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حتديات إدارة املدارس البعيدة يف سلطنة عمان 
 وسبل التغلب عليها

 حمد ***أعزام عبد النبي          وجيهة ثابت العاني **           حنان بنت راشد العبرية * 

 

  

هدفت الدراسة إلى التعرف على التحديات التي تواجه إدارات املدارس البعيدة في سلطنة عمان، واإلجراءات والبدائل املقترحة للتغلب  _امللخص

( مدير مدرسة مصنفة كمدارس بعيدة، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي بتصميم 25على هذه التحديات. وتكونت عينة الدراسة من )

جيه اربعة اسئلة رئيسية للمبحوثين تتعلق بالتحديات اإلدارية، والتحديات املرتبطة بأداء املعلمين، والتحديات املرتبطة بأداء بطاقة مقابلة وتو 

تحليل الطالب، والتحديات املرتبطة بالعالقة مع أولياء األمور واملجتمع املحلي. تم تحليل البيانات باستخدام االسلوب الكيفي وذلك من خالل 

ات املبحوثين ورصد تكرارات االجابات. توصلت الدراسة إلى أن املدارس البعيدة تعاني بعض التحديات أهمها انقطاع أو ضعف وسائل استجاب

االتصال وشبكة االنترنت، ونقص الخدمات، وصعوبة املواصالت، وكذلك عدم استقرار العاملين وقلة خبرتهم املهنية، وضعف املستوى 

جتمع بأهمية التعليم وانشاار األمية. وتقوم املدارس بتطبيق اللوائ  واألنممة في حاالت الغياب املتكرر، وتفويض املهام التحصيلي، وعدم وعي امل

عية وإشراك املجتمع في فعاليات املدرسة. واقترح املبحوثين زيادة الحوافز للعاملين في تلك املدارس، وتوفير املواصالت والسكن لهم، والتو 

 اطنين في تلك املناطق. اإلعالمية للق

 .: املدارس البعيدة، التحديات اإلدارية، أداء املعلمينالكلمات املفتاحية
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 عليها التغلب وسبل عمان سلطنة في البعيدة املدارس إدارة تحديات
 . املقدمة1

يعد التعليم من أهم العوامل املحركة للتغيير في كافة املجتمعات، وهو      

للتطوير وخاصة في الدول النامية، حيث أضحى التعليم في عصرنا ضرورة 

 من االسشثمار االجتماعي واالقتصادي لإلنسان. وهو تعليم 
ً
الحاضر نوعا

يحتاج الى نوعية متميزة من الطالب واملعلمين واإلداريين ملا يتميز به هذا 

صادي القرن من تحديات يمكن اجمالها في العوملة والغزو الثقافي واالقت

والتكنولوجي واالنفجار املعرفي والصناعي. وهو ما يلقي أعباء كبيرة على 

القيادات التربوية في هذه الدول ويستدعي البحث في مدى استعداد هذه 

القيادات ملجابهة تحديات األلفية الثالثة. وهنا ناأ االهتمام بتطوير إدارات 

ى قيادات يناط بها تحقيق املدارس وتحويلها من مفهوم اإلدارة الروتينية إل

أهداف التعليم والتغلب على تحدياته، وأصب  من الضروري تغيير وظيفة 

اإلدارة املدرسية من مجرد تسيير شؤون املؤسسة تسييرا روتينيا، إلى دور 

أهم وأشمل وهو توفير اإلمكانات الضرورية لنمو شخصية املتعلم من جميع 

ربوية أو املدرسية في وقتنا الحاضر ال النواحي. ولذا فإن مهمة اإلدارة الت

تقتصر فقط على إعداد التالميذ وتدريبهم بل تتعدى ذلك إلى تربيتهم 

وتسليحهم باملهارات والقدرات التي تمكنهم من أن يصبحوا أعضاء فاعلين 

في مجتمعاتهم قادرين على التعامل مع نممهم االجتماعية ومؤسساتهم 

املؤسسة التربوية بيئة متطورة يستطيع  املختلفة. وذلك يتطلب أن تكون 

التالميذ من خاللها تطوير معارفهم وقيمهم واتجاهاتهم ضمن إطار من 

  [1].االدراك العميق لقيم املجتمع وطموحاته

ورغم الدور املنوط بإدارات املدارس في إنجاح العملية التعليمية فإنها      

صنيفها كما أوردها الفرح تواجه الكثير من التحديات والصعوبات ويمكن ت

[ إلى صعوبات تتعلق بالتنميم اإلداري مثل كثرة األعباء واملهام التي يقوم 2]

بها مدير املدرسة، النقص في الكادر اإلداري والتدريس ي وانخفاض مستوى 

تأهيلهم وعدم استقرارهم بسبب كثرة التنقالت واالنتدابات، وكثرة حصص 

درسة باملستجدات الحديثة في علم اإلدارة االحتياط، وعدم إملام مدير امل

وضعف تأهيله. كما أن هناك صعوبات تتعلق باملوارد املالية مثل عدم 

كفاية الدعم املادي املخصص للمدرسة، وعدم كفاية الوسائل التعليمية 

واألجهزة واملرافق التربوية في املدرسة مثل املالعب واملختبرات وغرف 

املخصصة لصيانة املدرسة، ونقص وسائل نقل  األناطة، وضعف امليزانية

الطالب وضيق املبنى املدرس ي. كما أن هناك صعوبات تتعلق بالعالقة بين 

املدرسة ومديرية التربية والتعليم تتمثل في البطء في تلبية احتياجات 

املدرسة من املعلمين والفنيين، وكثرة التعميمات والقرارات، وتغيير 

حيانا بدون علم مدير املدرسة، وقلة الصالحيات الشاكيالت املدرسية أ

املمنوحة له، وإلزام املدارس بالتقيد بالنمم واللوائ . وهناك أيضا 

صعوبات تتعلق بالعالقة بين املدرسة واملجتمع املحلي تتمثل في قلة اهتمام 

أولياء األمور بأبنائهم وقلة استجابتهم الستدعاءات املدرسة، وضعف قيام 

ء واألمهات بالدور املنوط به، وضعف مساهمة املجتمع وأولياء مجلس اآلبا

 األمور في أناطة املدرسة.

[ إلى أن إدارات املدارس تواجه 3وتوصلت دراسة حامد وابراهيم ]      

صعوبات تتمثل في كثرة تنقالت املعلمين أثناء العام الدراس ي وقلة تدريبهم، 

ابعة أولياء األمور ألبنائهم. كما وزيادة الكثافة في غرف الدراسة، وعدم مت

[ إلى أن مدراء املدارس يواجهون العديد من 4توصلت دراسة باندة ]

املاكالت تؤدي إلى عزوف الكثير منهم والعودة إلى مهنة التدريس خوفا من 

مواجهة هذه املاكالت والتعامل معها، ومن أهم هذه املاكالت ما يتعلق 

داخل الصالحيات والتردد في اتخاذ القرارات، باإلدارة املدرسية وتتمثل في ت

وتسيب العاملين في املدرسة ومنهم االداريون. وهناك ماكالت تتعلق 

باملعلم تتمثل في ضعف مستوى املدرسين، وغيابهم وتأخرهم املستمر 

واهمالهم للطالب وقلة استخدامهم للوسائل التعليمية. أما بالنسبة 

مثل في التأخر الصباحي وضعف املستوى للماكالت املتعلقة بالطالب فتت

 التحصيلي وإثارة الاغب وعدم اشتراك الطالب في األناطة املدرسية. 

وإذا كانت هذه الصعوبات والتحديات تواجه ادارات املدارس باكل      

عام فإن املدارس البعيدة تنفرد بتحديات عديدة منها نقص الخدمات 

دريس ي وصعوبة املواصالت وضعف الضرورية ونقص الكادر اإلداري والت

املستوى التعليمي والوعي بأهمية التعليم لدى فئة كبيرة من القاطنين في 

تلك القرى البعيدة عن العمران وهو ما أكدته دراسات كثيرة مثل دراسة 

[. وهذا يجعلنا نتخيل صعوبة الدور الذي يقوم به مدير املدرسة 5] بديوي 

هذه املدارس من أجل تفعيل العملية  وبقية اإلداريين واملعلمين في

التعليمية ومواكبة املستجدات التربوية في ظل ظروف ماابهة مما يؤدي 

 [.6إلى عزوفهم أحيانا عن العمل في تلك املدارس كما أكدته دراسة عبد ]

[ إلى تحديد التحديات التي تواجه 7وهدفت دراسة سيلفرنيل ولينيت ]     

مريكية في توفير التعليم العام العالي الوودة، املدارس في والية ماين األ 

ووصف حوم هذه التحديات وتحديد املجاالت التي أحرزت فيها املديريات 

التعليمية بعض النجاح في مواجهة تلك التحديات. تم توزيع مسح على 

االنترنت لوميع مديري املدارس العامة في والية ماين وتم جمع الردود على 

مديرا يمثلون املدارس في املناطق الريفية وغير الريفية  68االستقصاء من 

ومناطق متفاوتة الحوم. أكبر ثالثة تحديات تم تحديدها من قبل املدراء 

في املناطق الريفية وغير الريفية على حد سواء هي انخفاض مستوى 

التمويل الحكومي للمدرسة املحلية، وارتفاع مستوى الفقر بين الطالب 

ه املدارس على التنافس على املن  واألموال الخارجية. وعدم قدرة هذ

وهناك تحديات أخرى تم ذكرها مثل عدم قدرة هذه املدارس على تقديم 

رواتب ومزايا تنافسية واالحتفاظ باإلداريين ذوي الوودة العالية. وردا على 

سؤال حول التقدم الذي تحرزه هذه املدارس ملواجهة التحديات، أشار 

املدراء أنهم بصدد وضع خطط ملعالوة التحديات، ولكن قلة العديد من 

ذكرت أنهم يحرزون بعض التقدم في التصدي للتحديات التي يواجهونها. 

وخلصت الدراسة إلى أن العديد من التحديات تتعلق بقضايا مالية 

وتتطلب تعاون صناع القرار في الدولة واملناطق التعليمية املحلية في العمل 

الوة مستويات املوارد، فضال عن استخدام هذه املوارد بكفاءة معا على مع

 وفعالية.

[ بدراسة نوعية ركزت على املدارس 8كما قام ويلدي وآخرون ]      

البعيدة ذات األداء الويد في استراليا وايسلندا، حيث بحثت كيف واجهت 

ب هذه املدارس التحديات وما هي الثقافة القائمة التي ساعدت في التغل

على املثبطات املاتركة للمدارس الصغيرة النائية. وأجرى الباحثون 

مقابالت مع مدراء املدارس كما قاموا ببناء حسابات سردية مع إدارات 
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وقيادات املدارس ومن ثم تم تحليل هذه املقابالت إلى موضوعات. وقد تم 

مع القيام بذلك بهدف قياس مدى مااركة املديرين املسؤوليات القيادية 

املعلمين، وللتعرف ما إذا كان لدى مدير املدرسة رؤية للمدرسة، ومدى 

مااركة هذه الرؤية مع املعلمين؛ وما هو الدور الذي يضطلع به مدير 

املدرسة من أجل تعزيز االحترام والثقة مع أعضاء هيئة التدريس، من أجل 

اة تشويع النقاش واملااركة في مدارسهم؛ كما تم النمر في جودة حي

املعلمين أثناء جهود املدراء، وخالل برامج تدريب املعلمين. واستخدمت 

دراسة أخرى من الواليات املتحدة نهج املقابالت النوعية حيث أخذت من 

[ الذي يدرس نهج القيادة عند ثالثة من مدراء 9أطروحة هارتنيت ]

 . وتسلطMaineاملدارس الريفية ذات األداء الويد من في منطقة ماين 

املقابالت الضوء على خمس ممارسات مفيدة تم تحديدها على أنها تساهم 

في تحسين املدارس، ووجد أن هؤالء املدراء الثالثة يستخدمون باكل 

 رئيس ي إطار قيادة تحويلي.

[ والتي ركزت على 10كما توصلت دراسة بريستون وجاكيوبيك ]    

النائية والريفية في  املعوقات التي يواجهها مديرو املدارس في املناطق

وهي دراسة تحليلية للدراسات التي تمت في هذا  -استراليا وأمريكا وكندا

إلى أن مدراء املدارس في  -م2013إلى  2003اإلطار خالل عار سنوات من 

هذه املناطق يواجهون صعوبات وتحديات كثيرة ترتبط بكثرة األعباء 

حلي وقلة املوارد. حيث يقوم وضعف اإلنماء املنهي والعالقة مع املجتمع امل

مدراء املدارس البعيدة بأعمال كثيرة مقارنة بمدراء املدارس الحضرية نمرا 

لعدم توفر العدد الكافي من االداريين واملعلمين منها التدريس ومقابلة أولياء 

األمور وتوزيع الحصص، كما أنهم ال يحصلون على العديد من الفرص 

املسافة وعدم وصول االشعارات في الوقت املناسب  لإلنماء املنهي نمرا لبعد

بسبب ضعف التواصل بين هذه املدارس واملراكز االشرافية. عالوة على 

ذلك فإن الذين يعملون في هذه املدارس ال يتلقون تدريبا فيما يتعلق 

بالتعامل مع الصعوبات التي تواجههم في العمل في مثل هذه المروف. كما 

يتدخل كثيرا في شؤون املدرسة والكثير من األهالي  أن املجتمع املحلي

يفضلون أن يكون مدير املدرسة من املنطقة نفسها، مما ياكل ضغطا 

على املدير القادم من منطقة أخرى حيث ال يتم التعاون معه باكل كاف. 

باإلضافة الى ذلك فإن مدراء املدارس البعيدة ال يحصلون على الدعم 

ؤسسات املجتمع وذلك بسبب العزلة الوغرافية والتمويل الكافي من م

 للمدارس التي يديرونها. 

وإدارات املدارس في سلطنة عمان ليست بمنأى عن هذه التحديات،      

حيث سعت حكومتنا الرشيدة إلى توفير الحق في التعليم لكل فرد من 

أفرادها في جميع ربوع السلطنة، وشهدت السلطنة في السنوات األخيرة 

 3ا ملموسا في الخدمات التعليمية، فكانت النقلة النوعية من توسع

مدرسة في العام  1200م إلى أكثر من 1970مدارس حكومية قبل عام

م ومع هذا التوسع كان ال بد أن تمهر بعض 2016/2017الدراس ي 

التحديات التي عانت منها مدارس السلطنة باكل عام واملدارس البعيدة 

 باكل خاص. 

 الدراسةمشكلة  .2

إن إدارات املدارس في سلطنة عمان تواجه الكثير من الصعوبات      

 متزايدة، نشيجة لسرعة تغير ظروف 
ً
والتحديات، التي تاكل ضغوطا

الحياة، والنمو السريع في قطاع التعليم. ومن هذه التحديات تلك التي 

[ في دراسته حيث ذكر أن أبرز التحديات التي يواجهها 11] أوردها املعمري 

مدراء املدارس هي قلة اهتمام أولياء األمور بأبنائهم، وضعف إقبالهم على 

حضور فعاليات املدرسة، وعدم كفاية االعتمادات املالية املخصصة 

للمدارس وصيانتها، وقلة عدد عمال النمافة، وكذلك نقل املعلمين دون 

ير املدرسة، وقلة الصالحيات املمنوحة ملدير املدرسة مقابل الرجوع ملد

املسؤوليات امللقاة على عاتقه، وعدم توفر الفني املتخصص بإصالح 

[ إلى أن أبرز 12أعطال مختبرات املدرسة. كما توصلت دراسة الهنائية ]

املعوقات والتحديات التي تواجه إدارات املدارس في السلطنة تتمثل في كثرة 

باء واملهام املوكلة ملدير املدرسة، وعدم استقرار التنميم داخل األع

املدرسة، وعدم كفاية االعتمادات املالية املخصصة لكل مدرسة، وعدم 

كفاية التجهيزات والوسائل التعليمية، والبطء في تلبية احتياجات املدارس 

 من املعلمين، وقلة اهتمام أولياء األمور بأبنائهم وضعف تواصلهم مع

 املدرسة وقلة استجابتهم الستدعاءات املدرسة. 

وبطبيعة الحال فإن تلك التحديات يتوقع أن تمهر في املناطق الوبلية       

والبعيدة بصورة مختلفة وبطابع خاص مرتبط بموقع املدرسة وبعدها عن 

الخدمات التعليمية، ومما يؤكد ذلك محاولة وزارة التربية والتعليم إيجاد 

خاصة بتلك املدارس تختلف عن باقي األنممة املعمول بها  أنممة عمل

باكل عام في السلطنة، وسعيها جاهدة إلى تحسين أوضاع تلك املدارس. 

فقد قامت بتوفير سكنات للمعلمين الذين يقومون بالتدريس في املدارس 

البعيدة عن العمران، كما قامت بتوفير أقسام داخلية للطالب الذين 

س بعيدة عن مناطق سكناهم، كما قامت أيضا بتقليل يدرسون في مدار 

أيام الدوام في بعض املدارس الوبلية والتي يصعب الوصول إليها في جنوب 

الباطنة والماهرة، حيث أنه تم اعتماد الدوام بهذه املدارس بحيث يكون 

 ملدة أربعة أيام في األسبوع بدال من خمسة كما هو الحال في بقية املدارس.

لتأكد من وجود تحديات خاصة بإدارات املدارس البعيدة في سلطنة ول     

عمان، تم إجراء دراسة استطالعية من خالل أسلوبين أولها تحليل التقارير 

التي تعبأ من قبل إدارات املدارس نهاية كل عام دراس ي واشتمل التحليل 

مدارس قريبة من مراكز املدن، واتضح من خالل  5مدارس بعيدة و 5على 

املقارنة أن التحديات التي تواجه املدارس البعيدة تختلف عن تلك التي 

تواجه مدارس املدن. كما تم إجراء مقابلة مع رئيس قسم تطوير األداء 

املدرس ي بوزارة التربية والتعليم، والذي أكد أن طلبات النقل من املدارس 

لتحديات البعيدة تعتبر أكثر مقارنة بغيرها وخاصة اإلناث وذلك بسبب ا

والصعوبات التي تعاني منها هذه املدارس. ولذا تأتي هذه الدراسة لرصد 

التحديات التي تواجه إدارات تلك املدارس ولوضع بعض املقترحات التي 

 يمكن أن تسهم في التقليل من أثرها. 

 اسئلة الدراسة أ.

ما التحديات التي تواجه ادارات املدارس البعيدة بسلطنة عمان من  -

 ة نمر مديري هذه املدارس؟وجه

ما املمارسات اإلدارية التي تشبعها املدارس البعيدة ملواجهة التحديات التي  -

 تعاني منها من وجهة نمر عينة الدراسة؟

ما البدائل والحلول التي يمكن أن توفرها الوزارة للتغلب على التحديات  -

 من وجهة نمر العينة؟

 أهداف الدراسة ب.

 لى تحقيق األهداف التالية:تسعى الدراسة إ



872019 

4 

التعرف على التحديات التي تواجه أداء إدارات املدارس البعيدة بسلطنة  .1

 عمان.

التعرف على املمارسات اإلدارية التي تشبعها املدارس البعيدة ملواجهة  .2

 التحديات التي تعاني منها.

الوزارة التعرف على بعض البدائل والحلول التي يمكن أن توفرها  .3

 للتغلب على التحديات من وجهة نمر العينة.

 أهمية الدراسة ج.

 تتجلى أهمية هذه الدراسة في:

املقترحات التي ستقدمها الدراسة سشسهم في إثراء قاعدة املعرفة  .1

املوجودة في الوقت الراهن فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها إدارات 

 املدارس البعيدة.

 اسة الباب لدراسات أخرى في هذا الوانب. ستفت  هذه الدر  .2

بيانات هذه الدراسة يمكن أن تكون مفيدة إلدارات املدارس البعيدة  .3

ومؤسسات التعليم العالي التي توفر التدريب األكاديمي للمدراء واملعلمين 

 الذين يمكن أن يعملوا في هذه املدارس. 

ارة التربية والتعليم سشسهم هذه الدراسة في تعريف املسؤولين في وز  .4

 باكل أكبر باملعاناة التي تواجهها املدارس البعيدة في السلطنة.

 حدود الدراسة د.

 تتمثل حدود الدراسة الحالية في اآلتي:

الحدود املوضوعية: تقتصر الدراسة الحالية على التعرف على التحديات 

ملواجهة تلك التي تواجه إدارات املدارس البعيدة واإلجراءات التي تشبعها 

التحديات، والحلول املقترحة التي يمكن أن توفرها الوزارة للحد من أثر 

 تلك التحديات.

الحدود البارية: مديرو املدارس البعيدة في محافمات مسقط والداخلية 

 والوسطى وظفار.

 م.2016/2017الحدود الزمانية: العام الدراس ي 

ات مسقط والداخلية الحدود املكانية: املدارس البعيدة في محافم

 والوسطى وظفار. 

 مصطلحات الدراسة هـ.

 تتحدد مصطلحات الدراسة على النحو التالي:

 Remote schoolsاملدارس البعيدة: 

يعرف املركز الوطني لإلحصاء التربوي بالواليات املتحدة املدارس البعيدة 

( ميال من أي منطقة 25بأنها املدارس التي تقع في مناطق تبعد أكثر من )

 [. 13( أميال عن أي تجمع حضري ]10حضرية، وأكثر من )

 [ بأنها املدارس الواقعة في املناطق البعيدة عن املدن14كما عرفها معرفي ]

والتي تفتقر إلى خدمات البنية التحتية وفرص العمل وتعاني من ضعف 

 االهتمام الرسمي بمستوى الخدمات املتوفرة بها.

وتعرفها الدراسة إجرائيا بأنها املدارس الواقعة في قرى يصعب الوصول 

اليها بسبب وقوعها في مناطق جبلية وعرة أو بعدها الاديد وتعاني نقصا 

ية مثل خدمات الهاتف واالنترنت، وقد تم ترشي  في الخدمات الضرور 

مدارس العينة عن طريق املديريات العامة للتربية والتعليم في محافمات 

 مسقط والداخلية والوسطى، وظفار.

 اإلطار النظري  .3

 و عدم وجود تعريف ــواجهها أي باحث هــي يـــات التـــد التحديــــإن أح      

موحد للمقصود من مصطلح "ريفي"أو " نائي" في مجال التعليم سواء في 

الدول على املستوى السياس ي أو الوطني أو في األوساط األكاديمية. فقد ذكر 

[ أن الريف 13مكتب اإلحصاء التربوي في الواليات املتحدة األمريكية ]

تجمعات يامل التجمعات السكانية في املناطق الريفية املوجودة خارج ال

نسمة( أو املناطق  50.000إلى  2.500الحضرية بحيث يبلغ تعدادها )من 

نسمة أو أكثر(. في املقابل عرف مركز  50.000الحضرية بتعداد )

[ الريف على أنه أية مجموعة من السكان في 15االحصائيات الكندية ]

ي املدن أو البلدان خارج منطقة التنقل اليومي من املراكز الحضرية والت

نسمة أو أكثر(. كما يعرفها مكتب اإلحصاءات  10.000يبلغ عدد سكانها )

شخص ١٠٠٠[ بأنها املناطق ذات الكثافة السكانية التي تبلغ 16األسترالي ]

على الرغم من أن الحكومة األسترالية عدلت التعريف ليصب  عدد 

 أو أقل.  ١٠٠٠٠السكان الذي يبلغ 

ة والريفية وفقا ملستوى الخدمات املتوفرة وعرف باحثون املناطق النائي     

في منطقة جغرافية مثل مراكز الشسوق والاوارع واملسشافيات واملدارس 

[. وقد تم وضع مؤشر لسهولة الوصول/ البعد في أستراليا بحيث أن 17]

كل موقع جغرافي في أستراليا يعطى قيمة لسهولة الوصول/ البعد يتراوح 

[. فعلى 16لة الوصول للمرافق الخدمية ]( على أساس سهو ١٥ -٠بين )

سبيل املثال تستخدم منممة اليونسيف تعريف األمم املتحدة لكل من 

املناطق الريفية والحضرية ولكنها تعد التركيز السكاني غير كافيا كمؤشر 

للمجتمع الريفي، وقد اقترحت عوامل أخرى لتؤخذ بعين االعتبار، منها 

ة واملدارس. وقد تم استخدام تعريف سهولة الوصول للخدمات الصحي

[ عن 18األمم املتحدة للمناطق الريفية في تقرير لسترير وغانم وجالبوت ]

حالة التعليم في العالم العربي والذي يسم  باكل عام للكثافة السكانية 

أو أقل لتعرف بأنها "نائية"، " صغيرة" أو " ريفية" شريطة  ١٠٠٠٠التي تبلغ 

 هولة الوصول للمرافق الخدمية.أال تتوفر لديها س

ال تستخدم الهيئة العامة لإلحصاء في اململكة العربية السعودية تعريفا      

للمناطق الريفية أو النائية، ولكنها تأخذ في االعتبار مجال توظيف املواطنين 

في البلدات والقرى، مثل فئة عمرية معينة من السكان الذين يعملون 

ة، فضال عن مستويات الخدمة في املنطقة باكل رئيس ي في الزراع

الوغرافية، ومستوى الفقر في األسر املعياية. وخالل مراجعة األدبيات، 

تاير صفحات املواقع االلكترونية لوزارات اإلمارات العربية املتحدة، بما في 

ذلك التعليم، ووزارة الرعاية االجتماعية، إلى التعريف واإلحصاءات الواردة 

 [.18تير وآخرون ]في تقرير س

وتعتبر اململكة العربية السعودية الدولة الخليجية الوحيدة في مجلس       

التعاون الخليجي التي تتمتع بثقافة وسكان وتوزيع جغرافي مماثل لعمان، 

على الرغم من أن اإلمارات العربية املتحدة لديها بعض املناطق النائية 

ضا للمقارنة. كما أن اليمن والتي األكثر فقرا والتي يمكن استخدامها أي

ليست عضوا في مجلس التعاون الخليجي، لها عالقة بهذا السياق، على 

الرغم من أن الصراع املسلح واالضطرابات السياسية واالفتقار إلی الثروة 

النفطية التي تمتلكها کل من اململکة العربية السعودية وسلطنة عمان 

ندما يتعلق األمر بمقارنات ذات مغزى يعني أن اليمن يتخلف عن الركب ع

للتعليم املرجعي. إن البحرين وقطر والكويت باملقارنة مع بالكثافة السكانية 

القليلة واألكثر تركيزا فإنها ال تسهم كثيرا في وضع معايير مرجعية مفيدة 

[. وبالتالي فإنه من املفيد التعرف على التعاريف املستخدمة من 19لعمان ]
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ة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة: ما إذا كانت قبل اململك

 تستخدم مصطلح "ريفي" أو "نائي" وكيفية تعريفها.

أما بالنسبة لسلطنة عمان فتعرف املناطق الحضرية بأنها "كل مسمى      

نسمة، شريطة أن تتوفر فيه على  2500سكاني ثابت يزيد عدد سكانه عن 

مات االساسية التالية: مدرسة إعدادية أو ثانوية، األقل ثالث من الخد

خدمات املرافق العامة الكهرباء، مركز صحي حكومي، خدمات الهاتف" 

[، ويعتبر كل مسمى سكاني غير ذلك قرية )ريف(. ولهذا السبب وهو 20]

نقص الخدمات األساسية نجد أن سكان املناطق الريفية ينزحون إلى 

حافمة مسقط حيث دلت اإلحصائيات أن املناطق املتحضرة، وخاصة م

[. وهذا ينطبق على 21أكثر من ربع سكان السلطنة يعياون في مسقط ]

جميع قطاعات العمل بما فيها الحقل التربوي حيث نجد أن أغلبية 

العاملون في املدارس بما فيهم االداريون واملعلمون يفضلون العمل في 

عام فإنه ال بد من ابتكار  املدارس الحضرية عوضا عن الريفية. وباكل

مجموعة من الحوافز كالبدالت اإلضافية والعالوات الششويعية واملساكن 

املهيئة لششويع هؤالء على العمل في مثل هذه املناطق ويساهم التوظيف 

املحلي أي تعيين أشخاص من نفس املنطقة في التغلب على هذه املاكلة 

 [.22مون اختالفاتهم الثقافية ]ويضمن تعلم األطفال على يد معلمين يتفه

 مفهوم املدارس الريفية والنائية

( هو األكثر شيوعا rural schoolsنجد أن مصطلح املدارس الريفية )      

في الكتب والدراسات األجنبية ويقصد به غالبا املدارس الريفية النائية، 

حيث يتداخل هذا املصطلح مع مصطلحات أخرى ترد في كثير من 

أو متناثرة  regional( أو إقليمية remoteات األجنبية مثل بعيدة )الدراس

(sparse وجميعها تعني العزلة الوغرافية لهذه املدارس. وباإلشارة إلى ،)

[ يطلقان عليها مدارس 23اختالف هذه املصطلحات فإن هاسلي ودرموند ]

(R3( للداللة على النائية )Remote( والريفية )Ruralواملدارس الص ) غيرة

(. وعرف الباحثون التربويون Regionally smaller-sized schoolsإقليميا )

طالب أو أقل،  ١٠في استراليا املدرسة الصغيرة النائية بأنها املدرسة التي بها 

كما صنفت املدارس األيسلندية الصغيرة النائية من قبل الباحثين بأنها 

 [.8طالبا أو أقل ] ١٢٠املدارس التي بها 

أما بالنسبة لسلطنة عمان فنجد أن املدارس البعيدة سميت سابقا        

باملدارس النائية وهو املصطلح الذي ال يزال مستخدما في بعض القطاعات 

في السلطنة كما في بعض الدول العربية االخرى. وهناك أيضا املدارس 

غير  القروية أو الريفية وهي تسمية للمدارس التي تقع في املناطق الريفية

املتحضرة ونجد هذين املصطلحين متداخلين كما ذكرنا سابقا في املصادر 

العربية واألجنبية على حد سواء، وفي السلطنة تقع املدارس البعيدة في 

مناطق ريفية بينما ال يمكن اعتبار جميع مدارس الريف بعيدة )نائية(. 

حد ويالحظ مما سبق أن أغلب التربويين لم يجمعوا على مصطلح مو 

للمدارس النائية والريفية. حيث أن كل تعريف قد ظهر تبعا الختالف 

العوامل الوغرافية واالجتماعية لتلك املناطق، إال انه يمكننا االشارة اليها 

 على انها املدارس املنعزلة البعيدة عن التكتالت السكانية والعمرانية.

 التحديات التي تواجه املدارس البعيدة

ألدب املعاصر يتضح أن هناك العديد من التحديات التي بمراجعة ا      

تواجه املدارس البعيدة والتي تؤثر على سير العمل في هذه املدارس، 

 ــر تأثيــــوسنذكر هنا أكثر هذه التحديات شيوعا في األدب النمري، واألكث
ً
  را

 على أداء هذه املدارس. 

 التحديات املتعلقة باملوارد املالية- أ

العديد من التحديات املالية التي تؤثر على أداء املدارس الريفية هناك 

 والنائية ويمكن تصنيف هذه التحديات كالتالي:

 ضعف التمويل الحكومي .1

تمثل املوارد املالية تحديا رئيسيا في كل من املدارس الريفية والحضرية      

[. وقد وضح مونتغمري أن هذا التحدي يتداخل مع 7في الواليات املتحدة ]

تحديات أخرى وأن املارفين غير قادرين على إدارة تحدي واحد بدون 

معالوة التحديات األخرى، ويصدق ذلك بوجه خاص عندما يتعلق األمر 

 [. 24بمستويات منخفضة من التمويل الحكومي املتاح للمدارس النائية ]

إن التمويل الحكومي في الارق األوسط والعالم العربي ال يعكس دائما      

زيادة أداء الطلبة، كما هو الحال في الكويت وسلطنة عمان حيث أن أداء 

دول  الطلبة بها يعد منخفضا مقارنة بمستويات تمويل حكومي أقل في

أخرى. وعند مقارنة سلطنة عمان على وجه الخصوص بغيرها من الدول 

العربية في الخليج العربي والارق األوسط وشمال أفريقيا فإن مستويات 

تعلم الطلبة الذكور في املدارس املتوسطة أقل من املتوقع على الرغم من 

في هذه املستويات العالية للتمويل الحكومي وبالتالي فإنه من املنطقي 

 [. 18الحاالت وجود عوامل أخرى تؤثر على النتائج ]

ونستنتج من ذلك أن أثر املوارد املالية واسع وأنه لن يكون من السهل       

[، وفي 7النمر للتحليالت من جهة مستوى التمويل مقابل مستوى األداء ]

حالة سلطنة عمان فإن تحديات أخرى يمكن أن تمهر بطرق مباشرة أو 

باشرة نمرا لتوافر املوارد املالية في أي مدرسة. ومن أجل فهم املدى غير م

الذي ينبغي أن يفكر فيه صانعو السياسات في تحليل األداء عند التفكير في 

تصميم امليزانية، فإنه يجب فهم طبيعة التحديات املالية التي تواجهها 

أو تؤثر باكل املدارس أوال. ومع ذلك، قد تكون التحديات املالية مختلفة، 

مختلف، على مدير املدرسة النائية، مقارنة بمدير املدرسة الحضرية، أو 

 مدير املدارس األكبر حوما.

 انخفاض املستوى االقتصادي للطالب .2

ذكر سيلفرنيل أن تحدي انخفاض املستوى املعيش ي للطالب يأتي في      

[. وأثر فقر 7الحضرية ]املرتبة الثانية واألكثر انشاارا في املدارس الريفية و 

الطالب تأثيرا كبيرا على الطريقة التي صنف بها املديرون تحدي املوارد 

[. وهذا بالطبع في إشارة إلى املدارس الريفية أو النائية 24املالية ملدارسهم ]

الواقعة في مناطق النزاع املسلح مثل اليمن وسوريا، وتعاني نسبة التحاق 

 ي في املناطق النائية باليمن بسبب الفقر. اإلناث بالتعليم االبتدائ

وقد ذكر ستير وآخرون أن الفقر الاديد هو سبب عدم قدرة الطلبة      

[. وقد أشار العيس ى وآخرون 18على االلتحاق باملدارس في العالم العربي ]

إلى أن اللووء للمعلمين الخصوصيين وخاصة معلمي اللغة اإلنجليزية كلغة 

لطلبة على التفوق على أقرانهم الذين يعتمدون على أجنبية قد ساعد ا

معلمي اللغة اإلنجليزية في املدارس الحكومية وخاصة الطالب الذكور حيث 

وجد أن معلمي اللغة اإلنجليزية الذكور في املدارس الحكومية غير قادرين 

في متطلبات اختبار اآليلشس. وقد  ٦في كثير من األحيان على تحقيق مستوى 

لوصول للمعلمين الخصوصيين في املجتمعات الريفية أكثر تكلفة يكون ا

 [.25بسبب املواصالت أو توافر معلمي اللغة اإلنجليزية إن وجد أحد ]

       
ً
  إن معمم األسر في املناطق البعيدة في سلطنة عمان غير قادرة تماما
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على توفير الدروس الخصوصية ألبنائها إذا فالت املدارس الحكومية في 

اجتذاب املعلمين املؤهلين القادرين. وقد يؤثر فقر الطلبة في عمان على 

درجاتهم في مادة الرياضة املدرسية على سبيل املثال حيث تتأثر درجاتهم 

[. ووفقا 25بقدرتهم على توفير املالبس الرياضية مثل األحذية الرياضية ]

من املواطنين ٪ 2.7للبوسعيدي أفاد املجلس العالي للتخطيط في عمان بأن 

العمانيين يعياون تحت خط الفقر الوطني، وبالتالي فإنه من املمكن تماما 

أال تكون جميع األسر قادرة على تحمل تكاليف شراء مالبس مناسبة لوميع 

أطفالها وينطبق األمر على الرحالت املدرسية واقتناء الزي املدرس ي الرسمي 

ور للمدرسة. وتفرض وقص الاعر للذكور كمتطلب من متطلبات الحض

املدارس الحكومية في سلطنة عمان متطلبات للنمافة العامة وإذا لم يلبي 

الطلبة هذه املتطلبات فقد يطلب منهم ترك املدرسة حتى اسشيفاء هذه 

املتطلبات، ومن الطبيعي أن تتضاعف التكلفة لألسر التي بها عدد أكبر من 

التي تقع تحت خط الفقر في األبناء في سن املدرسة. وتقطن معمم األسر 

القرى النائية حيث أن تكاليف العائالت الكبيرة في املناطق الحضرية تزداد 

[. وهذا يعني أن نسبة الطالب الفقراء قد تؤثر إلى حد كبير على األداء 26]

العام للمدارس البعيدة أكثر من مدارس املدن على الرغم من ندرة البحوث 

م من وجود جمعيات خيرية تساعد العائالت في هذا املجال. وعلى الرغ

الفقيرة في عمان إال أن التحفظ من بعض السكان قد يمنع الطلبة 

 [. 27وعائالتهم في املدارس البعيدة في عمان من طلب أو قبول املساعدة ]

 ضعف قدرة املدرسة في الحصول على التمويل  .3

رتبة الثالثة من حيث أدرج سيلفرنيل املنافسة على املوارد املالية في امل

[، وتحصل املدارس التي يقل فيها 7التحديات بالنسبة للمديرين واملدارس ]

 [. 24عدد الطالب امللتحقين باملدارس على موارد مالية أقل ]

وفيما يتعلق بالتحدي املالي للطالب الفقراء في الواليات املتحدة فإن        

ة" التي تسم  للمدارس بتلقي هناك منافسة شديدة على "البرامج الفئوي

التمويل للطالب الفقراء. وحيثما يوجد التمويل، فإن تقديم طلب 

للحصول على التمويل، والحفاظ على هذا التمويل ليس باألمر اليسير. إن 

عملية القيام بذلك هي عملية بيروقراطية عالية، وتتطلب استخدام الكثير 

ببساطة ال تملك املوظفين إلدارة من األوراق، واملدارس الصغيرة البعيدة 

املهام اإلدارية املكثفة وفصل الخدمات التعليمية املطلوبة للحصول على 

هذه األموال، ونشيجة لذلك، فإن املدارس البعيدة الصغيرة غالبا ال تكلف 

نفسها عناء تقديم طلب الحصول على التمويل املتاح للطالب الفقراء 

ي املوارد األخرى مثل الحواسيب والكتب [. وينطبق ذلك على النقص ف24]

 [.7وتكاليف املناهج الالصفية واملواصالت واملباني ونمافة األرضيات ]

وهذا بالطبع ال ينطبق على مدارس السلطنة البعيدة والتي تحصل على      

التمويل من وزارة التربية والتعليم أسوة بغيرها من مدارس املدن، وهذا 

وم املدرسة وليس على بعدها أو قربها من مركز التمويل يعتمد على ح

 املدينة.

 ضعف قدرة املدرسة على تقديم رواتب وفوائد تنافسية .4

إن املدارس الحضرية والريفية في الواليات املتحدة اختارت "القدرة على      

تقديم رواتب وفوائد تنافسية" باعتبارها واحدة من التحديات العارة 

ارس الريفية هذا التحدي ليكون في املرتبة الخامسة األولى، وصنفت املد

[. وكثيرا ما تكون الرواتب والفوائد ضرورية إلقناع املهنيين املهرة 7]

والخبراء لالنتقال إلى مواقع جغرافية بعيدة، غير أن املدارس املوجودة في 

مواقع جغرافية بعيدة قد ال تملك نفس التمويل الذي توفره املدارس 

ألكبر حوما، وقد تواجه صعوبات في التنافس على مستويات الحضرية ا

[. وهذا 28املوارد البارية املؤهلة واالحتفاظ بها مع ميزانياتها الصغيرة ]

الوضع ال ينطبق حتما على مدارس السلطنة والتي ال تقوم بإدارة نفسها 

ذاتيا ودفع رواتب العاملين بها، وإنما يتم ذلك مركزيا من خالل جهات 

 ى مسؤولة عن ذلك مثل وزارة الخدمة املدنية وغيرها.أخر 

 ارتفاع تكلفة املواصالت  .5

في الواليات املتحدة اختار مديرو املدارس الريفية "تكلفة املواصالت" 

[، وبما أن املدارس الريفية غالبا ما 7باعتبارها التحدي الثامن األكبر ]

تكون بعيدة جغرافيا، فإن هذه النشيجة كانت متوقعة من سيلفرنيل 

ت عندما طبق دراسته. وقد نسب مونتجمري تكاليف املواصالت إلى تحديا

أخرى أكثر حدة، حيث وجد أن التحاق الطلبة وتوفر واستمرارية األناطة 

الالصفية تتأثر بتكاليف املواصالت. كما زادت تكاليف املواصالت من 

صعوبة تحدي تقييم الطلبة في املدارس البعيدة عندما يتعلق األمر بإعداد 

 [. 24املعلمين وتدريبهم ليكونوا قادرين على تقييم الطلبة ]

 التحديات املتعلقة باملوارد البارية - ب

إن هناك تحديات شائعة تعاني منها املدارس الريفية والبعيدة وتتعلق 

باملوارد البارية والتي يمكن استنتاجها من األدب النمري ويمكن تصنيفها 

 كالتالي: 

 صعوبة توظيف املوظفين واالحتفاظ بهم .1

تتضمن موارد بارية، يعتبر توظيف عندما يتعلق األمر بالتحديات التي      

مرشحين من ذوي املؤهالت العالية والخبرة في املدارس البعيدة تحديا في 

[. وفي الواليات املتحدة، 23املدارس البعيدة أكبر من املدارس الحضرية ]

ذكرت املدارس الحضرية والريفية على حد سواء توظيف معلمي التربية 

[. وعندما يتعلق األمر بتعيين 7يات ]الخاصة كواحد من أهم عارة تحد

املعلمين الذين لديهم الوعي الالزم للتعرف على وفهم اإلعاقات العقلية 

الاديدة التي تؤثر على الطالب، فالتدريب غير متوفر حتى في املراكز 

الحضرية في عمان للتعرف على هذه اإلعاقات، لذلك قد تكون الحاالت 

. وبالنسبة ألستراليا وكندا والواليات املتحدة، [27أسوأ في املدارس البعيدة ]

فإن هذا األمر له أهمية خاصة في مجاالت الرياضيات، وعلوم املدارس 

الثانوية، والدورات التكنولوجية، واملناهج الدراسية املتعلقة باالحتياجات 

[. وذكر مونتجمري إن بعد الخدمات 10الخاصة، ومعلمي اللغة الثانية ]

التجارية وأماكن الشسلية والخدمات التعليمية والصحية يؤثر مثل املحالت 

باكل سلبي على القدرة على اجتذاب املعلمين لتقديم طلب التوظيف 

 [.24والبقاء في املدارس البعيدة ]

إن توظيف املعلمين واسشبقائهم كأحد التحديات يصدق على معمم       

]إال أن عمان تتمتع بميزة [، 25,18دول العالم العربي، بما في ذلك عمان ]

وجود العديد من املعلمين من القرى الراغبين في البقاء في وظائف أقرب 

إلى قراهم األصلية بدال من البحث عن فرص أوسع في املراكز الحضرية 

[. ويبدو أن هذا يتوافق مع بعض النتائج التي تتعارض مع تقييم 19]

أستراليا، حيث لم يكن [، القادم من آيسلندا و 10بريستون وآخرون ]

املعلمون املؤهلون واملتمرسون من السكان األصليين قضية توظيف 

 [. 8رئيسية ]

 ـــإال أن حاالت النجاح التي ذكرها ويلدي قد ال يمكن ترجمتها ثقافي     
ً
  ا
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للسياق العماني. وقد ذكر أنه عندما يتم تعيين املعلمات اإلناث في املدارس 

بقاء ألنهن يتزوجن في تلك املجتمعات املحلية. وعندما البعيدة فإنهن أكثر 

درس ويلدي واقع اإلناث اللواتي يسكن في املناطق حيث تقع املدارس التي 

تضمنتها الدراسة وجد أن اإلناث ينتقلن للبحث عن عمل في املراكز الريفية 

الكبيرة مما يعني زيادة عدد السكان من الذكور الذين يبقون للعمل في 

اع الزراعي مع قلة فرص زواجهم مع التحاق املعلمات العازبات القط

[. وتمهر اتجاهات 8للمجتمع وتبقى فيه بسبب الزيجات داخل املجتمع ]

معاكسة في عمان حيث أن الذكور في املجتمعات الريفية ينتقلون للعمل 

في املدن الكبيرة. إن االحتفاظ بمعلمين ذكور مؤهلين من خالل الزواج هو 

ير مرجح لعدد من األسباب مما يجعل هذا مجاال أفضل للبحث حل غ

 [.19للعاملين في األنثروبولوجيا أكثر من الباحثين في مجال التعليم ]

[ أنه من الصعب اجتذاب املعلمين العازبين 24واقترح مونتغمري ]      

للعمل في املدارس البعيدة عندما يعيش عدد قليل من العازبين في نفس 

الوغرافية. وبعيدا عن مجال املعلمين، وفي دراسة أجريت في  املنطقة

الواليات املتحدة، أدرجت املدارس الحضرية والريفية على حد سواء 

توظيف واسشبقاء املوظفين اإلداريين املؤهلين ليكون واحدا من التحديات 

العارة األولى، على الرغم من أن املدارس الحضرية لم تقيم هذه املسألة 

[. ونمرا لقلة عدد املوظفين 7نها أكثر تحديا مقارنة باملدارس الريفية ]على أ

العاملين في املدارس البعيدة، فإن مدراء هذه املدارس لديهم عدد قليل من 

األشخاص لقيادة املدرسة، ولكن قلة عدد املوظفين تعني زيادة القدرة على 

[. ويعتمد بقاء 22[ و]8[ و]10التأثير على املعلمين للبقاء في هذه املدارس ]

املعلمين في املدارس البعيدة عادة على أسلوب القيادة وتعامل مدير 

 املدرسة وعالقته بموظفي املدرسة.

 صعوبة توظيف املدراء واالحتفاظ بهم  .2

بينما يواجه مديرو املدارس البعيدة صعوبات في توظيف املعلمين      

يحدث ملقاطعات املدارس ولوزراء املؤهلين من ذوي الخبرة فإن األمر نفسه 

التعليم عندما يسعون للحصول على مدراء مؤهلين من ذوي الخبرة إلدارة 

 [.10,23املدارس البعيدة واسشبقائهم في هذه املدارس. ]

وتاير األدبيات أن غالبية مديري املدارس البعيدة أصبحوا مديري       

املهنية كمعلمين ألداء مدارس عندما طلب منهم في وقت مبكر من حياتهم 

أدوار إدارية، ثم طلب منهم أو دعوا للتقدم بطلب إدارة مدارس نائية بدون 

أن يمتلكوا خبرة واسعة في اإلدارة أو كمعلمين في الصفوف الدراسية. يعد 

توظيف مدراء املدارس البعيدة من ذوي الخبرة بنمام الترقيات تحديا ألن 

دودة وميزانيات محدودة ولكنها في الوقت املدارس البعيدة لديها رواتب مح

ذاته تقع في مجتمع بمعايير عالية يفرضها أولياء األمور باإلضافة للتأثير 

 [. 10الكبير للعزلة الوغرافية ]

 كثرة األعباء االدارية  .3

تدين األدبيات مديري املدارس البعيدة باإلفراط في التمديد ألنفسهم  

حيث يتراجع املرشحون املنطقيون ملناصب القيادة عندما ياهدون 

االحتراق الداخلي للمدراء الذين سبقوهم، فهم ال يرغبون بمعاناة املصير 

 [. 10نفسه ]

م املتنوعة، حيث ويعزى االحتراق الداخلي ملديري املدارس إلى أدواره     

يعمل مديرو املدارس البعيدة عادة كمعلمين في الصفوف الدراسية وفي 

 
ً
 صفوف متعددة في كثير من األوقات، وقادة للتقييم وعمالء للتغيير جنبا

إلى جنب مع املتطوعين املجتمعيين واختصاص ي التعليم وأولياء األمور 

املدارس البعيدة  ومسشاارين لحل الصراعات. كما يمكن أن يعمل مديرو 

كمدراء ألكثر من مدرسة واحدة وأضف إلى كل ما سبق عدم وجود الدعم 

اإلداري للمدراء والذي يتمثل في مساعدي املدراء واملنسقين واملختصين في 

[، وبالتالي فإن تفويض ومااركة املهام اإلدارية 10,8املناهج واالختبارات ]

يكون خيارا متوفرا ملديري املدارس كما يفعل مديرو املدارس الكبيرة قد ال 

 البعيدة. 

 التمييز بين الونسين  .4

إن املديرات اإلناث في الواليات املتحدة وأستراليا وكندا هم أقلية على      

الرغم من أن أغلبية املعلمين في املدارس البعيدة هم من اإلناث. فأغلبية 

من الذكور ومن غير املرجح املدراء في الواليات املتحدة وأستراليا وكندا هم 

أن يمثلوا األقليات. وعالوة على ذلك فقد أثبشت الدراسات أنه يقل احتمال 

تعيين أنثى كمديرة مدرسة نائية مقارنة بنميرها الذكر وهذا يتوافق مع 

[، فعندما يأتي األمر 10األدب العام في القيادة فوفقا لبريستون وآخرون ]

يرات التي تقترحها القيادات النسائية املؤهلة هي لتغيير في اإلدارة فإن التغي

عرضة للمساءلة أكثر من تلك التي يقترحها القادة الذكور ويعزى ذلك إلى 

ميل املرأة النفس ي نحو إسكات الذات، كما يفسر ذلك بأنها تتجنب المهور 

بممهر املتذمر أو الشخص الذي يتوقع معاملة خاصة إلى جانب الهيكل 

م املجتمعات النائية حيث من املرجح أن تواجه مديرات التقليدي ملعم

 املدارس نوعا من أنواع التمييز بين الونسين. 

ولكن يتم فصل الونسين في املدارس املتوسطة والثانوية التي بها نسبة      

التحاق كبيرة في عمان، وتتفوق الطالبات اإلناث في هذه املدارس على 

علق األمر باملدارس البعيدة الصغيرة نمرائهن من الذكور. وعندما يت

للمرحلتين املتوسطة والثانوية حيث االختالط بين الطالب الذكور واإلناث 

فإن األدبيات لم تتطرق على ما إذا كان هناك هيمنة للمدراء الذكور. وعند 

التطرق إلى إمكانية تأثير املدراء على األداء العام للطالب فإن سترير وآخرون 

اللوم على املؤهالت الضعيفة للمعلمين الذكور في املدارس  [ يلقون 18]

املتوسطة والثانوية بدال من اعتبار أن جنس املدير في املدارس ذات األداء 

 املنخفض يؤثر على أداء الطلبة. 

 االفتقار إلى مصادر اإلنماء املنهي .5

صادر بينما يقع االفتقار إلى مصادر اإلنماء املنهي تحت موضوع " امل     

املالية" للمدارس النائية إال أن مسألة اإلنماء املنهي أو االفتقار إليه في 

املدارس البعيدة يعد تحديا مهما في حد ذاته، وبالتالي فقد منحت هذا 

املوضوع الحق في المهور بمفرده كموضوع سائد عندما يتعلق األمر 

عندما يتم تدريب بمناقاة التحديات التي تواجه مدراء املدارس البعيدة. و 

مدراء املدارس الريفية، فإن مثل هذا التدريب ال يتضمن في كثير من 

األحيان األشكال الفريدة لتنمية القيادة املطلوبة لقيادة املدارس التي تلبي 

[. كما تفتقر برامج اإلنماء املنهي 10,8احتياجات سكان املناطق النائية ]

ملالية للمدارس الريفية، وتعزيز للمدراء عادة للمواضيع مثل اإلدارة ا

التعاون بين املدارس واملجتمع املحلي، والربط الابكي لتجميع املدارس، 

واإلرشاد لألوضاع الريفية، وقد تبين أن هذه املواضيع مفيدة للغاية 

[. وإضافة إلى ذلك 108,لتطوير مديري املدارس البعيدة ذات األداء الويد. ]

[ أن برامج التوعية الذاتية سشساعد 10] فقد اقترح بريستون وآخرون

ــم  مهام التي ينبغي أن يضطلعوا بها ـد الـــى تحديـــدة علـــمدارس البعيــدراء الــ
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ً
 ، وما هي الوظائف التي يمكن أن تنجز على نحو أفضل بالتفويض. شخصيا

[ أنه يتم تعيين مدراء املدارس البعيدة 29] وقد ذكر ويلدي وكالرك      

غالبا بدون أي خبرة مسبقة في القيادة والتدريب واإلنماء ويتوقع منهم أن 

يتعلموا من خالل ممارسة العمل، وعلى الرغم من عدم وجود دورات 

متاحة ملدراء املدارس البعيدة على وجه التحديد، فإن مدراء املدارس 

أصروا على أن حضور  [28]طالع سالزار البعيدة الذين شملهم است

 املؤتمرات هو األسلوب املفضل لديهم للتطوير املنهي.

أما في سياق البلدان الغربية واألوروبية، فقد تطلبت هورة أسر من       

بلدان أخرى من مدراء املدارس البعيدة أن يتولوا توظيف معلمين 

مين مهنيا لتلبية متطلبات متخصصين في اللغة الثانية، وتطوير هؤالء املعل

تدريس اللغة الثانية، وملتابعة وتقييم برامج اللغة الثانية في مدارسهم. 

وباإلضافة إلى ذلك تقع مسؤولية دمج الطالب من خلفيات عرقية وثقافية 

[ وقد أشار املدراء الذين شملتهم دراسة 10متنوعة على مديري املدارس ]

ثل صراعا لهم حيث أنه ليس لديهم بريستون وزمالءه أن هذا األمر يم

أخصائيين اجتماعيين أو اعتماد لتدريس اللغة الثانية كما أنهم ال يمتلكون 

الخبرة وهم في الوقت نفسه لديهم الكثير من الصراعات مع مجاالت أخرى 

 في مسؤولياتهم القيادية. 

وسواء وجدت حاالت مماثلة في عمان أو ال من حيث تأثير أطفال      

دارس املهاجرين السوريين والعراقيين واملصريين والهنود والباكستانيين امل

والفلبينيين واألتراك والبنجالدشيين واإلنجليز الذين يلتحقون باملدارس 

الحكومية فإن هذا املجال يمل مفتوحا للبحوث املستقبلية حيث أني لم 

ذلك فإنه  أجد أي دراسات مرتبطة باملوضوع أثناء بحثي في األدبيات. ومع

من املرجح أنه إذا زاد تدفق الطالب من األعراق املختلفة والذين يتكلمون 

العربية كلغة ثانية فإن ذلك سياكل ضغطا على مدراء املدارس والذين 

يواجهون صعوبات أثناء السعي إلى تحقيق أهداف ومتطلبات التنمية 

 .املهنية

نية للمدراء تعد تحديا ملديري وتاير األدبيات عموما إلى أن التنمية امله     

املدارس البعيدة، حيث تفرض العزلة الوغرافية للمدارس النائية نفقات 

إضافية مع تلك التي يتكبدها مديرو املدارس الكبيرة واملتوسطة أو تلك 

التي تقع في املراكز الحضرية بما يتجاوز تكاليف البرامج التدريبية والوقت 

س. وتامل التكاليف اإلضافية تحدي الوقت الذي يستغرقه تاغيل املدار 

للسفر ونفقات السفر والتي تمهر منطقيا باكل أكبر عند مديري املدارس 

املعزولة جغرافيا. وعالوة على ذلك، فإن الوصول إلى شبكة االنترنت، 

وعدم وجود معلمين متخصصين، ونقص موظفي الدعم اإلداري، والهياكل 

طية التي عفا عليها الزمن، تؤدي إلى عبء األساسية والعمليات البيروقرا

 [.10عمل هائل، وبيئة محدودة للتنمية املهنية ملدير املدرسة النائية ]

وعندما يتعلق األمر بإيجاد موارد إضافية للمدرسة مثل األناطة      

الالمنهوية وحضور الفعاليات الرياضية فإن مسؤولية الحصول على 

ع غالبا على عاتق مدير املدرسة النائية مما األموال لدعم هذه األناطة تق

يحد من الوقت واملال الذي يملكونه من أجل فرص التنمية املهنية. وقد 

أصبحت كتابة طلبات الحصول على املن  في العديد من الدول مهارة 

مطلوبة ملديري املدارس البعيدة. وأصبحت طلبات الحصول على املن  

 الناجحة عبئا إضافيا على املد
ً
 ير حيث أنه من الغالب إن لم يكن دائما

 وب لضمان استمرار التمويل من خالل استكمال ــــو مطلــــي فهــــل إضافـــعم

 [. 10التقارير املرحلية، وتوفير أرقام مفصلة تدعم تحسين أداء الطالب ]

وحتى لو وجد مدير املدرسة النائية الوقت للبحث عن فرص التطوير      

الرغم من عبء العمل فإنه سيواجه تحديات أخرى مثل شبكة املنهي على 

االنترنت وتكاليف النقل للزيارات امليدانية والتبادالت مع أقرب املدارس، 

 وعدم وجود وجهات نمر متنوعة من املوظفين.

 املساءلة والتغيير في املدرسة .6

االختبارات املقننة لقد أصب  األداء األكاديمي للطالب اسشنادا إلى نتائج      

أمرا ال بد منه بالنسبة للحكومة وأولياء األمور الذين يحملون املدرسة 

وقيادتها مسؤولية األداء العام للمدرسة، وإدارة التغييرات نحو التحسين 

[ وقد أدى ذلك إلى زيادة التركيز على السياسات املركزية، وزيادة توحيد 10]

[. وتتخذ 10,28دة املسؤوليات اإلدارية ]أهداف األداء، وكل ذلك يرافق زيا

هذه املسؤوليات اإلدارية شكل التقارير والرسوم البيانية والوداول، 

وبالنسبة ملديري املدارس البعيدة، فإنه ال يوجد في كثير من األحيان 

[. وعلى الرغم من أنه ليس 2410,8,موظفون إداريون للقيام بهذا العمل ]

م عدد من الطالب إلظهار األداء الويد على لديهم موظفين، وليس لديه

االختبارات املوحدة، إال أنه غالبا ما يطلب من املدراء تلبية نفس معايير 

[. وعدم القدرة على تلبية معايير املساءلة ومعايير 10,24,288,املساءلة ]

 [. 28أداء الطلبة يمكن أن يعني موارد مالية أقل للسنة الدراسية التالية ]

بالنسبة للتحديات  13[ هذا التحدي في املرتبة Silvernail7 [وصنف       

التي تواجه مديري املدارس البعيدة، بينما كان تصنيفه السادس في 

املدارس الحضرية. وقد افترض سيلفرنيل أن هذا االختالف نابع من أن 

حقيقة أن هناك تحديات أخرى هي مصدر قلق أكبر بالنسبة للمدارس 

[ بأن املدراء لم يتعاملوا مع استخدام البيانات 30نما أشار لين ]النائية. بي

باكل جاد حيث فال البعض في فهم كيف يمكن استخالص البيانات، 

بينما اتخذ معممهم صفة غير رسمية عندما تعلق األمر بكيفية التعامل مع 

إلى أن فهم واستخدام  Silvernail البيانات املستخلصة. وخلص سيفرنيل

ات يمثل تحديا متوسطا لكل من املدارس الحضرية والنائية حيث أن البيان

[. ومع ذلك، فإن 7حوم التحدي مشساوي تقريبا لكل من هذه املدارس ]

العديد من مدراء املدارس البعيدة غير مدربين تدريبا كافيا في القيادة قبل 

تنمية تولي دور قيادة املدارس البعيدة، وعلى الرغم من الفرص املحدودة لل

الهنية التي تم مناقاتها سابقا، إال أنه يجب أن يتعلموا تقييمات الطالب 

   [8,10,28].املتقدمة وممارسات صنع القرار القائمة على البيانات

وفي حين أن جميع عمليات التقييم والتوثيق وكتابة التقارير ال تقع       

املعلمين في  على عاتق املديرين وحدهم )بل هو جزء مطلوب من ممارسة

الوقت الحالي( فإن مقاومة هذه الضغوط الحكومية الخارجية من قبل 

. [10,24] املعلمين يجب أن يعالوها مدير املدرسة، بوصفه عامال للتغيير

ونمرا ألن أعداد املوظفين قليلة في املدارس البعيدة، فإن مدير املدرسة 

ك، في حين أن النائية أكثر عرضة للتعرض لردود فعل شخصية على ذل

مديري املدارس الكبيرة نادرا ما يواجهون اعتراضات مهنية على السياسات 

 [ 10املهنية أو على أنماط قيادتهم الشخصية. ]

على ذلك، قد ال تلبي املناهج الدراسية ذات املعايير املوحدة وعالوة       

احتياجات املجتمع املحلي للمدرسة النائية، مما يجعل أداء الطالب أقل 

بالنسبة للمدارس النائية التي لديها أولويات تعليمية محلية ال يخدمها 

[ للتحديات 7. وفي تصنيف سيلفرنيل ][10,18]النمام املرخص له مركزيا 



9 

التي تواجه مديري املدارس البعيدة صنف عدم القدرة على توفير برنامج 

تعليمي شامل يلبي تطلعات الطالب واملجتمع في املستوى املتوسط. وقد 

يكون هذا هو الحال بالنسبة لحاالت الطلبة الذين ال يتعلمون في عمان. 

داف إلى أن املنهج الحالي الذي يركز على أه [18]وأشار سترير وآخرون 

التعليم العالي التقليدية ال يخدم احتياجات السوق املحلية واالقتصاد 

العماني على الرغم من أن قطاعات كثيرة من االقتصاد ال تزال تتطور 

 ويمكن أن تخدم باكل أفضل من خالل التركيز على التجارة. 

ويمهر أن األدبيات مشسقة، على األقل من حيث الواليات املتحدة      

وأستراليا، حيث تاير أن أداء املدارس البعيدة في االختبارات املوحدة  وكندا

وال  [8,10,24,28]أقل من أداء املدارس األكبر حوما أو املدارس الحضرية 

يمكن تقييم تعلم الطالب الذين يعياون في املناطق الريفية املعزولة 

ريفية التي بواسطة االختبارات املوحدة. ومع ذلك، فإن مهارات املناطق ال

[ مثل املهارات العملية، ومهارات العمل 10أعرب عنها بريستون وآخرون ]

الوماعي املتقدمة واملهارات االجتماعية التفاعلية قد تكون حتى اآلن ذات 

قيمة عالية من خالل توظيف أرباب العمل في العديد من قطاعات العمل 

اثنين من التحديات [. ويتداخل هذا املوضوع باكل كبير مع 18في عمان ]

 التي سشناقش في الوزء القادم.

 التحديات التي تتعلق بالعالقات بين املدرسة واملجتمع املحلي - ت

في أي مدرسة سواء حضرية أو ريفية نائية، فإن العالقات بين املدرسة 

وأفراد املجتمع املحلي تلعب دورا كبيرا في تسيير أداء املدرسة ويبدو هذا 

كثر بالنسبة للمدارس الريفية النائية حيث ال مناص من الدور واضحا أ

اعتبار املدرسة جزءا حيويا من تاكيل ثقافة املجتمع. وهنا يمكن 

استعراض التحديات التي تواجه هذه املدارس فيما يتعلق بالعالقة مع 

 املجتمع املحلي: 

 التاريخ الشخص ي للمدير .1

[ إلى نتائج مماثلة 10كندا ]توصلت دراسات أجريت في الواليات املتحدة و 

بأن املدير الذي له تاريخ شخص ي مرتبط بمجتمع ريفي أو منطقة جغرافية 

 يؤثر إيجابيا على قدرة واحتمال هذا املدير على: 

. أن يتم اختياره إلدارة مدرسة ريفية من بين املدراء الذين يمتلكون نفس  أ

)من حيث سنوات  مؤهالته أو حتى أولئك الذين يمتلكون مؤهالت أكبر 

 الخبرة التدريسية والخبرة اإلدارية(

 . أن يتم قبوله من قبل املجتمع والسكان أصحاب املصلحة في املجتمع. ب

ويتمثل التحدي الكامن في أن مديري املدارس الذين ال يتمتعون بتاريخ       

شخص ي )يتألف من روابط اجتماعية أو سياسية أو تاريخية أو ثقافية أو 

مع املجتمع أو املنطقة الوغرافية التي توجد بها مدرسة ريفية معينة(  إثنية

سيواجهون على األرجح مقاومة أكبر من املجموعات املجتمعية ألصحاب 

املصلحة، وفي كندا والواليات املتحدة، سيكون احتمال توظيفهم أو تعيينهم 

تعيين في منصب مدير املدرسة الريفية أقل احتماال منذ البداية. ويعد 

املدراء الريفيين بواسطة إدارة مجلس املدرسة تحديا من حيث القدرة على 

إيجاد املرشحين الذين يمتلكون ليس فقط املهارات الالزمة وإنما القدرة 

على الفهم والتواصل مع األسس االجتماعية والسياسية والتاريخية 

 [. 10واالقتصادية للمجتمع املحيط باملدرسة ]

رت الدراسات تحديا آخر يتعلق بالتاريخ الشخص ي ملدراء كما أظه      

املدارس الريفية حيث يتوقع أولياء األمور وأعضاء املجتمع إظهار معايير 

عالية من مدراء املدارس الريفية فيما يتعلق بحياتهم الشخصية خارج 

العمل. وأعرب مديرو املدارس الريفية في دراسة أجريت في أستراليا أنهم 

. كما أظهرت دراسات طبقت في [8,10]بعدم الخصوصية ياعرون 

الواليات املتحدة األمريكية أن مديري املدارس الريفية يتعرضون لضغوط 

ملااركة معلومات شخصية خاصة مثل رقم هاتف املنزل واملااركة في 

الفعاليات املجتمعية خارج ساعات العمل. وعلى الرغم من أن بعض 

ركة املدراء في فعاليات املجتمع ودعم أولياء الدراسات أكدت على ان ماا

األمور واملعلمين خارج ساعات العمل ساعد في اسشبقاء املعلمين إال أن 

أحد التحديات التي قد تواجه هؤالء املدراء بأن املعايير العالية تساهم في 

 [. 10] زيادة عبء عمل املدراء والذي بدوره قد يؤثر على اسشبقاء املدير 

 س اآلباء واملعلمينمجال .2

لقد تم اعتماد مجالس اآلباء واملعلمين على نطاق واسع في كندا      

والواليات املتحدة وعلى الرغم من الفوائد امللحوظة ملثل هذه املجالس 

خاصة في املجتمعات الحضرية إال أن فوائد مثل هذه املجالس في املدارس 

. وأعرب مديرو املدارس الريفية على الخصوص لم يتم توثيقه باكل جيد

الريفية التي توجد فيها هذه املجالس عن اعتقادهم بأن مجالس اآلباء 

واملعلمين في الريف تحول دون تحقيق اإلنجازات األكاديمية للطالب. وبما 

أن هناك ندرة في البحوث الكمية فيما يتعلق بموضوع تأثير مجالس اآلباء 

ملدارس الريفية، فإن هذا املوضوع ال واملعلمين على األداء األكاديمي في ا

يزال يمثل مجاال مثيرا للبحث في املستقبل، على الرغم من أنه يتجاوز 

نطاق هذه الدراسة، غير أن التحدي األساس ي الذي يواجه املدراء الريفيين 

فيما يتعلق بتيسير أو تهدئة مجموعات املصالح الخاصة في مجالس أو 

ريفيين، مثل مجموعات املصالح االجتماعية رابطات اآلباء واملعلمين ال

 [. 10والدينية والسياسية ]

وعلى العكس من ذلك، فإن دراسة كمية أجريت في الواليات املتحدة      

[ للتحديات املصنفة بالتعاون مع اللوان املدرسية، 7] من قبل سيلفرنيل

نفت واملنممات املجتمعية، وهياكل الحوكمة داخل املناطق التعليمية ص

باعتبارها تحديا طفيفا فقط للمناطق التعليمية الريفية. وباملثل فقد وجد 

[ أن مجلس استرالي في منطقة نائية يعد جزء ال يتجزأ 29ويلدي وكالرك ]

من التغلب على القيود املالية وتحديات التنمية املهنية، كما أظهر أيرون 

 [ نتائج مماثلة. 31] موكازين

 توجد ملجالس اآلباء واملعلمين في سلطنة عمان أي على الرغم أنه ال      

سلطة رسمية في التخطيط املدرس ي أو األكاديمي أو املحتوى أو في توظيف 

أو إقالة املعلمين واملديرين، إال أن العديد من املدارس شهدت زيادة في 

مجموعات اآلباء واملعلمين في وسائل التواصل االجتماعي، وال يوجد توثيق 

ذه املجموعات على األداء األكاديمي أو على أفكار املديرين حتى هذه ألثر ه

اللحمة من كتابة الدراسة. ومن املجاالت املمتعة للبحوث املستقبلية 

استطالع آراء املعلمين واملديرين في سلطنة عمان عن هذه املجموعات 

. ومع والسيما إذا كانت دراسة مقارنة لآلراء بين املدارس الحضرية والنائية

ذلك، فإن هذه الدراسة تثير الوعي بالفجوة الكبيرة في املعرفة التي يحتاجها 

القادة وصانعو السياسات التخاذ قرارات مسشنيرة باأن الدور الذي ينبغي 

أن تؤديه هذه املجموعات املجتمعية في مدارس عمان. وسواء كانت أو لم 

رس العامة في عمان، تكن عامال رسميا معترفا به في مستقبل نمام املدا

 فإن هذه املجموعات موجودة باكل غير رسمي، وبالتالي يجب أن يكون لها 
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 بعض التأثير على ذلك.

اختالف ثقافة السكان األصليين أو غيرهم من سكان الثقافات العرقية  .3

 املستقلة 

[ أن القيادة تتعرقل باكل كبير بأشكال القيادة 32ويرى بالكسلي ]     

األخرى السائدة ذات الثقافة املركزية والتي تفال عادة في األخذ باالعتبار 

قيادات السكان األصليين وغيرهم من سكان الثقافات العرقية املستقلة، 

وروبية ففي حالة كندا فإن االستخدام الحصري لقيم وأساليب القيادة األ 

التقليدية غالبا ما يكون سببا للتوترات بين مديري املدارس واملجتمعات 

األصلية. وباملثل يواجه املعلمون واملديرون في عمان توترا في املجتمعات 

[ أن أشكال القيادة البدوية 32البدوية والذي يعتبر حسب طرح بالكسلي ]

بل املعلمين ومديري يتم تجاهلها إلى حد كبير، أو ال يتم تضمينها من ق

 املدارس الذين تم تعيينهم في املدارس البعيدة في املناطق البدوية في عمان. 

وياكل االفتقار للتنمية املهنية املصممة لشاريع أشكال القيادة التي      

يقدرها السكان األصليون أو غيرهم من السكان العرقيين تحديا آخر يواجه 

وة على ذلك قد ال يكون هناك وعي عند مديري املدارس البعيدة. وعال 

توظيف مدراء املدارس واملعلمين في املدارس البعيدة في مجتمعات السكان 

األصليين وغيرهم ممن يتمتعون بمستوى عال من االستقالل الثقافي 

بأشكال القيادة التي يقدرها املجتمع املحلي فيها. وهكذا، حتى في حالة 

ن األصليين أو غيرهم من السكان الثقافيين تعيين مدير أو معلم من السكا

العرقيين املستقلين، فإنه قد ال يمتلك هؤالء األشخاص املهارات القيادية 

الالزمة التي يقدرها مجتمع املدارس. وعالوة على ذلك وكما ذكر سابقا، قد 

ال يخدم املنهاج املرخص له مركزيا احتياجات التوظيف للمجتمع املحلي أو 

 .[10,18]نفسه كما في حالة عمان حتى البلد 

 انخفاض عدد السكان أو التحاق الطالب باملدارس  .4

ذكر أحد املدراء في ايسلندا ان نقص العمل يعني رحيل السكان      

[، وباملثل في دراسة أجريت في والية نبراسكا في الواليات 8السابقين ]

تباره تحديا كبيرا املتحدة، تم تحديد انخفاض معدل التحاق التالميذ باع

للمدارس الصغيرة النائية جغرافيا، حيث يتم تحديد توافر املوارد املالية 

بناء على عدد الطالب امللتحقين باملدرسة. كما أثر انخفاض معدل التحاق 

الطالب سلبا على تقييم األداء األكاديمي للمدارس الصغيرة النائية، حيث 

عية عالية في االختبارات أنه يجعل من الصعب تحقيق درجات تجمي

 [. 24املوحدة ]

 رابعا: سبل التغلب على التحديات 

هناك العديد من الوسائل التي يمكن اتباعها للتقليل من أثر التحديات 

التي تواجه املدارس البعيدة وهنا يمكن استعراض أبرز ما ورد في األدب 

 النمري حول هذا املوضوع كما يلي:

 تعلقة باملوارد املاليةمواجهة التحديات امل - أ

أشار أحد مدراء املدارس البعيدة ذات األداء الويد في أستراليا أنه      

يوجد نقص في املوارد املالية باكل مستمر وأنه يمكن توفير الكتب واملواد 

األخرى التي ال يمكن أن توفرها امليزانية بإحدى الطريقتين: أ. جمع 

خالل مبيعات الخبز املحلي، وتمويل التبرعات من املجتمع املحلي من 

الومعيات الخيرية عن طريق مجالس اآلباء ومزادات البضائع. ب: التواصل 

مع املدارس البعيدة األخرى ملعرفة ما يمكن أن تتاجر به فيما يتعلق 

باملوارد. وفي كثير من األحيان فإن الكتب والحواسيب ومواد صيانة املباني 

تم الحصول عليهم بهذه الطريقة. ووجد أن وحتى معلمي بعض املواد ي

مااركة املجتمع املحلي عندما يتعلق األمر بالعوز في ميزانية املدارس له أثر 

إيجابي على املدارس البعيدة في كل من أستراليا وإيسلندا. كما يرى ويلدي 

[ أن مااركة املجتمع املحلي في جمع التبرعات يمكن أن يساعد 8وزمالئه ]

على تحدي االفتقار إلى املوارد املالية املتاحة. كما أن العالقات  في التغلب

بين املعلمين واملدراء في املدارس البعيدة وبين املدارس املشاابهة جغرافيا 

تعني أن املوارد يمكن أن يتم مااركتها بين املدارس، وتتضمن هذه املوارد 

املقدم  املعلمين والكتب واملواد وخطط الدروس والتدريب والدعم

 [. 21للموظفين ]

 مواجهة التحديات املتعلقة باملوارد البارية - ب

واملقصود هنا بناء قدرات املوظفين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في أداء العمل 

 املدرس ي ويمكن أن يتم ذلك بعدة وسائل منها:

 االستفادة من املعلمين املؤهلين وذوي الخبرة في املدرسة  .1

أن تعيين موظفين ممتازين كأحد املمارسات التحويلية الخمسة مكنت      

املدارس الثالث النائية التي تمت دراستها من تطوير معلميهم وبناء قدراتهم 

[. وقد ذكر املديرون في املدارس البعيدة ذات األداء الويد في استراليا 9]

أحد نقاط قوتهم وايسلندا أن وجود املعلمين املؤهلين من ذوي الخبرة كان 

األولية. ونجح مديرو هذه املدارس ألنهم استفادوا من معرفة وخبرة هؤالء 

املعلمين عن طريق تشويع أفضل املعلمين من تبادل ومااركة حصصهم 

[ وباملثل فقد استطاع 8مع املعلمين األقل خبرة وحتى مع بعضهم البعض ]

وير املوظفين واملعلمين مديرو املدارس البعيدة في أمريكا الذين يدعمون تط

من التغلب على تحدي بناء قدرات املوظفين مثل نقص الخبرة واملعرفة 

. وقد كان املدراء في كل من املدرستين التي شملتها دراسة ويلدي [8,9,22]

[ يزورون الصفوف الدراسية للمعلمين ويتابعون كيف ينفذ 8وآخرون ]

يشوعون مااركة الحصص  هؤالء املعلمين برامجهم ومناهوهم كما أنهم

الناجحة وطرق التدريس أثناء االجتماع األسبوعي للموظفين، كما أن 

تشويع أفضل املمارسات من خالل املااركة والتعريف بها كان من أبرز 

 [. 9نتائج دراسة هارتنت ]

وقد ذكر مديرو املدارس أنهم ينفذون مقابالت تقييم مع املعلمين حيث      

ات عندما يسم  الوقت، كما أنهم يطلبون من املعلمين يقابلونهم في قاع

بتلخيص انجازاتهم مرة كل سنة عند انتهاء السنة الدراسية، كما يطلبون 

منهم تحديد أهدافهم للسنة القادمة لكنهم ال يتوقعون من املعلمين أن 

[. كما 8]حيث "أن املعلمين أشخاص ماغولين"يكتبوا كثيرا باكل رسمي 

ن املدراء الذين شارك معلموهم في وضع أهداف ورؤية وجد هارتنيت أ

املدرسة قد نجحوا في تحقيق أهداف ورؤية مدارسهم. إن وضع توقعات 

أداء عالية للموظفين والطالب مع نمذجة السلوك الذي يرغب املدراء من 

املعلمين والطالب أن يشبعوه قد ساعد املدراء في تشويع املوظفين والطالب 

  .[9] وز متطلبات األداءمن تلبية وتجا

استخدام وسائل التواصل االجتماعي والتكنولوجيا جنبا إلى جنب مع  .2

 الزيارات امليدانية للتواصل بين املعلمين

كما أخذ املعلمون زمام املبادرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي      

في  لطلب تبادل توقعات الطالب من معلمي املدارس ذات األداء العالي

املدارس الحضرية التي يشوع عليها مدراء املدارس البعيدة عند تعلمهم 

ملثل هذه املبادرات من معلميهم. وقد استفادت املدرستان اللتان تمت 
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دراستهما من إقامة شبكات رسمية وغير رسمية من خالل وسائط التواصل 

دارس االجتماعي واملناسبات االجتماعية املهنية في بعض األحيان مع امل

[ أن 28عالية األداء واملدارس البعيدة األخرى. بينما أظهرت دراسة سالزار ]

أي برنامج أو تطبيق الكتروني كان من أقل الوسائل التي يفضلها املديرون 

في التنمية املهنية ويرون انها أقل فاعلية. ومع ذلك فإن نتائج ساالزار 

 [. 8أستراليا، وأيسلندا ] تشناقض مع أمثلة من خارج الواليات املتحدة من

 مبادرات املدراء للتواصل من خالل التجمعات .3

إن التواصل املادي عادة ما يكون من تصميم ومبادرات مدراء املدارس      

البعيدة حيث تتكتل املدارس ولذلك يمكن مااركة املوارد واملعرفة بين 

التي توجد في  املدارس الصغيرة واملدارس البعيدة وحتى املدارس الكبيرة

دقيقة إلى ساعة كحد أعلى من  20نفس املنطقة والتي قد تبعد ما بين 

بعضها البعض. وعند ترتيب هذه التكتالت فإن مدراء املدارس يزيدون من 

الخبرة املتاحة ملدرستهم من حيث املعلمين وينممون لزيارة مدارس أخرى 

املنعزلة للمدرسة النائية  وتبادل املعرفة واملمارسات وبالتالي تقليل الطبيعة

[. كما يقوم املديرون "بالتحدث" شخصيا ملوظفيهم لإلشادة بهم خالل 21]

 [. 8اجتماعات التواصل الرسمية ]

وفي إحدى املدارس، بدأ أحد املعلمين بسرد مبادرته الخاصة للتواصل       

من أجل موضوع معين واملهارات املطلوبة لتعزيز تدريس املوضوع املذكور. 

ويقوم مديرو كلتا املدرستين بترشي  معلميهم الذين يبادرون باكل ناط 

إلى إقامة شبكات من هذا القبيل لتوفير فرص التدريب من مجالس 

[. وقد أدى التعاون مع املدارس األخرى املشاابهة 8عليم الحكومية ]الت

جغرافيا، أو املدارس البعيدة األخرى، وغيرها من شبكات التواصل إلى 

التخفيف من حدة الضغوط التي يواجهها املدراء واملعلمين، كما ساعد 

 [. 21املدارس على مااركة املوارد ]

  توزيع االدارة للمهام اإلدارية .4

أشار أحد املدراء في دراسة ويلدي وآخرون إلى ضرورة وجود مساعد      

مدير وقد أبدى املعلمون استعدادهم للقيام بهذا الدور ملراجعة سياسة 

إدارة السلوك املدرس ي والحفاظ على موقع املدرسة وتحمل مسؤولية 

 [، وتقترح نتائج ويلدي وزمالئه أن مااركة مهام8املراجعة املدرسية ]

القيادة املدرسية مع املعلمين وتمكين املعلمين يزيد من نجاحاتهم الفردية 

في املدرسة عندما يتعلق األمر بالتنمية املهنية والعوز في املوارد البارية، 

[ نتائج مماثلة حيث عدد القدرات واملهارات التي 31وطرح موكازين ]

ها يستطيع ليس يستطيع مديرو املدارس البعيدة تفويضها والتي من خالل

فقط بناء قدرات املوظفين وإنما أيضا بناء ثقافة في املدرسة تساعد على 

 زيادة أداء الطالب العام. 

 إرشاد املدراء للمدارس النائية .5

إن أحد املقترحات التي بنيت على قصة نجاح هي توظيف مقاطعة      

لديهم الخبرة في املدرسة " املدير املرشد" وذلك لتطوير املدراء الذين ليس 

تكتل املدارس البعيدة. ويصف ويلدي وكالرك دور املدير املرشد بأنه املدير 

الذي يوجه مدراء املدارس البعيدة إلشراك مجتمعاتهم املحلية إلقامة 

شراكات تعاونية مع الاركات املحلية وقطاعات النفط والتعدين والزراعة 

التغيير في العمليات اإلدارية وغيرها من الوكاالت القيمة. كما أنه يقود 

وتخطيط وتطوير املدارس بما في ذلك، على سبيل املثال ال الحصر، تعزيز 

قدرة املعلمين املحليين كخبراء ثقافيين داخل املدرسة النائية. وال يعتبر 

استخدام املدير املرشد إلزاميا بالنسبة ملديري املدارس، ولكن في أستراليا 

رون أن النمام مفيدا، وأدى إلى سد الفجوة في على األقل، وجد املدي

 [. 29التنمية املهنية ملديري املدارس البعيدة خاصة ]

 البحث عن مدراء مرشحين يبقون لفترات طويلة في املدارس البعيدة .6

كاف املديرون الذين يبقون لفترات طويلة الدوافع من تقديمهم طلب 

في الدراسة التي أجراها هاسلي تولي منصب قيادة املدارس البعيدة وخاصة 

 [ ويمكن ترتيب أكثر عار دوافع كاآلتي:23ودرموند ]

 الوظيفة. 1

 أسلوب الحياة. 2

 األسرة أو تفضيل الحياة الريفية  .3

 الحاجة لبداية جديدة .4

 اهتمامات بثقافة السكان األصليين حيث أنها تعكس التعليم نفسه. .5

 قضيت في موقع نائي أو ريفي.يمتلك خلفية عائلية أو طفولة  .6

 الحاجة للهروب حيث أنه ال يحب املدن ومناطق الزحمة. .7

 طلب الفائدة املالية للترقية. .8

 تفضيل حوم ونوع املدرسة. .9

 الرغبة في إحداث فرق او تغيير. .10

وتعد هذه الدوافع العار األولى مثالية الختيار املدراء املرشحين الذين       

يمكن أن يملوا لوقت طويل كمدراء للمدارس النائية، وعالوة على ذلك 

فقد طرح أن أفضل املرشحين لديهم مزيج من األسباب املهنية واملكانية، 

ب يليهم أولئك الذين لديهم أسباب مهنية وشخصية تدفعهم لتقديم طل

 [. 23للترشح ملدير مدرسة ريفية ]

 مواجهة التحديات املتعلقة بالطالب - ت

وهنا يمكن استعراض أبرز ما ورد في األدب النمري من حلول اتبعها مدراء 

 ناجحون في مواجهة التحديات املتعلقة بسلوك الطالب كما يلي:

 اللفمية والبدنية السلبية للطالبمواجهة مواقف السلوك  .1

شار مدير أحد املدارس البعيدة جيدة األداء في أستراليا أن سلوك أ     

الطالب كان تحديا في املاض ي بسبب زيادة روابط املدرسة باملجتمع املحلي 

والتهديد بإغالق املدرسة. عندما هددت املدرسة باإلغالق وألن الطالب لم 

 تكن لديهم الرغبة للسفر والعيش بعيدا عن أسرهم للدراسة، اكشسب

الطالب احتراما متزايدا ملوارد املدرسة نفسها، وحسنت مواقفهم تجاه 

املعلمين وزمالئهم الطالب، كما فرض الطالب أنفسهم سياسة السلوك 

[ أن املجتمع يمكن أن 8] على الطالب الودد. وأضاف ويلدي وزمالئه

 حديات التي تتعلق بسلوك الطالب. يساعد في التغلب على الت

ى ذلك فقد أوص ى ويلدي وكالرك مااركة رسالة املدرسة مع وإضافة إل     

املجتمع املحلي ومساهمته فيها من أجل تعزيز العالقات اإليجابية بين 

الطالب، وتأتي مااركة أهداف التعلم ورسالة املدرسة مع املجتمع بأن 

يكون للمجتمع مدخالت في أهداف التعلم وبذلك فإن الطلبة سوف يعزون 

لحقيقية ومعتقداتهم داخل املجتمع في مخرجات التعلم احتياجاتهم ا

املطلوبة. وعندما ياعر الطالب أن رسالة املدرسة ومخرجات التعلم 

 [. 29تخصهم فإن ذلك يجعلهم أكثر التزاما باملعايير السلوكية باكل عام ]

ويؤكد هارتنت أن وضع رؤية وأهداف عامة للمدرسة تضم املجتمع      

يعزز االلتزام بالسياسة ويولد السلوكيات املطلوبة من وموظفي املدرسة 

الطالب واملوظفين. وباإلضافة إلى استخدام إطار القيادة التحويلية، حدد 
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مدراء املدارس ذات األداء الويد في دراسة هارتنيت أن إنااء بيئة مشسقة 

ومنممة في مدارسهم وجهت سلوك كل من الطلبة واملعلمين نحو 

تائج املرجوة. وقد تم تصميم هذه البيئة املنضبطة واملشسقة املمارسات والن

من قبل مديري املدارس أنفسهم، وليس من خالل اللوائ  الصارمة 

 [. 9سمية ]والتقييمات الر 

 زيادة حضور الطالب .2

يعد حضور الطالب للمدرسة تحديا ملحوظا يرتبط بسلوك الطالب،      

ع التدريس التربوي من االحتياجات حيث وجد ويلدي وكالرك أنه عندما ينب

واملصالح املحلية، فإن حضور الطالب ياهد تحسنا ملحوظا. ويصدق ذلك 

باكل خاص عندما تتجاوز مخرجات التعلم الدرجات الورقية، مما يعزز 

اإلنجازات التي يقدرها املجتمع املحلي، مثل مااريع العلوم الطالبية التي 

ع، أو عندما يمكن استخدام املهارات تنتج تكنولوجيا قيمة في املزار 

[. 29الرياضية للعثور على عمل في املتاجر املحلية أو املحالت التجارية ]

وهكذا تبين أن البرامج التعليمية املركزة ناجحة للغاية في الدراسة الصغيرة 

 [. 9التي نفذها ]

ا إلى تعلن معارض العمل التي تامل على األعمال التجارية املحلية جنب     

جنب مع القطاعات الحكومية مثل الزراعة، عن احتياجاتهم للطالب 

وأسرهم من املدارس البعيدة، مع توضي  ما هو مستوى التعليم واملهارات 

املطلوبة، وكيف يمكن للمرء أن يعيش على الدخل الذي توفره الوظيفة، 

وتؤدي هذه املعارض إلى زيادة حضور الطالب في بعض الصفوف مثل 

[ حالة للومع بين 29لوم، واللغة اإلنجليزية. كما وضع ويلدي وكالرك ]الع

محو األمية والحساب ضمن جهود التعلم املجتمعي مثل عقد ورش عمل 

عائلية داخل املجتمع من أجل تعزيز الكيفية التي يقدر بها الطلبة واألسر 

ر هذه [ بتوفي9النمام التعليمي في مدارسهم النائية. كما يوص ي هارتنيت ]

 البرامج في شكل تركيز تعليمي في مجاالت اهتمام املجتمع املحلي. 

 زيادة عدد الطالب أو التحاقهم باملدارس  .3

تم توسيع خطوط النقل إلى حدود منطقة املدرسة وذلك إليجاد حل      

النخفاض نسبة التحاق الطلبة باملدرسة وإلتاحة الفرصة للطلبة الذين 

رسة في منطقة أخرى بسبب املسافة فقط. كما يمكن أن يلتحقوا بمد

حاول البعض إيجاد طريقة للوصول إلى الطلبة الذين يعياون بعيدا عن 

أي مدرسة في املنطقة النائية. واستطاعت املدارس البعيدة زيادة نسبة 

التحاق الطلبة باملدارس غالبا عن طريق اإلعالنات في اإلذاعة ومصادر 

طة الالمنهوية والعروض األكاديمية إلقناع أولياء األخبار واملناهج واألنا

 [. 24األمور الختيار مدرسة نائية بدال من املدارس الخاصة القريبة ]

وقد استفادت املدارس التي تضم أعدادا صغيره من الطلبة والتي      

تتقارب في املواقع الوغرافية من املدارس التعاونية أو مجموعات املدارس 

[. 24دمج في مدرسة واحدة ممكنا بسبب عوامل املسافة ]حيث لم يكن ال

مما يعني الحاجة ملعلمين أقل وموارد أقل باكل عام حيث يمكن مااركة 

[ بالدمج 33هذه املوارد بين املدارس، ومع ذلك أوص ى ليند وسشيجرنستوم ]

حيثما أمكن في دراستهم التي طبقت في النرويج وفنلندا. وفي الحاالت التي 

يها املواقع الوغرافية بعيدة عن بعضها وعدد الطالب امللتحقين تكون ف

باملدارس صغير جدا وال يمكن كذلك الدمج فقد تم توزيع حواسيب 

 . [24,31]للطلبة وتم ربط الصفوف الكترونيا 

 ــل األكثــان الحـــى اآلن كــوحت      
ً
 ل األمد للمدارس ــان طويــوإن ك ر نجاحا

املااركة املجتمعية املكثفة مع الاركات املحلية وقطاع النائية هو 

األعمال، مثل التعدين والنفط والغاز والزراعة، والحكومة نفسها، لتعزيز 

النمو االقتصادي في املنطقة واملجتمع الذي تقع فيه املدرسة. يعد توفر 

  .[24] ى مجتمعات نائية أو العودة إليهافرص العمل سببا للناس لالنتقال إل

 الدراسات السابقة .4

[ وهي دراسة وصفية إلى معرفة محفزات 17هدفت دراسة عسيري ]      

إقبال مديري املدارس للعمل في املناطق النائية بالسعودية. شمل مجتمع 

مدير مدرسة ابتدائية، وتم  227مدير مدرسة من مجموع  200الدراسة 

املادية واملعنوية التي عبارة تتعلق بالحوافز  43تصميم اسشبانة حوت 

تشوع مدراء املدارس للعمل في املناطق النائية. توصلت الدراسة إلى أن 

الحوافز املادية كان لها أكبر األثر في تشويع املدراء للعمل في تلك املناطق 

تبعتها الحوافز املعنوية، وأن هناك فروق ذات داللة إحصائية في 

 40املعنوية لصالح الفئة العمرية )استجابات املدراء نحو محور الحوافز 

سنة فأكثر(.  15سنة فأكثر( ومحور الحوافز املادية لصالح الفئة العمرية )

وأوصت الدراسة بمن  بدل مناطق نائية ملديري املدارس، ومنحهم أراض 

 سكنية.

[ إلى قياس مدى توافر املهارات القيادية 34وهدفت دراسة الفالحي ]    

ملدارس الريفية بالومهورية اليمنية، والتعرف على لدى مديري إدارات ا

داللة الفروق الفردية في آراء العينة حول مدى توافر املهارات القيادية وفق 

املهنة(، كما هدفت إلى تقديم  -العمر –املؤهل  –متغيرات )الونس 

التوصيات واملقترحات الالزمة لتحسين أداء اإلدارات لهذه املهارات. تكون 

لدراسة من املدارس التابعة ملديرية الحداء التعليمية وتكونت مجتمع ا

( معلم 95( موجه وموجهه و)27( مدير ومديرة و)31عينة الدراسة من )

ومعلمة تابعين للمديرية. واتبع الباحث في هذه الدراسة املنهج الوصفي 

واستخدم اسشبانتين واحدة للمدراء وأخرى للمعلمين واملوجهين. ودلت 

لدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين أفراد العينة وفق متغير نتائج ا

املهنة وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين أفراد العينة وفق متغير الونس 

 واملؤهل العلمي والعمر.

[ التعرف على أسباب عزوف املدرسين عن 6واستهدفت دراسة عبد ]      

مدرس  302ينة الدراسة من التدريس في مناطق القرى واألرياف، وتكونت ع

مدرس ومدرسة  3022ومدرسة من أصل مجتمع الدراسة والبالغ عددهم 

يعملون في املدارس املتوسطة التابعة للمديرية العامة لتربية بغداد منطقة 

الكرخ. استخدمت الباحثة املنهج الوصفي وتم تصميم اسشبانة بنوعيها 

باب عزوف املدرسين في املفتوح واملغلق. توصلت الدراسة إلى أن أس

التدريس في مناطق القرى واألرياف تتمحور حول سبعة عوامل: تعليمية، 

اقتصادية، أمنية، خدمية، النقل واملواصالت وعوامل اجتماعية ونفسية. 

وأوصت الباحثة بتقديم حوافز لهذه الفئة من املدرسين، وانااء مساكن 

وفير مواصالت لنقلهم من لهم في القرى التي يقومون بالتدريس فيها، وت

مناطق سكناهم إلى مدارسهم وتجهيز املدارس في األرياف باملستلزمات 

 الضرورية وتحسين أبنيتها.

[ فقد هدفت إلى التعرف على مستوى دافعية 14أما دراسة معرفي ]     

املعلمين بمدارس املناطق النائية في الكويت وعالقة هذه الدافعية 

هل العلمي والخبرة. تكون مجتمع الدراسة من ثمان بمتغيرات الونس واملؤ 

( 420مدارس للذكور وتسع مدارس لإلناث وبلغ عدد املعلمين الذكور )



13 

(، واستخدم الباحث الطريقة العاوائية الطبقية لتحديد 560واإلناث )

معلمة من مدرستين للذكور  140معلما و 105العينة والتي تكونت من 

باحث املنهج الوصفي واستخدم اسشبانة تكونت ومدرستين لإلناث. اتبع ال

فقرة. أشارت النتائج إلى أن مستوى الدافعية الذاتية للمعلمين كان  30من 

متوسطا، بينما جاء مستوى الدافعية املادية واملعنوية واالجتماعية مرتفعا. 

أظهرت النتائج عدم وجود فروق احصائية تعزى ملتغيري املؤهل العلمي 

صت الدراسة بوضع نمام محدد وواضح للحوافز املادية والخبرة، وأو 

 واملعنوية ضمن معايير تتميز بالنزاهة والافافية.

[ إلى تحديد درجة أداء مديري املدارس 35وهدفت دراسة الكثيري ]      

الوبلية في والية رخيوت ملهامهم اإلدارية من وجهة نمر املعلمين، تكونت 

( مدارس في والية رخيوت. 8معلمة من )( معلم و 278عينة الدراسة من )

واتبعت الباحثة في هذه الدراسة املنهج الوصفي واستخدمت االسشبانة 

معلمة من  40كأداة للدراسة وتم تطبيقها على عينة استطالعية بلغت 

أصل مجتمع الدراسة. توصلت الدراسة إلى أن درجة أداء املدراء ملهامهم 

نمر املعلمين واملعلمات كانت كبيرة، وجود اإلدارية بوالية رخيوت من وجهة 

فروق ذات داللة إحصائية بجميع مجاالت الدراسة تعزى إلى متغير الونس 

لصالح الذكور، وجود فروق ذات داللة إحصائية بجميع مجاالت الدراسة 

( سنوات، 10-6تعزى إلى متغير سنوات الخبرة لصالح فئة سنوات الخبرة )

 ة إحصائية تعزى إلى متغير املؤهل العلمي.وعدم وجود فروق ذات دالل

[ بمراجعة الكثير من األدبيات التي 10كما قام بريستون وآخرون ]     

تبحث التحديات التي يواجهها املدراء في املدارس الريفية على املستوى 

العالمي في السنوات األخيرة، حيث أنهم حصروا الدراسات واملقاالت التي 

. وقد اعتمد إطار البحث لبريستون ٢٠١٣ -٢٠٠٣أنتجت بين عامي 

( على تحليل الوثائق باستخدام األسس املوضوعية ٢٠١٣وآخرون )

الستخالص التحديات من األدبيات. لكن توجد حدود للدراسات املذكورة 

كما ذكرها املؤلفون أنفسهم حيث أن مناأ معمم البيانات من الواليات 

وبالتالي فإن النتائج من دراسات  املتحدة األمريكية وأستراليا وكندا

( قد ال تمثل باكل دقيق السياقات الريفية غير ٢٠١٣بريستون وآخرون )

تلك املذكورة. وبعبارة أخرى، فإن النتائج ليست واضحة باأن التحديات 

التي تواجه أوروبا الريفية وأوروبا الارقية الريفية، وآسيا، واملناطق 

 ل أفريقيا.الريفية في الارق األوسط وشما

كما استخدمت إحدى الدراسات من الواليات املتحدة املسح الكمي      

اإللكتروني وتحليل الوثائق الستخالص التحديات التي تواجه املدارس 

الريفية في والية واحدة، وقد لخص سيلفرنيل التحديات التالية في دراسته: 

بذلك ارتفاع انخفاض املوارد املالية للمدارس من الحكومة، ويرتبط 

مستويات املنافسة على التمويل واملن ؛ وارتفاع مستوى الفقر بين الطالب 

امللتحقين باملدارس الريفية؛ وتعيين املعلمين والعاملين في التعليم الخاص؛ 

 .[7] عيين مدراء مؤهلين واالحتفاظ بهموت

 ١٥[ مسحا كميا تكون من 24وباملثل فقد استخدم مونتجومري ]      

فقرة الستخالص وتحديد أهمية التحديات التي تواجه املدارس البعيدة في 

مقاطعة في والية نبراسكا. حيث كانت بنود التحدي كاآلتي: التحاق  ٢٨

الطالب، والبرامج التعليمية، وخدمات الدعم التعليمية واألناطة 

وظيف املوظفين اإلداريين والهيئة التدريسية واملوظفين غير الالصفية وت

املعتمدين واالحتفاظ بهم، وصيانة املباني واألراض ي، وخدمات النقل، 

والخدمات الغذائية، واملالية املدرسية، وتقييم الطالب، واملساءلة في األداء 

س املدرس ي، ودعم األسرة والدعم املجتمعي. وقد استخدم في تحليله مقيا

 ١ليكرت الخماس ي لكل بند في األداة حيث يقيم املستجيب الفقرات من 

)تحدي رئيس ي( مع مستوى التحليل  ٥)تحدي بسيط/ ال يوجد تحدي( إلى 

القائم على وجهة نمر املنطقة التعليمية الخاصة بهم. وبعد إجراء املسح، 

أجريت مقابالت للمتابعة تتألف من أسئلة مفتوحة من خالل الهاتف 

زيادة استطالع آراء املستجيبين باأن بنود املسح. وقد كانت أهم ل

التحديات التي أظهرتها دراسة مونتجومري هي انخفاض املوارد املالية 

للمدارس والتحاق الطالب وتوظيف الهيئة التدريسية واالحتفاظ بهم 

 وتقويم الطالب واملساءلة في األداء املدرس ي. 

تعددة املراحل وبطرق مختلطة هدفت إلى [ بدراسة م30وقام لين ]     

البحث عن األثر املحدد ملتطلبات تقييم الطالب في الواليات املتحدة على 

قدرة مديري املدارس البعيدة على الحفاظ على جهود التحسين املستمر 

وتوظيف واسشبقاء املعلمين األكفاء. وأظهرت النتائج أن مديري املدارس 

فية فهم البيانات وأن املديرين واملعلمين البعيدة يحتاجون تعلم كي

يقاومون ممارسات تقييم الطالب حيث أن الحساب لن يكون منصفا 

للمدارس النائية بسبب قلة عدد الطالب وأن املدارس البعيدة ال تملك 

القدرة على دفع أجور تنافسية للمعلمين وفوق ذلك كله فإن املعلمين 

ة وربما األكثر إثارة للقلق أنه بعد التقييم األكفاء قليلين في املناطق النائي

 فإن املديرين ال يستخدمون هذه التقييمات في التخطيط االستراتيجي. 

[ إلى التعرف على متطلبات اإلنماء املنهي 28كما هدفت دراسة سالزار ]     

ملديري املدارس البعيدة، وقد استخدم تحليل الوثائق لتحديد املناطق )في 

تحدة( التي يمكن أن تحقق متطلبات الدراسة. وتم تصميم الواليات امل

اسشبانة نوعية للتعرف على متطلبات اإلنماء املنهي ملديري املدارس البعيدة. 

وأظهرت النتائج أن مديري املدارس البعيدة ال يمتلكون عادة املهارات 

املهنية التي تمكنهم من بناء بيئة عمل تعاونية، كما ياعر األغلبية أن 

 املؤتمرات هي أفضل طريقة لتعلم مهارات اإلنماء املنهي. 

[ على التحديات التي يواجهها 23وركزت دراسة هالس ي ودرموند ]      

توظيف مديري املدارس البعيدة، حيث هدفت إلى معرفة أسباب ودافعية 

املدراء املرشحين عند تقديم طلب لوظيفة مدير في املدارس البعيدة. حيث 

اب اختيار املديرين للعمل في املدارس البعيدة يمكن أن يساعد أن فهم أسب

صانعي السياسة وأصحاب الوظائف عندما يتعلق األمر بتحديات توظيف 

مديري املدارس واالحتفاظ بهم. وقد استخدما التحليل الكمي لتكرارات 

البيانات الستخالص أسباب اختيار مديري املدارس لتقديم طلب إدارة 

مديرا في املدارس البعيدة  ٤٢٦عيدة. وقد شملت الدراسة املدارس الب

سنوات في الوظيفة، واسترشدت  10إلى  6والذين قضوا ما يقارب من 

الدراسة بنهج ظاهري مختلط لتحليل النصوص، على الرغم من أن نتائج 

دراستهم اعتمدت على التقارير الكمية. أظهرت النتائج فيما يتعلق بأسباب 

املرشحين في أستراليا لوظيفة مدير أن أكثر األسباب التي  تقديم املديرين

ظهرت هي: الوظيفة، وأسلوب الحياة، والعائلة، وتفضيل الحياة الريفية، 

والحاجة لبداية جديدة، واالهتمام بتعليم السكان األصليين، وامتالك 

خلفية عائلية/ طفولة في منطقة نائية أو ريفية، والحاجة للهروب، 

املالية من الترقية، وتفضيل لنوع وحوم املدرسة والرغبة في  واالستفادة

إحداث تغيير وخلق فرص للمجتمع املحلي، واالستمتاع بالتحديات التي 
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تواجه الدور اإلداري، واملبادرة في التطبيق، واالستمتاع بالقيادة كدور 

باكل عام، ووجود املدرسة في نفس املكان الذي يعيش فيه املرشحون، 

 ة لدوام الوظيفة.والحاج

[ أن دافعية وأسباب املديرين املرشحين 23كما أكد هالس ي ودرموند ]     

لتقديم طلبات إلدارة املدارس البعيدة يمكن أن تنقسم إلى ثالثة عناوين: 

أسباب مهنية، وأسباب شخصية، وأسباب جغرافية. وقد أظهرت النتائج 

في املدارس البعيدة يوجد  أنه في جميع الحاالت تقريبا للمدراء املرشحين

تداخل بين األسباب الثالثة السابقة حيث أن األسباب املهنية والوغرافية 

كانت أكثر األسباب داللة تبعتها األسباب املهنية والشخصية. بينما كان 

التداخل بين األسباب الشخصية والوغرافية ذو داللة متوسطة، كما أن 

والشخصية والوغرافية كان أقل داللة.  التداخل بين الثالثة أسباب املهنية

( RAMMوتوفر هذه الدراسة أداة جيدة في مصفوفة األسباب والدوافع )

 لنموذج هالس ي ودروموند. 

[ دراسة مقارنة في كندا للتعرف على املاهية التي 32ونفذ بالكسلي ]      

ن تاكل بها االحتياجات التعليمية لألعراق املختلفة مثل السكان األصليي

تحديا ملديري املدارس من حيث الطريقة التي يتم بها توفير التعليم 

وتأسيس القيادة مقارنة باملدارس البعيدة األخرى التي ليس بها عدد كبير 

من السكان األصليين وكذلك باملقارنة مع املدارس الحضرية. إن الحوة 

ريفية تواجه الرئيسية لبالكسلي هي أن القيادة في سياق املناطق النائية وال

تحديا إضافيا بسبب وجود السكان األصليين اإلثنيين أو املستقلين ثقافيا. 

حيث يجادل بالكسلي بأن تطوير مناهج دراسية ذات صلة بالسياق 

والثقافة وتطوير القيادة أمران أساسيان لتعزيز األداء املدرس ي في املواقع 

نية الفريدة. وتعتبر هذه النائية جغرافيا التي تتميز بهذه املجموعات السكا

الدراسة ذو أهمية خاصة ملحافمات السلطنة التي تضم أعداد كبيرة من 

السكان البدو مثل محافمة الوسطى. وفي مجال البحوث املتعلقة 

بالتحديات التي تواجه مديري املدارس البعيدة، غالبا ما تكون الثقافة 

 متغيرا مفقودا يؤثر على نجاح وأداء القيادة. 

وهناك دراسات بحثت نجاح وتميز بعض املدارس البعيدة على الرغم      

[ والتي هدفت إلى 31من الصعوبات التي تواجهها ومنها دراسة موكازين ]

التعرف على العوامل التي تؤدي إلى نجاح بعض املدارس البعيدة في 

امتحان القدرات األمريكي والذي يقيس مدى نجاح الطالب وتحقق 

عليمية وتم تطبيق الدراسة وهي دراسة حالة على مدرستين األهداف الت

نائيتين في والية نيومكسيكو األمريكية، حيث تم إجراء مقابالت مع مديري 

من أولياء األمور للتحقق مما إذا كان  7من املعلمين و 12املدرستين و

لشخصية املدير وسلوكه وكذلك موقع املدرسة دور في نجاحها، كما تم 

ة املدرستين وعمل احصائية الكترونية مع مديري املدرستين أيضا زيار 

مدارس أخرى للتأكد من البيانات. توصلت الدراسة إلى أن  8ومديري 

هناك خصائص ماتركة للمدارس الناجحة منها: الدافعية الثقافية، 

القيادة التعليمية، التمكين، الثقة ودعم املجتمع. كما أجمع أولياء األمور 

 ن شخصية املدير املحفز واملتفهم والداعم هي ما يصنع الفرق. واملعلمون أ

[ إلى تحديد التحديات التي تواجه 7وهدفت دراسة سيلفرنيل ولينيت ]     

املدارس في والية ماين األمريكية في توفير التعليم العام العالي الوودة، 

ات ووصف حوم هذه التحديات وتحديد املجاالت التي أحرزت فيها املديري

التعليمية بعض النجاح في مواجهة تلك التحديات. تم توزيع مسح على 

االنترنت لوميع مديري املدارس العامة في والية ماين وتم جمع الردود على 

مديرا يمثلون املدارس في املناطق الريفية وغير الريفية  68االستقصاء من 

قبل املدراء  ومناطق متفاوتة الحوم. أكبر ثالثة تحديات تم تحديدها من

في املناطق الريفية وغير الريفية على حد سواء هي انخفاض مستوى 

التمويل الحكومي للمدرسة املحلية، وارتفاع مستوى الفقر بين الطالب 

وعدم قدرة هذه املدارس على التنافس على املن  واألموال الخارجية. 

تقديم وهناك تحديات أخرى تم ذكرها مثل عدم قدرة هذه املدارس على 

رواتب ومزايا تنافسية واالحتفاظ باإلداريين ذوي الوودة العالية. وردا على 

سؤال حول التقدم الذي تحرزه هذه املدارس ملواجهة التحديات، أشار 

العديد من املدراء أنهم بصدد وضع خطط ملعالوة التحديات، ولكن قلة 

اجهونها. ذكرت أنهم يحرزون بعض التقدم في التصدي للتحديات التي يو 

وخلصت الدراسة إلى أن العديد من التحديات تتعلق بقضايا مالية 

وتتطلب تعاون صناع القرار في الدولة واملناطق التعليمية املحلية في العمل 

معا على معالوة مستويات املوارد، فضال عن استخدام هذه املوارد بكفاءة 

 وفعالية.

عية ركزت على املدارس [ بدراسة نو 36كما قام ويلدي وكالرك ]      

البعيدة ذات األداء الويد في استراليا وايسلندا، حيث بحثت كيف واجهت 

هذه املدارس التحديات وما هي الثقافة القائمة التي ساعدت في التغلب 

على املثبطات املاتركة للمدارس الصغيرة النائية. وأجرى الباحثون 

سابات سردية مع إدارات مقابالت مع مدراء املدارس كما قاموا ببناء ح

وقيادات املدارس ومن ثم تم تحليل هذه املقابالت إلى موضوعات. وقد تم 

القيام بذلك بهدف قياس مدى مااركة املديرين املسؤوليات القيادية مع 

املعلمين، وللتعرف ما إذا كان لدى مدير املدرسة رؤية للمدرسة، ومدى 

الدور الذي يضطلع به مدير مااركة هذه الرؤية مع املعلمين؛ وما هو 

املدرسة من أجل تعزيز االحترام والثقة مع أعضاء هيئة التدريس، من أجل 

تشويع النقاش واملااركة في مدارسهم؛ كما تم النمر في جودة حياة 

املعلمين أثناء جهود املدراء، وخالل برامج تدريب املعلمين. واستخدمت 

قابالت النوعية حيث أخذت من دراسة أخرى من الواليات املتحدة نهج امل

[ الذي يدرس نهج القيادة عند ثالثة من مدراء 9أطروحة هارتنيت ]

. وتسلط Maineاملدارس الريفية ذات األداء الويد من في منطقة ماين 

املقابالت الضوء على خمس ممارسات مفيدة تم تحديدها على أنها تساهم 

لثالثة يستخدمون باكل في تحسين املدارس، ووجد أن هؤالء املدراء ا

[ أن مهام القيادة 8رئيس ي إطار قيادة تحويلي. وتاير نتائج ويلدي وآخرون ]

التي تاارك املعلمين، وتعمل على تمكينهم تعزز باكل كبير من نجاحاتهم 

الفردية في املدارس عندما يتعلق األمر بالتنمية الشخصية ونقص املوارد 

دت مااركة املجتمع املحلي في جمع البارية. وعالوة على ذلك، فقد ساع

 األموال على التغلب على تحدي نقص املوارد املالية، وتحدي سلوك الطلبة.

 تعليق عام على الدراسات السابقة

أشارت بعض الدراسات املذكورة إلى التحديات التي تواجه املدارس      

البعيدة مثل عزوف املدرسين عن التدريس في تلك املناطق كدراسة 

[ والتي أضافت 24[ واتفقت مع هاتين الدراستين دراسة مونتغمري ]6بد]ع

أيضا تحديات الدعم املالي وتقييم الطالب. وأكدت بعض الدراسات مثل 

[ 14[ ودراسة معرفي ]23[، ودراسة هالس ي ودروموند ]17دراسة عسيري ]

دراء أن املحفزات املادية واملعنوية واملكانية تلعب دورا كبيرا في تشويع م



15 

املدارس للعمل في املناطق الريفية والنائية. كما ركزت بعض الدراسات على 

املمارسات القيادية واألداء اإلداري ملدراء املدارس البعيدة كدراسة الفالحي 

[، ودور هذه املمارسات في نجاح املدرسة كما في دراسة 35[ والكثيري ]34]

  .[31] موكازين

 .الحالية والدراسات السابقةأوجه الشاابه بين الدراسة 

تاابهت الدراسة الحالية مع معمم الدراسات السابقة في املنهج  .1

 املستخدم وهو املنهج الوصفي.

[ والتي بحثت 24] تاابهت الدراسة الحالية مع دراسة مونتغمري  .2

 الصعوبات والتحديات التي تواجه املدارس البعيدة.

السابقة في استخدام أداة  تاابهت الدراسة مع بعض الدراسات .3

 املقابلة.

كما تاابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام مدراء  .4

 [ وهالس ي ودروموند34[ والفالحي ]17املدارس كعينة مثل دراسة عسيري ]

[23.] 

 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

وعها عن الدراسات السابقة حيث تختلف الدراسة الحالية في موض .1

 ركزت على التحديات التي تواجه املدارس البعيدة في سلطنة عمان.

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة

 تحديد موضوع الدراسة وأهدافها. .1

 صياغة أسئلة الدراسة. .2

 تحديد املوضوعات التي سيشناولها اإلطار النمري. .3

 ة.تحديد محاور أداة الدراس .4

 الطريقة واالجراءات .5

 أ. منهج الدراسة

في هذا البحث تم االستعانة ببطاقة مقابلة شبه مفتوحة لومع       

البيانات وتحليلها، وبالتالي فإن البيانات التي تم الحصول عليها هي بيانات 

نوعية وليست كمية. وتم استخدام أسلوب الدراسات الماهراتية وهي 

 
ً
 اتجاها

ً
 نمرية تعود إلى األملاني )أدموند هوسرل(، والتي تعتبر أحيانا

ً
فلسفيا

، يقوم على التعرف على طبيعة األشياء من خالل 
ً
 نوعيا

ً
كما أنها منهوا

 [. 37خبرات األفراد ]

 مجتمع الدراسة والعينة ب.

تكون املجتمع األصلي لهذه الدراسة من جميع مديري املدارس البعيدة       

في سلطنة عمان سواء أكانوا يحملون مسمى مدير مدرسة أو مدير مدرسة 

 252د قائم بأعمال مدير مدرسة. وقد بلغ حوم مجتمع الدراسة مساع

( مدير مدرسة بعيدة من 25فردا. اما عينة الدراسة فقد تكونت من )

محافمات مسقط والداخلية والوسطى وظفار، حيث ان حوم العينة في 

البحوث النوعية يكون عادة صغيرا ومحدودا، وهذا أفضل في حالة 

 [. 37تطلب إجراء مقابالت متعمقة وتفصيلية ]البحوث النوعية ألنها ت

 أداة الدراسة ج.

تم استخدام املقابلة كأداة للدراسة وذلك لومع أكبر قدر ممكن من       

املعلومات، كما أن املقابلة هي األداة األنسب لهذه الدراسة كونها دراسة 

ت [. وقد تم إعداد أداة املقابلة بعد االطالع على األدبيا37نوعية ]

والدراسات السابقة التي تناولت التحديات التي تواجه املدارس البعيدة 

[، ودراسة 10وأغلبها دراسات أجنبية، مثل دراسة بريستون وآخرون ]

[ وبعض الدراسات 28[، وكذلك دراسة سالزار ]7سيلفرنيل وآخرون ]

 [.17[، ودراسة عسيري ]6العربية مثل دراسة عبد ]

ة أسئلة ذات نهايات مفتوحة ساعدت على فهم وقد تضمنت املقابل     

التحديات التي تواجه مدراء املدارس البعيدة في سلطنة عمان، وتم 

تحكيمها من قبل خمسة من األكاديميين للتحقق من صدقها. وتكونت من 

جزأين، حيث تناول الوزء األول البيانات األساسية والتي شملت املحافمة 

رة املدرسية وعدد طالب املدرسة وبعد وعدد سنوات الخبرة في اإلدا

املدرسة عن مركز املدينة. وتكون الوزء الثاني من عدد من األسئلة 

املفتوحة ارتكزت على أربعة محاور أساسية وهي التحديات اإلدارية، 

التحديات املتعلقة باملعلمين، التحديات املتعلقة بالطالب، والتحديات 

ع املحلي. وفي كل محور من هذه املحاور تم املتعلقة بأولياء األمور واملجتم

سؤال املبحوث عن التحديات التي تواجه املدرسة فيما يتعلق بهذا املحور 

وما تشبعه املدرسة واملدير بخاصة من إجراءات ملواجهة هذه التحديات 

وكذلك ما يمكن للوزارة أن تقدمه ملساعدة املدرسة في هذا اإلطار. علما 

د العينة وقتا كافيا للتعبير عن وجهة نمرهم، بهدف بأنه تم إعطاء أفرا

 الحصول على معلومات أكثر.

 د. إجراءات الدراسة

تم جمع البيانات من خالل التنسيق مع مديريات التربية والتعليم 

باملحافمات التي استهدفتها الدراسة، وذلك لترشي  املدارس والتأكد من 

حيث البعد واملاقة ونقص أنها تقع ضمن تصنيف املدارس البعيدة من 

الخدمات وكذلك التأكد من أرقام هواتفهم. وبعد تحديد املدارس تم 

التواصل مع املبحوثين هاتفيا وشرح لهم الهدف من الدراسة وتم التأكد 

من موافقتهم على إجراءها. وقد تم إجراء املقابالت هاتفيا واستغرقت كل 

واحد إلى مقابلتين يوميا،  دقيقة، بمعدل مقابلة 60 -40مقابلة ما بين 

حيث تم تدوين جميع اجابات املبحوثين كتابيا مع االحتفاظ بسرية 

 األسماء. وقد تضمنت عملية تحليل النتائج الخطوات التالية:

قراءة املعلومات التي تم تدوينها وتصنيفها في جداول حسب املحاور  -1

لق باملعلمين، املذكورة سابقا وهي )التحديات اإلدارية، تحديات تتع

تحديات تتعلق بالطالب، وتحديات تتعلق بأولياء األمور واملجتمع املحلي( 

 وما يتعلق بها من إجراءات ومقترحات.

تم بعد ذلك ترميز اإلجابات بحيث تم إعطاء رمز )م( بمعنى مستجيب،  -2

( لتدل على املستجيبين، والذي ساعد في إعداد جداول 25-1واألرقام )

 شاابهة التي عبرت عنها عينة املقابلة.لإلجابات امل

تم اعداد جداول تمهر فيها التحديات وثم حساب تكرار االجابات التي  -3

وردت من عينة املقابلة وثم بعد ذلك تم حساب النسب املئوية 

 الستجاباتهم.

 النتائج .6

أوال: االجابة عن السؤال االول والذي يهدف الى الكاف عن التحديات 

تواجه ادارات املدارس البعيدة بسلطنة عمان من وجهة نمر مديري التي 

 هذه املدارس.

تم حساب عدد تكرار االجابات لعينة املقابلة وبعد اجراء تصنيف لها وفقا 

للترميز املستخدم، تم حساب النسب املئوية للتكرارات. ومن اجل الوقوف 

هذه الدراسة  على اهم التحديات التي تواجه املدارس البعيدة؛ تم في

تقسيم التحديات التي تعاني منها املدارس البعيدة إلى تحديات إدارية، 



872019 

16 

تحديات مرتبطة بأداء املعلمين، تحديات مرتبطة بأداء الطالب، وتحديات 

 تتعلق بالعالقة مع أولياء األمور واملجتمع املحلي.

ن ( وهو أحد املااركين م17وبالنسبة للتحديات اإلدارية، فقد عبر )م/

محافمة ظفار عن ذلك بقوله "أشعر أحيانا أننا معزولون عن العالم وذلك 

( وهو من 4طبعا بسبب بعد املدرسة وضعف شبكة االنترنت"، كما قال )م/

محافمة الداخلية "الطاقم اإلداري لدي غير مكتمل، فال يوجد في املدرسة 

ن ( وهو م9مساعد مدير وال منسق وال مدخل بيانات"، كما ذكر )م/

محافمة الوسطى "يصعب التعامل مع برنامج البوابة التعليمية بسبب 

انقطاع الابكة في معمم األحيان، واستخدام جهاز البصمة للحضور 

واالنصراف يعد تحديا". وهناك تحديات أخرى ذكرتها عينة الدراسة، وقد 

 تم تصنيفها كاآلتي:

 التي تواجه املدارس البعيدة التحديات 1جدول 

 %32 8 انقطاع/ ضعف شبكة االنترنت واالتصاالت

 %28 7 نقص الخدمات

 %24 6 صعوبة املواصالت

 %16 4 املبنى املدرس ي قديم/ غير كافي/ غير مالئم

 %12 3 الطاقم اإلداري غير مكتمل وغير ثابت

 %4 1 النواحي املالية

 %4 1 قلة صالحيات مدير املدرسة

 %4 1 البطالة املقنعة لإلداريين

اتفق ما يقارب من ثلث أفراد العينة أن أكبر تحدي يواجهونه فيما        

يتعلق بإدارة املدارس البعيدة هو انقطاع أو ضعف شبكات االنترنت 

%( من أفراد العينة. 32واالتصاالت الناجم عن البعد، وهو ما عبر عنه )

 كما أن هذا البعد ينتج عنه تحديات أخرى منها توفير وسائل النقل من وإلى

%( من املااركين، حيث يضطر بعضهم إلى 24املدرسة وهو ما اتفق عليه )

 كم ذهابا وإيابا.  200قطع مسافات قد تصل إلى 

كما أن القرى التي توجد بها هذه املدارس غالبا ما تاتكي من نقص       

( من املبحوثين أنه ال توجد محالت تجارية أو 7الخدمات حيث ذكر )م/

خدمات الضرورية األخرى مثل خدمات الصرافة مطاعم ناهيك عن ال

والعناية بالسيارات ومحطات تعبئة البنزين واملكتبات العامة والقرطاسية. 

وهناك تحديات أخرى يعاني منها بعض مدراء املدارس البعيدة منها قدم 

املبنى املدرس ي وعدم مالئمته حيث قالت إحدى املااركات من محافمة 

م وهي مبنية على 1983"يعود بنائها إلى عام  ( أن مدرستها6مسقط )م/

الطراز القديم"، كما أن هناك مدرسة أخرى في محافمة ظفار بنيت عام 

م وأيضا تعاني من نقص في عدد الفصول والتجهيزات. كما اتفق 1994

%( من املااركين أن واحدا من التحديات التي يواجهونها تتعلق بنقص 12)

اره، فنادرا ما يتواجد مدير مدرسة ومدير الطاقم اإلداري وعدم استقر 

مدرسة مساعد يعملون في نفس املدرسة، هذا إلى جانب نقص الوظائف 

اإلدارية والفنية األخرى مثل: مدخل البيانات، أخصائي الاؤون اإلدارية 

واملالية واملنسق، وحتى إن وجد هؤالء فإنهم غالبا ال يستقرون في املدرسة 

مدارس أخرى في املدينة في نفس املحافمة أو بل يطلبون النقل إلى 

محافمات أخرى، كما ذكرت مااركة من محافمة مسقط أنها تواجه 

تحديا يتعلق بإدارة النواحي املالية وعدم كفاية املبلغ الذي تمنحه الوزارة 

للمدارس وذكر آخر وهو من محافمة الداخلية قلة صالحيات مدير املدرسة 

ة والتعامل مع املعلمين. وأخيرا أوضح أحد املدراء فيما يتعلق بنمام البصم

( أنه يعاني مما أسماه "البطالة املقنعة 20وهو من محافمة ظفار )م/

لإلداريين" في مدرسته فهو لديه مدخل بيانات لكنه ال يفعل شيئا في 

 املدرسة بسبب انقطاع شبكة االنترنت املستمر.

نها املدارس البعيدة والتي ترتبط أما بالنسبة للتحديات التي تعاني م      

بأداء املعلمين وتؤثر على سير العملية التعليمية باكل عام باملدرسة، فقد 

( وهو من محافمة الداخلية " أكبر تحدي 4ذكر أحد أفراد العينة )م/

يواجهنا هو كثرة طلبات النقل من قبل املعلمين وخاصة اإلناث وعدم 

املدرسة كمحطة عبور، وهذا حتما يؤثر  استقرارهم في املدرسة، مما يجعل

على مستوى الطالب لعدم وجود الفرصة للطالب للتعود على أسلوب 

( وهو أيضا من محافمة الداخلية 3مدرس معين". كما ذكر آخر )م/

"املعلمون ال يلتزمون بالدوام وال يحضرون املااغل بسبب البعد وخاصة 

مااركة أخرى من محافمة  املعلمات من املحافمات البعيدة "، وتطرقت

( إلى موضوع البدالت والسكن حيث قالت "ليس هناك عدل 6مسقط )م/

في توزيع البدالت بالنسبة للمدارس البعيدة، كما أنه ال يوجد سكن 

للعمانيين، فقط للوافدين". ويأتي تصنيف التحديات املرتبطة بأداء 

 املعلمين كالتالي:

 التحديات املرتبطة بأداء املعلمين 2جدول 

 %40 10 طلبات النقل املستمرة وعدم استقرار املعلمين

 %32 8 قلة االلتزام وكثرة الغياب واالنقطاع

 %28 7 البدالت وتوفير السكن ونقص الخدمات

 %20 5 )الوافدين(قلة الخبرة واتباع طرق التدريس التقليدية 

 %16 4 صعوبة املواصالت

 %4 1 صعوبة تدريس مناهج املهارات الفردية لقلة عدد الطالب
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%( من املبحوثين اتفقوا أن من أبرز التحديات 40ونالحظ أن نسبة )      

وعدم املرتبطة بأداء املعلمين هو طلبات النقل املستمرة للمعلمين 

استقرارهم، حيث وصف بعض املدراء مدارسهم بأنها محطة عبور 

للمعلمين، حيث ال يكاد بعضهم يكمل فيها عاما واحدا وهذا يؤثر بالتأكيد 

على أداء الطالب الذين ال ياعرون باالستقرار مع تغير املعلمين سنويا، 

ا يعاني وبالكاد يتعود الطالب على أسلوب أحد املدرسين حتى يأتي غيره. كم

%( من املدراء من قلة التزام املعلمين وكثرة غيابهم وانقطاعهم عن 32)

التدريس، وهذه الماهرة نجدها غالبا لدى اإلناث وذلك بسبب إجازات 

 الوضع ورعاية األطفال والتزاماتهن األسرية.

%( من املدراء تذمر املعلمين املستمر من عدم العدل في 28كما ذكر )      

دالت، حيث أنه يتم من  العاملين في بعض املدارس البعيدة توزيع الب

بدالت ال تمن  ملدارس بعيدة أخرى وذلك العتبارات خارجة عن 

اختصاصات وزارة التربية والتعليم مثل نقص بعض الخدمات كعدم 

وجود مركز صحي أو عدم توفر الكهرباء أو املياه. ومن ناحية أخرى فقد 

إلى طرق التدريس التقليدية التي يشبعها %( من املااركين 20تطرق )

الوافدين وقلة خبرتهم بأساليب التدريس الحديثة واستخدام التكنلوجيا 

والوسائل التقنية املعاصرة. وأخيرا ذكرت إحدى مديرات محافمة الوسطى 

الصعوبة التي تعاني منها املعلمات في مدرستها في تدريس مناهج املهارات 

ا وذلك لقلة عدد الطالب، فمن غير املكن مثال فت  الفردية للصفوف العلي

   شعبة لتدريس الفنون الشاكيلية لطالب واحد أو طالبين فقط.

أما بالنسبة للتحديات املرتبطة بأداء الطالب فقد ذكر أحد أفراد       

( وهو من محافمة الداخلية " قلة عدد الطالب تؤدي إلى قلة 1العينة )م/

التنافس وقلة اإلبداع في الحصة حيث أن بعض الفصول بها طالبين فقط 

( وهو 13مما يؤدي إلى عدم وجود الدافعية لدى الطالب"، وقال آخر )م/

محافمة الوسطى "املدرسة مختلطة ومتعددة املراحل حيث تضم  من

( وذلك يسبب ماكلة في تقسيم القاعات 12 -1الطالب من الصف )

وخاصة وقت االمتحانات، كما أن الطالب مستواهم ضعيف جدا حيث 

يعتمدون فقط على شرح املدرس ويهملون الكتب في املنزل"، كما تطرق آخر 

( إلى موضوع تغذية الطالب حيث 8سطى )م/وهو أيضا من محافمة الو 

قال " التغذية تؤثر سلبا على صحة األطفال، حيث أن تأجير الومعية 

لاركة أدى إلى وجود عمالة وافدة ال تراعي االشتراطات الصحية، وبالنسبة 

لنا فإن عدم توفير األطعمة املناسبة يعد من اكبر التحديات". ويأتي 

 أداء الطالب كالتالي: تصنيف التحديات املرتبطة ب

 املرتبطة بأداء الطلبةالتحديات  3جدول 

 %20 5 قلة عدد الطالب وضعف الدافعية والتنافس بينهم

 %16 4 مااكل ناجمة عن االختالط

 %16 4 البعد ومااكل النقل

 %16 4 الغياب واالنقطاع

 %12 3 اختالف الثقافة واللهوة

 %12 3 التغذية

أجمع معمم أفراد العينة أن هناك عدد من التحديات التي ترتبط       

بأداء الطالب والتي تؤثر على املستوى التحصيلي في املدرسة، وتمثلت أبرز 

هذه التحديات في قلة عدد الطالب والذي نجم عنه ضعف الدافعية وقلة 

%( من أفراد 20التنافس بينهم وبالتالي ضعف مستواهم العام، حيث ذكر )

%( من املااركين 16العينة أنهم يعانون من ذلك في مدارسهم. كما أن )

ذكروا بأن هناك مااكل ناجمة عن االختالط وتعاني منها املدارس املاتركة 

تتمثل في املااكل األخالقية وكذلك مااكل تقسيم الفصول وغيرها. وذكر 

ون من %( أيضا من املااركين أن توفير املواصالت للطالب الذين يأت16)

القرى البعيدة يعد تحديا بالنسبة لهم لوعورة الطرق وخطورتها وخاصة 

في املناطق الوبلية. كما أن بعض الطالب ينقطعون عن الدراسة والبعض 

اآلخر يتغيبون باكل مستمر وهذا بالطبع يؤثر على مستواهم التحصيلي 

 ( من أفراد العينة. 4وهو ما ذكره أيضا )

من املااركين إلى أن مسألة اختالف الثقافة %( 12كما تطرق )     

واللهوة وباألخص في محافمتي ظفار والوسطى لدى الطالب تعد تحديا 

بالنسبة إليهم خاصة في التدريس، حيث أن املعلمين ال يفهون لهوة 

الطالب كما أن الطالب ال يفهمون لهوة املعلمين مما يعرقل عملية 

حدثون لغة أخرى غير اللغة التدريس عوضا عن أن بعض الطالب يت

العربية مثل اللغة الحرسوسية في محافمة الوسطى واللغة الوبالية 

%( من املااركين أن توفير 12)الشحرية( في جبال ظفار. وأخيرا ذكر )

التغذية الصحية للطالب ياكل تحديا لديهم في معمم األحيان وذلك 

ئية وحتى لو توفرت هذه بالطبع لعدم توفر املحالت واملطاعم في القرى النا

 املحالت واملطاعم فإن األغذية التي تبيعها تفتقر إلى أدنى املعايير الصحية.

وبالنسبة للتحديات املرتبطة بالعالقة مع أولياء األمور واملجتمع املحلي،      

( من محافمة ظفار " عدم رغبة الطالب في 23فقد ذكر أحد املااركين )م/

التعلم وعدم اهتمام أولياء األمور، وصعوبة التعامل معهم بسبب التعصب 

( 2آخر )م/وعدم اقتناعهم بكالم املعلم"، وهو يتفق مع ما ذكره ماارك 

من محافمة الداخلية حيث يقول " أولياء األمور بعيدين كل البعد عن 

تعليم أبنائهم وفئة قليلة جدا التي تهتم بالسؤال عن األبناء ومستواهم في 

( من محافمة الوسطى 12املدرسة"، كما ذكرت إحدى املااركات )م/

م ان "عدم السماح للفتيات بالدراسة في الوامعات بسبب البعد، رغ

توفر مجموعة من البعثات لطالب املدرسة واملدارس املجاورة  PDOشركة 

عبر مركز القبول املوحد". وقد تم تصنيف التحديات املرتبطة بالعالقة مع 

 أولياء األمور واملجتمع املحلي كالتالي:

 ألمور واملجتمعالتحديات املرتبطة بالعالقة مع أولياء ا 4جدول 

 %36 9 عدم وعي املجتمع وأولياء األمور بأهمية التعليم أو التواصل مع املدرسة

 %24 6 عدم دعم املجتمع ومؤسساته للمدرسة سواء ماديا أو معنويا
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 %12 3 انشاار األمية لدى أولياء األمور 

 %4 1 املنطقة بسبب البعدعدم سماح أولياء األمور ألبنائهم باملااركة في املسابقات خارج 

 %4 1 عدم سماح أولياء األمور لبناتهم بإكمال تعليمهن بعد الدبلوم العام

%( من أفراد العينة أن أكبر تحدي يواجهونه فيما يتعلق 36اتفق )     

بالعالقة مع أولياء األمور واملجتمع املحلي هو عدم وعي املجتمع باكل عام 

وولي األمر باكل خاص بأهمية التعليم وجدواه، ولذا فإن أولياء األمور 

 ما يتواصلون مع املدرسة للسؤال عن أبنائهم ناهيك عن زيا
ً
رة نادرا

املدرسة والتي يرى بعضهم أنه ال طائل منها. باإلضافة إلى ذلك فإنهم غالبا 

 كالصيد وتربية املاشية 
ً
 اقتصاديا

ً
ما يكلفون ابنائهم بأعماٍل تدر عليهم دخال

 عن الذهاب إلى املدرسة أو استذكار الدروس في 
ً
وسباقات الهون عوضا

من االشتراك بمسابقات املنزل. ومن ناحية اخرى فإن بعضهم يمنع أبناءه 

أو فعاليات خارج حدود القرية بسبب عدم اقتناعهم بأهمية هذه األمور 

لتعليم أبنائهم، كما أن بعض أولياء األمور التقليديون ال يزالون يعتقدون 

بعدم إكمال الفتيات تعليمهن بعد الدبلوم العام ألنهم ال يحبذون أن 

ة. وغالبا يعود السبب في ذلك تذهب بناتهن للدراسة خارج حدود املحافم

التوجه إلى انشاار األمية لدى أهالي القرى النائية، حيث أن معمم أولياء 

األمور في هذه القرى لم يكملوا تعليمهم وبعضهم لم يدخل املدرسة إطالقا 

%( من أفراد العينة، كما أنهم غير مدركين للودوى 12كما أكد )

كما ذكرنا سابقا مدخوالت  االقتصادية من التعليم فلدى معممهم

اقتصادية متوارثة وال يرون أنهم بحاجة للتعليم والذي سوف يضيع وقت 

أبنائهم كما يعتقد أغلبهم. وهذا أدى إلى سلوك سلبي من قبل بعض أولياء 

 األمور تجاه املدرسة والعاملين فيها.

%( من املااركين أن املدارس البعيدة تعاني من نقص 24كما رأى )     

الدعم املادي واملعنوي من قبل املجتمع بجميع مؤسساته. فمعمم شركات 

القطاع الخاص وحتى شركات النفط ترفض دعم هذه املدارس ماديا 

بسبب كثرة طلبات الدعم رغم ان بعض املدارس البعيدة تقع في مناطق 

االمتياز النفطية. كما أن معمم مؤسسات املجتمع الخدمية والتي تقع في 

دينة ترفض تنفيذ فعاليات في تلك املدارس أو التعاون معها بسبب مركز امل

 بعد املسافة والتي تصل أحيانا إلى مئات الكيلومترات.

ويمكن إجمال التحديات التي تواجه املدارس البعيدة في سلطنة عمان 

 وتوضيحها من خالل الودول التالي:

   5 جدول 

 التحديات التي تواجه املدارس البعيدة في سلطنة عمان

التحديات املرتبطة بالعالقة مع أولياء األمور  التحديات املرتبطة بأداء الطالب التحديات املرتبطة بأداء املعلمين التحديات اإلدارية

 واملجتمع املحلي

انقطاع/ ضعف شبكة االنترنت 

 واالتصاالت/

 نقص الخدمات

 املواصالتصعوبة 

املبنى املدرس ي قديم/ غير كافي/ 

 غير مالئم

الطاقم اإلداري غير مكتمل وغير 

 ثابت

 التمويل

طلبات النقل املستمرة وعدم استقرار 

 املعلمين/

 قلة االلتزام وكثرة الغياب واالنقطاع/

البدالت/ وتوفير السكن ونقص 

 الخدمات/

قلة الخبرة واتباع طرق التدريس 

 فدين(/التقليدية )الوا

 صعوبة املواصالت

قلة عدد الطالب/ وضعف الدافعية 

 والتنافس بينهم/

 مااكل ناجمة عن االختالط/

 البعد ومااكل النقل/

 الغياب واالنقطاع/

 اختالف الثقافة واللهوة/

 التغذية

عدم وعي املجتمع وأولياء األمور بأهمية التعليم أو 

 التواصل مع املدرسة/

ومؤسساته للمدرسة سواء ماديا عدم دعم املجتمع 

 أو معنويا/

 انشاار األمية لدى أولياء األمور 

ثانيا: االجابة عن السؤال الثاني والذي يهدف الى الكاف عن املمارسات 

 اإلدارية التي تشبعها املدارس البعيدة ملواجهة التحديات التي تواجهها.

تم حساب عدد تكرار اإلجابات وتصنيفها وفق الترميز املستخدم      

وحساب النسب املئوية وقد اتفق معمم أفراد العينة على مجموعة من 

اإلجراءات التي يشبعونها ملواجهة التحديات التي تواجههم. وقد ركز 

املااركون في هذا البند على ثالثة تحديات إدارية رئيسية وهي نقص 

ي وعدم استقراره، وضعف شبكة االنترنت، وعدم كفاية الطاقم اإلدار 

املبنى املدرس ي والفصول الدراسية. وقد ذكر أحد املااركين من محافمة 

( أنه قام بــ" تكليف إحدى املعلمات باألمور االدارية"، وذلك 8الوسطى )م/

ملساعدته على انجاز األعمال اإلدارية لعدم وجود مساعد مدير أو منسق. 

( أنه يقوم بـ " تكليف 11ر وهو أيضا من محافمة الوسطى )م/وذكر آخ

مدخل قواعد البيانات بالذهاب إلى مركز املدينة وإكمال البيانات املطلوبة 

أو العمل خالل الفترة املسائية" وذلك بسبب ضعف شبكة االنترنت 

( أنهم 14وانقطاعها في أغلب األحيان، كما ذكر آخر من نفس املحافمة )م/

ن إلى "الخروج ملسافات في الصحراء إلنجاز األعمال" وذلك لنفس يضطرو 

السبب. أما بالنسبة لعدم كفاية الفصول الدراسية فقد ذكر أحد 

( أنهم قاموا بـ " استغالل 13املااركين وهو أيضا من محافمة الوسطى )م/

الغرف اإلدارية وغرفة املنسقة" كفصول دراسية. وقد تم تصنيف هذه 

 التالي:اإلجراءات ك

 ملواجهة التحديات املتبعةاإلجراءات  6جدول 

 %24 6 شبكة اإلنترنت: إنهاء األعمال خارج املدرسة

 %20 5 شبكة االنترنت: استخدام املودم ومقويات الابكة

 %12 3 شبكة االنترنت: التواصل مع شركات االتصال

 %8 2 املديرية والوزارةالطاقم اإلداري: مخاطبة 
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 %8 2 الطاقم اإلداري: تفويض املهام

 %8 2 املبنى املدرس ي: استغالل الغرف االدارية والسكن

%( من مدراء املدارس يقومون بإنهاء األعمال 24يالحظ أن )     

خارج املدرسة سواء في وقت  -وخاصة في البوابة التعليمية-االلكترونية 

الدوام املدرس ي أو في الفترة املسائية أو في إجازة نهاية األسبوع، وبالطبع 

دينة يقوم املسؤول عن ادخال هذه البيانات بإنهاء هذه األعمال في مركز امل

%( من أفراد العينة بالتواصل مع شركات 12أو في منزله. كما قامت )

%( من املدارس تقوم 20االتصال لتحسين خدمة االنترنت، كما أن )

باستخدام املودم ومقويات الابكة وهو ما يكلف هذه املدارس مبالغ 

 باهمة. 

عينة أنهم ( من أفراد ال2أما بالنسبة لنقص الطاقم اإلداري فقد ذكر )     

يقومون بتفويض املهام اإلدارية ملعلمي املواد، كما قام نفس العدد من 

املااركين بمخاطبة مديريات التعليم باملحافمات والوزارة لتعويض 

%( من املااركين باستغالل 8النقص. وفي جانب إدارة املبنى املدرس ي قام )

علمين كمخزن الغرف اإلدارية كفصول دراسية واستغالل جزء من سكن امل

 للمدرسة.

أما بالنسبة للممارسات التي يشبعها مديرو املدارس البعيدة ملواجهة     

التحديات املرتبطة بأداء املعلمين، فقد ذكر أحد املااركين من محافمة 

( أنه يقوم بـ " تحفيز املعلمين عن طريق املكافآت" وذلك 3الداخلية )م/

حدى املااركات من محافمة لششويعهم على تحسين أدائهم، وذكرت ا

( أنها تقوم بـ " الحديث مع املعلمات واتخاذ اإلجراءات 7مسقط )م/

القانونية الالزمة، أو اقناع املعلمة بأخذ إجازة من دون مرتب شهري وذلك 

لتوفير معلمة بديلة" وذلك طبعا لحل ماكلة الغياب املتكرر. وذكر آخر من 

" اجتماع بداية كل عام دراس ي ( أنه يقوم بعقد 21محافمة ظفار )م/

)اخالقيات املهنة( يخاطب املعلمين الودد بثقافة البلد والطالب" وخاصة 

املعلمين الوافدين. وذكر أحد املااركين وهو أيضا من محافمة ظفار 

( أن معلميه يقومون بـ " تحميل العديد من الفيديوهات والوسائل 19)م/

ى مركز املدينة" وذلك لعدم توفر املختلفة من االنترنت عند الذهاب إل

 شبكة االنترنت في املدرسة. وقد تم تصنيف تلك اإلجراءات كالتالي:

 7جدول 

 %28 7 تطبيق اللوائح واألنظمة )خصم الراتب او اإلنذار وغيرها(

 %24 6 تشويع وتحفيز املعلمين ماديا ومعنويا

 %24 6 وتبادل الزياراتاإلنماء املنهي 

 %8 2 إنهاء األعمال في مركز املدينة وإجازة نهاية األسبوع

اتفق أغلب املدراء على أن هناك مجموعة من املمارسات التي يتم        

اتخاذها ملواجهة التحديات املرتبطة بأداء املعلمين، حيث أنه بالنسبة 

الذين ال يلتزمون بالحضور ويكثرون التغيب فإنه يتم تطبيق للمعلمين 

اإلجراءات القانونية عليهم والتي ترد في اللوائ  املعمول بها من قبل الوزارة 

%( من أفراد العينة. 28مثل اإلنذار وخصم الراتب وغيرها، وهذا ما أكده )

ويا من %( من املدراء بششويع وتحفيز املعلمين ماديا ومعن24كما يقوم )

خالل تكريم املعلمين املتميزين ومساعدتهم في تذليل الصعوبات التي 

( 9يواجهونها مثل النقل حيث ذكر أحد املدراء من محافمة الوسطى )م/

 أنه يقوم بتكليف "أحد سائقي املدرسة بنقل املعلمات إلى محطة الحافلة".

%( من املدراء كذلك أنه يتم إشراك املعلمين وخاصة 24كما ذكر )     

الوافدين في برامج اإلنماء املنهي املتعلقة بطرق التدريس الحديثة، كما يتم 

تنميم برامج تبادل الزيارات بين هؤالء املعلمين واملعلمين املتميزين، كما 

ء أعمالهم ( من املااركين أنهم يقومون بحث املعلمين على إنها2ذكر )

اإللكترونية في إجازات نهاية األسبوع خاصة األعمال املتعلقة بالبوابة 

 التعليمية أو بتحميل برامج وفيديوهات تعليمية.

أما بالنسبة للتحديات املرتبطة بأداء الطالب، فقد اتفق املااركون      

على مجموعة من املمارسات التي يشبعونها ملواجهة تلك التحديات، فقد 

( من محافمة ظفار " إقامة محاضرات ولقاءات 16ر أحد املااركين )م/ذك

مع الطالب ونصحهم" كإجراء لعالج الضعف في التحصيل العلمي وكذلك 

( من محافمة الداخلية " 4الوانب السلوكي. كما ذكر ماارك آخر )م/

تطبيق الئحة شؤون الطلبة بما تتضمنه من فصل وترسيب وحرمان" 

وكيات املخالفة وعدم االلتزام بالحضور. أما بالنسبة وذلك لعالج السل

( إلى " التنازل 11للتغذية فقد اضطر أحد املدراء في محافمة الوسطى )م/

عن إيجار املقصف واعتماد التغذية على املطعم املتوفر في القرية فقط". 

 وقد تم تصنيف هذه اإلجراءات كالتالي:

 8دول ج

 %20 5 التوعيات واملحاضرات

 %16 4 الخطط العالجية والبرامج اإلثرائية

 %12 3 مخاطبة الوزارة فيما يتعلق باملواصالت والطرق 

 %8 2 تحفيز الطالب ماديا ومعنويا

 %8 2 تطبيق اللوائ  واألنممة بالنسبة للغياب والشسرب

 %8 2 مخاطبة عدة شركات لتوفير التغذية

 %4 1 الطالبات للرياضة داخل فصولهن في املدارس املختلطةممارسة 

وهنا نالحظ اتفاق أغلب أفراد عينة الدراسة على مجموعة من       

اإلجراءات فيما يتعلق بضعف مستوى الطالب ومن هذه اإلجراءات 

التوعيات واملحاضرات سواء داخل الفصول أو في الطابور املدرس ي بنسبة 

%(، كما يتم 16%( وكذلك الخطط العالجية والبرامج اإلثرائية بنسبة )20)
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%( من أفراد 8تحفيز الطالب ماديا ومعنويا وتكريم املتميزين منهم كما ذكر )

لوكيا فيتم تطبيق العينة. أما بالنسبة للمتغيبين واملنقطعين واملخالفين س

اإلجراءات القانونية عليهم والتي ترد في الئحة شؤون الطلبة والتي تتضمن 

النصح واإلرشاد والتنبيه واإلنذار الكتابي والفصل املؤقت والفصل النهائي 

( من املااركين. وفيما يتعلق بصعوبة املواصالت 2وهو ما تطرق إليه )

وا بمخاطبة الوزارة عدة مرات، %( من أفراد العينة قام12والطرق فإن )

( من املااركين أنهم 2وكذلك الحال بالنسبة لتوفير التغذية حيث ذكر )

قاموا بمخاطبة عدة شركات ورفضت وذلك لقلة املردود املادي. وأخيرا ذكر 

( أنه فيما يتعلق بمدرسته 13أحد املدراء وهو من محافمة الوسطى )م/

 ارسة الرياضة داخل فصولهن(. املختلطة فإنه )يلزم الطالبات بمم

أما فيما يتعلق باملمارسات اإلدارية التي تتخذها املدارس البعيدة        

ملواجهة التحديات املرتبطة بالعالقة مع أولياء األمور واملجتمع املحلي فقد 

( أنهم يقومون بعقد " 3ذكر أحد املااركين من محافمة الداخلية )م/

وتبصير أولياء األمور بأهمية التعليم لبناء لقاءات وجلسات ملناقاة 

( انها 6املستقبل"، كما ذكرت مااركة أخرى من محافمة مسقط )م/

اضطرت إلى " توفير وسائل النقل ألولياء االمور" وذلك لحثهم على القدوم 

إلى املدرسة وحضور اجتماعات وفعاليات املدرسة، كما ذكر أحد أفراد 

( أنه لوأ إلى " الحديث إلى الوالي 2)م/ العينة من محافمة الداخلية

ملخاطبة اآلباء باكل رسمي" وذلك لرفضهم املستمر زيارة املدرسة أو 

التواصل مع املعلمين ملناقاة مستويات أبنائهم املتدنية. وقد تم تصنيف 

 اإلجراءات التي اتبعتها املدارس بهذا الاأن كالتالي:

 9دول ج

 %44 11 التوعيات املستمرة ألولياء األمور بأهمية التعليم

 %12 3 إقامة دورات ودروس ألولياء األمور وخاصة األمهات

 %12 3 زيارة األسر من قبل مدير املدرسة واملعلمين لتعزيز التواصل

 %8 2 إنااء مجموعات الواتس أب لتعزيز التواصل مع أولياء األمور 

 %8 2 األمر بزيارة ابنه/ ابنته في الفصلالسماح لولي 

 %4 1 توفير وسيلة نقل ألولياء األمور 

 %4 1 مخاطبة اآلباء باكل رسمي عن طريق مكتب الوالي

اتفق معمم أفراد العينة على مجموعة من املمارسات للتصدي       

األمر، ومن هذه اإلجراءات التوعيات للتحديات املتعلقة بالعالقة مع ولي 

املستمرة ألولياء األمور بأهمية التعليم وهو ما ذكره ما يقارب من نصف 

%(. وتتم هذه التوعيات داخل املدرسة وأحيانا 44أفراد العينة بنسبة )

خارجها في املساجد ومنازل األسر حيث أن هذه الزيارات تعزز التواصل مع 

( من املااركين إلى 2%( من املااركين. كما لوأ )12أولياء األمور كما ذكر )

السماح ألولياء األمور بحضور حصص أبنائهم أو زيارتهم داخل الفصول 

سعيا من هؤالء لوضع ولي األمر في موضع اإلحساس باملسؤولية عندما يرى 

 ابنه/ ابنته أثناء املوقف التعليمي.

العينة أنهم قاموا بإنااء ( من أفراد 2باإلضافة إلى ذلك، فقد ذكر )     

بمجموعات للتواصل مع أولياء األمور في برنامج الواتس آب، وغالبا هذه 

املجموعات تاترك فيها املعلمات مع األمهات ألن اآلباء ال يحبذون التواصل 

%( من املااركين انهم قاموا بشنميم 12مع املدرسة. وفي هذا اإلطار ذكر )

واصل مع املدرسة ومنها دورات تعليم الطبخ دورات لألمهات لحثهن على الت

والخياطة وتطبيقات الحاسب اآللي، كما قامت بعض املدارس بفت  فصول 

 .محو األمية بجهود ذاتية لتعليم هؤالء األمهات القراءة والكتابة

ثالثا: االجابة عن السؤال الثالث والذي يهدف الى الكاف عن البدائل 

الوزارة للتغلب على التحديات من وجهة  والحلول التي يمكن أن توفرها

 نمر العينة.

اتفق أفراد العينة على اقتراح مجموعة من البدائل أو الحلول التي يمكن 

أن توفرها الوزارة للتغلب على التحديات اإلدارية التي تعاني منها املدارس. 

( من محافمة الوسطى " تفريغ مدخل 9فقد اقترح أحد املااركين )م/

ملدة يوم او يومين إلنجاز االعمال االلكترونية في املدينة". كما  البيانات

( وهو من محافمة ظفار " وجود بعض الحوافز 24اقترح آخر )م/

الششويعية من أجل البقاء في املدارس البعيدة". كما ذكر ماارك آخر 

( من نفس املحافمة " مراعاة املوظفين نوعا ما بتقليل ساعات 22)م/

 تم تصنيف هذه املقترحات كالتالي:الدوام". وقد 

  10 جدول 

 %24 6 تقوية شبكة االنترنت

 %24 6 زيادة الحوافز والبدالت مثل توفير سكن او زيادة عالوة النقل

 %20 5 تقليل ساعات أو أيام الدوام

 %16 4 توفير كادر إداري متكامل

 %8 2 وغير العمانيين توفير مواصالت للعمانيين

 %4 1 تحسين املبنى املدرس ي وزيادة عدد الفصول 

أوضح معمم أفراد العينة أنه يفترض بالوزارة عدم التعامل مع      

املدارس البعيدة بنفس اآللية التي تتعامل بها مع مدارس املدن، حيث 

يتوجب زيادة الحوافز والبدالت للعاملين في املدارس البعيدة مثل عالوات 

%( من 24السكن والنقل خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود وهو ما أكده )

%( من أفراد العينة كذلك أن على الوزارة تقوية 24اركين. كما رأى )املا

شبكة االنترنت في املدارس البعيدة وذلك ألن الكثير من العمل في املدارس 

( من املدراء توفير 2يتم إنجازه عن طريق البوابة التعليمية. كما اقترح )

هم تقليل %( من20سكن ومواصالت للعمانيين أسوة بالوافدين، كما رأى )
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أيام الدوام في املدارس البعيدة وذلك مراعاة للعاملين بهذه املدارس حتى 

يتمكنوا من قضاء أمورهم الشخصية كالذهاب إلى البنك أو صيانة 

السيارة وأيضا إلنهاء األعمال اإللكترونية املتعلقة باملدرسة. وبعضهم رأى 

( من محافمة 18تقليل ساعات الدوام، حيث اقترحت احدى املديرات )م/

ظفار أن "يكون الدوام في املدارس البعيدة من الساعة الثامنة صباحا حتى 

الساعة الواحدة ظهرا" وذلك توخيا للعدالة بسبب بعد هذه املدارس. 

%( من أفراد العينة إلى ضرورة توفير كادر إداري متكامل في هذه 16وتطرق )

ضرورة تحسين املبنى  %( منهم4املدارس أسوة بمدارس املدن، كما ذكر )

 املدرس ي وزيادة عدد الفصول.

أما بالنسبة للمقترحات للتغلب على التحديات املرتبطة بأداء املعلمين،      

( من محافمة الداخلية " تحفيز املعلمين 2فقد اقترح أحد املااركين )م/

بإعطائهم بدل للبعد وزيادة عالوة النقل، وتنميم مااغل ودورات 

كل ما يتعلق بالتدريس في املدارس البعيدة". كما رأى آخر للمعلمين في 

( من محافمة الوسطى " عدم نقل املعلمين اال بعد اكمال سنتين 8)م/

( وهي من محافمة الوسطى أيضا " 12على االقل"، كما ذكرت مااركة )م/

تحديث معايير لوان االختبارات التي تذهب للدول العربية الستقطاب 

متالكهم قدرات تقنية مختلفة وبذلك سوف تقل نسبة املعلمين بارط ا

 تدريبهم فيما بعد". وقد تم تصنيف هذه املقترحات كالتالي:

 11جدول 

 %44 11 تحفيز املعلمين بتوفير بدالت ومكافآت إضافية أو مراعاتهم فيما يتعلق باألنظمة مثل البصمة

 %28 7 التنقل للعمانيين بحيث ال يكون النقل قبل اكمال سنتين على األقلتنميم عمليات 

 %20 5 تعيين معلمين من نفس املحافمة أو املحافمات القريبة

 %8 2 تنميم عملية التدريب واختيار املعلمين وخاصة الوافدين

أن يتم تحفيز املعلمين للعمل في %( من أفراد عينة الدراسة 44يرى )      

املدارس البعيدة بتوفير بدالت ومكافئات إضافية أو مراعاتهم فيما يتعلق 

باألنممة مثل نمام البصمة. كما يتوجب على الوزارة تعيين معلمين من 

%( من املااركين، 20نفس املحافمة أو املحافمات القريبة كما يرى )

لمين وخاصة العمانيين بحيث ال يتم وتنميم عمليات النقل لهؤالء املع

%( من أفراد 28نقلهم قبل إكمال سنتين على األقل وهذا ما اقترحه )

( من أفراد عينة الدراسة على ضرورة تنميم عمليات 2العينة. كما اتفق )

التدريب للمعلمين في املدارس البعيدة وكذلك عملية اختيار املعلمين 

 واستقطابهم وخاصة الوافدين.

 أما بالنسبة للتحديات املرتبطة بأداء الطالب فقد اقترح أفراد العينة      

مجموعة من البدائل أو الحلول والتي على وزارة التربية والتعليم تنفيذها 

للتغلب على هذه التحديات. فقد ذكرت إحدى املااركات من محافمة 

ة ( أنه يتوجب على الوزارة " تعديل القوانين واألنمم10الوسطى )م/

وجعلها أكثر صرامة بخصوص الغياب والتأخير وإطالع ولي األمر بكل عقوبة 

( من محافمة الداخلية " رصف 1تصدر في حق الطالب". كما ذكر آخر )م/

الطرق وتوفير سكن للطالب البعيدين عن املدرسة"، واقترح ماارك آخر 

ا ( من نفس املحافمة " االختبارات تكون مختلفة بحيث يراعى فيه4)م/

ظروف املدارس البعيدة". كما رأى أحد أفراد العينة من محافمة الوسطى 

( أن على الوزارة " توفير املالعب وتهيئة املبنى املدرس ي بطريقة تجذب 9)م/

 الطالب". وقد تم تصنيف هذه املقترحات كالتالي:

 12جدول 

 %16 4 عالمياتوعية الوزارة ألولياء األمور إ

 %12 3 توفير مبالغ مالية لتحفيز الطالب

 %12 3 رصف الطرق وتهيئتها بالتعاون مع شركات متخصصة

 %8 2 تهيئة املبنى املدرس ي

 %8 2 وضع قوانين أكثر صرامة لحل مسألة غياب الطالب وتسربهم

 %8 2 فصل الذكور عن اإلناث

 %4 1 توفير سكن داخلي للطالب

 %4 1 امتحانات مختلفة للمدارس البعيدة تناسب مستوى الطالبوضع 

 %4 1 إسناد مناقصات التغذية في املدارس البعيدة لاركات كبيرة

تتمثل أهم املقترحات كما ذكرها املااركون في توعية الوزارة ألولياء      

فزيون والورائد ووسائل التواصل األمور إعالميا عن طريق اإلذاعة والتل

%( من املااركين، وتوفير مبالغ مالية لتحفيز 16االجتماعي، وهو ما اقترحه )

%( من املااركين 12%( من أفراد العينة. كما ذكر )12الطالب كما رأى )

أن على الوزارة العمل على رصف الطرق وتهيئتها بالتعاون مع الاركات 

ااركين كذلك تهيئة املبنى املدرس ي، كما رأى ( من امل2املتخصصة، واقترح )

آخر توفير سكن داخلي للطالب للقادمين من قرى بعيدة. واقترح أحد أفراد 

العينة من محافمة الوسطى ""إسناد مناقصات التغذية في املدارس 

( من أفراد 2البعيدة لاركات كبيره مثل شركة الطاووس". كما اقترح )

 عن اإلناث وذلك لتجنب املااكل الناجمة عن عينة الدراسة فصل الذكور 

 االختالط. 

أما بالنسبة للحلول املقترحة للتحديات املرتبطة بالعالقة مع أولياء      

( من محافمة 3األمور واملجتمع املحلي فقد ذكر أحد املااركين )م/

الداخلية أن " املديرية العامة للتربية والتعليم باملحافمة ألغت تقييم 

جب السعي مجلس اآلباء هذا العام لعدم توفر املبالغ املالية للتكريم، لكن ي

لتوفير الدعم املالي من اجل التكريم وذلك للوهود الرائعة التي قدمها أولياء 

( من محافمة ظفار " التوعية 25األمور". كما ذكرت إحدى املااركات )م/

اإلعالمية املكثفة" من قبل وزارة التربية والتعليم ألولياء األمور لتبصيرهم 

تفاعلهم وتعاونهم مع املدرسة. وذكر  بأهمية التعليم والنتائج اإليجابية من

( أنهم يأملون الحصول 14أحد أفراد العينة وهو من محافمة الوسطى )م/
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 أخرى ذكرها أفراد عينة الدراسة يأتي تصنيفها كالتالي:على " دعم أكثر لدروس محو االمية" من قبل الوزارة. وهناك مقترحات 

 13جدول 

 %20 5 التوعية اإلعالمية من قبل الوزارة ألولياء األمور 

 %20 5 دعم مراكز محو األمية في املناطق النائية

 %12 3 تكريم أولياء األمور املتميزين ومجالس اآلباء واألمهات املتميزة

 %8 2 اتفاق الوزارة مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم املدارس البعيدة

 %8 2 األمر مع املدرسة وضع درجات لتواصل ولي

 %4 1 توفير مرشدة دينية لحث الطالب واألهالي على طلب العلم

%( من املااركين يعتقدون أنه يتوجب على الوزارة 20يتضح أن )     

القيام بالتوعية اإلعالمية ألولياء األمور في القرى النائية وذلك من خالل 

والتلفزيون والصحف اليومية ووسائل التواصل االجتماعي. كما اإلذاعة 

يتوجب على الوزارة دعم مراكز محو األمية في هذه القرى وتوفير األدوات 

%( أيضا من املااركين. باإلضافة إلى ذلك رأى 20الالزمة لها وهو ما ذكره )

آلباء %( من املدراء أنه يجب تكريم أولياء األمور املتميزين ومجالس ا12)

( من املااركين 2واألمهات املتميزة على نطاق املدارس البعيدة، واقترح )

أيضا توقيع اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص وشركات النفط لدعم 

( من أفراد العينة استحداث بند في تقييم 2هذه املدارس. كما اقترح )

ت احدى الطالب يتعلق بمدى تواصل ولي أمره مع املدرسة، وأخيرا اقترح

املااركات من محافمة الوسطى أن تقوم الوزارة بتوفير مرشدين دينيين 

 للمدارس البعيدة لحث الطالب واألهالي على طلب العلم. 

 مناقشة النتائج .7

يالحظ من خالل عرض النتائج حول التحديات اإلدارية التي تواجه       

العينة تركزت على إدارات املدارس البعيدة، أن أغلب إجابات أفراد 

تحديات نقص الخدمات ومنها خدمات االتصال وشبكة اإلنترنت، وصعوبة 

املواصالت وكذلك نقص الطاقم اإلداري وعدم استقراره، وعدم مالئمة 

املبنى املدرس ي. وهي نتائج متوقعة تتفق ووضع املدارس البعيدة في السلطنة 

ة الطرق في أغلب من حيث صعوبة الوصول إلى هذه املدارس بسبب وعور 

القرى النائية سواء كانت سهلية أو جبلية، وعدم توفر الخدمات مثل 

االنترنت واالتصاالت واملحالت التجارية واملؤسسات كالبنوك وغيرها، هذا 

عدا عن خدمات السيارات وأماكن الشسوق والترفيه. وهذا الوضع يكاد 

يع محافمات يكون مشاابها بالنسبة لوميع املدارس البعيدة في جم

السلطنة. وبسبب تلك المروف نجد أن هذه املدارس ال تعد نقطة جذب 

للعاملين في الحقل التعليمي، مما يؤدي إلى عدم استقرار الكادر اإلداري 

 والتدريس ي في هذه املدارس.

[ والذي توصل 24وهذا يتفق مع دراسات كثيرة مثل دراسة مونتغمري ]     

تواجه املدارس البعيدة في والية نبراسكا هي:  إلى أن أهم التحديات التي

توظيف اإلداريين والهيئة التدريسية واالحتفاظ بهم، وصيانة املبنى 

املدرس ي، وخدمات النقل والخدمات الغذائية واملالية، ودعم األسرة 

[ أن توفير املوارد املالية 7والدعم املجتمعي. كما وجدت دراسة سيلفرنيل ]

ين وتكلفة املواصالت هي من أهم التحديات التي تواجه واالحتفاظ باملوظف

املدارس البعيدة. كما تطرقت دراسات أخرى مثل دراسة وايلدي وآخرون 

 [ إلى عدم وجود الدعم اإلداري للمدراء.10[ودراسة بريستون وآخرون ]8]

أما بالنسبة للتحديات املرتبطة بأداء املعلمين فقد تركزت إجابات       

ينة على عدم استقرار الكادر التدريس ي، والغياب املتكرر وقلة أفراد الع

الخبرة املهنية، ونقص الخدمات وصعوبة املواصالت، وهي تشاابه إلى حد 

كبير في طبيعتها مع التحديات اإلدارية. وترجع قلة الخبرة املهنية كما ذكر 

هم من أفراد العينة إلى أن معمم الذين يتم تعيينهم في املدارس البعيدة 

الوافدين الذين يكتفون بطرق التدريس التقليدية وال يدركون كيفية 

استخدام التقنيات الحديثة في التدريس. ومع ذلك فإنه من املتوقع أن 

املعلمين العمانيين حديثي العهد بالتدريس والذين يتم تعيينهم في املدارس 

املعلمين سنويا أو  البعيدة، يفتقرون أيضا إلى الخبرة املهنية، وتغيير هؤالء

في فترات قصيرة، سيؤدي حتما إلى عدم وجود معلمين ذوي خبرات طويلة 

[ السابق 24في املدارس البعيدة. وهذه النتائج تتفق مع دراسة مونتغمري ]

[ والذي توصل إلى 29ذكرها، ودراسات أخرى مثل دراسة وايلدي وكالرك ]

 ن إلى الخبرة.أن معمم املعلمين في املدارس البعيدة يفتقرو 

أما بالنسبة للتحديات املرتبطة بأداء الطالب فقد تركزت أغلب     

اإلجابات على ضعف الطالب بسبب قلة العدد وضعف الدافعية، ومااكل 

االختالط، والغياب املتكرر واالنقطاع، وصعوبة املواصالت واختالف 

دراسة  الثقافة واللهوة. وهذه النتائج تتفق مع عدد من الدراسات مثل

والذي أكد أن أكبر تحدي  [29[ ودراسة وايلدي وكالرك ]24مونتغمري ]

يواجه املدارس البعيدة بالنسبة للطالب هو كثرة الغياب وضعف املستوى 

[ والذي يرى أن 32التحصيلي، وتوفير التغذية املناسبة، ودراسة بالكسلي ]

بسبب وجود السكان إدارة املدارس في املناطق الريفية والنائية يمثل تحديا 

األصليين واملستقلين ثقافيا وهو ما ينطبق على املحافمات ذات املجموعات 

السكانية الفريدة في السلطنة مثل البدو في محافمة الوسطى. وبالطبع 

فإن ماكلة االختالط ال تتفق معها الدراسات األجنبية بسبب االختالف في 

 دارس الخليجية خاصة.الدين والثقافة وهو أمر تكاد تتميز به امل

وبالنسبة للتحديات املرتبطة بالعالقة مع أولياء األمور واملجتمع       

املحلي، فمن املالحظ أن أغلب إجابات أفراد العينة تركزت على عدم وعي 

املجتمع وأولياء األمور بأهمية التعليم، وعدم دعم مؤسسات املجتمع 

ور. وهذه النتائج تتفق مع دراسة للمدرسة، وانشاار األمية لدى أولياء األم

[ أن أولياء األمور ال يعيرون الكثير من االهتمام لتعليم 36وايلدي وكالرك]

 أبنائهم في املدارس البعيدة.

أما بالنسبة للممارسات التي تشبعها املدارس البعيدة ملواجهة التحديات      

اد العينة قد التي تعاني منها بجميع أشكالها، فمن املالحظ أن أغلب أفر 

ركزوا على تالفي أو حل ماكلة ضعف االنترنت )وهي ماكلة تكاد تكون 

مقصورة على املدارس البعيدة في دول العالم الثالث(، ونقص وعدم 

استقرار الطاقم االداري والتدريس ي ونقص الفصول. ومن املؤكد أن هذه 

ترنت املدارس تعاني كثيرا بسبب هذه التحديات وخاصة ضعف شبكة االن

والتي تعتمد عليها املدارس اعتمادا كليا في انهاء أعمالها في البوابة التعليمية 
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ونمام املراسالت وغيرها. كما يتخذ بعض املااركين اجراءات معينة تجاه 

ماكلة نقص الخبرة لدى املعلمين وخاصة الوافدين مثل تبادل الزيارات 

األكثر خبرة يتفق مع دراسة  واالنماء املنهي. وتبادل الزيارات مع املعلمين

[ والتي وجدت أن تبادل ومااركة الحصص ساهم في 8وايلدي وآخرون ]

 دعم وتطوير املعلمين والتغلب على نقص الخبرة واملعرفة.

 كما ذكر بعض املااركين أنهم يدعمون معلميهم ويحفزونهم باتى      

ظروف العمل الطرق، وهذا حتما يؤثر على مدى قدرة املعلمين على تحمل 

واملعياة في تلك املناطق. وهو ما أكدته دراسات عديدة رأت أن بقاء 

املعلمين في املدارس البعيدة يعتمد عادة على أسلوب املدير وتعامله 

[، ودراسة 36وعالقته بموظفي املدرسة ومنها دراسة وايلدي وكالرك ]

 [.10[ ودراسة بريستون وآخرون ]31موكازين ]

ة لعالقة مدير املدرسة بأولياء األمور واملجتمع املحلي، فإن أما بالنسب     

شخصية مدير املدرسة وقربه من أهالي املنطقة يؤثر إيجابيا في تقبل 

[. ونجد هنا أن 10املجتمع له وهو ما أكدته دراسة بريستون وآخرون ]

بعض املااركين ذكروا تواصلهم مع األهالي عن طريق البرامج الهاتفية 

م الشخصية لهم وهو ما يعد إجراء ذكيا يساهم في تقريب أولياء وزياراته

األمور من املدرسة. وبالتالي فإن املدراء األكثر تواصال مع أولياء األمور هم 

 األقل معاناة للتحديات املرتبطة بالعالقة مع املجتمع املحلي. 

على كما تبين من عرض النتائج أن أغلب مقترحات أفراد العينة تركزت      

زيادة البدالت واملكافآت للعاملين في املدارس البعيدة، وهو ما يعد مقترحا 

جديرا باألخذ به نمرا للمروف الحالية التي تعاني منها هذه املدارس. كما 

رأى بعضهم تنميم عمليات تعيين ونقل اإلداريين واملعلمين، وتقوية شبكة 

مور ووضع قوانين أكثر صرامة االنترنت، تكثيف التوعية االعالمية ألولياء األ 

لحل ماكلة الغياب املتكرر للطالب. وجميع هذه املقترحات يتوجب النمر 

لها بعين االعتبار، فال يمكن بأي حال من األحوال النمر للمدارس البعيدة 

 بنفس منمور مدارس املدن.

[ والتي توصلت إلى أن أسباب 6وهذه املقترحات تتفق مع دراسة عبد ]     

املدرسين في التدريس في مناطق القرى واألرياف تتمحور حول سبعة  عزوف

عوامل: تعليمية، اقتصادية، أمنية، خدمية، النقل واملواصالت وعوامل 

اجتماعية ونفسية. وأوصت الدراسة بتقديم حوافز لهذه الفئة من 

املدرسين، وانااء مساكن لهم في القرى التي يقومون بالتدريس فيها، وتوفير 

صالت لنقلهم من مناطق سكناهم إلى مدارسهم وتجهيز املدارس في موا

 األرياف باملستلزمات الضرورية وتحسين أبنيتها.

 التوصيات .8

يمكن وضع عدد من التوصيات بناء على دراسة األدبيات املتعلقة 

 باملوضوع من ناحية، ونتائج الدراسة امليدانية من ناحية أخرى كالتالي:

وقوانين ذات خصوصية للعاملين في املدارس البعيدة وضع تاريعات  .1

)النائية(، سواء من الناحية املادية أو املعنوية تشوعهم للعمل في هذه 

 املدارس واالستمرار بها، وهذا يتضمن العالوات واملكافآت والنقل والسكن.

ربط صرف الحوافز اإلضافية للعاملين في املدارس البعيدة بااللتزام  .2

 واالهتمام بأداء الواجب الوظيفي. بالحضور 

إعادة النمر في املناهج وإثراءها بما يشناسب مع احتياجات املناطق  .3

 النائية والقرى واملجتمعات البدوية.

 نترنت ي هذه املناطق ومنها خدمات اإل ــة فــولوجيـــات التكنــر اإلمكانــتوفي .4

 والبث التلفزيوني.

 االهتمام بالتعليم ما قبل املدرس ي وانااء فصول الزامية ومجانية  .5

 لرياض االطفال.

ضرورة املتابعة املستمرة للمدارس النائية من قبل املارفين واملسؤولين  .6

وذلك لتذليل التحديات والصعوبات التي تواجهها هذه املدارس أوال بأول، 

 اإلدارية العليا في الوزارة.وتعزيز التواصل بين هذه املدارس واملستويات 

عقد دورات تدريبية للعاملين في املدارس البعيدة تعرفهم بثقافة هذه  .7

 املجتمعات.

 توفير وسائل النقل من وإلى املناطق النائية بأجور مخفضة. .8

جعل املدرسة مركز اشعاع ثقافي ألبناء املنطقة، بحيث توظف املدرسة  .9

 املحلي.لخدمة أبناء املجتمع 

تعاون الوزارة واملسؤولين مع املدارس البعيدة في توفير االمكانات  .10

 البارية واملادية الالزمة السشثمار قدرات التالميذ باكل جيد.
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ABSTRACT_ The aim of the study was to identify challenges facing distant school administrations in 

Oman, procedures and alternatives to overcome these challenges. The study sample consisted of (25) 

distant school principals. Descriptive approach was used by designing an interview card and directing 

four main questions to respondents regarding administrative challenges, challenges of teacher 

performance, challenges of student performance and challenges of parents and community. The data 

were analyzed using qualitative method by analyzing responses and monitoring frequency of responses. 

The study found that DS suffer some challenges, mostly interruption or weakness of communication and 

Internet, lack of services and transportation, lack of workers stability and professional experience, weak 

achievement level. Schools apply regulations in cases of frequent absence, delegation of tasks and 

involvement of community in school activities. Respondents suggested increasing incentives for workers 

in these schools, providing transportation and housing, and raising awareness for the residents of these 

areas. 
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