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التعلّم المهني للمعلمين في سلطنة عمان: نموذج القياس وواقع الممارسة

ملخص
امليداين  الواقع  لبيانات  للمعلمني  املِْهني  للتعلم  األبعاد  رباعي  قياٍس  نموذج  مطابقة  مدى  اختبار  إىل  الدراسة  هدفت 
ف أنشطة التعلم املهني األكثر ممارسة من املعلمني يف سلطنة عامن، وحتديد مدى تباين تقديرات  يف سلطنة عامن، ومن َثم تعرُّ
املعّلمني لدرجة ممارستهم ألنشطة التعلم املهني باختالف اجلنس وسنوات اخلربة. وقد اعتمدت الدراسة منحى البحث الكمي؛ 
إذ َجعت البياناِت من )315( معلاًم ومعلمة من حمافظة مسقط، وذلك باستخدام مقياس التعلم املهني للمعلمني، املكون من 
أربعة أبعاد، هي: التأمل، والتجريب، والتعاون، واستقصاء املعرفة. وقد كشفت النتائج عن مطابقة جيدة لنموذج قياس التعلم 
املهني للمعلمني يف السياق التعليمي بسلطنة عامن مع تعديالت طفيفة، كام أظهرت النتائج أن ُبعد »التجريب« كان أكثَر أنشطة 
التعلم املهني ممارسًة لدى املعلمني، يليه »التأمل« فـ»التعاون«، وأخرًيا »استقصاء املعرفة« من مصادرها اإلنسانية واملادية. عالوة 
عىل ذلك، توصلت الدراسة إىل عدم وجود فروق دالة إحصائًيا يف ممارسة أبعاد التعلم املهني بني املعلمني الذكور واإلناث، 
باستثناء ُبعد »التجريب« الذي ظهر فيه اختالف يف املامرسات بني اجلنسني؛ لصالح اإلناث. أما سنوات خربة املعلمني فلم يكن 
هلا تأثري يف درجة ممارستهم ألبعاد التعلم املهني، وأخرًيا خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات، منها اقرتاح تبني النظام 
التعليمي بسلطنة عامن برامَج واضحًة ومنظمًة لتعزيز ممارسات التعلم املهني لدى املعلمني يف املدارس ومتابعتها، والتوصية 

بإجياد رابطة أو نقابة مهنية للمعلمني للمسامهة يف مزيد من متهني مهنة املعلم يف سلطنة عامن، ورفع مستوى تعلمهم املهني.
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Teachers’ Professional Learning in the Sultanate of Oman: The Measurement 
Model and the Reality of Practice

Abstract

The purpose of this study was to examine the extent to which a four-dimensional measurement 
model of teachers' professional learning matches field data in the Sultanate of Oman. It also 
sought to identify the most frequently practiced professional learning activities and determine 
the extent to which teachers’ perceived practice of such activities varies according to their 
gender and years of experience. The study adopted a quantitative research approach whereby 
data was collected from (315) teachers from the Governorate of Muscat, using the teacher 
professional learning scale which included four dimensions: reflection, experimentation, 
collaboration, and knowledge inquiry. The results revealed that the model of measuring the 
professional learning of teachers was well matched with the educational context in Oman with 
minor modifications. The results also showed that "experimentation" emerged as the most 
practiced professional learning activity, followed by "reflection", "collaboration", and finally 
"Reach out to the knowledge base" from its human and material sources. In addition, the study 
found no statistically significant differences in the practice of the dimensions of professional 
learning between male and female teachers, except for the dimension of “experimentation” 
where significant differences were found to be in favour of female teachers. Years of experience 
did not have any impact on the teachers’ perceived practice of professional learning. Finally, the 
study came up with a set of recommendations, including adopting clear and structured programs 
to promote and follow up the professional learning practices of teachers in Omani schools, and 
establishing professional links between teachers of different schools; in order to raise the level 
of professional learning.and birth order was found in the authoritarian father parenting style.
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المقدمة

ــد املشــكالت التنظيميــة، وتعاظــم حاجــة املنظــامت إىل التطويــر والتغيــري املســتمر؛ ملواكبــة  مــع زيــادة تعقُّ
ــم اإلداري  ــت والدع ــر الوق ــة توفُّ ــع صعوب ــارعة، وم ــة املتس ــة واالقتصادي ــة والتكنولوجي ــتجدات الثقافي املس
ــدرة  ــىل ق ــز ع ــة إىل الرتكي ــزداد احلاج ــامت؛ ت ــم يف املنظ ــراد وتطويره ــب األف ــل لتدري ــب والفاع ــايل املناس وامل
ــذايت  ــي ال ــم املهن ــاه التعل ــم جت ــم ومعتقداهت ــز قدراهت ــاة، وتعزي ــدى احلي ــم م ــتعدادهم للتعل ــراد واس األف
ــي  ــم املهن ــىل التعل ــني ع ــدرة املعلم ــر ق ــة بتطوي ــة الفاعل ــة التعليمي ــم األنظم ــذا هتت )Kwakman, 2003(؛ ل
ــة داخــل الفصــول الدراســية؛ فكــام  ــة التعلمي ــة التعليمي ــة العملي املســتمر، باعتبارهــم املحــرَك الرئيــس لفاعلي
يشــري جاريــت وآخــرون (Garet et al., 2001) إن األثــر املبــارش للمعلمــني يف تعلــم الطلبــة حيتــم الرتكيــز 
عــىل تعلــم املعلمــني املهنــي يف»Teachers’ Professional Learning«أثنــاء العمــل، بوصفــه حمــوًرا أساســيًّا 

ــره. ــم وتطوي ــالح التعلي ــادرات إص ملب

 Learning by doing بنظريــة التعلــم بالفعــل  Professional Learning ويرتبــط مفهــوم التعلــم املهنــي
ــاك فهــاًم  ــه، فــإن هن ــه ال يوجــد تعريــف متفــق علي ومصطلــح التعلــم باملامرســة Action learning، ومــع أن
مشــرتًكا لطبيعــة التعلــم املهنــي ينطلــق– كــام يشــري دوتلــش ونويــل – (Dotlich & Noel, 1999) مــن كونــه 
عمليــة تعلــم عــن طريــق العمــل، وذلــك اســتناًدا إىل »قاعــدة أنــه ال حيــدث تعلــم دون عمــل، وال عمــل واقعــي 
ــدر  ــري وبي ــرى أوف ــري، 2016، 20(، وي ــو خض ــود« )أب ــري مقص ــوًدا أو غ ــم مقص ــواء كان التعل ــم، س دون تعل
(Opfer & Pedder, 2011, 379) أن التعلــم املهنــي نظــام معقــد مــن العالقــات والتفاعــالت املتداخلــة التــي 

حتــدث يف احليــاة املهنيــة للمعلــم َينتــج عنهــا تطــور مهنــي.

نــة يف ســياق العمل  وبصــورة تفصيليــة، يمكــن وصــف التعلــم املهنــي للمعلمــني بأنــه خــربات التعلــم املضمَّ
ــول  ــس يف الفص ــة التدري ــُة عملي ــا مناقش ــري فيه ــي جي ــاءات الت ــات واللق ــرب االجتامع ــني، ع ــي للمعلم اليوم
الدراســية، وحتليــُل أعــامل الطلبــة، والتخطيــُط التعــاوين للمناهــج، ومالحظــة املواقــف التعليميــة التــي ينفذهــا 
ــىل  ــاح ع ــؤدي إىل االنفت ــي ت ــج الت ــطة والربام ــن األنش ــا م ــران(Camburn & Han, 2017) ، وغريه األق
ــات رســمية أو غــري رســمية، وبشــكل فــردي أو  ــم تلــك األنشــطة يف »بيئ ــدة، وتت األفــكار واملامرســات اجلدي

.(Hallinger, Liu, & Piyaman, 2017, 6)»جاعــي

 ومــن أمثلــة البيئــات الرســمية للتعلــم املهنــي: الربامــُج التدريبيــة واإلنــامء املهنــي، يف حــني تتمثــل البيئــات 
ــف  ــربات، واملواق ــدات، واخل ــي يف املعتق ــل»Reflection«  الواع ــني )1( بالتأم ــام املعلم ــمية يف قي ــري الرس غ
ــدة،  ــية اجلدي ــكار التدريس ــتمر لألف ــب »Experimentation«  املس ــل، و)2( التجري ــاء العم ــة يف أثن التعليمي
و)3( التعــاون بــني املعلمــني»Collaboration«؛ لتطويــر ممارســات التدريــس املتنوعــة، و)4( اســتقصاء املعرفــة 
مــن مصادرهــا األساســية»Reach Out to the Knowledge Base«  املختلفــة، كالطلبــة، والزمــالء، 
ــة،  ــىل املعرف ــول ع ــة للحص ــادر املادي ــن املص ــتفادة م ــك االس ــور، وكذل ــاء األم ــني، وأولي ــن، واملرشف واملديري
  Liu, Hallinger, & Feng, 2016a,( كالكتــب واملجــالت الرتبويــة، واملواقــع والربامــج اإللكرتونيــة
 ، (Kwakman, 2003)2016(، وقــد ناقشــت األدبيــات مثــل دراســات كوكــامنb; Kwakman, 2003
  (Grosemans et al., 2015)وجروســامنس وآخريــن ،(Evers et al., 2015) وإفــريس وآخريــن 
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ــيل  ــاون التفاع ــب، والتع ــل، والتجري ــا: التأم ــطة، أمهه ــن األنش ــة م ــق جمموع ــن طري ــون ع ــني يتعلم أن املعلم
ــات                               ــن الدراس ــٌة م ــت جمموع ــاد أضاف ــطة أو األبع ــك األنش ــب تل ــني، وإىل جان ــني املعلم ــيل ب ــري التفاع وغ
 Hallinger & Liu, 2016; Li, Hallinger, & Walker, 2016; Liu et al., 2016a; Hallinger)
ــني،  ــي للمعلم ــم املهن ــا للتعل ــًدا رابًع et al., 2017; Piyaman, Hallinger, & Veesshsiri, 2017) ُبع
وهــو ُبعــد »اســتقصاء املعرفــة األساســية مــن مصادرهــا املتنوعــة«، وانطالًقــا مــن ذلــك تتبنــى الدراســة احلاليــة 
نموذًجــا رباعــي األبعــاد للتعلــم املهنــي للمعلمــني يتكــون مــن )التأمــل، والتجريــب، والتعــاون، واســتقصاء 

ــكل )1(. ــني الش ــام يب ــة( ك املعرف

شكل )1(: النموذج املفرتض ألبعاد التعلم املهني للمعلمني يف الدراسة.

ــات  ــكتلندا، والوالي ــج، وأس ــج كون ــكا، وهون ــدة، كبلجي ــت يف دول عدي ــي ُأجري ــات الت ــد الدراس وتؤك
 Grosemans et al., 2015; Li et( املتحــدة األمريكيــة، وكنــدا، وتايالنــد – ومنهــا، وفــق ترتيــب الــدول
 al., 2016;  Attard Tonna & Shanks, 2017; Camburn & Han, 2017; Durksen, (Klassen,
 (Daniels, 2017; Tran, Hallinger, & Truong, 2018 & – أن التعلــم املهنــي للمعلمــني الــذي يكــون 
ــر  ــو أكث ــة، وه ــرف الصفي ــل الغ ــني داخ ــات املعلم ــر ممارس ــق يف تطوي ــري عمي ــه تأث ــي ل ــل اليوم ــاء العم يف أثن
فاعليــة يف التطويــر املهنــي للمعلمــني مقارنــة بربامــج اإلنــامء املهنــي الرســمية، كالــورش والــدورات التدريبيــة؛ 
ــون  ــي يعمل ــية الت ــات التدريس ــات البيئ ــه بخصوصي ــة، وارتباط ــة الفردي ــني املهني ــات املعلم ــه باحتياج التصال
فيهــا، كــام أن هــذا التعلــم يمنــح عمليــة تطويــر املعلمــني صفــَة االســتمرارية، وهــو مــن ناحيــة أخــرى يــؤدي 

إىل توســيع مــدارك املعلمــني وخرباهتــم، بــام خيــدم التعامــل اإلجيــايب مــع تعقــد املشــكالت التعليميــة. 
ويف هــذا اإلطــار يؤكــد الباحثــون الرتبويــون أنــه عــىل الرغــم مــن أن برامــج التطويــر املهنــي قــد تكــون ذاَت 
خصائــَص ومواصفــاٍت جيــدة يف ذاهتــا، فــإن تأثريهــا أقــل فاعليــة يف حتســني أداء املعلمــني، وتغيــري ممارســاهتم 
التدريســية مقارنــة بالتعلــم املهنــي الــذي يكــون يف أثنــاء العمــل (Opfer & Pedder, 2011)، وانطالًقــا مــن 
ذلــك ال يمكــن اعتبــار التطويــر املهنــي مرادًفــا للتعلــم املهنــي؛ ألنــه مــن اخلطــأ ربــط تعلــم املعلمــني بمجموعــة 
مــة فقــط يف برامــج التطويــر املهنــي التقليديــة، التــي تركــز عــىل عــدد صغــري مــن األفــراد،  مــن األنشــطة املقدَّ
واألنشــطة، والربامــج (Melville & Yaxley, 2009; Opfer & Pedder, 2011)، وعليــه نــادى بعــض 

 .(Timperley, 2011) الرتبويــني بــرورة التحــول مــن التطويــر املهنــي التقليــدي إىل التعلــم املهنــي
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ــىل  ــوي ع ــي مــؤرش ق ــم املهن ــطة التعل ــني يف أنش ــاركة املعلم ــإن مش ــة، ف ــات الرتبوي ــف الدراس ــام تكش وك
ممارســات التدريــس داخــل الفصــول الدراســية (Thoonen et al., 2011). وهــذا النــوع مــن التعلــم يســهم 
يف بنــاء قيــادة األفــراد )املعلمــني( وتعزيزهــا، وتعزيــز التفكــري الناقــد لدهيــم، وتعزيــز الفاعليــة الذاتيــة، ومعنــى 
العمــل، والوعــي بالــذات، واملســؤولية، واالســتقاللية، وحتســني املعتقــدات، وحتديــد نقــاط القــوة والضعــف 
اخلاصــة هبــم، ومســاعدهتم عــىل إعــادة النظــر يف طــرق التعلــم (Huh & Lee, 2015)، كــام يســهم يف تعزيــز 
ــار  ــارة اختي ــم، ومه ــكالت لدهي ــل املش ــارة ح ــز مه ــري، وتعزي ــع التغي ــني( م ــراد )املعلم ــف األف ــة تكّي إمكاني
اســرتاتيجيات العمــل )التدريــس( وأســاليبه )أبــو خضــري، 2016(. ومــن فوائــد التعلــم املهنــي أيًضــا ما كشــف 
 (Haiyan, Walker, & Xiaowei, 2017) ــياوي ــر وش ــان وولك ــة هاي ــج دراس ــن نتائ ــون ضم ــه املعلم عن
وهــو أن نظــام التعلــم املهنــي الــذي يعملــون فيــه بمدارســهم أعــاد تشــكيل تصوراهتــم املهنيــة، وســاعدهم عــىل 
فهــم أن التعلــم ليــس عمــاًل إضافَيــا، وكذلــك ســاعدهم عــىل اكتشــاف قيمتهــم بوصفهــم معلمــني، وحفزهــم 

عــىل العمــل مــع الزمــالء بعقليــات منفتحــة.

وتشــري األدبيــات إىل ارتبــاط نجــاح املعلمــني يف ممارســة التعلــم املهنــي بالعديــد مــن العوامــل املؤثــرة فيــه؛ 
  Self-directed«  ــا ــه ذاتًي ــم املوج ــط بالتعل ــي مرتب ــم املهن ــرى(Kwakman, 2003)  أن التعل ــامن ي فكوك
learning «  مــن ِقبــل املعلــم، إال أنــه ال خيلــو مــن تأثــري الســياق، وبيئــة العمــل، وذلــك مــن منطلــق أن إرادة 
ــامن  ــف كوك ــك صن ــة؛ ولذل ــروف معين ــىل ظ ــاًء ع ــكل بن ــي تتش ــم املهن ــطة التعل ــاركة يف أنش ــني يف املش املعلم
العوامــل املؤثــرة يف تعلــم املعلمــني إىل ثالثــة عوامــل أساســية، هــي: )1( عوامــل شــخصية، ومنهــا قــدرة املعلــم 
  »Appraisals of meaningfulness«وتقويم املغــزى ،»Appraisals of feasibility« عــىل تقويــم اجلــدوى
ــن  ــك ع ــي، وذل ــم املهن ــى للتعل ــع املعن ــة لصن ــة فاعل ــم عملي ــامت املعل ــل تقوي ــي؛ إذ متث ــم املهن ــطة التعل ألنش
طريــق إصــدار أحــكام حمــددة جُتــاه كل نشــاط تعلــم مهنــي؛ بغــرض احلكــم عليــه إن كان جمدًيــا وذا مغــزى أو 
ــتوي  ــا مس ــم، وأيًض ــة للمعل ــتقاللية »Autonomy« املمنوح ــتوى االس ــا مس ــياقية، ومنه ــل س ال، )2( وعوام
مشــاركته »Participation« وتأثــريه يف صنــع القــرار التعليمــي، و)3( عوامــل مرتبطــة بالدعــم املقــدم يف بيئــة 
العمــل، كالدعــم اإلداري »Management support« املوجــه إلدارة أنشــطة التعلــم املهنــي بأســاليبه املختلفــة 
وتعزيزهــا، وأيًضــا دعــم الزمــالء »Collegial support«، ويشــري هــذا النــوع مــن الدعــم إىل تأثــري التفاعــل 
االجتامعــي بــني املعلمــني، ومــدى املشــاركة والتعــاون والثقــة بينهــم؛ مــن أجــل حتقيــق فاعليــة التعلــم املهنــي.
ويف ســلطنة عــامن، هتتــم وزارة الرتبيــة والتعليــم بتطويــر املعلمــني وتعزيــز تعلمهــم املهنــي يف مــكان العمــل؛ 
فقــد ظهــرت مبــادرات عديــدة يف هذا الشــأن، أبرزهــا اعتباُر املدرســة وحــدَة إنــامٍء مهنــي ذايت، واســتحداث نظام 
تطويــر األداء املــدريس )وزارة الرتبيــة والتعليــم، 2006(، وإنشــاء املديريــة العامــة لتنميــة املــوارد البرشيــة ضمــن 
اهليــكل التنظيمــي للــوزارة؛ بغــرض متابعــة عمليــة التخطيــط والتنفيــذ لربامــج اإلنــامء املهنــي للمعلمــني، وأيًضا 
ــة  ــة التعليمي ــم أدوارهــا يف مســاعدة املعلمــني عــىل االرتقــاء بالعملي متابعــة منظومــة اإلرشاف الرتبــوي، وتنظي
داخــل الغــرف الصفيــة )وزارة الرتبيــة والتعليــم، 2008(، باإلضافــة إىل إنشــاء املنتديــات الرتبويــة اإللكرتونيــة؛ 
لتبــادل اخلــربات املهنيــة بــني املعلمــني، وإصــدار املجــالت الرتبويــة الدوريــة )كمجلــة رســالة الرتبيــة، والتطويــر 
الرتبــوي(، وجعلهــا متاحــة للمعلمــني يف البوابــة التعليميــة اإللكرتونيــة؛ هبــدف إْطــالع املعلمــني عــىل أحــدث 
اخلــربات والتجــارب الرتبويــة املحليــة والعامليــة )وزارة الرتبيــة والتعليــم، 2018(، باإلضافــة إىل تشــجيع املعلمني 
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عــىل القيــام ببحــوث الفعــل، وحتفيزهــم عــىل مشــاركة بحوثهــم يف امللتقيــات الســنوية للمعلمــني التــي ُتعقــد هلذا 
ــي للمعلمــني برامــَج  ــم، 2011(، كــام ُيقــدم املعهــد التخصــي للتدريــب املهن ــة والتعلي الغــرض )وزارة الرتبي
متخصصــًة؛ بغــرض رفــع مســتوى أداء املعلمــني داخــل الغــرف الصفيــة، ومتكينهــم مــن املشــاركة بفاعليــة يف 

جمتمعــات التعلــم املهنــي داخــل املــدارس وخارجهــا )وزارة الرتبيــة والتعليــم، 2014(.

الدراسات السابقة

أجــرى جروســيامن وآخــرون (Grosemans et al., 2015) دراســة الســتقصاء ممارســات التعلــم غــري 
الرســمي للمعلمــني يف املــدارس االبتدائيــة ببلجيــكا، وباســتخدام املنهــج املختلــط عــن طريــق اســتبانة ُطبقــت 
عــىل )44( معلــاًم، ومقابــالت مــع )20( معلــاًم يف )10( مــدارس )بمعــدل معلَمــنْي مــن كل مدرســة، أحدمهــا 
ذو خــربة أقــل مــن مخــس ســنوات، واآلخــر أكثــر مــن مخــس ســنوات(، وقــد أظهــرت الدراســة أن املعلمــني 
يتعلمــون عــن طريــق جمموعــة مــن األنشــطة، أمههــا التجريــب، والتفكــري، والتعلــم مــن اآلخريــن دون تفاعــل، 
باإلضافــة إىل التعــاون بــني املعلمــني، كــام أظهــرت أن املعلمــني األكثــر خــربة يتعلمــون مــن زمالئهــم املبتدئــني 
مثلــام يتعلــم املبتــدؤون منهــم، ولكنهــم يتعاملــون مــع أنشــطة تعلــم خمتلفــة، وأنــه عــىل الرغــم مــن أن التعــاون 

مصــدر مهــم للتعلــم املهنــي، فــإن املعلمــني يقــّدرون يف ذات الوقــت اســتقالليتهم.
ويؤكــد املعلمــون يف دراســات حديثــة أهنــم يتعلمــون بصــورة أفضــل عــن طريــق التعلــم املهني غري الرســمي 
  (Attard Tonna مقارنــة بربامــج التطويــر املهنيــة الرســمية؛ ففــي دراســة نوعيــة قــام هبــا أتــارد تونــا وشــانكس
(Shanks, 2017 &؛ هبــدف التعــرف إىل تصــورات املعلمــني يف مالطــا وأســكتلندا عــن التعلــم املهنــي، بينــت 
نتائــج املقابــالت التــي أجريــت مــع )16( معلــاًم يف )3( مــدارس ابتدائيــة وثانويــة يف مالطــا، و)10( معلمــني مــن 
مــدارس أســكتلندا أنــه عــىل الرغــم مــن اعــرتاف املعلمــني بأمهيــة التعلــم الرســمي )كالتدريــب عــىل اســتخدام 
التقنيــات التكنولوجيــة(، فــإن أغلبهــم أكــد عــىل أن تعلمهــم املهنــي مرتبــط بالتعــاون مــع زمالئهــم ومراقبتهــم. 
كــام أجــرى تــران وآخــرونTran, et al., 2017) ( دراســَة حالــة عــىل )4( مــدارس يف فيتنــام، وقــد أظهــرت 
نتائــج الدراســة أنــه عــىل الرغــم مــن اعتــامد املــدارس عــىل أنشــطة التطــور املهنــي اخلارجيــة مــن وزارة التعليــم 
واجلامعــات، فإهنــا تعــدُّ تلــك األنشــطة ذاَت فائــدة حمــدودة، ومكلفــة، وتســتغرق وقًتــا طويــاًل، وباملقابــل جتد أن 

فــرص التعلــم املهنــي داخــل املــدارس أكثــر أمهيــة وفائــدة للمعلمــني، ومتصلــة باحتياجاهتــم املهنيــة.
ــي  ــم املهن ــىل التعل ــرة ع ــل املؤث ــث يف العوام ــابقة إىل البح ــات الس ــن الدراس ــد م ــت العدي ــني توجه يف ح
ــدا إىل  ــدارس يف إيرلن ــج(King, 2016)  لـــ )5( م ــا كين ــام هب ــي ق ــة الت ــة احلال ــت دراس ــد هدف ــني؛ فق للمعلم
التعــرف إىل العوامــل التــي تشــكل التغيــري يف تعلــم وممارســات املعلمــني املهنيــة، وقــد كشــفت الدراســة عــن 
أن العوامــل املؤثــرة عــىل تعلــم وممارســات املعلمــني املهنيــة تتمثــل يف )1( الدعــم املنّظمــي: واملتضمــن ملســتوى 
املواءمــة بــني ِقيــم املعلمــني واملديريــن، وإجيــاد القــدرة التنظيميــة للتغيــري، ومتكــني املعلمــني مــن ممارســة التعلــم 
ــم  ــدارس، )3( ودع ــل امل ــي داخ ــم املهن ــة للتعل ــة ومنظم ــة وعملي ــادرات واضح ــم مب ــاوين، )2( وتصمي التع

ــة. ــات املهني ــري يف املامرس ــَل تغي ــه عام ــادرة املعلــم »Teacher Agency« ودوره بوصف مب
أمــا دراســة كامــربن وهــان(Camburn & Han, 2017)  فقــد بحثــت يف تأثــري تعــّرض املعلمــني خلــربات 
التعلــم املختلفــة يف تعلمهــم املهنــي، وذلــك باســتخدام التحليــل الكمــي لثــالث دراســات ُنفــذت يف الواليــات 
ــة  ــة ابتدائي ــة يف )43( مدرس ــة الثاني ــة، والدراس ــة ابتدائي ــة األوىل يف )80( مدرس ــة؛ الدراس ــدة األمريكي املتح
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ــج  ــرت نتائ ــد أظه ــة، وق ــطة وثانوي ــة ومتوس ــة ابتدائي ــة يف )278( مدرس ــة الثالث ــة، والدراس ــطة وثانوي ومتوس
ــىل  ــول ع ــا يف احلص ــر انتظاًم ــة أكث ــات التأملي ــاركون يف املامرس ــن يش ــني الذي ــان أن املعلم ــربن وه ــة كام دراس

فــرص التعلــم اخلاصــة بالتعــاون مــع الزمــالء، والعمــل مــع خــرباء التعليــم.

ومــن جهــة أخــرى بَحــث دوركســن وآخــرون (Durksen et al., 2017) يف تأثــري معتقــدات املعلمــني 
عــىل منــاخ التعــاون بينهــم يف مشــاركتهم يف التعلــم املهنــي، ويف الفاعليــة الذاتيــة واجلامعيــة للمعلمــني، وعــرب 
اســتبانة اســتهدفت )253( معلــاًم يف مــدارس كنــدا. كشــفت الدراســة أن تصــوراِت املعلمــني لفاعليتهــم الذاتيــة 
واجلامعيــة تؤثــر يف مشــاركتهم يف التعلــم املهنــي، وأن التعــاون بــني املعلمــني يمثــل أكثــر أنــواع التعلــم املهنــي 
ــة  ــاة املهني ــف احلي ــرتة يف منتص ــة أن الف ــرت الدراس ــني، كــام أظه ــة للمعلم ــة واجلامعي ــة الذاتي ــرًيا يف الفاعلي تأث

للمعلمــني ُتعــّد الفــرتَة األهــم للتعلــم املهنــي، مقارنــة ببدايــة التوظيــف والفــرتة املتأخــرة منــه.

وأجــري برينجر وبورمتــان وهاندلزالتــس(Prenger, Poortman & Handelzalts, 2017)  دراســة حالة 
لـــ)5( مــدارس يف اســرتاليا؛ للتعــرف إىل العوامــل التــي تؤثــر يف التطــور والتعلــم املهنّيــنْي للمعلمــني، وذلك عن 
ــا  طريــق املقابــالت، والســجالت، واملالحظــة، واالســتبانة؛ فُأجريــت املقابــالت مــع )15( معلــاًم، و)33( مدرًب
ــر يف  ــي تؤث ــل الت ــة أن العوام ــج الدراس ــت نتائ ــاًم. وبين ــىل )1276( معل ــتبانة ع ــت االس ــني ُطبق ــا، يف ح خارجًي
ــد  ــي، ويع ــري يف الباق ــو إىل التغي ــا يدع ــري يف أحده ــض، وأن التأث ــا ببع ــط بعُضه ــني يرتب ــي للمعلم ــم املهن التعل

»التحفيــز« مــن أهــم العوامــل التــي تؤثــر يف التطــور املهنــي للمعلمــني، وكذلــك »إدارة اهلــدف املشــرتك«. 

يف حــني ســعت الدراســة النوعيــة التــي نفذهــا لــووز وآخــرون(Louws et al., 2018)  إىل الكشــف عــن 
مــربرات املعلمــني لالنخــراط يف التعلــم املهنــي، وعــرب مقابــالت متــت مــع )15( معلــاًم يف مدرســة ثانويــة هبولندا 
أظهــرت الدراســة أن أهــداف املعلمــني مــن التعلــم املهنــي ختتلــف باختــالف ســنوات اخلــربة؛ إذ: )1( يعمــل 
املعلمــون يف مرحلــة مبكــرة مــن االلتحــاق باملهنــة عــىل التعلــم املهنــي؛ هبــدف ضــامن التحســني والنمــو املهنّيــنْي 
ــدَف  ــني أن ه ــده، )2( يف ح ــل تعق ــس يف ظ ــع التدري ــف م ــم، والتكي ــادة فاعليته ــهم يف زي ــام يس ــتمّرْين؛ ب املس
املعلمــني )يف منتصــف ســنوات اخلدمــة وأواخرهــا يف مهنــة التعليــم( مــن التعلــم املهنــي هــو الســعي إىل التحفيز، 

وتعزيــز روح التحــدي يف عملهــم لتغيــري الروتــني، وأيًضــا تعّلــم مهــام جديــدة خــارج نطــاق التدريــس.

مشكلة الدراسة

لقــد حققــت ســلطنة عــامن نجاحــاٍت واضحــًة يف جمــال توفــري التعليــم، كــام يشــري تقريــر الدراســة املشــرتكة 
ــاُت  ــف عملي ــات، تكش ــك النجاح ــم تل ــه برغ ــري أن ــدويل )2012(، غ ــك ال ــم والبن ــة والتعلي ــني وزارة الرتبي ب
ــة،  ــات احلكوم ــة دون توقع ــدويل أن أداء الطلب ــي وال ــتويني الوطن ــىل املس ــري ع ــي جت ــة الت ــم الطلب ــم تعل تقوي
ــة  ــامت الرتبوي ــاد املنظ ــم واحت ــة والتعلي ــامل )وزارة الرتبي ــدة يف الع ــق يف دول عدي ــي حُتقَّ ــتويات الت ودون املس

ــة، 2017(.  النيوزلندي
ــودة  ــر ج ــامن يف تطوي ــلطنة ع ــم يف س ــاع التعلي ــه قط ــذي يواج ــس ال ــدي الرئي ــل التح ــة، يتمث ــورة عام وبص
خمرجــات تعلــم الطلبــة، وحاجــة املعلمــني إىل الرتكيــز عــىل )1( حتقيــق جــودة التدريــس، )2( جــودة تعلــم الطلبــة 
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باعتبــاره أولويــة، ويــأيت ذلــك يف ظــل واقــع يعــاين مــن عــدم كفايــة املهــارات التدريســية املوجهــة للمعلمــني يف 
ــة  ــاء اخلدم ــني يف أثن ــتهدف املعلم ــي تس ــة الت ــج التدريبي ــة الربام ــور يف تلبي ــا قص ــني، وأيًض ــداد املعلم ــج إع برام
الحتياجاهتــم املرتبطــة باملهــارات التدريســية املطلوبــة بصــورة عمليــة داخل الغرفــة الصفيــة )وزارة الرتبيــة والتعليم 
والبنــك الــدويل، 2012(، وبنــاء عــىل تلــك التحديــات جُيمــع خــرباء التعليــم يف ســلطنة عــامن عــىل أن املعلمــني 
جيــب أن يكونــوا اهلــدف الرئيــس إلجــراءات تطويــر التعليــم، وذلــك عــرب جمموعــة مــن الطــرق، منهــا التوســع يف 

 .)Al-Jabri, Silvennoinen & Griffiths, 2018( ــة ــاء اخلدم ــني يف أثن ــي للمعلم ــر املهن ــج التطوي برام

ــية،  ــني التدريس ــات املعلم ــر ممارس ــا لتطوي ــاًل وعمليًّ ــاًل فاع ــه مدخ ــي بوصف ــم املهن ــة التعل ــًرا ألمهي ونظ
ــز  ــة تســعى للرتكي ــإن الدراســة احلالي ــة، ف ــاة، ولتحســني تعلــم الطلب ولدعــم قدرهتــم عــىل التعلــم مــدى احلي
ــل املعلمــني يف ســلطنة عــامن؛ إذ مل حيــظ  ــي )غــري الرســمي( املامَرســة مــن قب ــم املهن عــىل طبيعــة أنشــطة التعل
هــذا املوضــوع باهتــامم بحثــي مســتقل وموجــه، بعيــًدا عــن برامــج اإلنــامء املهنــي الرســمية التــي طغــت عــىل 
ــي للمعلمــني يف ســلطنة عــامن، باســتثناء دراســتني حديثتــني للمؤلفــني  ــر املهن ــي تناولــت التطوي البحــوث الت
  (Al-Mahdy et al., inــن ــدي وآخري ــن )2021(، وامله ــة وآخري ــة احلارثي ــي؛ دراس ــم املهن ــة بالتعل ذات صل

ــة: ــئلة اآلتي ــة يف األس ــكلة الدراس ــورة مش ــن بل ــبق، يمك ــا س ــىل م ــا ع (press، وتأسيًس

ــلطنة 	-  ــداين يف س ــع املي ــني للواق ــي للمعلم ــم املهن ــرتض للتعل ــاس املف ــوذج القي ــة نم ــدى مطابق ــا م  م
عــامن؟

 ما واقع ممارسة املعلمني ألنشطة التعلم املهني يف سلطنة عامن؟	- 
 هل ختتلف ممارسات املعلمني ألنشطة التعلم املهني يف سلطنة عامن باختالف اجلنس؟	- 
 هل ختتلف ممارسات املعلمني ألنشطة التعلم املهني يف سلطنة عامن باختالف سنوات اخلربة؟	- 

أهداف الدراسة

هتــدف الدراســة إىل حتديــد مــدى املطابقــة بــني نمــوذج القيــاس املفــرتض للتعلــم املهنــي للمعلمــني وبيانات 
ــل،  ــي )التأم ــم املهن ــطة التعل ــني ألنش ــة املعلم ــع ممارس ــن واق ــف ع ــامن، والكش ــلطنة ع ــداين يف س ــع املي الواق
ــتهم  ــة ممارس ــني لدرج ــرات املعلم ــالف يف تقدي ــان االخت ــة(، وبي ــتقصاء املعرف ــاون، واس ــب، والتع والتجري

ألنشــطة التعلــم املهنــي باختــالف اجلنــس وســنوات اخلــربة.

أهمية الدراسة

للدراســة احلاليــة أمهيــة نظريــة وتطبيقيــة؛ فمــن فالناحيــة النظريــة، تســهم هــذه الدراســة يف ســد النقــص يف 
األدب الرتبــوي والدراســات العربيــة، التــي تتنــاول موضــوع التعلــم املهنــي غــري الرســمي للمعلمــني، باإلضافة 
إىل تقديــم تعريــٍب وتقنــنٍي ألداة َدوليــة لقيــاس التعلــم املهنــي للمعلمــني، يمكــن االســتفادة منهــا يف البحــوث 
ــلطنة  ــه الس ــة لتوجُّ ــة مواكب ــذه الدراس ــأيت ه ــة، ت ــة التطبيقي ــن الناحي ــني. وم ــم أداء املعلم ــة، أو يف تقوي العلمي
ــامء  ــج اإلن ــة برام ــة تلبي ــل صعوب ــي، يف ظ ــالح التعليم ــل اإلص ــَد مداخ ــم أح ــني، بوصفه ــىل املعلم ــز ع للرتكي
املهنــي الرســمية الحتياجــات املعلمــني الفرديــة واملتنوعــة، ومــن ناحيــة أخــرى توفــر نتائــج الدراســة بيانــاٍت 
ــة  ــة للرتبي ــات العام ــم، واملديري ــة والتعلي ــطى يف وزارة الرتبي ــا والوس ــاداِت العلي ــاعد القي ــل أن تس ــًة يؤَم ميداني
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والتعليــم يف املحافظــات، ومديــري املــدارس بســلطنة عــامن يف تعــّرف مســتوى ممارســة املعلمــني ألبعــاد التعلــم 
املهنــي؛ وعــىل ذلــك تتيــح فرصــة لتلــك القيــادات للمبــادرة يف تطويــر سياســاٍت وبرامــَج تربويــة، تأخــذ بعــني 
االعتبــار الرتكيــز عــىل نــرش ثقافــة التعلــم املهنــي لــدى املعلمــني، وتطويــر أنشــطة ذلــك التعلــم داخــل املــدارس.

مصطلحات الدراسة

ُتعــّرف الدراســُة احلاليــة التعلــَم املهنــي للمعلمــني – إجرائًيــا – بأنــه عمــل املعلمــني بصــورة مســتمرة عــىل 
تطويــر خرباهتــم املهنيــة، باالســتفادة مــن املواقــف واملامرســات اليوميــة )الفرديــة واجلامعيــة( يف أثنــاء العمــل، 
وتتحــدد تلــك املامرســات يف أربعــة أبعــاد، هــي: التأمــل يف املامرســة، وجتريــب األفــكار اجلديــدة، والتعــاون مــع 
الزمــالء، واســتقصاء املعرفــة مــن مصادرهــا البرشيــة واملاديــة، وُتقــاس بفحــِص جممــوع درجــات اســتجابات 

املعلمــني عينــِة الدراســة عــىل فقــرات املقيــاس املعتَمــد يف الدراســة احلاليــة.

حدود الدراسة 

تقتــر الدراســة عــىل تنــاول أنشــطة التعلــم املهنــي غــري الرســمي للمعلمــني طبًقــا لنمــوذج ليــو وآخريــن 
ــاون، )4(  ــب، )3( التع ــل، )2( التجري ــي: )1( التأم ــاد، ه ــة أبع ــن أربع ــذي يتضم )Liu et al., 2016b( ال
اســتقصاء املعرفــة مــن مصادرهــا األساســية )اإلنســانية، واملاديــة(، وقــد ُطبِّــق مقيــاُس الدراســة عــىل املعلمني يف 
املــدارس احلكوميــة بمحافظــة مســقط يف ســلطنة ُعــامن، وذلــك خــالل شــهَري أبريــل ومايــو مــن عــام 2019م.  

منهج الدراسة 

 Cross Sectional ــتعرض ــح املس ــلوب املس ــف أس ــة، وتوّظ ــوث الكّمي ــى البح ــة منح ــى الدراس تتبن
ر  Survey، وقــد جعــت البيانــات ميدانًيــا مــن املعلمــني باســتخدام مقيــاس )التعلــم املهنــي للمعلمــني( املطــوَّ
ــف  ــن املؤل ــمي م ــح رس ــىل تري ــول ع ــد احلص ــك بع ــن )Liu et al., 2016b(، وذل ــو وآخري ــل لي ــن ِقب م
ــىل  ــاس ع ــق املقي ــىل إذن تطبي ــول ع ــك احلص ــر)Hallinger(، وكذل ــب هالينج ــور فيلي ــل الربوفيس املراس

ــامن. ــلطنة ع ــم، بس ــة والتعلي ــل وزارة الرتبي ــن ِقب ــقط م ــة مس ــني يف حمافظ املعلم

 ،)Kwakman, 2003( ــامن ــاس كواك ــن مقي ــرون م ــو وآخ ــا لي ــرة طّوره ــاس )25( فق ــن املقي       ويتضم
ــريس  ــن )Wal et al., 2014(، وإف ــاداش )Schechter & Qadach, 2012(، ووول وآخري ــرت وج وشيش
 & Hallinger( وقــد اســُتخدم املقيــاُس املطــور يف دراســات عديــدة، مثــل  ،)Evers et al., 2015( وآخريــن
ــات  ــي دراس Liu, 2016; Li et al., 2016; Hallinger et al., 2017; Piyaman et al., 2017(، وه

ُطبقــت جيُعهــا عــىل املعلمــني يف مــدارس دول رشق آســيا.     

ــة  ــلوب الرتج ــتخدام أس ــة باس ــة العربي ــة إىل اللغ ــة اإلنجليزي ــن اللغ ــاَس م ــون املقي ــم الباحث ــد ترج وق
الراجعــة »Back Translation« )الرتجــة وإعــادة الرتجــة(، وذلــك مــن طريــق عــدة إجــراءات تضمــن حتقيــق 
الصــدق والتكييــف املالئــم للمقيــاس مــع الســياق التعليمــي العــامين، ومتثلــت تلــك اإلجــراءات عــىل التــوايل 
ــني  ــني الرتبوي ــن األكاديمي ــني م ــطة اثن ــة بواس ــة العربي ــة إىل اللغ ــة اإلنجليزي ــن اللغ ــاس م ــة املقي يف: )1( ترج
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املتخصصــني يف اللغــة اإلنجليزيــة، )2( اخلــروج برتجــة هنائيــة واحــدة باالســتفادة مــن الرتجتــني املطروحتــني، 
ــاتذة  ــن األس ــة م ــل أربع ــن ِقب ــاس م ــة للمقي ــرات األصلي ــع الفق ــدة م ــة املعتم ــة النهائي ــة الرتج )3( مراجع
ــة إىل  ــة العربي ــن اللغ ــة م ــرات النهائي ــة الفق ــادة ترج ــم، )4( إع ــة والتعلي ــني يف الرتبي ــني املتخصص األكاديمي
اللغــة اإلنجليزيــة )إعــادة الرتجــة( مــن قبــل أحــد املرتجــني املتخصصــني يف الرتجــة، )5( املطابقــة بــني إعــادة 
الرتجــة )الرتجــة الراجعــة( وبــني العبــارات األصليــة؛ للتأكــد مــن صــدق املحتــوى، )6( عــرض املقيــاس عــىل 
املعلمــني )اثنــا عــرش معلــاًم(؛ للكشــف عــن املشــكالت التــي مل يكتشــفها الباحثــون واملرتجــون، وأيًضــا للتأكــد 

مــن وضــوح الفقــرات للمعلمــني، وقدرهتــم عــىل اإلجابــة عنهــا )الصــدق الظاهــري(.

وبنــاًء عــىل اإلجــراءات الســابقة، جــرْت تعديــالٌت يســرية )بــام ال خيــل باملعنــى األصــيل( عــىل فقرتــني مــن 
 instructional«  فقــرات بعــد »التأمــل«، فقــد اســُتخدمت عبــارة »ســجاليت املرتبطــة بالتدريــس« ترجــًة لـــ
 » analyzeوذلــك لعــدم وجــود ملفــات تدريســية لــدى املعلمــني بســلطنة عــامن، وأيًضــا حــذف فعــل » files
ــا  مــن الفقــرة الثالثــة )الفقــرة R3(؛ لشــمولية الفعــل الــذي يليــه »verify« للمعنــى؛ إذ إن وجــود الفعلــني مًع

)التحليــل والتحقــق( يقلــل مــن جــودة صياغــة العبــارة يف اللغــة العربيــة.

ــق بصورتــه النهائيــة  وبعــد التأكــد مــن صــدق حمتــوى املقيــاس، ومالءمتــه للســياق التعليمــي الُعــامين، ُطبِّ
ــة للتحليــل؛ هبــدف حســاب ُمعامــل الثبــات لــه، عــن  ــة الدراســة النهائي عــىل )50( معلــاًم اســُتبعدوا مــن عين
ــاد  ــن أبع ــد م ــكل ُبع ــاخ )Cronbach’s Alpha( ل ــا كرونب ــيل ألف ــاق الداخ ــل االتس ــاب معام ــق حس طري
املقيــاس، ويوضــح اجلــدول )1( معامــل ألفــا ألبعــاد مقيــاس التعلــم املهنــي للمعلمــني يف الدراســة احلاليــة، ويف 

 .)Liu et al., 2016b( ــن ــو وآخري ــة لي دراس

جدول )1(: االتساق الداخيل ألبعاد مقياس الدراسة.

الثبات في دراسة (Liu et al., 2016b)معامل االتساق الداخليعدد الفقراتاألبعاد
90.840.89التأمل

50.910.96التجريب
50.890.87التعاون

60.790.84استقصاء المعرفة 

ــة  ــة احلالي ــني يف الدراس ــي للمعلم ــم املهن ــاس التعل ــاد مقي ــات أبع ــل ثب ــدول )1( أن معام ــن اجل ــح م يتض
تــراوح بــني )0.97-0.91(، وكذلــك يف دراســة )Liu et al., 2016b( تــراوح بــني )0.84-0.96(، ويف 
 Nunnally and Bernstein,( ــة ــوث الوصفي ــه )0.70( للبح ــويص ب ــار امل ــات املعي ــوق الثب ــتني يف الدراس

ــة. ــة الدراس ــن عين ــني م ــىل املعلم ــاس ع ــق املقي ــمح بتطبي ــام يس 1994(، ب
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مجتمع الدراسة وعينتها

تكــون جمتمــع الدراســة مــن جيــع املعلمــني العاملــني بمــدارس حمافظــة مســقط يف ســلطنة عــامن، والبالــغ 
عددهــم )8872( معلــاًم ومعلمــة، وذلــك حســب إحصائيــات وزارة الرتبيــة والتعليــم )2019(، وقــد اختــريت 
ــا  ــني إلكرتونًي ــي للمعلم ــم املهن ــاس التعل ــتجيبوا ملقي ــة؛ ليس ــع الدراس ــن جمتم ــني م ــن املعلم ــوائية م ــٌة عش عين
عــرب إيميالهتــم بــوزارة الرتبيــة والتعليــم، وقــد بلــغ عــدد العينــة املعتَمــدة يف اســتخراج نتائــج الدراســة )315( 
معلــاًم ومعلمــة، بــام يمثــل نســبة )%36( مــن جمتمــع الدراســة، وقــد بلــغ عــدد املعلمــني الذكــور عينــة الدراســة 
ــة الدراســة بــني  )83( ُمعلــاًم، واإلنــاث )282( معلمــة، وبصــورة عامــة تراوحــت خــربة )44( مــن أفــراد عين
)1 إىل 7( ســنوات، وتراوحــت ســنوات اخلــربة لـــ)121( مــن العينــة بــني )8 إىل 13( ســنة، يف حــني أن )150( 
منهــم خربهتــم )أكــرب مــن 13( ســنة، ومــن جهــة أخــرى غطــى أفــراد عينــة الدراســة مراحــل التعليــم املــدريس 
الثــالث )احللقــة األوىل، واحللقــة الثانيــة، ومــا بعــد األســايس(؛ إذ يعمــل )83( منهــم يف مــدارس احللقــة األوىل 
مــن التعليــم األســايس، يف حــني يعمــل )129( منهــم يف مــدارس احللقــة الثانيــة مــن التعليــم األســايس، وينتمــي 
)65( منهــم إىل مــدارس التعليــم مــا بعــد األســايس، و)38( يعملــون يف مــدارس تتضمــن مرحلتــني تعليميتــني 

أو ثــالث )مــدارس مســتمرة(.

نتائج الدراسة 

نتائــج الســؤال األول: مــا مــدى مطابقــة نمــوذج القيــاس املفــرتض للتعلــم املهنــي للمعلمــني للواقــع امليــداين 
يف ســلطنة عــامن؟

اســُتخدم التحليــُل العامــيل التوكيــدي CFA( Confirmatory factor analysis(؛ للتحقــق مــن األبعــاد 
ر مــن ِقبــل ليــو وآخرين  نــة ملقيــاس التعلــم املهنــي للمعلمــني يف ســلطنة عــامن، انطالًقــا مــن املقيــاس املطــوَّ املكوِّ
نــة يف  ــاًم عــىل أربعــة أبعاد/عوامــل أساســية، متضمَّ ــاٍس قائ )Liu et al., 2016b(، والــذي ُيمثــل نمــوذَج قي

)25( فقــرة، وذلــك عــىل النحــو اآليت:   

1 ..R9 إىل R1 زت يف الدراسية احلالية من ُبعد التأمل »Reflection«، ويتكون من )9( فقرات، ُرمِّ
2 ..EX5 إىل EX1 زت من ُبعد التجريب »Experimentation«، ويتكون من )5( فقرات، ُرمِّ
3 ..C5 إىل C1 زت من ُبعد التعاون »Collaboration«، ويتكون من )5( فقرات، ُرمِّ
ــرات، . 4 ــن )6( فق ــون م ــة ،»Reach Out to the Knowledge Base« ويتك ــتقصاء املعرف ــد اس ُبع

.K6 إىل K1 ــن ــزت م ُرمِّ

وقــد كان احلُكــم عــىل جــودة نمــوذج القيــاس )اختبــار مــدى مطابقتــه للســياق العــامين( يف ضــوء حمّكــني 
ــه  ــار املــوىص ب ــة للفقــرات عــىل األبعــاد بحيــث ال تقــل عــن املعي أساســيني، أوهلــام درجــة التشــبعات العاملي
ــو  ــاين فه ــّك الث ــا املح ــاد )Byrne, 2010(، أم ــىل األبع ــرات ع ــبع الفق ــل تش ــدم تداخ ــبع )0.50(، وع للتش
مــؤرشات ُحســن املطابقــة التــي أظهرهتــا املعاجلــات اإلحصائيــة يف برنامــج AMOS، وحتديــًدا املــؤرشات املبيَّنــة 

ــدول )2(. يف اجل
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جدول )2(: مؤرشات حسن املطابقة.

مستويات قبول المطابقة* التسمية المختصرة مؤشرات حسن المطابقة
أقل من 3 X2/df نسبة مربع كاي

يساوي أو يفوق 0.90 CFI مؤشر المطابقة المقارن
يساوي أو يفوق 0.90 NFI مؤشر المطابقة المعياري
يساوي أو يفوق 0.90 TLI مؤشر توكا لويس

أقل من 0.08 RMSEA الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب

.)Hair et al., 2010( املصدر *

وفيــام يــيل نتائــج التحليــل العامــيل التوكيــدي ملقيــاس التعلــم املهنــي للمعلمــني يف ســلطنة عــامن، وذلــك 
ــة(: ــه )الدرجــة األوىل، والثاني بنوعي

أواًل: نتائج التحليل العامل التوكيدي من الدرجة األوىل:

كشــفت نتائــج التحليــل العامــيل التوكيــدي مــن الدرجــة األوىل تشــبع جيــع فقــرات مقيــاس التعلــم املهنــي 
للمعلمــني يف األبعــاد التابعــة هلــا بمســتوى جيــد؛ إذ إن أقــل تلــك التشــبعات هــو )0.69( أي يفــوق (0.50). 
غــري أن التحليــل التوكيــدي أظهــر يف الوقــت ذاتــه مــؤرشاِت حســن املطابقــة بمســتويات غــري مقبولــة؛ فقــد 
ــة  ــؤرش املطابق ــارن (CFI 0.880)، وم ــة املق ــؤرش املطابق ــع كاي(df/2X 3.177)، )وم ــبة مرب ــة نس ــت قيم بلغ
ــرتاب  ــأ االق ــط خط ــي ملتوس ــذر الرتبيع ــس (TLI 0.867)، واجل ــؤرش توكا-لوي ــاري (INF 0.835(، وم املعي
ــياق  ــع الس ــالءم م ــني؛ ليت ــاس للتحس ــوذج القي ــة نم ــن حاج ــف ع ــذي يكش ــر ال RMSEA )0.083(، األم

التعليمــي بســلطنة عــامن.

ــن  وباالســتعانة بمــؤرشات التعديــل التــي يتيحهــا برنامــج AMOS وبــام يتفــق مــع املنطــق النظــري، ُحسِّ
النمــوذج كــام يبــني الشــكل (2)، وذلــك باســتبعاد الفقــرة (C5) »أجتمــع مــع زمالئــي ملناقشــة تعلــم الطلبــة« 
ــاس يف  ــل باملقي ــتبعادها ال خي ــل، وألن اس ــن عام ــر م ــىل أكث ــبعها ع ــل تش ــبب تداخ ــاون؛ بس ــد التع ــن ُبع م
ضــوء وجــود عبــارات أخــرى شــملت املعنــى املتضمــن يف هــذه الفقــرة، مقابــل ظهــور حتســن يف مــؤرشات 
ــن املقيــاس بإضافــة تغايــر مشــرتك بــني اثنــني مــن أخطــاء قيــاس مفردتــني ضمــن  حســن املطابقــة. كــام ُحسِّ
الُبعــد نفســه فقــط، ومهــا أخطــاء قيــاس الفقرتــني (EX4 وEX5( يف ُبعــد التجريــب، وكذلــك أخطــاء قيــاس 
ــاين  ــابه مع ــبب تش ــك بس ــا لذل ــربًرا منطقيًّ ــا م ــد وجدن ــة، وق ــتقصاء املعرف ــد اس ــني )K5 وK6( يف ُبع الفقرت
هــذه املفــردات؛ وبذلــك حقــق النمــوذج جــودة مطابقــة مقبولــة كــام أظهــرت مــؤرشات حســن املطابقــة؛ إذ 
ــة  ــؤرش املطابق ــارن(CFI 0.901)، وم ــة املق ــؤرش املطابق ــع كاي(df/2X 2.836)، وم ــبة مرب ــة نس ــت قيم بلغ
ــرتاب  ــأ االق ــط خط ــي ملتوس ــذر الرتبيع ــس (TLI 0.888(، واجل ــؤرش توكا-لوي ــاري (INF 0.855)، وم املعي
(RMSEA 0.076). كــام يالحــظ قــوة االرتبــاط العاليــة بــني األبعــاد األربعــة ملقيــاس التعلــم املهنــي للمعلمــني، 
التــي تراوحــت بــني (82-93)، األمــر الــذي ُيرجــح عــدم التعامــل معهــا بوصفهــا متغــرياٍت مســتقلًة متاًمــا عــن 
بعضهــا، ويســتدعي اختبــار انضوائهــا حتــت عامــل عــام، وذلــك باســتخدام التحليــل العامــيل التوكيــدي مــن 

الدرجــة الثانيــة.
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شكل (2): النموذج العاميل التوكيدي )الدرجة األوىل( ملقياس التعلم املهني للمعلمني بعد التحسني.

ثانًيا: نتائج التحليل العامل التوكيدي من الدرجة الثانية:

اســُتخدم نمــوذج القيــاس املحســن الناتــج عــن التحليــل التوكيــدي مــن الدرجــة األوىل، يف حتليــل جديــد 
مــن الدرجــة الثانيــة كــام يبــني الشــكل (3)، وقــد أظهــرت نتائــج التحليــل مــؤرشاِت مطابقــة جيــدة للمقيــاس 
وفــق بيانــات املعلمــني يف ســلطنة عــامن؛ إذ بلغــت قيمــة نســبة مربــع كاي(x2/df 2.443)، ومــؤرش املطابقــة 
 ،(TLI 0.912) ومــؤرش توكا-لويــس ،(INF 0.875 ) ومــؤرش املطابقــة املعيــاري ،)CFI 0.922) املقــارن

 .(RMSEA 0.068 ( واجلــذر الرتبيعــي ملتوســط خطــأ االقــرتاب
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شكل (3): النموذج العاميل التوكيدي )الدرجة الثانية( ملقياس التعلم املهني للمعلمني.

وبنــاًء عليــه، يتبــني أن نمــوذج القيــاس املســتخدم للتعلــم املهنــي للمعلمــني هــو نمــوذج رباعــي األبعــاد/
العوامــل؛ إذ ُتشــكل فيــه أبعــاد التعلــم املهنــي للمعلمــني األربعــة )التأمــل، والتجريــب، والتعــاون، واســتقصاء 
املعرفــة( جمتمعــًة مــؤرشاٍت قياســيًة للتعلــم املهنــي للمعلمــني يف الســياق التعليمــي بســلطنة عــامن، مــع وجــود 
حتســينات يســرية متثلــت يف حــذف فقــرة واحــدة مــن ُبعــد التعــاون؛ ليصبــح املقيــاس بصورتــه اجلديــدة مكوًنــا 

ــرة.  ــن (24) فق م

نتائج السؤال الثاين: ما واقع ممارسة املعلمني ألنشطة التعلم املهني يف سلطنة عامن؟
اســُتخرجت املتوســطاُت احلســابية واالنحرافــات املعياريــة لتقديــرات املعلمــني عــىل ممارســة أبعــاد التعلــم 
املهنــي )التأمــل، والتجريــب، والتعــاون، واســتقصاء املعرفــة( باعتبارهــا انعكاًســا لألنشــطة العامــة املامَرســة يف 

التعلــم املهنــي للمعلمــني، واجلــدول )3( يبــني اإلحصــاءاِت الوصفيــَة لتلــك التقديــرات. 
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جدول )3(: اإلحصاءات الوصفية لتقديرات املعلمني ألبعاد التعلم املهني )ن= 315(.

ترتيب الممارسةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالبـعد
4.210.691التجريب

4.180.672التأمل

4.170.763التعاون

3.950.774استقصاء المعرفة

ــل،  ــوره )التأم ــع ص ــي بجمي ــم املهن ــون التعل ــامن يامرس ــلطنة ع ــني يف س ــدول )3( أن املعلم ــن اجل ــني م يتب
ــدر  ــة تتص ــورة عام ــري )3(، وبص ــط النظ ــوق املتوس ــة تف ــة( بدرج ــتقصاء املعرف ــاون، واس ــب، والتع والتجري
ممارســة املعلمــني للتعلــم املهنــي عــن طريــق ُبعــد »التجريــب« بمتوســط حســايب )4.21(، وانحــراف معيــاري 
)0.69(، ثــم عــىل التــوايل يــأيت ُبعــَدا »التأمــل«، فـ»التعــاون« بمتوســطات حســابية )4.18( و)4.17(، 
ــأيت ُبعــد »اســتقصاء املعرفــة« أقــلَّ أنشــطة التعلــم املهنــي  ــة )0.67(، و)0.76(، يف حــني ي وانحرافــات معياري

ــاري )0.77(. ــراف معي ــايب )3.95(، وانح ــط حس ــامن بمتوس ــلطنة ع ــني يف س ــل املعلم ــن ِقب ــًة م ممارس
ــني،  ــي للمعلم ــم املهن ــاد التعل ــن أبع ــد م ــة يف كل ُبع ــات املتضمن ــة املامرس ــق يف طبيع ــن التعم ــد م وملزي

ــو اآليت: ــىل النح ــك ع ل يف ذل ــُيفصَّ س

أواًل: ُبعد التجريب:
اســُتخرجت املتوســطاُت احلســابية واالنحرافــات املعياريــة لتقديــرات املعلمــني عــىل بعــد التجريــب، وذلك 

كــام يبــني اجلــدول )4(.

جدول )4(: اإلحصاءات الوصفية لتقديرات املعلمني عىل ُبعد التجريب )ن=315(.

الترتيباالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالفقراترمز الفقرة
EX1.4.290.772أجرب طرَق تدريس جديدة في حصصي

EX2.4.230.813أجرب أفكاًرا تدريسية جديدة

EX3.4.180.774أطبِّق أساليَب جديدًة لحل مشاكل التدريس

EX4
أجرب بدائَل متعددًة من الوسائل التعليمية في 

4.300.741الصف؛ إلثارة اهتمام الطلبة.

EX5.4.060.945أجرب تطبيقاٍت تكنولوجية جديدة في حصصي

ــابية  ــطات حس ــة، وبمتوس ــور خمتلف ــب « بص ــون »التجري ــان يامرس ــلطنة ع ــن يف س ــدول (4) أن املعلم اجل
ــك  ــر ذل ــني )0.74-0.94(، ويظه ــة ب ــات معياري ــني )4.06 -4.30(، وانحراف ــت ب ــط( تراوح ــوق املتوس )ف
ــرة  ــة )الفق ــت احلص ــة وق ــامم الطلب ــارة اهت ــا إلث ــي يوظفوهن ــة الت ــائل التعليمي ــار الوس ــَر يف إط ــب أكث التجري
EX4)، وجتريــب طــرق التدريــس اجلديــدة يف احلصــص (الفقــرة EX1)، يف حــني يظهــر ذلــك التجريــب عــىل 
ــات  ــب تطبيق ــرة EX3)، وجتري ــس (الفق ــكالت التدري ــل مش ــدة حل ــاليب جدي ــق أس ــار تطبي ــل يف إط ــٍو أق نح

 .(EX5 ــرة ــية )الفق ــص الدراس ــدة يف احلص ــة جدي تكنولوجي
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ثانًيا: ُبعد التأمل:
اســُتخرجت املتوســطاُت احلســابية واالنحرافــات املعياريــة لتقديــرات املعلمــني عــىل بعــد التأمــل، وذلــك 

كــام يبــني اجلــدول (5).
جدول )5(: اإلحصاءات الوصفية لتقديرات املعلمني عىل بعد التأمل )ن=315(

رمز 
الفقرة

المتوسط الفقرات
الحسابي

االنحراف 
الترتيبالمعياري

R1.4.280.773أتأمل في ممارساتي التدريسية

R2.4.370.691ُأَكّيُف طرق تدريسي بما يتوافق مع استجابة طلبتي

R3.4.220.825أجمع المزيد من المعلومات للتحقق من التغذية الراجعة التي يقدمها الطلبة

R4.4.250.674أَعدل طرق تدريسي بناء على التغذية الراجعة من الزمالء

R5.4.290.782أفرغ لتأمالت فردية بعد مشاهدتي لدرس أحد زمالئي لتطوير تدريسي

R6.4.120.877أحلِّل أسباب الفشل أو النجاح في تدريسي

R7.3.891.099َأحتفظ بالتقارير السابقة الخاصة بالتعلم والتدريس لكي أتعلم منها

R8 .ث سجالتي المرتبطة بالتدريس وفًقا للوضع من أجل تحسين تدريسي 4.200.846ُأَحدِّ

R9.3.940.988ُأسجل خبرتي التعليمية المكتسبة من مشاريع التعلم المهني

يظهــر مــن اجلــدول )5( أن أنشــطة التأمــل التــي تعتمــد عــىل التفاعــل بــني املعلمــني وطلبتهــم، وبينهــم وبني 
زمالئهــم هــي األكثــر ممارســة مــن ِقبــل املعلمــني يف ســلطنة عــامن، وذلــك كــام تبــني الفقــرات احلاصلــة عــىل 
أعــىل متوســطات حســابية، وهــي الفقــرات )R2 وR5 وR4(: »أَكّيــُف طــرق تدريــي بــام يتوافــق مــع اســتجابة 
طلبتــي«، و»أفــرغ لتأمــالت فرديــة بعــد مشــاهديت لــدرس أحــد زمالئــي لتطويــر تدريــي«، و»أَعــدل طــرق 
تدريــي بنــاء عــىل التغذيــة الراجعــة مــن الزمــالء«. يف حــني أن أنشــطة التأمــل املرتبطــة بالتســجيل والتدويــن 
ــربيت  ــجل خ ــني )R7 وR9( »ُأس ــابية للفقرت ــطات احلس ــني املتوس ــام تب ــم ك ــر اهتامماهت ــاءت يف آخ ــايب ج الكت
ــر الســابقة اخلاصــة بالتعلــم والتدريــس  ــة املكتســبة مــن مشــاريع التعلــم املهنــي«، و»َأحتفــظ بالتقاري التعليمي

لكــي أتعلــم منهــا«.

ثالًثا: ُبعد التعاون:
اســُتخرجت املتوســطاُت احلســابية واالنحرافــات املعياريــة لتقديــرات املعلمــني عــىل بعــد التعــاون، وذلــك 
ــدي،  ــيل التوكي ــل العام ــرب التحلي ــاس ع ــوذج القي ــني نم ــة حتس ــىل عملي ــاء ع ــرة )C5( بن ــتبعاد الفق ــد اس بع

ــج. ــني النتائ ــدول )6( يب واجل
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جدول )6(: اإلحصاءات الوصفية لتقديرات املعلمني عىل بعد التعاون )ن=315(

رمز 
المتوسطالفقراتالفقرة

الحسابي
االنحراف 
الترتيبالمعياري

C1.4.240.832أعمل مع زمالئي لتحسين المادة الدراسية للطلبة

C2.4.300.801أعمل مع زمالئي لمشاركة الخبرات التدريسية وتبادلها

C3.4.140.893أعمل مع زمالئي لمناقشة طرق تحسين المناهج والتدريس

C4
ُأشارك في اجتماعات مع الزمالء لتحديد كيفية تقويم المدرسة إلنجازات الطلبة 

4.080.954والمناهج الدراسية.

ــادل  ــار تب ــرب يف إط ــكل أك ــر بش ــني تظه ــني املعلم ــاون ب ــطة التع ــدول )6( أن أنش ــج يف اجل ــف النتائ تكش
ــني  ــار حتس ــم يف إط ــام تعاوهن ــني C2 وC1(، بين ــة )الفقرت ــية للطلب ــادة الدراس ــني امل ــس، وحتس ــربات التدري خ
املناهــج، وكيفيــة تقويــم املدرســة إلنجــازات الطلبــة )الفقرتــني C3 وC4( تــأيت بمســتوي ممارســة أقــل، لكنهــا 

يف مســتوى فــوق املتوســط بشــكل عــام.

رابًعا: ُبعد استقصاء املعرفة:
اســُتخرجت املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة لتقديــرات املعلمــني عــىل بعــد اســتقصاء املعرفة، 

وذلــك كــام يبــني اجلــدول )7(.

جدول )7(: اإلحصاءات الوصفية لتقديرات املعلمني عىل بعد استقصاء املعرفة )ن=315(

المتوسط الفقراترمز الفقرة
الحسابي

االنحراف 
الترتيبالمعياري

K1.4.090.912أجمع تغذية راجعة عن التعلم من الطلبة

K2.3.910.964أشاهد حصص المعلمين اآلخرين ألتعلم منها

K3.3.990.903أطلب المساعدة من الزمالء

K4.3.771.106أحافظ على روابط تعلم مهني مع المدارس األخرى

K5.4.160.901أبحث في مصادر المعلومات اإللكترونية عن طرق لتطوير تدريسي

K6.3.791.115أقرأ في األدب التربوي/مادة تخصصي للحصول على أفكار جديدة

تكشــف النتائــج يف اجلــدول )7( أن املعلمــني يعتمــدون يف املقــام األول عــىل مصــادر املعلومــات اإللكرتونيــة 
ــة  ــة يف الطلب ــانية متمثل ــادر اإلنس ــأيت املص ــم ت ــي، ث ــم املهن ــة لتعلمه ــة الالزم ــتقصاء املعرف ــرة K5( يف اس )الفق
 K3و K1 ــرات ــة )الفق ــاهتم املهني ــورة ملامرس ــة املط ــىل املعرف ــول ع ــية للحص ــادَر أساس ــم مص ــالء بوصفه والزم
ــأيت يف آخــر اهتامماهتــم القــراءُة يف األدب الرتبوي/مــادة ختصصهــم للحصــول عــىل األفــكار  وK2(، يف حــني ي
 .)K4و K6 اجلديــدة، عــالوة عــىل اهتاممهــم باحلفــاظ عــىل روابــط تعلــم مهنــي مــع املــدارس األخــرى )الفقــرات
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نتائــج الســؤال الثالــث: هــل ختتلــف ممارســات املعلمــني ألنشــطة التعلــم املهنــي يف ســلطنة عــامن باختــالف 
؟  جلنس ا

اســُتخرجت املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة لتقديــرات املعلمــني عــىل أبعــاد التعلــم املهنــي، مــع اســتخدام اختبــار »ت« 
لعينتــني مســتقلتني Two Independent Samples T-Test؛ ملعرفــة أثــر متغــري اجلنــس يف تقديــرات املعلمــني يف درجة ممارســتهم 

للتعلــم املهنــي، واجلــدول )8( يبــني ذلــك.

جدول )8(: نتائج اختبار »ت« ملجموعتني مستقلتني ملعرفة طبيعة الفروق يف تقديرات املعلمني عىل
 أبعاد التعلم املهني وفًقا ملتغري اجلنس )ن=315(

المتوسط العددالجنس البعد
الحسابي

االنحراف 
المعياري

قيمة »ت« 
المحسوبة

الداللة 
اإلحصائية

اتجاه داللة 
الفروق

833.910.66ذكرالتأمل
5.170.16_ 2824.300.56أنثى

834.000.57ذكرالتجريب
اإلناث4.440.05 2824.320.60أنثى

833.950.71ذكرالتعاون
ـــــ4.350.88 2824.330.66أنثى

833.740.69ذكراستقصاء المعرفة
ــــــ4.110.50 2823.900.65أنثى

يتضــح مــن اجلــدول )8( عــدم وجــود اختــالف بــني الذكــور واإلنــاث يف ممارســتهم ألنشــطة التعلــم املهنــي 
ــني  ــا ب ــة إحصائًي ــروق دال ــر ف ــة(؛ إذ مل تظه ــتقصاء املعرف ــاون، واس ــل، والتع ــطة )التأم ــمامرسة أنش ــة بـ اخلاص
املتوســطات احلســابية لــكل مــن املعلمــني الذكــور واإلنــاث يف ممارســة تلــك األنشــطة، غــري أنــه توجــد فــروق 

دالــة إحصائًيــا بينهــم يف إطــار ممارســتهم ُلبعــد »التجريــب«، وذلــك لصالــح اإلنــاث.

نتائــج الســؤال الرابــع: هــل ختتلــف ممارســات املعلمــني ألنشــطة التعلــم املهنــي يف ســلطنة عــامن باختــالف 
ســنوات اخلــربة؟

ــاد  ــىل أبع ــني ع ــرات املعلم ــادي one-way analysis of variance لتقدي ــن األح ــل التباي ــُتخدم حتلي اس
التعلــم املهنــي، وذلــك ملعرفــة أثــر متغــري ســنوات اخلــربة بفئاهتــا الثــالث: )أقــل مــن 7 ســنوات(، و)8 إىل 13 
ــي،  ــم املهن ــطة/أبعاد التعل ــتهم ألنش ــة ممارس ــىل درج ــني ع ــرات املعلم ــنة( يف تقدي ــن 13 س ــر م ــنة(، و)أكث س

واجلــدول )9( يبــني ذلــك.
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جدول )9(: نتائج حتليل التباين األحادي ملعرفة طبيعة الفروق يف تقديرات املعلمني عىل أبعاد التعلم املهني، وفًقا ملتغري سنوات 
اخلربة )ن=315(

مجموع المحاورالُبعد
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة »ف« 
المحسوبة

الداللة 
اإلحصائية

التأمل
0.9220.46بين المجموعات

1.220.30
116.803120.37داخل المجموعات

117.71314المجموع

التجريب

1.2520.631.670.19بين المجموعات

116.783120.37داخل المجموعات

118.03314المجموع

التعاون

2.0221.012.090.13بين المجموعات

150.393120.48داخل المجموعات

152.40314المجموع

استقصاء 
المعرفة

1.2420.621.340.26بين المجموعات

143.823120.46داخل المجموعات

 145.05314المجموع

يتضــح مــن النتائــج يف اجلــدول )9( أنــه ال توجــد فــروق دالــة إحصائًيــا يف تقديــرات املعلمــني عــىل أبعــاد 
التعلــم املهنــي األربعــة )التأمــل، والتجريــب، والتعــاون، واســتقصاء املعرفــة( ُتعــزى إىل ســنوات خــربة املعلمني 

يف التدريــس. 

مناقشة النتائج

كشــفت نتائــج الســؤال األول، عــن طريــق إجــراء التحليــل العامــيل التوكيــدي لنمــوذج قيــاس التعلــم 
املهنــي للمعلمــني املكــون مــن أربعــة أبعــاد )التأمــل، والتجريــب، والتعــاون، واســتقصاء املعرفــة(، أن هــذا 
النمــوذج بأبعــاده األربعــة حقــق مطابقــة جيــدة مــع البيانــات امليدانيــة التــي ُجعــت مــن املعلمــني يف ســلطنة 
عــامن، مــع إضافــة حتســينات يســرية عليــه؛ وبذلــك تتفــق هــذه النتيجــة مــع الدراســات الســابقة التــي أيًضــا 

حققــت فيهــا األبعــاد األربعــة للتعلــم املهنــي للمعلمــني جــودة مطابقــة مقبولــة مثــل دراســة
(Hallinger & Liu, 2016; Li et al., 2016; Hallinger et al., 2017; Piyaman et al., 2017). 

وعــن ممارســة املعلمــني يف ســلطنة عــامن ألبعــاد التعلــم املهنــي األربعــة )التأمــل، والتجريــب، والتعــاون، 
واســتقصاء املعرفــة( كشــفت الدراســة يف إجابتهــا عــن الســؤال الثــاين عــن ممارســات فــوق املتوســط النظــري 
جلميــع األبعــاد، جــاء يف مقدمتهــا ُبعــد التجريــب، ثــم ُبعــد التأمــل، فالتعــاون، وأخــرًيا اســتقصاء املعرفــة مــن 
ــكال  ــة ألش ــاد األربع ــور األبع ــث ظه ــن حي ــة – م ــذه النتيج ــجمت ه ــد انس ــة، وق ــة واملادي ــا البرشي مصادره
التعلــم املهنــي )غــري الرســمي( بمســتوى فــوق املتوســط – مــع العديــد مــن الدراســات الســابقة التــي عــّدت 
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 (Durksen et al., 2017; Liu et (al.,( األبعــاد األربعــة صــوًرا أساســية ملامرســة التعلــم املهنــي، مثــل دراســة
ــذي  ــات ال ــك املامرس ــب تل ــن ترتي ــر ع ــض النظ ــك بغ .(2016a, 2016b; Grosemans et al., 2015 وذل
ــة العمــل كــام أشــار  ــد مــن العوامــل، كالعوامــل الشــخصية، والســياقية، ودعــم بيئ ــر بطبيعــة احلــال بالعدي يتأث
ــه  ــب« بوصف ــور »التجري ــك ظه ــال ذل (Kwakman, 2003; King, 2016; Durksen et al., 2017)، ومث
 (Durksen, أكثــَر أنشــطة التعلــم املهنــي ممارســة يف الدراســة احلاليــة، يف حني كشــفت دراســة دوركســن وآخريــن

 (et al., 2017أن التعــاون بــني املعلمــني يمثــل أكثــر أنــواع التعلــم املهنــي تأثــرًيا يف ممارســة املعلمــني.

ويمكــن أن ُيعــزى ظهــور »التجريــب« بوصفــه أعــىل ممارســة للتعلــم املهنــي لــدى املعلمــني يف ســلطنة عــامن 
إىل اســتحداث »املعهــد التخصــي للتدريــب املهنــي للمعلمــني« عــام 2014م، الــذي بــدأ يضــخ )عــن طريــق 
ــوي،  ــل الرتب ــدة للحق ــية اجلدي ــرتاتيجيات التدريس ــة واالس ــكاَر الرتبوي ــه( األف ــني ب ــني امللتحق ــب املعلم تدري
مــع مطالبــة أولئــك املعلمــني )باختــالف ختصصاهتــم( بنقــل تلــك األفــكار واالســرتاتيجيات إىل زمالئهــم يف 
املــدارس، األمــر الــذي وضــع املعلمــني يف املــدارس أمــام حالــة مــن التجريــب املســتمر لألفــكار )املســتجدة( 
داخــل الغــرف الصفيــة. كــام أن مــا تشــهده املناهــج التعليميــة )باختــالف صفوفهــا وموادهــا( يف ســلطنة عــامن 
ــة  ــني يف حال ــل املعلم ــرًيا، جيع ــات« أخ ــوم والرياضي ــل العل ــتحداث »سالس ــة، كاس ــورات متواصل ــن تط م
ــن  ــر ع ــض النظ ــورات )بغ ــك التط ــات تل ــة متطلب ــة تلبي ــية؛ ملحاول ــم الدراس ــل صفوفه ــتمر داخ ــب مس جتري

مســتوى فاعليــة ذلــك التجريــب(. 

وعــىل نحــٍو عــام، ُيالَحــظ مــن نتائــج الدراســة احلاليــة أن املعلمــني يف ســلطنة عــامن يميلــون أكثــَر إىل ممارســة 
ــول  ــور ح ــي ال تتمح ــات الت ــىل املامرس ــز ع ــذايت )الرتكي ــع ال ــا الطاب ــي عليه ــي يطغ ــي الت ــم املهن ــطة التعل أنش
اآلخريــن بدرجــة كبــرية(، ويظهــر ذلــك جلًيــا يف »التجريــب« و»التأمــل«؛ إذ جــاءت يف مقدمــة قائمــة ممارســات 
التعلــم املهنــي، مقارنــًة بـ»التعــاون« و»اســتقصاء املعرفــة مــن مصادرهــا اإلنســانية واملاديــة« التي ظهــرت متأخرة 
ــني املعلمــني واملحيطــني هبــم )الزمــالء،  ــد ُيفهــم مــن ذلــك احلاجــُة إىل رفــع مســتوى الثقــة ب يف الرتتيــب، وق
والطلبــة، وأوليــاء األمــور، واملديريــن، واملرشفــني( باعتبارهــم مصــادر أساســية للوصــول إىل املعرفــة الالزمــة 
ــم  ــرة يف التعل ــية املؤث ــل األساس ــن العوام ــامن  (Kwakman, 2003)م ــربه كوك ــا اعت ــو م ــي، وه ــم املهن للتعل
املهنــي للمعلمــني، وأطلــق عليــه دعــم الزمــالء »Collegial support«، وهــو الدعــم املســتمد مــن املشــاركة 

والتعــاون والثقــة بــني املعلمــني وبقيــة األطــراف مــن أجــل حتقيــق فاعليــة التعلــم املهنــي للمعلمــني.

ويتضــح مــن النتائــج أن االهتــامم األكــرب للمعلمــني يف جمــال التجريــب يتمحــور حــول جتريــب الوســائل 
ــدرس  ــة ال ــات خط ــة مكون ــن طبيع ــا م ــون نابًع ــد يك ــذي ق ــر ال ــدة، األم ــس اجلدي ــرق التدري ــة، وط التعليمي
ــة، وطــرق التدريــس  ــد الوســائل التعليمي يف ســجل التحضــري اليومــي للمعلمــني، التــي تفــرض عليهــم حتدي
املســتخدمة يف احلصــة، ممــا يزيــد مــن تركيــز املعلمــني عليهــا، وحتقيــق االنتبــاه الواعــي هلــا، ويوفــر هلــم فــرص 
متابعــة حتســنها وتنوعهــا عــىل مــدى فــرتات زمنيــة طويلــة )طــوال العــام الــدرايس(، وذلــك مقارنــة بتجريبهــم 
يف جمــال حــل مشــكالت التدريــس، وجتريــب تكنولوجيــات جديــدة يف احلصــة، والتــي ال خُيصــص هلــا تســجيل 
ــتمرارية، إذ  ــزام واالس ــا لاللت ــا م ــد نوًع ــد تفتق ــايل ق ــامن، وبالت ــلطنة ع ــدارس س ــني يف م ــدى املعلم ــم ل منتظ
أن التســجيل امللتــزم والواعــي واملتواصــل ألنــواع الوســائل التعليميــة، وطــرق التدريــس املســتخدمة يســاعد 
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املعلمــني عــىل تقويــم وتطويــر مبــادرات التجريــب التــي يقومــون هبــا داخــل الغــرف الصفيــة. فهو يعــزز قدرهتم 
  »Appraisals of meaningfulness«وتقييــم املغــزى »Appraisals of feasibility« ،عــىل تقييــم اجلــدوى
ــامت  ــك التقوي ــامن(Kwakman, 2003)  أن تل ــرى كوك ــث ي ــا، حي ــون هب ــي يقوم ــب الت ــات التجري ملامرس
ــة  ــني متابع ــجيل للمعلم ــح التس ــك يتي ــىل ذل ــالوة ع ــني، ع ــي للمعلم ــم املهن ــىل التعل ــرة ع ــل املؤث ــن العوام م
ــك  ــاه ويل )Huh & Lee 2015(، وكذل ــده ه ــا أك ــا مل ــل، وطبًق ــي طوي ــدى زمن ــىل م ــة ع ــاهتم التجريبي ممارس
ــة  ــني ملامرس ــب للمعلم ــم واملناس ــت املالئ ــر الوق ــد توف ــرون (Durksen et al., 2017) ُيع ــن وآخ دوركس

التعلــم املهنــي داعــاًم أساســًيا لفاعليتــه.

ــىل  ــة – ع ــة احلالي ــفت الدراس ــام كش ــا – ك ــد أساًس ــي تعتم ــل، فه ــني للتأم ــة املعلم ــص ممارس ــام خي ــا في أم
التأمــالت الناجتــة عــن التفاعــل بــني املعلمــني وطلبتهــم، وبينهــم وبــني زمالئهــم، يف حــني أن أنشــطة التأمــل 
ــذه  ــجم ه ــة تنس ــورة عام ــني، وبص ــات املعلم ــر اهتامم ــاءت يف آخ ــايب ج ــن الكت ــجيل والتدوي ــة بالتس املرتبط
النتيجــة مــع مــا توصــل لــه كامــربن وهــان (Camburn & Han, 2017) مــن أن املعلمــني الذيــن يشــاركون يف 
املامرســات التأمليــة أكثــر انتظاًمــا يف احلصــول عــىل فــرص التعلــم اخلاصــة بالتعــاون مــع الزمــالء، ويمكــن أن 
ُيعــزى تأخــر اهتــامم املعلمــني بجملــة أنشــطة التأمــل املرتبطــة بالتدويــن الكتــايب )عــىل الرغــم مــن أهنــا جــاءت 
بمســتويات ُمرضيــة عــىل نحــٍو عــام( إىل ضعــف ثقافــة الرصــد واملتابعــة لتطــور تلــك املامرســات عــىل مــدى 
فــرتات زمنيــة طويلــة لــدى املعلمــني، كــام أهنــا مل ُتفــرض عليهــم رســميًّا مــن النظــام التعليمــي، ومــن جهــة 
أخــرى يتعامــل بعــض املعلمــني مــع عمليــة التســجيل والتدويــن عــىل أهنــا أعبــاء عمــل إضافيــة؛ فقــد بينــت 
الدراســة املشــرتكة بــني وزارة الرتبيــة والتعليــم واحتــاد املنظــامت الرتبويــة النيوزلنديــة )2017( عــدم رضــا ثلــث 
ــس –  ــة إىل التدري ــم – باإلضاف ــي يقومــون هبــا؛ ألهن ــامل الت ــم األع ــن حج ــلطنة ع ــدارس يف الس ــني بامل املعلم
مطالبــون بتنفيــذ عــدد مــن املهــام اإلداريــة عــىل أســاس أســبوعي أو فصــيل، وذلــك بمتوســط مقــدر إلنجــاز 
ــة التعليميــة،  هــذه املهــام )5.3( ســاعة أســبوعًيا )مثــل: التحضــري لألنشــطة املدرســية، ومهــام خاصــة بالبواب
وكتابــة التقاريــر(. وينســجم هــذا التربيــر )نظــر املعلمــني إىل التدويــن التأمــيل عــىل أنــه عــبء إضــايف( مــع مــا 
ــي  ــم املهن ــام التعل ــن أن نظ ــن (Haiyan, et al., 2017) م ــان وآخري ــة هاي ــون يف دراس ــه املعلم ــف عن كش
املوجــه الــذي يعملــون فيــه بمدارســهم أعــاد تشــكيل تصوراهتــم املهنيــة، وســاعدهم عــىل اســتيعاب فكــرة أن 

التعلــم ليــس عمــاًل إضافًيــا.

ومــن جهــة أخــرى تكشــف النتائــج يف اجلــدول )6( أن أنشــطة التعــاون بــني املعلمــني تظهــر أكثــَر يف إطــار 
ــج،  ــني املناه ــار حتس ــم يف إط ــني أن تعاوهن ــة، يف ح ــية للطلب ــادة الدراس ــني امل ــس، وحتس ــربات التدري ــادل خ تب
وكيفيــة تقويــم املدرســة إلنجــازات الطلبــة تــأيت بمســتوي ممارســة أقــل، لكنهــا يف مســتوى فــوق املتوســط عــىل 
نحــٍو عــام، ويبــدو مــن اســتجابات املعلمــني املرتفعــة نحــو مســتوى التعــاون بينهــم يف إطــار حتســني املناهــج 
ــة النظــام التعليمــي يف ســلطنة عــامن، واختصــاص  ــر بمركزي ــة؛ أهنــا مل تتأث وتقويــم املدرســة إلنجــازات الطلب
وزارة الرتبيــة والتعليــم بوضــع املناهــج الدراســية وتطويرهــا، ووضــع معايــري تقويــم تعلــم الطلبــة؛ وعــىل ذلــك 
فالتعــاون املفهــوم مــن قبــل املعلمــني يف هــذا املجــال يكــون يف حــدود مســؤولياهتم الوظيفيــة املرتبطــة بتنفيــذ 

املناهــج الدراســية، وتطبيــق عمليــات تقويــم تعلــم الطلبــة وفــق املعايــري املعتمــدة مــن الــوزارة.
وعــىل نحــٍو عــام، يمكــن أن ُيعــزى ارتفــاع مســتوى التعــاون بــني املعلمــني يف مــدارس الســلطنة إىل وجــود 
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املعلمــني األوائــل يف املــدارس، الذيــن يتولــون مســؤولية اإلرشاف اإلداري والفنــي املبــارش عــىل معلمــي املــواد 
الدراســية، كلٌّ وفــق ختصصــه؛ ومــن تلــك املســؤولية إجيــاد توجــه مشــرتك وتعــاون بــني معلمــي املــادة الدراســية 
ــة  ــة تعاوني ــز املعلمــني، ودعمهــم للعمــل يف بيئ ــة، عــالوة عــىل حتفي ــم الطلب ــاء بمســتوى تعل الواحــدة؛ لالرتق
فاعلــة ختــدم حتســني عمليــة التدريــس، خاصــة أن أعدادهــم يســرية ال تتجــاوز )8( معلمــني لــكل مــادة دراســية 
ــىل  ــني ع ــوع املعلم ــة بمجم ــا، مقارن ــر وضوًح ــون أكث ــم يك ــاون بينه ــك فالتع ــىل ذل ــدارس؛ وع ــب امل يف أغل
ــة العمــل،  مســتوي املدرســة، ويف هــذا الســياق يؤكــد كوكــامن (Kwakman, 2003) أن الدعــم املقــدم يف بيئ
ــام  ــني، ك ــم املعلم ــىل تعل ــرة ع ــية املؤث ــل األساس ــن العوام ــد م ــة ُتع ــم املجموع ــك دع ــم اإلداري، وكذل كالدع
  (Prenger, Poortman & Handelzalts, 2017)أظهــرت نتائــج دراســة برينجــر وبورمتــان وهاندلزالتــس

أن التحفيــز وإدارة اهلــدف املشــرتك يعمــالن بقــوٍة عــىل حتســني التعلــم املهنــي للمعلمــني باختــالف أســاليبه.

ــادر  ــىل مص ــام األول ع ــدون يف املق ــني يعتم ــج أن املعلم ــف النتائ ــة، تكش ــتقصاء املعرف ــد اس ــار ُبع ويف إط
املعلومــات اإللكرتونيــة يف اســتقصاء املعرفــة الالزمــة لتعلمهــم املهنــي، ثــم تــأيت املصــادر اإلنســانية متمثلــة يف 
الطلبــة، والزمــالء بوصِفهــا مصــادر أساســية للحصــول عــىل املعرفــة املطــورة ملامرســاهتم املهنيــة، يف حــني يــأيت 
يف آخــر اهتامماهتــم القــراءة يف األدب الرتبوي/مــادة ختصصهــم للحصــول عــىل األفــكار اجلديــدة، عــالوة عــىل 
اهتاممهــم باحلفــاظ عــىل روابــط تعلــم مهنــي مــع املــدارس األخــرى، ويمكــن أن ُيعــزى اعتــامد املعلمــني عــىل 
املصــادر اإللكرتونيــة بوصِفهــا أبــرَز مصــادر احلصــول عــىل املعرفــة والتعلــم املهنــي إىل ســهولة اســتخدام تلــك 
املصــادر، وعــدم تقييدهــا للمعلــم بوقــت أو مــكان حمددْيــن، مــع وجــود بيئــة مدرســية مالئمــة؛ إذ تتوفــر داخــل 
املــدارس يف ســلطنة عــامن قاعــات خاصــة بمصــادر التعلــم )مــزودة باألجهــزة اإللكرتونيــة وشــبكات اإلنرتنت(. 

ــر  ــأيت يف آخ ــة؛ ي ــادَر للمعرف ــم مص ــرى بوصِفه ــدارس األخ ــني يف امل ــن املعلم ــتفادة م ــني أن االس يف ح
اهتاممــات املعلمــني للحصــول عــىل املعرفــة املهنيــة، وقــد يكــون ســبب ذلــك ضعــف ثقافــة تبــادل اخلــربات 
ــدارس،  ــني امل ــة ب ــكار املهني ــادل األف ــة تب ــم عملي ــة تنظ ــج موجه ــود برام ــدم وج ــا، وع ــدارس عموًم ــني امل ب
ــرى،  ــدارس األخ ــم يف امل ــن زمالئه ــربات م ــاب اخل ــني الكتس ــن املعلم ــخصية م ــادرات الش ــة املب ــك قل وكذل
 (King, 2016) ســواء بســبب معتقداهتــم الشــخصية، أو بســبب كثــرة أعبــاء العمــل؛ فوفــق نتائــج دراســة كينــج
إن مــن العوامــل التــي تشــكل التغيــري يف تعلــم وممارســات املعلمــني املهنيــة؛ وجــود مبــادرات واضحــة وعمليــة 
ــة،  ــات املهني ــري يف املامرس ــل تغي ــه عام ــم ودوره بوصِف ــادرة املعل ــم مب ــي، ودع ــني املهن ــم املعلم ــة لتعل ومنظم
ومــن جهــة أخــرى يؤكــد دوركســن وآخــرون (Durksen et al., 2017)  أن تصــورات املعلمــني لفاعليتهــم 

ــر يف مشــاركتهم يف التعلــم املهنــي.  ــة تؤث ــة واجلامعي الذاتي

وفيــام خيــص مــدى وجــود فــروق بــني املعلمــني يف ممارســتهم ألنشــطة التعلــم املهنــي، كشــفت الدراســة 
ــد  ــتهم لُبع ــتثناء ممارس ــطة، باس ــك األنش ــة تل ــاث يف ممارس ــور واإلن ــني الذك ــالف ب ــود اخت ــدم وج ــن ع ع
ــك  ــزى تل ــاث، ويمكــن أن ُتع ــح اإلن ــت لصال ــا، وكان ــة إحصائًي ــروق دال ــه ف ــرت في ــذي ظه ــب«، ال »التجري
ــامت  ــهم معل ــة األوىل )تدرس ــوف احللق ــية لصف ــج الدراس ــن املناه ــورة م ــة مط ــتحداث جمموع ــروق إىل اس الف
إنــاث فقــط(، ومنهــا السالســل العامليــة ملــاديت العلــوم والرياضيــات باالتفــاق مــع جامعــة كامربيــدج باململكــة 
املتحــدة؛ إذ كان البــدء هبــذه السالســل مرحلــًة أوىل عــام 2017م لصفــوف احللقــة األوىل (1-4(، وقــد مثلــت 
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تلــك السالســل حتدًيــا فعلًيــا للمعلــامت، كوهنــا جــاءت بنمــط تعليمــي خمتلــف عــام اعتــاده املعلمــون يف ســلطنة 
ــاث يف ممارســة  ــني املعلمــني الذكــور واإلن ــا ب ــة إحصائًي ــه كان مــن املنطــق أن تكــون الفــروق دال عــامن؛ وعلي

ــذت الدراســة احلاليــة فيهــا. التجريــب يف الفــرتة التــي ُنفِّ

ــة باملعلمــني الذكــور يف ممارســة التجريــب، إىل أن  ــة املعلــامت اإلنــاث، مقارن  كــام يمكــن أن ُتعــزى أفضلي
ــر الدراســة املشــرتكة  ــادرة يف جمــال عملهــن الرتبــوي؛ فكــام يؤكــد تقري ــر مب ــا أكث املعلــامت يف الســلطنة عموًم
ــامن  ــلطنة ع ــي بس ــام التعليم ــر يف النظ ــة للنظ ــة الالفت ــدويل، إن النتيج ــك ال ــم والبن ــة والتعلي ــني وزارة الرتبي ب
هــي أن املعلــامت اإلنــاث يملــن إىل تقديــم مســتويات أداء أعــىل مــن املعلمــني الذكــور )وزارة الرتبيــة والتعليــم، 
ــة التعلــم  ــج (King, 2016) – عــىل فاعلي ــادرة – كــام أظهــرت دراســة كين ــر تلــك املب ــّم تؤث ــن َث 2012(؛ وِم

ــا عــىل املامرســات املهنيــة للمعلــامت. املهنــي، األمــر الــذي ينعكــس إجياًب

وكشــفت الدراســة أيًضــا عــن عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا يف تقديــرات املعلمــني عــىل أبعــاد التعلــم 
ــتمرون يف  ــم يس ــنوات خرباهت ــالف س ــني باخت ــىل أن املعلم ــؤرش ع ــو م ــربة، وه ــنوات اخل ــزى إىل س ــي تع املهن
التعلــم املهنــي بصــوِره األربعــة: التأمــل، والتجريــب، والتعــاون، واســتقصاء املعرفــة. وختتلــف هــذه النتيجــة 
ــني  ــت أن املعلم ــي بين ــن (Grosemans et al., 2015) الت ــيامن وآخري ــة جروس ــه دراس ــفت عن ــا كش ــع م م
األكثــر خــربة يتعلمــون مــن زمالئهــم املبتدئــني مثلــام يتعلــم املبتــدؤون منهــم، ولكنهــم يتعاملــون مــع أنشــطة 
ــن  ــووز وآخري ــة ل ــرت دراس ــار أظه ــذا اإلط ــم، ويف ه ــداف تعلمه ــون يف أه ــك خيتلف ــة، وكذل ــم خمتلف تعل
(Louws et al., 2018) أن أهــداف املعلمــني مــن التعلــم املهنــي يف مرحلــة مبكــرة مــن االلتحــاق باملهنــة 
هــو ضــامن التحســني والنمــو املهنّيــنْي املســتمّرْين؛ بــام يســهم يف زيــادة فاعليــة أدائهــم، والتكيــف مــع التدريــس 
ــة التعليــم( مــن  يف ظــل تعقــده، يف حــني أن هــدف املعلمــني )يف منتصــف ســنوات اخلدمــة وأواخرهــا يف مهن
التعلــم املهنــي هــو الســعي إىل التحفيــز، وتعزيــز روح التحــدي يف عملهــم لتغيــري الروتــني، وأيًضــا تعلــم مهــام 

جديــدة خــارج نطــاق التدريــس.

التوصيات 

يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، يمكن اخلروج بالتوصيات اآلتية:
 رضورة تبنــي النظــام التعليمــي بســلطنة عــامن برامــَج واضحــًة ومنظمــة لتعزيــز ممارســات التعلــم 1- 

املهنــي، ومتابعتهــا لــدى املعلمــني يف املــدارس.
ــذي 2-  ــيل ال ــن التأم ــة والتدوي ــال الكتاب ــاهتم يف جم ــني وممارس ــات املعلم ــني قناع ــىل حتس ــز ع  الرتكي

ــه تعلــم مهنــي فعــال. ينتــج عن
 إجياد مناخ وبرامج موجهة لتعزيز التعاون والثقة بني املعلمني؛ بام يدعم تعلمهم املهني. 3- 
ــلطنة 4-  ــم يف س ــة املعل ــني مهن ــن مته ــد م ــهام يف مزي ــني؛ لإلس ــة للمعلم ــة مهني ــة أو نقاب ــاد رابط  إجي

ــي.  ــم املهن ــتوى تعلمه ــع مس ــامن ورف ع
ــة 5-  ــات الرتبوي ــودة يف األدبي ــة واملقص ــراءة اهلادف ــىل الق ــني ع ــاعدة املعلم ــٍة ملس ــَج فاعل ــرح برام  ط
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املختلفــة، بــام يعــزز تعلمهــم املهنــي يف املجــال الرتبــوي عــىل نحــٍو عــام، ويف مــادة ختصصهــم عــىل 
نحــٍو خــاص.

ــات 6-  ــد االحتياج ــة؛ لتحدي ــم يف الدراس ــني املرتج ــي للمعلم ــم املهن ــاس التعل ــن مقي ــتفادة م  االس
ــي. ــم املهن ــال التعل ــني يف جم ــة للمعلم التدريبي

 إجــراء املزيــد مــن الدراســات والعمــل عــىل تطويــر مــؤرشات وطنيــة للتعلــم املهنــي للمعلمــني، 7- 
ــات  ــج وعين ــتعانة بمناه ــك باالس ــامن، وذل ــلطنة ع ــة يف س ــم الطلب ــج تعل ــني نوات ــط بتحس ترتب

ــة. ــة احلالي ــه الدراس ــة عــام قدمت وأدوات خمتلف
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