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 شكر وتقدير

 

 سواء إلى الهادي وأنت المعين فأنت وآخراً، أوال الشكر ولك الحمد لك والصالةاللهم السبيل،

والسالمعلىالمعلماألولللبشريةأجمعينالقائل:"مناليشكرالناساليشكرههللا".

يشكرلنفسه()النمل:بعدأنوفقني العمل،وامتثااللقولهتعالى:)ومنشكرفإنما هللاإلتمامهذا

40 )الرحمن: االحسان( إال اإلحسان جزاُء )وهل أتقدم60(، فإنني إلى(، االمتنان وعظيم الشكر بفائق

/رناالصماديالمشرفالرئيسعلىالرسالة،علىةالفاضلةالدكتورةجامعةنزوىوأخصبالشكراألستاذ

وماقدمتهليمنمتابعةدقيقةوتوجيهاتوتشجيعمنذأنكانتهذهالرسالةفكرة،مابذلتهمعيمنجهد

قيمةوآراءسديدةكانلهااألثرالبالغفيإنجاحهذاالعمل،كماأشكراالستاذالدكتورالفاضل/حسامالدين

متواصل،فجزاهمهللاعنيخيرالجزاء.محمدلماقدمهليمندعم

لتعليمبمحافظةشمالالباطنةممثلةًفيقسملتربيةواشكرالجزيلإلىالمديريةالعامةلكماأتقدمبال

تطويراألداءالمدرسيعلىدعمهمليومساندتهملتخطيالصعابأثناءتطبيقالمقابالت،وإلىأفرادالعينة

إلى باالمتنان المقرون بالشكر اتوجه كما للدراسة. الالزمة المعلومات على الحصول في أسهموا الذين

المحكمينعلىم منىبنتمحمدبنعبدهللااألساتذة الفاضلة/ وإلىاألستاذة القيمة، الحظاتهموتوجيهاتهم

إلىوزارةالتربيةالقرطوبيعلىتفضلهابالتدقيقاللغويللرسالة،واليفوتنيتقديمخالصالشكروالتقدير

والتعليمالتيأتاحتليفرصةإكمالدراستيالعليا.

 المقرون بالشكر أتقدم الختام والنصيحة،وفي بالتوجيه وقفمعيوأمدني من لكل فلهمبالدعاء

أنيجعلهخالصالوجههالكريموأنيعفوعمابهمنقصور،وآخردعوانا،وأسألهللادعائيبظهرالغيب

أنالحمدهللربالعالمين.
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 ملخصال

  درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان

  سعاد بنت سالمين بن عبيد الحوسنية

درجةتضمنالخطةالمدرسيةلألهدافالعامةلفلسفةالتربيةهدفتهذهالدراسةإلىالتعرفعلى

،كماهدفتإلىالكشفعنوجهةنظرمديريالمدارسأنفسهممنفيمحافظةشمالالباطنةبسلطنةعمان

تبعالمتغيراالداريينوالمعلميناألوائلمنوجهةنظركالًمن:المشرفيندرجةهذاالتضمنمدىاختالف

(الذيجمعTriangulation)منهجالتعددتماستخدامالنوعاالجتماعي،والمؤهلالعلميوالمسمىالوظيفي.

بين الوصفي الحالة"المنهج النوعيةباستخدام"دراسة البيانات لجمع كأداة الوصفيو،المقابلة المنهج

 االستبانةالمسحي في المتمثل الكميةكأداة البيانات .لجمع األولىتكونوقد األداة في الدراسة عينة ت

))المقابلة( 7من ) الثمن فياألداة العينة أما تكونتمن)االستبانة(انيةمديريومديراتالمدارس، فقد

محافظةشمالالباطنةبسلطنة(منالمعلميناألوائلفيمدارس202داريةو)(مشرفاًإدارياومشرفةإ21)

أسئلة وإعداد الدراسة بموضوع ذاتالعالقة األدبياتالتربوية تحليل تم ولتحقيقأهدافالدراسة عمان.

(عبارةمقسمةعلى23من)،بينماتكونتاألداةالثانية(أسئلة3من)األداتين،حيثتكونتاألداةاألولى

وتمالتحققمنصدقاألداةبعرضهاتمثلاألهدافالعامةلفلسفةالتربيةفيسلطنةعمانأربعةمحاور .

االتساقمنخاللحسابمعاملعلىمجموعةمنالمختصين،كماتمالتأكدمنثباتأداةالدراسةالثانية

(.0,92 – 0,79)والذيتراوحبين،(Cronbach’s Alpha)اخليباستخداممعادلةألفاكرونباخالد

 الدراسة عمانالمدارسيريتوظيفمدضعفأظهرتنتائج فيسلطنة وأهدافالتربية لفلسفة

وأهدافالتربيةنظراًفلسفةعلىوثيقةمديريالمدارساطالعضعفو،كأحدمصادروضعخطةالمدرسة

التربوي.ل الميدان في توزيعها عدم كما أنتوصلت إلى النتائج المدرسيةدرجة الخطة محاورلتضمن

وجود،والكبيرةضمنضمندرجةالتجاءتالمعلميناألوائلوالمشرفيناإلداريينالدراسةحسبتقديرات

يجميعمحاورالدراسةفروقذاتداللةإحصائيةبينتقديراتالمعلميناألوائلوالمشرفيناالداريينف

االناث. لصالح الكلي المجموع في إلىوكذلك إضافةً احصائية داللة ذات فروق مستوىوجود عند

لدرجةتضمنالخطةالمدرسيةلألهدافالعامةلفلسفةالتربيةفيمحافظةشمالاالحادي((α≤0.05ةالدالل

 عمان بسلطنة لالباطنة ً العلميمتبعا المؤهل تغير الدبلوم، توصلتلصالحمؤهل النتائج هذه وفيضوء

الدراسةإلىعددمنالتوصياتوالمقترحاتذاتالصلة.
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Abstract 

The Degree of Inclusion the School Plan for the General Objectives of Educational 

Philosophy in North- Batinah Governorate in  the Sultanate of Oman 

Suad Bint Salmeen Al-Hosni  

This study aimed to identify the degree of inclusion the school plan for the general 

objectives of educational philosophy in North- Batinah governorate in the Sultanate of Oman 

from the views of school principals. Also to identify the degree of the inclusion differences from 

the views of administrative supervisors and head teachers with respects to their gender, vocation 

and qualification. The researcher used the triangulation method approach, which is combined 

between the Case Study method by using interviews as a tool to collect the qualitative data and 

the descriptive method survey by using a questionnaire as a study tool for collecting quantitative 

data. 

For the qualitative part, the sample included (7) of the school principals; while for the 

quantitative part the sample was consisted of (21)administrative supervisors and (202) head 

teachers in North Al-Batinah District in the Sultanate of Oman. To achieve the objectives of the 

study  the researcher constructed a three interview questions and a questionnaire of(23)items 

which divided into four domains represented the general goals of educational philosophy in 

Sultanate of Oman. The instrument was subjected to the validity and reliability tests. Also, the 

second tool was measured by using Cronbach’s Alpha which varies between (0.92 – 0.79).   

The study results showed that the school principals don’t use or invest the document of 

the educational philosophy and goals in Oman as one of the sources when they put or develop 

their school plans because the document wasn’t distributed in the educational field. Also, the 

study found that the degree of including the school plan for the study domains was high.  

Additionally, there were differences that are statistically significant on the level (α≥0.05) 

between the average scores of gender in favor of females. There were differences that are 

statistically significant on the level (α≥0.05) between the average scores  of qualification in favor 

of the diploma qualified.  

Accordingly, the researcher has drawn a number of recommendations and further related 

studies. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 

 المقدمة:

ع من المجتمعات،  فمن خاللها ت غرس مثل التربية التطبيق العملي لفلسفة أي مجتمت  

تمع إن لكل مجلذلك فالثوابت اإلنسانية، وت رسخ العادات والقيم االجتماعية في نفوس النشء. 

عرف وعن خرى، بها ي  التي تميزه عن غيره من المجتمعات األو، به فلسفته التربوية الخاصة

على منهجه في الحياة، و خططه في المجاالت المختلفة، و نظرته للواقع و طريقها يستدل 

تشير إلى مدى  صورة لحياة المجتمعت عد "األنظمة التربوية  ومن هذا المنطلق فإنالمستقبل. 

مرآة (، و18، ص2012ة")الخوالدة والزيود، نموه وتطوره، وتحدد طموحه وتطلعاته المستقبلي

  .التي يسعى إلى تحقيقها عيدةوأهدافه الب هتعكس آمال

غايات الإلى وضع فلسفة تربوية تحدد تلجأ األنظمة التربوية في الدول المتقدمة إن 

مبادئ سياسية تسترشد بها وتضع ، المراد غرسها في نفوس النشء عامةالتربوية الهداف األو

لبا ما تكون الفلسفة العملية التربوية والتعليمية بمختلف أنواعها ومؤسساتها ومستوياتها، وغا

فة المجتمع العامة ومنبثقة عنها. وقد أولت معظم الدول في القرن العشرين منسجمة مع فلس

ة في مقدمة دساتيرها وقوانينها الفلسفة التربوية اهتماما كبيرا وأوردت غايات وأهداف التربي

ت األهلية ذات وثائقها، وعملت على تقنينها وتعميمها على المؤسسات التربوية والجمعياو

تمثل الركيزة  يةفلسفة الترب، ايمانا منها بأن (2007النشاط التربوي االجتماعي )المطيري، 

  .التعليمية المختلفة هامؤسسات ممثلة في العملية التربوية االساسية التي تقوم عليها

 حجر الزاوية لسلسلة متواصلة من( بأن فلسفة التربية تعتبر "2007وقد أشار عبيدات)

ً وفق تسلسل منطقي المستويات المتعددة،  ومنها(، 5")ص مبتدأه فلسفة التربية تترتب تدريجيا

الذي يحكم العمل اإلداري  الرئيسي التربوية التي تمثل اإلطار العام اتالسياساألهداف وت ستمد 

هداف األ (2007يصف بني مصطفى)حيث  .المختلفة ي في كل النظام التربوي ومؤسساتهوالفن

(، نحو تحقيق ما 81عتان لتوجيه أي نشاط تربوي")صخطوتان متتابوالسياسة التربوية بأنهما "

  يتطلع إليه المجتمع من رؤى وطموحات.
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خطوط في أي نظام تربوي هي بمثابة الإن األهداف العامة المنبثقة من فلسفة التربية 

 -ما تسعى إلى تحقيقه -جه البالد توضح العالقة بين ما تحتا"ذ أنها العريضة للنظام التعليمي، إ

"كوسيلة  ممثلةً في المدرسة (21،ص 2012")لهلوب،وما ينبغي أن تقوم به المؤسسات التعليمية

التي يتطلع لها  لتنفيذ السياسة العامة للتعليم وتحقيق األهداف التربوية والتعليمية

للعمل االنطالق نقطة  ت شكل األهداف يمكن القول بأن لذا. (128، ص2011")عفونة، المجتمع

 .في المدرسةالمدرسي والضوء األساسي الذي ي ستنار به لتوجيه النظام التعليمي 

اهتماماً متزايداً في  عليميةتحديد السياسات التالتربوية و لقد حظيت مسألة بناء األهداف

كثرة تجلى هذا االهتمام في البلدان العربية، و السيما في العقدين األخيرين من الزمن، و ي

االجراءات، التي تتخذها وزارات التربية األعمال العلمية والمؤتمرات، والندوات، واالتفاقيات، و

نظمة التربوية وتحديثها (، بهدف تطوير األ2005) وطفة، و التعليم في مختلف البلدان العربية

  بما يتماشى مع المستجدات المعرفية العالمية المتدفقة.

 طوير السياسات التعليمية تعتبر سلطنة عمان إحدى الدول العربية التي ركزت على تو

ففي تاريخ . الذي يشهده العالم أهدافها بما يتناسب مع قيم مجتمعها والتوسع المعرفي السريعو

مرسوما  م أصدر حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم2012/سبتمبر/10

 ً  ،ليم" يتبع ديوان البالط السلطانيمجلس التع( بإنشاء مجلس يسمى "48/2012رقم )سلطانيا

تتمتع بالشخصية  بحيث ويكون لهذا المجلس أمانه عامه ت عاونه في ممارسة اختصاصاته

اللجنة  ذلك فإنوب داري، ويكون مقرها محافظة مسقط.العتبارية واالستقالل المالي واإلا

( 1/2012ظومة التعليم" المشكلة بالقرار الديواني رقم: )" دراسة إعادة هيكلة منـ  الرئيسة ل

هي أولى خطوات المجلس نحو االصالح والتطوير الحديث في  م2012من مارس  21بتاريخ 

 السلطنة.

والتي ع قدت في إن الندوة الوطنية " التعليم في سلطنة عمان: الطريق إلى المستقبل" 

هي أول ندوة وطنية ي قدمها مجلس التعليم بعد م 2014/ اكتوبر/ 16-14مسقط خالل الفترة 

تم خاللها مناقشة خمسة محاور تتصل بفلسفة التعليم في السلطنة ودراسة واقعه  ، حيثإنشاؤه

وتقويمه واإلطار التشريعي لمنظومة التعليم والتخطيط االستراتيجي له وما يتصل 

دوة قدم الحارثي وكيل وزارة ففي اليوم الثاني للن .(16/10/2014)جريدة الوطن، بالتوظيف

مشروع وثيقة فلسفة التعليم في سلطنة ورقة عمل بعنوان" للتعليم والمناهج التربية والتعليم 
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ً  في توجيه مالمح السياسة التربوية ن تطرق خاللها إلى أعمان"  هذه الوثيقة ت عد مرجعا مهما

 تهجها النظام التربوي في السلطنة.التي ين

بثالث مراحل تطويرية مهمة بدءا بعام  سلطنة عمان في التربيةسفة لقد مرت وثيقة فل

هذه صدار إعادة إ( بأنه تم 2009، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم)م 2009ام ع ثمم، 1978

اطالع المهتمين والمتخصصين في قضايا التربية والتعليم والباحثين والعاملين بهدف " الوثيقة

عليمية من مصممي المناهج ومديري اإلدارات والمدارس، في المؤسسات التربوية والت

والمعلمين والموجهين على الغايات بعيدة المدى التي ترمي التربية في سلطنة عمان إلى 

الدور المتوقع منها القيام به لتحقيق تلك  -مؤسسات وأفراد-تحقيقها، حتى تستبين هذه االطراف

وزيرة التربية والتعليم قراراً وزاريا أصدرت م 2013عام وفي  (.18صالغايات")

وثيقة فلسفة وأهداف التربية  رم  بتشكيل لجنة لتطوي15/12/2013م( بتاريخ 829/2013رقم)

 ومازال العمل جارياً بها إلى اآلن.في سلطنة عمان برئاسة وكيل الوزارة للتعليم والمناهج، 

اء التربوي وتوجيه العملية ولما كانت األهداف التربوية تأخذ موقع الصدارة في البن

التعليمية ككل، كان البد لها أن تكون محددة وواضحة في ضوء طبيعة اإلنسان وطموحاته 

ً نحو صورة أفضل للمستقبل.  وظروف المجتمع وتوجهاته ومتغيرات العصر وتحدياته سعيا

أهداف  أربعة نحو تحقيق تسعىالعام في سلطنة عمان فلسفة التعليم فإن  ومن هذا المنطلق

سيتم التطرق لها ، هدفا تربويا فرعيا 23تربوية عامة بعيدة المدى، ت رجمت على شكل 

 . وهي:بالتفصيل في االطار النظري للدراسة

أوال: بناء الشخصية المتكاملة لإلنسان العماني القادر على التفاعل اإليجابي مع الحاضر 

 والمستقبل.

 العماني. ثانياً: تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع

 د على مواكبة متغيرات العصر، و المشاركة في صنعها.يثالثاً: التأك

رابعاً: التأكيد على تبني اإلنسان العماني لمنهج التفكير العلمي في الحياة و التعامل مع علوم و 

 (. 2009صر) وزارة التربية والتعليم،تكنولوجيا الع

ً  -إن تحقيق األهداف العامة لفلسفة التربية في المؤسسات التعليمية  -التي تم ذكرها سابقا

يرى يحتاج إلى تكاتف جهود جميع العاملين وعلى رأسهم اإلدارة المدرسية، حيث 
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قياس مدى نجاح الفلسفة التربوية العامة أو فشلها ي قاس بمدى نجاح أو فشل ( أن "2010الدليمي)

حظى هذا المستوى من اإلدارة بصورة اإلدارة المدرسية في القيام بما هو مطلوب منها، لذا ي

ذلك ة تمثل يأن اإلدارة المدرسذلك . (684ص)"تمام كبير من قبل جميع المجتمعاتخاصة باه

"المستوى الذي تتبلور فيه مجهودات اإلدارة التعليمية سواًء على المستوى المركزي المتمثل في 

في المديريات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، أو على المستوى المحلي المتمثل 

أو  بمثابة الوحدة التنفيذية التي يتم فيها تحويل(. فهي 61، ص2009المحافظات")اسماعيل، 

 واقعية في الميدان التربوي.الى إجراءات  والتشريعات االنظمة والقوانين ترجمة

 سي في العمل المدرسي، حيثفي كونها الجزء الرئياإلدارة المدرسية  تتمثل أهمية

التي تحدد المعالم في العملية التعليمية والتربوية  العمود الفقري( بأنها "2009يصفها عزب)

واألهداف وترسم الطرق وتضع السياسات والخطط الالزمة لتحقيق األهداف المنشودة في زمن 

اإلدارة المدرسية مثلها كباقي األعمال التي يقوم بها اإلنسان، ال تخلو (. إال أن 65صمحدد")

ومن المظاهر المؤرقة التي تنتج عنها . ن وجود صعوبات تعترضها أثناء القيام بعملهام

أن  ذلك،  للعمل المدرسي واضحةالتربوية الفلسفة ال ضعفمشكالت في اإلدارة المدرسية هي 

ضع مدير المدرسة في مأزق، فتكون الصورة العامة للعمل اإلداري يغياب الفلسفة الواضحة 

رة الكافية التي تمكنه من تحقيق أهداف المؤسسة التي يرأسها بجودة غير واضحة بالصو

 وفاعلية.

يتوقف على نجاح النظام التربوي في المؤسسة التعليمية)المدرسة(  مما ال شك فيه أن

داربها، أي أنه مرهون بمدى فاعلية اإلدارة المدرسية وقدرتها على توجيه العمل الطريقة التي ي  

تمثل حجر الزاوية في  ذلك ان االدارة المدرسية .قيق األهداف المنشودةالمدرسي ككل نحو تح

العملية التعليمية والتربوية فتحدد المعالم وترسم الطريق وتنير السبل أمام العاملين في الميدان 

ذلك يتطلب أن تضع المدرسة لها خطة عامة  وكلللوصول للهدف المشترك في زمن محدد. 

مستمدة من أهداف وأنظمة وقوانين وتشريعات وتعليمات وقواعد ولوائح وزارة  بحيث تكون

مع ضرورة شرح  التربية والتعليم، وأن تكون مكتوبة حتى ي لم بها كل عضو في المدرسة

أثناء التنفيذ)الشامي، أو اللبس وتفسير جوانبها الرئيسية تفادياً للغموض الذي يؤدي الى التخبط 

  في كل مرحلة من مراحل العمل المدرسي. لهذه اللوائح والقوانينلرجوع (، بحيث يتم ا1999

وعلى رأسهم  -إن اإلدارة المدرسية هي عبارة عن فريق عمل يتكون من عدة أفراد

ً تتظافر جهودهم وتلتقي أفكارهم  -مدير المدرسة أال وهي تحقيق  ؛في نقطة واحدةجميعا
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كان مدير المدرسة يقع في قمة الهرم اإلداري المدرسي "ولما  .األهداف العامة للعملية التربوية

فإنه يتحمل الدور األعظم في إدارة مدرسته وتحقيق أهدافها التربوية وتوجيه عمليات التخطيط 

التخطيط  ي شكلحيث . (175، ص2014)خليل، التي تتم في المدرسة" والتنظيم والتنفيذ والتقويم

تب عليه كل النتائج، فهو الوظيفة االساسية لتحقيق "أول الوظائف االدارية وذلك ألنه يتر

بحيث تتماشى مع احتياجات المستقبل، ويتم بتحديد الوسائل ورسم السياسات والبرامج واالنشطة 

")الجرايدة األهداف التربوية العامة مع االلتزام باألنظمة والقوانين واللوائح المنصوص عليها

 .(463، ص2014والمطاعني، 

االسلوب العلمي الصحيح الذي المدرسي هو العملية التنظيمية الواعية والتخطيط  ي عد

يسعى إلى تحقيق أهداف تربوية واضحة المعالم ومحددة االجراءات والنتائج، كما أنه يسهم في 

يمكن القول أن التخطيط هو  واالستفادة المثلى من الموارد واالمكانات البشرية والمادية والفنية. 

، حيث يتم ألسباب المهمة الختصار الزمن في عملية التطوير والتحسين نحو االفضلأحد ا

التخطيط في صورة برنامج موقوت بمراحل وخطوات واجراءات محددة بمكان وزمان 

  ومنفذون، ي طلق عليها خطة المدرسة والتي ت مثل أولى نتاجات التخطيط المدرسي.

الرئيسة التي يتوجب على مدير المدرسة  الوظائف "أحد أهمالتخطيط المدرسي يمثل 

شاملة مما يؤدي  اكتساب معارفها، واتقان المهارات المتصلة بإعداد خطة مدرسيةاإللمام بها و

نظرا و (.145، ص1992إلى تحقيق األهداف المدرسية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية")صائغ، 

 يهكان لزاما عل" ية التي يعمل بها،للدور الكبير الذي يقوم به مدير المدرسة في المؤسسة التربو

أن يجعل العمل المدرسي يسير بانتظام وفق خطة معدة إعدادا جيدا، ومبنية على االسس السليمة 

، بهدف الوصول إلى تحقيق أهداف العملية (294، ص1990لعملية التخطيط")عقيالن، 

 التربوية بأسرع وقت وأقل جهد وأكثر كفاءة وفاعلية.

"مجموعة من األهداف التي تسعى كل مدرسة إلى تحقيقها الخطة المدرسية  وتتضمن

سواء أكان على المستوى االستراتيجي أو المتوسط أو القصير المدى، وبالتالي تتنوع األنشطة 

، 2011والبرامج التي تسهم في تحقيق تلك األهداف والمرتبطة بوقت زمني محدد")الغنبوصي، 

لقد ولمدرسية بناًء على مجموعة من المصادر الرئيسة المحددة، (. ويتم وضع الخطة ا40ص 

( مصادر خطة المدرسة كاالتي: "فلسفة 19/2009حددت وثيقة دليل عمل االدارة المدرسية)

وأهداف التعليم العام في سلطنة عمان، وأهداف التعليم في كل مرحلة تعليمية، والمناهج 
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دريسية والفنية بالمدرسة، والمشرفون التربويون، الدراسية، وأعضاء الهيئات االدارية والت

وخطة المدرسة السابقة، ونتائج التقويم الذاتي والخارجي لألداء المدرسي وتوصياته، والطالب 

وأولياء أمورهم، والمبنى المدرسي، ومؤسسات المجتمع المحلي ومتطلبات سوق العمل، 

الرجوع إلى  يتمبحيث  (.32ص، 2009ليم، وزارة التربية والتعواالتجاهات التربوية الحديثة")

 لبناء خطة مدرسية شاملة ومتكاملة األهداف واالجراءات. واالعتماد عليها تلك المصادر

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

 ،لتعليم هو أولى مبررات هذه الدراسةتطوير اإن االهتمام الذي توليه السلطنة في مجال 

"هي التي ت شكل اإلطار العملي للسلوك  في سلطنة عمانالتربية وأهداف فلسفة وثيقة وبما أن 

الفكري التربوي واالجتماعي واالقتصادي في الحياة بصفة عامة، وفي المدارس والمؤسسات 

إضافةً إلى أنها تمثل ، (17، ص2009")وزارة التربية والتعليم، التعليمية األخرى بصفة خاصة

كان البد (؛ 19/2009اإلدارة المدرسية ) أولى مصادر خطة المدرسة حسب وثيقة دليل عمل

كمحرك  في الميدان التربوي أهداف "وثيقة فلسفة التربية في سلطنة عمان" نفيذتمن معرفة واقع 

 . أساسي وإطار مرجعي للعمل المدرسي

كدراسة)علوي ويتفق ذلك مع ما اطلعت عليه الباحثة من الدراسات السابقة، 

( والتي أوصت بضرورة تصميم برنامج 2007مطيري، ؛ ال2007؛ العنزي، 2006وآخرون،

لمديري المدارس في مجال فلسفة التربية والقوانين واالستراتيجيات واألهداف  تدريبي

( إلى عدم 2007توصلت دراسة )البراهيم، ووالتشريعات واللوائح المدرسية وآلية تنفيذها. 

 بينماوثيقة السياسة التعليمية. وعي معظم أفراد المجتمع وخاصة منسوبي الجهاز التربوي ب

( على وجود فجوة بين السياسات 2002؛ اليافعي، 2006اتفقت نتائج دراسة)الحربي، 

 واألهداف المعلنة من جهة وبين الممارسات التطبيقية من جهة أ خرى. 

ى إلى حاجة مدراء المدارس إل( 2014دراسة )الجرادة والمطاعني، كما توصلت 

وتناولت دراسات أخرى األدوار االدارية لمديري المدارس في تحسين ممارساتهم  التخطيطية، 

؛ 2009؛ البوعينين، 2013كدراسة)أبو العال،  تنفيذ جوانب متعلقة بأهداف فلسفة التربية

؛ 2015؛ العنزي، 2004؛ العمري، 2013؛ حرب، 2010؛ الجوابرة، 2015الجبوري،

فلسفة التربية وأهميتها في الميدان  واقعركزت بعض الدراسات على  فيما. (2016المعيني، 
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؛ Alvestad, 2004ودراسة) ،(2010؛ الدليمي، 2015التربوي كدراسة)بدارنه والحوري، 

Ismail and Hamzah, 2007 ؛Ryan, 2007 ؛Williams,2002.) 

يقوم عليها  بالحفاظ على الفلسفة التربوية التي ( فقد أوصت2006أما دراسة المنقاش)

النظام التعليمي والتأكد من تطبيقها في الممارسات التربوية المدرسية، وأكدت على ضرورة 

اشراك الخبرات والمؤسسات التعليمية عند مراجعة سياسة التعليم، وضرورة توزيع سياسة 

كما أوصت لة بالتربية والتعليم للعمل على تنفيذها، التعليم في المملكة على كل من له ص

بضرورة استخدام االساليب العلمية المقننة التي تضمن تحويل أهداف وثيقة سياسة التعليم إلى 

 واقع وسلوك، ووضع برامج تنفيذ ومتابعة مستمرة للتأكد من مدى تطبيقها وممارستها. 

دراسات  تتمكن من الوصول إلىلم  افي الدراسات المحلية فإنه وحسب اطالع الباحثة

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية في ضوع "سابقة تتحدث عن مو

( هي الدراسة الوحيدة في 2002إذ ت عتبر دراسة اليافعي)؛ "محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان

بسيط دون التطرق لذكرها بشكل بشكل  األهداف العامة للتربية إلى طرقتسلطنة عمان والتي ت

هناك فجوة بين األهداف المعلنة في وثيقة فلسفة التربية وبين تفصيلي. حيث خلصت إلى أن 

 واقع الميدان التربوي. 

وللتأكد من ضرورة البحث في مشكلة الدراسة فقد قامت الباحثة بناًء على خبرتها 

عاماً، وكذلك بعد اطالعها الكبير والمتمعن لوثيقة فلسفة وأهداف  12دة ملكمديرة مدرسة 

التربية في سلطنة عمان، بتحليل أربع خطط مدرسية ألربع مدارس من خارج عينة الدراسة. 

وجدت الباحثة أن األهداف الموجودة في الخطط المدرسية ال تتطابق مع األهداف الموجودة  وقد

خطة المدرسة تتكون من ثالثة مجاالت أساسية هي: االدارة والتعلم  ، حيث أنفي وثيقة الفلسفة

المبنى المدرسي،  والتعليم. وعند فحص الخطط وجدت الباحثة أنه يتم التركيز في االدارة على

يتم و .مهني للمعلمين، العالقة مع المجتمع المحليالنماء واال، ةالمسابقات والمشاريع التربويو

، أما مجال التعليم فيتعلق باألساليب في مجال التعلم  التحصيلي للطالبالتركيز على المستوى 

 والطرائق والوسائل التي يستخدمها المعلم بهدف تطوير مستوى أداء الطالب التعليمي.

درجة  ل البحث العلمي في هذا الموضوع ومعرفةجاءت هذه الدراسة الستكماولهذا  

سفة التربية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان. تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفل

 :ةاآلتي سئلةاألتتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة عن و
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محافظة شمال  درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية فيما  .1

 مديري المدارس؟سلطنة عمان من وجهة نظر الباطنة ب

العامة لفلسفة التربية في محافظة شمال درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف ما  .2

 الباطنة بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين األوائل والمشرفين اإلداريين؟

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة هل توجد فروق ذات داللة احصائية في  .3

أو  المسمى الوظيفيأو  االجتماعي ت عزى لمتغير النوعلفلسفة التربية في سلطنة عمان 

 ؟لمعلمين األوائل والمشرفين اإلداريينمن وجهة نظر ا المؤهل العلمي

 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى:

محافظة درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية في  كشف عنال (1

 .سلطنة عمانالباطنة بشمال 

األهداف العامة لفلسفة التربية همية ألالتعرف على مدى إدراك العاملين في المدرسة  (2

 كأحد مصادر خطة المدرسة.

بين استجابات عينة الدراسة ت عزى إلى حصائياً فروق دالة إ عما اذا كانت هناكالكشف  (3

درجة تضمن الخطة  أو المؤهل العلمي في المسمى الوظيفيأو  االجتماعي متغير النوع

 .الباطنة بسلطنة عمانشمال ة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية في محافظ

 أهمية الدراسة:

 تتمثل أهمية الدراسة في:

كواقع في  هانفيذأهمية تفلسفة التربية وتطوير الوعي لدى مديري المدارس حول  (1

 الميدان التربوي.

 رفع مستوى االهتمام باألهداف العامة لفلسفة التربية كأولى مصادر خطة المدرسة. (2

 على جميع العاملين في الميدان التربوي.تعميم وثيقة فلسفة التربية  (3
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 حدود الدراسة:

 تي:ات الدراسة في اآلتتمثل محدد

شمال الباطنة، فبناًء على  على مدارستطبيق أداة الدراسة قتصر االحدود المكانية:  .1

الكتاب السنوي لإلحصاءات احصائيات وزارة التربية والتعليم التي صدرت في 

( فإن محافظة شمال الباطنة هي أكبر محافظات السلطنة من حيث عدد 2015)التعليمية

ولهذا تم تطبيق أداتين هما: المقابلة  ( مدرسة.174المدارس، إذ تبلغ عدد مدارسها )

 واالستبانة.

 على مديري مدارس محافظة)المقابلة( لدراسة األولى لداة األالحدود البشرية: تم تطبيق  .2

، أما األداة بواقع مدير مدرسة في كل والية من واليات المحافظة الستة الالباطنة شم

 في المحافظة.(مشرف إداريمعلم أول، )تينالثانية )االستبانة( سيتم تطبيقها على فئ

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف الدراسة إلى معرفة  سعتالحدود الموضوعية:  .3

 .الباطنة بسلطنة عمانالعامة لفلسفة التربية في محافظة شمال 

 .2016/2017الحدود الزمنية: العام الدراسي .4

  مصطلحات الدراسة:

 فلسفة التربية: .1

( فلسفة التربية بأنها "الرؤية الفكرية 2004اليماني) يي عرف عفيفي المشار إليه ف

و النشاط األهداف العامة التي توجه النظام التعليمي أوالنظرة الشاملة المتكاملة التي تستند إليها 

 (.40التربوي ككل" )ص

ت ؤطر العملية التربوية  ي عبارة عن وثيقةجرائي لفلسفة التربية فهأما التعريف اإل

 .العمانية ضح األهداف والقيم التي تسعى إلى تحقيقها وغرسها في البيئة المدرسيةوتو

 ألهداف التربوية:ا .2

الغاية المقصودة من رسم "الهدف التربوي بأنه ( 2005وطفة واألنصاري )ي عرف 

الخطط التربوية الالزمة لحياة المجتمع وتقدمه، واألهداف التربوية هي المحددات التي تحدد 
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وتوضح مسار التربية في المجتمع والمرامي التي تسعى التربية لبلوغها من أجل نفع 

 .(90")صالمجتمع

مى أو القصد الذي تسعى أما التعريف اإلجرائي لألهداف التربوية فهو: الغاية أو المر

من خالل  فلسفة التربية في سلطنة إلى تحقيقه كمعرفة أو مهارة أو سلوك في البيئة المدرسية

 سواًء أكان في مجال اإلدارة أو التعلم أو التعليم. تطبيقها في الخطة المدرسية

 خطة المدرسة: .3

التي تنتج من عملية  ت عرف وزارة التربية في سلطنة عمان خطة المدرسة بأنها "الوثيقة 

التصور المستقبلي للمدرسة والعمليات واالجراءات التي ستقوم بها خالل فترة زمنية معينة، من 

أجل توظيف الموارد المادية والبشرية المتاحة لتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها على المدى 

 (.32، ص2009، البعيد والقريب")وزارة التربية والتعليم

وثيقة عامة تتضمن مجموعة من األهداف التي وت عرف الباحثة خطة المدرسة بأنها 

خالل فترة زمنية محددة، بهدف استثمار االمكانيات البشرية تسعى المدرسة إلى تحقيقها 

ً لدليل عمل  والمادية المتاحة في البيئة المدرسية، بحيث ت شتق بناًء على مصادر معينة وفقا

  اإلدارة المدرسية.
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ً لإلطار النظري والدراسات السابقةالباحثة في ناول تت حيث شمل  ،هذا الفصل عرضا

دبيات التربوية المتعلقة األ، حيث تناول المحور االول ةرئيس محاور أربعةالنظري اإلطار 

، ثم مدير المدرسة كجزء من اإلدارة دافهاوأه ، وأهميتها،باإلدارة المدرسية من حيث تعريفها

فلسفة التربية من  الجزء االول تناولانقسم الى قسمين، وقد أما المحور الثاني فقد  .المدرسية

تعريف األهداف التربوية  بينما تطرق القسم الثاني إلىف، ظائالوو ةهمياألوالمفهوم حيث 

فلسفة وأهداف ثالث ال رالمحو تناولو. ومصادر اشتقاقها وخصائصها ومستوياتها وأهميتها

الخطة والتربية  االهداف العامة لفلسفةتناول المحور الرابع  فيما، التربية في سلطنة عمان

 .المدرسية

 ري:ــــظـــار النــــأوال: اإلط

 المدرســــيةاإلدارة ور األول: ــالمح

اإلدارة شريان هام في المجتمعات المعاصرة، وركيزة أساسية من ركائز قوة  مثل"ت

موضع العقل من الجسد بالنسبة "تحتل  فهي، (349، ص2010النظم االجتماعية")العمرات، 

أن المستوى الحضاري الذي ي حققه اإلنسان والممثل في كفاءة  ذلكلجميع الهيئات في المجتمع، 

ارة في تنمية دن إسهام تلك اإلإ كما .د القائمين على إدارتهاال بجهوت، ما كان يتحقق إتلك الهيئا

اءته، مما يأتي من خالل ذلك التأثير الذي ي حدثه الجهد اإلنساني من حيث كفالحضارة االنسانية 

وليس ذلك فقط فاإلدارة  .(13، ص2009عدالت اإلنتاج") اسماعيل، ين ميؤدي بدوره إلى تحس

تسهم بشكل كبير في تنمية الفكر اإلبداعي والتطويري لدى العاملين بهدف تحقيق التقدم اإلنساني 

 لمواكبة التطور العالمي المستمر.

ى إدارة، قدرته وكفاءته وجودته وتكنولوجيته يحتاج إلبلغت ما هإن أي نظام في العالم م

ف هداي مستمر لتحقيق األشراف وتنسيق وتقويم بنائتطلب وجود قيادة وتخطيط وتنظيم وإوي

نتاج ألي عمل من األعمال. التي وضع من أجلها، لذا فإن اإلدارة عامل أساسي في جودة اإل

نشاطها، وتمتد إلى جميع نواحي األنشطة فاإلدارة عملية هامة لجميع المؤسسات مهما كان نوع 

 هذه المؤسسات. إحدى نسانية المختلفة؛ والعملية التعليمية ممثلةً في المدرسةاإل

ت عتبر اإلدارة المدرسية وليدة القرن العشرين رغم أنها قد بدأت منذ والدة آدم عليه 

ب واألم في إعداد أبنائهم فعلية التي كان يمارسها كل من األالسالم من خالل الممارسات ال

لمواجهة سبل الحياة، على اعتبار أن اآلباء هم المعلمون واألبناء هم الطلبة ومواقف الحياة هي 
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المنهاج، والطبيعة الواسعة هي حجرات الدراسة، وأسلوب التقويم هو كيف يقابل التلميذ 

األب واألم يمثالن أول  وهكذا كان .الظروف والعوامل البيئية ويتغلب عليها وينجح في حياته

مدرسين عرفهما التاريخ وأول مديرين في اإلدارة المدرسية، فقد كانا المخططين والمنفذين 

 ( . 2010والممارسين والمشرفين على كل ما يتصل بتربية الصغار)أبو علي، 

 بتطور الميادين التربويةعليمية تطورت اإلدارة المدرسية كجزء من اإلدارة التلقد 

جانب  ، فقد حظيت باهتمام واسع وكبير منّوَر المفهوم وتطّوَر معه الدور، فتَطَ لفةالمخت

ً منهم بأّن نجاح التربية أولمهتّمين بشؤون التربية والتعليما  إخفاقها في تحقيق أهدافها ، إيمانا

هو اإلدارة التربوية وتطوير أجهزتها  ، وأّن االهتمام بعمليةمرهون بكفاءة إدارتها وفاعليتها

ً لهذا التطورككل ية التربويةتطوير للعمل تَطّوَر دور المدرسة الحديثة في العقود فقد  ؛. وتبعا

 ً  (. 2005)عايش، واتسعت دائرة رسالتها وأهدافها األخيرة من القرن الماضي تطوراً كبيرا

دارة المدرسية، فيعرفها حسن مصطفى اإل أوردت األدبيات النظرية الكثير من مفاهيم

( بأنها "مجموعة من العمليات التي يقوم بها أكثر من فرد بطريق 2008المشار إليه في محمد)

 )الوكالء( المدرسة ومن نائبيه المشاركة والتعاون والفهم المتبادل، وهي جهاز يتألف من مدير

أي كل من يعمل في النواحي  ،داريينواألساتذة األوائل واألساتذة الرواد والموجهين واإل

 (. 15دارية والفنية")صاإل

( بأنها "ذلك الكل المنظم الذي يتفاعل بإيجابية داخل 2009وي عرفها الصيرفي )

المدرسة وخارجها وفقاً لسياسة عامة وفلسفة تربوية تضعها الدولة، رغبةً في إعداد الناشئين بما 

اسقة من األعمال يتفق وأهداف المجتمع والصالح العام للدولة، وهذا يقتضي القيام بمجموعة متن

 (.13واألنشطة مع توفير المناخ المناسب إلتمامها بنجاح")ص

دارة المدرسية بأنها "مجموعة ( اإل2001المشار إليه في عابدين) كما يعرف العمايرة

عمليات )تخطيط وتنسيق وتوجيه( وظيفية تتفاعل بإيجابية ضمن مناخ مناسب داخل المدرسة 

 (.55عها الدولة")صوخارجها، وفقا لسياسة عامة تض

دارة المدرسية "هي مجموعة عمليات وظيفية ( فيرى أن اإل2002أما مصطفى )

ت مارس بغرض تنفيذ مهام مدرسية بواسطة آخرين، عن طريق تخطيط وتنظيم وتنسيق ورقابة 

فراد، فتتحقق أهداف ألمجهوداتهم وتقويمها، وتؤدى هذه الوظيفة من خالل التأثير في سلوك ا

 (.38)صالمدرسة"
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بأنها "الكيفية التي ت دار بها المدرسة بمجتمع ما وفقا ( 2005عساف)ويعرفها 

أليدولوجياتها وظروفها االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية وذلك لتحقيق أهدافها في 

دوات واالساليب العصرية في طار مناخ تتوافر فيه العالقات اإلنسانية السليمة والمفاهيم واألا

 (.13لتربية للحصول على أفضل النتائج بأقل جهد وتكلفة")صا

العملية التعليمية؛ لما لها من  أهم عناصرأحد في كونها أهمية االدارة المدرسية تكمن 

أثر واضح في تحقيق الغايات األساسية للنظام التربوي التي تتماشى مع فلسفة المجتمع التي 

( أن االدارة المدرسية هي وسيلة 2009يرى اسماعيل)حيث وضعت من أجلها هذه المؤسسات. 

للسيطرة على العملية التعليمية لتنظيمها وتطويرها، وهي تتمثل في التنظيمات التي تكفل للتربية 

ترجمة نظرياتها وفلسفاتها التي يتبناها المجتمع إلى نظم وأشكال وأساليب وأوجه نشاط يمارسها 

اف واتجاهات وقيم ونظم بقدر ما هي جهد منظم يتمثل في األفراد، فالتربية ليست مجرد أهد

تفاعالت وعالقات بين القائمين بعملية التعلم من ناحية والمستفيدين من العملية التعليمية من 

ً وتضع أشكاال ومخططات للتعليم، وإنما ال بد  ناحية أخرى، فال يكفي أن تنسج الوزارة أهدافا

 ي تترجم هذه األهداف، وتنفيذ الخطط التعليمية بصورة ناجحة. من توفير األساليب اإلدارية  الت

إن األهمية الكبرى لإلدارة المدرسية تبرز في كونها "اإلدارة االجرائية لوضع أهداف 

التعليم واستراتيجياته، وخططه موضع التطبيق الفعَال، فهي المسئولة المباشرة عن مساعدة 

المدرسة والمنتسبة إليها بهدف تحقيق األهداف العامة وتنظيم العناصر البشرية العاملة في 

( 2002)مصطفى، يرى (. كما396، ص2011والخاصة لعمليتي التعليم والتعلم")القباطي، 

أهمية اإلدارة المدرسية تكمن في أنها ت عتبر وسيلة مهمة لتنظيم الجهود الجماعية في أن 

ة وفقاً لقدراته واستعداداته وظروف البيئة التي المدرسة من أجل تنمية التلميذ تنمية شاملة متوازن

يعيش فيها، كما يحتاجها المعلم لتسيير أموره في مدرسته، ومن هنا أصبحت االدارة المدرسية 

ذات أهمية بالغة بالنسبة للتلميذ وللمعلم وغيرهم ممن يعملون في المدرسة بل وألولياء أمور 

لمدرسة لتسيير أمورها التعليمية وتحقيق أهدافها التربوية االتالميذ والبيئة المحلية، كما تحتاجها 

 التي وضعت من أجلها المدرسة.

إن رسم األهداف وتحديد االتجاهات ي عد من العوامل التي تعنى بها المؤسسات التي 

تهدف إلى التقدم والنماء، لذا شهدت االدارة المدرسية في الوقت الحاضر اتجاها جديدا في 

عد اإلدارة مجرد عملية روتينية تهدف إلى ممارسة الرئاسة وتسيير شئون أهدافها، فلم ت

المدرسة، والمحافظة على النظام واالنضباط بها فقط، وتطبيق اللوائح واالنظمة ومتابعة الغياب 
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عملية قيادية بالدرجة األولى محورها الطالب، وهدفها األول هو  اليومي للطالب، بل أصبحت

مكانيات التي تساعد على توجيه نموه العقلي والجسمي والروحي توفير كل الظروف واال

واالجتماعي. وكذلك أصبح هدفها تحقيق األهداف االجتماعية التي يدين بها المجتمع، باإلضافة 

إلى التأثير في العاملين وحفزهم إلنجاز أهداف المؤسسة التربوية والسعي لتطويرها )الجرايدة 

 (.2010 ؛ العمرات،2014والمطاعني، 

 ( إلى ملخص ألهداف اإلدارة المدرسية، وهي:2001وي شير عابدين)

توفير الظروف واالمكانات التي تساعد على نمو التلميذ بشكل متوان ومتكامل عقلياً  -

 وجسمياً وروحياً واجتماعياً ونفسياً.

تحقيق األغراض االجتماعية التي يدين بها المجتمع ويحرص على نشرها وتحقيقها من  -

 أجل تحقيق التكيف والتوافق االجتماعيين.

توجيه المتعلم ومساعدته في اختيار الخبرات التي تساعد على نموه الشخصي وتؤدي  -

 الى نفعه.

 المساهمة في دراسة المجتمع وحل مشكالته وتحقيق أهدافه. -

(أن أهداف االدارة المدرسة تتمثل في توفير اإلمكانات 15، 2009وترى الجدي)

لبشرية للقيام برسالة المدرسة، توفير الجو المالئم الصالح للعملية التعليمية، تحقيق المادية وا

التكامل بين اإلدارة االدارية واالشراف الفني للملية التربوية، العناية بالعالقات االنسانية الطيبة 

تالميذ. أما بين جميع العاملين في المدرسة لتوفير جو داعم للتعليم والتعلم، توفير قدوة حسنة لل

( فيرى أن أهداف االدارة المدرسية هي: وضع خطط التطور والنمو 44، 2011حمودة)

الالزمة للمدرسة في المستقبل، التعاون مع البيئة في حل ما يستجد من مشكالت، السعي 

للوصول الى تحقيق أهداف التربية والتعليم، تنظيم وتنسيق األعمال الفنية واالدارية في 

 المدرسة.

مدير  بوجودمرهون  في تحقيقها ألهداف العملية التعليميةن نجاح اإلدارة المدرسية إ

د لإلدارة من خالل عد قيادتها إيماناً منه بالمفهوم الحديثليمتلك القدرات واالمكانات التي تؤهله 

ذلك أن "مدير المدرسة ي عد المسئول األول في مؤسسته  .من الممارسات اإلدارية والفنية

لتحقيق االهداف التربوية والتعليمية بمستوى عال  اميمية، إذ يقع على إدارته كثير من المهالتعل
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طلب من المدير والمعلمين في العملية التعليمية إنما هو تعبير عن واقع ورفيع. فالهدف الذي ي  

اتجاهات هذه العملية، إذ يتم من خالله تحقيق الرؤية المستقبلية للتعليم، فهو ال يكتفي بتحديد 

، 2012المدرسة وهدفها المستقبلي فحسب، بل يتطرق الى وضع وسائل تحقق ذلك")فالح، 

 .(18ص

وإذا نظرنا إلى هيكل المدرسة على أنه هرم مدرج له قمة وله قاعدة، فإن مدير 

أما إذا  -المتدرج في السلطة من أعلى إلى أسفل -المدرسة يتربع على قمة هذا الهرم اإلداري

إدارة المدرسة على أنها دائرة لها مركز ولها محيط، فإن مدير المدرسة ي عتبر هو  نظرنا إلى

المحور لهذه الدائرة ومركزها، فهو يقع في مكان متوسط ي تيح له الرؤية والتوجيه لكل هذه 

 (.2008الدائرة من محورها إلى محيطها)الجدي، 

 

 (23، 2009)الجدي، الهيكل التنظيمي لإلدارة المدرسية :(1شكل )

( يتضح لنا أن مدير المدرسة يمثل قمة العمل اإلداري في 1من الشكل السابق )شكل 

المؤسسة التربوية، فهو يقف على رأس التنظيم في اإلدارة المدرسية. وبناًء على الدور الريادي 

والمهارات الكفايات و صفاتالذي يقوم به مدير المدرسة، فإنه البد من توافر مجموعة من ال

( 2008ويذكر البوهي المشار إليه في أبو خطاب)التي تؤهله للقيام بذلك الدور على أكمل وجه. 

مجموعة من الصفات التي يجب أن تتوفر في مدير المدرسة بصفته قائداً تربويا لهذه المؤسسة، 

 وتتمثل فيما يلي:

 

 المدير
 

 نائب المدير
 

 المدرسين االوائل
 

 المدرسين 
 

 المشرف االجتماعي
 

أمين المختبر/ أمين المكتبة   
 

 االداريين
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متها االدارة القدرة على قيادة العمل المدرسي من أجل تحقيق األهداف التربوية التي رس -

 التربوية العليا وتنفيذ السياسات والبرامج التعليمية بدرجة عالية من االتساق والفاعلية.

 إيجاد جو من العالقات االنسانية الحسنة ورفع الروح المعنوية للعاملين في المدرسة. -

 تنظيم العمل من خالل بث روح الفريق والعمل الجماعي والتشاركي. -

 الجيد في المدرسة.توفير المناخ الصحي  -

استخدام االستراتيجيات المالئمة في عملية اتخاذ القرار واشراك الجماعة في هذه  -

 العملية.

مواكبة التغيير والتطور، وذلك من خالل تطوير االساليب االدارية وطرقها في القيام  -

 بالعمل المدرسي.

الميذ والنهوض بمستوى القدرة على قيادة عملية التقويم بهدف تحسين أداء المعلمين والت -

 (.45العمل التعليمي المدرسي)ص

( أن مدير المدرسة الفعال يجب أن تتوفر لديه مجموعة 60، ص2005ويرى العابسي)

من الكفايات المعرفية الهامة: معرفة مكونات العملية التربوية بصفة عامة والمجتمع المحلي 

يمية للنظام التربوي عموما، اإلدراك التام للمدرسة بصفة خاصة، المعرفة الكافية بالفلسفة التعل

ألهداف التعليم الخاصة بالمرحلة التي يعمل بها وكذلك باألهداف االجتماعية مع العلم الكافي 

بأهداف المراحل المختلفة، المعرفة الكافية في مجال علم النفس التربوي وسيكولوجية التعلم وأن 

التي يمرون بها ومراعاة ذلك في العملية  يكون عارفا بخصائص الطلبة في مرحلة النمو

التربوية بالمدرسة، اإللمام بطرائق التعليم وأساليبه ووسائل تحقيق االهداف وتنفيذ المناهج 

واالتجاهات التربوية الحديثة والمعاصرة، المعرفة الكافية بمبادئ االدارة بشكل عام واالدارة 

شراف الفني والتخطيط والتقويم التربوي، المدرسية بشكل خاص، االلمام الكافي بأسس اال

المعرفة الكافية بالنواحي التكنولوجية، ثقافة واسعة بجميع المشكالت المختلفة المحيطة وعالقتها 

 بالمدرسة كمؤسسة تربوية تعليمية.

المهارات الي يجب توافرها في مدير المدرسة إلى أربع فقد صنفت ( 2008الجدي) أما

ات الذاتية والتي تتمثل في القوة الجسمية والعصبية، قوة الشخصية، مجموعات، وهي: المهار

الحيوية، الطالقة اللفظية، الصحة النفسية، الخلق الطيب والقدوة الحسنة، والعدالة التامة. ثانيا 
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المهارات اإلدراكية والتي ت شير إلى القدرة على إدراك مجموعة العالقات الوظيفية بين مختلف 

مية على اختالف مستوياتها، وهذه المهارات في المستويات العليا تصبح أكثر األنشطة التنظي

 المهارات أهمية؛ باإلضافةً الى المهارات االنسانية والفنية.

( أن هناك ثالث 2002مصطفى، ؛ 1998الحبيب، ؛ 2011وي جمع )البادري، 

دى قدرة المدير على مهارات تلزم الرئيس اإلداري وهي المهارات التصورية والتي يقصد بها م

ابتكار األفكار و اإلحساس بالمشكالت والتفنن في ايجاد الحلول لها، والمهارات الفنية التي 

ترتبط بالمهارات واألساليب التي يستخدمها مدير المدرسة لتخطيط األعمال المدرسية، والقدرة 

. أما المهارة الثالثة فهي على التنظيم والقيادة والتفويض واتخاذ القرار واالتصال وادارة الوقت

المهارات االنسانية والتي ي قصد بها الطريقة التي يتعامل بها رجل اإلدارة بنجاح مع الرؤساء 

 والزمالء والمرؤوسين.

مما ال شك فيه أن مدير المدرسة هو ذلك القائد التربوي الفاعل في مؤسسته الذي يجعل 

ً لجميع أفراد المج ً محبوبا تمع المدرسي، ويسعى الى التجديد والتحسين من المدرسة مكانا

المستمر؛ فيطور االهداف التربوية التي حددها له النظام التربوي ويوجه البرنامج المدرسي 

كامال لتحقيق تلك االهداف. كما يعمل على تحسين الممارسات التعليمية للمعلمين داخل الغرف 

ب ومحفزة على االبداع واالبتكار ويقدر الصفية، ويوفر بيئة تعليمية جاذبة للعاملين والطال

جهودهم من خالل مكافأة المتميزين واالعتراف بجهود المتفوقين، يهتم بالتواصل داخل المدرسة 

وخارجها ويشجع على إقامة عالقات حسنة مع المجتمع المحلي، يساعد العاملين على االستفادة 

بين فيد مبحث على كل ما هو جديد ووال من البحوث العلمية التربوية ويبث روح االطالع 

 معلمين.صفوف الطلبة وال

 ةـــربيـــالتوأهـــداف فة ـــ: فلسثانيور الــالمح

 أوال: فلسفة التربية:

ت عد التربية أساس بناء المجتمع، وبدونها يفقد قدرته على االستمرار والبقاء. وهي أمر 

الذي في سبيله وجد االنسان على هذه خص هللا به الكائن اإلنساني؛ ألن ذلك يحقق الهدف 

االرض. والتربية بما تشتمل عليه من أساليب متنوعة وطرق مختلفة تتغير وتتطور مع اإلنسان، 

ك التغيير)بدارنه فكلما تطورت حياة االنسان وتغيرت، فإن أساليب التربية تتغير مواكبةً ذل

 الفرد على وجه هذه البسيطة.(، ومتماشية مع ذلك التطور الذي يعيشه 2015والحوري، 
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البد لها من مجتمع تولد وتنمو فيه، وتجعله محوراً إن التربية كعملية هادفة ومستمرة، 

، وتأخذ منه أهدافها، وتعمل على ترجمة فلسفته أو عقيدته إلى عمل فعال وبناء. وهكذا لدراستها

فهي عملية فردية  ،(1995)سورطي، ة عملية إنسانية اجتماعية وفرديةيمكن القول أن التربي

هي عملية اجتماعية كذلك . وإحداث تنمية شاملة ومتوازنة في شخصية الفردتعمل على ألنها 

ألنها "تشتق أهدافها من أهداف المجتمع، وتحدد خطواتها لبلوغ تلك األهداف، وحول تلك 

المحافظة على فالتربية تسعى لخدمة المجتمع و (.1979االهداف تدور فلسفتها")النوري، عبود، 

 قيمه وعقيدته ونقل تراثه وثقافته بين األجيال.

أداة " يجعلها عملية التربويةومن هذا المنطلق فإن الدور االجتماعي الهام الذي تقوم به ال

إحداث التغيرات االجتماعية واالقتصادية  يمهمة من أدوات البناء الحضاري وعامالً فعاال ف

يكون عامال كي ل وتهيئةالفرد للحياة فهي ت عد (، 41، ص2009")خالد، والثقافية في العالم

ه وتطويره والنهوض بكافة ميادينه. وهذا ما يمكن القول بأنه أول في بناء مجتمع إيجابيا مساهما

 أهداف النظام التربوي.

كنظام شامل متكامل تتفاعل فيه مجموعة من المدخالت لت شكل ي عتبر النظام التربوي 

لنظام "حيث يتكون ا. مخرجات هامة تبني عليها الدولة أهدافها األساسية لتحقيق التطور المستمر

من مجموعة من المدخالت وعمليات المعالجة والتحكم والسيطرة، والمخرجات، فضالً عن 

"فالمدخالت هي التي تعطي لإلدارة  (.20، ص2012")الخوالدة والزيود،التغذية الراجعة والبيئة

تها األساسية وتحدد غاياتها، وعلى مدى جودتها يتوقف نجاح أو فشل النظام المدرسي مقوما

، 2010")أبو علي، بأكمله، وتضم هذه المدخالت مجموعة من النظم والمعلومات الفرعية

 ، حيث يوضحمدخالت النظام التربوي أولىهي  ةوتعتبر الفلسفة واألهداف التربوي (.32ص

التربوي وعملياته ومخرجاته، حيث تعتبر فلسفة التربية وأهدافها  ( مدخالت النظام2الشكل )

 أولى المدخالت وأهمها.
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 (20، ص2012)الخوالدة والزيود، مكونات النظام التربوي :(2شكل )

ت عد الفلسفة التربوية ألي نظام تربوي من أهم مدخالته، منها تنبثق أهدافه، وعلى 

أهدافه ترسم سياساته وتوجه ممارساته. وفي غياب هذه الفلسفة أو قصورها، أو عدم وضوحها، 

ه، موغال في المتناقضات بين يجد هذا النظام نفسه سائراً على غير هدى، معزوالً عن مجتمع

أهدافه وسياساته وممارساته، ومتدنيا في كفايته وانتاجيته. فالفلسفة التربوية هي بمثابة منارة 

هادية للعمل التربوي، ت شكل رؤى الحاضر والمستقبل للنظام التربوي، ودوره في تنمية المجتمع 

عام عن صور المفاهيم والفرضيات (، ذلك ألنها تعبر بشكل 2007وتلبية حاجاته ) المطيري، 

واألفكار التي يتبناها النظام التربوي بناًء على الفلسفة العامة للمجتمع. وت عتبر الفلسفة التربوية 

ً في المدارس جانبا حيويا من جوانب عملية التعلم والتعليم  التي يتم تبنيها عمليا

(Witcher,2001.) 

بأن  (2004فيرى اليماني)ين لمفهوم فلسفة التربية، لقد تعددت تعريفات العلماء والمفكر

الفلسفة والتربية يشكالن "مظهران مختلفان لشيء واحد، يمثل أحدهما فلسفة الحياة، ويمثل 

 (.29اآلخر طريقة تنفيذ تلك الفلسفة في شؤون الواقع المعاش")ص

 تحقيق أهداف على مستوى الفرد على مستوى المجتمع

 التغذية الراجعة
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" تطبيق هي عبارة عن فلسفة التربية أن ( 1995قوره المشار إليه في سورطي)و ذكر 

للنظريات واألفكار الفلسفية المتصلة بالحياة في ميدان التربية، وتنظيمها في منهج خاص من 

( 179، ص2009كما ي عرف )الدوري،  (.9أجل تحقيق األهداف التربوية المرغوب فيها")ص

لتي يرتكز عليها فلسفة التربية بأنها" جهد عقلي لمناقشة وتحليل ونقد جملة المفاهيم االساسية ا

 العمل التربوي"

"حالة من ( فيرى أنها: 13، ص2007؛ المطيري، 41، ص2013) الخوالدة،  أما

الوعي االنساني الذي يقوم على التفكير الناقد الذي يستند إلى طبيعة النظرة الفلسفية والمنهج 

مينه وطرائقه الفلسفي على ميدان العمل التربوي، بهدف تصميم بنيته واختيار أهدافه ومضا

فضال عن توضيح هذه العناصر وتفسيرها وتحليلها ونقدها بقصد إدراكها وتفسيرها وتطورها 

في ضوء المتغيرات الثقافية  واالجتماعية والتكنولوجية والتجديدات المستمرة حتى تبقى التربية 

 .هي آلية المجتمع الفعالة في تحقيق التوازن الثقافي في واقع الحياة"

فلسفة التربية  (2015( المشار إليه في بدارنه والحوري)Beauchamp)بوشامب ي عرفو

المبادئ والمعتقدات والمفاهيم والفروض والمسلمات التي حددت بشكل  وعةمعلى "أنها مج

مترابط ومتناسق، لتكون بمثابة الجهد التربوي والمرشد للعملية التربوية، والموجه لها بجميع 

 (.928)صجوانبها"

( أن فلسفة التربية هي "العمليات الفكرية المعتمدة 50، ص2009ويرى )عبدالحق، 

المبنية على تأمل وتحليل وفحص المعلومات والمعارف واالتجاهات واالفكار والنظريات 

والمبادئ والمعتقدات والقيم ونقدها ومن ثم توضيح العالقات بينها وتحديدها وفهمها، بهدف 

 تأكيدها ومن ثم توجيهها لخدمة االنسان والمجتمع". تصحيحها أو تغييرها أو

( فلسفة التربية 2015( و بدرخان)2004ي عرف النجيحي المشار إليه في اليماني)بينما 

بأنها: هي النشاط الفكري المنظم الذي يتخذ الفلسفة وسيلة لتنظيم العملية التربوية وتنسيقها 

 .قيقها، في اطار ثقافي وفكري معينإلى تح وانسجامها وتوضيح القيم واالهداف التي ترنو

من خالل التعريفات السابقة تبرز األهمية الكبيرة لفلسفة التربية كوسيلة لتنظيم العملية 

كان البد للتربية التربوية ككل في ظل االنفجار المعرفي والتسارع المعلوماتي والتقني، لذلك "

لمتطلباتها، مما دفع العملية التربوية للتأثر  من أن تتفاعل مع هذه األحداث محاولة االستجابة

والتأثير في مجريات حياة األفراد في المجتمع الحديث. ومن هنا صار البد للتربية من أن تقود 
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ً مع هذه األمواج العملية التعليمية من منطلق  فكري فلسفي يقود هذه العملية ويرشدها تجاوبا

 (. 57، ص2015" )بدرخان، المتسارعة

 ( أن أهمية فلسفة التربية تكمن في نقاط وعوامل عدة، منها:1995سورطي) ويذكر

أن فلسفة التربية هي القاعدة األساسية التي تقوم عليها المؤسسة التربوية، إذ تحدد فلسفة  -1

التربية أهداف و وسائل و أدوات التربية. أي أن فلسفة التربية هي التي تحدد بصورة 

تنظيمها اإلداري، وأهداف المناهج ومكوناتها، وطرق  عامة سياسة التربية، ومبادئ

 التدريس، ومبادئ وأساليب التقويم، وبنية النظام التعليمي.

توضيح يتضمن النشاط التربوي الذي نختاره، وتحويله من مجرد عمل عشوائي إلى  -2

 عمل واضح يقوم على الوعي بما نهدف إليه منه، ومالئمة وسائله لألهداف.

بين الفرد والبيئة بما لها من تأثير في جعل التطبيق التربوي متجاوباً مع  إيجاد التوافق -3

 ظروف البيئة، وفعاال في تغييرها، ومعينا للفرد على تغيير بيئته وتغييره لنفسه.

فهم أفضل لمعنى االشتغال بالعملية التربوية وإدراك شامل للعمل التربوي وعالقته  -4

 بمظاهر الحياة األخرى.

قض بين الجانب العلمي والتطبيقي في التربية واقتراح خطط وأنماط جديدة إزالة التنا -5

للنمو التربوي، والبحث والتنفيذ، وتنمية االتجاه والذوق والقدرة على توجيه األسئلة 

 المتعلقة بالمجال التربوي.

 مساعدة المعلم في جوانب ومجاالت وأمور كثيرة، منها: -6

التربوية، وفهم وتحليل المفاهيم التربوية بصورة تعميق فكرته عن األهداف والسياسات  .أ 

 عميقة.

 تكوين فكرة كاملة عن البرامج التعليمية ورؤية العمل التربوي بشكل شمولي. .ب 

 زيادة القدرة على المشاركة بالحوار والتطوير والنقد البناء. .ج 

 إيجاد توافق بين النظرية والتطبيق. .د 

 التلميذ وأبعاد تربيته من كل الجوانب.االسهام في حل المشكالت التربوية، ومعرفة  .ه 
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التعمق في معرفة العملية التربوية، ووضع معايير للنمو والنجاح والفشل في العمل  .و 

 التربوي.

؛ النجيحي، 2001؛ ناصر، 2012الخوالدة والزيود،  ؛2004)جعنيني، وأضاف كال من

وأعمق لمعنى العملية تساعد على فهم أفضل ( أن أهمية فلسفة التربية تكمن في أنها: 1981

التربوية ونقدها وتعديلها والعمل على اتساقها وتوضيحها حتى تتالءم هذه الخبرة االنسانية مع 

تسهل رؤية العمل التربوي في شموليته وعالقاته المختلفة مع مظاهر الحياة الحياة المعاصرة، 

التي تقوم عليها  ، ت ساعد في توضيح المفاهيم وكيفية وضع الفروضواهتماماتها االخرى

نحو االنسان  اتجاهتنمي النظريات التربوية مما يساعد على تطبيق هذه النظريات ميدانيا، 

، تمد االنسان بالوسائل المختلفة التي تمكنه من التعرف على التساؤل والقدرة عليه وتذوقه

ومحاولة إزالة  مختلف الصراعات والتناقضات التي قد تنشأ بين النظرية وتطبيقاتها في التربية

تساعد المربي على الربط بين جوانب الخبرة المختلفة كما ، هذا الصراع أو التقليل منه ما أمكن

وتزوده بالنظرة الثقافية الشاملة التي تجعله اكثر اعتمادا على العلم في التفسير كما تخلصه من 

 .النظرة الضيقة

التربية وظيفتين رئيسيتين، االولى فلسفة ل( ان 2003، رسيم ؛2010يتفق )الدليمي، 

 المساعدة على التفكير في المفاهيم والمشكالت التربوية بصورة واضحة ودقيقة وعميقة

التوضيحية لها التي تساعدنا على أن نكون أكثر وعيا وإدراكا الوظيفة هي . وهذه ومنتظمة

وتعمل على تحرير عقولنا  ألبعاد الموضوعات الهامة، كما أنها تساعنا في تقويم الحجج واألدلة

من طغيان التصلب في الرأي وسلطان األفكار التقليدية القديمة، وهذه الوظيفة تتعلق بدور فلسفة 

. أما الوظيفة الثانية لفلسفة التربية أنها تساعد التربية في تحسين السياسات والقرارات التربوية

وهي  بوية المحددة والربط بينها.ف الترعلى تصور التفاعل بين األهداف واالغراض والمواق

وهكذا تكون  بهذا تساعدنا على رؤية أوضح لألهداف الجديدة وتدفعنا للتحرك من أجل تحقيقها

فلسفة التربية موجهة للعمل التربوي وهمزة الوصل بين المستوى النظري والواقع التطبيقي في 

  الميدان التربوي.

مكن لفلسفة التربية أن توجه النظرية ي( أنه 2003؛ مرسي، 2004ي ؤكد)جعنيني، و

 والتطبيق في مجال التربية بثالث طرق:
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 نتائج وفروع المعرفة ذات الصلة الوثيقة بالتربية، في نطاق نظرة شاملة  رتيبت

 نوع التربية الذي يليق به.طبيعة أو إلنسان ولمجتمع وال

 العامة الالزمة للعملية  تدقيق وتقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة باألهداف والوسائل

 .التعليمية التعلمية

 المفاهيم التربوية األساسية التي تجعل للعملية التربوية  مختلف جوانبق يح وتنسيتوض

 ومغزًى واضحا. ىمعن

الوظائف للعملية من  مجموعةتؤدي فلسفة التربية أن فيرى ( 2013الخوالدة )أما 

التي يتطلبها العمل التربوي في التعليم المدرسي توضيح القضايا التربوية التربوية، منها: 

وبيان تحديد القضايا التربوية المطروحة والعمل على تحليلها ها، وومحاولة تفسيرها وتأويل

المعلمين في الميدان  لدى وتوضيحهاتحديد المعاني والمفاهيم ، االفتراضات التي تقوم عليها

يف المكونات الجزيئية للنظام المعرفية: بمعنى تصنالتربوي من أجل تحقيق التفاهم المشترك، 

تنظيمها أن تكون فلسفة التربية بجمع المعلومات والحقائق والمفاهيم والمبادئ، والعمل على 

مقارنة وجهات النظر المختلفة ومقابلتها لتسريع التبني الجديد للتغيير، ، وتنسيقها وصياغتها

  أو بين أطراف العملية التربوية. تعزيز الحوار النقدي بين الطلبة والمربين،

أبعاد الفلسفة العامة للمجتمع، تستمد منه أسسها  هي أحدفلسفة التربية  نمما ال شك فيه أ

وأغراضها ومناهجها ووظائفها سواء أكانت الوظائف التأملية أو اإلرشادية أو التحليلية)النقدية(، 

تعبر عن واقع المجتمع وتنبثق من الفلسفة مجموعة من األهداف والسياسات التربوية التي 

أن "هيكلة العملية التربوية التعليمية ( 2003باعبود )، حيث يؤكد وتطلعاته وظروفه وإمكانياته

تأتي من خالل سلسلة مترابطة ومتتالية كالتالي: فلسفة اجتماعية، فلسفة تربوية، أهداف تربوية 

 (. 4عامة، سياسة تربوية، استراتيجية تربوية، خطط تربوية" )ص

للتربية والخطوط ( أن فلسفة التربية تحدد المبادئ األساسية 2002ويؤكد اليافعي)

العريضة للغايات واألهداف التي ترسمها الفلسفة االجتماعية من أجل تقدم الوطن وتنميته، وهي 

تحدد كذلك األهداف الخاصة في شتى مجاالت العمل التربوي. ثم تأتي السياسة التربوية التي 

لخطط والبرامج يحدد فيها أصحاب القرار نوعية التربية ونظمها، ووسائل تنفيذها من خالل ا

والمشروعات التربوية المطروحة. ثم يتولى التخطيط التربوي عملية التنفيذ، فهو الذي ي حيل 

  الغايات والمقاصد واألهداف التي تم رسمها إلى مرام وبرامج ومشروعات.
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التي ينطلق منها النظام  التربية ت عتبر القاعدة األساسيةفلسفة  وفي الختام يمكننا القول أن

التربوي ألي بلد من البلدان أو أمة من األمم، فهي "أهم مدخالت تربية األجيال ومنها تنبثق 

األهداف التربوية التي يردها المجتمع من أجل تنشئة أجياله الالحقة، وعلى هديها ترسم سياسته 

ها يجد النظام التربوي قصورها أو حتى عدم وضوح ووتوجه ممارساته، وفي غياب الفلسفة أ

نفسه سائراً على غير هدى، بل معزوالً عن مجتمعه وعن المجتمعات المتقدمة المحيطة 

(. كما أن غياب الفلسفة التربوية الواضحة للمنظمة التعليمية بشكل 453، ص2001صر، ابه")ن

وضوح عام والعاملين في المجال التربوي بشكل خاص يؤدي إلى تأثر اإلنتاجية بسبب عدم 

 األهداف التي تسعى اليها المؤسسة. 

 فلسفة التربية كموجه لإلدارة المدرسية

نظرا لألهمية الكبيرة التي يمثلها العاملون في المجال التربوي من مديرين ومشرفين 

ومسئولين ومعلمين في تحقيق أهداف العملية التعليمية في الميدان التربوي؛ كان البد أن يتسلح 

هؤالء" بكفاية نظرية  فلسفية ت نير لهم الطريق وتعينهم على فهم أدوارهم وأدوار االخرين في 

اد الجيل للحياة، وإدراك أهمية هذه األدوار في تحقيق غايات النظام التربوي كنظام اجتماعي إعد

 من خالل وهذه الكفايات ال تتحقق اال(. 454، ص2001ي حدد مسيرة المجتمع وتقدمه")ناصر، 

ية االطالع الدائم، وااللتحاق بالبرامج التدريبية الهادفة، والتسلح بالمعارف والمعلومات األساس

 الالزمة إلنجاح العمل التربوي على أكمل وجه.

"إن مدير المدرسة ي عد مسؤوالً هاماً في سير العملية التربوية في مدرسته، إذ أن الكثير 

من البرامج الناجحة التي تحققها المدرسة تنبع من مقدرته على قيادة المصادر البشرية والمادية، 

(. لذلك البد من ضرورة" المامه بمجموعة 350ص ،2010وإغنائها بالمعلومات ")العمرات، 

من الثقافات االنسانية والمعرفية والقيمية من جهة، والمعارف اإلدارية والتنظيمية وفلسفة 

المجتمع والتربية من جهة أ خرى، ومجموعة المعارف والعلوم الفنية والفكرية من جهة ثالثة؛ 

ح التربوية والمجتمعية المختلفة، والتي تتطلب ذلك ألنه يتعامل مع مجموعة من الفئات والشرائ

منه أن يكون واعيا ومدركا لواقع العملية اإلدارية وفنون االدارة وتطبيقاتها المختلفة")العويسي، 

 ".67، ص 2009

مدرسة القرن الحادي والعشرين تتطلب من مدير المدرسة كرئيس مما الشك فيه "إن 

 ً يتخذ إلدارته المدرسية مسارات ديموقراطية من خالل  ن، وأللوحدة التعليمية جهداً إضافيا
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تخطيط االهداف ووضعها، أو تحديد اإلجراءات المناسبة للتنفيذ والمتابعة، ويكون ذلك من 

خالل المشاركة والمناقشة واللقاءات المتنوعة والمختلفة داخل المدرسة وخارجها بهدف تحقيق 

(؛ تلك األهداف التربوية الكبرى التي 13ص ،2011وغاياتها ")البادري،  أهداف المدرسة

  تنبثق من فلسفة التربية وتعكس فلسفة المجتمع وعاداته وتقاليده وثقافته. 

( أن فلسفة التربية هي جملة منسقة من اآلراء والمبادئ والقيم التي 2010يرى الدليمي)

حتى يأخذ مدير المدرسة توجه النشاط والعمل كما توجه الفلسفة العامة سلوك الفرد والمجتمع، و

دوره المناسب في قيادة العملية اإلدارية يجب عليه أن يعرف إلى أين هو ذاهب، وكيف 

سيذهب؟ وال يتم ذلك اال بوجود فلسفة واضحة أو مجموعة من المبادئ التي تحكم وتؤثر في كل 

ته التي سيسير مجاالت التربية، فبناء هذه الفلسفة وتنميتها هو الخطوة االولى في بناء نظري

يقوم بترجمة هذه الرؤى الفكرية )الفلسفية(  ، ومن ثمعليها، والتي سوف تؤثر في عمله وسلوكه

وبمساعدة العاملين االخرين إلى برامج عمل وفعاليات تربوية يتحقق من خاللها ما تصبو إليه 

دارة ابناءه الطلبة على ن إلمامه بفلسفة التربية يسهل عليه إإكما  هذه الفلسفة التربوية المقررة.

، وقيادة مدرسته وفق التوجهات الحديثة التي ترى أن فلسفة التربية هي صمام أفضل وجه

 المان لكل عملية تربوية تعليمية.ا

فلسفة التربية في سلطنة عمان بمثابة الدليل الذي تسير على خطاه العملية  ت عتبر "

اساتها وأهدافها تسير الخطط التطويرية لوزارة التعليمية واإلدارات المدرسية، وبناًء على سي

لذلك فإن وثيقة فلسفة التربية في سلطنة عمان بما (. Al-Ani, 2014, p173التربية والتعليم")

تتضمنه من أهداف تعتبر أولى المصادر التي يجب على مدير المدرسة الرجوع إليها واالستعانة 

اليات مدرسية بما يتناسب والمرحلة العمرية بها، ومن ثم ترجمتها إلى أنشطة وبرامج و فع

 دية والبشرية المتاحة لكل مدرسة.للطالب واإلمكانيات المالية والما

 ثانيا: األهداف التربوية:

ت شكل األهداف التربوية في بنيتها وآليات اشتغالها ظاهرة تربوية معقدة، تتداخل فيها "

تكوينها طموحات الفرد مع طموحات المجتمع،  واقع، وتتكامل فيمعطيات الفكر بمعطيات ال

الروح الحضارية للمجتمع بما تمتلكه من قدرة على مواجهة التحديات التي وتتبلور في ذاتها 

(ومستجداتها المعرفية 84ص ،2005تفرضها الحياة بمعطياتها الحضارية")وطفة، االنصاري، 

 .ها المجتمع ألفرادهان التي يرتضيالمتسارعة؛ ساعيةً نحو تحديد صورة اإلنس
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)منشد،  يعرفهافهداف التربوية في كثير من األدبيات النظرية، األ تعريفاتلقد تعددت 

بأنها "تللك التغييرات التي يراد حصولها في سلوك اإلنسان الفرد وفي ( 313، ص2014

ممارسات واتجاهات المجتمع المحلي أو المجتمعات اإلنسانية. فهي تصف السمات والصفات 

لعقلية والنفسية والشخصية التي يتمتع بها الفرد، كما تصف االتجاهات والخصائص االجتماعية ا

التي يتصف بها المجتمع الراقي المتحضر. وهذه االهداف هي الثمرات النهائية للعملية التربوية، 

 م".ومن خاللها ت حدد مسارات األنشطة التربوية والوسائل واألدوات الالزمة للتنفيذ والتقوي

الهدف التربوي بأن "معناه وجود  (1981النجيحي)جون ديوي المشار إليه في وي عرف 

عمل منظم مرتب، يقوم النظام فيه على اإلنجاز التدريجي لعملية من العمليات 

 (.132التربوية")ص

( فترى أن " كلمة أهداف تستعمل للتعبير عن النهايات 38، ص2009أما )البدري، 

ونحاول الوصول إليها، فالهدف هو قصد نعبر عنه بعبارة  تصف تغيَرا التي نتجه نحوها 

أي هو عبارة تبين ما سوف يكون عليه التلميذ حين تتم خبرة  -مقترحا نريد أن ن حدثه في التلميذ

 التعلم بنجاح".

مجموعة المبادئ والمحددات التي بأنها "األهداف التربوية ( 2007كما عرف عبيدات)

ً وسلوكاً تصدر عن الفلسف ة لتقرر وتؤطر مواصفات وخصائص اإلنسان العربي فكراً وقيما

ومهارة، تللك الخصائص التي تمكنه من ممارسة دوره في حياته الشخصية والمجتمعية 

 (.5واإلنسانية بإيجابية وفاعلية")ص

في حياة  كبيرةمن خالل التعريفات السابقة نالحظ أن لألهداف بصورة عامة أهمية 

والموارد ، تسعى جاهدة إلى تحقيقها مستخدمة في ذلك جميع االمكانيات ت والشعوبالمجتمعا

باإلضافة إلى ذلك فإن لألهداف أهمية كبيرة في حياة األفراد، . المتاحةالبشرية والمادية والمالية 

فهي تحدد مسارهم، وتوجه خطواتهم، وتنظم أعمالهم، وتكون دافعا قويا لهم نحو الجد واالجتهاد 

ً من التخبط والعشوائية،  سبيل تحقيقها؛ لذا فإن عدم وجود أهداف يجعل الفرد في يعيش عالما

فتتناقض أفكاره واختياراته وقراراته من وقٍت آلخر بسبب عدم وضوح الرؤيا لديه أو نستطيع 

 القول بسبب عدم وجود أهداف واضحة يضعها أمام عينيه فيحاول الوصول إليها.

 الدور الهام لألهداف التربوية يبرز على النحو التالي: ( أن2014يرى منشد)و 
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تساعد األهداف التربوية على تنسيق وتنظيم وتوجيه العمل لتحقيق الغايات الكبرى  .1

 مهارياً ووجدانياً في المجاالت المختلفة. وبناء االنسان المتكامل عقلياً و

التعليمية وتوجيه العمل التربوي تؤدي األهداف التربوية دوراً بارزاً في تطوير السياسة  .2

 ألي مجتمع.

يساعد تحديد األهداف التربوية في التنفيذ الجيد للمنهج من حيث تنظيم طرق التدريس  .3

 وأساليبها وتنظيم وتصميم وسائل وأساليب مختلفة للتقويم.

مبتدأ الفعل تشكل االهداف التربوية  أن قد ذكرا( ف2005أما )وطفة، االنصاري، 

كما بداية والنهاية في كل فعل تربوي، خبره في آن واحد، فهي دائما ما تكون نقطة الو التربوي

اعي في أن االهداف ت شكل منطلقا لمختلف اتجاهات السلوك االنساني ومرتكزا للوعي االجتم

مختلف تجلياته واسقاطاته. فاألهداف التربوية تشكل قطب الرحى في عملية التخطيط التربوي 

ت التربوية. فهي المخطط المركزي الذي ي عول عليه في تحديد مسارات االصالح وبناء السياسا

التربوي وتطوير االنظمة التربوية نحو افاق مستقبلية تستجيب لطموحات المجتمع بمختلف فئاته 

ومن هذا المنطلق يمكن القول أن االهداف التربوية تعكس إلى حد كبير المالمح  وطبقاته.

ويمكن إبراز الدور المهم لألهداف التربوية على  تربوي السائد في المجتمع. األساسية للنظام ال

 النحو التالي:

 وعقائده وتراثه وحاجاته وتطلعاته ومشكالته. ألهداف التربوية قيم المجتمعاتعكس  .1

األهداف التربوية العامة مضامين المناهج التعليمية والتربوية للمراحل الدراسية  ترسم .2

 .مختلفةال

 .المراحل التعليميةتشكل منطلق األهداف التربوية السلوكية لمختلف  .3

 .و تحقيق الغابات البعيدة للمجتمعتوجه الفعاليات التربوية والنشاطات المدرسية نح .4

منطلق السياسة التربوية ومعين االستراتيجيات التربوية في تشكل األهداف التربوية  .5

 .المجتمع

 .بصور عامةتحدد اتجاه التطور التربوي  .6
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ً التخاذ قرارات تعليمية عقالنية قابلة للفحص تشكل األهداف التربوية معياراً  .7 أساسيا

 والتجريب.

تتيح األهداف للقائمين على العملية التربوية إمكانية اختيار عناصر العملية التعليمية المتعلقة  .8

 بالمحتوى والوسائل والطرائق.

المجتمع وتطلعاته المستقبلية، ومالمح "يعكس مفهوم األهداف التربوية طموحات 

الصورة اإلنسانية التي يريدها المجتمع ويرتضيها لنفسه. فاألهداف التربوية تتجسد في منظومة 

أفاعيل تهدف إلى تحديد صورة اإلنسان المستقبلي التي يريدها المجتمع لنفسه بما يجب أن تكون 

(، 88،  ص2005األنصاري، عليه هذه الصورة من سمات وخصائص وماهيات")وطفة و

 وهذه األهداف البد أن تتميز بسمات وخصائص معينة.

(  أن األهداف التربوية يجب أن تتصف ببعض الخصائص الجوهرية 2014يرى منشد)

وهي: أن تكون األهداف التربوية متفقة مع الطبيعة اإلنسانية مراعية لحاجاتها قابلة إلطالق 

اف التربية العالقة بين الفرد والمجتمع ثم بينه وبين التراث قدراتها اإلبداعية، أن تحدد أهد

االجتماعي من عقائد وقيم وعادات وتقاليد، أن تلبي هذه األهداف حاجات المجتمع الحاضرة 

وتعالج مشكالته، أن تكون مرشدا للعاملين في التربية وموجها لهم لتحقيق غاياتهم، وان 

األدوات الالزمة لقياس نتائج العملية التربوية وتقويمها، تساعدهم على اختيار الوسائل والطرق و

أن توضح هذه األهداف نوع المعارف والمهارات واالتجاهات التي يجب تنميتها في شخصية 

 المتعلم، أن تكون هذه األهداف شاملة متكاملة في ضوء عالقة االنسان باكون والحياة من حوله. 

ية أن تتسم بمجموعة من السمات، هي: الوضوح ومن ناحية أخرى البد لألهداف التربو

حيث يجب أن تكون األهداف العامة والخاصة للمنهج محددة تحديدا واضحا بحيث ال يكون 

هناك في تفسيرها. ويعتبر الشمول من السمات الهامة، فيجب أن يشمل كل جوانب النشاط 

 -لنفس اإلنسانية )العقليةالحركي(، ويشمل أيضا كل جوانب ا -الوجداني -اإلنساني) المعرفي

ً التكامل؛ ويقصد به أن تركز االهداف على جميع جوانب النفس  -الجسمية الوجدانية(. أيضا

 اإلنسانية.

( أن هناك ثالثة جوانب مختلفة تحدد مصادر اشتقاق األهداف 2003يرى مرسي)

األهداف على التربوية، أولها جانب الفرد. فالفرد موضوع التربية ومن ثم ينبغي أن تعمل 

تحقيق ذات الفرد وأن تنمي شخصيته في جوانبها المختلفة وتتماشى مع طبيعته وفطرته. وهذا 



31 

 

يعني أن يتوفر لواضعي األهداف التربوية حصيلة المعلومات المتعلقة بنمو الفرد وخصائص 

 تربوية. هذا النمو وطبيعته في ارتباطها بمراحل العمر المختلفة لإلنسان وما تتطلبه من واجبات

وثاني هذه المصادر هو المجتمع؛ فالمجتمع له بناؤه المستقل وثقافته وقيمه االجتماعية  

كل هذه األمور فتعمل على تربية الفرد في  وعاداته وتقاليده. والبد أن تراعي االهداف التربوية

أما ثالث هذه  إطاره االجتماعي ألن االنسان أوال وأخيرا كائن اجتماعي ال يعيش بمفرده.

 انعكاسالمصادر التي تحدد األهداف التربوية فهي فلسفة التربية. وفلسفة التربية السائدة هي 

، وتتحدد في ضوء اتجاهاته وأوضاعه وآماله وتطلعاته. وتساعد فلسفة التربية للنظام االجتماعي

اسا هاما في على توضيح األهداف التربوية وتحديد اتجاهاتها ومساراتها ومن ثم تكون اس

 بلورتها واشتقاقها.

 هي: ،ق منها األهداف التربويةتت ش ( أن هناك أربع مصادر2014بينما يرى )منشد، 

المجتمع وفلسفته التربوية وحاجاته وأهدافه وتراثه الثقافي وما يسوده من قيم واتجاهات، وما هو 

 : طبيعة المتعلم؛ثانيا ة.عليه من حضارة وفن وفكر وأدب وما فيه وفي بيئته من عناصر جمالي

. فالمتعلم له طبيعة خاصة فهو يمر بمراحل نمو متعددة، وكل مرحلة لها خصائصها ومتطلباتها

حيث ت فيد المعلومات المرتبطة بمراحل النمو وصفاتها وخصائصها في تحديد األهداف المناسبة 

يز بأنها متجددة والتي تتم وثالث هذه المصادر هي طبيعة المعرفة، لكل مرحلة عمرية.

في التربية والتعليم وعلم  اقتراحات المختصينوأخيرا،  ومستمرة في عالم معلوماتي متسارع.

 .النفس

و" الثمرات النهائية للعملية التربوية، ومن  ت عتبر األهداف التربوية هي النتائج الختامية

للتنفيذ والتقويم")منشد، خاللها ت حدد مسارات األنشطة التربوية والوسائل واالدوات الالزمة 

األهداف لتحقيقها  وهذه النتائج المختلفة تحتاج إلى أنماط متعددة من. "313، ص2014

ومحددة بصورة  عين. " فاألهداف إما أن تكون كميةوالوصول إليها في زمن معين ومكان م

رقمية مثل)زيادة عدد الطالب في مستوى معين، زيادة عدد الخريجين في مرحلة ما(، وإما أن 

تكون نوعية ت حدد اتجاها معينا لتعديل بعض المعطيات في مجال التعليم مثل) تأكيد أهمية بناء 

االنصاري، القيم االيجابية في المجتمع، تنمية التواصل بين المدرسة والمجتمع") وطفة، 

2005.) 
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هناك العديد من التقسيمات المختلفة لألهداف؛ فاألهداف قد تكون عامة وخاصة، فلسفية 

أو إجرائية، معرفية أو سلوكية أو عملية، فردية أو اجتماعية، قريبة المدى أو بعيدة المدى، 

وقد تكون صريحة إلى الحد الذي تكون معه واضحة ومباشرة، مباشرة أو نهائية أو مرحلية. 

وقد تكون االهداف صريحة لكنها ليست األهداف الحقيقية؛ وإنما هي صورة ت غلف المعنى 

الضمني للهدف. وبعض االهداف قد تكون نسبية بمعنى أنها تختلف باختالف المكان والزمان، 

موضوعيا ومحدداً. وهذا معنى أن لها مركزا ومن شخص آلخر. وهناك أيضا األهداف المطلقة ب

النوع من األهداف يدل على نمطية تربوية ثابته ال تتغير على المدى البعيد، الرتباطها بنظام 

 (. 2003ثابت للتعليم والقيم)مرسي، 

أن األهداف قد تكون نسبية متغيرة أو مطلقة مستمرة  (1981 )النجيحي، ضيفي  و

فإنها تكون بذلك خاضعة للمراجعة من وقت آلخر. واالهداف  ، فعندما تكون نسبيةدائمة

التربوية تتغير نتيجة تغير الظروف بمرور الزمن، والتغير في بناء القيمة نفسها. أما األهداف 

المطلقة الدائمة المستمرة فهي التي يعتقد اصحابها أن الزمن ال ينال منها وأن التغيير ال يمكن 

 وصلت في نظرهم إلى أعلى مستويات الكمال. أن يصل إليها، ذلك ألنها 

ي جمع العديد من الباحثين والعلماء في األدبيات النظرية على تقسيم األهداف التربوية 

( األهداف التربوية إلى ثالث 2009إلى ثالثة مستويات ويختلفون في مسمياتها. فت قسم البدري)

كبيرة في المجتمع ومنها الحياة الجيدة،  مستويات، أولها: أهداف أساسية؛ ولهذه األهداف أهمية

والمواطنة الصالحة، ورفع مستوى الفرد وتقدمه. ثانيا أهداف عامة؛ وتخص النواحي 

االجتماعية واالقتصادية والصحية الفردية. أما المستوى الثالث فهي األهداف الخاصة. وهي 

 .األهداف القريبة التي يمكن تحقيقها للوصول إلى األهداف العامة

األهداف ثالثة مستويات لألهداف، أولها: ( أن هناك 2015ترى الناشف )كما 

ت شتق مباشرةً من فلسفة التربية وقانون التربية وهي أهداف عامة بعيدة المدى  :  Aimsبويةالتر

جوانب نمو الطالب العقلية  والتعليم وخصائص المجتمع ومطالبه. كما تراعي في الوقت نفسه

الوضوح والتكامل ، في ذات الوقت الذي تتسم فيه بالشمول والواقعية وسيةوالجسمية والنف

نها ال تقدم تتسم هذه االهداف بدرجة عالية من العمومة وعدم التحديد ولذلك فإ وسهولة التحقيق.

للمعلم أثناء تدريسه لصعوبة تحديد االنماط السلوكية المطلوب من الطلبة تحقيقها ، نفعاً مباشرا 

ً ، فقد يحتاج تحقيقها لسنوات أو ولذا فإن  ً طويالً نسبيا تحقيق مثل هذه األهداف يتطلب زمنا

 .رج الطالب من المدرسة أو الجامعةفصول أو أشهر ، وبالتالي فقد يتم تحقيقها بعد تخ
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وبالنظر إلى ما تقدم فإنه ليس من الضروري التعبير بكلمات سلوكية وأفعال مضارعة 

باستخدام عبارات عامة لصياغتها مثل تنمية، مساعدة، فهم،  عن هذه األهداف، وي كتفى

 استيعاب، معرفة، وغيرها. ومن األمثلة على هذه األهداف ما يلي:

 المواطن الصالح.تنمية  -

 خلق جيل واع مؤمن بربه وأمته. -

 ربط التعليم بحاجات المجتمع ومطالبه. -

 نقل التراث والمحافظة عليه. -

وهي مشتقة من : Instructional Objectivesاف مرحلية أهدأما المستوى الثاني فهي، 

ً نهائية لمرحلة تعليمية معينة . ولكن يتوقع أن األهداف بعيدة المدى، وتصلح ألن تكون أهدافا

تكون الفترة الزمنية لتحقيقها أقصر من تلك المطلوبة لتحقيق األهداف بعيدة المدى فقد يستغرق 

تحقيقها سنة، أو فصالً دراسيا كامال، وباختصار هي ما يريد المعلم أن يحققه لدى المتعلم عند 

 مومية وأكثر تحديداوهذه األهداف أقل عاالنتهاء من تدريس وحدة تدريسية أو موضوع معين. 

عند صياغتها مثل تنمية،  ةوتستخدم تعبيرات لفظية معين، إذا ما قورنت باألهداف المذكورة آنفا

 اكتساب، تمكن، اعتماد وغيرها. ومن االمثلة عليها ما يلي:

 يكتسب الطالب المهارات الفيزيائية األساسية. -

 اتجاهات إيجابية نحو المؤسسات التربوية.يمتلك الطالب  -

 .تنمية مهارة حل المشكالت -

وهي مشتقة من األهداف : Behavioral Objectivesأهداف قصيرة المدى ثالثا: 

المرحلية، وهي آنية محددة تماما بحيث توضح ما هو السلوك المطلوب أداؤه من قبل الطالب 

ما قورنت ، وعلى هذا فهي تحتاج إلى زمن قصير نسبياً لتحقيقها إذا بعد انتهاء عملية التدريس

وليس من جانب المعلم، وي عبر عن هذه األهداف من جانب المتعلم  مع األهداف السابق ذكرها.

وتستخدم تعبيرات أدائية فعلية تعبر عن السلوك، ويمكن مالحظتها وقياسها مثل يقرأ، يكتب، 

 ... الخ. ومن األمثلة عليها ما يلي:يرسم ي ميز، يعدد، يعرف، يذكر، ي سمي

 الخلية الحيوانية. يرسم بدقة 
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 .يعدد أجزاء جهاز األنيموميتر دون خطأ 

  كلمة في الدقيقة دون أخطاء 50يطبع 

ومن الواجب أن تكون هذه المستويات الثالثة من األهداف المتكاملة والمترابطة   

والمتناسقة  والمشتقة بعضها من بعض لتخدم فلسفة التربية وقانونها في المجتمع الذي تصاغ فيه 

 ي حقق حاجة المجتمع وحاجات األفراد ومتطلباتهم فيه. بما

هي  -( األهداف التربوية إلى ثالثة مستويات: أهداف تربوية عامة2014قسم منشد)وي  

أهداف عامة تعبر عن القيم العظمى، او األهداف القومية المنشودة من نظام التعليم والتي توضع 

تصلح لكل زمان ومكان. ثانيا: أهداف تعليمية، في ظل السياسة العامة للدولة وهذه األهداف 

وهي التي توجه عمل المعلم وتظهر في سلوك التالميذ) لذلك سميت أهداف تعليمية سلوكية(. 

 ثالثا: أهداف محددة كالتي يضعها المعلم قبل قيامه بشرح الدرس.

 أن مفهوم األهداف التربوية ينطوي على قد ذكرا( ف2005أما )وطفة، االنصاري، 

، ويأخذ صورته الكلية في مستويات ثالثة متداخلة، هي: الغايات درجة عالية من التعقيد

، واألهداف (Educational Goals)، األهداف التربوية العامة(Educational End)التربوية

فالغايات هي تصورات لألشياء المراد تحقيقها على مدى  (.Instructional Objectivesالتعليمية)

الحياة في مستوى األفراد، وعلى مدى المراحل التاريخية المترامية األطراف في مستوى 

. وتتميز الغايات بأنها بعيدة المدى قد تمتد لتشمل حياة الفرد برمتها أو حياة المجتمعات االنسانية

ومن خصائصها أنها تأخذ طابعا شموليا، وأنها ال ترتبط المجتمع في أحقاب زمنية متواصلة، 

 في داخل جدران الصفوف الدراسية. ارتباطا مباشراً بالفعاليات المدرسية أو الممارسة التعليمية

منتصف الطريق بين الغايات التربوية واألهداف التعليمية،   األهداف العامة للتربيةتأخذ 

 أماؤسسات التربوية والتعليمية في تحقيق غاياتها التربوية. وتعتمد هذه االهداف على فعالية الم

صورة التغيير المرغوب المتوقع حدوثه في سلوك المتعلم فتأخذ األهداف التربوية التعليمية 

والذي يمكن تقويمه بعد مرور المتعلم بخبرة تعليمية معينة بحيث يكون قابل للمالحظة والقياس. 

وسيلية تؤدي دوها في خدمة االهداف التربوية العامة وتستجيب  فاألهداف التعليمية هي أهداف

لمقتضيات تحقيقها. وتتميز هذه االهداف بأنها يمكن أن تتحقق خالل عاد دراسي، تتحدد فيها 

أكثر اجرائية ووضوحا وتحديدا، مفرغة من المضامين الفلسفية ، معايير األداء ومستوياته

التعليم من األهداف العامة للتربية، والتي بدورها من "وت شتق أهداف  ومحددة بدقة علمية.
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، 2009الغايات القومية الكبرى، بناًء على احتياجات المجتمع ومطالبه العصرية")اسماعيل، 

 (.18ص

تمثل األهداف العامة للتربية دليل العمل الذي ينبثق من فلسفة التربية، فتهتدي به 

ي عرف باعبود لتحقيق مسيرة العمل التربوي. ف ةالسياسات واالستراتيجيات والخطط التربوي

( األهداف العامة للتربية والتعليم بأنها" مجموعة من المواصفات التي تصدر عن 2003)

الفلسفة التربوية، لتقرر وتحدد وتوضح خصائص االنسان المطلوب، عقيدةً، وفكراً وسلوكا، 

رة حياته الشخصية والمجتمعية ومعرفة، ومهارة، تلك الخصائص التي تمكنه من ممارسة دو

 (.5واالنسانية بإيجابية وفعالية")ص

بالسمات تتميز األهداف العامة للتربية  ( أن2005وطفة واألنصاري )كال من يرى 

التالية: أنها عامة في صياغتها، أنها مرنة في محتواها، يشترك في وضعها ممثلون لقطاعات 

مرحلة تعليمية أو أكثر، ت شتق من عدة مصادر فلسفية اجتماعية مختلفة، يحتاج تحقيقها إلى 

واجتماعية، أهداف مؤسسة على مبدأ االجرائية. وتنفرد األهداف التربوية العامة بمجموعة من 

 الخصائص:

 مشتقة من فلسفة التربية والتي بطبيعتها مشتقة من فلسفة المجتمع. .1

مجال األسرة ووسائل  إنها تقوم بتوجيه كل األنشطة التربوية في المجتمع وفي .2

 االعالم...الخ.

تمثل آمال أغلب فئات المجتمع، ولذلك ال يقوم بصاغتها المشتغلون بالتعليم فقط بل  .3

 يشاركهم في ذلك المسؤولون في القطاعات والمجاالت المختلفة من المجتمع.

إنها عامة، ترسم االتجاهات العامة وتضمن االتساق والتكامل بين جميع أنواع فروع  .4

 المعرفة.

تشمل جميع مراحل التعليم وجميع مراحل النمو لتحقق لمراحل التعليم وحدة الهدف  .5

 ولمراحل النمو وحدة االتجاه.

إنها مستقبلية تقوم على أساسها االستراتيجيات والسياسات والمخططات الكفيلة  .6

 بتحقيقها".
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 ة عمانــداف التربية في سلطنـــ: فلسفة وأهثالثور الــالمح

لتعليم في سلطنة عمان منذ إشراقة فجر النهضة المباركة اهتماما كبيراً من قبل نال ا

التعليم الريادي في إعداد اإلنسان باعتباره محور  ر، انطالقا من اإليمان الراسخ بدوجاللته

طوير من االستناد إلى لهذا التالتنمية وغايتها ووسيلتها. وترجمةً لتلك التوجهات كان البد 

شاملة توجه مساره التربوي وتحدد أ طره العامة متمثلةً في فلسفة متطورة تجمع بين استراتيجية 

تربوية محددة ترسم معالم المستقبل لألجيال القادمة، وتحقق  األصالة والمعاصرة، وأهداف

  (.2009أهداف التنمية)وزارة التربية والتعليم، 

تعليم في سلطنة عمان، من المراجع المهمة في توجيه واستقراء وثيقة فلسفة ال ت عد

مالمح السياسات التعليمة في السلطنة. وتكمن أهمية وجودها في كونها المحرك نحو تطوير 

، حيث تشكل هذه الفلسفة أهمية خاصة ربوية العمانيةمؤسسات التالالتعليم وإصالحه في جميع 

التعليم انطالقا من أسس ومبادئ ونظريات معاصرة في توحيد الرؤى والممارسات في قطاع 

دفة العملية التعليمية من اجل التحسين والتطوير تمثل اإلطار العام الذي من خالله ي مكن تحريك 

   (.2014وفق مصادر ومبادئ وأهداف عالية الجودة والمصداقية)وزارة التربية والتعليم، 

( 2009وأهداف التربية في سلطنة عمان)ولقد ع رفت فلسفة التربية في وثيقة فلسفة 

ددت في شكل متكامل  بأنها" مجموعة من المبادئ والمعتقدات والمفاهيم والفروض التي ح 

مترابط متناسق، لتكون بمثابة المرشد والموجه للجهد التربوي. وبالتالي فإن الفلسفة التربوية 

 (.17ة للعمل التربوي في البالد")صتمثل المرجعية الفكري

ة التي على مجموعة من المصادر الرئيستقوم فلسفة التربية في سلطنة عمان ن إ

 :عمليات التطوير المستمرة، وهذه المصادر هي نقطة انطالقة لجميعامتزجت لتشكل 

نسان بربه ي تنظم عالقة اإلسالمية وقيمها التالعقيدة اإلسالمية: تعتبر تعاليم العقيدة اإل .1

 والحياة واحدة من محددات ومنطلقا الفلسفة التربوية.وبأخيه، وعالقته مع الكون 

الفكر السامي لحضرة صاحب الجاللة المعظم: فمنذ بداية النهضة المباركة والتعليم  .2

 يمثل أولى اهتمامات الحكومة وعلى رأس المجاالت التنموية في البالد.



37 

 

السلطاني رقم الذي صدر بالمرسوم  -النظام األساسي للدولة: وقد تضمن هذا النظام .3

عدداً من المبادئ الموجهة لحركة التربية وأهدافها في السلطنة ومن  -(101/1996)

 أهمها ما يلي:

 .سلطنة عمان دولة عربية مستقلة، ذات سيادة تامة 

 . دين الدولة اإلسالم والشريعة اإلسالمية هي أساس التشريع 

  الشؤون العامة .التأكيد على العدل والشورى والمساواة وحق المشاركة في 

 . تعزيز الوالء للوطن ولجاللة السلطان المعظم 

 . العمل على تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 . تشجيع االقتصاد الحر والتعاون بين النشاط العام والخاص 

 . تشجيع االدخار واالستثمار 

 . الحفاظ على موارد البيئة والثروات الطبيعية 

  بين ابناء المجتمع .تعزيز الوحدة الوطنية 

  التأكيد على أهمية األسرة ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم

 وقدراتهم .

 وتطويره . يملالعمل على رفع المستوى الثقافي الع 

 . العمل على تنمية التفكير العلمي وإذكاء روح البحث 

 جتماعية .تصادية واالتلبية التعليم لمتطلبات خطط التنمية االق 

  العمل على إيجاد جيل قوي في بنيته وأخالقه بعتز بأمته ووطنه وتراثه ويحافظ على

 منجزاته .

 . توفير التعليم األساسي والعام ومكافحة األمية 

  . تشجيع إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف الدولة 
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 ث العلمية .الحفاظ على التراث الوطني وتشجيع العلوم والفنون واآلداب والبحو 

خصائص المجتمع العماني: فقبل البدء بتحديد مبادئ الفلسفة وأهدافها، البد من تحديد  .4

 خصائص وسمات المجتمع العماني ، والتي من أبرزها:

 شعبها قوة اجتماعية متماسكة.لوإن  أوال: إن سلطنة عمان وطن عربي إسالمي

العصور المتالحقة، والذي أكسب ثانيا: إن تاريخ سلطنة عمان الخالد الذي نما عبر 

رمزا ألصالة الشعب العماني  رشعبها خصائصه التاريخية والثقافية المميزة، ي عتب

 وتمسكه بتراثه ووعيه برسالته الحضارية.

 ثالثا: االيمان والعلم والعمل هي الركائز االساسية لتقدم المجتمع العماني وتطوره.

للواقع قادر على تحمل مسئولياته وواجباته رابعا: خلق مجتمع قوي البنيان مواكب 

 الوطنية والقومية الكاملة.

 خامسا: إن الدولة تجعل التنمية الشاملة غاية ومقصداً وتوفر لبلوغها االمكانيات.

 إن ما ي نفق في التربية ي عتبر أكبر االستثمارات قيمة في بناء االمم والشعوب.سادسا: 

 على االسرة باعتبارها قاعدة لبنائه. سابعا: ان المجتمع العماني يرتكز

 ثامنا: ي عتبر الشباب هم عصب االمة، لذا فالسلطنة توليهم اهتماما خاصاً.

تاسعا: إن المجتمع العماني يشارك األمة العربية إيمانها الراسخ بوحدة المصير 

 وتطلعاتها في التنمية والتطور.

عالمي على أساس الحرية والعدل عاشرا: ان سلطنة عمان تعمل على تحقيق التعاون ال

والمساواة، كما تعمل على المشاركة في تطوير الحضارة العالمية وإثراء التراث 

 .(2009وزارة التربية والتعليم، )االنساني

، وهي: تحقيق النمو أً إن فلسفة التربية في سلطنة عمان تقوم على أربعة عشر مبد

المتكامل للفرد، االصالة والهوية العمانية، تحديث المجتمع والتعامل مع تكنولوجيا العصر، تبني 

منهج التفكير العلمي في الحياة والتكيف مع المستقبل، التربية المستديمة ومهارات التعلم، النزعة 

المهني، الوحدة الوطنية واالنتماء التنمية االقتصادية واالعداد النوعية في أساليب التعليم، 
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الخليجي والعربي، العزة والمنعة الوطنية، التحرر االجتماعي، االهتمام بالبيئة والسكان، تنمية 

ورعاية الميول العاطفية، تعزيز السلم والتفاهم الدوليين، واخيرا االهتمام باستثمار وقت 

 .(2009)وزارة التربية والتعليم، الفراغ

 في سلطنة عمانوالتعليم ية أهداف الترب

في ضوء المتغيرات العالمية والمحلية في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

والمعرفية عملت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان على مراجعة األهداف التعليمية 

بيئة والموارد ؛ على أن ت شتق هذه األهداف من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف والوالتربوية

الطبيعية، والتراث العماني المتمثل تاريخ وجغرافية سلطنة عمان وعادات وقيم وتقاليد مجتمعها 

 (.71، 2002003العريق، إضافة الى النظام االساسي للدولة)المنذري، 

وقد اشتقت األهداف التعليمية من "أربعة مصادر أساسية هي: اإلنسان العماني 

عماني واحتياجاته، والعالم المعاصر وتجديداته، والمستقبل وطموحاته، المجتمع ال

(، وبناًء عليه تم إعداد االهداف العامة للتربية والتعليم 131، ص2008وتحدياته")الحضري، 

بهدف تجويد مخرجات العملية التعليمية بما يعود بالفائدة على الفرد نفسه بشكل خاص والمجتمع 

رجات سوق العمل في البالد. وهذه األهداف ذكرتها وثيقة العماني بشكل عام ويتناسب مع مخ

 ( كالتالي:2009فلسفة وأهداف التربية في سلطنة عمان)

أوال: بناء الشخصية المتكاملة لإلنسان العماني القادر على التفاعل اإليجابي مع الحاضر 

 والمستقبل

 ونفسيا واجتماعيا.تنمية شخصية الفرد تنمية متكاملة ومتوازنة جسميا وعقليا وروحيا  .1

 تنمية القدرة على التعلم الذاتي المستمر. .2

 غرس وتنمية قيم وممارسات العمل واالنتاج واالتقان. .3

تنمية عادات االستهالك الرشيد واالدخار والمحافظة على البيئة واالستثمار األمثل  .4

 لمواردها.

 يم المجتمع.تنمية وعي الفرد بأهمية وقت الفراغ، وكيفية استثماره بما يتفق وق .5

 ترقية التذوق الجمالي. .6
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 ثانياً: تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع العماني

 ترسيخ مبادئ العقيدة االسالمية، وتنمية االعتزاز باإلسالم. .1

 تأكيد االعتزاز باللغة العربية وتنمية القدرة على استخدامها بإتقان. .2

 تأكيد االعتزاز باالنتماء العربي والخليجي. .3

 الهوية الثقافية لسلطنة عمان. التأكيد على .4

 غرس االنتماء الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء المجتمع العماني. .5

 التهيئة إلعداد القوى البشرية الالزمة للعمل واالنتاج. .6

 تنمية الوعي بأهمية الضوابط االجتماعية والنظام العام واحترامهما. .7

 والخاصة.تنمية االتجاه نحو احترام الملكية العامة  .8

 ثالثاً: التأكد على مواكبة متغيرات العصر، و المشاركة في صنعها

 تنمية القدرة على التفاعل الواعي مع الثقافة الكونية المعاصرة. .1

تنمية الوعي بضرورة مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع في مختلف  .2

 المجاالت.

ظيف االمثل لمنجزات عصر المعلومات وتتنمية قدرة الفرد على االختيار واالنتقاء وال .3

 واالتصال.

 ة.عي بمشكالت العصر وقضاياه الرئيستنمية الو .4

 تعزيز التفاهم والتسامح والسالم العالمي والتعايش بين األمم والشعوب.  .5

رابعاً: التأكيد على تبني اإلنسان العماني لمنهج التفكير العلمي في الحياة و التعامل مع علوم و 

 العصر تكنولوجيا 

تنمية القدرة لدى الفرد على استخدام أسلوب التفكير العلمي في مواقف الحياة المختلفة،  .1

 وإذكاء روح البحث العلمي.
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 تنمية القدرة لدى الفرد على التفكير الناقد. .2

 تنمية القدرة لدى الفرد على االبداع واالبتكار. .3

)وزارة التربية العصر تنمية القدرة لدى الفرد على التعامل مع علوم وتكنولوجيا .4

 .(2009والتعليم، 

ركزت على: إلى األهداف العامة للتربية والتعليم في سلطنة عمان؛ ي الحظ أنها وبالنظر 

وبناء شخصيته المتكاملة  ،وقدراته إمكانياتهجعل الطالب محوراً للعملية التعليمية بهدف تنمية 

، غرس في جميع النواحي واكسابه مهارات متنوعة تزيد من معارفه العلمية ومعلوماته الثقافية

التركيز على  القيم والممارسات االيجابية الالزمة لتحقيق الجودة واالتقان في التعلم والتعليم،

التعليم والحياة، االهتمام بتلبية التكامل بين الجانبين النظري والتطبيقي وبين الفكر والعمل و

احتياجات التنمية البشرية من خالل التكيف مع المتغيرات العالمية والتدفق المعلوماتي المتسارع 

 لتحقيق تنمية مجتمعية شاملة.

 الخطة المدرسية والمحور الرابع: األهداف العامة لفلسفة التربية 

تحققها المدرسة تنبع من مقدرة مديريها إن الكثير من البرامج المدرسية الناجحة التي 

والمنافسة على قيادة المصادر البشرية والمادية، وإغنائها بالمعلومات واستثارة روح المناقشة 

وال يتم ذلك إال من خالل االلمام بجميع نواحي العملية (، 2010والبحث بين أفرادها)العمرات، 

وائح واألنظمة والقوانين المدرسية، ودراسة واقع اللب، ومرورا التعليمية بدءا من فلسفة التربية

الداخلية والخارجية، وتوظيف االمكانيات الموجودة بالطريقة التي تحقق البيئة المدرسية 

تعامل مع فلسفة التربية معنٌي بالاألهداف العامة للتربية. لذا فإن ذلك القائد )مدير المدرسة( 

التي يقوم على إدارتها، كما أنه معنٌي بإدارة  للمرحلة، ومع األهداف العامة والخاصة والتعليم

العاملين فيها والتعامل مع المجتمع والتعامل مع المنهاج  األمور المالية للمدرسة وإدارة شؤون

، وما إلى ذلك من أمور ذات مساس بالعمليات التي التالميذ والبناء المدرسي وعملية تعليم وتعلم

  .(2005)عايش،  في مستواه اإلجرائي نظام المدرسيعليها ال يشتمل

ي عتبر مدير المدرسة هو ذلك القائد التربوي الذي يعمل على "ترجمة األهداف التربوية 

بعيدة المدى إلى أهداف واقعية ممكنة التحقيق، ووضع سياسة تعليمية لمؤسسته تعكس السياسة 

التفاعل االجتماعي المحققة  العامة للتعليم ومكيفة لمطالب وظروف المؤسسة، وإدارة عمليات

لألهداف في إطار المناهج المقررة، والتنسيق بين األدوار لتجنب الصراعات في المؤسسة، 
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وتوفير إمكانات الحراك الرأسي واألفقي وطرق االتصال المنتظم، وتهيئة المناخ الصحي لعمل 

من خالل تفعيل (، وال يتم ذلك إال 4، ص2013جماعي ي مارس بروح الفريق" )الجهورية، 

الوظائف االدارية التي يقوم بها مدير المدرسة بدءا من التخطيط  المدرسي وانتهاًء بعملية 

 التقويم.

هناك مجموعة من الوظائف اإلدارية التي يقوم بها المدير في المدرسة، تتمثل 

أي وظيفة من  أن النجاح في إالالتقويم(،  -المتابعة -التوجيه  -التنفيذ -التنظيم -في:)التخطيط

الوظائف المذكورة "يعتمد على التخطيط العلمي المدروس، وحيث أن دور المدرسة يتمثل في 

إعداد االنسان المتميز بكل متطلبات العصر؛ لذا فإن التخطيط في المجال المدرسي يعد حجر 

 . كما يعتبر التخطيط(389، ص2011األساس لتحقيق أهداف التربية في المجتمع")القباطي، 

"الوظيفة اإلدارية األساسية التي تسبق أية عملية إدارية مهما بلغت أهميتها، حيث أنه يمثل 

العملية الفكرية التي ترسم مسبقا الطريق الذي سوف يسلكه المسئولون عند اتخاذهم للقرارات 

(. ونظرا للوظائف اإلدارية التي يضطلع بها مدير المدرسة 19، ص2005المختلفة")عساف، 

رئيسا للوحدة التعليمية؛ فإنها ت حتم عليه أن يكون لديه الدراية الكافية بأهداف التعليم عامة  بصفته

والمرحلة التعليمية لمدرسته خاصة ومدى ارتباطها بأهداف المجتمع وغاياته، إضافة إلى اإللمام 

 (.2011الكافي بوسائل وأساليب تحقيق تلك األهداف)البادري، 

المدرسة "يتحمل مسؤوليات كبيرة تجاه مجاالت وجوانب العمل مما الشك فيه أن مدير 

المدرسي االدارية والفنية، مما يصعب عليه القيام بها بفاعلية ونجاح دون التخطيط لها، ذلك أن 

غياب التخطيط المدرسي ومن ثم عدم وجود خطة مدرسية تتضمن مجاالت وجوانب العمل 

دافها وغاياتها بصورة مرضية وناجحة" المدرسي أثر سلبي على تحقيق المدرسة أله

"عملية التخطيط للعمل المدرسي من العمليات الهامة  لذلك فإن(. 448، ص1998)الحبيب،

والضرورية لنجاح العمل المدرسي، والتي يجب أن ي عطيها مدير المدرسة الوقت والجهد 

لى مدير ، حيث يقع ع(37ص، 2009اسماعيل، الالزمين حتى تحقق المدرسة أهدافها")

المدرسة "مهمة وضع خطة سنوية لمدرسته تشتمل على مجموعة محددة من البرامج 

والنشاطات لمواجهة المشكالت واالحتياجات  الملحة لجميع مجاالت العمل المدرسي")صائغ، 

 (.145، ص1992

التخطيط المدرسي إلى تحديد وتوضيح رسالة المدرسة وفقا لألهداف العامة يهدف 

ع األهداف الخاصة على ضوء األهداف العامة للمرحلة  التي تخدمها كل مدرسة، وضوللتربية، 
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المساعدة على تكوين رؤية وتأصيل مفهوم التخطيط المستمر لدى العاملين في المدارس، و

مساعدة القائمين على إدارة المدرسة على اتباع وواضحة لدى مديري المدارس والعاملين معهم، 

توفير النظرة التقويمية والتشخيصية المستمرة للنظام وخطوة يخطونها، االسلوب العلمي في كل 

، من أجل تحقيق األهداف العامة للنظام (2008التعليمي وزيادة فاعليته وكفاءته )نور الدين، 

 التعليمي ككل في المجتمع.

األهداف  ضرورة تحديدمدرسي السليم "يتطلب اهتمام من واضع الخطة ن التخطيط الإ

يتضمن "يجب أن (، كما 107، ص2014على ضوء السياسة العامة للتربية والتعليم")البستان، 

عتبر الغايات ت  إذ  .في ضوئها حيث ت بنى الخطةبتحديد الغايات واألهداف التربوية بوضوح 

ئه وهي المقياس التي في ضو ،واألهداف التربوية للمنظومة هي رسالتها التي تسعى إلى تحقيقها

. لذلك فإن األهداف الواضحة (40، ص2009)النبهانية، يتم تقييم التخطيط وفعالية تنفيذه"

األهداف ذلك أن  ،تعتبر من المبادئ واألسس التي يجب وضعها بعين االعتبار عند التخطيط

التربوية المراد تحقيقها هي الفيصل في عملية التخطيط، حيث يتم على ضوئها اختيار مختلف 

ين ومباني معدات. وحتى يستطيع مدير مت من قوانين ولوائح واداريين وطلبة ومعلالمدخال

المدرسة تحقيق هذه األهداف، البد من أن تكون األهداف واضحة بالنسبة له ومن معه، وتحديد 

األهداف العامة التي تعمل كمظلة شاملة لألهداف الخاصة وتحويلها إلى أهداف سلوكية قدر 

وسائل تنفيذها بما يتالءم مع وطبيعتها، فكل هدف له وسيلة تنفيذية تالئمه  المستطاع، واختيار

 (.2009أكثر من غيرها)المديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة، 

( أن هناك مجموعة من المقومات التي يجب توافرها في عملية 2014يرى البستان)

 التخطيط المدرسي وهي:

وعة واضحة لمدير المدرسة والعاملين وضوح األهداف: أن تكون األهداف الموض .1

 وتحويلها ألهداف سلوكية، واختيار أنسب الوسائل لتنفيذ األهداف بما يتناسب وطبيعتها.

الواقعية: يجب على مدير المدرسة عند ضع الخطة أن ينظر للمستقبل نظرة واقعية،  .2

 ا.وأن يضع أهدافا قابلة للتحقيق، وليست مبنية على طموحات ال يمكن تحقيقه

الشمولية: ت عتبر من أهم مقومات التخطيط الناجح بحيث تشمل جميع عناصر المدرسة  .3

 ومجاالت العمل واالمكانات البشرية والمالية والمادية المتاحة.
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المرونة: ي قصد بها أن االهداف الموضوعة تتقبل عدة بدائل متاحة لتنفيذها ، فيكون  .4

 ألهداف.هناك مرونة في تغيير الوسائل وليس تغيير ا

البيانات واالحصاءات: يجب أن يتوفر لدى واضع الخطة إحصائيات متعلقة بجميع  .5

 مدخالت المدرسة، بحيث تساعد المدير على اختيار البدائل والقرارات المناسبة.

 ترتيب األولويات: ترتيب األهداف الموضوعة من األهم إلى المهم. .6

يقودنا إلى أولى نتاجات هذه العملية في  مدرسيإن الحديث عن عملية التخطيط ال

"فالتخطيط عملية مستمرة اما الخطة فهي وضع التخطيط في المدرسة وهي الخطة المدرسية، 

صورة برنامج موقوت بمراحل وخطوات وتحديد زماني ومكاني. فالخطة بمفهومها األشمل 

، 1992ين")صائغ، تعني مجموعة من التدابير المحددة التي تتخذ من أجل تحقيق هدف مع

وإذا نظرنا الى المدرسة كوحدة تعليمية متكاملة في سلطنة عمان، فإن هناك جهودا  (. 149ص

فقد تطور مسمى الخطة إلى خطة المدرسة ، ت بذل لتأطير التخطيط المدرسي تخطيطا متكامالً 

. وت عرف المديرية العامة بالسلطنة وهو المسمى المعمول به حاليا في جميع المدارس الحكومية

بأنها "عبارة عن ناتج عملية التخطيط وأنها المدرسة ( خطة 2009للتخطيط وضبط الجودة)

تصف بالتفصيل الطريقة التي سوف تتبع من أجل تحقيق االهداف العامة والمقاصد 

 (.28المستهدفة")ص

سواء كان وتتضمن خطة المدرسة مجموعة من األهداف تسعى كل مدرسة إلى تحقيقها 

ذلك على المستوى االستراتيجي أو المتوسط أو القصير المدى، وبالتالي تتنوع األنشطة 

والبرامج التي ت سهم في تحقيق تلك األهداف والمرتبطة بوقت زمني محدد. وتمر أية خطة 

دراسية بمجموعة من المراحل هي: مرحلة التحضير واإلعداد، مرحلة تحديد األهداف، مرحلة 

ر الخطة، مرحلة إقرار الخطة، مرحلة التنفيذ، مرحلة المتابعة والتقويم)الغنبوصي، وضع اطا

حيث ت عتبر كل مرحلة من تلك المراحل على قدٍر عاٍل من األهمية، ذلك ان خطة (. 2011

 المدرسة عبارة عن مراحل بنائية بدءا من مرحلة التحضير لعمل الخطة وانتهاًء بتقويمها.

ن أول خطوة في إعداد الخطة المدرسية هي االطالع على (أ1999وترى الشامي)

الوثائق التي تحدد فيها أهداف وتوجيهات وقوانين وأنظمة وتشريعات وزارة التربية والتعليم 

حتى يمكن تحديد السياسة العامة للمدرسة، حيث تستعرض هذه الوثائق وتحدد الجوانب المراد 

ف حسب األولوية ال حسب السهولة، مع األخذ بعين العمل فيها. كما يجب التركيز على األهدا
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االعتبار إتاحة الفرص إلمكانية التطوير والتركيز على األهداف التي ت ساعد بشكل كبير على 

تحقيق أهداف وزارة التربية والتعليم مع ضرورة األخذ بعين االعتبار المعايير الناجحة عند 

ماالت المتوقعة والجهود التي ستبذل في سبيل تحقيق االختيار كالتكلفة وامكانية التطبيق واالحت

الهدف والنتائج االيجابية المتوقعة. وبذلك تستطيع المدرسة أن تؤدي دورها كجهة مسؤولة عن 

رسم خطط التنفيذ وتهيئ الجو الصالح لتحقيق األهداف والتوجهات العامة للوزارة عن طريق 

 لمدرسية.ترجمة أهدافها وتوجهاتها إلى أهداف للخطة ا

من أهم مراحل إعداد الخطة المدرسية، حيث يحتاج مدير  التحضير هيت عتبر مرحلة 

المدرسة كرئيس لفريق إعداد الخطة المدرسية إلى الكثير من المعارف والمهارات التي تمكنه 

بل البد من الرجوع إلى مصادر كثيرة  ؛من وضع أهداف صحيحة قابلة للقياس. وليس ذلك فقط

( 2014وقد ذكر البستان)لتحديد االهداف وترتيبها حسب األولويات، األهم فالمهم. ومتنوعة 

عدد من المصادر لوضع خطة المدرسة، وهي: توجهات وزارة التربية والتعليم، والمناهج 

الدراسية، والمستجدات التربوية، والبحوث والدراسات، وحاجات المجتمع المحلي، وحاجات 

 والبيئة المادية للمدرسة. الطلبة، والخطط السابقة،

( إلى أن هناك "عدة 2009/ 19وي شير دليل عمل اإلدارة المدرسية في سلطنة عمان)

مصادر يعتمد عليها فريق إعداد الخطة عند وضع خطة المدرسة، وهي: فلسفة وأهداف التعليم 

أعضاء الهيئات العام في سلطنة عمان، أهداف التعليم في كل مرحلة تعليمية، المناهج الدراسية، 

اإلدارية والتدريسية والفنية بالمرسة، المشرفون التربويون، خطة المدرسة السابقة، نتائج التقويم 

الذاتي والخارجي لألداء المدرسي وتوصياته، الطالب وأولياء أمورهم، المبنى المدرسي، 

 (.32صمؤسسات المجتمع المحلي ومتطلبات سوق العمل، االتجاهات التربوية الحديثة")

وثيقة فلسفة وأهداف التربية في سلطنة عمان بما تتضمنه من وبناًء على ذلك فإن  

عند وضع  أولى المصادر التي يجب على مدير المدرسة الرجوع إليهاهي تعتبر عامة أهداف 

 ليتمكن الميدان التربوي منبدقة ووضوح صاغها الخبراء والمختصون حيث  ،خطة المدرسة

بما  في البيئة المدرسيةترجمتها إلى أنشطة وبرامج وفعاليات إجرائية و تحويلها إلى أهداف

والمناهج المالية والمادية المتاحة والبشرية  والمرحلة العمرية للطالب واإلمكانياتمع  يتناسب

 .الدراسية
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 ثانيا: الدراسات السابقة:

واألجنبية ذات الصلة تناول هذا القسم من الفصل الثاني الدراسات السابقة العربية 

تم  وأهميتها ومدى قربها من موضوع الدراسة،  حسب ، حيث تم عرضهابموضوع الدراسة

 تقسيمها إلى قسمين، هما:

 أوال: دراسات تتعلق بفلسفة وأهداف التربية

( بعنوان "االحتياجات التدريبية للقادة التربويين في وزارة 2007دراسة العنزي)

من وجهة نظرهم"، وقد هدفت إلى تحديد االحتياجات التدريبية للقادة  التربية في دولة الكويت

التربويين في وزارة التربية في دولة الكويت من وجهة نظرهم. استخدم الباحث المنهج الوصفي 

التحليلي، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري اإلدارات التعليمية والمراقبين ورؤساء 

أظهرت نتائج الدراسة أن مجال العمليات القيادية اإلدارية جاء في (، و400االقسام وعددهم )

المرتبة األولى ضمن االحتياجات التدريبية للقيادات التربوية، ثم مجال السياسات 

واالستراتيجيات والتشريعات واالهداف، ثم مجال الرقابة والتقويم، ثم مجال التنظيم والتطوير 

قيادية في المرتبة الخامسة . كما أظهرت وجود فروق ذات داللة اإلداري، ثم األنماط والنماذج ال

إحصائية حسب متغير مكان العمل ولصالح من يعملون في المناطق التعليمية مقارنة بمن 

 يعملون في وزارة التربية.

( دراسة بعنوان "االحتياجات التدريبية لمديري 2006كما أجرى علوي وآخرون)

رية اليمنية"، والتي هدفت إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الثانوية في الجمهو

المدارس الثانوية من وجهة نظر المدراء والوكالء وبعض القيادات التربوية ذات الصلة بعملهم، 

وقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي في صورة مقياس خماسي)استبانة( يحدد درجة 

ث توصلت الدراسة إلى أن تقدير المديرين كان كبيرا لالحتياج ( مجاال، حي19الحاجة في )

التدريبي للمجاالت التالية حسب التسلسل: الفلسفة والقوانين والتشريعات، إدارة الجودة الشاملة، 

االدارة المدرسية، القيادة، التخطيط، اتخاذ القرار، شئون المعلمين، شئون الطالب، االشراف 

ث التربوي، العالقات االنسانية، المشاركة المجتمعية. أوصت هذه التربوي، التقويم، البح

الدراسة بضرورة تصميم برامج تدريبية لمديري المدارس الثانوية في مجال الفلسفة والقوانين 

والتشريعات، معرفة استراتيجية التعليم الثانوي، اللوائح المدرسية وآلية تنفيذها، أهداف التعليم 
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عامة لمناهج التعليم العام، القانون العام للتعليم وفلسفة التربية في الجمهورية العام، المنطلقات ال

 اليمنية.

( بعنوان" دراسة تحليلية لسياسة التعليم في المملكة العربية 2006دراسة المنقاش)

السعودية ومقترحات تطويرها". هدفت هذه الدراسة إلى تحليل سياسة التعليم في المملكة العربية 

ية كما جاءت في وثيقة سياسة التعليم الصادرة عن اللجنة العليا لسياسة التعليم عام السعود

م، ومعرفة مدى توافق هذه السياسة مع أهم المعايير الدولية والتوجهات العامة 1970هـ/1390

للسياسات التعليمية ومعرفة مدى دقة صياغتها وتنفيذها على أرض الواقع. استخدمت الباحثة 

صفي الذي يقوم على التحليل والمقارنة، بحيث يصف السياسة التعليمية للملكة العربية المنهج الو

السعودية كما جاءت في وثيقة سياسة التعليم  ويحللها وي قارنها بأهم المعايير الدولية والتوجهات 

ربوية الفلسفة الت ىالعامة للسياسات التعليمية في الدول المتقدمة. وقد أوصت الباحثة بالحفاظ عل

التي يقوم عليها النظام التعليمي في المملكة والتأكد من تطبيقها في الممارسات التربوية 

المدرسية، وأكدت على ضرورة اشراك الخبرات والمؤسسات التعليمية عند مراجعة سياسة 

التعليم، وضرورة توزيع سياسة التعليم في المملكة على كل من له صلة بالتربية والتعليم للعمل 

لى تحقيقها وخاصة مديري المدارس والمعلمين والمشرفين التربويين ومطالبتهم بعرض أهم ع

الصعوبات التي تواجههم في تطبيقها وتقديم مقترحات لحلها. كما أوصت بضرورة استخدام 

االساليب العلمية المقننة التي تضمن تحويل أهداف وثيقة سياسة التعليم إلى واقع وسلوك، 

 يذ ومتابعة مستمرة للتأكد من مدى تطبيقها وممارستها. ووضع برامج تنف

( دراسة بعنوان" الفلسفة التربوية السائدة لدى مديري المدارس 2007أجرى المطيري)

الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظرهم"، فقد هدفت إلى التعرف على الفلسفة التربوية 

يت من وجهة نظرهم، ولتحقيق أهداف السائدة لدى مديري المدارس الثانوية في دولة الكو

( مديرا ومديرة موزعين على جميع 114الدراسة تم اختيار جميع أفراد المجتمع والبالغ عددهم)

المدارس الثانوية في دولة الكويت. وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهاف 

السائدة لدى مديري المدارس  هذه الدراسة، حيت طور استبانة للكشف عن الفلسفة التربوية

الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظرهم. وأوصت هذه الدراسة بضرورة إثراء الخبرة 

التربوية لمديري المدارس الثانوية عن طريق عقد الدورات التربوية التي تعزز وتوضح الفلسفة 

 تربوية في دولة الكويت.التربوية والعمل على تنمية كفاياتهم التصورية التي تتعلق بالفلسفة ال
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( بعنوان "التوجهات الحديثة في اإلدارة المدرسية وحاجة 2010هدفت دراسة الدليمي)

مديرها الستلهام بعض األبعاد الفلسفية في عمله اإلداري" إلى التعرف على بعض التوجهات 

ة التي الحديثة في مجاالت اإلدارة المدرسية، فضالً عن التعرف على بعض األدوار الفلسفي

يحتاجها مدير المدرسة في عمله اإلداري في ضوء المناحي الفلسفية المتمثلة بالفلسفة المثالية، 

والفلسفة الواقعية، والفلسفة التجريبية، والفلسفة الوجودية، وكذلك في ضوء الفلسفة اإلسالمية. 

، وكان من وقد استخدم الباحث اسلوب العرض والمناقشة والتحليل في تحقيق أهداف دراسته

النتائج التي توصل إليها الباحث مدى حاجة مدراء المدارس إلى ضرورة االطالع على األدوار 

الفلسفية في عملهم اإلداري ضمن توجهات الفلسفات التي حددها البحث في منهجه. كما تم 

عوامل التوصل إلى استعراض التوجهات الحديثة في اإلدارة المدرسية ومنها: كيفية التعامل مع ال

المؤثرة في اإلدارة المدرسية في ضوء التوجهات الفلسفية الحديثة، فضال عن القواعد االخالقية 

 لمهنة اإلدارة المدرسية.

( دراسة بعنوان" تحليل سياسة التعليم في المملكة العربية 2007كما أجرى البراهيم)

مة للتعليم في المملكة نموذج مقترح"، هدفت إلى التعرف على واقع السياسة العا -السعودية

العربية السعودية، باإلضافة إلى التعرف على متطلبات ومعوقات تحليل هذه السياسة. استخدمت 

الباحثة أساليب المنهج الوصفي التحليلي المالئمة، ومدخل الدراسات الوثائقية من خالل استقراء 

. باإلضافة إلى مدخل المسح الكثير من المصادر األولية والثانوية والمؤلفات والكتب والبحوث

االجتماعي، حيث طبقت الباحثة استبانة من إعدادها على عينة عشوائية بسيطة تمثل مجتمع 

الدراسة، واسلوب دلفاي لتصنيف آراء أفراد الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من 

ي بوثيقة السياسة النتائج أهمها: عدم وعي معظم أفراد المجتمع وخاصة منسوبي الجهاز التربو

التعليمية، وجود فجوة بين السياسات واالهداف المعلنة من جهة وبين والممارسات التطبيقية من 

جهة أ خرى، وأن أهداف السياسة التعليمية واسعة وغير محددة مما يعيق تحولها إلى برامج 

 ومشروعات. 

يت في ضوء ( بعنوان" صنع السياسة التعليمية بدولة الكو2006دراسة الحربي)

الخبرات العالمية المعاصرة" هدفت إلى التركيز على السياسة التعليمية للنظام العام في الكويت، 

والتعرف على واقع السياسة التعليمية كما هو. باإلضافة لعملية صنع السياسة التعليمية من حيث 

راسة تجارب كال من الجهات التي تتدخل في عملية صنعها وآليات التنفيذ والتقويم. تناولت الد

اليابان وانجلترا والواليات المتحدة االمريكية من حيث التركيز على المؤسسات الرسمية وغير 
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الرسمية التي تدخل في عملية صنعها. توصلت هذه الدراسة إلى ضعف االهتمام بالسياسات 

اف المعلنة االستراتيجية المسهلة للتطور وتحقيق فاعليته، وجود فجوة بين السياسات واالهد

 والممارسات التطبيقية. 

( بعنوان " تطور السياسات التربوية في التعليم العام في سلطنة 2002دراسة اليافعي )

م "، هدفت إلى رصد السياسات التربوية حيثما وردت 2001-1970عمان في الفترة ما بين 

والقرارات والنشرات  نصوصها في الوثائق الرسمية كالقوانين  والمراسيم والتوجيهات السامية

والتعاميم والخطط الخمسية، ومعرفة االيجابيات والسلبيات في هذه السياسات التربوية. حيث 

استخدم الباحث المنهج التاريخي لإلجابة عن السؤال األول من خالل تحليل البيانات والمعلومات 

ين استخدم المنهج التي حصل عليها الباحث من المصادر األساسية والوثائق الرسمية، في ح

الوصفي التحليلي لإلجابة عن السؤالين الثاني والثالث. بينما لجأ الباحث إلى استنطاق ومحاكات 

النصوص التربوية لإلجابة عن السؤال الرابع. وقد أظهرت النتائج وجود عدم اتساق بين بعض 

 دان التربوي.األهداف والمبادئ والخطط والبرامج وبين واقع التنفيذ واالجراء في المي

األهداف التربوية العامة للمرحلة ( بعنوان "درجة تحقيق 2006أما دراسة المرزوق)

الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية العامة" فقد هدفت إلى معرفة 

ري درجة تحقيق األهداف التربوية العامة للمرحلة الثانوية في دولة الكويت من وجهة نظر مدي

المدارس الثانوية العامة. ولإلجابة عن اسئلة الدراسة اختار الباحث عينة الدراسة بصورة 

%( من مجتمع الدراسة 69( مديرا ومديرة، أي ما نسبته)80قصدية والتي تكونت من )

، حيث طور استبانة الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسةاألصلي. اعتمد 

(مجاالت لألهداف التربوية العامة للمرحلة الثانوية في 5(فقرة موزعة على )60)تكونت من 

دولة الكويت، وهي )المجال الروحي، المجال العقلي، المجال النفسي، المجال االجتماعي، 

وقد توصلت الدراسة إلى أن االهداف التربوية العامة في دولة الكويت  والمجال الجسمي(.

وحي واالجتماعي، وتتحقق بدرجة متوسطة للمجاالت الجسمي والعقلي تتحقق في المجالين الر

 والنفسي.

( دراسة بعنوان" درجة ممارسة معلمي المرحلة 2015أجرى بدارنه والحوري)

األساسية في تربية اربد األولى لمبادئ فلسفة التربية والتعليم في األردن من وجهة نظرهم 

ونظر المشرفين والمديرين"، والتي هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة معلمي المرحلة 

د األولى لمبادئ فلسفة التربية والتعليم في األردن. استخدم الباحث األساسية في مديرية تربية ارب
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( فقرة 39المنهج الوصفي التحليلي، حيث أعد الباحثان استبانة تكونت بصورتها النهائية من )

لكل قسم، توزعت على خمسة مجاالت هي : المبادئ الفكرية، والمبادئ الوطنية، والمبادئ 

، والمبادئ االجتماعية، وقد تم االعتماد في ذلك على أسس فلسفة القومية، والمبادئ االنسانية

التربية والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية حسب قانون التربية والتعليم في األردن رقم 

. تم تطبيق أداة الدراسة على جميع المشرفين التربويين، ومديري المدارس 1994(لعام 3)

كما تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع المعلمين والمعلمات بلغ  ،األساسية في تربية اربد األولى

ً ومع450عددهم ) ن أوقد أظهرت نتائج الدراسة  %(.10لمة، بنسبة مئوية مقدارها )(معلما

درجة ممارسة معلمي المرحلة األساسية لمبادئ فلسفة التربية والتعليم في تربية إربد األولى، 

حصلت على متوسط  حيثبدرجة كبيرة،  كانين والمعلمين من وجهة نظر المشرفين والمدير

 وقد جاء مجال المبادئ الوطنية في المرتبة األولى . ،(4.08حسابي بلغ )

( إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين التصورات Williams ،2002)هدفت دراسة وليامز 

التعليمية، واشتملت الدراسة الفلسفية للمعلمين واتجاهاتهم نحو مبدأ أن المتعلم هو محور العملية 

(مدارس ثانوية حكومية تابعة لنظام المدارس المدنية في جنوب شرق 10على عينة مكونة من )

حيث تم استخدام أداة لجمع المعلومات مكون من  ،مدينة اطلنطا في والية جورجيا األمريكية

، والثاني استبانه ماكريل مأخوذ من مقياس لكرنجر لالتجاهاتجزأين، إحداهما معيار 

(معلما ومعلمة. وأظهرت نتائج الدراسة 435للممارسات التدريسية، وتكونت عينة الدراسة من )

أن هناك عالقة ارتباطية بدرجة عالية بين أصحاب الفلسفة التقدمية واتجاهاتهم نحو مبدأ أن 

أن كما أظهرت نتائج الدراسة إلى المتعلم هو محور العملية التعليمية مقارنه بالفلسفات التقليدية. 

هناك تأثيرات واضحة للفلسفات التقليدية في االتجاهات الفلسفة للمعلمين في ممارساتهم 

 التعليمية.

دراسة نوعية في النرويج بعنوان" درجة فهم  (Alvestad ،2004) كما أجرت ألفستاد

لمتعلقة بالمناهج الوطنية في معلم ما قبل المدرسة لبعض مفاهيم التخطيط التربوي والممارسة ا

النرويج"، هدفت إلى الكشف عن وعي معلمي مرحلة ما قبل المدرسة بالفلسفة التربوية 

(معلمين نرويجيين يعملون مع االطفال في 8والتخطيط التربوي. وتكونت عينة الدراسة من )

موعة من مرحلة ما قبل المدرسة، وباتباع منهجية البحث النوعي القائمة على إجراء مج

المقابالت المعمقة مع عينة الدراسة، ومن ثم تحليل معايير وأسس الفلسفة النرويجية. وقد 
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خلصت الدراسة إلى أن وعي المعلمين بمحتوى الفلسفة التربوية كان بشكل كبير، كما جاء فهم 

 المعلمين بمفهوم التعلم بشكل واضح.

(بعنوان: "معتقدات المعلمين Ismail & Hamzah ،2007) أما دراسة إسماعيل وحمزة

نحو تأكيدات مبادئ الفلسفة الوطنية للتعليم في ماليزيا"، والتي هدفت إلى الكشف عن معتقدات 

المعلمين نحو مبادئ الفلسفة الوطنية للتعليم في ماليزيا. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

صيغ التربوية للوثيقة، والتي تمثلت في صورة استبانة توزعت على خمسة مجاالت تتوافق مع ال

في االيمان باهلل، وغرس المعتقدات النبيلة في نفوس الطالب، والمعتقدات نحو تطوير قدرات 

الطالب، والمعتقدات نحو عمليتي التعلم والتعليم، والمعتقدات نحو دور المعلمين ومساهمتهم في 

معلما من معلمي المدارس الثانوية في ( 723المدرسة والمجتمع. وقد تكونت عينة الدراسة من )

ماليزيا، حيث خلصت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية على مجاالت الدراسة بين 

 المعلمين.

( دراسة في نيوزلندا هدفت إلى تحديد تصورات Ryan ،2007) كما أجرى ريان

ها. استخدم الباحث المنهج المعلمين قبل الخدمة حول الفلسفة التربوية السائدة واتجاهاتهم نحو

(معلما يدرسون في أحد برامج االعداد 520الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )

التربوي في جامعة نيوزلندا، ولتحقيق هدف الدراسة استجاب أفراد العينة على استبانة الفلسفة 

من أفراد العينة  %(96التربوية التي تضمنت سبعة مجاالت. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن )

%( من أفراد 3وافقوا على ضرورة توفر المرونة في الفلسفة التربوية النيوزلندية، وأشار فقط)

%( 1الدراسة أن الفلسفة التربوية النيوزلندية تساعد على التواصل المجتمعي، في حين أشار )

 أنهم بحاجة الى دعم خارجي من قبل المجتمع المحلي.

 في تنفيذ جوانب متعلقة بأهداف فلسفة التربية بأدوار اإلدارة المدرسيةثانيا: دراسات تتعلق 

لوجيا التعليم ودور االدارة المدرسية في توظيف تكن" ( بعنوان 2016دراسة المعيني)

، والتي "مديري المدارس في سلطنة عمانااللكتروني بمدارس التعليم االساسي من وجهة نظر 

هدفت الى الكشف عن دور االدارة المدرسية في توظيف تكنولوجيا التعليم االلكتروني بمدارس 

التعليم االساسي في سلطنة عمان من وجهة نظر مديري المدارس، وتحديد الصعوبات التي 

ج تواجه االدارة المدرسية في توظيف تكنولوجيا التعليم االلكتروني. اعتمدت الدراسة على المنه

الوصفي، حيث استخدمت الباحثة ) االستبانة ( كأداة لتحقيق اهداف الدراسة و تم تطبيقها على 
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( فقرة 50( من فئة مديري المدارس، واشتملت االداة على)492ت من )عينة الدراسة التي تكون

موزعة على محورين. وبناًء على النتائج فقد اوصت الدراسة بتشجيع المعلمين على استخدام 

 قنية للتواصل مع الطلبة واولياء االمور وعمل االختبارات االلكترونية.الت

( بعنوان "دور االدارة المدرسية في تنمية قيم المواطنة لدى 2015دراسة العنزي )

طالب المرحلة الثانوية من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية"، هدفت الى تعرف واقع دور 

مواطنة لدى طالب المرحلة الثانوية من وجهة نظر مديري االدارة المدرسية في تنمية قيم ال

المدارس الثانوية في دولة الكويت. ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة مكونة 

 –الحوار االيجابي  –االنتماء والوالء  –( فقرة تقيس ثماني قيم للمواطنة ) حب الوطن 47من )

المشاركة السياسية (، حيث  –الحرية –مح وقبول اآلخر التسا –التضامن الوطني  –المساواة 

%( من مجتمع 80( مديري ومديرات المدارس الثانوية، يمثلون نحو )109طبقت على )

الدراسة االصلي. أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة في استجابات مديري 

قيم المواطنة تعزى لمتغيرات الجنس  المدارس الثانوية نحو واقع دور االدارة المدرسية في تنمية

وسنوات الخبرة والمنطقة التعليمية. كما خرجت الدراسة بعدد من التوصيات التي تساعد مديري 

 المدارس الثانوية على تنمية قيم المواطنة في نفوس طالبهم.     

( بعنوان" دور االنشطة الترويحية المدرسية في استثمار 2015أما دراسة الجبوري)

ت الفراغ لطلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر مدرسي التربية الرياضية في تربية إربد وق

األولى"، فقد هدفت إلى التعرف على دور االنشطة الترويحية المدرسية في استثمار وقت الفراغ 

لطلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر مدرسي التربية الرياضية في تربية إربد األولى. استخدم 

( مدرسا ومدرسة 150باحث المنهج الوصفي كطريقة للدراسة، حيث تكونت العينة من )ال

( مجاالت. وقد اوصت هذه الدراسة 4( فقرة موزعة على )24أجابوا على استبانة مكونة من )

بضرورة تشجيع الطلبة على المشاركة في انشطة استثمار اوقات الفراغ، واالهتمام بمرحلة  

 مرحلة حرجة تحتاج إلى اهتمام ورعاية.المراهقة باعتبارها 

( بعنوان" تطوير أداء قيادات اإلدارة الوسطى بوزارة التربية 2015دراسة الرشيدي)

تصور مقترح"، والتي هدفت إلى التعرف على واقع القيادات اإلدارية الوسطى في  -بالكويت

رة التربية بالكويت، وبلورة الفكر المعاصر، ودراسة أبعاد األداء اإلداري للقيادات الوسطى بوزا

بعض مشكالت االداء االداري للقيادات بوضع تصور مقترح لتطوير أدائهم في ضوء بعض 

مداخل االدارة الحديثة. اعتمد الباحث المنهج الوصفي من خالل تطبيق استبانة والمنهج النوعي 
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ى العديد من النتائج، الذي تمثل في المقابالت لتحقيق أهداف هذه الدراسة، وتوصلت الدراسة ال

منها: عدم االهتمام بالحصول على دورات تدريبية خاصة بإعداد القيادات االدارية من الوزارة 

أو هيئات معتمدة، ضعف القدرة على االتصال والتفاعل مع االخرين، إضافةً إلى ضعف وضع 

ستراتيجيات التعليمية قيادات االدارة الوسطى للبدائل والسياسات المناسبة أثناء عملية تكوين اال

 المختلفة.

( دراسة بعنوان "تصور مقترح لتحسين فاعلية 2014أجرى الجرايدة والمطاعني)

الممارسات التخطيطية لمديري مدارس التعليم ما بعد األساسي ومساعديهم بسلطنة عمان"، 

رس والتي هدفت الى بناء تصور مقترح لتحسين فاعلية الممارسات التخطيطية لمديري مدا

التعليم ما بعد األساسي ومساعديهم. استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف 

الدراسة، حيث توصلت الدراسة إلى أن درجة الممارسات التخطيطية لمديري مدارس التعليم ما 

بعد االساسي ومساعديهم كانت متوسطة. وقد وضع الباحثان تصور مقترح، تضمن عدة 

: ضرورة دراسة وتحديد حاجات الطلبة واهتماماتهم وتوفير الرعاية النفسية توصيات منها

والجسمية لهم، التخطيط الحقيقي لتفعيل مبدأ الشراكة مع المجتمع المحلي وكافة مؤسساته، 

تطبيق مبدأ اإلدارة المشتركة بين الكادر التدريسي واالدارة المدرسية عند وضع الخطط 

 المدرسية وتنفيذها.

( الى وضع تصور مقترح لتطوير دور االدارة المدرسية 2013دراسة أبو العال)هدفت 

في اكتشاف ورعاية الطالبات المبدعات في المدارس الحكومية في الطائف استنادا الى االدب 

النظري، والواقع التقييمي الحالي لدور االدارة المدرسية في اكتشاف ورعاية الطالبات 

راسة وعينتها من جميع مديرات المدارس الحكومية للعام الدراسي المبدعات. تكون مجتمع الد

فقرة موزعة على مجاالت عمل المديرة  50. طورت الباحثة استبانة مكونة من 1434/1433

الخمسة التالية: تنمية المعلمات مهنياً، رعاية الطالبات، تنمية العالقة مع المجتمع المحلي، إثراء 

لم والتعليم؛ للتعرف على االداء الحالي للمديرات في اكتشاف ورعاية المناهج، تطوير عملية التع

الطالبات المبدعات في المدارس الحكومية في الطائف. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

التحليلي، وبينت النتائج ان المتوسط العام لممارسة فقرات اداء الدراسة كان بدرجة )متوسطة (، 

ضع  تصور مقترح لتطوير دور االدارة المدرسية في اكتشاف مما ابرز حاجة ماسة الى و

ورعاية الطالبات المبدعات في المداس الحكومية في الطائف وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة 
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بعدة توصيات منها :تطبيق التصور المقترح وتعميمه، تبني مفهوم المسؤولية الجماعية، توفير 

 عات، تفعيل التقييم المستمر بهدف التحسين والتطوير. قاعدة بيانات تتابعيه للطالبات المبد

( دراسة بعنوان "دور االدارة المدرسية في نشر ثقافة السالم 2013كما أجرى حرب)

وتطبيقها في المدارس الثانوية االردنية المنتسبة لمنظمة اليونسكو في محافظة إربد"، والتي 

ور اإلدارة المدرسية في نشرها في هدفت إلى الكشف عن درجة تطبيق ثقافة السالم، ود

المدارس الثانوية األردنية المنتسبة لمنظمة اليونسكو في محافظة إربد. تكونت عينة الدراسة من 

( طالبا ومعلما في المدارس الثانوية المنتسبة لمنظمة اليونسكو في محافظة إربد للعام  541)

العشوائية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم  ،تم اختيارها بالطريقة الطبقية 2013/  2012الدراسي 

( فقرة موزعة على جزأين، الجزء االول استبانة للكشف عن درجة 69بناء استبانة مكونة من )

تطبيق ثقافة السالم في المدارس الثانوية  االردنية المنتسبة لمنظمة اليونسكو في محافظة إربد 

موزعة على ثالثة مجاالت. أما الجزء  ( فقرة35من وجهة نظر الطلبة والمعلمين مكونة من )

الثاني من االستبانة للكشف عن دور االدارة المدرسية في نشر ثقافة السالم في المدارس الثانوية 

( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت. وقد أظهرت نتائج 34من وجهة نظر المعلمين مكونة من )

الردنية المنتسبة لمنظمة اليونسكو في هذه الدراسة أن درجة تطبيق ثقافة السالم في المدارس ا

 محافظة إربد جاءت بدرجة تقدير متوسطة.

( بعنوان "دور مدير المدرسة في تعزيز الهوية الثقافية 2010هدفت دراسة الجوابرة)  

لدى طلبة المرحلة الثانوية في ظل تحديات العصر" إلى التعرف على مفهوم الهوية الثقافية، 

ت الثقافية التي تواجه طلبة المرحلة الثانوية في ظل تحديات العصر، والكشف عن أهم التحديا

وإبراز واجبات مدير المدرسة الثانوية في تعزيز الهوية الثقافية والكشف عن المقومات الواجب 

توافرها في مدير المدرسة الثانوية ألداء هذا الدور. وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، و 

يلي: تعزيز دور مدير المرسة في بناء الهوية الثقافية، وتقديم برامج أوصت الدراسة بما 

إرشادية لمدراء المدارس تعمل على تأصيل الهوية الثقافية، وتساعدهم في االرتقاء بمستوى 

 تحديات العصر .مشكالت واالساليب المستخدمة في تربية النشء مع مهارة في مواجهة 

ور القيادة المدرسية في تنمية االبداع"، هدفت إلى ( بعنوان "د2009دراسة البوعينين )

الكشف عن دور القيادة المدرسية في تنمية االبداع والتفكير لدى الطلبة في المدارس المستقلة. 

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج  الوصفي التحليلي من خالل تطبيق استبانة 

( معلما ومعلمة. توصلت نتائج 168ات بلغ عددهم )على عينة عشوائية من المعلمين والمعلم
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الدراسة إلى ان واقع االهتمام بتنمية االبداع في المدارس المستقلة جاء مرتفعا باستثناء الفقرة 

التي تنص على "تعمل المدرسة على فتح صفوف خاصة للطلبة المبدعين" حيث بلغ المتوسط 

مديري المدارس في تنمية االبداع لدى الطلبة  (. كما أظهرت النتائج ان دور2.9)الحسابي لها

 في هذه المدارس كان مرتفعا.

( بعنوان" تطوير األداء اإلداري بالمدارس الثانوية العامة 2008أما دراسة سليمان)

تصور مقترح" هدفت إلى التوصل الى مفهوم إدارة  -بمصر في ضوء مدخل إدارة المعرفة

تها، ورصد الواقع الحالي لألداء االداري ومعوقاته في المعرفة ومداخلها وعملياتها ومحددا

المدارس الثانوية بمصر، ووضع تصور مقترح لتطوير األداء االداري باستخدام مدخل إدارة 

المعرفة. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى النتائج 

صر من عدة مشكالت لعل من ابرزها: ضعف التالية: تعاني المدارس الثانوية العامة بم

المشاركة في عملية صنع القرار المدرسي، عدم اتاحة الفرصة لألفراد العاملين للمشاركة فيها، 

وضعف مهارات االتصال باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة على كافة المستويات 

 لعاملين التي تواكب التطورات العالمية.االدارية، وكذلك قلة االهتمام بالبرامج التدريبية الحديثة ل

( بعنوان " تقييم أداء معلمي العلوم في ضوء متطلبات مهارة 2008دراسة الكندي )

التعلم الذاتي لدى طالب الصف السابع وأثر ذلك في التحصيل واالتجاه نحو مادة العلوم بسلطنة 

الذاتي ودرجة اهتمام المعلمين  عمان"، حيث هدفت إلى الكشف عن الواقع الفعلي لممارسة التعلم

والمسئولين التربويين ببرامج االعداد والتأهيل. كما هدفت إلى التعرف على أثر التعلم الذاتي في 

تحصيل الطلبة واتجاهاتهم نحو هذا النوع من التعلم. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

من أهم النتائج أن معلمي العلوم ال يزالون والمالحظة العلمية ومقياس االتجاه كأداة للدراسة. و

غير متمكنين من تطبيق التعلم الذاتي ومهاراته وأساليبه في العملية التعليمية، حيث بلغ متوسط 

 %(.080%( وهو أقل بكثير عن مستوى التمكن المحدد بنسبة 67أدائهم )

جتماعية درجة توظيف معلمي الدراسات اال ( بعنوان "2013أما دراسة المالكية )

لمهارات التفكير الناقد في مرحلة التعليم ما بعد األساسي في سلطنة عمان"، هدفت إلى الكشف 

عن درجة توظيف معلمي الدراسات االجتماعية لمهارات التفكير الناقد في مرحلة التعليم ما بعد 

حيث  األساسي في سلطنة عمان. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة،

( مهارة من مهارات التفكير الناقد المالئمة لتدريس 24قامت الباحثة بإعداد استبانة مكونة من )

( مهارات رئيسية هي: التمييز، واالستنتاج، والتفسير، 5الدراسات االجتماعية موزعة على )
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 ( مشرف ومشرفة من مشرفي الدراسات109واالستدالل، والتقييم. تكونت عينة الدراسة من )

االجتماعية. وأظهرت أهم النتائج أن درجة توظيف معلمي الدراسات االجتماعية لمهارات 

 ( أي بدرجة متوسطة.13,3التفكير الناقد في مرحلة ما بعد االساسي في سلطنة عمان بلغت )

(بعنوان" الطرق المتنوعة للتعرف على نواحي القيادة التقنية Miller ،2008)دراسة ميلر

بتدائية"، والتي هدفت إلى توضيح دور مدراء المدارس االبتدائية كقادة تقنيين في المدارس اال

في مدارسهم، والتعرف على احتياجاتهم المهنية في مجال القيادة التقنية، حيث استخدمت الباحث 

المنهج الوصفي لتحقيق أهداف هذه الدراسة التي توصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها: هنالك 

ظ في الممارسات المهنية واالنتاجية بين مدراء المدارس، وضرورة تطوير اختالف ملحو

 معرفتهم ومهاراتهم ليتمكنوا من الوصول للتقنية في التعليم واالنتاجية والممارسة المهنية.

( دراسة بعنوان "مواجهة تحديات القيادة التعليمية McDonald ،2008) أجرت ماكدونالد

الحضرية" والتي هدفت إلى التعرف على كيفية فهم مدراء المدارس في المدارس االبتدائية 

االبتدائية الحضرية لدورهم كقادة تربويين في ظل المشاكل االجتماعية  التي تواجههم يوميا. 

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي لتحقيق أهدافها، أما النتائج التي توصلت إليها فهي: هناك حاجة 

القيادة وبين المهارات الموجودة داخل النطاق المدرسي، وضرورة الى التوفيق بين أساليب 

 االلتزام باالتزان والمشاركة في صنع القرارات.

( بعنوان" السلوك القيادي للمديرين وتأثيره على Yi Hsusn ،2007) سوسنأما دراسة يا 

هدفت إلى انجاز الطالب  في بعض المدارس االبتدائية المختارة في مقاطعة تكساس"، والتي 

توضيح الممارسات القيادية للمدراء وتأثيرها على انجاز الطالب. استخدم الباحث المنهج 

الوصفي التحليلي ، وقد توصل إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن اسلوب العمل التعاوني من 

قبل المدير مع المدرسين له تأثير ايجابي على انجاز الطالب، وأن عدم اشراك المعلمين في 

وضع رؤية المدرسة له تأثير سلبي على أداء الطالب االكاديمي، كما توصلت هذه الدراسة إلى 

 أن تكريم انجازات فريق العمل لها تأثير ايجابي ومباشر على األداء األكاديمي للمدرسة.

( بعنوان" تحليل السلوك القيادي لمدير المدرسة التأسيسية"، Alda ،2001)دراسة ألدا 

إلى تحليل السلوك القيادي لمدير المدرسة على المعلمين، حيث استخدمت الباحثة والتي هدفت 

المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة والتي توصلت إلى مجموعة من النتائج، أهمها: 

ً مختلفة من االستراتيجيات تساهم في رفع مستوى أداء المدرسة االبتدائية وتؤثر  هناك أنواعا
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ن واالباء والطالب. كما أن االشتراك في وضع الرؤية تؤدي إلى رفع الروح على المعلمي

المعنوية لآلباء والمعلمين، وتشمل هذه االستراتيجيات: االتصال، المساهمة في صياغة أهداف 

 المنظمة، التشجيع والتحفيز، وتوفير االمكانيات والتسهيالت.

 التعقيب على الدراسات السابقة

رض عتم  دسات السابقة والتي تناولت موضوع فلسفة وأهداف التربية، فقمن خالل عرض الدرا

 العديد من الدراسات المحلية والعربية واالجنبية ذات العالقة بموضوع الدراسة.

 أوال: أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

هو التعرف على  من حيث موضوع الدراسة وأهدافها: كان أحد أهداف الدراسة الحالية .1

أهمية فلسفة وأهداف التربية ودور االدارة لمدرسية في تنفيذها في الميدان التربوي، 

حيث يالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة أن معظم الدراسات تناولت  حاجة 

مدراء المدارس والقيادات التربوية إلى برامج تدريبية في مجال فلسفة التربية والقوانين 

(، 2007(، و)العنزي، 2010يعات واألهداف التربوية، كدراسة )الدليمي، والتشر

(. كما 2006(، ودراسة )علوي وآخرون، 2006(، و)المنقاش، 2007و)المطيري،

تناولت دراسات أخرى حاجة مديري المدارس إلى بعض المهارات لتجويد الممارسات 

التعليمية، كدراسة )الرشيدي، االدارية وتحقيق االهداف التربوية بفاعلية في المؤسسة 

 ماكدونالد(، و)2008(، و)سليمان، 2014عني، (، و)الجرايدة والمطا2015

McDonald  ،2008(و ،) ميلرMiller ، 2008و ،)( يسوسنYi Husun ،2007و ،)) ألدا

Alda ،2001 .) 

( من حيث المنهج 2015اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )الرشيدي، من حيث المنهج:  .2

المتبع في الدراسة وهو المنهج الوصفي من خالل تطبيق استبانة والمنهج النوعي الذي 

 تمثل في المقابالت.

من حيث أداة الدراسة: اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في استخدام  .3

(، 2007و)المطيري، (، 2007االستبانة كأداة لتحقيق أهدافها، كدراسة )العنزي، 

(، و)سليمان، 2014(، و)الجرايدة والمطاعني، 2006)علوي وآخرون، ودراسة 

)إسماعيل  (، ودراسة2015(، و)بدارنه والحوري، 2006(، و)المرزوق، 2008

 (.Ryan ،2007 ريان ((، وIsmail& Hamza ،2007  وحمزة
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من حيث متغيرات الدراسة: اعتمدت الدراسة الحالية ثالثة متغيرات: )النوع  .4

المؤهل العلمي(، وهي بذلك تتفق مع دراسة)الجرايدة  -المسمى الوظيفي -االجتماعي

(، وتتشابه مع العديد من الدراسات السابقة في بعض المتغيرات 2014والمطاعني، 

( و)سليمان، 2015الرشيدي، ( و)2006مثل دراسة كال من) علوي وآخرون، 

 (. 2015(و)بدارنه والحوري، 2006( و)المرزوق، 2007( و)المطيري، 2008

 ثانيا: أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

من حيث موضوع الدراسة وأهدافها: تناول موضوع هذه الدراسة دور اإلدارة  .1

التربية في البيئة التي أ جريت فيها الدراسة،  المدرسية في تنفيذ األهداف العامة لفلسفة

وهي تختلف عن الدراسات السابقة التي تناولت أدوار اإلدارة المدرسية في جوانب 

؛ الجبوري، 2013؛ حرب، 2009؛ البوعينين، 2013مختلفة كدراسة )أبو العال، 

، أو تطوير األداء (2016؛ المعيني، 2015، ؛ العنزي2010؛ الجوابرة، 2015

(، أو تحسين ممارسات مدير المدرسة من جانب واحد 2008اإلداري كدراسة)سليمان، 

(التي تناولت الممارسات التخطيطية، أو 2014مثل دراسة)الجرايدة والمطاعني، 

 Yi( و)يسوسن 2015تطوير أداء مدير المدرسة كقائد تربوي مثل دراسة)الرشيدي، 

Hsusn ،2007) ميلر و(Miller، 2008( و)ألداAlda ،2001.) 

من حيث مجتمع وعينة الدراسة: انقسمت عينة هذه الدراسة ومجتمعها الى ثالث فئات،  .2

حيث تمثل مجتمع وعينة األداة االولى في مديري المدارس، وعينة ومجتمع األداة 

الثانية في المعلمين األوائل والمشرفين اإلداريين. وهذه أهم نقاط االختالف مع 

حيث استهدفت بعض هذه الدراسات مدراء المدارس فقط مثل الدراسات السابقة ، 

أو مدراء المدارس  ،(2007المطيري، ؛ 2016؛ المعيني، 2006المرزوق، دراسة)

(. كما استهدفت بعض الدراسات 2014ومساعديهم كدراسة)الجرايدة والمطاعني، 

( Ryan ،2007 ( و)ريان2015المعلمين كعينة لها مثل دراسة)بدارنه والحوري، 

( و)وليامز Alvestad  ،2004و)ألفستاد (Ismail & Hamzah ،2007و)اسماعيل وحمزه 

Williams ،2002). 

 ثالثا: أوجه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

 بناء االطار النظري للدراسة الحالية وتحديد موضوعاته. .1



59 

 

المنهجية االنسب الوقوف على المنهجيات المتبعة في تلك الدراسات، لمعرفة  .2

 الستخدامها في الدراسة الحالية.

 بناء أداة الدراسة الحالية وتحديد عينتها. .3

 تحديد المتغيرات المناسبة للدراسة. .4

اختيار الطريقة العلمية المناسبة )المعالجة االحصائية( لتحليل وتفسير البيانات المتوافرة  .5

 لدى الدراسة، ومقارنتها بنتائج الدراسات األخرى.

 ابعا: أوجه التميز للدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:ر

تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث الموضوع الذي تتناوله وهو دور االدارة 

المدرسية في تنفيذ األهداف العامة لفلسفة التربية في البيئة التي أ جريت فيها الدراسة، وحسب 

هذه الدراسة األولى من نوعها في سلطنة عمان والتي تناولت أدوار  علم الباحثة واطالعها ت عد 

باإلضافة إلى أنها تميزت باستخدام  مديري المدارس في تنفيذ األهداف العامة لفلسفة التربية.

 ( الذي يجمع بين البيانات النوعية والبيانات الكمية.Triangulationمنهج التعدد)التثليث 
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 الفصل الثالث

 مــميـــــة والتصـــــهجيــالمن

 

الباحثة في هذا الفصل المنهج الذي اعتمدت عليه هذه الدراسة، وتحديد مجتمع  تتناول

الدراسة،  هذه األدوات التي تم استخدامها لتحقيق أهداف ضتاستعر كماالدراسة وعينتها، 

باإلضافة إلى  .وطريقة إعدادها، وصدقها وثباتها، وتحديد متغيرات الدراسة، واجراءات تطبيقها

 .والمعالجات االحصائية المستخدمة الستخالص النتائج البيانات طرق تحليل

 منهجية الدراسة

 

 (2016) الباحثة، يوضح المنهج المستخدم في الدراسة :(4شكل)

قامت الباحثة باستخدام منهج التثليث او  من أجل تحقيق أهداف الدراسة

البيانات في الدراسة الواحدة  وسائل جمعفي تنويع ال" بهي قصد الذي و ،(Triangulationالتعدد)

بهدف الحصول على بيانات أشمل، ثم الوصول إلى أقوى أساس ممكن للتحليل والنتائج")حجر، 

في أنها "تجمع معلومات بطرق كثيرة، بدال  دراساتتكمن قوة هذه الحيث . (147، ص2003

من االعتماد على طريقة واحدة فقط، ويمكن في االغلب استخدام طريقتين أو أكثر بحيث 

اعتمد هذا وقد  ،(Gay, Geoffreye & Peter, 2012, p589 تعوض قوة إحداها ضعف األخرى")

 Caseدراسة الحالة) الوصفي لمنهجاالبيانات النوعية باستخدام على في هذه الدراسة  المنهج

Study دراسة ظاهرة ما بشكل مكثف داخل بيئتها الطبيعية في موقع "خاللها  من( كوسيلة يتم

استخدمت الباحثة المقابلة  حيث(، 271، ص2015واحد او عدد قليل من المواقع")باتشيرجي، 

(Interview.كأداة لجمع البيانات )  باإلضافة إلى اعتماد البيانات الكمية باستخدام المنهج الوصفي

 المنهج الوصفي

 دراسة الحالة

 المقابلة

 المسحي

 االستبانة
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منهج  ستخدام اذلك أن . كأداة لجمع البيانات(Questionnaire) االستبانةالمسحي المعتمد على 

يمكن أن يساعد في توليد الرؤى واألفكار الفريدة "البيانات الكمية و النوعية  التعدد المعتمد على

كما ان (، 104، ص2015من نوعها فيما يتعلق بالظاهرة االجتماعية المقاسة")باتشيرجي، 

 . (9، ص2003التي تعتمد المدخلين معاً عادة ما تصل إلى نتائج قوية")ريان، "هذه الدراسات 

وسائل "التي توفر للباحث  (Qualitative Data)البيانات النوعيةجمع الباحثة ب بدأت

ح له كل ما تيراسة الحالة والسيرة الذاتية، وت  مثل المقابلة والمالحظة ود متنوعة لجمع البيانات

على البيانات كوسائل التسجيل الصوتي والمرئي والوثائق يمكن استخدامه للحصول 

، المدروسة(بهدف الوصول إلى تحليل أعمق للظاهرة 135، ص2003)حجر،  "والنصوص

من خالل اجراء مقابالت معمقة مع مجموعة من المشاركين المتطوعين، ثم تم تنظيم البيانات 

تم استخدام هذا المنهج  . وقدإلى االجابة عن سؤال الدراسةوترتيبها وتفسيرها وتحليلها وصوالً 

بيانات الكمية هو ؛ ذلك أن االعتماد الكلي على اللمالئمته لطبيعة البيانات المراد الحصول عليها

الغالب في جميع الدراسات التي تطرقت الى هذا الموضوع، كما أن استخدام البيانات الكمية فقط 

البيانات . ثم استخدمت الباحثة ال ي عطي ذلك العمق األكبر والتفسير الدقيق للحالة المدروسة

 لمعلمين األوائلاتم تطبيقها على من خالل االستبانة التي  (Quantitative Dataالكمية)

إمكانية ، والمقابالت التي تم الحصول عليها عن طريق نتائجال مند والمشرفين اإلداريين للتأك

زيادة الصدق والثبات في ولالحصول على وجهات نظر مختلفة تمثل الفكرة الرئيسية للدراسة، 

ونتائج البيانات  بيانات النوعيةايجاد درجة توافق بين ما ذكر في الإلى  باإلضافةالدراسة، 

  .الكمية

 ةــدراســــتمع الـــمج

من جميع مدراء المدارس في محافظة  في األداة األولى)المقابلة( مجتمع الدراسة تكون

( مديرا 179والبالغ عددهم ) 2015/2016شمال الباطنة بسلطنة عمان للعام الدراسي 

لوجود أكبر عدد من مدارس السلطنة بها وفقاً نظراً  حيث تم اختيار هذه المحافظةومديرة، 

الكتاب السنوي لإلحصاءات )للمعلومات والبيانات التي نشرتها وزارة التربية والتعليم في 

 فقداألداة الثانية )االستبانة(  في . أما(2015)دليل المؤشرات التربوية، و (2016 ،التعليمية

 ( مشرفا إداريا21المحافظة والبالغ عددهم) المشرفين اإلداريين في مجتمع الدراسة من تكون

إلعطاء حيث تم اشراكهم في األداة الثانية ، (معلما أول675البالغ عددهم )والمعلمين األوائل 

المشرف اإلداري هو المسؤول  عمق أكبر وصورة أوضح حول موضوع الدراسة. ذلك أن
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قوم به من أعمال إدارية بدءا مدير المدرسة والذي يقوم بزيارته ومتابعة ما يعلى المباشر 

أن المشرف اإلداري هو من يقوم  كما بعملية التخطيط وانتهاًء بالتقويم في العمل المدرسي،

أما . ومتابعة تنفيذها في المدرسة خطة المدرسة واعتمادها على البوابة التعليميةأهداف بمراجعة 

الفني المختص بمتابعة المعلمين في ل جزءا مهما من االدارة المدرسية، فهو المعلم األول فيمث

بطرق واستراتيجيات متنوعة ترفع من المستوى  تنفيذ المناهج الدراسية للتأكد منالمدرسة 

شارك مدير التحصيلي للطالب، ومساعدة المعلمين على اثراء خبراتهم المهنية. كما أنه ي  

يق عمل متكامل يتكون من المدرسة في إعداد خطة المدرسة ومتابعة تنفيذها وتقويمها ضمن فر

  مجموعة من األعضاء.

 ةــــدراســـة الـــينـــع

على عينة قصدية من عدد في األداة األولى )المقابلة(اجريت الدراسة األولى: الدراسة عينة 

حيث قامت الباحثة بزيارة دائرة تنمية الموارد البشرية بالمديرية  أفراد مجتمع الدراسة الكلي،

والتقت برئيس قسم تطوير األداء المدرسي  ،العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة

وتم اعطاء المسئولين المعايير الواجب توافرها في عينة الدراسة  .والمشرف اإلداري األول

يث تحقيق نتائج تحصيلية متميزة، وجودة المشاريع المطبقة التميز في األداء من ح وهي 

بالمدرسة، واإلنجازات والمراكز التي حصلت عليها المدرسة في الفعاليات والمناشط 

حيث تم تحديد هذه  ،سنوات 10التي ال تقل عن  الخبرةوالمسابقات المختلفة. إضافة إلى معيار 

 على مستوىتطورات الحاصلة التغييرات أو ال بعضالفترة للتأكد أن مدير المدرسة قد واكب 

إمكانية التحاقهم بعدد كبير من البرامج والتجديد في عملية التخطيط للعمل المدرسي، والوزارة، 

( 7) بترشيح قسم تطوير األداء المدرسيقام  بعد ذلكالتدريبية فيما يخص وضع خطة المدرسة. 

ظراً لتميزهم االداري وفاعلية شخصياتهم القيادية في ن واليات المحافظة اليمثلومدراء ومديرات 

على أن يكون الباحثة  ركزتحيث  .( مدراء4( مديرات و)3بواقع ) العمل المدرسي وذلك

لعينة الدراسة إلمكانية وجود فروق في االستجابات ت عزى لهذا النوع االجتماعي  هناك تنوعا في

 .نة في األداة األولى)المقابلة(( يوضح توزيع أفراد العي1والجدول)، المتغير
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 (1جدول)

 يوضح توزيع أفراد العينة في األداة األولى)المقابلة(

 % العدد النوع االجتماعي

 %57 4 ذكر

 %43 3 انثى

 %100 7 المجموع

 

( مشرفاً إداريا 21) منفي األداة الثانية )االستبانة(تكونت عينة الدراسة  الثانية:الدراسة عينة 

%( من مجتمع الدراسة نظرا لصغر حجم المجتمع 100بمحافظة شمال الباطنة، أي ما نسبته)

ورغبة الباحثة في الحصول على آراء جميع المشرفين االداريين. كما اشتملت العينة في األداة 

أي ما  2016/2017للعام الدراسي  نفس المحافظةمن معلما أول ( 202) الثانية على

 (2)ول، ويوضح الجدتم اختيارهم بطريقة عشوائيةحيث مع الدراسة، %( من مجت30نسبته)

 .حسب متغيرات الدراسة توزيع أفراد العينة

 ( 2جدول ) 
 العينة حسب متغيرات الدراسةتوزيع أفراد 

 
 االجمالي النسبة العدد المستوى المتغير

  %45,3 101 ذكر النوع

 

223 

 %54,7 122 انثى

 %90,6 202 معلم أول الوظيفة

 %9,4 21 مشرف اداري

 %11,2 25 دبلوم المؤهل العلمي

 %78 174 بكالوريوس

 %10,8  24 ماجستير
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 أداتي الدراسة

بعد مناقشة خطة البحث من قبل لجنة المناقشة والحصول على الموافقة على موضوع 

الباحثة بإجراء الدراسة، قامت الباحثة بإجراء دراستها حسب مجموعة من الخطوات. بدأت 

مسح لألدب التربوي والمراجع والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة إلعطاء نبذة عامة 

عن أبعاد الموضوع، واالستفادة منها في كتابة اإلطار النظري وبناء أدوات الدراسة 

لتي اعتمدت هما: األداة األولى وهي المقابلة واو حيث قامت بإعداد أداتين للدراسة .واجراءاتها

على البيانات النوعية، واألداة الثانية ركزت على الجانب الكمي وهي عبارة عن استبانة تتكون 

من مجموعة من الفقرات موزعة على أربعة محاور رئيسية تمثل األهداف العامة لفلسفة التربية 

عل اإليجابي مع بناء الشخصية المتكاملة لإلنسان العماني القادر على التفافي سلطنة عمان وهي)

التأكد على مواكبة متغيرات و، تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع العمانيو، الحاضر والمستقبل

منهج التفكير العلمي في التأكيد على تبني اإلنسان العماني ل، والمشاركة في صنعهاو العصر

ثم قامت الباحثة بالتأكد من صدق وثبات  .(تكنولوجيا العصرالحياة والتعامل مع علوم و

 بعدها بدأت الباحثة اجراءات كل أداة على حده نظرا الختالف األداتين عن بعضهما. ،األداتين

 أداة الدراسة األولى) المقابلة( أوال: 

 األداة ثباتصدق و

 البحثيتمتع أن "ضرورة  إلىي شير  في االبحاث النوعية قمفهوم الصدانطالقا من أن  

قامت الباحثة بعرض أسئلة األداة فقد  ،(142، ص2003بالواقعية والمنطقية والثقة")حجر، 

األولى )المقابلة( في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين والمختصين في أصول 

، باإلضافة الى جامعة السلطان قابوس وجامعة صحاروعلم النفس في لتربوية التربية واإلدارة ا

وي االختصاص العاملين في وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم في سلطنة مجموعة من ذ

، ( يوضح أسماء المحكمين ووظائفهم2( محكما والملحق )18حيث بلغ عدد المحكمين ) .عمان

من حيث مدى بالتعديل أو الحذف أو اإلضافة طلبت الباحثة منهم إبداء آرائهم ومالحظاتهم  وقد

. وبعد تجميع األداة اللغوية ة صياغتهاسالموضوح االسئلة وو للموضوع المقاس،تمثيل األسئلة 

أسئلة كما يوضحها  3نة من واالطالع على آراء ومالحظات المحكمين أصبحت االداة مكو

 (.3)الملحق
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ومن أهم التعديالت التي تم إدخالها على أسئلة أداة الدراسة األولى بناًء على آراء 

 المحكمين ما يأتي:

( ليصبح نصه: ت عتبر خطة المدرسة نقطة البداية للعمل 1تعديل السؤال رقم ) -

 المدرسي. كيف تضع كمدير مدرسة خطتك المدرسية؟

( ليصبح نصه: هل األهداف العامة لفلسفة التربية في سلطنة 3تعديل السؤال رقم ) -

 عمان قابلة للتحقيق؟ اذكر األسباب.

الثة أنواع من الصدق يعتبرها األهم في مجال ( إلى ثMaxwell,1992ي شير ماكسويل)

(، والصدق التأويلي أو Descriptive Validityوهي: الصدق الوصفي) نوعيالبحث ال

. ولتحقيق الصدق (Theoretical Validity(، والصدق النظري)Interpretive Validityالتفسيري)

فقد قامت الباحثة  ، تقارير الباحثينوقائعية التي تتحلى بها الدقة الدرجة  الوصفي الذي يشير إلى

. كما أو اضافة ما قاله أفراد عينة الدراسة حرفيا دون أي تحريف أو تغيير بتفريغ وكتابة

لتحقيق الصدق  (participant feedback) استخدمت الباحثة اسلوب المشاركة االسترجاعية

ائج األولية للدراسة وتقديم تغذية التفسيري، حيث طلبت الباحثة من أفراد العينة االطالع على النت

وبعد تفريغ البيانات التي حصلت النتائج تعكس إجاباتهم أثناء المقابالت. راجعة لها للتأكد من أن 

ً فيما بينها وبين ما جاء في األدب عليها الباحثة من خالل المقابالت ، وجدت أن هناك توافقا

قامت الباحثة باستخدام كما  النظري.وهذا ما يحقق الصدق النظري حسب موضوع الدراسة، 

قويا أكثر من اداة للحصول على البيانات وتحقيق االتساق بين نتائج األداتين مما أعطى اساسا 

 .للتأكد من صدق وثبات األداة

شار إليه في القباطي)Croker, 1989يرى كروكر)  أن مفهوم الثبات (2011( الم 

(Reliability)   كما يشير إلى الموضوعية" ،األداة والتناسق بين أجزائهااستقرار "ى إلشير ي 

دقة المقياس في القياس "بأنه يعني  (1985، حيث وصفه الخطيب وآخرون)(413)ص

والمالحظة وعدم تناقضه مع نفسه، واتساقه واطراده فيما يزودنا به من معلومات عن سلوك 

مشتركة رئيسية محاور إلى وجود  ةوبعد عملية تفريغ البيانات توصلت الباحث(. 101الفرد")ص

 ثبات األداة.، مما ساعد على تقوية (الحاالت بين أفراد العينة )مقارنة
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 إجراءات األداة األولى 

بتاريخ  مشرفة الطالبةبدأت الباحثة اجراءات دراستها بحضور ورشة تدريبية قدمتها 

ثم  .بمعدل أربع ساعات تدريبية بعنوان) المقابلة والمالحظة: أداة بحث نوعي( 24/1/2016

البحوث العلمية التي تتناول مفهوم المقابلة الدراسات و قامت الباحثة باالطالع على الكتب و

كأداة بحث نوعي وأنواع المقابالت، وشروط اجراء المقابالت وكيفيتها ومدة تنفيذها وكيفية 

 ;Ivankova & Stick, 2007 ) ( و2003كدراسة )حجر،  توثيقها ومن ثم تفريغها وتحليها

Myers & Oetzel, 2003; Wittink, Barg &Gallo, 2006  ).  وللحصول على مزيد من

زارت فإن الباحثة  التي استخدمت المقابلة كأداة للدراسةالدراسات السابقة العربية واالجنبية 

 مكتبة حصن الشموخ ومكتبة جامعة السلطان قابوس.

المشرف اإلداري األول رئيس قسم تطوير األداء المدرسي وقامت الباحثة بمقابلة بعدها 

حول موضوع الدراسة  ديثحيث تم الحبالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة، 

تم اختيار . بعدها والمعايير الواجب توفرها في عينة الدراسة من حيث الخبرة والتميز في األداء

مدير واحد في كل والية من مع الدراسة الكلي وذلك بمعدل عينة قصدية من عدد أفراد مجت

 .مديرات (3( مدراء و)3إلجراء المقابالت بحيث يكون ) واليات المحافظة الستة

في اجراء  نال يرغبو المدارس مدراءفمعظم مدة اسبوعين استغرق اختيار المشاركين 

المقابالت وتسجيل أصواتهم، والغالبية فضلوا االستبانة كأداة معتادة في االبحاث والدراسات 

. وبعد ان تمت استشارة مدراء المدارس وأخذ موافقاتهم على تنفيذ التربوية في سلطنة عمان

( Outlook) مخاطبتهم رسميا عن طريق نظام المراسالتبالمقابالت، قام قسم التدريب بالمديرية 

هاتفياً مع مدراء  قامت الباحثة بالتواصل بعدها( يوضح ذلك. 7الرسمي للوزارة والملحق رقم)

أتاحت الباحثة حيث والمكان الذي ستتم فيه،  لتحديد مواعيد هذه المقابالتالمدارس الستة 

أبدى خمسة من المشاركين رغبتهم  وقدللمشاركين حرية اختيار المكان والتوقيت المناسب. 

في حين أن  ،بإجراء المقابالت في مدارسهم ضمن وقت الدوام الرسمي لعملهم كمدراء مدارس

المشارك السادس أبدى رغبته في أن يتم التواصل مع الباحثة في مكان عملها نظرا الختيار 

بدأت الباحثة في إجراء بعدها  ،مدرسته لتكون مركزا لتأدية اختبارات دبلوم التعليم العام

 زمني محدد.المقابالت حسب جدول 
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أثناء تنفيذ المقابلة مع أحد المدراء في إحدى الواليات أن المعلومات  الحظت الباحثة

انات كانت مختصرة التي قدمها المشارك لم تكن بتلك العمق  ولم تصل إلى حد التشبع، وأن البي

بة على سؤال الدراسة بشكل مفصل وواضح ودقيق. بيانات تساعد على اإلجا وبسيطة ولم تعط  

ولهذا قامت الباحثة بالتواصل مع قسم تطوير األداء المدرسي، حيث تم ترشيح مديراً آخر من 

( مدراء، 4( مديرات و)3( أي بمعدل )7نفس الوالية ليصبح بذلك عدد مدراء المدارس )

 ( يوضح بيانات إجراء المقابالت.3والجدول )

 ( 3)جدول

 اجراء المقابالت بيانات

 وقت المقابلة رمز العينة الوالية اليوم والتاريخ

 صباحا11 1م الخابورة 6/6/2016االثنين 

 صباحا 11:15 2م شناص 7/6/2016الثالثاء 

 صباحا11 3م لوى 8/6/2016االربعاء 

 صباحا 11:10 4م السويق 12/6/2016االحد 

 صباحا11 5م صحم 13/6/2016االثنين 

 صباحا 8:50 6م صحم 15/6/2016االربعاء 

 ظهرا 1:20 7م صحار 20/6/2016االثنين 

 

الذي تم إعداده بناًء على الجدول الزمني بتنفيذ المقابالت حسب وقد التزمت الباحثة 

 كماكانت تجربة جديدة وممتعة في نفس الوقت. و، اختيار الزمان والمكان المناسب للمشاركين

أن المعلومات التي سيتم تسجيلها ستكون سرية  المقابالت مع المشاركين علىأثناء الباحثة أكدت 

ولن ت ستخدم اال ألغراض البحث العلمي، حيث سيتم االحتفاظ بأشرطة التسجيل في مكتب 

(في جامعة نزوى لمدة سنتين للرجوع إليها وقت الحاجة إلى حين االنتهاء الكلي من 11C5رقم)

 (Consent Form)قامت الباحثة بتسليم تعهد كتابيثم  .سيتم اتالفها فيما بعد، ثم مناقشة الرسالة

بيانات كل مشارك  (Coding)ت الباحثة بترميزكما قام ،ألفراد العينة بعد التوقيع عليه يفيد ذلك
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(، حيث ي شير الرمز )م( إلى المسمى الوظيفي للمشارك 7(إلى )م1حسب رمز عينة من )م

ولقد أثناء فترة تنفيذ المقابالت.  ان الرقم ي شير إلى تسلسل المشارك كمدير مدرسة، في حين

اتسمت فترة تنفيذ المقابالت بالصعوبة نظرا ألن تلك الفترة كانت أثناء اختبارات الدور الثاني 

 بالمدارس، إضافة إلى مصادفتها مع شهر رمضان المبارك. 

لكي يشعر باالرتياح وحتى  مشاركال وأثناء تنفيذ المقابالت قامت الباحثة بالتركيز على

الباحثة بهذه العملية سواء أكان ببعض الكلمات البسيطة أو  ا من ق بلاهتماميالحظ أن هناك 

من الثقة  اً أو التبسم بلطف وهدوء بهدف إعطاء مزيد(eye-contactااليماءات واالشارات)

تغفل الباحثة كتابة بعض المالحظات البسيطة لم كما  .وتوطيد العالقة االيجابية معه للمشارك

بدون أن ت شعر  أثناء المقابلة التي شعرت بأنها ستكون ذات فائدة لموضوع الدراسةالخاطفة 

ركزت الباحثة على إعطاء معنى لهذه المقابالت وذلك . ولقد بانشغالها عنهم بالكتابة شاركينالم

تفريغها من ثم ، وبعد االنتهاء من كل مقابلةة ألكثر من مركامالً عن طريق االستماع للتسجيل 

 .كماهي دون زيادة أو نقصان هاتوكتاببعناية ودقة متناهية 

في المرحلة االولى من عملية التحليل قامت الباحثة بقراءة البيانات والنظر اليها نظرة 

العالقات واالنماط المتشابهة لترميزها ثم فرزها وتجميعها  درأسية وبشكل مرتب، وذلك لتحدي

حيث قامت الباحثة بتظليل  .(Codingفي مجموعات متشابهة وهذا ما ي طلق عليه بالترميز)

التي تم استنباطها من المقابالت ثم قسمت البيانات  التي انبثقت من المقابالت، وترميز البيانات

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة  تعكس (Themesمشتركة )إلى محاور 

ام إلى الخاص . بعدها تم عرض النتائج من العالتربية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان

درجة تضمن ما  "اإلجابة على السؤال األول للدراسة حسب المحاور الرئيسة للوصول إلى 

في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان من الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية 

 .وجهة نظر مديري المدارس؟"

 ثانيا: أداة الدراسة الثانية )االستبانة(

أعدت الباحثة  السؤالين الثاني والثالث للدراسة،لتحقيق هدف الدراسة واالجابة عن 

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية في محافظة استبانة للتعرف على 

، وذلك بعد من وجهة نظر المعلمين األوائل والمشرفين اإلداريينشمال الباطنة بسلطنة عمان 

قامت  حيثاالنتهاء من تطبيق األداة األولى)المقابلة( وتنظيم بياناتها، وتحليلها وتفسيرها. 
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، وفقرات االستبانة بعد الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة الباحثة بصياغة محاور

( فقرة مقسمة على 23( يوضح األداة الثانية في صورتها األولية، حيث تكونت من)4والملحق )

ً ل√محاور. وطلبت الباحثة من المستجيبين وضع اشارة )(4) سلم ( على يسار كل عبارة تبعا

 . ة التضمن التي يرونها مناسبةاالستجابة بما يتالءم مع درج

الجزء االول تضمن البيانات العامة عن عينة  :ينأولقد تكونت اداة الدراسة من جز

بدرجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف الدراسة والجزء الثاني شمل عبارات االداة المتعلقة 

وصف ح ( يوض4والجدول ). العامة لفلسفة التربية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان

درجة تضمن الخطة والذي يشتمل على محاور االداة المتعلقة الجزء الثاني ألداة الدراسة 

 . المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان

 ( 4جدول ) 

 محاور اداة الدراسة

 عدد الفقرات المحاور م

 6 العمانيبناء الشخصية المتكاملة لإلنسان  1

 8 تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع العماني 2

 5 التأكيد على مواكبة متغيرات العصر 3

التأكيد على تبني االنسان العماني لمنهج التفكير  4

 في الحياة العلمي

4 

 23 المجموع الكلي

   

ً معتمداً على مقياس ليكرت)حيث  ً خماسيا من خمسة  (Likert Scaleاستخدمت الباحثة سلما

 (  يوضح ذلك. 5والجدول)  ،التضمنلمعرفة درجة مستويات متدرجة 
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 ( 5جدول ) 

 أداة الدراسة حسب التدرج الخماسيطريقة اإلجابة على 

 الدرجة تضمن الخطة المدرسيةدرجة  م

 5 كبيرة جدا 1

 4 كبيرة 2

 3 متوسطة 3

 2 قليلة 4

 1 قليلة جداً  5

 

  األداة صدق

القدرة على تحقيق وأغراضها، "ارتباط خصائص أداة القياس بشير مفهوم الصدق إلى ي  

الهدف الذي وضعت من أجله، فاالختبار الصادق هو الذي يقيس ما وضع أصالً لقياسه، أو 

، 2001")ادريس،  الذي يقيس ما أ ريد له أن يقيسه وليس شيئاً آخر بدال عنه أو باإلضافة إليه

من صدق أداة الدراسة قامت الباحثة بعرض االستبانة في صورتها األولية (. وللتأكد 105ص

من جامعة السلطان  على مجموعة من االساتذة الجامعيين من المختصين في اإلدارة التربوية

قابوس وجامعة نزوى وكلية العلوم التطبيقية بالرستاق، باإلضافة الى مجموعة من التربويين 

، حيث قاموا بإبداء آرائهم ة والتعليم واألمانة العامة لمجلس التعليمالمختصين في وزارة التربي

ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات االستبانة، ومدى انتماء الفقرات إلى كل محور من المحاور 

لالستبانة، وكذلك وضوح صياغتها اللغوية، باإلضافة إلى إبداء الرأي في المقياس  األربعة

تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل  %( من المحكمين،80عليه ) ما أجمعالمستخدم. وفي ضوء 

 حيث كان التعديل كاآلتي: .بعضها اآلخر

( ليصبح نصها: يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على 3)تعديل الفقرة رقم  -

 تنمية القدرة على التعلم الذاتي.

الخطة المدرسية إلى ( ليصبح نصها: ي شير مدير المدرسة في 5تعديل الفقرة رقم ) -

 تنمية وعي الفرد بأهمية وقت الفراغ وكيفية استثماره بما يتفق وقيم المجتمع.
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مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى ( ليصبح نصها: ي شير 20تعديل الفقرة رقم ) -

 تنمية القدرة لدى الفرد على التفكير الناقد.

 ثبات االداة

خارج عينة من استطالعية بتطبيقها على عينة  للتأكد من ثبات األداة قامت الباحثة

م احيث تم استخد ،المشرفين اإلداريينوالمعلمين األوائل (من 30)من الدراسة األصلية مكونة

( معامل الثبات لمحاور اداة  6ويوضح الجدول) .( Cronbach’s Alphaمعامل كرونباخ ألفا )

 الدراسة وكذلك للمجموع الكلي.

 (6الجدول ) 

 الثبات  لمحاور اداة الدراسة وللمجموع الكليمعامل 

 معامل الثبات محاور االداة م

 0,92 بناء الشخصية المتكاملة لإلنسان العماني 1

 0,87 تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع العماني 2

 0,86 التأكيد على مواكبة متغيرات العصر 3

التأكيد على تبني االنسان العماني لمنهج التفكير  4

 العلمي

0,79 

 

مرتفع في المجموع  تتصف بثبات أن أداة الدراسة من خالل الجدول السابق يتضح

 مما يجعلها صالحة للتطبيق في العينة االصلية للدراسة.الكلي للفقرات وعلى مستوى كل محور 

 المعالجة اإلحصائية:

الباحثة برنامج الرزمة من اجل الضبط اإلحصائي ألداة الدراسة و لتحليل النتائج استخدمت 

 حيث تم استخدام األساليب االحصائية اآلتية: ،( SPSSاإلحصائية في العلوم االجتماعية)

 معامل الفا كرونباخ وذلك من اجل استخراج ثبات االداة.  .1

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.  .2
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 لعينتين مستقلتين . t-testاختبار ت   .3

تعرف إلى الفروق في متغير لل  ONE WAY ANOVAاختبار تحليل التباين االحادي  .4

 .النوع االجتماعي، والوظيفة، والمؤهل العلمي

 للمقارنات البعدية. LSDاختبار  .5
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 الفصـــل الرابــع

 

 ـــةـــائــــج الدراســـنت
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 الفصل الرابع 

 نتائج الدراسة

 

 والتي هدفت التعرف على، عرض النتائج التي توصلت اليها الدراسةتم في هذا الفصل 

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة "

 . كأداة لجمع البيانات واالستبانة المقابلة استخدمت الباحثةحيث "، عمان

 :ألولالمتعلقة بالسؤال ا: عرض النتائج أوال

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة ما للدراسة " وللإلجابة عن السؤال األ

من وجهة نظر مديري لفلسفة التربية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان من وجهة نظر 

عرض نتائج المنهج األول )البيانات تم و ،كأداة للدراسة استخدمت الباحثة المقابلة ؟"المدارس

النوعية( في المقدمة، حيث استنبطت الباحثة من خالل البيانات التي تم جمعها مجموعة من 

  محاور هي:  أربعةالمحاور الرئيسة، والتي تمثلت في 

 خطة المدرسة وأهميتهاالمحور األول: 

المدرسة في المؤسسة أهمية مدير  الحظت الباحثة أن المشاركين بدأوا حديثهم حول

ي عتبر مدير المرسة هو الركيزة األساسية في العمل المدرسي " (4م) أشارت ، حيثالتعليمية

المشرف العام للعمل داخل على رأس الهرم المدرسي و يقعكرئيس لهذه المنظومة التربوية، فهو 

( أن مدير 5ت )موأضاف الذي يقود العاملين نحو تحقيق أهداف ورسالة المدرسة". المؤسسة

المحرك األساسي أو دينمو حقيقي ألداء المدرسة طوال العام الدراسي، وتظل المدرسة ي عتبر "

جهوده في حيز البعثرة والعشوائية إن لم تجد التخطيط الصحيح، فمدير المدرسة الناجح هو من 

تحقيقها يضع له خطة وفق برنامج زمني وأهداف وآليات لتفعيل هذه االهداف والوصول إلى 

 .مدرسيةال بيئةإلى أنشطة وفعاليات في المن أهداف اجرائية من خالل تحويلها  ، وذلكبإذن هللا"

بعد ذلك انتقل المشاركون إلى الحديث حول التخطيط كأولى الوظائف اإلدارية، حيث 

ذلك أن التخطيط  ،العمل المدرسي" خاللهمن ينطلق  ذيال هو االساسالتخطيط  " (4أشارت)م

يعني أن خطوات العاملين تسير في المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف المؤسسة  اضحوال

( أن" كل منظمة يجب أن يكون لها جانب تخطيطي؛ والخطة تمثل جزء 1)م ضافوأ التربوية.
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من هذا الجانب، فهي عبارة عن تصور ذهني واضح حول ترتيب األولويات في ضوء 

"أن حيث ذكرت ( 2)مذلك  أكدتو ."االنطالق في العمل ومن ثم االحتياجات الفعلية للمدرسة

بداية عملية التخطيط تكمن في تحديد االحتياجات وترتيب األولويات، فبدون معرفة احتياجاتي 

لهذا العام مثالً والتي ربما تكون مختلفة عن احتياجاتي في العام السابق لن يكون بإمكاني أن 

 ".نتائج ايجابيةاحقق اضع خطة متكاملة و

"مؤشر حقيقي  (بأنها5)مثم تطرق المشاركون إلى تعريف خطة المدرسة، حيث عرفها

من العمل الدؤوب واالنشطة  ،لعمل مدير المدرسة، فهي تمثل حصيلة عام دراسي كامل"

( خطة المدرسة بأنها" عبارة عن أهداف 2)م عرفتهاووالفعاليات واالعمال واالنجازات. 

اجرائية قابلة للتنفيذ والتغيير، نابعة من احساسنا بأن العمل بحاجة للتحسين والتطوير بحيث 

 أماتشمل جميع عناصر المدرسة، ومن خاللها يتم تنظيم العمل وتحديد األولويات والمهام". 

عبارة عن م الذي أعمل من خالله؛ إذ أنها إلطار العاا"هي المدرسة أن خطة فقد ذكرت ب ( 3)م

فالتخطيط المسبق  .المنجزات تبدأ بإعداد الخطة لمسار العمل المدرسي، ذلك أن رؤوس أقالم

، منطلقا نحو تحقيق لألشياء التي أريد القيام بها في مدرستي هي نقطة البداية للعمل المدرسي"

  األهداف التي خ طط لها.

، حيث أهمية خطة المدرسة كوثيقة منظمة للعمل المدرسي أكد المشاركون علىوقد 

( أن أهمية الخطة تكمن في "أنها تجعل العمل يسير وفق مسار محدد وأهداف 1)متأشار

ية كبرى للخطة "هناك أهم (7واضحة للوصول الى الغايات الحقيقية للمدرسة". وأضاف)م

تنفيذها طوال العام الدراسي، وبدون ريد يمدرسة األعمال التي الستمد مدير المدرسية، فمنها ي

ً عشوائي العملخطة يكون  ً ومتخبط ا ( أن الخطة المدرسية ت عتبر 6)م كذلك أكد وغير منظم".  ا

ذلك أن عدم وجود أهداف في العمل يعني أن ، ريق الذي يمشي على هداه مدير المدرسةالط"

أن وجود خطة وأهداف  كما .بالدرجة األولى عشوائيةالنتائج إذا لم تكن سلبية؛ فإنها ستكون 

تتفرع الذي ساسي األمرتكز الخطة المدرسة هي ن المستقبل مرسوم والنتائج واضحة، فيعني أ

منه الخطط الفرعية األخرى" مثل خطة اإلنماء المهني، خطة التحصيل الدراسي، خطط 

 ة في المدرسة. األنشطة التربوية، خطط المعلمين األوائل، وخطط اللجان المختلف

أساسية نقطة اجمع المشاركون بأنها ت عتبر  المدرسةخطة أهمية  عند الحديث عنو

حيث  المرونة والشراكة. ، هيةهام بسمات؛ اال أنها البد أن تتسم نطالق العمل المدرسيال

أن الخطة يجب أن تكون مرنة وغير جامدة، قابلة للتعديل  (7؛م6م؛ 5م؛ 4م؛ 3م؛ 2م؛ 1مذكر)
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والتغيير والحذف واالضافة بحيث تستقبل كل ما يستجد من نواحي تطويرية خالل العام 

مشاريع وأفكار جديدة ارتأت المدرسة تنفيذها لتحقيق هدف معين. اضافة الدراسي، أو ربما 

(" في كثير من األحيان تظهر بعض التحديات الفجائية التي تحتاج إلى معالجة، 1وأضاف )م

" مما يستدعي اضافة مدرسة بالبحث عن حلول لتطويع تللك التحدياتحيث يقوم مدير ال

اجراءات أو أهداف جديدة توضح من مسار العملية التعليمية وتوجهه نحو تحقيق األهداف 

 المحددة.

ن الخطة "أ أهمية الشراكة في وضع خطة المدرسة، ذلكعلى  المشاركونأكد  كما

المدرسة، الطالب، أولياء االمور، الكادر اإلداري بمسماها الحالي تضم عدة فئات منه مدير 

وفق تشاركية جماعية من  ن الخطة المدرسية يجب أن ت بنىأ"  (1)م أضافو .(3م)والتدريسي"

كل المستفيدين من العملية التعليمية سواء المتواجدين في المؤسسة التربوية من معلمين واداريين 

كأولياء أمور الطلبة -المستفيد األكبر وهو المجتمع - وعاملين وطلبة، أو المستفيدين بشكل عام

ومشاركتهم وأخذ كل آرائهم وتجميعها لعمل خطة مدرسية واضحة ذات أهداف تفصيلية صغيرة 

اشراك  ضرورة علىفقد أكدت  (4)م أما. "تنطلق من احتياجات المدرسة وواقع المدرسة الفعلي

حيث "توزع المسئوليات على أعضاء الفريق المشاركين في بمن لهم دور في تحقيق األهداف، 

األوائل، واالخصائية االجتماعية، وضع الخطة المدرسية وهم مساعد المدير، والمعلمات 

وأحد أولياء األمور وبعض معلمات البرامج المنفذة بالمدرسة  ،ةيوممرض الصحة المدرس

ف التنويع في األهداف الموضوعة ، بهدكمعلمات الدمج أو صعوبات التعلم وأحد الطالب"

 لتشمل جميع عناصر المدرسة.

ه خطة المدرسة وهو البد أن تتسم ب ىخرسمة أ( 7؛ م4؛ م1وأضاف كال من )م

الواقعية، بحيث ت بنى في ضوء االحتياجات الفعلية الواقعية للمؤسسة. "فالبد من التعرف على 

طالب، المستوى الثقافي للمجتمع مكونات المجتمع المدرسي والواقعي من حيث مستوى ال

المدرسي، والظروف المحيطة، والمؤسسات المجتمعية التي من الممكن أن تشارك في تحقيق 

( " يجب أن ترتبط خطة المدرسة بالواقع المدرسي بشكل 7(. وأضاف )م4أهداف المدرسة")م

، فعلى سبيل المثال: تام، وخاصةً االمكانيات المادية والبشرية الموجودة او المتاحة بالمدرسة

تحديد احتياجات المبنى المدرسي بناًء على معطياته وواقعه وظروفه، تحديد الجوانب التطويرية 

في مجالي التعلم والتعليم"، لدى المعلمين لالرتقاء بمستوى أدائهم والجانب التحصيلي للطالب 

 بوية.لتحقيق أهداف العملية التعليمية وتجويد مخرجات المدرسة كمؤسسة تر
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ومن خالل تفريغ البيانات الحظت الباحثة أن مشارك واحد فقط تطرق بالذكر إلى 

مراحل إعداد خطة المدرسة فهي تتكون من "ثالث مراحل: المرحلة االولى وهي االجتماع 

بجميع معلمي المدرسة وطرح بعض المواضيع التي تظهر كأولويات تطوير في المدرسة بشكل 

تزام بحضور طابور الصباح... فأقوم بطرح هذا الموضوع كمحور غير مباشر كمثال: االل

اساسي ومن ثم يقوم المعلمين بتقديم أفكار واقتراحات لزيادة فاعلية طابور الصباح. وهذا بالطبع 

يفيد مدير المدرسة في جانبين اولها ظهور معلومات استطيع اضافتها في الخطة وثانيها اشراك 

ة وتنفيذها. المرحلة الثانية هي االجتماع بمساعد المدير فنضع ما تم المعلم نفسه في اعداد الخط

طرحه خالل االجتماع بالمعلمين على هيئة محاور عامة، ثم في المرحلة الثالثة يكون االجتماع 

بفريق إعداد خطة المدرسة فيتم طرح المحاور وتبدأ عملية المناقشة و عصف االفكار وتجميعها 

(. وبعدها يتم تحديد 6عها على هيئة أهداف لتشكيل الخطة وبناءها")موانتقاء أفضلها ثم وض

 االجراءات التي سيتم تنفيذ تلك األهداف من خاللها.

  مصادر خطة المدرسة: نيالمحور الثا

عند التطرق إلى المصادر التي يعتمدها مدير المدرسة عند وضع خطته المدرسية ذكر 

المهم في خطة المدرسة ليس وجودها في حد ذاته، إنما كيف ت بنى هذه الخطة وكيف إن  ( "1)م

وقد اجمع المشاركون أثناء حديثهم حول خطة المدرسة وأهميتها يتم العمل المدرسي وفقا لها؟"، 

إلى أن هناك مجموعة من المصادر التي يعتمد عليها مدير المدرسة في وضع خطته المدرسية، 

الداء المدرسي الذي تعمل به وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان؛ وهو نظام تطوير اك

عبارة عن مجموعة من االستبانات التي يتم توزيعها على الطلبة والمعلمين وأولياء األمور ألخذ 

، واستمارة تحليل أعمال الطالب التي يقوم المعلم األول بتعبئتها على آرائهم في الحياة المدرسية

الزيارات اإلشرافية، المقابالت أو اللقاءات مصادر أ خرى ك. باإلضافة الى التعليميةالبوابة 

الفردية او الجماعية مع العاملين واولياء االمور، نتائج المدرسة الفصلية او النهائية. وأضاف 

( 7م؛ 6( مستجدات ووثائق التقويم كأحد مصادر وضع الخطة المدرسية، أما )م3م؛ 2كال من)م

المتابعة اليومية لجوانب المدرسة  مصادر أخرى لخطة المدرسة، تتمثل فيرقا إلى فقد تط

، وتقييم خطة العام المنصرم بهدف الوقوف على ما تم انجازه وما لم يتم تحقيقه من والمالحظة

 أهداف وبناء خطة العام الحالي عليها.

مصادر أ خرى تتمثل في مجموعة من الوثائق  (5؛ م4؛ م3م؛ 2؛ م1)م وقد أضاف

وضع خطة المدرسة، كدليل نظام تطوير األداء الوزارية التي يرجع لها مديرو المدارس عند 
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الئحة مجالس االباء والئحة شؤون الطالب، ودليل عمل اإلدارة المدرسية، والمدرسي، 

وثائق التقويم التربوي، وريين، الئحة توزيع المهام واالنصبة بين المعلمين واالداوواألمهات، 

 المراسالت االدارية وتوجيهات المشرفيين اإلداريينباإلضافة إلى دليل المؤشرات التربوية، و

ومع أن المشاركين جميعا ذكروا العديد من المصادر التي يمكن  .أو قسم تطوير األداء المدرسي

المدرسة؛ إال أنه كان هناك  لمدير المدرسة االعتماد عليها او الرجوع لها عند وضع خطة

( "هناك 7)م ارتياب من ق بل بعض المشاركين حول ما ي قصد بوثائق تلك المصادر، حيث ذكر

بعض الوثائق التي يمكن االستفادة منها، لكن ال توجد وثيقة لبناء أو وضع أهداف خطة 

وثائق فقط  ( " نحن ال نستعين بالوثائق في وضع خطة المدرسة، فهي6)م وأضافالمدرسة". 

 ". منظمة للعمل ومعظمها إدارية

أنه لم يتم ذكر أو التطرق  المشاركينجميع إجراء المقابالت مع  خاللالحظت الباحثة 

وثيقة يقوم مدير مفهوم أو مصدر أو فلسفة وأهداف التربية في سلطنة عمان كمصطلح الى 

المدرسة، لذا عمدت الباحثة في الجزء المدرسة بالرجوع اليها او االستعانة بها عند وضع خطة 

. وهذا ما سيتم التطرق الثاني من كل مقابلة إلى ذكر كلمة فلسفة التربية لكي يتم التعليق عليها

بحيث  فلسفة التربيةن خطة المدرسة البد ان تعكس "أ (3حيث ذكر )م إليه في المحور الثالث،

بينهما في التطبيق؛ فال تكون الفلسفة في واٍد يتوازى االثنان معا في المسار ويكون االندماج ما 

(" نعم، تعتبر فلسفة التربية مصدرا هاما لوضع خطة 5وأضاف )موالخطة في واٍد آخر". 

بينما المدرسة، اال انها ال يمكن تطبيقها بشكل حرفي، نظرا لظروف وامكانيات كل مدرسة". 

عليها عند وضع خطة المدرسة". وأكد ال توجد لدي وثيقة فلسفة التربية حتى اعتمد (" 6ذكر)م

( "البد أن نطلع على وثيقة فلسفة التربية ونعتمد عليها في وضع الخطة المدرسية وتسيير 4)م

العمل المؤسسي بالمدرسة، ولكنني وبأمانة ال ارجع لهذه الوثيقة عند وضع خطتي المدرسية 

 بسبب عدم وجودها بين الوثائق في المدرسة".

على أنه ال يتم الرجوع إلى اجمعوا المشاركين الباحثة أن  استنبطتانات وبعد تفريغ البي

بالرغم  وثيقة فلسفة واهداف التربية في سلطنة عمان كأحد المصادر عند وضع خطة المدرسة،

من أن الوثيقة تؤكد على أنها هي " أولى المصادر التي ي عتمد عليها في بناء وإعداد المناهج 

ؤطر وتوجه أهدافها ومعارفها وأنشطتها التي تنعكس في صور متكاملة الدراسية، وهي التي ت

ي تشكل اإلطار العملي للسلوك الفكري تومنسجمة من الممارسات التربوية التعليمية، وهي ال

التربوي واالجتماعي في الحياة بصفة عامة، وفي المدارس والمؤسسات التعليمية األخرى بصفة 
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لذلك فإن فلسفة التربية يجب أن تكون  (.20، ص2009م، خاصة")وزارة التربية والتعلي

 البوصلة األساسية التي توجه العمل المدرسي ككل بدءا من الخطة المدرسية.

 فلسفة وأهداف التربية في سلطنة عمان: ثالثالمحور ال

أنهم لم يطلعوا على وثيقة فلسفة  عن فلسفة التربية ديثأثناء الحذكر جميع المشاركين 

التربية في سلطنة عمان على الرغم من أن الوثيقة تؤكد على أهمية اطالع مدير وأهداف 

لوثيقة فلسفة "يأتي إعادة اصدار وزارة التربية والتعليم ، حيث المدرسة عليها حسبما ذ كر فيها

كمسعى جاد  يرمي إلى اطالع المهتمين والمتخصصين  ،وأهداف التربية والتعليم في السلطنة

بية والتعليم والباحثين والعاملين في المؤسسات التربوية والتعليمية من مصممي في قضايا التر

، والمعلمين والموجهين، باإلضافة إلى افراد المجتمع ومديري اإلدارات والمدارسالمناهج 

، ومؤسساته الفاعلة في الميدان التربوي كأولياء األمور، والمؤسسات االعالمية والثقافية والدينية

يات بعيدة المدى التي ترمي التربية في سلطنة عمان إلى تحقيقها، حتى تستبين هذه على الغا

الدور المتوقع منها القيام به لتحقيق تلك الغايات")وزارة التربية  -مؤسسات وأفراد-االطراف

وهذا يؤكد على المسئولية المشتركة واالدوار المتكاملة التي تتحملها  (. 18، ص2009والتعليم، 

 طراف مجتمعةً تجاه عملية تنشئة األجيال القادمة.تلك اال

على أنه ال يوجد  واأجمع فلسفة التربية، مفهومللمشاركين حول وعند سؤال الباحثة 

لديهم تعريف تربوي محدد وواضح للفلسفة التربوية، إنما مفاهيم عامة تكونت من خالل 

( 6)م عرفحيث  .االطالع الشخصي والخبرات المتراكمة أو الحوارات مع بعض التربويين

فلسفة التربية بأنها عبارة عن "وثيقة منظمة للعمل تحتوي على مجموعة من االهداف والقيم 

حدد مسار العمل التربوي في وزارة التربية والتعليم وتبني على أساسها المناهج الدراسية". كما ت

عبارة عن سياسة تربوية يتم وضعها على هيئة بنود معينة بأنها "( فلسفة التربية 5م)عرفت 

ة، بهدف تسيير نظام التعليم في السلطنة وفق آليات محددة مثل سياسة المجتمع، الناحية الديني

النظام االقتصادي أو بمعنى آخر هي سياسة مستقاة من جوانب عدة تضعها السلطنة لتسيير 

، و "مضمونها رسم السياسة "المناهج الدراسية، وهي تحتوي على اهداف وعناصر كثيرة

بأنها "ال تتميز  فلسفة التربية في سلطنة عمان ( أن2وأضاف )م (.3العامة في السلطنة")م

"وضعت ضمن سياق وأنها نابعة من المجتمع"،   ، وخطوطها العريضةتتعارض مع الدين

 .(1سياسات موجهة تراعي مجموعة من الجوانب العامة")م
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( ان فلسفة التربية تشتمل 4وعند الحديث عن مضمون فلسفة التربية وأهدافها، أشار)م

"جميع مكونات العمل المدرسي مثل الطالب وحقوقه وواجباته، المعلم، التنشئة واألخالق،  على

أن فلسفة التربية تركز ( 3م؛ 1م)". بينما ذكر العادات والتقاليد والقيم العمانية العريقة، المواطنة

تواجه ه، والتحديات التي تقاليدوعاداته والمجتمع وقيمه  ثقافةهي:  مجموعة من الجوانبعلى 

ايجاد مواطن " تحقيق هدف واحد هوالمجتمع، ومواكبة التطورات الحاصلة في العالم من اجل 

فلسفة التربية في سلطنة عمان أن ( 4)م وأضاف .(1")م)العالمية( االنفتاح على العالمبيتسم 

"أولها الطالب من حيث إعداد جيل صالح محافظ على عاداته وتقاليده تركز على عدة جوانب 

وقيمه االسالمية. ثانيا المعلم من خالل ايجاد معلم صالح قادر على إعداد جيل نشط وملتزم 

بالقيم العمانية واالسالمية، وثالثها المناهج واالهتمام بتوصيل المعارف للطالب في ضوء 

فقد ( 7)م أما الوسائل واالمكانيات المتاحة والتركيز على خدمة الوطن من قبل جميع العاملين".

القيم والعادات  وضرورة غرسالتعليم للجميع، أحقية "تركز على فلسفة التربية أن شار إلى أ

  ."واالنتماء الوطني في نفوس الطالب

؛ 2م؛ 1م) اجمع بعدها تطرق المشاركون إلى الحديث حول أهداف فلسفة التربية، حيث

ً صالح إعداد جيالً ( أن فلسفة التربية في سلطنة عمان تهدف الى 4؛ م3م متمسكا بعاداته  ا

( 7؛ م6؛ م5تي تتناسب والصالح العام للدولة، في حين لم يتطرق)موتقاليده ومواكبا للتطورات ال

وقد الحظت الباحثة أثناء تفريغ إلى ذكر أي حديث حول اهداف فلسفة التربية العمانية. 

ً ما عما ي قصد بفلسفة التربي ة المشار اليها في وثيقة التعاريف بأنها كانت عامة و بعيدة نوعا

(، حيث عرفت فلسفة التربية بأنها 51424/2009فلسفة وأهداف التربية في سلطنة عمان )

"مجموعة المبادئ والمعتقدات والمفاهيم والفروض التي حددت في شكل متكامل مترابط 

ية تمثل متناسق، لتكون بمثابة المرشد والموجه للجهد التربوي. وبالتالي فإن الفلسفة التربو

 (. 20المرجعية الفكرية للعمل التربوي في البالد" )ص

وما المشاركين لم يتحدثوا عن مضمون وثيقة فلسفة التربية الحظت الباحثة ان كما 

مبادئ وأهداف سواًء أكانت االهداف األهداف العامة او الفرعية، علما بأن األهداف تحتويه من 

أوال: بناء الشخصية ( هي: 2009/ 51424العامة لفلسفة التربية التي تم ذكرها في الوثيقة)

ثانياً: تحقيق ، المتكاملة لإلنسان العماني القادر على التفاعل اإليجابي مع الحاضر والمستقبل

د على مواكبة متغيرات العصر و المشاركة في يثالثاً: التأك، الشاملة للمجتمع العماني التنمية

رابعاً: التأكيد على تبني اإلنسان العماني لمنهج التفكير العلمي في الحياة و التعامل مع ا، صنعه
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ثيقة وبناًء عليه فيمكن القول بأن عدم اطالع مديرو المدارس على الو .علوم و تكنولوجيا العصر

كما أجمعوا قد يكون هو السبب الرئيسي في عدم وجو صورة واضحة عن ماهية الفلسفة 

 وأهدافها.

على أنهم لم يخضعوا ألي برنامج تدريبي حول فلسفة التربية في المشاركون  اجمع

إلى أنهم لم يلتحقوا بأي برنامج ( 7؛ م6؛ م5؛ م4م؛ 3م؛ 2م؛ 1مأشار )فقد سلطنة عمان. 

 يكمدير أنفسهماليه ب وااال ما سع، التعليمية خالل مسيرتهم تدريبي حول موضوع الفلسفة 

 من خالل االطالع والبحث والتقصي والخبرة التطبيقية المباشرة في الميدان التربوي. ارسمد

أو نقاشات مفتوحة أو عامة أو   تدريبيةأنا شخصيا لم التحق بأي برامج ( "2)م حيث أشار

البد أن القاعدة االساسية التي  كونهابالرغم من  -في سلطنة عمان فلسفة التربية حولتعريفية 

هذه ب معنياليس كقائد في مؤسسته فإذا كان مدير المدرسة  -ينطلق منها عمل مدير المدرسة

 ."لمجتمعينقلها للمين وععرف بها الميدان والمسي   ذيمن الوالفلسفة؛ فمن الذي سيطبقها؟ 

؛ إال أنني لم خالل مسيرتي التربوية ( "لقد مررت بمراحل مختلفة من التدريب3وأضاف )م

ألتحق بأي برنامج تدريبي يحمل مضمون فلسفة وأهداف التربية، إنما التحقت ببرامج أ خرى 

انخرط فيه مثل تواصل وغيرها من البرامج. ومن الطبيعي أن ي ضيف لي أي برنامج تدريبي 

صميم عملي كمدير %، فماذا لو كان برنامجا احتاج إليه فعال و يصب في 1استفادة ولو 

 مدرسة".

أكد جميع المشاركين على حاجة مدير المدرسة لالطالع على فلسفة وأهداف التربية  كما

من وجهة نظري يحتاج مدير المدرسة وبشدة لمثل هذه ( "5في سلطنة عمان، حيث ذكر )م

البرامج، ذلك أن اطالعه على استراتيجيات التعليم وعلى األنظمة والخطط والبرامج والوثائق 

المنظمة للعمل سوف يجعل عمله يسير في إطار صحيح و وفق أهداف واجراءات واضحة". 

نظام مؤسسي لديه رؤية واحدة، فال ضمن " ونيعمل جميع التربويينأن ( إلى  1كما أشار )م

يمكن ان تكون المعلومات قاصرة على االدارات العليا وبالتالي تعمل االدارات الوسطى او 

 "يجب ان يطلع كل مدير مدرسة على وثيقة فلسفة التربية لذلك، المرؤوسين في جانب اخر

 لمعرفة تفاصيلها وااللمام بأهدافها.

أن مدير المدرسة كقائد تعليمي يحتاج إلى  إلى( 7م ؛6م؛ 4م؛ 2م) وقد أشار كال من

مثل هذه البرامج التدريبية لتجويد عمله المدرسي ونقل الخبرة وأثر التدريب إلى مدرسته خالل 

فاذا كانت وثيقة فلسفة وأهداف التربية في سلطنة عمان هي الرؤية العامة لقاءاته مع العاملين، "
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التربية وزارة التعليم فبكل تأكيد ان جميع من هم تحت مظلة التي تنطلق منها وزارة التربية و

بحيث تكون  ثيقة وضرورة وجودها بالمدارس،طالع على هذه الواالوالتعليم يحتاجون الى 

 (1")م، ويسهل الرجوع اليها من ق بل العاملينمرجعية عند وضع االهداف التفصيلية للمدرسة

ة عمل المنظمة التي ينتمي البد أن يطلع على فلسفكما أن "الموظف الجديد  متى أرادوا ذلك.

 (.5)مإليها"

بعدها تحول حديث المشاركين حول مدى ادراك العاملين من معلمين واداريين وفنيين 

اتفق جميع المشاركين على قلة اطالع ، حيث لفلسفة وأهداف التربية في الميدان المدرسي

"إدراك العاملين لهذه  سلطنة عمان، مما جعلفلسفة وأهداف التربية في وثيقة العاملين على 

لومات البسيطة الموجودة عن الفلسفة محدود، ويعتمد فقط على المعارف الذاتية والمع

( " إن ادراك العاملين بسيط أو قليل بسبب عدم وجود برامج 4)م توأشار (.2")مالبعض

ربما يتم التطرق لها خالل فترة تدريبية تعرفهم بأهداف فلسفة التربية والتعليم في سلطنة عمان. ف

التحاقهم ببعض الكليات والجامعات وليس الجميع، ولذلك ليس هناك ثقافة منتشرة بين المعلمين 

هناك (على أن "1كما أكد )م أو العاملين جميعا عن فلسفة وأهداف التربية في سلطنة عمان".

ير من االنظمة والسياسات العامة حلقة مفقودة كبيرة جدا بين العاملين في الحقل التربوي والكث

للتربية في سلطنة عمان، وهذا األمر يعود لسبب واحد وهو صعوبة الوصول الى هذه الوثائق 

وعدم وجودها بشكل متاح للجميع في البوابة التعليمية أو المواقع والمنتديات التربوية" التي 

   يقصدها التربويين لتوسيع مداركهم ومعارفهم الذاتية.

وثيقة فلسفة وأهداف التربية في سلطنة عمان العاملين على اطالع " ( أن2ف )موأضا

سوف يزيد من فاعلية أدوارهم  ؛الرؤية التربوية لمنظومة التعليم في السلطنةالتي تعبر عن 

ليست بغريبة على " فهي ". ويحفزهم على الجدية في تطبيق هذه األهداف في الميدان التربوي

وفكر واضعي الخطة  المسئولينمن بناء على توجيهات  هاقيتطب حيث يتم، واقعنا المدرسي

خاصة وأن هذه الفلسفة تسعى الى هدف أساسي وهو "إعداد جيل (، 4وحاجة الطالب إليها")م

متسلح باإلمكانيات العلمية والمهارات المعرفية، ولديه قدرة على مواكبة التحديات العصرية 

  (.1كة بكفاءة في سوق العمل")مواالنفتاح على العالم والمشار
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 الميدان التربويتطبيقها في : فلسفة التربية ورابعالمحور ال

فهي " في الميدان التربوي كمضمون موجودةاجمع المشاركين على أن فلسفة التربية 

بشكل  هالصيقة بواقعنا المدرسي ونمارس كما انها، تسير مع االهداف المدرسية في اتجاه واحد

من الصعوبة أن نعمل بعيدا عن فلسفة التربية بالكامل "(2وأضافت )م .(7")مكصميم عمليومي 

ألن القرارات والتعاميم واللوائح والقوانين تأتي من الوزارة؛ فكيف نكون بعيد عن فلسفة 

أن األهداف نمارسها  ، لذا اعتقدالتربية؟ لكن عدم اطالعنا عليها يجعل من الصعب تحقيقها

ولو اطلعنا على أهداف فلسفة التربية لكان . بشكل يومي، فقط ينقصنا تأطير العمل بشكل مرتب

عتمد المصادر التي سن ىلفلسفة اول، وستكون اهداف بطريقة دقيقةمن السهل علينا وضع األ

نظري".  في الميزان الصحيح من وجهة العملخطة المدرسة؛ حينها سيكون عليها عند وضع 

تحت  علمنا بأنها تندرجدون حقيق ونحن نعمل بها قابلة للتأن األهداف  اتوقع( "4)م كما ذكرت

ولو أخضعنا للتدريب أو اطلعنا عليها  في سلطنة عمان، عنوان أو مظلة أهداف فلسفة التربية

ية في من خالل تحويلها الى برامج وانشطة اجرائ، كبيرةفإن هذه األهداف ستتحقق ولو بنسبة 

كما أن االطالع عليها سيسهم في تحسين وتطوير العمل المدرسي أو تحسين مستوى المدرسة. 

 ".اطالعه، وأيضا ستفيد المعلم والكادر اإلداري في المدرسة ةالطالب وفكره وثقافته وتنمي

اننا ( "5)م أشارتوحول تطبيق فلسفة التربية في الميدان المدرسة كمؤسسة تعليمية، 

ومعارف البد أن تحتوي على قيم  ة المدرسة؛ فخطملية التخطيطعة بدءاً من الفلسفنحقق 

التطبيق موجود هذا يدل على أن والعادات والتقاليد التي تعكس ثقافة المجتمع، ب ترتبط ومهارات

بالطريقة التي تراها مناسبة هذه األهداف مدرسة تؤطر  هو أن كل يبقى الفرقوبنسب متفاوتة، 

على أهداف فلسفة التربية في سلطنة عمان  مديرو المدارس ولو اطلعبها. مل الخاصة بيئة العل

على يقين بأنها  ناألن ،مستقاة وفق األهداف الموضوعة بالضبط ستكونالمدرسية  همفإن خطت

( 6أما )م ".وضعت بعناية ودقة وفق احتياجات المجتمع العماني وأنها تخدم الطالب والمعلم

ال اعتقد أنها تحققها  لعامة التي نضعها ربما مستمدة من أهداف فلسفة التربية لكنأهدافنا افيرى "

 والعمل على تنفيذ أهدافهابهذه الفلسفة  اإللمام فيوهنا يبرز دور مدراء المدارس  بشكل كبير،

  .تعليمي المأمول"إلى المستوى ال الوصول بغية

"علينا كمديري مدارس أن  كيفية تفعيل الفلسفة في العمل المدرسي ( حول5وأضافت )م

نمحور هذه األهداف ونغيرها ونضيف عليها بحيث تكون في اتجاه أهداف السياسة التعليمية، ثم 

تطبيق هذه األهداف بالطريقة او الصورة التي تتناسب وظروف وامكانيات كل مدرسة". كما 
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ن "يستقي أهداف خاصة أو اجرائية من االهداف العامة ( أن على مدير المدرسة أ3أكد )م

اإلدارة -لفلسفة التربية عند وضع الخطة المدرسية، بحيث تكون أهداف الخطة بمجاالتها الثالثة

 تعكس فلسفة وأهداف التربية في سلطنة عمان". -والتعلم و التعليم

تام وادراك كبير  على اطالعارس المد يبدأت الباحثة مقابلتها على افتراض أن مدير

حيث  ،إال أن االمر لم يكن كما هو متوقع ؛لفلسفة التربية ومبادئها وأهدافها في سلطنة عمان

كما أن . على المشاركين بنهاية كل مقابلة قامت الباحثة بتوزيع نسخة من وثيقة فلسفة التربية

المشاركين تؤكد عدم البيانات التي حصلت عليها الباحثة من بعد توزيع نسخ الوثيقة على 

 (2)م اطالعهم وادراكهم لألهداف بشكل عام، حيث كانت ردود أفعالهم تؤكد ذلك. فقد ذكرت

ز خيل الي عند الحديث عن الفلسفة بأنها مجلد كبير لكن هذه الوثيقة البسيطة تتميما ي   "إن

ً  ؟على المدارس هاتوزيع يتم، فلماذا ال بالسالسة ومالصقة لعملي اليومي هناك العديد  بأن علما

اعتقد أن هذه الوثيقة أولى بالطباعة وتوزيعها و، قوم الوزارة بتعميمهامن المطبوعات التي ت

من االهداف  بعض االمثلة ذكر إلى  (2تطرقت)م". كما عمل على تطبيقهاعلى الميدان بحيث ي  

أكيد على تبني الهدف الرابع الذي ينص على التالتي يتم تطبيقها في الميدان المدرسي، "إن 

عمل تحت مظلة فلسفة التربية، ن يؤكد لي أننااالنسان العماني لمنهج التفكير العلمي في الحياة، 

للطالب، لكن تلك األعمال أميز التقانة  يمديهدف إلى تق فلدينا في المدرسة مشروع متميز

فة التربية والمشاريع تبقى اجتهادات شخصية في المدارس، دون وعيٍ منا بأنها أهداف فلس

 العمانية.

"االحظ  السريع على وثيقة فلسفة التربية  حيث ذكرت بعد اطالعها (4وأكدت ذلك )م

على سبيل المثال فعلى هيئة فعاليات،  يتم تطبيقها في المدارس هذه األهداف موجودة أن بعض

المناشط مثل ومن خالل تنفيذ العديد من يتم مؤخراً االحتفال بيوم القراءة ويوم اللغة العربية 

مسابقة القارئ السريع والعديد من المسابقات المحلية، أيضا تنمية فكر الطالب والتعلم الذاتي هو 

باإلضافة الى أهداف أخرى مثل . ما نقوم بالتركيز عليه في مدارسنا اآلن في جميع المراحل

بني على القيم تنمية الفكر واالعتماد على النفس والتنشئة العلمية والفكرية الصحيحة الم

 ". وأضافت "إن المشكلة تكمن مدرسةتنا الفي خط موجودةاإلسالمية هذه من ضمن األهداف ال

 ".ال نعلم أن هناك هدف موجود في فلسفة التربية يحمل هذا المضمون في أننا

صول الى المحاور الرئيسية التي تم مناقشتها كال على واتضح بعد تفريغ البيانات وال

تحديدها ليس بالطريقة التي جاء مطبقة ولكن في سلطنة عمان  ف فلسفة التربيةأهداأن  ،حده
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 المشاركين يعود لعدم اطالعقد ، وذلك في وثيقة فلسفة وأهداف التربية في سلطنة عمان كأهداف

 للعمل المدرسي وتنفيذه.ن المصدر االول في عملية التخطيط على هذه الوثيقة التي يجب أن تكو

 الثانية )االستبانة(نتائج األداة 

ً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة  جزءتضمن هذا ال     من خالل تطبيق األداة الثانية عرضا

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة  على هدفت للتعرفوالتي )االستبانة(، 

ن المشرفياألوائل ومن وجهة نظر المعلمين  التربية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان

 .االداريين

 :لثاني: عرض النتائج المتعلقة بالسؤال اثانيا

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية ما " تي:الذي نص على اال

المشرفين المعلمين األوائل ومن وجهة نظر في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان 

ة واالنحرافات على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابيمن اجل االجابة و ".؟االداريين

بالنسبة لمحاور اداة الدراسة وكذلك بين عبارات اداة  تضمن الخطة المدرسيةالمعيارية ودرجة 

 .الدراسة في كل محور على حده كما تم استخدام المعيار االتي لتفسير نتائج هذا السؤال

 ( 7جدول ) 

 *تفسير نتائج السؤال االول للدراسة حسب المتوسط الحسابيالمعيار المعتمد في 

 تضمن الخطة المدرسيةدرجة  المتوسط الحسابي

 كبيرة جداً  4,20-500

 كبيرة 4,19 -3,40

 متوسطة 3,39 -2,60

 قليلة 2,59 -1,80

 قليلة جداً  1,00-1,79

 ( التي تمثل تدرجات المقياس المستخدم1، 2، 3، 4، 5)* استمد هذا المعيار من قاعدة التقريب الحسابي لألعداد الصحيحة 

بالنسبة  تضمن الخطة المدرسيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة   -1

 لمحاور أداة الدراسة. 
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تضمن الخطة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة 8حيث يظهر الجدول )

 الدراسة مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابيبالنسبة لمحاور اداة  المدرسية

 ( 8الجدول ) 

بالنسبة لمحاور اداة  تضمن الخطة المدرسيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة 

 الدراسة  مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي

 

 

 

 

 

 

 

 

تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية ان درجة  (8)يتضح من خالل الجدول 

 تضمنالكانت ضمن درجة  داةحاور األبالنسبة لمفي محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان 

جاء في المرتبة االولى و  .(3.62( و)3.96حيث تراوح المتوسط الحسابي بين) ،الكبيرة

وفي ، (3.96كبيرة وبمتوسط حسابي) ضمنتتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع العماني بدرجة 

كبيرة وبمتوسط  ضمنتوبدرجة  بناء الشخصية المتكاملة لإلنسان العمانيالمرتبة الثانية محور 

لعماني للتفكير العلمي تبني االنسان امحور التأكيد على  في المرتبة الثالثةوجاء  .(3.79حسابي)

جاء محور واالخيرة وفي المرتبة الرابعة  ،( 3.70كبيرة وبمتوسط حسابي) ضمنتبدرجة 

. أما ( 3.62كبيرة وبمتوسط حسابي) ضمنتالتأكيد على مواكبة متغيرات العصر بدرجة 

 (.3.80لغ المتوسط الحسابي )بكبيرة ايضا حيث  ضمنتبالنسبة للمجموع الكلي كانت درجة ال

بالنسبة لعبارات محور بناء  ضمنتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة ال. 2

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 9)حيث يظهر الجدول، انيالشخصية المتكاملة لإلنسان العم

 أداة الدراسةمحاور  م

 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

تضمن ودرجة 

 الخطة المدرسية

تحقيق التنمية الشاملة  1
 للمجتمع العماني

 كبيرة 66. 3.96

بناء الشخصية المتكاملة  2
 لإلنسان العماني

 كبيرة 78. 3.79

التأكيد على تبني االنسان  3
 العماني للتفكير العلمي

 كبيرة 81. 3.70

التأكيد على مواكبة متغيرات  4
 العصر

 كبيرة 84. 3.62

الكليالمجموع   كبيرة 67. 3.80 
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بالنسبة لعبارات بناء الشخصية المتكاملة لإلنسان العماني مرتبة  ضمنتالمعيارية ودرجة ال

 .تنازليا حسب المتوسط الحسابي

 ( 9جدول ) 

بناء الشخصية محور بالنسبة لعبارات  تضمنالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة ال

 المتكاملة لإلنسان العماني مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي

المتوسط  العبارة م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 تضمنال

ي شير مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى غرس وتنمية قيم وممارسات  1

 العمل واالنتاج واإلتقان.

 كبيرة 83. 4.08

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على تنمية شخصية الفرد تنمية  2

وعقليا وروحيا ونفسيا واجتماعيا.متكاملة ومتوازنة جسميا   

 كبيرة 95. 3.87

ي ؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على تنمية القدرة على التعلم الذاتي  3

 المستمر.

 كبيرة 1.00 3.82

ي شير مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى تنمية عادات االستهالك الرشيد  4

واالستثمار األمثل لمواردها.واالدخار والمحافظة على البيئة   

 كبيرة 1.05 3.78

ي شير مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى تنمية وعي الفرد بأهمية وقت  5

 الفراغ وكيفية استثماره بما يتفق وقيم المجتمع.

 كبيرة 1.04 3.62

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على ترقية التذوق الجمالي في  6

 شخصية الفرد.

 كبيرة 1.04 3.57

 كبيرة 78. 3.79 المجموع الكلي

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة ن أ (9)يتضح من خالل الجدول 

بناء الشخصية المتكاملة لإلنسان بالنسبة لمحور  التربية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان

 ،(3.57( و)4.08المتوسط الحسابي بين)كانت ضمن الدرجة الكبيرة حيث تراوح العماني 

ي شير مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى غرس وتنمية " حيث جاء في المرتبة االولى عبارة

 وجاء في المرتبة الثانية عبارة. كبيرة ضمنت" بدرجة ممارسات العمل واالنتاج واإلتقانقيم و

ية الفرد تنمية متكاملة ومتوازنة يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على تنمية شخص"

فقد في المرتبة االخيرة  أما ،كبيرة ضمنت" وبدرجة وعقليا وروحيا ونفسيا واجتماعيا جسميا

الي في شخصية يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على ترقية التذوق الجم" عبارةجاءت 

يشير مدير المدرسة في " وجاء في المرتبة قبل االخيرة عبارة .كبيرة ضمنت" بدرجة الفرد
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استثماره بما يتفق وقيم  الخطة المدرسية إلى تنمية وعي الفرد بأهمية وقت الفراغ وكيفية

ً  اخذت بقية العبارات، كما كبيرة ضمنت" بدرجة المجتمع كبيرة وبالنسبة  ضمنتدرجة  أيضا

 (. 3.79كبيرة وبمتوسط حسابي) ضمنتللمجموع الكلي للمحور جاء بدرجة 

تحقيق  بالنسبة لعبارات محور ضمنتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة ال-2

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 10)ظهر الجدولحيث ي، التنمية الشاملة لإلنسان العماني

ا بالنسبة لعبارات تحقيق التنمية الشاملة لإلنسان العماني مرتبة تنازلي تضمنودرجة ال ،المعيارية

 .حسب المتوسط الحسابي

 ( 10جدول ) 

بالنسبة لعبارات محور تحقيق التنمية  ضمنتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة ال

 الشاملة لإلنسان العماني مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي

المتوسط  العبارة م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 تضمنال

المدرسة في الخطة المدرسية على تنمية الوعي بأهمية الضوابط يؤكد مدير  1

 االجتماعية والنظام العام واحترامهما.

 كبيرة جدا 82. 4.31

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على ترسيخ مبادئ العقيدة اإلسالمية  2

 وتنمية االعتزاز باإلسالم.

 كبيرة 89. 4.19

المدرسية على االعتزاز باللغة العربية وتنمية  يؤكد مدير المدرسة في الخطة 3

 القدرة على استخدامها بإتقان.

 كبيرة 91. 4.02

 كبيرة 98. 4.00 يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على الهوية الثقافية لسلطنة عمان. 4

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على غرس االنتماء الوطني وتعزيز  5

الوطنية بين أبناء المجتمع العماني.الوحد   

 كبيرة 87. 3.95

ي شير مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى التهيئة إلعداد القوى البشرية  6

 الالزمة للعمل واالنتاج.

 كبيرة 93. 3.79

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على تنمية االتجاه نحو احترام الملكية  7

 العامة والخاصة.

 كبيرة 1.01 3.76

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على االعتزاز باالنتماء العربي  8

 والخليجي.

 كبيرة 1.03 3.65

 كبيرة 66. 3.96 المجموع الكلي
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درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة  أن (10)يتضح من خالل الجدول 

تحقيق التنمية الشاملة بالنسبة لمحور لفلسفة التربية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان 

تراوح المتوسط الحسابي  فقد ،كانت ضمن الدرجة الكبيرة جدا والكبيرةلإلنسان العماني 

يؤكد مدير المدرسة في الخطة " حيث جاء في المرتبة االولى عبارة .(3.65( و)4.31بين)

" بدرجة تماعية والنظام العام واحترامهماالمدرسية على تنمية الوعي بأهمية الضوابط االج

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية " وجاء في المرتبة الثانية عبارة ،كبيرة جدا ضمنت

جاء  ، كماكبيرة ضمنت" وبدرجة سالمية وتنمية االعتزاز باإلسالمعلى ترسيخ مبادئ العقيدة اإل

عتزاز باالنتماء يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على اال" في المرتبة االخيرة عبارة

وجاء في المرتبة قبل  (.3.65وبمتوسط حسابي) كبيرة ضمنت" بدرجة العربي والخليجي

ه نحو احترام الملكية يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على تنمية االتجا االخيرة عبارة"

 ،أيضا كبيرة ضمنتخذت بقية العبارات درجة . كما أكبيرة ضمنت" بدرجة ة والخاصةالعام

 (. 3.96كبيرة وبمتوسط حسابي) ضمنتوبالنسبة للمجموع الكلي للمحور جاء بدرجة 

بالنسبة لعبارات محور التأكيد  ضمنتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة ال-3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات (11)حيث يظهر الجدول، تغيرات العصرمعلى مواكبة 

بة تغيرات العصر مرتمبالنسبة لعبارات محور التأكيد على مواكبة  ضمنتالمعيارية ودرجة ال

 تنازليا حسب المتوسط الحسابي.
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 ( 11جدول ) 

 على مواكبةبالنسبة لعبارات محور التأكيد  تضمنالحسابية واالنحرافات المعيارية  ودرجة الالمتوسطات 

 مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابيتغيرات العصر م

المتوسط  العبارة م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 ضمنتدرجة ال

تنمية الوعي بضرورة  علىيؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية  1

 مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع في مختلف المجاالت.

 كبيرة 99. 3.78

ي شير مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى تنمية القدرة على التفاعل  2

 الواعي مع الثقافة الكونية المعاصرة.

 كبيرة 1.00 3.71

على تنمية قدرة الفرد على يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية  2

االختيار واالنتقاء والتوظيف األمثل لمنجزات عصر المعلومات 

 واالتصال.

 كبيرة 1.02 3.71

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على تعزيز التفاهم والتسامح  3

 والسالم العالمي والتعايش السلمي بين األمم والشعوب.

 كبيرة 1.04 3.51

المدرسة في الخطة المدرسية إلى تنمية الوعي بمشكالت ي شير مدير  4

 العصر وقضاياه الرئيسية.

 متوسطة 1.06 3.38

 كبيرة 84. 3.62 المجموع الكلي

 

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة  ان (11)يتضح من خالل الجدول 

التأكيد على مواكبة بالنسبة لمحور لفلسفة التربية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان 

 حيث تراوح المتوسط الحسابي بين متوسطةتغيرات العصر كانت ضمن الدرجة الكبيرة والم

يؤكد مدير المدرسة في الخطة " جاء في المرتبة االولى عبارةحيث  ،(3.38( و)3.78)

لوجي المتسارع في مختلف تنمية الوعي بضرورة مواكبة التقدم العلمي والتكنو علىالمدرسية 

ي شير مدير المدرسة في الخطة "في حين جاءت العبارتين  .كبيرة ضمنت" بدرجة المجاالت

يؤكد مدير " و "اعي مع الثقافة الكونية المعاصرةالمدرسية إلى تنمية القدرة على التفاعل الو

المدرسة في الخطة المدرسية على تنمية قدرة الفرد على االختيار واالنتقاء والتوظيف األمثل 

المرتبة  أما في، كبيرة ضمنتوبدرجة الثانية في المرتبة  "زات عصر المعلومات واالتصاللمنج

بمشكالت  ي شير مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى تنمية الوعي" عبارةت جاءفقد االخيرة 

يؤكد " وجاء في المرتبة قبل االخيرة عبارة، متوسطة ضمنت" بدرجة العصر وقضاياه الرئيسية
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لتعايش المدرسة في الخطة المدرسية على تعزيز التفاهم والتسامح والسالم العالمي وامدير 

وبالنسبة للمجموع الكلي للمحور جاء بدرجة ، كبيرة ضمنت" بدرجة السلمي بين األمم والشعوب

 (. 3.62كبيرة وبمتوسط حسابي) ضمنت

بالنسبة لعبارات محور التأكيد  ضمنتودرجة الالحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات -4

( المتوسطات 12حيث يظهر الجدول )، ان العماني لمنهج التفكير العلميعلى تبني االنس

لعبارات محور التأكيد على تبني بالنسبة  ضمنتالحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة ال

 .سابيتبة تنازليا حسب المتوسط الحاالنسان العماني لمنهج التفكير العلمي مر

 ( 12جدول ) 

بالنسبة لعبارات محور التأكيد على تبني االنسان  تضمنالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة ال

 العماني لمنهج التفكير العلمي مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي

المتوسط  العبارة م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 ضمنتدرجة ال

المدرسة في الخطة المدرسية على تنمية القدرة لدى الفرد يؤكد مدير  1

على استخدام أسلوب التفكير العلمي في مواقف الحياة المختلفة وإذكاء 

 روح البحث العلمي.

 كبيرة 91. 3.90

ي شير مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى تنمية القدرة لدى الفرد  2

 على التفكير الناقد.

 كبيرة 98. 3.78

ي شير مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى تنمية القدرة لدى الفرد  3

 على التعامل مع علوم وتكنولوجيا العصر.

 كبيرة 1.08 3.56

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على تنمية القدرة لدى الفرد  4

 على اإلبداع واالبتكار.

 كبيرة 1.02 3.53

 كبيرة 84. 3.62 المجموع الكلي

 

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة ن أ (12)يتضح من خالل الجدول 

التأكيد على تبني االنسان بالنسبة لمحور لفلسفة التربية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان 

حيث تراوح المتوسط الحسابي  ،العماني لمنهج التفكير العلمي كانت ضمن الدرجة الكبيرة

يؤكد مدير المدرسة في الخطة " جاء في المرتبة االولى عبارة فقد .(3.53( و)3.90بين)

المدرسية على تنمية القدرة لدى الفرد على استخدام أسلوب التفكير العلمي في مواقف الحياة 
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 وجاء في المرتبة الثانية عبارة ،كبيرة ضمنت" بدرجة العلميالمختلفة وإذكاء روح البحث 

" رة لدى الفرد على التفكير الناقدالمدرسية إلى تنمية القدمدير المدرسة في الخطة  ي شير"

يؤكد مدير " وجاء في المرتبة االخيرة عبارة(. 3.78سط حسابي)ومتوكبيرة  ضمنتوبدرجة 

 ضمنت" بدرجة لفرد على اإلبداع واالبتكارالمدرسة في الخطة المدرسية على تنمية القدرة لدى ا

ي شير مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى تنمية " عبارة وجاء في المرتبة قبل االخيرة ،كبيرة

وبالنسبة ، كبيرة ضمنت" بدرجة العصرالقدرة لدى الفرد على التعامل مع علوم وتكنولوجيا 

 (. 3.62كبيرة وبمتوسط حسابي) ضمنتللمجموع الكلي للمحور جاء بدرجة 

 :لثالسؤال الثاالمتعلقة بنتائج ال: عرض ثالثا

  ((α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةنص على التالي: والذي 

لدرجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة 

من وجهة نظر  المسمى الوظيفيأو  المؤهل العلمي أو االجتماعي النوع لمتغير عزىتعمان 

 ؟المعلمين األوائل والمشرفين اإلداريين

من اجل االجابة على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات   

والمسمى الوظيفي واختبار تحليل التباين االجتماعي لمتغيري النوع  ((t-testالمعيارية واختبار

 ويتضح ذلك من خالل االتي: ( لمتغير المؤهل العلميONE WAY ANOVAاالحادي)

 :االجتماعي بالنسبة لمتغير النوع .1

 -test t( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 13حيث يوضح الجدول )  

لدرجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة 

 تبعاً لمتغير النوع.عمان 
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 ( 13الجدول ) 

لدرجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة  t-testالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

 االجتماعي تبعاً لمتغير النوعلفلسفة التربية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان 

المتوسط  العدد النوع المحاور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 اتجاه الداللة

بناء الشخصية المتكاملة 
 لإلنسان العماني

 لصالح االناث 0,003 3,01 221 73. 3.63 101 ذكر

 80. 3.94 122 انثى

تحقيق التنمية الشاملة 
 للمجتمع العماني

 لصالح االناث 0,000 5,27 221 60. 3.72 101 ذكر

 64. 4.16 122 انثى

التأكيد على مواكبة 
 متغيرات العصر

 لصالح االناث 0,038 2,09 221 79. 3.50 101 ذكر

 87. 3.73 122 انثى

التأكيد على تبني االنسان 
العماني لمنهج التفكير 

 العلمي

 لصالح االناث 0,001 3,33 221 76. 3.51 101 ذكر

 81. 3.86 122 انثى

 لصالح االناث 0,000 3,95 221 62. 3.61 101 ذكر المجموع الكلي

 68. 3.96 122 انثى

 α≤0.05 داله عند          

وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  (13)يتضح من خالل الجدول    

لدرجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية في محافظة  ((α≤0.05ةالدالل

تبعا لمتغير النوع لصالح االناث في جميع محاور اداة الدراسة شمال الباطنة بسلطنة عمان 

هداف العامة لأل الخطة المدرسية  درجة تضمينان وكذلك في المجموع الكلي، وهذا معناه 

 .المديرينأفضل من من قبل مديرات المدارس عمان سلطنة لفلسفة التربية في 

 بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي. .2

لدرجة  t-test( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 14حيث يوضح الجدول ) 

تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان 

 تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي.
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 ( 14الجدول ) 

لدرجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة  t-testالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

 تبعاً لمتغير المسمى الوظيفيلفلسفة التربية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان 

المتوسط  العدد الوظيفة المحاور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 اتجاه الداللة

بناء الشخصية 
المتكاملة لإلنسان 

 العماني

 غير داله 0,448 0,70 221 80. 3.81 202 معلم اول

 68. 3.68 21 مشرف اداري

تحقيق التنمية 
الشاملة للمجتمع 

 العماني

 غير داله 0,603 0,52 221 67. 3.97 202 معلم اول

 49. 3.89 21 مشرف اداري

التأكيد على مواكبة 
 متغيرات العصر

 غير داله 0,202 1,28 221 85. 3.65 202 معلم اول

 70. 3.40 21 مشرف اداري

التأكيد على تبني 
االنسان العماني 

 لمنهج التفكير العلمي

 غير داله 0,056 1,92 221 81. 3.73 202 معلم اول

 67. 3.38 21 مشرف اداري

 غير داله 0,259 1,13 221 69. 3.82 202 معلم اول المجموع الكلي

 51. 3.64 21 مشرف اداري

 

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  (14)يتضح من خالل الجدول 

لدرجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية في محافظة  ((α≤0.05ةالدالل

تبعا لمتغير المسمى الوظيفي في جميع محاور اداة الدراسة وكذلك  شمال الباطنة بسلطنة عمان

في المجموع الكلي، وهذا معناه تقارب اراء عينة الدراسة من المعلمين االوائل وكذلك المشرفين 

لدرجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية في محافظة في توضيح االداريين 

 .نشمال الباطنة بسلطنة عما

 بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي .3

لدرجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف  ( تحليل التباين االحادي15يوضح الجدول ) 

 .تبعاً لمتغير المؤهل العلمي العامة لفلسفة التربية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان
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 ( 15جدول ) 

لدرجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية في محافظة شمال  الحاديتحليل التباين ا

 تغير المؤهل العلميمتبعاً لالباطنة بسلطنة عمان 

مجموع  مصدر التباين المحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

بناء الشخصية 
المتكاملة لإلنسان 

 العماني

 5.08 3.016 2 6.032 بين المجموعات

 

.007 

 594. 220 130.712 داخل المجموعات 
  222 136.744 المجموع الكلي

تحقيق التنمية الشاملة 
 للمجتمع العماني

 5.22 2.179 2 4.357 بين المجموعات

 

.006 

 418. 220 91.856 داخل المجموعات 
  222 96.213 المجموع الكلي

مواكبة التأكيد على 
 متغيرات العصر

 3.57 2.473 2 4.946 بين المجموعات

 

.030 

 692. 220 152.293 داخل المجموعات 
  222 157.239 المجموع الكلي

التأكيد على تبني 
االنسان العماني لمنهج 

 التفكير العلمي

 2.13 1.372 2 2.744 بين المجموعات

 

.121 

 644. 220 141.713 داخل المجموعات 
  222 144.457 المجموع الكلي

 4.69 2.065 2 4.131 بين المجموعات المجموع الكلي

 

.010 

 441. 220 96.939 داخل المجموعات 
  222 101.070 المجموع الكلي

 α≤0.05 داله عند          

وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  (15)يتضح من خالل الجدول 

لدرجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية في االحادي   ((α≤0.05ةالدالل

ً لمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان  تغير المؤهل العلمي في جميع محاور اداة الدراسة متبعا

ما عدا محور التأكيد على تبني االنسان العماني لمنهج التفكير العلمي ومن اجل معرفة مصدر 

 .( 16للمقارنات البعدية ويتضح ذلك من خالل جدول)  LSDم استخدام اختبار الفروق ت

 

 

 

 

 

 



97 

 

 ( 16جدول ) 

 للمقارنات البعدية لمحاور اداة الدراسةLSD اختبار 

المتوسط  المؤهل المحور
 الحسابي

 ماجستير بكالوريوس دبلوم

بناء الشخصية 
المتكاملة لإلنسان 

 العماني

 0,00 0,01 - 4.30 دبلوم

 - - - 3.94 بكالوريوس

 - - - 3.70 ماجستير
تحقيق التنمية 

الشاملة للمجتمع 
 العماني

 0,01 0,00 - 4.37 دبلوم

 - - - 3.96 بكالوريوس

 - - - 3.88 ماجستير
التأكيد على مواكبة 

 متغيرات العصر
 0,01 0,02 - 4.16 دبلوم

 - - - 3.87 بكالوريوس

 - - - 3.57 ماجستير
 0,01 0,01 - 4.22 دبلوم المجموع الكلي

 - - - 3.89 بكالوريوس

 - - - 3.67 ماجستير

 α≤0.05 داله عند          

ان الفروق االحصائية كانت بين مؤهل الدبلوم من جهة  (16)يتضح من خالل الجدول 

ومؤهل البكالوريوس والماجستير من جهة اخرى ومن خالل المتوسطات الحسابية يتضح ان 

، وهذا معناه ان عينة الدراسة من حملة الدبلوم يرون  ان مؤهل الدبلومحملة الفروق لصالح 

ة التربية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفدرجة 

 اكثر من حملة البكالوريوس والماجستير.عمان 
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 الفصــل الخــــامس

 

 جــمناقشــــة النتـــائ
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

تضمن هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة في ضوء أسئلتها، حيث هدفت الدراسة إلى 

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية في محافظة شمال التعرف على 

 والمقترحات في ضوء تلك النتائج. ، كما ي قدم بعض التوصيات الباطنة بسلطنة عمان

 المتعلقة باألداة األولى)المقابلة(مناقشة النتائج أوال: 

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: "ما 

 ؟" من وجهة نظر مديري المدارسالتربية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان 

األهداف التي يتم وضعها في خطة المدرسة ال تتطابق مع أهداف  أظهرت النتائج أن

وهذا يدل على وجود فجوة بين األهداف المعلنة في ، بشكل كبير فلسفة التربية في سلطنة عمان

حيث تتفق هذه الدراسة  .الممارسات التطبيقية من جهة أ خرىوثيقة فلسفة التربية من جهة وبين 

( وهي 2002)(، ودراسة اليافعي2006)راسة الحربي(، ود2007)مع دراسة البراهيم

اق والتي أكدت على عدم االتس الدراسة الوحيدة في سلطنة عمان التي تناولت موضوع األهداف

 بين بعض األهداف والمبادئ والخطط والبرامج وبين واقع التنفيذ واالجراء في الميدان التربوي. 

في سلطنة عمان ليس لديهم إدراك تام أو كما بينت نتائج الدراسة أن مديري المدارس 

ومفاهيم عامة تكونت معلومات بسيطة مجرد إنما  ؛معلومات كافية حول فلسفة وأهداف التربية

ذلك بسبب عدم اطالع  . وقد يكونالتربوية المتراكمةنتيجة الطالعهم الشخصي أو خبراتهم 

مان رغم أهميتها الكبيرة في مديري المدارس على وثيقة فلسفة وأهداف التربية في سلطنة ع

وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع ما أكدته بعض الدراسات  .تخطيط العمل المدرسي وتنظيمه

( التي تم تطبيقها في الكويت والتي توصلت إلى عدم وعي 2007) كدراسة البراهيم ،الخليجية

التي طبقت في (  2006) دراسة المنقاش ، ومنسوبي الجهاز التربوي لوثيقة السياسة التعليمية

على كل من له  أوصت بضرورة توزيع وثيقة سياسة التعليم والتي المملكة العربية السعودية

 صلة بالتربية والتعليم للعمل على تحقيقها وخاصة مدراء المدارس والمعلمين.

إلى نتائج الدراسة أن هناك احتياج تدريبي كبير لدى مدراء المدارس أوضحت  كذلك

معرفة بنود وثيقة فلسفة وأهداف التربية في سلطنة عمان، وتوجيههم إلى االستفادة منها في 
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تحويلها إلى  بحيث يتمخطة المدرسة  كأهداف اجرائية فيالعمل المدرسي وادراج أهدافها 

بعض الدراسات تتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج و شطة وفعاليات في البيئة المدرسية.أن

 (2007) ، ودراسة العنزيجريت في اليمنالتي أ  (2006) علوي وآخرون راسةدالخليجية ك

التي أكدت على ضرورة إثراء  في الكويت أيضا و (2007) ، ودراسة المطيريفي الكويت

لتي تعزز وتوضح الفلسفة الخبرة التربوية لمديري المدارس عن طريق عقد الدورات التدريبية ا

دراسة إلى التي تتعلق بالفلسفة التربوية، إضافةً التربوية والعمل على تنمية كفاياتهم التصورية 

ضرورة ( كإحدى الدراسات العربية التي أكدت على حاجة مدراء المدارس إلى 2010) الدليمي

 االطالع على األدوار الفلسفية في عملهم اإلداري.

ن المشاركون جميعا أكدوا على أهمية التخطيط كأساس ينطلق من على الرغم من أ

 خالله العمل المدرسي نحو تحقيق األهداف التربوية واالجتماعية للمدرسة كمؤسسة تعليمية

؛ وذلك بوضع خطة مدرسية متكاملة يتم فيها توظيف الموارد البشرية والمادية واجتماعية

؛ إال أن النتائج بينت أن عملية التخطيط التربوية العامةاسب مع األهداف المتاحة بما يتن

لتربية. وتتفق هذه الدراسة مع دراسة فلسفة األهداف العامة لإلى ابالمدرسة تتم دون الرجوع 

( التي أكدت أن درجة فاعلية الممارسات التخطيطية لمديري 2014) الجرايدة والمطاعني

 طة.مدارس التعليم ما بعد األساسي كانت متوس

مع  مدير المدرسةوالوثائق التي يقوم أظهرت النتائج أيضاً أن هناك العديد من المصادر 

ة، يخطة المدرسالفريق إعداد خطة المدرسة بالرجوع إليها واالستعانة بها في وضع أهداف 

كالزيارات اإلشرافية، اللقاءات مع العاملين وأفراد المجتمع، ونتائج المدرسة، والمالحظات 

ة، ووثائق مستجدات التقويم التربوي، إضافةً إلى وثيقة نظام تطوير األداء المدرسي وما العام

تحويه من استبانات على البوابة التعليمية؛ إال أنه لم يتم ذكر وثيقة فلسفة وأهداف التربية في 

ة إلى فلسفأشارت وثيقة دليل عمل اإلدارة المدرسية  علما بأنة عمان كأحد هذه المصادر، سلطن

، 2009)وزارة التربية والتعليم،  وأهداف التربية والتعليم كأولى مصادر خطة المدرسة

( في المملكة العربية السعودية التي أوصت 2006) وهذ ما بينته دراسة المنقاش(. 32ص

بضرورة استخدام األساليب العلمية المقننة التي تضمن تحويل أهداف وثيقة سياسة التعليم إلى 

 وسلوك.واقع عملي 

أوضحت نتائج الدراسة أهمية الشراكة أثناء وعند الحديث عن سمات الخطة المدرسية، 

وضع خطة مدرسة، فالبد من إشراك جميع َمن لهم دور في تحقيق أهداف الخطة المدرسية من 
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معلمين وإداريين وطالب وأولياء األمور والمجتمع بمؤسساته المختلفة، وتتفق هذه الدراسة مع 

( التي أوضحت أن المشاركة في (Alda, 2001ودراسة ألدا  (،(Yi Hsusn, 2007اسوسندراسة ي

رؤية وأهداف المؤسسة التعليمية تؤدي إلى رفع الروح المعنوية لآلباء والمعلمين، وضع 

( التي أوصت بتفعيل مبدأ الشراكة مع المجتمع المحلي 2014(ودراسة الجرايدة والمطاعني 

 مبدأ االدارة المشتركة بين الكادر التدريسي واإلدارة المدرسية.وكافة مؤسساته وتطبيق 

وفي ما يتصل بعنصر المرونة فقد أظهرت نتائج الدراسة أن المرونة من السمات 

مرنة وغير جامدة أي قابلة الخطة بحيث تكون  ،الهامة التي يجب توافرها في خطة المدرسة

 واالضافات التي تطرأ في الميدان المدرسي للتعديل والحذف و يمكنها أن تستقبل المستجدات

والتي أظهرت ان  ((Ryan, 2007، حيث تتفق هذه الدراسة مع دراسة ريان خالل العام الدراسي

ى ضرورة توفر عنصر المرونة في الفلسفة التربوية ل%( من أفراد عينة الدراسة وافقوا ع96)

 .النيوزلنديةالمطبقة في المدارس 

العديد من األسباب التي أدت إلى عدم توظيف وثيقة فلسفة وأهداف وقد تم استنتاج 

التربية في سلطنة عمان من قبل مديري المدارس في الخطة المدرسية. أوال: عدم االطالع 

الكافي على هذه الوثيقة، وذلك بسبب عدم التحاقهم ببرامج تدريبية حول وثيقة الفلسفة العمانية 

العمل المدرسي. ثانيا: عدم توزيع هذه الوثيقة كإحدى اللوائح وأهميتها وكيفية توظيفها في 

للعمل المدرسي. وربما عدم علم مديري المدارس أنه تم اإلشارة للفلسفة في المنظمة  تربويةال

هي أحد أسباب  كأولى مصادر خطة المدرسة (19/2009)وثيقة دليل عمل اإلدارة المدرسية

 التخطيط المدرسي. عدم توظيف تللك األهداف أثناء عملية

 :ثاني: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثانيا

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة ما على اآلتي: ثاني نص السؤال ال .1

التربية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين األوائل 

 والمشرفين اإلداريين؟

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة  تضح أنا نتائجوبالرجوع إلى ال

بالنسبة لمحاور االداة كانت ضمن درجة التربية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان 

وكذلك يالحظ  ،كبيرة ضمنتعلى موافقة بدرجة ر جميع المحاو حصلت حيثالكبيرة، ضمن تال

هذه . حيث تشير كبيرةضمن تت ايضا بدرجة ان درجة الموافقة بالنسبة للمجموع الكلي كان
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االدارة المدرسية في  دوربصورة عامة لدى أفراد عينة الدراسة بدرجة  قناعةلى وجود إالنتيجة 

تصورات وقد تعزى هذه النتيجة الى أن  .تنفيذ االهداف العامة لفلسفة التربية في سلطنة عمان

افراد العينة بأن مدير المدرسة على اطالع ومعرفة بوثيقة فلسفة وأهداف التربية في سلطنة 

. اضافة إلى وزارة التربية والتعليم بالمنظومة التعليمية بصورة شاملةعمان، نظرا الهتمام 

و أكثر تصورات عينة الدراسة بأن مدير المدرسة يلتحق بالكثير من البرامج التدريبية، لذلك فه

، لذلك فهو يقوم بها حسب آلية تدرب عليها. ومن إلماما بعملية التخطيط وأكثر معرفةً بمصادرها

ناحية أخرى ت عزى هذه النتيجة إلى تصورات المعلمين االوائل و المشرفين اإلداريين بأن 

التنفيذ،  اإلدارة المدرسية هي التي تقوم باستالم الوثائق المدرسية وقراءتها وتعميمها من أجل

 لذلك فهي ت عد الخطة المدرسية حسب المصادر التي تم ذكرها في تلك الوثائق.

أفراد العينة بأن فلسفة التربية نابعة ومن ناحية أخرى فقد تعزى هذه النتيجة الى إدراك 

من المجتمع العماني وتطلعاته وحاجاته وبالتالي ال تتجزأ عن الميدان التربوي، لذلك فإن االدارة 

وأن ما تؤديه من عمل يصب في خدمة الطالب  ى علم بتلك األهداف وطرق تنفيذهالمدرسية علا

 مع نتائج دراسة بدارنه والحوري وقد اتفقت نتائج هذه الدراسةوالمجتمع بالدرجة األولى. 

( والتي اشارت نتائجها الى أن درجة ممارسة معلمي المرحلة األساسية لمبادئ فلسفة 2015)

لتعليم في تربية إربد األولى في األردن من وجهة نظر المشرفين والمديرين والمعلمين التربية وا

أن هناك تأثيرات واضحة  بينتالتي  Williams, 2002 )كانت بدرجة كبيرة، و دراسة وليامز ) 

للفلسفات التقليدية بالمدارس الثانوية الحكومية التابعة لنظام المدارس المدنية في جنوب شرق 

مدينة اطلنطا في والية جورجيا األمريكية في االتجاهات الفلسفة للمعلمين في ممارساتهم 

بمحتوى الفلسفة  أن وعي المعلمين( (Alvestad, 2004التعليمية، وأشارت دراسة ألفستاد 

 التربوية في النرويج كان بشكل كبير، كما جاء فهم المعلمين بمفهوم التعلم بشكل واضح.

ومن جانب أخر فقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة الجرايدة 

( والتي كشفت نتائجها أن درجة الممارسات التخطيطية لمديري مدارس 2014والمطاعني)

( 2008ساسي ومساعديهم بسلطنة عمان كانت متوسطة، ودراسة سليمان)التعليم ما بعد اال

والتي بينت نتائجها أن المدارس الثانوية العامة بمصر تعاني من عدة مشكالت ومن ابرزها: 

مهارات االتصال باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة على كافة المستويات االدارية، ضعف 

دراسة و ، ين التي تواكب التطورات العالميةالتدريبية الحديثة للعامل وكذلك قلة االهتمام بالبرامج

أن هناك حاجة الى التوفيق بين أساليب القيادة التي توصلت  (McDonald, 2008)ماكدونالد 
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عن ( التي كشفت 2007ودراسة البراهيم) ،وبين المهارات الموجودة داخل النطاق المدرسي

وخاصة منسوبي الجهاز التربوي بوثيقة السياسة التعليمية عدم وعي معظم أفراد المجتمع 

، (2006ودراسة المنقاش ) ،(2006، ودراسة علوي وآخرون)بالمملكة العربية السعودية

حاجة مدراء المدارس  عن كشفتالتي ( 2010ودراسة الدليمي )  (،2007ودراسة العنزي)

التي توصلت ( 2006المرزوق)ودراسة ، إلى االطالع على األدوار الفلسفية في عملهم اإلداري

أن االهداف التربوية العامة في دولة الكويت تتحقق في المجالين الروحي واالجتماعي، إلى 

التي (2006)حربيوتتحقق بدرجة متوسطة للمجاالت الجسمي والعقلي والنفسي، و دراسة ال

الممارسات التطبيقية وجود فجوة بين السياسات واالهداف المعلنة من جهة وبين وتوصلت إلى 

( ضعف وضع قيادات االدارة الوسطى 2015)  يبينت دراسة الرشيدكما  .من جهة أ خرى

بوزارة التربية بالكويت للبدائل والسياسات المناسبة أثناء عملية تكوين االستراتيجيات التعليمية 

داف والمبادئ عدم وجود اتساق بين بعض األهالتي أظهرت ( 2002)دراسة اليافعيو .المختلفة

 والخطط والبرامج التعليمية بسلطنة عمان، وبين واقع التنفيذ واالجراء في الميدان التربوي.

 مناقشة نتائج هذا السؤال حسب كل محور من محاور الدراسة وذلك كما يلي: وتم

 المحور األول: بناء الشخصية المتكاملة لإلنسان العماني.

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة تبين أن  نتائج الدراسةبالنظر إلى 

بالنسبة لمحور بناء الشخصية المتكاملة لإلنسان التربية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان 

يتضح أن العبارة "ي شير مدير المدرسة في حيث الكبيرة،  ضمنتالعماني كانت ضمن درجة ال

رتبة م وممارسات العمل واالنتاج واإلتقان" جاءت في المالخطة المدرسية إلى غرس وتنمية قي

إدراك أفراد العينة بأن العمل عبادة وان وقد يعزى ذلك الى  .كبيرة تضمناألولى وبدرجة 

 ، وأنالوازع الديني هو المحرك األساسي في تسيير الفرد وابراز قناعاته نحو العمل واالنتاج

اء األمانة التي يجب أن يتقيد بها العاملون في تلك القيم والممارسات تعتبر من ضمن أد

. اضافة الى تصورات افراد المدرسة، والسيما فهم يمثلون القدوة والمثل االعلى لدى الطالب

العينة بأن العمل المدرسي به العديد من النشاطات التي تدعو إلى قيم وممارسات العمل 

أظهرت ان هنالك اختالف ( التي Miller,2008دراسة ميلر) واالنتاج. وتختلف هذه الدراسة مع 

ملحوظ في الممارسات المهنية واالنتاجية بين مدراء المدارس االبتدائية، وانهم يحتاجون الى 

تطوير معرفتهم ومهاراتهم ليتمكنوا من الوصول للتقنية في التعليم واالنتاجية والممارسة 

  .المهنية
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رسة في الخطة المدرسية على تنمية شخصية أن العبارة " يؤكد مدير المدكما تبين  

الفرد تنمية متكاملة ومتوازنة جسميا وعقليا وروحيا ونفسيا واجتماعيا" جاءت في المرتبة الثانية 

هي األولى بان وظيفة المدرسة  لقناعات أفراد العينةكبيرة، وقد يعلل ذلك  ضمنتوبدرجة 

دانية والجسدية واالجتماعية، وتلبية حاجاته االهتمام بجميع جوانب نمو الطالب المعرفية والوج

، العاملين بالمدرسةواشباع رغباته وميوله باألسلوب التربوي الصحيح تحت اشراف ورعاية 

التي دعت مديري ( 2014دراسة الجرايدة والمطاعني) تتفق هذه الدراسة مع توصياتو

فير الرعاية النفسية الى ضرورة دراسة وتحديد حاجات الطلبة واهتماماتهم وتوالمدارس 

 والجسمية لهم.

ويالحظ أن العبارة " ي ؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على تنمية القدرة على 

وتعتبر هذه النتيجة كبيرة،  ضمنت التعلم الذاتي المستمر" جاءت في المرتبة الثالثة وبدرجة

بأن التوجه العالمي والعربي لمعرفة المعلمين األوائل والمشرفين االداريين طبيعية نتيجة 

والمحلي يدعو الى توجيه الطالب للتعلم الذاتي والبحث عن المعلومات االثرائية، كما أن وجود 

قاعة مصادر التعلم في كل مدرسة تزيد من قناعة افراد العينة بأن المعلمين والطالب ي فعلون 

هذه الدراسة مع دراسة  التعلم الذاتي نظرا لتوجههم لهذا المركز بشكل دائم. وتختلف

متمكنين من تطبيق التعلم الذاتي  ر( التي كشفت أن معلمي العلوم اليزالون غي2008الكندي)

أن العبارة " ي شير مدير المدرسة في الخطة اتضح كما  ومهاراته وأساليبه في العملية التعليمية.

ه بما يتفق وقيم المجتمع" المدرسية إلى تنمية وعي الفرد بأهمية وقت الفراغ وكيفية استثمار

كبيرة، وتشير هذه النتيجة  تضمنجاءت في المرتبة قبل األخيرة، رغم انها حصلت على درجة 

بعض االفراد في استغالل أوقاتهم بالطريقة لدى وعي  إدراك افراد العينة بأن هنالك قلةالى 

وتتناسب هذه للراحة،  ن وقت الفراغ بكامله يمثل فترة مستقطعةأبنتيجة العتقادهم  المناسبة

( بضرورة تشجيع الطلبة على المشاركة في 2015النتيجة مع ما أوصت به دراسة الجبوري)

تضح أن العبارة "يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية اكما  انشطة استثمار أوقات الفراغ.

ربما لل ذلك وقد يع، على ترقية التذوق الجمالي في شخصية الفرد" جاءت في المرتبة األخيرة

بسبب تصورات افراد العينة بأن التذوق الجمالي مرتبط بالديكورات والشكل الجمالي العام أو 

  ربما الرسومات والفنون التشكيلية.
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 المحور الثاني: تحقيق التنمية الشاملة لإلنسان العماني 

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية أن  من خالل النتائج اتضح

بالنسبة لمحور تحقيق التنمية الشاملة لإلنسان العماني في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان 

يؤكد مدير المدرسة في الخطة أن العبارة " فقد تبينن الدرجة الكبيرة جدا والكبيرة، كانت ضم

مية الضوابط االجتماعية والنظام العام واحترامهما" جاءت في المدرسية على تنمية الوعي بأه

المعلمين االوائل وقد يعزى ذلك الى إدراك  .كبيرة جدا ضمنتالمرتبة األولى وبدرجة 

والمشرفين االداريين بأن هناك الئحة لشئون الطالب والبد من تطبيقها على حاالت الغياب 

، كما ان ادراكهم بأن وجود االخصائي االجتماعي والمخالفات الطالبية  والسلوكيات الخاطئة

بالمدرسة يؤكد على النظام واالنضباط المدرسي. وقد ي علل بسبب تصورات افراد العينة بأن 

وأن أول واجباته هو الحفاظ  مدير المدرسة هو المسئول االول عن تطبيق االنظمة والقوانين

تتفق هذه الدراسة مع دراسة و .استقرار المدرسة وعدم خروجها عن أهدافها على

( التي أوصت بضرورة توعية الطالب بكافة االساليب عن أهمية االنضباط في 2004العمري)

 حياتنا.

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على ترسيخ مبادئ أن العبارة " كما اتضح

، يرةكب ضمنتدرجة العقيدة اإلسالمية وتنمية االعتزاز باإلسالم" جاءت في المرتبة الثانية وب

ن المدرسة تمثل أحد ي عزى ذلك الى إدراك افراد العينة بأوربما تكون هذه النتيجة طبيعية حيث 

خاصة وأن  كيانات المجتمع، ومن واجبها ان تعمل على ترسيخ مبادئ العقيدة اإلسالمية السمحة

" يؤكد مدير المدرسة  أن العبارةايضا ويالحظ  .هنالك مقررا دراسياً يدرسه الطلبة بشكل يومي

في الخطة المدرسية على االعتزاز باللغة العربية وتنمية القدرة على استخدامها بإتقان " جاءت 

المعلمين األوائل والمشرفين فسر ذلك إلدراك كبيرة، وقد ي   ضمنتفي المرتبة الثالثة وبدرجة 

نظرا لما تمثله اللغة العربية من همية تنمية مهارات أتقان اللغة العربية لدى الطالب أل االداريين

أهمية في كونها اللغة الرسمية في الدولة، وهي اللغة التي نزل بها القران الكريم، كما أن بعض 

 الطالب يعانون من ضعف واضح في اتقان اللغة العربية والتحدث بها وكتابتها.

الهوية يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على أن العبارة " اوضحت النتائجكما 

وقد ي عزى ذلك إلى كثرة المناشط والفعاليات ، الرابعة" جاءت في المرتبة الثقافية لسلطنة عمان

التي تبرز فيها الفنون والعادات والتقاليد العمانية  ا المدرسة أثناء األعياد الوطنيةالتي تقيمه

( التي أوصت بضرورة تعزيز 2010سة مع دراسة الجوابرة)، حيث تختلف هذه الدرااالصيلة
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دور مدير المدرسة في بناء الهوية الثقافية، وتقديم برامج ارشادية لمدراء المدارس تعمل على 

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على كما يتضح أن العبارة "تأصيل الهوية الثقافية. 

، وقد كبيرة ضمنتجاءت في المرتبة  االخيرة وبدرجة  االعتزاز باالنتماء العربي والخليجي"

على غرس في سلطنة عمان ي علل ذلك إلى تصورات أفراد العينة بأن تركيز اإلدارة المدرسية 

ايجابي على  انعكاس سيكون له تحقق هذا الهدفوأن  واالنتماء له، قيم المواطنة وحب الوطن

اءت العبارة "يؤكد مدير المدرسة في الخطة لذلك ج .بشكل عام الخليجي والعربياالنتماء 

المدرسية على غرس االنتماء الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء المجتمع العماني" في 

( التي كشفت أن حب 2015المرتبة الخامسة، حيث تتفق هذه الدراسة مع دراسة العنزي)

ا االدارة المدرسية بين طالب المرحلة الوطن واالنتماء والوالء هي أولى قيم المواطنة التي تنميه

 الثانوية في دولة الكويت.

 المحور الثالث: التأكيد على مواكبة متغيرات العصر  

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية  تبين ان من خالل النتائج 

تغيرات العصر منسبة لمحور التأكيد على مواكبة بالفي محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان 

العبارة " يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى حيث جاءت كانت ضمن الدرجة الكبيرة، 

تنمية الوعي بضرورة مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع في مختلف المجاالت" في 

لك إلى تصورات افراد العينة بأن االنفجار . وقد ي عزى ذكبيرة ضمنتالمرتبة األولى وبدرجة 

لوجية هي أولى والعلمي المتسارع والثورة المعلوماتية التي اجتاحت العالم وخاصة التكن

مبررات االدارة المدرسية نحو االهتمام بمواكبة التقدم العلمي في العملية التعليمية والحرص 

وتتفق هذه  .ودهم في أداء رسالتهم الساميةتنمية قدرات المعلمين المهنية التي تعزز من جهعلى 

( التي أوصت بضرورة تشجيع المعلمين على استخدام التقنية 2016النتيجة مع دراسة المعينية)

 وتطبيق االختبارات االلكترونية. 

ي شير مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى تنمية القدرة على أن العبارة " ضحاتكما 

التفاعل الواعي مع الثقافة الكونية المعاصرة"، والعبارة "يؤكد مدير المدرسة في الخطة 

المدرسية على تنمية قدرة الفرد على االختيار واالنتقاء والتوظيف األمثل لمنجزات عصر 

كبيرة، وقد يفسر ذلك  ضمنتة الثانية والثالثة وبدرجة المعلومات واالتصال" جاءتا في المرتب

ن العالم اصبح كالقرية الواحدة نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي أبأفراد العينة إلدراك 

اصبح في إمكان المعلم أو الطالب الحصول على المعلومات التي يحتاجها بالتالي المتسارع، و
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عن هذا االنفتاح الثقافي بعض المخاطر أو  بكل يسر وسهولة، ومن جهة اخرى فقد ينتج

السلبيات على االفراد أو المجتمع  حيث ان التفاعل الثقافي غير الواعي قد يؤثر على هوية 

( التي توصلت 2015. وتختلف هذه الدراسة مع دراسة الرشيدي)الطالب وعاداتهم وتقاليدهم

( التي توصلت 2008سة سليمان)الى ضعف القدرة على االتصال والتواصل مع االخرين، ودرا

الى ان المدارس الثانوية في مصر تعاني من ضعف مهارات االتصال باستخدام تكنولوجيا 

 المعلومات الحديثة على كافة المستويات االدارية.

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على تعزيز التفاهم "أن العبارة كما تبين 

ي شير مدير "، والعبارة "لتعايش السلمي بين األمم والشعوبوالتسامح والسالم العالمي وا

المدرسة في الخطة المدرسية إلى تنمية الوعي بمشكالت العصر وقضاياه الرئيسية" جاءتا في 

وقد يعزى ذلك الى . كبيرة ومتوسطة ضمنتوبدرجة ، ةالمرتبة قبل األخيرة والمرتبة األخير

يصعب قياسها ومتابعتها من قبل إدارة المدرسة، وقد ي عَول ن تلك األهداف أب أفراد العينةاعتقاد 

على المعلم تحقيق تلك األهداف باعتبار ان جزء من موضوعات المنهج الدراسي يتناول تلك 

التي أوصت بضرورة ( 2010دراسة الجوابرة) مع لذا تتفق هذه الدراسة القضايا والمشكالت،

تنمية قدراتهم لمواجهة تحديات ومشكالت العصر. تفعيل دور مدير المدرسة في تربية النشء و

أن درجة تطبيق ثقافة السالم في المدارس االردنية إلى ( 2013اشارت نتائج دراسة حرب) كما

 المنتسبة لمنظمة اليونسكو في محافظة إربد جاءت بدرجة تقدير متوسطة.

 العلميالمحور الرابع: التأكيد على تبني االنسان العماني لمنهج التفكير 

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية في ن أ بينت النتائج

بالنسبة لمحور التأكيد على تبني االنسان العماني لمنهج محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان 

التفكير العلمي كانت ضمن الدرجة الكبيرة، ويتضح أن العبارة "يؤكد مدير المدرسة في الخطة 

سية على تنمية القدرة لدى الفرد على استخدام أسلوب التفكير العلمي في مواقف الحياة المدر

وقد  .كبيرة ضمنتالمختلفة وإذكاء روح البحث العلمي" جاءت في المرتبة األولى وبدرجة 

 الذي ي عود الطالب على التفكير بطريقةهمية التفكير العلمي أل إدراك افراد العينة يعزى ذلك الى

اضافة إلى اهتمام الدولة بهذا الجانب من خالل انشاء مجلس  ،ةوهادف ةومنطقي ةيموضوع

البحث العلمي وطرح العديد من المسابقات في هذا المجال، لذلك فمن البديهي أن تركز االدارة 

ي شير مدير المدرسة في العبارة " وجاءت المدرسية على أهمية توجيه الطالب للبحث العلمي.

الخطة المدرسية إلى تنمية القدرة لدى الفرد على التفكير الناقد" في المرتبة الثانية وبدرجة 
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على  تساعد الطالبلتصورات أفراد العينة بأن مهارة التفكير الناقد كبيرة، وقد يعلل ذلك  ضمنت

األدلة والبراهين العلمية التي فحص المعلومات والحكم على صحتها وتقيمها وتفسيرها بناًء على 

تختلف هذه حيث ولذلك البد أن يكون هناك دور لإلدارة المدرسية في هذا الجانب. تثبت ذلك، 

( التي توصلت إلى أن درجة توظيف معلمي الدراسات 2013الدراسة مع دراسة المالكية)

عمان جاء بدرجة االجتماعية لمهارة التفكير الناقد في مرحلة ما بعد االساسي في سلطنة 

  متوسطة. 

ي شير مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى تنمية أن العبارة " أوضحت النتائجكما 

يؤكد مدير المدرسة في " والعبارة "رالتعامل مع علوم وتكنولوجيا العصالقدرة لدى الفرد على 

تا في المرتبة  قبل " جاءلدى الفرد على اإلبداع واالبتكارالخطة المدرسية على تنمية القدرة 

ن افراد العينة يرون وجود وقد يعلل ذلك أل .كبيرة ضمنتاألخيرة والمرتبة االخيرة وبدرجة 

اإلدارة المدرسية لدورها في تحقيق األهداف المتصلة بتنمية قدرة الفرد  تنفيذقصور في درجة 

هميتها، وربما يعود ذلك على االبتكار واالبداع والتعامل مع العلوم والتكنولوجيا الحديثة رغم أ

أن تحقيق هذه األهداف تحتاج الى مزيد من الدعم وتوفير اإلمكانات المادية قناعتهم بالى 

( 2009وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة البوعينين ). والبشرية الالزمة لتحقيق أهدافها

قلة تالطلبة في المدارس المسوالتي اشارت الى ان دور مديري المدارس في تنمية االبداع لدى 

( التي توصلت إلى أن دور مديرات 2013، بينما تختلف مع دراسة أبو العال)كان مرتفعا

 المدارس في االهتمام بالطالبات المبدعات كان متوسطا.

 :لث: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالثاثا

ند مستوى نص على التالي: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عوالذي  .1

في درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية في  ((α≤0.05الداللة

سلطنة عمان ت عزى لمتغير النوع االجتماعي أو المسمى الوظيفي أو المؤهل العلمي من 

 وجهة نظر المعلمين األوائل والمشرفين اإلداريين؟

 متغيرات الدراسة كما يلي:ولإلجابة عن هذا السؤال سيتم مناقشة نتائج 

  متغير النوع االجتماعي .1

 ((α≤0.05 ةوجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الدالل نتائجتضح من خالل الا 

تبعا لمتغير  درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية في سلطنة عمانفي 
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وكذلك في المجموع الكلي وقد تعزى هذه النوع لصالح االناث في جميع محاور اداة الدراسة، 

النتيجة الى ان االناث بحكم طبيعتهن اكثر تقيد والتزام بالعمل، وألجل إثبات جدارتهن وتفوقهن 

على التقيد  اوحرص افي القيادة والتخطيط وتحقيق األهداف التربوية، كما أنهن أكثر تجاوب

كور بحكم طبيعة الطالب الذكور تواجه بتعليمات الوزارة وتوجيهاتها، وربما الن مدارس الذ

مشكالت أكثر من مدارس االناث، وبالتالي قد يأخذ حل هذه المشكالت وقت كبير لدى اإلدارة 

  .تلك األهدافالمدرسية ويبعدها عن تحقيق 

( التي 2013حرب) ودراسة (2015بدارنه والحوري) وتتفق هذه الدراسة مع دراسة

احصائية في وجهة نظر المعلمين تعزى ألثر النوع كشفت عن وجود فروق ذات داللة 

مع  اختلفت بينما .جاءت الفروق لصالح اإلناث حيث االجتماعي في جميع مجاالت الدراسة،

 التي أوضحت وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة (2006المرزوق) دراسة

لصالح الذكور في تحقيق األهداف  ((α≤0.05ةفروق ذات داللة احصائية عند مستوى الدالل

 سمية.الروحانية والج

 متغير المسمى الوظيفي: .2

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  النتائجأوضحت          

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية في سلطنة ل ((α≤0.05ةالدالل

تبعا لمتغير المسمى الوظيفي في جميع محاور اداة الدراسة وكذلك في المجموع الكلي وقد  عمان

تعزى هذه النتيجة الن افراد العينة هم من المعلمين األوائل والمشرفين اإلداريين وبالتالي 

ة تضمن الخطة المدرسييملكون خبرة كبيرة في الميدان التربوي ولديهم المام وفهم جيد بدرجة 

فرة اوت، كما قد يكون لتشابه البيئة التعليمة وتقارب االمكانات المداف العامة لفلسفة التربيةلأله

( 2006علوي وآخرون)وتتفق هذه الدراسة مع دراسة  لإلدارات المدارس اثر في هذه النتيجة.

( التي اشارت نتائجها الى عدم وجود فروق ذات داللة 2014الجرايدة والمطاعني)ودراسة 

 .تعزى لمتغير المسمى الوظيفي((α≤0.05ة عند مستوى داللةاحصائي

 متغير المؤهل العلمي .3

( وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 16يتضح من خالل الجدول رقم )

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية في االحادي ل  ((α≤0.05ةالدالل

ً ل سلطنة عمان تغير المؤهل العلمي في جميع محاور اداة الدراسة ما عدا محور التأكيد متبعا
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( ان الفروق 17على تبني االنسان العماني لمنهج التفكير العلمي حيث يتضح من خالل جدول)

االحصائية كانت بين مؤهل الدبلوم من جهة ومؤهل البكالوريوس والماجستير من جهة اخرى 

تعزى هذه النتيجة  قديتضح ان الفروق لصالح مؤهل الدبلوم، وومن خالل المتوسطات الحسابية 

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف الن أصحاب مؤهل الدبلوم لديهم قناعة بدرجة أكبر ل

وربما قد يعلل بأن من يحملون مؤهل الدبلوم قد تخرجوا من الكليات منذ ، العامة لفلسفة التربية

وبالتالي قد يكون لم يتلقوا  1995التي تخرجت كانت عام سنوات طويلة حيث أن آخر الدفعات 

بينما حملة اي جانب تدريبي في مجال الفلسفة سواًء أثناء دراستهم أو عملهم الميداني. 

ث انهم أكثر رغبة وطموح البكالوريوس والماجستير فنتيجة لدراستهم فيرون خالف ذلك، حي

 .لعامة لفلسفة التربية في سلطنة عمانتضمين الخطة المدرسية لألهداف الضرورة وتوقع 

ودراسة بدارنه  ،(2007دراسة المطيري)(، و2009البوعينين)وتختلف هذه الدراسة مع 

فروق ذات داللة احصائية عند مستوى التي أظهرت عدم وجود (2015والحوري)

  .تعزى لمتغير المؤهل العلمي ((α≤0.05ةالدالل

  )المقابلة واالستبانة(مقارنة نتائج األداتين رابعا: 

لوحظ من خالل مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها من خالل المقابالت من مدراء 

المدارس أنفسهم والنتائج الكمية التي تم الحصول عليها بناًء على أداة الدراسة الثانية)االستبانة(، 

ً كبيراً في والتي ط بقت على عينة من المعلمين األوائل والمشرفين اإلداريين،  أن هناك تفاوتا

النتائج. إذ أن المدراء أنفسهم أظهروا عدم معرفتهم واطالعهم على وثيقة فلسفة وأهداف التربية 

وعدم استخدامها أو توظيفها عند وضع الخطط المدرسية؛ األمر الذي نتج عنه  في سلطنة عمان

ابل أن نتائج آراء المعلمين عدم تنفيذ جميع األهداف المذكورة في فلسفة التربية. وفي المق

األوائل والمشرفين االداريين الذين يشتركون مع مدير المدرسة في وضع الخطة وتنفيذها 

ومتابعتها وتقويمها  تضمنت تصورات عالية لدرجة تنفيذ وتوظيف مدير المدرسة لوثيقة الفلسفة 

 وأهدافها في الخطة المدرسية.

اطالع جميع المشاركين سواء في األداة األولى أو إن هذا التفاوت قد ي عزى إلى عدم 

الثانية  على وثيقة فلسفة وأهداف التربية في سلطنة عمان، وربما ي عزى كذلك إلى إدراك 

المعلمون األوائل  والمشرفون االداريون لفقرات االستبانة وبالتالي تصورهم أن مدير المدرسة 

. وقد يعلل ايضا بأن المعلمون األوائل يضعون يقوم بإدراج تلك األهداف في الخطة المدرسية

كأهداف يقدمونها لمدير  فقط األهداف المتعلقة بالجانب الفني للمادة العلمية التي يشرفون عليها
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بقية األهداف فربما ال يطلعون عليها ألنها قد تكون من اختصاص أعضاء آخرين، المدرسة أما 

بة خطة المدرسة على البوابة التعليمية. ومن جهة كتاكما أن اإلدارة المدرسية هي من تقوم ب

بأن ما يتم  يناالداري يناالوائل والمشرف ينا خرى قد ي عزى هذا التفاوت الى تصورات المعلم

 .فلسفة التربيةممارسته فالمدرسة من أنشطة وبرامج يتطابق مع أهداف 

الدراسة للحصول  وهذا التفاوت كذلك يرجعنا إلى سبب اختيار المنهج النوعي في هذه

على معلومات عميقة وذات مصداقية عالية من خالل الحصول على إجابات من المشاركين 

ً في نتائج المقابالت. وكذلك قد ي عزى هذا حيث حول موضوع الدراسة،  أنفسهم كان هذا جليا

ة، وربما االختالف إلى أن من يقوم باإلجابة على االستبانات قد ال يأخذها بمحمل الجد والمسئولي

لو ط ب قت أداة المقابلة على المعلمين األوائل والمشرفين االداريين لربما تم الحصول على نتائج 

 مغايرة مما تم الحصول عليه من خالل أداة االستبانة.

 : التوصيات والمقترحات:خامسا

وهي في ضوء نتائج الدراسة يمكن الخروج ببعض التوصيات والمقترحات التي يمكن تنفيذها ، 

 على النحو التالي:

 أوال: التوصيات المتعلقة بمديري المدارس:

  االطالع على وثيقة فلسفة وأهداف التربية في سلطنة عمان لتجويد ممارساتهم التربوية

التعليمية، ومعرفة الدور المتوقع منهم القيام به لتحقيق األهداف العامة لفلسفة التربية 

 في السلطنة.

  المدرسة في ضوء أهداف فلسفة التربية المدرجة في وثيقة فلسفة بناء أهداف خطة

 (.51424/2009وأهداف التربية في سلطنة عمان)

 ثانيا: التوصيات المتعلقة بالوزارة:

  توزيع وثيقة فلسفة وأهداف التربية في سلطنة عمان على كل من له صلة بالتربية

 والمعلمين.المشرفين والمدارس  يريوالتعليم للعمل على تحقيقها وخاصة مد

  إلى:تهدف  برامج تدريبيةإعداد عن طريق إثراء الخبرة التربوية إلدارات المدارس 

 نشر ثقافة فلسفة وأهداف التربية في سلطنة عمان بين العاملين. -
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كيفية تفعيل وثيقة فلسفة وأهداف التربية في سلطنة عمان كأحد مصادر خطة  -

 المدرسة وأهمها.

فلسفة التربية العمانية إلى واقع ومهارة وسلوك في البيئة  كيفية تحويل أهداف -

 المدرسية.

 ثالثا: التوصيات المتعلقة بالخطة المدرسية:

  ،توحيد أهداف الخطة المدرسية على مستوى السلطنة بحيث تكون األهداف ثابتة

وتختلف مؤشرات النجاح واالجراءات وآلية التنفيذ والدعم الالزم بما يتناسب 

 نيات المتاحة وظروف كل مدرسة.واإلمكا

 : التوصيات البحثية:رابعا

  في سلطنة ألهداف العامة لفلسفة التربية ل الخطة المدرسية نتضمدراسة معوقات

 عمان.

 درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة  عمل دراسة مماثلة للتعرف على

 نظر أخرى. اتوجهولكن في بيئات مختلفة ومن التربية في سلطنة عمان 

  عمل تصور مقترح لبرنامج تدريبي لرفع مستوى ممارسة االدارة المدرسية لدورها

 في تنفيذ االهداف العامة لفلسفة التربية في سلطنة عمان.

  عمل دراسة للتعرف على دور المعلمين والمشرفين التربويين واالداريين في تنفيذ

 مان وذلك من وجهة نظرهم.االهداف العامة لفلسفة التربية في سلطنة ع

   إجراء دراسة للتعرف على فلسفة التعليم بسلطنة عمان في ضوء الخبرات العالمية

 المعاصرة.
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 :محددات الدراسةسادسا: 

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة لفلسفة جاءت هذه الدراسة للتعرف على 

حيث واجهت هذه الدراسة الكثير من المحددات ، التربية في محافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان

 أهمها:

  واجهت الباحثة صعوبة في تطبيق منهج البحث نظرا ألن جميع الدراسات التي تتناول

( كانت في األغلب أجنبية وليست عربية؛ اال ان هذ Triangulationمنهج التثليث )التعدد

لمنهج، بل دافعا لمزيد من الصعوبة لم تقف عائقا أمام رغبة الباحثة في تطبيق هذا ا

 الجهد والبحث واالطالع.

  واجهت الباحثة بعض الصعوبات خالل فترة التطبيق العملي ألدوات الدراسة، كون ان

الباحثة على رأس عملها في الميدان التربوي ولم تكن مفرغة؛ غير أنه لم يشكل عائقا 

 إلنجاز متطلبات الدراسة.

 اتي الدراسة، حيث تم تنفيذ االداة األولى في نهاية أخذت الباحثة وقت طويل لتنفيذ أد

 م، ونظرا لخروج العاملين في المؤسسات التعليمية2015/2016العام الدراسي 

)المدارس( في إجازة اعتيادية فإن الباحثة استكملت تطبيق األداة الثانية مع بداية العام 

 م.2016/2017الدراسي

 طنة عمان يحمل عنوان الدراسة الحالية وال حسب اطالع الباحثة ال يوجد دراسات سل

توجد دراسة سابقة تطرقت بالبحث إلى فلسفة التربية أو أهدافها؛ إذ تعتبر هذه الدراسة 

هي األولى من نوعها في سلطنة عمان، مما دعا الباحثة إلى السفر وتحمل عناءه 

 للحصول على دراسات مشابهه او متقاربه معها. 

  الدراسة النوعية؛ وذلك ألنها عينة قصدية تهدف نتائجها لإلثراء صعوبة تعميم نتائج

 إال في حالة تطابق حاالت معينة. المعرفي

 .تفسر هذه النتائج ضمن البيئة التربوية لسلطنة عمان فقط 

  اقتصار موضوع الدراسة على مصدر واحد من المصادر التي يجب على مدير

 ة.المدرسة الرجوع إليها عند وضع خطة المدرس
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 ع:ـــــراجــالم

 -إدارته –(. دراسات في التخطيط التربوي المدرسي المعاصر: اهدافه 2014البستان، أحمد. )

 أنواعه. الكويت: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.

(. مقترح لتطوير دور االدارة المدرسية في اكتشاف ورعاية 2013أبو العال، ليلى محمد. )

مجلة دراسات عربية في التربية وعلم الطالبات المبدعات بالمدارس الحكومية في الطائف. 

 .126-95(، ص36)1، النفس

ارس مقومات االدارة المدرسية الفاعلة في المد(. 2008أبو خطاب، ابراهيم محمد. )

. رسالة ماجستير غير الحكومية بمحافظات غزة من وجهة نظر المديرين وسبل االرتقاء بها

 منشورة، الجامعة االسالمية، غزة.

العوامل المدرسية المؤثرة في تطوير أداء مديري (. 2010أبو علي، عبدالقادر خالد. )

. رسالة ماجستير غير اإلداريةالمدارس الثانوية بمحافظات غزة في ضوء مفهوم تحليل النظم 

 منشورة، جامعة األزهر، غزة.

تصميم برنامج تدريبي لتطوير أداء القيادات التربوية اليمنية (. 2001ادريس، محمد ناجي. )

. رسالة دكتوراه غير في ديوان عام الوزارة ومكاتب التربية التابعة لها باستخدام اسلوب النظم

 لعراق.منشورة، الجامعة المستنصرية، ا

اإلدارة المدرسية الحديثة في ضوء االتجاهات العالمية (. 2009اسماعيل، أحمد جالل. )

 .. دسوق: دار العلم وااليمان للنشر والتوزيعالمعاصرة

)ترجمة بحوث العلوم االجتماعية: المبادئ والمناهج والممارسات(. 2015باتشيرجي، أنول. )

 اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.خالد ناصر آل حيان(. عَمان: دار 

(، 33، )رسالة التربيةمجلة . المدرسة كوحدة تعليمية متكاملة(. 2011البادري، أحمد حميد. )

 .19-13ص

األمانة بحث مقدم إلى . فلسفة التعليم العالي وسياسته في اليمن(. 2003باعبود، علي هود. )

استرجعت من الشبكة العنكبوتية بتاريخ  العامة للمجلس األعلى لتخطيط التعليم، اليمن.

 .files/education/studies/6.pdfinfonic.-yemenwww/م 14/6/2016

http://www.docx/
https://www.google.com.af/
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(. درجة ممارسة معلمي المرحلة األساسية 2015بدارنه، حازم علي والحوري، حازم أحمد. )

ربية إربد األولى لمبادئ فلسفة التربية والتعليم في االردن من وجهة نظرهم ونظر في ت

 .946-927(، 3)42 ،مجلة دراسات العلوم التربويةالمشرفين والمديرين. 

. فلسفتها -أهدافها -التربية بين األصالة والمعاصرة مفاهيمها(. 2009البدري، فوزية علي. )

 والتوزيع.عَمان: دار الثقافة للنشر 

تحليل سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية: (. 2007البراهيم، هيا عبدالعزيز. )

. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية. نموذج مقترح

 .edu.saksu.wwwم 15/11/2015استرجعت من الشبكة العنكبوتية بتاريخ 

. عَمان: دار جرير للنشر التربية وتطبيقاتها عبر التاريخ(. 2015بدرخان، سوسن. )

 والتوزيع.

. عَمان: دار السياسات التربوية والنظام السياسي(. 2007بني مصطفى، هاني محمود. )

 جرير للنشر والتوزيع.

دور القيادة المدرسية في تنمية االبداع. ورقة عمل مقدمة  (.2009البوعينين، أمل جاسم. )

رعاية الموهوبين  -في المؤتمر العلمي العربي السادس لرعاية الموهوبين والمتفوقين

. المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين، ضرورة حتمية لمستقبل عربي أفضل

بتاريخ  http://search.mandumah.com/Record/483257.استرجعت463-495االردن،ص

14/12/2016 

دور األنشطة الترويحية المدرسية في استثمار وقت (. 2015الجبوري، طارق عبدهللا. )

. الفراغ لطلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر مدرسي التربية الرياضية في تربية إربد األولى

 استرجعت من الشبكة المعلوماتية ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد، األردن.رسالة 

http://search.mandumah.com/Record/742312 14/12/2016بتاريخ 

ت طالبات المرحلة دور اإلدارة المدرسية في معالجة مشكال(. 2008الجدي، عائدة محمد. )

 . رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.الثانوية بمحافظات غزة وسبل تفعيله

http://www.ksu.edu.sa/
http://search.mandumah.com/Record/483257
http://search.mandumah.com/Record/742312
http://search.mandumah.com/Record/742312


116 

 

(. تصور مقترح لتحسين فاعلية 2014الجرايدة، محمد سليمان والمطاعني، منصور ناصر. )

ان. الممارسات التخطيطية لمديري مدارس التعليم ما بعد األساسي ومساعديهم بسلطنة عم

 .503-461(، 112)28، المجلة التربوية

 -الندوة الوطنية " التعليم في سلطنة عمان(. 2014)جريدة الوطن) محمد السعيدي(.  

جريدة مسقط: . الطريق إلى المستقبل" تناقش مشروع قانوني التعليم المدرسي والعالي

 م16/10/2014بتاريخ  www.alwatan.comالوطن. استرجعت من 

 عَمان: دار وائل للنشر والتوزيع.. الفلسفة وتطبيقاتها التربوية(. 2004جعنيني، نعيم حبيب. )

(. دور مدير المدرسة في تعزيز الهوية الثقافية لدى طلبة 2010الجوابرة، فاطمة محمود. )

-106(، 74، )جامعة المنصورة -التربيةمجلة كلية المرحلة الثانوية في ظل تحديات العصر. 

135. 

االحتياجات التدريبية للقيادات التربوية في المديريات  (.2013الجهورية، شمسة بنت حمد. )

. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نزوى، نزوى، العامة للتربية والتعليم في سلطنة عمان

 سلطنة عمان.

ارة المدرسية نحو الخطة المدرسية في المدارس (. دور االد1998الحبيب، فهد ابراهيم. )

، مجلة جامعة االمام محمد بن سعود االسالميةالحكومية بمدينة الرياض: دراسة ميدانية. 

 .533-442(، ص23)

(. معايير شروط الموضوعية والصدق والثبات في البحث الكيفي: 2003حجر، خالد أحمد. )

-132(، 2)15، للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانيةمجلة جامعة أم القرى دراسة نظرية. 

154. 

دور االدارة المدرسية في نشر ثقافة السالم وتطبيقها في (. 2013حرب، دولت خالد. )

. رسالة دكتوراه غير المدارس الثانوية االردنية المنتسبة لمنظمة اليونسكو في محافظة اربد

 سترجعت من دار المنظومةمنشورة، جامعة اليرموك، اربد، االردن. ا

http://search.mandumah.com 

http://www.alwatan.com/
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صنع السياسة التعليمية بدولة الكويت في ضوء الخبرات (. 2006الحربي، سعود هالل. )

. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، القاهرة. استرجعت من الشبكة العالمية المعاصرة

 .20/11/2015بتاريخ   /http://www.eulc.edu.egالعنكبوتية

تصور مقترح لتطوير اإلدارة المدرسية في التعليم (. 2008الحضري، عادل بن عوض. )

ماجستير غير منشورة،  . رسالةاألساسي بسلطنة عمان في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاملة

 جامعة عين شمس، القاهرة، مصر.

مفاهيم حديثة في وظائف اإلدارة التربوية والتعليمية (. 2011حمودة، رامي حسين. )

 .عَمان: دار أسامة للنشر والتوزيع. والمدرسية

كلية مجلة أبحاث (. الفلسفة التربوية العربية اإلسالمية ونظام العولمة. 2009خالد، علي دريد. )

 .66-38(، 3)8، التربية األساسية

. القاهرة: دار إدارة المؤسسات التربوية في بدايات األلفية الثالثة(. 2014خليل، نبيل سعد. )

 الفجر للنشر والتوزيع.

. عَمان: دار المستقبل للنشر دليل البحث والتقويم التربوي(. 1985الخطيب، أحمد وآخرون. )

 والتوزيع.

. عَمان: دار فلسفات التربية التقليدية والحديثة والمعاصرة(. 2013محمود. )الخوالدة، محمد 

 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. 

النظام التربوي األردني في األلفية (. 2012الخوالدة، تيسير محمد والزيود، ماجد محمد. )

 . عَمان: دار الحامد للنشر والتوزيع.الثالثة

(. التوجهات الحديثة في اإلدارة المدرسية وحاجة مديرها 2010الدليمي، طارق عبد أحمد. )

(، 3، )مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانيةالستلهام بعض األبعاد الفلسفية في عمله اإلداري. 

 .766-675ص

ر . عَمان: إثراء للنشأصول التربية في مفهومها الحديث(. 2009الدوري، علي حسين. )

 والتوزيع.

تطوير أداء قيادات اإلدارة الوسطى بوزارة التربية في (. 2015الرشيدي، شافي عوض. )

 رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر."تصور مقترح". الكويت 

http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?ScopeID=1.&
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المدخلين الكيفي والكمي في البحث: دراسة استطالعية (. استخدام 2003ريان، عادل محمد. )

ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العربي الثالث للبحوث اإلدارية لواقع أدبيات اإلدارة العربية. 

 ، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة.2003مايو  15-14والنشر

الثانوية العامة بمصر في تطوير األداء اإلداري بالمدارس (. 2008سليمان، زكريا سالم. )

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس،  .ضوء مدخل إدارة المعرفة "تصور مقترح"

 القاهرة، مصر.

(. فلسفة التربية في العالم اإلسالمي: المشكالت والحلول. 1995سورطي، يزيد عيسى. )

 13/11/2015 بتاريخالكويت. استرجعت ، مجلس النشر العلمي، (37)9 ،المجلة التربوية

  www.site.iugaza.edu.psمن الشبكة العنكبوتية 

، مجلة المعلومات التربوية(. أسس بناء الخطة المدرسية. 1999الشامي، سلوى محمد. )

 بتاريخ http://search.mandumah.comالمعلوماتية . استرجعت  من الشبكة5-22(، 15)

14/12/2016 

(. أنموذج مقترح لتطوير الخطة المدرسية في مدارس التعليم 1992صائغ، عبدالرحمن أحمد. )

 .174-145ص(. 24، )مجلة التربية المعاصرةالعام بالمملكة العربية السعودية. 

. االسكندرية: التميز اإلداري للعاملين بقطاع التربية والتعليم(. 2009الصيرفي، محمد. )

 مؤسسة حورس الدولية.

. عمان: دار الشروق للنشر اإلدارة المدرسية الحديثة(. 2001عابدين، محمد عبدالقادر. )

 والتوزيع.

. الثانوية في أداء مهامه الفنيةمدى فعالية مدير المدرسة (. 2005العابسي، سعد ظافر. )

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود، السعودية.

 المهام القيادية لمديري ومديرات مدارس مرحلة التعليم(. 2005عايش، أحمد جميل محمد. )

. رسالة دكتوراه غير منشورة، االساسي في وكالة الغوث في االردن كما يمارسونها انفسهم

م 19/6/2016ألردنية، المملكة االردنية الهاشمية. استرجعت من الشبكة العنكبوتية الجامعة ا

https://theses.ju.edu.jo/default2.aspx 

file:///F:/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.site.iugaza.edu.ps
http://search.mandumah.comبتاريخ/
http://search.mandumah.comبتاريخ/
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 . عَمان: دار الفكر ناشرون وموزعون.أسس التربية(. 2009عبدالحق، كايد ابراهيم. )

إربد: عالم الكتب . السياسات التربوية في الوطن العربي(. 2007عبيدات، سهيل أحمد. )

 الحديث.

. تعاقب المديرين وأثره على فاعلية اإلدارة المدرسية(. 2009عزب، محسن عبدالستار. )

 المنصورة: المكتبة العصرية للنشر والتوزيع.

واقع اإلدارة المدرسية في محافظة غزة في ضوء (. 2005عساف، محمود عبدالمجيد. )

 ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية، غزة.. رسالة معايير اإلدارة االستراتيجية

. عمان: دار البداية اإلدارة التعليمية نظريات وتطبيقات(. 2011عفونة، بسام عبدالهادي. )

 ناشرون وموزعون.

مجلة جامعة (. التخطيط مهمة اساسية من مهام مدير المدرسة. 1990عقيالن، محمد موسى. )

 .316-293(، 1)2، الملك سعود للعلوم التربوية

االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الثانوية ف (. 2006. )وآخرون علوي، أحمد صالح

 مركز البحوث والتطوير التربوي، عدن، اليمن. .الجمهورية اليمنية

(. درجة فاعلية أداء مديري المدارس في مديرية تربية البتراء من 2010العمرات، محمد. )

 .359-349(، ص4)6، المجلة االردنية في العلوم التربويةوجهة نظر المعلمين فيها. 

دور االدارة المدرسية في ضبط سلوك طالب المرحلة (. 2004العمري، سعد بن علي. )

. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم بمدينة جدة س الحكوميةالثانوية العامة في المدار

بتاريخ   http://search.mandumah.com/Record/530939القرى، السعودية. استرجعت

14/12/2016 

(. دور االدارة المدرسية في تنمية قيم المواطنة لدى طالب 2015العنزي، أحمد سالمة. )

 .66-19ص(، 158، )مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربيةالمرحلة الثانوية. 

االحتياجات التدريبية للقادة التربويين في وزارة التربية في (. 2007العنزي، عبدهللا زامل. )

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بنها، مصر.ة نظرهمدولة الكويت من وجه

http://search.mandumah.com/Record/530939
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. إدارة االعمال ووظائف المدير في المؤسسات المعاصرة(. 2012عواد، فتحي أحمد ذياب. )

 عَمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.

(. ثقافة اإلدارة المدرسية وأثرها في جودة أداء العاملين 2009العويسي، رجب علي. )

 .77-66(، ص25، )مجلة رسالة التربيةبوية. بالمؤسسات التر

 مجلةخطط المدرسة في اطار الوحدة التعليمية المتكاملة.  (.2011الغنبوصي، ناصر سالم. )

 .45-38(، ص33، )رسالة التربية

مستوى الكفايات المهنية لمديري المدارس الثانوية (. 2012فالح، عبدالرحمن عيد. )

وعالقته بدرجة مشاركة المعلمين في صناعة القرار من وجهة الحكومية في دولة الكويت 

 عمان، األردن. . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط،نظرهم

(. االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الثانوية العامة في 2011القباطي، عثمان سعيد. )

، 27، مجلة جامعة دمشق وكالءهم.تعز بالجمهورية اليمنية من وجهة نظرهم ونظر مدينة 

 .426-389ص

. عَمان: دار أسامة للنشر السياسات التربوية العربية(. 2012لهلوب، ناريمان يونس. )

 والتوزيع.

. الجيزة: الدار االتجاهات الحديثة في اإلدارة المدرسية (.2008محمد، فتحي عبد الرسول. )

 العالمية للنشر والتوزيع.

إثراء وظيفة مدير مدرسة التعليم األساسي بجمهورية مصر (. 2015محمود، ياسر بدر. )

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الدول  العربية في ضوء متطلبات المنظمة المتعلمة.

 العربية، القاهرة، مصر.

مجلة  (. التخطيط التربوي.. آفاقه وطموحاته.2009المديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة. )

 .37-26(، ص25، )رسالة التربية

درجة تحقيق األهداف التربوية العامة للمرحلة الثانوية (. 2006المرزوق، محمد جمعان. )

. رسالة ماجستير غير في دولة الكويت من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية العامة
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 في صورتها األولية" المقابلة" ( األداة األولى 1ملحق )

 

 جامعة نزوى      

 كلية العلوم واآلداب  

 والدراسات اإلنسانيةقسم التربية 

 ماجستير تربية في اإلدارة التعليمية

 

 الفاضل /   االستاذ /   الدكتور

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، وبعد

 

 الموضوع: تحكيم أداة الدراسة

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة "تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان 

وذلك استكماال لمتطلب الحصول  ،"سلطنة عمان مال الباطنة بمحافظة شلفلسفة التربية في 

كأداة لقياس  ة بجامعة نزوى، وتستخدم الباحثة المقابلةعلى درجة الماجستير في االدارة التعليمي

 العمانية. يةلفلسفة الترب درجة تضمن خطة المدرسة لألهداف العامة

من الباحثة في االستفادة من  ونظراً لما تتمتعون به من خبرة ومكانة علمية، ورغبة

خبراتكم، ي رجى التكرم بقراءة أسئلة المقابلة بعناية تامة وإبداء آرائكم ومالحظاتكم عليها، 

 شاكرة لكم تفضلكم بمنحي جزءا من وقتكم..

 

 الباحثة/ سعاد بنت سالمين بن عبيد الحوسنية
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 البيانات الشخصية للمحكم:

 .......................................الوظيفة: ...................  ........................االسم: 

 ...............................الدرجة العلمية: .....................................   العمل:جهة 

 

 أسئلة الدراسة:

وكيف / ت عتبر الخطة العامة للمدرسة نقطة البداية للعمل المدرسي. ما رأيك؟ 1س

 تضع كمدير مدرسة خطتك المدرسية؟

.............................................................................................

............................................................................................. 

 يها عند وضعك لخطة المدرسة؟: ما هي المصادر التي تعتمد عل1/1س

.............................................................................................

............................................................................................. 

ئق وزارية تستطيع الرجوع لها عند وضع : هل هناك سياسات تربوية أو وثا1/2س

 خطة المدرسة؟           نعم                          ال

 إذا كانت اإلجابة "نعم".. ما هي؟.......................................................

كيف ت شكل األهداف العامة للفلسفة التربوية العمانية جزءا من رؤيتك في  /2س

 للمدرسة؟ إدارتك

.............................................................................................

............................................................................................. 

 : ماذا تعرف عن فلسفة التربية في سلطنة عمان؟2/1س

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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من خالل عملك كمدير مدرسة، ما العالقة بين الخطة العامة لمدرستك / 3س

 ة التربية في سلطنة عمان؟وأهداف فلسف

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

 خالص الشكر و وافر االمتنان...
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 ( قائمة بأسماء المحكمين2ملحق)

الدرجة  جهة العمل

 العلمية

 م اسم المحكم الوظيفة

مدير عام المديرية العامة للتربية  دكتوراه وزارة التربية والتعليم

 والتعليم بمحافظة شمال الباطنة

 1 علي بن ناصر بن عبدهللا الحراصي

التربية والتعليم في مستشار وزيرة  دكتوراه وزارة التربية والتعليم

 محافظة شمال الباطنة

محمد بن شامس بن محمد 

 الحوسني

2 

 3 سليمان بن عمير المحذوري باحث تربوي دكتوراه وزارة التربية والتعليم

 4 أحمد بن حمد الربعاني أستاذ مشارك دكتوراه جامعة السلطان قابوس

 5 عبدالحميد الشينمحمد  أستاذ مشارك دكتوراه جامعة السلطان قابوس

المديرية العامة للتربية 

 شمال الباطنة -والتعليم

 6 أحمد بن عبدهللا بن علي الغفيلي مشرف تقويم أداء مدرسي دكتوراه

 7 عبدهللا بن خميس أمبوسعيدي عميد عمادة الدراسات العليا دكتوراه جامعة السلطان قابوس

 8 خميس بن محمد المزروعي خبير إداري دكتوراه وزارة التربية والتعليم

 9 يحيى بن سعيد بن محمد الحسني مدير عام مساعد لإلنماء المهني دكتوراه وزارة التربية والتعليم

 10 نبهان بن سيف بن سالم اللمكي خبير دراسات وبحوث دكتوراه مجلس التعليم

 11 علي مهدي كاظم استاذ دكتور دكتوراه جامعة السلطان قابوس

 12 خالد بن راشد بن محمد البلوشي محاضر دكتوراه جامعة صحار

ميمونة بنت درويش بن الحاج صفر  استاذ مساعد دكتوراه جامعة السلطان قابوس

 الزدجالي

13 

 14 نسرين صالح محمد استاذ مساعد دكتوراه جامعة السلطان قابوس

 15 عبدالنبيعزام  استاذ مساعد ادارة تعليمية دكتوراه جامعة السلطان قابوس

نائب مدير مكتب اإلشراف التربوي  دكتوراه وزارة التربية والتعليم

 بالسويق

 16 صالح بن ناصر الناصري

 17 راشد بن حمد بن علي الجهوري مشرف إداري ماجستير وزارة التربية والتعليم

مدرسة حليمة السعدية 

 ما بعد األساسي

 18 سالم الصالحيفاطمة بنت محمد بن  مديرة مدرسة ماجستير
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داة األولى" المقابلة" في صورتها النهائية( اال3ملحق )  

 

 جامعة نزوى      

 كلية العلوم واآلداب  

 قسم التربية والدراسات اإلنسانية

 ماجستير تربية في اإلدارة التعليمية

 

 األفاضل/ مديرو المدارس                                       المحترمون

 عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، وبعد السالم

 

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة م الباحثة بتطبيق دراسة بعنوان "تقو

"، وذلك ضمن متطلبات الحصول على سلطنة عمانمحافظة شمال الباطنة بلفلسفة التربية في 

الميدانية في الحقل درجة الماجستير في االدارة التعليمية بجامعة نزوى، ونظرا لخبرتكم 

التربوي، والذي سيكون لها بالغ األثر في إثراء هذه الدراسة؛ ترغب الباحثة باختياركم ضمن 

عينة هذه الدراسة وذلك بإجراء مقابالت فردية معكم، علماً بأن جميع المعلومات والبيانات التي 

يرجى التكرم باإلجابة سيتم الحصول عليها لن ت ستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط، لذلك 

 على األسئلة بما يناسب و وجهة نظركم .

 الباحثة/ سعاد بنت سالمين بن عبيد الحوسنية

 

 أشكر تعاونكم معي......    
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 :مقابلةأسئلة ال

/ ت عتبر الخطة العامة للمدرسة نقطة البداية للعمل المدرسي. كيف تضع كمدير 1س

 مدرسة خطتك المدرسية؟

.............................................................................................

............................................................................................. 

 : ما المصادر التي تعتمد عليها عند وضعك لخطة المدرسة؟1/1س

.............................................................................................

............................................................................................. 

عند وضع  : هل هناك سياسات تربوية أو وثائق وزارية تستطيع الرجوع لها1/2س

 خطة المدرسة؟           نعم                          ال

 إذا كانت اإلجابة "نعم".. ما هي؟......................................................

/ كيف ت شكل األهداف العامة للفلسفة التربوية العمانية جزءا من رؤيتك في 2س

 إدارتك للمدرسة؟

.............................................................................................

............................................................................................. 

: هل خضعت لبرامج تدريبية أو لقاءات تعريفية حول الوثائق المرجعية 2/1س

 لتعليم كالفلسفة أو األهداف أو السياسات التربوية في سلطنة عمان؟       ل

 نعم                    ال 

 إذا كانت اإلجابة بـ "نعم"، ما هي؟................................................... 

بية في : ما مدى إدراك العاملين في المدرسة لألهداف العامة لفلسفة التر2/2س

 سلطنة عمان؟

.............................................................................................

............................................................................................. 
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قابلة للتحقيق؟ اذا كانت اإلجابة / هل األهداف العامة للفلسفة التربوية العمانية 3س 

 ب " ال" .. اذكر األسباب؟

.............................................................................................

............................................................................................. 

 

   

 شكر و وافر االمتنان...خالص ال 
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 في صورتها األولية اإلستبانة""  لثانية( األداة ا4)ملحق

 

 جامعة نزوى

 كلية العلوم واآلداب  

 قسم التربية والدراسات اإلنسانية

 المحترم                                                           الفاضل /   االستاذ /   الدكتور

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، وبعد

 الموضوع: تحكيم أداة الدراسة

استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التعليمية، ونظرا لما 

تتمتعون به من خبرات علمية وميدانية، يسر الباحثة أن تضع بين أيديكم هذه االستبانة، كأداة 

درجة تضمن الخطة " باإلضافة للمقابلة لموضوع رسالة الماجستير بعنوانبحثية ثانية 

 ."سلطنة عمانمحافظة شمال الباطنة بالمدرسية لألهداف العامة لفلسفة التربية في 

لذا ترجو الباحثة تكرمكم بتحكيم أداة الدراسة وإبداء مالحظاتكم وآرائكم حول عباراتها 

اندرجت تحته، كذلك أي مالحظات أ خرى ترونها مناسبة  من حيث مناسبة العبارة للمحور الذي

من حيث الصياغة اللغوية، والتعديل أو الحذف واإلضافة، وسيكون لمالحظاتكم وآرائكم دوراً 

 علما بأن تدرج االستجابة على العبارات سيكون على النحو التالي: فاعالً في إثراء أداة الدراسة.

 درجة كبيرة جدا درجة كبيرة متوسطة درجة قليلة درجة قليلة جدا

1 2 3 4 5 

 

                                                            

 

 

 ولكم مني جزيل الشكر.. سعاد بنت سالمين الحوسني

 البيانات الشخصية للمحكم:

 .............................: لمسمى الوظيفيا...........................................           االسم: 

 ...............................: المؤهل العلمي.....................................            جهة العمل:
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التعديل 

المقترح 

 والمالحظات

الصياغة 

 اللغوية

درجة وضوح 

 العبارة

درجة االنتماء 

 للمحور

 

 

 العبارة

 

 

 

 م

ى 
ج ال

حتا
ت

غة
صيا

حة 
حي

ص
حة 

ض
غير وا

 

حة
ض

وا
غير منتمية 

 

منتمية
 

 الهدف األول: بناء الشخصية المتكاملة لإلنسان العماني القادر على التفاعل االيجابي مع الحاضر والمستقبل

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على تنمية        

شخصية الفرد تنمية متكاملة ومتوازنة جسميا 

 ونفسيا واجتماعيا.وعقليا وروحيا 

1 

ي شير مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى غرس        

 وتنمية قيم وممارسات العمل واالنتاج واإلتقان.

2 

ي شجع مدير المدرسة العاملين والطالب على التعلم        

 .الذاتي لتطوير مهاراتهم ومعارفهم

3 

إلى تنمية ي شير مدير المدرسة في الخطة المدرسية        

عادات االستهالك الرشيد واالدخار والمحافظة على 

 البيئة واالستثمار األمثل لمواردها.

4 

يقترح مدير المدرسة برامج وفعاليات تساعد        

المعلمين والطالب على استثمار أوقات الفراغ 

 . بطريقة إيجابية

5 

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على ترقية        

 التذوق الجمالي في شخصية الفرد.

6 

 الهدف الثـاني: تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع العماني

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على        

ترسيخ مبادئ العقيدة اإلسالمية وتنمية االعتزاز 

 باإلسالم.

7 

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على        

العربية وتنمية القدرة على  االعتزاز باللغة

 استخدامها بإتقان.

8 
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يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على        

 االعتزاز باالنتماء العربي والخليجي.

9 

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على        

غرس االنتماء الوطني وتعزيز الوحد الوطنية 

 بين أبناء المجتمع العماني.

10 

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على        

 الهوية الثقافية لسلطنة عمان.

11 

المدرسة في الخطة المدرسية على يؤكد مدير        

تنمية االتجاه نحو احترام الملكية العامة 

 والخاصة.

12 

ي شير مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى        

التهيئة إلعداد القوى البشرية الالزمة للعمل 

 واالنتاج.

13 

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على        

الضوابط االجتماعية تنمية الوعي بأهمية 

 والنظام العام واحترامهما.

14 

 الهــدف الثـــالث: التأكيد على مواكبة متغيرات العصر والمشاركة في صنعها

ي شير مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى        

تنمية القدرة على التفاعل الواعي مع الثقافة 

 الكونية المعاصرة.

15 

 علىيؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية        

تنمية الوعي بضرورة مواكبة التقدم العلمي 

 والتكنولوجي المتسارع في مختلف المجاالت.

16 
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يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على تنمية        

قدرة الفرد على االختيار واالنتقاء والتوظيف األمثل 

 لمنجزات عصر المعلومات واالتصال.

17 

ي شير مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى تنمية        

 الرئيسية.الوعي بمشكالت العصر وقضاياه 

18 

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على        

تعزيز التفاهم والتسامح والسالم العالمي والتعايش 

 السلمي بين األمم والشعوب.

19 

الهـــدف الرابـــع: التأكيد على تبني االنسان العماني لمنهج التفكير العلمي في الحياة والتعامل مع علوم 

 وتكنولوجيا العصر

ي صنع القرار شرك مدير المدرسة العاملين في         

 .بهدف تنمية مهارة التفكير العلمي الناقد لديهم

20 

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على تنمية        

القدرة لدى الفرد على استخدام أسلوب التفكير 

العلمي في مواقف الحياة المختلفة وإذكاء روح 

 البحث العلمي.

21 

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على تنمية        

 القدرة لدى الفرد على اإلبداع واالبتكار.

22 

ي شير مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى تنمية        

القدرة لدى الفرد على التعامل مع علوم وتكنولوجيا 

 العصر.

23 
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 المحكمين( قائمة بأسماء 5ملحق)

 

 

 

 

 

الدرجة  جهة العمل

 العلمية

 م اسم المحكم الوظيفة

 1 نسرين صالح محمد استاذ مساعد دكتوراه جامعة السلطان قابوس

 2 أحمد عزام عبدالنبي استاذ مساعد ادارة تعليمية دكتوراه جامعة السلطان قابوس

مجلس األمانة العامة ل

 التعليم

 3 سيف بن سالم اللمكينبهان بن  خبير دراسات وبحوث دكتوراه

كلية العلوم التطبيقية 

 بالرستاق

حمده بنت حمد بن هالل  أستاذ مشارك دكتوراه

 السعدية

4 

 5 محمد عبدالحميد الشين أستاذ مشارك دكتوراه جامعة السلطان قابوس

 6 حسام الدين محمد أستاذ مشارك دكتوراه جامعة نزوى

 7 إبراهيم مرعي العتيقي مشاركأستاذ  دكتوراه جامعة السلطان قابوس

عيسى بن صالح بن علي  عضو دراسات ومتابعة ماجستير وزارة التربية والتعليم

 الحمادي

8 

شيخة بنت سعيد بن ناصر  مديرة مدرسة  ماجستير وزارة التربية والتعليم

 الخروصية

9 

نجاة بنت سالم بن سعيد  مشرفة تربوية ماجستير وزارة التربية والتعليم

 العوادية

10 

سالم بن خلفان بن علي  باحث تربوي ماجستير وزارة التربية والتعليم

 الحوسني

11 

 12 خالد بن سالم بن سعيد البسامي باحث تربوي ماجستير وزارة التربية والتعليم
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 " اإلستبانة" في صورتها النهائية لثانية( األداة ا6)ملحق

       

 جامعة نزوى

 كلية العلوم واآلداب  

 قسم التربية والدراسات اإلنسانية

 

 المحترمون           المعلم األول  –مشرف تقويم أداء مدرسي  –فاضل/  المشرف اإلداري األ

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، وبعد

درجة تضمن الخطة المدرسية لألهداف العامة " تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان

"، وذلك ضمن متطلبات الحصول على سلطنة عمانمحافظة شمال الباطنة بلفلسفة التربية في 

درجة الماجستير في اإلدارة التعليمية، ونظرا لخبرتكم الميدانية في الحقل التربوي، والتي 

ثة باختياركم ضمن عينة هذه الدراسة سيكون لها أثر أكبر في إثراء هذه الدراسة؛ ترغب الباح

لإلجابة على فقرات االستبانة المكونة من أربعة محاور والتي تمثل األهداف العامة لفلسفة 

التربية في سلطنة عمان، علما بأن جميع البيانات  لن تستخدم اال ألغراض البحث العلمي فقط، 

( في العمود الذي √ها بوضع اشارة )لذلك ي رجى التكرم بقراءة فقرات االستبانة واالجابة عن

 يمثل وجهة نظركم.

 الباحثة: سعاد بنت سالمين الحوسنية

 .....أشكر تعاونكم معي

 

                                                            

 

 

 

 بيانات أساسية

 أنثى ذكر        النوع االجتماعي: 

 ماجستير وأعلى بكالوريوس تربية         دبلوم تربية       المؤهل العلمي:   

 مشرف إداري    معلم أول         المسمى الوظيفي: 
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 االيجابي مع الحاضر والمستقبلالهدف األول: بناء الشخصية المتكاملة لإلنسان العماني القادر على التفاعل 

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على تنمية شخصية الفرد تنمية      

 متكاملة ومتوازنة جسميا وعقليا وروحيا ونفسيا واجتماعيا.

1 

ي شير مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى غرس وتنمية قيم وممارسات      

 العمل واالنتاج واإلتقان.

2 

ي ؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على تنمية القدرة على التعلم الذاتي      

 المستمر.

3 

ي شير مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى تنمية عادات االستهالك الرشيد      

 واالدخار والمحافظة على البيئة واالستثمار األمثل لمواردها.

4 

ي شير مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى تنمية وعي الفرد بأهمية وقت      

 الفراغ وكيفية استثماره بما يتفق وقيم المجتمع. 

5 

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على ترقية التذوق الجمالي في      

 شخصية الفرد.

6 

 الهدف الثـاني: تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع العماني

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على ترسيخ مبادئ العقيدة      

 اإلسالمية وتنمية االعتزاز باإلسالم.

7 

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على االعتزاز باللغة العربية وتنمية      

 القدرة على استخدامها بإتقان.

8 

على االعتزاز باالنتماء العربي يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية      

 والخليجي.

9 

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على غرس االنتماء الوطني      

 وتعزيز الوحد الوطنية بين أبناء المجتمع العماني.

10 

 11 يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على الهوية الثقافية لسلطنة عمان.     
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يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على تنمية االتجاه نحو احترام      

 الملكية العامة والخاصة.

12 

ي شير مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى التهيئة إلعداد القوى البشرية      

 للعمل واالنتاج.الالزمة 

13 

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على تنمية الوعي بأهمية      

 الضوابط االجتماعية والنظام العام واحترامهما.

14 

 

 الهــدف الثـــالث: التأكيد على مواكبة متغيرات العصر والمشاركة في صنعها

تنمية القدرة على التفاعل ي شير مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى      

 الواعي مع الثقافة الكونية المعاصرة.

15 

تنمية الوعي بضرورة  علىيؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية      

 مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع في مختلف المجاالت.

16 

على يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على تنمية قدرة الفرد      

االختيار واالنتقاء والتوظيف األمثل لمنجزات عصر المعلومات 

 واالتصال.

17 

ي شير مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى تنمية الوعي بمشكالت      

 العصر وقضاياه الرئيسية.

18 

يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على تعزيز التفاهم والتسامح      

 والتعايش السلمي بين األمم والشعوب.والسالم العالمي 

19 

 

الهـــدف الرابـــع: التأكيد على تبني االنسان العماني لمنهج التفكير العلمي في الحياة والتعامل مع علوم 

 وتكنولوجيا العصر

ي شير مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى تنمية القدرة لدى الفرد على      

 التفكير الناقد.

20 
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يؤكد مدير المدرسة في الخطة المدرسية على تنمية القدرة لدى الفرد على      

استخدام أسلوب التفكير العلمي في مواقف الحياة المختلفة وإذكاء روح 

 البحث العلمي.

21 

المدرسة في الخطة المدرسية على تنمية القدرة لدى الفرد على يؤكد مدير      

 اإلبداع واالبتكار.

22 

ي شير مدير المدرسة في الخطة المدرسية إلى تنمية القدرة لدى الفرد على      

 التعامل مع علوم وتكنولوجيا العصر.

23 
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