حتديات القرن احلادي والعشرين اليت تواجه
معلم العلوم يف املدارس احلكومية يف حمافظة عجلون

د .جهاد علي توفيق املومين

تاريخ التسليم2016/2/9 :م ،تاريخ القبول2016/4/2 :م.
أستاذ مساعد /جامعة الملك سعود /المملكة العربية السعودية.
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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن حتديات القرن احلادي
والع�رشين التي تواجه معلم العلوم يف املدار�س احلكومية يف
حمافظة عجلون ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )521معلم ًا ومعلمة،
مت اختيارهم ب�شكل ع�شوائي .ولتحقيق هدف الدرا�سة قام الباحث
ب�إعداد مقيا�س مكون من ( )30فقرة ،مُيثل حتديات القرن احلادي
والع�رشين التي تواجه معلم العلوم ،مت تطبيقه على العينة بعد
الت�أكد من �صدقه وثباته .وقد �أظهرت النتائج بعد حتليل البيانات
املتعلقة با�ستجابات املعلمني على املقيا�س ،وجود تقارب بني
قيم املتو�سطات احل�سابية ملجاالت مقيا�س التحديات ،وجميء
جمال متهني التعليم باملرتبة الأوىل ،يف حني جاء جمال الرتبية
امل�ستدامة باملرتبة الأخرية ،كما �أظهرت النتائج �أن قدرة معلم
العلوم على مواكبة ما ي�شهده الع�رص من تقدم تقني ،وتدفق
معلوماتي يف جمال تخ�ص�صه ،و�إتقانه لعمليات التخطيط ،وت�صميم
التدري�س ملادة تخ�ص�صه هي من �أكرث التحديات التي تواجه �أفراد
العينة.
كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات ا�ستجابات املعلمني على مقيا�س التحديات ،تعزى
لكل من متغريات (اجلن�س ،اخلربة التدري�سية ،امل�ؤهل العلمي) .وبناء
على هذه النتائج ،فقد خل�صت الدرا�سة �إىل جمموعة من التو�صيات
الهادفة �إىل متكني معلمي العلوم من مواجهة التحديات التي
تواجههم يف القرن احلادي والع�رشين.
الكلمات املفتاحية :التحديات ،القرن احلادي والع�رشون،
معلم العلوم ،تدري�س العلوم.
The Challenges of the Twenty-First Century Faced
By Science Teachers in Public Schools in Ajloun
Governorate

Abstract:
This study aimed to reveal the challenges of
the twenty-first century facing the science teachers
in governmental schools in the province of Ajloun.
The study sample consisted of 215 teachers who
were randomly selected. To achieve the objective
of the study, the researcher prepared a scale of 30
paragraph represents the challenges of the twenty-first
century facing science teacher, it has been applied to
the sample after verifying its validity and persistence.
The results showed that after the data was analyzed
on the responses of teachers on the scale, there is
convergence between the arithmetic mean of the
areas of scale challenges values, and the coming of
the field of apprenticeship education first rank while
the field of sustainable education came last rank, as
the results showed that the science teacher’s ability
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to keep up with what is witnessing the era of technical
progress and the flow of my knowledge in his field, and
his mastery of the planning and design of the teaching
material of specialization are more challenges facing
respondents.
The results also showed no statistically significant
differences between the mean teacher responses on a
scale challenges due for each of the variables (sex,
teaching experience, educational qualification). Based
on these results, the study concluded that a set of
recommendations designed to enable science teachers
to meet the challenges they face in the twenty-first
century.
Key words: The Challenges, The Twenty-first
century, Science Teacher, Teaching science

املقدمة
مع بدايات القرن احلادي والع�رشين �أ�صبح عاملنا ي�شهد ثورة
من املعلومات مل ي�سبق لها مثيل ،وقد �ساعد على انت�شارها التقدم
الهائل يف و�سائل االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،و�أخذت
العوملة واالنفتاح ،وحرية تدفق املعلومات ت�ؤثر يف املجتمعات،
مما فر�ض على دول العامل و�شعوبه حتدي التعامل مع هذه املتغريات
والقدرة على مواكبتها.
�إن التحديات التي تواجهها املجتمعات العاملية ب�شكل عام
كبرية ي�صعب توقع حجمها وت�أثريها ،يف حني �أن التحديات التي
نواجهها يف عاملنا العربي هي الأكرث عمق ًا وتعقيداً ،ب�سبب حاجتها
للإلتحاق بركب الأمم املتقدمة ،ومواكبة التطورات العاملية
واع ملتزم
املت�سارعة ،وهذا ال يتحقق �إال من خالل �إعداد �إن�سان ٍ
بق�ضايا �أمته وطموحاتها ،وقادر على الإبداع واالبتكار والتطوير
يف عامل ي�سابق الزمن بحجم متغرياته ،وهذه امل�س�ؤولية تقع على
عاتق امل�ؤ�س�سات الرتبوية ،فهي امل�س�ؤولة عن �إعداد جيل قادر على
�إ�ستيعاب تطورات الع�رص والتعامل معها ،وقيادة التغيري نحو التقدم
والنماء ،ومتكني �أمتنا العربية من �أخذ دورها يف عامل القرن احلادي
والع�رشين ،وهذا يتحقق من خالل الإعداد والتنمية املهنية والعلمية
ملعلم امل�ستقبل الذي يعترب �أحد �أهم عنا�رص املنظومة التعليمية
ملا له من دور فاعل ومتميز يف خمرجات التعليم ،فهو ي�شكل
الركيزة الأ�سا�سية احلا�سمة يف مدى جناح جهود عملية الرتبية يف
ت�شكيل �إجتاهات املتعلمني ونظرتهم للحياة ،حيث ي�ساعدهم على
�إتباع منط جديد من التفكري يف بيئة وجو تعليمي مرن ومتفتح،
وكذلك �إتباع �أ�ساليب البحث واالكت�شاف وحب اال�ستطالع واخليال
العلمي ،وتقبل الر�أي والر�أي الآخر قبل �إ�صدار احلكم ،وال�سماح لهم
بامل�شاركة الفكرية ،بهدف الو�صول �إىل االبتكار واجلودة والتميز
(الزهراين و�إبراهيم2012 ،؛ ربيع والدليمي2009 ،م ).
وانطالق ًا مما �سبق ميكننا القول �إن قدرة جمتمعاتنا على
مواجهة حتديات القرن احلادي والع�رشين ومواكبة التغريات،
والت�سارعات التي ي�شهدها هذا القرن ،تتوقف على قدرة م�ؤ�س�ساتنا
التعليمية على �إ�صالح وتطوير النظام التعليمي ب�شكل ميكّنه من
التكيف مع التحديات ،واملتغريات املت�سارعة على اختالف حجمها
ودرجة ات�ساعها ،وتبد�أ نقطة الإنطالق يف هذا الإ�صالح ،والتطوير

حتديات القرن احلادي والعشرين التي تواجه معلم العلوم في املدارس احلكومية مبحافظة عجلون

من التعليم العام الذي يبد�أ بت�شكيل عقول املتعلمني ،وتوجيه
اهتماماتهم؛ لالنطالق نحو جمتمع املعرفة ،ف�إذا ا�ستطاع التعليم
العام �أن يكون املنتج الأول للمعرفة ف�إن هذا يع ّد م�ؤ�رشاً لتح�سني
جودة التعليم وخمرجاته ،وبذلك ميكننا القول �إن م�ؤ�س�ساتنا
التعليمية هي التي �ستقرر م�ستقلبنا وقدرتنا على مواجهة التحديات
( الد�سوقي.) 2011 ،

مشكلة الدراسة
ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء حتديات القرن احلادي
والع�رشين التي تواجه معلمي العلوم يف املدار�س احلكومية يف
حمافظة عجلون يف اململكة الأردنية الها�شمية من وجهة نظر
املعلمني �أنف�سهم؛ وذلك يف �ضوء الثورة املعرفية ،والتكنولوجية
الهائلة التي ي�شهدها العامل يف هذا القرن ،والتي تفر�ض على
امل�ؤ�س�سات الرتبوية �إجراء �إ�صالحات وتغيريات يف النظام التعليمي
ملواجهة التحديات وال�صعوبات التي تواجهها ،وو�ضع احللول
املنا�سبة لها ،والرتكيز يف ذلك على املعلم باعتباره من �أهم عنا�رص
املنظومة التعليمية؛ ملا له من دور فاعل وم�ؤثر يف خمرجات التعليم،
ولذلك ميكن القول �إن امل�ؤ�س�سات الرتبوية ال ميكنها مواكبة حتديات
القرن احلادي والع�رشين �إال من خالل الإعداد والتنمية املهنية ملعلم
امل�ستقبل ،وامتالكه ملهارات جديدة متكنه من القدرة على مواكبة
الثورة املعرفية ،والتطورات العلمية والتكنولوجية.
ويرجع �سبب اختيار معلمي العلوم يف هذه الدرا�سة �إىل طبيعة
مناهج العلوم ومدى ت�أثرها بالتطورات العلمية التي يواجهها العامل
كل يوم ،وحاجة املتعلمني يف هذه املناهج �إىل التدرب على خطوات
الطريقة العلمية يف التفكري وحل امل�شكالت ،وكيفية �صياغة امل�شكلة،
و�أ�ساليب الو�صول �إىل املعلومات من م�صادرها الأولية ،ويف توجيه
تعلمهم باالعتماد على الذات يف التو�صل �إىل املعرفة العلمية ،وهذا
ما يتطلب من ه�ؤالء املعلمني اال�ستعداد والتنمية املهنية ،و�إمتالك
مهارات جديدة متكنهم من القدرة على مواكبة هذه التطورات �أكرث
من غريهم يف املناهج الأخرى؛ لذا جند العديد من احلركات العاملية
الإ�صالحية التي ظهرت م�ؤخرا؛ بهدف �إ�صالح املناهج العلمية،
و�إعادة �صياغتها لت�ساير الثورة املعرفية ،فمنها احلركات التي
ظهرت يف �أمريكيا ،وكندا ،و�أ�سرتاليا ،وبريطانيا وغريها من دول
العامل ( ال�سلطاين2014 ،؛ �أبوعاذرة.)2012 ،
وبالرجوع للدرا�سات ال�سابقة يف هذا املجال ،وبح�سب علم
الباحث ،جند قلة الدرا�سات والأدب الرتبوي الذي �أ�شار �إىل حتديان
القرن احلادي والع�رشين التي تواجه املعلمني ب�شكل ،عام ومعلمي
العلوم ب�شكل خا�ص ،وهذا ما ي�ؤكد احلاجة �إىل �إجراء املزيد من
الدرا�سات يف هذا املجال؛ بغية النهو�ض واالرتقاء بالعملية
التعليمية يف �أثناء تدري�س املواد العلمية ،وللو�صول بالطلبة �إىل ما
يعرف بالتعلم ذي املعنى القائم على الفهم ،ولي�س احلفظ والتلقني.

اسئلة الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة للإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:
◄◄ما حتديات القرن احلادي والع�رشين التي تواجه معلم
العلوم يف املدار�س احلكومية يف حمافظة عجلون؟
وقد انبثق عنة الأ�سئلة الفرعية التالية:
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◄◄ما �أبرز حتديات القرن احلادي والع�رشين التي تواجه
معلم العلوم يف املدار�س احلكومية يف حمافظة عجلون من وجهه
نظر املعلمني �أنف�سهم؟
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
(  )α ≤ 0.05بني ا�ستجابات معلمي العلوم على مقيا�س التحديات
تعزى ملتغري اجلن�س؟
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (
 )α ≤ 0.05بني ا�ستجابات معلمي العلوم على مقيا�س التحديات
تعزى ملتغري اخلربة التدري�سية؟
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
(  )α ≤ 0.05بني ا�ستجابات معلمي العلوم على مقيا�س التحديات
تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي؟

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل:
♦ ♦الك�شف عن حتديات القرن احلادي والع�رشين التي تواجه
معلمي العلوم يف املدار�س احلكومية يف حمافظة عجلون.
♦ ♦فح�ص داللة الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات معلمي
العلوم يف املدار�س احلكومية يف حمافظة عجلون على مقيا�س
التحديات تبع ًا ملتغريات اجلن�س ،اخلربة التدري�سية ،وامل�ؤهل العلمي.

أهمية البحث:
تتمثل �أهمية الدرا�سة احلالية يف �أنها تفيد يف:
♦ ♦الك�شف عن حتديات القرن احلادي والع�رشين التي تواجه
معلمي ومعلمات العلوم يف املدار�س احلكومية يف حمافظة عجلون
من وجهة نظر املعلمني �أنف�سهم.
♦ ♦حتديد االحتياجات التدريبية ،واملتطلبات املهنية التي
يحتاجها معلمو ومعلمات العلوم؛ ملواجهة حتديات القرن احلادي
والع�رشين.
♦ ♦حماولة الإ�سهام يف عملية التطوير والإ�صالح الرتبوي
الهادفة �إىل مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي يف �أثناء تدري�س
املواد العلمية يف القرن احلادي والع�رشين.
♦ ♦الإ�سهام يف حتديد اال�سرتاتيجيات ،وو�ضع اخلطط
امل�ستقبلية لإ�صالح تعليم العلوم يف امل�ستقبل.

مصطلحات الدراسة:
♦ ♦حتديات القرن احلادي والع�رشين :هي جمموعة املعيقات
واملتغريات التي تواجه معلم العلوم يف �أثناء تدري�سه للمناهج
العلمية ،وتعامله مع الطلبة يف ع�رص املجتمع الرقمي واملعرفة
الرقمية ،والتدفق احلر للمعلومات �إىل جانب املتغريات املحلية
والعاملية كالعوملة ،والتطرف ،والإرهاب ،والتلوث البيئي،
واالنفجار ال�سكاين ،وغريها من املتغريات التي فر�ضت على املعلم
مهام و�أدوار متعددة ومت�شعبة لقيادة التغيري يف القرن احلادي
تنوع حاجات الطلبة ومتطلباتهم باعتبارهم
والع�رشين؛ ب�سبب ّ
حمور العملية الرتبوية.
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♦ ♦معلم العلوم :هو من يدر�س منهاج �أو �أكرث من املناهج
العلمية (فيزياء ،كيمياء� ،أحياء ،جيولوجيا ،علوم) يف املرحلتني
الدرا�سيتني الأ�سا�سية والثانوية� ،أو �إحداهما يف املدار�س احلكومية
التابعة ملحافظة عجلون ،يف اململكة الأردنية الها�شمية للعام
الدرا�سي ()2016 - 2015م.

حدود الدراسة:
 حدود مكانية :مت تطبيق الدرا�سة على معلمي ومعلمات
العلوم يف املدرا�س احلكومية يف حمافظة عجلون يف اململكة
الأردنية الها�شمية.
 حدود زمانية :طبقت الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الأول من
العام ()2016 - 2015م.

فروض الدراسة:
1.1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
(  )α ≤ 0.05بني ا�ستجابات معلمي العلوم على مقيا�س التحديات
تعزى ملتغري اجلن�س.
2.2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
(  )α ≤ 0.05بني ا�ستجابات معلمي العلوم على مقيا�س التحديات
تعزى ملتغري اخلربة التدري�سية.
3.3ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
(  )α ≤ 0.05بني ا�ستجابات معلمي العلوم على مقيا�س التحديات
تعزى ملتغري امل�ؤهل الدرا�سي.

األدب النظري والدراسات السابقة:
األدب النظري:
يواجه معلم القرن احلادي والع�رشين حتديات ومعيقات يف
�أثناء تعامله مع الطلبة يف ع�رص املجتمع الرقمي واملعرفة الرقمية،
والتدفق احلر للمعلومات� ،إىل جانب حتديات ،وتغريات حملية
وعاملية كالعوملة ،والتطرف ،والإرهاب ،والتلوث البيئي ،واالنفجار
ال�سكاين ،وغريها من التحديات التي فر�ضت على املعلم مهام و�أدوار
تنوع حاجات الطلبة ومتطلباتهم يف هذا
متعددة ومت�شعبة ب�سبب ّ
القرن الذي يحظون فيه باهتمام كبري باعتبارهم حمور العملية
الرتبوية ،وهذا ما فر�ض على النظام الرتبوي �رضورة تطوير ذاته
ليتمكن من مواجهة هذه التحديات املتجددة با�ستمرار.
ويع ّد �إعداد املعلم وتطويره ليتنا�سب مع الأدوار اجلديدة التي
فر�ضت عليه ،من �أهم اجلوانب املتعلقة بتطوير النظام الرتبوي؛
فاملعلم مل يعد ناق ًال وم�صدراً للمعرفة ،بل �أ�صبح عام ًال ومفكراً
صال للقيم والثقافة؛ وهذا التغيري خل�صائ�ص
ومبدع ًا وجمدداً ،وم�ؤ� ً
و�سمات معلم القرن احلادي والع�رشين يتطلب االرتقاء بكفايات
املعلمني �إىل درجة �أعلى ،بحيث متكنهم من �إمتالك مهارات جديدة
متكنهم من تنفيذ ا�سرتاتيجيات متعددة لقيادة العملية التعليمية
التعلمية ب�شكل يواكب الثورة املعرفية والتكنولوجية ،وميكنه من
التغلب على التحديات التي تواجهه يف القرن احلادي والع�رشين �أثنا
تعامله مع طالبه ( �صا�صيال2005 ،؛ اخل�ضاب.)2015 ،
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خصائص املعلم يف القرن احلادي والعشرين:
ت�شري هذه اخل�صائ�ص �إىل جمموعة ال�سمات
ال�شخ�صية ،واملهنية التي ينبغي للمعلم امتالكها حتى
يتمكن من مواكبة حتديات القرن احلادي والع�رشين .وقد
قدمت منظمة ( )Educational-Orig[amiاملهتمة بالتعليم القائم
على دمج املعرفة بالتكنولوجيا والتوا�صل ( ITC Information and
 )Communication Technologiesحتدي ًدا لأهم خ�صائ�ص معلم
القرن احلادي والع�رشين ،والتي متثلت فيما ي�أتي:
♦ ♦ ُمتفادي املخاطر ( :)Risk Taker Theيتفادي املعلم
م�صادر املخاطر املتمثلة يف فقد املتعلمني ملعنى التعلم �أو عدم
تعلمهم بالكلية� ،أو عدم مراعاة تباين قدرات املتعلمني� ،أو عدم
تنا�سب اخلربات التعليمية التي يقدمها املعلم مع الأهداف املق�صودة.
♦ ♦المُ ت�ضامن ( :)The Collaboratorيتحمل املعلم
امل�س�ؤولية الت�ضامنية مع املتعلمني ،وم�ؤ�س�سة العمل كاملة ،يف
حتقيق الأهداف دون النظرة اجلزئية لأداء مهام العمل الروتينية
التي تكفيه �رش العقوبات.
♦ ♦النموذجي ( :)Model Theيكون املعلم قدوة لزمالئه
يف العمل املخل�ص؛ لتقدمي تعليم يتميز باجلودة ،كما ميثل املعلم
منوذجا لطالبه يف القيم اخللقية واملثابرة العلمية.
ً
♦ ♦القائد ( :)Leader Theاملعلم قائ ٌد يدير طالبه من حيث
قدراتهم ،و�أمناطهم املختلفة ،ومكوناتهم الثقافية املتباينة �إىل
الدرجة التي جتعل الطالب متح ًدا مع معلمه (قائده).
♦ ♦امل�ستب�رص (� :)Visionary Theأي �أنه ميتلك ر�ؤيا تطويرية
لذاته املهنية ،ومل�ؤ�س�سة العمل ككل ،وهو قادر على تو�ضيح تلك
الر�ؤيا ،والعمل على حتقيقها قدر امل�ستطاع دون االكتفاء بتنفيذ
الأوامر �أو االعرتا�ض عليها جزئ ًيا �أو كل ًيا.
♦ ♦املتعلم ( :)Learner Theيعمل املعلم على تطوير كفاياته
املهنية ،والأكادميية ب�صورة ذاتية� ،أو نظامية ح�سب البدائل املمكنة،
وكذلك االلتحاق بالربامج التدريبية املختلفة.
♦ ♦املحاور ( :)Communicator Theيناق�ش املعلم طالبه،
ويحاورهم ،وي�شجع روح املبادرة والتلقائية.
♦ ♦املهيئ ( :)The Adptorيعمل على تهيئة بيئة التعلم،
واملتعلمني ،واخلربات التعليمية ،و�أدوات التقييم ب�صورة نظامية
قابلة لالن�سجام التلقائي بني عنا�رصها لتحقيق الأهداف املق�صودة.
�أمام�رشوع(21 Things for the 21st Century Proj� (  
)ectبالواليات املتحدة الأمريكية؛ والقائم على املعايري الوطنية
للتكنولوجيا التعليمية للمعلمني(National Educational Technol�( 
 )ogy Standards for Teachersفقد �أ�شار �إىل� أن معلم القرن احلادي
والع�رشين ينبغي �أن يكون املُ�ص�صم واملقيم وامل�شارك يف �إنتاج
تكنولوجيا التعليم ،مبا ت�شمله من ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت ،والتعليم
عن بعد ،و�إنتاج الربامج التعليمية ،وبرامج املحاكاة (الزهراين
و�إبراهيم.)2012 ،
وبالنظر �إىل الت�صنيفات ال�سابقة خل�صائ�ص املعلم يف القرن
احلادي والع�رشين وغريها من الت�صنيفات التي وردت يف الأدب
الرتبوي؛ ف�إنه ميكن اجلمع بني هذه الت�صنيفات من خالل حتديد

حتديات القرن احلادي والعشرين التي تواجه معلم العلوم في املدارس احلكومية مبحافظة عجلون

هذه اخل�صائ�ص يف �أربع جمموعات من املتطلبات هي:
 متطلبات �أكادميية :وتعنى بقدرة املعلم على التعامل مع
منجزات الع�رص ،ووعيه باملفهوم ال�شامل لعلوم امل�ستقبل والتكامل
بينها ،ومتكنه من �أ�سا�سيات املعرفة يف التخ�ص�ص.
 متطلبات تربوية :وتعنى بالرتكيز على مهارات التعلم
الذاتي ،والتعلم مدى احلياة ،وتنمية العمليات العقلية ومهارات
التفكري ،وممار�سة النقد الذاتي واملو�ضوعي ،والقدرة على التق�صي
وحب اال�ستطالع و�إتقان العمل ،واالهتمام باجلانب التطبيقي
وامليداين ،والبحث عن املعلومات ،واملعارف اجلديدة با�ستخدام
الكمبيوتر ،وا�ستحداث بيئات وو�سائط جديدة للتعليم والتعلم.
 متطلبات ثقافية :وتعنى بقدرة املعلم على تكوين عالقات
�إيجابية مع الآخرين ،والتعامل مع تكنولوجيا الع�رص ،والتمكن من
درا�سة اللغات ،وثقافات بع�ض الدول املتقدمة.
 متطلبات بيئية :وتعنى بقدرة املعلم على �أن يكون قدوة
�إجتماعية (امل�س�ؤولية ،الفهم ،وامل�شاركة) ،وقدوة فكرية (القدرة على
معاجلة امل�شكالت) ،وربط املقررات بق�ضايا املجتمع ،واالهتمام
باملهارات احلياتية ،وباحلقوق والواجبات والأدوار وامل�س�ؤوليات
جتاه املجتمع (عبداملعطي2008 ،؛ الد�سوقي.)2011 ،
املهارات الالزمة ملعلم القرن احلادي والعشرين:
من �أجل �أن ي�ستطيع املعلم مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي،
والثورة املعرفية الهائلة يف القرن احلادي والع�رشين ،ال بد له من
�إمتالك عدد من املهارات التي متكنه من مواكبة التحديات التي
تواجه النظام الرتبوي يف ع�رص الإقت�صاد املعريف ،وجتعله قادراً
على القيام ب�إدارة املهارات احلياتية ،و�إدارة قدرات الطالب ،ودعم
الإقت�صاد املعريف ،و�إدارة تكنولوجيا التعليم� ،إدارة فن التعليم،
و�إدارة منظومة التقومي؛ لكي ي�صبح �أكرث تفاع ًال ومتيزاً يف العملية
التعليمية ،وميكن ت�صنيف هذه املهارات على النحو الآتي:
 مهارات ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة ،والقدرة

د .جهاد علي توفيق املومني

على توظيفها مبا يتنا�سب واملحتوى املعريف للمادة.
 مهارات التفكري ،التي ميكن تنميتها وتوظيفها عند
الطالب مبا ميكنهم من �إنتاج املعرفة ،ولي�س تلقي املعرفة فقط،
ومن هذه املهارات (مهارات التفكري الأ�سا�سية ،ومهارات التفكري
الناقد ،مهارات حل امل�شكالت ،ومهارات التفكري الإبداعي).
 مهارات ا�ستخدام تقنيات التعليم احلديثة وتوظيف
التكنولوجيا يف حتقيق �أهداف الدر�س ،كا�ستخدام العرو�ض
التقدميية الثابتة واملتحركة (�صناعة الأفالم) ،واملقاطع املرئية
وامل�سموعة من اليوتيوب وغريه.
 مهارات اختيار معايري التقومي املنا�سبة ،مع �رضورة
العمل على توظيف التكنولوجيا اجلديدة يف جمال التقومي؛
كا�ستخدام الر�سوم البيانية وجداول التعزيز وغريها
 مهارة �إدارة ال�صف ،وتهيئة البيئة ال�صفية املنا�سبة
التي يتحقق من خاللها �أهداف الدر�س) �شلبي2014،؛ الزهراين
و�إبراهيم.)2012،
التحديات التي تواجه معلم القرن احلادي والع�رشين:
�إن ﺗﻘﺪم اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت يف القرن احلادي والع�رشين يعتمد ب�شكل
كبري على مدى ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة ،واﻤﻟﺘ�ﺴﺎرﻋﺔ
التي تواجهها يف ظل الثورة املعرفية ،والتكنولوجية املتجددة التي
ي�شهدها العامل كل يوم ،والتي ي�صعب ح�رصها؛ نظراً ل�رسعة ت�أثريها
و�إت�ساع حجمها ،وتعدد متغرياتها ،مما يوجب على امل�ؤ�س�سات
الرتبوية م�ضاعفة جهودها ملواجهة هذه التحديات ،وزيادة
االهتمام بالتخطيط ،والإعداد اجليد للمعلم ك�أحد �أهم عنا�رص
النظام التعليمي ،والذي من خالل عطاءه ينتج جيل ﻤﺒﺪعا ﻤﺘﺠددا
ﻘﺎدراﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،وميكن حتديد هذه التحديات من خالل
اجلوانب التالية التي �أبرزها الباحث من خالل ت�صميمه املو�ضح يف
�شكل رقم ( ،)1واعتمدها يف بناء �أداة الدرا�سة احلالية بعد الرجوع
�إىل الأدب ال�سابق املتعلق بهذا اجلانب:

شكل رقم ()1
تحديات المعلم في القرن 21
( )1الخريطة الذهنية من تصميم وإعداد الباحث باستخدام برنامج ()Mind Mapper
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● ●�أولاً  :التحدي الثقايف :ي�شري �إىل ال�رصاع الثقايف الذي
ي�شهده العامل حالياً ،والذي �أ�صبح يهدد �سلوكيات وقيم املجتمعات،
مما جعل املعلم مطال ًبا بدوره يف تعميق �شعور الطالب مبجتمعه،
ومتكينه من مواجهة ما يبث عرب و�سائل الإعالم والأدوات
التكنولوجية املختلفة ،كما فر�ض على املعلم الو�صول �إىل ا�ستيعاب
الثقافة العاملية؛ لي�ستطيع حتقيق هدفني �أ�سا�سيني مع طالبه وهما:
دعم الهوية الثقافية للمجتمع العربي والإ�سالمي ،و�رشح اخلطط
الوطنية والقومية وتعزيز الأفكار والقيم الإيجابية ال�سائدة يف
املجتمع.
● ●ثان ًيا :الرتبية امل�ستدامة :ويق�صد بها الرتبية التي متتد
طوال احلياة يف �أوقات و�أماكن متعددة خارج حدود املدر�سة
النظامية ،وي�صبح املعلم مطال ًبا مبراعاة ثالثة جوانب لتحقيق هذه
الرتبية ،وهي:
 التعلم للمعرفة؛ ويت�ضمن كيفية البحث عن م�صادر
املعلومات ،وكيفية التعلم للإفادة من فر�ص التعلم مدى احلياة.
 التعلم للعمل؛ ويت�ضمن اكت�ساب املتعلم كفايات ت�ؤهله
ملواجهة املواقف احلياتية املختلفة ،وانتقاء مهارات العمل.
 التعلم للتعاي�ش مع الآخرين؛ ويت�ضمن اكت�ساب املتعلم
ملهارات فهم الذات والآخرين ،و�إدراك �أوجه التكافل فيما بينهم،
واال�ستعداد لإزالة ال�رصاع وحل النزاع ،وت�سوية اخلالفات.
● ●ثالثًا :قيادة التغيري :هذا التحدي يفر�ض على املعلم اتباع
منوذج وا�ضح ،و�أ�سلوب تفكري عقالين منظم ي�ساعده على ا�ست�رشاف
�آفاق امل�ستقبل ،وا�ست�شعار نتائج عملية تطبيق التغيري املقرتح يف
العملية التعليمية ،باعتباره القائد الفعلي للتغيري اجلوهري يف
املجتمع ،وبالتايل العمل على �إدخال تغيريات خمطط لها ل�ضمان
مزيجا من مهام
جناحها ،فمهنة املعلم يف امل�ستقبل �أ�صبحت
ً
القائد ،ومدير امل�رشوع والناقد واملوجه.
● ●راب ًعا :ثورة املعلومات :ويق�صد بذلك ثورة االت�صاالت،
وتكنولوجيا املعلومات التي �أحدثت تغيريات وا�سعة ومهمة ج ًدا،
وبالتايل تزايدت �أعباء املعلم الذي مل يعد مطلو ًبا منه االكتفاء بنقل
املعرفة للمتعلم ،بل �أ�صبح املطلوب منه تنمية قدرات املتعلمني
للو�صول �إىل املعرفة من م�صادرها املختلفة ،وكذلك اال�ستثمار
الأمثل للمعلومات من خالل البحث عن الطرق الفعالة معها لتحقيق
�أق�صى ا�ستفادة ممكنة.
خام�سا :متهني التعليم :ويق�صد بذلك اتخاذ كافة ال�سبل
●●
ً
الالزمة جلعل التعليم من املهن املرموقة ،واملتميزة يف املجتمعات
العربية؛ كالطبيب واملهند�س ،ويتحقق ذلك من خالل العمل على
ورقيها ،بالإ�ضافة �إىل توافر
�إقناع امل�س�ؤولني ب�أهمية مهنة التعليم ّ
ثقافة وا�سعة وقدرات متميزة لدى املعلم؛ كاال�ستقاللية يف اتخاذ
القرار ،واحلرية يف االختيار ،واملعرفة املتميزة ،واال�ستخدام املتقدم
للتكنولوجيا ،والتحول �إىل امل�صمم املحرتف لبيئة التعليم و�أدواتها.
● ●�ساد�ساً� :إدارة التكنولوجيا :نتيجة التقدم الهائل يف
تكنولوجيا املعلومات واالت�صال ،وو�سائل التعامل معها يف هذا
الع�رص الذي يت�سم باملعلوماتية� ،أ�صبح التعليم يواجه عد ًدا من
التحديات التي تتطلب �إمداد عنا�رص العملية التعليمية الب�رشية
باملهارات الالزمة ملواجهة هذه التحديات ،وهذا ما �أدى �إىل ظهور
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ما يعرف بتكنولوجيا التعليم ،التي �رسعان ماارتبطت بتكنولوجيا
املعلومات م�ؤدية �إىل ظهور �أمناط تعليمية جديدة �أطلق عليها
امل�ستحدثات التكنولوجية التعليمية .ويهدف �إك�ساب املعلمني
ملهارات التعامل مع هذه امل�ستحدثات �إىل تغيري منط ما يقدم
للمعلمني من معلومات و�إك�سابهم مهارات حياتية جديدة جتعلهم
يوظفون املعلومات ،وي�ساعدون طالبهم على توظفيها والإفادة
منها ،وبذلك مل يعد املعلم م�ستخدم ًا للو�سائل التقنية فقط ،بل �أ�صبح
م�صمما ومطوراً للبيئة التقنية وبراجمها (ملكاوي وجنادات2012 ،؛
ً
الراميني2009 ،؛ .)Anderman&other,2012
التوجهات الرتبوية املستقبلية للتعليم والتعلم يف القرن احلادي
والعشرين:
تقدم التوجهات القائمة على دمج املعرفة بالتوا�صل
والتكنولوجيا(  (�and Communication Information Technolo
منوذجا لهرم التعلم بالقرن احلادي والع�رشين يبني �أن
)gies ICT
ً
قدرة املتعلم على االحتفاظ بالتعلم :تتحقق بن�سبة ( )% 5يف البيئة
التعليمية القائمة على التلقني واملحا�رضة التقليدية من قبل املعلم،
وترتفع الن�سبة �إىل ()% 10حني تن�صب البيئة على عمليات القراءة
غري التفاعلية ،وتبلغ الن�سبة ( )% 20خالل البيئة التي تكتفي
باخلربات امل�سموعة �أو امل�شاهدة ،ثم ت�صل الن�سبة �إىل ( )% 30يف
بيئة التعليم القائمة على التو�ضيح والتف�سري لنماذج ممثلة ملفاهيم
التعلم ،ومن خالل النقا�ش بني جمموعات الطالب ترتقي الن�سبة �إىل
( ،)% 50يف حني �أن الن�سبة تبلغ (� )% 75إذا �أتاحت بيئة التعليم
املمار�سة العملية الفعالة من خالل التعليم بالعمل ،وهذا ما يربز
حجم التحدي الذي يواجه معلم العلوم يف القرن احلادي والع�رشين
يف �أثناء تنفيذه للمحتوى العلمي وب�شكل عملي ،بحيث ي�ستخدم
الو�سائل واال�سرتاتيجيات كافة ،والطرق التي متكنه من حتقيق
التعلم والفهم لدى طلبته من خالل قيامهم بالتجارب العملية،
وللو�صول باملتعلم �إىل الن�سبة ( )% 90ال بد من �إتاحة الفر�صة له
للتوا�صل مع الآخرين بغر�ض اال�ستخدام الفوري للمعرفة املكت�سبة
يف مواقف حياتية.
ويف �سبيل حتقيق معلم القرن احلادي والع�رشين ب�شكل عام،
ومعلم العلوم ب�شكل خا�ص لن�سب متقدمة من احتفاظ املتعلمني
بتعلمهم؛ كان البد له من القيام بدوره يف �إدارة عملية التعليم،
و�إدارة التكنولوجيا امل�ستخدمة ،و�إدارة ا�ستخدام املتعلمني للمعرفة،
�إدارة املهارات احلياتية ،بالإ�ضافة �إىل قراءة الكتب العلمية املتعلقة
مبهارات التفكري وا�سرتاتيجيات التدري�س ،والإدارة ال�صفية،
والإفادة من خربات الزمالء املتميزين يف مدر�سته ،وا�ستثمار مواقع
التوا�صل االجتماعي واملواقع العلمية املهتمة بتطوير املدار�س
ومنتديات املعلمني وامل�ؤمترات والندوات العلمية ،وم�ساعدة الطلبة
على اكت�ساب االجتاهات العلمية واالهتمامات التي ت�شجعهم على
درا�سة املواد العلمية والإقبال عليها ،والعمل على �إ�ستثمار الفر�ص
التدريبية كافة التي من �ش�أنها �أن تطور مهاراته و�أداءه ،وجتعله
�أكرث �إبداع ًا ومتيزاً يف العملية التعليمية Carvalho & Basso,2002.

الدراسات السابقة:
بالرجوع للأدب الرتبوي ال�سابق ويف حدود علم الباحث ،فقد
تبني له قلة وجود الدرا�سات التي ت�شري �إىل حتديات القرن احلادي
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والع�رشين التي تواجه املعلمني يف مراحل التعليم العام ،و�أن غالبية
الدرا�سات يف هذا املجال ركزت على مرحلة التعليم اجلامعي .وفيما
يلي عر�ض ًا لأبرز الدرا�سات التي وردت يف الأدب الرتبوي ذات
العالقة مبو�ضوع الدرا�سة:
�أجرى كاميفي ( )Gayamfi,2014درا�سة نوعية هدفت �إىل
الك�شف عن التحديات التي تواجه معلمي العلوم يف �أثناء تدري�س
العلوم املتكاملة على م�ستوى املدار�س املتو�سطة (Junior High
 ،)Schoolولتحقيق هدف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث نظام املقابالت
املفتوحة مع ( )10معلمني للعلوم يف البلدان النامية ،باال�ضافة
�إىل ا�ستخدامه الختبارات علوم ومقايي�س اجتاهات الطالب نحو
العلوم .وقد �أظهرت النتائج وجود عدد من التحديات التي تواجه
املعلمني �أثناء تدري�سهم للعلوم املتكاملة ،وتتمثل يف عدم كفاية
مواد وجتهيزات تدري�س العلوم ،وعدم وجود خمتربات العلوم
الأ�سا�سية ،وترجمة متطلبات املناهج الدرا�سية �إىل واقع عملي،
والعمل على تغيري �إجتاهات الطلبة وزيادة اهتمامهم نحو العلوم،
وهذه التحديات ت�ؤثر على الأداء و�إختيار طريقة التدري�س املنا�سبة
للعلوم ،واهتمامات الطلبة وم�شاركاتهم يف درو�س العلوم.
كما �أجرى �إبراهيم والزهراين ( )2012درا�سة هدفت �إىل
الك�شف عن مهارات املعلم ،واملتعلم يف القرن احلادي والع�رشين،
وحتديد �أبرز التحديات التي تواجههم �أثناء تفاعلهم داخل وخارج
العملية التعليمية ،والتوجهات العاملية ملعلم القرن الع�رشين .وقد
�أظهرت هذه الدرا�سة �أن �أبرز التحديات التي تواجه معلم القرن احلادي
والع�رشين تتمثل يف :التحدي الثقايف ،والرتبية امل�ستدامة ،وقيادة
التغيري ،وثورة املعلومات ،ومتهني التعليم ،و�إدارة التكنولوجياّ � .أما
ما يتعلق باملهارات املطلوبة من متعلم القرن احلادي والع�رشين
فتمثلت يف :امل�س�ؤولية والتوافق ،والإبداع والف�ضول ،ومهارات
التوا�صل ،والتفكري النقدي وفكر النظم ،ومهارات ثقافة املعلومات
وو�سائل الإعالم ،واملهارات االجتماعية والتعاونية ،والتوجيه
الذاتي،و امل�س�ؤولية االجتماعية ،وحتديد امل�شكلة و�صياغة احلل.
ومن خالل ما �سبق �أمكن للباحثني حتديد مالمح معلم القرن احلادي
والع�رشين و�أدواره املتمثلة يف� :إدراك املعلم لأهمية املهنة التي
ميار�سها وقد�سية ر�سالتها ،وم�شاركته يف اتخاذ القرارات املت�صلة
بالتعليم ،و�إعداد املناهج واملواد الدرا�سية ،وقدرته على مد العملية
التعليمية خارج �أ�سوار امل�ؤ�س�سة التعليمية ،و�إدراك موقعه و�أهمية
دوره يف ع�رص العوملة واالنفتاح ،و�أن يكون خبرياً يف طرق البحث
عن املعلومة ،وقدرته على ا�ستخدام و�سائل التقنية وتكنولوجيا
املعلومات ،وتوظيفها ب�شكل فاعل يف العملية الرتبوية.
و�أجرى دياب ( )2006درا�سة ،هدفت �إىل التعرف على
ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ ﺍﻤﻟﻌﺎ�ﺼﺭﺓ ﻲﻓ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ،ﻭﺍﻟﺘـﻲ �ﺃﺒﺭﺯﺘﻬـﺎ
ﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﺤﻟـﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌ�ﺸﺭﻴﻥ ،وﺍ�ﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻤﻟﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺩﺭ�ﺱ
ﺍﺠﻟﺎﻤﻌﻲ ﻲﻓ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻲﻓ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴ�ﺱ ﻭﺍﻟﺒﺤـﺙ
ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻤﻟﺠﺘﻤﻊ ،وﺍﻟ�ﺴﻤﺎﺕ واملقومات ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻲﻓ
ﺍﻤﻟﺩﺭ�ﺱ ﺍﺠﻟﺎﻤﻌﻲ ﺍﻤﻟﻌﺎ�ﺼﺭ ،وﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ �ﺃﻫﻤﻴﺔ كل ﺩﻭﺭ ﻭكل
�ﺴﻤﺔ ﻤﻥ �ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻤﻟﺩﺭ�ﺱ ﺍﺠﻟﺎﻤﻌﻲ ﺍﻤﻟﻌﺎ�ﺼﺭ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ
�ﺃع�ضاء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴ�ﺱ ﺍﺠﻟﺎﻤﻌﻲ .وتكونت عينة الدرا�سة من ()100
ع�ضو هئية تدري�س مت اختيارهم ب�شكل ق�صدي من كل من ﺍﺠﻟﺎﻤﻌﺔ
ﺍ�ﻹ �ﺴـﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍ�ﻷﺯﻫﺭ ،ﻭﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩ�ﺱ ﺍﻤﻟﻔﺘﻭﺤﺔ يف ﻤﺩﻴﻨﺔ

د .جهاد علي توفيق املومني

ﻏﺯﺓ .ﻭلتحقيق �أهداف الدرا�سة قام ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ب�إعداد ا�ستبانة تت�ضمن
ﺍ�ﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻤﻟﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺩﺭ�ﺱ ﺍﺠﻟﺎﻤﻌﻲ ،وﺍﻟـ�ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻨﺒﻐـﻲﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ
ﻓﻴﻪ مت تطبيقه على العينة املختارة ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة
ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍ�ﻷﺩﻭﺍﺭ ،ﻭﺍﻟ�ﺴﻤﺎﺕ ﺒﺤ�ﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ �ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬـﺔ ﻨﻅـﺭ ﻋﻴﻨـﺔ
ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴـﺔ ،ﻭﺨﺭﺠﺕ بعدة تو�صيات �أهمها� :ﻀﺭﻭﺭﺓ �ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
ﻲﻓ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴ�ﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ�ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻲﻓ ﺍﻤﻟﺩﺭ�ﺱ
ﺍﺠﻟﺎﻤﻌﻲ ﺍﻤﻟﻌﺎ�ﺼﺭ ،و�أدواره ﺍﻤﻟﺘﻭﻗﻌﺔ ﻲﻓ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﺤﻟـﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌـ�ﺸﺭﻴﻥ.
ويف درا�سة �أخرى �أجرتها ال�رشعي ( ،)2005هدفت �إىل
التعرف على دور املعلم من منظور �إ�سالمي معا�رص ،وحتديد �أبرز
التحديات التي تواجه معلم امل�ستقبل ،وكيفية تفعيل دوره ملواجهة
هذه التحديات .ولتحقيق هدف الدرا�سة قامت الباحثة باتباع امل�سح
التحليلي الو�صفي املكتبي للر�ؤية الإ�سالمية لدور املعلم املبني على
مراجعة مفاهيم املعلم ،و�أداوره وتف�سريهما يف الأدب ال�سابق ،وقد
�أظهرت النتائج املتعلقة بامل�سح التحليلي �أن �أهم الأدوار التي ينبغي
على معلم امل�ستقبل القيام بها تتمثل يف :مواكبة �رسعة التغيري
والتطوير املعريف ،والتكنولوجي يف �شتى جماالت العلوم الطبيعية
والإن�سانية ،والتي تتطلب منه التطور والنمو مبا يجعله قادراً على
ربط املا�ضي باحلا�رض ،وا�ست�رشاف امل�ستقبل ،واكت�ساب مهارات
التعليم والتعلم وقدراتهما مبا يجعله قادراً ومتمكن ًا من �أداء دوره
و�إي�صال ر�سالته بلغة الع�رص ومتطلباته ،وتن�شئة الأجيال وتوعيتها
بالتطور املعريف والتكنولوجي ،وتوجيهها للإفادة من اجلوانب
الإيجابية ،و�إدراك خطورة اجلوانب ال�سلبية على الهوية الثقافية،
وتوظيف العلوم والتقنيات احلديثة لتكوين طاقات ب�رشية �صاحلة
تنظر مبنظار اخلري للب�رشية �أجمع� .أما مايتعلق ب�أبرز التحديات
التي تواجه معلم امل�ستقبل فقد متثلت يف :الثورة املعرفية والتطور
التكنولوجي ،تطور البحث العلمي يف جماالت العلوم املختلفة،
العوملة و�أثرها على الهوية الثقافية .ويف �ضوء النتائج املتعلقة
بالدرا�سة �أو�صت الباحثة ب�رضورة ت�صميم برامج وان�شطة تعليمية
متطورة وهادفة ،وتدريب معلم امل�ستقبل على ا�ستخدام تكنولوجيا
التعليم داخل وخارج املوقف التعليمي.
و�أجرى ن�رص ( )2000درا�سة ،هدفت �إىل حتديد بع�ض ق�ضايا
العوملة وعالقتها بف�سلفة تكوين املعلم العربي ،حيث حدد الباحث
فيها بع�ض الق�ضايا املرتبطة بالعوملة يف الوطن العربي ومنها
الهوية العربية ،و�أهم اخل�صائ�ص التي يت�سم بها الوطن العربي يف
ظل العوملة ،وطبيعة العالقة بني العوملة وبع�ض الق�ضايا املرتبطة
بها كعالقة العوملة باالقت�صاد،املجتمع ،العمالة ،الثقافة ،والرتبية.
وقد �أبرزت النتائج والتو�صيات املتعلقة بهذه الدرا�سة �رضورة
حتديد بع�ض املرتكزات امل�ستقبلية لتكوين املعلم العربي وتدريبه
يف ظل العوملة والهوية العربية ،مثل :حتديد فل�سفة و�أهداف تكوين
معلم امل�ستقبل املعتمد على �أ�ساليب التفكري العلمي واالبتكاري،
والوعي الثقايف ،واملفهوم ال�شامل لعلوم امل�ستقبل ،بالإ�ضافة �إىل
�إعادة النظر يف الإجراءات التنفيذية لإعداد املعلم كو�ضع معايري
الختيار الطالب املعلم ،و�إدخال املفاهيم احلديثة يف برامج الإعداد،
وزيادة االهتمام باجلانب العملي التطبيقي.
ويف درا�سة �أخرى �أجراها �أبو دف ( ،)2000هدفت �إىل و�ضع
�صيغة مقرتحة لتكوين املعلم العربي على �أعتاب القرن احلادي
والع�رشين ،وذلك من خالل حتديد التحديات االجتماعية والثقافية
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التي تواجه الأمة العربية والإ�سالمية ،و �أوجه الق�صور يف �إعداد
املعلم العربي .وتقدمي �أهم االحتياجات التدريبية الالزمة للمعلم
العربي ،واقرتح برناجم ًا لتكوينه ناجت ًا عند درا�سته الحتياجاته يف
�ضوء الواقع والتحديات ،ومت تق�سيم هذه االحتياجات �إىل (احتياجات
�أكادميية) :كاحلاجة �إىل التدرب على اكت�ساب املعارف املتعلقة
باملواد العلمية ،و(احتياجات مهنية) :مثل احلاجة �إىل تنفيذ طرائق
التعليم املختلفة ال �سيما املعتمدة على االكت�شاف ،وحاجات ثقافية
كاحلاجة �إىل االطالع على املعارف الثقافية العامة.
يالحظ من خالل الدرا�سات ال�سابقة �أن معظمها (الزهراين
و�إبراهيم2012 ،؛ ال�رشعي2005 ،؛ ن�رص2000،؛ �أبو دف)2000 ،
قد �أ�شارت �إىل �أن التحديات التي تواجه معلم امل�ستقبل ب�شكل عام
دون حتديد التخ�ص�صات ،قد متثلت يف الثورة املعرفية والتطور
التكنولوجي ،وتطور البحث العلمي يف جماالت خمتلفة ،بالإ�ضافة
�إىل العوملة و�أثرها على الهوية الثقافية.
يف حني اتفق هدف الدرا�سة النوعية التي �أجراها  ( �Gayam
 )fi,2014مع الدرا�سة الكمية احلالية من حيث تركيزها على التحديات
التي تواجه معلمي العلوم ،وهما بذلك تعتربان من الدرا�سات القليلة
التي ركزت على حتديات القرن احلادي والع�رشين التي تواجه معلمي
العلوم .وميكن هنا القول �إن الدرا�سة الكمية احلالية متتاز بالأ�صالة؛
لعدم وجود مثيل لها بني الدرا�سات ال�سابقة  -بح�سب علم الباحث-
كما اتفقتا كذلك يف النتائج املتعلقة بالتحديات التي تواجه معلم
العلوم يف القرن احلادي والع�رشين ،واملتمثلة يف عدم كفاية املواد
والتجهيزات الالزمة لتدري�س العلوم ،وعدم وجود خمتربات جمهزة.
�أما ما يتعلق بتو�صيات الدرا�سات ال�سابقة والدرا�سة احلالية ،فقد
ظهر نوع من االتفاق بني معظمها على �أهمية التدريب العملي
للمعلمني ،والعمل على تطوير مهاراتهم ملواكبة هذه التحديات،
والقدرة على تنفيذ طرائق التعليم املمكنة ،وا�ستخدام تكنولوجيا
التعليم ( الزهراين و�إبراهيم2012 ،؛ دياب2006،؛ ن�رص.)2000 ،

املنهجية والتصميم
يت�ضمن هذا الف�صل و�صف ًا ملجتمع الدرا�سة وعينتها ،والأدوات
امل�ستخدمة فيها ،و�إجراءات تطبيقها وت�صحيحها ،والت�أكد من
�صدقها وثباتها ،وغريها من املعاجلات الإح�صائية التي مت �إتباعها
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة.

جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة امل�ستهدف من معلمي ومعلمات العلوم
يف املدار�س احلكومية التابعة ملحافظة عجلون باململكة الأردنية
الها�شمية يف الف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي (/2015
2016م) ،وقد بلغ عددهم ( )215معلم ومعلمة.

عينة الدراسة:

يبني توزيع �أفراد العينة على املدار�س تبع ًا ملتغري اجلن�س.
جدول رقم ()1
توزيع أفراد العينة

عدد املدار�س

عدد املعلمني

ذكور

�إناث

املعلمني

املعلمات

15

10

17

13

أدوات الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة �أع ّد الباحث مقيا�س ًا للتحديات التي
تواجه املعلم يف القرن احلادي والع�رشين ،وذلك بعد الرجوع �إىل
الأدب ال�سابق املتعلق بتحديات القرن احلادي والع�رشين ،وا�ستخدم
فيه مقيا�س (ليكرت) ذو التدريج الثالثي لال�ستجابة على املقيا�س،
مت عر�ضه على خم�سة
و للت�أكد من �صدق حمتوى املقيا�س فقد ّ
حمكمني� :أربعة �أ�ساتذة يف املناهج وطرق تدري�س ،و�أ�ستاذ يف
القيا�س والتقومي ،وبعد التعديل بناء على املالحظات التي وردت
من املحكمني� ،أ�صبح املقيا�س ب�صورته النهائية مكون ًا من ()30
فقرة ،موزع ًا على ( )6جماالت .ثم مت ح�ساب معامل الثبات الداخلي
(االت�ساق) للمقيا�س با�ستخدام معامل ثبات كرونباخ �ألفا (،)CA
وقد بلغ ( )0.90وهي قيمة مرتفعة تدل على ثبات املقيا�س.

إجراءات الدراسة:
ميكن تلخي�ص خطوات بناء وتطبيق �أدوات الدرا�سة على
النحو الآتي:
�1.1إعداد فقرات مقيا�س حتديات املعلم يف القرن احلادي
والع�رشين من خالل الرجوع للأدب ال�سابق املتعلق مبو�ضوع
الدرا�سة ،والت�أكد من �صدقه وثباته قبل تطبيقه على عينة الدرا�سة.
2.2رفع املقيا�س ب�شكل �إلكرتوين من خالل (،)Google Drive
وحتديد الرابط اخلا�ص بالو�صول للمقيا�س.
3.3تطبيق املقيا�س من خالل �إر�سال الرابط �إىل عينة الدرا�سة
(معلمي ومعلمات العلوم الذين يدر�سون مقررات العلوم يف املدرا�س
احلكومية التي مت �إختيارها من قبل الباحث والتابعة ملحافظة
عجلون) ،وذلك با�ستخدام الإمييالت الإلكرتونية ومواقع التوا�صل
االجتماعي.
4.4جمع البيانات وحتليلها من خالل ا�ستخراج املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية للمقيا�س ،وفقراته املوزعة على
( )6جماالت با�ستخدام برنامج (.)SPSS
5.5حتليل النتائج �إح�صائي ًا ح�سب �أهداف البحث و�أ�سئلته،
ومن ثم تف�سريها ومناق�شتها.

تكونت عينة الدرا�سة من ( )30معلم ًا ومعلمة ملواد العلوم عرض النتائج ومناقشتها:

املختلفة يف مدار�س حمافظة عجلون موزعني على ( )25مدر�سة،
مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية بناء على ا�ستجابتهم وقبولهم؛
لتعبئة املقيا�س الإلكرتوين املعد من قبل الباحث واملر�سل لهم عرب
الربيد الإلكرتوين وو�سائل التوا�صل االجتماعي .واجلدول رقم ()1
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يعر�ض هذا الف�صل �أبرز النتائج التي �أ�سفرت عنها الدرا�سة
احلالية مع مناق�شة لهذه النتائج ،وذلك بعد حتليل البيانات
ومعاجلتها �إح�صائياً؛ حيث مت التو�صل �إىل النتائج التالية:
♦ ♦النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ومناق�شتها:

حتديات القرن احلادي والعشرين التي تواجه معلم العلوم في املدارس احلكومية مبحافظة عجلون

ال�س�ؤال الأول :ما �أبرز حتديات القرن احلادي والع�رشين التي
تواجه معلم العلوم يف املدار�س احلكومية يف حمافظة عجلون من
وجهة نظر املعلمني �أنف�سهم؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية
لفقرات مقيا�س التحديات ،ويظهر اجلدوالن رقم ( )3( ،)2الرتتيب
التنازيل لفقرات جماالت املقيا�س ال�ستة ،والرتتيب التنازيل للفقرات
يف كل جمال من هذه املجاالت ح�سب املتو�سطات احل�سابية لكل
منها:

يت�ضح من خالل اجلدول رقم ( )2وجود تقارب كبري يف قيم
املتو�سطات احل�سابية ملجاالت مقيا�س التحديات؛ حيث تراوحت
متو�سطاتها احل�سابية ما بني ( )2.51 - 2.31و�إنحرافات معيارية
تراوحت ما بني ( ،)0.442 - 0.291وقد جاء جمال متهني التعليم
باملرتبة االوىل مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )2.51يف حني جاء جمال
الرتبية امل�ستدامة باملرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي بلغ ()2.31؛
ويعزو الباحث �سبب تقارب املتو�سطات �إىل وجود �إرتباط كبري بني
جماالت التحديات للمقيا�س من وجهة نظر معلمي العلوم ،والتي
تت�ضمن من خالل فقراتها حتديات متداخلة ي�صعب على املعلمني
مواجهتها يف بيئاتهم التعليمية التقليدية املتماثلة ،حيث �إن
طبيعة املدار�س احلكومية يف جمتمع الدرا�سة ذات بيئة تعليمية
تقليدية وتخلو من وجود قاعات درا�سية حمو�سبة �أو �شا�شات ذكية
�أو �أجهزة ( داتا�شو) ،ولذلك فالتعليم فيها يتم ب�أ�سلوب تقليدي مما
ال يتيح الفر�صة للمعلمني لتطبيق التقنية ومواكبة التكنولوجيا
�أثناء تدري�سهم للمواد العلمية يف هذه املدار�س ،وهذا ما يربز
احلاجة لتطوير التعليم يف مثل هذه املدار�س ،وتهيئة كافة الظروف
املنا�سبة لتفعيل وتطوير �أداء املعلمني يف جمتمع الدرا�سة.

جدول ()2
الترتيب التنازلي للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجاالت مقياس
تحديات المعلم في القرن الحادي والعشرين من وجهة نظر معلمي العلوم

املجال

الو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

الرتتيب

البعد الثقايف واالجتماعي

2.47

0.388

3

الرتبية امل�ستدامة

2.31

0.385

4

قيادة التغيري

2.50

0.389

2

ثورة املعلومات

2.47

0.381

3

متهني التعليم

2.51

0.291

1

�إدارة التكنولوجيا

2.50

0.442

2

د .جهاد علي توفيق املومني

جدول ()3
الترتيب التنازلي للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجاالت مقياس
تحديات معلم العلوم في القرن الحادي والعشرين من وجهة نظرهم.

املجال

البعد الثقايف
واالجتماعي

الرتبية
امل�ستدامة

قيادة التغيري

العدد

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

1

امتالك املعلم م�ستوى عال من الثقافة العلمية.

30

2.57

0.62606

4

تعزيز الأفكار والقيم الإيجابية ال�سائدة يف املجتمع لدى الطلبة.

30

2.57

0.62606

3

تنمية قدرات الطلبة على مواجهة التحديات الثقافية ملجتمعهم.

30

2.50

0.50855

2

قدرة املعلم على مواجهة التحوالت الإجتماعية ملكانة املعلم.

30

2.40

0.56324

5

تعميق �شعور الطالب بثقافة جمتمعه واعتزازه بها.

30

2.33

0.60648

6

قدرة املعلم على الو�صول مل�صادر املعلومات املختلفة وتوظيفها يف البيئة التعليمية.

30

2.60

0.49827

8

�إك�ساب املتعلم القدرة على مواجهه املواقف احلياتية املختلفة.

30

2.33

0.54667

9

متكني املتعلم من انتقاء مهارات العمل.

30

2.30

0.59596

10

�إك�ساب املتعلم مهارات فهم الذات والآخرين ،و�إدراك �أوجه التكافل فيما بينهم.

30

2.20

0.55086

7

�إكت�ساب املعلم ملهارات التعلم مدى احلياة

30

2.10

0.60743

13

�إتقان املعلم لعمليات التخطيط وت�صميم التدري�س ملادة تخ�ص�صه.

30

2.70

0.46609

14

فهم املعلم لدورة اجلديد كقائد يوجه �أداء الطلبة �أثناء التعلم وي�ؤثر فيهم.

30

2.60

0.62146

15

م�ساعدة املتعلمني على اكت�ساب مهارات التفكري العلمي وحل امل�شكالت.

30

2.47

0.57135

11

قدرة املعلم على ممار�سة �أ�سلوب التفكري املنطقي يف حل امل�شكالت و�إتخاذ القررات.

30

2.40

0.67466

12

القدرة على ا�ست�رشاف امل�ستقبل ونتائج التغيري يف العملية التعليمية.

30

2.33

0.66089

الفقرة

ن�ص الفقرة
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املجال

ثورة
املعلومات

متهني التعليم

�إدارة
التكنولوجيا

الفقرة

ن�ص الفقرة

العدد

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

18

قدرة املعلم على مواكبة ما ي�شهده الع�رص من تقدم تقني وتدفق معلوماتي يف جمال
تخ�ص�صه.

30

2.77

0.43018

17

اال�ستثمار الأمثل للمعلومات باختيار املعلم الطرق الفعالة املنا�سبة.

30

2.53

0.50742

19

ا�ستيعاب البنية املعرفية ملحتوى مادة التخ�ص�ص التي يدر�سها.

30

2.43

0.62606

16

تنمية قدرات املتعلمني للو�صول �إىل املعلومات من م�صادرها الأ�صلية.

30

2.33

0.60648

20

ت�شجيع املتعلمني على توليد املعلومات والأفكار الإبداعية يف البيئة التعليمية.

30

2.30

0.53498

21

التزام املعلم بامليثاق الأخالقي ملهنة التعليم.

30

2.63

0.55605

24

�ضعف احلوافز والرتقية املهنية للمعلمني.

30

2.60

0.56324

25

اجلدية يف العمل والقدرة على املرونة والتكيف مع املتغريات امل�ستجدة.

30

2.50

0.50855

22

فعال.
قدرة املعلم على ت�صميم البيئة التعليمية و�أدواتها ب�شكل ّ

30

2.47

0.57135

23

حاجة املعلم للنمو املهني امل�ستمر خالل برامج تدريب متطورة.

30

2.33

0.60648

26

امتالك املعلم ملهارات دمج التقنية احلديثة يف تدري�س مادة التخ�ص�ص.

30

2.67

0.47946

30

اال�ستخدام الأمثل للتكنولوجيا ،ومتابعة م�ستجداتها يف العملية التعليمية.

30

2.57

0.50401

28

امتالك املعلم ملهارات دمج التقنية احلديثة يف تدري�س مادة التخ�ص�ص.

30

2.47

0.68145

29

توظيف التعليم الإلكرتوين يف عملية التدري�س وتقييم خمرجات التعلم.

30

2.47

0.57135

27

اكت�ساب املعلم وطالبه املهارات احلياتية التي متكنه من توظيف املعلومات.

30

2.33

0.60648

من خالل اجلدول رقم ( )3يت�ضح وجود متو�سطات ح�سابية
مرتفعة ومتقاربة لدى فقرات املجاالت املختلفة ،ويعزو الباحث
�سبب ذلك �إىل وجود ارتباط كبري بني فقرات جماالت التحديات من
وجهة نظر معلمي العلوم ،فمعلم العلوم يف القرن احلادي والع�رشين
ينبغي �أن يكون لدية ثورة من املعلومات واملهارات التي متكنه من
قيادة التغيري ملواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي يف �أثناء تدري�سه
للمواد العلمية ،وبالنظر للجدول رقم ( )3نالحظ جميء الفقرات
( )13 ،18يف كل من جمايل ثورة املعلومات وقيادة التغيري
باملرتبة الأوىل مبتو�سطات ح�سابية ( )02.7 ،2.77واعتبارها من
وجهة نظر معلمي العلوم من �أكرث التحديات التي تواجههم يف القرن
احلادي والع�رشين ،وهي ت�شري �إىل قدرة معلم العلوم على مواكبة
التقدم التقني والتدفق املعلوماتي يف جمال تخ�ص�صه ،وقدرته على
التخطيط والت�صميم لتدري�س مادته ،ويتفق ذلك مع درا�سة ال�رشعي
( ،)2005الزهراين و�إبراهيم ( .)2012يف حني جاءت الفقرات
( )10 ،7يف جمال التنمية امل�ستدامة باملرتبة االخرية مبتو�سطات
ح�سابية ( ،)02.2 ،02.1والتي ت�شري �إىل �إك�ساب املعلم ملهارات
التعلم مدى احلياة ،و�إك�ساب املتعلم ملهارات فهم الذات والآخرين،
ويعزو الباحث �سبب ذلك �إىل �أن معلمي العلوم يعتقدون �أن هذه
اجلوانب ال ت�ؤثر على �أدائهم �أو تقلل من قدرتهم على تنفيذ العملية
التعليمية وفق ما هو خمطط له ،وبالتايل ف�إن هذه اجلوانب ال تعد
من �ضمن التحديات التي ت�ؤثر على �أدائهم يف العملية التعليمية.
♦ ♦النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها:
ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة (  )α ≤ 0.05بني ا�ستجابات معلمي العلوم على
مقيا�س التحديات تعزى ملتغري اجلن�س؟
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للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب داللة الفروق بني متو�سطات
ا�ستجابات معلمي ومعلمات العلوم على مقيا�س التحديات با�ستخدام
اختبار ( ،)Tوذلك للمقارنة بينه هذه املتو�سطات ،ويبني اجلدول
رقم ( )4النتائج املتعلقة بذلك.
جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

واختبار ( ت) لالستجابات على مقياس التحديات تبعاً لمتغير الجنس.

العدد

املتو�سط

االنحراف املعياري

املجموعة
ذكور

17

72.5882

10.02534

�إناث

13

75.3846

6.92265

Sig
0.397

يالحظ من اجلدول (� )4أن القيمة احلرجة ( )p= 0.397غري
دالة �إح�صائياً ،مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات ا�ستجابات معلمي العلوم على مقيا�س التحديات
تعزى ملتغري اجلن�س ،وهذا ي�شري �إىل �أن التحديات م�شرتكة بني
اجلن�سني وال يوجد فارق بني �أي منهما.
♦ ♦النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها:
ال�س�ؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة (  )α ≤ 0.05بني ا�ستجابات معلمي العلوم على
مقيا�س التحديات تعزى ملتغري اخلربة التدري�سية؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب داللة الفروق بني متو�سطات
ا�ستجابات معلمي العلوم على مقيا�س التحديات تبع ًا ملتغري اخلربة
التدري�سية با�ستخدام حتليل التباين الأحادي (One way- ANOVA
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) ،وذلك للمقارنة
بني هذه املتو�سطات ،ويبني اجلدول رقم ( )5التوصيات:
النتائج املتعلقة بذلك.
جدول()5
تحليل التباين األحادي بين متوسطات االستجابات تبعاً لمتغير الخبرة التدريسية

Sig.

F

Mean
Square

Df

Sum of
Squares

ANOVA

0.982

0.098

8.667

4

34.667

Between Groups

88.245

25

2206.133

Within Groups
Total

من خالل اجلدول ال�سابق جند �أن القيمة احلرجة ()p =0.982
غري دالة �إح�صائياً ،وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطات �إ�ستجابات معلمي العلوم على مقيا�س
التحديات تعزى ملتغري اخلربة التدري�سية ،ويعزو الباحث �سبب ذلك
�إىل �أن معظم �أفراد عينة الدرا�سة مت تعيينهم معلمني مع بداية القرن
احلادي والع�رشين ،ولديهم خربات متقاربة ،وبالتايل ف�إن �أوجه
االتفاق كبرية بينهم من حيث قدرتهم على مواجهة التحديات يف
�أثناء تدري�سهم للمواد العلمية.
♦ ♦النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع ومناق�شتها:
ال�س�ؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني ا�ستجابات معلمي العلوم على
مقيا�س التحديات تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب داللة الفروق بني متو�سطات
ا�ستجابات معلمي العلوم على مقيا�س التحديات تبع ًا ملتغري امل�ؤهل
العلمي با�ستخدام حتليل التباين الأحادي (،)One way- ANOVA
وذلك للمقارنة بني هذه املتو�سطات ،ويبني اجلدول رقم ( )6النتائج
املتعلقة بذلك.
جدول ()6
تحليل التباين األحادي بين متوسطات االستجابات تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

Sig.

F

1.974 0.143

Mean
Square

Df

Sum of
Squares

138.583

3

415.750

Between Groups

70.194

26

1825.050

Within Groups

ANOVA

Total

من خالل اجلدول ال�سابق جند �أن القيمة احلرجة ()p =0.143
غري دالة �إح�صائياً ،وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطات �إ�ستجابات معلمي العلوم على ا�ستبانة
التحديات تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي ،ويعزو الباحث �سبب ذلك
�إىل متاثل البيئة التعليمية والظروف والتجهيزات املتاحة لدى �أفراد
العينة يف مدار�س جمتمع الدرا�سة التي متيل يف الغالب �إىل النمط
التقليدي يف التعليم؛ نظراً لنق�ص الإمكانيات والتجهيزات التقنية
لقاعاتها الدرا�سية ،ونتيجة لذلك يزداد التوافق بني �أفراد العينة
من حيث التحديات التي يواجهونها يف هذه البيئة على الرغم من
اختالف م�ؤهالتهم.

يف �ضوء نتائج الدرا�سة احلالية ،ف�إن الباحث يو�صي مبا يلي:
 �إعداد وت�أهيل وتدريب معلمي العلوم قبل ويف �أثناء
اخلدمة على كيفية مواكبة التقدم العلمي و�إدارة التكنولوجيا،
والتخطيط والت�صميم لتدري�س العلوم.
 توفري �أدلة وبرامج تدريبية ملعلمي العلوم لإك�سابهم
مهارات القرن احلادي والع�رشين وتطبيقاتها يف العلمية التعليمية.
 ت�شجيع معلمي العلوم على امتالك مهارات القرن احلادي
والع�رشين ،ومواجهة التحديات التي تواجههم يف �أثناء تدري�س
العلوم من خالل توفري احلوافز املادية واملعنوية لهم.
 �إجراء املزيد من الدرا�سات املماثلة يف مدار�س القطاع
اخلا�ص ومقارنتها باملدار�س احلكومية ،للتعرف على ا�ستجابات
�أفراد العينة يف كل منها على مقيا�س التحديات ،و�إجراء املقارنات
بينهما.
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