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م عن كلية 1987/هـ1408لوم التربوية الصادرة عام لمجلة الع اً امتدادم، 2005/ه1425م تأسست في جامعة طيبة عا
محمد بن سعود اإلسالمية؛ بمرسوم جامعتي الملك عبد العزيز واإلمام  عيالملك عبد العزيز قبل اندماج فر  فرع جامعة -ة التربي

ومجلس  ةمة، تصدر عن كلية التربي، تخصصية، محكَّ نصف سنويةمجلة  يم، وه2004/هـ1424 كي في جامعة طيبة عاملم
  النشر العلمي بجامعة طيبة.

  
ها، وتوفير مع وضع التوصيات المقترحة لحل ة،لتربية، ودراسة مشكالته التربويعلوم افي فكر الدعم  إلىتهدف المجلة 
  شر البحوث التربوية األصيلة.لنيز المجال العلمي المم

  
وتعنى بنشر البحوث التربوية األصيلة، سواء النظرية أو التطبيقية الميدانية المهنية، وكذا تقارير المؤتمرات التربوية المحلية 

بالحقل ملخصات الرسائل الجامعية الهادفة. وهي موجهة للمشتغلين و والعربية والعالمية، ومراجعات الكتب التربوية الحديثة، 
  جليزية.نحوث للنشر باللغتين العربية واإلختصاص. وتقبل البسين وٕاداريين وصناع قرار وأهل االتربوي من أكاديميين ومدر 

  
ور صد ،كالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، بدعم من و التربويةجامعة طيبة للعلوم مجلة هيئة تحرير  أقرت
(نصف كمجلة  ؛) مرتين في العام2تصدر (كانت بعد أن ، م2015 نيسان عاممن  بدءاً  في العام؛ مرات ثالث) 3( المجلة
نظام االشتراك، ومعارض الكتب اإلهداء، و  هذه المجلة عن طريق ويتم توزيع م.2014عام  منذ تأسيسها حتى نهاية سنوية)،

  ها الجامعة.فيالتي تشارك 
التالية:  ةفهرستها ضمن قواعد البيانات العلمي تمتالتربوية، وقد  البحوثتسعى المجلة لتكون مجلة دولية في مجال نشر 

على معامل التأثير العربي  2016ة عام ، وقد حصلت المجل Google Scholarالمنهل، دار المنظومة التربوية،، دار المعرفة
Arab impact factor 2016   العلمية التاليةعلى فهرستها ضمن قواعد البيانات  والعمل جارٍ . ) 0.68(بقيمة:  

EBSCO, SCOPUS, THOMSON REUTRES (ISI) ERIC, ULRICHS WeB  

  
 

التربوية، لتكون ضمن أشهر قواعد في الدراسات  مةأن تكون مجلة علمية، ذات ريادة في مجال األبحاث العلمية المحكَّ 
  بيانات المؤسسات والجمعيات العلمية العالمية.

  
 
  ها.ونشر  البحوثلقبول  المهنية العالميةية المحكمة في المجاالت التربوية والنفسية، وفق المعايير العلم البحوثنشر 

  
 

المجلة إلى تحقيق األهداف التالية: تسعى 
  وتطورها. المحكمة الرصينة التي تسهم في تقدم المجتمعات البحوثنشر 
 ليزية.البحوث التربوية باللغتين العربية واإلنجميًا لنشر ، وعالاً ة حاجة الباحثين محليًا، وٕاقليميبيتل 
 والدراسات التربوية والنفسية. البحوثفي مجال  ُمحكمة علمية ةاإلسهام في إيجاد مرجعي 
  المجالت العلمية المصنفة عالميًا ( ناديدخول المجلةISI (.في العلوم التربوية 
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  "للعلوم التربوية  مجلة جامعة طيبة "

  

  رئيس هيئة التحرير
  (المبنى الدائري) -بة جامعة طي
  المملكة العربية السعودية –المدينة المنورة 

  مركز النشر العلمي
  
 

  
  )8618888-14-00966هاتف (

  )5366رئيس هيئة التحرير (تحويله: 
  

  )5365( سكرتير التحرير التنفيذيتحويله: 
  

  

  jtues@taibahu.edu.sa: لكترونيد اإلـالبري
  

  http://www.taibahu.edu.sa:  لكترونيالموقع اإل
  

 



 ط
 

 

  

تهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بلدان طيبة، و  مجلة علمية محكمة، تصدر عن جامعة مجلة العلوم التربوية
 االلتزام بأخالقيات البحث العلميمع  ،العالم لنشر إنتاجهم العلمي الذي يتصف باألصالة والجدة، في مجال العلوم التربوية

  والمنهجية العلمية.
البحوث  ليزية، وتشمل:نجاإلو العربية لنشر بوتقبل لالتي لم يسبق نشرها،  ةالعلميوالدراسات  البحوثوتقوم المجلة بنشر 

 المميزة،الرسائل العلمية  ستخلصاتوتقارير المؤتمرات واللقاءات والندوات والمنتديات العلمية، وم التطبيقية والنظرية، ،لةياألص
  .وصى بنشرهاالم
  
  

 
  

 

)، مع سيرة ذاتية للباحث/للباحثين، إن كانت pdfإرسال البحث حسب الشروط الفنية بصيغة (وورد)، وبصيغة ( .1
 لهم.لمجلة هي األولى له/ل /مراسلتهممراسلته

)، وتتم مراسلة المجلة على http://www.taibahu.edu.saيتم تقديم البحوث إلكترونيًا من خالل موقع المجلة اإللكتروني ( .2
 ).jtues@taibahu.edu.saبريدها اإللكتروني (

واآلخر باللغة ) كلمة، 200( علىملخصين للبحث: أحدهما باللغة العربية ال يزيد عدد كلماته  ونيعد الباحث/الباحث .3
 .) كلمة400( على يزيد مة وال) كل300عدد كلماته عن (يقل اإلنجليزية ال 

على خمس كلمات، تعبر عن  تزيدال  )Keywordsكلمات مفتاحية (، لخصين: العربي، واإلنجليزيالم يلي كًال من .4
  محاور البحث بدقة.

 .كلمة آالف) ثمانية 8000( –بأي حال  -البحث المقدم للنشر عدد كلمات  يتجاوز يجب أالّ  .5

) سم، والمسافة بين األسطر 3) سم، واأليمن واأليسر (4.2اد جميع هوامش الصفحة: األعلى واألسفل (تكون أبع .6
 مفردة.

 (Times New Roman))، وباللغة اإلنجليزية 14بحجم () Simplified Arabicيكون نوع الخط في المتن باللغة العربية ( .7
 ).Bold( مقبخط غا)، وتكون العناوين الرئيسية في اللغتين 12بحجم (

 Times New) )، وباللغة اإلنجليزية11بحجم () Simplified Arabicول باللغة العربية (ايكون نوع الخط في الجد .8

Roman) ) ( بخط غامق)، وتكون العناوين الرئيسية في اللغتين 9بحجمBold.( 

الجداول في  ي متن البحث، أوسواء ف، )Arabic ...3 -2 -1تخدام األرقام العربية (باس ونالباحث يلتزم الباحث/ .9
 أو غيرها. مراجع، وال تقبل األرقام الهنديةالفي  واألشكال، أو

ثم الملخص اإلنجليزي،  من صفحة الملخص العربي ابتداءً يكون الترقيم لصفحات البحث في منتصف أسفل الصفحة،  .10
 التي تتضمن المراجع.حتى آخر صفحة من صفحات البحث 

في متن البحث سواء بشكل صريح، أو بأي إشارة تكشف عن هويته/هويتهم، وٕانما  ثينحث/الباحب عدم إيراد اسم البايج .11
 م/األسماء.الساحث، أو الباحثين) بدًال من تستخدم كلمة (البا



 ي
 

نجليزية، وتتضمن عنوان محتوياتها باللغتين العربية واإل كتبتُ صفحة مستقلة عن البحث،  ونيضع الباحث/الباحث .12
ة التي ينتمي إليها كل احث أو الباحثين المشاركين، وتخصصات كل منهم، ودرجاتهم العلمية، والمؤسسالبحث، واسم الب

ثم تتبع هذه الصفحة بصفحات البحث، بدءًا بالصفحة األولى حيث يكتب  هم باللغة العربية واللغة اإلنجليزية،باحث من
 ين يكتب كل منهما في صفحة مستقلة، ثم كامل البحث.اللذ ،نجليزيث فقط، متبوعًا بالملخصين العربي واإلعنوان البح

 

 

 الجودة في الفكرة واألسلوب والمنهج، والتوثيق العلمي، والخلو من األخطاء اللغوية والنحوية. .1

 عربيًا أو عالميًا. محليًا أو، هااإلسهام في تنمية الفكر التربوي وتطبيقاته وتطوير  .2

يفيد بأن البحث لم يسبق نشره، وأنه غير مقدم ، منه ومن جميع الباحثين المشاركينيقدم الباحث الرئيس تعهدًا موقعًا  .3
 ث/الباحثينأو االعتذار للباح جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه، ونشره في المجلة، ولن يقدم للنشر في للنشر،

 وذلك وفق النموذج المعتمد في المجلة. ن،على رأي المحكمي لعدم قبول البحث بناءً 

 :يينظم البحث وفق التال .4

ومتغيراته، مقدمة تبدأ بعرض طبيعة البحث، ومدى الحاجة إليه ومسوغاته  ون: يورد الباحث/الباحثالبحوث التطبيقية .أ
ات تنفيذه، والمعالجات اإلحصائية وتساؤالته، ثم مجتمع البحث، وعينته، وأدواته، وٕاجراء لتهيلي ذلك استعراض مشك

 أو كيفية تحليل بياناته، ثم تعرض نتائج البحث ومناقشتها، والتوصيات المنبثقة عنها.

أدبيات  مع بيانللفكرة المركزية التي يناقشها البحث، التمهيد  فيها يتممقدمة  ثونيورد الباحث/الباحالبحوث النظرية:  .ب
جة من يقسم البحث إلى أقسام على در و  البحث،منهجية عرض تُ ثم  ه،لى مجالميته، وٕاضافته العلمية إالبحث، وأه

م البحث الفكرة المركزية للبحث. ثم يخت عرض في كل منها فكرة محددة تكون جزءًا منتُ الترابط فيما بينها، بحيث 
 أهم النتائج التي خلص إليها البحث. تتضمنبخالصة شاملة 

 .لوب التوثيق المعتمد في المجلةـأس تباعبا ،ـثع في نهاية البحــــة المراجمــــقائع ــضــتو  :وثـفي كال النوعين من البح .ج

ان حسب الالزم)، وال يفرد لها عنو سواء في المقدمة أو اإلطار النظري (ب ،تدمج في متن البحثالدراسات السابقة  .د
 بأي حال من األحوال.تقل مس

إن  –دره ــاله، ومصعــون لكل منها عنوانه أــسًال مستقًال لكل منها، ويكرقيمًا متسلترقم الجداول واألشكال في المتن ت .5
 أسفله. –وجد 

االهتمام بتفسير نتائج البحث طبقًا لواقع المجتمع والعينة والقوى والعوامل التي تؤثر فيها، والمقارنة مع الدراسات  .6
 إن وجدت. -السابقة

 علم النفس األمريكية، اإلصدار الســـــــادس:هو نظام جمعية  لةالتوثيق المعتمد في المج نظام .7

Edition th6-American Psychological Association )APA(  
بتوثيق المقاالت المنشورة في الدوريات العربية الواردة في قائمة المراجع العربية، وفقًا للنظام  ونيلتزم الباحث/الباحث .8

  التالي:
األخير للمؤلف األول، وفقًا ألسلوب  االسمهجائيًا حسب بة ترتيبًا البحث، مرتع العربية في نهاية توضع قائمة بالمراج .أ

 التوثيق المعتمد في المجلة.

 ترجمة جميع المراجع العربية وتضمينها في قائمة المراجع االنجليزية. .ب

  



 ك
 

 

، وفق ترتيبها اترجمته تمتالمراجع العربية التي  تتضمنقائمة بالمراجع األجنبية،  قائمة المراجع العربية، ليت .ج
 الهجائي (باللغة اإلنجليزية) حسب االسم األخير للمؤلف األول، وفقًا ألسلوب التوثيق المعتمد في المجلة.

أو أسماء  اسم المؤلف،في قائمة المراجع (التي تشمل  الة المنشورة باللغة العربية الواردةمقإذا كانت بيانات ال .د
فتكتب  فيها، تم نشرهاالتي ورية) موجودة باللغة اإلنجليزية في أصل الدورية المؤلفين، وعنوان المقالة، وبيانات الد

. وٕاذا لم توجد فيقوم الباحث البحثبعد عنوان ) بين قوسين in Arabicمع إضافة كلمة ( ،كما هي في قائمة المراجع
 بترجمتها.

  
  وفيما يلي مثال على ترجمة بيانات المراجع العربية:           

 ،العالقة بين الرضا الوظيفي واألداء المهني لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة اليرموك .)2015( بيلة.العمري، ن
  .360-349، )3( 10 مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية.

Al-Omari, N. (2015). Relationship between Job Satisfaction and Professional Performance amongst 

Academic Staff at Yarmouk University, Jordan, (in Arabic). Taibah University Journal -

Educational Sciences. 10 (3), 349-360. 

، Minnesotaثال ذلك: جامعة منيسوتا مألصلية بجوار المكتوب بالعربية، المصطلحات أو األسماء األجنبية ا تتم كتابة .9
  ،Saint-Étienne، في مدينة سانتإتيان Tokogawaجاوا )، حكومة توكو ,Kubow 1997(و كوبوفي دراسة 

 .UNICEFاليونيسيف 

  
 

 
 
حتى تنطبق عليه شروط  ؛قبولهعدم االعتذار عن أو  ،متقرير أهليته للتحكيل ث،هيئة التحرير بالفحص األولي للبحتقوم  .1

 ر.النش

وال يجوز نشره في أي منفذ آخر ورقيًا أو إلكترونيًا دون إذن  ،للمجلة في حالة قبول البحث للنشر تؤول كل حقوق النشر .2
 كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلة.

عند النشر وفقًا  لهيئة التحرير الحق في تحديد أولويات النشر لألبحاث المقدمة للمجلة حسب معاييرها، وترتب البحوث .3
 .ة العتبارات فني

  .راض الضبط اللغوي ومنهج التحريرألغأو تعيد صياغتها  جمل والعباراتالمجلة بحقها في أن تختزل بعض التحتفظ  .4
  .دون إبداء األسباببذلك لغ أصحابها يب ن؛على تقارير المحكميًء البحوث غير المقبولة للنشر بنا .5
) 2، وكذا (منه ة مستلةعشر خمس  )15، و(همبحثبحثه/من العدد المنشور فيه  تاننسخ) 2( ثينالباح/لباحثلُيهدى  .6

 .)CD(قرص ُمدَمج  شكلنسختان من العدد في 

 تها.وسياس المجلةالباحثين، وال تعبر عن رؤية البحوث المنشورة تعبر عن رأي الباحث/جميع  .7



 ل
 

 



 م
 

 

  احملتويات
  

   

 س  د. علي بن محمد زهّيد الغامديأ.  كلمة ھيئة التحرير  

 البحوث العلمية باللغة العربية  

ــــــــــواض الزايـــــــــيف اهللا بن عـــض  األولى السنة طلبة ومعوقاته لدى التعليمي القرار دورة في دور األسرة  يدـــ
  1  طيبة بجامعة

بات الدراسات العليا بكلية العلوم االجتماعية في كفايات تقنية التعليم الالزمة لطال  يـــبـيـتـــــد العــــــــبيــود بنت عــــلـــــــــــخ
 19  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في العصر الرقمي من وجهة نظرهن

أعضاء  دور الجامعات السعودية في تحقيق المسؤولية االجتماعية من وجهة نظر  ديمــــــف األحـــــيــــــس بنت شـــــةعائ
 39  هيئة التدريس فيها

 عبد الرحمن عسيري بنت انإيم
  اويــــــد الينبعمـــــمحبنت  انيمــــأ

 ىدافعية اإلنجاز لد فيبرنامج تدريبي مبني على مهارات التفكير اإلبداعي  أثر
 59  الموهوبات بالمرحلة الثانوية في المدينة المنورة طالباتال

ــــفوزي ــ ــــة بنت محــ ــ ــ ــد الدوسمــ ــ ــ ــ ــ   ير ـ
استخدام بتدريس المواد االجتماعية وتقويمها  استراتيجياتتدريس مقرر فاعلية 

جامعة ت التفكير التأملي لدى طالباتنمية التعلم المقلوب في التحصيل و استراتيجية 
  مناألميرة نورة بنت عبد الرح

73  

  89  بالمدينة المنورة بناتاإلبداع التقاني للقيادة المدرسية في المرحلة الثانوية لل  صفاء بنت عبدالعزيز الحازمي

ضمان الجودة واالعتماد  معاييردرجة تطبيق معايير جودة التعلم والتعليم وفق   اروديماجده بنت إبراهيم الجــــــــ
  109  مقسم اإلدارة التربوية بجامعة الملك سعود من منظور طلبة القس األكاديمي في

تالك معلمي التاريخ في المرحلة الثانوية في األردن لمهارة تلخيص النص درجة ام  وارنةــــــــان جــمـــــــسلي بنمحمد 
  125  التاريخي وعالقتها باكتساب طالبهم لها

  141 درجة توافر المهارات التقنية لدى المشرف التربوي في ضوء خصائص مجتمع المعرفة  يــــبيب الرويلـــود بن جــــــــسع

 ةالبحوث العلمية باللغة اإلنجليزي  
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  هيئة التحرير رئيس كلمة 

تها جهود األول من المجلد الثاني عشر من مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية. إنه بال شك غرسة طيبة تعهدهذا هو العدد 
  خّيرة مخلصة، ورفدتها بجزيل العطاء، وكفلت لها النماء والبقاء حتى ترعرعت في بيئة خصبة، واشتد عودها، وشاع ذكرها.

  وقد اشتمل هذا العدد على عشرة بحوث هي:

الالزمة لطالبات  دور األسرة في دورة القرار التعليمي ومعوقاته لدى طلبة السنة األولى بجامعة طيبة. كفايات تقنية التعليم
الدراسات العليا بكلية العلوم االجتماعية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في العصر الرقمي من وجهة نظرهن. دور 

أثر برنامج تدريبي مبني على  الجامعات السعودية في تحقيق المسؤولية االجتماعية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها.
ر اإلبداعي في دافعية اإلنجاز لدى الطالبات الموهوبات بالمرحلة الثانوية في المدينة المنورة. فاعلية تدريس مقرر مهارات التفكي

استراتيجيات تدريس المواد االجتماعية وتقويمها باستخدام استراتيجية التعلم المقلوب في التحصيل وتنمية التفكير التأملي لدى 
 اإلبداع التقاني للقيادة المدرسية في المرحلة الثانوية للبنات في المدينة المنورة. عبد الرحمن.طالبات جامعة األميرة نورة بنت 

درجة معايير جودة التعلم والتعليم وفق معايير ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في قسم اإلدارة التربوية بجامعة الملك سعود 
في المرحلة الثانوية في األردن لمهارة تلخيص النص التاريخي وعالقتها  لقسم. درجة امتالك معلمي التاريخمن منظور طلبة ا

 درجة توافر المهارات التقنية لدى المشرف التربوي في ضوء خصائص مجتمع المعرفة. باكتساب طالبهم لها.

Faculty Members Role in Developing Leadership Skills among Students of the Hashimite University.  

وثمرة جهد  خر به ونعتز، ذلك ألنه عصارة فكر،وال بد لنا في الختام إال أن ننّوه بأن ما حققناه وأنجزناه يحق لنا أن نف
وسهر، ولئن كان ذلك قد بدا يسيرًا، فإنه يظل دافعنا نحو استكمال المسيرة، ومواصلة البحث والجهد، إيمانًا منا بأن رحلة األلف 

 ميل تبدأ بخطوة.
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  طيبة بجامعة األولى السنة طلبة ومعوقاته لدى التعليمي القرار دورة في دور األسرة
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  الملخص
لدى طلبة السنة األولى بجامعة طيبة من  ومعوقاته دور األسرة في دورة القرار التعليمي معرفةالدراسة هذه  فتاستهد

تكونت عينة  ة.ستبانة لجمع بيانات الدراسوتم استخدام اال ي،التحليل الدراسة المنهج الوصفي استخدمتوجهة نظرهم. 
تم اختيارهم بطريقة عشوائية  ،التخصصات العلميةفي السنة الجامعية األولى في البة ) طالبًا وط331( الدراسة من

تشارك بدرجة عالية في جميع مراحل دورة القرار التعليمي للطالب/ الطالبة بمتوسط  نتائج أن األسرةالأظهرت و طبقية. 
ة؛ فقد الجامعفي طلبة السنة األولى ). كذلك أظهرت النتائج وجود معوقات للقرار التعليمي لدى 3.96( قدره حسابي

)، وجاءت المعوقات 3.45( قدره جاءت المعوقات اإلدارية والتنظيمية في المرتبة األولى بدرجة عالية وبمتوسط حسابي
)، بينما جاءت استجابات أفراد العينة نحو 3.01( قدره الشخصية في المرتبة الثانية بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي

كذلك توصلت  ).2.15( قدره ي تتعلق بالدعم األسري في المرتبة الثالثة بدرجة ضعيفة وبمتوسط حسابيالمعوقات الت
) بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 0.05( لةالالدالدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

نة األولى بجامعة طيبة تبعًا لمتغير الجنس، في محور لدى طلبة الس ومعوقاته نحو دور األسرة في دورة القرار التعليمي
لصالح الذكور. ة، ري والمعوقات اإلدارية والتنظيميمعوقات اتخاذ القرار ممثًال في المعوقات التي تتعلق بالدعم األس

اسة تبعًا ) بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدر 0.05اللة (الدوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  وتبيَّن
لصالح اآلباء ذوي  لمتغيري مستوى تعليم األب، ومستوى تعليم األم، في محور المعوقات التي تتعلق بالدعم األسري

  عليم االبتدائي، واألمهات األميات.الت

  ة.األسرة، السنة األولى بالجامعمعوقات اتخاذ القرار، دورة القرار التعليمي، كلمات المفتاحية: ال
  

  دمةــالمق
 

مهم في تقدم األمم وتطورها وذلك عن  لتعليم دورل
طريق تزويد أفراد المجتمع بالمعارف والمعلومات المختلفة 
التي تسهم في نموهم معرفيًا ومهاريًا وثقافيًا واجتماعيًا 

التربوية و  التعليمية وتربويًا ونفسيًا. ولذلك أنشئت المؤسسات
. ا الدور المهموأهدافها للقيام بهذ ختالف مستوياتهاعلى ا

وتعد المدرسة المؤسسة التربوية التعليمية األولى التي يلتحق 
بها الطالب ويتدرج في مراحلها المختلفة من مرحلة التعليم 

لى مرحلة التعليم الثانوي. ويتلقى خالل إبتدائي ما قبل اال
هذه المرحلة العديد من المعارف والمهارات المناسبة للمرحلة 

ر بها. وبعد إكمال الطالب دراسته في العمرية التي يم
المرحلة الثانوية، فإنه ينتقل إلى مرحلة جديدة ومختلفة عن 

تشير العديد من و  ية،سابقتها أال وهي المرحلة الجامع

الجامعة وأنها في الدراسات التربوية إلى أهمية السنة األولى 
 ـــبصعمن أ دالب، وتعطـال ــــاةفي حيل وّ ـــــــــنقطة تح

 ,Ramsay, Jones and Barker).ر بهامــــــل التي ياحـــالمر 

2007; Westbrook and Scott, 2012; Webster and Chan, 

2009; Mudhovozi, 2012; Gibney, Moor, Murphy and 

O'Sullivan, 2011; Brinkworth, McCann, Matthews and 

Nordström, 2009).  
طالب من المرحلة ) أن انتقال ال2012حليمة ( تؤكدو 

في  الثانوية إلى المرحلة الجامعية يعد نقلة مهمة وحاسمة
، حيث يصبح الطالب الجامعي قادرًا على حياته العلمية

اتخاذ القرار ومبادرًا في التنفيذ، ويمتاز بسرعة االستجابة 
للمثيرات االجتماعية التي تواجهه. لذا يجب عليه أن يسخر 

دراته التخاذ القرارات التعليمية جميع إمكاناته ومهاراته وق
الوصول إلى المستوى المنشود،  فيالرشيدة التي تساعده 
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) أن 2007وٕاكمال المرحلة الجامعية بنجاح. ويؤكد حبيب (
نسان كفرد وليس كعضو في إلالقرار الشخصي يخص ا

التنظيم اإلداري، فالفرد يتخذ قراراته الشخصية من أجل 
ت التعليمية يمارس الطلبة تحقيق أهدافه. وفي المؤسسا

وذلك من خالل ، عملية اتخاذ القرار التعليمي بشكل يومي
كل ما يخص شؤونهم الدراسية وما يرتبط بها سواء بشكل 

داخل المؤسسة التعليمية أو في غير مباشر بشكل  ممباشر أ
التجاه نحو اختيار تخصص معين أو المشاركة كا ،خارجها

أو ترك مقاعد  ،اسة مقررمعينة أو تأجيل در  ةفي أنشط
) أن 1999. ويرى حجى (بصورة نهائية أو مؤقتة الدراسة

صنع مرحلة ضمن عدة مراحل، ففي دورة القرار التعليمي تت
القرار يتم التعرف على المشكلة وتحديدها وتحليلها وجمع 

أما مرحلة  البيانات المتعلقة بها والبحث عن بدائل لحلها،
تقييم البدائل ومقارنتها ببعضها فتركز على  اتخاذ القرار

القرار والتي  تنفيذواختيار البديل األفضل، ثم تأتي مرحلة 
 هتقويممن ثم و  يتم فيها وضع القرار موضع التنفيذ

ويمكن القول: إن حجي  استخالص الدروس المستفادة منه.و 
) ينظر إلى القرار نظرة شمولية بوصفه دورة 1999(

   ن بعضها.متكاملة ال مراحل منفصلة ع
ومن المؤكد أن دورة القرار التعليمي ليست باألمر السهل، 
فقد يواجه الطالب بعض المعوقات التي تقف حجر عثرة في 
طريقه نحو اتخاذ القرار الصحيح. ومن أهم هذه المعوقات 
قصور البيانات والمعلومات، والتردد في اتخاذ القرار، ووقت 

لمتخذ القرار، وعدم  القرار، والجوانب النفسية والشخصية
عياصرة  ؛2009 (مصطفى، المشاركة في اتخاذ القرار

بأنه  )166: 2009). ويضيف مصطفى (2006وحجازين، 
فر فيها مبدأ ان الكثير من القرارات إذا لم يتو إ"يمكن القول 

المشاركة فإنها تأتي غير سليمة ويصعب تنفيذها". ومن هذا 
الطالب في مشواره  المنطلق يجب أن تتكاتف الجهود لدعم

التعليمي في السنة الجامعية األولى بشكل خاص وفي 
سرة دور مهم في لألمسيرته الدراسية بالجامعة بشكل عام. و 

مشاركة الطالب في قراراته التعليمية في هذه المرحلة ودعمه 
شريك رئيس للجامعة في دعم مسيرة  ألنهامعنويًا وماديًا 

مي. حيث يرى وستبورك الطالب التعليمية وتقدمه العل
باء آلأن عالقة ا (Westbrook and Scott, 2012)وسكوت
وتأقلمهم مع  همتكالة مشدور كبير في مواجه لهاباألبناء 

  تخاذهم للقرارات المهمة. االحياة الجامعية و 
وهذا ما تؤكده أيضًا العديد من الدراسات التي أبرزت 

نتائج دراسة  أكدت فقدلألسرة في هذا الصدد.  مهمالدور ال

المواءمة وأنواع  عن) Ramsay et al., 2007( ينرامسي وآخر 
 األولى الجامعية السنةفي الدعم للطلبة المحليين والدوليين 

أن الطلبة بشكل  أكدت، ستراليفي السياق اال والتي طبقت
لى دعم أكبر، لكن الطلبة الذين تكيفوا بشكل إعام يحتاجون 

من  اً ذكروا أنهم تلقوا مستوى عاليأكبر مع المرحلة الجامعية 
الدعم االجتماعي من الوالدين واألصدقاء والعائلة والمهنيين 

وأن الطلبة الدوليين  ،في الجامعة مقارنة بالطلبة األقل تكيفاً 
دعم عاطفي ومعلوماتي ودعم يتعلق  ىلإيحتاجون 

 عنبالممارسة أكثر من الطلبة المحليين. وفي دراسة أخرى 
قرارات طلبة السنة األولى في الجامعة  في لدينتأثير الوا

بالواليات المتحدة األمريكية، توصل وستبروك وسكوت 
(Westbrook and Scott, 2012)  من  اً ن هنالك دعمأإلى

الوالدين لألبناء أثناء دراستهم بالجامعة بدرجة متوسطة، 
ما لكن اإلشراف والمتابعة ألبنائهم جاءت بدرجة ضعيفة، ك

بدرجة  اً أن هنالك ضغطإلى بة السنة األولى طل أشار
  باء عليهم لتحقيق النجاح. آلمتوسطة من ا

وفي السياق الماليزي توصلت دراسة هاشم وٕامبونق 
)Hashim and Embong, 2015 (باء واألقران آلتأثير ا عن
باء آلن اأاختيار المحاسبة كتخصص ومهنة، إلى  ىعل

الطلبة في  ىألقران علوخصوصًا األمهات أكثر تأثيرًا من ا
ختيار مهنة المستقبل، وأن مستوى تعليم الالمرحلة الثانوية 

 ااختيار الطلبة لمهنة المستقبل، وعز  فييؤثر  الوالدين ال
الباحثان السبب في ذلك إلى أن مهنة المحاسبة مهنة مربحة 

الوالدين إلى حث األبناء على  اجدًا في ماليزيا مما دع
توصلت دراسة كوزومواتي  االلتحاق بها. كذلك

)Kusumawati, 2013 (العوامل التي تؤثر في اختيار  عن
أن الوالدين وتكلفة  ىندونيسيا، إلأالطلبة للجامعة في 

الدراسة وموقع الجامعة وسمعتها والمستقبل الوظيفي 
أهم العوامل المؤثرة في اختيار الطلبة للدراسة  منلخريجيها 

ندي قام ونتر وآخرون في الجامعة. وفي السياق الك
)Wintre et al., 2011( العوامل التي ساعدت  عن بدراسة

الجامعة على اإلبقاء على معدالتهم في طلبة السنة األولى 
وتوصلت  ،الدراسية عالية كما كانت في المرحلة الثانوية

الدراسة إلي أن مستوى تعليم األب العالي واالتجاهات 
بالجامعة وقلة الضغوط  اإليجابية للطلبة نحو االلتحاق

والتوتر قبل االلتحاق بالجامعة واإلدارة الجيدة للوقت 
والتخطيط الجيد واحترام الذات، كانت أهم العوامل التي 

عالية مقارنة  معدالتهمميزت الطلبة الذين حافظوا على 
  بالطلبة الذين انخفضت معدالتهم. 
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التي طبقت في  )1999وتشير نتائج دراسة محاسنة (
دور األسرة في التفوق الدراسي ألبنائها  عنق األردني ياسال

إلى أن إسهامات أسر الطلبة المتفوقين تمثلت في تشجيع 
استخدام و األبناء على رفع مستوى تحصيلهم الدراسي، 

على  دتهممساعو سلوب التفاعل الديمقراطي مع األبناء، أ
 المهارات الدراسيةهم ٕاكسابو حل المشكالت التي تواجههم، 

ومشاركتهم في وضع الخطط الدراسية الخاصة بدراستهم. 
أما الطلبة الضعاف فقد كانت أسرهم تستخدم معهم أسلوب 
التوبيخ حيال سلبياتهم، واإلفراط في التوجيه الغامض 

م استخداحتياجاتهم المدرسية، و الألبناء، وٕاهمال طلباتهم و 
أسلوب العقوبات مع األبناء عند تقصيرهم. أما دراسة 

دور األسرة التربوي في بناء اتجاهات  عن) 2000لدرزي (ا
قها ينحو اختيار مهنة المستقبل لدى األبناء، والتي تم تطب
بن في ريف دمشق بسوريا، فتوصلت إلى أن األسرة تترك لال

المهنة وتساعده في ذلك وتقدم له المتطلبات  ختياراحرية 
مع المحلي التي يحتاجها، كما أن األصدقاء والمدرسة والمجت

دور مهم في اختيار األبناء لمستقبلهم الدراسي.  لهم
عالقة مستوى  عن ه) في دراست2007ويضيف جرادات (

تعليم الوالدين ودخل األسرة باختيار األبناء الذكور واإلناث 
ن أالجامعات الحكومية األردنية، في لتخصصاتهم الجامعية 

ارتفاع  يجابية ذات داللة إحصائية بينإهنالك عالقة 
مستوى تعليم األب واألم واختيار األبناء الذكور واإلناث 
للتخصصات العلمية المهنية مثل الطب والهندسة والصيدلة. 
كما أظهرت نتائج الدراسة أن هنالك عالقة إيجابية ذات 

نخفاض مستوى تعليم األب واألم اداللة إحصائية بين 
دبية مثل واختيار األبناء الذكور واإلناث للتخصصات األ

يجابية إالعلوم التربوية والتربية البدنية. وأن هنالك عالقة 
ذات داللة إحصائية بين ارتفاع مستوى دخل األسرة واختيار 
األبناء الذكور واإلناث للتخصصات العلمية المهنية مثل 
الطب والهندسة والصيدلة مع تأثر اإلناث بالمستوى 

نتائج الدراسة أن  قتصادي أكثر من الذكور. كما أظهرتاال
نخفاض اهنالك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين 

مستوى دخل األسرة واختيار األبناء الذكور واإلناث 
  للتخصصات األدبية. 

) 2005وفي السياق السعودي توصلت دراسة الشلوي (
العوامل المرتبطة باختيار التخصص لدى طلبة  عن

سالمية إلبن سعود االبكالوريوس في جامعة اإلمام محمد 
لى أن أكثر العوامل ارتباطًا باختيار التخصص إبالرياض 

كانت العوامل الشخصية يليها العوامل المهنية ثم العوامل 

بينما كانت العوامل االجتماعية أقل العوامل  ،األكاديمية
ارتباطًا يليها العوامل األسرية. كما أوضحت نتائج الدراسة 

) 0.05صائية عند مستوى داللة (وجود فروق ذات داللة إح
 وفقاً للعوامل المرتبطة باختيار التخصص لدى الطلبة 

للتخصص في الثانوية العامة، والتقدير في شهادة الثانوية 
العامة، والمستوى التعليمي لألب ودخل األسرة الشهري. 

دور األسرة  عن) في دراسته 1996كذلك توصل عبداهللا (
إلسالمية في السياق األردني إلى التربوي في ضوء التربية ا

في بناء شخصية األبناء إيمانيًا  اً مهم اً تربوي اً ن لألسرة دور أ
ن األسرة نواة أوفكريًا وجسميًا ونفسيًا واجتماعيًا وجنسيًا. و 
وعلى األب  ،المجتمع فهي تمد المجتمع باألجيال الصالحة

ة أن يكون قدوة حسنة ألبنائه. ويتضح من نتائج هذه الدراس
أن بناء شخصية الطالب وزيادة ثقته في نفسه مهمة جدًا 

  لمساعدته في اتخاذ قراراته والتغلب على معوقاتها.
، يتضح أن الدراسات السابقة ركزت إجماًال تقدممما 

على دور األسرة في التفوق الدراسي لألبناء ومساعدتهم في 
اختيار التخصص الجامعي وعالقة مستوى تعليم الوالدين 

ك. كذلك بناء شخصية األبناء وبناء اتجاهات نحو بذل
في مواجهة المشكالت  الطلبة اختيار مهنة المستقبل ودعم

والتأقلم مع الحياة الجامعية واتخاذ القرارات. وما يميز 
الدراسة الحالية أنها تركز على دورة القرار التعليمي لدى 

وفي سنة مهمة وحساسة بالنسبة  االطلبة بجميع مراحله
التي يواجه  الجامعةفي لطلبة وهي السنة الدراسية األولى ل

ختالف المرحلة فيها الطلبة العديد من التحديات نظرًا ال
  .الجامعية ومتطلباتها عن المرحلة الثانوية

  
  ةمشكلة الدراس

من حيث  انمختلفت انن الجامعة والمدرسة مؤسستإ
ا، لذا الهيكل التنظيمي وطبيعة الدراسة ومتطلباتها ومجتمعه

فإن تأقلم الطالب واندماجه في الحياة الجامعية والوفاء 
بالتزاماته التعليمية في هذه المرحلة من أهم التحديات التي 

الجامعة. ويرى في تواجه طالب السنة الدراسية األولى 
ن انتقال الطلبة من المدرسة أ) 2012عبيدات وأبو السميد (

بين  اً اختالف لى الجامعة قد يحدث صدمة، ألن هنالكإ
البيئة الجامعية والبيئة المدرسية مما يحدث قلقًا وتوترًا عند 

لتحاق الطلبة بالمرحلة الجامعية. وهذا ما الحظه الباحث ا
أيضا من خالل خبرته اإلدارية والتدريسية في المرحلة 
الجامعية عند تدريس طلبة السنة األولى. ويؤكد جاردنر 

ي األول يعتبر األساس العام الجامعن ) أ2014وكوخ (
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الذي يتم البناء عليه لتحقيق الطالب النجاح في الحصول 
ألنها  ؛على المؤهل الجامعي، وأن هذه الفترة مهمة جداً 

من التعليم التسرب بنسبة عالية الفترة التي يحدث فيها 
األمريكية. ويزداد األمر أهمية  ةالجامعي بالواليات المتحد

واتخاذ وتنفيذ بعض القرارات عندما يبدأ الطالب بصنع 
ولما التعليمية ذات العالقة بدراسته ومستقبله التعليمي. 

لألسرة من دور مهم في دعم الطالب ومشاركته في اتخاذ 
، ةالقرار التعليمي الرشيد الذي ينعكس عليه بالنفع والفائد

تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على دور االسرة في دورة 
لدى طلبة السنة األولى بجامعة  معوقاتهو  القرار التعليمي

  تي:آلطيبة. وتتمثل أسئلة الدراسة في ا
ما دور األسرة في دورة القرار التعليمي لدى طلبة السنة  -1

  ؟من وجهة نظرهم األولى بجامعة طيبة
ما معوقات اتخاذ القرار التعليمي لدى طلبة السنة  -2

  ؟من وجهة نظرهم األولى بجامعة طيبة
تلف استجابات أفراد عينة الدراسة نحو دور هل تخ -3

طلبة  ىلد ومعوقاته سرة في دورة القرار التعليميألا
الجنس،  اتالسنة األولى بجامعة طيبة وفقًا لمتغير 

  مستوى تعليم األب ومستوى تعليم األم؟و 
  

  ةأهداف الدراس
األسرة في دورة القرار  تعرف دور ة إلىتهدف الدراس

ى طلبة السنة األولى بجامعة طيبة، لد ومعوقاته التعليمي
أفراد عينة الدراسة في وجهة نظرهم نحو دور  هل يختلفو 

لدى طلبة السنة  ومعوقاته األسرة في دورة القرار التعليمي
مستوى تعليم و الجنس،  اتاألولى بجامعة طيبة وفقًا لمتغير 

  األب ومستوى تعليم األم.
  

تها العلمية في تكمن أهمية الدراسة وقيم أهمية الدراسة:
  كونها تحاول أن: 

  دورة متكاملة بوصفها تتناول عملية القرار التعليمي
بمرحلة صنع القرار ومرورًا بمرحلة اتخاذ القرار  ابتداءً 

لى تنفيذ القرار وتقييمه واستخالص الدروس إووصوًال 
 المستفادة منه.

 لدى طلبة السنة  ومعوقاته تبرز أهمية القرار التعليمي
د السنة تعحيث  ،الجامعة من وجهة نظرهمفي  األولى

ل للطالب من التعليم العام وّ مرحلة تح الجامعية األولى
مرحلة مختلفة في طبيعتها  يعدلى التعليم العالي والذي إ

 وأهدافها عن المراحل السابقة لها.

  لى مساعدة إتزود متخذي القرار بالتوصيات التي تهدف
ي اتخاذ القرارات الرشيدة طلبة السنة األولى بالجامعة ف

ومساعدتهم في  ،التي تعود نتائجها عليهم بالنفع والفائدة
 . معوقات اتخاذ القرار لديهمالتغلب على 

  تثري اإلطار النظري والبحث التربوي بالنتائج
والتوصيات والمقترحات التي قد تفتح المجال للباحثين 

  لالستفادة منها في دراساتهم المستقبلية.
  

  تتبنى الدراسة المصطلحات التالية:ات الدراسة: مصطلح
مجموعة من األنشطة المرتبطة أو األطر الدور: "

مواقف معينة"  السلوكية التي تحقق ما هو متوقع في
). ويتبنى الباحث هذا التعريف 139: 2005(مرسي، 

التساقه مع الدور المتوقع من األسرة في دورة القرار 
   ألولى موضوع الدراسة.التعليمي لدى طلبة السنة ا

وتعرف إجرائيًا بأنها مجموعة أفراد العائلة األسرة: 
  الواحدة والتي تتكون من األب واألم واألبناء.

  
) بأنها 1999فها حجي (يعرّ دورة القرار التعليمي: 

العملية التي تتضمن صناعة القرار واتخاذه وتنفيذه وتقويمه. 
ع دورة القرار ويتبنى الباحث هذا التعريف التساقه م

  التعليمي موضوع الدراسة.
  

ختيار القائم يقصد بعملية اتخاذ القرار "اال اتخاذ القرار:
على أسس موضوعية لبديل أفضل من بين عدة بدائل 

(اندراوس  متاحة لتحقيق هدف محدد في ظل ظروف معينة"
  ).231: 2012، ونوآخر 
  

ة التي تعرف إجرائيًا بأنها السن السنة األولى بالجامعة:
الن الجامعة ومدتها فص معند دخولهالطلبة يلتحق بها 

من سنوات الدراسة في التخصص  اً وتعتبر جزء دراسيان
درجاتها ضمن المعدل التراكمي عند  حتسبالعلمي وت

  التخرج في الجامعة.
  

  ةحدود الدراس
الدراسة في حدودها الموضوعية على دور  اقتصرت

لدى طلبة السنة  ومعوقاته األسرة في دورة القرار التعليمي
األولى بجامعة طيبة من وجهة نظرهم. وقد طبقت الدراسة 
في صورتها الميدانية في الفصل الدراسي الثاني من العام 

  .ھ1435-1434الجامعي 
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  ةمنهجية الدراس
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي نظرًا 

وذلك من خالل تعرف دور  ة،مته لطبيعة الدراسءلمال
لدى طلبة السنة  ومعوقاته األسرة في دورة القرار التعليمي

  وجهة نظرهم. من  بجامعة طيبة األولى
  

  نتهامجتمع الدراسة وعي
تها تكون مجتمع الدراسة من طالب السنة األولى وطالبا

التخصصات العلمية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة في 
طالبًا ) 1362، منهم (طالب وطالبة 2400والبالغ عددهم 

عينة عشوائية طبقية ممثلة اختيار . وقد تم ) طالبة1038و(
طالبًا وطالبة وفقًا  331لمجتمع الدراسة حسب فئاته بلغت 

. (Morgan and Krejcie, 1970)لمعادلة مورجن وكرجسي 
 الفئة مجتمع في ضربه تم اإلجمالي العينة حجم تحديد وبعد

 العينة تحديد تم كوبذل للدراسة، الكلي المجتمع على وقسمته
). وتوضح الجداول 2010 وغنيم، عليان(فئة  لكل الممثلة

توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا  على التوالي )3) و(2) و(1(
وى تعليم مستـــــو مستوى تعليم األب، و الجنس،  اتلمتغير 
  األم.

 

  
  )1( الجدول

  ادالتكرارات والنسب المئوية لتوزيع أفر 
  لجنسمتغير ال عينة الدراسة تبعاً 
  

 النسبة المئوية التكرار  الجنس  م

 %56.8 188 الذكور  1

 %43.2 143 اإلناث  2

 %100.00 331  اإلجمالي  
 

تبعًا  ) توزيع أفراد عينة الدراسة1يوضح الجدول (
 النسب المئوية، حيثالتكرارات و  لمتغير الجنس من حيث

) من %56.8( بنسبة الذكور جاءت األكثرية النسبية لصالح
) طالبًا، بينما بلغت نسبة 188إجمالي أفراد العينة وتكرار (

  ) طالبة.143تكرار قدره (مع ) %43.2اإلناث (
 

  
  

  )2جدول (ال
التكرارات والنسب المئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا 

  لمستوى تعليم األب
  النسبة المئوية التكرار  مستوى تعليم األب م
 %4.8 16  أمي 1

 %12.1 40  دائيابت 2

 %11.2 37  متوسط 3

 %17.2 57  ثانوي 4

 %10.0 33  دبلوم بعد الثانوي 5

 %29.6 98 بكالوريوس 6

 %15.1 50 فوق جامعي 7

  %100  331 اإلجمالي 
  

) توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا 2ضح الجدول (يو 
، والتكرارات النسب المئوية لمستوى تعليم األب من حيث

ئج أكبر نسبة مئوية لمستوى تعليم األب في جاءت نتاحيث 
)، 98(قدره  ) وتكرار%29.6( بلغتالبكالوريوس بنسبة 

 في األميفي مستوى تعليم األب  أقل نسبة مئويةوجاءت 
  ).16) وتكرار قدره (%4.8بنسبة بلغت (

  
  )3جدول (ال

التكرارات والنسب المئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا 
  األم لمستوى تعليم

  النسبة المئوية  التكرار  مستوى تعليم األم م
 9.7 32  أمي 1

 13.9 46  ابتدائي 2

 14.5 48  متوسط 3

 21.1 70  ثانوي 4

 8.2 27  دبلوم بعد الثانوي 5

 26.0 86 بكالوريوس 6

 6.6 22 فوق جامعي 7

  %100  331 اإلجمالي 
) توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا 3يوضح الجدول (

وى تعليم األم من حيث النسب المئوية والتكرارات، لمست
جاءت نتائج أكبر نسبة مئوية لمستوى تعليم األم في حيث 

)، 86(قدره  ) وتكرار%26.0( بلغتالبكالوريوس بنسبة 
بينما جاءت أقل نسبة مئوية في مستوى التعليم فوق 

  ).22) وتكرار قدره (%6.6الجامعي بنسبة بلغت (



 

   طيبة بجامعةاألولىالسنةطلبةومعوقاته لدىالتعليميالقراردورةفيدور األسرة

 

  6 

  ةأداة الدراس
استبانة لجمع بيانات الدراسة من أفراد  بناءالباحث بقام 
مستندًا إلى المراحل األساسية والفرعية لدورة القرار  العينة

 أين، حيث تكونت االستبانة من جز التعليمي السابق شرحها
رئيسين. ركز الجزء األول على البيانات األولية ألفراد عينة 

 ،ليم األبمستوى تعو الجنس،  اتلمتغير  الدراسة وفقاً 
ومستوى تعليم األم. بينما ركز الجزء الثاني من األداة على 
محورين رئيسين هما دور األسرة في دورة القرار التعليمي 
لدى طلبة السنة األولى بجامعة طيبة، ومعوقات اتخاذ 

ن كل محور من أسئلة القرار التعليمي لدى الطلبة. وقد تكوّ 
يانات كمية عن كل مغلقة كان الهدف منها الحصول على ب

، وأسئلة مفتوحة إلتاحة الفرصة رفقرة من فقرات المحو 
للمستجيبين للتعبير عن وجهة نظرهم بشكل أعمق 
والحصول على بيانات نوعية حول محاور االستبانة. وقد 

حيث تم تحديد ، استخدمت االستبانة مقياسًا خماسيًا متدرجاً 
بي لكل درجة الموافقة عن طريق حساب المتوسط الحسا

  :آلتيعبارة على النحو ا
    4) = 1 ةأصغر درج – 5درجة للموافقة  أكبرالمدى = (

)، 0.80=  4/5/ عدد الفئات = ىالمدطول الفئة = (و 
  وبذلك يكون حساب العبارات كالتالي:

 ) إلى  1العبارات التي تحصل على متوسط حسابي من
 ) تقابل درجة موافقة ضعيفة جدًا.1.80أقل من 

  1.80ات التي تحصل على متوسط حسابي من (العبار 
 ) تقابل درجة موافقة ضعيفة.2.60إلى أقل من 

 ) 2.60العبارات التي تحصل على متوسط حسابي من 
 ) تقابل درجة موافقة متوسطة.3.40إلى أقل من 

 ) 3.40العبارات التي تحصل على متوسط حسابي من 
 ) تقابل درجة موافقة عالية.4.20إلى أقل من 

 4.20بارات التي تحصل على متوسط حسابي من (الع 
  ) تقابل درجة موافقة عالية جدًا.5لى إ
  

  ةصدق أداة الدراس
للتأكد من الصدق الظاهري لالستبانة قام الباحث 
بعرضها على مجموعة من الخبراء األكاديميين 

لتحكيمها من حيث  المتخصصين في مجال اإلدارة التربوية
وانتماء كل عبارة لمحورها، وفي  وضوح العبارات ومناسبتها

لتغذية الراجعة التي تم الحصول عليها من السادة ضوء ا
وتعديل بعض فقراتها وٕاضافة االستبانة  تنقيح ، تمالمحكمين

. كذلك تم وحذف بعض الفقرات لتجنب التكرار فقرات جديدة
التساق الداخلي لصدق ا حساب معامل االرتباط (بيرسون)

) طالبًا 30عينة عشوائية عددها ( خاللمن  ألداة الدراسة
ويوضح . وطالبة من مجتمع الدراسة وخارج عينة الدراسة

  .التساق الداخلي لمحاور االستبانة) صدق ا4جدول (ال

  
  )4(الجدول 

  أداة الدراسة رتباط بيرسون لالتساق الداخلي لمحاورنتائج حساب معامل ا

معامل   اورـــالمح  م
  الداللة  االرتباط

المحور األول: دور األسرة في دورة القرار التعليمي لدى  1
 ألولىطلبة السنة ا

0.623  0.000**  

  **0.000  0.565 : معوقات شخصيةالمحور الثاني "أ"  2
  **0.009  0.36 : معوقات تتعلق بالدعم األسريالمحور الثاني "ب"  3
  *0.037  0.295 : معوقات إدارية وتنظيميةالمحور الثاني "ج"  4

  )01.0**  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (
  )05.0*   ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

  
ذات داللة ة وجود عالقة ارتباطي )4( يوضح الجدول

إحصائية عالية بين إجمالي مجموع المحاور ومحاور 
  ستبانة ومحاورها.االستبانة، مما يدل على صدق اال
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  ةثبات أداة الدراس
 معامل ألفا حسابفيما يتعلق بثبات األداة فقد تم 

من خالل عينة  ثبات أداة الدراسة للتأكد منكرونباخ 

 ) معامل الثبات (الفا5جدول (ال . ويوضحالصدق نفسها
  كرونباخ) لجميع محاور االستبانة.

  
  )5جدول (ال

  األسرة في دورة القرار التعليمي لدى طلبة السنة األولى ركرونباخ الستبانة دو  معامل ألفا
  بجامعة طيبة ومعوقاته من وجهة نظرهم ومحاورها

 معامل ألفا  اورــــالمح  م
  كرونباخ

المحور األول: دور األسرة في دورة القرار التعليمي لدى طلبة السنة  1
 األولى

0.91  

  0.85 المحور الثاني "أ": معوقات شخصية  2
  0.80 محور الثاني "ب": معوقات تتعلق بالدعم األسريال  3
  0.83 المحور الثاني "ج": معوقات إدارية وتنظيمية  4
  0.95 الثبات العام لالستبانة  

  
كرونباخ حيث تراوحت  معامل ألفا )5( جدولاليوضح 
الثبات العام محاور االستبانة، أما ل 0.91و 0.80قيمته بين 
مما يدل  ،وتعتبر هذه القيم عالية ،0.953فقد بلغ لالستبانة 

وبذلك تكون المحاور وعباراتها  على أن الثبات مرتفع
  صالحة للتطبيق.

  
األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات 

  الدراسة:
لتحليل بيانات استجابات أفراد عينة الدراسة، تم استخدام 

 SPSSبرنامج الحزم اإلحصائية في العلوم االجتماعية 
)Statistical Package for Social Sciences حيث تم (
دخال البيانات في البرنامج وتحليلها باستخدام األساليب إ

  :آلتيةاإلحصائية ا
التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص عينة الدراسة  -

  وفقًا لمتغيراتها.
معامل ارتباط بيرسون لحساب االتساق الداخلي ألداة  -

  الدراسة.
  معامل ثبات أداة الدراسة. لحساب ل ألفا كرونباخمعام -

لمعرفة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -
  استجابات أفراد عينة الدراسة.

  لداللة الفروق بين مجموعتين. T. Testاختبار "ت"  -
لداللة  ANOVA One-Way" ف" تحليل التباين األحادي -

  الفروق بين أكثر من مجموعتين.
اتجاه داللة الفروق بين  لتحديد Scheffeتبار شفيه اخ -

  العينات المتباينة في اختبار "ف".
اتجاه داللة الفروق بين  لتحديد Tukeاختبار توكي  -

  العينات المتباينة في اختبار "ف".
  

  نتائج الدراسة ومناقشتها
لنتائج الدراسة ومناقشتها وذلك  اً يتناول هذا الجزء عرض

  اآلتية: ة الدراسةأسئل نلإلجابة ع
  

"ما دور األسرة في دورة القرار التعليمي  :ولأل السؤال ا
   "؟من وجهة نظرهم لدى طلبة السنة األولى بجامعة طيبة

حيث تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
  هذا السؤال. عنالمعيارية لإلجابة 
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  )6جدول (ال
  : دور األسرة فياألول لمحورالستجابات أفراد عينة الدراسة نحو االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  دورة القرار التعليمي لدى طلبة السنة األولى بجامعة طيبة من وجهة نظرهم

  عبارات المحور  م
  331ن = 

متوسط ال
  حسابيال

نحراف اال 
  معياريال

درجة 
  الترتيب  الموافقة

 1 عالية  0.9 4.19 تحديد الهدف من التحاقي بالجامعة  1

 2 عالية  0.87  4.09 العمل على أن تكون األهداف واقعية  3

 3 عالية  0.92  3.96 العمل على أن تكون األهداف واضحة  2

 4 عالية 1  3.84 العمل على تنفيذ القرار  12

 5 عالية  1.04  3.73 اإلحساس بالمشكلة التي تواجهني  5

 6 عالية  1.04  3.72 ةالمساعدة في اختيار البديل األنسب لحل المشكل  11

 7 عالية  1.03  3.69 المساعدة في تحديد البدائل المتاحة لحل المشكلة  9

 8 عالية  1.05  3.68 التعرف على أسباب المشكلة  8

 9 عالية  1.06  3.57 المساعدة في تقييم نتائج القرار  13

 10 عالية  1.01  3.55 العمل على تحديد المشكلة  6

 11 عالية  1.03  3.52 لبدائل المتاحةالمساعدة في تقييم ا  10

 12 عالية  1.14  3.43 المساعدة في استخالص الدروس المستفادة من القرار  14

 13 عالية  1.04  3.42 المساعدة في وضع خطة من أجل تحقيق األهداف  4

 14 متوسطة  1.07  3.31 المساعدة في جمع المعلومات الدقيقة حول المشكلة  7

  (بدرجة عالية) 96.3 متوسط إجمالي المحور
  

متوسطات الحسابية واالنحرافات ) ال6يوضح الجدول (
لمحور األول نحو اعينة الدراسة أفراد الستجابات  المعيارية

األسرة في دورة القرار التعليمي لدى طلبة السنة  "دور
 األولى"، من حيث المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 لمحورالحسابي لمتوسط الأن أظهرت النتائج  وقدوالترتيب. 
) أي أن درجة موافقة أفراد العينة على 3.96األول مقداره (

دور  لهابدرجة عالية. مما يعني أن األسرة  جاءت المحور
األولى في  طلبة السنة لدى في دورة القرار التعليمي مهم

توضح نتائج هذا المحور أن األسرة تدعم الطالب/ و  الجامعة.
. في جميع فقرات دورة القرار التعليمي ،اليةالطالبة بدرجة ع

وقد يعود السبب في ذلك إلى وعي األسرة بأهمية التعليم 
نها سنة ودعم الطلبة خصوصًا في السنة الجامعية األولى أل

إلى التعليم العالي والذي يختلف في  التحّول من التعليم العام
 عدا فقرةما وطبيعته عن مراحل التعليم العام، أهدافه

"المساعدة في جمع المعلومات الدقيقة حول المشكلة" والتي 

عدم ولعل السبب في ذلك يعود إلى  جاءت بدرجة متوسطة.
وتتفق  أو صعوبة الحصول عليها. توفر المعلومات الالزمة

 ,.Ramsay et al) ينمع دراسة رامسي وآخر  نتائج هذا المحور

 ,Westbrook and Scott)ودراسة وستبروك وسكوت  (2007

 ,Hashim and Embongدراسة هاشم وٕامبونق (و  (2012

) ودراسة Kusumawati, 2013) ودراسة كوزومواتي (2015
) ودراسة جرادات 2000) ودراسة الدرزي (1999محاسنة (

في دعم ة دور األسر  أهمية علىالتي تؤكد جميعها ، )2007(
 سؤالب تعلقاألبناء ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهم. وفيما ي

االستبانة المفتوح لم يضف الطلبة أي معلومات، وقد يعود 
السبب في ذلك إلى أن فقرات االستبانة شاملة لعناصر محور 

  دورة القرار التعليمي.
 

ما معوقات اتخاذ القرار التعليمي لدى " :السؤال الثاني
  ؟"من وجهة نظرهم طلبة السنة األولى بجامعة طيبة
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ثالثة أقسام للمعوقات، تشمل اإلجابة عن هذا السؤال 
وهي: المعوقات الشخصية، والمعوقات التي تتعلق بالدعم 

ول اضح الجدوتو  األسري، والمعوقات اإلدارية والتنظيمية.

المتوسطات الحسابية  ) على التوالي9) و(8) و(7(
سؤال  عنلإلجابة ا واالنحرافات المعيارية التي تم حسابه

  ي.الدراسة الثان
  

  )7( الجــدول
  :لمحور الثانيلمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة نحو اا

  "أ" معوقات شخصية معوقات عملية اتخاذ القرار لدى طلبة السنة األولى بجامعة طيبة
 م

  عبارات المحور
  331ن =

  الترتيب درجة الموافقةمعياريالنحراف اال   حسابيالمتوسط ال  

 1 عالية  1.17 3.41 أتردد في اتخاذ القرار  1

ال أسعى للحصول على المشورة من وحدة  5
 2 متوسطة  1.33  3.28كاديمي لحل المشكالت التي تواجهنياإلرشاد األ

 3 متوسطة  1.07  3.11 اتسرع في اتخاذ القرار  2

 4 متوسطة  1.37  3.1 تؤثر اإلشاعات في قراري التعليمي  6

 5 متوسطة  1.1  2.72 المناسب التخاذ القرارال اختار الوقت   4

ال اسعى للحصول على المعلومات الضرورية  3
 التخاذ القرار الصحيح

 6 ضعيفة  1.11  2.44

  (بدرجة متوسطة) 01.3  متوسط إجمالي المحور الثاني ( أ )

  
متوسطات الحسابية واالنحرافات ) ال7يوضح الجدول (

 :لمحور الثانينحو الدراسة عينة اأفراد الستجابات  المعيارية
معوقات عملية اتخاذ القرار لدى طلبة السنة األولى فيما 
يتعلق بالمعوقات الشخصية من حيث المتوسط الحسابي 

أظهرت النتائج أن  وقدواالنحراف المعياري والترتيب. 
) أي أن درجة 3.01متوسط إجمالي هذا المحور مقداره (

ت الشخصية لعملية اتخاذ موافقة أفراد العينة على المعوقا
القرار جاءت بدرجة متوسطة. كما يتضح من الجدول أن 
التردد في اتخاذ القرار يعتبر عائقًا بدرجة عالية. أما التسرع 
في اتخاذ القرار، وعدم اختيار الوقت المناسب التخاذ 
القرار، وعدم السعي للحصول على المشورة من وحدة 

لب/ قرار الطا فيائعات اإلرشاد األكاديمي، وتأثير الش
التعليمي فقد شكلت عوائق التخاذ القرار بدرجه  الطالبة

وقد يعود السبب في ذلك إلى قلة خبرة الطلبة في  متوسطة.
عملية اتخاذ القرار بالمرحلة الجامعية وخصوصًا السنة 

الختالف طبيعتها عن المراحل السابقة لها.  األولى نظراً 
وعياصرة وحجازين  )2009وهذا يتفق مع مصطفى (

أن التردد في اتخاذ القرار، والتسرع دون ) الذين يؤك2006(
، وعدم اختيار الوقت المناسب وعدم المشاركة هفي اتخاذ

أما عدم سعي  .، تعد من العوائق الرئيسة التخاذ القرارهفي
قرار الطالب للحصول على المعلومات الضرورية التخاذ ال

  فة.فقد شكل عائقًا بدرجة ضعي
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  )8جدول (ال
لمحور الثاني: معوقات عملية اتخاذ القرار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة نحو ا

  ي" ب " معوقات تتعلق بالدعم األسر  لدى طلبة السنة األولى بجامعة طيبة

  عبارات المحور  م
  331ن = 

متوسط ال
 حسابيال

نحراف اال 
 ياريالمع

درجة 
 الترتيبالموافقة

 1متوسطة  1.37 2.82 تتدخل أسرتي في اختيار التخصص الذي سألتحق به 1

 2متوسطة  1.39  2.69 ال تتابع أسرتي تقدمي الدراسي بالتنسيق مع الجامعة 7

 3ضعيفة  1.18  2.19ليس لدى أسرتي الوقت الكافي لمناقشة المشكالت التي تواجهني أثناء دراستي 4

 3ضعيفة  1.3 2.19 ثر الخالفات األسرية على القرارات التعليمية التي أتخذهاتؤ  5

 5ضعيفة  1.21 2 تكلفني أسرتي بأعمال تؤثر على تحصيلي الدراسي 8

 6ضعيفة  1.19 1.91 ال توفر لي أسرتي البيئة المناسبة لدعم تحصيلي الدراسي 6

 7ضعيفة  1.08  1.81 ال تدعمني أسرتي معنويًا 2

ضعيفة   0.98  1.56 ال تدعمني أسرتي مادياً   3
 جداً 

8 

  (بدرجة ضعيفة) 15.2 متوسط إجمالي المحور الثاني ( ب )
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 8يوضح الجدول (
 :لمحور الثانينحو اعينة الدراسة الستجابات أفراد  المعيارية
لمتمثلة عملية اتخاذ القرار لدى طلبة السنة األولى ا معوقات

في المعوقات التي تتعلق بالدعم األسري من حيث المتوسط 
الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب، حيث أظهرت 

) أي أن 2.15النتائج أن متوسط إجمالي المحور مقداره (
على المعوقات التي تتعلق بالدعم  ة أفراد العينةدرجة موافق

المحور  ووفقًا لنتائج هذا. األسري جاءت بدرجة ضعيفة
للطلبة في دورة قرارهم  اً يتضح أن األسرة ال تشكل عائق

تدعمهم في ذلك كما دلت  على العكس فهيالتعليمي بل 

وقد يعود السبب في ذلك  عليه نتائج المحور األول للدراسة.
إلى وعي األسرة بأهمية دعم الطلبة في هذه المرحلة 

يتفق مع وهذا ما  ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهم الرشيدة.
 ) ودراسةRamsay et al., 2007( ينرامسي وآخر  دراسة

ودراسة  (Westbrook and Scott, 2012) وستبروك وسكوت
) ودراسة Hashim and Embong, 2015هاشم وٕامبونق (

) ودراسة جرادات 2000) ودراسة الدرزي (1999محاسنة (
 مهمدور  لهااألسرة  لى أنإ جميعها ) والتي توصلت2007(

  م.ناء ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهعم األبفي د

 )9جدول (ال

  :لمحور الثانيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة نحو ا
  " معوقات إدارية وتنظيميةج" معوقات عملية اتخاذ القرار لدى طلبة السنة األولى بجامعة طيبة

  عبارات المحور  م
  331ن = 

متوسطلا
 حسابيال

نحراف اال 
 ياريالمع

درجة 
  الترتيب  الموافقة

 1 عالية  1.04 3.67 عدم توفر المعلومات الضرورية التخاذ القرار 1
 2 عالية  1.09  3.51 صعوبة الحصول على المعلومات الالزمة التخاذ القرار 2
 3 عالية  1.21  3.43 ال تقدم الجامعة الدورات الكافية لمساعدتي في اتخاذ القرار الصحيح 3
 4 متوسطة  1.26  3.2 ال تساعدني وحدة اإلرشاد األكاديمي بالشكل الكافي التخاذ القرار 4

  (بدرجة عالية) 45.3 متوسط إجمالي المحور (ج)
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 9يوضح الجدول (
 :لمحور الثانينحو اعينة الدراسة المعيارية الستجابات أفراد 

وقات عملية اتخاذ القرار لدى طلبة السنة األولى والتي مع
تتعلق بالمعوقات اإلدارية والتنظيمية من حيث المتوسط 
الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب، حيث أظهرت النتائج 

) أي أن درجة 3.45أن متوسط إجمالي المحور مقداره (
ية جاءت موافقة أفراد العينة على المعوقات اإلدارية والتنظيم

يتضح من نتائج هذا المحور أن عدم توفر و بدرجة عالية. 
المعلومات وصعوبة الحصول على المعلومات الالزمة التخاذ 
القرار وعدم تقديم الجامعة للدورات التدريبية الكافية لمساعدة 

الصحيح، جاءت بدرجة  الطالب/ الطالبة في اتخاذ القرار
اإلجراءات اإلدارية وقد يعود السبب في ذلك إلى  عالية.

فر المعلومات الالزمة االبيروقراطية التي تجعل من الصعب تو 
والمتاحة التخاذ القرار، وكذلك تقديم الدورات التدريبية الكافية 

وهذا ما يتفق مع لمساعدة الطلبة في اتخاذ القرار الرشيد. 
) الذين 2006وحجازين ( ) وعياصرة2009مصطفى (

يانات والمعلومات يعد أحد العوائق يؤكدون على أن قصور الب
الرئيسة التخاذ القرار. في حين جاءت عبارة "ال تساعدني 
وحدة اإلرشاد األكاديمي بالشكل الكافي التخاذ القرار" بدرجة 

ولعل السبب في ذلك يعود إلى ضعف إمكانات  متوسطة.

مما  يمي مقارنة بالعدد الكبير للطلبة،وحدة اإلرشاد األكاد
الماسة لتفعيله  ةوالحاج ،ة اإلرشاد األكاديمي ودورهيؤكد أهمي

لمساعدة طلبة السنة الجامعية األولى بشكل خاص وطلبة 
الجامعة بشكل عام في اتخاذ قراراتهم. وفيما يخص سؤال 

الطلبة أي معلومات، وقد يعود  ذكراالستبانة المفتوح فلم ي
حور السبب في ذلك إلى أن فقرات االستبانة شاملة لعناصر م

  معوقات القرار التعليمي.
  

السؤال الثالث ونصه "هل تختلف استجابات أفراد 
 ومعوقاته العينة نحو دور االسرة في دورة القرار التعليمي

 اتطلبة السنة األولى بجامعة طيبة وفقًا لمتغير  ىلد
تنقسم  مستوى تعليم األب ومستوى تعليم األم؟و الجنس، 

ثة أقسام حسب متغيرات ثال ىلإاإلجابة عن هذا السؤال 
  الدراسة.

  
  أوًال: الفروق حسب متغير الجنس:

) نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق 10يوضح الجدول (
بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو دور 

السنة لدى طلبة  ومعوقاته األسرة في دورة القرار التعليمي
  .األولى تبعًا لمتغير الجنس

  
  )10جدول (ال

  عينة الدراسة نحو محاور الدراسة تبعًا لمتغير الجنسأفراد  لداللة الفروق بين متوسطات استجابات T-Test" تتبار "اخ

 نحرافاال متوسطال نحرافاال متوسطال  الداللة قيمة "ت"  143إناث    ن =  188ذكور    ن =  محاور االستبانة  م

المحور األول: دور األسرة في دورة القرار  1
 طلبة السنة األولى دىتعليمي لال

3.935  0.739  3.983  0.729  -0.593 0.553  

  0.124  1.541  0.719  2.937  0.784 3.067 المحور الثاني "أ": معوقات شخصية 2

المحور الثاني "ب": معوقات تتعلق بالدعم  3
 األسري

2.255  0.868  2.003  0.770  2.753  0.006**

  *0.048  1.980  0.819  3.339  0.959 3.537 رية وتنظيمية": معوقات إداجالمحور الثاني " 4
  *0.026  2.241  0.335  3.211  0.388 3.302 متوسط مجموع المحاور 5

  )05.0* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (
  )01.0**  دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (

  
روق ذات داللة إحصائية ) وجود ف10يوضح الجدول (

بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو دور 
لدى طلبة السنة  ومعوقاته األسرة في دورة القرار التعليمي

 في محور تبعًا لمتغير الجنساألولى بجامعة طيبة 
لصالح الذكور. وقد  المعوقات التي تتعلق بالدعم األسري

كثر استقاللية من يعود السبب في ذلك إلى أن الطالب أ
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الطالبات ويمضون وقتًا أقل مع األسرة مقارنة بالطالبات، 
كذلك يوضح  وعليه فإن استفادتهم من الدعم األسري أقل.

الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية في محور 
ولعل السبب المعوقات اإلدارية والتنظيمية لصالح الذكور. 

عينة الدراسة جاءت في ذلك يعود إلى أن األكثرية النسبية ل
) من اإلناث 43,2) مقابل (56,8لصالح الذكور بنسبة (

مما أوجد التقارب في وجهات النظر بينهم. كذلك يوضح 
 قيةفي بإحصائية داللة  فروق ذات عدم وجودالجدول 

  تلك النتائج. فيالمحاور مما يشير إلى اتفاق أفراد العينة 
  

  األب: ثانيًا: الفروق حسب متغير مستوى تعليم
فيما يتعلق بمتغير مستوى تعليم األب، فقد تم استخدام 

 Scheffeتحليل التباين األحادي لداللة الفروق واختبار شيفيه

Test 12) و(11( جدوالنوضح الوي ،لتحديد اتجاه الفروق( 
  ات.نتائج هذه االختبار 

  
  )11جدول (ال

  نحو دراسةالعينة أفراد  باتتحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات استجا
  محاور الدراسة تبعًا لمستوى تعليم األب

درجات   المصدر  محاور االستبانة  م
  الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
قيمة قيمة "ف"  المربعات

  الداللة

الداللة 
اإلحصائية 

0.05  

1  
دور األسرة المحور األول:

في دورة القرار التعليمي
 لدى طلبة السنة األولى

  0.336  2.016 6 المجموعاتبين
  175.7690.542 324 داخل المجموعات غير دالة  0.715  0.619

  177.785 330 المجموع

2  
المحور الثاني "أ":

  معوقات شخصية
  1.047  6.280 6 بين المجموعات

  183.6550.567 324 داخل المجموعات غير دالة  0.090  1.847
  189.935 330 المجموع

3  
المحور الثاني "ب":
معوقات تتعلق بالدعم

  األسري

  1.692 10.153 6 بين المجموعات
  220.1050.679 324 داخل المجموعات دالة *0.023  2.491

  230.258 330 المجموع

4  
المحور الثاني "ج":
  معوقات إدارية وتنظيمية

  1.578  9.471 6 بين المجموعات
  261.0060.806 324 داخل المجموعات دالةغير   0.071  1.959

  270.477 330 المجموع
  إجمالي المحاور 

  (االستبانة ككل)

  0.153  0.918 6 بين المجموعات
  0.135 43.862 324 داخل المجموعات غير دالة  0.344  1.130

   44.780 330 المجموع
  )05.0* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (

  
) وجود فروق ذات داللة إحصائية 11يوضح الجدول (

بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو دور 
لدى طلبة السنة  ومعوقاته األسرة في دورة القرار التعليمي

 األولى بجامعة طيبة تبعًا لمستوى تعليم األب في محور
وعدم وجود داللة في  المعوقات التي تتعلق بالدعم األسري،

مما يدل على اتفاق عينة الدراسة على هذه  ،المحاور قيةب
النتائج. وإليجاد اتجاه تلك الفروق الدالة استخدم الباحث 

) نتائج 12جدول (ال، حيث يوضح Scheffeاختبار شيفه 
  .هذا االختبار
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 13   جميع الحقوق محفوظة –كلية التربية  –جامعة طيبة.  

 )12جدول (ال

لمحور عينة الدراسة نحو ا أفراد ستجاباتتوسطات الحسابية اللتحديد اتجاه الفروق بين الم Scheffe Testاختبار شيفه 
  : معوقات تتعلق بالدعم األسري تبعًا لمستوى تعليم األبالثاني "ب"

المتوسط   العدد  المجموعات
دبلوم بعد   ثانوي  متوسط  ابتدائي  أمي الحسابي

فوق  بكالوريوس  الثانوي
الجامعي

 0.072  0.309  0.122  0.179  0.252 0.255-  -  2.289  16    أمي
 0.326  *0.564  0.377  0.434  0.507  -    2.544  40  ابتدائي
0.180-  0.058  0.130- 0.072-  -      2.037  37  متوسط

0.108-  0.130  0.057-  -        2.110  57  ثانوي

0.051-  0.187  -          2.167  33  دبلوم بعد الثانوي

0.238-  -            1.980  98  بكالوريوس

  -              2.218  50  جامعيالفوق 
  )05.0* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (

  
 Scheffe Test) نتائج اختبار شيفيه 12يوضح الجدول (

لتحديد اتجاه فروق الداللة بين المجموعات تبعًا لمستوى 
 تعليم األب في دور األسرة في دورة القرار التعليمي

عة طيبة في محور لدى طلبة السنة األولى بجام ومعوقاته
المعوقات التي تتعلق بالدعم األسري، حيث جاءت الداللة 

 الحاصلين على الشهادة تبعًا لمستوى تعليم األب لصالح
مما يعني ازدياد المعوقات المتعلقة بالدعم  البتدائية،ا

وقد يعود السبب في  األسري عند حملة الشهادة االبتدائية،
ية في هذا المستوى لى عدم وعي األب بدرجة كافإذلك 

بنه أو االتعليمي بمتطلبات المرحلة الجامعية التي يمر بها 
) التي 2007بنته. وهذا ما يتفق مع دراسة جرادات (ا

توصلت إلى أن هنالك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية 
بين ارتفاع مستوى تعليم األب واألم واختيار األبناء الذكور 

لمهنية مثل الطب والهندسة واإلناث للتخصصات العلمية ا
وأن هنالك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية ، والصيدلة

نخفاض مستوى تعليم األب واألم واختيار األبناء ابين 
الذكور واإلناث للتخصصات األدبية مثل العلوم التربوية 

والتربية البدنية. كذلك تتفق هذه النتيجة مع دراسة الشلوي 
ى وجود فروق ذات داللة ) والتي توصلت إل2005(

) للعوامل المرتبطة 0.05إحصائية عند مستوى داللة (
ألب. اباختيار التخصص لدى الطلبة تعزى لمستوى تعليم 

) Wintre et al., 2011كذلك تتفق مع دراسة ونتر وآخرون (
من  العالي لألب يعتبرتعليم الأن مستوى  ىوالتي توصلت إل

هم تعلى معدال االذين حافظو أهم العوامل التي ميزت الطلبة 
الجامعة مقارنة بالطلبة الذين في  األولى في السنةعالية 

  انخفضت معدالتهم.
  

  مستوى تعليم األم: ثالثًا: الفروق حسب متغير
فيما يتعلق بمتغير مستوى تعليم األم، تم استخدام تحليل 

 Tukey Testواختبار تيوكي  ،التباين األحادي لداللة الفروق
لم  Scheffe Testاختبار شيفه وذلك ألن اتجاه الفرق  لتحديد

 نوالوضح الجديو  .يوضح اتجاه الفروق ألنه اختبار متحفظ
  .) نتائج هذه االختبارات14، 13(
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  )13ول (الجد
  دراسة نحوالعينة  أفراد لداللة الفروق بين متوسطات استجابات One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 

  تبعًا لمستوى تعليم األم محاور الدراسة
  

  المصدر  مجاالت االستبانة  
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
قيمة الداللةقيمة "ف" المربعات

الداللة 
0,05اإلحصائية 

1  

المحور األول: دور األسرة 
في دورة القرار التعليمي 
  لدى طلبة السنة األولى

  0.250  1.501  6  بين المجموعات

  176.2840.544  324 داخل المجموعات دالة غير  0.838  0.460

  177.785  330  المجموع

2  

المحور الثاني "أ": معوقات 
  شخصية

  0.729  4.377  6  بين المجموعات

  185.5580.573  324 داخل المجموعات غير دالة  0.269  1.274

  189.935  330  المجموع

3  

المحور الثاني "ب": 
بالدعم  معوقات تتعلق

  األسري

  1.563  9.377  6  بين المجموعات

  220.8810.682  324 داخل المجموعات دالة  *0.035  2.292

  230.258  330  المجموع

4  

المحور الثاني "ج": 
  معوقات إدارية وتنظيمية

  0.744  4.466  6  بين المجموعات

  266.0110.821  324 داخل المجموعات غير دالة  0.490  0.907

  270.477  330  المجموع
  

  إجمالي المجاالت
  (االستبانة ككل)

  0.087  0.525  6  بين المجموعات

  0.137 44.255  324 داخل المجموعات غير دالة  0.698  0.640

   44.780  330  المجموع
  )05.0( * دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة

  
وجود فروق ذات داللة إحصائية  )13يوضح الجدول (

بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو دور 
لدى طلبة السنة  ومعوقاته األسرة في دورة القرار التعليمي

األولى بجامعة طيبة تبعًا لمستوى تعليم األم في محور 
تتعلق بالدعم األسري، وعدم وجود داللة في  تيالمعوقات ال

دل على اتفاق عينة الدراسة على هذه مما ي ،المحاور قيةب
 النتائج. وإليجاد اتجاه تلك الفروق الدالة استخدم الباحث

) نتائج 14الجدول ( يوضحو  Tukey Testاختبار تيوكي 
 ار.هذا االختب
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 15   جميع الحقوق محفوظة –كلية التربية  –جامعة طيبة.  

 )14جدول (ال

  وراسة نحعينة الد أفراد ستجاباتلتحديد اتجاه الفروق بين المتوسطات الحسابية ال Tukey Testاختبار تيوكي 
  : معوقات تتعلق بالدعم األسري تبعًا لمستوى تعليم األمالمحور الثاني "ب"

المتوسط  العدد  المجموعات
دبلوم بعد   ثانوي  متوسط  ابتدائي  يمأ الحسابي

 فوق الجامعي بكالوريوس  الثانوي

  0.607 * 0.588  0.453  0.473 0.357 0.361 - 2.578 32 أمي
  0.246  0.228  0.092  0.112 0.004- -  2.217 46  ابتدائي
  0.250  0.232  0.096  0.116 -   2.221 48  متوسط
  0.134  0.116  0.020-  -    2.105 70 ثانوي

  0.153  0.135  -      2.125 27  دبلوم بعد الثانوي
  0.018  -        1.990 86  بكالوريوس

  -          1.972 22  امعيالجفوق
  )05.0* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (

  
 Tukey Test) نتائج اختبار تيوكي 14يوضح الجدول (

لتحديد اتجاه فروق الداللة بين المجموعات تبعًا لمستوى 
 ومعوقاته تعليم األم في دور األسرة في دورة القرار التعليمي

محور المعوقات في لدى طلبة السنة األولى بجامعة طيبة 
ي، حيث جاءت الداللة تبعًا التي تتعلق بالدعم األسر 

مما يعني ازدياد مستوى  ،لمستوى تعليم األم لصالح األمي
المعوقات المتعلقة بالدعم األسري لدى األمهات األميات 

وهذا ما يتفق أيضًا  بالقياس للمستويات التعليمية األعلى.
لى إوقد يعود السبب في ذلك  .)2007مع دراسة جرادات (

افية في هذا المستوى التعليمي عدم وعي األم بدرجة ك
 بنتهاابنها أو ابمتطلبات المرحلة الجامعية التي يمر بها 

  وعدم قدرتها على تقديم الدعم المناسب في هذه المرحلة.
  
  :وصيات والمقترحاتالت

بناًء على نتائج الدراسة، يمكن الخروج ببعض 
التوصيات لمتخذي القرار في الجامعة والتي يمكن أن 

من بة السنة األولى في دورة القرار التعليمي لديهم تساعد طل
  خالل:

 رشاد األكاديمي وذلك لمساعدة الطلبة في اتخاذ إلتفعيل ا
جميع المعوقات  التغلب علىو القرار التعليمي الصحيح 

كانت أتخاذ القرار التعليمي سواء افي عملية ههم التي تواج
 إدارية وتنظيمية. مشخصية أمعوقات 

  التخاذ ع المعلومات التي يحتاجها الطلبة جميتوفير
 .قراراتهم التعليمية

  صنع القرار على كيفيةللتعرف عقد دورات تدريبية للطلبة 
وتنفيذه وصوًال إلى استخالص الدروس المستفادة  هاتخاذو 

 منه.

  تفعيل دور األسرة في دورة القرار التعليمي لدى الطلبة
راكة منتجة مع بناء شلمع األسرة  عن طريق التواصل

وتزويد األسرة بشكل  ،الجامعة في كل ما يتعلق بالطالب
الطالب الدراسي والتحديات  مستوىدوري بتقارير حول 

عقد الدورات التدريبية وورش العمل ، و التي قد تواجهه
لألسر لتفعيل هذا الدور بشكل أفضل مما يساعد في 

لى للتغلب ع لبة والجامعةلى جنب مع الطإالعمل جنبًا 
، مع التعليمية مفي اتخاذ قراراته مأي معوقات قد تواجهه

التركيز النسبي على اآلباء واألمهات ذوي المؤهالت 
  العلمية المنخفضة أو األميين.

يقترح الباحث إجراء  ،الدراسة فيما يتعلق بمقترحاتو 
ومعوقاته األسرة في دورة القرار التعليمي  دور عندراسة 

 ألنوذلك ألهمية هذه المرحلة  ،نويةلدى طلبة المرحلة الثا
ختيار التخصص اتجاهاته نحو اتكوين ب هاالطالب يبدأ في

لى الدعم والمشاركة في إماسة  ةالجامعي ويكون بحاج
  القرار.اتخاذ 
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Abstract 

This study was conducted to identify the perspectives of Taibah University first-year students 

vis-à-vis family role in deciding their educational cycle, as well as the challenges hindering the 

implementation of this role. The paper used the interpretive-descriptive approach. A 

questionnaire was administered to a population sample of 331 first-year male and female 

students majoring in scientific fields. Students were selected on a stratified random basis. With 

a mean of (3.96), findings revealed a high level of family implication during all stages of their 

children’s educational cycle. With a mean of (3.45), organizational and managerial obstacles 

seem to represent the most important obstacles, followed by personal ones with a mean of 

(3.01). However, obstacles related to family support were ranked third with a low mean of 

(2.15). Further, results showed statistically significant differences at the level of (0.05) due to 

gender, favoring the male group in obstacles related to family support as well as organizational 

and managerial ones. There were also statistically significant differences at the level of (0.05) 

between means of scores reported by respondents in the obstacles related to family support 

according to education level of parents, favoring fathers with primary education and illiterate 

mothers. 

Keywords: Educational decision cycle, Challenges of decision taking, Family, First-year 

university students. 
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كفايات تقنية التعليم الالزمة لطالبات الدراسات العليا بكلية العلوم االجتماعية في جامعة اإلمام 
  محمد بن سعود اإلسالمية في العصر الرقمي من وجهة نظرهن

  خلود بنت عبيد العتيبي

 مية،محمد بن سعود اإلسال كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام ،المساعد ليم"تقنية التع"التدريس طرق أستاذ المناهج و 

  .المملكة العربية السعودية
  

  21/4/2016ُقبل بتاريخ:    2/3/2016ُعدل بتاريخ:  29/11/2015لم بتاريخ: استُ 

  الملخص
الدراسة تحديد أهم كفايات تقنية التعليم الالزمة لطالبات الدراسات العليا بكلية العلوم االجتماعية في  استهدفت هذه
محمد بن سعود اإلسالمية في العصر الرقمي من وجهة نظرهن. وسعيًا لتحقيق أهداف الدراسة، اتبعت جامعة اإلمام 

الباحثة المنهج الوصفي، وصممت استبانة لتحديد هذه الكفايات من وجهة نظر طالبات الدراسات العليا بكلية العلوم 
، ُطبقت على عينة اتهامن صدق أداة الدراسة وثب وبعد التحققة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. االجتماعي
) طالبة من جميع األقسام التربوية في كلية العلوم االجتماعية، وهي تمثل عينة عشوائية بلغت 148( بلغ عددها

وأسفرت الدراسة عن أن الكفايات المتصلة باستخدام شبكة المعلومات الدولية  ) من المجتمع األصلي.40.77%(
تليها فقد حققت الترتيب األول، يا. صدرت قائمة كفايات تقنية التعليم الالزمة لطالبات الدراسات العلترنت) تن(اإل

الكفايات المتصلة بإدارة عملية التعلم اإللكتروني التي جاءت في الترتيب الثاني، ثم الكفايات المتصلة بإنتاج المعرفة 
المتصلة بالتواصل والتشارك اإللكتروني فقد جاءت في الترتيب  أما الكفاياتلث. الترتيب الثا جاءت فيالرقمية التي 

وبينت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا في متوسط كفايات تقنية التعليم تعزى لمتغير القسم  الرابع واألخير.
للمستوى ، و لعلميةفي متوسط كفايات تقنية التعليم تعزى للمرحلة ايًا عدم وجود فروق دالة إحصائكما بينت التربوي، 
  .الدراسي

عة جام-، كلية العلوم االجتماعيةكفايات تقنية التعليم، طالبات الدراسات العليا، العصر الرقمي  كلمات المفتاحية:ال
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

  

  دمةــالمق
 

يشهد العصر الحالي تطورًا كبيرًا في مجال تقنية 
رات جوهرية في مجال المعلومات واالتصال أدى إلى تغيي

التربية والتعليم، فلم تعد األهداف التعليمية تقتصر على 
التحصيل المعرفي، وٕانما أصبح االهتمام بكيفية التعلم من 
خالل استثمار تقنية المعلومات واالتصال في التعليم والتعلم 

ذلك أصبح من الضروري أن يمتلك ، لبالغ األهمية اً أمر 
صول إلى المعرفة وتطبيقها في حل المتعلم القدرة على الو 

المشكالت التي تواجهه من خالل تحديد مصادر المعرفة، 
وتحليلها، وتطويرها، واستخدامها، وٕادارتها، وتقويمها، 

 ومشاركتها مع اآلخرين بفاعلية وكفاءة. 

التطور الذي يشهده العصر الرقمي له تأثيره  أنوبما 

عليها التعلم  الكبير في الكيفية التي ينبغي أن يكون
)Anderson, 2012 et al., 2015; Spector(التوجه إن ، ف

 - كما تشير البحوث في هذا المجال –التربوي الحديث 
التحول من التعليم المتمركز حول المعلم والمعرفة إلى يدعو 

 ,Schols and Bottema)إلى التعليم المبني على الكفايات 

2014; Achcaoucaou et al., 2014).  
قد ناقش األدب التربوي مفهوم الكفايات على نطاق و 

واسع، وظهر اهتمام بعض الباحثين في تصنيف مجاالت 
 Passey and)الكفايات لمجتمع المعرفة في العصر الرقمي

Tatnall, 2014; Ilomäki, 2011; A.P.L.E.N., 2008) إال ،
أن المستقرئ لحركة البحث في هذا المجال يلحظ أن 

ي محور كفايات تقنية المعلومات واالتصال معظمها تركز ف
التي تتلخص في أهمية اكتساب المتعلم القدرة على البحث 
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 ,Schols and Bottema)اعن المعلومات، وترتيبها، وتنظيمه

2014; Awouters and Jans, 2009).   
وهذه الكفايات ذات أهمية بال شك، فهي تعد مدخالت 

تقي مع ما تنادي به تقنية رئيسة لكفايات تقنية التعليم، وتل
التعليم من خالل األنموذج التقني المعاصر الذي يؤكد 
أهمية اكتساب المتعلم مهارات التعلم الذاتي والمستمر التي 
تمكنه من الوصول إلى مصادر المعرفة، وتحليلها، 
 ىوتنظيمها، واستخدامها، وتقويمها بفاعلية وكفاءة (يحي

مؤسسات التعليم  )؛ لذا اتجهت معظم2011وحمدي، 
العالي إلى األخذ بمفهوم تقنية التعليم كمدخل لتطوير 
التعليم، واعتبرته أحد المداخل التطويرية الالزمة للتسلح 

 Partnership for)بمهارات التعلم في القرن الحادي والعشرين

Century Skills, 2009; Marzilli et al., 2014;  st21

ams and Foulger, 2007)et al., 2014; Willi Williams.  
كفايات تقنية المعلومات واالتصال عامة،  حظىتو 

الباحثين في من اهتمام عدد بوكفايات تقنية التعليم خاصة 
محاولتهم الستقصاء وتحديد أبرز الكفايات التي يتطلبها 

 Tweddell and)مجتمع المعرفة في القرن الحادي والعشرين

Holm, 2011; Eun et al., 2011; Mazalah et al., 2013) ،
حيث أكدت بعض الدراسات وجود فجوة رقمية لدى 
المتعلمين في مؤسسات التعليم العالي من حيث استعدادهم 

 Tasir)ملقبول التقنية، واستخدامها، وٕادارتها في عملية التعل

et al., 2012; Llorens et al., 2013).  
 خداماً ورغم أن الجيل الحالي للمتعلمين هم األكثر است

لتقنية المعلومات واالتصال مقارنة باألجيال السابقة 
(McLennan and Gibbs, 2008; Hardy et al., 2006; 

Bullen et al., 2011) وما يعتقده بعض المتعلمين في ،
الوقت الحالي أنهم يمتلكون بعض كفايات تقنية المعلومات 

 ;Katz and Macklin, 2006; Grant et al., 2009)واالتصال 

Bullen et al., 2011) -  فإن أدبيات المجال تشير إلى
ضعف كفايات تقنية المعلومات واالتصال الالزمة للمتعلمين 

 Jones et al., 2010; Yusuf and)في العصر الرقمي

Balogun, 2011, Ng, 2012).  
) التي ُطبقت على 2011وحمدي ( ىوكشفت دراسة يحي

األردنية، عن صعوبة  طلبة الدراسات العليا في الجامعة
تقويم المعلومات والمصادر أثناء عملية البحث العلمي، 

) التي 2008وهذا يتفق مع نتائج دراسة العمودي والسلمي (
ُطبقت على طالبات الدراسات العليا بجامعة الملك عبد 
العزيز، وكشفت عن ضعف المهارات البحثية والتقنية لدى 

  .لملك عبد العزيزطالبات الدراسات العليا بجامعة ا
) إلى ضعف امتالك المتعلمين 2010وخلص الحناوي (

لمعايير تقنية التعليم الوطنية التي أصدرتها الجمعية الدولية 
)، والتي تم تقويم المتعلمين في ISTEالتعليم ( في لتقنيةل

ضرورة أن يمتلك ب) 2010أوصى الزبون وعبابنة (، و ضوئها
م التقنية الحديثة في المتعلم كفايات متطورة الستخدا

الحصول على المعرفة، ومعالجتها، وأن يرتقي دوره من 
  مجرد مستهلك للمعرفة إلى منتج لها.

 ,.Mazalah et al)وفي هذا الصدد شدد مازاله وآخرون 

على أهمية امتالك طالب الدراسات العليا لكفايات  (2013
حادي تقنية المعلومات واالتصال الالزمة للتعلم في القرن ال

والعشرين، وتطوير قدرتهم على استخدام التقنية في حل 
المشكالت التعليمية، وفي الوصول إلى المعرفة، وتحليلها، 

  .وتقويمها من أجل التعلم
ولما كانت تقنية المعلومات واالتصال هي األدوات 

) Voogt andالالزمة للتعلم في العصر الرقمي الجوهرية

)Roblin, 2012ات ومؤسسات دولية ، سعت عدة منظم
متخصصة في تطوير مجموعة من اإلرشادات والمعايير 
لالستخدام الفّعال لتقنية المعلومات واالتصال في عمليتي 
التعليم والتعلم، وٕاسهامًا منها في التوجيه واإلرشاد لسد فجوة 
التعلم الرقمي لدى العاملين في التعليم، وخاصة المتعلم 

  في العملية التعليمية.الذي يعد الركيزة األساسية 
ومن الجهود المبكرة في هذا المجال، أعد مجلس مؤتمر 

قائمة بأهم   (Conference Board of Canada, 1991)اكند
المهارات والكفايات الرئيسة التي ينبغي أن يمتلكها المتعلم 

) مجاالت 9في مجال تقنية المعلومات واالتصال، تضمنت (
لجيدة (القراءة، والكتابة، مهارات االتصال اهي:  رئيسة

؛ القدرة على التعلم بشكل مستقل؛ و والتحدث، واالستماع)
مهارات العمل الجماعي، والتعلم ؛ و المهارات االجتماعيةو 

القدرة على التكيف ؛ و التعاوني، والتعلم من خالل الشبكات
؛ اإلبحار المعرفي؛ و مهارات التفكير؛ و مع الظروف المتغيرة

 الثقافة الرقمية.و ؛ ريادة األعمالو 

وتتميز هذه القائمة بأنها قدمت إطارًاً  شامًال وضحت 
من خالله المجاالت الرئيسة للكفايات التي يمكن االسترشاد 
بها في عملية تحديد كفايات تقنية المعلومات واالتصال 
الالزمة للمتعلم لمواجهة التحديات المستقبلية التي يشهدها 

ألنشطة التعلم في  ساً رئي اً جزءمجتمع المعرفة، والتي تعد 
  التعليم العالي.

وبهدف رفع مستوى الوعي المعلوماتي لطالب التعليم 
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) عام ALAالعالي، أصدرت جمعية المكتبات األمريكية (
)، وثيقة معايير تهدف إلى رفع مستوى الوعي 2000(

المعلوماتي لطالب التعليم العالي، اعتمدتها بعض مؤسسات 
والجمعيات المهنية المختصة، واشتملت التعليم العالي 

) معايير رئيسة، يندرج تحت كل منها عدد 5الوثيقة على (
تحديد مدى  من مؤشرات األداء، وتمثلت المعايير في:

ٕامكانية الوصول إلى ؛ و الحاجة المعلوماتية وطبيعتها
تقويم المعلومات ؛ و المعلومات المطلوبة بكفاءة وفاعلية

هدف  إلنجازاستخدام المعلومات بكفاءة  مدى؛ و تقويمًا نقدياً 
فهم القضايا المحيطة باستخدام المعلومات بطريقة ؛ و معين

 Association of College and Research)أخالقية وقانونية

Libraries, 2000). 

وعلى نحو مقارب أصدرت الجمعية الدولية للتربية 
 International Technology Education)التقنية

Association, 2000)  يقة موجهة للجهات التربوية ثو
والتعليمية المسؤولة عن بناء وتطوير البرامج والمناهج 

 :STL)) معيارًا للوعي التقني20( الدراسية، تضمنت

Standards Technological Literacy)من ، تصف مجموعة 

 ، ونظمت فيونالمتعلم إليها يصل التي ينبغي أن النتائج
؛ التقنية والمجتمع؛ و التقنية بيعةط :هي) مجاالت 5(
 المصمم. العالم؛ و قدرات العالم التقني؛ و التصميمو 

وعلى افتراض ان استثمار تقنية المعلومات واالتصال 
رفع جودة التعليم وتحسين نتائج التعلم  فيفي التعليم يساعد 

بما يحقق إصالح التعليم في المؤسسات التعليمية، طورت 
 ,UNESCO)للتربية والعلم والثقافة منظمة األمم المتحدة

الئحة موّحدة كسياسة عالمية الستخدام تقنية  (2003
المعلومات واالتصال في التعليم، وتمثل قاعدة رئيسة لتحديد 
المبادئ األساسية لمؤشرات استخدام تقنية المعلومات 
واالتصال في التعليم تم التدريب عليها في أنحاء مختلفة من 

باعتبار أن التطور المستمر في مجال تقنية بلدان العالم، 
المعلومات واالتصال يتطلب مهارات ومعارف جديدة تستند 

  إلى الفهم الصحيح لمفاهيم ومبادئ هذا المجال.
 شامالً  اً وتعد الالئحة الصادرة من اليونسكو نهج

إلصالح التعليم من خالل توظيف تقنية المعلومات 
ياسات، والمنهج : السهي) مجاالت 6واالتصال في (

والتقييم، وطرق التدريس، واستخدامات تقنية المعلومات 
  واالتصال، والتنظيم واإلدارة، والتعلم المهني.

ومن الجهود الرائدة في مجال تطوير معايير دولية لتقنية 
التعليم، تلك الجهود التي قامت بها الجمعية الدولية للتقنية 

 International Society for Technology in)في التعليم 

Education, 2007) التي أعدت وثيقة معايير تقنية التعليم ،
المدارس، والتي  يريلكل من: المتعلمين، والمعلمين، ومد
  اعتمدها عدد من المؤسسات التعليمية. 

 (ISTE NETS*S)يم للمعلمينت معايير تقنية التعلوُنظم

 التواصل؛ و االبداع واالبتكار :هي) مجاالت 6في (
التفكير الناقد ؛ و البحوث والطالقة المعلوماتية؛ و والتشارك

؛ المواطنة الرقمية؛ و وحل المشكالت واتخاذ القرارات
 العمليات والمفاهيم التقنية.و 

وما يميز المعايير السابقة أنها معايير دولية اختصت 
بمعايير تقنية التعليم على وجه التحديد، وشملت مجاالت 

لم في العصر الرقمي، بهدف زيادة واسعة لمهارات التع
فاعلية وكفاءة توظيف تقنية التعليم في عمليتي التعليم 
والتعلم، وبما يسهم في مواجهة تحديات القرن الحادي 

  والعشرين.
وباعتبار أن التقدم العلمي والتقني الذي يشهده العصر 
الحالي يتطلب مهارات ومعارف جديدة، طورت مؤسسة 

 رات القرن الحادي والعشرينالشراكة من أجل مها
Century Skills, 2009) stPartnership for 21( -  وهي

 -مؤسسة تمثل قادة األعمال والمعلمين وصّناع السياسات
إطارًا لمهارات التعلم في القرن الواحد والعشرين، يشكل رؤية 
موّحدة للتعلم في القرن الواحد والعشرين، ويصف المهارات 

ن في و التي ينبغي أن يمتلكها المتعلموالمعارف والخبرات 
العصر الرقمي، وتعد مهارات االستخدام الفّعال للتقنية في 
عمليتي التعليم والتعلم من المهارات الرئيسة التي اشتمل 

  ر.عليها اإلطا
جمعية المكتبات األمريكية  ) أصدرت2015وفي عام (

)ALA (- كان إطارًا عامًا لتقنية المعلومات  -السابق ذكرها
) عامًا منذ إصدار النسخة 15نتيجة عمل خمسة عشر (

) التي سبق استعراضها، وذلك بناء على 2000األولى عام (
أن بيئة التعليم العالي في تطور مستمر، وأن على طالب 
التعليم العالي مسؤولية كبيرة في ابتكار المعارف الجديدة، 

  امها.ولديهم فهم أكبر لكيفية الوصول للمعلومات واستخد
) مجاالت للمعايير يندرج تحت كل 6( من اإلطاروتض

منها عدد من مؤشرات األداء، مستندة إلى عدد من المفاهيم 
الرئيسة في مجال تقنية المعلومات. واختصت المعايير بكل 
من: طالب التعليم العالي، وأعضاء هيئة التدريس، وأمناء 

 Association of)المكتبات األكاديمية في التعليم العالي

College and Research Libraries, 2015).  
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 توفي السنوات األخيرة، اقترح عدد من الباحثين أدوا
لتقويم كفايات تقنية المعلومات واالتصال لطالب الدراسات 

) Mazalah et al., 2013العليا، فقد استرشد مازال وأخرون (
التي حددها أنموذج كفايات تقنية  بعةبالمجاالت الس

معلومات واالتصال للقرن الحادي والعشرين، والتي تمثلت ال
في القدرة على: التحديد، والوصول، والتقويم، واإلدارة، 
والدمج، والبناء، والتواصل، والمهارات الخمس العامة التي 

)، والتي تمثلت في تطوير مهارات: MQFحددها أنموذج (
لومات، التفكير النقدي، وحل المشكالت، ومهارة تقنية المع

ومهارة التواصل، والمهارات اإلدارية؛ وذلك لتطوير أداة 
لتقويم كفاية تقنية المعلومات واالتصال لطالب الدراسات 
العليا وقدرتهم على تطبيق تلك الكفايات في حل المشكالت 

  العلمية أثناء أداء مهام التعلم.
وبالنظر إلى المعايير والكفايات التي حددتها المنظمات 

ة وبعض الباحثين، نجد أنها تنسجم مع مبادئ الدولي
نظريات التعلم الحديثة التي يستند إليها مجال تقنية التعليم، 

التعليم ال تقتصر على الكفايات التقنية  تقنيةفكفايات 
وحدها، بل تشمل كفايات تصميم خبرات التعلم على وجه 

  التحديد.
 ,.Baars et al)وآخرونوفي هذا السياق، أشار بارس 

إلى أهمية تحقيق االعتبارات التربوية في ممارسات  (2006
) قواعد ينبغي أن تؤخذ في 7التعلم الرقمي، وحددوا (

االعتبار أثناء تصميم خبرات التعلم باستخدام أدوات التعلم 
التعلم ؛ و تحقيق تعاون أفضل بين المتعلمين الرقمي، وهي:

؛ قرانالتواصل بين األ؛ و ردود الفعل المباشرة؛ و النشط
التنوع في ؛ و سياق التعلم؛ و ٕامكانية التعلم بطرق متنوعةو 

 طرق التعليم والتعلم.

القواعد تتفق مع المبادئ السبعة للتدريس  هذه ويلحظ أن
الفعال في التعليم الجامعي التي نشرها المجلس األمريكي 

تشجيع االتصال الفّعال  للتعليم العالي، والتي تحددت في:
تشجيع فرص التعلم التعاوني ؛ و يئة التدريسبين المتعلم وه
توفير تغذية ؛ و استخدام تقنيات التعلم النشط؛ و بين المتعلمين
وضع توقعات ؛ و استثمار وقت التعلم بكفاءة؛ و راجعة فورية
احترام المواهب المتنوعة وأساليب التعلم ؛ و عالية للنجاح

م متعلتوفير خدمات شاملة لل؛ و دعم التعلم الذاتي؛ و المختلفة
(Chickering and Ehrmann, 1996).  

يعد من المجاالت  الذيمجال التواصل والتشارك،  وفي
المهمة والمؤثرة بشكل مباشر في فاعلية عملية التعلم في 
العصر الرقمي، فقد تطورت بيئات التعلم في العصر الرقمي 

من مصدر للمعلومات إلى وسط اجتماعي يتيح امكانية 
 ;Zaidieh, 2012)كاهتمام مشتر  تكوين مجموعات ذات

Rohaini and Rohaiza, 2013) مما يتطلب أهمية امتالك ،
كفايات في التواصل، والتشارك، وٕادارة عملية التعلم 

)Anderson et al., 2012; Ramli and Sameon, 2012 ،(
وهي من كفايات تقنية التعليم المهمة التي ينبغي أن تمتلكها 

  في العصر الرقمي. طالبة الدراسات العليا
بيئات التعلم الرقمي تدعم أنشطة التعلم أن  وبما
 ,.Rohaini and Rohaiza, 2013; Tenku et al)يةالبنائ

، يؤكد عدد من التربويين أهمية تضمين مبادئ (2014
النظرية البنائية في تصميم خبرات التعلم ودمجها في 

)، Ramli, 2010; Kalpana, 2014( سياقات تعلم حقيقية
 Rohaini)فالمتعلم يتعلم بشكل أفضل في سياق اجتماعي 

and Rohaiza, 2013; Kalpana, 2014) لذا ينبغي أن يمتلك ،
المتعلم القدرة على استخدام الموارد الرقمية المناسبة كأدوات 
لالكتشاف، والتعاون، والتواصل مع األقران، والمعلمين، 

لمشكالت وٕانتاج والخبراء، واإلسهام بشكل تشاركي في حل ا
 Lankshear and Knobel, 2003; Kasim)ل أصيلة أعما

and Ali, 2010; Ramli and Sameon, 2010).  
أن هذه المبادئ والمعايير تعد مدخًال رئيسًا ك في ش وال

لتحديد أهم كفايات تقنية التعليم الالزمة لطالبات الدراسات 
نظريات العليا. وفي ضوء هذه المعايير وما توصلت إليه 

التعلم الحديثة، فإن كفايات تقنية التعليم تتطلب مستوى 
أعلى من المهارات المعرفية، والتقنية، واالجتماعية التي 
  ينبغي أن تمتلكها طالبة الدراسات العليا في العصر الرقمي.

المجاالت المهمة لكفايات  أحدفالمهارات المعرفية تمثل 
العصر يا في سات العللطالبة الدراتقنية التعليم الالزمة 

إن امتالك القدرة الوظيفية للوصول إلى ما  ذلكالرقمي، 
وراء المعلومات المتاحة على الشبكة العنكبوتية، وٕاضفاء 

ليها أمر مهم في الكفايات التي ينبغي لطالبة عمعنى آخر 
الدراسات العليا أن تمتلكها في العصر الرقمي، خاصة أن 

لتي تساعد على القيام بمهام التعلم األدوات والموارد الرقمية ا
يتوجب على طالبة الدراسات العليا ولذلك في تطور مستمر، 

امتالك القدرة على توظيف األدوات الرقمية كأدوات للتفكير 
واإلبداع واالبتكار في البحث عن المعلومات والمعرفة 
والوصول إليها، وتحليلها، وتخزينها، وٕادارتها، وٕانتاجها، 

  وتقويمها؛ من أجل التعلم والتعبير عنه. وتطويرها،
أما المهارات التقنية فهي جانب آخر مهم في كفايات 
تقنية التعليم الالزمة لطالبة الدراسات العليا، فاألدوات 
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الرقمية هي جزء من االبتكار في التعليم في مؤسسات 
)، Sarkar, 2012التعليم العالي في القرن الحادي والعشرين (

وات رئيسة للتعلم والبحث عن المعرفة في وهي تعد أد
العصر الرقمي؛ لذا فإن امتالك الكفايات التقنية الالزمة 
لالستخدام الفّعال لهذه األدوات وتطبيقها في مواقف تعلم 
أصيلة، وتطوير منتجات جديدة من خالل الفهم الصحيح 
لمفهوم تقنية التعليم وعملياته أمر مهم لطالبة الدراسات 

ي العصر الرقمي. فالتوجهات التربوية الحديثة تدعو العليا ف
إلى إعادة ابتكار التعلم في العصر الرقمي من خالل دمج 
األدوات والموارد الرقمية بطرق جديدة لتحقيق أهداف التعلم 

)، وهذا يستلزم Boss and Krauss, 2007(بفاعلية وكفاءة 
تقنيات إعداد متعلمين رقميين لديهم القدرة على استخدام ال

  الصاعدة في عملية التعلم.
عدًا آخر وأما المهارات االجتماعية فهي بالتأكيد تمثل بُ 

مهمًا لكفايات تقنية التعلم في العصر الرقمي، فبيئات التعلم 
الرقمي المتطورة تسمح بدمج مجموعة من األدوات التي 
توفر سياقات تعلمية تشاركية، وتسهم في توسيع دائرة 

شك أن ذلك يتطلب من طالبة  مي، والالمجتمع التعلي
الدراسات العليا امتالك كفايات التعلم التشاركي، والتواصل 
مع اآلخرين بما يحقق التعلم التعاوني الفعال، ويساهم في 

  توسيع دائرة المعرفة.
المعايير المقترحة الكفايات و ومع تفاوت األدبيات حول 

ت الدولية، من ِقبل عدد من الباحثين، فضًال عن المنظما
فإن هناك توافقًا حول المفاهيم والمبادئ التي أفادت الدراسة 
الحالية في تحديد أهم كفايات تقنية التعليم الالزمة لطالبات 
الدراسات العليا في كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام 

  محمد بن سعود اإلسالمية في العصر الرقمي.
  
  الدراسة: مشكلة

المرتكزات األساسية في  أحدت العليا تعد طالبة الدراسا
مع التطور  أداؤهاينبغي أن يتواكب  لذامنظومة التعليم العالي، 

فالدور المأمول  ،العلمي والتقني الذي يشهده العصر الرقمي
طالبة الدراسات العليا أن تكون على مستوى عاٍل من من 

الكفايات المعرفية والتقنية إلحداث تغييرات في مجاالت 
من الدراسات في هذا الشأن لما أكدته بتكار في المجتمع، اال

أهمية امتالك طالب الدراسات العليا مهارات إدراكية وتقنية 
عالية ُتمكنهم من تعلم مجموعة من المعارف والمهارات الجديدة 

 Mazalah et al., 2013; Pintz and)بسرعة وبشكل مستقل 

Posey, 2013; Achcaoucaou et al., 2014).  

وعليه فإن التعلم في العصر الرقمي يتطلب من طالبة 
الدراسات العليا االستخدام الفّعال لألدوات والموارد الرقمية 

أن توظيف األدوات كما في عملية التعلم والبحث العلمي، 
يتطلب  والموارد الرقمية في عملية التعلم والبحث العلمي ال

باستخدامها في  المعرفة بها فحسب، بل معرفة كيفية التعلم
حل المشكالت، واتخاذ القرارات أثناء تنفيذ مهام التعلم، وفي 
البحث العلمي، والتواصل والتشارك المعرفي مع اآلخرين، 
وكلها مهارات أساسية للتعلم في القرن الحادي والعشرين 
ومكونات مهمة لكفايات تقنية التعليم تمّكن طالبات 

للمعرفة  اتمنتج اتعضو صبحن الدراسات العليا من أن ي
  في العصر الرقمي.

مما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال و 
ما كفايات تقنية التعليم الالزمة لطالبات  الرئيس التالي:

الدراسات العليا بكلية العلوم االجتماعية في جامعة اإلمام 
من وجهة  محمد بن سعود اإلسالمية في العصر الرقمي

  ا السؤال األسئلة الفرعية التالية:ويتفرع عن هذ ؟نظرهن
ما كفايات تقنية التعليم الالزمة لطالبات الدراسات العليا  .1

بكلية العلوم االجتماعية في جامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمية المتصلة باستخدام شبكة المعلومات 

 نترنت)؟الدولية (اإل

سات العليا ما كفايات تقنية التعليم الالزمة لطالبات الدرا. 2
بكلية العلوم االجتماعية في جامعة اإلمام محمد بن 

 سعود اإلسالمية المتصلة بإنتاج المعرفة الرقمية؟

ما كفايات تقنية التعليم الالزمة لطالبات الدراسات العليا . 3
بكلية العلوم االجتماعية في جامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمية المتصلة بالتواصل والتشارك 

 لكتروني؟اإل

ما كفايات تقنية التعليم الالزمة لطالبات الدراسات العليا . 4
بكلية العلوم االجتماعية في جامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمية المتصلة بإدارة عملية التعلم 

 اإللكتروني؟

كفايات تقنية التعليم الالزمة لطالبات  تختلفهل . 5
اعية في جامعة الدراسات العليا بكلية العلوم االجتم

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في ضوء متطلبات 
 لقسم التربوي؟ا باختالفالعصر الرقمي 

كفايات تقنية التعليم الالزمة لطالبات  تختلفهل . 6
الدراسات العليا بكلية العلوم االجتماعية في جامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في ضوء متطلبات 

 لمرحلة العلمية؟ا فباختالالعصر الرقمي 
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كفايات تقنية التعليم الالزمة لطالبات  تختلفهل . 7
الدراسات العليا بكلية العلوم االجتماعية في جامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في ضوء متطلبات 

  لمستوى الدراسي؟ا باختالفالعصر الرقمي 
  
  تهدف هذه الدراسة إلى: الدراسة: دافأه

 ة التعليم الالزمة لطالبات كفايات تقني تحديد
الدراسات العليا بكلية العلوم االجتماعية في جامعة اإلمام 

استخدام شبكة ب محمد بن سعود اإلسالمية المتصلة
، ٕانتاج المعرفة الرقمية، و المعلومات الدولية (االنترنت)

ٕادارة عملية التعلم و  ،التواصل والتشارك اإللكترونيو 
  . اإللكتروني
 متوسط كفايات تقنية لفروق في التعرف على ا

لمرحلة واالتربوي،  القسم لمتغيرات التالية:ل وفقاً التعليم 
 .لمستوى الدراسيواالعلمية، 

  
أهمية الدراسة في الجوانب تتمثل  أهمية الدراسة:

  التالية:
  تلبي رؤية وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية

محمد بن سعود  وعمادة الدراسات العليا بجامعة اإلمام
في أهمية إعداد الكفايات العلمية، وتشجيعهم على 
مسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية، ودفعهم إلى اإلبداع 

  واالبتكار وتطوير البحث العلمي.
  تساعد المسؤولين في التعليم العالي في اتخاذ القرارات

بشأن الكفايات الالزمة لطلبة الدراسات العليا، بما يخدم 
 سات العليا في الجامعات السعودية.دراير برامج التطو 

  
  ة:مصطلحات الدراس
 والتقنية التربوية االتصاالت جمعية عّرفت تقنية التعليم:

(AECT, 2008, p.1) والممارسة بأنها: "الدراسة التعليم تقنية 

 ابتكار خالل األداء، من وتحسين التعلم لتسهيل األخالقية

  ."المناسبة والمصادر التقنية العمليات وٕادارة واستخدام
في ضوء مراجعة الكتابات  كفايات تقنية التعليم:

 ذيالمتخصصة لوحظ تباين تعريفات مصطلح الكفاية ال
 ,Valcke)قدمه الخبراء وذوو االختصاص، فقد عّرف فالكي 

2010, p.451)  الكفاية بأنها: "مجموعة مترابطة ومعقدة من
تي يتم التعبير عنها ال المعارف والمهارات والمواقف

من خالل إجراءات ملموسة في حاالت محددة  وتطويرها
  ومعقدة وأصيلة".

وُعرفت الكفاية الرقمية بأنها: "القدرة على استكشاف 
ومواجهة حاالت التقنية الجديدة بطريقة مرنة، وتحليل 

المعلومات، واستغالل إمكانات التقنية لحل  وتحديد وتقويم
المعرفة بشكل تشاركي، وتعزيز الوعي المشكالت أو إلنشاء 

 ,.Calvani et al)بالمسؤولية الفردية، واحترام اآلخرين" 

2008, p. 161).  
ويمكن تحديد مفهوم كفايات تقنية التعليم إجرائيًا 

مجموعة من المعارف والمهارات والقدرات الالزمة بأنها: 
عة لطالبة الدراسات العليا بكلية العلوم االجتماعية في جام

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية لتحقيق األداء المطلوب 
في استخدام الموارد الرقمية إلنتاج المعرفة الرقمية 
واستخدامها، والتواصل والتشارك اإللكتروني مع اآلخرين، 
وٕادارة عملية التعلم اإللكتروني في عمليات التعلم والبحث 

  العلمي بفاعلية وكفاءة.
الطالبات المقيدات في مرحلة  :ياطالبات الدراسات العل
األقسام التربوية في كلية العلوم  الماجستير والدكتوراه في

  االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
  

الحدود  ضمنأجريت هذه الدراسة  حدود الدراسة:
  التالية:

اقتصرت هذه الدراسة على الموضوعات المتصلة  1.
 بالجوانب التالية:

 كفايات تقنية التعليم المتصلة باستخدام شبكة  تحديد
 رنت).نتالمعلومات الدولية (اإل

  تحديد كفايات تقنية التعليم المتصلة بإنتاج المعرفة
 الرقمية.

  تحديد كفايات تقنية التعليم المتصلة بالتواصل والتشارك
 اإللكتروني.

 المتصلة بإدارة عملية التعلم  تحديد كفايات تقنية التعليم
 لكتروني.اإل

أجريت هذه الدراسة في األقسام التربوية في كلية العلوم  2.
االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 
وهي: (المناهج وطرق التدريس، واإلدارة والتخطيط 

 التربوي، أصول التربية).

ُطبقت أداة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام  3.
 ).1435/1436الجامعي (

  
  منهج الدراسة:

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، لجمع البيانات 
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والمعلومات المتعلقة بكفايات تقنية التعليم الالزمة لطالبات 
الدراسات العليا في كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسالمية، وتحليلها، وتلخيصها، 

واإلجابة عن وتصنيفها؛ وذلك لتحقيق أهداف الدراسة 
  أسئلتها.

  
  مجتمع الدراسة وعينتها:

تّكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الدراسات العليا 
(الماجستير والدكتوراة) في األقسام التربوية بكلية العلوم 
االجتماعية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 
، وهي: (المناهج وطرق التدريس، واإلدارة والتخطيط التربوي

) طالبة في الفصل 363( والبالغ عددهن، وأصول التربية)
(وكالة  1436-1435الدراسي الثاني من العام الجامعي 

  ).2015الدراسات العليا بكلية العلوم االجتماعية، 
) طالبة من جميع األقسام 148وضمت عينة الدراسة (

التربوية في كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن 
 نسبتها د اإلسالمية، وهي تمثل عينة عشوائية بلغتسعو 

  من المجتمع األصلي. (40.77)%
) وصفًا ألفراد عينة 3)، (2)، (1وتوضح الجداول (

الدراسة من حيث توزيع أفراد العينة بحسب القسم التربوي، 
والمرحلة العلمية، والمستوى الدراسي، وذلك على النحو 

 التالي:

  )1الجدول (
  عينة الدراسة بحسب القسم التربوي توزيع أفراد

النسبة  العدد  الكلية  م
 المئوية

 49.3 72 المناهج وطرق التدريس 1
 30.7 46 واإلدارة والتخطيط التربوي 2
 20 30 أصول التربية 3

 %100 148  المجموع
 

  )2الجدول (
  توزيع أفراد عينة الفئة األولى للدراسة بحسب المرحلة العلمية

 النسبة المئوية العدد  لعلميةالمرحلة ا م
 76.7 113  ماجستير 1

 23.3 35  دكتوراه 2

 %100 148  المجموع
 

  )3الجدول (
  عينة الفئة األولى للدراسة بحسب توزيع أفراد

  المستوى الدراسي

النسبة   العدد  المستوى الدراسي  م
  المئوية

  72  106  مرحلة دراسة المقررات المنهجية 1
  28  42  مرحلة البحث 2

  %100  148 المجموع
 

  أداة الدراسة:
صممت الباحثة استبانة تضمنت مجموعة من كفايات 
تقنية التعليم الالزمة لطالبات الدراسات العليا في كلية العلوم 
االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

تحت كل مجال منها  تندرج) مجاالت 4( ُنظمت في
 ثلت في:وتمكفايات، المجموعة من 

  الكفايات المتصلة باستخدام شبكة المعلومات الدولية
  ) كفايات.9( (االنترنت)، تضمن

 ) 10الكفايات المتصلة بإنتاج المعرفة الرقمية، تضمن (
  كفايات.

 الكفايات المتصلة بالتواصل والتشارك اإللكتروني ،
  ) كفايات.9تضمن (

 الكفايات المتصلة بإدارة عملية التعلم اإللكتروني ،
 .) كفايات9تضمن (

 

  صدق أداة الدراسة وثباتها:
 ُعرضت أداة الدراسة في صورتها  :الظاهريصدق ال

األولية على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة 
واالختصاص في مجاالت تقنية المعلومات واالتصاالت، 
وتقنية التعليم والتصميم التعليمي، والمناهج وطرق التدريس، 

وء مقترحات المحكمين في تعديل وفي ض وعلوم الحاسب.
صياغة بعض الفقرات، وحذف بعضها اآلخر، أعادت 
الباحثة صياغة فقرات االستبانة بشكلها النهائي، وأصبح 

  .)37( عدد فقراتها
 تم حساب معامل ارتباط بيرسون : االتساق الداخلي

)Pearson والدرجة  المجاالت األربعة ألداة الدراسة) بين
كما يوضح األداة،  فيبين كل مجال وآخر و الكلية لألداة، 

 .(4)الجدول 
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  (4)الجدول 
بين الدرجة الكلية لقائمة الكفايات االرتباط صفوفة م

  ومجاالتها األربعة، وبين كل مجال وآخر في القائمة
  

القائمة  الرابع  الثالث الثاني األول المجاالت
 ككل

 0,725 0,729 0,7290,705    األول

 0,589 0,806 0,823     الثاني

 0,602 0,881      الثالث
 0,558        الرابع

القائمة 
  0,501          ككل

  
وجود ارتباط دال بين مجاالت  (4)الجدول  يتبين من

قائمة الكفايات األربع والدرجة الكلية للقائمة، ووجود ارتباط 
ذي داللة بين المجاالت األربعة للكفايات، مما يدل على أن 

لى درجة مناسبة من االتساق الداخلي قائمة الكفايات ع
  تسمح باستخدامها في الدراسة الحالية.

 أداة من أجل تحديد درجة ثبات أداة الدراسة:  ثبات
 ، تم حساب معامل الثبات باستخدام طريقة ألفاالدراسة

 .(5))، كما يوضح الجدول Alpha-Chronbachكرونباخ (

  
  (5)الجدول 

  امل ألفا كرونباخثبات أداة الدراسة باستخدام مع
  

مجاالت كفايات تقنية  م
  التعليم

عدد
 الفقرات

معامل ألفا
 كرونباخ

1 
الكفايات المتصلة باستخدام

شبكة المعلومات الدولية 
  ترنت).ناإل(

9  0,92 

الكفايات المتصلة بإنتاج 2
  0,88  10  المعرفة الرقمية.

الكفايات المتصلة بالتواصل 3
  ,920 9 .والتشارك اإللكتروني

الكفايات المتصلة بإدارة 4
  0,89 9 عملية التعلم اإللكتروني.

 0,90 37 ككل األداةإجمالي فقرات 
  

أن معامل الثبات العام بلغ  (5)الجدول تضح من ي
 عالية، وهذا يدل على أن األداة تتمتع بدرجة ثبات )0,90(

  يمكن االعتماد عليها في هذه الدراسة.
عددًا من  دمت الباحثةاستخ المعالجة اإلحصائية:

  األساليب اإلحصائية التالية:
 ؛ لوصف عينة الدراسة، التكرارات والنسب المئوية

وتحديد إجابات أفراد عينة الدراسة عن الفقرات التي 
 تضمنتها أداة الدراسة. 

 ؛ االنحراف المعياري والمتوسط الحسابي الموزون
      .لتحديد وزن كل إجابة

 ) "اختبار "تT-testمن داللة الفروق  للتأكد )؛
الختالف  االحصائية في محاور أداة الدراسة تبعاً 

 .والمستوى الدراسي، المرحلة الدراسية

 ) تحليل التباين آحادي االتجاهOne Way Anova؛( 
للكشف عن داللة الفروق االحصائية في محاور أداة 

 .الدراسة وفقًا لمتغير التخصص

 ) معامل ارتباط بيرسونPearsonلحساب االتساق  )؛
 الداخلي ألداة الدراسة.

 معامل ألفاكرونباخ )Alpha-Chornbach لتحديد )؛
 مستوى ثبات أداة الدراسة.

 

وقد ُفسرت قيم المتوسط الموزون إلجابات أفراد عينة 
الدراسة، والتعرف على درجة األهمية لكل الفقرات الواردة 

 - همية في أداة الدراسة بعد إعطاء كل درجة من درجات األ
طبقًا لمقياس ليكرت ذي التدرج الخماسي (كبيرة جدًا، كبيرة، 

األوزان الرقمية التالية:  -متوسطة، ضعيفة، ضعيفة جدًا) 
على الترتيب، كما هو موضح في الجدول ) 1,2,3,4,5(
)6.(  

 

  )6الجدول (
التقدير اللفظي لقيم المتوسط الموزون إلجابات العينة 

  أداة الدراسة وفق التدرج المستخدم في
  التقدير اللفظي  قيم المتوسط الموزون

 كبيرة جداً  5- 4,20

 كبيرة  4,20أقل من   -  3,40

 متوسطة  3.40أقل من  - 2,60 

 ضعيفة 2.60أقل من       - 1,80

 ضعيفة جداً  1,180أقل من   -1
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  نتائج الدراسة ومناقشتها:
الالزمة  إجابة السؤال األول: ما كفايات تقنية التعليم

لطالبات الدراسات العليا بكلية العلوم االجتماعية في 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية المتصلة 

  ترنت)؟نباستخدام شبكة المعلومات الدولية (اإل 

لإلجابة عن هذا السؤال ُحسبت التكرارات، والنسب 
المئوية، والمتوسط الموزون إلجابات أفراد العينة، ورتبت 

وفقًا لقيمة المتوسط الموزون، وُحِسب المتوسط العام الفقرات 
كما هو  الموزون إلجابات عينة الدراسة للمجال ككل،

  .(7)موضح في الجدول 
  

 )7ول (الجد

  دامالتكرارات والنسب المئوية والمتوسط الموزون إلجابات عينة الدراسة لكفايات تقنية التعليم المتصلة باستخ
  ترنت)ن(اإل شبكة المعلومات الدولية 

سل
سل
الم

  

المتوسط  ترنت)نكفايات تقنية التعليم المتصلة باستخدام شبكة المعلومات الدولية (اإل 
  الترتيب  النتيجة الموزون

1 

 
 إمكانية استخدام متصفحات الشبكة العنكبوتية المتنوعة، مثل:

)Firefox, Google ChromeInternet Explorer,( 4,64   ً1 كبيرة جدا  

2  
ف الذكية إمكانية استخدام متصفحات الشبكة العنكبوتية المتنوعة للهوات

 Safari, Android Browser, Opera Mini, UC)واألجهزة اللوحية، مثل:

Browser).  
  4كبيرة جداً   4,23

إمكانية تحديد مصادر المعلومات اإللكترونية التي يمكن االستفادة منها في   3
 عملية التعلم.

  2 يرة جداً كب  4,24

جمع المعلومات اإللكترونية، وتصنيفها، وتنظيمها، وتخزينها، وتوظيفها   4
  م2 كبيرة جداً   4,24 بكفاءة وفاعلية.

  م2 كبيرة جداً   4,24  استخدام المكتبات الرقمية والموسوعات اإللكترونية في البحث وأنشطة التعلم.  5
  5  كبيرة  3,95 لكترونية.القدرة على تقويم موثوقية مصادر المعلومات اإل  6

) لحماية الملفات Information Securityمعرفة طرق وأدوات أمن المعلومات (  7
  6  كبيرة  3,66 والمعلومات من المخاطر.

  7  كبيرة  3,60 معرفة قوانين النشر للمعلومات والمواد المتاحة على االنترنت.  8

لتعليمية المتاحة على معرفة حقوق الملكية الفكرية للمعلومات والموارد ا  9
  8  كبيرة  3,48  االنترنت.

   كبيرة  031 ,4 المتوسط العام للمجال

  
أن قيمة المتوسط العام كفايات تقنية ) 7يوضح الجدول (

المتصلة باستخدام شبكة المعلومات الدولية التعليم 
، وتدل هذه القيمة على موافقة )4.03بلغت: ( نت)نتر (اإل

جة كبيرة على أهمية الكفايات أفراد عينة الدراسة بدر 
  .المتصلة بهذا الجانب

على  لحصولهااألول  الترتيب) 1رة (الفق تصدرت وقد
)، حيث 5)، (4)، (3، تليها الفقرات: ()(4,64أعلى متوسط 

، وبذلك )4,24(حصلت على قيمة متوسط موزون قيمته 

) 2جاءت في الترتيب الثاني، والثاني مكرر. وجاءت الفقرة (
). 4,23رتيب الرابع، حيث بلغ متوسطها الموزون (في الت
درجة ب أهمية هذه الكفاياتعلى  عينة الدراسةاتفاق  ويعد
 فهي تحسين نواتج التعلم،على تأثيرها في جدًا، داللًة  كبيرة

في الوصول إلى ضرورية ترتبط ارتباطًا وثيقًا  كفايات
المعرفة الرقمية وتطبيقها في حل المشكالت التعليمية 

  .بفاعلية وكفاءة
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه بعض الدراسات، 
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 ;Marzilli et al., 2014; Williams et al., 2014)ةدراس ومنها

Williams and Foulger, 2007) أكدت نتائجها أهمية التي 
اكتساب المتعلم القدرة على البحث عن المعرفة والحصول 

ظيفها واعتبرتها من عليها، وتصنيفها، وتنظيمها، وتو 
كما جاءت هذه كفايات التعلم في القرن الحادي والعشرين. 

النتيجة منسجمة مع المعايير التي طورتها الجمعيات 
معية الدولية للتقنية والمنظمات الدولية المختصة، مثل: الج

 International Society for Technology in)التعليمفي 

Education, 2007).  
) فقد جاءت في الترتيب 9)، (8)، (7)، (6( أما الفقرات

 غتلسابع، والثامن على التوالي، وبلالخامس، والسادس، وا
) 3,48)، (3,60)، (3,66)، (3,95قيمة متوسطها الموزون: (

  على الترتيب.
أدبيات الدراسة التي تم  وتتفق هذه النتيجة مع

استعراضها في متن هذه الدراسة، التي تؤكد أهمية امتالك 
طالب الدراسات العليا القدرة على تقويم مصادر المعلومات 
الرقمية، واالستخدام المسؤول للمعلومات والتقنية وفق مبادئ 

 Marzilli et al., 2014; Johnson)التعلم في العصر الرقمي

et al., 2013).  من  يعدهذه الكفايات إلى فتقار االكما أن
الي في التعامل مع التحديات التي تواجه طالب التعليم الع

الموارد التعليمية المتاحة على االنترنت التي تتطلب امتالك 
القدرة على االستخدام الفّعال للتقنية كأداة للبحث والتنظيم 
والتقويم، وفهم القضايا األخالقية والقانونية المتعلقة 

Century Skills, 2009; Sarkar,  st(Partnership for 21كبذل

2012; Pegu, 2014;  Marzilli et al., 2014; Achcaoucaou 

et al., 2014).  
  

إجابة السؤال الثاني: ما كفايات تقنية التعليم الالزمة 
لطالبات الدراسات العليا بكلية العلوم االجتماعية في 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية المتصلة بإنتاج 

التكرارات إلجابة عن هذا السؤال ُحسبت ل المعرفة الرقمية؟
والنسب المئوية والمتوسط الموزون إلجابات عينة الدراسة، 
ثم رتبت وفقًا لقيمة المتوسط الموزون، كما ُحِسب المتوسط 
العام إلجمالي كفايات المجال، كما هو موضح في الجدول 

(8).  

  
 (8) الجدول

  ات تقنية التعليم المتصلة بإنتاج المعرفة الرقميةالمتوسط الموزون إلجابات عينة الدراسة لكفايو  التكرارات والنسب المئوية

سل
سل
الم

  

المتوسط   كفايات تقنية التعليم المتصلة بإنتاج المعرفة الرقمية.
 الترتيب  النتيجة  الموزون

  5  كبيرة  3,81  معرفة المبادئ األساسية للتصميم التعليمي في إنتاج حلول لمشكلة تعليمية محددة.  1
  3 كبيرة  4,11  .تصميم المحتوى اإللكتروني باستخدام أدوات تأليف المحتوى اإللكترونيإمكانية  2

 في إنتاج المعرفة، وتنظيمها، ونشرها. التشاركي لكترونىالتعلم اال استخدام أدوات  3
4,12  
  2 كبيرة  

في األنشطةتوظيف الوسائط المتعددة، مثل: (الصور، والملفات الصوتية، والفيديو)   4
 والواجبات المتصلة بالمقررات الدراسية.

  1 كبيرة جداً  4,36

في األنشطة والتكليفات وتصميم مشروعاتإنتاج محتوى تعليمي تفاعلي رقمي  5
 التعلم.

  4  كبيرة  4,04
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استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية في إنتاج، ونشر، وتوظيف المعرفة بشكل  6
  7  كبيرة  3,72  تشاركي.

المشاركة في إنتاج المعرفة في المواقع والمدونات التعليمية الخاصة بالمقررات  7
  6  كبيرة  3,76  الدراسية.

تصميم وٕانتاج خرائط مفاهيم إلكترونية لتمثيل المعرفة والبناء عليها أثناء عملية التعلم  8
 .والبحث العلمي

  8  كبيرة  3,68

لعرض األفكار العلمية ومشروعات)rScientific Posteتصميم وٕانتاج ملصق علمي (  9
 التعلم في الموضوعات المتصلة بعملية التعلم.

  10  متوسطة  3,26

) لعرض المعلوماتInfographicنفوجرافيك :إتصميم وٕانتاج رسم معلوماتي (  10
  9  كبيرة  3,53 المتصلة بموضوعات التعلم بطريقة سهلة تحفز التفكير البصري.

   كبيرة 3,84 المتوسط العام للمجال

  
 الكفاياتأن المتوسط العام  (8)يتضح من الجدول 

)، وتدل هذه 3.84المتصلة بإنتاج المعرفة الرقمية بلغ (
على أهمية هذه الكفايات بدرجة كبيرة من  القيمة إجماالً 

  وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.
  

في الترتيب األول لحصولها على  (4)وبرزت الفقرة 
كفايات المتصلة ال)، وبذلك تصدرت 4.36متوسط قيمته (

ويستدل بذلك على أن توظيف  بإنتاج المعرفة الرقمية.
الوسائط المتعددة أمر مهم لطالبات الدراسات العليا في تنفيذ 
مهام التعلم في العصر الرقمي، وتلتقي هذه النتيجة في 

 ,.Tenku et al) جانب منها مع نتيجة دراسة تينكى وآخرين

نت أن توظيف أدوات الوسائط المتعددة في التي بي (2014
عمليتي التعليم والتعلم من الكفايات المهمة للمتعلمين في 

  العصر الحالي.
  

)، 8)، (6)، (7)، (1)، (5)، (2، ()3ات (وجاءت الفقر 
) في الترتيب الثاني، والثالث، والرابع، والخامس، 10(

حيث والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع على التوالي، 
)، 4,04)، (4,11، ()4,12(قيمة متوسطها الموزون:  غتبل
) على الترتيب. 3,53)، (3,68)، (3,72)، (3,76)، (3,81(

وتعكس هذه النتيجة أن طالبة الدراسات العليا تدرك أهمية 
الكفايات الالزمة للتعامل مع هذه األدوات التي تدعم 

لعصر عمليتي التعليم والتعلم بما يتماشى مع مجريات ا

الرقمي. وتتفق هذه النتيجة بصفة عامة مع أدبيات الدراسة 
التي تم استعراضها في متن هذه الدراسة التي تدعو إلى 
إعادة ابتكار التعلم من خالل تنمية قدرة المتعلمين على 
إنتاج المعرفة، ومشاركتها مع اآلخرين، وفهم العمليات 

التعليمية  المرتبطة بذلك؛ لمساعدتهم على إنجاز أهدافهم
الخاصة بهم بما ينسجم مع متطلبات العصر الرقمي 
(Gilbert, 2005; Johnson et al., 2013; Pintz and Posey, 

2013).  
  

) فقد جاءت في الترتيب العاشر بمتوسط 9أما الفقرة (
) وبدرجة أهمية متوسطة، وقد تعزى هذه 3,26موزون (

م بعض النتيجة إلى أن بعض الطالبات يفتقرن إلى فه
مصطلحات األدوات الرقمية الحديثة مما يؤدي إلى 
  انخفاض نسبة اتفاق أفراد عينة الدراسة حول أهمية الكفاية.

  
: ما كفايات تقنية التعليم الالزمة الثالثإجابة السؤال 

لطالبات الدراسات العليا بكلية العلوم االجتماعية في 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية المتصلة 

  بالتواصل والتشارك اإللكتروني؟
لإلجابة عن هذا السؤال ُحسبت التكرارات، والنسب 

رتبت  ، ثمعينة الدراسةإلجابات  المئوية، والمتوسط الموزون
وفقًا لقيمة المتوسط الموزون، كما ُحِسب المتوسط العام 

  .)9(كما هو موضح في الجدول  ،كفايات المجالإلجمالي 
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  )9( الجدول
  ية إلجابات عينة الدراسة لكفاياترات والنسب المئوية والمتوسط الموزون واألهمية النسبالتكرا

  لة بالتواصل والتشارك اإللكترونيتقنية التعليم المتص

سل
سل
الم

  

المتوسط   كفايات تقنية التعليم المتصلة بالتواصل والتشارك اإللكتروني.
  الترتيب  النتيجة  الموزون

  3  كبيرة  3,80  .ع أستاذ المقرر والزميالت باستخدام أدوات االتصال المتزامنالتواصل م 1
  2 كبيرة  3,97  .التواصل مع أستاذ المقرر والزميالت باستخدام أدوات االتصال غير المتزامن 2
 4 كبيرة  3,68 مشاركة الزميالت في التدوين الخاص بالمقرر. 3

يره باستخدام أدوات إنشاء المحتوى مشاركة الزميالت في إنتاج المحتوى وتحر   4
  9 متوسطة Wiki.( 3,23التشاركي (

) Social Bookmarkمشاركة الزميالت في استخدام المفضالت االجتماعية (  5
 وفقًا للتخصص.

 8 متوسطة  3,25

مشاركة الزميالت في إنتاج معرض الصور لخدمة المقررات التعليمية، مثل:   6
)Pinterest, Instagram.( 3,28  7 متوسطة  

المشاركة في الشبكة االجتماعية الخاصة بالمقرر التي تربط بين الطالبات   7
  1  كبيرة 4,06  وأستاذ المقرر.

  6 متوسطة  Live conference.( 3,39المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات العلمية المباشرة ( 8

خدام تطبيقات مشاركة الزميالت في إجراء الواجبات وتنفيذ مهام التعلم باست  9
  10  كبيرة  Cloud computing.( 3,54الحوسبة السحابية (

   كبيرة  3,58 المتوسط العام للمجال

  
كفايات تقنية أن قيمة المتوسط العام ل )9(الجدول  يبّين

بالتواصل والتشارك اإللكتروني بلغت التعليم المتصلة 
)، وتدل هذه القيمة على أنها تمثل درجة كبيرة من 3,58(
  ألهمية.ا

لحصولها على على الترتيب األول،  )7(حازت الفقرة و 
، وتصدرت بذلك قائمة )4,06(توسط موزون قيمته م
ويعد  كفايات المتصلة بالتواصل والتشارك اإللكتروني.ال

اتفاق عينة الدراسة على أهمية هذه الكفاية بدرجة كبيرة جدًا 
ة في رفع مستوى أداء طالبتها داللة واضحة على أهمي

الدراسات العليا، وتيسير عملية التعلم، وتحسين التفاعل 
  والتشارك أثناء التعلم.

) فقد احتلت الترتيب 9)، (3)، (1، ((2)أما الفقرات 
 غتبع، والخامس على التوالي، حيث بلالثاني، والثالث، والرا

) 3,54)، (3,68)، (3,80)، (3,97قيمة متوسطها الموزون (

من ذلك أنها جميعًا تمثل كفايات على الترتيب، ويستنتج 
ذات درجة كبيرة من األهمية، وتعكس إدراك طالبات 
الدراسات العليا بأهمية تفعيل أدوات التواصل والتشارك 

وتأتي هذه النتيجة . االجتماعي في عمليتي التعليم والتعلم
 Zaidieh, 2012; Rohaini and) منسجمة مع دراسة كل من:

Rohaiza, 2013; Ramli and Sameon, 2012)  أكدت التي
نتائجها أهمية امتالك المتعلمين كفايات في استخدام 
األدوات والموارد الرقمية كأدوات للتواصل والتعاون، 

المشكالت التي تقوم عليها  واإلسهام بشكل تشاركي في حل
  التعليم والتعلم. اعمليت
  

حظيت بدرجة  (4)، (5)، (6)، (8)ويلحظ أن الفقرات: 
)، 3,39: (هاطة من األهمية، وجاءت قيم متوسطمتوس

ويبدو من هذه  على الترتيب. )3,23)، (3,25)، (3,28(
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النتيجة أن طالبة الدراسات العليا تعي أهمية توظيف 
األدوات والموارد التعليمية الرقمية في عملية التواصل 
والتشارك االلكتروني أثناء تنفيذ مهام التعليم والتعلم، إال أن 

من الكفاية يًا هن قد يعتقدن أنها تتطلب مستوى عالبعض
التي قد يفتقدنها لضعف ممارستهن لها في نشاطات التعلم 

  التقليدية.
  

إجابة السؤال الرابع: ما كفايات تقنية التعليم الالزمة 
لطالبات الدراسات العليا بكلية العلوم االجتماعية في 

صلة بإدارة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية المت
لإلجابة عن هذا السؤال ُحسبت  عملية التعلم اإللكتروني؟

التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسط الموزون إلجابات 
كما يشير  أفراد العينة طبقًا لدرجات األهمية الخمس،

  .(10)الجدول 
  
 )10( الجدول

  لكفاياتون إلجابات عينة الدراسة التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الموز 
 تقنية التعليم المتصلة بإدارة عملية التعلم اإللكتروني

  
) 7)، (8، ((5)أن الفقرات  (10)يتبين من الجدول 

بإدارة عملية التعلم التي تتصل  الكفاياتجاءت في مقدمة 
)، 4,32( )،4,57(ها: ، حيث بلغت قيم متوسطاإللكتروني

من  الكفاياتوهذا يدل على أن هذه  ) على الترتيب.4,20(
  بإدارة عملية التعلم اإللكتروني.كفايات المتصلة الأهم 

)، 3)، (6، ()9)، (4)، (1( ذوات األرقامأما الفقرات 
، فقد حققت الترتيب الرابع، والخامس، والسادس) 2(

قيم  تعلى التوالي، وجاء والسابع، والثامن، والتاسع

المتوسط الموزون إلجابات عينة الدراسة عن هذه الفقرات 
 ،)4,08على النحو التالي: ( كبيرة من األهميةبدرجة 

  ) على الترتيب.3,44(، )3,68(، )3,82(، )3,94)، (3,97(
كفايات تقنية مجال لويتضح أن قيمة المتوسط العام 

بإدارة عملية التعلم اإللكتروني بلغت التعليم المتصلة 
أنها تمثل درجة كبيرة من  علىهذه القيمة تدل و  )،4,00(

  األهمية.
 ة) ترتيب مجاالت الكفايات األربع11ويبين الجدول (

سل
سل
الم

  

المتوسط   بإدارة عملية التعلم اإللكترونيصلة كفايات تقنية التعليم المت
  الترتيب  النتيجة  الموزون

  4  كبيرة  4,08 الوصول إلى المقررات اإللكترونية بيسر وسهولة. 1

 (Moodle, Blackboard)دارة التعلم اإللكتروني، مثل:استخدام أدوات نظم إ  2
  9 كبيرة  3,44  بفاعلية.

  8 كبيرة  3,68 استخدام أدوات الفصول االفتراضية ومنصات التعلم بفاعلية. 3
 5  كبيرة  3,97 إدارة وتنظيم بيئة التعلم الشخصية. 4

كبيرة   4,75  تقديم وٕارسال الواجبات إلكترونيًا.  5
  1  جداً 

  7  كبيرة  3,82 االختبارات اإللكترونية بكفاءة وفاعلية. إجراء 6

إنشاء ملف انجاز الكتروني يضم اإلنجازات البحثية والعلمية في المقررات   7
كبيرة   4,20  الدراسية.

  3  جداً 

أجهزة الهواتف الذكية، واألجهزة اللوحية) أثناء (استخدام األجهزة المتنقلة، مثل:  8
كبيرة   4,32  تنفيذ مهام التعلم.

  2  جداً 

  6  كبيرة  3,94 في عملية التعلم.استخدام تطبيقات التعلم المتنقل 9
   كبيرة 4,00 المتوسط العام للمجال 
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  ها.الدراسة على أهميتموافقة عينة طبقًا لقيم المتوسط الموزون لمجموع إجابات 
  

  )11ول (الجد
  عليا بكلية العلوم االجتماعية فيسات الترتيب أهم مجاالت كفايات تقنية التعليم الالزمة لطالبات الدرا

  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في العصر الرقمي

 مجاالت كفايات تقنية التعليم م
  المتوسط
 الحسابي

 األهمية الترتيب

 كبيرة 1 4,03 الكفايات المتصلة باستخدام شبكة المعلومات الدولية (االنترنت). 1

 كبيرة 3 3,84 المعرفة الرقمية.الكفايات المتصلة بإنتاج 2

 كبيرة 4 3,58 .الكفايات المتصلة بالتواصل والتشارك اإللكتروني 3

 كبيرة 2 4,00 الكفايات المتصلة بإدارة عملية التعلم اإللكتروني. 4

  
) موافقة عينة الدراسة بدرجة 11من الجدول (يتضح 

بات على أهمية كفايات تقنية التعليم الالزمة لطال كبيرة
الدراسات العليا بكلية العلوم االجتماعية في جامعة اإلمام 

أن يتبين و  .محمد بن سعود اإلسالمية في العصر الرقمي
الكفايات المتصلة باستخدام شبكة المعلومات الدولية 

ترنت) تصدرت قائمة الكفايات فقد حققت الترتيب ن(اإل
م األول، يليها الكفايات المتصلة بإدارة عملية التعل

اإللكتروني، ثم الكفايات المتصلة بإنتاج المعرفة الرقمية، 
أما الكفايات المتصلة بالتواصل والتشارك اإللكتروني فقد 

وبذلك تبرز أهمية كفايات تقنية  في الترتيب األخير. جاءت
الالزمة لطالبات الدراسات العليا بكلية العلوم التعليم 

ود اإلسالمية في االجتماعية في جامعة اإلمام محمد بن سع
، وأن هذه الكفايات التي جاءت على درجة العصر الرقمي

كبيرة من األهمية تحتم على القائمين على تخطيط برامج 
الدراسات العليا أخذها في االعتبار عند تخطيط، وتنفيذ، 

  وتقويم خطط وأنشطة التعلم لبرامج الدراسات العليا.
  

تقنية  كفايات تختلفهل  إجابة السؤال الخامس:
التعليم الالزمة لطالبات الدراسات العليا بكلية العلوم 
االجتماعية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 قسم التربوي؟ال باختالففي ضوء متطلبات العصر الرقمي 
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين األحادي 

)One Way Anova ق بين ) لمعرفة مستوى داللة الفرو
كما يشير  إجابات عينة الدراسة باختالف القسم التربوي،

  .)12الجدول (

  
 )12ول (الجد

 لقسم التربويوفقًا لبين إجابات عينة الدراسة داللة الفروق  تحليل التباين لمعرفة

مجموع  مصدر التباين  مجال كفايات تقنية التعليم
 المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
داللة ال  قيمة "ف"  المربعات

  اإلحصائية
كفايات تقنية التعليم 

المتصلة باستخدام شبكة 
المعلومات الدولية 

  (االنترنت)

 146,365  2 292,729 بين المجموعات

3,359 0,038 
داخل

 43,579  145 6318.913 المجموعات

   147 6611,642 المجموع الكلي

الكفايات المتصلة بإنتاج 
  المعرفة الرقمية

 738,913  2 1477,825 اتبين المجموع

10.199 0,000 
داخل

 72.451  145 10505,445 المجموعات

   147 11983,270 المجموع الكلي
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الكفايات المتصلة بالتواصل 
  والتشارك اإللكتروني

 524,997  2 1049,993 بين المجموعات

6.197 0,003 
داخل

 84,713  145 12283,324 المجموعات

   147 13333.318 المجموع الكلي

الكفايات المتصلة بإدارة 
  عملية التعلم اإللكتروني

 530,268  2 1060,536 بين المجموعات

8,513 0,000 
داخل

  62,292  145 9032,404 المجموعات

   147 10092,939 المجموع الكلي

  المجموع الكلي

 6839,394  2 13678,789 بين المجموعات

7.971 0,001 
داخل

 858,028  145 124413,988 موعاتالمج

   147 138092,777 المجموع الكلي
  

) إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في 12يشير الجدول (
كفايات تقنية التعليم في المجاالت المتصلة  متوسط

ترنت)، وٕانتاج نباستخدام شبكة المعلومات الدولية (اإل
وٕادارة وني، التواصل والتشارك اإللكتر المعرفة الرقمية، و 

عملية التعلم اإللكتروني، مما يدل على أن اختالف القسم 
التربوي يؤدي دورًا في تحديد كفايات تقنية التعليم الالزمة 
لطالبات الدراسات العليا بكلية العلوم االجتماعية في جامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في ضوء متطلبات 

  العصر الرقمي.
ق استخدمت الباحثة اختبار توكي ولمعرفة مصدر الفرو 

)Tukey’s HSD Test للتحليل البعدي، فأظهرت النتيجة أن (
سط بمتو  ءمجموعة المناهج وطرق التدريس جاالفرق بين 

 ي جاءعة اإلدارة والتخطيط التربو ، وبين مجمو (153,12)
، وبين مجموعة أصول تربية بمتوسط (131,9)بمتوسط 

المناهج وطرق التدريس  ، مما يعني أن مجموعة(131,9)

أن بهي التي أحدثت الفرق، ويمكن تفسير هذه النتيجة 
خطة الدراسة في قسم المناهج وطرق التدريس تشتمل على 
مقررات في استخدام الحاسب في التعليم وتقنيات التعليم مما 

في معرفة طالبات الدراسات العليا بقسم  أسهمقد يكون ذلك 
مفاهيم التي اشتملت عليها ال بعضالمناهج وطرق التدريس ل
  ألهميتها. نقائمة الكفايات وٕادراكه

  
كفايات تقنية  تختلفإجابة السؤال السادس: هل 

التعليم الالزمة لطالبات الدراسات العليا بكلية العلوم 
االجتماعية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

لمرحلة ا باختالففي ضوء متطلبات العصر الرقمي 
لإلجابة عن هذا السؤال ُحسب المتوسط الحسابي،  لمية؟الع

داللة الفروق بين  واالنحراف المعياري، وقيمة "ت" لمعرفة
كما يشير ، إجابات عينة الدراسة باختالف المرحلة العلمية

  .(13)الجدول 
  

 )13( الجدول

  لمرحلة العلميةوفقًا لإجابات عينة الدراسة داللة الفروق بين  لمعرفةالحسابي، واالنحراف المعياري، وقيمة "ت"  المتوسط

المرحلة  مجاالت كفايات تقنية التعليم
 العلمية

المتوسط العدد
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
مستوى   قيمة "ت"  الحرية

  الداللة
كفايات تقنية التعليم المتصلة

باستخدام شبكة المعلومات الدولية 
  ترنت)ن(اإل

 0,07  - 1,823-  146 6,369 36,17 113 ماجستير

 0,10  - 1,670-  50,056 7,516 38,51  35  دكتوراه

الكفايات المتصلة بإنتاج المعرفة
  الرقمية.

 0,09 1.697  146 8,015 39,09 113 ماجستير

 0,16 1,405 44.548 11,576 36,14 35 دكتوراه
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الكفايات المتصلة بالتواصل
  والتشارك اإللكتروني

 0,45 0,748  146 8,656 32,52 113 ماجستير

 0,53 0,631 45,498 11,993 31,14 35 دكتوراه

الكفايات المتصلة بإدارة عملية
  التعلم اإللكتروني

 0,36 0,903  146 7,629 36,36 113 ماجستير

 0,44 0.777 46,448 10,173 34,91 35 دكتوراه

 0,56 0,577  146 27,77649 144,1416 113 ماجستير  إجمالي الكفايات

 0,63 0,485 45,263 38,86899 140,7143 35 دكتوراه

  
إلى عدم وجود فروق  (13)جدول التشير النتائج في 

ذات داللة إحصائية في تحديد كفايات تقنية التعليم في 
المجاالت المتصلة باستخدام شبكة المعلومات الدولية 

التواصل والتشارك ترنت)، وٕانتاج المعرفة الرقمية، و ن(اإل
لكتروني، وٕادارة عملية التعلم اإللكتروني، مما يشير إلى اإل

عدم تأثير متغير المرحلة العلمية على تحديد كفايات تقنية 
التعليم الالزمة لطالبات الدراسات العليا بكلية العلوم 
االجتماعية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في 

  ضوء متطلبات العصر الرقمي.

 سابع: هل توجد فروق دالة إحصائياً إجابة السؤال ال
متوسط كفايات تقنية التعليم الالزمة لطالبات الدراسات  في

العليا بكلية العلوم االجتماعية في جامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمية في ضوء متطلبات العصر الرقمي وفقًا 

لإلجابة عن هذا السؤال ُحسب المتوسط  للمستوى الدراسي؟
نحراف المعياري، وقيمة "ت" لمعرفة داللة الحسابي، واال

الفروق بين إجابات عينة الدراسة باختالف المستوى 
  .(14)كما يشير الجدول ، الدراسي

  
 )14( الجدول

  مستوى الدراسيوفقًا للالحسابي، واالنحراف المعياري، وقيمة "ت" لمعرفة داللة الفروق بين إجابات عينة الدراسة  المتوسط

المستوى  ات تقنية التعليممجاالت كفاي
المتوسط  العدد الدراسي

 الحسابي
االنحراف 
  المعياري

درجة 
مستوى   قيمة "ت"  الحرية

  الداللة
كفايات تقنية التعليم المتصلة

باستخدام شبكة المعلومات 
  الدولية (االنترنت)

مرحلة دراسة
 0,774  - 0,288-  146 6,474  36,62  106 المقررات

 0,786  - 0,273-  67.685 7,337 36,98 42 مرحلة البحث

الكفايات المتصلة بإنتاج 
  المعرفة الرقمية

مرحلة دراسة
  0,187 1,325  146 8,828 39,01  106 المقررات

 0,202 1,287 70,974 9,445 36,83 42 مرحلة البحث

الكفايات المتصلة بالتواصل 
  والتشارك اإللكتروني

مرحلة دراسة
 0.022 2,316  146 8,996 33,32  106 المقررات

 0,033 2.183 67,049 10,317 29,36 42 مرحلة البحث

الكفايات المتصلة بإدارة 
  عملية التعلم اإللكتروني

مرحلة دراسة
  0,028 2,227 146 7,699 36,96  106 المقررات

  0,044 2,053 64,492 9.289 33,64 42 مرحلة البحث

  إجمالي الكفايات
مرحلة دراسة
  103 ,0 1,639  146 29,0199 145,9151  106 المقررات

  0,130 1,532 66,061 33,9197 136,8095 42 مرحلة البحث
  

إحصائية في تحديد كفايات تقنية التعليم في المجاالت عدم وجود فروق ذات داللة ) 14(جدول ال يبين
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نترنت)، المتصلة باستخدام شبكة المعلومات الدولية (اإل
التواصل والتشارك اإللكتروني، ، و وٕانتاج المعرفة الرقمية

وٕادارة عملية التعلم اإللكتروني، مما يشير إلى عدم تأثير 
على تحديد كفايات تقنية التعليم  متغير المستوى الدراسي

الالزمة لطالبات الدراسات العليا بكلية العلوم االجتماعية في 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في ضوء متطلبات 

  الرقمي.العصر 
  

في ضوء النتائج التي تم التوصل  توصيات الدراسة:
  إليها في هذه الدراسة، يمكن التوصية بالتالي:

  إيجاد معايير وطنية لتقنية التعليم لطالب وطالبات
 .الدراسات العليا

  تنمية كفايات تقنية التعليم لطالب وطالبات الدراسات

مباشر  العليا باعتبارها متطلبات ضرورية ذات ارتباط
 في نجاحهم في مواجهة تحديات العصر الرقمي.

  التأكيد على اعتبار كفايات تقنية التعليم معيارًا أساسيًا
 لتقويم طلبة الدراسات العليا باختالف تخصصاتهم.

  التأكيد على أهمية اعتبار كفايات تقنية التعليم معيارًا
 أساسيًا لقبول طلبة الدراسات العليا في برامج الدارسات

 العليا في مختلف الجامعات.

  دمج كفايات تقنية التعليم في تصميم وتنفيذ وتقويم
 يا.خطط وأنشطة التعلم في برامج الدراسات العل

تضمين كفايات تقنية التعليم في تخطيط المناهج 
الدراسية، وأدلة التقويم واالعتماد األكاديمي، ووضع 

  السياسات لبرامج التعليم العالي.
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Abstract 

Considering the advancements of technology in today’s world, this study was conducted to 

identify the essential educational technology competencies for female graduate students of the 

Faculty of Social Sciences at IMSI University as perceived by the students themselves. Using 

the descriptive approach, the researcher designed a questionnaire and ensured its validity and 

reliability prior to administering it to a randomly selected sample of (148) female students 

representing 40.77% of the female students pursuing their higher education in the different 

departments of the College of Social Sciences at IMSI University. Findings revealed that 

competencies related to 1) the use of Internet came on top of the list, followed by 2) those 

related to e-learning management process, then 3) those in connection with the production of 

digital knowledge and finally 4) the skills related to e-communication. Results showed 

statistically significant differences that can be attributed to the educational department variable. 

However, no statistically significant differences were found that can be attributed to the study 

category (master vs. doctoral) or study level (initial vs. final stage). 

Keywords: Educational technology, Competencies, Female graduates, Digital knowledge, 

Faculty of Social Sciences, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

(IMSIU). 
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 لمسؤولية االجتماعية من وجهة نظردور الجامعات السعودية في تحقيق ا

  أعضاء هيئة التدريس فيها

  عائشة بنت سيف صالح األحمدي

  .أستاذ أصول التربية المشارك، كلية التربية، جامعة طيبة، المملكة العربية السعودية
  

  4/5/2016: ُقبل بتاريخ    27/3/2016ُعدل بتاريخ:  4/1/2016لم بتاريخ: استُ 

  الملخص
عضوًا  630لوقوف على مدى قيام الجامعات السعودية بمسؤولياتها االجتماعية، من خالل استفتاء لالدراسة هذه  جاءت

عبارة، موزعة في خمسة  34استبانة ضمت  صممتك، ولتحقيق ذل .الجامعات السعوديةفي  ريسالتدمن أعضاء هيئة 
حقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص مة في تالعلمي، وحماية البيئة والمساه ، والبحثوالتعليم التدريس محاور هي:

 ها: أن الجامعات السعودية تقوم بمسؤولياتجهابرز نتائكان من أو  ية.، والخدمات االجتماعية والثقافالعمل والتدريب
الجامعات لمسؤولياتها في  وجاءت ممارسة .3.19بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي بلغ  في المستوى الكلياالجتماعية 

وتبين أن  .3.01و 3.36بين ى المجاالت الخمسة منفردة، بدرجة متوسطة، وبقيم للمتوسطات الحسابية وقعت في المد
مستوى أداء الجامعات لمسؤوليتها االجتماعية في المستوى الكلي، وفي كافة  فيمتغير مؤثر  ةالجامع ةمتغير نشأ

على المستوى الكلي للمسؤولية ًا مؤثر  اً التخصص متغير  كما كان متغير أة.ة النشالمحاور لصالح الجامعات قديم
في  حماية البيئة والمساهمةومحور البحث العلمي، ومحور  محور التدريس والتعليم،ات، وكذلك في االجتماعية للجامع

  .لصالح التخصصات النظرية، وذلك تحقيق التنمية المستدامة

  الجامعات السعودية.، ، القيم، البحث العلمي، التنمية المستدامةاالجتماعية ؤوليةالمس كلمات المفتاحية:ال
  

  دمةــالمق
 

ُتعّد المسؤولية االجتماعية مفهومًا مهمًا على المستوى 
من الجدل الخاص بالتنافسية واالستدامة في  ءاً العالمي، وجز 

. فمسؤولية مواجهة قضايا (Love, 2008)سياق العولمة 
هي مسؤولية الجميع، وهذا ما اتفقت عليه  عينة،عالمية م
االستدامة، فجميع البشر عليهم التزامات أخالقية  أدبيات

نحو الحفاظ على هذا الكوكب، وال يوجد أي عذر لعدم 
القيام بأي شيء يتطلبه تحسين الحالة البيئية للعالم 

(Hollander and Saltmarsh, 2000) ، وأن جميع البشر
ر المقبول ير األجيال المستقبلية، فمن غيعن مص ؤولونمس

جميع الموارد والمصادر الموجودة  فادأن يقوم البشر باستن
حاليًا من أجل الترف الزائد، دون أن يتحملوا شيئًا من 

  .)Grant, 2009( المسؤولية تجاه رفاه األجيال المستقبلية
وهنا تأتي الجامعات باعتبارها كيانات مؤسسية تتأثر 

ويمكن أن تسبب "تأثيرات ر فيه وتؤث، حيط بهابكل ما ي

بيئية واسعة وخطيرة" ، فكبر حجم هذه المؤسسات وسرعة 
حركة التنمية فيها، وتعدد أنشطتها وتعقيدها، تكاد تكون 
أقرب للمدن الصغيرة منها للمؤسسات االجتماعية، وأية 
عملية تحدث فيها، تحتاج إلى كميات كبيرة من الموارد، 

فرض طبيعتها األكاديمية تسخير هذه الموارد ويمكن أن ت
بشكل يضر بمصادرها األساسية، فصحيح أن المعرفة التي 
تنتجها الجامعات هي مفتاح الولوج األكيد للمستقبل، لكنها 
تحدد نوعية حياة اإلنسان على هذا الكوكب، ومصيره في 

  . (Vázquez, Aza and Lanero, 2015)آن معاً 
يتعين على الجامعات ربية، فإنه وبحسب المفوضية األو 

لية العواقب الناتجة عن استراتيجياتها ؤو أن تتحمل مس
(European Commission, 2011) كما أن التحول في ،

النظرة العامة للجامعة من مزود للخدمات التعليمية، إلى 
رافد يعول عليه في إنتاج مواطنين مدربين من أجل دخول 

لة نحو المجتمع الذي ؤو كون مسأن ت يلزمها منافسة عالمية،
والقفز فوق حاجز اعتبار التعليم سلعة للبيع  ،فيهتوجد 
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 - النظرة التي أسهمت فيها تأثيرات العولمة - والشراء
(Ehrlich, 2000; Wilhite and Silver, 2005).  

في شيوع اعتقاد أن ، الظروف السائدة حالياً  لقد أسهمت
عادة هيكلة الجامعات، الوقت الراهن هو الوقت المناسب إل

ال يتجزأ  بحيث يكون التدريب على السلوك األخالقي جزءاً 
من المناهج الدراسية، وأن تكون قضايا المسؤولية 

 في سياستها ياً أساس اً االجتماعية للجامعات عنصر 
(Sawasdikosol, 2009)،  فتشكيل أفراد أكثر وعيًا

عليم العالي، بالمسؤولية االجتماعية، يتطلب إعادة هيكلة الت
على أن تبدأ تلك الهيكلة باإلدارة والقيادة، وبحسب هذا 

خالل من فإن الجامعة يجب أن تعيد هيكلة نفسها  االعتقاد،
دمج هذين الهيكلين، حتى يكون كل هيكل منهما أكثر 

  .(Lee, 2008)ة فاعلية وكفاء
وبما أن األطراف المستفيدة من خدمات الجامعات تقدم 

ورأس المال،  كمنحها الشرعية،، واردالممجموعة من 
خدمات مقبولة  توفير، والعمالء، والموظفين، فالمتوقع منها

اجتماعيًا، كما أن تعزيز العقد االجتماعي الذي يسمح 
لة ؤو ة عملياتها، ُيلزمها أن تكون مسللمنظمة بمواصل

وهذه المسؤولية االجتماعية يفرضها العقد  اجتماعيًا،
أصحاب المصلحة في المجتمع،  االجتماعي بين جميع

 Aras and)لقيام أي مجتمع مدني الشرط األساسي

Crowther, 2008)،  وهذا أحد األسباب الكامنة التي تدفع
بقيام الجامعات بمسؤوليتها االجتماعية،  ةفي اتجاه المطالب

خالل تشكيل هذه المؤسسات من وٕاعادة تصديرها للمجتمع، 
  .)Grant, 2009(االجتماعية لخريجين يتحملون مسؤولياتهم 

في المؤسسات  المسؤولية االجتماعيةويعود تاريخ 
 )John Dewey(إلى رؤية الفيلسوف جون ديوي  التعليمية

التعليم عملية أخالقية تهدف إلى تطوير الحس الذي رأى أن 
األخالقي لدى األفراد، من خالل تنشئة الذكاء والقوة والهم 

أما على مستوى التعليم ه)1433زمان، (االجتماعي لديهم 
أول من  )Ernest Boyer )1990العالي فيعد ارنست بويار

نادي بضرورة إعادة النظر في دور الجامعة ليكون تشكيل 
حيز واسع في سياساتها ، وأصل جذور هذا  ذا المجتمعات

الدور، عائد الستفادة الجامعات األمريكية من قوانين موريل 
Morrill Actلى تطبيق كثير من الجامعات ، باإلضافة إ

 ,Zuiches(الخاصة لمبدأ "التعليم الخدمي" كوظيفة أساسية 

2011.(  
إن تزايد اإلحساس بأهمية دور الجامعات في تحقيق 

كانت بداياته في  اكاً مسؤوليتها االجتماعية، خلق حر 

مؤسسات التعليم العالي األميركي، ليتمخض عنه تكوين 
ي مختلف بلدان العالم أطلق شبكة تعاون بين الجامعات ف

والذي كان  عليها "تحالف المسؤولية االجتماعية للجامعة"،
من آثاره انعقاد المؤتمر الدولي للمسؤولية االجتماعية في 

، تحت مظلة المنظمة العالمية للتربية 2009نوفمبر 
التحالف التركيز على تدريس أنشطة وأهم  .(يونسكو)

ع المناهج، وتسهيل التبادل المسؤولية االجتماعية في جمي
المجاني الحر ألفكار وأساليب ومشاكل تدريس تلك القضايا 

ومساعدة الجامعات على دمج المسؤولية ، الجامعات نبي
والمساهمة في تشكيل إيمان  االجتماعية في نشاطاتها كافة،

مجتمعي، بضرورة مراقبة مقدار التحول في تلبس العمل 
غير ته االجتماعية، ويؤمل أن المؤسسي الجامعي بمسؤوليات

الهدف األساسي للتعليم من التركيز على  ةنشطاأل ههذ
غرس حب الخير ى تحقيق تنافسية اقتصادية مخيفة، إل

  .(Vázquez et al., 2015)واإليثار في الطالب 
 يفاً تعر   Aurelie Bechinaباشيناوقد قدمت أوريال 

منهج األخالقي : الللمسؤولية االجتماعية تذهب فيه إلى أنها
في تطوير روح المواطنة المدنية، وتطوير المسؤولية 
االجتماعية لدى الطالب، وتطوير أعضاء هيئة التدريس 
وغيرهم في الجامعات من أجل دعم المشاركة االجتماعية 

مجتمع يتمتع  والبيئة والتقنية واالقتصادية للوصول إلى
 Global University Network for)والتنميةباالستقرار 

Innovation, 2009).  
 (Berube and Berube, 2010وزميلته يحدد بيروب و 

للجامعة في  يةالمسؤولية االجتماع )ه1433في: زمان، 
جانبين: الجانب المؤسسي للجامعة، والمسؤولية األخالقية 
لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس، فعلى الصعيد 

واصر الشراكة تطوير أالقيام ب المؤسسي، يمكن للجامعات
اآلخر فإن  ، وفي الجانبالخدمية مع المجتمع المحلي
عن بث قيم المسؤولية  عضو هيئة التدريس مسؤول

االجتماعية بين الطلبة في كافة أوجهها، بداية من تشكيل 
وال تقتصر  الرقيب الداخلي وانتهاء باإلحساس بهموم الناس.
الجتماعية، المشاركة لمؤسسات التعليم العالي على الحياة ا

ها إلى المشاركة في الحياة الثقافية والسياسية، ابل تتعد
أن ارتفاع المشاركة االجتماعية يؤدي حيث تؤكد الدراسات 

إلى إشاعة الرضا من قبل المجتمعات المحلية في جانب، 
 ,Setó-Pamies)ومنسوبي المؤسسة التعليمية في جانب آخر 

Domingo-Vernis and Rabassa-Figueras, 2011) فالتعليم ،
ال يعتبر مفتاح تحسين جودة الحياة فقط، ولكنه أيضًا 
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  .)Galang, 2010(ام حياة التجمعات البشرية بشكل ع يحسن
هو أيضًا  ومن جوانب المسؤولية االجتماعية للجامعات،

تغيير أرض الواقع االجتماعي، فليس المجتمع الجامعي 
به  يطتمع المحالمجكن الذي يحتاج إلى التغيير، ولده وح

فمن المهام األساسية للمسؤولية االجتماعية أيضا، 
للجامعات مساعدة قيادات المجتمعات على إحداث ثورة في 

نقطة  اإليثار، وحب الغير، وينبغي أن تكون الجامعات
االنطالق التي تستمد منها الثورة قوتها، وتعتبر مهمة 

دء بتعليم خالل البمن الجامعات هنا، نشر ثقافة التغيير، 
أصحاب المصلحة مسؤولياتهم االجتماعية، وان تقوم 
الجهات الحاكمة على المستوى القومي والدولي والعالمي 
 بإتباع الطريقة نفسها للحفاظ على موقعها القيادي

(Sawasdikosol, 2009).  
ويشير البعض إلى أن من بين جوانب المسؤولية 

خالل من  االجتماعية، تعزيز ثقافة العمل التطوعي،
ة التي تنشرها، إذ عملت بعض يتضمينها في القيم التعليم

الجامعات على احتساب درجات أو وحدات تعليمية لقاء 
المشاركة الطوعية للطلبة في برامج المشاركة االجتماعية، 
والتأسيس لمنح جوائز ثانوية لتلك المشاركات، فمشاركة 

ا المجتمع الطالب في خدمة المجتمع تجعلهم، يدركون قضاي
المحيط بهم، األمر الذي يضمن توفير محددات، قوية 
لغرس قيم المسؤولية االجتماعية في خريجي تلك 
الجامعات، فالتحدي الحقيقي الذي يواجه مؤسسات التعليم 

  .(Tilbury, 2011) العالي هو ارتباطها بالمجتمع
لقد غدت المسؤولية االجتماعية للجامعات موضوعًا 

حتى تحولت إلى واقع حي في  ،ش اإليجابيمحوريًا للنقا
الهياكل، وفي األنشطة الطالبية، وفي البحث، وفي المناهج 

، )Galang, 2010(م لمتقداالدراسية في جامعات العالم 
وهناك إيمان متزايد بأن ربط العمل في الجامعات بأثره 
الدائم على الطلبة يجب أن يتواكب مع كيفية العمل في 

جامعات يتعين عليها أن تساعد في غرس فال، المجتمعات
قيم اإليثار وحب الخير في طالبها، فجميع المجتمعات في 

العشرين ستكون مطالبة بأن تكون قائمة و القرن الحادي 
، (Diez-Hochleitner, 1996) على األخالق وحب الخير

بين ففي البلدان المتقدمة اليوم بدت مالمح عالقة 
 على مبدأ إتاحة الحرية لممارسةالمؤسسات والمجتمع، تقوم 

في مقابل ما تسهم به من  مشروعةالنشاطاتها المؤسسات ل
خدمات للمجتمع كجزء من مسؤوليتها االجتماعية التي 

 تنحصر في أداء الوظائف االقتصادية،في السابق كانت 

كحماية البيئة، والعالقات  مجاالت أخرى، اليوم شملتل
وحل مشكلة  ،جتمعالعامة، والحرص على سالمة الم

البطالة، وتعزيز البحث العلمي، والوقوف على التغيرات 
، إضافة إلى مهمة التعليم االجتماعية والثقافية وآثارها

  ).2014 (نظمي،
، مجاًال مثيرًا تالمسؤولية االجتماعية للجامعالقد غدت 
قام مورتنسن الدولي، حيث األكاديمي  وسطلالهتمام في ال

)Mortensen, 2005( بدراسة على تجربة كلية ترينيتي 
)Trinity College(  في برنامج التعليم المجتمعي، لتوظيف

، من أجل المدنية اتالمعلومات المعرفية في كسب المهار 
األفراد الذين لديهم هذه المعايير النموذجية في تقديم  تطوير

خالل رسم سياسات من ، االجتماعية في مجتمعهم الخدمات
اللها على نشر القيم االجتماعية التي تخدم واضحة ٌيعمل خ

ب البيئة داخل المقررات الدراسية، وتنمية مهارات الطال
التدريب على المساهمة في حل باالجتماعية في تلك القيم 

ل وتبين من خال مشكالت البيئة في مجتمع هارتفورد،
عدد ساعات التدريب، ومستوى بين أن هناك عالقة النتائج 

  .مبادرات التعليم المجتمعيالمشاركة في 
دراسة عن تجربة جامعة  )(Kaye, 2009كما أجرى كاي 

القية لممارسة وضبط والية فلوريدا في بناء قيم ومعايير أخ
لية ؤو لدى الطلبة، كبعد بارز في المس لةؤو الحرية المس
من ءًا برنامج تعليمي شامل بد، من خالل بناء المجتمعية
 واإلبداعية في المعارف اإلنسانيةاألنشطة البحثية و التدريس 

قيم المسؤولية االجتماعية لدى وصوًال إلى تعزيز ، كافة
ن الجامعة من أداء مسؤوليتها االجتماعية، مكّ يُ بة بما الطل

كما تطمح الجامعة من ضمن ما تطمح إليه االلتزام بتقديم 
، كما أن كافة لقطاعات المجتمعية الخارجيةلالخدمة العامة 

ملتزمة بعدم التمييز بين األفراد بناء على جنس أو الجامعة 
عرق أو عقيدة أو لون أو أصل أو عمر، وينطبق هذا 

، وعلى منسوبي الجامعة جميعها، المجاالت على االلتزام
، االختصاصات الجامعة في جميع ممن تتعامل معهوكافة 

  على هذا االلتزام. دليالً  ميثاق الشرف األكاديميُيعّد و 
 Nejati, Shafaei, Salamzadeh) الهاتي وزميوأجرى نج

and Daraei, 2011)  دراسة استخدم فيها تحليل محتوى
جامعات في العالم  رالمواقع االلكترونية ألفضل عش

حيث  ،2009المصنفة من قبل التايمز للتعليم العالي عام 
أظهر التحليل أن جميع الجامعات قد عملت على وضع 

للتعامل مع القضايا البيئية قيمًا بث برامج أكاديمية محددة ت
األكثر حساسية لمجتمعاتها، داخل مناهجها، وتعززها داخل 



 

   ضاء هيئة التدريس فيهادور الجامعات السعودية في تحقيق المسؤولية االجتماعية من وجهة نظر أع

 

  42 

الفصول الدراسية، وفيما يتعلق بممارسات العمل، توفر 
جميع الجامعات موارد وافرة على فوائد التوظيف والتدريب، 
والتعلم لمجتمعاتها. كما أظهرت الدراسة أن بعض 

خالل اإلشارة من أبعد من ذلك، الجامعات ذهبت إلى 
ألهمية التوازن الصحي في الحياة وتوفير الخدمات الخاصة 
بتحقيق ذلك التوازن لموظفيها، ومن حيث البيئة، فإن جميع 
الجامعات المشمولة بالدراسة تشارك بشكل أو بآخر في 
الحفاظ على البيئة، وتكثيف المساعي والمبادرات المختلفة 

ي بعض الحاالت، وضعت الجامعات التي تحقق ذلك. وف
برامج أكاديمية محددة للتعامل مع القضايا البيئية األكثر 

وتقديم استشارات مهنية لبقية  حساسية لمجتمعاتها،
مؤسسات المجتمع لتحقيق ذلك، وألنه لم يكن من الممكن 
قياس مستوى التعامالت األخالقية للجامعة مع المنظمات 

أن حديد المحتويات التي أظهرت األخرى، تم التركيز على ت
لة في ترويج المسؤولية ؤو الجامعة تقوم بالمشاركة المس

  العامة واالجتماعية في عالقاتها مع المنظمات األخرى.
بدراسة على  )(Crawford, 2011د ور وقام كروف
خاللها  ين منتعليمية للجامعات االسبانية، تبالسياسات ال

، 2015نية حتى عام أن استراتيجيات الجامعات االسبا
تشير إلى أن الجامعة ال ينبغي أن تكون مهمتها التدريس، 

لة ؤو ينبغي أيضَا أن تكون مؤسسات مس والبحث فقط، ولكن
اجتماعيًا، فالجامعات بإمكانها مساعدة الطالب في العثور 
على العمل، والتشبث بالقيم األخالقية، وضمان حد أدنى 

  ر. من القيم المهنية للبحث والتطو 
 ,Cengiz and Süleyman)هدفت دراسة لجينكز وسليمانو 

وقوف على اتجاهات الطلبة في جامعة إلى ال (2011
أكدينيز نحو المسؤولية االجتماعية في قضايا البيئة والعمل 
ى وزيادة الربح ودرجة الترابط بين هذه القضايا، طبقت عل

انت وطالبة، تبين خاللها أن اتجاهات الطلبة ك باً طال 118
ايجابية نحو: قضية البيئة وأنها تمثل قضية اجتماعية على 
مستوى عاٍل من الحساسية، وضرورة العمل على تدقيق 

في المجتمع لتكون ات المعلومات عن مساهمات الشرك
المعلومات ذات فائدة، وأن تنمية المجتمع والحساسية 

اتجاهات وجاءت أكثر استدامة،  اً نجاح توفرانلقضايا البيئة 
الطلبة سلبية نحو منطقية أن تكون البلدان النامية غير 
حساسة لقضايا البيئة من أجل الحصول على االستدامة في 
التنمية الصناعية، وأن المساعدات االجتماعية واالستثمارات 
البيئية التي يتم تأديتها كضرورات للمسؤولية االجتماعية 

ا تبين سوف توفر عوائد للشركات على المدى الطويل، كم

أن متغير الجنس، والمستوى الدراسي عوامل مؤثرة في 
  اختالف االستجابات بين الطلبة. 

 ,Ware)وفي الواليات المتحدة األميركية أجرى وير

دراسة على تجربة جامعة براون وكلية ترينيتي في  (2013
بث الوعي األخالقي لدى الطلبة، باستخدام القاعات 

والتدريس، خالل تطبيق استبانة  الدراسية في عمليتي التعليم
سئل الطالب فيها عن قيمة وأثر المحاضرات التي تلقوها 
في األخالق على ممارساتهم بعد التخرج، وفي تعاملهم مع 

دوا من أفراد العينة أفا %80القضايا األخالقية، وتبين أن 
ويجب أن ٌيغطى في  موضوع مهم،أن موضوع األخالق 

منهم أن هذه  %74 دتعليمهم الجامعي، كما وج
المحاضرات كانت مفيدة لهم في اتخاذ القرارات األخالقية، 

  خاصة التي يبنى عليها تحمل مسؤولية الصالح العام.
بدراسة على   (Karimi, 2013)وفي إيران قام كاريمي

ن تبين أحيث  نموذج جامعة أزاد للمسؤولية االجتماعية،
ها االجتماعية، تقوم بدور مرتفع نحو مسؤوليتمعة أزاد اج

على مقياس ليكرت الخماسي، من  3.80بلغ متوسطه 
خالل قدرتها على توفير بيانات حقيقية عن المشكالت 
االجتماعية األكثر خطورة، وتوفير بيانات عن الطاقة 
البشرية، تهم أكثر من سبعمائة ألف خريج لهذه الجامعة، 
في مجال فرص العمل، والبحث، وتمثيلهم في المجال 

قضائي، ومساعدتهم في تمويل ودعم وحدات عمل ال
كما أن للجامعة ، العملمصغرة، وتقديم الخريجين ألصحاب 

  دورًا في تدريب النساء المتعلمات .
 ,Aamir, Rehman and Rasheed) وزميالهوقام أمير 

بدراسة هدفت التعرف على تأثير المسؤولية  (2014
 راسة حالةخالل دمن االجتماعية على سمعة الجامعة، 

جامعة الملك سعود، وقدرتها على تقييم مبادرات  على
المسؤولية االجتماعية للشركات في الجامعة، ومدى ارتباط 

راء آذلك التقييم بسمعة الشركة، من خالل استطالع 
 من أصحاب المصلحة في جامعة الملك سعود170

(طالب، أعضاء هيئة تدريس، موظفين)،على مقياس تقييم 
 نوتبي رين،لشركات، ومقياس السمعة لفايس وآخالجامعة ل

أن الكادر اإلداري كان أكثر رضا عن تقييم الجامعة لمبادرة 
المسؤولية االجتماعية للشركات في الجامعة بمتوسط 

على مقياس ليكرت الخماسي، وأن  3.68 قدره حسابي
التي اتخذتها الجامعة لكونها الطالب أقل رضا عن المبادرة 

اعيا عن محاسبة الشركات بمتوسط حسابي لة اجتمؤو مس
وتشير النتائج إلى أن الجامعة تقوم بمسؤولياتها  ،3.09بلغ 
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تجاه تقييم المسؤولية االجتماعية للشركات في الجامعة، 
بين تأدية الشركات لمسؤوليتها  ياً عال اطاً وتبين أن هناك ارتب

  االجتماعية، وبين السمعة الحسنة لها.
دراسة ) Vázquez et al., 2015(قها وأجرت فازيكة وفري

لياتها ؤو تجاه أداء جامعاتهم لمس طالب 608عن خبرات 
جامعات فرنسية، تبين من  ثاالجتماعية، طبقت في ثال

من الطلبة يوافقون على أن  %80، أن نسبة انتائجه
الجتماعية بدرجة عالية، وأن الجامعات تؤدي مسؤوليتها ا

العادات الصديقة للبيئة في  "الجامعة تعمل على دعم رة:عبا
"جاءت األعلى في محور تعليم القيم  المناهج والتدريس

 "ةمن الطلبة، وجاءت عبار  %84البيئية بنسبة موافقة 
التوعية والحمالت التعليمية حول المسؤولية االجتماعية في 
مناطق النفوذ القريبة من الجامعة" األعلى في محور التقدير 

"دمج  ارة:من الطلبة، وحصلت عب %75الخارجي بموافقة 
قيم االستدامة في البحوث العلمية" في محور البحوث على 

من الطلبة، وعبارة "دعم احترام التنوع وتكافؤ  %78موافقة 
من الطلبة في محور  %80الفرص بين الطلبة" على موافقة 

  التعليم في القيم االجتماعية.
جتماعية وعلى الرغم من حيوية موضوع المسؤولية اال

العمل البحثي في قضية المسؤولية  أن إالللجامعات 
، حيث تركز في فاكان ضعيالعربية االجتماعية للجامعات 

بحسب ما تشير إليه قواعد البيانات التي  أربع دراسات
دراسة عن بشي االخر قام  )2004(توافرت للباحثة، ففي عام 

عية، دور األنشطة الطالبية في تعزيز المسؤولية االجتما
أن األنشطة تبين من خاللها ملك سعود، طلبة جامعة ال ىلد

تماعية، الطالبية تعزز دور الطالب نحو المسؤولية االج
األنشطة الطالبية في تحقيق في ورغبة الطالب بالمشاركة 

أعلى  اً مسؤولياتهم االجتماعية، وهؤالء الطالب أظهروا حس
األنشطة على من زمالئهم الذين لم يسبق لهم المشاركة في 

  مقياس المسؤولية االجتماعية.
دراسة ٌعنيت بالوقوف  )2010( وفي مصر أجرى سعد 

على وجهة نظر إدارة الجامعات الخاصة بمدى اهتمام 
الجامعة بالمسؤولية االجتماعية في أربعة مجاالت: خدمة 

حماية المستهلك، األنشطة ومجاالت حماية  فيها،العاملين 
أن  إلىلعالقات مع المجتمع، وتوصلت البيئة، االهتمام با

المجاالت الثالثة األولى تحظى باهتمام متوسط من قبل 
إدارات الجامعات الخاصة، فيما كان اهتمام إدارات 

  .الجامعات الخاصة بمجال العالقات بالمجتمع قليالً 
اهتمت بقياس مستوى  )2015(وفي دراسة للقاسم 

القادسية في العراق،  المسؤولية االجتماعية لدى طلبة جامعة
 باً طال 250تبين فيها أن أفراد عينة الدراسة البالغ عدهم 

من المسؤولية االجتماعية، وأن هناك  يتمتعون بمستوى عالٍ 
فروقًا بين اإلناث والذكور في مستوى المسؤولية االجتماعية 

  لصالح الذكور، فيما لم يكن للتخصص أي تأثير يذكر.
بدراسة عن دور  )2015(بيتي وفي العام نفسه قام الث

الجامعات السعودية في تحقيق المسؤولية االجتماعية من 
 ،ةالتربوي اإلدارة أقساموجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في 

في ثالثة مجاالت: البرامج األكاديمية، البحوث العلمية، 
العمليات واألنشطة، حيث تبين أن العبارات التي تضمنتها 

درجة موافقة تامة، من قبل أعضاء  االستبانة حصلت على
هيئة التدريس على أن أقسام اإلدارة التربوية تحقق دورها 

  نحو مسؤوليتها االجتماعية.
يتضح مما سبق، أن غالبية الدراسات التي ُأجريت في 
البيئة األجنبية على المسؤولية االجتماعية للجامعات، هي 

تم إجراؤها  دراسات نظرية، وحتى الدراسات الميدانية التي
، أما أو كليةاقتصر اهتمامها على قطاع بعينه وفي برنامج 

من الضعف في العمل  شيءفي البيئة العربية، فيالحظ 
البحثي العربي الذي تناول قضية المسؤولية االجتماعية 

من جواب محددة اقتصارها على ا عن للجامعات، هذا عد
ة على أي م تعثر الباحثول ،ةجوانب المسؤولية االجتماعي

دراسة محلية، عنيت بمدى قيام الجامعات السعودية بدورها 
  .تجاه المسؤولية االجتماعية

  
  مشكلة الدراسة:

بين ًا ن الجامعات العربية تؤدي دور بأنتائج الدراسات  تفيد
متوسط ومنخفض في مجاالت المسؤولية االجتماعية التي 

د قصور ). إذ تبين وجو 2010 (سعد، تناولتها تلك الدراسات
لدى الجامعات في تحقيق بعض احتياجات الطالب سواء أكان 
ذلك من خالل التعليم واألنشطة، أم من خالل اإلرشاد والتوجيه 
وزرع الثقة في النفس، وكذلك الدور المناط بها في تحقيق 

قدرة الجامعات في  ضعفًا فياحتياجات المجتمع، مما انعكس 
 .)2014 جتماعية (الصائغ،تعليم الطالب ثقافة المسؤولية اال

هذا عدا عن وجود قصور في تأدية الجامعات لدور فاعل في 
  ).2015عالقاتها مع المجتمع (قاسم، 

أما على مستوى المملكة العربية السعودية فإن الدراسات 
التي تناولت موضوع المسؤولية االجتماعية، لم تنل حظًا 

طلب مثل من الدراسة، رغم أن نجاح سياسات التعليم، يت
القرار، في مقدار  وتلك البحوث التي يستضيء بها صانع



 

   ضاء هيئة التدريس فيهادور الجامعات السعودية في تحقيق المسؤولية االجتماعية من وجهة نظر أع

 

  44 

تأسيسا على و  ت.الذي أحدثه دعم مثل تلك السياساالتقدم 
  ما سبق تحاول الدراسة اإلجابة عن السؤال اآلتي:

الجامعات السعودية في تحقيق المسؤولية  ما دور
 ؟االجتماعية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

  السؤال تتفرع األسئلة اآلتية:ومن هذا 
ما دور الجامعات السعودية في تحقيق المسؤولية : 1

من وجهة نظر  التعليم والتدريسمجال  في االجتماعية
  أعضاء هيئة التدريس فيها؟

ما دور الجامعات السعودية في تحقيق المسؤولية  :2
من وجهة نظر  البحث العلميمجال في  االجتماعية

  يس فيها؟أعضاء هيئة التدر 
 ما دور الجامعات السعودية في تحقيق المسؤولية االجتماعية :3

تحقيق التنمية في حماية البيئة والمساهمة  مجال في
  ؟من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها المستدامة

: ما دور الجامعات السعودية في تحقيق المسؤولية 4
توافر فرص العمل والتدريب من وجهة في  االجتماعية

  ؟نظر أعضاء هيئة التدريس فيها
: ما دور الجامعات السعودية في تحقيق المسؤولية 5

تقديم الخدمات االجتماعية  مجال في االجتماعية
  ؟من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها والثقافية

نحو دور : هل تختلف وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 6
 تماعيةالجامعات السعودية في تحقيق المسؤولية االج

  نشأة الجامعة، والتخصص؟ فتبعًا الختال
  

  أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى الوقوف على مدى قيام الجامعات 
السعودية بالدور المتوقع منها في تحقيق المسؤولية 

البحث العلمي، و التعليم والتدريس، في مجاالت:  االجتماعية
مة، حماية البيئة والمساهمة في تحقيق التنمية المستداو 
لخدمات االجتماعية وا توفير فرص العمل والتدريب،و 

تلك بمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ، والثقافية
  ، ومدى تأثرها ببعض المتغيرات.الجامعات

  
  أهمية الدراسة

  تتمثل أهمية الدراسة الحالية في النقاط اآلتية:
  

  األهمية النظرية:
ت تكمن أهمية هذه الدراسة في تحديدها لمجاال .1

السعودية التي ينتظر المسؤولية االجتماعية للجامعات 

القيام بها، وبالتالي فإن الدراسة تسهم في وضع منها 
 االجتماعيةمحدد يتضمن حدًا أدنى من المسؤوليات 

 الجامعات السعودية.بالمناطة 

  
  التطبيقية: األهمية

يؤمل أن تقدم الدراسة مجموعة من اآلليات اإلجرائية، .1
اعد في تفعيل أكثر لدور الجامعات في التي قد تس

 الذي مسؤولياتها االجتماعية، واستثمار أجدى لذلك الزخم
 السعودية والجامعات العالي، التعليم- التعليم وزارة أولته
 إقامة في ترجم الذي األخيرة، سنوات الخمس خالل

 كل قدمها التي التكميلية واللقاءات والمؤتمرات، الورش،
 عبد الملك بجامعة واالستشارات البحوث معهد من
 ومعهد والمعادن، للبترول فهد الملك وجامعة لعزيز،ا

 الملك بجامعة االستشارية والدراسات للبحوث عبداهللا الملك
 وزارة( القصيم بجامعة واالستشارات البحوث ومعهد سعود،
 البحوث مشروع وكذلك ،)هــ1434العالي،  التعليم-التعليم
 57579 رقم) 1430(بخطابها  زارةالو  قبل من الممولة

  .ه10/5/1435 في
تربط الدراسة بين متغير دور الجامعات السعودية في .2

أداء دورها نحو المجتمع وبين متغيري نشأة الجامعة، 
والتخصص، مما يمكن من بناء استراتيجية تعزز أو 
تقلص تأثير هذين المتغيرين على دور الجامعات في 

  ماعية.القيام بمسؤوليتها االجت
المجال  تثرييمكن أن تمهد هذه الدراسة لدراسات الحقة .3

المعرفي للمسؤولية االجتماعية للجامعات، ومن وجهة 
  نظر فئات متعددة لها عالقة مباشرة بالجامعة.

  
  حدود الدراسة

: تقتصر الدراسة على الوقوف على الحدود الموضوعية
ية مدى قيام الجامعات السعودية بدورها تجاه المسؤول

البحث العلمي، و االجتماعية، في مجال: التعليم والتدريس، 
توفير و حماية البيئة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، و 

  الخدمات االجتماعية والثقافية.و  فرص العمل والتدريب،
 كافة : اقتصر تطبيق الدراسة علىالحدود مكانية -

  الجامعات السعودية الحكومية.
الدراسي تم تطبيق الدراسة في الفصل  ة:الحدود الزمني -

  هـ.1436/1437األول 
: تم تطبيق أداة البحث على أعضاء الحدود البشرية -

  العاملين بالجامعات السعودية. هيئة التدريس، من
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  مصطلحات الدراسة اإلجرائية:
تعريفًا إجرائيًا للمسؤولية االجتماعية بنى الدراسة تت

امعة بدمج كل وظائفها قيام الجللجامعات: على أنها 
المشاركة الفاعلة مع و  المجتمع،حاجة  في وأنشطتها
آلثار التعليمية والمعرفية تجاه ا ؤوليةالمس، وتحمل مؤسساته

والعملية والبيئية واالقتصادية، لدعم المشاركة االجتماعية 
، والمحددة ضمن خمسة واالقتصادية تعليميةوالبيئية وال

حماية البيئة ، البحث العلمي، يسالتعليم والتدر محاور هي: 
، توفير فرص العمل تحقيق التنمية المستدامةفي والمساهمة 
  .الخدمات االجتماعية والثقافيةوالتدريب، 

  
  :منهجية الدراسة وٕاجراءاتها

  اسةمنهج الدر 
ستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي، وذلك من ا

ية خالل االستفتاء على مجموعة من المحاور للمسؤول
االجتماعية للجامعات، للكشف عن مدى قيام الجامعات 
السعودية بتلك المسؤوليات، من وجهة نظر أعضاء هيئة 

  بتلك الجامعات. التدريس
  

  مجتمع الدراسة
من جميع أعضاء هيئة التدريس يتكون مجتمع الدراسة 
ه، 1436/1437عام الحكومية في الجامعات السعودية 

التعليم -موزارة التعلي( ) عضو31604والبالغ عددهم (
  هـ).1436العالي، 

  
  عينة الدراسة

 630بانة الذين أجابوا على االست عينة الدراسةغ أفراد بل
من  عضوًا من أعضاء هيئة تدريس بالجامعات السعودية

 بصورة بط االستبانة، اختيروااأرسل على ايميالتهم ر  2500
 إذ وزعت الجامعات السعودية فيعشوائية، عنقودية 
، جامعات قديمة تمثل كل مجموعة عنقوداً  مجموعتين

النشأة، وهي الجامعات التي أنشئت في الفترة ما بين 
) وعددها ثماني 1999-1961( هــ1420-هـ1381

وجامعات  ،ةمن الجامعات الحكومي %40جامعات، تمثل 
 - ـ 1421حديثة النشأة وهي التي أنشئت في الفترة ما بين

تمثل  ،عددها عشرون جامعة) و 2012 -2000هـ (1434
 4العشوائي لـِ ختيار المن الجامعات الحكومية، تم ا 60%

من مجتمع الجامعات  %42.8جامعات قديمة النشأة تمثل 
 6بنفس الطريقة تم االختيار العشوائي لـقديمة النشأة، و 

نفس النسبة في تشكيل مجتمع  هاجامعات حديثة النشأة ل
الجامعات تم السحب  وداخل تلك %57.2الدراسة وهي 
على لالستبانة  كليات، تم إرسال رابط ثثال العشوائي على

في هذه الكليات، إيميالت كافة أعضاء هيئة التدريس 
  ) يوضح توزيع العينة.1(والجدول 

  )1الجدول (
  توزيع العينة وفق متغيرات الدراسة

نشأة 
النسبة التخصص  الجامعة  الجامعة

 المئوية
نشأة
النسبة   التخصص  معةالجا  الجامعة

 العدد التخصص  المئوية
شأة

 الن
يمة
 قد
ات
امع
ج

  

 33 علمي  الملك سعود
11.58  

شأة
 الن
يثة
حد

  

  25  علمي  طيبة
  41  أدبي 40 أدبي  10.48

 25 علمي  أم القرى
  21  علمي  جيزان  10.48

  27  أدبي 41 أدبي  7.62
 29 علمي  الملك خالد

  35  علمي  حائل  11.60
  22  أدبي 44 أدبي  9.04

 34 علمي الملك فيصل
  22  علمي  المجمعة  11.11

  27  أدبي 36 أدبي  7.77

ات
امع
ج

  

الحدود 
  الشمالية

  27  علمي
9.21      630  100  

  31  أدبي

 33 علمي  القصيم
 37 أدبي          11.11
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  داة الدراسةأ
ر األساسية للمسؤولية قامت الباحثة بعمل قائمة بالمحاو 

اعتمادا على مجموعة من الدراسات  االجتماعية للجامعات،
(Galang, 2010; Karimi, 2013; Kaye, 2009;Vázquez et 

al., 2015) ، أنها تمثل جوانب المسؤولية وتوافقت على
: التعليم والتدريس، والبحث وهياالجتماعية للجامعات 

تحقيق التنمية في العلمي، وحماية البيئة والمساهمة 
وتقديم الخدمات  ،وتوفير فرص العمل والتدريبالمستدامة، 

ور عبارات اصيغت في كل المح االجتماعية والثقافية،
مدى قيام  نحكم ع اءعطبإ يسمحتضمن تحقيق حد أدنى 

، الجامعات السعودية بدورها تجاه مسؤولياتها االجتماعية
عبارة،  40حيث تضمنت االستبانة في صورتها األولية 

 34وبعد إجراء الصدق والثبات أصبحت االستبانة تتضمن 
  :عبارة وزعت على المحاور الخمسة على النحو اآلتي

  عبارات. )6(.التعليم والتدريس: ضم 1
  عبارات. )4(. البحث العلمي: ضم 2
تحقيق التنمية المستدامة: في .حماية البيئة والمساهمة 3

  عبارات. )8(ضم 
  عبارات. )5(لعمل والتدريب: ضم . توفير فرص ا4

  عبارة. )11(الخدمات االجتماعية والثقافية: ضم تقديم . 5
  

  :ةاألداصدق 
محكمين  )7(للتحقق من الصدق لألداة، عرضت على 

أقسام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية، من  من
 مدى ارتباطللحكم على  ،ات التربية السعوديةمختلفة في كلي

بموضوع الدراسة، ومدى انتماء العبارة  ومحاورهاعباراتها 
للمحور الذي صنفت ضمنه، ودرجة وضوحها، ومناسبة 
تدرج معيار اإلجابة، وٕابداء أي مالحظات أخرى يرونها، 

عبارات وردت عليها  ثوبعد جمع االستبانات، حذفت ثال
من محكمين على األقل، وعدلت صياغة عدد  مالحظات

  .من العبارات األخرى
  

  ةاالتساق الداخلي لألدا
ميدانًيا على عينة االتساق الداخلي، طبقت من  للتأكد

وعضوة هيئة تدريس  عضواً  )155( من استطالعية تكونت
في جامعة طيبة، استبعدوا بعد ذلك من العينة األساسية، 

  ).2النتائج كما يتبين من الجدول (حيث جاءت 

  
  )2جدول (ال

  ستبانةت االتائج االتساق الداخلي لعباران
 التعليم والتدريسالمحور األول:

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل
 االرتباط

 م
معامل
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

 م
معامل 
 االرتباط

10.82** 20.87** 30.88** 4 0.89** 5 0.84** 60.97** 

 البحث العلميالمحور الثاني:

10.78** 20.78** 30.80** 4 0.83** - -- --- 

 المحور الثالث: حماية البيئة والمساهمة تحقيق التنمية المستدامة

10.78** 20.78** 30.81** 4 0.82** 5 0.80** 60.86** 

70.72** 80.70**   - -- - -- --- 

 المحور الرابع: توفير فرص العمل والتدريب

10.84** 20.81** 30.84** 4 0.86** 5 0.81** --- 

 الخدمات االجتماعية والثقافيةخامس: تقديمالمجال ال

10.80** 20.81** 30.77** 4 0.79** 5 0.79** 60.79** 

70.79** 80.89** 90.81** 10 0.741** 11 0.734**   

  0.01دالة عند  **
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  ثبات االستبانة:
دلة للتأكد من ثبات االستبانة، قامت الباحثة بتطبيق معا

، وبعد االستبانة ككل والمحاور الخمسةعلى  ،كرونباخ -ألفا
حذف العبارات التي معامالت ألفا لها كانت أعلى من 

معامل ألفا للمحور الذي تنتمي إليه، أو أعلى من معامل 
جاءت قيم ألفا للمحاور واالستبانة ككل ، ألفا لإلستبانة ككل

  ) هذه النتائج.3الجدول (كما يبين 

  
  )3( لجدوال

  المسؤولية االجتماعية للجامعات الستبانة لفا كرونباخأمعامالت 
 لفا كرنباخأمعامل   المحور م لفا كرنباخأمعامل ورــــالمح م

  0.79  توفير فرص العمل والتدريب  .4  0.88  التعليم والتدريس  .1

  0.87  الخدمات الثقافية واالجتماعية  .5  0.82  البحث العلمي  .2

ئة والمساهمة تحقيق حماية البي  .3
  0.84  االستبانة ككل    0.85  التنمية المستدامة

  
وجميع القيم لمعامل ألفا كرنباخ التي جاءت في الجدول 

) تعد قيمًا مرتفعة. ولكي يعطي أعضاء هيئة التدريس 3(
حكمًا على درجة قيام جامعاتهم بمسئولياتها االجتماعية 

ًا، عالية، طلب منهم اختيار أحد البدائل: عالية جد
 5متوسطة، منخفضة، منخفضة جدُا، أعطيت األرقام من 

في الترميز، ولتفسير نتائج قيم المتوسطات للعبارات  1إلى 

المفردة، والمحاور التي تضمنتها االستبانة، أعتمد التقسيم 
)، حيث طرحت أعلى قيمة من أقل 4الموضح بالجدول (

تدرجات ، ومن ثم قسمة الناتج على عدد 4= 1- 5قيمة 
، ليكون مقدار المسافة الفاصلة بين حكم 5مقياس اإلجابة 

، ومن ثم إضافة الناتج إلى أقل قيمة، وبقية 0.80وآخر 
  القيم تواليًا على النحو اآلتي:

  

  منخفضة جداً   منخفضة  متوسطة  عالية  اً عالية جد

أكثر من -2.60  2.60أكثر من  -3.40  3.40أكثر من  -4.20  4.20أكثر من -5
1.80  1.80-1  

  
  
  ومناقشتها الدراسةنتائج 

ما دور الجامعات السعودية في  إجابة السؤال األول:
 التعليم والتدريسمجال  فيتحقيق المسؤولية االجتماعية 

ولإلجابة عن  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها؟

هذا السؤال ُحسبت المتوسطات الحسابية لكل عبارة من 
والتدريس كما يراها أعضاء هيئة عبارات محور التعليم 

كما التدريس بتلك الجامعات، وللمحور ككل فكانت النتائج 
  .)4في الجدول (

  
  
  
  



 

   ضاء هيئة التدريس فيهادور الجامعات السعودية في تحقيق المسؤولية االجتماعية من وجهة نظر أع

 

  48 

  )4جدول (ال
  جتماعية في التعليم والتدريس منالمتوسطات الحسابية لممارسة الجامعات السعودية لمسؤولياتها اال
  فيهاوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

المتوسط   ارةعبــــــــال  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة ممارسة 
  المرتبة  الجامعات لها

نشر قيم العادات المعززة للمحافظة على الموارد  1
  4  متوسطة  0.98  3.20 .)، داخل المناهج.(المياه، الطاقة، البني التحتية،

  5  متوسطة 0.87  3.06 التدريب المهني على حل المشكالت البيئية  2
  1  عالية 0.90  3.56 قيات المهنة في المناهج الدراسيةإدخال أخال  3
  3  متوسطة 0.91  3.28 نشر قيم العادات الصديقة للبيئة، داخل المناهج  4
  2  عالية 0.93  3.43 بث قيم العمل التطوعي في المناهج  5
اعتماد جزء من ساعات العمل التطوعي، كمتطلب  6

  6  متوسطة  0.87  3.04 لمادة دراسية واحدة على األقل
  -  متوسطة 0.91  3.26 محور التعليم والتدريس  

  
ن ممارسة الجامعات السعودية أ) 4تضح من الجدول (ي

الحكومية لمسؤوليتها االجتماعية على المستوى الكلي 
وقد يرجع لمحور التعليم والتدريس، جاءت بدرجة متوسطة، 

يس ذلك إلى أن دمج المسؤولية االجتماعية في التعليم والتدر 
هي قضية حديثة، ظهرت للسطح في أواخر القرن 

من  %60الماضي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن 
الجامعات التي تم التطبيق عليها هي جامعات حديثة النشأة 
وبالتالي فإن مناهجها لم تتعرض لكثير من التطوير، أما 

ممارسة قيمتين من على مستوى العبارات فرادى، فقد جاءت 
للمسؤولية االجتماعية في جانب التعليم  تالقيم الس

وقد يبدو ذلك طبيعيًا في ضوء والتدريس بدرجة عالية، 
االهتمام مؤخرًا بقضية الكفاءة الخارجية لمخرجات 
الجامعات، وسيل االتهامات الموجه لمناهجها من ضعف 
االرتباط بينها وبين احتياجات سوق العمل، على حين 

بدرجة متوسطة، األخرى ربع بقية القيم األجاءت ممارسة 
قيمة" اعتماد جزء من ساعات العمل التطوعي، كانت و 

كمتطلب لمادة دراسية واحدة على األقل" هي األقل من 
بينها، وقد يبدو هذا طبيعيًا، حيث حداثة هذا التوجه عالميًا 

لجامعات لوائح موحدة تلزم افي هذا الجانب، وعدم وجود 
  سابه كمتطلب مقرر.اعتماد العمل التطوعي واحتب

، لكن كان ة على وجه العمومالنتائج ليست سيئوهذه 
يتوقع مستوى أعلى من األداء في ضوء ما يشير له مورتنسن 

)Mortensen, 2005( في تجربة كلية ترينيتي(Trinity 

College)  من قيامها برسم سياسات واضحة لنشر القيم
الدراسية، وتنمية االجتماعية التي تخدم البيئة داخل المقررات 

مهارات الطلبة االجتماعية في تلك القيم من خالل التدريب 
نحو قضايا مشكالت البيئة في مجتمع هارتفورد، وما عملت 

راتب العشر األولى من المعليه الجامعات المصنفة في 
للتعامل مع  ماً قيامها بوضع برامج أكاديمية محددة تبث قي

 Nejati and et) لمجتمعاتهاالقضايا البيئية األكثر حساسية 

al., 2011)داخل مناهجها، وتعززها داخل الفصول الدراسية ، ،
ما أفادت به  كما أن هذه النتيجة بعيدة بعض الشيء عن

التي تؤكد أن  (Vazquez et al., 2015)نتائج دراسة فازكية
الجامعات الفرنسية التي أجريت عليها الدراسة تعمل على 

ة للبيئة في المناهج والتدريس بنسبة دعم العادات الصديق
بحسب إفادة أفراد العينة، وهذه نسبة مرتفعة مقارنة  85%
ألفراد عينة الدراسة الحالية، مع الحذر في المقارنات  %65ِب 

  مقياسي الدراستين. بينالختالف العبارات 
ما دور الجامعات السعودية في  إجابة السؤال الثاني:
من  البحث العلميمجال في  عيةتحقيق المسؤولية االجتما

ولإلجابة عن هذا  ؟وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها
المتوسطات الحسابية لكل عبارة من  استخرجتالسؤال 

عبارات محور البحث العلمي كما يراها أعضاء هيئة 
كما التدريس بتلك الجامعات، وللمحور ككل، فكانت النتائج 

  .)5في الجدول (
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  )5جدول (ال
 حث العلمي منمتوسطات الحسابية لممارسة الجامعات السعودية لمسؤولياتها االجتماعية في البال

  فيهاالتدريس ة وجهة نظر أعضاء هيئ

المتوسط   ارةعبـــــــال  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة ممارسة 
  المرتبة  الجامعات لها

  2  متوسطة 0.92  3.29  االهتمام بالبحوث الداعمة للتنمية االقتصادية 1

  1  عالية 0.97  3.61  أجراء بحوث علمية حول المشاكل االجتماعية 2

االهتمام بالبحوث الداعمة لحساب المسئولة عن 3
 المرافق العامة كالبلديات، والصحة، والمياه

  3  متوسطة 0.88  3.13

إعطاء أولوية في دعم البحوث، للبحوث التي تهتم 4
  بقضايا البيئة

  4  طةمتوس 0.76  3.19

  -  متوسطة 0.88  3.31 محور البحث العلمي 

  
ن قيام الجامعات السعودية أ) 5( الجدوليتضح من 

بدورها نحو المسؤولية االجتماعية في مجال البحث العلمي 
في ضوء  أيضا جاء بدرجة متوسطة، ولعل هذا طبيعي

انخفاض اإلنفاق على مجاالت البحث العلمي في الجامعات 
انخفاض أولوية البحث أو قد يعود إلى  ب،السعودية من جان

العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس بشكل شخصي من 
  جانب آخر. 

، أن إجراء بحوث علمية في من الجدول نفسهكما يتبين 
م بدرجة عالية داخل الجامعات يتاالجتماعية  المشكالت
ية في دعم البحوث، و "إعطاء أولكما جاءت قيمة السعودية، 

وقد يعود  في ذيل القائمة، "قضايا البيئةبتهتم للبحوث التي 
البيئية،  المشكالتالبحوث التطبيقية التي تعالج ذلك إلى أن 
من اإلنفاق والدعم، وهذا ما ال يتم في  ياً عال اً تتطلب قدر 

ضوء المخصصات المالية المنخفضة لدعم البحوث العلمية 
في األصل من ميزانية الجامعات السعودية، ومن جانب 

خر فإن عدد أعضاء هيئة التدريس في التخصصات آ
اإلنسانية أضعاف عددهم في التخصصات التطبيقية، مما 

في مجال البحوث  بحوث أكثريعطي احتمالية عالية إلجراء 
االجتماعية، مقارنة بغيرها من البحوث ذات الصبغة 

  .التطبيقية
وكما سبق القول عند التعليق على نتيجة السؤال األول 

نها ال تعد مرضية إال أسيئة،  لم تكنهذه النتيجة وٕان فإن 
مقارنة بما عملت عليه جامعة فلوريدا من بناء برنامج 
خاص لألنشطة البحثية ُيمّكن الجامعة من أداء مسؤولياتها 

)، وتجارب (Kaye, 2009 االجتماعية في هذا الجانب
الجامعات الفرنسية التي عملت على دمج قيم االستدامة في 

من عينة الدراسة بالموافقة  %78ور البحوث، إذ أفاد مح
على أن الجامعات الفرنسية تؤدي مسؤوليتها االجتماعية في 

في حين وافق  ،(Vazquez et al., 2015) هذا الجانب
من عينة الدراسة الحالية على أن الجامعات  66.2%

بعد البحوث في السعودية تقوم بمسؤولياتها االجتماعية 
  مية.العل

  
دور الجامعات السعودية في  ما إجابة السؤال الثالث:

حماية البيئة مجال في  تحقيق المسؤولية االجتماعية
من وجهة نظر  تحقيق التنمية المستدامةفي والمساهمة 

لإلجابة عن هذا السؤال ، ؟أعضاء هيئة التدريس فيها
المتوسطات الحسابية لكل عبارة من عبارات  استخرجت

يئة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة محور حماية الب
كما يراها أعضاء هيئة التدريس بتلك الجامعات، والتي 

  .)6كما في الجدول (جاءت 
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  )6(جدول ال
  في جتماعية لحماية البيئة والمساهمةالمتوسطات الحسابية لممارسة الجامعات السعودية لمسؤولياتها اال

  ظر أعضاء هيئة التدريسن تحقيق التنمية المستدامة من وجهة
 

المتوسط   ارةعبـــــال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة ممارسة 
  المرتبة  الجامعات لها

  2  متوسطة  0.88  3.13 بيئةلتطبيق المعارف العلمية لتطوير التقنيات والمنتجات الصديقة ل 1
 التنمية المستدامة وحمايةتحقيقلتطيق نتائج البحوث المساعدة 2

  البيئة
  7  متوسطة  0.74  3.00

، في المناطق يةالمساهمة في تجميل وتشجير المناطق الطبيع 3
  المحيطة بها

  6  متوسطة  0.98  3.01

المساهمة في معالجة التلوث بأنواعه (هواء، مياه، ضوضاء)، في  4
 المناطق القريبة منها

  8  متوسطة  1.07  2.87

البيئة في المدينة التي حمالت التوعية والتعليمية، حول حمايةبالقيام  5
 توجد بها، والمناطق القريبة منها

  1  متوسطة  0.85  3.15

التعاون مع الشركات والمؤسسات، في مبادرات للمحافظة على  6
  البيئة، والموارد

  5  متوسطة  0.82  3.10

  4  متوسطة  0.78  3.12 المساهمة في أعمال التجديدات، والترميمات، في بيئتها المحيطة 7
  3  متوسطة  0.91  3.13 همة في برامج النظافة بالمنطقة المحيطة بهاالمسا 8
  __  متوسطة  0.87  3.07 تحقيق التنمية المستدامة.فيحماية البيئة والمساهمة 

  
) أن ممارسة الجامعات السعودية 6ل (و الجديبين 

لمسؤوليتها االجتماعية نحو حماية البيئة وتحقيق التنمية 
 لقيممتوسطة، كما أن متوسطات االمستدامة جاءت بدرجة 

وقعت في المدى من التي تضمنها المحور قد  الثمان
، مما يعني أنها جميعًا تمارس بدرجة 3.15-2.87

متوسطة، لكن األقل ممارسة من قبل الجامعات كان 
المساهمة في معالجة التلوث بأنواعه (هواء، مياه، 

طبيعيًا  لكدو ذضوضاء)، في المناطق القريبة منها، وقد يب
عند مقارنة هذه النتيجة ، بالنتيجة الخاصة بانخفاض 
مساهمة الجامعات في دعم البحوث التي تهتم بقضايا 

ًا كبيرًا من دورها في المساهمة في ءالبيئة، وهو ما يشكل جز 
معالجة التلوث، والذي يعتمد على نتائج بحوث علمية 

كن تخص الكشف عن التلوث وسبل معالجته، وهذا ما لم ي
نشطًا في الجامعات السعودية بحسب ما تفيد به آراء 

  في محور البحث العلمي. أعضاء هيئة التدريس
ينسحب هنا نفس القول السابق في تفسير هذه النتيجة و 

من أن بحوث مشكالت التلوث ومعالجته هي بحوث 
، وهذا ماال اً قوييًا مال ماً القيام بها يتطلب دعو تطبيقية مكلفة، 

ء ضعف ميزانيات البحث العلمي في يحدث في ضو 
بشكل  الجامعات السعودية. ورغم أن هذه النتيجة غير مقلقة

غير مرضية مقارنة بالمساعي الوقت في نفس  ا، لكنهكبير
والمبادرات المختلفة التي تقوم بها الجامعات العشر التي 
حصلت على المراتب األولى في تصنيف التايمز، في 

خالل بناء برامج أكاديمية محددة  الحفاظ على البيئة، من
للتعامل مع القضايا البيئية األكثر حساسية لمجتمعاتها 

Nejati et al., 2001) وما تقوم به جامعة أزاد من دور مهم (
في حماية البيئة، وتوسيع المساحات الخضراء، باستخدام 
الطاقة النظيفة، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى منسوبيها، 

) وما توليه إدارات Karimi, 2013( خارجيومجتمعها ال
الجامعات الخاصة في مصر من اهتمام عال في مجال 

  .)2010 (سعد،ة مسؤولياتها االجتماعية نحو حماية البيئ
"ما دور الجامعات السعودية في  إجابة السؤال الرابع:

توفير فرص العمل مجال في  تحقيق المسؤولية االجتماعية
أعضاء هيئة التدريس فيها"،  من وجهة نظروالتدريب 

ولإلجابة على هذا السؤال أوجدت المتوسطات الحسابية لكل 
عبارة من عبارات محور توفير فرص العمل والتدريب، من 
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  .)7كما في الجدول (ككل، فكانت النتائج وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بتلك الجامعات، وللمحور 
  

  )7جدول (ال
  في توفير سة الجامعات السعودية لمسؤولياتها االجتماعيةالمتوسطات الحسابية لممار 

  فيهافرص العمل والتدريب من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

المتوسط   ارةعبـــــــال  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة ممارسة 
  المرتبة  الجامعات لها

  3  متوسطة 0.91  3.10 دعم المشاريع التجارية للطالب، وال سيما الخريجين منهم 1
  1  عالية 0.87  3.41 تدريب الكوادر البشرية، لقطاعات العمل المختلفة 2
إقامة دورات تدريبية إلكساب الشباب من غير المنتسبين 3

 لها مهارات تؤهلهم للمنافسة على وظائف متعددة
  2  متوسطة 0.81  3.31

  5  منخفضة 0.83  2.56 توفير فرص عمالة مؤقتة للشباب خالل اإلجازة الصيفية 4
المساهمة في دعم المشروعات الصغيرة، (عيادات 5

  خاصة، مكاتب خدمات عامة)
  4  متوسطة 0.85  3.01

    متوسطة 0.85  3.01 محور توفير فرص العمل والتدريب 
  

أن ممارسة الجامعات السعودية إلى  )7يشير الجدول (
،  في محور فرص العمل والتدريب لمسؤوليتها االجتماعية

وقد  بدرجة متوسطة على المستوى الكلي للمحور،جاء 
يرجع ذلك لقلة الفرص الوظيفية التي تعطى للجامعات 
مقارنة بقطاعات العمل األخرى في بقية الوزارات، هذا من 
جهة، والطلب العالي على الوظائف نتيجة للزيادة في عدد 

الدور األبرز الذي تسعى  قد جاءو  السكان، من جانب آخر،
هو تدريب الكوادر البشرية لقطاعات العمل لتحقيقه 
الذي حصل على تقييم "عالي"، وهذا طبيعي في  المختلفة،

ضوء ما تسعى له الجامعات من تكاملية مع قطاعات 
العمل األخرى في المجتمع، والتوجه الجديد نحو تدريب 

فيما جاء قيامها  الجامعات لمنسوبي القاعات المختلفة،
العمل المؤقتة للشباب خالل إجازة بدورها في توفير فرص 

ممارسة الجامعات لدورها في بقية وكانت ، ضاً الصيف منخف
أقل من التوقعات  دو، وهذا الدور قد يبطةمتوس قيمال

ضوء توجهات الدولة  المنتظرة من الجامعات السعودية في
ممثلة في ما تشير له خطط التنمية من ضرورة دعم 

ضوء الدور الذي  وفي الجامعات لسوق العمل من جهة،
تمارسه العشر جامعات الحاصلة على المراتب األولى في 

من توفير موارد وافرة على فوائد  2009تصنيف التايمز في 
 وما عملت عليه)، Nejati et al., 2001(ب التوظيف والتدري

مساعدة ل استراتجياتمن القيام ببناء الجامعات االسبانية 
 ،(Crawford, 2011) عملفرص العثور على  فيالطلبة 

توفير معلومات، تهم أكثر من من جامعة أزاد  وما قامت به
سبعمائة ألف خريج لهذه الجامعة، في مجال فرص العمل، 
ومساعدتهم في تمويل ودعم وحدات عمل مصغرة، وتقديم 

كما أن للجامعة دورًا في تدريب  الخريجين ألصحاب العمل،
  .(Karimi, 2013)النساء المتعلمات 

  
ما دور الجامعات السعودية  :إجابة السؤال الخامس

في تقديم الخدمات  في تحقيق المسؤولية االجتماعية
من وجهة نظر أعضاء هيئة  الثقافية واالجتماعية

هذا السؤال  عنللحصول على إجابة  ؟التدريس فيها
المتوسطات الحسابية لكل عبارة من عبارات  استخرجت

، من وجهة نظر ةاالجتماعيمحور الخدمات الثقافية و 
أعضاء هيئة التدريس بتلك الجامعات، وللمحور ككل، 

  .)8كما في الجدول (فكانت النتائج 
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  )8جدول (ال
  تها االجتماعية في تقديم الخدماتالمتوسطات الحسابية لممارسة الجامعات السعودية لمسؤوليا

  يهافالثقافية واالجتماعية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

المتوسط   رةعبــــــــــــــاال  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
ممارسة 
 الجامعات لها

  المرتبة

1  
التعاون مع الشركات، وقطاعات الخدمات العامة (مدارس،
بلدية، مستشفيات...)، في تحسين الوضع االقتصادي، للطبقة 

 األقل دخًال، في مجتمعها المحلي

  9  متوسطة  0.98  3.13

2  
التعاون مع المنظمات األهلية (مثل: جمعية األسرة، الجمعيات
الخيرية، الجمعيات الطبية ....) في تقديم الخدمات للفئات 

 األكثر فقرًا في محيطها االجتماعي

3.36    
0.87  

  5  متوسطة

القيام بالحمالت التوعوية والتعليمية، حول المسؤولية 3
 والمناطق القريبة منهااالجتماعية في المدينة التي توجد بها،

  3  عالية  0.91  3.41

4. 
المساهمة في تمويل البرامج، التي تهدف إلى التجديد الحضري

للمنطقة المحيطة بالجامعة، مثل تجميل الشوارع، وطالء 
 كنية المتهالكة من حولهاسالمباني ال

  7  منخفضة  0.82  2.24

خيرية،تقديم مساعدات مالية مباشرة للمؤسسات والمنظمات ال  5
 والمؤسسات الصحية والفنية والثقافية في المجتمع

  11  متوسطة  0.79  3.01

  2  عالية  0.71  3.44 برامج توعية صحية واجتماعية وثقافيةفي المساهمة  6

المساهمة في تقديم الخدمات الصحية لمحيطها الخارجي، ال  7
 تسيما في أوقات األزما

  8  متوسطة  0.83  3.21

  1  عالية  0.77  3.45 يم الخدمات الصحية للعاملين بها وأسرهمالمساهمة في تقد 8
  4  متوسطة  0.82  3.38 المساهمة في تقديم الخدمات الثقافية، لمجتمعها القريب منها 9
1

0 
فتح مرافق الجامعة من مكتبات، وصاالت ومالعب،...

 القطاعات المختلفة منها لتستفيد
  10  متوسطة  0.76  3.12

1

1 
(مثل العيدين)لمناسبات االجتماعيةايهية فيأعداد برامج ترف

 لصالح المناطق القريبة من محيطها
  6  متوسطة  0.80  3.31

  ____  متوسطة  0.82  3.18 محور تقديم الخدمات الثقافية واالجتماعية. 
  ____  متوسطة  0.86  3.19 مقياس المسؤولية االجتماعية للجامعات ككل. 
  

جامعات بمسؤوليتها ) أن قيام ال8يتضح من الجدول (
االجتماعية في الخدمات الثقافية واالجتماعية، يؤدى بدرجة 

وقد يعود ذلك إلى  ،3.18متوسطة، إذ بلغ المتوسط له 
ضعف اإلقبال المجتمعي على األنشطة الثقافية، وضعف 
إمكانات الجامعات السيما الناشئة منها عن تقديم خدمات 

قيم  ثهناك ثالوكانت  محيطها الخارجي، فياجتماعية 
تضح أن الجامعات تمارس مسؤوليتها تجاهها بدرجة عالية ا

 فيهاهي: المساهمة في تقديم الخدمات الصحية للعاملين 
وأسرهم، والمساهمة ببرامج توعية صحية واجتماعية وثقافية، 

المسؤولية  بشأنية والتعليمية، و والقيام بالحمالت التوع
، والمناطق القريبة فيها االجتماعية في المدينة التي توجد

في حين كانت المساهمة في تمويل البرامج، التي  ها.من
تهدف إلى التجديد الحضري للمنطقة المحيطة بالجامعة، 

كنية المتهالكة من سمثل تجميل الشوارع، وطالء المباني ال
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حولها، منخفضة، وقد تبدو النتيجة األخيرة طبيعية، في 
ة يتطلب اعتمادات مالية ضوء أن القيام بتلك المسؤولي

عالية، وهو ما قد يفوق قدرة الجامعات بصفة العموم، في 
ضوء تمويل يعتمد في نسبة كبيرة منه على ميزانية الدولة، 

بنود الصرف فيها محددة من قبل الدولة في التي تعد 
جانب، ومحدودية تلك الموازنات لبعض الجامعات في 

لجامعات السعودية من ا %60السيما أن نسبة  جانب آخر،
هي جامعات ناشئة، مازالت بنيتها التحتية في طور 

، هذه على موازناتها اً اإلنشاء، وهذه المهام تشكل عبئ
النتيجة وٕان كانت غير مرضية بدرجة كبيرة بالنسبة 
لتطلعات الخطط المرسومة للتعليم العالي السعودي، لكنها 

في مصر  أفضل مما تقوم به إدارة الجامعات الخاصةتعد 
  ).2010 (سعد، التي تولي هذا الجانب عناية قليلة

كما يتضح أن الجامعات السعودية تقوم بدرجة متوسطة 
بالمهام التي تضمنها مقياس المسؤولية االجتماعية ككل، 

هذه ينسحب هنا نفس القول في المحاور الفرعية، من أن و 
 مقلقة، لكنها تظل دون مستوى التطلع فيال تعد النتيجة 

ضوء ما تبين من اعتماد الجامعات العشر التي حصلت 
على  2009على المراتب األولى في تصنيف التايمز عام 

تقديم استشارات مهنية لبقية مؤسسات المجتمع، وقيامها 
بالترويج للمسؤولية االجتماعية في عالقتها مع المنظمات 

في ضوء ما تبين من نتائج و ، (Nejati et al., 2011) األخرى
 ،من أن جامعة أزاد (Karimi, 2013)في دراسة كاريمي 

 طةتقوم بدور مرتفع نحو مسؤوليتها االجتماعية، بلغ متوس
في  63.8مقابل  على مقياس ليكرت الخماسي، 3.80

وما تشير إليه نتائج دراسة فأزكيه  الدراسة الحالية،
(Vazquez et al., 2015)  من الطلبة  %80من أن نسبة

أن الجامعات الفرنسية تؤدي مسؤوليتها يوافقون على 
  للدراسة الحالية. %63.8، مقابل االجتماعية بدرجة عالية

 

تختلف وجهة نظر أعضاء : هل إجابة السؤال السادس
نحو دور الجامعات السعودية في تحقيق هيئة التدريس 

نشأة الجامعة،  تبعًا الختالف: المسؤولية االجتماعية
ا السؤال حسبت قيمة" ت"، لإلجابة على هذ ؟والتخصص

  حيث تبين ما يلي:
  

  ة. نشأة الجامع1

  )9جدول (ال
  نتائج اختبار "ت" لدالة الفرق الستجابة أفراد العينة على مقياس المسؤولية االجتماعية للجامعات تبعًا لمتغير نشأة الجامعة

  محاور المسؤولية االجتماعية للجامعات  م
  المتوسط  المتغير

الداللة   ت"قيمة "  الحسابي
  نشأة الجامعة  الفعلية

 مستويات المتغير
 20.53 قديمة  التعليم التدريس 1

 19.00 حديثة  دالة  2.01

2 
 14.19 قديمة  البحث العلمي

  دالة  2.48
 12.75 حديثة

 26.72 قديمة  حماية البيئة والمساهمة تحقيق التنمية المستدامة 3
 23.36 حديثة  دالة  3.15

 13.70 قديمة توفير فرص العمل والتدريب 4
 12.5 حديثة  دالة  2.26

  38.34 قديمة تقديم الخدمات الثقافية واالجتماعية 5
  34.01 حديثة  دالة  3.48

 116.52 قديمة  االستبانة ككل 
 104.22  حديثة دالة  5.21

  
التي تضمنها  محاورلمحاور كافة، وعلى المجموع الكلي للا) أن قيمة "ت" جاءت دالة في 9يتبين من الجدول (
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مقياس المسؤولية االجتماعية، لصالح الجامعات قديمة 
النشأة، وهذه النتيجة قد يكون لها ما يبررها، فالجامعات 
قديمة النشأة، أكثر مسايرة للتوجهات الدولية في برامجها، 

كثر ومرت بمراحل تطوير عديدة عبر الزمن، باتت معها أ
، إضافة إلى أن مواردها المالية أكبر من الموارد نضجاَ 

المالية للجامعات حديثة النشأة، واكتمال مرافقها وبنيتها 
التحتية، مما يمكنها من القيام بمسؤوليتها االجتماعية أكثر، 

  من قدرة الجامعات الناشئة على القيام بتلك المسؤوليات.
أمير  ةدراس ويؤكد منطقية هذه النتيجة ما جاء في

التي تفيد أن جامعة الملك  (Aamir et al., 2014) هحبيصاو 

سعود تقوم بمسؤولياتها تجاه تقييم المسؤولية االجتماعية 
للشركات في الجامعة، وما جاء في دراسة الخرشي 

) التي طبقت على الجامعة نفسها. وتبين أن لدى 2004(
ير الطلبة المشاركين في األنشطة الطالبية وعي كب

قديمة  بالمسؤولية االجتماعية، وهو مؤشر على أن الجامعة
تعمل على بث قيم المسؤولية االجتماعية في طالبها النشأة 

من خالل التعليم، وجامعة الملك سعود هي أقدم الجامعات 
  .السعودية

 

  تخصصال .2
 

  )10( جدولال
  س المسؤولية االجتماعية للجامعات تبعًا لمتغير التخصصنتائج اختبار "ت" لدالة الفرق الستجابة أفراد العينة على مقيا

محاور المسؤولية االجتماعية  م
الداللة   قيمة "ت"  المتوسط الحسابي  التخصص العلمي للجامعات

  الفعلية
 20.05 نظرية  التعليم التدريس  1

 17.03 تطبيقية  دالة  2.43

 19.88 نظرية  البحث العلمي  2
 16.34 تطبيقية  دالة  3.01

تحقيقفيحماية البيئة والمساهمة  3
 التنمية المستدامة

 25.12 نظرية
 21.84 تطبيقية  دالة  .3.22

 13.00 نظرية توفير فرص العمل والتدريب  4
 11.61 تطبيقية  غير دالة  1.61

 36.23 نظرية ةيم الخدمات الثقافية واالجتماعيتقد  5
 32.23 تطبيقية  غير دالة  1.80

 110.90 نظرية  االستبانة ككل 
 97.46 تطبيقية دالة  3.55

  
أن قيمة "ت" جاءت دالة على  )10( يتضح من الجدول

مستوى المقياس ككل، وعلى مستوى ثالثة محاور هي: 
حماية البيئة والمساهمة و  التعليم والتدريس، والبحث العلمي،

في محورين تحقيق التنمية المستدامة، فيما لم تكن دالة في 
وتقديم الخدمات الثقافية  توفير فرص العمل والتدريب، هما:

جزء األول من النتيجة قد يعود واالجتماعية، وفي تفسير ال
إلى أن إمكانية بث قيم المسؤولية االجتماعية في مجال ك ذل

التعليم والتدريس في التخصصات النظرية أرحب منها في 
نب، فضًال عن أن دعم مجال العلوم التطبيقية، هذا من جا

البحوث االجتماعية ال يتطلب توفر مبالغ مالية كبيرة، 

بعكس ما يتطلبه دعم البحوث التطبيقية، التي تحتاج مبالغ 
مالية كبيرة، وكما سبق القول فإن ميزانيات البحث العلمي 
في غالبية الجامعات منخفضة، إذا ما قورنت بميزانيتها 

لمرتفعة لبحوث الكليات التطبيقية، ال تتحمل الكلفة او  العامة،
مقارنة ببحوث الكليات النظرية التي تحظى بدعم بحوث 

هو أن كل نقطة استغراب في نتائج الجدول وما يش أكثر،
تكون الفروق لصالح الكليات النظرية في محور االهتمام 

ولعل ذلك يعود إلى أن  ،بالبيئة وتحقيق التنمية المستدامة
التدريس في الكليات التطبيقية لدور توقعات أعضاء هيئة 

من  مسؤوليتها االجتماعية نحو البيئة أعلى الجامعة في
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أقرانهم في الكليات النظرية نتيجة امتالكهم بعدًا معرفيًا 
للجانب البيولوجي الخطير للبيئة مقارنة بأقرانهم في الكليات 

أما عدم داللتها في المحورين: توفير فرص العمل  النظرية،
تدريب، وتقديم الخدمات الثقافية واالجتماعية، فكما يتضح وال

تكن بسيطة بين  لممن فروق المتوسطات أن الفروقات 
استجابات أعضاء هيئة التدريس في التخصصات النظرية 
والتطبيقية، لكن ارتفاع قيم االنحرافات المعيارية هو ما 
اضعف داللة قيمة" ت"، مع مالحظة أن اتجاه العالقة كان 

  صالح التخصصات النظرية .ل
  

  التوصيات والمقترحات
 مسؤولية االجتماعيةال. بناء سياسات جامعية تدعم 1

لجامعات، تشمل جوانب الحياة الجامعية وعناصرها ل
  كافة، ينبثق عنها استراتيجيات تتضمن ما يلي:

رفع نسبة الدعم من ميزانية عمادات البحث العلمي  -
لك المرتبطة بقضايا التنمية للبحوث التطبيقية، السيما ت

 المستدامة.

بناء مناهج تضمن توفر الحد األدنى من بث القيم  -
األخالقية المرتبطة بالمسؤولية االجتماعية، في 

 الجامعات السعودية.

ز على بناء عالقات مع المجتمعات الخارجية، من يالترك -
 خالل دعم المشاريع، التي تخدم مجتمعاتها الخارجية.

خالل الترشيد من مشاريع تحقيق التنمية المستدامة، دعم  -
االستهالكي للموارد، ودعم وسائل المحافظة على البيئة 

 من التلوث.

إجراء بحوث عن مدى قيام الجامعات السعودية . 2
بمسؤوليتها االجتماعية، خالل تحليل محتويات مواقعها 

  على االنترنت.
عودية إجراء بحوث عن مدى قيام الجامعات الس. 3

بمسؤوليتها االجتماعية خالل الوقوف على هذا الدور 
  بأخذ آراء عينة من أفراد المجتمع.
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Abstract 

The current study was conducted to investigate the extent to which Saudi universities are 

committed to practicing their social responsibility. A survey comprising 34 items grouped into 

five sub-scales was administered to a population sample of 630 academic staff members 

working at Saudi universities in an attempt to identify their opinions vis-à-vis: 1) instruction 

and teaching, 2) research, 3) environment protection and sustainable development, 4) job 

opportunities and training and 5) community services. Findings revealed that Saudi universities 

practice social responsibility at a moderate level in general with an arithmetic mean of 3.19. 

The five sub-scales were also moderate with scores ranging between 3.36 and 3.01. 

Nevertheless, the establishment date of the institution variable seemed to have a higher impact 

on universities’ social responsibility practices in favor of older universities in general as well 

as in each of the five sub-scales. Additionally, the overall responses of faculty members were 

significantly associated with their fields of specialization in three sub-scales; namely, 

instruction and teaching, research and environment protection and sustainable development in 

favor of theoretical majors. 

Keywords: Social responsibility, Values, Research, Sustainable development, Saudi 

universities. 
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  ىدافعية اإلنجاز لد فيبرنامج تدريبي مبني على مهارات التفكير اإلبداعي  أثر
  الموهوبات بالمرحلة الثانوية في المدينة المنورة طالباتال

  2الينبعاويسالم أماني محمد شريف و  1إيمان عبد الرحمن آل منير عسيري

  ؛بة، المملكة العربية السعوديةأستاذ الكيمياء المساعد، قسم الكيمياء، كلية العلوم، جامعة طي. 1
  .. مسؤولة وحدة ذوي االحتياجات الخاصة، جامعة طيبة، المملكة العربية السعودية2

  

  16/5/2016ُقبل بتاريخ:    8/3/2016ُعدل بتاريخ:  12/11/2015لم بتاريخ: استُ 

  الملخص
إلبداعي في دافعية اإلنجاز لدى الطالبات استهدفت هذه الدراسة تعرف أثر برنامج تدريبي مبني على مهارات التفكير ا

) طالبة موهوبة من طالبات المرحلة الثانوية بالمدينة المنورة الملتحقات 40الموهوبات. تكونت عينة الدراسة من (
ببرنامج موهبة اإلثرائي الصيفي في جامعة طيبة، تم توزيعهن بطريقة عشوائية على مجموعتين متكافئتين هما: 

ة ومجموعة ضابطة. ولتحقيق هدف الدراسة، قامت الباحثتان ببناء برنامج تدريبي لتنمية مهارات مجموعة تجريبي
التفكير اإلبداعي. وقد تم تطبيق البرنامج على المجموعة التجريبية للتدرُّب على أنشطته المعدة لذلك. وبعد ذلك تم 

لى المقياس الذي قامت الباحثتان بتطويره لغايات قياس دافعية اإلنجاز لدى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة ع
داللة إحصائية  ذاأن هناك فرقًا  )، أظهرت نتائج الدراسةT-test) فقرة. وباستخدام اختبار (30الدراسة والمكون من (

وتبين من  .)19,87بلغت قيمة ت (ة؛ إذ في درجات الدافعية لإلنجاز بين أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبي
لدى طالبات بلغ متوسط الدافعية لإلنجاز ة؛ إذ لصالح المجموعة التجريبي ق كانمتوسطات الحسابية أن هذا الفر ال

ويشير هذا الفرق  .)44,10للمجموعة الضابطة (متوسط الدافعية لإلنجاز )، في حين بلغ 60,50( المجموعة التجريبية
  .لدى الطالبات الموهوبات إلى أثر البرنامج التدريبي في تنمية الدافعية لإلنجاز

  .تالموهوباالطالبات التفكير اإلبداعي، الدافعية لإلنجاز، كلمات المفتاحية: ال
  

  دمةــالمق
 

يعد الموهوبون ثروة بشرية في أي مجتمع من 
المجتمعات، وقد تناول كثير من الباحثين في علم النفس 

تلفة إال أنه ظهر بينهم اتجاهات مخة، والتربية مفهوم الموهب
في تعريفهم لمفهوم الطفل الموهوب، فمنهم من عرفه في 

ومنهم من عرفه في ضوء مستوى ء، ضوء مستوى الذكا
التحصيل الدراسي، ومنهم من عرفه في ضوء مستوى 

  ومنهم من تناوله في ضوء مستوى الموهبة.، األداء
رعاية الموهوبين والمتفوقين عملية استثمار  وتعتبر

قطاعًا مهمًا من القوى اإلنسانية بما  لطاقات بشرية تكّون
لديهم من طاقاٍت واستعداداٍت وذكاٍء عاٍل ومواهب خاصة، 
وقدراٍت عالية للفهم واالستيعاب واالبتكار واإلبداع والتوجيه 

  .)2007 (الطيطي، دةوالقيا
وتؤكد البرامج التعليمية على أهمية تطوير المهارات 

التكيف مع واقعهم،  لدى الطلبة الموهوبين لتساعدهم على
وذلك من خالل استراتيجيات متنوعة وفريدة والتي من 
خاللها يمكن للطالب الموهوبين مراقبة كيف يتعلم أقرانهم 
وكيف يوظفون معرفتهم، وكيف يطبقون مهاراتهم في 
الحياة. مما يتطلب تطوير نماذج جديدة خاصة بتعليمهم 

إيقاظ مواهبهم وتطوير أفكارهم حتى يتم حفزهم والتمكن من 
وٕاشباع اهتماماتهم التي تتطلع دائمًا وتتجه نحو األعمال 

  والجوانب غير المألوفة.
إن فهم أسلوب تعلم الموهوبين يمثل جزًءا مهمًا في 

ومن المؤسف أن التعليم  يم،عملية اختيار استراتيجيات التعل
الحالي ما يزال يتبنى االستراتيجيات التقليدية التي تتجاهل 

ص الموهوب الفردية والعالقات بين الطلبة وأساليب خصائ
  ).1999ة (جابر، التعليم الناجح

إن مطابقة استراتيجية التعليم مع أسلوب تعلم الموهوب 
عمل على زيادة فاعلية تعلمه ودوره في تطوير قدراته ت
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جعله أكثر قدرة على األداء وتسن تكيفه وتحومواهبه 
ته وتوظيفها في المواد واستغالل أقصى طاقاته واستعدادا

صورة نتاجات وٕابداعات مميزة (قطامي،  فيلكي تظهر 
). وتعد برامج التدريب على اإلبداع ومهاراته برامج 2007

تقدم حلوًال مثلى لبناء التعلم والتعليم،  Gkihهامة للجيل 
ولما ألنماط التعلم الحديثة من أهمية بالغة في تمكين 

ت الحياتية باختالفها الطالب من التعامل مع المشكال
فالهدف من تعلم العديد من المهارات هو مساعدة اإلنسان 

يعود االهتمام بحل المشكالت إلى العقد و في حل مشكالته، 
الثاني من القرن العشرين، ويستخدم تعبير حل المشكالت 
في مراجع علم النفس إلى السلوكيات والعمليات الفكرية 

بات عقلية ومعرفية (جروان، الموجهة ألداء مهمة ذات متطل
2008( .  

ويرجع االهتمام بدراسة دافعية االنجاز نظرا ألهميتها 
ليس فقط في المجال النفسي ولكن أيضا في العديد من 
المجاالت والميادين التطبيقية والعملية كالمجال االقتصادي 
واإلداري والمجال التربوي والمجال األكاديمي حيث يعد 

امًال مهمًا في توجيه سلوك الفرد وتنشيطه الدافع لإلنجاز ع
وفي إدراكه للمواقف وسلوك المحيطين به، كما يعتبر الدافع 
لإلنجاز مكونًا أساسيًا في سعي الفرد تجاه تحقيق ذاته 

حيث يشعر الفرد بتحقيق ذاته من خالل ما ، وتوكيدها
ينجزه، وفيما يحققه من أهداف؛ وفيما يسعى إليه من 

 ضل ومستويات أعظم لوجوده اإلنسانيأسلوب حياة أف
  ).2000(خليفة، 

إلى الدور  McClelland (1961)ماك كليالند  كذلك أشار
الذي يقوم به دافع االنجاز في رفع مستوى أداء الفرد  المهم

 العلماء اتجهفقد  ؛وٕانتاجه في مختلف المجاالت واألنشطة
 القرن نم الثاني النصف بداية اإلنجاز منذ دافعيةدراسة  إلى
 الدوافع نظام في المهمة الجوانب أحد تمثل أنها ي، ذلكالحال

 نظريات في والبحث للدراسة المميزة المعالم وكأحد ة،اإلنساني
 أحد بوصفها إليها النظر يمكن بل والسلوك، الشخصية
 الدوافع في وبخاصة المعاصر؛ السيكولوجي الفكر منجزات

 علماء بين عام اتفاق يوجد أنه وبما. المكتسبة االجتماعية
 اإلنساني السلوك تحريك في الدوافع دور أهمية على النفس
 واإلنجاز الدراسي والتحصيل التعلم وفي، عامة بصفةٍ 

 في للبحث متزايًدا اتجاها هناك فإن خاصة؛ بصفةٍ  األكاديمي
  ).1999 الزيات،( اإلنجاز دافعية في خاصة المجال هذا

 ,Atkinson)ألتكنسونوتؤكد نظرية دافعية اإلنجاز 

أن توقع الفرد ألدائه وٕادراكه الذاتي لقدرته والنتائج  (1960

المترتبة عليها، تعد عالقات معرفية متبادلة تقف خلف 
سلوك اإلنجاز، وأن األفراد ذوي الدافعية العالية لإلنجاز 
يبذلون جهدا أكبر للوصول إلى حل المشكالت، كما يؤكد 

صول والوصول للنجاح أمر أتكنسون أن الرغبة في الح
متعلم، وأن الدافعية لإلنجاز تختلف من فرد آلخر كما 
تختلف لدى الفرد نفسه في المواقف المختلفة، وتتأثر بثالثة 
عوامل مختلفة وهي: الدوافع المرتبطة بالوصول للنجاح، 
واحتماالت النجاح المرتبطة بصعوبة المهمة، والقيم الباعثة 

   على النجاح.
 المجتمعات وتقدم قير  إلى تؤدي التي العوامل أن ونجد
 من تملكه ما ولكن ية،طبيع ثروات من تملكه ما ليست
 مكانة تجسمت وقد. المجتمع هذا أفراد لدى لإلنجاز دافعية
 العالية اإلنجاز دافعية ارتباط في حياتنا في اإلنجاز دافعية
 عدة مجتمعات لدى الحضاري واالزدهار االقتصادي بالنمو

  ).McClelland, 1961( متباينة أزمانٍ  يوف
وقد أثبتت نتائج العديد من الدراسات وجود عالقة 
ارتباطية بين الدافعية والتفكير اإلبداعي كدراسة (بقيعي، 

 عالقة) حيث أثبتت وجود 2010) ودراسة الحارثي (2004
 االبتكاري وأبعاد التفكير اإلنجاز دافعية أبعاد بين ةارتباطي
  .)2014 خميس،(، ودراسة لألبعاد كليةال والدرجة

وجود برامج تعنى بتعليم مهارات لذلك كان ال بد من 
وعمليات التفكير لكل الطالب بصرف النظر عن مستوياتهم 

بحيث تنمو بشكل متدرج في نسيج بناء شخصية  ية،الذهن
الطالب ونموه العقلي والدراسي، حيث يسهم تعليم مهارات 

ليا في رفع مستوى التحصيل الدراسي التفكير المختلفة  الع
وجعل الخبرات المدرسية ذات معنى بالنسبة  بللطال

للطالب، وتجعله كذلك أكثر تفاعًال ومشاركة إيجابية في 
ده على االستقالل في الفكر والمبادرة بالرأي  م،التعل وتعوِّ

وعلى تطبيق ما يتعلمه في واقع الحياة، بل تتيح للعديد 
 تطوير واإلضافة إلى المعرفة والتقنية.منهم اإلبداع وال

 رغبة توجهه هادف مركب عقلي نشاط والتفكير اإلبداعي

 تكن لم أصيلة نواتج إلى التوصل أو حلول عن البحث في قوية

 والتعقيد التفكير اإلبداعي بالشمولية سابقًا. ويتميز معروفة

 متداخلة وأخالقية وانفعالية معرفية عناصر على ينطوي ألنه

 ون،الحدابي؛ وآخر  ؛2002 فريدة (جروان، ذهنية حالة كلتش
2013 .(  

إنَّ تعليم مهارات التفكير يعتبر ضرورة ملحة وحاجة 
أساسية من حاجات كل فرد، كحاجته إلى الماء والهواء 

) حيث تحظى مهارات 2005والغذاء (البيلي وآخرون، 
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في التفكير بمكانٍة خاصة لدورها في تطوير النظام التعليمي 
كثير من البلدان المتقدمة إذ يتفق معظم التربويين على أن 
التعليم باالعتماد على مهارات التفكير هدف مهم للتربية 
يوضع في مقدمة أوليات النظم التعليمية، وأن المدارس 
يجب أن تفعل ما في وسعها من أجل توفير فرص لطالبها 

هارات للتفكير كي يصبحوا قادرين على التعامل بفعالية م
  ).2006 ،التفكير حاضرًا ومستقبًال (البيلي

 المعرفي الجانب مكونات كأحد- بداعياإل التفكير ويعد
 ،الموهوبين والمتفوقين دراسياً  للطالب ةالرئيس السمات من

 المعرفي والدافع االستطالع وحب اإلنجاز دافع فإن كذلك
 الطالب لهؤالء المميزة الوجدانية السمات من يعتبر

  ).2010ارثي، الح(
الموهبة هي أقصى درجات االستعداد والقابلية أو القدرة و 

وقد شاع استخدام المصطلح مع أوائل النصف الثاني من 
القرن العشرين، وقد تم استخدام هذا المفهوم مع عدة مفاهيم 

 كالنبوغللداللة على ما يتميز به الفرد من قدرات عالية، 
أثرت هذه المفاهيم في أذهان وت وق،تفواالمتياز والعبقرية وال

الباحثين بتطور المعرفة عند الفرد وعوامل أخرى كالوراثة 
  ).1989 (القريطي، والبيئة والذكاء والتكوين العقلي

) األطفال الموهوبين إلى ثالث 1986وقد صنف النافع (
  فئات هي: 

) 140المتفوقون عقليًا الحاصلون على معدالت ذكاء ( -1
 لذكاء الفردي.فأكثر في اختبارات ا

 األطفال المبدعون. -2

المواهب والقدرات الخاصة وهم من يبدون  واألطفال ذو  -3
نبوغًا وتميزًا في بعض المهارات العقلية والمواهب الفنية 
كاألدب والفن واللغات والرياضيات والميكانيكا واأللعاب 

  .الرياضية
صادرة وقد حددت القواعد التنظيمية لرعاية الموهوبين وال

الموهوبين  –التربية والتعليم حالياً -زارة المعارف سابقًا عن و 
بأنهم "الذين يوجد لديهم استعداد وقدرات فوق العادية أو 
أداء متميز عن بقية أقرانهم في مجال أو أكثر من 

درها المجتمع ويحتاجون إلى برامج تربوية المجاالت التي يق
  ).2002، رفوزارة المعافر في البيئة العادية (اخاصة ال تتو 

أن المنظومات التربوية إال  Glenn) 1997( جلين يشير
بشكل عام، وعلى الرغم من نتائج البحوث والدراسات التي 
تؤكد على أهمية تعزيز االبداع وتحفيزه لدى الطالب، إال 

) 1999أنها في الحقيقة ال تساعد على ذلك، ويرى (
Sternberg  ًما  أن المعارف مهمة للطالب ولكنها غالبا

تصبح قديمة، أما مهارات التفكير فتبقى دائمًا جديدة وتمكننا 
من معالجة المعلومات مهما كان نوعها، فمهارات التفكير 
تمكننا من اكتساب المعرفة أو استداللها بغض النظر عن 

 ).2002 الزمان والمكان أو نوع المعرفة (جروان،

 تقدرا من العديد على يحتوي البشري العقل أن وبما
 بحيث والطالقة والمرونة األصالة منهاو  االبتكاري التفكير
 األمم دمتق على فعال بشكل استثمرت إذا القدرات هذه تعمل
 التفكير دراسة حظيت فقد المبتكرة، للعقول وامتالكها ورقيها

 في الباحثين من كثير هتمامبا األخيرة اآلونة في اإلبداعي
 االنفعالية القدرات دراسةب االهتمام أن كما ،المتقدمة الدول
 التفكير بمستوى عالقاتها على والتعرفالمتعلمين  لدى
 التي الموضوعات من يعتبر اإلنجاز ودافعية بداعياإل

) ويتكامل 2008(عبد الرزاق،  المتعمقة الدراسة تستحق
مع التعليم التقليدي الذي يعتمد على تنمية  التعليم اإلبداعي

بداع كأحد األهداف التربوية ال اإلالتفكير المنطقي، فتنمية 
تضارب مع األهداف األخرى، كاكتساب المعرفة والمهارات ت

). وتعليم مهارات التفكير األخرى كالتفكير 2001(كروبلي، 
نب الناقد وحل المشكالت والتفكير باتخاذ القرار إلى جا

تساعد على نجاح التعليم  ي،تعليم مهارات التفكير اإلبداع
) (Torrance, 1981 تورانس في هذا المجال أكداإلبداعي، و 

على أهمية استخدام برامج تعليم التفكير في المراحل 
التعليمية وأثرها في تنمية اإلبداع، وأن برامج تعليم التفكير 
تبقى الروح والقلب النابض في برامج التدريب على اإلبداع 

). والتعليم 2003وتطوير اإلنتاجية المبدعة (السرور، 
بداعي حق لجميع الطالب سواء أكانوا من الطالب اإل

بغض النظر عن  العاديين أم غير العاديين أم المتفوقين،
 ).2003)، (شوارتز، 2000(الحربي،  يةمستوياتهم الذهن

كما ال يقتصر التعليم اإلبداعي على مرحلة عمرية 
معينة، واألفضل أن يتم تطبيقه على مرحلة رياض األطفال 

، بحيث ينمو بشكل متدرج في نسيج بناء إلى الجامعة
شخصية الطالب ونموه التعليمي والدراسي والمعرفي، وال 
يعني عدم تطبيقه في المراحل المبكرة أن ال يتم تطبيقه بعد 

  .)2000ذلك (النافع، 
  

 :استراتيجية تنمية مهارات التفكير 

هي ربط المعرفة العامة المكتسبة خارج أسوار المدرسة 
ة النوعية الخاصة ألحد المجاالت الخاصة داخل مع المعرف

 ).2004المدرسة (األسد، 

وهي تدريب للطلبة وتزويدهم بالمعارف والمهارات 
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المناسبة إليجاد الحلول المناسبة وذلك عن طريق مرورهم 
بمراحل التفكير المختلفة، مثل: التحليل واختيار المعلومات 

ومات بالقديم منها المتصلة بالمشكلة وربط الجديد من المعل
  .)1992، الضبعا (واختيار أفضل الحلول وتقويمه

 يق) أنَّ من العوامل التي تع2005كما يؤكد الكناني (
اإلبداع في المجتمع الخوف، عدم الثقة، التقييد المستمر 
لالتصال، فرض دافعية خارجية محددة، كذلك تقييد 

جديدة المعلومات وعدم نشرها، عدم الصبر على األفكار ال
ورفضها قبل أن تنضج، ضعف الحوار والتعبير عن اآلراء 
بين أفراد المجتمع، الصرامة والجدية المبالغ فيها وعدم 
المرح، عدم االنفتاح، فرض القيود على االستقاللية الفردية 

  وعدم التوازن بين العمل الفردي والجماعي.
فالتفكير اإلبداعي من الممكن تعلمه والتدرب عليه مثل 
كثير من المهارات األخرى التي يتم التدرب عليها، كأساليب 
القيادة واالتصال واتخاذ القرارات ومهارات التفاوض 
واإلقناع، ومن المؤكد أن بعض األفراد لديهم قدرة طبيعية 

  أكثر من غيرهم فيما يتعلق بتعلم المهارات اإلبداعية.
  

  مشكلة الدراسة:
ثمار لطاقات بشرية رعاية الموهوبين عملية استُتعّد 

لديها االستعداد والذكاء والقدرة على فتح آفاق جديدة للتغلب 
على العقبات التي تواجه التقدم والتنمية. كما تلعب دافعية 
االنجاز دورًا أساسيًا في جميع المجاالت والميادين التطبيقية 
والعملية كالمجال االقتصادي، والمجال االداري، والمجال 

مجال االكاديمي، ويعد الدافع لإلنجاز عامًال التربوي، وال
مهمًا في توجيه سلوك الفرد وتنشيطه، وفي إدراكه للمواقف 
فضًال عن مساعدته في فهم وتفسير سلوك الفرد، وسلوك 
المحيطين به، كما يعتبر الدافع لإلنجاز مكونا أساسيا في 
سعي الفرد تجاه تحقيق ذاته، وتوكيدها، حيث يشعر الفرد 

يق ذاته من خالل ما ينجزه وفيما يحققه من أهداف، بتحق
وفيما يسعى إليه من أسلوب حياة أفضل ومستويات أعظم 
لوجوده اإلنساني؛ ونظرا لقلة البرامج التدريبية المعدة محليا 
لتنمية دافعية االنجاز للطلبة الموهوبين، وبالذات التي تربط 

لدى هذه  بين مهارات التفكير االبداعي ودافعية االنجاز
الفئة من الطلبة، والتي تعاني من نقص في مثل هذه 
البرامج التدريبية إذ أن عملية التدريس لهذه الفئة في 
المدارس ال تعطي لهم بما يتناسب مع قدراتهم ومواهبهم؛ 

)، 2013؛ العساف، 1990وهذا ما أكدته دراسة (هيجان 
ية تقدم على دراسات علمية عرب الباحثتيننظرًا لعدم إطالع و 

برامج مؤصلة لدمج مهارات التفكير المتفق على أهميتها 
بهدف تنمية للطالب اليوم مع محتويات مناهجنا الدراسية 

الدافعية لإلنجاز، في حين أكدت نتائج العديد من الدراسات 
 هجزأمكانية تنمية الدافعية من خالل برامج تعليمية كدراسة 

، ودراسة (بقيعي، (Hughes and Martray, 1991) ومارتري
فقد جاءت هذه الدراسة ) 2005)، ودراسة (صبري، 2004

لتقديم نموذج من البرامج التي يمكن أن تسهم في إثراء 
الطرح التربوي فيما يتعلق بدمج مهارات التفكير مع 

، لذا تأتي هذه الدراسة لتطوير محتويات المناهج الدراسية
على  االبداعيبرنامج تدريبي قائم على مهارات التفكير 

، وذلك من خالل دافعية اإلنجاز لدى الطالبات الموهوبات
  السؤال: عناالجابة 

 المبني على مهارات  هل هناك أثر للبرنامج التدريبي
دافعية اإلنجاز لدى الطالبات  في التفكير االبداعي

   الموهوبات؟
 ذات فروق توجد وينبثق عن سؤال الدراسة الفرضية: ال 

 متوسط بين (α =0.05)مستوى  ندع إحصائية داللة

 طلبة درجات ومتوسط التجريبية المجموعة درجات طلبة

 إلى دافعية االنجاز تعزى اختبار في الضابطة المجموعة

  .البرنامج التدريبي
  

  أهداف الدراسة:
 ة االنجاز لدى الطالبات بناء برنامج تدريبي لتنمية دافعي

  الموهوبات.
 ى الطالبات الموهوبات.إلنجاز لدقياس مستوى دافعية ا  
  قياس أثر البرنامج التدريبي على دافعية االنجاز لدي

  الطالبات الموهوبات.
  

  ةأهمية الدراس
  قد تخدم الدراسة الفئة المستهدفة من البرنامج والمرحلة

سيطبق عليهم البرنامج، إذ أنها  الذينالعمرية للطلبة 
ات تشكل بداية مرحلة المراهقة وما يصاحبها من تغير 

نمائية في الجوانب المعرفية واالنفعالية والجسمية 
واالجتماعية. وهذا ما يعطي لهم فرصة لتنمية دافعية 
االنجاز عندهم بشكل أفضل باعتبارهم ال يزالون في 

 بداية شبابهم وفي ذروة مرونتهم العقلية.

  قد تلفت الدراسة اهتمام وعناية مخططي المناهج إلثراء
لفئة العمرية بخبرات تربوية مناهج الطالب بهذه ا

 وأساليب تعليمية تسهم في تطوير دافعية االنجاز لديهم.



 

 2017 ،1، العدد 12المجّلد                                                                                        جامعة طيبة للعلوم التربوية مجلة

 

 63  جميع الحقوق محفوظة –كلية التربية  –معة طيبة جا.  

   تبدو أهمية هذه الدراسة في المساهمة النظرية والعملية
بما تقدمة من مقترحات وتوصيات تسهم في عملية 
تطوير العملية التعليمية التي هدفها تطوير أنماط تفكير 

 الطلبة.

  مخططي البرامج التربوية والمناهج قد تزود هذه الدراسة
بواقع مهارات التفكير االبداعي ودافعية االنجاز لدى 
الطلبة الموهوبين بهدف تحسين وتطوير هذه المهارات 
عن طريق وضع الخطط المناسبة لتصميم البرامج 

 التدريبية لهم.

  قد تخدم هذه الدراسة القائمين على برامج إعداد
هارات التي يحتاجونها المعلمين وذلك بتحديد الم

 وتدريبهم عليها.

  قد تفيد الدراسة المشرفين التربويين لعمل برامج للمعلمين
لتأهليهم أثناء الخدمة من خالل دروات تدريبية تؤهلهم 

 للتعامل مع هذه الفئة من الطلبة.

 بما تقدمه من مقياس  لباحثينقد تفيد هذه الدراسة ا
ات أخرى من وبرنامج تدريبي يمكن تطبيقه على فئ

  الطلبة وعلى متغيرات أخرى لم تتطرق لها.  
  

  مصطلحات الدراسة:
تطلقها مؤسسة الملك هي برامج إثرائية البرامج اإلثرائية: 

عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهبة واإلبداع (موهبة) صيف 
كل عام بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية بالتعاون 

لجامعات والكليات والمراكز مع جهات وطنية رائدة، كا
التربوية والشركات والمدارس التي تسخر إمكانياتها كمواقع 

ات الالتي المتميز  اتبالمجانية للطلتنفيذ تلك البرامج وهي 
هذه  وتمتد اجتزن اختبار موهبة، وحصلن على معدالت عليا،

إلى أربعة أسابيع يتلقى الطلبة أثناءها  ثالثةبين  ما البرامج
ارات نوعية متقدمة لتنمية ومه ة،علمية متخصصنشاطات 

جوانب الشخصية لديهم المعرفية والعقلية والنفسية جميع 
البرنامج ) 2005 . وقد عرفت (األحمدي،واالجتماعية والبدنية
بأنه مجموعة من اإلجراءات والخطوات  التدريبي المقترح

ا المتتابعة التي تؤديها المدربة بهدف إكساب المتدربات إطار 
معرفيا وجانبا تطبيقيا يمكن قياسه ومالحظته لكل مهارة من 

  المهارات المستهدفة في البرنامج. 
 (Sternberg, 1988)عرف سيترنبرج التفكير اإلبداعي: 

كير يشتمل على عمليات متعددة التفكير اإلبداعي بأنه: تف
ويشتمل على تحديد المشكلة، وتحديد الجوانب  ،المراحل

الوصول إلى طريقة جديدة في حل هذه المهمة فيها، و 

  المشكلة. 
ويعرفه اللقاني والجمل بأنه عملية عقلية يمر بها 
الطالب بمراحل متتابعة بهدف إنتاج أفكار جديدة لم تكن 
موجودة من قبل من خالل تفاعله مع المواقف التعليمية 
المتعمقة في المناهج وتتم في مناخ يسوده االتساق والتآلف 

 ).1996ته (اللقاني والجمل، بين مكونا

والتفكير اإلبداعي هو قدرة الفرد على اإلنتاج، والذي 
يتميز بأكبر قدر من الطالقة الفكرية والمرونة واألصالة 
والتداعيات البعيدة كاستجابة الفرد لمشكلة أو لموقف مثير، 
والتفكير اإلبداعي هو التفكير فيما وراء األشياء المألوفة أو 

ينتج عنه إضافة أفكار وحلول جديدة تؤدي إلى الواضحة، و 
يتضح من هذه التعريفات أن  .)2000انتاج جديد" (الشريف، 

التفكير عبارة عن سلسلة من العمليات العقلية التي تؤدي 
في النهاية إلى ناتج إبداعي يسهم في حل مشكالت الفرد 

 وتحسين حياته وحياة من حوله.

برنامج للئي التالي جراالباحثتان المصطلح اإل بنتت وقد
مجموعة ب مبني على مهارات التفكير اإلبداعيالتدريبي ال

من النشاطات واإلجراءات واألهداف والمواد التي تقدم 
للطالبات ليتم من خاللها التدريب على مهارات التفكير 

) جلسة مدة كل جلسة 24ويقدم البرنامج على ( اإلبداعي
   مؤهلة. دربةمج م) دقيقة ويقوم بتنفيذ البرنا45(

استعداد الفرد لبذل الجهد أو  هيالدافعية لإلنجاز: 
السعي في سبيل تحقيق أو إشباع هدف معين (خليفة، 

)؛ وتقاس بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة في 2000
  المقياس الذي أعد لهذه الغاية.

هم الطلبة الذين تم تشخيصهم من الطلبة الموهوبون: 
وفق المعايير التالية: معامل ذكاء قبل خبراء ومختصين 

درجة، سمات شخصية، أداء متميز. وهم بحاجة  130فوق 
لبرامج تعليمية متنوعة وخدمات غير تلك التي تقدمها 

وألغراض هذه الدراسة يعرف الموهوبون  المدارس العادية.
إجرائيا بأنهم الطلبة الذين تم تصنيفهم كطلبة موهوبين من 

مدة في مركز القياس الوطني بالمملكة خالل المقاييس المعت
  العربية السعودية.

  
  محددات الدراسة:

  
تقتصر حدود الدراسة الموضوعية الحدود الموضوعية: 

على البرنامج اإلثرائي الصيفي الذي تقدمه جامعة طيبة 
  للطالبات الموهوبات.
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طبقت الدراسة على الطالبات الحدود المكانية: 
ة اإلثرائي الصيفي المقام الموهوبات في برنامج موهب

بجامعة طيبة بالمدينة المنورة والذي ترعاه مؤسسة الملك 
  عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع.

تم تطبيق البرنامج على طالبات الحدود البشرية: 
، نظرًا لقلة البرامج التدريبية بالمدينة المنورة المرحلة الثانوية

ليب تدريس تزيد من وكونهن بحاجة إلى أساهن، المقدمة ل
 هن.كفاءتهن وقدراتهن العقلية، وتنمية مهارات التفكير لدي

لقدرة الطالبات ة لهذه المرحل ينويرجع سبب اختيار الباحثت
في هذه المرحلة على التعامل مع األدوات المستخدمة في 
البرنامج التدريبي بشكل مناسب؛ إضافة إلى اإلشراف 

  دراسة المختارة.على عينة ال للباحثتينالمباشر 
البرنامج الصيفي للموهوبات في  مدةالحدود الزمانية: 

  .هـ 1434 -  1433العام الدراسي 
  

  ة:منهجية الدراس
حيث صمم  اعتمدت الدراسة المنهج شبه التجريبي

، بهدف ياس تتبعيالبحث بمجموعتين تجريبية وضابطة وق
مستند اختبار الفرضية المتصلة بفاعلية البرنامج التدريبي ال

إلى مهارات التفكير اإلبداعي على الدافعية لإلنجاز بالنسبة 
في البرنامج اإلثرائي الصيفي والمقام  للطالبات الموهوبات

  .بجامعة طيبة
 

  :ةمتغيرات الدراس
المقترح  جوهو البرنامالبرنامج التدريبي،  المتغير المستقل:

  قائم على التفكير اإلبداعي. وال
  افعية لإلنجاز.الد المتغير التابع:

  
  ة:عينة الدراس

) طالبة من الطالبات 40يتكون أفراد الدراسة من (
تم  وقدالموهوبات، والملتحقات ببرنامج موهبة الصيفي، 

عشوائيًا إلى  هنعينة بطريقة عشوائية، وتم توزيعاختيار ال
 هن) طالبة تم إخضاع20مجموعة تجريبية وعدد أفرادها (

عة أخرى ضابطة وعدد أفرادها للبرنامج التدريبي؛ ومجمو 
  ) طالبة لم يتم تدريبهّن على البرنامج.20(

  
  ية:أفراد العينة االستطالع

اختارت الباحثتان عينة استطالعية من خارج عينة 
) طالبة، وذلك ألغراض حساب 18الدراسة تتكون من (

ان التطبيق األولي للمقاييس ثبات األدوات، وأجرت الباحثت
  يلي: لمالحظة ما يهنعل
  ما وضعت له.المدة الفاصلة و مدى  ـ 1
ـ استيعاب الطالبات لمحتوى المقياس وقدرتهن على 2

  اإلجابة على أسئلة المقياس. 
  ـ تقدير الزمن المناسب لتطبيق المقياس.3
  

دراسة تم بناء األدوات لتحقيق أهداف ال: ةأدوات الدراس
  التالية:

  ياس الدافعية لإلنجاز:مق 1-1 
على األدب النظري والدراسات السابقة فيما  عاالطالبعد 

ان بصياغة فقرات ثتيتعلق بالدافعية لإلنجاز، قامت الباح
) فقرة وتم استخراج دالالت 30وي على (تالمقياس والتي تح
  لها.الصدق والثبات 

  
 صدق مقياس الدافعية لإلنجاز: 1-2

تم التحقق من صدق المقياس بعرض صورته األولية 
ين من المختصين في المجال ومن ذوي ) محكم7على (

واستنادًا إلى مالحظات ي، الخبرة في الميدان التربو 
المحكمين أعيدت صياغة بعض فقرات المقياس، وتم إجراء 

)، 18،21، 14، 12، 6، 5، 2على الفقرات ( تعديل
) 30وأصبح المقياس في صورته النهائية يحتوي على (

ر الطالب منها ما يراه تافقرة، لكل فقرة ثالثة خيارات، يخ
  .مناسباً 
  

  ثبات مقياس الدافعية لإلنجاز:  1-3
للتحقق من ثبات مقياس الدافعية لإلنجاز أجرت 

) على Test- Retestالباحثتان أسلوب االختبار واإلعادة (
عينة استطالعية يماثلون في صفاتهم صفات أفراد الدراسة 

االختبار الفاصلة بين تطبيق  ةالحالية. وقد كانت المد
استخرجت معامالت الثبات وٕاعادته أسبوعين. ومن ثم 

)، ويالحظ أن قيمته 0,92باإلعادة وقد بلغ معامل الثبات (
  مرتفعة وتعتبر مقبولة ألغراض الدراسة.

  
  لتنمية مهارات التفكير اإلبداعيالبرنامج التدريبي  -2

عند تصميم محتوى برامج موهبة الصيفي التركيز  روعي
حيث تعمل جميع ، به ةكون للبرنامج هوية خاصعلى أن ي

، للمشكالتعلى إيجاد حلول البرنامج أنشطة وفعاليات 
من  ةإضافة إلى تركيز المحتوى على تنمية شخصية الطالب
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جميع جوانبها (المعرفية، والعقلية، والنفسية، واالجتماعية، 
  والبدنية). 

  وتركز أهداف البرنامج العامة على:
 ودهنوجهالطالبات الموهوبات  طاقاتاستثمار أقصى  •

في حدود اإلمكانات والمدة الزمنية للبرنامج وتوجيه هذه 
 الطاقات لبناء المجتمع وتقدمه.

 هنوالعمل على توجيه هنإثارة الفضول العلمي لدي •
  بالطرق التربوية الصحيحة.

للوصول بها إلى أقصى  هنومساعدت هنتنمية قدرات •
  حدودها الممكنة.

ات التواصل العلمي واالجتماعي بين تعزيز مهار  •
  في المجاالت المختلفة. اتوالمتخصص الباتالط

اكتساب مهارات التعلم الذاتي والبحث العلمي والممارسة  •
  الفعلية في تطبيقه.

استخدام مهارات التفكير الناقد واإلبداعي ومهارات حل  •
  المشكالت بدرجة عالية من الفعالية.

الصيفية من ثالثة محاور، ويتكون محتوى برامج موهبة 
  هي:

  المعرفي: المحور -1
ويقصد به مجموعة المعلومات والخبرات المعرفية ذات 

بموضوع البرنامج، ويشترط عند إعداده وتصميمه  العالقة
  مراعاة التالي:

  العمق المعرفي. •
  .اتالمشارك الباتتحدي قدرات الط •
  الموازنة بين المحتوى العلمي وبين مدة البرنامج. •
  تركيز على الجوانب التطبيقية.ال •
للمشاركة الفاعلة في البحث  ةإتاحة الفرصة للطالب •

  واالكتشاف.
 االرتباط بالواقع ومستجدات العصر. •

 

  المحور المهاري: -2
يقصد به مجموعة أدوات التعلم المتنوعة التي تساعد 

والشخصية وتجريبها،  بناء الخبرات العلمية البات فيالط
ة الصيفية على جانبين رئيسين من هذه وتركز برامج موهب

  األدوات هما:
  مهارات التفكير. •
 مهارات البحث العلمي. •

 

  المحور االجتماعي والشخصي: -3

يقصد بها مجموعة الخبرات التي تساعد الطلبة على 
فهم أنفسهم واحتياجاتهم النفسية والشخصية واالجتماعية 

  والتواصل مع اآلخرين بشكل فعال. 
  المحور جانبين رئيسين: ويتضمن هذا 

الجانب االجتماعي (التواصل الفّعال، القيادة، العمل  •
  الخ). الجماعي...

الجانب الذاتي (المثابرة، التعامل مع الصعوبات، الوعي  •
  الخ). بالقدرات الشخصية...

ولقد صمم البرنامج ليكون مرتبطا بالواقع ومواكبا 
صر حيث تمحور حول األمن الغذائي وكان لمستجدات الع

وقد أقيم  الغذاء والصحة والتنمية المستدامةعنوان البرنامج 
وكانت من األهداف  هـ16/8/1433-26/7خالل الفترة 

الخاصة للبرنامج المبنى على تطوير مهارات التفكير 
  اإلبداعي:

لدى الطالبات  العمل على تطوير مفهوم الذات •
يحققن العبور نحو إنجازات  فيهن الموهوبات، ومساعدت

 .فيها ذواتهن

عمل في مجاالت لالمتحمسات ل رفد المجتمع بالطالبات •
تطوير التنمية، والقادرات على مواجهة التحديات 

 .نلمجتمعاته المختلفة

على الكشف عن المشكالت  تهيئة قيادات واعية قادرة •
 .هنمجتمعات فيت التي قد تواجه عملية التنمية والصعوبا

الوطنية ذات الحاجة  تبصير الموهوبات بالقضايا •
الخاصة للجهود غير العادية والمبادرات الخالقة 

  العالية. واإلنتاجية
كما تضمن البرنامج اإلثرائي في المحور المعرفي على 

  :ثالث وحدات إثرائية هي
وتجيب  ماً ها وياً حي باً حدة اإلثرائية األولى تتناول جانالو  .1

  لية:عن التساؤالت التا
ما المقصود بالبيئة المستدامة؟ ما عالقة البيئة 
المستدامة بالتنمية المستدامة؟ ما مدى انتشار الوعي البيئي 
في مجتمعنا؟ وما عالقة البيئة المستدامة بغذائنا؟ ما عالقة 

  البيئة المستدامة بصحتنا؟
  على: اتالموهوبتعرفت وفيها 

 تدامة.المس وعالقتها بالتنميةالبيئة المستدامة -

 دى اهتمامنا بالبيئة كمجتمع.م -

 دورنا في نشر الوعي البيئي. -

 عالقة البيئة بالغذاء. -

  بالصحة.عالقة البيئة  -
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  البيئية.تطبيق بعض التعاريف العلمية  -

 .وغير المتجددةالتمييز بين الموارد البيئية المتجددة  -

 منظور بيئي. والمخرجات منالتمييز بين المداخالت  -

 ردنا المحلية.التعرف على موا -

 .وعلى صحتناالبيئة على غذائنا  ثرأإقران  -

 مدى اهتمامنا بالبيئة كمجتمع. -

 دورنا في نشر الوعي البيئي. -

 عالقة البيئة المستدامة بالغذاء. -

  حة.عالقة البيئة المستدامة بالص -
ثرائية الثانية من جانب كيميائي عدة الوحدة اإلوتناولت 
ئية السيئة المترتبة على اآلثار الصحية والبي دروس منها:

اإلفراط في تناول الدهون والكربوهيدرات؟ وكيف يمكن الحد 
منها إضافة إلى الفيتامينات واألمالح وأثرها على الصحة 

وفيها  باإلضافة إلى المضافات الغذائية وأثرها على الصحة.
  على: اتالموهوب تتعرف

 أهم أنواع الكربوهيدرات والدهون في الغذاء. -

  جسم لهذه العناصر الغذائية.حاجة ال -
أن اإلفراط في تناول الدهون والكربوهيدرات أحد  -

  السمنة. تؤدي إلىالتي  ةاألسباب الرئيس
 وشريط القياس. BMIطريقة استخدام دليل كتلة الجسم  -

 أسباب السمنة في بالدنا -

 اآلثار الصحية والبيئية المترتبة على السمنة -

  السمنة.الحلول الصحيحة والخاطئة في عالج  -
 أهم أنواع الفيتامينات واألمالح في الغذاء. -

  حاجة الجسم لهذه العناصر الغذائية. -
أن نقص تناول الفيتامينات واألمالح أحد األسباب  -

  هشاشة العظام.إلى الرئيسية التي تؤدي 
أسباب هشاشة العظام في بالدنا المملكة العربية  -

 السعودية.

 ى هشاشة العظاماآلثار الصحية والبيئية المترتبة عل -

 الحلول الصحيحة والخاطئة في عالج هشاشة العظام. -

من جانب فيزيائي  تتناولفثرائية الثالثة الوحدة اإلأما 
عدة دروس منها: أهمية الطاقة في حياتنا وتجيب الوحدة 

وما  بيئتنا؟!على التساؤل التالي هل أسلوب حياتنا يؤثر في 
  عالقة ذلك بالصحة؟

  وبة على:الموه توفيها تعرف
 أهمية استخدام الطاقة في حياتنا. •

 العالقة بين طرق استخدام الطاقة والتقدم الحضاري. •

  كيفية توليد الطاقة. •
  فهم بيئتنا ومجتمعنا وطرق تعاملنا معها. •
  وكيفية استعمالها. الحالية؟التعرف على مصادر الطاقة  •
  االلمام بكافة اشكال الطاقة المستخدمة؟ •
 المواد المشعة. •

 وث البيئي.التل •

قامت الباحثتان بالتنسيق مع جامعة إجراءات التطبيق: 
طيبة والبرنامج الصيفي لمؤسسة (موهبة) بإجراءات الدراسة 
عبر اختيار المكان المناسب لتطبيق المقياس من خالل 

  الخطوات التالية:
 ل:لتطبيق القبلي للمقياس من خالا .1

 توضيح طريقة اإلجابة على المقياسين. •

احثتان بتطبيق المقياس على المجموعتين قامت الب •
 التجريبية والضابطة قبليًا.

 .تصحيح االستجابات حسب مفتاح اإلجابة •

تم تسجيل نتائج الطالبات ثم تخزينها في ذاكرة الحاسب  •
اآللي الستخراج النتائج باإلجراءات اإلحصائية 

  المناسبة.
بناًء على خبرة الباحثتين ببرامج مهارات التفكير .2

داعي، قامتا بتصميم البرنامج التدريبي وبعد تحكيمه، اإلب
وبعد انتهاء البرنامج قامت الباحثتان بالتطبيق البعدي 
للمقياس وتخزين النتائج في ذاكرة الحاسب اآللي، تمهيدًا 

 الستخراج النتائج.

  
  لإلجابة عن سؤال الدراسة وهو:النتائج والمناقشات: 

مبني على مهارات ال هل هناك أثر للبرنامج التدريبي
على دافعية اإلنجاز لدى الطالبات  التفكير االبداعي

   الموهوبات؟
 من الفرض المرتبط به والذي نص على: الللتحقق 

بين   (α =0.05)مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد
 درجات ومتوسط التجريبية المجموعة درجات طلبة متوسط

 فعية االنجاز تعزىدا اختبار في الضابطة المجموعة طلبة

دافعية في ولفحص أثر البرنامج  .البرنامج التدريبي إلى
إلنجاز بشكل عام (الدرجة الكلية) والتي تتراوح في مداها ا

) درجة، استخرجت نتائج اختبار ت 90–30النظري بين (
  .)1حسب المجموعة كما في الجدول (
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  )1( جدولال
  نر (ت) لفحص الفرق بين المجموعتيرية واختباالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا

  الضابطة والتجريبية في الدرجة الكلية للدافعية لإلنجاز

 المجموعة
المتوسط
 الحسابي

االنحراف
 المعياري

 قيمة ت
درجات
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 1,960 60,50 التجريبية
 3,127 44,10 الضابطة 0,000 38 19,87

  
أن هناك  )1(ر(ت) في الجدول تبين من نتائج اختبا

داللة احصائية في درجات الدافعية لإلنجاز بين  ذافرقًا 
. وهذا يرفض أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية
 ذات فروق توجد الفرضية التي انبثقت عن سؤال الدراسة" ال

درجات  متوسط بين  (α =0.05)مستوى عند إحصائية داللة
 المجموعة طلبة درجات متوسطو  التجريبية المجموعة طلبة

البرنامج  إلى دافعية االنجاز تعزى اختبار في الضابطة
)، وتبين من 19,87بلغت قيمة ت ( وقد ."التدريبي

المتوسطات الحسابية أن هذا الفرق لصالح المجموعة 
 ديهمالتجريبية حيث بلغ متوسط الدافعية لإلنجاز ل

)، 44,10)، في حين بلغ للمجموعة الضابطة (60,50(
ية لبرنامج التدريبي على الدافعاويشير هذا الفرق إلى أثر 

وقد يكون مرد هذه  بات،إلنجاز لدى الطالبات الموهو ل
النتائج اإليجابية إلى طبيعة البرنامج التدريبي ومدى ارتباط 

إلنجاز، ولعّل أحد العوامل على امكوناته وأنشطته بالدافعية 
إليها هذه الدراسة يرتبط  ذات العالقة بالنتائج التي توصلت

باألجواء النفسية الجيدة التي تمّيزت بها المواقف التدريبية، 
وتوفير الحرية الكاملة للتفكير والتعبير عن الرأي، واحترام 
الفروق الفردية، واالنفتاح على الخبرات الجديدة التي عملت 
مجتمعة على تطوير الثقة بالنفس لدى المشاركات في 

دريبي، وهيأت لهن الفرصة لتقديم أفضل ما البرنامج الت
لديهن ولعّل ذلك قد أسهم باندماج الطالبات في األنشطة 
التدريبية، فكانت مشاركتهن فاعلة في مناقشة المشكالت 

 اإلنجاز دافعيةذلك للعالقة بين و  اسبة،وتطوير الحلول المن
تها أكد وصلةبه  وثيقة عالقة من لها لما والتفكير اإلبداعي

 عن الدائم البحث أن ذلك االمبيريقية، البحوث من عديدال
 الدافع ويلعب. بداعياإل التفكير جوهر هو المفيد الجديد
 من كل أشار وقد للتفكير، والرافد المحرك دور لإلنجاز
 األفراد لدى ويظهر يكتشفبداع اإل أن إلى وبريتين لوينفلد
ما تعزى ). ك2010ة (الحارثي، الدافعي لديهم تتوافر الذين

هذه النتيجة لطبيعة المرحلة العمرية التي تعيشها الطالبات 

 حد أقصى إلى المرحلة هذه في الذكاء معدل حيث يصل
 المهارات، اكتساب على القدرة وتنمو إليه، يصل أن يمكن

 بالفهم المرتبطة العليا التفكير مهارات وتنمو والمعلومات،
 وٕاصدار تركيب،وال والتحليل، واالستنتاج، واالستدالل،
 التخطيط على القدرة الطالبات لدى وتتكون األحكام،
 فترة تشهدو  التحصيل، على القدرة وتزداد والتصميم،
 عليها ويترتب الفرد لتفكير تنظيم إعادة عمليات المراهقة
 بالتفكير يعرفو  لديه العقلي النشاط من جديد مستوى ظهور
 يتضحو  طقيمن تفكير وهو التقليدي التفكير أو الشكلي
 يتميزون المبتكرين المراهقين إن حيث المراهقة فترة خالل
 إن وحيث. الجديدة المثيرات عن والبحث االستطالع بحب
 يستمتع لهذا، وانتظاماً  تناسقاً  أكثر للمراهق الفكري العالم

 وقتاً  يمضي وهو بالسعادة ويشعر العقلي بالنشاط المراهق
 وتدعم). 1999هران، (ز  العميق الفكري فهمه في طويالً 
 وتسهم اإلبداعي التفكير مهارات والخصائص المهارات هذه
. وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج لإلنجاز الدافعية تنمية في

؛ عبد الرزاق، 2010؛ الحارثي، 2014دراسات (خميس، 
 Hughes and؛2004 ؛ بقيعي،2005 ؛ صبري،2008

Martray, 1991(.  
  
  :صيــاتالتو 

برنامج أثر التي بينت ة ئج الدراسنتا اعتمادًا على
دافعية  في تدريبي مبني على مهارات التفكير اإلبداعي

حثتان بما توصي البا؛ اإلنجاز لدى الطالبات الموهوبات
  يلي:

استخدام البرنامج الخاص بهذه الدراسة في إجراء المزيد -1
من الدراسات حول دافعية االنجاز لدى فئات أخرى من 

  الطلبة.
راء المزيد من الدراسات للتعرف على أثر البرنامج إج-2

المعد في هذه الدراسة بمتغيرات أخرى كحب 
االستطالع، وتحمل الغموض، وتنمية مهارات االتصال 
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  لدى الطلبة الموهوبين.
زيادة االهتمام بأساليب دمج برامج ومهارات التفكير -3

اإلبداعي ضمن المناهج الدراسية ألثر ذلك على 
  التفكير وتنمية الدافعية لدى الطالب. مستويات

االهتمام بتدريب المعلمين والمعلمات وتدريب الطلبة -4
الموهوبين والعاديين على تطبيق مهارات التفكير 

  وخصوصا البرامج المتعلقة باإلبداع ومهاراته.
إجراء المزيد من الدراسات حول برنامج مهارات التفكير -5

أخرى كالتفكير اإلبداعي اإلبداعي وأثره على متغيرات 
والتفكير الناقد وتقدير الذات وتنمية الخيال وغيرها لدى 

  الطالب.
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The Impact of a Creative Thinking Skills-Training Program on Heightening Motivation 
among Talented Students in the Secondary Stage in Madinah 

 

Eman A. Assirey1 and Amani M. Al-Yenbaaoi 2 

 

1. Assistant Professor, Department of Chemistry, Faculty of Science, Taibah University, Madinah, Kingdom of Saudi Arabia. 

2. Head, Special Needs Unit, Taibah University, Madinah, Kingdom of Saudi Arabia. 
 

Abstract 

This study aimed to explore the impact of a training program based on creative thinking skills 

in heightening motivation among talented students. The study sample consisted of (40) talented 

high school students who were enrolled in the talent summer program at Taibah University. 

The students were randomly distributed into two equivalent groups: an experimental group and 

a control group. A training program for the development of creative thinking skills was 

developed. The experimental group was subjected to the program’s activities. Motivation level 

was then measured among the experimental group and the control group on a scale of (30) 

paragraphs which was developed for the purpose of the study. Findings revealed the presence 

of statistically significant differences in the degree of motivation among the members of the 

control group and the experimental group, where the value of t was (19.87) in favor of the 

experimental group, the average motivation level of which was (60.50) compared to (44.10) for 

the control group. This difference seemed to be attributed to the training program aiming at 

heightening the level of motivation among talented students. 

Keywords: Creative thinking, Achievement motivation, Talented students. 
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  استراتيجيةاستخدام بتدريس المواد االجتماعية وتقويمها  استراتيجياتفاعلية تدريس مقرر 
  تالتفكير التأملي لدى طالباتنمية التعلم المقلوب في التحصيل و 

  جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

  يفوزية بنت محمد بن ناصر الدوسر 

  .من، المملكة العربية السعوديةجامعة األميرة نورة بنت عبد الرح، ةكلية التربيك، ستاذ المناهج وطرق التدريس المشار أ
  

  15/6/2016ُقبل بتاريخ:    3/4/2016ُعدل بتاريخ:  28/2/2016لم بتاريخ: استُ 

  الملخص
الدراسة تقصي فاعلية تدريس مقرر استراتيجيات تدريس المواد االجتماعية وتقويمها باستخدام استراتيجية استهدفت هذه 

تكون مجتمع  من.وتنمية التفكير التأملي لدى طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرح، لم المقلوب في التحصيلالتع
 ،) طالبة368( كلية التربية، البالغ عددهنفي  الدراسة من طالبات المستوى السادس بقسم المناهج وطرق التدريس

بالطريقة البسيطة  اً عشوائي تم اختيارهما تينفتمثلت في شعب أما عينة الدراسة. هـ1436/1437وذلك في العام الجامعي 
 ،كـ(المتوسط الحسابي ثم أجريت العمليات اإلحصائية المناسبة ي،كما استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريب ،(القرعة)

خدمت الباحثة مربع ، واستT)واختبار تحليل التباين المصاحب للمقارنة بين المجموعتين، واختبار  ،واالنحراف المعياري
كبير للمعالجة  أثرولقد أشارت النتائج إلى وجود فاعلية ذات  ب.إيتا لقياس حجم األثر الستراتيجية التعلم المقلو 

كما أشارت  ا.تحصيل الطالبات لمقرر استراتيجيات تدريس المواد االجتماعية وتقويمه فيالتجريبية للتعلم المقلوب 
علم المقلوب على تنمية مهارات التفكير التأملي في المواد االجتماعية لدى الطالبات بجامعة النتائج إلى وجود فاعلية للت

بنت عبد الرحمن، باإلضافة إلى عدم وجود عالقة ارتباطية بين درجات طالبات مجموعتي الدراسة  نورةاألميرة 
قياس مهارات التفكير التأملي البعدي ) في االختبار التحصيلي ومα ≤ 0.05اللة (الدالتجريبية والضابطة عند مستوى 

كما انتهت الدراسة بعدة توصيات كان من أهمها: تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام  ية.في المواد االجتماع
استراتيجية التعلم المقلوب، وتزويد المعلمين بالمداخل واالستراتيجيات التدريسية التي تهتم بمهارات التفكير بصورة 

  ة.ارات التفكير التأملي بصفة خاصهعامة، وم

  التأملي في المواد االجتماعية.التفكير مهارات  المقلوب، التحصيل،التعلم  استراتيجيةكلمات المفتاحية: ال
  

  دمةــالمق
 

 عقليًّا،الفرد  كبيرة بتنميةتعنى التربية الحديثة عناية 
ام وانفعاليًّا، وقد بذلت جهود كبيرة في تطوير النظ وجسميًّا،

التعليمي، وزاد اليقين بأن نجاحه مرهون بنوعية التعليم الذي 
وبمدى مواكبة التطورات  الصف،يمارسه المعلم داخل حجرة 

التكنولوجية والعلمية، ومن هنا برزت الحاجة إلى إعادة 
نظام التعليم، وتحديث أساليب وطرق التدريس،  النظر في

ديثة؛ لتقوم بدورها والتوسع في استخدام التقنيات التربوية الح
 تطورات مواجهة على قدرة أكثر جديدة أجيال في "إعداد

  المستقبل". وتحديات العصر
استخدام  على متعددة تعتمد استراتيجيات وقد ظهرت

 التعلم اإللكتروني، استراتيجيةالحديثة مثل:  التقنيات

المدمج،  التعلم واستراتيجية الذكي،التدريس  واستراتيجية
المعرفية الرحالت  واستراتيجيةالتعلم المقلوب،  ةواستراتيجي

  ).243، 2015الخليفة ومطاوع، () كويست الويب(
 االستراتيجياتالتعلم المقلوب من  استراتيجيةوتعد 

األساسية في تشكيل مدرسة المستقبل اّلتي تكون فيها 
الّتكنولوجيا المحرك األساسّي في عجلة الّتحول الّتربوي؛ 

خل األساسي بعد الّطاقات البشرّية في باعتبارها المد
وهذا ما  ،الحصول على المعلومات والمعارف المختلفة

) كما تقع هذه 2، 2015أكدته دراسة (المعيذر، القحطاني، 
األنشطة المنزلية، التي تعد  استراتيجياتضمن  االستراتيجية

شكًال من أشكال التعليم المدمج الذي توظف فيه التقنية 
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نتيجة  االستراتيجيةاء، ولقد جاءت فكرة هذه الحديثة بذك
لبحث طويل حول أفضل الطرق إلتاحة التعلم؛ ليصبح بين 
يدي المتعلم، باالستفادة من التطبيقات الفعالة للتقنية 

). ففي التعلم المقلوب Herreid et al., 2014:75الحديثة (
 تتركز العملية التعليمية في المتعلم، فيرسل المعلم المحاضرة

إلى الطالب في صورة ملف مرئي (مقاطع فيديو، أو 
مشاركته لهم في إحدى شبكات التواصل االجتماعي، أو 
شبكات المواقع التعليمية) قبل وقت التدريس، في حين 
يقضي وقت التدريس في تشجيع الطالب على العمل في 
سلسلة من األنشطة التفاعلية التعاونية لتطبيق ما تم تعلمه 

 ,Monk)، 2015(الخليفة ومطاوع،  .ثم تقويمهم ومنسابًقا، 

2014, Chen, 2015, Wu and Ronchetti, 2010) برام ويذكر 
)Brame, 2012 ،أن التعلم 2015) المشار إليه في (الزين (

المقلوب يعد أحد الحلول التقنية الحديثة؛ لعالج ضعف 
وتنمية مستوى مهارات التفكير عند المتعلمين،  الحاليالتعلم 

ما أوصت به  االستراتيجيةولعل ما يدل على أهمّية هذه 
التي  (Monk, 2014:7) مونك الّدراسات التربوية، كدراسة

التعلم المقلوب حققت معدالت إخفاق  استراتيجيةأكدت أن 
منخفضة بين الطالب، في درجات االختبارات، وأدت إلى 
إكسابهم اتجاهات إيجابية نحو تحمل مسؤولية التعلم 

 )Stone, 2012( ستون دراسة أنندماج في الصف، كما واال
أهمية التعليم بالتعلم المقلوب، أثبتت أثرها  بينتالتي 

 )Marlowe, 2012(مارلوي  ودراسة ن،اإليجابي في المتعلمي
التي أشارت إلى انخفاض مستوى القلق وفق أسلوب 
التدريس باستخدام التعلم المقلوب، وأظهرت إيجابية االتجاه 

في دراسة  نالتدريس لدى المتعلمين، كما أكد المعلمو  نحو
(Pearson, 2013)  أن التالميذ في التعلم المقلوب تمكنوا من

استيعاب المفاهيم األساسية للحساب، وحصلوا على ضعف 
درجات نظرائهم الذين درسوا بالطريقة التقليدية، وأسفرت 

) التي هدفت إلى الكشف 2015دراسة (هارون وسرحان، 
ن فاعلية التعلم المقلوب في التحصيل وأداء المهارات ع

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  عناإللكترونية، 
) بين متوسط درجات المجموعتين α≤0.05مستوى الداللة (

وبطاقة  ،التجريبية والضابطة لكل من االختبار التحصيلي
المالحظة لصالح المجموعة التجريبية، وبينت دراسة 

الصف المقلوب على  استراتيجية) فاعلية 2015(الزين، 
) هدفت إلى 2015دراسة (آل معدي،  أنالتحصيل، كما 

ب، تنمية مهارات التفكير الرياضي باستخدام التعلم المقلو 
فقد أشارت نتائجها إلى تفوق المجموعة التجريبية التي 

استخدمت التعلم المقلوب على المجموعة الضابطة في 
ات التفكير الرياضي، ودراسة (المعيذر درجات اختبار مهار 

)  أظهرت نتائجها أن للصف المقلوب 2015والقحطاني، 
تأثيًرًا إيجابيًًّا على تحصيل الطالب وأدائهم األكاديمي؛ 

 استراتيجياتوعليه يمكننا القول إن التعلم المقلوب من 
كما حققت م، التدريس التي أثبتت فاعليتها في أداء المتعل

اسعًا، وهذا ما أكدته التجارب التربوية على الصعيد انتشارًا و 
العالمي والذي واكبته االتجاهات العربية المعاصرة بجميع 
مستويات التعليم "من مرحلة التعليم األساسي إلى المرحلة 

كوريا المتقدم  جامعة "معهدالجامعية"، وقد أكدت تجربة 
بة التعلم للعلوم والتقنية بكوريا الجنوبية، نجاح تطبيق تجر 

المقلوب، وقد رأى التربويون أنها طريق إلثارة اإلبداع 
من م والعمل الجماعي واالستعداد لطرح األسئلة، وقد ت

خالل تبني التعلم المقلوب، تغير ثقافة التعليم على نطاق 
هذا النهج، حذو  واسع، وقد حذت بعض الجامعات

ول الوطنية وجامعة هونج كونج ئفاعتمدت جامعة سي
) 38 :2014، ينية التعلم المقلوب في تعليمهما (زاستروالص

وذلك نظرًا إلى المميزات التي جناها المتعلمون من تلك 
)، 2015، (الزين ، وهي على النحو اآلتي:االستراتيجية
  .)Brame, 2013)، (2015والقحطاني،  (المعيذر

مزيدًا من الوقت لمساعدة المتعلمين  لمينيمنح المع .1
 اتهم.وتلقي استفسار 

 يوثق العالقات بين المتعلم والمعلم. .2

يمنح المتعلمين قدرة على "إعادة الدرس" أكثر من مرة  .3
بناء على الفروق الفردية، وفي الوقت والمكان المناسبين 

 لهم.

يوجد بيئة للتعلم التعاوني في الفصل الدراسي مع   .4
 تحقيق التواصل االجتماعي والتعليمي بين المتعلمين.

التعلم النشيط بكل سهولة بحيث يكون يجري تطبيق  .5
 المتعلم نشيًطا فعاًال وٕايجابًيا.

يمنح المتعلمين الفرصة لالطالع على المحتوى  .6
التعليمي قبل وقت الصف، وهذا ما يؤدي إلى االستعداد 

 للتعلم.

 يقدم أنشطة تفاعلية تركز في تنمية مهارات التفكير. .7

معلم في وقت يوفر تغذية راجعة فورية للمتعلم من قبل ال .8
 الصف.

 يشجع على االستخدام األمثل للتقنية الحديثة في التعليم. .9

يوفر بيئة تفاعلية تؤدي إلى زيادة التحصيل األكاديمي .10
 لدى المتعلمين وتطوير مهاراتهم العقلية.
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يساعد على سد الفجوة المعرفية التي يسببها غياب .11
 ية.تياري والقسري عن الفصول الدراسالمتعلمين االخ

القرن الحادي  االستراتيجية مهاراتوتتجلى في هذه 
باستخدامه  إلى باحثوالعشرين التي تحول المتعلم 

 ة،التكنولوجيا بفاعلية من خالل التعلم خارج حدود المدرس
معززًا التفكير الناقد والتعلم الذاتي ومهارات التواصل والعمل 

الب التعاوني بين المتعلمين، محدثًا التغيير بتحصيل الط
  ).2 :2015على مخرجات تعليمية عالية (الصيفي، 

يعد  إذويبرز هنا االهتمام بالتفكير بأنواعه المختلفة،  
عند  األكاديمي عالقة باألداء لها التي المهمة المتغيرات من

 بعض تفقد أكـد المختلفة، التعليم مراحل في المتعلمين

أهمية رين الحادي والعش القرن بداية مع واألدبيات الدراسات
التفكير بصورة عامة والتفكير التأملي على وجه الخصوًص، 
فأشارت إلى أن ممارسته تجعل الفرد يمتلك مجموعة من 
الخصائص والسمات التي تظهر في سلوكه الحقًا، وتتمثل 
هذه الخصائص بالتقليل من االندفاع أو التهور واالستماع 

نفعالي، إلى اآلخرين مع فهمهم وتقمصهم العاطفي واال
ومرونة التفكير والتدقيق والضبط واإلدراك لمدى أهمية 

  .)10، 2005ة، التفكير (عماير 
وتظهر أهمية التفكير التأملي في النمو المهني 

فقد أشارت إليه  ياه،ومزاوالمعرفي للمعلم كنتيجة ألهميته 
 ,NBPTS)دولية لمعايير التدريس االحترافيالهيئة ال

أهميته في إعداد المعلمين ون بويكما أكد التر  ،(2003:63
فهو يعد  )،4: 1992(مصطفى، وقبلها في أثناء الخدمة 

ضرورة تربوية تنبع أهميته من أهمية التفكير الذي ميز اهللا 
 وجل،به العقلية البشرية جمعاء، من أجل اإليمان به عز 

أصبح التفكير التأملي إحدى ركائز  األهمية،ومع هذه 
ي دراسات التربوية مميزاته، وهي كما يلوقد أثبتت ال العلم،

  :)179 :2012، (خوالدة ؛)137 :2011 ،(الفتالوي وهادي
 .يساعد على التفكير العميق 

 .يساعد على استكشاف آليات تعليمية جديدة 

  الموضوع،يساعد على التأمل بأفكار متعددة حول 
 وتقويم أعمالهم ذاتيًا.

  حل يعزز آراء الطالب من خالل مساعدتهم في
 وتحليل األمور بشكل دقيق. المشكالت،

 .يعمل على تنمية الناحية النفسية للطلبة 

وبهذه المميزات ظهرت أهمية التفكير التأملي وعلو 
وعليه ال تستطيع التربية  األخرى،منزلته بين أنماط التفكير 

تجاهله، بل أصبح لزامًا على المربين بذل جهود من أجل 

ويقيم أسلوبه في  دائمًا،خطط فهو يجعل الفرد ي تنميته،
كما  المناسب،العمليات والخطوات التي يتبعها التخاذ القرار 

أن الشخص الذي يفكر تفكيرًا تأمليًا لديه القدرة على إدراك 
واالستفادة من المعلومات في  الملخصات،وعمل  العالقات،

تدعيم وجهة نظره وتحليل المقدمات ومراجعة البدائل 
  ).160 :2005بد الوهاب، والبحث عنها (ع

وقد أكدت الدراسات العديدة أهمية التفكير التأملي 
) التي أشارت إلى رفع 2002كدراسة (عفانة واللولو، 

مستوى مهارات التفكير التأملي لدى طلبة المستوى الرابع 
بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة، ودراسة (الشكعة، 

ستوى التفكير التأملي ) التي أكدت ضرورة تحديد م2007
أكيرلتس  لدى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا، ودراسة

) التي هدفت إلى Agouridas and Race, 2007( وريز
مناقشة قيمة التأمل في تحسين إدارة المعرفة في التعليم 
العالي، ودعم أعضاء هيئة التدريس في تصميم التعلم من 

ر للتأمل في أنشطة خالل ممارسات تأملية باقتراح إطا
 ,Hedberg) هيتبيرك التدريس والتعلم، كما أشارت دراسة

إلى بيان أهمية الطالب الجامعيين، ولماذا يجب أن  (2009
يكونوا متأملين، وعملت على تزويدهم بالمهارات التي 

 فان تساعدهم في اكتساب ممارسات التأمل، وأظهرت دراسة
)Phan, 2009يينامعيين للمستو ) مدى ممارسة الطالب الج 

المعالجة، وقد  واستراتيجياتالثاني والثالث للتفكير التأملي 
أثبتت النتائج وجود آثار مباشرة للتأمل على التحصيل 

  األكاديمي لدى المتعلمين. 
ومع تلك األهمية كان لزامًا على المتعلمين إتقان 
مهارات التفكير التأملي التي تشتمل على عدة مراحل 

  وهي: )52: 2002لولو، وال عفانة(
الرؤية البصرية: وهي القدرة على عرض جوانب   -أ

الموضوع والتعرف بمكوناته، سواء أكان ذلك من خالل 
طبيعة الموضوع أم إعطاء رسم أو شكل يبين مكوناته 

 بحيث يتم اكتشاف العالقات الموجودة بصريًا.

الكشف عن المغالطات: وهي القدرة على تحديد - ب
وع، وذلك من خالل تحديد العالقات الفجوات في الموض

غير الصحيحة أو غير المنطقية أو السمات غير 
 (أوجه االختالف).المشتركة 

الوصول إلى استنتاجات: وهي القدرة على التوصل إلى -ج
عالقة منطقية معينة من خالل رؤية مضمون الموضوع 

وذلك من خالل التمعن في  مناسبة،والتوصل إلى نتائج 
 مواقف تعليمية. كل ما يعرض من
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إعطاء تفسيرات مقنعة: وهي القدرة على إعطاء معنى -د
منطقي للنتائج أو العالقات الرابطة، وقد يكون هذا 
المعنى معتمدًا على معلومات سابقة أو طبيعة الموضوع 

 وخصائصه.

وضع حلول مقترحة: يعني القدرة على وضع خطوات -ه
وات منطقية لحل المشكلة المطروحة، وتقوم تلك الخط

 المطروحة. على تصورات ذهنية متوقعة للمشكلة 

وتأسيسًا على ما سبق من مهارات التفكير التأملي يمكن 
الفكرة  فتسمح بإعادة ،تأكيد ضرورة إتقان المتعلم لها

وعرض  عدة،والنظر إليها من جوانب  وتمحيصها،
 العناصر،عناصرها وكشف العالقات القائمة بين تلك 

ومعرفة األسباب التي أدت إلى  ،بينهاوكشف الفجوات 
ثم وضع الحلول، وبذلك نكون قد عملنا  المطروحة،النتائج 

على بناء شخصية متعلم قادر على التعلم بنفسه، ويكون 
 فيها التفكيرالتي يعد  الحديثة،بذلك حقق هدف التربية 

يوجه العمليات العقلية إلى أهداف  موجًها،التأملي تفكيًرا 
  ).50 :2003انة، (عبيد وعفمحددة 

وباستقراء متأٍن للدراسات التربوية في نفس المجال، 
التفكير التأملي لدى  ضرورة تنميةيتضح أنها تؤكد 

كما يتبين عدم وجود دراسات تناولت موضوع  المتعلمين،
استخدام التعلم المقلوب في التحصيل  استراتيجيةفاعلية 
ميرة نورة بنت التفكير التأملي لدى طالبات جامعة األوتنمية 
وغيرها من جامعات المملكة العربية  الرحمن،عبد 

علم الباحثة، وهذا ما يضفي على هذه  في حدودالسعودية، 
التعلم  استراتيجيةالدراسة أهمية تظهر تفردها في الربط بين 

  المقلوب والتحصيل والتفكير التأملي. 
  

  مشكلة الدراسة وأسئلتها وفروضها:
الحظت  الجامعي،التدريس ة في من خالل عمل الباحث

التدريس بالتقنية الحديثة  واستراتيجياتإغفال دمج طرق 
برغم أهميتها، فقد عملت الجامعة على توفير بنية تحتية 
قيمة، أوجدت من خاللها برامج للتعليم اإللكتروني وشجعت 
كًال من المعلم والمتعلم على استخدامها، ومن خالل 

صين هيئة التدريس والمتخصاستقصاء آراء بعض أعضاء 
المناهج توصلت الباحثة إلى ضرورة استخدام في 

حديثة تلعب دورًا في التحصيل والتفكير،  استراتيجيات
وألجل مسايرة توجهات كلية التربية نحو االرتقاء بمستوى 
التعليم وٕاكساب المتعلمات مهارات التفكير بشكل عام 

رأت  ص،بشكل خا والتفكير التأملي في المواد االجتماعية

الباحثة ضرورة إجراء دراسة تقف على استخدام التقنية 
  بالتعليم.   

وبذلك يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس 
  التالي:

تدريس المواد  استراتيجياتفاعلية تدريس مقرر ما 
التعلم المقلوب في  استراتيجيةاستخدام باالجتماعية وتقويمها 

فكير التأملي لدى طالبات جامعة األميرة تنمية التو التحصيل 
  نورة بنت عبد الرحمن؟

ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي التساؤالت الفرعية 
 اآلتية: 

    تدريس المواد  استراتيجياتما فاعلية تدريس مقرر
 التعلم المقلوب استراتيجيةاستخدام باالجتماعية وتقويمها 

ورة بنت عبد التحصيل لدى طالبات جامعة األميرة ن في
 الرحمن؟

    تدريس المواد  استراتيجياتما فاعلية تدريس مقرر
الصف  استراتيجيةاستخدام باالجتماعية وتقويمها 

المقلوب في تنمية التفكير التأملي لدى طالبات جامعة 
 ؟عبد الرحمناألميرة نورة بنت 

    ما العالقة االرتباطية بين درجات طالبات جامعة األميرة
في االختبار التحصيلي واختبار ت عبد الرحمن نورة بن

مهارات التفكير التأملي في تدريس مقرر استراتيجيات 
  المواد االجتماعية وتقييمها؟

  
  ة:فروض الدراس

 ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطي درجات
التحصيلي ختبار الل المجموعتين في التطبيق البعدي

 لصالح مجموعة الدراسة.

فرق ذو داللة احصائية بين متوسطي درجات  ال يوجد
 الختبار التفكير التأملي المجموعتين في التطبيق البعدي

 لصالح مجموعة الدراسة.

 بين درجات طالبات جامعة األميرة ال توجد عالقة ارتباطية
في االختبار التحصيلي واختبار نورة بنت عبد الرحمن 

تراتيجيات مهارات التفكير التأملي في تدريس مقرر اس
  المواد االجتماعية وتقييمها.

  
  تية:سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف اآل :أهداف الدراسة

  التعلم المقلوب لتدريس  استراتيجيةمعرفة فاعلية استخدام
تدريس المواد االجتماعية وتقويمها"  استراتيجياتمقرر "

في تنمية التحصيل األكاديمي لدى طالبات جامعة 
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 نت عبد الرحمن.األميرة نورة ب

  التعلم المقلوب لتدريس  استراتيجيةمعرفة فاعلية استخدام
تدريس المواد االجتماعية وتقويمها"  استراتيجيات"مقرر 

في تنمية التفكير التأملي لدى طالبات جامعة األميرة 
 نورة بنت عبد الرحمن.

  الوقوف على العالقة االرتباطية بين درجات طالبات
ة بنت عبد الرحمن في اختبار جامعة األميرة نور 

 التفكير التأملي.واختبار التحصيل 

  
عدد من العوامل  فيتكمن أهمية الدراسة  :أهمية الدراسة

  ي:لميدانية، ولعل من أهمها ما يلوالشواهد النظرية وا
أن المرحلة الجامعية تعد من المراحل المهمة في حياة -1

يئتهم المتعلمين، خصوصًا في إعدادها للتوظيف أو ته
لمتابعة تعلمهم على مستوى الدراسات العليا، فالجامعات 
تعمل حاليا على تنمية طاقات المتعلمين وٕابداعاتهم، 
وذلك من خالل ما توفره من فرص حقيقية تمكنهم من 

تطلب ذلك ويبناء عقولهم وشخصياتهم بصورة إيجابية، 
منهم االعتماد على جهودهم المبذولة في اكتساب 

بيقها ذاتيا، بحيث ينتقل من التدريس المعرفة وتط
ركز في نقل المعلومات إلى التعليم تالتقليدي الذي ي

التعلم التقنًي، وبحكم طبيعة  علىاإللكتروني الذي يركز 
عمل الباحثة في التعليم الجامعي استشعرت الحاجة إلى 

التعلم المقلوب باعتبارها طريقة  استراتيجيةاستخدام 
ج التكنولوجيا في العملية تدريسية تعمل على دم

التعليمية، بحيث تكون منسجمة مع بيئة المتعلم خارج 
الصرح التعليمي من جهة، ولجعلها أكثر تشويقًا وٕاثارة 
لدافعية التعلم من جهة أخرى، باعتبارها إحدى طرائق 
التدريس الحديثة نسبيًّا، وباالستفادة من التطبيقات 

 ,.Herreid et al)ةلفعالة للتقنية الحديثة بالجامعا

2014:75). 

لدراسات األكاديمية التي تناولت عند مراجعة الباحثة ل-2
ستراتيجية التعلم المقلوب وفاعليته في تنمية التحصيل ا

األكاديمي والتفكير التأملي في التدريس عاّمٌة وتدريس 
لذا فقد مثلت  ة،المواد االجتماعية خاّصٌة، وجدتها قليل

المجال على المستويين العالمي ندرة الدراسات في هذا 
والمحلي، أحد األسباب التي دعت إلى إجراء الدراسة 

، في حدود علم نوعها منالحالية، التي تعد األولى 
ستراتيجية التعلم ا من دراسات على يالباحثة؛ فما أجر 

المقلوب، لم يهدف إلى تنمية التفكير التأملي على وجه 

 . التخصيص، وهذا يؤكد الحاجة إليها

كشف العديد من الدراسات ضعف مهارات التفكير -3
التأملي لدى الطالب قبل المرحلة الجامعية، وذلك ألنهم 
تعلموا في مراحل التعليم العام بالطرق التقليدية القائمة 
على الحفظ واالستظهار، وهذا ما أثبت ضرورة االهتمام 
بالتفكير عامة، والتفكير التأملي خاصة، وهذا يتفق 

مع احتياجات الطالبة في المرحلة الجامعية، كما  تماًما
تأتي الدراسة الحالية استجابة ألهمية التأمل في عملية 
التعليم، فيظهر دوره في تحقيق المستويات العليا لجودة 
 التعليم والتدريس، وباعتباره عامًال أساسيًا للتعلم الناجح.

لتي الدراسة الحالية تلبي التوجهات التربوية الحديثة ا-4
تنادي بضرورة التوظيف األمثل لتقنيات التعليم والتعلم، 
ة فقد أظهرت عند تطبيقها في المجال التربوي عد

ستراتيجيات، منها (التعلم المقلوب) الذي يعد من ا
الحديثة التي تناسب توجهات المتعلمين  االستراتيجيات

  في القرن الحادي والعشرين.
  

  ة:مصطلحات الدراس
  :علم المقلوبالت استراتيجية

"شكل من أشكال التعليم المدمج الذي توظف فيه التقنية 
الحديثة، لتقديم تعليم يتناسب مع حاجات الطالب 
ومتطلبات العصر، فهي نموذج تربوي تتغير فيه المحاضرة 
والواجبات المنزلية النمطية إلى منهج دراسي آخر، بحيث 

في يقوم طالب الفصل بمشاهدة محاضرات فيديو قصيرة 
منازلهم قبل حضورهم إلى المدرسة أو في أثناء الوقت 
المخصص ألداء التمرينات والمشروعات والمناقشات 

  ).463 :2015(الخليفة ومطاوع، 
تربوية تتمركز حول  استراتيجيةكما عرفته الزين بأنه "

الطالبات في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بدًال من 
الطالبات بمشاهدة محاضرات فتقوم  التدريس،عضو هيئة 

وتستغل عضو  الفصل،فيديو قصيرة في منازلهن قبل وقت 
هيئة التدريس الوقت في الفصل بتوفير بيئة تعلم تفاعلية 
نشيطة يتم فيها توجيه الطالبات وتطبيق ما تعلمنه" (الزين، 

2014: 287.(  
من أشكال التعليم المدمج  بأنه "شكلويعرف إجرائيًا 

البات بمشاهدة المحاضرات المقررة عليهن تقوم فيه الط
المواد االجتماعية وتقويمها" من خالل  استراتيجياتبمقرر "

عرض المادة التعليمية من عدة مصادر ومواقع تعليمية 
) أو Kan Academyأو  You tube for Educationمثل: (
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(iTunes University) ) أو نظام إدارة التعلمBlackboard (
في حين يقوم  المحاضرة،وغيرها قبل وقت ) Moodelأو (

عضو هيئة التدريس في قاعة المحاضرة بتوفير بيئة تعلم 
  تفاعلية نشطة تطبق الطالبة فيها ما تعلمته.

 

  مهارات التفكير التأملي:
تعرف إجرائيًا بأنها" نشاط عقلي واع يقوم على مجموعة 
من المهارات (الرؤية البصرية، والتحليل والوصول إلى 
استنتاجات، والنقد، وٕاعطاء تفسيرات مقنعة، ووضع الحلول، 
ومن ثم الوصول إلى نتائج واتخاذ قرارات يتطلبها الموقف 
التعليمي) يتم اكتسابها من خالل ممارسة الطالبات لبعض 
األنشطة المرتبطة بمقرر استراتيجيات الدراسات االجتماعية 

ليها وتقييمها، وتقاس من خالل الدرجة التي تحصل ع
  الطالبة باختبار مهارات التفكير التأملي.

  
  التحصيل:

تعرفه "موسوعة علم النفس والتحليل النفسي" بأنه: بلوغ 
مستوى من الكفاءة في الدراسة سواء في المدرسة أو 
الجامعة، وتحديد ذلك باختبارات التحصيل المقننة أو 

). 293: 2004تقديرات المدرسين، أو االثنين معًا (محمد، 
ويعرف إجرائيا بأنه: "مؤشر على مجموعة الخبرات التي 
يكتسبها المتعلم نتيجة مروره بالخبرات المخطط لها، والتي 
توفرها الجامعة، وعضو هيئة التدريس هو المسؤول عن 

 قياسها".

  
  استراتيجية التعلم المعتاد:

تعرف إجرائيًا بأنها أنشطة تعليمية يتم من خاللها شرح 
ت (المختارة للدراسة) باستخدام اسلوب محتوى الموضوعا

المحاضرة (الشرح والتلقين) معتمده على المقرر الجامعي 
  كمصدر أساسي للتعلم. 

  
 حدود الدراسة:

 الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة على كلية التربية
 بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض.

ات المستوى الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على طالب
 ة فيالسادس في قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربي

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن والالتي يدرسن 
 تدريس المواد االجتماعية وتقويمها". استراتيجيات"مقرر 

 الفصل خالل الحدود الزمانية: جرى تطبيق الدراسة

هـ) 1436/1437معي (للعام الجا األول،الدراسي 
 م).2015-2016(

 الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة على أربعة
تدريس المواد  استراتيجياتموضوعات من "مقرر 

 السياسية،والتربية  الوقائية،االجتماعية وتقويمها" (التربية 
كما شملت مهارات  العالمية)،والتربية  االقتصادية،والتربية 

والكشف عن  البصرية، الرؤية(التأملي التفكير 
 تفسيرات،وٕاعطاء  استنتاجات،والوصول إلى  لمغالطات،ا

  ووضع الحلول والمقترحات).
  

 منهج الدراسة: 

اعتمدت الدراسة المنهج شبه التجريبي القائم على 
وفيه يتم تصميم  العشوائية،التصميم التجريبي للمجموعات 

التجريبية أسلوب المجموعتين المتكافئتين ( وفقالدراسة 
للمتغير المستقل،  التجريبيةمجموعة الع ، فتخض)والضابطة

في حين تخضع  "،التعلم المقلوب استراتيجيةوهو "
، وتطبق أداتا االعتياديةللطريقة  الضابطةمجموعة ال

التفكير مقياس مهارات الدراسة (االختبار التحصيلي، و 
  التأملي) قبل وبعد إجراء التجربة على كلتا المجموعتين.

  
  :الدراسةإجراءات 

  :نتهامع الدراسة وعيمجت
يمثل مجتمع الدراسة جميع طالبات قسم المناهج وطرق 
التدريس بكلية التربية في جامعة األميرة نورة بنت عبد 

) طالبة، في حين تألفت 368الرحمن الالتي يبلغ عددهن (
) طالبة من طالبات المستوى السادس 40عينة الدراسة من (

ريس المواد االجتماعية تد استراتيجياتالالتي يدرسن مقرر "
وقد تم اختيار شعبتين بطريقة عشوائية  "،وتقويمها

) التجريبيةمجموعة ال(إحداهما بسيطة(القرعة)، بحيث تمثل 
  .الضابطةمجموعة الواألخرى 

  
  إجراءات الدراسة وتطبيقها:

  :التعلم المقلوب استراتيجيةصياغة المحتوى وفق 
  الباحثة إعداد دليل لعضو هيئة التدريس: قامت

باالطالع على الدراسات والبحوث التربوية المتعلقة 
التعلم المقلوب، ومهارات  استراتيجيةبتصميم وٕاعداد 

على  االستراتيجيةوعليه تم تصميم  التأملي،التفكير 
 تالي:النحو ال

  تم اختيار الموضوعات المناسبة لتطبيق استراتيجية
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قرر من م المقلوب ومهارات التفكير التأمليالصف 
استراتيجيات تدريس الدراسات االجتماعية وتقييمها، 

(التربية الوقائية،  حيث تضمنت الموضوعات التالية
التربية السياسية، التربية العالمية، التربية االقتصادية) 
وذلك لقدرة محتواها على تحفيز التفكير وتنمية القدرات 

روحة العقلية العليا، والدافعية نحو معالجة القضايا المط
 التي تمس واقعهم المحلي والعالمي. 

 المفاهيم والمصطلحات الواردة تحت كل موضوع  تحديد
   لالستراتيجية.األهداف السلوكية  ومن ثم صياغة

  المواد والوسائل التعليمية الالزمة لتقديم المحتوى وفق
التعلم المقلوب: تم تحديد األفالم والمواد  استراتيجية

والوسائل  التعليمية،المواقع واألدوات التعليمية و 
  التعليمية، واألنشطة التي سوف تستخدم لكل موضوع.

  استخدمت الباحثة في أثناء االستراتيجيةطرق تنفيذ :
والتعليم  والمناقشة، (الحوارطريقة  االستراتيجيةتنفيذ 

 .المشكلة)وحل  الذهني،والعصف  التعاوني،

  استخدمت االستراتيجيةأساليب التقويم المستخدمة في :
والتقويم الختامي  المستمر،الباحثة أسلوب التقويم البنائي 

  .وضوعلكل م
  تحكيم الدليل: تم عرض الدليل على بعض أعضاء

التدريس، هيئة التدريس في تخصص المناهج وطرق 
إلبداء آرائهم حول مدى مناسبة الموضوعات لطالبات 
ة المستوى السادس في قسم المناهج وطرق التدريس بكلي

التربية، من حيث األهداف، ومالءمة المحتوى، 
وتم والوسائل واالنشطة والتقويم ومدى وضوح لغتها، 

واألنشطة  اللغوية،والصياغات  األهداف،تعديل بعض 
 .المقترحة في ضوء مالحظاتهم

قامت الباحثة في ضوء مراجعة الدراسات السابقة 
ألدوات بإعداد ا الدراسة،واألدبيات ذات العالقة بموضوع 

  :التالية
  أوًال: االختبار التحصيلي:

التعلم  استراتيجيةيهدف إلى قياس فاعلية استخدام 
تدريس المواد  استراتيجياتالمقلوب لتدريس مقرر "

 االجتماعية وتقويمها" في تنمية التحصيل لدى الطالبات.
وقد اتبعت الباحثة لبناء االختبار التحصيلي الخطوات 

 التالية:

   ت االختبار التحصيلي:بناء مفردا
 متعدد،صياغة مفردات االختبار من نوع االختيار من  -

  لألسباب التالية:

  وعدم تأثرها بذاتية  التصحيح،تمتاز بموضوعية
 المصحح.

 .تمتاز بسهولة تصحيحها 

  يقل فيها نسبيًا عامل التخمين مقارنة مع أسئلة الصواب
 والخطأ.

  نة مع األسئلة تتميز بأنها شاملة لمحتوى المقرر مقار
 المقالية.

  تقيس األهداف العقلية العليا التي تعجز عن قياسها
 :2004األسئلة الموضوعية األخرى. (سيد سالم، 

 .)251 :2005وآخرون، ) و(عبيدات 158

 مفردة،وقد جعلت الباحثة عدد البدائل أربعة بدائل لكل 
 .واحد منها فقط صحيح

لتهتدي بها صياغة تعليمات االختبار بصورة واضحة  -
وتضمنت مثًال الوقت المحدد  اإلجابة،الطالبات عند 

وتوضح طريقة اإلجابة مع عدم اختيار أكثر  لالختبار،
وضرورة اإلجابة عن جميع  سؤال،من بديل لكل 
 مفردات االختبار.

تحديد األوزان النسبية لعدد األسئلة المتضمنة في  -
الذي االختبار التحصيلي: تم إعداد جدول المواصفات 

يتم فيه توزيع فقرات االختبار على المستويات المعرفية 
بشكل متوازن مع موضوعات  لها،وٕايجاد الوزن النسبي 

 المحتوى. 

ضبط االختبار: للتحقق من صدق االختبار، تم عرضه  -
في صورته األولية على مجموعة من المحكمين 
المتخصصين، وهو ما يعرف بصدق المحكمين، وتم 

ت التي اتفق عليها المحكمون، كما تم إجراء التعديال
حساب الصدق البنائي من خالل إجراء التجربة 
االستطالعية، وذلك بتطبيق االختبار بشكل تجريبي 

) طالبة من المجتمع 15على عينة استطالعية بلغت (
األصلي لعينة الدراسة، وبحساب صدق مفردات 

كل االختبار تم استخدام معامل االرتباط لبيرسون بين 
مفردة من مفردات االختبار والدرجة الكلية، وقد وجد أن 
معامل االرتباط دال إحصائيا، وقد بلغت قيمة معامل 

)، ولقياس ثبات االختبار تم استخدام 0,92الصدق (
)، وهو 0,86معامل ثبات ألفا كرونباخ وبلغت قيمته (

معامل مرتفع، كما تم حساب معامالت الصعوبة 
قد راوحت معامالت الصعوبة بين لمفردات االختبار ف

حيث  يًا،) وهي في المدى المقبول تربو 0,22-0,79(
) إلى أن المدى المقبول تربويًا 2004يشير عودة (
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)، كما تم 80,0-20,0لمعامالت الصعوبة يقع  بين (
راوحت تحساب معامل التمييز لمفردات االختبار، وقد 

ختبار )، وهذا يدل على أن أسئلة اال0,83 -0,42بين(
في  )، وهي2006، ذات معامل تمييز جيد (عالم

المدى المقبول تربويًا، وبذلك أصبح االختبار في 
صورته النهائية جاهزًا للتطبيق على عينة الدراسة. 

 ) مفردة.25وتكون االختبار من (

طريقة التصحيح: تم منح درجة واحدة لإلجابة  -
ن وبذلك يكو  الصحيحة،الصحيحة وصفر لإلجابة غير 

  ) درجة.25مجموع درجات االختبار هو (
  

  ثانيًا: اختبار التفكير التأملي.
 استراتيجيةيهدف االختبار إلى قياس فاعلية استخدام 

تدريس المواد  استراتيجياتالتعلم المقلوب لتدريس مقرر "
االجتماعية وتقويمها" في تنمية مهارات التفكير التأملي لدى 

المناهج وطرق التدريس طالبات المستوى السادس بقسم 
   ولقد تم بناء االختبار تبعًا للخطوات التالية: بكلية التربية.

) 4االختبار: تكون االختبار من (صياغة مفردات  -
) أسئلة اشتقت من الخبرة 6مواقف تضمن كل موقف (

والبنية المعرفية لدى الطالبات، وتدور المواقف التي تم 
 وضعها حول الموضوعات التالية:

oربية الوقائية.الت 

o.التربية السياسية 

o.التربية العالمية 

o.التربية االقتصادية 

وقد قسمت األسئلة التي تم تقديمها بعد كل موقف من 
التفكير التأملي إلى أربعة المواقف التي يتضمنها اختبار 

أجزاء: الجزء األول يقيس مهارة كشف المغالطات، والثاني 
يقيس مهارة الوصول إلى استنتاجات، والثالث لقياس مهارة 
إعطاء تفسيرات مقنعة، والرابع يقيس مهارة وضع الحلول 
المقترحة، وعلى الطالبات أن تستجيب لها عبر أربعة 

ظيت كل مهارة بستة من خيارات أمام كل سؤال وقد ح
 االسئلة.

  
  معيار التصحيح:

تم اعتماد مؤشر خاص لقياس قدرة الطالبة على التفكير 
التأملي لكل موقف، بحيث تم اعطاء درجة واحدة لكل 

  استجابة ايجابية تم اختيارها.
للتأكد من صدق األداة، تم عرض  ضبط االختبار: -

حظاتهم إلبداء مالعلى مجموعة من المحكمين االختبار 
حول ترابط األداة ومالءمتها لطالبات المستوى السادس 

 بكلية التربية من حيث:

مالءمة المواقف المختارة لقياس التفكير التأملي لدى   .1
 الطالبات.

مناسبة األسئلة التي تخص كل موقف من المواقف،  .2
 للكشف عن مهارات التفكير التأملي.

 ف.ما يمكن إضافته ألسئلة االختبار لكل موق .3

وقد تم تعديل االختبار في ضوء اآلراء التي قدمت حول 
االختبار، حيث شمل تعديال على صياغة المواقف، 

 وعلى طبيعة األسئلة.

تطبيق االختبار حساب ثبات االختبار من خالل تم  -
) طالبة من 40على عينة استطالعية بلغ عددها (

وأعيد التطبيق على المجتمع األصلي لعينة الدراسة، 
أسبوعان من االختبار بفاصل زمني مقداره العينة  نفس

استخدام معامل االرتباط لبيرسون بين األول، وتم 
، وقد وجد أن معامل االرتباط دال عالمات االختبارين

)، وهي 0,88الثبات (معامل إحصائيًا، ولقد بلغت قيمة 
قيمة تدل على أنه صالح للتطبيق ومناسب للهدف الذي 

) إلى أن معامل 2004هاشم ( أعد له، وأشار أبو
 .فأكثر يعد مرتفعاً  %80الثبات إذا بلغ 

الصورة النهائية لالختبار: بعد حساب صدق وثبات -
أصبح االختبار صالحًا للتطبيق على عينة  االختبار،
 الدراسة.

 

 :ثانيًا: الجانب التجريبي للدراسة  
ة التطبيق القبلي ألدوات الدراس إجراءات سارت -

تحصيلي واختبار التفكير التأملي) على (االختبار ال
طالبات المستوى السادس بقسم المناهج وطرق التدريس 

الدراسة  مجموعتي تجانس من للتأكد التربية،بكلية 
 قبل باألسبوع الثاني من الفصل الدراسي األول، وذلك

استراتيجية  وفق المختار الموضوعات بتدريس البدء
نتائج التطبيق  )1التعلم المقلوب، ويوضح الجدول (

  باالختبار التحصيلي. القبلي
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  )1الجدول (
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات التطبيق القبلي لمجموعتي الدراسة في االختبار التحصيلي

  التعليق مستوى الداللة  قيمة (ت)  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجموعات
 1.670 6.50  الضابطة

  غير دالة  0,451  0.762
 1.651 6.10 التجريبية

  
  نتائج التطبيق) 2في حين يوضح الجدول (

 لقبـــــ الدراســـــــــــــة لمجموعتيالقبلي الختبار التفكير التأملي 
  بالتجربة. البدء

  
 )2الجدول (

  لدراسة في اختبار التفكير التأمليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات التطبيق القبلي لمجموعتي ا

المتوسط   المجموعات
 الحسابي

االنحراف 
مستوى   قيمة (ت)  المعياري

  التعليق  الداللة

 1,789 4,60  المقارنة
  غير دالة 0,782 0,278

 1,618 4,75 ةالدراس

  
وعليه تؤكد الباحثة تكافؤ مجموعتي الدراسة بالنسبة 

اختبار التفكير التأملي) لمتغيراتها (االختبار التحصيلي و 
وبعد التحقق من تجانس  القبلية قبل تنفيذ التجربة.

مجموعتي الدراسة، سارت إجراءات تطبيق التدريس 
  التعلم المقلوب: استراتيجيةباستخدام 

تم تطبيق التدريس للموضوعات المحددة باستخدام  -
 أسبوعيًا،التعلم المقلوب، بواقع ثالث ساعات  استراتيجية

صت الباحثة على متابعة الطالبات ومناقشتهن وقد حر 
والرد على تساؤالتهن، ومتابعة  الموضوعات،حول 

األنشطة والتدريبات وتذليل الصعوبات التي تواجه 
الطالبات بشكل عام والصعوبات التقنية على وجه 

  الخصوص.
  

  :التطبيق البعدي ألدوات الدراسة -
باستخدام  بعد االنتهاء من دراسة الموضوعات المحددة

قامت الباحثة بتطبيق أدوات  المقلوب،التعلم  استراتيجية
فاعلية استخدام على  الدراسة تطبيقًا بعديًا بهدف التعرف

التعلم المقلوب في تنمية التحصيل األكاديمي،  ستراتيجيةا
لدى طالبات جامعة األميرة نورة  ومهارات التفكير التأملي

  بنت عبد الرحمن.

  
تم  لإلجابة عن أسئلة الدراسة ائية:المعالجة اإلحص

  :اآلتيةاستخدام األساليب اإلحصائية 
واالنحرافات المعيارية لدرجات  الحسابية،المتوسطات  -

 عينة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعتين.

معامل االرتباط لبيرسون لحساب االتساق الداخلي بين  -
 درجة الكلية.درجة كل مفردة من مفردات االختبار وال

معامل الثبات ألفا كرونباخ، وذلك لقياس ثبات اختبارات  -
 الدراسة.

)، وذلك من أجل التحقق من تكافؤ مجموعتي Tاختبار ( -
والمقارنة) بالنسبة إلى متغيراتها  الدراسة،الدراسة (
  ومهارات التفكير التأملي). األكاديمي، (التحصيل

 التعلم المقلوب. الستراتيجيةمربع إيتا لقياس حجم األثر  -

  
  :والمقترحاتنتائج الدراسة ومناقشتها والتوصيات 

لإلجابة عن تساؤالت الدراسة، وللتحقق من صحة 
الباحثة نتائج  تفروضها، وتحليل وتفسير النتائج، عرض

بالنتائج المتعلقة  وأتبعتها ألسئلتها،الدراسة التي نظمت وفقًا 
مضامين العلمية ثم مناقشة النتائج بهدف استخالص ال بها،
  فيها.
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 استراتيجياتالسؤال األول: ما فاعلية تدريس مقرر "
 استراتيجيةاستخدام بتدريس المواد االجتماعية وتقويمها" 

التعلم المقلوب في التحصيل لدى طالبات جامعة األميرة 
  نورة بنت عبد الرحمن؟

، قامت الباحثة بحساب التساؤل األولولإلجابة عن 
مة المتوسطات الحسابية واالنحرافات )، وقيTاختبار (

لالختبار التحصيلي البعدي المعيارية لدرجات التطبيق 
  .)3الجدول ( فيوعرضت النتائج 

  
 )3الجدول (

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات التطبيق البعدي لمجموعتي الدراسة في االختبار التحصيلي

المتوسط   العدد  المجموعات
  بيالحسا

االنحراف 
مستوى   قيمة (ت)  المعياري

  حجم االثر  الداللة

 1,732 6.50 20  المقارنة
20,296  0,000  0,929 

  3,275  23.75  20  الدراسة
  

ه يوجد فرق ذو داللة ) أن3يتضح من الـجدول (
) بين متوسطي درجات 0.05(إحصائية عند مستوى داللة 

وهذا تحصيل الختبار ال المجموعتين في التطبيق البعدي
يعني وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات 

، ويشير الختبار التحصيل المجموعتين في التطبيق البعدي
مجموعة الدراسة المتوسط الحسابي إلى أن الفرق لصالح 

وهو أعلى من المتوسط الذي  )،23,75(حيث بلغت قيمته 
  .)6,50حققته المجموعة المقارنة، والذي بلغ (

  
وقبول ، ي ضوء ذلك تم رفض الفرض الصفريوف

يوجد  فرق ذو داللة احصائية ومضمونه "، الفرض البديل
 بين متوسطي درجات المجموعتين في التطبيق البعدي

لصالح مجموعة الدراسة" مما يدل على  الختبار التحصيل
أثرًا في تنمية التحصيل،  التعلم المقلوب أن الستراتيجية

في التحصيل  التعلم المقلوب ستراتيجيةولتحديد حجم تأثير ا
لدى طالبات مجموعة الدراسة تم حساب مربع إيتا الذي بلغ 

) 0,14)، وهذه القيمة أكبر من القيمة المعيارية (0,929(
من التباين في تنمية التحصيل تعود  %93مما يدل على أن

التعلم  وهذا يؤكد أن استراتيجيةستراتيجية التعلم المقلوب ال
  في تنمية التحصيل لدى الطالبات. اً حققت أثر  وبالمقل

  
من المالحظ أن هذه النتيجة تتفق مع ما أشار إليه و 

التي أثبتت  (Pearson, 2013)عدد من الدراسات كدراسة 
تمكن المتعلمين، من استيعاب المفاهيم األساسية للحساب، 

ات نظرائهم الذين درسوا جوحصولهم على ِضعف در 

ية، كما تتفق مع دراسة (هارون وسرحان، بالطريقة التقليد
) التي أثبتت تفوق مجموعة التعلم المقلوب 2015

(التجريبية) على المجموعة الضابطة، في كل من االختبار 
(الزين، ة التحصيلي وبطاقة المالحظة، وتوافقت مع دراس

 فيالتعلم المقلوب  استراتيجية) التي أثبتت فاعلية 2015
فوق المجموعة التجريبية على التحصيل، فقد أكدت ت

) التي 2015المجموعة الضابطة، ودراسة (آل معدي، 
أسفرت عن تفوق المجموعة التجريبية التي استخدمت 

) 2015التفكير الرياضي، ودراسة (المعيذر والقحطاني، 
 فيالتي أظهرت نتائجها أن للتعلم المقلوب تأثيًرا إيجابيًّا 

ي، ودراسة الراجح تحصيل الطالب وأدائهم األكاديم
أن هذه غير والحناكي التي أثبتت فاعلية التعلم المقلوب، 

) التي أكدت أن Monk, 2014النتيجة ال تتفق مع دراسة (
الصف المقلوب حققت معدالت إخفاق منخفضة  استراتيجية

  بين الطالب في درجات االختبار.   
  

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى عوامل عدة تتمثل في 
التعلم المقلوب قد شكلت بيئة تعليمية ممتعة  استراتيجية أن

للمتعلمات، وهذا زاد دافعيتهن نحو التعلم، كما أن تنوع 
أساليب التعليم، من خالل تقديم المقرر في صورة مدعومة 
بالصور والروابط التعليمية، ساعد على تحسين مستوى 
التحصيل األكاديمي لدى الطالبات، وبرز دور األنشطة 
التعليمية في تأكيد استثمار المعرفة السابقة، والربط بينها 
وبين التعلم الجديد، وهذا أدى إلى تثبيت المعرفة وخفض 

منحت  االستراتيجيةدرجة فقدانها، باإلضافة إلى أن هذه 
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المتعلمات قسطًا كبيرًا من الحرية واالستقاللية في التعلم 
ة، وهذا أتاح وفق قدراتهن، في الوقت المناسب لكل متعلم

لهن الفرصة إلبراز قدراتهن الحقيقية في توظيف المعرفة 
كما أن الدور الذي لعبته التغذية الراجعة  ة،السابقة والجديد

من المعلمة أسهم في دعم تعلم التالميذ للمعرفة المتضمنة 
ومما سبق نستنتج األثر الكبير الذي ، بموضوعات المقرر

مقلوب في تنمية التحصيل التعلم ال استراتيجيةقامت به 
  األكاديمي.    

  

 السؤال الثاني:

تدريس المواد  استراتيجياتمقرر " تدريسما فاعلية 
" المقلوبالتعلم  استراتيجيةاستخدام باالجتماعية وتقويمها 

في تنمية التفكير التأملي لدى طالبات جامعة األميرة نورة 
  الرحمن؟بنت عبد 

مت الباحثة بحساب قا التساؤل الثانيلإلجابة عن 
) وقيمة المتوسطات الحسابية واالنحرافات Tاختبار (

الختبار التفكير التأملي  البعدي المعيارية لدرجات التطبيق
  .)4كما في الجدول (وعرضت النتائج الدراسة، لمجموعتي 

  
  )4الجدول (

  الدراسة في اختبار التفكير التأملي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات التطبيق البعدي لمجموعتي

المتوسط   العدد  المجموعات
  الحسابي

االنحراف 
  حجم األثر  مستوى الداللة  المعياري

  1,565 5,15 20  المقارنة
25,586  0,980 

 2,940 24,70 20 الدراسة

  
ه يوجد فرق ذو داللة ) أن4ـ( يتضح من الجدول

طي درجات ) بين متوس0.05(إحصائية عند مستوى داللة 
ي، الختبار التفكير التأمل المجموعتين في التطبيق البعدي

وهذا يعني وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي 
الختبار التفكير  درجات المجموعتين في التطبيق البعدي

ي، ويشير المتوسط الحسابي إلى أن الفرق لصالح التأمل
لى وهو أع )،24,70(حيث بلغت قيمته مجموعة الدراسة 

من المتوسط الذي حققته المجموعة المقارنة، والذي بلغ 
)5,15(.  

وقبول ، وفي ضوء ذلك تم رفض الفرض الصفري
يوجد  فرق ذو داللة احصائية ومضمونه "، الفرض البديل

 بين متوسطي درجات المجموعتين في التطبيق البعدي
لصالح مجموعة الدراسة"، مما يدل  الختبار التفكير التأملي

التفكير أثرًا في تنمية  التعلم المقلوب أن الستراتيجيةعلى 
في  التعلم المقلوب ، ولتحديد حجم تأثير استراتيجيةالتأملي
لدى طالبات مجموعة الدراسة تم  التفكير التأمليتنمية 

)، وهذه القيمة أكبر من 0,980حساب مربع ايتا الذي بلغ (
التعلم  تيجية)، وهذا يؤكد أن استرا0,14القيمة المعيارية (

  لدى الطالبات. التفكير التأمليحققت أثرًا في تنمية  المقلوب
 عدد إليه أشار ما مع تتفق النتيجة هذه أن المالحظ من

 أثبتت ) التي2002(عفانه واللولو،  كدراسة الدراسات من
 تتفق كما، أهمية رفع مستوى التفكير التأملي لدى المتعلمين

 تحديد أثبتت ضرورة تيال) 2007 الشكعة،( دراسة مع
 والدراسات البكالوريوس طلبة لدى التأملي التفكير مستوى
 أثبتت التي) 2015، الزين(دراسة  مع وتوافقت العليا،
تنمية مهارات التفكير  في المقلوب التعلم استراتيجية فاعلية

لدى المتعلمين بشكل عام، وتؤكد تلك النتيجة تفرد الدراسة 
تركيز على مهارات التفكير التأملي الحالية عن غيرها بال

     وعالقتها باستراتيجية التعلم المقلوب.
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى عوامل عدة، تتمثل في 

 التعلم المقلوب قد ساعد استراتيجيةأن التدريس باستخدام 
باإلضافة إلى  التأملي،المتعلمات في إتقان مهارات التفكير 

بها المتعلمات داخل المحاضرة، أن التطبيقات التي قامت 
 كان لها دور في حث المتعلمة على التفكير.

كما أن ثراء دليل المعلمة باألنشطة الموجهة لتنمية 
مهارات التفكير التأملي، والتي تتفق مع طبيعة المرحلة 

باإلضافة إلى طبيعة العمل التعاوني في ممارسة  الجامعية،
في توجيه مين علنشطة داخل المحاضرة، ساعد المتاأل

ممارسة مهارات التفكير التأملي بشكل  نحوالتفكير والتدريب 
مع  وتفاعل المتعلماتكما كان للمشاركة والنقاش  د.مقصو 
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من جهة أخرى، دور في  ومع المعلمةبعضهن من جهة، 
وبتعزيز المعلمة لتلك  التأملي،التمكن من مهارات التفكير 

باإلضافة إلى ة، اجعة الفوريالمشاركات اإليجابية بالتغذية الر 
أن مهارات التفكير التأملي مترجمة ضمنيًا في تحركات 

كل ذلك أدى  مراحلها،، وفي كل مرحلة من االستراتيجية
  إلى نمو مهارات التفكير التأملي.

  

  السؤال الثالث:
ما العالقة االرتباطية بين درجات طالبات جامعة األميرة 

ر التحصيل ومقياس نورة بنت عبد الرحمن في اختبا
  التفكير التأملي؟

 بحسابالباحثة قامت  السؤال الثالثولإلجابة عن 
كما في الجدول وعرضت النتائج  بيرسون،معامل ارتباط 

)5(.  
 )5الجدول (

  نتائج معامل ارتباط بيرسون بين االختبار التحصيلي واختبار التفكير التأملي في التطبيق البعدي

  نوع االختبار  عة المقارنةالمجمو  مجموعة الدراسة
 االختبار التحصيلي اختبار التفكير التأملي

  االختبار البعدي
  الكلي

 معامل االرتباط مستوى الداللة معامل االرتباط مستوى الداللة
0.066 -0.418 0.011 0.553 

  
) أن قيمة معامل االرتباط بين 5يتضح من الجدول (

درجات اختبار التفكير كل من درجات االختبار التحصيلي و 
التأملي في االختبار البعدي لدى طالبات مجموعة الدراسة 

التعلم المقلوب باالختبار  استراتيجيةباستخدام  سندر الئي ال
)، في حين بلغت في اختبار 0,553التحصيلي تساوي (

)، وهذه القيمة تعتبر ذات داللة 0,418(التفكير التأملي 
  إحصائية عالية.
، وتعزو الصفريه النتيجة رفض الفرض لذا تؤكد هذ

الباحثة هذه النتيجة المنطقية إلى قوة المتغير المستقل 
التعلم المقلوب)، فهو يراعي الفروق الفردية بين  استراتيجية(

لعضو المتعلمين، كما تؤكد هذه العالقة الدور اإليجابي 
، من خالل توفير الجو االستراتيجيةفي هذه  هيئة التدريس

م للعملية التعليمية، وتشكيل ُمناخ التفاعل اإليجابي المالئ
بينها وبين المتعلمات، وذلك من خالل إتاحة الفرصة لهن 

باإلضافة إلى تشجيع المتعلمة  ة،بمناقشة الموضوعات بحري
على البحث واالطالع، وممارسة األنشطة التي تدعم 
التفكير التأملي، وهذا يزيد من مستوى التحصيل األكاديمي 

  في الموقف التعليمي.
 إليه أشارت ما مع تتفق النتيجة هذه أن المالحظ من

 التعلم استراتيجية فاعلية أثبتت التي) 2015، الزين(دراسة 
   .األكاديميالتفكير والتحصيل  مهارات تنمية في المقلوب

  
  ات:صيــــالتو 
 عقد دورات وورش عمل لنشر ثقافة استخدام استراتيجية -

 .التعلم المقلوب

 استراتيجيةتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام  -
 .في جميع المقررات التعلم المقلوب

 أعضاء هيئة التدريس على استخدامتشجيع وتحفيز  -
 التقنيات الحديثة أتناء ممارستهم لدورهم التدريسي.

 واالستراتيجياتبالمداخل  أعضاء هيئة التدريستزويد  -
كير بصورة عامة، التدريسية التي تهتم بمهارات التف

 ومهارات التفكير التأملي بصفة خاصة.

  
  المقترحات:

التعلم المقلوب في  استراتيجيةإجراء دراسات أخرى عن 
ضوء متغيرات تربوية متعددة، ومراحل دراسية أخرى في 

  نفس التخصص.  
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Exploring and Assessing the Efficiency of Flipped Classroom Strategy in Enhancing 
PNAU Students’ Achievement and Promoting Their Reflective Thinking 
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Abstract 

This study aimed at exploring and assessing the efficieny of flipped classroom strategy in 

enhancing students’ achievement and promoting their critical thinking. The study population 

comprised 368 female students from the sixth level of the Curricula and Instruction 

Department during the academic year 1436/1437A.H. (2015/2016). The study sample was 

randomly chosen from two different classrooms. An experimental approach was deployed on 

two groups (control group and experimental group). The experimental group was subjected to 

an independent variable (strategy of flipped classroom) to measure its efficiency in academic 

achievement and fostering reflective thinking skills. The control group was subjected to the 

traditional method. A questionnaire was administered to the study sample. Achievement test 

and reflective thinking scale were employed before and after the experiment for both groups. 

Findings revealed statistically significant differences in students’ achievement scores (0.988) 

and reflective thinking marks (0.889), which can be attributed to the experimental application 

of flipped classroom strategy. Seemingly, there was no correlation between the marks of the 

experimental group and those of the control group at the level of (α ≥ 0.05) in the achievement 

test, as well as in the scale of reflective thinking. The study recommends that instructors should 

be offered training programs on the use of flipped classroom strategy and be granted access to 

teaching strategies which promote reflective thinking.  

Furthermore, the study recommends to encourage female teachers to use the strategy of flipped 

classroom that develops academic skills and those of critical thinking and creative thinking. 

Keywords: Flipped classroom strategy, Reflective thinking, Academic achievement. 
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  بالمدينة المنورة اإلبداع التقاني للقيادة المدرسية في المرحلة الثانوية للبنات

  صفاء بنت عبدالعزيز سليمان الحازمي

  .المدينة المنورة، المملكة العربية السعوديةمشرفة تربوية، إدارة الجودة الشاملة، إدارة التعليم بمنطقة 
  

  16/1/2017ُقبل بتاريخ:     13/12/2016ُعدل بتاريخ:  27/7/2016لم بتاريخ: استُ 

  الملخص
، والكشف بالمدينة المنورة سية في المرحلة الثانوية للبناتاإلبداع التقاني للقيادة المدر واقع تعرف الدراسة هذه  هدفتاست

دارية إلعن المتطلبات التي تحتاجها القيادة المدرسية للوصول إلى اإلبداع التقاني في مجاالت عمل القيادة المدرسية ا
إلى مجالين: اإلبداع التقاني في  قسمتستبانة، ت اُصمم ية،ولقياس مستوى اإلبداع التقاني للقيادة المدرس ة.والفني

بلغت  الشؤون الفنية، ووزعت االستبانة على عينة من معلمات المرحلة الثانويةواإلبداع التقاني في الشؤون اإلدارية، 
، مع عينة قصدية من قائدات لةأجريت المقابالت الميدانية شبه المهيك . وللكشف عن المتطلبات،) معلمة365(

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من ) مشاركات. 10بلغ عددهن ( المدارس الثانوية، ومشرفات تربويات لإلدارة المدرسية
 ا.شؤون الفنية، جاء متوسطً النتائج، أهمها: أن مستوى اإلبداع التقاني للقيادة المدرسية في مجالي الشؤون اإلدارية، وال

المتطلبات المادية والمعرفية والبشرية التي تحتاجها القيادة المدرسية للوصول  على أن ةوأجمعت المشاركات في المقابل
إلى اإلبداع التقاني، هي: "تهيئة البيئة المدرسية وتجهيز بنيتها التحتية لتتناسب مع تطبيقات تقانة المعلومات 

ألعمال المدرسية"، و"اهتمام القيادة المدرسية بالتدريب المستمر على االستخدام األمثل لتقانة واالتصاالت في ا
على اإلبداع  هااتمومعل سةالمعلومات واالتصاالت في األعمال المدرسية"، و"تحفيز القيادة المدرسية إداريات المدر 

تطوير م في مساعدة المسؤولين في وزارة التعليل ُوضعت توصياتج، التقاني في األعمال المدرسية". وفي ضوء النتائ
  .األنظمة المقدمة لقادة المدارس، وتحقيق متطلبات اإلبداع التقاني، وتقديم البرامج التدريبية وفق االحتياج

  .، المدارس الثانويةاإلبداع التقاني، القيادة المدرسيةكلمات المفتاحية: ال
  

  دمةــالمق
 

ار التقاني، الذي بات يّتسم العصر الحاضر باالنفج
واحًدا من أهم ركائز تطور المؤسسات وبقائها وجودة أدائها، 

سريعة التغيير والتطور، ما يوجب التعامل مع ة في ظل بيئ
كبير من المعلومات، التي تحتاج إلى سرعة في  قدر

الحصول عليها، واستخدامها في مختلف الوظائف اإلدارية 
للقيادات الباحثة عن الكفاية  أصبحت مطلًبا أساًساية، و والفن

والفاعلية في أداء وظائفها، والراغبة في إجراء التطبيق 
العلمي للتعامل مع المعلومات، بما يمكنها من اتخاذ 

، وُتسهم في زيادة تالقرارات الرشيدة في كافة المستويا
تها، وجودة الخدمات التي تقدمها على الوجه اإنتاجها وكفاي

  ). 2012المطلوب (الزيود، 
في نجاح المؤسسات وتميزها،  اً مهم وُيعد اإلبداع عامألً 

وتحقيقها المنافسة العالمية، وتجويد مخرجاتها (عباس، 

)؛ ما دفعها نحو استخدام تقانة المعلومات 2013
واالتصاالت، وزيادة االهتمام بالبحث والتطوير والتدريب؛ 

ة لديها ُبغية بناء الملكات والمقدرات والمهارات اإلبداعي
لذلك توجه الباحثون  ؛)2008والحنيطي،  ،(الخوالدة

من العوامل  باعتبارهالتربويون إلى دراسة السلوك اإلبداعي؛ 
الرئيسة للتنمية اإلدارية المبدعة، وأداة مهمة لنمو القيادة 
المدرسية وبنائها وتعزيز مقدرتها على التكيف مع الظروف 

انية وعولمة اإلدارة فكًرا التق تدفقالبيئية المتغيرة، في ظل 
  .)2009وتطبيًقا (أبو جامع، 

وسايرت المملكة العربية السعودية، دول العالم المتقدم 
تقانة؛ على مختلف أشكالها، في كافة الفي توافر متطلبات 

المؤسسات الخدماتية الحيوية، وبخاصة في مجال التعليم 
 ). وتدعم وزارة التعليم أفضل2015(وزارة التعليم، 

الممارسات والمبادرات المبتكرة داخل المؤسسات التعليمية؛ 
حيث أقرت جائزة التربية والتعليم للتميز؛ بهدف نشر ثقافة 
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التميز واإلبداع، وتطوير الممارسات اإلدارية والفنية، 
واالرتقاء بمستوى األداء المدرسي، وجعلت أحد معايير 

ا التقويم هذ يقيسو تقويم التميز هو (المدرسة الرقمية)، 
مستوى توظيف تقانة المعلومات واالتصاالت، في مجاالت 

  ).2015عمل القيادة المدرسية (جائزة التربية والتعليم للتميز، 
اهتم الباحثون التربويون بدراسة دور تقانة ولقد 

المعلومات واالتصاالت، في تجويد أداء القيادة المدرسية 
ت دراستها؛ وٕابداعها. وتعددت مجاالت مناهج وٕاجراءا

 Stuart, Mills and)ت وميلز ورموس ورافاستعرض ستي

Remus, 2009)  دور استخدام التقانة في المدارس
النيوزلندية، مستخدمين المنهج الوصفي، ومعتمدين 

قادة المدارس، وتوصلت دراستهم المقابالت الميدانية مع 
إلى اسهام تقانة المعلومات واالتصاالت في التنمية المهنية، 
ورفع المهارة والكفاية التقانية لمديري المدارس. أما الهدلق 

واقع استخدام تطبيقات تقانة ف عر ت) فهدفت دراسته 2012(
المعلومات واالتصاالت في مجاالت عمل اإلدارة المدرسية 

العربية السعودية، مستخدًما المنهج الوصفي،  بالمملكة
ومعتمًدا على استبانات ُوزعت على طالب الماجستير 

ربوية، وتوصلت التدارة اإلبجامعة الملك سعود؛ تخصص 
ممارسة أفراد عينة الدراسة لتطبيقات أن درجة دراسته إلى 

؛ في كانت بدرجة عالية تقانة المعلومات واالتصاالت
التنظيم لألعمال المدرسية اإلدارية، مجالي التخطيط و 

ووجود قصور في مستوى تطبيقات تقانة المعلومات 
  واالتصاالت المستخدمة في المدارس.
 ,Makewa, Meremo)وقام ماكيوا وميريمو ورول ورول 

Role and Role, 2013)   بدراسة واقع تقانة المعلومات
واالتصاالت في إدارة المدرسة الثانوية في كينيا، مستخدمين 
المنهج الوصفي، ومعتمدين استبانات ُوزعت على المعلمين 
والمديرين، وتوصلت الدراسة إلى أهمية استخدام تقانة 

يب التالي: الشؤون المعلومات واالتصاالت؛ بحسب الترت
الطالبية، الشؤون اإلدارية، واإلشراف على التعليم. وأكدت 

أن استخدام تقانة المعلومات  )Shah, 2014(دراسة شاه 
واالتصاالت في مجاالت عمل اإلدارة المدرسية في ماليزيا؛ 

يد من كفاياتها وفاعلياتها، في إدخال بيانات الطالب يز 
المنهج التحليلي  وتم فيها استخداموالموظفين، وتحليلها، 

نتائجها، بيان األثر الموجب الستخدامها  وكان منالوثائقي، 
العقبات  كانتصول إلى المعلومات. في حين في تسهيل الو 

ضيق الوقت،  ؛التي تحول دون االستفادة القصوى منها
ضعف الثقة، قلة المهارات، نقص التدريب، قلة دعم اإلدارة 

 Weng and)وينق وتانق  مالعليا، وضعف الدعم التقاني. وقا

Tang, 2014)  بدراسة العالقة بين استراتيجيات القيادة
وفاعلية إدارة المدرسة، واستخدما المنهج الوصفي، التقانية، 

واعتمدا على المقابالت مع مديري المدارس، والمشرفين 
التربويين بتايوان، وتوصلت دراستهما إلى أن المديرين على 
درجة عالية من الوعي باستخدام استراتيجيات القيادة 

رسية، التقانية، وأن لها تأثيًرا موجًبا في فاعلية اإلدارة المد
وأوصى الباحثان بضرورة اعتماد تدريب مديري المدارس 

 على هذه االستراتيجيات التقانية.

) بدراسة مدى إمكانية توظيف تقانة 2011ام عاشور (وق
المعلومات واالتصاالت في تنمية اإلبداع اإلداري؛ بمديرية 
التربية والتعليم في سلطنة عمان، مستخدًما المنهج 

استبانة ُوزعت على القادة التربويين، الوصفي، ومعتمًدا 
وتوصلت الدراسة إلى إمكانية توظيف تقانة المعلومات 
واالتصاالت في تنمية اإلبداع اإلداري، بحسب المجاالت 
التالية: تحسين المهارات والمقدرات اإلدارية، االتصاالت 
اإلدارية، قواعد المعلومات، اتخاذ القرارات، والمتابعة 

) دراسة العالقة بين درجتي 2012تهدف الزيود (اإلدارية. واس
ممارسة تقانة المعلومات واإلبداع اإلداري، لدى مديري 
المدارس الثانوية بالبحرين، واتبع المنهج الوصفي، مستخدًما 
استبانتين؛ األولى ُوزعت على مديري المدارس؛ لقياس درجة 

لى ممارسة تقانة المعلومات واالتصاالت، والثانية ُوزعت ع
المعلمين؛ لقياس درجة اإلبداع اإلداري لدى مديري 
المدارس، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية عالية 

  بين درجتي الممارسة واإلبداع اإلداري لديهم.
في اشتركت الدراسات السابقة  مما سبق أنيتضح 

استخدام المنهج الوصفي واعتماد االستبانة كأداة لجمع 
 (Weng and Tang, 2014)راسة وينق وتانق البيانات، عدا د

إذ استخدم ، (Stuart et al., 2009) رينرت وآخو ودراسة ستي
م ا باستخداهمالدراسة الحالية عن وانمازتالمقابالت،  فيها

األداتين االستبانة والمقابالت شبه المهيكلة. واشتركت 
الدراسات السابقة في دراسة واقع استخدام تقانة المعلومات 
واالتصاالت، ودرجة ممارسة تقانة المعلومات واالتصاالت 

) 2012) والزيود (2011للقيادة المدرسية، إال أن عاشور (
ت في اإلبداع درسا دور استخدام تقانة المعلومات واالتصاال

الدراسة الحالية عنهما، باستخدام  نمازتإاإلداري، وقد 
مفهوم اإلبداع التقاني في المجال التعليمي، فدرست اإلبداع 
التقاني للقيادة المدرسية في مجاالت عمل القيادة المدرسية 
في المرحلة الثانوية للبنات بالمدينة المنورة، من خالل 
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المتمثلة في قائدات المدارس  إجابات عينة مجتمع الدراسة،
الثانوية والمعلمات والمشرفات التربويات لإلدارة المدرسية، 
إضافة إلى االستفادة من الدراسات السابقة في إعداد أدبيات 
الدراسة، وبناء االستبانة المستخدمة، ووضع أسئلة 

  المقابالت الميدانية شبه المهيكلة.
التقاني للقيادة  أن اإلبداعيتضح بناًء على ما سبق، و 

المدرسية في المملكة العربية السعودية من الموضوعات 
الجديدة، التي قد ُتسهم في تسهيل عمل مجاالت القيادة 
المدرسية وجودة أدائها؛ ألنه ُيعد جانًبا مهًما من جوانب 
تنمية القيادة المدرسية، وضرورة لمسايرة التطورات التعليمية 

لهذا تستهدف هذه الدراسة في عصر االنفجار التقاني. 
معرفة مستوى اإلبداع التقاني للقيادة المدرسية، وتحديد 

  .يهللوصول إلجها المتطلبات التي قد تحتا
  

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

؛ إال عارمة المدرسية موجة معلوماتية اتتواجه القياد
أنها ال تزال ُتعاني من معيقات بشرية وٕادارية ومالية، تحد 

قد بينت دراسة و )، 2010التقاني (الشناق،  من إبداعها
) وجود قصور في مستوى تطبيقات تقانة 2012الهدلق (

المعلومات واالتصاالت المستخدمة، ما ُيعيقها عن مواكبة 
 ,Fu)ة الحديثة، في الوقت الذي أكد فواإلدارة التعليمي

، وجود حاجة ملحة إلى تأهيل وٕاعادة تأهيل القيادة (2013
المدرسية؛ الستيعاب منجزات تقانة المعلومات واالتصاالت، 
ومواجهة التحدي التقاني المعاصر؛ ما جعل الباحثة تجري 

عديد من قائدات المدارس الثانوية المقابالت استطالعية مع 
رة، بلغ بالمدينة المنو  ومشرفات تربويات لإلدارة المدرسية

للوقوف على مشكلة الدراسة  ) مشاركات،10عددهن (
لتحقق من جدوى القيام بالدراسة الحالية، ومدى وا ميدانًيا

أن هناك للباحثة تبين حيث ، أهمية بحث هذه المشكلة
، ووجود قصور في تقانة المعلومات تفاوًتا في استخدام

ة مستوى تطبيقاتها المستخدمة، وضعف توافر متطلبات تقان
المعلومات واالتصاالت، وندرة تحفيز القيادات المدرسية 

  على اإلبداع التقاني. 
لذا سعت الدراسة لإلجابة عن السؤالين الفرعيين 

  التاليين:
السؤال األول: ما مستوى اإلبداع التقاني للقيادة المدرسية 
في المرحلة الثانوية للبنات بالمدينة المنورة في مجاالت 

  درسية؟ عمل القيادة الم
السؤال الثاني: ما المتطلبات التي تحتاجها القيادة المدرسية 

للوصول إلى اإلبداع التقاني في المرحلة الثانوية للبنات 
  في مجاالت عمل القيادة المدرسية؟  ،بالمدينة المنورة

  
 أهداف الدراسة

مستوى اإلبداع التقاني استهدفت الدراسة الكشف عن 
رحلة الثانوية للبنات بالمدينة المنورة للقيادة المدرسية في الم

والتعرف  اإلدارية والفنية، في مجاالت عمل القيادة المدرسية
التي تحتاجها  المادية والمعرفية والبشرية، المتطلباتإلى 

  ي.القيادة المدرسية للوصول إلى اإلبداع التقان

 

  أهمية الدراسة
في وزارة سؤولين ملهذه الدراسة في فائدتها ل أهمية تتمثل

التعليم، في وضع اللوائح والتنظيمات؛ بهدف تطوير القيادة 
في مجاالت عمل القيادة  ئهاالمدرسية، ورفع مستوى أدا

من الدراسة إليه تتوصل  فضًال عن إمكانية ماالمدرسية. 
متطلبات تحقيق اإلبداع التقاني للقيادة المدرسية؛  تعرف

حتياج؛ الذي قد ُيسهم فتُبنى البرامج التدريبية بناء على اال
  تطوير األداء وتجويد المخرجات المدرسية. في
 

  ة:حدود الدراس
  الحدود الموضوعية:

اإلبداع التقاني للقيادة  اقتصرت الدراسة على موضوع
  ة.في المرحلة الثانوية للبنات بالمدينة المنور  يةالمدرس
  

  الحدود الزمانية:
لعام الدراسي الفصل الدراسي الثاني لالدراسة في  أجريت

2015/2016.  
  

  لحدود البشرية:ا
المعلمات، والمشرفات و في قائدات المدارس،  تتحدد

   التربويات لإلدارة المدرسية.
  

  مصطلحات الدراسة
  تبنت الدراسة المصطلحات اآلتية:

  
  إلبداع التقانيا

أنه "مجموعة من الخطوات العلمية والتقانية ف على ُيعر 
فيها االستثمارات في المعرفة والمنظمية والمالية، بما 

الجديدة، التي تكون معدة لتقود إلى تنفيذ العمليات الجديدة 
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، )(Akerblom, 2002:7نية" تقاوالمحسنة من الناحية ال
نه "تغيير مادي في مظهر المنتج سواء كان بأوُيعرف أيًضا 

سلعة أو خدمة، ويؤدي إلى تحسين األداء، والتغيير في 
 ).2011: 184، العمليات اإلنتاجية" (العامري والغالبي

أنه توظيف أدوات وأساليب تقانة بوُتعرفه الباحثة إجرائًيا 
وتجويد المعلومات واالتصاالت؛ إليجاد مخرجات جديدة، 

مخرجات موجودة، بشكل إبداعي، في مجاالت عمل القيادة 
  المدرسية.

  
 القيادة المدرسية

أنها "القيادة المتمثلة بمدير المدرسة؛ وما على ُتعرف 
يمارسه من وظائف إدارية وفنية" (القحطاني والخزي، 

. وتم تعديل مسمى مدير المدرسة إلى قائد )17 2013:
مي لملتقى القيادة المدرسية (ملتقى المدرسة في البيان الختا

وتبّنت الباحثة هذا التعريف تعريًفا  ).2015القيادة المدرسية، 
  إجرائًيا للدراسة.

  
 إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة

الكمي  أسلوبيهاتبعت الدراسة المنهج الوصفي ب
الكمي يعطي وصًفا دقيًقا يوضح مقدار  فاألسلوبوالنوعي، 

ها ودرجات ارتباطها مع الظواهر هذه الظاهرة أو حجم
كن من التعرف فيمالنوعي  األسلوبالمختلفة األخرى، أما 

إلى معلومات أكثر وأعمق تساعد في وصف الظاهرة، 
وتوضح خصائصها، بذلك يعطي وصًفا لمستوى اإلبداع 
التقاني للقيادة المدرسية، ومتطلبات تحقيقه لدى القيادة 

 المدرسية.

  
  تهامجتمع الدراسة وعين

) معلمة من معلمات 2418مجتمع الدراسة من ( تكون
بالمدينة المنورة، وقائدات تلك  المدارس الثانوية الحكومية

) مشرفة تربوية 11) قائدة مدرسة، و(56عددهن (و المدارس 
لإلدارة المدرسية، بحسب اإلحصائية الصادرة عن اإلدارة 

ة للتعليم بالمدينة العامة للتعليم بالمدينة المنورةـ (اإلدارة العام
من بسيطة ). وُاختيرت عينة عشوائية 2015المنورة، 

المعلمات، بناء على معادلة تحديد حجم العينة لألنشطة 
 ,Krejcie and Morgan)البحثية لكل من كرجسي ومورجان 

) %14.59() معلمة، بنسبة 365، حيث بلغت العينة ((1970
مكونة من   ، واختيرت عينة قصديةالمعلماتمن مجتمع 

) مشرفات تربويات 3لمدارس الثانوية، و(ل) قائدات 7(
ية، وتساعد العينة القصدية في مرونة جمع لإلدارة المدرس

البيانات، وفهم تفكير المبحوث وسلوكه دون إسقاط 
  ).2012(العبد الكريم،  فرضيات الباحث نفسه

  
  ةأدوات الدراس
 أداة االستبانة

مستوى اإلبداع التقاني  معرفةُأعدت أداة االستبانة، ل
 هي:و ة خطوات، بعد بناؤهاللقيادة المدرسية، وقد مر 

  
 البناء األولى لعبارات االستبانة

تم من خالل االطالع على الكتب والدراسات الميدانية 
والنظرية العربية واألجنبية واللوائح واألنظمة والتعليمات 

تقانة الواألدلة الصادرة عن وزارة التعليم، المتعلقة باإلبداع، و 
في إعداد  ومن الدراسات التي أفادت والقيادة المدرسية،

)، 2012( )، ودراسة الهدلق2012( االستبانة: دراسة الزيود
 Afshari, Bakar, Luan)ودراسة أفشاري، بكر، لوان، وسراج 

and Siraj, 2012) ورتها األولية من وتكونت االستبانة في ص
) عبارة، تقيس مستوى اإلبداع التقاني للقيادة المدرسية، 33(

 موزعة على مجالين: الشؤون اإلدارية، والشؤون الفنية.

 

  صدق االستبانة
  :صدق االستبانة بطريقتين، هماتم التأكد من 

  
  يالصدق الظاهر  -

ُوزعت األداة بصورتها األولية على مجموعة من 
بلغ عددهم  صصين في اإلدارة التربويةالمحكمين المتخ

أي وٕابداء ، وتحكيمها، فيها، وذلك إلبداء رأيهم ) محكًما15(
اقتراح حول االستبانة بصفة عامة. وأجمع معظم المحكمين 
على صالحية العبارات وانتمائها لمجاالتها، وبعد إجراء 

) 34( ية منفي صورتها النهائ تكونتمقترحة، التعديالت ال
 فقرة.

  
 الصدق البنائي -

طريق حساب معامل ارتباط بيرسون عن  التحقق منهتم 
لكل مجال مع مجموع المجالين، وحساب عالقة كل عبارة 
في االستبانة بالمجال الذي تنتمي له، فجاءت على النحو 

  التالي:
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  )1جدول (ال
معامل بيرسون للصدق البنائي على مجالي االستبانة 

  )53(*ن=
 بيرسونمعامل  المجــــال

 **0.99 اإلبداع التقاني في الشؤون اإلدارية

 **0.99 اإلبداع التقاني في الشؤون الفنية
  ،تمثل عدد العينة االستطالعية ):ن(   *

 0.01** االرتباط دالة عند مستوى الداللة

) أن معامل ارتباط اإلبداع التقاني في 1جدول (اليبين 
معامل ارتباط اإلبداع )، و 0.99مجال الشؤون اإلدارية بلغ (

)، وهو معامل 0.99التقاني في مجال الشؤون الفنية بلغ (
حيث )، 0.01اللة (الدارتباط دال إحصائًيا عند مستوى 

؛ ما يجعل أداة يعتبر إحصائًيا ذا مستوى عال من الداللة
  تطبيق.الدراسة صالحة لل

  )2جدول (ال
  )=53دارية والشؤون الفنية، (نمعامل بيرسون للصدق البنائي في مجالي الشؤون اإل

ول
 األ
جال

الم
  

  17  15  13  11 9 7 5 3 1  العبارة
معامل 
 0.82**0.81**0.68** 0.82** 0.77** 0.77** 0.77** 0.78** 0.70**  االرتباط

  34  31  29  27 25 23 21 19  العبارة
معامل   

 0.82** 0.83** 0.67**0.84** 0.80** 0.86** 0.70** 0.86**  االرتباط

ني
الثا

ال 
مج
ال

  

  18  16  14 12  10 8 6 4 2  العبارة
معامل 
  0.79** 0.80** 0.75** 0.78**0.84** 0.65** 0.80** 0.77** 0.68**  االرتباط

  33  32  30  28 26 24 22 20  العبارة
معامل   

 0.86** 0.82** 0.86**0.81** 0.79** 0.60** 0.70** 0.83**  االرتباط

 0.01اللة الدوى **عند مست    
  
  

) قيم معامل بيرسون لعبارات االستبانة، 2ول (الجديبين 
)، عالقة طردية موجبة، وهو 0.86- 0.60تراوحت بين (وقد 

)، 0.01اللة (ى الدمعامل ارتباط دال إحصائًيا عند مستو 
وبمستوى صدق من متوسط إلى عاٍل، ما يؤكد على تمثيل 

ها له، وبالتالي ئنتماالعبارات للمجال الذي صممت له، وا
  ة.صالحة ألغراض الدراسفهي 
  

 ثبات االستبانة

) 53ُطبقت االستبانة على عينة استطالعية مكونة من (
 معلمة، واسُتخرج الثبات باستخدام معامل الثبات (كرونباخ

  ل.) على مجالي االستبانة، وعلى االستبانة ككألفا
  

  

  )3( الجدول
تطالعية لمجالي االستبانة للعينة االس ألفا معامل كرونباخ

  )53وككل (ن=

معامل ثبات   المجــــــال
  ألفا كرونباخ

 0.96  اإلبداع التقاني في الشؤون اإلدارية

 0.96  اإلبداع التقاني في الشؤون الفنية

  0.98  اإلبداع التقاني للقيادة المدرسية ككل
) لمجال ألفا ) معامل الثبات (كرونباخ3يبين الجدول (

)، ولمجال اإلبداع 0.96التقاني في الشؤون اإلدارية (اإلبداع 
)، كما بلغ معامل الثبات 0.96التقاني في الشؤون الفنية (

)، ما يدل على أن األداة تتمتع 0.98لالستبانة ككل (
  مما يثبت صالحيتها للتطبيق.بمعامالت ثبات جيدة، 
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  الصورة النهائية لالستبانة
ائية من جزأين، الجزء تكونت االستبانة في صورتها النه

األول: البيانات األولية لعينة الدراسة وتشمل الدورات 
التدريبية في مجال تقانة المعلومات واالتصاالت، وسنوات 

لجزء الخبرة في مجال التعليم، ونوع المبنى المدرسي. أما ا
) عبارة موزعة بين 34تضمن (فالثاني: عبارات االستبانة، 
في االستبانة عشوائًيا؛ لتجنب  مجالين، ورتبت العبارات

، هما: الشؤون اإلدارية، النالتحّيز في االستجابات، والمجا
، 11، 9، 7، 5، 1،3( ) عبارة، مرقمة كاآلتي:17وتضمن (

أما  ).34، 31، 29، 27، 25، 23، 21، 19، 17، 15، 13
) 17المجال الثاني فهو مجال الشؤون الفنية، ويتضمن (

، 18، 16 ،12،14، 10، 8، 6، 4، 2( عبارة، مرقمة كاآلتي:
20 ،22، 24، 26 ،28 ،30 ،32 ،33.(  

  
 جمع البيانات وتهيئتها

) 365أسبوعين. وبعد جمع ( خالل ُوزعت االستبانات
، ُروجعت، تحليلاستبانة، ولغرض التأكد من صالحيتها لل

تم و  ،غير صالحة لالستخدام ) استبانة12وُاستبعدت (
عدد ) من %95.9وبنسبة مئوية () استبانة، 353( اعتماد

  ) استبانة.365عينة الدراسة البالغ (استبانات 
  

  أداة المقابلة الميدانية شبه المهيكلة
ُأعدت أداة المقابلة الميدانية شبه المهيكلة؛ التي من 
خاللها توجه األسئلة نفسها وبالطريقة نفسها لكافة 

، ألنها تمن قائدات المدارس والمشرفات التربويا المشاركات
الكريم،  ُتمكن من فهم تفكير المشاركات وسلوكهن (العبد

)؛ للتعرف إلى المتطلبات التي تحتاجها القيادة 2012
المدرسية للوصول إلى اإلبداع التقاني، من وجهة نظر سبع 

مدارس الثانوية، وثالث مشرفات تربويات في القائدات 
، من غيرهنهن يملكن معلومات أكثر كونلإلدارة المدرسية؛ ل

ممن  حيث أنه تم ترشيحهن من اإلدارة العامة للتعليم،
يتميزن في تقانة المعلومات واالتصاالت، وتمت المقابالت 
فردًيا حتى تشعر المشاركات باالطمئنان والثقة، فتصبح 
المقابلة أكثر صدًقا، وقد مر إعداد أداة المقابلة الميدانية 

  شبه المهيكلة، وفق الخطوات التالية:
  

 البناء األولي ألسئلة أداة المقابلة الميدانية شبه المهيكلة

استدعى منهج الدراسة النوعي، استخدام أداة المقابلة 
الميدانية شبه المهيكلة، لضمان تحقيق أهداف الدراسة 

أهمية على  )Merriam, 2002(الميدانية، وقد أكدت ميريام 
استخدام المقابلة الميدانية شبه المهيكلة، لما تمتاز به من 
المقدرة على توافر الوقت للباحثة، إضافة إلى مرونة فهم 

  .)Kavale, 2007(موقف المحيطين بالظاهرة المدروسة 
  

  تصميم دليل المقابالت
ُاستعين في تصميم أسئلة المقابلة الميدانية شبه 
المهيكلة، بأدبيات الدراسة، والئحة النظام الداخلي للمرحلة 
الثانوية، المعتمدة من وزارة التعليم، إضافة إلى توجيهات 
اإلشراف التربوي لإلدارة المدرسية، التي تتضمن مجموعة 

مجاالت عمل القيادة من األدوات والممارسات في 
  المدرسية، واألسئلة، هي:

  التي تحتاجها القيادة المدرسية المادية ما المتطلبات
 للوصول إلى اإلبداع التقاني؟

  ما المتطلبات المعرفية التي تحتاجها القيادة المدرسية
 للوصول إلى اإلبداع التقاني؟

  ما المتطلبات البشرية التي تحتاجها القيادة المدرسية
 صول إلى اإلبداع التقاني؟للو 

  
وُوزعت أداة المقابلة الميدانية شبه المهيكلة، بعد 
التصميم األولي لها، على مجموعة من المحكمين 

؛ ) محكمين5بلغ عددهم ( المتخصصين في اإلدارة التربوية
إلبداء رأيهم تجاه األداة. وبناء على ما ورد من مرئيات 

  ها النهائية.ومقترحات، ُعدلت حتى أصبحت في صورت
  

 إجراءات جمع البيانات وتحليلها النوعي

ُوضعت خطة تنظيم الزيارات، وبدأت مرحلة جمع 
البيانات، وكانت أبرز الصعوبات التي واجهت الباحثة، 
صعوبة الوصول إلى موقع المدرسة أثناء زيارتها األولى، 
وتحديد الوقت المناسب للزيارة النشغال معظم المشاركات 

الت، في اجتماعات ولقاءات أخرى، ما أدى إلى في المقاب
تكرار االتصاالت الهاتفية والزيارات المكرورة إلى المدرسة 

جرى تفريغ البيانات، وتقسيمها إلى و  في بعض الحاالت.
جزأين بحسب المشاركات، وكتابة مسودة البيانات بشكل 
أولي، ثم العودة إلى الميدان وٕاجراء المزيد من المقابالت، 

ولجت البيانات وُرمزت، باستخدام برنامجي الوورد وعُ 
)Word ،(و)MaxQDAساعدا في تنظيم البيانات  ذين) الل

وتصنيفها وترميزها واسترجاعها بكل سهولة ويسر. ولتحقيق 
المصداقية وانسجام التفسيرات مع الحقائق الواقعية، وتوافق 
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تلك التفسيرات والمعاني بين المشاركات وبين الباحثة، 
درجت اقتباسات مباشرة من حديث المشاركات؛ حرًصا أُ 

على صدق النتائج، وُحددت درجة استجابات المشاركات 

من أفراد العينة القصدية حول المتطلبات، بناًء على 
  .)4(تكرارات استجاباتهن، كما في الجدول 

  )4(الجدول 
  ستجابات قائدات المدارس الثانويةدرجة االحتياج للمتطلبات وفق ا

  )10والمشرفات التربويات لإلدارة المدرسية (ن=

  3-1  6-4 9-7 10  رارـــالتك

  قليلة متوسطة  غالبية  إجماع  درجة االحتياج للمتطلب
  

  األساليب االحصائية
ُاستخدمت األساليب االحصائية المناسبة للتحليل، وهي: 
التكرارات والنسبة المئوية والمتوسطات الحسابية، 

 Pearson)ارية، ومعامل ارتباط بيرسون واالنحرافات المعي

Correlation Coefficient) ونباخ ألفا ، ومعامل كر(Alpha 

Cronbach) باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ،
)SPSS( وأعطيت قيمة محددة لكل درجة من درجات ،

مقياس ليكرت، المتعلقة بمستوى اإلبداع التقاني للقيادة 
)، 3)، متوسط (4( )، عالٍ 5جًدا ( لي: عالٍ المدرسية، كما ي

  .)1)، منخفض جًدا (2منخفض (
  

وللتعامل مع قيم المتوسطات وربطها بالمستويات 
) 1-5=(الخماسية، ُطبقت معادلة تحديد طول الفئة 

)، وأصبحت الفئات 2009كما أشار يوسف ( ،0.8=5÷
  ).5(كما في الجدول  الخمس

  
  
  
  

  )5(الجدول 
  وفق التدرج المستخدم فيلخمس توزيع الفئات ا

  ةأداة الدراس
  المتوسط الحسابي  مستوى اإلبداع

 4.20أكثر من   جداً  عالٍ 

 3.40أكثر من  عالٍ 

 2.60أكثر من   متوسط

 1.80أكثر من   منخفض

 1أكثر من  منخفض جداً 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما مستوى اإلبداع 
ي للقيادة المدرسية في المرحلة الثانوية للبنات بالمدينة التقان

المنورة في مجاالت عمل القيادة المدرسية؟ ولإلجابة عن 
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات  السؤال، ُاستخدمت

المعيارية لترتيب عبارات االستبانة تنازلًيا، بحسب 
ظر متوسطاتها الحسابية، تبًعا لمستوى الموافقة من وجهة ن

أفراد عينة الدراسة (المعلمات)، وذلك لمجالي الدراسة، 
  ك:والجداول التالية توضح ذل

  )6( الجدول
  دراسة حول مستوى اإلبداع التقانيقيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري من وجهة نظر أفراد عينة ال

  )353للقيادة المدرسية في مجالي الشؤون اإلدارية والفنية وككل (ن=
  الترتيب  المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجـــــمال

 1 متوسط 0.95 3.33 اإلبداع التقاني في الشؤون اإلدارية

 2  متوسط 0.99 3.22 اإلبداع التقاني في الشؤون الفنية

 ـــــــ  متوسط 0.96 3.28 اإلبداع التقاني للقيادة المدرسية ككل

 

المدرسية ككل وفي مجالي الشؤون اإلدارية والفنية جاء إلبداع التقاني للقيادة ا مستوى) أن 6يبين الجدول (
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صدر المرتبة األولى اإلبداع وت .)3.28بلغ (؛ فقد متوسًطا
بلغ التقاني في مجال الشؤون اإلدارية بمستوى متوسط، و 

). وجاء في المرتبة الثانية اإلبداع 3.33متوسطه الحسابي (
ية في الشؤون الفنية بمستوى متوسط، التقاني للقيادة المدرس

)، ويتضح أن مستوى اإلبداع 3.22( الحسابي همتوسطوبلغ 
التقاني في مجال الشؤون اإلدارية أعلى من مستوى اإلبداع 

) درجة. وقد 0.11التقاني في مجال الشؤون الفنية بحوالي (
ذلك إلى أن القيادة المدرسية تهتم باستخدام تقانة  عزىي

واالتصاالت في مجال الشؤون اإلدارية أكثر من المعلومات 

توظيفها في مجال الشؤون الفنية. وهذه النتيجة تتفق مع 
 Makewa et)ين)، ودراسة ماكيوا وآخر 2012دراسة الزيود (

al., 2013)  في ترتيب مجاالت توظيف التقانة في مجال
الشؤون اإلدارية ثم مجال الشؤون الفنية، وتتفق أيًضا مع ما 

أن وزارة التعليم تلزم القيادات من ) 2008أشار إليه الالمي (
المدرسية بضرورة استخدام التقانة في مجاالت عمل القيادة 
، المدرسية بعامة وفي مجال الشؤون اإلدارية بخاصة

  ).7جدول (الوضح ذلك وي

  
  )7(الجدول 

  داع التقاني للقيادة المدرسية فيلمستوى اإلب والترتيب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
  )353مجال الشؤون اإلدارية (ن=

 رقم العبارة

في 
 االستبانة

 اراتعبـــــال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب المستوى

21 
 
 

قائدة المدرسة البرامج التقانية الحديثة في تنظيم األعمال ُتطبق 
اإلدارية، (الجداول اإللكترونية، الرسوم البيانية، معالجات النصوص، 

 موقع نور، موقع وقائي، والبوابة اإللكترونية).

 1 عالٍ  1.14 3.81

ُتشجع قائدة المدرسة الهيئة اإلدارية على انجاز أعمال المدرسة  13
 إلكترونًيا.اإلدارية 

 2 عالٍ  1.18 3.73

تستخدم قائدة المدرسة البريد اإللكتروني في تبادل المعلومات بين  29
 المدرسة وبين اإلدارة التعليمية.

 3 عالٍ  1.27 3.72

تعمل قائدة المدرسة على تخزين المعلومات واسترجاعها بكل سهولة  23
 ويسر.

 4 عالٍ  1.20 3.71

انة المعلومات واالتصاالت في كافة أعمال ُتوظف قائدة المدرسة تق 1
 المدرسة اإلدارية.

 5 عالٍ  1.04 3.64

 6 عالٍ   1.20 3.43 ُتحدث قائدة المدرسة قاعدة البيانات التقانية باستمرار. 7

ُتوفر قائدة المدرسة البنية التحتية الالزمة لتقانة المعلومات  19
 واالتصاالت في المدرسة.

 7 متوسط 1.31 3.31

تستخدم قائدة المدرسة أساليب اإلدارة اإللكترونية مع اإلدارات  17
 الحكومية األخرى.

  8  متوسط 1.34 3.31

ُتسخر قائدة المدرسة تقانة المعلومات واالتصاالت في صنع القرارات  3
 الرشيدة.

 9 متوسط 1.11 3.28

ق ُتسخر قائدة المدرسة تقانة المعلومات واالتصاالت للعمل بروح الفري 11
 الواحد المتعاون لوضع الخطط المدرسية.

 10  متوسط 1.29 3.25

تستدعي قائدة المدرسة إدارة الدعم الفني لحل المشكالت التقانية  34
 سريًعا.

 11 متوسط  1.42 3.22
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 رقم العبارة

في 
 االستبانة

 اراتعبـــــال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب المستوى

تستخدم قائدة المدرسة تقانة المعلومات واالتصاالت في وضع الحلول  5
 للتغلب على التحديات المدرسية.

 12 توسطم 1.14 3.19

ُتوفر قائدة المدرسة التجهيزات المدرسية التقانية (الحواسيب،  17
 13 متوسط 1.50 3.16 الطابعات، البرامج، وشبكة اإلنترنت).

 14 متوسط  1.32 3.08 ُتقّوم قائدة المدرسة الخطة االستراتيجية المدرسية إلكترونًيا. 31

 15 متوسط 1.34 3.03 لمدرسة إلكترونًيا.ُتطبق قائدة المدرسة أساليب توجيه منسوبات ا 25

َتُحد قائدة المدرسة من التعامالت الورقية في عرض التعميمات  15
 16 متوسط 1.44 2.91 والمراسالت اليومية داخل المدرسة باستخدام التقانة. والنشرات

 17 وسطمت 1.33 2.88 ُتطبق قائدة المدرسة أساليب متابعة منسوبات المدرسة إلكترونًيا. 27

  ــــ   0.95 3.33 المستوى العام للمجال             
 

) أن المتوسط الحسابي لمجال الشؤون 7يبين الجدول (
يشير إلى أن مستوى اإلبداع ما )، 3.33بلغ ( لاإلدارية كك

كان التقاني للقيادة المدرسية في مجال الشؤون اإلدارية 
لمدرسية الزالت متوسًطا، وقد ُيعزى ذلك إلى أن القيادة ا

بحاجة إلى تطوير مهاراتها في مجال تقانة المعلومات 
واالتصاالت بعامة والمجال اإلداري بخاصة، حتى تصل 

من اإلبداع التقاني في مجال الشؤون  إلى مستوى عالٍ 
  اإلدارية. 

أما العبارات التي احتلت الرتب الثالث األولى، على 
 ثةالبرامج التقانية الحديهي: "ُتطبق قائدة المدرسة فالتوالي، 

في تنظيم األعمال اإلدارية، (الجداول اإللكترونية، الرسوم 
البيانية، معالجات النصوص، موقع نور، موقع وقائي، 

إذ بلغ متوسطها  ال،بوابة اإللكترونية)"، بمستوى عوال
وقد يرجع ذلك إلى أن المعلمات يعتقدن )، (3.81الحسابي 

سية لتقانة المعلومات واالتصاالت أن استخدام القيادة المدر 
يسهم في تحسين العملية اإلدارية، عند استخدامهن البرامج 
اإللكترونية المعتمدة من قبل وزارة التعليم، ويتفق ذلك مع ما 

وجود درجة ممارسة وهو  )2012توصلت له دراسة الهدلق (
عالية من قبل القيادة المدرسية لتقانة المعلومات 

)، 2011يًضا تتفق مع دراستي الُعمري (واالتصاالت، وأ
أوضحتا أن أهم البرامج اإللكترونية  اللتين) 2010والعتيبي (

الجداول اإللكترونية،  ية هيالمستخدمة في القيادة المدرس
يليها الرسوم البيانية، ومعالجات النصوص، التي تسهم في 
تنظيم األعمال اإلدارية. وجاءت العبارة "ُتشجع قائدة 

سة الهيئة اإلدارية على انجاز أعمال المدرسة اإلدارية المدر 

وبمتوسط حسابي  ،إلكترونًيا" في المرتبة الثانية بمستوى عالٍ 
) 2012) والزيود (2011)، وتتفق مع دراستي عاشور (3.73(
رورة تشجيع المستخدمين للتقانة في ض تؤكدان تينالل

لتقاني وقد يرجع ذلك إلى أن اإلبداع ا، الشؤون اإلدارية
للقيادة المدرسية يحتاج هيئة إدارية توظف التقانة توظيًفا 

 Weng andموجًبا، وتتفق أيًضا مع دراسة وينغ وتانق 

Tang, 2014)( قيادة المدرسية في التي تؤكد على دور ال
تشجيع الهيئة اإلدارية على انجاز األعمال اإلدارية 

  .إلكترونًيا
وعلى الرغم من ارتفاع قيمة المتوسط الحسابي ضمن 
مجال الشؤون اإلدارية إال أنها تحتاج إلى مزيد من التوجيه 

ظهور البيئة في  موالتشجيع وتوافر اإلمكانات، ما يسه
درسة. أما العبارة "تستخدم قائدة اإلبداعية التقانية في الم

المدرسة البريد اإللكتروني في تبادل المعلومات بين المدرسة 
وبين اإلدارة التعليمية" فقد جاءت في المرتبة الثالثة، 

)، وقد يرجع 3.72بمستوى عال، إذ بلغ متوسطها الحسابي (
ذلك إلى دور البريد اإللكتروني في تسهيل عملية االتصال 

وقد ألزمت وزارة التعليم القيادة المدرسية تحويل  والتواصل،
أغلب التعامالت الورقية إلى إلكترونية باستخدام البريد 
اإللكتروني الخاص بالمدرسة الموجود ضمن البوابة 

)، وتتفق هذه 2011اإللكترونية (إدارة تقنية المعلومات، 
) التي بينت إمكانية 2011النتيجة مع دراسة عاشور (

تقانة في االتصاالت اإلدارية، وسرعة انجاز توظيف ال
) التي 2011األعمال اإلدارية، وتختلف مع دراسة العمري (

أظهرت أن توظيف التقانة في االتصال والتواصل المدرسي 
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جاءت بدرجة ضعيفة، وقد ُيعزى ذلك إلى أن القيادة 
المدرسية تحتاج إلى مزيد من التوعية بأهمية استخدام تقانة 

ت واالتصاالت، والتدريب المستمر على استخدام المعلوما
  البرامج اإللكترونية في األعمال المدرسية. 

 فهي:أما العبارات التي احتلت الرتب الثالث األخيرة، 
"ُتطبق قائدة المدرسة أساليب توجيه منسوبات المدرسة 
إلكترونًيا" وحصلت على المرتبة ما قبل األخيرتين، بمستوى 

)، وقد يرجع ذلك 3.03توسطها الحسابي (متوسط، إذ بلغ م
إلى أن القيادة المدرسية بحاجة إلى تطوير الجانب اإلبداعي 
التقاني على استخدام البرامج اإللكترونية المتخصصة في 
توجيه منسوبات المدرسة. واحتلت المرتبة قبل األخيرة 
العبارة "َتُحد قائدة المدرسة من التعامالت الورقية في عرض 

يمات والنشرات والمراسالت اليومية داخل المدرسة التعم
باستخدام التقانة" بمستوى متوسط، إذ بلغ متوسطها 

) التي 2012)، فتتماثل مع دراسة الزيود (2.91الحسابي (
أظهرت تدني نسبة استخدام التقانة للحد من التعامالت 
الورقية داخل المدرسة، بينما تختلف مع دراسة الهدلق 

بينت الممارسة العالية لتقانة المعلومات ) حيث 2012(
واالتصاالت في األعمال المدرسية، وقد يرجع ذلك إلى 
سعي وزارة التعليم نحو تحويل العمل اإلداري من الورقي 

يد من األنظمة اإللكترونية، العد أنشأت وقدإلى اإللكتروني، 
كموقع نور، والبوابة اإللكترونية؛ لتسهيل العمل اإلداري 

ي المدرسي ودورها الموجب في سرعة انجاز األعمال والفن
)، وأضافت اإلدارة العامة 2015المدرسية (وزارة التعليم، 
عديد من األنظمة اإللكترونية الللتعليم بالمدينة المنورة 

المحلية، كنظام وقائي للصيانة، نظام التجهيزات المدرسية 
تقالهم من التقنية، ونظام خدمة المستفيد؛ لتسجيل الطلبة وان

). بينما 2015مدرسة إل أخرى (اإلدارة العامة للتعليم، 
حصلت العبارة "ُتطبق قائدة المدرسة أساليب متابعة 
منسوبات المدرسة إلكترونًيا" على المرتبة األخيرة بمستوى 

)، وقد ُيعزى ذلك 2.88متوسط، إذ بلغ متوسطها الحسابي (
عديد من الينقصها  إلى اعتقاد المعلمات أن القيادة المدرسية

المهارات التقانية في العمل اإلداري، وأن البرمجيات 
المستخدمة في المتابعة ال ترقى بمتطلبات اإلدارة المدرسية 

) التي 2008الحديثة، وتتشابه بذلك مع دراسة العريشي (
بينت أن التطبيقات اإللكترونية المدرسية تحتاج إلى تطوير 

ي مجاالت عمل القيادة لتواكب المستجدات ف ة،وترقي
المدرسية، لذا من الضروري توافر التجهيزات التقانية، 
والتدريب على استخدامها في مجاالت عمل القيادة 

  .)8رسية. ويوضح ذلك الجدول (المد
  
  )8(الجدول 

  داع التقاني للقيادة المدرسية فيلمستوى اإلب والترتيب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
  )353مجال الشؤون الفنية (ن=

رقم العبارة 
المتوسط   اراتعبـــــــــالفي االستبانة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب المستوى

تدعم قائدة المدرسة المعلمات نحو استخدام تقانة المعلومات  24
 واالتصاالت في العروض التدريسية.

 1 عالٍ  1.19 3.70

سة المعلمات على تنفيذ األنشطة المدرسية ُتشجع قائدة المدر  2
 .باستخدام تقانة المعلومات واالتصاالت

 2 عالٍ  1.04 3.67

تستخدم قائدة المدرسة الجداول البيانية اإللكترونية في تحليل  8
 .نتائج الطالبات التحصيلية

 3 عالٍ  1.26 3.64

 تعمل قائدة المدرسة على تدريب المعلمات على استخدام تقانة 4
المعلومات واالتصاالت في تحسين أدائهن (ورش العمل، 

 .المحاضرات، والندوات)

 4 عالٍ  1.27 3.50

ُتحبذ قائدة المدرسة استخدام أساليب التقانة لالستفادة من  20
 .المعامل والمختبرات ومصادر التعلم

 5 عالٍ  1.29 3.49

سائل ُتشارك قائدة المدرسة في المناسبات الوطنية باستخدام و  22
 .االتصال اإللكتروني

 6 متوسط 1.23 3.47
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رقم العبارة 
المتوسط   اراتعبـــــــــالفي االستبانة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب المستوى

تدعم قائدة المدرسة المعلمات نحو استخدام تقانة المعلومات  24
 واالتصاالت في العروض التدريسية.

 1 عالٍ  1.19 3.70

سة المعلمات على تنفيذ األنشطة المدرسية ُتشجع قائدة المدر  2
 .باستخدام تقانة المعلومات واالتصاالت

 2 عالٍ  1.04 3.67

تستخدم قائدة المدرسة الجداول البيانية اإللكترونية في تحليل  8
 .نتائج الطالبات التحصيلية

 3 عالٍ  1.26 3.64

 تعمل قائدة المدرسة على تدريب المعلمات على استخدام تقانة 4
المعلومات واالتصاالت في تحسين أدائهن (ورش العمل، 

 .المحاضرات، والندوات)

 4 عالٍ  1.27 3.50

ُتحبذ قائدة المدرسة استخدام أساليب التقانة لالستفادة من  20
 .المعامل والمختبرات ومصادر التعلم

 5 عالٍ  1.29 3.49

تنشر قائدة المدرسة الوعي بثقافة تقانة المعلومات واالتصاالت   6
بين الطالبات في المدرسة (المسابقات اإلثرائية، واإلذاعة 

 المدرسية).

 7 متوسط 1.27 3.28

ُتحفز قائدة المدرسة استخدام برامج الوسائط المتعددة (نص،  28
ر ثابتة وصور متحركة) في التخطيط للمناهج صوت، صو 

 .الدراسية

 8 متوسط  1.38 3.18

ُتعزز قائدة المدرسة الشعور بالرضا الوظيفي في البيئة  14
 .المدرسية من خالل شفافية تقانة المعلومات واالتصاالت

 9 متوسط 1.31 3.13

تستخدم قائدة المدرسة تقانة برامج التواصل االجتماعي لتوثق  30
 .المدرسةيتلعالقة بين البا

 10 متوسط 1.37 3.13

ترعى قائدة المدرسة الطالبات الموهوبات في المدرسة باستخدام  32
 .تقانة المعلومات واالتصاالت

 11 متوسط  1.32 3.12

ُتحفز قائدة المدرسة الفنيات المتخصصات في تقانة المعلومات  12
 .واالتصاالت بالمدرسة

 12 متوسط 1.36 3.11

ُتقّدم قائدة المدرسة الحوافز للمعلمات الالتي يستخدمن تقانة  10
 .المعلومات واالتصاالت في المدرسة

 13 متوسط 1.40 3.01

تستخدم قائدة المدرسة وسائل االتصال اإللكتروني في تنفيذ  16
 .برامج تبادل الخبرات التربوية مع المدارس األخرى

 14 متوسط 1.347 2.97

ة المدرسة تقانة المعلومات واالتصاالت في تخفيف تستخدم قائد 26
 .األعباء التدريسية عن المعلمات

 15 متوسط 1.46 2.93

ترعى قائدة المدرسة الطالبات المتأخرات دراسًيا في المدرسة  33
 .باستخدام تقانة المعلومات واالتصاالت

 16 متوسط 1.31 2.73

 17 متوسط 1.64 2.67 .ي في تقويم الطالباتُتوّظف قائدة المدرسة تقانة التصحيح اآلل 18
  ــــ   0.99 3.22 المستوى العام للمجال               

 

) أن المتوسط الحسابي لمجال الشؤون 8يبين الجدول (
)، ما يظهر أن مستوى اإلبداع 3.22الفنية ككل، بلغ (

ية كان التقاني للقيادة المدرسية في مجال الشؤون الفن
ُيعزى ذلك إلى أن المعلمات يرين أن القيادات  متوسًطا، وقد
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باستخدام تقانة المعلومات واالتصاالت  على قناعةالمدرسية 
في مجال الشؤون الفنية، لالرتقاء بمستوى األداء والوصول 
إلى التميز، إال أنهن يحتجن إلى مستوى عاٍل من الممارسة 

بعامة والتوظيف للتقانة، في مجاالت عمل القيادة المدرسية 
 والشؤون الفنية بخاصة. 

أما العبارات التي احتلت الرتب الثالث األولى على 
: "تدعم قائدة المدرسة المعلمات نحو استخدام فهيالتوالي، 

تقانة المعلومات واالتصاالت في العروض التدريسية"، 
بمستوى عال، إذ بلغ متوسطها الحسابي المرتبة األولى 

أن برامج التطوير التي تدعو )، وقد يرجع ذلك إلى 3.70(
لها وزارة التعليم نحو تحويل عملية التعليم إلى عملية تعلم، 
تتطلب من المعلمات توظيف التقانة في الشؤون التدريسية 

من قبل القيادة يرًا كب ماً بشكل أكبر، فتجد المعلمات دع
المدرسية في هذا المجال، إال أنها تختلف مع دراسة 

) التي أكدت أن دعم القيادة 2013القحطاني والخزي (
المدرسية  نحو استخدام التقانة في الشؤون التدريسية كان 
بدرجة منخفضة، وربما يرجع ذلك الختالف البيئة المحلية 
لتطبيق دراستهما، وهذا يخالف تطلعات وزارة التعليم في 
المملكة العربية السعودية، التي تدعم استخدام التقانة في 

سية. واحتلت العبارة "ُتشجع قائدة المدرسة العروض التدري
المعلمات على تنفيذ األنشطة المدرسية باستخدام تقانة 
المعلومات واالتصاالت"، المرتبة الثانية بمستوى عال، إذ 

)، وقد ُيعزى ذلك إلى إدراك 3.67بلغ متوسطها الحسابي (
القيادة المدرسية لدور التقانة في توافر وسائل وبرامج 

ة المدرسية، التي تسهم في تحقيق أهدافها، ويتماثل األنشط
 ،وجمعة ،وحميدي ،ذلك مع دراسة تيرمورنيا

 Teimoornia, Hamidi, Jomeh and)وفوروزسشنيا

Foroozeshnia, 2011)  التي تؤيد استخدام التقانة في
األنشطة المدرسية؛ إلثرائها وتحسينها وتحقيق أهدافها على 
الوجه المطلوب. أما العبارة "تستخدم قائدة المدرسة الجداول 
البيانية اإللكترونية في تحليل نتائج الطالبات التحصيلية"، 

إذ بلغ متوسطها  ،فقد احتلت المرتبة الثالثة، بمستوى عالٍ 
) التي 2012)، وتتفق مع دراسة الهدلق (3.64حسابي (ال

تؤكد أن القيادة المدرسية تستخدم الجداول البيانية بدرجة 
التي ترى أن  )Shah, 2014(عالية، وأيًضا مع دراسة شاه 

استخدام القيادة المدرسية الجداول البيانية اإللكترونية يزيد 
من الكفاية اإلدارية، وهذا ُيظهر اقتناع القيادة المدرسية 
بفائدة الجداول اإللكترونية؛ لتحقيق دقة تحليل نتائج 

من التدريب على  االطالبات التحصيلية، إال أنها تحتاج مزيدً 

األمثل، بينما تختلف مع دراسة استخدامها على النحو 
لجداول استخدام ا إذ جاء؛ )2013القحطاني والخزي (

إلى ذلك االنخفاض قد يعزى اإللكترونية بدرجة منخفضة، و 
التي تحتاج إلى توعية وتدريب  ذاتها الهيئة اإلدارية يةمسؤول

  على استخدام التقانة. 
: األخيرة على التوالي العباراتث واحتلت الرتب الثال

"تستخدم قائدة المدرسة تقانة المعلومات واالتصاالت في 
تخفيف األعباء التدريسية عن المعلمات"، حيث حصلت على 
المرتبة ما قبل األخيرتين بمستوى متوسط، إذ بلغ متوسطها 

)، وقد يرجع ذلك إلى كثرة األعباء التدريسية 2.93الحسابي (
د تزيد تلك األعباء المثقلة بها المعلمات، فيشعرن أن التقانة ق

 ,Gulbaharتفق مع دراسة غلبهار تالتدريسية عليهن. و 

األعباء التدريسية، بينما  التي تبين أن التقانة تزيد من )(2007
حيث أكدت على دور  )Shah, 2014(تختلف مع دراسة شاه 

التقانة في تخفيف األعباء التدريسية، وقد يرجع هذا 
االختالف إلى ضعف التدريب، وقلة المهارات التقانية لدى 
القيادة المدرسية والمعلمات على حد سواء تجاه استخدام 

قبل األخيرة  ة في الشؤون المدرسية. واحتلت المرتبة ماالتقان
العبارة "ترعى قائدة المدرسة الطالبات المتأخرات دراسًيا في 
المدرسة باستخدام تقانة المعلومات واالتصاالت"، بمستوى 

)، وقد يرجع ذلك 2.73متوسط، إذ بلغ متوسطها الحسابي (
تقانية الحديثة إلى ضعف االستفادة من البرامج والتطبيقات ال

التي تفيد في رفع مستوى التحصيل الدراسي بخاصة لدى 
الطالبات المتأخرات، وتختلف مع دراسة دورثي وسيركا 

)Dorothy and Sirkka, 2007( أن أفضل مجال  التي أكدت
لتوظيف التقانة هو خدمة الطلبة المتأخرين دراسًيا. وحصلت 
العبارة "ُتوظف قائدة المدرسة تقانة التصحيح اآللي في تقويم 
الطالبات" على المرتبة األخيرة بمستوى متوسط، إذ بلغ 

)، وهذا يتفق مع دراسة القحطاني 2.67متوسطها الحسابي (
ام تقانة التصحيح اآللي في ) إذ جاء استخد2013والخزي (

المدرسة بدرجة منخفضة، وقد ُيعزى ذلك إلى أن تلك 
المهارات تتطلب برامج متخصصة قد ال تكون متوافرة لدى 
القيادة المدرسية، األمر الذي يتطلب توافرها والتدريب على 

  استخدامها في تقويم الطالبات.
لتي النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما المتطلبات ا

تحتاجها القيادة المدرسية للوصول إلى اإلبداع التقاني في 
المرحلة الثانوية للبنات بالمدينة المنورة في مجاالت عمل 

  القيادة المدرسية؟ 
ولإلجابة عن السؤال ُاتبع أسلوب المقابالت الميدانية 
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دارس الثانوية، وثالث ملل شبه المهيكلة، مع سبع قائدات
رة المدرسية، وُيرمز لهن في التحليل مشرفات تربويات لإلدا

النوعي (ق= قائدة مدرسية، والحرف األول من اسمها)، 
(م= مشرفة تربوية لإلدارة المدرسية، والحرف األول من 
اسمها). وُفرغت البيانات حسب مجاالت المقابلة الثالثة 
(المتطلبات المادية، المتطلبات المعرفية، المتطلبات 

والتي تم تقسيمها إلى يل ظهرت النتائج، البشرية)، بعد التحل
  :مجاالت، هي ثالثة

  
المتطلبات المادية التي تحتاجها القيادة المدرسية أوًال: 

   .للوصول إلى اإلبداع التقاني
  توافر أجهزة الحواسيب وملحقاتها.1

البيئة  ةيظهر إجماع المشاركات على ضرورة تهيئ
مع تطبيقات  المدرسية، وتجهيز بنيتها التحتية؛ لتتناسب

تقانة المعلومات واالتصاالت، وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة 
رورة توافر البيئة الالزمة، بض)، التي أوصت 2012الزيود (

التي تهيئ المناخ المناسب لإلبداع التقاني، واتفقت أيضا 
أن البنية التحتية من  )2012مع ما أوضحته دراسة الهدلق (

غير مهيأة وتحتاج إلى تهيئة التقانية للمدارس السعودية 
  كاملة بالتجهيزات والحواسيب المتطورة. 

وأجمعت المشاركات أيًضا على ضرورة توافر أجهزة 
الحواسيب، والطابعات، والماسحات، وأجهزة العرض، وكل 
جديد في مجال تقانة المعلومات واالتصاالت، في المكاتب 

قول المشاركة والمعامل والمختبرات المدرسية، وبنبرة توكيد ت
األعمال  إلنجاز"أن التجهيزات ضرورية ومهمة  :(ق، أ)

المدرسية؛ لذا نحتاج إلى الحواسيب والطابعات والماسحات 
وأجهزة العرض الجديدة"، وتؤكد المشاركة (ق، ب) بقولها 
"ضروري أن تتوافر أجهزة الحواسيب وطابعات الليزر 

  .المتطورة"
  

  يتوافر الدعم الفن.2
ركات على حاجه القيادة المدرسية أجمعت المشا

لخدمات الدعم الفني التقاني المباشرة، وتقول المشاركة (ق، 
"أن الدعم الفني ضعيف جًدا في معظم  :ب) بنبرة حزن

المدارس"، وتشعر المشاركة (ق، ن) باألسف تجاه ضعف 
"ضعف الدعم يؤدي إلى توقف  :الدعم الفني التقاني، فتقول

زها بالدقة والسرعة المطلوبة"، ويتفق اإنجاألعمال، وصعوبة 
) التي تؤكد على ضرورة توافر 2012ذلك مع دراسة الهدلق (

  .الدعم الفني المساند في المدارس

  توافر البرمجيات التقانية الحديثة.3
حاجة المدارس الثانوية  أكدت غالبية إجابات المشاركات

للبنات إلى شبكة انترنت سريعة ومتطورة، حيث قالت 
"ضروري توافر شبكة اإلنترنت السريعة  :اركة (ق، س)المش

  .في المعامل والمختبرات ومصادر التعلم"
أظهرت نسبة متوسطة من المشاركات، حاجة تقانة 
المعلومات واالتصاالت إلى البرمجيات الحديثة، التي تتالءم 
مع متطلبات القيادة المدرسية الحديثة، وفي هذا السياق 

ة (ق، و) ضرورة توافر البرمجيات وبحماس تؤكد المشارك
الحديثة التي تتناسب مع متطلبات القيادة المدرسية الحديثة، 
فتقول "البد من البريد اإللكتروني، وبرامج التواصل 
االجتماعي كالواتس أب، والتويتر، واإلنستقرام، والمدونات؛ 
لنشر الخطط المدرسية، والمشاركة في المسابقات، 

ع"، ودعت إلى ذلك المشاركة (م، ب) والتواصل مع المجتم
ضرورة توافر قواعد البيانات المحدثة في  كدت علىالتي أ

  تلك البرمجيات التقانية. 
وبينت نسبة متوسطة أيًضا من المشاركات، حاجة تقانة 
المعلومات واالتصاالت إلى برامج متخصصة في مجاالت 

د من "الب :عمل القيادة المدرسية، فتقول المشاركة (م، ف)
وجود برامج متخصصة تساعد القيادة المدرسية في مجاالت 
أعمالها اإلدارية والفنية"، وتؤيدها المشاركة (ق، هـ) التي 

"يمكن االستفادة من حساب (دروب بوكس)  :تشير قائلة
ووضع الملفات والمستندات المهمة فيه"، ويتفق هذا مع 

التي تبين  (Lim, Gronlund and Andersson, 2015)دراسة 
فوائد السحابة اإللكترونية كتطبيق دروب بوكس 

)Dropbox( في تبادل البيانات التعليمية واإلدارية بكل ،
  ر.ويس سهولة
  

  تحديث البرمجيات التقانية.4
أظهرت نسبة قليلة من المشاركات، الحاجة إلى سرعة 
إجراء التعديالت وتفعيلها في تطبيقات تقانة المعلومات 
واالتصاالت المستحدثة، فتقترح المشاركة (ق، م) "أرى 
تطوير برنامج البريد اإللكتروني؛ ليصبح التعامل معه 

(ق، س) "أن يصبح التقويم  بالبصمة"، وتضيف المشاركة
؛ ليسهل تحليل البيانات"، أما )Excelببرمجية (الذاتي 

"مع األسف هناك تأخر في إجراء  :المشاركة (ق، ن) فتقول
التعديالت وتفعيلها في تطبيقات تقانة المعلومات 

  .واالتصاالت؛ ما يسبب إرباًكا في عمل القيادة المدرسية"
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  توافر شبكة داخلية موحدة.5
ربط تقانة ب فيما يتعلق ت إجابات المشاركاتجاء

المعلومات واالتصاالت في المدرسة، بشبكة داخلية موحدة، 
تتيح ألكثر من مستخدم إمكانية إدخال البيانات واسترجاعها 

"أجد  :في نفس الوقت بنسبة قليلة، فتقول المشاركة (ق، ن)
صعوبة في استخراج عدة بيانات يطلبها االشراف التربوي 

آن واحد؛ لذا نحتاج إلى شبكة داخلية موحدة تسمح  في
  .لتعدد المستخدمين"، وتؤيد ذلك المشاركة (م، ب)

  
  توافر برامج الحماية من الفيروسات.6

أكدت نسبة قليلة من المشاركات، ضرورة خلو تطبيقات 
تقانة المعلومات واالتصاالت من األخطاء البرمجية، 

إلى وجود أخطاء في  فأشارت المشاركتان (ق، أ)، و(ق، و)
بعض التطبيقات ما يدعو إلى عدم التعامل معها بجدية، 

"عندما ُطرح برنامج  :وبنبرة تعجب قالت المشاركة (ق، و)
معارف ألول مرة كانت قاعدة بياناته غير جيدة، ما جعلنا 

إلى رت "اضطر ا: نطوره ذاتًيا في المدرسة، وتضيف أيضً 
ية من الفيروسات"، ويتفق شراء برامج حماية البيانات للوقا

) التي توصى بتطوير أنظمة 2012هذا مع دراسة الهدلق (
الحماية ومضاد الفيروسات لألجهزة، وأن يتم تداولها عبر 

  ية.برمجيات اإلدارة اإللكترونية المدرس
  

  توافر برنامج تقاني مدرسي موحد.7
جاءت بنسبة قليلة إجابات المشاركات، ضرورة توحيد 

لمعلومات واالتصاالت المستخدمة في المدارس برامج تقانة ا
الثانوية، فتتمنى المشاركة (ق، م) قائلة "حبذا لو كل البرامج 
التقانية تتجمع في برنامج واحد"، وتؤيدها في ذلك المشاركة 

  .(ق، هـ)
  
المتطلبات المعرفية التي تحتاجها القيادة المدرسية   ثانيًا:

  .للوصول إلى اإلبداع التقاني
  ريب المستمرالتد.1

يتضح إجماع المشاركات على اهتمام القيادة المدرسية 
بالتدريب المستمر على االستخدام األمثل لتقانة المعلومات 
واالتصاالت في األعمال المدرسية، وبنبرة حماس أكدت 
المشاركة (ق، هـ) على الدور الكبير والفاعل للدورات 

وٕابداعهن التدريبية في صقل مهارات القيادة المدرسية 
التقاني، وتضيف المشاركة (م، ف) قائلة "أنها تقيم دورات 
تدريبية معتمدة من اإلدارة العامة للتعليم، للقيادات المدرسية 

والمعلمات، يستفدن منها في استخدام تقانة المعلومات 
واالتصاالت، في أعمالهن اإلدارية والفنية"، وتؤيد ذلك 

الدورات وورش العمل  "أن حضور ه:المشاركة (م، ع) قائل
والندوات حول استخدام التقانة، يكسبهن االستفادة من أحدث 
الوسائل والبرامج التقانية المتطورة، وينعكس إيجاًبا على 
أعمالهن اإلدارية والفنية". ويتفق هذا مع دراسة الهدلق 

) التي تؤكد ضرورة توافر جهة إدارية تختص 2012(
ل للتقانة، وتتفق أيًضا مع بالتدريب على االستخدام األمث

) التي تؤكد على أهمية التدريب 2010دراسة العتيبي (
  التقاني للقيادة المدرسية.

  
  التنمية المهنية التقانية الذاتية.2

المشاركات على أهمية التنمية المهنية الذاتية  جمعتأ
ي هذا السياق فو في مجال تقانة المعلومات واالتصاالت، 

"التنمية المهنية الذاتية للقيادة  :)تقول المشاركة (ق، هـ
 :المدرسية مهمة جًدا"، وبتعجب تقول المشاركة (ق، و)

نفسي مهنًيا  َنمِّ "اُنظري كم معرفة تفوتني في الساعة إن لم أُ 
 :"، وبنبرة حماس تقول المشاركة (ق، أ)!!في كل يوم

"ممكن ننمي أنفسنا ذاتًيا بالتدريب عن بعد"، وتؤيدهن في 
  .اركة (م، ب)ذلك المش

  
  مواكبة المستجدات التقانية.3

أظهرت غالبية المشاركات، ضرورة مواكبة مستجدات 
تقانة المعلومات واالتصاالت المعاصرة، وبنبرة حماس تقول 

"أنا الزم أواكب متطلبات عصري"،  :المشاركة (ق، أ)
أن تكون جميع في  "أنا أطمح: وتضيف المشاركة (ق، ن)

ب متطلبات العصر"، وتؤيدهن مدارسنا تقانية وتواك
المشاركة (م، ب) قائلة "إذا لم تسايري مستجدات عصرك 
يومًيا ستتخلفين عن التقدم التقاني، ألننا في عصر االنفجار 

  .المعرفي الرقمي"
  

  يةنشر الثقافة التقان.4
الحاجة إلى نشر ب )بنسبة متوسطة(نادت المشاركات 

ت بين منسوبات الوعي بثقافة تقانة المعلومات واالتصاال
 :المدرسة وبين طالباتها، وبحماس تقول المشاركة (ق، ب)

"أرى نشر ثقافة تقانة المعلومات واالتصاالت في المدرسة، 
يتم من خالل التخطيط السليم ومشاركة الجميع"، وتؤيد ذلك 

)، 2010المشاركة (م، ف)، ويتفق ذلك مع دراسة الحسن (
لى ثقافة إدارية تتقبل إ اً التي تشير إلى أن هناك افتقار 
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استخدام الجديد من التقنيات في األعمال المدرسية، وتحتاج 
  ها.إلى وعي بأهميت

  
  إجادة اللغة اإلنجليزية.5

رورة إجادة اللغة بضمن المشاركات،  لةطالبت نسبة قلي
اإلنجليزية؛ لتسهيل استخدام تقانة المعلومات واالتصاالت، 

إجادة اللغة اإلنجليزية،  وتؤكد المشاركة (ق، هـ) على أهمية
أثناء  ههنحل المشكالت التقانية التي تواجودورها في 

استخدامها في األعمال المدرسية، وتؤيد المشاركة (م، ع) 
) 2010هذا المطلب، ويتفق ذلك مع سعادة والسرطاوي (

اللذان يشيران إلى وجود ندرة في البرامج التي تدعم اللغة 
االنجليزية تفيد في اكتساب العربية، وأن إجادة اللغة 

  الخبرات التقانية األجنبية.
  

  تبادل الزيارات المدرسية.6
إلى تبادل الزيارات بين  )بنسبة قليلة(دعت المشاركات 

منسوبات المدرسة وبين المدارس األخرى، لالستفادة من 
التجارب الناجحة في مجال تقانة المعلومات واالتصاالت، 

"أن اللقاءات  :اركة (ق، ن)وفي هذا االتجاه تقول المش
واالجتماعات وتبادل الزيارات بين قائدات المدارس ومعلمات 
الحاسب اآللي، يسهل تبادل المعلومات واكتساب الخبرات 
في مجال تقانة المعلومات واالتصاالت"، وتنبه المشاركة 
(م، ب) إلى ضرورة التخطيط الجيد لبرنامج تبادل الزيارات 

س؛ لالستفادة القصوى من تجارب بين منسوبات المدار 
  اآلخرين.

 

المتطلبات البشرية التي تحتاجها القيادة المدرسية ثالثًا: 
  .للوصول إلى اإلبداع التقاني

  تحفيز القيادة المدرسية لإلبداع التقاني.1
يتضح إجماع المشاركات، على ضرورة تحفيز القيادة 

ي على اإلبداع التقاني ف )إداريات ومعلمات(المدرسية 
األعمال المدرسية، وتؤكد المشاركتان (م، ب) و(م، ع) 
على ضرورة تحفيز اإلدارة العامة للتعليم مادًيا ومعنوًيا 
للمبدعات في استخدام تقانة المعلومات واالتصاالت، في 
مجاالت األعمال المدرسية، وبشيء من الحماس تؤيد 
المشاركة (ق، ب) على أهمية التحفيز المادي والمعنوي 

"إن التقانة أصبحت سمة العصر  :بداع التقاني، قائلةلإل
)، التي 2011الحديث"، ويتفق هذا مع دراسة عاشور (

أوصت بضرورة تحفيز المبدعين في استخدام تقانة 

  المعلومات واالتصاالت، من قبل اإلدارة التعليمية. 
  

  تنمية المنافسة والتشجيع لإلبداع التقاني.2
تنمية المنافسة بين  دعت غالبية المشاركات، إلى

منسوبات المدرسة وتشجيعهن على اإلبداع في استخدام 
تقانة المعلومات واالتصاالت، في األعمال المدرسية، فتقول 

عندما بدأت أتعامل مع برنامج نور " :المشاركة (ق، م) "
بالمنافسة وبحمد اهللا، ولكن بالنسبة لي، جًدا  عباً كان ص

"إن  :ر تقول المشاركة (ق، و)والتحدي تعلمناه"، وبنبرة فخ
الطموح والرغبة في التميز جعلنا نتعلم استخدام التقانة في 
األعمال اإلدارية والفنية المدرسية"، ويتفق هذا مع دراسة 

أن القيادة المدرسية الناجحة قادرة على وهو  )2012الزيود (
  .مواجهة الصعاب التي قد تحول دون إبداعهن اإلداري

  
  ةشري تقاني مؤهل في المدرستوافر كادر ب.3

أكدت غالبية المشاركات، على توافر كادر بشري 
متخصص في تشغيل تقانة المعلومات واالتصاالت في 

"ضروري توافر كادر  :المدرسة، فتقول المشاركة (ق، ن)
بشري متخصص يدعم استخدام القيادة المدرسية لتقانة 

تؤكد المعلومات واالتصاالت في األعمال المدرسية"، و 
عملي في  مواصلة"لن أستطيع  :المشاركة (ق، س) قائلة

استخدام التقانة واإلبداع فيها، إذا لم يكن عندي كادر بشري 
مؤهل في استخدام تقانة المعلومات واالتصاالت"، وتطالب 

"البد من تأهيل وٕاعادة تأهيل  :المشاركة (م، ف) قائلة
لتقانة بصفة الكادر البشري على أحدث األساليب والبرامج ا

 ذين)، الل2010والسرطاوي ( ،مستمرة"، ويتفق مع هذا سعادة
ل تقانة يشيران إلى أن قلة الكوادر المتخصصة في مجا

أداء األعمال  فيثر سلًبا تؤ المعلومات واالتصاالت، 
  ية.المدرس
  

  استشعار أهمية التقانة المدرسية.4
، إلى استشعار أهمية ةدعت المشاركات بنسبة قليل

نة ودورها في انجاز األعمال اإلدارية والفنية المدرسية، التقا
استشعار  إن من الضروري" :فتقول المشاركة (ق، ب)

أهمية التقانة من جميع منسوبات المدرسة"، وبنبرة تعجب 
"، وتقول !!تقول المشاركة (ق، م) "العمل اليدوي اآلن متعب

ن تكون "أن وزارة التعليم تسعى أل :المشاركة (ق، هـ) بتفاؤل
اإلدارات المدرسية إدارات دون ورق، وعلينا أن نستشعر هذا 
األمر، ونوليه أهمية قصوى"، وفي هذا السياق تؤكد 
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المشاركة (م، ب) "ضرورة استشعار أهمية التقانة وتوظيفها 
التوظيف الناجح في االعمال المدرسية؛ ألنها أصبحت من 

  الركائز المهمة في اإلدارة المدرسية". 
  

  :اتصيــتو ال
  بما يلي:توصي الباحثة ، في ضوء نتائج الدراسة

  أن تعزز القيادات المدرسية تنمية المنافسة بين
منسوبات المدرسة على اإلبداع التقاني، من خالل 

في العروض التدريسية،  ،إعداد البرامج التقانية الهادفة
واألنشطة المدرسية، وتحليل نتائج الطالبات 

 كافة األعمال المكتبية إلكترونًيا.التحصيلية، وانجاز 

  أن تنظم عمادات التعليم الموازي والمستمر، وكليات
التربية، واإلدارات التعليمية، برامج تدريبية، حول 
تطبيق القيادات المدرسية أساليب التوجيه والمتابعة 

 والتقويم اإللكترونية.

 بالجامعات أن تتعاون كليات علوم وهندسة الحاسبات ،
رات العامة للتعليم، والقيادات المدرسية، في واإلدا

تصميم تطبيقات تقانية إدارية، وفنية؛ إليجاد برامج 
إثرائية للطالبات المتفوقات والمتأخرات دراسًيا، وفق 

 االحتياج.

  ،أن تسعى وزارة التعليم على تهيئة البيئة المدرسية
وتجهيز بنيتها التحتية، وتوظيف تقانة التصحيح 

 كافة مدارس التعليم العام.اآللي، في 

  أن تعمل وزارة التعليم على تعيين الكوادر البشرية
اإلدارية المتخصصة في تقانة المعلومات 

 واالتصاالت، في جميع مدارس التعليم العام.

  ،أن تعمل وزارة التعليم على توافر أجهزة الحواسيب

والطابعات، والماسحات، وأجهزة العرض، وكل جديد 
نة المعلومات واالتصاالت، في المكاتب في مجال تقا

 والمعامل والمختبرات المدرسية.

  أن تهتم القيادات المدرسية والمشرفات التربويات
والمعلمات بالتنمية الذاتية، من خالل القراءات 
وحضور الندوات والمؤتمرات المتخصصة في مجال 

 تقانة المعلومات واالتصاالت.

 م الحوافز المادية والمعنوية أن تقدم اإلدارة العامة للتعلي
للقيادات المدرسية المبدعة في استخدام تقانة 

 المعلومات واالتصاالت في األعمال المدرسية.

 أن ُتعمم اإلدارة العامة للتعليم البرامج والتطبيقات
الحاسوبية المبدعة في المدارس، على كافة مدارس 

 التعليم العام.

 لى تنمية المنافسة أن تسعى اإلدارة العامة للتعليم إ
التقانية بين القيادات المدرسية، بإجراء المسابقات 
التحفيزية، وٕاقامة المعارض؛ إلبراز األعمال 

 اإلبداعية.

  
  :المقترحات

  تقترح الباحثة إجراء الدراسات المستقبلية، التالية:
  دراسة حول دور المشرفات التربويات لإلدارة

ي للقيادة المدرسية المدرسية، في تحقيق اإلبداع التقان
  في مدارس التعليم العام.

  دراسة عن القطاع الخاص المتخصص في تقانة
المعلومات واالتصاالت، في تطبيق المعرفة الرقمية 

  في مجاالت عمل القيادة المدرسية.
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Safa'a A. S. Al-Hazmi 

 

Educational Supervisor, Total Quality Management (TQM), Management of Education in Al-Madinah Directorate, 

Kingdom of Saudi Arabia. 
 

Abstract 

This study was conducted to explore the current standing of technological creativity amongst 

K12 school leadership for girls in Madinah, Kingdom of Saudi Arabia. It also seeks to identify 

the necessary requirements leading to technological creativity and utilizing this in the school’s 

technical and administrative work. A questionnaire was designed to measure the level of 

creativity in two areas: a) technological creativity in administrative matters and b) 

technological creativity in technical affairs. The questionnaire was administered to a randomly 

selected sample of (365) high school teachers. Interviews were conducted on a deliberate 

sample of (10) secondary school leaders and educational supervisors. Findings revealed an 

overall average level of technological creativity in both administrative and technical affairs. 

Participants in the interviews seemed to unanimously agree on the need for physical, cognitive 

and human requirements that school leadership must have to gain access to technological 

creativity. To achieve technological creativity, respondents agree on the necessity to provide 

schools with adequate equipment and build modern infrastructure in accordance with the 

modern technological trends, as well as the need to encourage teachers and systematically offer 

continuous training in technological areas. Along with findings and recommendations, 

development plans as well as training programs were reported to the Ministry of Education. 

Keywords: Technological creativity, School leadership, Secondary schools. 
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  األكاديميضمان الجودة واالعتماد  معاييردرجة تطبيق معايير جودة التعلم والتعليم وفق 
  *مقسم اإلدارة التربوية بجامعة الملك سعود من منظور طلبة القس في

  ماجده بنت إبراهيم الجارودي

  .وديةأستاذ اإلدارة التربوية المساعد، كلية التربية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السع
  

  15/5/2016ُقبل بتاريخ:    8/4/2016ُعدل بتاريخ:  23/2/2016لم بتاريخ: استُ 

  الملخص
القسم والمتعلقة بدرجة تطبيق معايير جودة التعلم والتعليم المتعلقة بعضو هيئة التدريس  معرفة ة إلىالدراسهذه هدفت 

م. فقد سعت الباحثة من خالل هذه الدراسة إلى قسبجامعة الملك سعود من منظور طلبة الفي قسم اإلدارة التربوية 
التعرف على رؤية طلبة قسم اإلدارة التربوية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه لدرجة تحقيق هذا المعيار ألهدافه من 

شكل الناحيتين: المتعلقة بعضو هيئة التدريس، والمتعلقة بالقسم، كدراسة يمكن من خاللها الحكم على مخرجات القسم ب
  خاص ومخرجات الكلية بشكل عام. وقد سعت الدراسة إلى اإلجابة عن السؤالين التاليين: 

ما درجة تطبيق معايير االعتماد األكاديمي المتعلقة بجودة التعلم والتعليم في قسم اإلدارة التربوية بجامعة الملك   - 1
  سعود من منظور طلبة القسم؟

حول درجة تطبيق معايير االعتماد األكاديمي المتعلقة بجودة التعلم والتعليم استجابات أفراد الدراسة  تختلفهل   - 2
  ، ومستوى البرنامج الدراسي)؟النوع(متغيري  باختالففي قسم اإلدارة التربوية 

تم تطبيقها ة، و للدراسداًة االستبانة أحي. كما استخدمت استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المس ،ولتحقيق هذا الهدف
  :لىإتوصلت الدراسة و  من الطلبة، ذكورًا وٕاناثًا. )110دى عامين دراسيين على عينة قوامها (على م

  متوسطة من وجهة نظر طلبة القسم.  جاءتأعضاء هيئة التدريس والقسم ب المتعلقةأن درجة تطبيق معايير الجودة 

 الدراسة باختالف  عينةت أفراد ) فأقل في إجابا0.05(مستوى الداللة  فروق ذات داللة إحصائية عند ال توجد
درجة تطبيق معايير جودة التعلم والتعليم المتعلقة بعضو هيئة التدريس وقسم اإلدارة لمتغير الجنس بالنسبة 

 التربوية. 

  الدراسة باختالف متغير  عينةفأقل في إجابات أفراد  )0.05(اللة الدتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
 .المتعلق بالقسم، لصالح طالب برنامج الماجستير، و دراسي المتعلق بعضو هيئة التدريسالمستوى البرنامج 

في القسم، ترنت للدراسة الفردية نماكن مناسبة مزودة بالحواسيب واإلأتوفير وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام القسم ب
لبحثية مع أبحاث أعضاء القسم، إلكترونًيا وتوفير مكتبة خاصة بالقسم يتم فيها وضع كل الرسائل الجامعية والمشاريع ا

  .وورقًيا

  .جودة التعلم والتعليم، اإلدارة التربويةاالعتماد األكاديمي، جودة األداء التدريسي، كلمات المفتاحية: ال
  

  دمةــالمق
 

تمثل الجودة في التعليم الجامعي اليوم أهم التحديات 
ة وأن تقارير التي تواجه نظم التعليم في العالم أجمع، خاص

المنظمات العالمية تؤكد أهمية تحقيق مخرجات تعليمية 

أفضل، تعمل على تنمية شخصية الفرد المواطن لخدمة 
المجتمعات المحلية التي ينتمي إليها. ويعتبر التعلم قاعدة 

الستراتيجية التطوير في المنظمات، وبناًء عليه فإن  أساسية
 تي التعلم والتعليمبعمليترتبط  بالجامعات جودة التعليم

الطالب الدارسين فيها. لذا  القائمتين فيها، ودرجة استفادة
االتجاه إلى تقويم التعليم والتعلم على أساس مؤشرات فإن 

الهدف الذي  إلى أن )2006كما يفيد دياب ( الجودة يستند تم دعم هذه الدراسة من مركز بحوث الدراسات اإلنسانية في * 
 عود.جامعة الملك سعمادة البحث العلمي في 
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 بمي المنتظر من الطاليأو النتاج التعل م،يخطط له المعل
تي يضعها المعلم لتحقيق هذا الوأن النشاطات  بلوغه،

سوى فرضيات عمل تنتظر الدليل على  ليستالهدف، 
واضح  فر مؤشراصحتها وفاعليتها، وال يكون الدليل إال بتو 

يدل على وجوده، وهذا الدليل ليس سوى السلوك المستهدف 
يضع الهدف ويصمم  فالمعلم في المتعلم نفسه، جسداً م

ؤدي يلنشاطات سوف النشاطات ويفترض أن القيام بهذه ا
حدث تغيرًا ملحوظًا في سلوك المتعلم، معين أو يُ  سلوك إلى

إال عند حدوث  الهدف وهو ال يستطيع أن يتأكد من تحقق
ذلك التغير المنتظر، وعليه إذن؛ يجمع األدلة التي تشير 

 .وٕانجازه إلى حدوثه

وتحقيق الجودة ليس مسؤولية فردية تلقى على عاتق فرد 
مسألة جماعية  هوكاهل شخص معين، بل واحد أو على 

تفرض على كل فرد مسؤولية تحسين أدائه ورفع مستواه إلى 
 للَّهَ ٱ تَُّقواْ ٱ:"فَ يقولأقصـى درجة يستطيع، وصدق رب العزة إذ 

، كما وجهنا رسولنا الكريم )16(التغابن، اآلية  م"سَتَطعتُ ٱَما 
ذا يحب إ اهللا"إن : بقوله -عليه وسلم اهللاصلى - محمد 

 في صحيحصححه األلباني ( ."عمل أحدكم عمًال أن يتقنه
  )).1880الجامع (

هو ، وليس االجتماع، في عالم بات فيه االقتصاد"و 
سياسات التعليم العالي أصبحت مساءلة السوق  فيالمؤثر 

فوق مساءلة السياسة، والتأكيد على القيمة المضافة، الذي 
ت المؤسسات ذا كانإسئلة تطرح حول ما أن األ نييع

أفضل قيمة ممكنة للموارد المتاحة  حقيقالتعليمية تقوم بت
ال بد من ). وبناًء عليه ف265 ،2012"(جمال الدين،لطالبل

في هذه المؤسسات  معرفة مداخل وأساليب قياس الجودة
يساعد يمكن أن حيث إن قياسها بشكل دقيق ؛ التعليمية
لتدريس فهم عملية ا فيوأعضاء هيئة التدريس  الطلبة

على قياس أثر  التي يشاركون فيها، والجامعاتوالتعلم 
م يطاع التعلفعالية برامجها التعليمية، وق برامجها وتحديد

على إجراء المقارنات للمفاضلة بين الكليات  العالي
يساعد في صنع السياسة التعليمية بالتركيز والجامعات، و 
لعدالة ترتبط بااللتحاق، والمساءلة وا مهمةعلى قضايا 

المناسبة  لكليات والجامعاتلالطالب ، وفي اختيار وغيرها
 ,Morley)لهم، ومقارنة الجامعات على المستوى العالمي

2004).  
) أن الحديث عن جودة التعليم 2011بين الكبيسي (وقد 

العالي يحتم البحث عن جودة التدريس وما يدور داخل 
ية الصف من تفاعل لفظي على اعتبار أنه محور عمل

التعليم، وقد توصلت دراسته التي تم تطبيقها في جامعة 
األنبار بالعراق إلى أن هناك انخفاضًا في مستوى جودة 
التدريس الجامعي لدى عينة الدراسة. ولذا فإنه من 
الضروري تعريف عمليات التعلم والتعليم والتدريس والتفريق 

ف بينهم، حتى يتسنى للمعلمين التعرف على الفروق وأهدا
كٍل منهم. وكانت نتيجة هذه الدراسة قد تم تأكيدها في 

) في 2009دراسة سبقت دراسة الكبيسي للباحث الشيخي (
أن دور األستاذ  وهيجامعتي أم القرى والملك فيصل، 

الجامعي في تحقيق جودة مخرجات التعليم الجامعي كان 
ضعيًفا ويعتريه الكثير من نقاط الضعف في األساليب 

  واستخدام مهارات التفكير والمناقشة مع الطالب.  التدريسية
الطالب بجودة الخدمات  يوفي مجال درجة وع

جاءت  التعليمية المقدمة لهم في ضوء مفهوم الجودة الشاملة
) والتي تم تطبيقها على عينة من 2009نتائج دراسة غبور (

) طالبًا وطالبة في كلية التربية النوعية بجامعة 199(
الة على انخفاض وعي الطالب بالخدمات المنصورة، د

التعليمية المقدمة لهم وأولها طرق التدريس المتبعة، وثانيها 
المقررات، وثالثها أعضاء هيئة التدريس. وكذلك جاءت 

ودة الخدمة التعليمية وأثرها ) عن ج2012دراسة حمدان (
والتي تم تطبيقها على جميع طلبة  على رضى الطلبة
بيقية الخاصة، بنتيجة ارتفاع مستوى جامعة العلوم التط

جودة الخدمات التعليمية المقدمة لهم. وتوصلت دراسة 
جودة للتعرف على  )Hongbiao, 2014لهونغابيو ورفاقه (
باستخدام استبانة  هاتطبيقتم والتي  ،العالي التعلم في التعليم

جامعة  )15( طالًبا من )2529(تم توزيعها على عينة من 
بالسطحية وعدم العمق  اتسمأن تعلم الطلبة إلى ، صينية

الطالب دون ترك  هيمنة المعلمين على تعلم إضافة إلى
) 2012وأجرى الفيومى ومراد ( الحرية لهم في التعلم الذاتي.

دراسة عن مدى توافر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم 
العالي الخاص بمصر هدفت لمعرفة عناصر ثقافة الجودة 

) إداريًا 89طلبات تطبيقها، تم تطبيقها على (الشاملة ومت
على شفت نتائجها عن الحاجة إلى العمل ) طالًبا، ك339و(

  نشر ثقافة الجودة بين العاملين والطالب فيها.
ولضمان جودة هذه العمليات فقد لجأت الجامعات إلى 
االعتماد األكاديمي، للتأكد من حيازتها للمعايير الالزمة 

ة بشكلها األفضل، سعيًا للتميز ولتحقيق ألداء هذه المهم
الميزة التنافسية أيضًا بينها وبين الجامعات المماثلة. 

عملية نظامية تعليمية للتأكد من " األكاديمي هو: االعتمادو 
أن الفرد أو الجهة تمتلك الحد األدنى الضروري من الكفاءة، 
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، 2015 والزيادات، (مجيد "وحسب المعايير المعدة مسبقاً 
لجودة  )Evaluation(وتبدأ هذه العملية بعملية التقويم  )15

البرامج المقدمة من الجامعة تبعًا لمعايير محددة من قبل 
الجهة المانحة لالعتماد، ال بد من تحقيق مقوماتها 

) ومن ثم الترخيص Certificationللحصول على الشهادة (
 ة أنواع). ويكون هذا االعتماد ثالثLicensingأو التصريح (

 Institutional)اً ــيمؤسسادًا إما أن يكون اعتمــــــــ

Accreditation) أداء  وقدرتها على يتعلق بكفاءة الجامعة
االعتماد األكاديمي الخدمة التعليمية. وبعده يأتي 

 ويتعلق بدرجة (Subject Accreditation)والتخصصي: 
 مادهباعتصالحية البرنامج التعليمي الذي ترغب الجامعة 

االعتماد المهني الموجه لألفراد وثالثًا  واإلقرار بأهليته،
لالعتراف بجودة تأهيل العامل في المؤسسة التعليمية أو 

) أنه يوجد 2008. ويرى الملحم (غيرها وكفاءته المهنية
من  اً بينها نوعوٕان ارتباط وثيق بين أنواع االعتماد الثالثة 

إلى تحقيق الجودة ا كل منهالتداخل والتكامل، حيث يهدف 
المستويات المعيارية، فاالعتماد  والتميز للوصول إلى

تحقيق أهدافها  المؤسسي يعنى أن المؤسسة قادرة على
السبق  لخريجيهابالجودة والنوعية المطلوبة، وبالتالي يتحقق 

واألولوية في شغل الوظائف الهامة، كما أنه يصعب  والتفوق
االعتماد المؤسسي  بتحقيق االعتماد المهني في غيا

واألكاديمي، فاالعتماد األكاديمي والمؤسسي مطلب أساسي 
  وسابق لتطبيق االعتماد المهني. وضروري

قامت الهيئة الوطنية لالعتماد األكاديمي والتقويم في وقد 
المملكة العربية السعودية بتطوير مجموعة من معايير 

 ،التعليم العاليوتأكيد الجودة لمؤسسات  ،االعتماد األكاديمي
بقطاعات عريضة من تم تحديدها في أحد عشر معياًرا تتعلق 
يمكن اعتمادها في  ،النشاط في مؤسسات التعليم العالي

التعليمية مع التأكيد على متطلبات تحسين مجاالت الخدمات 
(الرسالة واألهداف،  وهي على النحو التالي: ،كل مجال

والتعلم  ،ن الجودة وتحسينهاوٕادارة ضما ة،والسلطات واإلدار 
ومصادر  ة،الطالب والخدمات المساند، وٕادارة شؤون تعليموال

والتخطيط المالي واإلدارة المالية،  ،والمرافق والمعدات م،التعل
 ،والبحث العلمي ،توظيف الهيئة التعليمية واإلداريةوعمليات 

وعالقة المؤسسة التعليمية مع المجتمع) 
(http://mu.edu.sa/sites/default/files/NCAAA).  وفي

  الدراسة الحالية يتم التركيز على معيار التعلم والتعليم فقط.
) لمعرفة المعايير 2002وفي دراسة أجرتها بشير (

المقترحة لالعتماد األكاديمي والمهني لمؤسسات التعليم 

العالي الخاص في ضوء خبرات بعض الدول، أكدت 
األكاديمي هو عملية تخضع بموجبها نتائجها أن االعتماد 

كي تحصل ليم العالي لتقويم كلي أو جزئي، ولمؤسسات التع
على االعتماد فإنه يجب أن تحقق الحد األدنى من معايير 

) 2004واضحة ومحددة. كما توصلت دراسة مجاهد وبدير (
إلى قائمة من المعايير التي ينبغي توافرها في كليات التربية 

دها واالعتراف بجودتها، وأن االعتماد حتى يتم اعتما
وتوصلت  المؤسسي شرط أساسي وسابق لالعتماد المهني.

) والتي تم تطبيقها في جامعة القدس 2011دراسة شاهين (
) طالبًا وطالبة لمعرفة درجة الرضا 3,735المفتوحة على (

لديهم عن الخدمات المقدمة لهم، إلى أن مجال الخدمات 
ص طرائق التدريس والمشرفون األكاديمية، وباألخ

األكاديميون، هو األعلى نسبة بين الخدمات األخرى. 
) دراسة مشابهة للدراسة الحالية 2012وأجرت البوبشيت (

ولكن تم تطبيقها على المعيار الثاني (السلطة واإلدارة) 
بعنوان: مستوى الجودة اإلدارية في جامعة الدمام في ضوء 

للتقويم واالعتماد األكاديمي  بعض معايير الهيئة الوطنية
)NCAAA تم تطبيقها على عينة من أعضاء هيئة ،(

) عضًوا، وقد توصلت الدراسة 132التدريس بلغ عددهم (
إلى أن درجة توافر هذا المعيار في جامعة الدمام كان 

  بدرجة متوسطة. 
) بدراسة 2008ومن ناحية األداء التدريسي قام إبراهيم (

ضاء هيئة التدريس بالجامعات لوقوف على أداء أعل
المصرية ألدوارهم في مجاالت التدريس، والبحث العلمي، 
 وخدمة المجتمع، وذلك في ضوء معايير االعتماد األكاديمي

ا من أعضاء هيئة ) عضوً 362(والتي تم تطبيقها على 
عن التدريس في خمس جامعات مصرية كشفت الدراسة 

ألدوارهم  يسء أعضاء هيئة التدر وجود قصور في أدا
واألداء في مجال  ،حيث جاء األداء التدريسي ،المختلفة

بينما جاء األداء في  ،البحث العلمي" متوسًطا" في مجمله
  . في مجمله ضعيًفا مجال خدمة المجتمع

ونظًرا ألهمية تطبيق معايير االعتماد األكاديمي في 
األقسام األكاديمية وااللتزام بمعايير الجودة فيها، فإن 

لدراسة الحالية تحاول التعرف على آراء طالب الدراسات ا
العليا في جودة تطبيق المعيار الرابع للتعليم والتعلم في قسم 

  اإلدارة التربوية بكلية التربية في جامعة الملك سعود. 
  

  مشكلة الدراسة:
حصلت كلية التربية بجامعة الملك سعود على االعتماد 
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لدولي لضمان الجودة في األكاديمي الدولي من المركز ا
 CQAIE( (Center for Quality Assurance ofالتعليم (

International Education)  2012)لمدة خمس سنوات-

وقد حرصت الكلية بعد حصولها على هذا االعتماد  .(2016
على أن تتابع كل أعمال األقسام عبر لجان متخصصة 

عتبر كل هذه بكل معيار من معايير االعتماد األكاديمي. وت
المعايير مهمة للكلية، ولكن أهمها وأكثرها عالقة بمخرجات 

المعيار الرابع المتعلق بعملية التعلم والتعليم،  هوالكلية 
حيث إن كافة المعايير الباقية تعمل على خدمة هذا المعيار 
خاصة. وألهمية هذا المعيار في إعداد مخرجات متمكنة 

ق العمل، والذي يتطلب أن وقادرة على مواكبة متطلبات سو 
يكون العامل قادًرا على أداء واجباته بصورة أداء متميز، 
فإن قياس نواتج هذا المعيار يعتبر قياًسا لنواتج التعلم التي 

تعد نواتج حصل عليها الطالب في كلية التربية، حيث 
صورة متعلمين  ويظهر في، للكليةالتعلم المنتج النهائي 

ب من المعارف، والمهارات، يملكون القدر المطلو 
واالتجاهات، والقيم، ويسلكون سلوكًا معينًا بناء على ما 

  .اكتسبوه
يجب أن يتم توصيف وقد نص هذا المعيار على أنه 

تقويم معايير التعلم أن يتم و حصيلة تعلم الطلبة بوضوح، 
ينبغي أن تتألف هيئة و من خالل عمليات تقويم سليمة، 

فر لديهم المؤهالت الضرورية االتدريس من أعضاء تتو 
لياتهم التدريسية، ويستخدمون ؤو والخبرة الالزمة للقيام بمس

ومن  .مع مختلف أنواع نواتج التعلمأساليب تدريس تتالءم 
منطلق أن عضو هيئة التدريس والقسم يعمالن مًعا من أجل 
تحقيق مخرجات متمكنة من العلوم ومالئمة لسوق العمل، 

سات متوفرة عن جودة تطبيق هذه وحيث ال توجد درا
المعايير في الجامعات السعودية حتى األن، فقد سعت 
الباحثة من خالل هذه الدراسة للتعرف إلى رؤية طلبة قسم 
اإلدارة التربوية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه لدرجة 

ين، المتعلقة بعضو تحقيق هذا المعيار ألهدافه من الناحيت
القسم كدراسة يمكن من خاللها علقة بهيئة التدريس والمت

الحكم على مخرجات القسم بشكل خاص ومخرجات الكلية 
  بشكل عام. 

  
  أسئلة الدراسة:

  تجيب الدراسة عن السؤالين التاليين:
ما درجة تطبيق معايير االعتماد األكاديمي المتعلقة   -1

بجودة التعلم والتعليم في قسم اإلدارة التربوية بجامعة 

  ود من منظور طلبة القسم؟الملك سع
استجابات أفراد الدراسة حول درجة تطبيق  تختلفهل   -2

معايير االعتماد األكاديمي المتعلقة بجودة التعلم والتعليم 
، النوع(متغيري  باختالففي قسم اإلدارة التربوية 
  ومستوى البرنامج الدراسي)؟

  
  :أهداف الدراسة

اإلدارة  ة إلى معرفة آراء طالب قسمالدراس هدفت
درجة تطبيق معايير التربوية بجامعة الملك سعود حول 

ضمان الجودة واالعتماد  معاييرجودة التعلم والتعليم وفق 
  األكاديمي. 

  
  أهمية الدراسة:

تتجه الجامعات وبقوة نحو تطبيق معايير الجودة 
واالعتماد األكاديمي وٕادخالهما في كل أعمال األعضاء 

عداد وتكوين القوى البشرية منها إلوالعاملين فيها، سعًيا 
في التدريس واألبحاث العلمية وخدمة لجميع مجاالت العمـل 

المجتمع. وفي حدود علم الباحثة فإن هذه الدراسة تعتبر من 
الدراسات األولى في هذا المجال في جامعة الملك سعود، 

موجود في  وحيث أجرت الباحثة بحثًا موسًعا لكل ما ه
في مكتبة الملك سلمان المركزية، ومكتبة  قواعد البيانات

الملك فهد الوطنية، ومحركات البحث بكافة أشكالها، ولم 
تجد دراسة مماثلة للدراسة الحالية. ويؤمل أن تساعد هذه 

ضعف والقوة في تطبيق معيار الدراسة في توضيح نقاط ال
والتعليم في األقسام األكاديمية في كلية التربية، مما  التعلم
وعملية تكوين رؤية مستقبلية يساعد القيادات على قد 

للتغلب عليها. كذلك قد تفيد نتائج هذه الدراسة في تطوير 
أداء أعضاء هيئة التدريس في األقسام األكاديمية بكلية 
التربية في ضوء التطبيق السليم لمعايير الجودة واالعتماد 

  األكاديمي.
 

  حدود الدراسة:
ى طلبة الدراسات العليا تم تطبيق هذه الدراسة عل

دكتوراه) في قسم اإلدارة التربوية بجامعة الملك  - (ماجستير
اقع أربعة فصول دراسية على سعود لمدة عامين دراسيين بو 

) من الذكور واإلناث في 110الطلبة البالغ عددهم ( مجموع
الثالث والرابع، وقد تم تتبع الطلبة عبر العامين  المستويين

طلبة مصداقية أكبر عبر اختالف نظرتهم ليكون آلراء ال
  لعملية التعلم والتعليم المقدمة لهم عبر فترات متباعدة.



 

 2017 ،1، العدد 12المجّلد                                                                                       جامعة طيبة للعلوم التربوية مجلة

 

 113   جميع الحقوق محفوظة –كلية التربية  –جامعة طيبة.  

  صطلحات الدراسة:م
 :تحددت مصطلحات الدراسة في المصطلحات التالية

) 425، 2012(يعرف الدوسري  التعليم العالي:جودة 
جودة التعليم العالي بأنها مفهوم متعدد األبعاد يشمل 

دخالت وأنشطة التعليم العالي، وأنه منهج عمل وظائف وم
تطويري مستمر يشترك فيه كافة األطراف في كافة مجاالت 
وفروع الجامعة، ويهدف لتحقيق مستوى عال من األداء 
والتحسين المستمر لمخرجات التعليم العالي، وتحقيق 
مواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل 

عملية تنظيمية تتضمن : ويعرف إجرائياً  تنمية،وفًقا لخطط ال
بذل الجهود من قبل جامعة الملك سعود من أجل ضمان 
تقديم تعليم فعال عبر بيئة تعليمية متميزة لجميع الطلبة في 
الجامعة، عبر مدخالتها وعملياتها وضمان جودة مخرجاتها 

  مميًزا في سوق العمل. التجد لها مكانً 
يعرف مجلس اعتماد التعليم العالي األكاديمي: االعتماد 

بأنه: ) االعتماد CHEAفي الواليات المتحدة األمريكية (
تستخدم لمراقبة الكليات  ،"عملية مراجعة للجودة الخارجية

" والجامعات والبرامج التعليمية لضمان الجودة وتحسينها
)CHEA, 2002, 2.(  

  
ذي هو بيان بالمستوى المتوقع ال: االعتمادالمعيار في 

لة أو معترف بها بشأن درجة أو هدف ؤو هيئة مسوضعته 
معين يراد الوصول إليه ويحقق قدرًا منشودًا من الجودة أو 

 ,National Quality Assurance and Accreditation)التميز

2004).  
  

  :دراسةمنهج ال
نظرا  ،استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي

فهذا  الدراسات،مة هذا المنهج لمثل هذا النوع من ءلمال
وقد ، المنهج يعتمد على وصف الظاهرة كما هي في الواقع

تم في هذه الدراسة وصف معايير التعلم والتعليم المتبعة في 
ا وكيًفا من وجهة نظر قسم اإلدارة التربوية وتتبع تحقيقها كمً 

  طالب القسم.
 

  مجتمع الدراسة وعينتها:
من طالب وطالبات الدراسات  الدراسةتكون مجتمع 

والبالغ  الملك سعودالعليا بقسم اإلدارة التربوية بجامعة 
) 159) (1436-1456عددهم على مدى عامين دراسيين (

راسة طالبًا وطالبة. وقد تم توزيع االستبانة على مجتمع الد

) 110بأكمله، وكان العائد من االستبانات الموزعة (
  استبانات مكتملة تم اعتمادها كعينة للدراسة.

  
  :الدراسةالنتائج المتعلقة بوصف أفراد عينة 

هذه الدراسة على عدد من المتغيرات المستقلة  قامت
المتعلقة بالخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة 

  في:متمثلة  الدراسة،
  وع:النـــــ -1

 )1جدول (ال

  النوعوفقًا لمتغير  العينةتوزيع أفراد 
 النسبة التكرار الجنس

 37.3 41 ذكر

 62.7 69 انثى

 100  110  المجموع

  
عينة الطالب زادت قليًال  ) أن1يتضح من الجدول (

على ثلث إجمالي العينة، في حين اقتربت عينة الطالبات 
وزيع االستبانة على اإلناث ويعود هذا إلى أن ت من الثلثين،

وهذا يوضح ، كان أكثر سهولة للباحثة منه بالنسبة للذكور
  السبب في عدم اكتمال استرجاع نسبة الفاقد من الذكور.

  
  ي:الدراس البرنامج-2

 )2جدول (ال

  الدراسي البرنامجوفقًا لمتغير  العينةتوزيع أفراد 
 النسبة التكرار البرنامج الدراسي

 60.9 67 ماجستير

 39.1 43 دكتوراه

 100  110  المجموع

  
) من أفراد الدراسة 67) أن (2يتضح من الجدول (

) من إجمالي عينة الدراسة (طلبة ٪60.9ما نسبته ( ونيمثل
قسم اإلدارة التربوية بجامعة الملك سعود) ملتحقين ببرنامج 

 فيالماجستير ويأتون في المرتبة األولى وهم الفئة األكثر 
) من العينة يمثلون ما نسبته 43راسة، في حين أن (عينة الد

) من إجمالي عينة الدراسة ملتحقين ببرنامج 39.1٪(
الدكتوراه، وهذا في رأي الباحثة يشكل المنطق الطبيعي 
لطبيعة التخصص وٕامكانية االلتحاق بطريقة أسهل في 

  الماجستير منه في الدكتوراه.
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  أداة جمع البيانات:
تصميم استبانة معتمدة على عملت الباحثة على 

على  المعايير المقررة من قبل كلية التربية للحصول
معايير  األول:المحور  رين،االعتماد األكاديمي في محو 

 التدريس ويشتملجودة التعلم والتعليم المتعلقة بعضو هيئة 
) فقرة. المحور الثاني: معايير جودة التعلم والتعليم 22على (

) فقرة ويقابل 15رة التربوية ويشتمل على (المتعلقة بقسم اإلدا
: (متوفرة للقياس كل فقرة من فقرات هذين المحورين قائمة

متوفرة بدرجة  –متوفرة بدرجة متوسطة  –بدرجة عالية
  منخفضة) 

  
  :أداة الدراسة قصد

  :أوًال: الصدق الظاهري
" جودة ناولتمن بناء أداة الدراسة والتي ت االنتهاءبعد 

م والتعليم في ضوء معايير االعتماد األكاديمي عمليات التعل
"، ودمن منظور طلبة قسم اإلدارة التربوية بجامعة الملك سع

تخصص اإلدارة من المحكمين في  ةتم عرضها على عشر 
بآرائهم. وقد ُطلب من المحكمين  لالسترشادوذلك التربوية، 

مشكورين إبداء الرأي حول مدى وضوح العبارات ومدى 

لما وضعت ألجله، ومدى مناسبة العبارات تها ءممال
للمحور الذي تنتمي إليه، مع وضع التعديالت واالقتراحات 

  التي يمكن من خاللها تطوير االستبانة.
وبناء على التعديالت واالقتراحات التي أبداها 
المحكمون، قامت الباحثة بإجراء التعديالت الالزمة التي 

عديل بعض العبارات اتفق عليها غالبية المحكمين، من ت
 تهافي صور  بانةاالست بحتوحذف عبارات أخرى، حتى أص

  النهائية.
  

  ثانيًا: االتساق الداخلي:
بعد التأكد من الصدق الظاهري قامت الباحثة بتطبيقها 
ميدانيًا على العينة ثم قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط 

حساب الداخلي لالستبانة حيث تم  االتساقبيرسون لمعرفة 
معامل االرتباط بيرسون بين درجة كل عبارة من عبارات 
االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة كما 

  توضح الجداول التالية:
  

المحور االول: معايير جودة التعلم والتعليم المتعلقة بعضو 
  هيئة التدريس

  
 )3جدول (ال

  التدريس)ر جودة التعلم والتعليم المتعلقة بعضو هيئة معامالت ارتباط بيرسون لعبارات (معايي
  الخاصة بالدرجة الكلية للمحور

  معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة
1 0.638** 12 0.691** 

2 0.717** 13 0.634** 

3 0.701** 14 0.596** 

4 0.686** 15 0.743** 

5 0.574** 16 0.770** 

6 0.542* 17 0.711** 

7 0.723** 18  0.708**  
8 0.682** 19  0.748**  
9 0.740** 20  0.679**  
10 0.644** 21  0.719**  
11 0.709** 22  0.718**  

  فأقل. 0.01لة عند مستوى الداللة ** دا
  

أن قيم معامالت االرتباط بين  )3(يتضح من الجدول 
ر الذي تنتمي إليه الفقرة درجة الفقرة والدرجة الكلية للمحو 

(معايير جودة التعلم والتعليم المتعلقة بعضو هيئة التدريس) 
) 0.542جميعها قيم متوسطة، حيث تتراوح ما بين (
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) وجميعها موجبة، مما يعني وجود درجة عالية من 0.717و(
االتساق الداخلي بما يعكس درجة عالية من الصدق لفقرات 

  المقياس.

عايير جودة التعلم والتعليم المتعلقة بقسم المحور الثاني: م
  ةاإلدارة التربوي

 )4جدول (ال

  التربوية)معامالت ارتباط بيرسون لعبارات (معايير جودة التعلم والتعليم المتعلقة بقسم اإلدارة 
  بالدرجة الكلية للمحورالخاصة 

  حورمعامل االرتباط بالم  رقم العبارة  معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة
1 0.590** 9 0.585** 

2 0.604** 10 0.704** 

3 0.736** 11 0.784** 

4 0.582* 12 0.788** 

5 0.819** 13 0.781** 

6 0.815** 14 0.785** 

7  0.528** 15 0.572**  
8  0.622**    

  فأقل. 0.01لة عند مستوى الداللة ** دا
  

أن قيم معامالت االرتباط  )4رقم (يتضح من الجدول 
بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه 
الفقرة (معايير جودة التعلم والتعليم المتعلقة بقسم اإلدارة 
التربوية) جميعها قيم متوسطة، حيث تتراوح ما بين 

) وجميعها موجبة، مما يعني وجود 0.819) و(0.528(
ن درجة عالية من االتساق الداخلي بما يعكس درجة عالية م

  الصدق لفقرات المقياس.
أن جميع العبارات ) 4، 3( جدولينيتضح من خالل ال

) وهذا يعطي داللة على ارتفاع 0.01دالة عند مستوى (
معامالت االتساق الداخلي، كما يشير إلى مؤشرات صدق 

  مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بها في تطبيق الدراسة الحالية.
  

  الدراسة:ثبات أداة 
بقياس ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل  قامت الباحثة

معامل الثبات ) يوضح 5ثبات الفاكرونباخ، والجدول (
  اسة.لمحاور أداة الدر 

  
  )5جدول (ال

  لفاكرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسةامعامل 

 معامل الثبات عدد الفقرات ــــورالمح الرقم

 0.945 22 التدريس معايير جودة التعلم والتعليم المتعلقة بعضو هيئة 1

 0.912 15 معايير جودة التعلم والتعليم المتعلقة بقسم اإلدارة التربوية  2

 0.958  37 الثبات الكلي

  
تمتع بثبات تالدراسة  أداة) أن 5يتضح من الجدول (

مقبول إحصائيًا، حيث بلغت قيمة معامل الثبات الكلية 
 وحتتراكما  .) وهي درجة ثبات عالية0.958(ألفا) (

)، وهي -0.945 0.912معامالت ثبات أداة الدراسة ما بين (

ق بها في تطبيق الدراسة معامالت ثبات مرتفعة يمكن الوثو 
  لية.الحا
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  أساليب المعالجة اإلحصائية:
 اآللي،بعد أن تم ترميز وٕادخال البيانات إلى الحاسب 

الدنيا والعليا)  (الحدودولتحديد طول خاليا المقياس الثالثي 
) 2=1-3تم حساب المدى ( الدراسة،المستخدم في محاور 

ثم تقسيمه على عدد خاليا المقياس للحصول على طول 
بعد ذلك تم إضافة هذه  )0.67=2/3الخلية الصحيح أي (

بداية المقياس وهي  أو(المقياس القيمة إلى أقل قيمة في 
 ،ألعلى لهذه الخليةالحد ا الواحد الصحيح) وذلك لتحديد

  أصبح طول الخاليا كما يلي:وهكذا 
  بدرجة منخفضة). (متوفرةتمثل  1.67 من أقل – 1من -1
  . تمثل (متوفرة بدرجة متوسطة).2.33أقل من –1.68من -2
  تمثل (متوفرة بدرجة عالية). 3إلى  2.34من -3

حيث تم حساب التكرارات والنسب المئوية للتعرف على 
ة الخصائص الشخصية والوظيفية لمفردات عينة الدراس

وتحديد استجابات مفرداتها تجاه عبارات المحاور الرئيسة 
التي تتضمنها أداة الدراسة. وبعد ذلك تم حساب المقاييس 

  اإلحصائية التالية:
وذلك لمعرفة مدى  :المتوسط الحسابي العام للمحور-1

ارتفاع أو انخفاض استجابات مفردات عينة الدراسة عن 
مع  لعبارات)،امتوسطات  (متوسطالمحاور الرئيسة 

العلم بأنه يفيد في ترتيب المحاور حسب أعلى متوسط 
  حسابي.

للتعرف على مدى : تم استخدام االنحراف المعياري-2

استجابات مفردات عينة الدراسة لكل عبارة من  انحراف
ولكل محور من المحاور  الدراسة،عبارات متغيرات 

  الرئيسة عن متوسطها الحسابي.
رسون: لمعرفة درجة االرتباط بين معامل االرتباط بي-3

والمحور الذي تنتمي إليه كل عبارة  االستبانةعبارات 
  .لالستبانةمن عباراتها وبين الدرجة الكلية 

  معامل ألفا كرونباخ): الختبار مدى ثبات أداة البحث.-4
   .(ت) للعينات المستقلة ختبارا-5

  
  عرض النتائج وتفسيرها وتحليلها

رجة تطبيق معايير االعتماد ما د السؤال االول:
األكاديمي المتعلقة بجودة التعلم والتعليم في قسم اإلدارة 

  ؟التربوية بجامعة الملك سعود من منظور طلبة القسم
درجة تطبيق معايير جودة التعلم والتعليم المتعلقة أوال: 

بعضو هيئة التدريس في قسم اإلدارة التربوية بجامعة 
، السؤال عنلإلجابة  ة القسم؟الملك سعود من منظور طلب

فقد تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد 
الدراسة على عبارات محور ما درجة تطبيق معايير جودة 

قسم اإلدارة  التدريس فيالتعلم والتعليم المتعلقة بعضو هيئة 
القسم، ملك سعود من منظور طلبة التربوية بجامعة ال

  ).6(النتائج كما يوضحها الجدول  وجاءت

  
  6)( جدولال

  ة التعلم والتعليم المتعلقة بعضو(درجة تطبيق معايير جود راء أفراد عينة الدراسة على عبارات محورآ
  هيئة التدريس في قسم اإلدارة التربوية بجامعة الملك سعود من منظور طلبة القسم)

المتوسط   يحرص عضو هيئة التدريس في قسم اإلدارة التربوية على: ةالعبار 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
درجة 
  التوافر

تزويد الطلبة بتوصيف واضح للمقرر الدراسي يتضمن 1
 مخرجات التعلم المستهدفة.

  عالية 7 0.705 2.33

ق نواتج التعلماستخدام استراتيجيات تدريسية متنوعة تحق 2
  المستهدفة.

2.16 0.711 14 …… 
 متوسطة

ربط الجوانب النظرية للمقررات بالجوانب العملية التطبيقية في 3
  الميدان.

 عالية 5 0.731 2.39

 عالية 4 0.640 2.40 ية.التمكن المعرفي من المقررات الدراس 4

  متوسطة 11 0.668 2.29 االلتزام بالمفردات الواردة في توصيف المقرر. 5
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المتوسط   يحرص عضو هيئة التدريس في قسم اإلدارة التربوية على: ةالعبار 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
درجة 
  التوافر

 عالية 6 0.692 2.38 توضيح متطلبات الحضور واالنتظام ضمن توصيف المقرر. 6

 متوسطة 16 0.720 2.06 االستجابة لمالحظات الطلبة حول استراتيجياته التدريسية. 7

 متوسطة 9 0.701 2.31 توظيف التقنيات الحديثة في التدريس. 8

حديثة مساعدة في تحسينتزويد الطلبة بمواد تعليمية إثرائية 9
  تعلمهم

 متوسطة 17 0.783 2.05

 عالية 3 0.681 2.41 التواصل الفعال مع الطلبة. 10

 عالية 1 0.628 2.44 أن يكون قدوة في سلوكه المهني واألخالقي. 11

 متوسطة 8 0.690 2.32 تفهم ظروف الطلبة. 12

 متوسطة 13 0.823 2.24 االلتزام بالساعات المكتبية. 13

تكليف الطلبة بمهام وواجبات تساعد على تحسين لغتهم 14
  االنجليزية.

 متوسطة 19 0.727 1.95

 عالية 2 0.656 2.43 تقديم الدعم والعون لطلبته عند الحاجة. 15

 متوسطة 15 0.799 2.15 ارشاد الطلبة لمصادر الدعم والخدمات المتوافرة. 16

 متوسطة 10 0.734 2.29 م عند بداية تدريس المقرراتابالغ الطلبة بإجراءات تقييم ادائه 17

استخدام ادوات تقييم حديثة كمصفوفات التقييم بما يضمن 18
 قياس كافة نواتج التعلم

  منخفضة 22 0.728 1.73

تنويع أساليب التقييم بما يراعى الفروق الفردية ويظهر التميز 19
  واإلبداع.

 متوسطة 18 0.778 1.98

فيأنفسهمءات محددة تؤكد اعتماد الطلبة علىاتباع اجرا 20
 انجاز متطلبات المقرر.

 متوسطة 12 0.783 2.25

تقديم تغذية راجعة ومستمرة للطلبة حول ادائهم خالل الفصل 21
  الدراسي.

 متوسطة 21 0.723 1.84

تضمين تغذيته الراجعة اقتراحات تساعد على تحسين اداء 22
  الطلبة.

 متوسطة 20 0.794 1.89

 متوسطة 0.49 2.20 المتوسط الحسابي

  
 استجابات أفراد الدراسةأن  )6( يتضح من الجدول

) فقرات من فقرات المحور بدرجة (متوفرة 6على ( جاءت
) على 6-3- 4-10-15-11بدرجة عالية) وهى الفقرات (

 - 2.39من (ها الترتيب حيث يتراوح المتوسط الحسابي ل
قع بالفئة الثالثة من فئات ) وهذه المتوسطات ت2.44

) 3 - 2.34المقياس المتدرج الثالثي والتي تتراوح ما بين (
(متوفرة بدرجة عالية) على أداة  والتي تشير إلى خيار

الدراسة، بينما جاءت استجابات أفراد الدراسة على باقي 
الفقرات في المحور بدرجة (متوفرة بدرجة متوسطة) حيث 

)، 2.33-1.73(ن يتراوح ما بي هان المتوسط الحسابي لإ
وهذه المتوسطات تقع بالفئة الثانية من فئات المقياس 

من اقل -1.68ثالثي والتي تتراوح ما بين (المتدرج ال
2.33.(  

في استجابات  اوتشير النتيجة السابقة إلى أن هناك تقاربً 
جودة التعلم  (درجة تطبيق معاييرلمحور عينة أفراد الدراسة 

علقة بعضو هيئة التدريس في قسم اإلدارة والتعليم المت
ن المتوسط الحسابي إالتربوية بجامعة الملك سعود)، حيث 

وهذه المتوسطات تقع  )،2.44 - 1.73(بين يتراوح ما  هال



 

   ية...التربو قسم اإلدارة  في األكاديميضمان الجودة واالعتماد معاييردرجة تطبيق معايير جودة التعلم والتعليم وفق

 

  118 

في الفئتين الثانية والثالثة من فئات المقياس المتدرج 
محور قد الالثالثي، ويالحظ أن متوسط الموافقة العام على 

)، والتي تشير إلى خيار (متوفرة بدرجة 3- 2.20(بلغ 
على أداة الدراسة. مما يعني أن أفراد عينة  متوسطة)

أن عضو هيئة التدريس الدراسة يرون من وجهة نظرهم 
  طة.يقوم بتطبيقها بدرجة متوس

) 11جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة (كما 
ي " بالمرتبة واألخالق"أن يكون قدوة في سلوكه المهني هي و 

بمتوسط حسابي  )،االولى وبدرجة (تتوفر بدرجة عالية
وهي وترى الباحثة أن لهذه النتيجة داللة إيجابية  ).2.44(

يرون  أن طالب قسم اإلدارة التربوية بجامعة الملك سعود
أن أعضاء هيئة التدريس في القسم يمثلون القدوة الحسنة 

  لهم في سلوكهم المهني واألخالقي.
 ) وهي15جاءت استجابات أفراد الدراسة على الفقرة (و 

" بالمرتبة الثانية جة"تقديم الدعم والعون لطلبته عند الحا
 ).2.43بمتوسط حسابي ( )،فر بدرجة عاليةاوبدرجة (تتو 

اء أعضأن وهي وترى الباحثة أن لهذه النتيجة داللة إيجابية 
مكين على ت يثابرونهيئة التدريس في القسم يعملون و 

الطلبة، وٕاعدادهم بشكل متميز يسهم في جعلهم مخرجات 
منتجة في المجتمع. وكذلك يدل على وجود سمة التعاون 

  والقدرة لدى اعضاء هيئة تدريس قسم اإلدارة التربوية. 
) بدرجة متوسطة 18-21-22(في حين جاءت الفقرات 

): 22وفي نهاية المتوسطات الحسابية: فجاءت الفقرة (
تحسين اداء  ىذيته الراجعة اقتراحات تساعد علتضمين تغ

تغذية  ): تقديم21). والفقرة ()1.89(حسابي الطلبة بمتوسط 
حول ادائهم خالل الفصل الدراسي  ومستمرة للطلبةراجعة 

دوات أ ): استخدام18). والفقرة (1.84(حسابي بمتوسط 
تقييم حديثة كمصفوفات التقييم بما يضمن قياس كافة نواتج 

  ).1.73حسابي (تعلم بمتوسط ال
وهذا في رأي الباحثة يدل على أهمية أن يتم توجيه 
العناية من قبل القسم وأعضاء هيئة التدريس لدراسة كيفية 
تحسين تواصلهم مع الطلبة على كافة األصعدة من حيث 
إيجاد آلية لتحسين التواصل الفعال مع الطلبة، ووضع آلية 

بة يحصلون على المعلومات مختلفة للتأكد من أن الطل
الالزمة الخاصة بالمقرر وعلى التطبيق الفعال لما يتلقونه 
من معلومات نظرية على أرض الواقع. وتختلف النتيجة 

) 2011التي توصلت لها الدراسة مع دراسة شاهين (
) حيث كانت الدرجة األعلى للتمكن 2008ودراسة إبراهيم (

 س.من التدريس لدى أعضاء هيئة التدري

جودة التعلم والتعليم المتعلقة  : درجة تطبيق معاييرثانيا
بقسم اإلدارة التربوية بجامعة الملك سعود من 

  :منظور طلبة القسم
تم استخراج المتوسطات ، فقد عن هذا السؤاللإلجابة 

الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد 
يق معايير جودة الدراسة على عبارات محور ما درجة تطب

التعلم والتعليم المتعلقة بقسم اإلدارة التربوية بجامعة الملك 
النتائج كما يوضحها  القسم، وجاءتسعود من منظور طلبة 

  ).7(الجدول 
  

  )7( جدولال
  مة بقس(ما درجة تطبيق معايير جودة التعلم والتعليم المتعلق راء أفراد عينة الدراسة على عبارات محورآ

  التربوية بجامعة الملك سعود من منظور طلبة القسم)اإلدارة 

 العبارة
 ارةــبــــــــالع

 يحرص قسم اإلدارة التربوية على:
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
درجة 
  التوافر

  متوسطة 3 0.716 2.32 قبول الطلبة بناء على معايير واضحة ومحددة.  1
 متوسطة 5 0.686 2.23 لين.استقطاب أعضاء هيئة تدريس مؤه  2

  عالية 1 0.656 2.43 وضع خطة واضحة لمقررات برامجه الدراسية.  3
توفير نظام الكتروني لضمان ضبط الساعات الدراسية المطلوبة   4

 في البرامج لكل فصل دراسي.
 عالية 2 0.735 2.42

ربط نواتج تعلم المقررات الدراسية بالمواصفات المهنية   5
  للتخصص.

 متوسطة 4 0.753 2.27

التركيز على الجوانب النظرية والعملية في المقررات الدراسية بما   6
 يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

 متوسطة 6 0.803 2.13
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 العبارة
 ارةــبــــــــالع

 يحرص قسم اإلدارة التربوية على:
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
درجة 
  التوافر

توفير اماكن مناسبة مزودة بالحواسيب واالنترنت للدراسة   7
  الفردية.

1.82 
 

 متوسطة 13 0.911

 متوسطة 11 0.745 1.93 ا في مدة زمنية قصيرة.إعالم الطلبة بنتائج ادائهم الكتروني  8

 متوسطة 12 0.724 1.91  اتاحة التظلم األكاديمي للطلبة ضمن اجراءات رسمية محددة.  9

 متوسطة 14 0.722 1.74 االهتمام بدراسة اعتراضات وتظلمات الطلبة.  10

 متوسطة 8 0.829 1.97 اشراك الطلبة في تقييم اداء القسم.  11

 متوسطة 15 0.747 1.75 باقتراحات الطلبة حول البرامج الدراسيةاالخذ   12

قياس نواتج التعلم وجودة التعليم من خالل استراتيجيات تقويمية   13
 –يجاستبانة الخر -مالحظات الطلبة –متنوعة (التقييم االلكتروني

 الدراسات المقارنة).-ارباب العمل

 متوسطة 10 0.745 1.94

دراسية بما يتناسب ومتطلبات العصر في ضوء تطوير البرامج ال  14
 نتائج كافة التقييمات المستخدمة.

 متوسطة 7 0.704 2.02

اشراك أفراد المجتمع المحلي في دعم بعض أنشطة وفعاليات   15
  القسم.

 متوسطة 9 0.753 1.96

 متوسطة   0.50  2.06 المتوسط الحسابي

  
 جاءت سةاستجابات أفراد الدرا) أن 7(يتضح من الجدول 

على فقرتين من فقرات المحور بدرجة (متوفرة بدرجة عالية) 
حيث يتراوح المتوسط  ب،) على الترتي4- 3وهى الفقرات (

) وهذه المتوسطات تقع بالفئة 2.43- 2.42من (ها الحسابي ل
تتراوح ما بين و الثالثة من فئات المقياس المتدرج الثالثي 

على أداة  جة عالية)تشير إلى خيار(متوفرة بدر و ) 3 -  2.34(
بينما جاءت استجابات أفراد الدراسة على باقي الفقرات  الدراسة،

ن المتوسط إفي المحور بدرجة (متوفرة بدرجة متوسطة) حيث 
)، وهذه 2.32 -  1.75(ين يتراوح ما ب هاالحسابي ل

المتوسطات تقع بالفئة الثانية من فئات المقياس المتدرج 
  ).2.33الى اقل من 1.68ين (الثالثي والتي تتراوح ما ب

في استجابات  باً وتشير النتيجة السابقة إلى أن هناك تقار 
 هان المتوسط الحسابي لإ، حيث للمحورعينة أفراد الدراسة 

في وهذه المتوسطات تقع  )،2.43-1.73(بين يتراوح ما 
الثانية والثالثة من فئات المقياس المتدرج الثالثي،  الفئتين

قد  المحورالموافقة العام على عبارات  ويالحظ أن متوسط
إلى خيار (متوفرة  وهذا يشير)، 3درجه من  2.06( بلغ

  على أداة الدراسة. متوسطة)بدرجة 
يتضح من هذا أن القسم بحاجة إلى إعادة نظر في 
تطبيقات معايير الجودة المتعلقة بجودة عمليات التعلم والتعليم، 

أن هناك حاجة لهذه  حيث إن نتيجة تقييم الطلبة تدل على
االهتمام بدراسة اعتراضات  التعديالت خاصة فيما يخص

الطلبة حول البرامج  واألخذ باقتراحات وتظلمات الطلبة.
  حيث جاءت في درجة منخفضة على المحور. ية، الدراس

على تطبيقها في حين أن المعايير التي حرص القسم 
ى هي عل الطلبة وتتوفر بدرجة عالية من وجهة نظر

، الترتيب: وضع خطة واضحة لمقررات برامجه الدراسية
الكتروني لضمان ضبط الساعات الدراسية  وتوفير نظام

. وفي رأي الباحثة المطلوبة في البرامج لكل فصل دراسي
أن المعيار األول للخطة الدراسية يضيف للقسم إضافة 
مميزة بقدرته على إقرار خطة دراسية واضحة للبرنامج، 

غم من أن المعيار الثاني هو معيار عام يتم وعلى الر 
تطبيقه من قبل الجامعة ويعود الفضل فيه للعمادات 

وجود أفراد مميزين في القسم  إال أنالمختصة في الجامعة، 
متمكنين من معالجة العمليات اإلدارية والتسجيل المنظم 

 والمتقن لمساعدة الطلبة ينصب في مصلحة القسم.

تطبيق معايير االعتماد أن  وهذه النتيجة تعنى
التعليم في قسم اإلدارة  األكاديمي المتعلقة بجودة التعلم

جاءت  التربوية بجامعة الملك سعود من منظور طلبة القسم
  بدرجة متوسطة.
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جودة  درجة تطبيق معايير هل تختلف :نيالسؤال الثا
التعلم والتعليم المتعلقة بعضو هيئة التدريس او المتعلقة 

 باختالفدارة التربوية في قسم اإلدارة التربوية بقسم اإل
  ؟الدراسي)ومستوى البرنامج  النوعمتغيري (

  

  النوع: باختالف أوال:
بين  ياً إحصائ الد فرقما إذا كان هناك ف على للتعر 

متوسط إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول "محاور الدراسة 
 )،(تاختبار النوع فقد استخدمت الباحثةزى الختالف يع

  .)8(وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول 
  

  )8(جدول ال
  للنوع الدراسة طبقاً  عينةأفراد  " للفروق بين إجاباتت نتائج اختبار

المتوسط   العدد  النوع  المحاور
  الحسابي

االنحراف 
مستوى   قيمة (ت)  المعياري

  الداللة

التعلم  ةمعايير جوددرجة تطبيق 
تدريس والتعليم المتعلقة بعضو هيئة ال
 في قسم اإلدارة التربوية

 5090. 2.23 41 ذكر

0.582 

.5620 

  4850. 2.17 69 نثىأ

التعلم  ةمعايير جوددرجة تطبيق 
 والتعليم المتعلقة بقسم اإلدارة التربوية

 5150. 2.07 41 ذكر

.2430 

.8090 

 5000. 2.05 69 ثىأن

 

  
  أعاله:يتضح من خالل النتائج الموضحة 

فأقل  0,05عند مستوى داللة  اإحصائي الق دوجد فر ال ي-1
في إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول محور الدراسة 

جودة التعلم والتعليم المتعلقة  "درجة تطبيق معايير
 " باختالفبعضو هيئة التدريس في قسم اإلدارة التربوية

حيث قيمة ت  (طالب في مقابل طالبات)النوع متغير 
) أي أكبر من 0.562( الداللة ىومستو ) 0.582(

0.05 .  
فأقل  0,05عند مستوى داللة  اإحصائي الوجد فرق دي ال-2

في إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول محور الدراسة 
جودة التعلم والتعليم المتعلقة بقسم  "درجة تطبيق معايير

حيث قيمة ت  النوعاإلدارة التربوية" باختالف متغير 
) أي أكبر من 0.809( الداللة ىومستو ) 0.243(

0.05.  

هذه النتيجة في تطابق آراء الطالب  الباحثة وتعزو
والطالبات حول جودة معايير عمليات التعلم والتعليم 
المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس والقسم، إلى انسجام أداء 
األعضاء واتباع نفس القواعد المنظمة في قسم الذكور 

نظيمية الواحدة بين واإلناث، مما يدل على سيادة الثقافة الت
  القسمين.

  
  :البرنامج الدراسيثانًيا: الفروق حسب 

ما إذا كان هناك فروق ذات داللة لى عللتعرف 
إحصائية بين متوسط إجابات أفراد مجتمع الدراسة "تعزى 

 ةالباحث تاستخدم "الختالف مستوى البرنامج الدراسي
 لتوضيح فروق الداللة اإلحصائية بين متوسط(ت) اختبار

وجاءت النتائج كما يوضحها  .إجابات أفراد مجتمع الدراسة
  ).9(الجدول 
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  )9(جدول ال
  يستوى البرنامج الدراسلمطبقًا الدراسة  عينةللفروق بين إجابات أفراد (ت)  نتائج اختبار

مستوى البرنامج   المحاور
المتوسط   العدد  الدراسي

  الحسابي
االنحراف 
مستوى   قيمة (ت)  المعياري

  ةالدالل
جودة التعلم والتعليم درجة تطبيق معايير

المتعلقة بعضو هيئة التدريس في قسم 
 اإلدارة التربوية

 0.457 2.34 67 ماجستير
4.05 

0.00 

  0.467 1.97 43 دكتوراه 

جودة التعلم والتعليم درجة تطبيق معايير
 المتعلقة بقسم اإلدارة التربوية

 0.469 2.20 67 ماجستير
3.95 

0.000 

  0.478 1.83 43 دكتوراه 

  
  .9في الجدول يتضح من خالل النتائج الموضحة 

فأقل  0.05اللة الدعند مستوى  ال إحصائياوجود فرق د -1
في إجابات أفراد مجتمع الدراسة باختالف متغير مستوى 

حيث  المتعلق بعضو هيئة التدريس البرنامج الدراسي
ي أقل من ) أ0.00( الداللة ىومستو ) 4.05قيمة ت (

جابات أفراد الدراسة بين إوبذلك توجد فروق في ) 0.01(
في قسم اإلدارة وطالبات الماجستير والدكتوراه طالب 
ن إحيث  ر،امج الماجستيبرنلصالح طالب  ،التربوية

 ،بدرجه عالية متوفرةي أ) 2.34متوسط استجابتهم هي (
برنامج باستجابة الطالب الملتحقين  جاءت في حين

  بدرجة متوسطة.  متوفرةي أ) 1.97متوسط (ب اهالدكتور 
فراد الملتحقين ببرنامج ن األأوهذا ربما يرجع الى 

ا من الملتحقين ببرنامج الماجستير دراكً إكثر أ الدكتوراه
تطبيق معايير جودة التعلم والتعليم المتعلقة بعضو  درجةب

قل على درجة ألذلك كانت درجة موافقتهم  ،هيئة التدريس
ن بعض معايير جودة التعلم أويرون  ر،لمعاييتطبيق ا

 جةوالتعليم المتعلقة بعضو هيئة التدريس غير متوفرة بدر 
  عالية.

فأقل  0.05اللة الدعند مستوى  اً ل إحصائياوجود فرق د -2
في إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول محور الدراسة 

جودة التعلم والتعليم المتعلقة بقسم  "درجة تطبيق معايير
إلدارة التربوية" باختالف متغير مستوى البرنامج ا

) 0.00الداللة ( ى) ومستو 3.95الدراسي حيث قيمة ت (
جابات أفراد إوبذلك توجد فروق في  )0.01(أي أقل من 

الدراسة بين الطالب والطالبات في قسم اإلدارة التربوية 
في استجابتهم لصالح الطالب الملتحقين ببرنامج 

)، 2.20متوسط استجابتهم هي ( نإالماجستير حيث 
برنامج باستجابة الطالب الملتحقين  جاءت في حين
يعزى برأي الباحثة ). وهذا 1.83(بلغ متوسط ب الدكتوراه

أيًضا للوعي الذي يتميز به طلبة الدكتوراه عن طلبة 
الماجستير في إدراك مجريات جودة اإلدارة في القسم. 

) وٕابراهيم 2011( وتختلف هذه النتيجة مع دراسة شاهين
) من حيث اختالف وجهة نظر الطالبات عن 2008(

 الطالب في متطلبات األداء التدريسي.

 

  التوصيات:
بناًء على نتائج الدراسة التي أكدت وجود ضعف في -1

الجانب التطبيقي، فإن االهتمام بربط الجوانب النظرية 
مع التطبيقية من قبل أعضاء هيئة التدريس يواجه 

لب وضع اآلليات والضوابط ليتم التأكد من ضعًفا يتط
تطبيقه من قبل أعضاء هيئة التدريس لتقديم التطبيق 

تهم. وهذا في رأي التربوي مصاحًبا للنظري في محاضرا
إضافة ساعة تدريبية ميدانية للساعتين الباحثة يستوجب 

النظريتين اللتين يتم خاللهما إعطاء المحاضرات، يتم 
التربوية التي قام الطالب بإضافتها فيها عمل التطبيقات 

للجانب النظري، إما عملًيا عبر النزول للميدان، أو من 
خالل تجاربهم العملية السابقة، خاصة وأن معظم 

 المنتسبين هم من العاملين في الميدان التربوي أساًسا.

أوضحت النتائج أن هناك ضعًفا في تقديم الخطة -2
يستوجب االهتمام من الدراسية المتكاملة للطلبة، مما 

قبل األعضاء بتقديم خطة الدراسة للطالب قبل البدء 
بالمحاضرات وتضمينها كل المتطلبات من األعمال 
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ومواعيد التسليم للمتطلبات، مع االلتزام بعدم إضافة او 
حذف أي متطلب منها حرًصا على مصداقية توصيف 

بًعا المقرر، إال إذا كان هذا الحذف أو اإلضافة مطلوًبا ت
 لمتغيرات طارئة تستوجبه.

ضعف االهتمام بناًء على نتيجة الدراسة التي بينت -3
دائهم خالل أتغذية راجعة ومستمرة للطلبة حول بتقديم 

، فإن الباحثة تقترح أن يتم تخصيص الفصل الدراسي
جزء من المحاضرة للتعليق على األخطاء الشائعة بين 

 ليمها. الطلبة في األوراق العلمية التي تم تس

دوات تقييم أستخدام حث أعضاء هيئة التدريس على ا-4
حديثة كمصفوفات التقييم بما يضمن قياس كافة نواتج 

. ويمكن االستفادة من الدورات التدريبية التي تهتم التعلم
عمادة الجودة بجامعة الملك سعود بتقديمها فيما يختص 

 بكيفية عمل مصفوفة التقييم في المقررات الدراسية.

ماكن مناسبة مزودة أتوفير رورة اهتمام القسم بض-5
توفير في القسم و بالحواسيب واالنترنت للدراسة الفردية 

ل الجامعية مكتبة خاصة بالقسم، يتم وضع كل الرسائ
أبحاث أعضاء القسم فيها، والمشاريع البحثية مع 

 إلكترونًيا وورقًيا.

بينت نتائج الدراسة أن القسم يعاني من ضعف في -6
ركة الطلبة في اتخاذ القرارات، وهذا يستوجب اهتمام مشا

. باقتراحات الطلبة حول البرامج الدراسيةالقسم 
واالجتماع بهم بين وقت وآخر لالستماع لشكواهم أو 

 مقترحاتهم بخصوص تطوير أعمال القسم. 

العمل على تكوين لجنة من أعضاء مجلس القسم برئاسة -7
مقدمة من الطلبة رئيس القسم تتغير حسب الشكاوى ال

للنظر فيها بعدالة وٕانصاف وبما يجعلهم يشعرون 
 باالنتماء للقسم والرضا عن مخرجاته. 

النتائج التي تم التوصل إليها ينبغي أن تحث مجلس قسم -8
اإلدارة التربوية على إعادة النظر في برامج القسم 
والتعديل فيها بين فترة وأخرى مستعينين بهذا برأي 

  براي أعضاء مجلس القسم.الطلبة وليس 
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Abstract 

This study was conducted to explore students’ perspective vis-à-vis the extent to which faculty 

members and the department implement quality standards during the learning and teaching 

processes at KSU Department of Educational Administration. A survey was administered to a 

population sample of (110) master and doctoral students majoring in Educational 

Administration at KSU. The study sought to identify: 1) students’ perspective of the extent to 

which teaching and learning academic accreditation standards are implemented at KSU 

Educational Administration Department and 2) potential differences amongst respondents due 

to gender and educational level variables. Using descriptive approach, the paper tracked the 

respondents’ view for two consecutive years. Students’ perception revealed an overall average 

level of quality standards' implementation by faculty members and by the department. No 

statistically significant differences were found pertaining to academic staff implementation of 

quality standards, which can be attributed to the gender variable. However, there were 

statistically significant differences in relation to academic staff and department implementation 

of quality standards that can be attributed to students’ study level (master vs. doctoral) in favor 

of master students. The paper recommends that the department should optimize its learning 

environment by providing learning areas equipped with computers, internet, library, e-library 

and other facilities, allowing students to access learning materials (e.g. dissertations and 

research projects). 
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درجة امتالك معلمي التاريخ في المرحلة الثانوية في األردن لمهارة تلخيص النص التاريخي 
  وعالقتها باكتساب طالبهم لها

  محمد سليمان علي جوارنة

  .أستاذ المناهج والتدريس المشارك، كلية العلوم التربوية، الجامعة الهاشمية، المملكة األردنية الهاشمية
  

  22/11/2016ُقبل بتاريخ:     30/8/2016ُعدل بتاريخ:  1/6/2016لم بتاريخ: استُ 

  الملخص
هذه الدراسة الكشف عن درجة امتالك معلمي التاريخ في المرحلة الثانوية لمهارة تلخيص النص التاريخي، استهدفت 

ة الثانوية وعالقتها باكتساب طالبهم لها، وعّما إذا كان هناك اختالف بين درجة امتالك معلمي التاريخ في المرحل
)، وما إذا كان هناك اختالف بين درجة اكتساب %80لمهارة تلخيص النص التاريخي والمستوى المقبول تربويًا (

). ولتحقيق أهداف الدراسة، تم اختيار عينة من %60طالبهم لمهارة تلخيص النص التاريخي والمستوى المقبول تربويًا (
، بالطريقة العشوائية. 2014/2015ية تربية إربد األولى في العام الدراسي ) طالبًا من مدارس مدير 130) معلمًا و(15(

واتبعت الدراسة المنهج االرتباطي، وطبق الباحث اختبار مهارة تلخيص النص التاريخي بعد التحقق من صدقه وثباته. 
حلة الثانوية في اختبار مهارة أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسط أداء معلمي التاريخ في المر 

)، وٕالى وجود 83.08تلخيص النص التاريخي وبين المستوى المقبول تربويًا، لصالح المعلمين بمتوسط حسابي بلغ (
فرق دال إحصائيًا بين متوسط أداء طالب التاريخ والمستوى المقبول تربويًا، لصالح المستوى المقبول تربويًا بمتوسط 

)، وٕالى وجود معامل ارتباط ضعيف جدًا بين درجة امتالك معلمي التاريخ في المرحلة الثانوية 54.4حسابي مقداره (
  .)0.16في األردن لمهارة تلخيص النص التاريخي واكتساب طالبهم لها في المرحلة نفسها؛ إذ بلغ معامل االرتباط (

  .المرحلة الثانويةمعلمو التاريخ، مهارة تلخيص النص التاريخي، طلبة كلمات المفتاحية: ال
  

  دمةــالمق
 

وجيـــة واالنفجــار المعرفـــي لقــد أدت الثـــورة العلميــة والتكنول
نهاية القـرن العشـرين ويشـهدها هـذا اللذين شهدتهما  والسكاني

ـــــرن، ومـــــا صـــــاحبهما مـــــن تحـــــوالت سياســـــية واقتصـــــادية  الق
إلــى تغييــر فــي األهــداف التــي تســعى  بيــرة أدتواجتماعيــة ك

ا، فلــم يعــد هــدف العمليــة التربويــة يقتصــر التربيــة إلــى تحقيقهــ
على إكساب الفرد المعـارف والمعلومـات العامـة، وال الحقـائق 
والمبــادئ الشــائعة، بــل تعــداها إلــى تنميــة قدرتــه علــى التفكيــر 
الســــليم باســــتخدام مختلــــف العمليــــات العقليــــة العليــــا وٕاكســــابه 

نـت المهارات الضرورية للتعامل مع هذه المعرفة بفعالية، وكا
مفكـر  إنسـانتلك الثورة الشاملة سـببًا مباشـرًا فـي حاجتنـا إلـى 

عقالني مبدع يتمكن من استيعابها والتكيف معها، مما جعل 
االهتمــــــام بــــــالفرد وقدراتــــــه ومهاراتــــــه وٕابداعاتــــــه أمــــــرًا هامــــــًا 

وســط هــذه ، وضــروريًا حتــى يســتطيع العــيش بفاعليــة واقتــدار

ـــــى المشـــــكال ـــــب عل ـــــرات المتســـــارعة للتغل ت والتحـــــديات التغي
  والصعوبات التي تواجهه هو ومجتمعه.

ويهــتم التـــاريخ كأحـــد فـــروع الدراســـات االجتماعيـــة الهامـــة 
ــــــاره جــــــذورًا  ــــــه، باعتب ــــــف مراحل بدراســــــة الماضــــــي فــــــي مختل
للحاضــر الــذي نعيشــه متتبعــًا بــذلك قصــة اإلنســان، ونشــأته، 
وتطــوره، وعالقاتــه، ومشــكالته، وآمالــه، وتطلعاتــه بمــا يشــير 

صول الواقع وتحدياته، فهو بذلك يهـتم بتنشـئة شخصـية إلى أ
الفـــــرد وصـــــقلها، وهـــــو بـــــذلك أهـــــم ســـــجل لتطـــــور المجتمـــــع 
ـــــى إكســـــاب المـــــتعلم المعـــــارف  ـــــاريخ إل البشـــــري، ويهـــــدف الت
والحقائق التاريخية؛ لمعرفـة مـا حـدث فـي الماضـي لالسـتفادة 
منــــــه لحاضــــــره ومســــــتقبله، وفــــــي تنميــــــة القــــــيم واالتجاهــــــات 

زمـــة لـــه فـــي حياتـــه كمهـــارات التفكيـــر المتمثلـــة والمهـــارات الال
في مهـارات البحـث والتحليـل الموضـوعي لألحـداث التاريخيـة 
وفهمهــــا وتفســــيرها، والــــربط بــــين الســــبب والنتيجــــة والمقارنــــة، 
والتمييــز بينهــا وبــين اآلراء والحقــائق واســتخالص التعميمــات 
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ل والعبـــر منهـــا، والـــربط بـــين الزمـــان والمكـــان، وٕادراك التسلســـ
  ).2010(طالفحة،  تتابع الزمني لهاوال

ه ســيًا فــي العمليــة التعليميــة، إذ انــويمثــل التــاريخ ركنــًا أسا
يــدرس الماضــي ويزودنــا بدراســة الثقافــة واالخــتالف الثقــافي، 
وفهـــــم جـــــذور اإلنســـــان التاريخيـــــة، ومحاولـــــة االســـــتفادة مـــــن 
المواقف واألحداث التي حدثت سابقًا، ويسعى إلى بناء الفـرد 

لـــذي نريـــد، والمـــواطن المعاصـــر بشخصـــيته وعقلـــه وتفكيـــره. ا
وبالتـــالي زيـــادة وعـــي الطلبـــة بـــدورهم االجتمـــاعي والسياســـي 
واالقتصادي والثقافي واإلنساني في مجـتمعهم، وزيـادة وعـيهم 

) كمـــــا "يعـــــد 2007بموقـــــع مجـــــتمعهم فـــــي العـــــالم (قطـــــاوي، 
التـــاريخ واحـــدًا مـــن المـــواد التـــي تســـهم فـــي تكـــوين شخصـــية 

ــــذي تتــــدفق عبــــر شــــرايينه ال فــــرد، بــــل إنــــه القلــــب النــــابض ال
التجــارب، والخبــرات البشــرية التــي تراكمــت منــذ األزل لتــوقظ 
الــنفس مــن غفوتهــا، وتعيــد إليهــا الثقــة بأهميتهــا وقــدرتها علــى 
العمــل والعطــاء، فدراســة التــاريخ ال تقــل قيمــة عــن دراســة أي 

  ).2006؛ خضر، 135: 1998علم آخر" (خريشة، 
التاريخ كمادة دراسية فإنه يسـهم فـي تشـكيل شخصـية أما 

الفـــرد وتنشـــئته، ويســـاعد فـــي البحـــث عـــن جـــذوره فـــي تـــاريخ 
البشــرية؛ لــيفهم حاضــره، ويخطــط التخطــيط الســليم لمســتقبله، 
ويربيه تربية قومية إنسانية، ويساعد على النقـد، واالسـتدالل، 
والمحاكمــــــــة، والمقارنــــــــة والتلخــــــــيص، واســــــــتخالص العبــــــــر، 

؛ 2010ســـــيخ مهـــــارة التخيـــــل وتعميقهـــــا لديـــــه (طالفحـــــة، وتر 
). كمــــا أن التــــاريخ يســــاعد الفــــرد علــــى إدراك 2006نبهــــان، 

ــــتعلم مــــن  الطبيعــــة اإلنســــانية، وتطــــوير النظــــرة العالميــــة، وال
ـــــة،  أخطـــــاء الماضـــــي، وفهـــــم أســـــباب المشـــــكالت االجتماعي
ــــاريخ  والسياســــية، واالقتصــــادية المعاصــــرة، وتتــــيح دراســــة الت

اكتســـــاب مهـــــارات التفكيـــــر، وبشـــــكل خـــــاص مهـــــارات للفـــــرد 
). Farmer, 1983التفكيـــــر الناقـــــد واإلبـــــداعي والتـــــاريخي (

باإلضــــافة إلــــى أنهــــا تتــــيح فرصــــة مثاليــــة لتطــــوير وممارســــة 
مهارات التفكير المركبـة التـي يحتاجهـا الفـرد فـي عـالم متغيـر 

  .(Gravers and Avery, 1997) بشكل متسارع
هامـــــــة بـــــــين فـــــــروع الدراســـــــات ويحتـــــــل التـــــــاريخ مكانـــــــة 

االجتماعيــــة فــــي تنميــــة مهــــارات التفكيــــر والتحليــــل، وتعتبــــر 
مهارات التحليـل والتركيـب وٕاصـدار األحكـام واتخـاذ القـرارات، 
من المهارات الضرورية لتفسير التـاريخ وتوضـيحه، كمـا أنهـا 

تقـويم  من أساسيات مهارات التفكير العليا التـي يـتم بواسـطتها
يـــــة وٕاصـــــدار األحكـــــام عـــــن صـــــحة الحقـــــائق، األدلـــــة التاريخ

والــربط بــين حقيقــة وأخــرى وزمــان وآخــر، ومكــان وآخــر ممــا 
 ,Marty)يـــة ربـــط الماضـــي بالحاضـــر والمســـتقبليّســـهل عمل

وتتطلــــب دراســــة التــــاريخ وتدريســــه مهــــارات تفكيريــــة  .(1983
تتعلــــق بالتسلســــل والتتــــابع التــــاريخي، وفهــــم التــــاريخ وتحليلــــه 

اريخي، وتحليل القضايا التاريخية، واتخـاذ التوتفسيره والبحث 
  ). 2007؛ السكران، Saunders, 1996القرارات بشأنها (

ودراسة النص التـاريخي تسـهم فـي تنميـة مهـارات التفكيـر 
العلمـي مــن خـالل التحليــل والتفسـير وربــط األحـداث بأســبابها 
الحقيقية، ويركز المعلم على إكساب الطلبة مهـارات التركيـب 

نــة والمقارنــة والمقابلــة والوصــول إلــى النتــائج والتمييـــز والمواز 
بــين اآلراء والحقــائق والخــروج باســتنتاجات وتعميمــات واتخــاذ 
قـــرارات، وٕاصـــدار أحكـــام. كمـــا أن لدراســـة التـــاريخ مـــن أجـــل 
الفهم أهمية لألفراد والمجتمعات على حد سواء، فعلى الطلبة 

ــــد دراســــة و  ــــذين يحصــــرون تفكيــــرهم عن ــــدريس والمعلمــــين ال ت
التـــاريخ فـــي تـــذكر وحفـــظ المعلومـــات، ومعرفـــة الحقـــائق كمـــا 
هي في الكتاب المدرسي، ان يتجهوا نحو دراسـة التـاريخ مـن 
أجــل الفهــم واالدراك، ويصــفهم بــأنهم ال يمكــن أن يــدركوا أن 
التــاريخ هــو جهــود منظمــة تجعــل الماضــي ذا معنــى وفائــدة، 

وتفســـــيرات اعتمـــــادًا علـــــى تحليـــــل الوثـــــائق وتقـــــارير الشـــــهود 
 ,Solomon؛2010؛ طالفحــــة، 2007اآلخــــرين (الســــكران، 

1987.(  
وقــــــدم البــــــاحثون والمختصــــــون تعريفــــــات عديــــــدة لمهــــــارة 

وهنـــا البـــد مـــن ذكـــر بعـــض هـــذه  ،تلخـــيص الـــنص التـــاريخي
) بأنهــــا: التركيــــز 1998التعريفــــات: فقــــد عرفهــــا عبــــد الحميــــد(

علـــى العناصـــر األساســـية المتضـــمنة فـــي أحـــد الموضـــوعات 
اريخيـــة وٕاعـــادة عرضـــها فـــي إيجـــاز غيـــر مخـــل بالمعـــاني الت

) فقـد عرفهـا بأنهـا: جميـع مـا 1994الرئيسية. وأما مصـطفى (
عرضــه الــنص التــاريخي مــن آراء أو أفكــار أو معلومــات فــي 
خالصــــــة وافيــــــة تشــــــير إلــــــى العناصــــــر األساســــــية واألفكــــــار 

) بأنهـــــــــا القـــــــــدرة علـــــــــى 2007الرئيســـــــــة. وعرفهـــــــــا مـــــــــدكور (
ــــاريخي اســــتخالص الكلمــــا ــــنص الت ــــي ال ــــواردة ف ت المهمــــة ال

والقــــدرة علــــى تحديــــد األفكــــار الرئيســــة فــــي الــــنص. أمــــا أبــــو 
) فقــــــد عرفهــــــا بأنهــــــا إعــــــادة صــــــياغة الــــــنص 1994شــــــريفة (

التــاريخي، فــي عــدد قليــل مــن الكلمــات، بحيــث تبقــى األفكــار 
ـــة فهـــم وتجميـــع للعناصـــر  الرئيســـة والمســـاعدة، أو هـــي عملي

ي وعرضــها بعــدد مــن الكلمــات قــد الرئيســة فــي الــنص التــاريخ
) فقــد عرفهــا بأنهــا 1993تصــل الثلــث أو الربــع. أمــا شــحاته (

قـــدرة التركيـــز علـــى العناصـــر األساســـية المتضـــمنة فـــي أحـــد 
ـــي  ,Bromley)النصـــوص التاريخيـــة. فـــي حـــين يـــرى برومل

ـــــاريخي. أمـــــا  (1985 ـــــنص الت ـــــي إعـــــادة صـــــياغة ال أنهـــــا تعن
قـــدرة علـــى اختـــزال نـــص ) فقـــد عرفهـــا بأنهـــا ال1995الطواهـــا (
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تـــاريخي بعبـــارات أقـــل، مـــع المحافظـــة علـــى المعنـــى وتـــرابط 
فقـد  (Hacker and Tenet, 2002) األفكـار. أمـا هيكـر وتينـت

عرفاهـــا بأنهـــا عمليـــة معقـــدة تتطلـــب تحديـــد األفكـــار الرئيســـة 
ال التفصـــيالت غيــــر المهمــــــة الــــواردة مــــللـــنص التــــاريخي وٕاه

  فيه.
فات السـابقة اتفاقهـا علـى عـدد ويالحظ من استقراء التعري

تلخـــيص الـــنص  مـــن العناصـــر الـــواردة فـــي تعريـــف مهـــارات
التـــــاريخي، وتكـــــاد تجمـــــع بأنهـــــا عمليـــــة يقصـــــد بهـــــا التعبيـــــر 
الموجز عن األفكار الرئيسـة الـواردة فـي الـنص التـاريخي مـع 

  استخدام أسلوب القارئ نفسه في إعادة صياغته.
ر مـــن الفوائـــد وتســـاعد هـــذه المهـــارة فـــي تحقيـــق عـــدد كبيـــ

منهــــا: تثبيــــت عناصــــر الــــنص التــــاريخي فــــي الــــذهن كوحــــدة 
مؤتلفـــــة األجـــــزاء، وتنميـــــة اتجاهـــــات الطلبـــــة نحـــــو المواقـــــف 
التعليمية، وتعّود الطالب على الفهم المـوجز للـنص التـاريخي 
وتكـــوين معـــان أخـــرى منـــه، باإلضـــافة إلـــى أنهـــا تســـاعد فـــي 

بلـورة أفكـارهم  استثمار الوقت وتساعد الطلبة والمعلمـين علـى
). كمـــا تســـاعد هـــذه المهـــارة علـــى 2003وتنظيمهـــا (الخـــولي، 

التمييـــــز الصــــــحيح للحقــــــائق واألفكـــــار فــــــي محتــــــوى الــــــنص 
التـــــاريخي، وتمييـــــز العناصـــــر األساســـــية مـــــن الثانويـــــة فيـــــه، 
ـــــاريخي  ـــــنص الت ـــــى ال ـــــوة الحكـــــم عل ـــــة ق ـــــى تنمي باإلضـــــافة إل

أن  (Peretz, 1986) ). فـي حـين اعتبـر بيتـر1995(الطواهـا، 
  مهارة تلخيص النص التاريخي تسهم في عملية استيعابه. 

وتوظــف مهــارة الــنص التــاريخي إلثــارة اهتمــام المتعلمــين 
لدرس معين وخصوصا إذا كان يتضمن تسـاؤالت، ويسـتعمل 
الــــــنص التــــــاريخي كــــــذلك للمالحظــــــة واســــــتنتاج المعلومــــــات 

األفكــــار األساســــية والثانويــــة، ويســــاعد فــــي تحقيــــق بعــــض و 
اهيم والمعلومــــــات وتســــــهيل اســــــتيعابها، ويــــــوفر الــــــنص المفــــــ

ومواقـف، ويوظـف الـنص وأفكـارًا  التاريخي معلومات تاريخيـة
في تزكيـة بعـض االتجاهـات والمواقـف اإليجابيـة التـي يرغـب 

). كمــا أعتبــر الــوهر 2005، البومسـهوليالمعلـم فــي تعميقهــا (
) أن اكتســــــــاب مهــــــــارة تلخــــــــيص الــــــــنص 2002والحمــــــــوري (

تســاعد فــي تكثيــف المعلومــات بطريقــة تــوفر الوقــت التــاريخي 
الـــذي يقضـــى فـــي الدراســـة عنـــد االمتحـــان، كمـــا أنهـــا تســـاعد 
الطالــــب علــــى أن يكــــون قارئــــًا فعــــاًال، ألن عليــــه أن يعــــالج 
المعلومات ويدونها بطريقتـه الخاصـة ممـا يزيـد مـن فهمـه لهـا 

) المشـار Bromley, 1985وقدرته على تذكرها. أمـا بروملـي (
فـــــي الخطايبـــــة فقـــــد اعتبـــــر أن مهـــــارة تلخـــــيص الـــــنص  إليـــــه

ــيم، وتطــوير  التــاريخي تســهم فــي تحســين عمليــة الــتعلم والتعل
رصـــيد المعلومـــات فـــي الـــذاكرة، وتعمـــل كوســـيلة مـــن وســـائل 

  تكامل عمليتي القراءة والكتابة.
حول أهمية النص  )2005، البومسهولي(ويضيف 

في تحقيق  عدالتاريخي بالنسبة للمتعلم والمعلم أنه يسا
يساعد التدريس بالنص و االشتغال عليه  الفوائد اآلتية:

المتعلم على فهم التاريخ، وتقريب ذهنه من المادة التاريخية، 
وجعله يعايش الفترة التاريخية التي يتناولها النص، كما 

يسمح بإقامة و يجعله مؤهال وقادرا على إدراك مفهوم الزمن،
لم والمادة ويتيح له فرصة تواصل معرفي فعال بين المتع

مزاولة نشاطاته الذاتية داخل زمرة القسم، ويشعر المتعلم بأن 
المعرفة التاريخية لها أساس ومصادر تحفظها وتصونها منذ 

ويشكل استثمار النص فرصة لتشغيل المتعلمين  كتبت،
وجعلهم أكثر فاعلية وأكثر قدرة على المشاركة، ويضع 

أمام أفكار أصحاب النص ويمنع النص التاريخي المتعلمين 
ذاتية األستاذ من التدخل في عرض هذه األفكار، ويوفر 
النص التاريخي للمتعلم الجو المالئم ليكتشف بنفسه 
األحداث والوقائع ويتحسسها عن قرب، عوض أن تسرد 

لنص التاريخي بالنسبة عليه من لدن األستاذ. أما أهمية ا
ص التاريخي في درس يقلل استعمال النللمعلم فهي أنه 

ويمثل النص التاريخي  التاريخ من اإللقاء المرهق للمعلم،
 جسدا تواصليا بين المعلم والمتعلم، ويخلق بينهما تعاونا،

وتساعد النصوص التاريخية المعلم في تخطيط وتنفيذ 
البرنامج وتحقيق األهداف من درس التاريخ، ويمكن المعلم 

لميه ويدربهم على بعض من تنمية الميول والخبرات لمتع
  المهارات.

ــــد خطــــوات  ــــي تحدي ــــد تعــــددت وجهــــات النظــــر ف هــــذا وق
أن  (Swales and Feak, 1994)وفيك  التلخيص، فيرى سوالز

  عملية تلخيص النص التاريخي تتحدد بالخطوات اآلتية:
تكــــوين خلفيــــة نظريــــة حــــول مضــــامين الــــنص وذلــــك مــــن  -

ة خـــــــالل تصـــــــفح الـــــــنص، ومالحظـــــــة العنـــــــاوين الفرعيـــــــ
واالحتفـــاظ بهـــا فـــي الـــذاكرة، وٕاذا لـــم يكـــن هنـــاك عنـــاوين 
فرعية يجب تقسيم النص إلى أجـزاء، ثـم التفكيـر المعمـق 
فـي ســبب اختيــار نــص التلخـيص لهــذه المهمــة، ومحاولــة 
تحديــــد أي قســــم مــــن الــــنص يمكــــن التعامــــل معــــه، ممــــا 
يساعد في المماثلة والمطابقة بين المعلومات المهمـة فـي 

  النص.
فـــرز المعلومـــات واألفكـــار وذلـــك مـــن خـــالل قـــراءة  عمليـــة -

الـــنص، مـــع تركيـــز االنتبـــاه علـــى المعلومـــات المهمـــة أو 
  أخذ الملحوظات.

تــدوين الملحوظـــات وكتابـــة النقـــاط األساســـية لكـــل قســـم أو  -
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جــزء مــن الــنص، وبألفــاظ وكلمــات الملخــص مــع محاولــة 
 كتابة جملة واحدة ملخصة لكل جزء من النص.

ط المفتاحيــة المدعمــة للموضــوع الــرئيس، وعــدم كتابــة النقــا -
  تضمين الملخص تفاصيل ثانوية غير مهمة.

) فقـد حـددا Kelley and Grace, 2007أما كيلـي وجـراس (
خطـــــوات تلخـــــيص الـــــنص التـــــاريخي بقـــــراءة مالمـــــح الـــــنص 
والتنبـــؤ بـــالفكرة الرئيســـة؛ والتأمـــل بـــالتنبؤات؛ والتفكيـــر بكيفيـــة 

الرئيسة؛ وقراءة العناوين الفرعية  ارتباط مالمح النص بالفكرة
ومعرفـــة مــــدى ارتباطهـــا بــــالفكرة الرئيســـة؛ وتحديــــد جـــزء مــــن 
النص يمكن قراءتـه وتـذكره؛ والتوقـف عـن نهايـة الجـزء للقيـام 
بـــربط وتـــذكر مـــا قرأتـــه؛ وطـــرح مجموعـــة مـــن األســـئلة علـــى 
الــنص واإلجابــة عليهــا؛ وٕاعــادة القــراءة لتأكيــد األفكــار الهامــة 

 عنى؛ واستبعاد األفكار غير الهامة.وتوضيح الم

) فقد حدد أربع قواعد لتلخيص Taylor, 1982( أما تايلور
إجــراءات جزئيــة،  الــنص التــاريخي، وتنــدرج تحــت كــل قاعــدة

  ينبغي للملخص التقيد بها أثناء عملية التلخيص وهي:
   القـــراءة قبـــل التلخـــيص وتشـــمل: تخمـــين اســـتنتاجات عـــن

مة التي تحمل الفكرة األساسية النص، وتحديد الجمل المه
وتحديـــد الكلمـــات الرئيســـة فـــي الـــنص التـــاريخي، ومعرفـــة 
كيفيــة تنظــيم الــنص، وٕاهمــال تفصــيالت الــنص التــاريخي، 
وٕاعـــــادة قـــــراءة الـــــنص التـــــاريخي بتركيـــــز ودقـــــة، وكتابـــــة 
مالحظات جانبية وٕاشـارات علـى الـنص التـاريخي، وقـراءة 

فهـــم مـــا يريـــد  الـــنص التـــاريخي أكثـــر مـــن مـــرة للتأكـــد مـــن
  الكاتب قوله.

   شــمل: وقــوف القــارئ علــى مــا قــرأه عــدة مــرات يالتحليــل، و
للتفكير مليًا بما قرأ، ومراجعة األفكار بالنسبة إلـى مـا هـو 

  موجود في النص، وٕامضاء الوقت الكافي في القراءة.
   كتابــة الملخــص وتشــمل: ترجمــة مــا فــي الــذهن بدقــة علــى

قبــــل البــــدء فعليــــًا بكتابــــة  الــــورق، وتلخــــيص المــــواد شــــفوياً 
كتابتــــــه، ومراعــــــاة عــــــدد  تمــــــتالمخلــــــص، ومراجعــــــة مــــــا 

  الكلمات المطلوبة في الملخص.
)، فقــد حــدد خطــوات مهــارة التلخــيص 1990أمــا نصــر (

ــــــنص، وٕادراك األفكــــــار والحقــــــائق فــــــي  بــــــالقراءة المتعمقــــــة لل
الـــنص، وفرزهـــا، واختيـــار المناســـب منهـــا، ومعالجـــة األفكـــار 

 Martin and)ٕاعادة تنظيمها. أما مارتن وماري والمعلومات و 

Marry, 1984)  فقــد حــددا خطــوات التلخــيص بقــراءة الــنص
ينهـــا، واســـتثمار وتحديـــد األفكـــار الرئيســـة والعالقـــات ب ،جيـــداً 

 ة،وضـــرورة عـــدم إضـــافة معلومـــات جديـــد الجملـــة المفتاحيـــة،
  وجعل الملخص ربع أو ثلث النص.

لتـاريخي تحلـيال دقيقـا ال كما إن تحليل الوثيقة أو النص ا
، كمــــا ال يمكــــن أن يكــــون يمكــــن أن يــــتم دون عمليــــات النقــــد

يمكــــــن أن تمــــــر التحليــــــل دون تحليــــــل، وعمليــــــة هنــــــاك نقــــــد 
المرحلــة األولــى: يتحقــق فيهــا المحلــل مــن األلفــاظ  بمــرحلتين:

والمرحلــــة الثانيــــة: يحــــاول فيهــــا المحلــــل أن  وقصــــد الكاتــــب.
المدونــة فــي الــنص عــن  يتبــين مــدى الصــحة فــي المعلومــات

   طريق تمحيصه، واستبعاد الزائف منه.
وقـــارئ الــــنص التـــاريخي أو الوثيقــــة الـــذي ال يهــــتم كثيــــرا 

فهمـــا عميقـــا يعـــرض نفســـه للوقـــوع فـــي خطـــأ  هبفهـــم محتوياتـــ
فاحش، وقد يتصور بعـض المحتويـات وفـق مزاجـه الخـاص، 
ومن تم يبتعد عن الواقـع التـاريخي. والسـبب فـي ذلـك هـو أن 

باحــث حــين يقــرأ الــنص قــد يجــد فيــه بعــض العبــارات التــي ال
تتفق مع آراء مسبقة له في الموضوع. ومن هنـا فـإن المحلـل 
ينبغــي أن يتحــرر مــن كــل رأي مســبق يكــون قــد كونــه حــول 
الموضــــــــوع، وأن يبــــــــدأ فــــــــي دراســــــــة النصــــــــوص واألصــــــــول 
(الوثــــائق) متحــــررا مــــن كــــل هــــوى، وأن يحــــاول فهمهــــا فهمــــا 

ا فيـه مــن عبـارات دون أن يضــيف شــيئا عميقـا يســتند علـى مــ
موجــودا. وهــذا يصــل بنــا إلــى قاعــدة عامــة فــي مــنهج البحــث 
التـــاريخي وهـــي أن دراســـة أي أصـــل ينبغـــي أن تبـــدأ بتحليـــل 
محتوياته للوصول إلـى المعنـى الـذي قصـده صـاحب األصـل 

  ).2005، البومسهولي( نفسه
ومما سبق نالحظ اهميـة مهـارة تلخـيص الـنص التـاريخي 

رها االيجابي في عمليتي التعلم والتعليم، ودورها في تنميـة وأث
مهـــارات التفكيـــر العليـــا، وتحســـين نتاجـــات الـــتعلم وتجويـــدها، 
ولذلك ال بد من امتالك هذه المهارة لكل من المعلـم والطالـب 
على حـد سـواء، كمـا يجـب علـى المعلـم ان يكـون لديـه القـدرة 

ذه الدراســــة علــــى اكســــابها لطلبتــــه، ومــــن هنــــا فقــــد جــــاءت هــــ
علــــى درجــــة امــــتالك معلمــــي التــــاريخ فــــي المرحلــــة  للتعــــرف

ـــاريخي، ودرجـــة اكتســـاب  الثانويـــة لمهـــارة تلخـــيص الـــنص الت
  طالبهم لها في المرحلة نفسها، والعالقة بينهما.

وتؤكـــد معظـــم الدراســـات الســـابقة أهميـــة الـــنص التـــاريخي 
فــي تــدريس مـــادة التــاريخ، وبـــالرغم مــن كثـــرة الدراســات التـــي 
تناولت مهارات التلخيص بشكل عام، إال أن الباحث لـم يجـد 
إال القليل من الدراسات التي تناولـت مهـارات تلخـيص الـنص 
التــــاريخي، ومــــن بــــين تلــــك الدراســــات ذات الصــــلة بموضــــوع 

  عليها ما يلي: االطالعالدراسة والتي أمكن 
معرفـــة أثـــر إلـــى  ) دراســـة هـــدفت1986أجـــرى العوضـــي (

النصــــوص التاريخيــــة واألفــــالم التعليميــــة اســــتخدام الوثــــائق و 
والطريقـــة التقليديـــة فـــي تـــدريس التـــاريخ فـــي تحقيـــق األهـــداف 
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المعرفية لـدى طلبـة الصـف األول الثـانوي فـي دولـة الكويـت. 
وتـم تقسـيم الطـالب  طـالب) 103تكونت عينة الدراسة مـن (و 

ـــدريس المجموعـــة األولـــى  ـــم ت إلـــى ثـــالث مجموعـــات حيـــث ت
والمجموعــــة الثانيــــة  يــــة،لنصــــوص التاريخبطريقــــة الوثــــائق وا

أمــــــا المجموعــــــة الثالثــــــة فهــــــي  ة،تــــــّدرس بــــــاألفالم التعليميــــــ
الضــابطة وتــّدرس بالطريقــة التقليديــة. وأشــارت نتــائج الدراســة 
إلــــى أن الطريقــــة االفضــــل لتحقيــــق األهــــداف هــــي التــــي تــــم 

 تدريسها باستخدام الوثائق والنصوص التاريخية.

ــــرحمن و  إلــــى  ) فهــــدفت1994شــــناوه (أمــــا دراســــة عبــــد ال
ـــة بطريقـــة  معرفـــة أثـــر اســـتخدام الوثـــائق والنصـــوص التاريخي

ــــــة المحاضــــــرة فــــــي تحصــــــيل ة، المناقشــــــ واســــــتخدامها بطريق
واتجاهــــات طلبــــة الصــــف األول الثــــانوي فــــي مــــادة التــــاريخ. 

) طالبـــًا تـــم تقســـيمهم إلـــى 250وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن (
اقشـــــة للنصـــــوص تجريبيـــــة دّرســـــت بطريقـــــة المن ن:مجمـــــوعتي

ـــ وأشـــارت  ة،واألخـــرى بأســـلوب المحاضـــر  ة،والوثـــائق التاريخي
ـــــى المجموعـــــة  ـــــة عل ـــــى تفـــــوق المجموعـــــة التجريبي النتـــــائج إل

  الضابطة بالتحصيل واالتجاه. 
الحديث إلى  ) بدراسة هدفتSalter, 1997وقام سالتر (

عن كيفية تطوير وتنمية مهارات الطالب في تحليل 
ها، كما هدفت إلى تقييم أونيقر  النصوص التاريخية التي

قدرات الطالب في التمييز بين الحقائق والمداخالت التي 
للعالقة بين  وٕادراكهميضعها الكاتب في نص تاريخي ما، 

وبين ، سلوك الكاتب ونيته في كتابة  وتحليل هذا النص
إلى  باإلضافةالقدرة على تقييم جودة الكاتب في تحليله، 

ارة والتدليل على البراهين التي شقدرة الطالب على اإل
استخدمها الكاتب في تحليله لنص تاريخي ما، اجريت 

) 25) موضوعًا تاريخيًا، (92الدراسة على عينة مقدارها (
) موضوعا من الصف 42موضوعا من الصف التاسع، (

) من مرحلة السنة الجامعية االولى، 25الثالث عشر، و(
ب على فهم الخصائص قدرة الطال أنارت النتائج إلى أشو 

البالغية في النص التاريخي تعتبر خطوة مهمة في تسهيل 
  مهمة فهم النص وتحليله وتقييمه بشكل حيادي.

) دراسة تتعلق Calnek, 2000كالنيك ( أجرىكما 
والمعايير االساسية التي تقوم عليها عملية تحليل  باألسس

هذه  همية معرفةأوفهم النصوص التاريخية، وبينت الدراسة 
سس في عملية تحليل النصوص التاريخية، وفي تنمية األ

، كما هدفت ةمهارات الطالب في تحليل النصوص التاريخي
إلى توضيح مقدار الحاجة إلى معرفة القواعد والقوانين التي 
في ضوئها يتم تركيب النص التاريخي، كما ركزت الدراسة 

على توضيح العالقة بين طبيعة النصوص التاريخية 
ريت هذه الدراسة على عدد أجصولها ومتطلبات تحليلها، أو 

من النصوص التاريخية الخاصة بالمكسيك والتي بلغ عددها 
همية الجمع بين أارت النتائج إلى أش) نصًا تاريخيًا، و 65(

حاستي السمع والرؤية في آن واحد عند تحليل النصوص 
امل مع التاريخية من قبل الطلبة، مع مراعاة الفرق عند التع

النصوص المكتوبة التي تشمل سلسلة من الرموز والرسوم، 
ل هذه النصوص والظروف أصمعرفة  أنكدت على أكما 

  ساعد كثيرا على فهمها وتحليلها.تالتي كتبت فيها 
ـــــودي ( رتوأجـــــ ـــــة 2003العب ـــــر) دراســـــة بهـــــدف معرف  أث

أســلوب تحليــل الــنص فــي تحصــيل طالبــات الصــف الخــامس 
ســـــالمية، واقتصـــــرت عينـــــة تربيـــــة اإلاالعـــــدادي فـــــي مـــــادة ال

) طالبـة فـي المجموعـة 29) طالبة، بواقع (59الدراسة على (
التجريبيـــــة التـــــي درســـــت باســـــتخدام أســـــلوب تحليـــــل الـــــنص، 

عة الضابطة التي درست باسـتخدام جمو ) طالبة في الم30و(
الطريقـــة االعتياديــــة. وقامـــت الباحثــــة بالتـــدريس بنفســــها، تــــم 

غيــــــرات (العمــــــر الزمنــــــي، ودرجــــــة اجــــــراء التكــــــافؤ فــــــي المت
التحصيل فـي المـادة نفسـها للعـام الماضـي، والتحصـيل العـام 

نموذجيــــــة للموضــــــوعات التــــــي ألألبــــــوين). واعــــــدت خططــــــا 
ـــة.  ستدرســـها وفـــق أســـلوب تحليـــل الـــنص والطريقـــة االعتيادي

عدت الباحثة اختبارا تحصـيليا، وطبقتـه أوبعد نهاية التجربة، 
) طالبة لغرض تحليل 60من ( على عينة استطالعية مكونة
رات السـهولة والصـعوبة، حيـث شـفقرات االختبار، ومعرفة مؤ 

امتـــازت فقراتـــه بالصـــدق والثبـــات ثـــم طبقتـــه علـــى مجمـــوعتي 
تفـــــوق طالبـــــات المجموعـــــة ة عـــــن ســـــفرت الدراســـــأ ة.الدراســـــ

التجريبيــــة (اســــلوب تحليــــل الــــنص علــــى طالبــــات المجموعــــة 
  الضابطة (الطريقة االعتيادية).

يـــاس إلـــى ق دراســـة هـــدفتب) 2004م نجـــم والشـــاذلي (وقـــا
فاعليـــة اســـتخدام اســـتراتيجيتي التعلـــيم التعـــاوني والفـــردي فـــي 
تـــدريس التـــاريخ فـــي تنميـــة بعـــض مهـــارات قـــراءة النصـــوص 
التاريخيــة للصــف الثــاني الثــانوي، واســتخدم الباحثــان المــنهج 
التجريبــي فــي تطبيــق اختبــار تنميــة مهــارات قــراءة النصــوص 

اشــــتملت علــــى وقــــد  يخيــــة، وتــــم اختيــــار العينــــة عشــــوائياالتار 
) طالبــــــا قســــــموا إلــــــى ثــــــالث مجموعــــــات، مجمــــــوعتين 90(

ومجموعة ضابطة. وأوضحت نتائج الدراسة وجود  تجريبيتين
ــــين المجمــــوعتين التجــــري ــــة إحصــــائية ب بيتين فــــروق ذات دالل

والمجموعـــة الضـــابطة فـــي اختبـــار مهـــارات قـــراءة النصـــوص 
تين، وعدم وجود فروق بيالمجموعتين التجريالتاريخية لصالح 

  تين.يبيبين المجموعتين التجر 
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الكشــف عــن إلــى  ) دراســة هــدفت2005وأجــرى الجمــل (
مــدى فاعليــة اســتراتيجيتي التــدريس التبــادلي وخــرائط المفــاهيم 
فــــي تنميــــة مهــــارات الفهــــم للنصــــوص التاريخيــــة لــــدى طلبــــة 

ن عــــــــدادي، وتوصــــــــلت الدراســــــــة إلــــــــى أالصــــــــف الثــــــــاني اإل
اســــــــتراتيجية التــــــــدريس التبــــــــادلي ذات فاعليــــــــة أكبــــــــر مــــــــن 
استراتيجية خرائط المفاهيم، حيث أن التدريس التبادلي يـرتبط 

تقـوم و أكثر بمهارات فهم النصوص التاريخيـة بشـكل مباشـر، 
ـــــاريخي بشـــــكل مبســـــط  ـــــنص الت هـــــذه االســـــتراتيجية بتقـــــديم ال

  ر.ومباش
أثـــر معرفـــة إلـــى  ) فقـــد هــدفت2005(ف ســـة الجـــااأمــا در 

ســلوبي تحليــل الــنص واالســتجواب فــي التحصــيل، والتفكيــر أ
الناقــد لــدى طلبــة كليــة التربيــة (ابــن رشــد) فــي مــادة الحــديث 
النبـــوي الشـــريف، واقتصـــرت عينـــة الدراســـة علـــى طلبـــة قســـم 

 وتوصــــل ة،ســــالميطرائــــق تــــدريس القــــرآن الكــــريم والتربيــــة اإل
التـــي إلـــى تفـــوق طلبـــة المجموعـــة التجريبيـــة االولـــى الباحـــث 
 ن،رييخـ(تحليل الـنص) علـى المجمـوعتين األ بأسلوبدرست 

 بأســـلوبولتســـاوي المجموعـــة التجريبيـــة الثانيـــة التـــي درســـت 
(االستجواب) مع المجموعة الضابطة التي درست باألسـلوب 

  االعتيادي في االختبار التحصيلي واختبار التفكير الناقد.
 Guevara, Romero and)وروميرو وماسارى جوفارا وأج

Massa, 2006) بيان أهمية تنمية مهارات إلى  دراسة هدفت
ثر ذلك على فهم أو  ية،الطالب في تحليل النصوص التاريخ

الطالب للمجاالت االخرى من العلوم والمعارف، كالمعرفة 
المتعلقة بالجوانب االجتماعية والعلمية، ومواضيع علم 

نهج المثلثات، والهندسة والجبر، استخدمت الدراسة الم
التحليلي وذلك بذكر عدد من المواضيع ذات الصلة 

ارت النتائج إلى ضرورة العمل على وأشبموضوع الدراسة، 
ساليب مدرسية صفية خاصة بتنمية أاتباع منهجية معينة و 

 فيمهارات الطالب على تحليل النصوص التاريخية، لما 
سهام مباشر في تنمية قدراتهم على فهم العلوم إذلك من 

اضيات، وتجاوز الصعوبات المتعلقة بهم، كما بينت والري
مهارة تحليل النصوص التاريخية تتطلب عددا  أنالدراسة 

من المهارات الفرعية ومن بينها القدرة على الفهم والتفسير 
  والربط واالستنتاج.

وهــــــــــــــيكس وترابليــــــــــــــت ونيكــــــــــــــولس وأجــــــــــــــرى دوليتــــــــــــــل 
 ,Doolittle, Hicks, Triplett, Nichols and Young)ويـانغ

أثــر طريقــة ا إلــى فحــص دراســة هــدفت فــي جــزء منهــ (2006
التعلــيم التبــادلي فــي االســتيعاب القرائــي للنصــوص التاريخيــة 

عينـــة الدراســـة ونـــت تك وقـــدلــدى طلبـــة الجامعـــات األمريكيـــة، 

وطالبـة فـي جامعـة كاليفورنيـا فـي الواليـات  ب) طالـ200من (
ة التعلـــيم المتحـــدة األمريكيـــة، وقـــد أظهـــرت الدراســـة أن طريقـــ

التبــــادلي كــــان لهــــا أثــــر فــــي تنميــــة مهــــارات تلخــــيص الــــنص 
  التاريخي لدى الطلبة.

بيان إلى  )Risinger, 2008وهدفت دراسة ريزينغر (
كيفية تنمية مهارة تحليل النصوص التاريخية باالعتماد على 

دة من البرامج والمواقع فاوذلك من خالل اإل ،شبكة االنترنت
ساليب والخطوات والمراحل األ الخاصة المزودة بكافة

الالزمة لعملية تحليل النصوص التاريخية، كما بينت 
يتضمن منهاج التاريخ ارشادات في كيفية  أنهمية أالدراسة 

تحليل النصوص التاريخية باستخدام شبكة االنترنت، 
وما يتضمنه من تعريفات ي، ادة من المخزون المعرففواإل

خمسة اقسام، هي: الفهم  للتفكير التاريخي وتقسيمه إلى
الزمني، الفهم التاريخي، تحليل وتفسير تاريخي، قدرات 

وقد استخدمت  ة،تاريخي، تحليل القضايا التاريخيالبحث ال
الدراسة المنهج التحليلي وذلك بذكر عدد من المواضيع ذات 

هرت النتائج ضرورة تصميم وأظالصلة بموضوع الدراسة. 
برز المواقع التي بأالهتمام مناهج التاريخ بحيث تتضمن ا

تساعد الطالب في تحليل النصوص التاريخية  أنيمكن 
  ها.ادة منفوفهمها والتجاوب معها واإل

) دراسـة هـدفت فـي جـزء منهـا Sano, 2008( وأجرى سـانو
إلــــى فحــــص ممارســــات معلمــــي التــــاريخ وممارســــات طلبــــتهم 
لمهــارة تلخــيص الــنص التــاريخي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 

فــــي كاليفورنيــــا فــــي الواليــــات المتحــــدة  ) طالبــــاً 42لمــــين و(مع
األمريكيـة، وتكونـت أدوات الدراســة مـن مقـابالت ومالحظــات 
وتحليــل مقــاالت تاريخيــة، وتمــت مقارنــة أعمــال الطلبــة كميــًا 
ونوعيًا، وبين التحليل النـوعي أن هنـاك فروقـا بـين ممارسـات 

ـــاريخي، فـــالمعل م ذو المعلمـــين مـــن حيـــث تلخـــيص الـــنص الت
التفكيـر التــاريخي كــان يحــث طلبتـه علــى تلخــيص النصــوص 

  التاريخية.
استقصاء أثر إلى  )2009وهدفت دراسة الجبور (

تدريس التاريخ بطريقة تحليل النص في اكتساب مهارات 
وتنمية االتجاه نحو مبحث التاريخ لدى ي، التفكير التاريخ

ة من طلبة المرحلة األساسية العليا، تكونت عينة الدراس
) طالبًة من طالبات الصف التاسع األساسي في مدرسة 60(

رجم الشامي الغربي الثانوية الشاملة للبنات التابعة لمديرية 
وتوزعت الطالبات  ،التربية والتعليم لمنطقة البادية الوسطى

ا: إحداهما هم) طالبًة لكٍل من30على مجموعتين بواقع (
 ،ل النص التاريخيتجريبية دّرست الوحدة وفق طريقة تحلي
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واألخرى ضابطة دّرست الوحدة بالطريقة االعتيادية. وقامت 
الدراسة بإعداد اختبار مهارات التفكير التاريخي ومقياس 

وتم استخراج معامالت صدق  ،االتجاه نحو مبحث التاريخ
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود  ة،وثبات أدوات الدراس

 )α=0.05(لة الدال فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
بين متوسط عالمات طالبات المجموعتين التجريبية 

ومقياس  ي،والضابطة في اختبار مهارات التفكير التاريخ
االتجاه نحو مبحث التاريخ وكانت الفروق لصالح المجموعة 

  ية.التجريب
بيــــان إلــــى  دفت) دراســــة هــــ2011كمــــا أجــــرت الختاتنــــة (

ـــائم علـــى المعـــايي ـــة التـــاريخ الق ـــة فـــي اكتســـاب فاعلي ر العالمي
المفاهيم التاريخية وتنمية مهارات تحليل النصـوص التاريخيـة 

، تكونـــــت عينـــــة الدراســـــة مـــــن 2010/2011للعـــــام الدراســـــي 
) طالبة من طالبات الصف التاسع األساسي في مدرسة 52(

أروى الثانوية الشاملة للبنـات، والتابعـة لمديريـة تربيـة الكـرك، 
إلــى مجمــوعتين إحــداهما ضــابطة حيــث تــم تقســيم الطالبــات 

واألخرى تجريبية، ولتحقيق أهداف الدراسة تـم تحليـل محتـوى 
كتــــاب التــــاريخ للصــــف التاســــع األساســــي فــــي ضــــوء قائمــــة 
المعـــايير العالميـــة التـــي تـــم إعـــدادها لهـــذا الغـــرض، كمـــا تـــم 
إعــــداد اختبــــارين همــــا اختبــــار تحصــــيل لمحتــــوى النصــــوص 

اهيم التاريخيـــــة، وكشـــــفت التاريخيـــــة، واختبـــــار اكتســـــاب المفـــــ
ــــة مهــــارات تحليــــل النصــــوص  ــــائج الدراســــة المتعلقــــة بتنمي نت

ـــار  عـــنالتاريخيـــة  ـــة إحصـــائية لالختب وجـــود فـــروق ذات دالل
زى إلـى أثـر تعـالتحصيلي في محتوى النصـوص التاريخيـة، و 
  ية.الوحدة المطورة، ولصالح المجموعة التجريب

 ثـــرأمعرفـــة إلـــى  ) بدراســـة هـــدفت2012وقامـــت عطيـــة (
أســلوب تحليــل الــنص األصــلي فــي تحصــيل طالبــات الصــف 
الثــــاني المتوســــط فــــي مــــادة الســــيرة النبويــــة، اقتصــــرت عينــــة 

) طالبــــــة مــــــن طالبــــــات الصــــــف الثــــــاني 60الدراســــــة علــــــى (
) طالبــة فــي المجموعــة التجريبيــة التــي 30المتوســط، بواقــع (

) 30درســـــت باســـــتخدام أســـــلوب تحليـــــل الـــــنص األصـــــلي و(
ـــــي المجمو  ـــــة ف ـــــي درســـــت باألســـــلوب طالب عـــــة الضـــــابطة الت

عـــدت وأ) هـــدفا ســـلوكيا، 30وصـــاغت الباحثـــة ( ،االعتيـــادي
وذجيــــة لمجمــــوعتي الدراســــة وفــــق أســــلوب تحليــــل أنمخططــــا 

ســلوب االعتيــادي. واعــدت اختبــارًا بعــديا الــنص األصــلي واأل
لقيـــاس تحصـــيل طالبـــات الصـــف الثـــاني المتوســـط فـــي مـــادة 

) فقــرة، وقــد تحققــت مــن 20( الســيرة النبويــة، بلــغ عــدد فقراتــه
صـــدقه وثباتـــه. طبقـــت الباحثـــة االختبـــار البعـــدي علـــى أفـــراد 
ــــى  ــــة والضــــابطة). وتوصــــلت إل مجمــــوعتي البحــــث (التجريبي

تفـــوق طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة التـــي درســـت باســـتخدام 
أســـــلوب تحليـــــل الـــــنص األصـــــلي علـــــى طالبـــــات المجموعـــــة 

  الضابطة التي درست باألسلوب االعتيادي.
من خالل استعراض الباحث للدراسات السابقة تبين ما 

 يلي:

تنوعت الدراسات السابقة من حيث هدف الدراسة،  -
التدريس باستخدام النصوص  أثرفبعضها تناول 

والوثائق التاريخية في تحصيل الطلبة في مادة التاريخ 
؛ 2005ف، ؛ الجا2003كدراسة كل من: (العبودي، 

)، 2012 ؛ عطية،2011 ة،؛ الختاتن2009الجبور، 
وبعضها تناول تنمية مهارات تحليل النصوص التاريخية 

 منسس التي تقوم عليها كدراسة كل والمعايير واأل
(Salter, 1997; Calnek, 2000; Risinger, 2008; 

Guevara, Romero and Massa, 2006; Sano, 2008; 

Doolittle, Hicks, Triplett, Nichols and Young, 

ساليب التدريس وأطرائق  أثروبعضها تناول  ،(2006
المختلفة في استيعاب النصوص التاريخية كدراسة: 
(Doolittle, Hicks, Triplett, Nichols and Young, 

؛ نجم والشاذلي، 2005ودراسة (الجمل،  ،(2006
2004(.  

تنوعت الدراسات من حيث المرحلة الدراسية، فبعضها  -
كدراسة كل من (العبودي،  ساسيةتناولت المرحلة األ

 ؛ عطية،2011 ؛ الختاتنة،2009؛ الجبور، 2003
كل )، وبعضها تناولت المرحلة الثانوية كدراسة 2012

، 1994؛ عبد الرحمن وشناوه، 1986العوضي،  من
وبعضها تناولت المرحلة الجامعية كدراسة كل من 

 ,Doolittle, Hicks, Triplett))؛ 2005(الجاف، 

Nicholsa and Young, 2006)تناولت  ، وبعضها
  .(Sano, 2008)المعلمين والطلبة كدراسة

معظم نتائج الدراسات تفوق المجموعة التجريبية أظهرت  -
التي درست باستخدام النصوص التاريخية كدراسة كل 

؛ والجبور، 2005؛ والجاف، 2003من (العبودي، 
؛ ودراسة 2012؛ وعطية،2011؛ والختاتنة،2009

(Doolittle, Hicks, Triplett, Nichols and Young, 

امتالك الطلبة لمهارات  أهميةرزت أبوبعضها  ،(2006
تلخيص النصوص التاريخية وتحليلها وتفسيرها كدراسة 

(Guevara, Romero and Massa, 2006)، وبعضها 
امتالك المعلم لمهارة تلخيص النصوص  دت أنكأ

لمهارة كدراسة التاريخية يؤثر في اكتساب طلبته لتلك ا
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)Sano, 2008 رورة تصميم مناهج دت ضكأ)، وبعضها
التاريخ من خالل تضمينها لمهارة تلخيص النصوص 

 ,Risinger)ةة وفهمها واالستفادة منها كدراسالتاريخي

2008).  
قلة الدراسات السابقة التي تناولت مهارات تلخيص النص  -

 ,Doolittle, Hicksمن  ثناء دراسة كلٍ ستالتاريخي با

Triplett, Nichols and Young, 2006 ؛Sano, 2008 ؛
  مما يبرر أهمية إجراء مثل هذه الدراسة.

تختلف الدراسة الحالية عن معظم الدراسات السابقة،  -
 ;Sano, 2008)حد ما مع دراسة كل منوتتفق إلى 

Doolittle, Hicks, Triplett, Nichols and Young, 

تالك المعلمين والطلبة ، والتي بحثت موضوع ام(2006
لمهارة تلخيص النصوص التاريخية، وتمتاز الدراسة 
الحالية عن الدراسات السابقة بدراسة العالقة بين درجة 
امتالك معلمي التاريخ في المرحلة الثانوية لمهارة 
تلخيص النصوص التاريخية ودرجة اكتساب طلبتهم لها 

  في نفس المرحلة.
  

  ا:سئلتهوأمشكلة الدراسة 
فــــــي العمليــــــة  األســــــاسيعــــــد المعلــــــم والطالــــــب المحــــــور 

ــــة باعتبارهمــــا  ــــة التعلمي اهــــم مــــدخالت الموقــــف مــــن التعليمي
التعليمي، ويقاس مدى نجاح المعلم أو فشـله فـي اداء مهامـه 
بمــــا يمتلكــــه مــــن مهــــارات، وتكتســــب مهــــارات معلــــم التــــاريخ 

 أهــــــمصــــــبحت مــــــن أهميــــــة خاصــــــة فــــــي هــــــذا المجــــــال، إذ أ
المهـــارات التـــي ينبغـــي علـــى المعلـــم امتالكهـــا، وجـــاءت هـــذه 
االهمية من الدور الذي تؤديه مهارات تدريس التـاريخ، والتـي 
منهــا مهــارة تلخــيص النصــوص التاريخيــة وتحليلهــا وتفســيرها 
فــي ايجــاد الحلــول لكثيــر مــن المشــكالت التــي تواجــه عمليــة 

ــيم فــي مــادة التــاريخ، ومــن خــالل اســت قراء نتــائج الــتعلم والتعل
ــــــور،  البحــــــوث والدراســــــات ــــــة، 2009(الجب ؛ 2011؛ الختاتن

ـــة،  ـــين أن ت )2012عطي هنـــاك مشـــكالت وتحـــديات عديـــدة ب
تواجـــــه الدراســـــات االجتماعيـــــة بشـــــكل عـــــام والتـــــاريخ بشـــــكل 

جافــــة ليهــــا كمــــادة إخــــاص، والتــــي تتمثــــل فــــي نظــــرة الطلبــــة 
جامــــدة ينفــــرون مــــن اختيارهــــا ودراســــتها، كونهــــا تركــــز علــــى 

انـــــب المعرفـــــي باشـــــتمالها علـــــى العديـــــد مـــــن المعلومـــــات الج
والحقــائق غيــر الملموســة للطلبــة، والتــي ال تــرتبط بمشــكالتهم 
وميولهم واتجاهاتهم وحاجاتهم وحاجات المجتمع، مما جعلهـا 
غير وظيفية، فتبدو بذلك قليلة األهميـة والفائـدة بالنسـبة لهـم. 

ـــــالي مجـــــرد مـــــادة ينبغـــــي حفظهـــــا واســـــتظه ارها وتصـــــبح بالت

  الجتياز االمتحان فقط.
ساليب التي وتعود هذه المشكالت في معظمها إلى األ

يستخدمها معلموها، ولما كانت مهارات تدريس التاريخ من 
كثرها قدرة وأساليب انسجامًا مع طبيعة هذه المادة، األ أكثر

هدافها، كان لزامًا على معلميها امتالك هذه أعلى تحقيق 
ة تلخيص النصوص التاريخية وتحليلها المهارات، ومنها مهار 

وتفسيرها، وبالتالي ممارستها داخل الغرفة الصفية، ومما 
يجاد الحلول لكثير من المشكالت التي إ يسهم بالتالي في

  تعاني منها هذه المادة. 
وفي ضوء ما تقدم تظهر الحاجة الملحة لتعرف درجة 

تلخيص  لمهارة الثانويةامتالك معلمي التاريخ في المرحلة 
النصوص التاريخية وعالقتها في درجة اكتساب طالبهم لها 

  تية:سئلة اآلجابة عن األمن خالل اإل
ما درجة امتالك معلمي التاريخ في المرحلة الثانوية -1

 لمهارة تلخيص النص التاريخي؟

ما درجة اكتساب طلبة الصف األول الثانوي الفرع -2
 لمهارة تلخيص النص التاريخي؟ -األدبي

وجد عالقة بين درجة امتالك معلمي التاريخ في هل ت-3
المرحلة الثانوية لمهارة تلخيص النص التاريخي ودرجة 

 اكتساب طالبهم لها؟

  
  هدف الدراسة:

هــدفت الدراســة إلــى معرفــة درجــة امــتالك معلمــي التــاريخ 
في المرحلة الثانوية لمهارة تلخـيص الـنص التـاريخي، ودرجـة 

ا إذا كـــان هنـــاك بينهمـــا. ومـــ طالبهـــم لهـــا، والعالقـــةاكتســـاب 
ــــة  ــــاريخ فــــي المرحل ــــين درجــــة امــــتالك معلمــــي الت اخــــتالف ب
الثانويــة لمهــارة تلخــيص الــنص التــاريخي والمســتوى المقبــول 

إذا كـــــان هنـــــاك اخـــــتالف بـــــين درجـــــة  ومـــــا)، %80تربويـــــا (
اكتســاب طالبهــم لمهــارة تلخــيص الــنص التــاريخي والمســتوى 

  ).%60المقبول تربويا (
  

تكمــــن أهميــــة الدراســــة مــــن خــــالل إســــهام  راســــة:أهميــــة الد
  نتائجها بـ:

مســـاعدة مخططـــي ومـــؤلفي منـــاهج الدراســـات االجتماعيـــة  -
بشــكل عــام والتــاريخ بشــكل خــاص علــى االهتمــام بمهــارة 

  تلخيص النص التاريخي.
كما تظهر أهمية الدراسة من أنها الدراسـة العربيـة الوحيـدة  -

مهــارة تلخــيص  تبحــث يالتــ -فــي حــدود علــم الباحــث  –
 النص التاريخي.
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كما تظهر متفقة مع خطـط التطـوير التربـوي المعمـول بهـا  -
 في األردن والتي تؤكد أهمية التنمية العقلية.

توفير المعلومات حـول مسـتوى أداء الطلبـة والمعلمـين فـي  -
 مجال مهارة تلخيص النص التاريخي.

  
اسـة مـن الممكـن تعمـيم نتـائج هـذه الدر محددات الدراسـة: 

  في ضوء حدودها ومحدداتها اآلتية: 
الحــــدود البشــــرية: معلمــــو التــــاريخ فــــي مديريــــة تربيــــة أربــــد  -

  األولى، وطلبة الصف األول الثانوي من الفرع االدبي. 
  الحدود المكانية: مديرية تربية إربد األولى. -
الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسـي  -

لــك لكـــون طلبــة هـــذا الصــف يدرســـون ، وذ2014/2015
مــادة التــاريخ فــي جــدولهم الدراســي المعتمــد مــن قبــل وزارة 

  التربية والتعليم األردنية.  
اقتصارها علـى اختبـار مهـارات تلخـيص الـنص التـاريخي،  -

صــدق الالــذي أعــده الباحــث، ومــا يتــوافر لــه مــن درجــات 
  ثبات.الو 
  

  التعريفات اإلجرائية واالصطالحية:
هـــــــــذه الدراســـــــــة علـــــــــى عـــــــــدد مـــــــــن المفـــــــــاهيم  اشـــــــــتملت

والمصــطلحات التــي ال بــد مــن تعريفهــا وفقــًا الســتخدامها فــي 
  هذه الدراسة وهي:

ـــاريخي مهـــارة - : هـــي قـــدرة المعلـــم تلخـــيص الـــنص الت
والطالــب علــى التعبيــر المــوجز عــن األفكــار الرئيســة الــواردة 
فــي الــنص التــاريخي مــع اســـتخدام أســلوب القــارئ نفســه فـــي 

  صياغته. وتقاس بفقرات االختبار المعد لذلك. إعادة 
: هــــي الدرجــــة التــــي يحصــــل عليهــــا درجــــة االمــــتالك -

  المعلم على فقرات االختبار الذي أعده الباحث.
: هـــي الدرجـــة التـــي يحصـــل عليهـــا درجـــة االكتســـاب -

  الطالب على فقرات االختبار الذي أعده الباحث.
الــــذين  : وهــــم جميــــع معلمــــي التــــاريخمعلمــــو التــــاريخ -

يقومــــون بتــــدريس مــــادة التــــاريخ لطلبــــة المرحلــــة الثانويــــة فــــي 
 .2014/2015مديرية تربية اربد األولى من العام الدراسي 

  
  الطريقة واإلجراءات:

  منهج الدراسة:
استخدم الباحث المنهج االرتباطي الذي يتناسب وهدف 
هذه الدراسة للكشف عن العالقة بين درجة امتالك معلمي 

ي المرحلة الثانوية لمهارة تلخيص النص التاريخي التاريخ ف

  ودرجة اكتساب طالبهم لها.
  أوال: مجتمع الدراسة وعينتها:

) معلمـــا ومعلمـــة، مـــنهم 39تكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن (
) معلما فـي تربيـة اربـد األولـى. أمـا الطلبـة 15) معلمة و(24(

  ) طالبة.450) طالب و(300) منهم (750فقد بلغ عددهم (
  

اقتصـــرت عينـــة الدراســـة علـــى المعلمـــين ة الدراســـة: عينـــ
) معلمــًا. امــا بالنســبة لعينــة الطلبــة 15الــذكور البــالغ عــددهم (

) طالبــــًا مــــن الطلبــــة الــــذكور بالطريقــــة 130فقــــد تــــم اختيــــار (
  العشوائية البسيطة.

  
  ثانيًا: اختبار مهارة تلخيص النص التاريخي

ر وفــــق تــــم بنــــاء االختبــــاإجــــراءات بنــــاء االختبــــار:  -
  الخطوات اآلتية:

قـــــام الباحـــــث بـــــاإلطالع علـــــى األدب والدراســـــات الســـــابقة  -
المتعلقـــــة بمهـــــارة تلخـــــيص الـــــنص التـــــاريخي، حيـــــث تـــــم 

  االستفادة منها في كيفية بناء االختبار.
) 5اختيـــــــار عـــــــدد مـــــــن النصـــــــوص التاريخيـــــــة وعـــــــددها ( -

  نصوص.
تـــم وضـــع عـــدد مـــن األســـئلة علـــى هـــذه النصـــوص والتـــي  -

  هارة تلخيص النص التاريخي.تقيس م
  

  صدق محتوى االختبار: -
للتأكد من صدق االختبـار تـم عرضـه علـى مجموعـة مـن 
المحكمــــين المختصــــين فــــي منــــاهج الدراســــات االجتماعيــــة، 
وعلـــى مجموعـــة مـــن المتخصصـــين فـــي القيـــاس والتقـــويم فـــي 
كـــــل مـــــن جامعـــــة اليرمـــــوك، والجامعـــــة األردنيـــــة، والجامعـــــة 

علـــى عـــدد مـــن مشـــرفي التـــاريخ فـــي  الهاشـــمية، وتـــم عرضـــه
تربيــة اربــد األولــى والثانيــة، ومجموعــة مــن المتخصصــين فــي 

  التاريخ من حملة الدكتوراه.
وتم األخذ بمالحظات المحكمين بحيث تم تعـديل وحـذف 

) 20(مـن بصـورتها النهائيـة  لتتكون األسـئلةعدد من األسئلة 
الل توجيــه ســؤاًال. وتــم تحديــد المســتوى المقبــول تربويــًا مــن خــ

ســؤال إلــى المحكمــين لتقــدير المســتوى المقبــول تربويــا لدرجــة 
امـــــتالك معلمـــــي التـــــاريخ لمهـــــارة تلخـــــيص الـــــنص التـــــاريخي 
واكتســاب طالبهــم لهــا، ومــن خــالل إجابــة المحكمــين فقــد بلــغ 

) %80متوسط تقديراتهم للمستوى المقبـول تربويـًا للمعلمـين بــ(
  ).%60( والطالب
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  بار:صدق البناء لالخت -

للتأكـــد مـــن معـــامالت الصـــعوبة والتمييـــز لفقـــرات اختبـــار 
ـــــام الباحـــــث بحســـــاب  ـــــاريخي ق ـــــنص الت مهـــــارات تلخـــــيص ال

معــامالت الصــعوبة للفقــرات، ومعــامالت التمييــز للفقــرات مــع 
عالمــــــة نصــــــها، ومعــــــامالت التمييــــــز للفقــــــرات مــــــع عالمــــــة 

  هذه االحصائيات:) يبين 1االختبار الكلي، والجدول (

  
  )1الجدول (

  ومع االختبار الكلي) النصدى معامالت الصعوبة ومدى معامالت التمييز (معامالت ارتباط الفقرات مع م
  مهارات تلخيص النص التاريخيلفقرات اختبار 

 النص
مدى معامالت 
 الصعوبة للفقرات

  مدى معامالت التمييز للفقرات
(معامالت ارتباط الفقرات مع 

 )نصهاعالمة

  للفقرات مدى معامالت التمييز
(معامالت ارتباط الفقرات مع 

 عالمة االختبار الكلي)

 0.31 – 0.57 0.33 – 0.58 0.16 – 0.66 األول

  0.30 – 0.61 0.34 – 0.62 0.18 – 0.66 الثاني
  0.20 – 0.54 0.17 – 0.78 0.18 – 0.62  الثالث
 0.38 – 0.56 0.36 – 0.59 0.20 – 0.69  الرابع

 0.33 – 0.77 0.27 – 0.64 0.25 – 0.70  الخامس

  
) أن مــــدى معــــامالت الصــــعوبة 1الحــــظ مــــن الجــــدول (ي

)، ومدى معـامالت 0.16–0.70لالختبار الكلي قد تراوح بين (
 قــــد) نصــــهاالتمييـــز (معــــامالت ارتبــــاط الفقــــرات مــــع عالمــــة 

)، ومدى معامالت التمييز (معامالت 0.17–0.78تراوح بين (
الكلـــي) فقـــد تـــراوح بـــين  ارتبـــاط الفقـــرات مـــع عالمـــة االختبـــار

) 0.17)، وتبـــين أن هنـــاك فقـــرة معامـــل تمييزهـــا (0.20–0.77(
)، فــتم 0.18 ,0.18 ,0.16وثــالث فقــرات معامــل صــعوبتها (

 ,Hinkle)فقــرات؛ ألنهــا ال تحقــق الغــرض منهــاشـطب هــذه ال

Wiersma, Jurs, 2003)،  ليصـــبح االختبـــار فـــي صـــورته
  .) فقرة20من ( اً النهائية مكون

مهـارات تلخـيص  ختبـارال خليالبنـاء الـدا صدقمن  ققوللتح
البينيـــة  رتبــاطاال معـــامالت ســابح تــم، فقـــد الــنص التــاريخي

 ،مهــــارات تلخــــيص الــــنص التــــاريخي ختبــــارا نصــــوصبــــين 
  ت.معامالهذه ال) 2( الجدول يبينو 

  
  )2( الجدول

  مهارات تلخيص النص التاريخي راختبا مجاالتلالبينية  رتباطاال  عامالتم
  الخامس  الرابع الثالث الثاني األول نصال
     0.60 الثاني

    0.39 0.59 الثالث

   0.39 0.45 0.40 الرابع

  0.53 0.44 0.42 0.41 الخامس

 0.73 0.68 0.65 0.73 0.86 يالكلالنصوص

  
 البينيـة الرتباطمعامالت ا يمق أن) 2( جدولمن ال الحظي

وقيم  ،)0.65 – 0.86(تراوحت بين  دق االختبارمع  للنصوص
قد تراوحت بـين  االختبار نصوصالبينية ل االرتباط تمعامال

وهـي تعتبـر مؤشـرات جيـدة علـى جـودة بنـاء  ،)0.39 – 0.60(

  ).Hinkle, Wiersma and Jurs, 2003االختبار (
  ثبـــات االختبار:

قــــام الباحــــث بتطبيــــق االختبــــار علــــى عينــــة اســــتطالعية 
لبــــة الصــــف األول الثــــانوي، ) طالبــــا مــــن ط35مكونــــه مــــن (



 

 2017 ،1، العدد 12المجّلد                                                                                        جامعة طيبة للعلوم التربوية مجلة

 

 135   جميع الحقوق محفوظة –كلية التربية  –جامعة طيبة.  

وسـبعة معلمـين مــن خـارج عينــة الدراسـة، وٕاعــادة تطبيقـه بعــد 
أســـــبوعين، وتـــــم حســـــاب معامـــــل الثبـــــات باســـــتخدام معامـــــل 

) 0.92) لعينـــة الطـــالب، و(0.85( غ كرونبـــاخ الفـــا، حيـــث بلـــ
لعينة المعلمين، واعتبرت هذه النسب مقبولة ألغـراض إجـراء 

 هذه الدراسة.

  
  االختبار: ثالثًا: تطبيق

تـــم تطبيـــق االختبـــار علـــى عينـــة الدراســـة مـــن المعلمـــين   -
  والطالب.

 تم تخصيص ساعة واحدة لإلجابة على االختبار.  -

 تم تصحيح االختبار على النحو اآلتي:  -

حـــــددت االســـــتجابات النموذجيـــــة لكـــــل ســـــؤال مـــــن   - أ
  أسئلة االختبار.

أعطيـــــت لكـــــل اســـــتجابة صـــــحيحة ومتطابقـــــة مـــــع   -ب
مـــة واحـــدة، لتكـــون العالمـــة عال نمـــوذج االســـتجابة،

 ) عالمة.   20الكلية لالختبار(

  تم استثناء الخطأ اإلمالئي بالنسبة للطالب.  -ج
  

  نتائج الدراسة ومناقشتها:
  

السؤال األول: ما درجة امتالك معلمي التاريخ في المرحلـة 
  الثانوية لمهارة تلخيص النص التاريخي؟

الحســابي  لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم حســاب المتوســط
واالنحــــراف المعيــــاري واســــتخدام االختبــــار اإلحصــــائي (ت) 

  ).3لعينة واحدة وكانت النتيجة كما يوضحها الجدول (

  
  )3دول (الجـ

  الثانوية لمدىنتائج اختبار (ت) لقياس الفروق بين متوسط أداء معلمي التاريخ في المرحلة 
  بول تربوياً اكتسابهم لمهارات تلخيص النص التاريخي والمستوى المق

درجات   عدد األفراد  المجموعة
  الحرية

متوسط 
  الدرجات

االنحراف 
  المعياري

الخطأ 
  المعياري

قيمة (ت) 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

  0.88 6.18  83.08  14 15  المعلمون
4.62  000*  

المستوى المقبول 
   %80    %80تربويًا 

  
  

بـــين ) وجـــود فـــرق دال إحصـــائيًا 3يالحـــظ مـــن الجـــدول (
متوسط أداء معلمي التاريخ في المرحلة الثانوية على اختبـار 
مهــــارات تلخــــيص الــــنص التــــاريخي وبــــين المســــتوى المقبــــول 
تربويــًا ولصــالح المعلمــين. ويعـــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلـــى 
اهتمـــــام بـــــرامج إعـــــداد وتأهيـــــل معلمـــــي التـــــاريخ قبـــــل وأثنـــــاء 

دراسـتهم الخدمة بمهارات تلخيص النص التاريخي من خالل 
لمجموعـــة كبيـــرة مـــن المســـاقات الجامعيـــة التـــي تعتمـــد علـــى 
النقد والقـراءة المعمقـة واالسـتقراء واالسـتنتاج والـربط والمقارنـة 
والتفســير والتحليــل للنصــوص التاريخيــة، وكــذلك إلــى اهتمــام 
دورات المعلمــين بمهــارات تلخــيص الــنص التــاريخي، وكــذلك 

وعــة بخصــوص هــذا تعــرض هــؤالء المعلمــين إلــى خبــرات متن

 ،(Sano, 2008)المجـال. وتتفـق هـذه النتيجـة فقـط مـع دراسـة 
والتـــي أشـــارت نتائجهـــا إلـــى أن هنـــاك فروقـــا بـــين ممارســـات 
ـــاريخي، فـــالمعلم ذو  المعلمـــين مـــن حيـــث تلخـــيص الـــنص الت
التفكيـر التــاريخي كــان يحــث طلبتـه علــى تلخــيص النصــوص 

  التاريخية.
  

لبــــة الصــــف األول الســـؤال الثــــاني: مــــا درجــــة اكتســــاب ط
  لمهارة تلخيص النص التاريخي؟ -الثانوي الفرع األدبي

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم حســاب المتوســط الحســابي 
واالنحــــراف المعيــــاري واســــتخدام االختبــــار اإلحصــــائي (ت) 

  ).4لعينة واحدة وكانت النتيجة كما يوضحها الجدول رقم (
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  )4الجدول (

  تاريخ في المرحلة الثانوية لمدىبين متوسط أداء طلبة ال نتائج اختبار(ت) لقياس الفروق
  كتسابهم لمهارات تلخيص النص التاريخي والمستوى المقبول تربوياً ا

عدد   المجموعة
متوسط  درجات الحرية  األفراد

  الدرجات
االنحراف 
  المعياري

الخطأ 
  المعياري

قيمة (ت) 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

  الطـــالب
130 129  54.4  11.88  0.97  

المستوى المقبول   *000  5.77
  %60تربويًا 

  
60% 

  

  
) وجـــود فـــرق دال إحصـــائيًا بـــين 4يالحـــظ مـــن الجـــدول (

متوســـــــط أداء طـــــــالب التـــــــاريخ والمســـــــتوى المقبـــــــول تربويـــــــًا 
ولصالح المستوى المقبول تربويًا. ويعزو الباحث هذه النتيجة 

ات تلخيص الـنص إلى قلة اهتمام معلمي التاريخ بتنمية مهار 
التـــــاريخي لـــــدى الطـــــالب، إذ يركـــــز معظـــــم المعلمـــــين علـــــى 
المجــال المعرفــي لألهــداف، وكــذلك اســتخدام معلمــي التــاريخ 
لطرائق التـدريس االعتياديـة مثـل اإللقـاء والعـرض والمناقشـة، 
وقلــة اســتخدامهم للطرائــق الحديثــة المختلفــة التــي تعمــل علــى 

فــال معلمــي التــاريخ فــي تنميــة المهــارات المختلفــة، وكــذلك إغ
االختبـــارات لألســـئلة التـــي تتضـــمن مهـــارات تلخـــيص الـــنص 

  التاريخي.
هــــذا باإلضــــافة إلــــى عــــدم اهتمــــام كتــــاب التــــاريخ بمهــــارة 
تلخيص النص التاريخي وذلـك مـن األسـئلة الـواردة فـي نهايـة 
كـــــــل درس وكـــــــذلك األســـــــئلة المطروحـــــــة تحـــــــت النصـــــــوص 

ؤال يطلب مـن الطالـب التاريخية، إذ تخلو هذه األسئلة من س
تلخــــيص الــــنص أو تحديــــد الفكــــرة الرئيســــة للــــنص أو تحديــــد 

  الكلمات المفتاحية الواردة في النص.
كما قد يعزى ذلك إلى عدم تركيز دليـل المعلـم علـى هـذه 
المهــارات وذلــك مــن خــالل النتاجــات الخاصــة لكــل درس، إذ 
تكاد تخلو هذه النتاجات الخاصة للـدروس مـن نتـاج يتضـمن 

  ارات تلخيص النص التاريخي مثل تحديد الفكرة الرئيسة.مه
باإلضــــافة إلــــى أن الطلبــــة فــــي المرحلــــة الثانويــــة يكــــون 
تركيزهم علـى التحصـيل الدراسـي؛ لكـون االسـئلة الوزاريـة فـي 
امتحــان الثانويــة العامــة تكــون علــى غــرار مــا هــو موجــود فــي 
الكتــب الدراســية، حيــث إن الصــف األول الثــانوي هــو مرحلــة 
عبــور نحــو امتحــان شــهادة الثانويــة العامــة؛ فمــن الممكــن أن 
طبيعــة هــذه المرحلــة ومــا تتضــمنه مــن قلــق حــول التحصــيل 

الدراسي تؤدي إلى إغفال االهتمام بهـذه المهـارة مـن قبـل كـل 
مــن المعلــم والطالــب. ولربمــا يعــزى ذلــك أيضــا إلــى أن الــوزن 

ثـل فـي عــدد النسـبي لمـادة التـاريخ فـي المرحلـة الثانويـة والمتم
الحصـــص المقـــررة لهـــؤالء الطلبـــة ال يتجـــاوز ثـــالث حصـــص 
أســــبوعيا، ممــــا يحــــول دون تركيــــز معلمــــي التــــاريخ فــــي هــــذه 
المرحلة على مثل هذه المهارات، ولكونها تتطلـب عـددا أكبـر 

  من الحصص المقررة. 
 ,.Doolittle et al)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من 

2006; Holmes and Ramos, 1993; Meenakshi and John, 

1992; Garner, 1982)  ،1995ودراسة (الطواها(.  
  

السؤال الثالث: هل توجد عالقة ارتباطية بين درجة امـتالك 
معلمـــي التـــاريخ لمهـــارة تلخـــيص الـــنص التـــاريخي ودرجـــة 

  اكتساب طالبهم لها في المرحلة نفسها؟
لإلجابــــة عــــن هــــذا الســــؤال تــــم اســــتخدام معامــــل ارتبــــاط 

ســون حيــث كــان معامــل االرتبــاط بــين عالمــات المعلمــين بير 
) ويالحـظ مـن 0.16وعالمات الطلبـة علـى االختبـار يسـاوي (

أن معامــل ارتبــاط بيرســون ضــعيف جــدا. وقــد يعــزو الباحــث 
هــذه النتيجــة إلــى أن معلمــي التــاريخ يهتمــون بتنميــة الطرائــق 
االعتياديـــة التـــي تركـــز علـــى الجانـــب المعرفـــي، وكـــذلك ربمـــا 

عتقـاد الســائد بــين عــدد مــن معلمــي التــاريخ الــذي مفــاده أن اال
دور المعلـــم يتمثـــل فقـــط فـــي نقـــل المعلومـــات والمعـــارف إلـــى 

  الطلبة.
وربمــا يعــزى ذلــك أيضــا إلــى أن معلمــي التــاريخ يمتلكــون 
هـــذه المهـــارة لكـــنهم ال يكســـبونها لطالبهـــم بســـبب كبـــر حجـــم 

ف، دونمـا وحدات الكتاب التي تركز على المعلومات والمعـار 
االهتمام بمثل هذه المهارات، وكذلك إلى تدني الوزن النسـبي 
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للحصـــــص المقـــــررة لمـــــادة التـــــاريخ والتـــــي مقـــــرر لهـــــا بواقـــــع 
حصـــــتين فـــــي االســـــبوع، ممـــــا يضـــــطر المعلـــــم بالتـــــالي إلـــــى 
التركيز على المجال المعرفي. وتتفق هذه النتيجـة مـع دراسـة 

(Sano, 2008)،  هنــاك فروقــا والتــي أشــارت نتائجهــا إلــى أن
  بين ممارسات المعلمين من حيث تلخيص النص التاريخي. 

  
  التوصيـــات:

  في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:
إثـــراء كتـــب التـــاريخ فـــي المرحلـــة الثانويـــة بمهـــارة تلخـــيص  -

  النص التاريخي.

اهتمــام معــدي أدلــة المعلمــين لمبحــث التــاريخ فــي المرحلــة  -
  خيص النص التاريخي.الثانوية بمهارة تل

اهتمــــام معلمــــي التــــاريخ بتنميــــة مهــــارات تلخــــيص الــــنص  -
  التاريخي لدى طلبتهم.

يوصي الباحث بضـرورة إجـراء المزيـد مـن الدراسـات حـول  -
مهـــارات تلخـــيص الـــنص التـــاريخي لـــدى طلبـــة ومعلمــــي 

  المرحلة األساسية.
ضرورة اهتمام مشرفي التاريخ في المرحلة الثانوية بمهارة  -

لخيص النص التاريخي وتدريب معلميهم عليها، وحثهم ت
  على تنميتها لدى طلبتهم.

  
  المراجع
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Students’ Achievement and Their Teachers’ Summarizing Skills 
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Abstract 

This study aimed at exploring the relationship between K12 history teachers’ mastery skills in 

summarizing historical texts on the one hand, and students’ understanding of these texts and 

the extent to which the mastery level impacts the students’ achievement. While the level of 

teachers’ mastery of these skills is controversial, there seems to be an agreement on 80% as the 

minimal satisfactory educational level. Similarly, students’ minimum level is agreed to be 

60%. The study sample comprised (15) teachers and (130) students who were randomly 

selected from Irbid First Directorate schools in Jordan for the academic year 2014/2015. 

Correlative approach was deployed and an instrument of (20) questions was developed to 

measure the skills of summarizing historical texts. Validity and reliability of the test were 

examined; the reliability coefficient of the test was ( 0.85). Findings revealed the presence of a 

statistically significant difference between the mean performance of history teachers in the 

secondary stage with regard to summarizing historical texts (83.08) and the mean performance 

that is minimally accepted, in favor of teachers. There was also a statistically significant 

difference between the mean performance of history students (54.4) and the one that is 

accepted, in favor of the minimally accepted level (60). Findings also revealed a weak 

correlation (correlation coefficient = (0.16)) between teachers’ possession of the skills to 

summarize historical texts and students’ acquisition of such skills. 

Keywords: History teachers, Text summarizing skills, Secondary stage. 
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  الملخص
، توافر المهارات التقنية لدى المشرف التربوي في ضوء خصائص مجتمع المعرفةدرجة  معرفةالدراسة هذه  فتاستهد

ات: ى لمتغير عز يبين إجابات أفراد العينة  (0.05)عند مستوى الداللة  اً إحصائي الوالوقوف على ما إذا كان هناك فرق د
ولتحقيق أهداف . )النوع، والخبرة في مجال اإلشراف، وعدد الدورات التدريبية في مجال التقنيات التعليمية الحديثة(

مشرفًا ومشرفة ) 61شمل ( ذيالدراسة المجتمع استخدم الباحث استبانة أعدها لهذا الغرض، تم تطبيقها على  ة،الدراس
أن درجة توافر أشارت النتائج إلى و  لحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية.تربوية في مدينة عرعر في منطقة ا

المهارات التقنية لدى المشرف التربوي في مجال استخدام برامج الحاسب التطبيقية (متدنية)، وفي مجال استخدام 
. كما أشارت النتائج إلى عدم الشبكة العنكبوتية (متوسطة)، وفي مجال استخدام األجهزة التعليمية الحديثة (متوسطة)

ظهرت فروق  بينمايعزى لمتغير النوع على األداة بشكل عام،  )α≥0.05( وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى الداللة
بشكل خاص في مجالي استخدام برامج الحاسب اآللي التطبيقية واستخدام الشبكة العنكبوتية لصالح اإلناث. أما متغيرا 

  .ات التدريبية فلم تظهر فروق تعزى لهماالخبرة وعدد الدور 

  .المشرف التربوي، المهارات التقنية، مجتمع المعرفةكلمات المفتاحية: ال
  

  دمةــالمق
 

يشهد العصر الحالي متغيرات متسارعة مرتبطة بالتقدم 
التقني في كافة المجاالت، تركت أثرًا في مناحي الحياة 

ا يسمى صناعة المختلفة تجاوز مرحلة المعلومات إلى م
العصر الحالي (القرن الحادي والعشرين)  انالمعرفة، حتى 

  سمي عصر المعرفة، أو مجتمع المعرفة.
فالعصر الذي نعيشه هو عصر االقتصاد القائم على 
المعرفة، ذلك أن المنافسة االقتصادية بين الدول تتوقف 
على ما تمتلكه القوى العاملة من مهارات تتفق وخصائص 

ر؛ وهذا أدى بالضرورة إلى اختالف متطلبات هذا العص
القوى العاملة التي تضطلع بهذا االقتصاد، وٕالى ضرورة أن 
يمتلك األفراد مهارات تمكنهم من الحياة والعمل في مجتمع 
عصر المعرفة؛ حيث يحل التعاون محل التنافس، ويعتمد 
التواصل الفعال مع اآلخرين على التكنولوجيا، كما زادت 

إلى امتالك مهارات حل المشكالت غير النمطية، الحاجة 
والوصول إلى حلول إبداعية لهذه المشكالت. (شلبي، 

أن اهتمام  (Adin, 2005))، ومن هنا يرى أدين 2014

الناس تركز في هذه الفترة على تحسين مهاراتهم، لتلبية 
أثناء تحول في المتغيرات التي تواجههم في القرن الحالي، 

عصر الصناعة إلى عصر مجتمع المجتمعات من 
  المعرفة.

ومجتمع المعرفة مجتمع يتصف باالهتمام بالمعرفة 
واستثمارها ونشرها، ويمكن تمييز مجتمع المعرفة بجملة من 

) أن من 2005السمات أبرزها المعرفة، ويرى أبو زيد (
أبرز ما يميز هذا المجتمع هو إنتاج المعرفة وابتكارها، 

) 2003( تفاء باستيرادها. ويرى علييس االكوامتالكها، ول
أن التطور التقني أتاح المعرفة للجميع، وحول المجتمعات 

خصوصًا  فقط، إلى مجتمعات منتجة وليست مستهلكة
  للبرمجيات وطرق الحصول على المعرفة.

ويمكن القول إن التقنيات الحديثة التي تمثل السمة 
حاجز الواضحة في مجتمع المعرفة، أسهمت في إلغاء ال

المكاني لتبادل المعرفة، وتقاسمها، وحفظها، فقد أصبحت 
  المعرفة تمثل رأس المال بالنسبة للمجتمعات الحديثة.

) من خالل مسح الكتابات 2004حيدر (ولقد قام 
بجمع أبرز خصائص مجتمع المعرفة، العربية واألجنبية 
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وخاصة ذات السمة التعليمية التي تهتم بها هذه الدراسة، 
  تلخيصها فيما يلي: ويمكن

ذات أثر  المعرفةلكي تكون  المعرفة التخصصية:-1
يجب أن تكون على درجة عالية من  ،إيجابي

 ،والعلماء ،والمحامين ،التخصص، مثل أعمال األطباء
 وغيرهم. ،والمعلمين

منظمات التعلم: لكي تنمو المعرفة وتتحول إلى -2
ى فإن عمال المعرفة (المهنيين) سيضطرون إل ،منتجات

االنتماء إلى منظمات تخصصية، وهذه المنظمات هي 
 .التي ستقوم بمعظم الخدمات التي سيحتاجها المجتمع

العمل في فريق: وهذا سيسهم في اكتساب مهارات -3
على أن يكون للمؤسسة  ،وسلوكيات جديدة في العمل

 رؤية ورسالة محددة.

االستقصاء: يتصف مجتمع عصر المعرفة بأنه منتج -4
ستخدم لها، وال يمكن إنتاج المعرفة مو للمعرفة 

واستخدامها دون توظيف االستقصاء توظيفًا محكمًا، 
 اإلجرائية. البحوثويتم ذلك من خالل 

التعلم المستمر: ستتغير المعرفة التخصصية نتيجة -5
التطورات المعرفية المتسارعة، وهذا التغير سيكون 
ن مستمرًا، مما يتطلب من عمال المعرفة (المهنيين) أ

يطوروا معارفهم باستمرار، فالتعلم المستمر سيكون رديفًا 
 أساسيًا للتعليم النظامي.

تقنيات االتصال والمعلومات: مما أسهم في تخزين -6
 ،واستيعابها ،والحصول عليها ،ونقلها ،المعرفة

 .، وٕاتاحتها للناسواستخدامها

 المؤثرة العوامل أهم من يعدان واإلبداع إذن فالمعرفة
 والذي ،"المعرفة مجتمع" اسم عليه يطلق ما لقيام ةوالمحدد
 مصدراً  تصبح بحيث وتسويقها؛ المعرفة إنتاج على يركز

 االقتصادية، الهيمنة بذور ثناياه في يحمل اقتصادياً 
  .)2005 زيد، أبو( والسياسية والثقافية،

وهذا يدفع إلى القول، إن المجتمعات الواعية لمستوى 
ى مع احتياجات العصر، من خالل التغيرات يجب أن تتماش

إعداد الكوادر المؤهلة، التي تستطيع أن تتناغم مع طبيعة 
العصر في مختلف المجاالت، والمؤسسات التعليمية يقع 
عليها عبء أكبر من غيرها، حيث أنها الجهة المسؤولة 

  عن تربية جيل قادر مؤهل يتعامل مع التغيرات بمهارة.
) أن هذه التغيرات 1429دية (وتؤكد وزارة التعليم السعو 

والتحديات، ال يمكن االستجابة لها بأساليب تقليدية، وٕانما 
ينبغي التعامل معها من خالل رؤى وأهداف واستراتيجيات 

مختلفة نوعًا وكمًا، وأساليب تعتمد فكرًا تربويًا مغايرًا، أساسه 
نظام تربوي قوي ومرن ومتجدد، ومحوره العنصر البشري 

تحليل الحاضر والتفاعل مع المتغيرات، وابتكار  القادر على
الحلول العملية، بناًء على رؤية واضحة لما ينبغي أن يكون 

  عليه النظام التربوي في مرحلة ما في المستقبل.
 –ولقد عملت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية 

على توفير مراكز مصادر التعلم  -في حدود علم الباحث
المدارس الحكومية في المدن وبعض القرى، حيث في جميع 

توفر هذه المراكز األجهزة التعليمية الحديثة، وشبكة 
اإلنترنت، ومكتبة ورقية، هذا فضال عما يتم توفيره في 
أغلب الفصول الدراسية من أجهزة حديثة مثل السبورة 

  التفاعلية، وجهاز عرض البيانات، وغيرها.
فادة من تقنية المعلومات وحتى يتمكن المعلم من االست

واالتصال في العملية التعليمية، فال بد أن يمتلك القدرات 
والمهارات الفنية التي تمكنه من التعامل مع أجهزتها، 
ووسائلها المختلفة، وكذلك المهارات التي تساعد على 
استخدامها في التدريس، وٕادارة استخدامها في العملية 

  ).2014التعليمية (مراد، 
ظر للتعليم باعتباره المدخل الرئيس لمجتمع المعرفة، وين

فمن خالل العملية التعليمية الجيدة تدخل األمم مجتمع 
المعرفة، ومن خالله تعد الكوادر القادرة على التعامل مع 
مستجدات العصر، فالتعليم هو من يقود التحول المجتمعي. 
ولما كانت التطورات سريعة، فإن تطوير المعلم أثناء 
الخدمة، يتطلب متابعة من الجهات العليا، وخاصة جهاز 
اإلشراف التربوي ممثًال بالمشرفين التربويين في الميدان، 
وهو الجهاز المعني بتطوير بيئات التعلم المختلفة، وتحسين 
مخرجاتها النوعية، مما يعني أن تطوير أداء المعلم هو 

  المسؤولية األولى للمشرف التربوي.
الكثير من الدراسات عالقة التقنيات ولقد تناولت 

التعليمية بالتعليم والتعلم، والمشكالت التي تواجه العملية 
التعليمية عندما ال تفعل هذه التقنيات في تطوير األداء 
للمعلم والتحصيل للطالب، والدور المعّول على المشرف 
التربوي القيام به لمساعدة المعلم في متابعة المستجدات 

 ,Ottolino)أوتوالين قام  والتقنية. وفي هذا السياقالتربوية 

الكشف عن توافر واستخدام ت إلى بدراسة هدف (2000
وائل التقنيات في برامج إعداد المعلمين ومعلمي المهن األ

السمع في والية الينوي بالواليات المتحدة  فاضعللصم و 
 االمريكية، والمعوقات التي تمنع استخدام هذه التقنيات، وقد

 في ) كفاية من الكفايات مهمة20( أن الدراسة نتائج كشفت
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التدريس، إال أن هذه الكفايات لم تدرس في برامج الدراسة 
وأن العديد منهم قد  ،في ورش العمل توافرهاكما لم يتم 

  تعلموا هذه الكفايات بشكل ذاتي.
إلى  هدفت دراسة (Wingard, 2000)ونجارد  كما أجرى

تخدام التكنولوجيا الجديدة في عملية معرفة كيفية دمج اس
تسهيل التعليم، ومعرفة معيقات تنفيذ التعلم المشترك المبني 
على التكنولوجيا، وكان من نتائج الدراسة أن مقاومة 
المستخدمين والتكلفة والبنية التحتية والتعليم والوقت هي 
معيقات تنفيذ التعلم المشترك المبني على التكنولوجيا، وٕان 

هم المقترحات لتجاوز هذه المعيقات هو التعليم من أ
المستمر والتطوير المهني في بيئات تعلم تالئم العصر 

  الرقمي.
 دراسة هدفت (Massanari, 2001)أجرى ماسناري كما 

التوصل إلى فهم أفضل للمعارف والمهارات األساسية إلى 
ومتطلبات اإلشراف على المسؤوليات العامة لتعليم  ،للقيادة

صغار والشباب في العصر الحالي، وكان من أهم نتائج ال
الدراسة أن هناك مجموعة من الكفايات والمتطلبات 

ومنها فهم  ،األساسية التي البد من توافرها في القائد التربوي
اإلشراف العام على المسؤوليات وتسهيل التواصل الفعال 

  واستخدام التقنية التكنولوجية.
مدى  ن) الكشف ع2003(بن طالب اوحاولت دراسة 

التقنيات التعليمية واستخدامها، وتحديد المعوقات التي  توافر
تحد من استخدام تلك التقنيات في تدريس التربية الفنية 

قد لو بالمملكة العربية السعودية،  بمعاهد التربية الفكرية
ندرة استخدام ها أهم من توصلت الدراسة إلى نتائج كان

عليمية، افتقار معاهد التربية الفكرية المعلمين للتقنيات الت
وجود حاجة و للتقنيات التعليمية المالئمة لمادة التربية الفنية، 

 ،في مجال إنتاج التقنيات التعليمية علمينكبيرة لتدريب الم
ووجود معوقات منها قلة برامج تدريب المعلم على استخدام 

    .وٕانتاج التقنيات التعليمية أثناء الخدمة
أهمية إلى معرفة  )2007دراسة الشافعي (فت فيما هد

 ،استخدام الشبكة العنكبوتية في تفعيل القراءات الموجهة
والنشرات التربوية من وجهة نظر المشرفين التربويين في 

أن درجة  الدراسة وكان من أهم نتائج، إدارة تعليم جدة
استخدام الشبكة العنكبوتية في تفعيل األسلوبين المذكورين 

  ير.إلى حد كب ضعيفة
وٕادراكًا للدور المهم الذي يلعبه المشرف التربوي في 

) دراسة 1429تطوير العملية التعليمية، أجرت الياور (
هدفت لتقديم نموذج مقترح لتقويم األداء الوظيفي للمشرفة 

التربوية، في ضوء كفايات اإلشراف التربوي المعاصر، 
من جميع أفراد  وكان من نتائج الدراسة وجود اتجاه إيجابي

عينة الدراسة نحو كفايات اإلشراف التربوي المعاصر، 
وموافقة جميع أفراد العينة على استخدام وتوظيف التقنية 
الحديثة في كفايات النمو المهني، وفي سياق الدراسة 

 ,Bessong and Ojongالسابقة جاءت دراسة بيسونج وأوجنك 

تربوي كأداة تساعد عرفة مهام اإلشراف الهادفًة إلى م (2009
في تفعيل العملية التعليمية، في ضوء التغير المستمر 
لمتطلبات مجتمع المعرفة، وتقديم نماذج لتحليل إمكانيات 
المعلمين، والمدارس، واألنظمة التربوية؛ بهدف تنمية 
العملية التعليمية في المدرسة الحديثة في نيجيريا، وخلصت 

التربوي بالمعرفة الالزمة  الدراسة إلى ضرورة إلمام المشرف
لعمله في ضوء المتغيرات في المدرسة الحديثة، كما أشارت 
الدراسة إلى أهمية معرفة المشرف التربوي لتقنيات اإلشراف 

  المتنوعة.
) دراسة هدفت إلى 2013كما أجرى العنزي والمسعد (

الكشف عن درجة توافر كفايات اإلشراف اإللكتروني لدى 
ين في منطقة الحدود الشمالية من وجهة المشرفين التربوي

نظرهم، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن كفايات اإلشراف 
اإللكتروني تتوافر لدى المشرفين التربويين بدرجة تراوحت 
بين عالية جدًا وعالية، كما أظهرت نتائج الدراسة فروقًا دالة 
إحصائيا لمتغير الجنس في جميع المجاالت لصالح 

غير الخبرة فكانت الفروق لصالح المشرفين الذكور، أما مت
  التربويين األقل خبرة إشرافية.

 ,Cano and Gracia)كما أجرى كل من كانو وجراسيا 

تقييم وتحليل االستراتيجيات، إلى دراسة هدفت  (2013
وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، لتعزيز نقلة 

س في هذا نوعية في اإلشراف التربوي الذي يعزز المدار 
التعلم اإللكتروني والتعلم المختلط، فالنماذج  بما فيهاالقرن، 

التقليدية لإلشراف التربوي لم تعد كافية لإلشراف على نماذج 
وقد بينت  ة،التدريس القائمة على الويب وبيئات التعلم الرقمي

نتائج الدراسة أن المشرفين التربويين ال يتلقون تدريبًا كافيًا 
والفصول القائمة على التكنولوجيا  ،التعلم الرقميللتعامل مع 

  والمعلومات واالتصاالت.
إلى التعرف على  تهدف) ف2014أما دراسة فلمبان (

مدى تمكن أعضاء هيئة التدريس في جامعة الطائف من 
ودرجة ممارستهم لها، وقد  ،المهارات والمعارف التقنية

تخدام أظهرت نتائج الدراسة أن مهارات األعضاء في اس
األجهزة التعليمية تفوق مهارات استخدام برامج الحاسب 



 

   درجة توافر المهارات التقنية لدى المشرف التربوي في ضوء خصائص مجتمع المعرفة

 

  144 

التطبيقية والمتخصصة، وتقنيات الويب، واإللمام بالمعارف 
التقنية، حيث أن الرأي السائد لعبارات محور األجهزة 
التعليمية يقع في فئة الجيد جدًا، ولباقي العبارات يقع في 

  فئة الجيد.
إلى  )2014ف اهللا (هدفت دراسة خلوفي نفس السياق 

صعوبات تطبيق اإلشراف اإللكتروني على  علىالتعرف 
 وأشارتالطلبة المعلمين بكلية التربية في جامعة األقصى، 

التقانة الحاسوبية لدى  فًا فيضعهناك  إلى أننتائج الدراسة 
  .معظم المشرفين

 ,Febrianisومولجونو وسوسانتو وقدمت فيبرنيس

Muljono and Susanto (2014) الحصول هدفت إلى  دراسة
دلة على الكفاءة التربوية الفعلية لمعلمي العلوم أعلى 

الطبيعية، للحصول على احتياجات وأولويات التدريب، مع 
 ،اقتراح التوصيات حول أسلوب التدريب األكثر فعالية
 توأظهرت النتائج أن الكفاءة التربوية الفعلية للمعلمين كان

لبرنامج اأولويات  من ضمن ية، وكانأقل من الكفاءة المثال
  التدريبي تدريب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

ولكشف واقع كفايات المشرفين التربويين في مجتمع 
التعرف إلى ) دراسة هدفت 2015أجرى شاهين ( المعرفة،

على درجة امتالك وممارسة المشرفين التربويين لكفايات 
خصائص مجتمع  اإلشراف التربوي المعاصر في ضوء

المعرفة، والعالقة بين درجة االمتالك والممارسة من وجهة 
نظر المشرفين أنفسهم، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن 
امتالك وممارسة كفايات اإلشراف التربوي في ضوء 

رفة جاءت بدرجة متوسطة، وكذلك خصائص مجتمع المع
عالقة ارتباطية مرتفعة وموجبة بين االمتالك  دتوج
  مارسة.والم

  
  مشكلة الدراسة:

تعد عملية تأهيل المشرف التربوي عملية بالغة األهمية؛ 
ألن نجاحه في عمله سوف ينعكس إيجابًا في تطوير أداء 
المعلم، فالمشرف التربوي هو ناقل الخبرات والمهارات 
للمعلمين، لذا فنجاح العملية اإلشرافية برمتها يعتمد بشكل 

بوي في األدوار المسندة له، رئيس على نجاح المشرف التر 
ومنها تدريب المعلمين على تقنيات التعليم والتعلم الحديثة، 
وقد أشارت بعض الدراسات التي تم استعراضها إلى قصور 

 Canoكانو وجراسيا في أداء المشرف التربوي، مثل دراسة

and Gracia (2013)  التي أشارت نتائجها إلى أن المشرفين
ن تدريبًا كافيًا للتعامل مع الفصول القائمة التربويين ال يتلقو 

على تقنية المعلومات واالتصاالت، ودراسة شاهين 
) التي أشارت نتائجها إلى أن المشرفين التربويين 2015(

يمتلكون ويمارسون كفايات اإلشراف التربوي في ضوء 
  خصائص مجتمع المعرفة بدرجة متوسطة.
ة توافر المهارات وتأتي هذه الدراسة لمحاولة معرفة درج

التقنية لدى المشرف التربوي في ضوء خصائص مجتمع 
المعرفة؛ لذا يمكن تحديد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس 

  التالي:
ما درجة توافر المهارات التقنية لدى المشرف التربوي 
في ضوء خصائص مجتمع المعرفة من وجهة نظر 

  دينة عرعر؟المشرفين التربويين والمشرفات التربويات في م
  ومنه تتفرع األسئلة التالية:

ما درجة توافر المهارات التقنية لدى المشرف التربوي  )1
في ضوء خصائص مجتمع المعرفة في مجال 

 استخدام برامج الحاسب التطبيقية؟

ما درجة توافر المهارات التقنية لدى المشرف التربوي  )2
في ضوء خصائص مجتمع المعرفة مجال استخدام 

 نكبوتية (اإلنترنت)؟الشبكة الع

ما درجة توافر المهارات التقنية لدى المشرف التربوي  )3
في ضوء خصائص مجتمع المعرفة في مجال 

 استخدام األجهزة التعليمية الحديثة؟

هل تختلف متوسطات إجابات أفراد مجتمع الدراسة  )4
لدرجة توافر المهارات التقنية لدى المشرف التربوي في 

فة باختالف المتغيرات ضوء خصائص مجتمع المعر 
(النوع، الخبرة في مجال اإلشراف التربوي، عدد 
الدورات التدريبية في مجال التقنيات التعليمية 

 الحديثة)؟

  
  تهدف الدراسة إلى معرفة: أهداف الدراسة:

درجة توافر المهارات التقنية لدى المشرف التربوي في  )1
ضوء خصائص مجتمع المعرفة في مجال استخدام 

 الحاسب التطبيقية.برامج 

درجة توافر المهارات التقنية لدى المشرف التربوي في  )2
ضوء خصائص مجتمع المعرفة في مجال استخدام 

 الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت).

درجة توافر المهارات التقنية لدى المشرف التربوي في  )3
ضوء خصائص مجتمع المعرفة في مجال استخدام 

 األجهزة التعليمية الحديثة.

ا إذا كان هناك اختالف بين متوسطات إجابات أفراد م )4
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مجتمع الدراسة لدرجة توافر المهارات التقنية لدى 
المشرف التربوي في ضوء خصائص مجتمع المعرفة 
باختالف (النوع، الخبرة في مجال االشراف، عدد 
الدورات التدريبية في مجال التقنيات التعليمية 

 الحديثة).

  
  أهمية الدراسة مما يلي:تنبع  أهمية الدراسة:

قد تسهم هذه الدراسة في إطالع المسؤولين في إدارة  )1
اإلشراف التربوي على واقع تفاعل المشرفين 

 التربويين مع التطورات في التقنيات التعليمية.

قد تسهم نتائج هذه الدراسة في كشف االحتياجات  )2
التدريبية في مجال التقنيات التربوية، سواء للمشرفين 

 ويين أو المعلمين.الترب

  
  دود الدراسة:حــــ

الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة على جميع المشرفين 
التربويين والمشرفات التربويات في مدينة عرعر بمنطقة 

  الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية.
الحدود الموضوعية: اقتصرت هذه الدراسة على تناول 

لدى المشرف التربوي في ثالثة درجة توافر المهارات التقنية 
مجاالت (الحاسب اآللي والشبكة العنكبوتية واالجهزة 

  التعليمية).
الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي 

  ه.1436/1437األول للعام 
  

  مصطلحات الدراسة:
: تعرف جمعية (Education technology) تقنيات التعليم

 (AECT,2004)نيات األمريكية االتصاالت التربوية والتق
تقنيات التعليم بأنها الدراسة والممارسة األخالقية لتسهيل 
التعلم وتحسين األداء عن طريق إنشاء واستخدام وٕادارة 

: 2013الموارد التقنية المناسبة، وعرفها (عطار وكنسارة، 
) بأنها "األسلوب الذي يساعد على تنظيم وتقويم وتحسين 11

مية؛ ولهذا كان دخول علم تكنولوجيا التعليم العملية التعلي
تطور الصناعي والتعليم أمرًا حتميًا؛ نتيجة لل مجال التربية

". ويعرفها الباحث إجرائيًا "بأنها نظام ينوالعلمي المستمر 
متكامل، يشمل اإلنسان بأفكاره وآرائه، والتقنية الحديثة من 

كان أجهزة تعليمية وحاسب آلي وشبكة عنكبوتية، والم

  ".ل وتحسين عمليتي التعليم والتعلمالمناسب، هدفه تسهي
: عرفتها فلمبان (Technical skills) المهارات التقنية

) بأنها "مجموعة من المعارف واالمكانات التي 33: 2014(
يمارسها المعلم لدمج التقنية بالتعليم، لضمان تحقيق أهداف 

ئيًا بأنها "مجموعة أكثر فاعلية وتنوعًا"، ويعرفها الباحث إجرا
من المعارف واإلمكانيات والقدرات التي يمتلكها المشرف 
التربوي لدمج التقنيات الحديثة من أجهزة تعليمية وحاسب 
آلي وشبكة عنكبوتية مع المنظومة التعليمية، مع إمكانية 

  نقل خبراته فيها إلى المعلمين".
يعرفه :  (Educational supervisor)المشرف التربوي

لباحث إجرائيًا بأنه " معلٌم مؤهٌل تأهيًال جامعيًا على األقل، ا
مع خبرة محددة في التدريس، مكّلف من قبل إدارة التربية 
والتعليم باإلشراف على المعلمين، ومساعدتهم، ومتابعة 
أدائهم، وتقويمهم، والعمل على تطويرهم مهنيًا لألفضل بما 

  والتربوية". قنيةوالت يتناسب مع مستجدات العصر العلمية
: يعرفه (تقرير (Knowledge society) مجتمع المعرفة

) بأنه "ذلك المجتمع 39: 2003التنمية اإلنسانية العربية، 
الذي يقوم أساسًا على نشر المعرفة وٕانتاجها وتوظيفها 
بكفاءة في مجاالت النشاط المجتمعي أي إقامة التنمية 

الباحث إجرائيًا بأنه وانطالقًا من ذلك يعرفه اإلنسانية". 
 ،للمعرفةونشرًا  وتوظيفاً  الذي يشهد إنتاجاً  "المجتمع

كحصيلة الستثمار المعلومات وتوظيفها في جميع المجاالت 
بما يخدم  ، اجتماعيًا، سياسيًا، تعليميًا...)(اقتصادياً 
  ".التنمية
  

  منهجية الدراسة
اســـــتخدم الباحـــــث فـــــي هـــــذه الدراســـــة المـــــنهج الوصــــــفي 

لمالءمتـــــــــه لطبيعـــــــــة هـــــــــذه وأداتـــــــــه االســـــــــتبانة، المســـــــــحي، 
    الدراسة.

  
  :وعينتها الدراسة مجتمع

تكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين 
منهم  ،)63والمشرفات التربويات في مدينة عرعر، وعددهم (

وتم تطبيق تربوية،  ) مشرفةً 35تربويا و( ) مشرفاً 28(
 استبانتيناستبعاد  مالدراسة على جميع أفراد المجتمع، وت

) 61العدد الكلي ( أصبحلعدم استكمال البيانات، وبالتالي 
  نة.) خصائص العي1ويوضح الجدول ( ة.استبان
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  )1جدول (ال
  توزيع أفراد العينة بحسب متغّيرات الدراسة

 المجموع العدد ئــةالف المتغّير

  61 27 ذكر  النوع
 34 أنثى

  61 33 دال يوج عدد الدورات التدريبية
 15 دورة واحدة
 13 أكثردورتين او

  61 10 سنوات5أقل من الخبرة في االشراف
  
  

 32 ) سنوات6-10(
 19  سنوات10أكثر من

  
  أداة الدراسة

اسـتبانة خاصـة  إعـدادلتحقيق هدف الدراسة قام الباحث ب
"درجــة تــوافر المهــارات التقنيــة لــدى المشــرف التربــوي  بعنــوان

اعتمــاًدا علــى األدب  ،ء خصــائص مجتمــع المعرفــة"فــي ضــو 
التربـــوي، والدراســــات الســــابقة فــــي مجــــال االشــــراف التربــــوي، 
كـــــذلك االســـــتفادة مـــــن آراء المشـــــرفين التربـــــويين فـــــي مجـــــال 

) 29األداة بصـــيغتها األوليـــة مـــن ( وتكونـــتتقنيـــات التعلـــيم، 
محاور هـي: المحـور األول: اسـتخدام  ثةفقرة موزعة على ثال

) فقــــــرات، والمحــــــور 10ج الحاســــــب اآللــــــي التطبيقيــــــة (بــــــرام
) فقـرات، 10( الثاني: استخدام الشـبكة العنكبوتيـة (االنترنـت)

) 9والمحــــور الثالــــث: اســــتخدام األجهــــزة التعليميــــة الحديثــــة (
 فقرات.

  
  ة:الخصائص السيكومترية ألداة الدراس

تـــــــّم اســـــــتخراج دالالت الصـــــــدق والثبـــــــات ألداة الدراســـــــة 
  اآلتي:على النحو 

  
  اةصدق األدأوًال: 

تّم التحقق من الصدق الظاهري لالستبانة وصدق 
من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين  ى،المحتو 

في كليات التربية في بعض الجامعات السعودية، ومشرفي 
وقد تقنيات التعليم بإدارة التعليم وبلغ عددهم عشرة محكمين، 

مراجعة مالحظات تّمت و استعيدت االستبانات جميعها، 
، وبلغ عدد فقرات األداة بعد وأخذ المناسب منها المحكمين

 ) فقرة.28هذه المرحلة (

  

  ثانيا: دالالت الثبات
استخالص مؤشرات ثبات األداة باستخدام اسلوبي  تم

  االتساق الداخلي واالختبار واعادته كما يلي:
تم تطبيق األداة على عينه  دالالت االتساق الداخلي:.1
(من  خارج عينه البحثمن  ومشرفة اً ) مشرف15من ( ةمكون

لكل محور  معامل الثبات، وتم حساب محافظة رفحاء)
والجدول  Cronbach Alpha)( ولألداة ككل، باستخدام معادله

 .داة الدراسةأ) يبين النتائج ثبات 2(

  
  )2ول (الجـد

  ككل ولكل محور من محاورها األداةمعامل ثبات 
 ثبات معامل ال  ورــالمح

  0.82  استخدام برامج الحاسب االلي التطبيقية
  0.80  استخدام الشبكة العنكبوتية (االنترنت)
  0.78  استخدام االجهزة التربوية الحديثة

  0.82  األداة الكلية
) ارتفاع معامل الثبات للمحاور 2يالحظ من الجدول (

 ألفا ، حيث بلغ على األداة ككل باستخدام معادلهثةالثال
)، وتعتبر قيم مؤشر الثبات المستخرجة 0.82نباخ (كرو 

مرتفعة، مما يدل على تمتع المقياس  يماً بهذه الطريقة ق
  بمؤشرات ثبات مرتفعة.

يجاد إوللتحقق من االتساق الداخلي لبنية األداة، تم 
مصفوفة معامالت االرتباط بين المحاور الثالثة واألداة ككل، 

الرتباط بين محاور المقياس ) يبين قيم معامالت ا3والجدول (
  االستطالعية. ةللعين وكل منها بالمقياس الكلي وفقاً 
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  )3ل (الجــدو

  يم معامالت االرتباط بين محاور المقياس وكل منها بالدرجة الكلية وفقا للعينه االستطالعيةق
 األداة الكلية الثالث الثاني ولاأل المجـــال

 ** 0.71 **0.70 **0,77 ــــ بيقيةلي التطاسب اآلاستخدام برامج الح

  **0.73  **0.74  ---  --- استخدام الشبكة العنكبوتية (االنترنت)
  **0.69  ----   ----  ---- استخدام االجهزة التربوية الحديثة

  ).α  =0.01** ذات داللة إحصائية عند مستوى (             
  

ـــــــــيم معامـــــــــل أ) 3يتضـــــــــح مـــــــــن الجـــــــــدول ( ن جميـــــــــع ق
ــــــــي ــــــــاط ب ــــــــاالرتب ــــــــة  ةن المحــــــــاور الثالث ــــــــة دال والدرجــــــــة الكلي

ـــــــــين ، وتراوحـــــــــتاحصـــــــــائياً  ـــــــــيم  ،)0.77-0.69( ب وهـــــــــي ق
يمكـــــــــن مـــــــــن خاللهـــــــــا االســـــــــتدالل علـــــــــى االتســـــــــاق  دةجيـــــــــ

ــــــــى ان الســــــــ ــــــــألداة، وهــــــــذا مؤشــــــــر عل ــــــــداخلي ل ــــــــي  مةال الت
نفســـــها  مةيقيســـــها كـــــل محـــــور مـــــن محـــــاور االداة هـــــي الســـــ

  ل.التي تقيسها األداة كك

 االختبار وٕاعادةتبار الثبات عن طريق االخ

تّم تطبيق المقياس على عينة من المشرفين والمشرفات 
دًا من خارج عينة البحث (من محافظة ) فر 18مكونة من (

ثم أعيد تطبيقه بعد أسبوعين على العينة نفسها،  رفحاء)،
) وتعد هذه القيمة مناسبة 0.79بلغ معامل ارتباط بيرسون (ف

  ) يوضح ذلك.4دول (والج ،ألغراض الدراسة الحالية
  

  )4ول (الجـــد
 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االداة في مرحلتي التطبيق

قرة
 الف
رقم

باط  
الرت
ل ا
عام
م

  

قرة
 الف
رقم

باط  
الرت
ل ا
عام
م

  

قرة
 الف
رقم

باط  
الرت
ل ا
عام
م

  

قرة
 الف
رقم

باط  
الرت
ل ا
عام
م

  

قرة
 الف
رقم

باط  
الرت
ل ا
عام
م

  

قرة
 الف
رقم

رتبا  
 اال
مل
معا

  ط

قرة
 الف
رقم

باط  
الرت
ل ا
عام
م

  

1 0.63  5  0.69 9 0.74 13 0.77 17  0.67 21  0.70  25  0.80  
2 0.77  6  0.71 10 0.80 14 0.76 18  0.75 22  0.72  26  0.79  
3 0.69  7  0.76 11 0.69 15 0.69 19  0.79 23  0.68  27  0.70  
4 0.77  8  0.70 12 0.75 16 0.72 20  0.68 24  0.69  28  0.80  
  

لفقرات بـين ا) أن معامالت ارتباط 4ن الجدول (يتضح م
وذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  ةمرحلتــي التطبيــق مقبولــ

اتسـاق تّمتع بدرجة ت داةاأل أن يؤكد وهذا ،)α≥ 0.01داللة (
 داخلي عالية.

  
  ة:تصحيح أداة الدراس

ــــــى أداة الدراســــــةصــــــححت اإلجابــــــات  اســــــتنادًا إلــــــى  عل
ليكـــــرت الخماســـــي) (ســـــلم إجابـــــة مكـــــون مـــــن خمـــــس فئـــــات 

حيــــث اعتمــــدت الفواصــــل بــــين اإلجابــــات كمــــا هــــو موضــــح 
  ):5بالجدول (

  

  )5(جدول ال
  درجة القطع لكل مستوى من مستويات

 االستجابة على األداة

فر ادرجة تو   المتوسط الحسابي المستوى
  المهارة

 عالية جداً   5  – 4.20  األول

  عالية  4.20أقل من  – 3.40  الثاني
  متوسطة  3.40أقل من – 2.60  الثالث
  متدنية   2.60أقل من  -1.80  الرابع
  متدنية جدا  1.80أقل من -1  الخامس
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  :المعالجة اإلحصائية
 تـّم حسـاب  :األول والثـاني والثالـث سـئلةلإلجابة عن األ

 المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة، وتحديـــد
فـي المشـرف التربـوي  دىدرجة توافر المهـارات التقنيـة لـ

ضـــوء خصـــائص مجتمـــع المعرفـــة كمـــا يـــراه المشـــرفون 
  .التربويون والمشرفات التربويات في مدينة عرعر

  تــّم اســتخدام اختبــار (ت) : الســؤال الرابــع عــنولإلجابــة
)T-test  وتحليــــــــــــل التبــــــــــــاين األحــــــــــــادي(ONE-WAY 

ANOVA) .واختبار شيفيه للمقارنات البعدية  
  

  :ومناقشتها نتائج الدراسة
تائج المتعّلقـة بالسـؤال األول الـذي يـنص علـى: مـا أوًال: الن

ــوافر المهــارات التقنيــة لــدى المشــرف التربــوي فــي  درجــة ت
ضوء خصائص مجتمع المعرفـة فـي مجـال اسـتخدام بـرامج 

تـــّم حســـاب  لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال، ؟الحاســـب التطبيقيـــة
الوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري ودرجـة تـوافر المهـارات 

ت بعد استخدام برامج الحاسب التطبيقية وللمحور لجميع فقرا
  ) النتائج المتعّلقة بذلك.6ويبين الجدول (، ككل

  

  )6(ول الجد
  حور استخدام برامج الحاسب التطبيقية تنازلًيام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة توافر المهارات لفقرات

المتوسط   رةمهــــــــاال  الرقم الرتبة
  لحسابيا

االنحراف 
  المعياري

درجة توافر 
  المهارة

 متوسطة 1.06 2.90 استخدام برامج الرسم.  5  1

 متوسطة 980. 2.72  المحتوى التعليمينتاجدام أدوات التصميم الخاصة بإاستخ  7  2

التعامل مع جميع البرامج الرسمية المعتمدة من اإلدارة مثل   8  3
 برنامج نور.

 متوسطة 1.11 2.69

 متدنية 740. 2.57 استخدام برنامج نظم إدارة قواعد البيانات.  4  4

 متدنية 1.08 2.52 استخدام الماسح الضوئي.  9  5

 متدنية 1.08 2.48  مهارة استخدام برامج تعديل الصور (مثل الفوتوشوب)  6  6

 متدنية 1.16 2.48  تدريب المعلمين على استخدامات برامج الحاسب التطبيقية.  10  7

 متدنية 850. 2.28 ستخدام برنامج معالجة النصوص.ا  1  8

 متدنية 1.06 2.21 استخدام برنامج الجداول الحسابية. 3  9

 متدنية 1.07 1.93 استخدام برنامج العروض التقديمية. 2  10

  متدنية  1.02 2.48 كليالمتوسط ال  
  

ــــــوافر المهــــــارات 6الحــــــظ مــــــن الجــــــدول (ي ) أن درجــــــة ت
لتربــــــــوي فــــــــي ضــــــــوء خصــــــــائص التقنيــــــــة لــــــــدى المشــــــــرف ا

ـــــــرامج الحاســـــــب  ـــــــة فـــــــي مجـــــــال اســـــــتخدام ب مجتمـــــــع المعرف
التطبيقيــــــــة متدنيــــــــة بشــــــــكل عــــــــام، وبلــــــــغ المتوســــــــط الكلــــــــي 

)، 1.02وانحــــــــــراف معيــــــــــاري ( ،)2.48لفقــــــــــرات المحــــــــــور (
) وحـــــــازت ثـــــــالث فقـــــــرات علـــــــى %49.6وبنســـــــبه مئويـــــــة (

) والتـــــــي تـــــــنص 5(الفقـــــــرة أعالهـــــــا  ندرجـــــــة متوســـــــطة كـــــــا
) 2.90مج الرســــــم" بمتوســــــط حســــــابي (علــــــى "اســــــتخدام بــــــرا

) والتـــــــي تـــــــنص 7( فقـــــــرةال)، تلتهـــــــا %58وبنســـــــبة مئويـــــــة (
ـــــــــــــى "اســـــــــــــتخدام أدوات التصـــــــــــــميم الخاصـــــــــــــة بإنتـــــــــــــاج  عل

) وبنســــــــبة 2.72المحتــــــــوى التعليمــــــــي" بمتوســــــــط حســــــــابي (

) والتــــــــي تــــــــنص علــــــــى 8)، ثــــــــم الفقــــــــرة (%54.4مئويــــــــة (
ــــــــرامج الرســــــــمية المعتمــــــــدة مــــــــن  "التعامــــــــل مــــــــع جميــــــــع الب

) 2.69رة مثــــــــــل برنــــــــــامج نــــــــــور" بمتوســــــــــط حســــــــــابي (اإلدا
ــــــة ( ــــــك الضــــــطرارهم %53.8وبنســــــبة مئوي )، وقــــــد يعــــــود ذل
ـــــــين بســـــــبب ط التعامـــــــل معهـــــــا ـــــــرزت ب ـــــــذا ب بيعـــــــة العمـــــــل ل

الفقـــــرات وٕان كانـــــت بـــــرقم غيـــــر مـــــرض، أمـــــا بقيـــــة الفقـــــرات 
ــــى درجــــة  ــــد حصــــلت عل فــــي هــــذا المحــــور وعــــددها ســــبع فق

ي الفقــــــرة أقلهــــــا مــــــن حيــــــث المتوســــــط الحســــــاب نمتدنيــــــة كــــــا
) والتـــــــــي تـــــــــنص علـــــــــى "اســـــــــتخدام برنـــــــــامج العـــــــــروض 2(

)، %38.6) وبنســــــــبة مئويــــــــة (1.93التقديميــــــــة" بمتوســــــــط (
وقـــــد يعـــــود ذلـــــك لقلـــــة تنفيـــــذ الـــــدروس النموذجيـــــة مـــــن قبـــــل 
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بشــــــــكل كبيــــــــر  العتمــــــــادهمالمشــــــــرفين التربــــــــويين أنفســــــــهم؛ 
  على الزيارة الصفية التقليدية.

شـــــــر كبيـــــــر وتـــــــدني المتوســـــــط العـــــــام لهـــــــذا المحـــــــور مؤ 
ـــــى أن األســـــاليب  ـــــت مهيمنـــــة  يةاإلشـــــرافعل التقليديـــــة مـــــا زال
  على المشهد التربوي.

وتتفـــــــق نتـــــــائج هـــــــذه الدراســـــــة فـــــــي هـــــــذا المحـــــــور مـــــــع 
ـــــــف اهللا ( ـــــــى 2007دراســـــــة خل ) والتـــــــي أشـــــــارت نتائجهـــــــا إل

ضـــــــــــعف التقانـــــــــــة الحاســـــــــــوبية لـــــــــــدى معظـــــــــــم المشـــــــــــرفين 
) والتــــــــي 2014التربــــــــويين، وكــــــــذلك مــــــــع دراســــــــة فلمبــــــــان (

ت نتائجهـــــا إلـــــى أن مهـــــارات األعضـــــاء فـــــي اســـــتخدام أشـــــار 
  برامج الحاسب التطبيقية جاءت بدرجة متوسطة.

ـــــــــدور المشـــــــــرف التربـــــــــوي ا ـــــــــل ونظـــــــــرًا ل ـــــــــي نق لمهـــــــــم ف
مــــــــن الضــــــــروري إلمامــــــــه بهــــــــذه ن الخبــــــــرات للمعلمــــــــين فــــــــإ
دراســـــــــة بيســـــــــونج وأوجنـــــــــك دتـــــــــه المهـــــــــارات، وهـــــــــذا مـــــــــا أك

(Bessong and Ojong, 2009)  حيـــــث أشـــــارت إلـــــى
ـــــه ضـــــرو  رة إلمـــــام المشـــــرف التربـــــوي بالمعرفـــــة الالزمـــــة لعمل

  في ضوء المتغيرات الحديثة.

وتختلــــــف نتــــــائج هــــــذه الدراســــــة مــــــع نتــــــائج دراســــــة كــــــل 
إلـــــى أن  والتـــــي أشـــــارت (Ottolino, 2000)مـــــن أوتولينـــــو 

هنـــــــــــاك اســـــــــــتخدامًا عاليـــــــــــًا للحاســـــــــــب اآللـــــــــــي واألقـــــــــــراص 
ــــــــــزي والمســــــــــعد ( مجــــــــــة،المد ــــــــــي 2013ودراســــــــــة العن ) والت

ــــــــى أن كفايــــــــات المشــــــــرفين التربــــــــويين  أشــــــــارت نتائجهــــــــا إل
جــــــــاءت بدرجــــــــة عاليــــــــة فــــــــي مجــــــــال أساســــــــيات الحاســــــــب 
اآللــــي، وقــــد يعــــود هــــذا االخــــتالف إلــــى اخــــتالف العينــــة أو 

  البيئة التي تم التطبيق فيها.
  

ثانيـــــا: النتـــــائج المتعّلقـــــة بالســـــؤال الثـــــاني الـــــذي يـــــنص 
ـــدى المشـــرف  علـــى: ـــة ل ـــوافر المهـــارات التقني مـــا درجـــة ت

ـــــي  ـــــة ف ـــــع المعرف ـــــي ضـــــوء خصـــــائص مجتم ـــــوي ف الترب
ــــــــت)؟ ــــــــة (اإلنترن  مجــــــــال اســــــــتخدام الشــــــــبكة العنكبوتي
لإلجابـــــة عـــــن هـــــذا الســـــؤال، تـــــّم حســـــاب الوســـــط الحســـــابي 
ــــــــع  ــــــــوافر المهــــــــارات لجمي ــــــــاري ودرجــــــــة ت واالنحــــــــراف المعي

محـــــــــور فقـــــــــرات محـــــــــور اســـــــــتخدام الشـــــــــبكة العنكبوتيـــــــــة ولل
  لك.) النتائج المتعّلقة بذ7ككل، ويبين الجدول (

  
  )7ول (الجـد

  اً المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة توافر المهارات التقنية لفقرات محور استخدام الشبكة العنكبوتية تنازلي

 ارةمهـــــال  الرقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة توافر 
  هارةالم

التعامل مع شبكات التواصل االجتماعي (مثل الفيس بوك   11  11
 والتويتر).

 متوسطة 0.62 2.85

 متوسطة 0.81 2.79 نشر محتوى معرفي إلكترونيًا (اليوتيوب مثًال).  15  12

تطوير المحتوى المعرفي عبر الشبكة العنكبوتية (المقررات   16  13
 اإللكترونية).

 متوسطة 0.73 2.79

 متوسطة 0.56 2.75 استخدام الشبكة العنكبوتية في التواصل اإلداري.  14  14

 Webاستخدام الجيل الثاني من االنترنت (مثل المدونات).  18  15

2.0  

 متوسطة 0.70 2.74

 متوسطة 1.06 2.66 زيارة المواقع البحثية في مجال التخصص.  13  16

 متوسطة 1.08 2.62 استخدام محركات البحث.  12  17

 متدنية 0.82 2.57 تصميم المواقع اإللكترونية.  19  18

 متدنية 0.84 2.56 إدارة البريد اإللكتروني. 11  19

  متدنية 0.86 2.46 توظيف األساليب اإلشرافية عبر الشبكة العنكبوتية. 20  20
  متوسطة 0.81 2.68 كليالمتوسط ال  

  
لــــــــدى المشــــــــرف التربـــــــــوي فــــــــي ضــــــــوء خصـــــــــائص  التقنيــــــــة) أن درجـــــــة تـــــــوافر المهـــــــارات 7الحـــــــظ مـــــــن الجـــــــدول (ي
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ــــــة  ــــــي محــــــور اســــــتخدام الشــــــبكة العنكبوتي ــــــة ف مجتمــــــع المعرف
(اإلنترنـــــــت) جـــــــاءت بدرجـــــــة متوســـــــطة بشـــــــكل عـــــــام، وبلـــــــغ 

ـــــــــــرات المحـــــــــــور  ـــــــــــي لفق )، وانحـــــــــــراف 2.68(المتوســـــــــــط الكل
وحــــــــــــازت  )%53.4)، وبنســــــــــــبه مئويــــــــــــة (0.81معيــــــــــــاري (

ــــــوافر متوســــــطة، كــــــا ــــــى درجــــــة ت ــــــرات عل أعالهــــــا  نســــــبع فق
) والتــــــــي تــــــــنص علــــــــى "التعامــــــــل مــــــــع شــــــــبكات 11لفقــــــــرة (ا

ــــــــــيس بــــــــــوك والتــــــــــويتر)"  التواصــــــــــل االجتمــــــــــاعي (مثــــــــــل الف
 ،)%56.1) وبنســــــــــــبة مئويــــــــــــة (2.85بمتوســــــــــــط حســــــــــــابي (

) والتــــــــي تــــــــنص علــــــــى "اســــــــتخدام 12أقلهــــــــا الفقــــــــرة ( انوكــــــــ
) وبنســـــــــــبة 2.62محركـــــــــــات البحـــــــــــث" بمتوســـــــــــط حســـــــــــابي (

درجـــــة  )، بينمـــــا حـــــازت ثـــــالث فقـــــرات علـــــى%52.4مئويـــــة (
) والتــــي تــــنص علــــى "توظيــــف 20أقلهــــا الفقــــرة ( نمتدنيــــة كــــا

األســــــــاليب اإلشــــــــرافية عبــــــــر الشــــــــبكة العنكبوتيــــــــة" بمتوســــــــط 
 فقـــــــرة)، تلتهـــــــا ال%48.1وبنســـــــبة مئويـــــــة ( ،)2.46حســـــــابي (

والتــــــــــــي تــــــــــــنص علــــــــــــى "إدارة البريــــــــــــد اإللكترونــــــــــــي"  ،)11(
ثــــــم  ،)%51.2وبنســــــبة مئويــــــة ( ،)2.56بمتوســــــط حســــــابي (

ــــــــــــرة ( ــــــــــــع 19الفق ــــــــــــى "تصــــــــــــميم المواق ــــــــــــنص عل ــــــــــــي ت ) والت
اإللكترونيـــــــــة" التـــــــــي جـــــــــاءت أعلـــــــــى مـــــــــن ســـــــــابقتها بقليـــــــــل 

  ).%51.4) وبنسبة مئوية (2.57بمتوسط حسابي (
وقــــــد تعــــــود نتــــــائج الدراســــــة فــــــي هــــــذا المحــــــور إلــــــى أن 
ـــــــاومون التحـــــــديث  ـــــــوا يق ـــــــويين ال زال بعـــــــض المشـــــــرفين الترب

أو ســــــتجدات، الم مــــــن ؛ إمــــــا رهبــــــةاإلشــــــرافيةســــــاليبهم أفــــــي 

قصــــــــورًا فــــــــي الجانــــــــب التــــــــدريبي الــــــــذي قــــــــد يركــــــــز علــــــــى 
  . المهاريجوانب نظرية بحته، ويهمل الجانب 

وتتفـــــــق نتـــــــائج هـــــــذه الدراســـــــة فـــــــي هـــــــذا المحـــــــور مـــــــع 
التــــــي أشــــــارت نتائجهــــــا إلــــــى أن  )2007دراســــــة الشــــــافعي (

ـــــــــــراءات  ـــــــــــل الق ـــــــــــي تفعي ـــــــــــة ف اســـــــــــتخدام الشـــــــــــبكة العنكبوتي
ــــة كــــان ضــــعيفًا  ــــى حــــد كبيــــر، الموجهــــة والنشــــرات التربوي إل

ولعـــــل نتـــــائج هـــــذه الدراســـــة تعلـــــل ضـــــعف االســـــتخدام بأنـــــه 
ــــرغم مــــن وجــــود  ــــدًا لضــــعف المهــــارة، علــــى ال قــــد يكــــون عائ
ــــــة  ــــــة الحديث اتجــــــاه ايجــــــابي نحــــــو اســــــتخدام وتوظيــــــف التقني

كمــــا  )،1429( وفقــــًا لمــــا أشــــارت إليــــه نتــــائج دراســــة اليــــاور
 ,Cano and Gracia)ياأن نتــــائج دراســــة كــــانو وجراســــ

ــــــــون  (2013 ــــــــويين ال يتلق ــــــــى أن المشــــــــرفين الترب أشــــــــارت إل
تــــدريبًا كافيــــًا للتعامــــل مــــع الــــتعلم الرقمــــي والفصــــول القائمــــة 

 على التكنولوجيا والمعلومات واالتصاالت.

ثالثـــا: النتـــائج المتعّلقـــة بالســـؤال الثالـــث الـــذي يـــنص 
ـــدى المشـــرف  ـــة ل ـــوافر المهـــارات التقني علـــى: مـــا درجـــة ت

مجتمــع المعرفــة فــي مجــال التربــوي فــي ضــوء خصــائص 
لإلجابــــة عــــن هــــذا  اســــتخدام األجهــــزة التعليميــــة الحديثــــة؟

ــّم حســاب الوســط الحســابي، واالنحــراف المعيــاري،  الســؤال، ت
ودرجــة تــوافر المهــارات التقنيــة لجميــع فقــرات محــور اســتخدام 

) 8األجهزة التعليمية الحديثة وللمحور ككـل، ويبـين الجـدول (
  .كلنتائج المتعّلقة بذلا

  
 )8دول (الج

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة توافر المهارات التقنية لمحور استخدام االجهزة التعليمية الحديثة تنازلًيا

 ارةمهــــــال  الرقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة توافر 
  المهارة

 متوسطة 3.929 3.16 قائمة على التقنية.تدريب المعلمين على إدارة مواقف تعلم  28  21

 متوسطة 6100. 2.84 استخدام الشاشة التفاعلية (الذكية).  25  22

 متوسطة 6370. 2.84 الفيديو كونفرانس).استخدام مؤتمرات الفيديو (  23  23

 متوسطة 6710. 2.82 استخدام جهاز عرض البيانات (داتا شو).  21  24

 متوسطة 7770. 2.72 ثائقية.استخدام الكاميرا الو   26  25

26  24  (DVD Plyer)متوسطة 7240. 2.67  ستخدام جهاز تشغيل األقراص الضوئي ا 

 متدنية 9930. 2.46 تدريب المعلمين على استخدام هذه االجهزة.  27  27

 متدنية 8650. 2.43 استخدام السبورة التفاعلية (الذكية).  22  28

  طةمتوس 1.151 2.74 كليالمتوسط ال 
  

ــــــوافر المهــــــارات 8يالحــــــظ مــــــن الجــــــدول ( التقنيــــــــة لــــــــدى المشــــــــرف التربــــــــوي فــــــــي ضــــــــوء خصــــــــائص ) أن درجــــــة ت
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مجتمــــــع المعرفــــــة فــــــي مجــــــال اســــــتخدام األجهــــــزة التعليميــــــة 
الحديثـــــة متوســـــطة، وبلـــــغ المتوســـــط الكلـــــي لفقـــــرات المحـــــور 

مئويـــــــــة  ة)،  وبنســـــــــب1.15) ، وانحـــــــــراف معيـــــــــاري (2.74(
توســـــــــط الحســـــــــابي لفقـــــــــرات ) وعمومـــــــــا تـــــــــراوح الم54.8%(

)، وبدرجـــــــــــة تـــــــــــوافر 2.43) و(3.16المجـــــــــــال مـــــــــــا بـــــــــــين (
ـــــــــث  للمهـــــــــارات تراوحـــــــــت بـــــــــين المتوســـــــــطة والمتدنيـــــــــة، حي
ــــى درجــــة متوســــطة، أعالهــــا كانــــت  حــــازت ســــت فقــــرات عل

"تـــــدريب المعلمـــــين علـــــى  :) والتـــــي تـــــنص علـــــى28الفقـــــرة (
ـــــة" بمت ـــــى التقني ـــــم قائمـــــة عل ـــــف تعل حســـــابي  طوســـــإدارة مواق

ــــــــة () وبن3.16( ) 24)، وأقلهــــــــا الفقــــــــرة (%62.1ســــــــبة مئوي
والتـــــــي تـــــــنص علـــــــى "اســـــــتخدام جهـــــــاز تشـــــــغيل األقـــــــراص 

) 2.67" بمتوســــــــط حســــــــابي ((DVD Plyer)الضــــــــوئية 
ــــان علــــى درجــــة 53.4وبنســــبة مئويــــة ( )، بينمــــا حــــازت فقرت

ـــــة أقلهـــــا فـــــي المتوســـــط الحســـــابي الفقـــــرة ( ) والتـــــي 22متدني
ــــــــــى "اســــــــــتخدام الســــــــــبورة التفاعليــــــــــة (ا لذكيــــــــــة)" تــــــــــنص عل

) %48.6) وبنســـــــــــبة مئويـــــــــــة (2.43بمتوســـــــــــط حســـــــــــابي (
) والتـــــــــي تـــــــــنص علـــــــــى 27وأعلـــــــــى منهـــــــــا بقليـــــــــل الفقـــــــــرة (

"تـــــدريب المعلمـــــين علـــــى اســـــتخدام هـــــذه األجهـــــزة" بمتوســـــط 
  ).49.2) وبنسبة مئوية (2.46حسابي (

ويعـــــــزو الباحـــــــث حصـــــــول هـــــــذا المحـــــــور علـــــــى درجـــــــة 
ـــــوى  ـــــي محت ـــــى ضـــــعف ف ـــــوافر المهـــــارات إل ـــــي ت متوســـــطة ف

 دورات التدريبيــــــــة إن تــــــــوافرت علــــــــى هــــــــذه األجهــــــــزة، أوالــــــــ
عـــــــن اعتمـــــــاد  عـــــــدم جديـــــــة المـــــــدرب أو المتـــــــدرب، فضـــــــالً 

بعضـــــها علـــــى التنظيـــــر بعيـــــدًا عـــــن التطبيـــــق الـــــذي يكســـــب 
المهـــــــارة، مـــــــع غيـــــــاب شـــــــبه كامـــــــل للتقـــــــويم الفعلـــــــي لهـــــــذه 

 حيانـــــًا عـــــدم إتاحـــــة فرصـــــةأالـــــدورات وفـــــق خبـــــرة الباحـــــث، و 
ى األجهـــــــزة التـــــــي توفرهـــــــا للمشـــــــرف التربـــــــوي علـــــــ التـــــــدريب

وزارة التعلـــــيم، إمـــــا لضـــــيق وقـــــت المشـــــرف التربـــــوي أو قلـــــة 
المناســــــــبة، والمشــــــــرف التربــــــــوي  التدريبيــــــــة تــــــــوافر الــــــــدورات

يجــــب  (Massanari, 2001)وفــــق نتــــائج دراســــة ماســــناري 
أن تتـــــوافر لديـــــه مهـــــارة اســـــتخدام التقنيـــــة التكنولوجيـــــة، كمـــــا 

ـــــــى اســـــــتخ ـــــــدريب عل ـــــــات أن المعلمـــــــين بحاجـــــــة للت دام التقني
التعليميـــــــــة وفـــــــــق مـــــــــا أشـــــــــارت إليـــــــــه دراســـــــــة بـــــــــن طالـــــــــب 

) 2004) كمـــــــا أضـــــــافت نتـــــــائج دراســـــــة الشـــــــيباني (2003(
أن المشــــــــرفين التربـــــــــويين أيضــــــــًا بحاجـــــــــة للتــــــــدريب علـــــــــى 
اســـــتخدام التقنيـــــة التعليميـــــة، فـــــالتعليم التقليـــــدي وفـــــق نتـــــائج 

) لـــــــــم يعـــــــــد مناســـــــــبًا فـــــــــي ظـــــــــل 2004دراســـــــــة الســـــــــلطان (
 اقترحــــــــتديــــــــدة، ولمواجهــــــــة هــــــــذه المشــــــــكلة المتغيــــــــرات الج

ــــيم  )(Wingard, 2000دراســــة ونجــــارد  ــــى التعل ــــز عل التركي
المســـــــــتمر والتطـــــــــوير المهنـــــــــي فـــــــــي بيئـــــــــات تعلـــــــــم تالئـــــــــم 

  قمي.العصر الر 
فـــــي هـــــذا المحـــــور مـــــع  الحاليـــــة ةـــــــــــوتتفـــــق نتـــــائج الدراس

والتـــي ) Febrinis et al., 2014( نير ـفيبـــرينس وآخـــ ةدراســـ
ا إلـــــى أن الكفـــــاءة الفعليـــــة للمعلمـــــين كانـــــت أشـــــارت نتائجهـــــ

أقــــــــل مــــــــن الكفــــــــاءة المثاليــــــــة فــــــــي تكنولوجيــــــــا المعلومــــــــات 
واالتصـــــــــاالت، والمشـــــــــرف التربـــــــــوي هـــــــــو المســـــــــؤول األول 

  عن تدريب المعلمين.
) التــــــي 2015كمــــــا تتفــــــق مــــــع نتــــــائج دراســــــة شــــــاهين (

أشـــــــــارت إلــــــــــى أن امــــــــــتالك المشـــــــــرف التربــــــــــوي لكفايــــــــــات 
ء خصـــــائص مجتمـــــع المعرفـــــة اإلشـــــراف التربـــــوي فـــــي ضـــــو 

  جاءت بدرجة متوسطة.
  

هل تختلف : الرابع: النتائج المتعّلقة بالسؤال رابعاً 
متوسطات إجابات أفراد مجتمع الدراسة لدرجة توافر 
المهارات التقنية لدى المشرف التربوي في ضوء خصائص 
مجتمع المعرفة باختالف المتغيرات (النوع، الخبرة في 

بوي، عدد الدورات التدريبية في مجال مجال اإلشراف التر 
وتّمت اإلجابة عن هذا السؤال  التقنيات التعليمية الحديثة)؟

 على النحو اآلتي:

لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات تبًعا : و النوع
نتائج اختبار (ت) ) تّم استخدام ذكر، أنثى( النوعلمتغّير 

  ك.) يبين ذل9والجدول ( للعينات المستقّلة
عند  ااحصائي دال فرق) أنه يوجد 9ظ من الجدول (يالح

)α≥0.05(  ،لمحور استخدام برامج الحاسب اآللي التطبيقية
) وهي مرتبطة بمستوى -1.43حيث بلغت قيمة (ت) (

) 0.05) وهي أقل من مستوى الداللة (0.03داللة (
 دال فرقولصالح المتوسط األعلى وهم اإلناث، كما وجد 

) لمحور استخدام الشبكة العنكبوتية α≥0.05عند ( اإحصائي
) وهي مرتبطة بمستوى -0.88حيث بلغت قيمة (ت) (

)  0.05) وهي أقل من مستوى الداللة (0.007داللة (
ولصالح المتوسط األعلى وهم اإلناث، وقد يعود ذلك 
لمهارات شخصية وليس لتدريب منتظم لتوفر جهاز 

ما يتيح الكمبيوتر وشبكة اإلنترنت في معظم البيوت م
بعد الدوام  لوجودهنللمشرفات الممارسة لفترات أطول نظرًا 

الرسمي في البيوت (كأمهات غالبًا) أكثر من المشرف 
 ية أخرى.د يكون له ارتباطات اجتماعالتربوي الرجل الذي ق
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  )9الجـدول (
 تبًعا لمتغّير الجنس وفقاً نتائج اختبار (ت) 

  مستوى الداللة  قيمة (ت)  النحراف المعياريا  الوسط الحسابي  النوع ورمحــــــال
استخدام برامج الحاسب االلي

 التطبيقية

 1.43-  434650. 2.4259 ذكر

 

0.03 

   302530. 2.5618 أنثى

 استخدام الشبكة العنكبوتية
 0.88- 482630. 2.6296 ذكر

 

0.007 

   285480. 2.7176 أنثى

 استخدام االجهزة التعليمية الحديثة
 0.22- 334930. 2.7222 ذكر

 

0.42 

   749960. 2.7574 أنثى

 الكلي
 0.12  - 1.21 293820. 2.5926 ذكر

   262120. 2.6789 أنثى
  

لمحور استخدام  ياً حصائإ دال فرق يوجدبينما لم 
مستوى الداللة اكبر من  اناالجهزة التعليمية الحديثة إذ ك

)α≥ 0.05ين التربويين )، وهذا قد يعود للتشابه بين المشرف
والمشرفات التربويات في المؤهالت العلمية والدورات 
التدريبية، واالرتباط بنظام تعليمي واحد، كما أن األجهزة 
التعليمية مرتبطة غالبًا في الميدان التربوي، وهذا يصعب 

، أما جادة التعامل معها خارج أجواء العمل الرسميإمن 
عند  اإحصائي دال فرقعدم وجود  على األداة ككل فيتضح

مع  ، وهذه النتيجة تختلفالنوع) لمتغّير α≥0.05مستوى (
) التي أظهرت فروقًا 2013دراسة العنزي والمسعد ( نتائج

) 2014، فيما تتفق مع نتائج دراسة فلمبان (لصالح الذكور
التي أشارت إلى عدم وجود تأثير للجنس في االحتياجات 

أعضاء هيئة التدريس من المهارات والمعارف التقنية بين 
وٕان كانت الدراستان مختلفتين في مجتمع الدراسة، وهذا يدل 
على أن متطلبات مجتمع المعرفة تمثل هاجسًا لجميع 

  .القائمين على العملية التعليمية في مختلف مراحلها
  

  الخبرة في مجال االشراف التربوي -1
لإلجابــــــة عــــــن هــــــذا الســــــؤال تــــــم اســــــتخراج المتوســــــطات 

ــــــدرجات أفــــــراد الدراســــــة  الحســــــابية ــــــة ل واالنحرافــــــات المعياري
علــــــــى المقيــــــــاس وفقــــــــًا للخبــــــــرة (مــــــــن ســــــــنة إلــــــــى خمــــــــس 
ســــنوات، مــــن ســــت ســــنوات إلــــى عشــــر، مــــن إحــــدى عشــــرة 

  ) يبين ذلك.10أكثر) والجدول رقم (ف

  
  )10الجدول (

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وفقا لسنوات الخبرة 

  
  )فأكثر 11(  )10الى  6(  )5الى  1(

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

استخدام برامج الحاسب االلي
 التطبيقية

2.46 0.38 2.48 0.41 2.55 0.28 

 0.27 2.65 0.37 2.66 0.57 2.76 استخدام الشبكة العنكبوتية

 0.33 2,67 0.76 2.76 0.37 2.31 ليمية الحديثةاستخدام االجهزة التع

 0.27 2,62 0.34 2.63 0.26 2.67 البعد الكلي

  
متوســــــــــطي أداء األفــــــــــراد علــــــــــى المقيــــــــــاس وفقــــــــــا لمتغيــــــــــر وجـــــود فــــــرق ظــــــاهري بــــــين  )10الجــــــدول (يتضـــــح مــــــن 
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لمعرفـــــة داللـــــة الفـــــروق بـــــين المتوســـــطات و  ســـــنوات الخبـــــرة،
 11) (10 - 6() 5- 1( ســــــــــنوات الخبــــــــــرةتبًعــــــــــا لمتغّيــــــــــر 

والجــــــدول  ،تــــــّم اســــــتخدام تحليــــــل التبــــــاين األحــــــادي فــــــأكثر)
  ) يبين ذلك.11(

  
  )11(جدول ال

  ةنتائج تحليل التباين األحادي وفًقا لمتغّير سنوات الخبر 

مجموع   مصدر التباين  المتغّير التابع
 المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة( ف) المربعات

  الداللة

 استخدام برامج
لي الحاسب اآل
  التطبيقية

 2720. 0380. 2 0760. بين المجموعات

 

 

.7630  
 

 

 0.140 58 8.134 داخل المجموعات
  60 8.210 المجموع 

 

استخدام الشبكة 
 العنكبوتية

 2630.  0400. 2 0800. بين المجموعات

 

 

0.769 

 

 

 1510. 58 8.783 داخل المجموعات
  60 8.862 المجموع 

خدام االجهزة است
 التعليمية الحديثة

 2140. 0790. 2 1580. بين المجموعات

 

 

.8080  
 

 

 3680. 58 21.338 داخل المجموعات
  60 21.496 المجموع 

 الدرجة الكلية

 0.896 1090. 0090. 2 0170. داخل المجموعات

  0790. 58 4.607 بين المجموعات

  60 4.624 المجموع

  
وجود فروق ذات داللة عدم  )11الجدول (الحظ من ي

 سنوات الخبرة) لمتغّير α≥0.05إحصائية عند مستوى (
مستوى  نحيث كا جميع المحاور وعلى المقياس ككل،على 

، وهذا قد يعود إلى أن األجهزة )α≥0.05من ( أكبرالداللة 
التعليمية الحديثة كان انتشارها في المدارس حديثًا، مما 

رفين التربويين والمشرفات التربويات في يعني تقارب المش
خبرة التعامل معها وٕان اختلفت سنوات الخبرة لديهم في 

  مجال اإلشراف التربوي.
وتتفق الدراسة في هذه النتيجة مع دراسة فلمبان 

) التي اشارت نتائجها إلى عدم وجود تأثير لمتغير 2014(
 المعارفالخبرة في احتياجات اعضاء هيئة التدريس من 

) التي أشارت 2015دراسة شاهين (التقنية، وكذلك تتفق مع 
نتائجها إلى عدم وجود تأثير لمتغير الخبرة في امتالك 
وممارسة المشرفين التربويين لكفايات اإلشراف التربوي 

  المعاصر في ضوء خصائص مجتمع المعرفة.
  

  عدد الدورات التدريبية: .2
وســــــطات لإلجابــــــة عــــــن هــــــذا الســــــؤال تــــــم اســــــتخراج المت

ــــــدرجات أفــــــراد الدراســــــة  ــــــة ل الحســــــابية واالنحرافــــــات المعياري
ـــــــي مجـــــــال  ـــــــة ف ـــــــدورات التدريبي ـــــــًا لعـــــــدد ال ـــــــى األداة  وفق عل
تقنيـــــــــــات التعلـــــــــــيم الحديثـــــــــــة (بعـــــــــــد التكليـــــــــــف باإلشـــــــــــراف 

  ) يبين ذلك.12التربوي)، والجدول (
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  )12الجدول (
  داة وفقا لعدد الدورات التدريبيةاأل لى محاورالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات االفراد ع

  دورتان فأكثر  دورة واحدة ال يوجد 

الوسط   
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 0.32 2.57 0.33 2.48 0.40 2.47 استخدام برامج الحاسب االلي التطبيقية

 0.39 2.78 0.35 2,48 0.37 2.72 كة العنكبوتيةاستخدام الشب

 0.35 2.65 0.33 2,73 0.75 2.78 استخدام االجهزة التعليمية الحديثة

 0.25 2,67 0.17 2.56 0.32 2.66 البعد الكلي

  
وجـــــود فــــــرق ظــــــاهري بــــــين  )12الجــــــدول (يتضـــــح مــــــن 

متوســـــطي أداء األفـــــراد علـــــى المقيــــــاس وفقـــــا لمتغيـــــر عــــــدد 
فــــــة داللـــــة الفــــــروق بـــــين المتوســــــطات تبًعــــــا لمعر و  الـــــدورات،

دورتــــــــان ، دورة واحـــــــدة، ال يوجـــــــد(عـــــــدد الـــــــدورات لمتغّيـــــــر 
ـــــاين األحـــــادي فـــــأكثر)؛ ـــــل التب ـــــّم اســـــتخدام تحلي والجـــــدول  ،ت

  ك.) يبين ذل13(
  

  )13( جدولال
  نتائج تحليل التباين األحادي وفًقا لمتغّير عدد الدورات

مجموع  مصدر التباين المتغّير التابع
 مربعاتال

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
  (ف)

مستوى 
  الداللة

استخدام برامج
الحاسب االلي 

 التطبيقية

 3370. 0470. 2 0940. بين المجموعات

 

 

.7150 

 

 
 1400. 58 8.116 داخل المجموعات

  60 8.210 المجموع

استخدام الشبكة
 العنكبوتية

 2.749 3840. 2 7670. بين المجموعات

 

 

.0720 

 

 
 1400. 58 8.095 داخل المجموعات

  60 8.862 المجموع

استخدام االجهزة
 التعليمية الحديثة

 2050. 0750. 2 1510. بين المجموعات

 

 

.8160 

 

 
 3680. 58 21.345 داخل المجموعات

  60 21.496 المجموع

 5180. 6650. 0520. 2 1040. بين المجموعات الكلي

 0780. 58 4.521 ل المجموعاتداخ

  60 4.624 المجموع

  
) عدم وجود فروق ذات داللة 13يالحظ من الجدول (
 عدد الدورات) لمتغّير α≥0.05إحصائية عند مستوى (

حيث كان مستوى الداللة اكبر من  ،ككل داةعلى األ
)α≥0.05( وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ،

منفرد، وقد يعود ذلك إلى قلة الدورات  على كل محور بشكل
التدريبية الجادة والعملية البعيدة عن التنظير، حيث يغلب 

على الدورات في هذا المجال الجانب النظري، مما أضعف 
الفائدة التي قد تعود على المتلقي، وهذا بدوره أدى إلى عدم 
ظهور الفروق بين من حصل على دورة أو لم يحصل، وهي 

ر لضرورة مراجعة محتوى الدورات التدريبية في نتيجة تؤش
هذا المجال، والتقويم الجاد لها، بما يضمن تحقيق األهداف 
التي تعقد ألجلها هذه الدورات فالدورات الحالية قد ال تكون 
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كافية من حيث اإلعداد أو الوقت المناسب، وقد يعود ذلك 
دراسة  أيضًا لمقاومة التغيير، وهذا التبرير يتفق مع نتائج

التي أشارت نتائجها إلى أن  Wingard (2000)ونجارد 
مقاومة المستخدمين للتغيير من معيقات التعلم القائم على 

  التكنولوجيا.
  

  التوصيات:
استنادًا إلى النتائج التي تم التوصل إليها، يمكن للباحث 

  الخروج بالتوصيات التالية:
نية للمشرفين على وزارة التعليم تقييم واقع المهارات التق -

التربويين، في مجاالت (استخدام برامج الحاسب اآللي 
التطبيقية، استخدام الشبكة العنكبوتية، استخدام األجهزة 
التعليمية الحديثة) من خالل اقسام تقنيات التعليم في 

  إدارات التعليم.

عقد دورات تدريبية إلزامية مع بداية كل عام دراسي  -
والقدامى في مجال تقنيات  للمشرفين التربويين الجدد،

  التعليم الحديثة، وما يستجد في الميدان التربوي.
تقويم الدورات التي تقدم للمشرفين التربويين والمشرفات  -

التربويات في مجال المهارات التقنية من حيث جودة 
  المحتوى، وجودة التنفيذ، ومدى تحقق األهداف.

ي تعقد في تضمين دورات اإلشراف التربوي التأهيلية الت -
الجامعات السعودية مقررًا يهتم بالمهارات التقنية في 

  استخدام تقنيات التعليم المتاح استخدامها في المدارس.
تفعيل الجانب العملي في الدورات التدريبية، وتقليل  -

الجانب النظري حتى تكون النتائج ذات جدوى على 
  مستوى الممارسة.

منطقة أخرى  تطبيق دراسة مماثلة لهذه الدراسة في -
  ومقارنة نتائجها بنتائج هذه الدراسة.
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Educational Supervisors’ Technical Skills in Light of Knowledge Society 
 

Saud J. Al-Rowaili 

 

Assistant Professor, Curricula and Educational Supervision, Curricula and Instruction Dept., Faculty of Education and Arts, 

Northern Boarder University (NBU), Kingdom of Saudi Arabia. 
 

Abstract 

This study was conducted to identify the extent to which educational supervisors possess 

essential technical skills in today’s knowledge society. The paper also sought to determine any 

statistically significant differences at the significance level of (0.05) which can be attributed to 

the variables of gender, professional experience and technical training programs. A survey of 

28 items grouped into three main areas was administered to a population sample of 61 

educational supervisors (males and females) in the city of Arr’ar in the Northern Province of 

the Kingdom of Saudi Arabia. Findings revealed an overall low average of technical skills 

relevant to the usage of computer programs, as well as a medium level of those related to the 

use of internet and hi-tech devices. Results have shown no statistically significant differences 

on the tool in general that can be attributed to the gender variable. Nonetheless, findings 

revealed statistically significant differences pertaining to the use of internet and computer 

programs in favor of females. The study recommends allowing educational supervisors to 

follow training programs on the use of educational technology. In addition, the paper 

recommends a similar study in a different geographical area for comparative purposes and the 

validation of current findings. 

Keywords: Educational supervisor, Technological skills, Knowledge society. 
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  دور أعضاء هيئة التدريس في تنمية المهارات القيادية لدى الطلبة في الجامعة الهاشمية

  محمود خالد الجرادات

  .الهاشمية، الزرقاء، األردنأستاذ التخطيط واإلدارة التربوية المشارك، كلية العلوم التربوية، الجامعة 

  الملخص
استهدفت هذه الدراسة معرفة دور أعضاء هيئة التدريس في تنمية مهارات القيادة لدى الطلبة في الجامعة الهاشمية في 
األردن، ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيًا بين متوسط استجابات الطلبة وفقًا لمتغيرات الجنس، والتخصص 

ي، والمستوى الدراسي. وقد استخدم في الدراسة المنهج الوصفي القائم على جمع البيانات من الطلبة من خالل األكاديم
) مهارات هي: مهارة االتصال، ومهارة إدارة الوقت، ومهارة حل المشكالت، 5) فقرة موزعة على (33استبانة تكونت من (

) طالبًا وطالبة 937ع االستبانة على عينة من الطلبة تكونت من (ومهارة اتخاذ القرار، ومهارة العمل الجماعي. تم توزي
) الستخالص النتائج. وأشارت النتائج SPSS) من المجتمع الكلي. وقد استخدم برنامج التحليل (%4بنسبة مئوية بلغت (

جاء لدى الطلبة  رارعمل الجماعي ومهارة اتخاذ القإلى أن دور أعضاء هيئة التدريس في تنمية مهارة االتصال ومهارة ال
اء فقد ج لدى الطلبة بدرجة عالية، أما دور أعضاء هيئة التدريس في تنمية مهارة حل المشكالت ومهارة إدارة الوقت

بدرجة متوسطة. وعلى مستوى المهارات مجتمعة، جاء دور أعضاء هيئة التدريس في تنميتها بدرجة عالية. كما أشارت 
ة إحصائيًا بين استجابات الطلبة وفقًا لمتغير الجنس، ومتغير التخصص األكاديمي. النتائج إلى عدم وجود فروق دال

وكشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيًا وفقًا لمتغير المستوى الدراسي، وكان اتجاه الفروق لصالح طلبة السنة 
لمهارات القيادية مية ايس وتعزيزه في تنوالسنة الثالثة. وقد أوصت الدراسة بالتأكيد على دور أعضاء هيئة التدر  ةالثاني

  .لما لتلك المهارات من أهمية في حياة الطالب العامة واألكاديمية على حّد سواء لدى الطلبة،

 الجامعة الهاشمية.طلبة  مهارات، قيادة، تعليم جامعي،كلمات المفتاحية: ال
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and people in charge to set a system of regulations, 

which grants sufficient room for faculty members to 

develop students' leadership and live skills. Further, the 

paper suggests that higher education policies should 

enable faculty members to follow specialized training 

courses on how to manage students' needs and direct 

them as per common interest. The university professor 

seems to have a more influential and effective role in 

the formation of students' positive behaviors and life 

skills and in the development of these skills than that of 

parents and guardians. Moreover, the university has a 

role in strengthening faculty members' role in securing 

a working environment with all facilities allowing 

faculty members to operate in optimal conditions. 
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This question of the study aimed to identify the 

differences between the students' ratings of the faculty 

members’ role in developing their leadership skills by 

gender, academic specialization and academic level. 

Based on the M values and results of t-Test shown 

in Tables (8, 9 and 10), results showed that there are no 

statistically significant differences based on gender and 

academic specialization variables, in all of the skills 

and at the level of skills collectively. Nevertheless, 

there were differences based on the academic level 

variable in communication skill, problem solving skill 

and teamwork skill. There were also differences at all 

skills’ level, collectively, in favor of students whose 

academic levels are 3rd and 4th years, based on the 

comparison between the means. Finally, there were no 

differences in time management skill and decision-

making skill. 

The researcher explains this result based on the fact 

that students (males and females) study at the university 

without separation in classrooms or courses, which 

seems to have the same effect on all students regardless 

of their gender. Further, all faculty members deal 

equally with all students regardless of the discipline 

they teach or students' majors. 

The differences that are attributed to the academic 

level variable can be explained by the awareness that 

advanced level students have progressively acquired as 

they move from one year to another at the university. 

This can also be explained by the level of maturity they 

have reached as they become better experienced in life 

matters. They may develop certain behaviors 

characterized by responsibility and concern in 

acquiring skills that benefit them in both public and 

academic lives. This resulted in differences among the 

students in terms of communication, problem solving 

and teamwork skills, in favor of the advanced level (3rd 

and 4th years- academic level). On the other hand, there 

were no differences in time management and decision-

making skills, as the university student is practically 

interested in his/her time management and taking 

certain decisions that serve the nature of his/her being 

inside the university. 

This result could also be interpreted based on the 

results of some previous studies, such as Al-Safi and 

Al-Jaber's study (2010), Al-Mannai'e's study (2010) 

and To'ama's study (2006), which assured the 

development of leadership skills among students in the 

different educational stages. However, results of the 

study of Owen (2007) were not in line with the current 

study’s findings in terms of differences in the existence 

of acquired skills by students between males and 

females. On the other hand, Abdul-A'al's study (2005) 

assured the existence of important characteristics 

among students, which allow the development of 

leadership skills; namely, intelligence and initiation. 

 

Recommendations 

In light of the study results, the researcher 

recommends that students, during their first levels at the 

university, should take courses that include the 

development of leadership skills, particularly, 

communication skill and time management skill. 

Classes should integrate all students with different 

specializations, genders and academic levels. The 

researcher also recommends that faculty members 

should be provided with necessary tools and facilities 

allowing them to perform their jobs and achieve their 

different educational goals. 

The paper suggests further investigation of this 

topic and raising researchers' awareness to the 

difficulties which faculty members confront while 

attempting to develop leadership skills amongst their 

students. Researchers are also required to identify the 

challenges hindering students from optimally 

benefiting from their university experience and 

implementing the learned lessons in their future 

personal and professional lives. Finally, the study 

suggests carrying out similar studies including faculty 

members of all Jordanian universities. 

The study concluded that faculty members seem to 

have had a high level and a clear role in developing 

students' communication, teamwork and decision-

making skills, as well as a medium level in developing 

problem solving and time management skills. Overall 

results indicated that the role of faculty members in 

developing leadership skills among students was high. 

Results further showed that there are no statistically 

significant differences that could be attributed to the 

variables of students' gender and academic 

specialization, but differences were found due to the 

academic level variable. This further assures that 

faculty members have an effective role in developing 

leadership skills and other life skills amongst their 

students. This serves as an invitation for policy makers 
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2- Academic Specialization Variable 

Findings as per the Means, SDs and t-Test results, 

already shown in Table 9, indicate the absence of 

statistically significant differences at (α=0.05) level, in 

all skills and at all the skills’ level collectively. 

 

Table (9) 

Means, SD Values and Results of t-Test of the Students' Responses about Role of Faculty Members in 

Developing Leadership Skills among Students, by Academic Specialization Variable 

Skills 
Academic 

Specialization 
No. M SD t Sig.  

Communication skill 
Scientific 495 23.9758 3.51909 

0.772 0.440 
Humanitarian 442 23.7919 3.77390 

Time management skill 
Scientific 495 23.6626 3.97529 

0.684 0.660 
Humanitarian 442 23.5475 4.03373 

Problem solving skill 
Scientific 495 23.4343 7.01439 

1.677 0.094 
Humanitarian 442 24.1900 6.74075 

Decision-making skill 
Scientific 495 21.1414 4.38531 0.840 

 
0.401 

Humanitarian 442 21.3801 4.29157 

Teamwork skill 
Scientific 495 27.5374 3.92363 

1.487 0.137 
Humanitarian 442 27.1312 4.43916 

Total  
Scientific 495 119.7515 15.09755 

0.434 0.780 
Humanitarian 442 120.0407 16.65301 

 

3-Academic Level 

Results as per the Means, SDs and t-Test results, 

already shown in Table 10, indicate the existence of 

statistically significant differences at (α=0.05) level, in 

communication skill, problem solving skill and group 

work skill, in favor of students in the 3rd and 4th levels. 

They further indicate the absence of statistically 

significant differences at (α=0.05) level, in time 

management skill and decision-making skill. On the 

other hand, results showed the existence of statistically 

significant differences at all skills’ level collectively, in 

favor of the 3rd and 4th levels. 

Table (10) 

Means, SD Values and Results of t-Test of the Students' Responses about the Role of Faculty Members in 

Developing Leadership Skills among Students, by Academic Level Variable 

Skills Study level No. M SD t Sig.  

Communication skill 
First & second years 380 23.16 4.55 5.108 

 

*0.000 

 Third & fourth years 557 24.38 2.75 

Time management 

skill 

First & second years 380 23.50 4.21 0.651 

 

0.515 

 Third & fourth years 557 23.67 3.85 

Problem solving skill 
First & second years 380 22.78 7.22 3.727 

 

*0.000 

 Third & fourth years 557 24.47 6.57 

Decision-making skill 
First & second years 380 20.95 4.61 1.773 

 

0.077 

 Third & fourth years 557 21.46 4.13 

Teamwork skill 
First & second years 380 26.75 4.93 3.629 

 

*0.000 

 Third & fourth years 557 27.75 3.51 

Total  
First & second years 380 117.15 17.13 

4.412 *0.000 
Third & fourth years 557 121.75 14.62 
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This result may be associated with important 

implications; namely the nature of faculty work and their 

continuous communication with students, being 

reflected on students' behaviors, as well as the 

development of their communication skill and the use of 

modern technologies in issues relevant to their studies 

while communicating with their peers or instructors. 

Additionally, teamwork skill is a key factor allowing 

students to attain their goals during their university life. 

The progress in teamwork can also be associated with the 

betterment of their communication skill. The University 

functions according to the credit hour system, which 

allows students to choose the timing of their courses and 

possibly the instructors in certain cases. Faculty 

members seem to have performed well in developing 

students' decision-making skill by inviting them to 

participate in determining time schedules, dates and 

topics of final exams, assignments genres and other 

related issues. Within certain limits, students may choose 

the kinds of assignments that are most convenient to their 

intellectual abilities and situations. This was particularly 

evident amongst scientific majors' students whose 

ratings on communication, teamwork and decision-

making skills were noticeably high. 

Meanwhile, the ratings of problem solving and time 

management skills were medium. This could be 

attributed to the faculty members' concerns to focus on 

the content of the course rather than on leadership 

skills. Nonetheless, some faculty members seem to 

have devoted some of their classroom time to develop 

such skills among their students.  

Al-Malki (2012) indicated that teaching activities at 

universities enrich leadership skills among students. 

Study of Little and Foss (2004) stated that a university 

professor has an important role in developing 

communication skill as a leadership skill through 

dialogue and social interaction with students. This 

result is more supported by the study of Marchel (2007) 

and that of Al-Nemrawi (2011), which assured that the 

university professor develops communication skill as a 

leadership skill through dialogue and social interaction. 

Second: Results of the Second Question: Are there 

statistically significant differences at (α=0.05) level, 

among students' responses regarding the role of 

faculty members in developing their leadership 

skills based on the variables of students' gender, 

academic major / discipline and academic level? 

To answer this question, means, standard deviations 

and t-Test were employed to examine students' responses 

based on each variable. Findings revealed the following: 

 

1- Gender Variable 

Findings as per the Means, SDs and t-Test results, 

already shown in Table 8, indicate the absence of 

statistically significant differences at (α=0.05) level, in 

all skills and at all skills’ level collectively. 

Table (8) 

Means, SD Values and Results of t-Test of the Students' Responses about the Role of Faculty Members in 

Developing Leadership Skills among Students, by Gender Variable 

Skills Gender No. M SD t Sig. 

Communication skill 
Male 335 23.8418 3.89019 0.296 

 

0.767 

 Female 602 23.9153 3.49725 

Time management 

skill 

Male 335 23.6000 3.86927 0.047 

 

0.962 

 Female 602 23.6130 4.07599 

Problem solving skill 
Male 335 23.6716 6.93811 0.395 

 

0.693 

 Female 602 23.8571 6.87319 

Decision-making skill 
Male 335 21.2388 4.36401 0.080 

 

0.936 

 Female 602 21.2625 4.33124 

Teamwork skill 
Male 335 27.3582 4.00786 0.068 

 

0.946 

 Female 602 27.3389 4.27212 

Total 
Male 335 119.7104 15.24912 

0.256 0.798 
Female 602 119.9867 16.17479 
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Table (6) 

Means, Standard Deviations and Percentages of the Responses of Students about Decision-Making Skill 

No. Rank Items M SD % 
Degree of 

Appreciation 

2 1 
Directing students to study the risks of the decision 

in their lives 
3.97 1.03 78.0% High 

3 2 
Helping students define the objectives of the 

decisions they take in their lives 
3.64 1.20 77.2% High 

5 3 
Encouraging students to weigh the alternatives 

accurately when they take decisions 
3.61 0.98 78.8% High 

1 4 
Encouraging students to avoid compliments of 

others when taking their decisions 
3.45 1.64 64.2% High 

4 5 
Encouraging students to take decisions that fulfil 

their academic needs 
3.36 1.76 62.8% Medium 

6 6 
Encouraging students to build on accurate 

information when taking decisions 
3.19 1.13 61.8% Medium 

Total 3.54 1.32 70.8% High 

 

Table (7) 

Means, Standard Deviations and Percentages of the Responses of Students about Teamwork Skill 

No. Rank Items M SD % 
Degree of 

Appreciation 

4 1 
Developing students' ability to influence others 

based on logical thoughts 
4.53 0.82 90.6% Very High 

2 2 
Directing students to choose team members who 

most fit their aims 
4.30 0.98 86.0% Very High 

3 3 
Encouraging students to work with harmonic 

groups 
4.11 0.90 82.2% High 

6 4 
Directing students to follow-up the developments 

of the teamwork 
3.92 1.22 78.4% High 

7 5 
Encouraging students to cooperate with their peers 

to accomplish the group activities 
3.80 1.03 76.0% High 

5 6 
Encouraging students to cooperate with others to 

accomplish team assignments 
3.47 1.04 69.4% High 

1 7 
Developing in students the group point of view 

even if it does not agree with theirs 
3.18 1.17 63.6% Medium 

Total 3.90 1.20 78.0% High 

 

This question was concerned with the role of faculty 

members in developing their students' communication, 

time management, problem solving, decision-making 

and teamwork skills. Results of Table (2) indicated an 

overall high level of this role; the total mean of 

leadership skills’ items amounted to (3.63) with 

(72.6)%. Skills came as per the following order: 

communication, teamwork and decision-making. This 

indicates a high level of faculty implication in 

developing their students' leadership skills. However, 

problem-solving came fourth and time management 

came fifth and last. Results further indicated a medium 

level of faculty work in developing these skills among 

their students. 
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2. Time Management Skill 

Results in Table (4) revealed the following: with the 

mean of (3.90), the most highly appreciated skill in 

terms of faculty members' work towards the 

development of their students' time management skill 

was "directing students to use their own notes to 

organize their school works”. With the score of (2.93), 

the least appreciated skill was "directing students to 

utilize their free time in important issues for academic 

purposes". The overall mean was (3.37). 

 

3. Problem Solving Skill 

Results in Table (5) revealed the following: with the 

mean of (3.70), the most highly appreciated skill in 

terms of faculty members' work towards the 

development of their students' problem solving skill 

was "helping students in determining the nature of the 

problems which they confront during their university 

life". With the score of (2.88), the least appreciated skill 

was "encouraging students to take advantage of each 

other's mistakes". The overall mean was (3.40). 

Table (5) 

Means, Standard Deviations and Percentages of the Responses of Students about Problem Solving Skill 

No Rank Items M SD % 
Degree of 

Appreciation

1 1 
Helping students define the nature of the problems 

they face in their university life 
3.70 1.15 74.0% High 

7 2 
Directing students to select the solutions of their 

problems, which save their time, effort and money 
3.70 1.42 74.0% High 

6 3 
Helping the student set logical solutions to solve 

their problems 
3.66 1.61 73.0% High 

2 4 
Directing students to solve the problems they face 

without delay 
3.39 1.09 67.8% Medium 

5 5 
Encouraging students to follow-up problem solving 

approach to reach desired results 
3.38 1.47 67.6% Medium 

3 6 
Directing students to accurately assess the problems 

they confront 
3.04 1.11 60.8% Medium 

4 7 
Encouraging students to benefit from the mistakes 

of each other/ other students 
2.88 .98 57.4% Medium 

Total 3.40 1.12 68.0% Medium 

 

 

4. Decision-Making Skill 

Results in Table (6) revealed the following: with the 

mean of (3.97), the most highly appreciated skill in 

terms of faculty members' work towards the 

development of their students' problem solving skill 

was "directing students to study the risk of their 

decisions in life". With the score of (3.19), the least 

appreciated skill was "encouraging students to build on 

accurate information when making decisions ". The 

overall mean was (3.54). 

 

 

5. Teamwork Skill 

Results in Table (7) revealed the following: with the 

mean of (3.97), the most highly appreciated skill in 

terms of faculty members' work towards the 

development of their students' teamwork skill was 

"developing students' ability to influence others based 

on logical thoughts”. With the score of (3.18), the least 

appreciated skill was "respecting the opinion of the 

group even if contrary to theirs and encouraging 

students to cooperate with each other to accomplish the 

team assignments". The overall mean was (3.90). 
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Results of Each Domain 

 

1. Communication Skill 

Results in Table (3) indicated the following: with 

the mean of (4.47), the most highly appreciated skill in 

terms of faculty members' work towards the 

development of students' communication skill was 

“encouraging students to articulate their words and 

speak in a clear and audible manner” when addressing 

their interlocutors. With the score of (3.35), the least 

appreciated skill was “directing students not to 

interrupt others while they talk”. The overall mean was 

(3.98). 

 

Table (3) 

Means, Standard Deviations and Percentages of the Responses of Students about Communication Skill 

No. Rank Items M SD % 
Degree of 

Appreciation 

6 1 
Encouraging students to make their voice clear and 

hearable during the talk 
4.47 0.92 

89.4

% 
Very High 

1 2 
Encouraging students to look at the persons they are 

talking to 
4.18 0.97 

83.6

% 
High 

3 3 
Encouraging students to avoid words holding more 

than one meaning 
4.10 1.14 

82.0

% 
High 

2 4 
Directing students to focus on the important words 

during the talk 
3.92 1.16 

78.4

% 
High 

5 5 
Directing students to define their objective of 

communicating with others 
3.83 1.06 

76.6

% 
High 

4 6 
Directing students not to interrupt others while they 

talk 
3.35 1.19 

67.0

% 
Medium 

Total 3.98 1.31 79.6 High 

 

Table (4) 

Means, Standard Deviations and Percentages of the Responses of Students about Time Management Skill 

No. Rank Items M SD % 
Degree of 

Appreciation

7 1 
Directing students to use their special notes to organize their 

study works 
3.90 .87 78.0% High 

1 2 Directing students to accomplish their study works on time 3.86 1.26 77.2% High 

6 3 Directing students to organize their rest and sleeping times 3.44 1.71 78.8% High 

3 4 
Directing students to set priority schedules to accomplish 

their study assignments 
3.22 1.09 64.2% High 

4 5 
Directing students to organize their times according to their 

academic schedule in the university 
3.14 1.29 62.8% Medium 

2 6 
Encouraging students to set a time-table to accomplish their 

study assignments 
3.09 1.20 61.8% Medium 

5 7 
Directing students to utilize free time in important issues for 

their academic life 
2.93 1.13 58.6% Medium 

Total 3.37 1.27 67.4% Medium 
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(0.83), time management skill (0.92), problem solving 

skill (0.85), decision-making skill (0.81); and 

teamwork skill (0.79). This assures the validity of the 

instrument, its domains and measurements of the traits 

it was set to measure. 

 

Reliability of the Instrument 

The researcher applied the instrument on a sample 

of (50) students, using Cronbach's Alpha Correlation 

Coefficient to determine the reliability degree of the 

instrument. Results showed that the reliability 

coefficients of the domains were as follows: 

communication skill (0.90), time management skill 

(0.86), problem solving skill (0.81), decision-making 

skill (0.77) and teamwork skill (0.91). This indicates 

that the instrument with its domains is valid for the 

study objectives. 

 

Data Collection and Analysis Methods 

The researcher applied the following procedures: 

- Determining the study sample (n=937); i.e., (4%) of 

the total research population, that was randomly 

chosen. 

- Constructing the research tool after reviewing the 

literature related to the research topic, as well as 

carrying out the instrument validity and reliability 

tests using Pearson Correlation Coefficient and 

Cronbach's Alpha Correlation Coefficient through 

the responses of a sample of students which 

comprised (50) students and (10) faculty members. 

- Analysis of the research data according to (SPSS) 

analysis program, through getting the means, 

standard deviations and percentages for answering 

the first question and t-Test for answering the second 

question, according to the research variables 

(gender, academic specialization and academic 

level). 

 

RESULTS 

 

First: Results of the First Question: What is the role 

of faculty members in developing leadership 

skills among students of the Hashemite 

University as perceived by students themselves? 

To answer this question, means, standard deviations 

and percentages of each item of the five domains-skills 

already specified in the research were obtained based 

on the responses of the Hashemite University students. 

They were arranged in a descending order according to 

their means and percentages. Results in Table (2) 

indicated the following: the highest mean was for the 

communication skill (3.98, 79.6%), whereas teamwork 

skill came second with (3.90, 78.0%) mean and 

percentage, respectively. Decision-making skill was 

third with (3.54, 70.8%) mean and percentage, 

respectively; problem solving skill came fourth with 

(3.40, 68.0%) mean and percentage, respectively. 

Time-management came fifth and last with (3.37, 

67.4%) mean and percentage, respectively. Except for 

medium level of time management skill, the overall 

ranking of all skills came high. Findings revealed that 

the role of faculty members in developing leadership 

skills, as viewed by students, was high; the mean of all 

skills was (3.63) and percentage was (72.6%). 

 

Table (2) 

Means and Percentages of Students' Responses about the Role of Faculty Members in the Development of 

Leadership Skills among the Students, As Per Each Domain and All the Domains Collectively 

Domain 

Order 
Domain 

M by 

Degree 

No. of 

Items 

M by 

Response 
% Rating 

1 Communication Skill 23.88 6 3.98 79.6% High 

2 Teamwork Skill 27.34 7 3.90 78.0% High 

3 Decision-Making Skill 21.25 6 3.54 70.8% High 

4 Problem Solving Skill 23.79 7 3.40 68.0% Medium 

5 Time-Management Skill 23.60 7 3.37 67.4% Medium 

Total 119.86 33 3.63 72.6% High 
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(n=937); i.e. 4% of the total research population, was 

selected, taking the research variables into account. 

Table (1) Illustrates the distribution of research 

population and sample according to the study variables. 

 

Table (1) 

Distribution of Research Population and Sample According to Its Variables in the Hashemite University 

Variables 

Research 

Population 

Research 

Sample 

Sample 

Percentage of 

the Total 

Population Number Number 

Gender Male 8381 335 3.9% 

Female 15057 637 4% 

Academic Specialization Scientific 12370 495 4% 

Humanitarian 11068 442 3.9% 

Academic Level 1st and 2nd Years 9504 380 3.9% 

3rd& 4th Years 12934 557 4% 

Total 23438 937 4% 

 

Research Tool 
Based on the methodology of the current research, 

the researcher designed an instrument (questionnaire) 

for the purpose of identifying the role of faculty 

members in developing leadership skills among the 

students of the Hashemite University. The researcher 

adopted the following procedures in designing the 

questionnaire: 

- Review of the literature concerning the topic of the 

research. 

- Defining the domains of the instrument (leadership 

skills) and coining (35) items to measure leadership 

skills, already distributed over five skills as follows: 

communication skill (6 items), time management 

skill (8 items), problem solving skill (7 items), 

decision-making skill (7 items) and teamwork skill 

(7 items). 

- All tool items were organized according to a five-

point Likert scale as follows: (Very High, High, 

Medium, Low and Very Low), which have the 

following values, respectively: (5, 4, 3, 2 and 1). The 

ranking degree on the open categories was made by 

calculating the range, which is the difference 

between the highest and the lowest degrees. Since 

the difference is (4), and by dividing it by (5), the 

category length becomes (0.80). Accordingly, the 

means to evaluate the students' responses on the 

instrument were as follows: (4.21-5) very high; 

(3.41-4.20) high; (2.61-3.40) medium; (1.81-2.60) 

low; and (1-1.80) very low. 

Validity of the Instrument 

The items of the instrument were presented to (10) 

experts and specialists in the area of education and 

educational leadership. They were asked to determine 

the extent of relatedness of each statement to the 

domain or dimension it measures. Their suggestions 

and necessary amendments about the items and 

domains of the research instrument were taken into 

account. Following these procedures, the final number 

of items settled at (33) items, measuring the role of 

faculty members in developing leadership skills among 

students of the Hashemite University. The items were 

distributed over five domains as follows: 

communication skill (6 items), time management skill 

(8 items), problem solving skill (7 items), decision-

making skill (7 items) and teamwork skill (7 items). 

To verify the validity of the tool, the researcher 

applied it on an exploratory sample of (50) students. 

The correlation coefficient between each item and the 

domain it relates to was calculated. The correlation 

coefficients of the domains were as follows: 

communication skill (0.65-0.81); time management 

skill (0.70-0.91), problem solving skill (0.61-0.83), 

decision-making skill (0.49-0.80) and teamwork skill 

(0.55-0.88); all at (α=0.05) significance level.  

The researcher further calculated the validity of the 

internal consistency and its relatedness to the 

instrument, as a whole, according to Pearson's 

Correlation Coefficient. The internal consistency 

coefficients were as follows: communication skill 
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of decision-making is important for students during the 

university stage, especially in determining the tracks of 

specialization and selecting study courses during 

semesters in a manner that does not interfere with the 

students' time or internal self-assignments inside or 

outside the university. It is further reflected on the 

students' ability to manage time and solve problems 

which they encounter.  

-Teamwork Skill: is the abilities owned by a group 

of individuals to form an interrelated entity, in order to 

achieve a common goal or set of goals (Al-Qadi, 2008). 

The researcher sees that group work represents the 

student's ability to work within a team and belonging to 

this team, to achieve given assignments or a given 

objective. Furthermore, the group work skill has its 

importance to university students, as it enables them to 

gain new behaviors or amend certain behaviors, as well 

as to establish the values of the group works in terms of 

consistency and integrative work. In addition, students 

acquire many other gains, such as: speed and accuracy 

in achieving duties and assignments, time shortening 

and feelings of stability and appreciation by others. 

 

Statement of the Problem and Research Questions 

Based on the importance of developing the 

leadership skills by students during the university stage, 

this paper was set to identify the role of faculty 

members in developing leadership skills amongst their 

students at the Hashemite University. This is because 

faculty members have direct contact with the students 

whom they regularly meet and interact with during the 

courses. It also aims to identify the presence or absence 

of any statistically significant differences among 

students in developing students' leadership skills based 

on the variables of students' gender (male, female), 

academic specialization (scientific vs. humanitarian) 

and academic level (first, second, third and fourth year).  

The research objectives could be achieved by 

answering the following questions: 

1- What is the role of faculty members in developing 

leadership skills amongst students of the Hashemite 

University as viewed by them? 

2- Are there statistically significant differences at 

(α=0.05) level, among students' responses vis-à-vis 

faculty members' role in developing their students' 

leadership skills, according to gender, academic 

specialization and academic level variables? 

Terms and Definitions 

Development: It is defined as an incremental 

increase in the abilities of students over a period of time 

through the use of scientific efforts for educational 

activities and events.  

Leadership Skills: This term is defined as a set of 

abilities that students must possess to help them play 

their academic roles at the university and in the society 

and assume their responsibilities efficiently and 

effectively. These skills include: communication, 

teamwork, decision-making, problem solving and time 

management skills. 

 

Research Limits 

Subject limits: the role of faculty members in 

developing students' leadership skills. 

Place limits: the Hashemite University in Jordan. 

Human limits: students of the Hashemite 

University in scientific and humanitarian disciplines. 

Time limits: The research implementation period 

(2015-2016). 
 

Significance of the Study 

The importance of this research study stems from 

the significance of the leadership issue to students 

during the university stage, as well as defining the 

factors that have higher impacts on developing these 

skills among students, especially the role of faculty 

members. The research importance is also apparent 

through the findings of the study, which benefit faculty 

members and direct them towards developing 

leadership skills among their students, helping them 

reflect upon their success and academic excellence as 

well as upon means of organizing their current 

academic and future professional lives. 

 

Research Methodology 

To facilitate the attainment of its objectives and 

given the nature of the study, the descriptive method 

was employed. It relies on the description and analysis 

of the population sample's responses vis-à-vis faculty 

members' role in developing their students' leadership 

skills. 

 

Research Population and Sample 

Research population consisted of all students of the 

Hashemite University (n=23438). A random sample 
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leadership skills that help them during their academic 

and professional lives. 

Regarding the Hashemite University, the Royal 

decree to establish the Hashemite University was 

issued on 19th June 1991. Teaching at the University 

started on 16th September 1995 on a total area of 8519 

acres. The Hashemite University, whose campus is 

located in Zarqa, a city of approximately 1,500,000 

people, in the central part of Jordan, has an 

undergraduate enrollment population of approximately 

28,000 and a graduate population of 700. Families of 

the majority of students belong to the middle class. 

Sixty five percent of the students are females and thirty 

five percent are males.    

Hashemite University (HU) is a state-supported 

University located in Zarqa Governorate of Jordan. HU 

has a comprehensive urban campus. The university 

includes Departments of Arts, Sciences, Educational 

Sciences, Medicine, Allied Health Sciences, Nursing, 

Engineering, Information Technology, Business 

Administration, Natural Resources and Environment, 

Tourism and National Heritage and Childhood. It is 

located near the city of Zarqa on a strategic site that is 

parallel to the international highway that links Amman 

with Al-Mafraq and at the crossroad that connects 

Saudi Arabia, Syria and Iraq. HU is a motivated 

community of scholars and scientists with shared 

dedication to the quest of knowledge, the value of 

community service and the importance of dialogue to a 

stable and flourishing society. 

Literature reviews seem to agree on the presence of 

different leadership skills, which are being investigated 

in this paper. Faculty members appear to have the 

possibility to develop – among others– the following 

leadership skills amongst their students. 

- Communication Skill: is the process of 

exchanging ideas, views, information, convictions and 

feelings by means of a variety of verbal and nonverbal 

methods, such as: speech, writing, voices, pictures, 

colors, movements, gestures and hints; or through 

symbols with implications and indications among the 

implicated parties (Al-Hattab, 2011). This study finds 

that communication skill represents one of today's basic 

life requirements considering the widespread of 

languages, as well as substantial advancements of 

technological methods and means of communication. 

Such communication tools have become indispensable 

for a university student, who should learn and use these 

tools during his/her academic experience. In this 

regard, communication is different from contact; 

communication represents the content and essence of 

the contact process. 

 

-Time Management Skill: is the management of 

activities and works that are timely performed and the 

optimal use of time and available abilities in a manner 

that serves achieving goals. Time management includes 

knowing how time is spent and connecting it with the 

future (Al-Wathinani, 2013). The paper identifies time 

management skill for students as their ability to deal 

with time in a real and conscience manner in order to 

achieve - while studying - the set goals, including those 

relevant to their present academic and future 

professional lives. Qatanani (2010) indicated that time 

management is connected with evaluating the level of 

achieving the work's goals assigned to an individual 

and his/her activities during a pre-set duration. This 

paper argues that a student who possesses time 

management skills is likely to overcome and/or reduce 

the psychological pressure he/she may undergo during 

his/her life as a university student. Having such a skill 

is likely to minimize students' error rate while 

providing them with a certain sense of comfort and 

stability.   

-Problem Solving Skill: represents a cognitive 

system that contains the knowledge related to problems 

and the transfer of this knowledge into methods, styles 

and work plans to select the best ways to solve these 

problems (Fakhroo, 2001). The researcher sees that 

problem solving skill by university students forms their 

ability to pick-up the information related to their 

problems, whether academic problems inside or other 

ones outside the university, and apply them using 

logical procedures and steps, according to the problem 

nature and size. He further sees that problem solving 

skill with university students enriches their thinking 

ability and develops the processes of scientific and 

research inquiry as well as recollecting information.  

-Decision-Making Skill: is the selection, which is 

built on a number of standards, of one alternative 

among many; or is the logical selection process 

between two or more choices based on the provisions 

that are consistent with the values of the decision-taker 

(Barhoom, 2013). The researcher finds that the process 
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development of students' different skills, including 

those of leadership. Literature reviews focused on 

leadership skills; e.g. (Cox and Miranda, 2003; Cress et 

al., 2001; Romero-Aldaz, 2001; Skeat, 2000; 

Turrnetinue, 2001). Al-Safi and Al-Jaber (2010) 

indicated that developing students' leadership skills has 

always been a major objective, which educational 

institutions have systematically endeavored to instill 

amongst students throughout the different stages of 

their learning experience. Despite the divergent views 

between male and female students, findings of a study 

conducted by Owen (2007) revealed that students at all 

stages agree that leadership is acquired through 

learning.  

Al-Mannai'e (2010) and To'ma (2006) emphasized 

the importance of developing leadership characteristics 

among students during the teaching process. 

Additionally, results of Abdel-A'al (2005) underlined 

the importance of certain traits that students should 

possess; e.g. intelligence, initiative-taking, problem-

solving, decision-making, communication and time 

management. Such skills may need to be optimized 

during students' higher education experience via the 

implementation of effective teaching methods and 

approaches. Al-Malki (2012) reiterated that university 

programs of training and extra-curricular activities 

appear to be key factors in developing students' 

leadership skills. This seems to positively impact their 

academic achievements. In this regard, university 

faculty members play a major role in enhancing and 

developing leadership skills considering the direct 

contact instructors have with students as well as the 

teaching methods they employ, which are likely to help 

in monitoring students' behaviors (Al-Sweidan and 

Basharhabeel, 2003). Some studies indicated that a 

university professor might develop communication 

skills among students through dialogue, which should 

positively impact students' group work and interaction 

(Little & Foss, 2004). Marchel (2007) underlined that 

developing dialogue skills with students through a 

university professor influences the development of 

other skills; namely, critical thinking, which 

subsequently leads to enabling students to solve 

problems in a logical manner. Al-Namrawi (2011) 

emphasized that teaching methods employed by faculty 

members, throughout the different stages, develop 

specialized communication skill among students. 

Branson (2000) further explained that university 

courses followed by students stimulate and develop 

their leadership skills; e.g. problem solving, which, in 

turn, lead to enhancing their decision making ability for 

both professional and academic lives. Results of 

Huber's study (2003) highlighted the impact of 

collaborative learning and the development of students' 

decision taking skills. Gregory and Clemen (2001) 

indicated that students' participation in decision-

making develops their abilities and skills to reflect upon 

the problems which they confront and leads to solve 

them. Placek & Person (1998) mentioned that 

developing decision-making strategies among students 

is likely to improve students' social skills and enable 

them to work as a team according to collective 

programs and activities among the students, within the 

classroom environment. Accordingly, Mohammad and 

Qatanani (2010) considered that training students on 

leadership skills forms a blend of three elements: 

students' knowledge of the types of leaders and 

leaderships as well as their traits and group dynamics, 

students' knowledge of leadership roles among their 

peers and students' training on particular leadership 

skills. 

Due to the overlap between the formation of the 

leadership and leader, there are difficulties that faculty 

members may confront while attempting to develop 

leadership skills effectively amongst their students. 

This can be attributed to the employment of unsuitable 

teaching and training methods in addition to the lack of 

facilities and poor infrastructure in which the 

learning/training experience occurs. Some argue that 

leadership skills are instinctive and innate rather than 

acquired through experience and practice. These skills 

may also be related to the emergence of new terms and 

concepts related to "leader" and "leadership". 

Nowadays' trends include the use of terminologies, 

such as international leader, one-moment leader, 

liberated leadership and creative leadership. This last 

term of leadership increased the importance of training 

and teaching of leadership (Qandeel, 2010). This paper 

argues that leadership is not limited to a certain 

personality or age stage. Rather, successful leadership 

requires skills that a leader should acquire via training 

and employ its principles while leading individuals. 

This further reinforces the role of faculty members in 

the development and training of the students on 
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ABSTRACT 

This study was conducted to investigate faculty members’ role in developing leadership skills 

amongst students of the Hashemite University. Employing the descriptive approach, the study 

also attempts to track any statistically significant differences in students’ responses based on 

certain variables; namely: gender, area of study and academic level of students. A questionnaire 

of (33) items grouped into (5) skills (communication, time management, problem solving, 

decision making and teamwork) was administered to a population sample of (937) students 

representing (4%) of the study population. Findings revealed that faculty members' role was high 

in developing students’ skills of communication, teamwork and decision-making. However, 

faculty members seemed to play a moderate role in boosting students’ skills of problem-solving 

and time management. Results showed no statistically significant differences which could be 

attributed to students’ gender and/or area of study. Nonetheless, academic level has shown 

statistically significant differences in favor of second-and third-year students. Considering the 

central role that leadership skills may have in students’ academic, personal and professional 

lives, the study recommends fostering and promoting faculty members’ role in this domain. 

Keywords: Leadership skills, Faculty members, Hashemite University, Students. 
  

INTRODUCTION 

 

Students’ leadership skills acquired during their 

university education constitute key factors, which are 

likely to determine the success level of students’ 

current academic experience and potential professional 

career. Van Linden and Fertman (1998) assured that 

entrepreneurs showed enthusiasm in recruiting freshly 

graduated students possessing high-level leadership 

skills. A study conducted at Florida University 

highlighted employers’ opinions vis-à-vis students’ 

leadership skills as indispensable and central, 

considering that such assets will be reflected on their 

accomplishments while working for an organization 

(Reardon, Lenz and Folsom, 1998). 
Leadership is not a simple process that could be 

formed with the individual. Rather, it is an interactional 

process among the individual's own characteristics with 

his/her life experiences and practices (Hassan and Al-

Ajami, 2010). Faculty members play an influential and 

decisive role in developing their students’ leadership 

skills. This has been reiterated by (Robins, 2003), who 

highlighted that leadership is an influencing process in 

the behavior of others; it directs them toward their 

objectives and ambitions (Robbins, 2003). Leadership 

skills represent a number of behaviors; e.g. ability to 

communicate, decision making, time management and 

problem solving; a group leader seems to exploit such 

behaviors /skills in assisting the group as an entity to 

achieve its objectives while simultaneously enabling 

members to attain their personal goals. 

Higher education institutions are responsible for the 
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