78
وجاء في المرتبة الثانية المعيار السادس المتعلق
بفهم السياق االجتماعي واالقتصادي وانحراف
معياري ( ،)1,84وربما يرجع سبب حصول
المعيار الخامس على المرتبة األولى في مدارس
التعليم الحكومي إلى صعوبة تشخيص مدى توفر
الممارسات األخالقية في المدارس وبالتالي فمن
الصعب الحكم بقلة توفرها ،وتتفق نتيجة هذه
الدراسة من توفر معيار القيادة األخالقية بدرجة
متوسطة مع نتائج دراسة الخروصي (،)2104
والتي استقصت أراء أكثر من عينة في المجتمع
المدرسي بما فيها المعلمين ،وربما يعود حصول
القيادة التنظيمية على أقل متوسط إلى طبيعة
األعمال التي تتطلبها إدارة وتنظيم الموارد
المدرسية والتي تتطلب خبرات قانونية ومالية
وإدارية وخبرات في التنمية المهنية وإدارة
الموارد البشرية ،وقد تكون طبيعة هذه األعمال
بعيدة نوعا ما عن الجانب التعليمي ،وفي كثير
من األحيان ال يتلقى مديري المدارس التدريب
الضروري لتزويدهم بمثل هذه المهارات
الجديدة ،وهذا ما أكدت عليه بعض الدراسات
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اختالف متغير الجنسية على اختالف تقديرات
عينة الدراسة لدرجة توافر أبعاد مجتمعات التعلم
ودرجة الممارسات القيادية الداعمة لها وذلك
كما في جدول .5

مثل دراسة سالتر وجارسيا وجوروساف
) )Garcia & Gorosave, 2008التي بحثت في
المشكالت التي يواجهها المديرون الجدد في
المكسيك ووجدت أن كمية العمل اإلداري
المطلوب كان أهمها وتحديدا العمل الورقي
المتعلق بالجوانب التنظيمية للمدرسة من موارد
بشرية ومالية وغيرها.
Slater,

يتضح من جدول  5وجود تأثير الختالف متغير
الجنسية (مصر/سلطنة عمان) على توافر جميع
أبعاد مجتمعات التعلم المهنية وبفحص
متوسطات الدولتين كما يبين جدول  6يتضح أن
الفروق دالة في جميع األبعاد لصالح العينة
العمانية ،وربما يرجع ذلك إلى الظروف
االجتماعية واالقتصادية التي يمر بها المجتمع
المصري ككل في الفترة الراهنة والمدارس
المصرية على نحو خاص حيث يوضح تقرير

إجابة السؤال الثالث :هل يوجد تأثير الختالف
في تقدير
متغيرات الجنسية (مصر/عمان)
المعلمين لدرجة توافر أبعاد مجتمعات التعلم
المهنية ودرجة الممارسات القيادية الداعمة لها
بالمدارس الحكومية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم إجراء تحليل التباين
متعدد المتغيرات  MANOVAالختبار تأثير
جدول 5

تحميل التباين متعدد المتغيرات ألبعاد مجتمعات التعمم المهنية والممارسات القيادية الداعمة لها طبقا الختالف متغير الجنسية (مصر/عمان)
األبعاد (المتغيرات التابعة)
القيادة الداعمة والمشتركة

18785

1

18785

1257288

427336

2721

التعمم التعاوني والتطبيق الجماعي

58793

1

58793

1137689

2721

الظروف الداعمة-العالقات

125713

1

125713

2127499

2721

الرؤية والقيم المشتركة
مجتمعات التعمم
المهنية

الممارسات الشخصية والمشتركة

الظروف الداعمة -الهياكل

معيار الرؤية المدرسية

الممارسات القيادية

الداعمة طبقا

لمعايير القيادة

المدرسية

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة "ف" المحسوبة

الداللة اإلحصائية

52718

1

126713

1

33774

1

52718
126713

2237673

33774

717213

2721

2721
2721

122776

1

معيار القيادة التنظيمية

224775

1

224775

معيار القيادة المجتمعية

274743

1

274743

556717

معيار القيادة األخالقية

122725

1

122725

237793

2721

معيار فهم السياق المجتمعي7

194736

1

194736

415778

2721

معيار القيادة التعميمية

1

126762

122776

2447166

2721

378745

2721
2721

126762

2721

255795

جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد مجتمعات التعمم المهنية والممارسات القيادية الداعمة لها طبقا الختالف متغير الجنسية (مصر/عمان)
األبعاد (المتغيرات التابعة)

مجتمعات التعمم
المهنية

م

ع

القيادة الداعمة والمشتركة

2772

2784

3721

التعمم التعاوني والتطبيق الجماعي

2734

2789

3724

الظروف الداعمة-العالقات

2732

الرؤية والقيم المشتركة

الممارسات الشخصية والمشتركة
الظروف الداعمة -الهياكل

معيار الرؤية المدرسية
الممارسات القيادية

الداعمة طبقا لمعايير
القيادة المدرسية

العينة المصرية (ن= )529

معيار القيادة التعميمية

معيار القيادة التنظيمية

2736
2719
2727
2737
2741
2728

2783
2778
2793
2784
2789
2777
2789
2785

العينة العمانية (ن=)726

م

ع

2755
2758

3722
2799
3727
2799
3721
3721
2791
2799

2758
2762
2764
2761
2755
2754
2762
2758

معيار القيادة المجتمعية

2723

معيار القيادة األخالقية

2744

2789

3728

2756

معيار فهم السياق المجتمعي7

2732

2779

3711

2762

التنافسية العالمية لعام ( ،)2104-2103والذى
يصدره المنتدى االقتصادي العالمي سنويا ،أن
مصر حلت في المرتبة األخيرة بين الدول في
جودة التعليم األساسي ،وأوضح التقرير تراجع
ترتيب االقتصاد المحلي ليحتل المركز ()008
مقابل المركز ( )94في تقرير (.)2102-2100
وأرجع التقرير تراجع االقتصاد المحلى إلى
التأثر سلبا بفترة التحول السياسى ،واالنفالت
األمنى والخالفات السياسية ،التى تقوض تنافسية
االقتصاد ،وقدرته على النمو.
أما بالنسبة لتأثير اختالف الجنسية (مصر/عمان)
على درجة توافر الممارسات القيادية الداعمة
لمجتمعات التعلم المهنية في ضوء معايير القيادة
المدرسية فيتضح من جدول  5أن الفروق طبقا
للجنسية في الممارسات القيادية دالة إحصائيا
أيضا لصالح العينة العمانية ،كما يتضح من
جدول  6حيث يتبين أن المتوسطات الحسابية
مرتفعة لدى العينة العمانية مقارنة بمتوسطات
العينة المصرية في جميع معايير القيادة
المدرسية ،وربما يرجع ذلك إلى صغر حجم
المدارس العمانية من حيث عدد المعلمين
والطلبة مقارنة بالمدارس المصرية ،وقد أكدت
(Kaplan,
دراسة كابالن وأوينجز وننري
) Owings, Nunnery, 2005أنه كلما قل عدد
المدرسين في المدرسة كلما توفرت للمدير
فرصة أكبر للتفاعل معهم كقائد تعليمي،
وربما ينسحب التفسير السابق عن الظروف
االجتماعية واالقتصادية التي يمر بها المجتمع
المصري وما تبعه من ضعف أداء النظام التعليمي
بالمجتمع المصري بما فيه من قصور في إعداد
وتدريب مديري المدارس وزيادة األعباء الملقاة
على مدير المدرسة في مصر ومن ثم ضعف
ممارساته القيادية الداعمة لبناء مجتمعات التعلم
المهنية بالمدارس السيما في ضوء نقص جاهزية
كثير من المدارس وضعف تلبيتها لمتطلبات
جودة التعليم سواء من الناحية المادية أو الفنية.
إجابة السؤال الرابع:
هل يوجد تأثير الختالف متغير النوع
(ذكور/إناث) في تقدير المعلمين لدرجة توافر

أبعاد مجتمعات التعلم المهنية ودرجة الممارسات
القيادية الداعمة لها بالمدارس الحكومية؟
ولإلجابة على هذا السؤال تم إجراء تحليل
التباين متعدد المتغيرات  MANOVAالختبار
تأثير اختالف متغير النوع (ذكور/إناث) على
اختالف تقديرات عينة الدراسة لدرجة توافر
أبعاد مجتمعات التعلم ودرجة الممارسات القيادية
الداعمة لها وذلك كما في جدول . 7
بالنسبة لتأثير النوع (ذكور/إناث) على توافر
أبعاد مجتمعات التعلم المهنية يتضح من جدول 7
أن هناك تأثير دال إحصائيا للنوع في جميع
األبعاد ،والفروق في كل الحاالت لصالح عينة
اإلناث كما يتبين من جدول  8أن المتوسطات
الحسابية أعلى لدى اإلناث ،وتختلف الدراسات
المتعلقة بالفروق بين المدرسين الذكور
واإلناث في وجهة نظرهم ألبعاد مجتمعات التعلم
المهنية فبعضها وجد فروق بين النوعين مثل
دراسة تايلور ) ،(Taylor, 2011بينما لم تظهر هذه
الفروق في دراسات أخرى مثل دراسة هيرارد
) (Herard, 2013وهوبر ) ،(Hooper, 2011ويرى
الباحثون أن هذه النتيجة قد تعزى إلى الطبيعة
االجتماعية التعاونية للمرأة ،ويعتبر التعاون من
الخصائص األساسية لبناء مجتمعات التعلم
المهنية وتوفرها.
كما كانت الفروق طبقا للنوع في محور
الممارسات القيادية الداعمة دالة لصالح عينة
اإلناث أيضا في جميع معايير القيادة المدرسية
الستة ،ويعزو الباحثون ذلك للتشابه بين النمط
القيادي للمرأة مع النمط القيادي في مجتمعات
التعلم المهنية ،والذي يكون كما ورد في دراسة
أحمد ( )2119أقرب إلى نمط القيادة التوزيعية
) (Distributed Leadershipونمط القيادة
.(Participatory
)Leadership
التشاركية
وتوكد العديد من الدراسات التي حللها إيجل
(Eagly,
وجوناسن -شميت وفان إنجين
) Johannesen-Schmidt & van Engen, 2003على
االرتباط االيجابي بين الخصائص القيادية التي
تفوقت فيها المرأة على الرجل مع جوانب
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تحميل التباين متعدد المتغيرات التابعة  MANOVAألبعاد مجتمعات التعمم المهنية والممارسات القيادية الداعمة لها طبقا الختالف متغير النوع
(ذكور/إناث)

األبعاد (المتغيرات التابعة)

12766

1

75742

1

75742

144778

2721

77774

1

77774

133769

2721

78799

1

78799

139791

2721

52752

1

52752

72735

2721

122729

1

122729

225775

2721

72795

1

72795

134731

2721

59728

1

59728

132732

2721

134719

1

134719

224731

2721

معيار القيادة المجتمعية

125748

1

125728

224727

2721

معيار القيادة األخالقية

68726

1

68726

122742

2721

127712

1

127742

199766

2721

الممارسات الشخصية والمشتركة

الظروف الداعمة-العالقات
الظروف الداعمة -الهياكل
معيار الرؤية المدرسية

معيار القيادة التعميمية

معيار القيادة التنظيمية

القيادة المدرسية

المربعات

المربعات
12766

التعمم التعاوني والتطبيق الجماعي

الممارسات القيادية

الحرية

المحسوبة

اإلحصائية

22729

الرؤية والقيم المشتركة

الداعمة طبقا لمعايير

مجموع

متوسط

2721

القيادة الداعمة والمشتركة

مجتمعات التعمم المهنية

درجات

قيمة "ف"

الداللة

معيار فهم السياق المجتمعي

جدول 8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد مجتمعات التعمم المهنية والممارسات القيادية الداعمة لها طبقا الختالف متغير النوع (ذكور/إناث)
األبعاد (المتغيرات التابعة)

مجتمعات التعمم المهنية

م

ع

م

القيادة الداعمة والمشتركة

2782

2784

2798

2751

الرؤية والقيم المشتركة

2749

2785

2799

2756

2741

2785

2791

2764

التعمم التعاوني والتطبيق الجماعي

2752

الظروف الداعمة-العالقات

2755

الممارسات الشخصية والمشتركة
الظروف الداعمة -الهياكل

معيار الرؤية المدرسية7

الممارسات القيادية الداعمة

الذكور (ن=)617

اإلناث (ن=)618

معيار القيادة التعميمية

معيار القيادة التنظيمية

طبقا لمعايير القيادة المدرسية معيار القيادة المجتمعية
معيار القيادة األخالقية

معيار فهم السياق المجتمعي

2738
2752
2754
2724
2728
2758
2748

2793
2795
2788
2792
2782
2793
2794
2791
2787

3722
2796
3721
2799
2798
2792
2792
3725
3727

ع

2755
2772
2756
2753
2753
2757
2758
2753
2756

كفاءة المؤسسة ،فيما لم يوجد هذا االرتباط أو
وجد ارتباط سلبي للخصائص القيادية التي تفوق
فيها الرجل على المرأة مع جوانب كفاءة
المؤسسة .وفي كل األحوال البد من إعادة النظر
والبحث في هذه النتائج في ضوء طبيعة المجتمع
العربي االسالمي والخصائص االجتماعية للمرأة
فيه.

بمراجعة األدبيات النظرية وباالستفادة من
المقترحات التي قدمها أفراد العينة من المعلمين
في الدراسة الحالية ،يمكن تقديم بعض اآلليات
المقترحة واإلجراءات التنفيذية لدعم أبعاد
مجتمعات التعلم المهنية بالمدارس الحكومية
وتحسين الممارسات القيادية الداعمة لها في
مصر وسلطنة عمان ،على النحو التالي:

آليات مقترحة لدعم أبعاد مجتمعات التعلم
المهنية بالمدارس الحكومية وتحسين الممارسات
القيادية الداعمة لها في مصر وسلطنة عمان.

اآللية األولى :التوسع في تطبيق
نمط اإلدارة الذاتية بالمدارس:
ويقصد بذلك منح الصالحية الكاملة للقيادة
المدرسية في تدبر سير عمل المدرسة واإلشراف

على الجوانب التعليمية والبشرية والمادية دون
تدخل جوهري من القيادة العليا ،ويتطلب ذلك
إيمان القيادات اإلدارية التعليمية واقتناعها ومن
ثم:
-

تخصيص ميزانية لكل مدرسة ومنحها
الحرية في مجال صرفها لتحسين
العملية التعليمية.

-

إعطاء المدرسة صالحيات واسعة في
اختيار الموارد البشرية والوسائل
التعليمية.

-

تشجيع كل مدرسة على تحديد الرؤية
والرسالة واألهداف الخاصة بها
والمتسقة مع رؤية ورسالة وأهداف
المستويات اإلدارية التعليمية األعلى.

-

تحديد أدوار العاملين فيها بدقة.

-

منح المعلمين الصالحيات الكافية للعمل
باستقاللية وتحميلهم مسئولية النتائج.

-

توفير التدريب الالزم لفريق العمل
بالمعارف
لتزويدهم
المدرسي
والمهارات المطلوبة.

اآللية الثانية تبني فلسفة تمكين المعلمين في
المدارس:
وترتبط هذه اآللية بما سبقتها ويقصد بها
اشراك المعلمين في كل قرارات المدرسة
وتوفير كل ما يلزم لتطويرهم في سبيل
تحسين العملية التعليمية ويتطلب ذلك إيمان
القيادات اإلدارية التعليمية واقتناعها بالتمكين
ومن ثم تنفيذ مجموعة من اإلجراءات مثل:
-

منح المعلمين الصالحيات
الكافية للعمل باستقاللية
وتحميلهم مسئولية النتائج.

-

توفير التدريب الالزم
لتزويدهم
للمعلمين
والمهارات
بالمعارف
المطلوبة.

-

اعتماد مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار
التربوي على مستوى المدرسة أساسا
للعمل في المدرسة.

-

اتاحة الفرص ألجراء المناقشات
الجماعية بين أعضاء المجتمع المدرسي
يسهم في تبادل الخبرات وذلك من
خالل اللقاءات وحلقات النقاش والورش
التدريبية لمناقشة مشكالت تتعلق
وبالممارسات
الطالب،
باحتياجات
التعليمية والمشاركة في كيفية
عالجها بشكل جماعي.

اآللية الثالثة :تحويل المدرسة إلى وحدة للتنمية
المهنية المستدامة للمعلمين
ويقصد بهذه اآللية االستفادة من جميع الكوادر
الموجودة في المدرسة لتبادل الخبرات
واالستفادة من بعضهم البعض ويتطلب ذلك
مجموعة من اإلجراءات يتم تنفيذها داخل
المدرسة مثل:
-

إحداث تنمية مهنية مستدامة ألعضاء
المجتمع المدرسي من خالل االستفادة
من الخبرات المهنية في تقديم برامج
تدريبية كل حسب تخصصه.

-

إعداد برامج تعزيزية مهنية وتربوية
ألعضاء المجتمع المدرسي.

-

تقديم تسهيالت (وسائل تعليمية ،أجهزة،
خبرات) لدعم العملية التعليمية.

-

تشجيع تبادل الزيارات بين أعضاء
المجتمع المدرسي.

-

إقامة مسابقات بين التخصصات في
مجال تبادل الزيارات.

-

توفير فرص لتطبيق ومشاهدة حصص
نموذجية ومناقشتها وتقديم التغذية
الراجعة لها.

-

تحفيز الفكر النقدي البناء والتشجيع
على تقبله بين أعضاء المجتمع
المدرسي.

مجلد  01عدد  2إبريل2106 ،

واقع توافر أبعاد جمتنعات التعله املهنية واملنارسات القيادية الداعنة هلايف املدارس احلكومية
ياسر املهدي وآخرون

-

االتصال الفعال مع أعضاء المجتمع
المدرسي بما يسهم في تحسين العملية
التعليمية من خالل إشاعة مناخ يتسم
بالوضوح والثقة المتبادلة واالحترام
بين أعضاء المجتمع المدرسي والمحلي
 ،بما يسهم في قبول المبادرات على
قبول التحديات ،وإيجاد عالقات إنسانية
طيبة بين أعضاء المجتمع المدرسي،
وتطبيق مبدأ العدالة في توزيع المهام
المدرسية.

اآللية الرابعة :تطوير نظام اختيار القيادات
المدرسية:
ويقصد بهذه اآللية الجوانب التي ينبغي التركيز
عليها عند اختيار القيادات المدرسية وتدريبها
لتكون قادرة على بناء مجتمعات تعلم مهنية،
مثل:
-

امتالك مهارات وصفات تجعله قادر على
نشر الثقة والعدالة في المجتمع
المدرسي.

-

إلمامه
والتعليمية.

التربوية

-

القدرة على مواجهة األزمات وحل
المشكالت والتكيف مع الظروف
الطارئة.

-

الخبرة في مجال االستفادة من الموارد
البشرية والمالية.

بالمستجدات

اآللية الخامسة :توفير الدعم المادي والتنظيمي
للمدارس
وتركز هذه اآللية على األدوات والتجهيزات
والتسهيالت المطلوبة للتفاعل والتعلم التعاوني
بين أعضاء المجتمع المدرسي ،أو من النواحي
االجتماعية وما تشمله من تطوير لمناخ العمل
االجتماعي واإلنساني بين األعضاء ويتطلب ذلك
مجموعة من اإلجراءات مثل:
-

تحديد االحتياجات
التحتية المساندة

المادية والبنية
لفعالية العمل

الجماعي والتعاوني بالمدارس والعمل
على توفيرها.
-

تشجيع العمل الفريق والتعاوني بين
المعلمين وجميع أعضاء المجتمع
المدرسي ،وتبنيها كوسيلة ضمن وسائل
تقييم األداء وتطويره.

-

تدريب مديري المدارس على وسائل
دعم الثقة التنظيمية داخل المجتمع
المدرسي.

-

تبني أسلوب المالزمة
والتبني الوظيفي بين األعضاء الجدد
والقدامى لمزيد من غرس الثقة
والتعاون بين أعضاء المجتمع المدرسي.
Mentorship
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