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 النشر قواعد 
أن يكون البحث أصياًل وتتوافر فيه شروط البحث العلمي املعتمد ىلع القواعد العلمية واملنهجية املتعارف عليها يف   .1

 كتابة البحوث األكاديمية. 

ُيرسل البحث باللغة العربية أو اإلنجليزية ىلع بريد املجلة، بحيث يكون مكتوبًا ىلع الحاسوب ىلع برنامج مايكروسوفت    .2
 (. docxأو )   (doc) يغة وورد بص

 سم من اليمين واليسار. 1.9سم من أسفل و 1.5سم من أىلع و  2بهوامش افتراضية    A4ُيكتب البحث ىلع ملف    .3

 للمتن.   12للعناوين و  14( وبخط Sakkal Majallaوخط الكتابة باللغة العربية ) 1يكون تباعد األسطر   .4

 للمتن.   12للعناوين و  14( وبخط Times New Romanيكون خط الكتابة باللغة اإلنجليزية )  .5

 صفحة بما فيها امللخص وصفحة العنوان وقائمة املراجع.   30ال تزيد عدد صفحات البحث عن   .6

كلمة ىلع صفحة مستقلة، ىلع أن يتبع كل   150يحتوي البحث ىلع ملخص باللغتين العربية واإلنجليزية وبواقع    .7
 ملخص بالكلمات املفتاحية التي تمكن اآلخرين من الوصول إلى البحث من خالل قواعد البيانات. 

 ُيراجع الباحث بحثه مراجعة لغوية ونحوية وإمالئية.   .8

االقتباس والرجوع إلى املصادر األولية وأخالقيات النشر العلمي وتحتفظ املجلة بحقها يف رفض  يلتزم الباحث بقواعد   .9
 البحث دون إبداء األسباب. 

 اعتماد منهجية واضحة يف كتابة البحث بحيث يحتوي ىلع العناصر املتسلسلة اآلتية:   .10

لدراسة وأسئلتها أو فرضياتها جزءًا  املقدمة: وتتضمن اإلطار النظري للبحث وتكون الدراسات السابقة، مشكلة ا •
 منها. 

 أهمية الدراسة  •
 محددات الدراسة)الزمانية، املكانية، واملوضوعية( إن وجدت.  •
 التعريفات باملصطلحات.  •
 إجراءات الدراسة.  •
 النتائج ومناقشتها.  •
 التوصيات.  •
 املراجع.  •

 :التاليAPA) يراعى يف كتابة املراجع االلتزام بتوثيق)  .11

 .Petersen))1991( ،  2016ُيشار إلى املراجع يف املتن باسم املؤلف وسنة النشر بين قوسين. مثـال: داود ) •
توثق املصادر واملراجع يف قائمة واحدة يف نهاية البحث، وترتب هجائيًا حسب اسم املؤلف، باللغتين العربية أو   •

للمؤلف )سنة النشر( عنوان الكتاب، رقم الطبعة مدينة النشر:  االنجليزية هكذا: )اسم العائلة، أول حرف من االسم األول  
 :الى(. مثال -دار النشر. ص: من

 .180-160مصر: دار املعارف. ص  1( تاريخ العرب قبل اإلسالم، ط1999العمري، ن. ) •
• Rivera, J., and Rice, M. (2002). A Comparison of Student Outcomes and Satisfaction Between Traditional and Web-

Based Course Offerings, Jordan.p100 

إدراج أسماء الباحثين ومؤسسات عملهم وأرقام هواتفهم والبريد اإللكتروني ىلع الصفحة األولى من البحث باللغتين    .12
 .العربية واإلنجليزية 



  :املالحق أو األدوات( بصيغة الورد إلى البريد اإللكتروني التالي – إرسال جميع محتويات بحثك )متن البحث  .13
com.Refaad@editoreps  أو من خالل التسليم اإللكتروني يف املجلة، ولن يقبل أي ملف بصيغة PDF  

ن املحكمين العلميين يف ذات تخصص البحث وعند تعارض حكمهما ىلع البحث يعرض  ُيعرض البحث ىلع اثنين م   .14
   .ىلع محكم ثالث ويكون قراره هو املرجح يف قبول البحث أو رفضه

يلتزم الباحث/ الباحثون بإجراء التعديالت التي طلبها املحكمون ويف حالة عدم الرغبة يف تعديل بعض املالحظات    .15
برر ليعرض ىلع هيئة التحرير، ويف حالة اقتناعها برد الباحث ال يتم تعديل املالحظة، وإن لم  يقوم بكتابة رد علمي م 

 .يكن هناك رد علمي مبرر يلتزم الباحث بملحوظات املحكمين كما هي 

يرسل الباحث/ الباحثون بحثهم بعد التعديل يف ملف منفصل وملف آخر يحتوي ىلع التعديالت التي قام بها وأرقام    .16
 .ات، وتبرير علمي للملحوظات التي لم تعدلالصفح

 إرسال تعهد بنقل حقوق النشر إلى املجلة وعدم التصرف يف البحث إلى حين الحصول ىلع رد نهائي من املجلة.  .17

 .يحصل الباحث ىلع خطاب بقبول نشر البحث أو رفضه مع صورة من قرار املحكمين يف خالل شهر ىلع األكثر .18

 راج البحث، وإبراز عناوينه بما يتناسب وأسلوبها يف التحرير والنشر. تحتفظ املجلة بحقها يف إخ .19

 ( من خالل الدخول ىلع موقع املجلة اإللكتروني. pdfيستطيع الباحث الحصول ىلع نسخة من بحثه )ملف  .20
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 افتتاحية العدد

بسم الله الواحد األحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، والصالة والسالم ىلع 
 وىلع صحابته الغر امليامين، وىلع من سار ىلع نهجهم بإحسان إلى يوم الدينالرسول األمين، 

 وبعد،،،،،، 

العدد   الكرام،  التربوية والنفسية، أن تضع بين يدي قراءها  للدراسات  الدولية  يسر هيئة تحرير املجلة 
عشر بحثًا يف مجاالت العلوم التربوية املختلفة.   ثالثة، والذي يحتوي ىلع 2021لعام    عاشرمن املجلد ال  ولاأل

 كي يكتب لها السداد والنجاح واالستمرار. وهي تأمل منهم دعمها وإثراءها بأبحاثهم ودراساتهم ومقترحاتهم، ل

بنشر   املهتمين  الباحثين  من  اإللكتروني،  املجلة  موقع  وزوار  رواد  بجميع  نرحب  أن  هنا  لنا  فيطيب 
 .بحوثهم يف املجلة وطالب العلم واملعرفة

ساهم فالحمد لله وحده، الذي وفقنا بكرمه ومنه إتمام هذا العدد، ونسأله تعالى أن يتقبل من كل من 
يف إتمامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله بقدرته وعظمته أن يرفع عنا البالء والغالء والفتن واملحن ما 

 .ظهر منها وما بطن

وما زلنا ندعو أصحاب الهمة من التربويين والباحثين والعلماء األكاديميين يف العالم، يف مجاالت التربية 
 لعلمي ونتاج فكرهم التربوي، يف األعداد القادمة لهذه املجلة.  وفروعها املختلفة، لنشر إبداعهم ا

لكل من ساهموا بفكرهم ونتاجهم يف إخراج هذا وال يفوتنا هنا، أن نسجل عظيم شكرنا تقديرينا،   
العدد من الباحثين والسادة املحكمين وهيئة التحرير، والشكر موصول ألصحاب األيادي البيضاء، الذين نسقوا 

وأبدعوا، سائلين الله عز وجل، أن ينفع بهم، وأن يجعلها يف ميزان حسناتهم يوم القيامة، وأن ينفع وأخرجوا  
 بما تقدمه املجلة، من بحوث ودراسات للباحثين واملسؤولين يف مجاالت التربية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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 املقدمة: .1

التعلمية   ل عصب العملية  ِّ
 
املمارسات اإلدارية التي تشغل ذهن املهتمين والباحثين التربويين، فهي ُتمث أهم  ل القيادة املدرسية  ِّ

 
شك

ُ
والتعليمية،  ت

أن    عن 
ا

اإلدارية والتعليمية، فضًل العملية  ر في كل جوانب 
 
يؤث الذي  الرئيس  بالدور  اإلدارية، كما تقوم  العملية  ل عوجوهر 

 
تمث  نصر ها 

ا
 يحيو   ا

ا
في توجيه   ا

 .، وتنفيذها، وتقويمها، وتطويرهاجميع املمارسات التعليمية واإلدارية

اإلداريةو  العملية  عصب  املدرسية  القيادة  ل 
 
الشهري و   ،تمث ترى  حيث  والتعليمية؛  اإلدارية  الجوانب  مختلف  في  أهميتها  إلى  الباحثون  يشير 

 ، ملا تمتلكه من دور فاعل في تحقيق رسالة املدرسة؛ املدرسية تعدُّ بمثابة املسؤول األول عن تنفيذ سياسة اإلدارة التربوية والتعليمية( أن  القيادة 2008)

 التعليمية.  ليةإنجاح العم تحقيقعلى ألنها تتسم بالحرية في القيام بأدوارها، واتخاذ القرارات الخاصة التي تعينها ؛ من خًلل عًلقتها باملعلمين والطلبة

ملا لها من دور فاعل في جميع جوانب العملية اإلدارية والتعليمية؛ حيث   ؛املدرسة أحد العناصر الرئيسة في منظومة القيادة املدرسية قائد ويعد

املدرس ي    (Farah,2013)  فرح  يذكر القائد  للتمي  أن   وتحقيقها  املدرسة  نجاح  عاتقه  أساس  على  يقع  ألنه  تحق  ز؛  التي  واألدوار  األهداف الواجبات  ق 
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 :امللخص

التعلم   نواتج  تحسين  في  الحكومية  االبتدائية  املدراس  قائدات  دور  معرفة  إلى  الدراسة  املعلماتهدفت  نظر  وجهة  بعتمن  وات   ، 

ن وتكو  التحليلي،  الوصفي  املنهج  )  عينة  تالدراسة  من  طبقت عليهم  ( معلمة434الدراسة  تضمنت،  ثًلثة  ( فقرة، موزعة على  41)  استبانة 

بتحسين نواتج التعلم من الجوانب الثًلثة املعرفية،  يقمن  قائدات املدراس    أن   محاور )املعرفية، املهارية، والوجدانية(، وأسفرت النتائج عن

 
ا
على الترتيب األول من   الوجدانيالجانب    %(، وقد حصل82.2(، وبوزن نسبي )4.11وبمتوسط حسابي )(،  املهارية، والوجدانية بدرجة )غالبا

( وبمتوسط حسابي  املحاور،  )4.18بين  نسبي  وبوزن   ،)83.6( بمتوسط حسابي  املعرفي،  الجانب  الثاني  الترتيب  في  وبوزن  4.08%(، وجاء   ،)

ائج إلى  عدم %(، كما أسفرت النت80.6(، وبوزن نسبي )4.03%(، في حين احتل الترتيب األخير الجانب املهاري، وبمتوسط حسابي )81.6نسبي )

م    فيفروق ذات دالة إحصائية  وجود  
ُّ
عل الت  املدارس في تحسين نواتج  املعلمات تعزى  دور قائدات  تغي ري من وجهة نظر 

ُ
التخصص وسنوات    مل

الدراسة  أ وقد    الخبرة. املدارسوصت  قائدات  اهتمام  زيادة  أدائه  بضرورة  وتطوير  الحديثة،  التعليم  بتقنيات  املعلمات  تحليل    نبتزويد  في 

 في ضوء نواتج التعلم، وتبني مداخل في التدريس تقوم على االبتكار واإلبداع. حتوى امل

م  ؛: قائدات املدراسالكلمات املفتاحية
ُّ
عل  .األدوار؛ نواتج الت 
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محف   تعليمية  بيئة  إيجاد  إلى  ويسعى  عاٍل،  بمستوى  والتربوية  للطلبةالتعليمية  اتجاهات    ،زة  وتحديد  للتعليم،  املستقبلية  الرؤى  تحقيق  خًلل  من 

 .املدرسة، ووضع أهدافها بوسائل وأساليب حديثة؛ لتحقيق قيادة التغيير إلى األفضل

والداعم الرئيس للعاملين فيها في زيادة دافعيتهم   ،أن  القائد املدرس ي يعدُّ األساس في نجاح املدرسةإلى  ( 2017ير آل سليمان والحبيب )وباملثل يش

لتحسين العملية التعليمية والتربوية بما  ؛وتوجيه أعمالهم وتقييمها، وتجويد مستوى األداء التعليمي، وإتاحة مختلف التسهيًلت الضرورية ،نحو العمل

 
 
 . للمدرسةبات املعلمين والطلبة والبيئة الداخلية يوائم متطل

التربوية العملية  في  املدرسة  قائدة  أهمية  للق  ؛وفي ضوء  أن   الباحثون  العملية يرى  في ممارسة  بها  مناطة  ومهمة  ا مختلفة  أدوارا املدرسية  ائدة 

يُ  حيث  واإلدارية؛  )التعليمية  الشنيفي  تربوي  إلى  (  2018شير  ا 
ا
ومشرف ا  قائدا يعدُّ  املدرسة  قائد  للطًلب  اأن   اآلمنة  التعليمية  البيئة  توفير  عن   

ا
 ،مسؤوال

   .من أجل تحقيق الغايات التربوية ؛التكامل املنهي لديهم وتوجيه املعلمين التوجيه السليم الذي يتًلءم مع 

 ( أن  القيادة املدرسية تُ  (2020شراحيليويذكر  
 
 مث

 
ا لقدرتها على  ؛  ن النظام التعليمي من تحقيق األهداف املرجوة منهل حجر الزاوية في تمك نظرا

أداء أدوارهم بكفاءة وفاعلية، وتوفير بيئة مدرسية تسودها الثقة والتقدير على  زهم  يوتحف  ،التأثير في أعضاء املدرسة من الطًلب واإلداريين واملعلمين

م ونواتج    ،والتعاون واملشاركة والرعاية، وإثارة دوافعهم لتطوير أداء املدرسة، وتحسين األداء املدرس ي بوجه عام
ُّ
عل   وآخرونبوجه خاص. ويذكر بكير    الت 

Baker et al.,2012))    ا في تطوير نواتج م أن  لقيادات املدرسة دورا
ُّ
عل املناهج الدراسية، وطرق التدريس    يمثلون اإلساس في التحسين؛ إذ  الت  املستمر في 

 وغيرها من العناصر التعليمية. 

ا وتطوير القائمين عليها من الطلبة  هات التي توليها الدول املختلفة في تطويرها وتحسينهعدُّ تحسين نواتج التعلم إحدى أهم املسؤوليات والتوج  يو 

بمُ  التعلـيم واالرتقـاء  التعليمية؛ حيث يشهد تجويـد نوعيـة  املدرسية في سياستها  العالي  والقيادات  التعليم  أنظمة  ا في  ا كبيرا اهتماما العالم بخرجاتـه  دول 

املعرفةإذ  أجمـع؛   مجتمع  بتكوين  االهتمام     ،يزداد 
 
املتمك البشرية  الطاقات  إعداد  خًلل  معرفي  من  ومهاري  نـة  مؤسسـات    ،اا  لقيادة   . املجتمـعومؤهلة 

 (  2018)الثبيتى،

بنواتج   م واالهتمام 
ُّ
عل بالغة  الت  أهمية  له  التعليم  )و   ،في مؤسسات  نواتج  2010يذكر قاسم وحسن  أن  م ( 

ُّ
عل ملراجعة محتوى    الت  الة  فع  وسيلة 

مل انتقال املتعلم من التعليم إلى  تسه  و اسية، والتركيز على األولويات املهمة،  املقررات الدر 
ُّ
عل  الت 

ُ
ز التعاون النشط  عز  ، واكتساب مهارات التفكير العليا، وت

 وفيما بين املتعلمين.  ،وبين املتعلم واملادة الدراسية ،بين املعلم واملتعلم 

( الثبيتي  يرى  نواتج  2018كما  أن   م ( 
ُّ
عل    الت 

 
متوف ا  أساسا التعليميةر  املناهج  لتطوير  ا  وتُ تينا  ، 

 
حول مث املتمركز  املنهج  تصميم  ملدخل  ا  تطبيقا ل 

للتعلم، و  املتعلم  للتحق  هي  املتعلم، وترفع دافعية   وسيلة 
 
املتعل القرارات  املتق من  الرشيدة، وأسلوب لتعزيز فلسفة  التعليمية  باملناهج والبيئة  ابعة قة 

ويرى   املستمر.  )والتحسين  لنواتج  2018عمر  أن   م ( 
ُّ
عل املعلم   الت  عمل  تنظم  في  يُ   ؛أهمية  لنواتج  سه  بما  طًلبه  تحقيق  م ل 

ُّ
عل عن    الت  ا  بعيدا املطلوبة 

 
ُ
ت تدريسية  استراتيجيات  واستخدام  إطار  العشوائية،  في  واملعلم  الطالب  بين  النشط  التعاون  فرص  زيادة  في  نقاط سهم  وتحديد  املقصودة،  النواتج 

 الضعف وتدعيمها وعًلجها في إطار العمل على تحقيق رؤية املؤسسة التعليمية وضمان الجودة الشاملة لها.

م ويشهد موضوع نواتج  
ُّ
عل ا من قِّ   الت  ا كبيرا ع متعلم ل الحقيقي نحو مجتمبوابة التحو  وصفه  ب   ؛بل وزارة التعليم باململكة العربية السعوديةاهتماما

يهتمون   أمورهم  وأولياء  فالطًلب  السعودي،  باملجتمع  للمنافسةبيسمو  يؤهلهم  تعليمي  أفضل مستوى  أبنائهم على  في سوق    حصول  والتميز  واإلبداع 

توج    .العمل أسهمت  التعليم  وقد  وزارة  فيهات  تحو    الجديدة  بالتوج  إحداث  وذلك  االبتدائي،  التعليم  في منظومة  التركيز  الت  إلى  »نواتج  ه  م على 
ُّ
عل « الت 

م واالختبارات الدولية لطًلب وطالبات التعليم العام، واهتمام قيادات املدراس بذلك؛ لتحسين نواتج  
ُّ
عل لدى الطالبات في مدارس التعليم   وتطويرها  الت 

   اململكة العربية السعودية.ب

التعلم نواتج  بتحسين  التعليم  وزارة  اهتمام  ظل  أظهرت  ففي   ،( بيزا   الختبار  للطلبة  الدولي  التقييم  برنامج  لنتائج  الدولية    2018التقارير 

,[PISA]Programmer for International Student Assessment  ت في الثلث
 
( في القراءة والرياضيات والعلوم؛ أن  اململكة العربية السعودية قد حل

( املم( دولة،79األسفل من بين  إذ جاء مجموع نقاط  التعاون االقتصادي والتنمية، وحصلت ؛  بلدان منظمة  املتوسط في  أقل من  لكة في هذا االختبار 

 ( PISA,(2018 ( نقطة (386( نقطة، وفي العلوم على 373نقطة، وفي الرياضيات على )(399) اململكة في نتائج اختبار القراءة على 

مستوى    أن  نتائج االختبارات املركزية ملستوى الكفاءة العامة ملتوسط مدارس إدارات تعليم جدة بمتوسط إدارات التعليم في اململكة  بينت  وقد

ا بمتوسط )
ا
ا بمتوسط )270كفاءة إدارات تعليم جدة في اختبار القراءة متوسط

ا
ا  293(، وجاء مستوى كفاءة إدارات التعليم متوسط اختبارات مواد (. أم 

القراءة بمتوسط ) اختبار:  ا في  إدارات تعليم جدة منخفضا السادس )القراءة، والرياضيات، والعلوم(؛ فجاء مستوى كفاءة  (، والرياضيات 260الصف 

( )193.5بمتوسط  بمتوسط  والعلوم  القرا 240(،  اختبار:  في  ا  أيضا ا  منخفضا باململكة  التعليم  إدارات  كفاءة  مستوى  جاء  كما   .)( بمتوسط  (،  251ءة 

 (.   2019(، )إدارة تعليم جدة، 236(، والعلوم بمتوسط )190والرياضيات بمتوسط )
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السابقةوفي سياق هذه   الدوليين )املؤشرات  الطًلب  نتائج برامج تقييم  التعاون االقتصادي والتنمية في ضوء  أشار تقرير منظمة   ،PISA إلى  )

ائد في نتائج الطًلب الدوليين، وأن  هناك حاجة إلى أنواع جديدة من التدريب والتطوير؛ ليكون قائد املدرسة وجود عًلقة بين فاعلية املدرسة وأداء الق

ا في دوره   (  2019)السبيعي، .ناجحا

م عة لتطوير نواتج  ومن هذا املنطلق، بدأت وزارة التعليم ترسم آليات متنو  
ُّ
عل    -ت الوزارة  في اململكة العربية السعودية، وأعد    الت 

 
لة في اإلدارة  ممث

التربوي  لإلشراف  واضحة  -العامة  ا؛  خطة عمل شاملة  واملهارية عموما املعرفية  النواتج  تحسين  إلى  العملية   ،تهدف  في  القوة  تحديد مواطن  من خًلل 

ا  ان وتوثيقه كم  الستهدافها بالدعم والتصحيح، ومتابعة مستوى التحس  التعليمية، وتعزيزها واستثمار خبراتها، وتحديد مواطن التركيز   للتأكد من    ؛ونوعا

نواتج   م أن  
ُّ
عل    الت 

 
ومتطل وتتضم  تتوافق  املستقبلية.  العمل  سوق  وحاجة  التنمية  من  بات  أكثر  الخطة  الفصول    20))ن  داخل  باألداء  لًلرتقاء  آلية 

املن البرامج واألنشطة  القطاعات  ف  الدراسية، مع دعم  الخطة  املدرسة، وتشمل  التعليم، وتُ اإلشرافذة في  إدارة  املختلفة،  ية في  باملراحل  الفئات  راعي كل 

 ُبنيت وفق معايير واضحة، ومؤشرات لألداء قابلة للقيادة املدرسية
ُ
 .(أ  2020)وزارة التعليم، حيث

أهمية  و  تأكيدها  من  السابقة  الدراسات  أوضحته  ما  على  جميع بناءا  من  التعليمية  للعملية  املختلفة  الجوانب  تحسين  في  املدرسية  القيادة 

ة  :النواحي ة، والوجداني  ة، واملهاري  ا لسعي اململكة الدؤوب توجيه العملية التعليمية نحو التمي  عبر   ،املعرفي  ال، وتحقيقا   -ز واملنافسة والتعلم الفع 
 
لة في  ممث

م ا في تطوير نواتج    -وزارة التعليم 
ُّ
عل م "مدينة جدة" في تحسين نواتج  بـلتقص ي دور قائدات املدارس    ةالحاليالدراسة   تاءج  ؛لت 

ُّ
عل لدى طالبات املرحلة    الت 

 .االبتدائية 

 مشكلة الدراسة: .1.1

الدور   التعليم  إليه  تسعى  الذي  مع تعاظم  التعلمية  ؛تحقيق نواتج تعلمية فاعلةفي  وزارة  العملية  أطراف  التعليمية،    -أصبحت مشاركة جميع 

املدارس في ممارسة تحسين نواتج   م السيما قيادات 
ُّ
عل املدرسية في تحسين عملية   وتطويرها  الت  القيادات  تبذلها  التي  الجهود  الرغم من  ا. وعلى  ا مهما أمرا

م البحثية وجود ضعف في نواتج  الدالئل؛ لكن املرحلة االبتدائية بمدنية جدة بالتعليم والتعلم 
ُّ
عل ويظهر ذلك في ضعف التحصيل   ،باملرحلة االبتدائية الت 

الدوليةو الدراس ي.   االختبارات  تقرير  نتائج  من  ن  تبي  والرياضيات قد  )  للعلوم  السعوديةTIMSS- 2015للعام  العربية  اململكة  في  التحصيل   ؛(  ضعف 

 ( 2016)الشمراني وآخرون،  .ة املرحلة االبتدائيةالدراس ي في مادتي العلوم والرياضيات لطلب

 Programmer for International[ PISA],  2018)  الختبار بيزا لنتائج برنامج التقييم الدولي للطلبة  الدولية    أظهرت التقاريروفي السياق ذاته،  

Student Assessment )  في تحصيل الطلبة 
ا
  واضحا

ا
املركزية كما بينت نتائج االختبارات    ،في مجال القراءة والرياضيات والعلوم  االبتدائيالثالث    ضعفا

كما جاء مستوى كفاءة     ،في اختبار مادة القراءة   كفاءة طلبة الصف الثالث  ضعف مستوى    ملستوى الكفاءة العامة ملتوسط مدارس إدارات تعليم جدة 

ا في اختباطلبة الصف السادس بمدراس التعليم بجدة   ( 2019،)إدارة تعليم جدة  .القراءة، والرياضيات، والعلوم ات مواد ر منخفضا

عام بوجه  محلية  سابقة  دراسات  نتائج  فأوضحت  البحثي  املستوى  على  ا  نواتج    ؛أم  م ضعف 
ُّ
عل تلك   الت  ومن  االبتدائية،  املرحلة  طلبة  لدى 

دراسة   )الدراسات  الرياضيات  ،(2016إبراهيم  مادة  في  الباطن  بحفر  االبتدائية  املرحلة  طًلب  بعض  لدى  التحصيلي  املستوى  أظهرت ضعف  ، التي 

اململكة العربية السعودية جاء في بأظهرت أن  املستوى العام للتحصيل في الرياضيات لدى طلبة املرحلة االبتدائية التي  ،(2017) ودراسة العتيبى وآخرين

جزئي   املاهر  ت  و   ،ااملستوى 
 
)ندل وكريمة  بوعناني  دراسة  في  2018تائج  الدراس ي  التحصيل  تدني  على  املرحلة مادتي  (  تًلميذ  لدى  والقراءة  الرياضيات 

ا دراسة شحاتاالبتدائيتينالرابعة والخامسة    تاناالبتدائية )السن نت وجود أسباب تقف وراء ضعف مستوى تحصيل طلبة فبي  (  2016وآخرين )  ة(، أم 

 . TIMSS  اململكة العربية السعودية في الرياضيات والعلوم وفق نتائج الدراسات الدولية

   -ومن منطلق أن  القيادة املدرسية
 
ل عليها    -بقائدات املدارسلة  ممث نجاح عملية التعليم في  تعدُّ من أبرز العناصر التعليمية األساسية التي ُيعو 

 ، الحريري ؛  2015؛ الجريوي،  2017آل سليمان والحبيب،  التعليمية واإلدارية )أدورها  ، ال سيما  وتحسينها وتطويرها للطلبةوالتعليم والنواتج التعليمية  

 . (Farah,2013؛ 2018 ،الشنيفي ؛ 2008؛ الشهري،  2020؛ شراحيلي، 2013السبيل،  ؛ 2008

الباحثو  في  ةخًلل عمل  تربوية  االبتدائي  بعض  مشرفة  التعليم  بمكتب  الحظت  في    بمدينة جدة   مدارس  التعليم ممثلة  وزارة   اإلشراف اهتمام 

املدرسية  التربوي   القيادات  التعلم وذلك من خًلل تدريب  البتحسين نواتج  العمل وعقد  الدورات وورش  العديد من  الدورية معها، ومن  لوتنفيذ  قاءات 

إداء   اإلشرافالباحثة خًلل ممارسة    مًلحظةجهة أخرى   الطالبات وتغير في مستوى  االبتدائية تغيير ضعيف في نواتج تعلم  املدراس  التربوي في بعض 

    مما دفع الباحثة إلى معرفة دور قائدات املدراس في تحسين نواتج التعلم. املعلمات

ا   الة  تعلم لواقع املأمول واملطلوب في تحقيق نواتج  جدة خاصة إلى ا في مدينة  و  ، املدارس السعودية عامة في  لوصول بالتعليم االبتدائي  على ا وحرصا  ،فع 

ا من أهمية دور القيادات املدرسية في تحقيق نواتج  
ا
م وانطًلق

ُّ
عل    الت 

 
التي تتطل ا بالتحديات  ال، ووعيا م ب تطوير نواتج  الفع 

ُّ
عل في املرحلة االبتدائية وتحسينه،    الت 

ا إلى التوج   ستنادا ٍ سواء، واِّ
ا على دوره املهم في حياة الطلبة واملجتمع السعودي على حد  هات الحديثة لوزارة التعليم في االهتمام به وتطوير نواتج التعليم، وتأكيدا

 من الباحثة  
ا
م اط بقائدات مدارس املرحلة االبتدائية بمدنية جدة في تحسين نواتج  بأهمية تقص ي الدور املن  -ممارسة في امليدان بوصفها    -ورغبة

ُّ
عل تأتي هذه   الت 

م باملدارس االبتدائية الحكومية في مدينة جدة الدراسة للوقوف على  دور قائدات 
ُّ
عل  .املعلمات من وجهة نظر املدارس في تحسين نواتج الت 
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  أسئلة الدراسة:  .2.1

الدراسة   لإلجابة عتسعى  اآلتي:    نالحالية  الرئيس  نواتج  السؤال  تحسين  في  املدارس  قائدات  دور  م ما 
ُّ
عل الحكومية  ب  الت  االبتدائية  في  املدارس 

 ه من خًلل التساؤالت الفرعية التالية: نهذا التساؤل الرئيس تسعى الدراسة إلى اإلجابة ع ن ولإلجابة ع من وجهة نظر املعلمات؟ مدينة جدة 

م ما دور قائدات املدارس في تحسين نواتج  .1
ُّ
عل    ؟من وجهة نظر املعلمات من الجانب املعرفي  الت 

م ما دور قائدات املدارس في تحسين نواتج  .2
ُّ
عل    ؟من وجهة نظر املعلمات من الجانب املهاري  الت 

م ما دور قائدات املدارس في تحسين نواتج  .3
ُّ
عل    ؟املعلمات من وجهة نظر من الجانب الوجداني  الت 

م دور قائدات املدارس في تحسين نواتج    في  (0.05)هل توجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى   .4
ُّ
عل ر تعزى    من وجهة نظر املعلمات  الت  تغي 

ُ
  ي مل

 التخصص وسنوات الخبرة؟

 أهداف الدراسة: .3.1

إلى   الحالية  الدراسة  نواتج    معرفةتسعى  تحسين  في  املدارس  قائدات  بها  تقوم  التي  م األدوار 
ُّ
عل والوحدانية    الت  واملهارية  املعرفية  الجوانب  من 

م دور قائدات املدارس في تحسين نواتج    فياختًلف  ، وماذا كان  من وجهة نظر املعلماتمدينة جدة  في  االبتدائية الحكومية    املدارسب
ُّ
عل من وجهة نظر    الت 

ري املعلمات تعزى  تغي 
ُ
 . خصص وسنوات الخبرة الت مل

 أهمية الدراسة: .4.1

إلى الدراسة من خًلل استجابتها  أهمية  التعليم به    نادي تُ ا  م  تبرز  م من ضرورة تحسين نواتج    وزارة 
ُّ
عل أهمية، و الت  بيان  النظرية    يمكن  الدراسة 

 في اآلتي:  والتطبيقية 

 األهمية النظرية:  .1.4.1

م تحسين نواتج  على  أهمية هذه الدراسة من أهمية حرص وزارة التعليم باململكة    تنبع •
ُّ
عل -TIMSSمؤشرات اختبارات )نتيجة لواقع    وتطويرها  الت 

2015 )(PISA-2018 )  ،وتطويرها وذلك بدعم أدوار العاملين في املدارس للمملكة  . 

•  
ُ
ل عليها في تحسين  عو  حول املمارسات والخبرات الناجحة التي يُ   ،الخروج بإطار مفاهيمي نظري للقيادات املدرسيةفي  سهم الدراسة الحالية  قد ت

م نواتج 
ُّ
عل  املختلفة للطلبة. الت 

أن تفيد • املهتمين    هذه   يمكن  الباحثين  املدرس ي تجاه تحسين  بالدراسة في دعم جهود  بالقائد  املناطة  األدوار واملسؤوليات  املجال في توضيح  هذا 

م 
ُّ
عل  . الت 

 طار فكري لألدوار املناطة بالقيادات املدرسية تجاه تحسين نواتج إل من خًلل تقديمها  ،تعدُّ هذه الدراسة إضافة للمكتبة العربية •
ُّ
عل  . م الت 

م نواتج بقد تفتح الدراسة املجال أمام الباحثين واملهتمين  •
ُّ
عل  رات مختلفة.؛ إلجراء دراسات أخرى وبمتغي  الت 

 األهمية التطبيقية:   .2.4.1

في  قد   • التعليم  بوزارة  التعليمية  السياسات  صانعي  الدراسة  هذه  نتائج  سياستهاتفيد  بتطوير  وو   ،تطوير  الخاصة  خططها   قائدات   مهامضع 

ا  املدارس  اململكة العربية السعودية. في عند رسم اآلليات املقترحة لتطوير نواتج التعليم، خصوصا

،  لقائدات املدراسالناجحة    األدوار  تطويرفي املرحلة االبتدائية على    املدارس  قائداتإعـداد  و   تدريب  القائمين علـىقد تفيد نتائج هذه الدراسة   •

ن منوذلك في  م طالبات املرحلة االبتدائية خاص األدوار املعرفية والوجدانية واملهارية التي ُتحس ِّ
ُّ
 واملراحل األخرى بوجه عام. ،ةتعليم وتعل

ها ستفيد طلبة املرحلة االب • ا لتحسن أدوار القيادات املدرسية. كما أن  مهم؛ نظرا
ُّ
 تدائية في تحسين تعليمهم وتعل

   مل أن تفيد هذه الدراسةؤ كما يُ  •
 
بات التدريبية للتطوير املنهي للقيادات املدرسية تجاه تحسين  القائمين بمراكز التدريب التربوي في تحديد املتطل

 ة لذلك.  ووضع برامج تدريبي ،نواتج طلبة املرحلة االبتدائية

للممارسات الناجحة في تحسين نواتج    إرشادي   قد تفيد الدراسة صانعي القرار في إدارات التعليم بوجه عام، وجدة بوجه خاص، في إعداد دليل •

م 
ُّ
عل  للقيادات املدرسية.  وتطويرها الت 

 حدود الدراسة: .5.1

ل
 
 : في اآلتي الحالية الدراسة حدود تتمث

دت: املوضوعية الحدود م.  نواتج تحسين في والوجدانية واملهارية املعرفية قائدات املدارس دور  بدراسة الحالية الدراسة ُحد 
ُّ
عل  الت 

 االبتدائية  لةالحدود البشرية: اقتصرت الدراسة الحالية على عينة من معلمات املرح

قت الدراسة الحالية في مدارس املرحلة االبتدائية بمدنالحدود املكانية:  ب 
ُ
 ية جدة.ط

ا في الفصل الحدود الزمانية: قت الدراسة الحالية ميداني  ب 
ُ
 . م2020الدراس ي  الثاني للعام ط
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 مصطلحات الدراسة: .6.1

)الدور:   الرواشدة  ف  عر 
ُ
الدور p.181 ,2012ت املؤسسات بحكم    عمالاأل " مجموعة  :  بأنه (  أو  الفرد  التي يؤديها  الوظائف  التي تشكل  واملهام والواجبات 

 مراكزهم ووضعهم في املجتمع. 

ه:    التعريف اإلجرائي: بأن  ا  إجرائي  الباحثة  فه  عر 
ُ
املمارساتت التعليم في   هي مجموعة من  االبتدائية؛ لتحسين نواتج  املرحلة  تبذلها قائدات مدارس  التي 

 .املعلمات التي تستجيب لهاوتقاس بالدرجة  رفية واملهارية والوجدانيةالجوانب: املع 

 القيادة املدرسية:  

االصطالحي:  رسمي    التعريف  فها  ُيعر  ِّفها 
على 108، ص.2018)وآخرون  ُيعر  هم  وحث  إلقناعهم  مرؤوسيه؛  في  املدير  بها  يقوم  التي  التأثير  "عملية  ها:  بأن   )

الة   بجهودهم في أداء النشاط التعاوني". املساهمة الفع 

املدرسة:   األهداف  قائدة  لتحقيق  املختلفة  املدرسة  عمليات  تسيير  عن   
ا

مسؤوال يكون  بالتعليم،  املختصة  الوزارة  بل  قِّ من  ا  رسمي  املعين  الشخص  هو" 

 ( 296، ص.  2017التربوية". )قرواني وشلش، 

اإلجرائي:   جالتعريف  املدارس:  بقائدات  الباحثة  إدارية  تقصد  وأدوار  مسؤوليات  بهن  املناط  جدة،  بمدنية  االبتدائي  التعليم  مدارس  مديرات  ميع 

 وتعليمية تجاه املعلمات والطالبات؛ بهدف تحسين نواتج والتعلم. 

م:
ُّ
عل   نواتج التَّ

)التعريف االصطالحي:   املتعلم، ( نواتج  Katiliute, & Ziliuka, 2008, p.73ُيعر ف زيليكاس وكاتيليت  أن يعرفه  ينبغي  ها: "عبارات تصف ما  بأن  م 
ُّ
عل الت 

ع من املـتعلم إنجـازه فـي نهاية دراسته ملقرر دراس ي أو برنامج تعليمي محدد
 
ا على أدائه، ويتوق  ."ويكون قادرا

م:  
ُّ
عل التَّ لنواتج  اإلجرائي  واملالتعريف  املعارف  مجموعة  ها:  بأن  ا  إجرائي  الباحثة  ِّفها 

عر 
ُ
املرحلة ت طالبات  وتمارسها  تكتسبها  التي  واالتجاهات  هارات 

 . االبتدائية في مدارس املرحلة االبتدائية بجدة؛ نتيجة ملرورهن باملواقف التعلمية التعليمية، سواء كانت معرفية أو مهارية أو وجدانية

  اإلطار النظري  .2

املتعلقة    النظري اإلطار    يتناول  النظرية  قائدة   بمتغيري الجوانب  ثم  ومن  وأهميتها  مفهومها  من حيث  املدرسة  بالقيادة  يتناول  األول  الدراسة 

و  املدرسة  قائد  وأهمية  قائدة  املدرسة  ومهام  ونواتج  مسؤوليات  املدرسية  والقيادة  التعلم من حيث مفهومة وتصنيفاته  نواتج  يتناول  والثاني  املدرسة، 

 نواتج التعلم في اململكة العربية السعودية. التعلم وأخي
ا
 را

 : القيادة املدرسية  . 1.2

  ،وهي القائمة على تحقيق رسالة املدرسة  ،هاووسيلة من وسائل تنظيم الجهود الفردية في  ،املدرسةالقيادة املدرسية ركيزة أساسية لنجاح    تعد

 (. 2010 ف والقيام باألدوار املنوطة واتخاذ القرارات )العرابيد،أكبر في التصر  ع بحرية فإنها تتمت   ؛من خًلل صلتها املباشرة بالطلبةو 

فن املدرسية  حس    ؛والقيادة  املدرسة  قائد  من  تستلزم  ا  ا ألنها  بالغة  ،مرهفا اآلخرين ومشاعرهم   ،وحكمة  لحاجات  ا  ووعيا ا  يستطيع   ؛وتفهما كي 

 .(2018)الحربي، .حفظ التوزان بين سير العمل باتجاه تحقيق األهداف املنشودة، ورفع كفايات العاملين ومستويات أدائهم واالهتمام بشؤونهم 

 مفهوم القيادة املدرسية:     .1.1.2

ا خًلل السنوات املاضية
ا
ا ملحوظ إذ لم تعد    ؛دة لعملهااملحد    واألدوارسواء على القائمين عليها أو الواجبات   ،شهد مفهوم القيادة املدرسية تطورا

 مقتصرة على النظرة الضيقة التي تنحصر في العمل اإلداري.  

)ينظر  حيث   ا (  362-.361ص  ، 2009جًلم  املدرسيةأن  مدرسته  :لقيادة  في  القائد  بها  يقوم  التي  التأثير  وحث    ؛"عملية  العاملين  على  إلقناع  هم 

لتحقيق قيادة فاعلة مبنية على   ؛الة بجهودهم للقيام بنشاط متعاون، والتأثير في سلوك اآلخرين الذين يعملون معهم، وتوجيه سلوكهم املساهمة الفع  

 أسس تربوية قادرة على تحقيق األهداف"

  ؛"عملية تخطيط وتنسيق وتوجيه لكل عمل تعليمي أو تربوي يحدث داخل املدرسة  :أنهابلقيادة املدرسية  ل(  12-10.ص  ، 2016وي )عطيينظر  و  

بها". التعليم  وتقدم  تطوير  أجل  )  من  وآخرون  ينظر رسمي  قائد 107، ص.2018بينما  بين  والتفاعل  بالتواصل  تقوم  "عملية  بأنها:  املدرسية  للقيادة   )

 املدرسة ومرؤوسيه، حيث يتبادلون املعارف واالتجاهات، ويتعاونون على إنجاز املهام املوكلة إليهم؛ من أجل تحقيق األهداف املشتركة". 

ال  ؛ السابقةاملفاهيم  من خًلل  و  املدرسية  باحثة  تستخلص  للقيادة   
ا
والتعليمية  بأنها  مفهوما والفنية  اإلدارية  واملهارات  الواجبات  مجموعة من 

بصورة منس   املدرسة  قائدات  بها  تقوم   التي 
 
ومنظ املدرسة  ؛ مةقة  ملنسوبي  لجميع  التعليمية  البيئة  بتهيئة  لها  التربوية  ؛تسمح  الغايات  وتنفيذ    ،لتحقيق 

  ؛السياسات التعليمية
ا

 ى تحقيق رؤية املدرسة في الحصول على أفضل نواتج تعلم.  إلوصوال
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 أهمية القيادة املدرسية:    .2.1.2

عد  
ُ
ا حيوي    ت  2012فالقيادة املدرسية كما ذكر لهلوب )،  في النظم التعليمية  ا القيادة املدرسية عنصرا

 
ل الجانب التنفيذي في أي عمل تربوي ( تمث

تُ   ا في  ي  باشر فعلوتعليمي، فهي 
ُ
ت التي  النشاطات واإلجراءات والسياسات  املجال تنفيذ جميع  التعليم بشكل عام، ودورها في هذا  أهداف  سهم في تحقيق 

ا  يعدُّ  ا، خصوصا ا ومؤثرا ا كبيرا  فيدورا
 
 واالجتماعية.  ،والوجدانية ،والنفسية ،العقلية :ناتهق بتعاملها مع املتعلم بجميع مكو  ما یتعل

 
 
( إلى 2013)  ذهب السبيلفقد    ،ة القيادة املدرسية في تنفيذ برنامج التعليم ونجاحها وبشكل أكبر على نواتج تعلم الطلبةد التربويين أهميوقد أك

توفير كل الظروف واإلمكانات التي تساعد على توجيه نموه ل  ؛ألن محور اهتمامها يدور حول املتعلم   ؛أن قيادة اإلدارة املدرسية أصبحت أساسية ومهمة

يدور حو  املدرسية  اإلدارة  قيادة  أصبح محور عمل  كما  النمو،  لتحقيق هذا  التربوية  العملية  وتحسين  واالجتماعي،  والبدني  والروحي  تحسين  العقلي  ل 

م نواتج 
ُّ
عل  . الت 

التع العملية  أهمية تنظيمية في  املدرسة  للقيادة  أن  الشهري )كما  الجهود  2018ليمية، فقد ذكر  املدرسية وسيلة مهمة في تنظيم  القيادة  أن   )

بما يتناسب مع قدراتها واستعداداتها وفق البيئة التي   ،تنمية الطلبة تنمية شاملة ومتوازنة على  وإيجاد بيئة تعليمية خصبة تساعد    ،التعليمية واإلدارية

عنى 
ُ
ا ألنها ت  شرفة ومُ لكونها مُ  ؛بالنهوض بالعملية التعليمية بكامل جوانبها املختلفةيعيش فيها، وهي مهمة أيضا

 
 .رة للعمل التعليميسي  مة ومُ نظ

 قائدة املدرسة:   . 2.2

( القائد املدرس ي 37.ص  ،2010ف عبودي )فقد عر    ،ة ملفهوم القائد أو قائدة املدرسةيديزخر األدب التربوي في القيادة املدرسية بتعريفات عد

ر "القائد:  بأنه  ويُ  ،عمل فريق مع يعمل الذي  ،للمدرسة واملسي 
 
بين  التنسيقي الترابط من التمعد   وتحقيق ،عالية تعليمية وتربوية خدمة تقديم  منه عتوق

( 7.ص ،2010)فت بدر وعر  ". محدد وزمان وقت في لها املرسومة األهداف وتحقيق ،العام األداء وتطوير ،لرفع وتحسين العملية التعليمية ؛العاملين معه

بأنه املدرسة  املدرسة"  :قائد  إدارة  عن  املسؤول  فيها  ،الشخص  الدائم  واملشرف  فيها،  املناسبة  التعليمية  البيئة  العملية    ؛ وتوفير  سير  سًلمة  لضمان 

 من أجل تحقيق األهداف العامة للتربية. ؛وتوجيههم وتقويم أعمالهم  ،التربوية، لتنسيق جهود العاملين فيها

التعليم   وزارة  أصدرت  السعودية  العربية  اململكة  و"قائد مدرسة" مسمى  اتوجيها وفي  "قائدة"  لفظ     ،باستخدام 
ا

"مدير" ومديرة م  بدال ن مسمى 

افت قائدة املدرسة  ، وقد ُعر  واإلجرائياملدرسة" في اإلصدار الرابع للدليل التنظيم   "املسؤولة عن قيادة ا:  للدليل التنظيمي ملدراس التعليم العام بأنه  وفقا

 (.34.ص  ب، 2020لتحقيق األهداف املنشودة )وزارة التعليم، اوتعليمي   ااملدرسة تربوي  

 : أهمية قائدة املدرسة   .1.2.2
 تُ 

 
  مساهمتها من خًلل  Linda et al. (2007)ز أهمية قائدة املدرسة كما ذكر لندا وآخرون  ر ل قائدة املدرسة أحد أهم عناصر منظومة التعليم، وتبمث

املدرسة العظيم في تهيئة  الطالبات للحياة، ومن دورها  إعداد  الفع    إحدى التي تقودها لتكون    ، في  املجتمع  مداده بركائز  إ و   ، الة في تحقيق تطلعاته مؤسسات 

الثابتة.   القائدة    ( 2012لهبوب )  ويرى النهضة والدعائم   أن دور 
 
الظروف  في    ل يتمث للمعلمات   واإلمكانات تهيئة كافة  تدريس  أكثر قدرة على  لجعلهن    ؛ املتاحة 

هن على االطًلع املستمر لكل ما يستطعن الحصول  وحث    ،اا وفني  ا وتقني  مهني    :مها للطالبات، ورفع وتحسين مستوى إداء املعلماتالتي تقد  التعليمية  الخبرات  

تربوي وتعليمي مًلئم لتحقيق عًلقات إنسانية   خ التربية والتعليم عامة، وتهيئة مناأو ب  نسواء كانت متصلة بمواد تخصصه   ، عليها من بحوث أو كتب تربوية

 وإداريين وإداريات، ومعلمين ومعلمات.   ، قائمة على املحبة بين منسوبي املدرسة من مشرفين ومشرفات

( الشهري  يذكر  النهوض  2018وباملثل  في  دورهما  أهمية  من  تبرز  املدرسة  قائد  أهمية  أن  التعليمية(  اإلدارية    -بالعملية  كافة جوانبها  في  التعلمية 

الت  الحلول  إيجاد  أو صعوبات، ويسهم في  أو غياب  الدراسة  الطلبة من ضعف في  أنفسهم، فیدرس كل ما يؤثر في  الطًلب  التي  التعليمية، والعمل مع  ربوية 

 . للقائدة املدرسية ركيزة أساسية في التعليم والتعلم   تساعدهم على مواصلة الدراسة بكل رغبة واهتمام. ويذكر بعض الباحثين أن 

 : قائدة املدرسة ومهام مسؤوليات  .2.2.2

وتتسع تتن   املدرسة   وع  قائدة  واجبات  السلطة    مهام  من خًلل  القائدة  تمارسها  التي  االجتهادات  أو  للدولة  الرسمية  القانونية  األطر  تمليه  ملا  ا  وفقا

ضة، ن في سياسة التعليم والجانب الرسمي املتضم    السابقاألدب    :سياقين هماوردت في    اومسؤولياته  واجبات قائدة املدرسةوقد وجدت الباحثة أن   املفو 

 :كما يلي ،صدرينهذا املودية، ولتحديدها واالستفادة منها في هذه الدراسة تستعرض الدراسة الحالية اململكة العربية السعب

:
ا

 في األدب التربوي:  ومهامها املدرسة دوار قائدةأ أوال

إذ يذكر   ؛بجميع املراحل التعليميةيزخر األدب التربوي والدراسات السابقة بالعديد من األدوار واملهام والواجبات املناطة بالقيادات املدرسية  

وزوز  تعليمية2018)  جعًلب  أي مؤسسة  في  املدرسة  قائدة  أو  قائد  بها  يقوم  التي  األدوار  في  كبير  إلى حد  تشابه  لها    ؛( وجود  االبتدائية  املدرسة  أن  إال 

  .التعليم وكونها املحطة األولى في منظومة مراحل  ،من أهميتها االستراتيجية اخصوصيتها التي تستمده

ب  يتوج    ،قائدة املدرسةبمنوطة    ا وأدوارا   مهام    ،(2017والذبياني )(،  2018جعًلب وزوز )املدرسة، أورد    قائدة وفي سياق الحديث عن مسؤوليات  

التعليمية  ؛ممارستها  اعليه العملية  بُ   املهامدت هذه  باملدرسة، وقد تحد    وتطويرها  بقصد تحسين  بالقيادة   :األول   ،متكاملينعدين  واألدوار تحت  يتصل 
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د  و   ،اإلدارية التعليمية، ويتضم  يتحد  بالقيادة  يتحت    ن كل منهما مهام  الثاني  أهم وواجبات  االعتبار، ومن  بها ووضعها موضع  القيام  املدرسة  م على قائدة 

 هذه املهام: 

التي تسعى    ، وتيسير العملية اإلدارية بنجاح  ، مان سير العمل في النظام املدرس يلض ؛ إدارية ضرورية  وهي أدوار املهام واألدوار املتصلة بالقيادة اإلدارية:   •

  : ومن هذه املهام واألدوار ،بغية الوصول إلى األهداف املراد تحقيقها   ؛ قائدة املدرسة من خًللها إلى رفع مستوى أداء أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية

الس ِّ  باملدرسة،  إعداد  العمل  سير  عن  التقارير  وإعداد  عليها،  واملحافظة  التعليمية  اإلدارة  إلى  املختلفة  والتقارير  الهاتفية    والرد  جًلت  املكاملات  على 

ومصروفات  ، واملكاتبات إيرادات  من  واملادية  املادية  الجوانب  الجدول   ، وإدارة  املدرسة  اإلشراف و   ، وتنظيم  مبنى  باملراف   ، على  املدرسية  واالهتمام  ق 

 باألدوات واألجهزة الًلزمة.  ا وتزويده 

املتصلة   • واألدوار  متنو  باملهام  مهام  وهي  التعليمية:  للطلبةالقيادة  بالنسبة  والتعلم  التعليم  تحسين  في  وضرورية  ومتسعة  املهنية   ،عة  والتنمية 

والفنيين واملعلمات  تُ   ،للمعلمين  وأدوار  بناط  وفيه  مسؤوليات  تُ القائدة  مختلفة  هذه إدارية  ومن  بنجاح،  التعليمية  العملية  لتيسير  مارسها 

أهداف املدرسة باألهداف العامة للمجتمع  :الواجبات ، وتوزيع العمل واألنشطة بين منسوبي تنظيم العام والداخلي للمدرسةواالهتمام بال  ،ربط 

جميع املشاركين في و ير سلوك وممارسات املنتسبين  يتغبله صله    كل ماو   ،ومتابعة حضور الطلبة  ،وعقد االجتماعات  ،املدرسة، وصيانة املنشآت

بقصد توجيهها نحو تحقيق األهداف التعليمية التي تسعى املدرسة   -أولياء األمور   مالطلبة أ   ممعلمات أ   مكانوا معلمين أ أ سواء    -العملية التعليمية  

 إلى تحقيقها.

وا  من  املهنية  التنمية  أن  يرى  آخر  منظور  املدرسةوهناك  قائدة  )  ومهامها،  جبات  الحربي  يذكر  للمعلمين  2018حيث  املهنية  التنمية  أن   )

تعد   املدراس،    واملعلمات  لقيادة  األساسية  األدوار  تنمية  و من  التدريس  قدرات  يتم  أساليب  في  املعلمة  الصفية و املعلم/  واألنشطة  والتقويم  القياس 

وتحفيز وإثارة   ،وتنمية اإلدارة الصفيةي في مواطن القوة والضعف فيها، أ وإبداء الر  ،املنهج والكتاب املدرس ي ونقدهماالحرة، وتحسين قدرتهم على تحليل 

م دافعية الطًلب نحو 
ُّ
عل  كالطًلب واإلداريين وأولياء األمور.  ،عملهب له صله  اوتنمية قدراتهم على التعامل مع كل م ،الت 

ااث  في الجانب الرسمي:  ومهامها مسؤوليات قائدة املدرسة  :نيا

 يُ 
 
أساسشك ا  الرسمي مصدرا الجانب  املدرسةي  ل  قائدة  أدوار  وتنظيم  تحديد  في  وواجباتها  ا  )  ومسؤولياتها  التعليم  دولة، فوزارة  أي  في أ 2020في   )

 الدراسة الحالية إلى ثًلثة جوانب:  فتهاصن  و  ،دت املهام والواجبات املنوطة بقائدة املدرسةاململكة العربية السعودية حد  

 :  املهام والواجبات اإلدارية •
 
ب  ل في قياموتتمث املدرسة  املجالس واللجان   اإلشرافقائدة  للمدرسة، والعمل على تشكيل  العامة  الخطة  إعداد  على 

الدراس ي العام  بداية  منذ  املدرسة  في  واإلدارية  التدريسية  الهيئة  الواجبات على جميع  وتوزيع  العمل،  وفرق  التكاليف    ،املدرسية  بإصدار  وذلك 

ملد واإلجرائي  التنظيمي  الدليل  ضوء  في  بأدوارها  للقيام  واملتابعة الًلزمة  والتنفيذ  والتخطيط  التنظيم  عمليات  وقيادة  العام،  التعليم  ارس 

املدرسية الجداول  إعداد  ومتابعة  اإلداري،  والتطوير  والتقويم  املدرسة  ، والتنسيق  منسوبي  جميع  بين  العدالة  يحق    ؛وتحقيق  املصلحة  بما  ق 

  وتنظيمها وتهيئتها،   على تجهيز مرافق املدرسة  اإلشرافاملعنية في إدارة التعليم، و   ، ومتابعة امليزانية التشغيلية للمدرسة مع الجهةنالتعليمية بينه

ومتابعة واإلدارية  التدريسية  الهيئة  من  املدرسة  احتياجات  وتحديد  بشأنها،  الًلزمة  الدورية  التقارير  وإعداد  ومتابعتها،  منها  مع   والتأكد  تأمينها 

صيانة املبنى املدرس ي،    :على البيئة املدرسية من حيث  اإلشرافو ،  نملين في املدرسة وتحديد الزائد منهالجهات املختصة، وإجراء املفاضلة بين العا

  ،ومتابعة مقصف املدرسة
 
  ،مة لتشغيلهوالتأكد من تطبيق الشروط املنظ

 
 .م للطالبقد  ر الشروط الصحية فيما يُ وتوف

 املهام والواجبات التعليمية:   •
 
 ، قيادة عمليات التعليم والتعلم في املدرسة، ومتابعة أداء الهيئة التدريسية باملدرسةبقائدة املدرسة  قيام    في  لوتتمث

زيارته الفصول   ن من خًلل  أعماله  ،في  املعلمات  نومشاركاته  ن ونشاطاته  نواالطًلع على  ومتابعة  املستجد-  ودعمهن  التعليمية،    -نمنه  اتخاصة 

 
 
املعلمات في تدريس املواد الدراسية، واتخاذ القرارات الًلزمة لتوفير بيئة تعليمية    إنجازبات الًلزمة ألداء عملهن، ومتابعة  وتزويدهن بكافة املتطل

ووضع الخطط الًلزمة  املدرسة، وتحديد البرامج التدريبيةبزة لكل منسوبي املدرسة، واملشاركة في بناء قدرات الهيئة التدريسية آمنة وجذابة ومحف  

مجتمعات    نلتدريبه مفهوم  وتفعيل  الدراس ي،  العام  م خًلل 
ُّ
عل بينه  الت  والنهائية ناملنهي  الفصلية  االختبارات  وأعمال  التقويم  نشاطات  ومتابعة   ،

وفقا  إجراءاتها  سًلمة  مدى  من  والتأكد  بشأنها،  يلزم  ما  واتخاذ  الونتائجها  إعداد  ومتابعة  واألنظمة،  للوائح  املدرسة ا  إلنجازات  السنوي  تقرير 

 وتقديمها للجهات املعنية في إدارة التعليم.  ، ونشاطاتها ومقترحات تحسينها

 املهام والواجبات اإلنسانية والوجدانية:   •
 
السعي نحو تعزيز قيم االنتماء واملواطنة واملحافظة على أمن الوطن،  بل في قيام قائدة املدرسية  وتتمث

 . عليها اإلشرافوالوالء للملك واالنتماء للوطن لجميع منسوبي املدرسة و  ،اإلسًلميي االعتزاز بالدين تنم  أن مج التي من شأنها ودعم الفعاليات والبرا

 و 
ُ
تنو  ت إلى  الحالية  الدراسة  املدراسع وتعد  شير  أدوار قائدات  الجوانب  ومسؤولياتهن   د  وبذلك يتضح مدى ؛  اإلدارية والتعليمية واالجتماعية  :في 

أهدافها، وتسيير   بكافة مهامها ومسؤولياتها ووظائفها وتحقيق  املدراس  إدارة  بقيادة  القيام  االبتدائي في  التعليم  التربوية أهمية قائدات مدراس  العملية 

والطالبات املعلمات  إداء  وتطوير  املدرسة،  في  نتا  ؛والتعليمية   لتحقيق 
 
تعل فع  ئج  تحق  م   الة 

 
تطل العربية ق  اململكة  في  التعليم  وزارة  إليه  تصبو  ما  عات 

 السعودية.
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منواتج  .3.2
ُّ
عل  :التَّ

 
ا

تحوال األخيرة  الفترة  التعليم  شهدت  أنظمة  في سياسة  املتقد  ب  الدول  النواتج    ،مةمختلف  إلى  تستند  أصبحت  ؛ مما  (Outcome-Based)حيث 

 
 
أن  يتطل يجب  ما  تحديد  يؤدب  أن  ينبغي  ما  أو  الطلبة  منه  ، ه و يتعلمه  متوقع  هو  تحد    م؛وما  أن  يجب  نواتج  وبالتالي  أهداف  م د 

ُّ
عل   ومستوياته  الت 

 (.2003)عًلم،

ممفهوم نواتج  .1.3.2
ُّ
عل  :  التَّ
م محدد لنواتج    دقيقمفهوم ال يوجد اتفاق أو  

ُّ
عل ألن معظم الذين يستخدمونها في معظم الدول ال يوجد لديهم تغير   ؛في مختلف دول العالم   الت 

م مفهوم نواتج    (Tyler, 2009, p.780)   وتايلور ،  Adam, 2006, p.1-24))وصف آدم    فقد .جوهري في النظر للمفهوم
ُّ
عل بيان ما هو متوقع أن "  :بأنها  الت 

ا على القيام بهيكون  أو    ،يعرفه ويفهمه املتعلم  م أو تنفيذه في فترة نهاية    ،أو إظهاره   ،قادرا
ُّ
عل    ،الت 

 
عه من امتًلك وإكمال تعلمهم بنجاح، أو ما يمكن أن توق

مروره أو  مشاركتهم  نتيجة  والقدرات  واملهارات  للمعارف  والبرامج،    م الطلبة  املقرر  خًلل  من  وخبرات  نواتج  تحد  و بتجارب  م د 
ُّ
عل الجديدة    الت  القدرات 

 مكن أن يطورها الطلبة بشكل مقبول". يوطرق التفكير واملمارسة التي  ،واملختلفة

م نواتج    مفهوم  ( إلى72.ص  ، 2012وباملثل ينظر شاهين )
ُّ
عل  "  : بأنها  الت 

ُ
 ت

 
ل مجموعة من القدرات واملهارات واملعارف املكتسبة لدى الطلبة من  شك

في   التعليمية  ملقر التجربة  دراسته  تعليمي محدد،    ر نهاية  برنامج   و أو 
ُ
ومهام مرغوبعب  ت وتكون    ةر عن سلوك  والقياس  قابلة  منهم،    والتقويم، للمًلحظة 

 . " وتؤدي إلى تغير في التحصيل الدراس ي أو املوقف واالتجاهات

الدراسة  و  نواتج  إلى  تشير  قابلية  تؤكد  الذكر  السالفة  التعريفات  هذه  م أن 
ُّ
عل والقياسللمًل   الت  مدلولها   ،حظة  في  تختلف  ال  أنها  يتضح  كما 

نواتج  فوعليه    ؛ومغزاها أن  استنتاج  م يمكن 
ُّ
عل ما تكسبه    :هي  الت  وقيم ال كل  واتجاهات  ومهارات   ، نتيجة عوامل متداخلة مباشرة   ؛طالبات من معارف 

الدراسية للمقررات  التي تحصل عليها في  وُت   ،كدراستهن  بالدرجة   قاس 
ُ
امل    . ذلكلة  عد  االختبارات واملقاييس 

 
تتمث أدوار منسوبي   :ل فيوعوامل غير مباشرة 

 باألخص قائدات املدراس.و  ،املدرسة

متصنيف نواتج   .2.3.2
ُّ
عل  : التَّ

الباحثين   اهتمام  نواتج  بظهر  م تصنيف 
ُّ
عل املفس    الت  النظريات  ظهور  عملية  مع  لطبيعة  م رة 

ُّ
عل والبنائية   ،الت  واملعرفية  السلوكية  كالنظرية 

ا في عام   أكثر تحديدا بلوم استراتيجية لتصنيف غايات    ،م1956االجتماعية، وظهر بشكل  بنيامين  م عندما وضع 
ُّ
عل ثم    وأهدافه؛  التربوي   الت  نواتج    ومن 

م 
ُّ
عل    ،في ثًلثة مجاالت رئيسة  الت 

 
املعرفي  :ل في تتمث املهاري   ،املجال  الوجدانيو   ،واملجال  بنية   ،املجال  التعليمية  الخبرة  أو  النشاط  أن  إلى أساس  ا  مستندا

 
 
 هرمية تمث

ا
ويتم اختيار محتويات الدروس التي تنسجم    ،د النواتج واألهداف التي يعمل على تحقيقها وتقويمهاتحد    ، ومستويات مختلفة للتعلم ل أشكاال

تحد   ثم  التقييم معها،  بشكل منظم املناسبة وم  املختلفة  د مقاييس  ذلك  إلى  املبذول   ؛ا  الجهد  )إبراهيم   ،ليدعم  فاعلية  أكثر  التعليمي  النشاط  ويجعل 

 (. 2015والسيد،

السياق ذاته، صن   التربويوفي  م ن نواتج  و ف 
ُّ
عل املتصلة به، ويتضم    ،إلى ثًلثة مجاالت رئيسة  الت  من    ان كل مجال جانبا لها مستوياتها ومحتواها 

م ف نواتج  تصن  ضوئها  جاالت التي في  امليبين    وفيما يلي جدول   ،جوانب الشخصية التي تسعى النظم التعليمية إلى تكوينها وبنائها في املتعلمين
ُّ
عل )قاسم   الت 

 (.13، ص.2010وحسن،

منواتج   يوضح مجاالت :(1)جدول 
ُّ
عل  ومستوياتها التَّ

 املستويات  املحتوى  املجال 

املتصلة بجميع العمليات   ،النشاط الفكري والذهني لدى املتعلم أشكالن جميع يتضم   املعرفي املجال 

   ، حفظ  : العقلية من
 
ويندرج تحت    ،وتقويم  ، وتحليل   ، تركيبو   ، وتطبيق  ،وفهم   ،ر وتذك

مهذا املجال نواتج 
ُّ
عل  التي تعمل على تنمية العمليات واملهارات العقلية.  الت 

التركيب    -التحليل   -التطبيق  -فهمال -رالتذك

 .والتقويم

واملشاعر  يتضم   املجال الوجداني  وامليول  والقيم  االتجاهات  املجال  هذا  وحب    وأوجه ن  التقدير 

الوجداني   ،االستطًلع  وتأهيله    ة والجوانب  دراسته  في  املتعلم  نجاح  في  رئيس  دور  لها 

 وبحثه عن فرص عمل جديدة.  ، لسوق العمل 

  -التنظيم  -التقييم  -االستجابة  -االنتباه

 . التميز -القيمي

  ، كمهارات الرسم والتصميم   ،ن هذا املجال مختلف املهارات اليدوية والجسمية يتضم   املجال النفس حركي 

 . واستخدام األدوات واألجهزة وغيرها

  -اآللية  -املمارسة  -التهيئة   -املًلحظة

 . اإلبداع -فالتكي   -اإلتقان

 نواتج التعلم في اململكة العربية السعودية:     .3.3.2

 
ا

هائًل ا  وتطورا كبيرة  قفزات  املاضية  السنوات  خًلل  السعودية  العربية  اململكة  في  التعليم  على   شهد  التعليمية  العملية  جوانب  جميع  شمل 

و   :املستوى  والتكنولوجي،  والفني  واإلداري  بتطوير  قد  التعليمي  اهتمام خاص  التطور  م لحق هذه 
ُّ
عل اململكة    ؛والتعليم   الت  تحقيق رؤية  في    2030بهدف 

 
ُ
   ؛وتحقيق مؤشرات أداء عالية  ،خرجاتاالرتقاء بالتعليم وتجويد امل

ُ
التعليم، وهو ما دفع وزارة التعليم بمة  سهم بوضع اململكة في مصاف الدول املتقد  ت

 لتحسين تجويد نواتج التعليم في اململكة. ؛ملواكبة الرؤية برسم آليات مقترحة
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اهتماما   وزارة وتولي   م ا ملوضوع نواتج  كبيرا   االتعليم 
ُّ
عل بها  ؛الت  تهتم  التدريبية  -في كافة األصعدة    حيث بدأت  من عقد لقاءات وملتقيات   -خاصة 

"األدوار التكاملية إلدارة :  قد عقدت اإلدارة العامة للتعلم في املنطقة الشرقية ورشة عمل بعنون و إلى قيادات/ قائدات املدراس.    ةودورات تدريبية موجه  

م التربوي ومكاتب التعليم في تحسين نواتج    اإلشراف
ُّ
عل أوضحت فيها أبعاد العمل و ،  2019/ 22/11-19ورفع مستوى التحصيل الدراس ي في الفترة من    ،الت 

وتحسين نواتج تعلم الطلبة، وتقديم رؤية مشتركة بين   ،لتقليل الفاقد التعليمي  ؛التربوي، وتركيز الجهود  اإلشرافالتكاملي بين مكاتب التعليم وإدارات  

م مكاتب التعليم في تحسين نواتج بالتربوي واملشرفين التربويين  اإلشرافرؤساء األقسام في إدارة 
ُّ
عل  (. 2020،وآخرون)الزبون  الت 

للتوج   ا 
ا
التعليم تجاه تحسين مُ وفي مدينة جدة، وتنفيذ توليها وزارة  التي  التعهات  املدراس واملشرفين خرجات  االهتمام بتطوير قيادات  ليم، بدأ 

م واملشرفات التربويات في جانب تحسين نواتج  
ُّ
عل وتجويد   ،"رفع مستوى التحصيل الدراس ي  :عقد مكتب التعليم بشمال جدة ورشة عمل بعنوان، إذ  الت 

م نواتج  
ُّ
عل ووضع الحلول والتوصيات التي من خًللها يستطيع قائد   ،في ضوء نتائج االختبارات التحصيلية والدولية". وناقشت الورشة مكامن الخلل  الت 

التعليمية بالعملية  للنهوض  بناء خططه  املدرسة  نواتج    ،وقائدة  م والرفع من 
ُّ
عل )  ؛الت  الدولية  املحافل  في جميع  منافس  جيل متعلم  إلى  الة  وك للوصول 

 (.  2019،االنباء السعودية اإلخبارية

م هات لوزارة التعليم ُتركز بشكل كبير على نواتج  ، شهد توج  2020  عاموخًلل األشهر األخيرة من  
ُّ
عل خطط مرحلية    ءحيث قامت الوزارة ببنا  ،الت 

العام   تنفيذها خًلل هذا  وفئاتها    ،2020بدأ  عناصرها  بجميع  التعليمية  العملية  املختلفةاإلشرافتستهدف  واملدرسية  النواتج    ،ية  تحسين  إلى  وتهدف 

واالتجاهات بالقيم  املرتبطة  والنواتج  واملهارية  وتحديد   ،املعرفية  خبراتها،  واستثمار  وتعزيزها  التعليمية  العملية  في  القوة  نقاط  بتحديد  بالقيام  وذلك 

م للتأكد من أن نواتج    ؛ اا ونوعي  ي  ن وتوثيقه كمالستهدافها بالدعم والتصحيح واملعالجة، ومتابعة مستوى التحس    ؛نقاط الضعف
ُّ
عل    الت 

 
بات  تتوافق ومتطل

الخطة   وتحتوي  واملستقبلية،  الحالية  العمل  الدراس  (20)أكثر من  على  التنمية وحاجة سوق  الفصول  داخل  التعليمي  باألداء  لًلرتقاء  ودعم  آلية  ية، 

املدرسة، وتشمل الخطة جميع القطاعات  الفعاليات والبرامج واألنشطة املنف   الفئات واملستويات باملراحل  ية في إدارة التعليم، وتُ اإلشرافذة في  راعي كل 

 املختلفة.

ذاته،   السياق  بهايوفي  القيام  املدرسة  قيادة  من  املطلوب  واملسؤوليات  املهام  من  جملة  الخطة  مضمون  التامة    :منهاو   ،ؤكد  البرامج  بالعناية 

 
ُ
ورة تفعيل مرافق املدرسة من املعامل واملختبرات ومراكز املصادر ومراكز املوهوبين  ر لطلبة، وتهيئة املرافق ملمارسة األنشطة التعليمية، وضا   إلىمة  قد  امل

اء بين العاملين في املدرسةمة، وتضمين ذلك في الجدول الدراس ي، والعناية  واستثمارها في البرامج املقد   قادة ومعلمين وطلبة    :ببرامج تعزيز التواصل البن 

 
ُ
 (.ب 2020،)وزارة التعليم  .زة للسلوك اإليجابي والتحصيل الدراس ي وحل املشكًلتعز  وقادة، واالهتمام بالبرامج امل

مواملدرس ي التابعة لإلدارة العامة لإلشراف التربوي بوزارة التعليم منظومة مؤشرات نواتج    ياإلشرافومن جانب آخر، أصدرت إدارة األداء  
ُّ
عل   الت 

 و مها بناء على ذلك،  يويتم تقي  ،مهام قائدة املدرسةضوئها  دت في  وحد    ، م2020 لعاما واملدرس ي من    ياإلشرافالخاصة باإلداء  
 
ل أبرز تلك املهام القيمة تمث

 املضافة في التحصيل  
ُ
م بل املشرف التربوي، وفاعلية معالجة املهارات األساسية للطلبة، وتقويم نواتج  قاسة من قِّ الدراس ي امل

ُّ
عل للمراحل الدراسية،   الت 

 
ُ
 وترتيب املدرسة واملدراس امل

 
 ا انتظام الطًلب استنادا سلوك الطلبة، وترتيب املدرسة في  في  وتقدير التأثير الجماعي للمدرسة    ،ية لها في اختبار القدراتغذ

م إلى سلسلة الغياب، ومستوى املمارسة التدريسية للمعلم القائمة على  
ُّ
عل ، والزيارات الفنية لقائد املدرسة واملشرف التربوي، ورئيس القسم   ،النشط  الت 

لنواتج   التصحيحية  النوعي لإلجراءات  اإلداء  املدرسة في  م وترتيب 
ُّ
عل التقالت  القيادات  لنواتج  ، وزيارة  م ويمية 

ُّ
عل الوزاري   الت  النوعي  املدراس, والتقويم  في 

م لإلجراءات التصحيحية لنواتج 
ُّ
عل  . (ج 2020،)وزارة التعليم  الت 

م  .4.3.2
ُّ
عل  :  القيادة املدرسية وتحسين نواتج التَّ

عملية التعليم والتعلم، وتطوير إداء كل من املتعلم واملعلم؛ يؤكد الباحثون التربويين أن القيادة املدرسية بجميع طاقمها تعد  األساس في تيسير  

م املنشودة. ويعد  النجار )
ُّ
عل  إلى تحقيق نواتج الت 

ا
دها 2016وصوال ا في تنفيذ الخطط والسياسات التعليمية التي تحد  ا بارزا ( أن القيادة املدرسية تؤدي دورا

لة بوزارة التعليم   -وتصيغها الدولة  
 
االرتقاء والنهوض باملجتمع في وهذا الد  -ممث  إلى 

ا
التعليمية، وصوال ور مهم وحيوي في االرتقاء بكافة منظومة العملية 

دو  في  النظر  إعادة  جعل  مما  واملعرفية؛  التقنية  والتطورات  التحديثات  من  العديد  ا  حاليا تواجه  املدرسة  أن  ا  أيضا ويؤكد  املجاالت.  القيادة جميع  ر 

ة، ب  وصفها العامل الرئيس في نجاح املدرسة في القيام بدورها املأمول. املدرسية ضرورة ُملح 

الغامدي والزهراني ) السياق ذاته، يشير  الذي 2018وفي  التعليمية،  للعملية  الهدف األسمى  بات  ا  ا وسلوكي  ا ومهاري  الطًلب علمي  أن تنمية  إلى   )

ل قادة املدراس  يؤدي في نهاية املطاف إلى إخراج فرد قادر ومؤهل للعمل بشكل ف ال مع محيطه، بالشكل الذي يؤهله لنفع نفسه ومجتمعه؛ حيث ُيحم  ع 

عنى بصياغة عقول ومهارات الطًلب على اختًلف أعمارهم.  
ُ
 أمانة مجتمعية جسيمة، فهم املسؤولون عن تحقيق األدوار التي ت

وا  الغامدي  يذكر  التعليم،  نواتج  تحسين  في  املدرسية  القيادة  دور  )ولتأكيد  أن    2018)لغامدي  يفرض عليه  املدرس ي  للقائد  الجديد  الدور  أن 

التي تعمل جاهدة على تفعيل دور منسوب القيادة  الواعية هي  املدرسية  والقيادة  املدرسة.  األفراد داخل  الخاصة بسلوك  رات  املتغي  م  املدرسة يتفه  ي في 

 لتحقيق نتاجات تعليمية تسمو باملجتمع.وتنظيم جهودهم، وتحسين مستوى أدائهم؛ للنهوض بالعملية التعليمي
ا

ا؛ وصوال ا وكيفا  ة كم 
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 : الدراسات السابقة  . 3.2
العربية    اليتناول هذا   واألبحاث  الصلة  واألجنبيةالدراسات     ذات 

ا
زمنيا الحالية مرتبة  للدراسة  األساسية  املحاور  ل 

 
شك

ُ
ت التي  الدراسة  بموضوع 

، وفيما يلي أهم الدراسات السابقة:
ا
  تنازليا

الفراغ   ((Martinčević, 2010 مارتيفيشدراسة   • أوقات  في  الًلمنهجية  األنشطة  تفعيل  في  املدرسة  إدارة  دور  عن  للكشف  وصفية  دراسة 

 ِّ
ب 
ُ
البيانات، وط للدراسة وجمع  أداة  االستبانة  مت  ستخدِّ

ُ
االبتدائية. وا املرحلة  األكاديمي والشخص ي لطًلب  النمو  قت على  باملدرسة، وأثر ذلك في 

( من  نة  مكو  في  861عينة  وطالبة  ا  طالبا ممارسة  (  في  املدرسة  إدارة  أدوار  بين  ارتباطية  عًلقة  وجود  الدراسة  نتائج  وأظهرت  االبتدائية.  املرحلة 

 األنشطة الًلمنهجية ونمو الطًلب اإليجابي على املستوى األكاديمي والشخص ي. 

القيادة املدرسية في التدريس بالفصول الدراسية بعنوان: تأثير  دراسة   (Sebastian and Allensworth, 2012سيباستيان وألينسورث ) وأجرى   •

م 
ُّ
عل الت  بواسطة  املسارات  )دراسة  الطًلب  م  (وتعلم 

 
وتعل الدراسية،  بالفصول  التدريس  استراتيجيات  في  املدرسية  القيادة  تأثير  كشف  بهدف  ؛ 

املدرس القيادة  تأثير  ر  تفس  التي  العوامل  وتحديد  بشيكاغو،  الثانوية  املدارس  في  بين الطًلب  والتدريس  الطًلب،  تعلم  في  االختًلفات  على  ية 

للد أداة  االستبانة  قت  ِّ
ب 
ُ
وط التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  واتبعت  املدرسة.  داخل  املعلمين  بين  التدريس  في  واالختًلفات  راسة على  املدارس، 

ا وغير مباشر للقيادة املدر 3529) ا ضعيفا ا، وأظهرت نتائج الدراسة تأثيرا نت أن  االختًلف في استراتيجيات ( معلما مهم، وبي 
 
سية في تعليم الطلبة وتعل

م الطلبة في الفصول الدراسية داخل املدارس تتأثر بالقيادة املدرسية من خًلل عوامل متعددة، أبرزها: جودة التطوير املنه
 
مة  التدريس وتعل قد 

ُ
ي امل

لي، والتنشئة االجتماعية مين، وتعزيز التعاون املعرفي مع املعلمين.  للمعلمين، كتنمية الحوار التأم 
 
 للمعل

من وجهة    الطلبة هدف إلى استقصاء األدوار التي يمارسها مدير/ مديرة املدرسة كمشرف مقيم في زيادة تحصيل  دراسة    (2013الصايغ )أجرى  و  •

مت فيها االستبانة أداة لجمع و  املنهج الوصفيدراسة واستخدمت ال  ،نظرهم  ستخدِّ
ُ
نة من )ا قت على عينة مكو  ِّ

ب 
ُ
ا ومديرة في  91املعلومات، وط ( مديرا

املعلمين   قدرات  تنمية  مجال  في  ا  جد  كبير  بدور  املدارس  ومديرات  مديري  قيام  الدراسة  نتائج  وأظهرت  نابلس.  بمحافظة  الحكومية  املدارس 

والزيارة املنتظمة في صفوفهم، واإلسهام في رفع مستواهم العلمي    في تشجيعهم على استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية،  ومعارفهم   واملعلمات

التعليمية داخل واملنهي، وتحسين أساليب تدريسهم من خًلل تبادل الزيارات فيما بينهم، وتذليل املعو   قات واملشكًلت التي قد تطرأ على العملية 

 املدرسة، ووضع الخطط العًلجية.

• ( وآخرون  داي  القادة    Day et al., 2016)أجرى  يجمع  إلى معرفة كيف  الدراسة  الطًلب"، وهدفت  م 
 
تعل نواتج  في  القيادة  "أثر  بعنوان:  دراسة 

التحويلية والتعليمية بطرق م للقيادة  دة  املتفر  املمارسات  بين  نتائج  الناجحون  "التحسين"، وتحسين  ختلفة في تطوير مدارسهم؛ لتشكيل ثقافة 

قت على ) ِّ
ب 
ُ
مت االستبانة أداة لجمع البيانات، وط ستخدِّ

ُ
م الطًلب. واعتمدت الدراسة على املنهج املختلط، وا

 
قت دراسة 2989تعل ِّ

ب 
ُ
ا، كما ط ( مديرا

م الطًلب؛ ليست في املقام األول    ( مدرسة ابتدائية وثانوية. وكشفت نتائج الدراسة عن 20حالة لـ)
 
أن  قدرات قادة املدارس على تحسين فعالية تعل

للمعلم القيادية  القدرات  بناء  وأن  التعليمية،  للقيم  وتطبيقهم  وميولهم،  فهمهم وتشخيصهم الحتياجاتهم  نتيجة  بل  قيادتهم،  ين  نتيجة ألسلوب 

ساءلة
ُ
م، والتطوير املنهي لجميع  يكون من خًلل التوزيع التدريجي للمسؤولية مع امل

ُّ
عل ، وبناء مستويات الثقة وتعزيزها، والتركيز على إيجاد فرص الت 

استراتيجيات ال م، والجمع بين 
 
قيادة  املوظفين والطًلب، واستخدام البيانات والبحوث وأدلة التفتيش واملًلحظة أدواٍت لتحسين التدريس والتعل

 رية تسهم في تحسين نتائج الطًلب بمدارسهم.  التحويلية والتعليمية في كل مرحلة تطو  

•  ( الحسن  أجرى  ذاته  اإلطار  ق    ( 2016وفي 
 
متعل األول  وهما:  محورين،  من  نت  وتكو  للدراسة،  أداة  االستبانة  فيها  مت  ستخدِّ

ُ
ا وصفية  دراسة 

( من  نة  مكو  عينة  على  األداة  قت  ِّ
ب 
ُ
وط مين، 

 
باملعل ق 

 
متعل والثاني  ومدير  100باملديرين،  معلم  رفع  (  في  املدرسة  مدير  دور  معرفة  بهدف  مدرسة؛ 

التحصيل الدراس ي لطلبة مرحلة األساس بوالية جنوب كردفان. وكشفتِّ نتائج الدراسة عن أن مديري املدارس يمارسون دورهم بدرجة دائمة في  

م الطلبة، واالهتمام بحل  مشكًلتهم التربوية، وتهيئة الفصول الدراسية، ومتاب اإلشراف
 
 عة حالتهم الصحية، والحضور، واالنصراف. على تعل

التنظيمية الوسيطة التي ترتبط من خًللها القيادة   ( Sebastian et al., 2016وأجرى سيباستيان وآخرون ) • دراسة هدفت إلى معرفة العمليات 

بتحصيل   أداة  املدرسية  االستبانة  ستخدمت 
ُ
وا التحليلي،  الوصفي  املنهج  راسة  الد  بعت  ات  ذلك  ولتحقيق  املعلمين.  قيادة  من  وتعلمهم  الطلبة 

( في  والطًلب  املعلمين  على  قت  ِّ
ب 
ُ
وط البيانات،  وجمع  املدرس ي  534للدراسة  املناخ  توفير  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  بشيكاغو.  ابتدائية  مدرسة   )

امل في  مناملًلئم  يعدُّ  املناسب  املدرس ي  املناخ  توفير  وأن  الطلبة،  تعلم  في  املديرون  بها  ر 
 
يؤث التي  الرئيسة  الطرق  من  والثانوية؛  االبتدائية    دارس 

النتائ أظهرت  كما  وتعلمهم،  الطلبة  بتعلم  املعلم  بقيادة  املدرسية  القيادة   من 
 

كًل تربط  التي  واملركزية  الوسطية  التنظيمية  أن  العمليات  تأثير    ج 

ا من خًلل تأثير املعلم في صنع القرار.   تقريبا
ا

 املديرين في املناخ املدرس ي باملدارس االبتدائية يأتي كامًل

إلى  ( 2017العتيبي وآخرون )دراسة   • للمتابعة   هدفت  أدائهم  ارتباط  التعليمية، ومدى  ملهامهم  االبتدائية  املرحلة  أداء مديري مدارس  استكشاف 

لدراسة  الدورية لشؤون املدرسة، والتحصيل العلمي للطلبة، ونمط القيادة لدى املديرين ومهاراتهم وخبراتهم في إدارة بيئة املدرسة. واستخدمت ا 

قت ِّ
ب 
ُ
نة من )  املنهج الوصفي التحليلي، وط ا من معلمي املرحلة االبتدائية50االستبانة أداة لجمع البيانات على عينة مكو  منطقة الفروانية ب  ( معلما

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0013161X15616863
https://consortium.uchicago.edu/about/staff/James-Sebastian
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 عن  . وكشفت نتائج الدراسة  التعليمية 
 
لة في املتابعة الدورية للتحصيل  أن  ثمة ارتباط بين أداء مديري مدارس املرحلة االبتدائية وممارستهم املتمث

للطلبة ا قوي    .العلمي  ا وتأثيرا أن  هناك دورا الدراسة  إليه وأوضحت  التي تصبو  للطلبة  العلمي  الناتج  املمارسات على كفاءة  املدارس في هذه  ا ملديري 

 املدرسة. 

نة من )  (2018الشنيفي ) دراسة   • قت على عينة مكو  ِّ
ب 
ُ
البيانات، وط مت فيها االستبانة أداة لجمع  ستخدِّ

ُ
ا من 140بدراسة وصفية تحليلية ا ( معلما

تعليمية   بيئة  توفير  في  الرياض  بمدينة  العامة  الثانوية  املدارس  مديري  قادة  دور  حول  راتهم  تصو  استكشاف  إلى  وهدفت  الثانوية.  آمنة  املرحلة 

ري: سنوات الخدمة واملؤهل العلمي. وقد أظهرت نتائج الدراسة قيام قادة املدارس الثانوية في الرياض بأدوارهم بدرجة كبيرة  للطًلب، في ضوء  متغي 

 
ا
ة ا ذات داللفي توفير بيئة آمنة لتعلم الطلبة، وجاء في املرتبة الثالثة: محور االهتمام باإلرشاد النفس ي والصحة النفسية، ولم تظهر الدراسة فروق

ا الختًلف مؤهلهم العلمي، وسنوات خدمتهم في التدريس تجاه دور قادة املدارس الثانوية العامة بمدينة   الرياض في إحصائية في آراء املعلمين، تبعا

 توفير بيئة تعليمية آمنة للطًلب.

)  (2018الذبياني )  أجري  • نة من  استهدفت عينة مكو  ا في  139دراسة وصفية مسحية  ت ( مديرا الرياض، تقص  الحكومية بمدينة  الثانوية  املدارس 

القرا  واتخاذ  واالبتكار،  املبادأة  مجاالت:  في  الثانوية  املدارس  لطًلب  القيادية  املهارات  تنمية  في  املدرسة  قائد  أدوار  حول  ل تصوراتهم  وتحم  ر، 

النتائ لت  البيانات. وتوص  للدراسة وجمع  أداة  مت االستبانة  ستخدِّ
ُ
القيادية لدى املسؤولية، وا املهارات  املدرسة يؤدي دوره في تنمية  أن  قائد  إلى  ج 

ل املسؤولية التعليمية في املرتبة األولى، وتنمية مهارة املبادأة و  االبتكار في املرتبة  طًلب املدارس الثانوية بدرجة "عالية"، من خًلل تنمية مهارة تحم 

اتخاذ   مهارة  تنمية  األخيرة  املرتبة  وفي  إلى  الثانية،  عزى 
ُ
ت املدارس  قائدي  نظر  وجهات  من  إحصائية  داللة  ذات  ا 

ا
فروق الدراسة  تظهر  ولم  القرار. 

قات ومعو  القرار  واتخاذ  واالبتكار،  املبادأة  مهارات  تنمية  في  املدرسة  قائد  دور  العلمي حول  ومؤهلهم  الدراسية،  خبراتهم  بينما  اختًلف سنوات  ه؛ 

ا ذات داللة إحصا
ا
ل املسؤولية؛ لصالح فئة أظهرت الدراسة فروق عزى إلى اختًلف سنوات خبرتهم في تنمية مهارات تحم 

ُ
ئية من وجهات نظرهم، ت

 ( سنوات. 10إلى أقل من  5( فأكثر، وفي تنمية املهارات القيادية لصالح فئة من خبرتهم ما بين )10قائدي املدارس من خبرتهم )

•  ( حفيظي  ق  (2019أجرت  دور  معرفة  بهدف  وصفية؛  املرحلة  دراسة  تًلميذ  لدى  االبتكاري  التفكير  ومهارات  اإلبداع  تنمية  في  املدرسة  يادة 

نة من ) ، من وجهة نظر الهيئة التدريسيةقسنطینة بمدنية  االبتدائية قت االستبانة أداة للدراسة على عينة مكو  ِّ
ب 
ُ
ا ومعلمة. وأظهرت  45، وط ( معلما

كبي ا  دورا املدرسية  للقيادة  أن   الدراسة  )نتائج  نسبة  وأن   للتًلميذ،  اإلبداعي  التفكير  مهارات  تنمية  في  ا  نمط 82را أن   دت 
 
أك الدراسة  %( من عينة 

( نسبة  وأن   املدرسة،  في  زه  ويحف  اإلبداع  يزيد  اإلدارة؛  طرف  من  املدرسة 100القيادة  قائدات  بين  التعاون  أن   دون 
 
يؤك الدراسة  عينة  من   )%

اإلبداع تنمية  )  واملعلمين؛ يساعد على  التًلميذ بنسبة كبيرة، وأن  نسبة  تأثير في 91لدى  له  للقائد  العاطفي  الذكاء  أن   الدراسة ترى  %( من عينة 

 تنمية التفكير اإلبداعي لدى التًلميذ. 

دراسة وصفية مسحية هدفت إلى معرفة درجة ممارسة قائدات مدارس املرحلة املتوسطة بمحافظة عنيزة لتوفير البيئة   ( 2019وأجرت املطيري وطيب )  •

خبرتهن   سنوات  الختًلف  ا  تبعا املدارس  قائدات  ممارسة  لدرجة  نظرهن  وجهات  تختلف  كانت  إن  وما  املعلمات،  نظر  وجهة  من  اإلبداعية  الصفية 

نة من )التدريسية، وتخصصهن األكاديمي قت على عينة عشوائية مكو  ِّ
ب 
ُ
متِّ االستبانة أداة للدراسة وجمع البيانات، وط ستخدِّ

ُ
( معلمة. وأظهرت نتائج  80. وا

ظهر الدراسة أي فروق ذات داللة إحص 
ُ
ر خصائص البيئة اإلبداعية الصفية للطالبات بدرجة متوسطة، ولم ت

 
ائية في آراء الدراسة أن  قائدات املدارس توف

ر خصائص البيئة اإلبداعية الصفية للطا املعل 
 
عزى إلى اختًلفهن في التخصص األكاديمي، وسنوات خبرتهن تجاه ممارسة قائدات املدارس توف

ُ
 لبات.مات ت

• ( الجنهي  )  (2019وقامت  مقدارها  عينة  من  بيانات  لجمع  للدراسة  أداة  االستبانة  استخدمت  تحليلية  وصفية  ومرشدة 337بدراسة  معلمة   )

الثطًلبية املدارس  في  والوقائي  واملنهي،  والتربوي،  االجتماعي،  واإلرشاد  التوجيه  برامج  تفعيل  في  املدرسية  القيادة  دور  التعر ف على  بهدف  انوية ؛ 

ري: الوظيفة ونوع املدرسة. وأظهرت نتائج ال ِّ
تغي 

ُ
ا مل دراسة أن بمدينة تبوك، وما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظرهن وفقا

لدراسة أي فروق  دور القيادة املدرسية في تفعيل برنامج التوجيه واإلرشاد الوقائي، والتربوي، واالجتماعي، واملنهي للطالبات كانت عالية، ولم ُتظهر ا 

عزى إلى اختًلفهن في نوع املدرسة والوظ
ُ
 يفة.ذات داللة إحصائية في آراء املعلمات ومرشدات الطالبات في هذه األدوار، ت

م بمنطقة جازان. هدفت إلى معرفة    دراسة  (2020أجرى شراحيلي ) •
ُّ
عل ر قادة املدارس ومشرفيها لدور القيادة املدرسية في تحسين نواتج الت  تصوُّ

قت على عينة   ِّ
ب 
ُ
مت االستبانة أداة للدراسة وجمع املعلومات، وط ستخدِّ

ُ
بعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وا   قائد ومشرف(  260مقدراها )وات 

أن   مدرسة الدراسة  نتائج  وأظهرت  م  . 
ُّ
عل الت  نواتج  تحسين  في  مرتفع  بدور  تقوم  جازان  منطقة  تعليم  مدارس  في  املدرسية  الجوانب  في  القيادة 

 املعلمين عل
ُّ
ى تحليل املعرفية، وكان أبرزها: تحسين الوسائل، وتطوير األساليب التي يستخدمها املعلمون لتحقيق أهداف املناهج الدراسية، وحث

ق 
 
نات تتعل  بالحقائق واملفاهيم. املواد إلى مكو 

 التعقيب على الدراسات السابقة:  

ا على الدراسات السابقة من خًلل النقاط اآلتية:  ا وتعليقا  الحالية تعقيبا
ُ
راسة  تعرُِّض الد 
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: أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: 
ا

 أوال

 الهدف من الدراسة: .1

االختالف:   • القيادة تختلف  أوجه  أثر  على  أهدافها  زت 
 
رك فبعضها  إليه،  تسعى  الذي  الهدف  في  السابقة  الدراسات  جميع  عن  الحالية  الدراسة 

الحسن) كدراسات:  وتحصيلهم،  الطًلب  م 
 
تعل أو  الدراسية،  بالفصول  التدريس  في  والصايغ  2016املدرسية  سيباستيان  ودراسة  (،(2013(، 

، أو دورها في األنشطة الصفية والًلصفية  (et al.,2016 Sebastianسيباستيان وآخرون )و ،   ) Allensworth ,2012Sebastian and(وألينسورث

الصفية كدراس((Martincevice ,2010ة  كدراس اإلدارة  تنمية مهارة  أو  للطلبة كدراستي 2019املطيري وطيب )ة  ،  القيادية  املهارات  تنمية  أو   ،)

ز بعضها اآلخر أهدافه على دور القيادة املدرسية في الجوانب اإلنسانية، أو توفير املناخ والبيئة اآلمنة     (،2018(، والذبياني )2019حفيظي )
 
ورك

 (  2019لطًلبي كدراستي: الجنهي )(، أو دورها في اإلرشاد والتوجيه ا 2018ألفراد املدرسة كدراستي: والشنيفي )

 (. 2020: تتفق الدراسة الحالية من حيث الهدف مع دراسة شراحيلي )أوجه التشابه •

 منهج الدراسة: .2

التشابه:   • واأللفي  أوجه  الحربي  دراسات:  مع  املسحي(  الوصفي  )املنهج  البحثية  املنهجية  في  الحالية  الدراسة  والحسن(2018)تتفق   ،(2016)   ،

) Sebastianسيباستيان وألينسورث  و ،  )2017((، والعتيبي وآخرون  2013صايغ )وال،  )2018(، والشنيفي  )2020(،  وشراحيلي  )2018(والذبياني  

)Allensworth ,2012and ( و سيباستيان وآخرون  ،et al.,2016 Sebastian)  . 

تختلف الدراسة الحالية من حيث املنهجية البحثية "الوصفي املسحي" مع منهجية البحث "املختلط" )الكمي والنوعي( املستخدم   أوجه االختالف: •

 .  (Day et al.,2016)ة داي وآخرون في دراس

 عينة الدراسة:   .3

ز بعضها على مديري املدارس،   ختالف:أوجه اال  •
 
تختلف الدراسة الحالية من حيث عينة الدراسة وجنسها عن جميع الدراسات السابقة، التي يرك

واأللفي   الحربي  كدراسات:  الصحيات،  املرشدات  أو  الوكًلء،  أو  املعلمين،  أو  القائدين،  والحسن  (2018)أو  والذبياني  (2016)،   ،(2018)  ،

)Sebastian and Allensworth سيباستيان وألينسورث   و،  )2017(، والعتيبي وآخرين  )2013(، والصائغ  )2018(، والشنيفي  )2020(وشراحيلي  

زت في عينة الدراسة على معلمات املرحلة االبتدائية. (et al.,2016 Day)داي وآخرون ، و ,2012(
 
 . فيما أن  الدراسة الحالية رك

التشابه:  • تتف  أوجه  وبذلك  االبتدائية؛  املرحلة  معلمات  من  عينة  إلى  الحالية  الدراسة  دراستخضع  مع  العينة  )ة  ق  وطيب  التي  2019املطيري   ،)

 شملت عينتها معلمات؛ ولكن اختلفت في املرحلة الدراسية، ومكان تطبيق الدراسة.

 أداة الدراسة:  .4

راسات السابقة في األداة املستخدمة، عدا دراسة أوجه التشابه واالختالف:  ، التي  et al., 2016(Day) دي وآخرون اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الد 

 من محتوى جميع الدراسات في بناء أداة الدراسة الحالية.  استخدمت أداة الدراسة "مقابًلت"، كما أن  الدراسة الحالية استفادت

ا: أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:  ثانيا

م. 
ُّ
عل  توضيح بناء اإلطار النظري املفاهيمي الخاص بالقيادة املدرسية ونواتج الت 

وتحديد   .1 الدراسة،  بلورة مشكلة  في  الحالية   
َ
الدراسة السابقة  الدراساُت  الدراسة  أفادت  تساؤالت  تحديد  في  التي ساهمت  املًلحظات  من  العديد 

 الحالية. 

رات التي تتصل ب .2 تغي 
ُ
ر واضح حول محاور الدراسة والجوانب التي تشملها، وامل  الحالية في تقديم تصوُّ

َ
محاورها، أفادت الدراسات السابقة الدراسة

ا في أداة الدراسة. وأنسب املناهج التي يمكن استخدامها، وأفضل األدوات املتاحة   واملناسبة لطبيعة الدراسة الحالية، كما ورد سابقا

 معرفة طريقة مناقشة النتائج، وربط نتائج الدراسة الحالية بنتائج الدراسات السابقة. .3

ا: أهّم ما يمّيز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 
ا
 ثالث

ز الدراسة الحالية بتركيزها على قضيٍة تهتم  بال .1 ه املعاصر.تتمي  م، وهو التوج 
 
 سياسة التعليمية في اململكة؛ أال وهي تحسين نواتج التعل

ا من وزا  .2 ا خاص  ز الدراسة الحالية بتركيزها على املرحلة االبتدائية، التي تعدُّ أساس مراحل التعليم العام، التي نالت اهتماما  رة التعليم في اململكة.تتمي 

زها بتركيزها على قائدات امل .3 ٍ من الدراسات السابقة، والسيما في تمي 
 . البيئة السعوديةدارس، والطالبات الًلتي لم يحظيَن باهتمام خاص 
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 اإلجراءات املنهجية للدراسة .3

 :منهج الدراسة .1.3

ع اإلجابة  تحاول  التي  واألسئلة  لتحقيقها،  تسعى  التي  واألهداف  الدراسة،  طبيعة  ضوء  الوصفي"    ها،نفي  املنهج  الحالية  الدراسة  اعتمدت 

منهم و ".  التحليلي أو عينة  الدراسة  أفراد مجتمع  استجواب جميع  يتم من خًلله  الذي  املدروسة من حيث طبيعتها  ؛  هو "املنهج  الظاهرة  بهدف وصف 

 ق في دراسة العًلقة أو استنتاج ودرجة وجودها فقط، دون أن يتجاوز ذلك إلى التعم  
ا

 (.  179ص. ،2012" )العساف،األسباب مثًل

 :مجتمع الدراسة .2.3
التعليم  تكو   بمدراس  االبتدائية  املرحلة  معلمات  جميع  من  الدراسة  مجتمع  عددهجدة مدينة  بن  البالغ  معلم7582)  ن،     ،ة( 

ا
جميع  شامًل  

 .ة( يوضح إحصائية مجتمع الدراس2. والجدول رقم )م2020وذلك للعام الدراس ي  ختلفةاملعلمية الؤهًلتا واملصات الدراسية، التخص  

 مجتمع الدراسة  يوضح :(2جدول )

 العدد  املكتب م  العدد  املكتب م 

 2344 مكتب التعليم بشرق جدة  3 1670 مكتب التعليم بشمال جدة  1

 1474 مكتب تعليم وسط جدة  4 2094 مكتب التعليم بجنوب جدة  2

 7582 الكلي املجتمع 

 : عينة الدراسة .3.3

( بلغت  وقد  الدراسة،  مجتمع  من  بسيطة  عشوائية  بطريقة  الدراسة  عينة  اختيار  املرحلة  434تم  من  معلمة  جميع  موز    ،االبتدائية(  على  عة 

ن مجتمع الدراسة، و  إجماليمن  (%5.7بنسبة )أي  :مكاتب إدارة تعليم جدة   . رات الدراسةأفراد عينة الدراسة حسب متغي  الجدول التالي توزيع يبي 

اتوزيع عينة الدراسة يوضح  :(3) جدول 
ا

تغّيرات وفق
ُ
 الدراسة  مل

 النسبة العدد  سنوات الخبرة  م  النسبة العدد  التخصص م  النسبة العدد  التخصص م 

 7.1% 31 سنوات  5أقل من  1 11.9% 33 اقتصاد منزلي 5 2.9% 13 إنجليزي  1

 10سنوات إلى  5من  2 9.2% 45 علوم  6 17.7% 77 رياضيات  2

 سنوات 

120 %27.6 

 65.2% 283 سنوات  10أكثر من  3 10.3% 40 اجتماعيات  7 19.3% 84 لغة عربية  3

دراسات  4

 إسًلمية 

     7.6% 52 آخري  9 %20.7 90

 100 434 املجموع الكلي   434 املجموع الكلي 

   :أداة الدراسة  .4.3 
  ؛اعتمدت الدراسة الحالية على االستبانة لجمع املعلومات

 
َراَسة واإلجابة  ؛ل األداة املناسبة لجمع املعلومات والبياناتإذ تمث ِّ

لتحقيق أهداف الد 

لت وتوص   .در العلميةواالستفادة من الدراسات السابقة املتصلة بموضوع الدراسة وبعض املصا  ،بعد االطًلع على األدب التربوي وتم بنائها    أسئلتها،عن  

استبانة مكو   إلى  املعرفي واملكو    األول  ثًلثة محاور:إلى  عة  موز    ،( عبارة 41نة من )الدراسة  ل  و   ،( عبارة 14ن من )الجانب 
 
الثاني يمث املهاري   املحور  الجانب 

 ( عبارة. 16) املكون  املحور الثالث الجانب الوجدانيو ( عبارة، 11ن من )كو  امل

ا = الدراسة استجابة معلمات املرحلة االبتدائية في كل عبارة من عبارات االستبانة وفق مقياس ليكرت الخماس يبت  رت  وقد   درجات، 5وهي )دائما

ا= ا=4غالبا ا=3، أحيانا ا=2، نادرا ا لرأيها، ووجهة نظرها ؛ (1، أبدا  .الشخص يإلتاحة الفرصة للمعلمة لتبدي استجابة في كل عبارة بما تراه مناسبا

 صدق األداة:.  5.3

  ؛ق من صدق األداة من اإلجراءات املنهجية األساسية الهادفةالتحق    يعد  
ُ
راَسة للهدف  للتأكد من مدى مًلءمة مضمون األداة امل ِّ

ستخدمة في الد 

 هما:و لصدق، ، استخدمت الدراسة نوعين من ا أداة الدراسة الحاليةمعت من أجل قياسه، أو ما ُوضع ألجله، وللتأكد من صدق الذي ُج 
 الصدق الظاهري:  •

 11)  االستبانة بصورتها األولية علىالباحثة  ُعرضت  
 
 ، في جامعة دار الحكمة   مين املتخصصين في القيادة واإلدارة والتخطيط التربوي ( من املحك

امللك سعود آرائهم حول عبارات االستبانة.    ؛والجامعة اإلسًلمية بفلسطين  ،وجامعة جدة   ، وجامعة  إبداء  لب منهم 
ُ
التحكيم، تم  و إذ ط االنتهاء من  بعد 
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املحك بمًلحظات  عُ األخذ  ومقترحاتهم، حيث  و   تلد  مين  العبارات،  لبعض  اللغوية  بدائل اومناسبا   اضروري    رأوه ما    ةضافإ الصياغة  لت صيغة  ُعد  كما   ،

 من مقياس ليكرت الثًلثي  ةاستجابة االستبانة الخماسي
ا
 .بدال

   :صدق االتساق الداخلي •

من  و  ( معلمة،25) بواقع  ، على عينة عشوائية من مجتمع الدراسة  ااستخدمت الدراسة صدق االتساق الداخلي لًلستبانة، وذلك بتطبيقها ميداني  

ل حساب  ثم   بيرسون    ُمَعامِّ التالي قيم    ، بمحورها لكل درجة عبارة بدرجة    PEARSON))ارتباط  الجدول  الكلية لًلستبانة، ويوضح  ودرجة كل محور بالدرجة 

ل  االرتباط:   ُمَعامِّ

 واملحور بالدرجة الكلية لالستبانة  ،درجة كل عبارة بمحورهالارتباط بيرسون  ُمَعامالت : يوضح(4جدول )

ُمَعاِمل   الفقرة املحاور 

 االرتباط 

ُمَعاِمل   الفقرة

 االرتباط 

ُمَعاِمل   الفقرة

 االرتباط 

ُمَعاِمل   الفقرة

 االرتباط 

درجة املحور   رتباط اُمَعاِمل  

 ألداة بالدرجة الكلية  ل

الجانب  

 املعرفي 

1 **.811 5 *.480 9 **.816 13 **.815 **.812 
2 **.739 6 **.588 10 **.608 14 **.897 
3 .619** 7 **.527 11 **.637  
4 **.666 8 **.565 12 **.776 

الجانب  

 املهاري 

1 .780** 4 .679** 7 .623** 10 .863** .944** 

2 .821** 5 .679** 8 .739** 11 .601** 
3 .563** 6 .517** 9 .866**  

الجانب  

 الوجداني 

1 .811** 5 .473* 9 .835** 13 .861** .908** 
2 .420* 6 .715** 10 .814** 14 .673** 
3 .566** 7 .802** 11 .864** 15 .760** 
4 .473* 8 .912** 12 .934** 16 .839** 

ا عند مستوى   .(0.05)  .(0.01) **االرتباط دال إحصائيًّ

نت   لأن قيم    ؛(4معطيات الجدول )بي  ا عند مستوى الداللة )  محورها موجبةارتباط كل عبارة من العبارات مع    ُمَعامِّ كما  (،0.01ودالة إحصائي 

لًلستبانة  ُمَعامًلتأن   الكلية  بالدرجة  درجة كل محور  بين  )  ؛االرتباط  داللة  عند مستوى  قيم  و (،  0.01دالة  )  ُمَعامًلتتراوحت  بين  -0.812االرتباط 

ع وبذلك ت ؛ (0.944  ضعت لقياسه.بمصداقية ملا وُ  ومحاورها عبارات االستبانةتمت 

 ثبات األداة:   . 6.3

الدراسة    لاستخدمت  ثبات االستبانة؛  Cronbach s Alpha))ألفا كرونباخ    ُمَعامِّ    ،لقياس 
ُ
من    ة نقت االستبانة على عينة عشوائية مكو  ب  حيث ط

ن ( معلمة من خارج عينة الدراسة، وي25) لالجدول التالي نتائج بي   . ولًلستبانة ككل ،ألفا كرونباخ ملحاور االستبانة ُمَعامِّ

 ولألداة ككل ،ألفا كرونباخ ملحاور أداة الدراسة ُمَعاِمل وضح ي :(5جدول )
 ألفا كرونباخ   ُمَعاِمل عـــدد العبارات  عدد أفراد العينة املحاور 

 0.904 14 25 املحور األول: الجانب املعرفي

 0.896 11 25 املهاري املحور الثاني: الجانب 

 0.947 16 25 املحور الثالث: الجانب الوجداني 

 0.961 41 25 لألداة الثبات الكلي 

( الجدول  نتائج  من  لقيمة   أن  ؛ (5يتضح  )  ُمَعامِّ بلغ  الكلي  االستبانة  فقرات  لجميع  كرونباخ  ألفا  كما0.961الثبات  محاور    (؛  ثبات  ُمَعامًلت 

يعني  (؛ وهذا  0.947-0.896الدراسة الثًلثة: املعرفي واملهاري والوجداني مرتفع ومقبول على املستوى التربوي؛ حيث تراوحت قيم ُمَعامًلت الثبات بين )

لأن   . على عينة الدراسة امليداني ثبات مرتفع؛ وبذلك تكون االستبانة صالحة وقابلة للتطبيقال  ُمَعامِّ

 اإلحصائية:األساليب   . 7.3

 باالعتماد على األساليب اإلحصائية التالية:  (spssبرنامج الحزم اإلحصائية )الدراسة   استخدمت

ل •  .ق من صدق االتساق الداخلي لًلستبانةللتحق   ؛(Person)ارتباط بيرسون  ُمَعامِّ

ل  •  لقياس ثبات االستبانة وصًلحيتها للتطبيق امليداني.؛ (Cronbach's Alpha) ألفا كرونباخُمَعامِّ

الدراسة  ؛ (Weighted Mean)الحسابياملتوسطات   • تساؤالت  على  الدراسة  عينة  استجابة  والثالث)  لتحليل  والثاني،  متوسط   ةومعرف   ،(األول، 

 استجابة عينة الدراسة عن كل عبارة من عبارات محاور االستبانة، وترتيب العبارات في املحاور حسب متوسطاتها. 

 تبيان استجابات عينة الدراسة تجاه كل عبارة من عبارات املحاور. ةملعرف؛ االنحراف املعياري  •

االة  ؛ ملعرفة ما إذا كان هناك فروق د(ANOVA)األحادي  تحليل التباين   • في استجابات عينة الدراسة على دور قائدات املدراس في تحسين    إحصائي 

 يم نواتج التعل
ُ
 ص وسنوات الخبرة. التخص   ي تغير ملعزى ت
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م
ُّ
عل  : املحك املعتمد لتقدير درجة دور قائدة املدرسة في تحسين نواتج التَّ

 ٍ
الدراسة على محك  نواتج    اعتمدت  تحسين  في  بدورهن  القائدات  قيام  درجة  م للحكم على 

ُّ
عل  الت 

ُ
ا إذ  تحت ؛  الخماس ي  ليكرت  ستخدم مقياس 

ا  :وصف ا  -)دائما ا  -غالبا ا   -أحيانا ا(، وُح   -نادرا (، ثم تقسيم العدد 4=1-5د طول الخًليا في مقياس ليكرت من خًلل حساب املدى بين درجات املقياس )د  أبدا

  :كما هو مبين في الجدول اآلتي ،إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة أو درجة في املقياسو  ؛(5قيمة أو درجة في املقياس وهو ) الناتج على أكبر

م املحك املعتمد لتقدير درجة دور قائدة املدرسة في تحسين نواتج  :(6جدول )
ُّ
عل  التَّ

ا  قيام قائدة بالدور  ا نادراا أبدا
ا
ا  أحيان ا غالبا  دائما

 5 4 3 2 1 درجة البديل 

 5.0–4.20  أقل من 4.20 –3.40أقل من  3.40 – 2.60أقل من  2.60 –1.80أقل من  1.80 – 1.00 )مدى متوسط الخلية( 

راَسة  . 8.3  : عرض نتـائـج الّدِ

املدارس في تحسين نواتج    ماالسؤال الرئيس:    ناإلجابة ع م دور قائدات 
ُّ
عل الحكومية بمدينة جدة    الت  االبتدائية  املدارس  املعلمات؟   من وجهة نظرفي 

ل التحليل إلى النتائج املوضحة في الجدول اآلتي:   ،واالنحرافات املعيارية ،استخدمت الدراسة املتوسطات ،هذا السؤال ن لإلجابة ع  وتوص 

افات املعيارية ،املتوسطات:( 7جدول )  االستبانة محاور جميع ل واألوزان النسبية واالنحر

 االنحراف   املتوسط الحسابي املحاور 

 املعياري 

 الوزان  

 النسبي

 القيام بالدور  الترتيب

ا  2 81.6 0.724 4.08 املحور األول: الجانب املعرفي.  غالبا

ا  3 80.6 0.731 4.03 املحور الثاني: الجانب املهاري.  غالبا

ا  1 83.6 0.776 4.18 الجانب الوجداني. املحور الثالث:   غالبا

ا  82.2 0.710 4.11 الدرجة الكلية.   غالبا

م أن  املتوسط الحسابي لتقديرات املعلمات لدور قائدات املدارس الكلية في تحسين نواتج    ؛ (7يظهر من الجدول السابق )
ُّ
عل املحاور الثًلثة  ب  الت 

 ،(4.03-4.18املتوسطات الحسابية للمحاور الثًلثة تراوحت بين )(، كما يظهر أن   82.2ووزن نسبي )  ، (0.710وبانحراف معياري ) ،(4.11بلغ )  ؛لًلستبانة

ا( في بدائل االستبانةي(، الذي 4.20 – 3.40متوسطات تقع ضمن مدى الفئة الثانية ملقياس ليكرت الخماس ي )أقل من وجميعها  ويدل   ؛شير إلى خيار)غالبا

ا بدورهن في تحسين نواتج هذا  م على أن  قائدات املدارس يُقمن غالبا
ُّ
عل  للطالبات. الت 

عزي الباحثة
ُ
النتيجة  وت التي بدأت مع الخطة اإلجرائية   هذه  م، 

ُّ
عل التي طرأت في مهام قيادة املدرسة، ال سيما في تحسين نواتج الت  إلى التغيرات 

م، ورفع مستوى التحصيل الدراس ي للط
ُّ
عل لبة، إضافة التي وضعها مكتب التعليم في محافظة جدة ملتابعة مهام قيادة املدارس؛ بهدف تحسين نواتج الت 

م؛ لرفع التحصيل الدراس ي للطلبة، من خًلل إصدار خطط مرحلية بدأ تنفيذها من هذ   إلى تركيز
ُّ
عل التعليم بدرجة كبيرة على تحسين نواتج الت  ا  وزارة 

و (2020-2019)العام   القيادية  وفئاتها  عناصرها  بجميع  التعليمية  العملية  تستهدف  التي  الناإلشراف،  تلك  تحسين  بهدف  املختلفة؛  املدرسية  واتج  ية 

م للعام الدراس ي )ب 2020)وزارة التعليم،  
ُّ
عل هات الحديثة في تحديث مهام قائدة املدرسة، بناءا على مؤشرات نواتج الت  -2019)(. وربما يعود ذلك إلى التوج 

التعليم،    2020 نتيجة دراسة    . (ج2020)وزارة  النتيجة مع  املدارس  2020شراحيلي )وتتفق هذه  م (، في قيام قيادات 
ُّ
عل الت  بدور مرتفع في تحسين نواتج 

ا مع نتيجة دراستي صايغ  ا للقيادة املدرسية في في أن  هناك دروا   Day et al., 2016)) (، و2013)  بجميع الجوانب الثًلثة، وتتفق هذه الدراسة نسبي  ا كبيرا

م الطلبة،
ُّ
لت إليه نتيجة دراسة  تحسين مخرجات تعل ا (Sebastian & Allensworth, 2012)ولم تتفق هذه النتيجة مع ما توص  ا ضعيفا ، التي أظهرت دورا

مهم. 
ُّ
 وغير مباشر للقيادة املدرسية في تعليم الطلبة وتعل

ع األول:    ناإلجابة  نواتج    ما السؤال  تحسين  في  املدارس  قائدات  م دور 
ُّ
عل املعرفي    الت  الجانب  نظر من  وجهة  ع  املعلمات؟   من  السؤال  نلإلجابة   ،هذا 

املتوسطات الدراسة  املعيارية  ،الحسابية  استخدمت  النسبية    واالنحرافات  املعرفي، وترتبيها حسب  واألوزان  الجانب  أدوار محور  املتوسط لكل دور من 

 :(8)كما هو مبين في النتائج ضمن الجدول  الحسابي

افات املعيارية  :(8جدول ) اتج واألوزان النسبية املتوسطات واالنحر ملدور قائدات املدارس في تحسين نو
ُّ
عل  املعلمات من وجهة نظر  من الجانب املعرفي التَّ

املتوسط   األدوار  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الوزن  

 النسبي

 القيام  الترتيب

 بالدور 

ا 1 85.8 0.765 4.29 تشجيع املعلمات على استخدام التقنية الحديثة في العملية التعليمية.  3  دائما

م الحديثة داخل غرفة الصف.   9
ُّ
عل ا 1 85.8 0.820 4.29 حرص القائدة على تطبيق املعلمات الستراتيجيات الت   دائما

ا 3 84.2 0.825 4.21 توجيه كافة الجهود في العملية التربوية لتحقيق األهداف التربوية. 1  دائما

لًلطًلع على طرق واستراتيجيات التدريس  حثُّ املعلمات على تبادل الزيارات مع الزميًلت؛  11

 املستخدمة. 

ا 4 84 0.830 4.20  دائما

ا  5 82.2 0.893 4.11 وضع خطة عمل ملتابعة أعمال املعلمات.  12  غالبا

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0013161X15616863
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ا  6 82 0.886 4.10 توظيف أساليب عًلجية؛ لتحسين املستوى التحصيلي دون املتوسط للطالبات.  14  غالبا
ا  6 82 0.948 4.10 تطوير أساليب التدريس للمعلمات.  4  غالبا
ا  8 81.2 0.994 4.06 تطوير املادة الدراسية بما يتناسب مع األهداف التربوية. 2  غالبا

ا  9 81 0.960 4.05 الطالبات. تحليل نتائج  6  غالبا
ا  10 80.6 0.922 4.03 عقد حلقات نقاش مع املعلمات؛ لتطوير املمارسات التدريسية الناجحة.  13  غالبا
ا  11 79 1.042 3.95 تدريب املعلمات على استخدام األساليب العلمية في حل املشكًلت.   8  غالبا

ا  12 79 1.014 3.95 للمواد الدراسية. تطوير أدوات التقويم املناسبة  5  غالبا
ا  13 78.8 1.07 3.94 تطوير الوسائل التعليمية للمنهج.  10  غالبا

ق بالحقائق، واملفاهيم، واملبادئ،   7
 
نات تتعل  املعلمات على تحليل محتوى املواد إلى مكو 

 
حث

 والتعميمات. 

ا  14 77.8 1.019 3.89  غالبا

ا  81.6 0.724 4.08 املحور ككل   غالبا

م قمن بها قائدات املدارس في تحسين نواتج  ي أن  تقديرات عينة الدراسة على األدوار التي    ؛ ( 8يظهر من معطيات الجدول )
ُّ
عل من وجهة   من الجانب املعرفي   الت 

شير في املحك املعتمد  الذي يُ   ، ( 3.40  –  4.20  )أقل من (، وهو متوسط يقع عند مستوى  81.6ووزن نسبي ) ، ( 0.724انحراف معياري )ب  ، ( 4.08بلغ ) ؛ نظر املعلمات

ا ب  البديل "غالبا إلى  ا ما  هَ أن  هذا على    ويدل  "؛  الدراسة  الحكومية بدورهن في تحسين نواتج  ي  غالبا االبتدائية  م قمن قائدات مدارس 
ُّ
عل للطالبات    الت  املعرفي  الجانب  من 

م من الجانب املعرفي؛ إلى حرص مكتب إدارة تعليم جدة على تحس بمدنية جدة. 
ُّ
عل ا بتحسين نواتج الت  ين وُترجع الدراسة سبب قيام قائدات املدارس غالبا

املعلمات أداء  تحسين  على  بالعمل  املدارس  قائدات  توجيه  على  وتركيزها  املدرسية،  القيادات  الوسائل   أداء  وتوفير  والبرامج،  الدورات  بكافة  ودعمها 

النتيجة   وتتفق هذه  م. 
ُّ
عل الت  نواتج  تحسين  يساعد على  الصفية؛ مما  البيئة  وتهيئة  الحديثة  التقنية  والتجهيزات  املناسبة،  دراسة التعليمية  نتيجة  مع 

( نوا 2020شراحيلي  تحسين  في  مرتفع  بدور  تقوم  املدرسية  القيادة  أن   في  م،تج  (، 
ُّ
عل الحسن    الت  دراسات:  نتائج  إليه  لت  توص  ما  مع  ا  نسبي  تتفق  كما 

ا لقيادة )Day et al., 2016)، و) Sebastian and Allensworth, 2012((، و2017، والعتيبي وآخرون )(2013(، وصايغ )2016) ا كبيرا ، في أن هناك دورا

املعرفية   الجوانب  ببعض  القيام  في  وتحسين  املدرسة  الطلبة،  تحصيل  ومتابعة  واملعرفية،  التدريسية  املعلمين  معارف  كتنمية  املحور،  بهذا  املتصلة 

مهم ومستواهم التحصيلي.
ُّ
راَسة على األدوار املتضم    مخرجات تعل ِّ

ن من نتائج الجدول يتبي    ؛محور الجانب املعرفيبنة  وعند النظر إلى تقديرات عينة الد 

 اآلتي: 

:  أ
ا
بها  وال تقوم  التي  ا)األدوار  املدرسة:  (دائما األدوار  قائدة  التوالي11)و  ،(9)و  ،(3)و   ،(1)  :حصلت    ،(4.21)و  ،(4.29)  :( على متوسطات حسابية على 

نسبية  ب  ،(4.20)و و)85.8)أوزان  و)84.2(،  )أقل من    ( 84(،  املدى  تقع عند  الدراسة   ،(5  –4.20وهي متوسطات  في  املعتمد  املحك  يقع عند  وهو مدى 

النتائج   هذه  وتدل  ا".  تق على  "دائما ما  ا  دائما ه  نواتج  و أن  لتحسين  األدوار  بهذه  بجدة  االبتدائية  املدارس  قائدات  م م 
ُّ
عل األول    .الت  الترتيب  في  جاءت  وقد 

( رقم  و)3الدورين  املعلمات  ونصهما    (9(  تطبيق  على  القائدة  الصف""حرص  غرفة  داخل  الحديثة  م 
ُّ
عل الت  والستراتيجيات  على  ،  املعلمات  "تشجيع 

التعليمية"   العملية  في  الحديثة  التقنية  ا،استخدام  دائما املدرسة    بدرجة  قائدة  التزام  إلى  النتيجة  الباحثة هذه  عزي 
ُ
التميز   –وت لجنة  رئيسة  بوصفها 

التنظيمي الدليل  العا  والجودة وفق  التعليم  االرتقاء   (2020-2019م )ملدارس  املدرسة؛ بهدف  التعليمية والتدريسية في  العملية  بتنفيذ مهامها وتجويد 

 قائدات املدارس على االهتمام بتشجيع املعلمات على توظيف التطبيق
 
ه وزارة التعليم على حث ات والتقنيات باألداء املدرس ي للمعلمات، إضافة إلى توج 

س
ُ
ا إلى التزام قائدة املدرسة بمتابعة استخدام املعلمة الحديثة في التعليم، التي ت م. وقد تعود أيضا

ُّ
عل هم في توصيل املعلومة للطلبات، وتحسين نواتج الت 

م 
ُّ
عل ا من تقييم مهام قائدة املدرسة في منظومة مؤشرات نواتج الت  فق هذه ج(، وتت 2020اإلصدار السادس )وزارة التعليم، -للتقنية التعليمية؛ كونها جزءا

نتيجة   )النتيجة مع  الصايغ  نتائجها 2013دراسة  أظهرت  التي  ومعارفهن على    (،  املعلمات  تنمية قدرات  في مجال  ا  كبير جد  بدور  املدارس  قائدات  قيام 

ا بدوره في    أظهرت  التي  2020)شراحيلي )ة  دراسام الوسائل والتقنيات التعليمية. وكذلك  استخد تشجيع املعلمين على االستفادة  قيام قائد املدرسة دائما

م الطًلب، وقيام
ُّ
م املختلفة؛ لتحسين تعل

ُّ
عل م الحديثة  قائدة املدرسة بدور مرتفع في "توجيه املعلمات  من تقنيات ومصادر الت 

ُّ
عل لتطبيق استراتيجيات الت 

 . داخل غرفة الصف"

  :
ا
ا)األدوار التي تقوم بها  ثانيا على متوسطات (  14(، و)13، و)(12)، و(10)و  ،(8)، و(7)، و(6)، و(5)، و(4)، و(2)  :حصلت األدوار  قائدة املدرسة:  (غالبا

( عند املحك املعتمد 4.20–3.40وهي متوسطات تقع عند املدى )أقل من    ،( 82.2  -77.8بأوزان نسبية تراوحت بين )  ( 3.89-4.11)  بين   تراوحتحسابية  

ا" الدراسة  ،"غالبا جاء،  الذي وضعتها  الدور وقد  ا(  )غالبا بدرجة  القائدة  بها  تقوم  التي  األدوار  أعلى  )  ت  أعمال وضع خطة    "( ونصه12رقم  ملتابعة  عمل 

ا من    ."املعلمات مسؤوليتها في متابعة معلمات املدرسة،  وتعزي الباحثة سبب اهتمام قائدة املدارس بوضع خطة ملتابعة أعمال املعلمات؛ كون ذلك جزءا

العام ) التعليم  التنظيمي ملدارس  الدليل  دها  ل2020-2019كما حد  اإلدارية  الوظائف  أهم  املعلمات من  عدُّ متابعة 
ُ
ت الدليل؛  لهذا  ا  في (، ووفقا لقائدات 

امل أدائهن  لتحسين  الهادفة  واإلثرائية  العًلجية  الخطط  ومتابعة  الصفية،  زيارتهن  إلى  إضافة  بها،  فات 
 
املكل والبرامج  واألنشطة  وتتفق هذه   نهي.األعمال 

الحسن ) نتيجة دراسات:  ) (، 2013(، وصايغ )2016النتيجة مع  ا  2017والعتيبي وآخرون  نت دورا الًلتي بي  املدرسية في (،  القيادات  به  ا تقوم  ا كبيرا وتأثيرا

التحصيلية، وحل   للطلبة، واالهتمام برفع مستوياتهم  العلمي  التحصيل  املدرسة وأداء منسوبيها، ومتابعة وتحسين  الدورية لشؤون  مشكًلتهم املتابعة 

حين  .  التعليمية  "  كانتفي  هي:  املدارس  قائدات  ا  غالبا تمارسها  التي  األدوار  بالحقائق  حأدنى  ق 
 
تتعل نات  مكو  إلى  املواد  محتوى  تحليل  على  املعلمات   

ُّ
ث
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ا  بدرجة  "واملفاهيم واملبادئ والتعميمات (، التي أظهرت قيام  2020وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة شراحيلي )  عشر.وجاءت في الترتيب الرابع    دائما

ِّ املعلمين على 
 
 تحليل محتوى املواد. قادة املدارس بدور مرتفع في حث

ع الثاني:    ناإلجابة  نواتج  ما  السؤال  تحسين  في  املدارس  قائدات  م دور 
ُّ
عل املهاري    الت  الجانب  نظر  من  ع  املعلمات؟ من وجهة  السؤال   ن لإلجابة    ، هذا 

املتوسطات  الدراسة  املعيارية  ،الحسابية  استخدمت  النسبية  واالنحرافات  املهاري   واألوزان  الجانب  أدوار محور  املتوسط  وترتبيها حسب    ،لكل دور من 

 ، كما هو مبين في الجدول اآلتي: الحسابي

افات املعيارية :(9جدول ) اتج  واألوزان النسبية املتوسطات واالنحر ملدور قائدات املدراس في تحسين نو
ُّ
عل  من وجهة نظر املعلمات  من الجانب املهاري  التَّ

املتوسط   األدوار  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الوزن  

 النسبي

 القيام  الترتيب

 بالدور 

ا 1 84.8 0.793 4.24 تطبيق اللوائح واألنظمة املدرسية.  11  دائما

ا  2 83.6 0.811 4.18 ُحسن إدارة األزمات في الظروف املختلفة.   6  غالبا
ق   8

 
يتعل فيما  املدرسية  التشكيًلت  وتسجيلهن،  تنظيم  الجدد،  الطالبات  قبول  بعمليات 

 ومتابعتهن، وتنظيم سجًلتهن وملفاتهن. 

ا  3 81.8 0.946 4.09  غالبا

ا  4 81.2 0.903 4.06 وضع خطة للمتابعة الدورية ملعلمات املدرسة.  10  غالبا
ا  5 81 0.941 4.05 تبني األساليب القيادية املناسبة في األزمات. 7  غالبا
ة وعدم رتابتها.    1 ا  6 80.6 0.939 4.03 الحرص على تنو ع األنشطة التعلمي   غالبا

 املعلمات على مشاركة الطالبات في وضع األنشطة الصفية.  3
 
ا  7 80.2 0.934 4.01 حث  غالبا

عة؛ لتطوير أداء املعلمات في مهارة اإلدارة الصفية.  2 ا  8 79.2 0.985 3.96 إعداد برامج تدريبية متنو   غالبا

 املعلمات على مشاركة الطالبات في وضع األنشطة الًلصفية.  4
 
ا  9 78.8 0.946 3.94 حث  غالبا

ا  10 78.6 0.958 3.93 تنظيم وإدارة نشاطات الطالبات املنهجية الصفية والًلصفية.  9  غالبا
باالبتكار قدرة القيادة املدرسية على إحداث التغيير من خًلل وضع برامج وأنشطة تهتم   5

 واإلبداع.

ا  11 77 1.03 3.85  غالبا

ا  80.6 0.731 4.03 املحور ككل   غالبا

( الجدول  تحسين نواتج    ؛( 9من معطيات  في  املدراس  قائدات  بها  تقوم  التي  األدوار  الدراسة على  تقديرات عينة  أن  م يتضح 
ُّ
عل الجانب    الت  من 

ا بمتوسط حسابي )  ؛املعلماتمن وجهة نظر    املهاري  إلى تقدير   ،(80.6)  ووزن نسبي  (0.731معياري )انحراف  ب  ،(4.03جاءت غالبا وهو متوسط يشير 

ا" الدراسة  ،"غالبا الذي وضعته  املحك  للمدى )أقل من  ،وفق   ،  ( 4.20–  3.40  املقابل 
ُ
النتيجة  وت االبتدائية  إلى  شير هذه  ا   ن قميأن قائدات مدراس  غالبا

م بدورهن في تحسين نواتج 
ُّ
عل   للطالبات من الجانب املهاري. الت 

إلى النتيجة  هذه  الباحثة  عزي 
ُ
آليات    وت وتطبيق  لتنفيذ  املهارية  واألنشطة  املمارسات  بمختلف  بالقيام  املدرسة  قائدة  اهتمام  أهمها:  أسباب، 

العام   مطلع هذا  بدأت مع  التي  م 
ُّ
عل الت  نواتج  لتحسين  التعليم؛  وزارة  )(2020)خطة  آلية  20، وشملت  في (  ذة  املنف  التعليمية  واألنشطة  البرامج  لدعم 

الفصول   التعليمي داخل  باألداء  التدريبية ،  الدراسيةاملدرسة؛ لًلرتقاء  اللقاءات والبرامج  إلى جهود مكتب تعليم جدة في تكثيف عقد  ا  أيضا وقد يرجع 

م، وحرص القائدة على دعم املعلمات في للقائدات؛ لتبصيرهن باألدوار اإلدارية املهارية املهمة، التي من شأنها مساعدة  
ُّ
عل املعلمات على تحسين نواتج الت 

، إضافة إلى التزام القائدة بأهم 2017/8/24تنفيذ بعض األنشطة املدرسية، كاعتماد ساعة لألنشطة الًلصفية الواردة في تعميم وزارة التعليم بتاريخ:  

دتها وزارة التعليم في الدليل ا  لة في دعم البرامج واألنشطة ملنسوبي املدرسة و 2020-2019لتنظيمي )واجباتها التي حد 
 
وتتفق نتيجة  عليها. اإلشراف(، املتمث

نتائج دراسة شراحيلي ) املحور مع  ما 2020هذا  ا مع  النتيجة نسبي  الطلبة، كما تتفق هذه  م 
ُّ
تعل املدرسة بدوٍر مرتفع في تحسين نواتج  قائد  (، في قيام 

لت إليه نتائ (، في أثر قيام مدير املدرسة بدرجة كبيرة في تفعيل األنشطة الًلصفية على النمو األكاديمي والشخص ي (Martincevice, 2010ج دراسة توص 

 لطًلب املرحلة االبتدائية.

راَسة على عبارات املحور األول  ِّ
نيت ؛وعند النظر إلى تقديرات عينة الد   :من نتائج الجدول  بي 

ا )تقوم بها    التياألدوار  أوال:   )  قائدة املدرسة:  (دائما الدور رقم  ب" األولى  ونصه  (11حصل  األولى  املرتبة  املدرسية على  اللوائح واألنظمة  متوسط تطبيق 

( )  (4.24حسابي  نسبي  ا"   ،(84.8ووزن  "دائما املحك  يقع عند  )أقل من    ،وهو متوسط  للمدى  قائدة   .(5  –4.20املقابل  إدراك  إلى  النتيجة  عزى هذه 
ُ
وت

عن سير  م  ِّ
 
ينظ كما  التعليم،  ممارسة  في  العشوائية  املدرسة  ب  وُيجن  املدرسة،  ملنسوبي  التعليمية  املصلحة  ق  ُيحق  تطبيقها  أن   العملية املدرسة  اصر 

ق للمدرسة الحصول على نو  م على مستوى مكاتب التعليمية كافة بمختلف الجوانب اإلدارية والتعليمية؛ مما ُيحق  اتج تعلم عالية الجودة، وترتيٍب متقد 

التعليم    اإلشراف التنظيمي ملدارس  الدليل  املحددة في  بالقائدة  املناطة  اإلدارية  الواجبات واملهام  أهم  أن  تطبيقها يعدُّ من    ، (2020-2019)بجدة. كما 

م؛ إضافة إلى أن  االهتمام بتطبيق اللوائح واألنظمة املدرسية وإد
ُّ
عل  ارتها؛ تعمل على زيادة التحصيل العلمي للطالبات وتحسين نواتج الت 

ُ
ا ملهام وت عدُّ مؤشرا

م في األداء 
ُّ
عل  على مدى نجاح قائدة املدرسة في ج2020، وزارة التعليم ي واملدرس ي )اإلشراف قائدة املدرسة وفق منظومة مؤشرات لتحقيق نواتج الت 

ا
(، ودليًل

 العملية التعليمية داخل مدرستها؛ ومن هنا تحرُص كل قائدة مدرسة على تطبيق اللوائح واألنظمة وممارستها.قيادة 
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  :
ا
ا)األدوار التي تقوم بها  ثانيا م األدوار التي تقوم بها قائدة املدرسة في تحسين نواتج    ت حصل قائدة املدرسة: ( غالبا

ُّ
عل   ، (5)و ،( 4)و  ، (3)و   ، (2)و ،( 1)  ، وهي: الت 

وهي متوسطات تقع عند املدى    ، (83.6-77وأوزن نسبية تراوحت بين )  (3.85-4.18على متوسطات حسابية تراوحت بين )  (10)و  ،(9)و   ،( 8)و  ، (7)و  ،(6)و

ا"   ،( 4.20–3.40)أقل من   ا ما تق   الذي وضعته الدراسة. وتدل    ،املقابل للمحك املعتمد "غالبا ه غالبا م قائدات املدارس االبتدائية بجدة بهذه  و هذه النتائج أن 

م األدوار لتحسين نواتج  
ُّ
عل ل في: "ُحسن إدارة األزمات في الظروف املختلفة"، وقد كانت أعلى ا   . الت 

 
ا(، تتمث ألدوار التي تقوم بها قائدات املدارس بدرجة )غالبا

 (، اللتين توصلتا إلى قيام قائد املدرسة بدوره فيهما بدرجة عالية، 2020شراحيلي ) وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة. حيث جاءت في املرتبة الثانية

ا(،في الترتيب الحادي عشر   األدوارفي حين جاءت أدنى  لت في  التي تقوم بها قائدات املدارس بدرجة )غالبا
 
قدرة القيادة املدرسية على إحداث  وتمث

وتعزي الباحثة هذه النتيجة إلى اهتمام قائدة املدرسة بتنفيذ بعض البرامج واألنشطة؛    .التغيير، من خًلل وضع برامج وأنشطة تهتم باالبتكار واإلبداع"

العام ) لهذا  م 
ُّ
عل الت  التنفيذية؛ لرفع مستوى نواتج  التعليم  البرامج و 2020لتحقيق جهود خطة وزارة  نة دعم بعض  املختلفة، وقد  (، واملتضم  األنشطة 

املدرسة   قائدة  إدراك  إلى  ا  أيضا القيادات أن  تعود  على  د  شد 
ُ
وت التعليم،  وزارة  عليها  ز 

 
ترك بدأت  التي  املهمة  الجوانب  من  تعدُّ  واالبتكار  اإلبداع  تنمية 

ه الوزارة   املدرسية بتفعيلها ضمن برنامج املدارس العشر األوائل على مستوى جدة؛ مما جعل القائدة تحرص على وتتفق هذه .  القيام بذلك؛ لدعم توجُّ

لت    النتيجة توص  ما  )مع  حفيظي  دراستي  نتيجة  )2019إليه  والذيباني  مهارات  2018(،  تنمية  في  ا  وعاليا ا  كبيرا ا  دورا املدرسية  للقيادة  أن   بينتا  اللتين   ،)

(، التي أوضحت قيام مديرات املدارس بدور متوسط في 2019ة املطيري وطيب )التفكير اإلبداعي والقيادي للطلبة. ولم تتفق هذه النتائج مع نتيجة دراس

 توفير بيئة إبداعية صفية للطالبات. 

م دور قائدات املدارس في تحسين نواتج    ماالسؤال الثالث:    ناإلجابة ع
ُّ
عل  ، هذا السؤال  ن لإلجابة ع  املعلمات؟من وجهة نظر  من الجانب الوجداني    الت 

املتوسطات  الدراسة  املعيارية  ،الحسابية  استخدمت  النسبية  واالنحرافات  الوجداني  واالوزان  الجانب  الحسابيوترتبيها حسب    ،لكل دور من    املتوسط 

 في الجدول اآلتي:  كما

افات املعيارية  :(10جدول ) اتج واالوزان النسبية املتوسطات واالنحر ملدور قائدات املدارس في تحسين نو
ُّ
عل  من وجهة نظر املعلمات  من الجانب الوجداني  التَّ

املتوسط   األدوار  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الوزن  

 النسبي

 القيام  الترتيب

 بالدور 

ا 1 90.2 0.649 4.51 توفير مناخ إيجابي بين املعلمة والقيادة املدرسية.  3  دائما
ا 2 89.6 0.670 4.48 املعلمات على أهمية وجود عًلقات من الود واالحترام داخل الصف.حثُّ  13  دائما

ا 3 85.6 0.879 4.28 تفعيل التوجيه واإلرشاد الطًلبي للطالبات. 6  دائما
ا 4 85.4 0.942 4.27 حثُّ املعلمات على استخدام عبارات الشكر والتعزيز؛ لتشجيع الطالبات. 8  دائما

ا 5 84.6 0.885 4.23 رعاية الطالبات املوهوبات وتقديم الدعم الشامل لهن. 12  دائما

ا 6 84.2 0.846 4.21 توضيح طرق التعامل مع الفروق الفردية بين الطالبات.   1  دائما
ا 6 84.2 0.913 4.21 تعزيز الثقة في النفس والجرأة األدبية لدى الطالبات. 10  دائما
م. مساعدة  16

ُّ
عل ا 6 84.2 0.879 4.21 الطالبات في التغلب على العوامل النفسية املؤثرة في الت   دائما

م.   15
ُّ
عل ا 9 84 0.864 4.20 تحسين دافعية الطالبات، والرغبة نحو الت   دائما

ا  10 83.2 0958. 4.16 تشجيع الطالبات على التفكير اإلبداعي واالبتكار والتجديد.  9  غالبا
ا  11 81.8 0.982 4.09 تنمية ميول وقدرات الطالبات بما يفيد وينفع املجتمع.  4  غالبا

ا  12 81.4 0.975 4.07 تهيئة الطالبات لفهم الحياة الحاضرة واملاضية، واالستعداد ملواجهة املستقبل.  11  غالبا
ا  13 81.2 0.953 4.06 على إعداد الطالبات من خًلل تنمية املهارات الحياتية لديهن.   اإلشراف 2  غالبا

ا  14 81 0.980 4.05 مساعدة الطالبات على تنمية مختلف جوانب شخصياتهن بصورة متزنة.  7  غالبا
واستعداداتهن   5 وقدراتهن  الطالبات  ميول  لكشف  مناسبة؛  لجنة  تكليف 

  الفطرية.

ا  15 79.8 1.08 3.99  غالبا

ا  15 79.8 0.932 3.99 دعم استقًللية التعليم الذاتي للطالبات. 14  غالبا

ا  83.6 0.777 4.18 املحور ككل   غالبا

( السابق  الجدول  تقيتبي    ؛(10من معطيات  التي  األدوار  الدراسة على  أن  تقديرات عينة  املدارس في تحسين نواتج  و ن  بها قائدات  م م 
ُّ
عل من   الت 

ا بمتوسط حسابي )  ؛ املعلماتمن وجهة نظر    الجانب الوجداني شير ، وهو متوسط يُ 83.6)ووزن نسبي )  ، (0.777وانحراف معياري )  ،(4.18جاءت غالبا

ا" "غالبا تقدير  الدراسة  ،إلى  وضعته  الذي  املعتمد  للمحك  ا  من  ،وفقا )أقل  للمدى     ،(4.20– 3.40املقابل 
ُ
النتيجة  وت هذه  املدارس إلى  شير  قائدات  أن 

ا بدورهن في تحسين نواتج  ياالبتدائية الحكومية   م قمن غالبا
ُّ
عل عزي الباحثة سبب هذه النتيجة إلى أهمية الجوانب   للطالبات من الجانب الوجداني.  الت 

ُ
وت

إضافة إلى   القيادة املدرسية علمية إنسانية أكثر منها من كونها إدارية،  والوجدانية في العمل اإلداري للقائدة، كما يؤكده األدب السابق باعتبار  اإلنسانية

املدرسة قائدة  واستخ  أهمية  إدراك  واالحترام  الثقة  من   ٍ
جو  اإلدارة  بناء  أهداف  أهم  من  يعدُّ  الذي  والطالبات،  املعلمة  بين  والتشجيع  الثناء  دام 

ي إلى تدني مستوى تحصيلهن الدراس ي  املدرسية،، وأن  عدم االهتمام بذلك ِّ
(، التي  2020وتتفق نتيجة هذا املحور مع نتيجة دراسة شراحيلي )،  قد يؤد 

نت قيام قيادة املدرسة بدور مرتفع في تحسين  م الطًلب من الجانب الوجداني.بي 
ُّ
   نواتج تعل

راَسة على األدوار املتضم   ِّ
 ن من نتائج الجدول اآلتي:يتبي   ؛نة في محور الجانب الوجدانيوعند النظر إلى تقديرات عينة الد 
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ا)التي تقوم بها  األدوار أوال:  ( على متوسطات حسابية 15)و ،(16)و ،(10)و ،(1)و ،(12)و ،(8)،و(6)،و(13)و ،(3):حصلت األدوارقائدة املدرسة:  (دائما

وهو مدى يقع عند املحك املعتمد    ، (5  –4.20وهي متوسطات تقع عند املدى )أقل من  ،  (90.2-84واوزان نسبية تراوحت بين )  (4.20-4.51تراوحت بين )

ا". وتدل   ا ما تقعلى هذه النتائج  في الدراسة "دائما ه دائما م م قائدات املدارس االبتدائية بجدة بهذه األدوار لتحسين نواتج و أن 
ُّ
عل   .الت 

وتعزي   .4.51)وحصلت على متوسط حسابي )  ( ونصه "توفير مناخ إيجابي بين املعلمة والقيادة املدرسية"3)  في املرتبة األولى الدور رقم   وقد جاء

ر   قائم أن  بناء مناخ إيجابي    إلى إدراك القائدات  الباحثة هذه النتيجة
 
على العًلقات اإلنسانية الطيبة والتعامل باحترام وود مع اآلخرين؛ من شأنه أن يوف

نتائج تعلي إلى تحقيق  للمعلمات تدفعهن  ل حوافز 
 
شك

ُ
التعليمية، وت العلمية  املدرسة، ويضمن االستقرار ونجاح  إيجابية داخل  أجواء  مية عالية  إيجاد 

ا إلى إدراك القائدة ملهامها وواجباتها وفق الدليل التنظيمي ملدارس التعليللمدرسة، ال سي م طالبتهن، وقد تعود هذه النتيجة أيضا
ُّ
م العام ما رفع نواتج تعل

العاملين في املدرسة.2020) زة لكل  الًلزمة لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجذابة ومحف  بل  النتي  (، في اتخاذ القرارات والسُّ جة مع نتيجة دراستي وتتفق هذه 

(Sebastian & Allensworth, 2012( ،)6et al., 201 Sebastian) دتا تأثير املناخ املدرس ي الذي تمارسه القيادة املدرسية في تحصيل الطلبة
 
، اللتين أك

ن 2018اتفقت مع دراسة الشنيفي )وتعلمهم، كما  ت قيام قادة املدارس الثانوية بالرياض بأدوارهم بدرجة كبيرة في توفير مناخ وبيئة آمنة ُتحس ِّ
 
(، التي بين

م الطلبة
ُّ
م ( ونصه"  15رقم )  الدور   في حين جاء  .من تعل

ُّ
الذي تقوم بها قائدة املدرسة بدرجة    أدنى األدوار  في"  تحسين دافعية الطالبات والرغبة نحو التعل

ا(،   النتيجة  التاسعة املرتبة  وحصل على  )دائما إلى متابعة قائدة املدرسة املستمرة ملستوى تحصيل الطالبات الدراس ي، ومؤشرات ، وتفسر الباحثة هذه 

م على مستوى مكاتب تعليم جدة بوجه خاص، واململكة بوجه عام؛ مما جعلها تدرك
ُّ
عل عة    نواتج الت  للطالبات  وتهتم بأن  التحفيز من أهم عوامل املشج 

واملعلمات للطالبات  التثقيفية  املطويات  توزيع  م، من خًلل 
ُّ
عل الت  املدرسة على   على  لقائدة  الشديد  الحرص  ا من  نابعا ذلك  يكون  وقد  الجانب.  في هذا 

على للمدرسة  م  متقد  ترتيب  على  للحصول  م؛ 
ُّ
عل الت  نحو  الطالبات  مكاتب    تحفيز  األداء   اإلشرافمستوى  قيادة  مؤشرات  منظومة  في  بجدة  التربوي 

 ي واملدرس ي. اإلشراف

  :
ا
ا)تقوم بها    التياألدوار  ثانيا ( على متوسطات حسابية تراوحت بين  14)و  ،(5)و ، (7)و  ،(2)و  ،(11)و  ،(4)و  ،(9)  :حصلت األدوار  قائدة املدرسة:  (غالبا

ا" املعتمد ، و ( 4.20– 3.40وهي متوسطات تقع عند املدى )أقل من، (83.2-79.8وأوزان نسبية تراوحت بين ) (4.16-3.99) هو مدى يقع عند املحك "غالبا

ا ما يقمن بهذه األدوار لتحسين نواتج على هذه النتائج  وتدل  ؛ في الدراسة م أن  قائدات املدارس االبتدائية بجدة غالبا
ُّ
عل   .الت 

"، حيث في املرتبة والتجديدتشجيع الطالبات على التفكير اإلبداعي واالبتكار  ( ونصها "9جات أعلى األدوار التي تقوم بها قائدات املدرسة الدور )وقد 

لدى الطالبات اإلبداعي واالبتكار    تنمية عمليات التفكير  اهميةإدراك قائدة املدرسة  هذه النتيجة إلى    الباحثةوتفسر    . ( 4.16)  بمتوسط حسابي   العاشرة 

والتعلم على   التعليم  وتحقيق  لديهم   تحسين عملية  للطالبات،  الدراس ي  التحصيل  رفع  في  الجهود  بتكثيف  التعليم  إدارة  القائدة مطالبة من  أن   كما   ،

واألداء   م 
ُّ
عل الت  نواتج  وفق منظومة مؤشرات  للمدرسة  مة  )شرافاإل مراتب متقد  واملدرس ي  التعليم ي  وإعطاء   2020،وزارة  اإلبداع،  تشجيع  ج(، من خًلل 

ن، وتعمل على  الطالبات الفرصة الكاملة؛ للكشف عن قدراتهن وإمكاناتهن الكامنة، وتوفير املناخ املدرس ي املناسب، ووضع البرامج واألنشطة التي تدعمه

م لهذا العام )رفع مستوى نواتج تعلمهن وتحصيلهن الدراس ي، كما ورد 
ُّ
وتتفق هذه النتيجة (. 2020في الخطة التنفيذية لوزارة التعليم لتحسين نواتج التعل

نت قيام قائدة املدارس بدوٍر مرتفع فيها، في حين  2020من حيث مستوى القيام مع دراسة شراحيلي ) أدنى دور تقوم قائدات املدراس به بدرجة   تمثل (، التي بي 

في   ا  الذاتي  غالبا التعليم  استقًللية  املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي    ، للطالبات" "دعم  م   (، 3.99)حيث جاء في 
ُّ
عل الت  بأهمية  القائدة  وعي  إلى  ذلك  يرجع  فقد 

)الب الذاتي  م 
ُّ
عل الت  التي تقوم على فكرة  دته نظرية منتسوري، 

 
أك التي  للطالبات،  العمرية  للمرحلة  املستقل  (. وظهور   2019ريدي وأمبو سعيدي،الذاتي 

ت الحصة، أو قصور الحظته قائدة املدرسة في أثناء الزيارة الصفية في عدم اهتمام املعلمة بدعم استقًللية التعليم للطالبات؛ ربما يرجع إلى ضيق وق

ا ملبادئ النظريات الحديثة للتعلم الذ  م الذاتي، وفقا
ُّ
عل اتي، واستمرارهن في طرق التعليم والتعلم التقليدية؛ مما دعا قصور في معرفة املعلمة بطريقة الت 

التركيز عليها في  الوزارة  ا التجاهات  وفقا م، 
ُّ
عل الت  نواتج  لتحسين  ذلك  املعلمة على ممارسة   

 
بذلك، وحث االهتمام  إلى  املدرسة  ملهامها قائدة  منها  ا 

ا
وإدراك  ،

م األداء  2020-2019م )وواجباتها وفق الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العا
ُّ
عل  2020،وزارة التعليمي واملدرس ي )اإلشراف(، ومنظومة مؤشرات نواتج الت 

ا فيها ا أساسي  م الذاتي أسلوبا
ُّ
عل ل الت 

 
م النشط، الذي يمث

ُّ
 .  ج(، في متابعة مستوى املمارسة التدريسية للمعلمة القائمة على التعل

م   في  (0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  السؤال الرابع:  ناإلجابة ع
ُّ
عل من وجهة نظر    دور قائدات املدارس في تحسين نواتج الت 

وسنوات  تعزى    املعلمات التخصص  ري  تغي 
ُ
آراء    ؟الخبرة مل استجابة  لتحليل  األحادي؛  التباين  تحليل  الباحثة  استخدمت  السؤال،  هذا  عن  ولإلجابة 

 : (12( وجدول )11ويمكن استعراض النتائج كما في جدول )، األدوار التي تقوم بها قائدات املدارس للمحاور الثًلثة تجاه املعلمات 
 :

ا
ا الأوال

ا
ر فروق وفق تغّيِ

ُ
   : التخصص مل

 

 

 

https://consortium.uchicago.edu/about/staff/James-Sebastian
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 ملتغير التخصصنتائج تحليل التباين األحادي : (11جدول )
ا
م تبعا

ُّ
عل اتج التَّ  لدور قائدات املدارس في تحسين نو

درجة   مجموع املربعات  املصدر  املحاور 

 الحرية 

 قيمة الداللة  قيمة ف  متوسط املربعات 

 املحور األول 

 الجانب املعرفي 

 056. 1.98 1.024 7 7.168 بين املجموعات 

 517. 426 220.292 املجموعات داخل 

  433 227.459 املجموع 

 املحور الثاني

 الجانب املهاري  

 107. 1.702 902. 7 6.311 بين املجموعات 

 530. 426 225.672 داخل املجموعات 

  433 231.983 املجموع 

 املحور الثالث 

 الجانب الوجداني 

 069. 1.894 1.129 7 7.905 بين املجموعات 

 596. 426 253.993 داخل املجموعات 

  433 261.898 املجموع 

 068. 1.901 945. 7 6.618 بين املجموعات  األداة ككل

 497. 426 211.917 داخل املجموعات 

  433 218.535 املجموع 

الجدول يتبي   في  األحادي  التباين  تحليل  نتائج  من  لًلستبانة  (sig)  اإلحصائيةالقيمة  ن   أ   ؛ (11)  ن  الكلية  التباين   للدرجة  تحليل  الختبار  كاملة 

)  ؛األحادي  )0.68بلغت  الداللة  مستوى  من  أكبر  قيمة  وهي  والجانب   .(0.01(،  املهاري،  والجانب  املعرفي،  )الجانب  الثًلثة  املحاور  مستوى  وعلى 

اإلحصائية  ؛الوجداني( القيمة  التوالي  بلغت  على  دالة    ؛(069.)و  ،(107.)و  ،(056.)  :لها  غير  قيم  اوجميعها  الداللة   ؛إحصائي  مستوى  من  أكبر  كونها 

يدل    ؛(0.01) إحصائ  مما  داللة  ذات  )على عدم وجود فروق  الداللة  الدراسة0.01ية عند مستوى  تقديرات عينة  في  في   ،(  املدارس  قائدات  دور  حول 

م تحسين نواتج  
ُّ
عل االبتدائية  الت  املرحلة     ،لدى طالبات 

ُ
رعزى  ت ِّ

تغي 
ُ
الدراسة واألداة ككل.    مل أن  جميع  التخصص في محاور  النتيجة إلى  الباحثة هذه  عزي 

ُ
وت

م؛ كونها مشرفة مقيمة، وفق املهام والواجبات    -تخصصاتهن بمختلف    -املعلمات  
ُّ
عل يدركن أن  قائدة املدرسة معنية بالقيام بهذه األدوار لتحسين نواتج الت 

دتها وزارة التعليم في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام ) لت إليه نتيجة دراست2020-2019التي حد  (،  2012ي العنزي )(. وتتفق هذه النتيجة مع ما توص 

عزى الختًلفهم في التخصص، فيما يتصل بدور مديري ومديرات املدارس في املجال  2019واملطيري وطيب )
ُ
( في عدم وجود تباين في آراء املعلمات واملعلمات ت

 املهاري، وتهيئة بيئة جاذبة معرفية لتعلم الطًلب. 

ا ا ال: ثانيا
ا

ر فروق وفق تغّيِ
ُ
   : الخبرة مل

م  لدور نتائج تحليل التباين األحادي  :(12جدول )
ُّ
عل اتج التَّ  ملتغير سنوات الخبرةقائدات املدارس في تحسين نو

ا
 تبعا

درجة   مجموع املربعات  املصدر  املحاور 

 الحرية 

قيمة   املحسوبة قيمة ف  متوسط املربعات 

 الداللة 

 647. 436. 44.971 2 89.943 بين املجموعات  املحور األول: الجانب املعرفي 

 103.230 431 44492.113 داخل املجموعات 

  433 44582.055 املجموع 

 898. 108. 7.025 2 14.050 بين املجموعات  املحور الثاني: الجانب املهاري 

 65.095 431 28055.876 داخل املجموعات 

 7.025 433 28069.926 املجموع 

املحور الثالث: الجانب  

 الوجداني 

 641. 445. 69.094 2 138.188 املجموعات بين 

 155.239 431 66907.803 داخل املجموعات 

  433 67045.991 املجموع 

 862. 148. 126.191 2 252.382 بين املجموعات  األداة ككل

 851.753 431 367105.72 داخل املجموعات 

  433 367358.11 املجموع 

تحليل   نتائج  )يتضح من  الجدول  في  األحادي  اإلحصائيةن   أ   ؛(12التباين  الدراسة  (sig)  القيمة  الكلية الستجابة عينة  ر حسب    للدرجة    ُمتغي 

الخبرة )الخدمة(   التباين األحادي   كاملةسنوات  )  ؛الختبار تحليل  ا(، وهي قيمة غير دالة  0.862بلغت  )  ؛إحصائي  الداللة  أكبر من مستوى  (، 0.01كونها 

الثًلثة املحاور  مستوى  الوجداني(  :وعلى  والجانب  املهاري،  والجانب  املعرفي،  اإلحصائية  ؛)الجانب  القيمة  التوالي  بلغت  على  ، (898.)و  ،(647.)  :لها 

اوجميعها قيم غير دالة    ،(641.)و )  ؛إحصائي  الداللة  على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات   مما يدل    ؛(0.01كونها أكبر من مستوى 

نواتج   تحسين  في  املدارس  قائدات  دور  حول  املعلمات  م تقديرات 
ُّ
عل    الت 

ُ
ت االبتدائية،  املرحلة  طالبات  في لدى  وخدمتهن  خبرتهن  سنوات  الختًلف  عزى 

عزى  محاور الدراسة واألداة ككل.  بالتعليم  
ُ
ر سنوات الخدمة في التعليم،  ت ِّ

تغي 
ُ
لة في: مل

 
وُترجع الدراسة هذه النتيجة إلى حداثة التغيرات والتطورات املتمث

التعليم   وزارة  األداء  إصدار  تعلم  نواتج  مؤشرات  التعليم،اإلشراف منظومة  )وزارة  واملدرس ي  مهامج( 2020ي  ضوئها  في  دت  حد  التي  املدرسة،   ،  قائدة 
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املدر  للقيادات  بذلك  املتصلة  والورشات  الندوات  تعليم جدة  م، وعقد مكتب 
ُّ
عل الت  نواتج  االعتماد على  في  للوزارة  الحديثة  هات  سية؛ مما جعل  والتوج 

كلفة بتأديتها لتحقيق هذه التغيرات؛ حديثة على خبرة وخ
ُ
 دمة املعلمات في التعليم. األدوار واملهام التي تقوم بها قائدة املدرسة، وامل

 توصيات الدراسة:    . 9.3

لت إليها الدراسة  يمكن تقديم بعض التوصيات على النحو اآلتي:  ؛في ضوء النتائج التي توص 

م وتطبيق استراتيجيات    ،العملية التعليمية بتشجيع املعلمات على استخدام التقنية الحديثة  ب  قائدات املدارسزيادة اهتمام   •
ُّ
عل الحديثة داخل    الت 

 غرفة الصف. 

مهن. ؛تطوير أداء املعلمات في تحليل محتويات املواد التعليمية إلى مكوناتها وتبسيطها للطالباتباهتمام قائدات املدارس  ضرورة  •
ُّ
 ليسهل عليهن تعل

  ؛منح وزارة التعليم لقائدات املدارس بعض الصًلحيات •
ُ
 . نواتج التعلم لدي الطلبةسهم في تحسين لزيادة تطبيق اللوائح واألنظمة املدرسية التي ت

سهم في تنمية االبتكار واإلبداع بين طالبات املدرسة ،دعم ومساندة إدارة التعليم لقائدات املدارس بالبرامج واألنشطة •
ُ
  ا ما متقد   اق ترتيبا حق  وتُ  ،التي ت

 ر. للمدرسة في اإلبداع واالبتكا

قِّ  • املدرس ي من  املناخ  تعزيز  إدارة  استمرار  بجدة   اإلشرافبل  املشرفات    ،التربوي  بين  العمل  والتعاون ضمن فريق  التواصل  روح  تنمية  من خًلل 

 واملعلمات وقائدات املدارس.

م الذاتي" ودعمها لذلك •
ُّ
لتحسين   االبتدائية؛املرحلة ومعلمات   بةمن خًلل إكساب مهاراته لطل ،زيادة نشر قائدات املدارس ثقافة استقًللية "التعل

 عملية التعليم والتعلم. 

العام • التعليم  التنظيمي ملدارس  الدليل  التعليم  ا صريحة توض  ليتضم    ؛ضرورة تحديث وزارة  بنودا الجوانبن  املدرسة في  املعرفية،    :ح مهام قائدة 

م لتحسين نواتج  ؛واملهارية، والوجدانية
ُّ
عل  قائدة ومشرفة مقيمة.، بوصفها الت 

 : إجراء دراسات مستقبلية حول باحثة ال الدراسة: تقترحتقرحات مُ 

•  
 
م الًلزمة لتحسين دورها في تحسين نواتج  ،املعرفي واملهاري والوجداني :بات قائدات املدارس من الجانباحتياجات ومتطل

ُّ
عل  . الت 

م قات أدوار قائدات املدارس التي تؤثر في تحسين نواتج معو   •
ُّ
عل  لطلبة املرحلة االبتدائية في جدة.  الت 

م في مناطق مختلفة  •
ُّ
 إلمكانية تعميم نتائج الدراسة.  ؛ اململكةبدور قائدات املدارس في تحسين نواتج التعل

 املراجع:

 :
ا
 املراجع العربية:أوال

دور مدير املدرسة الثانوية بمحافظة الطائف في تنمية اإلبداع لدى العاملين في ضوء  (.  2013)  ومحمود، أشرف محمود حمد إبراهيم،  إبراهيم، أ  .1

 . 64- 11:(1)34 :مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس برابطة التربويين العرب. املتغيرات العاملية املعاصرة 

الدين ) .2 بهاء  الباطن  ضعف  (.  2016إبراهيم،  االبتدائية: حفر  املرحلة  التحصيلي لدى بعض طًلب  السعودية في مادة   -املستوى  العربية  اململكة 
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Abstract: The study aimed to know the role of government primary school leaders in improving learning 
outcomes from the teachers ’point of view, and the study followed the descriptive and analytical approach, 
and the study sample consisted of (434) teachers, to whom a questionnaire was applied that included (41) 
items, distributed on three axes in aspects (knowledge, skill The results showed that school leaders improve 
learning outcomes from the three cognitive, skill and emotional aspects to a degree (often), with an 
arithmetic average (4.11), and a relative weight (82.2%). The emotional aspect ranked first among the axes. 
With an arithmetic average (4.18), and a relative weight (83.6%), and the cognitive aspect came in second 
place, with an arithmetic average (4.08), and a relative weight (81.6%), while the last ranking ranked the 
skill side, with an arithmetic average (4.03), and with a relative weight. (80.6%), and the results also 
revealed that there are no statistically significant differences in the role of school leaders in improving 
learning outcomes from the teachers ’viewpoint, due to the variables of specialization and years of 
experience. The study recommended the necessity of increasing the interest of school leaders in providing 
female teachers with modern education technologies, developing their performance in content analysis in the 
light of learning outcomes, and adopting approaches to teaching based on innovation and creativity. 

Keywords: School leaders; learning outcomes; roles. 

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx


م في املدارس االبتدائية الحكومية بمدينة جدة 
ُّ
عل  حريري &   عبد الغفور                                 ....                            دور قائدات املدارس في تحسين نواتج التَّ

 27-1، ص: 2021 -1، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 27 

 

8. Ebrahym, Bha' Aldyn (2016). D'f Almstwa Althsyly Lda B'd Tlab Almrhlh Alabtda'yh: Hfr Albatn - Almmlkh Al'rbyh 
Als'wdyh Fy Madh Alryadyat. Mjlt Jyl Al'lwm Alensanyh: 18(17):153 -169. 

9. Akhtbarat Byza (Pisa-2018). Akhtbarat Alqra'h Wal'lwm Walryadyat. https://www.oecd.org/pisa/  

10. Edart T'lym Jdh (2019). M'shrat Nta'j Mqarnh Mstwa Alkfa'h Al'amh Lmtwst Mdras Eda't T'lym Jdh Wmtwst Edarat 
Alt'lym Balmmlkh. Aledarh Al'amh Llt'lym Bmhafzt Jdh 

11. Hfyzy, Lylya (2019). Dwr Almdrsh Fy Tnmyh Alebda' Lda Tlamyd Almrhlh Alabtda'yh: Mn Wjht Nzr Hy't Altdrys. Mjlt 
Al'lwm Alensanyh Bjam't Mntwry Qsntynh: (52):245 -259. 

12. Alhrby, 'ly Mhmd (2018). Dwr Qadh Mdars Mhafzt Allyth Fy Tnmyt Mharat Aledarh Alsfyh Lda Alm'lmyn. Mjlt Drasat 
'rbyh Fy Altrbyh W'lm Alnfs: (100):299 -325. 

13. Alhrby, 'ly Mhmd, Walalfy, Ashrf 'bdh (2018). Dwr Qadh Mdras Mhafzt Allyth Fy Tnmyt Mharat Aledarh Alsfyh Lda 
Alm'lmyn. Mjlt Klyt Altrbyh Bjam't Asywt: 34(9):370 -400. 

14. Alhryry, Rafdh 'mr (2008). Mharat Alqyadh Altrbwyh Fy Atkhad Alqrarat Aledaryh. Alardn: Dar Almnahj Llnshr. 

15. Alhsn, Hsn 'bd Alrhmn (2016). Dwr Mdyr Almdrsh Aleshrafy Fy Althsyl Aldrasy Ltlamyd Mrhlh Alasas Bwlayt Jnwb 
Krdfan - Mhlyh Abw Jbyhh: Drash Thlylyh Tqwymyh [Rsalt Dktwrah Mnshwrh, Jam'eh Am Drman Aleslamyh]. Qa'dh 
M'lwmat Dar Almnzwmh. 

16. J'lab, Nwr Aldyn, Wzwzw, Rshyd (2018). Mham Mdyr Almdrsh Alabtda'yh Byn Mttlbat Aledarh Wmharat Alqyadh. Mjlt 
'lwm Alensan Walmjtm' Bjam't Mhmd Khydr Bskrh, (26):121 – 142. 

17. Aljhny, Hylh Bnt Dhyan (2019). Dwr Aledarh Almdrsyh Fy Tf'yl Alershad Altlaby Balmdars Althanwyh Llbnat Bmdynh 
Tbwk. Mjlt Albhth Al'lmy Fy Altrbyh Bjam't 'yn Shms: 20(9): 263 -315. 

18. Jlam, 'bd Alkrym (2009). Nzrh Mlk Aw Almfhwm Aljdyd Llslth, Eslah Nzam Altrbyh Waltkwny. Almtb'h Alwardh Alwtnyh 
Lltab'h Walnshr. 

19. Aljrywy, Smyh (2015). Tqwym Jhwd Mdars Wmdyrat Mdars Alt'lym Al'am Lzyadt Msadr Altmwyl Almdrsy. Almjlh 
Aldwlyh Altrbwyh Almtkhssh: 4(3):244 -268. 

20. Althbyta, 'mr 'wad (2018). Asalyb Altqwym Alty Ytb'ha A'da' Hy't Altdrys W'laqtha Bjwdt Nwatj Altَ'lum Lda Tlab Jam't 
Shqra' – Almmlkh Al'rbyh Als'wdyh. Almjlh Altrbwyh Bjam't Swhaj: 51: 322-352. 

21. Rsmy, Mhmd Hsn, Hsyn, Bshra Khald, W'bdalbr, Nsmh 'bd (2018). Dwr Alqyadh Almdrsyh Fy Hl Alsra' Altnzymy Dakhl 
Almdrsh. Mjlh Alm'rfh Altrbwyh Baljm'yh Almsryh Laswl Altrbyh: 6(11):102 – 120. 

22. Alsby'y, 'byd (2019). Aladwar Alqyadyh Lmdyry Altrbyh Walt'lym Fy Dw' Mttlbat Edart Altghyyr [Rsalt Dktwrah 
Mnshwrh,]. Qa'dt M'lwmat Dar Almnzwmh. 

23. Alsbyl, Mdawy 'ly (2013). Alebda' Fy Aledarh Almdrsyh Waleshraf Altrbwy. Dar Nshr Almlk Fhd. 

24. Shahyn, 'bd Alrhmn Bn Ywsf (2012). Tqwym Nwatj Altَ'lum Lbrnamj Aldblwm Al'am Fy Altrbyh Fy Dw' Mttlbat Ala'tmad 
Alakadymy Bklyt Altrbyh B'fyf - Jam't Shqra'. Mjlt Klyt Altrbyh Bjam't Tnta: (47): 65- 123.  

25. Shhath, Fwaz, Walqramyty, Abw Alftwh (2016). Mstwa Thsyl Tlbt Almmlkh Al'rbyh Als'wdyh Fy Alryadyat Wal'lwm Wfq 
Nta'j Aldrasat Aldwlyh Timss Mqarnh Baldwl Alakhra Mn Wjhh Nzr Alm'lmyn Walmshrfyn: Alasbab - Alhlwl Wal'elaj 
Asalyb Alttwyr. Mjlt Altrbyh Bjam't Alazhr:169 (1): 326-370. 

26. Shrahyly, Jabr Bn 'bd Allh (2020). Dwr Alqyadh Almdrsyh Fy Thsyn Nwatj Altَ'lum Wfq Tswrat Qadh Almdars Wmshrfyha. 
Mjlh Drasat 'rbyh Fy Altrbyh W'lm Alnfs:(118): 213-245. 

27. Alshmrany, Salh Bn 'lwan, Alshmrany, S'yd Mhmd, Albrsan, Esma'yl Slamyh, Waldrwany, Bkyl Ahmd (2016). Eda'at Hwl 
Nta'j Dwl Alkhlyj Fy Drash Altwjhat Aldwlyh Fy Al'lwm Walryadyat (Timss -2015). Mrkz Altmyz Albhthy Fy Ttwyr T'lym 
Al'lwm Walryadyat Bjam't Almlk S'wd. 

28. Alshnyfy, 'ly 'bd Allh (2018). Dwr Qadh Almdars Fy Twfyr By'h T'lymyh Amnh Ltlab Almdars Althanwyh Bmdynh Alryad. 
Mjlt Aljam'h Aleslamyh Lldrasat Altrbwyh Walnfsyh Baljam'h Aleslamyh Bghzh: 26(2): 327 -348. 

29. Al Slyman, Zyd, Walhbyb, 'bd Alrhmn (2017). Mttlbat Ttwyr Ada' Alqyadat Almdrsyh Fy Dw' M'ayyr Jwdt Alqyadh 
Almdrsyh Lhy'h Tqwym Alt'lym Balmmlkh Al'rbyh Als'wdyh. Mjlt Klyt Altrbyh Alasasyh Ll'lwm Altrbwyh Walensanyh 
Bjam't Babl: (35):183 -199.  

30. Alzbwn, Ahmd 'qlh, Al'wamlh, 'bd Allh Ahmd, Wmhmd, Mahr Ahmd (2020). Tswur Mqtrh Lttwyr Nwatj Altَ'lum Fy Alt'lym 
Al'am, Jam't Alemam Mhmd Bn S'wd. 

 
 
 
 
 



 

 28:48، ول، العدد ال عاشراملجلد ال
 ( 2021) آب

 2بحث رقم 

 

 

التميز  يف تعزيز نمية املهنية للمعلمين تال أثر 
ملدارس التعليم العام بمكة املكرمة   املؤسسي

 التربويين نظر املشرفينمن وجهة 

 

 

 

 عمير سفر عمير الغامدي                                     ديجانيأنمشرب عصام الدين سامي 
 أستاذ مساعد يف قسم التخطيط التربوي                                                  السعودية -ةجامعة الباح         

                       sssss1440ss@gmail.com                                                         عودية الس -ةجامعة الباح 
 

 

 

 2021/ 2/ 13قبول البحث:                    20/1/2021مراجعة البحث:             2021/ 1/ 3استالم البحث:  

DOI: https://doi.org/10.31559/EPS2021.10.1.2 

 

 

 

 

 

 
nalCreative Commons Attribution 4.0 Internatio file is licensed under a 

 

   املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية



 48-28، ص: 2021 -1، العدد10املجلد   -تربوية والنفسيةاملجلة الدولية للدراسات ال
 28 

 

ملدارس التعليم العام بمكة املكرمة من  التميز املؤسس ي في تعزيز نمية املهنية للمعلمين تال أثر 

 التربويين  نظر املشرفينوجهة 

 ديجاني أنمشرب عصام الدين سامي 

 ةسعوديال -ةجامعة الباح

sssss1440ss@gmail.com 

 عمير سفر عمير الغامدي 

 السعودية  -جامعة الباحة -أستاذ مساعد في قسم التخطيط التربوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قدمة:  امل .1

يم والحضارات، كما يعد التعل  األمم  هذا العصر وذلك ألهميتها في تطوير    ىبين مختلف املهن منذ القدم وحت  مرموقةتحتل مهنة التعليم مكان  

م واالتجاهات واملهارات الالزمة ليصبحوا جميع فئات املجتمع ويزودهم باملعارف واملعلومات والقي تناول حيث ي ،نسانية في املجتمعاتأهم األنظمة اإلمن 

   .وتحسينه طوير العملالالزمة لتمد سوق العمل واملؤسسات باملوارد البشرية املتعلمة واملؤهلة واملدربة ، كما أنه ياعضاء فاعلين في مجتمعاتهم 

  ستلزم تنمية كفاءته تربويويوتطوير مهنة التعليم يتطلب تنمية املعلم من جميع الجوانب،  
ً
 وأكاديميا

ً
 ومهنيا

ً
 وثقافيا

ً
قد  و .  (2015،2،  )البوش يا

، وخصصت له امليزانيات الضخمة لت اململكة العربية السعودية قطاع التعلِيم اهتماأو في ظل تحقق أهدافها التي  2030 اململكة رؤيةأكدت ذلك 
ً
 بالغا

ً
ما
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 امللخص:

الدراسة   التمي  الأثر  تعرف  إلى  هدفت  تعزيز  في  للمعلمين  املهنية  نظر  تنمية  املكرمة من وجهة  بمكة  العام  التعليم  ملدارس  املؤسس ي  ز 

وتكون مجتمع الدراسة من  ،، واستبانة من إعداد الباحث لجمع املعلوماتياإلرتباطاملنهج الوصفي  . وقد استخدم الباحثوييناملشرفين الترب

(318، 
ً
 تربويا

ً
 (  282)تها من  عينو   ( مشرفا

ً
وبمتوسط حسابي    ،متوسطةبدرجة  واقع التنمية املهنية للمعلمين جاء  وأظهرت النتائج أن    ،مشرفا

العلمي(  α≤  0.05حصائية عند مستوى الداللة )إ اللة  ذات دروق  ا بينت النتائج عدم وجود فكم  (3.09)  بلغ وسنوات   ،تعزى ملتغيري املؤهل 

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق  (، 3.18) بمتوسط حسابي بلغ ة،متوسط جاءتؤسس ي لتميز املا  درجةأن إلى  كما أشارت النتائج  الخبرة، 

ية إيجابية  . وأظهرت نتائج الدراسة كذلك وجود عالقة ارتباطاالت محور التميز املؤسس يعلى مج  وسنوات الخبرة   علميتعزى ملتغيري املؤهل ال

ودالة    وموجبة 
ً
الداللة  إحصائيا مستوى  املؤسس يبين    (0.01)عند  والتميز  للمعلمين  املهنية  بلغ)  التنمية  ارتباط  بينت  (.  0.673بمعامل  كما 

الداللإ ة  دالل  ي ذأثر  النتائج وجود   للمدارس،    α≤0.05ة  حصائية عند مستوى  املؤسس ي  التميز  للمعلمين في تعزيز  املهنية  وفي ضوء  للتنمية 

مجملأو النتائج   في  تسعى  التوصيات  من  بعدد  الدراسة  على  إلى  ها  صت  املدارس  قادة  للمعلمين  إ حث  املهنية  التنمية  برامج  أو يالء  في  لوية 

 دارس وزارة التعليم.  لتميز املؤسس ي املنشود في مجل تحقيق ا أ نشطتها من أ املدرسة و 

 . كة املكرمةمدارس التعليم العام بم ؛ن املشرفون التربويو ؛ التميز املؤسس ي؛ املعلمون ؛ التنمية املهنية الكلمات املفتاحية:
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أفِضل ما يمكن لضمان الحصول على نوعية متميزة من املتعلمين. كما أكدت وزارة   إلىسؤلين عنه باإلهتمام بتدريب املعلمين للرقي بمستوياتهم  وحثت امل

 م لالتعليم على أن التنمية املهنية للمعلمين والعاملين في الحق
ً
 من مدخال التربوي يعد مدخال

ً
 وأساسيا

ً
   .ت العملية التعليمية هما

 
ً
للمعلم عنصرا املهنية  التنمية   أ   وتمثل 

ً
 تط  أساسياتمن    ساسيا

ً
تعليما ليكون  التعليم     وير 

ً
املجتمع وحاجاته، كما    قادرا تلبية متطلبات  ن  أ على 

للم املهنية  بالتنمية  تعد قضية  عاالهتمام  و   مهمةلم  العوملة  التي فرضتها  القضايا  التقنيمن  للمعلمين  ،ةالثورة  املهنية  التنمية  أن     عملية مستمرة  كما 

ومواكبة املستجدات في مجال ردية والجماعية التي ُتمكن املعلمين من تحسين كفاءتهم املهنية في التدريس، تهتم بتنوع الخبرات الفخالل سنوات الخدمة 

   (.212، 2017،خليل، وأحمد، وأبو الوفا، جمال  تخصصاتهم )

املؤسسة    املؤسس يميز  لتوا  استغالل  التخطيط  يعبر عن  إطار  في  املتاحة  إل اإل للفرص  وااللتزام  الفعال،  يسودها  ستراتيجي  رؤية مشتركة  دراك 

األداء، على  والحرص  املصادر،  وكفاية  الهدف  ال  وضوح  على  املشكالتوالتركيز  على  التركيز  من   
ً
بدال و فرص  واأل ،  املتغيرات  مواجهة  على  ع  ضاو القدرة 

املحيطة   ومكوناتباملؤسسة  الخارجية  بين عناصرها  الكامل  والتناسق  الترابط  تحقيق  لها  تكفل  كما  ناحية،  المن  املحورية، ها  واستثمار قدراتها    ذاتية 

 (. 63، 2016الدويبسمية، ) لكل العاملين باملؤسسة التعليمية واملنتسبين إليهاوتحقيق الفوائد واملنافع 

التميز  ويمكن   خالل  ا   فيتحقيق  من  التعليمية  التميزملؤسسات  على  العاملين  ُتحفز  حديثة  إدارية  مفاهيم  بيانات  تبني  قاعدة  وتوفير  في ، 

والتهديدات والفرص  املشكالت  وتوقع  االداء  تقدم  الدالة على  املؤشرات  املعلومات الستخراج  مع هذه  الواعي  والتعامل  التعليمية  تعزيز  و   ،املؤسسات 

 (.18، 2015ية، ونشر ثقافة التميز في املؤسسة، )نصير، تطبيق معايير التميز العاملمشاركة العاملين في 

  
ً
التعليم العام  في مدارسالتميز املؤسس ي  في تعزيزالتنمية املهنية للمعلمين أثر  التحقق منإلى  فإن الدراسة الحالية تسعى  ما سبق، إلى  واستنادا

 .ينبمكة املكرمة من وجهة نظر املشرفين التربوي

   :هاسوأس مشكلة الدراسة .1.1

إال أنها تواجه بعض القصور في أدائها مما يترتب عليه عدم معلمين،  برامج التنمية املهنية لل  لتفعيلمن قبل وزارة التعليم  الجهود املبذولة    رغم 

 (. Ouint, 201، و 2013ي،  ومرس ؛ 2014شاهين، مثل، ) بعض الدراساتتحقيقها لكثير من أهدافها، وهو األمر الذي أشارت إليه نتائج 

(  160،  2006ضعف إعداد املعلمين )البهواش ي،  إلى  حاالت  وتعزو كثير من الدراسات والبحوث ضعف املخرجات التربوية للتعليم في كثير من ال

والتخصص( لخريجي الجامعات   أن نسب نتائج اختبارات الكفايات )العامإلى  حيث أشارت النتائج    هـ1441ويؤكد ذلك اختبارات كفايات املعلمين لعام  

( وهذه هـ1441)املركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي،    ،من املتوسط  أقللى الوظائف التعليمية خالل العامين املاضيين جاءت  املتقدمين ع

 .النسبة تزيد من صعوبة وتكلفة تدريبهم وتطوير مهاراتهًم عن طريق برامج التنمية املهنية

املستدامة    أنى  إلإضافة   املهنية  التنمية  تحقيق  من  تتمكن  لم  للمعلمين  تعقد  التي  التقليدية  التدريب  وقدطلوبةاملبرامج  مفاهيم   ،  ظهرت 

تتم االتجاهاتاواتجاهات حديثة  وتعقدها، ومن هذه  الحياة  طبيعة     ش ى مع 
ً
مهنيا املعلمين  بتنمية  هنا جاءت هذه ومن  (  4،  2017) غنيم،    االهتمام 

املؤسس ي  أثر  عن لكشف  ل  الدراسة التميز  تعزيز  في  للمعلمين،  املهنية  خالل   التنمية  السؤال    من  عن  التالي:اإلجابة  املهنية أثر  ما    الرئيس  التنمية 

 التميز املؤسس ي ملدارس التعليم العام بمكة املكرمة من وجهة نظر املشرفين التربويين؟ تعزيز  فيللمعلمين، 

 ة: اآلتيويتفرع منه األسئلة 

 ؟ واقع التنمية املهنية للمعلمين بمكة املكرمة من وجهة نظر املشرفين التربويين ام •

للمعلمين بمدارس التعليم  لواقع التنمية املهنيةتقدير أفراد عينة الدراسة في ( α≤  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) هل توجد فروق •

عزى  والتي؛ العام بمكة املكرمة
ُ
 (؟، سنوات الخبرة املؤهل العلمي) اتير متغإلى يمكن أن ت

 ؟ املشرفين التربويين كرمة من وجهة نظرالتعليم العام بمكة امل مدارسدرجة التميز املؤسس ي في ما  •

لدرجة التميز املؤسس ي في مؤسسات التعليم  تقدير أفراد عينة الدراسة  ( في  α≤    0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) •

عزى يمكن أن ؛ والتي م بمكة املكرمةالعا
ُ
 ، سنوات الخبرة(؟املؤهل العلميمتغيرات )إلى ت

واقع التنمية املهنية للمعلمين ودرجة التميز املؤسس ي في مدارس  ( بين α≤  0.05قة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )هل توجد عال  •

 ؟التعليم العام بمكة املكرمة

يوجد   •  حإ دال  أثر  هل 
ً
)  صائيا داللة  في مα≤    0.05عند مستوى  املؤسس ي  التميز  تحقيق  في  للمعلمين  املهنية  للتنمية  بمكة  (  العام  التعليم  دارس 

 ؟املكرمة
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 أهداف الدراسة:   . 2.1

واقع التنمية  ة. وتعرف  التنمية املهنية للمعلمين في تعزيز التميز املؤسس ي بمدارس التعليم العام بمكة املكرمأثر  الكشف عن  إلى  تسعى الدراسة  

 من وجهة نظر املشرفين التربويين. والعالقة بينهما املهنية للمعلمين، ودرجة التميز املؤسس ي بمدارس التعليم العام بمكة املكرمة، 

 أهمية الدراسة:   . 3.1

 األهمية النظرية    .1.3.1

   .ةالخدمالتنمية املهنية أثناء لذي تعالجه، واملتمثل في من أهمية املوضوع ا  -من الناحية النظرية -تنبثق أهمية الدراسة الحالية •

 عديد من التغيرات والتحوالت والتحديات التي تتمثل في التنافسية القائمة على الجودة، ب يتسم  ي مع سمات هذا العصر الذهذه الدراسة تتماش ى   •

 لتحقيق التميز املؤسس ي بمدارس التعليم العام
ً
   .والتي تعد مدخال

  .املدرسية والتربوية حول التنمية املهنية للمعلمين، والتميز املؤسس ي في مدارس التعليم العام دارة اإل بة مكت اءأثر  •

للمعلمين،   • املهنية  التنمية  يتعلق بكل من:  الباحثين فيما  أمام  للبحث  الحالية على فتح مجاالت أخرى  الدراسة  نتائج  أن تعمل  املؤمل  التميز  من 

التعليم   بمدارس  يؤدي  املؤسس ي  ما  وهو  في إلى  العام،  املرجو  املؤسس ي  التميز  تحقيق  في  تسهم  أن  يمكن  جديدة  بحثية  مداخل  عن  الكشف 

 ات التعليم العام. مؤسس

 التطبيقية األهمية    .2.3.1

 :ما يلي تأتي أهمية الدراسة على الجانب التطبيقي من خالل

التربويين  تناول  • املشرفين  لفئة  الح  -الدراسة  الدراسة      -اليةأفراد 
ً
قربا األكثر  ملباعتبارهم   

ً
التنمية وإدراكا برامج  وانعكاسات  املعلمين  ستوى عمل 

يحة لتحقيق األهداف يمكن توظيف إدراكاتهم حول واقع برامج التنمية للمعلمين في تطوير هذه البرامج وتوجيهها الوجهة الصح املهنية عليهم، ولذا 

 املرجوة منها.

إليه   بما تتوصل  -على عمل املعلمينواالشراف املباشر    اإلرتباطالسيما الجهات ذات    -ةن على وزارة التعليم باململكمن املؤمل أن يستفيد القائمو  •

والوصول به    بمدارس التعليم العام بمكة املكرمة،  األداء املؤسس ي  التنمية املهنية للمعلمين وتعزيزية بين  اإلرتباطالدراسة من نتائج حول العالقة  

 .يز املؤسس يتمالمستوى إلى 

ة املقدمة للمعلمين، وذلك باالعتماد على ما تصل إليه إمكانية تحديد األداء املتوقع من املؤسسات التعليمية بناًء على نوعية برامج التنمية املهني •

 التنمية املهنية في تعزيز التميز املؤسس ي في مدارس التعليم العام.  أثر الدراسة من نتائج حول 

 الدراسة:مصطلحات   . 4.1

 : ةاآلتياملصطلحات الدراسة الحالية  تتناول

 Professional Development for Teachers:    التنمية املهنية للمعلمين

هي   املهنية  تهدف  "التنمية  مؤسسية  ومواقف  إلى  عملية  مهارات  املعلمين  تغيير  املعلمين  وسلوك  حاجات  ملقابلة  وفاعلية  كفاءة  أكثر  لتكون 

 ( 47،  2011 )عامر، واملجتمع

بأنها:  تعرف  فيما    
ً
املعلمين، وتهدف  إجرائيا لبناء وتطوير وتأهيل  أساليب  إلى  عملية منظمة ومخططة ومستمرة  املهنية من خالل  رفع كفاياتهم 

املختلفة املهنية  التنمية  التي  ووسائل  بالدرجة  وتقاس  التربويون ،  املشرفون  الدراسة    يقدرها  أداة  الغرض  املعدة على  معن  لهذا  األ د  )واقع و حورها  ل 

 . التنمية املهنية للمعلمين(

   Institutional Excellence:  التميز املؤسس ي

امل التميز  بأنه  يعرف  ا ؤسس ي  من  ا إل حالة  والتفو إل بداع  عالية  تحالتنظيمي    ق داري  مستويات  ا   غيرقق  من  للعمليات أل عادية  والتنفيذ  داء 

وا إل ا  والتسويقية  وإنجنظمة،  ملا   فيا  وغيرهالية  ملنتاجية  نتائج  عنه  ينتج  تتفو بما  ما    ق ازات  املنافسون على  العماليحققه  عنها  ويرض ى  وأصحاب ،  ء، 

 (. 11،   2010 النعيمي،)نظمة ملا  فيصلحة كافة ملا 

تقييم    عرفيفيما   بأنه: عملية   
ً
املدرسة،  لإجرائيا فيهاموقو فاعلية  العمل  ومرونة  التنافس ي  الخ،  فها  املعايير  بجائزة وذلك وفق مجموعة  اصة 

لو  املؤسس ي  التعليم،  التميز  ا زارة  الدراسة  أداة  على  التربويون  املشرفون  يقدرها  التي  بالدرجة  )التميز وتقاس  الثاني  محورها  عند  الغرض  لهذا  ملعدة 

 . املؤسس ي في مدارس التعليم العام(

 حدود الدراسة:  . 5.1

 ة: اآلتيالدراسة الحالية وفق مجموعة الحدود تحدد 
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 التميز املؤسس ي في مدارس التعليم العام. ها في أثر و  على التنمية املهنية للمعلمين اقتصر موضوع الدراسةية: املوضوعالحدود  •

 على املشرفين التربويين بمكة املكرمة. اقتصرحدود البشرية: ال •

 الحدود املكانية: تم تطبيق أداة الدراسة في جميع مكاتب اإلشراف التربوي بمكة املكرمة. •

 .هـ1441 /1440لعام الدراس ي  من ا  ل و األ مانية: تم تطبيق أداة الدراسة في الفصل د الز الحدو  •

 اإلطار النظري  .2

الجان في هذا  أمكن  لألدب ب  يعرض  والذي  للدراسة؛  رئيسين،    النظري  ملحورين  للمعلمين، وثانيهما  التن  تناول لهما  أو تقسيمه  املهنية    تناول مية 

 .  ذلكلصيل يلي تف ، وفيمافي املؤسسات التميز املؤسس ي

   التنمية املهنية للمعلمين  . 1.2

 جميع تعلم  وتطوير له، التدريس ي  األداء تطوير في بالغة أهمية من لها امل وذلك التعليم، تحسين أساسيات من للمعلم  املهنية التنمية تعد

 عن سواء واألكاديمية، املهنية تا املهار  الكتساب األساس املفتاح يه  املهنية والتنمية التعلم، مجتمع تحقيقإلى   يؤدي  مما لهم  الالزمة تا للمهار  الطالب

 واإللكترونيات املعلومات نظم  في الهائلة الطفرة  ساعدت ولقد الذاتي، التعلم  أساليب باستخدام أو الرسمية، التدريب مجا بر  في املباشرة  األنشطة طريق

 إعداد مجال  في الحديثة  التربوية االتجاهات من  الكثير وظهور  والتعليم، التربية  ال جم في جديدة  أساليب ظهور إلى   االتصاالت وأساليب  والحاسبات

  وتنميته املعلم 
ً
 . مهنيا

   :تنمية املهنية مفهوم ال . 1.1.2

ة على  عملية شاملة منظمة مستمرة قائم"( على أنها  339،  2016رفها الديحاني )ت التنمية املهنية للمعلمين فقد عتناولالتعريفات التي    تتعدد

 . "كافة ُموجهه نحو تحسين وتطوير قدرات األفراد الوظيفية في املجاالت أساليب تدريبية تعليمية،

 ما  جودة  لتحسين  وقدراتهم  ومهاراتهم  لتعزيز معارفهم  ومساعدتهم  ودعمهم  املعلمين "تطوير  بأنها  املهنية  التنمية (67،  2007خطاب ) ويعرف

 يقدمونه".

( البوش ي  بأنها  17،  2015وُيعرفها  التي "(  والسلوكيات  واإلجراءات  واملهارات  املعارف  بمجموعة من  املعلم  تزود  ومنظمة  شاملة  عملية مستمرة 

 . "ي جميع جوانب العملية التعليميةُتحسن أداءه ف

 تطوير معلومات عملية نهااشتملت عليها التعريفات السابقة في أن التنمية املهنية للمعلم على أ  التي العامة الفكرية املضامين ويمكن تلخيص

 النوعي أداءه  وتطوير  فعاليته لغرض تحسين املعلم  وسلوك  وتوجهات وأداء ومعارف واتجاهات
ً
بمساعدة املؤسسة التعليمية، وهي عملية    أو  ، تتم ذاتيا

الن وتحقيق  والتطوير  التحسين  وهو  هدف  ولها  محددة،  إجرائية  خطوات  وفق  وتسير  عشوائية،  وليست  منظمة  ومتابعة مخططة  الوظيفي،  مو 

 املستجدات والتطورات التي تحدث ومستمرة مدى الحياة الوظيفية. 

 : للمعلم أهداف التنمية املهنية .2.1.2

ا  ليتمثل  العام  املهنية  لهدف  في  لتنمية  مستو للمعلمين  الالزمةاهم  رفع  والكفايات  والخبرات  واملعارف  باملهارات  تزويدهم  خالل  يعود  بما    ،من 

 . (29، 2010املهنية فتتمثل في )رشيدة،أما األهداف الخاصة للتنمية (. 21، 2015ة التعليمية )البوش ي، لعمليى جميع عناصر ا بالنفع عل

هم بشكل جيد في الربط في امليدان، ألن هذا الحوار ُيس  صة إلقامة حوار بين معلمي املعلمين الذين أشرفوا على إعدادهم واملعلمينإتاحة الفر  •

 .بيق في امليدانوالتطبيق، وجعل النظرية قابلة للتطبين النظرية 

لبي كفيل بتراجع وربما تعطيل العلية التعليمية، كون املعلم  تغيير االتجاهات السلبية لدى بعض املعلمين نحو مهنة التدريس، فهذا االتجاه الس •

   .أحد أهم دعائم هذه العملية

   .قد تواجههم وُسبل مواجهتها وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مع تبصيرهم باملشكالت التي مساعدة املعلمين الجدد في املهنة لتيسير انتظامهم  •

و  • القدامى  املعلمين  تواجه  التي  املشكالت  الحديثة،    طالعهم إ حل  التعليم  وتقنيات  الفعالة،  والطرق  والنفسية،  التربوية  النظريات  أحدث  على 

العا جميع  أداء  جودة  وتحسين  الجديدة،  األساليب  ملواجهة  واستخدام  ومساعدتهم  الفردية  املعلمين  مهارات  تنمية  خالل  من  باملدرسة  ملين 

   .متطلبات العمل املتجددة، وحثهم على النمو الشخص ي والذاتي

  .رفع معايير األداء املتوقعة ملهنة التدريس بإزالة وتخفيف املعوقات التي قد تواجه املعلمين أثناء عملهم  •

 عن  من خالل مساعدته  الوظيفي للمعلميناالمن  تحقيق   •
ً
م في تحقيق الترقي والتقدم الوظيفي، وتأهيلهم لتحسين دخلهم وزيادة مرتباتهم، فضال

 وتوفير الفرص لذلك؛ فالتنمية املهنية للمعلمين هي مسؤولية ا املدرسي دارة تدعيم دور اإل 
ً
، كما أن الجو التفاعلي  دارة إل ة في تنمية املعلمين مهنيا

 مية في تحقيق التنمية املهنية للمعلمين. ين له أهواملعلم دارة اإل  بين
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القرارات،  إنجاز في وجعله مشارك فاعل هومعارف املعلم  قافةث تجديد أن من أهم األهداف التي تحققها التنمية املهنية للمعلمين  انويرى الباحث

 املعلمين إعداد في القصور  نواحي تعويض و الذاتية الرقابة عيل مبدأ ا وتفالعلي دارة اإل  من األداء ورقابة واملتابعة لإلشراف الحاجة تهدف لتقليل كما أنها

 أهدافه. و  ومناهجة في التعليم  تغيرات من يستجد بما وتعريفهم  مهنيا

   أساليب التنمية املهنية ملعلمين .3.1.2

حتى يتمكنوا من مالحقة املستجدات واملستحدثات تطورات تستدعي توفير برامج للتنمية والتدريب املستمر للعاملين فيه، املجال التربوي يشهد 

 :للملمين منهاأساليب التنمية املهنية  من  عدد إلى ( 64، 2004أحمد ) (. وقد أشار197،  2017معها )الدقح وآخرون، املهنية والتعامل 

 العلمية: املؤتمرات •

املؤتمرات   فيإ فرصة  تعد  واألفكار  الخبرات  لتالقي  جمعي،    يجابية  الجديدةللتدر فرصة  و شكل  واألفكار  اآلراء  من  واالستفادة  واملناقشة    ؛ يب 

 .من املعلومات والخبرات واملهارات مزيدأنها فرصة الكتساب إلى باإلضافة 

 : ورش التعليميةال •

أفض تحظمن  التي  املهنية  التنمية  أساليب  تعل  نظام  وفق  تسير  واالنتشار ألنها  النجاح  كبير من  بقدر  أ أو ي  أسس من  في ضوء  همها وجود  ني 

 .متخصصون يتوافر لديهم الوعي بنظام العمل بالورش، والتخطيط الجيد للورشة بما يضمن نجاحها وتحقق أهدافهاوخبراء و 

   :بعد  عنالتعليم   •
ر مهاراتهم  هو نموذج يعمل على توفير التعلم ونقل املعرفة للمتعلمين وتطو ، و املعلم م بالحصول على املعرفة والعلم والتدريب الذي يحتاجه  هتي

 .في مختلف التخصصات

 الزيارات املتبادلة: •

على الطرق واألساليب التي يتبعونها في األداء، على أن تتم بعد  وتكون بين املعلمين، وخاصة الذين يقومون بتدريس املنهج الدراس ي ذاته لالطالع  

يتسم   تربوي  في جو  لتالفيها  وامللحوظات  لتدعيمها  اإليجابيات  مناقشة  تتم الزيارة  أخرى  ناحية  ومن  املعلمين،  بين  املتكاملة  الخبرة  يحقق  باملودة مما 

 .لى تجاربها وخبراتها والدروس الريادية التي تعقد فيها سواء أكانت املدارس حكومية أم خاصةالزيارات املتبادلة بين املعلمين باملدارس األخرى لالطالع ع

 التدريب: •

املهن الكفاءة  التدريبية  الدورات  أسلو ترفع  تطوير  في  تسهم  ألنها  للمعلمين  األداء  ية  والوسائل   أوب  التقنيات  استخدام  في  واإلبداع  تنوعه 

جه  أوالتعليمية   وفن  التدريس من خالل  التدريس  أساليب وطرائق  في  تعقد  التي  الدورات  وأيًضا  املعلومات،  تكنولوجيا  واالستفادة من  الحاسوب،  از 

بين األقسام العلمية في املدرسة    أوبين املدارس على مستوى املنطقة التعليمية    أوالتي تعقد من قبل التوجيه الفني    توصيل املعلومة وغيرها من الدورات

 .الخبرة املتكاملة في التخصصات املختلفة الواحدة لتحقيق

املعلوم نتيجة ثورة  املعلوماتية يواجه عدة تحديات برزت  املنهي في عصر  املعلم  أن  املعرفي،  يتضح لنا مما سبق  حيث ات واالتصاالت واالنفجار 

إضافة  لهنا واملتالحقة،  املتسارعة  التكنولوجية  التطورات  العديد من  املعلومات  إلى  ك  أدوات ووسائل ازدحام  وتنوعت  تعددت  كما  وتعدد مصادرها، 

أرا  إذا ما   
ً
 جديدا

ً
 ودورا

ً
املعلم واقعا التحديات تفرض على  التدريس والتدريب، كل هذه  التعليمية والتربوية، وطرائق  أن يحافظ على مكانته ورسالته  د 

  
ً
الوقت، يسعى دائما  في نفس 

ً
 ومتعلما

ً
أن يكون معلما للمعلم  بد   إلى  لذلك ال 

ً
أدوارا التحديات تفرض  أن هذه  ، كما 

ً
 وتكنولوجيا

ً
 وفنيا

ً
تطوير ذاته مهنيا

ة والتدريبية التابعة لها، إذا ما أرادت أن ترتقي بمستوى جودة مخرجات النظام  ومسؤوليات جديدة تلقى على عاتق وزارة التعليم واملؤسسات التعليمي

السياسات ووضع االستراتيجيات، وأن توفر  إلى  أن تنظر بعين االعتبار  التعليمي في جميع مراحله وأنواعه، وهذا يتطلب منها   التحديات عند رسم  تلك 

 .ها واستراتيجياتهاجميع اإلمكانات البشرية واملادية من أجل تنفيذ خطط 

 املؤسس يالتميز   . 2.2

 مفهوم التميز املؤسس ي: . 1.2.2

 للتميز كأساس الكفاءة  مفهوم حدد العلمية  دارة اإل  جعيته، فمدخل املؤسس ي، من عدة مداخل كل حسب مر  التميز مفهوم الباحثون  تناول 

اإلنسانية مدخل أضاف حين  في املؤسس ي، ا تمي لعملية البشري  البعد العالقات  الحاجات التركيز تم  املدخل هذا  وبموجب  املؤسس ي، ألداءز   على 

 للتميز. وفي امليدان التربوي   يعد فاعليةال مفهوم أن اإلدارية املعاصرة  املداخل أشارت فيما للعاملين، االجتماعية
ً
من  املؤسس ي  يعد مفهوم التميز  أساسا

   وسنعرض لعدد منهم فيما يلي: ،نالباحثيعديد قبل الها من تناولاملفاهيم الحديثة التي تم 

 املوازنة لتحقيق  للمنظمة ملموسة إنجاز نتائج بكيفية يرتبط منهج على  تعتمد إدارية وفلسفة  فكري  نمط أنه" على (114،  2007)  السيد يعرفه

 . املستمر والتحسين داعواإلب التعلم  ثقافة إطار في ككل، املجتمع أواملصلحة  أصحاب من  سواء كافة، األطراف احتياجات إشباع في
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 والكفء الناجح املتفرد األداء تعكس والتي ملؤسسة معينة واإلجرائية الصريحة املعرفة من املقدرة  بأنه "الخبرة  ( 6،  2009) الصيرفي يعرفه كما

 .متميزة  بطريقة  مهمة أية ألداء املوجه

رين، وبالتالي فإنه ال بد من ترسخ ثقافة  اتها بشكل تتفوق فيه على اآلخ" قدرة املنظمة على تقديم خدم بأنه  (259،  2015حداد وجودة،  )عرفه  و 

 أداء املنظمة"  التميز في إلى املنظمة والعاملين فيها للوصول  إدارة التميز لدى 

 على درسة(مل)ا  املؤسسة قدرة  في يتمثل إداري  أسلوب  :هو املؤسس ي التميز أن الباحث يرى  املؤسس ي التميز ملفهوم السابق العرض خالل ومن

والتفوق  من  حالة  خالل  من  إيجابي بشكل املساهمة لالرتقاء   املصادر،  وكفاية  الهدف  وضوح يسودها مشتركة رؤية  بإدراك وااللتزام األداء، في التفرد 

إشباع متوازنة ملموسة نتائجإلى   والوصول  أهدافها وتحقيق واإلتقان، الصفرية األخطاء حدإلى   باملدرسة  )املعلمين، األطراف يعمج احتياجات في 

 .وير املستمر والتط التحسين وضمان ،)املحلي املجتمع الطلبة،

 :معايير التميز املؤسس ي .2.2.2

والجعبري   (؛45،  2003): بني حمدان  كما في  عديد من الدراساتجموعة من املعايير التي قدمتها  م  نه البد من توفرفإلتحقيق التميز املؤسس ي  

 (، ويمكن تفصيل هذه املعايير كالتالي: 349، 2012(؛ واملليجي )45، 2012(؛ والقاعوري )11، 2010)(؛ وعجمي 24، 2009)

 :القيادة وااللتزام •

العليا   و   تأثيرللقيادة  األفراد،  تنمية قدرات  وذلك من خالل  التميز،  وذلك من خالل  مباشر على  والتميز،  اإلبداع  نحو  بالتوجه  لهم  تشجيعها 

وقيمها ورسالتها  تطوير القيادة لرؤية املؤسسة تقليد، و يادية وعالقات العمل الفعالة، والقدرة على التفكير املتجدد الذي يبتعد عن التميزها باملهارة الق

التميز،وتح لثقافة  القدوة  وتقديم  أهدافها  العمل  ديد  أنظمة  تطوير  في  للقيادة  الشخصية  وتحديثها  واملشاركة  القيادة مع جوتطبيقاتها  ميع ، وتعامل 

ياب املعلومات والتقليل من املركزية في صناعة القرارات داخل املؤسسة مما يسهل انسن ورضا تلك الفئات،  و اأكيد التزامهم بتحقق تعالفئات املعنية وت

 . واألفكار االبتكارية

 اإلستراتيجية: تميز  •

تحديد خالل  من  واملستقبلية    وذلك  الحالية  والتوقعات  ومدى  للمؤسسةاالحتياجات  معلومات  اعتماد  ،  على  املؤسسة  واستراتيجية  سياسة 

 . اإلستراتيجيةيفية شرح وإيصال السياسة و ، وك اإلستراتيجيةكيفية إعداد ومراجعة السياسة و و دقيقة ناتجة عن قياس األداء والبحوث، 

 : البشرية واملادية املواردتميز  •

ي مكان العمل،  التي تمكنهم من أداء مهامهم  بفاعلية والتعامل مع املوافق ف   هي تمتع املرؤوسين بقدر كاف من الكفاءات واملهارات السلوكياتو 

العليا إال في الحاالت   دارة ختلف املستويات اإلدارية التخاذ القرارات املناسبة دون الرجوع  لإل في متتبنى أسلوب التفويض، وفسح مجال الحرية للعاملين و 

 . املعلومات واملعرفة  إدارة املوارد التقنية، و  إدارة املمتلكات )املباني، األجهزة، املوارد(، و  إدارة لية، و املوارد املا إدارة  إلى باإلضافة  الضرورية

 :بالحقائق دارةاإل   •

إبداعية  العمليات  إدارة هجية تصميم و من العمليات بطرق  املتعاملين واملعنيينغير تقليدية،  ، وتحسين  إرضاء  املؤسسة من    تضمن  بما تقدمه 

 . وتقوية عالقات املتعاملين إدارة لمتعاملين وتوقعاتهم، و االحتياجات الفعلية لعلى  تطوير وتقديم الخدمات بناءً ميم و ، وتصخدمات

إلى سبق فإنه يمكن القول بأن التميز املؤسس ي محصلة لتطبيق مجموعة من املعايير التي تمكن املؤسسات التعليمية من التوصل  وبناء على ما  

ن تحقيق أهدافها، لذا فإن السعي لتطبيق معايير التميز باملؤسسات التعليمية هو مطلب أساس ي في ظل سبوقة، وتسهم في ضمانتائج تنافسية غير م

الب األداء للوصول  إلى  يئية والتنافسية والسعي  التغيرات  الصعوبات وإحداث تفوق وتطوير في  بيئة إلى  النهوض وتخطي  البقاء واملنافسة في  القدرة على 

 ا وتتقادم املنتجات وتتغير فيها العمليات بسرعة. ها األساليب واالستراتيجيات وتتطور التكنولوجيتتحول في

   املؤسس ي التميز إدارة أهداف. 3.2.2

 ومزايا كثيرة للمؤسسة منها ما  إدارة ق ُتحق
ً
 ( على النحو التالي: 116، 2013رده جاد الرب )أو التميز أهدافا

التميز تبحث عن االختالف عن املنافسين من خالل تركيزها على العناصر ذات    إدارة ا إن  ا كثيرة للمؤسسة منهالتميز أهداف ومزاي  إدارة تحقق   •

  بية عن غيرها من املنافسين.التي لها فيها ميزة نس أوالقيمة 

الفرص   إدارة  -الجودة الشاملة إدارة  -اتاملخاطر واألزم إدارة  -العمليات إدارة التميز هي اهتمامات استراتيجية فهي تركز على ) إدارة إن اهتمامات  •

املعرفة  إدارة   -والتهديدات العاملين  إدارة   -أعمال  مع  لقيا  -العالقة  الكمية  املقاييس  التميزاستخدام  و   -س  العاملين  املال   إدارة تمكين  رأس 

  عمليات اإلبداع واالبتكار(. إدارة  -الفكري 

أن   األمثل  إدارة ويتضح مما سبق  الخيار  هي  أن  التميز  أرادت  ما  متى  وتستخدم    للمؤسسة  وتحافظ على والء ورضا عمالئها،  تتفرد عن غيرها 

 .زها قدر اإلمكان واالستفادة القصوى من إمكانياتها املتاحةو افها وتعمل على تجمواردها الحالية االستخدام األمثل وتحديد نقاط ضع
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أن   الباحث  التوج  تتمثل  التميز  إدارة مفاتيح  ويرى  مجموعة  التفي  اإلدارية  تنظيمية  هات  ثقافة  وتنمية  بناء  في  تشترك  التميز   معززة ي  لفرص 

م سلوكية  أنماط  عن  اإلدارية  التوجهات  تلك  وتعبر  بمواصفات  والتفوق.  يلتزم  الذي  لألداء  واألدوات  واآلليات  الظروف  أفضل  توفير  تستهدف  تفوقة 

العم وتوقعات  رغبات  مع  واملتوافق  الشاملة  الجودة  يتاح  ومتطلبات  ما  أغلى  استثمار  تستهدف  جديدة  إدارية  فلسفة  عن  تعبير  حقيقتها  في  وهي  الء، 

 .بعالقات وثيقة وفعالة مع كافة األطراف املؤسسة، كما تحقق ارتباط دفينفها بما يخدم العمالء املستهمن موارد وتوظي للمؤسسة

 السابقة الدراسات   . 3.2

 :اآلتيعلى النحو ، وذلك األقدمإلى من األحدث  ترتيب تنازليوفق معلمين، والتميز املؤسس ي  ملهنية للالتنمية ا ب املتعلقة  الدراسات    تناول تم 

 املهنية للمعلمينت التنمية تناولل: دراسات و املحور األ 

املهنية ملعلمي املرحلة الثانوية في  إلى  هدفت  دراسة    (2017)  عطير   أجرى  • التابعة  التعرف على دور اإلشراف التربوي في التنمية  املدارس الحكومية 

 ومعلمة من معلمي املرحلة الثانو  ( 170)طولكرم، وقد تكونت عينة الدراسة من  ملديرية التربية والتعليم/
ً
ية في املدارس الحكومية في محافظة معلما

ن دور املشرف التربوي في  أ تائج  رت الن، وأظهكأداة لجمع املعلوماتاستخدم االستبانة  اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، بطولكرم، وقد  

 كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة    ،مية املهنية للمعلمين جاء مرتفعاالتن
ً
 ملتغيرات عينة    جميع متغيرات الدراسةعلى    إحصائيا

ً
تبعا

 . الدراسة الديموغرافية

بالكشف عن درجة ممارسة مدإلى  دراسة هدفت    (. 2017)  جرت مها الغامديأو  • الحكومية  املدارس  املنهي  يرات  النمو  الباحة لدورهن في  منطقة 

مجتمع الدراسة وعينتها من جميع   ا استخدم املنهج الوصفي املسحي، وتكون كمواستخدمت استبانة لجمع البيانات، وجهة نظرهن،  للمعلمات من

النمو املنهي للمعلمات  املدارس لدورهن في درجة ممارسة مديراتوأظهرت النتائج أن ،  ( مديرة 159والبالغ عددهن ) مديرات مدارس منطقة الباحة

كبيرة،   إحصائية  و جاءت  داللة  ذات   عدم وجود فروق 
ً
العلمي،    ي ملتغير   تبعا واملؤهل  التعليمية،     ووجوداملرحلة 

ً
تبعا إحصائية  داللة  ذات    فروق 

 .( سنوات فأكثر10ملتغير الخبرة لصالح فئة )

اتبعت الدراسة  ثانوي العام أثناء الخدمة، و الكشف عن واقع التنمية املهنية ملعلمي التعليم الإلى  دراسة هدفت    (2017كما أجرت كريمة غنيم )  •

، طبقت عليهم االستب(1079)ي حيث تم اختيار عينة من املعلمين بلغت  املنهج الوصف
ً
أن أساليب التنمية املهنية  إلى  انة، وتوصلت الدراسة  معلما

النظري بصورة أكبر من الجانب العملي التطبيقيللمعلمين تركز على الج حصائية بين املعلمين في إدراكهم إ وجد فروق ذات داللة  ، وأنه ال تانب 

ب )الذكور لواقع  واملعلمات  املعلمين  بين  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  كما  )املحافظة(،  املنطقة  لهم حسب  املقدمة  املهنية  التنمية  رامج 

 . برامج التنمية املهنية املقدمة لهم هم لواقع في إدراك واإلناث(

• ( نبيلة شرتيل  دراسة  للمعلميإلى    (2016في حين سعت  املهنية  التنمية  العصر، وكذلك الكشف عن  ملواكبة متغيرات  بليبيا  التعليم  بمرحلة  ن 

التعليم األساس ي في ليبيا، مع وضع تصور م للمعلمين بمرحلة  املهنية  التنمية  املهنيةالتعرف على واقع  أن يسهم في تحسين كفاءتهم  ،  قترح يمكن 

التحليلي، الوصفي  املنهج  )  واستخدمت  من  الدراسة  عينة  تكونت  ت86وقد   
ً
معلما بمدينة (  األساس ي  التعليم  مدارس  من   

ً
عشوائيا اختيارهم  م 

أهمها:   النتائج  الدراسة عن مجموعة من  وأسفرت  للدراسة،  كأداة  االستبانة  واستخدمت  استخدام أن  مصراته،  استطاعوا  املتدربون  املعلمون 

التدريبي،   البرنامج  انتهاء  بعد  تدريس جديدة  املوأن  طرق  املهنية ساعدت  التنمية  والعمل على برامج  أدائهم  في  الضعف  في معرفة جوانب  علمين 

التقدم  استخدام األساليب املتطإلى  للتدريب تفتقر  البرامج الحالية    أنإلى  كما توصلت  تقويتها وتحسينها،   والتطور في هذا املجال ورة التي تواكب 

 ها.مع قلة استخدام الوسائل التكنولوجية أثناء تنفيذ

الكشف عن واقع التنمية املهنية ملعلم املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعلمين بمحافظة العال في ضوء  كان الهدف    ( 2015دراسة البوش ي )   وفي •

وقد الجديد،  املعلم  مشروع  )  توجهات  من  الدراسة  عينة  املنهج ب  معلمين(  103تكونت  الباحث  واستخدم  العال،  بمحافظة  االبتدائية  املرحلة 

املسحي لتحقيق هد الدراسة  الوصفي  نتائج  الدراسة، وقد توصلت  بقت على عينة 
ُ
استبانة ط الباحث  أعد  الدراسة، وقد  التنمية إلى  ف  أن واقع 

  يد بدرجة عالية.ظة العال في ضوء توجهات مشروع "املعلم الجديد" هو واقع جاملهنية ملعلم املرحلة االبتدائية بمحاف

وقد ،  درجة التميز التنظيمي لدى قائدات مدارس منطقة الباحة من وجهة نظر املعلماتتعرف  إلى  هدفت    دراسة    (2018الغامدي )ريم  أجرت   •

، وأظهرت النتائج أن درجة التميز التنظيمي  ( معلمة345من )  نة الدراسةيع  تتكوناستخدم  املنهج الوصفي املسحي واالستبانة لجمع البيانات، و 

في درجة التميز التنظيمي لدى قائدات مدارس منطقة الباحة روق ذات داللة إحصائية جود فوو  لدى قائدات مدارس منطقة الباحة جاءت كبيرة،

  من وجهة نظر املعلمات
ً
 .لعلمي لصالح فئة الدراسات العلياملتغير املؤهل ا و ة املتوسطة، ملتغير املرحلة التعليمية لصالح املرحل تبعا

الغامدي  جرتأو  • نظر  من  الباحة  منطقة بمدارس التميز إدارة  تطبيق متطلبات ر توف درجة  تحديدإلى  هدفت  دراسة    ( 2017)  حنان   وجهة 

نت املنهج الوصفي، واستخدمت واملعلمات، املديرات،  نتائج بينت وقد  املعلومات، لجمع كأداة  استبانة بناء تم  دوق معلمة،( (476 عينتها من  وتكو 
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 فروق وجودو متوسطة،   املديرات واملعلمات جاءت نظر وجهة من الباحة منطقة بمدارس التميز  إدارة  تطبيق متطلبات توفر درجة الدراسة أن

  دالة
ً
 .فأكثر سنوات 10فئة  لصالح  ملتغير الخبرة   تعزى واملعلمات  املديرات، وجهة نظر من التميز إدارة  متطلبات  توفر درجةفي تحديد   إحصائيا

ترحة للتميز املؤسس ي باملدرسة الثانوية بدولة الكويت، من وجهة نظر  استراتيجية مقعلى فعالية  تعرف  للدراسة هدفت    ( 2016أجرى القالف )و  •

املدارس ومساعديهم  و و   ،مديري  األقسام،  الوصفي،    تعتمدارؤساء  الاملنهج  ،  234على )طبقت  بانة والتي  باحث االستواستخدم 
ً
ظهرت  وأ ( فردا

توفرأ النتائج   درجة  الكويتالتميز  معايير    ن  بدولة  الثانوية  فعالية  متوسطةجاءت    باملدارس  تقييم  درجة  وأن  للتميز  املستراتيجية  اال ،  قترحة 

 . و رؤساء األقسام كانت عالية املؤسس ي باملدرسة الثانوية بدولة الكويت، من وجهة نظر مديري املدارس ومساعديهم،

) جرى  أو  • هدفت    (2016الثبيتي  الثانوية على  تعرف  الإلى  دراسة  باملدارس  التنظيمي  التميز  الطائف،    مستوى  املنهج  و بمدينة  الباحث  استخدم 

، وقد  317)وتكونت عينة الدراسة من  االستبانة لجمع البيانات،  و ي،  اإلرتباطالوصفي  
ً
ا أن مسبينت النتائج  ( معلما التنظيمي باملدارس توى  لتميز 

الطائف جاء متوسط  الثانوية بمدينة 
ً
التميزعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  و  ، ا الطائف   في مستويات  الثانوية بمدينة  باملدارس    التنظيمي 

 بكالوريوس.فئة اللصالح ل العلمي اختالف املؤهإلى عزى تالخبرة. بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية  متغيرإلى تعزى من وجهة نظر املعلمين 

ربي للتميز وسبل  و افظات غزة في ضوء النموذج األ تعرف واقع األداء املؤسس ي بمدارس دار األرقم بمحإلى  فقد هدفت    (2013أما دراسة الدجني ) •

 )أكاديمي178تطويره، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي حيث تم تطوير استبانتين وتطبيقهما على )
ً
أن درجة  إلى  سة  إداري( وخلصت الدرا   -( عضوا

 توجد فروق دالة    بدرجة متوسطة، والتقدير العاملين بمدارس دار األرقم لألداء املؤسس ي ملدارسهم قد جاءت  
ً
قييم األداء املؤسس ي  في ت   إحصائيا

 لخبرة.ينة الدراسة تعزى للوظيفة، فيما وجدت فروق بين استجابات علعزى من قبل عينة الدراسة ت

هدفت    ( 2015)  عامر   فاتن  اسةودر  • فاعلية  على  تعرف  للالتي  مد  إدارة درجة  في  األساسية  ة  الحكومي  املدارس  ملديري  املؤسس ي   ميز  ات الت  يري 

الباحثة بتصميم ة من وجهات نظر املديرين أنفسهم. ولتحقيق هدف الدراسة قامت  فة الغربية وعالقتها باألنماط القيادي    محافظات شمال الض 

 ومديرة من مديري املدارس األساسية في شمال الضفة الغربية البالغ عددهم )260)  من. تم تطبيقها على عينة  استبانة
ً
أظهرت   (. وقد932( مديرا

املؤسس ي ملديري املدارس األساسية في مديريات محافظات شمال الضفة الغربية من وجهات نظر املديرين كانت    إدارة مستوى  نتائج أن  ال التميز 

.  كبيرة 
ً
 جدا

سيدهو) • فوك،  و  Sidhu . & (Fook . 2009ودراسة  ماليزيا،  في  املتميز  املدرسة  ملدير  القيادية  الخصائص  عن  الكشف  هدفت  خدم استالتي 

واملالحظة املقابلة  )  ،الباحثان  وعينتها من  الدراسة  وتكون مجتمع  العفوية،  واملحادثات  املدرسية،  الوثائق  ،( معلم87وتحليل 
ً
 1105و)  ا

ً
طالبا  )، 

 . والتمكين املناسب لرؤية الواضحة،ا إلى شراكة كاملة ومشاركات من جميع األطراف املعنية، باإلضافة إلى أن نجاح املدرسة يحتاج  النتائجوأظهرت 
 :تعقيب على الدراسات السابقة

 :بين الدراسة الحالية و الدراسات السابقة التشابه جهأو  .1

دراسا:  املوضوع • مع  الحالية  الدراسة  األ تتشابه  املحور  في  و ت  )مثلتناولل  للمعلمين  املهنية  للتنمية  فودة،  و ؛  2017غنيم،  و ؛  2017عطير،  ،  ها 

 (.2016القالف، ،  2018الغامدي ،  ،ها للتميز املؤسس ي )مثلتناولكما تشابه مع دراسات املحور الثاني في (، 2016؛ ونبيلة شرتيل، 2017

الدراسة   • الدراساتالحالية  املنهج: تتشابه  اتبعت  مع  أهدافها،    التي  الوصفي لتحقيق  الغامدي  )  مثلاملنهج  الغامدي،  2018ريم  ،  2017، وحنان 

 (.2015البوش ي، 

 ت الدراسات املعروضة في محوري الدراسات السابقة االستبانة كأداة لجمع املعلومات. األدوات: استخدم •

 : الدراسات السابقةبين الدراسة الحالية و  االختالفجه أو  .2

؛  2017؛ وكريمة غنيم،  2017عطير،    ،ت متغيراتها من وجهة نظر املعلمين )مثلتناولتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات التي  العينة:  املجتمع و  •

 (. 2012عثمان وآخرين،  ،قادة املدارس )مثل أو( 2015والبوش ي، 

 ي للدراسات السابقة.التي اتبعت املنهج التحليل (Quint, 2011)كوينت مع دراسة الدراسة  تختلفاملنهج:  •

 الدراسة وإجراءاتها منهج  .3

 منهج الدراسة:   . 1.3

بصورته   الوصفي  املنهج  استخدام  على  الحالية  الدراسة  دراسة  يةرتباطاإل تعتمد  في  املتمثلة  الدراسة  أهداف  لتحقيق  املناسب  املنهج  وهو   ،

 ة اعتبار التنمية املهنية أداة لتعزيز التميز املؤسس ي من جهة أخرى. العالقة بين متغيري التنمية املهنية والتميز املؤسس ي من جهة، وإمكاني
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 الدراسة:وعينة   مجتمع  .2.3

 318والبالغ عددهم )  ،التربويين بمكة املكرمةاملشرفين    جميعمن  الدراسة الحالية    مجتمعكون  ت
ً
   ( مشرفا

ً
تعليم   إدارة ت  إحصائياحسب    تربويا

جميع املشرفين التربويين بعد استثناء العينة االستطالعية والتي   تكونت عينة الدراسة منو  . (1440، م مكةتعلي  إدارة )1441 /1440مكة للعام الدراس ي 

 ل30)  تكونت من 
ً
 إ ، حيث وزعت االستبانة  غايات التحقق من الصدق والثبات( مشرفا

ً
 288)على    لكترونيا

ً
   ( مشرفا

ً
( استبانة 282منها )  استرد وقد    ، تربويا

   %(98)بلغت  استردادبنسبة 
ً
 ) املؤهل العلمي وسنوات الخبرة(.( يبين توزيعهم حسب املتغيرات الديموغرافية1والجدول ) ،تقريبا

 الدراسة حسب متغيراتها) املؤهل العلمي، سنوات الخبرة(  توزيع افراد عينة (1جدول)

 النسبة املئوية  العدد  الفئات  املتغيرات 

 املؤهل العلمي 

 % 73 206 بكالوريوس

 % 27 76 أعلى فماجستير 

 % 100 282 املجموع 

 سنوات الخبرة في اإلشراف 

 % 31.6 89 سنوات  5من  أقل 

 % 37.9 107 سنوات  10من  أقل  -5من 

 % 30.5 86 نوات فأكثر س 10

 % 100 282 املجموع 

 الدراسة:  أداة . 3.3

النباالعتماد على   الغامدي )االدب  السابقة مثل دراسة  البوش ي)2017)  ة غنيم (، كريم2016ظري والدراسات  املهنية،  2015(،  التنمية  ( ملحور 

الدراسة وهي عبارة عن استبانة   تم بناء أداة ر التميز املؤسس ي،  ( على محو 2013والدجني)(  2016)   القالف ( ودراسة  2018ريم الغامدي )ودراسة كل من  

 .(املؤسس يمحور التميز  نية للمعلمين.واقع التنمية امله - لعينة الدراسةالبيانات ) ثالثة أقسام، وهي:مكونة من 

 صدق األداة:  . 4.3

   تم التحقق من صدق أداة الدراسة بالطرق التالية

التدريس  تم صدق املحكمين )الصدق الظاهري(:   • القرى في    عرض االستبانة على مجموعة من أعضاء هيئة  أم   ين( محكم8وعددهم )،  جامعة 

ومناسب(  2ملحق) للمتغيرات مللحكم على شمولية محتواها،  وانتمائها  القياس.ة فقراتها،  تعديل صياغة  وضع  تم  بناء على   وقد  الفقرات  بعض 

 ( فقرة للتميز املؤسس ي.37)و( فقرة للتنمية املهنية، 26فقرة، منها ) (63فاصبح عدد الفقرات الكلية لألداة )، مالحظاتهم 

الداخلي إ تم  ومع الدرجة الكلية للمحور    مجاالتهامع  للتحقق من صدق البناء الداخلي للفقرات      صدق االتساق الداخلي: • جراء صدق االتساق 

 االستبانة دالة  بين كل فقرة من فقرات    اإلرتباطمعامالت  وجاءت  الذي تنتمي إليه    للمحور   مع املجال والدرجة الكلية  االستبانة  لفقرات
ً
   إحصائيا

. كما حساب معامالت ارتباط الدرجات الكلية الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه ( مع كل من املجال الذي تنتمي إليه ومع0.05( أو )0.01عند )

للمحو  الكلية  الدرجة  ومع   بعضها  مع  االستبانة  مجاالت  وجاءت  لكل  املجال،  إليه  ينتمي  الذي   دالة    اإلرتباطمعامالت  ر 
ً
مستوى   إحصائيا عند 

 . (0.01الداللة)

 بات األداة:  ث . 5.3

أن قيمة معامل كرونباخ ألفا ملحور    وأظهرت النتائج أن  لكل محور  و الكلية    لألداة لفا إليجاد معامل الثبات  أ قة كرونباخ  ريط  اناستخدم الباحث

للمعلم املهنية  بلغتالتنمية  ثبات كرونباخ    (،0.948)   ين  )أ بينما معامل  بلغ  للمدارس  املؤسس ي  التميز   قيم معامل  أنإلى  ( وهذا يشير  0.971لفا ملحور 

 .يدة وتسمح بإجراء الدراسةات جالثب

 املعالجات اإلحصائية:  . 6.3

 ة: اآلتيتم استخدام األساليب اإلحصائية 

)  اإلرتباطمعامل   • لبيرسون  لالستبانة  لحساب   (؛ Pearson Correlationsالبسيط  الداخلي  التجانس  السؤال    .صدق  عن  لإلجابة  وكذلك 

 . الخامس من أسئلة الدراسة

 لحساب ثبات االستبانة. Cronbach-Alpha coefficient معادلة كرونباخ ألفا •

 . والثالثل و لإلجابة عن سؤالي الدراسة األ  واالنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املوزون  •

 . املؤهل العلميي: بالنسبة ملتغير  الثاني والرابعالدراسة  يمتوسطات استجابات عينتين مستقلتين، لإلجابة عن سؤال بين  T-testت( اختبار ) •

 لإلجابة عن سؤال  الدراسة الثاني والرابع بالنسبة ملتغير  سنوات الخبرة. تحليل التباين األحادي  •
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 لإلجابة عن السؤال السادس من أسئلة الدراسة.   Regression Analysisأسلوب تحليل االنحدار املتدرج   •

 تصحيح املقياس   . 7.3

 اإلجا  وتتم   ( فقرة،  63يتكون املقياس بصورته النهائية من )
ً
  3،ومتوسطة =  4،وكبيرة =  5=  بة عن كل فقرة وفق سلم إجابات خماس ي )كبيرة جدا

= صغيرة ،  2= وصغيرة ، 
ً
  1جدا

 نتائج الدراسة مناقشتها وتفسيرها  .4

 :   ل ومناقشتها وتفسيرهاو نتائج السؤال األ   . 1.4

اقع التنمية املهنية للمعلميننص على:  الذي  و  ولإلجابة عن    املشرفين التربويين؟مكة املكرمة من وجهة نظر  في مدارس التعليم العام ب  ما و

(  2)  الذاتية والدرجة الكلية للمحور كما في جدول   دارة هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل بعد من أبعاد محور اإل 

 : اآلتي

افات املعيارية مل :(2) جدول        املتوسطات الحسابية واالنحر
 
 حسب متوسطاتها الحسابية جاالت محور التنمية املهنية مرتبة تنازليا

اقع    الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجال   م   درجة الو

23.3 وتقنيات التعليم الوسائل  4  64.0  متوسطة  1 
09.3 التدريب والتطوير 2  58.0  متوسطة  2 

06.3 ية الصفية وتقويم العملية التعليم دارةاإل  5  60.0  متوسطة  3 
04.3 التخطيط للتدريس الصفي  3  50.0  متوسطة  4 
01.3 التمكين ومساعدة املعلمين  1  50.0  متوسطة  5 

 متوسطة  - 0.56 3.09 ر الدرجة الكلية ملجاالت املحو 

في جدول  النتائج  للمعلمين  2)  تشير  املهنية  التنمية  ملجاالت محور  العام  املتوسط  أن  التع(  بمكفي مدارس  العام  نظر  ليم  املكرمة من وجهة  ة 

التربويين   بلغاملشرفين  وبمتوسط حسابي  بدرجة متوسطة،  )09.3)  جاء  وانحراف معياري قدره  النحو  (56.0(   على 
ً
تنازليا املجاالت مرتبة  جاءت  وقد   ،

، ودرجة متوسطة، يليه مجال التدريب والتطوير، (64.0)  ، وانحراف معياري قدره (23.3)  : مجال الوسائل وتقنيات التعليم، بمتوسط حسابي بلغاآلتي

ا 99.0)  ( وانحراف معياري قدره 09.3)  بمتوسط حسابي بلغ ة التعليمية، بمتوسط حسابي  الصفية وتقويم العملي  دارة إل (، ودرجة متوسطة، يليه مجال 

 ( وانحراف معياري قدره04.3بمتوسط حسابي بلغ ) فييليه مجال التخطيط للتدريس الص (، ودرجة متوسطة،  60.0)  ( وانحراف معياري قدره 06.3بلغ )

(،كما تشير  50.0)  (، وانحراف معياري قدره 01.3متوسط حسابي بلغ )، بالتمكين ومساعدة املعلمين  مجال  األخيرة وفي املرتبة  ،  (، ودرجة متوسطة50.0)

  عينة الدراسة. تجانس وتقارب وجهات نظر أفراد  إلى  مما يشير  د صحيح  من واح  أقلجاءت  أن االنحرافات املعيارية للمجاالت والدرجة الكلية  إلى  النتائج  

بتنظيم أعمال التدريب   واملشكالت املتعقلةوقت املعلم للتدريب أثناء الخدمة،    إدارة عوبات  صإلى  تقدير أفراد عينة الدراسة  إلى  وقد تعزى هذه النتيجة  

ضعف العالقة والتنسيق بين إلى  كما يمكن ارجاع هذه النتيجة    هي عليه،بصورة أفضل مما    التي يجب أن تقننوالتأهيل أثناء الخدمة ملعلمي املدارس  

   .التربية، وأجهزة التدريب في وزارة التعليم  مؤسسات إعداد املعلم املتمثلة في كليات

راسة  متوسطة، بينما اختلفت مع نتائج ددرجة التنمية املهنية للمعلمين    أنإلى  أشارت  ، والتي  (2007وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة نصر )

املهنية للمعلمين مرتفعة، كما تختلف مع نتائج دراسة مها  درجة التنمية    بينت أن(  والتي  2012)  تيم (، ودراسة عثمان، ودبوس، و 2017)  كل من عطير 

 . التنمية املهنية للمعلمين كبيرة  درجة أنإلى أشارت نتائجها (، والتي 2010(، ودراسة هناء الرويلي )2016(، ودراسة الغامدي)2017) الغامدي 

األ  املرتبة  التعليملى مجال  و وقد جاء في  بلغ )بمتوسط ح  الوسائل وتقنيات  وقد  ودرجة متوسطة،    (0.64)( وانحراف معياري قدره  3.23سابي 

 إلى  يعزى هذا  
ً
مهنيا املعلمين  وتنمية  بتدريب  التعليم  وزارة  الت  اهتمام  تقنيات  توظيف  تعلفي مجال  وبرامج  جل  أ لكترونية من  إ يمية  عليم من حواسيب 

التدريس ي،  أ تطوير   بالرغم من  دائهم  املعلمين عنوذلك  التعليمية  عزوف بعض  التقنيات والوسائل  جهد ومتابعة عند  إلى  ألنها تحتاج    ،استخدام هذه 

   .توظيفها

، وهذا (،ودرجة متوسطة0.96)  ( وانحراف معياري قدره 3.01بي بلغ )بمتوسط حسا  ساعدة املعلمينالتمكين وممجال    األخيرة وقد جاء في املرتبة  

ثناء زياراتهم للمدارس من ضعف التمكين لدى املعلمين، وقلة مشاركتهم في صنع القرار، أ املشرفين التربويين فراد عينة الدراسة من أ ما يالحظه إلى يعزى 

 . وعزوف الكثير من املعلمين عن االدوار واملراكز القيادية في املدرسة وح لدى املعلمين،  انخفاض مستوى الطمإلى  افة  إض  .وغياب املشاركة الفاعلة لهم 

  أن الإلى  وقد يعزى  
ً
إجراًء ينفذ، بقدر ما هو ثقافة يجب نشرها في املدرسة، والعمل على ممارستها لتعميق قيمها وفكرها، ومن ثم   أوتمكين ليس شيئا

   .داعمة إلقامة مجتمع التعلم توفير بيئة 
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 النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني مناقشتها وتفسيرها:       .2.4

على:   نص  إحصائي"والذي  داللة  ذات  فروق  توجد  ) هل  الداللة  مستوى  عند  اقع  (  α≤0.05ة  و التربويين حول  املشرفين  استجابات  بين 

 
 
لسؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات  عن هذا ا لإلجابة    "سنوات الخبرة،(؟ملتغيرات )املؤهل العلمي، و   التنمية املهنية للمعلمين تبعا

 :وذلك كالتاليي وتحليل التباين األحاد، T.testاملعيارية، واختبار )ت( 

 أو 
 
 ال

 
 ملتغير املؤهل العلمي:   : الفروق تبعا

 ؤهل العلميللمعلمين تبعا ملتغير امل االت محور التنمية املهنية)ت( لدراسة الفروق بين استجابات عينة الدراسة على مج اختبار  :(3جدول )

 املجال 

 t.test  اختبار ت (76)  أعلىماجستير ف (206بكالوريوس )

متوسط  

 حسابي

 انحراف 

 معياري 

متوسط  

 حسابي

انحراف  

 معياري 
 مستوى الداللة  قيمة ت 

 التمكين ومساعدة املعلمين 
3.00 .49 3.01 .53 .183 .855 

 843. 198. 51. 3.08 60. 3.10 ب والتطويرالتدري

 865. 170. 47. 3.03 51. 3.05 التخطيط للتدريس الصفي 

 189 . 138. 65. 3.24 64. 3.23 الوسائل وتقنيات التعليم

 222. 1.224 56. 3.14 61. 3.04 . الصفية وتقويم العملية التعليمية دارةاإل 

 760. 306. 45. 3.10 46. 3.08 الدرجة الكلية  

  لواقع التنمية في درجة تقدير أفراد العينة ( α ≤05.0عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )إلى  ( 3)تشير النتائج في جدول 

 ملتغير املؤهل العلمي على جميع املجاالت والدرجة الكلية  املهنية للمعلمين
ً
راسة وبغض النظر عن أتفاق وجهات نظر أفراد عينة الدإلى  وهذا يعزى    .تبعا

عادة  إوزارة التعليم من خالل كبر من قبل الجهات الرسمية ممثلة بأ اهتمام إلى ن درجة التنمية املهنية للمعلمين ما زالت بحاجة  أ هم العلمية  على  مؤهالت

ي وجهات ا االتفاق فوقد يعزى هذ ،اليب التدريبسأ ، والتجديد في النظر في عملية اختيار املعلمين بوضع معايير مهنية محددة، وزيادة الحوافز للمعلمين

   .ع التنمية للمعلمين متقاربةن املمارسات اإلشرافية على املعلمين  متشابهة وبالتالي جاءت وجهات نظرهم حول واقأ إلى  النظر  
ً
وهذه النتيجة تتفق جزئيا

عطير دراسة  نتائج  الغامدي 2017)  مع  مها  ودراسة  غني2017)  (،  كريمة  ودراسة  أشارت  2017)  م (،  والتي  املؤهل إلى  (  ملتغير  تعزى  فروق  وجود  عدم 

  .شارت لوجود فروق لصالح فئة الدراسات العليا( والتي أ 2012العلمي، وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة عثمان، ودبوس، وتيم )

 :
 
 ثانيا

 
 : ملتغير سنوات الخبرة  الفروق تبعا

اف :(4جدول)  شراف التربوي سنوات الخبرة في اإل ات املعيارية لفئات متغير املتوسطات الحسابية واالنحر

 املجاالت 

 الدرجة الكلية  سنوات  10أكثر من   سنوات   10 -1 سنوات   5من   7

متوسط  

 حسابي

حراف  ان 

 معياري 

متوسط  

 حسابي

انحراف  

 معياري 

متوسط  

 حسابي

انحراف  

 معياري 

متوسط  

 حسابي

انحراف  

 معياري 

04.3 التمكين ومساعدة املعلمين   50.0  95.2  45.0  04.3  55.0  01.3  50.0  

09.3 التدريب والتطوير  61.0  05.3  55.0  15.3  59.0  09.3  58.0  

05.3 التخطيط للتدريس الصفي   48.0  98.2  46.0  12.3  56.0  04.3  50.0  

27.3 الوسائل وتقنيات التعليم  64.0  22.3  61.0  20.3  69.0  23.3  64.0  

الصفية وتقويم العملية   دارةاإل 

 ليمية التع
05.3  58.0  02.3  56.0  14.3  66.0  06.3  60.0  

10.3 الدرجة الكلية    46.0  04.3  41.0  13.3  50.0  09.3  45.0  

 ( وجود فروق ظاه4) يتبين من جدول 
ً
سنوات   10كثر من أ جاءت فئة الخبرة حيث سنوات الخبرة،  لفئات متغير رية في املتوسطات الحسابية تبعا

األ  املرتبة  بلغلى بمتوسط حسو في  بلغ )  5من    أقلالخبرة    (، تالها فئة13.3)  ابي  املرتبة  10.3سنوات، بمتوسط حسابي  الخبرة    األخيرة (، وفي    10  -5فئة 

  α  ≤ 05.0(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين املتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  04.3)  غ سنوات، بمتوسط الحسابي بل

 :اآلتي( 5التباين األحادي، وجاءت نتائجه كما في الجدول )تم تطبيق تحليل 
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   اختبار تحليل التباين االحادي لدراسة الفروق بين استجابات عينة الدراسة :(5) جدول 
 
 ملتغير سنوات الخبرة على محور التنمية املهنية للمعلمين تبعا

 مستوى 

 الداللة 
 املجاالت  مصدر التباين ربعات مجموع امل درجات الحرية  توسط املربعات م ف  قيمة

0.331 

 

1.110 

 

284.0  2 568.0  التمكين ومساعدة املعلمين  بين املجموعات  

 256.0  داخل املجموعات  71.345 279 

475.0  

 

746.0  

 

256.0  2 512.0  بين املجموعات  
 التدريب والتطوير

343.0  279 783.95  داخل املجموعات  

176 .0 

 

1.747 

 

442.0  2 848.0  التخطيط للتدريس الصفي  بين املجموعات  

 253.0  279 594.70  داخل املجموعات  

742.0  

 

299.0  

 

127 .0 2 253.0  بين املجموعات  
 التعليمالوسائل وتقنيات 

424.0  داخل املجموعات  118. 193 279 

377.0  979.0  
359.0  . عليميةالصفية وتقويم العملية الت  دارةاإل  بين املجموعات  0.717 2 

366.0  داخل املجموعات  102.240 279 

405.0  908.0  
192  .0 2 384.0  الدرجة الكلية   بين املجموعات  

0.211 279 995.58  داخل املجموعات  

جدول  في  النتائج  )إلى  (  5)  تشير  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  الدراسة    (α≤05.0عدم  عينة  أفراد  تقدير  واقع لفي 

للمعلمين املهنية  ملتغير    التنمية   
ً
الخبرة تبعا املحور   ،سنوات  للمجاالت    وعلى جميع مجاالت  الكلية  فراد  أ نظر  تقارب وجهات  إلى  وهذا قد يعزى  والدرجة 

حول   الثالث  الفئات  في  الدراسة  للمعلمينعينة  املهنية  التنمية  اإل فامل  واقع  للمشرفين  فيةا شر مارسات  تق،  موحدة  املنهي وبالتالي  النمو  لدرجة  ديرهم 

 مع نتائج دراسة عطير .للمعلمين متقاربة
ً
( ، ونتائج  2012دبوس، وتيم )(، ودراسة عثمان، و 2016) ( ، ودراسة الغامدي 2017) وهذه النتيجة تتفق جزئيا

الرويلي افراد عيإلى  ( والتي أشارت  2007(  ودراسة نصر)2010)  دراسة هناء  املهنية تعزى عدم وجود فروق في استجابات  التنمية  الدراسة في درجة  نة 

اإل ملتغير   في  الخبرة  الغامدي سنوات  دراسة مها  نتائج  مع  النتيجة  وتختلف هذه  أشار 2017)  شراف،  والتي   ) 
ً
تبعا لوجود فروق  الخبرة   ت  ملتغير سنوات 

  .سنوات فاكثر 10لصالح الخبرة 

 : رهاالنتائج املتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها وتفسي . 3.4

ولإلجابة عن هذا السؤال  "  ما درجة التميز املؤسس ي في مدارس التعليم العام بمكة املكرمة من وجهة نظر املشرفين التربويين؟"   والذي نصه

 :تياآل( 6) املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل مجال من مجاالت التميز املؤسس ي  والدرجة الكلية للمحور كما في جدول  تم حساب

  :(6) جدول 
 
افات املعيارية لفقرات مجال ملجاالت محور التميز املؤسس ي للمدارس مرتبة تنازليا  ةحسب متوسطاتهما الحسابي  املتوسطات الحسابية واالنحر

 درجة التميز     الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجال   م 

33.3 التنمية املهنية والتدريب  6  53.0  متوسطة  1 
27.3 التعلم والتعليم  3  36.0  متوسطة  2 

17.3 الثقافة املؤسسية  2  60.0  متوسطة  3 
12.3 الشراكة املجتمعية  4  57.0  متوسطة  4 
08.3 التميز القيادي 1  57.0  متوسطة  5 

05.3 التغيير والتطوير 5  40.0  متوسطة  6 

18.3 الدرجة الكلية ملجاالت املحور   34.0  متوسطة  - 

ف النتائج  جدول تشير  املؤسس ي  6)  ي  التميز  محور  ملجاالت  العام  املتوسط  أن  املشرفين (  نظر  وجهة  من  املكرمة  بمكة  العام  التعليم  ملدارس 

 على النحو  34.0( وانحراف معياري قدره )18.3)  بمتوسط حسابي بلغجاء بدرجة متوسطة، و التربويين  
ً
: مجال  اآلتي(، وقد جاءت املجاالت مرتبة تنازليا

(، ودرجة متوسطة، يليه مجال التعلم والتعليم، بمتوسط حسابي 53.0) ، وانحراف معياري قدره (33.3) ملهنية والتدريب ، بمتوسط حسابي بلغالتنمية ا 

  (،60.0)  ( وانحراف معياري قدره 17.3( ودرجة متوسطة، يليه مجال الثقافة املؤسسية، بمتوسط حسابي بلغ )36.0)  حراف معياري قدره ( وان27.3)  بلغ

يليه مجال  ودرجة متوسطة املجتمعية،  بلغ )الشراكة  بمتوسط حسابي  وانحراف معياري قدره 12.3،  بمتوسط  57.0)  (،  القيادي  التميز  يليه مجال   ،)

بلغ املرتبة  57.0)  وانحراف معياري   (،08.3)  حسابي  بلغ  مجال  األخيرة (، وفي  (، كما 40.0)  (، وانحراف معياري 05.3)  التغير والتطوير بمتوسط حسابي 

النتائج   الكلية جاءت  إلى  تشير  للمجاالت والدرجة  املعيارية  االنحرافات  أفراد عينة إلى  من واحد صحيح مما يشير    أقلأن    تجانس وتقارب وجهات نظر 

 . الدراسة

ي الوصول إلى درجة عالية تعقد من مهمة القيادة املدرسية فتنظيمية والتي  العوقات  بعض املما تعانيه املدارس من  إلى  وقد تعزى هذه النتيجة  

 وضعف عملية اخلية والخارجية،  للتكيف مع املتغيرات الد  وذلك مثل املعوقات املرتبطة بالهياكل التنظيمية ومدى مرونتها وقابليتهاالتميز،    من تحقيق

 . ة مما يحد من فرص تحقيق  التميز تفويض الصالحيات اإلداري
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ا  حنان  دراسة  نتائج  مع  تتفق  النتيجة  )ملغاوهذه  ودراسة  (2017دي  )قال ال،  )2016ف  الثبيتي  ودراسة  أشارت  2016(  والتي  مستوى  إلى  (  أن 

التميز التنظيمي جاء بدرجة إلى  (، والتي أشارت  2018الغامدي )  اختلفت  مع نتائج دراسة ريم التميز التنظيمي جاء بدرجة متوسطة، بينما   أن مستوى 

 إلى ي أشارت (، والت2015كبيرة، ومع دراسة فاتن عامر )
ً
   .أن مستوى التميز التنظيمي جاء بدرجة كبيرة جدا

األ  املرتبة  في  جاء  املهنية  لى مجال  و وقد  )  بالتدريو التنمية  بلغ  وانحراف معياري قدره  3.33بمتوسط حسابي  وقد    (،0.53)(  ودرجة متوسطة، 

التعليم بتحقيق التميز املؤسس ي من خالل تنمية املعلمين وتدريبهم   إدارة و   أن هناك اهتمام من قبل الجهات الرسمية ممثلة بوزارة التعليم إلى  يعزى هذا  

نه أ منه، إال  آمية، من توظيف لتقنيات التعليم، واستراتيجيات التدريس والتقويم، وتوفير بيئة مدرسية  على جوانب مختلفة في العملية التعليمية التعل

التدريس،  إ املعلمين روتينية سوى في    رغم هذا االهتمام ما زالت املمارسات لدى الكثير من التقويم، وعزوف عن توظيف التكنولوجيا،   أوستراتيجيات 

 مية املهنية للغرفة الصفية.والتن وعدم نقل أثر  التدريب

ذا قد يعزى  ، ودرجة متوسطة، وه(0.40)  ( وانحراف معياري قدره 3.05بمتوسط حسابي بلغ )  التغير والتطويرمجال    األخيرة وقد جاء في املرتبة  

جديدة تلقى على كاهل املعلم، وغياب الحوافز يحمل بين طياته مهام ومسؤوليات    هنأ   هم العتقادوالتغير،  التطوير  إلى  املعلمين للحاجة    عدم إدراكإلى  

 .التي تشجع املعلم على التجديد والتطوير، وغياب استراتيجيات التثقيف والتوعية للمعلمين بأهمية التغير والتطوير

 النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع مناقشتها وتفسيرها:    . 4.4

بين استجابات املشرفين التربويين حول درجة التميز  (  α≤0.05وى الداللة )والذي نص على: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست

وسنوات   العلمي،  )املؤهل  ملتغيرات  تبعا  املكرمة  بمكة  العام  التعليم  ملدارس  املتوسطات    برة،(؟ الخاملؤسس ي  حساب  تم  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 

 :كالتالي، T.testواالنحرافات املعيارية، واختبار )ت( 

 أو 
 
 : اال

 
   :ملتغير املؤهل العلمي لفروق تبعا

  :(7جدول )
 
 ل العلمير املؤهملتغي اختبار )ت( لدراسة الفروق بين استجابات عينة الدراسة على مجاالت محور التميز املؤسس ي للمدارس تبعا

 املجال 

 t.test اختبار ت (76)  أعلىماجستير ف ( 206) بكالوريوس

 متوسط حسابي
انحراف  

 معياري 
 يمتوسط حساب 

انحراف  

 معياري 
 مستوى الداللة  قيمة ت 

07.3 التميز القيادي  59.0  10.3  51.0  883.0  698.0  

21.3 الثقافة املؤسسية   64.0  07.3  47.0  792.1  074.0  

26.3 م والتعليالتعلم   83.0  31.3  62.0  032.1  033.0  

11.3 الشراكة املجتمعية   62.0  13.3  40.0  172.0  828.0  

70.3 التغيير والتطوير  41.0  98.2  63.0  668.1  096.0  

33.3 التنمية املهنية والتدريب   53.0  31.3  52.0  772.0  782.0  

18.3 الدرجة الكلية    63.0  16.3  72.0  557.0  578.0  

التميز ة  لدرجفي درجة تقدير أفراد العينة  (  α  ≤05.0حصائية عند مستوى الداللة )إ عدم وجود فروق ذات داللة  إلى  (  7ي جدول )نتائج فتشير ال

 املؤسس ي ملدارس التعليم العام بمكة املكرمة  
ً
ات نظر  تفاق وجهإ إلى  وهذه النتيجة تشير    .ملتغير املؤهل العلمي على جميع املجاالت والدرجة الكلية  تبعا

العلمية النظر عن مؤهالتهم  الدراسة وبغض  الدراسة من ممارساإلى  وقد يعزى ذلك    .أفراد عينة  افراد عينة  املدارس ال ترتقي ملرحلة  ما يالحظه  ت في 

وهذه     .جتمع املحلين مع املأو املدرسة، وغياب التعإلى  التميز، وغياب العمل الجماعي والثقافة املؤسسية في املدارس، وعدم نقل أثر  التدريب والتطوير  

تعزى ملتغير املؤهل العلمي، وتختلف توى التميز املدرس ي في تقديرات مسعدم وجود فروق إلى ( والتي أشارت 0162النتيجة تتفق مع نتائج دراسة الثبيتي )

 .ت العليالدراسا( والتي أشارت لوجود فروق تعزى ملتغير املؤهل العلمي لصالح ا 0182) مع نتائج دراسة ريم الغامدي 

 :
 
 ثانيا

 
 : ملتغير سنوات الخبرة  الفروق تبعا

افات املعيارية ملتغير  :(8) جدول   سنوات الخبرة املتوسطات الحسابية واالنحر

 سنوات الخبرة  

 املجاالت 

 الدرجة الكلية سنوات 10أكثر من  سنوات  10إلى 5 سنوات  5من  أقل

متوسط 

 حسابي 

انحراف  

 معياري 

متوسط 

 حسابي 

حراف  ان

 ري معيا

متوسط 

 حسابي 

انحراف  

 معياري 

متوسط 

 حسابي 

انحراف  

 معياري 

15.3 التميز القيادي   59.0  08.3  55.0  01.3  57.0  08.3  57.0  

20.3 الثقافة املؤسسية  .65 16.3  59.0  17.3  57.0  17.3  60.0  

28.3 التعلم والتعليم   . 93  27.3  193.0  26.3  73.0  27.3  63.0  

31.3 الشراكة املجتمعية  .61 41.3  58.0  07.3  52.0  12.3  57.0  

08.3 التغيير والتطوير  .43 05.3  43.0  03.3  43.0  05.3  40.0  

31.3 ريب التنمية املهنية والتد  .52 31.3  52.0  36.3  56.0  33.3  53.0  

20.3 الدرجة الكلية   . 83  18.3  92.0  16.3  53.0  18.3  43.0  
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التميز املؤسس ي ملدارس التعليم العام سنوات الخبرة درجة    سابية تبعا لفئات متغيروسطات الح( وجود فروق ظاهرية في املت8)  يتبين من جدول 

املكرمة   ملتغيربمكة  الخبرة سنوا   تبعا  فئة    .ت  األ   5من    أقلحيث جاءت  املرتبة  في  بلغو سنوات  بمتوسط حسابي  فئة  02.3)  لى  تالها  سنوات    10  -5(، 

( بلغ  حسابي  املرتبة  18.3بمتوسط  وفي  من  فئ  ألخيرة ا (،  أكثر  بلغ سنوات  10ة  الحسابي  بمتوسط  بين 16.3)  ،  الفروق  كانت  إذا  فيما  ولتحديد   ،)

 :اآلتي( 9تم تطبيق تحليل التباين األحادي، وجاءت نتائجه كما في الجدول )(   α≤0.05)لة إحصائية عند مستوى الداللة املتوسطات الحسابية ذات دال

 ألحادي لداختبار تحليل التباين ا :(9) جدول 
 
 ملتغير سنوات الخبرة راسة الفروق بين استجابات عينة الدراسة على مجاالت محور التميز املؤسس ي للمدارس تبعا

 ى مستو 

 الداللة 

 قيمة

 ف 

متوسط  

 املربعات 

درجات  

 الحرية 
 املجاالت  مصدر التباين مجموع املربعات 

962.0  

 

222.1  

 

403.0  2 807.0  التميز القيادي  بين املجموعات  

 033.0  792  073.92  داخل املجموعات  

912.0  

 

093.0  

 

035.0  2 069.0  الثقافة املؤسسية بين املجموعات  

 373.0  279 550.104  داخل املجموعات  

962.0  

 

038.0  

 

005.0  2 010.0  بين املجموعات  
 التعلم والتعليم 

131.0  279 492.63  داخل املجموعات  

702.0  

 

355.0  

 

117.0  2 342.0  الشراكة املجتمعية  جموعات بين امل  

 330.0  279 970.91  داخل املجموعات  

729.0  

 

163.0  

 

052.0  2 104.0  لتغيير والتطوير ا بين املجموعات  

 164.0  279 753.45  داخل املجموعات  

822.0  

 

196.0  

 

057.0  2 113.0  التنمية املهنية والتدريب  بين املجموعات  

289.0  279 523.80  موعات داخل املج 

737.0  053.0  
036.0  2 072.0  الدرجة الكلية  بين املجموعات  

118.0  279 880.32  داخل املجموعات  

النتائج في جدول   )إلى  (  9)  تشير  الداللة  الدراسة  (    α≤05.0عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  أفراد عينة  ملستوى  في تقدير 

للمدارس املؤسس ي  ملتغير  م  التميز   
ً
تبعا التربويين  املشرفين  نظر  وجهة  االشرافن  في  الخبرة  املحور   ،سنوات  مجاالت  جميع  الكلية   وعلى   والدرجة 

تتفق وهذه النتيجة    .تقارب وجهات نظر افراد عينة الدراسة في فئات الخبرة الثالث حول درجة التميز املؤسس ي في املدارسإلى  للمجاالت، وهذا قد يعزى  

نتائج   الثبيتي )دمع  نتائج در إ عدم وجود فروق ذات داللة  إلى  ( والتي أشارت  0162راسة  الخبرة، وتختلف مع  ملتغير  الغامديحصائية تعزى   اسة حنان 

  .سنوات 10وجود فروق تبعا ملتغير سنوات الخبرة لصالح الخبرة أكثر من إلى ( والتي أشارت 0172)

 فسيرها:   تها وتالخامس مناقشالنتائج املتعلقة بالسؤال  . 5.4

ة املكرمة من وجهة نظر  عام بمكوالذي نصه: هل هناك عالقة ارتباطية بين التنمية املهنية للمعلمين والتميز املؤسس ي ملدارس التعليم ال

العالقة    املشرفين؟ ا اإلرتباطوللكشف عن  التعليم  للمدارس في مدارس  املؤسس ي  للمعلمين والتميز  املهنية  التنمية  بين واقع  بية  تم  لعام  املكرمة،  مكة 

علمين  والدرجة الكلية للمحور، وبين درجة كل  ( بين درجة كل مجال من مجاالت محور التنمية املهنية للمPearson)بيرسون،    اإلرتباطحساب معامل  

 : (10) مجال من مجاالت محور التميز املؤسس ي، ودرجته الكلية، كما هو موضح بجدول 

اقع التنمية املهنية للمعلمين والتميز املؤسس ي للمدارس اإلرتباطلدراسة العالقة بيرسون معامالت ارتباط  :(10جدول )  ية بين و

 التميز املؤسس ي 

 املهنية للمعلمين  التنمية

 التميز

 القيادي 

 الثقافة 

 املؤسسية 

 التعلم 

 والتعليم 

الشراكة  

 املجتمعية 

التنمية املهنية   التغير والتطوير 

 والتدريب 

الدرجة الكلية  

 يزللتم

500.0 مكين ومساعدة املعلمين الت ** 893.0 ** 732.0 ** 093.0  485.0 ** 089.0  465.0 ** 

456.0 التدريب والتطوير ** 563.0 ** 583.0 ** 633.0 ** 482.0 ** 295.0 ** 483.0 ** 

163.0 التخطيط للتدريس الصفي  ** 400.0 ** 633.0 ** 042.0  642.0 ** 346.0 ** 428.0 ** 

732.0 الوسائل وتقنيات التعليم ** 448.0 ** 590.0 ** 132.0 * 532.0 ** 362.0 ** 675.0 ** 

الصفية وتقويم العملية   دارةاإل 

 التعليمية 
953.0 ** 487.0 ** 643.0 ** 682.0 ** 082.0 ** 753.0 ** 485.0 ** 

الدرجة الكلية ملحور التنمية  

 املهنية للمعلمين 
613.0 ** 577.0 ** 625.0 ** 122.0 * 438.0 ** 273.0 ** 638.0 ** 

 (0.05عند ) إحصائيا دال   اإلرتباط(  * معامل 0.01عند ) إحصائيا دال  اإلرتباط ** معامل            

ارتباط موجبة ودالة  ( وجود عالق10يتبين من جدول)   ة 
ً
التنظيمي    إحصائيا للمعلمين بشكل عام والتميز  املهنية  بشكل عام،  بين واقع التنمية 

ارتباطية موجبة ودالة  إلى  وتشير هذه النتائج    .(0.485،  0.675،  0.428،  0.483 .0.456)  لى التواليللمجاالت ع  اإلرتباطحيث بلغت قيم   أن هناك عالقة 

 
ً
للمعلمين بشكل عام والتميز  (  0.01الداللة )عند مستوى    إحصائيا املهنية  التنمية  بلغ )بشكل عام  املؤسس يبين واقع  ارتباط  (،   0.638، بقيمة معامل 



 الغامدي&  أنديجاني                                  ....                           م بمكة املكرمةأثر  التنمية املهنية للمعلمين في تعزيز التميز املؤسس ي ملدارس التعليم العا  

 48-28، ص: 2021 -1العدد، 10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 42 

 

 نه كلما زاد االهتأ إلى وهذا يشير 
ً
تحسين  زيادة اإلنتاج، و إلى نعكس ذلك على التميز املؤسس ي املدرس ي بشكل إيجابي، وأدى ذلك ا   مام بتنمية املعلمين مهنيا

 . عمليات التعلم والتعليم، وبناء ثقافة مؤسسية داعمة للتميز

ودالة   ارتباط موجبة  يتبين وجود عالقة   كما 
ً
التمكين ومسا  إحصائيا والبين مجال  املعلمين  للمدارس عدة  املؤسس ي  التميز  ملحور  الكلية  درجة 

( وهذه نتيجة منطقية فعندما يتم تمكين املعلمين 0.500) ي بمعامل ارتباط بلغعالقة بين التميز القياد أعلى(، وجاءت 0.465) اإلرتباطحيث بلغ معامل 

، وتحمل املسؤوليات وتفويضهم بعض الصالحيات القرارات  صة املشاركة في صنعمن املهارات واملعلومات وغرس القيم واالتجاهات لديهم  ومنحهم فر 

 .كلما زاد تميزهم القيادي 

ودالة موجبة  ارتباط  عالقة     وجود 
ً
ا   إحصائيا مجال  والتطويربين  معامل   لتدريب  بلغ  حيث  للمدارس  املؤسس ي  التميز  ملحور  الكلية  والدرجة 

برامج  فكلما كانت هناك  ،( وهذا أمر طبيعي ونتيجة منطقية0.673) يم بمعامل ارتباط بلغمجال التعلم والتعلعالقة بين  أعلى(، وجاءت 0.483) اإلرتباط

 . دائهم التعليمي، وتحسن التعلم والتعليم في املدرسة وكذلك جودة العمليات التعليميةأ م املنهي وبالتالي انعكس على للمعلمين تحسن نموه تدريبية

ارتباط موجب ودالة  وجود عالقة   ة 
ً
بلغ  ب  إحصائيا للمدارس حيث  املؤسس ي  التميز  ملحور  الكلية  والدرجة  الصفي  للتدريس  التخطيط  ين مجال 

يمكن  ( وهذه نتيجة  0.400)  عالقة بين التخطيط للتدريس الصفي ومجال الثقافة املؤسسية بمعامل ارتباط بلغ  أعلىجاءت  (، و 0.428)  اإلرتباطمعامل  

بأنه  املعلمين في  ناك رؤية مشتركة لدى  كلما كانت ه  تفسيرها  بين  الصفي من حيث وجود قيم وتوقعات مشتركة  للتدريس  التخطيط  املعلمين في مجال 

  .داءالذاتي والتقويم املعتمد على األ  ستراتيجيات التقويم إ اتيجيات التعلم النشط و ستر إ االلتزام بتوظيف 

ودالة   ارتباط موجبة   وجود عالقة 
ً
الو   إحصائيا التعليبين مجال  وتقنيات  بلغ سائل  للمدارس، حيث  املؤسس ي  التميز  ملحور  الكلية  والدرجة  م 

كذلك أشارت    .(0.732)  بمعامل ارتباط بلغالتميز القيادي  لوسائل وتقنيات التعليم، ومجال  عالقة بين مجال ا   أعلى(، وجاءت  0.675)  اإلرتباطمعامل  

 عالقة ارتباط موجبة ودالة  لوجود  
ً
ويم العملية التعليمية والدرجة الكلية ملحور التميز املؤسس ي للمدارس، حيث الصفية وتق  دارة اإل   بين مجال  إحصائيا

معامل   وجاءت  0.485)  اإلرتباطبلغ  اإل   علىأ (،  مجال  بين  بلغ   دارة عالقة  ارتباط  بمعامل  والتعليم  التعلم  ومجال  التعليمية،  العملية  وتقويم   الصفية 

الة تشكل عملية تفاعل إيجابي بين املعلم وتالميذه، من خالل نشاطات منظمة ومحددة تتطلب  اإلدارة الصفية الفعوتعزى هذه النتيجة لكون    (0.643)

 مناسبة ت
ً
 وشروطا

ً
  وهي بذلك تعمل على تهيئة البيئة التي يحدث فيها التعلم وعلى فعالية عملية التعلم نفسها. عمل اإلدارة الصفية على تهيئتها،ظروفا

في مدارس التعليم   في تعزيز التميز املؤسس ي للمدارس مناقشتها وتفسيرها: ما أثر  التنمية املهنية للمعلمين  املتعلقة بالسؤال السادس  النتائج    . 6.4

 بمكة املكرمة ؟ العام

العالقة    وقوة  اهمية  ولتحليل  السؤال  هذا  عن  املتغياإلرتباطلإلجابة  إسهام  مدى  على  والتعرف  الدراسة،  متغيرات  بين  املستقل  ية  ة التنمير 

دد، وذلك باستخدام املعادلة الخطية في املهنية للمعلمين في تفسير التباين في املتغير التابع التميز املؤسس ي تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار املتع

 يوضح ذلك :  اآلتي( 11) االنحدار الخطي املتعدد والجدول 

 ملؤسس ي ملدارس التعليم العام في مكة املكرمة هنية على التميز امعامالت االنحدار ألثر  التنمية امل :(11جدول)

 مستوى الداللة   قيمة ت  املعامل  R2قيمة Rقيمة النموذج  

 0.000 16.760 1.659 0.537 0.738 ت قيمة الثاب

144.0 - - التمكين ومساعدة املعلمين   619.2  009.0  

417.0 - - التدريب والتطوير  048.4  000.0  

103.0   دريس الصفي التخطيط للت  472.0  637.0  

607.0 - - الوسائل وتقنيات التعليم  302.11  000.0  

582.0 - - الصفية وتقويم العملية التعليمية  دارةاإل   023.6  000.0  

 املتغير التابع: التميز املؤسس ي               املتغير املستقل:  التنمية املهنية للمعلمين                                                                       

تفسيره من خالل    % من التباين في التميز املؤسس ي للمدارس تم53.7،  أي أن  0.537املتعدد(=    اإلرتباط)مربع معامل    R2أن قيمة   (11)  يتضح من جدول 

 متغير التنمية املهنية للمعلمين، كما يتبين من الجدول أن اإلسهام األكبر في تفس 
ً
أثير دال ملتغير التنمية املهنية  مما يعنى وجود ت .التنمية املهنية إلى ير التباين كان راجعا

  ، والتطوير  التدريب   ، واملساعدة  التمكين  في مجاالت  املؤسس ي  التميز  واإل على مستوى   ، التعليم  وتقنيات  التعليمية، حيث    دارةوالوسائل  العملية  وتقويم  الصفية 

الت  ظهرت فروق ذات داللة  لم تظهر فروق على مجال  املجاالت في حين  للتدريس الصفياحصائية على هذه  تنمية مهنية للمعلمين  إلى  وهذا يشير    . خطيط  أن وجود 

 في تحقيق تميز  
ً
 كبيرا

ً
والشراكة    ،والعليم  مؤسس ي للمدارس في مجاالت القيادة  وبناء الثقافة املؤسسية للعاملين في املدرسة، وفي مجال التعلميمكن أن تسهم إسهاما

  .املجتمعية والتغيير والتطوير

تفردت قد    وقد  دراسة  أي  الباحث  يجد  لم  املؤسس ي، حيث  التميز  تعزيز  في  للمعلمين  املهنية  التنمية  أثر   بدراسة  الدراسة  ت هذا ناولتهذه 

 .املوضوع من قبل
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 نتائج الدراسة: ملخص  . 7.4

  متوسطة، وبمتوسط حسابي بلغجاء بدرجة التنمية املهنية للمعلمين في مدارس التعليم العام بمكة  ملجاالتأظهرت النتائج أن املتوسط الحسابي  •

( وانحراف  3.23) ، وبمتوسط حسابي بلغمتوسطةبدرجة لى و في املرتبة األ  الوسائل وتقنيات التعليم (، وجاء مجال 0.45) وانحراف معياري  (،3.09)

واليليه مجال    ، (0.64)  معياري  وبمتوسط حسا  تطويرالتدريب  بلغ )بوبدرجة متوسطة،    دارة اإل ليه مجال  وي  (. 0.58)  وانحراف معياري   (، 3.09ي 

التعليمية   العملية  وتقويم  بلغمتوسطة  بدرجة  الصفية  حسابي  معياري 3.06)  وبمتوسط  وانحراف  التخطيط  (.0.60)  (،  مجال  بدرجة   يليه 

وسطة  مجال التمكين ومساعدة املعلمين بدرجة مت األخيرة (، وفي املرتبة الخامسة و 0.50( وانحراف معياري )3.04) متوسطة وبمتوسط حسابي بلغ

 (.   0.50( وانحراف معياري )3.01) وبمتوسط حسابي بلغ

لواقع في درجة استجابات عينة الدراسة  (  α  ≥0.05عند مستوى الدالة)  حصائيةإ ة  عدم وجود فروق ذات دالل  T. Test  ظهرت نتائج اختبار )ت( أ  •

 نمية املهنية للمعلمين في مدارس التعليم العام بمكة املكرمة  الت
ً
 ONE  كما أظهرت نتائج اختبار تحليل التباين األحادي   .هل العلميبمتغير املؤ   تبعا

WAY ANOVA    الداللة )عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند الدراسة  (    α≤0.05مستوى  أفراد عينة  املؤسس ي  في تقدير  التميز  ملستوى 

 ملتغير ل
ً
 والدرجة الكلية للمجاالت. وعلى جميع مجاالت املحور  ،سنوات الخبرة في االشرافلمدارس من وجهة نظر املشرفين التربويين تبعا

درجة  أ  • أن  النتائج  للمدارس  ظهرت  املؤسس ي  بلغجاءت متوسطةالتميز  وبمتوسط حسابي  وانحراف معياري 3.18)  ،  جاءت مجاالت و   (،0.34)  ( 

   املحور مرتبة
ً
  يليه  (،0.53( وانحراف معياري )3.27)  وسط حسابي بلغلى بمتو في املرتبة األ   التنمية املهنية والتدريب: مجال  اآلتيعلى النحو    تنازليا

والتعليم،مجال   بلغ   التعلم  حسابي  معيا3.27)  بمتوسط  وانحراف  مجال  (،0.36)  ري (،  املؤسسية،يليه  بلغ)  الثقافة  حسابي  (  3.17بمتوسط 

م )وانحراف  مجال  0.60عياري  يليه   ،)، املجتمعية  بلغالشراكة  حسابي  معياري 3.12)  بمتوسط  وانحراف  القيادي  (،  0.57)  (،  التميز  مجال  ليه 

 (،وانحراف معياري 3.05بمتوسط حسابي بلغ)  لتغير والتدريب،ا مجال    األخيرة وفي املرتبة  (،  0.57)  ( وانحراف معياري 3.08)    بمتوسط حسابي بلغ

(0.40).   

في درجة استجابات عينة الدراسة لدرجة  (  α≥0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) t.testت نتائج اختبار )ت أظهر  •

 وجود فروقاألحادي عدم  تحليل التباين  نتائج اختبار  كما أظهرت    العلمي،  املؤهل    تبعا ملتغيرالتميز املؤسس ي ملدارس التعليم العام بمكة املكرمة  

لتميز املؤسس ي ملدارس التعليم العام بمكة املكرمة لدرجة ا في درجة استجابات عينة الدراسة  (  α  ≥0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة)

 . سنوات الخبرة تبعا ملتغير 

 وجبة دالة  بينت النتائج وجود عالقة ارتباط م  •
ً
للمعلمين والدرجة الكلية ملحور التميز التنمية املهنية    بشكل عام بين الدرجة الكلية ملحور   إحصائيا

 ( وهو دال 0.673الكلي) اإلرتباطبلغ معامل املؤسس ي ملدرس التعليم العام بمكة املكرمة حيث 
ً
 ( 0.01عند مستوى الداللة ) إحصائيا

 إحصائيدال أثر بينت النتائج وجود  •
ً
املؤسس ي في مدارس التعليم العام بمكة  ( للتنمية املهنية للمعلمين في تعزيز التميز0.05عند مستوى الداللة ) ا

 . املكرمة

 توصيات الدراسة:  . 8.4

 ما توصل إليه من نتائج بما يلي: يوص ي الباحث في ضوء 

على   • املدارس  قادة  الدوراتحث  خالل  من  للمعلمين  املهنية  بالتنمية  و وال  ،االهتمام  التدريبية،  املدرسية،  إ ورش  القرارات  صناعة  في  شراكهم 

 .الحيات، والعمل بروح الفريقوتفويض الص 

متنوعة   • تدريبية  برامج  قادة   للمعلمينتقديم  قبل  من  املدرسة  املتميزين  داخل  واملعلمين  خالل    .املدارس  من  واإل   إدارة وخارجها  شراف التعليم 

 والتدريب. 

على   • املعلمين  العمل  تواجههم   املشكالتحل    منتمكين  التي  خالل    بأنفسهم.  التعليمية  فإ من  بعض شراكهم  وتفويضهم  القرارات،  صنع  ي 

 ، والتوجيه واالرشاد. الصالحيات

املعلمين على   • الو إ تشجيع  دعم نتاج  معارض  في  واشراكهم  لهم  الالزمة  املواد  توفير  املناسبة، من خالل  التعليمية  التعليم   سائل  ، وورش وتطوير 

 . ات التعليم تقني

املؤسس ي • التميز  ألهمية  املعلمين  إدراك  مستوى  وكيفية التميز أهمية حول  ودورات ندوات بعقد رفع   مستمر، وبشكل مستواه  رفع املؤسس ي 

 .والتحسين املستمرين بداعاإل  لىع املوظفين وتشجيع

جازة الصيفية في فادة من اإل يل خدمة املجتمع املدرس ي، واإل ن مع املجتمع املحلي للمساعدة في تقديم خدمات للمدارس، وتفعو اليات للتعآ توفير   •

 شطة ترفيهية وتعليمية للطالب.  نأ اد د عإ 
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 مقترحات الدراسة  . 9.4

 اآلتية فإن الباحث يقترح اجراء الدراسات ليها الدراسإ في ضوء التوصيات التي توصلت 
ً
 . ة مستقبال

 . مكة املكرمة من وجهة نظر املعلمينمعوقات التنمية املهنية للمعلمين في مدارس التعليم العام ب •

 تحقق التنمية املهنية للمعلمين. دور البرامج التدريبية في •

 . دور قادة املدارس في تحقيق التميز املؤسس ي في املدارس •

 . مدارس مكة املكرمةناث في حالية على مدارس اإل دوات الدراسة الأ من خالل تطبيق راسة مقارنة جراء دإ  •

 :املراجع

 :
 
 جع العربية:املراأوال

. املؤتمر القومي السنوي الحادي عشر )العربي  دامة لألستاذ الجامعي في ضوء متميزات العصرالتنمية املهنية املست(.  2004أحمد، حافظ فرج ) .1

 . 2004ديسمبر جامعة عين شمس القاهرة،  19-18الفترة  "،تعليم الجامعي العربي بعنوان "أقدام اإلصالح والتطويرالثالث( ال

. )رسالة دكتوراه ية وأثر ها في بناء رأس املال الفكري وتحقيق امليزة التنافسيةنظم معلومات املوارد البشر   (. 2003حمدان، خالد محمد طالل )  بني .2

 بغداد، العراق.  غير منشورة(، جامعة

 .رة، عالم الكتبالقاه .املدرسة الفاعلة: مفهومها، إدارتها، آليات تحسينها( 2006البهواش ي، السيد عبد العزيز ) .3

التنمية املهنية ملعلم املرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعلمين بمحافظة العال في ضوء توجهات  واقع  (.  2015البوش ي، محمد بن سعود بن علي ) .4

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة امللك سعود. وع املعلم الجديدمشر 

الاملع  إدارة   (.2016الثبيتي، خالد محمد مستور) .5 الثانوية بمدينة  باملدارس  التنظيمي  بالتميز  .) رسالة ماجستير غير منشورة(. طائفرفة وعالقتها 

 جامعة امللك عبد العزيز 

 . القاهرة: مطابع الدار الهندسية. بداع والتميز التنافس ياإل  إدارة (. 2013جاد الرب، سيد محمد ) .6

ستير غير منشورة(، جامعة . )رسالة ماجر أداء مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربيةالتميز في تطوي  إدارة دور  (.  2009الجعبري، تغريد عيد، ) .7

 الخليل، فلسطين.

8. ( أحمد  محفوظ  وجودة،  إبراهيم،  شفيق  تحق  .(2015حداد،  األداء  مدى  لتميز  الثاني  هللا  عبد  امللك  بجائزة  الفائزة  واملؤسسات  الوزارات  يق 

 .  (2)11 :األعمال إدارة  املجلة األردنية في .وجهة نظر العاملين فيها ومتلقي الخدمة الحكومي والشفافية لثقافة التميز من

الوفا، جمال محمد .9 إبراهيم وأبو  الثالثة: دراسة  (.  2017)  خليل، ميسر يوسف وأحمد، أحمد  األلفية  للمعلمين في ظل  املهنية  التنمية  محددات 

 . 261-211 :(110)28مصر، -جامعة بنها: ية. مجلة كلية التربتحليلية ورؤية عصرية

10. ( يحيى  علي  ا (.  2013الدجني،  األ واقع  النموذج  ضوء  في  غزة  بمحافظات  األرقم  دار  بمدارس  املؤسس ي  تو ألداء  وسبل  للتميز  رسالة طويره ربي   (.

 ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية بغزة. 

 . القاهرة: املكتب الجامعي الحديث. والتعليممعلم املستقبل (. 2011الدسوقي، عيد أبو املعاطي ) .11

والعجم .12 علي  ناجي  سمير  )الدقح،  إبراهيم  محمد  منهى  وغنايم،  عبده  حسنين  محمد  ملدي(.  2017ي،  املهنية  التنمية  التربية  متطلبات  مكاتب  ري 

اليمنية بالجمهورية  إب  محافظة  مديريات  في  واملعرفة والتعليم  القراءة  مجلة  جام  :.  التربية  للنشر  کلية  املنظومة  دار  مصر،  شمس،  عين  عة 

 .227-195 :(185اإللكتروني. )

 درمان أم .) رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعةؤسس يامل التميز على البشرية للموارد اإلستراتيجية دارة اإل  أثر(. 2016بسمية، مهند مولود )الدوي .13

 االسالمية، السودان 

 . 45-20 :(116واألعمال، ) دارة التميز على تطوير قطاع األعمال. مجلة اإل  إدارة   (. أثر 2010الرحاحلة، عبد الرزاق سالم ) .14

15. ( موس ى  هناء  و   .(2010الرويلي،  املدارس  مديرات  التنمدور  في  التربويات  معلمات  املشرفات  نظر  وجهة  من  املتوسطة  املرحلة  ملعلمات  املهنية  ية 

 األردن. )رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية التربية، جامعة اليرموك،  .راسة مقارنةمنطقة الجوف التعليمية باململكة العربية السعودية : د 

 .مصر القاهرة، والتوريدات، للتسويق العربية املتحدة  الشركة .العالية اإلدارية املهارات ذوي  األفراد لدى  التميز عادات .(2007) رضا السيد، .16

. مجلة  ملدارساملهنية املتوقعة من املشرفين التربويين من وجهة نظر املعلمين ومديري ا   مطالب التنمية(.  2014الرحمن بن يوسف ) شاهين، عبد .17

 . 374-333 :(2)157، جامعة األزهر :التربية
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. تصور مقترح-بليبيا ملواكبة متغيرات العصر  الخدمة أثناء في س ياألسا التعليم  بمرحلة للمعلمين املهنية التنمية(.  2016)  شرتيل، نبيلة بلعيد سعد .18

 . 513-471 :(26مية، ليبا، )مركز البحوث والدراسات العلمية في الجامعة األسمرية اإلسال  :عة األسمرية اإلسالميةمجلة الجام

 .مصر اإلسكندرية، والتوزيع، للنشر س الدوليةحور  مؤسسة .والتعليم  التربية قطاع في للعاملين اإلداري  التميز .(2009) محمد الصيرفي، .19

ات    إدارة جة فاعلية  در (. 2015عامر،  فاتن ربحي ) .20 ة في  مديري  ة األساسي  ميز املؤسس ي ملديري املدارس الحكومي  ة الت  فة الغربي  محافظات شمال الض 

ة من وجهات نظر املديرين أنفسهم   منشورة(، جامعة النجاح ، نابلس . ) رسالة ماجستير غيروعالقتها باألنماط القيادي 

 .القاهرة. مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع . 1ية للمعلم، التدريب أثناء الخدمة. طالنمو والتنمية املهن .(2011عامر، طارق ) .21

 . 167-165 :(88جامعة األزهر، ): . مجلة التربيةالتنمية املهنية للمعلم أثناء الخدمة(. 2000حميد، أحمد ربيع )عبد ال .22

و عث .23 خليل  الحكوم(.  2012)  تيم، حسن محمدو   دبوس، محمدمان، عالن محمد  املدارس  في  دور مديري  للمعلمين  املهنية  التنمية  في  الثانوية  ية 

 . 16-1 :(1)39عمادة البحث العلمي،  -لجامعة األردنية ا  : دراسات: العلوم التربوية .شمال الضفة الغربية

الدين ) .24 والجودة (.  2010عجمي، عصام  املؤسسية  الفعالية  العالي  دور  التعليم  ملؤسسات  املؤسس ي  التميز  تحقيق  األ في  العربي  امللتقى  حو .  ول  ل 
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Abstract: The study aimed to identify the effect of teacher's professional development on motivating the 
institutional excellence of public educational schools in Makah from the educational supervisor's 
perspective. The researcher used the descriptive relational approach. and a questionnaire to collect the 
information from the study sample. which consisted of (282) educational supervisors. and the study 
population consisted of (318) educational supervisors. The results showed that the reality of teacher's 
professional development was medium with mean of (3.09). The results also showed that there were no 
statistically significant differences at the significance level α≤ 0.05 due to educational qualification and 
experience. The results also indicated that the degree of institutional excellence was medium with mean of 
(3.18). And also showed that there were no statistically significant differences at the significance level α≤ 
0.05 due to qualification and experience. The results of the study also showed a positive correlation and 
statistic function at the level of significance (0.01) between the teacher's professional development of and 
institutional excellence with a correlation coefficient of (0.673). The results also showed that there is 
statistically significant effect at the significance level of α= 0.05 for the teachers professional development 
on motivating the institutional excellence of schools. In light of the results. the study recommended a number 
of recommendations that seek in their entirety to urge school leaders to give professional development to 
teachers a priority in school programs and activities in order to achieve the desired institutional excellence 
in schools of the Ministry of Education. 

Keywords: Professional Development; Teachers; Institutional Excellence; Educational Supervisors. 
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  :قدمةامل .1

العقل البشري على كيفية التفكير والتمييز وكيفية اتخاذ القرارات، باإلض املعرفة وتدريب  اكتساب  افة إلى أنه  ملا كانت للتعليم أهمية كبرى في 

الوظيفي التقدم  أنه يساعد في  الفرد واملجتمع، كما  املساهمة في تطور  العوامل  استثنائية   واملجتمعي.  أحد   
ً
الحالي ظروفا العام  منذ بداية  العالم  شهد 

فيروس بانتشار  املستجد ارتبطت  كوفيد كورونا  امل19-أو  وتأثرت  التعليمية ،  العملية  مواصلة  املمكن  من  يعد  ولم  القرارات،  بهذه  التعليمية  ؤسسات 

بقي ماليين الطالب ومعلميهم في كافة املراحل التعليمية في منازلهم، وشكل  
ُ
ت  نتشار هذا الفيروس أو وباء كورونا أزمة كبرى واجها بصورتها التقليدية، وا

العالم إلى البحث عن أساليب بديلة للحيلولة دون توقف العملية التعليمية، ولم تكن جميع الدول على نفس سارعت دول  كافة دول العالم بال استثناء، 

   ا املستوى في مواجهة هذه الحالة الطارئة، وظهرت تجارب مختلفة للتعامل مع هذ
ً
األمر الطارئ، وتبع ذلك ظهور مصطلح التعليم الطارئ عن بعد جنبا

التعلم   مع مصطلح  جنب  العون اإللكترونيإلى  يد  وتقديم  الطارئ  األمر  هذا  ملتابعة  املؤسسات  من  وغيرها  كاليونسكو  األممية  املؤسسات  وتدخلت   ،

مل  
ً
 مشتركا

ً
الوباء شكل قاسما أن هذا  باعتبار  العالم،  املخاوف عملختلف دول  إلى  املعاناة  العالم، ويرجع جانب من تلك  املاليين من األشخاص حول  اناة 

 .تشار الوباء وأعداد الوفيات اليومية، والحرمان من ممارسة النشاط اإلنساني املعتاداملرتبطة بان

فيروس كوروناقد جائحة  العا  COVID_19))  أدت  والجامعات حول  املدارس  آالف  في  الحضور  تعليق  إلى لإلى  تشير  اإلحصائيات  كانت  م، حيث 

بعدما أصدرت حكومات بلدانهم قرارات بإغالق أو تعليق املدارس، إما لعدد معين من األيام بة حول العالم قابعون في بيوتهم، مليون طالب وطال 30 نحو

 
ً
ليمية في العالم، لذلك كان من الضرورة إدراج خطط تع  تهملا ستسفر عنه تطورات الفيروس، وُسبل مجابه قابلة للتجديد، وإما ألجل غير مسّمى، انتظارا

الستمرار املاس  االحتياج  تواكب  املناهج    بديلة  استمرار  لضرورة  بعد  عن  التعليم  خيار  إلى  التعليمية  املؤسسات  من  كثير  ولجأت  التعليمية،  العملية 

 الدراسية وسد أي فجوة تعليمية قد تنتج عن تفاقم األزمة. 
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 : قةت السابالدراسا.  1.1

 
ً
في عملية التعلـيم ومخرجاتـه وتوجهاته، فقد تناولت الكثير    إلحداث قفزة وتطور نوعي وكمي  اإللكترونيلألهمية التي يعول فيها على التعليم    نظرا

 : من الدراسات فاعلية هذا النوع من التعليم، وفيما يأتي استعراض لبعض من هذه الدراسات

) أ • الجربوي  دراسة  استخدام  معر   ىلإ   (2019شارت  فاعلية  للتعلم    أدواتفة  بورد  البالك  املهار   اإللكترونينظام  لتطوير  العملية التشاركي  ات 

 إ وتوصلت نتائج الدراسة لوجود فروق دالة    اإللكترونيلطالبات السنة التأسيسية في مقرر التعلم  
ً
بين متوسطي درجات الطالبات عينة   حصائيا

 . عدي س القبلي والب ياالدراسة في الق

الطالبات لنظام    ىعل  (2018خرون )آ اهتمت دراسة امللحم و  • ة املفعلة في جامعة امللك سعود  اإللكترونيقررات  علم في املتال  إدارة واقع استخدام 

ستها  درا   النسبة األعلى لعدد املقررات التي تم   :تيطالبة من كليات جامعة امللك سعود وكشفت نتائج الدراسة اآل  117ة الدراسة من  نوتكونت عي

 لى دورات تدربية عن النظام . عبر النظام كانت ملقررين لم يحصلوا ع

في التعليم واتجاهاتهم نحوه   اإللكترونيالتعلم    دواتهيئة التدريس في الجامعات االردنية أل   أعضاءدرجة استخدام   (2018)  تناولت دراسة حمد   •

( الدراسة من  تكونت عينة   50وقد 
ً
بالطر   ( عضوا اختيارهم  ا تم  و يقة  البيانات  لجمع  استبانة  الباحثة  واستخدمت  العشوائية  ظهرت أ لعتقودية 

 . في التدريس اإللكترونيالتعلم  أدواتهيئة التدريس يستخدمون بعض  أعضاء%من 86ة ن نسبأ نتائج الدراسة 

باستخدام نظام بالك بورد   لكترونيإلا التقويم  أدواتهيئة التدريس نحو توظيف  أعضاءللتعرف علي اتجاهات  (2017هدفت دراسة الجنزوري ) •

   86لبحث من  في العملية التعليمية وتكونت عينة ا 
ً
 إيجابيةشارت نتائج البحث وجود اتجاهات  أ هيئة التدريس بجامعة الجوف و   أعضاء من    عضوا

 .باستخدام بالك بورد  اإللكترونيالتقويم  أدواتهيئة التدريس بجامعة الجوف نحو توظيف  أعضاءلدى 

تجاهات العاملية املعاصرة وهدفت إلى تصور مقترح لتفعيل دور التعليم عن بعد بجامعة الطائف في ضوء بعض اال  ( 2015ف ) راسة خال ت دأشار  •

ي عن الدراسة إلى الوقوف على ما هي التعليم عن بعد، الكشف عن خبرات كل من كندا والواليات املتحدة االمريكية ونيوزلندا في املجال الجامع

التحليبعد وت بين خبرات وممارسات لدى جامعات مختارة لديهم، كما حددت مالمح  الشبه واالختالف  أوجه  التعليم عن ل  لتفعيل  املقترح  صور 

واملقابلة   الوصفي  املنهج  الدراسة على  واعتمدت  الدراسة  املقارنة محل  دول  خبرات  االستفادة من  في ضوء  الطائف  بجامعة  وقد  بعد  واملقارنة، 

الدرا  العربي  سةأوصت  اململكة  العالي في  التعليم  التعليم عن بعد من حيث جدواه في حل بعض مشكالت  السعودية وبشكل أخص في  بتطبيق  ة 

 . جامعة الطائف وذلك من خالل األسس املنطقية والفلسفية التي بني عليها تصور املقترح للتعليم عن بعد

في تدريب الطالب املعلمين بكلية التربية جامعة امللك    اإللكترونيالتعليم    إدارة م نظام  ثر استخدا أب  (2013واهتمت دراسة عبد املجيد واخرون ) •

التواصل  خا مهارات  تنميه  علي  مجموعتين  إ و   اإللكترونيلد  اختيار  تم  الهدف  هذا  ولتحقيق  الرقمية  التعليمية  املواد  تجريبية  أ نتاج  حداهما 

 .في تدريب الطالب املعلمين بكلية التربية اإللكترونيالتعليم  إدارة نظام ن استخدام أ  ىلإ واألخرى ضابطة وقد اشارت النتائج 

املفتوح   (2013يس ) أشارت دراسة خم • التعلم عن بعد والتعلم  بين  الفرق  الدراسة  املفتوح" حيث أوحت هذه  "التعلم عن بعد والتعلم  بعنوان 

 بشكل عام.  اإللكترونيوتأثيرهما في التعلم 

•  ( العريني  دراسة  "د  ( 2013هدفت  بعنوان  التربيةالتي  كلية  في  بعد  التعليم عن  تجربة  نجاح  تحليلية ألسباب عدم  العامة   راسة  الرئاسة  للبنات 

املفتوحة ف املاليزية  التربية للبنات والجامعة  الفعلية بكل من كلية  املمارسات  التعرف على  إلى  الدراسة  البنات" حيث هدفت هذه  ي جانب  لتعليم 

بعد من عن  املستخدمة،    التعلم  التقنيات  الراجعة،  والتغذية  والتحسين  والجودة  والتقويم  اإلرشاد  نظام  األكاديمية    واءمةاملحيث  املعايير  مع 

الدراسة املنهج الكيفي وامل نهج  املطلوبة، والتي يستشف منها أسباب توقف تجربة التعليم عن بعد بكلية التربية للبنات بالرياض وقد استخدمت 

الدراسة أال أن من أهم أسباب توقف  طالبة من كلية التربية للبنات بالرياض. وتوصلت    229لة وتحليل الوثائق، ومجتمع الدراسة  باالبحثي واملق

 تجربة التعلم عن بعد في كلية التربية للبنات: ضعف التخطيط الذي انعكس بشكل سلبي على تهيئة البينية التحتية. 

• ( سـالمة  دراسة   شـبكة  اسر  أثـ  (2005تنـاولت  وبين  اإلنترنتـتخدام  املفتوحـة،  القـدس  جامعـة  لطلبـة  الدراسـي  التحصـيل  أن فـي  الدراسة  ـت 

 كانـت أفضـل أداء مـن مجموعـة الطلبـة التـي درسـت بالطريقـة التقليدية. اإلنترنتمجموعة الطلبة التـي اسـتعانت ب

أثر استعم  ( 2003هدفت دراسة شبر  )  • التعرف على  ا الى  الطلبـلحاسال  الدراسـة )وب في تعلم  الكيميـاء، حيـث شـملت  ( مـن طلبـة  106ة ملفـاهيم 

 فـي مسـاعد الطلبـة على تعلم مفاهيم الكيمياء.ال
ً
 فعـاال

ً
 بحـرين، وبينـت الدراسـة إن اسـتعمال الحاسـوب كـان لـه تـأثيرا

مـدى فاعليـة اسـتعمال الحاسـوب كمـادة داعمـة للمعرفـة، وتـم تطبيـق الدراسـة  Bereiter and Scardamalia  (2000 ) قـد درس سـكاردملياوبيريتـر  •

التجربة ثالث سنوات، وتبين من هذه الدراسـة أن )1110علـى ) %( مـن الطلبـة  76( طالـب وطالبـة فـي مدينـة سـيؤول بكوريـا الجنوبيـة واسـتغرقت 

 ال الحاسوب.  تعماس زاد اهتمـامهم بالتحصـيل الدراسـي مـن خـالل
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التحقــق مــن فعاليــة برمجيــة املحاكــاة املستخدمة كأداة للتدريس فـي مقـرر  (Korfiatis,etc,( )1999كــان الهــدف مــن دراســة كــورفتس وآخــرون ) •

 مـن
ً
هيئـة التـدريس بجامعـة سـيرالوينكي   أعضاءـل  قب  علـم البيئـة، واسـتخدمت تلـك الدراسـة برمجيـة تعليميـة ذات وسـائط متعـددة معـدة مسـبقا

(Theralonki)  العديـد مـن الوسـائط مثـل: الرسـوم والصـور والنصـوص والصـوت لتمثيـل الظـواهر فـي علـم البيئـة، حيـث    باليونـان، والتـي تضـمنت

اخرى، وصيا أثر متغيرات على متغيرات  ببنـاء نماذج ودراسة  البرمجيـة  تفـوق طـالب  روض  غة فتسـمح  الدراسـة  نتـائج  علمية واختبارهـا، واظهـرت 

ال التجريبيـة  واستيعاب  املجموعـة  التحصيل  في  املحاضرة  طريقـة  معهـم  اسـتخدم  الـذين  الضـابطة  املجموعـة  طـالب  علـى  بالبرمجيـة  درسـوا  ـذين 

 املفاهيم املتضمنة في املحتوى التعليمي. 

دة، املخزنة على قرص مدمج استقصـاء فعاليـة التـدريس باسـتخدام برمجيـة الوسـائط املتعـد  Watkins    (1999 )  كنـز ويت  بينمـا اسـتهدفت دراسـة •

CD  ( أريزونـا  جامعة  طالب  من  عينة  تحصيل  إلـى 49في   
ً
عشـوائيا الدراسة  عينة  قسمت  حيث  التجريبي  شبه  املنهج  الدراسة  استخدمت  وقد   )

تجري إحـداهما  أفراد  درس  بيـةمجمـوعتين:  درس  ضــابطة  األخــرى  بينمــا  تعليميــة،  برمجيــة  خــالل  مــن  العلــوم  أفرادهــا  فــي  املوضــوعات  بعــض  هــا 

إضـافة إلـى مقيـاس لالتجاهـات، وأظهـرت النتـائج تفـوق فـي التـدريس فـي   الدراسة اختبار تحصيلي    التحصـيل، بالطريقة التقليدية. وطبق في هذه 

 أيض
ً
املعتـادة    ا بالطريقـة  درسـت  التـي  الضـابطة  املجموعـة  علـى  التجريبيـة  في  املجموعـة  املجموعتين  بين   

ً
إحصائيا دالة  أظهرت عدم وجود فروق 

 االتجاهات. 

( في مقرر  Texasس )تكسا  الستقصـاء فعاليـة برمجيـة الوسـائط املتعـددة فـي تحصـيل عينـة مـن طـالب جامعة  Allen   (1998)وسـعت دراسـة ألـن   •

والتعلم من خالل    اإللكترونياسـتخدام الحاسـب التعلم من خالل شبكات التعلم    األحيـاء الدقيقـة، واحتفـاظهم بـالتعلم، وكـذلك اتجاهـاتهم نحـو 

التعليم عن بعد التعلم   قنياتظيف توالتعلم بتوظيف التكنولوجيا الرقمية والتعلم بواسطة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتو  اإلنترنتشبكة 

الدراسـة   أفـراد عينـة  افتراضية، وبلـغ عـدد  بيئة  التـي  76)في  الدراسـة  نتـائج  إلـى مجمـوعتين ضـابطة وتجريبيـة، وكشـفت  بالتسـاوي  تـم تقسـيمهم   )

 لصـالح املجموعـة التجريبيـة ا   16اسـتغرقت  
ً
 عـن وجـود فـروق دالـة إحصـائيا

ً
بالوسـائط املتعـددة علـى املجموعـة الضـابطة التـي    درسـتلتـي  أسـبوعا

 في التحصيل واالحتفاظ بالتعلم واالتجاه نحو الحاسب اآللي. درسـت بالطريقة املعتادة 

الطالب   Callaway, (1997 )   وتناول كاالواي • بنائـه علـى خصائص  الوسائط فـي  أثر استخدام برنامج محوسب متعدد  فية املعر   في دراسته تعرف 

الدراسة  وا  نتائج  وأظهرت  التقليدية،  الطريقة  في  أهملت  التي  التعليمية  املجموعـة  وجألنماط  درجـات  بـين متوسـط  إحصـائية  داللـة  ذي  ود فرق 

 التجريبيـة واملجموعـة التقليديـة لصـالح املجموعـة التجريبيـة التـي درست بنظام الوسائط املتعددة.

رافاكليـا • أجـرى  الرياضـيا  Ravaglia   (1995 )  وقـد  مـادة  مـن  كـل  تـدريس  فـي  الحاسـوب  اسـتخدام  أثـر  حـول  لتعليم  دراسة  برنامج  في  والعلوم  ت 

الباحـث   توصـل  وقـد  األمريكيـة،  املتحـدة  الواليـات  فـي  سـتانفورد  جامعـة  فـي  في  إ املوهـوبين  جيدة  فاعلية  له  الحاسوب  باستخدام  التعليم  إن  لـى 

 التعلم. 

الحاسـوب فـ  Gray and Sterling (1991)  رلنك وكـري  سـتي  أجـرى  • اسـتخدام  أثـر  الطلبـة ومـدى استجابتهم ملقرر اإلحصاء،  دراسـة حـول  ي ميـول 

لى وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل املعرفـي لصـالح مجموعة الطلبة التي استخدمت الحاسوب مقارنة بمجموعة إ وتوصل الباحثان  

 ست بالطريقة التقليدية.التي در الطلبة 

توفر تقنيات   ىلإية استخدام التعليم عن بعد ويحتاج املتعلم في هذا النمط من التعليم  هم أ   ىعلتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة  

ستاذ ويتميز باملرونة في املكان ملتعلم واأل ة بين ا تفاعلي  يوفر بيئة تعلم   اإللكترونين التعليم  أ والشبكات املحلية و   اإلنترنتمعينة مثل الحاسوب وملحقاته  

 يحصل عليه من أي مكان في العالم وفي أي وقت طوال اليوم .  نأ والزمان حيث يستطيع املتعلم 

 : مشكلة الدراسة  . 2.1

الحالي من   العصر  يشهده  ملا  حتمية، وحاجة ماسة   
ً
بات ضرورة العالي  التعليم  بتطوير مؤسسات  االهتمام  في ت علمتطورا إن  ية وتكنولوجية 

إذ   املختلفة،  العلوم  يقتصرأ مجاالت  ال  العالي  التعليم  واقع  الوسائط   ن  أظهرت  حيث  فقط،  الحقيقية  العلمية  املختبرات  أو  الصفية  البيئة  على 

عبر   بالتعلم  اليوم  يسمى  ما  وهو  للتعلم   
ً
جديدا  

ً
تطبيقا املتعددة  د  وأصبح  Online Learning اإلنترنتالتكنولوجية  تلتزم من  أن  التطوير  هذا  واعي 

 .ة التي  تقدمها إلى الطلبةاملؤسسات التعليمية بذلك وفي جميع برامجها التعليمي

لذلك وجهت اململكة العربية السعودية تفعيل نظام )التعليم عن بعد( بعد تعليق الدراسة بسبب جائحة فيروس كورونا، وكانت اململكة قررت  

 من جميع ما في  تعليق الدراسة مؤقتً 
ً
ر (، وقد شمل القرار مدارس ومؤسسات حتى إشعار آخ  االثنينمن شهر مارس املوافق يوم    9ناطق اململكة ) اعتبارا

العام واألهلي والجامعي واملؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي الحكومية واألهلية. و   التعليم 
ً
الفص  أيضا ول  عملت وزارة التعليم السعودية على تفعيل 

كمافترا اال  املوحد  التعليم  ومنظومة  التعليمية  عين  منصة  باستخدام  ُبعد  عن  والتعليم  التعليمية   ضية  للمنصات  الكامل  بالتفعيل  الجامعات  قامت 

 الخاصة بها خالل فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة.
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عليم في املنزل فيما بعد كعدم تهيؤ أولياء األمور للدراسة عن بعد والتق إليها بالتفصيل  سوف نتطر كل التي  بعض املشا  اإللكترونيواجه التعليم  

أداء هذه   في  يواجهون صعوبة  وقد  املنزل،  في  األطفال  تعلم  تيسير عملية  غالًبا  األمور  أولياء  أصبحت مسؤولية  الدراسة  تعليق  تم  املهمة، هذا فعندما 

بشكل خاص على   ذ ينطبق  التعلاآلباء  املحدودة،  وي  واملوارد   يم 
ً
الر   أيضا التعلم  بوابات  إلى  الوصول  تكافؤ فرص  االتصال  عدم  أو  والتكنولوجيا  قمية 

ب استخدام   اإلنترنتالجيد  في  املادية  التكاليف  ارتفاع  كان  الدخل، فقد  العائالت محدودة  للطالب من  التعلم، خاصة  استمرار  أمام  جعلها عقبة  مما 

 األسر البسيطة العديد منها.  للمنصات والبث املباشر للدروس التعليمية من املرجح أن يفّوت الطالب من ذوي مناسبة بسرعات  اإلنترنت

تغييرلع فإن  إل  يه  يستند  ناجحة  افتراضية  تفاعلية  تعليمية  تق  ىبيئة  أساسية  متطلبات  التعليمية  ىإل  ود توفير  العملية  التعلمية    نجاح 

الدراسة. لذا  االفتراضية العالي، وذلك معى إل الحالية تس  فإن  التعليم  التعليم عن بعد بمؤسسات  الدراسة  عداد متطلبات  أسئلة  ن خالل اإلجابة عن 

 :اآلتية

 : الدراسة أسئلة  . 3.1

 طار املفاهيمي للتعليم عن بعد؟ما اإل  •

 ما أهم التجارب العاملية في التعليم عن بعد؟  •

 جهة أزمة كورونا؟ ا و اه التعليم عن بعد ملخذ باتجما مبررات األ  •

 ما واقع التعليم عن بعد في جامعات اململكة؟ •

 ؟ ملواجهة جائحة كوروناما التصور املقترح لتفعيل متطلبات التعليم عن بعد في الجامعات السعودية  •

 :الدراسةأهداف   . 4.1

 .اإلملام بمفهوم التعليم عن بعد •

 بعد.  لتعليم عنب والدراسات السابقة في ا التعرف على أهم التجار  •

 عد. التعرف على مبررات األخذ باتجاه التعليم عن ب •

 التعرف على واقع التعليم عن بعد في جامعات اململكة. •

 . جائحة كورونا ةملواجه السعوديةاقتراح تصور لتفعيل متطلبات التعليم عن بعد في الجامعات  •

 : همية الدراسةأ  . 5.1

 : لنظريةهمية اال  .5.11.

التغيرات املجتمعية  و الي في املجتمع في ظل التحديات والعقبات  يقوم به نظام التعلم عن بعد في مؤسسات التعليم الع  التيالدور املتزايد لألهمية   •

 .وجائحة كورونا

التعليم والتطوير من خالل   •  في تقديم 
ً
 متزايدا

ً
اهتماما األخيرة  األيام  الجااإلنترنتقد شهدت  التعلياإللكترونيمعات  . وأصبحت  مية ة واملؤسسات 

 مية. تقدم هذا النوع من التعليم ضرورة حتواملراكز التي 

الجامعي    • التعليم  مؤسسات  تقدم    ىل إ سعي  التي  والخدمات  التعليمية  مخرجاته  األ   املجتمع  ىلإ تحسين  االستخدام  خالل  لتقنيات  من  مثل 

 . يلعلموالبحث ا االتصاالت واملعلومات في مختلف التعليم 

ال • الوقت  في  بعد  عن   أ حاضر  التعليم 
ً
 ممه  صبح مطلبا

ً
ال  ا الثورة  املعلومات  وضرورة ملحة فرضتها  تقنية  عالم  في  جائحة ضخمة  في ظل  وخاصة 

 .كورونا

 . تمعية التغيرات املجالتوجه املتزايد في الجامعات السعودية نحو تفعيل التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي في ظل الظروف و  •

بإ  • التعليم عن  تحقيق متطلبات  العربيةن  اململكة  جامعات  في  كو   عد  ملواجهة  في أرونا مسالسعودية  الراهنة  الظروف  ملواكبة  وملحة  لة ضرورية 

 . املجتمع

 : همية العلمية ال  .2.5.1

 لدراسات أخرى متقدمة حول تعزيز استخدام أحدث تقنيات   •
ً
 خصبا

ً
 ومجاال

ً
لم املعلومات واالتصاالت في نظام التعقد تمثل هذه الدراسة منطلقا

في   أشكالها  اختالف  على  بعد،  اململكةعن  جامعات  العالي   جميع  التعليم  مؤسسات  في  تطبيقها  ومجاالت  بعد  عن  التعلم  نظم  وحول  وكلياتها، 

 .السعودي 
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 : منهجية الدراسة  . 6.1

املنهج   الدراسة  علاستخدمت  يعتمد  الذي  التحليلي  األ تح  ىالوصفي  املتعلقدبيليل  في  ات  بعد  عن  بالتعليم  وجمة  السعودية  ع الجامعات 

 . اسئلة الدراسةى تائج التي اسفرت عنها االجابات علستفادة منها في موضوع الدراسة والتوصل الي الناملعلومات وتحليلها وتفسيرها لال 
 

 :مصطلحات البحث   . 7.1

 : Online Learning)التعليم عن بعد ) •

التعلم املرتكز على "ملوزع" والتعلم ا "و "التعلم عن بعد"التعلم عن بعد مثل    رة ملفهوم عند اإلشاية الكثير من املسميات  تستخدم األدبيات التربو 

وغيرها من املصطلحات التي تزخر بها مثل هذه األدبيات. فاملعاني والتعريفات تتباين بالنسبة للمفهوم بحسب النظرة له والفهم "التعلم املرن "و "املصادر

 (2004آفاق ،نفسه.) فاملوقعاملعلم ود املتزامن للمتعلم مع عليم عن بعد على عدم اشتراط الوجوانبه. من حيث املبدأ، ويقوم التلج

اقترحه في عام  (  Holmberg)  تحديد هوملبرج  يعتبر  في دوريات التعليم  أكثر من أشهر التعريفات وأبسطها و   1977ملصطلح التعليم عن بعد والذي 
ً
ها تداوال

 كالتالي:  ن بعد، وهو يعرف التعليم عن بعدع

املباشر واملستمر من قبل معلمين يحضرون    فتتمتع باإلشرا كل املراحل التعليمية التي ال  نه مصطلح يشمل كافة أساليب الدراسة و أ   ىيشير إل

الدراسة   قاعات  داخل  ولكنمع طالبهم  أل   التقليدية  تخطط  املفتوح ال  التعليم  نظم  أن  يعني  ال  يتناسب  هذا  بما  تعمل  ولكنها    ا مع خصوصيتههدافها 

عن بعد بأنه "نمط تدريس ي معتمد على التعلم الذاتي مساند بالتكنولوجيا الحديثة يسعى لإلتقان ويعمل   ( التعليم ـ1426  ،العريني)وعرف  وآليات عملها.  

 العوائق الزمانية و وطالبه وبين الطلبة مع بعضهم العلى نقل املادة التعليمية والتفاعل األكاديمي املباشر وغير املباشر بين املعلم 
ً
 املكانية". بعض متخطيا

بأنه2007،رعام)ويعرفه       أو نوع من  نظام تعليمي جماهيري مفتوح للجميع ال يقيد بوقت وال بفئة  "  (  املتعلمين وال يقتصر على مستوى  من 

 تطوير منهم". التعليم فهوم يناسب طبيعة وحاجات املجتمع وأفراده وطموحاته و 

ا    الجمعية  املسؤولة  وتعرفه  للموا ألمريكية  توصيل   " بأنه  بعد  عن  التعليم  الدراسية  عن  تعليمي  أ د  وسيط  عبر  التدريبية  يشمل إ و  لكتروني 

 ومات" . األقمار الصناعية وأشرطة الفيديو واألشرطة الصوتية والحاسبات وتكنولوجيا الوسائط املتعددة أو غيرها من الوسائط لنقل املعل

ع    التعليم  أن  أرى  عالذا  يتم  مخطط  تعليم  بعد  املن  التدريس  عن  يختلف  مكان  في  خاصة  دة  تعليم  وطرق  للمناهج   
ً
تصميما ويتطلب  عتاد 

 واالتصال عبر الوسائل التكنولوجية العديدة باإلضافة إلى إجراءات إدارية والتنظيمية خاصة.

 COVID - 19)) جائحة كورونا  •

نها  ىعل  تعرف  (  Epidemic Diseasesالوبائية )  مراضفاأل   الجائحة،  أمراضالوبائية و   مراضأل ق بين ا هناك فر 
ٔ
 تتفش ى  وأ   التي تنتشر،  مراضاأل   ا

نواحد  وفي  متسارع  نحو  على  األفراد  من  متزايدة   عدادأ   وبين  كبيرة   بسرعة
ٓ
   أكثرمناطق جغرافية    وأ   الىمنطقة  تتوسع  وأ  ،يمحل  لتغطي مجتمع  ا

ً
اتساعا

، الذى تفش ى في عدة دول  (Ebola Virus Disease )بوالثلة البارزة في هذا الخصوص مرض فيروس اي، ومن األمموعة بلدانو في مجأ داخل البلد الواحد، 

ــPandemic Diseases) حةئالجا  مراضفريقيا. أما األ أ من غرب    أ ، والذى يمكن  (يالوباء العامل)  ( فتعبر عما يمكن وصفه بـ
ً
كمله،    ن يصيب بلدا

ٔ
عدة   أوبا

، وهو األمر الذى حدث مع فيروس كورونا، فمع    (جديد  فيروس)ينتج في األغلب عن    ي بر العالم، وهو الذارة عمن ق  أكثر  بلدان عبر
ً
لوف مسبقا

ٔ
وغير ما

 س كورونا و فيرن  أ لى  إ اإلعالن    ىلإ   2020مارس    11من دولة، بادرت منظمة الصحة العاملية في   أكثرالفيروس خارج حدود الصين داخل    ينتشار وتفش بدء ا 

القد تح انتشاره في    Global Pandemicحة عاملية  ئى جاول  املنظمة  أكثربعد  بيان  شار 
ٔ
ا نتيجة أ لى  إ   من قارتين، وقد  يأتي فقط  املرض كجائحة( لم  ن إعالن 

املرض وخطورته، ولكن   املفزعةلتفش ى   املستويات 
ً
ا   أيضا املنظمة من مستويات متردية من  اتخاذملا ملسته   مع  للتعامل  ةالالزم  اإلجراءات  لتقاعس عن 

 (2020،خشبةيمثل املرض. ) الذى  الخطر

العالم من فصيلةو  في  قبل  تحديدها من  يتم  لم  الفيروس ساللة جديدة  يعتبر  العاملية  الصحة  تصيب  التاجية  الفيروسات  فق منظمة    والتي 

شد خطور   أمراضلى  إ البرد الشائعة  ت  نزال   بين   وحدتها   نتائجها  والتي تتراوح  التنفس ي،  الجهاز
ٔ
 يالذ   (SARS-سارز االلتهاب التنفس ي الحاد )  زمةة مثل متال ا

 والذى كانت بداية ظهوره ( 2003 -2002)ضرب العالم بين عامي
ً
كما تجلت تلك الفيروسات في متالزمة الشرق األوسط التنفسية الحادة  في الصين،  أيضا

والت(MERS  ميرس) البداية هظ  ي،  في  ا   رت  اململكة  عام  في  السعودية  امل2012لعربية  فهم  ويمكن  األوسط،  الشرق  دول  بعض  في  وانتشرت   صطلح ، 

(COVID-19)  يفي سياق تفكيك مكوناته كما تطرحها منظمة الصحة العاملية على النحو التال : 

Corona  اختصار لكلمة كورونا :CO 

Virus اختصار لكلمة فيروس:VI  

 ( 2011منظمة الصحة العاملية ،. ) Dاختصار لكلمة مرض 
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 : دراسةال جنتائ .2

 . لدراسة في ضوء اسئلتها الخمسة التاليةلنتائج التي توصلت اليها ا لفيما يلي عرض 

 ؟ اإللكترونيطار املفاهيمي للتعليم عن بعد والتعليم ما اإل  :ول نتائج السؤال ال   . 1.2

 : رونياإللكتإلطار املفاهيمي للتعليم عن بعد والتعليم ا 

 بعدة تطورات وفق الجدول التالي: لقد مر التعليم عن بعد عبر األجيال
 الرابع الجيل الثالث  الجيل لثاني ا الجيل الول  الجيل

  طريق  عن باملراسلة التعلم

 املطبوعات 

  الوسائط  باستخدام التعلم

  )املطبوعات، التعليمية

  والبصرية،  السمعية  الوسائل 

 الحاسوب( برامج

  بين بالتواصل  الجيل  هذا  امتاز

  ياسمع واملتعلمين علمامل
ً
  وكتابيا

  طريق عن الحية   ادةامل وبث

 التلفزيونيو   اإلذاعي البث

  األقراص  الجيل  هذا   استخدم

  واملكتبات  املدمجة،

  والوسائط ة،اإللكتروني

 . اإلنترنتو  املتعددة،
 

التكنهذا  أدى    وقد إل في الجيل    لوجيو التقدم  لوجيـة مـن و تحدثات تكنعلـى توظيـف مسـ  تعليمية حديثة، تعتمدظهور أساليب ووسائل    ىالرابع 

العرض    أجل تحقيق فاعلية وكفاءة أفضل الحاسوب وملحقاته ووسائل  الصـناعية اإللكترونيللتعليم، ومنها استعمال  الفضـائية واألقمـار  ـة والقنـوات 

الـتعلم عاإللكترونيواملكتبـات    اإلنترنتوشـبكة   إتاحـة  لغـرض  ا ـة،  وفـي  يريـده  وملـن  اليـوم  مـدار  يناســبه،  لـى  الــذي  و ملكـان  أســاليب  بواســطة  طرائــق  وذلك 

التعليم   يجعل  مما  وبصرية،  ســمعية  وتــأثيرات  ومتحركــة  ثابتــة  مرئيــة  بعناصــر  التعليمــي  املحتــوى  لتقــديم     أكثرمتنوعــة 
ً
أعلـى   تشويقا وبكفاءة  ومتعة 

( الذي ينص على 2002،  عريف الذي تقدم به )املوس ى، والذي وردت عدة تعريفات له منها التاإللكتروني  ن بـالتعليم أقـل. وهـذا مـا يعـرف اآل   وبجهـد ووقـت

املتعـددة مـن صـورة وصـوت و   اإللكترونيالتعليم  " :أن الحديثة من حاسوب وشبكاته ووسائطه  االتصال  آليات  للتعليم باستخدام  رسـومات  هو طريقـة 

 . " ي الفصل الدراس يكان ذلك عن بعد أم ف سواءً  اإلنترنتوكذلك بوابات وآليـات بحث ومكتبات إلكترونية 

 (Learning Distance)عبارة عن التعليم عن بعد  اإللكتروني"أن التعليم  (Qiu,2003)بينما يـرى كيـو 
ً
عـن    والـذي مـن خاللـه يكـون املـتعلم بعيـدا

هنـاك مـن يـرى أن ،  "دريبيـة باسـتخدام التقنيـات الحديثـةقـررات التعليميـة والت ذا عـن طريـق تقـديم املبمـا الزمـان، ويعـرض هـناحيـة املكـان ور املعلـم مـن  

ات افتراضية تختلف عن الصفوف  حيـث تـتم العمليـة التعليميـة فـي صفوف أو بيئ  (Learning Virtual)  يـرتبط بـالتعليم االفتراضـي    اإللكترونيالتعلـيم  

 ( 2002املحيسن ، ـة الحديثـة للواقع االفتراض ي. )اإللكترونيادة، وذلـك عـن طريـق اسـتخدام التقنيـات عتـالتقليديـة امل

ـة املعنيـة اإللكترونيلوسـائل عبارة عن تقـديم املـادة العلميـة عبـر جميـع ا  اإللكترونيفيريان أن التعليم ( 2002Bahlis ,) ( وباليس2004، أما )مازن 

 ـة كالحاسب اآللي وشبكاته، أو الهاتف الجوال أو غيرها.  اإللكترونيكانـت عبـر الشـبكة  ـتعلم سواءلتعلـيم والفـي عمليـة ا 

 ب  التعليم عن بعد(  2003،  رف )الغامدي ع
ً
درس والطالب بين امللوجه    أنه العملية التعليمية التي تحدث عندما ال يكون هناك لقاء واقعي وجها

الدروس وعندما يحد البدا اثناء  التعليم من  بينهما في  للنهث االتصال  الصناعي ية  التليفون والراديو والكمبيوتر والقمر  باي وسيلة تكنولوجية مثل  اية 

 والفيديو التفاعلي أو أي مجموعة من مجموعات التكنولوجيا أو االتصاالت الحديثة واملستقبلية. 

بتزويد  (2005فهيم،)كما عرفه   الذي يقوم  النظام  الكليات    بأنه ذلك  التعليمية والذي  واملعاهد  الطالب غير املسجلين في  التعليمية والوسائل 

 يمكنهم من الحصول على ذات الفرص التعليمية املتاحة لدى الطالب املنتظمين في مثل هذه الكليات واملعاهد 

 
ً
)  أيضا منظومة  ( 2006مصطفى،  عرفة  مت  بأنه  أعمارهم تعليمية  بمختلف  للمتعلمين  تتيح  فرص    كاملة  اقامتهم  وأماكن   ة متساويومؤهالتهم 

 ال
ً
وفقا وذلك  املختلفة  واملهارات  واملعارف  املعلومات  اإل   كتساب  دون  الذاتي  األكاديمية للتعلم  البرامج  مجموعة  خالل  من  املعلم  على  املباشر  عتماد 

الحضور  فيها  يشترط  ال  والتي  االعتماد عللاملكاني  املتنوعة  يتم  ولكن  املعلم  او  التعليمية  لمتعلم  الوسائل  أحادية وا ى مجموعة متنوعة من  لتكنولوجية 

االتجاه  التعليم    أكثرفكان    (2005،زيتون )ما  أ ،  وثنائية  املختلفة نحو  النظر  )  اإللكترونيشمولية حيث لخص وجهات  الشكل رقم  أن  1في  (، حيث رأى 

 شمل أنماط متنوعة: ي اإللكترونيالتعليم  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإللكترونيتعليم انماط ال :(1) شكل
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 نه يشـمل أ الباحثة   ى تر ن التعريفات عن التعليم عن بعد بعد استعراض هذه املجموعة م
ً
متنوعـة، منهـا الـتعلم بالحاسـوب ووسـائل العـرض  أنماطا

والـتعلم من خالل شبكة  اإللكتروني والتعلم من خالل شباإلنترنت،  بتوظي،  والتعلم  البيانات،  املكة قواعد  شـبكة  واالف  ٕان معظـم   تصـاالت.علومـات 

علـى فاعليــة هــذا النـوع مــن التعلــيم فــي تطوير كفاءة الطلبة واملعلمين على حد السواء،   تؤكد  اإللكترونيعلــى مخرجــات التعلـيم    أجريتتــي  الدراسات ال

 ا ومدارسها. في جامعاته اإللكترونيإلدخـال تجربـة التعلـيم ولذا سارعت الكثير من الدول 

 ومتعتش أكثرت وإيجابيات عديدة كاختصار الوقت وتقليل الجهد املبـذول فـي التـدريس، وجعـل التعلـيم مميزا  اإللكترونيأن للتعليم  •
ً
يم ـة، وتعلـويقا

 ذاتي. ـز التعلــم الان، تحفيان واملكود الزمـر مـــن الطـــالب دون قيد كبيدع

مر الذي يحتم االهتمام به وبجودته وبتطويره.التعليم الإن املكانة املهمة التي يحتلها  •
ٔ
 جامعي، وزيادة الطلب االجتماعي عليه، اال

 ؟ هم التجارب والدراسات السابقة في التعليم عن بعد  أ: ما نتائج السؤال الثاني   . 2.2

 : تجارب عربية

 إدخال تجربة هذا النوع من التعلـيم فـي جامعاتهـا ومدارسـها.  ىل إ العربية  من مزايا، فقد بادرت عدد من الدول  اإللكترونيوبالنظر ملا يحمله التعليم 

 : مصر  •

للتعلـيم     املصـرية  الجامعـة  إنشـاء  املوافقـة علـى  اعتب  اإللكترونيففـي مصـر تمـت  الدراسة  تبـدأ  أن  الجامعي  علـى  العام   من 
ً
،كما    2008-2007ارا

عـدد مـن املـدارس التكنولوجيـة، إضــافة إلــى ذلــك تــم افتتــاح شــبكة معلومـات الجامعات املصــرية بعــد   علـى إنشـاءقـدم صـندوق تطـوير التعلـيم موافقتـه  

 ( 2007تطويرهــا وإدخــال أحــدث التقنيــات التكنولوجيـة.)املطيري، 

 :الردن •

لــى تــوفير  إ ـزء مـن مشـروع تطـوير التعلـيم نحـو االقتصـاد املعرفــي التــي تهـدف  كج  2002فـي العـام    اإللكترونيوفـي األردن تـم إطـالق مبـادرة التعلـيم  

د حقق األردن إنجازات مهمة على هذا الصعيد بالتعاون مع شركة علــى مســتوى املـدارس ومســتوى الجامعــات وبمســارين متوازيين، وق  اإللكترونيالتعلــيم  

مدرسة حكوميـة بشـبكة   3200مدرسة من أصل    1200من    أكثرومية والدولية ومنظمات املجتمع املدني، فقد ربطت  الحك  وعدد من الجهات "سيسكو"

الحواســيب فــي   الوطنيــة وأنشــأت مختبــرات  الجامعات   2500مــن    أكثراملــدارس  الجامعات تم ربط جميع  املشــروع، وعلــى مســتوى  انطــالق  مدرســة منــذ 

 بعـض الجامعـات. والعامة باسـتثناء واحـدة بشـبكة أليـاف ضـوئية ووصـلها بشـبكة التعلـيم الـوطني والتـي سـاهمت فـي تـوفير التعلـيم عـن بعـد فـي  اصةالخ

 : اململكة العربية السعودية •

فـي جامعـة امللـك عبـد العزيـز   اإللكترونيـاليب التعلـيم  أس  خدمفـي اململكـة العربية السـعودية، حيـث تسـت  اإللكتروني وهنـاك تجـارب مهمـة للتعلـيم  

اململكة تحتوي على  منـذ فتـرة طويلـة، و  في  إلكترونية  أكبـر مكتبـة  ا إ ألف كتاب    16لـديها  أواخلكتروني، ووقعت وزارة  العالي فـي  مـع   2006ـر عـام  لتعليم 

التأس املرحلة  تنفيذ  املاليزية عقد  ميتيور  للتعليم  األوليسية  شـركة  الوطني  للمركز  يهدف    اإللكتروني ى  الذي  بعد،  لحاضـنة إ والتعليم عن  نـواة  إيجـاد  لى 

للتعلـيم   الجـامعي   اإللكترونيمركزيـة  التعلـيم  ملؤسسـات  بعـد  عـن  التعلـيم،   والتعلـيم  مـن  النـوع  هذا  تقنيات  لتبني  الساعية  املؤسسـات  جهـود  وتوحيـد 

العقـد   التاملرحلويغطـي  للتعلـيم  ـة  الـوطني  املركـز  األولـى مـن مشـروع  اململكة، وينفـذ   اإللكتروني أسيسـية  الجامعي في  التعليم  والتعليم عن بعد ملؤسسات 

متـدرب    1000مـن    رأكثيم و التعلـ  إدارة موظـف وأكـاديمي علـى نظـام    1500وتـدريب    اإللكترونيالتعلـيم    إدارة نظـام  علـى ثـالث مراحـل رئيسـية هـي تصـميم  

 . اإللكترونيوالتعليم عن بعد، وبناء املنهج  اإللكترونيعلـى مهارات التعليم 

الأ   الباحثة  ى تر  للتعليم    نه  فالتعليم   اإللكترونيوجود  الواعي  املعلم  وتبق  اإللكتروني  بدون  املعلومة  لنقل  املل  ىهو وسيلة  املعلم    ىلإ حة  الحاجة 

تختلف   اإلنترنتن طرق التدريس عن طريق  أ كما    اإللكترونيعلى املوقع     pdfبصيغهبوضعها بشكل نص    االكتفاءدون    املعطاة دة  كخبير في موضوع املا

   فا  اختال 
ً
ف  جذريا ولذلك  التقليدية  التدريس  الض إعن طرق  مُ   نأ روري  نه من  املستقبل  بالعيكون معلمي  املعطاة  سلحين  وباملادة  املحتو أ لم  وكذلك   ى و 

 . اإلنترنتخدام التكنولوجيا و حديثة باستالتدريس البأساليب 

 زمة كورونا ؟ أملواجهه خذ باتجاه التعليم عن بعد : ما مبررات ال نتائج السؤال الثالث   . 3.2

 :هة أزمة كوروناخذ باتجاه التعليم عن بعد ملواجمبررات ال  •

   (216،2006،مازن )أشار  
ً
العاملية    نقال "األزمة  كتابه  في  فيلب كوفر  أدت  إ   للتربية"عن  )إلى خمسة عوامل  وهي  التعليم  أزمة  الطالبي لى  التدفق 

ق وقد  التعليمي(  النظام  للواقع وجمود  املحققة  النتائج  مناسبة  التكاليف وعدم  وارتفاع  املوارد  في  الخطير  العربي عام والنقص  الوطن  در عدد سكان 

% كعمالة مطلوبة لبناء هذا الوطن، وتؤكد 50الئق بما ال يقل عن  ملستوى الهوض إلى ا نسمة وقدر حجم القوى العاملية للن  300,000,000بحوالي   2000

جتماعية، والزيادة الكبيرة في القرن الواحد واال   قتصاديةاالاملؤشرات إلى أن الوطن العربي بحاجة إلى الكفاءات الفنية ملواجهة متطلبات خطط التنمية  

 والعشرين.
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 و 
ً
 ة مواصلة  مرة وأهميملبدأ التربية املست  تأكيدا

ً
بتوفير فرص التعليم فإنها تتضح أهمية التعليم عن بعد كما    التعليم مدى الحياة للمواطن ودائما

 :بالتالي (127-125، 2010،قنديل)أشار لها 

 متابعة التعليم دون ترك اعمالهم. رهم ار الذين ليس في مقدو إتاحة فرص تعليمية للكب .1

 قافي. ملستوى الثب في رفع ا إتاحة التعليم املستمر ملن يرغ .2

باستمرارية  .3 املساس  دون  واالتجاهات  واملعلومات  املهارات  لتحديث  وتدريبية  تعليمية  توفير فرص  طريق  وتطويرها عن  املهنة  وتعديل  تغيير 

 العطاء في العمل. 

 لى مراكز التدريب. إ قيادات التعليمية في مواقع عملهم ودون تحمل مشقة السفر ب التدري .4

 ممكن بأقل التكاليف املمكنة.أكبر عدد  بية وتدريبتعليم وتر  .5

 تطبيق مفهوم التعليم الذاتي والذي يساعد في تحصيل املعرفة.  .6

 معالجة أوجه النقص والعجز التي تواجه نظم التعليم التقليدي.  .7

 ملستمر. التفاعل ا  لعصر وحتمية التطور وعدم التخلف عن ركب الحضارة واستخدام الوسائل التكنولوجية فيتطلبات ا مالئمة م .8

   واتفق
ً
التوجه 27،  2006،( و)مازن 2005،  الحيو)عبد(127-2010،125)قنديل،( و2004،من )الغامدي   كال إلى  التي دعت  املبررات  أهم  أن  ( على 

 لهذا النوع من التعليم هي:  

 الطلب االجتماعي املتزايد على التعليم. ية تلب .1

 الطالب. تزايدة منعداد املقصور األساليب التقليدية للتعليم في مواجهة األ  .2

 (  297-295،  2004،)سالم  (28، 2002،ما يلي )مازن  اإللكترونيمن املبررات العاملية لألخذ بنظام التعليم 

 تى مجاالت املعرفة. االنفجار الهائل في كم املعلوماتية واملعرفة في ش .1

 لها.  نياإللكترو   تطور تكنولوجيا املعلومات الحفظ والتخزين واملعالجة والنشر والتوزيع  .2

 والعسكرية والثقافية واإلعالمية..( قتصادية اال والسلبية )العوملة السياسية و  يجابيةثارها اإل أالعوملة ب .3

اف في عدة اتجاهات مثل ة واملدرسة، وذلك من خالل سهولة االتصال ما بين هذه األطر زيادة إمكانية االتصال بين الطالب فيما بينهم، وبين الطلب .4

ال والبمجالس  املواضيع    اإللكترونيريد  نقاش  في  والتفاعل  املشاركة  على  الطالب  وتحفز  تزيد  األشياء  هذه  أن  الباحثين  ويرى  الحوار،  وغرف 

 املطروحة.

للطال  .5 املختلفة  النظر  تبادل وجهات  النقاش وغرفاملساهمة في  الفورية مثل مجالس  املنتديات  النظر في    ب:  لتبادل وجهات  الفرص  تتيح  الحوار 

ما يزيد فرص االستفادة من اآلراء واملقترحات املطروحة ودمجها مع اآلراء الخاصة بالطالب مما يساعد في تكوين أساس متين ملطروحة مملواضيع ا ا 

 من معارف ومهارات عن طريق غرفة الحوار.  هكتسبأ ك من خالل ما معرفة وآراء وذل لديه عند املتعلم و تتكون 

  تيحتاالتصال  أدوات ألناإلحساس باملساواة  .6
ً
لقاعات الدرس التقليدية التي تحرمهم   لكل طالب فرصة اإلدالء برأيه في أي وقت وبدون إحراج خالفا

سباب، ولكن هذا النوع من التعليم يتيح  أو الخجل أو غيرها من األ من هذه امليزة إما بسبب سوء تنظيم املقاعد أو لضعف صوت الطالب نفسه  

 االتصال املتاحة من بريد إلكتروني ومجالس نقاش وغرف الحوار. أدواتيه وصوته من خالل إرسال رأ  ه بإمكانهنأل الفرصة كاملة للطالب، 

مما   أكثررأة أكبر في التعبير عن أفكارهم والبحث عن الحقائق  هذا األسلوب في التعليم يجعل الطالب الذين يشعرون بالخوف والقلق يتمتعون بج .7

 ليدية. عة الدرس التقلو كانوا في قا

الحصول على املعلم و سهو   اإللكترونيتاح التعليم  أ ة الوصول إلى املعلم:  ولسه .8 سرع وقت، وذلك خارج أوقات العمل أ الوصول إليه في  لة كبيرة في 

  أكثرلم  ، وهذه امليزة مفيدة ومالئمة للمعاإللكترونين يرسل استفسارات للمعلم من خالل البريد الرسمية ألن املتدرب أصبح بمقدوره أ 
ً
من أن  بدال

 
ً
مقيدا وتكون    يظل  مكتبه.  أو   أكثرعلى  للمعلم  الزمني  الجدول  مع  عملهم  ساعات  تتعارض  للذين  يتحمل    لديهفائدة  ال  وقت  أي  في  استفسار 

 التأجيل. 

 :اإللكترونيمتطلبات التعليم   •

 (4200سالم،) :توافر جملة من املتطلبات املادية وغير املادية من أهمها اإللكترونييتطلب التعليم 

العـرض   .1 وأجهـزة  وملحقاتهـا  الحاسـوب  بـأجهزة  واملتمثلة  املادية  اإلمكانات  عبـر  اإللكترونيتوفير  لالتصـال  وشـبكة  ومكتبة    اإلنترنتـة  والفضائيات 

 ت وأثاث مناسبة.  إلكترونية وقاعا

إل  .2 تطبيقات  توفر  والتي  التعليمية  واملنصات  و   دارة البرمجيات  و رونياإللكتاملحتوى    إدارةالتعلم  بعد   أنظمة،  عن  واملتابعة  والسيطرة  التحكم 

 للشبكة.

 ا املعلومـات واالتصـاالت وعلى البرمجيات التعليمية.  تـدريب األسـتاذ الجـامعي واملعلم والطالـب علـى حـد السـواء علـى مهـارات التعامـل مـع تكنولوجيـ .3
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 تصـاالت واملعلومـات والتـدريب عليها.  زة املتعلقـة بتكنولوجيـا االصصـة بتشـغيل وصـيانة األجهـالكـوادر الفنيـة املتخ فيرتـو  .4

 تفادة مـن تجـارب الـدول والجامعـات املتقدمة في هذا املجال. مـن خـالل االسـ اإللكترونيوجـود تخطـيط ومنهجيـة مدروسـة لتطبيـق التعلـيم  .5

 اآلتية: عد بشكل خاص في العناصر بشكل عام والتعليم عن ب اإللكترونيومن أبرز متطلبات التعليم 

 :املكونات البشرية

 مثل:   اإلنترنتبر التعليم ع  دارة حيث يتمثل العنصر البشري في مجموعه من الكوادر البشرية ذوي الخبرات املؤهلة إل 

 . اإللكترونياملعلم  .1

 الخبير التكنولوجي.  .2

 مصمم تعليمي.  .3

 فني شبكات.  .4

 . متعلم .5

 :املكونات املادية والبرمجية

 أ ات املادية تعتبر هي األساس في كونامل
ً
 حيث تتمثل تلك املكونات في اآلتي:  اإللكترونيما في التعليم  ي نمط من أنماط التعليم بينما تختلف نوعا

 الكمبيوتر كمكون مادي أساس ي. زة أجه .1

 .اإلنترنتشبكات  .2

 الدعم الفني.  .3

 لتعليمية. مية كمكونات برمجية داعمة للعملية ا البرامج والتطبيقات التعلي .4

قيق  في الجامعات تتأثر بتح  اإللكترونيفي أن نجاح عملية التعليم    اإللكترونيمتطلبات نجاح عملية التعليم    (2004)العنزي،  وقد ذكر بالتفصيل  

 
ُ
التي تتمثل في تحديد العوامل واأل التي ترقممارسته،  التعليم، وكان منبمستوى    ىطر واملرجعيات العلمية   ،(2003)خميس،  أهمها    التفاعل داخل بيئة 

 : ( 226-211، 2005)عبدالحي، ،( 2003)علي،

 العوامل التنظيمية.       .1

 العوامل البشرية.       .2

 العوامل الفنية.  .3

 ى بعض العوامل البشرية والتي يمكن اختصارها في املمارسات التالية:ركز علوسوف ن

 
ا
 (  2006أحمد،  داريين(: )إ -فنيين  -مييني)أكاد البشرية داخل العمادةالكوادر :  أوال

التعليم   داخل عمادات  للعمل  األول  املحرك  املوظف هو  املمار   اإللكترونييعتبر  أهم  بالجامعات، فمن  بعد  اتباعها والتعلم عن  يجب  التي  سات 

 إلنجاح العملية التعليمية: 

1.  
ً
علميا مؤهل  موظف     اختيار 

ً
ف  وفنيا مللعمل  تدريبية  دورات  على  الحصول  ويفضل  العمادة  التعليم ي  عمادة  داخل  للعمل  ساندة 

 ولديه خبرة كافية بمعنى أن يكون الرجل املناسب في املكان املناسب.  اإللكتروني

ليم والتعلم  ، ومتابعة تطبيق معايير الجودة لكافة عناصر منظومة التعاإللكترونياالستراتيجية للتعليم    تدريبهم على إعداد الخطط .2

 .اإللكتروني

 وأعمال في أقل وقت وبأعلى جودة ممكنة. ما يكلف به من مهامتأهيلهم على تنفيذ  .3

 وخدم اإللكترونيعدادهم ككوادر مؤهلة ومدربه على أعلى مستوى لتطوير التعليم إ  .4
ً
 عايير الجودة العاملية.مل اته بالجامعة وفقا

 عن استخدام تلك التقنيات. ية وتقييم عوائد االستثمار التعليمي الناتجتأهيلهم على استخدام مختلف التقنيات التعليم .5

ة اإللكترونيررات  هيئة التدريس عنده إنتاج املق  أعضاءأثناء التعامل مع    ههم تدريبهم على إمكانية حل املشكالت التي يمكن أن تواج .6

 وإدارتها. 

 كبر استفادة منه. لتحقيق ا  اإللكترونيتيسيرهم للطالب على استخدام نظم التعليم  .7

بين .8 التواصل  مهارات  الت   تنمية  عمادة  إلى  التعليم    اإللكترونيعليم  املنتسبين  منسقي  وبين  بعد  عن  بالكليات    اإللكترونيوالتعلم 

 املساندة.  اتوالعماد 

ط الضعف في برامج وكتابة التقارير وعمل البحوث اإلجرائية حول جوانب القوة ونقا  اإللكترونيل نتائج التعليم  تدريبهم على تحلي .9

 ة داخل الجامعة.اإللكترونيررات واملق اإللكترونيالتعليم  
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التدريبية   .10 والبرامج  الدورات  تنفيذ  ومتابعة  التدريبية  الحقائب  وتصميم  إلعداد  الدو تأهيلهم  في  الحضور  التدريبيةحصر    ، ورات 

 
ً
  تحليل أداء املتدربين وفقا

ُ
 والتعلم عن بعد.  اإللكترونيعد من قبل عمادة التعلم للنموذج امل

 ية.ستفسارات الفنية واألكاديمية الواردة للعمادة في أقل وقت وبجودة عالاألسئلة واال  للرد على جميعزهم تجهي .11
 

 

 
ا
 داخل الكليات: اإللكترونيتعليم الهيئة اإلدارية واملنسقين بوحدات ال أعضاء: ثانيا

وال بد من توافر بعض املمارسات    بالجامعة  املساندة   اتلتعلم عن بعد والكليات والعمادوا   اإللكترونياملنسق هو حلقة الوصل بين عمادة التعليم  

 ما يلي: والتعلم عن بعد بالجامعة ومن أهم هذه املمارسات اإللكترونيلديه حتى يقوم بدوره إلنجاح التعليم 

 . اختيار املنسق بالكلية أو العمادة املساندة  لها تحديد املعايير التي يمكن من خال .1

 داخل كلياته بأعلى درجات الجودة. اإللكترونيالتعليم  إدارة  تنظيم الدورات التدريبية التي تؤهله إلى .2

 شراف عليها. بعد بالكلية للشؤون التعليمية واإل  والتعلم عن اإللكترونيعمادة التعليم لتدريبه على تنفيذ الخطة االستراتيجية   .3

اجتماعات مجلس   .4 في  العمادة  لتمثيل  الكلية باجتماعتأهيله  العمادة، وتمثيل  أو  التعلم  الكلية  والتعليم عن   اإللكترونيات عمادة 

 بعد بالجامعة. 

أقسام الكلية بما يضمن تسهيل عملية التعلم   .5 فيها بالتعاون مع منسق الكلية لشؤون   اإللكترونيتحديد آلية التنسيق مع مختلف 

 التعليمية. 

 والتعلم عن بعد بالجامعة.  اإللكترونيتعليم مات التدريبية للوحدة ورفعها إلى عمادة الحتياجات واملستلز تدريبهم على تحديد اال  .6

 ونية.ترلكا  مقرراتة أو العمادة من دورات تدريبية و بالكلي اإللكترونيتأهيله على إنجاز أعمال التعليم  .7

 هيئة التدريس والطالب.  أعضاءم ولدى باألقسا اإللكترونيتدريبه على إعداد التقارير الدورية عن مستوى استثمار التعليم   .8

والتعلم   اإللكترونياته ملعالجة املعوقات التي تواجه سير العملية التعليمية في الوحدة وحلها بالتنسيق مع عمادة التعليم  مهار   تنمية .9

 لجامعة. عن بعد في ا 

 لكترونية.ا ررات هيئة التدريس لتطوير املقررات الدراسية وتحويلها إلى مق أعضاءتدريبه على متابعة  .10

 
ا
 ( 2006أحمد،) يس: هيئة التدر  أعضاء :ثالثا

أداء   .1 مقرراتهم   أعضاءتحسين  إنتاج  على  وتدريبهم  التقنية  مهاراتهم  وتطوير  التحفيزية  العمل  ورش  خالل  من  التدريس  هيئة 

 ة. اإللكتروني

الت  أعضاء تمكين   .2 مصادر  تعديل  أو  استخدام  وإعادة  واملشاركة  التطوير  من  التدريس  عمادة رونياإللكتعلم  هيئة  تتيحها  التي  ة 

 والتعلم عن بعد في الجامعات.  اإللكترونيليم  التع

فرص   .3 املمارسة    أكثرتوفير  مجتمع  في  املشاركين  التدريس  أعضاء-لألشخاص  التي  -هيئة  اللقاءات  مع   خالل  العمادة  تنظمها 

 املؤسسات واملنظمات املتخصصة. 

ستوى الواحد داخل ر إلكتروني بين كليات امل هيئة التدريس كأفضل مقر   أعضاءلتميز بين  اختيار التميز في إجراء مسابقات لدعم ا  .4

 الجامعة. 

 الجامعة.  ة وتطويرها وتعميمها على باقي كلياتاإللكترونينشر التميز من خالل ترشيح أفضل املقررات  .5

 عة والوحدات التابعة لها بالكلية.والتعلم عن بعد بالجام اإللكترونيتذليل الصعوبات التي قد تواجه عمادة التعليم  .6

ختيار البرامج واألجهزة وملحقاتها الالزمة لكل قسم داخل الكلية بما يتناسب مع نوعية املواد التي يتم  هيئة التدريس ال   أعضاء  تأهيل .7

 تدريسها.

 
ا
 :الطالب :رابعا

خدمة التعليمية  عة للمجتمع لذلك تعمل الجامعة على تحسين اليعتبر الطالب محور منظومة التعليم في الجامعة وهو املنتج الذي تقدمه الجام

خال من  الطالب  يتلقاها  )التي  أهمها:  من  التي  املمارسات  ببعض  مدعوم  الجودة  عالي  عاملي  إلكتروني  تعليم  تقديم  العبيدي، )  (49  ،2007حمدان،ل 

2007  ،87 ) 

 . سبين في الكلية والعمادة املساندة بالجامعةوالتعلم عن بعد بين الطالب املنت اإللكترونينشر ثقافة التعليم  .1

التقنيات التعليمية بشكل فعال لتلبية الحاجات التعليمية   إدارة و   اإللكترونيتثقيف الدارسين واملنتسبين للجامعة بأهمية التعليم   .2

 ة. بالجامع

 الكترونية وأفضل مقترحات.من خالل املسابقات الخاصة بأفضل مشاركة  اإللكترونيتحفيز الطالب على استخدام التعليم  .3
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 ة والقاعات االفتراضية. اإللكترونية في املناقشات التي تطرح داخل املقررات  املشاركة بفعالي تحفيز الطالب على .4

والتعليم    كإشرا  .5 التدريب  برامج  في  تنمي  اإللكترونيالطالب  بهدف  العمادة  تعقدها  املعلومات التي  من  مزيد  واكتسابهم  مهاراتهم  ة 

 حولها.واملعارف 

 بالجامعة. اإللكترونيي يمكن أن تسهم في تطوير التعليم دعم املشروعات والبحوث الطالبية الت .6

التعليم   .7 تقييم  عملية  في  جزء  الطالب  فياإللكترونياعتبار  الراجعة  التغذية  وقياس  ونظم  اإللكترونياملقررات    ،  التعليم    إدارة ة 

 م.ن التقيي، حتى يتحقق الهدف املرجو ماإللكتروني

 جية للعمادة. وعند وضع خطة التطوير والخطة االستراتي تمثيل الطالب في اتخاذ القرارات للعمادة  .8

 : عن بعدمزايا التعليم  •

التعلـيم   ت  اإللكترونييتسـم  التعلـيم وزيـادة كفاءتبمزايـا وإيجابيـات عديـدة  األمـوال واالسـجعـل منـه وسـيلة فاعلـة لتطـوير  تثمارات  ـه، وتبـرر حجـم 

، والـرقم فـي اإللكتروني  فـي مجـال تقنيـات التعلـيم (  2004)مليـار دوالر عام    23و    ( 2002)مليـار دوالر عـام    6مـن    أكثرالتـي تصـرف بشـأنه، حيـث أنفقـت  

 ( 2002املوس ى ،وع من التعليم ما يأتي: )بتقـدم السـنين ومـن بـين مزايا هـذا النتزايـد مسـتمر 

 . رية والتي قد ال تتوافر لدى العديد من املتعلمينالعديد من وسائل التعليم واإليضاح السمعية والبصاستعمال  .1

 ي. تشويقا ومتعة واالبتعاد عن الرتابة وامللل في التعليم التقليد أكثرجعل التعليم   .2

 تعليم عدد كبير من الطالب دون قيود الزمان واملكان. .3

 ل في التعليم. اختصار الوقت وتقليل الجهد املبذو  .4

 ة أو قواعد البيانات. اإللكترونيأو الذاكرة  اإلنترنتلومات من خالل مواقع إمكانية استعراض كم كبير من املع .5

 يادين املعرفة. تطور العلمي املذهل الحاصل في كافة م للاملواكبة اآلنية  .6

 تشجيع التعلم الذاتي وإمكانية تبادل الحوار والنقاش.  .7

 ء.  وري والتعرف على نتائج االختبارات وتصحيح األخطاالتقييم السريع والف .8

 للفروق الفردية.  أكثرتفريد التعليم، حيث تكون هناك مراعاة  .9

 ة.اإللكترونياملكتبات  تعدد مصادر املعرفة من خالل االتصال باملواقع املختلفة لإلنترنت أو .10

 املؤسسات التعليمية بسرعة ويسر.مكانية تبادل الخبرات واملعارف بين الجامعات واملراكز البحثية و إ  .11

 لوماتي. يث املحتوى املعسهولة وسرعة تحد .12

 ستعانة بالخبراء النادرين.طالع والبحث واستعمال املهارات التكنلوجية وإمكانية اال تحسين وتطوير مهارات اال  .13

 توفر فرص التعليم لفئات اجتماعية ال يستوعبها التعليم النظامي كأصحاب الهمم وكبار السن. .14

 تقليل من التلوث البيئي. تخفيف االزدحام والضغط على وسائل املواصالت، وال .15
 

 :اإللكترونيتحديات وعقبات التعليم  •

 : ض املعوقـات والتحـديات التـي تواجـه هذا التعليم نذكر منها ما يأتي، فإن هناك بعاإللكترونيوفي مقابل هذه املزايا واإليجابيات للتعليم 

 اني بين األستاذ والطالب.ضعف للتفاعل اإلنس .1

طري .2 مـن  التحـول  التقليديـصـعوبة  التعلـيم  قبـل  قـة  مـن  املعلومـات  واستذكار  املدرس،  قبـل  مـن  املحاضـرة  إلقـاء  أسـاس  علـى  تقـوم  التـي  ة 

 ملعلومات.التـي تعتمـد علـى الحـوار والنقـاش والتحليل لكم كبير من ا  اإللكترونيطريقـة التعلـيم الطالـب، إلـى 

 ـا املعلومـات واالتصـاالت والبرمجيات التعليمية. الب لخبـرة التعامـل مـع وسـائل تكنلوجيافتقـار نسـبة كبيـرة مـن املعلمين والط .3

يحتاجه قت أكبر لكترونية، مع جهد وو ا مـن إعـداد محاضـرته بصـورة  أكبـر بالنسـبة للمعلمين، لكـي يـتمكن  الحاجـة إلـى جهـد أكبـر وكلفـة ماديـة .4

 الطالب ملتابعة وفهم املحاضرة.

وشــبكة    اإلنترنت لكترونيـة، واتصــال عبــر شــبكة  ا بشـكل كـاف؛ مـن أجهـزة حاسـوب ووسـائل عـرض    اإللكترونيـوفر مسـتلزمات التعلـيم  م تعـد .5

 ، وقاعات وتأثيث مناسب. واملراكــز البحثيــة ومؤسســات قواعــد بيانات اتصــاالت بــين الجامعــات

مل .6 اإلنجليزية  اللغة  إجادة  ا ضعف  كبيرة من  ونسبة  الطالب  التعليم  عظم  اإلقبـال على  أمـام  يضـع عقبـات  إن   اإللكترونيملعلمين، مما  حيث 

 ومات مكتوبة باللغة االنجليزية. معظم البرمجيات واملعل

 ــائل االتصاالت وتكنلوجيا املعلومات.كــوادر الفنيــة املدربــة علــى تشــغيل وصــيانة وساالفتقــار إلــى التمويــل الكــافي مــع نقــص فــي ال .7

 تتمثـل أحيانـ  ةعقبـات إداريـ .8
ً
ر وال  ، وإجـراءات إداريـة روتينية ولوائح جامدة تعيق التطويبقيـادات جامعيـة غيـر واعيـة وغيـر متحمسـة للتطـوير  ا

 تتيح املرونة في العمل. 
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 .اإللكترونيالكهربـائي تعـد عقبـة أساسـية أمـام تطبيق التعليم  بعض املناطق تواجه مشـكلة االنقطـاع املتكـرر للتيـار هناك .9

يم من خالل  مع وأفراده فقد جاءت املبادرات للحفاظ على استمرارية التعلزمة كورونا فرضت واجبات مجتمعية على املجتأ ن  أ الباحثة    ى تر  .10

 
ً
الت  تحويل عددا المن  الذكية  في عصر جائحة كورونا    ىطبيقات  تعليمية  تطرحه    ى ودراسة مدمنصات  الذي  املحتوي  الطلبة من  استفادة 

 .مالءمته للمناهج الدراسية  ى ومد
 

اقع التعليم نتائج السؤال الرابع  . 4.2  عن بعد في جامعات اململكة ؟ : ما و

اقع  :اململكة جامعات في  بعد عن التعليم و

 ( 1998)خوقير، :وهي كة العربية السعوديةلجامعات املختلفة في اململفي املؤسسات التعليمية وا  اإللكترونيلدمج التعليم خطوات رئيسية توجد 

 . اإللكترونيإعداد تقرير برؤية املؤسسة التعليمية نحو التعليم   .1

 إعداد تقرير برسالة املؤسسة التعليمية.  .2

 توفير القيادة التكنولوجية الالزمة.  .3

 . اإللكترونيإعداد خطة التعليم  .4

 خلق بنية تحتيه مالئمة.   .5

 ر املناهج الدراسية. ييتغ .6

 تقديم التنمية املهنية.   .7

 توفير املوارد املالية للتكنولوجيا في التعليم الرقمي.  .8

 قياس أثر التكنولوجيا على املؤسسة التعليمية و عرض التقارير.  .9

 ي تجويد األداء.املشاركة املجتمعية ف .10

 :  النحو التالي ىعلصلت اليه بعض الدراسات السابقة ويمكن رصد واقع التعليم عن بعد في جامعات اململكة من خالل ما تو 

 :
ا
 اسات تناولت التعليم العالي وإنشاء جامعات: در أوال

هدفت الدراسة إلى تطوير  :  "ربية السعوديةنموذج مقترح إلنشاء جامعة أهلية للبنات في اململكة الع"  (1999حبيب،( )1998،خوقير)دراسة   •

رة  الدراسة عبا  أدواتقتصادية وتعليمية، وكانت مالئم لجامعة أهليـة للبنـات بالسعودية قائمة على ركائز ا  التعليم الجامعي عن طريق وضع نموذج

وهم   الدراسة  أفراد عينة  االستبانات طرحت على  و  592عن مجموعة من  تدريس   دإ   531عضو هيئة 
ً
التربية   ريا كلية  هي:  تربية  كليات  أربع  من 

ناث لعدد من مة. شملت العينة الـذكور واإل بنات بجدة، كلية التربية للبنات بالدمام، كلية التربية للبنات بمكة املكر للبنات بالرياض، كليـة التربية لل

ومن ثم ،  التطبيقية، الطب والعلوم الطبية، الدراسات اإلسالميةالتخصصات هي: العلوم التربوية والنفسية، العلوم اإلنسانية، العلوم البحتة و 

ت سبع استبانات تدور حول:  مل الفا كرونباخ وتحليـل التبـاين األحـادي إلجابات أفراد العينة عن عبارا ات والنسب املئوية ومعاتم حساب التكرار 

التنظيمي  -)األهداف القبول   -الهيكل  التمويلمصاد  -التخصصات-سياسات  الدراسة  -ر  البشرية(.  -برامج تنظيم  الدراسة بعدد   الكوادر  وأوصت 

التوصيات من املق  من  األهلية  الجامعة  إنشاء  لتواكأهمها  املقدمة  للتخصصات  النسائية  ترحة وإجـراء مراجعـة دورية  العمل  احتياجات سوق  ب 

 يات السعوديات على تلقي تعليمهن العالي بالجامعات التي تراعي خصوصيتهن. والتقدم العلمي والـتقني، وتنفيـذ حملة توعية وتشجيع الفت

)1999  ،حبيب )دراسة   • ا" (2005املبارك،(  بعض  ضوء  في  السعودية  العربية  اململكة  في  بعد  عن  مقترح  جامعي  املعاصرةتعليم    : "لخبرات 

جامعي عـن بعـد فيالسعودية بهدف تطوير التعليم الجامعي السعودي،   هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الدواعي واألسباب التي تتطلب قيام تعليم 

للتعليم  إلى نظام مقترح     والوصول 
ً
املفتوحة في كال الجامعات  املعاصرة لعدد من  الخبرات  استراليا،  :انجلتر   من الجامعي عن بعد في ضوء تحليل  ا، 

هيئـة التـدريس بجامعة عين شمس واتبعت الدراسة املنهج   أعضاءنة الدراسة من  الدراسة في استبانة طرحت على أفراد عي  أدواتوتمثلت  تايالند.  

التحليلي.   العين  تم حساب ومن ثم  الوصفي  أفراد  الحسابية إلجابات  املئوية واملتوسطات  ة، والتي تدور  االستبان  عن عباراتـة  التكرارات والنسب 

الصغيرة  واملراكز  والفروع  للمركز  التنظيمي  )الهيكل  التقليدية   -التمويل  -حول:  بالجامعات  بعد  عن  الجامعي  للتعليم  املقترح  النظام  عالقة 

من خبرات الجامعات    ت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها التعريف بأهمية التعلـيم الجـامعي عـن بعـد واالستفادة وصوأ واملؤسسات األخرى(. 

التعل األسلوب  بهذا  لألخذ  والتشجيع  بعد،  الجامعي عن  التعليم  التنظيمـي ألهـداف مؤسسة  الهيكـل  تحقيق  املجال، وضرورة  في هذا  يمي الرائدة 

 هيئة التدريس.  أعضاءـيم الجامعي السعودي والتي من أهمها النقص في عللتلتغطيـة مـشاكل ا 

هيئة التدريس بالجامعات    أعضاء الحاجة إلى إنشاء جامعة مفتوحة في اململكة العربية السعودية من وجهة نظر  " : (2002  ،الغامدي)دراسة   •

املفتو :   "السعودية الجامعة  أهمية  على  التأكيد  إلى  الدراسة  وحهدفت  ا حة  نظـر  اجة  وجهـة  مـن  لها  ببعض   أعضاءلسعودية  التدريس  هيئة 

تدريس من   ةعضو هيئ  32  الدراسة عبارة عن مجموعة من االستبانات طرحت على أفراد عينة الدراسة وهـم   أدواتالجامعات السعودية، وكانت  

( هي:  سعودية  جامعات  العزيزثالث  عبد  امللك  جامعة  بالرياض،  سعود  امللك  جامبجدة   جامعة  باإلحساء(. ،  فيصل  امللك  حساب    عة  ثم  ومن 
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الحسابي املئوية واملتوسطات  إنشاء  التكرارات والنسب  إلى  استبانات تدور حول: )الحاجة  العينة عن عبارات خمس  أفـراد  ة واملالحظات إلجابـات 

السعودية التعل  -جامعة مفتوحة في  التخفيف من مشكالت  املفتوحة على  الجامعة  الجامقـدرة  اليم  الجامعة   -سعوديةعي في  التي تقدمها  البرامج 

املقترحة تقدمه  -املفتوحة  التي  املقترحةالتخصصات  املفتوحة  الجامعة  املقترحة(.  -ا  املفتوحة  الجامعة  إنـشاء  تواجه  التي  وتوصلت    الصعوبات 

 
ً
املفتوحة تعد حال الجامعة  أن  أهمها  النتائج من  إلى مجموعة من   بسمنا  الدراسة 

ً
   ا

ً
التعليم   وقـادرا التي يواجهها  الكلفة  التخفيف من مشكلة  على 

الو  أجبرت  السعودي والتي  الجامعة  العالي  أن  إلى  الدراسة  العالي، كما توصلت  التعليم  النفقات على حساب جودة  الترشيد في  إلى  اللجوء  إلى  زارة 

 لعلمية التطبيقية. دبية دون ا النظرية األ  قدرة على تلبية حاجات األفراد وخاصة في التخصصات كثراملفتوحة األ

)2005،  املبارك)دراسة   • التدري  " :(2004الشهري،(  كلية  أثر  طالب  تحصيل  على  العاملية  الشبكة  عبر  االفتراضية  الفصول  باستخدام  س 

سعود امللك  بجامعة  واالتصال  التعليم  تقنيات  في  باس:   "التربية  التدريس  أثر  معرفة  إلى  الدراسة  ا هدفت  الفصول  على تخدام  الفتراضية 

تع خالل  من  وذلك  التقليدية،  بالطريقة  مقارنة  الجامعين  الطلبة  التعليم تحصيل  تقنيـات  مقرر  التربية  كلية  طالب  تحصيل  في  الفروق  رف 

( وا   241واالتصال  التذكر  مستويات  عند  التقليديـة  بالطريقة  مقارنة  االفتراضية  الفصول  باستخدام  دراستهم  عند  والتطبيق  وسل(  في لفهم 

بلوم   التعلـيم واالتـصال  الدراسة عبارة ع  أدواتوكانت  كل على حدة وكذا في مجمل االختبار.  تصنيف  تقنيـات  الباحث ملقرر  ن موقع من تصميم 

االفتراضية نشر على شبكة    241) الفصول  االفتراضـية    اإلنترنتوسل( باستخدام  الفصول  الباحث  حي   Virtual Classroomعبر برنامج  ث قام 

ا بت الوحدتين  حصميم  وتقنيات  )اتجاهات  الرابعة  والوحـدة  التعليمية(  )األجهزة  االفتراضـي  لثالثة  الفصل  برنامج  باستخدام  التعليم(  في  ديثة 

خصص تقنيات  هيئة التدريس ت  أعضاءعرض على أفراد عينة الدراسة وهم    WebCtوبرنامج الفصل االفتراض ي غير التزامني    Room Talkالتـزامني  

املئوي  ليم واالتصال فيالتع امللك سعود بالرياض، ومن ثم حساب التكرارات والنسب  ة واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري وقيمة  جامعة 

بلوم كل على ح"ت" تصنيف  في  والتطبيـق  والفهـم  التـذكر  والضابطة عند مستويات  التجريبية  املجموعتين  بين  الفروق  داللة  في ملعرفة  وكذا  دة 

االختبار.   إحصائية  مجمل  داللة  وجود  أهمها  من  النتائج  من  مجموعة  إلى  الدراسة  )وتوصلت  مـستوى  عند 0.05عند  التحصيل  متوسط  في   )

( في متوسط التحصيل عند مستوى التذكر والفهم  0.05مستوى التطبيق لصالح املجموعة التجريبية، وعدم وجود داللة إحصائية عنـد مستوى )

 ا في مجمل االختبار بين املجموعة التجريبية والضابطة. ذوك

اقعها وأسبابها وحلولها " :(  2000الزامل،( )2004 ،الشهري )دراسة  •  "نموذج جامعة افتراضية للتعليم العالي في اململكة العربية السعودية و

العا:   للتعليم  افتراضية  جامعة  وإنشاء  تصميم  بأهمية  التثقيف  إلى  الدراسة  األسباب  ل هدفت  السعودية، من خالل عرض  العربية  اململكة  في  ي 

ال الوصفي  املنهج  الدراسة  واتبعت  املعلومات  والحلول.  تقنيات  الشخصية مع مديري  واملقـابالت  االسـتبانات  واستخدمت  النظام،  تحليلي ومنهج 

للدراسة.   الجكأداة  التعليم  تواجه  التي  )املشاكل  هي:  محاور  أربع  الدراسة  الـسعودي اموعرضت  التنظيمي    االستراتيجيةالخطـط    -عي  والهيكل 

العال  التعليمي  للنظام  الرئيسية  باململكـةواألهداف  التقليـدي  املعلومات وشبكة    -ي  تقنيات  العزيز  اإلنترنتتطـور هيكلة  امللك عبد  ودور مدينة   ،

املعلومات وخدمات  السعودية  والـشبكة  والتقنيـة  ت  -للعلـوم  وأسئلة  منهج نصفرضيات  ضوء  في  سـعودية  افتراضـية  جامعة  إنشاء  أهمية  في  ب 

 لت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:  النظام تتيح فرص التعليم العالي(. وتوص

 ضوء منهج النظام. في ضرورة إنشاء جامعة افتراضية سعودية  .1

جامع .2 إنشاء  تستدعي  العالي  التعليم  في  موجودة  متعددة  موضوعات  هناك  االحتياجات ة  أن  بين  التوازن  في  النقص  لتعويض  افتراضية 

 واإلمكانات، وضعف املدخالت واملخرجات. 

 في التخصصات النسائية واملوارد املالية والتجهيزات املكانية.   النقص .3

   :
ا
 دراسات تناولت الجودة الشاملة في التعليم الجامعي:ثانيا

)2000  ،الزامل )دراسة   • ا" :(  2004الغامدي،(  السعودية لجودمفهوم  العربية  باململكة  العالي  التعليم  في  الشاملة  إلى :   ":ة  الدراسة  هدفت 

وم الجودة الشاملة وفحص إملام املنظمات واملعوقـات الرئيسة لتطبيقها في التعليم العالي باململكة العربية السعودية وسبل  تقديم إطار عام ملفه 

الدراس الوعي بمفاهيمها ومبادئها. واتبعت  املننشر  التحليلي، وكانت  ة  الوصفي  اسـتبانة عرضـت على بعض    أدواتهج   أعضاءالدراسة عبارة عن 

% من  42وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن  منظمة تطبق الجودة الشاملة باململكة.    161بعض القيادات في  هيئة التدريس و 

أن   إدارة % منها تخطط لتطبيـق مفهـوم  21ة بدرجات متفاوتة وأن  لشاملالجودة ا   إدارة املنظمـات الـسعودية تطبـق مفهوم   الجـودة الشاملة، كما 

الجو  منحتعريفات  تأخذ  بمعظمها   ندة 
ً
اقتصاديا هم    ى  املستفيدون  واعتبر  الخدمة،  أو  السلعة  من  املستفيدين  رضـى  تعـني  الجـودة  أن  ومنـها: 

 لة في امليدان التربوي بشكل عام. الشامالطالب، وأولياء األمـور، ويمكن تطبيق الجودة 

)2004  ،الغامدي)دراسة   • سعده(  ا" :(2005،  والحسين  أبو  دراسة حالة  الجودة  السعودية  املدارس  في  لتطبيقها  املتاحة  والفرص  لشاملة 

ـة باململكـة العربيـة السعودية  ليميهدفت الدراسة إلى تحديد رؤية مديري املدارس في منطقة الباحة التع  :  "املدارس في منطقة الباحة التعليمية

تصوراتهم إلمكانية ومعرفة  في مدارسهم،  الجودة  توافر عناصر  وكانت    لدرجة  الشاملة.  للجودة  ديمـنج  مبـادئ  الدراسة عبارة عن   أدواتتطبيق 
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ومؤ  باملديرين  الخاصة  )البيانات  إلى جزئين هما:  البيانات، وقسمت  لجمع  بتصميمها  الباحث  قام  الخبرة  هالتاستبانة  العلمية وعدد سنوات  هم 

وفلسفتها الشاملة  بالجودة  معرفتهم  الش -ومستوى  الجودة  تطبيق  و عناصر  واملعلومات،  البيانات  وقاعدة  النوعية،  القيادات  وهي:    إدارةاملة، 

الدراسية والخطط  املناهج  وجودة  الجودة،  وثقافة  والتدريب،  البشرية،  ).املوارد  على  الدراسة  عينة     ( 146وشملت 
ً
املدارس  مديرا مديري  من   ،

 الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها ما يلي:   وتوصلتاالبتدائية واملتوسطة والثانويـة في منطقة الباحة التعليمية. 

البيانات ة،  املـوارد البشرية، وبصورة متوسطة في القياد  إدارة تطبيق املدارس املشمولة بالدراسة الجودة الشاملة بصورة كـبيرة في التـدريب و  .1

 واملعلومات، ثقافة الجودة، واملناهج والخطط الدراسية.

2.  
ً
 ر األوزان املئوية املرجحة هو الخطط الدراسية ثقافة الجودة.بمعيا أضعف عناصر الجودة تطبيقا

ورات لدى تقدير  وتص توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تصورات املديرين الذين يمتلكون معرفة واضـحة عـن الجودة الشاملة وفلسفتها   .3

 درجة توافر عناصر الجودة ما عدا التدريب. 

في املدارس االبتدائية واملتوسطة لدى تقدير   ت املديرين في املدارس الثانوية وأقرانهم من املديرينتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين تصورا  .4

 درجة توافر عناصر الجودة.  

منطق .5 في  العام  التعليم  مدارس  مديري  تصور  الأن   ة 
ً
جدا عالية  كانت  الشاملة  للجودة  ديمنج  مبادئ  تطبيق  إمكانية  نحو  التعليمية   باحة 

 ملئوية املرجحة لالستجابات، بغض النظر عن مـستوى املعرفة بالجودة، واملرحلة الدراسية للمدارس، وعدد سنوات الخبرة. بمعيار األوزان ا 

على جودة العملية التعليمية وأثرها على الخريجين كقوة متوقعة في سوق  ؤثرة  امل  "العوامل (  46( ) 2005 ،أبو سعده والحسين)دراسة    •

الطالب   على  بالتطبيق  خالدالعمل  امللك  التعليمية  :   "بجامعة  العملية  جودة  مستوى  على  تأثير  لها  التي  العوامل  تحديد  إلى  الدراسة  هدفت 

 377بجامعة امللك خالد، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( موزعين  ه1426  /   ه 1425املقيدين بجامعة امللك خالد للعام الجـامعي )لطالب  من ا   ( طالبا

واإلدارية، وكلية الشريعة، كلية اللغات والترجمة، وكلية العلوم، كلية الحاسب اآللي،  جتماعية  اال غة العربيـة والعلـوم  حسب الكلية )طالب كلية الل

من املستوى الخـامس وحتى الثامن وكذلك السنوات    على طالب املستويات األخيرة ابتـداءً   عينةكليـة الهندسـة، كلية الطب( وعلى ذلك تم توزيع ال

الدراسة عبارة عن املقابالت الشخصية وإعداد قائمة   أدواتطالب كلية الطب بالنسبة والتناسب حسب أعـداد الطـالب بكل منها. وكانت  النهائية ل

أف امليدانية من  البيانـات  القائمة من )راد  استقصاء لجمـع  العملية 5العينة، وتكونت هذه  التي قد تحـد مـن جودة  العوامل  للتعرف على  ( أسئلة 

في تصميم  الت وقد روعي  العمل،  في سوق  الخـريجين كمخرجات للجامعة  مـستوى  علـى  تأثير  لها  يكون  قد  والتي  الطالب  وبالتالي من جودة  عليمية 

األسـئ بوضـع  الخاصة  القواعد  و القائمة  علـى  لة  األسـئلة  بعض  اإلجابة على  قياس  تم  كما  واملفتوح،  املغلق  النوع  أسئلة من  واستخدام  صياغتها 

وقد تم تطبيق األساليب اإلحصائية في تحليل البيانات وتفـسيرها فقـد تم اسـتخدام النـسب   .Likert Scaling Method "ليكـارت"ملقياس املتدرج لـا 

املرج واملتوسط  و والتكرارات،  )ح،  )كا(  Zاختبار  )٢واختبار  اإلحـصائي  األسـلوب  أيضا ً  واستخدم   )ANOVA  )  واختبار التحليل  عملية   الفروض.في 

امللك خال د سواء  وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن هناك عدد ًا من العوامل التي لها تأثير على جودةالعملية التعليمية بجامعة 

 ل: باإليجاب أو السلب مث

 جودة العملية التعليمية مثل:   حيث اتضح وجود تأثير إيجابي لتلك العوامـل على هيئة التدريس بالجامعة: أعضاءب الخاصةالعوامل 

 هيئة التدريس باملحاضرات.  أعضاءالتزام  .1

 إعالم الطالب في بداية كل فصل بمعلومات عامة عن املقرر الدراس ي.  .2

 هيئة التدريس.   عضاءالجودة العلمية العاليـة أل  .3

 السماح للطالب باملناقشات العلمية أثناء املحاضرات.   .4

 فقد تبين وجود تأثير سلبي لتلك العوامل علـى جودة العملية التعليمية من أهمها:  الكتب الدراسية:العوامل الخاصة باملقررات و 

 صعوبة فهم واستيعاب بعض املقررات الدراسية.  .1

 لقسم. اعدم جدوى تدريس بعض املواد ب .2

 تعذر استيعاب بعض املقررات دون تطبيقات أو تدريبات عملية. .3

 من مقرر.   أكثرفي  تكـرار دراسـة بعض املوضوعات  .4

 حيث اتضح وجود تأثير سلبي لتلك العوامل علـى جـودة العملية التعليمية من أهمها ما يلي:   العوامل الخاصة بالوسائل التعليمية:

 ستخدمة في توصيل املعلومات. ملعدم كفاية وسائل اإليضاح ا  .1

 تلك املجموعة من العوامـل على جودة العملية التعليمية من أهمها ما يلي:  فقد تبين وجود تأثير سلبي ل العوامل الخاصة باالختبارات والتقييم:

 تنوع وشمول أسئلة االختبارات.   .1

 عدم التناسب بين محتوى االختبار والوقت املخصص له.  .2
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  األقسام العلمية: إدارة ب العوامل الخاصة
ً
 سـلبي حيث اتضح أن لتلك املجموعة من العوامل تأثيرا

ً
 ة التعليمية ومن أهمها ما يلي:  على جودة العمليا

 ال توجد لقاءات دورية بالطالب لتعـريفهم بالالئحـة املنظمة للدراسة واالختبارات.  .1

للطالب: املقدمة  العامة  بالخدمات  الخاصة  تبي  العوامل  السلبي على   نفقد  التأثير  وبالتالي  للطالب  املقدمة  العامة  الخـدمات  توفر  الدراسة عدم  من 

 العملية التعليمية ومنها ما يلي: مستوى جودة 

 القصور في تقديم صور الرعاية الصحية للطالب.   .1

الخـريجين كمخرجـا .2 الطالب  السابقة على  للعناصر  سلبيا ً  تأثير ًا  أن هناك  الدراسة  أبرزت  املؤشرات    ت كما  ومن  العمل  في سوق  للجامعة  متوقعة 

بـين  املـسبق  والتنسيق  التخطيط  غياب  ذلك  على  خريجي   الدالة  أمام  العمل  فرص  وانخفاض  والخاصة،  العامة  التوظيف  وقطاعات  الجامعة 

وعدم مواءمة املنـاهج مع طبيعة األعمال   الجامعـة باملؤسـسات واملصالح الحكومية، وانخفاض املهارات والخبرات املكتسبة من الدراسة بالجامعة،

 والتخصصات املتاحة بسوق العمل. 

وبرمجيات صممت لهذا النمط من التعليم بحيث تكون فعالة في تقديم املحاضرات والدروس   أنظمة  ىعليعتمد  عن بعد    التعليم   أن  الباحثة  ى تر 

بيانات ومعلومات نصية ولكي يدخل ار بصرية مع مجموعة    ى خر أ . وتكون عناصر سمعية و اإلنترنتالحية عبر   املحاضرة من  تباطات لتوفير مستلزمات 

الدرس   املحاضرة أ الطالب  بيانات ومشاهدة صور    ىلإ يحتاج    و  أسئلة واستالم  املحاضرة من طرح  له بالتفاعل مع مجريات  به تسمح  كلمة مرور خاصة 

جابة مام املشتركين على الشاشة بحيث تتم اإل أ التعليم عن بعد إلظهار االسئلة    أنظمةوغيرها ولكي يتم تنظيم املحاضرة وعدم تداخل االسئلة صممت  

 . رسعنها في نهاية الد

 : نتائج السؤال الخامس ما التصور املقترح للتعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا  . 5.2

 :
ا
 : التصور املقترح للتعليم عن بعد في ظل جائحة كوروناأوال

ال التعليم  كفاءة  قياس  العمجامعيمكن  في  الجيد  األداء  من  تمكنهم  التي  )املهارات(  والقدرات  باملعارف  الخريجين  تزويد  على  بقدرته   ي 
ً
حاليا   ل 

 من خالل إحداث التوافق بين عملية إعداد الخريج وحاجات العمل من املهارات املهنية الالزمة )األبياري 
ً
(. وترى الباحثة أنه على الرغم 2011،  ومستقبال

فيرو  أن  اتخاذس كورو من  أجل  استغاللها من  يجب  كبيرة  يمثل فرصه  أنه  أال  السعودي  الجامعي  للتعليم  كبير  تحدي  يمثل  طال    نا  وقرارات  خطوات 

 لكتاب" عقيدة    انتظارها
ً
كالي" فيتم   ، للكندية "نعومي، صعود رأس مالية الكوارث"الصدمةفي سبيل تحسين جودة التعليم الجامعي السعودي، فوفقا

ا إ  ا نهاء  القائم على استغالل كارثة ما وهي فلقديمةلنظم  بالصدمة  التغيير وهو مذهب معالجة  تتقبل  الشعوب  الذي نظر لنقل  كرة فريدمان، وتكون   ،

تمسك يأن املجتمع األكاديمي سيرفض التغيير في الظروف العادية وي  مبدأ الصدمة من األفراد إلى الشعوب عبر الكوارث كي تقبل بالتغيير، فمن املنطق

 للتحول للتعليم ا   أكثربالتعليم التقليدي، لكن جائحة كورونا ستجعل مجتمع التعليم الجامعي  
ً
. ويستهدف هذا التصور لكترونياإللهجين والتعليم  تقبال

 تطوير التعليم عن بعد بشكل عام وفي نفس الوقت مراعاة جائحة كورونا وأي ظروف طارئة أخرى. 

 ولكن    يا املعلومات واالتصاالت في التعليم العالي عملية معقدة ومتعددة األوجه ال تشمل فقط التكنولوجيا وجيعتبر االندماج الفعال لتكنول
ً
  أيضا

فال بد من تطوير   ) Kundietal., 2014()Kundi&Nawaz, 2013(مناهج التدريس والجاهزية املؤسسية ومحو األمية الرقمية للمعلمين والتمويل املستمر

ا التصور املقترح على ما لذلك يقوم هذ(    Zubairetal., 2013)  اإللكترونيجديدة الستخدامها ضمن فرق املشروع بمشاريع التعلم  ة  مهارات جديدة ونظر 

والتعليم عبر   لوجه  التعليم وجه  نظام  بين  يجمع  تعليم  نظام  الهجين وهو  التعليم  الحصول على مزايا كال   اإلنترنتيسمى  العمل على  أجل  وذلك من 

واالتصان  النظامي املعلومات  لتكنولوجيا  متعددة  تجريبية  تطبيقات  مع  املختلط  التعليم  من  مختلفة  مستويات  و عبر  والتعليم  التدريس  في   إدارةالت 

 . التعليم بسبب التباين في توفر التقنيات التعليمية وإمكانية الوصول إليها واحترافية استخدامها

مقت لتصميم  ومتنوعة  نماذج عديدة  )  رحوهناك عدة  العاملي  النموذج  تتبع  ما   
ً
بعد غالبا يتكون من خمس مراحل: ADDIEللتعليم عن  والذي   )

 تصميم، التطوير، التطبيق والتقييم.  التحليل، ال

 تعلمالتي تجمع بين ال  اإللكترونيبتصميم املنظومات لبيئة التعليم    يعنىوالتي    (2004،  )نموذج السيد  ومن أهم النماذج التي تناسب هذا التصور 

 في  كما  مرحلة  عشرة   ى إحد   العالي  اإللكتروني  لتعلم التعليم ا   برامج  لتصميم   السيد  نموذج  يشملاملفتوح واملرن واملوزع وفيما يلي تفصيل لهذا النموذج  

  يتضمن كلمنها فرعية، مراحل عدة  مرحلة لكل ( ويوجد2شكل)
ً
 يلي:  كما ،اإللكتروني الـتعلم  علـى تركزت مفردا
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 العالي   اإللكتروني( لتصميم برامج التعليم التعليم  2004)نموذج السيد  :(2)شكل 

 

 تحليل  -املتعلمين اجاتح وتحليل وهم: )تحديد فرعية مراحـل سـتة املرحلة  هذه  التعليم: تتضمن ملتطلبات التمهيدي  التحليل لى:الو  املرحلة •

 تقدير   -التكنولوجية  التحتية  البنية  تحليل  -املسبقة  التعلم   متطلبات  تحديد  -التكنولوجية  التحتية  البنية  تحليل  -املتعلمين  خصائص

 العاملة.  البـشرية للقـوى  واملسؤوليات املهام تحديد -امليزانية صدر و  املادية التكلفة

 النظم(.   أسلوب -فريق هما: )أسلوب فرعيتين خطـوتين  إتبـاع املرحلة هذه  التعليمي: تتضمن املحتوى  ميم وتص إعداد الثانية: املرحلة •

 الفنية(.  املعايير -التربوية هما: )املعايير فرعيتين خطـوتين  ـاعإتب املرحلة هذه  التعليمية: تتضمن الوسائط وإنتاج تصميم  الثالثة: املرحلة •

 -واملعلم   املتعلم   -النظام  إدارة و   عالقات: )املتعلم   مـن  اوما تشمله  التالية  الخطوات  التفاعلية: تتضمن  البيئة  اصرعن  تحديد  الرابعة:  املرحلة •

 . واآللة( املتعلم  -واملحتوى  املـتعلم  -بينـهم  مـا في املتعلمين

:  كمـا  وهي  التالية  النظم   واإلتاحة: تتضمن   التوصيل  نظم   تحديد  الخامسة:  املرحلة •   وشبكة   الكمبيوتر  شبكات  -التعلم   مصادر   راكز)م  يلـي 

 املتعددة(.  الرقميـة والوسـائط اإلنترنت

يأخذ  واملساندة   الدعم   أشكال  تحديد  السادسة:  املرحلة • )التعليمية  الدعم   :  التالية  األشكال  الدعم   التعليمية:   -األكاديمية  -واملساندة 

 الفنية(.  

  األصلي   تقييم   -الخبراء  وتقييم   الخطوات: )مراجعة  مـن  مجموعة  ضوء   في  ذلك  الكفاءة: يتم   يم تقي  بغرض  املبدئي  التجريب  السابعة:   املرحلة •

  البرنـامج تقييم  -السريع
ً
 ((.  BETA بيتا )تقييم  املعلم  وجود في كامال البرنامج تقييم  – ALPHA)الفا تقييم ) كـامال

 . النهائي التنفيذ الثامنة: املرحلة •

  -التقويم  وأزمنة مواعيد  تحديد -هأدواتو  التقويم  أساليب يلـي: )تحديـد كمـا وهي التالية الخطوات جمالي: تتضمناإل  التقويم  التاسعة: املرحلة •

 (. املتعلمين أداء تقويم  -النظام أداء تقويم 

 التكويني.   التقويم  ة:العاشر  املرحلة •

 النوعية.  الجودة معايير  عشرة: الحادية املرحلة •
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 :طارئة(ال )الحاالت كورونا  جائحة ظل في بعد عن التعليم  الستمرارية املقترح تصورنا نضع النموذج هذا   وبتطوير 

 ، وذلك في حاالت الطوارئ. اإلنترنتفعالة عن طريق : استمرار العملية التعليمية في التعليم العالي، بطريقة عادلة و الهدف من التصور املقترح

التأكد من  اآللية: ، وأن يتم 
ً
لفصول  جميع ا   جدولة، و اإللكترونيمنصات التعليم    حصر وجمع وتصنيف املحتوى التعليمي، وجعل الوصول إليه ممكنا

 .تزامن وغير املتزامن أثناء الحاالت الطارئةاالفتراضية والتأكد من مدى جاهزيتها لجميع الجامعات، وأنها تدعم كل من التعليم امل

ر التواصل املباشر بين املع  القيمة املضافة:
ّ
الب، كما لم والطتكمن في قيمة هذا التصور في ضمان استمرارية التعليم الجامعي بشكل دائم في حال تعذ

 أنه سيكون حلقة وصل مباشرة بين وزارة التعليم والجامعات. 

 تطبيق هذا املقترح يجب أن يتم توضيح متطلبات الحد األدنى لتفعيلها، وهذه املتطلبات تشمل:   لضمان نجاح املتطلبات:

 التعلم الخاصة بالجامعات وتفعيلها. إدارة وجود منصات  •

 الفصول االفتراضية.  •

 .االفتراضية التعلم والفصول  إدارة ات والدروس على منصات املحاضر جدولة  •

 ن ملحتويات البوابة واملنصات املختلفة.إمكانية الوصول من قبل املستفيدي •

 نشر املحتوى العلمي والتوعوي على البوابة واملنصات املختلفة. •

 نشر الوعي بطرق الوصول والتعليم والتعلم في الحاالت الطارئة.  •

بها مسؤولية اإلشراف وامل  عة:واملتاب  االشراف ُيناط  التعليم  تتبع وزارة  أن تكون هناك لجنة عليا  املهم  التعليم  من  في العالي  تابعة والتوجيه الستمرارية 

 ويقوم هذا التصور على عدة مقومات هي: الحاالت الطارئة.

والتكنولوجيا: • اإلمكانيات  واملوارد    توفر  اإلمكانيات  توفر   التكنولوجية عاميعد 
ً
   ال

ً
التقليدي    مهما التعليم  بشكل عام سواء  التعلم  و أ لنجاح فكرة 

املوجودة  إ فال بد من    اإللكترونيالتعليم   الحالية  اإلمكانيات  القصوى من  الجامعي واالستفادة  التعليم  التحتية في مؤسسات  البنية  نشاء وتحديث 

فبالنسبة   الوقت  نفس  وفي  الجامعي  التعليم  العادي  ملؤسسات  توفير  للتعليم  تحدي  أمام  يجعلنا  إلى مجموعات صغيرة مما  الطالب  تقسيم  يتعين 

الدرا  تُ األماكن  أن  املشكلة يمكن  الطالب وهذه  لها استيعاب هؤالء  التي يمكن  الجامعات غير مرتبط سية  الرسمي في  الدوام  أن يكون  حل عن طريق 

 الصباح إلى املساء يومي عليم الجامعي منبمواعيد محددة، وبالتالي يمكن أن تعمل مؤسسات الت
ً
وفر األجهزة  تفبعد  اإللكتروني، أما بالنسبة للتعليم ا

، وهنا يمكن االستفادة من تزايد استخدام تكنولوجيا الهاتف املحمول الذكي  والدعم الفني املستدام اهم التحديات اإلنترنتوسرعة  اإلنترنتوشبكة 

بمعدل مذهل السعودي  املجتمع  ا   في  لتوفير  واألستابالنسبة  للطالب  لألنترنت فهي مشكلة حقيقية  بالنسبة  أما  والطالب،  لألستاذ  فتوفر  لجهاز  ذ 

 بحزم أو باقات يكون مكلف إذا توفر وقد تكون الحزم أو الباقات غير كافية لتغطية املتطلبات التعليمية ويمكن ملؤسسات التعليم الجامعي   اإلنترنت

وسطة، وقد يكون  لهاتف الذي وقد يكون عالج هذه املشكلة أن يتم تحضير املواد بأحجام صغيرة أو متأو تطبيقات عبر ا   استخدام منصات تعليمية

طوير  من األفضل تقليل استخدام الفيديو في اللقاءات املباشرة أو استخدامها لوقت قصير وأن يكون التفاعل األكبر في صورة مراسالت. فبمجرد ت 

التعلم   الد  اإللكترونينظام  املتقطعفإن توفير  املستمر وغير  الفني  الدعم  إلى  ، فالحاجة 
ً
املتواصل يمثل تحديا الفني  مطلوب من قبل األساتذة    عم 

ن جميع  والطالب واإلداريين في معالجة مشكالت األجهزة والبرامج الخاصة بهم، والتي تعد شائعة في أي تطبيق. تتضح أهمية هذا البعد من حقيقة أ 

 الباحثين  
ً
التعلي  تقريبا التعلم    اإللكترونيم  في  أن مشاريع   

ً
تجريبيا أثبتوا  قد  العالي  التعليم  الفني   اإللكترونيبمؤسسات  الدعم  تعتمد على  الناجحة 

لي ملء ليس الوصول إلى البنية التحتية )وبالتا  اإللكترونيفالعامل الحاسم في التعلم  (    Abbas& Nawaz,2014املتسق واملستمر في الوقت املناسب )

ن الوصول للمستخدم من الحصول على املعرفة واملهارات والفجوة األج
ّ
 ,.Agerfalketalدعم املستمر للهياكل التنظيمية )هزة( فقط بل يجب أن يمك

2006 .) 

ا   عداد وتهيئة أساتذة الجامعات:إ • ية تتأثر لكمبيوتر في الفصول الدراستشير التقارير إلى أن القرارات التي يتخذها األساتذة بشأن استخدام أجهزة 

الوصول إلى األجهزة والبرامج ذات ا  ومعتقدات األساتذة في قدرتهم على   ،وطبيعة املناهج، والقدرات الشخصية  ،لصلةبعدة عوامل خاصة، إمكانية 

قيادته في الفصل    ت واالتصاالت أو حرمانه منالعمل بفعالية مع التكنولوجيا عالوة على ذلك، فإن قلق األساتذة من استبداله بتكنولوجيا املعلوما

التعليمية أصبحت   العملية   ع  أكثرالدراس ي ألن 
ً
املتعلم ويتركيزا املعلمون فهم وتقدير ألدوارهم  مكلى  إذا طور  بالقضاء عليه  الشعور  ن تقليل هذا 

ستخدام التكنولوجيا الحديثة في  هيئة التدريس ال   أعضاءتذة و هو جاهزية األسا  اإللكترونياملتغيرة، فمن أكبر املشاكل التي تواجه التعليم الجامعي  

تدريب من  البد  وبالتالي  التعليم  التعليم    علمية  ،فنجاح  التعليم  في  واالتصاالت  التكنولوجيا  توظيف  على  تدريب    اإللكترونياألساتذة  على  يعتمد 

 ( Abbas& Nawaz,2014ن. )دمين رقميياملعلمين ألنهم هم الذين يعدون الطالب وكذلك املسؤولين كمستخ

ومما ال شك فيه أن استخدام  ( Young,2003مع متطلبات الطالب ) اإللكترونييجب أن يتماش ى تصميم وتطوير بيئات التعلم  هيز وتهيئة الطالب:تج •

الطال  من  الجيل  فهذا  باألساتذة  مقارنة  التكنولوجيا  مواكبة   
ً
كثيرا عليهم  سيسهل  الذكية  الهواتف  يتعلق  الطالب  فيما  أسالفهم  عن  يختلف  ب 

 بقد
ً
أن معظم الطالب يمكنهم الوصول إلى أشكال مختلفة من تكنولوجيا املعلومات خاصة  إلى  راتهم ومهاراتهم واستعداداتهم إلى التعلم التشاركي نظرا
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باستم  اإلنترنت وإرشادهم  للطالب  إضافي  تحفيز  أو  دعم  تقديم  يجب  الوقت  نفس  في  املحمولة  التعليم  والهواتف  ظل  في  نفس    وفي  ،اإللكترونيرار 

 ن بما يناسب شرائح الطالب املختلفة.  الوقت يجب استخدام كال من التعليم املتزامن وغير املتزام

الدراسية • املناهج  التعليمي  للتعاملحتوى  حاجة  في  الجامعية  التعليمية  البرامج  أن محتوى مقررات  العم:  يخدم سوق  بما  والتطوير  لذلك لديل   ،

الجودة وإضافة مناهج تواكب التطورات والتطبيقات راسية السعودية الحالية لتواكب متطلبات التعليم عالي  يجب إدخال تعديالت على املناهج الد

 .  وفي نفس الوقت البد من التعاون مع جهات العمل حتى تتماش ى املناهج الدراسية مع احتياجات سوق العمل ،على التكنولوجيا الحديثة

ا   :الوسائل التعليمية • الوسائل  اختيار  الأن  التصميم   في 
ً
 اساسيا

ً
التقليدي و لتعليمية يشكل تحديا التقليدي البد اإللكترونيتعليمي  التعليم  ، ففي 

الطلبة وإشراكهم   أكبر، السيما مع الحاجة املاسة لتوظيف التعلم التفاعلي الذي يزيد انتباه   ، املباشر كمساهمين ال كمتلقينمنه أال أنها في األخير 

ال عامل  من  سيزيد  يبذل  وهذا  أن  يجب  وهنا  أفضل.  نتائج  وسيحقق  هدف،  تحفيز  لكل  املناسبة  التفاعلية  الوسائل  لتحديد   
ً
معتبرا  

ً
جهدا املعلم 

أماكن مختلفة في  املوجودين  الطلبة  إشراك  اليسير  ،فعملية  باألمر  ليست  األجهزة  انتباههم عبر  .    واملحافظة على 
ً
ليست مستحيال بالتأكيد  ولكنها 

شبكة   على  لتحقيق  نترنتاإل ويتوفر  والتطبيقات  البرامج  من  منها    الكثير  مجموعات،  أو  فرادى  التعليمية  العملية  في  الطلبة    و   Quizzizتفاعل 

Socrative  وPadlet  و  Kahoot    وMindmaps    ،  .وغيرها وأبل  ومايكروسوفت  قوقل  توفرها  التي  التطبيقات  عن  هو  ناهيك  املعلم  يحتاجه  ما  وكل 

( 2020,ليست وافية بعدا للتقييم النهائي ورصد عالمات الدرجة )الخطيب    الوسيلة املناسبة لكل هدف تعليمي، إال أنها ربما  التخطيط الجيد الختيار

 وهناك مدخلين الستراتيجية تدريس برامج التعليم الجامعي تم التعارف عليهما هما: 

األ  .1 الطالب ى استخدام طرق تقليدية لنقل املعرفة املهنية من  قائمة املهارات(: يقوم عل  -ستاذ )مدخل املحتوى املدخل القائم على  األستاذ إلى 

ت  أهمها طريقة املحاضرة، والتي تمثل تدفق )ثابت( من املعلومات من األستاذ إلى الطالب ويكون دور الطالب هو مجرد مستقبل لتلك املعلوما

س ي على اختبارات اكرة ويقوم على التلقين املباشر ويعتمد بشكل أسايعابها(، ويؤكد املدخل التقليدي للتدريس على الذ )اكتسابها وليس است

 
ً
  على التذكر . مبنية أساسا

 في العملية التعليمية من خالل عملية تواصل بينه واألستاذ قاملدخل القائم على الطالب .2
ً
 ايجابيا

ً
ائمة باألساس  : وطبقا له يلعب الطالب دورا

 م. على جهد ونشاط الطالب خالل عملية التعل

انتقل   التعليمية فقد  للتطورات   
ً
به  وفقا يقوم  ما  ولكن  املعلم  به  يقوم  ما  ليس  التعليم  في  فاملهم  الطالب  إلى  املعلم  التعليمية من  العملية  ثقل 

الت2010الطالب )اشتيوه& عليان، الطالب في برامج  أعداد   لكبر 
ً
املوارد املخصصة تقو ( ونظرا الحكومي ،وضعف  السعودي  الجامعي  الجامعات عليم  م 

التدريس بتبني مدخل  الحاالت   السعودية  ودراسة  النقاش  العمل وحلقات  التقليدي من خالل ورش  التعليم  في  املدخلين  بين  الجمع  ويمكن  التقليدي 

ؤسسة التعليمية والطالب  ن خالل برامج حاسب آلي جاهزة والتعاون واملشاركة بين املوالعصف الذهني والتعليم التعاوني والزيارات امليدانية والتعليم م

و  األعمال  )األيباري،أصحاب  الصلة  ذات  وغيرها  املهنية  التعليم  2011الهيئات  أما  الطالب   اإللكتروني(  على  القائم  املدخل  على  قائم  يكون  أن  فيجب 

د هذا املدخل أسلوب تعليمي الت والعصف الذهني، كذلك يمكن استخدام مدخل املحاكاة ويعفيمكن عقد ورش العمل وحلقات النقاش ودراسة الحا

لى تدريب الطلبة في بيئة عمل افتراضية حيث يتدرب الطالب في بيئة تشبه بيئة العمل الحقيقية لتعزيز املعارف النظرية واكساب الطالب مبتكر يعمل ع

 االستفادة من التقدم التكنولوجي والتوسع( فيجب  2019خبرات الطالب الوجدانية والسلوكية )أبو شنب،  مهارات التطبيق العملي باإلضافة على تطوير 

 في نماذج املحاكاة التكنولوجية لتدريب الطالب في مختلف مجاالت العمل. 

، فهناك حسب  يط لعملية تعليمية عادلة وناجعةن مراعاة تنوع أنماط التعلم جزء من عناصر التخطإ : تغطية االحتياجات وأنماط التعلم املختلفة •

(  VARKنموذج   أساسية    -وميلز  لفليمنج(  أنماط  )الخطيبأربعة  والكتابة  بالقراءة  التعلم  ،ونمط  والحركي  والبصري  السمعي  التعلم:  ( 2020،  في 

الوسائل واأل  أساليبهم واستخدام  تنويع  التكنول  دواتوبالتالي يجب على األساتذة  املختلفة ،فيمكن استخدام أسلوب االجتماعات والتطبيقات  وجية 

 كتابية والسمعية وغيرها من مختلف الوسائل التعليمية التي تتماش ى مع األنماط املختلفة. واملراسالت ال ZOOMبيقات مثل التفاعلية عبر التط

 : يتم تطوير الطالب على مرحلتين هما تطوير أساليب تقويم الطالب: •

ال  واجراءاتها  ولى: املرحلة  وبين مراحلها وخطواتها  التعليمية  العملية  يبين  تغذية راجعة مستمرة  ويقدم    ،ويتم خالل  بأول حيث   
ً
أوال املراحل  في جميع 

و  بنائي ومستمر ويتم من خالل عدة طرق  يلزم بشكل  ما  لتعديل  والضعف  القوة  العمل  أدواتنقاط  وأوراق  القصيرة  واالختبارات  الشفهية   كاألسئلة 

ويمكن استخدام    ،ستاذ من معالجة الخللوقت مبكر، ليتمكن األ والحل على السبورة، ويهدف إلى تشخيص ما اتقنه الطالب وما فشل في تحقيقه في  

أو   ، كما أنها تسمح للطالب باستخدام هاتفه الذكيض األسئلة للطالب على جهاز العرضمجموعة من البرامج والتطبيقات التي تستخدم للمناقشة وعر 

تم الطالب حيث  تغذية راجعة فعالة ومباشرة تساعد على تقويم    كن األستاذ من تقديم الكمبيوتر لإلجابة على األسئلة وباالطالع على مستوى تجاوب 

( سليدو  برنامج  ،مثل  مستواهم  وتحسين  الطالب  وأفكا(  Slidoأداء  موضوعات  في  آرائهم  إبداء  من  وتمكينهم  الطالب  مع  النقاشات  عديدة لتفعيل  ر 

 (.2020& حمدان ،2020 ،مىتساعد على تحسين التواصل وزيادة التفاعل أثناء الحصة الدراسية )الحطا 
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الثانية: األ   املرحلة  من  ملجموعة  الطلبة  تعريض  يتم  ،حيث  التعليم  عملية  من  االنتهاء  بعد  فهمهم   دواتوتحدث  تحديد  خاللها  من  يمكن  واالسئلة 

إعطاءواستيعابهم للدرس وعادة يحدث ه إلى  الدراس ي، ويهدف كذلك  أو الفصل  الدرس  نهاية  التقويم في  النوع من  الشها   ذا  دات وهنا  الدرجات ومنح 

التقييم   استخدام  "االختبار    اإللكترونييمكن  طريق  عن  وذلك  واملهارية  املعرفية  القدرات  التقييم اإللكترونيلتقييم  في  النماذج  أشهر  من  وهو   ،"

، حيث يقوم ع
ً
القصيرة. أما إذا كان    ، وغيرها من األسئلة وأسئلة الصواب والخطأ  ،لى صياغة تقييمات متنوعة، من أسئلة الخيارات املتعددة الكترونيا

الحفظ أو  العرض  أخرى مثل  تقييم  أساليب  الطالب  أدائهم    ،املطلوب من  تسجيل  أو  بصورة مباشرة  التسميع  أو  العرض  الطالب  يطلب من  فحينها 

ا  طريق  أو عن  للطالب  صوتيا  والتجريبية  العملية  املعرفة  املطلوب تقييم  كان  وإذا  امل  نفباإلمكالفيديو.  برامج  )استخدام  حيث  ،  (Simulationحاكاة 

 (. 2020 ،&حمدان2020 ،)الحطامى اإلنترنتيجب على املتعلمين استخدام جميع مواردهم ومهاراتهم إلكمال املهمة في بيئة افتراضية أمنه عبر  

، وأنا على يقين أنه بعد انتهاء فترة عن بعدر آلية التعليم  ودية لتطويلباحثة أن يتم تطبيق هذا التصور املقترح على البرامج في الجامعات السعوتقترح ا  

  ،لن نتذكر كل هذه التفاصيل التي خضناها خالل هذه التجربة 19-الطوارئ وبعد انحصار فيروس كوفيد
ً
 ستعيش مع نتائجها. ولكننا حتما

 : التوصيات  . 6.2

لجنة على   • الدولةتكوين  تربوية  مستوى  تكون مهمتها صياغة فلسفة  للمجتمعا،  تعمة  ثم  ،  ومن  العامة،  ثقافته  التعليم صتفق مع  ياغة فلسفة 

ن تكون الصياغات النها هدافها الكبرى أ الجامعي، وتحديد 
ٔ
 .ةفلسفة التربيٕاعداد املتخصصين في  من  ئيةوغاياته، على ا

ستفادة  ال لتكنولوجيا التعليم وا   التوظيف السليم في متابعة ما يخص الواجبات والتكاليف لضمان    اإللكترونيالستفادة من نظام التعليم  تفعيل ا  •

 منها ومواكبة التطورات. 

الستيعابية لإلنترنت بما التأكد من وجود البنية التحتية من خالل توسيع الخادم واستبدالها أو توزيعها أو استخدام خادم أفضل وزيادة الطاقة ا  •

 م عن بعد.والتعل لكترونياإليتناسب مع حجم الطالب باستخدام نظام فعال في التعليم 

و  • الطالب  التعليم    أعضاءتزويد  نظام  استخدام  يوضح  املستخدمين حيث  يكون مرجع عن  إرشاد  ودليل  مكثفة  تدريبية  بدورات  التدريس  هيئة 

 والدروس.  وكيفية تفعيله في التعلم  اإللكتروني

متخصصة • وطنية  عمل  فرق  من  مكون  بعد  عن  التعليم  عمادة  في  متخصص  قسم  البر   توفير  تصميم  استفسارات  في  على  والرد  وتطويرها  امج 

 املستخدمين فنية وتقنية. 

ط على النظام  بحيث يكون لكل مرحلة دراسية رابط منفصل ومستقل وذلك للحد من اكتظاظ الطالب وتخفيف الضغ  اإللكتروني تطوير النظام   •

 داء فيه أعلى. ليصبح األ 

التعليم   • التج  نياإللكترو إجراء دراسة تقويمية لنظام  الضعف  في ضوء  القوة ومعالجة نقاط  لتعزيز نقاط  العاملية،  التعلم  األجنبية ومعايير  ارب 

 ولزيادة نسبة الكفاءة.

 ة وعالج السلبيات املوجودة حاليطالع على مشكالت النظام التطبيقية والفنيعمل دراسة ميدانية مباشرة لال  •
ً
 . ا

التعليم   • نظام  التزام  مدى  حول  دراسة  الجا  كترونياإللإجراء  بين  في  للمقارنة  وأخرى  بعد،  عن  التعليم  في  الشاملة  الجودة  بمعايير   أنظمةمعة 

 املستخدمة في الجامعات السعودية للتحقق من نجاحها في العملية التعليمية.  عدالتعليم عن ب

لك ملعرفة املتطلبات وتطويرها ، وذاإللكترونيهيئة التدريس نحو استخدام نظام التعلم    أعضاءاسة أو استبيان حول اتجاهات الطالب و إجراء در  •

بالبييئي  تحليل ومسح بوعمل   القوة والضعف  للتعرف على نقاط  الداخلية، والوقوف على  ئةللجامعات،  بالبي  الجامعية   ئة املخاطر والتهديدات 

 .املحيطة بالجامعةالخارجية 

، وقواعـد  اإلنترنتمـــن حواســـيب ووســـائل عـــرض إلكترونـــي، وشبكات اتصاالت عبر    اإللكترونييم  تـــوفير الـــدعم املـــادي ملســـتلزمات وتقنيـــات التعلـــ •

 بيانـات ومكتبـات وقاعـات تأثيـث مناسـبة لهـذا النوع من التعليم.

تما • املطروحة في ضو صيا  مبعدا  الخطة االستراتيجية  تتعين مراجعة  واهدافه،  الجامعي  التعليم  يلزم من تعديالت فيها، واجراء م  ائهغة فلسفة  ا 

 االستراتيجية في التربية، مع االستعانة بخبراء التربية والتعليم الجامعي.  دارة وتقوم بذلك لجنة متخصصة في التخطيط االستراتيجي واإل 

التوازن   • الطالب  تحقيق  نسب  إلالتدريس    ئةهي  أعضاء ى  إلبين  األ   ىللوصول  العاملية،  يتطاملعدالت  الذي    ئةهي  أعضاءلتعيين    لب وضع خطةمر 

 عداد الطالب.أ التدريس ومعاونيهم بالكليات النظرية ملواجهة الزيادة الحالية واملستقبلية في 

 ديد من املجاالت البحثية، وجذب العلماء املتميزين على املستوى العاملي واملحلي. في الع دوليةتوفير امتياز تنافس ي على املستويات املحلية وال •

باأل جامعة منف  إنشاء • األ صلة خاصة  الوزارة وتحتوي جميع  املباشر من  العليا، تكون تحت اإلشراف  املتطورة، ويمكن من  بحاث والدراسات  جهزة 

البحثية على   القياسات  البأ خاللها عمل  البحثية وللباحثين  ن تكون متاحة لكل  الجامعات واملراكز  الخارج وذلك    نالعائدين ماحثين في مختلف 

 منع هم بين لتواصلا  لضمان
ً
 ثراء البحوث والدراسات العلمية. كل باحث إل خبرات من ستفادة ال ا  ضمان وكذلك والدراسات بحاثبعض األ  لتكرار ا
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املستمر لأل  • متكاملة وفعا  داءالتقويم  لالجامعي ووضع منظومة  املستمر  للتقويم  املستويات وذلك    ألداءلة  الجامعي في كل جوانبه وعلى مختلف 

 نجاز مكوناتها.إل ة التعليم الجامعي، ولكفالة التحقق من معدالت ودة ملنظوملضمان الج

 : الخاتمة 

أنه يعاني من العديد من    يجابيةعلى الرغم من الصورة اإل  العالي في السعودية إال  التي ال تُ التي نراها للتعليم  والتعليمات    نظمةحل باأل التحديات 

يواجه   وقد  واملتابعة،  الوزاري   أ واألشراف 
ً
امل  يضا نُ شح  أننا  غير  هذا  الجامعات،  تطوير  أمام  عقبة  يشكل  مما  املالية  بين وارد  اختالف  هناك  بأن  قر 

التي تنجح في   املعايير  أن  كما  اهلية،  أو  العالي سواء كانت رسمية  التعليم   ملؤسسات  ا مؤسسات 
ً
اعتمادها كليا العربية،   الغربية ال يمكن  املؤسسات  في 

وبين كل مجتمع وآخر، لذلك البد من إتاحة املجال لتطوير التعليم العالي عن طريق التعلم أو التعليم   ى خر أ كل دولة و الجودة بين فهناك اختالف ملعايير 

 التعليم الجامعي. وذلك ملواجهة الكثير من التحديات التي يقابلها  اإللكتروني

التنمية   مجال  في  العالي  التعليم  به  يقوم  الذي  الدور  يُ   قتصاديةاالو جتماعية  اال أن  مما  بكثير  وأقل  وتشكل مُ ضعيف  به  تقوم  أن  عضلة  شترط 

امعية لتأهيل موظفيها البطالة التي طالت خريجي مؤسسات التعليم العالي حالة ال نجد لها حل جذري على املدى املنظور، ولذلك تسعى املؤسسات الج

ددة لتمكينهم من األداء املطلوب ولتجويد التعليم والعمل اإلداري وهي تأهيلية متعهيئة التدريس إلتاحة الفرصة لهم لحضور دورات    أعضاءاإلداريين و 

 خطوة متميزة تحاول ضبط األداء بشكل عام.

التعليم   لتطوير  عدة  طرق  هذا  بحثنا  في  ذكرنا  املميزات   في  اإللكترونيوقد  من  العديد  أوضحنا  كما  السعودية  العربية  باململكة  الجامعات 

لبي احتياجات املجتمع، ويمكن تلخيص ما وطرق الحل لها، كما قدمنا توصيات ومقترحات لتفعيل كل ما يُ   اإللكترونيعليم  قد تواجه التوالتحديات التي  

 : يما يليتم ذكره ف

يس أو  وفريق التدر وشموليته وذكر كل من املزايا والتحديات والعقبات التي يمكن أن تواجه الفريق اإلداري  اإللكترونيالتعرف على مفهوم التعليم  •

 املتعلمين. 

 . التعرف على جميع االحتياجات الالزمة لتطويره و املتعلم و أ و املعلم أ  دارة كانت تخص اإل  سواءً  اإللكترونياإلملام بمتطلبات التعليم  •
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 :املقدمة .1

رى أنه يشهد أنزل هللا سبحانه وتعالى الشريعة اإلسالمية للناس كافة؛ لتنظم حياتهم وعباداتهم وعالقاتهم فيما بينهم. وإن املتأمل للواقع اليوم ي

وعميقة بسبب ظهور العديد من املستجدات واملتغيرات، وفي الوقت ذاته لألسف يجده ملئ بالفتن والشدائد على األمة اإلسالمية بشكل تطورات جذرية  

ى ت عليها وعلعام وعلى املرأة املسلمة بشكل خاص؛ لذلك فإن الفتاة املسلمة ألحوج ما تكون ألن تتسلح بسالح الدين والعلم؛ لتستطيع مواجهة االدعاءا 

 ق. دينها وليحميها من خطر االنجراف واالفتتان خلف دعاة املساواة والحرية الذين يظهرون حسن النية واملصلحة العامة ويخفون املكر والنفا

بها   لها حقوقا تختلف عن غيرها وميزها في جوانب خاصة  املرأة ورفع شأنها وكرامتها ومكنها من حقوقها، كما شرع  حكم  بولقد كرم هللا جل وعال 

تعالى: قال  واألزمان،  العصور  لها على مر  حماية  ذلك  وكل  مهامها  واختالف  خلقتها                  اختالف 

تعالى:(228)البقرة:              وقال   ،                           
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 امللخص:

لى التعرف على مدى تضمن كتاب الفقه )نظام املقررات( للصف األول الثانوي باململكة العربية السعودية لحقوق   إ البحث    ا هدف هذ

 أن تلم بها الطالبة في املرحلة الثانوية.وواجبات املرأة في الشريعة اإلسالمية التي يجب 

ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحثان أداة الدراسة التي تمثلت في )بطاقة تحليل محتوى( وتم استخدامها في تحليل محتوى الكتاب 

التحليلي،   الوصفي  املنهج  ثباتها، وذلك باستخدام  التأكد من صدقها و  ( بعد  املرأة  البيانات االحصائية  في ضوء )حقوق وواجبات  وعولجت 

 باستخدام التكرارات املئوية والنسب املئوية .

 تلم بها طالبة املرحلة الثانوية.  نأ %( من الحقوق والواجبات للمرأة التي يجب   62تضمن  )أن كتاب الفقه وكان من أهم نتائج الدراسة 

 
 
الباحثان عددا النتائج قدم  املرأة   وفي ضوء هذه  الدراسية تضمين حقوق وواجبات  الكتب  أن يراعي مؤلفو  أبرزها  التوصيات كان   من 

الصف  لطالبات  السعودية  املالئمة  العربية  باململكة  الثانوي  األول  للصف  املقررات  نظام  الفقه  كتاب  محتوى  في  الثانوي  وبخاصة    ،األول 

الكتاب. محتوى  يتضمنها  لم  التي  والواجبات  شعور    وإعادة   الحقوق  في  ألهميته  املؤنث  بصيغة  الطالبة  يخاطب  بما  الكتاب  لغة  صياغة 

 الطالبة بأنها هي املخاطبة. 

 .حقوق املرأة؛ واجبات املرأة؛ كتاب الفقه؛ نظام املقررات؛ الصف األول الثانوي   الكلمات املفتاحية:

 

mailto:yalabdulkareem@ksu.edu.sa
http://www.refaad.com/
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؛ لذلك  ( 32:  النساء)                                   

ها املسلمة من أن تعرف ما لها من حقوق وما عليها من واجبات؛ حتى تعيش الحياة الكريمة التي كفلها لها اإلسالم وتقوم بالدور املطلوب منفال بد للمرأة  

أكمل وجه دون تقصير، املعاصرة  على  التحديات  الحسنة وحتى تستطيع مواجهة  الصالحة والقدوة  بها بعد األسرة  نبدأ  ، هي التي تواجهها. وخير بداية 

 التعليم السليم املطعم باألدلة والبراهين التي تتيقن بها في قرارة نفسها وتستعين بها الفتاة في حياتها اليومية.

العربية   اململكة  في  التعليم  سياسة  أن  خاصة  والواجبات،  الحقوق  بتلك  املسلمة  الفتاة  بتوعية  تسهم  التي  القنوات  أهم  من  التعليم  ويعد 

حق  أقرت  قد  شريعة    السعودية  في ضوء  ووقار  بحشمة  هذا  يتم  أن  على  الحياة  في  ملهمتها  ويعدها  فطرتها  يالئم  بما  التعليم  في  )اإل الفتاة  وزارة سالم. 

 (. ه1970املعارف،

خاصة أن هذه املناهج  وتبرز مناهج التربية اإلسالمية ومنهج الفقه بصورة خاصة لتؤدي هذا الدور باقتدار، الرتباط كثير من موضوعاتها بهذا الشأن،  

 (.1996،الحقيل)، كما ذكر دينه وأمته ووطنه ووالة أمره"  " أن يعرف املتعلم حقوقه وواجباته عن وعي ورضا تجاه   تستهدف

أن الحقوق 2008)راسة الدهيمانوقد أشارت د  وثيقةأهداف   في األداة محاور  تكرارات مجموع من قليلة واالقتصادية شكلت نسبة املالية ( إلى 

من  والعليا األولية االبتدائية املرحلة أهداف خلت وقد ،الدراسية املراحل لهذه  الكافية بالتضمينات  تحظ فلم  ، %5 قدرها الشرعية العلوم مواد منهج

التعليم 365ص،2008  ،فرج)  وذكرالحقوق.   لهذه  تضمينات أي  بين  الوسطى  والحلقة  العام،  التعليم  بنية  في  املراحل  أهم  تعد  الثانوية  املرحلة  أن   )

إلى برامج علمية وت التعليمي ترجمتها  النظام  القائمين على  التي تتطلب من  املهمة  الخصائص  العالي، وتتميز بجملة من  ربوية، تحقق  األساس ي والتعليم 

التجدي الناجحة وتتفاعل معها  الطموحات من جهة، وتستوعب  العاملية  املنطلق  دات  الباحثان  من جهة أخرى. من هذا  املوضوع  يرى  الخوض في هذا 

قادم يواجهن به حياتهن وما يصادفهن من مواقف، وينش ئ الفتاة تنشئة علمية واجتماعية ناجحة   نشءاملهم الذي يؤثر في مجتمعنا، والضروري لتربية  

بدراسة حقوق وواجبات املرأة املتضمنة في كتاب الفقه )نظام املقررات( الباحثان    واجباتها في املجتمع؛ لذلك اهتم ها و وفعالة ومستعدة وواعية بحقوق

   لطالبات الصف األول الثانوي.

 : دراسةالمشكلة   . 1.1

قضايا تحرير املرأة، ويحاول تشويه صورة املرأة املسلمة مما زاد االهتمام بحقوق املرأة في اآلونة األخيرة ملا له من أهمية عاملية، فيثير اإلعالم الغربي 

كين املرأة من  حدا باملسؤولين إقامة املحاضرات والندوات واللقاءات التي تناقش تلك القضايا، فتؤيد ما وافق الشرع منها وتحذر مما خالفه وتطالب بتم

 
 
الشرعية متماشيا    حقوقها 

 
تأديتها واجباتها، فانطالقا الشريعة، بداية  من هذ  مع  لها  التي كفلتها  املسلمة وإبراز حقوقها  املرأة  الحاجة لتوضيح صورة  ه 

الثالث للحوار    بالنشء الوطني  اللقاء  الجهود منها: تخصيص  السعودية بعدد من  العربية  اململكة  الدراسية؛ قامت  املقررات    م  12/6/2004الفكري  في 

عنوان   حقوقها  )تحت  الحقوق  املرأة:  الدراسية  املناهج  تضمين  على  التأكيد  توصياته  ومن  املنورة،  باملدينة  عقد  والذي  التعليم(  وعالقة  وواجباتها 

املرأة  طبيعة  يناسب  بما  للبنات  الدراسية  املناهج  وصياغة  املجتمع،  في  ملوقعها  الصحيحة  املفاهيم  إشاعة  على  يساعد  مما  للمرأة   ها ئيهيو   الشرعية 

إقامة ملتقى "املرأة السعودية ما لها وما عليها"، تحت إشراف وتنظيم مركز باحثات لدراسات املرأة،  و (،  2008)الدهيمانكما ذكرت    حياة لوظيفتها في ال

في مدينة   بتاريخ  املقام  كان من    م 2011/ 10/12الرياض  الشريعة  الذي  في ضوء  بحقوقها وواجباتها  وتثقيفها  املرأة  توعية  ودراسة  توصياته:  اإلسالمية، 

العرب باململكة  الدراسية  التخصصات  كل  في  إجبارية  دراسة  وواجبات  حقوق  من  تتضمنه  وما  والزواج  األسرة  بشؤون  املتعلقة  الفقهية  ية القضايا 

املرأة،  السعودية. لدراسات  باحثات  العاملة.1433)مركز  "املرأة  ملتقى  وإقامة  وتنظيم مركز    (  إشراف  تحت  وواجبات"  املرأة  حقوق  لدراسات  باحثات 

 . م6/3/2014-5والخميس األربعاءأيضا، املقام في مدينة الرياض يومي 

 إن الوعي العام باملركز القانوني للمرأة والحقوق التي تكفلها لها ا  
 
وخاصة لدى املرأة، فاملرأة بصفة عامة ال زالت ،  لشريعة واألنظمة ال زال محدودا

واألنظمة.   الحنيف  اإلسالمي  الدين  لها  كفلها  التي  لحقوقها  بشكل كاف  ظاهر 7ص،  2009،  املحيسنو   الجربوع )كما ذكر  غير مدركة  وهناك قصور   .)

بالطالب الخاصة  الكتب  بالطالبات مع  الكتب املخصصة  العام، بسبب دمج  التعليم  التربوية حاليا في كتب  الدراسات  تبرزها  التي  العامة  الصورة  ، ألن 

كما   ذلك،  )د  ذكرتتوضح  الدهيمان  أجر 2008راسة  وقد  الباحثان  (.  الى  العلوم  الثانوية، فوجدمقابالت مع معلمات  املرحلة  في  أن هناك   وا شرعية 

 
 
ة بشكل خاص، وأبدين تفاعلهن للوقوف على موطن املشكلة ومدى منهن باملشكلة في مقررات الفقه بشكل عام وفي مقرر الفقه للمرحلة الثانوي  إحساسا

سؤال  علىالقصور؛ لتهيئة الطالبات ملا يحتجنه من معرفة للحقوق والواجبات الشرعية الخاصة بهن؛ لذا فإن مشكلة البحث الحالي تتلخص في اإلجابة 

ريعة الرئيس وهو :"ما مدى تضمن كتاب الفقه )نظام املقررات( للصف األول الثانوي باململكة العربية السعودية لحقوق وواجبات  املرأة في الش  دراسةال

 اإلسالمية التي يجب أن تلم بها الطالبة في املرحلة الثانوية ؟" 

التصورات؛ مختلف  واقتراح  املناسبة؛  الحلول  اقتراح  في  منها  املرحلة    لالنطالق  لطالبات  املالئمة  باملرأة  الخاصة  والواجبات  الحقوق  لتضمين 

 الثانوية، في كتاب مقرر الفقه )نظام املقررات( للصف األول الثانوي.
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 : دراسةالأسئلة   . 2.1

   دراسةطرح الت
 
   سؤاال

 
العربية السعودية لحقوق وواجبات  ما مدى تضمن كتاب الفقه )نظام املقررات( للصف األول الثانوي باململكة  :  رئيسا

 املرأة في الشريعة اإلسالمية التي يجب أن تلم بها الطالبة في املرحلة الثانوية ؟ 

 سئلة الفرعية التالية: يس األ ويتفرع من هذا السؤال الرئ

 قررات في املرحلة الثانوية؟ ما هي حقوق املرأة في الشريعة اإلسالمية التي يجب أن تلم بها الطالبة من خالل مقرر الفقه نظام امل •

 ما هي واجبات املرأة في الشريعة اإلسالمية التي يجب أن تلم بها الطالبة من خالل مقرر الفقه نظام املقررات في املرحلة الثانوية؟  •

 املقررات( باململكة العربية السعودية؟ ما مدى توافر حقوق املرأة التي يجب أن تلم بها الطالبة في الصف األول الثانوي، في كتاب الفقه )نظام  •

 السعودية؟ما مدى توافر واجبات املرأة التي يجب أن تلم بها الطالبة في الصف األول الثانوي، في كتاب الفقه )نظام املقررات( باململكة العربية  •

 حقوق والواجبات التي يجب أن تلم بها الطالبة؟  ما اآلثار املترتبة على دمج كتب الفقه للبنين والبنات في املرحلة الثانوية في تضمنها لل •

ا  • املرحلة  الفقه في  الطالبة في كتب  بها  تلم  أن  الشريعة اإلسالمية والتي يجب  املرأة في  التوصيات واملقترحات لتضمين حقوق وواجبات  لثانوية  ما 

 )نظام املقررات(؟ 

 :دراسةالهداف أ  . 3.1

هو: التعرف على مدى تضمن كتاب الفقه )نظام املقررات( للصف األول الثانوي باململكة العربية السعودية لحقوق    دراسةالالهدف الرئيس من  

 وواجبات املرأة في الشريعة اإلسالمية التي يجب أن تلم بها طالبة املرحلة الثانوية.

 ويتفرع منه األهداف التالية: 

 جب أن تلم بها الطالبة من خالل مقرر الفقه  نظام املقررات في املرحلة الثانوية. تحديد حقوق املرأة في الشريعة اإلسالمية التي ي •

 تحديد واجبات املرأة في الشريعة اإلسالمية التي يجب أن تلم بها الطالبة من خالل مقرر الفقه نظام املقررات في املرحلة الثانوية. •

ل الثانوي باململكة العربية السعودية، حقوق املرأة التي يجب أن تلم بها الطالبة التعرف على مدى تضمن كتاب الفقه )نظام املقررات( للصف األو  •

 في الصف األول الثانوي. 

به • تلم  أن  يجب  التي  املرأة  واجبات  السعودية،  العربية  باململكة  الثانوي  األول  للصف  املقررات(  )نظام  الفقه  كتاب  تضمن  مدى  على  ا  التعرف 

 . الطالبة في الصف األول الثانوي 

 البة.تحديد اآلثار املترتبة على دمج كتب الفقه للبنين والبنات في املرحلة الثانوية في تضمنها للحقوق والواجبات التي يجب أن تلم بها الط •

حلة الثانوية  تحديد التوصيات واملقترحات لتضمين حقوق وواجبات املرأة في الشريعة اإلسالمية والتي يجب أن تلم بها الطالبة في كتب الفقه في املر  •

 )نظام املقررات( .

 : دراسةالأهمية   . 4.1

حاجا • بالرجل؛ ألن من  املرأة ومساواتها  بتحرير  املنادي  اإلعالم  في وجه  للوقوف  بهن  الخاصة  الشرعية  والواجبات  بالحقوق  الطالبات  ت  تثقيف 

 . اجتماعيٍة وما عليه من واجباتالتالميذ االجتماعية باملرحلة الثانوية، الحاجة إلى تحديد ما للفرد من حقوق 

وكتاب  يتقد • بشكل عام  الشرعية  العلوم  اهتمام مؤلفي كتب  الخاصة م مؤشرات على مدى  الشرعية  والواجبات  بالحقوق  بشكل خاص  الفقه 

 باملرأة.

 بالنساء. تقديم تصورات ومقترحات ملا ينبغي أن يتضمنه محتوى كتب الفقه للطالبات من حقوق شرعية وواجبات خاصة  •

 تفيد املختصين بتطوير كتب العلوم الشرعية.  •

أو   التمهيد • املتوسطة  أو  الثانوية  املرحلة  في  سواء  األخرى  الشرعية  العلوم  مقررات  في  املرأة  وواجبات  حقوق  بتضمين  تتعلق  أخرى  لبحوث 

 االبتدائية. 

 : دراسةالمنهج   . 5.1

هذ في  املستخدم  التحليلي املنهج  هو    لدراسةا   ه املنهج  )نظام    الوصفي  الفقه  كتاب  محتوى  في  توافرها  الواجب  والواجبات  الحقوق  تحديد  في 

 املقررات( للصف األول الثانوي. 
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 : دراسةالمجتمع وعينة   . 6.1

( الفقه  كتاب  في محتوى  املتضمنة  الدروس  الدراسة من جميع  املخصص  1يتكون مجتمع  املشترك،  البرنامج  املقررات(  )نظام  الثانوي  التعليم   )

الثانوي، واملعتمد من   األول  الصف  )  الوزارة لطالبات  الدراس ي  للعام  السعودية  العربية  اململكة  أما عينة   صفحة.  283( والبالغ عدد صفحاته  2010في 

 80( التعليم الثانوي )نظام املقررات( البرنامج املشترك البالغ عددها )1ه )الدراسة فهي املجتمع نفسه، أي جميع الدروس املتضمنة في كتاب الفق
 
  ( درسا

 وحدة دراسية. ويستثنى من ذلك مقدمة الكتاب، واألهداف العامة للوحدة، واألنشطة، والتقويم، وفهرس املحتويات. 11موزعة على 

 : البحث داة أ  . 7.1

لتحليل محتوى   تستخدم  تحليل محتوى،  املقررات(.بطاقة  )نظام  الثانوي  األول  للصف  الفقه  البطاقة    كتاب  تصميم  في  الباحثان  على واعتمد 

، وتحديد فئات التحليل في الحقوق والواجبات الشرعية وتم استخدام وحدة املوضوع كوحدة للتحليل    ،السابقةالدراسات  الكتب واألدبيات و مراجعة  

 على املحكمين ذوي االختصاص.عرض األداة وتم  الفقه للصف األول الثانوي )نظام املقررات(للمرأة املالئم تضمينها في كتاب مقرر 

 :البحث مصطلحات   . 8.1

 Rights ((Hannallah & Guirguis,1998الحقوق:    •

 
 
والجمع حق وحقق وحقاق. وحاقه: خاصمه بالضم معروفة، والُحقة  .: واحد الحقوق الَحُق في اللغة : من مادة )ح ق ق( " الحق ضد الباطل، والحق أيضا

ُه" وادعى كل واحد منهما الحق، فإذا غلبه قيل  .(87: ص2009 ،الرازي )كما ذكر  :َحقَّ

 الحق  
 
القانون.اصطالحا يحميها  مصلحة  ذكر  :  به   الش يءوهو    (.2013)  كرم  كما  تعلق  أو  غيره،  دون  األفراد  من  لفرد  مصلحة خاصة  به  تعلق  الذي 

 ( 179:ص1999  ، سانو)كما ذكر مصلحة عامة لعموم املجتمع، بحيث ال يختص بتلك ملصلحة فرد بعينه 

يجب أن تلم  بها طالبات املرحلة الثانوية التعريف اإلجرائي: ويقصد بها مجموعة الحقوق التي جاءت بها الشريعة اإلسالمية و كفلها الشرع للمرأة، والتي  

 والواجب توافرها في كتاب الفقه )نظام املقررات(. 

 Duties  ((Hannallah & Guirguis,1998الواجبات:   •

الش  )و ج ب( وجب  مادة  اللغة: من  في   الواجب 
 
يجب وجوبا واستوجبه:  ئ  لزم.  البيع    استحقه.:  وأوجبت  بالكسر.  ِجَبة  البيع  ذكر  فوجب.ووجب  )   كما 

 (  381:ص 2009، الرازي 

 
 
وهو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، بحيث يذم تاركه ومع الذم   (2013،  كرم)كما ذكر  سلوك معين يلتزم به شخص معين .  :الواجب اصطالحا

 ( 220:ص 2000 ،عثمان)كما ذكر ، ويمدح فاعله ومع املدح الثواب العقاب

املرحلالتعريف   طالبات  بها  تلم   أن  يجب  والتي  للمرأة،  الشرع  كفلها  و  اإلسالمية  الشريعة  بها  جاءت  التي  الواجبات  مجموعة  بها  ويقصد  ة  اإلجرائي: 

 الثانوية والواجب توافرها في كتاب الفقه )نظام املقررات(.

 :    كتاب الفقه •

 ( مقرر دراس ي في العلوم الشرعية يقع ضمن  1هو كتاب الفقه )
 
 الخطة الدراسية للمرحلة الثانوية لنظام املقررات، يدرس بواقع خمس ساعات أسبوعيا

 
 
دقيقة )زمن الحصة الدراسية(، ويندرج تحت البرنامج املشترك وهو برنامج عام    45بأن الساعة في الجدول املدرس ي تعادل    ملدة فصل دراس ي كامل )علما

 ( 3: ص2010) وزارة التربية والتعليم  ( ساعة لستة وعشرين مقرر.130ع ساعاته )ضمن الخطة الدراسية يدرسه جميع الطالب ومجمو 

راسة مقاصد تدرس الطالبة في هذا املقرر مقدمة في علم الفقه مع بيان أبرز املذاهب الفقهية وأسباب الخالف بين العلماء واملوقف منه، إضافة إلى د

ة وأحكام األسرة وما يتعلق بها من أحكام النكاح والطالق وأحكام املعامالت في الشريعة اإلسالمية  الشريعة، وجملة من أحكام الجنايات والحدود الشرعي

 ( .28:ص2009مع بيان أحكام البيع والربا وبعض املعامالت الحديثة. )وزارة التربية والتعليم، 

 :اتنظام املقرر   •

مسارين تخصصين أحدهما للعلوم اإلنسانية واآلخر للعلوم   يدرسه جميع الطالب يتفرع إلىهو هيكل جديد للتعليم الثانوي يتكون من برنامج مشترك  

  (5: ص2010، والتعليم )وزارة التربية  الطبيعية، يتجه الطالب للدراسة في أحدهما .

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:  .2

 وواجبات املرأة، والفقه، واملرحلة الثانوية، ونظام املقررات.بعة محاور هامة في اإلطار النظري وهي : حقوق تستعرض الدراسة أر 

املسلمين بحاجة إلى إعادة نظر؛ لت أن استراتيجيات التعليم، ومناهجه في مجتمعات  عيد إلى  إن من رؤى وثيقة حقوق املرأة وواجباتها في اإلسالم: 

ال يمكن ألحد أن يحل محلها فيه، وإعادة بناء استراتيجية تعليم املرأة في بالد املسلمين   املالئم لها، الذي   عييالطباملرأة كرامتها الشرعية، ولتؤهلها للعمل  
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لبيتها، حسن اإلدارة  التربية ألبنائها، حسنة  لزوجها، حسنة  التبعل  لربها، حسنة  التعبد  امرأة حسنة  تخريج  وهي  األساسية  األهداف  اإلعمار لتحقق  ة 

 ملجتمعها فيما يخصها. 

ليم املرأة املتمثل في تماثل منهجها التعليمي مع الرجل، بحيث يؤهلها للوظائف التي يؤهل لها الرجل؛ ألنهما أعدا بطريقة واحدة، وإن الخلل في تع

الت  سية واملشكوناال دراسة واحدة، هو اعتداء على حقها، وانتقاص لكرامتها، فلقد أثبتت الوقائع املعاصرة، عالقة هذا الخلل بالطالق واإلحباطات النف

اإلناث في   الذكور مع  أو دعاوى لدمج تعليم  أو قرارات  أي محاوالت  أمام  أن يقفوا  الرأي بشكل خاص،  املجتمع، وقادة  أو األسرية؛ ولذا فعلى  األهداف 

 
 
  املناهج أو املقررات؛ وذلك حفاظا

 
قامة الحياة؛ وحماية لكرامة الست  ملقاصد التشريع، الداعية لتحقيق املصالح وتكثيرها، ودرء املفاسد وتقليلها؛ وجلبا

 
 
 (  م 2008، الناصر)، كما يذكر صل تعليم الجنسين ومفاسد دمجهماملا أثبتته التجارب والوقائع من إيجابيات ف  األفراد؛ وتحقيقا

 
 
   ترتبط التربية بحقوق اإلنسان ارتباطا

 
 وثيقا

 
   ، مما جعلها تشكل أحد األبعاد املهمة واملرتبطة باإلنسان أوال

 
باعتبار أن التربية على   وبمجتمعه ثانيا

 
 
الشاملة له ساعيا التنمية  إلى تحقيق  الذي يتطلع  املجتمع  التنموية وتحديث  بالخطط  ارتبطت  التي  املهمة  املوضوعات  اإلنسان من  إلى تحقيق   حقوق 

ه حق من حقوق اإلنسان. كما أن تعليم حقوق اإلنسان ليس  استقامة الحياة االجتماعية وهذا كله ال يتم دون استحضار الحق في التعليم والنابع من أن

نه يتعلق  تعليما حول هذه الحقوق بقدر كونها من أجل حقوق اإلنسان، كما نجد أن تعليم الفرد كيفية احترام حقوق اإلنسان أمر في غاية األهمية كو 

عيسان )كما يرى  إلنسان والشعور بأهميتها وبضرورة احترامها والدفاع عنهابمساعدة األفراد على تنمية إمكاناتهم إلى الحد الذي يمكنهم من فهم حقوق ا 

 (134ص ،2007، وعطاري 

املرأة بالعديد من الحقوق التي تختلف وتتفق مع غيرها، حسب ما تقتضيه مصلحتها وحاجاتها، وفي هذا البحث   وقد خصت الشريعة اإلسالمية 

املرحلة    نستعرض منها ما الشخصية واالجتماعية واملالية يالئم طالبات  الحقوق  إلى ثالثة محاور هي محور  املرأة    الثانوية وقد تم تقسيم محاور حقوق 

 29وعددها )
 
 . ( حقا

الرجل   بين  اإلسالمية، وقد ساوت  الشريعة  أحكام  املفاسد عنهم ،ألنها من جملة  البشر، ودرء  الحقوق والواجبات تسهم في تحقيق مصلحة  إن 

واج في  لطبيعة كال واملرأة  تبعا  بينهما  الواجبات  واختلفت  التكليف،  في مناط  الشتراكهما  والحج  والزكاة،  والصيام،  كالصالة،  والعبادات:  اإليمان،  بات 

 
 
املرأة حقوقا اإلسالم  وقد ملك  لهما،  واملصلحة  العدالة  يحقق  وبما  الرجل من حيث  منهما  أقل من  واجبات  وعليها  الجملة،  الرجل من حيث    أكثر من 

 24وعددها ) الجملة، وفي هذا البحث تم تقسيم محاور واجبات املرأة إلى ثالثة محاور هي محور الواجبات الشخصية واالجتماعية واملالية
 
   .( واجبا

 الدراسات السابقة:   . 1.2

 :مثل  حقوق وواجبات املرأةوقد تناولت بعض الدراسات 

العوامل  والتي كانت عبارة عن    (2008)  الرويليدراسة    • تناولت  الرياض  امللك سعود في مدينة  دراسة استطالعية على عينة من طالبات جامعة 

 .املؤثرة بوعي الشابة السعودية بحقوقها

التعليم األساس ي باململكة  والتي    (2008)الدهيمان  وكذلك دراسة   • كانت عبارة عن دراسة تحليلية ألهداف وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية في 

 .العربية السعودية في ضوء مراعاتها حقوق املرأة املسلمة

 .التي بحث فيها عن إدراك الزوجة لحقوقها وواجباتها )في ضوء الكتاب والسنة( وعالقته بجودة حياتها (2013) ودراسة محمد •

 : وتضمينها في التعليم مثل  وجاءت دراسات أخرى لتتناول حقوق اإلنسان

 .والتي بحث فيها عن  مدى تضمين وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية في التعليم األساس ي ملبادئ حقوق اإلنسان (2010) التركي  دراسة  •

الفقه اإلسالمي هو الصورة العملية للتصور اإلسالمي، فاإلنسان يوجد ضمن إطار اجتماعي وبيئي يتفاعل معه بصور متعددة، وإذا كانت  أما عن  

و ينظم العقيدة هي التصور النظري لفهم حقائق الوجود الكبرى ولوضع اإلنسان ضمن هذه الحقائق، فإن الفقه يمثل الجانب العملي لهذا التصور، فه

 ضمن قواعد وتشريعات وأنظمة يجمعها فقه املعامالت.  باآلخرينقة اإلنسان مع الخالق عز وجل من خالل منظومة العبادات، وعالقته عال

 و 
 
 ( 362ص، 2010  ،الجالد)كما يذكر  دة من أدلتها التفصيلية. : مجموعة األحكام الشرعية العملية املستفايعرف الفقه اصطالحا

ثالث سنوات،  ويتراوح املرحلة تقع في نهاية السلم التعليمي العام بعد املرحلة املتوسطة، ومدة الدراسة في هذه  فهي املرحلة الثانويةوأما ما يتعلق ب

 ( Encyclopædia Britannica,2014بين السادسة عشر  والثامنة عشر.) سن الطالب فيها ما

 :مثل  في مجال جانب الفقهللمرحلة الثانوية  الشرعيةتناولت بعض الدراسات تحليل املحتوى في العلوم 

السعودية في التي كانت عبارة عن    (ه1994)الخليوي  دراسة   • العربية  باململكة  للبنات  الثانوي  األول  الفقه للصف  دراسة تقويمية ملحتوى منهج 

 . ضوء املفاهيم الفقهية الالزمة

 .محتوى كتاب الفقه للصف الثالث الثانوي في ضوء القضايا الفقهية املعاصرة التي بحث فيها تحليل ( 2004)  العتيبي ودراسة •
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يخص   املقررات  وفيما  تخصصيين    هوفنظام  مسارين  إلى  يتفرع  الطالب  جميع  يدرسه  مشترك  برنامج  من  يتكون  الثانوي  للتعليم  جديد  هيكل 

والتعليم  التربية  )وزارة  أحدهما.  في  للدراسة  الطالب  يتجه  الطبيعية،  للعلوم  واآلخر  األدبية  للعلوم  الدر و   (5ص:  2010  ،أحدهما  الخطة  اسية تتكون 

ساعة من هذه البرامج  190وهي البرنامج املشترك والبرنامج التخصص ي والبرنامج االختياري، ومجموع ساعات التخرج هو لنظام املقررات من ثالثة برامج 

التخصص    130)املشترك    كالتالي: االختياري    55ساعة،   .  ساعات(  5ساعة، 
 
معرفيا شمولي:  بشكل  املتعلم  شخصية  تنمية  إلى  املقررات  نظام  يهدف 

  ،
 
 وجسديا

 
ومهاريا  ،

 
يلي:    ونفسيا بما  باالتصاف  وذلك  عليها  نصت  كما  األسس  من  عدد  على  يقوم  فهو  املقررات،  لذا  بين  واإلرشاد    التكامل  واملرونة، 

 ( 2009)وزارة التربية والتعليم، واملعدل التراكمي .، األكاديمي والتقويم 

 : الثانوية مثل تناولت بعض الدراسات نظام املقررات في املرحلة 

  .والتي بحث فيها مدى تحقيق نظام املقررات ألهداف املرحلة الثانوية من وجهة نظر املشرفين التربويين واملعلمين( 2009) املحارب سة درا •

العربية  (  2011)العبدالكريم  ودراسة   • اململكة  املقررات في  الثانوي بنظام  التعليم  ة نظر  السعودية ألهدافه من وجهالتي بحث فيها مدى تحقيق 

 .الطالب والطالبات

في نظام املقررات الثانوي كما يراها املعلمون  جتماعية  ي تواجه معلمي املواد اال التي تناول فيها املشكالت التدريسية الت(  2013)  ودراسة الحسين •

 واملشرفون التربويون للمواد االجتماعية. 

مع   السابقة  الدراسات  الواتفقت  للدراسات  امتداد  كونها  في  الحالية  بحقوق  الدراسة  اهتمت  تحليل  تي  تناولت  وكونها  التعليم،  مجال  في  املرأة 

 . محتوى كتب العلوم الشرعية التعليمية في مجال جانب الفقه  في املرحلة الثانوية، أو تناولت دراسة نظام املقررات في املرحلة الثانوية

من خالل تطبيق في كتاب الفقه )نظام املقررات( لطالبات الصف األول الثانوي، وقد تميزت هذه الدراسة بتحليل حقوق وواجبات املرأة املتضمنة 

 من توصيات.، واالستفادة من الدراسات السابقة في منهجيتها البحثية ، والوقوف على أهم ما توصلت إليه من نتائج؛ وما قدمته استبانة تحليل املحتوى 

 إجراءات البحث:         . 2.2

 لتحقيق أهداف البحث واإلجابة عن أسئلته اتبع الباحثان الخطوات اإلجرائية التالية: 

افة  إعداد اإلطار النظري من خالل االطالع على املراجع والبحوث والدراسات السابقة التي اهتمت بتحليل كتب العلوم الشرعية بشكل عام باإلض •

 الدراسات املتعلقة بالحقوق والواجبات الخاصة باملرأة.إلى 

الخاصة   • والواجبات  بالحقوق  قائمة  في  املتمثلة  وفئاتها،  محاورها  واختيار  األولية  صورتها  في  املحتوى(  تحليل  )بطاقة  البحث  أداة  باملرأة إعداد 

 املالئمة لطالبات املرحلة الثانوية. 

 تحقق من صدق األداة، والذين يمثلون:عرض األداة على مجموعة من املحكمين لل •

 عينة من أساتذة وأستاذات قسم املناهج وطرق التدريس. .1

 عينة من املتخصصين في مناهج العلوم الشرعية.  .2

 عينة من معلمات التربية اإلسالمية.  .3

 عينة من أستاذات في التربية.  .4

آرائهم حول   .5 التعرف على  بهدف  والقانون،  الشريعة  في  )نظام عينة من متخصصين  الفقه  كتاب  في  توافرها  الواجب  املرأة  وواجبات  حقوق 

 املقررات( لطالبات الصف األول الثانوي. 

•  
 
 لتوجيهات املحكمين، ثم صياغتها بصورة نهائية. تعديل األداة وفقا

ناء على قائمة حقوق وواجبات إعداد بطاقة تحليل املحتوى لرصد كل حق أو واجب توافر في مواضيع وحدات الكتاب، وقد تم بناء هذه البطاقة ب •

 املرأة التي تم إعدادها وعرضها على املحكمين في هذا البحث. 

 تطبيق أداة البحث )بطاقة تحليل املحتوى( بشكلها النهائي على كتاب مقرر الفقه )نظام املقررات(.  •

•  
 
 .جمع البيانات ومعالجتها إحصائيا

 تحليل وتفسير نتائج البحث ومناقشتها. •

 ات واملقترحات في ضوء ما أسفرت عنه نتائج هذا البحث.تقديم التوصي •

 األساليب اإلحصائية:  . 3.2

 
 
 ، استخدمت الباحثان األساليب اإلحصائية التالية:ملعالجة البيانات إحصائيا

 التكرارات  والنسب املئوية. •
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 معادلة هولستي لقياس ثبات أداة التحليل.  •

 إجراءات التحليل:   . 4.2

 1تحليل كتاب الفقه )تمت عملية 
 
 لإلجراءات التالية:  ( التعليم الثانوي )نظام املقررات( وفقا

 تحديد وحدات التحليل:   •

البحث في وحدة املوضوع أو الفكرة الواردة في محتوى كتاب الفقه، والتي أهم وحدات تحليل املحتوى   تحددت وحدة التحليل في هذا  ، كما  تمثل 

 (  321ص ، 2008 ،طعيمة)ذكر 

  80( التعليم الثانوي )نظام املقررات( هي وحدة التحليل، ويتكون الكتاب من 1فكانت مواضيع الدروس في كتاب الفقه )
 
  موضوعا

 
 .  دراسيا

 تحديد فئات التحليل: •

( 29الواردة بأداة التحليل وعددها )تحددت فئات التحليل في هذا البحث في  الحقوق والواجبات الخاصة باملرأة واملالئمة لطالبات املرحلة الثانوية 

 
 
 24و ) حقا

 
 .( واجبا

 ضوابط التحليل: •

 في أثناء التحليل بالضوابط التالية:  لقد التزم الباحثان

 أن تتم عملية التحليل وفق ما جاء في التعريف اإلجرائي لحقوق وواجبات املرأة الذي ورد في الفصل األول من هذا البحث.  .1

كل   .2 التحليل  يشمل  )أن  الفقه  كتاب  اشتمل عليها  التي  واألهداف 1الدروس  املقدمة،  التحليل  ويستبعد من  املقررات(،  )نظام  الثانوي  التعليم   )

 العامة للوحدة، وفهرس املحتويات . 

3. ( الفقه  كتاب  في  وردت  التي  الواجبات  و  الحقوق  لتسجيل  تحليل  استمارة  ملر 1تخصيص  وذلك  املقررات(،  )نظام  الثانوي  التعليم  الدقة  (  اعاة 

   وسالمة رصد نتائج التحليل.

 قواعد التحليل: •

 ( التعليم الثانوي )نظام املقررات( وفق القواعد اآلتية: 1عملية تحليل محتوى كتاب الفقه ) قام الباحثان

تحديد حقوق   .1 لتسهيل  تسلسلي  بشكل  الدروس  ترقيم مواضيع  بعد  متأنية فاحصة،  جيدة  قراءة  تضمنها  قراءة كل موضوع  التي  املرأة  وواجبات 

 محتوى الكتاب. 

2.  
 
وفقا الفقه،  كتاب  تضمنها  التي  املرأة  وواجبات     استخراج حقوق 

 
تعريفا باتخاذها  البحث  األول من هذا  الفصل  في  ورد  الذي  اإلجرائي   للتعريف 

 لفئات التحليل.

 واجب عند ظهوره في موضوع من مواضيع الدروس. تفريغ نتائج التحليل في جداول معدة لهذا الغرض، بإعطاء تكرار لكل حق او   .3

 خطوات التحليل: •

 موضوع الدرس الواحد في محتوى الكتاب وحدة للتحليل.  تخذ الباحثانا  .1

 قراءة كل موضوع بتأن ودقة، وتحديد الحق أو الواجب الذي تضمنه.  .2

تالق .3 نقطة  الكتاب، عند  في  توافر  للمرأة  واجب  أو  أمام كل حق  تكرارية  بطاقة  تسجيل عالمة  في  ذلك  تسجيل  ويتم  الدرس   رقم موضوع  يه مع 

 تحليل املحتوى الخاصة بكل وحدة دراسية .

الكتاب مجتمعة، وقد   .4 الباحثان تفريغ بطاقات تحليل محتوى كل وحدة دراسية في استمارة مستقلة خاصة بوحدات  التحليل    قام  بجمع بيانات 

 
 
البيانات  غ واحدة:ى عشر وحدة ببطاقة تفريوإحد  ملواضيع الكتاب الذي يتكون من ثمانين موضوعا وذلك لتسهيل عملية جمع   ،استمارة تفريغ 

 التكرارات واستخراج النسب املئوية. 

 ثبات التحليل:   •

   ن وعلى فترتين متباعدتين: فحلالبتحليل عينة عشوائية من مادة البحث نفسها مرتي  الباحثان   أحد  الحالي قام بات التحليل في البحث  للتحقق من ث

الثانية الفقه، ثم قام  الوحدة  ثم  مبإعادة تحليله  اوالثالثة من كتاب  األولى،  للمرة  التحليل  أسابيع من  بحساب   اقاما نفسها مرة أخرى بعد مرور ثالثة 

 ( 226،ص2008 ،طعيمة)كما يذكر  معامل االرتباط بين التحليل األول والثاني لقياس الثبات باستخدام معادلة هولستي

الثبات  وقد   أن معامالت  األول تبين  التحليل  للباحثو   بين  )  انالثاني  بين  ما  تراوحت  املرأة  )0.00حول حقوق  إلى  العام 1.00(  الثبات  بلغ  بينما   ،)

املعامل عال في مثل %(،    88تكرارات حقوق املرأة )نسب  ل اتساق النتائج، ويطمئن إلى ثبات التحليل باعتبار أن هذا  وهي نسبة اتفاق عالية، مما يؤكد 

 .  (471ص، 2010 ،وعالمبأ )  و( 231،ص2008،طعيمة)كما يذكر  هذا النوع من الدراسات
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املرأة    الباحثان  الثبات بين تحليل  وتبين أن معامالت (  بينما بلغ الثبات العام لنسب  1.00( إلى )0.00تراوحت ما بين )األول والثاني حول واجبات 

كما يذكر من الدراسات    في مثل هذا النوع  (، وهي نسبة اتفاق عالية، ويطمئن إلى ثبات التحليل باعتبار أن هذا املعامل عاٍل 0.85تكرارات واجبات املرأة )

 (. 231،ص2008 ،طعيمة) 

 صدق التحليل   •

للتحليل معه باختيار محللة أخرى  الباحثان  البحثموقد قام  التحليل واستعانا لعينة عشوائية من مادة  للتأكد من صدق  أستاذات   ا؛  بإحدى 

املادة   قسم املناهج وطرق التدريس الحاصلة على درجة املاجستير في طرق تدريس العلوم الشرعية )االستاذة هدى الكثيري(؛ وذلك لتقوم بتحليل نفس 

الثانية وال الوحدة  العينة هي  بينوكانت  أن  الفقه، بعد  البحث وأهميته وبين  اثالثة من كتاب  أهداف  ا لها ضو   الها  انفرد كل ابط  لتحليل وإجراءاته، ثم 

منهما تحليله التحليل، وسجل كل  بعملية  للقيام  و   محلل  لها،  املعدة  ستخدمبالجداول 
ُ
ا التحليل  االنتهاء من  لحساب معامل   ابعد  الجداول  نتائج هذه 

 . ( 226،ص2008، طعيمة)كما يذكر  واملحللة املذكورة باستخدام معادلة هولستي الباحثاناالتفاق بين تحليل 

%( وهي نسبة اتفاق عالية، مما يشير إلى  85نسبة تكرار حقوق املرأة بلغ )في    واملحللة املساعدة    الباحثانبين تحليل  وقد اتضح  أن نسبة االتفاق  

 ثبات التحليل. 

(  بينما بلغ الثبات العام لنسبة تكرارات  1.00( إلى )0.00وتحليل املحللة األخرى  تراوحت ما بين )  الباحثان واتضح أن معامالت الثبات بين تحليل  

، مما يشير إلى ثبات التحليل؛ ويسمح باستخدام أداة الدراسة في التحليل، واإلجابة عن أسئلة الدراسة    %( ، وهي نسبة اتفاق عالية86واجبات املرأة )

   وصوال إلى تحقيق أهدافها.

 نتائج البحث ومناقشتها:  .3

ما حقوق املرأة في الشريعة اإلسالمية التي يجب أن تلم بها الطالبة من خالل مقرر الفقه نظام املقررات في املرحلة  إجابة السؤال األول للبحث:  . 1.3

 الثانوية؟

 مجال حقوق املرأةالتي تناولت    واملواقع االلكترونيةوالدراسات    واملراجعتوصل الباحثان إلى اإلجابة عن هذا السؤال من خالل االطالع على الكتب  

، وتمكنوا من إعداد قائمة من الحقوق الخاصة باملرأة التي يفترض أن يتضمنها كتاب الفقه وحضور املؤتمرات التي تعني بشؤون  في الشريعة اإلسالمية

 حكمين. لطالبات الصف األول الثانوي، في ضوء آراء مجموعة من امل

 قائمة نهائية بحقوق املرأة التي يفترض تضمينها في محتوى كتاب الفقه )نظام املقررات( للصف األول الثانوي  :(1جدول )

 املحور  حقوق املرأة املالئمة لطالبات املرحلة الثانوية

 الحقوق الشخصية  الرفق وحسن املعاملة من ولي أمرها  .1

 التعليم  .2

 العمل  .3

 الصحية الرعاية  .4

 حسن اختيار والدتها .5

 إثبات نسبها .6

 حسن تسميتها  .7

 تربيتها التربية الصالحة  .8

 العدل بينها وبين إخوتها ذكورا وإناثا  .9

 الزواج  .10

 استئذانها عند الزواج  .11

 املعاشرة باملعروف للزوجة  .12

 حق اإلنجاب للزوجة   .13

 باملعروف معاونة الزوج زوجته في بيتهما وتربية أبنائهما  .14

 حفظ أسرارها الزوجية  .15

 مساك الزوجة بمعروف أو تسريحها بإحسان إ .16

 خالل بالحقوق الزوجية طلب الزوجة فسخ النكاح عند اإل  .17 

 طلب الزوجة الخلع  .18

 طاعة األوالد لألم في غير معصية  .19

 م واإلحسان إليها بر األوالد لأل  .20
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 حضانة املطلقة أوالدها  .21

 الحقوق االجتماعية التعبدية الجماعية حضور الشعائر  .22

 الخروج لحاجة  .23

  التملك  .24

 التصرف في ملكيتها  .25 الحقوق املالية 

 املهر للزوجة  .26

 نفاق عليهااإل  .27

 متعة الطالق للمطلقة  .28

 اإلرث  .29

الطالبة من خالل مقرر الفقه نظام املقررات في املرحلة ما هي واجبات املرأة في الشريعة اإلسالمية التي يجب أن تلم بها    إجابة السؤال الثاني:    .2.3

 الثانوية؟

اإل واملواقع  والدراسات  واملراجع  الكتب  االطالع على  السؤال من خالل  اإلجابة عن هذا  إلى  الباحثان  واجبات  توصل  تناولت مجال  التي  لكترونية 

كنوا من إعداد قائمة من الواجبات الخاصة باملرأة التي يفترض أن يتضمنها كتاب  املرأة في الشريعة اإلسالمية وحضور املؤتمرات التي تعني بشؤون، وتم

 الفقه لطالبات الصف األول الثانوي، في ضوء آراء مجموعة من املحكمين. 

 قائمة نهائية بواجبات املرأة التي يفترض تضمينها في محتوى كتاب الفقه )نظام املقررات( للصف األول الثانوي  :(2جدول )

 املحور  واجبات املرأة املالئمة لطالبات املرحلة الثانوية

 الطهارة  .1

ية 
ص

شخ
 ال
ت 

جبا
وا
ال

 

 الصالة .2

 صوم رمضان  .3

 الحج مع ذي محرم  .4

 االلتزام بالحجاب الشرعي  .5

 حفظ العرض  .6

 القرار في بيتها  .7

 االبتعاد عن كل فتنة وشبهة  .8

 برها لوالديها .9

 طاعة الزوجة زوجها .10

 الزوجة مال الزوج حفظ  .11

 حفظ الزوجة األسرار الزوجية  .12

 رضاعة األم لوليدها .13

 تربية األم أوالدها  .14

 عدل األم بين أوالدها .15

 عدة املطلقة عند طالقها .16

 قرار املعتدة في بيت الزوجية  .17

 إحداد الزوجة عند وفاة زوجها  .18

 صلة الرحم  .19 

 

ية 
اع

تم
الج

ت ا
جبا

وا
ال

 

 حسن الجوار  .20

 باملعروف والنهي عن املنكر األمر  .21

 تجنب االختالط بالرجال  .22

 أداء الزكاة  .23

 

ت   
جبا

وا
ال

ية 
ملال

ا
 

 االقتصاد في املصروفات  .24

في كتاب الفقه )نظام املقررات(   إجابة السؤال الثالث: .3.3 في الصف األول الثانوي،  الطالبة  افر حقوق املرأة التي يجب أن تلم بها  ما مدى تو

 العربية السعودية؟ باململكة 
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ثانوي لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب املئوية ملعرفة مدى توافر حقوق املرأة في كتاب الفقه نظام املقررات للصف األول ال

 من خالل بطاقة تحليل املحتوى .

تماعية واملالية بشكل عام في كتاب الفقه، يلي ذلك عرض يعرض الباحثان بداية النتائج العامة ملدى توافر محاور حقوق املرأة الشخصية واالج

 كاآلتي: تفصيلي ملدى توافر فئات حقوق املرأة في كتاب الفقه،

 
ا
افر محاور حقوق املرأة في كتاب الفقه نظام املقررات للصف األول الثانوي:أوال  : مدى تو

في هذا الجزء تكرارات و نسب توافر محاور حقوق املرأة بشكل عام في كتاب الفقه نظام املقررات للصف األول الثانوي ، وذلك على    الباحثان  بين

 النحو التالي: 

افر محاور حقوق املرأة في كتاب الفقه نظام املقررات  :(3جدول )  يبين التكرارات والنسب املئوية ملدى تو

افر املحاور  التكرارات  محاور الحقوق   نسب تو

 % 78.79 26 الحقوق الشخصية 

 % 0.00 0 الحقوق االجتماعية 

 % 21.21 7 الحقوق املالية 

 % 100.00 33 املجموع الكلي 

 26أنه بلغ مجموع عدد تكرارات محور الحقوق الشخصية )  يتضح من الجدول السابق:
 
(  7املالية )، بينما بلغ عدد تكرارات محور الحقوق  ( تكرارا

 محور الحقوق االجتماعية.  تتكرارا تكرارات، فيما انعدمت 

 
 
حسب نسب توافرها   ويالحظ أنه من املمكن ترتيب محاور حقوق  املرأة املتضمنة في كتاب الفقه نظام املقررات للصف األول الثانوي ترتيبا تنازليا

 في كتاب الفقه من األكبر إلى األصغر كما يلي:

%( من نسبة محاور حقوق   78.79( تكرارا؛ مما يشكل )26)  ت"محور الحقوق الشخصية" بالترتيب األول من حيث عدد التكرارات التي بلغجاء   .1

الباحثاناملرأة،      ويعزو 
 
مؤشرا يكون  قد  أنه  أولها  أسباب،  عدة  إلى  النسبة  هذه  الحقوق   ارتفاع  ملكانة  املنهج  تطوير  على  القائمين  إدراك  إلى 

االجتماعية، فعندما تنتشر مبادئ احترام الحقوق الشخصية وتأديتها ملن يملكها يسود املجتمع  الشخصية التي هي اللبنة األولى لترسيخ العالقات  

عند اإلجابة على السؤال األول من أسئلة البحث في قائمة " محور والسبب الثاني قد يكون كما سبقت اإلشارة جو من االحترام واالنسجام واأللفة.  

بلغت ) الثانوي والتي  األول  الصف  االتفاق على مالءمتها وحاجتها لطالبات  التي تم   " للمرأة  الشخصية   21الحقوق 
 
 ( حقا

 
األكثر عددا من   ، كانت 

لسبب الثالث قد يكون الهتمام القائمين على تطوير املناهج بهذا املحور؛ لكثرة  فئات املحاور األخرى، مما أدى إلى ارتفاع نسبة توافر هذا املحور. وا 

 فئاته والرتباطه بالطالبة التي تتعلم وتتعرض لهذه الحقوق في حياتها اليومية وحياة من حولها.

%( من   21.21( تكرارات ، مما يشكل )7راراته )ثم جاء "محور الحقوق املالية" بالترتيب الثاني من حيث نسبة توافره في كتاب الفقه ، إذ بلغ عدد تك  .2

املرأة،   الباحثاننسبة محاور حقوق  أهمية   ويرى  الشخصية، وقد يكون إلغفال  الحقوق  األول هو قلة عدد فئاته مقارنة بعدد فئات  السبب  أن 

توا  نسبة  زيادة  أن تكون سبب  ويحتمل  املناهج.  تطوير  القائمين على  نظر  في  املالية  املرأة  االجتماعية؛ حقوق  الحقوق  املحور عن محور  فر هذا 

 
 
 إ و   الزدياد قضايا املنازعات املالية اجتماعيا

 
 عالميا

 
من القائمين على تطوير املناهج على حفظ هذه الحقوق بالتحديد التي تكثر    ، وقد يكون حرصا

  حولها املشاكل األسرية و االجتماعية. 

الحقوق االجتماعية فلم   .3 اثنتين فقط، وقد يكون غياب  أما محور  بلغت  التي  انعدامها لقلة عدد فئاتها  الفقه؛ فقد يكون  تتوافر في دروس كتاب 

 
 
انعكاسا يكون  وقد  عنها،  غفلوا  أو  املناهج  تطوير  على  القائمين  عن  الحقوق  هذه  أولى   أهمية  الحقوق  محاور  من  غيرها  بأن  نظرهم  لوجهة 

 بالتضمين.

 
ا
افر فئات حقو ثانيا  ق املرأة في كتاب الفقه نظام املقررات للصف األول الثانوي:: مدى تو

 في هذا الجزء تكرارات ونسب تضمين فئات حقوق املرأة في كتاب الفقه نظام املقررات للصف األول الثانوي، وذلك على النحو التالي:  بين الباحثان

افر فئات حقوق املرأة في كتاب الفقه )نظام املقررات(   :(4جدول )  يبين التكرارات والنسب املئوية ملدى تو

 النسبة التكرار  حقوق املرأة  املحور 

ية 
ص

شخ
 ال

ق و
حق

ال
 

 6.06 2 الرفق وحسن املعاملة من ولي أمرها  .1

 0.00 0 التعليم  .2

 0.00 0 العمل  .3

 3.03 1 الرعاية الصحية  .4

 12.12 4 اختيار والدتهاحسن   .5
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 0.00 0 إثبات نسبها .6

 0.00 0 حسن تسميتها  .7

 0.00 0 تربيتها التربية الصالحة  .8

 0.00 0 العدل بينها وبين إخوتها ذكورا وإناثا  .9

 9.09 3 الزواج  .10

 9.09 3 استئذانها عند الزواج  .11

 6.06 2 املعاشرة باملعروف للزوجة  .12

 3.03 1 حق اإلنجاب للزوجة  .13

 0.00 0 معاونة الزوج زوجته في بيتهما وتربية أبنائهما باملعروف  .14

 0.00 0 حفظ أسرارها الزوجية  .15

 مساك الزوجة بمعروف أو تسريحها بإحسان إ .16

 

3 9.09 

 6.06 2 بالحقوق الزوجية  اإلخالل طلب الزوجة فسخ النكاح عند   .17

 6.06 2 طلب الزوجة الخلع  .18

 3.03 1 معصية طاعة األوالد لألم في غير  .19

 3.03 1 واإلحسان إليها  لألمبر األوالد  .20

 3.03 1 حضانة املطلقة أوالدها  .21

ق  
قو

لح
ا

عي
ما

جت
اال

 ة

 0.00 0 حضور الشعائر التعبدية الجماعية  .22

 0.00 0 الخروج لحاجة  .23

ية 
ملال

ق ا
قو

لح
ا

 

 3.03 1 التملك  .24

 0.00 0 التصرف في ملكيتها  .25

 3.03 1 املهر للزوجة  .26

 9.09 3 عليها اإلنفاق .27

 6.06 2 متعة الطالق للمطلقة  .28

 0.00 0 اإلرث  .29

 100.00 33 املجموع 

 
تضمينها في كتاب الفقه نظام املقررات للصف  البات املرحلة الثانوية التي تم  يتضح من الجدول السابق أن عدد تكرارات حقوق املرأة املالئمة لط

 33األول الثانوي هي: )
 
 .(  تكرارا

 17وقد بلغت عدد الحقوق املتضمنة )  
 
 29فقط من مجموع )  ( حقا

 
من حقوق املرأة التي يجب أن تلم بها طالبة الصف األول الثانوي؛ مما   ( حقا

 %( من حقوق املرأة.  58يشكل نسبة )

 ويالحظ أنه من املمكن ترتيب حقوق املرأة املندرجة في دروس كتاب الفقه نظام املقررات للصف األول الث
 
من األكبر إلى األصغر   انوي ترتيبا تنازليا

 )حسب نسب توافرها في الكتاب( كما يلي:

%(    12.12( تكرارات؛ مما يشكل )4)  جاء حق حسن اختيار الوالدة في املركز األول من حيث نسبة توافره في كتاب الفقه؛ حيث بلغ عدد تكراراته: .1

أنه قد يكون الرتباط هذا الحق بكثير من الدروس كالخطبة والزواج وتكوين األسرة التي تحتويها    الباحثانيرى    من نسبة توافر فئات حقوق املرأة.

 ن في نظر القائمين على تطوير املناهج. والكثيروحدات الكتاب، وقد يكون ألنه حق يجهله أو يغفل عنه 

تسريحها بإحسان وحق اإلنفاق عليها، حيث تحتل املرتبة الثانية من    تليها حقوق الزواج واستئذانها عند الزواج وحق إمساك الزوجة بمعروف أو  .2

%( لكل حق، وقد يكون ذلك لصلة هذه   9.09( تكرارات؛ مما يشكل نسبة )3حيث نسبة توافرها في كتاب الفقه؛ حيث بلغ عدد تكرارات كل منها )

 الحقوق بالحياة األسرية والزوجية التي تتكون منها دروس وحدات الكتاب . 

حقوق في املرتبة الثالثة تأتي حقوق الرفق وحسن املعاملة من ولي أمرها وحق املعاشرة باملعروف للزوجة وحق طلب فسخ النكاح عند االخالل بال .3

  %( لكل حق، وهنا نالحظ  6.06( تكرارين فقط؛ مما يشكل نسبة )2الزوجية وحق طلب الخلع وحق متعة الطالق، حيث بلغ عدد تكرارات كل منها )

اكل أنه قلت النسب لتوافر هذه الحقوق، قد يكون انعكاسا لوجهة نظر القائمين على تطوير املناهج بأن هذه الحقوق وقائية وعالجية لبعض املش

 األسرية، وأن غيرها من الحقوق أولى بالتضمين .

ر معصية وحق بر األبناء لها واإلحسان وحق حضانة املطلقة  في املرتبة األخيرة يأتي حق الرعاية الصحية وحق اإلنجاب وحق طاعة األبناء لألم في غي .4

 1وحق التملك وحق املهر، حيث بلغت عدد تكرارات كل منها: )  ألبنائها
 
   ( تكرارا

 
%( لكل حق، إال أن نسبة توافر هذه   3.03، وتشكل نسبته )واحدا

تضمينها، أهمية  من  الرغم  على  ضئيلة  كانت  عام  بشكل  من    الحقوق  في  أهدافألنه  الدينية  الثانوية  العلوم  في   املرحلة  بدوره  الطالب  تعريف 
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اليقين في نفوس   العام، وبث روح  الصالح  الخاص ويراعى  النفع  له  الخاص من حيث هو عضو فيه له حقوقه وعليه واجباته، فيكفل  مجتمعه 

يكون سبب انخفاض نسبة تضمين هذه الحقوق، أنها حقوق معلومة  وقد    .(21،صم1970)وزارة املعارف،  الطالب بوفاء اإلسالم بمطالب الحياة.

 اجتماعيا ومتعارف عليها؛ مما قلل االهتمام بها في نظر القائمين على تطوير املناهج. 

5.  
 
   أما حقوق التعليم والعمل وإثبات النسب وحسن التسمية وتربيتها التربية الصالحة وحق العدل بينها وبين إخوتها ذكورا

 
وحق  معاونة الزوج    وإناثا

ق لها في بيتهما وتربية أبنائهما باملعروف وحق حفظ أسرارها الزوجية )وهي من الحقوق الشخصية(، وحق حضور الشعائر التعبدية الجماعية وح

نعدم تضمينهم في كتاب الفقه الخروج لحاجة )وهما الحقوق االجتماعية(، وحق التصرف في ملكيتها وحق اإلرث )وهما من الحقوق املالية(، فقد ا 

املتوسطة   املرحلة  الفقه في  أنه قد يكون مر تضمينها في مقررات  الحقوق، ويحتمل  أهمية هذه  املناهج  القائمين على  مثل وقد يرجع ذلك إلغفال 

ا  أما حق  إخوتها،  وبين  بينها  العدل  الصالحة وحق  التربية  التسمية وحق  النسب وحق حسن  إثبات  التعليم وحق  الزوج حق  لعمل وحق معاونة 

ها  لزوجته وحفظ أسرارها الذي انتفى وجودهم في الكتاب؛ فقد يكون غاب عن القائمين على تطوير املناهج تضمينها، أو قد تكون وجهة نظرهم أن

الفقه   سه جميع الطالبات حيث أن إال أن املشكلة في هذا أنه لن تدر   2أنسب لطالبات الصف الثاني أو الثالث الثانوي بتضمينها الحقا في كتاب 

الفقه   لحاجة،    2مقرر  الخروج  وحق  الجماعية  التعبدية  الشعائر  حضور  حق  مثل  االجتماعية  الحقوق  أما  فقط،  األدبية  العلوم  ملسار  موجه 

االجتما  الحياة  لتنظيم  أهميتها رغم كونها ركيزة مهمة  املناهج  للقائمين على تطوير  أغفلت ألنه لم تظهر  أن تكون  أن من يحتمل  للمرأة، كما  عية 

املرحلة الثانوية هي تعريف الطالب بقواعد التعامل االجتماعي وأصول العالقات بين الناس ، وتعريفه بدوره في املجتمع    العلوم الدينية في  أهداف

املعارف،  .واجباتهبصفته عضو فيها له حقوقه وعليه    (21،صه1390)وزارة 
 
)اللذين  لم يتم تضمين حق    ، وأخيرا امللكية وحق اإلرث  التصرف في 

د لتتصرف يقعان ضمن محور الحقوق املالية( في كتاب الفقه الحتمالية أن القائمين على تطوير املناهج رأوا أن الطالبة في هذا العمر لم تتملك بع

 
 
أيضا الزواج  أن حق  أو لم ترث بعد، رغم  الكتا  في ملكيتها  الذي تم تضمينه في  البر لألم  أنها قد  وحق  الطالبة عاشته، فيحتمل  أن تكون  أبعد  ب 

أنه قد يكون هناك سبب آخر النعدام تضمين هذه الحقوق يكمن في أن مقرر الفقه نظام    يرى الباحثانكما    غابت عنهم هذه الحقوق أو أهميتها.

 يغفلون تضمين حقوق املرأة في املحتوى بشكل عام.  املقررات، موجه إلى الطالب البنين والطالبات البنات مما جعل القائمين على تطوير املناهج 

افر واجبات املرأة التي يجب أن تلم بها الطالبة في الصف األول الثانوي، في كتاب الفقه )نظام املقرر  .4.3 ات( إجابة السؤال الرابع: ما مدى تو

 باململكة العربية السعودية؟ 

كتاب الفقه نظام املقررات للصف األول الثانوي رفة مدى توافر واجبات املرأة في املئوية ملعلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب 

 من خالل بطاقة تحليل املحتوى. 

 
 
لنتائج تحليل كتاب الفقه نظام املقررات للصف األول الثانوي في ضوء توافر واجبات املرأة، وقد احتوى الكتاب على   وقد تناول هذا الجزء عرضا

 إحدى عشر 
 
 .وحدة، مقسمة إلى ثمانين درسا

 
 
بدءا ومناقشتها،  البحث  نتائج  بعرض  الباحثان  كتاب   وقام  في  بشكل عام  للمرأة  واملالية  واالجتماعية  الشخصية  الواجبات  توافر محاور  بمدى 

 يلي ذلك عرض تفصيلي ملدى توافر فئات واجبات املرأة في كتاب الفقه. الفقه،

 
ا
افر محاور أوال  واجبات املرأة في كتاب الفقه )نظام املقررات( للصف األول الثانوي:: مدى تو

)نظام املقررات( للصف األول الثانوي، وذلك    في هذا الجزء تكرارات و نسب توافر محاور واجبات املرأة بشكل عام في كتاب الفقه  بين الباحثان

 على النحو التالي: 

افر  يبين التكرارات والنسب املئوية ملدى :(5جدول )  محاور واجبات املرأة في كتاب الفقه )نظام املقررات(  تو

  

 

 

 

 22الشخصية )يتضح من الجدول السابق: أنه بلغ مجموع عدد تكرارات محور الواجبات  
 
( 3، بينما بلغ عدد تكرارات محور واجبات املالية )( تكرارا

 ( تكرارين . 2تكرارات، وبلغ عدد تكرارت محور الواجبات االجتماعية )

 ويالحظ أنه من املمكن ترتيب محاور واجبات املرأة املتضمنة في كت
 
حسب نسب توافرها  اب الفقه نظام املقررات للصف األول الثانوي ترتيبا تنازليا

 في كتاب الفقه من األكبر إلى األصغر كما يلي:

%( من محاور واجبات املرأة، وقد يعود ذلك   81.48(، بما نسبته )22جاء "محور الواجبات الشخصية للمرأة" بالترتيب األول الذي بلغت تكراراته ) .1

  م القائمين على تطوير املناهج بما يتعلق بالحياة الشخصية للطالبة وما يجب عليها أن تتعلمه من تلك الواجبات، كما أن عدد فئات محاور الهتما

افر املحاور  التكرارات  محاور الواجبات   نسب تو

 81.48  % 22 الواجبات الشخصية 

 7.41  % 2 الواجبات االجتماعية

 11.11  % 3 الواجبات املالية 

 %  100.00 27 املجموع الكلي 
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إلى   الشخصية يصل     18الواجبات 
 
   واجبا

 
البحث؛ مما يجعله سببا أسئلة  الثاني من  السؤال  إليه عند اإلجابة على  ارتفاع   كما سبقت اإلشارة  في 

 نسبة توافره مقارنة باملحاور األخرى.

ويرى   واجبات املرأة،%( من محاور  11.11(؛ وتشكل نسبتها )3يليها "محور الواجبات املالية للمرأة" حيث جاء بالترتيب الثاني وبلغ عدد تكراراتها ) .2

أن انخفاض نسبة توافرها في الكتاب قد يرجع لسببين أولهما، قلة عدد فئات هذا املحور الذي يصل إلى فئتين فقط، وقد يكون لحرص    الباحثان

 القائمين على تطوير املناهج  تعليم طالبات املرحلة الثانوية أن لهم واجبات مالية تقابل حقوقهم املالية بشكل عام.

حاور واجبات املرأة، يعزو %( من م 7.41( فقط، ونسبته هي )2ثم يأتي محور الواجبات االجتماعية في الترتيب الثالث واألخير الذي بلغت تكراراته ) .3

ت ودور املرأة انخفاض هذه النسبة واحتاللها النسبة األقل توافرا في كتاب الفقه رغم احتالله أربعة فئات؛ إلى غياب أهمية هذه الواجبا الباحثان

 اجتماعيا عن تصور القائمين على تطوير املناهج أو لعدم اهتمامهم بها، إال أن املأمول أن ترتفع هذه النسبة. 

 
ا
افر فئات واجبات املرأة في كتاب الفقه )نظام املقررات( للصف األول الثانوي: :ثانيا  مدى تو

فئات   تضمين  ونسب  تكرارات  الجزء  في هذا  الباحثان  النحو  بين  وذلك على  الثانوي،  األول  املقررات للصف  نظام  الفقه  كتاب  في  املرأة  واجبات 

 التالي: 

افر فئات واجبات املرأة في كتاب الفقه )نظام املقررات(  :(6جدول )  يبين التكرارات والنسب املئوية ملدى تو

 النسبة التكرار  واجبات املرأة  املحور 

ية 
ص

شخ
 ال

ت
جبا

وا
ال

 

 3.70 1 الطهارة  .1

 0.00 0 الصالة .2

 0.00 0 صوم رمضان  .3

 3.70 1 الحج مع ذي محرم  .4

 7.41 2 االلتزام بالحجاب الشرعي  .5

 3.70 1 حفظ العرض  .6

 3.70 1 القرار في بيتها  .7

 3.70 1 االبتعاد عن كل فتنة وشبهة  .8

 0.00 0 برها لوالديها .9

 3.70 1 طاعة الزوجة زوجها .10

 7.41 2 الزوج حفظ الزوجة مال  .11

 0.00 0 حفظ الزوجة األسرار الزوجية  .12

 7.41 2 رضاعة األم لوليدها .13

 7.41 2 تربية األم أوالدها  .14

 0.00 0 عدل األم بين أوالدها .15

 14.81 4 عدة املطلقة عند طالقها .16

 قرار املعتدة في بيت الزوجية   .17

 
2 7.41 

 7.41 2 إحداد الزوجة عند وفاة زوجها  .18

ية
اع

تم
الج

ت ا
با

ج
وا

ال
 

 0.00 0 صلة الرحم  .19

 0.00 0 حسن الجوار  .20

 3.70 1 األمر باملعروف والنهي عن املنكر  .21

 3.70 1 تجنب االختالط بالرجال  .22

ت   
جبا

وا
ال

ية 
ملال

ا
 

 0.00 0 أداء الزكاة  .23

 11.11 3 االقتصاد في املصروفات  .24

 100.00 27 املجموع  
 

الفقه   كتاب  في  تضمينها  تم  التي  الثانوية  املرحلة  لطالبات  املالئمة  املرأة  واجبات  تكرارات  عدد  أن  السابق  الجدول  من  املقررات    1يتضح  نظام 

 27للصف األول الثانوي بلغت: )
 
 .( تكرارا

 16)  وقد بلغت عدد الواجبات املتضمنة
 
ي يجب أن تلم بها طالبة الصف األول الثانوي؛  ( واجب من واجبات املرأة الت24)  فقط من مجموع  ( واجبا

 %( من واجبات املرأة . 66مما يشكل نسبة )
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   يلفتاأن    ويود الباحثان 
 
   النظر هنا إلى أنها لم تتوزع هذه الواجبات على الثمانون درسا

 
   توزيعا

 
تكررت في وحدات معينة محور  تركزت و ، إنما  متوازنا

 
 
 التي  الوحدات، وخلت مواضيعها األسرة مثال

 
من تضمينات لبعض واجبات املرأة املالية األساسية  مواضيعها تدور حول الواجبات املالية بشكل عام مثال

 مثل واجب الزكاة . 

املرأة  واجبات  ترتيب  املمكن  من  أنه     ويالحظ 
 
تنازليا ترتيبا  الثانوي  األول  للصف  املقررات  نظام  الفقه  كتاب  دروس  في  األكبر    املندرجة  إلى  من 

 كما يلي: األصغر)حسب نسب توافرها في الكتاب(

  14.81(؛ مما تشكل نسبته )4جاء "واجب عدة املطلقة عند طالقها" في الترتيب األول من حيث نسبة توافره في كتاب الفقه؛ حيث بلغت تكراراته ) .1

املرأة. واجبات  فئات  من  يكون    %(  عليه  و القائموقد  ركزوا  املناهج  تطوير  على   ن 
 
الزوجية،    نظرا الحياة  وانتهاء  الطالق  عند  وضرورته  ألهميته 

 
 
أي    واعتباره شرطا الباحثانلصحة بناء  أن  إال  التضمين عن واجب عدة   يرون  حياة زوجية جديدة،  الواجبات في زيادة نسبة  العديد من  أولوية 

الزوجة األسرار الزوجية " و" تربية األم أوالدها" و"حفظ العرض "    املطلقة: مثل واجب " االلتزام بالحجاب الشرعي" و"بر االبنة لوالديها" و"حفظ

الثال الفقه للصف  املطلقة قد تم تضمينه في محتوى كتاب  أن هذا واجب عدة  االبتعاد عن كل فتنة وشبهة "، خاصة  " و"  بيتها  القرار في  ث و" 

 النسبة املرتفعة.  املتوسط بتفصيل في دروس متعددة، فال حاجة لزيادة نسبة تضمينه إلى هذه 

%(  11.11( ؛ مما يشكل نسبته )3جاء "واجب االقتصاد في املصروفات" في الترتيب الثاني من حيث نسبة توافره في كتاب الفقه؛ إذ بلغت تكراراته ) .2

   ويعزو الباحثان  من فئات واجبات املرأة .
 
املجتمع، فتحتاج الطالبة   فات فيالنتشار ظواهر اإلسراف والتبذير واملبالغة في املصرو   هذه النسبة نظرا

 لإلرشاد والتوجيه أنه وإن انتشرت هذه الظواهر فهذا ال يعني صحتها، حيث تنافي تعاليم ديننا اإلسالمي. 

لزوجية " ت ا جاءت واجبات " االلتزام بالحجاب الشرعي" و" حفظ مال الزوج " و"رضاعة األم لوليدها" و" تربية األم أوالدها " و" قرار املعتدة في بي  .3

بلغت تكرارات كل منها ) الفقه؛ حيث  الثالث من حيث نسبة توافر كل منها في كتاب  الترتيب  " في  الزوجة عند وفاة زوجها  (؛ مما يشكل  2وإحداد 

( منها.  7.41نسبته  واجب  لكل  الباحثان  %(     ويعزو 
 
انعكاسا املتوسطة  النسبة  ال  هذه  نظر  أن هذه  لوجهة  املناهج  تطوير  الواجبات  قائمين على 

ال  الشخصية أنها تتساوى عندهم في األهمية حيث ال بد أن تتعلمها الطالبة لتحافظ على حجابها وتكون زوجة أمينة في ذات الوقت تحافظ على م

عقبات واجهت  لو  فيما  توجيهها  يتناسوا  ولم  حقوقهم،  لهم  وتؤدي  أبناءها  تربي  صالحة  وأما  حياتها؛    زوجها  في  حوادث عصيبة  أو  مشكالت  أو 

 فيوضحون لها ما يجب عليها فعله في مثل هذه الحاالت. 

جة لزوجها  وجاءت واجبات " الطهارة " و" الحج مع ذي محرم " و" حفظ العرض " و" القرار في بيتها " و" االبتعاد عن كل فتنة وشبهة " و" طاعة الزو  .4

الشخصية   الواجبات  ضمن  تندرج  التي  محور  "  ضمن  تندرجان  اللتان  االختالط"  اجتناب  و"   " املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  وواجبات" 

%( لكل 3.70(؛ مما نسبته )1الواجبات االجتماعية: في الترتيب الرابع من حيث نسبة توافر كل منها في كتاب الفقه؛ حيث بلغت تكرارات كل منها )

تضم الواجبات  كأقل  منها؛ حيث جاءت   واجب 
 
الباحثان  .ينا الشخصية   يشير  الواجبات  أن هذه  بسبب  يكون   قد  النسبة  انخفاض هذه  أن  إلى 

ه ترتفع  أن  املأمول  أن  إال  االبتدائية(،  أو  املتوسطة  )املرحلة  سابقة  تعليمية  مراحل  في  الفقه  كتب  محتوى  في  تضمينها  سبق  ذه واالجتماعية 

 دروس ومواضيع الكتاب كالزواج واألسرة . ألهمية هذه الحقوق وارتباطها بكثير من   النسبة،

أوالدها" .5 بين  األم  الزوجية" و" عدل  الزوجة األسرار  االبنة لوالديها" و"حفظ  والتي تندرج ضمن   أما عن واجبات "الصالة" و"صوم رمضان" و"بر 

الشخصية، وواجبات الواجبات  الواجبات  محور  اللتان تندرجان ضمن محور  الجوار"  الرحم" و"حسن  الزكاة"   "صلة  "أداء  االجتماعية، وواجب 

سابقة  الذي يندرج ضمن الواجبات املالية، فقد انعدم تضمينهم في كتاب الفقه وقد يرجع ذلك إلى أنها واجبات قد تم تضمينها في مراحل تعليمية  

ير املناهج إلى عدم تضمينها في املرحلة الثانوية، ) املرحلة املتوسطة أو االبتدائية ( وقد تكون قد تكررت في تلك املراحل مما دعا القائمين على تطو 

اضيع حيث أن هذه الواجبات هي من األساسيات التي أصبحت من املعارف األولية لدى الطالبة، إال أن املأمول أن يتم تضمين هذه الواجبات في مو 

 
 
 الواجبات لحياة الطالبة . او كمقدمات للدروس ألهمية هذه  الدروس املتعلقة بها، ولو كان باإلشارة إليها ضمنا

أنه قد يكون هناك سبب آخر    الباحثان رى  أوالدها " ي أما بالنسبة لواجبات "بر االبنة لوالديها" و"حفظ الزوجة األسرار الزوجية " و" عدل األم بين   .6

هج يغفلون  النعدام تضمينها يكمن في أن مقرر الفقه نظام املقررات، موجه إلى الطالب البنين والطالبات البنات مما جعل القائمين على تطوير املنا 

املحتوى،  ت في  املرأة  واجبات  الثانويةرغضمين  املرحلة  أهداف  أنه من  في مجتمعه  :م  بدوره  الطالب  له   تعريف  فيه  الخاص من حيث هو عضو 

التعامل  بقواعد  الطالب  وتعريف  تجاهها،  واجباته  وأداء  بأعبائها  واالضطالع  األسرة  مسؤوليات  لتحمل  تهيئته  بجانب  واجباته،  وعليه    حقوقه 

الناساالج بين  العالقات  وأصول  )تماعي  املعارف  وزارة  كتاب  في  ورد  كما  الباحثان.  (م1970،  الفقه  ويرى  كتاب  األول    أن  للصف  املقررات  نظام 

  33الثانوي وإن احتوى على 
 
  27لحقوق املرأة ، و  تكرارا

 
من الواجبات، كما    (66%) %( من الحقوق و 58لواجبات املرأة ؛ إال أنه ال يمثل إال ) تكرارا

 
 
تتوزع توزيعا الحقوق والواجبات لم     أن هذه 

 
   متوازنا

 
مثال  بل تركزت وتكررت في وحدات ودروس معينة محور مواضيعها األسرة 

 
وأغفلت حقوقا  ،  

 
 
ات لها، كحق اإلرث،  خلت الوحدات التي مواضيعها تدور حول الحقوق الواجبات املالية بشكل عام من تضمين  :وواجبات أخرى مهمة للمرأة فمثال

 طالبة الصف األول الثانوي.بات املرأة التي يجب أن تلم بها % من مجموع حقوق وواج62وبذلك لم يتضمن الكتاب إال  وواجب الزكاة.
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ما اآلثار املترتبة على دمج كتب الفقه للبنين والبنات في املرحلة الثانوية في تضمنها للحقوق والواجبات التي يجب أن   إجابة السؤال الخامس:   .5.3

 تلم بها الطالبة؟  

 توصل الباحثان إلى بعض اآلثار التي ترتبت على دمج كتب الفقه للبنين والبنات في املرحلة الثانوية ، ومن تلك اآلثار ما يلي:

حق من حقوق املرأة توافرت في كتاب الفقه، كما يظهر في   ( 17( واجب، مقابل )16افر عدد واجبات املرأة املتضمنة في كتاب الفقه )انخفاض تو  .1

الثالث والرابع. السؤال   إجابة  البحث عند  االتفاق على مالءمتها وحاجتها    نتائج  التي تم  املرأة  أن قائمة حقوق  إلى  الباحثان ذلك  لطالبات  ويعزو 

 29الصف األول الثانوي والتي بلغت )
 
 ( حقا

 
 24من واجبات املرأة التي بلغت )  ، كانت أكثر عددا

 
إلى ارتفاع نسبة توافر الحقوق. ( واجبا  ، مما أدى 

وغها سن الرشد مثل ويحتمل أن يكون السبب أن الكثير من الحقوق قد ال يقابلها واجبات في نفس املستوى مثل الحقوق التي تتعلق باالبنة قبل بل

حق الرفق وحسن املعاملة وحق حسن اختيار الوالدة وحق حسن التسمية وحق التعليم وحق الرعاية الصحية وحق التربية وحق اإلنفاق، كلها  

  لك منذ الصغر مثلوإن كان البد من تربية الفتاة على ذالواجبات التي تتعلق بمن حولها،  تجب للفتاة قبل أن تجب عليها تكاليف بالعبادات وال ب

الوالدين بشكل عام.   الحقوق بشكل عام الصالة وبر  أهمية  املناهج في  القائمين على تطوير  أنه ترجمة لوجهة نظر  آخر:  وقد يكون هناك سبب 

 املناهج بالواجبات.نظرا النتشار ظاهرة االهتمام بحقوق االنسان إعالميا ودوليا ومحليا، إال أن املأمول أن يزيد اهتمام القائمين على تطوير 

واإلحسان وحق حضانة   .2 لها  األبناء  بر  في غير معصية وحق  لألم  األبناء  طاعة  اإلنجاب وحق  الصحية وحق  الرعاية  تضمين حق  نسبة  انخفاض 

هر في نتائج كما يظ  املطلقة ألبناءها وحق التملك وحق املهر، فنسبة توافر هذه الحقوق بشكل عام كانت ضئيلة على الرغم من أهمية تضمينها،

 البحث عند إجابة السؤال الثالث. 

3.  
 
بينها وبين إخوتها ذكورا العدل  الصالحة وحق  التربية  التسمية وتربيتها  النسب وحسن  وإثبات  التعليم والعمل     انعدام تضمين حقوق 

 
وحق     وإناثا

حضور الشعائر التعبدية الجماعية وحق الخروج لحاجة،  معاونة الزوج لها في بيتهما وتربية أبنائهما باملعروف وحق حفظ أسرارها الزوجية، وحق  

امللكية وحق اإلرث، كلها   التصرف في  الخروج لحاجة، حق  الجماعية وحق  التعبدية  الشعائر  التصرف في ملكيتها وحق اإلرث، حق حضور  وحق 

 كما يظهر في نتائج البحث عند إجابة السؤال الثالث.  انعدم تضمينها في كتاب الفقه،

نسبة توافر واجبات " الطهارة " و" الحج مع ذي محرم " و" حفظ العرض " و"القرار في بيتها " و" االبتعاد عن كل فتنة وشبهة " و" طاعة  انخفضت   .4

 بع. الزوجة لزوجها " وواجبات" األمر باملعروف والنهي عن املنكر " و" اجتناب االختالط"، كما يظهر في نتائج البحث عند إجابة السؤال الرا 

أوالدها"والتي تندرج ضمن  ان .5 بين  األم  الزوجية"و"عدل  الزوجة األسرار  االبنة لوالديها""حفظ  عدم تضمين واجبات"الصالة"و"صوم رمضان"و"بر 

الزكاة"   "أداء  وواجب  االجتماعية،  الواجبات  محور  ضمن  تندرجان  اللتان  الجوار"  الرحم"و"حسن  وواجبات"صلة  الشخصية،  الواجبات  محور 

 كما يظهر في نتائج البحث عند إجابة السؤال الرابع.  من الواجبات املالية،الذي يندرج ض

أنه قد يكون هناك سبب آخر   يرى الباحثانوبالنسبة لواجبات "بر االبنة لوالديها" و"حفظ الزوجة األسرار الزوجية " و" عدل األم بين أوالدها "   .6

املنا تطوير  على  القائمين  جعل  مما  البنات  والطالبات  البنين  الطالب  إلى  موجه  املقررات،  نظام  الفقه  كتاب  أن  في  يكمن  تضمينها  هج  النعدام 

الب بدوره في مجتمعه الخاص من  ، ورغم أنه من أهداف العلوم الدينية في املرحلة الثانوية: تعريف الطيغفلون تضمين واجبات املرأة في املحتوى 

الب حيث هو عضو فيه له حقوقه وعليه واجباته، بجانب تهيئته لتحمل مسؤوليات األسرة واالضطالع بأعبائها وأداء واجباته تجاهها، وتعريف الط

 (21،صم 1970)وزارة املعارف، بقواعد التعامل االجتماعي وأصول العالقات بين الناس.

اإلسالمية والتي يجب أن تلم بها الطالبة   في الشريعة  لسادس: ما التوصيات واملقترحات لتحسين تضمين حقوق وواجبات املرأةإجابة السؤال ا  . 6.3

 الثانوية )نظام املقررات( ؟ في كتب الفقه في املرحلة

الباحثانمن   يرى  البحث  نتائج  وهي    خالل  املقررات(  )نظام  الثانوية  املرحلة  في  الفقه  في كتب  املرأة  وواجبات  تضمين حقوق  لتحسين  مقترحات 

 كالتالي: 

تاجها أن يراعي مؤلفو الكتب الدراسية تضمين حقوق وواجبات املرأة في محتوى كتاب الفقه وزيادة نسبة تضمين الواجبات الخاصة املرأة  التي تح •

على نتائج البحث التي وجدتها الباحثة وأظهرت انخفاض نسبة توافر الحقوق والواجبات في إجابة السؤال الثالث ها، بناء  الطالبة ويجب أن تلم ب

بإضافة املزيد من التضمينات الصريحة والضمنية للحقوق في كل مرحلة بما يناسبها، ودراسة  ( م2008) دراسة الدهيمانوالرابع، واتفقت مع ذلك 

( باإلفادة من مبادئ حقوق اإلنسان التي سجلها البحث من أجل بناء منظومة مبادئ حقوق يعتقد أهمية تضمينها في كتب مواد ـه1433)التركي،

كما رأت دائرة التربية والتعليم في الرئاسة العامة لوكالة الغوث الدولية ضرورة تعليم حقوق اإلنسان والتسامح وحل الخالفات العلوم الشرعية،  

سية،  ل دمجها بصورة منهجية ونظامية وتكاملية مع مناهج اللغة العربية والتربية اإلسالمية والدراسات االجتماعية، وغيرها من املواد الدرا من خال

وبذلك فلن يتم تخصيص حصص منفردة لتدريس هذه املوضوعات، وإنما سوف يتم دمجها وتدريسها من خالل الحصص املقررة لكل من اللغة 

 ( 293،صم2002)الصالح، . التربية اإلسالمية واالجتماعياتالعربية و 
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قة  زيادة نسبة تضمين حق الرعاية الصحية وحق اإلنجاب وحق طاعة األبناء لألم في غير معصية وحق بر األبناء لها واإلحسان وحق حضانة املطل •

 وحق التملك وحق املهر، بناء على نتائج البحث التي وجدتها الباحثة و اظهرت انخفاضها في إجابة السؤال الثالث.  ألبنائها

 زيادة نسبة تضمين حقوق التعليم والعمل وإثبات النسب وحسن التسمية وتربيتها التربية الصالحة وحق العدل بينها وبين  •
 
  إخوتها ذكورا

 
 وحق وإناثا

في بيتهما وتربية أبنائهما باملعروف وحق حفظ أسرارها الزوجية، وحق حضور الشعائر التعبدية الجماعية وحق الخروج لحاجة،    معاونة الزوج لها

  وحق التصرف في ملكيتها وحق اإلرث، حق حضور الشعائر التعبدية الجماعية وحق الخروج لحاجة، حق التصرف في امللكية وحق اإلرث، بناء على 

 ظهرت تدنيها في إجابة السؤال الثالث. أ وجدتها الباحثة و  نتائج البحث التي

" طاعة زيادة نسبة تضمين واجبات " الطهارة " و" الحج مع ذي محرم " و" حفظ العرض " و" القرار في بيتها " و" االبتعاد عن كل فتنة وشبهة " و •

ا  اجتناب  " و"  املنكر  باملعروف والنهي عن  األمر  " وواجبات"  الحقوق وارتباطها بكثير من دروس ومواضيع    الختالط"،الزوجة لزوجها  ألهمية هذه 

 أظهرت تدنيها في إجابة السؤال الرابع. و  جدها الباحثانالكتاب كالزواج واألسرة، بناء على نتائج البحث التي و 

األسرار   • الزوجة  و"حفظ  لوالديها"  االبنة  و"بر  رمضان"  "الصالة" و"صوم  واجبات  تضمين  يتم  أن  أوالدها"، املأمول  بين  األم  و" عدل   " الزوجية 

   وواجبات
 
ضمنا إليها  باإلشارة  كان  ولو  بها،  املتعلقة  الدروس  مواضيع  في  الزكاة"،  "أداء  وواجب   ، الجوار"  و"حسن  الرحم"  كمقدمات أ   "صلة  و 

 نعدامها في إجابة السؤال الرابع. و أظهرت ا  جدها الباحثانللدروس ألهمية هذه الواجبات لحياة الطالبة، بناء على نتائج البحث التي و 

  أن تكون لغة الخطاب موجهة للطالبات بصيغة املؤنث في سياق املحتوى وعند صياغة األهداف واألنشطة، وأن يتم الفصل في املقررات املوجهة  •

 اتها في اإلسالم. املرأة وواجب، كما نصت عليه رؤى وثيقة حقوق املرأة تعليم  ةاستراتيجيلإلناث عن تلك املوجهة للذكور، وإعادة بناء 

 التوصيات  . 7.3

ى بما يلي:  في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحثان يوص َ

العربية • باململكة  الثانوي  األول  للصف  املقررات  نظام  الفقه  كتاب  محتوى  في  املرأة  وواجبات  حقوق  تضمين  الدراسية  الكتب  مؤلفو  يراعي   أن 

والواجبات التي لم يتضمنها محتوى الكتاب وهي:  "حق التعليم " و"حق العمل"و" حق إثبات النسب لالبنة" و" حق  السعودية، وبخاصة الحقوق  

 
 
الصالحة" و" حق العدل بينها وبين إخوتها ذكورا    حسن تسمية االبنة" و" حق تربية االبنة التربية 

 
" و"حق معاونة الزوج زوجته في بيتهما" و"  وإناثا

الصالة" و"واجب حق حفظ   الواجبات "واجب  التصرف في ملكيتها" و"حق اإلرث"، ومن  الخروج لحاجة" و" حق  الزوجية" و" حق  الزوج األسرار 

االبنة لوالديها" و" واجب حفظ الزوجة األسرار الزوجية" و" واجب عدل األم بين أوالدها" و" واجب صلة الرحم" و" واجب    الصوم" و" واجب بر

نظام املقررات لطالبات املرحلة الثانوية بما يحقق التضمين املطلوب   1ويمكن إعادة النظر في محتوى مقرر الفقه   "واجب الزكاة".حسن الجوار" و

 لحقوق وواجبات املرأة، وإضافة املزيد من التضمينات لحقوق وواجبات املرأة املالئمة لطالبات املرحلة الثانوية. 

ة، مثل حق التعليم والعمل والتصرف في ملكيتها واإلرث؛ حيث تمثل هذه الحقوق أهم حقوق املرأة، وضرورة ضرورة زيادة االهتمام بحقوق املرأ  •

يرد ذكرها  زيادة االهتمام بواجبات املرأة، مثل واجب الصالة والصوم والزكاة وحفظ الزوجة األسرار الزوجية حيث تمثل أهم واجبات املرأة التي لم 

 في الكتاب. 

 وواجبات املرأة في مقررات العلوم الشرعية بما يتناسب مع املرحلة الدراسية والعمرية للطالبات.العناية بحقوق  •

 توعية معلمات الفقه بأهمية حقوق وواجبات املرأة عند تناول هذا املقرر، وكيفية إكسابها للطالبات. •

الحقوق والواجبات في برامج إعداد معلمات العلوم الشرعية ف  • ي كليات التربية، بحيث يصبحن قادرات على إكسابها للطالبات التركيز على أهمية 

 من خالل الكتاب املدرس ي.

نشطة  إعادة صياغة لغة الكتاب بما يخاطب الطالبة بصيغة املؤنث ألهميته في شعور الطالبة بأنها هي املخاطبة، باإلضافة إلى تعديل وتحويل األ •

أ  إلى  الذكور  بالطالب  الخاصة  أو تخصيص واألسئلة واألهداف  الجنسين،  أو ما ينطبق على  للمخاطب،  التأنيث  للطالبات بصيغة  نشطة موجهة 

وجهة  الطالبات بكتب ملقررات جميع املواد في جميع املراحل تحتوي على صيغة التأنيث للمخاطب، والفصل في املقررات املوجهة لإلناث عن تلك امل

 نصت عليه رؤى وثيقة حقوق املرأة وواجباتها في اإلسالم.  للذكور، وإعادة بناء استراتيجية تعليم املرأة، كما

 ضرورة إعادة النظر في خطط تعليم املرأة، بحيث تتفق مع طبيعة املرأة من ناحية، وظروف املجتمع، واحتياجات التنمية من ناحية أخرى. •

الثانوية   • املرحلة  في  عام  بشكل  التعليم  مناهج  مقترحة-تضمين  ال  -كصيغة  :املفهوم  منهما  على  كل  وحقوق  واملرأة،  الرجل  بين  للعالقة  شرعي 

 وواجباته، والوسائل الفعالة في تربية األوالد، وعالج املشكالت . 
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Abstract: This research is about “The rights and duties of women included in the book of Fiqh (curriculums 
system) for the students of the first grade of secondary school”, and the aim of the research was to identify 
how frequent the Fiqh book (curricula system) for the first grade of secondary schools in Saudi Arabia 
includes women’s rights and duties in Islamic law, which must be grasped by a student at the secondary level. 
The most important results of the research were that the Fiqh Book in secondary education (curricula system) 
joint program included only (62%) of women’s rights and duties is included in the book. 
The most important recommendations and suggestions were: The authors of textbooks must consider 
including women’s rights and duties in the content of the book of Fiqh -1 - (curricula system) for secondary 
school students in Saudi Arabia, Paraphrasing the textbook to address the female student which is significant 
to ensure that the student is the right addressee.  

Keywords: rights and duties of women; curriculums system; the first grade of secondary school. 
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 قدمة امل .1

، إذ ظهرت  والتغيرات السريعة الناجمة عن التقدم العلمي وتقنيات املعلوماتطور التقني  بالتتأثرت  العملية التعليمية برمتها    أصبح من املعلوم أن

اإللكتروني مفهوم  كالكثير من املصطلحات واملفاهيم   األكاديمي  اإللكتروني واإلشراف  الحاجة    التعليم  التقنيات  إ والذي ظهرت  ليه وذلك لإلستفادة من 

 . دراي و اإل أ شرافية وعمليات متابعة سواًء على املستوى التحصيلي إ زيادة عدد الطلبة وماشمل ذلك من عمليات الحديثة و 

، ساهمت في خفض امليزانيات املرصودة للتعليم وألغت الحدود الجغرافيةالجدير بالذكر أن هناك الكثير من الفوائد للمنصات التعليمية، حيث  

   إدارة التعليم   استخدام املنصات التعليمية ونظم   أصبح التحول نحو  ،ضافة على ذلكإ 
ً
   االلكترونية يمثل توجها

ً
(. Alhalafawy and Zaki, 2019 )عامليا

الكبيرة  وعليه فقد   الحاجة  املدارس    الرقمية  التعليمية  للمنصات ظهرت  التقليدي في معظم  التعليم بشكله  إيقاف  نتج عن  األوقات وما  السيما في هذه 

 واسوباء فيروس كورونا  والجامعات حول العالم بسبب  
ً
   تحالة الدراسة بالطرق املعروفة سابقا

ً
وماصاحب ذلك من ارتباك في العملية التعليمية خصوصا

الخارج، واحتياجهم   املتابعة واإل إ على مستوى الطالب املبتعثين في  حيث ذكرت منظمة   (.2019التميمي،  )  كثر من ذي قبلأ شراف والتوجية  لى عمليات 

 . (Hofhuis and al, 2019) حول العالم بإغالق مدارسهم وجامعاتهم % من عدد الطالب 87لى تأثر إ ، م26/03/2020في تقريرها الصادر في اليونيسكو 

التعليمية  لجأت  قد   التعليمية كخيار    لىإ املؤسسات  املنصات  أي فجوة تعليمية  توظيف  التعليمية وسد  العملية  تنتج عن لضرورة استمرار  قد 

 للطلبة املبتعثين للخارج. كاديميةاأل واملتابعةشراف سرع واألكثر كفاءة في عمليات اإل لى البحث عن الخيار األفضل واأل إ و  ،تفاقم األزمة 

على استخدام هتمت بالجانب األكاديمي والتحصيلي ولم يتم التركيز  أ   منصة "سفير"املنصات التعليمية الرقمية ومنها  نه من املالحظ أن أغلب  أ إال  

(. 2016الغامدي،  )  االبتعاثبلد    ملساعدتهم على حل اإلشكاالت التي قد تواجههم في  املبتعثين  وتواصل مع الطلبةإتصال    وكقناة   هذه املنصات كوسيلة

 

 

 
www.refaad.com 

 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية 
International Journal of Educational & Psychological Studies (EPS) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx 

ISSN: 2520-4149 (Online) 2520-4130 (Print) 
  

 

 

 

 

   DOI: https://doi.org/10.31559/EPS2021.10.1.5          3/2021/ 9قبول البحث:       28/2/2021مراجعة البحث:          2021 /14/2استالم البحث:  

 :امللخص

معرفة   إلى  الحالية  الدراسة  في  تهدف  املبتعثين  الطالب  مع  التواصل  في  املستخدمة  "سفير"  الرقمية  املنصة  تقدمها  التي  الخدمات 

إلى واقع   األمريكية، إضافة  املتحدة  اتبعت  االغترابالواليات  الدراسة  أهداف  الرقمية "سفير"، ولتحقيق  املنصة   املنهج  الباحثة النفس ي عبر 

( الدراسة من  تكونت عينة  التحليلي.  ،  23الوصفي 
ً
مبتعثا  

ً
طالبا التي (  الخدمات  واقع  األول حول  تكونت من مجالين،  استبانة  استخدام  تم 

حول   الثاني  واملجال  "سفير"،  منصة  إلى  النفس ي  االغترابتقدمها  الدراسة  نتائج  توصلت  مساعد .  دور  لها  "سفير"  الرقمية  املنصة  واقع  أن 

، للبعدين، وهذه  االغتراباألولى للطلبة، كما بينت النتائج أن واقع  االبتعاثبدرجة مرتفعة خالل فترة 
ً
النفس ي عبر منصة "سفير" كان متوسطا

سهم في التخفيف من  
ُ
شير إلى أن املنصة ت

ُ
التفس ي للطلبة املبتعثين. وعليه أوصت الدراسة بوضع خطة استراتيجية لدعم    باالغترا النتيجة ت

 . االغترابالتواصل واالتصال من قبل الطلبة املبتعثين مع املنصة الرقمية "سفير" من خالل امللحقيات الثقافية في بلدان 

 .االبتعاثالنفس ي؛  االغتراباملنصة الرقمية "سفير"؛  الكلمات املفتاحية:
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التكيف وشعور الطلبة بالوحدة   وما قد يصاحبها جميع في ظل حداثة هذه التجربة على  ، السيما  االبتعاثالناتجة عن الغربة في بلد    العزلةو ،  من عدم 

 (. 2019جدوع، ) الطلبة

نات من أجل االنتقال إلى مع الزيادة امللحوظة في أعداد الطلبة بالخارج ، ظهرت الحاجة املاسة لبناء نظام متكامل الحتواء هذا الكم الهائل من البيا

ب باإلرتقاء  فعال  بشكل  تساهم  والتي  املنظومة  هذه  من  املستفيدين  للطلبة  األعمال  إجراءات  تبسيط  شأنها  من  التي  اإللكترونية  الخدمات  املعامالت 

املراقبة واإلشراف  املبتعثيناملقدمة للطلبة   هذه الجهود بإطالق منظومة سفير   (. وعليه فقد أثمرت2018السيد،  )  بالخارج، من أجل تسهيل إجراءات 

 علم2008اإللكترونية ابتداًء من عام 
ً
   (.2019العقيل، يها )، ومازال العمل والتطوير جاريا

التعامل مع جميع يتم فيه  إلكتروني  بأنه نظام  املناسبة فور وصولها،    ُيعرف نظام "سفير"  الطلبات واتخاذ اإلجراءات  الطلبة ودراسة  إحتياجات 

 وم
ً
 وإداريا

ً
أكاديميا الطالب  الطالب، ويتم من خالله متابعة  املستفيدين من خدمة  ُيمكن  النظام   وهذا 

ً
الشيخ،    آليا ُيعتبر 2015)آل  السياق ذاته  (. وفي 

 والذي صمم بأحدث التقني
ً
ات واتجاهه نحو نظام سفير أحد أبرز األنظمة اإللكترونية التي أطلقتها الوزارة واملوجه للطلبة السعوديين املبتعثين خارجيا

معهم بعدة أشكال ومراقبة أداء الطالب واإلطالع على الحوكمة واتمتة الخدمات لإلشراف على الطلبة املبتعثين  ومتابعة سير دراستهم بالخارج والتواصل 

 التعليمية   تجدر اإلشارة إلى أن املنصةو   (.2020التقارير الدورية لتحصيل الطالب ومساعدة الطالب على حل جميع التحديات التي تواجههم )الشريف،  

عتبر  "سفير"
ُ
  .(2015النعيم، ) والخصائص والخدمات التي سهلت العملية التعليمية ملزاياالطلبة املبتعثين با من أهم اإلبتكارات التكنولوجية التي زودت ت

الطل بيانات  اإلطالع على  األكاديميين من  للمشرفين  يسمح  الخارج، حيث  في  املبتعثين  الطلبة  لجميع  بيانات  قاعدة  "سفير" على  نظام  بة  يحتوي 

بشكل إضافة إلى أن هذه املنصة تقدم خدمات متكاملة وتركز ، (2020)وزارة التعليم ، التفصيلية مما يساعدهم في اتخاذ القرارات من خالل هذا النظام

 (. 2017) الحلفاوي،  االبتعاثواالتصال في بلدان  زيادة التواصللخاص على تقديم الدعم اإللكتروني واملحتوى 

منصة  ماتم تطويره في  من خالل    تقديم خدمات للطلبة املبتعثين في الواليات املتحدة األمريكية  نحو  االبتعاثوزارة التعليم ممثلة في وكالة  اتجهت  

 تم زيادة الخدمات التي تنفذ  حيث  ،  2"سفير"  
ً
يتم تنفيذها كان  خدمة   (13)  ، والتحول الكبير منالبشري   تدخل العنصردون    منصة سفير من خالل    آليا

 
ً
 أن أصبحت الخدمات املقدمة  لى  إ   1"سفير"في    آليا

ً
خاصة لتواصل واالتصال مع الطلبة املبتعثين  ا   على  منصة "سفير"، وتقوم  ( خدمة58)  2في سفير    آليا

إلى  وانب االجتماعية والجوانب النفسيةفيما يختص بالج بلدان   في تجاوز ما يواجهونه في  ملساعدتهم والتوجيه للطالب    رسائل الدعم واإلرشاد، إضافة 

 (.2014)الحضيبي، النفس ي  االغترابمن حاالت  االبتعاث

التحديات هذه  كل  الطالب    وأمام  من  نسبة  بعض  توجد  وشعورهم   داخل  التكيفبعدم  املتعلقة    الصعوباتيواجهون  التعليمية  مؤسساتهم 

و   على  النفس ي  االغتراببالوحدة 
ً
سلبا يأثر  مما  األكاديمي  هم تحصيل،   وانطالق(.  kayımbasıoglu and al, 2016)  وانجازهم 

ً
تجربة  ا قياس  أن  دور   من 

لبيان دور   ، تنطلق هذه الدراسةاالبتعاثببلد    النفس ي  االغترابتخفيف    فيومحاولة مساعدتهم    الطلبة املبتعثينالتواصل مع    في  املنصة الرقمية "سفير"

 النفس ي لدى الطلبة املبتعثين في الواليات املتحدة األمريكية. االغترابمنصة "سفير" في التخفيف من 

  :مشكلة الدراسة .1.1

في الواليات املتحدة األمريكية، حيث تبين هذا من خالل التقارير الواردة من   االبتعاث طلبة   املشاكل التي تواجه  تحليل  بعض  انطلقت الدراسة من 

بلدان   في  الثقافية  مديرية    االبتعاثامللحقيات  النفسية   االبتعاثإلى  الناحية  على  بدوره  ينعكس  والذي  األكاديمي  بالجانب  واملتصلة  التعليم  وزارة  في 

تحديات يواجهوان مجموعة  املبتعثين، حيث  بلد    للطلبة  بثقافة  يتصل  ما  االجتماعي االبتعاثمنها  التكيف  بطرق   
ً
أيضا يتصل  وما  اللغة،  إلى  إضافة   ،

 التنازل عن بعض العادات والتقاليد للتوائم مع الثقافة الجديدة، وصعوبة التواصل مع املجتمع   والنفس ي،
ً
 إضافة إلى صعوبة تكوين صداقات، وأحيانا

إلى منح  تأثير هذه املشكحيث يمتد    الجديد،  شعور   الطلبة الت 
ً
بالعزلة  وهو ما يمنحالنفس ي    االغترابب  ا الثقةهم اإلحساس  س، وهذا كله بالنف   وفقدان 

 في إيقاف بعثة بعض الطلبة.
ً
 ينعكس على تحصيلهم األكاديمي ويلعب دورا

الدراسات السابقة في هذا املجال أن  ى ومن ناحية أخر   من تحديات تواجه الطلبة املبتعثين، حيث أشارت دراسة  أكدت 
ً
 ما تم التطرق له سابقا

( تجربة الدراسة 2017( إلى بعض معوقات إتمام بعثة أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات األجنبية، كما بينت دراسة عقيل )2019الرويلي )

وع السعوديةبالخارج  العربية  اململكة  الخاصة من  التربية  مبتعثي  لدى  الثقافي  بالذكاء  و القتها   ،( األسمري  لدى لبيان  (  2019دراسة  الثقافية  الصدمة 

تعثين في ( للكشف عن املعوقات اإلدارية التي تواجه الطلبة املب2017، كما جاءت دراسة العبد املنعم )الطلبة السعوديين الدارسين فى اململكة املتحدة 

 تتمثل مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيس التالي:   وفي إطار ذلكدولتي أمريكا واململكة املتحدة. 

 النفس ي لدى الطلبة املبتعثين في الواليات املتحدة األمريكية؟ االغترابما دور املنصة الرقمية "سفير" في التخفيف من 

  :أسئلة الدراسة  .2.1

 ما فاعلية املنصة الرقمية "سفير" املستخدمة في التواصل مع الطالب املبتعثين في الواليات املتحدة األمريكية؟  •

 ؟ في الواليات املتحدة األمريكية املستخدمة في التواصل مع الطالب املبتعثين "سفير" الرقمية املنصةالنفس ي عبر  االغترابما واقع  •
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  :لدراسةاأهداف   .3.1

 التعرف إلى الخدمات التي تقدمها املنصة الرقمية "سفير" املستخدمة في التواصل مع الطالب املبتعثين في الواليات املتحدة األمريكية؟  •

 النفس ي عبر املنصة الرقمية "سفير" املستخدمة في التواصل مع الطالب املبتعثين في الواليات املتحدة األمريكية؟ االغترابالتعرف إلى واقع  •

 :الدراسةأهمية   .4.1

 تبرز أهمية الدراسة فيما يلي:

 :األهمية النظرية .1.4.1

 املبتعثين في الواليات املتحدة األمريكية؟ الخدمات التي تقدمها املنصة الرقمية "سفير" للطلبة إلقاء الضوء على  •

 النفس ي عبر املنصة الرقمية "سفير" للطلبة املبتعثين في الواليات املتحدة األمريكية.  االغترابواقع إلقاء الضوء على  •

 النفس ي عبر املنصة الرقمية "سفير". االغترابإلقاء الضوء على مؤشرات مؤشرات  •

 :األهمية التطبيقية .2.4.1

 الكشف عن التحديات الناتجة عن الصدمة الثقافية لدى الطلبة املبتعثين في الواليات املتحدة األمريكية.  •

للتخفيف من   • توظيفها  الواجب  التي من  واإلجتماعي  النفس ي  التكيف  أساليب  بيان  في  الحالية  الدراسة  سهم 
ُ
ت الطلبة   االغترابقد  لدى  النفس ي 

 املبتعثين. 

التعليم  • وزارة  في  السياسات  وواضعي  القرار،  متخذي  إفادة  في  الدراسة  هذه  نتائج  تسهم  أن  املتوقع  إلى    االبتعاثومكتب    من  الطرق  بالنظر 

 التخفيف من املعوقات التي تواجه الطلبة املبتعثين. واألساليب الفعالة في

 :الدراسةحدود    .5.1   

املوضوعي • من    :الحد  للتخفيف  "سفير"  الرقمية  املنصة  دور  عن  الكشف  في  املبتعثين  االغترابتتمثل  للطلبة  املتحدة    النفس ي  الواليات  في 

 األمريكية. 

 . 2021مريكية للعام الدراس ي الواليات املتحدة األ  :والزماني الحدود املكاني •

 .للواليات املتحدة األمريكيةالطالب السعوديون املبتعثون  الحد البشري: •

  :الدراسةمصطلحات   .6.1

النفس ي يتمثل في العجز، وعدم االلتزام    االغترابوبهذا املعنى ف  كليهما،  هو شعور الفرد باالنفصال عن اآلخرين أو عن الذات أو  :النفس ي  االغتراب •

 و   (.Alosaimi et al, 2016باملعايير، وفقدان املعنى والتمحور حول الذات وعدم اإلحساس بالقيمة االجتماعية والنفسية للذات )
ُ
  ة عرفه الباحثت

 بأنه مجموع درجات 
ً
 على مقياس الدراسة الحالية.استجابات أفراد العينة  إجرائيا

 وماملنصة الرقمية "سفير":   •
ً
 وإداريا

ً
 هي نظام إلكتروني يتم فيه التعامل مع جميع إحتياجات الطلبة، ويتم من خالله متابعة االطلبة أكاديميا

ً
. آليا

 (.2020 لجميع الطلبة املبتعثين في الخارج )وزارة التعليم،ويحتوي نظام سفير على قاعدة بيانات 

 يدانية الدراسة امل إجراءات .2

 : منهج الدراسة  . 1.2

 هي في الواقع  كما الظاهرة  دراسة ، حيث يتم من خالله التحليلي الوصفي املنهج الدراسة الحالية اتبعت
ً
. دقيقويصفها وصفا

ً
 ا

 عينة الدراسة  .2.2

، وتم الحصول على بياناتهم من وكالة  23بعينة قصدية بلغت )  الدراسةتمثلت عينة  
ً
في وزارة التعليم، حيث تم التواصل معهم من    االبتعاث( طالبا

 .Email & Whatsapp خالل 

 أداة الدراسة .3.2

 النفس ي   االغتراب  حول   تكونت من مجالين، األول حول واقع الخدمات التي تقدمها منصة "سفير"، واملجال الثاني تركز على    تم استخدام استبانة

بحيث ُيطلب من املستجيب أن يختار االستجابة التي تعبر عن رأيه لكل عبارة، والتي ،  والذي تكون من بعدين هما )العزلة االجتماعية، الغربة عن الذات(

 تنحصر  
ً
 في الخيارات اآلتية: )دائما

ً
 ، غالبا

ً
 ، أحيانا

ً
 ، نادرا

ً
 ( عبارة، 23من )  االغترابواملجال الثاني:    ( عبارة.13)املجال األول: الواقع من    حيث تكون   (.، أبدا

 .)2015ة، باج)كوقد استفادت الباحثة من دراسة 
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 :أداة الدراسة )االستبانة(صدق  .4.2

 صدق االتساق الداخلي، والجدول التالي يبين ذلك.  االستبانة عن طريقتم التحقق من صدق 

 معامالت ارتباط بيرسون   :(1جدول )
 قيمة الداللة  معامل االرتباط  املجال 

 0.000 **0.73 النفس ي  االغتراب 

 0.000 **0,84 واقع الخدمات 

 عند مستوى داللة )( أن معامالت ارتباط بيرسون عالية، كما أنها 1يتبين من الجدول )
ً
(، وهذا يدل على أن جميع هذه املجاالت  0.01دالة إحصائيا

 تتمتع بصدق االتساق الداخلي. 

 أداة الدراسة )االستبانة(:ثبات  .5.2

 . ثباتالمعامالت  التاليوُيظهر الجدول   Cronbach's Alphaألفا كرو نباخ  ة طريقةالباحث تاتبع

 معامالت ألفا كرو نباخ للثبات (:2)جدول 
 معامل ألفا كرو نباخ  عدد البنود  املحاور الفرعية املجال 

 0.708 7 العزلة االجتماعية  النفس ي  االغتراب 

 0.693 7 الغربة عن الذات 

 0.761 6 واقع الخدمات 

 االعتماد عليها في التطبيق امليداني للدراسة. هي معامالت ثبات عالية، ويمكن من الجدول أن معامالت ألفا كرونباخ  يتضح

 ومناقشتها الدراسة نتائج  .3

 ؟ من وجهة نظرهم  املنصة الرقمية "سفير" املستخدمة في التواصل مع الطالب املبتعثين في الواليات املتحدة األمريكية فاعليةما السؤال األول:   . 1.3

 كما موضح في الجدول التالي: املنصة الرقمية "سفير" املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، للخدمات التي تقدمها حساب تم 

اقع الخدمات التي تقدمها منصة "سفير" (:3)جدول  افات املعيارية لو  املتوسطات الحسابية واالنحر
توسط  امل العبارة  م 

 حسابيال

نحراف  اال 

 عياري امل

اقع  ترتيبال  درجة الو

شرك   5
ُ
وت النظام  على  أدواتها  خالل  من  العمل  ورش  "سفير"  منصة  تنظم 

 الطلبة فيها. 

 مرتفعة  1 7380. 4.107

بلد   2 قوانيين  عن  املبتعثين  للطلبة  املعلومات  توفير  "سفير"  منصة  سهم 
ُ
ت

 .االبتعاث 

 مرتفعة  2 8420. 4.035

 مرتفعة  3 7090. 3.892 تعزز منصة "سفير" ارتباط املبتعث بهويته السعودية. 6
 مرتفعة  4 1.011 3.821 توفر منصة "سفير" بيانات وأدوات لحل مشاكل الطلبة املبتعثين.   1
تنشر منصة "سفير" الفعاليات واألنشطة األكاديمية للطلبة املبتعثين في بلد   4

 .االبتعاث 

 مرتفعة  5 1.037 3.714

 مرتفعة  6 1.183 3.261 توفر منصة "سفير" الدعم الفني للمشاكل التقنية التي تواجه املبتعثين.   3

 مرتفعة 0.782 3.805 املتوسط املوزون 

( الجدول  الحسابية  (  3يوضح  املتوسطات  املتحدة  لواقع  قيم  الواليات  في  املبتعثين  الطالب  التواصل مع  في  املستخدمة  "سفير"  الرقمية  املنصة 

لها   أن  تبين  حيث  مساعد  األمريكية،  فترة  بدور  خالل  مرتفع  الخدمات   االبتعاثدرجة  لهذه  الكلية  للدرجة  الحسابي  املتوسط  بلغ  حيث  لهم،  األولى 

( وذلك يشير إلى انخفاض درجة التشتت بين استجابات عينة 1.183  –  0.709تراوحت انحرافاتها بين )(، كما  0.782(، وانحراف معياري قدره )3.805)

 الدراسة عن املتوسط العام مما يدل على تجانس االستجابات.  

ألخبار واملستجدات من الناحية  الطلبة املبتعثين إلى الواليات املتحدة األمريكية في بداية فترة ابتعاثهم يهتمون بمتبعة ا ُتفسر هذه النتيجة إلى أن  

سهم في ارتباط املبتعث بهويته السعودية، االبتعاثاألكاديمية، وذلك ألن منصة "سفير توفر املعلومات للطلبة املبتعثين عن قوانين بلد 
ُ
، إضافة إلى أنها ت

بلد   في  املبتعث  واقع وحياة  ملنصة سفير على  األثر  يبين  العملاالبتعاثوهذا  أن ورش  كما  لتعريفه   ،  بها  إشراكه  يتم  املبتعث، حيث  حياة  في   
ً
دورا لها 

 من خالل الفعاليات واألنشطة األكاديمية التي تقوم بها املنصة، وهذا كله
ً
يدل على أن واقع   بالجانب األكاديمي للجامعة التي يدرس فيها، ويتم ذلك أيضا

الطالب   حياة  في   
ً
مهما  

ً
دورا تلعب  املنصة  تقدمها  التي  بلد  الخدمات  في  والنفسية  االجتماعية  الناحية  ومن  األكاديمية  الناحية  من   . االبتعاثاملبتعث 

التربية الخاصة 2017وجاءت هذه النتيجة مرتبطة مع ما أشارت إليه دراسة كل عقيل ) ( تجربة الدراسة بالخارج وعالقتها بالذكاء الثقافي لدى مبتعثي 

 ( لبيان الصدمة الثقافية لدى الطلبة السعوديين الدارسين فى اململكة املتحدة. 2019األسمري )من اململكة العربية السعودية، ودراسة 
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الثا  .2.3 اقع  :  نيالسؤال  و املتحدة    االغترابما  الواليات  في  املبتعثين  الطالب  مع  التواصل  في  املستخدمة  "سفير"  الرقمية  املنصة  عبر  النفس ي 

 األمريكية؟

 النفس ي عبر املنصة الرقمية "سفير"، كما موضح في الجدول التالي:  االغترابواالنحرافات املعيارية، لواقع تم حساب املتوسطات الحسابية 

افات املعيارية لإلغتراب النفس ي عبر منصة "سفير"  (:4)جدول   املتوسطات الحسابية واالنحر
توسط  امل ة العبار  م 

 حسابيال

نحراف  اال 

 عياري امل

 ترتيبال الدور 

 1 متوسط  1.209 03.61 االبتعاث ينتابني حاالت من االكتئاب عندما اتعامل مع اآلخرين في بلد  4

 2 متوسط  1.271 3.518 .االبتعاث ال استطيع االندماج في البيئة الجامعية في بلد  6

 3 متوسط  1.433 3.381 أشعر بأنه ليس لدي أي طموح أو هدف أسعى لتحقيقه في فترة ابتعاثي. 3

 4 متوسط  1.071 3.202 .االبتعاث الشعور بالتناقض بين ما أرغب بتحقيه وبين ما يريده اآلخرون في بلد  1

 5 متوسط  1.046 3.285 .االبتعاث أشعر بأني غير قادر على اتخاذ قرارات فيما يخص حياتي في بلد  5

 6 متوسط  7200. 3.182 ابتعاثي.أحس بالحنين واالشتياق ألهلي وأصدقائي في بلدي األم خالل فترة  2

 متوسط  0.729 3.363 عجز والعزلة االجتماعيةلل املتوسط املوزون 

 1 متوسط  0.491 03.52 ، بحيث أشعر أن ال قيمة لي.االبتعاث دراستي في بلد  ال اشعر بالرضا عن 1

 2 متوسط  1.386 3.408 ال أشعر بأي متعة في أي عمل أقوم به 2

 3 متوسط  1.391 3.371 أية رغبة من رغباتي االبتعاث لم يحقق لي الواقع قي بلد  3

 4 متوسط  1.442 3.301 .االبتعاث ال أستطيع التعبير عما في داخلي، بحيث أشعر بغربة وعجز تام في بلد  4

 أشعر بالعناء والحزن في بلد  5
ً
 5 متوسط  0.702 3.261 .االبتعاث دائما

 6 متوسط  6290. 3.108 .االبتعاث أشعر بأن مستقبلي مجهول وأفكر بالفشل في دراستي في بلد  6

 متوسط  0.832 3.328 غربة عن الذات املتوسط املوزون لل

 متوسطكان منصة "سفير"  النفس ي عبر االغتراب لواقعاملتوسطات الحسابية ( أن قيم 4يتبين من النتائج الوارة في الجدول )
ً
للبعدين، حيث جاء  ، ا

(، كما جاء املتوسط املوزون لبعد الغربة 0.729(، وإنحراف معياري بلغ )3.363بلغ )  متوسط حسابي املتوسط املوزون لبعد العجز والعزلة االجتماعية ب

( بلغ  بمتوسط حسابي  الذات  )3.328عن  بلغ  وإنحراف معياري  است(،  0.832(،  بين  التشتت  درجة  انخفاض  إلى  يشير  الدراسة عن وذلك  جابات عينة 

 املتوسط مما يدل على تجانس االستجابات. 

 ملنصة سفير في خفض  
ً
 متوسطا

ً
النفس ي لدى الطلبة املبتعثين، حيث أن وجود الطلبة في   االغترابوترجح الباحثة هذه النتيجة إلى أن هناك دورا

 بعدم الرضا والخوف    االبتعاثبلد  
ً
في بداية ابتعاثهم يولد لديهم صدمة ثقافية من خالل اختالف العادات والتقاليد والثقافة، وهذا يولد لديهم شعورا

سهم بشكل جيد في خفض حاالت من املستقبل، 
ُ
  ب االغتراوالشعور بالعناء والحزن، وهذا ناتج عن قلة التواصل واالتصال على منصة سفير، حيث أنها ت

ب في  العزلة  من  تخرجهم  حتى  الطلبة  مع  واتصال  تواصل  من  املنصة  به  تقوم  ما  خالل  من  يتضح  الدور  هذا  وأن  املبتعثين،  الطلبة  لدى  لد النفس ي 

 بأخراج املبتعث من دائرة  االبتعاث
ً
نتيجة مرتبطة وجاءت هذه ال  .االبتعاثحداث الضاغطه التي يواجهونها في بلد  األ . وبالنتيجة فمنصة سفير تلعب دورا

الرويلي ) إليه دراسة كل من  األجنبية، و دراسة عقيل 2019مع ما أشارت  الجامعات  السعوديين في  التدريس  إتمام بعثة أعضاء هيئة  ( حول معوقات 

السعودية، ودرا 2017) العربية  اململكة  الخاصة من  التربية  مبتعثي  الثقافي لدى  بالذكاء  بالخارج وعالقتها  الدراسة  )( تجربة  لبيان  2019سة األسمري   )

 الصدمة الثقافية لدى الطلبة السعوديين الدارسين فى اململكة املتحدة. 

 :راسةدتوصيات ال  .3.3

 تولدت عن الدراسة التطبيقية، أوصت الباحثة بمحموعة من التوصيات يمكن إجمالها بالتالي: في ضوء النتائج التي

"سفير" من خالل   • الرقمية  املنصة  املبتعثين مع  الطلبة  قبل  واالتصال من  التواصل  لدعم  استراتيجية  فيوضع خطة  الثقافية  بلدان    امللحقيات 

 . االغتراب

  االبتعاثحتى يتم تشجيع طلبة    3في وزارة التعليم حول تطوير وتحسين أدوات "سفير" وتحسينها إلى "سفير"    االبتعاثوضع خطة من قبل وكالة    •

 على التواصل واالتصال مع هذه املنصة.

أدوات منصة "سفير"   • تبين مميزات  التي من شأنها  الفعاليات واألنشطة  إلى  الطلبة    ، وإطالع  2، و"سفير"  1و "سفير"  بناء برنامج تدريبي، إضافة 

 املبتعثين عن أي تطوير وتحديث على املنصة. 

املبتعثين  • للطلبة  األكاديمي  الجانب  إلى  الجديد، وهذا يعطي داللة على تكيفهم النظر  املجتمع  اندماجهم في  يتم تحديد مدى  ، بحيث من خالله 

.
ً
 النفس ي في حال كان الجانب األكاديمي جيدا

 .االبتعاثالنفس ي لدى الطلبة املبتعثين وإيجاد الحلول املناسبة لتفادي التحديات التي تواجههم في بلد  االغترابالنظر في مكونات  •
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Abstract: The study aim to identify the services provid by the digital platform "Safeer" used to communicate 
with students on scholarships in the United States of America. The study also aim to identify the reality of 
psychological alienation through the digital platform "Safeer". To achieve the objectives of the study, the 
researcher adopted the descriptive and analytical approach. The study sample consisted of (23) scholarship 
students. A questionnaire was used that consisted of two dimensions, the first about the reality of the services 
provided by the "Safeer" platform, and the second dimension about psychological alienation. The results of 
the study concluded that the reality of the digital platform " Safeer" has a high degree of supportive role 
during the first scholarship period for students.  The results also showed that the reality of psychological 
alienation through the " Safeer" platform was moderate, for the two dimensions. This result indicates that the 
platform contributes to alleviating the psychological alienation of scholarship students. Accordingly, the study 
recommended developing a strategic plan to support communication by scholarship students with the digital 
platform " Safeer" through cultural attachés in countries of expatriate. 

Keywords: The digital platform "Sphere" ; Psychological alienation; Scholarship . 
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 قدمة امل .1

املعلم ي   الع  عد  التعليميةلمحجر األساس في  ل ،ية  املعلم  املرجعي    اأساسي  ا  الذي يدرسه وألصول تدريسه عنصر    لمقرر وتشكل معرفة  في اإلطار 

حيث   التعليمي.  سلوكه  تفسير  في  إليه  يستند     إن  الذي 
 
و تمك مادته،  من  املعلم  أهداف امتالكن  لتحقيق  الدافعية  وتوافر  الحديثة،  التعلم  كفايات  ه 

ق يعلى تطوير املناهج ومواكبتها لروح العصر ال يكفي لتحق  وأن التركيزللمعلم.  ة  األساسيتعد من املهمات    مادته، وإيصالها للمتعلمين بكل يسر وإتقان

ا، بل ال بد أن يرافق ذلك تطوير  النجاح في عملية التعليم والتعلم  ا ومهني  املعلم   امتالك. ومن هذا املنطلق فإن  (2003)الفتالوي،    املعلم وتنميته علمي 

 لتطور التعليم.  األساسية يعد من الركائز عمله بشكل مناسب،  على تأديةالتي تساعده واملهارات للمعلومات 
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 :امللخص

هدفت الدراسة إلى تعرف درجة امتالك معلمات املرحلة األساسية الدنيا ملهارات االستماع للقرآن الكريم ومعرفة أثر اختالف الخبرة 

املهارات.   امتالك هذه  العلمي في  املرحلة في مديرية تربية قصبة  التعليمية واملؤهل  ْسَن هذه  اللواتي يدر  املعلمات  الدراسة من  ن مجتمع  وتكو 

( معلمة من  307)  وتم سحب العينة من هذا املجتمع بطريقة املعاينة العرضية، وتكونت العينة من( معلمة،  1723والبالغ عددهن )ن،  عما

در   
ي  الدراس ي    َن ْس اللواتي  العام  وذلك خالل  الدنيا،  األساسية  البيانات من   .2020/2021املرحلة  لجمع  كأداة  تحصيلي  اختبار  بناء  تم  وقد 

ا من مجموع مهارات االستماع، وأن مهارتي فهم املسموع،   النتائج اآلتية:  وتوصلت الدراسة إلىاملعلمات،   املعلمات يمتلكن مستوى منخفض 

التي   الفرعية لالستماع  املهارات  املسموع كانتا من  املعلمات بدرجة متوسطة، وإلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة    تمتلكهاوتذوق 

الع الداللة  قيمة  أن  وإلى  واملرتفعة،  املتوسطة  الخبرة  ذوات  ولصالح  التعليمية  الخبرة  ملتغير  تعزى  االستماع  ملهارات  املعلمات    -مليةامتالك 

ا   -مربع إيتا   ذات داللة إحصائية على متغير املؤهل العلمي للمعلمات، أو إلى متغير    (، وكذلك إلى عدم وجود فروق0.04بلغ )  إذ   كان منخفض 

 التفاعل بين الخبرة التعليمية واملؤهل العلمي. 

توصلت   التي  النتائج  بناء على  الدراسة  التوصياتإليها  وقد قدمت  منهامجموعة من  لقياس    :،  االختبارات  املزيد من  بإعداد  االهتمام 

 ات التعليم الضرورية لهم.مدى امتالك املعلمين ملهار 

 ؛ مهارات االستماع للقرآن الكريم. االستماع ة؛هار امل ؛ معلمي املرحلة األساسية الدنيا ؛درجة امتالك املعلمين :فتاحيةالكلمات امل
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ا   وجود معلم  أن نجاح التدريس يتوقف بشكل أساس ي على ت الدراسات،ولهذا الغرض فقد أكد ا وثقافي  ا ومهني  ا علمي  ا ومسلح  ا جيد  ، معد إعداد 

عديد من دول العالم وتطويره املنهي يعتبر بمثابة اإلصالح التربوي مما جعل الاملعلم   إعدادية ويقودها بشكل صحيح، وأن يوجه العملية التعليمية التعلم

 .(2009. )صوافطة، وخليفة، على برنامج إعداد املعلم  اهتمام كبيربتركز 

التربية اإلسالمية خاصة، حتى يتمكن من ( إلى أن معلم  2007دراسة الجالد )فقد أشارت  التربية اإلسالمية،    معلميوفيما يتعلق بإعداد وتأهيل  

ل تعاليم اإلسالم  املستمدة من  اإلسالمية ومضامينها  التربية  املتضمنة في محتوى  املفاهيم  إيصال  املهم في  لطلبة بكل كفاءة واقتدار، فإنه قيامه بدوره 

التربية اإلسالمية تفتقر إلى فلسفة   أن برامج إعداد معلم   لىإ شارت كذلك  أ فقد    ( 2002هندي )كفايات التدريس الفاعلة. وأما دراسة    امتالكب عليه  يج

  .الضرورية لتطورهم  بمهارات التعليم الذاتي يناملعلم عدم تزويدو واضحة وأهداف محددة، 

 : مشكلة الدراسة  . 1.1

صلى هللا    -في تلقيه، وهي الوسيلة التي تعلم بها رسول هللا  األساسية  من املهارات املتأصلة في القرآن الكريم، ومن الوسائل    ستماعاال تعد مهارة  

صلى هللا عليه -، ولقد كانت القاعدة املتبعة منذ عهد الرسول  -رض ي هللا عنهم -، وعلم بها أصحابه  -عليه السالم-القرآن الكريم من جبريل  -عليه وسلم 

الكريم من   -وسلم  القرآن  املختصون في مجال تعليم  الضابطين أللفاظه وأحكامه، وعدها  املعلمين  أفواه  يتلقاه من  أن  الكريم يجب  القرآن   أن دارس 

 سم "التلقي الشفهي" للقرآن الكريم. الخطوات األولى في تلقي القرآن الكريم وأطلقوا عليها ا 

الباحثين   خبرة  على  يشعران  وتخصصهما  وبناء  كانا  فقد  التدريسية  الكفايات  مجال  في  قدراتهم  وتطوير  األساسية  املرحلة  معلمي  تدريب  في 

الدنيا األساسية  تأهيل معلم الصفوف    وأن  ،مهارات التدريس األساسية في عملية التعليم ومنها مهارات االستماع  علىوتأهيلهم  املعلمين  ب تدريب  بوجو 

عدة دراسات  أشارت قد و  تعليم القرآن الكريم بشكل خاص، قد يكون لها األثر الجيد في التعليم بشكل عام، وفي ،هاراتلهذه املوير كفاياته وإكسابه تطو 

مهارة  أن  نشأته  تعد    ستماعاال   إلى  األولى من  اللحظات  منذ  اإلنسان  وتتطور مع  تنمو  التي  اللغوية  املهارات  إذ    (Wolvin and Coakley, 2000)باكورة 

الالحقة. اللغوي والفكري في سني عمره  الذي سيبنى عليه تطوره  باملنطلق  املهارة  إهمال تدريس  أشارت  وقد    تزوده هذه  أن من أسباب  إلى  عدة مصادر 

البالغة هو عدم    ستماعاال مهارات   أهميتها  بطبيعة عملية    ،املعلم   اهتماممع     ستماعاال وعدم معرفته 
 
نشاط القراءة، وكذلك   افكري    ا باعتبارها  كعملية 

 .  (2001طعيمة، ومناع، ) هذه املهاراتعدم تدريب املعلمين على تدريس 

اللغوية بشكل عام وكفايات تدريس    ( بضرورة إدراج الكفايات2011؛ قورة، وسنجي، وأبولبن،  2011وقد أوصت بعض الدراسات )السعودي،  

في برامج تدريب املعلمين من خالل الدروس واملشاغل والتعليم املصغر، وأن تكون متضمنة في استمارة الزيارة الصفية،   بشكل خاص  ستماعاال مهارات  

 . ستماعاال مهارات  امتالكوأن يكون املعلم قدوة طيبة للطلبة في به، التربية والتعليم أن تهتم  يفرض على كليات التربية ووزاراتوهذا مما  ودليل املعلم.

أن واقع مهارة  (،  2010)القرالة،  أشارت دراسات عدة  وقد   األربعة    ستماعاال إلى  الصفوف  الدرس في  واقع مأساوي، وأن األساسية  في حجرات 

إذا كانت هذه   املعلمين ال يعلم ما  الكثير من  إن  اهتمام، بل  أدنى  الطلبة، وال يعطى  املهارة مغيب عن  أنها    املهاراتتعليم هذه  أم  املنهاج  موجودة ضمن 

 السؤال الرئيس ي اآلتي:  مشكلة الدراسة تتمثل في  فإنارتجال يؤديه املدرس إن أراد. وبناء عليه 

 ؟ ملهارات االستماع للقرآن الكريم في مدينة عمان امتالك معلمات املرحلة األساسية الدنيا درجةما 

 : أسئلة الدراسة  . 2.1

 اآلتية: الفرعية تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة 

 للقرآن الكريم؟ ستماعاال ملهارات  الدنيااألساسية املرحلة  اتمعلم امتالك درجةما  •

للقرآن    ستماعاال ملهارات  الدنيا  األساسية  املرحلة    معلمات  امتالكدرجة  في  (  α≤   0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )هل توجد فروق   •

 ؟ ، أو املؤهل العلمي، أو التفاعل بينهماالتعليميةالخبرة  تعزى ملتغير ،الكريم 

 : فرضيات الدراسة  . 3.1

 الفروض اآلتية:  انبثق عن السؤال الثاني

• ( الداللة  إحصائية عند مستوى  داللة  ذات  توجد فروق  درجة  (  α≤   0.05ال  املرحلة    امتالكفي  ملهارات  األساسية  معلمي  للقرآن    ستماعاال الدنيا 

 ؟ التعليميةالكريم تعزى ملتغير الخبرة 

• ( الداللة  إحصائية عند مستوى  داللة  ذات  توجد فروق  درجة  (  α≤   0.05ال  املرحلة    امتالكفي  ملهارات  األساسية  معلمي  للقرآن    ستماعاال الدنيا 

 الكريم تعزى ملتغير املؤهل العلمي؟ 

• ( الداللة  إحصائية عند مستوى  داللة  ذات  توجد فروق  درجة  (  α≤   0.05ال  املرحلة    امتالكفي  ملهارات  األساسية  معلمي  للقرآن    ستماعاال الدنيا 

 الكريم تعزى للتفاعل بين متغيري الخبرة واملؤهل العلمي؟  
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 :أهداف الدراسة  . 4.1

 هدفت الدراسة الحالية إلى: 

 للقرآن الكريم. ستماعاال الدنيا ملهارات األساسية املرحلة  اتمعلم امتالكدرجة  تعرف  •

 في تدريس القرآن الكريم.  اتاملعلممتلكها تالتي  ستماعاال الكشف عن ترتيب مهارات  •

ملهارات  األساسية  املرحلة    اتمعلم  امتالكفروق في درجة  الالكشف عن   • تبع    ستماعاال الدنيا  الكريم،  الخبرة    اللقرآن  ، واملؤهل  التعليميةملتغيرات 

 . هماالعلمي، والتفاعل بين

 : أهمية الدراسة  . 5.1

 : امن أنه تكتسب هذه الدراسة أهميتها

األساسية  الدنيا التي تعد من أهم املراحل التعليمية لكونها مرحلة بناء املهارات  األساسية  لتعلم القرآن الكريم في املرحلة    ستماعاال تناول مهارات  ت •

 للتعلم. 

ه ملهارات امتالكفي مدى    الدنيااألساسية  املرحلة    اتيم أداء معلملتقو   اختبارمن خالل إعداد    لدراسة في تطوير اإلشراف التربوي قد تسهم هذه ا  •

 لتعلم القرآن الكريم.  ستماعاال 

معلت • على  الضوء  في  اباعتباره  الدنيااألساسية  املرحلة    ةمسلط  الفاعلين  مهارات    من  وتنمية  طلبة    ستماعاال إكساب  لدى  الكريم  القرآن  لتعلم 

 الدنيا. األساسية املرحلة 

بر ت • القائمين على  أنظار  إعداد معلموجه  الطلبة    الدنيااألساسية  املرحلة    اتامج  إكساب  ملهارات    الدنيااألساسية  املرحلة    اتمن معلمإلى ضرورة 

 الالزمة لتعليم القرآن الكريم.   ستماعاال 

الخبرة   • إلى مدى مساهمة عوامل  التعرف  الدراسة  تحاول هذه  النظرية  الناحية  درجة    التعليميةمن  في  العلمي   ستماع اال مهارات    امتالكواملؤهل 

 للقرآن الكريم.  

 املساعدة على تقويم مخرجات التعلم لكليات التربية، وما يلزم لتفعيل برنامج إعداد املعلمين.  •

 :الدراسةمحددات حدود و   . 6.1

 يحد من تعميم نتائج هذه الدراسة الحدود واملحددات اآلتية: 

الدنيا  األساسية  لى في املرحلة  لصفوف الثالثة األو ا   َن ْس يدر    ياللواتعلمات  البشرية على عينة من املالحدود البشرية: اقتصرت حدود هذه الدراسة   •

 الصف األول، والثاني، والثالث(  )

 ن. االباحث أعده  لذي ا  ها االختبارلتعلم القرآن الكريم التي تضمن ستماعاال الحدود املوضوعية: حيث اقتصرت الدراسة الحالية على مهارات  •

 .  بمديرية لواء قصبة عماناألساسية في املدراس  الدنيااألساسية املرحلة  اتراسة على معلمالحدود املكانية: اقتصرت الد •

 2020/2021األول للعام الدراس ي  الدراس يل الحدود الزمانية: طبقت الدراسة خالل الفص •

 :التعريفات اإلجرائية  . 7.1

الباحث يعتقد  التي  واملصطلحات،  املفاهيم  الدراسة على مجموعة من   ب  اناشتملت هذه 
 
وفقا وتحديدها،  تعريفها  في هذه    ضرورة  الستخدامها 

 الدراسة، وهي: 

مهارات  ستماعاال مهارات   • الدراسة،  في هذه  بها  ويقصد  املرحلة    ة املحدد  ستماعاال :  في  الطلبة  لدى  توافرها  الالزم  الدراسة  أداة هذه  األساسية  في 

، والتي يجب على املعلمة  لسمعي، وتذوق النص املسموع، واملتمثلة في التركيز واالنتباه للمسموع، وفهم املسموع، ومتابعة املتكلم، والتمييز ا الدنيا

   أن تمتلكها.

  معلمةحصلت عليها كل  هذه املهارات، وقد قيس بمجموع الدرجات التي    ، في معرفة وفهم نوكفاءته  : وتعني قدرة املعلماتستماعاال   مهارات  امتالك •

 ألغراض هذه الدراسة.  انالباحث ه الذي طور  ى االختبارعل

  مل على الصفوف من األول وحتى السادس.  تالدنيا: هي املرحلة األولى من مراحل التعليم العام وتشاألساسية املرحلة  •
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 الخلفية النظرية  .2

باكورة املهارات  وهي  شير إلى االهتمام والعناية في استقبال املادة الصوتية، بهدف الفهم والتحليل.  تالعقلية التي    اتهار ملا   من  تعد مهارة االستماع

املنطلق الذي سيبنى عليه تطوره اللغوي والفكري في  اإلنسان باللغوية التي تنمو وتتطور مع اإلنسان منذ اللحظات األولى من نشأته. إذ تزود هذه املهارة  

أن عملية االستماع من العمليات النشطة واملعقدة والتي تتطلب  ( El-Naggar, 2000كما أشارت النجار )  -عد كثير من الباحثين  سني عمره الالحقة. وي

 من املتعلم استقبال األصوات وربطها مع بعضها البعض للوصول إلى املعنى وتخزين الرسالة الستخدامها فيما بعد. 

القيام   هذه  وألهمية الضروري  فإنه من   وتوفير ومهاراته، تعليمهوأسالیب   وأھمیته، االستماع تخصللمعلمين   تدريبية دورات  بتنظيم املهارة 

أن هذه  إذ (2005وغيرها )حلمي،  وقصص تسجيل وأجهزة  وشرائط لغویة مختبرات في لدى الطلبة املهارة  هذه  تنمية على تساعد مناسبة تعلیمیة وسائل

 التعلم.  عملية وتسهل الرغبة فيهم  وتبعث االستماع مهارة  تعلم  على الطلبة تساعد األدوات

الوسائل   ومن  الكريم،  القرآن  في  املتأصلة  املهارات  االستماع من  مهارة  تلقيه،    األساسيةوتعد  تعالى: في  في قوله           كما ورد 

تعالى:  (204األعراف:  )        وقوله   .                     

بها رسول هللا  .  ( 29األحقاف:  )              التي تعلم  الوسيلة  الكريم   -صلى هللا عليه وسلم   -وهي  القرآن 

جبريل السالم-من  أصحابه  -عليه  بها  وعلم  الرسول  -رض ي هللا عنهم -،  املتبعة منذ عهد  القاعدة  كانت  ولقد  القرآن    -صلى هللا عليه وسلم -،  دارس  أن 

الضابطين ألل املعلمين  أفواه  يتلقاه من  أن  تلقي الكريم يجب  األولى في  الخطوات  الكريم من  القرآن  املختصون في مجال تعليم  فاظه وأحكامه، وعدها 

كنت أسمع قراءة النبي صلى هللا "( عن أم هانئ قالت: 1012روى اإلمام النسائي )فقد القرآن الكريم وأطلقوا عليها اسم "التلقي الشفهي" للقرآن الكريم. 

 عريش ي". عليه وسلم وأنا على 

 اعامةة   اأشةةارت الدراسةةات إلةةى أن هنةةاك ضةةعف  أو كمهةةارة لغويةةة عامةةة، فقةةد  ومع كل هذه األهميةةة لهةةذه املهةةارة سةةواء كةةان ذلةةك فةةي تعلةةم القةةرآن الكةةريم 

 : من أن (2007)عند املتعلمين وعند غيرهم في هذه املهارة، ويعود هذا الضعف إلى عدة أسباب، ومنها ما أشارت إليه دراسة الكشاش 

 لدى اإلنسان، دون الحاجة لتدريب الفرد على مهاراتها الفرعية ا  •
 
 ملختلفة. االعتقاد غير الصحيح لدى الكثيرين بأن مهارة االستماع تنمو تدريجيا

االست • وأساليب ومناهج... وذلك لعدم ظهور   اماع مهارة بسيطة، قياس  اعتبار  إلى معلم  القراءة والكتابة، فهي ال تحتاج  اإلنتاج، ألنها   إلى  أثرها في 

 مهارة تلق، وما ال يظهر أثره، ال يعتد به، ويهتم بتعليمه. 

ع الطفل في  التركيز في تعليم الطفل الكالم والنطق، وإهمال تعليمه االستماع واإلصغاء، وهو من السلوكيات اللغوية القديمة في املجتمع. وذلك ليبر  •

 مع اآلخرين.   عملية إنتاج الكالم، ويحصل كفاية التواصل

 ندرة األبحاث التربوية التي تناولت االستماع بصفته مهارة لغوية مستقلة، ودورها في اكتساب املهارات اللغوية األخرى. •

العام، هما: إلى حدوث ظاهرتين لغويتين خطيرتين في مراحل التعليم قد يؤدي  بشكل مقصود في املنهجن عدم االهتمام بهذه املهارة أأضف إلى ذلك ب

موع يزيد من عمق التحدث واتصاله وتطةةوره )طعيمةةة سهامشية االستماع وسلبيته، وفساد التحدث وعشوائيته؛ وذلك ألن تعود اإلنصات، والتدبر في امل

 (.81، 2001ومناع، 

ستماع، أو اآللية التي يستطيعون من  إلى أن معظم املتعلمين ال يوجد لديهم مفهوم واضح لال   (Janusik, 2002)كما قد توصلت دراسة جانيوسيك  

 خاللها تحسين قدراتهم املرتبطة بهذه املهارة، لكي يصبحوا مستمعين جيدين وبشكل أكثر فاعلية.  

تع على  تساعدهم  أساسية  ملهارات  الدنيا  األساسية  املرحلة  المتالك معلمات  الحالي،  الواقع  تشخيص  في  التفكير  إلى  الباحثين  دفع  ما  ليم وهذا 

إلى أن حاسة السمع في مقدمة الحواس التي تساعد على التعلم،   ( 63،  2014الفي )  بة في مقرر التربية اإلسالمية، وهي مهارة االستماع، حيث أشارالطل

صل بينهم  فهي مصدر كثير من املواقف التعليمية التي تساعد الطلبة على اكتساب املعلومات، والحصول على املعرفة، ومن خاللها يتم التفاعل والتوا 

احل التعليم العام ما كشفت عنه مراجعة أحد الباحثين لعدد من الدراسات ذات  وبين اآلخرين في املجتمع. ومما يدل على خطورة إهمال االستماع في مر 

له الخطير  التأثير  وأن  الجامعية،  الدراسة  في  بعضهم  فشل  عن  املباشر  املسؤول  كان  االستماع  مهارات  تحصيل  في  الطلبة  أن ضعف  من  ذا  العالقة 

 (. Canaway’s, 1982والكتابة )الضعف فاق التأثير ذاته الناتج عن الضعف في مهارات القراءة 

 وأ  مهارات االستماع، املعلمين على من تدریب اإلكثار بضرورة  (2005املهارة أوصت دراسة )حلمي،  هذه  وألھمیة
 

مدرس ي   هذا التدريب على یقتصر ال

 لغویة مختبرات في لدى الطلبة املهارة  هذه  تنمية على تساعد مناسبة تعلیمیة وسائل املواد األخرى وتوفير لى مدرس يإ  تتعداهم  مواد اللغة فقط، وإنما

 التعلم.  عملية وتسهل الرغبة فيهم  وتبعث االستماع مهارات تعلم  على الطلبة تساعد أن هذه األمور  إذ وغيرها، وقصص تسجیل وأجهزة  وشرائط

فاعلية االستماع وتؤثر فيه، ومنها تلك التي أشار إليها مونرو  ومما يزيد من صعوبة تعليم الطلبة ملهارات االستماع العوامل املتعدد التي تتحكم في  

املوضوع، وبيئة االستماع، وحال املتلقي نفسه. ولذا فقد يكون من الصعب تحديد  112،  1978) ( كطبيعة املوضوع الذي نستمع إليه، وطريقة عرض 
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لتدريس مهارات االستماع وجود معلم جيد قدوة يمتلك مهارات االستماع ولديه العامل أو العوامل املسؤولة مباشرة عن هذه املهارة. وبالتالي فإنه يلزم  

تهيئة مع  املهارات،  لتنمية هذه  املناسبة  النصوص  واختيار  لتدريسها،  الجيد  التخطيط  القدرة على  ولديه  املهارات،  تدريس هذه  إمكانات    القدرة على 

 (.1990االستماع الجيد )البدري، 

 ة الدراسات السابق  . 1.2

بتقص ي  ل قامت  التي  الدراسات  نتائج  تنوعت  التدريس  قد  ملهارات  الدنيا  األساسية  املرحلة  ومعلمات  عامة،  اإلسالمية  التربية  معلمي  امتالك 

 .املختلفة، فقد توصلت بعض هذه الدراسات إلى أن املعلمين يمتلكون هذه املهارات بدرجة مرتفعة

• ( آل محفوظ  باملرحلة    (2020كدراسة  التربية اإلسالمية  امتالك معلمي  إلى تعرف درجة  الالزمة من   االبتدائيةالتي هدفت  التدريسية  للكفايات 

املشرفين نظر  املدار   وجهة  وقادة  )التربويين  البحث من  تكونت عينة  السعودية،  العربية  باململكة   28س 
 
وتم  ا وقائد    ا( مشرف البيانات من  جم،  ع 

بطاقة   أن  خالل  إلى  الدراسة  وتوصلت  الوصفي،  املنهج  الدراسة  واتبعت  الكفايات    املالحظة،  جميع  على  مرتفعة  كانت  املعلمين  امتالك  درجة 

 التدريسية. 

املرحلة االبتدائية في الكويت للكفايات التدريسية،    تعرف  التي هدفت إلى    ( 2019دراسة دهيم ) وأظهرت   • مدى امتالك معلمات اللغة العربية في 

املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )و  ( معلمة من معلمات  137أثر متغيري الخبرة واملنطقة التعليمية في ذلك. واتبعت الدراسة 

. وتوصلت النتائج إلى أن درجة ممارسة بارة ( ع71بطريقة عشوائية، وتم جمع البيانات من خالل استبانة تكونت من )  ن  لغة العربية تم اختيارهال

جاءت بدرجة مرتفعة. وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة    -  مهارة االستماعومنها  -معلمات اللغة العربية لجميع الكفايات التدريسية  

 . ملتغيري الخبرة واملنطقة التعليمية ى العربية للكفايات التدريسية تعز  الك معلمات اللغةإحصائية حول مدى امت 

التي هدفت إلى الكشف عن درجة امتالك معلمي التربية اإلسالمية للكفايات املهنية في تدريس التربية اإٍلسالمية للطلبة  (2018دراسة الرقيبات )و  •

وتك املفرق،  في محافظة  املدارس  نظر مديري  )من وجهة  الدراسة من  درجة   ا ( مدير  325ونت عينة  أن  إلى  الدراسة  نتائج هذه  وأشارت  ومديرة، 

 ت مرتفعة لكفايات التخطيط، والتدريس، والتقويم. امتالك املعلمين كان

التي هدفت إلى التعرف إلى درجة امتالك معلمي التربية اإلسالمية ملهارات األسئلة الصفية للمرحلة األساسية    ( 2017ودراسة العكيلي، والقرالة ) •

ا ومعلمة، واستخدمت االستبان139من وجهة نظرهم، وتكونت عينة الدراسة من ) ة لجمع املعلومات، وقد جاءت النتائج لتظهر أن درجة  ( معلم 

ا تعزى ملتغير املؤهل العلمي ولصالح الدراسات العليا ، وملتغير امتالك املعلمين لهذه املهارات كانت بدرجة مرتفعة، وأن هناك فروق دالة إحصائي 

 الخبرة ولصالح ذوي الخبرات الطويلة.   

معرفة درجة امتالك معلمي التربية اإلسالمية في املرحلة الثانوية لكفايات التدريس بدولة اإلمارات العربية  التي هدفت إلى   (2014دراسة الزبون )و  •

( كفاية  56ومعلمة. ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث استبانة مكونة من )  ا( معلم  48ونت عينة الدراسة من )املتحدة من وجهة نظرهم. وتك

الدراسة عدم   أظهرت  كما  الكفايات.  يمتلكون معظم هذه  التربية اإلسالمية  أن معلمي  الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد  توزعت على خمسة مجاالت، 

اإلسالمية   التربية  امتالك معلمي  درجة  في   
 
إحصائيا في كل مجال من مجاالت وجود فروق دالة  الخبرة  أو  الجنس  ملتغير  تعزى  التدريس  لكفايات 

 األداة الخمسة، وعلى مستوى األداة ككل. 

• ( الخالدي  األردن،   (2013ودراسة  في  والتعليم  التربية  وزارة  في  ومعلماتها،  اإلسالمية  التربية  معلمي  امتالك  درجة  عن  الكشف  إلى  هدفت  التي 

املعرفي )  ملفاهيم االقتصاد  الباحث استبانة تكونت من  ذلك صمم  الديمغرافية، ولتحقيق  املتغيرات  ( فقرة، وتم تطبيقها على  35في ضوء بعض 

ا، و )93عينة الدراسة التي شملت ) ( معلمة. وأشارت النتائج إلى ارتفاع درجة امتالك أفراد العينة ملفاهيم االقتصاد املعرفي، في معظم 133( معلم 

أظهر  العلمي،  املجاالت. كما  املؤهل  املعرفي باختالف  االقتصاد  العينة ملفاهيم  أفراد  امتالك  النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة  ت 

ملرحلة  وذلك لصالح املؤهل العلمي األعلى، وباختالف الخبرة التعليمية، لصالح ذوي الخبرة األطول، فيما لم يظهر فروق دالة باختالف الجنس، وا 

 التعليمية. 

• ( ومومني  التربية    ( 2010ودراسة خزعل  التابعة لوزارة  الخاصة  املدارس  الدنيا في  املرحلة األساسية  امتالك معلمات  إلى معرفة درجة  التي سعت 

سة من ا والتعليم في محافظة إربد األولى للكفايات التعليمية، من وجهة نظرهن في ضوء متغيرات املؤهل العلمي وسنوات الخبرة، وتكونت عينة الدر 

( كفاية، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أبرز الكفايات التي تمتلكها املعلمات هي: استغالل 38( معلمة. استخدم الباحثان استبانة مكونة من )168)

وج ومحددة،  واضحة  بطريقة  التقويمية  األسئلة  وصياغة  التعليمي،  للموقف  املالئم  التدريس ي  األسلوب  واستخدم  بفاعلية،  الحصة  ذب وقت 

  انتباه الطلبة، واملحافظة على استمراريته، كما بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الخبرة التعليمية.
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عض بفي حين أن هناك دراسات أخرى قد أشارت إلى أن امتالك املعلمين لبعض املهارات الالزمة لهم في عملية التعليم كانت متوسطة وبحاجة إلى  

 : التحسين والصقل

)كدراس • الشمري  تعرف(  2018ة  إلى  هدفت  املدارس   التي  في  البديل  التقويم  الستراتيجيات  األولى  الصفوف  معلمي  وممارسة  امتالك  درجة 

، وقد توصلت الدراسة إلى أنهم يمتلكون هذه االستراتيجيات بدرجة ا( معلم  185ونت عينة الدراسة من )الحكومية والخاصة بمنطقة الحائل، وتك

 ( سنوات. 10- 6خبرة التعليمية لصالح فئة الخبرة املتوسطة )متوسطة، وإلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لل

•  ( اليوسف  استخدام    ( 2017ودراسة  لكفايات  العاصمة عمان  في محافظة  اإٍلسالمية  التربية  امتالك معلمي  الكشف عن درجة  إلى  التي هدفت 

( الدراسة من  التعليم، وتكونت عينة  الذكية في  الكفايات 175التكنولوجيا  املعلمين يمتلكون هذه  أن  إلى  الدراسة  ا ومعلمة، وقد توصلت  ( معلم 

 بدرجة متوسطة، كما أظهرت ال
 
تعزى ملتغير املؤهل العلمي وسنوات الخبرة ولصالح املؤهل العلمي األعلى وسنوات    نتائج وجود فروق دالة إحصائيا

 الخبرة األعلى. 

التي هدفت إلى معرفة درجة توافر الكفايات التعليمية لدى معلمي التربية اإلسالمية في الحلقة الثانية باململكة العربية   (2006ودراسة البداح ) •

املدراس  ال التربية اإلسالمية ومديري  الدراسة من )االبتدائيةسعودية من وجهة نظر مشرفي  ا، ومدير مدرسة،  120، وتكونت عينة  ا تربوي 
 
( مشرف

التعليمية مكونة من ) بالكفايات  الباحث قائمة  الدرس، وإدارة  67واستخدم  التدريس، وتنفيذ  ( كفاية، توزعت على خمسة مجاالت هي: تصميم 

( كفاية  49( كفاية توافرت بدرجة عالية، و)11وضبطه، واستخدام الوسائل والتقنيات التعليمية، والتقويم، وأظهرت نتائج الدراسة أن )  الصف

 ( كفايات توافرت بدرجة متدنية. 7توافرت بدرجة متوسطة، و)

مهارات بعض  يمتلكون  اإلسالمية  التربية  معلمي  أن  إلى  أشارت  الدراسات  بعض  أن  حين  إلى   في  يشير  مما  منخفضة  بنسبة  الضرورية  التدريس 

 :ضعفهم فيها

• ( القرش ي  لتلميذات (  2018كدراسة  الناقد  االستماع  مهارات  تنمية  أساليب  من  العربية  اللغة  معلمات  تمكن  مستوى  معرفة  إلى  هدفت  التي 

ت املقدسة، وقد  بالعاصمة  املتوسط  األول  أن وضعت  الصف  إلى  الدراسة  الناقد تشتمل سبعة    وصلت  مهارات االستماع  تنمية  بأساليب  قائمة 

ا، وقد أظهرت الدراسة تدني مستوى تمكن معلمات اللغة العربية من أساليب تنمية مهارات االستماع الناقد، وإلى عدم وجود فروق  وثالثين أسلوب 

  في التدريس، أو إلى حضور املعلمات لدورات تدريبية في تدريس اللغة العربية.فردية لدى املعلمات تعزى إلى عدد سنوات الخدمة 

الوصفية، في حين أن املنهجية  البحث واملعتمدة على  السابقة في منهجية  الدراسات  الحالية مع  الدراسة  ال  لقد تشابهت  الدراسة هذه  دراسة هي 

الباحثا حسب  -الوحيدة   امتالك معلم  -نيطالع  مدى  تستقص ي  الدنياالتي  األساسية  املرحلة  للطلبة  ات  املهارات  هذه  أهمية  االستماع مع  في ملهارات   ،

فيه ركزت  الذي     الوقت 
 
وأيضا أخرى.  خاصة  كفايات  أو  التدريس  في  العامة  الكفايات  على  السابقة  أداة   الدراسات  باستخدام  الدراسة  هذه  تميزت 

على االستبانة الستطالع وجهات النظر    تن املعلمات من مهارات االستماع، في حين أن الدراسات السابقة في معظمها قد اعتمدملعرفة مدى تمك االختبار

 حول امتالك هذه املهارات أو قائمة الرصد واملالحظة.

 : مجتمع الدراسة وعينتها  . 2.2

الدراسة جميع معلمات للواء قصبة عمان   تربيةالالدنيا في مديرية  األساسية  املرحلة    يمثل مجتمع  للعام   والتعليم  التربية والتعليم  التابعة لوزارة 

التربية والتعليم، وقام الباحثان باختيار هذه امل  اوذلك وفق    ،( معلمة1723)  (. والبالغ عددهن2020/2021دراس ي )ال   ديرية للسجالت الرسمية ملديرية 

 .القربها من مكان عملهم

)وقد   قوامها  الدراسة على عينة  ا   إنحيث    -( معلمة  307أجريت  إالهذه  بتدريسها  يقوم  ال  وا   لصفوف  التربية  قانون وزارة  وفق  لتعليم معلمات 

تم   وقد  العرضية  اختيارهناألردنية،  املعاينة  للبا Accidental Sampling  بطريقة  بالنسبة  للدراسة  املتيسرة  الحاالت  استخدام  إلى  تشير  حثين،  وهي 

ا20وبنسبة تمثيل ) بعدد    والتي تم قياسها   -  التعليميةعلمي وحسب مؤهل الخبرات  ( يشير إلى توزيع عينة الدراسة حسب املؤهل ال1والجدول )،  %( تقريب 

 سنوات الخدمة في التعليم. 

 توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي وسنوات الخبرة  :(1(جدول 

 سنوات الخبرة  املؤهل العلمي 

 املجموع الكلي  10أكثر من  10-5 5أقل من 

 105 37 35 33 الدبلوم 

 107 35 35 37 البكالوريوس

 95 29 33 33 الدراسات العليا 

 307 101 103 103 الكلي املجموع  
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 : منهجية الدراسة  . 3.2

ا، ويعبر عنها كونه يعتمد على دراسة الظاهرة كما تو   ملنهج الوصفي لتنفيذ هذه الدراسة،اتبع الباحثان ا  ا دقيق  جد في الواقع، ويهتم بوصفها وصف 

ا كمي   ا أو تعبير  ا كيفي   . (219، 2020، ، عدس، عبد الحق)عبيدات اتعبير 

   :أداة الدراسة  . 4.2

 أداة الدراسة من قسمين:  تلتحقيق أهدف هذه الدراسة، واإلجابة عن أسئلتها تألف

 ستماعاال اختبار مهارات  -2              ستماعاال مادة   -1

: مادة 
ً
 : ستماعاال أوال

 وألغراض قياس مهارة االستماع من خالل بناء االختبار قام الباحثان باإلجراءات اآلتية: 

صلى  -( التي تتحدث عن عالقة الرسول  40 – 28من آية )  سورة األحزابجزء من    وتمثل ذلك في تحديد  -املحتوى السمعي-تحديد موضوع االختبار   •

أزواجه،  -هللا عليه وسلم  بيته من  أهل  القرآني على حوا  مع  النص  ، وتفاصيل داعمة، ومواقف  ةرات، وأحداث، وشخوص، وأفكار رئيسواحتوى 

 تستدعي النقد، وعمل استنتاجات محتملة.  

القرآنية،   • اآليات  لهذه  املعلمات  ا وتالتأكد من عدم حفظ  اختبار  ذلك من خالل  التأكد من  في حفظهام  يحفظن    ،ملعلمات  وكان هناك معلمتان 

 استبعادهن من االختبار.  السورة وتم  

، التفاصيل الدائمة، الكلمات  الرئيسةتحليل محتويات النص إلى عناصر صنفت في قوائم تحت عناوين: الشخوص، األحداث املتسلسلة، األفكار   •

َمل والوالعبارات املتكررة،   والنهايات. ،والبداياتالجاذبة، ج 

لهذه السورة، وتم مراعاة أن تكون الشيخ محمد املنشاوي(  و لحصري،  ا )الشيخ محمود  تم اعتماد نسخة واضحة مسجلة لصوت مقرئين مختلفين   •

 مجودة حيث يضمن أن تكون سرعة القراءة ليست سريعة وال بطيئة.  قراءتهما

 لعمل االختبار ملهارة االستماع.  ( دقائق وهو زمن مقبول  8-6؛ حيث كانت من )د زمن تالوة كل مقرئ تم تحدي •

 : ستماعاال : اختبار اثانيً 

 بناء االختبار وفق الخطوات اآلتية:  وقد تم  

 
 

بناء    :أوال يتم  التي سوف  بناء على  ،  االختبار لقياسهاتم تحديد مهارات االستماع  اعتمادها  السابقة واملصادر واملراجع اال والتي تم  الدراسات  طالع على 

بمهارات   العالقة  ذات  التربوية  ومنها    ستماعاال واألدبيات  القائمة،  بناء هذه  و ؛  2005)البشير،  في  فيصل، ؛  2008عتوم،  ؛  50،  2006الناقة،  طعيمة، 

وكذلك فقد اشتملت على نتباه، وفهم املسموع، ومتابعة املتكلم، والتمييز السمعي، وتذوق النص.  املهارات كما يأتي: التركيز واال   (، وقد جاءت هذه 2010

 ( مهارة فرعية. وذلك على النحو اآلتي:30)

 : لالستماع للقرآن الكريم  نتباه مهارة التركيز واال  .1

 آليات. ا  بدايةتذكر  ( أ 

 نهاية اآليات. تذكر  (ب

 تذكر بعض املعلومات املتضمنة في اآليات.  (ج

 .  في اآليات املتكررة  الكلمة /تعرف العبارة  (د

 .الجاذبة اآليةتعرف  (ه

 مهارة الفهم الشامل للمسموع: .2

 : على ملتشيتفسير الكلمات واملعاني و  ( أ 

 ة، ويشتمل على: املسموعاآليات الرئيسة في   الفكرة تحديد  (ب

 األفكار التي تعرض لها القارئ. القدرة على تصنيف  (ج

 (. ناكمواأل  ةزمن ث واأل ا حدالشخصيات واأل يات )د عناصر اآل يحدت (د

 باملوضوع.وما ليس له عالقة  ةاملسموعبموضوع اآليات التفريق بين ما له عالقة  (ه

 اآليات.  معنى فيك تأثير التنغيم ا در إ  (و

 : قارئ مهارة متابعة ال .3

 ة. السابق اآلياتتعرف  ( أ 
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 ة.الالحقاآليات تعرف  (ب

 مهارة التمييز السمعي:   .4

 . الحزن، والسعادة، والتهنئة( ،التي تحمل مشاعر مختلفة ) مثلفي اآليات يز الكلمات والعبارات يمت ( أ 

 تمييز الكلمات في الفاصلة القرآنية.  (ب

 تحديد الكلمة التي تنتهي بصوت مختلف عن باقي الكلمات في اآلية/ اآليات.  (ج

 شابهتين في عدد من الحروف الصوتية في اآلية/ اآليات. تمييز الكلمتين املت (د

 .للقارئ  تعرف مواضع الخطأ القرائي (ه

 تمييز الرموز الصوتية املتقاربة في النطق والشكل.   (و

 تمييز التشابهات واالختالفات في بداية أو وسط أو نهاية اآليات املسموعة. (ز

 تمييز أحكام التالوة والتجويد.  (ح

 تمييز أصوات املقرئين.  (ط

 مهارة تذوق النص القرآني: .5

 إظهار اإلعجاب أو االستياء من بعض الشخصيات أو املواقف في اآليات التي استمع إليها.  ( أ 

 نوع االنفعال عند االستماع لآليات القرآنية. إدراك (ب

 تحديد مواطن اإلعجاب فيما يستمع إليه، سواء في األلفاظ، أو العبارات، أو التركيب الكلي.  (ج

 التمييز بين كالم املتكلمين في اآلية/ اآليات.  (د

.  (ه
 
 مناسبا

 
 التعليق على ما يستمع إليه تعليقا

 املقارنة بين العبارات التي تحمل معاني متعارضة.  (و

 معاني متقاربة. املقارنة بين العبارات التي تحمل  (ز

 تبيان أثر صوت املقرئ في التفاعل مع النص.   (ح

اثا ( فقرة من نوع االختيار من متعدد، وضعت لتغطي في مجملها املؤشرات السلوكية ذات العالقة بمهارات 70من )  في صورته األولية  ، تم بناء االختبار ني 

 االستماع الفرعية الخمس موضع القياس، 

ا
 
اعتمد الباحثان على صدق املحكمين، حيث قام  ، وقدباستخراج دالالت الصدق املنطقي لالختبار، وصالحيته لتحقيق هذه الدراسةقام الباحثان ، ثالث

الكريم، ومختص في مناهج وطرق   القرآن  األولية على عشرة محكمين من اختصاصات مختلفة )مختص في تعليم  الباحثان بعرض االختبار في صورته 

القياس والتقويم، وثال في مجال  العربية، ومختص  اللغة  التربية اإلسالمية، ومختص في تدريس  التربية اإلسالمية، ثالث تدريس  ثة مشرفين تربويين في 

 وطلب منهم إبداء الرأي في االختبار من حيث:  معلمات من معلمات الصفوف الثالث األولى(.

 . للمعلماتمدى مناسبة املهارة  •

 مدى ارتباط املهارات الفرعية باملهارة الرئيسة.  •

 صحة املحتوى العلمي للمهارة.  •

 لمهارة. سالمة الصياغة اللغوية ل •

 نقل بعض املهارات من مستوى إلى مستوى آخر.  •

 حذف، أو تعديل، أو إضافة مهارات أخرى.  •

 دقة تعليمات االختبار.  •

اتفق   التي  الفقرات  استبقاء  تم  في ضوء  80وقد  املناسبة  الفقرات غير  الفقرات، وحذفت  تعديل بعض  تم  املحكمين على صالحيتها، كما  % من 

بالتساوي ليكون لها  ستماعاال الخمسة ملهارة األساسية ( فقرة موزعة على املهارات 60) ح االختبار في صورته النهائية يضم أصب مالحظات املختصين، وبهذا 

 ( يبين عدد الفقرات لكل مهارة. 2والجدول ) نفس الوزن في التقييم،
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 عدد الفقرات املتضمنة في االختبار لكل مهارة من مهارات االستماع :(2جدول )

 عدد الفقرات  ستماع اال مهارات  

 12 التركيز واالنتباه

 12 فهم املسموع

 12 متابعة املتكلم 

 12 التمييز السمعي 

 12 تذوق النص 

 60 املجموع الكلي 

ا  وذلك من أجل ما يأتي:    من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها.  وهن  ، معلمة 60التي بلغت  تطبيق االختبار على عينة الثبات، رابع 

الثبات باستخدام معادلة كودر    قد تم فحص • بلغت قيمة  الداخلي لالختبار، وقد  االتساق  ثبات االختبار، عن طريق حساب معامل  دالالت 

( )20KRريتشاردسون  مرتفع  0.83(  ثبات  معامل  )( وهو  جدول  من  يظهر  وكما  الدارسة.  ألغراض هذه  ومقاييسها  3ومناسب  األداة  فإن   ،)

 الفرعية تتمتع بدرجة عالية ومقبولة من الثبات الداخلي. 

 الفرعية اوملقاييسه( ألداة الدراسة KR20معامالت االستقرار واالتساق الداخلي ) :(3) جدول 

 االتساق الداخلي معامل   معامل االستقرار  ستماع اال مهارات  

 0.84 0.88 التركيز واالنتباه

 0.87 0.87 فهم املسموع

 0.80 0.83 متابعة املتكلم 

 0.89 0.91 التمييز السمعي 

 0.85 0.88 تذوق النص 

 0.83 0.87 املجموع الكلي 

استخر  • السالفةا تم  الثبات  نتيجة عينة  بناء على  للفقرات  الصعوبة  بين    ،ج معامل  ما  تراوحت  وأما 0.65  – 0.33)وقد  نسبة مقبولة.  وهي   )

 ( وهي معدالت مقبولة لغايات هذا االختبار .  0.80 – 0.43معامل التمييز للفقرات فقد تراوحت ما بين )

 واحدة فقط  بناء على الزمن الذي استغرقته عينة الثبات في اإلجابة، وقد كان ساعةاالختبار تحديد مدة  •

 : ستماععلى املهارات الفرعية، أو على املهارة الكلية لال  –التوزيع اآلتي د ااعتم •

 منخفضة.  امتالك%( يشير إلى درجة 0  -% 59النسبة املئوية للمتوسط الحسابي من ) -

 متوسطة.   امتالك %( يشير إلى درجة 60  -% 79النسبة املئوية للمتوسط الحسابي من ) -

 مرتفعة.   امتالك%( يشير إلى درجة 80 -% 100الحسابي من )النسبة املئوية للمتوسط  -

 : إجراءات الدراسة.  5.2

 لإلجابة عن تساؤالت الدراسة قام الباحثان باإلجراءات اآلتية: 

 (. ، ومعامالت الصعوبة والتميزوالثبات، لها )الصدق ةالسيكو متريإعداد أدوات الدراسة والتأكد من الخصائص  •

 الدراسة. اختيار عينة  •

 أخذ املوافقة من وزارة التربية والتعليم األردنية على تطبيق األدوات على املعلمات من مديرية التربية والتعليم املعنية.   •

وقد   .2020/2021وذلك في بداية الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي    ،( معلمة307)  ة على عينة الدراسة والبالغ عددهنتطبيق أدوات الدراس •

 بسبب الظروف التي تمر بها املدراس بسبب جائحة مرض الكورونا. مختلفةوبفترات  األعداد، كان ذلك على شكل مجموعات مختلفة

 تحليل النتائج وتفسيرها.   •

 تقديم التوصيات واملقترحات في ضوء نتائج الدراسة.  •

 :ةاملعالجة اإلحصائي  . 6.3

مهارات  اختبار  على  الدراسة  أفراد  لدرجات  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية،  املتوسطات  حساب  تم  الدراسة،  من  األول  السؤال  عن  لإلجابة 

وكأجز   ستماعاال  ا ككل  تنازلي  ا  ترتيب  الفقرات  ترتيب  ثم  ومن  ولإل   اء،  الثاني حسب كل مجال.  السؤال  البحث عن فروقات  جابة عن  إلى  يهدف  بين   والذي 

الدراسة الثنائي  مجموعات  التباين  )  ذي  Two Way ANOVA، فقد تم استخدام تحليل  املتغيرات، والتفاعالت فيما 3x3التصميم  أثر  (، للكشف عن 
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املتع للمقارنات  اختبار شيفيه  إلى  التحليل، هذا باإلضافة  التأكد من شروط تحقق هذا  بين  بينها، وذلك بعد  التباين ومصدره  ددة للكشف عن طبيعة 

 مجموعات الدراسة. 

 واملناقشة عرض النتائج .3

 للقرآن الكريم؟ ستماعاال الدنيا ملهارات األساسية املرحلة  اتمعلم امتالكما درجة والذي ينص على:  :عرض نتائج السؤال األول  .1.3

الدراسة، تم استخراج   أسئلة  األول من  السؤال  ا لإلجابة عن  املعلمات علىاملتوسطات، واالنحرافات  ،  ستماعاال مهارات  اختبار    ملعيارية لدرجات 

 ( قيم هذه املتوسطات، واالنحرافات املعيارية.  4ويبين الجدول )

افات املعيارية لفقرات االختبار وفق كل مهارة من مهارات االستماع  :(4) جدول   املتوسطات الحسابية واالنحر

 الرتبة املستوى  اإلنحراف املعياري  نسبة التحقق املهارة 

 5 منخفض  2.93 0.50 التركيز واالنتباه

 2 متوسط  16.41 0.61 فهم املسموع

 4 منخفض  10.48 0.54 متابعة املتكلم 

 3 منخفض  10.72 0.55 التمييز السمعي 

 1 متوسط  16.80 0.64 تذوق النص 

  منخفض 6.80 0.57 املجموع الكلي 

 . الفرعية ستماعاال ملهارات علمات امل امتالك( التالي يوضح مدى 1والشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرعية  ستماعمعلمات املرحلة األساسية الدنيا ملهارات اال  امتالكمدى (: 1شكل )

ا  الدنيا في التربية اإلسالميةاألساسية  معلمات املرحلة    امتالك( أن مستوى  1( والشكل )4يتضح من الجدول )
 
في مهارة فهم املسموع،   كان متوسط

النص ت  ومهارة  كان  ،  ذوق  الفرعية  املهارات  باقي  ا  امتالكوأن  لها ضعيف  )املعلمات  الجدول  ويظهر  العام ال كذلك  (  4،  املجموع  كان    متالكأن  املعلمات 

أن هناك ضعف  . مامنخفض   املرحلة    امتالكفي    اعام    اما يعني  ملهارات  األساسية  معلمات  أقل متوسط حصلت  املطلوبة  ستماعاال الدنيا  عليه . وقد كان 

مهارات    املعلمات تحدثت عن    ستماع اال في  التي  اآليات  بين  للترابط  املعلمات  بسبب عدم مالحظة  َفسر  هذا  ي  للمسموع، وقد  واالنتباه  التركيز  مهارة  هو 

أن بعض  ، مما أدى إلى عدم معرفة بداية ونهاية اآليات، حيث  ابعض  لآليات وراء بعضها    ستماعوكذلك عدم قدرتهن على متابعة اال   موضوعات مختلفة،

الكريم  اآليات   القرآن  آية موضوع واحد، و تتحدث عن  في  الترابط هذا  أكثر من موضوع، وليس لك  إلى  القرآنية ال يعود  اآلية  املوضوعات في   التعدد في 

ب  ،دائماباملعنى   الرسول  بل هو مرتبط  تم نقله من  القرآنية  –سلم  صلى هللا عليه و -ما  اآليات  ونهاية  بداية  تحديد  النص .  في  تذوق  مهارة  أعالها  وكان 

هللا   عند  من  مقدس  نص  أنه  على  القرآني  النص  مع  تعاملن  قد  املعلمات  أن  إلى  ذلك  يعود  وقد  وجل-القرآني،  بالغة -عز  النصوص  أعلى  من  وأنه   ،

الوفصاحة،   النص  أسماعوأن هناك كلمات جاذبة في  النتيجة تتفق مع دراسة كل  . و بها  املعلمات فتأثرن   قرآني قرعت  التي   (2018من )القرش ي،    هذه 

مستوى   تدني  إلى  في  أشارت  التعليم.    امتالكاملعلمين  في  لهم  الضرورية  الدوتختلف  املهارات  هذه  دسة  ا ر نتائج  ؛ 2018)الشمري،  من    كلسة  ا ر مع 

البداح،  2017اليوسف،   أشار 2006؛  التي  مس  ت(  أن  املعلمينإلى  أداء  ا  ملهارات  توى 
 
متوسط كان  لهم  الالزمة  ).  التدريس  دراسة  مع  آل وكذلك 

  أشارت( التي  2010وخزعل، ومومني،  ؛  2013؛ الخالدي،  2014الزبون،؛  2017؛ العكيلي، والقرالة،  2018الرقيبات،  ؛  2019؛ ودهيم،  2020محفوظ،
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كا  امتالكإلى   للمهارات  املعلمين  ان  مرتفع  منهم  مهارات املطلوبة  إلى  املعلمات  امتالك  مدى  تقيس  الدراسة  هذه  أن  إلى  االختالف  ذلك  يعود  وقد   ،

  .وليس ملهارات والكفايات التدريسية بشكل عام –مهارات االستماع  –متخصصة 

الثاني  . 2.3 السؤال  عن  "  : ولإلجابة  على،  ينص  عند  والذي  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ) هل  الداللة  درجة  α≤   0.05مستوى  في   امتالك( 

 ، أو املؤهل العلمي، أو التفاعل بينهما؟"  التعليميةللقرآن الكريم، تعزى ملتغيرات الخبرة  ستماعاال الدنيا ملهارات األساسية معلمات املرحلة 

و س الثالث.  الفرضيات  من  التحقق  خالل  من  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  الفرضيات  ليتم  هذه  من  الحسابية لتحقق  املتوسطات  إخراج  تم 

 : (5) كما هو مبين في الجدول ، للمعلمات ستماعاال ختبار مهارات ا  نحرافات املعيارية علىواال 

افات املعيارية على اختبار مهارات االستماع للمعلمات  :(5) جدول   املتوسطات الحسابية واالنحر

 العدد  املعياري  االنحراف  املتوسط  املؤهل العلمي  الخبرة 

 33 5.63 54.88 دبلوم  سنوات  5 من أقل

 37 5.31 55.52 بكالوريوس 

 33 4.76 54.99 عليا دراسات  

 35 7.31 58.79 دبلوم  سنوات  10 – 6

 35 6.94 57.98 بكالوريوس 

 33 7.47 58.48 عليا دراسات  

 37 7.25 58.13 دبلوم  سنة  11من   أكثر

 35 7.71 57.89 بكالوريوس 

 29 7.50 57.25 عليا دراسات  

سنوات ممن يحملن درجة الدبلوم    10- 6( أن املتوسطات الحسابية للمجموعات مختلفة، وأن متوسط املعلمات ذوات الخبرة من  5يبين الجدول )

 سنوات ممن يحملن درجة الدبلوم.  5كان أعلى متوسط في املجموعات، وأن أدنى متوسط في املجموعات كان للمعلمات ذوات الخبرة أقل من 

 Two)سةةتخدام تحليةةل التبةةاين الثنةةائي )ج با( تةةم تحليةةل النتةةائα≤  0.05روق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة )ملعرفةةة إذا كانةةت هةةذه الفةة و 

way ANOVAمةةن حيةةث اعتداليةةة العينةةة بةةالتوزيع الطبيعةةي، واسةةتقاللية  وط الالزمة الستخدام هةةذا االختبةةارالتحقق من توافر الشر ان ب، وقد قام الباحث

( يبةةين 6) ول دوهةةذا ظةةاهر مةةن أعةةداد العينةةة فةةي كةةل خانةةة. والجةة  ،، وتسةةاوي املجموعةةاتLevene’s Testباسةةتخدام اختبةةار ليفةةين  التبةةاينالعينةةة، وتجةةانس 

 :لدرجات املعلمات الثنائي نتائج تحليل التباين

 مهارات االستماع  اختبار نتائج تحليل التباين الثنائي للفروق بين املتوسطات الحسابية على  :(6) جدول 

 درجات   مجموع املربعات مصدر التباين 

 الحرية

 مربع  

 املتوسطات

 مستوى   ف" “قيمة 

 الداللة

مستوى الداللة  

 Eta)2(2إيتاالعملية 

309.1 2 618.26 الخبرة التعليمية 
3 

6.83 *.001 0.04 

 0.00 930. 07. 3.27 2 6.54 املؤهل العلمي 

 0.00 964. 15. 6.63 4 26.54 الخبرة * املؤهل العلمي 

    45.26 298 13488.14 الخطأ

     307 1015553.96 املجموع 

  ( 0.05ذات مستوى داللة إحصائية عند مستوى   ≥α .) 

 :( يتبين6) الجدول من خالل 

املرحلة    اتمعلم  امتالك( في درجة  α≤   0.05ستوى الداللة )مال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  على أنه ))الفرضية األولى التي تنص  رفض   •

ملهارات  األساسية   التعليمية  ستماعاال الدنيا  الخبرة  ملتغير  تعزى  الكريم  بمعنى  (.للقرآن  فروق؛  اختبار   اإحصائي    ةدال  وجود  عند    ستماعاال في 

الداللة ) التعليمية )أقل من  α≤   0.05مستوى  للخبرة  أكثر من    10  – 6سنوات، من    5( يعزى  للنتيجة   11سنوات،  النتيجة مخالفة  سنة(، وهذه 

لها دراسة )الت الزبون،  2018القرش ي،  ي توصلت  املعلماتأشارت  ( والتي  2010؛ خزعل، ومومني،  2014؛  بين  ملتغيرات  عزى  ت  لعدم وجود فروق 

التعليمية بخال ستماعاال مهارات    امتالكفي    الخبرة  وهذا  مع  ف .  اتفقت  التي  إليه    الدراسات  توصلت  الما  مثلدراسةهذه  من  ؛  2019دهيم،  )  ، 

ا ( التي أشارت إلى2013؛ الخالدي، 2017؛ القرالة، 2017؛ اليوسف، 2018الشمري،    امتالك في  ملتغير الخبرة التعليمية  وجود فروق دالة إحصائي 

اال  املعلمات خالستماعمهارات  تكون  أن  يمكن  والتي  املعلمات  بين  الخبرة  إلى طول  ذلك  يرجع  وقد  ذات  .  مهارات  أو  اطلعن عن معلومات  قد  لها 

 التربية اإلسالمية بشكل عام.  تعليم في  تهوأهمي ،ستماعاال  ارتباط بمهارات

إلى   بالنظر  ايتاولكن  بين   )2Eta(  2قيمة  العالقة  للتعبير عن قوة  التي تستخدم  املؤشرات  املعالجة، وهي كذلك أحد  تأثير  أهمية  لنا  والتي تصف 

 ( وهي قيمة منخفضة. مما يعنى أنه مع وجود فروق ذات داللة إحصائية هنا إلى أنها ذات داللة عملية منخفضة.0.04املتغيرات، فقد بلغت )
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احديد مولكي يتم ت ، ويبين  (α≤   0.05)  للمقارنات البعدية عند مستوى الداللة Scheffe، تم استخدم اختبار شيفيه  صدر الفروق الدالة إحصائي 

 املجموعات الثالثة للمعلمات على متغير الخبرة التعليمية.  ( الدالالت اإلحصائية للفروق بين متوسطات 7الجدول )

 للفروق بين املتوسطات ملتغير الخبرة التعليمية  (Scheffe)نتائج املقارنات البعدية بطريقة شيفيه  :(7) جدول 

 

 

 

 

 (. α≤  0.05ذات مستوى داللة إحصائية عند مستوى ) *

 :( أن7من الجدول ) يظهر و 

ا  وجود • إحصائي  دالة  من    بين   فروق  أقل  الخبرة  ذوات  و   5املعلمات  من  املعلمات  سنوات،  الخبرة  و  10- 6ذوات  من  سنوات،  أقل  الخبرة    5ذوات 

 ة.   سن  11و املعلمات ذوات الخبرة أكثر من  10 – 6سنة، وذلك لصالح املعلمات ذوات الخبرة   11سنوات وذوات الخبرة أكثر من 

 سنة.   11سنوات واملعلمات ذوات الخبرة أكثر من  10-6بين املعلمات ذوات الخبرة  اعدم وجود فروق دالة إحصائي   •

( وهي  0.04فقد بلغت )  (Eta2)  2املهارات يتأثر بطول الفترة الزمنية بدرجة محدودة في البداية، وهذا ما أكدته قيمة ايتا   امتالكوهذا يشير إلى أن   •

 قيمة منخفضة. 

املرحلة   اتمعلم  امتالكفي درجة  (  α≤   0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الثانية التي تنص على أنه، "قبول   •

ملهارات  األساسية   العلمي"  ستماعاال الدنيا  املؤهل  ملتغير  تعزى  الكريم  بمعنى  للقرآن  دالو وجود فر عدم  ؛  اختبار   إحصائيا  ةق  عند    ستماعاال في 

( الداللة  عليا(α≤   0.05مستوى  دراسات  بكالوريوس،  )دبلوم،  التعليمي  للمؤهل  يعزى  ويعزى (  لتدريب   .  متخصصة  برامج  وجود  عدم  إلى  ذلك 

النتيجة مع دراسة  وتختلف هذه    بشكل عام.  ستماع اال املعلمات، أو ضعفها إن وجدت في الجامعات واملعاهد التعليمية على كيفية تنمية مهارات  

والقرالة،  ) اليوسف،  2017العكيلي،  الخالدي،  2017؛  أشار   (2013؛  على  التي  العلمي  املؤهل  ملتغير   
 
إحصائيا دالة  فروق  وجود  إلى    امتالك ت 

 .وذلك لصالح الدراسات العليا املعلمين للمهارات الضرورية لهم في التعليم 

املرحلة    اتلممع  امتالك( في درجة  α≤  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  الفرضية الثالثة التي تنص على أنه، "قبول   •

ملهارات  األساسية   تعزى   ستماعاال الدنيا  الكريم  بين   للقرآن  الخبرة    للتفاعل  بمعنى عدم  العلمي"  واملؤهلمتغيري  إحصائيا؛  دالة  في  وجود فروق 

وقد يعزى ذلك إلى قلة اهتمام يعزى للتفاعل بين متغيري الخبرة التعليمية واملستوى التعليمي.  (  α≤   0.05عند مستوى الداللة )  ستماعاختبار اال 

النتيجة تشير إلى عدم امتلكهم لها في   إنالخاصة بكل موضوع دراس ي، حيث  ستماعالجامعات ومراكز تدريب املعلمين في تمليك املعلمين ملهارات اال 

الجامعات لها كذلك بس، و مرحلة تعليمهم في  التي توصلت  النتيجة  التدريب عليها. وهي  التعليم من خالل     دراسة سوانسون   بب طول خبرتهم في 

(Swanson, 1986)إلى كتاب    تحليل  التي هدفت  املعلمين،  امستخدم    اخمسة عشرة  إعداد  برامج  ركزت عليها هذه   في  التي  املهارات  تحديد  بهدف 

اشتملت عليها هذه الكتب  -%2.21أي ما نسبته -صفحة ( 3704من بين ) ( صفحة فقط82وجد أن )حيث الكتب، والتي يحتاجها املعلم في مهنته، 

 املهارات التي يحتاجها املعلم للنجاح في مهنته. واألدلة تركز على

 :الخالصة

 تية:  توصلت الدراسة إلى النتائج اآل

ا في مهارة فهم املسموع، ومهارة تذوق النص، وأن ب .1
 
اقي املهارات أن مستوى امتالك معلمات املرحلة األساسية الدنيا في التربية اإلسالمية كان متوسط

ا، وأن املجموع ال الفرعية كان امتالك املعلمات  . اعام المتالك املعلمات كان منخفض  لها ضعيف 

إلى:   .2 التعليمية )أقل من  وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى  أكثر من    10 – 6سنوات، من   5الخبرة  املعلمات    سنة(، 11سنوات،  وذلك لصالح 

الخبرة   أكثر من  و   ، 10  – 6ذوات  الخبرة  ذوات  لصالح  سن 11املعلمات  الخبرة  ة.  وعدم وجود فروق  ذوات  ذوات  10-6املعلمات  واملعلمات  سنوات 

( وهي قيمة منخفضة. مما يعنى أنه مع وجود فروق ذات داللة إحصائية هنا إلى 0.04فقد بلغت )  )2Eta(  2قيمة ايتاوأن  سنة.   11الخبرة أكثر من  

 عملية منخفضة.أنها ذات داللة 

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى:  .3

   ملؤهل التعليمي )دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا(.ا  •

 لتفاعل بين متغيري الخبرة التعليمية واملستوى التعليمي. ا  •

 سنة  11أكثر من   سنوات  10 – 6من   سنوات   5أقل من   الخبرة 

 - 2.64* -3.27*  سنوات  5أقل من  

 0.62  3.27* سنوات  10 – 6من  

  -0.62 2.64* سنة  11أكثر من  
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 التوصيات  . 3.3

 من نتائج يمكن تقديم التوصيات اآلتية:  انفي ضوء ما توصل إليه الباحث

 املعلمين ملهارات التعليم الضرورية لهم.  امتالكاملزيد من االختبارات لقياس مدى االهتمام بإعداد  •

 لدى الطلبة.  للقرآن الكريم، وأساليب تنميته ستماعاال مهارات في الجامعات واملعاهد، واللغة العربية  تربية اإلسالميةتضمين برامج إعداد معلمي ال •

اإلسالمية   • التربية  ملعلمي  دورات تدريبية  العربية  ضرورة عقد  مهارات  واللغة  تنمية  أساليب  لتدريبهم على  الخدمة  املراحل    ستماعاال أثناء  في شتى 

 التعليمية. 

 ناسب هذه املرحلة العمرية. بما ياألساسية للمرحلة واللغة العربية عند تأليف كتب التربية اإٍلسالمية  ستماعاال االهتمام بمهارات  •

 . والتدريب من خالل التوعية ستماعاال نحو تعلم مهارات واللغة العربية تنمية اتجاهات معلمي التربية اإلسالمية  •

 إعادة الدراسة على عينات مختلفة من الطلبة.  •

 لتعلم القرآن الكريم.  ستماعاال إجراء مزيد من الدراسات حول تنمية مهارة  •

 .   ، واملشرفين التربويينالتي تم الحديث عنها في هذه الدراسة في تسهيل عمل املدربين وكليات التربية لتدريب املعلمين ستماعاال االستعانة بمهارات  •

 راجع:امل
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معملي التربية اإلٍسالمية للكفايات املهنية التعليمية لطالب املرحلة الثانوية من وجهة نظر مديري املدارس   امتالكدرجة  (.  2018الرقيبات، رائد ) .9
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Abstract: The study aimed to identify the degree to which the lower elementary school teachers possess the 
skills of listening to the Holy Qur’an and to know the effect of the difference in educational experience and 
academic qualification on possessing these skills. The study population consisted of the female teachers who 
study this stage in the Directorate of Education of the Kasbah of Amman, and their number is (1723) 
teachers, and the sample was withdrawn from this community by the method of accidental inspection, and 
the sample consisted of (307) teachers who teach the lower elementary stage, during the school year 
2020/2021. An achievement test was built as a tool to collect data from female teachers, and the study 
reached the following results: that female teachers possess a low level of total listening skills, and that both 
the skills of audible comprehension and audible taste were among the sub-skills of listening possessed by 
teachers with a medium degree, and that there are differences Statistical significance to the degree of female 
teachers ’possession of listening skills due to the variable of educational experience in favor of those with 
medium and high experience, and to the fact that the value of the practical significance – Eta2 - was low if it 
reached (0.04), as well as to the absence of statistically significant differences on the educational 
qualification variable of the teachers, or To variable interaction between educational experience and 
academic qualification. 
The study was presented based on the results of a set of recommendations, including Paying attention to 
preparing more tests to measure the extent to which teachers possess the necessary educational skills. 

Keywords: the degree of possessing teachers; teachers of the lower elementary stage; skill; listening; the 
skills of listening to the Holy Quran. 
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   :قدمةامل .1

جربة جديدة من نوعها من حيث مدى االنتشار، فالجائحة التي أملت بمعظم دول  ت(.  COVID-19)تعد تجربة التعليم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا  

 النتشار    ات( مليون تلميذ على البقاء في املنزل بناًء على قرار 290أجبرت )  م 2020شهر مارس/العالم منذ  
ً
مختلف حكومات دول العالم كإجراء وقائي منعا

، فتشير معطيات2020سكو،  الفيروس )اليون
ً
جهاز االحصاء الفلسطيني أن إعالن حالة الطوارئ وما نتج عنها من تعطيل للمؤسسات    (. أما فلسطينيا

( يقل عن  ال  ما  أجبر  و1.253التعليمية  تلميذ فلسطيني،  مليون   )(56.668( منهم  املنازل.  في  للمكوث  طالب جامعي207,307( معلم  ال   (  حصاء  )جهاز 

 (. 2020الفلسطيني، 
في البحث عن بدائل كالسيكية أو إبداعية للعملية األكاديمية    الجامعات في مختلف دول العالم ه كافة  تجهت إليا في سياق هذا الواقع وأسوة بما  

خاللها،   من  التدريسية  العملية  مواصلة  يمكن  افتراضية  بيئة  أو  منصة  لتكون  التكنولوجيا  إلى  األنظار  زمام   ةالفلسطيني  الجامعات  تأخذفاتجهت 

ا  أدوات  البحث عن أفضل  الطلبة عن بعد.املبادرة، وبدأ  للتواصل مع  )  لتعليم  أثناء جائحة كورونا 2020ويوضح خلّيف  التعليم عن بعد  أن عملية   )

 جاء لتوفير التعليم والتواصل مع الطلبة بطريقة سريعة وبشكل موثوق أثناء أزمة ج
ً
ائحة كورونا،  جاءت تلبية لحالة الطوارئ، وبالتالي ما يحدث حاليا
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 :امللخص

-COVID)مدى استثمار مصادر التعلم اللكترونية في سياق تجربة التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا هدفت الدراسة إلى التعرف على 

(  2، ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم أسئلة لطرحها على مجموعة بؤرية تكونت من )في كلية الدراسات العليا بالجامعة العربية األمريكية  (19

األمريكية( من  9، و)األساتذة الجامعيينمن   التربوية في الجامعة العربية  إلى    ، وأشارت نتائج الدراسةطلبة برنامج الدكتوراة في برنامج الدارة 

ا أن  ، وأكدو في تسهيل عملية االنتقال من حالة التعليم الوجاهي، إلى التعليم االفتراض يالذي خضع له األساتذة الجامعيون  )التدريب(  أهمية  

 على  
ً
الطلبة تدريبا تلقي  للطلبة،عدم  اللكترونية شكل صعوبة  املصادر  التعامل مع  البيت ملكان    أنإلى  الطلبة    وأشار بعض  مهارات  تحويل 

، من حيث االستعداد، وإجبار جميع من في املنزل، وخاصة الصغار على تقدير أن هناك محاضرة 
ً
 نفسيا

ً
للمحاضرة شكل بالنسبة لهم ضغطا

مراعاة أهمية االتصال االجتماعي، الذي ينتج عن الحضور الوجاهي ألطراف العملية التعليمية    أن يتم أبرز توصيات الدراسة  . وكانت  ميةتعلي

 .)األستاذ الجامعي، والطلبة(، ملا فيه من نقل للمشاعر، والتواصل االجتماعي 

  .مصادر املعلومات ؛ (COVID-19) جائحة كورونا ؛التعليم عن ُبعد: الكلمات املفتاحية
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 للتدريس الوجاهي وليست مصممة لعملية التعلم عن ُبعد، فهي عملية قائمة على التعليمية معأن هذه املرحلة ستكون فيها املادة  ه يوضح  لكن
ً
دة مسبقا

الطلبة. ويؤكد هذا هودجز وآخرون ) احتياجات  تلبية  أن    تشير دراستهم   إذ(  2020االرتجالية دون  األزمات يهدف الستمرار إلى  أثناء  ُبعد  التدريس عن 

التدريس، وهو مجرد ردة فعل على   أوقات عملية  بما يمكن تجهيزه بشكل سريع في  للتدريس  التعليمية، ومحاولة ليجاد حل مؤقت  املؤسسات  إغالق 

التعليم عن ُبعد أثناء األزمات. وبذلك تختلف أد  بين عملية التعلم عن ُبعد، وعملية 
ً
أن هناك فرقا وات التعليم الطوارئ. وعلى ضوء ما تقدم نستنتج 

 من استمرار لعملية التعليم هو ما يسمى بالتعليم أثناء األزمات، وليس    حيث سنعتمد في هذه الدراسة  املستخدمة في كلتا الحالتين،
ً
أن ما يحدث حاليا

  األمريكية الجامعة العربية  كلية الدراسات العليا بالتعليم عن بعد في تجربة    على تحديات، جاء هذا البحث للتعرف  قما سب. وبناًء على  التعلم عن بعد

 بتها. نظر طل من وجهة

 :مشكلة الدراسة  .1.1
في جميع    الجامعاتفيروس كورونا، األمر الذي أدى إلى تعطيل    انتشارأعلن مجلس الوزراء الفلسطيني حالة الطوارئ ملواجهة    م2020آذار    5منذ  

ُبعد   التعليم عن  الطلبة الستكمال  بالتواصل مع  البدء  العطلة دون    لكي الاملحافظات، فظهرت ضرورة  أثناء  الوقت  املهارات واملعارف   إكسابهم يضيع 

 دراس ي. كل فصل األساسية التي يتوقع أن يمتلكونها مع نهاية  

 حول الصعوبات التي تواجه ع
ً
ملية التعلم عن ُبعد في فلسطين ومختلف دول العالم والوطن العربي بشكل عام.  وأثار هذا القرار الحديث مجددا

دراسة مقارنة عن تجارب بعض   -اللكتروني( والتي حملت عنوان خصائص وأهداف التعليم عن ُبعد والتعليم  2019حيث تشير دراسة عميرة وآخرون )

شبك استخدام  على  للتدريب  الحاجة  أبرزها  من  والتي  العربي،  العالم  في  العملية  هذه  تواجه  التي  املعوقات  إلى  نتائجها  في  العربية  االنترنت، الدول  ة 

بنية تحتية   إلى  التكنولوجيةواالفتقار  االنترنت كي يتمكن  الطلبة وشبكة  بين  اتصال  للبيانات  ، وضرورة توفر  الوصول  ة، ومشاكل  اللكترونيطالب من 

 ة لضمان عدم غش الطالب وما ينتج عنها من مشاكل في أدوات التقييم. اللكترونيالرقابة على االختبارات 

تجربة الباحث ، و أثناء جائحة كورونا  خاضها الطلبة في مختلف الجامعات الفلسطينية  التيوفي ضوء ما تقدم وبناء على تجربة التعليم عن ُبعد  

الدراسة بالسؤال اآلتي:    تحددت، والحاجة املاسة لتقويم هذه التجربة،  األمريكيةأثناء دراسته في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية   ما مشكلة 

الدراسات العليا بة في سياق تجربة  اللكترونيمدى استثمار مصادر التعلم   العربية  كلية  أثناء جائحة كورونا    األمريكيةالجامعة  خالل التعليم عن بعد 

 ؟الدكتوراة في الدارة التربويةبرنامج  أساتذة وطلبةيراها كما 

 : أسئلة الدراسة  . 2.1

 األسئلة اآلتية:  عن مشكلة الدراسة يتفرع

واقع • تجربة    ما  في  بعد  بالتعليم عن  العليا  الدراسات  العربية  كلية  برنامج   أثناء  األمريكيةالجامعة  في  والطلبة  األساتذة  يراها  كما  جائحة كورونا 

   التربوية؟الدارة الدكتوراة في 

لوصول إلى  ل  األمريكيةبالجامعة العربية  الدارة التربوية في كلية الدراسات العليا  الدكتوراة في  ما العقبات التي واجهت األساتذة والطلبة في برنامج   •

 ة؟اللكترونيمصادر التعلم 

 :أهداف الدراسة  . 3.1

التعلم   استثمار مصادر  إلى مدى  التعرف  إلى  الدراسة  العليا  ة في سياق تجربةاللكترونيتهدف هذه  الدراسات  العربية  ب  كلية   األمريكية الجامعة 

 . الدارة التربويةالدكتوراة في خالل التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا كما يراها طلبة برنامج 

   :أهمية الدراسة  . 4.1

 اكتسبت هذه الدراسة أهميتها من خالل الجوانب اآلتية: 

العربية   • الجامعة  تستفيد  من  األمريكيةقد  األخرى  والجامعات  عملية ،  تواجه  التي  التحديات  على  التعرف  في  وتساعدهم  الدراسة،  هذه  نتائج 

 التعليم عن ُبعد خالل جائحة كورونا. 

جهود علمية، نفذت بأدوات بحثية صحيحة، وبالتالي يمكن تعميم نتائجها على جامعات أخرى، وبذلك قد تشكل نتائج  عبارة عنهذه الدراسة هي  •

 ت الحقة. الدراسة قاعدة معرفية لدراسا

تحديات التي قد تستفيد الجهات التربوية العليا ممثلة بوزارة التعليم العالي. من نتائج هذه الدراسة، وقد تساعدهم في اتخاذ قرارات للتغلب على ال •

 تواجه التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا.

 :راسةد الدحدو   . 5.1

 محددات زمانية  •
ً
 . 2019/2020بالفصل الصيفي من العام الدراس ي : تحددت هذه الدراسة زمانيا
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الجامعة  ب  كلية الدراسات العليافي  : تحددت هذه الدراسة بأساتذة وطالب الدراسات العليا في برنامج الدكتوراة في الدارة التربوية،  بشريةمحددات   •

 ، رام هللا، فلسطين. األمريكيةالعربية  

 ، رام هللا، فلسطين. األمريكيةالجامعة العربية محددات مكانية:  •

 ، وهي: تجربة التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا في  محددات موضوعية: تحددت هذه الدراسة باملصطلحات التي وردت في مصطلحات الدراسة •

 : صطلحاتاملعريف ت  . 6.1

 بأنه  اتعرفه  :األمريكيةفي الجامعة العربية    التعليم عن ُبعد أثناء جائحة كوروناتجربة   •
ً
ا محاولة االستمرار وتسيير عملية التعليم في  الدراسة إجرائيا

العربية   األساتذة ،  األمريكيةالجامعة  بين  التواصل  من  مقبول  قدر  لتحقيق  منازل،  في  املتوفرة  التعليم  وأدوات  النترنيت،  شبكة  توظيف  خالل  من 

بعد توقف التعليم الوجاهي بسبب تعطيل املؤسسات التعليمية الناتج عن إعالن  والطلبة، في مختلف املستويات األكاديمية، والبرامج التعليمية، وذلك  

 كمحاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.   2020آذار  5 في الطوارئ حالة 

بأنه مرض معد يسببه فيروس كورونا الذي بدأ وانتشر من مدينة يوهان الصينية    اليونيسف   (: تعرفه19-جائحة كورونا أو ما يعرف بمرض )كوفيد •

وفي سبيل محاربة انتشاره أغلقت ،  بعد ازدياد حاالت الصابة في العالم إلى مختلف دول العالم، حتى وصل لدرجة جائحة    2019في كانون األول/ ديسمبر  

لتي أجبرت الناس على املكوث في منازلهم. فاضطربت حياة الناس، وبات مئات ماليين األطفال  الدول حدودها، وفرضت حكومات العالم حالة الطوارئ ا 

وتعرفه الدراسة   (. 2020أزمة اقتصادية، وأزمة اجتماعية، وأزمة إنسانية أخذت تتحول بسرعة إلى أزمة لحقوق النسان )اليونيسيف،  خارج املدارس. ونتج عنه

بأنه مرض )كورونا،    
ً
الفلسطينية منذ  IDCOV-19إجرائيا األراض ي  له في  أول حالة  اكتشاف  أعلن عن  أعلن عن حالة  م 2020آذار    5( والذي  التاريخ  ، ومنذ هذا 

 ، وأغلقت املدارس والجامعات، كسياسة وقائية، في محاولة ليجاد حالة من التباعد االجتماعي للحد من انتشار املرض، بين السكان.  الطوارئ 

    :األمريكيةت في الجامعة العربية  مصادر املعلوما •
ً
إجرائيا ة التي توفرها الجامعة، لألساتذة والطلبة، ويمكن  اللكترونيبأنها املراجع  تعرفها الدراسة 

املكتبة   لصفحة  الدخول  إليها من خالل  البيانات  اللكترونيالوصول  )قواعد  املوقع  اللكترونية  املكتبة على  في صفحة  للجامعة، وتضم   اللكتروني ة(، 

 للمعلومات من مجالت علمية، وقواعد بيانات، و 30ة )اللكترونيالصفحة 
ً
 مكتبات إلكترونية عاملية؛ بالضافة إلى الرسائل واألبحاث الجامعية. ( مصدرا

 : اإلطار النظري  .2

 مفهوم عملية التعليم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا  . 1.2

أو   التكنولوجية  األدوات  بواسطة  تتم  التي  والتعليم  التعلم  التعليم  اللكترونيتعددت مسميات عملية  فهناك  ُبعد، اللكترونية،  والتعلم عن   ،

أو التعليم عن   رونياللكت. وبالرغم من تعدد املسميات إال أنها تتفق جميعها أن التعلم  الخ.  االفتراض ي. والتعليم التقني، والتعليم التكنولوجي، والتعليم  

( )Distance Learningُبعد  املتعددة. لكن يضع عميرة، وآخرون  التكنولوجية  األدوات  ُبعد، 2018( يكون باستخدام  التعلم عن  بين مصطلحي   
ً
( فرقا

إدارية وتنظيمية تنتهي بالحصول على  ة، تحت رقابة  اللكتروني، أن األول هو تقديم التعليم أو التدريب من خالل الوسائل التعليمية  اللكترونيوالتعلم  

ة املتعددة على الكمبيوتر وشبكاته إلى اللكترونيفيعرف بأنه تقديم محتوى تعليمي )إلكتروني( عبر الوسائط    اللكترونيشهادة معترف بها؛ أما التعليم  

 عن إمكانية  املتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هذا املحتوى ومع املعلم ومع أقرانه سو 
ً
اء كان ذلك بصورة متزامنة أو غير متزامنة، فضال

 إدارة هذا التعلم من خالل هذه الوسائط. 

( بادي  وتستخدم  2005أما  واملتعلم،  املعلم  بين  فاصلة  مادية  مسافة  هناك  يكون  عندما  يتم  الذي  التعليم  بأنه  ُبعد  عن  التعليم  فتعرف   )

كل   بين  الفجوة  ملئ  أجل  من  )التكنولوجيا  وآخرون  العمري،  يعرف  بينما  لوجه.  وجها  يحدث  الذي  االتصال  يحاكي  بما  التعليم 2016الطرفين   )

ة. وبذلك هو نظام تعليمي يتم اللكترونيبأنه عملية اليصال والتواصل بين املعلم واملتعلم عن طريق التفاعل بينهما من خالل أدوات التعليم  اللكتروني

( على 2007كما يبين حمدان ) اللكترونيييمه بشكل إلكتروني ويتم نقله عبر تقنية املعلومات واالتصاالت. ويقوم التعليم تخطيطه وإعداده وتنفيذه وتق

املتزامن ويتطلب مشاركة املدرسين والطلبة بالوقت نفسه، وهذا يعني إرسال املعلومات دون تأخير كما هو الحال  اللكترونينمطين أو أسلوبين، التعليم 

ال التعليم  في  وهو  الثاني  النمط  أما  التقليدي.  تكون    اللكترونيتعليم  الدراسية  املادة  واملدرسين، ألن  للطلبة  اآلنية  املشاركة  يتطلب  وال  املتزامن،  غير 

 مخزنة على وسائط إلكترونية، أو صفحات الويب أو ما شابه ذلك.  

التعليم عن بعد والتعليم   أن  يتم عندما يكون   اللكترونيوبذلك نستنتج  التعليم عن بعد  املتعددة، لكن  التكنولوجية  األدوات  يكون باستخدام 

يحدث   الذي  االتصال  يحاكي  بما  الطرفين  بين كل  الفجوة  ملئ  أجل  التكنولوجيا من  وتستخدم  واملتعلم،  املعلم  بين  مادية فاصلة  وجها هناك مسافة 

ة. وبناء على ما تقدم اللكترونيجيا لكي تزيد من التفاعل بين املعلم واملتعلم من خالل أدوات التعليم  فهو توظيف التكنولو  اللكترونيلوجه، أما التعليم  

نترنت، تسأل الدراسة: هل ما حدث من عملية تواصل أثناء جائحة كورونا  وفي ظل جائحة كورونا، وما نتج عنها من استخدام أدوات التعليم من خالل ال 

 هم يعد ضمن إطار التعلم عن ُبعد؟  بين طلبة الجامعة وأساتذت
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إحداثه في  كما نعلم تتميز عملية التعليم بشكل عام بـأنها عملية مخطط لها ومقصودة، وتهدف إلى التغيير، وأن هذا التغيير الذي يسعى املعلم إلى  

أحد أشكال التعلم، وهو يشتمل على   اللكترونيلم  الطالب ال يتم إال من خالل معارف هيكلية ومتسلسلة وبتنظيم العمل وتقييمه املستمر. ويعد التع

والعاني،   )صالحة  النترنت  والتعلم عن طريق شبكة  التعليم  والتفاعل ومصادر  املتعددة  الوسائط  تستخدم  إذ  التعلم،  أساليب  ويرى  2007جميع   .)

عملية التعليم إلى تعلم يعتمد فيها املتعلم على الذات بدرجة  ( بأن التعليم عن ُبعد يرتكز على فلسفة التعلم الذاتي للدارسين، أي تحويل2007حمدان )

 عالية وتغيب فيها العالقة بين املعلم واملتعلم. 

( خلّيف  يضعه  ما حدث خالل جائحة كورونا  )التعلم عن 2020لكن  وليس  واألزمات(،  الطوارئ  في حاالت  ُبعد  )التعليم عن  يسمى  ما  إطار  في   )

 
ً
 بينهما. فما حدث خالل جائحة كورونا هو عبارة عن تحول مؤقت لنقل التدريس من النظام التقليدي إلى التعلم عن ُبعد بعد(، ويبين أن هناك فرقا

ً
كبيرا

هو   اللكترونيمن خالل التكنولوجيا، وسوف يعود التدريس إلى ما كان عليه قبل حاالت الطوارئ. إذ أن العنصر األساس ي في التعلم عن ُبعد أو التعلم  

استبدال  الطال تم فقط  إذ  للطالب.  يذكر  دور  أي  وجود  الوحيد، مع عدم  املعلومات  املحاضر هو مصدر  أو  األستاذ  بقي  الحالي  الوضع  في  ولكن  ب، 

والتقديم  والتقييم  التصميم  حيث  من  ُبعد  عن  التعلم  عملية  في  التربوية  لألسس  مراعاة  دون  تقني،  بآخر  التعليم  في  التقليدي  آخر،   .النظام  بمعنى 

 على التعلم عن ُبعد.
ً
 استثمار التكنولوجيا في التواصل مع الطلبة واستخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات ليس دليال

 في زيادة دافعية الطا
ً
لب للتعلم  فعملية التعلم عن ُبعد تشمل عملية تطوير املحتوى وأدوات التقييم واستراتيجيات التدريس التي لها دور مهم جدا

( أشهر  8–6يحتاج من ) اللكترونيت، واالستمرار في متابعة تلك املحاضرات. فتصميم املقررات التعليمية وفق نمط التعلم عن ُبعد أو التعلم  عبر النترن

التخطيط والت أن يكون ذو جودة عالية، والسبب هو فترة  الدولية. ويجب  املعايير  املقرر وفق  التخطيط والتصميم والتطوير، ومن ثم نشر  يم صممن 

اك الطالب في والتنفيذ لتلك املقررات القائمة على تلبية احتياجات الطالب، وتتفق مع أنماط التعلم للطلبة، ويتم تصميمها لتكون فّعالة من خالل إشر 

تحقيق التوازن بين البيئة ة يتم بناؤها وتصميمها وفق نماذج عاملية ذات معايير متفق عليها، تسعى لاللكترونيالتصميم واختيار ما يناسبه. فاملقررات  

بالتصميم "مرحلة البدء  العينة، من خالل تحديدها قبل  أفراد  الوصول لجميع  املساواة وسهولة  العمل"، وتحقيق  أو مكان  البيت   " تحديد   التعليمية 

 االحتياجات". 

ة على االرتجالية دون تلبية احتياجات الطلبة، ألنها جاءت  أما عملية )التعليم عن ُبعد أثناء األزمات( فال تلبي الحد األدنى من الجودة، إذ أنها قائم

 للتدريس الوجاهي. إضافة إلى ما سبق فإن التدريس أثناء األزما
ً
 هذه املادة التعليمية تكون معدة مسبقا

ً
ت يسعى إلى توفير تلبية لحالة الطوارئ، وغالبا

 أو األزمات.  لطوارئ ا التعليم والتواصل مع الطلبة بطريقة سريعة وبشكل موثوق أثناء 

عن ُبعد أثناء األزمات بأنه: تحول مؤقت من التعلم الوجاهي املباشر إلى وضع بديل نتيجة ظروف    التعليم (  2020هودجز وآخرون )وبذلك يعرف  

ات التي تقدم  ناتجة عن أزمة معينة. فهو يقوم على اللجوء إلى حلول التدريس عن ُبعد بالكامل التي لوال وجود هذه االزمة والظروف لكانت جميع املقرر 

مجرد انتهاء األزمة أو حالة الطوارئ هذه. وبناًء على هذا التعريف بعليم الوجاهي. وستعود األمور إلى النموذج املعتاد  من خالل النترنت ستقدم عبر الت

بواسطة النترنت أثناء التعليم  خبرات التعلم عن ُبعد التي تتم من خالل االنترنت، واملخطط لها جيدا، تختلف عن  أن  (  2020يوضح هودجز وآخرون )

 مجموعة نقاط توضح الفرق بين التعلم عن ُبعد، التعليم عن بعد أثناء األزمات ومنها: ذلك يشير إلى األزمات. وب

أثناء األزمات يهدف الستمرار عملية التدريس، وهو مجرد ردة فعل على إغالق املؤسسات التعليمية، وهو ردة فعل على إغالق ملشكل  • ة التعليم 

 يمكن تجهيزه بشكل سريع بحيث يعتمد عليه في أوقات الطوارئ.  مؤقتة. وهو إيجاد حل مؤقت للتدريس بما 

التصميم وفق نموذج ممنهج ُتبنى عليه قرارات تؤثر في جودة التعليم   • يعتمد التعلم عن ُبعد على تخطيط وتصميم تعليمي دقيق، وتتم عملية 

. الطارئ عن ُبعد، وهذه املنهجية والتخطيط تغيب عن التدريس 
ً
 حاليا

لية التعلم عن ُبعد يتجاوز مجرد تحديد املحتوى، بل هو عملية اجتماعية ومعرفية في آن واحد، وليست مجرد نقل معلومات إلى التخطيط لعم •

 الطرف اآلخر. بينما التدريس أثناء األزمات ال يتجاوز نقل املعلومات. 

و  • واملدخالت  السياق  تركز على  األزمات  أثناء  التدريس  في عملية  الطالب  أداء  العديد من  تقييم  أقرت  لذلك  التعلم.  أو  املخرج  وليس  العمليات 

 على مستوى وجودة التعلم.  تفصيليالدول تقييم الطالب خالل التدريس أثناء أزمة كورونا بالنجاح او الرسوب، دون إصدار حكم  

 صعوبات عملية التعليم عن ُبعد أثناء جائحة كورونا  . 2.2

تواجه   الصعوبات  من  العديد  و هناك  التعليم  في  التكنولوجيا  استخدام  بحكم  عام  بشكل  ُبعد  عن  التعليم  عائقعملية  تحقيقه    أمام  تشكل 

االتصاالت البرمجيات،  األجهزة،  )التكاليف،  مثل  مادية  عوامل  ومنها  ومتعلمين(،  )معلمين،  بشرية  لعوامل  ارتباطه  يعود  ما  منها  البنية ألهدافه،   ،

 (. 2012التكنولوجية التحتية( )العواودة، 

املناسبة للمعلمين على استخدام 2019ويشير أحمد ) ( إلى مجموعة من الصعوبات التي تواجه عملية التعلم عن ُبعد أبرزها قلة فرص التدريب 

التعليم. و   التكنولوجيا الحديثة في 
ً
آخر    أيضا ارتفاع عزوف بعض املعلمين عن تغيير أساليب التدريس التي اعتادوا على مزاولتها، وهناك بعد  من حيث 
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الئمة لطبيعة  التكلفة املادية لبعض األجهزة التعليمية وخاصة الحديثة منها والتي تحول دون عملية شرائها. إضافة إلى نقص في البرمجيات املحوسبة امل

عليم مما يعيق استخدام التكنولوجيا املقررات الدراسية، وعدم توفر بيئة تحتية تكنولوجية في معظم املدارس، وسيادة نظم التقييم التقليدية على الت

 الحديثة.  

( إلى الطالب الذين يدرسون عن ُبعد لديهم معدالت Problems of distance education( في دراسته التي حملت عنوان )2018ويضيف فوجتك )

و  أضعف.  كانت  تعلمهم  أن مخرجات  كما  نظامي،  يدرسون بشكل  الذين  الطالب  أقل من   نجاح 
ً
الذين أظهرت    أيضا الطلبة  الدراسة عدم قدرة  نتائج 

ف إال  يدرسون  ال  وكانوا  ُبعد.  تعلمهم عن  وتنظيم جدول  تخطيط  قادرين على  يكونوا  لم  دراستهم، وكذلك  وتنظيم  إدارة  ُبعد على  نهاية  يتعلمون عن  ي 

على   قادرين  غير  يجعلهم  مما  النهائية  االمتحانات  وقبل  الطلبة إ الفصل  مع  مقارنة  اجتيازها  من  يتمكنوا  لم  وبالتالي  الدراسية،  املواد  متطلبات  نهاء 

يعتقدو  واملعلمون  الطلبة  أن  إلى  النتائج  أشارت  بنجاح.  وكذلك  بها  املكلفين  الدراسية  املواء  كافة  إنهاء  يتمكنون من  الذين  بإمكانهم ن  النظاميين   أنه 

 يمية املستخدمة في طريقة التعليم النظامي. استخدام نفس املمارسات التربوية والتعل

املواد والواجبات واملهما الطلبة بجميع  املكثف وتزويد  التحضير  إلى  ُبعد يحتاج  التعلم عن  أن  الدراسة  إليها  التي أشارت  الصعوبات  التي ومن  ت 

القيام   امل  بها، وهذا عليهم  امتالك  إلى عدم  املعلمين. إضافة  الفنية واملنهجية والتعليمية من قبل  الناحية  العمل من  الكثير من  علمين والطلبة يتطلب 

 للخبرة الالزمة أو امتالكهم للقليل منها في نظام التعلم عن ُبعد. ومن بين املشكالت 
ً
حاجة التعلم عن ُبعد ألن يكون الطلبة أكثر دافعية للتعلم وأكثر  أيضا

  بكفاءة، وحاجتهقدرة على التنظيم والتخطيط والتعامل مع الوقت 
ً
 إلى األمن الفني الشامل.  أيضا

( إلى أن الجنس،  Exploring Children Experience with educational mobile technology( والتي حملت عنوان )2019دراسة خليف ) وتبين

 ( طالبات كنَّ مترددات في استخدام الجهاز اللوحي. 3والثقافة، والدين، من العوامل املؤثرة في التعلم عن ُبعد، حيث الحظوا أن هناك )

يلمز  DISTANCE AND FACE-TO-FACE STUDENT'S PERCEPTIONS TOWARDS DISTANCE( والتي حملت عنوان )2018)  أما دراسة 

EDUCATION .الوجاهي التعلم  بأنه طالب كما في طريقة  الشعور  بيئة صفية وال تمنحه  املتعلم في  ُبعد ال تضع  التعلم عن  أن عملية  إلى  ( فقد اشارت 

.  آلخرعن ُبعد يشعر املتعلم بامللل وال يلبي توقعاته. وأشارت النتائج كذلك إلى أن قيمة عملية التعلم عن ُبعد تختلف من شخص    أن التعلم إضافة إلى  

 لحاجتهم إليه وألنهم يريدون الحصول على ش يء ما منه. بينما 
ً
آخرون قد ال يعني لهم أي ش يء. لهذا فإن   ألشخاصفهو قد يعني الكثير لبعض الناس نظرا

 للتعلم عن ُبعد لحاجتهم وأنه بمجرد انتهاء هذه الحاجة سيلغونه من حياتهم.  يلجؤونبعض الطلبة 

 ONLINE LEARNING IN THE ARAB WORLD: AN( حملت عنوان )2020وأشارت الدراسة الصادرة عن مؤسسة عبد هللا الغرير للتعليم )

EDUCATIONAL MODEL THAT NEEDS SUPPORT JANUARY 2020أن بعض الشباب العرب ما زالت لديهم مفاهيم خاطئة عن التعلم عبر    ( إلى

خوفهم من االنترنت أو التعلم عن ُبعد وهذا الش يء يحد من انفتاحهم للتسجيل في هذا النوع من التعلم. وأبرز مخاوفهم في هذا الخصوص كانت بسبب ت

 وجود تفاعل بين الطلبة واملعلمين في هذا النوع من التعلم. عدم الحصول على الدعم الكافي في حالة عدم فهمهم لش يء ما. وعدم 

ال الصعوبات  إلى مجموعة من  والباحثين  الخبراء  العديد من  فيشير  جائحة كورونا،  أثناء  ُبعد  التعليم عن  واجهت عملية  التي  الصعوبات  تي  أما 

 (:  2020جز وآخرون )( وهود2020واجهت هذه العملية، ومن أبرز هذه الصعوبات ما أشار إليه خلّيف )

سيئة   تجربةكبيرة منهم    نسبةللتدريس عن ُبعد في حاالت الطوارئ والذي سيولد عند    مفاجئلم يكن املعلمون على استعداد كامل لتحول بشكل   •

املعمل   أن  إذ  أذهانهم،  أزمة )كورونا( وجد نفسه كأنه معلم  ستبقى محفورة في   ( نظر صنائعسبع    )ذوفي ظل 
ً
إلى حلول    ا اللجوء  إلى  ألنه سيضطر 

 
ً
. ألن السرعة التي سريعة في ظروف غير مواتية. وبغض النظر عن ذكاء هذه الحلول، إال أن العديد من االساتذة سيجدون هذه العملية مرهقة جدا

فرق الدعم الفني واملوظفين والعاملين في تمت في تنفيذ هذه النقلة من التعليم الوجاهي إلى التدريس عبر النترنت لم تكن متوقعة ومسبوقة، وال

االنترنت، ألن فرق الدعم الفني في الع ادة توفر املؤسسات التعليمية لم يكونوا على استعداد ملساعدة املعلمين وتمكينهم من مهارات التعليم عبر 

ن في هذه الظروف لن يتمكن فريق الدعم من توفير املساعدة ملجموعات صغيرة من أعضاء هيئة التدريس املهتمون في التدريس عبر النترنت. ولك

 نفس مستوى الدعم ألعضاء التدريس بأكملها في ظل ضيق الوقت املتاح للتحضير.

ُبعد تكون   • التعلم عن  التقييم في عملية  أثناء جائحة كورونا؛ فعملية  ُبعد  التعليم عن  الطلبة في عملية  لتقييم  أدوات مناسبة  عملية  عدم توفر 

أدوات التقييم عبر التعلم عن ُبعد،  متكاملة م التصميم من خالل التقييم التشخيص ي، ومن ثم خالل التعلم وبعده، من خالل استخدام  ا قبل 

جبات الفردية،  والتي غالبا يطلق عليها التقييم البديل، أو التقييم الواقعي. والتي تتنوع ما بين منتديات النقاش، والتعلم من خالل املشاريع، والوا 

 أثناء عملية تصميم وتطوير املقرر و 
ً
 .اللكترونيأوراق العمل والتأمل. فكل هذه األدوات يتم العداد لها مسبقا

•  
ً
تلعب دورا األزمات والتي  أثناء  ُبعد  التعليم عن  لها في عملية  استراتيجيات تدريس مخطط  للتعلم عبر   عدم وجود  الطالبة   في زيادة دافعية 

ً
مهما

 النترنت.

 يق املساواة الرقمية وسهولة الوصول إلى املحتوى التعليمي الرقمي، والتأكد من إمكانية ولوج جميع الطلبة لإلنترنت.معضلة تحق •
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والتي • واملعلمين،  الطالب  قبل  من  عام  بشكل  ُبعد  عن  التعليم  حول  الخاطئة  املفاهيم  بعض  خالل    اكتساب  من  سواء  تغييرها   
ً
الحقا يصعب 

 عن ُبعد أثناء جائحة كورونا.   ية نتيجة لخوضهم تجربة التدريسالنشرات أو الدورات التدريب

 .اللكترونينقص في املوارد البشرية والتعليمية في وحدات التعلم عن ُبعد أو مراكز التعلم  •

تحت حاالت الطوارئ، نقص في حجم استثمار املؤسسات التعليمية الالزم في تحقيق جودة التعلم عن ُبعد. فالتحول املفاجئ إلى التدريس عن ُبعد  •

 ضاعف من التحديات وجعلها في مكانة أسوأ وليس أفضل. 

يتوفر للطالب أو املعلم الجهاز، إال أنه قد ال    ( صعوبة جديدة من حيث األجهزة وشبكة النترنت وسرعة النترنت، فقد2020ويضيف الخطيب ) •

، وإن توفرت فقد
ً
 بطيئة، أو ربما بحزم غير كافية لتغطية عروض الفيديو واملواد ذات الحجم الكبير. تكون   تتوفر لديه خدمات إنترنت أساسا

 األمريكيةتعريف بالجامعة العربية   . 3.2

العربية   الجامعة  العام  AAUP)  األمريكيةتعرف  في  تأسست  الجامعة  ماٍل فلسطينّي.  وبرأس  أول جامعة خاصة في فلسطين  بأنها  نفسها   )2000  

النصح في مجال وضع الخطط واملناهج األكاديمية وكيفية تنفيذها،   )ستان سلوس(( في مدينة  CSUجامعة والية كاليفورنيا )بالتعاون مع   والتي قدمت 

والية   العربية  USU)  (ه )يوتاوجامعة  للجامعة  األوائل  السنتين  مدى  على  والدارية  األكاديمية  الكوادر  قدمت  والتي  لوجان  مدينة  في  تقاألمريكية(  دم . 

% من حملة  5% من أبناء الداخل الفلسطيني، و55  % من أبناء دولة فلسطين، و40طالب وطالبة منهم    11300الجامعة خدماتها التعليمية ألكثر من  

  األمريكيةاملعلنة فهي: "تطمح الجامعة العربية  شهادات الثانوية العامة من الدول األجنبية. أما عن رؤيتها
ً
 أكاديميا

ً
 بتخريج أجيال بأن تكون صرحا

ُ
 معروفا

املحلية والعاملية بأسمى مبادئ   التوقعات  الطالب يفوقون  " تسعى    األخالق،من  املجتمع". ورسالتها:  تأثير فعال على  أن يكون ألبحاثهم وإبداعاتهم  وعلى 

 تدريس وعمل األبحاث".  الجامعة لتوفير برامج أكاديمية مميزة على مستويات عاملية، واستقطاب أعضاء هيئة تدريسية مؤهلين لل

 في تنفيذ التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا  األمريكيةتسلسل إجراءات الجامعة العربية   . 4.2

مجموعة من القرارات واالجراءات   األمريكية، أخذت الجامعة العربية  2020آذار    5منذ أن أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني عن حالة الطوارئ في  

ارئ كضرورة  التي تهدف لتجاوز املسافة املادية فاصلة بين األستاذة وطلبتهم الناتج عن ضرورات التباعد االجتماعي التي فرضت بسبب إعالن حالة الطو 

إلى الطالب، نستطيع من    اللكتروني عة بواسطة البريد  ة التي أرسلت من الجاماللكترونيملواجهة انتشار فيروس كورونا. ومن خالل االطالع على الرسائل  

 لتيسير العملية التعليمية واستكمالها: األمريكيةاآلتية التي اتبعتها الجامعة العربية  تالجراءا خاللها قراءة 

بتدريب األساتذة الجامعيين على استخدام نظام   األمريكية( بدأت الجامعة العربية  2020آذار    10من تاريخ في )  الجامعة: بدءتدريب األساتذة في   •

 Moodleالذي تم اعتماده للتدريس، وآلية إنشاء امتحان إلكتروني بواسطته. وذلك من خالل اعداد دليل الستخدام )  اللكترونيالتعليم  
ً
( مرفقا

ا  تم   
ً
والحقا استخدامه.  آللية  موضحة  قصيرة  لديهم،  بفيديوهات  النترنت  ملضاعفة سرعة  سكناهم  أماكن  ملعرفة  وذلك  األساتذة  مع  لتواصل 

 (، و PowerPointوكذلك تم تدريبهم على آلية إدخال الصوت أثناء تصميم مادة على برنامج )
ً
تدريبهم على مشاركة امللفات باستخدام برنامج   أيضا

(One Drive( وفي .)( تم ربط تطبيق )2020آذار    19Zoom  وتضمينه مع نظام التعليم )اللكتروني  (Moodle( في 
ً
( عقدت 2020آذار    17(. والحقا

(، وإدخال صوت  Zoom(، و)Moodle(، وتم شرح الطرق الثالث لعداد املحاضرات باستخدام )Zoomورشة تدريبية لألساتذة من خالل تطبيق )

 (. PowerPointاألستاذ على شرائح )

النظ • على  الطالب  )تدريب  من  بدء  الجديد:  التعليمي  للطلبة،  2020آذار    13ام  موجه  توضيحي  فيديو  بتصميم  الجامعة  قامت  في   ييببن(  لهم 

( استخدام  طريقة  خالل(  Moodleخطوات  وضع  ديوفي  من  الجامعة    توضيحي،  منصة  موقع  مو و   وصفحتها،على  على  الجامعة  التواصل قع 

 . (Facebookاالجتماعي )

أثناء جائحة كورونا سيكون من  2020آذار    17التعليم: في )تجربة نظام   • التعليم عن بعد  املعتمد في  األسلوب  أن  الجامعة بشكل رسمي  أعلنت   )

( منصة  )Moodleخالل  وفي  قامت  2020آذار    29(.  بشراء(  )  الجامعة  بخدمة  واالشتراك  لجميع  Zoomتراخيص  التفاعلية  املحاضرات  لبث   )

 . أعضاء الهيئة التدريسية 

 األمريكيةة في الجامعة العربية اإللكترونيمصادر التعلم   . 5.2

، ومكتبة الوسائل املتعددة، ومركز املعلومات والتعلم كز مصدر  ر ( إلى أنه يطلق على مصادر التعلم أسماء مختلفة، مثل: م2007يشير أبو عودة )

التسميات إال أن وظيفة مراكز مصادر التعلم هي املساعدة على تحقيق التعلم. وأن  وسائل التدريس، مركز املصادر التربوية، وبغض النظر عن تعدد  

ية، بحيث يتم تعدد التسميات ناتج عن مراحل تطوير املكتبة التقليدية، وإعادة تخطيط وظائف املكتبة، وأقسامها، وتحديد دور املواد واألجهزة التعليم

ها، داخل إطار نظام شامل، لخدمة أهداف املؤسسات التعليمية، وتحسين عملية التعلم. وعلى ضوء ذلك  التزاوج بينهما، والتنسيق بين وظائفها وخدمات

و  املطبوعة،  وغير  املطبوعة،  التعلم  فيه مصادر  تتوافر  والذي  املنظم،  املكان  التعلم هو  أن مركز مصادر  املادية  اللكترونييبين  التسهيالت  ويقدم  ة، 
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ً
تسهيال ويوظفها  )لعم  والبشرية  مهنا  واملعلمين، ويديره موظفون مؤهلون، مختصون. ويضيف  الطالب  لدى  والتعليم  التعلم  في 2012لية  التطور  أن   )

يعد مصدر  لم  فالكتاب  التعليمية،  العملية  قلب  في  املكتبة  دور  وأهمية  العصر،  لدواعي  استجابة  جاء  األخيرة  العقود  التعليم على مدى   نظم 
ً
 وحيدا

ً
ا

الذاتية والتعليم ومكتفيا بذاته، في   التنمية  التي تساعده على مواصلة  باملهارات  الفرد  الضروري تزويد  للمعلومات. وكذلك بات من  الهائل  التدفق  ظل 

ا  محور  لتصبح  الحياة  مدى  التعلم  أو  املستمر،  والتعلم  الذاتي  التعلم  مفاهيم  نشأت  التحديات  لهذه  واستجابة  حياته.  امتداد  على  لتربية املستمر 

 الحدي
ً
 رئيسيا

ً
الفرد مهارات البحث والتعامل مع مصادر املعلومات، ومهارة عرض املعلومات. ومن هذا املنطلق يوضح أن مراكز  لكسابيسعى  ثة، وهدفا

 
ً
أساسيا  

ً
ركنا باتت  التعلم  والطالب،   مصادر  املعلم  يتعامل معها  املعلومات،  تضم مصادر  التي  التعليمية  البيئة  بأنها  ويعرفها  أي مؤسسة تعليمية،  في 

والطلبة    وتتيح املدرسين  قبل  من  استخدامها  يسهل  بحيث  والجماعي،  الذاتي  التعلم  طريق  عن  معارفه،  وإثراء  والخبرات  املهارات  اكتساب  فرصة  له 

 علم والتعليم في مختلف املجاالت بهدف تحسين نتاجاتها، بما يوفره من بيئة تعليمية مناسبة لتحقيق األهداف التربوية.لالرتقاء بعملية الت

العربية   الجامعة  في  املعلومات  مصادر  الدراسة  تعرف  سبق،  ما  على  املراجع  األمريكيةوبناء  بأنها  لألساتذة اللكتروني،  الجامعة،  توفرها  التي  ة 

املكتبة  والطلبة، ويمك الدخول لصفحة  إليها من خالل  الوصول  البيانات  اللكترونين  املوقع  اللكترونية )قواعد  املكتبة على   اللكتروني ة(، في صفحة 

الصفحة   الرسائل 30ة )اللكترونيللجامعة، وتضم  إلى  إلكترونية عاملية؛ بالضافة  بيانات، ومكتبات  للمعلومات من مجالت علمية، وقواعد   
ً
 ( مصدرا

 واألبحاث الجامعية.  

 الدراسات السابقة   . 6.2

 لالستفادة منها تم ترتيبها حسب تسلسلها التاريخي من 
ً
 للدراسات ذات الصلة التي وقفت عندها الدراسة. وتسهيال

ً
األقدم   يتناول هذا الجزء عرضا

 إلى األحدث. وتنحصر هذه الدراسات فيما يلي: 

اقع التعليم  2014دراسة أبو عقيل ) •  ".ومعيقات استخدامه في التعليم الجامعي من وجهة نظر طلبة جامعة الخليل   اإللكتروني( بعنوان: "و

ومعيقات استخدامه في التعليم الجامعي من وجهة نظر طلبة جامعة الخليل. ولتحقيق   اللكترونيهدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع التعليم  

بتصميم   الباحث  قام  الهدف  جامعة هذا  طلبة  الدراسة من جميع  وتكون مجتمع  املقننة.  املقابالت  نتائجها من خالل  التأكد من  وتم  استبانة، 

 ( طالب8089عددهم )  والبالغ  2012/2013الخليل املنتظمين املسجلين للفصل الدراس ي األول  
ً
  ( طالب404وطالبة. اشتملت عينة الدراسة على )  ا

ً
ا

في جامعة الخليل، والكشف  اللكترونيوطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية. واحتوت الدراسة من محورين هما دراسة واقع التعليم 

الفني املساعدين  أن عدد  هي  األول  املحور  نتائج  إليها  توصلت  التي  النتائج  وأبرز  الطلبة.  نظر  تواجه تطبيقه من وجهة  التي  املعيقات  ن غبر يعن 

كانت: أعداد املوظفين املختصين    اللكترونيمتكافئ مع عدد املختبرات، وأبرز نتائج املحور الثاني التي كشفت عن أهم معيقات استخدام التعليم  

ملواد الدراسة عند  ، وعدم إملام الطلبة باستخدام التقنيات الحديثة، وكثرة ا اللكترونيبالدعم الفني غير كاٍف ملساعدة الطلبة باستخدام التعليم  

 .  اللكترونيالطالب في الفصل الواحد، إضافة إلى صعوبات تواجه الطالب أثناء استخدامه للغة النجليزية في التعليم 

في الجامعات الفلسطينية وسبل الحد منها من وجهة نظر الطلبة في ضوء    اإللكتروني( بعنوان "معوقات تطبيق التعليم  2015دراسة املزين ) •

في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة، وسبل    اللكترونيهدفت الدراسة إلى التعرف إلى أهم معوقات تطبيق التعليم    :ملتغيرات"بعض ا

( استبانة مكونة من  الباحث باستخدام  الدراسة قام  أهداف  املتغيرات. ولتحقيق  الدراسة من 48الحد منها في ضوء بعض  ( فقرة. تكون مجتمع 

(2800( على  الدراسة  عينة  واشتملت  الطلبة،  من  والعلمي281(  النسانية،  الكليات  طلبة  من  التعليم  (  ونظام  التقليدي،  التعليم  نظام  في  ة 

التعليم   تواجه  التي  املعوقات  أبرز  أن  الدراسة  إليها  توصلت  التي  النتائج  وأظهرت  في غزة.  األمة  االسالمية وجامعة  بالجامعة   اللكترونياملفتوح، 

بالتعليم   لها عالقة  ليس  في مواقع  الطلبة  الجا  اللكترونيانشغال  املنهاج  ثم وكبر حجم  التقليدي  التعليم  إلى  يميل  الجامعي  األستاذ  يجعل  معي 

 يلغي دورهم في عملية التدريس يليه قلة عدد األجهزة بما يتناسب مع عدد الطلبة.  اللكترونياعتقاد البعض بأن التعليم 

إجراء مقارنة بين الطلبة الذين يتعلمون عن بعد   الدراسة إلىهدفت    : " Problems of distance education( بعنوان:" 2018دراسة فوجتيك )  •

عشرين من خالل دراسة حاالت خالل الوالطلبة املنتظمون الذين يدرسون وجها لوجه من أجل إظهار املزايا والعيوب الخاصة بالتعلم عن بعد.  

جامعة  حول   املاضية  عاما في  الحاسوب  علم  تخصص  في  بعد  عن  التعلم  املرتبطة    الدراسة  تصف و   ،اوسترافا/التشيك  استخدام  الصعوبات 

مقارنة نتائج طلبة البكالوريوس الذين يدرسون عن بعد مع الطلبة املنتظمين الذين يتعلمون وجها لوجه.     من خاللبتطبيق هذا النوع من التعلم.  

األو  السنوات  أقل في  الذين يدرسون عن بعد كان لديهم نتائج  الطلبة  أن  األمد  النتائج طويلة  البكالوريوس  وأظهرت  الدراسة مقارنة لطلبة  لى من 

وصفت الباحثة امكانية تحسين جودة التعلم عن بعد مع طرح افكار للقيام    كما  االختالفات.في السنوات التالية تضاءلت هذه    نولك  املنتظمون.

 بذلك.  

إلى  هدفت الدراسة     exploring children experience with educational mobile technology"( بعنوان: "2019دراسة خليف وآخرون ) •

العربية والتي صممت    الكشف باللغة  املستخدم لتطبيقات تعليمية ترفيهية  بين    ألطفالوتحليل تجربة  سنوات على مدار ست   10-8أعمارهم ما 
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هم   الدراسة  في  املشاركون     53شهور. 
ً
فل  طفال في  وقلقيلية  نابلس  في  ابتدائيتين  مدرستين  بين  في  أعمارهم  تتراوح  التحليل   10-8سطين  سنوات. 

أبدى   الجلسات  فخالل  النظام.  استخدام  في  املشاركين  استمتاع  أظهر  للمحتوى  أكثرالنوعي  تطبيق   الطالب  على  العمل  في  واهتمام  متعة 

 
ً
اهتماما أقل  الطالبات  كانت  بينما  العلوم.  تطبيق  أكثر من  مق  الرياضيات  الرياضيات  تطبيق  وبينت باستخدام  نفسه.  الجهاز  باستخدامهم  ارنة 

الثقافة والدين هي عوامل مهمة   الجنس،الطلبة الذكور كانوا أكثر دراية باستخدام األجهزة املحمولة من املشاركات الناث. كما تبين أن    النتائج أن

األ  الحديثة وهذا ألن  تؤثر في تجربة األطفال في استخدام  التكنولوجية  اللوحي   3جهزة  الجهاز  املشاركات كن مترددات في استخدام  الطالبات  من 

 العربية.  وأشارت الدراسة إلى أن هناك نقص في التطبيقات املوجودة في اللغة ودينية.ويعود هذا إلى عوامل ثقافية 

"آراء طالب مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان، حول تجربة التعليم عن بعد    :عنوانب  ( 2020)   نجميخروص ي، أحمد. والعامري،  دراسة   •

التعرف على آراء طالب مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان حول تجربة التعليم عن بعد في ظل   :في ظل جائحة كورونا" هدفت الدراسة إلى 

أداة مكونة من   الدراسة استخدمت  أهداف  الوصفي، ولتحقيق  املنهج  فقرة موزعة على محورين. وتكونت عينة   23جائحة كورونا، واستخدمت 

(  277الدراسة من 
ً
طالبا التي    وطالبة من   (  الصعوبات  أن  النتائج  وأظهرت  ُعمان،  بسلطنة  العالي  التعليم  بالتعليم عن    يواجها مؤسسات  الطلبة 

 بعد، جاءت بدرجة متوسطة، وكان من أبرز توصيات الدراسة أن يتم تدريب الطلبة على البرامج املستخدمة في التعليم عن بعد. 

التعليم والتعلم عن بعد في التعليم الحكومي بدولة الكويت أثناء تفش ي جائحة فيروس كورونا ( بعنوان: معوقات  2020عمار ) دراسة صفر،   •

هدفت الدراسة إلى التعرف على املعوقات التي حالت املؤسسات  :  الكويت   ( من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة19-املستجد )كوفيد

فيروس كورونا املستجد في البالد من مواصلة تقديم خدماتها التربوية    أزمة انتشاررازية، أثناء  التربوية الحكومية في دولة الكويت خالل الفترة االحت

في البيئة االفتراضية وفق إستراتيجية التعليم والتعلم عن بعد. ولتحقيق هدف الدراسة تم تصميم استبانة لتحديد   لمستفيدين منهااألساسية ل

 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت. وقد أشارت نتائج الدراسة  495وتكونت عينة الدراسة من )( مجاالت.  3املعوقات تتكون من )
ً
( عضوا

الدراسة  أن املعوقات الدارية، تلتها املعوقات األكاديمية، كانت بدرجة مرتفعة ثم جاءت املعوقات اللوجستية بدرجة متوسطة. وأبرز ما أوصت له  

املكان   التجارب  على  وخدمات  االطالع  وتطبيقات  وأدوات  وسائل  وتوظيف  استخدام  مجال  في  الناجحة  والعربية  والخليجية  والوطنية  حلية 

 وشبكات تكنولوجيا املعلومات في التعلم والتعليم. 

ظر  ( والتي حملت عنوان: معوقات تطبيق التعليم عن بعد في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة، من وجهة ن2020رنتيس ي، محمد )   دراسة •

كورونا  -املعلمين جائحة  ظل  في  مسحية  إلىهدفت    : دراسة  الغوث    الدراسة  وكالة  مدارس  في  بعد  عن  التعليم  تطبيق  معوقات  على  التعرف 

( فقرة موزعة على أربع مجاالت. وتكونت عينة 36من وجهة نظر املعلمين، ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث أداة مكونة من )  بمحافظات غزة 

 من معلمي وكالة الغوث في محافظات غزة. وأظهرت النتائج أن املعوقا366الدراسة من )
ً
املتعلقة باملعلمين جاءت بالدرجة األولى، تالها    ت( معلما

 
ً
واملعلمين والطلبة  املدرسية    تدريب الداراتاملعوقات املتعلقة بالدارة. وكان من أبرز توصيات الدراسة أن يتم    املعوقات املتعلقة بالطلبة، وأخيرا

 على التعامل مع وسائل التعليم عن بعد.

التعليم الجامعي في ظل جائحة فيروس كورونا التأصيل التربوي لألزمة ومقترحات الطالب  والتي حملت عنوان:    ( 2020سالم، أحمد )دراسة   •

تأصيل تربوي وتوثيق تعليمي ألزمة نظام التعليم املصري والعاملي في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا من خالل    الدراسة لوضع  هدفت  :لعالجها

  880الجائحة، وتكونت عينة الدراسة من  دراسة ميدانية على طلبة الجامعات املصرية للتعرف على أهم املشكالت التعليمية الناجمة عن تفش ي  

 وطالبة من الجامعات امل
ً
( فقرة موزعة على محورين. وأشارت الطلبة في  44صرية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة تكونت من )طالبا

النتائج   الدراسة  أشار نتائج  املشكالت جاءت بدرجة كبيرة، حيث  املناهج  وا  أن  إلى  التحول  النترنت، ومشكلة  ة جاءت  اللكترونيأن مشكلة توفر 

الطلب يرى  كبيرة، حيث  أصبحت عليه  بدرجة  بكثير مما  أسهل  لوجه   
ً
وجها األساتذة  التقليدي مع  التعليم  في  لهم  تدرس  كانت  التي  املقررات  أن  ة 

 عندما حولها األساتذة إلى مقررات إلكترونية. وقد أشارت الدراسة  
ً
قبل األزمة، كان من   اللكترونيأن ضعف التدريب على متطلبات التعلم    أيضا

التي و  الكبيرة  الطلبة، وأشارت  املشكالت   اجهة 
ً
التعلم    أيضا بتعزيز متطلبات  الطلبة، ولم تقم  الجامعة لم تقم بتدريب  أدى اللكترونيأن  ، مما 

 من اللوم على األساتذة في عدم نجاح التعلم 
ً
 في تلك الفترة. اللكترونيلزيادة العقبات أثناء األزمة، وهذا األمر أدى إلى إلقاء الطالب كثيرا

اقع  ( 2020لطيفة؛ غربي، رمزي )صافي،  دراسة   • في ظل    اإللكترونياستخدام التعليم    والتي حملت عنوان: و االفتراض ي بالجامعة الجزائرية 

كورونا للتعليم    :جائحة  التبس ي  العربي  جامعة  استخدام  واقع  على  التعرف  إلى  كورونا    اللكترونيهدفت  جائحة  انتشار  فترة  خالل  االفتراض ي 

التعليمية والدراسية عن بعد.   املناهج  الدراسة من )لتمام  الذين يعتمدون  59وتكونت عينة  الجامعيين  الطلبة  البحث، وهم   من مجتمع 
ً
( طالبا

( 16الدراسة تم إعداد استبانة تكونت من )  على شبكة النترنت الستكمال التعليم الجامعي جراء توقفه بسبب جائحة كورونا. ولتحقيق أهداف

( الدراسة  3فقرة موزعة على  إليها  توصلت  التي  النتائج  أبرز  وكانت  التعليم  ( محاور.  استخدام  لدى  الطلبة  سبيل  تعترض  التي  املشاكل  أبرز  أن 

، إضافة إلى تدني الثقافة  اللكتروني
ً
 ة لدى الطالب. اللكترونيكان عدم امتالك جهاز يسمح بالتواصل إلكترونيا
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بالجامعات اليمنية ملواجهة جائحة كورونا من وجهة    اإللكترونيالتعليم    والتي حملت عنوان: متطلبات  ( 2020غربة، فهد؛ وآخرون ) دراسة   •

بالجامعات اليمنية ملواجهة جائحة كورونا    اللكترونيهدفت الدراسة إلى تحديد متطلبات استخدام التعليم    :األساتذة والطلبة بجامعة عمران

بجامعة عمران.   والطلبة  التدريس  أعضاء هيئة  نظر  )من وجهة  الدراسة من  و)66وتكونت عينة  تدريس،   وطالبة من  238( عضو هيئة 
ً
طالبا  )

اليمنية. ولتحقيق   الجامعات  استبانة من )مختلف  الدراسة صممت  النتائج أن46أهداف  أبرز  املتطلبات )وهي متطلبات    ( فقرة. وأشارت  جميع 

وخ كبيرة،  بدرجة  جاءت  بالطلبة(  املتعلقة  واملتطلبات  والبرامج،  وبالتجهيزات  والقانونية،  االجتماعية  وبالبيئة  التدريس،  بهيئة  اصة  متعلقة 

 املتطلبات املتعلقة بهيئة التدريس. 

جاهزية جامعة دمنهور للتحول الرقمي في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  والتي حملت عنوان:  (2020محمد، إيمان ) •

جائحة كورونا.  :ومعاونيهم ظل  في  التحديات  أبرز  الرقمي ورصد  للتحول  دمنهور  جامعة  جاهزية  التعرف على مدى  إلى  الدراسة  وتكونت    هدفت 

 من أعضاء هيئة التدريس في جامعة دمنهور. ولتحقيق أهداف الدارسة تم تصميم أداة. وأشارت أبرز النتائج  482العينة من )
ً
إلى ضعف  ( عضوا

 . فبرامج التدريب املعدة لعضو هيئة التدريس غير إلزامية. وأشارت النتائج اللكترونيمحتوى برامج تدريب التعلم 
ً
إلى ضعف اهتمام كثير من  أيضا

استخدام   في  منهم  كثير  نتيجة ضعف  الطالب،  للتعامل مع  الجامعة  أعدتها  التي  الرسمية  التواصل  بالتجاوب مع وسائل  التدريس  أعضاء هيئة 

 وأشارت النتائج    الوسائل التكنولوجية الحديثة.
ً
وقد أشارت  .  ت املتنوعةإلى ضعف تأهيل الطالب الجامعي في االستفادة من مصادر املعلوما  أيضا

  الدراسة توصياتها إلى أهمية تدريب عضو هيئة التدريس، وتدريب الطلبة على توظيف تكنولوجيا املعلومات، وخاصة الطالب إذ أشارت الدراسة 

 نترنت في مجال التعليم. إلى أهمية تدريبهم على استخدام أدوات وشبكة ال 

 الدراسة: إجراءات  .3

الدر  أهداف  البيانات،  من أجل تحقيق  الكيفي في جمع  ستخدم األسلوب 
ُ
أ املركزة(  و اسة  املعلوماتك سيتم استخدام )املجموعة  من  و   .أداة لجمع 

في  ة في سياق تجربة التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا  اللكترونيتحليل موضوع الدراسة وهو مدى استثمار مصادر التعلم    األسلوب سيتم خالل هذا  

 :من خالل الخطوات االتيةها نفيذ وسيتم ت  .األمريكيةكلية الدراسات العليا بالجامعة العربية 

)  اختيار • من  تكونت  والتي  الدراسة  من  2عينة  العربية 9و)  األساتذة،(  الجامعة  في  العليا  الدراسات  كلية  في  التربوية  الدارة  برنامج  طلبة  من   )

 . األمريكية

 جمع البيانات الكيفية عن طريق املجموعات البؤرية لإلجابة عن أسئلة الدراسة. •

 تفريغ البيانات في نموذج معد لذلك. •

 تصنيف البيانات ضمن فئات.  •

 ل االجابات.استنتاج إجابات األسئلة من خالل تحلي •

 : مجتمع الدراسة  . 1.3

الدراسة من جميع   التربوية، والبالغ عددهم )تكون مجتمع  الدارة  الدكتوراة في  البرنامج 9أساتذة برنامج  املسجلون في  الطلبة  أساتذة، وجميع   )

 ( طالب وطالبة.  62والبالغ عددهم )

 : عينة الدراسة  . 2.3

الدارة التربوية في كلية الدراسات العليا في الجامعة الدكتوراة في  ( من الطلبة املنتسبين إلى برنامج  9األساتذة و)( من  2تم أخذ عينة مكنونة من )

 .  األمريكيةالعربية  

 :الدراسة اةأد  . 3.3

 ( وهي أداة لجمع املعلومات تعتمد  البؤريةلجمع املعلومات حول مشكلة الدراسة، تم اعتماد أسلوب )املجموعة  
ً
 خاصا

ً
من املقابالت من حيث   نوعا

( بين  مخططة  مناقشة  عن  عبارة  وهي  والجراءات،  والتصميم  معلومات  12-7الغاية  على  الحصول  إلى  تهدف  وهي  مشتركة،  اهتمامات  ذوي   
ً
شخصا  )

   (.2012متعلقة بموضوع محدد في جو مريح وآمن )عكاري، 

   :نتائج الدراسة .4

  
ً
عرضا الباب  هذا  طريقالدراسة،    لنتائجيتضمن  عن  جمعت  التي  البيانات  تحليل  بعد  إليها  التوصل  تم  البؤرية  والتي  األساتذة    املجموعة  مع 

 .. وفيما يلي عرض لهذه النتائجاألمريكيةوالطالب في برنامج الدارة التربوية في كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية 
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والذ   . 1.4 بالسؤال األول  املتعلقة  في  اقع  و ما  ي نصه:  النتائج  العربية  التعليم عن بعد  الجامعة  يراها   أثناء  األمريكيةتجربة  كما  جائحة كورونا 

 برنامج اإلدارة التربوية في كلية الدراسات العليا؟  والطلبة في األساتذة

( من الطلبة في برنامج الدارة التربوية في كلية الدراسات 9ولإلجابة عن هذا السؤال تم عقد مجموعة بؤرية مع إثنين من األساتذة الجامعيين، و)

 ، وكانت الجابة عن السؤال كاآلتي: األمريكيةالعليا في الجامعة العربية 

 
ا
اقع التعليم : أوال  :جائحة كورونا كما يراها األساتذة أثناء األمريكيةعن بعد في تجربة الجامعة العربية النتائج املتعلقة بو

،   كال  أجمع
ً
الحجم سابقا بهذا  التعليم  التكنولوجيا في  التي حصلت كانت مفاجئة، حيث لم يكن هناك منهجية الستخدام  الحالة  أن  األستاذين 

التدريسية  )التدريب(  أن  هماأكد كال و  الهيئة  تلقته  له دوُر كبير    الذي  الوجاهيفي تسهيل عملية  كان  التعليم  االفتراض ي،   االنتقال من حالة  التعليم  إلى 

تهذيبها.   التدريب  فالصعوبة موجودة لكن كان للتدريب دور كبير في  إلى  الخبراتوإضافة  إلى دور  الجامعيالسابقة    تمت الشارة  في   التي يمتلكها األستاذ 

 تعليم التفاعلية. باستخدام أدوات ال االفتراض يتسهيل عملية االنتقال إلى التعليم  

التعلم  أما   أجمع كالهما  واقع  األستاذين، فقد  يراها  كما  الطلبة،  بعد عند  التعامل مع  عن  مهارات  الطالب على  تدريب  التعليمأن عدم    أدوات 

الجامعي عليها،  ة  اللكتروني األستاذ  تدريب  تم  الدخول   حيث،  لهم شكل صعوبة  التي  في  واجهتهم صعوبة  الطلبة  أن بعض  )  لوحظ  ( Zoomإلى منصة 

 ز هذا األمر. و تم تجا من قبل زمالئهم  الخاص بالجامعة، لكن مع تقديم الرشاد الالزم لهم  اللكتروني التفاعلية لحضور املحاضرات عن طريق البريد 

كورونا جائحة  أثناء  التعليم  واقع  حول  سبق  ما  إلى  الشارة  إضافة  تمت  األساتذة  ،  قبل  أهمية  إلى  من  االجتماعيةجانب  في   العالقة  تكون  التي 

بغض النظر عن القدرة على تذليل الصعوبات التي واجهت األساتذة الجامعيين والطلبة، في التحول من التعليم الوجاهي إلى التعليم  ف  التعليم الوجاهي،

تتوفر لكن  ،  االفتراض ي ال  الطالب،  إلى  األستاذ  من  املعلومة  انتقال  بخصوص  مهم  جانب  هناك  العالقة    يبقى  وهي  أال  االفتراض ي،  التعليم  حالة  في 

اجتم ينتج عنه من عالقة  التواصل بأشكاله وما  التعليمية، وعنصر  املادة  الطالب،  املعلم،  يتكون من  الوجاهي  الصفي  بين االجتماعية، فاملوقف  اعية 

لعنصر التواصل بأشكاله )العاطفي، والوجداني، واالجتماعي(، وهذا فقط كان املعيق األبرز هو افتقارها  ،  املعلم والطالب، أما في حالة التعليم عن بعد

التعلم عن بعد،   التكنولوجيا وأدوات  أتقن استخدام  لو  املعلم حتى  التعليم عن بعد. ألن  في  التعليمية  العملية  اكتمال  أمام   
ً
سيبقى جانب كان معيقا

الطلبة بب بالطالب، وعالقة  املعلم  البعض غير مكتملة، وبالتالي ستبقى عملية )التعلم عن بعد( عملية منقوصة االتصال وما يمثله من عالقة  عضهم 

 توفيره.  التكنلوجيابسبب غياب عنصر )االتصال االجتماعي( الذي ال تستطيع 

 
ا
اقع التعليم  :ثانيا  الطلبة: جائحة كورونا كما يراها  أثناء األمريكيةعن بعد في تجربة الجامعة العربية النتائج املتعلقة بو

طلبة إلى أن استخدام البرامج التفاعلية أثناء التعلم عن بعد خالل جائحة كورونا  من ال(  4)  كورونا أشار واقع التعليم عن بعد أثناء جائحة    حول 

.لم يكن  
ً
لتعلم عن بعد أثناء جائحة كورونا، وأشار بعضهم إلى ان  ( طالب إلى أنه واجهتهم صعوبة في استخدام البرامج التفاعلية في ا 5. بينما أشار )عائقا

، من حيث االستعداد، وإجبار جميع من في املنزل، وخاصة الصغار على تقدير أ 
ً
 نفسيا

ً
ن هناك تحويل البيت ملكان للمحاضرة شكل بالنسبة لهم ضغطا

وقت ان  وخاصة  العائلية.  للراحة  مكان  أنه  يفترض  منزل  داخل  تعليمية  محاضرة  الحرم   جو  في  وقتها  لنفس  مشابه  التفاعلية  البرامج  عبر  املحاضرة 

 الجامعي، مما زاد من الضغط النفس ي بسبب طول فترة املحاضرة. وأجمع جميعهم أن عدم تعرفهم على األساتذة عن قرب، وأخذهم ملساقات جديدة

، إذ شعروا أن األستاذ تعرف عليهم في صورة غير صورتهم الحقيقية مع أساتذة جدد لم يتعرفوا عليهم داخل الجامعة من قبل، شكل عليهم عبء إضافيا

 التي يرغبون أن يتعرف األساتذة عليهم من خاللها.  

في   برنامج اإلدارة التربوية في كلية الدراسات العليا   في   العقبات التي واجهت األساتذة والطلبةوالذي نصه: ما    الثاني النتائج املتعلقة بالسؤال    .  2.4

 ؟ األمريكيةة في الجامعة العربية اإللكترونيالوصول إلى مصادر التعلم 

( من الطلبة في برنامج الدارة التربوية في كلية الدراسات 9ولإلجابة عن هذا السؤال تم عقد مجموعة بؤرية مع إثنين من األساتذة الجامعيين، و)

 ، وكانت الجابة عن السؤال كاآلتي: األمريكيةيا في الجامعة العربية العل

 
ا
ة في  اإللكترونيفي الوصول إلى مصادر التعلم  برنامج اإلدارة التربوية في كلية الدراسات العليا النتائج املتعلقة بالعقبات التي واجهت األساتذة في :أوال

 ؟  األمريكيةالجامعة العربية 

تتوفر فيها كمية جيدة من مصادر املعلومات، حيث أن مكتبة الجامعة العربية  األمريكيةة في الجامعة العربية اللكترونيجمع األساتذة أن املكتبة أ 

موقعها    األمريكية خالل  من  من   اللكترونيتوفر  عنها  نتج  وما  كورونا  جائحة  بداية  ومنذ  واألجنبية،  العربية  واملعلومات  البيانات  قواعد  من  العديد 

آذار   بعد منذ شهر  للتعليم عن  واللجوء  االجتماعي  التباعد  توفرها   2020ضرورات  التي  املعلومات  استخدام مصادر  األكاديميين على  كافة  تدريب  تم 

 للجميع في أي وقت. . و ةاللكترونيمكتبة الجامعة 
ً
 ومتاحا

ً
 كان الدخول لقواعد البيانات سهال

العربية   الجامعة  أن  إلى  األساتذة  والطلبة   األمريكيةوأشار  لألساتذة  توفر  فهي  املعلومات.  مصادر  جانب  في  املستوى  عالية  تحتية  بنية  تمتلك 

والت و)املنظومة(،  املنهل(  )دار  مثل  البيانات،  قواعد  منصات  من  وقت.  العديد  أي  في  املتاحة  واملصادر  املراجع  من  كبير  عدد  على  منهما  كل  تحتوي  ي 

املستخدم وكلة السر. إضافة إلى أن قواعد البيانات وفرت الجامعة   اسم وعملية الوصول إلى هذا الرصيد الكبير من املراجع ال يحتاج إلى أكثر من وضع  
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التي من خاللها تمكن األساتذة من التواصل مع طلبتهم.  لكن    التفاعلية (Zoomمنصة )  2020آذار    وفرت منذ اللحظة األولى لألزمة في  األمريكيةالعربية  

العربية   الجامعة  توفره  ما  أن  وهو  أال  له،  التنويه  من  بد  ال  آخر  بعد  وبالتالي    األمريكيةهناك  لتفعيلها  األساتذة  من  )قرار(  إلى  يحتاج  مصادر،  من 

ة(  اللكترونيالذاتي، أو لتوفيرها لطالبه في املساقات املختلفة. وهذا الجانب مهم أكثر من )مدى توفر قواعد البيانات  منها سواء على صعيده    االستفادة 

 ألنه إذا لم يتوفر )القرار( لن يكون هناك توظيف لقواعد البيانات واالستفادة منها. 

 
ا
ة في  اإللكترونيفي الوصول إلى مصادر التعلم    برنامج اإلدارة التربوية في كلية الدراسات العليا  النتائج املتعلقة بالعقبات التي واجهت الطلبة في  :ثانيا

 ؟األمريكيةالجامعة العربية 

( العربية  3أشار فقط  الجامعة  في  البيانات  قاعدة  يستخدمون  أنهم  طلبة  البؤرية فقد  أ ،  األمريكية(  املجموعة  في  الذين شاركوا  الطالب  بقية  ما 

( منهم أن قاعدة البيانات في الجامعة  6، حيث أشارت آراء )األمريكيةكانت آرائهم متنوعة وتشير إلى عدم معرفتهم بقاعدة البيانات في الجامعة العربية  

البحث في موقع  األمريكيةالعربية   أنهم   غير كافية، وأنهم ال يملكون مهارة  البعض اآلخر  البيانات. وأشار  إلى قواعد  الوصول  الجامعة، وال يستطيعون 

 
ً
أصال يبحثون  ال  أنهم  البعض  وأشار  الجامعة،  وليس مكتبة  النت،  توفره  ما  األستاذ   يستخدمون  يوفرها  التي  باملراجع  يكتفون فقط  بل  عن مراجع، 

 الجامعي مع كل مهمة. 

  :تفسير النتائج   . 3.4

جائحة كورونا كما يراها    أثناء  األمريكيةاقع التعليم عن بعد في تجربة الجامعة العربية  و ئج املتعلقة بالسؤال األول والذي نصه: ما  النتاتفسير   •

 برنامج اإلدارة التربوية في كلية الدراسات العليا؟   والطلبة في األساتذة

 
ا
اقع التعليم  :أوال  :جائحة كورونا كما يراها األساتذة أثناء األمريكيةعن بعد في تجربة الجامعة العربية تفسير النتائج املتعلقة بو

التعليمية على تغيير سياساتها، استجابة لضرورة  النتائج    تشيربداية   املؤسسات  التي حدثت، وأجبرت  املفاجأة  التي  التباعد االجتماعي  إلى حجم 

،  أوقفت عملية التعليم الوجاهي بهذا الشكل الكبير لم يسبق للمؤسسات التعليمة في العصر الحالي أن    ههذه املفاجأة مردها أنجائحة كورونا،    فرضتها

( اليونسكو  إحصائيات  أشارت  أن2020حيث  كورونا  (  جائحة  قرارات  290)  تأجبر   تداعيات  على  بناًء  املنزل  في  البقاء  على  تلميذ  مليون  مختلف ( 

 النتشار الفيروس
ً
، تشير معطيات جهاز ال و ؛  حكومات دول العالم كإجراء وقائي منعا

ً
حصاء الفلسطيني أن إعالن حالة الطوارئ وما نتج عنها  فلسطينيا

( ال يقل عن  ما  أجبر  التعليمية  للمؤسسات  تعطيل  و)1.253من  تلميذ فلسطيني،  مليون  منهم  56.668(  املنازل.  في  للمكوث  ( طالب  207,307)( معلم 

 ؛  (2020جامعي )جهاز االحصاء الفلسطيني، 

ي وترد الدراسة حالة املفاجأة هذه أن املؤسسات التعليمية أجبرت على البحث عن حلول للتواصل مع أعداد كبيرة من الطلبة، مما شكل صدمة ف

الحالة. ويصف خلّيف ) التعامل مع هذه  الحالة تحت2020كيفية  )التع  ( هذه  )التعلم عن ما يسمى  الطوارئ واألزمات(، وليس  ُبعد في حاالت  ليم عن 

 بينهما. فما حدث خالل جائحة كورونا هو عبارة عن تحول مؤقت لنقل التدريس من النظام التقليدي إلى 
ً
 كبيرا

ً
التعلم عن ُبعد بعد(، ويبين أن هناك فرقا

هو   اللكترونياالت الطوارئ. إذ أن العنصر األساس ي في التعلم عن ُبعد أو التعلم  من خالل التكنولوجيا، وسوف يعود التدريس إلى ما كان عليه قبل ح

استبد تم فقط  إذ  للطالب.  يذكر  دور  أي  وجود  الوحيد، مع عدم  املعلومات  املحاضر هو مصدر  أو  األستاذ  بقي  الحالي  الوضع  في  ولكن  ال  الطالب، 

لأل  مراعاة  دون  تقني،  بآخر  التعليم  في  التقليدي  والتقديم النظام  والتقييم  التصميم  حيث  من  ُبعد  عن  التعلم  عملية  في  التربوية  آخر،   .سس  بمعنى 

 على التعلم عن ُبعد.
ً
 استثمار التكنولوجيا في التواصل مع الطلبة واستخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات ليس دليال

أن   يمكن  ال   
ً
حاليا الجامعات  به  تمر  ما  أن  )ونستنتج مما سبق،  خليف  أشار  كما  بعد   عن 

ً
تعليما أو  2020يسمى  الفعل  رد  حالة من  بل هو   ،)

التعلي أداء خدماتها  في  االستمرار  التعليمية من  املؤسسات  وتتمكن  التعليم من جهة،  الطلبة عن  ينقطع  ال  لكي  الطبة،  للتواصل مع  لكي محاولة  مية 

 خرى.  تتمكن من االستمرار في تغطية تكاليفها التشغيلية من جهة أ 

باحث   من  أكثر  عنها  عبر  هذه  املفاجأة  دراساتهم وحالة  خروص ي،  في  دراسة  أشارت  )حيث  ونجمي  لطلبة (،  2020،  بعد  عن  التعليم  تجربة  أن 

 على الطرفين، من حيث فقدان الت
ً
 واصل مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان كانت بشكل مفاجئ لطلبة واألساتذة، حيث كان هذا األسلوب جديدا

أن تتم دراسة كيفية التغلب على املشكالت التي صاحبت  ،( في إشارة إلى حالة )املفاجأة( هذه 2020وكذلك أوصت نتائج دراسة العضياني ) املباشر بينهم.

أن تتم دراسة كيفية التغلب على املشكالت التي صاحبت االنتقال  وأوصت    ة.  اللكترونياالنتقال املفاجئ من أساليب التعليم التقليدية إلى نظم التعلم  

 ة. اللكترونياملفاجئ من أساليب التعليم التقليدية إلى نظم التعلم 

 وأشارت النتائج  
ً
، اض يإلى التعليم االفتر   في تسهيل عملية االنتقال من حالة التعليم الوجاهي  الذي تلقته الهيئة التدريسيةإلى أهمية التدريب    أيضا

على مهارات التعامل مع  سبب عدم تدريب الطالب  بلكن على الجهة املقابلة أشارت النتائج عن العقبات التي واجهت عملية التعليم خالل جائحة كورونا  

التعليم  الجامعي عليهاة  اللكتروني  أدوات  أقل بكثير من  التي تم تدريب األستاذ  الجامعيين  أن عدد األساتذة  بإمكان  . وربما مرد ذلك  الطالب وكان  عدد 

بوضع اللكترونيالوحدات   واكتفت  للطلبة،  الكبير  العدد  مع  التواصل  من  الوحدات  هذه  تتمكن  لم  لكن  وتدريبيهم،  معهم  التواصل  الجامعة  في  ة 

 ة.اللكترونيعلى مهارات التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا، وكيفية التعامل مع برامج التعليم  فيديوهات يتدرب الطالب من خاللها بشكل ذاتي
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أشارت نتائج دراسة الرنتيس ي   حيث، والطلبة الجامعيين  تدريب األساتذة مع العديد من الدراسات التي تناولت جانب  تشابه في هذا الواقع ويالحظ

 ة سواء قبل جائحة كورونا أو بعدها، و اللكترونييب على استخدام البرامج الطلبة لم يتلقوا أي تدر ( أن 2020)
ً
ال يستطيع بعض املعلمين مساعدة  أيضا

الدراسة نتائج  الباحث في تفسير  الصعوبة. وأشار     الطلبة ألنهم يعانون من نفس 
ً
التعليم عن بعد.   أيضا الكافي على  التدريب  يتلقوا  املعلمين لم  أن   إلى 

( سالم  دراسة  أشارت  أن  2020وكذلك  التعلم  (  التدريب على متطلبات  الطلبة،   اللكترونيضعف  واجهة  التي  الكبيرة  املشكالت  كان من  األزمة،  قبل 

 وأشارت  
ً
وهذا األمر أدى إلى  ، مما أدى لزيادة العقبات أثناء األزمة،  اللكترونيأن الجامعة لم تقم بتدريب الطلبة، ولم تقم بتعزيز متطلبات التعلم    أيضا

 من اللوم على األساتذة في عدم نجاح التعلم  
ً
ضعف محتوى برامج ( أن  2020وأشارت نتائج دراسة محمد )  في تلك الفترة.  اللكترونيإلقاء الطالب كثيرا

التعلم   النتائج  اللكترونيتدريب  وأشارت  إلزامية.  غير  التدريس  هيئة  لعضو  املعدة  التدريب  فبرامج   . 
ً
هيئة  إ   أيضا أعضاء  من  كثير  اهتمام  لى ضعف 

ولوجية التدريس بالتجاوب مع وسائل التواصل الرسمية التي أعدتها الجامعة للتعامل مع الطالب، نتيجة ضعف كثير منهم في استخدام الوسائل التكن

 النتائج وأشارت  الحديثة.
ً
 للطلبة،   اللكترونيإلى ضعف برامج التدريب على التعلم  أيضا

توصي من  وفي  كل  دراسة  )ات  ونجمي  )(2020خروص ي،  والرنتيس ي   ،2020( ومحمد  البرامج أشارت  (،  2020(،  على  الطلبة  تدريب  ضرورة  إلى 

تدريب    وأهمية  املستخدمة في عملية التعليم عن بعد، وتضمين مقررات دراسية يتم تدريسها برنامج التعليم عن بعد لتدريب الطالب على هذا النظام.

أد أهمية تدريبهم على استخدام  إلى  الدراسة  إذ أشارت  الطالب  املعلومات، وخاصة  الطلبة على توظيف تكنولوجيا  التدريس، وتدريب  وات  عضو هيئة 

 وشبكة االنترنت في مجال التعليم.

مع   التعاطي  في  التشابه  الجهذه  األساتذة  تدريب  على  بالتركيز  الجامعات  توجه  حيث  من  أو )التدريب(  الذاتي،  للتدريب  الطلبة  وترك  امعيين، 

ال أن عدم  وهي  النتائج،  تفسير  بداية  في  إليها  الشارة  تمت  التي  )املفاجأة(  تفسيرنا لحالة  في  جاء  ما  يؤكد  أقرانهم(  تدريب )تعلمهم من خالل  قدرة على 

الحير  املفاجأة مردها  حالة من  أمام  الجامعات  تركت  الكبيرة،  األعداد  بسبب  الجامعات الطلبة،  بعض  فانصرفت  الواقع،  التعامل مع هذا  كيفية  في  ة 

الصعوبات  للتقليل من حجم املشكلة من خالل تدريب األساتذة، وترك الطلبة للتدريب الذاتي أو التدريب من خالل التعلم من األقران.  وهذا كان من  

للتدريس عن   مفاجئعلى استعداد كامل لتحول بشكل  ن األساتذة لم يكونوا  ، حيث أشاروا إلى أ (2020( وهودجز وآخرون )2020خلّيف )التي أشار إليها  

في ظل أزمة )كورونا( وجد نفسه كأنه  سيئة ستبقى محفورة في أذهانهم، إذ أن املعمل    تجربةكبيرة منهم    نسبةُبعد في حاالت الطوارئ والذي سيولد عند  

 صنائعسبع    )ذومعلم  
ً
العديد من   ( نظرا أن  إال  الحلول،  النظر عن ذكاء هذه  إلى حلول سريعة في ظروف غير مواتية. وبغض  اللجوء  إلى  ألنه سيضطر 

 األ 
ً
. ألن السرعة التي تمت في تنفيذ هذه النقلة من التعليم الوجاهي إلى التدريس عبر النترنت لم تكن متوقعة ساتذة سيجدون هذه العملية مرهقة جدا

وكذ تكن  ومسبوقة،  لم  من  لك  وتمكينهم  املعلمين  ملساعدة  استعداد  على  يكونوا  لم  التعليمية  املؤسسات  في  والعاملين  واملوظفين  الفني  الدعم  فرق 

الت في  املهتمون  التدريس  أعضاء هيئة  ملجموعات صغيرة من  املساعدة  توفر  العادة  في  الفني  الدعم  االنترنت، ألن فرق  التعليم عبر  دريس عبر  مهارات 

 نترنت. ولكن في هذه الظروف لن يتمكن فريق الدعم من توفير نفس مستوى الدعم ألعضاء التدريس بأكملها في ظل ضيق الوقت املتاح للتحضير.ال 

الوجاهيوكذلك أشارت نتائج هذا السؤال إلى   العالقة االجتماعية التي تكون في التعليم  بة ، وعالقة الطلبالطلبةعالقة املعلم  ، إذ ستكون  أهمية 

تستطيع  ال  الذي  االجتماعي(  )االتصال  عنصر  غياب  بسبب  منقوصة  عملية  بعد(  عن  )التعلم  عملية  ستبقى  وبالتالي  مكتملة،  غير  البعض  ببعضهم 

، بل  توفيره.    التكنلوجيا
ً
، وبصريا

ً
التفاعل، ليس فقط سمعيا التعلم من خالل  األنسان بطبعه معتاد على  أن  إذ   ،

ً
 طبيعيا

ً
أمرا من خالل   ونرى في هذا 

طالب واملعلم مالحظة لغة الجسد للمعلم، وأخذه النصائح حول حل املشكالت التعلمّية التي تواجه الطالب من خالل املحادثات الجانبية التي تتم بين ال

إليه   ذهبت  ما  بعد. وهذا  التعليم عن  يوفرها   وال 
ً
)  أيضا الرنتيس ي  النسانية  أهمية( من  2020دراسة  الطالب ،  العالقات  بين  املكاني  التقارب  وأهمية 

 وأشارت    .م عن بعدالتعلي  يكون في حالةواملعلم، لتفهم املشاعر واألحاسيس وتوظيف لغة الجسد الذي ال  
ً
مشكلة عدم  ( إلى  2020دراسة سالم )  أيضا

أن   إلى  األزمة، حيث يشير ذلك  أثناء فترة  فترة  وجود دعم نفس ي واجتماعي للطالب  بالنسبة للطالب في   
ً
أساتذتهم مهم جدا للطلبة من  النفس ي  الدعم 

أن املقررات التي كانت تدرس لهم في التعليم إضافة إلى ما أشار له الطلبة من    األزمات، وهذا ما لم يجده الطلبة في وقت أزمة كورونا بالصورة الكافية.  

 لوجه أسهل بكثير مما أصب
ً
 حت عليه عندما حولها األساتذة إلى مقررات إلكترونية.  التقليدي مع األساتذة وجها

ما   لهوهذا     تشير 
ً
)  أيضا يلمز  )2018دراسة  عنوان  حملت  والتي   )DISTANCE AND FACE-TO-FACE STUDENT'S PERCEPTIONS 

TOWARDS DISTANCE EDUCATION  ) في وأ كما  طالب  بأنه  الشعور  تمنحه  وال  بيئة صفية  في  املتعلم  ُبعد ال تضع  التعلم عن  أن عملية  إلى  شارت 

إلى   الوجاهي. إضافة  التعلم  التعلم طريقة  ُبعد   أن  التعلم عن  أن قيمة عملية  إلى  النتائج كذلك  يلبي توقعاته. وأشارت  بامللل وال  املتعلم  ُبعد يشعر  عن 

 لحاجتهم إليه وألنهم يريدون الحصول على ش يء ما منه. بينما  . فآلخرتختلف من شخص  
ً
آخرون قد ال    ألشخاصهو قد يعني الكثير لبعض الناس نظرا

 للتعلم عن ُبعد لحاجتهم وأنه بمجرد انتهاء هذه الحاجة سيلغونه من حياتهم   يلجؤونيعني لهم أي ش يء. لهذا فإن بعض الطلبة 

 
ا
اقع التعليم تفسير النتائج املتعلقة ب  :ثانيا  الطلبة: جائحة كورونا كما يراها  أثناء األمريكيةعن بعد في تجربة الجامعة العربية و

  أنه  ،كوروناجائحة    أثناء  األمريكيةعن بعد في تجربة الجامعة العربية  واقع التعليم  بالرغم من إشارة بعض الطلبة الذين تم استطالع آراءهم حول  

ال مع  التعامل  في  صعوبة  تواجههم  الجامعة،  بلم  اعتمدتها  التي  لإللكترونية  هذا رامج  حول  آراءهم  استطالع  تم  الذين  الطلبة  نصف  من  أكثر  أن  إلى 
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ومرد ذلك إلى سببين، األول أن هناك  واجهتهم صعوبة في استخدام البرامج التفاعلية في التعلم عن بعد أثناء جائحة كورونا،  املوضوع أشارت النتائج أنه  

الحاسوب   برمجيات  زالت  ما  الطلبة  به من  بأس  ال  في هذا    إليهم   بالنسبةعدد  تدريب  أو  ملساعدة،  بحاجة  وأنهم  ذاتي  بشكل  تعلمه  يسهل   
ً
أمرا ليست 

 املجال.

 لهذا األمر، ففي حين أشارت دراسة  
ً
طلبة مؤسسات التعليم أن   ( 2020روص ي، ونجمي )خويمكن أن نستشهد في ما أوردته بعض الدراسات تأكيدا

البرامج وطريقة استخدامها م للتواصل، وذلك لدرايتهم بطبيعة  الحديثة  التقنيات  أنهم متمكنون من استخدام   العالي في سلطنة عمان يشعرون 
ً
سبقا

 لخبرتهم في هذا املجال واعتيادهم على التعامل معها كما فسر الباحثان
ً
اقع معرفة الطالب باستخدام نظام ( أن  2020ة العضياني )، أشارت دراسنظرا

( خالل جائحة كورونا جاء بدرجة مرتفعة، ولم MOODLE( جاء بدرجة متوسطة، أما عن معوقات استخدام نظام إدارة التعلم )MOODLEإدارة التعلم )

 في التدريس قبل جائحة كورونا، 
ً
أشرنا إليه في الشق األول من هذا السؤال، وهو أن  الجامعات لم تكن ولعل مرد ذلك هو ما يكن يتم التعامل معه دائما

التعليم   أدوات  للتدريس بشكل كامل من خالل  أن تضطر  أعداد اللكترونيتتوقع  ة من جهة، ولم تتمكن من تدريب طلبتها من جهة أخرى، بسبب كبر 

تدري قادرة على  التكنولوجية  الوحدات  كاٍف من  توفر عدد  )الطلبة، وعدم  دراسة محمد  نتائج  وتشير  الطلبة.  العدد من  الطلبة 2020ب هذا  أن  إلى   )

 آخر ،  اللكترونيالتعلم    املوجهة نحو برامجضعف برامج التدريب  أشاروا إلى  
ً
 ولعل هناك أمرا

ً
، قد شكل صعوبة بالنسبة للطالب، ولكن بالرغم من عدم ا

 أشارت له دراسات عدة؛ وهو ما أشار له  
ً
توفير صعوبة  من حيث  (  2020الخطيب )إشارتهم له في هذه الدراسة ربما لقدرتهم على حله، لكنه يبقى عائقا

النترنتة،  اللكترونياألجهزة   فقد  ،وشبكة  النترنت،  أو  وسرعة  للطالب  وإن    يتوفر   ،
ً
أساسا إنترنت  خدمات  لديه  تتوفر  ال  قد  أنه  إال  الجهاز،  املعلم 

الكبير.  توفرت فقد الحجم  الفيديو واملواد ذات  أو ربما بحزم غير كافية لتغطية عروض  إلى بعد آخر من حيث 2019أحمد )ويضيف      تكون بطيئة،   )

البرمجيات املحوسبة املالئمة ارتفاع التكلفة املادية لبعض األجهزة التعليمية وخاصة الحديثة م نها والتي تحول دون عملية شرائها. إضافة إلى نقص في 

املدارس بيئة تحتية تكنولوجية في معظم  الدراسية، وعدم توفر  املقررات  التعليم مما يعيق والجامعات  لطبيعة  التقليدية على  التقييم  ، وسيادة نظم 

 استخدام التكنولوجيا الحديثة. 

أكدته   التحتية للشبكات  والتي أشارت ضعف  (2020خروص ي، ونجمي )دراسة كل من  وهذا ما  البنية  النترنت، والضعف في  شكل    ،توفر خدمة 

واملعوقات التي مصدرها ( إلى أن  2020وأشارت دراسة الرنتيس ي )  صعوبة بدرجة مرتفعة من وجهة نظر طلبة مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان.

  ،
ً
جدا كبيرة  بدرجة  جاءت  التقني  )الجانب  سالم  دراسة  أن  2020وأشارت  إلى  املناهج  (  إلى  التحول  النترنت، ومشكلة  توفر  جاءت  اللكترونيمشكلة  ة 

كان عدم امتالك جهاز    اللكترونييم  أن أبرز املشاكل التي تعترض سبيل الطلبة لدى استخدام التعل(  2020صافي، وغربي )أشارت نتائج  . و بدرجة كبيرة 

، إضافة إلى تدني الثقافة 
ً
 ة لدى الطالب.اللكترونييسمح بالتواصل إلكترونيا

 و 
ً
أال وهو تحويلأضاف الطلبة الذين تم استطالع آراءهم في هذه الدراسة إلى    أيضا النفس ي للتعليم عن بعد،  البيت    أمر جديد بخصوص البعد 

. وسيزيد من الضغط النفس ي على الطلبة، خاصة في مرحلة الدراسات  جميع من في املنزل، وخاصة الصغار  سيقيد هذا األمر حريةإذ  ملكان للمحاضرة  

 لطول فترة املحاضرة. 
ً
التي ستزيد من الضغط النفس ي أنه على الطلبة أن   حول هذا الواقع ويبين أنه من املشكالت( 2018فوجتك ) ويتحدث العليا، نظرا

ولعل هذا األمر سيكون أحد األسباب التي ستسيئ لسمعة التعليم عن بعد كما بكفاءة،  قدرة على التنظيم والتخطيط والتعامل مع الوقت  أكثر  يكونوا  

ب  يصع  بعض املفاهيم الخاطئة حول التعليم عن ُبعد بشكل عام من قبل الطالب واملعلمين، والتي  ( إذ يبين أن هذا الواقع أكَسَب 2020يشير خليف )

 تغييرها سواء من خالل النشرات أو الدورات التدريبية نتيجة لخوضهم تجربة التدريس
ً
 عن ُبعد أثناء جائحة كورونا.   الحقا

بالسؤال  تفسير   • املتعلقة  ما    الثانيالنتائج  والطلبةوالذي نصه:  واجهت األساتذة  التي  الدراسات    في  العقبات  كلية  في  التربوية  اإلدارة  برنامج 

 ؟  األمريكيةة في الجامعة العربية اإللكترونيفي الوصول إلى مصادر التعلم  العليا

 
ا
في   :أوال األساتذة  واجهت  التي  بالعقبات  املتعلقة  النتائج  العليا  تفسير  الدراسات  كلية  في  التربوية  اإلدارة  التعلم    برنامج  مصادر  إلى  الوصول  في 

 ؟  األمريكيةة في الجامعة العربية اإللكتروني

تم تدريب كافة األكاديميين وأنه  تتوفر فيها كمية جيدة من مصادر املعلومات،    األمريكيةة في الجامعة العربية  اللكترونياألساتذة أن املكتبة  أشار  

 للجميع في أي وقت. ةاللكترونيعلى استخدام مصادر املعلومات التي توفرها مكتبة الجامعة 
ً
 ومتاحا

ً
وهذا يشير إلى . وكان الدخول لقواعد البيانات سهال

، وأهمية توفير مراجع لتعليم الطلبة من جهة أخرى،  ة، ألهمية البحث العلمي من جهةاللكترونيتقدير الجامعة إلى أهمية وصول األساتذة إلى املصادر  

 من أن الجامعة العربية  
ً
قد اهتمت بتدريب أساتذتها خالل الجائحة وقبلها على العديد من املهام التعليمية    األمريكيةوهذا يقع ضمن ما أشرنا له سابقا

 منها على االستمرار في رسالتها التعليمية. اللكتروني
ً
 ة، حرصا

ن  العربية  وبذلك  الجامعة  في  الجامعيين  لألساتذة   
ً
معيقا يكن  لم  األمر  هذا  أن  الدراسة،  نتائج  في  في  األمريكيةقرأ  بتدريبهم  الجامعة  الهتمام   ،

 الوصول إلى هذه املصادر.
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ا
في  :ثانيا الطلبة  واجهت  التي  بالعقبات  املتعلقة  النتائج  العليا  تفسير  الدراسات  كلية  في  التربوية  اإلدارة  التعلم   برنامج  مصادر  إلى  الوصول  في 

 ؟األمريكيةة في الجامعة العربية اإللكتروني

، األمريكيةقاعدة البيانات في الجامعة العربية    يستخدمون   آراءهم أنهم الذين تم استطالع  طلبة  من ال(  3أشار فقط )أما على صعيد الطلبة، فقد  

( أشار  أن(  6بينما  العربية    طلبة  الجامعة  في  البيانات  يستطيعون   األمريكيةقاعدة  وال  الجامعة،  موقع  في  البحث  مهارة  يملكون  ال  وأنهم  كافية،  غير 

البيانات إلى قواعد  أن قاعدة وهذا يؤكد  .  الوصول  له األساتذة من  أشار  إلى خالف ما  أشاروا  الجامعة لنهم  البيانات في  الطالب لم يدخلوا لقاعدة  أن 

 في تفسير النتائج، أن عدم اللكترونيوفر فيها العديد من املنصات كافية، وتت األمريكيةالبيانات في الجامعة العربية  
ً
ة، ومرد ذلك هو ما أشرنا إليه سابقا

 ة. اللكترونية سيشكل صعوبة لهم.. خاصة إذا كانوا من النوع الذي يحتاج ملساعدة في املجاالت اللكترونيملصادر املعلومات  وصولهم فإن تدريب الطلبة 

ضعف تأهيل الطالب الجامعي في االستفادة من مصادر املعلومات املتنوعة، وعدم اطالعه  ( إلى أن  2020نتائج دراسة محمد )  لهويؤكد هذا ما أشارت  

 في املقام األول على الكتاب الجامعي واملكتبة، وال يستطيع توظ
ً
يف مهاراته  على سبل الوصول إلى املعلومات من مصادر مختلفة، يجعل الطالب معتمدا

 .   للوصول إلى مصادر أخرى لعدم تأهيله للدخول عليها واالستفادة منها

إليه   التدريب ما ذهب  التأصيل    -التعليم الجامعي في ظل جائحة فيروس كوروناالتي حملت عنوان "في نتائج دراسته  (  2020أحمد )ويؤكد أهمية 

قبل األزمة، كان من املشكالت الكبيرة التي واجهة الطلبة،   اللكترونيبات التعلم أن ضعف التدريب على متطل، التربوي لألزمة ومقترحات الطالب لعالجها

   وأشار
ً
التعلم    أيضا بتعزيز متطلبات  تقم  لم  الجامعة  األزمة،  اللكترونيأن  أثناء  العقبات  لزيادة  أدى  أن  ، مما  إلى  املناهج إضافة  إلى  التحول  مشكلة 

 لوجه أسهل مر، زادت من صعوبة األ ة جاءت بدرجة اللكتروني
ً
حيث يرى الطلبة أن املقررات التي كانت تدرس لهم في التعليم التقليدي مع األساتذة وجها

 وهذا يؤكد على أهمية التدريب الذي كان يجب أن يتلقاه الطلبة. بكثير مما أصبحت عليه عندما حولها األساتذة إلى مقررات إلكترونية. 

 توصيات الدراسة  . 4.4

 :
ا
 بخصوص التوصيات املتعلقة بالسؤال األول، فإن الدراسة توص ي بما يأتي:أوأل

العربية   • الجامعة  يتم تقييم تجربة  التعليم عن بعد،    األمريكيةأن  الجامعة الستراتيجية( من قبل خبراء ومتخصصين في  للحصول )ضمن خطة 

   قوة في هذه التجربة.على مواضع الضعف، ومواضع العلى قراءة نقدية، تمكنا من التعرف 

العربية   • الجامعة  املعلومات في موقع  استخدام مصادر  الجميع )أساتذة وطلبة( في  الكفيلة ملشاركة  الطرق  ، ألن استخدام  األمريكيةالبحث عن 

 كنولوجيا في التعليم بات الت
ً
 وضروريا

ً
 .أمرا ملحا

لتقييم التجارب،    األمريكيةذاتية على مستوى الجامعة العربية    ومساءلةعقد مؤتمر علمي، لتحقيق مسائلة تربوية على مستوى جامعات الوطن،  •

 لتجربة التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا، وتوظيف هذه النتائج لتطوير هذه التجربة.  ةتقييميمن خالل دراسات 

أهمية   • تتم مراعاة  ملا فيه من أن  الجامعي، والطلبة(،  التعليمية )األستاذ  العملية  الوجاهي ألطراف  الحضور  ينتج عن  الذي  االتصال االجتماعي، 

تزيد عن ساعة وفق متطلبات   ال  ملدة  الجامعي،  الحرم  واحد كل شهر داخل  لقاء  تنفيذ  يتم  ان  يمكن  إذ  االجتماعي،  والتواصل  للمشاعر،  نقل 

 ة. الوقاية الصحية الالزم 

، وف •
ً
ق  أن يتم عقد لقاءات فردية بين الطلبة واألساتذة ضمن نطاق )الساعات املكتبية(، ملناقشة الوظائف، بمعدل نصف ساعة لكل طالب شهريا

هي،  من خالل اجتماع األساتذة بالطلبة في مكتب األستاذ الجامعي، لتحقيق درجة من التواصل الوجا  يتسنىبرنامج يعد من قبل األستاذ الجامعي، 

 عن شاشات االجهزة والحواسيب. 
ً
 ليتعرف كل منهم على اآلخر بعيدا

 :
ا
 بخصوص التوصيات املتعلقة بالسؤال الثاني، فإن الدراسة توص ي بما يأتي:ثانيا

 الستخدامها. لهم  أن يتم تدريب الطلبة في برنامج الدراسات العليا على استخدام قاعدة بيانات، ملا لهذا األمر من تعريف لهم بالقاعدة، وتسهيال •

في شق  • تساعدهم  التي  العلمية  املعلومات  والحصول على  األصيل  البحث  في  خبراتهم  استثمار  كيفية  العليا على  الدراسات  طلبة  تدريب  يتم  أن 

 طريقهم البحثي بما يتناسب مع مستوى التعليم في درجة دكتوراة.

 .وكفاءتها، وضم املزيد من قواعد البيانات للرفع من جهوزيتها األمريكيةة في الجامعة العربية اللكترونيالرفع من مستوى املكتبة  •

 املراجع:

 :
ا
 :املراجع العربيةأوال

1. ( رامي  مدارس  (.  2019أحمد،  في  الثانوية  املرحلة  معلمي  نظر  وجهة  من  الحياتية  العلوم  مادة  تعليم  في  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام  درجة 

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الشرق األوسط. عمان. األردن.الزرقاء
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Abstract: This study aimed at identifying how much the electronic learning resources are invested in the 
context of distance teaching during Corona virus  (COVID-19) pandemic in the postgraduate faculty in the 
Arab American University. To achieve this aim; some questions were designed and asked to a focus group 
that consisted of (2) university teachers, and (9) students of the doctoral of educational administration 
program in the Arab American University. The results of the study showed the importance of the training that 
the university teachers underwent in facilitating the shift from face-to-face teaching into a virtual teaching 
environment. They confirmed that students’ lack of training on dealing with the electronic learning resources 
made it difficult for them to do so. And some students pointed out that taking lectures virtually from their 
homes caused a great psychological pressure on them, due to the readiness that this process needs, in 
addition to obliging all the household - especially the young kids - to be aware of the seriousness of the 
ongoing lecture. The main recommendation of the study is to take into consideration the importance of social 
communication, that is mainly present in in-person teaching when all elements of the teaching process 
including teachers and students are present, due to its importance in conveying feelings and social 
communication 

Keywords: Corona virus; pandemic; American university; (COVID-19 -19).  
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 امللخص:

لى املقارنة بين النظرية الكالسيكية والنموذج ثالثي املعلم لنظرية استجابة الفقرة في انتقاء فقرات اختبار تحصيلي إ هدفت هذه الدراسة 

هداف هذه الدراسة تم بناء اختبار تحصيلي ملادة اللغة اإلنجليزية للصف األول ثانوي مكون بصورته النهائية  أ ملادة اللغة اإلنجليزية. ولتحقيق  

( طالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية العنقودية 1076وشملت عينة الدراسة على)، ن نوع االختيار من متعدد ألربعة بدائل( فقرة م42من )

 للبنات.  مدرسة( 11متعددة املراحل من )

افتراضات ن  م  تحقق  وبعد ال  ،لتحليل بيانات الدراسة  IRT-PRO 4  ,  , Cocron, AMOS  (SPSS)وقد تم استخدام البرامج اإلحصائية  

الفقرة  استجابة  طابقت  نظرية  املعلم 36)  فقد  ثالثي  للنموذج  فقرة  نسب  ،(  ما  اال 85.71)  تهوهو  فقرات  من  فقرة 38)  وطابقت  ،ختبار%(   )

 ختبار.  ال %( من فقرات ا 90.45) تهما نسب ، وهوختبار الكاسيكيةال لنظرية ا 

لال  السيكومترية  بالخصائص  يتعلق  بإستخدام   ،(والثبات)الصدق    ختبار وفيما  الكالسيكية  للنظرية  الثبات  معامل  قيمة  بلغ  فقد 

وتم تقدير معامل الصدق   ،(0.78بينما بلغ معامل الثبات التجريبي للنموذج ثالثي املعلم ) ،(0.89) (KR–20) ريتشاردسون -معاملالثبات كودر

فكانت قيمة معامل   ،املحكي لكال النظريتين من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون بين نتائج الطالبات وتحصيلهن في مادة اللغة اإلنجليزية

( الفقرة  استجابة  نظرية  في  املحكي  حذ  ، (0.59الصدق  بعد  املعلم  ثالثي  للنموذج  املحكي  الصدق  معامل  قيمة  بلغت  غير  بينما  الفقرات  ف 

وكشفت نتائج هذه الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين معاملي الثبات بين النظرية الكالسيكية والنموذج ثالثي  (.0.60املطابقة )

الكالسيكية النظرية  لصالح  ث  ،املعلم  والنموذج  الكالسيكية  النظرية  بين  املحكي  الصدق  بين معاملي  إحصائية  داللة  ذات  املعلم وفروق  الثي 

 لصالح النموذج ثالثي املعلم.

الدراسة   هذه  أشارت  الفقرات؛  إ كما  تحليل  اثناء  الفقرة  استجابة  نظرية  بها  تتمتع  التي  املميزات  معلومات  إ لى  توفر  أداء  أ ذ  عن  كثر 

 في املجاالت التعليمية. مما يساهم في استخدامها في بناء وتطوير مختلف اإلختبارات ، الفقرات عند كل مستوى من مستويات القدرة 

املفتاحية: الكالسيكيةاال نظرية    الكلمات  الفقرة   ؛ختبار  استجابة  املعلم ؛  نظرية  ثالثي  اللوغارتيمي  الفقرات  ؛النموذج  الخصائص    ؛انتقاء 

 . السيكومترية
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 قدمة: امل .1

في تلك  أساس يهميتها كعنصر أتعددت أدوات القياس والتقويم وأساليب استخدامها في مختلف املجاالت التربوية والنفسية واملهنية، واكتسبت 

 إلسهامها في توجيه البرامج التربوية وعملياتها واتخاذ قرارات بشأنها وبشأن  ،املجاالت بشكل عام وفي املجال التربوي بشكل خاص
ً
   .هادأفرا نظرا

في    
ً
هائال  

ً
تطورا املاضية  العقود  والتقويم خالل  القياس  مجال  شهد  حديثة  أ وقد  نظريات  وظهور  املختلفة،  التحليل  وأساليب  النظرية  سسه 

ة بهذا املجال، مما  ة املعنيحصائيختبارات واملقاييس، يواكبه تطور وانتشار العديد من البرامج اإل تساعد على تجاوز الكثير من املشكالت املتعلقة ببناء اال 

 ( 2011 ،)عالم  .لطبيعة الظواهر السلوكية، وهو ما ساهم في تقدم علم القياس التربوي والنفس يومالءمة جعل عملية القياس أكثر مرونة 

اال  عد 
ُ
بمختلف  وت أبرز  أ ختبارات  التربوية،أ شكالها من  العملية  في  املستخدمة  القياس  اال ف  دوات  وبناء  بتصميم  االهتمام  ختبارات وطريقة زاد 

من درجة املوثوقية   اختيار فقراتها، وتحَري الدقة في خصائصها السيكومترية، وتبني اآلليات واالستراتيجيات الحديثة في البناء والتحليل، األمر الذي يزيد

فاال  النتائج،  هذه  وتقييم  فهم  ومحاولة  نتائجها،  الفقر في  خصائص  بين  العالقة  يوَضح  الذي  هو  الجيد  عليهاختبار  اإلجابة  اثناء  الطالب  وقدرة   .ات 

(Hambelton & Jones,1993 ) 
من أولى النظريات  Classical Test Theory (CTT])[ختبار الكالسيكية وعند تتبع التطور في مجال القياس النفس ي والتربوي، نجد أن نظرية اال 

بإعتمادها في تقديرها   ،ختبارات منذ ظهورها في هذا املجالفقد شاع استخدامها في بناء اال   ،وهي نظرية تمتاز ببساطتها وسهولة تطبيقها  ،التي تم تبنيها

ا  في  املفحوص  عليها  يحصل  التي  املالحظة  الدرجة  استخدام  الحقيقية على  الحقيقرختباال للدرجة  الدرجة  التعبير عن  يمكن  النظرية  لهذه   
ً
ية ؛ فوفقا

 للمفحوص والتي يمكن التنبؤ بها من أدائه على االختبار من خالل املعادلة:
X=T+E 

 حيث أن:

X ختبار.= الدرجة املالحظة للمفحوص على اال 

T .الدرجة الحقيقة للمفحوص = 

 E خطأ القياس =(Courville, 2004 .) 

  
ً
املتبعا الدرجة لهذه  أن  وبما  العشوائي،  والخطأ  الحقيقية  املفحوص  لدرجة  خطي  حاصل جمع  هي  للمفحوص  املالحظة  الدرجة  فإن  عادلة 

ص على  الحقيقة وخطأ القياس العشوائي مكونات غير مالحظة؛ فاعتبرت هذه النظرية أن الدرجة الحقيقة هي معَدل الدرجات التي يحصل عليها املفحو 

متكافئة، وأن أخطاء القياس هي أخطاء عشوائية، كما تفترض عدم ارتباط الدرجة الحقيقية بخطأ القياس، وأن متوسط أخطاء   دائه لعدة اختباراتأ 

، وكذلك عدم ارتباط اخطاء القياس فيما
ً
 (. Alharbi, 2003) بينها  القياس يساوي صفرا

ا  تهتم نظرية  الكالسيكية بال كما  اال إحصائيختبار  الفقرة كالصعوبة  ختبار بشكل عام )كال ات  صدق والثبات(، وُتتيح حساب كل من خصائص 

بسهولة الدرجة (Fan,1998)  والتمييز  استخراج  مايجعل  وهو  والعكس صحيح،  املفحوصين  عينة  على  تقديرها  في  تعتمد  الخصائص  هذه  أن  إال   ،

 في غاية الصعوبة، باإلضافة أ الحقيقية 
ً
 (Hambleton & Jones, 1993) . لى صعوبة تعميم نتائج االختبارإ مرا

؛ ف
ً
 وعمليا

ً
تقد  وقد عانت النظرية الكالسيكية من بعض نقاط القصور نظريا

َ
 وال يمكن التحقق    في  تبن

ً
الجانب النظري افتراضات سهلة نسبيا

األحيان بعض  في  بشكل    ،منها  لال   أساس يوركزت  الكلية  الدرجة  للوصول  على  قإ ختبار  تمثل  والتي  الحقيقية  الدرجة  املفحوصلى  عن   ،درة  عَبرت  كما 

لى مشكالت عملية تتضمن إ والذي بدوره سيؤدي  ،ختبار معَين عدة مراتال أدائه الدرجة الحقيقية بأنها متوسط الدرجة التي يحصل عليها املفحوص من 

 Hambleton & Van)ة الحقيقة  ختبار وتحت نفس الظروف لتحديد الدرجوصعوبة تكرار نفس اال   ،ختبار على تحديد هذه القدرة تأثير خصائص اال 

der Linden, 1982 .) لى صعوبة تحقق تكافئ االختبارات وتساوي اخطاء القياس على أرض الواقع إ باإلضافة(Spela & Gregor, 2008)،  ولعَل املشكلة

ات املفحوص املتمثلة بقدرته والتي تعكسها إحصائياتها لكل من املفحوص والفقرات؛ فإحصائية للنظرية الكالسيكية تتلخص بعدم استقاللية ساسياأل 

ات الفقرات كالصعوبة والتمييز تعتمد على عينة إحصائيكما أن    ،ات عينة الفقرات التي يشتمل عليها االختبارإحصائيدرجته الظاهرة غير مستقلة عن  

الفقرات تلك  عليهم  تطبق  الذين  أدى    ،املفحوصين  الكالسيكية  إ مما  النظرية  قصور  اال لى  كمعادلة  القياس  تطبيقات  بعض  وا في  ختبارات  ال ختبارات 

 (Abedalaziz & Leng , 2013) .التكيفية املحوسبة

 لذلك نظرية استجابة الفقرة 
ً
كمنحى جديد يعمل على سد الثغرات التي عانت منها النظرية    [Item Response Theory (IRT)]  فظهرت تبعا

للقياسإ والوصول    ،الكالسيكية زمين 
َ

الال الدقة واالستقاللية  القدرة واختيار ،  لى درجة عالية من  العلماء في مجال تقدير  إهتمام كبير من  فحازت على 

املفحوصين الكشف عن قدرات  اال   الفقرات وتحديد خصائصها؛ فهي نظرية تحاول  الكامنة من خالل استجاباتهم على فقرات  وذلك ،  رختباوسماتهم 

القدرة   متصل  على  الفقرات  وخصائص  اإلستجابات  هذه  بين  العالقة  عن    ، (ability scale)بإيجاد  للمفحوصين  القدرة  خصائص  تستقل  بحيث 

وهو جانب مهم من جوانب ، ات الفقرة إحصائيملفحوص و ات ا إحصائيوهي بذلك تحقق خاصية االستقاللية لكل من  ،خصائص عينة الفقرات والعكس

 ( Hambleton & Jones, 1993) .القياس قد تفوقت به نظرية استجابة الفقرة على النظرية الكالسيكية

 ملا أشار أساسيتقوم نظرية استجابة الفقرة على عدة افتراضات 
ً
 :. وهي كالتالي(Allen & Yen, 1979) ليهإ ة تبعا
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 .ويقصد بذلك أن جميع الفقرات تقيس قـدرة أو سمة واحدة  :)Unidimensionality( البعدة أحادي •

 عن إجابته على بقية إحصائيويقصد به أن إجابة املفحوص على أي من فقرات املقياس مستقلة  (Local Independence): االستقالل املوضعي •
ً
ا

 .الفقرات

.  : (Item Characteristic Curve)منحنى خصائص الفقرة  •
ً
 والذي ُيفترض أن يكون شكله لوجستيا

السرعة   • من  يؤثر    :(Speededness)التحرر  أن  يجب  ال  الوقت  عامل  أن  ملستوى أي  يعود  استجابتهم  عدم  وأن  املفحوصين،  استجابات  على 

 قدرتهم وليس لضيق الوقت. 

ختبارات بشكل واضح؛ وذلك من  ختبار واختيار الفقرات بوضعها ملعايير ساهمت في تقدم بناء اال وقد تميزت نظرية استجابة الفقرة عند بناء اال 

للوصول  إ خالل   والفقرات  املفحوصين  خصائص  من   
ً
كال بين  تربط  رياضية  دوال  ا إ يجاد  احتمالية  أو ال لى  بالسمة  للمفحوص  الصحيحة  ستجابة 

اال  يقيسها  التي  رئيس ي  الخاصية  بشكل  الفقرة  خصائص  منحنى  على  تعتمد  فهي  النظرية (  Item Characteristic Curve)ختبار،  هذه  تفترض  والتي 

ارتكازها على دالة معلومات الفقرة  إ . باإلضافة  (Spela & Gregor, 2008)له  الشكل اللوجستي   ودالة معلومات   ،(Item Information Function)لى 

ال 2011،  )املومني(   (Test Information Functionاالختبار تفسيرية  بخصائص  تتميز  جعلها  مَما  هذه (.  تتجاوز  فقراتها  على  املفحوص  ستجابات 

 اد مجموع درجات املفحوص على الفقرات. التفسيرات إيج

( الثنائية  لإلستجابات  رئيسية  لوجستية  نماذج  ثالثة  النظرية  هذه  تحت  تكافؤ    ،(1 , 0ويندرج  مثل:  مشاكل  عَدة  حل  في  ساهمت  والتي 

املفحوص،  اإلختبارات قدرة  مستوى  توائم  اختبارات  أساس    ،وبناء  اال   إحصائيوإيجاد  بناء  في  عليه  النموذج   ،ختباراتُيعتمد  النماذج:  هذه  وتشمل 

والنموذج ثنائي املعلم   ،والذي يفترض اختالف الفقرات في صعوبتها  ( Rasch Model) واملعروف بنموذج راش    (One-Parameter Model)املعلم    أحادي 

(Two-Parameters Model  ) والنموذج ثالثي املعلم  ،  وبتها وتمييزهاختبار في كٍل من صعوالذي تختلف فيه فقرات اال (Three-Parameters Model )

الدراسة هذه  عليه  تركز  سوف  الصعوبة    ،والذي  معلم  من  كٍل  في  الفقرات  اختالف  ُيتيح  ألنه   
ً
التمييز   ،(Difficulty Parameter)نظرا ومعلم 

(Discrimination Parameter)،    التخمين نوع    ،(Pseudo-guessing Parameter)ومعلم  من  اختبار  فقرات  استخدام  عند  أهميته  تظهر  والذي 

 ( Adedoyin & Adedoyin , 2013) ,اإلختيار من متعدد

األ  افتراضاتها  النظريتين في   إلختالف كال 
ً
أن  ساسيونظرا املتوقع  للنتائج فمن  بنائها وتحليلها لفقرات اإلختبار ومعالجتها  هناك  كون  ية، وطريقة 

 على 
ً
 ( (Fan,1998 .ات كل من املفحوصين والفقراتإحصائياختالفات بين النظريتين بناءا

ويانيك وتيكر  ففي   أجراها كل من جولر  الكالسيكية     Taker, 2013) &(Güler, Uyanik دراسة  النظرية  بين  الفقرات  تمت مقارنة معالم 

املرحلة الثانوية واملكون من )  باستخداموذلك    ،والثالثي(،  والثنائي  ،حادي ونظرية استجابة الفقرة بنماذجها الثالث )األ  ( فقرة من  25اختبار القبول في 

( طالب. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أفضل مطابقة للبيانات كانت للنموذج 1250نوع اإلختيار من متعدد تم تطبيقه على عينة عشوائية مكونة من )

املعلم  حققت    ،ثالثي  النموذج  لهذا  الفقرات  معالم  أن  لها  أ كما  املناظرة  املعالم  وبين  بينها  ارتباط  الكالسيكية  باستخدامدنى  واستخلصت  ،  النظرية 

 في استخدام النظرية الكالسيكية للنموذجين األ 
ً
 بين النظرية الكال إحصائيواختالف دال ، والثنائي لنظرية استجابة الفقرة  حادي الدراسه تشابها

ً
سيكية  ا

 .والنموذج ثالثي املعلم وخاصة في حال ارتفاع احتمالية التخمين

دراسة قارنت بين كل من صعوبة وتمييز الفقرات ملقياس القدرة الرياضية (  (Abedalaziz & Leng , 2013وقد أجرى كل من عبدالعزيز ولينغ  

ا   باستخدام( فقرة  74واملكون من ) الكالسيكية والنماذج  الفقرة )األ نظرية االختبار  والثالثي(. وقد تم تطبيق ،  ، والثنائيحادي لثالثة لنظرية استجابة 

( من  مكونة  عينة  على  الدراسة  العاش 602اداة  الصف  طالب  من  طالب  مطابقة    ،ر(  في  األفضل  كان  املعلم  ثالثي  النموذج  أن  النتائج  أظهرت  وقد 

الكالسيكية النظرية  ملؤشرات  األكثر مقاربة  كانت  املعلم  النموذج ثالثي  الناتجة من  املؤشرات  بأن  النتائج  أظهرت  الدراسة    أوصتوقد    ،البيانات،كما 

 الفقرة بشكل منفصل أو مشترك لوصف طبيعة خصائص الفقرات.  بإمكانية استخدام النظرية الكالسيكية ونماذج نظرية استجابة

كيانجتي    ال   (Kyungtae, 2015)وقام  ونظرية  بدراسة  الكالسيكية  بالنظرية   
ً
ممثلة للتحليل  السيكومترية  النماذج  وضعف  قوة  مدى  ختبار 

اختبار القراءة والفهم واملكون من ) ( طالب. وقد أظهرت النتائج أن النموذج 10897مكونة من )  على عينة  ( فقرة 22استجابة الفقرة في تحليل فقرات 

الكالسيكي النظرية  على  املعلم  ثالثي  النموذج  تفوق  كما  األخرى،  بالنماذج  مقارنة  االختبار  هذه  لبيانات  مطابقة  أفضل  حقق  املعلم  بتوفير  ثالثي  ة 

  .معلومات أكثر عن خصائص الفقرات )التمييز، والصعوبة، والتخمين(

النظرية الكالسيكية ونماذج    باستخدام  معالم الفقرات واملفحوصين واستقاللية كل منهما عن اآلخر   على مقارنة(  2015النعيمي )  راسةركزت د و 

الوطني اإلختبار  ببيانات   
ً
الفقرة، مستعينا استجابة  )  نظرية  بدائل90واملكون من  اإلختيار من متعدد ألربعة  نوع  بقت  ( فقرة من 

ُ
)  ط (  1000عينة من 

الثامن الصف  طلبة  توزيع   ،طالب وطالبة من  وبين  الكالسيكية  النظرية  في  الخام  العالمات  توزيع  بين  النتائج وجود عالقة قوية وطردية  اظهرت  وقد 

كما أظهرت النتائج وجود عالقة   ،م املعل أحادي وكانت اعلى قيمه ملعامل االرتباط بين النظرية الكالسيكية والنموذج   ،القدرات في نظرية استجابة الفقرة 

النموذج الثنائي والثالثي. كما أظهرت    باستخدامبينما كانت قوية وطردية    ،املعلم   أحادي تامة بين معامالت الصعوبة في النظرية الكالسيكية والنموذج  

https://www.google.com.sa/search?espv=2&q=Unidimensionality&spell=1&sa=X&ei=yqUuVevZGoTYPJOugagC&ved=0CBoQvwUoAA
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بينما تمتعت   ،0.87 – 0.75)نائي املعلم والذي تراوح بين )لى حد ما بقيم تقدير معلم التمييز بين النظرية الكالسيكية والنموذج ثإ النتائج ارتباط قوي  

    0.44 – 0.11).العالقة بين معامالت التمييز في كل من النظرية الكالسيكة والنموذج ثالثي املعلم بضعف واضح حيث تراوحت بين )

اوبيجو وافالبيو  الفقرة   ( Awopeju & Afolabi, 2016)  قارنت دراسة  الكالسيكية ونظرية استجابة  للنظرية  الصعوبة والتمييز  بين مؤشرات 

اختبار   في  املفحوصين  بقدرة  الثالث، وعالقتها  الرياضياتبنماذجها  )  ،في  الحجم  في  الدراسة من مجموعتين مختلفتين  تكونت عينة    1000 ,100)وقد 

 في تقديرات مؤشرات  ( فقرة م60والذين قد خضعوا الختبار الرياضيات املكون من )
ً
 قويا

ً
ن نوع االختيار من متعدد. وقد أظهرت نتائج الدراسة ارتباطا

   ،املعلم بالنسبة ملعلم الصعوبة  أحادي الصعوبة بين النظرية الكالسيكية ونظرية استجابة الفقرة وخاصة مع النموذج  
ً
 قويا

ً
كما أظهرت النتائج ارتباطا

النموذج مع  وخاصة  التمييز  مؤشرات  الدراسة    بين  وخلصت  املعلم،  اإل إ ثنائي  للخصائص  تقديرها  في  النظريتين  تشابه  والسيكومترية حصائيلى  ة 

 لالختبارات.  

( فودة  أبو  دراسة  اال إ (  2016وهدفت  نظرية  بين  وفقراته  لالختبار  السيكومترية  الخصائص  بين  التوافق  عن  الكشف  الكالسيكية لى  ختبار 

املرجع،   اختبار محكي  في مطابقة  املعلم  ثنائي  )  من خاللوالنموذج  الرياضيات مكون من  ( فقرة من نوع االختيار من متعدد ألربعة 30اختبار في مادة 

كما  ( فقرة للنموذج ثنائي املعلم، 28( فقرة للنظرية الكالسيكية، و)29وقد اظهرت النتائج مطابقة ) ،( طالب140تطبيقه على عينة مكونة من ) تم  بدائل

ة بين معاملي الثبات  إحصائيوجود فروق ذات داللة  و ة بين معاملي الصدق لصالح النظرية الكالسيكية, إحصائيأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة  

 لصالح النموذج ثنائي املعلم.

 من اليجي
ً
النظرية الكالسيكية والنموذج ثالثي املعلم لنظرية استجابة    بين Abanobi    & (Eleje, Onah  2018 ,)وابانوبي    ،واوناه   ،وقارن كال

( فقرة من نوع االختيار من متعدد تم تطبيقه على عينة مكونة  50الفقرة في نتائج تحليل فقرات اختبار مهارات التحليل الكمي االقتصادي واملكون من )

ا 517من ) انتقاء الفقرات    ،لثالثة( طالب وطالبة من طلبة اإلقتصاد في السنة  وعند مقارنة نتائج التحليل في كال النظريتين أظهرت النتائج اختالف في 

 للمعايير املقبولة ملعلم التمييز ضمن نظرية استجابة الفقرة 
ً
 ملعالم الفقرات )الصعوبة والتمييز(؛ حيث تم استبعاد فقرتين تبعا

ً
  11و)  ،تبعا

ً
( فقرة تبعا

الكالس النظرية  التمييزملعايير  )أ كما    ،يكية ملؤشر  )8نه تم استبعاد  الفقرة و   لنظرية استجابة 
ً
تبعا املقبولة  الصعوبة  تتوافق مع قيم  (  15( فقرات لم 

 للنظرية الكالسيكية
ً
  ،(0.86( بينما بلغ في النموذج ثالثي املعلم )0.66وقد أظهرت النتائج ان معامل الثبات في النظرية الكالسيكية قد بلغ )  ،فقرة تبعا

 كثر فاعلية في الكشف عن الخصائص السيكومترية.أ النموذج ثالثي املعلم ضمن نظرية استجابة الفقرة كنموذج  باستخدامهذه الدراسة  أوصتوقد 

 مشكلة الدراسة:   . 1.1

شير  
ُ
لت تطورات  تحمله من  بما  املعلومات  وتقنية  والتربوي  النفس ي  القياس  في علم  املعاصرة  التوجهات  نظم  إ جاءت  في  النظر  إعادة  لى وجوب 

   ،لى اإلهتمام ببناء االختبارات وبتصميم فقراتهاإوالحاجة  ،وأساليب القياس
ً
ة في قياس لى نظريات معرفية؛ إذ تقوم االختبارات التحصيليإ وذلك استنادا

مَما يستلزم اإلعتماد على نماذج لترجمة  ،والتي ال يمكن قياسها أو مالحظتها بشكل مباشر -كقدرات املفحوصين وتحصيلهم  -ُبنى افتراضية وسمات كامنة

دقيق بشكل  االختبارات  املفحوصين على هذه  بأساليب    ،أداء  نتائجهاإحصائيواإلستعانة  في  الوثوق  يمكن  له  ،ة  أن ومعرفة كيف  املهارة  أو  القدرة  ذه 

وقياس وتطور النمو   ،والذي بدوره سيساهم في التقدم التربوي   ،بشكٍل إيجابي في التحليل والتشخيص والعالج  مما يساعد  ،تعكس استجابة املفحوص

 ( 2011،)عالم .لى الكفاءة املرجوة إ اإلنساني بما يصل 

بعدم استقاللية   هاتلخيص  والتي يمكن  تعاني من نقاط ضعف عديدة فإنها    بناء االختباراتوبالرغم من شيوع استخدام النظرية الكالسيكية في  

العينة نتائج ؛ فال  خصائص اإلختبار عن خصائص  امكانية تعميم  الذي يحول دون  األمر  املفحوص والفقرة على متصل واحد،  يمكن وضع خصائص 

مخت لنماذج  تعرضوا  الذين  املفحوصين  ومقارنة  اإلختبار  لالختبار  هذا  لإلختبار  ،(Wiberg, 2004)لفة  الكلية  الدرجة  على  تمثل    وتركيزها  بإعتبارها 

للطالب الحقيقية      القدرة  
ً
يكون مضلال ماقد  )عيدوهو  واملعلم  الطالب  املمتحنين عند   .( 2004،لكٍل من  أداء  كيفية  توفر معلومات عن  ال  أَنها  كما 

القدرة  مستويات  بإختالف  الخطأ  مقدار  عن  تفصيلية  معلومات  توفر  وال  املقاسة،  للسمة  مختلفة  قدرة  .  ((Crocker & Algina, 1986  مستويات 

 (. Lord, 1980) إضافة الى عجزها عن توفير قواعد للتنبؤ بإستجابة املفحوصين على الفقرات املختلفة

ظهرت أهمية تطبيق   ،وتجاوز عيوب ومشكالت النظرية الكالسيكية  ،وفي سبيل تطوير االختبارات التحصيلية بما يواكب التقدم في هذا املجال

 (.    2014،لى نموذج اختبار تحصيلي أكثر دقة وموضوعية )عودة إ نظرية استجابة الفقرة كنظرية حديثة تعد بالوصول 

 
ً
 في بناء االختبارات التحصيليةأ كثر  أ اإلختيار من متعدد من    فقرات    لكون ونظرا

ً
واعتماد معظم واضعي هذه االختبارات    ،شكال الفقرات شيوعا

 لتضارب الدراسات السابقة حول النتائج التي خلصت   ،على نظرية االختبار الكالسيكية وإجراءاتها في بناء وتطوير هذه اإلختبارات  أساس يبشكل  
ً
ونظرا

اختبار تحصيإ  بناء  الفقرة في  الضوء حول استخدام نظرية استجابة   من 
ً
الدراسة إللقاء مزيدا النظريتين؛ فقد جاءت فكرة هذه  ملادة ليها من كلتا  لي 

التي    ،اإلنجليزيةاللغة   السيكومترية  الخصائص  أهم  الكالسيكية    ا تفوقهومدى    ، حققهاتومعرفة  النظرية  ُوجد-على  انتقاء فقرات    -إن  في مجال  وذلك 

 باإلجابة عن األسئلة التالية: دراسةلتتحَدد مشكلة ال ،والكشف عن الخصائص السيكومترية لكٍل من الفقرات و لالختبار ككل ،االختبار

 املعد لهذه الدراسة؟  اإلنجليزيةتقاء فقرات اختبار اللغة ما مدى التوافق بين النظريتين الكالسيكية ونظرية استجابة الفقرة في ان •
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• ( السيكومترية  الخصائص  الختبارما  والثبات(  اللغة    الصدق  في  ا   اإلنجليزيةتحصيلي  نظرية  من  كل  وفق  الدراسة  هذه  في  ختبار ال املستخدم 

 الكالسيكية والنموذج ثالثي املعلم؟ 

 ات املحسوبة وفق كل من نظرية االختبار الكالسيكية والنموذج ثالثي املعلم؟ ة ملعامالت الثبإحصائيهل توجد فروق ذات داللة  •

 ة ملعامالت الصدق املحسوبة وفق كل من نظرية االختبار الكالسيكية والنموذج ثالثي املعلم؟ إحصائيهل توجد فروق ذات داللة  •

 هداف الدراسة:أ  . 2.1

اللغة   • اختبار تحصيلي في  املعلم في مطابقة فقرات  الكالسيكية والنموذج ثالثي  النظرية  بين كل من  الفروق  األول    اإلنجليزية الكشف عن  للصف 

 ثانوي. 

اللغة   • مادة  في  تحصيلي  الختبار  السيكومترية  الخصائص  على  الثانوية    اإلنجليزيةالتعرف  املرحلة  طالب  من  عينة   النظرية   باستخدامعلى 

 الكالسيكية.

اللغة   • مادة  في  تحصيلي  السيكومترية الختبار  الخصائص  الثانوية    اإلنجليزيةالتعرف على  املرحلة  ثالثي    باستخدامعلى عينة من طالب  النموذج 

 املعلم. 

 للنظريتين. •
ً
 توفير صورة موضوعية الختبار تحصيلي يتمتع بخصائص االختبار الجيد تبعا

 همية الدراسة:  أ  . 3.1

 هميتها من خالل:أ تستمد هذه الدراسة 

املعلم،  األهمية النظرية: تساهم في تدعيم جوانب التوافق واالختالف بين النظريتين الكالسيكية ونظرية استجابة الفقرة متمثلة بالنموذج ثالثي   •

ة والقصور في كل منهما.   وإيضاح جوانب القوَّ

اللغة   • ملادة  اختبار  نموذج  الدراسة  هذه  ستوفر  العملية:  بخصائص    باستخدام  اإلنجليزيةاألهمية  سيتمتع  والذي  املعلم،  الثالثي  النموذج 

ة دقيقة لتحليل فقرات االختبار وطرق جيدة إلنتقاء الفقرات وتطوير أدوات القياس، إحصائيسيكومترية جيدة، كما أنها ستزود املعلمين بطرق  

 . لى دقة أكبر في تقدير قدرات املفحوصينإ وبالتالي الوصول 

 مصطلحات الدراسة:  . 4.1

  T))حدى نظريات القياس التي تهدف لتقدير مايعرف بالدرجة الحقيقة للمفحوص  إ هي    : (Classical Test Theory)ختبار الكالسيكية  نظرية ال  •

للقياس   العشوائي  املالحظة    ،(E)والخطأ  الدرجات  أن  الحقيقية    (X)والتي تنص على  القدرة  املختلفة تمثل مكَون يعكس  املقاييس  عند تطبيق 

ون الخطأ  T))للطالب, ويعَبر عنه بالدرجة الحقيقية 
َ
    (.E( )Lord, 1980)ومك

سمى بالنظرية الحديثة ،  (Latent Trait Theory)وتسمى بنظرية السمات الكامنة    : ((Item Response Theoryنظرية استجابة الفقرة   •
ُ
كما ت

((Modern Test Theory،    خلف كامنة  سمات  أو  قدرات  وجود  تفترض  ا أ والتي  فقرات  على  املفحوصين  وتمثيل    ،ختباراال داء  وصف  ويمكن 

 ((Harris, 1989 .العالقة بين هذه السمة وأداء املفحوص من خالل نماذج رياضية توفرها هذه النظرية

املعلم   • ثالثي  النموذج   : (Three Parameter Logistic Model) النموذج  لهذا   
ً
وتبعا التدريج،  ثنائية  الفقرة  االستجابة  نظرية  نماذج  أحد  هو 

 ( 2012 ،)بني عطا والشريفين .عاملها الثالث: معلم الصعوبة، معلم التمييز، ومعلم التخمين للفقرة تتباين الفقرات في م

ثبات االختبار    : Test Psychometric Properties))الخصائص السيكومترية لالختبار   • بها   Test)  وصدق االختبار(  Test Reliability) ُيقصد 

Validity) (. 2011 ،)عالم 

كثرها أ ومن    ،2011)  ،ة املستخدمة في انتقاء الفقرات )هياجنةحصائيهي مجموعة من الطرق واألساليب اإل (:  Item Selection)انتقاء الفقرات   •

ا  نظرية  في  والتمييز  الصعوبة  مؤشرات  على  اإلعتماد  الكالسيكيةال شهرة  الفقرات    ،ختبار  تقدمها  التي  املعلومات  كمية  معالم إ ضافة  إ وعلى  لى 

 من    .(Mead & Mead, 2010)لفقرات عند انتقاء الفقرات في نظرية استجابة الفقرة  ا 
ً
وفي هذه الدراسة تم اإلعتماد على املعايير التي وضعها كال

(Lord, 1953)  (و(Ebel, 1965   و الكالسيكي،  النموذج  انتقاء فقرات  النموذج  2000،  و)جمحاوي   ( Warm,1978)في  انتقاء فقرات  في  ثالثي  ( 

 املعلم. 

 حدود الدراسة:  . 5.1

املوضوعي:   • اال الحد  ونظرية  املعلم  ثالثي  النموذج  دراسة  الدراسة على  اللغة تقتصر هذه  في  تحصيلي  اختبار  الكالسيكية إلنتقاء فقرات  ختبار 

 .اإلنجليزية

 (. 1439- 1438تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراس ي ) الحد الزماني:  •
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 تم تطبيق أداة الدراسة في مدينة عنيزة فقط. الحد املكاني:  •

 تكونت عينة الدراسة من طالبات الصف األول ثانوي فقط. الحد البشري:  •

 منهجية البحث وإجراءاته:  .2

 منهج الدراسة:   . 1.2

  
ً
 جراءات الدراسة.ملالءمته إل سيتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي نظرا

 مجتمع الدراسة:   . 2.2

   .ه( 1439-1438تكون مجتمع الدراسة من طالبات الصف األول ثانوي في مدارس محافظة عنيزة الحكومية للعام الدراس ي )

 عينة الدراسة:   . 3.2

 أ
ا
   العينة الستطالعية: :ول

( واملكونة من  األولية  بصورته  االختبار  تطبيق  تم  الباحثة على  52حيث  قبل  )( فقرة من  استطالعية حجمها  وقد ساهمت   ،( طالبة100عينة 

 وحساب الزمن املناسب لإلستجابة على االختبار.  نتائج هذا التطبيق في تحسين االختبار

 
ا
 ة: ساسيالعينة ال  :ثانيا

األ  الدراسة  عينة  )ساسيتكونت  من  للعام  1076ة  الحكومية  عنيزة  محافظة  مدارس  في  املنتظمات  ثانوي  األول  الصف  طالبات  من  طالبة   )

( املراحل  ،ه(  1439-1438الدراس ي  متعددة  العنقودية  العشوائية  الطريقة  بواسطة  العينة  اختيار  وحدات   ،وتم  هي  والشعبة  املدرسة  كانت  حيث 

 مجتمع وعينة الدراسة.  أفرادتوزيع ( 1ويظهر جدول )  ،اإلختيار

 مجتمع وعينة الدراسة  أفراد(: توزيع 1جدول )

 النسبة املئوية للعينة  العينة  املجتمع  املدرسة 

 % 14.9 160 200 الثانوية الثالثة 

 % 9.4 101 106 الثانوية السادسة 

 % 9.9 107 119 الثانوية الحادية عشر 

 % 9.1 98 110 الثانوية الثانية 

 % 14.5 156 156 الثانوية السابعة 

 % 18.3 197 224 الثانوية الخامسة 

 % 5.3 57 72 ثانوية أم املؤمنين  

 % 6.9 74 77 الثانوية األولى

 % 6.4 69 70 ثانوية التحفيظ األولى 

 % 2.7 29 49 الثانوية الثامنة 

 % 2.6 28 62 الثانوية الرابعة 

 %100 1076 1245 املجموع 

 أداة الدراسة:.  4.2

اللغة   ملادة  تحصيلي  اختبار  من  الدراسة  أداة  من    اإلنجليزيةتكونت  الثانوي  األول  الباحثةإ للصف  هدف  ،  عداد  تحصيل والذي  قياس  الى 

 Traveller 2). لهذه املرحلة ) من املقرر الدراس ي الوحدة األولى والثانيةالطالبات في 

 ختبار:  تصحيح ال   . 5.2

 ثم قامت الباحثة بتصحيح اال 
ً
عطيت القيمة )إ دخال البيانات إ ختبار يدويا

ُ
؛ حيث ا

ً
 ( لإلجابة الخاطئة.  0( لإلجابة الصحيحة، والقيمة )1لكترونيا

 الخصائص السيكومترية لالختبار:   . 6.2

 أ
ا
   صدق الختبار: :ول

 من ذوي االختصاص )معلمات اللغة  14خالل عرض فقرات االختبار واألهداف التي تمثلها على )من    صدق املحتوى:   •
ً
للصف    اإلنجليزية( محكما

ومناهج وطرق تدريس    اإلنجليزيةبدرجة الدكتوراة واملاجستير في تخصص اللغة    أكادميينو ،  اإلنجليزيةومشرفات تربويات ملادة اللغة    ،األول ثانوي 

 . % 80)قل من )أ وبناًء على نتائج التحكيم تم حذف فقرات كانت نسبة االتفاق عليها  ،(اإلنجليزيةاللغة 

تم التحقق من هذا الصدق من خالل التحليل   (. وقد2011،التحديد العملي للعوامل التي تؤثر في األداء )أبو عالمالذي يعتمد على  و  صدق البناء: •

حيث يتم حساب الجذور الكامنة من مصفوفة   ؛(Parallel Analysis) والتحليل املوازي    (Exploratory factor Analysis)العاملي االستكشافي  
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ذا زاد مقدار الجذور الكامنة له في  إ واعتبار العامل على أنه جوهري    ،قيم الجذور الكامنة العشوائية للبيانات املوازية البيانات األصلية ومقارنتها ب

 (. 2017،البيانات االصلية عن نظيرتها في العشوائية )املومني

 
ا
 ثبات الختبار:  :ثانيا

حيث بلغت  KR-20)معادلة كيودر ريتشاردسون ) باستخدامتم التحقق من ثبات اإلتساق الداخلي  ثبات التجانس الداخلي )اإلتساق الداخلي(: •

 Alpha if Itemلى تمتع اإلختبار بثبات جيد. كما تم استخراج معامل ارتباط ألفا في حال حذف الفقرة )إ ( مما ُيشير  0.924قيمة معامل الثبات )

Deleted لى أن جميع الفقرات كانت مناسبةإ شار أ والذي  ،اإلختبار كل على حده ( للتحقق من ثبات تجانس فقرات . 

 ة املستخدمة في الدراسة: حصائيالساليب اإل   . 7.2

 ة الالزمة لذلك وهي كما يلي: حصائيجراء املعالجالت اإل إ لتحقيق أهداف الدراسة واالجابة على األسئلة، تم 

 لنظرية االختبار الكالسيكية وذلك  •
ً
 . Excel ,SPSS-19)برنامجي ) باستخداماستخراج الخصائص السيكومترية للفقرات )الصعوبة والتمييز( تبعا

البيانات إلفتراض   • العاملي االستكشافي  أحاديالتحقق من مطابقة  التحليل  املعلم بواسطة  للنموذج ثالثي  البعد  )  باستخدامة    (, SPSS-19برنامج 

 (.  AMOS -24برنامج ) باستخداموالتحليل العاملي التوكيدي 

الفقرات • )S-X2) استخراج مؤشر مطابقة  العامة  املطابقة  املعلم  M2( ومؤشر  ثالثي  البارامتري  للنموذج  اإل   باستخدام(  -IRT)  حصائيالبرنامج 

PRO4 .) 

 (. LD χ²مربع كاي لالستقالل املوضعي ) حصائيالتحقق من االستقالل املوضعي من خالل االختبار اإل  •

 للنموذج ثالثي املعلم )الصعوبة •
ً
 والتخمين( .  ،والتمييز  ،استخراج الخصائص السيكومترية للفقرات تبعا

 لنظرية االختبار الكالسيكية والنموذج ثالثي املعلم من خالل استخراج   •
ً
معامل  استخراج الخصائص السيكومترية لالختبار )الصدق والثبات( تبعا

واستخراج معامل الصدق املحكي    ،( للثبات في النظرية الكالسيكية ومعامل الثبات التجريبي في النموذج ثالثي املعلم (KR-20كيودر ريتشاردسون 

 لكال النظريتين.

االتفا • انتقاء فقرات االختبار من خالل معادلة كوبر لحساب نسبة  املعلم في  الكالسيكية والنموذج ثالثي  النظرية  بين  االتفاق  ق )  حساب نسبة 

Cooper, 1974 :)  

 

 

     

الثبات الناتجين من النظرية التقليدية والنموذج ثالثي املعلم بواسطة   • الحزمة    باستخداموذلك    ،(X2)  إحصائيحساب داللة الفرق بين معاملي 

 (.R- Package)ة حصائية جزئية ضمن الحزمة اإل إحصائيوهي حزمة  ، Cocron))ة كوكورن حصائياإل 

اختبار • التقليدية والنموذج ثالثي املعلم باستخدام  لحساب داللة الفرق  (  (T  الكشف عن داللة الفرق بين معاملي الصدق الناتجين من النظرية 

 ت املترابطة. بين معاملي صدق للعينا

 النتائج وتفسيرها:  .3

 ختبار الكالسيكية؟" لنظرية ال  اإلنجليزية"ما مدى مطابقة فقرات اختبار تحصيلي في اللغة  النتائج املتعلقة بالسؤال الول:. 1.3

اإل  البرنامج  استخدام  تم  فقد  السؤال  هذا  عن  اللغة    (SPSS-19)  حصائيلإلجابة  الختبار  والتمييز(  )الصعوبة  الفقرات  خصائص  لحساب 

الكالسيكية  اإلنجليزية االختبار  نظرية  وفق  الدراسة  هذه  في  الصحيحة    ، املستخدم  اإلجابات  عدد  الصعوبة  معامل  يمثل  الكلي إ حيث  العدد  لى 

التمييز من خالل   تم حساب معامل  كما  االختبار,  املصحح  لإلستجابات على كل فقرة من فقرات  اإلرتباط  لكل فقرة (  Point Biseral)إيجاد معامل 

 ( يبين قيم معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار. 2وجدول ) ،(Corrected Item – Total Correlation)باإلختبار بعد حذف قيمة الفقرة 

 كالسيكية(: معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات الختبار التحصيلي وفق النظرية ال2جدول )

 التمييز  الصعوبة  رقم الفقرة  التمييز  الصعوبة  رقم الفقرة  التمييز  الصعوبة  رقم الفقرة 

1 0.36 0.44 15 0.47 0.42 29 0.41 0.35 

2 0.29 0.43 16 0.47 0.47 30 0.44 0.43 

3 0.41 0.42 17 0.39 0.31 31 0.30 0.41 

4 0.47 0.39 18 0.33 0.36 32 0.39 0.38 

 عدد مرات االتفاق

 عدد مرات االختالف +عدد مرات االتفاق
X 100   
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5 0.48 0.51 19 0.39 0.58 33 0.32 0.35 

6 0.43 0.31 20 0.52 0.41 34 0.31 0.43 

7 0.55 0.48 21 0.38 0.41 35 0.28 0.49 

8 0.63 0.49 22 0.35 0.34 36 0.50 0.40 

9 0.58 0.52 23 0.47 0.32 37 0.24 0.15 

10 0.41 0.46 24 0.63 0.42 38 0.40 0.52 

11 0.50 0.49 25 0.42 0.34 39 0.33 0.32 

12 0.47 0.37 26 0.35 0.39 40 0.41 0.42 

13 0.42 0.47 27 0.27 0.35 41 0.46 0.29 

14 0.24 0.29 28 0.50 0.43 42 0.36 0.29 

( الجدول  )2يبين  بين  ترواحت  قد  االختبار  لفقرات  الصعوبة  قيم معامالت  أن  املتوسط  ،  (0.63 – 0.24(  تم حساب  ملعامالت  كما  الحسابي 

( كما  0.58 - 0.15( أن قيم معامالت تمييز الفقرات قد تراوحت بين )2(. كما يبين الجدول )0.09( بإنحراف معياري )0.41صعوبة الفقرات والذي بلغ )

 (.0.08, بإنحراف معياري )0.40)تم حساب املتوسط الحسابي ملعامالت للتمييز والذي بلغ )

 ملعامالت الصعوبة والتمييز لها بالرجوع الى )( معايي3ويوضح الجدول )
ً
 .(Lord, 1953 ; Ebel, 1965ر للحكم على هذه الفقرات وانتقاءها تبعا

 ملعامالت الصعوبة والتمييز لإلختيار من متعدد لربعة بدائل في 3جدول)
ا
 نظرية الكالسيكية ال(: معايير انتقاء الفقرات تبعا

 الفقرات املحذوفة  املقبول املدى  معلم الفقرة 

0.25  الصعوبة  ≤ 𝑝𝑖 ≤ 0.6 8, 14, 24, 37 

 𝑑𝑖 37    0.2 ≤ التمييز 

(  37 ,14وكذلك تم حذف الفقرتين )  ،0.6)( لسهولتهما وتجاوز معامل صعوبتهما عن )24 ,8تم استبعاد الفقرات )  هذه املعاييروباإلعتماد على  

معامل   وانخفاض  صعوبتهما  )إلرتفاع  عن  لهما  )  ، 0.25)الصعوبة  الفقرة  تمييز  أن  تم 37كما  ذلك  وعلى  للتمييز؛  املقبول  األدنى  الحد  من  اقل  كان   )

 استبعادها. 

(  على ماسبق فقد طابقت 
ً
اللغة    38)وبناءا التحصيلي في  اإلختبار  ل   اإلنجليزيةفقرة من فقرات  النهائية  بصورته  الدراسة  في هذه  نظرية  لاملعد 

اال   % 90.48)و يشكل ما نسبته )الكالسيكية، وه عد مرتفعة وتؤكد على  من فقرات 
ُ
ت الكالسيكية  أ ختبار. وهي نسبة  النظرية  افتراضات  تمتاز والتي  ن 

 . Harris,1989)) بالبساطة وأنها تطابق معظم البيانات

 للنموذج ثالثي املعلم؟"  اإلنجليزيةالنتائج املتعلقة بالسؤال الثاني:"ما مدى مطابقة فقرات اختبار تحصيلي في اللغة   . 2.3

 من اإلفتراضات  
ً
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام التحليالت الخاصة بنظرية استجابة الفقرة، وحيث أن هذه النظرية تتطلب تحقق عددا

 التحقق من هذه اإلفتراضات، وذلك كمايلية ساسياأل 
ً
 :كمبررات مسبقة إلستخدامها؛ فقد تم بداية

 ة لنظرية استجابة الفقرة: ساسيالتحقق من اإلفتراضات ال  -أ

 : (Unidimensionality)  ة البعدأحادي •

 أ
ا
 : Exploratory Factor Analysis))التحليل العاملي اإلستكشافي  :ول

والذي ُيعد أحد أهم طرق التحقق     ة البعدأحاديللتحقق من افتراض    التحليل العاملي اإلستكشافيتم استخدام      SPSS-19))برنامج    واسطةب

 ملا أشار له أحاديمن 
ً
 من التحقق من مدى أ .  وقد قامت الباحثة ((Hattie, 1985ة الُبعد تبعا

ً
يانات عينة الدراسة إلجراءات التحليل العاملي  ب مالءمةوال

 (:   4وذلك كما هو مبين في جدول)، Keiser-] [Meyer Olken (KMO) ماير اولكن -ومؤشر كايزر  ( Bartlett's Test)اختبار بارتليت  باستخدام

 (KMO)ومؤشر  (Bartlett's Test)(: نتائج اختبار 4جدول )

 املستخدم الختبار  قيمته الدللة 

0.01 8619.273 Bartlett's Test 

 KMO 941. تدل على جودة املعاينة. 

https://www.google.com.sa/search?espv=2&q=Unidimensionality&spell=1&sa=X&ei=yqUuVevZGoTYPJOugagC&ved=0CBoQvwUoAA
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  941.قد بلغت ) (KMO)ماير اولكن -ة، كما يظهر أن قيمة مؤشر كايزر إحصائيبداللة  (Bartlett's Test)( تمتع اختبار بارتليت 4جدول ) ظهريُ 

،  مما ُيفيد ان البيانات مالئمة وبشكل كبير ألغراض اجراء التحليل العاملي )الشافعي   ،0.5)والبالغ )( وهي قيمة مرتفعة وتزيد عن الحد األدنى املقبول  0

2014 .) 

البيانات التحقق من مالئمة  الرئيسية  إ تم    ،بعد  املكونات  بطريقة  االستكشافي  العاملي  التحليل  (  Principal Components Analysis)جراء 

الطالبات على االختبار )  إلستجابات  واملكون من  املستجيبات   ،( فقرة من نوع اإلختيار من متعدد ألربعة بدائل42التحصيلي  الطالبات  بلغ عدد  حيث 

الجذر الكامن لكل واحد منها اكثر من واحد  9)وقد افرزت النتائج وجود )،  طالبة  1076))  من التباين بلغ   ،عوامل بلغت قيمة 
ً
وفَسرت بمجموعها قدرا

(43.46 %) ،  ( الكامنة  5ويبين جدول  الجذور  قيم   )(Eigenvalues)    منها قبل كل  املفَسر من  التباين  ونسبة  العوامل    ،variance  (Explained)لهذه 

 . Cumulative variance)) لى نسبة التباين التراكميإ إضافة 

 الكامنة ونسبة التباين املفسر لكل عامل ونسبة التباين التراكمي (: قيم الجذور 5جدول )
Components Initial Eigenvalues Components Initial Eigenvalues 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

 Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 8.637 20.565 20.565 6 1.118 2.663 35.849 

2 1.680 3.999 24.565 7 1.109 2.641 38.490 

3 1.294 3.080 27.645 8 1.061 2.525 41.015 

4 1.192 2.839 30.483 9 1.029 2.451 43.466 

5 1.135 2.703 33.186 

 ملا يلي:أحاديالتحصيلي املستخدم في هذه الدراسة يحقق افتراض  اإلنجليزية( أن اختبار اللغة 5يتضح من الجدول )
ً
 ة البعد وذلك تبعا

الكامن   • الجذر  قيمة  )  (Eigen value)بلغت  األول  )  ،(8.63للعامل  بلغت  الكلي  التباين  من  نسبة  فَسر  عن    ،%20.56)كما  تزيد  نسبة  وهي 

األول    ،((20% للعامل  الكامن  الجذر  أن نسبة  )إ كما  بلغت  الثاني  للعامل  الكامن  الجذر  أكبر من  5.14لى  أن   ،((4( وهي قيمة  الذي يؤكد  األمر 

 
ً
 واحدا

ً
 (. Reckase, 1979) االختبار يقيس عامال

 (: 1في شكل )وذلك كما هو موضح  (Scree Plot)اختبار  باستخدامكما تم تمثيل الرسم البياني للجذور الكامنة  •

 

 

 

 

 

 

 (: التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل املكونة لالختبار1شكل )

( تفوق العامل األول على بقية العوامل وتقارب بقية العوامل األخرى، األمر الذي  1في شكل )(  Scree Plot)الرسم البياني للجذور الكامنة    ظهري

 على 
ً
 ثالثا

ً
 ة البعد لإلختبار املستخدم في هذه الدراسة. أحادييعد دليال

 
ا
   : Confirmatory Factor Analysis))التحليل العاملي التوكيدي  :ثانيا

برنامج   استخدام  خالل  من  املطابقة    AMOS-24))وذلك  مؤشرات  حساب  تم  حيث  العاملية،  املقياس  ُبنية  على  للحكم  دقة  اكثر  كدليل 

[Goodness of Fit (GOF)] ( 6الُبعد(, وذلك كما هو موضح في جدول ) أحادي لنموذج العامل العام .) 

 

 

 



 ومني& امل  صيخانال                ....                                                  مقارنة بين النظرية الكالسيكية والنموذج ثالثي املعلم في انتقاء فقرات اختبار تحصيلي 

 156-136، ص: 2021 -1، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 145 

 

 التحليل العاملي التوكيدي (: مؤشرات جودة املطابقة لنموذج 6جدول )

 القيمة املعيار  املؤشر 

 Goodness of Fit Index [ 0.80 ( ≤GFI )   0.944( GFI)  [مؤشر جودة املطابقة  

 Index (CFI) Fit Comparative [ CFI) ≥ 0.80 ) 0.938 [مؤشر املطابقة املقارنة 

 Tucker - Lewis Index (TLI [ TLI) ≥ 0.80 ) 0.933 [(لويس   -مؤشر توكر

 IFI) ≥ 0.80 ) 0.94 [Incremental Fit Index (IFI)] مؤشر املطابقة التدريجي  

 0.06 0.024 ≥ (RMSEA) (RMSEA)الجذر التربيعي ملتوسط مربعات أخطاء التقدير  

( للنموذج  أ (  6وُيظهر جدول  البيانات  )الشافعي  أحادي ن مؤشرات جودة مطابقة  املقبول  املدى  في  إضافة  2014  ،الُبعد وقعت جميعها  لى إ (. 

 وأكثر الطرق دقة للتحقق من لى مطابقة جيدة للنموذج؛ األ إ تمتعها بقيم مرتفعة وهو ما ُيشير 
ً
 رابعا

ً
 ة الُبعد. أحاديمر الذي ُيعد دليال

املوضعي   • التحقق من  :Local Independence))الستقالل  املوضعي    إحصائيخالل    تم  اإلستقالل  يقوم على مقارنة   (,LD χ²)فحص  والذي 

فيجب   ،(Local dependence)لى عدم وجود استقاللية موضعية  إ حيث يشير ارتفاع قيمته    ،التكرارات املتوقعة واملالحظة لكل زوج من الفقرات

وعلى ذلك تم حذف الفقرات التي لم تحقق هذا الشرط    ؛( 𝜒2LD( )2011 ,Toitdu  & Thissen ,Cai  <10عن ) حصائين ال تزيد قيمة هذا الإل أ 

 لهذا الشرطإحصائيوذات الخصائص األضعف 
ً
 من كل زوج  والتي اظهرت انتاهاكا

ً
 (.  17,35وهما )  ،ا

 ملا أشار    ،االختبار%( من الطالبات االستجابة على فقرات  80تمت به )أ تم احتساب الزمن الذي    Nonspeeded):)التحرر من الوقت   •
ً
وذلك تبعا

وسوامينثان  إ  هامبلتون  من   
ً
كال )أ لى  إ   ((Hambleton & Swaminathan, 1985ليه  استجابة  عند  اإلفتراض  هذا  التحقق  يمكن  من  80نه   )%

 .%( من الفقرات75أو عند اإلجابة على مانسبته )، املفحوصين على فقرات االختبار

   علم:مطابقة الفقرات للنموذج ثالثي امل •

البيانات   تحليل  املعلم  (  IRT-PRO4)  برنامج  باستخدامتم  ثالثي  للنموذج  البيانات  للفقرة بواسطةللتحقق من مطابقة  املطابقة  وهو    ,مؤشر 

 من: باستخداميقيس مدى تحقق شرطي التزايد املطَرد والشكل اللوجستي لفقرات االختبار، وقد تم ذلك  إحصائي
ً
 كال

) مؤشر مطابقة الفقرة   .1
2

X-S:)    الدالة القيم  شير 
ُ
ت   إحصائيحيث 

ً
للنموذج  إ ا الفقرات  )Meseganaw, 2014) لى عدم مطابقة  (  7(. ويظهر جدول 

 التحصيلي. اإلنجليزيةلفقرات اختبار اللغة  ( 2X-S)قيم مؤشر املطابقة 

  ملطابقة الفقرات للنموذج ثالثي املعلم (2X-S)ات إحصائي (: 7جدول ) 
Item 2X-S d.f. Probability Item 2X-S d.f. Probability  

1 23.59 35 0.9290 22 46.04 34 0.0812  
2 25.10 33 0.8366 23 36.46 34 0.3540  
3 30.05 31 0.5158 24 15.98 27 0.9535  
4 30.66 33 0.5851 25 27.22 32 0.7083  
5 22.09 28 0.7779 26 23.92 32 0.8478  
6 30.48 35 0.6868 27 28.29 35 0.7825  
7 35.53 27 0.1256 28 24.17 32 0.8385  
8 15.62 19 0.6833 29 45.05 34 0.0972  
9 32.67 20 0.0365 30 23.37 31 0.8358  

10 22.81 29 0.7858 31 27.15 32 0.7115  
11 35.39 28 0.1584 32 22.33 35 0.9524  
12 20.38 33 0.9580 33 23.66 33 0.8844  
13 27.59 31 0.6432 34 30.70 32 0.5333  
14 19.35 36 0.9894 35 32.43 31 0.3978  
15 23.92 32 0.8477 36 31.70 32 0.4832  
16 29.28 29 0.4520 37 28.56 36 0.8070  
17 19.95 32 0.9523 38 26.83 30 0.6332  
18 24.12 35 0.9172 39 22.74 35 0.9453  
19 31.82 26 0.1986 40 31.35 32 0.5007  
20 32.67 30 0.3363 41 32.99 35 0.5666  
21 30.35 32 0.5511 42 31.78 35 0.6252  

 للمؤشر9( عدم مطابقة الفقرة )7ويظهر من جدول )
ً
الفقرة    ،(S-X2)( للنموذج ثالثي املعلم وفقا قل من أ حيث كانت القيمة االحتمالية لهذه 

 لنظرية استجابة الفقرة.  ،0.05))
ً
 وبالتالي ُتحذف هذه الفقرة تبعا

اإل  .2 للنموذج:  M2)  حصائياملؤشر  العامة  للمطابقة  املؤشر  (  هذا  للنموذج بفحص  ويقوم  عام  بشكل  البيانات  خالل  مطابقة  توزيع  ا   من  ختبار 

كاي،  إحصائي مربع  للنموذج،  حيث  ات  أفضل  مطابقة  عن  له  املتدنية  القيم  التقدير  و تعَبر  أخطاء  مربعات  متوسط   ملحك 
ً
تبعا عليه  الحكم  يتم 
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(  X2)  إحصائيوهو مؤشر جَيد ُيعالج حساسية    ،لى جودة مطابقة االختبار للنموذجإ , مما ُيشير  (RMSEA < 0.06)ن تقل قيمته عن  أ والذي يجب  

 ( للمطابقة العامة للنموذج. M2( قيمة مؤشر)8) (. ويبين جدول Browen & Cudeck, 1993; Meseganaw, 2014لحجم العينة وعدد املعالم )

 ( للمطابقة العامة للنموذج 2M) حصائي(: نتائج املؤشراإل 8جدول )
RMSEA Prob. 2M 

0.02 0.0001 1019.25 

( جدول  من  )8يظهر  بلغت  التقدير  أخطاء  مربعات  متوسط  قيمة  أن   )(RMSEA= 0.02  ( عن  تقل  قيمة  يشير  0.06) وهي  مطابقة  لى  إ مما 

 البيانات للنموذج العام لنظرية استجابة الفقرة.

3.  ( الختبار  خصائص  واحتمالية   (: Test Characteristic Curveمنحنى  القدرة  من  كل  بين  العالقة  وصف  على  االختبار  خصائص  منحنى  يقوم 

للمفحوصين )الوسيدي  املتوقعة  بالدرجة   
ً
الصحيحة ممثلة امل2017  ،اإلستجابة  أنه يمثل  للنموذج(. كما  البياني ملطابقة االختبار ككل  ويوضح    ،نحنى 

. ( تمثيل منحنى خصائص اال 2شكل )
ً
 ختبار بيانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحصيلي اإلنجليزيةلختبار اللغة ( Test Characteristic Curve) (: منحنى خصائص الختبار2شكل )

( شكل  اال أ  ( 2يَبين  خصائص  منحنى  يأخذ شكل  ن  بتوزيع  تمتع  قد  مطابقة    ،S))ختبار  على  آخر   
ً
دليال وُيعد  يؤكد  مما  بإطراد  متزايد  أَنه  كما 

 من خالل اإل 
ً
وذلك    ،كما ُيظهر الشكل تمتع هذا املنحنى بإنحدار جيد )ميل املنحنى(  (.M2)  حصائيالنموذج العام للبيانات والذي تم الحكم عليه سابقا

 . 0.29)) وذلك لوجود نسبة من التخمين بلغت ، (0ن القاطع مع محور الصادات زاد عن )أ لى إ إضافة  ،((4.22علم تمييز بلغت لتمتع االختبار بقيمة مل

املعلم: .4 ثالثي  النموذج  في  السيكومترية  الفقرات  املعلم    خصائص  الثالثي  للنموذج   
ً
تبعا الفقرات  خصائص  حساب  البرنامج   باستخدامتم 

 ( والذي يبين قيم معالم كل فقرة واألخطاء املعيارية لتقدير كل معلم. 9وذلك كما هو موضح في جدول ) ، (IRT-PRO4)حصائياإل 

 .)s.e.والخطاء املعيارية في تقديرها ) ،)]ciوالتخمين ) ،)biوالصعوبة) ،)ai(التمييز [(: قيم معالم الفقرات 9جدول )

 

Item Ai s.e. bi s.e. Ci s.e. Item Ai s.e. bi s.e. ci s.e. 
1 1.65 0.37 0.90 0.14 0.13 0.04 24 1.65 0.22 -0.24 0.17 0.15 0.07 
2 2.66 0.62 1.19 0.08 0.16 0.02 25 2.50 0.82 1.16 0.09 0.29 0.02 
3 2.92 0.70 0.94 0.10 0.25 0.02 26 2.82 0.80 1.15 0.08 0.22 0.02 
4 1.38 0.30 0.63 0.22 0.20 0.06 27 2.08 0.49 1.49 0.12 0.16 0.02 
5 2.12 0.31 0.28 0.14 0.12 0.04 28 1.61 0.25 0.36 0.14 0.17 0.07 
6 1.30 0.31 1.06 0.18 0.22 0.05 29 1.96 0.48 1.12 0.10 0.25 0.03 
7 2.12 0.30 0.10 0.13 0.16 0.05 30 2.50 0.53 0.80 0.08 0.24 0.03 
8 3.50 0.67 -0.10 0.16 0.22 0.05 31 3.52 0.84 1.24 0.07 0.19 0.02 

10 3.62 0.90 0.87 0.08 0.24 0.02 32 1.15 0.22 0.84 0.17 0.11 0.06 
11 2.42 0.40 0.34 0.14 0.19 0.04 33 3.33 0.91 1.32 0.08 0.22 0.02 
12 1.34 0.25 0.60 0.17 0.18 0.06 34 3.54 0.91 1.17 0.07 0.18 0.02 
13 2.39 0.47 0.70 0.12 0.19 0.03 36 1.55 0.28 0.44 0.17 0.20 0.08 
14 1.74 0.54 1.79 0.15 0.14 0.02 37 3.39 2.40 1.97 0.11 0.20 0.02 
15 1.75 0.30 0.50 0.13 0.18 0.05 38 2.18 0.30 0.58 0.08 0.12 0.04 
16 3.09 0.67 0.63 0.11 0.26 0.03 39 1.93 0.47 1.44 0.10 0.22 0.03 
18 1.62 0.41 1.27 0.11 0.18 0.03 40 2.45 0.44 0.91 0.08 0.23 0.03 
19 4.22 0.79 0.61 0.09 0.15 0.02 41 1.09 0.34 0.94 0.31 0.22 0.11 
20 1.98 0.44 0.54 0.14 0.27 0.04 42 1.23 0.35 1.33 0.17 0.19 0.07 
21 2.47 0.57 0.99 0.08 0.21 0.03 Mean 2.24  0.88  0.19  
22 1.69 0.43 1.32 0.11 0.20 0.03 S.d. 0.82  0.46  0.04  
23 1.12 0.25 0.81 0.21 0.21 0.07 
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 مايلي:  9)يظهر جدول )

وانحراف معياري  ،(0.88( بمتوسط عام للصعوبة بلغ )1.97 -  0.24-بين )القيم قد ترواحت  :Threshold parameters]( bi)  [معلم الصعوبة •

((0.46.   

وحيث انه من   ،0.82)وانحراف معياري )  ،((2.24بمتوسط بلغ    (4.22 - 1.09)تراوحت القيم بين    قد:[Slope parameters (ai)]معالم التمييز   •

 إال أن ارتفاع قيمتها تعكس جودة التمييز وان كان في مدى ضيق للقدرة  ،(2.5النادر الحصول على قيم تمييز تتجاوز املدى الشائع للتمييز وهو )

(Warm, 1978 .) 
التخمين • بين  الترواحت    قد  : [Pseudo-guessing parameters(ci)]معالم  )  (0.29 - 0.11)قيم   بلغ  وانحراف    ،(0.19بمتوسط حسابي 

 .  (0.04)معياري 

 لجميع ماقد سبق فقد قامت الباحثة بإنتقاء فقرات ا 
ً
 للمدى املقبول ملعالم الفقرات في النموذج ثالثي املعلم، بالرجوع الى ما ال وتبعا

ً
ختبار تبعا

 (.10واملشار اليها في الجدول ) ، (Warm, 1978و وارم ) 2000)أشار اليه كل من جمحاوي )

 (: معايير إنتقاء فقرات النموذج ثالثي املعلم10جدول )

 الفقرات املحذوفة  املدى املقبول  معالم الفقرات 

 ال يوجد  bi)  ) bi ≥2.5 ≥ -2.5الصعوبة

 ال يوجد  0.8  ≥   ai (ai)التمييز 

 ci ≤ 0.25 16, 20, 25 ( ciالتخمين )

)وباألخذ   جدول  في  املقترحة  )10باملعايير  الفقرات  استبعاد  تم  فقد  فقرات  25 ,20 ,16(  في  املقبول  األعلى  الحد  لها  التخمين  قيم  لتجاوز  (؛ 

 من الفقرات.  (%85.71)( فقرة، أي مانسبته 36االختيار من متعدد ألربعة بدائل، ليصبح االختبار في صورته النهائية مكون من )

تم استخراج دوال املعلومات لكل فقرة من فقرات االختبار التحصيلي واملكون  :𝑰𝒊(𝜽) [Item Information Function )  [دالة معلومات الفقرة  •

( النهائية من  االختبار  ،فقرة 36) بصيغته  في  بها كل فقرة  تساهم  التي  املعلومات  تعكس كمية  ما  والتي  املعياري ي  وهو  الخطأ  قيمة   مع 
ً
تناسب عكسيا

تعتمد على صعوبة وتمييز الفقرة؛ فالصعوبة تتحكم بموقع الفقرة على متصل القدرة، وكلما زادت الصعوبة انسحبت الدالة نحو اليمين    وهي   ،للقياس

القدرة، ا  املرتفعه، بينما تتحكم قيمة التمييز بإرتفاع املنحنى بالنسبة للفقرة  أ ألمر الذي ُيفيد بأنها تقدم معلومات  على متصل  كبر للطلبة ذوي القدرة 

عياري  لخطأ املومدى القدرة التي تشملها، وكلما زاد ارتفاع املنحنى ارتفعت كمية املعلومات، والذي يعكس بدوره دقة الفقرة في القياس وانخفاض قيمة ا 

 دوال معلومات لبعض فقرات االختبار. ( 3شكل )ويظهر   . (Meseganaw, 2014)في القياس

 

 

 

 

 
 ( Item Information Functions(: دوال معلومات بعض الفقرات )3شكل )

الفقرات في مدى مساهمتها في تقديم معلومات عن االختبار و املفحوصين والذي يعكسه ارتفاع منحنياتها على     تباين 3) ويظهر من خالل شكل )

 في منحناهاأ   19)متصل القدرة؛ حيث كانت الفقرة )
ً
أي    ، 0.08)عند مستوى القدرة )  3.03)ملعلومات )فقد بلغ حجم مساهمتهما باٍ   ،على الفقرات ارتفاعا

 ما للقدرة   -كبر في املستويات  املتوسطةأ نها توفر معلومات  أ 
ً
ن إ وعند الرجوع إلحصاءات هذه الفقرة نجد أنها تمتعت بمعلم تمييز مرتفع و   ،املرتفعة نوعا

 ما
ً
  إ ن ارتفاع تمييز الفقرة  أ لى  إ لى اإلستنتاج  إ األمر الذي يقودنا    ،لى انخفاض معلم التخمين بهاإ إضافة    ،صعوبتها كانت متوسطة نوعا

ً
لى مقدار إ ضافة

صعوبة متوسط واحتمال تخمين متدني يقدم معلومات بالغة عن الفقرات واملفحوصين على حد سواء. وقد اتسع مدى القدرة لبعض الفقرات لتوفر 

كالفقر  املتوسطة  املستويات  تشمل  )  ،5))  ة معلومات  الفقرة  كانت  املعلومات41بينما  وبكمية  االرتفاع  في  األدنى  هي  ما  ،  (  التمييزة وهو  بالقدرة  يرتبط 

الفقرة  امتلكت معامالت تخمين مرتفعة عن  ،املنخفضة لهذه  املتدنية قد  املعلومات  التي قدمت كمية من  الفقرات  أن معظم  الذكر  مراجعتها    دويجدر 
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التي يقدمها  ،(41,42الفقرات )ك  التخمين على خصائص فقرات اإلختبار واملعلومات  تأثير وجود  الذي يؤكد  ثبات اإلختبار  ،األمر  وهو   ،وبالتالي معامل 

 .مايزيد من مقدار الخطأ في القياس ويجعل النتائج اقل دقة وموثوقية

  ،تعكس دالة معلومات االختبار مدى جودة االختبار ككل في قياس السمة املراد قياسها  : Test Information Function)دالة معلومات الختبار ) •

 مع مقدار الخطأ في القياس
ً
املستخدم في   اإلنجليزيةوقد تم تمثيل دالة معلومات االختبار التحصيلي في اللغة    ، (Momani, 2018)   وهي تتناسب عكسيا

 (.  4وذلك كما هو موضح في شكل ) ،هذه الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Test Information Function)  اإلنجليزية (: دالة معلومات الختبار التحصيلي في اللغة 4شكل )

( ُيظهر شكل  انتقلنا من  4حيث  كلما  االختبار  وبشكل عكس ي مع معلومات   
ً
تدريجيا يتناقص  املتقطع  الخط  يمثله  والذي  املعياري  الخطأ  أن   )

( وهي القيمة املناظرة ألعلى قيمة  (1.2( عند مستوى قدرة   (0.19وهيقل قيمة  أ لى املستويات العليا؛ حيث بلغ الخطأ املعياري  إ املستويات الدنيا للقدرة  

    ،[3 – 1.2]كما عادت قيمة الخطأ بالتزايد وكمية املعلومات بالتناقص ملدى القدرة    ،26.4)  (علموات االختبارلدالة م
َ
لى أن االختبار  إ ن الشكل يشير  أ إال

املستوى   هذا  عند  معلومات  املتدنية  أ يقدم  القدرة  مستويات  عند  يقدمه  مما      ،قلأ وبمقدار خطأ    [0,5 –  3-]كبر 
ً
عموما ُيشير  االختبار لإ مما  أن  ى 

مرتفع من   -كبر للمفحوصين الذين يتمتعون بمقدار متوسطأ كما يقَدم معلومات    ،العليا  –املستخدم في هذه الدراسة يميل لقياس القدرة املتوسطة  

 السمة. 

التي يقدمها؛   املعلومات  النظرية بكمية  يتعلق جودة االختبار ضمن هذه  التي  فقد  وحيث  املعلومات  بها كل فقرة واالختبار  تم حساب  تساهم 

  24.16)ثم )  ،(1.2عند مستوى قدرة )  26.40)كبر كمية معلومات لالختبار على متصل القدرة )أ فقد بلغت    ،بشكل كامل بعد حذف الفقرات الضعيفة

 ا من القدرة.؛ أي أن االختبار يقيس املستويات العلي2.8-)عند مستوى ) 1.01)وأقل كمية معلومات كانت ) ،0.8)عند مستوى )

افق بين النظرية الكالسيكية ونظرية استجابة الفقرة في انتقاء فقرات اختبار اللغة   .3.3  اإلنجليزية النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث:" ما مدى التو

عد لهذه الدراسة؟"
ُ
 امل

اإل  املؤشرات  بين  بإجراء مقارنة  الباحثة  السؤال قامت    حصائيلإلجابة عن هذا 
ً
الدراسة وفقا لهذه  عد 

ُ
امل التحصيلي  الفقرات لالختبار  ة إلنتقاء 

 ونسبتها حسب مطابقتها لكال النظرتين: ( عدد الفقرات10ويبَين جدول ) ،لنظرية استجابة الفقرة  الكالسيكية ومؤشرات النموذج ثالثي املعلم  للنظرية

 10جدول )
ا
 للنظريتين (: عدد الفقرات ونسبتها حسب مطابقتها وفقا

 النسبة املئوية  الفقرات املحذوفة  عدد الفقرات  حالة الفقرة 

 للفقرات 

 % 0 0 0 غير مطابقة في النظريتين 

 غير مطابقة في النظرية الكالسيكية 

 ومطابقة للنموذج ثالثي املعلم 

4 8, 14, 24,37 9.52% 

 %14.3 16,17,20,25 ,9 6 الكالسيكية غير مطابقة للنموذج ثالثي املعلم ومطابقة في النظرية 

 %76.2 - 32 مطابقة في النظريتين 

 %100  42 املجموع الكلي 

 

 



 ومني& امل  صيخانال                ....                                                  مقارنة بين النظرية الكالسيكية والنموذج ثالثي املعلم في انتقاء فقرات اختبار تحصيلي 

 156-136، ص: 2021 -1، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 149 

 

 مايلي: ( 10) يبين الجدول 

الفقرات؛ النموذج ثالثي املعلم عند استبعاد  و الكالسيكية    النظريةكل من    بين ة إلنتقاء فقرات االختبار  حصائيعدم وجود اتفاق بين املؤشرات اإل  •

 للنتائج التي  8,14,24,37فقد تم استبعاد الفقرات )
ً
شكل نسبة )أ ( تبعا

ُ
من الفقرات، بينما تم    %9.52)فرزتها نظرية االختبار الكالسيكية، والتي ت

 %( من الفقرات.14.28( في النموذج ثالثي املعلم والتي تشكل نسبة )9,16,17,20,25,35استبعاد الفقرات )

• ( فقرة 38طابقت   )    
ً
تبعا الفقرات  انتقاء  ومعايير  أسس  االختبار  فقرات  )%   للنظريةمن  نسبة  يشكل  ما  وهو  فقرات  90.48الكالسيكية،  من   )

 االختبار. 

• ( مانسبته   36)طابقت  شكلت  والتي  الفقرة،  استجابة  لنظرية  املعلم  ثالثي  للنموذج  الفقرات  انتقاء  ومعايير  أسس  االختبار  فقرات  من  فقرة 

 فقرات االختبار األصلي. ( من 85.71%)

فقرة،   32)الكالسيكية والنموذج ثالثي املعلم فسيكون اإلختبار بصورته النهائية مكون من )  النظرية عند الجمع بين أسس انتقاء الفقرات لكل من   •

تقاء الفقرات بشكل عام في كل وقد تم حساب نسبة اإلتفاق بين نتائج املؤشرات إلن  ،( من فقرات االختبار األصلي%76.2والذي يشكل ما نسبته )

 (: Cooper, 1974)  معادلة كوبرمن نظرية الكالسيكية في االختبار والنموذج ثالثي املعلم من خالل 

      

 

 

 

من   ستخرجة 
ُ
امل النتائج   شير 

ُ
بين  إ   املعادلةت اتفاق  نسبة  وجود  ا اللى  فقرات  انتقاء  عند  املعلم  ثالثي  والنموذج  الكالسيكية  ختبار  ال نظرية 

تصل   الدراسة  لهذه  عد 
ُ
امل )إ التحصيلي  بينهما    ،(%76.2لى  اإلختالف  تفسير  فالنظر إ ويمكن  النظريتين؛  بين  الفقرات  انتقاء  طريقة  اختالف  ية لى 

تسعى   ا إ الكالسيكية  في خصائص  واإلفادة من ذلك  بداللة معاملها  للقياس  الصالحة  الفقرات  إيجاد  ذلك على خصائص عينة ال لى  في  ختبار وُمعتمدة  

الفقرة    ، املفحوصين الفقرات  إ بينما تسعى نظرية استجابة  املفحوصين مع ضمان استقاللية    (Item Calibration)لى تدريج  تقدير عند تقدير سمات 

لى مرتفعة من الصعوبة والتمييز، كما اتفقتا على أصعب إ ختبارين بدرجة متوسطة  (. وبشكل عام تمتع كال اال  2016،هذه املعالم عن بعضهما )أبو فودة 

  .
ً
 الفقرات وأسهلها وأكثرها تمييزا

بتشابه خصائص الفقرات في النموذج الكالسيكي مع النموذج ثالثي املعلم (  (Abedalaziz & Leng, 2013وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة  

خاص من    ،بشكل   
ً
كال دراسة  )  ،(2000)وجمحاوي    ،(Fan,1998)ومع  والخطيب  النظرية 2014وحجازي  بين  الفقرات  معالم  بين  تشابه  وجود  في   )

بينما . تفعةالكالسيكية ونظرية استجابة الفقرة بنماذجها الثالث بشكل عام؛ حيث كانت قيم معامالت االرتباط بين معالم الفقرات في هذه الدراسات مر 

 من  سالم )اختلفت هذه الدراسة بنسبة التوافق بين النظرية 
ً
( والتي كانت 2011الكالسيكية ونظرية استجابة الفقرة عند انتقاء الفقرات مع دراسة كال

 . (%97.56) بنسبةاتفاق( 2014( وحجازي والخطيب )%96.6) بينهماالتي كانت نسبة االتفاق  (2016)وأبو فودة  ، (92 %بين النظريتين ) تفاقنسبة اال

السابقة   الدراسات  عن  النتائج  اختالف  ُيعزى  النظريتينإ وقد  مقارنة  عند  املستخدمة  النماذج  اختالف  اعتمدت    ،لى  الدراسات بعض  فقد 

املعلم عند مقارنتها ثنائي  النموذج  الذكر على  اإلختبار  ،سابقة  انتقاء فقرات  والتمييز عند  الصعوبة  يقتصر على معلمتي  اختالف إ إضافة    ،والذي  لى 

لى اختالفها في عدد إ وكذلك قد يعود اختالف نسب التوافق مع الدراسات السابقة    ،ملعايير التي تم من خاللها انتقاء فقرات اإلختبار في كال النظريتينا 

 حجام عيناتها وطبيعتها.أ و  ،فقرات االختبارات ونوعها

في اللغة  السيكومترية )الصدق والثبات( لال ابع: "ما الخصائص  ر النتائج املتعلقة بالسؤال ال   . 4.3 في هذه    اإلنجليزيةختبار التحصيلي  املستخدم 

 ختبار الكالسيكية والنموذج ثالثي املعلم؟"الدراسة وفق كل من نظرية ال 

 لكل من نظرية ا 
ً
 ال لقد تم حساب خصائص االختبار السيكومترية تبعا

ً
بالنموذج ثالثي املعلم،    ختبار الكالسيكية ونظرية استجابة الفقرة ممثلة

 وذلك كما يلي:

 أ
ا
 الثبات:  :ول

ريتشاردسون  -معاملالثبات كودر باستخداملتقدير معامل الثبات لالختبار ضمن نظرية االختبار الكالسيكية  (SPSS-19)تم استخدام برنامج 

KR–20))،    واستخدام برنامج(IRT-PRO4)    ويظهر من خالل    ،للنموذج ثالثي املعلم بعد حذف الفقرات غير املطابقةلتقدير معامل الثبات التجريبي

 ( قيم معامالت الثبات لالختبار للنظريتين بعد حذف الفقرات غير املطابقة. 11جدول )

 

 

 عدد مرات االتفاق

 عدد مرات االختالف +عدد مرات االتفاق
X 100 

32 

4+6+32 
X 100 = 76.2% 
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 املطابقة (: قيم معامالت الثبات لكل من النظرية الكالسيكية والنموذج ثالثي املعلم بعد حذف الفقرات غير 11جدول )

 

 النظرية

  معامل الثبات 

 عدد الفقرات 

 

 بعد الحذف  قبل الحذف  عدد الطالبات 

 1076 38 0.89 0.92 النظرية الكالسيكية 

 36 0.78 0.79 النموذج ثالثي املعلم 

أن قيمة معامل ثبات االختبار في النظرية الكالسيكية بعد حذف الفقرات قد انخفضت عن قيمة الثبات للنموذج األصلي وهو   (11) ُيبين جدول 

(0.92( لتصبح   )0.89) ،  ( بلغت  قد  والتي  املعلم  النموذج ثالثي  في  التجريبي  الثبات  قيمة معامل  انخفضت  الفقرات غير 0.79كما  بعد حذف  لتصبح   )

النظريتين    ،(0.78)املطابقة لتصبح   الثبات بشكل عام في كال  انخفاض  الثبات؛ إ ويعود  تأثير مباشر على معامالت  له  الفقرات والذي  انخفاض عدد  لى 

االختبار)عالم وطول  الفقرات  بعدد  الثبات  معامل  يتأثر  فقد  إ باإلضافة  (.  2011  ،حيث  ذلك  عن  لى  املعلم  ثالثي  النموذج  في  الثبات  انخفاض  يعود 

لى إ لى تأثر معامل الثبات التجريبي للنموذج ثالثي املعلم بالفقرات املستبعدة والتي قد يكون لها تحَيز بكمية املعلومات، مما يؤدي  إ النظرية الكالسيكية  

 في النموذج ثالثي املعلم.انخفاض تباين القدرة وارتفاع تباين الخطأ؛ وهو مايبرر انخفاض الثبات 

 
ا
 :الصدق :ثانيا

كمحك؛ حيث تم حساب معامالت الصدق   اإلنجليزيةتحصيل الطالبات في مادة اللغة    باستخدامتم التحقق من صدق االختبار املرتبط بمحك 

استخدام كل من   الناتجتين من  االختبار  لصورتي  املعلم الاملحكي  ثالثي  والنموذج  الكالسيكية  درجات  فتم    ،نظرية  بين  بيرسون  ارتباط  حساب معامل 

والذي يمثل مقياس آخر لنفس    ،خالل الفصل الدراس ي  اإلنجليزيةالطالبات على االختبار الذي أعَدته الباحثة ومعدل درجات الطالبات على مادة اللغة  

ن    1000)لى )إ ويجدر الذكر الى انخفاض عدد الطالبات    ،السمة املقاسة
َ
ويبين   ،الباحثة من الحصول على معدل درجاتهن من املدرسةطالبة لعدم تمك

الناتجين من استخدام كل من  12جدول ) املحكي  الصدق  الغير ال( قيم معامالت  الفقرات  املعلم قبل وبعد حذف  الكالسيكية والنموذج ثالثي  نظرية 

 مطابقة.

 سيكية والنموذج ثالثي املعلم نظرية الكال ال(: قيم معامالت الصدق املحكي الناتجين من كل من 12جدول )

 عدد الطالبات   عدد الفقرات معامل الصدق  النظرية 

 بعد الحذف  قبل الحذف 

 1000 38 0.59 0.60 النظرية الكالسيكية 

 36 0.60 0.60 النموذج ثالثي املعلم 

املحكي لالختبار في    (12)يبين جدول   الصدق  انخفضت لتصبح )الأن قيمة معامل  الكالسيكية قد  تتغير قيمة معامل    ،(0.59نظرية  بينما لم 

 ملا أشار إ وهي    ،(0.60الصدق للنموذج ثالثي املعلم )
ً
 قيم جيدة وكافية لتعكس نسبة التباين املشترك بين كل من االختبار التحصيلي واملحك تبعا

ً
جماال

)أبو اعتبر  ،  (2011  ،عالم  له  وتزيد عنأ حيث  املحكي  للصدق  الحصول على معامالت مرتفعة   أ (  0.6 – 0.5)  ن 
ً
اختبارا املحك  اعتبار  لعدم   

ً
 صعبا

ً
مرا

يبين جدول   كما  قياس صدقه.  املراد  لالختبار   
ً
املعلم  أ (  (12مكافئا ثالثي  النموذج  في  املحكي  الصدق  قيمة معامل  بسيطة عن  أ ن  بنسبة  ية  نظر العلى 

 لى انخفاض الخطأ املعياري في التقدير بعد حذف الفقرات وانخفاض التباين بين درجات االختبار واملحك.  إ الكالسيكية، وقد يعود ذلك 

الكالسيكية  ة ملعامالت الثبات املحسوبة وفق كل من نظرية الختبار  إحصائيالنتائج املتعلقة بالسؤال الخامس:" هل توجد فروق ذات دللة    .5.3

 والنموذج ثالثي املعلم؟" 

الثبات املحسوب   بين معاملي  الفروق  الكشف عن داللة  املعلم في نظرية   باستخدامتم  الكالسيكية والنموذج ثالثي  النظرية  إجراءات كل من 

والتي تستخدم  ،(R- Package) ةحصائية جزئية ضمن الحزمة اإل إحصائيوهي حزمة  ، Cocron))ة كوكورن حصائيالحزمة اإل  باستخداماستجابة الفقرة 

( نتائج اختبار 13ويبين جدول )    ضمن هذا السياق.  (Feldet, 1980)للكشف عن الفروق في املعامالت باإلعتماد على ماخلص له فلدت    ( X2)  إحصائي

 لنظرية االختبار الكالسيكية مَرة 
ً
 مرة أخرى.  ملعلم والنموذج ثالثي ا  الفروق بين معامالت الثبات املستخرجة تبعا

 (: نتائج دللة الفروق بين معاملي الثبات في النظريتين 13جدول )

 الدللة  درجات الحرية  )2X( عدد الطالبات  عدد الفقرات  معامل الثبات  املعالجة وفق: 

 ة  حصائياإل 

 0.000 1 119.6915 1076 38 0.89 ختبار الكالسيكية ال نظرية ا

 36 0.78 النموذج ثالثي املعلم 

 إحصائيوهي قيمة دالة  ،X2 = 119.69))لى أن قيمة إ  (13) وُيشير جدول 
ً
ة في إحصائيوالذي يعني وجود فروق ذات داللة  ،(0.05عند مستوى ) ا

ختالف في هذا اال رجاع  إ ويمكن    ،تقدير معاملي الثبات بين كل من نظرية االختبار الكالسيكية والنموذج ثالثي املعلم لصالح نظرية االختبار الكالسيكية

اختبا في كل  الفقرات  واختالف عدد  تقديرهما  طريقة   الختالف 
ً
نظرا النظريتين  بين  الثبات  فباإلضافة  رقيم معامالت  في  إ ؛  الفقرات  انخفاض عدد  لى 
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ب مقارنة  املعلم  ثالثي  النموذج  الكالسيكيةااختبار  النظرية  كيودر  ،ختبار  الثبات  معامل  تقدير  تم  االختبار   ((KR–20  ريتشاردسون   -فقد  نظرية  في 

املعياري   ،الكالسيكية الخطأ  قيمة  تساوي  افتراض  القدرة مع  ولجميع مستويات  بشكل عام  االختبار  ثبات  يعكس  تقدير معامل   ،والذي  يعتمد  بينما 

ارتفاع الخطأ الثبات التجريبي للنموذج ثالثي املعلم على تقدير الثبات والخطأ املعياري لكل مستوى من مستويات القدرة؛ وهو مايبرر انخفاض الثبات و 

 املعياري عند مستويات القدرة املتدنية في النموذج ثالثي املعلم.

النتيجة مع دراسة   اتفقت هذه   دالة  2000جمحاوي )وقد 
ً
التي أظهرت فروقا   إحصائي( 

ً
الكالسيكية والتي ا النظرية  الثبات لصالح  بين معاملي 

بلغ ) الذي  العينة  الدراسة في حجم  لهذه  بلغ )1061قاربت  الذي  الدراسة 39( وعدد فقرات االختبار  التي تم تطبيق  العمرية  املرحلة  ( فقرة وكذلك في 

اختلفت قد  والتي   ،لى تفوق النموذج ثنائي املعلم لنظرية استجابة الفقرة بخاصية الثباتإ( والتي اشارت 2016سة أبو فودة )عليها, بينما اختلفت مع درا 

(  30وتطبيق اختبار في مادة الرياضيات مكون من ) ،طالب في الصف السادس 140)مع هذه الدراسة في النموذج املستخدم, وحجم العينة والتي شملت )

 فقرة. 

ة ملعامالت الصدق املحسوبة وفق كل من نظرية الختبار الكالسيكية  إحصائيالنتائج املتعلقة بالسؤال السادس: "هل توجد فروق ذات دللة  .6.3

 والنموذج ثالثي املعلم؟" 

 للنظرية الكالسيكية والنموذج ثالثي املعلم 
ً
فقد    لنظرية استجابة الفقرة   بهدف التعرف على داللة الفروق بين معامالت الصدق املحسوبة وفقا

اختبار   املترابطة بدرجات حرية    (t-test)تم استخدام  للعينات  اإلرتباط   من   ، n-3))ملعامالت 
ً
قترحة من قبل كال

ُ
امل املعادلة  وذلك من خالل استخدام 

 . وهي كما يلي:( Glass & Hokins, 1984جالس وهوكنز ملقارنة معاملي الصدق )

𝑡 = (𝑟𝑥𝑦 − 𝑟𝑥𝑧)√
(𝑛 − 3)(1 + 𝑟𝑦𝑧)

2(1 − 𝑟𝑥𝑦
2 − 𝑟𝑥𝑧

2 − 𝑟𝑦𝑧
2 + 2 𝑟𝑥𝑦 𝑟𝑥𝑧𝑟𝑦𝑧)

 

 حيث أن:

n العينة.  أفراد: عدد 

𝑟𝑥𝑦  .معامل الصدق للنموذج ثالثي املعلم : 

𝑟𝑥𝑧.معامل الصدق للنظرية االختبار الكالسيكية : 

𝑟𝑦𝑧  .لنظرية الكالسيكية مَرة ولنموذج ثالثي املعلم مَرة أخرى 
ً
 : معامل ارتباط الدرجة الكلية املحسوبة تبعا

( جدول  اختبار  14ويبين  نتائج   )(t-test  )  معامالت في  الفروق  اال لداللة  نظرية  من  لكل  املحكي  استجابة  الصدق  ونظرية  الكالسيكية  ختبار 

 الفقرة. 

 (: نتائج دللة الفروق بين معاملي الصدق املحكي في النظرية الكالسيكية ونظرية استجابة الفقرة 14جدول )

معامل   املعالجة وفق: 

 الصدق 

عدد  

 الفقرات 

عدد  

 الطالبات 

(T  )

 املحسوبة 

درجات  

 الحرية 

(T)  

 الجدولية 

الدللة  

 ة حصائياإل 

دالة   1.96 997 2.33 1000 38 0.59 النظرية الكالسيكية 

  إحصائي
ً
 36 0.60 النموذج ثالثي املعلم  ا

كل من النظرية الكالسيكية والنموذج ثالثي املعلم ولصالح النموذج   باستخدام( وجود فروق في تقدير معاملي الصدق  14ُيالحظ من جدول )

( قيمة  بلغت  املعلم؛ حيث  )Tثالثي  املحسوبة  الحرية    2.33)(  درجة  قيمة    ،(997)عند  )أ وهي  قيمة  )Tعلى من  الجدولية  الداللة 1.96(  ( عند مستوى 

الفقرات في النموذج ثالثي املعلم وتجانسها وتأكيدها على وجود سمة واحدة تقيسها؛ وهو . ويمكن تفسير ذلك إلرتفاع قيم معامالت االرتباط بين  (0.05)

الفقرة  استجابة  نظرية  افتراضات  قوة  البيانات    ،مايؤكد  ملعظم  التحقيق  سهلة  اعتبارها  يمكن  والتي  الكالسيكية  اإلختبار  نظرية  بإفتراضات  مقارنة 

 بنظرية االختبار الكالسيكية إلنخفاض عدد نه بالأ كما و ،  (Harris,1989)  وسهلة اإلنتهاك
ً
رغم من انخفاض معامل الثبات للنموذج ثالثي املعلم مقارنة

ن ارتفاع قيمة صدق االختبار للنموذج ثالثي املعلم يعكس املوثوقية بالنتائج املستخلصة أ الفقرات وتأثر معامل الثبات بكمية املعلومات التي يقدمها إال 

 (  2014،)عودة  .شمل من الثبات وهي خاصية متقدمة على الثباتمنه؛ حيث أن الصدق ا 

( سالم   من 
ً
كال دراسة  النتيجة مع  اتفقت هذه  )2011وقد  أبو فودة  ودراسة  ذات داللة  2016(   

ً
أظهرت فروقا والتي  بين معامالت إحصائي(   ة 

 لنظرية االختبار الكالسيكية والنموذج ثنائي املعلم  
ً
بينما اختلفت هذه النتيجة مع دراسة   ،ولصالح النموذج ثنائي املعلم الصدق املحكي املحسوب وفقا

 دالة  2014حجازي والخطيب )
ً
 بين معامالت الصدق املحكي لكل من نظرية االختبار الكالسيكية والتي بلغ معامل الصدق إحصائي( التي لم تظهر فروقا

ً
ا

 (0.65) .الصدق فيه( والنموذج ثنائي املعلم الذي بلغ معامل 0.73فيها )
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 التوصيات ومقترحات الدراسة:  . 7.3

سلوك  إ  • عن  للكشف  مختلفة،  بتوزيعات  اختبارات  على  املعلم  ثالثي  والنموذج  الكالسيكية  للنظرية  السيكومترية  الخصائص  بين  املقارنة  جراء 

 النظريتين في ظل اختالف التوزيع اإلحتمالي. 

الفقرة  إ  • استجابة  نظرية  ونماذج  الكالسيكية  النظرية  بين  بحوث مقارنة  وعلى مراحل    باستخدامجراء  أخرى،  دراسية  ملواد  تحصيلية  اختبارات 

 دراسية مختلفة.

فة بهدف تحسين  لى استخدام نماذج نظرية استجابة الفقرة عند تحليل االختبارات التحصيلية للمواد الدراسية املختلإ توجيه املعلمين واملعلمات   •

 جودة اإلختبار املختلفة.
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Abstract: This study aimed to examine the differences between Classical Test Theory (CTT) and the three-
parameter logistic model in terms of selecting items for an English achievement test. To achieve the aim of 
the study, an English achievement test consists of (42) multiple-choice with four alternatives items was 
developed and administered on a sample consisted of (1076) female students randomly selected from (11) 
female secondary schools. 
IRT-PRO4, SPSS-19, AMOS- 24 & Cocron were used for statistical analysis. The results revealed that (38) 
items fit the Classical Test Theory with percentage of (90.45%) while (36) items fit the three-parameter 
logistic model with percentage of (85.71 %), and (36) items out of (42) fit both theories 
Reliability coefficient (KR–20) for the classical test theory was (0.86) while the empirical reliability 
coefficient value for the three-parameter model was (0.78). The criterion-related validity coefficient was 
(0.59) according to the classical theory, and (0.60) according to the three-parameter model.  The results 
indicated that there are statistically significant differences between the two reliability coefficients resulting 
from the two theories in the favor of the Classical Test Theory. Results also revealed statistically significant 
differences between the two criterion-related validity coefficients resulting from the two theories in the 
favor of the three-parameter logistic model. 
Overall, IRT provides richer information about measurement precision. The findings support the use of IRT 
for test construction and development in the educational fields. 

Keywords: Classical Test Theory; Item Response Theory; Three Parameter Logistic Model; Item selection.  
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 قدمة: امل .1

القائم على املعرفة يعتبر في هذا العصر من املوضوعات املهمة، التي تعول عليه الحكومات في معظم الدول الش يء الكثير، وذلك    إن االقتصاد

السريع في تكن التطور  التطورات االقتصادية واالجتماعية، وقد ساعد  بالتعليم على ظهور مفهوم  و من أجل مواكبة  املعلومات وربطها  االقتصاد لوجيا 

 .  ( Knowledge Economy )املعرفي

املعرفة    االقتصاد املعرفيويقوم   اقتصادي، يسهم في تنمية جميع مجاالت على جمع  واستخدامها وتوليدها واالستفادة منها كعنصر استشاري 

    ( Fragidis, Paschaloudis and Tsourela, 2008)الحياة 

واملطور للمعرفة؛ وجدت املؤسسات التعليمية نفسها أمام تحديات وتحوالت تربوية تدفعها الى النظر في أهدافها    أقلوكون الفرد هو املنتج والن

ا  في  واملساهمة  العمل،  لسوق  ويؤهله  الحياتية،  املهارات  من  املتعلم  يمكن  تعليم  لتوفير  ومناهجها  عالية واستراتيجياتها  بكفاءة  االقتصادية  لتنمية 

  (.2019)الغامدي، 

ج ولقد حظي مشروع تطوير النظام التربوي نحو االقتصاد املعرفي بنصيب كبير من االهتمام في الدول املتقدمة، حيث قامت استراتيجية النموذ

أربع الحادي والعشرين على  القرن  األمريكي ف  ةاالمريكي في  للتعليم  القومية  األمريكية واألهداف  املبادئ واألسس  القرن  مسارات وعلى أساسها وضعت  ي 
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  :امللخص

التعرف على مهارات االقتصاد املعرفي الالزم توفرها في منهج الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي، وكذلك الكشف هدفت الدراسة الحالية إلى  

كما استخدمت االستبانة في    ، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي،مانعُ عن درجة تضمين مهارات االقتصاد املعرفي في منهج الرياضيات بسلطنة  

  ( 43تطبيقها على عينة مكونة من )  جمع البيانات واملعلومات وتم 
 
لى قائمة بمهارات االقتصاد املعرفي الالزم إ . وتوصلت نتائج الدراسة  ومعلمة  معلما

  املهارات املعرفية ( فقرة، موزعة على ثالثة محاور رئيسة هي: )38منهج الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي، وقد تم تحكيمها وتحديدها في )  توفرها في

و والعقلية االقتصادية  املهارات  املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصال  املعرفي مهارات  االقتصاد  مهارات  تضمين  درجة  أن  عن  الدراسة  كما كشفت   ،) 

الداخلية بسلطنة عُ  الرياضيات بمحافظة  الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي من وجهة نظر معلمي ومعلمات  املحاور( بمنهج  مان، كانت  )للثالثة 

 ب
 
أيضا النتائج  )  لىإ   درجة متوسطة، وكشفت  الداللة  أفراد عينة (  α ≤ 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  بين استجابات 

تغ  الدراسة من املعلمين واملعلمات 
ُ
عزى مل

ُ
ير لدرجة تضمين مهارات  االقتصاد املعرفي بمنهج الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي في معظم الفقرات  ت

 معلمات(.  –النوع االجتماعي )معلمون 

 االقتصاد املعرفي؛ مهارات االقتصاد املعرفي؛ مناهج الرياضيات. الكلمات املفتاحية:
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تها ) الخوجا، الحادي والعشرين، كذلك النموذج املاليزي للتعليم الذي ركز على إعادة صياغة الفلسفة واألهداف التربوية، وإعادة رسم املناهج ومحتويا 

2001 . ) 

بضرورة االهتمام بجودة العملية التربوية  وهذه االنطالقة في االهتمام باالقتصاد املعرفي، جعلت املسؤولين عن عمليتي التعليم والتعلم ينادون  

بد املعرفي  التقدم  لهذا  التصدي  قادر على   لبناء جيل مبدع 
 
ن  ال  من كونه 

 
   أقال

 
بالكتب   ومتلقيا االهتمام  ذلك هو  وبداية  واملعارف،  واملعلومات  للحقائق 

 واملقررات 
 
   الدراسية، والتي تعد عامال

 
،  ( 20،ص 2001قطامي، ر اإلبداعي لدى الطلبة )و اإلبداع وتنمية التفكيتوجيه عملية التعليم والتعلم نح يف رئيسا

حول   ليامل  يعرفامل  االقتصادولقد  التقليدي  التعليمي  طريق   ذوبح  صوقف  عن  التعلم  وتبادل  التفاعل  الفعال،  التعلم  منها:  متعددة  تعلمية  بيئات 

وتنترنتاإل  املم،  احتياجات  التعلم حول  اال . ,Smyre) 2002)جتمع  ركز  ازداد  امل  بقضيةهتمام  ولقد  بو تطوير  الدراسية  األساسية  صفناهج  الوسيلة  ها 

 وخاصةعمق للمواد الدراسية،  فهم أ   الىفالطلبة يحتاجون    (  2008م،  عبد السال )  عرفةامل  تمعجهداف موأ امعة  جدرسة واللتحقيق أهداف التعليم بامل

   ,Kozma)2008) .رينشوالع الحادي القرن في نافسة كنهم من املمطلوبة التي تهارات امليات والعلوم والتكنولوجيا، واكتساب املضالريا

والندوات   املؤتمرات  خالل  من  أهميتها  إبراز  خالل  من  توظيفها  على  التربوية  املنظمة  حرصت  فقد  املعرفي  االقتصاد  مهارات  ألهمية  ا  ونظر 

عرفي" الذي صاد املوالتقارير الدولية للُمنظمات التي تسعى إلى تعزيز االهتمام بهذا الجانب كتقرير ُمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية " كفايات االقت

ا في تحسين األسس التعليمية في ضوء االقتصاد املعرفي وأن مهارات اإلملام بالقراءة والكتابة ومهارات   أقلأشار إلى أن توجهات السياسة العامة   وضوح 

لتبر  البحوث  من  مزيد  إلى   
 
حاجة ُهناك  ولكن  منه  ُبدًّ  ال  ا  أمر  للجميع  بالنسبة  واالتصاالت  املعلومات  سياق تكنولوجيا  في  جوهرية  تغييرات  وتوجيه  ير 

املعرفي   االقتصادوتوظيفها ونشرها في ضوء  إنتاج املعارف    تتطلبالكفاءات واملهارات الجديدة التي  وُمحتويات وأساليب التدريس والتعلم بهدف تطوير  

(2001OECD,  ،)ال القطاع  في  العمل  التعليم مع سوق  ُمخرجات  تكاُمل   " الثاني  الدولي  و واملؤتمر  ا عام  اململكة  في  د  ِّ
ُعق  الذي  الهاشمية أل الخاص"  ردنية 

املناهج واملقررات إلى ضرورة تحديث  الجامعات وُسوق   والذي دعا  في  األكاديمية  التخُصصات  بين  واءمة 
ُ
العمل، وامل بما يخدم سوق  املدرسية  والبرامج 

تطوي خالل  من  واالقتصادية  الصناعية  القطاعات  احتياجات  ي  يلبِّ بما  بين العمل  شراكة  وإقامة  بها  الخاصة  قررات 
ُ
وامل واملناهج  البرامج  وتحديث  ر 

ال التعليم مع سوق  تكامل مخرجات  الثاني  الدولي  ختلفة )املؤتمر 
ُ
امل املجاالت  االنتاجية في  واملؤسسات  التعليمية والتدريبية  القطاع  املؤسسات  عمل في 

 2013).العام والخاص، 

د ُمؤتمر   ِّ
بجامعة السلطان قابوس   "ُمجتمع املعرفة والتحديات االجتماعية والثقافية واللغوية في العالم العربي"وعلى صعيد االهتمام املحلي ُعق 

الئمة والذي أوص ى بضرورة تمكين الطالب من اكتساب املهارات والخبرات الضرورية وفق املنظومة العلمية العاملية لالقتصاد املعرفي والتي  
ُ
نهم من امل  

ِّ
ُتمك

به ُسوق العمل ) املؤتمر العلمي األول لكلية اآل  -بعد التخرج  -
ِّ
(، وعلى صعيد  2007داب والعلوم االجتماعية، بين ما اكتسبوه من كفاءات علمية وما يتطل

ن التعليم والذي  الرابعة وأثرها على  الصناعية  للثورة  الدولي  ؤتمر 
ُ
امل د  ِّ

التربوي ُعق  التعليم من خالل االهتمام  الرابعة على  الصناعية  الثورة  تأثيرات  اقش 

ساعد على تطبيق ثقافة االبتكار والتغيير والتطوير في امل
ُ
دارس والكليات  العديد من البحوث واألوراق العلمية التي هدفت إلى الخروج بأفكار وتوصيات ت

ُمس على  قادر  جيل  إعداد  أجل  من  والتعليمية؛  االدارية  شمال والقيادات  بمحافظة  والتعليم  للتربية  العامة  )املديرية  املجاالت  ى  شتِّ في  التطورات  ايرة 

 .(  2019الباطنة ، 

" تعليم شامل وتعلم    2040  ُعمانوفي رؤية   التوجه االستراتيجي  الوطنية، وجاء  العلمي والقدرات  التعليم والتعلم والبحث  أولوياتها  أولى  جعلت 

 ( . 2020) وثيقة الرؤية، إلى مجتمع  معرفي وقدرات ِّ وطنية منافسة "مستدام، وبحث علمي يقود 

نزي،  ؛الع  2011؛ القيس ي،   2009ويمل،  وتشير العديد من الدراسات السابقة بضرورة تضمين املناهج ملتطلبات االقتصاد املعرفي، كدراسة )اله

 (.  2017؛ العتيبي،  2015الغامدي، ؛  ؛ البسام 2015

امل واملعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  املعرفي، ألن  االقتصاد  لعـصر  للـدخول  باإلعـداد   
 
ارتباطا املناهج  أكثر  الرياضيات من  مناهج  ؤسسة  وتعد 

لعمليات ما كان  لالقتصاد املعرفـي تعتمد على النظريات واملعادالت الرياضية مثل نظرية االحتماالت وغيرها من النظريـات الرياضية؛ فهناك الكثير من ا 

عبر   للتواصل  اآللي  الحاسب  استعمال  مثل:  شفرات  إلى  املعلومات  من  الهائل  الكم  تحويل  على  الرياضيات  علماء  قدرة  لوال  بها  القيام  البريد يمكن 

لصراف اآللي، كل هذه األشياء يو أس بي(، بل وسحب األموال عن طريق جهاز ا )اإللكتروني، أو نقل املعلومات على أقراص مدمجة أو على أصابع الـذاكرة 

آ  للتعامل معها  إلـى رمـوز وشفرة، تختصرها في صورة قابلة  املعلومات  الهائل من  الكم  الرياضيات على تحويل  لتتحقق لوال قدرة  ليا، ونقلها في مـا كانت 

في يد العابثين، وال تقتصر فوائد الرياضيات على  صورة مشفرة، تضمن وصولها إلى الجهة الصحيحة، وعدم إفشائها على املأل، لخصوصيتها ومنع وقوعها

مراكز   هذه الرفاهية، بل أمكن بفضل الرياضيات التوصل إلى صيغة لنقل املعلومات املعقدة في شفرة مبسطة، مـن أعمـاق املحيط عن الفيضانات إلى

 (.  2009الطبيعية )دعيبس، األبحاث على بعد مـسافات ضـخمة، لفـك الـشفرة وإصدار اإلنذارات من وقوع الكوارث 

 الدراسات السابقة:   . 1.1

 :وقد تناولت العديد من الدراسات السابقة موضوع االقتصاد املعرفي وعالقتها بمناهج الرياضيات، ومن بين تلك الدراسات
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ملنـاهج  والتي هدفت  ) 2009دراسة الخطيب والزعبي ) • املعلمـين  التعرف على تقديرات  األردن في ضوء إلى  املرحلة األساسية في  الرياضـيات فـي 

( فقرة موزعـة علـى خمسة مجاالت،  45تضمينها ملالمح االقتـصاد املعرفـي، حيـث استخدم الباحثان املنهج الوصفي، وأعدا استبانة مكونة من )

 60وتم تطبيقها على عينة مكونة من )
 
االقتصاد املعرفي متوافرة في الكتب، وعدم وجود اختالفات بين  ، وتوصلت الدراسة إلى أن مالمح  ( معلما

 .وجهات نظر املعلمين حول تضمين الكتب مالمح االقتصاد املعرفي

• ( الجنهي  متطلبات هدفبدراسة    (2012وقام  ضوء  في  الرياض  بمدينة  املتوسطة  باملرحلـة  الرياضيات  ملعلمات  التدريس ي  األداء  تقويم  إلى  ت 

معلمـة، وتوصلت الدراسة ( 138، واسـتخدمت الباحثـة املنهج الوصفي، حيث أعدت الباحثة بطاقة مالحظة، تم تطبيقها على )االقتصاد املعرفي 

الدراسة بدرجة كبيرة، وكفايتين بدرجة    كفاية   48إلى تحقق   للوفاء بمتطلبات  (  18صغيرة، وقد تحقق )لدى عينة  الالزمة  الكفايات  كفاية من 

 .املعرفي االقتصاد 

• ( تطوير  إ دراسة هدفت    ( 2013وأجرى حمزة  في ضوء مشروع  األساس ي  الرابع  الصف  رياضيات  في  الحديثة  التربوية  االتجاهات  تعرف على  لى 

ن التعليم نحو االقتصاد املعرفي من وجهة نظر معلمي املدارس الحكومية في األردن، واستخدم الباحث املنهج الوصفي، وأعد استبانة مكونة م

حو عبارة موزعة على خمسة مجاالت، وتـم تطبيقهـا علـى املعلمـين، وتوصلت الدراسة إلى مراعاة االتجاهات الحديثة في الرياضيات االتجاه ن (69)

 .االقتـصاد املعرفي، وأن املشكلة تكمن في توفير الكتب االلكترونية واملحوسبة للطالب واملعلمين

إلى معرفة درجة توافر مهارات االقتصاد املعرفي في كتب رياضيات الصف الثالث املتوسط باململكة العربية     ( 2015كما هدفت دراسة العنزي )  •

( استبانة مكونة من  الباحثة  أعدت  الوصفي، حيث  املنهج  الباحثة  واستخدمت  هي:  56السعودية،  رئيسة  سـبعة مجاالت  علـى  توزعـت  مهارة   )

النمـ االتـصال،  التكنولوجي،  تغطية  )املعرفي،  تناول  تدني  إلى  الدراسة  وتوصلت  التقويم(،  واملحلي،  العاملي  االقتصاد  االجتمـاعي،  العقلـي،  و 

 املجال العقلي واملجال
 
 .املعرفي جوانـب املجاالت التكنولوجية واالجتماعية واالقتصاد العاملي واملحلـي، بينمـا كانـت أكثـر املجاالت تناوال

 معايير االقتصاد تطوير محتوى منهج الرياضيات في التعليم األساس ي والثانوي بالجمهورية اليمنية في ضوء  لى  إ   (2018وهدفت دراسة درعان ) •

الت البحث والتطوير واالبتكار،  أربعة محاور هي:  املحتوى والتي تضمنت قائمة من  إعداد استمارة تحليل  الدراسة في  أداة  عليم  املعرفي وتمثلت 

لتكن التحتية  البنية  البشرية،  املوارد  وخلصت  و وتنمية  املعرفة  وإدارة  االقتصادية  الحوافز  ومحور  واالتصاالت  املعلومات  حصول إ لوجيا   لى 

 التكرارات.    أقلاملحور الثاني ألعلى التكرارات بينما حصل املحور الرابع على 

 أسئلة الدراسة:   . 2.1

 : اآلتيتحاول الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس 

لية  ما درجة تضمين مهارات االقتصاد املعرفي بمنهج الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرياضيات بمحافظة الداخ

 ؟ ُعمانبسلطنة 

 تية: ويتفرع منه األسئلة الفرعية اآل

 األساس ي؟ما مهارات االقتصاد املعرفي الالزم توفرها في  منهج الرياضيات ملرحلة ما بعد   •

بمحافظة   • الرياضيات  ومعلمات  معلمي  نظر  وجهة  من  األساس ي  بعد  ما  ملرحلة  الرياضيات  بمنهج  املعرفي  االقتصاد  مهارات  تضمين  درجة  ما 

 ؟  ُعمانالداخلية بسلطنة 

عزى  α ≤ 0.05)  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى ) •
ُ
متغير النوع االجتماعي  إلى    في استجابات أفراد عينة الدراسة من املعلمين ت

 ن، معلمات(؟ ) معلمي

 أهداف الدراسة:  . 3.1

 لى: إ هدفت هذه الدراسة 

 التعرف على مهارات االقتصاد املعرفي الالزم توفرها في  منهج الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي. •

 ملرحلة ما بعد األساس ي.الكشف عن درجة تضمين مهارات االقتصاد املعرفي في  منهج الرياضيات  •

 أهمية الدراسة:   . 4.1

 . ( 2040  - 2020رؤية السلطنة )بالتوافق مع ر مناهج الرياضيات في تنمية مهارات االقتصاد املعرفي لدى املتعلمين على دو الضوء  تسليط •

 ن.اآل القائمين على تطوير املناهج في تضمين كتب الرياضيات بمهارات االقتصاد املعرفي أكثر مما هي عليه  مساعدة  •

 االقتصاد املعرفي والالزمة في عمليات التطوير والتدريب. حديد املعارف واملهارات الخاصة بيمكن أن تساعد القائمين على تطوير املناهج في ت •
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 الدراسة:حدود   . 5.1

 تمثلت حدود الدراسة في اآلتي: 

 حيث اقتصرت على قياس درجة تضمين مهارات االقتصاد املعرفي في  منهج الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي. الحدود املوضوعية: •

 .   ُعمانفي سلطنة  حيث اقتصرت على معلمي ومعلمات الرياضيات للصفين الحادي عشر والثاني عشر في محافظة الداخلية الحدود البشرية: •

 .   ُعمانحيث اقتصرت على محافظة الداخلية في سلطنة  الحدود املكانية: •

 .    م2021-2020حيث أجريت في الفصل األول من العام الدراس ي  الحدود الزمنية: •

 مصطلحات الدراسة:  . 6.1

 : االقتصاد املعرفي •

األ  أكثر  البشرية  الفكري واملوارد  املال  اكتـساب وتطـوير ونـشر املعرفة ويشكل فيه رأس  اقتصادي يقوم على  بأنه "نظام  صول عرفه "الحميض ي" 

االتصاالت في ظل و   قيمة من خـالل التركيز على نظام التعليم والتدريب ودعم  االبتكار والدراسة والتطوير في بيئـة تقنيـة عالية من تكنولوجيا املعلومات

 ).    36،  2013نظام حفز مؤسس ي وقانوني قـوب محكم" )الحميض ي، 
وجرامب   تريل  من  كل  عرفه  الحديثة   ,p 62)  (Teriel & Grump 2004بينما  التعلم  وأساليب  باالستراتيجيات  يتعلق  الذي  "االقتصاد  بأنه 

 املوجودة في الدول املتقدمة، وكذلك املدارس الجيدة والحديثة ، واملزودة بالتكنلوجيا واالتصاالت الحديثة ".

بأنه "37، ص  2011وعرفه )محمود،    املعرفة سلعمرحلة من مراحل  (  اقتصادية،التطوير االقتصادي وتكون فيها     ة 
 
اإلنتاج   وعامال من عوامل 

 
 
   وموردا

 
   اقتصاديا

 
دورا وتؤدي  االقتصادية،  القطاعات  جميع  في  املعرفة  وتدخل  باالستخدام،  ويزيد  ومتجدد  ناضب،  والتنمية   غير  النمو  في  مهما 

 االقتصادية ".

 نظام اقتصادي متكامل ". اح الشعوب وتقدمها، وهوويعرفه الباحث بأنه " هو االستثمار في العلم واملعرفة، وهو الطريق الصحيح لنج

 مهارات االقتصاد املعرفي:  •

( بأنها " مجموعة من السلوكيات واألعمال واألنشطة التي تمكن الفرد من التعامل بدقة ومهارة مع املعرفة ،من   223،ص    2014  عرفها )رمضان،

 أجل توظيفها بفعالية في كافة املجاالت الحياتية " 

بها العمل في ضوء االقتصاد املعرفي، والتي
ِّ
شير إلى الكفاءات التي يكتسُبها العاملون في مجال املعرفة ويتطل

ُ
تمكن الفرد من التعامل بدقة ومهارة   ت

 ،  p, 2001, OECD .99)مع املعرفة من أجل توظيفها بفاعلية في كافة املجاالت الحياتية 

م لتمكينهم  والثاني عشر  الحادي عشر  الصفين  لطلبة  الالزمة  واالتجاهات،  والسلوكيات  املعارف  "مجموعة من  بأنها  إجرائيا  الباحث  ن  ويعرفها 

 ومواكبة مستجداته ومحتوياته".  االقتصاد املعرفيتوظيف املعرفة في حياتهم بما يساعدهم على التكيف داخل مجتمع 

 ة: اإلجراءات املنهجية للدراس .2

 وتمثلت تلك اإلجراءات فيما يأتي: 

 منهج الدراسة:   . 1.2

  اتبع الباحث في هذه الدراسة املنهج الوصفي الذي يعتمد على البحث والتقص ي حول الظواهر التعليمية كما هي قائمة في الحاضر، ووصفها وص 
 
فا

، وتشخيصها، وتحليلها، وتفسيرها، بهدف اكتشاف العالقات بين عناصرها أو بينها وبين الظواهر التعليمية األخرى، والتوصل من خال
 
ذلك إلى ل  دقيقا

 (  65- 64ص  ،2011تعميمات ذات معنى بالنسبة لها. )جابر وكاظم، 

 مجتمع الدراسة:   . 2.2

الداخلية بسلطنة   الحادي عشر والثاني عشر بمحافظة  الرياضيات للصفين  الدراسة من جميع معلمي ومعلمات  بلغ    ُعمانتكون مجتمع  والذي 

(  223عددهم 
 
معلما  )  ( منهم   (  117ومعلمة، 

 
و)معلما  ،106 

 
وفقا وذلك  معلمة  للتربية   (  العامة  باملديرية  التربوية  واملعلومات  التخطيط  دائرة  إلحصاء 

 .م2021/  2020والتعليم بمحافظة الداخلية للعام الدراس ي 

 عينة الدراسة:   . 3.2

( بلغت  الدراسة  أي بنسبة )43تم أخذ عينة عشوائية من مجتمع  الدراسة، والجدول )%( من    19.28( معلما ومعلمة،  العينة 1مجتمع  ( يوضح 

 حسب متغيرات الدراسة: 
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 عينة الدراسة حسب متغيراتها (:1جدول )

 

 

 أداة الدراسة:  . 4.2

درجة تضمين مهارات االقتصاد املعرفي بمنهج الرياضيات ملرحلة  معرفة  من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد أداة الدراسة بهدف  

 ُعمان ما بعد األساس ي من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرياضيات بمحافظة الداخلية بسلطنة 

(، وكل محور يندرج تحته عدد  مهارات االتصال وتكنولوجيا املعلومات، املهارات االقتصادية و ةوالعقلي  املهارات املعرفية)  ثالثة محاور وتكونت من  

 وعدد فقرات كل منها ونسبتها املئوية.  اور ( يوضح املح2( فقرة، والجدول )38من الفقرات، حيث تكونت االستبانة من )

 الدراسة وفقرات كل منها والنسب املئوية للفقرات  محاور توزيع  ( :2جدول )

 النسبة املئوية  عدد الفقرات     حور امل م 

 ٪  33.2 13 والعقلية  املهارات املعرفية  1

 ٪  32.4 12 املهارات االقتصادية  2

مهارات االتصال وتكنولوجيا   3

 املعلومات 

13 33.2  ٪ 

 %100 38 املجموع للفقرات                       

 صدق األداة:  . 5.2

من  مجموعة  على  بعرضه  األساس ي،  بعد  ما  ملرحلة  الرياضيات  بمنهج  املعرفي  االقتصاد  مهارات  تضمين  درجة  مقياس  صدق  من  التحقق  تم 

 املحكمين ذوي الخبرة واالختصاص، وذلك إلبداء آرائهم ومالحظاتهم، من حيث: 

 سالمة الصياغة اللغوية للعبارات. •

 عبارات أخرى مرتبطة بموضوع الدراسة أو حذفها.إضافة ما يرونه مناسبا من  •

املحكمينوبعد   األفاضل  بأراء  و   األخذ  االقتصادية  املهارات  والعقلية،  املعرفية  )املهارات  محاور  ثالثة  على  املقياس  االتصال اقتصر  مهارات 

  ( فقرة 12املهارات االقتصادية من )مجال  ( فقرة،  13من )  والعقلية  املهارات املعرفية( فقرة، حيث تكون مجال  38(، وتكون من )وتكنولوجيا املعلومات

 . ( فقرة 13ومجال مهارات االتصال وتكنولوجيا املعلومات من )

الباحثو  قبل  املقياس من  تصميم  )  تم  درايف  برنامج جوجل  برامج Google Driveمن خالل  من خالل  وتعبئته  واملعلمات  للمعلمين  وتوزيعه   )

 .  االجتماعي التواصل 

 ثبات أداة للدراسة: .  6.2

الباحث املقياس قام  ثبات  )  للتأكد من  بلغ عددهم  الرياضيات  تم  23بتطبيقه على عينة من معلمي ومعلمات  أ ( وقد  لفا كرونباخ  حساب معامل 

 عالية و ( وهي قيمة 0.922، وقد بلغ معامل ثبات املقياس )  SPSSملحاور املقياس، وذلك باستخدام برنامج 
 
 ألغراض الدراسة. مقبولة تربويا

 صدق االتساق الداخلي:  . 7.2

الرياضيات ومعلمات  معلمي  استجابات  من  عينة  أخذ  )  تم  عددهم   23بلغ 
 
معلما بإيجاد    ومعلمة،  (  وذلك  للمقياس  الداخلي  االتساق  لحساب 

 ( التالي يوضح ذلك: 3معامل ارتباط بيرسون بين كل محور وبين املجموع الكلي للمحاور، والجدول )

 معامل ارتباط بيرسون بين كل محور وبين املجموع الكلي للمحاور (:  3جدول )

 معامل االرتباط  املحور  م 

 0.747 والعقلية  املهارات املعرفية  1

 0.911 املهارات االقتصادية  2

 0.722 مهارات االتصال وتكنولوجيا املعلومات  3

 ( أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة من الصدق مما يدل على مدى مالءمة األداة ملا وضعت لقياسه.3يتضح من الجدول )

 

 

 

 االجمالي  النسبة العدد  املستوى  املتغير 

 43 ٪ 47 20 ذكور  النوع االجتماعي 

 ٪ 53 23 إناث 
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 حصائية: املعالجات اإل   . 8.2

الرزمة   الباحث  )استخدم  االجتماعية  للعلوم  واإلجابة  SPSSاإلحصائية  البحث  بيانات  تحليل  في  معامالت   عن (  استخدام  تم  حيث  أسئلته، 

املعلمين واملعلمات درجة   بين متوسطات استجابات  الفروق  الحسابية واختبار "ت" لحساب  املئوية واملتوسطات  تضمين االرتباط والتكرارات والنسب 

 .  ُعمانمنهج الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرياضيات بمحافظة الداخلية بسلطنة مهارات االقتصاد املعرفي ب

 نتائج الدراسة:   .3

 
 
   تسهيال

 
الدراسة فقد تم تصنيفها وفقا نتائج  يلي عرض  لعرض  الدراسة بحيث تمت اإلجابة عن كل سؤال على حده، وفيما   ألسئلة 

 
النتائج    ا لتلك 

 ملقياس ليكرت الخماس ي، وتم حساب املدى )  ولتحديد درجة املوافقة، فقدوالبيانات اإلحصائية املتعلقة بها،  
 
( ومن 4=1-5تم تحديد طول الخاليا وفقا

لل املقياس  في  قيمة  أكبر  تقسيمه على  )ثم  أي  الخلية  إلى  0.8=5÷4حصول على طول  القيمة  إضافة هذه  تم  ذلك  وبعد  وذلك   أقل(،  املقياس  في  قيمة 

 ( يوضح ذلك.4لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، والجدول)

 الخماس ي الحدود الدنيا والعليا ملقياس ليكرت (:  4جدول )

افقة   املتوسط الحسابي)طول الخلية( درجة املو

 
 
 1.8من    أقل إلى     1من        قليلة جدا

 2.6من    أقل إلى     1.8من     قليلة

 3.4من    أقل إلى     2.6من     متوسطة 

 4.2من    أقل إلى      3.4من    كبيرة 

 
 
  5إلى       4.2من    كبيرة جدا

والوصول   الدراسة،  أسئلة  اإلجابة عن  بهدف  املناسبة،  اإلحصائية  التحليالت  إجراء  وتحليلهإ تم  النتائج  والسعي    الى  في إ ومناقشتها،  تفسيرها  لى 

 تي: برة الذاتية للباحث على النحو اآلوالخفر من االطار النظري والدراسات السابقة و ضوء ما ت 

الرئيس:   الرياضيات  السؤال  ومعلمات  معلمي  نظر  وجهة  من  األساس ي  بعد  ما  ملرحلة  الرياضيات  بمنهج  املعرفي  االقتصاد  مهارات  تضمين  درجة  ما 

 ؟  ُعمانبمحافظة الداخلية بسلطنة 

 تية: وقد تمت اإلجابة عن السؤال الرئيس من خالل اإلجابة عن األسئلة الفرعية اآل

   والذي نصه " ما مهارات االقتصاد املعرفي الالزم توفرها في  منهج الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي ؟  نتائج السؤال األول:  . 1.3

، حيث  والتي تم ذكرها في مقدمة هذه الدراسة  وقد تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل االطالع على األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة

بما يتفق   الباحث  دواأل تم تحليلها وتصنيفها  املعرفي، وتوصل  االقتصاد  تناولت مهارات  التي  في  ب  قائمة  لىإ بيات  الالزم توفرها  املعرفي  االقتصاد  مهارات 

الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي املعرفيةهي:  )، موزعة على ثالثة محاور رئيسة  فقرة (  38، وقد تم تحكيمها وتحديدها في )منهج  ، والعقلية   املهارات 

 .(مهارات االتصال وتكنولوجيا املعلومات املهارات االقتصادية و

  نتائج السؤال الثاني: والذي نصه "ما درجة تضمين مهارات االقتصاد املعرفي بمنهج الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي من وجهة نظر معلمي   .  2.3

 ؟ ُعمانومعلمات الرياضيات بمحافظة الداخلية بسلطنة 
جابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ودرجة تضمينها في كتب الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي  لكل فقرة ولل 

 
 
 لذلك : من فقرات كل محور ، وفيما يلي تفصيال

 
ا
 : محور املهارات املعرفية والعقلية: أوال

واالنحراف   الحسابي  املتوسط  الفقراتتم حساب  تم ترتيب  كما  املحور،  تضمين كل فقرة من فقرات هذا  ودرجة     املعياري 
 
   ترتيبا

 
حسب    تنازليا

 ( يوضح ذلك . 5املتوسط الحسابي لها، والجدول )

افات املعيارية ودرجة تضمين فقرات محور املهارات املعرفية والعقلية  ( : 5جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

االنحراف   املتوسط الحسابي الفقرة الترتيب

 املعياري 

 درجة التضمين 

 كبيرة  926. 4.00 تتضمن كتب الرياضيات تدريبات علـى حـل املشكالت  1

 كبيرة  718. 3.91 العلمية . .واملناقشةتحث كتب الرياضيات على الحوار  2
 كبيرة  783. 3.65 .تشجع كتب الرياضيات الطالب على االستنتاج والتعميم 3
 كبيرة  825. 3.56 .تتضمن كتب الرياضيات مهارات االستدالل الرياض ي 4

 كبيرة  934. 3.56 .تشجع كتب الرياضيات الطالب على التساؤل املتعلق بالرياضيات  5
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 كبيرة  879. 3.58 .تتضمن كتب الرياضـيات بعض مهـارا ت التفكيـر اإلبداعي 6
 كبيرة  883. 3.51 .توفر كتب الرياضيات فرصا ملمارسة مهارات جمع املعلومات  7
 كبيرة  979. 3.40 .علـى تفـسير املعلومات تحث كتب الرياضيات الطـالب  8

 متوسطة  923. 3.35 .تتضمن كتب الرياضيات مهارات التعلم الذاتي 9
 متوسطة  856. 3.07 .تنمي كتب الرياضيات رغبات الطالب وتخيالتهم  10
 متوسطة  935. 3.07 التأملي . .تتضمن كتب الرياضـيات مهـارات التفكيـر  11

 متوسطة  951. 3.00 الذاتي . .تتيح كتب الرياضيات للطالب الفرصة للتقييم  12
 قليلة 973. 2.35 الناقد..تتضمن كتب الرياضـيات بعض مهـارات التفكيـر 13

 متوسطة  542. 3.38 املتوسط العام  

بمنهج الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي من  )املعرفية والعقلية(  االقتصاد املعرفي ( أن درجة تضمين مهارات 5تشير النتائج املوضحة في الجدول )

بسلطنة   الداخلية  بمحافظة  الرياضيات  ومعلمات  معلمي  نظر  )ُعمانوجهة  العام  املتوسط  بلغ  حيث  متوسطة  بدرجة  كان  وبمتوسطات  3.38،   ،)

بين   تراوحت  للفقرات  حـل   (4)حسابية  علـى  تدريبات  الرياضيات  "تتضمن كتب  بعض   (2.35)"و    املشكالت  لفقرة  الرياضـيات  تتضمن كتب   " لفقرة 

التفكيـر ".مهـارات  املشكالت"،حالناقد.  حـل  علـى  تدريبات  الرياضيات  كتب  "تتضمن  الفقرتان  تصدرت  الحوار   يث  على  الرياضيات  كتب  "تحث 

تب الرياضيات مهارات التعلم الذاتي." ،" تنمي كتب الرياضيات  واملناقشة.العلمية." الفقرات املتضمنة بدرجة كبيرة، بينما تصدرت الفقرتان "تتضمن ك

تضمين  رغبات الطالب وتخيالتهم." الفقرات املتضمنة بدرجة متوسطة، وجاءت الفقرة "تتضمن كتب الرياضـيات بعض مهـارات التفكير الناقد." بدرجة

 قليلة .

املشكالت واالستنتاج الدالة على مهارات حل  الفقرات  أن  الرياض ي كانت متضمنة بدرجة كبيرة   ويالحظ  أنشطة  واالستدالل  ، وذلك بسبب توفر 

، بينما الفقرات الدالة على التعلم الذاتي وأمثلة وتمارين في الكتب تتناول تلك املواضيع، كما أنها وردت في مصفوفة أهداف مادة الرياضيات بصورة أكبر

، ويمكن أن يفسر ذلك بسبب أن الرياضيات مادة مجردة قائمة على ءت متضمنة بدرجة متوسطةوالتقويم الذاتي وتنمية الخيال والتفكير التأملي جا

والخيال التأمل  وليس   الواقع 
 
وأخيرا الدالة    ،  الفقرة  تضمنت  الناقدفقد  التفكير  قليلة  على  ملهارات بدرجة  تتعرض  التي  التمارين  فلة  بسبب  وذلك   ،

 .  التفكير الناقد
 
ا
 املهارات االقتصادية:: محور ثانيا

الفقرات تم ترتيب  كما  املحور،  تضمين كل فقرة من فقرات هذا  ودرجة  املعياري  واالنحراف  الحسابي  املتوسط     تم حساب 
 
   ترتيبا

 
حسب    تنازليا

 ( يوضح ذلك . 6املتوسط الحسابي لها ، والجدول )

افات املعيارية ودرجة (: 6جدول )  تضمين فقرات محور املهارات االقتصاديةاملتوسطات الحسابية واالنحر

االنحراف   املتوسط الحسابي الفقرة الترتيب

 املعياري 

 درجة التضمين 

 متوسطة  1.097 3.19 . االقتصادية البيانات  تفسير مهارات  الرياضيات  كتب  تنمي 1
 متوسطة  963. 3.02 .املنتج العمـل  مهـارات  الرياضـيات  كتب  تتضمن 2
 متوسطة  900. 3.00 . العمل  خالل من التعلم  مهارات  الرياضيات  كتب  تنمي 3

 االقتصاد دعم فـي الرياضيات  دور  الرياضيات  كتب  توضح 4

 . الوطني 

 متوسطة  1.185 2.98

 املـشكالت  حـول  تطبيقـات  الرياضيات  كتب  تتضمن 5

 . باملجتمع  االقتصادية

 متوسطة  1.068 2.95

 متوسطة  1.103 2.79 . املهنية املهارات  الرياضيات  كتب  تشجع 6
 متوسطة  1.049 2.74 . االقتصادي االبداع مهارات  الرياضيات  كتب  تنمي 7

 متوسطة  1.065 2.77 . الوطني لالقتصاد الـصناعي العمـل  أهميـة التـدريبات  تبرز 8
 نحقـق كيفية - التدريبات  خالل من  - الرياضيات  كتب  تبرز 9

 . املستدامة التنمية

 متوسطة  865. 2.67

 املوارد علـى املحافظـة  بمهارات  الطالب  الرياضيات  كتب  تمد 10

 .االستنزاف من

 متوسطة  1.116 2.60

 ملمارسة الحاسـب مـع التعامـل  مهارات  الرياضيات  كتب  تنمي 11

 . التجارية  العمليات 

 قليلة 1.159 2.58

 املوارد من  االستفادة لكيفية نماذج الرياضيات  كتب  تقدم 12

 .الطبيعية

 قليلة 1.009 2.49

 متوسطة  747. 2.81 املتوسط العام  
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(، وبمتوسطات حسابية للفقرات  2.18بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط العام )  تتضمين  كانال( أن درجة  6تشير النتائج املوضحة في الجدول )

تقدم كتب الرياضيات نماذج لكيفية االستفادة  ( لفقرة " 2.49الرياضيات مهارات تفسير البيانات االقتصادية " و)( لفقرة "تنمي كتب 3.19تراوحت بين )

" تتضمن كتب الرياضـيات مهـارات العمـل   وقد تصدرت الفقرتان : " تنمي كتب الرياضيات مهارات تفسير البيانات االقتصادية .""  من املوارد .الطبيعية.

تنمي كتب الرياضيات مهارات التعامـل مـع الحاسـب ملمارسة العمليات التجارية. "،   : " رات املتضمنة بدرجة متوسطة، بينما جاءت الفقرتاناملنتج. " الفق

 " تقدم كتب الرياضيات نماذج لكيفية االستفادة من املوارد .الطبيعية. " بدرجة تضمين قليلة.  

التي  الرياضيات  كتب  بأن  ذلك  نفسر  أن  وأن   ويمكن  التطبيقية  لرياضيات  املخصصة  الكتب  أنها  حيث  قليلة  االقتصادية  املوضوعات  تتناول 

 الجزء األكبر من كتب الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي للرياضيات البحتة.

 
ا
 : محور مهارات االتصال وتكنولوجيا املعلومات: ثالثا

الفقرات   تم ترتيب  كما  املحور،  تضمين كل فقرة من فقرات هذا  ودرجة  املعياري  واالنحراف  الحسابي  املتوسط  تنازليا  تم حساب  حسب  ترتيبا 

 (  يوضح ذلك. 7املتوسط الحسابي لها، والجدول )

افات املعيارية ودرجة تضمين فقرات محور مهارات االتصال(: 7جدول )   وتكنولوجيا املعلومات ملتوسطات الحسابية واالنحر
املتوسط   الفقرة الترتيب

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 درجة التضمين 

 كبيرة  959. 3.53 . التشاركي  التعاوني التعلم مهارات  الرياضيات  كتب تعزز  1
 متوسطة  1.003 3.39 .والتلخيص العـرض مهـارات  الرياضـيات  كتـب تنمي 2

 متوسطة  900. 3.37 . الحوار مهارات  الرياضيات  كتب  تنمي 3
 متوسطة  1.043 3.34 . املسؤولية  تحمـل  مهـارات  الرياضـيات  كتـب تنمـي 4
 متوسطة  989. 3.30 فريق  فـي العمـل  مهـارات  الرياضيات  كتب  تنمي 5

 متوسطة  1.019 3.09 . وإصداراألحكام التقييم  مهارات  الرياضيات  كتب  تنمي 6
 متوسطة  1.077 3.06 .واإلقناع التفـاوض مهـارات  الرياضيات  كتب  تكسب 7

 متوسطة  985. 2.93 . والرقمي  اللفظي التواصـل  مهـارات  الرياضـيات  كتب  تنمي 8
 متوسطة  996. 2.77 . االلكترونية املواقع عبر  البحـث مهارات  الرياضيات  كتب  تنمي 9

 لحل  التكنولوجيا اسـتخدام مهـارات  الرياضـيات  كتب  تنمي 10

 املشكالت 

 متوسطة  1.110 2.65

 متوسطة  976. 2.62 . التعلم في الحاسب توظيـف مهـارات  الرياضـيات  كتـب تنمي 11

 شبكة  عبر  االجتماعي التواصـل  مهـارات  الرياضـيات  كتب  تنمي 12

 . االنترنت

 متوسطة  955. 2.60

 قليلة 932. 2.58 .املعرفة لتنظيم التكنلوجيا توظيـف مهـارات  الرياضـيات  كتـب تنمي 13

 متوسطة  584. 3.02 املتوسط العام  

( الجدول  املوضحة في  النتائج  )7تشير  املعرفي  االقتصاد  أن درجة تضمين مهارات  املعلومات(  الرياضيات ملرحلة ما  االتصال وتكنولوجيا  ( بمنهج 

الرياضيات بمحافظة الداخلية بسلطنة   (،  3.02بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط العام )  ت، كانُعمانبعد األساس ي من وجهة نظر معلمي ومعلمات 

( بين  تراوحت  للفقرات  حسابية  "3.53وبمتوسطات  لفقرة  التعاوني  (   التعلم  مهارات  الرياضيات  كتب  و)التشاركي.تعزز   "2.58  " لفقرة  كتـب (  تنمي 

 .الرياضـيات مهـارات توظيـف التكنلوجيا لتنظيم املعرفة "

جاءت وقد  التشاركي"  ة  الفقر   هذا  التعاوني  التعلم  مهارات  الرياضيات  تعزز كتب  بدرجة"  كتـب  كبيرة،    متضمنة  تنمي   " الفقرتان:  تصدرت  وقد 

، والتلخيص."  العـرض  مهـارات  الحوار"  الرياضـيات  مهارات  الرياضيات  تنمي كتب  بدرجة متوسطة  "  املتضمنة  الفقرات  كتـب   الفقرة جاءت  و ،  تنمي   "

 الرياضـيات مهـارات توظيـف التكنلوجيا لتنظيم املعرفة "، بدرجة تضمين قليلة .
 توفر تلك املهارات بصورة كبيرة . أدت الى  عدم  وقد يكون سبب ذلك أن طبيعة مادة الرياضيات وطريقة عرضها

في استجابات أفراد عينة الدراسة من  α ≤ 0.05) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )"    :والذي نصه  نتائج السؤال الثالث:   . 3.3

عزى إ
ُ
   ن ، معلمات( ؟ "لى متغيرالنوع االجتماعي  )معلمياملعلمين ت

-Tالحسابية، واالنحرافات املعيارية لجميع الفقرات وفقا ملتغير النوع االجتماعي)معلمون، معلمات(، وتم إجراء اختبار ت )تم حساب املتوسطات 

test( ملجموعتين مستقلتين حسب ما يشير إليه الجدول )8 .) 
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 على وجهات نظر أفراد عينة الدراسة  النوع االجتماعي( للكشف عن أثر T-testنتائج اختبار ت) :(8جدول )

 

 

 الفقرة

قيمة   النوع االجتماعي 

 )ت(

مستوى  

 الداللة 

 داللة )ت( 
ا
 إحصائيا

 معلمات  معلمون 

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي

 غيردالة  315. 007. 885. 2.35 1.089 2.35 1
 
 إحصائيا

 غيردالة  494. -216. 839. 3.61 945. 3.55 2
 
 إحصائيا

 غيردالة  490. -059 . 793. 3.91 641. 3.90 3
 
 إحصائيا

 غيردالة  869. -769. 891. 3.61 883. 3.40 4
 
 إحصائيا

 غيردالة  290. 649. 876. 3.30 1.100 3.50 5
 
 إحصائيا

 غيردالة  242. -327. 767. 4.04 1.099 3.95 6
 
 إحصائيا

 غيردالة  .925 -1.037 926. 3.70 940. 3.40 7
 
 إحصائيا

 غيردالة  900. -2.860 876. 3.70 826. 2.95 8
 
 إحصائيا

 دالة  030. -2.493 668. 3.91 813. 3.35 9
 
 إحصائيا

 غيردالة  721. -963. 968. 3.13 933. 2.85 10
 
 إحصائيا

 غيردالة  922. -1.598 864. 3.26 813. 2.85 11
 
 إحصائيا

 غيردالة  086. -2.410 717. 3.83 851. 3.25 12
 
 إحصائيا

 غيردالة  935. 520. 1.000 3.000 8751. 3.150 13
 
 إحصائيا

 غيردالة  302. 1.458 887. 2.83 1.020 3.25 14
 
 إحصائيا

 غيردالة  .775 -303. 1.000 3.00 1.165 2.90 15
 
 إحصائيا

 غيردالة  965. 246. 1.121 2.57 1.137 2.65 16
 
 إحصائيا

 غيردالة  722. 601. 1.014 2.87 1.373 3.10 17
 
 إحصائيا

 غيردالة  201. 631. 1.014 2.87 1.373 3.10 18
 
 إحصائيا

 غيردالة  135. 1.951 902. 2.22 1.056 2.80 19
 
 إحصائيا

 غيردالة  327. -336. 878. 3.04 945. 2.95 20
 
 إحصائيا

 دالة  005. 179. 647. 2.65 1.081 2.70 21
 
 إحصائيا

 غيردالة  057. -545. 887. 2.83 1.226 2.65 22
 
 إحصائيا

 غيردالة  119. -1.328 941. 3.39 1.234 2.95 23
 
 إحصائيا

 غيردالة  199. 1.158 1.033 2.39 1.281 2.80 24
 
 إحصائيا

 غيردالة  217. 469. 926. 2.70 1.226 2.85 25
 
 إحصائيا

 غيردالة  921. -1.197 915. 2.74 940. 2.40 26
 
 إحصائيا

 غيردالة  240. -717. 1.100 2.87 875. 2.65 27
 
 إحصائيا

 غيردالة  990. -1.447 968. 3.13 979. 2.70 28
 
 إحصائيا

 غيردالة  967. -1.929 896. 3.57 1.026 3.00 29
 
 إحصائيا

 غيردالة  961. -006. 1.112 2.65 1.137 2.65 30
 
 إحصائيا

 غيردالة  320. -990. 1.010 2.74 887. 2.45 31
 
 إحصائيا

 غيردالة  214. 1.215 951. 3.217 825. 3.550 32
 
 إحصائيا

 غيردالة  344. 028. 1.076 3.391 940. 3.400 33
 
 إحصائيا

 غيردالة  231. -392. 1.179 3.130 973. 3.000 34
 
 إحصائيا

 غيردالة  763. 729. 895. 3.434 1.039 3.650 35
 
 إحصائيا

 غيردالة  647. 1.184 1.072 3.173 998. 3.550 36
 
 إحصائيا

 غيردالة  838. 637. 1.000 3.000 1.056 3.200 37
 
 إحصائيا

 غيردالة  534. 447. 945. 2.565 1.031 2.700 38
 
 إحصائيا

الداللة )8الجدول )أشارت نتائج الدراسة والواردة في   (  بين استجابات أفراد α ≤ 0.05( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

تغير  ظم معفي لدرجة تضمين مهارات  االقتصاد املعرفي بمنهج الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي    عينة الدراسة من املعلمين واملعلمات
ُ
عزى مل

ُ
الفقرات  ت

 حيث أظهرت وجود فروق دالة    (،معلمات  -نمعلمي)  النوع االجتماعي
 
)  إحصائيا الفقرات فال توجد فروق ذات داللة 21،    9في فقرتي  باقي  أما  ( فقط، 

 
 
يعني  ،إحصائيا تأثير    شبه  مما  ال  أنه  على  الدراسة  عينة  استجاباتهم اتفاق  في  االجتماعي  أن  للنوع  إلى  ذلك  ٌيعزى  وقد  واالناث  .  للذكور  املقررة  الكتب 

املتاحة الوحواحدة، وكذلك عدد الحصص  بما ورد في  يتقيد  املعلمين  ل ، ومعظم  والتي تنص على: )تشجع    9  للفقرة دة من مفاهيم وتدريبات، وبالنظر 

أك وتأني  من صبر  املعلمات  به  تتميز  ملا  ذلك  يفسر  وقد  املعلمات،  لصالح  الفروق  فكانت  والتعميم(،  االستنتاج  على  الطالب  الرياضيات  من كتب  ثر 
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كيفية  -من خالل التدريبات  -التي تنص على: ) تبرز كتب الرياضيات  21أما الفقرة  املعلمين مما يتيح لهن من إعطاء فرصة أكبر لالستنتاجات والتعميم.

قد يكون املفهوم كثر عند املعلمين، بينما  لوضوح مفهوم التنمية املستدامة أ   تحقق التنمية املستدامة( فكانت الفروق لصالح املعلمين وقد يفسر ذلك 

 ه بعض الغموض. عند املعلمات يشوب

 التوصيات:   . 4.3

 توص ي الدراسة بما يأتي:  

 اهج الرياضيات ملرحلة ما بعد األساس ي.ن تضمين مهارات االقتصاد املعرفي املقترحة في هذه الدراسة، في م  ةزيادة نسب •

 . مهارات االقتصاد املعرفي واكسابها للمتعلمين ثرائية لتنميةاإلاألنشطة ضرورة تفعيل  •

 لى تمكنهم من دمج مهارات االقتصاد املعرفي في املنهج وأنشطته.إ تضمين خطط االنماء املنهي للمعلمين للبرامج التدريبية التي تهدف  •

 . وذلك ألهمية تضمينها رفيإعادة النظر في تنظيم مناهج الرياضيات بمرحلة ما بعد األساس ي لتتوافق ومهارات االقتصاد املع •

 ملراجع:ا

: املراجع العربية:
ا
 أوال

تقويم كتب التربية اإلسالمية املطورة للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية وفق اقتصاد املعرفة من وجهة نظر املعلمات   .(2015البسام، نجالء ) .1

 جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية.، رسالة ماجستير غير منشورة، واملشرفات في العاصمة املقدسة

 ، دار الزهراء ، الكويت.مناهج البحث في التربية وعلم النفس(. 2011كاظم، أحمد خيري ) ،جابر، عبد الحميد .2

رسالة  ،  متطلبـات االقتـصاد املعرفيتقـويم األداء التدريـس ي ملعلمـات الرياضيات للمرحلة املتوسطة بمدينة الرياض في ضوء    . (2012الجنهي، هديل ) .3

 . ماجستير، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام

التربوية الحديثـة فـي رياضيات الصف الرابع األساس ي في ضوء مـشروع تطـوير التعلـيم نحـو االقتصاد املعرفي  .(2013حمزة، محمد ) .4  االتجاهات 

ERFKE     املدارس األردنمن وجهة نظر معلمي  فـي  األول الحكومية  الدولي  العلمي  املؤتمر  والعالم    -،  في مصر  التعليم  ملستقبل  استشرافية  رؤية 

 .  2021، فبراير 2مجلد  .املنصورة العربي في ضوء التغيرات املجتمعية، كليـة التربيـة، جامعـة 

التربيـة، جامعـة  السعودية في ضوء اقتصاد املعرفةتطوير مناهج الكليات التقنية فـي اململكـة العربية    .(2013الحميض ي، خالد ) .5 ، دكتوراه، كلية 

 .امللك سعود

6. ( علي  الزعبي،  و  محمود  املعرفـي  . (2009الخطيب،  االقتـصاد  وفـق  املطورة  الرياضيات  ملناهج  تقويمية  لطلبة   ERFKE دراسـة  تدريسها  واملقرر 

 ، مجلــة كليــة التربيــة، جامعــة عــين شــمس، مصر. األردنصفوف املرحلة األساسية )الرابع، الثامن، العاشر( في 

 .: دار املسـتقبل للنشـر والتوزيعُعمان. مستقبل التعليم الحـديث : التحـديات وتكنولوجيا املعلومات الحديثة (.2001الخواجا، عبد الفتاح محمد. ) .7

8. ( خديجة  في    .(2018درعان،  الرياضيات  منهج  محتوى  املعرفي  تطوير  معاييراالقتصاد  ضوء  في  اليمنية  بالجمهورية  والثانوي  األساس ي  التعليم 

 . رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية، السودان. )تطبيقا على عينة من كتب املرحلتين األساسية والثانوية (

9. ( ريم  الرياضيات  . (2009دعبس،  علم  تواجه  التي  تطبيقية(  التحديات  )دراسة  املجتمع  لتقدم  محركة  جامعـة    .كقوة  التربيـة،  كليـة  ماجستير، 

 .اليرموك

درجة توافر مهارات االقتصاد املعرفي لدى كلية العلوم االجتماعية بجامعة االمام محمد بن سعود من وجهة نظر أعضاء   .(2014رمضان، عسام ) .10

 . (2)11 :املجلة األردنية في العلوم التربوية .التدريس والطالب

السالم مصطفى .11 عبد  السالم،  تحديات عصر .  (2008)  عبد  ومواجهة  املعرفة  مجتمع  متطلبات  العربيلتلبية  املواطن  وإعداد  الدراسية  املناهج 

 .28-26املؤتمر العلمي الثالث، تطوير التعليم النوعي ف مصر والوطن العربي، مصر، . العوملة

درجة توافــر مهارات االقتصاد املعرفي فى كتاب التربية الصحية والنسوية للصف األول الثانوي مقررات باململكة العربية   .(2017العتيبي، فاطمة ) .12

 وتنمية املوارد البشرية ، اململكة العربية السعودية. املؤسسة العربية لالستشارات العلمية .السعودية

رسالة ماجستير غير   .درجة توافر مهارات االقتصاد املعرفي في كتب رياضيات املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية  .(2015نوال )  ،العنزي  .13

 منشورة، جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية.

14. ( نوف  الـسعودية  .(2015العنزي،  العربيـة  باململكة  املتوسطة  املرحلة  رياضيات  كتب  في  املعرفي  االقتـصاد  مهارات  توافر  كلية    .درجة  ماجستير، 

 .العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود
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الفنية للمرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمي ومعلمات التربية درجة تضمين مهارات االقتصاد املعرفي بمنهج التربية    .(2019الغامدي، فاطمة ) .15

 القرى، اململكة العربية السعودية.املجلة التربوية ، كلية التربية، جامعة أم  .الفنية بمدينة مكة املكرمة

معلمي العلوم ومشرفيها بمنطقة مكة  تقويم مناهج العلوم باملرحلة االبتدائية في ضوء االقتصاد املعرفي من وجهة نظر  .  (2016الغامدي، محمد ) .16

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية .  .املكرمة

 ، دار الفكر للطباعة والنشر  ُعمان .كير للمرحلة األساسيةفتعليم الت .(2001قطامي، نايفة ) .17

18. ( محمد  املعرفي    .(2011القيس ي،  االقتصاد  اململكة  مالمح  في  الثانوي  التعليم  تطوير  مشروع  في  الشرعية  العلوم  مقررات  محتوى  في  املتضمنة 

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، األردن .  . العربية السعودية

 األكاديميون للنشر والتوزيع ، األردن .   .االقتصاد املعرفي .(2011محمود،  محمد نائف ) .19

 .ُعمانصحار، سلطنة . مؤتمر الثورة الصناعية الرابعة وأثرها على التعليم. (2019للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة )املديرية العامة  .20

 .األردن : جامعة البلقاء .التوصيات. )2013(املؤتمر الدولي تكامل مخرجات التعليم مع سوق العمل في القطاع العام والخاص  .21

مجتمع املعرفة والتحديات االجتماعية والثقافية واللغوية في العالم العربي حاضرا    . (2007األداب والعلوم االجتماعية )املؤتمر العلمي األول لكلية   .22

 .: جامعة السلطان قابوسُعمانسلطنة  .ومستقبال

عمر .23 في    (.2009)  الهويمل،  املعرفي  االقتصاد  ضوء  في  األساس ي  الثاني  للصف  العربية  لغتنا  كتاب  معلميهتقويم  نظر  وجهة  من  مجلة    .األردن 
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Abstract: The current study aimed to identify the knowledge economy skills that necessary availability in the 
mathematics curriculum for a stage of post the basic education, as well as disclosing the degree of 
embedding knowledge economy skills in mathematics curriculum for a stage of post the basic education in 
sultanate of Oman. 
The study used a descriptive method also used the questionnaire to collect data and information were 
applied to a sample of (43) male and female teachers. 
The results of the study reached a list of the cognitive economics skills needed to be available in the 
mathematics curriculum for the post-basic stage, and it was judged and defined in (38) paragraphs, divided 
into three main axes: (cognitive and mental skills, economic skills, communication skills and information 
technology) ,The study also revealed that the degree to which knowledge economy skills (for the three axes) 
were included in the mathematics curriculum for the post-basic stage from the point of view of mathematics 
teachers in the Governorate of Al-Dakhiliyah in the Sultanate of Oman was of a moderate degree. The results 
also revealed that there are no statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05) 
between the responses of the study sample members of male and female teachers to the point of including 
knowledge economy skills in the mathematics curriculum for the post-basic stage in most of the paragraphs 
due to the gender variable (male - female). 

Keywords: knowledge economy; knowledge economy skills; mathematics curricula. 
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 املقدمة:  .1

باملرحلةعد  يُ  أهم    االهتمام  العالملوياأو األساسية من  في  التعليم  أنظمة     ،ت 
 
إعداد    نظرا في  املرحلة  املبادئ الطلبةألهمية هذه  أهم  وتعليمهم   ،

، مما يضمن أن تكون هذه املدخالت متميزة وقادرة على التعامل مع النظام املدرس ي للمستقبل الحياة، وكيفية التعامل مع اآلخرين، وتهيئتهم البسيطة في  

 بشكل مباشر.

ا  التربوية  املناهج  ركزت   وقد 
 
محورا الطالب، وجعلته  والتوصل    لحديثة على  املهمات،  بأداء  يقوم  الذي  فهو  التعليمية،  النتائج، مما للعملية  إلى 

التي تستطيع أن تكتشف املواهب، وتحرر الطاقات الكامنة، وهي   للمعلمةبداعاته، ويرجع الفضل كله  إ ، وتفجير طاقاته و الطالبيعمل على زيادة وعي  

 ( 2008)جاد، .تمثل الركن األهم في نجاح العمل وتحقق األهداف التربوية

أنواعها قد   بمختلف  التربوية  املؤسسات  الحديث  هتمت  التعلم  بموضوع  وتحسين مخرجاتها  بما يناسب  وتقنياته  تكنولوجيا،  ثورة  التطور  و   مع 

التكنولوجيا وتوظيفها  حيث كان،  بالتعليم السريع واملستمر   التعليمية  التوجه نحو توفير هذه  العلمية  املنشودةبما يخدم  التربوية    ، ويحقق األهداف 

 (Al- Qasim & Al- Fadda, 2013) .األثر الكبير في املسيرة التعليمية
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 :امللخص

األول   الصف  اإلنجليزية لدى طالب  اللغة  تنمية مهارة االستماع في مادة  البودكاست في  أثر توظيف تقنية  التعرف على  إلى  الدراسة  هدفت 

الباطنة،   العينة على )بمحافظة جنوب  األول األساس ي  54اشتملت  الصف   من طلبة 
 
الباطنة( طالبا للعام    بمحافظة جنوب  الثاني  الفصل  خالل 

 للمجموعة التجريبية، و)27بواقع )  2018/2019الدراس ي  
 
 للمجموعة الضابطة. لتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير اختبار قبلي  27( طالبا

 
( طالبا

االستماع،   اإلنجليزية لدى  وآخر بعدي في مهارة  اللغة  تنمية مهارة االستماع في مادة  البودكاست في  أثر لتوظيف تقنية  النتائج وجود  أظهرت  وقد 

الصف األول بمحافظة جنوب الباطنة، كما أظهرت النتائج تفوق املجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام تقنية البودكاست على تنمية    طلبة

أهمهما: ضرورة  التوصيات من  الدراسة بمجموعة من  البعدي. وقد أوصت  التحصيلي  الضابطة في االختبار  املجموعة  مهارة االستماع لديهم على 

مهارة   االهتمام تنمية  في  التقنية  لهذه  الكبير  األثر  إلى  الحالية  الدراسة  نتائج  أشارت  إذ  االستماع،  مهارة  تنمية  في  البودكاست  تقنية  بتوظيف 

 االستماع لدى طلبة الصف األول.  

 اللغة اإلنجليزية.؛ مهارة االستماع ؛تقنية البودكاست الكلمات املفتاحية:
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االهتمام   جاء  هنا  أنواعها،  بالتقنياتمن  بمختلف  الحديثة  العملية  أثبتت  التيالبودكاست    تقنيةك  التربوية  في  خالل   ،التعليمية  فاعليتها  من 

،  اكتساب املهارات املطلوبةالطلبة    على  مما يسهل،  تعمل على زيادة التشويق واملتعة في عملية التعلم التي  وامللفات الصوتية واملرئية    الوسائط  استخدام

 ( 2016، الحربي) .نجليزيةاإل في مادة اللغة  االستماعرة امه ملشاكل تعلم  حلول املراد تعلمها، بإضافة إلى تقديم لألفكار  واستيعابهم فهمهم  ويعزز 

أي   االستماعوينبع االهتمام بمهارة   الخطوة األهم في تدرج تعليم الطلبة، حيث أن  شك    إهمال في تعلم تلك املهارة، يؤثر بال  أوضعف    باعتبارها 

 نجليزيةاإل على بقية عمليات الفهم، مما ينبئ بضعف في التمكن من تعلم اللغة 
 
 ، األمر الذي يتطلب تدخال

 
 الطلبة لرفع كفاءة هذه العملية في أداء  مباشرا

   االستماع بوجه عام وعملية    نجليزيةاإل في اللغة  
 
 متعة وتشويقعن أنها تجعل عملية التعلم أيسر وأسهل وأسرع وأكثر    بوجه خاص وفضال

 
 ,Liu & Chu)  ا

2010 .) 

 الدراسة: مشكلة   . 1.1

اللغة    إن في  يعدُّ    نجليزيةاإل تعليم  التعليمية  العملية  التي تعتمد عليها  املهمة  الركائز  الذي   ،ُعمانسلطنة  من  األساس ي  التعليم  وخاصة في نظام 

   نجليزية اإل اللغة    األساس ي ويغلب على تعلم   األول   من الصف    نجليزية اإل الطالب اللغة    فيهيتعلم  
 
ة  دكونها لغة جدي  ى،األولفي مراحلها    الصعوبة وخصوصا

لهم  االتجاهات  ، حيث  بالنسبة  الحديثة  تؤكد  الحديثة    استخدامعلى ضرورة  التربوية  الدراسيةالتقنية  املناهج  واستجابة   في  املعرفية  الثورة  ملواكبة 

 .طلبةتحسين مخرجات العملية التعليمية ورفع املستوى التحصيلي للمن أجل ، واهتماماتهم لحاجات املتعلمين 

الباحثة من خالل عملها كمعلمة لغة   بمدرسة    طلبتهالدى    نجليزية اإل باللغة    االستماعمهارة    تنميةللمرحلة األساسية، ضرورة    إنجليزيةوالحظت 

األ   املعاول   وادي  البودكاست كوس  ن ساس ي، وذلك مللتعليم  التعليم  يلخالل استخدام تقنية   ة لجعل 
 
   أكثر جذبا

 
التعلم   وتشويقا أثر  زمنية   لفترة   وابقاء 

ف  . طويلة استقصاء  إلذلك  في  تحددت  الدراسة  مشكلة  مهارة    توظيف  أثر ن  تنمية  في  البودكاست  طلبة   االستماعتقنية    محافظةب  األول   الصف   لدى 

 الباطنة. جنوب

 :  الدراسةأسئلة   . 2.1

 يلي:  عمافي اإلجابة  الدراسةتتلخص مشكلة  
 األول بمحافظة جنوب الباطنة؟  أثر توظيف تقنية البودكاست في تنمية مهارة االستماع لدى طالب الصفما  •

لصالح    القياسين القبلي والبعدي البودكاست في    باستخدام تقنية  الذين درسوا املجموعة التجريبية    طالب هل توجد فروق بين متوسطي درجات   •

 ؟ القياس البعدي 

    :الدراسةوض فر   . 3.1
 اآلتية:  الفروضإلى فحص الدراسة سعى ت

إحصائية  ال • داللة  ذات  فروق  الداللة    توجد  مستوى  متو   (α≤0.05)عند  طالب    سطبين  التجريبية  درجات  درسوا املجموعة  تقنية ب  الذين 

 البعدي الختبار مهارة االستماع.ادية في التطبيق ابطة الذين درسوا بالطريقة االعتيومتوسط درجات طلبة املجموعة الضالبودكاست 

البودكاست وفي    (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية   • الذين درسوا باستخدام تقنية  التجريبية  املجموعة  بين متوسطي درجات طالب 

 . القياس البعدي  والبعدي لصالح القياسين القبلي

 :الدراسةأهداف   . 4.1

 .توظيف تقنية البودكاست في تنمية مهارة االستماع لدى طلبة الصف األول بمحافظة جنوب الباطنة أثرالتعرف على  فيالدراسة يكمن هدف 

 : الدراسةأهمية   . 5.1

 التالية: الحالي في النقاط الدراسة تتضح أهمية 

   .مواكب ملتغيرات العصر الحديثلخلق جيل جديد  املتنوعة التربوية االستفادة من مستحدثات التقنية •

التعلم لفترة زمنية   أثربفائدة مع االحتفاظ    وأعظم متعة  أكثر  التعلم    وجعل عملية  بة من خالل تفريد التعليم،مراعاة الفروق الفردية بين الطل  •

 .أطول 

على   • مهارة    أثرالتعرف  تنمية  في  البودكاست  تقنية  طلبة    نجليزيةاإل باللغة    االستماعتوظيف  وبيان    األول   الصفلدى  على  أثراألساس ي    ذلك 

 مخرجات العملية التعليمية. 

الذين يستخدمون الطرق التقليدية في  خاصة    بصورة   نجليزيةاإل اللغة  ومعلمي  عامة    بصورة من املؤمل أن يستفيد منها معلمو املرحلة األساسية   •

 . التعليمية ( في العمليةالبودكاست)لى توظيف التقنيات الحديثة التدريس ع
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 :الدراسة حدود  . 6.1

املوضوعية:  • تن  الحدود  املوضوعية من خالل  الحدود  لدى    ل او تتحدد  االستماع  مهارة  تنمية  في  البودكاست  تقنية  األول توظيف  الصف  طلبة 

 . بمحافظة جنوب الباطنة

 .2020/ 2019للعام  األول  الدراس ي فصلال في الدراسة طبقت :الزمانية الحدود •

 األساس ي.  األول  الدراسة على عينة من طالب الصف  طبقت :الحدود البشرية •

 التابعة ملحافظة جنوب الباطنة.  للتعليم األساس ي املعاول  مدرسة وادي  طبقت الدراسة في الحدود املكانية: •

 :الدراسةمصطلحات   . 7.1

 : "( أنها2010:55يعرفها الخليفة)  :تقنية البودكاست  •
 
على    تسجيله  أو  اإلنترنتعبر    ه ونشر ،  على فكرة التدوين الصوتي واملرئي  تقنية تقوم أساسا

   إليه  االستماعو ،  أجهزة أخرى 
 
 أما    ."في أي وقت  الحقا

 
تعليمية تصممها الباحثة    ( Pdf)  ملفات فيديو و و   ( Mp3عبارة عن ملفات صوتية )فهي    إجرائيا

 
 
 اآليباد أوتشغيلها على أجهزة الحاسوب الشخص ي  أواألساس ي والتي يمكن تحميلها  األول  للصف  نجليزيةاإل باللغة  االستماعلتنمية مهارة   إلكترونيا

(iPad ) آ عبر برنامج الواتس  إنترنتعلى متصفح  يحتوي هاتف نقال  أو( بwhatsApp و )في أي وقت وفي أي مكان ومشاهدتها إليها االستماع . 

أنها  االستماعمهارة    ( 27،  2011هادي )يعرف  :  االستماعمهارة   • "على  وفهم  :  املنطوقة،  الرموز  إدراك  يشمل  ش يء مسموع هو  إلى  االصفاء  حسن 

الوظيفة   وتحديد  املنطوق مدلولها،  الكالم  أن  الرموز  في  املتضمنة  أنها    ."االتصالية  تعرف على   
 
إجرائيا في  أما  الطالب  عليها  يحصل  التي  الدرجة 

 واملعد من قبل الباحثة.  نجليزيةاإل في مادة اللغة  االستماعاالختبار التحصيلي ملهارة 

أنه  :التعليم األساس ي • الدولة  د  تعليم موح"  :يعرف على  السلطنةتوفره  املدرسة  ممن هم   لجميع أطفال  على    يقوم،  عشر سنوات  مدته،  في سن 

االحتياجات  توفي واملهارات  التعليميةر  املعلومات  والقيم  ،  من  االتجاهات  من   التيوتنمية  املتعلمين  والتعلم    تمكن     أواالستمرار 
 
وفقا   التدريب 

وقدراتهم    مليولهم  التواستعداداتهم  هذا  يهدف  في  ،  تنميتها  إلىعليم  التي  املستقبل  وتطلعات  الحاضر  وظروف  تحديات   التنمية   إطارملواجهه 

 (.2001:3، وزارة التربية والتعليم ) "املجتمعية الشاملة

 الطار النظري:  .2

وأهم التعليم  تكنولوجيا  إلى  تشير  التي  املوضوعات  بعض  النظري  اإلطار  ومنها  يتناول  التعليم  أنماط  تطوير  في  في  تها  البودكاست  تقنية  توظيف 

 فيما يلي عرض لإلطار النظري:لطلبة في مختلف البيئات املدرسية، و لية التعلم في العديد من املقررات لعم

 أهمية تكنولوجيا التعليم على العملية التعليمية:   . 1.2

ا  في  األكبر  الدور  لها  وكان  التعلم،  أنماط جديدة من  فرز  في  التعليم  تكنولوجيا  في أسهمت  التعليم، والسيما  تحسين مخرجات  في  منها  الستفادة 

 والتي أشارت إليها العديد من الدراسات سواء في عملية التحصيل أو التفكير أو اكتساب املهارات.  الحديثة توظيف العديد من التقنيات

 2015)العدوان وقد أشار 
 
( بأن التعليم يرتكز على ثالث ركائز أساسية هي املعلم واملتعلم واملعلومة على اعتبار بأن التعليم التقليدي لم يزيد شيئا

ووسائطه املتعددة ( بأنه مع توظيف التقنيات الحديثة  2011)العنزي  بداع. ولهذا فقد أشار  ن ال بد من مواكبة التجديد واإل على املحتوى التعليمي، فكا

شرت من صوت وصورة وأقراص مدمجة أسهمت في تطوير أنماط التعلم. فكان لتوظيف التقنيات الحديثة األثر الواضح في القطاع التعليمي والذي انت

 (.2018الدحدوح، اإلنساني )قادرة على إظهار إبداعات العقل  والتي لهاإليجابية بسبب النواتج ا 

)  أوضحفقد   املعلمين قادرة على توظيف  2018آل سرور  تنمية مهارات  للتحديات، وأن  نتيجة  املهمة  األمور  التعليم تعد من  ( بأن تطوير عملية 

وتحسين   التعليمية  بالعملية  واالرتقاء  الضرور امخرجاتهالتكنولوجيا  من  أصبح  كما  املواد   ي ،  مختلف  في  التكنولوجيا  توظيف  على  املعلمين  تشجيع 

العنزي، املدمجة )األقراص  و التعليمية. فقد ظهرت أنماط جديدة من التعلم وخاصة اللوحات الذكية وتوظيف التعلم االلكتروني واملدارس االفتراضية  

2018) (Nair, 2012) (Susan et al., 2014). ( بأن الجيل الثاني للويب يعمل على تفعيل دور املتعلم في إثراء املحتوى الرقمي  2018وقد ذكرت الغامدي )

اال  املدونات والشبكات  أبرزها  للويب ومن  الثاني  الجيل  التطبيقات خصائص  الكترونية وتعكس هذه  بناء مجتمعات  االنترنت والتعاون في  جتماعية على 

 والبودكاست. 

سبق بأن تطور التكنولوجيا أفرز إلى ظهور أنماط جديدة من عملية التعلم وساعدت املؤسسات التعليمية على تطوير اآلليات نحو  ويالحظ مما  

 انتاج مخرجات جديدة تهدف في خلق جيل مسلح بالعلم وقادر على مسايرة كافة التحديات والعلوم الحديثة. 

 (: Podcastتقنية البودكاست )   . 2.2

)تعد   عام  أواخر  في  ظهرت  التي  التقنيات  من  البودكاست  ا 2004تقنية  في  استخدامها  انتشر  حيث  تسجيل  (،  خالل  من  التعليمية  لعملية 

 ما تستخدم في تعليم اللغات والتدريب بسبب إمكانية عادة تشغلها ا 
 
 . عدة مرات حسب رغبة الطالبملحاضرات وإعادة بثها وغالبا
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البودكاست  وتعد   أو مرئيةPodcast)تقنية  التي تستخدم سلسلة ملفات ووسائط متعددة صوتية  التطبيقات  ، والتي تبث عبر قناة  منها  ( إحدى 

الصوتي للبث  طريق    –ثابتة  عن  )التزامن  باإلنترنت  االتصال  بمجرد   
 
أوتوماتيكيا امللفات  وتحميل  القناة  هذه  في  االشتراك  من  األشخاص  تمكن  املرئي 

 (. 2013هارون،) الويب(

( ستانلي  البودكاست  (  Stanley, 2005وأشار  تقنية  العنكبوتية  بأن  الشبكة  أو مرئية على  برامج مسموعة  بامتداد   فيعبارة عن  ملفات صوتية 

(Mp3  تكون جاهزة للتحميل من قبل املتعلمين لحفظها على حواسبهم الشخصية أو على أي ،)( مشغلMp3 تجعل باإلمكان االستماع  إليها في أي وقت ) 

أما   اإلنترنت 2011ساطور )وفي وأي مكان.  يتم تحميلها بواسطة برامج من  اإلنترنت،  الفيديو على شبكة  أو  الصوتية  امللفات  لتوزيع  أنها وسيلة  ( فيرى 

، ليتم عرضها على مشغالت املوسيقى أو على أجهزة الكمبيوتر.
 
 أو تلقائيا

 
سهمت في تعزيز عمليات ( بأن تقنية البودكاست أ 2019وقد اشارت أكرم ) يدويا

 وفهم املادة بشكل أفضل. اللفظ الصحيح التعلم من خالل إمكانية الرجوع للمادة أكثر من مرة والتي تساعد الطلبة على حفظ 

التعليمية والتي تتطلب ويالحظ مما سق بأن تقنية البودكاست تعد من التقنيات الحديثة والتي تسهم بشكل كبير في معالجة الكثير من القضايا  

   .النطق الصحيح وخاصة في تعليم اللغات وقراءة القرآن الكريم 

 تقنية البودكاست في التعليم: توظيف  أهمية   .1.2.2

(  2018. وقد ذكر سالمة )مع التطور التكنولوجي أصبح من الضروري العمل على تحسين أنماط التعلم من خالل توظيف التقنيات بصورة عملية

ي سهولة  بأن توظيف التكنولوجيا في عملية التعلم أسهمت في حل العديد من القضايا وخاصة في معالجة الفروق الفردية بين التالميذ، والذي يسهم ف

املعلومة   وفهم  تسهيل  بهدف  أكثر من مرة  املادة  قبلإعادة عرض  بطريقة ممتعة  من  و الطلبة  التكنولوجيا عزز من  أ .  استخدام  الإ ن  طلبة على قبال 

، وهذه التقنية لها العديد من الفوائد  في البيئة التعليميةالتقنيات الحديثة التي تم تطبيقها  وتعد من (Sulaimani, 2017 ; Brown, 2014) استخدامها

 ونجملها بما يلي: ( 2019وأكرم ) (2012وعماشة والشايع ) (2005كامل )كل من والتي بينها 

 . من عناصر تشويق وتغيير في أنماط التعلم وذلك ملا تتضمنه الوسائط املتعددة ، املتعلم زيادة دافعية  •

املعلومات وفق املتطلبات في بعض  فهم على  الطلبةإمكانية تشغيل البودكاست للرجوع إلى املادة عدة مرات مما يسهل حفظ املعلومات ويساعد  •

 املواد.

 . تعلم العملية  ت الحديثة والتي من شأنها أن تدفع الطلبة في، من خالل استخدام العديد من األدوا للتعليم بة وتشويقهم  انتباه الطل جذب •

 . ، والذي يمكن الطلبة من االستماع عدة مرات للمادة التعليميةالطلبةالفروق الفردية بين  مراعاة  •

 . جماعيأو إمكانية استخدامها بشكل فردي  •

  ، باإلضافة إلى تقليل من تكاليف العملية التعليمية والتقليل من تكاليف التنقل من وإلى املدرسة التعلم لفترة طويلة من الزمن  أثراالحتفاظ ب •

 .بالنسبة للطلبة

التعليمية  بأن أهمية(  Laning, 2007)ويذكر الينج   العملية  واملشاهدة في أي    االستماعمكانية  إ   ي تمكن الطلبة منت وال  استخدام البودكاست في 

 املمكن  ومن، استذكار املواد الصوتية واملرئيةسهولة فهم و  ، إضافة إلىفي عملية التعلمأداة فعالة  زمان وأي مكان، فهي
 
لكتابة املالحظات   أن تكون بديال

  .داخل املحاضرة 

ه أن علم التقليدي إلى تعلم شيق وجذاب والذي من شأنويالحظ مما سبق بأن أهمية البودكاست تعد ذات أهمية كبيرة ألنها تخرج الطلبة من الت

إلى اعتمادهم على الذات ألن املادة التعليمية في تطبيق البودكاست تكون مسجلة والتي تمكنهم من الرجوع إليها عدة يزيد من مستوى تعلمهم ويدفعهم  

 مرات. 

 مجاالت استخدام البودكاست في التعليم   .2.2.2

والتي تتنوع ما    فيها،البودكاست  التي يمكن استخدام تقنيةجاالت العديد من املهناك  البودكاست تنوع استخدامها في البيئة التعليمية. و أن تقنية 

  (Goldman, 2018). فقد ذكر جولدن بين املشاهدة أو االستماع أو من خالل الدمج بين املشاهدة واالستماع
 
  بأن املدونات الصوتية شهدت ارتفاعا

 
كبيرا

، قفزت   2018، وفي عام  2018مليار في عام  13.7، و 2016مليار في عام  10.5نزيل، و مليارات ت 7، حيث بلغ إجمالي تنزيالت بودكاست من  2014في عام 

دولة، مع ما ال  155(. وأن البودكاست تغطي اآلن أكثر من  Locker, 2018مليار عملية تنزيل وتدفق للبودكاست ) 50إلى  Appleعمليات تنزيل بودكاست 

مليون حلقة. الناس يستمعون، والنمو مستمر، فإن إمكانية الوصول إلى البودكاست وتوافرها  18.5عرض بودكاست نشط وأكثر من  525000يقل عن 

التمري أو  التنقل  أثناء  البودكاست  إلى  العمل.منتشران على نطاق واسع، يمكننا االستماع  أو  الباحثين    ن  العديد من  ،  2004ومنهم )الكلوب،  وقد أشار 

 :تكمن فيما يلي (، بأن مجاالت استخدام تقنية البودكاست1996سالمة، 

 .كالشرائح الشفافة التعليميةلمواد لصاحبة مل املادة التعليميةتسجيل سهولة  •

 .الحاجةوالرجوع إليها وقت بشكل علمي تسجيل محاضرات وندوات ودروس  •
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باإلضافة إلى بعض الدوس التي تعد مهمة لتعليم   كتب والقصص العاملية وقصص األطفال الن الكريم و كالقرآ   أنواعها  بمختلفتسجيل الكتب   •

 وإطالع الطلبة عليها خاصة إذا كانت من املواد العلمية املصورة.

يها من معلومات والتي تعد بمثابة معلومات ومعارف تسهم في تعزيز فوكتابة ما يدور    الوقتتسجيل املقابالت الشخصية حيث توفر الكثير من   •

 األدب النظري في بعض املواقف.  

 . خاصة في تعلم الكثير من اللغات واملخارج والتي تتطلب تطبيق الفظ الصحيح الطلبةالنطق الصحيح عند بعض  وتعلم معالجة عيوب النطق  •

 ما تستخدم بشكل كبير في تعليم اللغات وبعض املواقف  والتي تهدف إلى ت  االستخدام في مختبرات اللغة •
 
علم الطلبة باالعتماد على الذات وغالبا

 . األخرى 

حتوي على الكثير  ا تويالحظ مما سبق بأن استخدام تطبيق البودكاست يعد ذات فائدة كبيرة للبيئة التعليمية ملختلف املستويات التعليمية، ألنه

التي تسهم   الفوائد  املصطلحاتمن  املهارات والتعرف على بعض  العقبات في تعلم بعض  الكثير من  الطلبة واملعلمين على تجاوز  فإن تطبيق   ،وتساعد 

 .اسهم في فهم الطلبة للكثير من املعاني واملفاهيم واللفظ للعديد من املصطلحات وخاصة في اللغة االنجليزيةالبودكاست 

 مهارة االستماع:   . 3.2

اال  مهارة  باإلضافة  تشير  املواد  بعض  إلى  اإلصغاء  وحسن  االنتباه  إلى  إدراكستماع  الخبرات   إلى  وتفاعل  مدلولها  وفهم  املنطوقة  اللغوية  الرموز 

 املحمولة في هذه الرموز مع خبرات املستمع وقيمه ومعاييره. 

السماع والسمع واالستماع واالتمهارة االستماع    فإن األذن،  تمثل  أكدت    وتعدصال، وهي متصلة مع  البشر، لقد  بين  املهمة  أدوات االتصال  من 

 األ 
 
 نماط التعليمية الحديثة على أهمية الجانب السمعي عند املتعلم باعتبار أساس اللغة، وأن طبيعة التواصل اللغوي تقتض ي متحدثا

 
وهذا   .   ومستمعا

وتحتل مهارة االستماع الركن األول في ترتيب تعلم مهارة اللغة،   (.  2010مدكور،  التعلم )أثناء عملية    علم اللغة على أهمية السمع عند املتعلم   ما أكده 

املدخل اللغة مهما كانت  االساس ي  وتعد  أ  الكتساب   في برامج هألنها تمثل 
 
م مهارات االستقبال واملعرفة، ولهذا فإن مهارة االستماع أصبحت جزاء مهما

ولهذا فقد  (.2017حلس والشوبكي، االستماع )% في عملية 45العديد من الدراسات بأن طالب املدارس يخصصون أكثر من  حيث أشارت .تعليم اللغات

أساليب تدريسها وخاصة وأن األجهزة  2000أشار خطايبة ) الحديثة في تطوير  التقنيات  اإلنجليزية يتطلب استخدام  اللغة  العيد من ( بأن تعليم  توفر 

 االستماع والتعرف على النطق الصحيح.  املناسبة السيما في مهارة الحلول 

 مهارة بعض املعلمين تتسم ويالحظ مما سبق بأن تعلم اللغة اإلنجليزية يتطلب  
 
من املعلم توفير آليات علمية صحيحة ونطق صحيح والذي غالبا

وتنمية مهارة االستماع من    التعليمية  فإن توظيف التقنياتيحة. وعليه  اللغة اإلنجليزية بصورة صح  اللفظ الصحيح ملفردات اللغة وخاصة في  بالضعف  

 .اللغة اإلنجليزي من قبل الطلبةشأنه أن يطور ويحسن عملية التعلم 

 مفهوم مهارة االستماع:    .1.3.2

. كما يقصد باملعنى اللغوي أن االس
 
تماع لغة: " السمع هو: ما قر في األذن من ش يء سمعه، ويقال: ساء سمعان، فأساء إجابة، أي لم يسمع حسنا

 (.256، 2004ابن منظور، حسنة )للكالم ينتج عنه إجابة 

: فقد تنوع تعريف مفهوم االصطالح غير أن املعنى العام بقي ضمن  
 
االجماع العام، أن االستماع هو بداية تعلم املتعلم، واالستماع أما اصطالحا

 .يعد من أهم عناصر الحواس في البشر وأنه من العناصر األساسية في عملية التواصل مع اآلخرين

شترك فيه األذن  بأنه: "عملية إنسانية ذهنية واعية مقصودة ترمي إلى تحقيق غرض معين يسعى إليه السامع، ت  ( 217،  2008عطية )فقد عرفه  

 .والدماغ"

البيئة   داخل  مقصودة  بصورة  بثه  يتم  ما  خالل  من  الصحيح  النطق  تعلم  على  الطلبة  قدرة  إلى  تشير  االستماع  مهارة  بأن  سبق  مما  ويالحظ 

 التعليمية، وأن هذه املهارة تكون هي نواة تعلم الطلبة للغة بصورة صحيحة.

 االستماع: مهارة أهمية  .2.3.2

املفردات والعلوم املختلفة، كما أن سماع الكلمات من شأنه أن يزيد   مهارة   عدت  االستماع من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الطلبة في اكتساب 

زيادة معارف في  وتسهم  الكتابة  دون  التغبير  ملها  همن قدرته على  تكون  ما   
 
التعليمية غالبا البيئة  وفي  الصحيحة.  واللفظية  االسالعلمية  الطلبة رة  تماع 

النصيب وفهم    للمعلم  التعلم  في عملية  )األكبر  أما    فإن.  (2009صومان،  املقررات  التلقين  بعملية  يكتفوا  املعلمين  الكلمات  بعض  الطالب من خالل 

 ( بأن أهمية االستماع لدى الطلبة تتمثل فيما يلي: 2012وقد ذكر مزيد )  (.2008عطية، املسموعة )
 التمييز بين األصوات والحروف واللفظ الصحيح للكلمات. قدرة الطلبة على  •

 إثر محصلة الطلبة اللغوية بالعديد من املعاني واأللفاظ والعبارات وبيان الصحيح منها. •

 تنمية التفكير النقدي لدى الطلبة عبر ما يسمعه من آراء واتجاهات وأفكار مختلفة في يتعلق ببعض املواضيع.  •

 األفكار بصورة مرتبة ومنطقية.  مساعدة الطلبة على تنظيم  •
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 تنمية الذاكر السمعية للطلبة واالحتفاظ باملعلومات وتوظيفها في العديد من األماكن. •

 تنمية اللغة الشفوية واملنطوقة لطلبة بصورة علمية صحيحة. •

 .ل التلميذ فأحيانا يتأخر التلميذفاالستماع أساس ي في استيعاب وتحصي •

إلى   باإلضافة  العلوم  املزيد من  إلى  املراحل  كافة  في  الطلبة  تعلم  نحو  األساسية  املنطلقات  من  تعد  االستماع  أهمية  بأن  تعلم  يالحظ مما سبق 

لتوظ الطلبة  يحتاج  التي  املفردات  املزيد من  تعلم  في  كبيرة  بصورة  تسهم  االستماع  مهارة  بأن هذه  يخفى  وال  الصحيح،  والنطق  اللفظ  في يأسلوب  فها 

 مختلف مراحل الحياة ومختلف العلوم.  

 : عالقة مهارات تعلم اللغة باالستماع  .3.3.2

 من قبل الطلبة أو من قبل املعلمين، وغير   
 
 مميزا

 
ن الجهد األكبر يقع على عاتق الطلبة، ولهذا فإن أ أن تعلم اللغات لغير الناطقين بها تتطلب جهدا

التعليم التقنيات  من  العديد  لبعض توافر  الصحيح  النطق  الطلبة  تعلم  ومتنوعة  كثير  اإلنجليزية  اللغة  تعليم  البرامج  توافر  وخاصة  الحديثة  ية 

تعزيز  املفردات فإن  شأنه    كلمة،  الطلبة من  لدى  يساعداالستماع  في    أن  الطالقة  نمو  )على  بالقراءة  (2007مصطفى،  الحديث  االستماع  أما عالقة   .

األساس   الطلبة من فاالستماع هو  يتمكن  اللفظ عدة مرات على  إعادة سماع  تتطلب  والتي  الحروف  بعض مخارج  في  الصحيح خاصة  اللفظي  للتعلم 

لمات واملعاني الوصول إلى الغاية والهدف، أما العالقة بين االستماع والكتابة فتتمثل في أن املستمع الجيد يتمكن من التمييز بين أصوات الحروف والك

اللفظية وينعكس بصورة إيجابية في التعبير الكتابي واللفظي   م ها بشكل صحيح، كما أن مهارة االستماع تمكن الطلبة من زيادة مفرداتهفيستطيع كتابت

 .(2010الخويسكي، لهم )

املزيد من  إ  إلى  الوصول  الطلبة من  يتمكن من خالل  الذي  النظري  الجانب  تمثل  االستماع  مهارة  بها  تتميز  التي  العالقة  الصحيحة ن  املفردات 

ت توفر  والنطق الصحيح، ولهذا فإن مهارة تعلم اللغة تتطلب املعرفة التامة في كيفية النطق الصحيح لأللفاظ والحروف وخاصة بأن تقنية البودكاس

 ما تكون 
 
 فيها صعوبة في عملية النطق.آلية معرفة اللفظ الصحيح ويمكن للطلبة من الرجوع إلى االستماع عدة مرات إلى بعض املفردات والتي غالبا

 : ُعمانتعليم اللغة النجليزية في سلطنة   . 4.2

في سلطنة   األولى  املرحلة  في  اإلنجليزية  اللغة  تدريس  النظام    ُعمانيتم  يمثل  الثاني  أما  العام.  التعليم  نظام  األول  يمثل  متوازيين،  نظامين  وفق 

بإ السلطنة  التعليم األساس ي، فقد قامت  اإلنجليزية في نظام  اللغة  نبذة عن واقع  يلي  )التعلم األساس ي( وفيما  املطور تحت مسمى  اللغة  التربوي  دخال 

، وتمثل الصفوف من األول إلى الرابع "الحلقة 1998الصف األول االبتدائي أي في سن السادسة منذ العام  اإلنجليزية في مرحلة التعليم األساس ي بدء  من  

الجديد) اإلنجليزية  اللغة  وقد صمم منهج  دراسية،  لكل سنة  أسبوعية  الخطة سبع حصص  تشمل  كما  املرحلة  (،  English for meاألولى" من هذه 

 باملهارات والتوجيهات التي يحتاجها لكي يتمكن من النجاح في عالم متغير.  ويهدف املنهج الجديد إلى تزويد الطالب

تطبق فهي  األولى  الحلقة  في  اإلنجليزية  اللغة  مادة  في  للطلبة  التحصيلي  املستوى  لرفع  البرامج  من   
 
عددا والتعليم  التربية  وزارة  الجولي    وتطبق 

( وبرنامج  Jolly Phonicsفونيكس  والثاني،  األول  للصفين   )(dolch املستوى لرفع  ومستمر  دؤوب  عمل  فهناك  األساس ي،  والرابع  الثالث  للصفين   )

 ( أن أهمية تقنية البودكاست في تعلم اللغة اإلنجليزية على النحو اآلتي: Bradyb et al., 2009(. وأشار برادي وآخرون )2017التحصيلي للطلبة)البدري،

املستخدم، مما يسمح بمراجعة املحتوى التعليمي، وبالتالي اكتساب الطلبة للغة بشكل أفضل   إعادة تشغيل امللف الصوتي أو تنزله على الجهاز •

 لغير الناطقين بها.  

للمعلم  • تسمح  التي  باألفالم  الصوتي  امللف  ربط  أو  املعلومات  التعلم  مصادر  وروابط  للمحتوى  الداعمة  بالصور  الصوتي  امللف  ربط  إمكانية 

 در تعليمية تتناسب مع طبيعة الطلبة وطرق تعلمهم. باستخدام املرئيات إليجاد مصا

ة استخدام البودكاست كأداة تتفاعل مع مهمات طرق التعلم، كاستخدام طرق تدريسية تعتمد على النموذج البنائي في التعلم أو النماذج املوج •

 للفرد الشخص ي.

الفئة املس •  الحتياجات 
 
تبعا الوقت  إدارة  للبودكاست وخاصة في  املعلم  عوائد عامة  الطالبتهدفة سواء من قبل  للطالب وقت  أو  ، بحيث توفر 

 التعلم املناسب وإدارته بنفسه. 

سته،  ومما سبق يتضح بأن تعليم اللغة اإلنجليزية يحتاج إلى جهد كبير من قبل املعلم ألن معظم الطلبة لديهم نفور من هذا املقرر لصعوبة درا 

يعرضهم إلى مزيد من االحراج، ولكن مع تطبيق البودكاست أتاح املجال للطلبة إلى تسجيل املادة والرجوع إليها وقت فإن اللجوء إلى املعلم عدة مرات ربما 

 الحاجة، وأن معظم الطلبة على دراية كبيرة بتنزيل امللفات الصوتية من اإلنترنت وامتالكهم ملشغالت الصوت.

 الدراسات السابقة:   . 5.2

 لحداثة تقنية البودكا
 
مجال التعليم في في البيئة العربية التي تناولت هذه التنقية في    ست في املجال التربوي فإن هناك القليل من الدراساتنظرا

 : مرتبة من األحدث إلى األقدم السابقة العربية ومنها واألجنبية فيما يلي عرض الدراساتدكاست في مقرر اللغة اإلنجليزية. مقررات متنوعة وظفت البو 
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لدى   قال على التحصيل الدراس ي في مقرر اإلحياءتوظيف تقنية البودكاست في بيئة التعلم الن أثركشف عن دراسة لل   (2018) الحارثي أجرتفقد  •

املنهواستخدم ،  الثانوي في الباحة  األول   ( طالبة من الصف27)  وتكونت عينة الدراسة من،  طالبات املرحلة الثانوية ج شبه التجريبي،  ت الباحثة 

الدراسة   نتائج  تقنية    إحصائية  ذات داللة   عن وجود فروقوأظهرت  اللواتي درسن باستخدام  التجريبية  املجموعة  بين متوسطي درجات طالبات 

والبعدي   القبلي  التطبيقين  في  وال  لالختبارالبودكاست  التذكر  التحصيليالتحصيلي عند مستوى  واالختبار  والتطبيق  االختبار   فهم  لصالح  ككل 

 . البعدي 

لدى طالبات املرحلة   نجليزيةاإل هدفت  الكشف عن فاعلية البودكاست التعليمي في تنمية مهارة التحدث باللغة بدراسة  (2018الغامدي )وقامت  •

بطاقة   تم استخدام  ولتحقيق أهداف الدراسة،  تم اختيارهم بالطريقة قصدية  ( طالبة44والبالغ )  ، وتكونت عينة الدراسة من املتوسطة بالباحة

املهاري  األداء  الدراسة    .مالحظة  نتائج  التي تستخدم أظهرت  الضابطة  املجموعة  طالبات  درجات  بين متوسط  إحصائية  ذات داللة  وجود فروق 

عدي في بطاقة مالحظة مهارة التحدث  املجموعة التجريبية التي تستخدم البودكاست التعليمي في القياس الب يقة التقليدية ومتوسط درجات  الطر 

 . لصالح املجموعة التجريبية نجليزيةاإل باللغة 

لدى    االستماعالتعرف على فاعلية برنامج قائم على الوسائط املتعددة في تنمية مهارات    إلىهدفت    ( 2017ي )و اوفي دراسة أخرى قام بها املشهر  •

وقد صمم الباحث أدوات الدراسة برنامج قائم على  ،  ولتحقيق هدف الدراسة أستخدم الباحث املنهج التجريبي،  طالب الصف السادس األساس ي

املالحظة وبطاقة  تحريري  واختبار  املتعددة  السادس  واخت  .الوسائط  الصف  طالب  من  شعبتين  العشوائية  بطريقة  الدراسة  عينة  الباحث  ار 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة بين متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية ودرجات    إلىوقد توصلت الدراسة    .األساس ي

ملهارات   البعدي  الضابطة في االختبار  أهمهاأو وقد    .التجريبية  لصالح املجموعة  االستماعاملجموعة  التوصيات من  الدراسة بمجموعة من   :صت 

 . بمختلف املواد التعليمية وزيادة التحصيل الدراس ي االستماعتصميم وإنتاج برامج وسائط متعددة املباحث الدراسة ولذلك لتنمية مهارات 

لدى   نجليزيةاإل   النافد في مقرر اللغة  االستماعالتعرف على فاعلية القصص الرقمية في تنمية مهارات    إلىبدراسة هدفت    (2016وقامت الحربي ) •

( 24منهم )، ( طالبة44)الدراسة من  عينةواملنهج شبة التجريبي، وتكونت  املنهج الوصفيوتم استخدام  ، طالبات املرحلة الثانوية في مدينة الرياض

املجموعة   في  الرقمية طالبة  القصص  باستخدام  درست  التي  التقليدية20و)،  التجريبية  بالطريقة  درست  التي  الضابطة  املجموعة  طالبة من   ).  

باستخدام القصص الرقمية ذا فاعلية كبيرة في تنمية مهارات اإلسماع الناقد لدى طالبات املرحلة الثانوية في    إن التدريس  وأظهرت نتائج الدراسة

 . في مدينة الرياض  نجليزيةإل ا مقرر مادة اللغة 

املعاطي    دراسةأما   • ) أبو  مهارات  هدفت    ( 2015وآخرون  رقمية   أثر والكشف عن    نجليزيةاإل باللغة    االستماعالتعرف على  تعلم  كائنات   تصميم 

الثانوي. تكونت عينة الدراسة   األول   لدى طالب الصف   االستماعقائمة على الدمج بين أنماط التفاعل وتقنية بث الوسائط الصوتية لتنمية مهارة  

الدراسة60من) نتائج  التجريبي، وأظهرت  املنهج شبه  ، وتم استخدام 
 
التي   ( طالبا الثانية  التجريبية  للمجموعة  وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 .  تدرس باستخدام كائنات تعلم رقمية قائمة على الدمج بين أنماط التفاعل وتقنية بث الوسائط الصوتية

،  فورنيايلامن خارج والية ك  نجليزيةاإل البودكاست في تنمية مقرر كتابة اللغة  الكشف عن فاعلية دراسة هدفت (Nguyen, 2011) ناجون  قامكما  •

 41)  تكونت عينة الدراسة منو ،  استخدمت الدراسة املنهج شبة التجريبيو 
 
 ( طالب18حدهما تجريبية وعددهم )أ على املجموعتين    ا قسمو   ( طالبا

 
  ا

 طالب  ( 23واألخرى الضابطة وعددهم )  واستخدموا تقنية البودكاست
 
تفوق املجموعة التجريبية أظهرت النتائج  و ،  يستخدمون التعليم التقليدي   ا

 التي استخدمت أداة تقنية البودكاست في اختبار الكتابة على املجموعة الضابطة التي استخدمت التعلم التقليدي. 

التعرف على فاعلية  ( Levitan, Mathison & Billings, 2010) ماسيثون وبنينك  ليفيتن و   قام  كما • تنمية   بدراسة هدفت  البودكاست في  تقنية 

اللغة   في  االبتدائي  الثالث  الصف  طالب  ك   نجليزيةاإل أداء  الدراسة    فورنيا،يلابوالية  أهداف  ،  التجريبي  شبه  املنهج  الباحثينستخدم  ا ولتحقيق 

الدراسة من    طالب(  112)وتكونت عينة 
 
)  مجموعتين أحدهما  إلىتم تقسيمهم    ا  45تجريبية عددهم 

 
)،  ( طالبا  58األخرى ضابطة وعددها 

 
،  ( طالبا

الدراسة نتائج  البودكاست  إلى  وأظهرت  تقنية  استخدمت  التي  التجريبية  املجموعة  التي    تفوق  الضابطة  املجموعة  على  اللغويات  فهم  مهارة  في 

   .استخدمت التعليم التقليدي 

تنمية مهارة    أثرلكشف عن  ا   (Khany & abo-Nejadian, 2010)  ناجدين  خاني وأبو بينما هدفت دارسة   • البودكاست في  لدى   االستماعتقنية 

اإليرانيين شب،  املتعلمين  الوصفي  املنهج  الباحثة  استخدمت  الدراسة  أهداف  من)،  التجريبي  هولتحقيق  الدراسة  عينة   60تكونت 
 
طالبا تم   ( 

)  إلىتقسيمهم    30مجموعتين أحدهما تجريبية عددها 
 
)،  البودكاست()يستخدمون ملفات صوتية    ( طالبا الضابطة وعددهم   30واألخرى 

 
  ( طالبا

التقليدي  التعليم  اختبار    وأظهرت،  يستخدمون  في  البودكاست  تقنية  استخدمت  التي  التجريبية  املجموعة  تفوق  الدراسة  على    االستماعنتائج 

 املجموعة الضابطة التي استخدمت التعليم التقليدي. 

 

 



 ....                                                                                           إيمان املعولية مادة اللغة النجليزيةأثر توظيف تقنية البودكاست في تنمية مهارة االستماع  في  

 185-170، ص: 2021 -1، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 177 

 

   :منها الحاليةوموقع الدراسة  تعقيب على الدراسات السابقة

  على تقنية البودكاست بقة في مجال االهتمام والتي تركز مع الدراسات السا الحاليةخالل استعراض الدراسات السابقة يتضح توافق الدراسة من 

املنهج  ،  نجليزيةاإل باللغة    االستماعومهارة   املستخدم والذي هو  املنهج  القائم علىشبه  كما توافقت في  العينة  التجريبي  مجموعتين تجريبية    إلى  تقسيم 

على  ،  وضابطة جميعها  أكدت  فحيث  البودكاست  تقنية  توظيف  لدورهاضرورة  التعليمية  العملية  الطلبة  ي  لدى  الدراس ي  التحصيل  رفع  في   . الفعال 

مهارة   تنمية  في  البودكاست  تقنية  بأنها وظفت  السابقة  الدراسات  الدراسة عن  ع  نجليزيةاإل باللغة    االستماعوتميزت هذه  منعلى  التعليم   ينة  مرحلة 

 
 
 . نجليزيةاإل ى أهم مرحلة لتكوين مهارات اللغة األول كون مرحلة الحلقة األساس ي األول  طالب الصف  الصفوف الدنيا وهم  األساس ي وخصوصا

 : الطريقة والجراءات .3

 الدراسة وتصميمه: منهج   . 1.3

 تصميم ال( 1) الشكلح ، ويوضمع القياس القبلي البعدي  املنهج شبه التجريبي للمجموعتين التجريبية والضابطة استخدامتم 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 التصميم شبه التجريبي للبحث  : (1شكل )

 : الدراسة وعينة مجتمع  . 2.3

 وطالبة  159والبالغ عددهم )بمحافظة جنوب الباطنة    األول   تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف
 
حسب اإلحصائيات الصادرة ( طالبا

 .من دائرة اإلحصاء التربوي باملديرية العامة للتخطيط واملعلومات التربوية

الدراسة فتكونت    54من )أما عينة 
 
الصف    ( طالبا  مجموعتين   إلى  مقسمينتم  ،  للتعليم األساس ي  املعاول   بمدرسة وادي   األول وطالبة من طالب 

والضابطة   بينالتجريبية  من  الشعبتين  اختيار  الست  تم  املدرسة    الشعب  الفي  الباحثةبالطريقة  كون  املادة   قصدية  في   معلمة  الطلبة  انتظام  وفيها 

 27( املجموعة التجريبية والبالغ عددها )1l1الشعبة )حيث مثلت   .الصفوف
 
شعبة أما ال،  تدريسها باستخدام تقنية البودكاست  والتي تم   وطالبة   ( طالبا

 27مثلت املجموعة الضابطة والبالغ عددها )ف (1/2)
 
 الدراسة:  عينةتوزيع   ( يوضح1)والجدول  .وطالبة تم تدريسها بالطريقة االعتيادية ( طالبا

 يوضح توزيع عينة الدراسة  :(1)جدول 

 مجموع أفراد العينة  عدد الطالب  التدريس  استراتيجية املجموعة  الشعبة 

 27 تقنية البودكاست  التجريبية  ل أو  /ل أو 
54 

 27 الطريقة االعتيادية  الضابطة ثان /ل أو 

 :الدراسةمتغيرات   . 4.3

 :وهي بمستويين هما، ويتمثل في طريقة التدريس :املتغير املستقل 

 .باستخدام تقنية البودكاستتدريس املجموعة التجريبية  •

 . تدريس املجموعة الضابطة باستخدام الطريقة االعتيادية •

 وتتمثل في:  املتغيرات التابعة

 .األساس ي األول  لصفا  نجليزيةاإل باللغة  االستماعمهارة  •

التطبيق القبلي                              نوع المعالجة                            التطبيق                   مجموعات الدراسة  

 البعدي

 

 التجريبية  

 

 الضابطة  

 

ختبار ا

تحصيلي في 

الوحدة 

السادسة 

 My)بعنوان 

Classroom) 

من كتاب 

(classbook

) 1A 

التدريس باستخدام 

 ودكاستتقنية الب

التدريس باستخدام 

 الطريقة االعتيادية

ختبار ا

تحصيلي في 

الوحدة 

السادسة 

 My)بعنوان 

Classroom) 

من كتاب 

(classbook
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 :تؤثر في نتائجها وهي كي الالدراسة في بتوحيدها  املتغيرات التي تم ضبطها :املتغيرات الدخيلة

 .الدراسةاملعلم في نتائج  أثرالتجريبية والضابطة وذلك الستبعاد  :حيث تم اختيار معلم واحد ليقوم بتدريس املجموعتين :املعلم  •

  الصف األول وهم طالب  ،  يوذلك عن طريق اختيار طالب من نفس املستوى الدراس ،  حيث تم ضبط هذا املتغير  :الدراسة  الزمني ألفرادالعمر   •

 األساس ي.

 عن طريق تدريس املجموعتين التجريبية والضابطة نفس الوحدة الدراسية.   وذلك، م ضبط هذا املتغيرت :املحتوى الدراس ي •

التدريس • بلغت أسبوعين  :زمن  الزمنية والتي  الفترة ونفس املدة  الدراسية في نفس  الوحدة  الدراسية لل  تمت مراعاة تدريس  الخطة  مادة  حسب 

 االستماع. واملرتبطة بمهارة 

 :الدراسة أداة  . 5.3

التحصيلي كأداة لقياس   الدراسة االختبار  الدراس ي في  اعتمدت  الصف    االستماعمهارة  التحصيل  التعليم   األول ملوضوعات مقررة على طلبة  من 

يق أهداف الدراسة تم بناء اختبار ولتحق، نجليزيةاإل مادة اللغة من  (My Classroom) األول للفصل الدراس ي  الوحدة السادسة ُعمانة ناألساس ي بسلط

   أسئلة  (5اشتمل الجزء الثاني على )و ،  ( أسئلة5على )  األول   لجزء  اشتمل ا   والذي   االستماع
 
( أسئلة تقيس 10لغ مجموع أسئلة االختبار )بوبذلك  ،  أيضا

 : ةاآلتيلي بالخطوات يوقد مرت عملية بناء االختبار التحص، نجليزيةاإل دروس الوحدة السادسة من كتاب مادة اللغة  في االستماعمهارة 

 االستماع مهارة    بالتركيز على  والضابطةقياس املعرفة القبلية لدى طالب املجموعتين التجريبية    إلى  االختباريهدف    :االختبارتحديد الهدف من   •

 القبلي. االختبارطالب املجموعتين على  من تكافؤلتأكد 

 باملدرسة. األساس ي الصف األول لدى طالب  نجليزيةاإل  باللغة االستماعاالختبار ليشمل مهارة  إعدادتم  :االختبارتحديد مهارة  •

االختبار • نوع  األسئلة  :تحديد  اختيار  ا   تم  نمط  االختبار  والخطأ،  لصواب  باستخدام  من  النوع  والسهولة  هذا  باملوضوعية  ربما وكذلك  يتميز 

  إلىباإلضافة  األساس ي  األول كون عينة الدراسة من طالب الصف لوجود صعوبة في كتابة الكلمات 
 
 بسهولة.  إمكانية تحليل نتائجها إحصائيا

أسئلة   • االختبار  :وبنائها  االختبارصياغة  أسئلة     أن  تم مراعاة بحيث  ،  تمت صياغة 
 
دقيقة علميا األسئلة     تكون 

 
الغموض   وخالية،  ولغويا ، من 

 .للطالب والعقليي مناسبتها للمستوى الزمن  إلى باإلضافة

 .وذلك إلتباع الدقة واملوضوعية في احتساب الدرجات، عداد نموذج اإلجابة الصحيحة من أسئلة االختبارإ تم  •

 : الدراسةمحتوى أداة   . 6.3

اللغة   كتاب  بتحديد  الباحثة  لل  األول   للصف  نجليزيةاإل قامت  السلطنة  مدارس  في  الدراس ي  األساس ي  السادسة    األول فصل   My)الوحدة 

Classroomوتقسي التقنية  لهذه  كمحتوى  مع    إلىة  م(  تتناسب  واملحتوى   استراتيجيةعناصر  األهداف  وتم عرض  على    التدريس  من  املقترح  مجموعة 

املشرفاملحكمين وه اللغة  و األ   واملعلمات  التربويات   ات م من  في  بتحديدكما    .نجليزيةاإل ائل  الباحثة  والوسائل    قامت  في،  مناسبة  األكثراملصادر   تمثلت 

املطلوبة   التعليمي    إلنتاج وتصميم الوسائط  البودكاس  (PDF)  ملفات)البرنامج  الصوتية واملرئية  وملفات  أ ت  التعليمي واملقاطع وفيديوهات  نفوجرافيك 

  من  ( (Class book( من كتاب  (My Classroomالسادسة  تحتويها الوحدة الدراسة    لنصوص التيل االستماعمن خالل الجزء الخاص ب  (MP3)الصوتية  

  .الدراس ي األول الفصل 

 :الدراسة أداةصدق   . 7.2

من صدق   التحصيلي  البرنامجتم عرض  ،  الدراسةأداة  لتحقق  في    نجليزيةاإل باللغة    االستماعمهارة  تنمية  لقياس    (ي والبعد  -يالقبل)  واالختبار 

العامة للتربية والتعليم    ائل ومشرفات تربوياتأو   من معلمات  نجليزيةاإل في مجال تدريس اللغة  ،  ية على مجموعة من املحكميناألول  صورتها   في املديرية 

ومالحظاتهم حول االختبار    راءهم آ وذلك إلبداء  ،  نجليزيةاإل تدريس اللغة    وأساليبفي مناهج    ية التربية بالرستاقكلأساتذة من  بمحافظة جنوب الباطنة و 

 آراءهمو وبناء على مالحظات املحكمين إضافة فقرات مناسبة أو وحذف ، فقراته وضوحومدى  هللهدف الذي أعد من أجلفقرات االختبار  ومدى مناسبة

  .حتى أصبح بصورته النهائية التحصيلي بعض فقرات االختبارتم تعديل 

 : الدراسةأداة ثبات   . 8.3

 20ثبات أداة الدراسة تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت من ) للتحقق من
 
الصف  وطالبة من طالب   ( طالبا

  (20)كودر ريتشاردسون  وتم حساب الثبات باستخدام معادلة  ،  ( تم اختيارهم بالطريقة العشوائية 1-4األساس ي )للتعليم    وادي املعاول بمدرسة    األول 

 . وجود ثبات لالختبار ( وهي قيمة مرتفعة وهذا يدل على0,89) ي و اوكان يس

 أداة الدراسة:معامل الصعوبة والتمييز لفقرات 

 ( يبين نتائج ذلك.3تم حساب قيم معامالت الصعوبة والتمييز للفقرات، والجدول )
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 قيم معامالت الصعوبة والتمييز للفقرات : (3جدول )

 معامل التمييز معامل الصعوبة  الفقرة

1 0.401 0.660 
2 0.725 0.582 
3 0.632 0.694 
4 0.601 0.386 
5 0.603 0.694 
6 0.525 0.716 
7 0.495 0.434 
8 0.524 0.463 
9 0.443 0.692 

10 0.675 0.393 

( الجدول  من  )3يتبين  بين  تراوحت  الصعوبة  معامالت  قيم  أن   )0.401( وبين  التمييز  0.725(  معامالت  قيم  وأن  بين(،  وبين  0.386)  تراوحت   )

 (، وهي قيم جيدة وضمن املدى املقبول. 0.716)

 تكافؤ املجموعتين قبل التطبيق: التحقق من 

 ( يبين نتائج ذلك.2تم التحقق من تكافؤ املجموعتين باستخدام اختبار )ت( على نتائج القياس القبلي، والجدول )

 (: نتائج التحقق من تكافؤ املجموعتين على االختبار القبلي 2جدول )

 املجموعة 
 الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 قيمة  

 ت 
 مستوى الداللة  الحرية درجات  

 0.953 5.703 التجريبية 

1.349 52 0.183 
 1.754 5.185 الضابطة

( الجدول  من  )ت(  2يتبين  قيمة  بلغت  حيث  املجموعتين،  تكافؤ  على  يدل  وهذا  للمجموعتين،  الحسابية  املتوسطات  بين  فروق  وجود  عدم   )

(1.349( الداللة  مستوى  عن  دالة  غير  قيمة  وهي  على  (  0.183(  الدراسة  تطبيق  بصالحية  يعني  مما  املستوى  في  املجموعتين  تكافؤ  إلى  يشير  مما 

 املجموعتين. 

 : الدراسةإجراءات   . 9.3

، واإلطار النظري والدراسات السابقة   ه ومتغيراته والتعريفات اإلجرائية للبحثوأسئلت،  الدراسةتحديد مشكلة    على األدب التربوي ثم   طالعبعد اال 

 : حيث اتبعت الباحثة اإلجراءات اآلنية، الدراسةمشكلة  تحددت بهة لإلجابة عن السؤال الذي اآلتيتم القيام باإلجراءات 

في ضوء تقنية البودكاست    نجليزية اإل املوجودة في كتاب اللغة    األول   للفصل الدراس ي ((My Classroom صياغة الوحدة الدراسية السادسة  إعادة  •

 .االستماعواألنشطة واالختبارات القصيرة في مهارة  من حيث األهداف واملحتوى 

ا  • وفيديوهات  وملفات  ينفوجرافال تصميم مقاطع صوتية  البودكاست  pdf))ك  تقنية  تدريسهاملحتوى    قائمة على  املراد  بمهارة    الوحدة  واملرتبطة 

  االستماع.

 . ومالحظاتهم في التعديل آراءهم املحكمين واالستفادة من  مجموعة من عرض أدوات الدراسة على •

   املحكمين ومالحظاتهم. في ضوء آراء الدراسة الصورة النهائية ألدوات إعداد •

 .عينة الدراسة بالطريقة القصدية كون الباحثة معلمة املادة  راختيا •

 تقسيم العينة  •
 
 مجموعة تجريبية تدرس باستخدام تقنية البودكاست ومجموعة ضابطة تدرس بالطريقة االعتيادية.  إلى عشوائيا

 . القبلي تم إخضاع عينة الدراسة التجريبية والضابطة للتطبيق االختبار للتأكد من تكافئ وتماثل املجموعات  •

الصف  • ثبات االختبار تم تطبيقه على عينة عشوائية من طالب  الدراسة وتم حساب  األول   التحقق من  الثبات   معامل  األساس ي من خارج عينة 

   .(20)كودر ريتشاردسون باستخدام معادلة 

على  وتنفيذتطبيق   • القائم  املجموعة    البرنامج  طالب  على  البودكاست  أسبوعين  التجريبيةتقنية  الضابطة   في  ملدة  املجموعة  طالب  يدرس    حين 

 . بالطريقة االعتيادية

 .تم إخضاع املجموعتين التجريبية والضابطة للتطبيق البعدي لالختبار (تقنية البودكاست) التعليمي فاعلية البرنامج مدى  للتأكد من •

 .وجمع البيانات االختبارتصحيح  •

 البيانات  معالجة •
 
 .ورصد الدرجات  SPSS اإلحصائيبواسطة البرنامج  إحصائيا

   .الدراسةنتائج  ضوء  وتقديم التوصيات واملقترحات في، نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها تحليل •
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 :بالدراسةاملستخدمة  الحصائيةاملعالجات . 10.3

 .(20) معادلة كودر ريتشاردسون  حساب معامل ثبات االختبار باستخدام تم  •

، والضابطة قبل البدء بتطبيق الدراسة عن طريق حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  من تكافؤ املجموعتين التجريبية  التأكدتم   •

للعينتين )ت(  اختبار  املجموعة    (Independent-sample t-test)املرتبطة    واستخدام  طالب  درجات  متوسطي  بين  الفروق  داللة  لحساب 

  .االستماعة هار التحصيلي مل الختبار ي في التطبيق البعد بيةالتجري

 باستخدام اختبار )ت( للعينات املستقلة. ل للبحثاملستقللمتغير  ثرحساب حجم األ •

 ومناقشتها:  الدراسةنتائج  .4

بمحافظة    األول   الصف  طالبلدى    االستماعتنمية مهارة    في  توظيف تقنية البودكاست   أثر : ما  الذي ينص على   األول   السؤال النتائج املتعلقة ب   . 1.4

 ؟ الباطنةجنوب 
تم لإلجا السؤال  الداللة    بة على  إحصائية عن مستوى  داللة  ذات  توجد فروق  ال  التالي:  الفرض    طالببين متوسط درجات    (α≤0.05)صياغة 

الذين درسوا بالطريقة االعتيادية في التطبيق البعدي   الضابطة  املجموعة  طلبةاملجموعة التجريبية الذين درسوا بتقنية البودكاست ومتوسط درجات  

 ن ذلك. ي( يب4)والجدول ، لعينتين مستقلتينت( )استخدام اختبار . والختبار الفرض تم الختبار مهارة االستماع

 البعدي  االختبار  والضابطة فياملجموعة التجريبية  الفروق بينلداللة نتائج اختبار )ت( : (4)جدول 

 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي املجموعة 
 قيمة

 ت 

 درجات  

 الحرية 
 مستوى الداللة 

 2.06 7.89 التجريبية 
3.031 52 0.004 

 1.25 6.48 الضابطة

 أثروهذا يدل على وجود  ،  وكانت الفروق لصالح املجموعة التجريبية،  ( وجود فروق بين املتوسطات الحسابية للمجموعتين4)يتبين من الجدول  

 . االستماعلتوظيف تقنية البودكاست في تنمية مهارة 

( بلغت قيمة )ت(  )3.031حيث  الداللة  التجريبية0.004( وهي دالة عن مستوى  املجموعة  املجموعتين لصالح  بين  إلى وجود فروق    ، ( مما يشير 

 ارة االستماع لدى طالب املجموعة التجريبية. في تنمية مه وهذا يشير بأن تقنية البودكاست كان لها تأثير إيجابي

مهارة  و      تنمية  على  البودكاست  تقنية  توظيف  في  أثر  وجود  الباحثة  الصف  االستماعتعزو  وادي   األول   لدى طالب  مدرسة  للتعليم   املعاول   في 

( السادسة  الوحدة  البرنامج، حيث تم عرض دروس  إلى طريقة عرض  الطالب    (My Classroomاألساس ي  واملرتبطة بمهارة    A1  (Classbook)من كتاب 

  Pdf)ات )ت أنفوجرافك التعليمية، وملف(، ومقاطع مرئية وفيديوهاMp3بطريقة تقنية البودكاست التعليمي وذلك باستخدام مقاطع صوتية ) االستماع

البودكاست   تقنية  دور  إلى  إضافة  أهدافه،  البرنامج وتحقيق  لدراسة  وتشويقهم  إلى جذبهم  أدى  بطريقة سهلة  مما  للطلبة  التعليمية  املادة  توصيل  في 

الفرصة ملزيد من إلتقان في التعلم  وممتعة، وإثارة حماس ودافعية الطالب نحو التعلم األمر الذي ينعكس على التحصيل الدراس ي لدى الطلبة، مما أتاح 

 لها أكثر من مرة.  االستماعللمتعلم إمكانية إعادة املشاهدة و ومراجعة الدرس ألنها ليست محصورة بزمن الحصة إذا تتيح  االستماعوتنمية مهارة 

إمكانية كما تعزو الباحثة ذلك إلى أن تقنية البودكاست تراعي الفروق الفردية بين املتعلمين، حيث توفر لهم التعلم خارج الحصة وذلك من خالل  

 
 
البودكاست مرارا    تشغيل ملفات 

 
أي ج  وتكرارا الحصة باستخدام  الهاتفهاز محمول  ملراجعة  أي زمان ومكان وإعادة عدة مرات.  أو  وتتفق     املتنقل في 

(، حيث أثبتت هذه الدراسات فاعلية توظيف تقنية البودكاست في تنمية 2015)  وآخرون   ي (، ودراسة أبو املعاط2018)  يالحارث  هذه النتيجة مع دراسة:

 .نجليزيةاإل باللغة  االستماعمهارة 

املجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام   طالبهل توجد فروق بين متوسطي درجات    :الذي ينص على   السؤال الثاني النتائج املتعلقة ب   . 2.4

 تقنية البودكاست في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي؟ 

إحصائية   داللة  توجد فروق ذات  ال  التالي:  الفرض  تم صياغة  السؤال  التجريبية   طالببين متوسطي درجات    (α≤0.05)لإلجابة على  املجموعة 

لصالح   والبعدي  القبلي  القياسين  في  البودكاست  بتقنية  درسوا  لعينتين مرتبطتين،    .البعدي القياس  الذين  اختبار)ت(  استخدام  تم  الفرض  ولفحص 

 ( يبن نتائج ذلك. 5والجدول )

 درجات املجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي   الفروق بيننتائج اختبار )ت( لداللة : (5جدول )

 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي القياس 
 قيمة

 ت 
 مستوى الداللة  درجات الحرية 

 0.953 5.703 القبلي
-4.855 26 0.000 

 2.06 7.89 البعدي 
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الجدول  من  درجات  5)  يتبين  متوسطي  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  تقنية  (  باستخدام  درسوا  الذين  التجريبية  املجموعة  طالب 

والبعدي  القبلي  القياسين  بين  القياس،  البودكاست  لصالح  الفروق  )  البعدي   وكانت  ت  قيمة  بلغت  الداللة   ،(4.855حيث  مستوى  عند  دالة  وهي 

، للتعليم األساس ي  املعاول   في مدرسة وادي    الصف األول لدى طالب    االستماعتوظيف تقنية البودكاست في تنمية مهارة  وهذا يدل على فاعلية  ، (0.000)

 كان كبير  ثروهي قيمة تدل على أن حجم األ،  (0.48ي )او وكان يس ثروتم حساب حجم األ
 
  .ا

البودكاست    وهذا  تقنية  فاعلية  يؤكد  بيئات  ما  ضمن  حديثة  النقالكطريقة  الطالب    إذا   التعلم  املحتوى    طالع اال يستطيع   التعليمي ومراجعة 

ساهم وبشكل ، مما يلاآل أو الحاسب لنقالقات وعبر استخدام الهاتف ا و أكثر من مرة وبمختلف األ  إليه االستماع أوويكمن مشاهدته باستمرار  للدروس 

 .لدى الطلبة االستماعيساهم في تنمية مهارة  ره الفهم املسموع والذي بدو  استيعابفعال في 

في كل مكان    ل عملية التعلم حيث توفر تقنية البودكاست املادة التعليمية للمتعلمينيتسهكما تعزو الباحثة ذلك إلى أهمية تقنية البودكاست في  

للمتعلمين   ويعطي فرصة     أو مشاهدة   االستماعوزمان 
 
   الدروس من معلميهم مرارا

 
بصورة شيقة،  وتكرارا تعلمها  املراد  املادة  تقديم  بالتالي   على  وممتعة 

املزيد من   واكتساب  أفضل  االنتباه وإثارة دافعية  املهارات.تساعدهم على تحقيق تعلم  التقنية على جذب  التعلم   كما تعمل هذه  ، الذاتي   الطلبة نحو 

 . أطول  زمنية لفترة  ثروتساعدهم على اكتساب الخبرات وجعلها باقية األ

مع  وتتفق النتيجة  السابقة  هذه  أكدت    (Nguyen, 2011)دراسة  و   ، ((Levitan, Mathison & Billings, 2010  كدراسة  الدراسات  على حيث 

توظيف وخاصة  فاعلية  الحديثة  التعليمي  تقنية  التقنيات  وتطوير    في  البودكاست     التعليميةالعملية  تحسين 
 
شكال التعلم    باعتبارها  أشكال  من 

  .لكترونياإل

 :التوصيات  . 3.4

الكبير لهذه التقنية في تنمية مهارة   ثراأل إلى الحاليةإذ أشارت نتائج الدراسة ، االستماعضرورة االهتمام بتوظيف تقنية البودكاست في تنمية مهارة  •

   .األول  لدى طلبة الصف االستماع

   .ة التعلم من خالل التحصيل الدراس ياليفي زيادة فع أثردراسية واملواد الدراسية ملا لها من البودكاست في جميع املراحل ال توظيف تقنية ضرورة  •

لها من   • ملا  البودكاست  التعليم وخاصة تقنية  الحديثة في  للتقنيات  املادي  الدعم  التدريس والتحصيلإ ثار  آ توفير  نتائج   يجابية على  كشفت عنها 

 الدراسة. 

 . في العملية التعليمية  وتصميم ملفات البودكاست وتوظيفها إلنتاجاملعلمين  أهمية تدريب •

 املقترحات:   . 4.4

 نها تقترح اآلتي: إف الحالية،من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

   عامة.دراسية أخرى  والقراءة وموادمن الدراسات والبحوث املماثلة لهذه الدراسة في مهارات اللغة االنجليزية األخرى مثل التحدث  إجراء املزيد •

 أخرى. لتعليمي في تنمية متغيرات الدراسات عن فاعلية تقنية البودكاست ا  املزيد منإجراء  •

 التعليمية. إجراء دراسة عن معوقات استخدام تقنية البودكاست في العملية   •

 :املراجع

: املراجع العربية
ً
 :أوال

.  القرآن الكريم فاعلية برنامج تدريبي قائم على بث الوسائط )البودكاست( في تنمية مهارات تدبر النص القرآني لدى معلمات  (.  2019أكرم، حبه ) .1

 . 141-122 :(2)27 :مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية

فاعلية برنامج مقترح في إثراء الحصيلة اللغوية في مادة اللغة اإلنجليزية لدى طالبات الصف الحادي عشر بمدرسة البلة  (.  2017البدري، سليمة ) .2
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 : دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. ُعمان، 2. طمناهج رياض األطفال(. 2008جاد، منى ) .3
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Abstract: The study aimed to identify the impact of the use of podcast technique in the development of 
listening skills in the English language for first grade in South Batinah Governorate. The sample included (45) 
students of the first-grade primary school with (27) students for the experimental group, and (27) for the 
control group. To achieve the objectives of the study, a reading test was developed before and after the end of 
the study. The results showed that there was an effect on the use of podcast technique in the development of 
listening skill in English language for first grade students in South Batinah Governorate. The results showed 
that the experimental group who studied using the podcast technique increased their listening skills to the 
control group in the test Dimensional achievement. 

Keywords: podcast technology; of listening skills; English language. 
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 قدمة:امل .1

على األنظمة التربوية بأن تتجه إلى استحداث نظم تقويمية ذات   تفرض التحوالت العاملية الحديثة في االتجاهات االجتماعية واالقتصادية واملعرفية

املؤسسات   أداء  التعلمية داخلها، كما تهتم  معنى واضح ومحدد، تركز على تقويم  التعليمية  التحتية والعمليات  البنى  التعليمية بصفة عامة وتهتم بتجويد 

تبني أساليب ورؤى حديثة لتقويم جودة األداء املدرس ي، ويأتي االعتماد كأحد أهم األنظمة التقويمية الحديثة السائدة  ، وال يتحقق ذلك إال ببجودة النتائج

العاملية   الساحة   على 
 
التربوية بصفة عامة  ،  حاليا التعليمية والبرامج  املؤسسات  الخبراء في تقويم  املرتكزة على رأي  العاملية  التقويم  أبرز نماذج  ويعد كذلك 

 2009)الزاملي؛ وكاظم؛ والصارمي،  
 
في ضوء املعايير املحددة سلفا، وفي الوقت ذاته يحقق    (. حيث يعمل االعتماد على ضمان جودة التعليم املنشودة عامليا

 (.  2010فاعلية تحقيق أهداف التقويم، وكفاءة املخرجات والنتائج بأقل كلفة )الجنهي،  

بأنه "العملية التي يتم بها تقويم أداء املؤسسات التعليمية في كافة جوانبها للتحقق مما إذا كانت تتفق مع   -كما يسميه البعض   -عّرف االعتماد املؤسس ي  يُ و 

سة (، وبالتالي فإن منح االعتماد يتم بناء  على تقويم جميع جوانب املؤس 60، ص 2019معايير معينة تضعها عادة مؤسسة خارجية تسمى هيئة االعتماد" )مجيد، 

انب األداء في املؤسسات  التعليمية ومرافقها ومستوى كفاءة أداء العاملين بها وجودة نتائجها، حيث تركز هيئات االعتماد على التقويم الشامل املتكامل لجميع جو 

 التعليمية بما فيها املخرجات التعليمية واإلنجازات املرتبطة بأهداف املؤسسة ومستوى تحققها.

فإن حركة االعتماد قد ارتبطت بظهور حركتين رئيسيتين هما ضمان الجودة واملعايير التربوية، حيث تعتبر املعايير من   (2011وبحسب مجيد )
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 لخص:امل

؛ حيث اتبعت الدراسة املنهج الوصفي،  ُعمانهدفت الدراسة الحالية إلى بناء معايير للتقويم واالعتماد املدرس ي للمدارس الحكومية بسلطنة 

( من  العينة   490وتكونت 
 
فردا اإلداريين    (  واملشرفين  الحكومية،  املدارس  ببعض  واملعلمين  اإلداريين  خمس من  في  املدرس ي  األداء  تقويم  ومشرفي 

الوزارة.   املشرفين بديوان عام  إلى  بقائمة مكونة من )محافظات تعليمية، باإلضافة  الدراسة  املدرس ي، 10وقد خلصت  للتقويم واالعتماد  ( معايير 

االستراتي )التخطيط  وإجراءات وهي:  املدرس ي  واملبنى  املجتمعية،  واملشاركة  التربوي،  واملناخ  املدرسية  والبيئة  واملالية،  البشرية  املوارد  وإدارة  جي، 

والخدمات  واملختبرات،  التعلم  ومصادر  الطلبة،  ونتائج  التحصيل  تقويم  وأساليب  املتبعة،  التدريس  وطرق  الدراس ي  واملنهج  والسالمة،   األمن 

أن يستدل من  الطالبية واأل التي يمكن  املؤشرات اإلجرائية  املدرسية(، كما يندرج تحت كل معيار مجموعة من  التحسين  املدرسية، وخطة  نشطة 

 78خاللها على مستوى تحقق املعيار والتي بلغت )
 
   ( مؤشرا

 
. وقد تمتعت قائمة املعايير بمؤشرات صدق وثبات مرتفعة تعزز من استخدامها إجرائيا

 يم واالعتماد املدرس ي. ألغراض التقو 

 ُعمان.سلطنة   ؛املدارس الحكومية ؛املعايير؛  االعتماد املدرس ي الكلمات املفتاحية:
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على تعمل  أنها  كما  جودتها،  وضمان  أدائها  تحسين  على  وتعمل  والتعليمية  التربوية  واملؤسسات  البرامج  جودة  لتقويم  الهامة  العلمية  تحديد   األسس 

 مستوى اإلنجاز  
 
(  2009للزاملي وآخرون )  املتوقع من خالل وضع مجموعة من املؤشرات التي تصف مستوى األداء بطريقة إجرائية قابلة للقياس، ووفقا

أن   يجب  املدرس ي  األداء  لتحسين  إجرائية  بغرض وضع خطة  تتم  التي  التقويم  وتتحدد  فإن عملية  تتضح  أن  ينبغي  رئيسية،  ثالثة عناصر  ترتكز على 

س  معاملها 
 
وهي:  لفا واملعيار  Descriptionالوصف  ،   ،Standard  والحكم  ،Judgment  البيانات بجمع  يهتم  الذي  الوصف  عنصر  أهمية  فبقدر   ،

 
 
لتلك ، فبدون املعايير ال يكون واملعلومات املتعلقة باملدرسة؛ فإن العملية يجب أن تنتهي بإصدار األحكام القيمية حول أدائها وفق معايير محددة مسبقا

(  2012راها حافظ )األحكام أية قيمة تقويمية فاعلة، لذلك تأتي أهمية وجود املعايير قبل إصدار األحكام أو النتائج النهائية لعملية التقويم، فهي كما ي

 تعتبر بمثابة املحك الذي يميز بين الواقع واملطلوب في العملية التعليمية. 

التربوية  املعايير  أهمية  أنها  وترجع  ملهامها وأهدافها،   إلى  التعليمية  املؤسسات  إنجاز  املستخدمة للحكم على مستوى  األدوات  أكثر  أصبحت واحدة من 

سات التعليمية تتسم  فعندما يتعلق األمر بتقويم أداء املؤسسات والنظم التعليمية تصبح املعايير ذات داللة مناسبة للحكم على األداء بدقة، وذلك ألن املؤس 

( أن تطبيق معايير االعتماد والجوة في 2015وفي هذا الشأن ذكر آل رفعة )  (، 2008)مجاهد،    ها صعوبة قياس أدائها بشكل مباشر ودقيق بخصائص من أبرز 

فيرناندو   ذكر  كما  التعليم،  وتطور  التعلم  نواتج  تحسين  إلى  أدى  قد  املتقدمة  الدول  إلى    ( Fernando et al., 2018)وآخرون  مدارس  املدرس  كلما سعت  أنه 

وهنا تتضح أهمية وجود معايير لالعتماد للوقوف على جودة أداء املؤسسات   الجودة زاد اهتمام العاملين فيها بتطبيق املعايير وإدراكهم لها.   على شهادات الحصول 

هها الوجهة الصحيحة إذا أظهر التقويم حاجتها لذلك، وبالتالي يمكنها  التعليمية، للتأكد من أن العملية التعليمية تسير وفق املواصفات املطلوبة، وأنه يتم توجي 

 أن تحقق أقص ى مستويات الكفاءة والجودة املنشودة.  

ث القدرة  ففي الواليات املتحدة األمريكية تم تبني نظم االعتماد منذ أكثر من مائة عام، فقد نشأ االعتماد ليميز بين املؤسسات التعليمية من حي

 New England Association of Schools and Collegesفيما تقدمه من خدمات تعليمية، حيث تعد رابطة نيوإنجلند للمدارس والكليات  والكفاءة  

(NEASC)    العامة، وقد تطورت لتقوم هذه م  1885التي تأسست عام املدارس والكليات والجامعات  باعتماد  اإلقليمي والتي تقوم  أقدم وكاالت االعتماد 

 .(Fryer, 2007)مؤسسة تعليمية من القطاعين العام والخاص  2000الجمعية باعتماد أكثر من 

التربوية   املعايير  مكتب  يتولى  إنجلترا  عام    Office for Standards In Education (OFSTED)وفي  تأسس  االعتماد   مسؤوليةم  1992الذي 

املعلنة    األكاديمي املعايير  املدرسة في شتى جوانبها ومكوناتها في ضوء  أداء  التفتيش والذي يعمل على تقويم   ,Bernasconi)للمدارس من خالل برنامج 

2006) . 

املدرس ي، ففي عام   التجارب في مجال االعتماد  أوائل  العربية من  تم إقرار إنشاء  م  2006أما على مستوى الوطن العربي فتعتبر تجربة جمهورية مصر 

التعليم واالعتماد، وفي عام   إقرار قانون الهيئة وتوصيفها، باعتبارها هيئة عامة تتمتع باالستق2007الهيئة القومية لضمان جودة  اللية، كما تم إصدار  م تم 

 الالئحة التنفيذية التي تحدد أهداف الهيئة وهيكلها التنظيمي، وصالحيات مجلس إدارتها، و 
 
تم تحديد قواعد وإجراءات الحصول على شهادة االعتماد، من   أيضا

 (. 2011ليم واالعتماد،  بينها إجراءات املراجعة الخارجية وآلية تقويم املؤسسة التعليمية )الهيئة القومية لضمان جودة التع 

 حرصت الحكومة    ُعمانوفي سلطنة  
 
على مواكبة التوجهات العاملية الحديثة في كافة املجاالت، ويأتي االهتمام بالنهوض بالتعليم في مقدمة   دائما

 
 
جهودا السلطنة  بذلت  حيث  واالهتمامات،  املجاالت  االعتماد    تلك  مجلس  إنشاء  الجهود  تلك  بين  ومن  التعليم،  تطوير  في  والذي األكاديميمتعددة   ،

( بناء  على توصيات املؤتمر الدولي الذي نظمته وزارة التعليم العالي مع منظمة اليونسكو في 74/2001السلطاني رقم )  م باملرسوم 2001تأسس في يونيو  

( والذي يقض ي بتحويل مجلس االعتماد 2010/  45م صدر املرسوم السلطاني رقم )2010م حول جامعة القرن الواحد والعشرين. وفي عام  2001مارس  

تتبع   الإلى هيئة مستقلة  الهيئة  الوزراء مباشرة تحت مسمى  ال  األكاديميية لالعتماد  ُعمانمجلس  (؛ كما صدر  2019،  األكاديميية لالعتماد  ُعمان)الهيئة 

الهيئة ال9/2021مؤخرا املرسوم السلطاني رقم ) إلى  وضمان جودة التعليم؛ حيث أن من أبرز    األكاديميية لالعتماد  ُعمان( الذي قض ى بتعديل مسماها 

 
 
 (. 2021للمعايير واإلجراءات التي تضعها الهيئة )وزارة الشؤون القانونية،  االختصاصات التي تم إضافتها تقويم املدارس الحكومية والخاصة وفقا

أداء مؤسسات التعليم العالي، أما بالنسبة ملؤسسات التعليم وهنا تجدر اإلشارة إلى أن برامج االعتماد التي كانت تقوم بها الهيئة انحصرت فقط في تقويم 

أية مؤسسة حكومية أو خاصة كانت معنية بنظام االعتماد املدرس ي سواء  على مستوى التعليم الحكومي أو الخاص، -قبل هذا املرسوم -قبل الجامعي فال توجد 

والتع  التربية  بها وزارة  التي قامت  الحثيثة  الجهود   ولكن هناك بعض 
 
للمدارس، والتي سيأتي ذكرها الحقا الشامل  األداء  بش يء من   ليم والتي تركزت على تقويم 

 التفصيل في مشكلة الدراسة.  

  األكاديمي إن جهود السلطنة في االعتماد املدرس ي أو  
 
في اقتصارها على مؤسسات التعليم العالي دون املدارس، مما يبرر القيام بهذه الدراسة   تتضح جليا

الذي  األمر  به،  املتعلقة  واملؤشرات  املعايير  وتحديد  املدرس ي  االعتماد  بنظام  األخذ  إلى     والدعوة 
 
   يعد مدخال

 
التعليمية   أساسيا املؤسسات  في  الجودة  لتحقيق 

ت  املدرسية، وذلك إلحداث  تبني  وخاصة  يتم ذلك من خالل  أن  التربوية والتعليمية واإلدارية، على  املستجدات  بما يتالءم مع  املدرس ي  العمل  طوير نوعي لدورة 

 األمر الذي يؤدي إلى تعزيز ثقة املجتمع في،  self-study  معايير واضحة ومقننة لتقويم فعالية وكفاءة تلك املؤسسات ودفعها للقيام بدراسات ذاتية وتقويمية 

 نظام التعليم ومؤسساته كافة.
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 :وأسئلتها مشكلة الدراسة  .1.1

والعربية   األجنبية  الدراسات  من  العديد  ؛  2010واملالكي،   ،Alwahaibi, 2009 ،  Provezis, 2010؛  Fryer, 2007, Burris, 2008 )تؤكد 

رفعة،  2012والسيابي،   وآل  والربادي،  2015،  يعّد  (  2020،  االعتماد   بأن 
 
   نموذجا

 
   تقويميا

 
من    مناسبا ويمكنها  ألهدافها،  املدرسة  تحقيق  من  للتأكد 

اإل  مستوى  رفع  نحو  كما  السعي  الطلبة.  لدى  املدارس نجاز  أداء  لتحسين  املعايير  على  املرتكزة  الخارجي  التقويم  مداخل  أحد  املدرس ي  االعتماد  يعد 

حيث من  ومستوى   ؛وتجويده  املدرسية،  واملرافق  واملبنى  املتميزة،  التربوية  واإلدارة  الجيدة،  املدرسية  والبيئة  املستخدمة،  التدريس  وطرق  املنهج، 

و  املجتمعية،  واملشاركة  الطالبية،   الخدمات 
 
التعلم   أيضا املدرسة ؛  نواتج  أداء  في  جذري  تحول  حدوث  إلى  املعايير  لهذه  املالئم  التطبيق  يؤدى  بحيث 

املتسارعل والتكنولوجي  املعرفي  واالنفجار  العاملية  ركب  ساونديرسيواكب  اعتبر  وقد   ،(Saunders, 2010)    الذي األساس  حجر  منه ياالعتماد  نطلق 

قننة والتي يتم  املالتقويم الذاتي للمدرسة، فهو يحقق أهدافه املزدوجة من خالل عمليتي التقويم الذاتي والتقويم الخارجي املبني على املعايير املحددة و 

 في ضوئها الحكم على جودة أداء املؤسسة التعليمية و 
 
 ا.ضمان جودة مخرجاته أيضا

 
 
 توجه   ُعمان لتوجهات العاملية في هذا الشأن فقد أظهرت وزارة التربية والتعليم في سلطنة  مع ا   وتوافقا

 
 قوي   ا

 
يرمي إلى العمل الجاد لالرتقاء بكفاءة أداء    ا

الحكومية والخاصة على حد سواء  الوزارة  املدارس  املدرس ي وتطويره،  إلى ، يتضح ذلك من خالل سعي  األداء   تبني نظام تقويمي شامل يتمثل في مشروع تقويم 

صول باملدرسة إلى أقص ى ما يمكن من مستوى الكفاءة والفاعلية، كون  م، بهدف تحسين جودة املخرجات والو 2003/ 2002الذي بدأ تطبيقه في العام الدراس ي و 

املدرسة، كما هدف   التقويم عملية تشخيصية تهدف إلى تحديد نقاط القوة وأولويات التطوير في العملية التعليمية من خالل تطبيق نظام التقويم الذاتي ألداء 

 (. 2004على فترات متباعدة يقوم به فريق مختص من خارج املدرسة )وزارة التربية والتعليم،  هذا املشروع إلى تكوين معايير وطنية للتقويم الخارجي  

م استحدثت الوزارة نظام تطوير األداء املدرس ي كأهم توصية أفرزتها نتائج مشروع تقويم األداء املدرس ي، وذلك في القرار الوزاري 2006وفي عام  

إعداد صيغة  19/2006رقم ) املدرسية(، حيث تم  التعليم والتعلم واإلدارة  املدرس ي شملت ثالثة مجاالت هي:  األداء  لتقويم  ، مضمنة تقويمية متكاملة 

؛ والسيابي، 2011؛ والسيابية،  2010ية،  ُعمانإال أن بعض الدراسات املحلية )الن  (،2009)وزارة التربية والتعليم،    عدد من املعايير واملؤشرات لكل مجال 

إل (  2012 واملستويات أشارت  السلوكية  بالقيم  املرتبطة  املعايير  وغياب  والتعلم،  التعليم  بمجالي  يتعلق  ما  خاصة  املعايير  بعض  وتداخل  قصور  ى 

الخارجي التقويم  عملية  وضعف  باملدرسة،  العاملين  مهام  مع  اآلخر  بعضها  توافق  عدم  إلى  باإلضافة  املعايير  التحصيلية،  الفتقار  إضافة  لعنصري ، 

 ثبات وبالتالي ضعف املوثوقية في نتائج التقييم. الصدق وال

اليعربي )كما أشارت   )2012دراسات كل من  التقويم ومؤشراته مما يتسبب في ضعف فاعلية تقويم  2014( واملنوري  إلى عدم وضوح معايير   )

( والراسبية 2017إبراهيم واملرزوقي )دراسات كل من  ية، كما اتفقت في ذلك  ُعماناألداء وقصور انعكاساته على عمليات التطوير والتحسين باملدارس ال

حيث  2020) من  ومعايير  (  أهداف  التقويم غموض  إجراءات  وضعف  املدرس ي،  العمل  جوانب  لكافة  تغطيتها  وعدم  شموليتها  وضعف  الحالي  النظام 

 يات التقويم املختلفة.وقصور أدواته، وبالتالي محدودية البيانات واملعلومات الناتجة عن عمل

فقد   الوزارية  للدراسات  الرسمي  املستوى  السلطان  وعلى  وجامعة  والتعليم  التربية  وزارة  من  مكون  بها فريق  قام  التي  التقويمية  الدراسة  أشارت 

إضافة عناصر أكبر وأشمل للنظام مثل مشاركة املجتمع املحلي في تحسين وتطوير أداء  قابوس، والتي أجريت لتقويم نظام تطوير األداء املدرس ي إلى أهمية  

األنشطة  نوعية  وتحسين  و   املدارس،  الدراسية،  للمناهج  املصاحبة   املدرسية 
 
وعناصر    أيضا والفنيين  املعلمين  أداء  لتقويم  الحديثة  األساليب  استخدام 

إلى ضرورة وضع معايير   املدرسية، باإلضافة  الدراسية   واضحة اإلدارة  باختبارات عاملية مقننة لالرتقاء بمستوياتهم  الطلبة مشمولة  كما    ، لتقويم تحصيل 

وفي ذات  (.2012ة إلى أهمية إنشاء هيئة عليا متفرغة أو مكتب خارجي يعنى بالتقويم الخارجي لألداء املدرس ي)الزاملي؛ والسليمانية؛ والعاني،  أشارت الدراس

 وزارة  ال أشارت الدراسة املشتركة التي قامت بها  النطاق  
 
رس ي بحيث تركز على  ( إلى ضرورة دعم وتحديث برامج تقويم األداء املد2012مع البنك الدولي )  أيضا

 
 
 وفق معايير عاملية.   جودة األداء واملخرجات معا

املؤتمرات   العرب  فقد  وعلى صعيد  والتعليم  التربية  لوزراء  السابع  املؤتمر  لالعتماد 2010أوص ى  تأسيس هيئة  بأهمية  بمسقط  الذي عقد  م 

ابلية للتطبيق وضمان الجودة في التعليم الثانوي، تتبنى اعتماد معايير لتطوير األداء املؤسس ي للمؤسسات التعليمية، على أن تكون هذه املعايير ذات ق

التربية والتعليم،   األداء )وزارة  لتقويم  العاملية  املعايير  األول لالعتماد  (.  2010وتتفق مع  املؤتمر  للمدارس والذي عقد في   األكاديميكما جاءت توصيات 

 مسقط  
 
العتماد املدرس ي، مع ضرورة االستفادة من الخبرات  لتقويم وا م، مؤكدة على أهمية توفير معايير محلية خاصة بالسلطنة ل2012بريل  إ في    أيضا

املجال،   هذا  في  إلالدولية  مإضافة  أو  وحدة  أو  هيئة  تحسين  نشاء  في  ألهميته  النظام  بهذا  األخذ  على  يعمل  بالسلطنة،  املدرس ي  لالعتماد  وطني  كتب 

 (.2012وتطوير أداء املدارس بشكل عام )وزارة التربية والتعليم، 

 
 
  2015ي لتقييم املدارس في عام  ُعمانملسيرة التطوير التي تحرص عليها وزارة التربية والتعليم جاء إنشاء املركز ال  واستجابة لتلك التوصيات واستكماال

العام لنظام تطوير األداء املدرس ي والعمل على تطوير معايير لتقوي  م األداء املدرس ي في  بمباركة من مجلس التعليم بالسلطنة، والذي يهدف إلى مراجعة اإلطار 

املديرية العامة لتقييم املدارس في ضوء املرسوم  2017الخبرات الدولية تحقيقا لجودة األداء املنشود )مجلس التعليم،    ضوء  (، ثم تم تعديل مسمى املركز إلى 

(، تال ذلك املرسوم  2020، نونية الشؤون القا  ة وزار ( الذي صدر إلعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم في السلطنة وتحديد اختصاصاتها )2020/ 79السلطاني رقم )
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( رقم  ال 2021/ 9السلطاني  الهيئة  إلى  واختصاصاتها وموظفيها  املديرية  تبعية هذه  بنقل  الذي قض ى  لالعتماد  ُعمان (  )  األكاديمي ية  التعليم  وزارة وضمان جودة 

القانونية  باألداء  2021،  الشؤون  واالرتقاء  التعليمي  النظام  تجويد مخرجات  بهدف  واملصداقية (  بالشفافية  تتصف  شاملة  تقويم  في ضوء عمليات  املدرس ي 

 العالية تقوم بها جهة مستقلة ومحايدة عن الوزارة.

الصدد    وفي هذا 
ُ
مع    جريتأ املسعدة مقابالت  والتعليم ولين  ؤ عدد من  التربية  بوزارة  فبراير    واملختصين  أن    ؛م2020خالل شهر  اتضح  حيث 

 
 
ب  ؛روعينعلى مش  الوزارة تعمل حاليا الحكوميةاألول يختص  للمدارس  املدرس ي  األداء  املدارس  تحديث معايير تقويم  يتعلق بتصنيف  الخاصة ، والثاني 

 ي؛ حيث لم تنته فرق العمل باملشروعين من وضع كافة األطر الفنية واإلدارية الالزمة للتنفيذ امليداني. وفق معايير محددة لكل مستوى تصنيف

وتحسين عملياته وتجويد األداء املدرس ي ا ألهمية موضوع االعتماد املدرس ي وما يرمي إليه من أهداف استراتيجية لتقويم ونظر  وفي ضوء ما سبق 

تتصف بقدر عال من    ُعمانالحكومية بسلطنة  مدارس  للاملدرس ي  واالعتماد  تقويم المخرجاته، فإن مشكلة الدراسة الحالية تتمثل في بناء قائمة ملعايير  

 مشكلة الدراسة تثير األسئلة التالية:وبالتالي فإن ، املستقبلية األداء تقويم مما يسمح باستخدامها في عمليات والثبات  الصدق

 ؟ ُعمانما قائمة املعايير املقترحة للتقويم واالعتماد املدرس ي للمدارس الحكومية بسلطنة  •

 ؟ ُعمانللمدارس الحكومية بسلطنة االعتماد املدرس ي التقويم و  عاييرما مؤشرات صدق قائمة م •

 ؟ ُعمانللمدارس الحكومية بسلطنة االعتماد املدرس ي التقويم و  عاييرمؤشرات ثبات قائمة مما  •

 أهداف الدراسة:  .1.2

 إلى: الراهنة تهدف الدراسة 

بامل • قائمة  و تحديد  بالؤشرات  املعايير  و خاصة  املدرس ي  التقويم  الحكوميةاالعتماد  التعليمي  ،ُعمانبسلطنة    للمدارس  النظام  طبيعة  مع  تتالءم 

يمكن أن تكون مرشد وموجه للقائمين على تحسين وتطوير األداء املدرس ي، كون االعتماد املدرس ي يعتبر أحد األنظمة الحديثة السائدة  بالسلطنة، 

 
 
 صادقة على كفاءة أدائها من خالل تطبيقها للمعايير املوضوعة.  في تقويم أداء املؤسسات التعليمية وامل عامليا

 . ُعمانالتحقق من صدق قائمة معايير االعتماد املدرس ي املقترحة لتقويم أداء املدارس الحكومية بسلطنة  •

 التأكد من ثبات قائمة معايير االعتماد املدرس ي املقترحة لتقويم أداء املدارس الحكومية بالسلطنة. •

 أهمية الدراسة: . 3.1
 تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها:

من   لية موضوعية لالعتماد املدرس ي تعتمد على تطبيق األساليب العلمية لبناء املعايير املستخدمة في القياس والتقويم متقدم معايير ومؤشرات ع •

 . حيث تمتعها بالخصائص السيكومترية الجيدة 

عملية تقويم مستمرة لجودة    نظام االعتماد املدرس ي كونه وسيلة فعالة لتحقيق الجودة التعليمية وضمان تطبيقها، بوصفهتسلط الضوء على   •

أدائها وضمان جودة   تأكيد جودة  املدارس على  تشجيع  وبالتالي  للمدرسة،  الشامل  التعليمي  أساسية  األداء  في ضوء معايير  وتطويرها  مخرجاتها 

 ومؤشرات واضحة متفق عليها.  

سلطنة   • في  والتعليم  التربية  وزارة  في  املسئولين  الدراسة  هذه  تمد  والكمية  باملعايير    ُعمانقد  النوعية  في  واملؤشرات  توافرها  املدارس  الواجب 

املدرس ي    ةبالسلطن  الحكومية  لتطبيق مشروع االعتماد 
 
   الذي يجري اإلعداد له حاليا

 
الصادر حديثا السلطاني  املرسوم  )  في ضوء    (،9/2021رقم 

 من الدراسات الرائدة في مجال بناء املعايير التربوية في السلطنة والخاصة باالعتماد املدرس ي.  -ينعلى حد علم الباحث-حيث تعد هذه الدراسة 

 الدراسة:مصطلحات   .4.1
 تتضمن الدراسة الحالية عدة مصطلحات، يمكن تعريفها كما يلي:

بأنه " العملية التي يتم بواسطتها تقويم املؤسسة التعليمية للتأكد   د االعتما   ( Fryer, 2007)   عرفت فراير   : School Accreditationاالعتماد املدرس ي   •

على أنه "عملية تقويمية ( فقد عرفوا االعتماد املدرس ي 2009أما درندري والنافع ) . ( P10) من استيفائها للمعايير واملتطلبات املحددة من قبل جهة رسمية" 

إليها، وذلك من خالل تحقيق الحد األدنى من معايير الجودة، إن لم يكن التحقيق الكامل لها"   للتأكد من قدرة املدرسة على تحقيق األهداف التي تسعى 

وفق    (. 8)ص  تتم  متخصصة،  خارجية  جهة  بها  تقوم  التقويمية  اإلجراءات  من  "مجموعة  أنه  على  املدرس ي  االعتماد  الحالية  الدراسة  وتعرف 

 ا التحقق من كفاءة املدرسة وجودة مخرجاتها".  مجموعة من املعايير املحددة واملعلنة، يتم من خالله

بأنها "عبارة عن شروط ثابتة توضع للتميز النوعي املطلوب من جميع املدارس والتي تحددها    ( Burris, 2008)عرفها بوريس    : Standardsاملعايير   •

( على أنها "القواعد واألسس التي نحتكم إليها وتكون بمثابة اإلطار املرجعي الذي يتم في ضوئه  2010ية )ُعمانالن  هاعرفت  كما،  (P 8)  جهة االعتماد"

األفراد   سلوك  تعريف  .  (12)ص  والجماعات"قياس  يمكن  الدراسة  هذه  املدرس ي  عاييرمولغرض     االعتماد 
 
عن   إجرائيا تعبر  "قواعد  أنها:  على 
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، وتتمثل في الدرجة التي يحصل عليها كل معيار املدرسة للحصول على االعتماد املدرس يالذي يجب أن تحققه مكونات وعناصر    طلوباملستوى امل

 
 
 ".على مؤشرات التحقق التابعة لكل معيار نة الدراسةالستجابات أفراد عي وفقا

 :حدود الدراسة  .5.1

املوضوعية: • الدراسة    الحدود  هذه  املدرس ي  مفهومتتناول     االعتماد 
 
عامليا املتبعة  التقويمية  األنظمة  أحدث  التعليم   باعتباره  جودة  لضمان 

و املدرس ي الالزم توفرها  كذلك  ،  التربوية واملؤشرات  ا املعايير  املدرس ي للحصول على  األداء  سلطنة  ب  الحكوميةدارس  املالعتماد في  لعمليات تقويم 

 .ُعمان

 ،  باملحافظات وديوان عام الوزارة   تقويم األداء املدرس ي  وأخصائيشملت الدراسة عينة من املشرفين اإلداريين    الحدود البشرية: •
 
ملسؤوليتهم   نظرا

العين تشمل  باملدارس، كذلك  املدرس ي  لألداء  لذاتي  التقويم  تطبيق عمليات  متابعة  يقع على عاتقهم  كما  الخارجي  التقويم  تنفيذ عمليات  ة عن 

والقيام   املعاييرتطبيق  عن متابعة    املسؤولةبارهم الفئة  تمديري املدارس ومساعديهم، واملعلمين األوائل، في مدارس الذكور واإلناث، باعبعضا من  

 .التقويم الذاتي باملدرسة اتعمليب

اقتصرت الدراسة على خمس محافظات تعليمية )مسقط، والداخلية، وشمال الشرقية، وشمال الباطنة، وظفار(، حيث تم مراعاة أن   الحدود املكانية: •

، ألن  الحكومي فقط تغطي الدراسة مختلف البيئات التي تمثل جغرافية السلطنة، كما اقتصر التطبيق على مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساس ي  

القاعدة العريضة من حيث عدد الصفوف مقارنة بالحلقات األخرى للتعليم في السلطنة، حيث تضم الصفوف من الخامس األساس ي تمثل  هذه الحلقة  

ع الصفين الحادي الحلقة األولى مع الحلقة الثانية أو الحلقة الثانية مإما  ، إضافة إلى أن بعض املدارس باملحافظات املذكورة تضم وحتى العاشر األساس ي 

 
 
 لكثافة الصفوف وسعة املبنى املدرس ي.  عشر والثاني عشر وفقا

 النظري والدراسات السابقة:  اإلطار  .2

ق وما  واألصعدة،  املستويات  كافة  في  التعليمية  بالعملية  املهتمين  بال  تشغل  التي  القضايا  أهم  من  التعليم  في  الجودة  تحقيق  قضية  د تعتبر 

على املؤسسات التعليمية، وتفعيل برامج التنمية وتحسين عمليتي التعليم والتعلم، وتفعيل برامج الشراكة تتطلبه من إدخال بعض التجديدات التربوية 

 الحقيقية بين املدرسة واملؤسسات املجتمعية األخرى، وبالتالي الحصول على مخرجات تعليمية عالية الكفاءة واملهارة. 

املنظومة التعليمية في ضوء معايير الجودة قد تزايد في العقد األخير من القرن العشرين عندما بدأت  االهتمام بتقويم ( إلى أن 2007وقد أشار عالم )

 
 
إيمانا وذلك  التربوية،  واملؤشرات  املعايير  مشروع  إلى  الدول  تدعو  بامل  اليونسكو  "التربية    سؤولية منها  مؤتمر  أكد  التعليم، فقد  قضية جودة  تجاه  الكبرى 

بتنظيم من اليونسكو على أهمية الدراسات التقويمية ملراقبة التغيرات في جودة املدارس، وبناء املعايير واملؤشرات   م 1990تايلند عام للجميع" والذي عقد في  

بضرورة تركيز  قد أوص ى   2008( إلى أن تقرير اليونسكو الصادر في عام  2013كما أشارت الرميح ) . التربوية لضبط أداء املدارس على مدى فترات زمنية معينة

 
 
 للتدني الواضح في األداء التعليمي على املستوى العربي كافة.  الدول العربية على تقويم األداء املدرس ي في ضوء معايير محددة لتعزيز جودة التعليم نظرا

أو املدرس ي، وترجمة لذلك فقد استخدمت الكثير من دول العالم أساليب متعددة لضمان الجودة وتقويمها، من بين تلك األسالي  ب االعتماد التربوي 

من جودة مخرجاتها؛  وهو يمثل أحد األساليب املعروفة إلجراء عملية تقويم شاملة ألي مؤسسة تربوية، وهو في جوهره عملية تقويم ألداء املؤسسة التعليمية تض 

أنشئت هيئات سمي بعضها بهيئة االعتماد   املعايير التي تقود Evaluationويم  ، والبعض اآلخر سمي هيئة التق Accreditationوقد  ، والتي عملت على تحديد 

)مجيد،  التعليمية  املؤسسات  في  والقرارات  2011العمل  اإلجراءات  إليها  تستند  التي  العوامل  أهم  التربوي من  االعتماد  يعد  االمريكية  املتحدة  الواليات  (. ففي 

، بحيث تتم إجراءات االعتماد من خالل ( Fryer, 2007) د األدنى من متطلبات الجودة التعليمية  الرسمية في الحكم على أن املؤسسة التعليمية قد استوفت الح

 
 
لالرتقاء بالعملية التعليمية ككل    شراكة فاعلة بين املؤسسة التعليمية وجهة االعتماد، لذلك اعتبرته أهم املداخل لتحقيق الجودة في التعليم، وهو يعد حافزا

 (.2008)مجيد والزيادات،  

أن االعتماد التربوي هو عملية مستمرة من الوفاء باملعايير والتحسين املستمر وضمان الجودة، والتي يتم إثباتها من خالل   ( Burris, 2008) بوريس    ويرى 

( أن االعتماد يشير إلى عملية مستمرة من التقويم واملراجعة التي 2008ليمية. كما أورد حسين )عمليات املراجعة والتقويم الداخلي والخارجي ألداء املؤسسة التع 

وقد اتفقت كل من روز  تمكن املؤسسة التعليمية من العمل وفق مجموعة من املعايير املحددة، والتي تهدف إلى االرتقاء بجودة األداء التعليمي في تلك املؤسسة، 

 ((Ross, 2008 ( 2010واملالكي 
 
  ( مع من سبقهما في أن االعتماد يمثل شكال

 
باالعتراف بأن املؤسسة التعليمية تعمل وفق   من أشكال التقويم الذي يصدر حكما

 ( Alwahaibi, 2009) أما الوهيبي  ،  املعايير املحددة للممارسات املهنية من قبل جهة خارجية رسمية، وهو يعمل على بناء ثقة املجتمع في املؤسسة التعليمية

 النتيجة النهائية لعملية التقويم التي ُتظهر قدرة املؤسسة على تحقيق أهدافها من خالل تحقيقها ملعايير الجودة.فيرى أن االعتماد التربوي هو 
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 نشأة املعايير وعالقتها بالتقويم واالعتماد:  .1.2

حقبة التسعينات من القرن العشرين، وقد مثلت أهم حدث في جهود إصالح التعليم  ( إلى أن حركة املعايير ظهرت في 2008تشير مجيد والزيادات )

 
 
، حيث اعتبرها البيالوي  Standard-Based Evaluationلذلك حركة التقويم القائم على املعايير    في الواليات املتحدة األمريكية في تلك الفترة، وظهرت تبعا

في  2006) اجتماعي جديد  أنها بمثابة عقد   ) 
 
اجتماعيا املرغوبة  التوقعات  التعليم ويؤكد على  ويحدد متطلبات  الواقع، ويصف  ينبع من  من أجل    املجتمع، 

 التطوير والتحسين.  

 
 
الثالث فكرا الحركات  التربوي، حيث شكلت  الشاملة واالعتماد  الجودة  املعايير بحركتين كبيرتين هما  ارتبطت حركة    توقد 

 
   ربويا

 
تلك    مترابطا في 

 الفترة  
 
املؤسسة أيضا بأن  التي تؤكد  الشهادة  َل االعتماد 

ّ
بينما مث باملخرجات،  التعليم والنهوض  الحقيقي لتحقيق جودة  املدخل  املعايير هي    ، وأصبحت 

 ( 2008)مجاهد،  .التعليمية قد حققت املعايير املعلنة

الركيزة الرئيسية في عملية تقويم األداء املدرس ي للحصول على االعتماد، وهي تمثل أحد العناصر الرئيسية الثالثة في عملية    Standardsلذا تعتبر املعايير  

تي ينبغي  رسات التربوية ال التقويم بصفة عامة )الوصف، واملعايير، وإصدار الحكم(، حيث ال يمكن أن تتم عملية التقويم إال بالرجوع إلى املعايير التي تحدد املما 

إلى أن املعايير يجب أن تمثل أفضل املمارسات املهنية الجيدة التي تحقق مستوى   ( Ross, 2008) وتشير روز    ، ( Hannigan, 2008) توافرها في العمل املدرس ي  

الطلبة، ويتفق معها هيرمان   العملية    ( Herman, 2009) اإلنجاز املرغوب من  املمارسات  أن يقوم على استقاء أفضل  في أن بناء وتطوير املعايير التربوية يجب 

جال القياس والتقويم وضع املعايير بحيث تتناسب مع قدرات وإمكانات من سيتم تقويمهم في ضوئها، والحرص على  املطلوبة، ولذلك ينبغي على املختصين في م 

 قدرتها في قياس مدى االتفاق بين األداء واألهداف املرسومة عند استخدامها كمحكات للتقويم.

ا 2006ويرى النبوي ) ن جميع 
ّ
املعايير هو وجود إطار موحد يمك املتعلقة بأداء الطلبة، مع الوعي ( أن الهدف من  ملدارس من تحقيق نفس التوقعات 

 2011باالختالفات التي قد توجد بين املدارس ومراعاة ذلك البعد عند التقويم النهائي في عمليات االعتماد، بينما يرى قاسم ومحمود وحسن )
 
 ( أنها تمثل إطارا

 
 
التق   مرجعيا ومقاييس  املؤشرات  بناء  أساسها  في مدخالت يتم على  نوعية  نقلة  إحداث  يمكن  املدارس، فمن خاللها  أداء  وتقويم  لقياس  األدوات  وبناء  دير، 

الجودة والكفاءة،  املنظومة املدرسية، للحصول على مخرجات تعليمية عالية  أهمية املعايير تنبثق من دورها املؤثر ( أ 2011ويرى مجاهد وعناني )  وعمليات  ن 

 .داء املؤسسات التعليمية، فهي تمد املختصين في الشأن التربوي بمعلومات وبيانات دقيقة ومتسقة عن أداء املؤسسات والفَعال في عمليات تقويم أ 

(( بأنها ضرورية لتحقيق التميز وعدالة الفرص التعليمية وتقنين املمارسات 2007)املشار إليه في أوش ي )  Ravitch  فهي كما ذكر املؤرخ التربوي رافيتش 

( عدد من الخصائص التي ينبغي توفرها في املعايير، أهمها: أن تكون صادقة، وثابتة، 2007(، ومخلوف )2003وقد أورد كل من عباس )  الصحيحة للعمل املدرس ي. 

،  املرسومة  األداء املتوقع واألهداف   ومرنة، وواقعية، وقابلة للقياس، وشاملة لكافة جوانب العملية التعليمية والتربوية والسلوكية، كما يراعى فيها التناسب بين 

 .وأن تعكس تقدم املجتمع وحاجاته

 املؤشرات وعالقتها باملعايير:.  2.2

   Indicatorsتمثل املؤشرات  
 
األكثر تحديدا ن من الحكم على مقدار ما    املستوى 

ّ
للمعايير، حيث تصاغ في عبارات إجرائية واضحة قابلة للقياس، تمك

( على أنها "عبارات تصف األداء أو السلوك املتوقع من األفراد أو املؤسسات للوفاء بمتطلبات تحقيق املعيار"  2005يتحقق من املعايير، وقد عّرفها عبد الرسول )

 AdvancED, 2010األمريكية )  AdvancED(. بينما عرفت منظمة  956)ص 
 
، بما يعطي  ( املؤشر بأنه وصف إجرائي للعمليات واملمارسات النموذجية لألداء معا

لتنظيمي للمدرسة، في صورة شاملة لكل معيار، ويركز على العناصر داخل املدرسة والطرق املستخدمة لتحقيق األداء واإلنجاز املرتفع للطالب، وفعالية األداء ا 

( املؤشرات بأنها "مجموعة من املمارسات العملية التي تستخدم لقياس مستويات األداء الفعلي أو لغرض رصد نتائج تحقق  Burris, 2008حين عّرف بوريس )

 (.8املعيار" )ص 

التقويم  2011(، وعودة )2007ويرى كل من عالم ) األداء ترتبط بشكل عام بعملية  أن مؤشرات  إطار متكامل من (  إال بوجود  تتم  أن  التي ال يمكن 

في أن املؤشرات تستخدم كإطار ودليل لعمليات التقويم الذاتي والخارجي لألداء املدرس ي، كما يشير هانيجن   ( Woodhead, 2002)املعايير، ويتفق معهم وودهد  

(Hannigan, 2008 )  ملدرسة لتحقيق املعايير، حيث تشكل سلسلة من البيانات التي تصف املهام التي إلى أن املؤشرات تعمل بمثابة مرشد وموجه للعاملين في ا

 يتوجب القيام بها، وبالتالي فهي تمثل مجموعة اإلجراءات التي يتم تحقيق املعيار بواسطتها.

يير، لذا يجب أن  فاملعايير هي بمثابة التوقعات املرجوة من العمليات التعليمية التعلمية في املدارس، بينما املؤشرات توفر وسائل متعددة لتطبيق املعا 

الغرض   املوضوعة لهذا  ن من تقويم أداء املدارس في ضوء مقاييس التقدير 
ّ
تعتبر مقاييس التقدير    . حيث ( MSA, 2020)تكون املؤشرات عملية وإجرائية تمك

Rubrics  
 
، 4من أربعة مستويات في أنظمة االعتماد، وهي: متميز، كفء، مقبول، متدِن، وتأخذ الدرجات ) قواعد لقياس األداء بالنسبة لكل مؤشر، وتتكون غالبا

أن يستدل على تحقق املعايير واملؤش 2011( على الترتيب )أحمد،  1،  2،  3 األدلة والشواهد  (، ويمكن ألخصائي التقويم  التي تقدمها    Evidencesرات من خالل 

 املدرسة أثناء عملية التقويم الخارجي ضمن عمليات االعتماد.
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 الدراسات السابقة:   .3.2

 
 
البحث بعضا الجزء من  الصلة    يستعرض هذا  السابقة ذات  الدراسات  املدرس ي من  التقويم واالعتماد  التعرض بمعايير  أهمية  الباحثون  ؛ حيث ركز 

 وهي معروضة بحسب التسلسل الزمني من األقدم لألحدث. ،  ة وكذلك األجنبي   ة والعربيية  ُعمان التي نفذت في البيئة ال للدراسات 

قام الباحث بمراجعة وتحليل ؛ حيث هدفت إلى معرفة واقع اعتماد املدارس الدولية وكيفية توظيف معايير االعتماد  دراسة  (Fertig, 2007)فيرتج أجرى  •

بأوروبا 88تقارير ) املستقلة  الدول  رابطة  قبل  اعتمادها من  تم  وقد  ( مدرسة  بوضع  ،  تقاريرهم  في  يطالبون  باملدارس  العاملين  أن  إلى  الدراسة  توصلت 

إضافة معايير خاصة بالقيم األخالقية، ومعايير أخرى تسعى نحو تحقيق أهداف و  يير التعلم والسلوك الطالبي والخدمات الطالبية، عا مل  مؤشرات واضحة 

إيجاد معايير تركز على املدخالت والعمليات املدرسية بنفس    فيتركزت املطالبات   ، كما ودعم معايير تعزيز عالقة املدرسة باملجتمع املحلي ،  التعلم الحقيقي 

 تركيزها على جودة املخرجات والنتائج الطالبية، مع التركيز 
 
 على معايير وخصائص املدرسة الفعالة.   أيضا

خدام ملف التوثيق للمدرسة، فقد هدفت إلى فحص األسلوب النوعي في تقويم املدارس ضمن عمليات االعتماد باست   ( Fisch, 2010أما دراسة فيتش )  •

ث، باإلضافة  حيث طبقت الدراسة على ثالث مدارس )دراسة حالة( في مدينة جنيزفيل في والية جورجيا االمريكية، قام الباحث بتحليل وثائق املدارس الثال 

الطلب  أعمال  بعض  وتحليل  أمورهم،  وأولياء  والطالب  باملدارس  العاملين  من  عدد  إجراء مقابالت مع  استخدام  إلى  أهمية  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  ة. 

املجتمعية   األسلوب النوعي إلى جانب األسلوب الكمي في عمليات التقويم للحصول على االعتماد، كما أكدت الدراسة على أهمية تفعيل معايير املشاركة

ملهنية للعاملين لدورهم اإليجابي في عمليات التحسين املستمر لضمان كسب ثقة املجتمع في أداء املدرسة وجودة املخرجات، واالهتمام بمعايير التنمية ا 

 لألداء املدرس ي.

ومدى تغطيتها لكافة عناصر  ُعمان بإجراء دراسة هدفت إلى معرفة واقع تطبيق معايير تقييم األداء املدرس ي في مدارس سلطنة  ( 2010ية ) ُعمان قامت الن و  •

  من املعلمين وإدارات املدارس  ( فرد 500عينة قوامها )، عبر  املعايير تقييم األداء املدرس يتناولت في أحد محاورها  العمل املدرس ي. طبقت الدراسة استبانة  

إلى  من الجنسين.   الدراسة  التي واجهت  ، وبالرغم من ذلك  درجة تطبيق معايير تقييم األداء املدرس ي  ارتفاع وقد توصلت  الصعوبات  أن هناك بعض  إال 

ل أهمها في ضعف تركيز املعايير على النواحي الفنية ألداء املعلمين داخل املدرسة، املتطبيق 
ّ
غياب املعايير املرتبطة و عايير من وجهة نظر أفراد العينة، تمث

ألداء الحالية مع مهام  بمشاركة املجتمع املحلي، واملعايير املتعلقة بالقيم السلوكية واملواقف التعليمية املختلفة، باإلضافة إلى ضعف توافق معايير تقييم ا 

 العاملين باملدرسة.  

والتركيز على مراجعة    ( Saunders, 2010بينما هدفت دراسة ساونديرس )  • الطلبة كأحد مؤشرات معايير االعتماد،  نتائج تعلم  أهمية تحديد  بيان  إلى 

الباحثة بتح  املكتسبة، قامت  التقويم الذاتي للتأكد من مستويات انجازهم للمعارف واملعلومات والخبرات  أعمال الطلبة في عمليات  ليل بيانات وتدقيق 

(، ثم اختيرت أربع مدارس كدراسة حالة إلجراء املقابالت مع منتسبيها. وقد MSAابطة الواليات الوسطى لالعتماد )( مدرسة تم اعتمادها من قبل ر 97)

في االعتماد،  كشفت الدراسة عن أهمية مراجعة وتطوير معايير أساليب تقويم الطلبة ونتائج التعلم، وطرق التدريس املستخدمة، كونها تمثل أهم املعايير 

إلى   امل باإلضافة  بالنمو  واالهتمام  التعليمية،  البيئة  والتأكيد على معيار  االعتماد،  تتبع  التي  املستمر  التحسين  تقويم  نهي إعادة صياغة معايير عمليات 

 للمعلمين باعتبارهم املسئول املباشر عن تحقيق نتائج جيدة لتعلم الطلبة.

في مدارس التعليم الثانوي العام للبنات بمحافظة جدة، من    األكاديمي فقد هدفت إلى وضع تصور باملعايير املقترحة لالعتماد    ( 2010أما دراسة املالكي )  •

 180خالل عينة مكونة من )
 
، شملت مديرات املدارس ومساعداتهن واملشرفات التربويات؛ حيث صممت الباحثة استبانة لهذا الغرض، وتم التحقق ( فردا

الدراسة.  أهداف  لصالح  األداة  استخدام  وتعزز من  املعامالت مرتفعة  وكانت  ألفا كرونباخ  ومعامل  الظاهري  الصدق  بواسطة  وثباتها  وقد    من صدقها 

باقتراح عدة  الدراسة  التعلم    خرجت  وبيئة  التربوية،  والقيادة  وتنميتها،  والبشرية  املالية  واملوارد  ورسالتها،  املدرسة  رؤية  تمثل:  االعتماد،  ملعايير  مجاالت 

 والتعليم واملناخ التربوي، والتقويم وتوكيد الجودة واملساءلة، واملشاركة املجتمعية.  

•  ( السيابي  ت   ( 2012كما أجرى  إلى وضع  لالعتماد  دراسة مماثلة هدفت  بسلطنة    األكاديمي صور مقترح  األساس ي  التعليم  بعض   ُعمان ملدارس  في ضوء 

 35الخبرات املعاصرة، استخدم الباحث أسلوب دلفاي من خالل عينة من الخبراء بلغت )
 
، وقد صمم الباحث استبانة تطرقت في أحد محاورها إلى ( خبيرا

 13مجاالت االعتماد. وقد توصل الباحث إلى اقتراح )
 
ملعايير االعتماد دون التطرق إلى صياغة املعايير أو تحديد مؤشراتها، شملت هذه املجاالت:   ( مجاال

التعليم والتعلم،  املوارد البشرية ورعايتها، وعمليات  الطالب    الرؤية والرسالة والقيم واألهداف، والقيادة التربوية الفاعلة للمدرسة، وتنمية  وتقويم تعلم 

ال  واملنهج  أدائهم،  املدرسية، وتحسين  والتجهيزات  واملرافق  الطالب،  اإلرشادية وشؤون  والخدمات  ورعايتهم،  الخاصة  االحتياجات  ذوي  وتعليم  دراس ي، 

 وخدمات الصحة والسالمة العامة، واإلدارة املالية والتمويل، والتخطيط للجودة والتطوير املستمر، والعالقة مع األسرة واملجتمع.

، عبر توزيع استبانة مكونة من  ُعمان دراسة هدفت إلى تقويم نظام تطوير األداء املدرس ي في مدارس سلطنة    ( 2012والعاني )   أجرى الزاملي؛ والسليمانية؛ و  •

 667)بلغت  عينة  على  ثمانية مجاالت  
 
العينة )،  ( فردا  102كما تضمنت 

 
أقسام تقويم األداء املدرس ي املختصين ب خضعوا للمقابلة، شملت  آخرين    ( فردا

األمور في )وعدد من   املدارس واملعلمين والطالب وأولياء  إلى وجود  و ( محافظات تعليمية )جنوب الباطنة، والداخلية، وظفار(.  3مديري  توصلت الدراسة 
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امل   ، قصور في تغطية املعايير الحالية لكافة عناصر األداء املدرس ي  أكبر وأشمل للنظام مثل مشاركة  جتمع  لذلك أوصت الدراسة بأهمية إضافة عناصر 

للتقو  الحديثة  األساليب  واستخدام  الدراسية،  للمناهج  املصاحبة  املدرسية  األنشطة  نوعية  وتحسين  املدارس،  أداء  وتطوير  تحسين  في  في املحلي  يم 

 املدارس.

فقد أجرت دراسة تحليلية مقارنة هدفت إلى تحديد التباين في املستويات التعليمية بين طالب املدارس االبتدائية واملتوسطة    (Mattei, 2012)أما ماتي   •

 
 
نة من  للمعايير التعليمية القائمة على تقييم أداء الطالب؛ حيث قامت الباحثة بتحليل نتائج الطلبة في عي  والثانوية في كل من انجلترا واسكتلندا وويلز وفقا

في اختبارات اللغة والرياضيات والعلوم. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج؛ أهمها أن تطوير   م 2009-1988مدارس الدول الثالث في الفترة ما بين  

قللت الفجوة بين مدارس االغنياء   املعايير التعليمية أثر في نتائج الطالب على نحو أفضل خاصة في انجلترا وويلز، كما أن توحيد املعايير وإعالنها للجميع 

 والفقراء.   
 
يل توصلت الدراسة إلى أهمية تعزيز معايير الخدمات االجتماعية املقدمة للطلبة، وتعزيز املساواة في الفرص التعليمية، ودعم معايير التمو   أيضا

عنى بالتنمية الشخصية للطالب.
ُ
 واإلنفاق التعليمي، وتحديد معايير وأهداف ت

بهدف الكشف عن درجة توفر معايير االعتماد والجودة في املدارس الخاصة بمحافظة غزة، عبر تطبيق استبانة تكونت من    ( 2017دراسة عايش )   وجاءت  •

(12 
 
  ( معيارا

 
 87من معايير أنموذج سيتا لالعتماد على عينة بلغت ) مقتبسا

 
صدق قائمة   من إدارات املدارس التي شملتها العينة؛ حيث تم التحقق من  ( فردا

 املعايير التي غطتها االستبانة من خالل صدق االتساق الداخلي والصدق البنائي، وكانت معامالت االرتباط في كال االسلوبين مرتفعة ودال 
 
، كما تم ة احصائيا

قبولة تعزز من صحة املعايير املستخدمة التأكد من ثبات األداة بواسطة معامل ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية، وكانت معامالت الثبات عالية وم 

 
 
 الهتمام املدارس الخاصة وحرصها على تطبيق معايير الجودة.  في التقويم واالعتماد. وقد كشفت نتائج الدراسة عن توافر املعايير بدرجة مرتفعة، نظرا

 302في دراسته التي طبقها على )  ( 2018وفي ذات البيئة وجد املقيد )  •
 
دارس قطاع غزة بفلسطين والتي دخلت برنامج االعتماد؛ أن معلمة من م  ( معلما

 
 
   هناك حرصا كبيرا

 
لقناعة العينة بأهميتها في تجويد أداء املدرسة وإدارة املوارد، واهتماما منهم برفع نواتج تعلم   على تطبيق معايير االعتماد املدرس ي، نظرا

 
 
  الطلبة وتحقيق التميز في املخرجات، ورغم ذلك إال أن النتائج وجدت تفاوتا

 
الش يء في درجة تطبيق بعض املعايير، ويعزى السبب إلى اختالف درجة   بعضا

املعلمين على  وقدرة  بنمو   وضوحها  الخاصة  املعايير  والتركيز على  املستجدات،  وتطويرها حسب  املعايير  تقييم  بضرورة  الدراسة  أوصت  وقد  تطبيقها. 

 شخصية الطالب في كافة جوانبها.

باملحاف   ( 2018وكشفت دراسة أبو رحمة )  • الحكومية  املدارس  في  املدرس ي بدرجة كبيرة  إمكانية تطبيق معايير نموذج سيتا لالعتماد  الجنوبية عن  ظات 

موذج املقترح، وللتحقق من صدق  ( معايير للن 7( من مديري ومديرات تلك املدارس؛ حيث طبق الباحث استبانة شملت )249بفلسطين، عبر عينة بلغت )

ونباخ للتأكد من ثبات  داة فقد تم احتساب صدق االتساق الداخلي والصدق البنائي، أما الثبات فقد تم استخدام التجزئة النصفية ومعامل ألفا كر األ 

ر معايير املعايير، فكانت مؤشرات الصدق والثبات عالية وتسمح باستخدام القائمة ألغراض التقويم واالعتماد. وقد أوصت عينة الدراسة بضرورة تطوي 

 وطنية خاصة تراعي الخصوصية الفلسطينية وتلبي تطلعاتها التعليمية.

متوافقة مع سابقتها؛ حيث هدفت إلى إمكانية تطبيق معايير االعتماد املدرس ي لدولة قطر في املدارس   ( 2020) وعلى نفس املسار جاءت نتائج دراسة عودة   •

 11، من خالل طرح استبانة تضمنت )ُعمان الثانوية الحكومية بالعاصمة األردنية 
 
 188لتقويم األداء املدرس ي على عينة قوامها )  ( معيارا

 
   ( مديرا

 
في  ومساعدا

وكانت النتيجة تشير إلى موافقة عينة الدراسة بدرجة مرتفعة على املعايير املطروحة. الجدير بالذكر أن الباحث تحقق من الخصائص املدارس الحكومية،  

الداخلي، كما تم است  االتساق  املحتوى وصدق  املأخوذة من النموذج القطري لالعتماد من خالل صدق  خراج  السيكومترية )الصدق والثبات( للمعايير 

عايير  لفا كرونباخ للمعايير واستخدام طريقة إعادة االختبار للتحقق من ثبات األداة، وكانت املؤشرات جيدة مقبولة تشير بصالحية استخدام املمعامل أ 

 لتقويم األداء املدرس ي للحصول على االعتماد.

املدارس األهلية باليمن جاءت بدرجة متوسطة إلى عالية، ويعود السبب  جة توفر معايير االعتماد املدرس ي في  ر إلى أن د   ( 2020وتوصلت دراسة الربادي )  •

 560إلى فهم عينة الدراسة البالغة )
 
للمعايير التي حددتها وزارة التعليم اليمينة، والتي تضمنت ستة مجاالت غطتها املعايير التي بحثتها الدراسة وهي:  ( فردا

بشرية، وعملية التعليم والتعلم، والبيئة املدرسية، واملشاركة املجتمعية، وإدارة الجودة والتحسين املستمر. وقد القيادة واإلدارة املدرسية، وتنمية املوارد ال 

واملراف  بالتجهيزات  الخاصة  املعايير  لتطوير  إضافة  املتفوقين،  برعاية  الخاصة  وتلك  املعلمين  تحفيز  تعزيز معايير  بضرورة  الدراسة  املدرسية أوصت  ق 

 علومات.وتكنولوجيا امل

 التعقيب على الدراسات السابقة:

(،  2010ية )ُعمان الن   سة كدرا   ُعمان ألداء املدرس ي بسلطنة  تطرقت إلى تقويم نظام تقويم وتطوير ا   املحلية   في ضوء ما تم عرضه يالحظ أن بعض الدراسات 

أوصت بمراجعة املعايير لتغطي كافة    وبالتالي نظام التقويم الحالي،  معايير  إلى وجود قصور في    نتائجهما   ؛ حيث أشارت ( 2012الزاملي والسليمانية والعاني )دراسة  و 

العتماد  لتقويم وا ير ل جوانب العمل املدرس ي، والعمل على استحداث أساليب حديثة لتقويم املدارس، وهذا ما تهدف إليه الدراسة الحالية حول بحثها في بناء معاي 

(  Fertig, 2007فيرتج )كدراسات كل من   بيئات أجنبية  في طبقت التي  وفي ذات املنحى جاءت الدراسات املدرس ي، وهو األسلوب البديل للتقويم الشامل لألداء املدرس ي. 
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  األداء كافة جوانب  واالعتماد  ايير التقويم  متفقة حول أهمية أن تغطي مع جاءت  (  Mattei, 2012ماتي )و ( Saunders, 2010ساونديرس )و ( Fisch, 2010فيتش )و 

عليمية، إضافة ألهمية إدراج  أهم مخرج في العملية الت   م والتركيز على نتائج الطلبة باعتباره   ، املدرس ي وعدم إغفال الجوانب السلوكية والشخصية املرتبطة بالطالب 

 . والتحسين املدرس ي ضمن قائمة معايير االعتماد التطوير  معايير  بالتنمية املهنية للمعلمين و   معايير تتعلق 

متفقة في بعض أهدافها مع أهداف الدراسة الحالية في اقتراح معايير للتقويم واالعتماد املدرس ي،  جاءت أما الدراسات التي طبقت في بيئات عربية فقد 

)ة  كدراس السعودية   ( 2010املالكي  الثانوية  املدارس  في  طبقت  )دراسة  و ،  التي  )بفلسطين  (  2018املقيد  اليمن   ( 2020والربادي  أخرى  ،  في  لدراسات  إضافة 

أنها  ( التي نفذت في 2018( وأبو رحمة )2017كدراسة عايش )على تطبيق معايير جاهزة مقتبسة من معايير نموذج سيتا    ت استند   اشتركت في ذات الهدف إال 

اعتمدت على تطبيق معايير  و ة الفلسطينية،  البيئ  لم يجد الباحثين سوى   ُعمان في سلطنة  بينما  ،  باألردن   ( 2020النموذج القطري كما في دراسة عودة )أخرى 

مستخدما  عايير فقط كأحد محاور أداة الدراسة امل ( وهي الوحيدة التي تناولت اقتراح معايير االعتماد املدرس ي؛ حيث أورد الباحث مجاالت 2012دراسة السيابي )

املعايير   إلى صياغة  يتطرق  ولم  تحديدها،  في  دلفاي  الحالية  أسلوب  الدراسة  إجراء  يبرر  ما  وهذا  مؤشراتها،  تحديد  ع التي  أو  تركيزها  في  املعايير  تتميز  بناء  لى 

امل  إيجادها للخصائص السيكومترية لهذه  عايير )الصدق  وصياغتها بطريقة محددة، ووضع مؤشرات إجرائية لكل معيار قابلة للقياس والتقويم، كما تميزت في 

 تطبيقها امليداني ألداة الدراسة.بعدة طرق إحصائية مختلفة من خالل  والثبات(  

 الطريقة واإلجراءات: .3

 مجتمع الدراسة وعينتها:  .1.3

 
 
 2127تألف مجتمع الدراسة من )إلحصائيات وزارة التربية والتعليم  طبقا

 
مديري ومديرات من املشرفين اإلداريين ومشرفي تقويم األداء املدرس ي، و  ( فردا

الثانية   الحلقة  ل ومساعديهم مدارس  إضافة  األوائل  لمعلمين  ،  الباطنة في مدارس كل من  واملعلمات  التالية: مسقط، وشمال  والداخلية، وشمال  ،  املحافظات 

اإلداري الشرقية، ومحافظة ظفار،   املشرفين  إلى  الوزارة. وقد  باإلضافة  التابعين لديوان عام  اختيار عينة عشوائية  ين  أفرادها )طبقية  تم   490بلغ عدد 
 
،  ( فردا

 توزيع أفراد عينة الدراسة.( يوضح  1وجدول )  %( من مجتمع الدراسة. 23لت نسبة )شك 

 1جدول )
 
 للفئات املستهدفة  (: توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا

 املجموع  املحافظات  النوع  وظيفة ال 

 النسبة العدد  الوزارة ظفار  مال الشرقية ش  الداخلية  شمال الباطنة  مسقط 

 %9 43 11 7 4 8 11 2 ذكور  مشرفون  

 %5 25 4 5 2 6 2 6 إناث 

 %17 83 _  15 13 19 20 16 ذكور  إداريون 

 %20 97 _  16 12 20 23 26 إناث 

 %24 119 _  11 21 28 41 18 ذكور  أوائل   معلمون 

 %25 123 _  19 22 25 31 26 إناث 

 490 15 73 74 106 128 94 العدد  املجموع 

 % 100 % 3 % 15 % 15 % 22 % 26 % 19 النسبة

 أداة الدراسة:  .2.3

 :للخطوات اآلتية اؤها وفقا  الدراسة في تصميم استبانة تضمنت قائمة بمعايير التقويم واالعتماد املدرس ي؛ حيث تم بنتمثلت أداة  

 وتقويم األداء املدرس ي بشكل عام. املدرس ي األدبيات التربوية املرتبطة بمعايير االعتماد  وتحليل مسح •

واستخالص أهم املكونات املشتركة فيما  املدرس ي، باإلضافة إلى معايير بعض الدول العربية والخليجية، النماذج العاملية لالعتماد بعض العمل على تحليل  •

–نموذج هيئة االعتماد الدولي وعبر األقاليم  وهي على سبيل املثال ال الحصر:  بينها والتي يمكن االستفادة منها في بناء معايير االعتماد الخاصة بالسلطنة.  

و Commission on International and Trans-regional Accreditation-CITA(2006 )  سيتا  العتماد ،  األمريكية  الوسطى  الواليات  رابطة  نموذج 

األمريكية لالعتماد املدرس ي    AdvansED، ونموذج منظمة  Middle States Association Of Colleges And Schools –MSA  (2020 )الكليات واملدارس  

، ( 2011معايير االعتماد املدرس ي الوطني لدولة قطر )، و ( 2011معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بجمهورية مصر العربية )(، و 2010)

 .السابقة جنبية األ عربية و الدراسات  ال رحة في بعض املعايير املقت ، إضافة ل ( 2011دولة االمارات العربية املتحدة )لمعايير االعتماد املدرس ي  و 

 (.2009) مشروع تطوير األداء املدرس يدليل مراجعة معايير السلطنة التي تختص باألداء املدرس ي، كالتي تضمنها  •

 .ُعمان سلطنةالحكومية بدارس املمع البيئة التعليمية واملدرسية في  تتالءماشتقاق املعايير التي تمثل أفضل املمارسات التربوية التي  •
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 وصف األداة:  .3.3

األولية من ) في صورتها  األداة   127( معايير و)10تكونت 
 
إجرائيا ، لتقدير  Likert، يجاب عنها باستخدام تدرج خماس ي حسب مقياس ليكرت  ( مؤشرا 

؛  ( 2)؛ غير موافق ( 3)  حايد م؛ ( 4)  ؛ موافق ( 5)على مؤشرات التحقق لكل معيار من املعايير الواجب توافرها لالعتماد املدرس ي، وهي: موافق بشدة   درجة املوافقة 

 الخاصة باملستجيبين. علومات  بعض امل (. كما اشتملت االستبانة على  1)  وغير موافق بشدة 

 إجراءات الدراسة:   .4.3

 الدراسة بخطوات رئيسية وهي على النحو اآلتي:مرت إجراءات  

 
 
  األولية لألداة تم اتخاذ اإلجراءات اآلتية: الخصائص السيكومترية : للتحقق منأوال

املعايير واملؤشرات( من خالل عرضها على مجموعة مكونة من ) .1 الظاهري لألداة )قائمة  الصدق  التحقق من  أساتذة كلية  22تم   من 
 
التربية  ( عضوا

ي صورتها  بجامعة السلطان قابوس، وبعض املختصين بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، للحكم على الصدق الظاهري لألداة؛ حيث كانت ف

 ، و ( فقرة، حيث طلب منهم إبداء آرائهم ومقترحاتهم في أبعاد األداة وفقراتها ومدى وضوحها127( أبعاد و)10األولية مكونة من )
 
ارتباط الفقرات    أيضا

 بالبعد الذي تنتمي إليه، ودقة الصياغة اللغوية، و 
 
في تعليمات اإلجابة وبدائلها. وقد تراوحت نسب اتفاق املحكمين حول أبعاد األداة وفقراتها بين    أيضا

إلغاء )100-% 84) النهائ  ( فقرات، وأصبحت8( فقرة، وتعديل صياغة )44%(، حيث تم  أداة  10)ية مكونة من  األداة في صورتها  أبعاد  ( معايير تمثل 

 83الدراسة، و)
 
 ات. فقر تمثل ال  ( مؤشرا

 78تم التطبيق على عينة استطالعية عشوائية مكونة من ) .2
 
، كما تم إعادة التطبيق على بعض أفراد العينة االستطالعية والذين بلغ عددهم ( فردا

(36)  
 
 بعد اسبوعين من التطبيق األول، الستكمال إجراءات حساب الثبات. فردا

 
 
 : التطبيق الفعلي لألداة على العينة الكلية للدراسة:ثانيا

الفعلية للدراسة والتي   على العينة األداة  تم تطبيق بعد التأكد من صدق األداة وثباتها وصالحيتها للتطبيق واستبعاد العينة االستطالعية من العينة الكلية،  .1

ا.490ت في عددها النهائي )بلغ   ( فرد 

الخصائص  .2 للتحقق من  التوكيدي  العاملي  التحليل  بإجراء  تسمح  والتي  االستجابات  للحصول على عدد كاف من  الشهر  قرابة  التطبيق  استمرت مدة 

 السيكومترية لقائمة املعايير املقترحة.

 :اإلحصائيةاملعالجة   .5.3

تم توظيف  إلدخال البيانات وتحليلها، كما   SPSS اإلحصائية برنامج الرزمة  من خالل توظيف    طبيعة الدراسة وأسئلتها تمت معالجة البيانات بناء  على  

  :التالية   اإلحصائية األساليب 

 وارتباطها بالدرجة الكلية، و معامل ارتباط بيرسون لحساب االرتباط بين درجة الفقرة ودرجة البعد املنتمية إليه،   •
 
االرتباط بين األبعاد املكونة    أيضا

 لألداة، و 
 
  .للفقرات تساق الداخليوذلك للتأكد من صدق اال ارتباطها بالدرجة الكلية، أيضا

 .للتحقق من الصدق العاملي لألداة  AMOS 7.0 التحليل العاملي التوكيدي باستخدام برنامج أموس •

 .لكل من أبعاد أداة الدراسة وكذلك لألداة ككل معامالت الثبات لحساب Cronbach's Alpha ألفا كرونباختم استخدام معامل  •

 . Test-Retest االختبارمعامل ارتباط بيرسون للتأكد من ثبات األداة بطريقة إعادة  •

 ومناقشتها نتائج الدراسة .4

 ". ؟ُعمانما قائمة املعايير املقترحة للتقويم واالعتماد املدرس ي للمدارس الحكومية بسلطنة والذي ينص على "نتائج السؤال األول:    .1.4

عايير التي وردت في في ضوء ما تم مراجعته في األدب النظري ونماذج التقويم واالعتماد املدرس ي املختلفة سواء  العاملية أو العربية والخليجية، إضافة للم 

الدراسات    بعض 
 
القائمة   السابقة، ووفقا الظاهري، خرجت  الصدق  للتحقق من  الدراسة وبعد تحكيمها  أداة  بند  املعايير والتي وردت في  بناء قائمة  إلجراءات 

 ( حسب األبعاد وعدد املؤشرات.2باملعايير اآلتية واملوضحة بجدول )

 ألبعادها وعدد مؤشراتهاقائمة معايير التقويم واالعتماد املدرس ي املقترحة وفقا : (2جدول )

 عدد املؤشرات  صيغة املعايير   األبعاد )املعايير( م 

 التخطيط االستراتيجي  1

 )الرؤية والرسالة والخطة( 

 8 وأهدافها.  للمدرسة رؤية ورسالة واضحة تتجسد معانيها في خطة املدرسة  

 إدارة املوارد  2

 )البشرية واملادية( 

م  إدارة  على  املدرسة  تطوير تحرص  على  وتعمل  بفاعلية،  وحسن  واردها  وتحسينها  ها 

 تنظيمها، بما يحقق أهداف الخطة وبرامجها.

12 

توفر املدرسة بيئة جاذبة ومناسبة للعمل والتعلم، وتسعى لخلق عالقات إيجابية، وتنمية   البيئة املدرسية واملناخ التربوي  3

 وعاداته. السلوكيات الحسنة بما يتفق مع قيم املجتمع  

7 
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وتوطيد العالقات املجتمعية مع أفراد    املسؤولة تسعى املدرسة إلى ترسيخ مبادئ املواطنة   املشاركة املجتمعية  4

 املختلفة.  املجتمع املحلي ومؤسساته  

5 

تعمل املدرسة على استثمار املبنى املدرس ي بصورة مناسبة، كما تحقق مستويات عالية من   املبنى املدرس ي وإجراءات األمن والسالمة  5

 األمن والسالمة داخل مرافقها.  اشتراطات 

8 

الدراس ي   املنهج الدراس ي وطرق التدريس املتبعة  6 املنهج  تخدم  فاعلة  تدريس  وطرق  استراتيجيات  توظيف  على  املدرسة  تؤكد 

 . التعليمية املرسومة وتحقق األهداف  

10 

تحرص املدرسة على توظيف أساليب التقويم املعتمدة من الوزارة بطريقة فعالة لتحقيق   أساليب تقويم التحصيل ونتائج الطلبة  7

 نتائج متميزة في تحصيل الطلبة

8 

بما يخدم العملية   وتوظيفها  مرافقها تهتم املدرسة بإثراء مصادر التعلم واملختبرات وتنظيم  مصادر التعلم واملختبرات  8

 . التعليمية 

7 

تقدم املدرسة خدمات وأنشطة متنوعة تساعد على تحقيق النمو في الجوانب املختلفة   الخدمات الطالبية واألنشطة املدرسية  9

 .لدى الطالب 

10 

ثقافة الجودة بين العاملين من  تسعى املدرسة من خالل فريق التطوير والتحسين إلى نشر  خطة التحسين املدرسية  10

أجل التحسين املستمر لكافة مجاالت العمل املدرس ي بما يحقق مستويات عالية لألداء  

 الفعلي.

8 

 مؤشر  83  ( أبعاد  10) 

 ”. ؟ُعمانبسلطنة  الحكوميةللمدارس االعتماد املدرس ي التقويم و  عايير مؤشرات صدق قائمة مما "والذي ينص على نتائج السؤال الثاني:   .2.4

فردات، ولإلجابة على هذا السؤال، تم استخدام الصدق البنائي من خالل توظيف أسلوب التحليل العاملي التوكيدي، وصدق االتساق الداخلي لبناء امل 

 على النحو اآلتي:  وذلك 

التحليل   :Confirmatory Factor Analysisالتحليل العاملي التوكيدي   • إجراء  املدرس ي تم  لقائمة معايير االعتماد  العاملية  البنية  للتحقق من 

( مؤشر كما هو موضح في جدول 83( أبعاد و)10، حيث تم تصميم النموذج بحيث يتكون من )AMOSالعاملي التوكيدي باستخدام برنامج أموس 

 ( في إجابة السؤال األول، كذلك تم تصميم هذا النموذج بحيث تحتفظ هذه األبعاد باالرتباطات فيما بينها.  2)

( فقرات من أبعاد النموذج بسبب انخفاض قيم تشبعها  5وقد أظهر نموذج التحليل العاملي التوكيدي تطابقه مع بيانات الدراسة الحالية وذلك بعد حذف )

 إ إضافة إلى أنها كانت غير دالة (، 0.4بشكل ملحوظ عن )
 
حيث تم حذف فقرة من كل من املعيار الثاني    (؛ Z   <1.96( و )α     ≤0.01عند مستوى الداللة ) حصائيا

حذف فقرتين من  كما تم  )إدارة املوارد( واملعيار السادس )املنهج الدراس ي وطرق التدريس املتبعة(، واملعيار التاسع )الخدمات الطالبية واألنشطة املدرسية(،  

 ( فقرة. 78بعد الحذف )  املعيار السابع )أساليب تقويم التحصيل ونتائج الطلبة(، وبالتالي أصبح العدد النهائي للفقرات 

املؤشرات   استخدام عدد من  تم  الحالية  الدراسة  لبيانات  التوكيدي  العاملي  التحليل  نموذج  تطابق  و اإلحصائيةوللحكم على مدى   .( (  3جدول 

 يوضح هذه املؤشرات، وأسباب اختيارها والحدود الدنيا للقيم املقبولة.

 املدرس ي  التقويم واالعتماد مؤشرات حسن املطابقة لقائمة معايير : (3جدول )

ــةقيمال اختياره سبب  املؤشر  م  ــ ــ ــ  التحليل الحالي  *املقبولة   ـ

 Relative df/2)χ   )-Chi النسبى ي اختبار مربع كا 1

Squared 

 على حجم العينة 
 
 2.3 3  - 1بين  أقل اعتمادا

 Rootالجذر التربيعى ملتوسط مربعات خطأ التقارب  2

Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
 على حجم العينة وأقل  

 
أقل اعتمادا

 بتعقد النموذج 
 
 تأثرا

 0.05 0.06قل من أ

الجذر التربيعى ملتوسطات مربعات البواقي املعيارية   3

Standardized Root Mean Square Residual 
(SRMR) 

 0.04 0.08أقل من  ال يتأثر بتعقد النموذج 

 مؤشر املطابقة املقارن  4
Comparative Fit Index (CFI) 

 0.87 0.9أكبر من  ال يتأثر بحجم العينة 

 Non-normed Fit      املعياري مؤشر املطابقة غير  5

Index(NNFI) 
 0.86 0.9أكبر من  ال يتأثر بتعقد النموذج 

    *(Thompson, 2004; Sun, 2005) 

النسبي 3يالحظ من جدول )  مقبولة، حيث بلغت قيمة مربع كاي 
 
الفقرات قد حققت قيما الحالي بعد حذف  أن مؤشرات حسن املطابقة للتحليل   )

املؤشرين  2,3) قيمة   0,04( و)RMSEA  ،SRMR  (0,05(، كما بلغت 
 
قيم مقبولة إحصائيا التوالي، وهي  املؤشرين )( على  اقتربت قيم  بينما   ،CFI( ،)NNFI  من )

الحالي ) املؤشرين للتحليل   ( على التوالي  0,86(، )0,87القيمة املقبولة فكانت قيم 
 
انخفضت قيمة مؤشر  أيضا  Akaike's"معيار املعلومات ألكايك    AIC، كما 

Information Criterion( حيث يدل االنخفاض الكبير في قيمة هذا املؤشر على جودة  455.37( بعد أن كانت قبل حذفها )320.27" بعد حذف الفقرات إلى ،)

 مجملها على مطابقة نموذج التحليل العاملي التوكيدي لبيانات الدراسة الحالية.(، وبالتالي تؤكد قيم هذه املؤشرات في Bozdogan, 2000النموذج )



 املحروقية وآخرون                                                                                 ....              بناء معايير للتقويم واالعتماد املدرس ي للمدارس الحكومية بسلطنة ُعمان 

 204-186، ص: 2021 -1، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 197 

 

، وال توجد قيمة محددة وفي التحليل العاملي التوكيدي يمكن الحكم على مدى تشبع الفقرة على البعد املنوط بها قياسه من خالل قيم بيتا املعيارية 

  Critical Ratio(، وذلك ألن التحليل العاملي التوكيدي يستخدم قيم القيمة الحرجة  Byrne, 2010الفقرة على البعد )يمكن عندها قبول أو رفض مستوى تشبع  

والقيمة   (.  Z 1.96) ، وتكون هذه القيمة دالة عندما تبلغ مستوى Zللحكم على مستوى داللة قيم بيتا املعيارية، حيث أن القيمة الحرجة تتوزع توزيع إحصائية  

( يوضح قيم بيتا غير 4وجدول )  . (Kline, 2010)ة هي حاصل قسمة قيمة بيتا الغير معيارية للفقرة على الخطأ املعياري لتقدير قيمة بيتا غير املعياري  الحرج 

 املعيارية والخطأ املعياري والقيمة الحرجة وقيم بيتا املعيارية للفقرات على أبعاد أداة الدراسة.

 املعيارية والخطأ املعياري والقيمة الحرجة وقيم بيتا املعيارية للفقرات على أبعاد أداة الدراسة قيم بيتا غير  (:4جدول )

 الفقرات  املؤشرات 

    8 7 6 5 4 3 2 1 (1البعد )

* 0.85 1.05 1.12 1.21 1.11 1.07 1.00 0.85    

S.E. 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07  0.07    

C.R. 15.13** 14.84** 16.26** 16.31** 16.32** 15.5**  12.14**    

z 0.72 0.7 0.77 0.77 0.78 0.73 0.71 0,50    

 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 (2البعد )

 1.00 1.04 0.98 1.03 0.92 1.01 0.94 0.96 0.11 0.76 0.9 
S.E.  0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.10 0.07 

C.R.  14.61** 14.19** 14.96** 13.26** 13.6** 14.09** 14.19** 13.84** 7.6** 13.1** 

z 0.67 0.73 0.70 0.75 0.65 0.67 0.70 0.70 0.68 0.53 0.64 

     26 25 24 23 22 21 20 ( 3البعد )

 0.98 1.12 1.05 1.33 1.22 1.10 1.00     

S.E. 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07      

C.R. 13.89** 15.31** 15.32** 15.95** 15.28** 15.69**      

z 0.68 0.75 0.75 0.79 0.75 0.77 0.68     

       31 30 29 28 27 ( 4البعد )

 1.00 0.95 0.87 0.83 0.81       

S.E.  0.06 0.06 0.06 0.06       

C.R.  15.82** 15.21** 14.77** 13.93**       

z 0.71 0.76 0.73 0.71 0.67       

    39 38 37 36 35 34 33 32 ( 5البعد )

 0.99 1.04 1.05 1.05 0.89 1.10 1.14 1.00    

S.E. 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.08     

C.R. 14.73** 15.71** 14.68** 15.32** 14.71** 15.68** 15.01**     

z 0.69 0.74 0.69 0.72 0.69 0.73 0.70 0.72    

   48 47 46 45 44 43 42 41 40 ( 6البعد )

* 0.59 1.01 1.17 1.10 0.97 1.07 1.19 1.25 1.00   

S.E. 0.04 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09    

C.R. 14.75** 14.71** 16.36** 16.19** 14.85** 15.31** 15.59** 14.53**    

z 0.49 0.71 0.79 0.78 0.71 0.74 0.75 0.70 0.70   

      54 53 52 51 50 49 (7البعد )

 0.93 1.13 1.21 1.15 1.00 0.92      

S.E. 0.06 0.07 0.07 0.07  0.06      

C.R. 15.44** 15.10** 17.42** 16.48**  15.3**      

z 0.72 0.74 0.80 0.76 0.74 0.47      

     61 60 59 58 57 56 55 ( 8البعد )

 1.00 1.00 1.00 1.10 1.04 1.08 0.98     

S.E.  0.06 0.06 0.08 0.06 0.06 0.06     

C.R.  17.06** 16.99** 14.37** 16.36** 17.48** 16.65**     

z 0.75 0.76 0.76 0.65 0.73 0.78 0.75     

   70 69 68 67 66 65 64 63 62 ( 9البعد )

 1.00 0.98 0.97 0.90 1.03 1.02 1.06 1.05 1.06   

S.E.  0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06   

C.R.  16.94** 17.74** 15.82** 17.64** 18.42** 18.09** 18.26** 18.93**   

z 0.76 0.73 0.76 0.69 0.76 0.78 0.77 0.78 0.80   

    78 77 76 75 74 73 72 71 (10البعد )

 0.84 0.93 0.93 0.95 0.97 0.97 1.01 1.00    

S.E. 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06     

C.R. 15.79** 17.18** 17.88** 18.04** 17.55** 17.17** 17.34**     

z 0.72 0.78 0.81 0.82 0.80 0.78 0.79 0.72    

*                بيتا غير املعيارية :S.E              الخطأ املعياري :.C.R                القيمة الحرجة :.zبيتا املعيارية : 
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تشبع  ، حيث تراوحت قيم  )α   ≤0.01الداللة )( وهي دالة عند مستوى  Z    >1,96( أن القيمة الحرجة للفقرات كانت أكبر من )4من نتائج جدول )  يتبين 

( في البعد السابع على 54(، بينما حصلت الفقرة )0,82( التابعة للبعد العاشر على أعلى قيمة للتشبع وهي )74(، فقد حصلت الفقرة )0,82 -0,47الفقرات بين )

 (.0,47أقل قيمة للتشبع وهي )

لحساب معامالت االرتباط بين درجة الفقرة ودرجة البعد   Pearson's Correlationتم استخدام معامل ارتباط بيرسون  :صدق االتساق الداخلي •

و  لألداة،  الكلية  بالدرجة  الفقرات  ارتباط  إليه، وكذلك   املنتمية 
 
ارتباطها   معامالت  إيجادتم    أيضا ومعامالت  لألداة،  املكونة  األبعاد  بين  االرتباط 

( يوضح معامالت ارتباط الفقرات باألبعاد املنتمية إليها  5لألداة، وذلك للتأكد من صدق االتساق الداخلي لبناء املفردات. وجدول )  بالدرجة الكلية

 وكذلك ارتباطها بالدرجة الكلية.

 ( 490معامالت ارتباط الفقرات باألبعاد املنتمية إليها وكذلك ارتباطها بالدرجة الكلية )ن=(: 5جدول )

 الفقرات  األبعاد 

    8 7 6 5 4 3 2 1 األول 

0.75** 0.75** 0.80** 0.80** 0.79** 0.76** 0.78** 0.68**    

    **0.56 **0.64 **0.67 **0.67 **0.66 **0.65 **0.61 **0.60 *د. ك 

 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 الثاني
0.70** 0.75** 0.73** 0.76** 0.68** 0.72** 0.73** 0.71** 0.73** 0.67** 0.72** 

 **0.59 **0.56 **0.65 **0.65 **0.63 **0.61 **0.62 **0.67 **0.65 **0.64 **0.61 د. ك 

     26 25 24 23 22 21 20 الثالث

0.72** 0.80** 0.79** 0.82** 0.79** 0.81** 0.73**     

     **0.63 **0.71 **0.70 **0.74 **0.70 **0.69 **0.64 د. ك 

       31 30 29 28 27 الرابع

0.79** 0.83** 0.79** 0.76** 0.73**       

       **0.63 **0.65 **0.66 **0.68 **0.65 د. ك 

    39 38 37 36 35 34 33 32 الخامس

0.73** 0.77** 0.75** 0.77** 0.73** 0.78** 0.75** 0.73**    

    **0.69 **0.65 **0.67 **0.61 **0.61 **0.61 **0.65 **0.62 د. ك 

   48 47 46 45 44 43 42 41 40 السادس

0.59** 0.74** 0.81** 0.79** 0.75** 0.77** 0.77** 0.75** 0.73**   

   **0.68 **0.62 **0.66 **0.65 **0.60 **0.66 **0.70 **0.69 **0.59 د. ك 

      54 53 52 51 50 49 السابع 

0.74** 0.79** 0.82** 0.81** 0.79** 0.72**      

      **0.64 **0.62 **0.63 **0.70 **0.60 **0.64 د. ك 

     61 60 59 58 57 56 55 الثامن

0.77** 0.77** 0.79** 0.76** 0.80** 0.81** 0.78**     

     **0.67 **0.68 **0.63 **0.55 **0.68 **0.70 **0.66 د. ك 

   70 69 68 67 66 65 64 63 62 التاسع 

0.78** 0.76** 0.78** 0.74** 0.80** 0.82** 0.80** 0.80** 0.82**   

   **0.74 **0.71 **0.72 **0.71 **0.70 **0.64 **0.72 **0.69 **0.73 د. ك 

    78 77 76 75 74 73 72 71 العاشر 

0.77** 0.82** 0.83** 0.83** 0.82** 0.81** 0.82** 0.78**    

    **0.66 **0.73 **0.72 **0.73 **0.74 **0.73 **0.71 **0.67 د. ك 

 (                                     ن: عدد أفراد العينة    0,01*د. ك: الدرجة الكلية                                             ** مستوى الداللة ) 

)5جدول )يتضح من   الداللة  ودالة عند مستوى  االرتباط موجبة  أن جميع معامالت   )α   ≤0.01 البعد مع  للفقرات  ارتباط  أعلى معامل  بلغ  (؛ حيث 

(  0.59ارتباط )( التي تنتمي للبعد العاشر، بينما بلغ أقل معامل  74،  73( املنتمية للبعد الرابع، والفقرتان )28(، وهو معامل ارتباط الفقرة )0.83املنتمية إليه )

,  70،  23( وهو معامل ارتباط الفقرات )0,74( والتي تنتمي للبعد السادس. كما يالحظ أن أعلى معامل ارتباط للفقرات مع الدرجة الكلية لألداة بلغ )40للفقرة )

 أ ( والتي تنتمي للبعد الثامن.  58( وهو معامل ارتباط الفقرة )0,55(، في حين بلغ أقل معامل ارتباط )74
 
يتضح أن ارتباط كل فقرة بالبعد الذي تنتمي إليه    يضا

اء قائمة معايير  أعلى من ارتباطها بالدرجة الكلية لألداة، مما يدل على تجانس واتساق فقرات كل بعد فيما تقيسه، وهذا التجانس يعتبر مؤشرا على صدق بن 

 االعتماد املدرس ي ومؤشراته.

 
 
الدراسة، وجدول   أيضا الكلية ألداة  والدرجة  األبعاد  وبين  لألداة،  املكونة  العشرة  )املعايير(  األبعاد  بين  بيرسون  ارتباط  إيجاد معامالت  (  6)  تم 

 يوضح ذلك. 
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 ( 490معامالت ارتباط بيرسون بين األبعاد العشرة املكونة لألداة، وبين األبعاد والدرجة الكلية )ن= : (6)جدول 

 العاشر  التاسع  الثامن  السابع السادس  الخامس  الرابع الثالث الثاني األول  األبعاد 

          1 األول 

         1 **0.77 الثاني

        1 **0.81 **0.73 الثالث

       1 **0.78 **0.72 **0.70 الرابع

      1 **0.69 **0.76 **0.73 **0.64 الخامس

     1 **0.71 **0.70 **0.71 **0.66 **0.66 السادس

    1 **0.76 **0.63 **0.66 **0.65 **0.65 **0.63 السابع 

   1 **0.64 **0.74 **0.70 **0.63 **0.66 **0.63 **0.61 الثامن

  1 **0.79 **0.72 **0.75 **0.71 **0.73 **0.75 **0.72 **0.68 التاسع 

 1 **0.78 **0.72 **0.75 **0.74 **0.70 **0.70 **0.73 **0.68 **0.68 العاشر 

 **0.88 **0.90 **0.83 **0.82 **0.87 **0.85 **0.84 **0.88 **0.87 **0.83 *د. ك 

 (      α  ≤0.01*د. ك: الدرجة الكلية لألداة                                            ** مستوى الداللة )        

ارتباط األبعاد ببعضها البعض موجبة ودالة عند مستوى الداللة )( يتبين أن  6من جدول ) ارتباط α   ≤0.01جميع معامالت  (؛ حيث بلغ أعلى معامل 

ا  ( وهو معامل ارتباط البعد األول مع البعد الثامن، كم0,61( وهو معامل ارتباط البعد الثاني مع البعد الثالث، بينما بلغ أقل معامل ارتباط بين األبعاد )0,81)

(، وهي معامالت ارتباط البعد السابع مع الدرجة الكلية والبعد التاسع مع الدرجة  0,90  –  0,82تراوحت معامالت ارتباط األبعاد مع الدرجة الكلية لألداة بين )

 الكلية على الترتيب. ويتضح من هذه النتيجة أن قائمة املعايير العشرة لالعتماد املدرس ي ترتبط فيما بينها  
 
   ارتباطا

 
مما يدل على أنها تقيس مستوى جودة األداء   داال

 املدرس ي.

( في استخدامها لطريقة صدق االتساق الداخلي 2020( وعودة )2018( وأبو رحمة )2017وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات كل من عايش )

بينما   بينها،  فيما  الصدق  مؤشرات  كأسلوب    تميزت وتقارب  التوكيدي  العاملي  للتحليل  توظيفها  في  مجتمعة  السابقة  الدراسات  عن  الحالية  الدراسة 

املقترحة، األمر الذي   التحقق من الصدق البنائي لقائمة املعايير   بين  إحصائي متقدم في 
 
   أن نتائج مؤشرات الصدق قدمت دليال

 
على صدق قائمة   قويا

وبالتالي صالح وعناصره،  كافة مجاالته  في  املدرس ي  العمل  تقيس حزمة  كونها  في  ارتباطها  وقوة  أهميتها  يدل على  استخدامها املعايير ومؤشراتها، مما  ية 

 .ُعمانم واالعتماد في املدارس الحكومية بسلطنة والثقة الكبيرة في استخدامها كمعايير للتقويلتقويم األداء املدرس ي 

 ”. ؟ُعمانبسلطنة  للمدارس الحكوميةاالعتماد املدرس ي التقويم و  عايير مؤشرات ثبات قائمة مما "والذي ينص على  نتائج السؤال الثالث:  .3.4

ألفا كرونباخ، وطريقة إعادة التطبيق االعتماد املدرس ي تم استخدام  التقويم و ولغرض التحقق من ثبات قائمة معايير   طريقتين، وهما: معامل 

"Test-Retest( بلغت  والتي  لألداة  االستطالعية  العينة  بيانات  باستخدام  الثبات  تم حساب معامالت   78"، حيث 
 
فردا )و .  (  يوضح معامالت  7جدول   )

 الثبات بكلتا الطريقتين.

 ولألداة ككل معامالت الثبات ألبعاد األداة : (7جدول )

ـــد  م  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  (36إعادة التطبيق )ن*=   (78ألفا كرونباخ)ن*= البعــ

 0.50 0.88 التخطيط االستراتيجي )الرؤية والرسالة والخطة(  1

 0.47 0.93 إدارة املوارد )البشرية واملادية(  2

 0.44 0.91 البيئة املدرسية واملناخ التربوي  3

 0.59 0.85 املشاركة املجتمعية  4

 0.62 0.87 املبنى املدرس ي وإجراءات األمن والسالمة  5

 0.59 0.90 املنهج الدراس ي وطرق التدريس املتبعة  6

 0.67 0.81 أساليب تقويم التحصيل ونتائج الطلبة  7

 0.40 0.92 مصادر التعلم واملختبرات  8

 0.55 0.92 املدرسية الخدمات الطالبية واألنشطة  9

 0.58 0.93 خطة التحسين املدرسية  10

 0.63 0.98 القيمة الكلية لثبات األداة  11

   *ن: عدد أفراد العينة  

وهي (  0,98(، كما بلغ معامل ثبات األداة ككل )0,93  –0,81( يتضح أن معامالت الثبات ألبعاد األداة بطريقة ألفا كرونباخ تراوحت بين )7ن جدول )م 

(، كما بلغ معامل االرتباط لألداة ككل بين التطبيقين  0,67 -0,40معامالت مرتفعة ومقبولة، كما تراوحت معامالت االرتباط لألبعاد بطريقة إعادة التطبيق بين )

اتساق داخلي عال 0,63) ثبات مرتفعة ومقبولة تدل على  األداة قد حققت مؤشرات  أن  يتبين  كافة  القيم  األداة مما يجعلها صالحة    (، وفي ضوء تلك  ألبعاد 

 للتطبيق ألغراض هذه الدراسة.  
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راسة ومقارنة ببعض الدراسات السابقة التي استخدمت معامل ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات األداة، فإن مؤشرات الثبات لقائمة املعايير في الد

(، إال أن بعضها اختلف مع الدراسة الحالية 2018( وأبو رحمة )2017عايش )( و 2010الحالية تتفق وتقترب من نتائج مؤشرات دراسات كل من املالكي )

اتفقت دراسة عودة ) بينما  الثبات،  للتحقق من  آخر  النصفية كأسلوب  التجزئة  التطبيق إضافة  2020في استخدام طريقة  إعادة  ( في توظيف أسلوب 

التط بين  االرتباط  قيم معامالت  ألفا كرونباخ؛ حيث تقاربت  إلى  ملعامل  الذي يشير  األمر  الدراستين،  التي طرحتها  بيقين لكال  العشرة  املعايير  أن قائمة 

 
 
 .ُعمانفي عمليات تقويم األداء واالعتماد املدرس ي بسلطنة  الدراسة الحالية قد تمتعت بدالالت ثبات جيدة تعزز من استخدامها مستقبال

؛ حيث اتفقت الدراسة الحالية مع يتضح أن القائمة املقترحة قد تضمنت بعض املعايير املتفق عليها في بعض الدراسات السابقة  وبشكل عام

في التأكيد على أن يتضمن املعيار األول رؤية املدرسة ورسالتها مع اختالف الدراسة الحالية في    (2020( وعودة )2018( وأبو رحمة )2010دراسة املالكي )

املعيار،  إ  املدرسية ضمن صيغة  الخطة  للمعلمين مع دراسات كل من ضافة  املهنية  التنمية  املوارد والتأكيد على  إدارة  الحالية في  الدراسة  اتفقت  كما 

(Fisch, 2010و )(Saunders, 2010) ( 2010واملالكي ،)( 2010أما معيار البيئة املدرسية فقد اتفقت عليه دراسات كل من املالكي )( مع  2020والربادي )

القائمة أهمية وجوده ضمن  الحالية حول  الدراسة   .  ما طرحته 
 
الدراسة  أيضا املجتمعية  في طرح    الراهنة  اتفقت  املشاركة  دراسات كل من   معمعيار 

(Fertig, 2007والن )ُعمان(  )2010ية  وآخرون  والزاملي   )2012)  ،( السيابي  دراسة  مع  اتفقت  حين  معيار  2012في  في  األمن (  وإجراءات  املدرس ي  املبنى 

املعيار وتحديد مؤشراته. كما    والسالمة الحالية في صياغة  الدراسة  تميز  الدراسة  مع   اتفقت 
 
)  أيضا ( حول طرح معياري Saunders, 2010مع دراسة 

ضمن قائمة   هذين املعيارين  تطويرأهمية  ( على  2012الزاملي وآخرون )شددت دراسة    ؛ حيثتقويم التحصيل ونتائج الطلبة  طرق التدريس وأساليب

املدرس ي بسلطنة   األداء  يتعلق    ،ُعمانمعايير تقويم  الطالبية  وفيما  الخدمات  الشخصية للطالب فقد جاءت دراسات كل من بمعيار  بالتنمية  والعناية 

(Mattei, 2012( واملقيد  الحالية حول هذا  2018(  الدراسة  ملا طرحته   ( مؤيدة 
 
وأخيرا ملعيار ج  املعيار،  في طرحها  الحالية متوافقة  الدراسة  نتائج  اءت 

 اختالف صيغة املعيار بين الدراستين. لى( ع2020خطة التحسين املدرسية مع دراسة الربادي )

 التوصيات:   . 4.4

 بما يلي: الباحثين وص يما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمن خالل 

في   • للمختصين  اليمكن  لالعتماد  ُعمانالهيئة  واالعتماد،    األكاديميية  التقويم  عمليات  في  توظيفها  في  املعايير  هذه  من  االستفادة  الجودة  وضمان 

 
 
   خصوصا

 
   نحو تفعيل نظام التقويم واالعتماد املدرس ي  وأن الهيئة تسعى قدما

 
للتعديالت الهيكلية األخيرة التي أقرها املرسوم السلطاني األخير    وفقا

 . في مهام واختصاصات الهيئة

 لكافة شرائح املجتمع املدرس ي بمن فيهم الطلبة وأولياء األمور.  توظيفهاالعمل على نشر املعايير وآليات  •

 ن باملجتمع املدرس ي لشرح املعايير وآلية تطبيقها في العمل املدرس ي. لكافة شرائح العامليلفرق التقويمين الذاتي والخارجي و عقد دورات تدريبية  •

 استخدام املعايير املقترحة في عمليات التقويم الذاتي باملدارس كخطوة أولى قبل تطبيق نظام االعتماد. •
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Abstract: The current study aimed at form standards for evaluation and school accreditation for public schools 
in the Sultanate of Oman, as the study followed the descriptive approach. The sample consisted of (490) 
administrators and teachers in government schools, administrative supervisors, and supervisors of school 
performance evaluation in five educational governorates, in addition to supervisors at the Ministry’s general 
office. The study concluded with a list of (10) standards for evaluation and school accreditation, which are: 
(strategic planning, management of human and financial resources, school environment and educational 
climate, community participation, the school building, safety and security procedures, the curriculum and 
teaching methods used, and methods for assessing achievement and student results, learning resources and 
laboratories, student services and school activities and school improvement plan).In addition, under each 
criterion, a set of procedural indicators can be inferred through which the level of achievement of the standard 
can be inferred, which amounted to (78) procedural indicators. The list of standards has high validity and 
reliability indicators that enhance its use for evaluation and accreditation purposes. 

Keywords: School accreditation; Standards; Public schools; Sultanate of Oman. 
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 املقدمة: .1

التعليمية، وأكثرها تأثيًرا على   -عد املشرف التربوي الحلقة األقوى لتنمية املعلم مهنًيا وتربوًيا، إذ يعتبر املعلم من أهم مدخالت العملية التعلميةي  

والتجديد   اإلصالح  يقوم عليها  التي  األساسية  الدعامة  باعتباره  الطالب،  املشرف  تعلم  بد من وجود  ال  التربوية  العملية  في  تطوير  فأي عملية  التربوي. 

ان في تحديد نوعية التعليم واتجاهه، كما أن مشاركتهما الفاعلة تعمل على تحديد نوعية مستقبل وحياة  ئيسالتربوي واملعلم مًعا؛ ألنهما يعتبران عامالن ر 

 جميع مدخالت ومخرجات العملية التعليمية التعلمية. 
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 :امللخص

املدارس  في  األولية  الصفوف  ملعلمات  املستدامة  املهنية  التنمية  تحقيق  في  التربوية  املشرفة  دور  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 

القائدات   الدراسة الحكومية بمدينة جدة من وجهة نظر  واتبعت  الخبرة على مجاالتها.  العلمي وسنوات  املؤهل  أثر متغيري  واملعلمات، وبيان 

( تألفت من  التي  البيانات من عينتها  لجمع  التحليلي  الوصفي  و)38املنهج  قائدة،  دور  220(  أن مستوى  إلى  الدراسة  نتائج  وتوصلت  ( معلمة. 

الص ملعلمات  املستدامة  التنمية  تحقيق  في  )متوسطة(املشرفة  بدرجة  جاء  القائدات  نظر  وجهة  من  األولية  ،  (3,35)بمتوسط حسابي  فوف 

مئوية )كبيرة(%(67)  وبنسبة  بدرجة  جاء  فريق  ضمن  العمل  ومجال   ،  ( )3,42بمتوسط حسابي  مئوية  وبنسبة  )االتصال  (68.4%(  ومجال   ،

بدرجة   والتطوير(  التدريب  املعلومات،  تكنولوجيا  )والتواصل،  بين  حسابي  بمتوسط  )3,39-3,27)متوسطة(  بين  مئوية  -%65.4(ونسبة 

بمتوسط    (، ومستوى دور املشرفة في تحقيق التنمية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية من وجهة نظر املعلمات جاء بدرجة )كبيرة(%67.8

)،  (3,42)حسابي   مئوية  االت%(68.4وبنسبة  املعلومات،  )تكنولوجيا  مجال  وجاءت  )كبيرة( ،  بدرجة  فريق(  ضمن  العمل  والتواصل،  صال 

(  3,01بمتوسط حسابي )  %(، ومجال التدريب والتطوير بدرجة )متوسطة(73,0-%69.8(ونسبة مئوية بين )3,65-3,49بمتوسط حسابي بين )

املدارس حول دور املشرفة في تحقيق   %(.60.2وبنسبة مئوية ) وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية الستجابة قائدات 

فة التنمية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية تعزى ملتغيري املؤهل العلمي وسنوات الخبرة. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تواصل املشر 

قائدات املدرسة في رسالة ورؤية وأهداف املعلمة، وإعداد املشرفة املواد التدريبية لتلبية حاجات التنمية املهنية  مع املجتمع املحلي لزيادة وعي  

 املستدامة للمعلمات.

 معلمات الصفوف األولية.؛ التنمية املهنية املستدامة ؛املشرفة التربوية الكلمات املفتاحية:

http://www.refaad.com/
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م وتنميته   
ً

متواصال تدريًبا  وتدريبه  جيًدا  إعداًدا  املعلم  إعداد  تستوجب  املستقبلية  ومتطلباته  نعيشه  الذي  العصر  طبيعة  فإن  هنًيا  وبالتالي 

الثالثة،   األلفية  املطلوبة منه في  األدوار  أداء  ليكون قادًرا على  العصر؛  التفاعل مع متطلبات تخصصه ومستجدات  لتمكينه من  تلقى باستمرار؛  حيث 

 (. 21-20، ص2002االحتياجات املعرفية واملهارية والوجدانية للمعلم األفراد اهتماًما كبيًرا في إطار مفهوم املهنة )مدبولي، 

أن  2011)البغدادي  ويرى    حتى  التعلم،  تحسين عملية  في  رئيسًيا   
ً

تعد عامال التي  للمعلم  النوعية  بالجودة  االرتقاء  "يجب  أنه  املتحدة  (  الواليات 

لهم، وذلك للحصول على   املهنة  بمزاولة  الترخيص  وتجديد  بمنح  للمعلمين  املستمرة  املهنية  التنمية  بموجبها  ربطت  أصدرت سياسة  معلمين األمريكية 

 عالًيا" )ص
ً

 (. 55مؤهلين تأهيال

(،  2012(، ومصطفى )2012وتنميتهم مهنًيا كدراسة املوجي )  لذا تشير نتائج بعض الدراسات السابقة إلى ضرورة االهتمام بإعداد وتأهيل املعلمين

أثناء الخدمة   (.  2019(، وأبو دية )2018(، وملكاوي )2017واألحمد والصليهم ) كما أكدت العديد من املؤتمرات التربوية على أهمية إعداد املعلمين في 

( الذي هو بعنوان: "املعلم وعصر املعرفة: الفرص والتحديات" على عدد من 2016د )وتنميتهم مهنًيا، حيث ركز املؤتمر التربوي الدولي بجامعة امللك خال

 املحاور، اهتمت بإعداد املعلمين وتطويرهم مهنًيا في ضوء املتطلبات التربوية املتجددة. 

تن ضرورة  وتتبعها  املعلم  تطوير  املهنية  التنمية  الحديثة  التربوية  الساحة  تواكب  التي  املتطلبات  هذه  )الثقافية، ومن  األخرى  املجاالت  مية 

التربية اليوم.  1995والوجدانية، والتقنية( لديهم )السلمي،   الذي تعيشه  (. لذلك ال بد من اإليمان بأن املستقبل التربوي سيكون مغايًرا لصورة الواقع 

(، وهي عبارة عن تعليم من  2004زيادة، العتيبي، ومتولي،    ومن الواضح أيًضا أن التكنولوجيا املتغيرة عملت على إعداد بيئات تعليمية متجددة )الحامد،

ة قادرة  نوع جديد يستوعب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، التي أصبحت جزًءا من الحياة االجتماعية للمعلمين، بحيث تزودهم بعقلية ناقدة واعي

 (.  2002جتمع ديمقراطي معرفي )نوفل، على التعامل مع منظومة املعلومات واإلفادة منها، مما يؤهلهم للحياة في م

ة مهمة التنمية املهنية املستدامة أحد نماذج التنمية املهنية التي تتبناها العديد من الدول في مجال التربية والتعليم، ويمثل التعليم وسيل  تعدلذا  

أكثر استدامة؛ فال بد من   إلى مستقبل  الحلول والتوصل  ابتكار  املعلم على  أهم  لتحسين قدرات  الذي يعتبر من  املعلم،  إعداد  إحداث تطوير في برامج 

يتوقف وعليه  أهدافها،  تحقيق  نحو  التعليمية  العملية  بتوجيه  يقوم  الذي  فهو  الطالب.  تعلم  على  أثًرا  وأكثرها  التعليمية  العملية  نجاحها   مدخالت 

وجو  دون  جيًدا  التعليم  يكون  فال  األهداف؛  تلك  نحو  التقدم  تحقيق  في  ومهامه  وفشلها  املعلم  دور  تغير  ظل  وفي  ومتخصًصا.  تربوًيا  متميًزا  معلًما  د 

التربية والتعليم؛  األدائية، وبتحوله من ملقن وناقل للخبرات إلى موجًها وميسًرا للتعلم ومحفًزا للطالب؛ فعليه يجب أن يكون مطلًعا بكل جديد في ميدان 

 (. 150، ص2010إفادة طالبه )عيس ى ورفيق،  ليواكب التطور في مجال مهنته، ويكون بذلك أقدر على

امله التنمية  تستهدف  التي  االستراتيجيات  من  العديد  تنفيذ  إلى  السعودية  العربية  اململكة  في  التعليم  وزارة  سعت  فقد  ذلك  على  نية وتأكيًدا 

رؤيتها   في  وأهداف  محاور  عدة  تخصيص  خالل  من  وذلك  للمعلمين،  تحقق  2030املستدامة  تنمية  إلى  للوصول  واملعلمات؛  املعلمين  تأهيل  إلعادة  ؛ 

 (. ه1438متطلبات الحاضر بكفاءة )وزارة التعليم، 

التربوي، وهو املدخل الذي ترتكز عليه وزارة التعليم    اإلشرافولتحقيق التنمية املهنية املستدامة للمعلمين مداخل متعددة، وفي مقدمتها مدخل  

التعليم، كما يساعد   أهداف  ال  اإلشرافوتوليه عناية خاصة لتحقيق  إحداث  النهوض التربوي على  العصر، ويتم من خالله  تغيرات ملواجهة متطلبات 

ن املعلم من القيام بدوره بشكل فاعل )املنصور،  ِّ
 
 (. 2008بالعملية التعليمية، وتطويرها، وتحسينها من خالل توفير أفضل الطرق التي تمك

فهو تربوًيا  قائًدا  يعد  التعليمية؛ حيث  العملية  في  فعال  بدور  يقوم  التربوي  يترتب عليه   فاملشرف  وهذا  أنظارهم،  للمعلمين ومحط  بذلك قدوة 

التربوي؛ لتحسين فاع املشرف  إلى  التربوية، فاملعلم بحاجة  العملية  بين جميع أطراف  اإلنسانية  العالقات  بإقامة  تتمثل  إنسانية  التعليم مسؤولية  لية 

 (.  4، ص2016ي، وتطويرها نحو األفضل فهو يقوم على تطوير كفايتهم الفنية والتربوية )العل

( الرويلي  يمكن  2017ويرى  ال  والتحديات  فالتغيرات  العصر،  تتالءم مع طبيعة  مناسبة  تعليم  بيئة  إيجاد  إلزاًما  كان  التقدم  طريق  التعليم  "أن   )

" )ص
ً

 .(28االستجابة لها إال باستراتيجيات مختلفة كًما ونوًعا، وهذا يتطلب من املشرف التربوي أن يكون متطوًرا وفعاال

( على "أهمية دور املشرف التربوي في تحسين أداء املعلمين والسعي لتحقيق كل ما من شأنه تسهيل مهامهم 2014واستناًدا على ذلك يؤكد أمبيض )

العمل ويحقق األهداف املنشودة سواء من خالل نقل الخبرات من مدرسة ألخرى، أ  و إشراك واالرتقاء بمستوى العملية التعليمية وتوفير كل ما يخدم 

 (.4املدارس في نشاطات وفعاليات تسهم في نهوضها، أو تقديم التوجيه والتقويم للمعلمين وقادة املدارس" )ص

والت الصفي  املعلم  في سلوك  اإليجابي  التغيير  إحداث  أجل  يعمل من  العالية  والكفاءة  القدرة  ذو  التربوي  املشرف  فإن  ما سبق  ربوي وتناغًما مع 

خبراته، )الفاضل،   معتمًدا على  الطلبة  بالنفع على  يعود  بما  وقدراته  مهاراته،  وتطوير  للمعلم،  املنهي  النمو  لتطوير  أفضل  بشكل  للوصول  وإمكاناته، 

 (. 177، ص  2014

( ياغي  دراسة  منها:  للمعلم  املهنية  التنمية  تحقيق  في  التربوي  املشرف  دور  أهمية  إلى  السابقة  الدراسات  بعض  أشارت  والسريحي2017وقد  ن  (، 

 .    Douglas,2010)، ودراسة "دوجالس" )Ralf)،  2011(، ودراسة "رالف" )2017)
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ألولية في وفي ضوء ما سبق فإن الدراسة الحالية تتناول التعرف على دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف ا 

 واملعلمات.  املدارس الحكومية بمدينة جدة من وجهة نظر القائدات

 :لتهائوأس مشكلة الدراسة  .1.1

بعض الدراسات السابقة من وجود قصور في دور املشرف التربوي في تحقيق التنمية املهنية املستدامة للمعلمين،   نتائجبناًء على ما توصلت إليه  

ية التربوية التقليدية التي تركز على تصيد العيوب واألخطاء في  اإلشرافالتربوي لألهداف املحددة الواضحة، واألساليب    اإلشرافوذلك من خالل افتقار  

التدريس ي   أحمد  األداء  للمعلمين كدراسة  املستمرة  والتنمية  التدريبية  االحتياجات  بمتابعة  االهتمام  في  التربوي  املشرف  دور  وأيًضا قصور  للمعلمين، 

(2010( عبدالجليل  ودراسة  مرتجى  (2018(،  دراسة  إلى  )2009)  باإلضافة  الشديفات  ودراسة  املشرف 2014(،  بين  عالقة  وجود  إلى  افتقروا  حيث   )

   التربوي واملعلم تدعو إلى التفاهم والتعاون فيما بينهم. 

التر  املشرفات  التي تمارسها  األدوار  أن هناك تفاوت في  امليدانية فقد الحظت  الباحثة وعملها كمشرفة تربوية، ومالحظتها  بويات،  ومن خالل خبرة 

نية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية في املدارس الحكومية التابعة ملكتب تعليم البنات بوسط جدة، باإلضافة إلى عدم وقصور في تحقيق التنمية امله

لتدريبي واآلخر الذي  استمرارية البرامج التدريبية للمعلمات لترسيخ مفهوم التنمية املهنية املستدامة للمعلمات، مع تباعد الفترات الزمنية بين البرنامج ا 

واقع الدور الذي يلتحقن به، والتي قد تصل إلى عدة سنوات. ونظًرا ألهمية دور املشرفات التربويات في امليدان التربوي، كان ال بد من تسليط الضوء على 

 يقمن به في مجال االهتمام بجانب التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية في املدارس الحكومية. 

الحاجة املهنية   وملعرفة  التنمية  تحقيق  في  التربويات  املشرفات  دور  معرفة  حول  استطالعية  دراسة  بإجراء  الباحثة  قامت  الحالية  الدراسة  إلى 

( 30عية )املستدامة ملعلمات الصفوف األولية باملدارس الحكومية التابعة ملكتب تعليم وسط جدة من وجهة نظر املعلمات، وقد شملت العينة االستطال 

)معلمة،   على  احتوت  باستبانة  االستطالعية  الدراسة  أداة  نتائج  36وتحددت  كشفت  وقد  فقرة،  دور   الدراسة(  في  عام  وجود ضعف  االستطالعية 

لدور  النسبة املئويةاملشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية من وجهة نظر املعلمات في جوانبها األربعة، فقد بلغت 

%( ككل بدرجة قليلة، حيث كانت النسبة املئوية في تحقيق دور املشرفة التربوية 28,3لمعلمات )لاملشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة  

للمعلمات ) والتطوير  التدريب  التربوية20لجانب  املشرفة  في تحقيق دور  املئوية  النسبة  جاءت  حين  في  قليلة،  بدرجة  في لل  %(  املستدامة  املهنية  تنمية 

للتنمية املهنية املستدامة في جانب %( بدرجة قليلة، وأيًضا كانت النسبة املئوية في تحقيق دور املشرفة التربوية 32جانب االتصال والتواصل للمعلمات )

للتنمية املهنية املستدامة في تحقيق دور املشرفة التربوية %( بدرجة قليلة، باإلضافة إلى ذلك كانت النسبة املئوية في 25تكنولوجيا املعلومات للمعلمات )

 %( بدرجة قليلة.36للمعلمات ) جانب العمل ضمن فريق 

ملعلما املستدامة  املهنية  التنمية  تحقيق  في  التربوية  املشرفة  دور  على  للتعرف  وذلك  الدراسة،  إجراء  إلى  الحاجة  ظهرت  سبق  ما  خالل  ت ومن 

  س الحكومية بمدينة جدة من وجهة نظر القائدات واملعلمات، حيث تبلورت مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس التالي: الصفوف األولية في املدار 

القائدات  ما دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية في املدارس الحكومية بمدينة جدة من وجهة نظر  

 واملعلمات؟" 

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

القائدات ما دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية في املدارس الحكومية بمدينة جدة من وجهة نظر   •

 والتواصل، تكنولوجيا املعلومات، العمل ضمن فريق(؟ بجدة املتعلق بــ )التدريب والتطوير، االتصال 

املعلمات ما دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية في املدارس الحكومية بمدينة جدة من وجهة نظر   •

 ومات، العمل ضمن فريق(؟ بمدينة جدة املتعلق بـ )التدريب والتطوير، االتصال والتواصل، تكنولوجيا املعل

توجد   • )  فروقهل  داللة  مستوى  إحصائية عند  داللة  بين متوسط05,0ذات  واملعلمات(  القائدات  استجابات  في    ات  التربوية  املشرفة  دور  حول 

 لمعلمات تعزى ملتغيري )املؤهل العلمي، وسنوات الخبرة( على مجاالت الدراسة؟ لتحقيق التنمية املهنية املستدامة 

 أهداف الدراسة:  .2.1

 تهدف الدراسة الحالية إلى:

جهة نظر  التعرف على دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية في املدارس الحكومية بمدينة جدة من و  •

 علومات، العمل ضمن فريق(.القائدات واملعلمات املتعلق بــ )التدريب والتطوير، االتصال والتواصل، تكنولوجيا امل

( بين متوسطات استجابات القائدات واملعلمات حول دور املشرفة التربوية  05,0الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة ) •

 ى مجاالت الدراسة. في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية تعزى ملتغيري )املؤهل العلمي، وسنوات الخبرة( عل
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 أهمية الدراسة:  .3.1

 انبثقت أهمية الدراسة الحالية من خالل األهمية النظرية واألهمية التطبيقية، وذلك على النحو التالي: 

 األهمية النظرية:  .1.3.1

 املوضوع املهم.قد تثري هذه الدراسة املكتبات العربية ملا ستحتويه من أدب نظري ودراسات سابقة حول هذا  •

 التربوي. اإلشرافقد تفتح هذه الدراسة أمام الباحثين تقديم دراسات أخرى في مجال  •

 األهمية التطبيقية:  .2.3.1

، وذلك من خالل محاولة حصر  اإلبتدائية قد تساعد هذه الدراسة في تحديد الفجوة املعرفية واملهارية لدى مشرفات الصفوف األولية في املدارس  •

 لتنمية املهنية املستدامة املطلوبة لهن ومدى ممارستهن لها، وذلك كخطوة على سبيل تشخيص الواقع سعًيا لتطويره.كفايات ا 

روح   • باعتبارهن  املطلوب  بدورهن  ليقمن  الالزمة  التدريبية  االحتياجات  أهم  عن  الكشف  في  األولية  الصفوف  معلمات  الدراسة  هذه  تساعد  قد 

 سها األول وركنها الركين. العملية التعليمية ولبها وأسا

املستدامة   • املهنية  التنمية  تحقيق  في  لدورهن  ممارستهن  تفعيل  سبل  عن  راجعة  تغذية  التربويات  للمشرفات  الدراسة  هذه  تقدم  أن  يتوقع 

 للمعلمات، وذلك في ضوء ما توصلت إليها الدراسة من نتائج. 

ال • التدريب  مراكز  على  القائمين  الدراسة  هذه  نتائج  تفيد  الخاصة قد  التدريبية  والبرامج  الخطط  وضع  عند  الالزمة  القرارات  اتخاذ  على  تربوي 

 لتطوير أداء املعلمات وتحسينه بما يتالءم مع املستجدات التربوية الحديثة.

الوظيفية فيما يتعلق    التربوي إلعادة النظر في تحسين ممارسات املشرفات التربويات ألدوارهن  اإلشرافقد تفيد نتائج هذه الدراسة املسؤولون في   •

 بتحقيق التنمية املهنية املستدامة للمعلمات. 

ج والنظم قد تفيد نتائج هذه الدراسة املعنيين في وزارة التعليم، لالستفادة من نتائجها عند وضع السياسات التعليمية، وفي تصميم وتطوير البرام •

 التربوية.

 حدود الدراسة:  . 4.1

الحكومية من   الحدود املوضوعية: • املدارس  األولية في  الصفوف  املستدامة ملعلمات  املهنية  التنمية  التربوية في تحقيق  املشرفة  التعرف على دور 

 وجهة نظر القائدات واملعلمات.

 الحكومية التابعة ملكتب تعليم البنات بوسط مدينة جدة. اإلبتدائية املدارس  الحدود املكانية: •

 . اإلبتدائية وعينة أخرى من قائدات املدارس الحكومية  اإلبتدائية معلمات الصفوف األولية في املدارس عينة من  الحدود البشرية: •

 . م2020هـ/1441خالل الفصل الدراس ي الثاني من العام األكاديمي  الحدود الزمانية: •

 مصطلحات الدراسة:  . 5.1

• ( التربوية  املشرفة  )  (:Educational Supervisor  The Roleدور  ناصر  عرف  "2016ي  بأنه:  اصطالًحا  الدور  تحقيق (  في  واالجتهاد  الجهد  بذل 

العملية األهداف التربوية املناطة به، وذلك عبر االستعانة بالطرق واألساليب التربوية املبتكرة والحديثة، التي تتجاوز حدود األدوار التقليد ية في 

 (.238صالتعليمية التعلمية" )

الدور  الباحثة  عرف 
 
املشرفة   وت الحكومية بهدف تسهيل دور  املدارس  بها قائدات  التي تقوم  بأنه: مجموعة من اإلجراءات واملهام واألعمال  إجرائًيا 

 التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية باملدارس الحكومية بمدينة جدة. 

عرف دليل املشرف التربوي ) ة التربوية بأنها: "خبيرة فنية وظيفتها الرئيسة مساعدة املعلمات على النمو املنهي، وحل املشكالت  ( املشرفه1419كما وي 

 (.  99التعليمية التي تواجههن، باإلضافة إلى تقديم الخدمات الفنية، لتحسين التدريب، وتوجيه العملية التربوية الوجهة الصحية" )ص

ف   بأنها: الشخص املتخصص ببذل الجهد والوقت املناسب لتنمية املهارات التعليمية واملهارية واملهنية لدى  املشرفة التربوية إجرائًيا    الباحثةوتعر 

الت الظروف  وتهيئة  وتقويم،  وتوجيه  ومتابعة  وتنظيم،  تخطيط  من:  التربوية  العملية  تطلبه  ما  كل  من  ينهن  
ُّ
وتمك أدائهن   لرفع  تنمي املعلمات،  ي 

   ية.استعداداتهن  وقدراتهن  املهن

•  ( املهنية  )  (:Professional Developmentالتنمية  "جسكي"  عن    (Gusky, 2016يرى  "عبارة  هي  املهنية  التنمية  واألنشطة  أن  العمليات، 

تعل وبالتالي  الطلبة،  تعلم  زيادة  على  العمل  يستطيعوا  حتى  باملعلمين  الخاصة  واالتجاهات  واملهارات،  املهنية،  املعرفة  لزيادة  كيفية  املصححة  م 

املهنية   للتنمية  العامة  السمات  تحديد  يمكن  ثم  ومن  التعليمية،  والثقافات  ني  الب  تصميم  امل  بأنهاإعادة  واملستمرة، التنمية  املقصودة  هنية 

 . واملنظمة"
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الباحثة   فها  املعلمات    إجرائًياوتعر  أداء  في  الحاصل  التطور  ومهارًيا ووجدانًيابأنها:  ، وواجباتهن   معرفًيا  إليهن  املوكلة  بمهامهن   يقمن  يجعلهن   بما   ،

 وعلى العملية التربوية بشكل عام. التربوية، والفنية بكفاءة، وهذا ينعكس إيجابًيا على العاملين معهن  بشكل خاص،

)  يعرف  (:Sustainable Professional Developmentالتنمية املهنية املستدامة ) •  من محمد 
ً

)2011كال التنمية  2011(، ووهبة  ( على تعريف 

فئاتهم   بمختلف  للمعلمين  م  قدَّ ت  التي  املنظمة  واألنشطة  العمليات  تلك  بأنها:  املستدامة  املعارف املهنية  بمستوى  االرتقاء  بهدف  وتخصصاتهم 

وزيادة  العلمية  مهاراتهم  وتنمية  املنهي،  أدائهم  ورفع مستوى  لهم،  املستمر  املنهي  النمو  وتحقيق  لديهم،  املهنية  واالتجاهات  قدراتهم على    واملهارات 

وف أكثر كفاءة  بطريقة  املتغيرة  لألدوار  إعدادهم  أجل  في عملهم، من  والتجديد  بوسائل مختلفة من  اإلبداع  واألنشطة  العملية  وتتم هذه  اعلية، 

 أهمهما برامج التدريب املقدمة للتعلم. 

التنمية   الباحثة  معلمات   املهنيةوتعرفها  تزويد  خالل  من  املدى،  طويلة  أهداف  تحقق  لكي  مطورة؛  وعمليات  أنشطة  بأنها:  إجرائًيا  املستدامة 

هارات بواسطة التعليم، والتدريب، والدعم املنهي املستمر من قبل املشرفات التربويات؛ لتمكنهن من  املدارس الحكومية بقدر كبير من املعارف وامل

 اكتساب رؤى وأساليب جديدة في العمل تساعدهن على أداء املمارسات التعليمية املنوطة بهم.

  :اإلطار النظري  .2

التربوي، مفهومه، أهميته، أهدافه،  اإلشرافالتربوي من حيث: نشأة  اإلشراف :الدراسة الحالية وهماب موضوعين ذات صلةاإلطار النظري يتناول 

أساليبه،   املدرسةأنواعه،  في  التربوي  املشرف  وعالقة ا و .  ومهام  ومبادئها،  أهدافها،  أهميتها،  مفهومها،  نشأتها،  حيث:  من  املستدامة  املهنية  لتنمية 

 ، وفيما يلي تفصيل ذلك.  املستدامةبوي بالتنمية املهنية التر  اإلشراف

 :التربوي  اإلشراف  . 1.2

 التربوي:   اإلشرافنشأة  .1.1.2

وتطور مراحل   بنشأة  والدراسات  البحوث  بعض  )  اإلشرافاهتمت  ناجي  آل  دراسة  قامت  ولذلك  السعودية،  العربية  اململكة  في  ، 2014التربوي 

)357ص القحطاني  ودراسة  والتعل136، ص2020(،  التربية  لوزارة  الكبير  الدور  بتوضيح  وهي:  (  املراحل  تلك  بإبراز  السعودية  "التفتيش": يم  مرحلة 

مرحلة "التفتيش الفني": يتم فيها التركيز مه، ومعرفة أثره على تحصيل طالبه و لتوجيه املعلم، وتقوييقصد بها زيارة املدرسة ثالث مرات في العام الدراس ي  

والعلوم(. والرياضيات  االجتماعية،  واملواد  األجنبية،  واللغات  العربية،  )اللغة  هي:  أقسام  أربعة  إلى  وقسمت  العلمية،  الصفة  و على  "التوجيه ,  مرحلة 

اإلنساني.ارتكزت على  والتي    التربوي" الجانب  املباغتة وتصيد األخطاء، وارتكزت على مراعاة  الذي يعني  إنشاء "اإلدارة , و تدارك مسمى "تفتيش"  مرحلة 

 التربوي" وهي املرحلة الحالية. اإلشرافمرحلة "و من ثم لعامة للتوجيه التربوي والتدريب", ا 

( املرض ي  من  كل  دراسة  )3، ص2014وأبرزت  الشهري  و 8، ص2014(،   ،)( مستويات  137، ص2020القحطاني  اململكة    اإلشراف(  في  التربوي 

السعودية وهي: املستوى األول  الثالثو مثله إدارات التعليم،  وت  املستوى الثانيو مثله الوزارة،  وت  العربية  –مثله املدرسة بمديرها الذي يقوم  وت  املستوى 

 . درسة.على زمالئه املعلمين في امل اإلشرافب -كجزء من مهامه اليومية

التربوي"، وهي تتمثل في   اإلشرافالتربوي في اململكة العربية السعودية يمر في الوقت الحالي بمرحلة "  اإلشرافإن  وفي ضوء ما سبق يمكن القول  

 التربوي فيها.  اإلشرافيتم تنفيذ ثالثة مستويات: وزارة التعليم السعودية، وإدارات التعليم في املحافظات املختلفة، واملدرسة التي 

 التربوي: اإلشرافمفهوم    .2.1.2

السابقة   البحوث والدراسات  الكثير من  التربوي مفاهيم عديدة، وهناك  التربية والتعليم  لإلشراف  املفهوم، حيث وضحت وزارة  تناولت هذا  التي 

( بأن مفهوم  2010السعودية  لتحقيق   اإلشراف(  بها  يتعلق  ما  تنفيذ كل  ومتابعة  التعليمية  العملية  وتطوير  تقويم  فيها  يتم  التي  العملية  "هو  التربوي 

ي املدرسة تدريبية كانت أم إدارية أم تتعلق بأي نوع من أنواع النشاط التربوي في على جميع العمليات التي تجري ف  اإلشرافاألهداف التربوية وهو يشمل  

 (.6التفاعالت املوجودة بينها" )صاملدرسة أو خارجها والعالقات و 

رأى  )  فيما  )و (،  2019العمري  والخزاعلة  والزعبي  أن مفهوم  2012السخني  ت  اإلشراف ( على  تعاونية منظمة  تفاعلية  بين  التربوي هو عملية  جمع 

املرجوة  التعليمية  األهداف  تحقيق  من  املعلم  تمكين  إلى  وتهدف  عناصرها،  بكافة  التعليمية  التعلمية  املواقف  في  واملعلم  التربوي  ودراسة  املشرف   ،

 العوامل والظروف املؤثرة واملناسبة في تلك املواقف التعليمية وتقييمها، والعمل على النهوض بعمليتي التعلم والتعليم. 

)بي الرويلي  أشارت  دراستهما  (2011)البلوي  (،  2012نما  أن مفهوم    في  فنًيا،    اإلشرافإلى  وخبيًرا  جامعًيا،  تربوًيا   
ً

يعني كل شخص مؤهال التربوي 

على املعلمين، ومساعدتهم، ومتابعة أدائهم التدريس ي، وتقويمهم، والعمل على تطوير أدائهم ذاتًيا ومهنًيا، والعمل على التنسيق بين    اإلشرافومختص ب

أه  التعليمية وتحقيق  العملية  بما يحقق رفع مستوى  التي تشرف عليه من جهة أخرى، وذلك  التعليم  التي يشرف عليها من جهة وإدارة  دافها  املدارس 

 ملنشودة.ا 
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 التربوي: اإلشرافأهمية    .3.1.2

  ( في2010(، والقاسم )2012التعليمية وتطويرها، وهي ما اتفقت عليه كل من خليل )  -للمشرف التربوي أهمية بالغة في تحسين العملية التعلمية

مكونات   يوفر  أنه لجميع  والتقويم  والقيادة،  والتنظيم،  التخطيط،  كمستوى  املختلفة،  األنشطة  في  واإلداريين  واملعلمين  للمديرين  الراجعة  التغذية 

حطاني الق  إشرافية منظمة ومخطط لها. بينما أوضحالعملية التربوية، باإلضافة إلى تبادل الخبرات، والكشف عن القيادات التربوية، والقيام بأساليب  

أن أهمية دور املشرف التربوي تكمن في كونه ركن أساس من أركان العملية التربوية والتعليمية في أي نظام تعليمي، وهو يشغل موقًعا ( في دراسة  2020)

النشء وتعليمهم  تربية  فاعليته، وعن  وزيادة  التعليم  وتحسين  املناهج  تطوير  فهو مسؤول عن  العملية،  في هذه  وبارًزا  املنهي  مهًما  النمو  تحقيق  ، وعن 

بيئة تعليمية مناسبة، وتحقيق ظروف تعلم أفضل، وهو مطا العصر ومتطلباته، ومساعدتهم في خلق  يتناسب مع متغيرات  بما  لب للمعلمين وتدريبهم 

 بتقويمهم وحثهم على اإلبداع وتنشيط البحث التربوي. 

إلى ذلك   الدراسات كدراسة  اجمعتباإلضافة  )  بعض  التربوي من   اإلشرافأهمية  على  (  2009(، وأبو شملة )2013السبيل )و (،  2011الغامدي 

في حاجةعدة   التربوي كونه مستشاًرا وخبيرً   جوانب تمثلت  املشرف  إلى  التعليمية، وكذلك  املعلم  العملية  ا في 
ً
الجدد في مهنة ا ومشارك املعلمين  التحاق 

ف في إمكاناته عما اصطدام املعلمين القدامى بواقع التدريس الذي يختلالتربوي املخطط واملدرب واملرشد، و   التدريس يقتض ي الحاجة إلى وجود املشرف 

 مواكبة االتجاهات الحديثة في التدريس الذي يؤكد الحاجة إلى وجود املشرف التربوي.تعلموه سابًقا، وضرورة 

العربية السعودية تكمن في مدى تنمية املعلمات الجدد والقدامى مهنًيا وتربوًيا، وذلك  وفي هذا اإلطار فإن أهمية دور املشرفة التربوية في اململكة  

ات وقدراتهن   ملواكبة املستجدات واالتجاهات الحديثة في التعليم، حيث يتحدد دورها في التخطيط والتنظيم والتوجيه، لتطوير املهارات املهنية للمعلم

 إن هناك حاجة ضرورية إلى املشرفة التربوية في املدارس. التدريسية في مهنة التدريس، وبالتالي ف

 التربوي: اإلشرافهداف أ  .4.1.2

تناولت    التي  والدراسات  البحوث  في  املتأمل  )  اإلشرافإن  الخشالن  مثل  املجال  هذا  في  املتخصصين  الباحثين  من  عدًدا  يجد  (،  2017التربوي 

رصد الواقع التربوي وتحليله، ومعرفة الظروف  يهدف إلى  التربوي    اإلشراف  أن   إلىأشاروا  (  2014(، واملطلق )2017أحمد والضوي )و (،  2010العطوي )

تطوير النمو املنهي لدى كذلك  و   ،ويمها وتقديم املقترحات لتحسينهالعملية التعليمية والتربوية، وتقاملحيطة به، واإلفادة من ذلك في التعامل مع محاور ا 

ترسيخ القيم واالتجاهات التربوية لدى القائمين على   باإلضافة إلىالتربية والتعليم،  ملهنة    انتمائهم تعزيز  و ،  التدريسية، وتحسين مستوى أدائهم  نالعاملي

لتطوير إحداث التغيير وا و   ،وي، وتطبق نتائج البحوث والتجاربتنفيذ الخطط التي يضعها النظام التربوالعمل على    ،التعليمية والتربوية  تنفيذ العملية

 ،ع املؤسس ياملجتمبين  و ه  توثيق العالقة بينو   ،ي والعاملين فيهاإلشرافي للنظام  العمل على تهيئة املناخ التعليمالسعي نحو  و   ،لسلوك املشرفين التربويين

 تقويم عمل املعلمين والطالب واملشرف التربوي ذاتًيا.و 

التربوي يشجع املعلمين على التفكير الناقد، وإقامة الحوار البناء بين املشرف التربوي واملعلم، كما   اإلشرافأهداف    أن  الحالية  وتضيف الدراسة

ن العملية التربوية والتعليمية من خالل التخطيط واملتابعة والتقويم للمعلمين،   فهم حاجات الطالب وحل مشكالتهم باألساليب   إلى  م توجيهو أنه يحس ِّ

سهل نجاح املعلم في تحقيق رسالته عن طريق الدورات التدريبية لتنميتهم مهنًيا، ومتابعة عمل املعلم داخل الغرفة الصفية تفة التربوية الحديثة، باإلضا

 تقويم األخطاء التي قد يقع فيها.و 

 التربوي: اإلشرافأنواع  .5.1.2

أنواع     تبًعا لتطور مفهوم ومراحل    اإلشرافتعددت  الدور    اإلشرافالتربوي  التربوي على ممارسة  املشرف  األنواع تساعد  أن هذه  التربوي، حيث 

السابقة  اإلشراف الدراسات  بعض  وحددت  الفعال،  )كي  الغامدي  )و (،  2011دراسة  )2013السبيل  املطلق   ،)2014( وخليل  أنواع  2012(،   اإلشراف( 

   منها:التربوي، 

النوع من    اإلشراف • املوجودة لديهم بأسلوب تربوي يراعى فيه مشاعر    اإلشرافالتصحيحي: يهدف هذا  املعلمين في تصحيح األخطاء  إلى مساعدة 

وجعله  املشرف التربوي بإصالح األخطاء التي يقع فيها املعلم أثناء عمله التربوي وذلك بتصحيح مساره بقدر اإلمكان  مهمهاملعلم وإنسانيته، ويتمثل 

 بالشكل الذي يحقق األهداف التربوية.

إلى تجنيب املعلم الوقوع في األخطاء املتوقعة، وتذليل الصعوبات التي قد تواجهه من خالل خبرة    اإلشراف الوقائي: يهدف هذا النوع من    اإلشراف •

علم ويعمل على تالفيها، وأن يأخذ بيد املعلم ويساعده املشرف التربوي في هذا املجال، وتتمثل مهمة املشرف في توقع الصعوبات التي قد تواجه امل

 في تقويم نفسه ومواجهتها.

من    اإلشراف • النوع  هذا  يهدف  غير    اإلشرافالبنائي:  القديم  محل  املناسب  الجديد  وإحالل  البناء  مرحلة  إلى  التصحيح  مرحلة  من  االنتقال  إلى 

بينه املنافسة  الجديد، وتشجيع نموهم، واستشارة  التدريس  أن يكون عليه  ينبغي  للمعلمين في رؤية ما  التربوي  املشرف  م،  املناسب، وهو إشراك 

 وتوجيهها لصالح العملية التعليمية. 
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على مجرد إنتاج األحسن وتقديم أعلى نوع من النشاط وإنما يشحذ الهمم ويحرك القدرات    اإلشرافإلبداعي: ال يقتصر هذا النوع من  ا   اإلشراف •

 لتخرج أحسن ما تستطيع.

 التربوي: اإلشرافأساليب   .6.1.2

األساليب    السابقة  والدراسات  البحوث  بعض  وغير اإلشرافأوضحت  املباشرة  األساليب  بين  تنوعت  والتي  التربوي  املشرف  يستخدمها  التي  ية 

( الشهري  دراسة  لخصت  حيث  استخدامها،  مدى  على  فعاليتها  تتوقف  والتي  )73-71، ص2014املباشرة،  والنخالة  الجرجاوي  الشراب  2009(،   ،)

 ية فيما يلي:اإلشراف( أبرز األساليب 54-53، ص2015(، واملزين )34-28، ص2015بو عاذرة )(، أ 6، ص2019)

 . زيارة املدرسة: وهي إحدى األساليب املستخدمة لإلشراف على املدارس وتعرف مشكالتها واحتياجاتها وأنشطتها وواقعها التربوي واالجتماعي  •

املشرف   • زيارة  بها  يقصد  الصفية:  التفاعل الزيارات  التعليمية، ومالحظة  النشاطات  بهدف رصد  أثناء عمله،  في  الصف  قاعة  في  للمعلم  التربوي 

 الصفي، وتقويم أداء املعلم، والوقوف على أثره في الطالب.

باألمو اإلشرافاملداوالت   • املتعلقة  املسائل  التربوي واملعلم حول بعض  املشرف  بين  أو ية: هي عبارة عن كل ما يدور من مناقشات  العامة  التربوية  ر 

 أساليب التعليم أو مشكالت تعليمية تتصل بكفايات املعلم العلمية أو املهنية أو أدائه داخل الصف.

ية: هي وسيلة اتصال بين املشرف التربوي واملعلمين، يستطيع املشرف من خاللها أن ينقل إلى املعلمين بعض خبراته بقدر معقول اإلشرافالنشرة   •

 قت. من الجهد والو 

ية، وتبادل  القراءة املوجهة: هي أسلوب إشرافي هام يهدف إلى تنمية كفايات املعلمين في أثناء الخدمة من خالل إثارة اهتماماتهم بالقراءات الخارج •

 الكتب واقتنائها، وتوجيههم إليها توجيًها منظًما ومدروًسا. 

 بوية أو موضوع محدد، وفتح املجال بعد ذلك للمناقشة الهادفة املثمرة.الندوات التربوية: هي عبارة عن عرض عدد من التربويين لقضية تر  •

اجتماعات املعلمين: هي لقاءات تربوية بمعلمي مادة دراسية في تخصصات مختلفة، لتحقيق التكامل بين جهودهم، وتجميع أفكارهم في مواجهة   •

 املشكالت. 

اجتما • إلى عقد  الدعوة  الحاجة  تتطلب  قد  العامة:  تقديم  االجتماعات  بغية  املدارس  أو مجموعة من  املدرسة،  في  املعلمين  لجميع  إشرافي عام  ع 

بناء االختبارات، طرق  أساليب  السلوكية،  األهداف  للتدريس، صياغة  ملناقشة مشكلة مهنية عامة مثل )التخطيط  خدمة إشرافية لهم جميًعا، 

 تحليل نتائج االختبارات، .... إلخ(.

)التوضيح • التطبيقية  التربوي  الدروس  املشرف  يرغب  تربوية جديدة،  أساليب  بتطبيق  التربوي  املشرف  يقوم  أسلوب علمي عملي حيث  ية(: هو 

 إقناع املعلمين بفعاليتها وأهمية تجريبها، ومن ثم استخدامها. 

فسه؛ ألنه يجري في مواقف طبيعية غير  الزيارات املتبادلة بين املعلمين: هو أسلوب إشرافي مرغوب فيه، يترك أثًرا في نفس املعلم ويزيد من ثقته بن •

 مصطنعة، ويتم في زيارة معلم أو أكثر لزميل لهم داخل الفصل، وذلك تحت إشراف قائد املدرسة أو املشرف التربوي.

مهن • خبرة  ذات  تربوية  قيادات  إشراف  تحت  املعلمين  به مجموعة من  يقوم  تعاوني عملي  نشاط  التربوية(: هو  )الورشة  التربوي  بهدف  املشغل  ية 

 دراسة مشكلة تربوية مهمة.

العملية خاصة من خال • املختلفة ألطراف هذه  الحاجات  وتلبية  التربوية،  العملية  تطوير  إلى  يهدف  تشاركي  إشرافي  نشاط  اإلجرائي: هو  ل  البحث 

 املعالجة العلمية املوضوعية للمشكالت املباشرة التي تواجههم.

 ية التي سبق ذكرها.  اإلشرافوبناء على ما سبق فإن عمل املشرفة التربوية في املدرسة يتضح من خالل استخدام جميع األساليب 

 مهام املشرف التربوي في املدرسة:   .7.1.2

 ( في النقاط التالية: 2008واألغا )(، 2013هناك الكثير من املهام التي يستند إليها املشرف التربوي في املدرسة، واتفق عليها السبيل )

 حملهم على التفاني في القيام بها مساعدة املعلمون على فهم وظيفتهم، واإليمان بها إيماًنا يدفعهم إلى اإلخالص في أدائها، وي •

 مساعدة املعلمون على فهم األهداف التربوية ومراجعتها وانتقاء املناسب منها. •

 لقائمة على أسس علمية منطقية للموقف الذي توضع من أجله. املساعدة على وضع الخطط السليمة ا  •

 املساعدة في وضع برامج النشاط التربوي التي تشبع ميول املتعلمين وحاجاتهم.  •

 املساعدة على فهم وسائل التعليم وطرقه وأدواته وتوفيرها لتكون في خدمة املتعلمين. •

 واقتباس املناسب من كل جديد.املعاونة في متابعة ما يجد من أمور التعليم،  •

 املعاونة في متابعة الخطط، والعمل على تحسين الظروف املؤثرة في التعليم.  •
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 املعاونة على تقويم العملية التعليمية كلها تقويًما سليًما على أسس صحيحة. •

 مو بمهنة التدريس، واالرتفاع بمستوى األداء فيها. جماعًيا إلى الس أوفي مهنتهم ذاتًيا، وتوجيه هذا النمو فردًيا  على النمو املعلمون  مساعدة  •

 العمل على تنسيق جهود املعلمين حول مبادئ خلقية ومهنية يجب أن يلتزموا بها. •

 :التنمية املهنية املستدامة  . 2.2

 مفهوم التنمية املهنية املستدامة: .1.2.2

  التنمية املهنية املستدامة للمعلمين، يتضح أن هناك الكثير من املفاهيم التي تختص بها. بعد االطالع على األبحاث والدراسات التربوية في مجال   

( في دراستهما إلى مفهوم التنمية املهنية للمعلمين بأنها: تنمية الشخص في إطار دوره املنهي، وتتضمن تلك  2015العنزي )و (،  2012نظر الشخيبي )حيث  

)حضور ورش العمل، واالجتماعات املهنية، واملتابعة األكاديمية(، والخبرات الرسمية، مثل: قراءة أدبيات املهنة، ومتابعة التنمية الخبرات الرسمية، مثل: 

 ما يحدث في املجال األكاديمي من خالل وسائل اإلعالم. 

تلك األنشطة التعلمية والبرامج التدريبية التي على أن مفهوم التنمية املهنية املستدامة للمعلمين هي    ( 2011(، وهبة )2011محمد )  كل من  وأجمع

، فهي عملية منهجية يشترك فيها املعلمين، لزيادة معارفهم ومهاراتهم املهنية وتطوير قدراتهم وتنمية اتجاهاتهم اإليجابية نحو تحقيق التقدم املنهي لديهم 

 اءة املهنية والتخصصية األكاديمية. ذات خطوات ومراحل محددة تساعد في زيادة النمو املنهي للمعلم لرفع الكف

( أن مفهوم التنمية املهنية املستدامة للمعلمين هي "عملية متكاملة ومتصلة تبدأ بتوصيف الوظيفة، وتستمر طاملا كان املعلم  2017ويرى هالل )

العنصر البشري إعداًدا يفي باحتياجات الوظيفة على الوجه األكمل قائًما بالعمل للحفاظ على سالمة املسار املنهي، وعملية التنمية املهنية هدفها إعداد 

 (. 400)صوتحقيق أهدافها بمستوى األداء املطلوب وزيادة االنتاجية ورفع معدالت األداء، أي تحقيق االستخدام األمثل للطاقات البشرية املتاحة" 

للمعلم املستدامة  املهنية  التنمية  إن  القول  يمكن  سبق  ما  ضوء  والكفايات  وفي  واملهارات  املعارف  نقل  على  تعمل  مستمرة،  عملية  هي  ات 

لمات هو واالتجاهات للمعلمات إلثراء خبراتهن  التدريسية، وذلك من خالل أساليب متنوعة ومخططة، وأن الغرض من التنمية املهنية املستدامة للمع

امل يجعل  وبما  املتغيرات،  استجابة  نحو  في سلوكياتهن   تغيير  ومعايير إحداث  املهنة  ملزاولة  الترخيص  وكفاياتها مع متطلبات  في مؤهالتها  متوافقة  علمة 

. االعتماد املنهي   لهن 

 التنمية املهنية املستدامة:هداف أأهمية و    .2.2.2

"أن التنمية املهنية للمعلمين ( على2011)تؤكد العبرية  تعليم والتعلم، حيث  يعد النمو املنهي املستدام للمعلمين من أساسيات تحسين مهارات ال 

أي جانب آخر له صلة    تخصصه أومد املعلمين بما يحتاجونه من برامج تدريبية في شتى املجاالت املتعلقة بعملهم، سواء فيما يخص    فيلها أهمية كبرى  

املهنية املستدامة    في أنفي دراستهما  (  2011(، محمد )2011بينما أشارت الكولي )  (.53وثيقة بالعملية التربوية والتعليمية" )ص   تكمن فيأهمية التنمية 

املنهي،   أدائهم  مستوى  لرفع  للمعلمين  املستمر  النمو  معارفهم  تحقيق  مهاراتهم  وزيادة  و و ورفع  واالبتكار,  االبداع  على  مواكبة    هم دعمقدرتهم  كافة على 

التربوية   تخصصاتهم املستجدات  و في  املعلمين عن طريق  ,  نفوس  في  املنهي  األداء  املهنيةتعميق  وكفايتهم  فعاليتهم  و زيادة  النظريات  ,  أحدث  االطالع على 

ببرامج وخطط تطوير التعليم،   هم تبصير و ملعلمين قبل التحاقهم بالخدمة،  لدى ا   عالجة نقاط الضعفوم,  لنفسية، وتقنيات التعليم الحديثةالتربوية وا 

 ودراسة حاجات املجتمع ومشكالته.

املست املهنية  التنمية  أن  إلى  اإلشارة  يجدر  ما سبق عرضه  املعلمين ومن خالل  إعداد  تواكب  التي  املهمة  االستراتيجيات  تعد من  للمعلمين  دامة 

والتعد والتنوع،  واالستمرارية،  والواقعية،  بالديمومة  تتصف  ألنها  والتقنية؛  التكنولوجية  املستحدثات  ظل  في  ومهنًيا  تربوًيا  إلى  وتأهيلهم  باإلضافة  د 

 األداء التدريس ي لدى املعلمين في ضوء املعايير القومية والعاملية إلعدادهم.  التكامل، وتحسين األداء، وكل ذلك من أجل رفع مستوى 

ل أن  املستدامةكما  املهنية  تحقيقها، حيث  لتنمية  إلى  تسعى  )كل من  دراسة    أشارت  اهداف  )و (،  2019الشمري  والجمل  محمد و (،  2016السيد 

والتعلم والعمل  التخصص ونظريات التعليم  لمستجدات فيل املعلمين مسايرة  تهدف إلىلتنمية املهنية املستدامة للمعلمين ا  أن( 2013محمد )و (، 2011)

وكذلك وتشجيعهم على تبادل األفكار والتأمل في ممارساتهم املهنية،  وتمكينهم من مهارات مصادر املعلومات والبحث عن كل ما هو جديد، ،هاعلى تطبيق

إضافية,   مسؤوليات  وتحمل  جديدة  بأدوار  لالضطالع  واالستعداد  وعاملًيا  محلًيا  التربوي  السياق  بمتغيرات  املعلمين  وعي  التعلم  و تنمية  مبدأ  ترسيخ 

واال  الذاتياملستمر،  التعلم  أساليب  على  املعاصرة إلى    باإلضافة  ،ليهم   عتماد  التعليم  تقنيات  توظيف  مهارات  ومساعدة ،  عليةبفا  واستخدامها  تنمية 

 . املعلمين الجدد على التكيف مع البيئة املدرسية، وتحسين أجواء العمل، ورفع روحهم املعنوي 

تهدف املستدامة  املهنية  التنمية  فإن  السابقة  األهداف  إلى  خالل    وبالنظر  ا في    التربوي   اإلشرافمن  إلى  الحالية   املعلمين بدور  الرتقاء  الدراسة 

التربوي،   فكرهم  وتعزيز  قدراتهم  دورهم  وتطوير  املعلميوتعزيز  وتطوير  التعليمية،  العملية  تطوير  في  املشاركة  املهنةفي  في  شركاء  بوصفهم  الجدد  ، ن 

 وا 
ً

واملهارات واالتجاهات، تساًعا وتتجاوز مجرد إكساب املعلمين املعارف  باإلضافة إلى ذلك فإن أهداف التنمية املهنية املستدامة للمعلمين أكثر شموال

   .مدى الحياة، وتمكينهم للقيام بتقديم تعليم فعال ذي كفاءة عاليةلتشمل بناء شخصية املعلمين املهنية، وإكسابهم قيم املهنة وثقافة التعلم 
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 التربوي بالتنمية املهنية املستدامة:  اإلشرافعالقة   . 3.2.2  

( األهداف 629، ص2017تؤكد عطير  تحقيق  نحو  تعليمية  خبرات  امتالك  تمكنه من  التي  التربوي  للمشرف  املختلفة  واملبادئ  املعايير  أن  ( على 

تالي فإنه يقع على عاتق املشرف التربوي مجموعة من التربوي ودوره في التنمية املهنية املستدامة للمعلمين، وبال  اإلشرافاملنشودة، ومن هنا تظهر عالقة  

 املهام واتخاذ القرارات الالزمة التي يجب تنفيذها لحل املشكالت منها:  

 إعداد وتهيئة املعلمين الجدد، وتنميتهم مهنًيا، وتطوير قدراتهم الوظيفية. •

 اتهم.الكشف عن الحاجات التدريبية للمعلمين، وعقد دورات تدريبية تتالءم مع حاج •

 إضافة معارف مهنية جديدة للمعلمين، لتمكينهم من تحسين مستواهم املنهي. •

 تعزيز اإلحساس باملسؤولية الذاتية وتدعيم روح العمل التعاوني. •

 استثمار الطاقات الكامنة لدى املعلمين وتشجيع روح البحث والتجريب واالبتكار.  •

 واإلداري للمعلمين واملشرفين التربويين بالتركيز في أكثر الطرق والوسائل واملناهج علمية وواقعية وفاعلية. رفع مستويات األداء املنهي والفني  •

 مساعدة املعلمين والطلبة في حل مشكالتهم أو التخفيف من آثارها.  •

 نشر ثقافة الجودة التعليمية وتوليد اتجاهات ايجابية نحو جودة التعليم.  •

التي يمكن أن تقدمها املشرفة التربوية في اململكة العربية السعودية ملساعدة املعلمات على تحقيق التنمية املهنية املستدامة لديهن    األساليبومن  

 ما يلي:

 التدريب والتطوير: .1

األسدي  )  يرى  االلتزام  2008ومروان  والتطوير  التدريب  جانب  لتحقيق  التربوية  املشرفة  على  يجب  أنه  تبذل  ب(  التي  في  الجهود  املعلمات  ساعد 

ال أثناء عملهن,  التغلب على  التي تعترضهن  التربوية   وأن تراعي فيصعوبات  بالجوانب  الكافي  اإلملام  املعلمات واتجاهاتهن في  مشروعاتها وخططها قدرات 

وتزويدوالتعليمية، وم وأنظمة  عليها من معلومات  يستجد  و   هنا  الفرصة  بها،  املعنوية  لهنإتاحة  روحهن   بأسلوب    لرفع  تواجههن  التي  املشكالت  وحل 

العمل    علمي، وإكسابهن )املستمرخبرات جيدة في  الذاتي  التعلم  املحلي وكذلك تعريفهن    التعاوني، ومهارات  املستويين  التربوية على  االتجاهات  ببعض 

بعض  عاملي،وال التعليمية    وأثارة  تحفزهناملشكالت  الحلول    التي  واقتراح  التفكير  العلمية  وإرشادهن    لها،على  املراجع  بعض  و إلى  استخدام واملهنية، 

 .النشرات التربوية إلعالم املعلمات بالكتب الجديدة وأهمية محتواها

 االتصال والتواصل:  .2

 ( إلى أنه يمكن للمشرفة التربوية تحقيق جانب االتصال والتواصل من خالل ما يلي:  65، ص2010يشير طاهر )

 .تنظيم الدورات والندوات واللقاءات وورش العمل املتنوعة وحث املعلمات على الحضور واملشاركة فيها وتقديم التسهيالت املناسبة لذلك •

 .املقترحة لرفع مستوى األداء التدريس ي، وذلك من خالل حلقات نقاش هادفة وفعليةاملناقشة والحوار مع املعلمات بالنسبة لألنشطة  •

 .االستماع جيًدا إلى املعلمات والحوار معهن بشأن املشكالت التعليمية املوجودة باملدرسة واقتراح الحلول لها •

 لق بالعملية التعليمية. عقد االجتماعات الفردية والجماعية الهادفة مع املعلمات للتشاور ومناقشة كل ما يتع •

ب  أن يكون لدى املشرفة سجل تراكمي عن املعلمة يتوفر فيه معلومات عن األحوال الشخصية واملهنية واالجتماعية لتساعدها في اختيار األسلو  •

 املناسب ملعاملتها.

 . أفكارها بحرية وال تشعر املعلمة بسخرية أن تحترم املشرفة التربوية آراء املعلمة حتى لو خالفت رأيها حتى تستطيع املعلمة أن تعبر عن •

األسئ • بحيث تشجع هذه  اللقاء،  أثناء  أسئلتها  اختيار  في  دقيقة  وأن تكون  اللفظي  اللفظي وغير  االتصال  أساليب  التربوية  املشرفة  تتقن  لة  أن 

 .املعلمة على الحديث 

 .أن توطد املشرفة التربوية عالقتها مع املعلمة وتعزز ثقتها بنفسها •

 توفر الوقت الكافي للقاء حتى تستطيع املعلمة أن تعبر عن نفسها. أن ي •

 تحقيق التواصل بين املعلمات وتوفير فرص التفاعل مع قضايا تربوية. •

 :( آليات أخرى لتحقيق التنمية املهنية لدى املعلمين في جانب االتصال والتواصل من أهمها2009وأضافت دراسة السيس ي )

 .يجاد لغة ورؤية مهنية مشتركة فيما بينهم إل مين من خالل الحديث مع بعضهم البعض حول ممارساتهم املهنية شجيع التواصل بين املعلت •

 .تشجيع مالحظة املعلمين لبعضهم البعض أثناء ممارساتهم التدريسية •

 .تشجيع تعليم املعلمين لبعضهم البعض •
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يدعم   • املدرسة، فذلك  داخل  الخانق  البيروقراطية  البعض الحد من  بعضهم  املعلمين  بين  والتفاعل  االتصال  قنوات  ويفتح  واالبتكار،  اإلبداع 

 .وكذلك بينهم وبين إدارة املدرسة

 .التربوي على املعلمين ومتابعتهم  اإلشرافإتباع أساليب غير تقليدية في  •

  .تشجيع االتصاالت املباشرة واملفتوحة بين املشرف التربوي واملعلمين •

 ات:تكنولوجيا املعلوم .3

 :( إلى أنه يمكن للمشرفة التربوية تحقيق التنمية املهنية املستدامة في جانب تكنولوجيا املعلومات من خالل ما يلي2011) يشير البلوي 

 توفير نماذج عملية لطرائق التدريس ووسائط التقنيات التعليمية لكي تستخدمها املعلمات.  •

 صعوبات عملية التطبيق في مجاالت التدريس. إتاحة الفرصة أمام املعلمات ملناقشة  •

 زيادة ثقة املعلمة بنفسها.  •

 إثارة دافعية املعلمات نحو تجريب واستخدام طرق واستراتيجيات ووسائل تدريس حديثة.  •

   .استخدام الحاسب اآللي في ربط املدارس ومجتمعات التعلم  •

 تحفيز املعلمات على استخدام التكنولوجيا في تحضير الدروس. •

 جه املشرفة التربوية املعلمات على استخدام التكنولوجيا في تنفيذ الدروس.تو  •

 تحفيز التقدم املنهي للمعلمة وتطوير كفاياتها.  •

 تعريف املعلمات باالتجاهات التربوية الحديثة على املستوي املحلي والدولي.  •

في • مفيدة  تعليم  وسائل  إلنتاج  غيرهم  مع  يتعاونوا  لكي  للمعلمات  الفرص  وأساليب .تدريسهم   توفير  التعليمية  املهارات  على  املعلمات  تدريب 

 . التعليم الحديثة

 العمل ضمن فريق:  .4

 من خالل ما يلي: لمعلمين في جانب العمل ضمن فريق ( أن املشرفة التربوية يمكن أن تحقق التنمية املهنية املستدامة ل2008يؤكد املنصور )

 التعاوني من أجل تحقيق أهداف مشتركة. تنمية قدرات املعلمات عن طريق العمل  •

 إيجاد املواقف املناسبة التي تقوم بها املعلمات من خاللها بتقويم جهودهن وأعمالهن. •

 تشجيع املعلمات على تكوين جماعات وفرق تعلم مهنية حقيقية وفعالة داخل املدرسة.  •

 في التعلم.  االهتمام بالعمل الجماعي وتحفيز املعلمين على تبنى الرؤية الجماعية •

 تقريب وجهات النظر بين معلمات املادة الواحدة واملعلمات بوجه عام. •

 تشجيع املعلمات على إبداء آرائهم وطرح مشكالتهم. •

 تشجيع املعلمات املبدعات وتطوير ممارساتهن التدريسية. •

املهنية املستدامة للمعلمين في كونها شاملة وتكاملية بين دور كل من املشرفة   اإلشرافبناء على ما سبق تتلخص عالقة   التنمية  التربوي ودوره في 

دام بواسطة مواكبة التربوية واملعلمات في املدارس باململكة العربية السعودية، وذلك من خالل مسؤولياتهم املهنية ورفع مستواهن  في األداء املنهي املست

 نولوجية واالتجاهات الحديثة، وأيًضا من خالل تطوير عناصر العملية التعليمية التعلمية بكافة كوادرها والعاملين فيها. املستجدات التك

 : الدراسات السابقة  . 3.2

الدراسات السابقة التي تتمحور حول دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة لدى املعلمات، حيث    تستعرض الدراسة الحالية

 في األتي: يتجلى دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املستدامة 

 التنمية املهنية املستدامة.دراسات تتعلق دور املشرفة التربوية في تدريب وتطوير املعلمات لتحقيق  .1.3.2

والتطوير  التدريب  حول  السابقة  الدراسات  من  العديد  )  تمحورت  القحطاني  من  كل  دراسة  أشارت  )2020حيث  العمرجي  سرور  2017(،   ،)

املتزايد الذي يوليه ( إلى  Kapusuzoglu & Balaban, 2010(، ودراسة "كابوسوزغلو وباالن" )2016(، سعدون )2015(، عبد الحكيم )2016) االهتمام 

 املشرفين التربويين لتدريب وتطوير املعلمين مهنًيا.

املعلمين،    (2020أوصت دراسة القحطاني )  • بإعطاء وقت لتطوير  املدارس  التربويين ومديرو  املشرفون  يهتم  املعلمين، وأن  بإنشاء معهد لتدريب 

 وذلك من خالل تنشيط لقاءات تربوية مع املعلمين باستمرار. 
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• ( العمرجي  دراسة  تطرقت  رؤية    (2017كما  مت  2030إلى  متنوعة  رؤية معاصرة  التربوي. فهي  لإلشراف  تنمية كمرحلة جديدة  على  قادرة  جددة 

تسهم بشكل العنصر البشري، وتفعيل دوره، وتجديد أدواته وممارساته العملية. فهذا األمر غاية في األهمية لتطوير العملية التربوية، وهذه الرؤية 

التعلمية العمليات  املعلمين واملت  -أو بآخر في تجويد  أفق  التعلم والعمل، وتخصيب  علمين لكي يتجاوز كل منهم وظيفة  التعلمية، وتعزيز دافعية 

الرؤية، والتي نأمل تفعيلها لتحقيق الطموحات املرجوة   إلى وظيفة اإلنتاج املبدع، وهذا ما تتطلع إليه هذه  من أجل  االستهالك الصامت للمعرفة 

 املستقبل املشرق.

•  ( دراسة سرور  نتائج  ال  (2016أظهرت  الثانوي  للمعلم  املقدمة  البرامج  تطوير  توصياتها  افتقار  أبرز  وكانت  للمعلمين،  املهنية  األكاديمية  فني من 

تطوير مما املعلمين من  وتمكين  مهنًيا،  وتنميتهم  املعلمين  بتدريب  تختص  بحيث  التربية  لكليات  تابعة  تكون  املهنية  للتنمية  رساتهم  إنشاء مراكز 

 اتيجياتهم ونظرياتهم.التدريسية، وصقل خبراتهم وتبادلها، وتنمية مهاراتهم، ونقد ومراجعة استر 

• ( الحكيم  عبد  دراسة  لتطبيق    (2015عرضت  مقترًحا  العوامل    اإلشرافتصوًرا  أهم  وكانت  بمصر،  الجامعي  قبل  التعليم  في  املتنوع  التربوي 

جديدة  إشرافية  وقيادات  كوادر  وتكوين  إعداد  على  العمل  أهمها  املتطلبات  من  العديد  توفير  التصور،  هذا  تحقيق  على  على    املساعدة  قادرة 

واالشتر  والتربوية،  األكاديمية  مهاراتهم  لتنمية  للمعلمين  تدريبية  دورات  وعقد  باملدرسة،  التعليمية  املنظومة  داخل  املستدامة  في التنمية  اك 

عمله في التدريس.   املسابقات والدورات التدريبية بجانب سنوات الخبرة للمفاضلة بين املعلمين ليتوافر املعلم الباحث واملشارك على مدى سنوات

املؤهلين والحاصلين على دورات تدريبية في   التربوي من  املشرف  اختيار  إلى ضرورة  التربوي   اإلشرافهذا باإلضافة  التربوي، لكي يتسنى للمشرف 

بق باملدرسة  خبرة  األكثر  التربويين  املعلمين  تربوي من  إشراف  لجنة  وتشكيل  املعلم،  تقييم  وهو  الحقيقي  بدوره  مهام القيام  لها  يكون  وزاري  رار 

 توجيه املعلمين وعمل برامج تدريبية للمعلمين بصفة مستمرة لصقل خبراتهم. 

•  ( سعدون  دراسة  املعاصرة،   ( 2012اهتمت  التربوية  االتجاهات  ضوء  في  الخاص  األساس ي  التعليم  ملعلمي  املهنية  للتنمية  مقترح  تصور  بوضع 

بما   الخاص  األساس ي  التعليم  ملعلمي  املنهي  النمو  املقدمة الحًقا إلحداث  املهنية  التنمية  وبرامج  التدريبية،  البرامج  واقع  يتوافق مع والكشف عن 

ية. وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن واقع التنمية املهنية ملعلمي التعليم األساس ي الخاص يعاني من بعض القصور في متطلبات العملية التعليم

الوسائل التدريبية الحديثة، وقلة الحوافز املشجعة للمعلمين لاللتحاق بب رامج التنمية  اإلمكانات املادية مثل: تمويل برامج التنمية املهنية، وقلة 

 والقصور في اإلمكانات البشرية. املهنية، 

• ( وباالن"  "كابوسوزغلو  دراسة  املعلمين Kapausuzoglu & Balaban, 2010هدفت  تدريب  في  األساسية  املرحلة  مشرفي  أدوار  التعرف على  إلى   )

املشرفين في املعلمين لدور  العينة من  أفراد  لتقدير  الكلية  الدرجة  أن  إلى  املهنية، وتوصلت نتائجها  تدريبهم كانت ضعيفة بخالف وجهة    وتنميتهم 

هذه  وأوصت  املشرفين،  نظر  وجهة  من  التقويم(  )التكنولوجيا،  مجاالت  في  التدريبية  الدورات  من  مزيد  إلى  املعلمون  ويحتاج  املشرفين،  نظر 

 الدراسة بضرورة تبني استراتيجية عامة لتدرب املعلمين وتنميتهم املهنية على مدار سنوات الخدمة. 

 اسات تتعلق بدور املشرفة التربوية في تعزيز االتصال والتواصل مع املعلمات لتحقيق التنمية املهنية املستدامة. در  .2.3.2

 السابقة أهمية االتصال والتواصل املتبادل بين املشرفين التربويين واملعلمين، وذلك من أجل تنمية املعلمين مهنًيا.   الدراساتأظهرت العديد من 

استخدام    ( 2013هدفت دراسة القاسم )  • التعرف على واقع  التربويين في    لكترونياإل  اإلشرافإلى  املشرفين  الحكومية من وجهة نظر  املدارس  في 

الغربية، الضفة  لإل   شمال  استخدامه  على  املشرفين  موافقة  إلى  النتائج  كما  لكترونياإلشراف  وتوصلت  اليومي،  عملهم  بتوظيف   في  أوصت 

تكون   ةإلكترونيالفنية واالرشادية واالتصال والتواصل. وشددت الدراسة على ضرورة العمل على بناء بنية تحتية  اإلشرافالتكنولوجيا في عمليات 

للعمل   املدارس واملديريات والوزارة بشبكة    لكترونياإلي  اإلشرافقاعدة  املشرفين واملعلمين،    اإلنترنتمن خالل ربط  وتوفير أجهزة حواسيب لكافة 

 وتفعيل مختبرات الحاسوب في املدارس. 

راثل وماري وكرستال   • التغ  (Rathel, Marie & Christel, 2012)سعت دراسة  آثار  اختبار  الراجعة للمشرف على زيادة معدالت سلوك  إلى  ذية 

ملناخ   االتصال اإليجابي والسلبي بين املعلمين والطلبة ذوي االضطرابات العاطفية والسلوكية، وآثار تدخل املشرفين على مستوى إدراك املعلمين

الل املشرفين لرصد تكرار سلوكيات التواصل وإدارة الغرفة الصفية. وقد استخدم الباحثون في هذه الدراسة قوائم رصد متعددة صممت من خ

اللف  وغير  للمعلميناللفظية  والسلبية  اإليجابية  نسبة  ظية  من  زادت  املعلمين  ألداء  املتكاملة  الراجعة  التغذية  أن  الدراسة  هذه  نتائج  وأشارت   .

 عن أدائهم وعن املشرفين.سلوكيات التواصل اإليجابية مقابل السلوكيات السلبية، كما زاد مستوى الرضا عند املعلمين 

• ( دراسة عطا هللا  التي   (2011وبحثت  املعوقات  والكشف عن  املدارس،  يراها معلمو  كما  التربوي  للمشرف  اإلبداعية  املمارسات  توفر  في مدى 

ملمارساته   تطبيقه  دون  وتحول  التربوي  املشرف  من اإلشرافتواجه  اإلنسانية  والعالقات  التواصل  اعتبار  إلى  نتائجها  وتوصلت  اإلبداعية.  ية 

 إلى املعوقات املادية واملعوقات اإلدارية ثم املعوقات الفنية.اإلشرافي أثناء عمله املعوقات التي تواجه املشرف التربو 
َ
 ي إضافة
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•  ( الرقاد  دراسة  املعلمين. وتوصلت    (2009سعت  نظر  الخاصة من وجهة  املدارس  ومعلمي  التربوي  املشرف  بين  العالقة  طبيعة  التعرف على  إلى 

بين   إيجابية  أن هناك عالقة  إلى  الدراسة  أن هناك نقاط ضعف تكمن في عملية  نتائج  الخاصة، كما  املدارس  التربوي ومعلمي   اإلشراف املشرف 

 التربوي من حيث قلة زيارة املشرف التربوي وتواصله مع املعلمين. 

لمين أنفسهم  عن معوقات عملية االتصال والتواصل التربوي بين املديرين واملعلمين من وجهة نظر املديرين واملع  ( 2009كشفت دراسة الدعس )  •

الوصفي  املنهج  الباحث  املعاصرة. وقد استخدم  االتجاهات  املعوقات في ضوء   ملواجهة تلك 
ً

الحكومية بمحافظة غزة، مع وضع سبال املدارس    في 

الدراسة إلى أن  ( معلًما ومعلمة. وتوصلت نتائج هذه  438( مديًرا ومديرة، و)153التحليلي، حيث تم توزيع استبانة على عينة الدراسة متمثلة في )

املرتبة الثانية   معوقات االتصال والتواصل التي تتعلق بالبيئة املحيطة بالعملية االتصالية التواصلية جاءت في املرتبة األولى عند املعلمين، يليها في

 املعوقات التي تتعلق بوسيلة االتصال والتواصل.

 دور املشرفة التربوية في تعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات مع املعلمات لتحقيق التنمية املهنية املستدامة. دراسات تتعلق  .3.3.2

لمين أظهرت بعض األدبيات السابقة التي تتعلق بتكنولوجيا املعلومات وكيفية استخدامها من قبل املشرفين التربويين طريقة جديدة لتنمية املع

(،  2012جاسر ) أبوو (، Garcia & Cano, 2013جارسيا وكانو )و (، 2015أبو عاذرة )و (، 2019الشمري ) كل من: وتربوًيا. ومن هذه الدراسات دراسةمهنًيا 

املشرفون  2011الغامدي )و  إلى تفعيل دور  املعلمين مهنًيا، باإلضافة  إعداد  في  املعلومات دوًرا هاًما  لتكنولوجيا  أن  نتائجها  بينت  التربويون على ( حيث 

 كيفية استخدام تكنولوجيا املعلومات في مهنة التدريس. 

البحث عن دور التعلم الرقمي في التنمية املهنية للمعلمين وانعكاس ذلك على تدريسه أثناء الخدمة، وما يحصل    (2019تناولت دراسة الشمري ) •

قمي في  عليه من دورات تدريبية خالل خدمته في التدريس. كما يتضمن البحث أهمية التنمية املهنية للمعلمين أثناء الخدمة، واستخدام التعلم الر 

يتطل التعليمية  ربط املؤسسة  وكيفية  الحديثة  التقنية  استخدام  في  واملعرفة  القدرة  للمعلمين  تكون  وأن  املعلمين  لدى  تقنية  وسائل  وجود  ب 

ي املوضوع بصور أو مقاطع فيديو، ولذلك يجب أن تكون هناك دورات تدريبية خاصة للمعلمين تجعلهم قادرين على التعامل مع نمط التعلم الرقم

 يتحتم على الطالب أن يكون قادًرا على التواصل مع أساتذته كي يوجهونه ويقومونه. في التدريس، وفي ذات الوقت

املعلومات؛ لتحسين مهاراتهم  على    ( 2015دراسة أبو عاذرة )   أوصت  • التربويين في مجال استخدام تكنولوجيا  املشرفين  تأهيل  العمل على  ضرورة 

تربوي، وتخفيف األعباء اإلدارية عن كاهل املشرف التربوي، وبخاصة أن الدراسة بينت  ال  اإلشرافوقدرتهم على استخدام تكنولوجيا املعلومات في  

التربوي    اإلشرافخاص بإدارة    إلكتروني هي العبء اإلداري الذي يعاني منه املشرف التربوي، وتصميم موقع    لكتروني اإل  اإلشرافأن أكثر معوقات  

ال تخص  التي  املعلومات  نشر  خالله  من  يتم  صفحات  اإلشرافعملية  بالوزارة،  تصميم  إلى  باإلضافة  وكذلك    ةإلكترونيية،  التربويين.  للمشرفيين 

ات،  أشارت هذه الدراسة في إطارها النظري إلى مفهوم تكنولوجيا املعلومات، ومكوناتها التي تتضمن نظم الحاسبات والبرمجيات وشبكات املعلوم

بالفو  املعلومات  التكنولوجيا  وأهميتها. وأجملت فوائد تكنولوجيا  في هذه  التقنية األشهر واألكثر استخداًما  تعتبر  ائد األساسية للحواسيب والتي 

النتائج وبدو  إظهار  الفائقة في  املال والجهد والوقت، والدقة  بما يوفر  ثانية واحدة  العمليات خالل  تنفيذ  العالية في  السرعة  يلي:  ن أخطاء،  كما 

 أي وقت وبسرعة، واالستمرارية من خالل العمل املتواصل وبدون انقطاع أو ملل.  وحفظ واسترجاع البيانات عند الحاجة في

املعلومات واالتصاالت، وذلك لتعزيز    ( Garcia & Cano, 2013كما هدفت دراسة "جارسيا وكانو" )  • إلى تقييم استراتيجيات وأدوات تكنولوجيا 

. وقد جرى تناول هذه الدراسة من منظور لكترونياإلالتربوي الذي يعزز من مشاركة املدارس في عملية التعليم والتعلم   اإلشرافالتحول النوعي في 

ا278كمي، وتم فحص املمارسات والتصورات لدى )
ً
الوارد في هذه    ( مشرف تربوًيا محلًيا في ثالث مناطق مختلفة من اسبانيا. وقد توصل التحليل 

نموذج   أن  إلى  مشكالت    لكتروني اإل  اإلشرافالدراسة  ملعالجة  جديدة  طرق  على  ويشتمل  كما  التقليدية،  الرقابة  وتقنيات  استراتيجيات  يكمل 

العملي إلى  فإن هناك حاجة  وبالتالي  التعليمية،  الويب  العملية  تطبيقات  على  تستند  التي  ب2.0ات  النموذج  تسمية  اصطلح على  وقد   اإلشراف، 

 االفتراض ي )الوهمي(، والذي يكون وجه نحو التدخل لتحليل وتحسين وتحويل عملية التعليم والتعلم في املدارس. 

)  قامت  • جاسر  املعلوما  (2012أبو  تكنولوجيا  كفايات  تنمية  في  التربوي  املشرف  دور  املعايير بتحديد  وفق  بفلسطين  الثانوية  املرحلة  ملعلمي  ت 

ا، وكانت درجات التقدير في تطوير املمارسات التعليمي
ً
ة في  الدولية. وكشفت نتائجها عن درجات تقدير املعلمين لدور املشرفين حيث جاء متوسط

الرقمية وتطبيقها قد جاء ضعيًفا. وأو  باملواطنة واملسؤولية  الرقمي واالرتباط  املهنية للمشرفين فيما  العصر  التنمية  الدراسة بضرورة  صت هذه 

الغامدي ) دراسة  وأيًضا عمدت  املهنية.  تنميتهم  في  املعلمين  ملساعدة  الرقمي  العصر  يمكن 2011يخص  التي  التربوي  املشرف  مهام  معرفة  إلى   )

األكثر مالءمة لعمل الحاسوبية  التطبيقات  الحاسوبية، ومعرفة  التطبيقات  التي تعرقل   أداؤها عبر  الصعوبات  التربوي، وكذلك معرفة  املشرف 

ا  االستفادة من هذه التطبيقات. وهدفت إلى إيجاد تصور مقترح لتفعيل التطبيقات الحاسوبية، حيث إن مهام املشرف التربوي التي يمكن أداؤه

هذه الدراسة جاءت مناسبة بدرجة عالية ومتوسطة،  ( مهمة، وإن جميع التطبيقات الحاسوبية التي وردت ب34عبر التطبيقات الحاسوبية بلغت )
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، الببليشر، اإلكسل،  لكترونياإل، املنتديات الحوارية، األكروباد، الكتاب الوردوإن التطبيقات الحاسوبية األكثر مالءمة ألداء املشرف التربوي هي: )

 املجموعات البريدية، برنامج املشرف، البالتوك، املاسنجر(.

 دور املشرفة التربوية في تعزيز العمل ضمن فريق مع املعلمات لتحقيق التنمية املهنية املستدامة. دراسات تتعلق  .4.3.2

في واملشاركة  والتعاون،  الجماعي،  كالعمل  واملشرفين،  املعلمين  من خالل  فريق  ضمن  بالعمل  تتعلق  التي  السابقة  الدراسات  من  العديد   هناك 

 فيما بينهم، وذلك بهدف التنمية املهنية لكل من املعلمين، واملشرفين التربويين مهنًيا وتربوًيا. املسؤوليات املهنية 

األداء  التي هدفت    (2017دراسة الفنتوخ ) • التعرف على واقع تقويم   اإلشرافمن وجهة نظر مديري    تطويره ي، ومعوقاته، ومقترحات  اإلشرافإلى 

الع اململكة  في  التعليم  بإدارات  األداء  التربوي  تقويم  الدراسة على  أفراد  إلى موافقة  نتائجها  وتوصلت  السعودية.  في اإلشرافربية  تمثلت  وأبرزها  ي، 

اإلدارة وقت الزيارة   جاهزية اإلدارة الستقبال الفريق من لحظة وصولهم إلى مغادرتهم، ووجود التنسيق النتائجكما    ،  املسبق مع  موافقة    كشفت 

د  ي لدى جهاز الوزارة، وعدم وجود بنو اإلشراف عدم مشاركة امليدان في بناء الخطط    وكان أهمها:  ياإلشرافأفراد الدراسة على معوقات تقويم األداء  

أو   للزيارة  املالية  للتكلفة  قبله،  خاصة  ما  يكمل  بحيث  الزائر  للفريق  تراكمي  النتائجسجل     وخلصت 
ً
بدرجة    إلى    أيضا أفراد موافقة  بين  كبيرة 

تدريب فريق التقويم قبل القيام بالزيارة التقويمية، وتبني أشخاص   هاأهمي بإدارات التعليم والتي من  اإلشرافاألداء  الدراسة على مقترحات تقويم  

  .
ً

 مميزين أثناء الزيارة ليتم االستفادة منهم مستقبال

دراسة • )  واستقصت  وسفاري"  وغاراماني  أداء    اإلشراف تقييم    ( Hoojquan, Gharamani & Safari, 2015"هوجكوان  تحسين  في  التربوي 

التربوي فعال في تحسين أداء املعلمين في مجاالت طرق التدريس، واملشاركة في   اإلشرافاملعلمين في مدارس اإلرشاد في الهند. وأظهرت نتائجها أن  

 تقديم مساقات الخدمة التعاونية، وتقوية العالقات االنسانية، وإصالح وتقوية طرق التدريس.

• ( الكريم  العبد  دراسة  نتائج  تجربة    (Alabdulkareem, 2014توصلت  تقييم  بع   اإلشرافإلى  في  املطبقة  العربية املتنوع  اململكة  مدارس  ض 

الضعف، واملعوقات، وذلك    السعودية القوة، ونقاط  النوعي لتحديد نقاط  التحليل  الدراسة على  املدرسية. واعتمدت  القيادة  كوسيلة لتحسين 

التر  املشرفون  أعدها  تقارير  أيًضا خمسة  املطبقة للنموذج، وشملت  اإلدارات  تقارير معدة من قبل  أربعة  بويون، وتشمل بعض  من خالل تحليل 

التعليم  التقارير على استبانات لبعض املعلمين ومدراء املدارس املشاركين في التطبيق. وأبرزت نتائجها أن هذا النموذج فعال، ويساعد على تحسين

ال في  التربوي  املشرف  دور  من  يعزز  وأنه  املدرسة،  داخل  املهنية  الحوارات  تعزيز  خالل  من  وذلك  املدرسية،  الحياة والبيئة  من  التعليمي  جانب 

املحفزة، كما يساعد   التربوية  القيادة  املدارس، ويعزز  التركيز على عدد من معين من  املشرف من خالل ذلك  املدارس، ويستطيع  على  اليومية في 

الضعف التي يمكن تعديلها    تحقيق خصائص املدرسة الناجحة مثل: التعلم التعاوني، الزمالة، والتطوير املنهي داخل املدرسة، ووجود بعض نقاط

 من خالل التدريب والتعاون مع غيرهم من املتخصصين، والتخطيط الدقيق والتوجيه املناسب. 

إلى تحديد واقع تطبيق مدير املدرسة للعالقات اإلنسانية ودوره في تنمية العالقات اإلنسانية وتحديد معوقات   ( 2009هدفت دراسة الدوسري ) و  •

العمل   املدرسة يشجع روح  أن مدير  إلى  نتائجها  الرياض. وتوصلت  الكريم بمدينة  القرآن  تطبيقها من وجهة نظر مديري ومعلمي مدارس تحفيظ 

كما   معه،  العاملين  لدى  جميع الجماعي  مع  العدالة  بمبدأ  ويتعامل  وبناء،  هادف  بأسلوب  األخطاء  ويعالج  لآلخرين،  اإلصغاء  حسن  يجيد  أنه 

 العاملين معه، ويساعدهم في إيجاد الوسائل التي تحسن مستوى أدائهم. 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

 ية املهنية املستدامة من خالل املجاالت األربعة: التدريب والتطوير،من خالل استعراض الدراسات السابقة لدور املشرف التربوي في تحقيق التنم

الحالية من حيث الهدف الذي يتجلى في  والتواصل  االتصال الدراسة  تتقاطع مع  الدراسة  أن هذه  يتبين  املعلومات، والعمل ضمن فريق،  ، وتكنولوجيا 

 تنمية املهنية املستدامة لدى املعلمين واملعلمات في املراحل الدراسية املختلفة. معرفة دور املشرفون التربويون واملشرفات التربويات في تحقيق ال

(  2009(، ودراسة الدوسري )2009(، ودراسة الدعس )Alabdulkareem, 2014وتتشابه عينة الدراسة الحالية مع عينة دراسة العبد الكريم )      

   ( في تناولها معلمي التعليم األساس ي.2012من املديرين واملعلمين، ومع عينة دراسة سعدون )

الحالية مع دراسة العبد الكريم )  ,Kapausuzoglu & Balaban(، ودراسة "كابوسوزغلو وباالن" )Alabdulkareem, 2014كما اتفقت الدراسة 

( من 2012الدراسة أيًضا مع دراسة أبو جاسر )( من حيث استخدام أداة الدراسة، وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع املعلومات. واتفقت هذه  2010

( الدعس  دراسة  ومع  املعلومات،  بتكنولوجيا  يعني  محور  على  )االستبانة(  الدراسة  أداة  احتواء  مجال 2009حيث  على  االستبانة  احتواء  حيث  من   )

 االتصال والتواصل. 

 ,Alabdulkareem(، ودراسة العبد الكريم )2017دراسة الفنتوخ )و ،  (2017(، ودراسة العمرجي )2020القحطاني )ويجدر اإلشارة إلى أن دراسة  

 مدارس اململكة العربية السعودية.( تشابهت في الحدود املكانية مع الدراسة الحالية في 2014
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دراسة   عينة  مع  الحالية  الدراسة  عينة  اختلفت  )  من:كل  وباملقابل  )و (،  2020القحطاني  )و (،  2017الفنتوخ  الحكيم  عاذرة  و (،  2015عبد  أبو 

( التي تكونت عينتها من املشرفين التربويين، وكذلك اختلفت 2011الغامدي )و (،  2013القاسم )و (،  Garcia & Cano, 2013"جارسيا وكانو" )و(،  2015)

يًضا مع دراسة "كابوسوزغلو وباالن"  ( في عينتها من معلمي املرحلة الثانوية، وأ 2012أبو جاسر )و (،  2016)  دراستي سرورعينة الدراسة الحالية مع عينة  

(Kapausuzoglu & Balaban, 2010 .التي كانت عينتها من املعلمين واملشرفين مًعا ) 

وكرستال"    وماري  "راثل  دراسة  اختلفت  حيث   (Rathel, Marie & Christel 2012)كما  البحثية،  لألداة  استخدامها  في  الحالية  الدراسة  مع 

ة استخدمت هذه الدراسات قوائم رصد متعددة صممت من خالل املشرفين لرصد تكرار سلوكيات التواصل اللفظية وغير اللفظية اإليجابية والسلبي

 للمعلمين، في حين استخدمت الدراسة الحالية االستبانة كأداة. 

 :حالية عن الدراسات السابقةما يميز الدراسة ال

معلمات  لدى  املستدامة  املهنية  التنمية  تحقيق  في  التربوية  املشرفة  دور  موضوع  إلى  تطرقت  حيث  موضوعها،  بحداثة  الحالية  الدراسة  تتميز 

اآلونة االهتمام في  املرأة   الصفوف األولية في املدارس الحكومية من وجهة نظر القائدات واملعلمات بمدينة جدة. حيث بدا  األخيرة باألبحاث التي تخص 

طالعها على إ ومن خالل    -وعلى حسب علم الباحثة-كقائدة تربوية ومعلمة في املدارس الحكومية خصوًصا،    2030السعودية وذلك وفًقا لرؤية اململكة  

 دراسة الحالية وأغراضها. األدب التربوي واألبحاث والدراسات السابقة فإن هناك ندرة في البحث والتقص ي نحو تحقيق أهداف ال

 جوانب االستفادة من الدراسات السابقة:

الحالية الدراسة  أهدافها   استفادت  وتحديد  الدراسة،  أسئلة  اإلجابة عن  وفي  الحالية  للدراسة  النظري  اإلطار  إعداد  في  السابقة  الدراسات  من 

 تفسير نتائج الدراسة الحالية ووضع توصياتها.  و وأغراضها، وتعريف مصطلحاتها، وكيفية اختيار أداة الدراسة، ومجتمع وعينة الدراسة، 

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها .3

 منهج الدراسة:   . 1.3

عنها تعبيًرا  اتبعت الباحثة املنهج الكمي الوصفي التحليلي، وهو يعتمد على "دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع وتهتم بوصفها وصًفا دقيًقا، ويعبر  

فيعطينا وص الكمي  التعبير  أما  ويوضح خصائصها،  الظاهرة  لنا  الكيفي يصف  فالتعبير  كمًيا  تعبيًرا  أو  أو  كيفًيا  الظاهرة  يوضح مقدار هذه  رقمًيا  ًفا 

(، وبناء عليه تم استخدام هذا املنهج بهدف التعرف على دور 191، ص2003حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى" )عدس وعبيدات،  

 املدارس الحكومية بمدينة جدة من وجهة نظر القائدات واملعلمات.املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية في 

 مجتمع الدراسة:   . 2.3

( قائدة،  42الحكومية التابعة ملكتب تعليم البنات بوسط مدينة جدة البالغ عددهن  )  اإلبتدائية تمثل مجتمع الدراسة من جميع قائدات املدارس  

-ه1441العام ) في( معلمة، وذلك 516الحكومية بمدينة جدة البالغ عددهن  ) اإلبتدائية ت في املدارس وأيًضا من جميع معلمات الصفوف األولية العامال 

 ( بحسب إحصاءات املوارد البشرية في مكتب تعليم البنات بوسط مدينة جدة في اململكة العربية السعودية.م2020

 عينة الدراسة:    . 3.3

اختي بطريقة  تم  الدراسة  عينة  باملدارس  220و)  قائدة،(  38)  من  مكونة  بسيطة  عشوائيةار  األولية  الصفوف  معلمات  من  معلمة   اإلبتدائية ( 

،  StevenThompson)معادلة "ستيفن ثامبسون" )وفق حجم العينة الدراسة  وقد تم تحديدالحكومية التابعة ملكتب تعليم البنات بوسط مدينة جدة، 

، وتم ( معلمة220( قائدة، و)38يقل عن )، ووجد أن حجم العينة يجب أال 0.05)ونسبة خطأ ) 0.95)مستوى داللة )والتي تبين حجم العينة العشوائية ب

 ( التالي: 1الجدول ) فيتوضيح خصائصها، كما 

ا للمتغيرات التالية: )املهنة، املؤهل العلمي، سنوات الخبرة( 1جدول )
ً
 (: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق

 سنوات الخبرة  املؤهل العلمي  املهنة  املتغير 

مستويات 

 املتغير 

معهد   الكلي  معلمة  قائدة

 معلمات 

 5أقل من  الكلي  دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس

 سنوات 

  10-5من 

 سنوات 

  10أكثر من 

 سنوات 

 الكلي 

 258 177 74 7 258 23 23 171 59 258 220 38 التكرار 

النسبة  

 املئوية

14,8 % 85,2 % 100 % 22,8 % 66,3 % 8,9 % 2 % 100 % 2,7 % 28,6 % 28,6 % 100% 
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راَسة:    . 4.3 ِّ
 أداة الد 

( السريحين  دراسة  من  االستبانة  أداة  تبني  تم  الحالية،  الدراسة  بموضوع  املتعلقة  السابقة  والدراسات  التربوي  األدب  على  االطالع  (  2017بعد 

ملدارس"، لتوافقها  بعنوان: "دور املشرفين التربويين في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمي املدارس الحكومية في لواء الرمثا من وجهة نظر مديري ا 

املدارس   ومعلمات  قائدات  من  الحالية  الدراسة  عينة  طبيعة  جدة،  اإلبتدائية  مع  مدينة  بوسط  البنات  تعليم  بمكتب  أداة   الحكومية  تكونت  حيث 

مجال دور املشرفة ، و ( فقرات10مجال دور املشرفة التربوية في التدريب والتطوير: وتكون من )  ( فقرة، موزعة على أربعة مجاالت هي:36الدراسة من )

مجال دور املشرفة  ( فقرة، و 11املعلومات: وتكون من )ا  مجال دور املشرفة التربوية في تكنولوجي( فقرات، و 7ال والتواصل: وتكون من )التربوية في االتص

 ( فقرات. 8التربوية في العمل ضمن فريق: وتكون من )

 صدق أداة الدراسة:  . 5.3

الصدق   بالغرض هما  الصدق، وأنهما يفيان  الدراسة على نوعين من  اقتصرت  ، حيث 
ً

أداة االستبانة ما وضع لقياسه فعال بأن تقيس  به  يقصد 

 االتساق الداخلي. صدق كمين(، و الظاهري )املح

 الصدق الظاهري )املحكمين(:  •

السريحين في عام   املستدامة ملعلمي املدارس   م2017قام الباحث  في دراسته املوسومة بعنوان: "دور املشرفين التربويين في تحقيق التنمية املهنية 

الصدق الظاهري ألداة الدراسة االستبانة التي تم تبنيها في الدراسة الحالية، فقد الحكومية في لواء الرمثا من وجهة نظر مديري املدارس" من التحقق من 

اإلدارة التربوية، أصول التربية، القياس والتقويم،    املتخصصين في( محكًما من أعضاء هيئة التدريس  13عرضها بصورتها األولية على لجنة مؤلفة من )

وذلك بهدف إبداء مالحظاتهم حول مدى انتماء الفقرات   دن وجامعة أم القرى في السعودية، موك في األر جامعة آل البيت وجامعة الير من    اللغة العربية

 ، ومدى سالمة الصياغة اللغوية لها، وأي مالحظات أو تعديالت يرونها مناسبة.شرف التربوي في املجاالت األربعةملجاالت دور امل

 االتساق الداخلي:صدق  •

االتساق   تنتمي تم حساب  الذي  للمجال  الكلية  بين درجة كل فقرة والدرجة  االرتباط سبيرمان  الداخلي ألداة االستبانة من خالل حساب معامل 

( من  مكونة  استطالعية  عينة  على  الباحثة  تبنتها  التي  االستبانة  في  املتمثلة  الدراسة  أداة  تطبيق  وتم  األولية  30إليه،  الصفوف  معلمات  من  معلمة   )

( يبين 2-3الحكومية التابعة ملكتب تعليم البنات بوسط مدينة جدة من داخل مجتمع الدراسة وخارج عينتها األساسية، والجدول )  بتدائية  اإل باملدارس  

 معامالت ارتباط درجة كل فقرة من فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه تلك الفقرة.

 فقرة من فقرات أداة الدراسة االستبانة مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه (: قيم معامل ارتباط كل2جدول )

 املجال األول: دور املشرفة التربوية في التدريب والتطوير

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم الفقرة 

معامل  

 االرتباط 

 0,75** 0,72** 0,54** 0,71** 0,63** 0,64** 0,55** 0,43** 0,64** 0,70** املجال 

 0,70** 0,70** 0,51** 0,59** 0,55** 0,59** 0,55** 0,39** 0,56** 0,61** األداة 

 0,01 0,01   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05 0,01 0,01 مستوى الداللة 

 املجال الثاني: دور املشرفة التربوية في االتصال والتواصل. 

  7 6 5 4 3 2 1 رقم الفقرة 

معامل  

 االرتباط 

 0,70** 0,51** 0,72** 0,65** 0,75** 0,65** 0,77** املجال 

 0,62** 0,56** 0,72** 0,63** 0,71** 0,67** 0,66** األداة 

   0.05   0.05 0,01   0.05 0,01   0.05 0,01 مستوى الداللة 

 املجال الثالث: دور املشرفة التربوية في تكنولوجيا املعلومات. 

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة رقم 

معامل  

 االرتباط 

 0,68** 0,77** 0,61** 0,64** 0,57** 0,68** 0,67** 0,50** 0,56** 0,61** 0,67** املجال 

 0,68** 0,60** 0,50** 0,57** 0,56** 0,63** 0,56** 0,37** 0,54** 0,52** 0,66** األداة 

   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05 مستوى الداللة 

 املجال الرابع: دور املشرفة التربوية في العمل ضمن فريق.

  8 7 6 5 4 3 2 1 رقم الفقرة 

معامل  

 االرتباط 

 0,75** 0,69** 0,72** 0,72** 0,66** 0,65** 0,72** 0,75** املجال 

 0,69** 0,65** 0,64** 0,63** 0,54** 0,54** 0,61** 0,68** األداة 

 0,01   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05 0,01 0,01 مستوى الداللة 

 ( .  0.01**دال عند )
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( الجدول  "سبيرمان"2يوضح  ارتباط  قيم معامالت  أن جميع  السابق   )    
ً
إحصائيا دالة  الدراسة  احصائية  لجميع مجاالت  ارتباطات  عند وحققت 

فقرات مجال دور املشرفة التربوية في التدريب والتطوير باملجال نفسه بين  ارتباطات  معامالت    جميع قيم   (، حيث تراوحت  0.05و  0,01مستوى داللة )

 والتواصل جميع قيم معامالت ارتباط سبيرمان ملجال دور املشرفة التربوية في االتصال  فيما تراوحت    (،0,70-0,39(، ومع األداة ككل من )0,75  -0,43)

بين   للمجال نفسه  الكلية  )و (،  0,77-0,51)بالدرجة  األداة ككل من  حين  (،  0,72-0,56مع  سبيرمانتراوحت    أن في  ارتباط  قيم معامالت  فقرات   جميع 

املعلومات   التربوية في تكنولوجيا  املشرفة  للمجالمجال دور  الكلية  األداة ككل من )و (  0,77-0,50)  بين  بالدرجة  تراوحت جميع بينما    (،0,68  -0,37مع 

مع األداة و (  0,75-0,62)  بين الدرجة الكلية للمجال نفسهمجال دور املشرفة التربوية في العمل ضمن فريق مع  قيم معامالت ارتباطات سبيرمان لفقرات  

 (، وهذه القيم تشير إلى جودة بناء فقرات أداة االستبانة.0,69 -0,54ككل من )

االستجابة على فقرات االستبانة وفًقا لتدرج خماس ي على طريقة ليكرت "بدرجة كبيرة جًدا، بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة،  وتمت  

 ( على التوالي، وجميع الفقرات إيجابية التصحيح، وال توجد فقرات سلبية. 1، 2، 3، 4، 5بدرجة قليلة جًدا"، وتصحح بالدرجات )

 أداة الدراسة: ثبات   . 6.3

( يوضح  3، وتم إيجاد قيمة معامل ألفا ملجاالت األداة األربعة وكذلك للدرجة الكلية ألداة االستبانة، والجدول )تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ

 ذلك: 

 (: معامالت ثبات األداة بطريقة معامل ألفا كرونباخ 3جدول )

 كرونباخ معامل ألفا   عدد الفقرات  مجاالت األداة ثبات 

 0,92 10 املجال األول: دور املشرفة التربوية في التدريب والتطوير 

 0,90 7 املجال الثاني: دور املشرفة التربوية في االتصال والتواصل 

 0,89 11 املجال الثالث: دور املشرفة التربوية في تكنولوجيا املعلومات 

 0,89 8 فريق املجال الرابع: دور املشرفة التربوية في العمل ضمن 

 0,90 36 الكلي لألداة الثبات 

( الجدول  بلغت )3يتبين من  الكلي ألداة االستبانة قد  الثبات  أن قيمة معامل  السابق  لها من )0,90(  التابعة  للمجاالت  (،  0,92-0,89(، وتراوحت 

 تطبيقها على عينة الدراسة. وهذا يدل على أن األداة تتمتع بدرجة كبيرة من الثبات، اطمأنت الباحثة إلى 

( تالئم عينة الدراسة الحالية، وأيًضا التأكد 2017وفي ضوء ما سبق ثبت أن أداة الدراسة )االستبانة( التي تم تبينها من خالل دراسة السريحين )

 .من صدقها وثباتها، يعزز مصداقية النتائج النهائية التي ستحصل عليها جراء تطبيقها في الدراسة الحالية

 : الحكم على استجابات عينة الدراسة على أداة الدراسة

الدراسة، تم حساب املدى ) (، ثم تقسيمه على عدد  4=1-5ولتحديد طول خاليا املقياس الخماس ي )الحدود الدنيا والعليا( املستخدم في مجاالت 

( وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في األداة )أو بداية املقياس وهو الواحد 0,80=4/5خاليا األداة للحصول على طول الخلية الصحيح أي )

  2,60إلى    1,81يمثل )درجة قليلة جًدا(، من    1,80إلى    1,00الصحيح(، وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية وهكذا أصبح طول الخاليا كما يأتي: )من  

 يمثل )درجة كبيرة جًدا(. 5,00إلى  4,21يمثل )درجة كبيرة(، من  4,20إلى  3,41يمثل )درجة متوسطة(، من   3,40إلى  2,61يمثل )درجة قليلة(، من  

 ألساليب اإلحصائية:ا  . 7.3

الحالية   الدراسة  )برنامج  استخدمت  االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  اإلحصائية  SPSSالرزمة  التحليالت  إلجراء  وذلك  تلك (،  األساليب    ومن 

اختبار"تحليل كذلك  و   والثاني،ل  وذلك لإلجابة عن السؤالين األو والنسب املئوية  واالنحرافات املعيارية  النسب املئوية  املتوسطات الحسابية    اإلحصائية:

 الثالث." وفًقا للمتغيرات وذلك لإلجابة عن السؤال االحادي التباين 

 :نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها .4

"ما دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية :  ونصهالنتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول    :ومناقشتها  نتائج السؤال األول وتفسيرها   . 1.4

وجهة نظر القائدات املتعلق بـ)التدريب والتطوير، االتصال والتواصل، املستدامة ملعلمات الصفوف األولية في املدارس الحكومية بمدينة جدة من 

 تكنولوجيا املعلومات، العمل ضمن فريق(؟"

التربوية في دور املشرفة  ملعرفةولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، وذلك 

امل التنمية  القائداتتحقيق  نظر  وجهة  من  جدة  بمدينة  الحكومية  املدارس  في  األولية  الصفوف  ملعلمات  املستدامة  املتعلقة   هنية  األربعة  مجاالتها  في 

 ، مع مراعاة ترتيب املجاالت تنازلًيا وفًقا للمتوسطات الحسابية.بـ)التدريب والتطوير، االتصال والتواصل، تكنولوجيا املعلومات، العمل ضمن فريق(

 بالنسبة لنتائج املجال األول: دور املشرفة التربوية في التدريب والتطوير. 
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افات والنسب املئوية  (: املتوسطات الحسابية 4جدول )  املعيارية والترتيب لفقرات املجال األول من وجهة نظر القائدات والنسبة املئوية واالنحر

املتوسط   الفقرات  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة   الترتيب

 التحقق

 كبيرة  2 % 76.8 0,96 3,84 تحدد املشرفة االحتياجات التدريبية للمعلمات بما يلبي متطلبات التنمية املهنية.  1

 متوسطة  7 % 64.8 1,42 3,24 تطرح املشرفة برامج تدريبية للمعلمات لتنمية املهارات التدريبية لديهن.  2

 كبيرة  1 % 78.4 1,15 3,92 املشرفة املعلمات على ضرورة بذل الجهود لتطوير مهاراتهن  وقدراتهن  الذاتية. تحث   3

 متوسطة  10 % 53.2 1,59 2,66 تشجع املشرفة املعلمات على القيام بالبحوث اإلجرائية.  4

 متوسطة  9 % 58.4 1,45 2,92 املستدامة. تقدم املشرفة حوافز للمعلمات لدفعهن لالنتساب ببرامج التنمية املهنية  5

 متوسطة  4 % 65.8 1,41 3,29 تقدم املشرفة فرص متكافئة لكافة املعلمات لحضور الدورات التدريبية.  6

 متوسطة  5 % 65.2 1,68 3,26 تطبق املشرفة مبدأ تكافؤ الفرص لحضور املعلمات برامج التنمية املهنية املستدامة. 7

املشرفة الفروق الفردية بين املعلمات أثناء تقديمها برامج التنمية املهنية  تراعي  8

 املستدامة. 

 كبيرة  3 % 70,0 1,38 3,50

 متوسطة  8 % 59.4 1,44 2,97 تعد املشرفة املواد التدريبية لتلبية حاجات التنمية املهنية املستدامة.  9

 متوسطة  5 % 65.2 1,43 3,26 تتناسب مع طرائق تعلم املعلمات.تستخدم املشرفة أساليب تدريبية متنوعة  10

 متوسطة  %65.4 1,39 3,27 املعدل الكلي للمجال األول 

( الجدول  من  املستدامة 4يتضح  املهنية  التنمية  لتحقيق  والتطوير  التدريب  مجال  في  التربوية  املشرفة  دور  األول:  للمجال  العام  املتوسط  أن   )

  ( وبدرجة65.4وبنسبة مئوية )  ( 1.39( بانحراف معياري )3.27بلغ )بمدينة جدة من وجهة نظر القائدات  ملعلمات الصفوف األولية في املدارس الحكومية  

 )متوسطة(.   

أعلى ثالث فقرات   الذاتية"  ونصها:(  3الفقرة )وجاءت  الجهود لتطوير مهاراتهن  وقدراتهن   املعلمات على ضرورة بذل  املشرفة  " بمتوسط  تحث 

( )3.92حسابي  معياري  وانحراف   )1.15 )  ( مئوية  األولى.  (78.4ونسبة  املرتبة  على  وحصلت  )كبيرة(،  )تليها    بدرجة  "ونصها(  1الفقرة  املشرفة  :  تحدد 

املهنية" التنمية  متطلبات  يلبي  بما  للمعلمات  التدريبية  )  االحتياجات  حسابي  )3.84بمتوسط  معياري  وانحراف   )0.96 )  ( مئوية  بدرجة  (  76.8ونسبة 

الثانية. املرتبة  التي تنص على: "8قرة )الفوتليها    )كبيرة( وحصلت على  املهنية (  التنمية  أثناء تقديمها برامج  املعلمات  بين  الفردية  الفروق  املشرفة  تراعي 

 لت على املرتبة الثالثة. بدرجة )كبيرة(، وحص( 70.0ونسبة مئوية )( 1.38( وانحراف معياري )3.50بمتوسط حسابي ) املستدامة"

في   فقرات  ثالث  أدنى  جاءت  املقابل  )وفي  الفقرة  املجال  "9هذا  تنص على:  التي  املهنية (  التنمية  حاجات  لتلبية  التدريبية  املواد  املشرفة  تعد 

( التي  5)  تليها الفقرة   بدرجة )متوسطة( وحصلت على املرتبة الثامنة.(  59.4ونسبة مئوية )(  1.44( وانحراف معياري )2.97املستدامة" بمتوسط حسابي )

" املستدامة"تقدم  تنص على:  املهنية  التنمية  ببرامج  لالنتساب  لدفعهن  للمعلمات  )  املشرفة حوافز  )2.92بمتوسط حسابي  وانحراف معياري   )1.45 ) 

( التاسعة.(  58.4ونسبة مئوية  املرتبة  )متوسطة( وحصلت على  تليها    بدرجة  ثم  )ومن  "4الفقرة  تنص على:  التي  القيام (  املعلمات على  املشرفة  تشجع 

 سطة( وحصلت على املرتبة العاشرة. )متو  ( بدرجة53.2ونسبة مئوية ) (1.59( وانحراف معياري )2.66" بمتوسط حسابي )اإلجرائيةبالبحوث 

والتطوير إلعداد مشرف التدريب  اإلدارية والتعليمية من خالل  البشرية واملادية واملعنوية  الكوادر  إلى وجود ضعف في  الدراسة ذلك  ات  وتعزو 

تح  مؤهالتتربويات   على  إيجابًيا  ينعكس  مما  األولية،  الصفوف  ملعلمات  املستدامة  املهنية  التنمية  بتحقيق  بهن  واملنوط  عالية،  كفاءة  سين  وذوات 

 . عمليات التربية املدرسية، ورفع فعاليتها في إحداث التغيرات املطلوبة في مخرجات التعلم.

النتيجة مع نتائج دراسة سعدون )و  املهنية ملعلمي التعليم األساس ي الخاص يعاني من 2012قد اتفقت هذه  التنمية  ( التي توصلت إلى أن واقع 

مثل:   املادية  اإلمكانات  في  القصور  لاللتحاق بعض  للمعلمين  املشجعة  الحوافز  وقلة  الحديثة،  التدريبية  الوسائل  وقلة  املهنية،  التنمية  برامج  تمويل 

نتائج دراسة "كابوسوزغلو وباالن" ) البشرية، وكذلك  اإلمكانات  املهنية، والقصور في  التنمية  التي أسفرت  Kapausuzoglu & Balaban, 2010ببرامج   )

 ية لتقدير أفراد العينة من املعلمين لدور املشرفين في تدريبهم كانت ضعيفة بخالف وجهة نظر املشرفين.نتائجها أن الدرجة الكل

 بالنسبة لنتائج املجال الثاني: دور املشرفة التربوية في االتصال والتواصل. 

افات املعيارية والترتيب لفقرات املجال الثاني من وجهة5جدول )  نظر القائدات  (: املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرات  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة   الترتيب

 التحقق

 كبيرة  2 % 71.6 1,07 3,58 تستخدم املشرفة وسائل اتصال متنوعة مع املعلمات.  1

تشجع املشرفة املعلمات لالستماع بعناية آلرائهن حول احتياجاتهن   2

 التدريسية. 

 متوسطة  4 % 66.8 1,28 3,34
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تحث املشرفة املعلمات على متابعة املستجدات الحديثة في عملية االتصال   3

 والتواصل. 

 متوسطة  1 % 72.6 1,20 3,63

تتواصل املشرفة مع املجتمع املحلي لزيادة وعيه في رسالة ورؤية وأهداف   4

 املعلمة. 

 متوسطة  7 % 60.6 1,51 3,03

استخدام املعلمات الوسائل التقنية والتكنولوجيا  تسهم املشرفة في تفعيل  5

 واللوحات االعالنية لسرعة توصيل املعلومات الطالبات في املدرسة. 

 متوسطة  6 % 67.8 1,42 3,39

توجه املشرفة املعلمات على حل قضايا ومشاكل الطالبات التي تواجهن   6

 داخل الغرفة الصفية. 

 كبيرة  3 % 69 1,18 3,45

املشرفة املعلمات على استخدام سياسة الباب املفتوح مع األهالي  تشجع  7

 والقائدات واملعلمات الجدد.

 متوسطة  4 % 66.8 1,30 3,34

 متوسطة  %67.8 1,28 3,39 املعدل الكلي للمجال الثاني 

املستدامة ( السابق أن املتوسط العام للمجال الثاني: دور املشرفة التربوية في  5)  الجدول يتضح من   االتصال والتواصل لتحقيق التنمية املهنية 

بلغ ) القائدات، قد  الحكومية بمدينة جدة من وجهة نظر  املدارس  األولية في  الصفوف  )  ( وانحراف3.39ملعلمات  )  (1.28معياري   ( 67.8وبنسبة مئوية 

 بدرجة )متوسطة(. 

تحث املشرفة املعلمات على متابعة املستجدات الحديثة في عملية االتصال على: "  ( التي تنص3وجاءت أعلى ثالث فقرات في املجال الثاني الفقرة )

( التي 1الفقرة )تليها    )متوسطة(، وحصلت على املرتبة األولى.  ( بدرجة72.6وبنسبة مئوية )  ( 1.20( وانحراف معياري )3.63" بمتوسط حسابي )والتواصل

" اتصال  تنص على:  املشرفة وسائل  املعلمات"تستخدم  مع  )  متنوعة  )3.58بمتوسط حسابي  وانحراف معياري   )1.07)  ( بدرجة    (71.6وبنسبة مئوية 

الثانية. املرتبة  تليها    )كبيرة( وحصلت على  التي تنص على: "6الفقرة )ومن ثم  التي تواجهن (  الطالبات  املعلمات على حل قضايا ومشاكل  املشرفة  توجه 

 .يرة(، وحصلت على املرتبة الثالثةبدرجة )كب (%69) (1.18( وانحراف معياري )3.45بمتوسط حسابي ) داخل الغرفة الصفية"

( الفقرة  املجال  هذا  في  فقرتين  أدنى  جاءت  املقابل  "ونصها(  5وفي  والتكنولوجيا  :  التقنية  الوسائل  املعلمات  استخدام  تفعيل  في  املشرفة  تسهم 

توصيل   لسرعة  االعالنية  )واللوحات  بمتوسط حسابي  املدرسة"  في  الطالبات  )3.39املعلومات  وانحراف معياري   )1.42)  (  بدرجة (  67.8ونسبة مئوية 

السادسة  )مت املرتبة  الفقرة وسطة( وحصلت على  املعلمة": " ونصها(  4)  تليها  املحلي لزيادة وعيها في رسالة ورؤية وأهداف  املجتمع  املشرفة مع   تتواصل 

 ة السابعة. املرتب في وجاءت )متوسطة(  ( بدرجة60.6ونسبة مئوية ) (1.51( وانحراف معياري )3.03بمتوسط حسابي )

التواصل   مواقع  من  والتكنولوجيا  التقنية  الوسائل  استخدام  في  التربويات  املشرفات  إسهام  بضعف  القائدات  نظر  وجهة  الدراسة  فسر  وت 

داخل املدارس الحكومية للتواصل مع  اإلنترنتاالجتماعي والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، مثل فايبر واتس آب وغيرها، وقد يكون ذلك لضعف تقنية 

رصة من  علمات، كما أن هناك ضعًفا في تواصل املشرفة مع املجتمع املحلي نتيجة عدم وجود رؤية ورسالة واضحة ألهداف هذا االتصال مما يقلل الفامل

علمات وهو الجانب  رسالتها ورؤيتها وأهدافها مع التواصل مع أولياء األمور ومؤسسات التعليم و....إلخ. إذ تهتم املشرفات التربويات بجانب واحد لدى امل

. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة   املنهي وتهمل الجوانب األخرى النفسية والعالقات اإلنسانية، مما شكل ضعًفا ملموًسا في مجال االتصال والتواصل معهن 

ا 2011عطا هللا )دراسة   لتربوي أثناء عمله جاء في املرتبة األخيرة. ( التي أشارت إلى أن ترتيب معوقات التواصل والعالقات اإلنسانية التي تواجه املشرف 

دراسة   أوصت  )وكذلك  عمليات  2013القاسم  في  التكنولوجيا  توظيف  إمكانية  بحث  والتواصل،    اإلشراف(  االتصال  فقط  وليس  واإلرشادية  الفنية 

وتوفير أجهزة   اإلنترنتمن خالل ربط املدارس واملديريات والوزارة بشبكة    لكترونياإلي  اإلشراف تكون قاعدة للعمل    ةإلكترونيوالعمل على بناء بنية تحتية  

 حواسيب لكافة املشرفين واملعلمين. 

 ملشرفة التربوية في تكنولوجيا املعلومات.بالنسبة لنتائج املجال الثالث: دور ا

افات 6جدول )  والترتيب لفقرات املجال الثالث من وجهة نظر القائدات املئوية   املعيارية والنسبة(: املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرات  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة   الترتيب

 التحقق

 متوسطة  1 % 73.2 1,06 3,66 املشرفة املعلمات على استخدام التكنولوجيا في تحضير الدروس.تحث   1
 متوسطة  2 % 72.6 1,13 3,63 توجه املشرفة املعلمات على استخدام الوسائل التكنولوجية في تنفيذ الدروس. 2

القضايا التي تتعلق  تشارك املشرفة املعلمات على مواقع التواصل االجتماعي ملناقشة  3

 بالتدريس.

 متوسطة  8 % 64.2 1,26 3,21

 متوسطة  5 % 66.8 1,15 3,34 التواصل مع املعلمات لحل القضايا التعليمية.  لكتروني اإلتستخدم املشرفة البريد  4
 متوسطة  6 % 66.4 1,28 3,32 تعزز املشرفة الدافعية لدى املعلمات في تفعيل تكنولوجيا املعلومات في التدريس.  5
تشجع املشرفة املعلمات على تحميل بعض البرامج التعليمية من خالل استخدام   6

 التكنولوجيا.

 متوسطة  6 % 66.4 1,80 3,32

تساعد املشرفة املعلمات على استخدام وسائل التواصل للقيام بأعمال تعاونية مع   7

 أخريات.

 متوسطة  9 % 62.6 1,45 3,13
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 كبيرة  3 % 69.4 1,37 3,47 املعلمات تقديم الدروس باستخدام العروض التقديمية. تطلب املشرفة من  8
تطلب املشرفة في املعلمات تحضير التدريبات واالمتحانات باستخدام الوسائط   9

 املتعددة. 

 متوسطة  11 % 57.8 1,37 2,89

 كبيرة  3 % 69.4 1,57 3,47 تسعى املشرفة إلحداث تغيير إيجابي مستمر للمعلمات. 10
تؤكد املشرفة على استخدام املعلمات لنظام املعلوماتية للمساهمة في تمكين   11

 شخصيتهم مهنًيا.

 متوسطة  10 % 60 1,54 3,00

 متوسطة  66.2 1,36 3,31 املجال الكلي للمجال الثالث 

تكنولوجيا املعلومات لتحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات ( أن املتوسط العام للمجال الثالث: دور املشرفة التربوية في 6) الجدول يتضح من 

ب الحكومية  املدارس  في  األولية  القائدات  الصفوف  نظر  وجهة  من  جدة  )مدينة  )3.31بلغ  معياري  وانحراف   )1.36  )( مئوية  بدرجة (  66.2وبنسبة 

 )متوسطة(.   

تحث املشرفة املعلمات على استخدام التكنولوجيا في  ( التي تنص على: "1) الثالث الفقرة وجاءت أعلى ثالث فقرات في املجال وعلى مستوى املجال، 

( 2والفقرة )  بدرجة )متوسطة(، وحصلت على املرتبة األولى. (73.2وبنسبة مئوية )  (1.06( وانحراف معياري )3.66حسابي )  بمتوسط"  تحضير الدروس

تنص   "التي  الدروس"على:  تنفيذ  في  التكنولوجية  الوسائل  استخدام  املعلمات على  املشرفة  )  توجه  )3.63بمتوسط حسابي  وانحراف معياري   )1.13 )

الدروس تطلب املشرفة من املعلمات تقديم  ( التي تنص على: "8وتساوت الفقرة )  بدرجة )متوسطة( وحصلت على املرتبة الثانية. (72.6وبنسبة مئوية )

التقديمية" املعلمات": "ونصها(  10مع الفقرة )  باستخدام العروض  إيجابي مستمر لدى  ونسبة   (3.47بمتوسط حسابي )  تسعى املشرفة إلحداث تغيير 

 بدرجة )كبيرة(، وحصلت على املرتبة الثالثة.  ( 69.4مئوية )

( الفقرة  فقرات  ثالث  أدنى  جاءت  املقابل  " ونصها(  7وفي  مع  تساعد  :  تعاونية  بأعمال  للقيام  التواصل  وسائل  استخدام  على  املعلمات  املشرفة 

( حسابي  بمتوسط  أخريات"  )3.13معلمات  معياري  وانحراف   )1.45  )( مئوية  املرتبة  )مت  بدرجة  (62.6ونسبة  على  وحصلت  فيما التاسعة،  وسطة( 

املشرفة على استخدام  : "ونصها(  11الفقرة )حصلت   املعلمة مهنًيا"تؤكد  للمساهمة في تمكين شخصية  املعلوماتية  بمتوسط حسابي    املعلمات لنظام 

تطلب املشرفة : "ونصها(  9الفقرة )في حين حصلت    املرتبة العاشرة.ووجاء في  بدرجة )متوسطة(    (60.0ونسبة مئوية )(  1.54( وانحراف معياري )3.00)

   (57.8ونسبة مئوية )  (1.37( وانحراف معياري )2.89متوسط حسابي )نات باستخدام الوسائط املتعددة" على  واالمتحامن املعلمات تحضير التدريبات  

 املرتبة الحادي عشرة. ب وجاءت بدرجة )متوسطة(

التعليمية بحاجة ملموسة إلى تحسين وتطوير؛ بسبب وجود    -النتيجة من وجهة نظر القائدات أنه ال تزال العملية التعلمية  هذه يمكن أن نفسر  

ية أنه من املفترض أن تعمل على تطوير العملية التربوية  اإلشرافالعديد من املشكالت فيها، وتبرز هذه املشكالت من خالل مهمات املشرفات التربويات  

الكبير والسريع في حصيلة  والنهوض   املعلومات على املستوى التعليمي بها، وذلك من خالل االعتماد على الوسائل والتقنيات الحديثة، ومواكبة التدفق 

التربوية في   املشرفة  إملام  إلى ضعف  القائدات  أيًضا من وجهة نظر  املتوسطة  النتيجة  املعلمات تكنولوجًيا من تحميل    اإلشرافوقد تشير هذه  ومتابعة 

واالتصاالت   املعلومات  تكنولوجيا  تفعيل  في  دافعيتها  وضعف  متعددة،  وسائل  باستخدام  واالمتحانات  التدريبات  وتحضير  التعليمية،  في البرامج 

( 2011الغامدي )مع نتيجة دراسة    تختلف   النتائج  ذه وه  التربوي.  اإلشرافالتدريس، نتيجة لضيق الوقت وكثرة ضغوط العمل عليها أثناء القيام بعملية  

( بلغت  الحاسوبية  التطبيقات  عبر  أداؤها  يمكن  التي  التربوي  املشرف  مهام  أن  إلى  توصلت  جاءت 34التي  الحاسوبية  التطبيقات  جميع  وأن  مهمة،   )

 مناسبة بدرجة عالية. 

 ن فريق. بالنسبة لنتائج املجال الرابع: دور املشرفة التربوية في العمل ضم

افات املعيارية7جدول )  والترتيب لفقرات املجال الرابع من وجهة نظر القائدات  والنسب املئوية (: املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرات  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة   الترتيب

 التحقق

 كبيرة  2 % 70 1,27 3,50 باملدرسة إلنجاز األعمال املطلوبة. تساعد املشرفة املعلمات في بناء فريق العمل  1

تشجع املشرفة املعلمات في بناء وتكوين كفايات تدريسية مستقبلية من القائمات على   2

 العمل في املدرسة.

 كبيرة  3 % 69 1,23 3,45

املشتركة للعمل  تحث املشرفة املعلمات على منح املعلمات الجدد مزيًدا من الخبرات  3

 ضمن الفريق الواحد. 

 كبيرة  1 % 70.6 1,12 3,53

تنمي املشرفة لدى املعلمات روح املشاركة ضمن فريق العمل باألفكار واآلراء والخطط   4

 من أجل تحسين البيئة التدريسية.

 متوسطة  6 % 67.4 1,18 3,37

 متوسطة  6 % 67.4 1,20 3,37 املعلمات ضمن التخصص. تحرص املشرفة على وجود واجبات تنفذ بمشاركة كافة  5
تشجع املشرفة املعلمات على توفير بيئة عمل خالية من الصراعات والضغوط بين   6

 أعضاء فريق العمل.

 متوسطة  4 % 67.8 1,27 3,39

 متوسطة  6 % 67.4 1,27 3,37تحث املشرفة املعلمات على التقويم املستمر لجميع أعمال وأنشطة املادة التدريسية   7
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 ضمن فريق العمل أثناء تنفيذ املهمة التدريسية. 
تساعد املشرفة املعلمات في الحد من االزدواجية وتداخل الصالحيات في العمل بين   8

 فرق العمل املختلفة. 

 متوسطة  4 % 67.8 1,37 3,39

 كبيرة  %68.4 1,24 3,42 املعدل الكلي للمجال الرابع 

( السابق أن املتوسط العام للمجال الرابع: دور املشرفة التربوية في العمل ضمن الفريق لتحقيق التنمية املهنية املستدامة  7يتضح من الجدول )

الحكومية   املدارس  األولية في  الصفوف  بلغ )ملعلمات  القائدات، قد  )3.42بمدينة جدة من وجهة نظر  )(  1.24( وانحراف معياري  ( 68.4وبنسبة مئوية 

 )كبيرة(.    بدرجة

املجال،   املجال  وعلى مستوى  أعلى ثالث فقرات في  الفقرة جاءت  الجدد مزيًدا من : "ونصها(  3)  الرابع  املعلمات  املعلمات على منح  املشرفة  تحث 

الواحد"الخبرات   الفريق  للعمل ضمن  املشتركة  )  والواجبات  )3.53بمتوسط حسابي  وانحراف معياري   )1.12)  ( )كبيرة(،   (70.6وبنسبة مئوية  بدرجة 

األولى. املرتبة  على  )  وحصلت  املطلوبة" "  ونصها: (  1والفقرة  األعمال  إلنجاز  باملدرسة  العمل  فريق  بناء  في  املعلمات  املشرفة  حسابي    تساعد  بمتوسط 

(3.50( )  ( 1.27( وانحراف معياري  الثانية.  ( بدرجة %70.0وبنسبة مئوية  املرتبة  )  )كبيرة( وحصلت على  املعلمات في : "ونصها(  2والفقرة  املشرفة  تشجع 

املدرسة" في  العمل  القائمات على  )  بناء وتكوين كفايات تدريسية مستقبلية من  )( وانحراف  3.45بمتوسط حسابي  )(  1.23معياري  ( 69وبنسبة مئوية 

 رة(، وحصلت على املرتبة الثالثة. بدرجة )كبي

( الفقرة  املجال:  في هذا  ثالث فقرات  أدنى  تساوت  املقابل  "4وفي  تنص على:  التي  العمل (  املشاركة ضمن فريق  روح  املعلمات  لدى  املشرفة  تنمي 

التدريسية البيئة  بانحراف معياري قدره )باألفكار واآلراء والخطط من أجل تحسين  التي تنص على: "5الفقرة )( مع  1.18"  املشرفة على وجود (  تحرص 

العمل" فرق  الواحد  التخصص  املعلمات ضمن  كافة  بمشاركة  تنفذ  )  واجبات  )1.20بانحراف معياري  الفقرة  "7( مع  تنص على:  التي  املشرفة (  تحث 

( 1.27وأنشطة املادة التدريسية ضمن فريق العمل أثناء تنفيذ املهمة التدريسية" بانحراف معياري قدره )املعلمات على التقويم املستمر لجميع أعمال  

 حصلت على املرتبة السادسة.  وبدرجة )متوسطة(، كما  ( 67.4وبنسبة مئوية ) (3.37وجميعها جاءت بمتوسط حسابي )

فسر هذه النتيجة من وجهة نظر القائدات أن املعلمات   يمارسن  الواجبات املشتركة للعمل ضمن الفريق الواحد، ويغرسن  روح املشاركة ضمن  وت 

، وذلك من أجل تحسين البيئة التدريسية، إال أن هذه املمارسات ما تزال لم تحقق بالشكل الكا في لكي تسهم في فريق العمل باألفكار واآلراء فيما بينهن 

املع لدى  املستدامة  املهنية  التنمية  يمتلك تحقيق  البرامج  بإعداد هذه  يقوم  يكون من  قد  كما  تطبيقية،  وليست  نظرية  البرامج  لمات، ألن غالبية هذه 

 علومات واملعارف لدى املعلمات. ضعًفا في مهارات ايصال امل

لتربوي فعال، ويساعد ا   اإلشراف( التي أوضحت أن نموذج تقييم  Alabdulkareem, 2014وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة "العبد الكريم" )

الناجحة مثل: التعلم التعاوني، والتطوير املنهي داخل املدرسة، ومع نتائج دراسة الدوسري )  خصائصعلى تحقيق   أن 2009املدرسة  ( التي توصلت إلى 

أسلوب هادف وبناء ويتعامل بمبدأ مدير املدرسة يشجع روح العمل الجماعي لدى العاملين معه كما أنه يجيد حسن اإلصغاء لآلخرين، ويعالج األخطاء ب

 العدالة مع جميع العاملين معه ويساعدهم في إيجاد الوسائل التي تحسن مستوى أدائهم. 

عن التعرف على دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية في املدارس   الحاليةبحثت الدراسة : النتائج العامة

وهي )التدريب والتطوير، االتصال والتواصل، تكنولوجيا املعلومات، العمل ضمن   األربعةالحكومية بمدينة جدة، من وجهة نظر القائدات في املجاالت 

 (. 8الجدول )وذلك كما يوضح  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياريةوأظهرت نتائج التحليل بانة، فريق( ألداة االست

افات 8جدول ) األولية  املشرفة التربوية ومجاالتها األربعة في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف لدور املئوية   املعيارية والنسبة(: املتوسطات الحسابية واالنحر

 في املدارس الحكومية بمدينة جدة من وجهة نظر القائدات 

املتوسط   املجال  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

 درجة الترتيب

 التحقق 

 متوسطة  4 % 65.4 1,39 3,27 دور املشرفة التربوية في التدريب والتطوير 1

 متوسطة  2 % 67.8 1,28 3,39 والتواصل دور املشرفة التربوية في االتصال  2
 متوسطة  3 % 66.2 1,36 3,31 دور املشرفة التربوية في تكنولوجيا املعلومات  3
 كبيرة  1 % 68.4 1,24 3,42 دور املشرفة التربوية في العمل ضمن فريق  4

 متوسطة  %67 1,32 3,35 املعدل الكلي لألداة  

دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية في املدارس الحكومية   مستوى ( السابق أن  8يوضح الجدول )

ا لألداة ككل، وبلغ املتوسط الحساب
ً
وحصل   . %(67وبنسبة مئوية )  (1.32( بانحراف معياري )3.35ي )بمدينة جدة من وجهة نظر القائدات جاء متوسط

ا  العمل ضمن فريق على  )مجال  بمتوسط حسابي  األولى  )3.42ملرتبة  وانحراف معياري   )1.24)  ( حين حصل (.  68.4وبنسبة مئوية  في  )كبيرة(،  بدرجة 

بدرجة )متوسطة(، وكذلك جاء  (.  67.8وبنسبة مئوية )  (1.28( وانحراف معياري )3.39مجال االتصال والتواصل على املرتبة الثانية بمتوسط حسابي )
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املعلوم تكنولوجيا  )مجال  بمتوسط حسابي  الثالثة  باملرتبة  )3.31ات  وانحراف معياري   )1.36  )( جاء (.  66.2وبنسبة مئوية  وأخيًرا  )متوسطة(،  بدرجة 

 بدرجة )متوسطة(.(. 65.4وبنسبة مئوية ) (1.39( وانحراف معياري )3.27مجال التدريب والتطوير في املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )

"ما دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية :  ونصهلنتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني  ا :  ومناقشتها  الثاني وتفسيرها نتائج السؤال     . 2.4

االتصال   والتطوير،  )التدريب  بــ  املتعلق  املعلمات  نظر  وجهة  من  جدة  بمدينة  الحكومية  املدارس  في  األولية  الصفوف  ملعلمات  املستدامة 

 والتواصل، تكنولوجيا املعلومات، العمل ضمن فريق(؟"

املشرفة دور  على  للتعرف  وذلك  املعيارية،  واالنحرافات  الحسابية  واملتوسطات  املئوية  والنسب  التكرارات  حساب  تم  السؤال  هذا  عن    لإلجابة 

تكنو  والتواصل،  االتصال  والتطوير،  )التدريب  بــ  املتعلقة  األربعة  ومجاالتها  املهنية التربوية  التنمية  تحقيق  في  فريق(  ضمن  العمل  املعلومات،  لوجيا 

تنازلًيا وفًقا  املجاالت  ترتيب  املعلمات، مع مراعاة  نظر  بمدينة جدة من وجهة  الحكومية  املدارس  في  األولية  الصفوف  ملعلمات  للمتوسطات    املستدامة 

 الحسابية. 

 التدريب والتطوير: أظهرت نتائج التحليل  فة التربوية في بالنسبة لنتائج املجال األول: دور املشر 

افات 9جدول )  والترتيب لفقرات املجال األول من وجهة نظر املعلمات املئوية   املعيارية والنسب(: املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرات  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة   الترتيب

 التحقق

 كبيرة  3 % 68.6 1,03 3,43 املشرفة االحتياجات التدريبية للمعلمات بما يلبي متطلبات التنمية املهنية. تحدد  1
 متوسطة  4 % 66 1,18 3,30 تطرح املشرفة برامج تدريبية للمعلمات لتنمية املهارات التدريبية لديهن.  2

 كبيرة  1 % 75.4 0,97 3,77 مهاراتهن  وقدراتهن  الذاتية. تحث املشرفة املعلمات على ضرورة بذل الجهود لتطوير  3
 قليلة 10 % 50 1,41 2,50 تشجع املشرفة املعلمات على القيام بالبحوث اإلجرائية.  4
 قليلة 9 % 51.8 1,43 2,59 تقدم املشرفة حوافز للمعلمات لدفعهن لالنتساب ببرامج التنمية املهنية املستدامة.  5

 متوسطة  5 % 56.2 1,32 2,81 املشرفة فرص متكافئة لكافة املعلمات لحضور الدورات التدريبية. تقدم  6
 متوسطة  8 % 53.6 1,33 2,68 تطبق املشرفة مبدأ تكافؤ الفرص لحضور املعلمات برامج التنمية املهنية املستدامة. 7
برامج التنمية املهنية  تراعي املشرفة الفروق الفردية بين املعلمات أثناء تقديمها  8

 املستدامة. 

 متوسطة  6 % 55.4 1,38 2,77

 متوسطة  7 % 52.8 1,38 2,64 تعد املشرفة املواد التدريبية لتلبية حاجات التنمية املهنية املستدامة.  9

 متوسطة  2 % 72.6 1,08 3,63 تستخدم املشرفة أساليب تدريبية متنوعة تتناسب مع طرائق تعلم املعلمات. 10

 متوسطة  %60.2 1,25 3,01 املعدل الكلي للمجال األول 

( الجدول  املستدامة 9يتضح من  املهنية  التنمية  لتحقيق  والتطوير  التدريب  في  التربوية  املشرفة  دور  األول:  للمجال  العام  املتوسط  أن  السابق   )

بمدينة جدة من وجهة   الحكومية  املدارس  في  األولية  الصفوف  بلغ )ملعلمات  قد  املعلمات،  بانحرا 3.01نظر   )( )(  1.25ف معياري  ( 60.2وبنسبة مئوية 

 بدرجة )متوسطة(. 

تحث املشرفة املعلمات على ضرورة بذل الجهود لتطوير مهاراتهن  وقدراتهن   ( التي تنص على: "3الفقرة )فقرات في املجال األول  أعلى ثالث    وجاءت

)  الذاتية" )3.77بمتوسط حسابي  وانحراف معياري   )0.97)  ( بدرجة75.4وبنسبة مئوية  تليها  )ك  (  األولى،  املرتبة  )بيرة(، وحصلت على  التي 10الفقرة   )

" املعلمات"تنص على:  تتناسب مع طرائق تعلم  متنوعة  أساليب تدريبية  املشرفة  )  تستخدم  )3.63بمتوسط حسابي  وبنسبة   (1.08( وانحراف معياري 

تحدد املشرفة االحتياجات التدريبية للمعلمات بما يلبي ( التي تنص على: "1الفقرة )تليها  و   )متوسطة( وحصلت على املرتبة الثانية.  ( بدرجة72.6مئوية )

 وحصلت على املرتبة الثالثة. رة(، بدرجة )كبي( 68.6وبنسبة مئوية )(  1.03( وانحراف معياري )3.43بمتوسط حسابي ) متطلبات التنمية املهنية"

تطبق املشرفة مبدأ تكافؤ الفرص لحضور املعلمات برامج التنمية  ( التي تنص على: "7وفي املقابل جاءت أدنى ثالث فقرات في هذا املجال الفقرة )

الفقرة و نليها  )متوسطة( وحصلت على املرتبة الثامنة. بدرجة( 53.6وبنسبة مئوية ) (1.33( وانحراف معياري )2.68املهنية املستدامة" بمتوسط حسابي )

التي تنص على: "5) املستدامة"(  املهنية  التنمية  ببرامج  للمعلمات لدفعهن لالنتساب  املشرفة حوافز  )  تقدم  ( وانحراف معياري 2.59بمتوسط حسابي 

املعلمات على القيام بالبحوث ( التي تنص على: "4رة )والفق  )قليلة( وحصلت على املرتبة التاسعة.  ( بدرجة51.8وبنسبة مئوية )  (1.43) تشجع املشرفة 

 املرتبة العاشرة.  في وجاءت)قليلة(  بدرجة ( %50وبنسبة مئوية ) (1.41( وانحراف معياري )2.50اإلجرائية" بمتوسط حسابي )

املشرفات التربويات في مجال التدريب والتطوير، على الرغم من ويمكن أن تفسر هذه النتيجة من وجهة نظر املعلمات إلى أن هناك ضعف لدى  

ت التنمية املهنية، محاولتهن  من بذل الجهود لتطوير مهاراتهن  وقدراتهن  الذاتية، ومحاولتهن  من تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمات بما يلبي متطلبا

في   التربوية  املشرفة  تسعى  الذي  الهدف  يحققن  لم  أنهن  ضعف  إال  إلى  باإلضافة  فعالية،  أكثر  بشكل  وتعزيزهن   وتدريبهن   املعلمات  لدعم  تحقيقه 

( التي أدت إلى 2016وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة سرور )  املشرفات التربويات في تقديم فرص متكافئة لكافة املعلمات لحضور الدورات التدريبية.
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للمعلم   املقدمة  البرامج  تطوير  )افتقار  القحطاني  دراسة  أوصت  وكذلك  للمعلمين،  املهنية  األكاديمية  من  الفني  املشرفون 2020الثانوي  يهتم  بأن   )

 التربويين ومديرو املدارس بإعطاء وقت لتطوير املعلمين، واستدعاء خبراء ومختصين لتنشيط لقاءات تربوية معهم.

 تصال والتواصل. بالنسبة لنتائج املجال الثاني: دور املشرفة التربوية في اال

افات 10جدول )  والترتيب لفقرات املجال الثاني من وجهة نظر املعلماتاملئوية  املعيارية والنسب(: املتوسطات الحسابية واالنحر

  م 

 الفقرات 

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة   الترتيب

 التحقق

 كبيرة  5 68.6 0,96 3,43 املعلمات. تستخدم املشرفة وسائل اتصال متنوعة مع  1
 كبيرة  3 70.4 0,99 3,52 تشجع املشرفة املعلمات لالستماع بعناية آلرائهن حول احتياجاتهن التدريسية.  2
 كبيرة  4 69 0,96 3,45 تحث املشرفة املعلمات على متابعة املستجدات الحديثة في عملية االتصال والتواصل.  3

 متوسطة  7 61 1,48 3,05 املجتمع املحلي لزيادة وعيه في رسالة ورؤية وأهداف املعلمة. تتواصل املشرفة مع  4

تسهم املشرفة في تفعيل استخدام املعلمات الوسائل التقنية والتكنولوجيا واللوحات   5

 االعالنية لسرعة توصيل املعلومات الطالبات في املدرسة. 

 متوسطة  6 67.8 1,17 3,39

املشرفة املعلمات على حل قضايا ومشاكل الطالبات التي تواجهن داخل الغرفة  توجه  6

 الصفية. 

 كبيرة  2 77.2 0,87 3,86

تشجع املشرفة املعلمات على استخدام سياسة الباب املفتوح مع األهالي والقائدات   7

 واملعلمات الجدد.

 كبيرة  1 81.4 0,75 4,07

 كبيرة  %70.8 1,03 3,54 املعدل الكلي للمجال الثاني

( السابق أن املتوسط العام للمجال الثاني: دور املشرفة التربوية في االتصال والتواصل لتحقيق التنمية املهنية املستدامة 10)  يتضح من الجدول 

وبدرجة ( 70.8وبنسبة مئوية )(  1.03( بانحراف معياري )3.54بلغ )مدينة جدة من وجهة نظر املعلمات  ملعلمات الصفوف األولية في املدارس الحكومية ب

 )كبيرة(.  

جاءت  املجال،  هذا  فقرات  مستوى  )فيه    فقرتينأعلى    وعلى  "7الفقرة  على:  تنص  التي  الباب  (  سياسة  استخدام  على  املعلمات  املشرفة  تشجع 

بدرجة )كبيرة(، وحصلت على  (  81.4وبنسبة مئوية )(  0.75( وانحراف معياري )4.07بمتوسط حسابي )  والقائدات واملعلمات الجدد"املفتوح مع األهالي  

بمتوسط   توجه املشرفة املعلمات على حل قضايا ومشاكل الطالبات التي تواجهن داخل الغرفة الصفية"( التي تنص على: "6)  تليها والفقرة   املرتبة األولى.

في هذا املجال    فقرتين وفي املقابل جاءت أدنى     بدرجة )كبيرة( وحصلت على املرتبة الثانية.(  77.2وبنسبة مئوية )(  0.87( وانحراف معياري )3.86بي )حسا

توصيل املعلومات الطالبات تسهم املشرفة في تفعيل استخدام املعلمات الوسائل التقنية والتكنولوجيا واللوحات االعالنية لسرعة  : "ونصها(  5الفقرة )

املدرسة" )  في  )3.39بمتوسط حسابي  وانحراف معياري   )1.17)  ( بدرجة67.8وبنسبة مئوية  السادسة.  (  املرتبة  )  )متوسطة( وحصلت على  ( 4والفقرة 

املعلمة" بمتوسط حسابي ): "ونصها املحلي لزيادة وعيه في رسالة ورؤية وأهداف  املجتمع  املشرفة مع  )  ( 3.05تتواصل  وبنسبة    (1.48وانحراف معياري 

 . بدرجة )متوسطة( وحصلت على املرتبة السابعة (%61مئوية )

في عمل الحديثة  املستجدات  متابعة  للمعلمات على  االرشاد  يقدمن   التربويات  املشرفات  أن  إلى  املعلمات  نظر  النتيجة من وجهة  علل هذه 
 
يات  وت

إيجاد فريق  االتصال والتواصل، ويستمعن  آلرائهن    التربويات في  أن هناك مساهمة للمشرفات  إلى  التدريسية، باإلضافة  احتياجاتهن   ومقترحاتهن  حول 

أجل   والتعامل معها من  استخدامها  وكيفية  املتطورة،  التكنولوجيا  في مجاالت وسائل  تدريبية  دورات  املدرسة، ووجود  في  وفعال  مترابط  التيسير  عمل 

( التي توصلت إلى أن هناك عالقة إيجابية بين  2009الرقاد )دراسة وتتفق هذه النتيجة مع نتائج  فتهم للمعلمات بشكل متطور.عليهم في نشر علمهم ومعر 

( التي أشارت نتائجها إلى أن معوقات االتصال والتواصل التي تتعلق بالبيئة املحيطة  2009املشرف التربوي ومعلمي املدارس الخاصة، ودراسة الدعس )

 لثانية. بالعملية االتصالية التواصلية جاءت في املرتبة األولى عند املعلمين، ثم املعوقات التي تتعلق بوسيلة االتصال والتواصل في املرتبة ا 

 بالنسبة لنتائج املجال الثالث: دور املشرفة التربوية في تكنولوجيا املعلومات.

افات 11جدول )  والترتيب لفقرات املجال الثالث من وجهة نظر املعلمات املئوية  رية والنسباملعيا(: املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرات  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة   الترتيب

 التحقق

 كبيرة  1 % 81 0,74 4,05 تحث املشرفة املعلمات على استخدام التكنولوجيا في تحضير الدروس. 1
 كبيرة  3 % 76.2 0,89 3,81 املشرفة املعلمات على استخدام الوسائل التكنولوجية في تنفيذ الدروس.توجه  2

تشارك املشرفة املعلمات على مواقع التواصل االجتماعي ملناقشة القضايا التي تتعلق   3

 بالتدريس.

 كبيرة  2 % 76.8 0,88 3,84

 كبيرة  5 % 74 0,94 3,70 للتواصل مع املعلمات لحل القضايا التعليمية. لكتروني اإلتستخدم املشرفة البريد  4
تعزز املشرفة الدافعية لدى املعلمات في تفعيل تكنولوجيا املعلومات واالتصال في   5

 التدريس.

 متوسطة  10 % 67.2 1,02 3,36
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استخدام  تشجع املشرفة املعلمات على تحميل بعض البرامج التعليمية من خالل   6

 التكنولوجيا 

 متوسطة  10 % 67.2 1,11 3,36

تساعد املشرفة املعلمات على استخدام وسائل التواصل للقيام بأعمال تعاونية مع   7

 أخريات.

 كبيرة  6 % 72.2 1,09 3,61

 كبيرة  4 % 76 0,89 3,80 تطلب املشرفة من املعلمات تقديم الدروس باستخدام العروض التقديمية.  8
املشرفة في املعلمات تحضير التدريبات واالمتحانات باستخدام الوسائط  تطلب  9

 املتعددة. 

 كبيرة  7 % 71.4 1,01 3,57

 كبيرة  8 % 71 0,94 3,55 تسعى املشرفة إلحداث تغيير إيجابي مستمر لدى املعلمات.  10

شخصية  تؤكد املشرفة على استخدام املعلمات لنظام املعلوماتية للمساهمة في تمكين  11

 املعلمة مهنًيا. 

 كبيرة  9 % 70 1,01 3,50

 كبيرة  %73 0,96 3,65 املعدل الكلي للمجال الثالث 

( الجدول  من  املهنية  11يتضح  التنمية  لتحقيق  املعلومات  تكنولوجيا  في  التربوية  املشرفة  دور  الثالث:  للمجال  العام  املتوسط  أن  السابق   )

الصفوف   ملعلمات  باملستدامة  الحكومية  املدارس  في  املعلمات  األولية  نظر  وجهة  من  جدة  )مدينة  بانحراف 3.65بلغ   )  ( مئوية   (0.96معياري  وبنسبة 

 وبدرجة )كبيرة(.  (73%)

املجال،   فقرات  مستوى  املجال  وعلى  في  فقرات  ثالث  أعلى  الفقرة جاءت  املشرفة1)  الثالث  "تحث  على:  تنص  التي  استخدام    (  على  املعلمات 

الدروس" بمتوسط حسابي ) )4.05التكنولوجيا في تحضير  األولى.   ( بدرجة %81وبنسبة مئوية )  ( 0.74( وانحراف معياري  املرتبة   )كبيرة(، وحصلت على 

)تليها   التي3الفقرة  القضايا  ملناقشة  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  املعلمات  املشرفة  "تشارك  على:  تنص  التي  حسابي    (  بمتوسط  بالتدريس"  تتعلق 

( التي تنص على:  2الفقرة )ومن ثم في املرتبة الثالثة.    )كبيرة( وحصلت على املرتبة الثانية.  ( بدرجة 76.8وبنسبة مئوية )  ( 0.88( وانحراف معياري )3.84)

بمتوسط   الدروس"  تنفيذ  في  التكنولوجية  الوسائل  استخدام  على  املعلمات  املشرفة  )"توجه  وانحر 3.81حسابي   )( معياري  مئوية   (0.89اف  وبنسبة 

 )كبيرة(. ( بدرجة76.2)

( الفقرة  املجال  هذا  في  فقرات  ثالث  أدنى  جاءت  املقابل  "11وفي  على:  تنص  التي  املعلوماتية  (  لنظام  املعلمات  استخدام  على  املشرفة  تؤكد 

( حسابي  بمتوسط  مهنًيا"  املعلمة  شخصية  تمكين  في  )(  3.50للمساهمة  معياري  )  (1.01وانحراف  مئوية  على   %( 70وبنسبة  وحصلت  )كبيرة(  بدرجة 

التاسعة. )و   املرتبة  الفقرة  "5تساوت  على:  تنص  التي  التدريس"   املشرفةتعزز  (  في  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  تفعيل  في  املعلمات  لدى   الدافعية 

تشجع املشرفة املعلمات على تحميل بعض البرامج التعليمية من خالل استخدام التكنولوجيا  ( التي تنص على: "6( مع الفقرة )1.02بانحراف معياري )

)متوسطة( وحصلتا الفقرتين على املرتبة  ( بدرجة67.2وبنسبة مئوية ) (3.36الحسابي الذي بلغ )املتوسط ( في 1.11وقواعد البيانات" بانحراف معياري )

 العاشرة. 

على   يشجعن  التربويات  املشرفات  أن  إلى  املعلمات  نظر  وجهة  من  النتيجة  هذه  تحضير  وتعزو  في  املعلمات  أداء  لتقييم  التكنولوجيا  استخدام 

في    الدروس، قدراتهن  لرفع  وذلك  التعليمية،  بالعملية  تتعلق  التي  القضايا  ملناقشة  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  مشاركتهن  في  الالزمة  وكفايتهن 

تطوير تدريب و   وأيًضا هناكاستخدام املعلمات لنظام املعلوماتية للمساهمة في تمكين شخصية املعلمات مهنًيا،  استخدامها، كما أن هناك دور كبير في  

 .تحميل بعض البرامج التعليمية من خالل استخدام التكنولوجيا وقواعد البيانات لدى املعلمات مما أدى إلى رفع مجال تكنولوجيا املعلوماتفي 

 بالنسبة لنتائج املجال الرابع: دور املشرفة التربوية في العمل ضمن فريق. 

افات املعيارية والترتيب لفقرات املجال الرابع من وجهة نظر املعلمات(: املتوسطات الحسابية 12جدول )  واالنحر

املتوسط   الفقرات  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

درجة   الترتيب

 التحقق

 متوسطة  7 % 66.4 0,99 3,32 تساعد املشرفة املعلمات في بناء فريق العمل باملدرسة إلنجاز األعمال املطلوبة.  1

تشجع املشرفة املعلمات في بناء وتكوين كفايات تدريسية مستقبلية من القائمات على   2

 العمل في املدرسة.

 كبيرة  4 % 69.6 1,03 3,48

تحث املشرفة املعلمات على منح املعلمات الجدد مزيًدا من الخبرات املشتركة للعمل   3

 ضمن الفريق الواحد. 

 متوسطة  2 % 72.8 1,07 3,64

تنمي املشرفة لدى املعلمات روح املشاركة ضمن فريق العمل باألفكار من أجل تحسين   4

 البيئة التدريسية. 

 كبيرة  5 % 69 1,05 3,45

التخصص   5 ضمن  املعلمات  كافة  بمشاركة  تنفذ  واجبات  وجود  على  املشرفة  تحرص 

 الواحد فرق العمل.

 متوسطة  6 % 66.8 1,02 3,34

بين  تشجع   6 والضغوط  الصراعات  من  خالية  عمل  بيئة  توفير  على  املعلمات  املشرفة 

 أعضاء فريق العمل.

 متوسطة  2 % 72.8 0,87 3,64

العمل   7 املادة ضمن فريق  أنشطة  املستمر لجميع  التقويم  املعلمات على  املشرفة   متوسطة  8 % 66 1,12 3,30تحث 
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 لتنفيذ املهمة التدريسية. 

تساعد املشرفة املعلمات في الحد من االزدواجية وتداخل الصالحيات في العمل بين فرق   8

 العمل املختلفة.

 كبيرة  1 % 75.4 0,90 3,77

 كبيرة  %69.8 1,01 3,49 املعدل الكلي للمجال الرابع 

( السابق أن املتوسط العام للمجال الرابع: دور املشرفة التربوية في العمل ضمن فريق لتحقيق التنمية املهنية املستدامة 12ل )يتضح من الجدو 

وبدرجة (  69.8وبنسبة مئوية )( 1.01( وانحراف معياري )3.49بلغ )مدينة جدة من وجهة نظر املعلمات  ملعلمات الصفوف األولية في املدارس الحكومية ب

 )كبيرة(.  

املجال،   هذا  فقرات  مستوى  )وعلى  الفقرة  فقرات  ثالث  أعلى  "ونصها  (8جاءت  وتداخل :  االزدواجية  من  الحد  في  املعلمات  املشرفة  تساعد 

)كبيرة(، وحصلت على   ( بدرجة75.4وبنسبة مئوية )  (0.90( وانحراف معياري )3.77بمتوسط حسابي )  العمل املختلفة"الصالحيات في العمل بين فرق  

األولى. )تليها    املرتبة  " ونصها(  3الفقرة  الفريق :  للعمل ضمن  املشتركة  والواجبات  الخبرات  الجدد مزيًدا من  املعلمات  املعلمات على منح  املشرفة  تحث 

بانحر الواحد"  ،( معياري  )(  1.07اف  مئوية  )(  72.8وبنسبة  الفقرة  "6مع  على:  تنص  التي  من  (  خالية  عمل  بيئة  توفير  على  املعلمات  املشرفة  تشجع 

بين   بانحراف معياري )الصراعات والضغوط  العمل"  )  (0.87أعضاء فريق  )متوسطة( حيث حصلتا على متوسط حسابي   ( بدرجة72.8وبنسبة مئوية 

تشجع املشرفة املعلمات في بناء وتكوين كفايات تدريسية مستقبلية من القائمات على العمل  ( التي تنص على: "2الفقرة )ومن ثم  ( وباملرتبة الثانية.3.64)

 رة(، وحصلت على املرتبة الرابعة. )كبي ة( بدرج69.6وبنسبة مئوية ) (1.03( وانحراف معياري )3.48بمتوسط حسابي ) في املدرسة"

املشرفة على وجود واجبات تنفذ بمشاركة كافة املعلمات ( التي تنص على: "5وفي املقابل جاءت أدنى ثالث فقرات في هذا املجال الفقرة ) تحرص 

وسطة( وحصلت على املرتبة بدرجة )مت(  66.8وبنسبة مئوية )  (1.02( وانحراف معياري )3.34ضمن التخصص الواحد فرق العمل" بمتوسط حسابي )

و  )السادسة.  "1الفقرة  على:  تنص  التي  املطلوبة" (  األعمال  إلنجاز  باملدرسة  العمل  فريق  بناء  في  املعلمات  املشرفة  )  تساعد  حسابي  (  3.32بمتوسط 

تحث املشرفة املعلمات ( التي تنص على: "7الفقرة )تليها  على املرتبة السابعة. )متوسطة( وحصلت ( بدرجة66.4وبنسبة مئوية ) (0.99وانحراف معياري )

التدريسية" املهمة  تنفيذ  أثناء  العمل  فريق  ضمن  التدريسية  املادة  وأنشطة  أعمال  لجميع  املستمر  التقويم  )  على  حسابي  وانحراف  3.30بمتوسط   )

 وسطة( وحصلت على املرتبة الثامنة. بدرجة )مت( %66وبنسبة مئوية )( 1.12معياري )

فسر هذه النتيجة من وجهة نظر املعلمات أنه يمكن تفعيل وتنمية دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة للمع لمات من  وقد ت 

مليدانية وعقد الدورات التدريبية لكي تبقي املعلمات على تواصل خالل السعي املستمر واملتواصل لتطوير املعلمات وتنميتهن  مهنًيا، من خالل الزيارات ا 

للحد من مستمر بالتطوير والتحديث، وتشجيعهن  في بناء وتكوين كفاءات تدريسية مستقبلية من القائمين على العمل في املدرسة، ومساعدة املعلمات  

  االزدواجية وتداخل الصالحيات في العمل بين فرق العمل املختلفة.

نتائج دراسة  و  النتيجة مع  األداء  2017الفنتوخ )تتفق هذه  الدراسة على مقترحات تقويم  أفراد  بين  أن هناك موافقة بدرجة كبيرة  إلى  ي اإلشراف( 

الزيارة ليتم االستفادة منهم  بإدارات التعليم، ومن أهم تلك املقترحات: تدريب فريق التقويم قبل القيام بالزيارة التقويمية، وتبني أشخاص مميزين أثناء  

( وسفاري"  وغاراماني  "هوجكوان  دراسة  مع  أيًضا  واتفقت   ،
ً

أن  Hoojquan, Gharamani & Safari, 2015مستقبال نتائجها  أظهرت  التي   اإلشراف( 

وتقوية العالقات اإلنسانية، وإصالح   في مجاالت طرق التدريس، واملشاركة في تقديم مساقات الخدمة التعاونية،  املعلمينالتربوي فعال في تحسين أداء  

 وتقوية طرق التدريس.

الحالية  العامة:    النتائج  الدراسة  املدارس   عنبحثت  في  األولية  الصفوف  ملعلمات  املستدامة  املهنية  التنمية  تحقيق  في  التربوية  املشرفة  دور  تحديد 

ا  )التدريب والتطوير، االتصال والتواصل، تكنولوجيا املعلومات،  املجاالت األربعة وهي  ضمن   لعملالحكومية بمدينة جدة، من وجهة نظر املعلمات في 

 ( 13الجدول )وذلك كما يوضح  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياريةظهرت نتائج التحليل فريق( ألداة االستبانة، وأ 

افات 13جدول ) األولية في املدارس   ملعلمات الصفوفاملشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة لدور املئوية  املعيارية والنسب(: املتوسطات الحسابية واالنحر

 في مجاالتها األربعة  الحكومية بمدينة جدة من وجهة نظر املعلمات

املتوسط   املجال  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

 درجة التحقق  الترتيب

 متوسطة  4 % 60.2 1,25 3,01 التدريب والتطويردور املشرفة التربوية في  1
 كبيرة  2 % 70.8 1,03 3,54 دور املشرفة التربوية في االتصال والتواصل  2
 كبيرة  1 % 73 0,96 3,65 دور املشرفة التربوية في تكنولوجيا املعلومات  3

 كبيرة  3 % 69.8 1,01 3,49 دور املشرفة التربوية في العمل ضمن فريق  4

 كبيرة  %68.4 1,06 3,42 املعدل الكلي لألداة  
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( السابق أن مستوى دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية في املدارس الحكومية 13يوضح الجدول )

، حيث  (68.4وبنسبة مئوية ) (1.06( بانحراف معياري )3.42الحسابي )بمدينة جدة من وجهة نظر املعلمات جاء بدرجة كبيرة لألداة ككل، وبلغ املتوسط 

( حسابي  بمتوسط  األولى  املرتبة  على  املعلومات  تكنولوجيا  مجال  )3.65حصل  معياري  وانحراف   )0.96  )( مئوية  حين  (  73وبنسبة  في  )كبيرة(،  بدرجة 

بدرجة )كبيرة(، وكذلك جاء  (70.8وبنسبة مئوية ) (1.03( وانحراف معياري )3.54حصل مجال االتصال والتواصل على املرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

( بمتوسط حسابي  الثالثة  باملرتبة  العمل ضمن فريق  )3.49مجال  وانحراف معياري   )1.01)  ( جاء مجال    (69.8وبنسبة مئوية  وأخيًرا  )كبيرة(،  بدرجة 

 بدرجة )متوسطة(. (  60.2وبنسبة مئوية )  (1.25وانحراف معياري )( 3.01التدريب والتطوير في املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )

وتفسيرها   .3.4 الثالث  السؤال  ":  ومناقشتها  نتائج  على:  ينص  الذي  الثالث  السؤال  عن  باإلجابة  املتعلقة  داللة  النتائج  ذات  فروق  توجد  هل 

 ( داللة  مستوى  عند  متوسطات  0.05إحصائية  بين  واملعلمات    استجابات(  الحكومية    فيالقائدات  دور   اإلبتدائيةاملدارس  حول  جدة  بمدينة 

 املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية تعزي ملتغيري )املؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(؟" 

( لحساب داللة الفروق ملتغيري املؤهل العلمي وسنوات الخبرة One Way Anovaولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين األحادي )

الحكومية   املدارس  في  القائدات واملعلمات  املهنية   اإلبتدائية  الستجابات  التنمية  التربوية في تحقيق  املشرفة  بمدينة جدة حول فقرات االستبانة لدور 

 (.14وضح الجدول )املستدامة ملعلمات الصفوف األولية بمدينة جدة، وذلك كما ي

القائدات واملعلمات حول دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية  في استجابات  لداللة الفروق(: نتائج تحليل التباين األحادي 14جدول )

ا ملتغيري املؤهل العلمي وسنوات الخبرة
ً
 بمدينة جدة وفق

 مصدر  املتغير  العينة 

 التباين

مجموع  

 املربعات 

 درجات 

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

 قيمة

 ""F 

 مستوى الداللة 

 

قائدات  

املدارس  

الحكومية  

 اإلبتدائية  

املؤهل  

 العلمي 

غير دالة عند   1,85 0,78 2,00 1,56 بين املجموعات 

 0,42 36 21,05 داخل املجموعات  (  0.05مستوى )

  38 22,61 املجموع 

 

سنوات  

 الخبرة 

غير دالة عند   1,85 0,79 2,00 1,68 بين املجموعات 

 0,45 36 20,31 داخل املجموعات  (  0.05مستوى )

  38 21,99 املجموع 

املعلمات في  

املدارس  

الحكومية  

 اإلبتدائية  

املؤهل  

 العلمي 

غير دالة عند   1,85 0,81 2,00 1,73 بين املجموعات 

 0,59 218 189,21 داخل املجموعات  (  0.05مستوى )

  220 190,94 املجموع 

سنوات  

 الخبرة 

غير دالة عند   1,85 0,85 2,00 1,09 بين املجموعات 

 0,64 218 191,11 داخل املجموعات  (  0.05مستوى )

  220 192,20 املجموع 

حول   اإلبتدائية  على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية الستجابة القائدات واملعلمات في املدارس الحكومية    السابق(  14يتضح من الجدول )

 الخبرة. دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة ملعلمات الصفوف األولية بمدينة جدة وفًقا ملتغيري املؤهل العلمي وسنوات 

بمالحظة   قاموا  أنهن   إال  وللمعلمات،  للقائدات  الخبرة  وسنوات  العلمي  املؤهل  مستوى  اختالف  من  بالرغم  أنه  النتيجة  هذه  الدراسة  وتعزو 

ي للمشرفات  والتطوير  التدريب  أن  أكمل وجه خصوًصا  إليهن  على  املوكلة  واملهام  وواجباتهًن  بعملهن   يقمن   اللواتي  التربويات  امل املشرفات  ؤهالت  شمل 

من الناحية   لكترونياإل  اإلشرافالعلمية والخبرات التدريسية جميعها سواء للقدامى أو الجدد، وكذلك التدريب على استخدام تكنولوجيا املعلومات في  

ا  والتواصل ومشاركتهن  االتصال  لهن  فرصة  أتاح  وهذا  امليداني،  الواقع  في  الحكومية  املدارس  في  املعلمات  ومتابعة  دون العملية  بها  يقمن  التي  ألعمال 

وباإلضافة   البعض،  بعضهن   بين  وسيط   إ وجود 
ً
وفقا الحالية  الدراسة  نتيجة  جاءت  فقد  ذلك  اهتمام   لى  حول  برأيهن  واملعلمات  القائدات  القتناع 

 ية املهنية املستدامة ملعلماتهن. املشرفات التربويات بكافة األعمال واملهام التي تعمل على تحقيق التنم

)  وتتفق القاسم  النتيجة مع دراسة  )2013هذه  الداللة  التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  بين متوسطات  0.05(   )

وكذلك اتفقت مع نتائج دراسة أبو   في املدارس الحكومية تعزى ملتغير سنوات الخبرة.  لكترونياإل  اإلشرافاستجابات عينة الدراسة نحو واقع استخدام  

( )2015عاذرة  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  في  في 0.05(  املعلومات  تكنولوجيا  توظيف  في  التربوي  املشرف  رغبة  في   )

( بالنسبة ملتغير سنوات الخبرة )أقل 2015لخدمة، وأيًضا اتفقت مع نتيجة دراسة عبد الحكيم )التربوي تعزى ملتغير املؤهل العلمي وسنوات ا   اإلشراف

 سنوات( لعدم وجود فروق دالة إحصائًيا في استجابات أفراد عينة الدراسة.  10سنة، أكثر من  10-5سنوات،  5من 
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( التي أظهرت نتائجها عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  2017باإلضافة إلى ذلك فقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة الخشالن )

  0.05ستوى )بين أفراد عينة الدراسة باختالف متغير املؤهل العلمي فيما يتعلق بجميع مجاالت الدراسة، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند م

 مجاالت البحث الستة.  ( فأقل بين أفراد العينة باختالف متغير الخبرة، فيما يتعلق بجميع

)نيب القاسم  دراسة  نتائج  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  اختلفت  عينة 2013ما  استجابات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  في   )

 في املدارس الحكومية تعزى ملتغير املؤهل العلمي لصالح مؤهل ماجستير فأعلى.  لكترونياإل اإلشرافالدراسة نحو واقع استخدام 

 توصيات الدراسة:    . 4.4

 في ضوء نتائج الدراسة الحالية، فإن الباحثة توص ي بــــ: 

التربوي بتحديد دور املشرفات التربويات في تحقيق التنمية املهنية املستدامة للمعلمات وإبراز أهمية ذلك في تحسين العملية    اإلشرافعناية إدارة   •

 التربوية التعليمية. 

 التربوي في بذل الجهود لتطوير املعلمات وتنمية مهاراتهن وقدراتهن الذاتية.  اإلشرافاستمرار إدارة  •

بإعد • التعليم  وزارة  استخدام اهتمام  وكذلك  الفريق،  ضمن  والعمل  والتواصل،  االتصال  في  متخصصة  التربويين،  للمشرفين  تدريبية  برامج  اد 

 تكنولوجيا املعلومات، وأن يكون االلتحاق بهذه البرامج شرط أساس ي لعمل املشرفين التربويين في امليدان التربوي.

 ية وتقديم الحوافز لذلك. التربوي املعلمات على البحوث اإلجرائ اإلشرافحث إدارة  •

 للمشرفين التربويين تكون بمثابة مرجع للمعلمات.  ةإلكترونيالتربوي، يتضمن صفحات  اإلشرافخاص بإدارة  إلكترونيتصميم موقع  •

 التعليمية.  التربوي وطرح األفكار واآلراء والخطط لتحسين وتطوير العملية التعلمية اإلشرافتعزيز مجتمعات التعلم املهنية من قبل إدارة  •

التربوي على تخفيف نصاب املشرفة التربوية من املعلمات املسندات، ليتسنى لهن القيام بدورهن في رفع مستوى أداء املعلمات   اإلشرافحث إدارة  •

 بتحقيق التنمية املهنية املستدامة لهن.  

  مقترحات الدراسة:  .5.4

 الدراسات العلمية املستقبلية التالية: في ضوء توصيات الدراسة فإن الباحثة تقترح إجراء 

 في املدارس الحكومية بالسعودية. لكترونياإلالتربوي  اإلشرافإجراء دراسة حول واقع تطبيق إدارة  •

 وضع تصور مقترح لتطبيق دور املشرفة التربوية في تحقيق التنمية املهنية املستدامة للمعلمات في املدارس بالسعودية.   تتضمنإجراء دراسة  •

 إجراء دراسة حول تفعيل تكنولوجيا املعلومات لدى املشرفين التربويين في املدارس الحكومية بالسعودية. •

 التنمية املهنية املستدامة في املدارس الحكومية بالسعودية. إجراء دراسة حول مستوى إدراك املعلمين ألهمية تحقيق  •

 املراجع:
 

 
ً
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Abstract: This current study is aimed to know the role of Educational Supervisor in maintaining and 
achieving the sustainable professional to develop the teachers of Early Learners in Governmental School in 
Jeddah, according to the female leaders and the female teachers, in addition to showing the impact of the 
two variables of the diploma and the years of experience on its domains. Thus, the analytical descriptive 
approach was used within this study, to gather the data from the study sample that is constituted of 38 
female leaders and 220 female teachers. The results of the study concluded that the level of the 
supervisor’s role in achieving sustainable development for primary school teachers from the leaders ’point 
of view was (medium) with an arithmetic average (3.35), and a percentage (67%), and the field of 
working within the team to a (large) degree with an arithmetic average. (3.42) with a percentage (68.4%), 
and the field (communication and communication, information technology, training and development) 
with a degree (medium) with an arithmetic average between (3.27-3.39) and a percentage between 
(65.4%-67.8%), and the level of the supervisor's role In achieving sustainable development for primary 
school teachers from the teachers ’point of view, it came to a (large) degree with an arithmetic average 
(3.42), a percentage (68.4%), and in the field (information technology, communication and 
communication, teamwork) with a (large) degree with an arithmetic average between ( 3.49-3.65) and a 
percentage between (69.8%-73.0%), and the field of training and development with a degree (medium) 
with an arithmetic average (3.01) and a percentage (60.2%). 
The results also showed that there were no statistical differences when it comes to the response of the 
governmental primary schools’ female leaders about the role of the supervisor in achieving the sustainable 
development for elementary classes’ female teachers, and it is mainly due to the two variables of the 
diploma and the years of experience. Lastly, the study issued few recommendations among which the 
necessity of the communication between the supervisor and the local community, to raise the 
consciousness of the school leaders in the message, vision, and objectives of the female teacher, without 
forgetting the responsibility of the supervisor to prepare the training material, aiming at fulfilling the 
needs of the sustainable professional development of female teachers. 

Keywords: Educational supervisor; Sustainable professional development; Elementary classes’ female 

teachers. 
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 املقدمة:  .1

مما يؤدي لزيادة   التطوير والتغيير والنمو املستمر،في العصر الحديث تواجه املنظمات العديد من التحديات والعقبات في سبيل الحصول على  

 ى إلى تحقيقها، إذ أن ُجّل اعتمادها يكون على أهم مواردها وهو العنصر البشري. الدور الذي تقوم به وزيادة األهداف التي تسع

املنظمات  تهدف  كما   ماهذه  بين  وانسجام  توافق  تحقيقه  لتحقيق  وتريد  إليه  وتلبية    تسعى  بهم  االهتمام  خالل  من  إليه،  يسعون  ما  مع 

، مما يحقق رضاهم الوظيفي ويزيد من ارتباطهم بعملهم املبادرة والثقة املتبادلةاأللفة و تتسم بروح  و   سليمة  وتكوين بيئة عمليةاحتياجاتهم ومتطلباتهم  

 ( 4، ص 2003؛ رشيد، 120، ص2008)الصرايرة، تنمية مشاعر إيجابية تجاهها بأنها املكان املناسب لقدراتهم. و 

احتياج إشباع  على  تعمل  التي  واالجتماعية  التربوية  املنظمات  أهم  من  واحدة  باعتبارها  املعاصرة  املدرسة  إليه  تسعى  ما  تماًما  أفراد ذلك  ات 

ظامها ومصدرها  أساسيات نأهم موادها ومن  العنصر البشري يعد من  إال أن  من عدة موارد    بالرغم من أن املدرسة تتكون   أهدافهم،املجتمع وتحقيق  

 فهو أحد عوامل استمرار ميزتها التنافسية مع املدارس األخرى. لإلبداع واالبتكار،

واال  النفسية  الجوانب  جميع  بتنمية  تهتم  أنها  بها،جتماعية  إذ  للعاملين  على   والتربوية  ما  حٍد  إلى  متوقف  املدرسة  وفاعلية  بكفاءة  فاالرتقاء 

اإليجابي ت إذ أن املدرسة املعاصرة تحاول جاهدة توحيد رؤيتها ورؤية العاملين بها وأن تتوافق   جاهها ورغبتهم بتنميتها وتطويرها،العاملين بها وشعورهم 

 (. 207، ص 2018؛ رضوان، 122، ص 2016)الشواورة، أهدافهم مًعا للرفع من مستوى أدائها. 

 

 

 
www.refaad.com 

 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية 
International Journal of Educational & Psychological Studies (EPS) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx 

ISSN: 2520-4149 (Online) 2520-4130 (Print) 
  

 

 

 

 

   DOI: https://doi.org/10.31559/EPS2021.10.1.13          16/5/2020قبول البحث:       28/4/2020مراجعة البحث:          2020 /20/4استالم البحث:  

 ص:خاملل

نظرهن،   بريدة من وجهة  في مدينة  الحكومية  الثانوية  املدارس  معلمات  لدى  التنظيمي  التماثل  التعرف على مستوى  إلى  الدراسة  هدفت 

ية(، ومعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات العينة تعزى ملتغيرات الدراسة: )سنوات الخبرة، الدورات التدريب

م الوصفي  وتقديم  املنهج  اعتمدت  الدراسة  أهداف  تحقيق  أجل  من  املعلمات.  لدى  التنظيمي  التماثل  مستوى  تحسين  في  تساهم  قترحات 

لقياس التماثل التنظيمي بأبعاده الثالثة )العضوية،  (Johnson, Hemberg,1999))املسحي(، واالستعانة باملقياس الذي طوره جونسون وهمبيرج 

( العينة من  وتكونت  التشابه(،  التنظيمي،  بسيطة،  296الوالء  بطريقة عشوائية  اختيارهن  تم  الحكومية  الثانوية  املدارس  ( معلمة من معلمات 

مع لدى  الثالثة  بأبعاده  التنظيمي  التماثل  مستوى  أن  التالية:  للنتائج  الدراسة  جاء  وتوصلت  بريدة  مدينة  في  الحكومية  الثانوية  املدارس  لمات 

 وبينت النتائج أيًضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغيرات الدراسة.   بدرجة متوسطة،

 مدينة بريدة.  ؛املدارس الثانوية ؛التماثل التنظيمي الكلمات املفتاحية:

 

mailto:Ameerahabdullah0271@gmail.com
http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
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على وجه  أهمية السلوكيات التنظيمية في زيادة فاعلية املنظمات و ( 121، ص 2008) الصرايرة و  (6، ص  2003) رشيد اإلضافة إلى ذلك فقد بّينب

التنظيمي، التماثل  التحيث    الخصوص  الحديثة  املفاهيم  التربوية، ي ظهرت في مجال  يعتبر من  أساس ي   اإلدارة  تنمية  ويقوم بدور  املعاصرة  املنظمات    في 

 رات املرتبطة إيجابًيا بفاعليتها. إذ أنه من املتغي يزها،وفي نجاحها وتم

االجتماعيُ ف بالحقائق  يهتم  الذي  االجتماعي  التماثل  أشكال  أحد  التنظيمي  التماثل  واألدوار،عد  كالهوية  املنظمات  في  جعل   ية  الذي    األمر 

ن التناقض بين أهداف الفرد وأهداف املنظمة يؤثر سلبًيا على تحقيق أهدافها، فإ ساق مع رؤيتها ورسالتها،تتهيئة العاملين على االاملنظمات تحرص على 

 (.207، ص 2018؛ رضوان،122، ص2016لوجدانية بينهم. )الشواورة، ويضعف الروابط ا 

يزيد  و تعزيز الذات وتفوقها،  لى الفرد يتمثل بن تأثيره ع( بأ291ص،  2013واملنظمة كما أشار مرزوق )  الفردعلى  يؤثر  التماثل التنظيمي    كما أن

الفرد ملنظمته،   انتماء  املنظمة فإنه    ،يرفع من مستوى طموحهو من  تأثيره على  املناسبة ملصلحتها حتى وإن لم يكنأما  بالطريقة  اتخاذ قراراتها    يضمن 

 يعمل على انسجام واتساق سلوكيات العاملين مع بعضهم لتحقيق ما تهدف إليه. و  هناك رقابة مباشرة على العاملين،

فهو يحث   يل التواصل بين القادة واملعلمين،دور بارز من الناحية اإلدارية يتمثل في تسه  ( أن للتماثل التنظيمي138، ص  2018يرى املواضية )و 

 في الرأي وتعزيز مبدأ تحمل املسؤولية مما ينعكس بشكل كبير على ثقة املعلمين بأنفسهم. على الحوار واملشاركة 

فهم بحاجة إلى الدعم من   ب عليهم القيام بها داخل املدرسة،املعلمين في العصر الحديث يواجهون الكثير من األدوار واملسؤوليات التي يجفإن  

باعتبارهم من  ات مبهرة للمعلمين وللمدرسة ككل، من أجل تحويل هذه املسؤوليات إلنجاز اتهم ورغباتهم، الذي يلبي احتياج  قبل القادة واملدرسة بالشكل

 ) ,Taskin , Nartgünوتاكسيننارتغون  .  ، وزيادة جودة التعليم فيهاأهم عناصر النظام التعليمي وأن جهودهم املبذولة تزيد من فاعلية وكفاءة املدرسة

)1491, 2017 . 

 مشكلة الدراسة:   . 1.1

ّلِّ من رشيد )
ُ
( إلى أن التماثل التنظيمي يعد من املتغيرات التي لها دور مهم في فاعلية املنظمات  122، ص  2008( والصرايرة )6، ص 2003يشير ك

ظمة يزيد االتجاه الداعم لها. إذ أنه مؤشر يدل على أن نجاح املؤسسة هو نجاح للفرد وإخفاقها إخفاق للفرد أيًضا، وكلما زاد مستوى التماثل مع املن

 ( أن تحقيق التماثل التنظيمي في املنظمة متوقف على األنماط القيادية للقادة وإحساسهم باملسؤولية تجاه الجميع.2، ص 2012ولقد ذكر الشمري )

ح املختلفة  التعليم  مؤسسات  في  التنظيمي  التماثل  مستوى  حول  تفاوت  نجد  السابقة  للدراسات  أ وبالرجوع  تيرزي يث  دراسة  نتائج  ظهرت 

)وآخري )Terzi et al., 2017ن  الشواورة  دراستي  بينما  بدرجة مرتفعة.  جاء  الثانوية  املدارس  في  املعلمين  لدى  التنظيمي  التماثل  بأن مستوى   )2016 )

( فيTasdan , 2015وتاسدان  االبتدائية  املدارس  في  املعلمين  لدى  التنظيمي  التماثل  أن مستوى  إلى  توصلتا  أما   (  بدرجة متوسطة.  جاء  واألردن  تركيا 

كما أشارت .  ( فقد كشفت عن مستوى التماثل التنظيمي لدى العاملين في املؤسسات العامة األردنية والذي جاء بدرجة مرتفعة2008دراسة البشابشة )

ّلِّ من القرني )
ُ
امللك عبد العزيز وجامعة الطائف  بجامعة التدريس هيئة أعضاءمستوى التماثل التنظيمي لدى   أن( إلى  2016( والعتيبي )2020دراسة ك

( مدى أهمية توافر أبعاد التماثل التنظيمي في الجامعات؛ حيث أنه يؤثر بدرجة Hagerer, 2019ولقد أثبتت نتائج دراسة هاقرير )  بدرجة مرتفعة. جاء

 كبيرة على فعاليتها. 

ب التنظيمي  التماثل  أهمية  تبرز  املتغيرات حيث كشفت  ومن زاوية أخرى  العديد من  إيجابي متبادل على  أثر  دراسة  ما يعكسه من عالقات ذات 

الحوافز2018العمري ) التنظيمي ونظام  التماثل  بين  )( عن وجود عالقة  بينما دراسة إسماعيل وعمر   .Ismail, Umar, 2017)    العدالة لتأثير  أشارت 

التن التماثل  التنظيمية على  والثقافة  )ظيمي.  التفاعلية  الغزالي  إلى وجود عال  (2016ودراسة  توصلت  التنظيمي. التي  والتماثل  الروحية  القيادة  بين   قة 

 ) ,Nartgün( التي كشفت عن وجود عالقة بين النمط الديموقراطي القيادي والتماثل التنظيمي. ودراسة نارتغون وتاسكين2012وأيًضا دراسة الشمري )

)Taskin 2017 .التي توصلت إلى وجود عالقة إيجابية بين مناخ املبادرة والتماثل التنظيمي 

التنظيمي ك للتماثل  السالبة  العالقات  الدراسات  نتائج بعض  أظهرت  الكعبيوخالف ذلك فقد  التي  2018 (دراسة  أقرت بوجود عالقة سلبية  ( 

 ( التي أثبتت وجود عالقة سلبية بين النمط الترسلي القيادي والتماثل التنظيمي. 2201الشمري ) وأيًضا دراسة، بين التماثل التنظيمي والصمت التنظيمي

املحلي،  وفي ضوء ما سبق يتضح بأنه على الرغم من أهمية التماثل التنظيمي في املؤسسات التعليمية إال أننا نجد ندرة في الدراسات على املستوى 

املحيط، وتقديم املقترحات املعززة لتوافره، ومحاولة الكشف عما إذا كان هناك ب عض املتغيرات وذلك مما يزيد الرغبة للتعرف على مستواه في واقعنا 

يمكن تأثيره،   املؤثرة على إجابات العينة كالخبرة والدورات التدريبية والتي تم تحديدها؛ بعد االطالع على بعض الدراسات السابقة ومحاولة رصد ما قد

الحكومية ف الثانوية  املدارس  املعلمات في  التنظيمي لدى  التماثل  الدراسة في معرفة مستوى  ي مدينة بريدة من وجهة نظرهن.  لذا يمكن تحديد مشكلة 

 وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة التالية: 

 أسئلة الدراسة:   . 2.1

 ما مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة من وجهة نظرهن؟  •



 الشايع&  الوزان                                                                    التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة من وجهة نظرهنالتماثل  

 257-238، ص: 2021 -1، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 240 

 

 الدورات التدريبية(؟ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات العينة تعزى للمتغيرات )سنوات الخبرة، •

 ما املقترحات التي يمكن من خاللها تحسين مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة؟  •

 أهداف الدراسة:  . 3.1

 التعرف على مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة من وجهة نظرهن. •

 جابات العينة تعزى ملتغيرات الدراسة )سنوات الخبرة، الدورات التدريبية(. فروق ذات الداللة اإلحصائية بين إ الكشف عن ال •

 ثانوية الحكومية في مدينة بريدة. تقديم مقترحات لتحسين مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس ال •

 أهمية الدراسة:   . 4.1

أهمية التماثل التنظيمي بمثابة أنه من املوضوعات الحديثة في مجال السلوك التنظيمي، وقلة الدراسات املتناولة له    تنبع أهمية هذه الدراسة من •

 على مستوى مؤسسات التعليم العام. 

وتعزيز • املحددة  األهداف  تحقيق  أجل  من  املدرسة  في  التنظيمي  التماثل  مفهوم  تبني  أهمية  املدرسية  لإلدارة  الدراسة  نتائج  على   توضح  قدرتها 

 التنافس وزيادة فاعليتها وكفاءتها اإلنتاجية. 

وتحقيق  توضيح نتائج الدراسة دور التماثل التنظيمي في غرس روح الوالء واالنتماء واإلخالص للمدرسة لدى املعلمات مما يؤدي للتعاون واإلبداع   •

 مزيد من التنمية والتطوير املنهي.

 العام ودوره في نجاحها وتقدمها. ارة التعليم عن أهمية تحقيق التماثل التنظيمي في مؤسسات التعليم تقديم معلومات عملية للمسؤولين في إد •

 :الدراسة دودح  . 5.1

  تشيني  كما ُحددت في دراسة (،  التشابه  -الوالء التنظيمي  -العضويةوهي: )تناولت الدراسة التماثل التنظيمي بأبعاده الثالثة    الحدود املوضوعية: •

(Cheney, 1982).   

 لثانوية الحكومية في مدينة بريدة.  معلمات املدارس ا  الحدود البشرية: •

 . حكومية للبنات في مدينة بريدةال اقتصرت هذه الدراسة على املدارس الثانوية الحدود املكانية: •

 م.  2020 - هـ1441الدراس ي الثاني العام  الحدود الزمانية: •

 مصطلحات الدراسة:  .  6.1

   : Organizational Identification  التماثل التنظيمي •
ُ
ك إقناع (Johnson, Hemberg 1999, p160  جونسون وهمبيرج  من  ّلِّ يعرفه  أنه عملية   )

 اندماج هذه الرغبات. داخلية وخارجية من خالل أن رغبات الفرد تندمج مع رغبات املنظمة وينتج عن ذلك خلق حالة من التماثل على أساس 

 "إدراك الفرد بتوحده وانتماءه ملنظمته وتعريفه لنفسه من خالل عضويته بها".   بأن التماثل التنظيمي هو:( 429، ص 2008) البشابشة ويرى 

التنظيمي  124، ص2016)  الشواورة يعرف  كما   التماثل  بين  بأنه:  (  التشابه  الفرد واملنظمة ودرجة  بين  النفس ي والعاطفي والذهني  التواصل  "هو 

 أهدافهما هي درجة نسبية".  

في هذه الدراسة: للتماثل التنظيمي  التنظيمي،  بعاد  األ  يتكون من مجموعة منسلوك تنظيمي  بأنه    والتعريف اإلجرائي  الوالء  وهي )العضوية، 

أنه   كما  بالتشابه(،  الثانوية  املرحلة  معلمات  شعور  عن  والذهني    مدى يعبر  النفس ي  واالنسجام  أهدافالتوافق  وقيموقيم  هنبين  وأهداف   هن 

 على أداة الدراسة.  جدانًيا باملدرسة من خالل إجابتهنودرجة ارتباطهن و الحكومية في مدينة بريدة املدارس 

 : إلطار النظري ا .2

 لتماثل التنظيمي: ا  . 1.2

 التطور التاريخي ملفهوم التماثل التنظيمي:  .1.1.2

مية  بالرغم من حداثة مفهوم التماثل التنظيمي إال أن جذوره تعود للفكر النفس ي واالجتماعي والسياس ي والفكر اإلسالمي، فمن الناحية اإلسال 

بمبدأ   اإلسالمية  الدعوة  تاهتمت  وأن  نفوسهم  في  وغرسه  املبدأ  هذه  تبني  على  املسلمين  األفراد  حث  على  والعمل  مبادئها  أهم  باعتباره  كون التماثل 

هداف الشريعة اإلسالمية وقيمها، من أجل تنمية الوالء واالنتماء إليها لديهم وااللتزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية وقيم أهدافهم الشخصية متوافقة مع أ 

 ( 436، ص 2008يف. )البشابشة،الدين الحن
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(  Freud)فرويد  ومن ثم بدأ التدرج التاريخي للتماثل التنظيمي وظهوره كمصطلح علمي في علم النفس ويرجع ذلك لعالم نظرية التحليل النفس ي  

 ( 20، ص 2003ة لشخص مع شخص آخر(. )رشيد، حيث عرفه بأنه: )أول تعبير عن الروابط العاطفي

تبنت   السياسية لالزويل )بعد ذلك  النفس ي لفرويد ولكن كان تركيزها على Lasswellالنظرية  التحليل  التنظيمي من أسلوب  التماثل  ( مصطلح 

يوجد العالقة تماثل الجماهير مما أدى لظهور العديد من الهويات كالهوية القومية، إال أن الزويل لم يقيد نفسه باملصطلح الذي ذكره فرويد فحاول أن  

وافع الشخصية التي في الغالب تكون الشعورية وبين التماثل مع الشخصيات العامة أو السلطة، وقد استخدم مصطلح التماثل ليقصد به توافق بين الد

ال  باستخدام  املتأثرين  الكتاب  من  كثير  ظهر  ذلك  على  وبناء  معينة،  فكرة  أو  جماعة  أو  شخص  مع  إما  وتوحده  التماثل. الشخص  ملصطلح    زويل 

 ( 20، ص 2003)رشيد،

لـ االجتماعية  الهوية  نظرية  التوحد  Tajfel)تاجفل  تعتبر  قبول  به  يقصد  الذي  االجتماعي  التطابق  أو  التماثل  التنظيمي جزء من  التماثل  بأن   )

للمنظمة واعتزازه بعضويته في منظمت انتماءه  الفرد نفسه من خالل  إليها، حيث يعرف  املنظمة واالنتماء  أو  األشخاص  ه وهذا هو صلب والتوافق مع 

 ( 320، ص 2018، الهوية االجتماعية. )مرابط

( وذلك يرجع ملا كانت  Cheney, Tompkins, 1985)  زتشيني وتومبكنظهر مصطلح التماثل التنظيمي بشكله الحديث في املجال اإلداري على يد  

 آالت املنظمة فهي تتعامل معهم باعتبارهم  ولم تهتم بالتماثل بين األفراد و تؤمن به النظريات الكالسيكية بالفصل بين أهداف الفرد وأهداف املنظمة،  

النفس ي و   يتم تحفيزهم مادًيا فقط، بالتحفيز  االهتمام  األهدا دون  العاملين االجتماعي، وكان ُجل تركيزها على تحقيق  باملنظمة ويجب على  الخاصة  ف 

 ( 128، ص 2008 . )الصرايرة،لجوانب النفسية واالجتماعية لهم تنفيذ ذلك دون مراعاة ل

 : في اللغة واالصطالح مفهوم التماثل التنظيمي  .2.1.2

ت    لغة:  الفعل  من  اللغة  في   م  التماثل 
 
ت  ل  اث أي   : 

 
 ،  ق  اب  ط

 
 ت

 
ت  ه  اب  ش ومصدرها   م  ، 

ُ
   ل  اث

 
ت  بمعنى 

 
تكون    ،ه  ابُ ش وال  ه،  ه  اب 

 
ش أي  الش يء:  ة 

 
ل
 
اث ُمم  ُل  اثِّ ُيم  ل  

 
اث وم   ، اُبق 

 
ط ت 

 ( 480، ص  2019والصراف،  في جميع الصفات. )العاني، هم اشتراكاملماثلة إال بين املتفقين، و 

 اصطالًحا كما عّرفته بعض الدراسات: 

 ُيعرف 
ُ
 هداف الفرد. بين أهداف املنظمة وأ إحداث توافق وتطابق  ه:بأنالتماثل التنظيمي  (Hall & Nygren,1997, p177) هال ونيجرن  من ّلِّ ك

بأنهDuncan , 2002, p3)دينسان  بينما يصف   التنظيمي  التماثل  العامل ملصيره بمصير منظمة معينة، ويتضح ذلك من    :(  تتم من خالل ربط  عملية 

 . خالل األسئلة التالية: هل يعتبر العامل أهداف املنظمة هي نفس األهداف التي يملكها هو؟ هل يمدح العامل املنظمة إذا كان خارج العمل؟

التنظيمي هو  (189  ، ص2009)  الصرايرة و السعود  أشارا  و  أن التماثل  املجموعة التي    :إلى  الشخص اآلخر أو  العملية التي يطور الفرد فيها تفاعالته مع 

 .ينتمي إليها ويشعر بعضويته فيها، وتعتبر هذه العملية نسبية تختلف مع مرور الزمن وتغير الظروف وليست عملية مطلقة

التنظيميبأن    (300، ص2013)  مرزوق   يرى و  أكثر   :التماثل  وتجعله  بمنظمته  الفرد  تربط  التي  واالجتماعية  النفسية  الروابط  عبارة عن مجموعة من 

   توافق وانسجام معها.

 
ُ
شعور إيجابي يتولد لدى الفرد العامل اتجاه منظمته التي يعمل فيها واالرتباط بها التماثل التنظيمي "بأنه  (481، ص2019)والصراف العاني   عرفبينما ت

 ا والتوافق مع قيمها وأهدافها والحرص على البقاء فيها، فهو حالة من تقارب بين أهداف املنظمة وأهداف الفرد العامل بما يحقق الكفاءةواإلخالص له

 ". والفاعلية في تحقيق أهداف املنظمة

للتماثل التنظيمي:ومن املفاهيم والتعريفات السابقة نستطيع القول بأن التع ت  ريف اإلجرائي  املرحلة  بأنه سلوك  نظيمي يعبر عن شعور معلمات 

ارتباطهن   ودرجة  بريدة  في مدينة  الحكومية  املدارس  وقيم  وقيمهن وأهداف  أهدافهن  بين  والذهني  النفس ي  واالنسجام  التوافق  بمدى  جدانًيا و الثانوية 

 على أداة الدراسة.  باملدرسة من خالل إجابتهن

 خصائص التماثل التنظيمي:  .3.1.2

 ( أن التماثل التنظيمي يتصف بثالث خصائص وهي: (Johnson et al.,1999, p160-162جونسون وآخرون يرى 

ا وثيًقا بالجوانب االجتماعية للمنظمة. •
ً
 يرتبط التماثل التنظيمي ارتباط

 يعتبر التماثل التنظيمي ركيزة أساسية في مساعدة العاملين على اتخاذ القرارات التنظيمية.  •

وأفكارهم أن   • تشمل معتقداتهم  التي  املنظمة  في  العاملين  إدراكات جميع  في  ومتعمق  تنظيمي مغروس  يتحقق من خالل هيكل  التنظيمي  التماثل 

 ومشاعرهم، وهذه اإلدراكات تساعد في توجيه االتصاالت فيما بينهم وتعزيزها وتحدد شكلها وتؤدي لتحقيق التماثل التنظيمي الجمعي بينهم. 

 داف التماثل التنظيمي: أه .4.1.2

 ( بأن أهداف التماثل التنظيمي تتمثل بما يلي:  715-714، ص 2016) العتيبيفقد ذكر 

 غرس الوالء واالنتماء في نفوس العاملين تجاه منظماتهم.  •

 تشجع العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين العاملين بما يحقق أهداف ورؤية املنظمة. •



 الشايع&  الوزان                                                                    التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة من وجهة نظرهنالتماثل  

 257-238، ص: 2021 -1، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 242 

 

 االستغراق الوظيفي املساهم في تطوير وتقدم املنظمة.تحقيق  •

 تكوين بيئة خالية من الصراعات والتناقضات بين العاملين والقائد.  •

 يساهم في تنمية اإليثار لدى العاملين وحرصهم على تحقيق مصالح وأهداف املنظمة العامة ثم تحقيق أهدافهم الخاصة.  •

 أهمية التماثل التنظيمي: . 5.1.2

 لتماثل التنظيمي من الصفات األساسية للمنظمات الناجحة وتسعى دائًما لتحقيقه ملا له من آثار إيجابية على املنظمة ككل واألفراد، فهويعتبر ا 

و العمل  ية نحيؤدي لزيادة التوافق واالنسجام بينهما وتحقيق الوالء واالنتماء من قبل األفراد للمنظمة وتحقيق أعلى مستويات الرضا الوظيفي والدافع

 ( 436، ص2008)البشابشة،  والتقليل من الصراعات والضغوط في العمل، مما سبق يتضح مدى أهمية التماثل التنظيمي للمنظمة ولألفراد.

 :(32-31، ص2003كما ذكرها )رشيد،أهمية التماثل التنظيمي بالنسبة للمنظمة 

 املنظمة والحرص على التقليل والحد من الصراع االحتكاك داخلها.يزيد من مستوى االلتزام واألداء والدافعية نحو العمل في  •

 يساهم في زيادة والء وانتماء العاملين ويشجع التعاون فيما بينهم. •

 ينمي الروابط النفسية بين العاملين ويشعرون بأنهم فريق واحد متشاركين في الهدف واملستقبل والنجاح والفشل.  •

 دراتهم وتنمية ملهاراتهم مما يخلق لديهم شعور بالرضا الوظيفي وزيادة انتمائهم للمنظمة. يعمل على تحسين أداء العاملين وق •

 يعتبر التماثل مؤثر في عملية صنع القرار حيث أن الفرد عند اختياره للبدائل فهو يراعي املصلحة العامة للمنظمة على املصلحة الخاصة.  •

 لمنظمة واملحافظة على سمعتها وتصويرها بصورة إيجابية ومشرفة. دور التماثل التنظيمي بإبراز الجوانب اإليجابية ل •

اع يعمل على تحسين صورة املنظمة في املجتمع ويبرز قدرتها التنافسية من خالل ما يبذله أفرادها من جهود لتحقيق اهدافها وحرصهم على الدف •

 مات األخرى.عنها والعمل على زيادة جودة اإلنتاج وزيادة القدرة على التنافس مع املنظ

 يساعد في تحقيق التغيير والتطوير وتقبله لدى العاملين دون مقاومة وذلك إلدراكهم للمصلحة العامة للمنظمة.  •

، بالنسبة  Mael & Ashforth, 2001, p 199-201)) أشفورت وميلتتمثل أهمية التماثل التنظيمي بالنسبة لألفراد واملنظمة بالنقاط التالية كما ذكرها 

 د:لألفرا 

 يعزز احترام الفرد لذاته.  •

 يحقق التفوق على الذات وتجاوزها واالبتعاد عن األنانية. •

 يعطي معنى مميز للحياة والعمل.  •

 يزيد من االنتماء والعضوية للمنظمة.  •

 يساهم في رفع الروح املعنوية ومستوى الطموح للفرد.  •

 بالنسبة للمنظمة:

 فاعليتها.يحقق سلوكيات املواطنة التنظيمية ويزيد من  •

 يساهم في االرتباط الوظيفي واملساهمة في االستغراق الوظيفي. •

 تحسين األداء الوظيفي ويعكس مستويات عالية من الرضا الوظيفي لدى العاملين. •

 د رغبتهم باالستمرار بالعمل بها.ينمي الروابط الوجدانية بين املنظمة والعاملين مما يزي •

 التنظيمي: أبعاد التماثل  .6.1.2

 :(1عاد كما هي مقسمة في النموذج التالي)نموذجالثة أب نقسم أبعاد التماثل التنظيمي إلى ثت

 

 

 

 

 

 

 

 ل التنظيمي ث(: أبعاد التما1شكل )

 

مي أبعاد التماثل التنظي

التشابه الوالء التنظيمي العضوية
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 العضوية: .1

باالنتماء والجاذبية النفسية، وتعريفه  ( بأنها درجة فهم الفرد لذاته من حيث ارتباطه باملنظمة فهي تمثل إحساسه  (Cheney, 1982 تشيني يعرفها

 ( 430، ص 2008)البشابشة،  لذاته من خالل عضويته في املنظمة.

ضافة  تعتبر العضوية بمثابة القوة الداعمة لجميع نشاطات وأهداف ورسالة املنظمة، فهي تعتمد على توفر األعضاء العاملين لديهم القدرة على إ 

املستق احتياجات  تلبي  جديدة  لجذب أفكار  تهدف  فلسفة  العضوية  وتعتبر  املستقبلية،  األفكار  إلصدار  األعضاء  من  الجديد  الجيل  بمثابة  فهم  بل 

إليها ينتمون  التي  املنظمات  في  املهنية  حياتهم  قضاء  في  بالرغبة  العاملين  لدى  شعور  يخلق  مما  رسالتها،  تحقيق  أجل  من  للمنظمة  فتكون األعضاء   ،

 ة فيما بينها ويحقق لديهم أعلى مستويات التماثل التنظيمي. جماعات العمل مترابطة ومتألف

 تقتصر العضوية في الجماعات على:

 األشخاص أو املنظمات التي تعمل في نفس املجال املنهي أو تتشارك في نفس االهتمامات.  •

 األشخاص العاملين في مستويات وظيفية معينة في نفس املجال. •

 (.325-324، ص 2018الجغرافي نفسه. )مرابط،وقع األشخاص املشتركين في امل •

 الوالء التنظيمي:  .2

األخرين(Cheney, 1982  تشيني  عرفه األعضاء  سلوك  ومحاكاة  ودعمها  عنها  والدفاع  أهدافها  لتحقيق  والحماس  للمنظمة  املواالة  بأنه:   ).  

 ( 429، ص 2008)البشابشة، 

واشتراكه معها في القيم والنوايا السلوكية وحرصه على التأثير اإليجابي في املنظمة، وبذل أقص ى جهده  فهو يمثل إدراك الفرد بتوحده مع منظمته  

 ( 323، ص  2018مرابط ،. )لتحقيق أهدافها واإلخالص لها والدفاع عنها والعمل على زيادة قدرتها على التنافس مع املنظمات األخرى 

في عمله وإخالًصا في تحقيق ما تسعى إليه من أهداف وزيادة الرغبة في    منظمته يجعله أكثر تفان   فرد تجاه ارتفاع مستوى الوالء التنظيمي لدى ال

هذا الوالء ال يكون    البقاء فيها واالنتماء إليها والحرص على سمعتها ومستقبلها، فهو يسعى لعكس صورة إيجابية عنها في املجتمع ويعتز بكونه عضًوا فيها.

 ( 250  ، ص2009املهم داخل املنظمة. )السعود، ا هو نتيجة تفاعل األعضاء مع بعضهم البعض وتعباإلكراه أو اإلجبار وإنم

جة العالقة التي تربطه بمنظمته مما سبق يتضح أن الوالء شعور داخلي نابع من الفرد نفسه تجاه منظمته من دون أن ُيفرض عليه ذلك فهو نتي

 .د األخرينتفاعالته مع األفرا و 

 بعض صفات األفراد الذين يكون لديهم والء ملنظماتهم منها:(  250، ص  2009السعود )وقد ذكر 

 االهتمام بقيم ورسالة املنظمة. •

 العمل على تحقيق أهدافها وتقديم مصلحتها العامة على مصالحه الخاصة. •

 االنتماء إليها واالنخراط بها والرغبة في البقاء فيها. •

 تحسين إنتاجيتها بشكل إيجابي.العمل على تقويمها وزيادة  •

 التشابه:  .3

و (Cheney, 1982  تشيني  يعرفه خصائص  لوجود  الفرد  إدراك  بأنه:  اآل (  األعضاء  مع  مشتركة  وأهداف  املنظمةقيم  أو  املجموعة  في   .خرين 

 (430-429، ص 2008)البشابشة، 

األفراد األخرين، فالفرد يميل لألفراد املشابهين له وتقبله لهم، وعلى خالف  عن قبول الفرد وتطابقه مع املعتقدات والقيم األكثر تشابًها مع  يعبر   

عور بالتوتر الداخلي ذلك فإن األفراد الذين ال يكون بينهم وبين األفراد األخرين أو املنظمة توافق وانسجام بين قيمه وقيمهم، فغالًبا ما ينتج عن ذلك الش

 ينهم. لدى الفرد نتيجة عدم التوافق واالنسجام ب

فالتماثل التنظيمي يساهم في أن الفرد يتخلى عن بعض خصائصه الشخصية ويتقبل بعض الخصائص في ثقافة املنظمة ألسباب وظيفية، وغالًبا 

مميزً  األفراد  يراه  ما  بين  انسجام  هناك  يكون  مفاهيمهم    اومهم    ا ما  مع  املتوافقةالذاتية  للمنظمة  املنظمة  خصائص  بعض  لدمج  يميلون  مع   فإنهم 

 مع املنظمة.  ا واتحادً  اخصائصهم الشخصية مما يجعلهم أكثر توافًق 

أيًضا يشترك األفراد مع مجموعات العمل بخصائص مختلفة عن الخصائص املشتركة مع املنظمة من حيث طبيعة العمل والتفاعل املباشر بينهم  

بينهم،   املشترك  واملستقبل  الوقت  وأيًضا  الشخصية  وأفراد  واالختيارات  الفرد  بين  التشابه  في  كبيرة  بدرجة  تؤثر  العمل  أن جماعة  إال  بالرغم من ذلك 

، ص 2018ن األفراد يميلون للتماثل مع األفراد األكثر تشابًها معهم. )مرابط،  يات عالية من التماثل التنظيمي أل جماعة العمل وهذا التشابه يخلق مستو 

 ( 485، ص 2019ف، ا والصر العاني،  ؛323-324
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 الدراسات السابقة:    . 2.2
 تدريجًيا من األحدث إلى األقدم: التي تناولت التماثل التنظيمي بشكل عام وذلك سيتم هنا عرض الدراسات السابقة العربية واألجنبية 

للكشف عن العالقة بين أنماط املناخ األخالقي السائدة والتماثل التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة    (2020هدفت دراسة القرني ) •

( عضو  1364امللك عبدالعزيز، اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات، تكونت عينة الدراسة من )

الدراس وتوصلت  تدريس،  أبعاد  هيئة  بينما  بدرجة متوسطة  كان  التدريس  أعضاء هيئة  لدى  األخالقي  املناخ  أنماط  أن مستوى  التالية:  للنتائج  ة 

 التماثل التنظيمي كانت بدرجة مرتفعة، وأن هناك عالقة ارتباطية طردية بين أنماط املناخ األخالقي و التماثل التنظيمي. 

 أدت التي العالي التعليم  في اإلصالحات بسبب الكليات األملانية، في التنظيمي التماثل معايير تحديد ((Hagerer, 2019بينما تناولت دراسة هاقري  •

استخدمت املقابلة أداة لجمع البيانات، تكونت عينة الدراسة من   اعتمدت الدراسة املنهج النوعي، أملانيا،  في اإلدارية بالجامعات يسمى  ما  لظهور 

معايير التماثل التنظيمي   تعتبر واإلغاثة والشفافية والثقة االستمرارية أن ات مختلفة، توصلت الدراسة للنتائج التالية:( خبيًرا إدارًيا من جامع16)

 الجامعات.  في فعالة معايير تعتبر القرار والتحفيز صنع ونوعية املعلومات وتوفير بينما االتصال املحددة 

 لهم، املقدم الحوافز بنظام وعالقته األردن، شمال محافظة في التربويين  املشرفين لدى  التنظيمي التماثل لدرجة ( 2018وأشارت دراسة العمري ) •

املنهج الدراسة  تكونت الوصفي  اعتمدت  البيانات،  لجمع  كأداة  االستبانة  استخدمت  ) العينة االرتباطي،  وأظهرت مشرف (300من   ومشرفة، 

 عالقة وجود النتائج بينت كما متوسطة، كانت لهم  املقدمة الحوافز أهمية ودرجة التربويين  املشرفين لدى  التنظيمي التماثل درجة أن النتائج:

  لهم. املقدمة والحوافز التربويين املشرفين لدى  التنظيمي التماثل درجة بين إحصائية داللة ذات موجبة ارتباطية

 مديرية في املربيات نظر وجهة من األطفال رياض مديرات لدى  العمل دافعية في التنظيمي التماثل أثر ( 2018بينما تناولت دراسة املواضية )  •

املنهج الزرقاء، تربية الدراسة  االرتباطي، اعتمدت  أطفال،   ( مربية494) العينة من البيانات، وتكونت لجمع االستبانة كأداة  استخدمت الوصفي 

 املربيات، وأن نظر وجهة من األطفال رياض مديرات لدى  للعمل الدافعية في التنظيمي للتماثل أثر وجود أهمها: من نتائج إلى الدراسة وتوصلت

 جاءت بدرجة متوسطة. وأبعادها العمل دافعية مستوى  متوسطة، وأن جاء بدرجة وأبعاده  التنظيمي التماثل مستوى 

دراسة  • هدفت  ) كما  التماثل  ( 2018الكعبي  عالقة  عن   املصارف  في العاملين لدى  التنظيمي الصمت مستوى  من  الحد في التنظيمي للكشف 

( موظًفا، 67البيانات، وتكونت عينة الدراسة من ) لجمع أساسية كأداة  االستبانة اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، استخدمت األهلية،

 التالية: وجود عالقة سلبية بين التماثل التنظيمي والصمت التنظيمي. وتوصلت الدراسة إلى النتائج 

االبتدائية في تركيا، ُيالحظ أن الدراسة  املدارس ملعلمين التنظيمي والتماثل التنظيمية الهيبة بين العالقة  (Yildiz, 2018(يلديزدراسة   وتناولت  •

 للنتائج الدراسة ( معلًما، وتوصلت258من ) الدراسة عينة االستبانة أداة لجمع البيانات، تكونت اعتمدت املنهج الوصفي االرتباطي، استخدمت  

كانت املعلمين تصورات أن :التالية التنظيمي   للهيبة املعلمين تصورات بين وإيجابية معتدلة عالقة هناك وأن متوسط، مستوى  في للتماثل 

 التنظيمي.  التماثل سلوكيات على هام مؤشر تعتبر نظيميةالت الهيبة وأن التنظيمي، والتماثل التنظيمية

وآخري • تيرزي  دراسة  على التنظيمي التماثل و التنظيمية العدالة بين العالقة لتحليل  (Terzi et al., 2017)ن  وسعت  معلمين   تصورات بناًء 

 الدراسة عينة االرتباطي، استخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات، تكونتاملدارس الثانوية في تركيا، ُيالحظ أن الدراسة اعتمدت املنهج الوصفي 

( التالية:1223من  للنتائج  الدراسة  وتوصلت  معلًما،  في أن (  فيما لديهم  الثانوية املدارس املعلمين  عالية   التنظيمية بالعدالة يتعلق تصورات 

العدالة التنظيمي التماثل على هام مؤشر هي التنظيمية للعدالة الفرعية األبعاد جميع التنظيمي، وأن والتماثل  تأثير لها ليس التوزيعية ما عدا 

 . التنظيمي التماثل على يذكر

التنظيمي  التماثل و التنظيمي الدعم  مستويات  حول  الثانوية املدارس معلمي آلراء )Nartgün, Taskin 2017( وتناولت دراسة نارتغون وتاسكين •

 لجمع االستبانة أداة  الدراسة حولها، اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، استخدمت اختالفات هناك كان ما إذا  وتحديد املبادرة، ومناخ

تكونت بوجود 240من ) الدراسة عينة البيانات،  التالية:  للنتائج  الدراسة  وتوصلت  واملعلمات آراء في اختالفات ( معلًما،   التماثل تجاه  املعلمين 

 املبادرة  مناخ حول  آراؤهم  في اختالف أي  هناك يكن  لم  بينما التنظيمي لصالح املعلمين، الدعم  وبين  عليها املتفق  املبادرة  مناخ ومستويات التنظيمي

 التنظيمي.  والدعم  التنظيمي بالتماثل املعلمين من املبادرة  مناخ تربط منخفضة إيجابية عالقة هناك وأن الفرعية، بأبعاده  التنظيمي والدعم 

ملدى تأثير العدالة التنظيمية والثقافة التنظيمية على التماثل التنظيمي من وجهة نظر    ( Ismail, Umar, 2017وأشارت دراسة إسماعيل وعمر ) •

، ُيالحظ أن الدراسة اعتمدت 2016إلى   2009 املوظفين في القطاعات الوطنية في ماليزيا، بعد االندماج و االستحواذ الحاصل في ماليزيا من عام  

( موظًفا، وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:  310كأداة لجمع البيانات، تكونت عينة الدراسة من )  املنهج الوصفي االرتباطي، استخدمت االستبانة

 أن العدالة التفاعلية وأربعة أبعاد للثقافة التنظيمية تؤثر بدرجة كبيرة على التماثل التنظيمي. 
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 اعتمدت الدراسة الطائف، بجامعة التدريس هيئة أعضاء لدى  التنظيمي التماثل توافر درجة  على التعرف إلى  ( 2016دراسة العتيبي )  وهدفت  •

 النتائج من  عدد إلى الدراسة عضًوا، وتوصلت ( 150املسحي، استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات، تكونت عينة الدراسة من ) الوصفي املنهج

 جاءت مرتفعة. قد الطائف بجامعة التدريس هيئة أعضاء لدى  التنظيمي التماثل توافر درجة أن من أبرزها:

أن    (2016وتناولت دراسة الغزالي )  • العراق، ُيالحظ  املطهرة في  العتبة  اإلدارية في  القيادات  التنظيمي لدى  التماثل  الروحية في تعزيز  القيادة  دور 

( قائًدا، وتوصلت الدراسة  115نت عينة الدراسة من )الدراسة اعتمدت املنهج الوصفي االرتباطي، استخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات، وتكو 

القياد ألبعاد  تأثير  وجود  عدم  النتائج  بينت  كما  التنظيمي،  والتماثل  الروحية  القيادة  أبعاد  بين  ارتباط  عالقة  وجود  التالية:  الروحية  للنتائج  ة 

 باستثناء ُبعد العضوية على التماثل التنظيمي. 

• ( تاسدان  دراسة  في  هدفت  Tasdan, 2015)بينما  العمل  بترك  املعلمين  قرارات  على  التنظيمي  والتماثل  التنظيمية  العدالة  أثر  عن  للكشف 

تركيا، في  االبتدائية  تكونت  املدارس  البيانات،  لجمع  أداة  االستبانة  استخدمت  االرتباطي،  الوصفي  املنهج  اعتمدت  الدراسة  أن   عينة ُيالحظ 

ا كان التنظيمي االبتدائية للتماثل املدارس معلمي تصور  أن التالية: للنتائج الدراسة وتوصلت ة،( معلم ومعلم292الدراسة من )
ً
 بشكل متوسط

  عام، وأن العدالة التنظيمية والتماثل التنظيمي يؤثرا تأثيًرا سلبًيا على قرارات ترك العمل.

القيادية لدى عمداء الكليات في جامعة الكويت وبيان عالقتها بالتماثل التنظيمي لدى إلى درجة ممارسة األدوار  (  2012وأشارت دراسة الشمري ) •

عينة   تكونت  البيانات،  لجمع  أداة  االستبانة  استخدمت  االرتباطي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  اعتمدت  نظرهم،  وجهة  من  التدريس  هيئة  أعضاء 

أن ممارسة عمداء الكليات في جامعة الكويت للنمط الديموقراطي في إدارتهم للكليات    ( عضًوا، توصلت الدراسة للنتائج التالية:440الدراسة من )

جامعة   في  التنظيمي  التماثل  ودرجة ممارسة  بدرجة منخفضة،  جاء  الكويت  جامعة  في  الترسلي  النمط  بينما درجة ممارسة  جاء بدرجة مرتفعة، 

 الكويت كانت مرتفعة. 

وآخري • وانغ  دراسة  الجامعات    (Wang et al., 2011)ن  وتناولت  في  املوظفين  لدى  التنظيمي  والتعلم  التنظيمي  والتماثل  األداء  تقييم  أنظمة 

املنهج الوصفي االرتباطي، استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات، تكونت عينة الدراس ة من الوطنية في تايوان، ُيالحظ أن الدراسة اعتمدت 

التالية:( موظف وموظفة، وتوصلت  1283) النتائج  إلى  والتماثل   الدراسة  التنظيمي  التعلم  إيجابي على كل من  تأثير  لها  األداء  تقييم  أنظمة  أن 

  التنظيمي، وأيًضا أن التعلم التنظيمي له تأثير إيجابي على التماثل التنظيمي.

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

من   العديد  مع  الحالية  الدراسة  )اتفقت  العتيبي  دراسة  اتفاقها مع  منها  الجوانب  بعض  في  السابقة  الوصفي  2016الدراسات  الدراسة  بمنهج   )

 ,Ismail(، وإسماعيل وعمر )Yildiz, 2018(، ويلديز )2018(، والعمري )2018(، واملواضية )2018( والكعبي )2020)املسحي(. اتفقت مع دراسة القرني )

Umar, 2017  2017 ((، ونارتغون وتاسكين ,Nartgün, Taskin(وتيرزي وآخري ،( نTerzi et al.,2017( والغزالي ،)وتاسدان 2016(، والعتيبي )2016 ،)

(Tasdan, 2015)( والشمري  وآخري2012،  ووانغ   ،)( وتاسكين Wang et al.,2011ن  نارتغون  دراسة  مع  اتفقت  كما  )االستبانة(،  الدراسة  بأداة   )

) n, Taskin 2017Nartgü(  .بعينة الدراسة حيث اشتملت على معلمات املدارس الثانوية في تركيا 

 ,Yildiz(، ويلديز )2018(، والعمري )2018(، واملواضية )2018(، والكعبي )2020اختلفت الدراسة الحالية عن بعض الدراسات: كدراسة القرني )

وعمر)2018 وإسماعيل   ،)Ismail, Umar, 2017  ،)وتاسكين وآخري)Nartgün, Taskin 2017 (ونارتغون  وتيرزي   ،( والغزالي  Terzi et al.,2017ن   ،)

( بمنهج الدراسة باستخدامها املنهج الوصفي)االرتباطي(،  Wang et al., 2011ن )(، ووانغ وآخري2012والشمري )  (،Tasdan, 2015(، وتاسدان )2016)

القرني) )2016(، والعتيبي )Hagerer, 2019وهاقرير)(،  2020واختلفت مع دراسة  بقت على أعضاء هيئة 2012(، والشمري 
ُ
الدراسة فقد ط ( بمجتمع 

( العمري  دراسة  اختلفت مع  وأيًضا  )2018تدريس،  الكعبي  ودراسة  التربويين،  املشرفين  بقت على 
ُ
ط األهلية، 2018( فقد  املصارف  بقت على 

ُ
( فقد ط

 ( بمنهج الدراسة وأداتها فقد اعتمدت املنهج النوعي واستخدمت أداة املقابلة. Hagerer, 2019واختلفت مع دراسة هاقرير )

راسة  من خالل عرض الدراسات السابقة استفادت الدراسة الحالية منها في وضع اإلطار العام للدراسة من ناحية بناء املشكلة وتحديد منهجية الد

 اإلطار النظري، وتفسير وتحليل النتائج، وربطها بنتائج بعض الدراسات السابقة.وإعداد االستبانة أداة الدراسة، وبناء 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها:  .3

 منهج الدراسة:   . 1.3

ويعر  الحالية،  الدراسة  لطبيعة  ومناسبته  أسئلتها  واإلجابة على  أهدافها  تحقيق  أجل  وذلك من  )املسحي(  الوصفي  املنهج  الدراسة على  ف  تعتمد 

املنهج الوصفي املسحي بأنه " البحث الذي يعطي وصًفا رقمًيا أو كمًيا لالتجاهات أو التوجهات أو اآلراء ملجتمع ما   Creswell)  (2019/2014 ,ول   سو كر 

 بدراسة عينة من ذلك املجتمع، ومن خالل تحليل النتائج يتضح للباحث مدى إمكانية تعميم النتائج على مجتمع الدراسة أم ال". 
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 مجتمع الدراسة:    . 2.3

الدراسة   مجتمع  فييتمثل  في    الحالية  السعودية،  العربية  باململكة  القصيم  بمنطقة  بريدة  مدينة  في  الحكومية  الثانوية  املدارس  معلمات  جميع 

 (.هـ1439قة القصيم)خر إحصائية لإلدارة العامة للتعليم في منط( وفق آ 1302والبالغ عددهن ) ،هـ1441الثاني من العام الدراس ي  الفصل الدراس ي

 عينة الدراسة:   . 3.3

 عينة تقنين االستبانة )العينة االستطالعية(:    •

املستخدمة في الدراسة الحالية بالتطبيق عليها من   معلمة من معلمات   40تكونت العينة االستطالعية التي تم التأكد من صدق وثبات االستبانة 

في الفصل  ن  املدارس الثانوية الحكومية بمدينة بريدة، بمنطقة القصيم باململكة العربية السعودية، تم اختيارهن بطريقة عشوائية، وتم التطبيق عليه 

 .هـ1441الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 

 عينة الدراسة األساسية:   •

من   األساسية  الدراسة  عينة  العربية   296تكونت  باململكة  القصيم  بمنطقة  بريدة  بمدينة  الحكومية  الثانوية  املدارس  معلمات  من  معلمة 

ثامبسون"،  السعودية، "ستيفن  معادلة  على  بناء  بط  حسبت  اختيارهن  عشوائية  تم  وتم بسيطة  ريقة  االستطالعية،  الدراسة  في  املشاركين  غير  من 

الدراس ي   العام  الثاني من  الدراس ي  الفصل  في  )جدول  هـ1441التطبيق عليهن  التالي  والجدول  املتغيرات 1،  في ضوء  الدراسة  أفراد عينة  توزيع  يوضح   )

 املختلفة: 
 األساسية في ضوء املتغيرات املختلفة (: توزيع أفراد عينة الدراسة 1جدول )

 النسبة العدد  سنوات الخبرة 

 % 37.2 110 سنوات  5أقل من 

 % 33.4 99 سنوات  10سنوات إلى أقل من  5من 

 % 29.4 87 سنوات فأكثر  10من 

 النسبة العدد  الدورات التدريبية 

 % 23.0 68 ال يوجد دورات تدريبية 

 % 31.4 93 من دورة إلى دورتين 

 % 45.6 135 ثالث دورات تدريبية فأكثر من 

سنوات بنسبة بلغت   5يتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من املعلمات عينة الدراسة األساسية كن من أصحاب سنوات الخبرة أقل من 

  10ألخير من كانت سنوات خبرتهن من  %، وفي الترتيب ا 33.4سنوات بنسبة بلغت    10سنوات إلى أقل من   5%، يليهن من كانت سنوات خبرتهن من  37.2

من الجدول السابق أن النسبة األعلى من معلمات عينة الدراسة الحالية كن ممن حضرن من ثالث أيًضا  يتضح  %، و 29.4سنوات فأكثر بنسبة بلغت  

 من لم يحضرن أي دورات تدريبية بنسبة 31.4%، يليهن من حضرن من دورة إلى دورتين بنسبة بلغت  45.6دورات تدريبية فأكثر بنسبة بلغت  
ً
%، وأخيرا

   .%23.0بلغت 

 أدوات الدراسة:   . 4.3

  (Cheney, 1982) تشيني لجمع البيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة الدراسة الحالية وتحقيقها لألهداف التي تسعى إليها، اعتمدت الدراسة مقياس

  رشيدجمه  ، وتر (Johnson, Hemberg,1999)  جانسون وهمبيرج  لقياس التماثل التنظيمي بأبعاده الثالثة )العضوية، الوالء التنظيمي، التشابه(، وطوره 

الدراسة ( للغة العربية، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة من األفراد عينة الدراسة، وفيما يلي وصف لالستبانة املستخدمة في  2003)

 االستجابة عليها وتحديد الدرجات. وخصائصها اإلحصائية وكيفية 

عد ن فقرة، ولكل بُ ه، ويشتمل املقياس على خمٌس وعشريالتشاب -الوالء التنظيمي -وهي: العضويةمقياس التماثل التنظيمي يتكون من ثالثة أبعاد، 

الثاني األول )العضوية( على خمس عبارات، والبعد  البعد  الفقرات حيث يشتمل  البعد   مجموعة من  أما  التنظيمي( يشتمل على تسع عبارات،  )الوالء 

ن توزيع الدرجات كالتالي: )دائًما( كرت الرباعي لتصحيح املقياس حيث إ بارة، واعتمدت الدراسة مقياس لي الثالث )التشابه( فيشتمل على إحدى عشرة ع

 ن، )أبًدا( درجة واحدة. اًنا( ثالث درجات، )نادًرا( درجتاأربع درجات، )أحي

 صدق وثبات االستبانة:  . 5.3

: الصدق: 
ً
 أوال

حيث تم عرض االستبانة على عدد من   Face Validityللتحقق من صدق االستبانة الحالية تم االعتماد على الصدق الظاهري )صدق املحكمين(  

رة من ط كل عبااملحكمين الخبراء واملتخصصين في مجال اإلدارة التربوية وعلم النفس وطلب منهم دراسة االستبانة وإبداء آرائهم فيها من حيث مدى ارتبا

ق تحسينها عباراتها بالبعد املنتمية إليه، ومدى وضوح العبارات وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله، واقتراح طر 
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إ  الدراسة، وآثرت االستبانة، وساعدت على  أفادت  املحكمون مالحظات قيمة  الصياغة، وقد قدم  إعادة  أو  أو اإلضافة  خراجها بصورة  وذلك بالحذف 

 ة. جيدة، حيث حظيت جميع عبارات االستبانة باتفاق غالبية املحكمين، مع بعض املالحظات التي تم مراعاتها في النسخة النهائية من االستبان

الداخلي   االتساق  االستبانة عن طريق صدق  التحقق من صدق  في    Internal Consistencyتم كذلك  بيرسون  ارتباط  باستخدام معامل  وذلك 

فيما   بعد  وتجانس عبارات كل  تماسك  للتأكد من مدى  وذلك  العبارة  إليه  املنتمية  البعد  ودرجة  درجة كل عبارة  بين  االرتباط  بينها،  حساب معامالت 

 (: 2فكانت معامالت االرتباط كما هي موضحة بالجدول التالي )جدول 

 بين درجات عبارات االستبانة والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه العبارة  (: معامالت االرتباط2جدول )

 االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة 

 البعد الثالث: التشابه  البعد الثاني: الوالء التنظيمي  البعد األول: العضوية

1 703** 1 0.818** 6 0.634** 1 0.673** 7 0.768** 

2 0.540** 2 0.801** 7 0.745** 2 0.635** 8 0.476** 

3 0.675** 3 0.807** 8 0.668** 3 0.639** 9 0.591** 

4 0.642** 4 0.892** 9 0.814** 4 0.808** 10 0.815** 

5 0.752** 5 0.743** 5 0.724** 11 0.578** 

 **0.709 6 0.01** دالة عند مستوى ثقة  

ت ارتباط يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجات عبارات االستبانة والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه العبارة جميعها معامال 

 عند مستوى ثقة 
ً
 وهو ما يؤكد اتساق وتجانس عبارات كل بعد فيما بينها وتماسكها مع بعضها البعض.  0.01موجبة ودالة إحصائيا

ارتباط بيرسون بين درجات األبعاد كذلك   تم التأكد من تجانس واتساق األبعاد الفرعية لالستبانة وتماسكها مع بعضها البعض بحساب معامل 

 (:3ا هو موضح بجدول التالي )جدول من جهة والدرجة الكلية لالستبانة من جهة فكانت كم

 رجة الكلية (: معامالت االرتباط بين درجات أبعاد االستبانة والد3جدول )

 البعد الثالث: التشابه  البعد الثاني: الوالء التنظيمي  البعد األول: العضوية

0.865** 0.978** 0.948** 

ودال ارتباط موجبة  الكلية جميعها معامالت  والدرجة  لالستبانة  الفرعية  األبعاد  درجات  بين  االرتباط  أن معامالت  السابق  الجدول  ة يتضح من 

 عند مستوى ثقة 
ً
 وهو ما يؤكد اتساق وتجانس األبعاد فيما بينها وتماسكها مع بعضها البعض.  0.01إحصائيا

: الثبات: 
ً
 ثانيا

التحقق من   كما هتم  الثبات  فكانت معامالت  ألفا كرونباخ  ثبات  باستخدام معامل  الفرعية  وأبعادها  الحالية  االستبانة  درجات  و موضح  ثبات 

 (:  4بالجدول التالي )جدول 

 (: معامالت ثبات ألفا كرونباخ لدرجات االستبانة وأبعادها الفرعية 4جدول )

 ثبات االستبانة ككل  البعد الثالث: التشابه  التنظيمي البعد الثاني: الوالء   البعد األول: العضوية

0.764 0.867 0.852 0.935 

لالستبانة  أن  يتضح  سبق  ومما  ؛ 
ً
إحصائيا ومقبولة  مرتفعة  ثبات  معامالت  الفرعية  وأبعادها  االستبانة  لدرجات  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 

الثبات( ويتأكد من ذلك   التنظيمي لدى مؤشرات إحصائية جيدة )الصدق،  التماثل  الكشف عن مستوى  في  الحالية  الدراسة  صالحية استخدامها في 

 معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة. 

في تتمثل  اختيارات،  أربعة  بين  ما  االختيار  يتم  بأن  الحالية  الدراسة  املستخدمة في  تتم االستجابة لعبارات االستبانة  أنه     ويجب مالحظة 
ً
، )دائما

(، وتقابل االستجابات الدرجات )
ً
، أبدا

ً
، نادرا

ً
( على الترتيب؛ والدرجة املرتفعة في أي عبارة أو بعد في االستبانة تعبر عن درجة عالية من 1، 2،  3،  4أحيانا

ات املدارس الثانوية الحكومية في درجة التحقق، ويجب مالحظة أنه تم االعتماد على املحكات التالية في الحكم على مستوى التماثل التنظيمي لدى معلم

 (:  5مدينة بريدة، بناًء على املتوسطات الحسابية للعبارات واملتوسطات الوزنية لألبعاد، كما هو موضح بالجدول التالي )جدول 

 (: محكات الحكم على مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة5جدول )

 درجة التحقق  املتوسط الحسابي للعبارة أو املتوسط الوزني للبعد 

 منعدمة  1.75أقل من 

 ضعيفة  2.5إلى أقل من  1.75من 

 متوسطة  3.25إلى أقل من  2.5من 

 كبيرة  فأكثر 3.25من 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة:    . 6.3

 كالتالي: SPSSفي الدراسة الحالية تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية باستخدام الحزمة االحصائية في العلوم االجتماعية 
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: للتأكد من صدق وثبات االستبانة املستخدمة في الدراسة الحالية تم استخدام:
ً
 أوال

 صدق االتساق الداخلي لالستبانة. في التأكد من Pearson Correlation معامل ارتباط بيرسون  •

 في التأكد من ثبات االستبانة.  Alpha Cronbachمعامل ثبات ألفا كرونباخ   •

: لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام: 
ً
 ثانيا

املئوية    Frequencies  التكرارات • الكشف عن    Std. Deviationاملعيارية    واالنحرافات  Meanواملتوسطات    Percentوالنسب  التماثل في  مستوى 

 التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة. 

االتجاه   • أحادي  التباين  تحليل  اختالف    One Way ANOVAاختبار  التعرف على مدى  أفراد عينة  إ في  التماثل  ستجابات  الدراسة حول مستوى 

 بريدة والتي ترجع الختالف متغيري )سنوات الخبرة، الدورات التدريبية(. التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:  .4

ينص السؤال األول للدراسة الحالية على "ما مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة    نتائج إجابة السؤال األول:    . 1.4

 بريدة من وجهة نظرهن؟". 

واملتعلق االستبانة  عبارات  من  عبارة  كل  على  الدراسة  عينة  أفراد  الستجابات  املئوية  والنسب  التكرارات  حساب  تم  السؤال  هذا  عن  ة  لإلجابة 

االستجابا املعيارية لهذه  املتوسطات واالنحرافات  الثانوية في مدينة بريدة، ثم تم حساب  املدارس  التنظيمي لدى معلمات  التماثل  ذلك ت وك بمستوى 

 النتائج كما هي موضحة في التالي: نسبة التحقق لكل عبارة وذلك لتحديد درجة تحقق كل عبارة من هذه العبارات، فكانت 

 البعد األول: العضوية:  •

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول التماثل التنظيمي لدى 6جدول ) معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة  (: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واالنحر

 فيما يتعلق بالعضوية

االنحراف   املتوسط  االستجابة  العبارات  م 

 املعياري 

درجة  

 التحقق

 الترتيب

 
ً
  أبدا

ً
  نادرا

ً
  أحيانا

ً
 دائما

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

 1 كبيرة  0.842 3.348 53.7 159 32.4 96 8.8 26 5.1 15 أنا فخورة ألني أعمل في هذه املدرسة  1

من املرجح أني سأستمر في العمل في هذه   2

 املدرسة حتى لو كان بدون مقابل 

 5 ضعيفة  0.979 2.432 13.5 40 38.2 113 26.4 78 22.0 65

3  
ً
 4 متوسطة  0.937 2.970 33.4 99 38.9 115 18.9 56 8.8 26 أشعر أن املدرسة توليني اهتماًما كبيرا

كثيًرا ما أصف نفس ي لآلخرين بالقول " أعمل   4

 في هذه املدرسة" 

 3 متوسطة  0.925 3.206 48.6 144 29.7 88 15.2 45 6.4 19

 2 كبيرة  0.912 3.328 58.1 172 21.6 64 15.2 45 5.1 15 أهتم بإخالص بمستقبل املدرسة  5

 متوسطة  0.919 3.057 التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالعضويةاملتوسط العام ملستوى التماثل 

 يتضح من الجدول السابق أن: 

حيث بلغ املتوسط الوزني  متوسطة مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالعضوية متحقق بدرجة 

البعد   الكلية في هذا  والفخر بعضويتهن في  ،  0.919بانحراف معياري    3.057للدرجات  باالعتزاز  املعلمات  أن شعور  إلى  املدرسة وأنهن جزء  ويعزى ذلك 

غياب تفعيل مشاركتهن في صنع القرارات،   و  ،منها، يتأثر ببعض العوامل كضعف الحوافز املقدمة وغياب الدافعية املساهمة في زيادة انتماء املعلمات

املدرسة بشكل ال يحقق لهن إلح املستجدات، مما يجعلهن في بيئة منعزلة عن إدارة  أما بشأن   ساس بهذه العضوية.  وتحديد األهداف، واطالعهن على 

التحقيق منها عبارتين تحققا بدرجة كبيرة، وعبارتين تحققا بدرجة متوسطة، وعبار  البعد فجاءت متفاوتة من حيث  الفرعية في هذا   ة ة واحدالعبارات 

بدون مقابل)وهي عبارة:  جاءت ضعيفة   كان  لو  حتى  املدرسة  هذه  في  العمل  في  أني سأستمر  املرجح  أنها  (  من  ذلك  بعيدة عن ويرجع سبب  تكون  قد 

 فال بد من حوافز مادية ومعنوية حتى يتحقق ويتحسن مستوى التماثل التنظيمي لدى املعلمات.  الواقعية نوًعا ما

، وتختلف عن ( التي جاء فيها ُبعد العضوية في الرتبة الثالثة2018)  املواضيةو   (2016)  الشواورة و   (2003)  رشيدوبذلك تتفق الدراسة مع دراسة  

 ( حيث جاء فيها ُبعد العضوية بالرتبة الثانية.2018) ( حيث جاء ُبعد العضوية في الرتبة األولى، ودراسة العمري 2020) القرنيو  (2016) دراسة العتيبي

 (:2لعضوية من خالل الشكل التالي )شكل ويمكن توضيح مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة فيما يتعلق با
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 (: مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالعضوية2شكل )

 البعد الثاني: الوالء التنظيمي:  •

افات املعيارية 7جدول ) الستجابات عينة الدراسة حول التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة  (: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واالنحر

 فيما يتعلق بالوالء التنظيمي 

االنحراف   املتوسط  االستجابة  العبارات  م 

 املعياري 

درجة  

 التحقق

 الترتيب

 
ً
  أبدا

ً
  نادرا

ً
  أحيانا

ً
 دائما

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

منظمة   1 بأنها  صديقاتي  عند  املدرسة  عن  أدافع 

 عظيمة للعمل بها 

 4 كبيرة  0.792 3.307 49.0 145 35.1 104 13.5 40 2.4 7

 7 متوسطة  0.900 3.145 43.6 129 32.4 96 18.9 56 5.1 15 أتضايق عندما ينتقد األخرين املدرسة  2

املشاريع   3 عن  فخر  بكل  التي  أتحدث  الناجحة 

 تنفذها املدرسة 

 1 كبيرة  0.826 3.402 59.5 176 24.0 71 13.9 41 2.7 8

 9 متوسطة  1.025 2.784 32.1 95 26.0 77 30.1 89 11.8 35 أشعر بوالء قليل للمدرسة  4

املدرسة   5 هذه  في  العمل  اخترت  ألني  مسرورة  أنا 

 وليس في مكان آخر 

 5 كبيرة  0.800 3.250 42.9 127 43.2 128 9.5 28 4.4 13

الجهد   6 أقص ى  لبذل  االستعداد  أتم  على  أنا 

 ملساعدة املدرسة على تحقيق أهدافها 

 3 كبيرة  0.895 3.318 55.1 163 27.4 81 11.8 35 5.7 17

 2 كبيرة  0.839 3.351 54.4 161 30.7 91 10.5 31 4.4 13 لدي مشاعر دافئة نحو املدرسة كمكان للعمل 7

حياتي  8 بقية  لقضاء  استعداد  أتم  على  سأكون 

 املهنية في املدرسة 

 8 متوسطة  0.953 3.014 36.5 108 37.8 112 16.2 48 9.5 28

إنجازات   9 نماذج من  تحتوي على  سجالت املدرسة 

 األفراد املتفانين في العمل 

 6 متوسطة  0.918 3.206 49.0 145 28.0 83 17.6 52 5.4 16

 متوسطة  0.883 3.197 ملستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالوالء التنظيمي املتوسط العام 

 يتضح من الجدول السابق أن: 

وسط  مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالوالء التنظيمي متحقق بدرجة متوسطة حيث بلغ املت

تحصل عليه من  ويفسر ذلك إلى أن اإلدارة املدرسية قد ال تشعر منسوباتها بأن ما ، 0.883بانحراف معياري  3.197الوزني للدرجات الكلية في هذا البعد 

لنفسها لنسبه  تميل  قد  وإنما  لجهد جماعي،  نتاج  امل  ،إنجازات هو  ا يجابية  اإل ؤثرات  إن  روح نتيجة  وتعزيز  بنشر  تساهم  قيادة  الجماعي ووجود  لعمل 

سنة وإيجابية لها في املجتمع. الحرص على إعطاء صورة حويزيد من ارتباطهن الوثيق باملدرسة و الوالء لديهن، درجة الفريق الواحد بين املعلمات يزيد من 

التحقق منها خمس عبارات متحققة بدرجة كبيرة، وأربع عبارات متحققة بد البعد فجاءت متفاوتة من حيث  الفرعية في هذا  العبارات  رجة أما بشأن 

 متوسطة.

نظيمي في املرتبة األولى، وتختلف عد الوالء الت( التي جاء فيها بُ 2018)  املواضية و   (2018)  العمري و   (2003)  تتفق الدراسة الحالية مع دراسة رشيد

 ( حيث جاء ُبعد الوالء في الرتبة الثالثة. 2020) ( حيث أن ُبعد الوالء جاء في الرتبة الثانية، ودراسة القرني2016) الشواورة ( و 2016) العتيبيعن دراسة 

املدارس   معلمات  لدى  التنظيمي  التماثل  مستوى  توضيح  التالي ويمكن  الشكل  من خالل  التنظيمي  بالوالء  يتعلق  فيما  بريدة  مدينة  في  الثانوية 

 (:3)شكل
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 (: مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالوالء التنظيمي 3شكل )

 البعد الثالث: التشابه:  •

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بري(: التكرارات والنسب 8جدول ) دة  املئوية واملتوسطات واالنحر

 فيما يتعلق بالتشابه

االنحراف   املتوسط  االستجابة  العبارات  م 

 املعياري 

درجة  

 التحقق

 الترتيب

 
ً
  أبدا

ً
  نادرا

ً
  أحيانا

ً
 دائما

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

 5 كبيرة  0.816 3.257 45.6 135 38.2 113 12.5 37 3.7 11 تجاه الهدف نفسه تعمل املعلمات في املدرسة  1

عن  2 إيجابي  بشكل  مختلفين  املدرسة  هذه  في  إننا 

 املعلمات في املدارس األخرى 

 8 متوسطة  0.883 3.051 35.5 105 40.2 119 18.2 54 6.1 18

أعتقد أن صورة املدرسة في املجتمع تمثلني بصورة   3

 جيدة  

 3 كبيرة  0.806 3.294 48.0 142 36.8 109 11.8 35 3.4 10

األخذ   4 خالل  من  العمل  في  القرارات  اتخاذ  أحاول 

اقب املحتملة للمدرسة   بالحسبان العو

 6 كبيرة  0.946 3.253 53.0 157 26.7 79 12.8 38 7.4 22

مشكالتي   5 أنها  على  املدرسة  مشكالت  إلى  أنظر 

 الخاصة 

 10 متوسطة  1.040 3.003 41.2 122 30.7 91 15.2 45 12.8 38

في   6 املدرسة  سياسات  على  افقة  املو علّي  يصعب 

 أمور مهمة تتعلق بي

 9 متوسطة  0.899 3.044 35.8 106 39.5 117 17.9 53 6.8 20

 7 متوسطة  0.933 3.101 39.9 118 39.5 117 11.5 34 9.1 27 وقيم املدرسة متشابهة جًدا أرى أن قيمي  7

لدي مواقف إيجابية كثيرة مشتركة مع زميالتي في   8

 املدرسة 

 1 كبيرة  0.752 3.432 57.4 170 30.1 89 10.8 32 1.7 5

 11 متوسطة  0.998 2.980 37.5 111 34.1 101 17.2 51 11.1 33 ارتباطي باملدرسة هو ارتباط جزئي فقط  9

غالبية   10 يشعر  كبيرة  أسرة  بأنها  املدرسة  أصف 

 أفرادها باالنتماء إليها

 2 كبيرة  0.836 3.338 52.7 156 33.1 98 9.5 28 4.7 14

 4 كبيرة  0.844 3.267 46.3 137 40.2 119 7.4 22 6.1 18 تتحدد هويتي من خالل املدرسة بكل سهولة  11

 متوسطة  0.887 3.184 املتوسط العام ملستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالتشابه

 يتضح من الجدول السابق أن: 

ني  مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالتشابه متحقق بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط الوز 

البعد   الكلية في هذا  أن  يعود سبب ذلك  ،  0.887بانحراف معياري    3.184للدرجات  املعلمات بوجود خصائص مشتركة وعالقة متينة وقوية  إلى  إدراك 

وأن معظم منسوبات املدرسة من معلمات وإداريات من ذات البيئة املحلية مما يزيد نسبة التوافق واالنسجام فيما بينهن من أهداف وقيم، تربط بينهن، 

بينهن،   التعامل فيما  للهدف نفس وقدرة على  ُجُهودهن تصُبو  أن  العبارات لمدرسة.  املستقبلية لرؤية  اله وهو سعيهن نحو تحقيق  وذلك يعني  أما بشأن 

   الفرعية في هذا البعد فجاءت متفاوتة من حيث التحقق منها ست عبارات متحققة بدرجة كبيرة، وخمس عبارات متحققة بدرجة متوسطة.

الدراسة مع دراسة رشيد  تتفق  الثانية، 2020)  القرني( و 2018)  املواضيةو   (2016)  العتيبي( و 2003)  بذلك  بالرتبة  التشابه  ( حيث جاء فيها ُبعد 

 ء ُبعد التشابه بالرتبة الثالثة. ( حيث جا2018) ( فقد جاء ُبعد التشابه بالرتبة األولى، ودراسة العمري 2016) الشواورة  وتختلف عن دراسة

 (: 4الثانوية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالتشابه من خالل الشكل التالي )شكلويمكن توضيح مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس 
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 (: مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالتشابه4شكل )

انوية  مجمل ما تم التوصل إليه من نتائج في إجابة السؤال األول للدراسة الحالية واملتعلق بمستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثإن  

 (: 9في مدينة بريدة يمكن تلخيصه في الجدول التالي )جدول 

 ريدة(: مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة ب9جدول )

 الترتيب درجة التحقق  االنحراف املعياري  املتوسط الوزني  مستوى التماثل التنظيمي لدى املعلمات 

 3 متوسطة  0.919 3.057 العضوية 

 1 متوسطة  0.883 3.197 الوالء التنظيمي 

 2 متوسطة  0.887 3.184 التشابه

 متوسطة  0.896 3.146 الدرجة الكلية للتماثل التنظيمي 

 بدرجة متوسطة بمتوسط  
ً
الثانوية في مدينة بريدة جاء متحققا املدارس  التنظيمي لدى معلمات  التماثل  أن مستوى  السابق  الجدول  يتضح من 

وزني  0.896وانحراف معياري    3.146وزني   بمتوسط  بدرجة متوسطة  ومتحقق  التنظيمي  الوالء  بعد  األول  الترتيب  في  وجاء  وانحراف معياري   3.197، 

وزني  0.883 بمتوسط  متوسطة  بدرجة  ومتحقق  التشابه  بعد  جاء  الثاني  الترتيب  وفي  معياري    3.184،  بعد   0.887وانحراف  جاء  الثالث  الترتيب  وفي 

 (:5ابقة من خالل الشكل التالي )شكل ، ويمكن أن تتضح النتائج الس0.919وانحراف معياري  3.057وسط وزني العضوية ومتحقق بدرجة متوسطة بمت 

 
 املدارس الثانوية في مدينة بريدة(: مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات 5شكل )

الحكومية   الثانوية  املدارس  التنظيمي لدى معلمات  التماثل  أن مستوى  إلى  الحالية  الدراسة  جاء بدرجة متوسطة،  في مدينة بريدة  فقد توصلت 

)املواضودراسة    (،  (Yildiz, 2018يلديز   دراسة مع  تتفق  بذلك  و  العمري 2018ية  ودراسة  ودراسة2018)  (،  ودراسة  2016)  الشواورة   (،  تاسدان (، 
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((Tasdan, 2015 ن  تيرزي وآخريدراسة (، و 2018)  (، ودراسة الكعبي2018)  و مازن والشورطيأبودراسة  (،  2020)  دراسة القرنيتختلف مع  ، و((Terzi 

et al.,2017 ،(.2012) (، ودراسة الشمري 2016) العتيبي ودراسة   

الثاني:  .  2.4 السؤال  إجابة  الثاني    نتائج  السؤال  عينة  ينص  أفراد  استجابات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  "هل  على  الحالية  للدراسة 

 ؟". الدراسة حول مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة تعزى ملتغيرات )سنوات الخبرة، الدورات التدريبية(

 بالنسبة ملتغير سنوات الخبرة: •

تحليل اختبار  استخدام  االتجاه    تم  أحادي  الدراسة حول    One Way ANOVAالتباين  أفراد عينة  استجابات  في  الفروق  داللة  الكشف عن  في 

سنوات إلى أقل   5سنوات، من    5مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة والتي ترجع الختالف سنوات الخبرة )أقل من  

 (:11، جدول 10سنوات فأكثر( فكانت النتائج كما هي موضحة في الجداول التالية )جدول  10سنوات، من   10من 

 لسنوات الخبرة 10جدول )
ً
افات املعيارية ملستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة وفقا  (: املتوسطات واالنحر

مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات  

 املدارس الثانوية في مدينة بريدة 

 سنوات الخبرة 

 فأكثر   10من    10إلى أقل من   5من    5أقل من  

 انحراف معياري  متوسط  انحراف معياري  متوسط  انحراف معياري  متوسط 

 2.736 14.839 3.609 15.434 2.762 15.500 العضوية 

 4.657 27.851 5.473 29.061 4.683 29.245 الوالء التنظيمي 

 6.041 34.356 6.205 35.131 5.443 35.445 التشابه

 12.625 77.046 14.285 79.626 11.967 80.191 )الدرجة الكلية(

 سنوات الخبرة (: داللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة باختالف 11جدول )

مجموع   مصدر التباين مستوى التماثل التنظيمي 

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

قيمة  

 "ف" 

مستوى  

 الداللة 

 0.272  1.309 12.296 2 24.592 بين املجموعات  العضوية 

 غير دالة 
 9.391 293 2751.570 داخل املجموعات 

   295 2776.162 الكلي 

 0.115 2.175 53.384 2 106.768 بين املجموعات  التنظيمي الوالء  

 غير دالة 
 24.543 293 7191.067 داخل املجموعات 

   295 7297.834 الكلي 

 0.425 0.859 29.729 2 59.459 بين املجموعات  التشابه

 غير دالة  
 34.609 293 10140.420 داخل املجموعات 

   295 10199.878 الكلي 

مستوى التماثل التنظيمي  

 )الدرجة الكلية(

 0.212 1.560 262.617 2 525.234 بين املجموعات 

 غير دالة 
 168.321 293 49317.979 داخل املجموعات 

   295 49843.213 الكلي 

 يتضح من الجدول السابق أنه:

الدراسة حول   أفراد عينة  استجابات   في 
ً
إحصائيا الثانوية في مدينة بريدة ال توجد فروق دالة  املدارس  التنظيمي لدى معلمات  التماثل  مستوى 

ا ال  وقد يعزى ذلك إلدراك املعلمات بأهمية التماثل التنظيمي مع املدرسة مما يجعلها أكثر تميًزا وبيئة عملية مناسبة، ف  ترجع الختالف سنوات الخبرة،
ً
إذ

تتف وبذلك  خبرتهن.  على  بناًء  بذلك  املعلمات  العتيبيتختلف  دراسة  مع  رشيد  بينما  ،(2016)  ق  دراسة  مع    ( 2018)  العمري ودراسة    (2003)  تختلف 

 (. 2020) القرنيودراسة 

 بالنسبة ملتغير الدورات التدريبية: •

االتجاه   أحادي  التباين  تحليل  اختبار  استخدام  الدراسة حول    One Way ANOVAتم  أفراد عينة  استجابات  في  الفروق  داللة  الكشف عن  في 

التدريبية )ال توجد دورات تدريبة، الدورات  الثانوية في مدينة بريدة والتي ترجع الختالف  املدارس  التنظيمي لدى معلمات  التماثل  إلى   مستوى  من دورة 

 (: 13، جدول 12موضحة في الجداول التالية )جدول دورتين، من ثالث دورات تدريبية فأكثر( فكانت النتائج كما هي 
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افات املعيارية ملستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدين 12جدول )  للدورات التدريبية(: املتوسطات واالنحر
ً
 ة بريدة وفقا

مستوى التماثل التنظيمي لدى  

معلمات املدارس الثانوية في  

 مدينة بريدة

 الدورات التدريبية 

ال توجد دورات  

 تدريبة

 من ثالث دورات تدريبية فأكثر  من دورة إلى دورتين

انحراف   متوسط 

 معياري 

 انحراف معياري  متوسط  انحراف معياري  متوسط 

 3.352 15.674 2.833 14.925 2.715 15.000 العضوية 

 5.424 29.274 4.086 28.398 5.120 28.294 الوالء التنظيمي 

 5.976 35.385 5.093 35.269 6.609 33.956 التشابه

 13.982 80.333 10.806 78.591 13.628 77.250 )الدرجة الكلية(

 الدورات التدريبية (: داللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة باختالف 13جدول )

مجموع   مصدر التباين مستوى التماثل التنظيمي 

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

قيمة  

 "ف" 

مستوى  

 الداللة 

 0.133  2.035 19.015 2 38.030 بين املجموعات  العضوية 

 غير دالة 
 9.345 293 2738.132 داخل املجموعات 

   295 2776.162 الكلي 

 0.283  1.267 31.289 2 62.578 بين املجموعات  الوالء التنظيمي 

 غير دالة 
 24.694 293 7235.256 داخل املجموعات 

   295 7297.834 الكلي 

 0.234  1.462 50.380 2 100.761 بين املجموعات  التشابه

 غير دالة  
 34.468 293 10099.118 داخل املجموعات 

   295 10199.878 الكلي 

مستوى التماثل التنظيمي  

 )الدرجة الكلية(

 0.256 1.371 230.995 2 461.990 بين املجموعات 

 غير دالة 
 168.537 293 49381.223 داخل املجموعات 

   295 49843.213 الكلي 

 يتضح من الجدول السابق أنه:

 في استجابات أفراد  
ً
 ع عينة الدراسة حول مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة ترجال توجد فروق دالة إحصائيا

ر أي أثر على عينة ظهِّ تُ بالتماثل التنظيمي لذلك لم    سبب ذلك إلى أن الدورات التدريبية كانت عامة وليست متخصصةالدورات التدريبية، يرجع    الختالف

 الدراسة. 

ما املقترحات التي يمكن من خاللها تحسين مستوى التماثل التنظيمي    ينص السؤال الثالث للدراسة الحالية "  ال الثالث:نتائج إجابة السؤ    . 3.4

 ". لدى معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة؟

نها أن تساهم في تحسين مستوى  الحالية ومعرفة أوجه القصور فيها، وتقديم مقترحات من شأ الدراسة  نتائج  هذا السؤال تم مراجعة بة على  لإلجا 

 لتنظيمي لدى املعلمات، تتمثل بالنقاط التالية: التماثل ا 

 مناخ تنظيمي يكون معزًزا للتماثل التنظيمي في البيئة املدرسية ويسوده االحترام والثقة املتبادلة. على تهيئة اإلدارة املدرسية حرص  •

باملعلمات   • املدرسية  اإلدارة  نحوهااهتمام  إيجابي على مشاعرهن  بشكل  تإقامة  و   ،ينعكس  أن  شأنها  تدريبية من  رفع مستوى دورات  في   ساهم 

 .التماثل التنظيمي لديهن

 التعرف على مطالب املعلمات وتلبية احتياجاتهن، وتنمية عنصر اإلبداع واالبتكار وإنشاء ورش مهنية تدعم ذلك.   •

 برازها بصورة حسنة وا   ملدرسة في املجتمعا صورة  على االهتمام ب  يزيد من حرصهننشر ثقافة العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين املعلمات   •

 . وبعضويتهن بهاونجاحها  واالفتخار بإنجازاتها 

 . وأبعاده  التماثل التنظيمي تحسيناآلراء ووجهات النظر يساهم بإشراك املعلمات في اتخاذ القرارات وتبادل  •

التشابه والتوافق   • بين قيمهن وأهدافهن وقيم وأهداف املدرسة، يساعد في تحقيق تكوين روابط وجدانية مع املعلمات من خالل زيادة مستوى 

 املصلحة العامة والرؤية املشتركة.
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 املراجع: 

 :
ً
 املراجع العربية:أوال

سامر .1 )  البشابشة،  ميدانية(.  2008عبداملجيد  دراسة  األردنية:  العامة  املؤسسات  في  التنظيمي  التماثل  بلورة  في  التنظيمية  العدالة  املجلة   .أثر 

   .461-427 (: 4)4عمادة البحث العلمي،  -األردنية في إدارة األعمال: الجامعة األردنية 

2. ( ".(.  2003رشيد، مازن فارس  السلوكية لتطبيقاته  للمفهوم واألبعاد  التنظيمي "تحليل  التنظيمية والتماثل  البحوث    الهوية  العلوم   -مركز  كلية 

 ة. اإلدارية، جامعة امللك سعود، السعودي

مجلة   الدور الوسيط للتماثل التنظيمي في العالقة بين القيادة الجديرة بالثقة واالرتباط الوظيفي: دراسة تطبيقية.(. 2018رضوان، طارق رضوان ) .3

   . 354-205 :(3)كلية التجارة،  -التجارة والتمويل: جامعة طنطا 

( و    4نظام    -  1انماط السلوك االداري ملديري املدارس الثانوية العامة في االردن وفقا لنظرية رنسس ليكرت ) نظام  (.  2009السعود، راتب سالمة ) .4

 . 262-249 (:3)5 العلمي، البحث عمادة  - اليرموك جامعة التربوية: العلوم في األردنية املجلة. عالقتها بمستوى الوالء التنظيمي ملعلمي مدارسهم 
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Abstract: The study aimed to identify the level of organizational Identification among government high 
school teachers in Buraidah from their point of view, and to see whether there are statistically significant 
differences between the average sample responses attributable to the study variables: (years of 
experience, training courses), and provide proposals that contribute to improving the level of 
organizational Identification of the parameters.  In order to achieve the goals of the study, I adopted the 
descriptive approach (surveying) and using the scale he developed (Johnson, Hemberg, 1999) to measure 
organizational Identification in its three dimensions (membership, organizational loyalty, similarity), and 
the sample consisted of (296) a teacher from government high school teachers  They were chosen in a 
simple random manner, and the study reached the following results: that the level of organizational 
symmetry with its three dimensions among government secondary school teachers in Buraidah came with 
a medium degree, and the results also showed that there were no statistically significant differences 
attributable to the study variables. 

Keywords: Organizational Identification; government high school; Buraidah city.  
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