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الملخص

رغم جهود وزارة الًتبية والتعليم ،لالرتقاء بالعملية التعليمية وإدخال الربامج التطويرية؛ إال إن ادلالظ وجود زلدودية
تنفيذ تلك الربامج وادلشاريع التطويرية .ظيث أظهرت نتائج الدراسات أن مدراء ادلدارس لديهم القدرة على القيام
إبداعا وذبديداً .وإن شلارسة مدراء ادلدارس للتطوير التنظيمي
باألعمال النمطية الروتينية بصورة أكرب من اليت تتطلب ً
يف رلال التكنولوجيا واالتصال وادلعلومات وادلوارد البشرية؛ كان متوسطًا .لذلك ىدفت ىذه الدراسة الكمية إىل

تشخيص مدى شلارسة مديري ادلدارس ألبعاد إدارة التغيَت يف ضوء مستجدات التطوير الًتبوي بسلطنة عمان.
اعتمدت الباظثة ادلنهج الوصفي ،وصممت استبانة مكونة من ( )55فقرة مشلت ستة أبعاد ،ىي :السياسات
واألىداف ،ال تنظيمي الوظيفي ،التكنولوجيا ،الثقايف ،تنمية ادلوارد البشرية ،الشراكة مع اجملتمع احمللي .وقد وزعت
على عينة مكونة من ( )339مديراً و( )333مساعد مدير ،من أصل رلتمع الدراسة البالغ ( )1168مديرا

ومساعديهم دلدارس التعليم األساسي وما بعد األساسي .دللت النتائج :أن درجة شلارسة مديري ادلدارس ألبعاد
إدارة التغيَت كانت عالية ،إذ بلغ متوسطها احلسايب ( )4.17يف أبعاد الدراسة الستة ،لكنها تفاوتت يف ادلتوسطات
احلسابية؛ إذ بلغ متوسط بعد السياسات واألىداف ( ،)4.09والتنظيم الوظيفي ( ،)4.33والتكنولوجيا
( ،)4.14والثقايف ( ،)4.25وتنمية ادلوارد البشرية ( ،)4.24وجاء أخَتاً الشراكة مع اجملتمع احمللي (.)3.93
كلمات مفتاظية :مديرو ادلدارس ،التعليم األساس ،إدارة التغيَت
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Abstract
Despite the efforts of the Ministry of Education, to upgrade the educational process and the
introduction of development programs; only limited implementation of these programs achived.
Studies showed that school principals have the ability to do typical routine work more than
those requires innovation and innovation. The practice of principals in the area of technology,
communication, information and human resources was medium. Therefore, this quantitative
study aimed at diagnosing the extent to which principals practiced the dimensions of change
management in the light of developments in educational development. The researcher adopted
the descriptive approach, designed a questionnaire consisting of (55) paragraphs covering six
dimensions: policies and objectives, organizational career, technology, culture, human
resources development, partnership with the local community. It was distributed to a sample of
(339) managers and (333) assistant director, of the study population of (1168) managers and
assistants to schools of basic education and post-primary. The findings revealed; the level of
principals' practice of the dimensions of change management was high, with an average of 4.17;
average after policies and objectives (4.09), functional organization (4.33), technology 4.14),
cultural (4.25), human resources development (4.24), and finally partnership with the local
community (3.93).
Keywords: principals, basic education, change management.

المقدمة

 البحث الواعي وادلستمر عن رلاالت ربسُت،تفرض اإلدارة احلديثة يف ادلؤسسات الًتبوية يف القرن احلادي والعشرين
 ظيث أصبحت مفاىيم اإلدارة زبتلف عما كان.فاعلية أداء ادلدرسة وكفاءهتا وزيادة إنتاجيتها وجودة سلرجاهتا

 بذلك أصبح إعداد مدير ادلدرسة إلدارة.)2007 ، فهي تتطلب إدارة مبتكرة وفاعلة (العلوي.ًمعروفا عنها سابقا
 وبات على القائد الًتبوي التخلى عن األساليب،التغيَت ضروريا لتحقيق أىداف ادلؤسسة الًتبوية بصورة فاعلة
التقليدية واألدوار الروتينية اليت كانت متبعة يف اإلدارة التقليدية؛ بسبب عجزىا عن اإليفاء باظتياجات التطوير
 فكان الزماً األخذ بادلناىج اإلدارية احلديثة القادرة على االنتقال والتفاعل بشكل أفضل.والتغيَت الًتبوي ادلستمر
.)2003 ،للمتطلبات والتحديات (مؤسبن

: منها، ومناذج القيادة ادلدرسية، شلارسات عدة مشلت مناذج اإلدارة ادلدرسية احلديثة،لقد أفرزت مستجدات العصر
 والًتكيز على فرق، وتأصيل ادلنهج الالمركزي يف اإلدارة، وتبٍَت النظام ادلفتوح ادلتفاعل مع البيئة،التفكَت االسًتاتيجي
 وىذا يتطلب "سبكُت مدير ادلدرسة من شلارسة مهمات عملو كقائد تربوي مسؤول يعمل.) 1999 ،العمل (الطيب
 لتحقيق، بعيداً عن مفاىيم اإلدارة السلطوية،مع فريق مدرستو اعتمادا على األسس العلمية وادلهنية واإلنسانية
 ويف ادلقابل فإن افتقاد ادلدير الًتبوي إىل.)2003 ،مشاركة سلتلف اجلهات ذات العالقة بالعملية التعليمية (مؤسبن
ادلهارات الضرورية إلدارة التغيَت يف ادلؤسسة الًتبوية يؤدي بادلؤسسة إىل اجلمود والسلبية والتخلف والتدىور واالىًتاء
.)2003 ،والتفكك والتالشي (اخلضَتي
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لذلك سعت العديد من الدول ،لألخذ بادلداخالت واالذباىات احلديثة يف اإلدارة التعليمية يف نظامها التعليمي،
منها اذباه "إدارة التغيَت" الذي يهدف إىل ربسُت الفعالية ادلدرسية (الشحي ،)2003 ،ويضع ادلنظمات الًتبوية يف
موقف األخذ باألسباب ،يف :احلفاظ على احليوية الفاعلة داخل ادلنظمة ،وتنمية القدرة على االبتكار ،وإثارة الرغبة
يف التطوير والتحسُت واالرتقاء ،والتوافق مع متغَتات احلياة وزيادة مستوى األداء (عبوي .)2006 ،وىذا يعٍت؛
زيادة مقدرة ادلؤسسة الًتبوية على التوافق والتكيف مع البيئة احمليطة هبا استجابة دلتطلبات جديدة ،وإجياد التناغم
والتوافق بُت أىداف األفراد واألىداف التنظيمية ،والوصول إىل درجات عالية من األمناط التفاعلية البناءة ،وربقيق
األىداف التنظيمية ،وربقيق الرضا الوظيفي لألفراد ،وزيادة درجة االنتماء للمنظمة وأىدافها ،والكشف عن الصراع
هبدف إدارتو وتوجيهو بشكل خيدم ادلنظمة ،وبناء جو من االنفتاح والثقة بُت األفراد يف ادلنظمة إذ تتدفق ادلعلومات
بصورة انسيابية يف مجيع االذباىات ،والعمل على ربقيق التغيَت التدرجيي يف القيم ادلهنية واالذباىات (محادات،
.)2007
إن إدارة التغيَت كأسلوب إداري معاصر يؤدي إىل خلق مؤسسة مصممة على فكرة التغيَت ،وفق رؤية فكرية خاصة
هبا ،والدخول يف التجريب والتعليم ادلستمر لإلدلام بادلمارسات والتطبيقات اجلديدة ،وبذل جهد كبَت لتحسُت األداء
بصورة مستمرة ،كما يتطلب أنظمة مكافآت وعمليات اتصال وإدارة موارد بشرية بصورة تتسم بادلرونة وتشجع على
التغيَت (لولر ،) 2001 ،لذلك أصبح دلفهوم إدارة التغيَت دور جوىري وظيوي يف الفكر اإلداري ادلعاصر ،حيتم
إدراك أبعاده وتطوراتو ادلختلفة.
وقد أوضح اخلضَتي ( )2003إن إلدارة التغيَت أبعاد سلتلفة منها :البعد التشريعي القانوين ،حبيث يكون التغيَت
شرعيًا يف إطار القوانُت اليت ارتضاىا اجملتمع وأفراده وأال يتحول التغيَت إىل ثورة وخروج عن الشرعية وعن القانون،
والبعد االقتصادي بعيداً عن ظسابات التكلفة وادلوارد ادلتوفرة .كذلك البعد اإلعالمي ظيث ربتاج عملية التغيَت إىل
تثق يف اجلماىَت .والبعد األمٍت من ظيث أمن التغيَت ذاتو وأمن اجلماىَت ادلستفيدة من التغيَت .والبعد االجتماعي يف
كيفية إدارة رلتمع التغيَت ،واحملافظة على نسيج القوى من العالقات االجتماعية .وأخَتاً البعد التكنولوجي يف ربسُت
اإلنتاجية ،واالرتقاء دبعايَت اجلودة.

وديكن ربديد أبعاد قيادة التغيَت األكثر شيوعا يف ادلواقف الفعلية يف البيئة ادلدرسية ،على النحو اآليت :تطوير رؤية
مشًتكة – وبناء اتفاق مجاعي خبصوص أىداف ادلؤسسة التعليمية وأولوياهتا – وبناء ثقافة مشًتكة داخل ادلؤسسة
التعليمية – منذجة السلوك /تقدًن منوذج سلوكي حيتذى بو – ومراعاة احلاجات والفروق الفردية للعاملُت –
والتحفيز الذىٍت أو االستثارة الفكرية – وتوقع مستويات أداء عليا من العاملُت – وىيكلة التغيَت (مؤسبن.)2003 ،
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وباستقراء األدبيات الًتبوية يف رلال ربديد إدارة التغيَت ،صلد أن رلملها تصب يف معٌت "زلاولة اخلروج من اإلطار
الًتبوي التقليدي يف شىت مقوماتو ،من أجل توليد أطر تربوية جديدة تستجيب دلطالب التقدم ادلتسارع يف العصر".
(القسوس .)27 :2004،ف إدارة التغيَت تعٍت" :تغيَت ملموس يف النمط السلوكي للعاملُت ،وإظداث تغيَت جذري
يف السلوك ،ليتوافق مع متطلبات مناخ وبيئة التنظيم الداخلية واخلارجية" (عبوي ،)21 :2006 ،وقد أشار
العطيات ( ) 2006أن مصطلح إدارة التغيَت يعرب عن "مهارة التحرك احليوي السريع للتحول من ظالة اجلمود
والسلبية الراىنة إىل ظالة احلركة واالجيابية ادلنشودة مستقبال".
نظام تطوير األداء ادلدرسي :استحدث النظام بالقرار الوزاري رقم ( /19لسنة  ،)2006الذي يضم ثالثة مشاريع
ىي :مشروع تقوًن األداء ادلدرسي وتطويره ،ومشروع رؤية ادلعلم األول (ادلشرف ادلقيم) ،وادلشروع التكاملي لإلمناء
ادلهٍت ،واليت تتكامل فيما بينها ،لتحقيق تطوير األداء ادلدرسي ربت مسمى (نظام تطوير األداء ادلدرسي) .وتتضح
أمهية النظام يف :احلاجة إىل التحسُت يف األداء ادلدرسي ،ومواكبة ادلستجدات العادلية ،وتفعيل أدوار ادلعلمُت ،وغرس
ثقافة التقوًن والتطوير الذايت ،وقيام ادلدرسة بتنفيذ برامج اإلمناء ادلهٍت ،وتفعيل أدوار الًتبويُت الزائرين.
مشكلة البحث:
هبدف تطوير القطاع الًتبوي ،تبنت وزارة الًتبية والتعليم ،العديد من التغيَتات لالرتقاء بالنظام الًتبوي .وىذا تطلب
وجود إدارة قادرة على القيام بإدارة التغيَت ،إذ تتطلب إدارة التغيَت أفراداً لديهم القدرة على بناء ثقافة مشًتكة يف
ادلدرسة ،وصنع القرار بصورة تشاركيو ،والعمل بروح الفريق ،عرب مهارات التمكُت والتفويض والتحفيز.
إال إ ّن دراسة اجلابرية ( )2003كشفت ،أن شلارسة مدراء ادلدارس للتطوير التنظيمي؛ يف رلال التكنولوجيا واالتصال
وادلعلومات وادلوارد البشرية كان متوسطًا .وكشفت دراسة ظاردان ( )2000إن أعلى ادلمارسات اليت يقوم هبا
ادلديرين يف مدارسهم ،ظسب تصورات ادلعلمُت؛ كانت تنحصر يف أعمال روتينية مثل :ظف السجالت وتنظيمها،
ومراقبة األعمال ادلتعلقة بتنفيذ التعليمات اخلاصة حبف السجالت ،وتنفيذ التعليمات ادلتعلقة بالضبط والنظام يف
ادلدرسة بكل دقة واظًتام .أما شلارسة ال المركزية يف تعاملو مع ادلعلمُت والعاملُت ،ونظام احلوافز ادلادية وادلعنوية
للمعلمُت ،فكانت متدنية بعيداً عن النظريات اإلدارية احلديثة .كما أوضحت دراسة الراسبية ( )1999أ ّن عمل

مديرات ادلدارس الثانوية ينحصر يف تنفيذ التوجيهات ،واحلفاظ على النظام ،أكثر من كونو عمال يتسم باإلبداع
والتطوير.
كما الظظت الباظثة ،خالل عملها اإلداري يف الوزارة؛ زلدودية استجابة العاملُت ذباه غايات التطوير ،وقلة
احلماس والدافعية يف إظداث التأثَت االجيايب ادلنشود إلظداث التغيَت ،وادلقاومة ادلتنوعة للتطبيق الذي يعود لقلة
اقتناع األفراد لعملية التغيَت ،نتيجة لعدم وضوح أىداف ىذه العملية وفوائدىا احلقيقية .بالتايل أصبح من الضروري
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دراسة إدارة التغيَت وذلك استجابة لتوجهات الوزارة ادلوقرة ،يف إظداث التغيَتات االجيابية يف رلال التعليم بصفة
عامة واإلدارة ادلدرسية بصفة خاصة ،من أجل مواكبة التطورات ادلستمرة ومسايرة ادلتغَتات العادلية .ومن أجل
مساندة وزارة الًتبية والتعليم يف ربقيق طموظاهتا التطويرية؛ جاءت ىذه الدراسة.
هدف البحث:

يتمثل اذلدف الرئيس ،يف مناقشة شلارسة مديري ادلدارس ألبعاد إدارة التغيَت ،يف ضوء متطلبات التطوير الًتبوي
بسلطنة عمان.

الدراسات السابقة:

تناولت أدبيات مؤسبن ( )2003مسوغات إدارة التغيَت بصفة عامة والًتبوية بصفة خاصة .وقد ركزت دراسات:

العطيات ،)2006( ،وادلخاليف ،)2007( ،والقسوس ( )2004يف الدواعي اخلارجية للتغيَت ،اليت سبحورت
ظول :الثورة التكنولوجية والتقنية وادلعلوماتية ،والعودلة .فيما ركز العطيات )2006( ،والصقار)2002( ،
والقسوس )2004( ،و )(Nelson, Quick 2002على التنافس احلاد بُت ادلنظمات والتكتالت االقتصادية العمالقة،
وربول منط احلياة االجتماعي ،و الثورة الدديقراطية.
ناقشت دراسيت رمضان ،)2004( ،القريويت )2003( ،القوى وادلسببات الداخلية للتغيَت ،ظُت ركزت يف؛
التغَت يف أىداف ادلنظمة ورسالتها .وامتالك ادلنظمة للموارد،
ادلبادرات الشخصية الفردية ،وطموح األفراد ورغبتهم ،و ر

واحلاجة إىل زبفيض التكلفة ،وادلشكالت السلوكية ادلرتبطة دبعدل الدوران ،والغياب واإلضرابات .إىل جانب
وتغَت التشريعات والقوانُت ،والطموح
مشكالت تتعلق بالعمليات ،وازباذ القرارات ،والسياسات ،والصراع التنظيمي ،ر
وتغَت سلوكهم .وركزت يف خصائص التغيَت الًتبوي يف رلايل اإلدارة واإلشراف
للعاملُت .وأخَتاً توقعات ادلستفيدين ر
الًتبوي القسوس ،)2004( ،وظول مدى إدراك مديري التعليم العام ألدوارىم يف التغيَت الًتبوي ماجراث
( ،(McGrath, 2001أثر التغيَت يف إدارة ادلدرسة على الثقافة التنظيمية ىزيل ( ،)Hazel, 2003مدى ازباذ مدير
ادلدرسة للقرارات التطويرية وقدرتو على إظداث التغيَت (دروزة.)2003 ،
وناقش الصاحل ،)2008( ،محادات ،)2007( ،الطيب )1999( ،دواعي التغيَت يف رلال اإلدارة الًتبوية،
جراء التحوالت العميقة ادلتمثلة يف:
وادلؤثرات اليت تصب يف القاعدة البنيوية للمؤسسة متمثلة باإلدارة التعليميةّ ،
التحول يف تقنية ادلعلومات ،رلتمع ادلعرفة ،التعلم االفًتاضي ،اقتصاد ادلعرفة ،رأس ادلال البشري ،احلكومة
االلكًتونية .التحول يف ادلهارات ادلطلوبة ومنها :االتصال ،احلوسبة ،العمل يف فريق ،التعلم ادلوجو ذاتيا ،التفكَت
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الناقد والتفكَت االبتكاري ،ازباذ القرار ،والتعلم مدى احلياة .والتحول يف الفكر الًتبوي .التعارض بُت الًتبية على
أهنا فعل فردي حبت كما يرى بياجيو وبُت ادلتطلب اجلماعي الذي تراه الدولة واجملتمعات.
لذلك ،كان ال بد من تغيَت سلطط ومدروس يف أىداف إدارة التغيَت ،لغرض :إجياد االنسجام والتوافق بُت ادلؤسسة
والظروف البيئية .إجياد التوافق والتناغم بُت األىداف الفردية والتنظيمية للمنظمة .وربقيق التغيَت التدرجيي يف القيم
ادلهنية واالذباىات .وإدخال التقنية احلديثة يف نظام ادلؤسسة بطريقة يقبلها األفراد .وتغيَت األمناط القيادية يف ادلنظمة
إىل أمناط ادلمشاركة (محادات 2007 ،والصَتيف.)2007 ،
منهج البحث:

اعتمدت الباظثة يف ىذا البحث الكمي؛ ادلنهج الوصفي باعتباره ادلنهج ادلالئم لغايات ربقيق أىداف البحث.

رلتمع البحث :يتكون رلتمع البحث من مدراء مدارس التعليم األساسي وما بعد األساسي ،ومساعديهم ،البالغ
عددىم ( )1168مديراً ومساعد مدير.
فردا ،مكونة من ( )339مديراً و()333
عينة البحث :اختارت الباظثة عينة عشوائية طبقية رلموعها (ً )672
مساعد مدير ،يف مدارس التعليم األساسي وما بعد األساسي .وىذه العينة سبثل رلتمع الدراسة سبثيالً صحيحاً ،إذ
بلغت نسبة العينة %57.5 :من رلتمع البحث.

االستبانة :استعانت الباظثة باألدب النظري والدراسات السابقة يف إعداد أداة الدراسة ،وبعد االنتهاء من إعداد
األداة مت التأكد من صدقها بعرضها على رلموعة من األساتذة واخلرباء ادلختصُت باإلدارة الًتبوية واالشراف ،للتأكد
من مدى صالظية األداة وقدرهتا على مجع ما وضعت من أجلو .ومت األخذ دبالظظات احملكمُت.
بعد ذلك ،مت استخراج معامل الثبات ،باعتماد معامل ألفا كرونباخ ،من خالل تطبيق األداة على عينة ذبريبة بلغت
( )10مدراء مدارس و ( ) 10مساعد مدير .وكانت درجة االتساق الداخلي جملموع زلاور االستبانة ( ).69وىي
نتيجة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ،وإهنا تصلح لتطبيقها على أفراد العينة كافة يف البحث .بذلك مت االنتهاء من
إخراج األداة يف صورهتا النهائية.
تكونت االستبانة من ( )55فقرة مشلت ستة أبعاد ،ىي:
أ .السياسات واألىداف ،وتتضمن ( )9بيانات.
ب .البعد التنظيمي الوظيفي ،وتتضمن ( )10بيانات.
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ت .البعد التكنولوجي ،وتتضمن ( )8بيانات.
ث .البعد الثقايف ،وتتضمن ( )9بيانات.
ج .تنمية ادلوارد البشرية ،وتتضمن ( )10بيانات.
ح .الشراكة مع اجملتمع احمللي ،وتتضمن ( )9بيانات.
فردا .وقد اسًتجعت منها ()633
قامت الباظثة بتوزيع االستبانات على أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم (ً )672
استبانة بنسبة ( )%94من اجملموع الكلي ألفراد العينة األصلية ادلستهدفة اليت مثلت رلتمع البحث.
تحليل البيانات:

مت استخدام ادلعاجلات اإلظصائية ذات الصلة بالسؤال الرئيس للدراسة .ظيث استخدمت الباظثة ادلتوسطات
احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والرتبة؛ لقياس درجة شلارسة مديري مدارس التعليم األساسي ومديري مدارس التعليم ما

بعد األساسي ألبعاد إدارة التغيَت من وجهة نظر عينة أفراد الدراسة.
نتائج البحث:
لإلجابة عن ىذا السؤال الرئيسي للبحث" :ما درجة شلارسة مديري ادلدارس ألبعاد إدارة التغيَت يف ضوء مستجدات
التطوير الًتبوي بسلطنة عمان"؟ فقد مت ظساب ادلتوسطات احلسابية ،واالضلرافات ادلعيارية ،والرتبة ،لكل بعد من
أبعاد االستبانة الستة  ،ولكل فقرة من فقرات أبعاد االستبانة الستة ،ويتضح ذلك من خالل اجلداول ذوات األرقام
( .)6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1وكما يف أدناه:
البعد األول :السياسات واألىداف
ىدف ىذا البعد إىل معرفة درجة شلارسة مديري ادلدارس ألبعاد إدارة التغيَت يف ضوء مستجدات التطوير الًتبوي
بسلطنة عمان ،فيما يتعلق ببعد السياسات واألىداف .واجلدول التايل يبُت ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية
والرتبة لفقرات البعد ،مرتبة تنازليًا ظسب متوسطاهتا احلسابية.
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الجدول رقم ( )1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لبعد السياسات واألهداف
الرت

رقم

بة

الفقرة

الفقرة

المتوسط االنحراف
الحسابي

المعياري

1

27

احلرص على بث الوعي لرؤية ادلدرسة ورسالتها ألفراد
اجملتمع ادلدرسي.

4.27

0.75

2

33

ترمجة رؤية ادلدرسة إىل أىداف واضحة وزلددة.

4.23

0.75

3

51

احلرص على أن ربظى الصورة النهائية ألىداف ادلدرسة
وأولوياهتا باتفاق مشًتك.

4.22

0.72

4

45

تكييف خطط ادلدرسة لتكون منسجمة مع الظروف
ادلتغَتة.

4.21

0.65

5

21

وجود توفق بُت رؤية ادلدرسة وأىداف العاملُت فيها.

4.20

0.68

6

8

الربط بُت رؤية ادلدرسة والتطبيقات العملية للربامج
التطويرية الًتبوية.

4.14

0.73

7

1

استنتاج رؤية ادلدرسة من خالل التحليل البيئي.

3.94

0.72

8

15

وضوح طبيعة التكامل بُت ادلبادرات التطويرية يف الوزارة
ورؤية ادلدرسة للعاملُت.

3.94

0.77

9

39

االستعانة بنتائج البحوث والدراسات الًتبوية يف التخطيط
وصنع القرارات الًتبوية يف ادلدرسة.

3.64

0.90

4.09

0.51

ادلتوسط احلسايب العام

يتضح من اجلدول ( ) 1أن ادلتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد العينة لفقرات ىذا البعد تراوظت بُت (-3.64
 ،)4.27إذ نالت الفقرة (" ) 27ربرص على بث الوعي لرؤية ادلدرسة ورسالتها ألفراد اجملتمع ادلدرسي" أعلى
متوسط ظسايب ظيث بلغ ( )4.27وباضلراف معياري ( ،)0.75تليها الفقرة (" )33تًتجم رؤية ادلدرسة إىل
أىداف واضحة وزلددة" دبتوسط ظسايب ( )4.23وباضلراف معياري ( .)0.75وقد أظهر التحليل أن أدىن متوسط
ظسايب كان ( )3.64للفقرة (" ) 39تستعُت بنتائج البحوث والدراسات الًتبوية يف التخطيط وصنع القرارات
الًتبوية يف ادلدرسة" ،وباضلراف معياري ( .)0.90بلغ ادلتوسط احلسايب إلمجايل الفقرات ادلتعلقة ببعد السياسات
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واألىداف بشكل عام ( )4.09وباضلراف معياري ( ،)0.51شلا يدل على أن درجة شلارسة مديري ادلدارس ألبعاد
إدارة التغيَت ادلتعلقة ببعد السياسات واألىداف كانت عالية.
وقد يعزى ذلك إىل كثرة األعباء وادلهام اإلدارية دلدير ادلدرسة ،وتداخل ادوار ومهام العاملُت ،باإلضافة إىل زلدودية
سلطة الثواب والعقاب اليت ديتلكها مدير ادلدرسة واليت ديكن أن تعزز نتائج تقييمو العادل للعاملُت مثل احلوافز
ادلادية وادلكافآت حبيث ذبعلو ال يهتم دبمارسة ىذه الفقرة بالدرجة ادلطلوبة ،ومع ذلك فإن شلارسة ىذه الفقرة
جاءت يف ادلستوى العايل ظسب التصنيف ادلعتمد يف الدراسة ،وىذا يدلل على أن ىناك جهود تبذل من قبل مدير
ادلدرسة يف ىذا اجلانب ولكن بصورة أقل عن الفقرات األخرى ظيث صلد أن مدير ادلدرسة لديو قدرة أعلى على
شلارسة بعض ادلتطلبات بينما قد يواجو صعوبة يف شلارسة متطلبات أخرى مثل اتباع نظام تقييم فعال حيقق ادلوضوعية
والثقة لدى العاملُت بنفس الدرجة ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة وصوص ( )2006ظيث أشارت أن شلارسة ىذه
الفقرة عالية.
البعد الثاين :التنظيم الوظيفي
ىدف ىذا البعد إىل معرفة درجة شلارسة مديري ادلدارس ألبعاد إدارة التغيَت يف ضوء مستجدات التطوير الًتبوي
بسلطنة عمان فيما يتعلق بالبعد التنظيمي الوظيفي ،واجلدول التايل يبُت ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية
والرتبة لفقرات البعد وىي مرتبة تنازليًا ظسب متوسطاهتا احلسابية.
الجدول رقم ( )2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لبعد التنظيم الوظيفي
الر

رقم

تبة

الفقرة

المتوسط االنحراف
الفقـ ـ ـ ــرة

الحسا

المعياري

1

40

االستفاد بشكل فعال من اإلمكانات ادلتاظة بادلدرسة.

4.45

0.65

2

9

تفويض بعض الصالظيات للعاملُت.

4.43

0.70

3

52

معرفة العاملُت باألنظمة والقواعد ادلنظمة للعمل.

4.43

0.68

4

2

توزيع ادلهمات بُت العاملُت يف ضوء قدراهتم وكفاياهتم
ادلهنية.

4.42

0.69

5

22

توفَت قنوات اتصال مفتوظة بُت اإلدارة والعاملُت

4.42

0.72

47
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6

28

التعامل مع اللوائح واألنظمة ادلنظمة للعمل دبرونة.

4.41

0.67

7

46

استخدام فرق العمل بشكل فعال يف ادلدرسة.

4.34

0.67

8

34

توفر مناخا تنظيميا سليما يف بيئة العمل.

4.31

0.68

9

7

اتباع نظام تقييم فعال حيقق ادلوضوعية والثقة لدى
العاملُت.

4.11

0.72

10

16

اعتماد التوجو ضلو الالمركزية يف اإلدارة.

3.95

0.81

ادلتوسط احلسايب العام

4.33

0.47

يتضح من اجلدول ( ) 2أن ادلتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد العينة لفقرات ىذا البعد تراوظت بُت (-3.95
فعال من اإلمكانات ادلتاظة بادلدرسة" أعلى متوسط ظسايب
 .)4.45إذ نالت الفقرة (" )40االستفادة بشكل ّ
ظيث بلغ ( )4.45وبإضلراف معياري ( ،)0.65تليها الفقرة (" )9تفويض بعض الصالظيات للعاملُت" دبتوسط
ظسايب ( )4.43وباضلراف معياري ( ،)0.70كما أظهر التحليل إن أدىن متوسط ظسايب كان للفقرة ()16
"اعتماد التوجو ضلو الالمركزية يف اإلدارة" دبتوسط ظسايب ( )3.95وباضلراف معياري ( .)0.81عموما بلغ ادلتوسط
احلسايب إلمجايل الفقرات ادلتعلقة بالبعد التنظيمي الوظيفي ( )4.33وباضلراف معياري ( ،)0.47شلا يدل على أن
درجة شلارسة مديري ادلدارس ألبعاد إدارة التغيَت فيما يتعلق ببعد التنظيمي الوظيفي عالية.
وقد يعزى سبب ا رتفاع تقديرات أفراد الدراسة ذلذه الفقرة إىل أنو انعكاس الظًتام مديري ومديرات ادلدارس
للعاملُت لديهم واالىتمام دبشاعرىم الشخصية وظاجاهتم ،فبدون االظًتام ادلتبادل ال ديكن زيادة دافعية العاملُت
ألداء يتجاوز توقعات ادلديرين ،كذلك سيادة ثقافة االظًتام ادلتبادل وتعزيزىا سوف يؤكد للعاملُت من أن ادلشكالت
اليت قد يواجهوهنا أثناء تغيَت معتقداهتم ستعامل باظًتام وجدية من قبل اآلخرين وىذا بدوره سوف يعزز من مستوى
شلارساهتم ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسيت ٍ
كل من :خصاونة وآخرون ( ،)2006وبنكلي ( )Binkley,1997ظيث
أشارتا إىل أن الدعم الفردي للعاملُت ظصل على أقوى عالقة ارتباطية مع الثقة بالقائد ،وأن ادلديرين حيدثون التغيَت
اإلجيايب يف مدارسهم من خالل تنمية االظًتام ادلتبادل والعمل على ذبسيد القيم ادلشًتكة وبث روح التعاون بُت
العاملُت ،و جاءت يف ادلرتبة الثانية من ظيث درجة ادلمارسة الفقرة اليت تنص على "العمل على ظل النزاعات داخل
ادلدرسة بانفتاح وباستخدام أساليب تعاونية " دبتوسط ظسايب ( ،)4448وقد يعزى ذلك إىل وجود ثقافة مشًتكة
فرضتها ادلداخل واالسًتاتيجيات احلديثة يف اإلدارة ،ربتم استخدام األساليب التعاونية يف ظل ادلشاكل .كما أن
جدا لدى مدير ادلدرسة ،إضافة إىل أهنا سوف تأيت بنتائج
استخدام السلطة الرمسية ادلتمثلة يف العقاب زلدودة ً
عكسية على األداء العام ،باإلضافة إىل أن طبيعة اجملتمع العماين حلل اخلالفات مبٍت على أساس الوفاق وادلصاحلة.
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البعد الثالث :التكنولوجي
ىدف ىذا البعد إىل معرفة درجة شلارسة مديري ادلدارس ألبعاد إدارة التغيَت يف ضوء مستجدات التطوير الًتبوي
بسلطنة عمان فيما يتعلق بالبعد التكنولوجي ،واجلدول التايل يبُت ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والرتبة
لفقرات البعد وىي مرتبة تنازليًا ظسب متوسطاهتا احلسابية.
الجدول رقم ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة للبعد التكنولوجي
الر

رقم

تبة

الفقرة

الفقرة

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

1

17

استخدام احلاسوب خلدمة العمل اإلداري بادلدرسة.

4.48

0.67

2

23

تشجع ادلعلمُت على توظيف التكنولوجيا التعليمية يف ادلناىج الدراسية.

4.43

0.67

3

3

تشجع االعتماد على تكنولوجيا ادلعلومات يف تدريب العاملُت.

4.28

1.40

4

29

ارباط ادلدرسة دبصادر ادلعرفة وادلعلومات التابعة للوزارة.

4.18

0.76

5

10

توفر نظام معلومات إداري تربوي زلوسب للعاملُت.

4.10

0.83

6

35

توفر البنية التحتية الداعمة للعاملُت يف تطوير برامج للتعلم االلكًتوين.

3.97

0.79

7

41

استخدام تكنولوجيا ادلعلومات يف مجع وربليل البيانات.

3.94

0.81

8

47

توظيف شبكة ادلعلومات الدولية (االنًتنت) خلدمة العملية التعليمية.

3.75

1.11

4.14

0.56

ادلتوسط احلسايب العام

يتضح من اجلدول ( ) 3أن ادلتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد العينة لفقرات ىذا البعد تراوظت بُت (-3.75
 .)4.48إذ نالت الفقرة (" ) 17اعتماد استخدام احلاسوب خلدمة العمل اإلداري بادلدرسة" أعلى متوسط ظسايب
ظيث بلغ ( )4.48وباضلراف معياري ( .)0.67تليها الفقرة (" )23تشجيع ادلعلمُت على توظيف تكنولوجيا
التعليم يف ادلناىج الدراسية" دبتوسط ظسايب ( )4.43وباضلراف معياري ( .)0.67كما أظهر التحليل أن أدىن
متوسط ظسايب للفقرات كان للفقرة (" ،)47توظيف شبكة ادلعلومات الدولية (االنًتنت) خلدمة العملية التعليمية
بادلدرسة" دبتوسط ظسايب ( )3.75وباضلراف معياري ( .)1.11بشكل عام بلغ ادلتوسط احلسايب إلمجايل الفقرات
ادلتعلقة بالبعد التكنولوجي ( )4.14وباضلراف معياري ( ) 0.56شلا يدل على أن درجة شلارسة مديري ادلدارس ألبعاد
إدارة التغيَت فيما يتعلق بالبعد التكنولوجي عالية.
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وقد يعزى ذلك إىل أن عملي ة تنمية ادلوارد البشرية دبا تتضمنو من تدريب ىي من ادلهام الفنية األساسية دلدير ادلدرسة
واليت حيرص على شلارستها وذلك لالرتقاء دبستوى العاملُت ليسهم يف دفع عجلة التغيَت والتطوير ،باإلضافة إىل سعي
الوزارة انتهاج مبدأ نقل أثر التدريب ادلركزي وذلك من خالل تطبيقو يف ادلدارس للفئات ادلعنية وظرص الوزارة على
متابعة ذلك ،وردبا يعزى إىل أن برنارلي التعليم األساسي والتعليم ما بعد األساسي يهدفان إىل تعزيز النواتج اإلجيابية
يف العملية التعليمية من خالل تعزيز بعض ادلهارات واليت انعكست بدورىا بشكل اجيايب على تنمية العمل
اال جتماعي داخل ادلدرسة ،وتفعيل برنامج تبادل الزيارات بُت ادلعلمُت  ،وتعاون العاملُت مع ادلدير لتجربة األفكار
التطويرية بصورة تعاونية .وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة :ماكدونالد ( )McDonald, 2005اليت كشفت أن الفرق
ادلتعلمة كانت إظدى أبرز أمرين ضمنا االنتقال والتغيَت الناجح ،واألمر اآلخر ىو ادلعرفة اجلديدة والتجارب اجلديدة
اليت استخدمت لبناء ادلعٌت اجلديد ،وإعادة تشكيل التفكَت للعاملُت.
البعد الرابع :البعد الثقايف
ىدف ىذا البعد إىل معرفة درجة شلارسة مديري ادلدارس ألبعاد إدارة التغيَت يف ضوء مستجدات التطوير الًتبوي
بسلطنة عمان فيما يتعلق بالبعد الثقايف .واجلدول التايل يبُت ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والرتبة لفقرات
البعد وىي مرتبة تنازليًا ظسب متوسطاهتا احلسابية.
الجدول رقم ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة للبعد الثقافي
الرت

رقم

بة

الفقرة

الفق ـ ـ ـ ـ ـ ــرة

المتوسط االنحراف
الحسابي

المعياري

1

11

تعزيز ثقافة العالقات التعاونية واالظًتام ادلتبادل بُت
العاملُت.

4.58

0.61

2

42

العمل على ظل النزاعات داخل ادلدرسة باستخدام أساليب
تعاونية.

4.49

0.69

3

18

العمل على نشر ثقافة التغيَت بادلدرسة.

4.36

1.75

4

24

تشجيع العاملُت على النقد البناء.

4.32

0.73

5

4

مساعدة العاملُت على إدراك وظيفة ادلدرسة كوظدة أساسية
للتطوير.

4.29

0.69

6

48

احلرص على غرس مفهوم التعلم الذايت لدى العاملُت.

4.25

0.78
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7

36

غرس ثقافة التخطيط بُت العاملُت.

4.16

0.74

8

53

مواجهة ظاىرة مقاومة العاملُت للتغيَت بأساليب مناسبة.

4.08

0.78

9

30

استخدام أدلة إعالمية إرشادية جيدة لنشر ثقافة التغيَت يف
اجملتمع ادلدرسي.

3.70

0.82

4.25

0.52

ادلتوسط احلسايب العام

يتضح من اجلدول ( )4أ ّن ادلتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد العينة لفقرات ىذا البعد تراوظت بُت (-3.70
 ،)4.58إذ نالت الفقرة (" )11تعزيز ثقافة العالقات التعاونية واالظًتام ادلتبادل بُت العاملُت" أعلى متوسط
ظسايب بلغ ( )4.58وباضلراف معياري ( .)0.61تليها الفقرة (" )42العمل على ظل النزاعات داخل ادلدرسة
باستخدام أساليب تعاونية" دبتوسط ظسايب ( )4.49وباضلراف معياري ( .)0.69كما أظهر التحليل إن أدىن
متوسط ظسايب للفقرات كان للفقرة (" ) 30استخدم أدلة إعالمية إرشادية جيدة لنشر ثقافة التغيَت يف اجملتمع
ادلدرسي" دبتوسط ظسايب ( )3.70وباضلراف معياري ( .)0.82وبشكل عام بلغ ادلتوسط احلسايب إلمجايل
الفقرات ادلتعلقة بالبعد الثقايف ( )4.25وباضلراف معياري ()0.52؛ شلا يدل على أن درجة شلارسة مديري ادلدارس
ألبعاد إدارة التغيَت يف ضوء البعد الثقايف عالية.
وقد يعزى سبب ارتفاع تقديرات أفراد الدراسة ذلذه الفقرة إىل توجهات الوزارة الستخدام احلاسوب يف العمل
اإلداري ادلدرسي وما تبعو من دورات تدريبية للمديرين يف ىذا اجلانب وتسهيالت من ظيث توفَت األجهزة والفنيُت
الذين يتواجدون يف ادلدارس فور احلاجة إليهم باإلضافة إىل قناعة ادلديرين بأمهية احلاسوب يف تسهيل العمل اإلداري
وتنظيمو وتوفَت الوقت واجلهد ،وقد يعزى إىل تفعيل البوابة التعليمية االلكًتونية والتوسع يف تطبيقها على مستوى
ادلدارس شلا أدى إىل ظتمية استخدام ادلديرين للحاسوب خلدمة العمل اإلداري بادلدرسة.
البعد اخلامس :تنمية ادلوارد البشرية
ىدف ىذا البعد إىل معرفة درجة شلارسة مديري ادلدارس ألبعاد إدارة التغيَت يف ضوء مستجدات التطوير الًتبوي
بسلطنة عمان فيما يتعلق ببعد تنمية ادلوارد البشرية ،واجلدول التايل يبُت ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية
والرتبة لفقرات البعد وىي مرتبة تنازليًا ظسب ادلتوسطات احلسابية.
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الجدول رقم ( )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لبعد تنمية الموارد البشرية
الرتبة

رقم

الفقرة

الفق ـ ـ ـ ـ ـ ــرة

المتوسط االنحراف
الحسابي

المعياري

1

25

تشجع العاملُت الذين يرغبون يف تعليم أنفسهم وتطوير
قدراهتم.

4.46

0.69

2

12

تشجع العاملُت على تطبيق الربامج التعليمية اجلديدة.

4.42

0.64

3

43

تستجيب بصورة اجيابية للمبادرات التطويرية الصادرة عن
العاملُت .

4.41

0.68

4

37

تزود العاملُت بالتغذية الراجعة عن مستوى أدائهم.

4.32

0.70

5

49

تستخدم نظام ربفيز يشجع العاملُت على التجديد يف
العمل.

4.23

0.78

6

5

تشجع العاملُت على ربديد أىداف واضحة فيما يتعلق
بنموىم ادلهٍت.

4.22

0.71

7

31

ربرص على أن يلتحق العاملُت بدورات ومشاغل تدريبية
لالطالع على مستجدات الوزارة.

4.20

0.78

8

19

تضع أىدافا واضحة لتنمية قدرات العاملُت على اإلبداع.

4.16

0.75

9

54

تشجع العاملُت على البحث العلمي.

4.12

0.79

10

14

ربرص على توفَت فرص للعاملُت لالظتكاك خبربات خارج
ادلدرسة.

3.90

0.83

4.24

0.51

ادلتوسط احلسايب العام

يتضح من اجلدول ( ) 5أن ادلتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد العينة لفقرات ىذا البعد تراوظت بُت (-3.90
 .)4.46إذ نالت الفقرة (" )25تشجيع العاملُت الذين يرغبون يف تعليم أنفسهم وتطوير قدراهتم" أعلى متوسط
ظسايب بلغ ( )4.46وباضلراف معياري ( .)0.69تليها الفقرة (" )12تشجيع العاملُت على تطبيق الربامج
التعليمية اجلديدة" دبتوسط ظسايب ( )4.42وباضلراف معياري ( .)0.64كما أظهر التحليل إن أدىن متوسط
ظسايب للفقرات كان للفقرة (" )14احلرص على توفَت فرص للعاملُت لالظتكاك خبربات خارج ادلدرسة " دبتوسط
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ظسايب ( )3.90وباضلراف معياري ( .)0.83بشكل عام بلغ ادلتوسط احلسايب إلمجايل الفقرات ادلتعلقة ببعد تنمية
ادلوارد البشرية ( ،)4.24وباضلراف معياري () 0.51؛ شلا يدل على أن درجة شلارسة مديري ادلدارس ألبعاد إدارة
التغيَت يف ضوء بعد تنمية ادلوارد البشرية عالية.
وقد يعزى ذلك إىل أن اإلدارة ادلدرسية يف الوقت احلايل ىي عملية مشاركة وتبادل أفكار وآراء وليست عملية سلطة
وفرض األوامر والتعليمات على العاملُت يف ادلدرسة كما كانت يف السابق ،وبالتايل أصبح من ظق العاملُت بادلدرسة
اإلطالع على رؤية ورسالة ادلدرسة وخططها ظىت يستطيعوا ادلسامهة يف عملية التطوير بشكل فاعل ومن ىنا
أصبحت توعية العاملُت لرؤية ادلدرسة متطلب أساس ي حيرص مدير ادلدرسة على القيام بو وبثو إىل أفراد اجملتمع
ادلدرسي ،ظيث إن شعور العاملُت أهنم يعملون مع مدير مدرسة يعرف وجهتها واذباىها وديتلك رؤية واضحة
للعاملُت هبا يعرف من خالذلا كل واظد منهم دوره وما ىو متوقع منو يسهل على مدير ادلدرسة تنفيذ خطط وبرامج
ادلدرسة ،ومن ىنا جاء ىذا ادلتطلب يف قائمة أولويات مدير ادلدرسة ،وقد يعزى أيضا إىل أن وقت تطبيق األداة جاء
بعد فًتة زخم وظرص شديدين من وزارة الًتبية والتعليم على ضرورة صياغة كل مدرسة رؤية خاصة هبا تنطلق من
ظاجتها وإمكاناهتا الفعلية وضرورة بثها إىل اجملتمع ادلدرسي ،وزبتلف ىذه النتيجة مع دراسة القسوس ()2004
اليت أشارت إىل أن درجة ادلمارسة منخفضة.
البعد السادس :الشراكة مع اجملتمع احمللي
ىدف ىذا البعد إىل معرفة درجة شلارسة مديري ادلدارس ألبعاد إدارة التغيَت يف ضوء مستجدات التطوير الًتبوي،
فيما يتعلق ببعد الشراكة مع اجملتمع احمللي ،واجلدول التايل يبُت ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والرتبة
لفقرات البعد وىي مرتبة تنازليًا ظسب ادلتوسطات احلسابية.
الجدول رقم ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لبعد الشراكة مع المجتمع المحلي
الرت

رقم

بة

الفقرة

1

26

2

44

الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
توظيف إمكانات ادلدرسة لتعزيز دورىا اخلدمي يف تنمية
اجملتمع احمللي.
تعزيز الوعي لدى اجملتمع احمللي ظول الربامج ادلستجدة
بالنظام الًتبوي.
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المتوسط االنحراف
الحسابي

المعياري

4.18

0.79

4.11

0.73
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3

20

تقبل ردود أفعال اجملتمع احمللي إزاء خطط ادلدرسة.

4.10

0.72

4

55

تنظيم برامج فعالة خلدمة البيئة احمللية.

4.08

0.81

5

32

وجود قنوات اتصال فعالة بُت ادلدرسة واجملتمع احمللي.

4.03

0.82

6

38

3.97

0.83

7

13

3.81

0.81

8

6

3.61

0.90

9

50

3.46

1.13

3.93

0.58

احلرص على اطالع اجملتمع احمللي دبعلومات ظول خطط
وبرامج ادلدرسة.
االستعانة باجملتمع احمللي لدعم خطط وبرامج التطوير
بادلدرسة.
اشراك اجملتمع احمللي يف التخطيط للربامج التطويرية
بادلدرسة
اشراك اجملتمع احمللي يف دعم ميزانية ادلدرسة لتنفيذ برارلها
الًتبوية.
ادلتوسط احلسايب العام

يتضح من اجلدول ( ) 6إن ادلتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد العينة لفقرات ىذا البعد تراوظت بُت (-3.46
 .)4.18إذ نالت الفقرة (" ) 26توظيف إمكانات ادلدرسة لتعزيز دورىا اخلدمي يف تنمية اجملتمع احمللي" أعلى
متوسط ظسايب بلغ ( )4.18وباضلراف معياري ( .)0.79تليها الفقرة (" )44القيام بتعزيز الوعي لدى اجملتمع
احمللي ظول الربامج ادلستجدة بالنظام الًتبوي" دبتوسط ظسايب ( )4.11وباضلراف معياري ( .)0.73كما أظهر
التحليل أن أدىن متوسط ظسايب للعبارات كان للعبارة (" )50اشراك اجملتمع احمللي يف دعم ميزانية ادلدرسة لتنفيذ
برارلها الًتبوية" دبتوسط ظسايب ( )3.46وباضلراف معياري ( .)1.13بشكل عام بلغ ادلتوسط احلسايب إلمجايل
الفقرات ادلتعلقة ببعد الشراكة مع اجملتمع احمللي ( ،)3.93وباضلراف معياري ()0.58؛ شلا يدل على أن درجة
شلارسة مديري ادلدارس ألبعاد إدارة التغيَت يف ضوء بعد الشراكة مع اجملتمع احمللي عالية.
وقد يعزى ظصول ىذا البعد على ادلرتبة األخَتة؛ إىل وجود توجو لدى ادلديرين لالنفتاح على اجملتمع احمللي ولكن
زلصورا يف جوانب زلددة ،ينقصو التفعيل بنفس ادلستوى ادلطلوب للجوانب األخرى .من ناظية
مازال ىذا االنفتاح
ً
أخرى ،قد يعزى االرتفاع العام يف شلارسة البعد إىل الربامج التطويرية اليت تبنتها الوزارة ،واليت ظرصت فيها على
إشراك اجملتمع احمللي؛ سواء من ظيث التوعية هبا ،أو ادلشاركة يف تطبيقها .ويتضح ذلك من خالل إشراك رلالس
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اآلباء واألمهات على مستوى الواليات وادلدارس ،يف العديد من ادلؤسبرات اخلاصة بإظداث التغيَتات يف النظام
الًتبوي يف السلطنة ،مثل مؤسبر تطوير التعليم الثانوي ( ،)2002وادلؤسبر الدويل ظول التعليم الثانوي من أجل
مستقبل أفضل ،وىذا بدوره انعكس على عالقة ادلدرسة باجملتمع احمللي وإشراكها يف عملية التغيَت ،من خالل خطط
مدروسة تضعها إدارات ادلدارس ،وقد اشتمل ىذا البعد على تسع فقرات تتصل بدرجة شلارسة مديري ادلدارس
إلدارة التغيَت لبعد الشراكة مع اجملتمع احمللي.
وقد يعزى ارتفاع تقديرات أفراد الدراسة ذلذه الفقرة إىل ظرص مديري ادلدارس وقناعتهم بأمهية انفتاح ادلؤسسات
الًتبوية على اجملتمع احمللي ،ومشاركتو دبختلف أنشطتو ،وبناء عالقات شراكة بُت اجملتمع احمللي وادلؤسسات الًتبوية
من خالل فتح قنوات اتصال تعزز وعي أفراد اجملتمع احمللي بأمهية احلاجة إىل التغيَت وتنفيذ الربامج التطويرية .تتفق
ىذه النتيجة مع دراسة وصوص ( )2006اليت أشارت أن شلارسة ىذه الفقرة عالية .يبُت اجلدول ( )7التايل
ادلتوسط العام ألبعاد االستبانة مرتبة تنازليا ظسب أمهيتها:
الجدول رقم ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ألبعاد الدراسة
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1

التنظيمي الوظيفي

4.33

0.47

2

الثقايف

4.25

0.52

3

تنمية ادلوارد البشرية

4.24

0.51

4

التكنولوجي

4.14

0.56

5

السياسات واألىداف

4.09

0.51

6

الشراكة مع اجملتمع احمللي.

3.93

0.58

ادلتوسط احلسايب العام

4.17

0.46

البعد

الرتبة

من اجلدول ( )7ف إن ادلتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد العينة على فقرات أداة الدراسة تراوظت بُت (– 3.93
 ،) 4.33ظيث جاء البعد "التنظيمي الوظيفي" يف ادلرتبة األوىل دبتوسط ظسايب عام عال ( )4.33وباضلراف
معياري ( .)0.47وجاء يف ادلرتبة الثانية البعد "الثقايف" دبتوسط ظسايب عام عال ( )4.25وباضلراف معياري
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( .)0.52كما أظهر اجلدول السابق أن بعد "السياسات واألىداف" جاء يف ادلرتبة ما قبل األخَتة دبتوسط ظسايب
عام عال ( )4.09وباضلراف معياري ( ،)0.51بينما جاء يف ادلرتبة األخَتة بعد "الشراكة مع اجملتمع احمللي"
دبتوسط ظسايب عام عال ( )3.93وباضلراف معياري ( .)0.58أما ادلتوسط العام جلميع اجملاالت فقد جاء مقداره
( ) 4.17ليشَت إىل أن درجة شلارسة مديري ادلدارس ألبعاد إدارة التغيَت يف ضوء مستجدات التطوير الًتبوي بسلطنة
عمان عالية.
التوصيات:
 ضرورة توفَت خدمات الشبكة ادلعلوماتية لكافة ادلدارس ،مع توفَت الدعم الفٍت الالزم ذلذه اخلدمة. توفَت ميزانية كافية إلدارات ادلدارس سبكنهم من تفعيل خدمة االنًتنت داخل ادلدارس. التأكيد على أمهية الربط االلكًتوين ادلباشر بُت ادلدارس ومديريات الًتبية والتعليم ،وبينها وبُت الوزارة .هبدف اإلسراعيف اصلاز ادلعامالت وتقليل الوقت واجلهد قي احلصول على البيانات ادلطلوبة بيسر.
 تفعيل خدمة الربيد االلكًتوين اليت توفرىا الوزارة للعاملُت بصورة جادة يف مجيع ادلعامالت.الخاتمة:
إدارة التغيَت أسلوب إداري معاصر ،يفضي إىل خلق مؤسسة قابلة للتطور السريع ،مؤسسة مصممة على فكرة التغيَت
من أجل مواكبة مستجدات العصر الالمنتهية .لذلك ناقشت الدراسة درجة شلارسة مديري ادلدارس ألبعاد إدارة
التغيَت يف ضوء مستجدات التطوير الًتبوي ،وذلك يف ستة أبعاد .دللت النتائج أن شلارسة مديرو ادلدارس ألبعاد
إدارة التغيَت كانت عالية.
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