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 افتتاحية العدد

، علم اإلنسان ما لم يعلم، والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملين، وعلى الكريم االكرم، الذي علم بالقلم العلي بسم هللا 

 صحابته الكرام امليامين، وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين

 وبعد،،،،،، 

 من املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية،  ،2020العام  من    ..بعمن املجلد السا  الثالث   -أن أقدم لهذا العدد  سعدنيي

 املختلفة. كان منها بحثان باللغة اإلنجليزية، وسبعة أبحاث باللغة العربية.  حاث في مجاالت العلوم التربويةأب   تسعةوالذي يحوي  

نسأل هللا تعالى أن يكون خالصا لوجهه ، وتوفيقهاتمام هذا العدد بمنه  لنا ر الذي يس اللهم لك الحمد كله والشكر كله،

 .الكريم، وأن يكون في ميزان حسنات كل من ساهم في اتمامه

في العلماء األكاديميين  و     التربويين والباحثينمن  ،  ورثة األنبياءمة و ، علماء األ ألصحاب الهمة  وها أنا اكرر النداء مرة تلو املرة،

نتاج و إبداعهم العلمي  لنشر ، درب، الذي باركه هللا ورسولهمعنا في هذا ال مض يلل، وفروعها املختلفةالتربية العالم، في مجاالت 

  طاعة، لهذه املجلة في األعداد القادمة ،ربوي تفكرهم ال
 
  قدرينم،  للعلم واملعرفة والخير والنور  دعما، و املثوبةو  جر أل في أ  هلل، وطمعا

 .املثمرة  شاركاتاملو الطيبة    جهودلاومباركين  

في إخراج هذا   نتاجهمو   م بفكره  واساهم  ألصحاب األيادي البيضاء الذين  ،سجل شكري وعظيم تقديري ، أن أهنا   يفوتنيوال    

سائلين هللا عز وجل،  ،والشكر موصول ال ينقطع ملن نسق وأخرج وأبدعالعدد، من الباحثين، والسادة املحكمين وهيئة التحرير، 

من بحوث ودراسات للباحثين واملسؤولين في  ،أن ينفع بهم، وأن يجعلها في ميزان حسناتهم يوم القيامة، وأن ينفع بما تقدمه املجلة

 إنه ولي ذلك والقادر عليه.  التربية،االت  جم

 

 

 

 رئيس هيئة التحرير

 حسن العمري  د.                                                                                                                                                                                                   
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 املنهي بمدارس التعليم األساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان
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 تــركـي بـن خـالـد بـن سعيـد النـافعـي

 مان  سلطنة عُ  -وزارة التربية والتعليم 

                    DOI: https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2020.7.3.1       19/12/2019تاريخ قبول البحث:                12/11/2019تاريخ استالم البحث:  

 :امللخص

دربين في برامج اإلن
ُ
ماء املنهي  هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على درجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

البيانات  بمدارس التعليم األساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، كما استخدمت االستبانة في جمع

 ومعلمة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في 360واملعلومات وتم تطبيقها على عينة مكونة من )
ً
( معلما

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم األساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة جاء
ُ
ت بدرجة متوسطة بشكل عام، كما مجال التعليم لدى امل

 عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة
ً
عند  جاءت متوسطة في جميع معايير الدراسة.  كما كشفت النتائج أيضا

عزى إلى متغيرات الجنس ، واملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة. (α ≤ 0.05)مستوى 
ُ
 ت

دربين ؛الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم  ؛املعايير الكلمات املفتاحية:
ُ
 سلطنة ُعمان. ؛مدارس التعليم  األساس ي  ؛اإلنماء املنهي ؛امل

    املقدمة:

 باإلنماء املنهي للمعلمين في املدارس،أولت وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان  
ً
 بالغا

ً
وذلك لالرتقاء بمعارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم املهنية،   اهتماما

التغيرات املحلية وتمكينهم من أداء واجباتهم الوظيفية بجودة وتميز، وتزويدهم بكل ما هو جديد في العملية التعليمية حتى يتمكنوا من مواجهة التحديات و 

عاصرة مثل: العوملة واالنفجار املعرفي وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والعاملي
ُ
 .ة امل

م ، ويهدف هذا  2003/2004ولذا تبنت وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان مشروع املدرسة وحدة لإلنماء املنهي والذي بدأ في العام الدراس ي 

اب املعارف واملهارات واالتجاهات الالزمة ألدائهم املنهي، وتقليل الفاقد من الوقت والجهد النتائج املشروع  إلى رفع مستوى أداء العاملين عن طريق اكتس

تهم وتمكينهم من عن التحاق املعلمين ببرامج التدريب املركزية، ومساعدة املعلمين على تنمية قدراتهم واستعداداتهم وميولهم واتجاهاتهم، وتجديد معلوما

نيات الحديثة، وتشجيع مبادراتهم الشخصية في البحوث والدراسات، ومراعاة االحتياجات التدريبية الفعلية للمعلمين، مواكبة التطورات والتق

 (     11، 2011)وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان،  وتشجيعهم على إقامة مشاغل تدريبية لزمالئهم.

املحاضرات، واللقاءات التربوية، والحلقات مشروع املدرسة وحدة لإلنماء املنهي حيث تتضمن املشاغل التربوية، و  وتتنوع أساليب التدريب في

علمين، والرحالت والزيارات امليدانية، والبحوث اإلجرائية، وا  النقاشية،
ُ
تبادلة بين امل

ُ
لحاالت والندوات التربوية، والدروس التطبيقية، والزيارات امل

 (     55-53، 2012والتدريب التعاوني، والحقائب التدريبية، والتدريب اإللكتروني. )وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، الدراسية، 

مشروع املدرسة وحدة لإلنماء املنهي حيث تشتمل على مستجدات العملية التعليمية، واملستويات التحصيلية للطلبة،   التدريب فيمجاالت    وتتعدد

ات الحديثة في العمل التربوي، واستراتيجيات وطرائق التدريس الحديثة، والتطوير والتنمية الذاتية، والبحث العلمي، والعالقات وتوظيف التقني

 (     14-13، 2011اإلنسانية، وتطوير املناهج، واألنشطة التربوية. )وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، 
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ساليبه ومجاالته بجودة وتميز إال من خالل ُمدربين ُمتمرسين لديهم من الكفاءات والكفايات التي وال يمكن أن يحقق هذا املشروع أهدافه وأ 

 بكفاءة وفعالية، وال سيما ما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ً
 وتنفيذا وتقويما

ً
التي أصبحت ركيزة   تؤهلهم لقيادة برامج اإلنماء املنهي تخطيطا

 عليمية بكافة جوانبها في املدارس.  رئيسة لنجاح العملية الت

اإلنماء املنهي تتضمن السمات الشخصية وذلك مثل:   بسلطنة ُعمان مجموعة من الكفايات للُمدربين في برامج ولذا حددت وزارة التربية والتعليم 

كفايات املعرفية واملهارية مثل: امتالك املعارف واملهارات اإليمان بأهمية التدريب، والرغبة في تنفيذ البرامج، والقدرة على االتصال الجيد مع اآلخرين؛ وال

ختلفة، واإلملام بمحتوى التدريب، واستخدام أساليب وأنشطة تدريبية ُمتنوعة، واستخدام التقنيات الحديثة، 
ُ
وربط املادة الخاصة بمراحل التدريب امل

ناق
ُ
الحظات وامل

ُ
   (     56، 2012)وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، شات بشكل إيجابي.  التدريبية بالواقع املنهي للُمتدربين، وإدارة امل

وال سيما في األهداف واألساليب واملجاالت  مشروع املدرسة وحدة لإلنماء املنهي إذن يتضح مما سبق وجود اهتمام بتكنولوجيا التعليم في

خاصة باستخدام تكنولوجيا التعليم حيث تعتمد البرامج عليها بشكل أساس ي، كما  والكفايات، وأهمية أن يمتلك املدربون في املشروع كفايات وكفاءات

 أنها من عومل نجاح هذه البرامج بشكل رئيس.

عد الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم في الواليات املتحدة األمريكية
ُ
  International Society for Technology in Education وت

 املؤسسات التعليمية التي اهتمت باستخدام وتوظيف التكنولوجيا في التعليم، ووضعت معايير تكنولوجية للطلبة واملعلمين وُمديري املدارسمن أشهر 

هتمين بعلوم الحاسوب، وركزت هذه املعايير على التعليم والتعلم وقيادة العصر الرقمي بما يتضمنه من ُمت
ُ
ربين، وامل

ُ
دربين، وامل

ُ
 &Grant وتحوالت.  غيراتوامل

Basye, 2014) )(International Society for Technology in Education, 2019A, 2) 

كافة  والجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم ُمنظمة غير ربحية تعمل على املستوى التعليمي العاملي لتسريع استخدام التكنولوجيا في

    )International Society for Technology in Education, 2019B, 5(.التكنولوجي كلها وإثارة وتشجيع اإلبداعمجاالت العملية التعليمية وحل مشا

شاركين في العملية التعليمية 
ُ
هتمين وامل

ٌ
على كما تهتم الجمعية بتوفير مساحات واسعة داعمة للتعاون البناء والتواصل الفعال مع كافة امل

 ,Poth, 2019.، وترسيخ استخدام التكنلوجيا في مختلف مجاالت العملية التعليميةوالعاملي، وذلك لتأصيل مبدأ التعلم مدى الحياة الصعيدين املحلي 

124-125) ) 

دربين املسئولين عن اإلنماء املنهي باملدارس  للمعارف واملهارات واالتجاهات الخاصة باستخدام التكنولوجيا
ُ
 ألهمية امتالك امل

ً
التدريب   في ونظرا

 International Society for Technology inم 2011قامت الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم في الواليات املتحدة األمريكية عام 

Education بوضع  ستة معايير تكنولوجية للُمدربين في املدارس، املعيار األول القيادة الحكيمة Visionary leadership  ملدربين التكنولوجيين  أي أن ا

 International Society for Technology)كقادة  يقومون بتطوير وتنفيذ  رؤية مشتركة إلحداث تكامل التكنولوجيا في خدمة التميز والتحويل والتعليم.  

in Education, 2011A, 1) 

دربين التكنولوجيين يقدمون الدعم  Teaching, learning, and assessmentsويشتمل املعيار الثاني على التعليم والتعلم والتقييم 
ُ
أي أن امل

ة تساعد في  للمعلمين في استخدام التكنولوجيا بفعالية في تقييم تعلم الطلبة وتنوعهم التعليمي ، وتقديم لهم خبرات تعلم تكنولوجية ذات جودة عالي

 ( (Ehsanipour& Zaccarelli, 2017, 12تعليم وتعلم جميع الطلبة. 

دربين التكنولوجيين يوجدون ويدعمون Digital age learning environmentsويتضمن املعيار الثالث بيئات تعلم العصر الرقمي 
ُ
، أي أن امل

 ,Cooper, 2015, 49; Bass et.alبيئات التعلم املتنوعة والثرية في العصر الرقمي ملساعدة املعلمين في الوصول إلى أعلى املستويات في تعليم وتعلم الطلبة.  

167-168) ) 

دربين التكنولوجيين   Professional development and program evaluation التنمية املهنية وتقويم البرأما املعيار الرابع فتناول 
ُ
، أي أن امل

مون تأثيراتها على املمارسات املهنية للمعلم ِّ
 International Society for)ين والطلبة.يطورون التكنولوجيا املرتبطة ببرامج التنمية املهنية ويقي 

Technology in Education, 2011B, 2) 

 وقدوة ُيحتذى بهم Digital citizenshipفي حين أكد املعيار الخامس على املواطنة الرقمية 
ً
دربين التكنولوجيين ُيعتبرون نموذجا

ُ
، أي أن امل

، ويعززون التعلم الرقمي عبر اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي. 
ً
 ( (Ehsanipour& Zaccarelli, 2016, 10تكنولوجيا

دربين التكنولوجيين   ،Content knowledge and professional growth ويتضمن املعيار السادس املحتوى املعرفي والنمو املنهي
ُ
أي أن امل

   ( Morphew,2012,307 6;-Bloom, 2019, 5(. ُيظهرون بفعالية املعارف واملهارات واالتجاهات في محتوى برامجهم التدريبية بصورة مستمرة 

 وتتمثل أهمية هذه املعايير في كونها دلي
ً
 للُمدربين في عملهم وفي تقديمهم للدعم التكنولوجي للمعلمين بصورة ُمستمرة، وتنمية التعاون  ال

ً
ومرشدا

س
ُ
تمرة، وتقويم والعمل الفريقي معهم، وتوفير طرائق جديدة للتأمل والتفكير الذاتي والتوجيه واإلرشاد من قبل الزمالء من خالل التغذية الراجعة امل

 ( U.S. Department of Education, 2017, 55( دائهم املنهي التكنولوجي بكفاءة وفعالية.املشرفين للمعلمين في أ 
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املشتركة،   ولكي تنجح هذه املعايير في تحقيق جوانب أهميتها املتنوعة فالبد أن يتوافر لها مجموعة من املبادئ والقواعد والشروط تتمثل في الرؤية

دربين، وتنفيذ التخطيط، والتم
ُ
دربين املهرة، والتعليم املنهي املستمر، والدعم الفني، وإطار املناهج الدراسية، وتمكين امل

ُ
ويل الكافي، والوصول العادل، وامل

، والتعلم من التكنولوجيا، والثقة والتعلم املتمركز حول الطالب، والتقييم والتقويم، ومشاركة املجتمعات، ودعم السياسات، ودعم السياق الخارجي

تبادلة،  
ُ
تدربين، والعمل الجماعي، واملتابعة والتقويم املستمرين، وإدارة الوقت بشكل ُمتمامل

ُ
شاركة ومراعاة االحتياجات املهنية املتنوعة للمعلمين امل

ُ
يز، وامل

 (   (Parker et al., 2018, 6-7; Beglau, Monica et al, 2011,16 .في التقدم واإلنجاز 

 الدراسات السابقة:

 الدراسات السابقة إلى عربية وأجنبية كما يأتي:تم تقسيم 

: الدراسات العربية:
 
 أوال

 مكة املعاصرة بمنطقة  االتجاهات ضوء  في التربوي  التدريب مراكز في للمدربين التدريبية االحتياجات ( أن2019أشارت نتائج دراسة العباس ي )

تبط جاءت بدرجة كبيرة في مجاالت الطرائق واألساليب التدريبة الحديثة، وتصميم البرامج التدريبية وتقويمها، واستخدام الحاسوب وجميعها مر  املكرمة

 إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الد باستخدام وتوظيف التكنولوجيا في التدريب،
ً
راسة عند  كما أشارت النتائج أيضا

عزى إلى متغيرات سنوات الخبرة، واملؤهل العلميα ≤ 0.05مستوى )
ُ
سمى الوظيفي ( ت

ُ
 .  ، وامل

أن درجة ممارسة معلمي التكنولوجيا ملعايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم للصفين   (2019وبينت نتائج دراسة أبي العون )

 αفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  النتائج إلى عدم وجود  توصلتكما  فلسطين كانت ضعيفة بشكل عام،   للمرحلة األساسية في    التاسع والعاشر

عزى إلى متغيرات0.05 ≥
ُ
 واملؤهل الدراس ي، وسنوات الخبرة . الجنس، (  في استجابات أفراد عينة الدراسة ت

( أن تقويم فاعلية البرامج التدريبية بمركز التدريب التربوي بمحافظة شمال الشرقية في سلطنة ُعمان من  2018وكشفت نتائج دراسة الشهومي)

دربين 
ُ
ريبية يستخدمون أساليب متنوعة في تقديم املادة التدوجهة نظر املعلمين للُمدربين جاءت بدرجة متوسطة بشكل عام، كما كشفت النتائج أن امل

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في  كشفت بدرجة متوسطة، ويعرضون املادة التدريبية بطريقة مشوقة وجذابة بدرجة ضعيفة،  و
ً
النتائج أيضا

عزى إلى متغيرات الجنس، وسنوات الخبرة، واملؤهل العلمي. α ≤ 0.05استجابات أفراد عينة الدراسة عند مستوى )
ُ
 ( ت

 بمدينة الرياض باململكة العربية السعودية التربوي   التدريب مراكز في املدربين التدريبية لدى االحتياجات ( أن2016سة البقمي )وبينت نتائج درا 

ايات األساسية جاءت بدرجة كبيرة في مجاالت استخدام وتوظيف التكنولوجيا في التدريب مثل: االستراتيجيات الحديثة في التدريب، وأهمية التقنية، والكف

ولوجيا في تعزيز للُمدرب، وتخطيط وتنفيذ وتقويم التدريب، وتوظيف نظريات االتصال داخل قاعات التدريب، وتصميم العروض التقديمية، ودور التكن

عزى إلى متغيرات α ≤ 0.05كما بينت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة عند مستوى )  املوقف التدريبي؛
ُ
( ت

 سنوات الخبرة، واملؤهل العلمي.

دربين بوحدات ا 2016وأظهرت نتائج دراسة عبد الاله )
ُ
لتدريب في املدارس املصرية تتمثل في ضعف الكفايات والكفاءات  ( وجود مشكالت لدى امل

 عن استخدامهم أساليب تدريب تقليدية وكذا تكرار موضوعاتها بنفس األسلوب واملح
ً
دربين، فضال

ُ
توى من عام للقائمين على التدريب ، وقلة مهارات امل

 ألخر.

جاءت بدرجة كبيرة    عمان بسلطنة التربوي   التدريب مراكز في املدربين التدريبية لدى  االحتياجات  ( أن2013وأبرزت نتائج دراسة الصبحي وآخرين )

م برامج  في مجاالت الطرائق وأساليب التدريب الحديثة، ومهارات البحث والتواصل اإللكتروني، وتصميم وتنفيذ وتقويم البرامج التدريبية، واستخدا 

 . كنولوجيا في التدريبالحاسب اآللي وجميعها مرتبط باستخدام وتوظيف الت

جاءت بدرجة متوسطة في مجاالت  عمان بسلطنة التربوي  التدريب مراكز فعالية إدارة  ( أن2012والشرمان ) الحسني وأوضحت نتائج دراسة

كما أوضحت النتائج  استخدام وتوظيف التكنولوجيا في التدريب مثل: تنوع أساليب التدريب، والتدريب اإللكتروني، وتخطيط وتنفيذ وتقويم التدريب،

عزى إلى متغيري الجنس وسنوات الخبرة، بينما α ≤ 0.05إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة عند مستوى )
ُ
( ت

 وجدت هذه الفروق في متغير املؤهل العلمي ولصالح حملة الدبلوم.  

دربين بوحدات التدريب في املدارس املصرية تتمثل في 2011وخلصت نتائج دراسة عتريس )
ُ
نقص الكوادر املدربة، ( إلى وجود مشكالت لدى امل

كفاءة بعض املدربين سواء في تخطيط البرامج أو تصميمها أو تنفيذها وتقويمها، ونقص في استخدامهم أساليب تدريبية متنوعة إضافة إلى نقص في كفاية و 

 تعتمد على التكنولوجية الحديثة. 
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: الدراسات األجنبية:
 
 ثانيا

بدرجة عالية ملعايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم  ( إلى أن تطبيق ُمديري املدارسEsplin,2017اسبالين ) أشارت نتائج دراسة

تحدة األمريكية والذي تضمنت  القيادة الحكيمة، وثقافة تعلم العصر الرقمي، والتميز في املمارسات امله
ُ
نية، والتحسين والتطوير بوالية يوتاه في الواليات امل

 النظامي، واملواطنة الرقمية. 

( إلى أن درجة تطبيق معايير املعلمين في الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم في الكليات التقنية Ayad,2017)أياد    اسةوتوصلت نتائج در 

تفكير بفلسطين جاء بدرجة منخفضة بشكل عام، ومنخفضة في جميع املجاالت وهي: اإلبداع واالبتكار، والتواصل والتعاون، والبحث واملعلومات، وال

  قد وحل املشكالت وصنع القرارات، واملواطنة الرقمية، واملفاهيم والعمليات التكنولوجية.النا

تحدة (Zhong &Wang, 2016زونج ووانج  وكشفت نتائج دراسة
ُ
دربين في برامج التنمية املهنية بمدارس والية ميسيسبي في الواليات امل

ُ
( أن امل

دربين بدرجة كبيرة وهي: القيادة الحكيمة، األمريكية يطبقون معايير الجمعية الدولية للت
ُ
والتعليم والتعلم  كنولوجيا في مجال التعليم الخاصة بامل

  والتقييم،  وبيئات تعلم العصر الرقمي،  والتنمية املهنية وتقويم البرنامج، واملواطنة الرقمية،  واملحتوى املعرفي والنمو املنهي .

تحدة األمريكية (Conyac, 2016كونياك  وأظهرت نتائج دراسة
ُ
دربين في برامج التنمية املهنية بمدارس ميسوري في الواليات امل

ُ
علمين امل

ُ
( اعتماد امل

دربين في إحداث التكامل التكنولوجي في العملية التعليمية، وت
ُ
يسير توظيف  على معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم الخاصة بامل

درب خلفية قوية في املكون الفني الستخدام الكمبيوت واستخدام
ُ
ر ، وأن تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات في املجتمع املدرس ي، وأنه يجب أن يتوافر في امل

كر النماذج واألمثلة يكون لديه خبرات تعليمية متنوعة إلرشاد وتوجيه املعلمين إلى معارف ومهارات القرن الحادي والعشرين، وأن ُيلم باملحتوى، ويهتم بذ

  العملية التي تدعم فهم الجوانب النظرية .

تحدة األمريكية  ( أن برامج التنمية املهنية(Cooper, 2015كوبير  وبينت نتائج دراسة 
ُ
ألخصائي املكتبات بمدارس والية جورجيا في الواليات امل

دربين في بناء بيئات تعلم يعتمدون على معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم 
ُ
دربين بدرجة كبيرة، كما ساعدت هذه املعايير امل

ُ
الخاصة بامل

م استخدام املعايير مهنية، واستخدام كافة املوارد الرقمية وتوظيفها بصورة فعالة لالرتقاء باألداء املنهي للعاملين في مجال املكتبات املدرسية، كما ساه

شاركين في العملية التعليمية باملدارس إدارة ومعلمين وأخصائيين وطلبة وأولياء أمور وأعضاء مجتمع محلي.بناء شراكات تعاونية مع كافة ا 
ٌ
هتمين وامل

ُ
 مل

تحدة  (Sugar& Tryon, 2014شوجر وتريون   وأبرزت نتائج دراسة 
ُ
دربين في برامج التنمية املهنية بمدارس شمال كارولينا في الواليات امل

ُ
( اعتماد امل

دربين في استخدام وتوظيف التكنولوجيا االفتراضية عبر اإلناألمريك
ُ
ترنت ية على معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم الخاصة بامل

ناقشة، وتوزيع املو 
ُ
دربين في التعاون، والتعلم، وامل

ُ
رد، وبناء مجتمعات ا وإحداث التكامل التكنولوجي في العملية التعليمية، كما ساعدت هذه املعايير امل

ستدامة بين املعلمين.
ُ
  التعلم املهنية، وتعزيز استراتيجيات تكامل التكنولوجيا الفعالة وامل

دربين للكفايات والكفاءات التكنولوجية، وقلة توظيفهم واستخدامهم للتكنولوجيا في
ُ
 ويتضح من عرض الدراسات السابقة العربية افتقار امل

دربين باستخدام املعايير التكنولوجية التي وضعتها الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال البرامج التدريبية، أما ا 
ُ
لدراسات األجنبية فكشفت عن اهتمام امل

.
ً
 وتقويما

ً
 وتنفيذا

ً
 التعليم للمدربين في برامجهم التدريبية تخطيطا

 : مشكلة الدراسة

والتعليم بسلطنة ُعمان في دعم برامج اإلنماء املنهي في املدارس، إال إن الواقع ٌيشير إلى وجود بعض على الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التربية 

دربين واستخدامهم للتكنولوجيا في التعليم، وهذا ما أشارت إليه وأكدته بعض نتائج الدراسات
ُ
شكالت والسلبيات تتعلق بتوظيف امل

ُ
السابقة،   من امل

(  قلة توافر بعض معايير جودة برامج التدريب أثناء الخدمة لدى معلمي التربية الرياضية بسلطنة  2012انس ي وآخرين )حيث توصلت نتائج دراسة الطو 

دربين في توصيل املعرفة.
ُ
  عمان تتمثل في أنها تركز على الجوانب النظرية دون الجوانب العملية التطبيقية، وعدم كفاءة بعض امل

تمركزة   ( وجود2016وسعيدي)وكشفت نتائج دراسة إبراهيم والب
ُ
دربين املسئولين عن التنمية املهنية للمعلمين امل

ُ
بعض جوانب القصور لدى امل

أن بعضهم يفتقرون إلى مهارات التدريب، وأنهم يركزون على على مدارس التعليم ما بعد األساس ي في محافظة شمال الباطنة بسلطنة ُعمان تتضمن 

  ري أكثر من الجانب العملي التطبيقي، وضعف إدارة وقتهم بشكل جيد.أسلوب  املحاضرات والجانب النظ

شكالت تتضمن قلة توفر  2017وبينت نتائج دراسة صالح الدين واملسكرية )
ُ
(  أن برامج اإلنماء املنهي للمعلمين بسلطنة عمان تواجهها بعض امل

تطلبات الالزمة لعملية التدريب داخل 
ُ
ستلزمات وامل

ُ
جهزة بالتقنيات والوسائل الحديثة، وأن محتوى برامج اإلنماء  امل

ُ
ناسبة وامل

ُ
املدرسة مثل القاعات امل

تخصصة.
ُ
تميزين الذين يقدمون البرامج النوعية امل

ُ
دربين امل

ُ
علمين ، كما أن املدارس ال تجد امل

ُ
 املنهي ال ُيلبي احتياجات امل

 على ما سبق يمكن أن تتحدد مشكلة الد 
ً
 راسة في التساؤلين اآلتيين:وتأسيسا

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم األساس ي .1
ُ
في محافظة  ما درجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

 شمال الشرقية بسلطنة ُعمان ؟ 



دربين في برامج اإلنماء املنهي 
ُ
وافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل  إبراهيم & النافعي  ....                                          درجة ت

 404 -386، ص: 2020 -3، العدد 7املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 390 

 

عزى إلى متغيرات الجنس ، واملؤهل ( في استجابات أ α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .2
ُ
علمين ت

ُ
فراد عينة الدراسة من امل

 العلمي، وسنوات الخبرة ؟  

 أهداف الدراسة: 

 هدفت هذه الدراسة إلى:

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس  .1
ُ
التعليم األساس ي في التعرف على  درجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

 محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان.

عزى إلى متغيرات الجنس، وسنوات α ≤ 0.05تحديد وجود فروق ذات داللة إحصائي عند مستوى ) .2
ُ
علمين ت

ُ
( في استجابات أفراد عينة الدراسة من امل

 الخبرة، واملؤهل العلمي. 

 أهمية الدراسة:  

تلقي الضوء على موضوع ذات أهمية كبيرة وهو معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم الخاصة   تمثلت أهمية هذه الدراسة في كونها

دربين، كما أنها يمكن أن تفتح املجال أمام كثير من الباحثين لتناول معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى 
ُ
فئات أخرى مثل: بامل

 ن، وٌمديري املدارس.الطلبة، واملعلمي

شاركين في برامج اإلنماء املنهي في املدارس بسلطنة ُعمان 
ُ
دربين امل

ُ
باإلضافة إلى املسئولين عن برامج التدريب على مستوى ، كما يمكن أن تفيد امل

ديريات التابعة لها في التعرف على معايير الجمعية الدولية  
ُ
دربين، ومن ثم توفير التدريب وزارة التربية والتعليم وامل

ُ
للتكنولوجيا في مجال التعليم الخاصة بامل

     الالزم للُمدربين عليها في برامج اإلنماء املنهي باملدارس .

 حدود الدراسة:

 تمثلت حدود الدراسة في االتي:

 -والتعليم والتعلم والتقييم  - القيادة الحكيمةالتعليم وهي: )حيث اقتصرت على معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال  الحدود املوضوعية:  .1

 ( . واملحتوى املعرفي والنمو املنهي -واملواطنة الرقمية -والتنمية املهنية وتقويم البرنامج -وبيئات تعلم العصر الرقمي

علمين واملعلمات.  حيث اقتصرت على الحدود البشرية: .2
ُ
 امل

 .  التعليم األساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان مدارس حيث اقتصرت علىالحدود املكانية:  .3

جريت الدراسة امليدانية في الفصل األول من العام الدراس ي الحدود الزمنية: .4
ُ
 م. 2019/2020حيث أ

 مصطلحات الدراسة:

 : الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم .1

عتبر
ُ
تحدة الجمعية الدولية للتكنولوجيا في  ت

ُ
مجال التعليم من الجمعيات التي تقدم خدمات ٌمتميزة في مجال التعليم والتكنولوجيا  بالواليات امل

بوالية فيرجينيا   Alexandria، واإلسكندرية  Oregon بوالية أوريجون   Eugene مدينة إيوجين ولها فروع في  م في واشنطن1979األمريكية، وتم أنشاؤها عام  

Virginia املعلمين، والقيادات التربوية، وصانعي القرارات، وأخصائي اإلعالم، وأخصائي   ألف عضو من  100الجمعية في عضويتها أكثر من ، وتضم

دولة حول العالم، وتهدف الجمعية إلى تحسين عمليات التعليم والتعلم من خالل التقدم في االستخدام  80املكتبات، ومنسقي التكنولوجيا في أكثر من 

 (International Society for Technology in Education, 2012, 2)  واملؤثر للتكنولوجيا.الفعال 

دربين في الجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم:  .2
ُ
 معايير امل

 حكيمة، هي معايير تكنولوجية للُمدربين في املدارس وضعتها الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم في ستة مجاالت رئيسة هي:القيادة ال

 Zhong) في والنمو املنهي.والتعليم والتعلم والتقييم،  وبيئات تعلم العصر الرقمي،  والتنمية املهنية وتقويم البرنامج، واملواطنة الرقمية،  واملحتوى املعر

&Wang, 2016, 78)  

دربون التكنولوجيون:   .3
ُ
 امل

درسة هم املهنيون الذين يساعدون املعلمين في تطوير التكنولوجيا في املدارس، والذين "يعملون عن قرب مع املعلمين واملسؤولين على مستوى امل

يكرسون معظم وقتهم وخبراتهم ملساعدة املعلمين على تحقيق املعايير التي و ، عامليالستكشاف كيف يمكن للتكنولوجيا دعم العصر الرقمي والتعلم ال

 ((Conyac, 2016, 30-31وضعتها الجمعية الوطنية لتكنولوجيا التعليم. 
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دربون: .4
ُ
 امل

 أصول  على وسلوكهم وتدريبهم  اتجاهاتهم  وتغيير واملهارات الجديدة، باملعلومات وإمدادهم  ونصح املتدربين وتدريب يقومون بتوجيه الذين هم 

 (     56، 2012)وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان،  .محددة  تدريبية أساليب أو وبوسطة أسلوب  محدد، تدريبي برنامج إطار ملهمتهم في ممارستهم 

 
 اإلجراءات املنهجية للدراسة:

 ما يأتي: وتتمثل تلك اإلجراءات في

 منهج الدراسة:

البحث والتقص ي حول الظواهر التعليمية كما هي قائمة في الحاضر، ووصفها   الباحثان في هذه الدراسة املنهج الوصفي الذي يعتمد علىاتبع 

، وتشخيصها، وتحليلها، وتفسيرها، بهدف اكتشاف العالقات بين عناصرها أو بينها وبين الظواهر التعليمية األخرى، والتوصل  
ً
 دقيقا

ً
  من خالل ذلكوصفا

 . (65 -64، 2011)جابر وكاظم ،  إلى تعليمات ذات معنى بالنسبة لها.

 مجتمع الدراسة:

م 2020-2019تكون مجتمع الدراسة من جميع املعلمين بمدارس التعليم األساس ي في محافظة شمال الشرقية  بسلطنة عمان للعام الدراس ي 

 ومعلمة حسب 3316والبالغ عددهم )
ً
 ملديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية. اإلحصائيات الرسمية( معلما

 

 عينة الدراسة: 

 ومعلمة، وبلغ عدد االستبانات املسترجعة ) (400تم أخذ عينة عشوائية من مجتمع الدراسة بلغت)
ً
( لعدم اكتمال  7(، وتم استبعاد )367معلما

 ( يوضح العينة حسب متغيرات الدراسة:1( من مجتمع الدراسة، وجدول )%10.9بنسبة )( أي 360البيانات، وأصبحت العينة النهائية )

 عينة الدراسة حسب متغيراتها : (1جدول )

 اإلجمالي  النسبة العدد  املستوى  املتغير 

 360 % 55.3 199 ذكر النوع 

 % 44.7 161 أنثى 

 % 86.7 312 بكالوريوس املؤهل

 % 13.3 48 ماجستير 

 % 24.7 89 سنوات  7أقل من  الوظيفية الخبرة 

 % 33.3 120 سنة   12إلى  7من 

 % 41.9 151 سنة فأكثر  12

 أداة الدراسة:

دربين في الجمعية الدولية لتكنولوجيا التع
ُ
ليم عام من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بإعداد أداة الدراسة باالعتماد على معايير امل

وبعد التحكيم وصلت   ( فقرة قبل التحكيم،34ستة معايير، وكل معيار يندرج تحته عدد من املؤشرات،  حيث تكونت االستبانة من )م  وتكونت من  2011

 إلى)
ً
 ( يوضح املعايير الستة وعدد فقرات كل منها ونسبتها املئوية.2(،  وجدول )34أيضا

 ية للفقرات توزيع محاور الدراسة و فقرات كل منها و النسب املئو : (2جدول )

 النسبة املئوية )%(  عدد الفقرات  املعيار  م 

 % 17.64 6 القيادة الحكيمة  1

 % 23.52 8 والتقييم  التعليم والتعلم  2

 % 26.47 9 بيئات التعلم في العصر الرقمي  3

 % 11.76 4 التنمية املهنية وتقييم البرامج  4

 % 8.82 3 املواطنة الرقمية 5

 % 11.76 4 والنمو املنهي معرفة املحتوى   6

 % 100 34 املجموع الكلي 

 صدق األداة:

حكمين من ذوي الخبرة واملختصين في اإلدارة التعليمية، واملناهج وطرائق التدريس، 
ُ
للتحقق من صدق األداة تم عرضها على مجموعة من امل

التربية جامعة السلطان قابوس وقسم التربية والدراسات اإلنسانية بجامعة نزوى في  ةوتكنولوجيا التعليم، وبلغ عددهم عشرة ُمحكمين، وذلك في كلي
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اس املعايير سلطنة ُعمان ووزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان، وقد عادت االستبانات املحكمة جميعها، وأجمع املحكمون على صدقها، ومالئمتها لقي

ت املناسبة في ضوء مالحظات املحكمين وتوجيهاتهم، إما بالحذف، أو اإلضافة، أو إعادة الصياغة، أو التي وضعت من أجلها، وذلك بعد إجراء التعديال 

 إعادة الترتيب.

 ثبات أداة للدراسة:

 ( توضح ذلك. 3قام الباحثان باستخدام معامل ألفا كرونباخ الستخراج معامل الثبات ونتائج جدول )

 : (3جدول )
 
 ملعايير الدراسة معامالت الثبات تبعا

 معامل الثبات  عدد الفقرات  املحور  م 

 0.905 6 القيادة الحكيمة  1

 0.901 8 والتقييم  التعليم والتعلم  2

 0.895 9 بيئات التعلم في العصر الرقمي  3

 0,908 4 التنمية املهنية وتقييم البرامج  4

 0.910 3 املواطنة الرقمية 5

 0.906 4 املنهي معرفة املحتوى والنمو  6

 0.919 34 الثبات الكلي 

وذلك يدل على أن أداة الدراسة  (%0.919( أن جميع محاور الدراسة تتمتع بقيمة ثبات عالية حيث بلغ الثابت العام لألداة )3يوضح جدول )

 تتمتع بقيمة ثبات عالية.

 املعالجات اإلحصائية:

 ( مع استخدام املعالجات اإلحصائية اآلتية:SPSSالبرنامج اإلحصائي )تم إدخال البيانات في الحاسب اآللي على 

 التوزيعات التكرارية، والنسب املئوية للتعرف على تكرار اإلجابات لدى أفراد عينة الدراسة. •

 ألفا كرو نباخ لحساب معامل الثبات. •

 املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري . •

 متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة.اختبار )ت( لدراسة الفروق بين  •

 لدراسة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة. One Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  •

 نتائج الدراسة: 

وافر معايير الجمعية الدولية  :النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي نصه: ما درجة ت
 
دربين في أوال

ُ
للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

 برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم األساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان ؟ 

 
ً
لعرض نتائج الدراسة فقد تم تصنيفها وفقا ألسئلة الدراسة بحيث تمت اإلجابة عن كل سؤال على حده، وفيما يلي عرض لتلك النتائج و   تسهيال

 ملقياس ليكرت الثالثي ، وتم حساب املدى )املعيار اآلتي لتفسير النتائج، حيث تم  لبيانات اإلحصائية املتعلقة بها وفقاا 
ً
(  2=1-3تحديد طول الخاليا وفقا

قيمة في املقياس وذلك (، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل 0.66=3÷2ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في املقياس للحصول على طول الخلية أي )

 ( يوضح ذلك. 4لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وجدول)

 الحدود الدنيا والعليا ملقياس ليكرت الثالثي : (4جدول )

 املتوسط الحسابي)طول الخلية(  درجة املوافقة 

 1.66إلى أقل من           1من        قليلة 

 2.33إلى أقل من       1.66من     متوسطة 

 3إلى    2.33من     كبيرة 

  بعد تطبيق االستبانة على عينة الدراسة، وتفريغ االستجابات تم حساب املتوسطات الحسابية لدرجة توافر املعايير السبعة للدراسة، وجدول 

 ( أدناه يوضح ذلك.   5)
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ا  ملعايير الدراسةاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية : (5جدول )  مرتبة تنازلي 

 املعايير   م  الرتبة

 

املتوسط  

 الحسابي

وافر  االنحراف املعياري   درجة ت

 املعيار  

 متوسطة  0.49 1.97 ي بيئات التعلم في العصر الرقم 3 1

 متوسطة  0.52 1.96 والتقييم  التعليم والتعلم  2 2

 متوسطة  0.51 1.94 التنمية املهنية وتقييم البرامج  4 3

 متوسطة  0.53 1.92 املواطنة الرقمية 5 4

 متوسطة  0.51 1.91 معرفة املحتوى والنمو املنهي  6 5

 متوسطة  0.51 1.83 القيادة الحكيمة  1 6

 متوسطة  0.51 1.92 جموع الكلي  امل            

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم ( أن درجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في 5يتضح من جدول )
ُ
مجال التعليم لدى امل

طات  األساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان بالنسبة ملعايير الدراسة ككل كانت ضمن الدرجة املتوسطة حيث بلغ املجموع الكلي للمتوس

( 0.49( و )0.53(، واالنحراف املعياري بين)1.83( و)1.97تراوح املتوسط الحسابي للمحاور بين)(، كما  0.51( ، واالنحرافات املعيارية )1.92الحسابية )

(، وفي 0.49( وانحراف معياري قدره  )1.97وجاء في املرتبة األولى معيار بيئات التعلم في العصر الرقمي بدرجة توافر متوسطة، وبمتوسط حسابي بلغ )

(، أما معيار 0.52( وانحراف معياري قدره  )1.96والتعلم والتقييم بدرجة توافر متوسطة، وبمتوسط حسابي بلغ ) املرتبة الثانية جاء معيار التعليم 

( ، في حين  0.51( وانحراف معياري قدره  )1.94التنمية املهنية وتقييم البرامج فقد جاء في املرتبة الثالثة بدرجة ممارسة متوسطة، وبمتوسط حسابي بلغ)

( ، وفي املرتبة الخامسة 0.53( وانحراف معياري قدره  )1.92الرابعة معيار املواطنة الرقمية بدرجة توافر متوسطة، وبمتوسط حسابي بلغ )  جاء في املرتبة

ة ( ، وجاء معيار القياد0.51( وانحراف معياري قدره  )1.91جاء معيار معرفة املحتوى والنمو املنهي بدرجة توافر متوسطة، وبمتوسط حسابي بلغ)

 (.    0.51( وانحراف معياري قدره  )1.83الحكيمة في املرتبة السادسة بدرجة توافر متوسطة، وبمتوسط حسابي بلغ) 

 وملزيد من التعمق في نتائج السؤال األول للدراسة سوف يتم تناول كل معيار على حده وذلك كما يأتي: 

 املعيار األول: القيادة الحكيمة:

  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لهذا املعيار.( 6ويوضح جدول )

وافر لفقرات معيار القيادة الحكيمة: (6جدول ) ا  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ودرجة الت  مرتبة تنازلي 

املتوسط   الفقـــرات  م  الـرتبـة 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 درجة  

وافر املعيار   ت

ُيشاركون في وضع خطط استراتيجية مرنة قائمة على التكنولوجيا على مستوى املدارس   3 1

 وتطويرها وإيصالها وتطبيقها وتقييمها.

 متوسطة  0.72 1.92

يساندون تصميم وبناء خطط ومبادئ إرشادية مرتبطة بدمج واستخدام التكنولوجيا في العملية   4 2

 التعليمية.

 متوسطة  0.68 1.89

 متوسطة  0.70 1.87 يطبقون استراتيجيات تدعم االبتكارات التكنولوجية والحفاظ عليها.  5 3

 متوسطة  0.71 1.82 يطبقون استراتيجيات تدعم إدارة عملية التغيير في املدارس وداخل الصفوف.  6 4

وتطبيقها في التعليم  يساهمون في تطوير رؤية مشتركة لالستخدام األمثل للتكنولوجيا وإيصالها   2 5

 بشكل شامل ُمتكامل.

 متوسطة  0.65 1.78

 متوسطة  0.60 1.68 يكونون مصدر إلهام للمعلمين في االهتمام بالتكنولوجيا في مجال التعليم.  1 6

 متوسطة  0.51 1.83 املتوسط العام 

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم ( أن درجة توافر معايير الجمعية الدولية 6يتضح من الجدول )
ُ
للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

راوح  األساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان بالنسبة بالنسبة لفقرات معيار القيادة الحكيمة كانت ضمن درجة التوافر املتوسطة حيث ت

(، وحصلت الفقرة " ُيشاركون في وضع خطط استراتيجية مرنة قائمة على 0.60( و )0.72املعياري بين)(، واالنحراف  1.68( و)1.92املتوسط الحسابي بين)

( وبدرجة 0.72( وبانحراف معياري قدره )1.92التكنولوجيا على مستوى املدارس وتطويرها وإيصالها وتطبيقها وتقييمها." على أعلى متوسط حسابي بلغ )
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(   1.68رة" يكونون مصدر إلهام للمعلمين في االهتمام بالتكنولوجيا في مجال التعليم. " على أقل متوسط حسابي بلغ )ممارسة متوسطة،  بينما حصلت الفق

. 0.60وانحراف معياري قدره  )
ً
 ( وبدرجة توافر متوسطة أيضا

 املعيار الثاني: التعليم والتعلم والتقييم:

 واالنحرافات املعيارية لهذا املعيار( املتوسطات الحسابية 7ويوضح جدول )

وافر لفقرات معيار التعليم والتعلم والتقييم: (7جدول ) ا  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ودرجة الت  مرتبة تنازلي 

املتوسط   الفقـــرات  م  الـرتبـة 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 درجة  

وافر املعيار   ت

مين على طريقة إشراك الطالب في وحدات محلية وعاملية متعّددة التخصصات بحيث  ُيدربون   3 1
ّ
املعل

 تساعد التكنولوجيا الطلبة على البحث

 متوسطة  0.70 2.02

مين على استخدام أدوات وموارد التكنولوجيا لجمع بيانات إنجازات الطالب وتحليلها   8 2
ّ
ُيدربون املعل

م وتفسيرها لتحسين عمليات 
ّ
 تعليم وتعل

 متوسطة  0.71 2.02

مين على كيفية دمج أفضل املمارسات القائمة على البحوث في تصميم التعليم عند   6 3
ّ
ُيدربون املعل

م املعّززة بالتكنولوجيا .
ّ
 التخطيط لخبرات التعل

 متوسطة  0.68 2.01

م املعززة  5 4
ّ
مين على تصميم وتطبيق خبرات التعل

ّ
بالتكنولوجيا بناء  على ميول الطلبة  ُيدربون املعل

مهم واهتماماتهم 
ّ
 واستعداداتهم وأنماط تعل

 متوسطة  0.71 1.99

م الطلبة ومدى إملامهم   7 5
ّ
مين على استخدام أدوات وموارد التكنولوجيا لتقييم تعل

ّ
ُيدربون املعل

 بالتكنولوجيا من خالل التقييمات التكوينية

 متوسطة  0.69 1.96

م معّززة بالتكنولوجيا وتطبيقها باستخدام مجموعة  2 6
ّ
مين على تصميم تجارب تعل

ّ
ُيدربون املعل

 متعّددة من أدوات التقييم واالستراتيجيات التعليمية 

 متوسطة  0.65 1.93

ق مع معايير املحتوى ومعايير   1 7
ّ
م معّززة بالتكنولوجيا تتف

ّ
مين على تصميم خبرات تعل

ّ
ُيدربون املعل

 التكنولوجيا الواجب توافرها لدى الطلبة.

 متوسطة  0,65 1.90

م املعززة بالتكنولوجيا من خالل التركيز على   4 8
ّ
مين على طريقة تطبيق خبرات التعل

ّ
ُيدربون املعل

 اإلبداع ومهارات وعمليات التفكير العليا 

 متوسطة  0.67 1.88

 متوسطة  0.52 1.96 املتــوســط العــام 

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم 7جدول )يتضح من 
ُ
( أن درجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

حيث سطة األساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان بالنسبة بالنسبة لفقرات معيار التعليم والتعلم والتقييم كانت ضمن درجة التوافر املتو 

مين على طريقة إشراك الطالب  0.65( و )0.71(، واالنحراف املعياري بين)1.88( و)2.02تراوح املتوسط الحسابي بين)
 
( ، وحصلت الفقرة " ُيدربون املعل

دة التخصصات بحيث تساعد التكنولوجيا الطلبة على البحث." على أعلى متوسط حسابي بلغ ) ( وبانحراف معياري 2.02في وحدات محلية وعاملية متعد 

م املعززة بالتكنولوجيا من خالل التر 0.70قدره )
 
مين على طريقة تطبيق خبرات التعل

 
كيز ( وبدرجة ممارسة متوسطة،  بينما حصلت الفقرة" ُيدربون املعل

.  0.67ره  )(  وانحراف معياري قد1.88على اإلبداع ومهارات وعمليات التفكير العليا. " على أقل متوسط حسابي بلغ )
ً
 ( وبدرجة توافر متوسطة أيضا

 املعيار الثالث: بيئات التعلم في العصر الرقمي:

 ( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لهذا املعيار8ويوضح الجدول )

وافر لفقرات معيار بيئات التعلم في : (8جدول ) ا  العصر الرقمي املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ودرجة الت  مرتبة تنازلي 

املتوسط   الفقـــرات  م  الـرتبـة 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 درجة  

وافر املعيار   ت

يحددون الصعوبات  في البرمجيات األساسية واملكونات الصلبة ومشاكل االتصال باإلنترنت في   7 1

ها. 
ّ
 بيئات التعلم الرقمي وحل

 متوسطة  0.69 2.06

مين  يديرون  4 2
ّ
مجموعة متعّددة من األدوات واملوارد الرقمية والحفاظ عليها لتكون في متناول املعل

م الغنية بالتكنولوجيا.
ّ
 في بيئات التعل

 متوسطة  0.68 2.03

م   8 3
ّ
مين واإلداريين الختيار وتقييم املوارد واألدوات الرقمية التي تعّزز التعليم والتعل

ّ
يتعاونون مع املعل

 تتفق مع البنية التحتية والتي 

 متوسطة  0.70 2.03

مين  إلى بيئات تعلم غنية بالتكنولوجيا. 3 4
ّ
 متوسطة  0.68 1.99 ُييسرون دخول املعل

م الطالب. 6 5
ّ
 متوسطة  0.66 1.99 يهتمون باختيار وتقييم وتيسير استخدام التكنولوجيات املالئمة لدعم تعل

مين على   5 6
ّ
م  ُيدربون املعل

ّ
م على شبكة اإلنترنت واستخدام املحتوى الرقمي وشبكات التعل

ّ
كيفية التعل

م الطالب. 
ّ
 التعاونية لدعم وتوسيع تعل

 متوسطة  0.71 1.98

م فعالة تواكب العصر الرقمي ويدعمونها. 1 7
ّ
 متوسطة  0.62 1.92 ُيوجدون بيئات تعل

التواصل مع الطلبة والزمالء وأولياء األمور  يستخدمون أدوات التواصل والتعاون من أجل  9 8

 واملجتمع .

 متوسطة  0.73 1,90
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مين   2 9
ّ
م تعاونية في اإلدارة الفعالة للصف لتعزيز استخدام املعل

ّ
يعتمدون على استراتيجيات تعل

 لألدوات واملوارد الرقمية. 

 متوسطة  0.67 1.83

 متوسطة  0.49 1.97 املتــوســط العــام 

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم 8جدول )يتضح من 
ُ
( أن درجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

سطة ملتو األساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان بالنسبة بالنسبة لفقرات معيار بيئات التعلم في العصر الرقمي كانت ضمن درجة التوافر ا 

( ، وحصلت الفقرة " يحددون الصعوبات  في البرمجيات 0.66( و )0.73(، واالنحراف املعياري بين)1.83( و)2.06حيث تراوح املتوسط الحسابي بين)

ها." على أعلى متوسط حسابي بلغ )
 
ف معياري قدره ( وبانحرا 2.06األساسية واملكونات الصلبة ومشاكل االتصال باإلنترنت في بيئات التعلم الرقمي وحل

م تعاونية في اإلدارة الفعالة للصف لتعزيز استخدام املع0.69)
 
مين ( وبدرجة ممارسة متوسطة،  بينما حصلت الفقرة" يعتمدون على استراتيجيات تعل

 
ل

.( وبدرجة توافر متوسط0.67(  وانحراف معياري قدره  )1.83لألدوات واملوارد الرقمية. " على أقل متوسط حسابي بلغ )
ً
 ة أيضا

 املعيار الرابع: التنمية املهنية وتقييم البرامج:

 ( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لهذا املعيار9ويوضح جدول )

وافر لفقرات معيار التنمية املهنية وتقييم البرامج: (9جدول ) ا مرتبة  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ودرجة الت  تنازلي 

املتوسط   الفقـــرات  م  الـرتبـة 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 درجة  

وافر املعيار   ت

يهتمون بتصميم وتطوير وتطبيق برامج تنمية مهنية غنية بالتكنولوجيا تعزز أفضل ممارسات   3 1

م والتقييم في العصر الرقمي.
ّ
 التعليم والتعل

 متوسطة  0.64 1.99

علمين و  يقيمون نتائج  4 2
ُ
برامج التنمية املهنية للعاملين لتحديد مدى فاعليتها في تحسين مهارات امل

م الطلبة.
ّ
 تعزيز تعل

 متوسطة  0.65 1.98

م الطلبة باملدارس.  2 3
ّ
مون أثر برامج التنمية املهنية على التعليم وعلى تعل  متوسطة  0.65 1.91 ُيقّيِّ

مون االحتياجات   1 4  متوسطة  0.64 1.86 التدريبية للعاملين لتطوير برامج التنمية املهنية املرتبطة بالتكنولوجيا.ُيقّيِّ

 متوسطة  0.51 1.94 املتــوســط العــام 

دربين في برامج اإلنماء املنهي 9يتضح من جدول )
ُ
بمدارس التعليم ( أن درجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

املتوسطة  األساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان بالنسبة بالنسبة لفقرات معيار التنمية املهنية وتقييم البرامج كانت ضمن درجة التوافر

بتصميم وتطوير وتطبيق برامج (، وحصلت الفقرة " يهتمون 0.64( و )0.65(، واالنحراف املعياري بين)1.86( و)1.99حيث تراوح املتوسط الحسابي بين)

م والتقييم في العصر الرقمي." على أعلى متوسط حسابي بلغ )
 
( وبانحراف 1.99تنمية مهنية غنية بالتكنولوجيا تعزز أفضل ممارسات التعليم والتعل

مون االحتياجات التدريبية للعا0.64معياري قدره ) ِّ
ملين لتطوير برامج التنمية املهنية املرتبطة ( وبدرجة ممارسة متوسطة،  بينما حصلت الفقرة" ُيقي 

. 0.64(  وانحراف معياري قدره  )1.86بالتكنولوجيا. " على أقل متوسط حسابي بلغ )
ً
 ( وبدرجة توافر متوسطة أيضا

 املواطنة الرقمية: املعيار الخامس: 

 ( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لهذا املعيار10ويوضح جدول )

ا  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ودرجة التوافر لفقرات معيار املواطنة الرقمية: (10جدول )  مرتبة تنازلي 

املتوسط   الفقـــرات  م  الـرتبـة 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 درجة  

وافر املعيار   ت

 منصفا إلى األدوات   1 1
 
ق وصوال

ّ
وأفضل املمارسات  ُيعززون االستراتيجيات التي تحق واملوارد الرقمية 

مين.
ّ
 املرتبطة بالتكنولوجيا لكافة املعل

 متوسطة  0.64 1.94

يعززون تنّوع الثقافات وفهمها في ضوء الوعي العاملي بأهميتها من خالل استخدام أدوات التواصل   3 2

 والتعاون في العصر الرقمي 

 متوسطة  0.66 1.92

 متوسطة  0.65 1.89 اآلمن والسليم والقانوني واألخالقي للمعلومات الرقمية والتكنولوجيا .ييسرون االستخدام   2 3

 متوسطة  0.53 1.92 املتــوســط العــام 

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس 10يتضح من جدول )
ُ
التعليم ( أن درجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

تراوح  األساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان بالنسبة بالنسبة لفقرات معيار املواطنة الرقمية كانت ضمن درجة التوافر املتوسطة حيث 

 منصفا ( ، وحصلت الفقرة " ُيعززون االستراتيجيات التي 0.64( و )0.66(، واالنحراف املعياري بين)1.89( و)1.94املتوسط الحسابي بين)
ً
ق وصوال تحق 

مين." على أعلى متوسط حسابي بلغ )
 
( وبانحراف معياري قدره 1.94إلى األدوات واملوارد الرقمية وأفضل املمارسات املرتبطة بالتكنولوجيا لكافة املعل
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للمعلومات الرقمية والتكنولوجيا. " على   ( وبدرجة ممارسة متوسطة،  بينما حصلت الفقرة" ييسرون االستخدام اآلمن والسليم والقانوني واألخالقي0.64)

. 0.65(  وانحراف معياري قدره  )1.89أقل متوسط حسابي بلغ )
ً
 ( وبدرجة توافر متوسطة أيضا

 

 معرفة املحتوى والنمو املنهي: املعيار السادس: 

 ( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لهذا املعيار11ويوضح جدول )

ا  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ودرجة التوافر لفقرات معيار معرفة املحتوى والنمو املنهي : (11جدول )  مرتبة تنازلي 

املتوسط   الفقـــرات  م  8.5

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 درجة  

وافر املعيار   ت

م املستمر لتعميق معرفتهم باملحتوى وبعلوم  2 1
ّ
التربية على صعيد دمج  ينخرطون في التعل

 التكنولوجيا في التعليم 

 متوسطة  0.66 1.98

يواكبون التكنولوجيا الحالية والناشئة التي تعّد ضرورية لتطبيق معايير تكنولوجيا التعليم   3 2

مين بطريقة فعالة. 
ّ
 الواجب توافرها لدى الطالب واملعل

 متوسطة  0.67 1.92

والتفكير فيها بشكل مستمر وإيجاد إجراءات لتحسين وتقوية قدرتهم  يقيمون ممارستهم املهنية  4 3

م املعززة بالتكنولوجيا.
ّ
 على تيسير خبرات التعل

 متوسطة  0.67 1.9

ينخرطون في التعلم املستمر لتعميق املعرفة املهنية واملهارات وإجراءات القيادة والتسيير وإدارة   1 4

م الراشدين 
ّ
 لتحسين ممارستهم املشاريع وتعل

 متوسطة  0.59 1.84

 متوسطة  0.51 1.91 املتــوســط العــام 

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم 11يتضح من جدول )
ُ
( أن درجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

بالنسبة بالنسبة لفقرات معيار معرفة املحتوى والنمو املنهي كانت ضمن درجة التوافر املتوسطة  األساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان 

م املستمر لتعميق 0.59( و )0.67(، واالنحراف املعياري بين)1.84( و)1.98حيث تراوح املتوسط الحسابي بين)
 
( ، وحصلت الفقرة " ينخرطون في التعل

( وبدرجة  0.66( وبانحراف معياري قدره )1.98ى صعيد دمج التكنولوجيا في التعليم." على أعلى متوسط حسابي بلغ )معرفتهم باملحتوى وبعلوم التربية عل

م ممارسة متوسطة،  بينما حصلت الفقرة" ينخرطون في التعلم املستمر لتعميق املعرفة املهنية واملهارات وإجراءات القيادة والتسيير وإدار 
 
ة املشاريع وتعل

. 0.59(  وانحراف معياري قدره  )1.84تحسين ممارستهم. " على أقل متوسط حسابي بلغ )الراشدين ل
ً
 ( وبدرجة توافر متوسطة أيضا

علمين α ≤ 0.05لإلجابة عن السؤال الثاني الذي نصه: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
ُ
( في استجابات أفراد عينة الدراسة من امل

عزى إلى متغيرات ال
ُ
 جنس ، واملؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة ؟ ت

 وسوف يتم عرض نتائج كل ُمتغير على حده على النحو اآلتي: 

: متغير الجنس: 
 
 أوال

( ملجموعتين  T-testتم حساب املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية لجميع املجاالت وفقا ملتغير الجنس )ذكر، أنثى(، وتم إجراء اختبار ت )

 (. 12مستقلتين حسب ما يشير إليه جدول )

 ( للكشف عن أثر الجنس على وجهات نظر أفراد عينة الدراسة T-testنتائج اختبار ت) : (12جدول )

االنحراف  املتوسط الحسابي العـدد الجنس املعايير

 املعياري 

مستوى  قيمة )ت( درجات الحرية

 الداللة

اتجاه 

 الداللة

غير دال  0.06 80.49 358 0.49 1.86 199 ذكر القيادة الحكيمة

ا  0.53 1.79 161 أنثى إحصائي 

التعليم والتعلم 

 والتقييم

غير دال  0.18 74.95 358 0.54 1.98 199 ذكر

ا  0.48 1.94 161 أنثى إحصائي 

بيئات التعلم في 

 العصر الرقمي

غير دال  0.95 78.73 358 0.49 1.98 199 ذكر

ا  0.48 1.95 161 أنثى إحصائي 

التنمية املهنية 

 وتقييم البرامج

غير دال  0.82 76.93 358 0.51 1.97 199 ذكر

ا  0.51 1.89 161 أنثى إحصائي 

غير دال  0.47 75.17 358 0.51 1.89 199 ذكر املواطنة الرقمية

ا  0.54 1.95 161 أنثى إحصائي 

معرفة املحتوى 

 املنهيوالنمو 

غير دال  0.84 77.82 358 0.51 1.89 199 ذكر

ا  0.51 1.93 161 أنثى إحصائي 

غير دال  0.37 464.1 358 0.42 11.55 199 ذكر املجموع الكلي

ا  11.42 161 أنثى  إحصائي 
0.43 



دربين في برامج اإلنماء املنهي 
ُ
وافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل  إبراهيم & النافعي  ....                                          درجة ت

 404 -386، ص: 2020 -3، العدد 7املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 397 

 

(  بين استجابات أفراد عينة الدراسة من املعلمين α ≤ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )12يتضح من جدول )

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم األساس ي ف
ُ
ي محافظة شمال  لدرجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

تغير الجنس)ذكر
ُ
عزى مل

ُ
 أنثى(، مما يعني اتفاق عينة الدراسة على أنه ال تأثير للجنس في استجاباتهم. -الشرقية بسلطنة ُعمان في جميع املعايير ت

: متغير املؤهل العلمي: 
 
 ثانيا

ار ت  تم حساب املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية لجميع املجاالت وفق املؤهل العلمي )بكالوريوس، ماجستير فأعلى(، وتم إجراء اختب

(T-test )( 13ملجموعتين مستقلتين حسب ما يشير إليه جدول   .) 

 ( للكشف عن أثر املؤهل العلمي على وجهات نظر أفراد عينة الدراسة T-testنتائج اختبار ت) : (13جدول )

املتوسط   العـدد  املؤهل املعايير 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجات  

 الحرية 

مستوى   قيمة )ت( 

 الداللة 

اتجاه 

 الداللة 

غير دال   0.09 80.50 358 0.52 2.19 312 بكالوريوس القيادة الحكيمة 

ا  0.43 2.09 48 ماجستير إحصائي 

التعليم والتعلم  

 والتقييم 

غير دال   0.29 74.95 358 0.52 2.03 312 بكالوريوس

ا  0.47 2.05 48 ماجستير إحصائي 

بيئات التعلم في  

 العصر الرقمي 

غير دال   0.54 78.73 358 0.49 2.04 312 بكالوريوس

ا  0.47 2.00 48 ماجستير إحصائي 

التنمية املهنية  

 وتقييم البرامج 

غير دال   0.56 76.93 358 51. 2.07 312 بكالوريوس

ا  0.52 2.00 48 ماجستير إحصائي 

غير دال   0.57 75.17 358 0.53 2.10 312 بكالوريوس املواطنة الرقمية

ا  0.52 2.00 48 ماجستير إحصائي 

معرفة املحتوى  

 والنمو املنهى 

غير دال   0.82 77.82 358 0.51 2.09 312 بكالوريوس

ا  0.52 2.06 48 ماجستير إحصائي 

 464.10 358 0.43 2.08 312 بكالوريوس املجموع الكلي 

 
غير دال   0.35

ا  0.40 2.05 48 ماجستير إحصائي 

بين استجابات أفراد عينة الدراسة من لدرجة توافر معايير (α ≤ 0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (  13يتضح من جدول )

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم األساس ي في محافظة شمال 
ُ
الشرقية بسلطنة ُعمان   الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

تغير املؤهل العلمي )بكالوريوس
ُ
عزى مل

ُ
 على أنه ال تأثير للمؤهل العلمي في استجاباتهم. مما يعني اتفاق عينة الدراسة ماجستير فأعلى(، -في جميع املعايير ت

: متغير سنوات الخبرة: 
 
 ثالثا

( يبين نتائج  14سنة فأكثر(، وجدول )12 -سنة12إلى  7من  -سنوات 7قام الباحثان بإجراء تحليل التباين األحادي ملتغير سنوات الخبرة )أقل من 

 هذا التحليل.

 الدراسة( حول أثر سنوات الخبرة على وجهات نظر أفراد عينة ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي ) : (14جدول )

مجموع   مصدر التباين املعايير 

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

مستوى   قيمة )ف( 

 الداللة 

 0.22 1.52 0.40 2 0.76 بين املجموعات  القيادة الحكيمة 

داخل  

 املجموعات 

93.44 357 0.26   

    359 94.23 املجموع الكلي 

التعليم والتعلم  

 والتقييم 

 0.65 0.43 0.16 2 0.23 املجموعات بين 

داخل  

 املجموعات 

95.22 357 0.27   

    359 95.45 املجموع الكلي 

بيئات التعلم في  

 العصر الرقمي 

 0.09 2.71 0.64 2 128 بين املجموعات 

داخل  

 املجموعات 

84.69 357 0.24   

    359 85.97 املجموع الكلي 

التنمية املهنية  

 البرامج وتقييم 

 0.66 0.42 0.11 2 0.22 بين املجموعات 

داخل  

 املجموعات 

92.81 357 0.26   

    359 93.03 املجموع الكلي 
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 0.52 0.66 0.18 2 0.36 بين املجموعات  املواطنة الرقمية

داخل  

 املجموعات 

98.914 357 0.277   

    359 99.278 املجموع الكلي 

معرفة املحتوى  

 املنهى والنمو 

 0.51 0.68 0.178 2 0.36 بين املجموعات 

داخل  

 املجموعات 

92.82 357 0.26   

    359 93.17 املجموع الكلي 

 0.03 3.62 0.65 2 1.29 بين املجموعات  املجموع الكلي 

داخل  

 املجموعات 

63.69 357 0.18   

    359 64.99 املجموع الكلي 

( بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة من من α ≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )عدم وجود  (14يتضح من جدول )

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم 
ُ
األساس ي في محافظة املعلمين لدرجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

تغير سنوات الخبرة شمال الشرقية 
ُ
عزى مل

ُ
مما يعني اتفاق عينة  ،سنة فأكثر( 12 -سنة 12إلى 7من  - سنوات 7)أقل من بسلطنة ُعمان في جميع املعايير ت

 على أنه ال تأثير لسنوات الخبرة في استجاباتهم.  الدراسة

 مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها: 

:
 
وافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم  مناقشة وتفسير النتائج  أوال املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي نصه: ما درجة ت

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم األساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان ؟ 
ُ
 لدى امل

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم خلصت نتائج الدراسة إلى أن درجة توافر معايير الجم
ُ
عية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

 في جم
ً
يع  األساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان بالنسبة ملعايير الدراسة ككل كانت ضمن الدرجة املتوسطة، كما جاءت متوسطة أيضا

واملحتوى  -واملواطنة الرقمية -والتنمية املهنية وتقويم البرنامج -وبيئات تعلم العصر الرقمي -عليم والتعلم والتقييم والت -املعايير وهي: القيادة الحكيمة

 املعرفي والنمو املنهي. 

دربين وقد ُيعزى ذلك إلى 
ُ
يقتصرون في   بمدارس التعليم ما بعد األساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان  في برامج اإلنماء املنهي  أن امل

لتقيات والندوات التربوية، و 
ُ
دراسات  تدريبهم على تقديم أوراق عمل من خالل عروض توضيحية، دون غيرها من ورش العمل، والدروس النموذجية، وامل

دربين في عمليات  الحالة، ولعب األدوار، وتدريب الحساسية، وغيرها من أساليب التدريب، باإلضافة إلى وجود بعض جوانب القصور في ٌمشاركة ا 
ُ
مل

ى استخدام التخطيط وتحديد االحتياجات املهنية للعاملين باملدرسة، وبعض جوانب القصور في عمليات التقويم لبرامج التنمية املهنية التي تعتمد عل

 عن كثرة األعباء الوظيفية لدى 
ً
تد وتوظيف التكنولوجيا في التعليم، فضال

ُ
دربين وقلة دافعية زمالئهم امل

ُ
ربين في بعض األحيان حيث إن غالبيتهم من  امل

علمين، مما يجعلهم ال يدعمون تنوع استخدام التكنولوجيا بالشكل الكافي في برامج التنمية املهنية املدرسية.        .          
ُ
 امل

دربين بمراكز التدريب التربوي في والتي توصلتا إلى أ  ( 2012والشرمان ) (، والحسني2018وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراستي  الشهومي)
ُ
ن امل

 بدرجة متوسطة. سلطنة ُعمان يستخدمون ويوظفون التكنولوجيا في مجال التعليم في البرامج التدريبية

(، والصبحي 2016(، وعبد الاله )2016(، والبقمي )2019(، والعباس ي )2019أبي العون ) ولكن تختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من 

دربين بدرجة Ayad,2017وأياد )(، 2011(، وعتريس )2013والشرعية والفهدي )
ُ
( والتي كشفت عن توافر كفايات التكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

 ,Zhong &Wangوتشونغ ووانغ  (، (Conyac, 2016كونياك ( ، و Esplin,2017اسبالين )كل من  منخفضة.كما اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسات

( ، والتي أظهرت توافر كفايات ومعايير التكنولوجيا في مجال التعليم لدى (Sugar& Tryon , 2014وشوجر وتريون  ،((Cooper, 2015كوبير ، و ( (2016

دربين بدرجة كبيرة.
ُ
 امل

 
 
( في  α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني الذي نصه: : مناقشة وتفسير ثانيا

عزى إلى متغيرات الجنس، واملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة  
ُ
علمين ت

ُ
 ؟  استجابات أفراد عينة الدراسة من امل

 ه كما يأتي:وسوف يتم ُمناقشة كل ُمتغير على حد

 : ُمتغير الجنس .1

بين استجابات أفراد عينة الدراسة من املعلمين  (  α ≤ 0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أبرزت نتائج الدراسة 

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم األساس ي ف
ُ
ي محافظة شمال  لدرجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل
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تغير الجنس)ذكر
ُ
عزى مل

ُ
يعني اتفاق عينة الدراسة على أنه ال تأثير للجنس في استجاباتهم وقد ٌيعزى  أنثى(، مما -الشرقية بسلطنة ُعمان في جميع املعايير ت

 يعملون في مناخ تنظيمي واحد، ويوجه عملهم مجموعة واحدة من اللوائح والتشريعات 
ً
 أم إناثا

ً
علمين سواء أكانوا ذكورا

ُ
والقوانين والقرارات ذلك إلى أن امل

 وما تتضمنها من أدلة ووثا
ً
 ئق وتقارير ونماذج.    الوزارية فضال

عدم وجود   ( والتي توصلت إلى2012والحسني والشرمان )(، 2018والشهومي)(، 2019وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من أبي العون )

تغير الجنس.α ≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
ُ
عزى مل

ُ
 (  بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة ت

 ير املؤهل العلمي: ُمتغ .2

بين استجابات أفراد عينة الدراسة من لدرجة توافر  ( α ≤ 0.05)بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

دربين في برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم 
ُ
األساس ي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة  معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

تغير املؤهل العلمي )بكالوريوس
ُ
عزى مل

ُ
على أنه ال تأثير للمؤهل العلمي في  مما يعني اتفاق عينة الدراسة ماجستير فأعلى (، -ُعمان  في جميع املعايير ت

ضعون لبرامج تنمية مهنية ُمتقاربة سواء على مستوى املدارس، أو الوزارة استجاباتهم. وقد ٌيعزى ذلك إلى أن جميع املعلمين على تنوع مؤهالتهم العلمية يخ

ديريات التعليمية، باإلضافة إلى أن لديهم ثقافة تنظيمية متشابهة إلى حد كبير في كثير من الجوانب املهنية. 
ُ
 أو امل

عدم  والتي توصلت إلى(، 2016والبقمي )(، 2018لشهومي)وا ( ، 2019(، وأبي العون )2019وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من العباس ي )

تغير املؤهل العلمي.α ≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
ُ
عزى مل

ُ
ولكن تختلف هذه  (  بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة ت

 الفروق ولصالح حملة الدبلوم. ( والتي كشفت عن وجود هذه 2012النتيجة مع نتيجة دراسة الحسني والشرمان )

 ُمتغير سنوات الخبرة:  .3

( بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة من من  α ≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود 

دربين ف
ُ
ي برامج اإلنماء املنهي بمدارس التعليم األساس ي في محافظة املعلمين لدرجة توافر معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في مجال التعليم لدى امل

تغير سنوات الخبرة 
ُ
عزى مل

ُ
، مما يعني اتفاق عينة سنة فأكثر( 12 -سنة 12إلى  7من  -سنوات 7)أقل من شمال الشرقية بسلطنة ُعمان في جميع املعايير ت

يقومون بنفس   زى ذلك إلى أن جميع املعلمين على تنوع سنوات الخبرة لديهم واختالفهاوقد ٌيعالدراسة على أنه ال تأثير لسنوات الخبرة في استجاباتهم. 

 لتخصصاتهم العلمية.
ً
 األدوار املهام واملسئوليات والواجبات الوظيفية وفقا

الحسني والشرمان  (،2016والبقمي )(، 2018والشهومي)(، 2019(، وأبي العون )2019وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من العباس ي )

تغير α ≤ 0.05والتي أوضحت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )(  2012)
ُ
عزى مل

ُ
(  بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة ت

 ت الخبرة.سنوا 

 توصيات الدراسة:

 في ضوء نتائج الدراسة ومناقشاتها توص ي باآلتي:

 بصفة خاصة.  قيام وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان ببناء معايير مهنية للُمدربين في برامج اإلنماء املنهي في املدارس بصفة عامة وتكنولوجية •

ديريات التعليمية التابعة لها بسلطنة ُعمان بعقد برامج تدريبية للُمدربين في برامج اإلنماء  قيام مراكز التدريب على مستوى وزارة  •
ُ
التربية والتعليم وامل

 املنهي باملدارس تتضمن استخدام وتوظيف التكنولوجيا في مجال التعليم.

املنهي باملدارس يتضمن األساليب املتنوعة للتدريب والتي يمكن  في برامج اإلنماء  قيام وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان بإعداد دليل للُمدربين •

 توظيف واستخدام التكنولوجيا في مجال التعليم بها.

دربين في برامج اإلنماء املنهي باملدارس حتى يتفرغوا لقيادة برامج تدريبية ُمتميزة ُتثري استخدام   •
ُ
التكنولوجيا في مجال تخفيف األعباء الوظيفية على امل

.  التعليم 
ً
 وتقويما

ً
 وتنفيذا

ً
 تخطيطا

دربين في برامج اإلنماء املنهي باملدارس وزيادة دافعيتهم من خالل منحهم مكافآت مالية ومادية، وترشيحهم لحضور برامج تحفيز •
ُ
تدريب وندوات  امل

 ومؤتمرات داخل وخارج السلطنة.

دربين في برامج اإلنماء املنهي باملدارس بعض الصالحيمنح  •
ُ
ات والسلطات تمكنهم اإلبداع واالبتكار في العمل، وتطبيق أساليب تدريبية جديدة ترتكز  امل

 على استخدام التكنولوجيا.

شاركة في تحديد االحتياجات التدريبية لزمالئهم املعلمين بصفة عامة وفي استخ •
ُ
دربين في برامج اإلنماء املنهي باملدارس بامل

ُ
دام التكنولوجيا قيام امل

 . بصفة خاصة
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نصف والعادل إلى املوارد التكنولوجي •
ُ
دربين في برامج اإلنماء املنهي بالتعاون مع إدارات املدارس بتوفير أساليب الوصول امل

ُ
ة املدرسية لكافة  قيام امل

مين.
 
 املعل

دربين في برامج اإلنماء املنهي باملدارس بتعزيز االستخدام اآلمن والقانوني واألخالقي للتكنولوجي •
ُ
 ا في مجال التعليم.قيام امل

ستجدات املرتبطة باستخدام وتوظيف التك •
ُ
دربين في برامج اإلنماء املنهي باملدارس بالنمو املنهي الذاتي، واالطالع على امل

ُ
نولوجيا في مجال اهتمام امل

 التعليم.  

 راجع:امل
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Abstract: The present study aimed to identify The The Degree of availability of the International Association of 
Technology standards in the field of education for trainers in Proffessional development programs in basic 
education schools in the North- Alsharqia Governorate in the Sultanate of Oman, study used a descriptive method 
also used the questionnaire to collect data and information were applied to a sample of (360) teachers. The findings 
of the study showed that The Degree of availability of the International Association of Technology standards in the 
field of education for trainers trainers in Proffessional development programs basic education schools in the North- 
Alsharqia Governorate in the Sultanate of Oman was came generally Medium; They also came Medium of all 
Standards; Results also showed that there were no significant differences at (α ≤ 0.05) in the study variables which 
are gender, academic level and Years of experience.   
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 درجة امتالك معلمات رياض األطفال بمنطقة األحساء للكفايات التعليمية من وجهة نظرهن 

 أسماء ميرغني حسين علي 

 اململكة العربية السعودية - األحساء -جامعة امللك فيصل -كلية التربية -قسم رياض األطفال
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                    DOI: https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2020.7.3.2          12/2/2020تاريخ قبول البحث:                  11/1/2020تاريخ استالم البحث:  

 لخص: امل

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة امتالك معلمات رياض األطفال في منطقة األحساء للكفايات التعليمية من وجهة نظرهن في ضوء متغيري 

، وقد تم إعداد استبيان مكون مولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة املنهج هـ، 1440/1441املؤهل العلمي، وسنوات الخبرة للعام الدراس ي  ن  الوصفي 

بق  بعد حساب صدقه وثباته على عينة  45)
ُ
من معلمات ( مهارة موزعة على ثالث كفايات تعليمية: وهي كفاية التخطيط وكفاية التنفيذ وكفاية التقويم. وط

التعليمية تتراوح بين درجة كبيرة ( معلمة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة امتالك معلمات رياض األطفال للكفايات 250) رياض األطفال بلغ قوامها

 ودرجة كبيرة جد
ً
( وانحراف معياري 4,12بأعلى متوسط حسابي بلغ ) ىمهارة التخطيط جاءت في املرتبة األولعلى أداة الدراسة، كما أشارت إلى أن  ا

( ثم جاءت في املرتبة الثالثة مهارة التقويم بمتوسط  0,320(، وبانحراف معياري )4,11، تلتها في املرتبة الثانية مهارة التنفيذ بمتوسط حسابي )(0,431)

 عند مستوى الداللة )(، 0,318(، وبانحراف معياري )4,09حسابي )
ً
( في درجة امتالك α = 0.05فدلت الدراسة على عدم وجود فروق دالة إحصائيا

عزى إلى متغير املؤهل العلمي، ودلت أيض
ُ
 املعلمات للكفايات التعليمية ت

ً
 تعزى ملتغير سنوات الخبرة ولصالح الالئي تزيد  وجودعلى  ا

ً
فروق دالة إحصائيا

 ( سنوات وأوصت الدراسة بإجراء دراسات تقوم بقياس درجة امتالك معلمات رياض األطفال للكفايات الشخصية. 10خبراتهن عن )

 سنوات الخبرة.   ؛كفاية التقويم  ؛كفاية التنفيذ ؛كفاية التخطيط ؛رياض األطفال: الكلمات املفتاحية

 املقدمة: 

 تمثل في تأهيل وت
ً
 خاصا

ً
دريب الكوادر تعًد مرحلة رياض األطفال اللبنة األولى في بناء النظام التعليمي، لذا أولتها دول العالم املتقدمة اهتماما

املقرر، وتهيئة البيئة  العاملة في هذه املرحلة، وال سيما املعلمات الالئي يقع عليهن عبء ترجمة السياسات التعليمية إلى واقع من خالل تنفيذ املنهج 

 ألهمية دور معلمة رياض األطفال فهي مديرة وميسرة وموجهة لعملية التعلم والتعليم، وممثلة لقيم املجتمع وتراثه وت
ً
وجهاته وهي قناة التعليمية. ونظرا

(. 2017ملهارات الالزمة لألطفال )الناشف، اتصال بين املنزل والروضة، ومسؤولة عن إدارة الصف وحفظ النظام، ومساعدة في عملية النمو، وتقديم ا 

االنفعالي وفي ودورها في تحقيق األهداف التربوية الخاصة بمرحلة رياض األطفال؛ عليه فإن سلوك املعلمة يؤثر على نحو فعال وقوي في الجو االجتماعي و 

هتمام بمعلمة رياض األطفال باستمرار وذلك بالتركيز الجيد في تأهيلها العالقات بين األطفال وفي تنمية اتجاهاتهم وقدراتهم العقلية وغيرها، لذلك يجب اال 

(. فالبد أن تتصف برامج إعداد وتدريب املعلمات  2008األكاديمي واملنهي قبل العمل وفي أثناء العمل لكي تبقى قادرة على العطاء بكفاءة عالية )مومني، 

؛ فالعامل األساس ي في زيادة كفاية املعلمة هو رغبتها في التعليم املستمر، وقدرتها على تحسين مهاراتها باالستمرارية، وتزويد املعلمة بمقومات النمو الذاتي

 (. 2016عبان،  الذهنية بما يكفل لها تقبل ما هو جديد وحل املشكالت املستجدة التي يحدثها االنفجار املعرفي؛ للمحافظة على مستوى عال من الكفاية )ش

ألطفال ناقلة للمعرفة؛ فدورها املتجدد يملي عليها أن تكون مخططة وموجهة للعلمية التعليمية، وُتحدد خصائص النمو لم تعد معلمة رياض ا 

 (.   (Vamam:2007 والفروق الفردية، وُتصمم برامج وأنشطة، وُتنظم البيئة التعليمية، وتتواصل مع أسر األطفال لتحقيق الشمولية والتوازن والتكامل

شه العالم في عصر يتنافس فيه الجميع من أجل تحسين األداء وتجويده في شتى املجاالت؛ فإن معلمة رياض األطفال أشدُّ حاجة  وفي ظل ما يعي

نبغي أن تكتسبها  لتحسين أدائها، حيث يتطلب أن يكون إعدادها على مستوى عال من الفعالية، سواء أكان قبل الخدمة أم في أثناءها وتحديد املهارات التي ي

 (. 2016تمكينها من أداء عملها على نحو أفضل سواء داخل الروضة أو خارجها )الحشاني، ل
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والتزود  يقع عبء تربية األطفال في هذه املرحلة على عاتق معلمات رياض األطفال اللواتي عليهًن العبء الكبير في تطوير طرقهن وأساليب تفكيرهن    

لتي تمكنهن من مساعدة الطفل على التفكير السليم والتعلم الجيد بما يؤهلن للوقوف أمام التيارات املعاصرة بلغة العصر وبالخبرات واملعارف واملهارات ا 

 (. 2016التي تصادفهن في أوجه الحياة )الكريمين والخوالدة، 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

 وت
ً
 مذهال

ً
 وتطورا

ً
 معرفيا

ً
حديات هائلة كان لها كبير األثر على العملية التربوية والتعليمية، حيث يعد يشهد العالم في السنوات األخيرة انفجارا

لنشاطات كل ذلك  املعلم أهم عنصر في العملية التربوية وعليه يتوقف نجاحها إلى حد كبير مهما كانت املناهج والتقنيات التربوية ومهما كانت األبنية وا 

تطبيقها في العملية التربوية، مما جعل عملية إعداد املعلم بشكل عام عملية مهمة وحيوية. ولتحقيق يبقى غير ذا فائدة ما لم يتوفر معلم قادر على 

  األهداف التعليمية فإن إعداد معلمات رياض األطفال أصبح أكثر أهمية، نظرا للطبيعة الخاصة لهذه املرحلة العمرية املهمة من حياة الطف
ً
ل، ونظرا

 من خالل معلمة مؤهلة ومعدة للمتطلبات النمائية واالجتماعي
 

ة واملهارية التي تسعى املعلمة إلى إشباعها لدى الطفل في هذه املرحلة، ولن يتأتى ذلك إال

 بطريقة جيدة تستطيع من خالله تلبية كافة املتطلبات وإشباع الحاجات األساسية لألطفال. وأكد كل من السبيع
ً
 وأكاديميا

ً
 مهنيا

ً
  (Alsubaie)ي إعدادا

د الحتياجات املجتمع في كل  مرحلة من مراحل عملية Mogharreban et al( )2010( و) 2016) ( على أن تطوير وتمكين املعلم يساعد في التفكير الجي 

إعداد املعلم يجب أن يرتبط بما ينبغي عليه عمله، وما تتطلبه مهنته من كفاءات  ( أن 2008. وأضاف عامر )تطوير املناهج الدراسية، وفي عملية تنفيذها

 تعليمية وسمات شخصية كي يستطيع أن يؤدي أدواره في املستقبل. 

منها   لم يكن اتجاه الكفايات هو االتجاه الوحيد الذي ظهر وتنامى في ميدان التعليم خالل العقود األخيرة إذ ظهرت إلى جانبه اتجاهات أخرى 

االتجاه التربوي الذي التعليم املصغر، والتعليم عن بعد، والتعليم املبرمج، واملجتمعات التعليمية، لكن إعداد املعملين وتدريبهم القائم على الكفايات كان  

جاهات الحديث ة التي سادت برامج إعداد املعلمين  أخذ أهمية أكبر وقد استخدم في املؤسسات التربوية بصورة أوسع. ويعد اتجاه الكفايات من أبرز االت 

( على 2000عامة ومعلمات رياض األطفال بوجه خاص، وأكدت وثيقة استشراف مستقبل العمل التربوي في الدول األعضاء بمكتب التربية العربي عام )

 وبصورة مستمرة مع متابعة نموه املنهي وتحديد الكفايات 
ً
 وعمليا

ً
العلمية واألدائية املطلوبة وتصميم البرامج املناسبة  ضرورة معاودة تثقيف املعلم نظريا

(. يتصور أتباع هذا االتجاه أٌن املعرفة عبارة عن كفايات يمكن تدريبها 2014لدعم هذه الكفايات وتطويرها وتسخيرها للعملية التعليمية )إبراهيم، 

تقنين املنهج وزيادة فعاليته من خالل تحديد مخرجات التعلم في صورة   وتقويمها بصورة منفصلة، وكان الهدف الذي سعى إليه أصحاب هذا االتجاه، هو

 (.2015كفايات وأنشطة أساسية ينبغي أن يتدرب املعلمون على إتقانها )حفني،

 مفهوم الكفاية: 

 تعرف الكفاية التعليمية بأنها مجمل سلوك املعلم املتضمن معارفه ومهاراته واتجاهاته وقدراته، الذي ييسر تعليم 
ً
 ومتكامال

ً
 سليما

ً
الطلبة تعلما

 (.2003ويمارس املعلم هذا السلوك بمستوى معين من األداء يتسم بالكفاءة والفعالية )أبو نمرة،

 الكفاية التعليمية بأنها القدرة على أداء املهام املوكلة إلى املعلم بمستوى معين من اإلتقان يضمن تحقيق النتاجات املط
ً
سلوك  لوبة في  وتعرف أيضا

قي بأدائه إلى  املتعلم، ومجموع املعارف واملفاهيم واملهارات واالتجاهات التي يكتسبها الطالب نتيجة إعداده في برنامج تعليمي معين يوجه سلوكه ويرت

 (.2009مستوى من التمكن يمكنه من ممارسة مهنته بسهولة، ويتم قياسه بالدرجة على استبيان الكفايات التعليمية )شريف، 

في غرفة كفاية التعليمية هي القدرة على تطبيق مجموعة من املعارف واملهارات والقدرات التي تمتلكها املعلمة نتيجة مرورها بأداء تدريبي يحدث ال

 (.2010الدراسة يمكن مالحظتها وقياسها )أبو الصواوين، 

قدرة املعلم على توظيف مجموعة مرتبة من املعارف وأنماط من خالل استعراض التعريفات السابقة للكفاية التعليمية تبين أنها عبارة عن 

من اإلتقان يمكن   السلوك واملهارات أثناء أدائه ألدواره التعليمية داخل الفصل نتيجة ملروره في برنامج تعليمي محدد بحيث يرتقي بأدائه إلى مستوى معين

 أن هناك أربعة أنواع من الكفايات 
ً
 هي: مالحظته وتقويمه، وتبين أيضا

مه في شتى املجاالت  الكفاية املعرفية: تشير إلى املعلومات والعمليات املعرفية، والقدرات العقلية والوعي واملهارات الفكرية الضرورية ألداء املعلم ملها .1

املعلومات في هذا الجانب  واألنشطة املتصلة بهذه املهام، وهذا الجانب يتعلق بالحقائق والعمليات والنظريات والفنيات، ويعتمد على مدى كفاية 

 على استراتيجية املؤسسة التعليمية في الجانب املعرفي. 

ركي، وأداء هذه الكفاية األدائية: تشير إلى كفايات األداء التي يظهرها املعلم وتتضمن املهارات النفس حركية، واملواد املتصلة بالتكوين البدني والح .2

 اءات معرفية.املهارات يعتمد على ما حصله املعلم من كف

عمل وهذه الكفايات الوجدانية: تشير إلى آراء املعلم واستعداداته وميوله واتجاهاته وقيمه ومعتقداته وسلوكه الوجداني، والذي يؤثر على أدائه ل .3

.
ً
 الكفاية توضح اتجاه املعلمة نحو مهنة التعليم، فحبها ملهنتها يجعل عطاءها متميزا

 (.2018ما تحققه املعلمة من نواتج تعلمية في املجاالت املعرفية واالنفعالية واملهارية لدى األطفال )الشهراني وآخرون،الكفايات اإلنتاجية: تشير إلى  .4
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 الفرق بين الكفاية واملهارة:

 بينهما ويمكن أن تمييز مفهوم الكفاية عن مفهوم 
ً
 املهارة في النقاط التالية:هناك عالقة بين املفهومين الكفاية واملهارة، إال أن هناك فرقا

 نطاق الكفاية أعم وأشمل من املهارة، فاملهارة تعد أحد عناصر الكفاية. •

يف تتطلب املهارة شروط السرعة والدقة والكيف ودقة التوقيت ومستوى التمكن وفق معايير للوصول إلى الهدف، في حين تتطلب الكفاية أقل تكال •

 ليس بمستوى أداء املهارة.من حيث الجهد والوقت والنفقات ولكن 

 حقق املهارة له.إذا تحققت املهارة في إنجاز أو أداء ش يء ما، فهي تعني التحقق الكفاية له، أما إذا تحققت الكفاية لش يء ما، فهذا ال يعني بالضرورة ت •

 عمليات حركية حسية. ترتبط الكفاية بالكثير من األعمال التنظيمية والفنية واالدارية، في حين ترتكز املهارة في أداء •

 (.2005تعد املهارة تصور املستوى العالي من الكفاية في اإلنجاز )راشد، •

 قياس الكفايات التعليمية  

 وسائل قياس الكفايات التعليمية إلى نوعين هما: تصنف

 
 
 :: وسائل قياس ذاتيةأوال

وتقديراته الذاتية ورأيه الخاص في موضوع محدد، وُتمكن من االطالع على انطباعات  هي تلك الوسائل التي ُيعتمد فيها على خبرة الفرد الشخصية 

 األفراد ومدى إدراكهم ملوضوع معين وتوجد أنواع عدة منها:

 تقديرات املعلمين الذاتية  •

ذلك باالستعانة باالستفتاءات  يقوم املعلمون بتقدير كفاياتهم التعليمية ووصف قدراتهم ومهاراتهم وتسجيل انطباعاتهم وخبراتهم الشخصية و 

ألنه يرى فيها ما  واملقاييس وقوائم املالحظة الذاتية، ويعتمد هذا النوع من التقديرات على فرضية أن تقييم اآلخرين للمعلم قد يستثير فيه رد فعل دفاعي

ذاته ويفهم نفسه، وُيعدل تصرفه ويعمل على تحسين يهدده، لكنه عندما يشارك في تقويمه لنفسه فإن ردود فعله تصبح ايجابية وبناءة، فهو يكتشف 

شبع النتائج املتحصل عليها بالذاتية)الفتالوي،
ُ
 (.2003نتائج فعاليته، ولعل أهم ما يؤخذ على هذا النوع من التقديرات ت

 تقديرات التالميذ ملعلمهم   •

 يتلقى املعلومات واملعارف فقط بل هو عنصر  يعتمد هذا النوع من التقديرات على فرضية أن التلميذ في التربية الحديثة لم 
ً
 سلبيا

ً
يعد عنصرا

 أل 
ً
 صحيحا

ً
 إيجابي ُيسهم بجدية في تطوير العملية التعليمية التعلمية وفي تقويمها، وفي هذا السياق ُيقوم التلميذ عمل املعلم تقويما

ً
باملعلم   نه أكثر احتكاكا

 (.2003ية، ويمكن استخدام وسائل وأساليب متعددة مثل االستبيانات واالستفتاءات )الفتالوي،وأكثر معرفة به من الناحية الشخصية والنواحي العمل

 تقديرات املشرفين التربويين وتقديرات فريق الزمالء •

ومعرفتهم  يمكن أن يقدم هذا النوع من التقديرات معلومات مفيدة حول كفايات املعلمين التعليمية باعتبار احتكاك املشرفين التربويين والزمالء

 (.2004)براجل، الجيدة باملعلمين، إال أنه يعتبر مجرد مؤشر يمكن االستفادة منه ولكنه ال يمكن االكتفاء به، فهو محفوف بالذاتية واالنطباعية

: وسائل قياس موضوعية 
 
 ثانيا

وأثناء حدوثها، وذلك باعتماد عدد من األدوات  هي تلك الوسائل واألساليب التي تحاول وصف الظاهرة املراد قياسها ورصدها وتسجيلها في حينها 

قياس التي تتميز بالصدق والثبات والقابلية لالستخدام للوصول إلى حكم موضوعي حول سلوك املعلم وكفايته التعليمية ويوجد نوعان من وسائل ال

 املوضوعية هما: 

 االختبارات املوضوعية  •

الذاتية التي يمكن أن تؤثر في الحكم على كفايات املعلم التعليمية وتهدف إلى قياس عدة جوانب  تتميز االختبارات املوضوعية باستبعاد العوامل 

 (.2002من شخصية املعلم وقدراته واستعداداته )إبراهيم وحسب هللا،

 املالحظة •

ام يقصد بها الوسائل املوضوعية التي تم اختبارها وتقنينها بهدف تسجيل جوانب من العملية التعليمية خالل املالحظة، ومن ضمن أسباب استخد

املعلم وتدريبه اد  املالحظة اإلدراك املتزايد لفشل األساليب والوسائل التقديرية في تحديد مواصفات املعلم ذي الفاعلية باإلضافة إلى محاوالت تحسين إعد

 (. 2003على مالحظة وتحليل ما يحدث داخل الفصل، وتشجيعه على مالحظة وتحليل الجوانب املتنوعة من سلوك التدريس بطريقة منظمة )الدريج،
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 الكفايات التعليمية وإعداد املعلم

استخدامها على نطاق واسع في معظم البرامج املستخدمة في الدول املتقدمة زداد االهتمام ببرامج إعداد املعلمين القائمة على الكفايات بحيث بدأ  ا 

(، وتقوم  2019)املومني،  فمعرفة الكفايات تجعل من املمكن رسم الخطوط العريضة لفلسفة تربية املعلمين قبل الخدمة في كليات التربية وإعداد املعلمين

 ئ منها:فكرة إعداد املعلم القائم على الكفايات على عدة مباد

 .يمكن ألي معلم إتقان املهام املختلفة للتدريب على مستوى عال، وذلك إذا ما وفر له الوقت الكافي للتعلم، والنوعية الجيدة من التدريب •

 يجب إرجاع الفروق الفردية في مستوى إتقان املعلم ملهام التدريس إلى أخطاء في نظام التدريب، ال إلى خصائص املعلمين. •

 كانيات املناسبة يجعل املعلمين متشابهين إلى حد كبير في معدل اكتساب التعليمات.توفير اإلم •

 يجب التركيز على االختالفات في التعلم من التركيز على االختالفات بين املعلمين. •

، فالتقويم يرت •
ً
 بط باألداء والقدرة على العمل.معيار النجاح يعتمد على أداء متطلبات العمل الفعلي، حيث يمارس املعلم نشاطات تدريسية فعليا

 (.2005يتلقى املعلم تغذية راجعة مستمرة تعطيه صورة دقيقة عن مدى التقدم اليومي)زيتون، •

 ي كالتالي:أخذت األدبيات واألبحاث التي تمت في إطار الكفايات أربعة مناح؛ لغرض تحديد الكفايات التدريسية الالزمة ألداء تدريس فعال للمعلم وه •

 لوب تحليل النظم، واستخدام تقنياته في تحليل نظام العملية التعليمية الستخالص الكفايات الالزمة.منحى أس •

 منحى مالحظة سلوك املجموعة من املعلمين الناجحين في عملية التدريس الفعال الشتقاق الكفايات الالزمة إلعداد املعلمين. •

غيرات، أو العوامل التي تؤثر في عملية التعليم بصور إيجابية؛ الشتقاق الكفايات التعليمية منحى البحوث التربوية التي من شأنها أن تكشف عن املت •

 املطلوبة إلعداد املعلم الناجح.

 (.2002منحى التعرف على آراء ووجهات نظر التربويين املشتغلين بإعداد وتأهيل املعلمين لتحديد الكفايات التعليمية )كرم، •

 املطلوب توفرها لدى معلمة رياض األطفال وأهميتها: الكفايات التعليمة 

فة  الكفاية مجموعة من املهارات املتداخلة، بحيث تشكل القدرة على القيام بجانب منهي محدد، ومن الضروري تكامل الكفايات بأشكالها املختل

( أن املعلمة الناجحة هي 2007ساليب التدريس، كما أشار قطاوي )لدى املعلمات من كفاية التقويم، واإلدارة الصفية، وكفاية املادة الدراسية، وكفاية أ 

 التي تمتلك الكفايات التدريسية التالية:

   كفاية التخطيط

عد التخطيط مهمة أساسية في العملية التربوية بشكل عام وفي العملية التعليمية والتعلمية بشكل خاص، والتخطيط الجًيد خطوة يؤدي  يُ  

إنجازها إلى ضمان النجاح في تحقيق األهداف املنشودة، ويعرف التخطيط بأنه مجموعة التدابير التي تستخدم لتحقيق أهداف معينة )الخطيب 

 (. 2002والخطيب، 

لذلك من  الضروري أن يتقن املعلم مهارة التخطيط حتى يتمكن من توفير أفضل بيئة تعليمية ويعمل على خلق املناخ املناسب الذي يدفع 

املعلم نب املتعلمين على التفاعل وبالتالي على الحصول على أكبر قدر من التعلم، والتخطيط إلعداد الدرس خطوة أساسية في سبيل نجاح املعلم ، وتج

يسهم في التعرف للمواقف املحرجة والطارئة، ويسهم في نمو الخبرات املعرفية واملهارية، ويساعد على تحديد أفضل اإلجراءات لتنفيذ األنشطة وتقويمها، و 

 يعين في التعرف على األه
ً
داف العامة والخاصة وكيفية على مفردات املادة التعليمية وتحديد جوانب القوة والضعف وتقديم املقترحات للتحسين، أيضا

 باالضطراب ) براون، 
ً
 (.  2005تحقيقها، واختيار وسيلة التعليم املالءمة وإعدادها، ويجعل املعلم أكثر ثقة وأقل شعورا

 كفاية التنفيذ  
أنها إكساب املتعلمين الخبرات أن عملية تنفيذ الدروس تستدعي من املعلم القيام بالعديد من اإلجراءات واألساليب واملهارات املعقدة التي من ش

شود )الخليفة، التربوية املستهدفة من معارف ومهارات وقيم واتجاهات، والتي بدروها تساهم في تعديل سلوك املتعلمين وفقا للغاية املرجوة والهدف املن

س، ومهارة الشرح، ومهارة التفاعل اللفظي ومهارة اإلثارة (. ولكي يقوم املعلم بتنفيذ الدرس على الوجه املطلوب عليه أن يتمكن من مهارة تهيئة الدر 2006

 (. 2001والتشويق، ومهارة استخدام التقنيات التعليمية، ومهارة إدارة الصف )زيتون، 
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 كفاية التقويم

املنظومة التربوية، ومن املرتكزات األساسية في  من أهم الكفايات التي ينبغي للمعلم الجيد اإلملام بها والتمكن منها. ويعد التقويم من أهم عناصر

كونه املعيار الحقيقي لتشخيص مواطن القوة والضعف  والتعلمية؛ ملا له من عالقة أساسية مع األهداف والكفايات املسطرة. عالوة على العملية التعليمية

 أداة فاعلة للتثبت من نجاعة التجارب اإلصالح
ً
 . (2017)حمداوي،  ية في مجال التربية والتعليم في نظامنا التربوي. ويعد أيضا

 باإلضافة إلى قدرته على ا 
ً
 أم ختاميا

ً
ختيار أدوات وتكمن أهمية كفاية التقويم في قدرة املعلم على تقويم املتعلمين سواء كان هذا التقويم مرحليا

 (.2002االستفادة منها في تحسين نوعية التعليم )دندس،التقويم املالءمة وإعدادها واستخدامها واستخراج نتائجها وتفسير هذه النتائج و 

ومما سبق بالضرورة أن تمتلك معلمة رياض األطفال الكفء ثالث كفايات رئيسة مهمة هي كفاية التخطيط، وكفاية التنفيذ، وكفاية التقويم.  

، فإن كفاية التنفيذ قائمة على إجراء هذه املخططات  وإذا كانت كفاية التخطيط قائمة على وضع خطط هندسية استشرافية قريبة ومتوسطة وبعيدة 

معايير كمية وكيفية لقياس معارف الطفل وخبراته وقدراته حين يوضع أمام وضعيات  وتطبيقها وتنزيلها واقعيا وميدانيا. أما كفاية التقويم فتستند إلى 

 مة الكفء على معرفة مستوى األطفال، وتحديد مواطن القوة والضعفيساعد التقويم املعلمعقدة ومركبة وجديدة لحل مشاكلها املستعصية. ومن ثم 

 في معرفة مدى تحقق األهداف والكفايات لديهم. كما يسعفها في اختيار املناهج والبرامج الصالحة لتحسين املنظومة
ً
املرجوة البلوغ   التربوية ويساعد أيضا

 إليها، ويعطيها صورة واضحة عن مدى ما تحققه الروضة من نتائج.  

  لقد تطرقت العديد من الدراسات السابقة إلى تحديد الكفايات التعليمية والشخصية واملهنية ملعلمات رياض األطفال ودرجة توافرها في ضوء

( تحديد الكفايات التعليمية األساسية العامة لدى 2001ص. فقد تناولت دراسة ياسين )كثير من املتغيرات كاملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والتخص

نة معلمات رياض األطفال الحكومية بالعاصمة املقدسة "مكة املكرمة" ودرجة توافرها لدي معلمات رياض األطفال عينة الدراسة، حيث اشتملت عي

خالل استخدام بطاقة مالحظة، وتوصلت إلى نتائج أبرزها أن معلمات رياض األطفال يتمتعن   ( معلمة في سبع رياض أطفال حكومية من 78الدراسة على )

ة كي يصلن  بكفايات شخصية ممتازة وبدرجة عالية، وأن مستوى أداء معلمات رياض األطفال التعليمية ضعيف وبحاجة إلى إتقان لجميع املهارات التعليمي

 فايات التعليمية ال تختلف باختالف التخصص والخبرة واملؤهل العلمي أو الدورات التدريبية.  إلى املستوى املطلوب، وأن درجة توافر الك

( دراسة هدفت إلى تحديد الكفايات التعليمية األدائية األساسية ملعلمات رياض األطفال بوالية بنسلفانيا  Selven, 2003وأجرت سيلفن )

يل ورعاية الطفولة املبكرة بالواليات املتحدة األمريكية، واشتملت عينة الدراسة على مجموعة من األمريكية ومدى توافرها لديهن برعاية مؤسسات تأه

. وأبرز نتائج  املتخصصين في مجال إعداد وتدريب املعلمين، وأعدت الباحثة قائمة بالكفايات التعليمية األدائية التي يتوجب توافرها لدى معلمة الروضة

كفايات األدائية األساسية الالزمة ملعلمات رياض األطفال، كما توصلت إلى أن معلمات رياض األطفال بالوالية ال تتوافر لديهن  الدراسة التوصل إلى قائمة ال

ودرجة توافر الكفايات التعليمية األدائية األساسية بالقدر املطلوب، وال توجد عالقة دالة إحصائيا بين عدد سنوات الخبرة في العمل برياض األطفال 

 كفايات األدائية األساسية لدى معلمات رياض األطفال.   ال

( بدراسة هدفت إلى ملعرفة الكفايات التدريسية الالزمة ملعلمات مرحلة رياض األطفال في ضوء تطوير نماذج املنهج للقرن  2005وقام أبو حرب )

( كفاية موزعة على خمس  85الكفايات التدريسية التي بلغ عددها )( مديرة ومعلمة، وقد قام الباحث بإعداد قائمة ب48الحادي والعشرين من وجهة نظر)

( كفاية فرعية، وكفاية ربط األفكار واملعلومات واستخدامها في التعليم واشتملت على 18كفايات رئيسة هي: كفاية التخطيط وتنظيم األنشطة وتضمن )

( كفاية 18( كفاية فرعية، وكفاية جمع وتنظيم البيانات وتحليلها وتضمن )20( كفاية فرعية، وكفاية حل املشكالت والعمل مع اآلخرين واحتوت )16)

 ( كفاية فرعية، وأظهرت نتائج الدراسة حاجة املعلمات املاسة لجميع الكفايات التدريسية املقترحة.  13فرعية، وكفاية استخدامها وتضمنت )

رياض األطفال ملهارتهن التدريسية على املجاالت الخمسة: األساليب، ( هدفت إلى معرفة درجة تقدير معلمات 2008أما دراسة العليمات )

( معلمة من معلمات رياض األطفال في دولة األردن، ولجمع البيانات استخدم 145األنشطة، الوسائل، التخطيط، التقويم، وتكونت عينة الدراسة من )

دراسة أن معرفة درجة تقدير معلمات رياض األطفال ملهارتهن التدريسية على املجاالت الباحث االستبانة تحقق الصدق والثبات الالزمين. وأظهرت نتائج ال

( في 3,95( في حين جاء مجال األنشطة في الترتيب األول بمتوسط حسابي )3,85الخمس، كانت بدرجة تقدير مرتفعة فقد حصلت على متوسط حسابي )

 (.  3,79حين جاء مجال التقويم في الترتيب األخير )

( دراسة هدفت إلى معرفة مدى امتالك معلمات املرحلة األساسية الدنيا في املدارس الخاصة التابعة لوزارة التربية 2010رى "خزعلي ومومني" )وأج

حقيق هدف لتوالتعليم ملنطقة إربد األولى في األردن للكفايات التدريسية من وجهة نظرهن في ضوء متغيرات املؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والتخصص و 

( مدرسة خاصة في محافظة إربد، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن ابرز الكفايات التدريسية 30( معلمة يعملن في )168الدراسة تم اختيار عينة تكونت من )

ألسئلة التقويمية بطريقة التي تمتلكها املعلمات هي استغالل وقت الحصة بفاعلية، واستخدام األسلوب التدريس ي املالئم للموقف التعليمي، وصياغة ا 

املعلمات واضحة ومحددة وجذب انتباه الطلبة واملحافظة على استمراريته. وبينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيا في درجة امتالك 

ئيا في درجة امتالك املعلمات للكفايات  للكفايات التدريسية تعزى ملتغيري املؤهل العلمي والتخصص في حين وجدت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصا 

 ( سنوات. 6التدريسية تعزى لسنوات الخبرة التدريسية ولصالح املعلمات ذوات الخبرة التي تزيد عن )
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( إلى التعرف على مستوى الكفايات التدريسية ملعلمات رياض األطفال، وتكون مجتمع الدراسة من املعلمات 2011هدفت دراسة الحمال وآخرون )

من حجم املجتمع.  %35( معلمة ما يعادل 41( معلمة والعينة )119مؤسسات رياض األطفال عامة بمدينة طرابلس وكان عدد أفراد مجتمع الدراسة ) 4ـ ل

لثالث: التخطيط استخدمت أداة االستبيان وأداة املالحظة غير املقننة. ويالحظ من خالل استجابات أفراد العينة على فقرات كفايات املعلم في املحاور ا 

اد العينة، أو للدرس، وإدارة الصف، والكفايات الشخصية االرتفاع غير املتوقع في املتوسط. املرجح إلجابات أفراد العينة، وقد يعزى إما لعدم صدق أفر 

 لعدم اطالعهم على الصورة املثلى لكفايات املعلم.  

تالك معلمات رياض األطفال غير املتخصصات بمدينة مصراتة لبعض الكفايات ( دراسة هدفت إلى التعرف على درجة ام2016وأجرى الحشاني )

زى إلى التدريسية، والتعرف على ما إذا كانت هناك فروق في درجة توافر بعض الكفايات التدريسية لدى املعلمات غير املتخصصات بمدينة مصراته تع

سة إلى مجموعة نتائج أهمها مستوى أداء معلمات رياض األطفال غير املتخصصات  املؤهل العلمي أو التخصص أو عدد سنوات الخبرة. وتوصلت الدرا 

ضعيف جدا، وبحاجة إلى تدريب عن طريق دورات مهنية مستمرة من قبل متخصصين في هذا املجال للوصول إلى مستوى مرض، وأيضا ال توجد فروق 

 ملعلمات تعزى للمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة.  ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة بعض الكفايات التدريسية لدى ا 

( إلى التعرف على كفايات معلمات رياض األطفال في تعليم املفاهيم العلمية، واقتصرت الدراسة على ثالث كفايات 2016هدفت دراسة عسيري )

ق في استجابات أفراد الدراسة في هذه الكفايات والتي تعزى في تعليم املفاهيم العلمية )التخطيط، التنفيذ، التقويم(، باإلضافة إلى التعرف على الفرو 

عدد الدورات التدريبية التي حصلت عليها املعلمة(. اتبعت الباحثة املنهج الوصفي  -عدد سنوات الخبرة  -التخصص -ملتغيرات الدراسة )املؤهل العلمي

إلى نتائج تبين توافر كفايات التخطيط والتنفيذ والتقويم لتعليم املفاهيم  ( معلمة وتوصلت الدراسة71باستخدام أداة بحثية "االستبانة" على عينة )

 دريبية. العلمية بدرجة كبيرة غير أنها متفاوتة بين أفراد الدراسة تبعا ملتغيرات املؤهل العلمي والتخصص وعدد سنوات الخبرة وعدد الدورات الت

لكفايات التدريسية التي تمتلكها معلمات رياض األطفال الحكومية في محافظة ( إلى تحديد مستوى ا 2018هدفت دراسة الشهراني وآخرون )

نفيذ وكفاية بيشة، وقد اتبعت الباحثات املنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت املقابلة كأداة للدراسة مكون من ثالثة محاور كفاية التخطيط وكفاية الت

ها: أن أكثر الطرق استخداما لتخطيط األهداف التدريسية في رياض األطفال هو مراعاة طبيعة التقويم. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهم

(، وأكثر الطرق استخداما لصياغة أهداف تحقق كفاية تخطيط الحلقة واللقاء األخير في رياض األطفال هو واقعية %26,7األطفال بنسبة إجابات بلغت )

كثر الطرق استخداما لتخطيط الحلقة واللقاء األخير من أجل الكفايات التدريسية في رياض األطفال هو ( وأ %50األهداف على الروضة بنسبة بلغت )

 (. %56,7مناسبة الوسائل واألدوات التعليمية املستخدمة ملوضوع الدرس وأن تساعد في إيصال املفاهيم بنسبة إجابات بلغت)

مية واملهنية والشخصية لدى معلمة رياض األطفال لتحقيق التجديد املستمر ومواكبة ويتضح من طرح الدراسات السابقة أهمية الكفايات التعلي

 لجهود الباحثين في املجال، ولسد النقص في هذا الحقل
ً
إذ تحاول معرفة  التقدم والتطور في مجال العملية التعليمية لذا تأتي الدراسة الحالية استكماال

 ت التعليمية من وجهة نظرهن بمنطقة األحساء.  درجة امتالك معلمات رياض األطفال للكفايا

 : مشكلة الدراسة

 في بناء شخصية الطفل وتحديد مالمحها بما تمتلكه من معارف وقيم وكفايات متنوعة، حيث تقوم بأد
ً
 رئيسا

ً
وار تلعب معلمة رياض األطفال دورا

، فهي مسؤولة عن كل  ما يتعلمه الطفل وما ي
ً
لق بتحقيق  تععديدة ومتنوعة تستثمرها في تنمية قدراته، وتلبية احتياجاته وتوظيف طاقاته توظيفا سليما

 مطالب نموه في هذه املرحلة الحساسة من مراحل نموه.  

، فهي التي توفر املناخ التعليمي واالجتماعي والنفس ي الذي يساعد عل عد معلمة رياض األطفال جوهر العملية التربوية وعمودها الفقري 
ُ
ى تحقيق ت

 في إنجاحها؛ لذا يجب إعدا 
ً
ا  أساسي 

ً
دها إعداد متميزا كي تمتلك من خالله الخبرات والقدرات األدائية التي تمكنها من القيام األهداف التربوية، وتمثل شرطا

 لتقوم بأدو 
ً
 تربويا

ً
 ارها على أكمل وجه. بالعملية التعلمية والتعليمية بشكل جيد وتدريبها وفق املستجدات التربوية الحديثة ملواكبة متطلبات العصر مطلبا

ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( واملعنية بالتربية للقرن الحادي والعشرين إلى ضرورة  أشارت اللجنة الدولية التابعة

 التربية املستدامة من خالل تطوير كفاياتهم 
ً
األكاديمية تحسين كفايات املعلمين باعتماد سياسات وتدابير أهمها التدريب قبل واثناء الخدمة محققا

( وعليه؛ رأت الباحثة أن مشكلة الدراسة تكمن في الضرورة القصوى والحاجة امللحة إلى الوقوف على واقع الكفايات 2010علي ومومني،واملهنية )خز 

 التعليمية ملعلمات رياض األطفال من وجهة نظرهن.  

 وتتمثل أسئلة الدراسة فيما يلي: 

 وجهة نظرهن؟  درجة امتالك معلمات رياض األطفال للكفايات التعليمية من  ما .1

في درجة امتالك معلمات رياض األطفال للكفايات التعليمية تعزى إلى متغير ( α = 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) هل توجد .2

 املؤهل العلمي؟ 
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في درجة امتالك معلمات رياض األطفال للكفايات التعليمية تعزى إلى متغير ( α = 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) هل توجد .3

 سنوات الخبرة؟ 

 أهداف الدراسة: 

 التعرف على درجة امتالك معلمات رياض األطفال للكفايات التعليمية لدى مجموعة من معلمات رياض األطفال.   .1

 الكشف عن العالقة بين املؤهل العلمي وسنوات الخبرة لدى معلمات رياض األطفال وتوافر الكفايات التعليمية لديهن.    .2

 أهمية الدراسة:  

 عرض صورة واضحة عن الواقع الحالي ألداء معلمات رياض األطفال بمنطقة األحساء للكفايات التعليمية موضوع الدراسة.   .1

 قد تفيد نتائج الدراسة الحالية املسؤولين عن برامج إعداد معلمات مرحلة رياض األطفال، وكذلك القائمين على تدريبيهن أثناء الخدمة.  .2

 تطوير الكفايات التعليمية ملعلمات رياض األطفال.  من املتوقع أن تساهم في  .3

 قد تساعد في فتح الباب أمام الباحثين إلجراء مزيد من الدراسات في مجال الكفايات التعليمية املهنية والشخصية.  .4

 إثراء التراث التربوي باألطر النظرية املتعلقة بمجال الكفايات التعليمية ملعلمات رياض األطفال.   .5

 دراسة: محددات ال

 ثالث كفايات تعليمية رئيسة هي: كفاية التخطيط، وكفاية التنفيذ، وكفاية التقويم. الحدود املوضوعية: تحددت الدراسة في  •

 الحدود البشرية واملكانية: اقتصرت الدراسة على معلمات رياض األطفال بمنطقة األحساء. •

 ـ.ه 1440/1441الحدود الزمانية: الفصل الدراس ي األول للعام  •

 : مصطلحات الدراسة 

املستوى التي يحصل عليه املستجيبين في الدراسة على االستبيان وهي وخمسة مستويات )قليلة جدا، قليلة، متوسطة، كبيرة، كبيرة جدا(  درجة:

 (. 2018)الرقيبات، 

 (. 2018يبات، هي الدرجة املعبرة عن الوسط الحسابي لتقديرات املستجيبين على فقرات االستبيان )الرقامتالك: 

هي مختلف أشكال األداء التي تمثل الحد األدنى الذي يلزم لتحقيق هدف ما، وهي مجموع االتجاهات وأشكال الفهم واملهارات التي من الكفاية التعليمية: 

 (.  2006شأنها أن تيسر للعملية التعليمية وتحقيق أهدافها العقلية والوجدانية والنفس حركية )طعيمة، 

هي شخصية تربوية تم اختيارها بعناية بالغة من خالل مجموع من املعايير الخاصة بالسمات والخصائص الجسمية والعقلية  روضة:معلمة ال

 في كليات جامعية لتتولى مسئول
ً
 تكامليا

ً
 وتدريبا

ً
التربوي في يات العمل واالجتماعية واألخالقية واالنفعالية املناسبة ملهنة تربية الطفل حيث تلقت إعدادا

 (. 2001)إبراهيم، مؤسسات تربية ما قبل املدرسة

 للعمل في روضات األطفال لتقديم املعرفة وتعلي 
ً
 وتربويا

ً
الصغار  م األطفاليتم إعدادها في كليات رياض األطفال ملدة أربع سنوات دراسية لتأهيلها علميا

 (. 2006الذين تتراوح أعمارهم ما بين ثالث سنوات ونصف إلى ست سنوات )جوهر،  

لطفل وتكسبه فن الحياة السيما أن دورها امتداد لدور املنزل وإعداد للمدرسة النظامية، حيث توفر له مؤسسة تربوية تنموية تنش ئ ا  رياض األطفال: 

تها الرعاية الصحية وتحقق مطالب نموه وتشبع حاجاته بطريقة سوية، وتتيح له فرص اللعب املتنوعة فيكتشف ذاته ويعرف قدراته ويعمل على تنمي

 
ً
 مع ذاته ومع مجتمعه )قناوي، ويتشرب ثقافة مجتمعه فيعيش سعيدا

ً
 (. 2012متوافقا

  :إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة: 

 ملالءمته لطبيعة الدراسة الحالية وأهدافها، حيث تم تحديد الظاهرة موضوع الدراسة، وتفسير بيان
ً
اتها  استخدمت الباحثة املنهج الوصفي نظرا

 ح الحلول املناسبة لها. بغرض توفير املعلومات التي تساعد في توضيحها القترا 

 مجتمع الدراسة: 

( معلمة يعملن  864هـ، إذ بلغ عددهن )1440/1441تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات رياض األطفال في منطقة األحساء للعام الدراس ي 

ة. وقد تم اختيارهن لتحقيق هدف الدراسة ( روضة أهلي43( معلمة في )444( روضة حكومية و) 43( معلمة في )420( روضة، حيث كان توزيع عدد )86في )
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اء/للعام الرامي إلى التعرف على درجة امتالك معلمات رياض األطفال للكفايات التعليمية من وجهة نظرهن. )املصدر: إحصائية إدارة التعليم/ األحس

 هـ(. 6/4/1441ه استخرجت من النت بتاريخ  1439/1440

 :  عينة الدراسة

من مجتمع الدراسة،   % 28,94( معلمة من معلمات رياض األطفال بنسبة 250تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية وبلغ عددها ) 

 ( يمثل أعداد هؤالء املعلمات والنسب املئوية لهذه األعداد موزعات على املؤهل العلمي وسنوات الخبرة. 1والجدول )

 لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي وسنوات الخبرة  ئويةالتكرارات والنسب امل: (1جدول )

 النسبة  التكرار  الفئات  املتغير 

 % 20,17 43 دبلوم بعد الثانوية املؤهل 

 % 82,80 207 بكالوريوس  

 % 100 250 املجموع 

 % 6,17 45 ( سنوات 5أقل من ) سنوات الخبرة 

 % 2,17 43 ( سنة 10( إلى أقل من )5من )  

 % 8,40 103 ( سنة 15( إلى أقل من )10من )  

 % 4,24 59 ( سنة 15أكثر من )

 % 100 250 املجموع 

 أداة الدراسة: 

ال  لتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بالرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة املتعلقة بموضوع الكفايات التعليمية مثل )دراسة الحم

ستبيان ( واالستفادة من أدواتها، وفي ضوء أدبيات البحوث وخبرة الباحثة الشخصية، قامت الباحثة بإعداد اال (Lillvist, 2014( ودراسة  2011وآخرون،  

في االستجابة عنه )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق ( فقرة على تدريج مقياس " ليكرت" الخماس ي 45تكون في صورته النهائية من )

 ( محاور: 3بشدة( ووزعت الفقرات على )

 ( تقيس الكفايات التعليمية ملهارة التخطيط. 14إلى 1املحور األول: الفقرات )

 ( تقيس الكفايات التعليمية ملهارة التنفيذ. 31إلى 15ر الثاني: الفقرات )املحو 

 ( تقيس الكفايات التعليمية ملهارة التقويم. 45إلى  32املحور الثالث: الفقرات )

 صدق األداة:  

 الصدق الظاهري:    •

( من املختصين في املناهج وطرق التدريس ورياض األطفال  11تم التحقق من صدق األداة من خالل عرضها على عدد من املحكمين والبالغ عددهم )

إليه  نتمي وذوات الخبرة من معلمات رياض األطفال وتم األخذ بتوجيهاتهم ومقترحاتهم من إضافة فقرات جديدة مناسبة ووضع الفقرات في املجال الذي ت

 وحذف بعض الفقرات غير املناسبة. 

   صدق االتساق:  •
( معلمة من معلمات رياض أطفال وتم احتساب معامل ارتباط بيرسون بين الفقرات 30تم تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية وبلغ عددها )

 ( يبين ذلك:  2اسة والجدول )واملحور الذي تنتمي إليه وكذلك بين الفقرات واملحاور والدرجة الكلية ألداة الدر 

   معامالت ارتباط بيرسون بين الفقرات واملحور الذي تنتمي إليه وبين الفقرات واملحاور والدرجة الكلية لألداة: (2جدول )

املحور األول: الكفايات   ارتباط بيرسون  املحور الفقرات 

التعليمية ملهارة  

 التخطيط 

املحور الثاني:  

التعليمية  الكفايات 

 ملهارة التنفيذ 

املحور الثالث:  

الكفايات التعليمية  

  ملهارة التقويم

 الدرجة الكلية 

   املحور األول:

 الكفايات التعليمية ملهارة التخطيط  

** 0.731 1 ارتباط بيرسون    **0.728 0.799 **  

 0.000 0.000 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

عد الخطط التدريسية "السنوية والفصلية  . 1
ُ
أ

  .واألسبوعية واليومية "وفقا للبرنامج

** 0.750 ارتباط بيرسون   0.499 **   *0.372 0.554 **  

 0.002 0.043 0.005 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أستعين باإلرشادات والتوجيهات والواردة بدليل املعلمة  2

الخطة.عند وضع    

** 0.641 ارتباط بيرسون   0.522 **  0.462 *  0.431 *  

 0.17 0.010 0.003 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد



 أسماء علي                                                                              درجة امتالك معلمات رياض األطفال بمنطقة األحساء للكفايات التعليمية من وجهة نظرهن 

 425 -405، ص: 2020 -3، العدد 7املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 413 

 

حقق التوازن بين مختلف مجاالت األهداف التعليمية. 3
ُ
. أ ** 0.544 ارتباط بيرسون     0.633 **  0.370 *  0.592 **  

 0.001 0.044 0.000 0.002 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

.  أصوغ األهداف السلوكية بطريقة قابلة للمالحظة  4

  والقياس.

** 0.577 ارتباط بيرسون   0.536 **  0.613 **  0.500 **  

 0.005 0.000 0.002 0.001 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

للمجاالت  . أصوغ أهداف سلوكية تشمل كافة املستويات 5

املعرفية والوجدانية والنفس حركية وفق ما يتيح موضوع  

  التعلم.

** 0.592 ارتباط بيرسون   0.552 **  0.455 *  0.845 **  

 0.000 0.12 0.002 0.001 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

 تناسب طبيعة النشاط.6
ً
.أحدد أهدافا * 0.378 ارتباط بيرسون      *0.462  *0.426 0.396 *  

 0.030 0.019 0.010 0.040 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أختار التقنيات والوسائل املناسبة لتنفيذ النشاط.7 * 0.402 ارتباط بيرسون     0.507 **  0.402 *  0.845 **  

 0.000 0.028 0.004 0.028 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

التعليمي لبناء اإلجراءات املناسبة.. أحلل املحتوى 8 ** 0.616 ارتباط بيرسون     0.387 *  0.460 *  0.545 **  

 0.002 0.011 0.035 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أخطط ملواقف تعليمية تثير مهارات ومستويات لتفكير  9

  عند األطفال.

** 0.845 ارتباط بيرسون   0.623 **  0.845 **  0.626 **  

 0.000 0.000 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أعد خطط عالجية ملشكلة تدني مستوى األطفال في  10

  مهارة ما.

** 0.875 ارتباط بيرسون   0.530 **  0.574 **  0.564 **  

 0.001 0.001 0.003 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

.أحدد أساليب التقويم املستخدمة في النشاط.11 ** 0.609 ارتباط بيرسون     0.855 **  396 *  0.402 *  

 0.028 0.030 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. استخدم مصادر متنوعة عند التخطيط للنشاط.12 ** 0.525 ارتباط بيرسون      **0.552  **0.729 0.544 **  

 0.002 0.000 0.002 0.003 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أعد خطة نشاط بخطوات متسلسلة ومنظمة  13

  منطقيا.

* 0.383 ارتباط بيرسون    **0.473  **0.613 0.642 **  

 0.000 0.000 0.008 0.036 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

حيث األهداف  . اربط بين عناصر خطة النشاط من 14

  واإلجراءات وخطوات سير النشاط.

** 0.623 ارتباط بيرسون    **0.543  **0.523 0.543 **  

 0.002 0.003 0.002 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

   املحور الثاني:

  الكفايات التعليمية ملهارة التنفيذ. 

  

** 0.731 ارتباط بيرسون   1 0.455 *  0.877 *  

* 0.356 0.000 الداللة اإلحصائية   0.012 0.000 

 30 30 30 30 العدد

. أطبق استراتيجيات التعلم الحديثة واملالءمة.15 ** 0.487 ارتباط بيرسون     0.396 *  0.383 *  0.875 **  

 0.000 0.036 0.030 0.006 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

ينمي مهارة التفكير عند  . أقدم النشاط بأسلوب علمي 16

  األطفال.

** 0.551 ارتباط بيرسون   0.544 **  0.523 **  0.623 **  

 0.000 0.003 0.002 0.002 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. استخدم طرائق تدريس متنوعة إلثارة دافعية  17

  األطفال للتعلم.

** 0.663 ارتباط بيرسون   0.504 **  0.747 **  0.543 **  

 0.002 0.000 0.005 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أنوع في طرائق التعليم بما يناسب خصائص نمو  18

  األطفال.

** 0.580 ارتباط بيرسون   0.642 **  0.740 **  0.673 **  

 0.000 0.000 0.000 0.001 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

استراتيجيات متنوعة بما يتناسب مع طبيعة  . استخدم 19

  النشاط.

** 0.681 ارتباط بيرسون   0.642 **  0.426 *  0.635 **  

 0.000 0.019 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية 
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 30 30 30 30 العدد

درس القيم واالتجاهات التي تتضمنها الوحدات  20
ُ
. أ

  التعليمية للمنهج.

** 0.649 ارتباط بيرسون   0.642 **  0.460 *  0.542 **  

 0.002 0.011 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أراعي الفروق الفردية بين األطفال أثناء تنفيذ  21

  النشاط.

** 0.595 ارتباط بيرسون   0.504 **  0.460 *  0.397 *  

 0.030 0.004 0.005 0.001 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. استخدم األدوات والوسائل التعليمية املتنوعة  22

  واملناسبة في تنفيذ النشاط.

** 0.681 ارتباط بيرسون   0.763 **  0.831 **  0.609 **  

 0.000 0.000 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أستعين بالتقنيات التعليمية املناسبة في تنفيذ  23

  النشاط.

بيرسون ارتباط   0.768 **  0.504 **  0.486 **  0.390 *  

 0.033 0.006 0.005 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أستخدم لغة عربية فصحى بسيطة مناسبة  24

 لألطفال.   

* 0.370 ارتباط بيرسون   0.474 **  0.385 *  0.419 *  

 0.021 0.036 0.008 0.044 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أجرى أبحاث حول مشكالت عملية تتعلق بتنفيذ  25

  النشاط.

** 0.521 ارتباط بيرسون   0.737 **  0.433 *  0.489 **  

 0.006 0.017 0.000 0.003 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

.  أعالج املشكالت التي تحدث في بيئة التعلم بطريقة  26

  ودية.

** 0.547 ارتباط بيرسون   0.803 **   **0.641 0.629 **  

 0.000 0.000 0.000 0.002 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أحرص على تهيئة البيئة الصفية املادية "والتي تشمل  27

درجة الحرارة. "  –التهوية  – "اإلضاءة   

* 0.457 ارتباط بيرسون   0.795 **   *0.412 0.595 **  

اإلحصائية الداللة   0.011 0.000 0.022 0.001 

 30 30 30 30 العدد

. أتدرج في شرح النشاط من البسيط إلى املعقد.28 ** 0.858 *0.418* ارتباط بيرسون      **0.487 0.738 **  

 0.000 0.006 0.000 0.022 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

أثناء تنفيذ  . أستخدم أساليب التعزيز املالءمة 29

  النشاط.

* 0.368 ارتباط بيرسون   0.610 **  0.515 **  0.695 **  

 0.000 0.004 0.000 0.046 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أربط موضوع النشاط بحياة األطفال والقيم الدينية  30

  واالجتماعية.

* 0.269 ارتباط بيرسون   0.510 **   *0.363 0.535 **  

اإلحصائية الداللة   0.004 0.004 0.050 0.002 

 30 30 30 30 العدد

. أتبع أساليب متنوعة في إدارة املوقف التعليمي داخل  31

  غرفة النشاط وخارجها.

** 0.488 ارتباط بيرسون   0.551 **  0.438 *  0.569 **  

 0.001 0.015 0.002 0.006 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

الثالث:املحور     

 . التعليمية ملهارة التقويم ت الكفايا    

  

* 0.462 0.501**  ارتباط بيرسون   1 0.471 **  

 0.009  0.010 0.005 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أستخدم عملية التقويم املستمر.32 * 0.362 ارتباط بيرسون     0.682 **  0.453 *  0.703 **  

 0.000 0.012 0.000 0.050 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أعدل في طرق التدريس حسب نتائج التقويم.33 * 0.370 ارتباط بيرسون      **0.838 0.431 *  0.419 *  

 0.021 0.018 0.000 0.044 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. احرص على أن تكون عملية التقويم شاملة لجميع  34

وتعلم األطفال.جوانب نمو    

* 0.384 ارتباط بيرسون    **0.619 0.438 *  0.489 **  

 0.006 0.015 0.000 0.036 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. استفيد من نتائج التقويم في الكشف عن األطفال  35

  ذوي االحتياجات الخاصة.

* 0.385 ارتباط بيرسون   0.798 **  0.474 **  0.536 **  

 0.002 0.008 0.000 0.036 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

** 0.524 ارتباط بيرسون    **0.541 0.498 **  0.387 *  
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 (  0,05(، * دالة عند )0,01** دالة عند )

واملحاور والدرجة الكلية دالة إحصائيا ( أن معامالت ارتباط بيرسون بين الفقرات واملحور الذي تنتمي إليه وكذلك بين الفقرات 2ظهر الجدول )أ 

 ( مما يدلل على تحقق صدق االتساق.0,05( أو )0,01أما عند مستوى داللة )

 ثبات أداة الدراسة:  

للمجاالت   للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم استخدام االتساق الداخلي للفقرات االستبيان بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة )كرونباخ ألفا(

 ( يبين هذه املعامالت. 3والجدول ) ( معلمة30، حيث تم تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة من )واألداة ككل

  

  ألفا( للمحاور واألداة ككل  معامل االتساق الداخلي لالستبانة )كرونباخ :(3جدول ) 

 

  

  

 

 

أن  ، واعتبرت هذه النسب مناسبة لغايات هذه الدراسة(0,85 – 0,80)تراوحت بين  الدراسةقيم معامالت ثبات محاور ( أن 3يبين الجدول )

 ( وهي نسبة مرتفعة ومقبولة. 0,87معامل الثبات لألداة ككل بلغ )

 

. أطبق اختبارات وأدوات تشخيصية لتحديد نقاط  36

  القوة ومواطن الضعف لكل طفل.

 0.035 0.005 0.002 0.003 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

استخدم أساليب تقويم متنوعة تتناسب مع طبيعة  . 37

  النشاط.

** 0.572 ارتباط بيرسون   0.739 **  0.722 **  0.415 *  

 0.023 0.000 0.000 0.001 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أتابع سجالت التقويم التي تتضمن بيانات األطفال  38

  ومستوى تمكنهم من املهارات.

بيرسون ارتباط    **0.594 0.400 **  0.569 **  0.663 **  

 0.000 0.001 0.029 0.001 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. استخدم أداة تقويم مناسبة للنشاط39 ** 0.663 ارتباط بيرسون      **0.523 0.791 **  0.580 **  

 0.001 0.000 0.003 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أوجه أسئلة تقيس مستويات التفكير لدى األطفال.40 ** 0.758 0.458*  0.487**  ارتباط بيرسون     0.681 **  

 0.000 0.000 0.011 0.006 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أوظف نتائج التقويم في تحسين أداء األطفال.41 * 0.372 ارتباط بيرسون      **0.466 0.695 **  0.649 **  

 0.000 0.000 0.009 0.043 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أشرك األطفال في تقويم عملهم وتقويم أعمال  42

  زمالئهم. 

* 0.437 ارتباط بيرسون    **0.613 0.728 **  0.399 *  

 0.029 0.000 0.000 0.016 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

نتائج التقويم في تقويم وتطوير عمليتي  . استفيد من 43

  التعلم والتعليم.

** 0.606 ارتباط بيرسون   0.391 *  0.449 *  0.385 *  

 0.036 0.013 0.033 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. اتبع أساليب التقويم املستمر أثناء تنفيذ النشاط.44 ** 0.596 ارتباط بيرسون     0.409 *  0.399 *  0.378 *  

 0.039 0.029 0.025 0.001 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

. أربط عملية التقويم باألهداف املراد تحقيقها  45

  باستمرار.

** 0.717 0.487**  ارتباط بيرسون   0.637 **  0.524 **  

 0.003 0.000 0.000 0.006 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

** 0.799 ارتباط بيرسون  الدرجة الكلية   0.877 **  0.471 **  1 

  0.009 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية 

 30 30 30 30 العدد

 معامل الثبات  املحور  م

الكفايات التعليمية ملهارة التخطيط.املحور األول:  1   0,82 

 0,85  املحور األول: الكفايات التعليمية ملهارة التنفيذ.  2

 0,85  املحور األول: الكفايات التعليمية ملهارة التقويم. 3

 0,87 األداة ككل 
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   :الوزن النسبي  
ت  بالرجوع لألدب النظري والدراسات السابقة واألخذ بآراء بعض خبراء القياس والتقويم تم اعتماد التدريج اآلتي لدرجة تحقق محاور وفقرا 

 (  4االستبانة كما مبين بالجدول )

 الوزن النسبي لتفسير تقديرات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات االستبيان :(4جدول ) 

 الدرجة  املتوسط الحسابي  

  1,80أقل من   1,00من 
ً
 قليلة جدا

 قليلة 61. 2أقل من  81. 1من

 متوسطة  41. 3أقل من  62. 2من

 كبيرة  21. 4أقل من  42. 3من

  00. 5أقل من  22. 4من
ً
 كبيرة جدا

  

 املعالجة اإلحصائية:  

 ( في تحليل نتائج الدراسة واإلجابة عن أسئلتها حيث تم استخدام: SPSSاعتمدت الباحثة البرمجية اإلحصائية ) 

 املتوسطات الحسابية.  •

 االنحرافات املعيارية.   •

 اختبار )مان وتني(.  •

 تحليل التباين األحادي.   •

 . املقارنات البعدية بطريقة )شيفيه( •

 تفسير النتائج ومناقشتها:   

 السؤال األول: ما درجة امتالك معلمات رياض األطفال للكفايات التعليمية من وجهة نظرهن؟   

 –ك معلمات رياض األطفال للكفايات التعليمية لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية لدرجة امتال 

 :  ( يوضح ذلك5والجدول )، -من وجهة نظرهن -مهارة التخطيط ومهارة التنفيذ ومهارة التقويم 

 للكفايات التعليمية من وجهة نظرهن  األطفال درجة امتالك معلمات رياض  ل املعيارية املتوسطات الحسابية واالنحرافات :(5جدول ) 
االنحرافات  الدرجة 

 املعيارية 

املتوسطات  

 الحسابية 

  املحور/ الفقرات 

 م املحور األول: الكفايات التعليمية ملهارة التخطيط  4.12 0.431 كبيرة 

للبرنامج.أعد الخطط التدريسية "السنوية والفصلية واألسبوعية واليومية "وفقا  4.10 0.813 كبيرة    1 

 2  أستعين باإلرشادات والتوجيهات والواردة بدليل املعلمة عند وضع الخطة.  4.05 0.777 كبيرة 

حقق التوازن بين مختلف مجاالت األهداف التعليمية. 4.17 0.765 كبيرة 
ُ
 3  أ

 4  أصوغ األهداف السلوكية بطريقة قابلة للمالحظة والقياس. 4.33 0.528 كبيرة جدا 

 5  أصوغ أهداف سلوكية تشمل كافة املستويات للمجاالت املعرفية والوجدانية والنفس حركية وفق ما يتيح موضوع التعلم. 4.02 0.405 كبيرة 

 6  أحدد أهدافا تتناسب طبيعة النشاط. 4.11 0.553 كبيرة 

 7  أختار التقنيات والوسائل املناسبة لتنفيذ النشاط. 4.09 0.461 كبيرة 

أحلل املحتوى التعليمي لبناء اإلجراءات املناسبة.  4.03 0.630 كبيرة    8 

 9  أخطط ملواقف تعليمية تثير مهارات ومستويات التفكير عند األطفال. 4.19 0.836 كبيرة 

 10  أعد خطط عالجية ملشكلة تدني مستوى األطفال في مهارة ما. 4.08 0.770 كبيرة 

أساليب التقويم املستخدمة في النشاط.أحدد  4.07 0.773 كبيرة    11 

 12  أستخدم مصادر متنوعة عند التخطيط للنشاط. 4.35 0.584 كبيرة جدا 

 13  أعد خطة نشاط بخطوات متسلسلة ومنظمة منطقيا. 4.06 0.438 كبيرة 

النشاط.أربط بين عناصر خطة النشاط من حيث األهداف واإلجراءات وخطوات سير  4.09 0.311 كبيرة    14 

 املحور الثاني: الكفايات التعليمية ملهارة التنفيذ  4.11 0.320 كبيرة 

 15  أطبق استراتيجيات التعلم الحديثة واملالءمة. 4.03 0.188 كبيرة 

 16  أقدم النشاط بأسلوب علمي ينمي مهارة التفكير عند األطفال. 4.03 0.217 كبيرة 

طرائق تدريس متنوعة إلثارة دافعية األطفال للتعلم.أستخدم   4.09 0.725 كبيرة    17 

 18  أنوع في طرائق التعليم بما يناسب خصائص نمو األطفال. 4.09 0.719 كبيرة 

 19  أستخدم استراتيجيات متنوعة بما يتناسب مع طبيعة النشاط. 4.07 0.744 كبيرة 
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درس القيم واالتجاهات التي  4.32 0.547 كبيرة جدا 
ُ
تتضمنها الوحدات التعليمية للمنهج.أ   20 

 21  أراعي الفروق الفردية بين األطفال أثناء تنفيذ النشاط. 4.05 0.355 كبيرة 

 22  أستخدم األدوات والوسائل التعليمية املتنوعة واملناسبة في تنفيذ النشاط. 4.07 0.369 كبيرة 

التعليمية املناسبة في تنفيذ النشاط.أستعين بالتقنيات  4.00 0.353 كبيرة    23 

 24 استخدم لغة عربية فصحى بسيطة مناسبة لألطفال.    3.99 0.347 كبيرة 

 25  أجرى أبحاث حول مشكالت عملية تتعلق بتنفيذ النشاط. 4.18 0.764 كبيرة 

 26  أعالج املشكالت التي تحدث في بيئة التعلم بطريقة ودية. 4.16 0.862 كبيرة 

 27 احرص على تهيئة البيئة الصفية املادية والتي تشمل "اإلضاءة، التهوية، درجة الحرارة. "  4.19 0.820 كبيرة 

 28  أتدرج في شرح النشاط من البسيط إلى املعقد. 4.25 0.750 كبيرة جدا 

 29  أستخدم أساليب التعزيز املالءمة أثناء تنفيذ النشاط. 4.20 0.582 كبيرة 

األطفال والقيم الدينية واالجتماعية.أربط موضوع النشاط بحياة  4.07 0.554 كبيرة    30 

 31  أتبع أساليب متنوعة في إدارة املوقف التعليمي داخل غرفة النشاط وخارجها. 4.11 0.586 كبيرة 

 املحور الثالث: الكفايات التعليمية ملهارة التقويم  4.09 0.318 كبيرة 

 32  استخدم عملية التقويم املستمر. 4.13 0.554 كبيرة 

 33  أعدل في طرق التدريس حسب نتائج التقويم. 3.98 0.577 كبيرة 

 34  احرص على أن تكون عملية التقويم شاملة لجميع جوانب نمو وتعلم األطفال. 4.04 0.451 كبيرة 

األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.أستفيد من نتائج التقويم في الكشف عن  4.21 0.429 كبيرة جدا    35 

 36  أطبق اختبارات وأدوات تشخيصية لتحديد نقاط القوة ومواطن الضعف لكل طفل. 3.86 0.947 كبيرة 

 37  أستخدم أساليب تقويم متنوعة تتناسب مع طبيعة النشاط. 3.94 0.605 كبيرة 

بيانات األطفال ومستوى تمكنهم من املهارات.أتابع سجالت التقويم التي تتضمن  3.99 0.646 كبيرة    38 

 39  أستخدم أداة تقويم مناسبة للنشاط. 4.23 0.776 كبيرة جدا 

 40  أوجه أسئلة تقيس مستويات التفكير لدى األطفال. 4.28 0.724 كبيرة جدا 

 41  أوظف نتائج التقويم في تحسين أداء األطفال. 4.08 0.754 كبيرة 

 42  أشرك األطفال في تقويم عملهم وتقويم أعمال زمالئهم. 4.28 0.603 كبيرة جدا 

 43  أستفيد من نتائج التقويم في تقويم وتطوير عمليتي التعلم والتعليم. 4.43 0.572 كبيرة جدا 

 44  أتبع أساليب التقويم املستمر أثناء تنفيذ النشاط. 4.19 0.508 كبيرة 

عملية التقويم باألهداف املراد تحقيقها باستمرار.أربط  3.97 0.645 كبيرة    45 

 الدرجة الكلية  4.12 0.272 كبيرة 

لقياس درجة امتالك معلمات رياض األطفال للكفايات التعليمية من وجهة   ( قيم املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية5يبين الجدول )

( وبدرجة 0,272( وبانحراف معياري )4,12نظرهن، وبلغ املتوسط الحسابي على الدرجة الكلية لدرجة امتالك معلمات رياض األطفال للكفايات التعليمية )

، وحصلت (0,431( وانحراف معياري )4,12بأعلى متوسط حسابي بلغ )التعليمية ملهارة التخطيط  املحور األول الكفايات  حيث جاء في املرتبة األولى  كبيرة،  

( 4,33أصوغ األهداف السلوكية بطريقة قابلة للمالحظة والقياس" على أعلى متوسط حسابي من بين فقرات املحور بمتوسط حسابي )( " 4)الفقرة 

يدل على مقدرة معلمات رياض األطفال على صياغة األهداف بطريقة قابلة للقياس واملالحظة، بينما   ( وبدرجة كبيرة جدا، مما0,528وبانحراف معياري )

(  4,06( "أعد خطة نشاط بخطوات متسلسلة ومنظمة منطقيا. "على أقل متوسط حسابي من بين فقرات املحور بمتوسط حسابي )13حصلت الفقرة )

عني أن وجهة نظر املعلمات تجاه مهارة التخطيط إيجابية وأن كانت تتفاوت من مهاره ألخرى. وقد تعزو ( وبدرجة كبيرة. وهذا ي0,438وبانحراف معياري )

من أفراد العينة متخصصات في مجال رياض األطفال. تاله في املرتبة الثانية املحور الثاني الكفايات التعليمية ملهارة  %(82,20) الباحثة ذلك إلى أن نسبة

( وهذا يعني أن وجهة نظر املعلمات عينة الدراسة تجاه مهارة التنفيذ إيجابية وان كانت  0,320(، وبانحراف معياري )4,11ي )التنفيذ، بمتوسط حساب

درس القيم واالتجاهات التي تتضمنها الوحدات التعليمية للمنهج" في املحور الثاني على أعلى متوسط  20تتفاوت من مهاره ألخرى. وحصلت الفقرة )
ُ
( "أ

، مما يؤكد على وعي معلمات رياض األطفال بالقيم واالتجاهات التي تتضمنها الوحدات  0,547( وبانحراف معياري )4,32)حسابي 
ً
( وبدرجة كبيرة جدا

على أقل متوسط حسابي من بين فقرات املحور أستخدم لغة عربية فصحى بسيطة مناسبة لألطفال. " ( "24التعليمية باملنهج بينما حصلت الفقرة )

وقد يعود ذلك لعدم إدراك بعض املعلمات ألهمية استخدام لغة العربية الفصحى ( وبدرجة كبيرة، 0,347( وبانحراف معياري )3,99توسط حسابي )بم

عياري على التوالي (، وبانحراف م4,09تاله في املرتبة الثالثة املحور الثالث الكفايات التعليمية ملهارة التقويم بمتوسط حسابي )البسيطة املناسبة لألطفال.  

( 43(، وهذا يعني أن وجهة نظر املعلمات عينة الدراسة تجاه مهارة التنفيذ إيجابية وإن كانت تتفاوت من مهاره ألخرى. حيث حصلت الفقرة )0,318)

( وبدرجة كبيرة جدا، 0,572اري )( وبانحراف معي4,43"أستفيد من نتائج التقويم في تقويم وتطوير عمليتي التعلم والتعليم" على أعلى متوسط حسابي )

. " على اقل متوسط حسابي من بين فقرات  أتابع سجالت التقويم التي تتضمن بيانات األطفال ومستوى تمكنهم من املهارات( "38بينما حصلت الفقرة )و 

( طفل في  30- 25األطفال ويتراوح العدد من )( وبدرجة كبيرة، وتعزو الباحثة ذلك لكثرة عدد 0,464( وبانحراف معياري )3,99املحور بمتوسط حسابي )

( التي تبين توافر كفايات التخطيط والتنفيذ والتقويم لتعليم املفاهيم العلمية 2019واتقفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة عسيري )الصف. 
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التي كشفت نتائجها أن   Al-Dababneh et al, 2016)ع نتائج دراسة )بدرجة كبيرة غير أنها متفاوتة بين أفراد الدراسة تبعا ملتغير عدد سنوات الخبرة، وم

لمون إلى تطويرها، كفاءات املعلمين في تطوير استراتيجيات التخطيط التدريس ي الفرعية قد احتلت املرتبة األولى كأهم الكفاءات التعليمية التي يحتاج املع

جة تقدير معلمات رياض األطفال ملهارتهن التدريسية في مجال األساليب، واألنشطة، والوسائل،  ( التي أكدت أن معرفة در 2008مع نتائج دراسة العليمات )

( حيث جاء مجال األنشطة في الترتيب األول بمتوسط حسابي  3,85والتخطيط، والتقويم، كانت بدرجة تقدير مرتفعة فقد حصلت على متوسط حسابي )

( التي 2001(. وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسية ياسين )3,79ألخير بمتوسط حسابي )( في حين جاء مجال التقويم في الترتيب ا 3,95)

 توصلت إلى أن مستوى أداء معلمات رياض األطفال للكفايات التعليمية ضعيف وبحاجة إلى تدريب وإتقان لجميع املهارات التعليمية. 

( في درجة امتالك معلمات رياض األطفال للكفايات التعليمية  α = 0. 05إحصائية عند مستوى الداللة ) هل توجد فروق ذات دالله    " :  السؤال الثاني

   تعزى إلى متغير املؤهل العلمي؟ 

ختبار  لإلجابة عن هذا السؤال تم التحقق من اعتدالية التوزيع للبيانات حسب متغير املؤهل العلمي على الدرجة الكلية للكفايات حيث تبين من ا 

"( لحساب داللة الفروق بين رتب  "Mann- Whitneyكوملجروف سميرنوف( أن البيانات ال تتوزع توزيع طبيعي لذا تم باستخدام اختبار )مان وتني )

  العلمي )دبلوم هل  استجابات معلمات رياض األطفال على استبيان الكفايات التعليمية على محاور االستبيان وعلى الدرجة الكلية لالستبيان وفقا ملتغير املؤ 

 ( يبين ذلك:  6، بكالوريوس( والجدول )بعد الثانوية

نتائج اختبار مان وتني لداللة الفروق بين رتب استجابات معلمات رياض األطفال حسب متغير املؤهل العلمي على محاور استبيان الكفايات   : (6جدول ) 

 التعليمية وعلى الدرجة الكلية لالستبيان 
االستبيانمحاور  عدد   املؤهل 

 األفراد 

املتوسطات  

 الحسابية 

االنحرافات  

 املعيارية 

متوسط  

 الرتب

مستوى   قيمة  U مجموع الرتب

 الداللة 

املحور األول: الكفايات التعليمية  ملهارة  

 التخطيط. 

 0.230 3947.0 25475.00 123.07 0.430 4.11 207 بكالوريوس

دبلوم بعد 

 الثانوية

43 4.19 0.438 137.21 5900.00 

املحور الثاني: الكفايات التعليمية   ملهارة  

 التنفيذ.

 0.948 4422.5 25950.50 125.36 0.317 4.11 207 بكالوريوس

دبلوم بعد 

 الثانوية

43 4.11 0.337 126.15 5424.50 

املحور الثالث: الكفايات التعليمية    ملهارة  

 التقويم.

 0.645 4253.0 26176.00 126.45 0.315 4.12 207 بكالوريوس

دبلوم بعد 

 الثانوية

43 4.09 0.312 120.91 5199.00 

 0.732 4303.0 25831.00 124.79 0.271 4.11 207 بكالوريوس الدرجة الكلية للمقياس. 

دبلوم بعد 

 الثانوية

43 4.13 0.279 128.93 5544.00 

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين رتب استجابات معلمات رياض األطفال على استبيان  6في الجدول )) تشير نتائج اختبار )مان وتني 

الداللة  الكفايات التعليمية حسب متغير املؤهل العلمي )دبلوم بعد الثانوية، بكالوريوس( على جميع املحاور وعلى االستبيان ككل حيث كانت مستوى 

(، تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن معلمات رياض األطفال يمتلكن نفس الكفايات التعليمية بغض النظر عن مؤهلهن العلمي 0,05اإلحصائية أكبر من )

تنفيذ والتقويم، لخضوعهن لنفس الزيارات التوجيهية من قبل املشرفين التربويين والتأهيل العلمي والدورات التدريبية التي تركز على مهارات التخطيط وال

( التي تشير إلى عدم وجود اختالف في درجة امتالك معلمات رياض 2006( ودراسة حمادنه )2001فقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة ياسين )وات

الة إحصائيا في ( التي أثبتت وجود فروق د1999األطفال للكفايات التعليمية باختالف املؤهل. واختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الخليل )

 ممارسة الكفايات التعليمية تعزى ملتغير املؤهل العلمي. 

في درجة امتالك معلمات رياض األطفال للكفايات التعليمية (  α = 0. 05فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة )  "هل توجد:  السؤال الثالث 

 تعزى إلى متغير سنوات الخبرة؟  

( أن  كوملجروف سميرنوفتم التحقق من اعتدالية التوزيع للبيانات حسب متغير سنوات الخبرة على الدرجة الكلية للكفايات حيث تبين من اختبار )

تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات  حيثتحليل التباين األحادي لإلجابة عن هذا السؤال البيانات تتوزع توزيع طبيعي لذا تم استخدام 

درجة امتالك معلمات رياض األطفال للكفايات التعليمية حسب متغير سنوات الخبرة، ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات  ل املعيارية

 وضح ذلك.  ت( أدناه 8( و )7والجدولين )حادي، الحسابية تم استخدام تحليل التباين األ 
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لكفايات  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وتحليل التباين األحادي ألثر متغير سنوات الخبرة على درجة امتالك معلمات رياض األطفال ل  :(7جدول ) 

 التعليمية 

( وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية لدرجة امتالك معلمات رياض األطفال للكفايات التعليمية حسب متغير 7يتبين من الجدول ) 

 ( يبين ذلك:  8سنوات الخبرة، ولبيان داللة الفروق بين املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين األحادي والجدول )

 اين األحادي لداللة الفروق بين املتوسطات الحسابية لدرجة امتالك معلمات رياض األطفال للكفايات التعليمية حسب متغير سنوات الخبرة تحليل التب : (8جدول )

 الداللة اإلحصائية ف  متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  مصدر التباين املحور 

املحور األول: الكفايات  

التعليمية ملهارة  

 التخطيط. 

 0.000 15.557 2.462 3 7.385 بين املجموعات 

 0.158 246 38.927 داخل املجموعات 

  249 46.312 الكلي 

املحور الثاني: الكفايات  

 التعليمية ملهارة التنفيذ. 

 0.000 6.382 0.613 3 1.839 بين املجموعات 

 0.096 246 23.632 داخل املجموعات 

  249 25.472 الكلي 

املحور الثالث: الكفايات  

 التعليمية ملهارة التقويم. 

 0.836 0.285 0.028 3 0.085 بين املجموعات 

 0.100 246 24.522 داخل املجموعات 

  249 24.607 الكلي 

 0.000 10.035 0.668 3 2.004 بين املجموعات  الدرجة الكلية للمقياس 

 0.067 246 16.379 داخل املجموعات 

  249 18.384 الكلي 

  

لدرجة امتالك معلمات رياض األطفال للكفايات التعليمية تعزى ملتغير سنوات (  α = 0. 05( وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 8يتبين من الجدول )

(. في حين لم تظهر فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة 0,05الخبرة في املحور األول واملحور الثاني وفي األداة ككل، حيث كانت مستوى الداللة اقل من )

 ( يبين ذلك.  9ية الدالة إحصائيا تم استخدام املقارنات البعدية بطريقة شيفيه والجدول )( على املحور الثالث. ولبيان الفروق الزوج0,05)

 

 

 

املتوسطات   العدد سنوات الخبرة  املحور 

 الحسابية 

 االنحرافات املعيارية 

التعليمية ملهارة  املحور األول: الكفايات 

 التخطيط 

( سنوات 5أقل من )  45 3.82 0.479 

(سنوات 10( سنوات إلى أقل من)5من )  43 4.00 0.406 

( سنة 15( إلى أقل من )10من )  103 4.27 0.354 

سنة فأكثر  15  59 4.20 0.397 

 0.431. 4.12 250 الكلي 

املحور الثاني: الكفايات التعليمية ملهارة  

 التنفيذ

( سنوات 5أقل من )  45 3.95 0.388 

(سنوات 10( سنوات إلى أقل من)5من )  43 4.06 0.304 

( سنة 15( إلى أقل من )10من )  103 4.17 0.278 

سنة فأكثر  15  59 4.16 0.301 

 0.320 4.11 250 الكلي 

املحور الثالث: الكفايات التعليمية ملهارة  

 التقويم

( سنوات 5أقل من )  45 4.08 0.349 

(سنوات 10( سنوات إلى أقل من)5من )  43 4.14 0.282 

( سنة 15( إلى أقل من )10من )  103 4.12 0.315 

سنة فأكثر  15  59 4.12 0.315 

 0.314 4.11 250 الكلي 

( سنوات 5أقل من ) الدرجة الكلية للمقياس   45 3.95 0.327 

(سنوات 10( سنوات إلى أقل من)5من )  43 4.07 0.249 

( سنة 15( إلى أقل من )10من )  103 4.19 0.233 

سنة فأكثر  15  59 4.16 0.246 

 0.272 4.12 250 الكلي 
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  املقارنات البعدية بطريقة شيفيه :(9جدول )

 الداللة اإلحصائية  فرق املتوسطات  الخبرة  (J) الخبرة  (I) املحور 

املحور األول: الكفايات  

 التعليمية ملهارة التخطيط 

سنوات  5أقل من  سنة  15إلى أقل من  10من    0.452 *  0.000 

سنة فاكثر  15  0.381 *  0.000 

سنوات  10سنوات إلى أقل من  5من  سنة  15إلى أقل من  10من    2.69 *  0.004 

املحور الثاني: الكفايات 

 التعليمية ملهارة التنفيذ 

سنوات  5أقل من  سنة  15إلى أقل من  10من    0.224 *  0.001 

فاكثر سنة  15  0.214 *  0.008 

سنوات  5أقل من  الدرجة الكلية للمقياس  سنة  15إلى أقل من  10من    0.238 *  0.000 

سنة فاكثر  15  0.213 *  0.001 

 على املحور األول الكفايات التعليمية ملهارة التخطيط وعلى املحور الثاني الكفايات 9أظهر الجدول )
ً
التعليمية ملهارة ( وجود فروق دالة إحصائيا

( سنة ولصالح من 15( إلى أقل من )10( سنوات وبين فئة من )5التنفيذ وكذلك على الدرجة الكلية للمقياس حسب سنوات الخدمة بين فئة أقل من )

( سنة فأكثر ولصالح  15( سنوات وبين من خدمتهم )5( سنة، كما أظهر فروق دالة إحصائيا بين من خدمتهم أقل من )15( إلى أقل من )10خدمتهم من )

( سنة فأكثر. تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى إن سنوات الخبرة التدريسية تزود معلمة رياض باألساليب واالستراتيجيات التدريسية 15من خدمتهم )

يط وتنفيذ األنشطة بالروضة، وإنتاج املتنوعة، وتساعد في التمكن من املادة العلمية، وتساهم في رفع الوعي والفكر وتنمية القدرات وصقل مهارات تخط

 إلى الدورات التدريبية وورش العمل التي تشترك فيها املعلمة اثناء الخد
ً
مة األمر الذي واستخدام الوسائل التعليمية املختلفة، كما يرجع السبب أيضا

تنوعة، باإلضافة الى توجيهات املشرفات التربويات من خالل  يمكنها من إضافة وتعديل العديد من الخبرات واألنشطة وتعزيز ودعم القدرات واملهارات امل

 على التحسن النوعي في مستوى األداء املنه
ً
ي والثقة بالنفس  الزيارات امليدانية وتقويم األنشطة الصفية وتقويم دفاتر التحضير األمر الذي ينعكس إيجابا

ال يساعد في االملام بالسمات الشخصية لألطفال وطبيعة نموهم وطرق تفكيرهم مما يعين والطمأنينة. باإلضافة إلى أن االحتكاك اليومي واملباشر باألطف

( التي تبين وجود 2010على إدارة الصف واختيار أساليب التعليم وطرق التقويم املالءمة، وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة خزعلي ومومني )

املعلمات للكفايات التدريسية تعزى لسنوات الخبرة التدريسية ولصالح املعلمات ذوات الخبرة التي تزيد عن فروق ذات داللة إحصائيا في درجة امتالك 

( التي أكدتا على عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بين عدد سنوات الخبرة Selven,2003( ودراسة سيلفن ) 2001( سنوات. وتختلف مع دراسة ياسين )6)

 ة توافر الكفايات التعليمة واألدائية األساسية لدى معلمات رياض األطفال. في العمل برياض األطفال ودرج

 التوصيات:  

 توص ي الباحثة بما يلي:   في ضوء نتائج الدراسة 

 إجراء دراسة ملعرفة درجة امتالك معلمات رياض األطفال للكفايات التعليمية من وجهة نظر املشرفات التربويات.   •

 درجة امتالك معلمات رياض األطفال للكفايات الشخصية.   إجراء دراسات تهدف إلى قياس •

 إجراء دراسات حول املعوقات التي تواجه معلمات رياض األطفال عند ممارستهن لكفاية التقويم والحلول املقترحة لها.    •

 املراجع:   

: املراجع العربية:
 
 أوال

.  مجال تربية الطفل تصور مقترح لتطوير برامج إعداد معلمات رياض األطفال في مصر على ضوء املستجدات التربوية في ( 2001) ،إبراهيم، ا. .1

 .  164 – 101جزء أول،  47دراسة تحليلية ميدانية. مجلة كلية التربية باملنصورة، جامعة املنصورة، املجلد 

. مجلة  الكفايات املهنية الالزمة لتنمية معلمة الروضة تنمية مستدامة في ضوء املعايير القومية لرياض األطفال في مصر (2014) ،إبراهيم، ر.  .2

 . 312-171، 19، ع 6والتربية كلية التربية، جامعة اإلسكندرية، املجلدالطفولة 

 القاهرة: عالم الكتب. 1، طمهاراته  -تحليله –( التفاعل الصفي، مفهومه 2002) ،إبراهيم، م. وحسب هللا، م. .3

جلة العلوم االجتماعية، جامعة باتنة، م مدى فعالية اإلشراف التربوي في تنمية وتطوير الكفايات التدريسية للمعلمين،( 2004) ،براجل، ع. .4

 . 138 -111، 10الجزائر، ع 

 القاهرة: دار الفكر العربي. 2ترجمة رضا البغدادي ط التدريس املصغر والتربية العملية وامليدانية( 2005) ،براون، ج. .5

القصص لألطفال كأسلوب للتعلم املبكر للقراءة كتب  اتجاهات معلمات رياض األطفال بدولة الكويت نحو استخدام قراءة ( 2006)  ، جوهر، س.  .6

 . 95  - 5،  77، ع  20الكويت، الكويت. مجلد   . املجلة التربوية لجامعة والكتابة 
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في  الكفايات التدريسية لالزمة ملعلمات مرحلة ما قبل املدرسة في ضوء تطوير نماذج املنهج للقرن الحادي والعشرين،( 2005) .،أبو حرب، ي  .7

 . 83-52والشباب في مدن الشرق األوسط وشمال أفريقيا، دبي، اإلمارات العربية املتحدة، مؤتمر األطفال 

وافرها لدى معلمات رياض األطفال بمدينة مصراته( 2016) ،الحشاني، ع. .8 . املجلة العلمية لكلية التربية، جامعة الكفايات التدريسية ودرجة ت

 .  220 – 194، 6، ع 2مصراته، ليبيا، املجلد 

، املؤتمر العلمي الرابع والعشرون: برامج إعداد املعلمين في الجامعات من أجل التميز، الجمعية 21 مهارات معلم القرن ال ( 2015) ،حفني، م. .9

 املصرية للمناهج وطرق التدريس، القاهرة. 

مدى امتالك معلمي اللغة العربية ومعلماتها الكفايات التعليمية الالزمة لتدريس النصوص األدبية باملرحلة الثانوية  ( 2006) ،ه، أ.حمادن  .10

 .  267 -219، 1، ع 13، املنارة للبحوث والدراسات، عمادة البحث العلمي، جامعة آل البيت املجلد ومدى ممارستها لها بمحافظة املفرق 

، مجلة  دراسة مستوى الكفايات التدريسية ملعلمات رياض األطفال العامة بمدينة طرابلس( 2011) ،الصيد، س. والفتحلي، ن.الحمال، ز. و  .11
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Abstract: This study aimed to identify the degree to which kindergarten teachers in Al-Ahsa region possess 
educational competencies from their point of view in light of the variables of the educational qualification and years 
of experience for the academic year 1440/1441, to achieve this aim, the study adopted the descriptive approach. A 
questionnaire consisting of (45) skills distributed on three educational competencies has been prepared. It is the 
adequacy of planning, adequacy of implementation, and adequacy of evaluation. After testing for validity and 
reliability, it was applied to a sample of kindergarten teachers with number of (250) female teachers. Results of the 
study showed that the degree of kindergarten teachers possessing educational competencies ranges between a 
large degree and a very large degree, the study indicated that there were no statistically significant differences at 
the level of significance (α=0.05) in the degree of female teachers' acquisition of educational competencies due to 
the variable of the educational qualification, it also indicated that there were statistically significant differences 
attributable to the variable of years of experience and in favor of those with more than 10 years of experience. 

Keywords: kindergarten; planning adequacy; implementation adequacy; evaluation adequacy; years of experience  
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:امللخص  

تكونت عينة ، املنهج الوصفيهدفت الدراسة التعرف إلى تقدير درجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن، تم استخدام 

 ومديرة، ( 250الدراسة من)
ً
 ومديرة،( 612وقد تم اختيارها بالطريقة الطبقية العشوائية من بين أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددهم )مديرا

ً
تم  مديرا

تطبيق معايير االعتماد  درجة   وتبين من نتائج الدراسة أن تقديرات أفراد عينة الدراسة جاءت بدرجة كبيرة، على مجاالتاستخدام املنهج الوصفي املسحي،  

تطبيق معايير  درجةاد العينة في وجود فروق ذات داللة إحصائية ملستوى استجابات أفر ، حيث أظهرت النتائج في مدارس التعليم الخاص في األردن

على جميع )النظام، والجنس، واملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة(  تعزى إلختالف املتغيرات:بجميع مجاالتها  االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن

ينما جاءت الفروق بالنسبة ملتغير النظام لصالح النظام  مجاالت الدراسة واألداة الكلية، حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروق تعزى ألثر متغير الجنس، ب

 بالنسبة ملتغير سنوات الخبرة جاء لصالح فئة )ه(األجنبي، وبالنسبة ملتغير املؤهل العلمي جاء لصالح مؤهل )الدكتورا 
ً
( 10( سنوات فما دون، و )5، وأخيرا

 .لخاصة مع األهالي واملجتمع املحلي من خالل تعزيز برامجها التوعوية واإلرشاديةبضرورة تفعيل مشاركة إدارة املدارس ا  سنوات فأكثر. أوصت الباحثة

 ؛ التعليم الخاص.معايير االعتماد ؛دارس الخاصةامل الكلمات املفتاحية:

 :املقدمة

والسياسية والتكنولوجية، واإلدارية، وخاصة واالجتماعية والثقافية،  قتصاديةشهدت العقود الثالثة املاضية العديد من التغيرات في النظم اال

 ضرورًيا للبقاء، نتيجة املعطيات العلمية والت
ً
كنولوجية الحادثة التي إدارة النظم التعليمية في املجتمعات املختلفة، جعلت التغيير لالرتقاء بالتعليم أمرا

 لجودة مخرجاتها من خالل أثرت بشكل كبير على مجال التعليم، مما فرض على النظم التربوية رفع التح
ً
عار التعليم والعلم املتميزين تحقيقا دي، وتبني شِّ

 اعتماد معايير التعليم، لتستجيب مع متطلبات سوق العمل، بما فيها من تقدم علمي وتكنولوجي فائق النوعية.

 أوائل القرن العشرين ية منذظهرت تطبيقات معايير االعتماد في املدارس الخاصة في بدايتها في الواليات املتحدة األمريك
ً
، وقد القت استحسانا

 شديدين، فتبنتهــا جميـع الواليـات فـي أمريكـا، ألنهـا اسـتخدمت التقيــيم لتقــارن بــين جــودة املــدارس، وساعدت على
ً
رفع تحصيل الطلبة وإنجازاتهم،  وإقباال

ألن الهدف األساس ي منها تحسين الوضع التربوي، ومناقشة القضايا التربوية املهمة للطرفين، ،  ن واملدرسـينوقـد حظيـت أجنـدة املعـايير بتأييـد اآلبـاء واإلداريـي

تماد املدرس ي، حيث كانت بمثابة قوة دافعة جديدة نحو إصالح واقع املدرسة، من حيث املعلم، واملادة الدراسية، واإلدارة املدرسية، من خالل نظام االع

وكان نتيجة هذا التعاون تطوره إلى إنشاء  ،بواسطة هيئات غير حكومية تقوم بالتقييم في ضوء معايير محدده تمنح من خاللها هذا االعتمادوالذي يتم 

كيزها م، ثم زاد العدد فيما بعد، وكان تر 1889جمعيات إقليمية لالعتماد تشترك فيه أكثر من والية، فتأسست أول جمعية بواليات الوسط األمريكي عام 

 .)Gandal & Vranek, 2001: 45(على تقويم واعتماد برامج املؤسسات التعليمية 

 كان نوعها، وعلى اخـتالف أنشطتها، للحصول   ُيَعد وفي هذا السياق
ً
معيار االعتماد األكـاديمي من الجوانب املهمة واألساسية لتطوير املؤسسة، أيا

رتقاء بجودة  اء األكاديمي واملنهي، يمكنهم من دخول سوق العمل في أي مجال وأي مكان، وهذا األمر يتطلب اال على جيل من املتعلمين يتمتعون بجودة في األد

مي في ستفادة من تجـارب الـدول التي أثبتت نجاحها في مجال التعليم املباشرة وغير املباشرة، من خالل ترسيخ وتطبيق مفهوم االعتماد األكاديالتعليم، واال 

 (.1: 2007ربوية والتعليمية )الدحام،مؤسساتها الت
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والجدير بالذكر أن مجال الجودة واالعتماد في التعليم أصبح من القضايا الرئيسة على املستوى العاملي، وبرزت بذلك هيئات اعتماد دولي 

 بجميع عناصره ومستوياته، إضافة إلى أنها تشجعمتخصصة في تقييم املدارس فعن طريقها يمكن تحقيق تطوير وإصالح نوعي فريد في النظام التعليمي 

رتقاء بمعايير جودة التعليم، واملساهمة في تحسين أوضاع البلدان التي تنتمي إليها، بما يعزز نجاح الطالب وضمان مستقبلهم، ومن هذه املدارس على اال 

ي إحدى منظمات االعتمادات الدولية واإلقليمية واملتخصصة في تقييم ( "، والتي هAccreditation International) الهيئات "منظمة االعتماد الدولي "

 (. Pillsbury,2012املدارس، ومنح شهادات الجودة واعتماد املؤسسات التعليمية، التي تعنى باستمرارية تطوير وتحسين العملية التعليمية )

ة اعتماد رسمية في الواليات املتحدة وجميع أنحاء العالم، وتسمى "هيئة " من أنجح النماذج املطبقة عاملًيا كهيئAIوتعد "منظمة االعتماد الدولي

بلد )أحمد،   100ألف مدرسة في  30االعتماد الدولي وعبر األقاليم" وتضم أكبر تحالف لجمعيات االعتماد األمريكية املسؤولة عن تقويم واعتماد أكثر من 

2003 :74 .) 

 من والتعليم في املدارس الخاصة ال يقل في 
ً
دعمه للمسيرة التربوية عن التعليم في املدارس الحكومية، حيث إنه يساند ويدعم، ويسد عددا

س أو في قلة عدد االحتياجات التربوية في املجتمع الذي ال يستطيع التعليم الحكومي القيام بها، وخاصة لبعض األهالي مثل إتباع أساليب جديدة في التدري

الذي يؤدي من ناحية تربوية  لزيادة التحصيل العلمي للطالب، وزيادة اهتمام املعلم بطالبه، وتساعد الطالب على إبراز مهاراته التالميذ في الفصل الواحد و 

لب، وتساعد داخل الفصل، ويتيح للمعلم أن يوظف أساليب معاصرة في التعليم مثل التعليم التعاوني أو العمل في إطار الجماعة، وتراعي الفروق لكل طا

نجليزية وتوفر األنشطة الالصفية،  طالب على اكتساب مهارات الحوار مع أقرانه وتقبل الرأي اآلخر، ووجود املناهج اإلضافية كالحاسب اآللي واللغة اإل ال

 (.30: 2004وتفهم مشكالت الطالب ومساعدتهم على حلها ) األنصاري، 

سريع، يتطلب أن تكون أكثر قدرة على التعلم الدائم من املتغيرات التي تحدث  إن استجابة املدرسة للتحديات التي فرضها عالم املتغير بشكل

، بفعل سرعة تغيير املعرفة، وتجديد احتياج
ً
 تقليديا

ً
املستفيدين )طالب، ومعلمين،  اتداخل وخارج أسوارها، ألن ما نعتبره اليوم يتسم بالجودة فهو غدا

 (.   23: 2013 سطل،وأولياء أمور، واملجتمع، وأصحاب األعمال( )األ 

كوادرها، األمر الذي  امكانات( بأن مؤسسات التعليم في األردن بشكل عام تواجه صعوبات، وضعف في قدراتها، وعجز في 2015بين أبو خديجة )

تعليم أبنائهم، مما دفعهم ذلك   فيفتم تجنبها أدى إلى انخفاض مخرجات التعليمية، وقلت تلبيتها لحاجات طلبتها، مما أفقدها ثقة الطلبة وأولياء األمور، 

 ليجدوا طريقهم إلى املدارس الخاصة، التي تتمتع بنظام تعليمي أفضل يهتم بتفوق الطالب في املناهج التي يدرسها.

وضع السياسات الالزمة لضمان جودة التعليم واتخاذ  (2014وأشارت وثيقة معايير ضمان الجودة واالعتماد ملؤسسات التعليم املجتمعي)

القة، واالهتمام إلجراءات الكفيلة باعتماد مؤسسات التعليم في األردن، باالستعانة باملستفيدين النهائيين كافة، واألطراف املجتمعية املختلفة ذات العا 

 .بتطوير التعليم، إضافة إلى االستفادة من التجارب العاملية في هذا الصدد

املدارس الخاصة في األردن، ودرجة حاجة هذه  هالذي تؤدي دارس الخاصة أدركت أهمية الدور ومن خالل عمل الباحثة في املجال اإلداري في امل

من أجل الوصول إلى مرحلة الرقي بالعملية التعليمة، وتحسين مستوى التعليم لدى طلبتها، والتعرف على دورها ،  املدارس إلى تطبيق معايير االعتماد الدولي

لتطبيقها، وضرورة نشر ثقافة الجودة بين العاملين في املؤسسة التعليمية، والتشجيع على التغير والتطوير املستمر، وكيفية في وضع اآلليات املناسبة 

. لذا 
ً
يق  تقدير درجة تطب  جاءت هذه الدراسة للتعرف إلى  تطبيق معايير االعتماد والتي من شأنها مواكبة متطلبات االعتماد العاملية واالرتقاء بمستواه محليا

 .االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن معايير

 الدراسات السابقة:

تم في هذا الجزء تناول الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة، وقد تم تناولها حسب تسلسلها الزمني من األقدم إلى األحدث، حيث قامت 

 درس ي، متمثلة بالدراسات السابقة كاآلتي:الباحثة بمراجعة مجموعة من الدراسات الخاصة بمعايير االعتماد امل

( دراسة في البحرين هدفت الكشف عن مستوى تحقيق معايير املحتوى األكاديمي عند األطفال التمهيدي في رياض األطفال  2004أجرت الكعبـــي )

،  150في مملكة البحرين، تكونت عينة الدراسة من)
ً
والتــدريس املتصــلة بالجانـــب األكـــاديمي كأدوات للدراسة،  أظهرت تم استخدام أســاليب العــرض  ( طفال

لـم تظهـر نتائج الدراسة وجود أية النتائج أن كافـة متطلبـات العمليـة التعليمية التعلميـة متـوفرة بسـبب االهتمـام الكبيـر الـذي توليـه الدولـة لهــذه الفئــة. و 

اســـتراتيجيات  بعد املعرفـي واملعـــايير املرتبطـــة بالعنـــاوين الرئيســـة كعمليتـــي التعلـــيم والـــتعلم وشـــؤون األطفـــال، وكـــذلك عالقة بين املعايير املتصلة بال

 .التـــدريس واســـتراتيجيات التقويم، أو معايير قياس كفاية الدعم ملؤسسات رعاية األطفال

، بدراسة في كينا، هدفت التعرف إلى درجة تطبيق املدارس الثانوية  Moses, David and Stephen, 2006) ) وقام كل من موسز ودافيد وستيفن 

( معلم، حول التطبيق العملي 300)  في كينيا إلدارة الجودة الشاملة، وذلـك مـن خـالل تصميم الدراسة العرضية، حيث استخدمت االستبانة كأداة للدراسة

دة ي مدارسهم، وقد أظهرت نتـائج الدراسـة أن مـديري املدارس الثانوية ال يتمتعون بمهارات القيادة الالزمة لتعزيـز تطبيـق إدارة الجـو إلدارة الجودة الشاملة ف
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ت تطوير املوارد  درا الشـاملة الضرورية للتحسين املستمر في املدارس. كما أن غالبية املدارس غيـر ملتزمـة بـالتخطيط االستراتيجي الجيد، وهي ال تعزز مبا

 .البشرية

( دراسـة هدفت إلى الكشف عن درجة تطبيـق معـايير ضمان الجودة مـن وجهـة نظـر مـديري التعلـيم واملشـرفين 2006وأجـرت ذياب والحاج وكيالي )

( تربـوي، وأشــارت نتــائج الدراســة إلــى  500ـة الدراسـة )التربـويين ومديري املدارس واملعلمـين فـي منطقـة شـمال عمـان التابعـة لوكالـة الغـــوث وقد تكونت عين

إضافة إلى الحاجة إلى مزيد ظهــور تــدن عــام فــي تطبيــق املعــايير املتصلة باملجاالت، وكذلك انخفـاض مسـتوى التطبيـق لـدى كـل مـن املديرين واملعلمين، 

 ايير وتوظيفهـا واسـتخالص مؤشـرات األداء، وكذلك األساليب الناجحة لجميـع األدلـة وكتابـة التقـارير.مـن التـدريب لكافـة العـاملين علـى بنـاء املعـ

( دراسة هدفت إلى البحث في تصورات جميع مديري املدارس في والية متسبي في الواليات املتحدة األمريكية Merhundrew,2010وأجرى ميرهندور)

، 120املستخدمة في تحديد االعتماد املدرس ي وأثره على معايير االعتماد، تم استخدام املنهج املتعدد، تكونت عينة الدراسة من)تجاه تحديد معايير 
ً
( مدريا

 كبير إيجابي في نظرة مديري املدارس 
ً
املنتخبين واملعينين تم استخدام االستبانة واملقابلة واملالحظة كأدوات للدراسة، حيث أظهرت النتالئج أن هناك فرقا

 لهم لتوجيه تركيزهم إلى تحسين ا 
ً
لعملية التعليمية نحو معايير املتعددة املستخدمة في اعتماد املدارس، واتفقوا على أن أثر معايير االعتماد كان محفزا

 من أجل الطالب.

لشاملة في مدارس نابلس من وجهة نظر املديرين  ( دراسة في فلسطين هدفت التعرف إلى درجة تطبيق معايير الجودة ا 2011) أجرت أبو عبده 

 ومديرة، تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة، حيث أظهرت النتائج أن: درجة  227فيها، تم استخدام املنهج الوصفي، تكونت عينة الدراسة من)
ً
( مديرا

رجة متوسطة، وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق تعزى تطبيق معايير الجودة الشاملة في مدارس نابلس من وجهة نظر املديرين فيها جاءت بد

فئة الخبرة  ألثر متغيرات) الجنس ، والتخصص، واملؤهل العلمي، والسلطة(، في حين أظهرت النتائج وجود فروق تعزى ملتغير سنوات الخبرة وجاءت لصالح  

 سنوات. 5أقل من 

ضــمان الجـــودة في املدرسة األردنية من وجهة نظر لى الكشف عن درجة تطبيق معايير ( دراسة هدفت إ 2011وأجرى كل من األمير والعوامله )

 و 200املشرفين التربويين، تم اسنخدام املنهج الوصفي، تكونت عينة الدراسة من ) 
ً
مشرفة، تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة ضمن املجاالت ( مشرفا

ـيم. وقـد ـتعلم، واملنهــاج، واملــوارد البشــرية، والقيــادة والتخطــيط، واملجتمــع املحلـي، واملـوارد املاديـة، وأداء التربيـة والتعلاآلتية: شــؤون الطلبــة، والتعلــيم والـ

وق ذات داللـة إحصـائية  أظهـرت النتـائج أن مجـال املنهاج جاء بدرجة مرتفعة بينما جاءت بقيـة املجـاالت بدرجـة متوسـطة. أظهـرت النتائج عدم وجـود فـر 

 فـي درجـة تطبيــق معــايير ضــمان الجــودة تعــزى إلــى متغيــرات الدراســة: الجــنس، والخبــرة، واملؤهــل العلمــي. 

ين البرامج ( دراسة هدفت إلى الكشف عن معايير االعتماد املدرس ي وأثره على مخرجات التعليم وعلى تحسMensching ,2012كما أجرى منيشنق )

، و)35( ولي أمر، و)37التعليمية، تم استخدام املنهج الوصفي، تكونت عينة الدراسة من)
ً
، تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة، 402( مديرا

ً
( معلما

إلى عدم وجود فروق  ن هناك بعض املدارس قد حققت شروط االعتماد في املدرسة بدرجة متوسطة، كما أشارت النتائج أ حيث أظهرت نتائج الدراسة 

 تعزى ملتغير الخبرة.

 وعالقتها الشاملة الجودة  إلدارة  غزة  في محافظات الخاصة  املدارس مديري  ممارسة درجة ( دراسة هدفت إلى الكشف عن 2013وأجرى األسطل )

 51، تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي ، تكونت عينة الدراسة من )التنافسية بامليزة 
ً
ومعلمة، تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة، حيث ( مديرا

جاءت بدرجة مرتفعة، وأن امليزة  اإلدارة  قناعات ملجال الجودة  إلدارة  غزة  في محافظات الخاصة املدارس مديري  مارسةأظهرت النتائج: أن درجة م

، كما أظهرت نتائج الدر 
ً
اسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر متغيرات  التنافسية ملديري املدارس الخاصة جاءت بدرجة مرتفعة أيضا

  جابية قوية بين امليزة  التنافسية وإدارة الجودة. إي)الجنس، وسنوات الخبرة، واملؤهل العلمي واملنطقة(، بينما توجد عالقة  الدراسة

درجة تطبيق معايير ضمان الجودة في املدارس السعودية من وجهة  باملدينة املنورة هدفت إلى معرفة  ( دراسة في السعودية  2014وأجرى الغامدي )

 128نظر املشرفين التربويين في املدينة املنورة. تم استخدام املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
، تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة، ( مشرفا

تطبيق معايير ضمان الجودة في املدارس السعودية في مجاالت الدراسة )شؤون الطالب،  حيث أظهرت نتائج الدراسة: أن درجة إدارة التربية والتعليم 

الدراسة عدم وجود   التعليم والتعلم، املنهاج، املوارد البشرية، التخطيط والقيادة، املجتمع املحلي، املوارد املادية( كانت بدرجة متوسطة. وأظهرت نتائج

 واملؤهل العلمي(. فروق تعزى ألثر متغيري )سنوات الخبرة 

( دراسة هدفت إلى تحديد معايير اعتماد إعداد املعلم مع مرور الوقت، وتحديد مدى تأثير البحوث أو السياسات  Joshua,2015وأجرى جوشيو )

ات للدراسة، وأجريت مراجعات كترونية، وكتابة نص املعايير كأدو لإلا على كيفية تصور هذه املواضيع في نص املعايير، تم استخدام املنهج املتنوع كالنسخ 

تماعية خالل  البحوث التعليمية وأجريت استعراضات للسياسة التعليمية. وأظهرت النتائج التي تم الحصول عليها أن تغيرت تصورات التنوع والعدالة االج

 الفترة الزمنية التي يغطيها البحث نتيجة لكل من البحث والسياسة. وتحول الرصيد إلى تأثير السياسا
ً
 في الطبعات األحدث من املعايير.  ت أساسا

( دراسة هدفت التعرف إلى متطلبات تطبيق معايير االعتماد املدرس ي في املدارس الخاصة بمكة املكرمة، تم استخدام املنهج 2015وأجرى املالكي )

نة كأداة للدراسة، حيث أظهرت النتائج أن درجة توافر الوصفي، تكونت عينة الدراسة من جميع مديري املدارس الخاصة ومشرفيها، تم استخدام االستبا
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عدم   متطلبات تطبيق بعض معايير االعتماد املدرس ي من وجهة نظر مديري املدارس ومشرفيها جاءت بدرجة متوسطة، إلى مرتفعة، كما أظهرت النتائج

د فروق تعزى ألثر متغير الخبرة في مجال املباني املدرسية، وجاء لصالح  وجود فروق تعزى ألثر متغيرات ) املسمى الوظيفي، والدورات التدريبية(، بينما توج

 ذوي الخبرة الطويلة. 

 بمدينة العام التعليم  مدارس في التغيير إدارة  أسس ضوء في املدرس ي االعتماد ( دراسة هدفت إلى الكشف عن تطبيق2016وأجرى العتيبي )

، تم استخدام االستبانة واملقابلة كأدوات للدراسة، حيث أظهرت  300التحليلي، تكونت عينة الدراسة من ) تم استخدام املنهج الوصفي  الرياض،
ً
( مديرا

ة تطبيق معايير االعتماد املدرس ي في ضوء أسس إدارة التغيير في مدارس التعليم العام بمدينة الرياض جاءت بدرجة كبيرة، نتائج الدراسة: أن  درجة أهميَّ

لتطبيق معايير االعتماد املدرس ي في ضوء أسس إدارة التغيير في مدارس التعليم العام بمدينة الرياض جاءت بدرجة  ةلدرجة املتطلبات الالزمأما بالنسبة 

 متوسطة.  

 إلى إثراء اإلطار  معايير االعتماد في املؤسسات التربوية ومعايير الجودة، تم استعراض عدد من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع 
ً
سعيا

أسفرت عنها الدراسة  النظري للدراسة واالستفادة منها في بناء أداة الدراسة الالزمة لجمع البيانات والتعرف إلى األساليب اإلحصائية، وتفسير النتائج التي

 الحالية.

قيـاس والتي بحثت في  Vranek & Grand .2001)درجة تطبيق معايير االعتماد وما يدور حولها كدراسة ) إلى فوقد سعت بعض الدراسات للتعر 

ودراسة ذياب والحاج وكيالي   أثـر معــايير الجــودة علــى مســتقبل العمليــة التربويــة مــن خــالل تحديــد مستويات دنيا لتطبيق املعايير واملستوى املطلوب، 

فقد بحثت في مدى تطبيق املدارس الثانوية في  Moses , David and Stephen, 2006) ( والتي بحثت في تطبيـق معـايير ضمان الجودة، أما دراسة )2006)

( في درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة في مدارس نابلس من وجهة نظر املديرين 2011)ه بو عبدأ  كينيا إلدارة الجودة الشاملة، في حين بحثت دراسة 

سبي تجاه تحديد معايير املستخدمة في تحديد س( هدفت البحث في تصورات جميع مديري املدارس في والية م(Merhundrew,2010 فيها, أما دراسة 

( فقد هدفت الكشف عن معايير االعتماد املدرس ي وأثره على مخرجات  Mensching, 2012)االعتماد وأثره على معايير االعتماد،  بينما دراسة منيشنق

 العام  التعليم   مدارس  في  التغيير  إدارة   أسس  ضوء  في  املدرس ي  االعتماد ( تضمنت تطبيق2016العتيبي )  ما دراسةأ ،  التعليم وعلى تحسين البرامج التعليمية

  الرياض. بمدينة

(، 2011) ةاألمير والعواملأما من حيث املنهجية فقد تنوعت بين املنهج الوصفي واملنهج التحليلي، تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة كدراسة 

العتيبي اسة  ، وهناك دراسات نوعت بين االستبانة واملقابلة كدر (2015(، ودراسة املالكي )2013(، ودراسة األسطل )Mensching ,2012ودراسة منيشنق )

 . (Merhundrew,2010ميرهندور)، ودراسة (2016)

بناء أداة الدراسة وهي  و  من الدراسات السابقة في عدة أمور منها: اختيار منهج الدراسة املستخدم وهو املنهج الوصفي املسحي. ةالباحث تاستفاد

التعرف على نوع املعالجات اإلحصائية و  عرض ومناقشة النتائج وتفسيرها.و تحديد املتغيرات املناسبة للدراسة. واالستبانة وتحديد مجاالتها وفقراتها. 

 اختيار عينة الدراسة. و  تحديد بعض املفاهيم واملصطلحات الواردة في الدراسة. و  اإلجراءات املناسبة للدراسة. و  املناسبة للدراسة. 

معايير االعتماد من دراسات سابقة بأنها تناولت مجاالت جديدة تم تطويرها من قبل الباحثة في مجال قياس  تتميز الدراسة الحالية عما سبقها

 في املدارس الخاصة في األردن.

همة،  والذي تعتبر من الدراسات امل،    موضوع معايير االعتماد في مجال املدارس الخاصةكما تتميز الدراسة الحالية عما سبقها من دراسات بتناولها  

منها في إعداد هذه الدراسة،   ةالباحث  ة ويمكن القول بأن الدراسات السابقة قد اختلفت مع الدراسة الحالية في أكثر من جانب، إال أن ذلك ال ينفي استفاد

 ةبقة والدراسة الحالية الباحثمن حيث استكمال اإلطار النظري، وبناء أداة الدراسة، وتحليل النتائج، وقد ساعدت الجوانب املشتركة بين الدراسات السا

 في إثراء وتدعيم هذه الدراسة من جوانب عديدة.

تقدير درجة  ، والتي تتعلق بقياس درجه مجال املدارس الخاصة، وخاصة في في األردنحيث تعد هذه الدراسة من الدراسات الحديثة والقليلة 

 .2018/ 2017األردن، للعام الدراس ياالعتماد في مدارس التعليم الخاص في  تطبيق معايير

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

ة والثقة نظًرا ألهمية تطبيق معايير االعتماد املدرس ي الدولي، وملا له من فوائد عديدة تكمن في إمكانية التحقق من جودتها واستعدادها للمساءل

، باإلضافة إلى ذلك معرفة درجة تطبيقها ملعايير االعتماد الخاصة ب  العامة، حيث يصبح االعتماد الذي يمنح للمدرسة عالمة جودة معترف بها 
ً
دوليا

ن الدراسة الحالية حاولت إلقاء الضوء على تقدير درجة تطبيق معايير االعتماد إ(، ولذلك ف Accreditation International)"منظمة االعتماد الدولي

( في األردن من خالل استطالع آراء القيادات التربوية من مديري املدارس A l"منظمة االعتماد الدولي )األكاديمي للمدارس الحاصلة على اعتماد من هيئة 

 في املدارس الخاضعة ال 
ً
 عتماد الهيئة. حول درجة تطبيق هذه املعايير، وتحديدا
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 بين
ً
 كبيرا

ً
وزارة التربية والتعليم، وإدارات املدارس الخاصة  ومن خالل عمل الباحثة ومعايشتها واقع مدارس الخاصة في األردن، فقد ملست تفاوتا

دارة، وتحقيق الرؤيا والفكر والرسالة القيادة تطبيق السلطة واإل من حيث درجة  (،Alالخاصة ب "منظمة االعتماد الدولي)ماد تفي تطبيق معايير االع

املكتبة ووسائل املعلومات والتكنولوجيا وغيرها من ، و ، واملوارد البشريةوالتنظيم، ودرجة توفر املوارد املالية، ومن حيث درجة مالئمة املرافق املدرسة

وذلك من أجل الكشف   "،AI الخاصة ب "منظمة االعتماد الدوليمعايير االعتماد لذا سعت الباحثة دراسة موضوع املعايير الخاضعة ملعايير االعتماد.  

الخاص في األردن من وجهة نظر القيادات  التعليم تطبيق معايير االعتماد في مدارس    للتعرف على درجةومن هنا جاءت هذه الدراسة  عن مستوى تحققها،  

 تتمثل مشكلة الدراسة في تقدير درجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن.  حيث  "؟التربوية

 أسئلة الدراسة:

 اآلتيين:حيث أجابت هذه الدراسة عن السؤالين 

 الخاص في األردن؟  التعليم ما درجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس  السؤال األول:

حول درجة تطبيق معايير االعتماد   تقديرات أفراد عينة الدراسة  في  (  α ≤  0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة    السؤال الثاني:

 : )الجنس، والنظام، والخبرة، واملؤهل العلمي( ؟تعزى للمتغيراتالخاص في األردن  التعليم في مدارس 

 :أهداف الدراسة

 هدفت هذه الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية:

 األردن.االعتماد في مدارس التعليم الخاص في  لى تقدير درجة تطبيق معاييرإ التعرف  •

معايير التعرف إلى أثر املتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة )الجنس، والنظام، والخبرة، واملؤهل العلمي( في تقدير درجة تطبيق  •

 االعتماد في مدارس التعليم الخاص في األردن.

 : أهمية الدراسة

 باآلتي: ةلعملية، واملتمثلتتضمن أهمية الدراسة جانبين هما: األهمية النظرية واألهمية ا 

تطبيق معايير االعتماد في بشكل مباشر وواضح في الكشف عن درجة تتضح أهمية هذه الدراسة من خالل موضوعها الذي يبحث األهمية النظرية: 

 الخاص في األردن.  التعليم مدارس 

 بجودة التعليم، والذي يعد أحد أهم مؤشرات تقدم أي دولة، 
ً
 متعلقا

ً
أال وهو  كما تبرز أهمية الدراسة من الناحية النظرية كونها تتناول موضوعا

 املدارس 
ً
الخصوص  هعلى وج "AI الخاضعة لهيئة اعتماد "منظمة االعتماد الدوليتطبيق معايير االعتماد املدرس ي الدولي، في املدارس األردنية، وتحديدا

كاديمية، حيث تعد من املفاهيم املهمة أن التعليم يمثل حجر األساس للتطور والنمو االقتصادي والحضاري كونها من أنظمة االعتماد وضمان الجودة األ

 ألي دولة. 

األردنية املحلية والدولية، كما وتكتسب هذه كما توفر هذه الدراسة خلفية نظرية، ودراسات سابقة حول درجة تطبيق هذه املعايير في املدارس 

 في البيئة العربية واملحلية، لذا من املتوقع أن 
ً
 لقلة املراجع والدراسات التي تناولت هذا املوضوع خصوصا

ً
تسهم هذه الدراسة الدراسة أهمية خاصة نظرا

، كونه
ً
 واألردنية خصوصا

ً
التعليم يعتبر من أهم عوامل إحداث التغيير في املجتمع وتنمية املوارد  في إضافة أدبيات جديدة إلى الدراسات العربية عموما

 البشرية.

 فقد تحددت أهمية هذه الدراسة من خالل اآلتي:األهمية العملية: 

 واملعلمين. ". في املدارس التي تطبق هذه املعايير من وجهة نظر املديرينAIدراسة تقدير درجة تطبيق معايير االعتماد الخاصة بهيئة اعتماد " •

 ليه الدراسة امليدانية من نتائج وتوصيات تساعد املعنيين في األردن. إ قد تكمن أهمية الدراسة مما تتوصل  •

 ".  AIقد تسهم هذه الدراسة بإثراء املعرفة النظرية والتطبيقية حول معايير االعتماد الخاصة بهيئة اعتماد " •

بوية في مديرية التعليم الخاص التابعة لوزارة التربية بمعايير االعتماد العام ومدى انعكاس ذلك  قد تسهم في تزويد صانعي القرار والسياسات التر  •

 على جودة التعليم.

، حيث  من املؤمل أن يستفيد من هذه الدراسة الباحثون واملهتمون في هذا املجال، والتي قلما حظيت باهتمام الباحثين أو بحثت في دراسات سابقة •

 طريق من أجل إجراء دراسات أخرى في جوانب بحثية مختلفة في نفس املجال. إنها تمهد لهم ال

 :مصطلحات الدراسة

 كما يأتي:
ً
 وإجرائيا

ً
 اشتملت الدراسة الحالية على مجموعة من التعريفات املتعلقة بموضوع الدراسة، حيث تم تعريفها اصطالحيا
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أكاديمية أو وضع أكاديمي علمي يمنح للمؤسسة التعليمية أو البرنامج  ةه "مكانأنتم تعريفه على  :Academic Accreditationاالعتماد األكاديمي   •

 (. 37: 2008األكاديمي مقابل استيفاء املؤسسة ملعايير جودة التعليم املقدم وفق ما يتفق عليه مع مؤسسات تقييم االعتماد )مجيد والزيادات، 

: بأنه عبارة عن عملية تقويم أداء املدارس بواسطة هيئة متخصصة في ضوء معايير االعتماد األكاديمي. وهو أيًضا بيان  ويعرف االعتماد األكاديمي 
ً
إجرائيا

 أاملستوى املتوقع الذي وضعته هيئة مسؤولة معترف بها بش
ً
  ن درجة أو هدف تربوي يراد الوصول إليه ويحقق قدرا

ً
ويقاس   من الجودة أو التميز، منشودا

 ستبانة التي تسهم بتطويرها.خالل استجابات أفراد عينة الدراسة )مدراء( على فقرات اال من 

كثر من مراحل التعليم العام بأنواعه املختلفة ويتعلم أ و أ هلية اشتملت على صف أ هي كل مؤسسة تعليمية  :Private education التعليم الخاص   •

 أ فيها أكثر من عشرة 
ً
 منتظما

ً
و أ و ينفق عليها فرد أ ثر، وتكون مؤسسة تعليمية مرخصة يؤسسها ويرأسها أكو أ ويقوم بالتعليم فيها معلم  شخاص تعليما

نظام املؤسسات التعليمية الخاصة في اململكة األردنية  و هيئات دولية )أ ئة و تابعة لهيأ جنبية أ جنبية تابعة لدولة أ و هيئات أ و جمعيات أ جانب أ فراد أ 

 (. 1966الهاشمية لسنة 

 
ً
 ين والذين هم من تم تطبيق أداة الدراسة عليهم. يباملؤسسة التعليمية الخاصة التي يشرف عليها القادة التربو  وتعرف إجرائيا

رسمية حكومية أو دولية معترف بها في األردن تمنح تراخيص تطبيق البرامج التعليمية املختلفة للمؤسسات : جهة    Accreditation Bodyهيئة االعتماد    •

/أ( من قانون التربية 31التعليمية الخاصة أو األجنبية )أسس اعتماد وترخيص البرامج التعليمية املختلفة والتحويل بينها الصادرة باالستناد للمادة )

 (.2015( املعدل عام )1994 ( لسنة3والتعليم رقم )

 إ : تعرف  Educational leadersالقيادات التربوية   •
ً
 جرائيا

ً
 .: بالقادة التربويين)التربويين( في املدارس الخاصة واملعتمدة دوليا

 :حدود الدراسة

 :اآلتيحدود الدراسة على  اشتملت

 .  الحدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على جمع البيانات األولية لتحليل تقدير درجة تطبيق معايير االعتماد في املدارس الخاصة في األردن •

 الحدود املكانية : اقتصرت الدراسة على املدارس الخاصة في األردن. •

 دارس الخاصة(. الحدود البشرية : اقتصرت الدراسة على القيادات التربوية ) مديري امل •

 م.  2018-2017خالل العام الدراس ي الحدود الزمنية : تم تطبيق الدراسة  •

 :محددات الدراسة

(، حيث اقتصرت 2017/2018اقتصرت الدراسة الحالية على عينة من القيادات التربوية من مديري مدارس األردن الفعالة في العام الدراس ي)

إجابات  على إجابات املديرين على أداة الدراسة، وما تتمتع به من خصائص سيكومترية من صدق وثبات، وتتحد نتائج الدراسة وإمكانية تطبيقها بصدق

 .أفراد عينة الدراسة وصدق مقياس الدراسة

 :منهجية الدراسة

راسة واإلجابة عن أسئلتها، ملالءمته لهذه   وذلكحقيق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي املسحي، تل ِّ
 أهدافها. ولتحقيق الد 

 مجتمع الدراسة وعينتها:  

 ومديرة، موزعين 612مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات املدراس الخاصة في محافظة العاصمة البالغ عددهم اإلجمالي )تكون 
ً
( مديرا

 ة(، وفي لواء القويسم120(، وفي لواء ماركا يبلغ عددهم )105(، وفي لواء القصبة يبلغ عددهم )152يبلغ عددهم )على تسعة ألوية، وهي: )لواء الجامعة 

داخل اململكة األردنية الهاشمية.  (50(، ولواء ناعور)1(، ولواء الجيزة )20(، ولواء سحاب )60(، ولواء وادي السير)4ولواء املوقر) (،100يبلغ عددهم )

 (. 2018-2017دراس ي الثاني من العام الدراس ي خالل الفصل ال

 ومديرة، وقد تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، إذ تم اختيار عينة ممثلة ملجتمع الدراسة بنسبة 300تكَونت عينة الدراسة من )و 
ً
( مديرا

( يبين توزع أفراد عينة الدراسة حسب  1والجدول )( استبانة  20(، تم استبعاد )%97منها أي بنسبة استعادة ) ة( استبان250(، وقد تم استعادة )30%)

 املتغيرات املستقلة. 
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 ملتغيرات الدراسة: (1)جدول 
 
 : )النظام، واملؤهل العلمي، والجنس، سنوات الخبرة( توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا

 النسبة التكرار الفئات املتغيرات

 83.2 208 أردني النظام

 16.8 42 أجنبي 

 12.0 30 ذكر الجنس

 88.0 220 أنثى 

 21.6 54 بكالوريوس املؤهل العلمي

 58.8 147 ماجستير 

 19.6 49 دكتوراه 

 15.6 39 فما دون  سنوات 5 سنوات الخبرة

 53.2 133 سنوات 10اقل من  -5من  

 31.2 78 سنه فأكثر 10 

 100.0 250 املجموع

 :أداة الدراسة

، 2017اس يبناء أداة الدراسة بعد الرجوع إلى معايير االعتماد املدرس ي حسب وثيقة وزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة في األردن للعام الدر   تم 

، واملجتمع املحلي ،املوارد البشرية، واملناهج، و شؤون الطلبة، والتعلم والتعليم ( فقرة موزعة على ستة مجاالت وهي) 38تكونت األداة بصورتها األولية من )

 )والبنية التحتية(. 
ً
( درجات، ومتدنية  3( درجات، ومتوسطة )4( درجات، ومرتفعة)5حيث تم اعتماد نموذج تدرج ليكرت الخماس ي أعطيت:)مرتفعة جدا

(2 )( 
ً
     ( درجة واحدة .  1درجتان، ومتدنية جدا

 :صدق أداة الدراسة

تم التأكد من صدق املحتوى لألداة، حيث تم َعرُضها على عدد من املحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص من أعضاء هيئة التدريس في صدق املحتوى:  

، وأخذ برأيهم ومالحظاتهم حول مالءمة فقرات االستبانة من حيث:) درجة مناسبة الفقرات للمجال الذي 12الجامعات األردنية. إذ بلغ عددهم )
ً
( محكما

 تندرج تحته، ووضوح الفقرات، ودرجة دقة وسالمة الصياغة اللغوية(. 

مون من حيث حذف بعض ال فقرات، أو اإلبعاد، أو الدمج، أو إعادة وقد تم إجراء التعديالت على االستبانة بعد تحكيمها وفْق ما أوص ى به املحكِّ

 ( فقرة، موزعة على مجاالت وفقرات االستبانة، واملتمثلة باآلتي:33الصياغة، وبلغ مجموع فقرات االستبانة بعد التحكيم )

 رات.( فق  5: حيث تكونت بصورتها النهائية من)شؤون  الطلبة املجال •

 ات.( فقر 6نهائية من): حيث تكونت بصورتها الالتعلم والتعليم  املجال •

 ات.( فقر 6املنهاج: حيث تكونت بصورتها النهائية من)  املجال •

 ( فقرات 5: حيث تكونت بصورتها النهائية من)املوارد البشرية املجال •

 ( فقرات. 6: حيث تكونت بصورتها النهائية من )املجتمع املحلي املجال •

 . رات( فق 5النهائية من)البنية التحتية: حيث تكونت بصورتها  املجال •

 ثبات أداة الدراسة:

( بتطبيق املقياس، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين test-retestللتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار )

نة من )  ومديرة، ومن ثم تم حساب  30على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكو 
ً
 حساب ( مديرا

ً
معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في املرتين. وتم أيضا

( يبين معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة 2معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، والجدول )

 الدراسة.للمجاالت واألداة ككل واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه 

 معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية : (2جدول )

 االتساق الداخلي  ثبات اإلعادة  املجال 

 0.79 0.84 شؤون  الطلبة 

 0.85 0.87 التعلم والتعليم 

 0.71 0.86 املنهاج 

 0.81 0.88 املوارد البشرية 

 0.70 0.85 املجتمع املحلي 

 0.84 0.84 البنية التحتية 

 0.91 0.90 ككل  معايير االعتماد
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 معيار تصحيح أداة الدراسة:

 الخماس ي لتصحيح أدوات الدراسة، بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بين درجاته الخمس ) يكرتتم اعتماد تدرج ل
ً
 ،مرتفعة جدا

 ،متدنية ،متوسطة ،مرتفعة
ً
 )متدنية جدا

ً
الخماس ي لتقديرات أفراد عينة  يكرتوقد تم اعتماد سلم ل( على الترتيب، 1، 2، 3، 4، 5( وهي تمثل رقميا

 ي: الدراسة على النحو اآلت
 ة ضمنخف 1-2.33

 متوسطة  2.34-3.67

 كبيرة  3.68-5

 متغيرات الدراسة:  

 اشتملت الدراسة الحالية على املتغيرات اآلتية:

: املتغيرات املستقلة: 
 
 أوال

 النظام:  وله فئتان: أردني، أجنبي •

 الجنس:  وله فئتان : ذكر، أنثى       •

 سنوات(.    10(، )أكثر من سنوات 10اقل من  -5فما دون(، )اكثر من  سنوات 5سنوات الخبرة: وله ثالثة فئات:) •

 املؤهل العلمي: وله ثالثة مستويات: )بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه(. •

: املتغير التابع: 
 
 ردن.في مدارس التعليم الخاص في األ  معايير االعتماد استجابات أفراد عينة الدراسة على درجة تطبيق معايير االعتمادثانيا

 إجراءات الدراسة:

، تم بناء وتحكيم أداة الخاص في األردن التعليم بمعايير االعتماد في مدارس ذات العالقة  بعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة

 الدراسة، وصياغتها بشكلهما النهائي، ولتحقيق هدف الدراسة، تم القيام باإلجراءات اآلتية:

 الدراسة وعينتها، عن طريق الرجوع إلى السجالت الرسمية لوزارة التعليم الخاص باملدارس الخاصة في األردن.تحديد مجتمع  •

 توزيع أداة الدراسة على أفراد عينة الدراسة. •

لجات اإلحصائية،  (، للمعاSPSSجمع استبانات أداة الدراسة وترتيبها، والتأكد من صالحيتها ألغراض التحليل اإلحصائي عن طريق استخدام نظام) •

 بهدف استخراج النتائج، واإلجابة على أسئلة الدراسة.

 بعد تفريغ إجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات األداة  . •

 املعالجة اإلحصائية:

الخاص في  التعليم تطبيق معايير االعتماد في مدارس درجة املعيارية لتم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات لإلجابة عن السؤال األول  •

 .األردن من وجهة نظر القيادات التربوية )مدراء املدارس(

الستجابات   لإلجابة عن السؤال الثاني: تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وتحليل التباين األحادي واملقارنات البعدية شيفيه •

 ملتغيرات )النظام، و   الخاص في األردن من وجهة نظر القيادات التربوية  التعليم تطبيق معايير االعتماد في مدارس  رجة  حول دأفراد العينة  
ً
الجنس، تبعا

 (.واملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة 

 :عرض نتائج الدراسة

، الخاص في األردن من وجهة نظر القيادات التربوية)مدرائها( التعليم درجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس  الكشف عنهدفت هذه الدراسة 

 ولتحقيق ذلك تمت اإلجابة عن أسئلتها وفق تسلسلها، وفيما يلي عرض لذلك:

 هة نظر القيادات التربوية؟ الخاص في األردن من وج التعليمما درجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس  نتائج السؤال األول:

الخاص في األردن من   التعليم لدرجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس املعيارية لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 والجدول اآلتي يوضح ذلك.  ،وجهة نظر القيادات التربوية
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 الخاص في األردن من وجهة نظر القيادات التربوية التعليمدرجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس  لاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية : (3جدول )

 حسب املتوسطات الحسابية 
 
 مرتبة تنازليا

 الدرجة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  املجال  الرقم الرتبة 

 كبيرة  0.41 4.04 شؤون الطلبة  1 1

 كبيرة  0.50 4.02 البنية التحتية  6 2

 كبيرة  0.53 3.78 التعلم والتعليم  2 3

 كبيرة  0.36 3.67 املنهاج  3 4

 كبيرة  0.47 3.66 املوارد البشرية  4 5

 كبيرة  0.42 3.44 املجتمع املحلي  5 6

 كبيرة  0.35 3.76 معايير االعتماد الكلي 

في  شؤون الطلبة  ت حيث جاء(، 0.36 - 0.53، وانحراف معيار بلغ )( 4.04 - 3.44بين ) املتوسطات الحسابية قد تراوحت ماأن ( 3يبين الجدول )

وبدرجة   ( 3.44في املرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) املجتمع املحلي، بينما جاء وبدرجة تقدير )كبيرة( (4.04)متوسط حسابي بلغ بأعلى املرتبة األولى 

 ( وبدرجة تقدير )كبيرة(.0.35(، وانحراف معياري )3.76) ككل االعتماد ، وبلغ املتوسط الحسابي الكلي ملجاالت تقدير )كبيرة(

املؤسسة التربوية، ودورها في تعزيز وتطوير   تطبيق معايير االعتماد األكـاديمي في وقد تعزى هذه النتيجة حسب تقديرات عينة الدراسة أن درجة 

األكاديمي واملنهي،  املؤسسة والنهوض بها، في مختلف مجاالتها وأنشطتها التربوية، من أجل تأمين جيل من الطلبة املتميزين، يتمتعون بجودة عالية في األداء

ستفادة من تجارب الدول التي مؤسسات التعليم الخاصة والحكومية اال ندماج في سوق العمل بمختلف مجاالته، األمر الذي يتطلب من يمكنهم من اال 

، فحصول ؤ اتخذت معايير اعتماد كانت سبب في نجاحها، وتميز التعليم واالرتقاء به في م
ً
سستها، وجعلها مع مصاف الدول املتطورة واملتقدمة تعليميا

 املدارس الخاصة تسعى إلى رضا الطلبة وأولياء األمور بهدف الحصول على العائد املادي.    مجال شؤون الطلبة والبنية التحتي بدرجة مرتفعة قد يعود إلى أن

م التي وقد تعزى هذه النتيجة الكبيرة حسب تقديرات عينة الدراسة إلى معاناة األردن من ضعف في إدارتها املالية، وضعف في الحوافز املقدمة له

 أن كثير
ً
    تعد كافية ملتطلبات الحياة، وخاصة

ً
من إدارات املدارس الخاصة هم من املتقاعدين في املدارس الحكومية، حيث أصبحت املدارس الخاصة حكرا

طلبتها، مما فقط على أصحاب األموال، ويحرم منها الكثير من أبناء الطبقات الفقيرة. الذي أدى إلى انخفاض مخرجات التعليمية، وقلت تلبيتها لحاجات 

ء األمور، فأصبحوا يتجنبوا تعليم أبنائهم فيها، مما دفعهم ذلك ليجدوا طريقهم إلى ما بعد املدارس العامة إلى املدارس الخاصة، أفقدها ثقة الطلبة وأوليا

 التي تتمتع بنظام تعليمي أفضل يهتم بتفوق الطالب في املناهج التي يدرسها.

ملقياس الحقيقي لحضارة األمة في الوقت الحالي، والذي من خالله تستطيع فقد جاء االهتمام بالنظام التعليمي التربوي وتحسينه وتطويره، كونه ا 

بد من تغيير   رسم صورة املستقبل الذي نريده، والتنبؤ بجيل مؤهل قادرة على التفاعل مع معطيات العصر ومتغيراته، قادر على حل املشكالت، لذا كان ال

والفهم واالستظهار إلى مفهوم أوسع، قائم على إدراك املستجدات واملتغيرات التي يعيشها املجتمع، النظرة إلى التربية من نظرة تقليدية قائمة على الحفظ 

ليه قائد مبدع والقدرة على التعامل معها وتوظيفها التوظيف األمثل، ولن يأتي ذلك إال من خالل بناء نظام تربوي ينهض بمستوى الفرد واملجتمع، قائم ع

 (.     2013في خدمة طالبه، وتحسين أدائهم العلمي واملنهي )األسطل، كانات والطاقاتميوظف كل اال 

( أن مجال الجودة واالعتماد في التعليم Pillsbury,2012) وتتفق هذه النتيجة الكبيرة حسب تقديرات عينة الدراسة مع ما أشار إليه بلسوبري 

املدارس من أجل تحقيق تطوير وإصالح نوعي في النظام التعليمي بجميع عناصره ومستوياته، أصبح من القضايا الرئيسة على املستوى العاملي في تقييم 

تقاء بمعايير جودة التعليم، واملساهمة في تحسين أوضاع البلدان التي تنتمي إليها، بما يعزز نجاح الطالب وضمان ر املدارس على اال  إضافة إلى أنها تشجع

 مستقبلهم.

بدأ يدخل الساحة التربوية عامليا     )Accreditation Standards (مدخل معايير االعتماد ( بأن 2017أشار إليه العمري) وتتفق هذه النتيجة مع ما

.حيث أدى التعليم الخاص لتقدم التعليم في كثير من البلدان وتنوعت أساليب التعليم وعربيا في سياق العوملة وفي إطار انتشار التنافس املعياري العاملي

لخاص عدة فئات من املجتمع، منهم املعلمين في املدارس والعلوم واملعارف التي أصبحت تدرس في املدارس واملعاهد األهلية، ويستفيد من التعليم ا 

 
ً
  الخاصة، وأصحاب املدارس الذين يقومون بتأسيس املدارس وأصحاب العمارات والبنايات التي يؤجرونها، والتعليم الخاص استثمارا

ً
ال يتجزأ   اقتصاديا

 (.26: 2010من خطة التنمية االقتصادية )كه ردي، 

 لكافة فعاليات التربية، وما انفكـت اليونسـكو منـذ أكثـر مـن عقـد مضـى تلـح فـي كافـة مؤتمراتهـا  معايير جودة التعلومثلت 
ً
 منظورا

ً
 مركزيا

ً
يم هدفا

 من املساعدات التـي تقـدمها اليونسـكو إلصــالح ال
ً
ي معظــم الــدول تعلــيم فــعلـى توجيـه النصـح لكافـة دول العـالم؛ لتحسـين جـودة التعلـيم، كما أن كثيرا

 Harvey & Stensaker, 2008 )) الناميــة تــأتي فــي اتجــاه تحســين جودة التعليم ومخرجاته

املدارس الخاصة، من حيث املساندة التعليمية وإسهامها ه  وقد تعزى هذه النتيجة حسب تقديرات أفراد عينة الدراسة إلى أهمية الدور الذي تؤدي

التدريس، أو في سد االحتياجات التربوية في املجتمع الذي ال يستطيع التعليم الحكومي القيام بها، وخاصة لبعض األهالي مثل إتباع أساليب جديدة في 
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بة، وزيادة اهتمام املعلم بطالبه، كما يبرز دور املدارس الخاصة في مساعدة التقليل من عدد الطلبة في الصف الواحد، بهدف زيادة التحصيل العلمي للطل

 الطلبة على إبراز مهاراته داخل الصف بسبب قلة عدد الطلبة في الصفوف الدراسية.

ليم التعاوني، أو العمل مثل التع  ة حيث إن التعليم في املدارس الخاصة في األردن يوفر للطلبة التنوع في استخدام أساليب تدريسية حديثة ومتطور 

 على اكتساب مهارات الحوار مع زمالئه، وتقبل الرأي اآلخر، كما
ً
أن املدارس  في إطار الجماعة، مع مراعاة الفروق لكل طالب، مع مساعدة الطالب أيضا

هم مشكالت الطلبة وتسرع في مساعدتهم على نجليزية، وتوفر األنشطة الالصفية، وتفالخاصة تقدم لطلبتها مناهج اإلضافية، كالحاسب اآللي واللغة اإل 

 إيجاد حلول مناسبة لها.  

 ملواكبة التغيرات العلمية والتكنولوجية واإلقبال املتزايد على  
ً
التعليم، ومن وقد تعزى هذه النتيجة الكبيرة إلى أن املدارس الخاصة جاءت استجابة

ذا السياق تتفق هذه النتيجة املرتفعة حسب تقديرات عينة الدراسة مع ما أشار إليه  أجل تقليل الضغوطات على التعليم في املجال الحكومي، وفي ه

الذي يرى بأن املدرسة  الخاصة هي استجابة للتحديات التي فرضها عالم املعرفي واملعلوماتي املتغير بشكل سريع، يتطلب أن تكون أكثر ( 2013األسطل )

، بفعل سرعة تغيير املعرفة، قدرة على التعلم الدائم من املتغيرات التي ت
ً
 تقليديا

ً
حدث داخل وخارج أسوارها، ألن ما نعتبره اليوم يتسم بالجودة فهو غدا

   .وتجديد احتياجات املستفيدين )طالب، ومعلمين، وأولياء أمور، واملجتمع، وأصحاب األعمال(

 على تقييم أداء، واإلقرار ( بأن االعتماد املؤسس ي  2004وتتفق هذا النتيجة مع ما بينه الخطيب )
ً
للمؤسسات التعليمية بصورة شاملة تقوم أساسا

 باالعتماد العام أو االعتماد األولي، وهو بمثابة القاعدة ا 
ً
 ملعايير محددة، ويطلق عليه أيضا

ً
ألساسية ألي نوع من بأحقيتها في تقديم خدمة تعليمية طبقا

، كما يعتبر الخطوة الضرورية للبدء في التأكد من أن املؤسسة التعليمية بكافة عناصرها)املدخالت، العمليات، املخرجات(، قد أنواع االعتماد األخرى 

 بالكيان الشامل للمدرسة، ويؤدي إلى االن
ً
يمي أو تقال إلى األكادتوافرت بها الشروط واملعايير العامة، كما أن هذا النوع من االعتماد يمكن اعتباره اعترافا

 البرنامجي.

والتي تشمل بوجود رسالة مؤسسية مناسبة ملستواها كمؤسسة تعليمة، وأن   (،2015فقد بينت وزارة التربية والتعليم األردنية القطاع الخاص )

فة إلى وجود نظام لتوثيق تكون لديها أهداف تعليمية تتفق مع رسالتها، وامتالك مصادر وموارد مناسبة لتحقيق الرسالة واألهداف التعليمية، باإلضا

 التها وأهدافها.أعمال الطلبة املرتبطة باألهداف التعليمية، ودالئل على أن املؤسسة تحقق أهدافها، وتوفير ضمانات تؤكد مقدرتها على إمكانية تحقيق رس

العتيبي  (، ودراسة Merhundrew, 2010ميرهندور)ودراسة  (، 2013ودراسة األسطل ) (،2004الكعبـــي )وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة موسز ودافيد   والتي جاءت بدرجة مرتفعة في تطبيق معايير االعتماد في املدارس التربوية الخاصة.(،  2016)

 Mensching(، ودراسة منيشنق )2011) ودراسة أبو عبده  (،2006، ودراسة ذياـب والحاج وكيالي )Moses, David and Stephen, 2006)وستيفن )

 .والتي جاءت بدرجة متوسطة إلى متدنية (،2015(، ودراسة املالكي )2012,

، حيث كانت على النحو كل مجال على حدة وقد تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات  

 التالي:

 املجال األول: شؤون الطلبة 

الخاص في  التعليم تماد في مدارس لفقرات مجال)شؤون الطلبة( حول تطبيق معايير االعاملعيارية تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 (. 4) في األردن، مع مراعاة ترتيب الفقرات ضمن بعدها تنازلًيا وفًقا ألوساطها الحسابية، كما في الجدول  األردن من وجهة نظر القيادات التربوية 

 حسب املتوسطات الحسابية)شؤون املتعلقة بمجال  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات: (4جدول )
 
 الطلبة( مرتبة تنازليا

املتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي

 الدرجة االنحراف املعياري 

 كبيرة 0.56 4.57 يتم االحتفاظ بملف خاص لكل طالب لحفظ بياناته 3 1

 كبيرة 0.56 4.34 يطبق على جميع الطلبة معايير القبول املعتمدة 4 2

 كبيرة 0.68 4.07 امللفات الخاصة بالطلبة باستمرارُتحدث  1 3

 كبيرة 0.57 3.71 يوظف الطلبة مهاراتهم القيادية من خالل إشراكهم باألنشطة التي تعزز دورهم 5 4

 كبيرة 0.60 3.50 يوظف الطلبة مهاراتهم في االتصال 2 5

 كبيرة 0.44 4.04 شؤون الطلبة

يتم االحتفاظ بملف " والتي تنص على( 3رقم ) ة ، حيث جاءت الفقر (4.57-3.50املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )ن أ ( 4يبين الجدول )

يوظف الطلبة  "ونصها  (  2)رقم    ة بينما جاءت الفقر ،  وبدرجة تقدير )كبيرة(  ،(4.57في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )"  خاص لكل طالب لحفظ بياناته

وبدرجة   (4.04ككل ) شؤون الطلبةوبلغ املتوسط الحسابي ل .( وبدرجة تقدير )كبيرة(3.50باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )" االتصالمهاراتهم في 

 .تقدير )كبيرة(
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من أجل إنجاح   "  شؤون الطلبةمجال " وقد تعزى هذه النتيجة حسب تقديرات عينة الدراسة إلى الدور الذي يقوم به مدير املدرسة بدور فاعل في 

م. حيث يرى  البرامج التعليمية األكاديمية واملهنية التي تقدم للطلبة، من حيث تذليل العقبات والصعوبات التي تحول دون مقدرتهم على تحقيق أعماله

ملستجدات على الساحة التعليمة من ( أن مديري املدارس يؤدون دوًرا مهًما في توفير الوسائل، والطرق املتنوعة التي تواكب املتغيرات وا 2004الخطيب )

 .أجل الحصول على مخرجات تعليمية ذات جودة وكفاءة عالية، تحقق فرص تطور وإنجاز في سوق العمل، وتسعى للنهوض باملجتمع ورقيه

 وقد تعزى هذه النتيجة الكبيرة في مجال شؤون الطلبة، إلى أن هذا املجال يحظى بإهتمام اإلدارة بالدرجة  
ً
األولى باحتياجات الطلبة التي وجدت أصال

املدارس لتلبية إحتياجاتهم، والنهوض بمستواهم التحصيلي، حيث تقوم املدرسة بالحفاظ على الطلبة وخصوصياتهم من خالل فتح ملف خاص لكل 

بة كل حسب الفروق الفردية، وما يتناسب  طالب يتم من خالله حفظ بيانات كل الطالب، والعمل على تحديثها بشكل مستمر، بهدف التعامل مع الطل

( والتي 1رقم ) احتياجاته التعليمية والتحصيلية، من أجل تأمين تعليم يحقق التطور واإلنجاز لكل الطلبة، وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه الفقرة 

 " . " ُتحدث امللفات الخاصة بالطلبة باستمرارصت على( والتي ن3تنص على" يتم االحتفاظ بملف خاص لكل طالب لحفظ بياناته "، والفقرة رقم )

، لثقتهم بأن املدارس الخاصة توفر التعليم ومستلزماته لجميع تهدف من إرسال أولياء األمور أبنائهم إلى املدارس الخاصة كما أن املدارس الخاصة 

( والتي نصت على " يطبق على 2ن الطلبة، وهذا ما دلت علية الفقرة رقم )الطلبة املنتسبين إليها دون استثناء، فالتعليم حق للجميع، وليس لفئة معينة م

 جميع الطلبة معايير القبول املعتمدة".

لذا تحرص   كما أن املدارس الخاصة تسعى جاهدة إلى تلبية احتياجات الطلبة التي هم الفئة األساسية في املدرسة والتي هم بناة املستقبل وقيادتها،

ى تنمية وتعزيز مهارات الطلبة وتنمية إبداعاتهم، وإشراكهم في األنشطة اإلبداعية والتعليمية املهنية التي تنمي إبداعاتهم، كل حسب املدارس الخاصة عل

ية تتمتع بالكفاءة ات تربو ميوله واتجاهاته من الطلبة، من خالل توفير  اإلدارة كافة مسلتزمات التنمية واملوارد املالية واألكاديمية، فهي تسعى إلى توفير قياد

 واملهارة التعليمية والقيادة العالية التي تستطيع تلبية إحتياجات الطلبة. 

بأن الهدف من إرسال أولياء األمور أبنائهم إلى املدارس الخاصة االرتقاء بمخرجات املدارس الثانوية  ( 2015وتتفق هذه النتيجة ما أشار إليه املالكي)

 .العمل، من خالل تجويد التعليم وتحسين كفايات الخريجينبما يتواءم مع احتياجات سوق 

 األكاديمي االعتماد  على والحصول  الجودة  تحقيق معايير(، بأن من  2015وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه وزارة التربية والتعليم األردنية لعام )

حيث تتطلب من املؤسسة بأهلية مدخالتها وجودة مخرجاتها، وتتحقق من تملكهم الكفايات، والخبرات  ،اإلسنادية والخدمات الطلبة شؤون  املؤسس ي

 متخصصة، كفاءة، ذات تعليمية هيئة التدريس عملية عماد يكون  بحيث، التعليمي واملعارف التي تتضمن قابليتهم للتوظيف. باإلضافة إلى معيار الهيئة

( بأنه يحظر على املؤسسة قبول طلبة زيادة على الطاقة االستيعابية املحددة في 9املهنة، فقد أشارت املادة ) بأخالقيات وملتزمة ،)أغلبها في( متفرغة

تلتزم املؤسسة بالحصول على موافقة الوزارة املسبقة قبل فتح شعب أو صفوف دراسية جديدة أو تبديل شعب وذلك تحت طائلة إلغاء تلك  و   ترخيصها،

وال يجوز للمؤسسة حجز ملف أي   ( بأنه ال يجوز فرض العقوبات البدنية على الطلبة في املدارس الخاصة،11وقد نصت املادة ). و الصفوفالشعب أ 

 طالب أو حرمانه من التعليم.

من خالل التنوع في   م هالسادس الخاص بشؤون الطلبة: حسب تقديرات عينة الدراسة إلى اإلهتمام بالطلبة وتلبية احتياجات كما أشار املعيار

تتخذ املؤسسة استراتيجيات وطرائق التعلم الفعالة ركيزة أساسية في منح الطلبة فرص :  استخدام استراتيجيات وطرائق وتقييم التحصيل العلمي للطالب

يم لتعزيز التحصيل املعرفي واملهاري للطلبة  اكتسابهم للمهارات املنشودة، واإلبداع وتنمية قدراتهم، وتوظف املؤسسة التكنولوجيا املتعلقة بالتعلم والتعل

 واضحة، ومتنوعة لتقييم، وتحليل مدى اكتساب الطلبة لنواتج التعلم.يس وفق متطلبات وطبيعة كل برنامج أكاديمي، وتطبق الهيئة التعليمية مقاي

والتي جاءت بدرجة متوسطة، والتي كشفت عن دور املدرسة  (، يوظف الطلبة مهاراتهم في االتصال( التي نصت على )6أما بالنسبة للفقرة األخيرة )

لحصول على في التواصل بشكل مستمر مع الطلبة سواء من حيث املعلمين أو الطلبة، أو اإلدارة، مما يستدعي من الطلبة االهتمام بالجانب األكاديمي ل

 تحصيل علمي عالي.

العتيبي  (، ودراسةMerhundrew, 2010ميرهندور)ودراسة  (، 2013راسة األسطل )ود (،2004الكعبـــي )وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة موسز ودافيد  والتي جاءت بدرجة كبيرة في تطبيق معايير االعتماد في املدارس التربوية الخاصة. (، 2016)

 Mensching(، ودراسة منيشنق ) 2011) (، ودراسة أبو عبده 2006ة ذياب والحاج وكيالي )، ودراسMoses , David and Stephen, 2006) وستيفن )

 .والتي جاءت بدرجة متوسطة إلى قليلة (،2015(، ودراسة املالكي )2012,

 املجال الثاني: البنية التحتية )املوارد املادية (

الخاص في  التعليم لفقرات مجال)البنية التحتية( حول تطبيق معايير االعتماد في مدارس املعيارية تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 (. 5) في األردن، مع مراعاة ترتيب الفقرات ضمن بعدها تنازلًيا وفًقا ألوساطها الحسابية، كما في الجدول  األردن من وجهة نظر القيادات التربوية 
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 حسب املتوسطات الحسابيةاملتعلقة بمجال )البنية التحتية(  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات: (5جدول )
 
 مرتبة تنازليا

 الدرجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

 كبيرة 0.52 4.35 تتمتع الصفوف بإضاءة وتهوية جيدة 1 1

 كبيرة 0.64 4.30 تتناسب مساحة الصفوف مع أعداد الطلبة 2 2

 كبيرة 0.56 4.21 ةومريح ةونظيف ةتتسم بيئة املدرسة بأنها آمن 3 3

 كبيرة 0.65 3.77 الضرورية وبانتظامتجري متابعة أعمال الصيانة   4 4

تساعد املالعب على ممارسة نشاطات التربية البدنية بشكل مناسب يستفاد  5 5

 منها في النشاطات املوازية للمنهاج.

 كبيرة 0.78 3.48

 كبيرة 0.50 4.02 البنية التحتية

ضاءة  إتتمتع الصفوف ب" والتي تنص على( 1رقم ) ة ، حيث جاءت الفقر (4.35-3.48املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )ن أ ( 5يبين الجدول )

تساعد املالعب على ممارسة  "ونصها ( 5)رقم  ة بينما جاءت الفقر ، ( وبدرجة تقدير )كبيرة(4.35في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )" وتهوية جيدة 

 .( وبدرجة تقدير )كبيرة(3.48باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )طات املوازية للمنهاج" نشاطات التربية البدنية بشكل مناسب يستفاد منها في النشا

 .وبدرجة تقدير )كبيرة( (4.02وبلغ املتوسط الحسابي للبنية التحتية ككل )

 لبنية التحتية )املوارد املادية(ا مجال " وقد تعزى هذه النتيجة حسب تقديرات عينة الدراسة إلى الدور الذي يقوم به إدارة املدارس الخاصة في 

، من حيث التهوية وإضاءة ةمات التكنولوجيا الحديثة، وميهئ بوسائل وطرق صحية مناسبز لتمن أجل توفير مبنى مدرس ي مناسب للطلبة، يتوفر فيه مس"

الغرفة الصفية ألعداد الطلبة وهيئتها التعليمية. وأن يتناسب املرافق والبنى التحتية مع عدد طلبتها، وهيئتها  بحيث تتناسب للغرف الصفية،واملساحة 

( ، والتي 3)الفقرة التعليمية واإلدارية، وعدد برامجها، وتتوخى املؤسسة إجراءات السالمة التامة في تسيير مرافقها وبناها التحتية، وهذا ما أشارت إليه 

 ( والتي نصت على " تتناسب مساحة الصفوف مع أعداد الطلبة ".2الفقرة )"، و ةومريح ة"تتسم بيئة املدرسة بأنها آمنه ونظيف نصت على

تأمين إجراءات السالمة التامة  كما تعزى هذه النتيجة إلى متابعة إدارة املدرسة الصيانة املستمرة ملرافق املدرسة وبشكل دوري مستمر، لضمان

 ".( والتي نصت على" تجري متابعة أعمال الصيانة  الضرورية وبانتظام4افقها وبناها التحتية، وهذا ما دلت عليه الفقرة رقم )في تسيير مر 

والتي يجب على املؤسسة التعليمية  (2015التي أشارت إليه وزارة التربية والتعليم ) الثامن الخاص باملوارد املادية املعياروتتفق هذه النتيجة مع 

، يتناسب املرافق والبنى التحتية مع عدد طلبتها، وهيئتهتوف
ً
 وتجهيزا

ً
ا التعليمية ير مرافق مالئمة، وُبنى تحتية وأنظمة تكنولوجية ذات جودة، تصميما

 واإلدارية، وعدد برامجها، وتتوخى املؤسسة إجراءات السالمة التامة في تسيير مرافقها وبناها التحتية.

 
ً
      وامليزانيات، والذي  التمويل التاسع الذي ينص على املعيارمع    وتتفق هذه النتيجة أيضا

ً
يعبر عن قيم، األمانة والنزاهة، وصيانة املال العام أساسا

ومتطلبات ؤسسة، ملمارسة املدرسة لشؤنها املالية، ويكون للمؤسسة التعليمية مصادر تمويلية ثابته، وميزانية تفي الحتياجات البرامج األكاديمية في امل

ؤسسة  السير الفعال، ولها نظام فعال في صرف امليزانية، ومراقبة أوجه الصرف، بما يحقق األهداف التي ينص عليها اإلطار املؤسس ي العام، وللم

 ات مالية )قصيرة، وطويلة املدي( تضمن استقرارها املالي وتقليل املخاطر املالية. ياستراتيج

والتي نصت على " تساعد املالعب على ممارسة نشاطات التربية البدنية بشكل مناسب التي جاءت بدرجة متوسطة،  (  5أما بالنسبة للفقرة األخيرة )

دنية والترفيهية، على يستفاد منها في النشاطات املوازية للمنهاج"، وقد تعزى هذه النتيجة إلى تركيز اإلدارة على األنشطة األكاديمية، أكثر من األنشطة الب

مي  فر ساحات مناسبة ملمارسة األنشطة الرياضية، ألن هدف األهالي من إرسال أبنائهم إلى املدارس الخاصة بالدرجة األولى هو الهدف األكاديالرغم من تو 

 والحصول على تحصيل علمي مرتفع.

العتيبي  (، ودراسة Merhundrew, 2010ميرهندور)ودراسة  (، 2013ودراسة األسطل ) (،2004الكعبـــي )وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة موسز ودافيد   والتي جاءت بدرجة مرتفعة في تطبيق معايير االعتماد في املدارس التربوية الخاصة.(،  2016)

 Mensching(، ودراسة منيشنق )2011) أبوعبده (، ودراسة 2006، ودراسة ذياب والحاج وكيالي )Moses , David and Stephen, 2006)وستيفن )

 .والتي جاءت بدرجة متوسطة إلى متدنية (،2015(، ودراسة املالكي )2012,

 املجال الثالث: التعلم والتعليم 

الخاص  التعليم لفقرات مجال)التعلم والتعليم( حول تطبيق معايير االعتماد في مدارس املعيارية تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 (.6) في األردن، مع مراعاة ترتيب الفقرات ضمن بعدها تنازلًيا وفًقا ألوساطها الحسابية، كما في الجدول  في األردن من وجهة نظر القيادات التربوية
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 حسب املتوسطات الحسابية املتعلقة بمجال التعلم والتعليم  واالنحرافات املعيارية للفقراتاملتوسطات الحسابية : (6جدول )
 
 مرتبة تنازليا

املتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الدرجة

 كبيرة 0.68 4.33 يتم تهيئة الغرف الصفية املناسبة لعدد الطلبة 3 1

 كبيرة 0.67 4.18 مؤهلين في جميع املراحل التعليميةيتم توفير معلمين  1 2

 كبيرة 0.49 4.03 يعي مدير املدرسة دوره الفني ويمارسه كمشرف مقيم 6 3

 كبيرة 0.78 3.80 يتم استخدام تكنولوجيا التعليم في املدارس 2 4

 متوسطة 0.71 3.34 تخصصه.يهتم املعلم بتطوير نفسه من خالل االطالع على أبرز املستجدات في مجال  5 5

 متوسطة 0.80 3.02 يتم إشراك املعلمين بدورات تدريبة بشكل مستمر 4 6

 كبيرة 0.53 3.78 التعلم والتعليم

يتم تهيئة الغرف " والتي تنص على( 3رقم ) ة ، حيث جاءت الفقر ( 4.33-3.02املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )أن ( 6يبين الجدول ) 

يتم إشراك "ونصها ( 4)رقم  ة بينما جاءت الفقر ، ( وبدرجة تقدير )كبيرة(4.33في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )" الصفية املناسبة لعدد الطلبة

بي للتعلم والتعليم وبلغ املتوسط الحسا . ( وبدرجة تقدير )متوسطة(3.02باملرتبة األخيرة، وبمتوسط حسابي بلغ )املعلمين بدورات تدريبة بشكل مستمر" 

 .وبدرجة تقدير )كبيرة( (3.78ككل )

إدارة املدارس الخاصة تيهئ بيئة تعليمة تتمتع بالجودة من حيث تهيئة بيئة تعليمية  أنوقد تعزى هذه النتيجة حسب تقديرات عينة الدراسة إلى 

وتهيئة   ،مساعدة، وتوفير أنشطة أكاديمية تنمية ميول الطلبة وتعزز دافعيتهم للتعلم، من خالل توفير املستلزمات التكنولوجية داخل الغرف الصفية

 بشكل إيجابي.  الفنياملدير القيام بدوره  مما يساعد وله التعليمي،الظروف املالئمة للطلبة كل حسب احتياجاته ومي

ما يمتلكه مدير املدرسة من كفايات ومهارات مهنية وفنية وقدرات شخصية،   كما وقد تعزى هذه النتيجة حسب تقديرات عينة الدراسة إلى أن

هر النمو الطبيعي العامة للطلبة، والقدرة على تقييم الخصائص النفسية تتمثل بالقدرة على تكييف البيئة التعليمية وأساليب التدريس، ومعرفة مظا

مع الطلبة، ومراعاة  واألكاديمية للطلبة، ويمتلك مهارة إمكانية معرفة التأثيرات املختلفة على النمو والتعلم لدى الطلبة، من خالل التنوع في طرق التعامل

بناء العالقات البناءة مع الطالب، واملعلم، وأسرته، وهذا ما أشارت إليه الفقرات الثالث األولى من  الفروق الفردية بينهم، من أجل تعزيز القدرة على

 (. 4،3،2،1املجال )

تنظم مهام مدير املؤسسة، وواجباته بمقتض ى  (2015من معايير االعتماد األكاديمي أشارت إليه وزارة التربية والتعليم )( 15كما نصت املادة )

 في القطاع العام. تعليمات تصدر 
ً
 لهذه الغاية، وأن يلتزم املعلم في املؤسسة بالتفرغ التام للقيام بعمله، ويحظر عليه أن يكون موظفا

مية  أما بالنسبة للفقرتين األخيرتين التي جاءتا بدرجة متوسطة، قد تعزى إلى ضعف الدور الذي يقوم به مدير املدرسة من سعيه إلى تطوير وتن

بشكل مستمر، ة واملتغير ة طالعه على التجارب والنجاحات والتي تحققها في مجال تخصصه، في ظل متطلبات التكنولوجيا املتسارعإ ر و ذاته بشكل مستم

م ي تابمنصبة اإلداري كمدير ومشرف مقيم على املدرسة، قد يعزى ذلك إلى كثرة األعباء اإلدارة امللقاة عليه والتي تتطلب منه أن يكون على وع ءه وإكتفا

 يحدث نفسه بدون انتسابه إلى دورات وبرامج تدر 
ً
يبية ألنه يتم بما يدور حوله في مجال اإلدارة من أجل أن يحقق الجودة والتميز ملدرسته، فهو تلقائيا

 اختياره بناًء على كفاءته وخبراته اإلدارية.

 إلى ضعف دور اإلدارة في تهيئة الوقت املناسب ملتابعة 
ً
املنهي والفني، وإشراكهم بالدورات  م ءهآدا  لتطوير للمعلمين املنهي موالنكما قد تعزى أيضا

كل في مجال تخصصه، ويعود سبب ضعف تقديم الدورات للمعلمين، إلى أن املدارس الخاصة عندما   ةوالبرامج والخبرات، وإطالعهم على التجارب الناجح

تقوم بمتابعة  تستقطب كوادرها التعليمية، تشترط فيهم الخبرة والكفاءة العلمية، وأن يمتازوا بالجودة املهنية والكفاءة التعليمة، وخاصة أن اإلدارة 

 إلى داخلية بشرط مستمر ألداء املعلم، 
ً
 بأن املعلمين في املدارس الخاصة ال يخضعون إلى التثبيت دائم في املدرسة، لذا املعلم نفسه يسعى دائما

ً
وغالبا

في مجال تخصصه بشكل مستمر ليحصل على مخرجات عالية في مجال تخصصه تحقق رضا اإلدارة واألهالي  ةتطوير ذاته، ويطلع على الخبرات الناحج

 منه. 

العتيبي  (، ودراسة Merhundrew, 2010ميرهندور)ودراسة  (، 2013ودراسة األسطل ) (،2004الكعبـــي )يجة مع نتيجة دراسة وتتفق هذه النت

واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة موسز  والتي جاءت بدرجة متوسطة في تطبيق معايير االعتماد في املدارس التربوية الخاصة.(، 2016)

(، ودراسة منيشنق 2011) (، ودراسة أبوعبده 2006، ودراسة ذياب والحاج وكيالي )Moses , David and (Stephen, 2006)ودافيد وستيفن )

(Mensching ,2012( ودراسة املالكي ،)2015،) والتي جاءت بدرجة متوسطة إلى متدنية. 

 املجال الرابع: املنهاج 

الخاص في األردن  التعليم لفقرات مجال )املنهاج( حول تطبيق معايير االعتماد في مدارس املعيارية تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 (. 7) في األردن، مع مراعاة ترتيب الفقرات ضمن بعدها تنازلًيا وفًقا ألوساطها الحسابية، كما في الجدول  من وجهة نظر القيادات التربوية
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 حسب املتوسطات الحسابيةاملتعلقة بمجال  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات: (7جدول )
 
 املنهاج مرتبة تنازليا

 الدرجة االنحراف املعياري  الحسابياملتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 كبيرة 1.37 4.35 يتم اعتماد املنهاج األردني 1 1

 كبيرة 0.507 3.87 تلبي األهداف حاجات املتعلم   2 2

 كبيرة 0.65 3.82 ينوع املعلم في األنشطة الصفية إلثراء املنهاج. 4 3

 كبيرة 0.63 3.79 تتمحور النشاطات والتكنولوجيا عن التعلم 3 4

 متوسطة 0.61 3.35 يتم تشخيص جوانب الضعف والقوة من املنهاج 6 5

 متوسطة 0.99 2.83 يتم استخدام نظام حوسبة املناهج 5 6

 كبيرة 0.36 3.67 املنهاج

يتم اعتماد املنهاج " والتي تنص على( 1رقم ) ة ، حيث جاءت الفقر (4.35-2.83بين ) املتوسطات الحسابية قد تراوحت ماأن ( 7يبين الجدول )

يتم استخدام نظام حوسبة املناهج"  "ونصها ( 5)رقم  ة بينما جاءت الفقر ، وبدرجة تقدير )كبيرة( ، (4.35في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )" األردني

 . وبدرجة تقدير )كبيرة( (3.67) وبلغ املتوسط الحسابي للمنهاج ككل .( وبدرجة تقدير )متوسطة(2.83باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )

بع  وقد تعزى هذه النتيجة املتوسطة حسب تقديرات عينة الدراسة إلى أن إلدارة املدارس الخاصة والتي تعد مرادفة للمدارس الحكومية، فهي تت

ضمن خطة زمنية محددة، تلزم اإلدارة الهيئة التعليمات التي تشير عليها وزارة التربية والتعليم بخصوص املنهاج من حيث تنفيذ املنهاج األردني املعد 

 التعليمية بتنفيذها مع مراقبة وإشراف املدير على سير األداء التعليمي بشكل مستمر. 

(، وقد تعزى هذه النتيجة على التزام املدارس 1،2،3،4بالنسبة للفقرات التي جاءت بدرجة كبيرة في هذا املجال والتي نصت على الفقرات اآلتية)

حتياجات املتعلم، ويتنوع املعلم في األنشطة الصفية إلثراء املنهاج، وتتمحور صة بمعايير االعتماد من حيث اعتمادها املنهاج األردني، وتلبيتها ال الخا

لتعليمية، من أجل النشاطات والتكنولوجيا عن التعلم، من أجل توفير كل ما يحتاج إليه املتعلم في مختلف الفئات العمرية للطلبة، ومختلف املراحل ا 

 ستمرارية بين املدارس األخرى.تحقيق جودة في مخرجاتها التعليمية، الذي يحقق لتلك املدارس التميز واال 

 ( والذي ينص على اعتماد البرامج2015الخامس من معايير وزارة التربية والتعليم األردنية لعام ) وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه املعيار

 التعليمية املؤسسة وتسير وتصمم  العام، املؤسس ي اإلطار وقيم  وأهداف، ورسالة، كرؤية، األكاديمية البرامج تحقيق تتطلب الذي  األمر ،األكاديمية

 املرموقة. العامية املؤسسات في به معمول  هو ما  ومماثلة، الجودة  تحقق وآليات تشريعات وفق األكاديمية، لبرامجها التعلمية

يتم تشخيص جوانب الضعف والقوة من املنهاج، والفقرة" يتم استخدام نظام حوسبة املناهج"،  نسبة للفقرتين اآلخرتين التي نصتا  على" أما بال

 ية مرادفةوالتي جاءت بدرجة متوسطة إلى أن هذين الفقرتين يخصان القائمين على إعداد املنهاج في وزارة التربية وأن املدارس الخاصة مؤسسة تعليم

بمشاركة مع وزارة التربية والتعليم. بالنسبة لتشخيص جوانب الضعف والقوة في املنهاج فإن إدارة املدارس  درس يللمدارس الحكومية تطبق املنهاج امل

ة ناهج إعتمادالخاصة تقوم بإعداد قائمة باملجاالت التي تشعر فيها ضعف كمقترح، وتعرضها على القائمين على تنمية وتطوير املنهاج، ويمكن إلدارة امل

 منها. ة واالستفاد

(، 2006، ودراسة ذياب والحاج وكيالي )Moses , David and (Stephen, 2006) موسز ودافيد وستيفن ) تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة و 

والتي جاءت بدرجة متوسطة. واختلفت نتيجة هذه الدراسة  (،2015(، ودراسة املالكي )Mensching ,2012(، ودراسة منيشنق )2011) ودراسة أبوعبده 

والتي جاءت بدرجة تقدير كبيرة  (،  2016العتيبي )  (، ودراسةMerhundrew, 2010)  ودراسة   (،  2013ودراسة األسطل )  (،2004تيجة دراسة الكعبـــي )مع ن

 في تطبيق معايير االعتماد في املدارس التربوية الخاصة.

 املجال الخامس: املوارد البشرية 

الخاص  التعليم )املوارد البشرية( حول تطبيق معايير االعتماد في مدارس  لفقرات مجالاملعيارية تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 (.8) في األردن، مع مراعاة ترتيب الفقرات ضمن بعدها تنازلًيا وفًقا ألوساطها الحسابية، كما في الجدول  في األردن من وجهة نظر القيادات التربوية

 حسب املتوسطات الحسابية املتعلقة بمجال املوارد البشرية املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات: (8جدول )
 
 مرتبة تنازليا

املتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الدرجة

 كبيرة 0.60 3.92 يساعد الدعم الفني في تحقيق تعلم فعال 4 1

 كبيرة 0.60 3.90 يبنى التطوير على حاجات الطلبة واملعلمين 5 2

 كبيرة 0.53 3.87 يمارس مدير املدرسة كمشرف ُمقيم دوره اإلداري في تحسين العملية التعليمية  1 3

 متوسطة 0.63 3.50 يشكل العاملون في املدرسة قادة للتغيير 2 4

 متوسطة 0.71 3.13 تطبق اإلدارة املدرسية تفويض الصالحيات بين العاملين 3 5

 كبيرة 0.47 3.66 املوارد البشرية
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يساعد الدعم الفني " والتي تنص على( 4رقم ) ة ، حيث جاءت الفقر ( 3.92-3.13بين ) املتوسطات الحسابية قد تراوحت ماأن ( 8يبين الجدول )

تطبق اإلدارة املدرسية "ونصها ( 3)رقم  ة بينما جاءت الفقر ، ( وبدرجة تقدير )كبيرة(3.92في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )" في تحقيق تعلم فعال

وبلغ املتوسط الحسابي للموارد   .( وبدرجة تقدير )متوسطة(3.13باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )تفويض السلطات والصالحيات بين العاملين" 

 .(كبيرة وبدرجة تقدير ) (3.66البشرية ككل )

يقوم به مدير املدرسة في تحقيق تعليم فعال للطلبة، من خالل ممارسة  وقد تعزى هذه النتيجة حسب تقديرات عينة الدراسة إلى الدور الذي 

 مدير املدرسة كمشرف ُمقيم دوره اإلداري في تحسين العملية التعليمية. وهذا ما دلت عليه الفقرات األولى من املجال.

ر " فقد تعزى هذه النتيجة إلى سعي كل عامل في املدرسة أما بالنسبة للفقرة قبل األخيرة والتي تنص على "يشكل العاملون في املدرسة قادة للتغيي

املؤسسة  على االلتزام بدوره والقيام بواجبه، بهدف حفظ استمراريته في املؤسسة، أي الكل يسعى إلى حفظ دوره في مجال عمله، وخاصة بأن العمل في

عن خدماته. أما بالنسبة لفقرة "تطبق اإلدارة املدرسية تفويض  الخاصة ال يحقق الثبات الدائم، لذا يشعر املوظف في أي وقت تستغني املؤسسة 

ى أي عبء السلطات والصالحيات بين العاملين" والتي جاءت بدرجة متوسطة، قد تعزى إلى أن اإلشراف املباشر من قبل اإلدارة، وعدم تحمل اإلدارة إل

 يكبدها خسارة مالية، لذا فإنها تركز على اإلشراف بنفسها  مادي من تفويض الصالحيات، فهدف املدارس الخاصة هو الربح، وتفويض ا
ً
لصالحيات أحيانا

 على كل مستلزمات املدرسة وبشكل مستمر.

 البشرية باملوارد(، واملتمثلة 2015كما ورد عن وزارة التربية والتعليم األردنية لعام ) العاشر املعياروتختلف نتيجة هذا املجال مع ما أشار إليه 

 يعني العناصر البشرية ذات املسؤوليات القيادية، والتي تحمل مؤهالت تخصصية عالية.   والذي 

(، 2006، ودراسة ذياب والحاج وكيالي )Moses , David and (Stephen, 2006) موسز ودافيد وستيفن ) وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

والتي جاءت بدرجة متوسطة. واختلفت نتيجة هذه الدراسة  (،2015(، ودراسة املالكي )Mensching ,2012(، ودراسة منيشنق )2011) ودراسة أبوعبده 

والتي جاءت بدرجة  (، 2016العتيبي ) (، ودراسةMerhundrew, 2010ميرهندور)ودراسة  (، 2013ودراسة األسطل ) (،2004مع نتيجة دراسة الكعبـــي )

 كبيرة في تطبيق معايير االعتماد في املدارس التربوية الخاصة.

 املجتمع املحلي املجال السادس:

الخاص في  التعليم لفقرات مجال)املجتمع املحلي( حول تطبيق معايير االعتماد في مدارس املعيارية تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 (. 9) في األردن، مع مراعاة ترتيب الفقرات ضمن بعدها تنازلًيا وفًقا ألوساطها الحسابية، كما في الجدول  األردن من وجهة نظر القيادات التربوية 

 حسب املتوسطات الحسابية  املتعلقة بمجال املجتمع املحلي املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات: (9جدول )
 
 مرتبة تنازليا

 الدرجة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

 كبيرة 0.62 4.08 يساعد التواصل بين املدرسة واملجتمع املحلي في تحسين تحصيل الطلبة 2 1

 كبيرة 0.61 3.72 املحلي.تلبي الخدمات التي تقدمها املدرسة حاجات حقيقية للمجتمع  6 2

 كبيرة 0.60 3.54 يوفر نظام االتصال معلومات حديثة لآلباء عن املستوى السلوكي ألبنائهم. 1 3

 كبيرة 0.69 3.40 تتم عملية مشاركة املجتمع املحلي بناًء على الوعي بأهمية الشراكة 5 4

 كبيرة 0.56 3.16 املادية والفنيةيسهم املجتمع املحلي في حل مشكالت املدرسة  3 5

 كبيرة 0.81 2.74 التعلم يتساعد مشاركة املجتمع املحلي في تقديم املساعدة املطلوبة لبطيئ 4 6

 كبيرة 0.42 3.44 املجتمع املحلي

والتي تنص ( 2رقم ) ة جاءت الفقر ، وبدرجة تقدير )متوسطة(، حيث (4.08-2.74املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )أن ( 9يبين الجدول )

 وبدرجة تقدير )كبيرة(، ،(4.08في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )" يساعد التواصل بين املدرسة واملجتمع املحلي في تحسين تحصيل الطلبة" على

باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ  التعلم"  يطيئتساعد مشاركة املجتمع املحلي في تقديم املساعدة املطلوبة لب"ونصها ( 4)رقم  ة بينما جاءت الفقر 

 (.3.44وبلغ املتوسط الحسابي للمجتمع املحلي ككل )  .(، وبدرجة تقدير )متوسطة(2.74)

وقد تعزى هذه النتيجة املتوسطة حسب تقديرات عينة الدراسة إلى ضعف مشاركة املجتمع املحلي في تقديم املساعدات والهبات للمدارس 

ى أساس أنها مؤسسات ربحية، وبيان للمجتمع املحلي بأن املدارس الخاصة من املفترض أن تقدم هي جزء من أرباحها ملساعدة الطلبة ذوي الخاصة عل

 االحتياجات الخاصة، وذوي الدخل املحدود.

الطلبة "، والتي جاءت بدرجة كبيرة،  ( والتي تنص على " يساعد التواصل بين املدرسة واملجتمع املحلي في تحسين تحصيل1أما بالنسبة للفقرة )

جات أبنائهم فقد تعزى إلى أهمية دور تفعيل التواصل بين املدرسة واملجتمع املحلي في تحسين تحصيل الطلبة، من خالل اطالع أولياء األمور على احتيا

الي يجعل املعلم واإلدارة على علم بأي مستجد يطرأ على ومعالجة جوانب الضعف لديهم، كما أن املدرسة بتواصلها مع األهة وتعزيز جوانبهم اإليجابيه

هل حالة الطالب قد تكون صحية، تحصيلية، نفسية، وغيرها من األمور، من أجل تمكنهم من تقديم املساعدة املناسبة للطالب، فالتواصل بين األ 

 واملدرسة يشكل جانب إيجابي يعود بالنفع على الطالب.
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والتي تنص على" تلبي الخدمات التي تقدمها املدرسة حاجات حقيقية للمجتمع املحلي." فقد جاءت درجة كبيرة، وقد تعزى (  2أما بالنسبة للفقرة )

لى تلبية هذه النتيجة الكبيرة للفقرة إلى تلبية إدارة املدرسة احتياجات املجتمع املحلي ألنها مؤسسة ربحية وتهدف إلى إرضاء املجتمع، وتسعى إ 

 ستمرارية، التي تحققها من خالل جودة مخرجاتها التعليمية.ان التنافسية، والجودة واال ،لضمم إحتياجاته

اط،  ضبوقد تعزى هذه النتيجة املتوسطة حسب تقديرات أفراد عينة الدراسة إلى الدور الذي تقوم به اإلدارة في املدارس الخاصة من االن

ا بالطرق السليمة، ألن هدف املدارس الخاصة توفير التعليم واألمن واالستقرار النفس ي والسيطرة على سلوكيات الطلبة اإلنفعالية ومحاولة عالجه

التي قد يتعرض  للطالب، كما أن إدارة املدرسة توفر كوادر تعليمية تمتاز بالكفاءة في إدارة املواقف الصفية، وتوفير مرشد تربوي يسهم في حل الخالفات

مر الذي يؤدي إلى أن تفعيل نظام االتصال داخل مجتمع املدرسة، دون مشاركة أولياء األمور إال في الحاالت الشاذة لها الطلبة بشكل سريع قبل تفاقمها، األ 

( والتي نصت على" يوفر نظام االتصال معلومات حديثة  3التي تستدعي تبليغ أولياء األمور عن املستوى السلوكي ألبنائهم، وهذا ما دلت عليه الفقرة رقم )

 املستوى السلوكي ألبنائهم. ". لآلباء عن 

 يتساعد مشاركة املجتمع املحلي في تقديم املساعدة املطلوبة لبطيئ أما بالنسبة للفقرة األخيرة التي جاءت بدرجة متوسطة والتي نصت على"

تبار أنها مؤسسات ربحية، وأن مواردها إلى ضعف مشاركة املجتمع املحلي في تقديم املساعدة للمدارس الخاصة على اع"، فقد تعزى هذه النتيجة التعلم 

تقديم الخدمات   املالية كافية تقديم الخدمات الالزمة للطلبة، حيث أن األهالي يدفعوا مبالغ مقابل تعليم أبنائهم، وباملقابل يتطلب من إدارة املدرسة

 للطلبة حسب احتياجاتهم.

 حكومية، وتعتمد بصفة أساسية على الرسوم املستوفاة أن معظم مؤسسات التعليم الخاص تدار على أساس تجاري، ف وبما
ً
هي ال تتلقى أموال

 (2016من الطلبة لتغطية نفقاتها، وبالتالي فإن حافز الربح أدى بهذه املؤسسات إلى املنافسة عن طريق الرسوم والجودة )بني ملحم، 

والذي ينص على تفعيل  (،  2015ورد عن وزارة التربية والتعليم األردنية لعام )كما   عشر، الحادي  املعياروتختلف نتيجة هذا املجال مع ما أشار إليه  

املجتمع، الذي تعتبر املؤسسة التعليمية اإلسهام في خدمة املجتمع ومسؤولياتها هي األساس، وللمؤسسة خطة تتعلق بالتفاعل  وخدمة الخارجي التواصل

 جتمع الخارجي )اإلقليمي والعاملي(، بغية االستفادة من الفرص التنموية والتجويدية.البناء املستمر مع املجتمع املحلي، والتواصل مع امل

(، 2006، ودراسة ذياب والحاج وكيالي )Moses , David and (Stephen, 2006) موسز ودافيد وستيفن ) وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

والتي جاءت بدرجة متوسطة. واختلفت نتيجة هذه الدراسة  (،2015، ودراسة املالكي )(Mensching ,2012(، ودراسة منيشنق )2011) ودراسة أبوعبده 

والتي جاءت بدرجة  (، 2016العتيبي ) (، ودراسةMerhundrew, 2010ميرهندور)ودراسة  (، 2013ودراسة األسطل ) (،2004مع نتيجة دراسة الكعبـــي )

 املدارس التربوية الخاصة. تقدير كبيرة في تطبيق معايير االعتماد في 

  ( في تقديرات أفراد عينة الدراسة α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: 

 والنظام، والخبرة، واملؤهل العلمي( ؟ : )الجنس، تعزى للمتغيراتالخاص في األردن  التعليمحول درجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس 

 الخاص في األردن التعليم لدرجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس  استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياريةتم  لإلجابة عن هذا السؤال

ملتغيري الجنس    املتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت" ولبيان الفروق اإلحصائية بين  ،  الجنس، والنظام، والخبرة، واملؤهل العلميحسب متغيرات  

 وضح ذلك. تول أدناه ا والجدوالنظام وتحليل التباين األحادي ملتغيري الخبرة واملؤهل العلمي، 

: النظام
 
 أوال

درجة تطبيق معايير النظام على  املعيارية واختبار "ت" ألثر    متغير النظام تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياريةلإلجابة عن هذا  

 الخاص في األردن. التعليم االعتماد في مدارس 

 الخاص في األردن   التعليمدرجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس  النظام على املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار "ت" ألثر : (10جدول )

 الداللة اإلحصائية  درجات الحرية  "ت"  قيمة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد النظام 

 0.000 248 4.710- 0.436 3.98 208 أردني شؤون  الطلبة 

    0.354 4.32 42 أجنبي 

 0.000 248 5.580- 0.521 3.71 208 أردني التعلم والتعليم 

    0.392 4.18 42 أجنبي 

 0.013 248 2.504- 0.367 3.64 208 أردني املنهاج 

    0.255 3.79 42 أجنبي 

 0.000 248 5.490- 0.440 3.60 208 أردني املوارد البشرية 

    0.447 4.00 42 أجنبي 

 0.301 248 1.035- 0.413 3.43 208 أردني املجتمع املحلي 

    0.432 3.50 42 أجنبي 
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 0.008 248 2.681- 0.490 3.99 208 أردني البنية التحتية 

    0.513 4.21 42 أجنبي 

 0.000 248 4.811- 0.346 3.71 208 أردني معايير االعتماد 

    0.277 3.98 42 أجنبي 

في جميع املجاالت، وفي الدرجة الكلية باستثناء مجال  النظامتعزى ألثر  ( =α (0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية  (10يتبين من الجدول )

 .وجاءت الفروق لصالح النظام األجنبي املجتمع املحلي

بأن إقبال أولياء األمور على املدارس التي تتمتع بنظام أجنبي بشكل  املدارس درجة تطبيق معايير االعتماد في املدارس الخاصة ي حيث قَدر مدير 

 
ً
 منهم بأن املدارس الخاصة التي تتبع النظام األجنبي، تمتاز بكفاءة كوادرها التعليمة واإلدار أكثر، وذلك حرصا

ً
ية، منهم على تأمين اللغة والجودة، إيمانا

ت، والحاسوب(،  ياوتوفر كافة مستلزمات التعليم ألبنائهم، ويضمن األهالي بحصول أبنائهم على تحصيل أكاديمي مرتفع في املواد العلمية )الكيمياء والرياض

 أهالي الطلبة يرغب
ً
ون في تعليم أبنائهم باإلضافة إلى حصول أبنائهم على ) لغات متعددة، تضمن لهم السير في االتجاه الصحيح في مسيرتهم التعليمية، فغالبا

 في كليات الطب والهندسة، وهذه الطلبات تتطلب تحصيل علمي مرتفع ومهارة في اللغة األجنبية.
ً
 مستقبال

ن في ملدارس ذات النظام األجنبي تتمتع بمميزات عالية من الجودة والخدمات ألن غالبية املستثمرين في املدارس الخاصة هم من كبار املستثمريفا

 
ً
لتلك املدارس مقابل   املجتمع، ولديهم اإلمكانيات املادية التي تساعدهم على تهيئة كافة مستلزمات التعليم، وباملقابل فإن األهالي يدفعون مبالغ عالية جدا

 ما تختص هذه املدارس بفئة معينة من املجتمع لغالء الرسوم املدرسية فيها
ً
 .تعليم أبنائهم، وغالبا

: الجنس 
 
 ثانيا

درجة تطبيق  النظام على املعيارية واختبار "ت" ألثر  متغير الجنس تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياريةلإلجابة عن هذا 

 الخاص في األردن التعليم عايير االعتماد في مدارس م

 الخاص في األردن   التعليمدرجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس الجنس على املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار "ت" ألثر : (11جدول )

االنحراف  املتوسط الحسابي  العدد الجنس 

 املعياري 

 قيمة 

 "ت"

الداللة   الحرية درجات 

 اإلحصائية 

 0.844 248 0.197 0.423 4.05 30 ذكر شؤون  الطلبة 

    0.444 4.04 220 أنثى 

 0.456 248 0.747- 0.589 3.72 30 ذكر التعلم والتعليم 

    0.523 3.79 220 أنثى 

 0.864 248 0.172- 0.463 3.66 30 ذكر املنهاج 

    0.338 3.67 220 أنثى 

 0.034 248 2.136 0.420 3.83 30 ذكر املوارد البشرية 

    0.468 3.64 220 أنثى 

 0.211 248 1.254-- 0.436 3.35 30 ذكر املجتمع املحلي 

    0.413 3.45 220 أنثى 

 0.609 248 0.118 0.559 4.03 30 ذكر البنية التحتية 

    0.493 4.02 220 أنثى 

 0.986 248 0.017- 0.383 3.76 30 ذكر معايير االعتماد 

    0.347 3.76 220 أنثى 

في جميع املجاالت وفي الدرجة الكلية باستثناء مجال   الجنستعزى ألثر  (  =0.05α)وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم  (11يتبين من الجدول )

 . وجاءت الفروق لصالح الذكور  املوارد البشرية

املدارس درجة تطبيق معايير االعتماد في املدارس الخاصة بنفس الطريقة أي لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات   ي حيث قَدر مدير 

 ما يكون بينهم منافسة في اتباع النمط القيادي األفضل في اإلدارة، لكي يتوصل إلى نتائج أفضل في تقديم املديرين واملديرات، حيث 
ً
أن كال الجنسين غالبا

 ئهم في مدارسهم.الخدمات والبرامج التعليمية واألنشطة الالصفية للطلبة من اكتساب ود األهالي وتعزيز االتصال والتواصل من قبل األهالي في تدريس أبنا

ي التعامل مع مختلف كما أن كال الجنسين يشترط أن يمتلكوا نفس الدورات التدريبية واألنشطة التربوية املساندة التي تقدم لهم الدعم والتعزيز ف

واملعلمين  فئات الطلبة كل حسب ميولهم واحتياجاتهم التعليمية كشرط لإللتحاقهم بالتعين باملدارس الخاصة، لكي يتمكنوا من تقديم املساعدة للطلبة 

اهم األكاديمي، واملجال الذي من بنائهم ومستو أ حسب احتياجاتهم األكاديمية، ومن أجل تقديم التوعية والتثقيف ألسر الطلبة، عن اتجاهات وميول 
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من متابعة   املمكن أن يكونوا مبدعين فيه عند تصنيف أبنائهم في املرحلة التعليمية املتقدمة)علمي، أدبي، منهي(، ومن جانب آخر لكي يستطيع املدير 

 املعلمين في مدى تحقيقهم البرامج واألهداف التي يتطلب منهم تحقيقها. 

عليهم من وزارة التربية والتعليم بشأن مختلف فئات الطلبة في  ة لى أن كالهما تطبق عليهم اإلجراءات والقوانين امللقاوقد تعزى هذه النتيجة إ 

 منهم على تحقيق األهداف املنشودة، حيث أنه ال يوجد فرق في قانون الوزارة اتجاه أي من الجنسين 
ً
في جهودهم املدارس الخاصة، بدون استثناء حرصا

 و تبادل الخبرات واملعلومات.وقراراتهم أ 

  وأن الظروف التي يعيشها املديرين من كال الجنسين هي واحدة في مجتمع واحد أي أفكار املحيطة بهم أفكار مشتركة، ومشكالت مشتركه يعاني

كما  ، من معايير املدارس الخاصةولوجية ونفسية واجتماعية مختلفة حسب حاجة الطلبة، حيث أن يمنها املديرين مع طلبة وما يرافقها من تغيرات فس

 مبدأ  املؤسسة تعتبر امللزمة، والتي تنص على أن عشر الذي تضمن األخالقيات الثاني والتي تمثل املعيار (2015ورد عن وزارة التربية والتعليم لعام )

  االستقامة
ً
  لعملها أساسا

ً
من  بحزمة التعليمية املؤسسة وتسترشد والتضامن، املسؤولية بمبدأ  الدوام على وتعمل املؤسسة إليها، املنتسبين على وفرضا

 تطوير العملية التربوية.جاءت بشكل عام ملن يستطيع أن يحقق القدرة على  .ممارساتها جميع في الرفيعة القيم 

 إلتزام بمهارة في 
ً
رسم السياسات العامة كما قد تعزى هذه النتيجة إلى الدور الذي يقوم به املدراء من أعمال مدرسية تتطلب منهم جميعا

، نبمن جميع الجوا العمل على تقديم املساعدة األكاديمية، والنفسية واالجتماعية لطلبة املدارس الخاصة ، و التخطيط للعملية التعليمية، و للمدرسة

، وإعداد الجدول الدراس ي، وإعداد امليزانية السنوية للمدرسة
ً
 وأكاديميا

ً
االجتماعات باملعلمين،   أداءتنظيم إدارة  ، ووالعمل على متابعة أداء املعلمين مهنيا

 .  تطلباتهاون املدرسة ومؤ الدراسات فيما يختص بش راءتوزيع األعمال واملسؤوليات على املعلمين والعاملين، وإجأسر الطلبة، وو 

ة، كما قد تعزى هذه النتيجة إلى الدور الذي يقوم به مديري املدارس من خالل تقييم وضع املدرسة، ووضع الطلبة من خالل الزيارات امليداني

ى إيجاد الحلول التربوية بهدف رصد النشاطات التعليمية ومالحظة التفاعل امليداني، وتقويم األداء للعاملين، واللقاءات الفردية بغرض مساعدة الطلبة عل

التوصيات  املناسبة وتحفيزهم، واللقاءات الجماعية بغرض التشاور مع الزمالء لتحقيق التكامل بين جهودهم، والنشرات التربوية بغرض نقل الخبرات و 

خبرات بين الزمالء، والورش التربوية داخل املدرسة والتعليمات إلى الزمالء في امليدان التعليمي، وتبادل الزيارات الداخلية للصفوف املشتركة بهدف تبادل ال

 بهدف تنمية روح التعاون بين الزمالء، وإعداد قيادات تربوية قادرة على التجديد واالبتكار. 

ودراسة  (، Mensching ,2012منيشنق )، ودراسة (2011) ة، ودراسة األمير والعوامل(2011) اتفقت نتيجة الدراسة مع نتيجة دراسة أبوعبده 

 والتي أظهرت بعدم وجود فروق تعزى ألثر متغير الجنس. (،2015املالكي )  ، ودراسة(2013األسطل )

كثر حزم وقوة في التعامل من اإلناث،  أ ، وجاءت الفروق لصالح الذكور، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن فئة الشباب املوارد البشريةأما في مجال 

، ودراسة والتي أشار بوجود فروق تعزى ألثر متغير (2011) أبوعبده  حيث أن اإلناث تتعامل  مع الطلبة والعاملين. واتفقت نتيجة هذه املجال مع دراسة

 الجنس.

: املؤهل العلمي 
 
 ثالثا

النظام  املعيارية واختبار التباين األحادي ألثر  متغير )املؤهل العلمي( تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياريةلإلجابة عن هذا 

 الخاص في األردن التعليم درجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس على 

 املؤهل العلمي   حسب متغير  الخاص في األردن  التعليملدرجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس  الحسابية واالنحرافات املعياريةاملتوسطات : (12جدول )

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد الفئات  

 0.333 3.82 54 بكالوريوس شؤون  الطلبة 

 0.435 4.04 147 ماجستير   

 0.447 4.27 49 دكتوراه   

 0.441 4.04 250 املجموع   

 0.581 3.56 54 بكالوريوس التعلم والتعليم 

 0.477 3.79 147 ماجستير   

 0.531 4.03 49 دكتوراه   

 0.531 3.78 250 املجموع   

 0.402 3.73 54 بكالوريوس املنهاج 

 0.338 3.65 147 ماجستير   

 0.347 3.65 49 دكتوراه   

 0.355 3.67 250 املجموع   

 0.483 3.66 54 بكالوريوس املوارد البشرية 

 0.479 3.62 147 ماجستير   
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 0.384 3.80 49 دكتوراه   

 0.466 3.66 250 املجموع   

 0.342 3.41 54 بكالوريوس املجتمع املحلي 

 0.418 3.44 147 ماجستير   

 0.487 3.48 49 دكتوراه   

 0.416 3.44 250 املجموع   

 0.592 3.92 54 بكالوريوس البنية التحتية 

 0.473 3.98 147 ماجستير   

 0.386 4.27 49 دكتوراه   

 0.500 4.02 250 املجموع   

 0.335 3.67 54 بكالوريوس معايير االعتماد 

 0.343 3.74 147 ماجستير   

 0.356 3.90 49 دكتوراه   

 0.351 3.76 250 املجموع   

 في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية(  12يبين الجدول )
ً
 ظاهريا

ً
 الخاص في األردن  التعليم لدرجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس    تباينا

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين األحادي حسب الجدول  ،  املؤهل العلميبسبب اختالف فئات متغير  

(13.) 

 الخاص في األردن  التعليمدرجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس   تحليل التباين األحادي ألثر املؤهل العلمي على: (13جدول )

الداللة   قيمة ف  متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  املصدر  

 اإلحصائية 

 0.000 15.238 2.660 2 5.319 بين املجموعات  شؤون  الطلبة 

   0.175 247 43.112 وعات مداخل املج

    249 48.431 الكلي 

 0.000 10.634 2.783 2 5.567 بين املجموعات  التعلم والتعليم 

   0.262 247 64.647 وعات مداخل املج

    249 70.213 الكلي 

 0.308 1.183 0.149 2 0.297 بين املجموعات  املنهاج 

   0.129 247 31.008 وعات مداخل املج

    249 31.305 الكلي 

 0.076 2.602 0.558 2 1.116 بين املجموعات  املوارد البشرية 

   0.214 247 52.980 وعات مداخل املج

    249 54.096 الكلي 

 0.726 0.321 0.056 2 0.112 بين املجموعات  املجتمع املحلي 

   0.174 247 43.051 وعات مداخل املج

    249 43.163 الكلي 

 0.000 8.125 1.921 2 3.841 بين املجموعات  البنية التحتية 

   0.236 247 58.384 وعات كداخل املج

    249 62.225 الكلي 

 0.003 5.906 0.699 2 1.397 بين املجموعات  معايير االعتماد 

   0.118 247 29.218 وعات مداخل املج

    249 30.615 الكلي 

في جميع املجاالت وفي األداة ككل  للمؤهل العلمي تعزى  (  =0.05α)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ( 13يتبين من الجدول )

استخدام املقارنات البعدية ، ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بين املتوسطات الحسابية تم املجتمع املحلي، و املوارد البشرية، و املنهاجباستثناء 

 (. 14بطريقة شيفيه كما هو مبين في الجدول )
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 الخاص في األردن   التعليمدرجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس على  املؤهل العلمي ألثر  هاملقارنات البعدية بطريقة شيفي: (14جدول )

 دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس املتوسط الحسابي  املؤهل العلمي  

    3.82 بكالوريوس شؤون الطلبة 

   * 0.22 4.04 ماجستير 

  * 0.23 * 0.45 4.27 دكتوراه 

    3.56 بكالوريوس التعلم والتعليم 

   * 0.22 3.79 ماجستير 

  * 0.24 * 0.47 4.03 دكتوراه 

    3.92 بكالوريوس البنية التحتية 

   0.06 3.98 ماجستير 

  * 0.29 * 0.35 4.27 دكتوراه 

    3.67 بكالوريوس معايير االعتماد 

   0.07 3.74 ماجستير 

  * 0.16 * 0.23 3.90 دكتوراه 

 (.  =0.05αدالة عند مستوى الداللة )* 

 ( اآلتي:14يتبين من الجدول )

من جهة أخرى، وجاءت الفروق لصالح كل من   دكتوراه ، و ماجستيرمن جهة وكل من  بكالوريوس ( بين =0.05α)وجود فروق ذات داللة إحصائية  •

شؤون  في كل من  دكتوراه وجاءت الفروق لصالح  دكتوراه  و  ماجستير ( بين =0.05α)، كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية دكتوراه و  ماجستير

 .التعلم والتعليم ، و الطلبة

، في دكتوراه من جهة أخرى وجاءت الفروق لصالح  ماجستير، و بكالوريوسمن جهة وكل من  دكتوراه  ( بين =0.05α)وجود فروق ذات داللة إحصائية  •

 .معايير االعتماد، و البنية التحتيةكل من 

وعة في وقد تعزى هذه النتيجة إلى الدور الذي يتمتع به أصحاب املؤهالت العلمية من الخبرة والدراية والخبرات من خالل اطالعهم على خبرات متن

 .ه مجال الدراسة في مرحلة الدكتورا 

غالبية املدراء من أصحاب املؤهل العلمي )الدكتوراه( لديهم مخزون ثقافي وعلمي  من العمل نحو التغيير والتطوير كما تعزى هذه النتيجة إلى أن 

املدارس الخاصة، ومعلميهم، مع املحافظة على واتباع طرق ووسائل حديثه من أجل الحصول على طريقة مناسبة للتعامل مع الطلبة بمختلف فئاتهم في 

ن نوعية املعاملة تعكس إيجابي لدى الطلبة، وأن غالبية أصحاب املؤهالت العلمية)دكتوراه( لديهم الرغبة في إ خصوصية كل طالب في املدرسة، حيث 

علمين والطلبة، واالنفتاح على املجتمع املحلي من خالل  التطوير وتحديث مدرستهم نحو األفضل، من حيث الخدمات والبرامج واالتصال والتواصل مع امل

 بيانه لهم أهمية الدور الذي تقدمه املدرسة للطلبة من أجل الحصول على كفاءة وجودة في مخرجاتهم التعليمية.

م على ممارسات اآلخرين من  رتفاع املؤهل العلمي للمدير يصبح أقدر على الحكا بأن حسب تقديرات أفراد عينة الدراسة  وقد تعزى هذه النتيجة

صاحبه  املجتمع واملعلمين، ولديه معرفة واسعة عن عمل اإلدارة واحتياجات الطلبة فيها كل حسب حاجته، حيث إن ارتفاع املؤهل العلمي يزيد عند 

يته لألشياء من زوايا مختلفة. وقد يطلعه على  الثروة اللغوية، والتعبير عن األفكار املنطقية، كما ينمي عنده وعي كبير في التعامل مع اآلخرين، وتصبح رؤ 

في التنوع في الكثير من خبرات وتجارب الكثير من املدراء نتيجة التحاور والتفاعل مع مختلف فئات املدراء من أماكن متنوعه، تكسب املدير سعة واسعة 

. الخبرات واملهارات، ومحاولته لتجنب املؤثرات السلبية في الحوار واعتماد نمط ال
ً
األسطل اتفقت نتيجة الدراسة مع نتيجة دراسة حوار األكثر تفاعال

 والتي أظهرت بوجود فروق تعزى ألثر متغير املؤهل العلمي. ( ودراسة2013)

: الخبرة 
 
 رابعا

 الخبرة حسب متغير   الخاص في األردن  التعليملدرجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية: (15جدول )

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد  الفئات  املتغيرات 

 0.454 4.12 39 سنوات   5و يساوي أقل أ شؤون  الطلبة 

 0.435 4.09 133 سنوات   10قل من أ 

 0.421 3.91 78 سنوات   10كثر من أ 

 0.441 4.04 250 املجموع  

 0.579 3.67 39 سنوات   5و يساوي أقل أ التعلم والتعليم 

 0.512 3.84 133 سنوات   10ل من أق 

 0.534 3.76 78 سنوات   10كثر من أ 

 0.531 3.78 250 املجموع  

 0.317 3.76 39 سنوات   5و يساوي أقل أ املنهاج 
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 0.371 3.60 133 سنوات   10قل من أ 

 0.320 3.74 78 سنوات   10كثر من أ 

 0.355 3.67 250 املجموع  

 0.454 3.70 39 سنوات   5و يساوي أقل أ املوارد البشرية 

 0.498 3.68 133 سنوات   10ل من أق 

 0.415 3.62 78 سنوات   10كثر من أ 

 0.466 3.66 250 املجموع  

 0.451 3.50 39 سنوات   5و يساوي أقل أ املجتمع املحلي 

 0.441 3.40 133 سنوات   10قل من أ 

 0.348 3.47 78 سنوات   10كثر من أ 

 0.416 3.44 250 املجموع  

 0.500 4.18 39 سنوات   5و يساوي أل أق البنية التحتية

 0.438 4.02 133 سنوات   10قل من أ 

 0.582 3.96 78 سنوات   10كثر من أ 

 0.500 4.02 250 املجموع  

 0.368 3.80 39 سنوات   5و يساوي أل أق معايير االعتماد 

 0.352 3.76 133 سنوات   10قل من أ 

 0.342 3.73 78 سنوات   10كثر من أ 

 0.351 3.76 250 املجموع  

 في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية15يبين الجدول )
ً
 ظاهريا

ً
 الخاص في األردن  التعليم لدرجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس    ( تباينا

 (.16ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين األحادي حسب الجدول )، الخبرة بسبب اختالف فئات متغير 

 الخاص في األردن   التعليمدرجة تطبيق معايير االعتماد في مدارس   تحليل التباين األحادي ألثر الخبرة على: (16جدول )

الداللة   قيمة ف  متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  املصدر  

 اإلحصائية 

 0.006 5.202 0.979 2 1.958 بين املجموعات  شؤون  الطلبة 

   0.188 247 46.474 وعات مداخل املج

    249 48.431 الكلي 

 0.185 1.700 0.477 2 0.954 بين املجموعات  التعلم والتعليم 

   0.280 247 69.260 وعات مداخل املج

    249 70.213 الكلي 

 0.003 5.932 0.717 2 1.435 بين املجموعات  املنهاج 

   0.121 247 29.871 وعات مداخل املج

    249 31.305 الكلي 

 0.618 0.481 0.105 2 0.210 املجموعات بين  املوارد البشرية 

   0.218 247 53.886 وعات مداخل املج

    249 54.096 الكلي 

 0.307 1.187 0.205 2 0.411 بين املجموعات  املجتمع املحلي 

   0.173 247 42.752 وعات مداخل املج

    249 43.163 الكلي 

 0.073 2.649 0.653 2 1.306 بين املجموعات  البنية التحتية

   0.247 247 60.919 وعات مداخل املج

    249 62.225 الكلي 

 0.594 0.523 0.065 2 0.129 بين املجموعات  معايير االعتماد 

   0.123 247 30.486 وعات مداخل املج

 249 30.615 الكلي 

للخبرة في جميع املجاالت وفي األداة ككل  تعزى  (α=0.05 الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى عدم  (16يتبين من الجدول )

، ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بين املتوسطات الحسابية تم استخدام املقارنات البعدية بطريقة شيفيه املنهاج، و شؤون الطلبةباستثناء مجالي  

 (.17كما هو مبين في الجدول )
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 املنهاج و  شؤون الطلبةمجالي على  الخبرةه ألثر املقارنات البعدية بطريقة شيفي: (17جدول )

املتوسط   الخبرة  

 الحسابي

فما    سنوات 5

 دون 

اقل    -5اكثر من 

 سنوات   10من 

  10اكثر من 

 سنوات 

    4.12 فما دون  سنوات  5 شؤون الطلبة 

   0.03 4.09 سنوات   10اقل من  -5اكثر من 

  * 0.18 * 0.21 3.91 سنوات   10اكثر من 

    3.76 فما دون  سنوات  5 املنهاج 

   * 0.17 3.60 سنوات   10اقل من  -5اكثر من 

  * 0.14 0.02 3.74 سنوات   10اكثر من 

 (. α=0.05)دالة عند مستوى الداللة * 

 ( االتي:17يتبين من الجدول )

سنوات من جهة  10اقل من  -5سنوات فما دون، وأكثر من  5سنوات من جهة وكل من  10( بين اكثر من α=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ) •

 سنوات في شؤون الطلبة.  10أقل من  -5سنوات فما دون، وأكثر من  5أخرى وجاءت الفروق لصالح كل من 

سنوات من جهة  10دون، وأكثر من  سنوات فما 5سنوات من جهة وكل من  10اقل من  -5( بين أكثر من α=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ) •

 سنوات في املنهاج.  10سنوات فما دون، وأكثر من  5أخرى، وجاءت الفروق لصالح كل من 

وقد تعزى هذه النتيجة حسب تقديرات مديري املدارس الخاصة لدرجة تطبيق معايير االعتماد بوجود فروق لصالح املدراء الذين يمارسون  

ت ما دون(، بأنهم متحمسون للعمل اإلداري، ويسعوا إلى إثبات ذاتهم في العمل اإلداري، لذا فإن هذه الفئة تسعى جادة إلى سنوا  5) مهنة اإلدارة بفئة

ية توفير سبل اإلملام بالكثير من املعرفة واملعلومات حول طبيعة العمل اإلداري، وطبيعة الطلبة واحتياجاتهم ومشكالتهم، وكيفية التعامل معهم، وكيف

 املساعدات لهم سواء أكانت أكاديمية، أم نفسية، أم اجتماعية. تقديم 

كما قد تعزى هذه النتيجة إلى الدور الذي يقوم به املديرون من تطوير وتحسين كفاياتهم اإلدارية التي تساعدهم على التواصل مع مدراء 

قضاها املديرين في مجال التعليم، أسهمت في التعرف إلى شخصيات متنوعة من  املدارس األخرى، ممن لديهم الخبرة في التعامل معهم، ونتيجة للخبرة التي 

معرفية متنوعة من األنماط التي يستخدمها املدراء، تجعلهم يتكيفون مع مختلف   ة املدراء، استخدموا أنماط اتصال متعددة، ساعدتهم على تكوين حصيل

 أنماط التواصل مع املدراء. 

بأن املديرين لديهم الدراية والخبرة اإلدارية التي يمكنهم ( سنوات فأكثر،  10املدارس التي جاءت لصالح خبرة الفئة )  أما بالنسبة لتقديرات مديري 

لهم حسب    ة من التعامل مع مختلف فئات الطلبة بطريقة تمكنهم من تأمين متطلباتهم، والتعامل معهم حسب طبيعة حاالتهم، وتقديم املساعدات املناسب

( والتي أشارت بوجود فروق تعزى ملتغير سنوات الخبرة. 2015املالكي )  جاتهم األكاديمية والنفسية. اتفقت نتيجة الدراسة مع نتيجة دراسةظروفهم واحتيا

والتي أظهرت  ، (2011) أبوعبده (، ودراسة Mensching ,2012(، ودراسة منيشنق )2013األسطل )نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة بينما اختلفت 

 عدم وجود فروق فردية بين متغيرات الدراسة.ب

 : التوصيات

 بناء على نتائج الدراسة توص ي الباحثة بعدة توصيات أهمها:

ملدارس  أن تسهم القيادات التربوية في املدارس الخاصة في تشخيص جوانب الضعف والقوة من املنهاج، وأن يتم تفعيل نظام حوسبة املنهاج من قبل ا  •

 أكثر.الخاصة بشكل 

 أن يشكل العاملون في املدارس الخاصة قادة للتغيير، أن يتم تطبيق اإلدارة املدرسية تفويض الصالحيات بين العاملين. •

ريف املجتمع تفعيل مشاركة املدارس الخاصة مع األهالي واملجتمع املحلي من خالل تعزيز برامجها التوعوية واإلرشادية والتي تعزز دورها من خالل  تع •

سة  لي بأهمية الدور الذي تقوم به املدارس الخاصة، والتي تعد الشريك املرادف للمدارس الحكومية، وأن دورها ليس فقط الربح، وإنما هي مؤساملح

 تربوية تعليمية قادرة على إخراج كفاءات ذات جودة عالية.

ورش عمل متخصصة بالتخطيط وفق معايير ضمان الجودة، ومؤشرات  ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة بعقــد دورات تدريبيـــة و  •

 التابعين للمدارس الخاصة.ن واملعلمين واملديرين ياألداء املتصلة بكل منها للمشرفين التربوي

 نقترح إجراء مزيد من الدراسات مماثلة في مدارس التعليم الخاص خارج عمان العاصمة •
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Abstract: This study aimed to identify the degree of application of the accreditation Criteria in Private Education 
Schools in Jordan. The descriptive method was used. The Study Sample Consisted of (250) Managers. It was Chosen 
by Random Class method Among the Study Population of (612) In order to Achieve the Objectives of the Study. The 
Results of the Study Showed that the Estimates of the Sample Members of the study Sample Came to a great Extent 
in the fields of Degree of Application of the Accreditation Criteria in the Private Education Schools in Jordan. The 
Results Showed that there were Statistically Significant differences in the level of responses of the sample Members 
in the degree of Applying the Accreditation criteria in the Special education Schools in Jordan The Results are due 
to the Differences in Variables (system, gender, scientific qualification, and years of experience) on all fields of Study 
and the total Instrument. The Results Showed no differences due to the Effect of the gender Variable. (5) Years and 
below, and (10) years and more. Based on the results of the study, the Researcher Recommended the Necessity of 
Activating the Participation of the Management of private Schools with the people and the local by Enhancing their 
Awareness and guidance programs. 

Keywords: Schools Private; Standards of Accreditation; Private education. 
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 امللخص: 

وشملت جودة التعليم الجامعي  هدفت الدراسة إلى تحديد االحتياجات التدريبية لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة تبوك في ضوء متطلبات  

 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك 677الدراسة عينة 
ً
تية: الشخصية، ، وتضمنت االستبانة الحاجات التدريبية املتعلقة باملهارات اآلعضوا

واستخدم التكرارات والنسب  SPSS . تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائيوالبحثية األكاديميدارة الجودة واالعتماد إ التعليمية، التقنية، القيادية، 

لى جميع البرامج التدريبية املتعلقة ظهرت النتائج إلى أن جميع أعضاء الهيئة التدريسية مهتمون وبحاجة إ أ املئوية واملتوسطات الحسابية واختبار ت. و 

كما تشير النتائج إلى أن وجود فروق واختالفات في تحديد هذه االحتياجات   العلمي،البحث  أساليب  هم احتياجاتهم هي الحاجة إلى  أ باملهارات املذكورة وكانت  

عقد برامج تدريبية في مجاالت البحث العلمي ومهارات االتصال ة بأهميوصت الدراسة أ كاديمية والدورات السابقة. تعزى إلى متغيرات الجنس والرتبة األ

 للطالب.واتباع منهج التعليم الذاتي 

 .أعضاء الهيئة التدريسية تبوك؛جامعة  ؛االحتياجات التدريبيةالكلمات املفتاحية: 

  

  :املقدمة

 
ُ
نهي عتبر الجامعات إحدى أهم مؤسسات التعليم العالي التي تساهم بشكل كبير في صنع العناصر القيادية في املجتمع سواء أكان على الصعيد املت

ديمية كاأ ذ تعتبر الجامعات مؤسسات تربوية و إ و على الصعيد السياس ي واالجتماعي. أ وظائف الدولة الخاصة والعامة  إلشغالبتقديم الخريج الجامعي 

خرى.  املؤسسات األ  التعليمية وجميعنشطتها وبالتالي عالقتها معقدة مع املؤسسات أ هدافها و أ وتعليمية في أن واحد مما يجعلها تتسم بخصائص مميزة في 

يعاب هذا التطور لترتقي إلى فنظرا إلى التطور الهائل والسريع في تكنولوجيا املعلومات كان لزاما على مؤسسات التعليم العالي من التكيف والتطور واست

 املستوى املرجو منه.

 
ً
لهذه التغيرات املتسارعة يواجه قطاع التعليم في الجامعات العديد من التحديات مثل: التطور الهائل بوسائل التكنولوجيا، اقتصار دور   ونظرا

تحسين وتطوير التعليم أهمية الطلبة لذلك برزت إعداد ليمي وتزايد ستاذ الجامعي على التوجيه بدال من التلقين، النقص في خبرة ومهارات الكادر التعاأل 

بالتدريب وعقد  املؤسس ي باالهتمامباملشاركة باملؤتمرات والندوات وورشات العمل و التحسين  ألنفسهم الجامعي من خالل تطوير الهيئة التدريسية 

 (.  Abouelenein and Yousri, 2016املؤتمرات ودعم البحث العلمي )

تدريب أعضاء الهيئة السعودية ألهمية  الجامعات    ضعواملتمثل في إدراك بوبالرغم من االهتمام املتزايد بتطوير وتحسين مؤسسات التعليم العالي  

اكبة التطور  ذ اهتمت بتدريبهم وتنمية معارفهم ورفع مهاراتهم للمو إ صة بهذا الشأن صخاملت التطوير والتدريب املنهيتأسيس مراكز بتبنيها التدريسية 

دارة الجامعية بدراسة االحتياجات مر الذي يعكس اهتمام اإل (. األ 2013 وآخرون،)السديري العصر محور االهتمام في هذا  أصبحالتكنولوجي الذي 

  التدريبية لدى الهيئة التدريسية.

 االهتمام بالبنية التحتية تعليمية بحد ذاتها  يركز على املؤسسات الفي بعض الجامات السعودية ومنها جامعة تبوك  ال أن هذا االهتمام إ 
ً
وخصوصا

 مع  وللها  
ً
بما يعزز ضمان جودة التعليم الجامعي، وهذا لعملية التعليمية  الرئيسة ل  ور احإحدى املستاذ الجامعي الذي يشكل  داء األ أ تحسين    م يكن متزامنا

 لضمان  أحد األسباب الرئيسة لعدم ضمان فاعلية أداء عضو هيئة التدريس في ا 
ً
لبيئة التعليمية، وعدم االهتمام بشكل كاٍف في إعداده وتطويره مهنيا
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يمية التي لم جودة التعليم الجامعي، والذي أنعكس خالل الفترة املاضية على التقييم املأمول للدور التنموي لوظائف الجامعة، ال سيما الوظيفة التعل

 ل التدريب أثناء الخدمة األستاذ الجامعي كوسيلة لتطوير البيئة التعليمية في الجامعة.يصل مستواها إلى الحد األدنى املطلوب، إال من خال

 مشكلة الدراسة:

 تية: سئلة اآلتتحدد مشكلة الدراسة في األ 

-القيادية -األكاديميواالعتماد  الجودة  -التقنية -البحثية -ما االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك في مجاالت )التعليمية •

 من وجهة نظرهم؟ في ضوء متطلبات جودة التعليم الجامعي ( طوير الذاتت

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس حول تقديرهم ملدى احتياجاتهم التدريبية في ضوء   •

  متغيرات )الكلية، سنوات الخبرة، العمر، الدورات التدريبية(؟االحتياجات التدريبية، والتي تعزى إلى اختالف 

 أهداف الدراسة:

 التعرف على: هدفت الدراسة الحالية إلى

 -القيادية-األكاديميواالعتماد    الجودة   -التقنية  -البحثية  -في املجاالت التالية )التعليمية  االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك •

 نظرهم.وجهة  تطوير الذات( في ضوء متطلبات جودة التعليم الجامعي من

متطلبات بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس حول تقديرهم ملدى احتياجاتهم التدريبية في ضوء  مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية   •

 يرات )الكلية، سنوات الخبرة، العمر، الدورات التدريبية(؟ ، والتي تعزى إلى اختالف متغجودة التعليم الجامعي

 أهمية الدراسة:  

 ما يلي: ركيزها على في تتتمحور أهمية هذه الدراسة 

والتعليمية وتحديد ساس ي لتطوير وتحسين العملية التربوية ذ تعتبر هذه الفئة املحرك األ إ تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية  •

 .البرامج التدريبية املناسبة ضمن منهج علمي منظم 

 جودة التعليم الجامعي.على متطلبات  قدرات وأداء أعضاء هيئة التدريس بناءً و تطوير مهارات،  •

 .التنسيق والتخطيط إلى برامج تدريبية تنبثق من احتياجات أعضاء هيئة التدريس •

 محددات الدراسة: 

 ة: تناولت الدراسة االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك في ضوء متطلبات جودة التعليم الجامعي.الحدود املوضوعي •

 تم تطبيق الدراسة على أعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك.: ةالبشري الحدود •

 م. 2019-2018: أجريت هذه الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي ةالزمني الحدود •

 الحدود املكانية: جامعة تبوك باململكة العربية السعودية •

 مصطلحات الدراسة:  

 موسلوكياتههي عملية منظمة ومخطط لها تهدف إلى زيادة املعارف واملهارات والقدرات لدى املوارد البشرية في املنظمة وتغيير اتجاهاتهم التدريب:  •

ضاء وفي هذه الدراسة ُيعرف التدريب على إنه تزويد أع  (.2009الحالي )السالم والصالح،  في العصر    جودة التعليم الجامعيبشكل يتناسب مع متطلبات  

ومواكبة التغيير في الوسائل التكنولوجية والثقافية لتطوير وتحسين أدائها   الستيعابالهيئة التدريسية باملهارات واملعارف والقدرات التي تؤهلهم 

 .  األكاديمي

 أداء مهامه بكفاءة وفاعلية أكثر. و هي عبارة عن مجموعة املعارف واملهارات واالتجاهات التي يحتاج لها املوظف من أجل    االحتياجات التدريبية:  •
ً
إجرائيا

الربيعي و النوري وحسين، .) أنها مجموعة التطورات والتغييرات املراد إحداثها في مهارات واتجاهات وكفايات أعضاء الهيئة التدريسيةب هافيعر يمكن ت

البحثية، التقنية، الجودة واالعتماد  التعليمية،االت التالية: في هذه الدراسة تحدد احتياجات أعضاء هيئة التدريس في جامعة تبوك في املج(. و2018

 .(وتطوير الذاتالقيادية  األكاديمي،

فر في جميع عناصر العملية التعليمية ا تتو من الخصائص واملعايير    مجموعة  االجودة في التعليم على انه(  2000ة )عشيبعرف  جودة التعليم الجامعي:   •

من خالل االستخدام  الخصائصوحاجاتهم وتحقيق تلك  م متطلباتهرغباتهم و املجتمع و ملؤسسة التعليمية وأفراد منسوبي ا والتي تلبي احتياجات 
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املؤسسية  من القيم  العديدعلى  تقوم استراتيجيةعملية وإجرائيا يمكن تعريف جودة التعليم الجامعي بأنها  .املادية والبشرية املواردال لجميع الفعَّ 

  هاواستثمار تنمية وتطوير قدرات العاملين فيها من التعليمية  املؤسسات مكنالتي ت
ً
رسالة املؤسسة التعليمية  يضمن تحقيق استثمارا إبداعيا

 والبحثية وخدمة املجتمع. 

تخصصات والكليات والحاصلين على درجة  كاديمية والتعليمية في مختلف الللعملية التربوية واأل ون شخاص املمارسهم األ أعضاء هيئة التدريس:  •

 .وأستاذستاذ مشارك أ ستاذ مساعد، أ معيد، محاضر، 

م بأمر من  2006 - هـ  1427جامعة تبوك تقع في مدينة تبوك والتي تقع في الشمال الغربي من اململكة العربية السعودية تأسست عام جامعة تبوك:  •

وعدد الكليات  مليون متر مربع، 12عبد العزيز آل سعود، وتبلغ مساحة الحرم الجامعي للمدينة الجامعية خادم الحرمين الشريفين امللك عبد هللا بن 

عضو هيئة  2000كلية في املقر الرئيس و خمس كليات في فروع الجامعة(، وعدد منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس قرابة  11كلية )  16

حصلت مجموعة من برامج كليات ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات العلمية املختلفة، وقد  40التدريس من مختلف الدرجات العلمية و 

  م.2019-2014األعوام  االكاديمي الدولي خالل االعتمادالجامعة على 

 اإلطار النظري 

: التدريب والتطوير 
 
 أوال

عرف عملية التدريب 
ُ
داء عمل معين. وهو ُيعد إجراء مخطط له أ باملهارات واملعرفة املناسبة لتنفيذ و نها عملية تزويد املوظفين أ على  Training))ت

 إلنجازنسان فراد في املؤسسة. كما يمكن تعريفه بأنه نشاط منظم يدعم قدرة اإلداء األ أ يهدف إلى تمكين املوظفين باملعلومات واملهارات الالزمة لتحسين 

نه مجموعة املهارات والقواعد واملفاهيم واالتجاهات التي يتم أ مات املناسبة. وفي تعريف أخر يعرف على هدف معين من خالل تزويده باملهارات واملعلو 

 (.  12،ص2006، )الطعانيللموظف لتطوير كفاءته العملية  تزويدها

 مسيرة  في ومتطلباتهالفرد  اهتماماتاملواءمة بين تتم العملية التي يتم بموجبها ( ُيعر ف على أنه عملية تستهدف Development)بينما التطوير

 (. 29، ص2006)دوهل،  ها في النمو.تاملستقبلية وفرص ةاملؤسسوبين احتياجات   املنهي  من جهةالتقدم 

بداع واالبتكار مما كثر قدرة على اإل أ فراد ل األ فراد املؤسسة واملؤسسة و تنمية روح الفريق وجعأ تهدف عملية التدريب إلى توثيق االتصال بين 

(. كما يهدف التدريب إلى االهتمام باملعلومات املراد مشاركتها وخفض التوتر النفس ي 2001كثر سرعة )العميان، أ يؤهلهم لحل مشاكل العمل بفاعلية و 

تطابق معارف املوظفين وقدراتهم والتكييف مع متطلبات العمل وضمان  اآلخريندون مساعدة  باألعمالاملصاحب للعمل وزيادة الثقة بالنفس للقيام 

نه أن يدعم قدرات أن من شأ واملبادرة في التغيير. كما تعتبر بعض املؤسسات أن التدريب شرطا للترقية، و  املسؤولية قدرة على تحمل  أكثروجعل املوظفين 

 (.2004، )فالحاملوظفين الجدد 

نتاجية إ مثل زيادة    ة ذ أن التدريب يعود بمنافع وفوائد كبير إ ول بالنسبة للمنظمة  التدريب تظهر في مستويين، األ أهمية  ( أن  2002كما ذكر حنفي )

سستهم وتوضيح  نحو مؤ   لألفرادجابي  يفراد وتخفيض فرصة حدوث الخطأ واستمرارية فعالية التنظيم وتعزيز االتجاه اإل املؤسسة نتيجة لزيادة مهارات األ 

ذ يلعب دورا مهما في تحسين فهمهم لطبيعة املنظمة وتعزيز  إ بالغة بالنسبة للموظفين أهمية ما املستوى الثاني يعتبر التدريب ذا أ سياسيات املنظمة. 

 نسانية داخل املؤسسة. وكما يساهم في رفع معنويات املوظف وتحسين العالقات اإل ألدوارهم فهمهم 

 2011كما حدد العواودة )
ً
 وثيق ( أن استراتيجية التدريب ترتبط ارتباطا

ً
املؤسسة، وتستند استراتيجية التدريب على تحديد  باستراتيجية ا

هداف التدريب أ التهديدات والفرص ونقاط الضعف والقوة في بيئة العمل ملواجهة التحديات واالستفادة من الفرص البيئية املتوفر. كما أن وضع 

  واستراتيجيتها.هداف املنظمة أائج التحليل االستراتيجي لضمان تكامله مع وصياغته يعتمد على نت

هم مظاهر االرتقاء بالعملية التدريسية عامة وبأداء أ ثناء فترة خدمة عضو التدريس يعتبر من  أ ( إلى أن التدريب  2017كما أشار شعيب وعصفور )

 بعض الجامعات م ارتأت ألهميتهاملدرس من ناحية خاصة، ونظرا  
ً
في مثل هذا العصر الذي يضج بوفرة  ألهميته ن جعل التدريب شرطا ملزاولة املهنة نظرا

الجامعة التي تستقطب مختصين وخبراء مؤهلين لتنمية   مسؤولياتذ تم تطوير برامج تأهيل املعلم الجامعي وجعلها من  إ ا بفترة قصيرة،  مهاملعلومات وتراك

 قدرات ومهارات املدرسين.

إلى خبراتهم  باإلضافة( معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس كما يلي: املؤهالت ومستوى التدريب 2016حبيب وحسين ) كما حددت كل من

ن أ دارة و هم املعايير التي يجب أن يرتكز عليه عملية التدريب وهي: أن يكون التدريب مكونا متكامال مع جودة اإل أ شارتا إلى أ تاجهم العلمي ومهاراتهم. كما إنو 

 أ فراد واملؤسسات التي يعملون بها و داء األ أ ن يقود إلى التحسن املستمر في  أ ي شخص و يكون حقا مكتسبا أل 
ً
مع متطلبات   ن يؤخذ باالعتبار أن يكون منسجما

 شخاص.شكال التدريب ووسائله ملراعاة الفروقات الفردية بين األأ املؤسسة وان يتعدد 

 (:2015)الصديق، ومن الطرائق الشائعة في التدريب 
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  كثرأ التدريب في موقع العمل :  •
ً
عاملين املوجودين بالخدمة استنادا على خطوات معينة لرفع الذ يقوم املدرب بتوجيه وتدريب إ  طرق التدريب شيوعا

 هم الخبرات الالزمة لهم في عملهم أ الكفاءة لديهم وتمكينهم باملعلومات و 

شغال إ خر لتدريبهم على طبيعة العمل في القسم املنقول له مما يزيد من مهاراتهم وقدرتهم على آ لى قسم قسم إ  من وظفين امل نقل  الوظيفي:التناوب  •

 من وظيفة خاصة في حالة الظروف االستثنائية وفي حال نقص الخبرات في بعض الوظائف أكثر

 .صليت املوجودة في مكان العمل األ ذ يتم في بيئة مجهزة بجميع املعدات واملستلزماإ  مماثلة:التدريب خارج العمل في بيئة  •

بالترابط مع بعضها  معينة متميزة عملية التدريب بمراحل  ذ تمرإ ( أن عملية التدريب ترتكز على تحديد االحتياجات التدريبية 2017كما ذكر نجيب )

 وتتضمن عملية التدريب املراحل التالية:   مرحلة،ي أ البعض ويجب مراعاة التسلسل فيها فال يمكن تجاوز 

و أ يراد تغييرها  واملعلومات التيو الفنية أ االتجاهات والقدرات السلوكية  بأنها تحديد( 2004) سليم ذ عرف إ مرحلة تحديد االحتياجات التدريبية:  •

و الترقية لضبط عملية التدريب وتوفير مرجع معلوماتي للمنظمة ملعرفة أ و بسبب التنقالت أ تكنولوجية  إنسانية أو ألسباب و تنميتها أ  تعديلها

 . داءمشاكل األ 

 هدافلأل  التدريب للوصول البرنامج التدريب مجموعة من الخطوات تهدف إلى تنظيم وتخطيط عملية  التدريبية: يعتبرمرحلة تصميم البرامج  •

هدافه ونوع املهارات التي  أ من التدريب وتشمل هذه املرحلة تحديد عنوان البرنامج التدريبي بشكل يتوافق مع االحتياجات التدريبية وتحديد    املتوقعة

 (2008، يتم تريبها وتحديد موضوعات التدريب وبالنهاية فحص املصداقية من خالل عرضه على عينة صغيرة تمثل الفئة املستهدفة ) زغدود

املرجوة منه وقياس   لألهدافدارة لقياس فاعلية البرنامج التدريبي ومدى تحقيقه جراءات التي تتبعها اإل مرحلة تقييم البرامج التدريبية: وتشمل اإل  •

بعد فترة معينة وتستخدم عدة  تتم عملية التقييم قبل تنفيذ البرنامج التدريبي وبعده ومتابعة النتائج إذكفاءة املتدرب قبل وبعد البرنامج التدريبي. 

 (2009طرق لتقييمه كاملقابالت واالختبارات واالستبانات ) السالم وصالح، 

جابية في مهارات وسلوكيات ومعارف املوظفين للتغلب  إ حداثها بصورة إ نها مجموعة التطورات والتغيرات املراد إ تعرف االحتياجات التدريبية على 

( االحتياجات 2006(. وعرف الطعاني )2007داء ولتحديد مجال ونوع ومستوى التدريب الالزم )الكفافي ،  التي قد تضعف األ على املشاكل ونقاط الضعف  

و لتحسين أ التدريبية بانها مجموعة من التغيرات املتعلقة بخبرات الفرد واتجاهاته وسلوكه وأدائه ومعلوماته واملطلوب تعديلها لشغل وظيفة معينة 

 الوظيفة الحالية بكفاءة اعلى. اءألداملهارات 

شخاص سلوب التدريب واألأ ومحتوى و  نوع وأهدافهم والرئيس ي في عملية التدريب فمن الصعب تحديد تعد االحتياجات التدريبية العنصر األ 

 (:2015، )الصديقحول ذ تتمحور أهمية تحديد االحتياجات التدريبية إ . التدريبيةالخاضعين للتدريب بدون التحديد الدقيق لالحتياجات 

 العامل الفعال الذي يوجه التدريب نحو االتجاهات املناسبة والصحيحة •

 داء مهامهم أ رفع كفاءة املوظفين في  •

 ي نشاط تدريبيأ ساس ي الذي تقوم عليه العنصر األ  •

 مكانات املتوفرة للتدريب إلى االتجاه الصحيح والسليمتساعد في توجيه اإل  •

 تخفيض النفقات   •

 رص ترقية املوظفين الحاليين وتوظيف عناصر جديدة تزيد من ف •

 توفير املال والجهد والوقت املبذول في التدريب  •

 تحديد الفئة التي يجب تدريبها •

كما تهدف االحتياجات التدريبية إلى مساعدة أعضاء الهيئة التدريسية باالستمرار واالحتفاظ بمعدالت الكفاءة ودعم املهارات وللكشف عن  

  أداءبحداث فروق جوهرية إ هداف مبتكرة وغير عادية تحقق تميزا وتكسر الروتين و أ سبابها للتغلب عليها ولتحقيق أ املشكالت التي يعانون منها ودراسة 

 (.2006، )الطعاني معلميها

خرى ومن فئة إلى أ ( أن عملية تحديد االحتياجات التدريبية هي عملية ديناميكية متغيرة من بيئة عمل إلى 2013خرون )آ وضح السديري و أ كما 

دورية   خرى حسب خبرات وقدرات أعضاء الهيئة التدريسية واملستجدات واملتغيرات العاملية واملحلية لذلك يجب تحديد االحتياجات التدريبية بصورة أ فئة  

 مع متغيرات ومتطلبات العصر وهذا يتطلب من أعضاء هيئة التدريس مواكبة التطور عن طرق البرامج التدريبية. لتتالءم

 :
َ
 ليم الجامعي  جودة التعثانيا

التغيرات مواكبة    بمؤسسات التعليم العالي السعودية عامة وجامعة تبوك خاصة إلى  أعضاء هيئة التدريس  دفعفي ضوء التسارع في عصر العوملة،  

ومهاراتهم والسعي املستمر   ذ يرتبط مواكبة هذه التغيرات بقدرة أعضاء هيئة التدريس باملحافظة على أدائهم إ والتقدم ملواجهة التحديات الحديثة    والتطور 

نها التجهيز املسبق عن طريق توفير املهارات السلوكية  أ التي تعرف على    ضمان الجودة في التعليم الجامعيدارة  إ لتطويرها وتحسينها.  ومن هنا انبثقت أهمية  
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الحالي إلى املستقبلي بأقصر وقت  الواقعحة والتحول الفعال من الستخدام املوارد القانونية والبشرية والزمنية واملادية املتا الالزمةدراكية والفنية واإل 

 (. 95:2006، )العطياتهداف املرجوة األ  كلفة لتحقيقوأقل 

ما داخلية أو إ جراء تغيير فهي إما للتكيف مع العوامل والظروف الخارجية خارجية كانت  إ ( إلى الدواعي التي تتطلب  356:  2010أشار العقيلي)كما  

و وظيفي في املؤسسة أو لرفع مستوى كفاءة وقدرة املؤسسة. وفيما يخص قطاع الجامعات فإن جميع هذه أ من أجل إجراء تطوير وتحسين تنظيمي 

 .ضمان الجودة دارة إ الدواعي تنبثق منها ضرورة 

بحيث يراعى أن يكون التخطيط    مؤسسات حيةفي الجامعات يعتمد على عدة مبادئ: أن الجامعات هي عبارة عن    ضمان الجودة دارة  إ نجاح  كما أن  

باملهنية العالية و ن جميع العاملين في الجامعة يمتازون أ و تعليمية وخدمة مجتمعية كاديمية و أ نظمة ذات رسالة أ ن الجامعات عبارة عن أ مخطط له و 

( أن 2016(. كما أكدت دراسة بني سالمة والبدارين )2017خرون، آ و  )حاكم  ي ممارسات جيدة تتكامل فيما بينها لتشكيل ثقافة الجودة في الجامعةبتبن

 مؤسسات  في املؤسسات  نشر ثقافة جودة التعليم الجامعييجابي في إ عملية التدريب تؤثر بشكل 
ً
جة إلى ومن هنا استدعت الحاالتعليم العالي  وخصوصا

 .هيئة التدريسإعداد برامج تدريبية لتأهيل أعضاء 

 التدريس وأهمية التدريب والتطوير في جودة التعليم الجامعي:هيئة ألعضاء وقد تناولت العديد من الدراسات االحتياجات التدريبية 

الحاجات التدريبية ألعضاء الهيئات التدريسية في كليات العلوم التربوية في الجامعات   بعنوان:( 2009نمرة والحديدي،  )أبو في دراسة قام بها  •

ومعرفة أعضاء هيئة التدريس الحتياجاتهم التدريبية   إدراكذا هناك فروث فردية تتعلق بمستوى  إ هدفت الدراسة إلى معرفة فيما  ردنية الخاصة.  األ 

( أن أعضاء الهيئة التدريسية واستخدمت االستبيان 82ذ تضمنت )إ تيار عينة الدراسة عشوائيا والكشف عن االحتياجات التدريبية لديهم، تم اخ

التعليم،  والتقويم، إعداد موادالهيئة التدريسية تتضمن مجاالت القياس ألعضاء كأداة لجمع البيانات ووجدت الدراسة أن الحاجات التدريبية 

. وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق بين أعضاء الهيئة التدريسية واإلرشاد والتوجيهلي والتخطيط دارة القاعات التدريسية وخدمة املجتمع املحإ 

  األكاديمية.دارة قاعة التدريس تعزى إلى الرتبة إ بمستوى تقديرهم لحاجتهم التدريبية إلى التخطيط و 

  343عضاء الهيئة التدريسية بجامعة امللك سعود، تم توزيع التي هدفت إلى تحديد االحتياجات التدريبية أل و ( 2013خرون )آدراسة السديري و  •

ظهرت النتائج أن أ دارية والتدريسية و عينة من االستبانة وتضمنت على املجاالت التالية: تطوير الذات، التدريسية، البحثية، والقيادية والتقنية واإل 

واتباع األساليب التعليم الجامعي يط التدريس تبعا ملعايير جودة من اهم االحتياجات التدريسية لدى أعضاء هيئة التدريس هي تصميم وتخط

بحاث العلمية والتدريب على تصميم املواقع التعليمية دارة الوقت بفاعلية وكفاءة ونشر األ إ ساس ي في تطوير املناهج التدريسية و أ العلمية كمرجع 

 لكتروني.  وتفعيل معايير التعليم اإل

دارة املعرفة وتسويق جودة الخدمة التعليمية، إ إلى تحديد العالقة بين االحتياجات التدريبية و  هدفت والتي( 2017وفي دراسة أعدها التويجري ) •

دريبية على دارة املعرفة تتوفر بنسب قليلة، اعتماد نجاح البرامج التإ أن نتائجها إلى أشارت وقد ( عضو هيئة تدريس،  189تم توزيع االستبيان على )

ذ أن تحديد االحتياجات التدريبية بصورة مناسبة تساهم في تحديد املشاكل املمكن حدوثها في العمل إ نجاح عملية التخطيط لعملية التدريب 

الشخصية،  تية: مجال التخصصية في التدريس، املهارات الجامعة كما أعرب أعضاء هيئة التدريس إلى حاجاتهم التدريبية فيما يخص املجاالت اآل

 دارة الجامعية.تنمية املوارد البشرية ومهارات القيادة واإل 

تم تطبيق  إذهدفت الدراسة إلى التعرف على االحتياجات التدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية،  التي( 2017في دراسة الحالة التي أعدها برهوم ) •

أن حاجة الهيئة التدريسية تنحصر في املجاالت التالية: املهارات  صائي إلىاإلح( عضو هيئة تدريس وأظهرت نتائج التحليل 51االستبيان على )

حصائية بمتوسط  إ دارية والقيادية، املهارات البحثية والتقنية. كما أشارت إلى وجود فروق ذات داللة الشخصية، مهارات التدريس، املهارات اإل 

 الدرجة العلمية والخبرة.  لجنس،ا فراد العينة لالحتياجات التدريبية تعزى إلى متغير أ تقدير 

القسم    الخبرة،هناك تأثير ملتغيرات الجنس،    إذا يبية ومعرفة فيما  در لتحديد حاجات أعضاء التدريس للبرامج الت  بإجراء دراسة(  2017قام سرحان ) •

  ( عضو تدريس ي 93وتحديد الحاجات التدريبية. أستخدم املنهج الوصفي لتحليل بيانات االستبيان التي وزعت على ) إدراككاديمية على والرتبة األ

، تقييم األكاديميرشاد  وبينت نتائج التحليل اإلحصائي أن جميع هيئة التدريس متفقون على حاجاتهم إلى البرامج التدريبية التالية: التعلم الذاتي، اإل 

وأظهرت النتائج أن هناك فروق في تحديد  . ووسائله ومفهوم االتصاللكتروني، التخطيط كاديمية، معرفة استخدام التعليم اإلالتعلم األل ئوسا

  .األكاديميةسنوات الخبرة، الحصول على دورات تدريبية سابقة والرتبة  واإلنسانية،قسام العلمية بين األ العلمية،الحاجات التدريبية تعزى الكلية 

ستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات التي وزعت على ا تحديد احتياجات هيئة التدريس إلى املهارات التقنية. لدراسة ( 2018وأجرى حرب )  •

دارة إ أن هناك حاجة عالية للبرامج التدريبية فيما يخص مجاالت تنفيذ وتخطيط املحاضرات، و  ( عضو، وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي 137)

ي دورة أشروعات البحث العلمي وبرامج التدريس والتقويم وأوصت الدراسة بضرورة تحديد حاجات أعضاء هيئة التدريس التدريبي قبل عقد م

 أعضاء الهيئة التدريسية لتحقيق الفاعلية والكفاءة للدورات التدريبية. تتعلق بحاجات تدريب وتوفير دراسات بشكل دوري 



 محمد األسمري                                                      متطلبات جودة التعليم الجامعيفي ضوء االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك  

 472 -454، ص: 2020 -3، العدد 7املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 459 

 

تحسين النهج    وكيف يمكنمعرفة أعضاء هيئة التدريس ومواقفهم حول التغييرات في التعليم العالي في أوروبا  إلى    (Diaz et al, 2009)وهدفت دراسة   •

 األوروبي،إلى وجود درجة من الجهل فيما يتعلق بالتغييرات في التعليم العالي  من ناحية الحالية للتنمية املهنية على املستوى الجامعي. تشير النتائج

والقدرة على   جودة التعليم الجامعي من أجل قيادة التغييرمتطلبات  بأهمية زيادة املعرفة    على  من أعضاء هيئة التدريس  عدد  أكدومن ناحية أخرى  

التعلم  تاباستراتيجيرشاد في حال اهتمامهم هيئة التدريس أيًضا إلى بحاجة واضحة إلى التوجيه واإل أعضاء التكيف معه. كما تشير النتائج إلى أن 

 الجديدة.

تحديد مدى معرفة أعضاء هيئة باالحتياجات التدريبية املرتبطة بالتعلم عن بعد ، واملحاكاة ، والرعاية ل إلى(  (Nguyen et al, 2011دراسة   وهدفت  •

هيئة التدريس في كليات التمريض في ( من أعضاء 193الصحية عن بعد ، وأدوات املعلوماتية في تعليم التمريض وممارسته، تم توزيع االستبيان ل )

ظهرت النتائج أن فإن النتائج تشير إلى أن كلية التمريض تدرك الحاجة إلى التدريب والدعم الستخدام التقنيات التعليمية أ غرب الواليات املتحدة و 

 بفعالية وكفاءة. 

هدفت الدراسة إلى معرفة املمارسات  ت القطاع العام في البنجاب،وضع كلية التدريب والتطوير في جامعا  هدفت إلى  ( (Nasreen, 2012دراسة بينما   •

  املعلمين،الحالية لتدريب أعضاء هيئة التدريس وتطويرها في جامعات القطاع العام القديمة والحديثة في البنجاب ، باكستان. شملت عينة الدراسة  

خالل االستبيانات واملقابالت، وأشارت النتائج إلى أن البرامج التدريبية كانت أكثر املوارد البشرية. تم جمع البيانات من  وخبراء إدارة رؤساء األقسام 

الجديدة، كما أشار مديري املوارد البشرية   في الجامعاتمنها    أكثرفعالية في تحسين مهارات ومواقف أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات القديمة  

 ضرورة التخطيط املنظم واملحدث لها.  إلى تقطع تنفيذ البرامج التدريبية داعين إلى

نواع البرامج التدريبية الالزمة والفئة أ على الدراسات السابقة التي توضح أهمية تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتحديد  بناءً 

هيئة التدريس ألعضاء  املستهدفة للتزويد أعضاء التدريس باملهارات املهنية الالزمة للقيام بأعمالهم. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد االحتياجات التدريبية  

 تبوك في ضوء متطلبات جودة التعليم الجامعي. في جامعة

 : وإجرائتها منهجية الدراسة

 منهج الدراسة:
 
 أوال

الهيئة التدريسية في جامعة تبوك وفقا ألعضاء  تحديد االحتياجات التدريبية  والذي يتمثل في    الدراسةدف  هلتم استخدام املنهج الوصفي ملالئمته  

. ملتطلبات جودة التعليم الجامعي،
ً
  باإلضافة إلى اعتماد هذا املنهج على وصف الواقع والتعبير عنه كما

 حدود الدراسة:
 
 ثانيا

 م.2019في ضوء سعي الباحث لتحقيق هدف هذه الدراسة، استغرق تنفيذ الدراسة ستة أشهر في عام  الحد الزماني

 ة العربية السعودية. حيث تم تطبيق الدراسة في جامعة تبوك بمدينة تبوك في اململك الحد املكاني

 .2019ي وإناث( في العام الجامع )ذكور جميع أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة تبوك من الحد البشري تكون مجتمع الدراسة 

 ( عضو 677من ) عينة الدراسةبينما تكونت 
ً
وصفا ألفراد   (1وبين جدول ) عشوائية،بطريقة  اختيارهم من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة تبوك تمَّ  ا

الدورات التدريبية   بإحدى هل سبق أن التحقت    لها،اسم الكلية التابع    بالجامعة،عدد سنوات العمل    العلمية،الدرجة    النوع،عينة الدراسة وفقا ملتغيرات )

 املقدمة من جامعة تبوك(:

 ملتغير النوع : (1)جدول 
 
 توزيع عينة الدراسة وفقا

 املئوية النسبة  العدد  الجنس 

 48.6 329 ذكر 

 51.4 348 نثىأ

 100.0 677 املجموع 

 

 ملتغير النوع  (1)الشكل
 
 : توزيع أفراد العينة تبعا

49%51%

النوع

ذكر

انثى
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 ملتغير 1يظهر من الجدول والشكل )
ً
 والذي بلغ ) هن األكثرناث يظهر أن اإل  النوع،( توزيع أفراد العينة تبعا

ً
  (،%51.4( بنسبة مئوية )348تكرارا

 والذي بلغ )
ً
 (.  %48.6( بنسبة مئوية )329بينما الذكور هم األقل تكرارا

 ملتغير عدد سنوات العمل بالجامعة : (2)جدول 
 
 توزيع عينة الدراسة وفقا

 النسبة املئوية  العدد  الفئة

 69.4 470 سنوات  5أقل من 

 26.4 179 سنوات   10-5من 

 4.1 28 سنوات   10أكثر من 

 100.0 677 املجموع 

 

 

 ملتغير سنوات العمل بالجامعة   (:2)الشكل 
 
 توزيع أفراد العينة تبعا

 حيث بلغ ) 5( أن أبرز تكرار ملتغير عدد سنوات العمل بالجامعة للفئة )أقل من 2نالحظ من الجدول والشكل )
ً
(  470سنوات( هم األكثر تكرارا

  سنوات( هم األقل 10بينما فئة )أكثر من  (،26.4( ونسبة مئوية )179نوات( بتكرار بلغ )س 10-5(، وجاء بعدها الفئة )من %69.4بنسبة مئوية )
ً
تكرارا

 (.  %4.1( وبنسبة مئوية )28والذي بلغ )

 الدورات التدريبية املقدمة من جامعة تبوك  بإحدىهل سبق أن التحقت 

 ملتغير   (:3)جدول 
 
 بالدورات التدريبية  قااللتحاتوزيع عينة البحث وفقا

 النسبة املئوية  العدد  الفئة

 23.2 157 ال

 76.8 520 نعم

 100.0 677 املجموع 

 

 لدى عينة البحث الدورات التدريبية  (:3)الشكل                                                               

( بنسبة مئوية 520( أن عينة البحث التحقت بدورات تدريبية مقدمة من جامعة تبوك حيث بلغ عدد امللتحقين )3نالحظ من الجدول والشكل )

 (.  %23.2( وبنسبة مئوية )157ات تدريبية بلغ )ر حقين بدو لتاملبينما عدد غير  (،76.8%)

 

70%

26%

4%

سنوات العمل في الجامعة

سنوات5أقل من 

سنوات10-5من 

سنوات10أكثر من 

23%

77%

االلتحاق بدورات تدريبية

ال

نعم
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 للمتغير اسم الكلية التابع لها (: 4)جدول 
 
 توزيع عينة الدراسة وفقا

 النسبة املئوية  العدد  الكلية  املتغير 

 10.0 68 الكلية الجامعية بمحافظة الوجه  الكلية التابع لها  

 7.4 50 ملج أالكلية الجامعية بمحافظة 

 1.2 8 بمحافظة ضباء الكلية الجامعية 

 7.1 48 الكلية الجامعية بمحافظة تيماء 

 8.7 59 الكلية الجامعية بمحافظة حقل 

 5.8 39 عمال كلية إدارة األ 

 12.9 87 كلية التربية واآلداب 

 3.5 24 كلية الحاسبات وتقنية املعلومات 

 7.8 53 نظمة كلية الشريعة واأل 

 3.1 21 كلية الصيدلة 

 4.1 28 كلية الطب 

 13.9 94 كلية العلوم 

 3.1 21 كلية العلوم الطبية التطبيقية 

 2.5 17 كلية الفنون والتصاميم )االقتصاد املنزلي( 

 3.8 26 كلية املجتمع 

 5.0 34 كلية الهندسة 

 100.0 677 املجموع 

 

 

 لدى عينة البحث الكلية التابع لها  (:4)الشكل

وجاءت بعدها كلية التربية   العلوم،( لكلية %13.9( بنسبة مئوية )94( أن أبرز تكرار ملتغير اسم الكلية التابع لها بلغ )4يظهر من الجدول والشكل )

 (. %1.2( بنسبة مئوية )8بينما الكلية الجامعية بمحافظة بضباء كانت أقل تكرار بلغ ) (،%12.9( ونسبة مئوية )87واآلداب بتكرار بلغ )

 متغير الدرجة العلمية  •

 ملتغير الدرجة العلمية  توزيع(: 5)جدول 
 
 عينة الدراسة وفقا

 املئوية النسبة  العدد  الفئة

 7.5 51 معيد

 12.0 81 محاضر 

 56.4 382 ستاذ مساعد أ

 20.5 139 ستاذ مشارك أ

 3.5 24 ستاذأ

 100.0 677 املجموع 
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 ملتغير الدرجة العمية   (:5)الشكل
 
 توزيع أفراد العينة تبعا

ستاذ  أ (, وجاءت بعدها وظيفة %56.4ستاذ مساعد( بنسبة مئوية )أ ( لوظيفة )382( أن أبرز تكرار ملتغير الدرجة العلمية بلغ )5يبين جدول )

 والذي بلغ )أ (، بينما وظيفة %20.5مشارك بنسبة مئوية )
ً
 (. %3.5( بنسبة مئوية )24ستاذ هم األقل تكرارا

 أدوات الدراسة:

 جامعة تبوك.صممت االستبيان لجمع البيانات الالزمة لتحديد احتياجات أعضاء الهيئة التدريسية في 

 صدق املحكمين: .1

  15املحكمين وعددهم ساتذة على مجموعة من األ  ةولياأل  انةعرضت االستب 
ً
في  )النظرية والعلمية والصحية( من مختلف التخصصات محكما

( عبارة موزعة على محاور 68كاديمية وقد أخذ بعين االعتبار التعديالت املقترحة وتضمنت االستبيان بشكله النهائي )جامعة تبوك بمختلف الرتب األ

 دارة التغيير.إ االحتياجات التدريبية ومحاور 

 الثبات:   .2

  عضو   40للتحقق من ثبات أداة الدراسة تم تطبيق األداة على عينة استطالعية مكونه من  
ً
من أعضاء هيئة التدريس في جامعة تبوك تمَّ اختيارهم ا

 ( يوضح ذلك.6الجدول ) للتجانس، الداخلي بطريقة )ألفا كرونباخ( كثبات  قاالتساوتمَّ حساب معادلة  األصلية،من خارج العينة 

 معامل االتساق الداخلي ألداة الدراسة (:6)جدول 
 معامل كرونباخ ألفا عدد الفقرات املحور 

 0.840 7 مهارات شخصية

 0.921 13 املهارات البحثية

 0.893 7 األكاديميمهارات الجودة واالعتماد 

 0.930 9 املهارات التعليمية

 0.917 10 املهارات التقنية

 0.839 10 املهارات القيادية

 0.961 56 األداة ككل

وأدناها   "،(، كان أعالها ملحور " املهارات التعليمية  0.930-0.839( أن قيم معامالت ألفا كرونباخ ملحاور الدراسة تراوحت بين )6يظهر من جدول )

حيث يعتبر معامل  ،الدراسة( وجميع معامالت الثبات مرتفعة ومقبولة ألغراض 0.961ملحور " املهارات القيادية"، وبلغ معامل ألفا كرونباخ لألداء ككل )

 .الدراسة( وهي قيم مرتفعة ومقبولة ألغراض تطبيق 0.70لفا كرونباخ( مقبول إذا زاد عن )أ الثبات )

 حصائية:املعالجة اإل 

واالنحرافات املعيارية ، املئوية، التكراراتتية: النسب البيانات من خالل االختبارات اآل لتحليل  SPSS 20اإلحصائي استخدام برنامج التحليل  تم 

 . Independent- Samples T-Testواختبار   One-Way ANOVA واملتوسطات الحسابية واختبار

 حساب املتوسط املرجح (: 7)جدول 
 الفنرة  املحور 

 1.66أقل من  ضعيف

 2.33إلى أقل من  1.66من  متوسطة

 3حتى  2.33من  كبيرة

 الحسابي املرجح لفقرات االستبانة املستخدمة لجمع البيانات للدراسة.( يبين حساب املتوسط 7جدول )

8%
12%

56%

21%

3%

الدرجة العلمية

معيد

محاضر

استاذ مساعد

استاذ مشارك
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 :ومناقشتها نتائج الدراسة

  الجودة-التقنية-البحثية-ول: ما االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك في مجاالت )التعليمية سؤال الدراسة األ  عن لإلجابة

 من وجهة نظرهم؟ في ضوء متطلبات جودة التعليم الجامعي ( الشخصية-القيادية-األكاديميواالعتماد 

( يبين نتائج احتياجات أعضاء الهيئة التدريسية 8املعيارية واملتوسطات الحسابية والجدول)، واالنحرافات  املئوية، التكراراتالنسب    ماستخدا تم  

 في املجاالت الشخصية:

 الهيئة التدريسية ألعضاء االحتياجات التدريبية   (:8)جدول 

 املتوسط  درجة الحاجة   الحاجة التدريبية  املهارات 

 عالية متوسطة  منخفضة 

 

 مهارات شخصية 

 

  511 149 17 ك  مهارات التخطيط والتنظيم 

2.43  % 2.5 22 75.5 

  196 196 23 ك  قيادة وإدارة التغيير 

2.55  % 3.4 29 67.7 

 

 

 

 

 

 

 مهارات شخصية 

 املتوسط  درجة الحاجة   الحاجة التدريبية 

 عالية متوسطة  منخفضة 

  416 236 25 ك  بناء فريق العمل 

2.64  % 3.7 34.9 61.4 

  481 175 21 ك  بداع القيادي االبتكار واإل 

2.55  % 3.1 25.8 71 

  401 245 31 ك  إدارة املبادرات املجتمعية 

2.55  % 4.6 36.2 59.2 

قناع والتأثير في البيئة  استراتيجية اإل 

 األكاديمية

  502 149 26 ك 

2.7  % 3.8 22 74.2 

  384 203 90 ك  واملحاضرات كتابة التقارير  

2.43  % 13.3 30 56.7 

أبرز املهارات تطوير الذات   ومنالكبيرة، ي ضمن درجة الحاجة أ  (3-2.33بين ) وقد انحصرت املتوسطات الحسابية للمهارات تطوير الذات

املجتمعية و   وإدارة املبادراتالقيادي  واالبتكار واإلبداعبناء فريق العمل ومن ثم قيادة وإدارة التغيير قناع والتأثير في البيئة األكاديمية يليها استراتيجية اإل

 مهارات التخطيط والتنظيم و كتابة التقارير واملحاضرات. 

 الهيئة التدريسية في املجاالت البحثية:ألعضاء ( االحتياجات التدريبية 9بينما يظهر الجدول )

 االحتياجات التدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية في املجاالت البحثية (: 9)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحثية املهارات   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املتوسط  درجة الحاجة   الحاجة التدريبية 

 عالية متوسطة  منخفضة 

  379 220 59 ك  استخدام قواعد البيانات ومحركات البحث

2.49  % 8.7 32.5 56 

  394 200 64 ك  البحوث الكمية 

2.51  % 9.5 29.5 58.2 

  394 200 64 ك  البحوث النوعي 

2.5  % 9.5 29.5 58.2 

  363 219 76 ك  تصميم االستبانات

2.81  % 11.2 32.3 53.6 

  360 241 57 ك  تصميم املقابلة البحثية

2.46  % 8.4 35.6 53.2 

  422 191 45 ك  الكتابة التحليلية النقدية 

2.51  % 6.6 28.2 62.3 

 2.55 409 203 46 ك  العلمية لتنسيق الورقة   Latex نظام 

 % 6.8 30 60.4 

 املتوسط  درجة الحاجة   الحاجة التدريبية 
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 املهارات البحثية 

 عالية متوسطة  منخفضة 

 2.6 438 176 44 ك  Endnoteبرامج توثيق املراجع مثل  

 % 6.5 26 64.7 

 2.51 396 202 60 ك  األساليب  اإلحصائية في البحوث الكمية  

 % 8.9 29.8 58.5 

 2.46 419 189 50 ك  تحليل البيانات في البحوث النوعية 

 % 7.4 27.9 61.9 

 2.5 398 194 66 ك  SPSSبرنامج 

 % 9.7 28.7 58.8 

 2.46 371 218 69 ك  Rبرنامج 

 % 10.2 32.3 54.8 

 2.81 545 103 10 ك  النشر العلمي واملجالت العلمية      

 % 1.5 15.2 80.5 

النشر العلمي واملجالت   ت وفي املجال البحثي نجد أن اهتمام أعضاء الهيئة التدريسية فيما يخص املهارات البحثية له أهمية مرتفعة اذا أن مهارا 

  SPSSيق ومن ثم التحليل اإلحصائي  باستخدام برنامج ثيليها برامج التو  (2.81)العلمية وتصميم االستبانات حازت على املتوسط الحسابي األعلى بقيمة 

 واألساليب  البحثية الكمية والنوعية وإعداد  االبحاث التابعة لها وكيفية تحليلها.

 ( نتائج التحليل الوصفي الحتياجات أعضاء التدريس وفقا للمجاالت التعليمية: 10في حين يوضح الجدول )

 االحتياجات التدريبية وف  (:10)جدول 
 
 للمجاالت التعليمية  قا

 

ظهرت النتائج أن غالبية أعضاء الهيئة التدريسية متفقون أ ذ  إ   األكاديميكما تظهر النتائج ضرورة عقد برامج تدريبية فيما يخص معايير الجودة واالعتماد  

البرامجي النوعي و التخطيط   األكاديميإلى حاجاتهم بدرجة متوسطة إلى املهارات الالزمة في هذا املجال. وبالنظر إلى النتائج السابقة نجد أن االعتماد 

دارة ضمان  إ لكترونية و نظمة التطوير والجودة اإلأ يليها ضرورة والحاجة إلى  (2.62) األعلىاالستراتيجي ومؤشرات األداء قد حازتا على املتوسط الحسابي 

 االعتمادات االكاديمية البرامجية الدولية.الجودة ومن ثم الحاجة إلى 

 ( يبين نتائج التحليل الوصفي الحتياجات أعضاء التدريس وفقا للمجاالت التعليمية: 11يبين الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

مهارات الجودة 

واالعتماد 

 األكاديمي

 

 

 

 

 

 

 

مهارات الجودة 

واالعتماد 

 األكاديمي

 

 

 املتوسط درجة الحاجة  الحاجة التدريبية

 عالية متوسطة منخفضة

 

 التخطيط االستراتيجي ومؤشرات األداء

 437 187 32 ك

2.62 % 4.7 27.6 64.5 

 

 كاديمية البرامجية الدوليةاالعتمادات األ

 424 174 51 ك

2.57 % 7.5 25.7 62.6 

 459 135 55 ك البرامجي الوطني األكاديمياالعتماد 

2.62 % 8.1 19.9 67.8 

 

 تسجيل املؤهالت

 353 238 65 ك

2.48 % 9.6 53.2 52.1 

 

 ةإدارة ضمان الجود

 382 226 48 ك

2.59 % 7.1 33.4 56.4 

 ملواصفات الجودة 
 
توصيف البرنامج وفقا

 االعتماد البرامجي

 381 227 48 ك

2.55 % 7.1 33.5 56.3 

 ملواصفات 
 
التقرير السنوي للبرنامج وفقا

 .الجودة االعتماد البرامجي

 408 206 42 ك

2.48 % 6.2 30.4 60.3 

 املتوسط درجة الحاجة  الحاجة التدريبية

 عالية متوسطة منخفضة

 
 
التقرير السنوي ألعمال العمادات وفقا

 ملواصفات الجودة االعتماد املؤسس ي

 362 247 47 ك

2.56 % 6.9 36.5 53.5 

 ملواصفات الجودة االعتماد 
 
تقرير املقرر وفقا

 البرامجي

 405 204 47 ك

2.55 % 6.9 30.1 59.8 

 2.59 434 175 47 ك التطوير والجودة اإللكترونيةأنظمة 

% 6.9 25.8 64.1 
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 يبين نتا (:11)جدول 
 
 للمجاالت التعليمية  ئج التحليل الوصفي الحتياجات أعضاء التدريس وفقا

 

 

 

 

 

 

 

املهارات 

 التعليمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املهارات 

 التعليمية

 

 

 املتوسط درجة الحاجة  الحاجة التدريبية

 عالية متوسطة منخفضة

 أساليب  التدريس الحديثة

 

 545 83 38 ك

2.76 % 5.6 12.3 80.5 

 ملعايير 
 
تخطيط وتصميم التدريس وفقا

 الجودة

  478 141 47 ك

2.65 % 6.9 20.8 70.6 

 ملعايير  كتابة تقرير املقرر 
 
الجودة  وفقا

 واالعتماد البرامجي

  440 191 35 ك

2.61 % 5.2 28.2 65.0 

 ملعايير Syllabusتوصيف املقرر )
 
( وفقا

 الجودة واالعتماد البرامجي

  461 160 45 ك

2.62 % 6.6 23.6 68.1 

 

 صياغة نواتج التعليم

  424 206 36 ك

2.58 % 5.3 30.4 62.6 

  474 163 29 ك دمج مهارات التفكير أثناء بناء املقرر الدراس ي

2.67 % 4.3 24.1 10 

  472 178 16 ك يتوجيه الطالب نحو التعلم الذات

2.68 % 2.4 26.3 69.7 

 درجة الحاجة  الحاجة التدريبية

 عالية متوسطة منخفضة املتوسط

  436 192 38 ك صياغة أسئلة االختبارات املوضوعية

2.6 % 5.6 28.4 64.4 

االستقصاء العلمي من خالل صياغة األسئلة 

 املقالية

  392 227 47 ك

2.52 % 6.9 33.5 57.9 

االختبارات واالستفادة منها في تحليل نتائج 

 تطوير املقرر 

  481 149 36 ك

2.67 % 5.3 22 71 

األعلى  وذلك   (2.68) التعلم الذاتي قد حاز على املتوسط الحسابي  ةلالستراتيجيفيما يخص املهارات التعليمية نجد أن الحاجة إلى تعليم الطالب 

التدريس  أساليبفي ضوء التغييرات الحالية التي تستدعي اعتماد وانفتاح الطالب على مصادر التعليم املختلفة يكل يسر وسهولة. وتلتها الحاجة إلى 

ختبارات واالستفادة منها في تطوير الحديثة التي تتناسب مع التطورات التكنولوجية وخاصة ظهور مفهوم التعلم عن بعد وتلتها الحاجة إلى تحليل نتائج اال 

تخطيط وتصميم ظهرت النتائج ضرورة الحاجة إلى أ إلى دمج مهارات التفكير أثناء بناء املقرر الدراس ي. كما  باإلضافة املقرر ملعرفة نقاط القوة والضعف 

 ملعايير الجودة.
ً
 التدريس وفقا

 التدريسية املختصة في املجاالت التقنية والقيادية:ألعضاء ة االتي تظهر نتائج االحتياجات التدريبي( 12) وفي الجدول 

 حتياجات التدريبية ألعضاء التدريسية املختصة في املجاالت اال  (:12)جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 املهارات التقنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املتوسط درجة الحاجة  الحاجة التدريبية

 عالية متوسطة  منخفضة

 2.6 423 192 41 ك متطبيقات الذكاء الصناعي في التعلي

% 6.1 28.4 62.5 

 2.4 338 241 77 ك تطبيقات الذكاء الصناعي في الصحة

% 11.4 35.6 49.9 

 2.6 482 149 25 ك طبيقات األجهزة الذكية في تجويد العملية التعليميةت

% 3.7 22 71.2 

 2.5 383 214 59 ك التعليمي الثابت )صورةافيك رنفوجتصميم األ 

% 8.7 31.6 56.6 

 2.52 387 208 61 ك افيك املتحرك )فيديو(رنفوجتصميم األ 

% 9 30.7 57.2 

 2.64 466 146 44 ك ةتوظيف إنترنت األشياء في العملية التعليمي

% 6.5 21.6 68.8 

 

 ""التعلمالذكيهندسة برمجيات التعليم 

  451 156 49 ك

2.55 % 7.2 23 66.6 

 املتوسط درجة الحاجة  الحاجة التدريبية

 عالية متوسطة  منخفضة

 

 مهارات إدارة الوقت واستثماره 

  420 176 60 ك

2.49 % 8.9 26 62 
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 املهارات القيادية

 

 

 

 مهارات االتصال الفعال

  436 167 53 ك

2.58 % 7.8 24.7 64.4 

 

 مهارات التفكير اإلبداعي

  467 149 40 ك

2.65 % 5.9 22 69 

 

 مهارة إدارة العالقات 

  428 181 47 ك

2.58 % 6.9 26.7 63.2 

 2.57 422 183 51 ك إدارة الصراعات واألزمات

% 7.5 27 62.3 

  418 186 52 ك إدارة االجتماعات

2.56 % 7.7 27.5 61.7 

  377 236 43 ك التفاوض تاستراتيجيا

2.51 
% 6.4 37.9 55.7 

  462 158 36 ك كاديميةبداع في صناعة املبادرات في البيئة األاإل 

2.65 % 5.3 23.3 68.2 

  430 181 38 ك اإلبداع في صناعة املبادرات املجتمعية

2.6 % 5.6 26.7 63.5 

دارة إ هيئة التدريس باملهارات التقنية والقيادية الالزمة في ضوء    تزويد أعضاءأهمية  شارت إلى  أ نجد أن النتائج قد   (12)  السابقوبالنظر إلى الجدول  

توظيف ظهرت النتائج أن من اهم املهارات التقنية الالزم تزويد أعضاء هيئه التدريس بها هي:  أ التعليم. أساليب التغيير التي تستدعي بناء توجه جديد نحو 

قات األجهزة الذكية إنترنت األشياء في العملية التعليمية الذي حاز على املتوسط الحسابي باعتباره ثورة العصر، تطبيقات الذكاء الصناعي في التعليم، تطبي

 االنفوجرافيك التعليمي الثابت )صورة(. وتصميم املتحرك )فيديو(  وتصميم االنفوجرافيك في تجويد العملية التعليمية

(، مهارات التفكير اإلبداعي، 2.65كاديمية )بداع في صناعة املبادرات في البيئة األ: اإل يما يلظهرت حاجات األعضاء إلى  أ وفيما يتعلق باملهارات القيادة  

 االتصال الفعال.  تومهارا العالقات  إدارة مهارة و تمعية اإلبداع في صناعة املبادرات املج

لإلجابة عن السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس حول تقديرهم ملدى احتياجاتهم  

 سنوات الخبرة، الدورات التدريبية(؟ التدريبية في ضوء االحتياجات التدريبية، والتي تعزى إلى اختالف متغيرات )الكلية، 

( للكشف عن الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة ملدى احتياجاتهم One–Way ANOVAلإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين األحادي )

 ملتغيري الكلية وسنوات العمل في 
ً
 Independent" للعينات املستقلة )tكما تم استخدام اختبار " الجامعة،التدريبية في ضوء االحتياجات التدريبية تبعا

- Sample T. Testملتغير الدورات ( للكشف عن الفروق في استجابات أفراد ع 
ً
ينة الدراسة احتياجاتهم التدريبية في ضوء االحتياجات التدريبية تبعا

 التدريبية, والجداول أدناه توضح ذلك: 

 ملتغير الكلية •
 
 الفروق تبعا

احتياجاتهم التدريبية في ضوء ( للكشف عن الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة ملدى One- Way ANOVA: نتائج تحليل التباين )(13)جدول 

 ملتغير الكلية 
 
 االحتياجات التدريبية تبعا

 الداللة اإلحصائية " fقيمة "  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد  الكلية  

 0.000 5.654 0.27740 2.7012 26 كلية املجتمع  االحتياجات التدريبية 

 0.33898 2.2521 34 كلية الهندسة 

 0.31165 2.7421 59 الكلية الجامعية بمحافظة حقل 

 0.39624 2.5950 94 كلية العلوم 

 0.32049 2.4976 68 الكلية الجامعية بمحافظة الوجه 

 0.38828 2.4589 87 كلية التربية واآلداب 

 0.35895 2.4198 53 نظمة كلية الشريعة واأل 

 0.23085 2.6633 21 كلية الصيدلة 

 0.32132 2.6715 48 الكلية الجامعية بمحافظة تيماء 

 0.30391 2.5618 50 الكلية الجامعية بمحافظة املج 

 0.28605 2.7553 17 كلية الفنون والتصاميم )االقتصاد املنزلي( 

 0.37453 2.5699 24 كلية الحاسبات وتقنية املعلومات 

 0.24826 2.6186 39 عمال كلية إدارة األ 

 0.39093 2.5102 21 كلية العلوم الطبية التطبيقية 

 0.31566 2.5969 28 كلية الطب 

 0.19227 2.5045 8 الكلية الجامعية بمحافظة بضباء 
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( في استجابات أعضاء هيئة التدريس ملدى احتياجاتهم التدريبية في  α ≤0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )12يظهر من الجدول )

 ملتغير الكلية, حيث بلغت قيمة "
ً
كلية الفنون والتصاميم   (, وكانت الفروق لصالح0.00( عند مستوى الداللة اإلحصائية )5.654" )fضوء االحتياجات التدريبية تبعا

 ملتغير الكلية تم تطبيق اختبار شيفيه )(2.76)  ابي)االقتصاد املنزلي( حيث بلغ املتوسط الحس 
ً
( للمقارنات Scheffe. وملعرفة مواقع الفروق في االحتياجات التدريبية تبعا

 البعدية. 

 ملتغير الكلية االحتياجات التدريبية ( للكشف عن الفروق في  Scheffe: نتائج تطبيق اختبار )(14)جدول 
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                 2.70 كلية املجتمع 

* 0.45 2.25 كلية الهندسة                  

الكلية الجامعية  

 بمحافظة حقل 

2.74 -0.04  0.49 *                

0.34- 0.11 2.59 كلية العلوم   0.15              

الكلية الجامعية  

 بمحافظة الوجه 

2.50 0.20 -0.25  0.25 0.10             

كلية التربية  

 واآلداب 

2.46 0.24 -0.21  0.28 0.14 0.04            

كلية الشريعة  

 نظمة واأل 

2.42 0.28 -0.17  -0.32  0.18 0.08 0.04           

* 0.41- 0.04 2.66 كلية الصيدلة   0.08 -0.07  -0.17  -0.20  -0.24           

الكلية الجامعية  

 بمحافظة تيماء 

2.67 0.03 -0.42 *  -0.07  -0.08  -0.17  -0.21  -0.25  -0.01          

الكلية الجامعية  

 بمحافظة املج 

2.56 0.14 -0.13  0.18 0.03 -0.06  -0.10  -0.14  0.10 0.10        

كلية الفنون  

والتصاميم  

)االقتصاد 

 املنزلي( 

2.76 -0.05  -0.50  -0.01  -0.16  -0.26  -0.30  -0.34 *  -0.10  -0.08  0.19       

كلية الحاسبات  

 وتقنية املعلومات 

2.57 0.13 -0.32 *  0.17 0.03 -0.07  -0.11  -0.15  0.09 0.10 -0.01  0.19      

كلية إدارة  

 عمالاأل 

2.62 0.08 -0.37  0.12 -0.02  -0.12  -0.16  -0.20  0.05 0.05 -0.06  0.14 -0.05      

كلية العلوم  

الطبية  

 التطبيقية 

2.51 0.19 -0.26  0.23 0.09 -0.01  -0.05  -0.09  0.15 0.16 0.05 0.25 0.06 0.11    

0.35- 0.10 2,60 كلية الطب   0.15 -0.01  -0.10  -0.14  -0.18  0.07 0.08 -0.04  0.16 -0.03  0.02 -0.09    

الكلية الجامعية  

 بمحافظة بضباء 

2.50 0.20 -0.25  0.24 0.09 -0.01  -0.05  -0.09  0.16 0.17 0.06 0.25 0.07 0.11 0.01 .09  

 ( α =0.05*الفروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

 ملتغير الكلية كانت بين الكليات )الهندسة( و ) املجتمع االحتياجات التدريبية( أن مواقع الفروق في 14يظهر من الجدول )
ً
كلية  وكانت لصالح ( تبعا

(، وبين الكليات )الهندسة( و ) العلوم( وكانت  2.25( بينما بلغ املتوسط الحسابي لكلية الهندسة )2.70حيث بلغ املتوسط الحسابي لكلية املجتمع )  املجتمع

(، وبين الكليات )الهندسة( و  2.25( بينما بلغ املتوسط الحسابي لكلية الهندسة )2.60حسابي لكلية العلوم )لصالح كلية العلوم حيث بلغ املتوسط ال
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( 2.67الجامعية بمحافظة تيماء( وكانت لصالح الكلية الجامعية بمحافظة تيماء حيث بلغ املتوسط الحسابي للكلية الجامعية بمحافظة تيماء )الكلية )

(، وبين الكليات )الجامعية بمحافظة حقل( و )الشريعة واألنظمة( وكانت لصالح الكلية الجامعية 2.25ابي لكلية الهندسة )بينما بلغ املتوسط الحس

(، وهذا 2.42( بينما بلغ املتوسط الحسابي لكلية الشريعة واألنظمة )2.74بمحافظة حقل حيث بلغ املتوسط الحسابي للكلية الجامعية بمحافظة حقل )

لها دور في االحتياجات التدريبية لدى أعضاء هيئة   حقل(الجامعية بمحافظة  الكلية    -الجامعية بمحافظة تيماءالكلية    -العلوم   -يات )املجتمعالكليؤكد أن  

 املنتسبين لها باملقارنة مع الكليات األخرى والتي  التدريس
ً
 عند املقارنة فيما بينها.  لم تظهر فروق دالة إحصائيا

 ملتغ •
 
 ير سنوات الخبرةالفروق تبعا

 ملتغير   ( للكشف عن الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة لالحتياجات التدريبيةOne- Way ANOVAنتائج تحليل التباين )  (:15)جدول 
 
تبعا

 سنوات الخبرة 

 الداللة اإلحصائية " fقيمة "  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد  السنوات  

 0.084 2.486 33818. 2.5798 470 سنوات  5اقل من  التدريبية االحتياجات 

 37113. 2.5128 179 سنوات   10-5من 

 50080. 2.5210 28 سنوات   10من  أكبر 

( في استجابات أفراد عينة الدراسة لالحتياجات التدريبية α  ≤0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )15يوضح الجدول )

 ملتغير سنوات العمل في 
ً
(. حيث تفسر النتائج أن سنوات الخبرة ليس لها دور 0.05" إلى مستوى الداللة اإلحصائية )fحيث لم تصل قيمة " الجامعة،تبعا

 تدريس.في زيادة أو نقصان ا لالحتياجات التدريبية لدى أعضاء هيئة ال

عزى ملتغير الدورات التدريبية لالحتياجات التدريبية ( للكشف عن الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة Independent - Sample T. Test: نتائج )(16)جدول 
ُ
 ت

 
 الداللة اإلحصائية درجات الحرية  " tقيمة"  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد  دورات ال

 0.008 675 2.670 34214. 2.5796 520 نعم االحتياجات التدريبية

 39148. 2.4935 157 ال

ـــة 16يظهر من الجــدول رقم ) ــــــ عزى ملتغير الــدورات التــدريبيــة، حيــث بلغــت لالحتيــاجــات التــدريبيــة ( وجود الفروق في إجــابــات أفراد عينــة الــدراســـــ
ُ
ت

 عند مستوى الداللة )0.008حصائية )( عند مستوى الداللة اإل t( )2.670قيمة )
ً
 (.α ≤0.05(، وهي قيمة دالة إحصائيا

 مناقشة النتائج: 

ظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس حول تقديرهم ملدى احتياجاتهم التدريبية في أ 

 ،وهذا يدل على دور للكلية في حاجة أعضاء هيئة التدريس إلى مهارات شخصية والبحثية،اختالف متغير الكلية,ضوء االحتياجات التدريبية، والتي تعزى إلى  

ويعزى ذلك أن أعضاء التدريس في كافة الكليات ال يمتلكوا القدرة على إدارة التغيير لنقص  ،القيادية ،التقنية ،التعليمية ،الجودة واالعتماد االكاديمي

فردية تتعلق بمستوى   قذا هناك فرو إ ( التي هدفت الدراسة إلى معرفة فيما  2009تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ) أبو نمرة والحديدي،  هذه املهارات. و 

أعضاء ن دراك ومعرفة أعضاء هيئة التدريس الحتياجاتهم التدريبية والكشف عن االحتياجات التدريبية لديهم، وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق بيإ 

 كاديمية . دارة قاعة التدريس تعزى إلى الرتبة األإ الهيئة التدريسية بمستوى تقديرهم لحاجتهم التدريبية إلى التخطيط و 

 مع دراسة أعدها التويجري )
ً
دارة املعرفة وتسويق جودة  إ ( التي هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين االحتياجات التدريبية و 2017واتفقت أيضا

ذ إ دارة املعرفة تتوفر بنسب قليلة، اعتماد نجاح البرامج التدريبية على نجاح عملية التخطيط لعملية التدريب إ التعليمية، أشارت النتائج إلى أن  الخدمة

دريس إلى حاجاتهم أن تحديد االحتياجات التدريبية بصورة مناسبة تساهم في تحديد املشاكل املمكن حدوثها في العمل الجامعة كما أعرب أعضاء هيئة الت

دارة الجامعية. تية: مجال التخصصية في التدريس، املهارات الشخصية، تنمية املوارد البشرية ومهارات القيادة واإل التدريبية فيما يخص املجاالت اآل

قسام العلمية بين األ العلمية،ة ( تؤكد ذلك حيث أظهرت النتائج أن هناك فروق في تحديد الحاجات التدريبية تعزى الكلي2017وجاءت دراسة سرحان )

 كاديمية .  سنوات الخبرة، الحصول على دورات تدريبية سابقة والرتبة األ واإلنسانية،

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس حول تقديرهم ملدى احتياجاتهم التدريبية 

التدريبية التي تم تقديمها في الجامعة  الدوراتويفسر البحث ذلك أن  التدريبية،ريبية، والتي تعزى إلى اختالف متغير الدورات في ضوء االحتياجات التد
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( التي هدفت إلى 2017. واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة سرحان )تحسين جودة التعليم الجامعيكانت هادفة وكان لها أثر على أعضاء التدريس في 

ومعرفة فيما اذا هناك تأثير ملتغيرات الجنس، الخبرة,. وأظهرت النتائج أن هناك فروق في تحديد  ةالتجريبيد حاجات أعضاء التدريس للبرامج تحدي

  األكاديمية. سنوات الخبرة، الحصول على دورات تدريبية سابقة والرتبة واإلنسانية،قسام العلمية بين األ العلمية،لكلية ا الحاجات التدريبية تعزى إلى 

( التي هدفت الدراسة إلى تحديد احتياجات هيئة التدريس إلى املهارات التقنية. أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي    2018)كما اتفقت مع دراسة حرب  

مج التدريس والتقويم. دارة مشروعات البحث العلمي وبرا إ أن هناك حاجة عالية للبرامج التدريبية فيما يخص مجاالت تنفيذ وتخطيط املحاضرات، و 

( التي توصلت إلى أن فإن النتائج تشير إلى أن كلية التمريض تدرك الحاجة إلى التدريب والدعم الستخدام (Nguyen et al, 2011وأكدت ذلك دراسة 

 التقنيات التعليمية بفعالية وكفاءة. 

 
ً
 بما يعزز جودة التعليم الجامعي في املجاالتالتدريبية  أهمية االحتياجاتعلى  ا اتفقو هيئة التدريس قد  إن أعضاءمن هنا يمكن القول و وختاما

 .وضمان جودة التعليم الجامعي كاديمية تلعب دور ضروري في تحديد هذه االحتياجاتالبحثية والتعليمية والتقنية والقيادية وان الجنس والرتبة األ

 :املقترحات والتوصيات

بما يعزز ضمان   ةاألكاديميهيئة التدريس في جامعة تبوك بمختلف التخصصات والرتب ألعضاء عقد البرامج التدريبية أهمية أشارت نتائج الدراسة إلى 

دارة إ تعليمية والتقنية و وقد أظهرت الدراسة إلى الحاجة لعقد البرامج التدريبية فيما يتعلق بجميع املهارات التالية تطوير الذات والجودة التعليم الجامعي  

 إلى املهارات البحثية والقيادية. لذلك يقترح الباحث ما يلي: باإلضافة. األكاديميالجودة واالعتماد 

 .قناع والتأثير وبناء فريق العملاإل تباستراتيجياعقد برامج تدريبية تختص  .1

  .مي وكيفية تصميم االستباناتالبحث العلمي ومهارات النشر العل أساليب      حضور برامج تدريبية حول  .2

 املراجع.، برامج توثيق SPSSعقد برامج تدريبية ببرنامج  .3

 .البرامجي النوعي والتخطيط االستراتيجي األكاديميزيادة املعرفة فيما يخص االعتماد  .4

 .علمية وتدريسية حديثة أساليب     اتباع أعضاء الهيئة التدريسية ملنهج التعلم الذاتي لدى الطالب واتباع  .5

 .جهزة الهواتف الذكية في التعليم أ نترنت في العملية التعليمية وتطبيق مبادئ الذكاء الصناعي وتفعيل استخدام توظيف اإل  .6
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 أ
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Abstract: This study aimed to identify the training needs of faculty members at the University of Tabuk in the light 
of the requirements of quality of Higher Education. The study sample included 677 teaching staff. The questionnaire 
included training needs related to the following skills: personal, educational, technical, leadership, quality 
management, academic accreditation and research. The statistical analysis program (SPSS) was used and iterations, 
percentages, arithmetic averages and test were used. The results showed that all faculty members are interested 
and need all training programs related to the skills mentioned and the most important needs are the need for 
scientific research methods. The results also indicate that there are differences and differences in determining these 
needs due to the variables of gender, academic rank and previous courses. This study recommended the importance 
of holding training programs in the fields of scientific research and communication skills and follow the curriculum 
of self-education for students. 

Keywords: Training Needs; Faculty Members; Higher Education Quality; University of Tabuk. 

References: 

[1] Al'ewawdh. Wlyd, Athr Astkhdam Estratyjyh Altdryb 'la Ada' Al'amlyn Lda Aldwa'r Aledaryh Fy Jam't Al Albyt, 
Mjlt Almnarh Llbhwth, 3(14) (2011), 12-35.  

[2] Al'myan, Mhmwd, Alslwk Altnzymy Fy Mnzmat Ala'mal, Byrwt: Dar Wa'l Llnshr, (2001). 

[3] Al'qyly. 'mr Wsfy, Mdkhl Ela Almnthjyh Almtkamlh Ledart Aljwdh Alshamlh, 'man: Dar Wa'l Llnshr, (2009). 

[4] 'shybh Fthy Drwysh, Aljwdh Alshamlh Wemkanyat Ttbyqha Fy Alt'lym Aljam'y Almsry– Drash Thlylyhfy: Ttwyr 
Nzm 'edad Alm'lm Al'rby Wtdrybh M' Mtl' Alalfyh Althalthh, Alm'tmr Alsnwy Lklyt Altrbyh, Jam't Hlwan, 26-
27 Mayw, (2000). 

[5] Abouelenein. Y. A. M., Training Needs for Faculty Members: Towards Achieving Quality of University Education 
in the Light of Technological Innovations, Educational Research and Reviews, 11(13) (2016), 1180-1193, 
https://doi.org/10.5897/err2015.2377 

[6] Brhwm. Ahmd, Alahtyajat Altdrybyh La'da' Hy't Altdrys Baljam'at Alflstynyh Aljam'h Aleslamyh Drast Halh, 
Mjlt Aljam'h Aleslamyh Lldrasat Altrbwyh Walnfsyh. 3(24) (2017), 24-38. 

[7] Díaz. M. J. F., Santaolalla. R. C., & González. A. G., Faculty attitudes and training needs to respond the new 
European Higher Education challenges, Higher Education, 60(1) (2010), 101-118, https://doi.org/10.1007/s10734-009-

9282-1 

[8] Dwhl. 'faf Ahmd, Altdryb Walttwyr, Mjlt Alamn Walhyah, 1(292) (2006), 29. 

[9] Falh. Mhmd, Edart Almward Albshryh, 'rd Wthlyl, Alqahrh: Dar Alhamd Llnshr Waltwzy', (2004). 

[10] Hbyb. Sfa' & Hsyn. Shyma', Ttwyr Kfayat Ada' A'da' Hy't Altdrys Aljam'y Wan'kasatha 'la Thqyq Aljwdh 
Alshamlh Fy M'ssat Alt'lym Al'aly, Mjlh Klyt Altrbyh Llbnat. 4(6) (2016), 36-54. 

 

 

 
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) 
  

 

 

 

 

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


 محمد األسمري                                                      متطلبات جودة التعليم الجامعيفي ضوء االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك  

 472 -454، ص: 2020 -3، العدد 7املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 472 

 

[11] Hnfy. 'bd Alghfar, Alslwk Altnzymy Wedart Almward Albshryh. Dar Aljam'h Aljdydh Llnshr, Aleskndryh, 
(2002). 

[12] Hrb. Rajh, Ahtyajat A'da' Hy't Altdrys Mn Almharat Alkhash Walm'arf Altqnyh Fy 'madt Albramj Althdyryh 
Bjam't Alemam Mhmd Bn S'wd Aleslamyh Fy Dw' M'ayyr Aljwdh Alakadymyh (Drash Astbaqyh Lwd' Brnamj 
Tdryby Mbny 'la Alahtyajat), Almjlh Aldwlyh Altrbwyh Almtkhssh. 9(5), 22-42. 

[13] Alkfafy. Mhmd, Alastthmar Fy Almward Albshryh Llmnafsh Al'almyh, Byrwt: Aldar Althqafyh, (2007). 

[14] Nasreen. A., & Mirza. M., Faculty training and development in the public sector universities of 
Punjab, International Journal of Business and Social Science, 3(3) (2012), 229-241  

[15] Nguyen. D. N., Zierler. B., & Nguyen. H. Q., A survey of nursing faculty needs for training in use of new 
technologies for education and practice, Journal of Nursing Education, 50(4) (2011), 181-189, 
https://doi.org/10.3928/01484834-20101130-06 

[16] Njyb. Sb', Athr Altdryb Fy Thsyn Ada' Al'amlyn Balm'ssh Alaqtsadyh "Drash Mydanyh Balshrkh Alwtnyh 
Llkhrba' Walghaz, Rsalt Majstyr Ghyr Mnshwrh, Jam't Mhmd Khdyr, Aljza'er, (2017). 

[17] Abw Nmrh. "Mhmd Khmys" & Alhdydy. Mhmwd, Alhajat Altdrybyh La'da' Alhy'at Altdrysyh Fy Klyat Al'lwm 
Altrbwyh Fy Aljam'at Alardnyh Alkhash, Mjlt Drasat Al'lwm Altrbwyh. 4(36) (2009), 12-22. 

[18] Alrby'y. Hakm, Alnwry. 'bd Alslam & Hsyn. Sbah, Edart Altghyr Fy Aljam'at: Althdyat Walmqwmat, Mjlt Alghry 
Ll'lwm Alaqtsadyh Waledaryh.10(14) (2018), 18-33. 

[19] Alsalm. Mnyd & Salh. 'adl, Edart Almward Albshryh: Mdkhl Astratyjy, 'alm Alktb Alhdyth Llnshr, Arbd, (2009) 

[20] Alsdyq. Bkhwsh, Thdyd Alahtyajat Altdrybyh Wan'kash 'la Tnmyt Almward Albshryh, (2015). 

[21] Alsdyry. Mhmd, Al Alshykh. Ahmd, Mtwly. Ahmd, Esma'yl. 'mad & Abw Hashm. Alsyd Mhmd, Alahtyajat 
Altdrybyh La'da' Hy't Altdrys Bjam't Almlk S'wd, Mjlt Al'lwm Altrbwyh, 6(1) (2013), 14-34. 

[22] Sh'yb. 'ly & 'sfwr, Eyman, Mnzwmt Tdryb A'da' Hy't Altdrys Byn Alwaq' Walmamwl, Almltqa Al'lmy Al'rby 
Alawl Lmrkz Tnmyh Qdrat A'da' Hy't Altdrys Bjam't Bnha, (2017). 

[23] Slym. 'adl, Thlyl Wtqyym Fa'lyt Albramj Altdrybyh Athna' Al'ml Wtathyrha 'la Ada' Al'amlyn Wslwkhm Shrkt 
Ras Alnwf Ltsny' Alnft Walghaz Fy Aljmahyryh Allybyh, Rsalt Majstyr Ghyr Mnshwrh, Jam't Al Albyt, Alardn, 
(2004). 

[24] Srhan. Mhmd, Thdyd Alhajat Altdrybyh La'da' Hy't Altdrys Bjam't Alblqa' Alttbyqyh Fy Mjalat Tknwlwjya 
Alt'lym, Mjlt Klyt Altrbwyh. (176) (2017), 25-39. 

[25] Alt'any.Ahmd, Altdryb Aledary Alm'asr, 'man: Dar Almsyrh, (2006). 

[26] Altwyjry. 'bd Al'zyz, Alahtyajat Altdrybyh Wathrha 'la Tswyq Jwdh Alkhdmh Alt'lymyh Fy Zl Edarh Alm'rfh 
(Balttbyq 'la Jam't Almjm'h), Almjlh Aldwlyh Altrbwyh Almtkhssh. 5(6) (2017), 48-67., 
https://doi.org/10.36752/1764-006-001-001 

[27] Zghdwd, Shyl, Al'mlyh Altdrybyh Wdwrha Fy Thsyn Ada' Al'ml Fy Alm'ssh Alaqtsadyh, Rsalt Majstyr Ghyr 
Mnshwrh, Jam't Batnh, Aljza'r, (2008). 
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 :لخصامل

الرابعة لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية بمسقط، هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر برنامج تدريبي في تمكين مفاهيم الثورة الصناعية  

نت عينة وما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيا تعزى إلى متغيري الصف الدراس ي والتوجه العلمي في تمكين مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، وتكو 

  143الدراسة من 
ً
موزعين على الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تحديد تسعة مفاهيم أساسية للثورة الصناعية  طالبا

دة مع تطبيق الرابعة، كما تم تصميم البرنامج التدريبي ليخدم تمكين هذه املفاهيم التسعة، وقد وظفت الدراسة املنهج شبه التجريبي )املجموعة الواح

 قبلي وبع
ً
  دي (.  وقد أظهرت نتائج الدراسة فرقا

ً
  داال

ً
  إحصائيا

ً
  في املتوسط الحسابي لنتائج االستبيانين لصالح التطبيق البعدي، كما أظهرت الدراسة فرقا

 
ً
 وخلصت الدراسة إلى مجموعة من املقترحات والتوصيات. في أثر متغير الصف الدراس ي. داال

 .برنامج التدريب؛ مفاهيم التمكين الرابعة؛ة يالصناع الكلمات املفتاحية:

   :املقدمة
 
ُ
سواء،   شكل الثورة الصناعية الرابعة قطب الرحى الذي تدور حولها املمارسات التنموية املعاصرة في الدول املتقدمة ودول العالم الثالث على حدت

التعليم، والرعاية الصحية. وإن كان السياسيون وخبراء االقتصاد والتنمية هم الذين وتشمل هذه املمارسات تقنيات اإلنتاج والنقل والتسويق، وعمليات  

ت هذه الثورة يحملون لواء التغيير والتطوير إال إنه يقع على عاتق القائمين على العملية التعليمية مسؤولية إعداد جيل قادر على التعامل مع متغيرا 

من مفاهيم هذه الثروة وأدواتها، وقادر على مواجهة معضالتها وجني ثمارها ال سيما أن التغيير في تقنيات   واإلفادة منها، بمعنى آخر إعداد جيل متمكن 

عة الكثير من  الثورة الصناعية الرابعة لن تغير األعمال التي يقوم بها الناس فحسب بل ستغيرهم هم.  ويتوقع أن تشمل تغييرات الثورة الصناعية الراب

تصال املباشر بالطلبة، كالفرص الوظيفية التي قد يلغى بعضها ويستبدل بعضها اآلخر أو تستحدث وظائف جديدة وسيكون أكبر جوانب الحياة ذات اال

(، ومن الجوانب التي سيشملها التغيير طرق التعليم وايصال املعلومة وتناولها 78ص 2017املستفيدين أصحاب املواهب الفكرية واملخترعين)العلمي، 

 ذلك يتوقع أن يطال هذا التغيير فلسفة الحياة ونظرة الفرد إلى نفسه والعالم.وتداولها، ك

 
ً
   وعليه ومن هذا املنطلق، كان لزاما إعداد الطلبة وتهيئتهم معرفيا

ً
تجاه التحديات والفرص التي تقدمها الثورة الصناعية الرابعة باعتبارهم   وشعوريا

تقدمة الجيل الذي سيحمل مشعل التنمية في البالد، وستناط بهم أدوار محورية في تنفيذ الخطط التنموية والتي يؤمل منها اللحاق بركب الدول امل

وبعد التجربة االستطالعية اتضح للفريق البحثي وجود غبش في مفاهيم الثورة الصناعية  (. لذا 8-5ص2018ومنافستها في ميادين املعرفة العلمية )علي، 

ثم تنفيذ لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية بمسقط في سلطنة عمان، لذا تسعى الدراسة الحالية للتأكد من هذه الفرضية عبر الطرق العلمية املتاحة 

 برنامج تدريبي ملواجهة هذا التحدي.
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:دراسةمشكلة ال  
 تتلخص مشكلة الدراسة في مالحظة الفريق البحثي عالمات لتدني تمكن طلبة معهد العلوم اإلسالمية بمسقط في سلطنة عمان من مفاهيم الثورة

 
ً
م إدراك عد -من خالل التجربة االستطالعية -الصناعية الرابعة وضعف في اطالعهم على التحديات التي ستواجههم خاللها، كذلك الحظ الفريق أيضا

 ي.الطلبة للفرص املتاحة التي يمكنهم االستفادة منها في هذه الثورة الصناعية. وعليه تشكل الدراسة محاولة علمية جادة لتجاوز هذا التحد

:أسئلة الدراسة  

علوم اإلسالمية السؤال األبرز في هذه الدراسة ما مدى فاعلية البرنامج التدريبي املقترح في تمكين مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة لدى طلبة معهد ال

 وينبثق من هذا السؤال األسئلة اآلتية:بمسقط؟ 

 ما هي مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وفقا للدراسات السابقة؟ .1

 ارسات والسلوكيات الرقمية لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية بمسقط؟ما واقع املم .2

 ما أثر البرنامج التدريبي املقترح في تمكين طلبة املعهد من مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة؟ .3

 لدراس ي ومسار التعليم؟هل يختلف مستوى تمكن مفاهيم الثورة الصناعية لدى طلبة املعهد بنهاية البرنامج التدريبي باختالف كل من الصف ا  .4

:فرضيات الدراسة  

 ال يوجد أثر للبرنامج التدريبي املقترح في تمكين مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية بمسقط. .1

 ي.ال يختلف مستوى تمكين مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية باختالف الصف الدراس  .2

واملسار   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تمكين مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية بين املسار العلمي .3

 األدبي.

  :أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة الحالية إلى:

 معهد العلوم اإلسالمية بمسقط.التعريف بالثورة الصناعية الرابعة وتغييراتها املتوقعة لدى طلبة  .1

 اإلسهام في تهيئة الطلبة نفسيا ومعرفيا ملتطلبات الثورة الصناعية. .2
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  :أهمية الدراسة
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 البيئة التعليمية بمعهد العلوم اإلسالمية بمسقط لتصبح أكثر مواءمة وأكثر خدمة لألهداف املرسومة.

 تنبع أهمية الدراسة من أهمية املوضوع املطروق وهو الثورة الصناعية الرابعة وتمكين مفاهيمها لدى الطلبة.  .2

 :مصطلحات الدراسة

 2001هو زيادة قدرة الفرد واملجتمع على فهم التصورات العامة التي تمثل الخصائص األساسية للش يء موضع التمثيل )الالند،  تمكين املفاهيم: •

 م الكشف عن درجة تمكن هذه املفاهيم لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية بمسقط عبر تطبيق اختبار تحصيلي محكم.ويت (196ص

هي العصر الصناعي الرابع التي يتميز بدمج التقنيات ببعضها، كما يتميز باختراق التكنولوجيا الناشئة في املجاالت  الثورة الصناعية الرابعة:  •

(، وقد أطلق اسم الثورة الصناعية الرابعة ألول  Schwab, 2016 p11تات، والذكاء االصطناعي، وتكنولوجيا النانو وغيرها )املختلفة بما فيها الربو 

 م.2016مرة في منتدى دافوس االقتصادي بسويسرا عام 
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 :اإلطار النظري 

(، وهو مصطلح كشف عنه كالوس  Philbeck & Davis2018 p17عد مصطلح الثورة الصناعية الرابعة رديفا ملا يطلق عليه الثورة الرقمية )يُ 

يحمل العنوان نفسه، "الثورة الصناعية الرابعة". وال يمكن بأية حال من األحوال تجاوز ثالث  2016(  في كتاب نشره في يناير Klaus Schwab( 1شواب

ائل والسريع والتغيير الكبير. والصناعية التي تضع اإلطار العام ملجال هذه مفردات أساسية، هي على التوالي: الثورة وهي الكلمة التي تعكس التطور اله

ة فهذا يعني وجود الثورة. أما لفظة الرابعة فللتأكيد على اعتراف هذه الثورة بسابقاتها واإلفادة من منجزاتها. وعند الحديث عن الثورة الصناعية الرابع

أواخر القرن الثامن عشر وهي ثورة اختراع اآلالت البخارية، فيما كانت الثورة الثاني في القرن التاسع عشر  ثالث ثورات صناعية سابقة لها، كانت األولى في

ل، وفي القرن  وهي ثورة اعتمدت على الحديد والصلب والسكك الحديدية، وفي القرن العشرين ظهرت الثورة الصناعية الثالثة معتمدة على الكهرباء والبترو

 (.Philbeck& Davis , 2018 p12-21اءت الثورة الرقمية )الحادي والعشرين ج

توظيف    إذن تعتمد الثورة الصناعية الرابعة على التكنولوجيا والعمليات الرقمية في املقام األول، وقد سعت الجهات الرسمية في سلطنة عمان إلى

اكبة هذه الثورة في امليدان التربوي وإعداد جيل قادر على التعامل مع كافة . فكان البد من مو 2040الثورة الصناعية الرابعة في رؤيتها التنموية القادمة 

برنامج تدريبي متطلباتها والوعي بإمكاناتها وفرصها، وملا كانت البرامج التدريبية أحد أهم الوسائل ملعالجة مثل هذه التحديات فقد تم اختيار تصميم 

 بة.لتمكين مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة لدى الطل

م   وتجدر اإلشارة إلى أن
 
ق بالتعل

 
أغلب ما أجري من دراسات في موضوع الثورة الصناعية الرابعة وعالقتها بالبيئة التربوية والتعليمية في مجمله متعل

ها في أغلبها تناقش التحديات املرتبطة بتسارع أهمية   ز، كما أن  -مواكبة التغيرات التي تفرضها النظم السيبرانيةالتشاركي  على الواقع االفتراض ي والواقع املعز 

ساع العوملة، وما يترتب على كل هذه املعطيات من خلق احتياجات تعليمية وتدريبية جديدة بالغة األهمية
 
، وتتفق الدراسات املادية، وإنترنت األشياء، وات

ر معطيات الثورة الصناعية، والدراسات في هذا الجانب حديثة في مجملها على أن الحاجة لصياغة جديدة الستراتيجيات التعليم تزداد أهمي   ة مع تطو 

 في الدراسات املنشورة باللغة العربية في ه
ً
ا، ال سيما في أدبيات الدراسات املنشورة باللغة العربية، حيث يجد فريق البحث ندرة ذا املجال، في حين  نسبي 

ة عقب إعالن إ  ى "الثورة الصناعية الرابعة" من قبل املنتدى االقتصادي العاملي عام  يجد زخًما من الدراسات األجنبية خاص  على سلسلة   2016طالق مسم 

(، ولذا فإن الدراسات التي تناولت الثورة الصناعية Philbeck& Davis , 2018 p12-21من الطفرات الصناعية التي انطلقت وما زالت في طور انطالقها )

اها والتي تسعى لتح ديد املشكالت والتحديات املرتبطة بها هي دراسات حديثة، وبحكم ضرورة املواكبة والتعايش مع الثورة الصناعية الرابعة الرابعة بمسم 

 كان امليدان التربوي واملؤسسة التعليمية أحد أهم الجوانب التي طالتها أبحاث ودراسات الثورة الصناعية الرابعة.

اها الذي يتصف بالجمعية لتقنياتها،   الجدير بالذكر أن هناك الكثير من الدراسات التي تناولت عناصر الثورة الصناعية الرابعة قبل إعالن مسم 

كي، والروبوت، ولكننا  ولكنها تناولتها على أنها تقنيات منفردة، كالدراسات التي تناولت مثال الواقع االفتراض ي، والواقع املعزز، والواقع االفتراض ي التشار 

اسات التي عقبت اإلعالن الرسمي النطالق عصر الثورة الصناعية الرابعة. وفيما يلي عرض ألهم الدراسات التي تناولت تمكين  سنقتصر هنا على الدر 

 مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة في البيئات التربوية والتعليمية والتدريبية.

( عن استعدادية طلبة برامج الهندسة في 2016) Jeschke، و Schuster Groß, Vossen, Richertهناك دراستان أجراهما جاشك وآخرون 

 Collaborative Virtual Learningالجامعات األملانية للتعامل مع معطيات الثورة الصناعية الرابعة، وخاصة البيئة التعليمية االفتراضية التشاركية )

Environments ممثلة في إنترنت  -على حد وصف الباحثين-نطاقات الثورة الرابعة (، وسبب اعتناء الدراستين ببرامج الهندسة على وجه التحديد أن

قيقي واندماجه األشياء والواقع االفتراض ي التشاركي تلعب الدور األكبر في رؤية مشاريع املصانع الذكية، وأن هذه الرؤية أسهمت في انصهار الواقع الح

وقد أجرت الدراستان مجموعة من اإلجراءات التجريبية، وذلك بدمج املنهج في لعبة بالواقع االفتراض ي في برامج الهندسة باملؤسسات األكاديمية، 

Minecrafts  ذات الطابع االفتراض ي التشاركي املفتوح، وهدفت الدراستان لتحديد أنماط التفضيل لدى الطلبة في طبيعة الواقع االفتراض ي التشاركي

ل الفريق الب حثي إلى وجود عالقة بين السلوك التواصلي في البيئة االفتراضية )اإلجراء( وارتفاع أداء الطلبة بمهارة املستخدم في العملية التعليمية، وتوص 

ا في البيئات االفتراضية.  حل املشكالت تشاركي 

 أجراها زومباريليلي وآخرون  
ٌ
ة تجريبية، هدفها (، وهي دراس2018)  Zomparelliو    Petrillo  De Felice,  Cioffiإحدى أهم الدراسات الحديثة دراسة

اعليتها، حيث خضع  التحقق من فاعلية برنامج يعتمد تطبيق تقنية الواقع االفتراض ي املدمج في التدريب التربوي، كما تسعى لتحديد املتغيرات املؤثرة على ف

بين املشا بين تربويين من مختلف أنحاء أملانيا، وتقوم التجربة على أن يؤدي كل املدر  لمين في  للدراسة عشرة مدر  مين ومتع 
 
ركين في الدراسة دورهم كمعل

ة على العملية، قامت الوقت ذاته في بيئة افتراضية، ولتقييم فاعلية البرنامج والعملية التعلمية في ظروف الواقع االفتراض ي املدمج، ومعرفة العوامل املؤثر 

بين املشاركين، ك ق الدراسة بجمع بياناتها من خالل مالحظة سلوكيات املدر 
 
بين، وتسجيل فيديو يوث ما شملت أدوات الدراسة مقابالت شبه مركبة مع املدر 

لت الدراسة إلى إ  ية ونوعية، وتوص  لت البيانات باستخدام نماذج تحليل كم 
 
مكانية تعزيز مجرى العملية التدريبية في الواقع االفتراض ي املدمج، ثم حل

 
واقتصادي مؤسس منتدى االقتصادي العاملي، ورئيسه التنفيذي. 1  مهندس أملاني 
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كما أنها حددت املتغيرات املؤثرة في فاعلية البيئة االفتراضية التي تستخدم تقنيات الواقع االفتراض ي  العملية التعلمية والتعليمية في بيئة افتراضية،

املشاركين باستخدام  املدمج، من بين هذه املتغيرات التي حددتها الدراسة على أنها مؤثرة في أداء املدربين في بيئة تستخدم الواقع االفتراض ي املدمج: خبرة 

بين املشاركين يعزى إلى قلة انخراطهم في بيئات الو األلعاب االلكت اقع رونية، والفئة العمرية التي ينتمون إليها، حيث أظهرت الدراسة أن ضعف أداء املدر 

ر.
 
 االفتراض ي في سن  مبك

مي، إال 
 
م ورغم أن هذه األبحاث وغيرها أظهرت أن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ساهمت في تحسين األداء التعل

 
أن البعَد النفس ي وتأثر املتعل

زة لم يتم تناوله بكثرة، بل إن أغلب ما جاء في هذه الدراسات من منظور علم النفس إن ما تناول الجوانب سلوكيا باالنغماس في البيئات االفتراضية واملعز 

م وقياس نجاحه في اإلفادة من معطيات الثورة الصن
 
اعية الرابعة، ومن بين الدراسات القليلة التي درست الجانب النفسية كعوامل تؤثر على أداء املتعل

 أجراها تشين ويانج  
ٌ
والتي هدفت إلى اكتشاف  (،& Chen, 2018) Yangالنفس ي للمتعلم كمتغير متأثر باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة دراسة

ز، وهي دراسة إجرائية واسعة استخدمت لعبة تعلي مين وبين حضورهم بيئة تعليمية تستخدم تقنيات الواقع املعز 
 
مية بتقنية العالقة بين إدراك املتعل

ا واختبارا بعديًّ  ز، واستخدمت في قياس املتغيرات النفسية للمجموعة الواحدة اختبارا قبليًّ ا، كما قام الباحثان بتطوير مجموعة من أدوات الواقع املعز 

مين، واستبياًنا لقياس إدراك املتعلمين ملفاهيم البيئة التعليمية
 
ذات الواقع  البحث، شملت: اختبارات التحصيل العلمي، وكشوف متابعة حضور املتعل

ز، وشملت عينة الدراسة  ما، وتم التحقق من نتائج الدراسة وتحليل 60املعز 
 
ها إحصائيا، وخلصت الدراسة إلى وجود ارتباط إيجابي وثيق بين إنجاز  متعل

دراك الحس ي املتعلم في التحصيل الدراس ي من جهة، وإدراكه ملفاهيم الواقع املعزز من جهة أخرى، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن ارتفاع معدالت اإل 

فاعله مع البيئة التعليمية ذات الواقع املعزز، وهو ما ينعكس إيجابا على الدافعية لبيئة الواقع املعزز يؤدي بصورة مباشرة النضباط حضوره، وت

 والتحصيل العلمي.

ية  وألن مفهوم الثورة الصناعية الرابعة مرتبط بحقبة جديدة من التصنيع الذكي الناجم عن تطور التكنولوجيا الرقمية والروبوت، تتمثل الرؤ 

لرابعة في املصانع الذكية التي تستخدم تقنيات من بينها الواقع املعزز الذي يقوم على الدمج بين العالم الحقيقي والعالم الرئيسية ملفهوم الثورة الصناعية ا 

ما في املجاالت املتعلقة بهندسة التصنيع والصيانة  ر مفاهيم مرتبطة بالتدريب والتأهيل العلمي، ال سي  الذكية، ومن هنا االفتراض ي، مما سيؤدي إلى تغي 

ستجلب مخاطر وأبعادا  -وفي السياق ذاته-نطلقت كثير من الدراسات الحديثة في إدراك وتمكين ومواكبة مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، إال إنها ا 

ل على بعضها 
 
هنا ألن  جديدة لنظم األمن والسالمة، حيث استشرفت بعض الدراسات بمستقبل أنظمة السالمة ودخولها ألنظمة التعليم التقني، ونمث

  السالمة واألمان هي بعض من أهم مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة التي تسعى دراستنا لقياس تمكنها في البيئة التعليمية، وإحدى هذه األ 
ٌ
بحاث دراسة

املخاطر، واستخدمت   ( حيث استلهموا أداة الدراسة من مصفوفة تقييم 2018)  Benešová  Hirman  Steiner Tupa andأجراها هيرمان بينسوفا وتيوبا  

ا جزئيا، على التعليم الصناعي القائم على تقنيات الثورة الرابعة، ومتطلبات تعليم العاملين في إنتاج اإللكتروني  ات.معها استبياًنا كمي 

لتعليمية، فإن جزًءا منها وبالعودة ملوضوع الدراسة الحالية، والتي تختص ببحث فاعلية برنامج يهدف لتمكين مفاهيم الثورة الرابعة في البيئة ا 

(، والتي هدفت لوضع هيكل نظري لعناصر البيئة 2018) Duarte، و,Carbita Cruz-Machadoمبنيٌّ على نتائج دراسة مفاهيمية أجراها دورات وآخرون 

ن، فقد قامت الدراسة بإجراء مراجعة  التعليمية في ظروف تعنى بتفعيل تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خالل استكشاف ما تم بحثه حتى اآل 

القيمة التنظيمية شاملة ملقاالت املجالت، وأوراق عمل باملؤتمرات، والكتب، والتقارير الدولية حول أهمية الثورة الصناعية الرابعة، مع تأثيرها في خلق 

 لعناصرها، وكيف يمكن لنظرية رأس املال الفكري أن تساعد في االستفادة من فوائدها.

  خالصة ما توصلت إليه هذه الدراسة التنظيرية أن الدراسات واألبحاث يجب أن تبدأ بإعداد العنصر البشري، حيث دفع ارتفاع وتيرة التسارعو 

بحت يث أصفي التطور التكنولوجي إلى بلورة رؤية الثورة الصناعية الرابعة فيما يخص التعليم، وصناعة اإلنسان، باعتبار اإلنسان الثروة األهم، ح

( كمصدر رئيس لخلق قيمة Intellectual Capitalsاملؤسسات عموما، واملؤسسات التعليمية خصوصا تركز بشكل متزايد على رأس املال الفكري ) 

مة التي تتطلب قيلإلنتاجية، وذلك من املنظور االستراتيجي، كما يرتبط التعاون بالقدرة على قيام قطاع الثورة الصناعية الرابعة بتغيير طريقة إنشاء ال

 من املؤسسات واألفراد إعادة التفكير في ما هو متوقع أو مطلوب من األجهزة املتصلة باإلنترنت. 

( في دراسة أجرتها عن اآلثار املحتملة للثورة الصناعية الرابعة على نظام التعليم التركي، أشارت إلى أن ما Tanriogen, 2018وأشارت تانريوجين )

م حول العالم إنما يقتصر على أربع تقنيات من بين التقنيات الثمان الرئيسة التي تقدمها الثورة الصناعية الرابعة، تتمثل في: إنترنت تعرفه أنظمة التعلي

 Vertical and Horizontal(، والتكامل الرأس ي األفقي )Cyber-physical systemsفيزيائية ) -(، والنظم السيبرا Internet of Thingsاألشياء )

Integration (  والروبوت املستقل ،)Autonomous Robots( أما في دراستها فقد هدفت تانريوجين ،)Tanriogen, 2018 إلى تقييم اآلثار املترتبة على تبني )

ة الدراسة بالتحليل الشمولي  نظام التعليم التركي للتقنيات الثمان مجتمعة، وهي عبارة عن دراسة حالة تعتمد على التحليل النوعي، تم التعامل فيها مع عين

االنتقائي   الجمعي، وتم  جمع البيانات عن طريق املقابالت الشخصية مع مجموعة التركيز، ولضبط تحديد العينة فقد اعتمدت الدراسة على آلية التمثيل

ه، ولذا فقد ضمت العينة مديري مدارس ذوي خبرة، ومديرين مساعدين، ومعلمين ذوي خبرة بنظام ال تعليم، ومعلمين جدد، وتلخصت نتائج الدراسة  املوج 

 -هائلة، والنظم السيبرافي أن التحصيل الدراس ي واإلنجاز األكاديمي يركزان على ثالٍث من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وهي إنترنت األشياء، والبيانات ال



 املياحي وآخرون                                                أثر برنامج تدريبي في تمكين مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية بمسقط 

 487 -473، ص: 2020 -3، العدد 7املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 477 

 

فيزيائية، ويترتب على هذه النتائج أن يتأثر بهذه املحددات   -املستقل، والنظم السيبرا فيزيائية، أما وظيفة املعلم فتأثرت بشكل كبير بتقنيتين، هما: الروبوت  

التحصيل عدد من املتغيرات في البيئة التعليمية ونظام التعليم، حيث تؤثر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بشكل مباشر على التواصل املدرس ي، و 

، وخرجت الدراسة بتوصيات أهمها أن يحظى موضوع التحصيل واألداء الدراس ي، واملفاهيم املدرسية، ومهام  املعلم  ، والبنية االجتماعية بشكل عام 

 األكاديمي بعناية بحثية في ضوء تأثره بالتقنيات الثمان املحددة للثورة الصناعية الرابعة.

ن مفاهيم الثورة الصناعية ال
 
رابعة وخصوصا في البيئات التربوية والتعليمية في بنظرة أشمل إلى أدبيات الدراسات السابقة حول موضوع تمك

لدور الذي يؤديه العالم العربي، يمكن مالحظة االرتباك والتأخر الواضح في التعامل مع تجليات الثورة، فمع االعتراف بأنها واقٌع جديد، إال إن طبيعة ا 

ن أفراد كل
 
منظومة من مفاهيمها كمدخل أساس ي لإلفادة من معطياتها، ويمكن املالحظة    االبتكار والتقدم التقني يفرض ضرورة إجراء دراسات تعنى بتمك

أنظمة اإلنتاج   من مجمل ما اسُتعرِّض من دراسات سابقة أن دافع إجرائها هو إدراك الباحثين أن الثورة الصناعية الرابعة بمفرداتها تحدث نقلة نوعية في

 نتهي دورها عند عمليات التصنيع وإدارتها وتطوير جودتها. والتصنيع، بدًءا من مراحل التصميم والتخطيط، وال ي

كما أن مجمل الدراسات املستعرضة تؤكد السعي نحو تمكن األفراد من معطيات الثورة الرابعة ومفاهيمها له انعكاس على الكثير من جوانب 

ا واضحا في كل الدراسا
ً
ت بضرورة التعامل مع مفردات الثورة الصناعية الرابعة كفرصة إدارة املستقبل واالستعداد للتعامل معه، حيث إن هنا اعتراف

رابعة مع اختالف  كبيرة لتحسين أداء األفراد واملجتمعات، وتطوير التعامل مع التقنيات املستخدمة في املؤسسات، كما تعترف أيضا بأن الثورة الصناعية ال

ل املحتوى الرقمي إلى واقع معاش،   واالتجاه نحو مركزية إدارة البيانات.وتنوع جوانبها تبدأ من تحو 

ل الواقع التقني الذي يفرض استخدام معطيات الثور   ة وتتفق أغلب الدراسات التي تم استعراضها في مجموعة من التوصيات، أبرزها: ضرورة تقب 

ال يتأتى إال بتمكن األفراد من مفاهيم الثورة الصناعية،  - بطبيعة الحال  – الصناعية الرابعة، والتأكيد على تخطيط إدارة املوارد التقنية املتاحة، وذلك 

 واستعدادهم لخطط التكامل واالندماج وتبادل البيانات. ومن خالل الدراسات السابقة توصلنا إلى املصطلحات اآلتية:

ستخدمة، وال يمكن إدارتها بقواعد البيانات العادية ويطلق عليها البيانات الضخمة، وهي كمية بيانات كبيرة جدا تفوق قدرة التطبيقات امل  البيانات الهائلة:

 (.2-1ص 2016والشائعة. وهي حزمة البيانات الخام من نواتج شبكات التواصل االجتماعي وشبكات اإلنترنت. )الشوابكة، 

 . (Haralick & Shapiro, 1992هو روبوت مستقل ذاتي التحكم يستخدم ألغراض مختلفة طبية وعسكرية ) الروبوت الذاتي:

  ويطلق عليها النمذجة، وهي صورنة نظام قائم على الواقع االفتراض ي ومحاكاة ما يحدث داخل هذا النظام لتوقع نتائج ما أو معالجة مشكلة. املحاكاة:

(Law & Kelton, 2000 p1-3) 

 هو جيل جديد من اإلنترنت يتيح التواصل مع األجهزة املحيطة والتحكم بها عن طريق اإلنترنت إنترنت األشياء:

 Howard, Olson & Graham, 2016هو أمن املعلومات املتاحة على الشبكة بما فيها املعلومات الشخصية والسرية والبيانات البنكية )  األمن السيبراني:

p1.) 

 & Rittinghouseبيانات إلكترونيا للمستخدمين والتطبيقات والنظم اإللكترونية، تحت الطلب عبر اإلنترنت ) هو إتاحة ال الحوسبة السحابية: 

Ransome, 2016 p8) . 

 Zukas, J.A 2015 & يوفر إمكانية تفريد تصنيع األجهزة  ويطلق عليها الطباعة الثالثية األبعاد، وتتيح طباعة أجسام ثالثية األبعاد مما    التصنيع املضاف:

p12).( Zukas, V 

واقع املعزز:  (. 79ص2018الحقيقية )الزين،   هي تكنولوجيا قائمة على إسقاط التصاميم اإللكترونية على بيئة املستخدم  ال

يقصد بها الفريق البحثي هو واقع تعامل الطلبة مع أجهزة التقنية الحديثة، بوصفها تجارب شخصية في توظيف   املمارسات السلوكية والرقمية: 

 التكنولوجيا في الحياة العامة.

 :محددات الدراسة

 معهد العلوم اإلسالمية بمسقط التابع ملركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم.الحدود املكانية: 

 (.2019-2018جميع طلبة معهد العلوم اإلسالمية بمسقط املقيدون خالل العام الدراس ي )الحدود البشرية والزمانية: 

 رح لتمكين مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة لدى الطلبة معهد العلوم اإلسالمية بمسقط.أثر برنامج تدريبي مقت الحدود املوضوعية:

 منهجية الدراسة واجراءاتها

 :منهج الدراسة

في   اعتمدت هذه الدراسة على املنهج شبه التجريبي بتصميم املجموعة الواحدة مع قياس قبلي وقياس بعدي من أجل معرفة أثر اإلجراءات املطبقة

 البرنامج التدريبي على تمكين مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية بمسقط.
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 :عينة الدراسة

 143شملت عينة الدراسة عدد ) 
ً
 176من طلبة املعهد من أصل )  ( طالبا

ً
م موزعين حسب  2019/  2018مقيدين باملعهد في العام الدراس ي  ( طالبا

  53تي: الصف الدراس ي كاآل
ً
  51في الصف العاشر،  طالبا

ً
  39في الصف الحادي عشر و  طالبا

ً
في الصف الثاني عشر، وبقية طلبة املعهد والبالغ  طالبا

  33عددهم ) 
ً
 تم تطبيق العينة االستطالعية عليهم بعد إجراء التعديالت املقترحة التي قدمها املحكمون  لبعض فقرات ومحاور االستبيان.  ( طالبا

 :الدراسة أداة

قياس  استخدمت الدراسة االختبار التحصيلي بوصفه أداة رئيسة تطبق على جميع أفراد العينة قبل البرنامج التدريبي وبعده، ويهدف االختبار إلى

لتمكين هذه املفاهيم في  مدى تمكن الطلبة املقيدين في املعهد من مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة ومقاصدها وأهدافها، تمهيدا لتصميم برنامج تدريبي

عليم( والصف ضوء نتائج هذا االختبار. وتم تقسيم االختبار إلى ثالثة أقسام أساسية، القسم األول يحوي البيانات الشخصية كاالسم والتوجه )مسار الت

بحث في الفروق املتعلقة باختالف الصف الدراس ي، ويستخدم االسم ملطابقة االختبارين القبلي والبعدي، أما التوجه والصف فتم توظيفهما لغرض ال

. وجاء القسم والتوجه في التطبيق البعدي. وجاء القسم الثاني لسبر املمارسات والسلوكيات الرقمية للطالب وبحث واقع هذه املمارسات لدى طلبة املعهد

ى تسعة مفاهيم من مفاهيم الثورة الصناعية وهي )تقنية الثالث واألخير من االختبار مكونا من سبع وعشرين مفردة من نوع الصواب والخطأ موزعة عل

، إنترنت األشياء، block-chainالنانو، الطباعة الثالثية األبعاد، الذكاء االصطناعي، األمن السبراني، الواقع املعزز، البيانات الضخمة، سالسل الكتل 

االستعانة بأدبيات الدراسة الواردة في الجزء النظري من الدراسة لتحديد هذه املفاهيم الحوسبة السحابية( بواقع ثالث مفردات لكل مفهوم وقد تم 

ية التسعة، وهدفت املفردات لقياس مدى تمكن هؤالء الطلبة من هذه املفاهيم حيث تراوحت مفردات االختبار من حيث الصياغة بين سلبية وإيجاب

( مفردة وكلها تقيس إما إدراك الطالب للمفهوم أو لفهمه لألبعاد 21بقية املفردات إيجابية وعددها )( مفردات، بيمنا 6حيث بلغ عدد املفردات السالبة )

 التطبيقية.

 :صدق وثبات أداة الدراسة

د  (، للحكم على درجة وضوح املفردات وارتباطها باملوضوع املرا 2للتأكد من الصدق الظاهري لالختبار، تم عرضها على أربعة من املحكمين )ملحق 

على االختبار، تم دراسته ومناسبتها لعينة الدراسة، وقد تم األخذ بآراء املحكمين، وخرج الفريق البحثي بالصورة الحالية لالختبار. ولتصحيح االستجابات 

) ال (، بعد ذلك تم حساب معامل الثبات ( للمفردات املشار اليها في االستجابة بـ 2( للمفردات املشار اليها في االستجابة بـ ) نعم (، والدرجة )1منح الدرجة )

  0.77حسب طريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة )ألفا كرونباخ( حيث بلغ ) 
ً
 .( وهو مستوى ثبات مقبول تربويا

 البرنامج التدريبي 
( محاضرين وكانت 8ها، وعددهم )وبعد تطبيق االستبيان القبلي جرى استقدام محاضرين متخصصين في مجال الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات

الفريق  محاضراتهم موجهة وذلك بالتنسيق املسبق مع الباحثين، حيث تراوحت أساليب املحاضرين بين اإللقاء واملناقشة والتجارب العملية. وقد سعى

م البرنامج من قبل  البحثي لتوثيق كل الورش واملحاضرات عبر أنموذج تقرير فعالية للتأكد من أن املحاضر أو املدرب غطى ك
 
ل النقاط املطلوبة. وقد ُحك

(. ولتعزيز ما تم مناقشته في املحاضرات 3ثالثة من املختصين في العملية التعليمية من جهة وفي التقنية من جهة أخرى وفي التدريب من جهة ثالثة )ملحق

مفهوم من مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة التي تم تناولها في البرنامج.   جرى توظيف اإلذاعة الصباحية، وذلك بكتابة فقرة يوميا وبواقع ثالث حلقات لكل

لعلوم اإلسالمية وبعد انتهاء البرنامج التدريبي جرى تطبيق االستبانة مرة أخرى لقياس أثره في تمكين مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة لدى طلبة معهد ا 

 بمسقط.

 :املعالجة اإلحصائية

(، وقد تم احتساب  SPSSالبرنامج التدريبي وتطبيق االستبيان البعدي، تم إدخال نواتج تطبيق االستبيان في برنامج املعالجة اإلحصائية )بعد انتهاء 

تين، مترابطالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، كم تم توظيف اختبار ت للعينات املستقلة، واختبار ت لعينتين 

 وتحليل التباين األحادي لإلجابة عن أسئلة البحث.
 نتائج الدراسة ومناقشتها

واقع املمارسات والسلوكيات الرقمية لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية بمسقط؟  السؤال األول: ما 

يستخدمها طلبة املعهد وكذلك للممارسات الرقمية التي لإلجابة عن السؤال األول، تم حساب التكرارات والنسب املئوية لألجهزة الرقمية التي 

منهم يلعبون ألعاب  53.1أجهزة الالبتوب، و 55.9من الطلبة يستخدمون الهواتف الذكية، فيما يستخدم  79.7أن  يستخدمها الطلبة وكانت النتائج

  .9.8و 26،6الفيديو، أما بقية األجهزة اإللكترونية فقد تراوحت نسب استخدامها بين 

% ( وجاء بعدها مباشرة في االستخدام   79.7ويالحظ أن أعلى نسبة استخدام لألجهزة الرقمية من قبل طلبة املعهد كانت للهواتف الذكية وبنسبة )  

املعهد ، حيث بلغت (، بينما حصل قارئ الكتب اإللكترونية على أقل نسبة استخدام من قبل طلبة  % 55.9الحواسيب الشخصية ) الالب توب ( وبنسبة ) 

 % (.  9.8نسبة استخدامهم لها ) 
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 األجهزة التي يمتلكها ويستخدمها طالب معهد العلوم اإلسالمية بمسقط (: 1)جدول 

 النسبة املئوية  عدد الطلبة  األجهزة اإللكترونية  م

 21.0 30 حاسوب مكتبي  1

 55.9 80 البتوب 2

 22.4 32 تاب 3

 9.8 14 قارئ كتب إلكترونية  4

 79.7 114 هاتف ذكي  5

6 MP3 38 26.6 

 53.1 76 ألعاب فيديو  7

 21.7 31 أخرى  8

بأسعار  ويرى الفريق البحثي أن حصول الهواتف الذكية على أعلى نسبة امتالك أمر منطقي، فباإلضافة إلى أن هذه الهواتف متوفرة بكثرة، وأحيانا 

لتدارس مقبولة، وإلى كونها أصبحت ظاهرة عامة كذلك؛ فإن بعض الطلبة يستفيدون من هذه الهواتف في دراستهم كإنشاء بعض املجموعات التفاعلية ل

 في بعض املواد، واستخدام شبكة املعلومات العاملية فيها للبحث عما يشكل عليهم في دراستهم. 

ة  وكذلك حصول الحواسيب الشخصية على ثاني أعلى نسبة في األجهزة الرقمية التي يستخدمها طلبة املعهد منطقي أيضا ذلك ألن كثيرا من الطلب 

ريعهم التي يكلفون بها من قبل املعلمين. بينما حصل قارئ الكتب اإللكترونية على أقل نسبة امتالك بين طلبة يستخدمون هذه الحواسيب في إنجاز مشا

إن كان يمكن  املعهد وقد يعود ذلك لندرتها في األسواق املحلية فال يوجد وكيل معتمد للقارئات اإللكترونية في السلطنة حتى وقت تحرير هذا البحث، و 

 .  Amzon.comعبر متجر أمازون  -في الغالب-جر اإللكترونية أو الوسطاء املحليين، ويمكن أخذ جهاز الكندل أنموذجا والذي يباع اقتنائها عبر املتا

% إلدارة املواقع  7.7% لشبكات التواصل االجتماعي و88.8بينما في املمارسات الرقمية لدى طلبة املعهد فكانت النسب املئوية للسلوكيات تتراوح بين 

لذين لكترونية. فنجد أن أعلى نسبة استخدام للممارسات السلوكية الرقمية تمثلت في استخدام شبكات التواصل االجتماعي حيث بلغ عدد الطلبة ا اإل

بينما (، %72.0(، وجاء بعدها مباشرة استخدام طلبة املعهد ملحركات البحث على الشبكة وبنسبة ) %88.8طالبا بنسبة ) 127يستخدمون هذه البرامج 

بة الذين يمارسون  جاء في املرتبة األخيرة من بين املمارسات األقل استخداما من قبل طلبة املعهد هي إدارة املواقع اإللكترونية حيث لم يتجاوز عدد الطل

 (.  %7.7طالبا بنسبة ) 11ذلك سوى 

 املمارسات والسلوكيات الرقمية لطالب معهد العلوم اإلسالمية بمسقط(: 2)جدول 

 النسبة املئوية  عدد الطلبة  املمارسات والسلوكيات الرقمية  م

 30.8 44 استخدام البريد اإللكتروني للتواصل  1

 Office 101 70.6استخدام تطبيقات برامج  2

 download 80 55.9تنزيل وقراءة ملفات ومجلدات من االنترنت  3

 search 103 72.0 استخدام محركات البحث على الشبكة   4

 website 11 7.7 إدارة موقع إلكتروني   5

 22.4 32 استخدام املدونات اإللكترونية  6

 Drive 58 40.6استخدام تطبيقات وبرامج مشاركة امللفات  7

 88.8 127 استخدام شبكات التواصل اإلجتماعي  8

 53.1 76 ألعاب الفيديو ممارسات أخرى مثل  9

هواتف ويرجع الفريق البحثي هذه النتيجة إلى أن حصول استخدام شبكات التواصل االجتماعي على النسبة األعلى في امتالك أغلب طلبة املعهد إما 

أفكارهم وآرائهم حول العديد من القضايا ذكية أو حواسيب شخصية ومن ناحية أخرى فإن هذه الشبكات وفرت فرصة لكثير من الطلبة للتعبير عن 

 املختلفة.

وكذلك حصول ) البحث في الشبكات ( على املستوى الثاني من بين املمارسات السلوكية لدى طلبة املعهد ينسجم مع امتالك أغلب الطلبة على  

الداخلي وكلها مرتبطة بشبكة االنترنت وهذا األمر سهل على الحواسيب الشخصية ولتوافر قاعة حاسوب في املعهد وثانية واملكتبة وأخرى في السكن 

 الطلبة استخدام الشبكة في البحث عن املعلومات املختلفة واملتجددة في فنون العلم .

هذه املمارسة تحتاج بينما يعزي الفريق البحثي حصول ) إدارة املواقع اإللكترونية ( على النسبة األقل من بين املمارسات الرقمية لطلبة املعهد إلى أن  

عهد خصوصا وأن  بعض املهارات الخاصة التي ال تتوافر في كل الطلبة وألنها تحتاج وقتا طويال ال يستطيع أغلب الطلبة التوفيق بينه وبين الدراسة في امل

املؤسسات التعليمية األخرى كمدارس وزارة التربية   معاهد العلوم اإلسالمية تتميز بزيادة عدد املواد الدراسية التي يدرسها الطالب مقارنة بأقرانهم في بعض

 والتعليم. 
   السؤال الثاني: ما أثر البرنامج التدريبي املقترح في تمكين طلبة معهد العلوم اإلسالمية بمسقط من مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة؟ 
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رية ملحاور مقياس التمكن من مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، لإلجابة عن السؤال الثاني، تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيا

برنامج التدريبي والدرجة الكلية ملستوى التمكن بشكل عام، لكل من القياسين القبلي والبعدي، واستخدام اختبار "ت" للعينتين املترابطتين ملعرفة أثر ال

 في رفع مستوى التمكن من مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة.

من مفاهيم الثورة  مقياس التمكن نتائج اختبار "ت" للعينتين املترابطتين ملعرفة داللة الفروق بين متوسط درجات القياسين القبلي والبعدي في : (3دول )ج

 (143الصناعية الرابعة )ن= 

    القياس البعدي  القياس القبلي املتغيرات 

 الفروق اتجاه  القيمة االحتمالية  قيمة )ت(  ع م ع م

 قبلي 0.000 4.02 0.29 1.44 0.28 1.58 الحوسبة السحابية 

 بعدي 0.000 4.79 0.20 1.90 0.28 1.77 الطباعة ثالثية األبعاد

 بعدي 0.000 6.66 0.26 1.81 0.31 1.65 الواقع املعزز 

 بعدي 0.000 6.66 0.26 1.81 0.32 1.69 البيانات الضخمة 

 بعدي 0.001 3.73 0.20 1.89 0.23 1.81 الذكاء االصطناعي

 بعدي 0.000 3.33 0.22 1.91 0.29 1.75 النانو

 بعدي 0.000 5.69 0.2 1.86 0.31 1.70 األمن السيبراني  

 --- 0.430 0.79 0.23 1.63 0.28 1.61 انترنت االشياء 

 بعدي 0.000 3.97 0.28 1.74 0.31 1.61 البلوك شين 

 بعدي 0.000 8.32 0.12 1.78 0.14 1.68 املقياس ككل 

 م = املتوسط الحسابي. ع = االنحراف املعياري.                       
بين املتوسطات في القياسين القبلي والبعدي في  0.001فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من حيث تبين للفريق البحثي وجود 

الثورة الصناعية الرابعة بشكل عام وفي جميع املحاور عدا محور "إنترنت األشياء"، أما اتجاه باقي الفروق فجاء مستوى تمكن عينة الدراسة من مفاهيم 

السحابية"   لصالح القياس البعدي في جميع املحاور ما عدا محور "الحوسبة السحابية"، ويعزو الفريق البحثي االتجاه العكس ي للفرق في محور "الحوسبة

لي، يعزونه إلى احتواء مضمونه على محتوى درسه الطلبة في منهج مادة الحاسوب بمصطلحات قريبة من مصطلحات العبارات في  نحو التطبيق القب

ات  االستبيان، في حين أن الفعالية املتعلقة بمحور الحوسبة السحابية استخدمت مصطلحات مختلفة، ولعل ذلك يعود إلشكالية في تعريب املصطلح

الحوسبة والشبكات، أما عدم وجود فرق له داللة إحصائية في محور إنترنت األشياء فال يبرره إال وجود معرفة سابقة ملا يتعلق بهذا العلمية املتعلقة ب

ق الفع ى لعدم تعم  اصيل  الية في تفاملحور عموما، كما أن الفعالية التي اعتنت بتقديم مفهوم "إنترنت األشياء" راعت بشكل كبير تبسيط املعلومة مما أد 

 قد تشكل على املرحلة التعليمية لطلبة املعهد.

وحيث إن املتوسط الحسابي للقياس البعدي عموما أعلى من املتوسط الحسابي للقياس القبلي، فإن الفروق تكون لصالح القياس البعدي، كما  

كوهين   (، ومعيار1.4( بلغت )dتوضح النتائج أن أثر البرنامج املقترح للتمكن من مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة يعتبر كبيرا، حيث أن قيمة معامل )

(Cohen, 1988( يوضح أن حجم األثر يعتبر كبيرا إذا بلغ )فأعلى، مما يدل على أن  البرنامج كان له فاعلية كبيرة في رفع مستوى تمكن طلبة املعهد 0.8 )

دادية التي ترفع من فاعلية برنامج  من مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، وأن أثره الكبير يدل على فاعلية جديرة باالهتمام، وأن لدى طلبة املعهد االستع

عى لتوسيع آفاق يقدمه متخصصون في مجاالت الثورة الصناعية الرابعة، األمر الذي يعزى إلى األثر اإليجابي لبيئة املعهد التي تدعم التطور التقني، وتس

 الطلبة ومداركهم ليواكبوا ركب الثورة الصناعية الرابعة.

في رفع مستوى تمكن الطلبة من مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات  وللنظر في تفاصيل أثر البرنامج

من مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، واملتوسط الكلي للتمكن بشكل عام في التطبيق البعدي، وللحكم على املتوسطات الحسابية  التمكن  املعيارية ملحاور  

 إذا تراوح املتوسط الحسابي ما بين )ملعرفة مستوى التم
ً
  1.33، 1.00كن اعتمد الباحثون على املعيار اآلتي: يعتبر مستوى التمكن ضعيفا

ً
(، ومتوسطا

(1.34 ،1.66( 
ً
 (.2.00، 1.67(، وعاليا

مستوى تمكٍن عاٍل، وقد تراوحت (، ب1.78من مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة بلغ )التمكن وقد اتضح للفريق البحثي أن املتوسط الكلي ملقياس 

وتبين أن  كل املحاور حصلت على مستوى تمكن عاٍل،   لحوسبة السحابية، ل  1.43 و لـمحور تقنية النانو،  1.90املتوسطات الحسابية للمحاور ما بين 

ى باستثناء محوري "إنترنت األشياء"، و"الحوسبة السحابية" اللذين حصال على مستوى تمكن متوسط، في حين حصل محور "تقنية النانو" على أعل

 .1.43السحابية" فقد حصل على أقل متوسط حسابي بلغ ، يليه في ذلك محور "الطباعة ثالثة األبعاد"، أما محور "الحوسبة 1.90متوسط حسابي بلغ 

تبين أن  . فقد (One-Sample Test( باستخدام اختبار "ت" للعينة الواحدة )1.5كما تم مقارنة هذه املتوسطات الفعلية باملتوسط النظري البالغ )

، وبما أن جميع املتوسطات الحسابية أعلى من املتوسط النظري، 0.001أقل من جميع قيم "ت" املحسوبة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

التمكن ستوى من مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وفي املتوسط الكلي، فهذه النتيجة تشير إلى أن ممقياس التمكن وبداللة إحصائية في جميع محاور 
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الداللة اإلحصائية من مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة لدى طالب معهد العلوم اإلسالمية بمسقط يعتبر عالًيا، وأن طلبة املعهد قد أفادوا من البرنامج، ف

بعة بمحاورها املختلفة، ويرى فريق البحث عند جميع املحاور تعتبر ذات أهمية، وتشير لتطور واضح في تمكن الطلبة ووعيهم بمفاهيم الثورة الصناعية الرا 

العلمي في  أن البرنامج مع كونه فاعال حسب الدالالت اإلحصائية فإن فاعليته أفادت من البيئة العلمية للمعهد، ومن جاهزية الطلبة ملجاراة التطور 

 مختلف الجوانب التقنية.

 دى طلبة املعهد باختالف كل من الصف الدراس ي ومسار التعليم؟   السؤال الثالث هل يختلف مستوى تمكن مفاهيم الثورة الصناعية ل

اض لإلجابة عن السؤال الثالث، قسم الفريق البحثي السؤال إلى شقين األول متعلق بمسار التعليم واآلخر اختالف الصف الدراس ي، وقد تم افتر 

 الفرضيتين الصفريتين:

 الصناعية الرابعة لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية باختالف الصف الدراس ي.ال يختلف مستوى تمكين مفاهيم الثورة  •

العلمي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تمكين مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية بمسقط بين املسار   •

 واملسار األدبي.

 
 
 : متغير مسار التعليم:أوال

 نتائج اختبار "ت" للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفروق في مستوى التمكن من مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وفق مسار التعليم (: 4)جدول 

 القيمة االحتمالية  قيمة )ت(  ( 19أدبي )ن= ( 71علمي )ن= املتغيرات 

 ع م ع م

 0.420 0.81 0.32 1.35 0.27 1.40 الحوسبة السحابية 

 0.477 0.71 0.178 1.93 0.19 1.89 طباعة األبعاد الثالثية 

 0.470 0.72 0.28 1.82 0.22 1.87 الواقع املعزز 

 0.290 1.27 0.30 1.78 0.23 1.86 البيانات الضخمة 

 0.238 1.19 0.30 1.84 0.15 1.90 الذكاء االصطناعي 

 0.588 0.54 0.27 1.89 0.197 1.92 النانو 

 0.937 0.08 0.23 1.86 0.13 1.86 األمن السيبراني 

 0.791 0.27 0.20 1.65 0.23 1.63 انترنت األشياء 

 0.935 0.08 0.28 1.74 0.28 1.74 البلوك شين 

 0.379 0.89 0.14 1.76 0.10 1.79 املقياس ككل 

 م:املتوسط الحسابي، ع: االنحراف املعياري 

بمتغير مسار التعليم، فقد تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملحاور مقياس التمكن من مفاهيم لإلجابة عن الشق املتعلق 

ستقلة ملعرفة الثورة الصناعية الرابعة، واملتوسط الكلي للمقياس بشكل عام، لكل من طلبة املسارين العلمي واألدبي، واستخدام اختبار "ت" للعينات امل

سار التعليم في مستوى التمكن من مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، وقد اتضح من خالل النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند أثر متغير م

ار بين متوسطات عينة الدراسة في مستوى التمكن من مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة بشكل عام وفي كل املحاور وفقا ملتغير مس  0.05مستوى داللة >

الصناعية  التعليم. وهذا يعني اتفاق نتائج البحث مع الفرضية الصفرية التي تنص )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تمكين مفاهيم الثورة 

طلبة من مفاهيم الثورة الرابعة لدى طلبة معهد العلوم اإلسالمية بمسقط بين املسار العلمي واملسار األدبي( مما يمكن االستدالل على أن مستوى تمكن ال

 الصناعية الرابعة متساوي بغض النظر عن اختالف املسار أو توجه الطالب.

 
 
 : متغير الصف الدراس ي:ثانيا

بين  ولإلجابة عن الشق الثاني من السؤال واملتعلق بالصف الدراس ي، فقد استخدم الفريق البحثي تحليل التباين األحادي ملعرفة طبيعة الفروق 

في مقياس   0.01املتوسطات الحسابية، وبعد قراءة خالصة نتائج تحليل التباين األحادي تبين أن قيمة "ف" املحسوبة دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

وجد فروق ذات التمكن من مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة بشكل عام، وفي محوري الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة فقط، أما بقية املحاور فال ت

 داللة إحصائية فيها.

في مستويات ملتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ملقياس التمكن من مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة  ومحوري الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة،  ا (:5)جدول 

 الصف الدراس ي 

             

 

 

 
 م: املتوسط لحسابي، ع: االنحراف املعياري                                                     

 الضخمة  البيانات  السحابية  الحوسبة  الكلي  املتوسط العدد الصف

 ع م ع م ع م

 0.26 1.74 0.29 1.50 0.12 1.77 53 العاشر

 0.29 1.80 0.29 1.32 0.12 1.75 51 الحادي عشر

 0.17 1.90 0.22 1.50 0.09 1.82 39 الثاني عشر
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كما اسُتخدم اختبار شافية للمقارنات البعدية املتعددة، وأظهرت نتائج املتوسط الكلي للمقياس وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الصف  

( ولصالح الصف الثاني عشر، أما في محور الحوسبة السحابية فقد أظهرت النتائج وجود 1.75شر )م=( مقارنة بالصف الحادي ع1.82الثاني عشر)م=

(، ولصالح هذين الصفين 1.50( والثاني عشر )م=1.50(، وكل من الصف العاشر )م=1.32فروق ذات داللة إحصائية بين الصف الحادي عشر )م=

 ( 1.74( مقارنة بالصف العاشر )م=1.91بيانات الضخمة فقد ارتفع متوسط الصف الثاني عشر )م=)العاشر، والثاني عشر(، وبالنسبة لنتائج محور ال

( ارتفاع املتوسط الحسابي للصف الثاني عشر في متوسط  5( يبين خالصة نتائج اختبار شافيه ملتغير املؤهل الدراس ي ويظهر الجدول )6والجدول )

عشر، كما يالحظ ارتفاع املتوسط الحسابي ملقياس التمكن من مفهوم البيانات الضخمة عند الصف  التطبيق مقارنة بالصفين الحادي عشر والثاني 

ابية الثاني عشر متقدما على الصفين الحادي عشر والعاشر، فيما يتساوى الصفين العاشر والثاني عشر تقريبا في التمكن من مفهوم الحوسبة السح

الختالفات املالحظة في املتوسط العام للتطبيق وفي البيانات الضخمة املسجلة لصالح الصف الثاني متقدمين على الصف الحادي عشر، وتعزى هذه ا

ة وذلك عشر ألسباب تتعلق بتقدمهم في التكوين على أقرانهم ونضجهم املعرفي، فيما يمكن تفسير تفوق العاشر على الحادي عشر في الحوسبة السحابي

 ة موضوع مشابه في مقرر اللغة اإلنجليزية الخاص بهم.لكون طلبة العاشر قريبي العهد بدراس

 

 نتائج اختبار شافيه ملتغير متغير الصف الدراس ي   (:6) جدول 

 اتجاه الفروق  القيمة االحتمالية  فرق املتوسطات  الصف الدراس ي املتغير

 العاشر  0.007 * 0.18 الحادي عشر العاشر الحوسبة السحابية

 -- 1.000 0.00 الثاني عشر العاشر

 الثاني عشر  0.014 0.17- الثاني عشر الحادي عشر

 -- 0.506 0.06- الحادي عشر العاشر البيانات الضخمة 

 الثاني عشر  0.008 0.17- الثاني عشر العاشر

 -- 0.127 0.11- الثاني عشر الحادي عشر

 -- 0.661 0.02 الحادي عشر العاشر املتوسط ككل 

 -- 0.140 0.04787- الثاني عشر العاشر 

 الثاني عشر  0.021 0.06819- الثاني عشر الحادي عشر 

 :التوصيات واملقترحات

 وبعد النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوص ي الفريق البحثي بـ: 

  تضمين محتوى البرنامج التدريبي داخل مقرر الحاسوب لطلبة الصف الحادي عشر. •

 الجوانب التطبيقية لتوسيع الفرق بين نتيجتي تطبيق االستبيان القبلية والبعدية.تضمين البرنامج لبعض  •

 تصميم وتنفييذ مقاطع مرئية، أو تطبيقات تفاعلية تعرض مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة.  •

 البالد.إجراء دراسة معمقة حول اختيارات الطلبة الدراسية املستقبلية ومدى مطابقتها للخطط التنموية في  •

 تقديم بحث اجرائي يبحث السبل املثلى لتمكين الوعي باملفاهيم عموما، وإمكان تطبيقها في البيئة املعهدية. •

في تمكين مفاهيم الثورة الصناعية بصورة فاعلة وعملية تستثمر الوقت إجراء دراسة علمية تبحث إمكان توظيف النظريات اللسانية الحديثة  •

 والجهد.
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Abstract: The present study aimed to identify the effect of a training program on empowering the concepts of 
Industry 4.0 among the students of Muscat Islamic Institute, and whether there were statistically significant 
differences attributed to the variables of (1) the grade and (2) the educational orientation (Natural Sciences vs. 
Human Sciences). To achieve the objectives of the study, nine basic Industry 4.0 concepts were addressed in a 
training program designed by the researchers to approach and serve the empowerment of the nine concepts. The 
study population consisted of 143 of the institute students (10, 11 and 12-graders). The study adopted the semi-
experimental approach with a pre-test post-test model using a questionnaire. The results of the study showed a 
statistically significant difference in the arithmetic mean of the results of the two applications, in favor of the post-
test questionnaire. The study also showed a statistically significant difference in the effect of the grade variable. The 
study concludes with a set of recommendations and future research suggestions. 

Keywords: Industry 4.0; Empowering Concepts; Training Program. 
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 (1)ملحق 

 اختبار تحصيلي لقياس التمكن من مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة

ــــعى فريق بحثي من  ـــ ـــ ــــدها يســـ ـــ ـــ ــنـاعيـة الرابعـة ومقـاصـــ ــ ـــ ـــ ــــقط إلى قيـاس مـدى تمكن الطلبـة املقيـدين في املعهـد من مفـاهيم الثورة الصـــ ـــ ـــ ــــالميـة بمســـ ـــ ـــ معهـد العلوم اإلســـ

ا خارج إطار ولن يتم اســـتخدامهوأهدافها، تمهيدا لتصـــميم برنامج تدريبي لتمكين هذه املفاهيم في ضـــوء نتائج هذا االســـتبيان. ويجب التنبه إلى أن البيانات أدناه ســـرية 

 األغراض البحثية.

 
 
 : البيانات الشخصية )أشر إلى الخيار املناسب(أوال

 الثاني عشر                         الحادي عشر                                                    العاشر                   الصف:     

 غير محدد                       أدبي                                                                     علمي                              التوجه:

 ثاني
 
 :  املمارسات والسلوكيات الرقمية للطالب:ا

 أشر إلى األجهزة التي تمتلكها وتستخدمها:  -1

 جهاز حاسوب مكتبي •

 )البتوب( جهاز حاسوب محمول  •

 جهاز لوحي )تاب( •

 قارئ كتب الكترونية  •

 هاتف ذكي •

 MP3جهاز  •

 (، أي نوع؟video gameألعاب فيديو ) •

 أجهزة أخرى، )اذكرها إن وجدت(   •

 أشر إلى املمارسات التقنية التي تقوم بها بنفسك بشكل منتظم: -2

 استخدام البريد اإللكتروني للتواصل  •

 )الوورد، أكسل، باور بوينت، وغيرها(  Microsoft Officeاستخدام تطبيقات البرامج املكتبية من  •

 تنزيل وقراءة ملفات ومجلدات من اإلنترنت  •

 استخدام محركات البحث على الشبكة  •

 إدارة موقع إلكتروني  •

 استخدام املدونات اإللكترونية )ويكي، بلوج(  •

 ، وغيرها(Google drive ،Dropbox ،Skypeات واملجلدات )مثل استخدام تطبيقات وبرامج مشاركة امللف •

 (Facebook ،Twitter ،Instagram ،WhatsAppاستخدام شبكات التواصل االجتماعي )مثل  •

 ممارسات واستخدامات أخرى، مثل ألعاب الفيديو وغيرها )اذكرها إن وجدت(  •

 
 
 الرابعة: )أشر إلى الخيار املناسب(: التمكن من مفاهيم الثورة الصناعية ثالثا

 االستجابة الفقرة م

 ال نعم

   الحوسبة السحابية ونقل البيانات تحت الطلب العائق األول لتطوير إنترنت األشياء والذكاء االصطناعي 1

   مقومات بيئيةالجبل األخضر بسلطنة عمان فرصة ذهبية لالستثمار في الحوسبة السحابية نظرا ملا يمتلكه من  2

   من عيوب تطبيقات الحوسبة السحابية ارتفاع كلفة الصيانة مقارنة بالتطبيقات الشائعة األخرى  3

   الطباعة ثالثية األبعاد تدعم مراعاة الخصائص الفردية لكل مستخدم على حدة. 4

   هندس يتقنية الطباعة ثالثية األبعاد تعزز فرص التغلب على صعوبات تصنيع أي شكل  5

   الطباعة ثالثية األبعاد تتيح طباعة املنازل واألعضاء البشرية وقطع الغيار الدقيقة 6

   إسقاط التصاميم في بيئة املستخدم الحقيقية إحدى أهم مميزات الواقع املعزز 7

   "الرقمي"في تقنية الواقع املعزز يتم دمج الصورة بشكل مباشر مع التصميم االفتراض ي  8

   من اإلمكانيات التي تتيحها تقنية الواقع املعزز هو إجراء تجارب كيميائية افتراضية دون الحاجة للتعرض ملخاطر التفاعالت الكيميائية 9

   البيانات الهائلة هي البيانات التي يفوق عددها قدرة أدوات قواعد البيانات التقليدية  10

   البيانات الهائلة ال تشمل رسائل البريد اإللكتروني ودردشات فيسبوك وتويتر والواتساب ألنها غير منظمة 11

   ومعالجتها واإلفادة منهاالبيانات الهائلة أسهمت في ظهور شركات متخصصة في تحليلها  12

   الذكاء االصطناعي هو برمجة اآلالت لتصبح ذاتية التفاعل مع املتغيرات 13

   تطبيق الذكاء االصطناعي قد يقلل من الحاجة املستمرة للبرمجة اليدوية لآللة 14

   االصطناعيميزة التعرف الذاتي على الوجوه في اآليفون تعد من تطبيقات الذكاء  15

   تقنية النانو تعنى بدراسة الجزيئات متناهية الصغر 16

   من أهداف تبني تقنية النانو، التوصل لخواص جديدة للمادة تتعلق بالصالبة والوزن واللون  17
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   لتقنية النانو القدرة على إيجاد مواد عالية الصالبة مقاومة للحرارة والبرودة الشديدتين 18

   األمن السيبراني يقصد به الحفاظ على البيانات املوجودة على األنظمة اإللكترونية 19

   األمن السيبراني أحد أهم جوانب األمن الوطني ألي دولة حديثة 20

   البيانات الشخصية لألفراد أصبحت أكثر عرضة لالختراق والوصول في بيئة تستخدم الثورة الصناعية الرابعة 21

ق اإللكتروني وعمليات تبادل األشياء عن طريق الشبكة العاملية 22    مصطلح إنترنت األشياء يتعلق بالتسو 

   تقنية إنترنت األشياء ال تختلف عن تقنيات الواقع االفتراض ي والتصميم متعدد األبعاد  23

   اإلنسان في إدخال األوامرتقنية إنترنت األشياء تسمح بتواصل األجهزة مع بعضها دون الحاجة لتدخل  24
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تخصص تكنولوجيا التعليم   في  افيكي للوسائط املرئيةرالتصميم الجمقرر  املهارات األدائية في

 تطبيق الطالب لها من وجهة نظرهم ملرحلة البكالوريوس في جامعة الشرق األوسط ومدى 

 لينا راسم عرفة

 اململكة األردنية الهاشمية -التعليم الخاص -لواء وادي السير -معلمة حاسوب
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 امللخص: 

التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية في تخصص تكنولوجيا التعليم لدرجة مقرر  تحديد املهارات األدائية )العملية( في إلىهدفت هذه الدراسة 

و قرر امل الطلبة للمهارات األدائية )العملية(  التي يتضمنها  مدى تطبيق  تحديد املحتوى، و البكالوريوس في جامعة الشرق األوسط  باستخدام أداة تحليل 

 15، وقد تكونت عينة الدراسة من )من وجهة نظرهم  (Adobe Photoshop cc)برنامج املطبق باستخدام 
ً
أن وأظهرت نتائج الدراسة وقد و طالبة  ( طالبا

،  (3.98)%، و بمتوسط حسابي  79.68قد بلغت  لها من وجهة نظرهم الطلبة  ، ومدى تطبيق( مهارة 35قرر )املعدد املهارات األدائية العملية املوجودة في 

، لكترونينتاج املحتوى التعليمي اإلإ بتصميم و التركيز أكثر على تفعيل وربط البرمجيات الحاسوبية توص ي الباحثة بو ، بدرجة عالية تصنيف تطبيقو 

ندرة البحوث في مجال   ةالباحث تاملهارات األدائية العملية املتضمنة فيها، حيث الحظ تحديد تحليل املزيد من املقررات الخاصة بتكنولوجيا التعليم و و 

تعزيز دور املشاريع ملقررات وذلك للوقوف على نقاط القوة و تعزيزها وتحديد نقاط الضعف و تقويمها، و تكنولوجيا التعليم التحليل ملقررات بكالوريوس 

 .املواد العملية و ذلك ليستطيع الطالب بناء محتوى تعليمي  الكتروني متكامل

 تكنولوجيا التعليم  ؛ Adobe Photoshop  ؛التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية ؛مقررات املهارات األدائية؛ الكلمات املفتاحية :

 : املقدمة

(  James Finn، عندما قام العالم جيمس فن ) 920ظهر مصطلح تكنولوجيا التعليم حديثا نتيجة الثورة العلمية والتكنولوجية التي بدأت عام 

ائل رئيس قسم التعليم السمعي البصري في أمريكا بتأسيس لجنة لتعريف بعض املصطلحات املتعلقة بهذا املجال، والتي توصلت إلى أن مصطلح الوس

 أ التعليمية 
ً
وجيا التعليم ، وقد تطور مفهوم تقنيات التعليم في العالم العربي كي يقابل مصطلح تكنولةوال يستطيع أن يصف هذا املجال بدق  صبح محدودا

ن تكنولوجيا التعليم في معناها الواسع عبارة عن عملية متكاملة معقدة تشمل األفراد، األفكار، األدوات، و إ  ،الذي شاع استخدامه في العالم الغربي

الحلول املناسبة لها وتنفيذها يجاد إ جراءات بهدف تحليل للمشكالت التعليمية ذات الصلة بجميع مجاالت التعليم البشري والعمل على التنظيمات واإل 

حداث عملية التعلم وتشتمل دارتها حيث تأخذ حلول هذه املشكالت شكل جميع مصادر التعلم التي يتم تصميمها واختيارها واستخدامها إل إ وتقويمها و 

يد عمليات تحليل املشكالت التعليمية وإيجاد هذه املصادر على وسائل وأفراد ومواد وأدوات وأساليب ومراكز مصادر تعلم تأخذ على عاتقها مسؤولية تحد

نتاج والتقويم واالختيار والتزويد طار وظائف التطوير التربوي املتعلقة ببحث النظرية، والتصميم واإل إ الحلول املناسبة لها وتنفيذها وتقويمها ضمن 

 .  ( 19- 17، 2010واالستخدام ونشر املعلومات ) اشتيوه و عليان ، 

ن الجامعة مؤسسة تقدم إ ويعد التعليم الجامعي املحرك األساس في عملية التنمية بجميع أبعادها اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية، وحيث 

مية بما تعليخدمات تعليمية وأبحاث علمية، لذا ال بد لها أن تراجع بين الفينة واألخرى خططها لتتناسب مع حاجات طلبتها، فالجامعة تقدم برامجها ال

 . (   2006يتفق مع رغبات الطلبة وتوجهاتهم املستقبلية، والتي هي بالضرورة استطالعات للطلب املتوقع على العلوم التي يدرسونها . ) الرحاحلة، 

إلدارة واملناهج،  ( وتتضمن قسم التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم وقسم ا   2005في جامعة الشرق األوسط تأسست كلية العلوم التربوية عام )  و

 676و قد خرَّجت منذ تأسيسها )
ً
( خريج من كل قسم على التوالي، يقدم قسم التربية الخاصة وتكنولوجيا 496،  180وطالبة من األقسام املذكورة )  ( طالبا

ا التعليم، ويهتم هذا التخصص في استخدام التعليم برنامج املاجستير في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم، وبرنامج البكالوريوس في تكنولوجي
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نتاج املواد التعليمية ودمجها في املناهج املختلفة، وتشجيع بيئة تعليمية تواكب الثورة إ و توظيف التكنولوجيا في عمليات التعلم والتعليم، وتصميم و 

رسالة  تعددة، والنظم الذكية في تصميم وإدارة بيئات التعلم . ) املعرفية والحضارية السائدة التي يتم فيها التعليم باستخدام الحاسوب والوسائط امل

 ، موقع جامعة الشرق األوسط ( . 2019العميد ، 

ج، وكذلك  وألن التقويم هو العملية التي يقوم بها الفرد أو الجماعة، ملعرفة مدى النجاح أو الفشل في تحقيق األهداف العامة التي يتضمنها املنه

 ( 1990والضعف به حتى يمكن تحقيق األهداف املنشودة بأحسن صورة.) الوكيل املفتي، ملعرفة نقاط القوة 

فهاعملية التقويم تعني بما تحتويها من املهارات األدائية الحركية، و لذلك كان ال بد من الحاجة إلى تقويم مقررات تكنولوجيا التعليم    كما عرَّ

 تقويمية على كافة عناصر املقررات، و هي أهدافه، و محتواه، و طرائقه املستخدمة في تنفيذ األنشطة .صدار قرارات إ (  هو  2016براهيم ، إ ) إبراهيم 

ت ا تعرف املهار   ،حيثت النفسحركيةا املهار على  هو االسم اآلخر الذي  يطلق  عملية التقويم للمقرر ف  التي تستهدفها  املهارات أو األداءات العملية  أما  

ستجابات الحركية، ويتضمن ذلك أن املهارة ذات جانبين: الجانب سلوكي ينبغي على املتعلم أن يكتسب فيه سلسلة من اال  النفسحركية بأنها أي نشاط 

ي على أنه التقدم األول نفس ي، وفيه يدرك الفرد الحركة، ثم يفكر فيها ثم يستوعبها، والجانب الثاني يتمثل في ممارستها، ويمكن أن ينظر إلى البعد الحرك 

 ، ات التناسق املطلوبةفي درج
ً
مرحلة املران و التدريب  و قد تضمن تعليم املهارة ثالث مراحل هي مرحلة تقديم املهارة ومن ثم مرحلة تعليم املهارة وأخيرا

وموازنته بمعايير دقيقة خاصة ويجري قياس وتقويم أي من األهداف األدائية ذات الصلة باملهارات النفسحركية عن طريق مالحظة األداء ، على املهارة 

م األهداف األدائية يضعها املدرس أو املدرب لهذه الغاية و تشتمل على الدقة، والسرعة، واإلتقان والقوة والكمال في طريقة األداء ومستواه، وال يجوز تقوي

 . (  2008رة الكتابة هي الهدف. ) قطامي، ذا كانت مهاإ ال إ نشائية أو املوضوعية  في هذا املجال عن طريق االختبارات الكتابية و اإل

عد مقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية في تخصص تكنولوجيا التعليم لدرجة البكالوريوس في جامعة الشرق األوسط من املقررات  ويُ 

، حيث يركز هذا  Adobe Photoshopمجية والتي تتضمن العديد من املهار ات األدائية العملية  املطبقة باستخدام بر جبارية ضمن خطة التخصص اإل 

نتاج مواد تعليمية مرئية من خالل استخدام برامج الحاسوب املختلفة في إ املساق على الجانب النظري و العملي في التصميم الجرافيكي والنصوص في 

جرافيكي للوسائط املرئية، ونظريات التعلم وأسس التصميم ال ئ هذا املجال. إذ يتناول مفهوم التصميم وطبيعته وخصائصه وعناصره، كذلك مباد

خطط )  نتاج املواد التعليمية املستخدمة في التدريس والتدريب باستخدام البرمجيات والتقنيات الحديثة للحاسوب.إ واالتصال املتعلقة بتصميم و 

   (، موقع جامعة الشرق األوسط 2019الدراسة،

  التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية  املستخدم في تطبيق املهارات األدائية العملية في مقرر  Adobe Photoshopأدوبي فوتوشوب وُيعد برنامج 

أشهر البرامج لتحرير الرسوميات و تعديل التصوير الرقمي، وهو املنتج  من يعتبر و  نشاء وتعديل الصور النقطية أنتجته شركة أدوبي، إل يبرنامج رسوم

، ومن أشهر  1990، وأصدرت النسخة األولى في فبراير1987ل اآلن، قام بتطويره الشقيقان توماس نول وجون نول عاماألكثر مبيعا في هذا املجا

تعديل و استخداماته إنشاء التصاميم البصرية املتنوعة، وذلك من خالل دمج الصور والنصوص وغيرها من العناصر مع بعضها البعض في تصميم واحد،  

الل تغيير األلوان أو اإلضاءة أو التباين، والتالعب بالصور والتصميمات بإدخال أو إزالة أجزاء، كما يمكن تصميم املواقع من  الصور الفوتوغرافية من خ

 صدرات الحديثة، ويعتبر البرنامج من األدوات الرئيسية في مراحل الطباعة ملعظم املطبوعات مثل الكتب و املجالت.خالله مباشرة في اإل 

 (  موقع ويكبيديا،  2019،  فوتوشوب)  أدوبي 

 الدراسات السابقة:

 ا من الدراسات السابقة العربية و األجنبية  ذات الصلة و منها:ًوقد تناولت الباحثة عدد

هدفت إلى تقويم مقررات تخصص تكنولوجيا التعليم ملرحلة البكالوريوس في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظر   التي (2017الحياري )دراسة  •

( طالب و طالبة، وأظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية 100الطلبة، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي، وكانت عينة الدراسة مكونة من )

ص تكنولوجيا التعليم نحو مقررات التخصص كانت متوسطة، كما وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لوجهة نظر طلبة تخص

 
ً
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية    لوجهة نظر الطلبة في الجامعات األردنية الخاصة نحو مقررات التخصص تبعا ملتغير الجنس، كما وأظهرت أيضا

   في مجاالت: أهداف مقررات
ً
ملتغير الجنس، في حين   تكنولوجيا التعليم، وفاعلية مقررات تكنولوجيا التعليم، ومحتوى مقررات تكنولوجيا التعليم تبعا

 
ً
ملتغير الجنس، وكانت الفروق لهذين املجالين لصالح الذكور، أما بالنسبة  وجدت فروق ذات داللة احصائية ملجالي: البنية التحتية، والتقويم تبعا

ملرحلة الدراسية أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لوجهة نظر الطلبة في الجامعات األردنية الخاصة نحو مقررات  ملتغير ا 

 
ً
 ملتغير املرحلة الدراسية .  التخصص، تبعا

ربية في جامعة السودان للعلوم  تقويم مقرر التصميم التعليمي ملاجستير تكنولوجيا التعليم في كلية الت إلى( 2016وهدفت دراسة إبراهيم ) •

ى معرفة والتكنولوجيا، في ضوء معايير الجودة الشاملة، وذلك من خالل تحديد أهداف ومحتوى مقرر التصميم التعليمي ملعايير الجودة، باإلضافة إل

قرر، عن طريق املنهج الوصفي التحليلي، مدى مالئمة طرائق التدريس، والكشف عن املعوقات التي تواجه تطبيق معايير الجودة الشاملة في هذا امل

( طالب و طالبة، واثنين من أعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بتدريس هذا املقرر، واستخدمت الباحثة اإلستبانة 30حيث تكونت عينة الدراسة من )
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تعليمي ملاجستير تكنولوجيا التعليم في كلية التربية في واملقابلة و قائمة تحليل املحتوى لجمع البيانات، وقد توصلت الدراسة إلى أن مقرر التصميم ال

 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا يتوافق إلى حد كبير مع معايير الجودة الشاملة .

إلى تقص ي أثر التفاعل بين أنماط مساعدات التعلم ومستويات تقديمها ببيئات التعلم املصغر عبر الويب الجوال (  2018وهدفت دراسة عبد العليم ) •

  Visual Basic.Netفي تنمية مهارات البرمجة و القابلية لالستخدام لدى طالب تكنولوجيا التعليم، وذلك من خالل اعداد قائمة بمهارات البرمجة بلغة  

وتحديد  املتضمنة في مقرر البرمجة لطالب الفرقة الثانية قسم تكنولوجيا التعليم، وتحديد معايير تقديم مساعدات التعلم ببيئات التعلم املصغر،

سة املنهج  ، وقد اعتمدت الدرا  Visual Basic.Netأنسب نمط ملساعدات التعلم املصغر في تنمية الجانبين املعرفي واألدائي ملهارات البرمجة بلغة 

ان الطالب الذين درسوا من خالل مساعدات التعلم عند الطلب  - 1( طالب و طالبة، ومن أبرز نتائج هذه الدراسة : 40التجريبي، و قد اشتملت على )

ملساعدات التعلم املوجزة   –  2يجابية في تحصيل الجانب املعرفي للمهارات مقارنة مع الطالب الذين درسوا من خالل املساعدات املستمرة .  إ كانوا أكثر  

وجود داللة لصالح املتوسط األعلى، وذلك للمجموعة التجريبية التي  -3يجابي على التحصيل املعرفي مقارنة مع مساعدات التعلم التفصيلية إ تأثير 

  استخدمت  مساعدات التعلم عند الطلب.

لية العلوم التربوية من مستوى البكالوريوس في الجامعة األردنية في ضوء  لتقويم مقررات الحاسوب املتقدمة لطلبة ك ( 2006و هدفت دراسة شتات ) •

( الالزمة للمعلمين،  ICTعداد قائمة بمعايير ) إ ( الالزمة للمعلمين، وقامت الدراسة على ICTمعايير تكنولوجيا التعليم املعلومات و االتصاالت) 

  .( الالزمة للمعلمين ICTوم التربوية من مستوى البكالوريوس في الجامعة األردنية ملعايير ) وضع تصور ملقررات الحاسوب لطلبة كلية العل إلىضافة باإل 

ردنية ( في الجامعة األ  ICTEتقويم برنامج الدبلوم العالي في تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت في التربية )  إلى( 2009هدفت دراسة أبو الحاج )كما و  •

معرفة درجة رضا الطالب عن البرنامج   إلىضافة يجاد املهارات الخاصة بتكنولوجيا املعلومات التي يمتلكها و يستخدمها الطلبة، باإل إ وذلك من خالل 

ظهرت أ تي تواجه الخريجين في استخدام املهارات الخاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التربية في ممارساتهم التعليمية، وقد  وأبرز الصعوبات ال

في  ما استخدامهم لهذه املهارات أ نتائج الدراسة أن الطلبة يمتلكون من البرنامج مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التربية بدرجة مرتفعة، 

برز  أ ( فكان بدرجة متوسطة قريبة جدا من درجة مرتفعة، ومن  ICTEتدريسهم فكان بدرجة متوسطة، أما درجة رضا الخريجين عن برنامج ) 

ة اعداد ( في التدريس فكانت قلة الوقت املتاح للمعلم وقلة الحوافز املادية واملعنوية وكثر ICTEدوات )أ في استخدام  ون الصعوبات التي يواجهها املعلم

 الطلبة  وقلة البرامج التعليمية املتوفرة في املدرسة.

لكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس دراسة درجة استخدام طلبة الجامعة العربية املفتوحة للتعلم اإل إلى( 2009هدفت دراسة العفتان )و  •

عضاء هيئة التدريس أ لكتروني باختالف تقديرات كل من  العربية املفتوحة للتعلم اإلوالطلبة في الجامعة، وهل تختلف درجة استخدام طلبة الجامعة 

 482( عضو هيئة تدريس و )24) إلىعضاء هيئة تدريس موزعين أ ( طالب و  506والطلبة، و تكونت عينة الدراسة من  ) 
ً
وطالبة، وكانت نتائج  ( طالبا

 درجة استخدام الطلبة للتعلم االلكترو  أن -1الدراسة 
ً
  ني من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس كان متوسطا

ً
  ومن وجهة نظر الطلبة انفسهم متوسطا

لكتروني من وجهة نظر الطلبة تبعا ملتغيري الجنس واملستوى الدراس ي عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لدرجة استخدام الطلبة للتعلم اإل -2

وجود فروق ذات داللة احصائية     -4عضاء هيئة التدريس تبعا ملتغيري الخبرة والفرع ،  أ وجهة نظر  عدم وجود فروق من    -3للطالب في املجاالت كافة ،  

 
ً
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية من   -5نترنت والدرجة الكلية و لصالح فرع الكويت ملتغير الفرع في مجال استخدام الطالب لخدمات اإل  تبعا

 أ وجهة نظر 
ً
 غيري الخبرة و الفرع .ملت عضاء هيئة التدريس تبعا

تصاالت واتجاهاتهم نحوها في لتقييم معرفة و مهارات طلبة الجامعة العربية املفتوحة في تكنولوجيا املعلومات و اإل( 2007هدفت دراسة املطري ) •

 491ردنية الهاشمية، وقد تكونت عينة الدراسة من )اململكة األ 
ً
العالي في التربية، وهل توجد فروق ذات   لوريوس والدبلوماو طالبة من طلبة البك  ( طالبا

تصاالت تعزى للمتغيرات : الجنس، املستوى الدراس ي، التخصص االكاديمي، السلطة  داللة احصائية في اتجاهات الطلبة نحو تكنولوجيا املعلومات واإل

ولى في التقييم الذاتي ملعرفة النصوص قد احتل املرتبة األ ن برمجية معالجة أ  -1ظهرت نتائج الدراسة أ املشرفة على شهادة الثانوية العامة، وقد 

لكترونية وفي ما في املرتبة الثالثة فقد حلت برمجية الجداول اإلأ ساسيات استخدام الحاسوب أ الطلبة بتكنولوجيا املعلومات وفي املرتبة الثانية حل 

ساسيات استخدام الحاسوب  أ احتلت    -2برمجية قواعد البيانات وعرض الشرائح  لت  نترنت و في املرتبتين الخامسة والسادسة حاملرتبة الرابعة حل اإل 

نترنت ما في املرتبة الثانية" برمجة معالجة النصوص " ومن ثم اإل أ تصاالت  ولى في التقييم الذاتي ملهارات الطلبة في تكنولوجيا املعلومات واإلفي املرتبة األ 

خيرة " برمجية قواعد لكترونية " وفي املرتبة األ برمجية عرض الشرائح " وفي املرتبة الخامسة " برمجية الجداول اإلفي املرتبة الثالثة وفي املرتبة الرابعة " 

 البيانات .

تقويم برنامج وسائل وتكنولوجيا التعليم لدرجة املاجستير في جامعة امللك سعود باململكة العربية السعودية   إلى (2003وهدفت دراسة العوهلي ) •

فراد عينة الدراسة لواقع برنامج وسائل  أ ذا كان هناك فروق ذات داللة احصائية في تقديرات إ يجاد إ نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة، و  من وجهة

 أ وتكنولوجيا التعليم تعزى ملتغير الصفة الوظيفية ) عضو هيئة تدريس، طلبة الدراسات العليا ( و 
ً
في  ة ييجاد هل هناك فروق ذات داللة احصائإ  يضا

نثى( ومتغير املستوى الدراس ي للطلبة )سنة أولى، سنة أ تقديرات الطلبة لواقع برنامج وسائل وتكنولوجيا التعليم تعزى ملتغير جنس الطلبة ) ذكر، 
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  25( من أعضاء هيئة التدريس و )  7ثانية، سنة ثالثة(، و قد شملت عينة الدراسة) 
ً
 . . و طالبة تم اختيارها بالطريقة العشوائية ( طالبا

أن تقديرات أفراد العينة لواقع برنامج وسائل وتكنولوجيا التعليم لدرجة املاجستير في جامعة امللك  -1النتائج التالية :  إلىوقد توصلت الدراسة  

في حين كانت بدرجة متوسطة من وجهة نظر طلبة الدراسات  سعود في اململكة العربية السعودية كانت كبيرة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

داة الكلية تعزى ملتغير الصفة الوظيفية فراد العينة على مجاالت الدراسة واأل أ كانت هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات تقديرات    -2العليا  

عضاء هيئة التدريس ومجال  أ   عند مجالإالئية تعزى ملتغير الجنس لم تكن هناك فروق ذات داللة احصا -3عضاء هيئة التدريس أ ولصالح تقديرات 

 لم تكن هناك فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغير املستوى الدراس ي .  – 4ساليب تقويم البرنامج و لصالح الذكور أ 

تصاالت  في جامعة باليموث البريطانية، لومات واإلتقييم برنامج الدبلوم العالي للتعلم عن بعد في تكنولوجيا املع إلى( Anison, 2002هدفت دراسة ) •

( معلم ومعلمة، حيث قام 155وكانت عينة الدراسة مؤلفة من ) ( في العملية التعليمية،ICTويعمل هذا البرنامج على تدريب الطلبة على دمج أدوات )

رضاء الطلبة وأن أدوات تكنولوجيا التعليم في التربية كانت في صالح إ الباحث باتباع منهجية البحث االجرائي، وأثبتت الدراسة نجاح هذا البرنامج في 

 ذه البرامج .نسانية و العمل على دعم مثل هاملواد العلمية مقارنة مع املواد اإل

في الدول النامية و الدول املتطورة ومستوى الخدمات التي يقدمها البرنامج،    World linkتقويم برنامج  إلى(  Kozma, 2004و هدفت دراسة كورزما )  •

 .جهزة والبرمجيات التي تساعد املتعلمين على تعلم أفضل وأظهرت الدراسة أن البرنامج قدم األ 

 مشكلة الدراسة و أسئلتها:  

التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية في تخصص تكنولوجيا التعليم مقرر  وتحديد املهارات األدائية )العملية( فيجاءت هذه الدراسة للبحث 

برنامج املطبق باستخدام و قرر املالطلبة للمهارات األدائية )العملية(  التي يتضمنها  تحديد مدى تطبيقلدرجة البكالوريوس في جامعة الشرق األوسط، و 

(Adobe Photoshop cc )  مواطن الضعف لتصحيحها، وبناء   تحديدمواطن القوة لتعزيزها و  تحديد، وذلك لتطوير العملية التربوية و من وجهة نظرهم

 (،2003) على توصيات بعض الدراسات السابقة التي أوصت بضرورة وجود دراسات تتناول تقويم مقررات تخصص تكنولوجيا التعليم مثل العوهلي

 ( .2017الحياري ) و (، 2016براهيم ) ، وإ (2006وشتات )

 أسئلة الدراسة:

)العملية( التي يتضمنها مقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية في تخصص تكنولوجيا التعليم لدرجة البكالوريوس في جامعة ما املهارات األدائية   .1

 الشرق األوسط .

رافيكي طلبة بكالوريوس تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق األوسط للمهارات األدائية )العملية(  التي يتضمنها مقرر التصميم الج مدى تطبيقما  .2

 . من وجهة نظرهم  للوسائط املرئية

 أهمية الدراسة: 

املرئية في   من املؤمل أن توفر هذه الدراسة لصانعي القرار معلومات عن املهارات األدائية )العملية( التي يوفرها مقرر التصميم الجرافيكي للوسائط .1

حتوى الطلبة لهذه املهارات في تصميم وسائط مرئية وم تطبيقتخصص تكنولوجيا التعليم لدرجة البكالوريوس في جامعة الشرق األوسط، ومدى 

 .من وجهة نظرهم تعليمي تكنولوجي 

مادة التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية في تخصص تكنولوجيا التعليم   على حد علم الباحثة أنها الدراسة األولى التي تجري في األردن لتحليل مقرر  .2

 لدرجة البكالوريوس في جامعة الشرق األوسط.

 .ررات أخرى لتخصص تكنولوجيا التعليم لدرجة البكالوريوس في جامعة الشرق األوسطمام الباحثين لدراسة و تحليل مقأ تفتح املجال  .3

 .على تصميم محتوى تعليمي إلكتروني متقدمالطلبة  قدرة  لدعم دائية عملية أ عادة النظر في طرح مواد تتضمن مهارات إ يتوقع أن تسهم في  .4

 أهداف الدراسة:

 تحقيق األهداف التالية و هي: إلىسعت الدراسة 

ي املهارات األدائية )العملية( التي يتضمنها مقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية في تخصص تكنولوجيا التعليم لدرجة البكالوريوس ف تحديد .1

 جامعة الشرق األوسط.

طلبة بكالوريوس تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق األوسط  للمهارات األدائية )العملية( التي يتضمنها مقرر التصميم  مدى تطبيقالتعرف إلى  .2

 .من وجهة نظرهم الجرافيكي للوسائط املرئية 
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 حدود الدراسة:

 جامعة الشرق األوسط الحدود املكانية: 

 .  2020/  2019الفصل الدراس ي األول الحدود الزمانية: 

 طلبة تخصص تكنولوجيا التعليم .الحدود البشرية: 

استخدمت أداة تحليل املحتوى في استخراج املهارات األدائية العملية التي يتضمنها مقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية  الحدود املوضوعية: 

الطالب لهذه املهارات العملية التي تعلموها  مدى تطبيق تحديدستبانة في داة اإل أ ، كما و استخدمت  ( Adobe Photoshop cc)باستخدام برنامجاملطبق 

 . من وجهة نظرهم في البرنامج 

 محددات الدراسة: 

 صدق أداة الدراسة و ثباتها .  •

 جابة عن فقرات اإلستبانة .صدق و جدية أفراد العينة عند اإل  •

 جرائية:التعريفات اإل 

( ساعة،  132ربع سنوات دراسية بواقع ) أ : وهو أحد البرامج الدراسية في جامعة الشرق األوسط، و مدة الدراسة فيه تكنولوجيا التعليمتخصص  •

 و املتخرج منه يمنح درجة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا التعليم .

للفصل الدراس ي األول للعام ليم في جامعة الشرق األوسط : وهم عينة من طلبة بكالوريوس تكنولوجيا التعتخصص تكنولوجيا التعليم طلبة •

 .  2020/  2019الجامعي 

رافيكي للوسائط املرئية:  • يركز هذا حيث ،  بكالوريوس تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق األوسط وهو أحد مقررات تخصص مقررالتصميم الج

على الجانب النظري والعملي في التصميم الجرافيكي والنصوص في إنتاج مواد تعليمية مرئية من خالل استخدام برامج الحاسوب املختلفة   املقرر 

في هذا املجال. إذ يتناول مفهوم التصميم وطبيعته وخصائصه وعناصره، كذلك مبادئ وأسس التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية، ونظريات  

تصال املتعلقة بتصميم وإنتاج املواد التعليمية املستخدمة في التدريس والتدريب باستخدام البرمجيات والتقنيات الحديثة للحاسوب  التعلم واإل

 .  ( Adobe Photoshop cc)باستخدام برنامج 

يعتبر أشهر البرامج لتحرير الرسوميات و  شركة أدوبي أنتجته الصور النقطية إلنشاء وتعديل برنامج رسوم هو:  )Adobe Photoshop cc(جبرنام •

  .التصوير الرقمي وتعديل

مادة التصميم  املتضمنة واملطبقة في مقرر  (Adobe Photoshop cc)امج ن: وهي املهارات التطبيقية العملية لبر املهارات األدائية )العملية( •

 نشاء و تصميم محتوى تعليمي محوسب .إ  إلىالجرافيكي للوسائط املرئية الخاصة بتكنولوجيا التعليم والتي تهدف 

 Adobe )داء املهارات العملية في مقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية باستخدام برنامج أ ظهار إ الطالب على  قدرة : يقصد بها مدى التطبيق •

Photoshop cc )  من وجهة نظرهم. 

 جراءات الدراسة: إ

 الخطوات اآلتية:  ةالباحث تبعد اعتماد أداة الدراسة بصورتها األولية، و لتحقيق أهداف الدراسة اعتمد

النظري والدراسات السابقة العربية واألجنبية، وجمع معلومات عن تخصص بكالوريوس تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق االطالع على األدب  •

 األوسط وذلك باالطالع على خطة وصف مواده ومحتوى هذه املواد.

 .     Adobe Photoshop cc باختيار مقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية واملطبق باستخدام برمجية ةالباحث تقام •

تم عرضها على   ،قرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئيةلتحديد املهارات األدائية )العملية( في محتوى املتحليل باستخدام أداة  ةالباحث تقام •

 ( فقرة . 35و وضعها في قائمة تكونت من )  املقرر  املهارات األدائية )العملية( املوجودة في استخالص ،حيث تم محكمين للـتأكد من صدقها

 تحديد مجتمع الدراسة والعينة. •

وجودة في أداة تحليل املحتوى وتم اختبار ثباتها عن طريق ألفا  تم بناء أداة االستبانة بناء على أداة تحليل املحتوى بحيث تضمنت جميع البنود امل •

 الداخلي. للثباتكرونباخ 

جراء معالجة احصائية مناسبة لالستبانة باستخدام الرزمة إ رصد البيانات في جداول خاصة، و و تم توزيع وتطبيق االستبانة على أفراد عينة الدراسة  •

 ( واستخراج النتائج.SPSSالحصائية )

 بمناقشة النتائج وتقديم التوصيات بناء على نتائج الدراسة. ةلباحثا  تقام •

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
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 منهج الدراسة:

في دراستها امليدانية املنهج الوصفي بشقيه النوعي والكمي، وذلك ملا التباع هذا املنهج من قدرة في توفير كمية من البيانات   ةاعتمدت الباحث

ها تدوات التي طور واملعلومات التي قد تساهم في تحديد مدى استخدام الطلبة للمهارات األدائية )العملية( املتوفرة فيه وقد تم جمع البيانات من خالل األ 

 وهي عبارة عن أداتين: ةالباحث

ئط أداة تحليل املحتوى وهي أداة بحث نوعي تم استخدامها الستخالص املهارات األدائية العملية املوجودة في مقرر التصميم الجرافيكي للوسا األولى:

 .  ( Adobe Photoshop cc)املرئية املطبق باستخدام برنامج 

س تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق األوسط وقد اشتقت من األداة األولى، فهي استبانة وهي أداة للبحث الكمي موجهة إلى طلبة بكالوريو   األداة الثانية:

للمهارات األدائية  في مدى تطبيقهم  الطلبة رأي وقد تكونت اإلستبانة من جزأين األول وهو عبارة عن معلومات ديموغرافية عن الطلبة، والجزء الثاني 

 من وجهة نظرهم . املرئية العملية املتوفرة في مقرر التصميم الجرافيكي للوسائط

 الطريقة و اإلجراءات: 

 مجتمع الدراسة: 

(  133تألف مجتمع الدراسة األول من جميع املواد املوجودة في تخصص بكالوريوس تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق األوسط ويبلغ عددها )

تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق األوسط للفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي ) ساعة، تكون مجتمع الدراسة الثاني من جميع طلبة بكالوريوس 

2019 – 2020 ) . 

 عينة الدراسة:  

، املطروحة ضمن   ( Adobe Photoshop cc)من مقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية املطبق باستخدام برنامج األولىتكونت عينة الدراسة •

 .   ( 2020 – 2019الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي ) 

 2019الدراس ي األول من العام الدراس ي ) من طلبة بكالوريوس تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق األوسط للفصل الثانية تكونت عينة الدراسة  •

 .  طالب و طالبة (15( وامللتحقين بمقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية وعددهم )  2020 –

  :الدراسة تاو أد 

قائمة باملهارات األدائية )العملية( الخاصة باستخدام تكنولوجيا التعليم املوجودة في مقرر التصميم  لىع قد احتوتأداة تحليل املحتوى: و  •

 ) عملية ( .  ( مهارة أدائية35و قد تضمنت )   ( Adobe Photoshop cc)الجرافيكي للوسائط املرئية املطبقة باستخدام برنامج

( 2020 – 2019تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق األوسط للفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي ) االستبانة: وهي موجهة لطلبة بكالوريوس  •

 بحيث تكونت من جزأين:  ةو امللتحقين بمقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية، وتم تطويرها من قبل الباحث

  . الجزء األول: تكون من بيانات ديموغرافية تضمنت تحديد الجنس .1

ائط املرئية  الجزء الثاني: فقد تكونت من املهارات األدائية )العملية( املستخدمة في تكنولوجيا التعليم التي تضمنها مقرر التصميم الجرافيكي للوس .2

حديد  ( مهارة أدائية ) عملية( ، وقد تم ت35، وقد تضمنت ) ومدى تطبيق الطالب لها من وجهة نظرهم لتخصص بكالوريوس تكنولوجيا التعليم 

 ، وقدعلى أيدي خبراء أداة اإلستبانة صدقو  أداة تحليل املحتوى  بنود االستبانة باالعتماد على أداة تحليل املحتوى، بعد أن تم اختبار صدق

 ستبانة نفس املهارات األدائية العملية املوجودة في أداة تحليل املحتوى .تضمنت اإل 

 صدق أدوات الدراسة: 

ألجل التحقق من صدق أدوات الدراسة بعرضها على محكمين من أعضاء هيئة التدريس لتخصص بكالوريوس تكنولوجيا التعليم  ةالباحث تقام

ء بعض في جامعة الشرق األوسط فكانت أن أعطيت موافقة على تحليل املحتوى ملقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية من قبل املحكمين مع ابدا 

لتحليل طالع على التعديالت وتم الحصول على املوافقة النهائية لإل ذت بعين االعتبار و صححت على أساسه وتم ارجاعها للمحكمين املالحظات التي أخ

 ( مهارة. 35والتي قد بلغت )   ( Adobe Photoshop cc)محتوى املقرر و تحديد املهارات األدائية  ) العملية ( املطبقة فيه باستخدام برمجية

 في وقد احتوت أداة االستبانة  
ً
املطبق في املقرر باستخدام برمجية     أداة تحليل املحتوى املهارات األدائية )العملية( التي قد تم تحديدها سابقا

(Adobe Photoshop cc )    لتخصص بكالوريوس تكنولوجيا التعليم في  حكمين من أعضاء هيئة التدريسعرضها على املقد تم اختبار صدقها من خالل و

لقياس مدى تطبيق الطالب لهذه املهارات من وجهة  ( مهارة عملية 35جامعة الشرق األوسط، وقد ظهرت االستبانة بصورتها النهائية وقد احتوت على )

 . نظرهم 
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 ثبات أداة الدراسة: 

 الداخلي   للثباتألفا كرونباخ  طريقة(: نتائج ثبات املهارات األدائية ) العملية ( باستخدام 1جدول )

قيمة ألفا   عدد الفقرات  املهارات األدائية ) العملية ( 

 كرونباخ 

   0. 977 35 التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية

الداخلي، و باستعراض قيم ألفا كرونباخ املحسوبة  للثبات  ألفا كرونباخ    طريقة( نتائج ثبات املهارات األدائية )العملية( باستخدام  1يبين الجدول )

 ( ، و تعتبر هذه القيمة مرتفعة و تشير إلى ثبات داخلي بدرجة عالية و مقبولة .   0. 977يتبين أنها بلغت ملقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية )

 املعالجة االحصائية:  

االنحرافات  –( وبالتحديد استخدمت املتوسطات الحسابية SPSS)باستخدام املعالجات االحصائية املتوافرة ضمن حزمة برامج  ةالباحث تقام

 الفا كرونباخ للثبات .  –التكرارات و النسب املئوية  –املعيارية 

 نتائج الدراسة و مناقشتها : 

رافيكي للوسائط املرئية في تخصص تكنو  لوجيا  لالجابة عن السؤال األول ونصه: ما املهارات األدائية )العملية( التي يتضمنها مقرر التصميم الج

 التعليم لدرجة البكالوريوس في جامعة الشرق األوسط؟  

صص تكنولوجيا التعليم لدرجة البكالوريوس املطبق  بعمل تحليل محتوى ملقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية في تخ ةالباحث تقام

( مهارة، وفيما يلي عرض لنتائج 35، وقد تبين أن عدد املهارات األدائية العملية املوجودة في هذا املقرر )(  Adobe Photoshop ccباستخدام برمجية )

 التحليل ملقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية . 

 املهارات األدائية ) العملية( التي يتضمنها مقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية (: 2جدول)

 الرقم   املهارة األدائية )العملية ( 

 Photoshop 1غالق الصور داخل برنامج إفتح و 

 2 غالقها و تغيير أماكنهاإبفتحها و  ( palette) اللوائح التحكم في

 3 في صندوق األدوات  Selection toolsاستخدام أدوات االختيار 

 Painting tool 4استخدام أدوات األلوان 

 Zoom 5داة التكبير أاستخدام 

 6 شكال هندسية أ في رسم  Selection toolsدوات االختيار أاستخدام 

 7 ضافة أو الحذف منها تعديل املناطق املحددة في الصورة و ذلك باإل 

 Move tool 8دة أنقل جزء من الصورة باستخدام 

 9 الصورة في تغيير في حجم   transformation toolداة أاستخدام 

 Layer 10نشاء صورة  باستخدام الطبقات إ

 11 ضافة الطبقات و حذفها  إ

 12 خفاء الطبقات إظهار و إ

 13 تحديد خصائص الطبقة 

 Layer style 14استخدام 

 Mask Layer  15استخدام طبقة القناع 

 color mode  16استخدام 

 17 نشاء خليط من األلوان إ

 18 زالة األلوان إاستخدام املمحاة في 

 19 داة القطارة في اختيار لون معين أاستخدام 

 Gradiant color 20استخدام 

 21 في كتابة النصوص داخل الصور   Type toolاستخدم أداة 

 22 تغيير خصائص النص 

 23 ظهار النص بأشكال مختلفة إل   Distorting typeاستخدام 

 Type mask 24نشاء إ

 25 عرض القنوات 

 alpha channel 26لعمل  channel paletteاستخدام الئحة القنوات 

 27 استخدام أداة العصا السحرية 

 Filter gallery 28استخدام 

 29 قناع مع نفس الصورة كثر من فلتر و أاستخدام 
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 30 ضافة العمق للصورة إل  Displacementاستخدام 

 Pattern 31نشاء و استخدام إ

 Vector 32لعمل األشكال  Pen toolاستخدام 

 33 للصور لتقليل حجمها   optimizationعمل 

 34 حفظ الصورة لتكون صالحة لالستخدام في الويب 

 image map 35عمل خريطة صورية  

قرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية في تخصص تكنولوجيا التعليم لدرجة البكالوريوس املطبق باستخدام ُيعد هذا الجدول تحليل ملحتوى م

 . ( مهارة 35املقرر )، و قد تبين أن عدد املهارات األدائية العملية املوجودة في هذا (   Adobe Photoshop ccبرمجية )

 النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني و مناقشته: 

طلبة بكالوريوس تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق األوسط  للمهارات األدائية )العملية(  التي  مدى تطبيق جابة عن السؤال الثاني و نصه: ما لإل  

رافيكي للوسائط املرئية   ؟ من وجهة نظرهم يتضمنها مقرر التصميم الج

تخصص تكنولوجيا التعليم لدرجة قرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية في  ملحتوى  املبعمل استبانة مبنية على أساس تحليل    ةالباحث  تقام 

( ، وتوزيعها على الطلبة ومن ثم القيام بتحليلها احصائيا للحصول على النتائج والتي   Adobe Photoshop ccالبكالوريوس املطبق باستخدام برمجية )

 كانت كالتالي: 
طلبة بكالوريوس تكنولوجيا التعليم في جامعة  تطبيقنحرافات املعيارية والنسب املئوية و التصنيف ملدى تم حساب املتوسطات الحسابية واال 

  Adobe Photoshop ccعملية( التي يتضمنها مقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية املطبق باستخدام برمجية )الشرق األوسط للمهارات األدائية )ال

 ( . 3، و كانت كما في الجدول رقم ) من وجهة نظرهم ( 

طلبة بكالوريوس تكنولوجيا التعليم في جامعة   تطبيقنحراف املعياري و النسبة املئوية و التصنيف ملدى (: املتوسط الحسابي و اال 3جدول)

 Adobe  الشرق األوسط  للمهارات األدائية )العملية(  التي يتضمنها مقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية املطبق باستخدام برمجية 

Photoshop    من وجهة نظر الطلبة 
 التصنيف  النسبة املئوية  االنحراف املعياري  املتوسط  املقرر 

التصميم الجرافيكي للوسائط  

 املرئية

 عالية 79.68 0.70 3.98

طلبة بكالوريوس تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق األوسط  للمهارات األدائية ) العملية  مدى تطبيقباستعراض قيمة النسبة املئوية نجد أن 

بدرجة  تطبيق  ، وبتصنيف    3.98%  ، و بمتوسط حسابي بلغ    79.68قد بلغت    من وجهة نظرهم   (  التي يتضمنها مقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية

حدى طرق التواصل  إ أن الصور من  حيث( املطبق في هذا املقرر من البرامج التفاعلية   Adobe Photoshop cc) أن برنامج  إلىذلك  الباحثة تعزو عالية، و 

 بين الناس، حيث تمكن الطالب من تحرير وتعديل الصور والرسوم بطرق محترفة ومميزة وسهلة  لتصميم محتوى تعليمي، وغير تعليمي مستخدم في

نية، نتيجة لسهولة التعامل مع أدواته، وقدرة الطالب على صنع ما يريد من خالله بطرق سهلة وتفاعلية، وهذه النسب تتفق مع الحياة اليومية و امله

جدول يبين مدى وفيما يلي ، دوات البرمجية في مجال تكنولوجيا التعليم الهدف العام للتخصص و رسالة الجامعة في تطوير قدرات الطلبة الستخدام األ 

ط املرئية طلبة بكالوريوس تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق األوسط للمهارات األدائية )العملية( التي يتضمنها مقرر التصميم الجرافيكي للوسائ  تطبيق

 :من وجهة نظرهم (   Adobe Photoshop ccاملطبق باستخدام برمجية )

تكنولوجيا التعليم في جامعة الشرق األوسط  للمهارات   بكالوريوسطلبة   تطبيق ملدىوالنسبة املئوية املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري  :(4جدول )

 (16ن= من وجهة نظرهم)  Adobe Photoshop cc  األدائية ) العملية (  التي يتضمنها مقرر التصميم الجرافيكي للوسائط املرئية املطبق باستخدام برمجية

النسبة   االنحراف  املتوسط  الفقرة

 املئوية

 التصنيف  الترتيب

 عالية Photoshop 4.56 0.73 91.25 1غالق الصور داخل برنامج إفتح و 

 عالية 2 88.75 0.73 4.44 غالقها و تغيير أماكنهاإبفتحها و ( paletteاللوائح )التحكم في 

 عالية 6 86.25 0.79 4.31 في صندوق األدوات  Selection toolsختيار استخدام أدوات اإل 

 عالية Painting tool 4.44 0.73 88.75 3استخدام أدوات األلوان  

 عالية Zoom 4.38 0.72 87.50 4داة التكبير أاستخدام 

 عالية 5 87.50 0.72 4.38 شكال هندسية أفي رسم  Selection toolsختيار دوات اإل أاستخدام 

 عالية 7 85.00 0.77 4.25 ضافة أو الحذف منها باإل تعديل املناطق املحددة في الصورة و ذلك 

 عالية Move tool 4.19 0.91 83.75 10ة ادأنقل جزء من الصورة باستخدام 
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 عالية 15 81.25 0.77 4.06 صورة  الفي تغيير حجم   transformation toolداة أاستخدام 

 عالية Layer 3.94 0.93 78.75 21نشاء صورة  باستخدام الطبقات إ

 عالية 18 80.00 0.89 4.00 ضافة الطبقات و حذفها  إ

 عالية 11 82.50 0.96 4.13 خفاء الطبقات إظهار و إ

 عالية 19 80.00 0.97 4.00 تحديد خصائص الطبقة 

 عالية Layer style 3.88 1.02 77.50 23استخدام 

 عالية Mask Layer  3.81 1.05 76.25 27استخدام طبقة القناع 

 عالية color mode  4.06 0.77 81.25 16استخدام 

 عالية 22 78.75 0.85 3.94 نشاء خليط من األلوان إ

 عالية 8 85.00 0.93 4.25 زالة األلوان إاستخدام املمحاة في 

 عالية 20 80.00 1.03 4.00 ختيار لون معين ا داة القطارة في أاستخدام 

 عالية Gradiant color 4.06 0.85 81.25 17استخدام 

 عالية 12 82.50 0.89 4.13 في كتابة النصوص داخل الصور   Type toolاستخدم أداة 

 عالية 9 85.00 0.68 4.25 تغيير خصائص النص 

 عالية 24 77.50 0.96 3.88 ظهار النص بأشكال مختلفة إل   Distorting typeاستخدام 

 عالية Type mask 3.75 1.00 75.00 28نشاء إ

 متوسطة  33 67.50 1.15 3.38 عرض القنوات 

 متوسطة  alpha channel 3.38 1.36 67.50 34 لعمل  channel paletteاستخدام الئحة القنوات 

 عالية magic tool  4.13 0.89 82.50 13 استخدام أداة العصا السحرية

 عالية Filter gallery 3.88 0.89 77.50 25استخدام 

 متوسطة  31 71.25 1.21 3.56 فلتر و قناع مع نفس الصورة كثر من أاستخدام 

 متوسطة  35 65.00 1.06 3.25 ضافة العمق للصورة إل  Displacementاستخدام 

 عالية Pattern 3.88 0.89 77.50 26نشاء و استخدام  إ

 عالية Vector 3.69 1.14 73.75 29لعمل األشكال  Pen toolاستخدام 

 متوسطة  30 72.50 1.09 3.63 للصور لتقليل حجمها   optimizationعمل 

 عالية 14 82.50 0.96 4.13 صالحة لالستخدام في الويب   لتصبححفظ الصورة 

 متوسطة  image map 3.50 1.10 70.00 32   عمل خريطة صورية

للمهارات العملية املوجودة في مادة التصميم   البكالوريوسطلبة   مدى تطبيق

 للوسائط املرئية من وجهة نظرهم الجرافيكي 

 عالية  79.68 0.70 3.98

% ( ، وباستعراض قيم   91.25  -%    65.0( والنسبة املئوية تراوحت بين )    4.56  –  3.25( أن املتوسطات الحسابية تراوحت بين )    4يبين الجدول )  

  4.56ولى بمتوسط حسابي " قد احتلت املرتبة األ  Photoshopغالق الصور داخل برنامج إ فتح و ولى والتي تنص على" املئوية نجد أن الفقرة األ النسب 

 عالي. مدى تطبيق% ، و  91.25وبنسبة مئوية بلغت 

( وبنسبة مئوية  4.44القها وتغيير أماكنها " بمتوسط حسابي )غإ بفتحها و ( paletteاللوائح )وفي املرتبة الثانية احتلت الفقرة الثانية " التحكم في 

 عالي. مدى تطبيق% ، و  88.75بلغت 

( هو برنامج لتحرير وتعديل الصور وهذه من املهارات األساسية والبسيطة والسهلة    Adobe Photoshop cc)ذلك إلى أن برنامج  ةالباحث تعزو و 

بشكل دوري ( palette)ونتيجة لحاجة الطالب الدائمة للتعامل مع اللوائح منذ بداية تعلمه له، و لتي يجب أن يستخدمها كل طالب يستخدم البرنامج 

 طاملا هو يتعامل مع الصور داخل البرنامج.  

ضافة العمق للصورة "  أقل مهارة أدائية في االستخدام في هذا املقرر  إل  Displacement" استخدام على حتلت الفقرة الثالثين والتي تنص بينما ا 

ال األشخاص الذين يمتلكون إ ذلك إلى أنها عملية ال يدركها    ةالباحث  تعزو متوسط، و   مدى تطبيق% ، و   65.0( وبأهمية نسبية بلغت  3.25بمتوسط حسابي )

 نظرة وبعد فني للصور و الرسومات.  

 . عالي مدى تطبيق% ، و 79.68همية نسبية بلغت أ( وب3.98كما وبلغ املتوسط الحسابي ملهارات املقرر ) 

 التوصيات:  

بتصميم و  باستخدام أدواتها املختلفة املتضمنة في  املقرر  ( Adobe Photoshop cc )التركيز أكثر على تفعيل و ربط البرمجيات الحاسوبية مثل  •

 لكتروني .نتاج املحتوى التعليمي اإلإ 

ندرة البحوث في مجال    ةالباحث  تاملهارات األدائية العملية املتضمنة فيها، حيث الحظ  تحديدتحليل املزيد من املقررات الخاصة بتكنولوجيا التعليم و  •

 وذلك للوقوف على نقاط القوة وتعزيزها وتحديد نقاط الضعف وتقويمها .  ملقررات بكالوريوس تكنولوجيا التعليم  التحليل
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لكتروني متكامل باستخدام أدوات البرمجية إ تعزيز دور املشاريع ملقررات املواد العملية في نهاية كل فصل وذلك ليستطيع الطالب بناء محتوى تعليمي   •

 التي تعلمها خالل املقرر .
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Abstract: This study aimed to determine the performance skills (practical) in the graphic design for visual media in 
the educational technology specialization for a bachelor’s degree at the University of the Middle East using the 
content analysis tool, and to determine the extent of students ’application of the performance skills (practical) 
included in the course and applied using the program (Adobe Photoshop cc) from their point of view. The study 
sample consisted of (15) students, and the results of the study showed that the number of practical performance 
skills found in the course are (35) skills, and the extent of students' applying of it from their point of view has 
reached 79.68%, with an arithmetic average of (3.98) which classified the application as a high degree. The 
researcher recommends focusing on activating and linking computer software to produce electronic educational 
content and analyzing more courses related to educational technology; identifying practical performance skills 
included in it. Where the researcher noted the scarcity of research in the field of analysis for the course of Education 
Technology in order to identify strengths points and identify weaknesses points to solve them, enhance the role of 
projects for the courses of the practical materials  
Keywords: performance skills; courses; graphic design of the visual media; Adobe Photoshop cc; educational 
technology.  
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 :لخصامل

هدفت الدراسة للكشف عن دور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية ومؤسسات املجتمع املهنية في إثراء النشاطات الالصفية لطالبات  

كونت ه، وقد اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وقد تم بناء أداة ت1440الصف الثالث املتوسط بمدارس إدارة جدة التعليمية، للسنة الدراسية  

نة من )50مجاالت تحوي )( 3)بصورتها النهائية من  ( طالبة من الصف الثالث املتوسط تم اختيارهن 90( فقرة، حيث طبقت أداة الدراسة على عينة مكو 

 (، وقد استنتجت الدراسة عدة نتائج من أهمها: SPSSبطريقة العينة القصدية. وقد تم تحليل البيانات وفق برنامج الرزم اإلحصائية )

جود  وجود دور للشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في إثراء النشاطات الالصفية لطالبات الصف الثالث املتوسط، وو 

األسرية( في إثراء النشاطات الالصفية للطالبات عينة الدراسة؛  دور لتقييم النشاطات الصفية املصاحبة ملحتوى املنهاج ملواد )الحاسوب، العلوم، التربية 

د دور ملؤسسات وجود دور للدورات التدريبية كنشاط الصفي في إثراء عالقة الشراكة بين القيادات املدرسية ومؤسسات املجتمع املحلي املهنية، وكذلك وجو 

 لشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية ومؤسسات املجتمع املحلي.املجتمع املحلي املهنية املشاركة بالتدريب، في إثراء عالقة ا 

م مواد العلوم واألسرية
ُّ
مة لتطبيقات تعل   وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات، من أهمها: إعطاء اهتمام لتطبيقات األنشطة الالصفية املتم ِّ

 كاٍف   بيقات األنشطة الصفية املصاحبة ملناهج املواد التعليمية، وتخصيص وقٍت والحاسوب، وتهيئة املختبرات العلمية في املدارس بأدوات تكفي إلجراء تط

م، وإعطاء أهمية لألنشطة الالصفية من القيادات املدرسية، واملشرفين على األنشطة بقسم اإلشرا 
ُّ
 ف التربوي.لها ألنها تثري عملية التعليم والتعل

  اعة النشاط؛ طالبات.نشاط الصفي؛ شراكة مجتمعية؛ سالكلمات املفتاحية: 

 :املقدمة

 من مجاالت اهتمام التعليم العام، ذلك للدور الكبير الذي تلعبه في تكوين شخصية الطالب وتنميتها
ً
 هاما

ً
من  تمثل األنشطة الطالبية جانبا

لدرس من ا  مختلف جوانبها العقلية والنفسية واالجتماعية، حيث تعمل األنشطة على كسر الحواجز والعالقات التقليدية بين املعلمين والطلبة في قاعة

التي تعمل على تنمية مهاراته وقدراته على التعامل بمرونة مع املشكالت التي تواجه في و تلك األنشطة بخالل املواقف املتنوعة التي يشارك فيها الطالب 

، مما يعد األنشطةحياته العامة، وتسهم 
ً
 وعقليا

ً
 وجسميا

ً
 ونفسيا

ً
هم ملواقف الحياة املستقبلية، فهي بقدر كبير في تنمية شخصية الطلبة وتربيتهم خلقيا

  (2010)عرفة، .ذات أثر كبير ربما يفوق أحيانا التعليم في حجرة الدارسة

فوائد تربوية وجسمية وصحية،  تعود عليهم بحيث تسهم في تكوين املهارات الالزمة للطلبة، و ، ذات أهمية تربوية ونفسية الطالبية تعتبر األنشطة

م، كما يعمل النشاط ال  ،مواهبهم وتساعد في تنمية ميولهم و 
ُّ
 للدافعية للتعل

ً
ي على تأكيد الدور الحقيقي للمعلم، حيث يقوم املعلم بالطحيث تعتبر مصدرا

م الذاتي، ويسهم في النمو العقلي للطلبة عن طريق مشاركتهم 
ُّ
  باألنشطةبتدريب الطلبة على كيفية تعليم أنفسهم وتوجيههم لتحقيق مفهوم التعل
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ملسابقات  ، وتمنحهم فرص تحقيق مواهبهم املكبوتة، وتطوير الكثير من مهاراتهم التعليمية والحياتية فتكسبهم خبرات كتابة التقارير واملشاركة باةاإلبداعي

، واكت
ً
تعليمية بعض الخبرات ال سابالثقافية وتدعم خبراتهم، وتعمل على تأصيل وترسيخ ما اكتسبوا من معلومات في غرفة الصف بتطبيقها عمليا

 ُمكم  النشاط  دى الطلبة؛ حيث يعتبر  الوعي االجتماعي واملنهي لوتنمية  الجديدة،  
ً
 املتوازن؛وغاياته تحقيق النمو الشامل املتكامل و   الدراسية،واد املناهج  مل  ال

 ال يقل  يعتبر النشاط الالصفي املوج  و 
ً
 هاما

ً
 تربويا

ً
 أهمي    ه مجاال

ُ
  وإشباعإذ يستطيع الطلبة من خالل األنشطة التعبير عن هواياتهم    الدراسية،قررات  ة عن امل

مها داخل قاعات الدراسة
ُّ
النشاط الالصفي بن ياركشيتمتع الطلبة امل، و احتياجاتهم خارج قاعات الدراسة، واكتساب خبرات ومواقف تعليمية يصعب تعل

 (2010معلولي،) .درة على اتخاذ القرار واملثابرة عند القيام بأعمالهم لديهم قرين، و روح القيادة، والقدرة على التفاعل مع اآلخو  واإليجابية،ذكاء الب

تماعية أهمية كبيرة في حياة الطلبة اليومية، أن يكونوا مزودين  جتتطلب التغيرات االجتماعية واالقتصادية السريعة التي يمر بها املجتمع ملهارات ا 

ف مع م الناتج  بختلف ظروف الحياة العامة، فال يمكن لإلنسان تحقيق حياة كريمة دون االعتماد على الذات واملساهمة  بمهارات تمكنهم من التالؤم والتكيُّ

ر عن الكفاءة االج ِّ
تماعية، وترى التنموي املحلي، فاملهارات االجتماعية سلوكيات يستخدمها الطالب أثناء تفاعله مع اآلخرين في حياته العامة، وتعب 

 على إلى  تؤدي ، ملهارات االجتماعية املتدنيةا أن ( 2004)البلوي،
ً
صعوبة فهم وتفسير سلوك ومقاصد اآلخرين بما قد يستدعي ردود أفعال قد تؤثر سلبا

ون بمجملها السمة الكل
 
ة لقدرات الالعالقة معهم، ومن املمكن تجنبها في حالة الفهم الدقيق لسلوكهم. فاملهارات االجتماعية هي: مجموعة مهارات تك طالب ي 

 (2007بسيوني) .، والجسمية، والنفسية؛ أصبح للطالب شخصية متكاملةاألكاديميةذا ما تكاملت مع املهارات إوهي جزء من الكفاءة الشخصية، ف
 

 مشكلة الدراسة:

ِّ معظم النشاطات التي تمارسها الطالبات داخل الفصل الدراس ي أو خارجه هي جزء متكامل مع املنهاج املدرس ي، وأحد  مة  جوانبه التربوية املتم 

 تربوية
ً
ثر التعليم في بيئة الفصل أ   أحياناويكسب خبرات ُمنتقاة، لذلك يفوق    ،لعملية التعليم؛ والنشاط املدرس ي شأنه شأن املواد الدراسية يحقق أهدافا

 ملا له من خصائص تؤدي لتحقيق أهداف التعليم، فاألنشطة التي تمارسها الطالبات 
ً
لة للتعليم الصفي، وتهدف إلشباع ميولالدراس ي نظرا ِّ   هنتعتبر مكم 

 
ُ
ِّهن املعرفي في جميع املجاالت، كي يتمكن   عدُّ واالستجابة لهواياتهن وقدراتهن، وت

، وضرورة لتكامل نمو 
ً
هن الكتساب خبرات تخدم حياتهم العامة مستقبال

  أدوارمن التعبير عن ذاتهن وخبراتهن الشخصية، وأداء 
ُ
 بهوان أي قصور ، تطور االقتصاد الوطني سهم فيتنموية ت

ً
في نشاطهن   ذه املرتكزات يؤثر سلبا

 (2004. )الخراش ي،فهن النفس ي واالجتماعيوطبيعة عالقاتهن مع اآلخرين، مما ينعكس على تكيُّ 

حيث تناولت تلك الدراسات أطر موضوع املشاركة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملجتمع املحلي عربية وأجنبية تناولت عدة دراسات  قد ل

مور وانتهاء املشاركة من عدة جوانب، وأطراف؛ فمنها من تناول دور القيادة املدرسية ومنها من تناول دور مؤسسات املجتمع املدني بدءا من أولياء األ 

، وقد أكدت نتائج تلك الدراسات الطالبيةاملدرسية  باملؤسسات املجتمعية الحكومية والخاصة، ومنه من تناول أثر الشراكة املجتمعية في إثراء األنشطة

رشا سامي خابور( التي هدفت التعرف على واقع الشراكة املجتمعية بين املدارس   ،)ميساء بني خلف دراسةعلى أهمية الشراكة ، ومن تلك الدراسات؛ 

 ملتغيرات الدراسة، للفروق  محافظة اربد وسبل تطويرها، والتعرفبالحكومية األساسية واملجتمع املحلي 
ً
الطريقة العشوائية  األداة  وزعتوقد تبعا

، املؤسسات األهليةهمية دور الدراسة أ تلك ( مديرين، ومعلمين، بمدارس اربد األولى )القصبة(، وقد أظهرت نتائج 110الطبقية على عينة مكونه من )

وعدم وجود فروق تعزى ألثر  علمين في الربط بين املدرسة واملجتمع املحلي،امل أهمية دور بينت النتائج كما املؤسسات الحكومية أو الرسمية، ومن ثم 

 أن من سبل تطوير الشراكة املجتمعية بين املدرسة واملجتمع إتاحة مجال للتواصل
ً
بين املدرسة  الخبرة وألثر الوظيفة، كما أظهرت نتائج الدراسة أيضا

منها: دراسة  تفعيل دور املعلمين مع أولياء األمور بتشكيل لجان تديم الشراكة بين الدارة املدرية واملجتمع املحلي؛ وكذلك واملجتمع املحلي بنسبة و 

،  (، التي هدفت للوقوف على دور األنشطة الالصفية في رعاية الطالبات املوهوبات في املرحلة االبتدائية واألنشطة الالصفية املناسبة لهن2002)بنجر

رف على دور املعلمة؛ ومعرفة الصعوبات التي تعيق ممارسة األنشطة الالصفية؛ وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي؛ واعتمدت والتع

لتي تعيق صعوبات ا االستبانة املكونة من ثالثة محاور شملت قائمة األنشطة التربوية الالصفية املناسبة للطالبات، وأدوار املعلمة لرعاية املوهوبات، وال

( معلمة؛ وقد توصلت الدراسة لنتائج تؤكد أهمية األنشطة الالصفية في 442ممارسة األنشطة الالصفية؛ واختارت الباحثة عينة عشوائية مكونة من)

لعلمية، اإلذاعة املدرسية، رعاية الطالبات املوهوبات باملرحلة االبتدائية، وان األنشطة التربوية الالصفية املناسبة لرعاية املوهوبات هي)املسابقات ا 

ق الطلبة املشاركين باألنشطة  2006دراسة )سالم ، و القراءة الحرة في املكتبة، االحتفاالت باملناسبات الدينية، واللقاءات االجتماعية( ( التي استنتجت تفو 

ها تأثير كبير في عملية إكساب وتنمية املسؤولية ( أن األنشطة الطالبية ل 2010الطالبية في التحصيل الدراس ي؛ كما أظهرت نتائج دراسة ا)لخريشة 

( إلى حصول الطلبة املشاركين باألنشطة الالصفية على 2004االجتماعية للطلبة كجانب أساس ي في بناء شخصياتهم؛ وكذلك توصلت دراسة )الجابري 

 هورمي جافيال بط باملواد الدراسية؛ كما استنتجت دراسةاحترام وتقدير إدارة املدرسة واملعلمين، وزودتهم بمعلومات ومفاهيم وقيم وسلوكيات ترت

(Hurme Jarvela,2005)     املجموعة املشاركين    أفرادأهمية األنشطة الطالبية التي تتم وفق مجموعات تقوم بأنشطة تعاونية لحل مشكالت التخاطب بين

أن لألنشطة الطالبية تأثير كبير في رفع مستوى الوعي بين الطلبة،   G.SJ ، (Fairclough Stratton  2006 ,)فاريكلوغ ستارتون   فيها؛ كما أظهرت نتائج دراسة

م للطلبة املشاركين  ضلوجود عالقة م)  Claudia von, 2007)  كالوديا فون  كما توصلت دراسة
ُّ
طردة بين األنشطة الطالبية وتنمية التفكير والتعل

أن بيئات األنشطة الطالبية الواقعية واالفتراضية تقوم بدور فعال   )  (Romanov Nevgi, 2008رومانوف نفجي بينت دراسة ما ك ،باألنشطة التطبيقية
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في تنمية شخصية ومواهب الطلبة، وتزيد من دافعيتهم نحو الدراسة  إيجابيةم االفتراض ي، والتعليم الصفي ولها أثار علوأساس ي في دعم وتنمية بيئة الت

م ا 
ُّ
 لذاتي. والتحصيل والتعل

ِّ توصلت بعض الدراسات لعدد من مُ كما 
التي هدفت للتعرف على مدى تحقيق األنشطة  (2005،منها: دراسة )الغبيوي الطالبية قات األنشطة عو 

أهدافها، وقد الطالبية ألهدافها، والتعرف على خصائص وأساليب تنفيذها، وسبل تقويمها، وواقع اإلمكانات املتوفرة ملمارستها، ومعوقات تحقيق 

لتدريبية واألماكن استنتجت الدراسة أن من أكثر معوقات النشاط الطالبي هي عدم تشجيع أولياء األمور ألبنائهم، وعدم توفر اإلمكانيات املادية والبرامج ا 

بة لدى الطلبة بممارسة النشاط، وعدم املناسبة الالزمة للنشاط وعدم إعداد املعلم للنشاط في مجال املهارات، ونقص األدلة والتعليمات، وضعف الرغ

(، التي هدفت للتعرف على العوامل املؤدية لضعف مشاركة الطالب باألنشطة ووسائل  2005 ،دراسة )السبيعي، وكذلك عناية املدير بالنشاط الطالبي

ن أكثر إ ركة الطلبة باألنشطة ضعيفة، و وقد استنتجت الدراسة أن نسبة مشا  ،( طالب1200)مكونة من عينة  شملت الدراسةالتغلب عليها، وقد 

  عدم توفر  األنشطة، ( أن من أهم معوقات2001 ،دراسة )الثبيتي، كما استنتجت الثقافيةفالرياضية،  ثم األنشطة ممارسة هي األنشطة االجتماعية، 

، وقلـة الحوافـز؛ كما ذكرت دراسة  هاوعي الطلبة بأهداف، وقلة هاعدم توفر الوقت واملكان املناسب لتطبيقو ، الالزمة إلجراء النشاطات والخاماتاملواد 

، وإن أداء الطلبة واشتراكهم فيمعوقات  أن من أهم   (2000  ،)ثنيان
ً
تحصيلهم حتسب في عالمات  ال ي  هااألنشطة أن فتراتها تكون بنهاية اليوم الدراس ي غالبا

 .الدراس ي

تأمل لواقعها ور 
ُ
يجد أن هناك جوانب قصور في اإلعداد والتخطيط لها؛ وأن بعض النشاطات في دليل  غم أهمية األنشطة الطالبية؛ إال أن امل

ق على أرض الواقع، حيث  لدى   كاٍف  ال يوجد وقٍت و وكل للطلبة ، وتعتمد على واجبات تُ لتطبيقها وقت الحصص التعليمية غير كاٍف  أنالنشاط ال تطب 

 .املعلم ملتابعتها

 من الباحثين، في حين القت املشاركة بين املدرسة وامللقد 
ً
املدرسة   ال زالت بحاجة للتطوير والتأطير حتى تكون العالقة بينجتمع املحلي اهتماما

أهمية معرفة العوامل التي تزيد من ، السابقة لدراسات، وقد بينت ا 2030تشاركية، تنموية، مثمرة، تواءم خطط التربية ورؤية اململكة واملجتمع املحلي

الدراسة عن الدراسات السابقة في محاولتها الكشف عن واقع  هذه  تتميزودورها التنموي، باإلضافة لدورها التربوي، و تواصل بين املدرسة واملجتمع ال

تلك التشاركية على إثراء األنشطة الالصفية املتممة لألنشطة    ، ودور طرفي املشاركة املجتمع والقيادة املدرسية،  واثرواملجتمع املحلي  الشراكة بين املدرسة

ة وإحالل الصفية، وتطويرها لتسهم في عملية التنمية بتعليم جيل متعلم متمكن من ممارسة مهن تنموية تساعده على العيش الكريم في ظل ظروف البطال

 التقنية محل األيدي العاملة.

 منهجية الدراسة وإجراءاتها:

ل   األنشطة تطبيق لالدراسة  وتأتي هذه  الالصفية وفق مبادرة مبتكرة لإلفادة من ساعات النشاط املدرس ي في دورات تدريبية وتطبيقات مهنية تكم 

ة املصاحبة للمنهاج  الشراكة بين  وبالتحديد؛ فإن هذه الدراسة تسعى للكشف عن دور  ،(األسرية)العلوم، الحاسوب، التربية  وادملالنشاطات الصفي 

السؤال  ىالالصفية بمدارس جدة التعليمية، ويمكن تحديد مشكلة الدراسة باإلجابة عل األنشطة إثراءقيادات املدرسية ومؤسسات املجتمع املحلي في ال

 الدراسة، وهو: أسئلةالرئيس الذي تتفرع منه 

 الالصفية لطالبات الثالث املتوسط بإدارة تعليم جدة؟ ما دور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية ومؤسسات املجتمع في إثراء األنشطة  

 أسئلة الدراسة:

جدة من تعليم  النشاطات الالصفية لطالبات )الثالث املتوسط( بإدارة    إثراءما دور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في   .1

 وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة؟

( من  أسريةتربية العلوم، الحاسوب، الالنشاطات الصفية ملواد ) إثراءالناعمة في الصناعة( في  األيادي ما دور النشاطات الالصفية املطبقة )بمبادرة  .2

 وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة؟

من وجهة ، جدةتعليم الثالث املتوسط، بإدارة  النشاطات الالصفية لطالبات الصف إثراءما دور مؤسسات املجتمع املحلي املشاركة بالتدريب، في  .3

 نظر الطالبات عينة الدراسة؟ 

 (؟ األسريةتربية العلوم، الحاسوب، ال) ما مدى توافق تطبيقات النشاطات الالصفية، مع النشاطات الصفية املمنهجة ملواد .4

 فرضيات الدراسة:

لقيادات املدرسية ومؤسسات  لبين متوسطات درجات استجابات أفراد عينة الدراسة لدور الشراكة املجتمعية  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة   .1

 جدة.تعليم النشاطات الالصفية لطالبات الصف الثالث املتوسط بإدارة  إثراءفي  جتمعامل
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  األيادي دور النشاطات الالصفية املصاحبة ملبادرة بين متوسطات درجات استجابات أفراد عينة الدراسة ل إحصائيةال توجد فروق ذات داللة   .2

 املتوسط بإدارة جدة التعليمية. 3( لطالبات الصف أسرية)حاسوب، علوم، تربية  النشاطات الصفية ملواد إثراءالناعمة في 

  إثراءبين متوسطات درجات استجابات أفراد عينة الدراسة لدور مؤسسات املجتمع املهنية املشاركة بالتدريب في    إحصائيةال توجد فروق ذات داللة   .3

 النشاطات الالصفية لطالبات الصف الثالث املتوسط بإدارة جدة التعليمية.

فق تطبيقات النشاطات الالصفية، مع ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات استجابات أفراد عينة الدراسة ملدى توا   .4

 .(األسريةالعلوم، الحاسوب، التربية النشاطات الصفية املمنهجة ملواد )

 : الدراسةأهداف 

 :يما يلأسئلة الدراسة ومعرفة  لىهذه الدراسة لإلجابة ع تهدف

جدة تعليم  النشاطات الالصفية لطالبات )الثالث املتوسط( بإدارة    إثراءدور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في  معرفة   .1

 .من وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة

من ، جدة تعليم النشاطات الالصفية لطالبات الصف الثالث املتوسط، بإدارة  إثراءمعرفة دور مؤسسات املجتمع املهنية املشاركة بالتدريب، في  .2

 .وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة

 .(األسريةالتربية  العلوم، الحاسوب،معرفة مدى توافق تطبيقات النشاطات الالصفية، مع النشاطات الصفية املمنهجة للمواد ) .3

 أهمية الدراسة: 

تقدم هذه الدارسة عرضا لألدب التربوي النظري، والبحوث والدارسات السابقة ذات الصلة باألنشطة الالصفية والشراكة املجتمعية النظرية:  األهمية

 لبناء الشخصية بين القيادة املدرسية ومؤسسات املجتمع املحلي، وتحديد أهمية الحاجة لألنشطة الالصفية ودورها في تنمية املهارات االجتماعية الالزمة

وية االجتماعية املتزنة واملستقرة للطالبات، بما يؤثر في سلوكهن، وتوافقهن الشخص ي واالجتماعي وأدائهن في جميع املجاالت، والشعور باملسؤولية التنم

  األفرادتسعى ملساهمة  2030التعليم لرؤية اململكة  أهدافمن أبرز حيث إنه من خالل تنمية مهاراتهن االجتماعية؛ 
ً
 تنمية املجتمعية.بال جميعا

نأمل أن تساعد النتائج التي ستنتهي إليها هذه الدراسة املهتمين وأصحاب القرار، بضرورة وضع االستراتيجيات الضرورية لتحسين  العملية: األهمية

ل تهيئة الظروف املالئمة لهن، باإلضافة من خال  واإلنجازعلى املبادرة    نالالصفية بحيث تزيد من املهارات االجتماعية لدى الطالبات، وحثه  األنشطةوتطوير  

 
ً
ا نحو تحقيق املزيد من التنمية املجتمعية؛ كما ستزود الدراسة الباحثين باالستنتاجات والتوصيات واملقترحات للقيام  وإرشادهنإلى تدريبهن مهني 

تها الطالبية ومعرفة معوقات إقام األنشطةوء على واقع إلقاء الضبصفية. كما نأمل أن تسهم نتائج هذه الدراسة ال بدراسات ذات عالقة باألنشطة ال

 ومشاركة الطالبات فيها.

 حدود الدراسة:

النشاطات  إثراء دور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في اقتصرت الدراسة الحالية على معرفة الحدود املوضوعية: 

النشاطات  إثراءالناعمة في الصناعة( في  األيادي دور النشاطات الالصفية املطبقة )بمبادرة  معرفةو (، بتعليم جدة  الالصفية لطالبات )الثالث املتوسط

النشاطات الالصفية لطالبات  إثراء(، و معرفة دور مؤسسات املجتمع املحلي املهنية املشاركة بالتدريب في األسريةعلوم، الالحاسوب، )الصفية ملواد 

 .(األسريةعلوم، ال الحاسوب،)مدى توافق تطبيقات النشاطات الالصفية مع النشاطات الصفية املمنهجة ملواد معرفة و توسط، الصف الثالث امل

 جدة.تعليم طبقت هذه الدراسة على طالبات الصف الثالث متوسط بمدارس  الحدود البشرية:

  ه.1439/1440لدراس ي للعام ا  األول : طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراس ي الحدود الزمانية

 طبقت هذه الدراسة على املدارس املتوسطة بإدارة تعليم جدة في اململكة العربية السعودية. :الحدود املكانية

 مصطلحات الدراسة:

رغبة واستعداد املجتمع للمشاركة الفعالة بجهود تحسين التعليم وزيادة فاعلية املدرسة في تحقيق وظيفتها التربوية، وتفعيل  الشراكة املجتمعية:   •

خبرات والفكر،  اهتمام املجتمع املحلي نحو ُملكية العملية التعليمية واملساهمة فيها؛ وهي عملية ُتتيح الفرصة ملؤسسات املجتمع املحلي ليساهموا بال

  أوملشورة، واملوارد املادية، والبشرية وا 
ً
جتمع املحلي بجميع فئاته أفرادا

ُ
ة يقوم بها امل عي  الجهود املمكنة، ألجل تطوير العملية التعليمية؛ وهي جهود تطو 

 .العملية التعليميةومؤسسات كمسؤولية اجتماعية نحو املدرسة، بمساهمتهم في عمليات التخطيط، واتخاذ القرار، والتنفيذ، والتقييم لعناصر 

 (2006محمد،)

املشاركة الفعالة في جهود تحسين التعليم وزيادة فاعلية املدرسة في ب رغبة واستعداد أفراد، وهيئات املجتمع املدني املشاركة املجتمعية في التعليم:  •

تنفذ من خالل شراكة فاعلة وإيجابية من   األنشطة التعليمية التي تستهدف تحسين جودة التعليم والتي(، فهي 2006)محمد،التربوية تحقيق وظيفتها 
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 .التعليمية الحكومية لتقديم مساهمات إلحداث تحسين في جودة العملية الجهود األهلية مع ، وتضافرتهااملجتمع ومؤسساته لتضمن استمراري

 (2006)سالم،

 الشراكة املجتمعية في التعليم 
 
وشركاته وجمعياته وقطاعاته العامة والخاصة من  ما يبذله املجتمع املحلي من جهود بكافة أفراده ومؤسساته :إجرائيا

تمثلت الشراكة املجتمعية في عينة الدراسة حيث اشتملت على وقد  ،املنشودة  أهدافهوتحقيق  بطموحات املجتمعأجل تحسين جودة التعليم والرقي 

 (.وسائل اإلعالم، املؤسسات الحكومية، القطاع الخاص مجال )األسرة،

االنفعالية والحركية التي تبدو في صورة جري، وتسلق  نشطة الالصفية بأنها تنفيس عن الطاقة ألا  ( (Mearl, 2001 عر فت ميرل الالصفية:  األنشطة  •

 على الجانب الجسمي والحركي، بل قد يتخذ مظهر آخر كالتفكير الذي ينتهي للوص
ً
ول  وقفز، وركوب الدراجات، وغيرها؛ وال يكون النشاط مقتصرا

،  مدروسة، ووسيلة إلثراء املنهج، ة( بأنه خط1998فه )محمود وعر   ملجموعة أفكار جديدة. مه املدرسة يتكامل مع برنامج التعليم العام  ِّ
 
وهو برنامج تنظ

تعلم وُيمارُسه برغبٍة منه، ليحقق أهداف تعليمية وثيقة الصلة باملنهج املدرس ي أو خارجه، مما يؤدي لنمو املتعلم في جميع
ُ
جوانب النمو  يختاره امل

 يجعل منه شخصية متوافقة قادرة على اإلنتاج.  التربوي واالجتماعي والعقلي واالنفعالي والجسمي واللغوي مما

ة مكملة لألنشطة الصفية والتي  بأنها :إجرائياويمكن تعّريفها  تستكمل تطبيق ذلك بشكل دورات أـولية للطالبات الراغبات طبقت بنشاطات الصفي 

رت  التعليم بجدة، والتي    إدارة شرف عليها قائدة املدرسة ومشرفة  ت( وفق مبادرة  األسرية)العلوم، الحاسوب، التربية    األنشطة الصفية ملواد
 
بشكل إيجابي أث

 .عينة الدراسةفي املهارات االجتماعية لدى الطالبات 

عين بطريقة نحو هدف م  املعلمين واملتعلمينتعرف القيادة بأنها فن معاملة الطبيعة البشرية أو فن التأثير في السلوك البشري لتوجيه  :  القيادة املدرسية  •

والقائد هو الذي يمارس هذا الفن   ،بالنشاط املؤثر بالجهاز اإلداري وهي    ،توجيه الناس والتأثير فيهم   هي فنتضمن طاعتهم وثقتهم واحترامهم وتعاونهم، ف

  
ً
داف املطلوبة وفق استخدام السلطة لتحقيق األه  تحت قيادته،  القدرة على التوجيه والتنسيق والرقابة والتحفيز لعدد من الناس الذين يعملون بمتمثال

حدود  بالوصول للهدف بأحسن الوسائل وبأقل التكاليف و وغايتها    ،مواقف أخرى بالقدرة على التأثير واالستمالة  بالرسمية عند االقتضاء أو الضرورة ، و 

 ( 2008ها. )لعويدي،مع حسن استخدام ،املوارد والتسهيالت املتاحة

 بمُ عملية تفاعل اجتماعي، إذ ال يُ  القيادة  نالسابقة، أ جمل التعريفات ويمكن أن نستخلص من مُ 
ً
يستطيع أن  وإنمافرده، مكن ألي إنسان أن يكون قائدا

ت  ، وُتتخذ فيها القارا القيادة على تكرار التفاعل االجتماعي، حيث تعتمد معيٍن  شاركته الفعالة في جماعة ما ضمن إطار موقٍف مارس القيادة من خالل مُ يُ 

ر  
ُّ
 .بالقائد نٍة معي   ٍة شخصي   صفاٍت وُتماَرس فيه الُسلطات، مما يتطلب توف

عون بأهميته، فيتفاعلون  قتن، ويفيما بينهم عليه  ُمتفق شترك للتعاون على تحقيق هدف مُ  من يعملون بإمرتك استمالة  يالقيادة ه: التعريف اإلجرائي

 بطريقة تضمن تماُس 
ً
 م، وهي ل عملهحافظ على تكامُ االتجاه الذي يُ أعمالهم ب ، وسيرم ك عالقاتهمعا

 
ن القائد من خاللها أن يؤثر في تفكير عملية يتمك

 هدف اله نشاط الجماعة نحو يوجلت قائدسلوك يقوم به ال وهنحو الهدف املنشود، ف ه سلوكهم يوجتوضبط مشاعرهم و  اآلخرين،
ُ
 شترك.امل

  :املجتمع املحلي •
ً
ِّ و  األنشطة االجتماعية واالقتصاديةبهو البيئة التي يعيش فيها أفراد يشتركون معا

نون فيما بينهم وحدة اجتماعية السياسية ويكو 

 (2011)شلدان وآخرون، اليه.يشعرون باالنتماء 

 الح واألهداف املشتركة بينهم.املص مجموعة من األفراد يشتركون في بناء عالقات وروابط اجتماعية لتحقيق :املجتمع املحلي إجرائيا
 

 :أدبيات الدراسة

: النشاط املدرس ي
 
 :أوال

رت النظريات التربوية املختلفة، السلوكية واملعرفية، لتواكب ركب الحضارة   ت مفهوم املنهاج القديم الذي يقتصر على اإلنسانيةلقد تطو 
 
، وتخط

أصبح ُيعنى بالنشاطات والخبرات التي فاالمتحانات املدرسية، بخطة املقررات الدراسية التي تحرص املدرسة على تنفيذها، ليتمكن الطالب من النجاح 

فاملدرسة بما تتيح من برامج متنوعة ونشاطات  استيعابها،  دراتهأفضل ما تستطيع ق إلىتخططها املدرسة، ملساعدة الطالب على النمو املتكامل السوي 

سات التي متعددة تسهم في تكوين عادات ومهارات وقيم وأساليب تفكير ضرورية ملواصلة التعليم واملشاركة فيه بفاعلية، ولذلك نجد العديد من الدرا 

االكاديمي، والتي اثبت الكثير منها أن الطلبة الذين  ى تحصيلهم ي وبين مستو للكشف عن العالقة بين مشاركة الطلبة في برامج النشاط املدرس  أجريت

ون بروح قيادية، وهم أقدر على تحقيق إيجابيون األكاديمي، كما أنهم  اإلنجازيشاركون في تلك البرامج، لديهم قدرة على    بالنسبة ملعلميهم وزمالئهم، ويتمتع 

 (.2005السبيعي)العالقات االجتماعية مع زمالئهم ومعلميهم 

ِّ تعاني األنشطة من بعص ا وقد 
منها في البيئة التعليمية. ولعل  وسائل   تحقيق الفائدة املرجوة وتحول دون  ها قات التي تواجهلصعوبات واملعو 

البية بشكل  وتقنيات التعليم الحديثة تساعد في تخطي بعض تلك املعوقات، ملا لها من أثر كبير في تطوير العملية التعليمية بوجه عام، واألنشطة الط

زيادة ممارستهم لألنشطة التي تجعل البيئة ب إيجابيأثير خاص، فقد زادت من فعالية األنشطة وساعدت الطلبة على تنمية معارفهم ومهاراتهم، ولها ت

ع األنشطة وفق برامج مدمجة  لم تعد األنشطة الالصفية مقتصرة و الطلبة استخدام الشبكات التعليمية، يتطلب من  املدرسية؛ بيئة جاذبة لهم، ألن تنو 
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على اإلنتاج، وزيادة إتقانهم للعمل، وتزويد سوق العمل  طلبةلتنمية قدرة ال ، لذلك يسعى التعليم والتدريب املنهيتها فقطعلى الطلبة الراغبين بممارس

 (2007، بسيوني،2001أحد ركائز النمو االقتصادي واالجتماعي للمجتمع. )عسقول، ه ات العلمية والعملية املناسبة، باعتبار يباملهارات اليدوية والكفا

 :املدرسية األنشطةمفهوم وأهمية النشاط وأنواع 

ف النشاط بأنه وسيلة أو حافز إلثراء املنهج وإضفاء الحيوية عليه عن طريق تفاعل الطلبة وإدراكهم ملكونات البيئة املختلفة؛   وم النشاط: مفه يعر 

ف النش كماالشاملة، ويساعد في تكوين العادات واملهارات والقيم وأساليب التفكير املالئمة ملواصلة التعليم واملشاركة بالتنمية  اط بأنه البرنامج الذي يعر 

 مع برنامج املنهاج التعليمي، ُيشارك به الطلبة برغبتهم، وغايته تحقيق أهداف تربوية معينة
ً
مه املدرسة وفق خطة تجعله متكامال ِّ

 
ويؤدي لنمو خبرات   ،تنظ

 (2010عرفة،) .الطلبة وتنمية هواياتهم وقدراتهم في االتجاهات التربوية واالجتماعية املرغوبة

ألنشطة الطالبية عن أهمية التعليم داخل قاعات الدراسة، السيما أنه وسيلة فعالة لتحقيق األهداف التربوية ا ال تقل أهمية  أهمية النشاط املدرس ي:

                  (2010)عرفة،مية األنشطة الطالبية بما يلي:     ويمكن تلخيص أه

 .النشاط الطالبي مجال خصب لتعبير الطلبة عن ميولهم وإشباع حاجاتهم، وعامل جذب للدراسة، واستثمار الوقت بالفائدة املرجوة  .1

ود الطالب بالخبرات العلمية العملية التي ال يتاح لهم اكتسابها داخل  حيث تز أشياء يصعب تعلمها داخل قاعات الدرس،  ها يتعلم الطلبة من خالل  .2

ل املسؤولية، وضبط النفس، واملشاركة باتخاذ القرار، والتخطيط، وغير  ي مما ها فصول الدراسة، كالتعاون مع الغير، وتحمُّ  .شخصية الطالبينم 

ي األنشطة الط .3 م، وتجعلهم أكثر قابلية ملواجهة املواقف التعليمية املتعددة تنم 
ُّ
 .البية استعدادات الطلبة للتعل

ز الطلبة على رفع مستوى التحصيل العلمي. .4  تسهم األنشطة الطالبية الهادفة بتحقيق أهداف املنهج الدراس ي، وتحفِّ

ي أفكارهم وأساليبهم،   تسهم األنشطة الطالبية في تعزيز ثقة الطالب بأنفسهم وإكسابهم خبرات .5 اجتماعية لتكوين العالقات اإلنسانية السليمة، وتنم 

   وتخلق املنافسة الشريفة بينهم.

 دور األنشطة املدرسة في العملية التعليمية: 

 مكانة مرموقة في ُس النشاط املدرس ي يحتل حيث بالنظريات التربوية املتباينة  عاصريزخر العالم امل
 
واملقررات التربوية التعليمية، لذلك م البرامج ل

  د من تحصين الذاتية الروحية والثقافية والحضارية والقيمية من سلبيات العوملة وآثارها اآلنية أو املستقبلية، فأهمية األنشطة املدرسالبُ 
ً
ية ال تقل شأنا

والتعلم فقط بل مفهومها أوسع وأشمل من ذلك ألن التربية تستهدف عن أهمية املناهج التعليمية. فمفهوم وظيفة املدرسة اليوم ال يقتصر على التعليم 

، كل هذا يص
ً
 وخلقيا

ً
 ونفسيا

ً
 وروحيا

ً
 ووجدانيا

ً
 وذهنيا

ً
ب في بوتقة تكوين  في املقام األول تحقيق النمو األمثل واألفضل للطالب من جميع النواحي جسميا

بتوافر برامج تربوية ناجحة ودعم مادي لتلك األنشطة املدرسية من مسرح   ك إالحقق ذل ولن يت؛ شخصية متزنة ومتكاملة قادرة على العطاء واإلبداع

يسهم مفتوح ورياضة متنوعة وشاملة وأشغال فنية ويدوية ورحالت تعليمية وترفيهية ومعارض ثقافية وعينية وإقامة مخيمات صيفية هادفة ومبرمجة 

داف تلك البرامج واملقررات الالصفية بنجاح متواصل إليجاد شباب وجيل قادر على تحمل فيها القطاع الخاص بنصيب وافر حتى نستطيع تحقيق أه

شاط املدرس ي خارج املسؤولية واألمانة بروح عالية وهمة وثابة وإرادة صلبة ال تلين وال تستكين أمام التحديات والعقبات؛ وقد أثبت خبراء التربية أن الن

 في 
ً
 وكبيرا

ً
 فاعال

ً
 (2008،وس ىتكوين شخصية الفرد خاصة في املجال التربوي والسلوكي والقيمي. )مالفصل يلعب دورا

 :معوقات األنشطة الطالبية 

، إال األنشطة الطالبية تربوي من أهمية رغم بال
ً
 من تلك املعوقات، ومنها:      الدراسات  بينت بعضإنها تواجه بعض املعوقات وقد ا

ً
عددا

 (2001،الحربي)

املدرسية مما يؤدي لعزوف الطالب عن ممارسة  القيادات من  أوعدم اإليمان الحقيقي بقيمة األنشطة وأهميتها سواًء من املعلمين املشرفين عليها  .1

 .األنشطة واملشاركة فيها

تخصصة بها.  .2
ُ
ر الكفاءات الفنية امل

 
ة توف

 
 عدم توفير اإلمكانات املناسبة لتحقيق متطلبات األنشطة وقل

 الروتين للبرامج املقدمة وافتقادها لعناصر التنويع والتشويق واإلعالم. نمطية .3

 في درجات التحصيل الدراس ي. ،لطلبة فيهاا عدم اعتماد نتائج مشاركة  .4

في  ضعف الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية ومؤسسات املجتمع املحلي لعدم وضوح الرؤية لدى الطرفين ألهمية املشاركة فيما بينهما  .5

 
ُّ
 مية.تحسين العملية التعليمية التعل

م معنى التشاركية ومبادلة الحقوق والواجبات فيما بين   .6 املجتمع والقيادات املدرسية بما يتعلق بتفاصيل    أفرادضعف دور املجتمع املحلي ككل في تفهُّ

  العملية التعليمية لتحسينها. إدارة املشاركة في 

 :أنواع األنشطة

ع فيها بأنشطة  اإليضاحتشمل املناهج التعليمية تطبيقات مكملة ملحتوى املنهاج وغايتها  ، ويمكن التوس 
ً
خارج   أخرى لبعض املفاهيم تطبيقيا

كون وفق خارجها، وجميع النشاطات تخدم العملية التعليمية التعلمية وت أوالفصل الدراس ي في املصادر املختلفة بغض النظر عن مكانها سواء باملدرسة 
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في املدرسة وتستهدف  واإلداريةالتربوي والهيئتين التعليمية  اإلشرافاملدرسية للعام الدراس ي، وتتابع من قبل  اإلدارة من ضمن خطة  أوالخطة الدراسية 

 ( 2011،)لسيدي هما:  متكاملين  أساسيينقسمين  إلىاملتعلم ومحتوى املنهاج؛ ويمكن تقسيمها 

ة في املنهاج وموزعة على املواد الدراسية، وتنجز من طرف معلم املادة، وفق الطرق التعليمية املعتادة، داخل غرفة : أنشطة مقرر ةأنشطة صفيّ  •

النشاط الصف أو في مختبر التطبيقات باملدرسة، وبتنسيق مع املشرف التربوي؛ وتعنى بأهداف املنهج الخاصة في إطار خطة التعليم للمادة، ويدعم  

 الصفية ومدى تقدمها ومعوقاتها ومدى تحقيق الفائدة لدى الطلبة. األنشطةن تنفيذ بتقارير دورية تبي

مدربين من خارج   أومشرفين    ف على تنفيذهاألنشطة الصفية، غايتها تطوير الكفايات التعليمية للطلبة، وقد يشر متممة لأنشطة  :  ةأنشطة الصفيّ  •

 أكبر للمبادرات الفردية التي تهتم بالواقع املحلي، وتفتح املجال للتع
ً
لم الذاتي املالئم املدرسة، وتسعى لتحقيق األهداف العامة للمنهاج، وتعطي هامشا

 للتجريب التربوي ملقاربات وطرق وتقنيات يمكن اعتمادها، عند 
ً
 خصبا

ً
 ثبوت نجاحها في املمارسة الفصلية.  لخصوصيات املتعلمين؛ وتعتبر مجاال

 ( 2011،لسيدي )ا  الالصفية: األنشطة أنماط

الهدف  ، وهي أنشطة تنمي خبرات الطالب ويتم تطبيقها من خالل املواقف التعليمية املخطط لها، وربطها بالخبرات السابقةاألنشطة التنموية:  •

 عملي.منها تنمية قدرات الطالب ومعارفه وتحويلها إلى سلوك 

 وثقافة، وتسهم في توعيتهم في املجاالت الدينية والوطنية واالجتماعية، وتهدف لتنمية مواهبهم وقدراتهم األنشطة الثقافية:   •
ً
 وعلما

ً
تثري الطلبة فكرا

 .املدرسية، الندوات واملحاضرات، مجالت الحائط...الخ( اإلذاعة:)الصحافة املدرسية، أمثلتهاوصقل مهاراتهم ومن 

البيئة، الرحالت املدرسية، املجالس املدرسية، الجمعيات التعاونية، ومجالس اآلباء،   أصدقاءمن مجاالتها: الخدمة العامة،  : ة االجتماعيةاألنشط •

 .محببة لنفوس الطلبة، تهدف إلشباع ميولهم ورغباتهم  أنشطةوهي 

 سل  أنشطة الكشافة واملرشدات: •
ً
عدُّ الطلبة إعدادا

ُ
 ليتحملوا تبعات مستقبلهم غايتها تكوين  تعتبر وسيلة تربوية، ت

ً
 وبدنيا

ً
 للحياة وتدريبهم صحيا

ً
يما

 التربية العامة لتحقيقه. أهدافاملواطن الصالح الذي تسعى 

دة تعنى بمختلف جوانب الحياة العامة تتناول صيانة أنشطة املهارات الحياتية • األدوات في املنزل، وصيانة التراث  وإصالح: وهي أنشطة متعد 

بأهمية العمل لإلنسان وتقدير العاملين، ويهدف لخدمة املهارات الحياتية  اإليمان لعمراني، واملحافظة على البيئة اآلمنة، وتعمل على ترسيخ ا 

 الناعمة في الصناعة.  األيادي للطالبات بواسطة مبادرة  إلكسابهاالبحث  الهيا التي يهدفاملستقبلية، وهذه األنشطة هي 

 

 

 (: أنواع األنشطة املدرسية وتداخالتها املكملة لبعضها البعض 1الشكل )
 املصدر: من إعداد الباحثتين

 (2001،الحربي)الالصفية: األسس واألهداف العامة لألنشطة 

 .اإلشرافوجهة  واإلداريةتحديد أهداف النشاط وفق خطة متفق عليها فيما بين الهيئتين التعليمية  •

 مراعاة مستوى الفئات املستهدفة لتنمية القيم واالتجاهات وامليول واملهارات وأساليب التفكير.  •

 اعتماد الوسائل املادية واملالية املالئمة لتنفيذ األنشطة املزمع تطبيقها.   •

طيط لها لتلبية احتياجات واهتمامات املتعلمين املتعلم بالتخ وإشراك(، خ.. ال)االجتماعية، والثقافية، والفنية األنشطةالتنوع والتوازن في برامج  •

 لحفزهم على مزيد من البذل والعطاء واملبادرة واالبتكار. 

 ومهار  هم تمكينو  ،منح املتعلمين حرية اختيار األنشطة التي تناسب ميولهم وقدراتهم  •
ً
 ووجدانيا

ً
 . يامن بناء شخصيتهم معرفيا
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 اهتمام مزيد من املتعلمين بها.تقويم األنشطة في أفق تطويرها وجذب  •

 وميولهم وصقل مواهبهم وإشباع حاجاتهم.  وإبداعاتهم دفع املتعلمين إلظهار طاقاتهم  •

 على السلوكيات السلبية لديهم. الفراغ والتغلبإعدادهم للحياة االجتماعية وللمواطنة املسؤولة وتمكينهم من حسن تدبير أوقات  •

 (2002الالصفية: )الدخيل،علم عند إعداده لألنشطة ما يراعيه امل

 أن تكون هادفة ومكملة لألنشطة الصفية وتساعد على اكتساب املهارات والخبرات التربوية للمتعلم. •

 من  أن تربط املتعلم بواقعة الحياتي ويساعد على ذلك متابعة املتعلم لإلعالم املحلي وما يكتسبه من معارف نتيجة اختالطه باملجتمع •
ً
املحلي بدءا

 محيطه املجتمعي. إلىأسرته 

ي املستويات املعرفية املختلفة، وتتدرج في صعوبتها ملراعاة الفروق الفردية بين املتعلمين، ويفضل أن تكون بعض األ •
 
ع بحيث تغط نشطة التنو 

 الالصفية اختيارية بما يتناسب وإمكانيات املتعلمين واستعداداتهم.

املدرس ي فقط، بل تحث املتعلمين على التعامل مع مصادر املعرفة املتعددة، مع إرشادهم لطرق التعامل مع تلك املصادر،   أال تقتصر على الكتاب •

 املستهدفة. واألنشطةالصفية  األنشطةوتربط ما بين 

والتطبيق العملي، السيما بما يتعلق   أن تشمل األنشطة الالصفية عدة مهارات يمكن للمتعلم تحقيقها من خالل مهارات القراءة والكتابة واالستماع •

 .واألسريةباملناهج التطبيقية كالعلوم والحاسوب 

 :
 
  :املهارات االجتماعيةثانيا

تعتبر املهارات االجتماعية من ركائز التوافق النفس ي على املستوى الشخص ي واملجتمعي كمؤشرات هامة لكفاءة العالقات الشخصية، فالطالب  

يهدف لتوثيق ُعرى املحبة واإلخاء بين املتعلمين اجتماعية تشمل الوالدين، واألقران، واألقارب، واملعلمين، وإن نمو تلك املهارات    يحيا ضمن شبكة عالقات

ذات ة وحب الوبقية أفراد املجتمع، وتنشئتهم على التضامن مع الغير في سبيل املصلحة العامة، وإذكاء روح املواطنة، وتهدف لجعلهم يتجاوزون األناني

 في واقع العمل البناء
ً
 (2014)القطاونة، .ويندمجون تدريجيا

 لنجاح الطلبة في مستقبل حياتهم العامة، حيث أن افتقار بعض 
ً
 حاسما

ً
الطلبة إن تنمية املهارات االجتماعية أثناء مرحلة الدراسة يعتبر عامال

التعليمية والحياتية التي يعانون منها، واشتراكهم بالنشاطات التي تصقلهم ببعض هذه للمهارات االجتماعية يؤدي لصعوبة تجاوزهم كثير من املشكالت 

 (.2011)الحويان، .املهارات يؤدي لرفع مستوى تحصيلهم األكاديمي واعتزازهم بأنفسهم 

 
ً
 من املهارات الحياتية والتعليمية ويمكن النظر للمهارات االجتماعية على أنها مجموعة السلوكيات اللفظية وغير اللفظية التي تحقق للفرد قدرا

 (2004،بدر) .وتعود عليهم بالفائدة املرجوة  إيجابيامجتمعه  وأفرادالتي تجعل تفاعلهم االجتماعي مع زمالئهم 

بعًض، الرتباط املهارات والكفاءة االجتماعية ببعضهما ا  Sugia, 2001)&(Gresham & Horner  وقد أشار كل من جريشام، وسوغي، وهورن 

مها، وأداؤها في مواقف معينة، بينما تمثل ال
ُّ
لُّ إحداهما محل األخرى، فاملهارات االجتماعية سلوكيات يجب تدريسها وتعل كفاءة االجتماعية لكنها ال تحِّ

هارات اجتماعية تفيده األحكام والتقييمات لتلك السلوكيات في مواقف معينة، فالكفاءة االجتماعية هي الدرجة التي يستطيع فيها الطالب أن يكتسب م

ب العالقات االجتماعية السلبية.  بحياته العامة، وتكون مقبولة لآلخرين، ومدى قدرته على تجنُّ

ية، كما يرتبط مصطلح املهارات االجتماعية بمصطلحات أخرى مثل الكفاءة االجتماعية، واألداء االجتماعي الذي يهدف إلنتاج املهارة االجتماع

سلوك اجتماعي في مواقف  وإنتاجلتدريب على املهارات االجتماعية بأنه: أسلوب عالجي يهدف ملساعدة األفراد على تطوير وتقوية وبذلك يمكن تعريف ا 

 (2004،بدر) .خاصة، وذلك ملساعدتهم في تحقيق األهداف الشخصية واالجتماعية قصيرة وبعيدة املدى بفعالية أكثر

أو املجتمع، وان امتالكهم لهذه  األسرة وتتنوع املهارات االجتماعية التي يحتاجها الطلبة في جميع مجاالت الحياة ومواقفها، سواء في املدرسة أو 

فهم مع تطورات الحياة العامة ف معهم، وتكي   لنجاحهم، وتقبلهم لآلخرين وتقبل اآلخرين لهم والتكيُّ
ً
 (2004ش ي،ا ر خ)ال .املهارات، يعدُّ سبيال

 أنواع املهارات االجتماعية:

 من املهارات الفرعية م
ً
 (2010)الخريشة  ها:ن أهمتتضمن املهارات االجتماعية عددا

ل املسؤولية، واالعتماد على النفس، واحترام الذات واتخاذ القرارات السليمة. •  تحمُّ

ل االختالف بالرأي واملشاركة باأل  •  عمال الَجماعية.القدرة على الحوار والتواصل، وتقب 

 املنزلية واألسرية.  األعمالالقدرة على أداء بعض  •

 :مكونات املهارات االجتماعية

م الباحثون املهارات االجتماعية من وجهات نظر متعددة من بينها ما  (:2007،القطاونة)( و2011ان )يذكرها الحو  قس 

: تشير املكونات السلوكية للمهارات االجتماعية إلى سلوك الطالب، والذي يمكن مالحظته عندما يتفاعل مع اآلخرين، ويمكن  املكونات السلوكية •

 :هما تصنيفين رئيسيين وضع املكونات السلوكية في 



األمير & العمري                                إثراء النشاط الالصفي....                                 ؤسسات املهنية في املدور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية و    

 525 -500، ص: 2020 -3، العدد 7املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 508 

 

يستطيع الطالب إبداء أو رفض : وهو مهم في مواقف التفاعل االجتماعي، فهو الذي يعمل على نقل الرسالة بشكل مباشر، فسلوك اجتماعي لفظي .1

 :طلب معين، أو الشكر، أو الثناء، أو السلول التوكيدي؛ ويشمل هذا النوع كل من

: قدرة الطالب على فهم رموز االتصال اللفظي مع اآلخرين، ومعرفة العادات والتقاليد ومعايير السلوك االجتماعي املناسبة الحساسية االجتماعية .أ

 .االجتماعيللموقف 

 .: الطالقة اللفظية، والتفاعل مع اآلخرين بطريقة مناسبةالتعبير االجتماعي .ب

: قدرة الطالب على التحدث مع غيره بثقة أثناء املشاركة باملهارات االجتماعية، وقدرته على إظهار لباقته بالقدر الذي يتفق مع الضبط االجتماعي .ج

 املوقف االجتماعي.  

، والتواصل البصري، ونبرة الصوت وتعبيرات وإيماءاتال يقل أهمية عن السلوك اللفظي، يشمل لغة الجسد من حركات  ي:  سلوك اجتماعي غير لفظ  .2

دية الوجه؛ حيث أن له مصداقية أكبر في التعبير عن رغبات الطالب من استخدام السلوك اللفظي، فيقول لك أنه مرتاح فيما تبدي تعبيراته الجس

 من املهارات التالية:مظاهر التعب بعكس 
ً
     سلوكه اللفظي، ويشمل هذا النوع كال

 الجسم املختلفة. وإيماءاتالتعبير االنفعالي واالجتماعي كتعابير الصوت : اإلرسالمهارات  •

 ضبط التعبير الصادر عن انفعاالته بما يالءم املوقف االجتماعي الذي يواجههمهارة الضبط االنفعالي:  •

  وتشمل مهارة الطالب في استقبال وفهم أشكال االتصال غير اللفظي الصادرة عن اآلخرين وقدرته على تفسيرها.فعالية: مهارة الحساسية االن •

وتشمل أفكار وتوجهات الطالب ومدى استجاباته املناسبة للمواقف االجتماعية، والتصرف بما يناسب املوقف، ومقدار وعيه املعرفي   :املكّوِّنات املعرفية

          (:2011كما ذكرها )الحويان، ،هذا النوع املهارات التالية ضم جتماعي الذي يحكم سلوكه في موقف معين؛ ويبالنظام اال 

 .أي مشاركة اآلخرين في التفاعل االجتماعي، بطرق مقبولة ودعوتهم للمشاركة معه :مهارة التفاعل  •

الرأي والدفاع عنه، ورفض الطروحات  وإبداءاألسئلة، وأداء الواجبات، والدفاع عن حقوقه ح وطر  واإليضاحوتشمل االستفسار  مهارة التوكيد: •

 غير املعقولة بطرق مهذبة ومقبولة.

، واستخدام نبرة الصوت املناسبة للموقف، وترك املسافة املناسبة، وإنهائهاوتشمل عدة مهارات كبدء املحادثة، ومواصلتها  :مهارة املحادثة •

 ري.والتواصل البص

 وتشمل عنايته بنفسه، وبمالبسه، واهتمامه بإمكاناته وسلوكياته الخاصة. مهارة مساعدة الذات: •

للمعلومات واملواقف التعليمية، وحسن اختيار الحلول املمكنة، ومواجهة  اإلصغاءوتشمل مهارة ُحسن  مهارة حل املشكالت والتغلب عليها: •

 اسبة لها. الصعوبات والتغلب عليها بإيجاد الحلول املن

 أنماط املهارات االجتماعية:

 فيه، وقدرته على تعديل ذلك السلوك  املهارات االجتماعية من حيث صلتها بالذات: 
ً
 مرغوبا

ً
يقصد بها سلوك الطالب الذي يؤثر به على اآلخرين تأثيرا

 .(2010من خالل التغذية الراجعة من سلوك اآلخرين )الرويلي،

 املهارات االجتماعية من حيث صلتها بالتفاعل االجتماعي: 

ملشتركة، وقد تفشل بعض العالقات ا ، ويتم التواصل عبر سبل التفاهم كاللغة يقوم التفاعل االجتماعي على وجود أنماط تواصل مختلفة

مة بعملية التفاعلية بسبب فشل االتصال لغموض أو تغيير في مضامين املفردات املستخدمة، وال أن يعتمد على الفهم املشترك ملضامين الرموز املستخد

؛ وأن انخفاض مستوى املهارات االجتماعية يؤدي لفشل الحياة االجتماعية، وتكرار الضغوط االتصال كي يحقق االتصال أغراضه التفاعلية بدرجة أفضل

، وفشل العالقات املتبادلة بين األشخاص  (2011ربض ي،)ال .واملشاق 

واقف االجتماعيةوصاملهارات االجتماعية     : لتها بالنشاط القائم على امل

بما تقدمه املدرسة  و  ، ية أنشئت لصالح املجتمع، الذي يحدد أهدافها بما يخدم مستقبلههو نشاط مبني على فكرة أن املدرسة مؤسسة اجتماع

صبغة اجتماعية، وعليه تبنى أوجه  ا تمكنهم من القيام بمسؤولياتهم للنهوض باملجتمع، مما يستدعي أن يكون املنهج املدرس ي ذ ،لطلبتها من خبرات

بة وإثارة ميول واهتمامات الطلبة للمشاركة بالنشاطات والتي تؤدي لجمع املعلومات املساعدة على النشاطات املختلفة التي تتصل باملوضوعات املطلو 

مية وحياتية تفيدهم في حاضرهم ومستقبلهم، ومن مميزاته: 
ُّ
 (2011الربض ي،)    اكتساب مهارات تعل

 .إيجابية في عملية التعلم  أكثريحقق الوظيفة االجتماعية للتربية ويجعل املتعلم  .1

 .يساعد على تكامل الخبرات التعليمية من خالل تنظيمه للمعارف واملعلومات حول املواقف االجتماعية .2

 .استهم املواد الدراسية وسيلة يلجأ إليها الطلبة للحصول على املعلومات التي يحتاجون إليها أثناء در  .3

 .يقوم على مواقف اجتماعية تمد الطلبة بخبرات تعليمية تتصل بحياتهم ومجتمعهم الذي يعيشون فيه .4
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: الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في املجتمع املحلي:
 
 ثالثا

حيث  تولي الحكومات واملجتمعات املعاصرة أهمية كبرى ملشاركة مؤسسات املجتمع املحلي املختلفة في عملية النمو والتطور في املجال التربوي؛

ي وتنمية  ر أن املدرسة منظومة اجتماعية ومؤسسة تربوية، لها من الفاعلية واألهمية ما يجعل الحكومات واملجتمعات املحلية تركن إليها كاستثمار بش 

ل مجموعة مجاالت إ وطنية مستقبلية واعدة حيث  ِّ
 
شك

ُ
ن العالقة القائمة بين املدارس واألسر واملؤسسات والهيئات املجتمعية على اختالف أشكالها، ت

ت عدة تجارب نجاح متداخلة التأثير، وتمثل الوحدات االجتماعية األساسية األكثر فاعلية، وهو ما ينعكس على إصالح التعليم وجودته، حيث أثبت

أباء، املشاركة املجتمعية في اإلصالح املدرس ي، من خالل املشاركة الفاعلة وإتاحة الفرص الحقيقية ألفراد املجتمع ومؤسساته من أسر، ومجالس 

 . (Davies, 2000ومعلمين، وأفراد، وقيادات مجتمع، للمساهمة واملشاركة بالتخطيط املدرس ي )

 من املشاركة، حيث يتقاسم فيه الشركاء من أطراف املجتمع وتنظيماته،  : املجتمعيةمفهوم الشراكة 
ً
يعتبر مفهوم الشراكة املجتمعية أكثر اتساعا

 لتحقيق األهداف املرجوة، كما تعمل الشراكة املجتمعية على توثيق الروابط وتضافر الج
ُ
بين هود والتنسيق  األدوار واملسؤوليات واملصالح املتبادلة وصوال

من التفاهم والتعاون وتبادل الخبرات واألفكار، وتقاسم املعارف وتعزيز الثقة، وقد تصل  أسس املؤسسات االجتماعية واملهنية في املجتمع املحلي على 

 (2005)سليم، .الندماج أنشطة ما وتكاملها إليجاد عالقات تعاونية فعالة تحقق الشراكة الكاملة

و تحريك همم وطاقات أفراد املجتمع املحلي لإلسهام في مواجهة تحديات التنمية البشرية، وهو ما يشير ألهمية الدور ( بأنه ه2005 ،قنديل)ه توعرف

األساسية  الذي يقوم به املجتمع املدني لحفز الطاقات وتعبئة العمل التطوعي، حيث يشمل األسر واملدارس واملجتمعات التي تعد الوحدات االجتماعية

 لها تأثيرات ومسؤوليات متداخلة فيما يتعلق بتنشئة األطفال وتعليمهم.و األكثر فاعلية 

: رغبة واستعداد املجتمع للمشاركة الفعالة بجهود تحسين التعليم وزيادة فاعلية املدرسة في تحقيق وظيفتها التربوية، وتفعيل اهتمام يمكن تعريفها بأنهاو 

فيها؛ وهي عملية ُتتيح الفرصة ملؤسسات املجتمع املحلي ليساهموا بالخبرات والفكر، واملشورة، واملوارد  املجتمع املحلي نحو العملية التعليمية واملساهمة

 ومؤسسات كمسؤولية  أواملادية، والبشرية  
ً
جتمع املحلي بجميع فئاته أفرادا

ُ
ة يقوم بها امل عي   الجهود املمكنة، ألجل تطوير العملية التعليمية؛ وهي جهود تطو 

 (2010 ،)الخريشة اجتماعية نحو املدرسة، بمساهمتهم في عمليات التخطيط، واتخاذ القرار، والتنفيذ، والتقييم لعناصر العملية التعليمية

 راكة املجتمعية بين املدرسة واملجتمع املحلي: الش

 على املدرسة وحدها، بل 
ً
ا  كلي 

ً
رت العملية التعلمية في العصر الحديث ولم تعد تعتمد اعتمادا ى  أصبحتلقد تطو  تشمل األسرة واملجتمع كله بشت 

 ملواجهة
ً
ر جهود املجتمع املحلي واملدرسة معا

ُ
التحديات التي تحول دون تحقيق أهداف عملية التعليم، وهي مشاركة   فئاته؛ فاملشاركة املجتمعية هي تضاف

  كل من:بة املحيطـة بهــا بغرض تنفيذ خطط تحسين العملية التعلمية للمدارس وتتمثل هذه البيئة ئواتصـال املؤسسة التعليمية باملجتمع املحلي أو البي

 (2005)سليم، [.قادة الرأي.ل، رجال األعماة، الشركات الخاص، ئات الحكوميةالهياألهلية، الجمعيات ، املدارس املحيطة، األمور  ]أولياء

 املجتمعية:  املشاركة  أهمية

أساس ي من مبادئ تنمية املجتمع، فالتنمية الحقيقية الناجحة ال تتم دون مشاركة مجتمعية مساندة للحكومة، حيث يؤدى   أ تعتبر املشاركة مبد

، كما أكثرأن تكون  ومؤازرتها، بها،واهتمامهم  العمليات،ومساندتهم لتلك  التنمية،اشتراك املجتمع بعمليات 
ً
 واعم  فائدة

ً
تجعل املشاركة املواطنين  ثباتا

 على املال العام السيما أنها تجعل املجتمع املحلي  أكث
ً
 لحجم مشاكل مجتمعهم   أكثرر حرصا

ً
وان النظم التعليمية جزء مهم   املتاحة لحلها؛  واإلمكاناتإدراكا

وغاية هذا الدعم تحسين القومية للتعليم،    األهداففي منظومة الدول وهي تحتاج لدعم ومساندة دائمة من املجتمع املحلي بمؤسساته املختلفة كي تحقق  

وزيادة فاعلية املدرسة في تحقيق   التعليم،وتعكس املشاركة املجتمعية رغبة املجتمع واستعداده للمشاركة الفعالة في جهود تحسين    ألبنائهم،جودة التعليم  

سهم في تحقيق 
ُ
 (           2011التالية: )الربض ي، األهدافأي من وظيفتها التربوية؛ واملدرسة الجيدة هي املدرسة التي تبني عالقات ُمجتمعية وثيقة ت

 .املجتمعتعليم الطلبة ليصبحوا قوة منتجة في  •

 .التعليميتحمل مسؤولية مساعدة املدرسة على تحسين جودة املنتج  •

 .والنجاحات اإلنجازاتمنها التعليم وتقدير حجم  يعانيتفهم املشاكل واملعوقات التي  •

 .املدرس يخلق شعور عام بان املدارس تؤدي املهمة املناطة بها لخدمة املجتمع، ومن ثم دعم النظام  •

 .املختلفةتوفير الدعم املادي للمدارس بصوره  •
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 (: سبل تعبئة موارد املجتمع املحلي لالستفادة منها في خطة اإلدارة املدرسية2)الشكل 

 :التطبيقي للدراسةالجانب 

: الطريقة 
 
 :واإلجراءاتأوال

 مجتمع الدراسة:

ه الصادرة عن 1439عام إحصائياتتعليم جدة، والتي تشير  إدارة يشمل مجتمع الدراسة الكلي جميع طالبات الصف الثالث املتوسط بمدارس 

( طالبة 507763عدد طالبات الصف الثالث املتوسط فيها حوالي) إجمالي( مدرسة متوسطة لإلناث، بلغ 163الهيئة العامة لإلحصاء السعودي أنها بلغت )

ة تشمل كافة الطالبات حيث اسة مسحي  در  إجراءوالحكومي وتعليم الكبار ومدارس التحفيظ النهارية والليلية، ولصعوبة  األهليمن كافة صنوف التعليم 

ألعمال الصيانة للشبكة  أولصيانة الهاتف  أويحتاج ذلك لعدد كبير من املدربات للطالبات في التخصصات املهنية املستهدفة سواء لصيانة الحاسوب 

فقد  ،مةعم  بادرة غير مُ مُ  ولكونها ؛عليها في مدرسة واحدة ألعمال السباكة املنزلية البسيطة؛ ولحصر العدد بمجموعة يتم التطبيق  أوالكهربائية املنزلية، 

 
ُ
( 4( طالبة موزعات على )96)اإلجمالي( والبالغ عددهن 25مدرسة )املتوسطةب ة مكونة من كافة طالبات الصف الثالث املتوسط ستهدفت عينة قصدي  ا

 فصول.

 عينة الدراسة: 

بالتدريب ( طالبة، شارك منهن 96لغ عددهن )ابال( 25املتوسط بمدرسة)املتوسطة نة من طالبات الصف الثالثة مكو  نة قصدي  تم تحديد عي   

 )ا 
ً
، %100( وتم استردادها بنسبة 93)وعددهن  على الطالبات املشاركات األداة تم تويع و  طالبات لظروف خاصة بهن. 3( طالبة واعتذر منهن 93ختياريا

 ( استبانة صالحة للتحليل.90)ت لعدم اكتمال تعبئتها بشكل كامل، واعتمدحيتها للتحليل لعدم صال ( استبانات 3)تحييد وبعد الفرز والتدقيق تم 

 الدراسة: خطوات 

 الدراسة وفق الخطوات اآلتية:  سارت

 .  باملجتمع املحلي، واستطالع املؤسسات املهنية استطالع الحقل التربوي عن طريق الزيارات واملقابالت امليدانية إلدارة النشاطات بتعليم جدة  •

 . النظري للدراسةإعداد اإلطار  •

 .( محكمين ذوي االختصاص10)على إعداد أداة الدراسة وحساب صدقها الظاهري بعرضها  •

 اختيار عينة الدراسة بحيث تكون )عينة قصدية( ممثلة للمجتمع األصلي.  •

 وتطبيق األداة عل رن ( طالبة اخت20) انتقاء عينة تجريبية من •
ً
 .إحصائيا الثبات لألداة للتأكد من صدق  أسبوعينبعد  تطبيقال وإعادة ، يهنعشوائيا

 باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية ) •
ً
( واستخالص spssتنظيم وتفريغ بيانات االستبانات التي طبقت على عينة الدراسة ومعالجتها إحصائيا

 االستنتاجات، وتقديم التوصيات في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج.التكرارات والنسب املئوية؛ واستخالص 

 أداة الدراسة: 

هت إلى طالبات الصف الثالث املتوسط في الشعب كاملة بمدرسة)املتوسطة50)من وهي عبارة عن استبانة مكونة  تعليم ( بإدارة 25( فقرة، وج 

نت االستبانة من مقياس ُخ  ( تقيس دور الشراكة املجتمعية بين القيادات غير موافق بشدةحايد، غير موافق، و افق، مُ و ماس ي )موافق بشدة، مجدة، وتكو 
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حيث   .جدة: من وجهة نظر الطالبات عينة الدراسةتعليم  ]الثالث املتوسط[ بإدارة  الصف  النشاط الالصفي لطالبات    إثراءفي    املدرسية واملؤسسات املهنية

 الخطوات اآلتية لبناء األداة: تاناتبعت الباحث

بموضوع الدراسة، بحيث تضمنت عدد    األداة بصورتها األولية في ضوء خبرة الباحثة ومراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة  إنشاء •

الصف  النشاط الالصفي لطالبات  إثراءمن الفقرات التي يعتقد أنها تشير لدور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في 

 ]الثالث املتوسط[ بإدارة جدة التعليمية: من وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة.

ناسب من التعديالت أو  ةهيئة تدريس من جامعات مختلف أعضاء( عشرة 10)من جموعة محكمين مكونة توزيع األداة على م •
ُ
الطلب إليهم إجراء امل

 الحذف للفقرات غير الضرورية.

تي بحاجة  ( مما أجمع عليه املحكمين من الفقرات ال%90)نسبة تعديل األداة في ضوء ما ورد من ملحوظات وأفكار املحكمين، حيث تم اختيار ما  •

 للحذف، أو التعديل، حتى خرجت بصورتها النهائية.

 ( فقرة.50)من  التعديالت من املشرفة ووضع األداة بصورتها النهائية بحيث تكونت  إقرار •

من مجتمع الدراسة طبقت على تجربتين  األصليةطالبة، غير العينة  20بسحب عينة استطالعية مكونة من  األداة اختبار إلمكانية تطبيق  إجراء •

 .أسبوعينمتباعدتين بينهما فترة 

 صدق األداة الظاهري:

دق أداة الدراسة تم عرضها على مجموع من أساتذة الجامعات واملوجهين التربويين من ذوي الخبرة؛ وكان الغرض من التحكيم  ةللتأكد من صِّ

النشاط  إثراءناسبة الفقرات لدور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في مدى م]تحديد رأي املختصين في االستبانة من حيث: 

صحة الفقرات من الناحية اللغوية ، وكذلك ]الثالث املتوسط[ بإدارة جدة التعليمية: من وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة.الصف الالصفي لطالبات 

مين، كما تم تعديل الصياغة اللغوية لبعض  %90( فقرات أجمع عليها5، وبناء على رأي املحكمين تم حذف)ووضوحها وشمولها ملوضوع الدراسة
 
حك

ُ
من امل

 ( فقرة. 50الفقرات، وبذلك تكونت األداة بصورتها النهائية من )

 الصدق البنائي ألداة الدراسة:

تحقق األهداف التي تريد األداة الوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من  يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى 

وكل من  مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات اإلستبانة، وللتأكد من صدق بناء أداة الدراسة، تم حساب معامالت االرتباط بين فقرات كل مجال،

 عند مستوى معنوية ( أد3-1املجال الكلي واملقياس الكلي، وتبين الجداول )
ً
  0.05ناه أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائيا

=α  .وبذلك يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقه ملا وضع لقياسه 

الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات  دور )(: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات املجال األول والدرجة الكلية للمجال واملقياس 1جدول )

 املهنية في إثراء النشاطات الالصفية لطالبات )الثالث املتوسط،( ككل

 ارتباط الفقرة باملقياس ككل ارتباط الفقرة باملجال  رقم الفقرة 

** 0.925 معامل بيرسون لالرتباط  1  0.637 **  

 0.003 0.000 القيمة االحتمالية

** 0.779 معامل بيرسون لالرتباط  2  0.470 *  

 0.037 0.000 القيمة االحتمالية

** 0.612 معامل بيرسون لالرتباط  3  0.374 

 0.104 0.004 القيمة االحتمالية

* 0.593 معامل بيرسون لالرتباط  4  0.436 *  

 0.045 0.015 القيمة االحتمالية

** 0.828 معامل بيرسون لالرتباط  5  0.458 *  

 0.042 0.000 القيمة االحتمالية

** 0.776 معامل بيرسون لالرتباط  6  0.665 **  

 0.001 0.000 القيمة االحتمالية

* 0.475 معامل بيرسون لالرتباط  7  0.533 *  

 0.016 0.034 القيمة االحتمالية

** 0.756 معامل بيرسون لالرتباط  8  0.651 **  

 0.002 0.000 القيمة االحتمالية

* 0.553 معامل بيرسون لالرتباط  9  0.420 *  

 0.005 0.011 القيمة االحتمالية

** 0.974 معامل بيرسون لالرتباط  10  0.461 *  

 0.041 0.000 القيمة االحتمالية
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** 0.832 معامل بيرسون لالرتباط  11  0.503 *  

 0.024 0.000 القيمة االحتمالية

** 0.521 معامل بيرسون لالرتباط  12  0.613 *  

 0.040 0.050 القيمة االحتمالية

** 0.787 معامل بيرسون لالرتباط  13  0.439 

 0.053 0.000 القيمة االحتمالية

* 0.449 معامل بيرسون لالرتباط  14  0.454 *  

 0.044 0.047 القيمة االحتمالية

** 0.603 معامل بيرسون لالرتباط  15  0.460 *  

 0.008 0.005 القيمة االحتمالية

املجال )تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج ملواد  

 )الحاسوب، العلوم، األسرية( ككل 

** 0.743 1.00 معامل بيرسون لالرتباط   

 القيمة االحتمالية
 

0.000 

 20.000 20.000 العدد 

 ( α  ≤0.01** معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة )      (α  ≤0.05*معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة )

 ، وبذلك يعتبر املجال صادق ملا وضع لقياسه.α= 0.05( أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى معنوية 1يظهر من الجدول )
 

الكلية للمجال واملقياس )دور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية  (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات املجال الثاني والدرجة 2جدول )

 واملؤسسات املهنية في إثراء النشاطات الالصفية لطالبات )الثالث املتوسط،( ككل

 ارتباط الفقرة باملقياس ككل ارتباط الفقرة باملجال  رقم الفقرة 

* 0.534 معامل بيرسون لالرتباط  1  0.618 

االحتماليةالقيمة   0.006 0.006 

* 0.682 معامل بيرسون لالرتباط  2  0.389 *  

 0.040 0.032 القيمة االحتمالية

** 0.728 معامل بيرسون لالرتباط  3  0.651 **  

 0.002 0.000 القيمة االحتمالية

** 0.699 معامل بيرسون لالرتباط  4  0.606 **  

 0.005 0.001 القيمة االحتمالية

بيرسون لالرتباط معامل  5  0.633 **  0.419 **  

 0.046 0.003 القيمة االحتمالية

** 0.655 معامل بيرسون لالرتباط  6  0.564 **  

 0.010 0.002 القيمة االحتمالية

* 0.471 معامل بيرسون لالرتباط  7  0.676 *  

 0.002 0.036 القيمة االحتمالية

* 0.476 معامل بيرسون لالرتباط  8  0.497 *  

 0.026 0.034 القيمة االحتمالية

** 0.873 معامل بيرسون لالرتباط  9  0.772 **  

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

** 0.662 معامل بيرسون لالرتباط  10  0.563 **  

 0.010 0.001 القيمة االحتمالية

** 0.750 معامل بيرسون لالرتباط  11  0.770 **  

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

** 0.687 معامل بيرسون لالرتباط  12  0.776 **  

 0.000 0.001 القيمة االحتمالية

** 0.791 معامل بيرسون لالرتباط  13  0.720 **  

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

** 0.699 معامل بيرسون لالرتباط  14  0.509 **  

 0.022 0.001 القيمة االحتمالية

* 0.605 معامل بيرسون لالرتباط  15  0.529 *  

 0.002 0.006 القيمة االحتمالية

** 0.909 1.000 معامل بيرسون لالرتباط  16  

* 0.534 القيمة االحتمالية  0.618 

 0.006 0.006 معامل بيرسون لالرتباط  17
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* 0.682 القيمة االحتمالية  0.389 *  

 0.040 0.032 معامل بيرسون لالرتباط  18

** 0.782 القيمة االحتمالية  0.651 **  

 0.002 0.000 معامل بيرسون لالرتباط  19

** 0.699 القيمة االحتمالية  0.606 **  

 0.005 0.001 معامل بيرسون لالرتباط  20

** 0.633 القيمة االحتمالية  0.419 **  

املجال الهيئة التعليمية املشرفة واملدربات لدورات النشاط  

 الالصفي ككل 

 0.046 0.003 معامل بيرسون لالرتباط 

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

 20.000 20.000 العدد 

 ( α  ≤0.01(      ** معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة )α  ≤0.05*معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة )

 ، وبذلك يعتبر املجال صادق ملا وضع لقياسه.α= 0.05معنوية ( أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى 2يظهر من الجدول )

سية  (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات املجال الثالث والدرجة الكلية للمجال واملقياس )دور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدر 3جدول )

 الثالث املتوسط،( ككلواملؤسسات املهنية في إثراء النشاطات الالصفية لطالبات  

 ارتباط الفقرة باملقياس ككل ارتباط الفقرة باملجال  رقم الفقرة 

** 0.686 معامل بيرسون لالرتباط  1  0.581 **  

 0.007 0.001 القيمة االحتمالية

** 0.861 معامل بيرسون لالرتباط  2  0.792 **  

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

لالرتباط معامل بيرسون  3  0.490 **  0.637 **  

 0.004 0.028 القيمة االحتمالية

** 0.733 معامل بيرسون لالرتباط  4  0.611 **  

 0.004 0.000 القيمة االحتمالية

* 0.476 معامل بيرسون لالرتباط  5  0.441 

 0.051 0.034 القيمة االحتمالية

* 0.514 معامل بيرسون لالرتباط  6  0.468 *  

االحتماليةالقيمة   0.020 0.038 

** 0.611 معامل بيرسون لالرتباط  7  0.660 **  

 0.002 0.004 القيمة االحتمالية

** 0.748 معامل بيرسون لالرتباط  8  0.848 **  

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

* 0.530 معامل بيرسون لالرتباط  9  0.577 **  

 0.003 0.016 القيمة االحتمالية

بيرسون لالرتباط معامل  10  0.880 **  0.802 **  

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

** 0.872 معامل بيرسون لالرتباط  11  0.795 **  

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

* 0.536 معامل بيرسون لالرتباط  12  0.714 *  

 0.000 0.015 القيمة االحتمالية

** 0.831 معامل بيرسون لالرتباط  13  0.752 **  

 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

** 0.689 معامل بيرسون لالرتباط  14  0.752 **  

 0.000 0.001 القيمة االحتمالية

** 0.765 معامل بيرسون لالرتباط  15  0.690 **  

 0.001 0.000 القيمة االحتمالية

املجال " املؤسسات املجتمعية الداعمة واملختبرات التي يتم  

التدريب " ككل فيها    

** 0.917  1.000 معامل بيرسون لالرتباط   

 0.000 القيمة االحتمالية

 20.000 20.000 العدد 

 ( α  ≤0.01** معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة )      ( α  ≤0.05*معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة )    

 يعتبر املجال صادق ملا وضع لقياسه. ، وبذلكα= 0.05( أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى معنوية 3يظهر من الجدول )
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 ثبات األداة:

متدربة تم  ةطالب( 20من ) ةبفارق زمني أسبوعين على عينة استطالعية مكونو  ،تطبيقها مرتينتجريب التأكد من ثبات أداة الدراسة، تم  بغرض

 
ً
 ( يوضح ذلك. 4)رقم  الجدول و ، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين الستخراج ثبات اإلعادة، اختيارهن عشوائيا

دور الشـــــراكة املجتمعية بين القيادات املدرســـــية واملؤســـــســـــات املهنية في ))كرونباخ ألفا( على جميع مجاالت الدراســـــة و ات األداةمعادلة ثبكما تم تطبيق  

 يوضح ذلك. التالي (4)والجدول ككل،  أي الفقرات إثراء النشاطات الالصفية لطالبات للصف الثالث املتوسط(

 بمجاالت الدراسة و)دور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسيةمعامالت كرونباخ ألفا الخاصة (: 4جدول)

 واملؤسسات املهنية في إثراء النشاطات الالصفية لطالبات للصف الثالث املتوسط( ككل 

 معامل ثبات اإلعادة  معامل كرونباخ ألفا  عدد الفقرات  املجال  الرقم 

)الحاسوب، العلوم، التربية األسرية( تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج ملواد  1  15 0.748 0.834 

 0.903 0.877 20 الهيئة التعليمية املشرفة واملدربات لدورات النشاط الالصفي  2

 0.888 0.875 15 املؤسسات املجتمعية الداعمة واملختبرات التي يتم فيها التدريب  3

واملؤسسات املهنية في إثراء النشاطات الالصفية لطالبات  دور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية 

 )للصف الثالث املتوسط( ككل 

50 0.931 0.942 

( كان أعالها ملجال )الهيئة التعليمية املشرفة 0.877-0.748تراوحت بين ) الدراسة( أن معامالت كرونباخ ألفا ملجاالت 4)رقم يتبين لنا من الجدول 

(، وبلغ معامل أسريةواملدربات لدورات النشاط الالصفي(، وأدناها ملجال )تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة: حاسوب، علوم، تربية  

ل )
ُ
 إذا زاد  أ ت الثبات ُمرتفعة ومقبولة ألغراض الدراسة، حيث ُيعتبر ُمعامل الثبات )كرونباخ (، وجميع معامال 0.931كرونباخ ألفا لألداة كك

ً
لفا( مقبوال

الت ثبات اإلعادة ملجاالت0.70عن ) )الهيئة التعليمية املشرفة واملدربات لدورات  ملجال ( كان أعالها 0.903-0.834بين ) الدراسة (. كما تراوحت ُمعامِّ

 (.أسريةدناها ملجال )تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة: حاسوب، علوم، تربية النشاط الالصفي(، وأ 

ل ثبات اإلعادة لألداة ككل ) الت ثبات اإلعادة ُمرتفعة ومقبولة ألغراض 2(، ويتبين لنا من نتائج الجدول رقم )0.942وبلغ ُمعامِّ ( أن جميع ُمعامِّ

 إذا زاد عن )الدراسة؛ حيث يعتبر معامل ث
ً
 (.  0.70بات اإلعادة مقبوال

 تصحيح املقياس: •

ماس ي بهدف قياس آراء أفراد  ( للتدرج الُخ Likert Scale( فقرة، حيث استخدمت الباحثة )مقياس ليكرت50)من تكونت االستبانة بصورتها النهائية 

درجتين  موافق قيمة    وغير (،  3)درجات    ثالث قيمة    ومحايد(،  4)درجات    أربعقيمة    وموافق(،  5)درجات    خمس   ة قيمةموافق بشد  عينة الدراسة، وتم إعطاء  

التي تعكس درجة موافقتهن، كما تم االعتماد   عينة الدراسة وضع إشارة )×( أمام اإلجابة أفراد(؛ وطلب من 1)واحدة موافق بشدة قيمة درجة  وغير(، 2)

توسطات الحسابية وكما يلي:
ُ
 على التصنيف التالي للُحكم على امل

 ُمنخفضة. 2.33أقل من  .1

 متوسطة. 3.66-2.34من  .2

 مرتفعة. 5.00- 3.67من  .3

  املعالجة اإلحصائية:   •

 :خالل املعالجات اإلحصائية التالية وتم استخراج القيم من (SPSS)لإلجابة عن أسئلة الدراسة، تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية 

 معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا لجميع مجاالت الدراسة ومعامل ارتباط بيرسون الستخراج ثبات اإلعادة. .1

 أفراد عينة الدراسة عن جميع مجاالت أداة الدراسة.املتوسطات الحسابية، إلجابات  .2

 االنحرافات املعيارية، إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع مجاالت أداة الدراسة. .3

 (. One- Sample t. Test" للعينات املنفردة )tاختبار " .4

 املعتمد.  ( لقياس اختبار الفرضيات لكونه العدد املحايد بمقياس ليكرت3* اعتمد الوسط الفرض ي )

 توزيع الدورات:   •

ـــم كبير منهن بأكثر من دورة دورات ـــارك قســـــ ـــاركة بأكثر من دورة ، وبالتالي شـــــ ـــمح لهن باملشـــــ ، تم توزيع الطالبات على الدورات بحســــــــب الرغبة، وســـــ

 ( التالي يبين توزيع أعداد الطالبات عينة الدراسة على الدورات بحسب الرغبة.5والجدول )

 الطالبات أفراد العينة حسب النشاط الالصفي (: توزيع 5جدول )

 النشاط الالصفي  صيانة حاسوب  صيانة هاتف صيانة كهرباء صيانة سباكة 

48 23 24 29 

 النسبة%  32.2 26.6 25.5 53.3
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، واقل %32.2ويليها نشاط الحاسوب بنسبة %53.5بنسبة األعلىعدد الطالبات املشاركات بنشاط السباكة هو  أن ( 5)رقم يتبين لنا من الجدول 

من الطالبات    % 52نسبة  أن ، وهو مؤشر لرغبة الطالبات بتعلم نشاط السباكة املنزلية البسيطة، مع العلم  %25.5املشاركات بنشاط صيانة الكهرباء بنسبة

 شاركن بأكثر من نشاط. 

: عرض النتائج: ثان
 
 يا

هدفت الدراسة للتعرف على دور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في إثراء النشاطات الالصفية   :األداةالقسم األول من  .1

 ائج باالعتماد على فرضيات الدراسة.لطالبات )للصف الثالث املتوسط( بإدارة جدة التعليمية، من وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة، وتاليا عرض النت

 اإلحصاء الوصفي: .2

الدراسة ودور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في إثراء   (: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملجاالت6جدول )

 (90)ن= النشاطات الالصفية لطالبات الصف )للصف الثالث املتوسط، عينة الدراسة( ككل 

 الدرجة  الرتبة االنحراف املعياري  الوسط الحسابي املجال  الرقم 

 مرتفعة 1 0.38 4.44 املنهاج للمواد )الحاسوب، العلوم، التربية األسرية( تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى  1

 مرتفعة 2 0.51 4.31 الهيئة التعليمية املشرفة واملدربات لدورات النشاط الالصفي  2

 مرتفعة 3 0.61 4.10 املؤسسات املجتمعية الداعمة واملختبرات التي تم التدريب فيها  3

 املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في إثراء دور الشراكة  

 النشاطات الالصفية لطالبات )الصف للصف الثالث املتوسط( ككل 

 مرتفعة - 0.44 4.28

)تقييم  األول (، كان أعالها للمجال 4.44 -  4.10( أن املتوسطات الحسابية ملجاالت الدراسة تراوحت ما بين )6)رقم يتبين لنا من الجدول 

)الهيئة ( وبدرجة مرتفعة، يليه املجال الثاني  4.44بمتوسط حسابي بلغ )  (أسريةالنشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة: حاسوب، علوم، تربية  

)املؤسسات املجتمعية الثالث ومن ثم املجال  ( وبدرجة مرتفعة،4.31بمتوسط حسابي بلغ ) فة واملدربات لدورات النشاط الالصفي(التعليمية املشر 

 ( وبدرجة مرتفعة.3.80)بلغ بمتوسط حسابي  الداعمة واملختبرات التي يتم فيها التدريب(

 ( وبدرجة مرتفعة.4.10بمتوسط حسابي بلغ ) اعمة واملختبرات التي يتم فيها التدريب()املؤسسات املجتمعية الدالثالث املجال وجاء باملرتبة األخيرة 

طالبات الصف وبلغ املتوسط الحسابي للفقرات ككل )لدور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في إثراء النشاطات الالصفية ل

 رجة مرتفعة.( وبد4.28الثالث املتوسط( أي الفقرات ككل )

 وفيما يلي عرض املتوسطات واالنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات كل مجال من مجاالت الدراسة وللمجاالت ككل.

 ( أسرية)حاسوب، علوم، تربية الثالثة املجال األول: تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد 

 (90واالنحرافات املعيارية لفقرات املجال ]تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج ملواد التدريب[ واملجال ككل )ن= (: املتوسطات الحسابية 7جدول )

الوسط   الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة  الرتبة

 مرتفعة 12 0.64 4.42 النشاطات املستهدفة من تدريس املواد املقررة واضحة للجميع   .1

 متوسطة  15 1.19 3.46 النشاط الصفي للمواد املقررة كافي بحيث يمكننا تطبيقهاوقت    .2

 مرتفعة 7 0.77 4.53 املواد املطلوبة لتطبيق النشاطات متوفرة في املعمل/املختبر   .3

 مرتفعة 11 0.77 4.43 هنالك ارتباط بين الجزء العملي /التطبيقي والجزء النظري للمقرر   .4

 مرتفعة 10 0.78 4.46 العملي/التطبيقي للمادة املقررة يحقق الفائدة النشاط   .5

 مرتفعة 8 0.72 4.52 تتوفر مصادر حديثة للمواد املقررة )مراجع علمية/وسائل إلكترونية(   .6

 مرتفعة 13 1.01 4.29 تتطابق )االتجاهات واملعارف واملهارات املستهدفة( من النشاط مع ميولي   .7

 مرتفعة 6 0.77 4.56 املقرر الدراس ي بمتطلبات سوق العمل للفتاه السعودية يرتبط   .8

 مرتفعة 1 0.60 4.71 يحقق لي التدرب على النشاطات حصولي على معارف تؤهلني لسوق العمل مستقبال   .9

 مرتفعة 13 0.90 4.29 تتكامل النشاطات املقررة للمنهاج مع ضرورات التربية األسرية للمرأة   .10

 مرتفعة 5 0.69 4.57 تعتبر تطبيقات التدرب على أعمال السباكة مفيدة لي حاضرا ومستقبال   .11

م   .12
ُّ
 مرتفعة 3 0.65 4.62 تعتبر تدريبات صيانة الحاسوب مهمة لي في حياتي التعليمية ألهميته في التعل

 مرتفعة 2 0.80 4.63 واالجتماعيةتعتبر تدريبات صيانة الهاتف وتطبيقاته مهمة لحياتي الدراسية    .13

 مرتفعة 4 0.61 4.62 تعتبر تدريبات صيانة الكهرباء البسيطة املنزلية مهمة لحياتي العامة   .14

 مرتفعة 9 0.88 4.50 تؤهلني التدريبات التي تلقيتها لحياتي املهنية مستقبال   .15

 مرتفعة - 0.38 4.44 حاسوب، علوم، تربية أسرية( ككلتقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة: 
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تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة: حاسوب، ) األول ( أن املتوسطات الحسابية لفقرات املجال 7يتبين لنا من الجدول رقم)

( والتي نصت على:)يحقق لي التدريب على النشاطات حصولي على معارف  9(، كان أعالها الفقرة رقم )4.71-3.46تراوحت ما بين) (أسريةعلوم، تربية 

لصالح الدراسة يبين مدى رغبة وتفهم  إيجابي( وبدرجة مرتفعة، وهو مؤشر 4.71باملرتبة األولى، وبمتوسط حسابي ) تؤهلني لسوق العمل مستقبال(

( والتي نصت 13الطالبات عينة الدراسة ملا يحققه لهن التدريب في النشاط الالصفي من مهارات تفيدهن في مستقبل حياتهن العامة؛  تليها الفقرة رقم )

لصالح  إيجابي( وبدرجة مرتفعة، وهو مؤشر 4.63بمتوسط حسابي ) تي الدراسية واالجتماعية()تعتبر تدريبات صيانة الهاتف وتطبيقاته مهمة لحياعلى: 

 أنالعامة، ولكونه يناسب  اإلنسانفي حياة  أساس يالتدريب ويؤكد رغبة الطالبات عينة الدراسة في تعلم مهارات صيانة الهاتف الخلوي الذي اصبح جزء 

 نية عالية بقدر ما يحتاج الستخدام الفكر.يكون مهنة لإلناث حيث ال يحتاج لطاقة بد

(  3.46بمتوسط حسابي )  )وقت النشاط الصفي للمواد املقررة كافي بحيث يمكننا تطبيقها( ( والتي نصت على:  2وجاءت باملرتبة األخيرة الفقرة رقم )

ساعة النشاط غير كافية فعليا  أنبحيث يبين حاجة الطالبات عينة الدراسة ملزيد من وقت التدريب ، حيث  أيضا إيجابيوبدرجة متوسطة، وهو مؤشر 

 إذالحصة السابقة لساعة النشاط  إنهاءبالحسبان تفاوت املعلمات في وقت  أخذناوقت للتجمع بمختبر التدريب ، اذا ما  إلىالطالبات يحتجن  أنالسيما 

 الطالبات لتلك املادة التي تسبق حصتها ساعة النشاط. أسئلةتفصيالت إلجابات  أوا لصالح شرح مادة من وقته األخذاعتدن على 

( وبدرجة  4.44( ككل )أسريةوبلغ املتوسط الحسابي للمجال )تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة: حاسوب، علوم، تربية 

 مرتفعة.

الطالبات عينة الدراسة بتدريبات أجهزة الهاتف الخلوي والحاسوب ألنها اقرب لقدراتهن الجسدية، وان تمهين   وهي مؤشرات واقعية تشير لرغبة

املستخدمة في التدريب غير كافية، وانها الزالت بحاجة لتوفير مواد    واألدواتاملختبرات    أن  إلىهذه التخصصات للفتيات مستقبال ممكن، كما تشير النتائج  

النشاط بإدارة التعليم لتوفير مواد التدريب الالزمة، وكذلك فإن وقت النشاط غير كاٍف لتطبيق عينة الدراسة    إدارة مما يستدعي تدخل    ضرورية للتدريب،

 على ما يتم شرحه لهن من قبل املدربات، السيما 
ً
العدد للطابات عينة الدراسة يفوق عدد طالبات فصل دراس ي، فأقل مجموعة من مجموعات  أنعمليا

( طالبة بنشاط تريب اعمل الصيانة 48( طالبة بنشاط تدريب أعمال الصيانة البسيطة للكهرباء املنزلية، واعلى مجموعة بلغت)23)إلىلتدريب وصلت ا 

، األول  ( طالبة بأكثر من نشاطين طيلة مرحلة الفصل الدراس ي21البسيطة ألدوات السباكة املنزلية، مع مشاركة طالبات بأكثر من نشاط حيث شاركت )

جزء منها وذلك   أي تعطى فترة ساعة النشاط كاملة للتدريبات بالنشاطات الالصفية دون هدر  أن  أوامكن  أنوهو ما يستدعي زيادة وقت ساعة النشاط 

ع لعدد الطلبات عينة يلتزمن بوقت الحصة السابقة لساعة النشاط املدرس ي، وان يتم توفير اكبر قاعة ممكنة تتس  أنهيئة التدريس    أعضاءبالتعميم على  

 الضرورية للتدريب. واألدوات واألجهزة  اإليضاحية الدراسة وتكون مهيأة بالوسائل 

 املجال الثاني: الهيئة التعليمية املشرفة واملدربات لدورات النشاط الالصفي 

 (90التعليمية املشرفة واملدربات للنشاط الالصفي( واملجال ككل )ن= (: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املجال ]الهيئة  8جدول)

 الدرجة  الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرقم 
لة لإلشراف على النشاط باملواعيد املحددة   .1

ّ
 مرتفعة  16 1.15 4.17 تلتزم اللجنة املشك

 مرتفعة  1 0.59 4.70 تلتزم املدربة بوقت النشاط ومكانه املحددين   .2

 مرتفعة  4 0.82 4.50 تلتزم املدربة بالجدول الزمني لبرنامج الدورة )بداية ونهاية(   .3
 مرتفعة  11 0.86 4.26 في مختبر/معمل املدرسة  تتوفر التجهيزات واملتطلبات الالزمة للدورة   .4
وافق ساعات النشاط مع وقتي   .5  مرتفعة  20 1.13 4.03 تت

 مرتفعة  7 0.97 4.37 متمكنة من املادة العلمية املبني عليها النشاط الالصفياملدربة    .6
 مرتفعة  5 0.78 4.40 يتم عرض محتوى الدورة بشكل مرتب ومنظم   .7
 مرتفعة  2 0.69 4.57 تستخدم املدربة وسائل اإليضاح )داتا شو/ بروجي كتور/نماذج/ أفالم...الخ(   .8

 مرتفعة  17 1.07 4.16 العرض ومهارات النقاش لتوضيح الفكرة توازن املدربة بين مهارات    .9
 مرتفعة  6 0.92 4.40 تتميز املدربة بطالقة الحديث ووضوح الصوت   .10
 مرتفعة  9 0.95 4.30 قدرة املدربة على إدارة وضبط النشاط بحيث ال يضيع جزء من الوقت  .11
 مرتفعة  19 1.09 4.13 املشاركات لدى املدربة القدرة على بث روح املشاركة والتفاعل بين   .12

 مرتفعة  15 1.02 4.20 وضوح أسلوب عرض املدربة للنشاط املوافق للمادة العلمية للمقرر   .13
ز املدربة الطالبات على التعلم الذاتي إلعادة التطبيق بساعة النشاط   .14 ِّ

ّ
 مرتفعة  12 0.99 4.23 تحف

 مرتفعة  8 0.83 4.33 جديدة ومفيدة أداء املدربة بوجه عام في الدورة حقق لي معارف   .15

 مرتفعة  10 0.99 4.30 تشجع املدربة الطالبات على املشاركة والتفاعل أثناء التدريب  .16
 مرتفعة  3 0.84 4.52 تشتمل الدورة على معلومات حديثة وقيمة تفيدني في حياتي العامة   .17
 مرتفعة  14 0.89 4.21 املختلفة تتمكن كافة عينة الدراسة من التطبيق العملي ألنشطة الدورة   .18
 مرتفعة  18 1.11 4.14 يتم مناقشة النشاطات الالصفية في النشاطات الصفية للمواد املقررة   .19

 مرتفعة  13 0.87 4.22 يتم تقديم حوافز تشجيعية للطالبات املتميزات في األنشطة الالصفية   .20
 مرتفعة - 0.51 4.31 الالصفي ككل الهيئة التعليمية املشرفة واملدربات لدورات النشاط 
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( أن املتوسطات الحسابية لفقرات املجال الثاني)الهيئة التعليمية املشرفة واملدربات لدورات النشاط الالصفي( 8يتبين لنا من الجدول رقم)

النشاط ومكانه املحددين( باملرتبة األولى، وبمتوسط حسابي  ( التي نصت على:)تلتزم املدربة بوقت 2(، كان أعالها الفقرة رقم)4.70-4.03تراوحت ما بين )

هو دليل على ( وبدرجة مرتفعة، وهو مؤشر على التزام املدربات بالوقت واملكان املحدد ومتابعة الهيئة التعليمية املشرفة على النشاطات التدريبية و 4.70)

ادي الناعمة في الصناعة(، ورغبة معلمات مواد العلوم، والحاسوب، واألسرية باستكمال  ُحسن إدارة النشاطات من قبل الباحثة صاحبة فكرة املبادرة)األي

( التي نصت على:)تشتمل 17النشاطات الصفية بنشاطات الصفية لترسيخ مفهوم املادة التعليمية بأذهان الطالبات؛ وجاءت باملرتبة الثانية الفقرة رقم)

( وبدرجة مرتفعة، وهو مؤشر على قناعة عينة الدراسة أفراد عينة 4.52حياتي العامة( بمتوسط حسابي )الدورة على معلومات حديثة وقيمة تفيدني في 

( في املجال األول)يحقق لي التدريب على النشاطات حصولي على معارف تؤهلني لسوق العمل 9الفقرة رقم)الدراسة بالنشاطات التدريبية، ويؤكد لنتائج 

(  4.03بمتوسط حسابي ) )تتوافق ساعات النشاط مع وقتي(( التي نصت على 5ولى.  وجاءت باملرتبة األخيرة الفقرة رقم )التي جاءت باملرتبة األ مستقبال(

 ( وبدرجة مرتفعة.4.31وبدرجة مرتفعة، وبلغ املتوسط الحسابي للمجال )الهيئة التعليمية املشرفة واملدربات لدورات النشاط الالصفي( ككل )

 املجال الثالث: املؤسسات املجتمعية الداعمة واملختبرات التي يتم فيها التدريب 

 (90(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املجال ]املؤسسات املجتمعية الداعمة ومختبرات التدريب[ واملجال ككل )ن= 9جدول)

 الدرجة  بةالرت  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرقم 

 للنشاطات التدريبية  .1
 
 بالغا

 
 متوسطة  15 1.48 3.34 تعطي اإلدارة املدرسية اهتماما

 متوسطة  14 1.35 3.59 تقدم اإلدارة املدرسية كل ما لديها من مواد تدريبية للنشاط   .2

 وطنية رائدة   .3
 
 مرتفعة 12 0.95 3.98 تقدم املؤسسات املحلية الداعمة للنشاط جهودا

 مرتفعة 6 0.79 4.27 املؤسسات املحلية الداعمة مدربات كفؤات ومواد تدريبيةتقدم   .4

 مرتفعة 7 0.83 4.26 تتابع معلمة املادة النشاطات الصفية والالصفية لنشاطات املنهج   .5

 مرتفعة 5 0.96 4.29 تحتوي املادة التدريبية أنشطة وتدريبات عملية تناسب املنهج   .6

 مرتفعة 8 0.97 4.11 التدريبية محتوى املادة العلمية في املنهج تكّمل املادة    .7

 مرتفعة 3 0.87 4.36 أسهم محتوى الدورة في إثراء معارفي ومهاراتي العلمية والعملية  .8

 مرتفعة 11 0.84 3.99 كفاية مراجع املكتبة للتوّسع بمادة املقرر وسهولة استعارتها   .9

 مرتفعة 10 1.10 4.06 للتدريب، مع متطلبات التدريب وأدواتهمالئمة املكان املخصص   .10

 مرتفعة 2 0.78 4.40 توفر اإلنترنت البرامج والتوضيحات لتطبيقات نشاطات الحاسوب    .11

 مرتفعة 4 0.79 4.32 توفر اإلنترنت البرامج الداعمة لتطبيقات برامج الهاتف الخلوي    .12

 مرتفعة 1 0.72 4.49 لتطبيقات أنشطة الكهرباء باملعمل تتوفر املواد األساسية والنماذج   .13

 مرتفعة 9 1.15 4.07 توفر مسؤولة السالمة العامة كافة احتياجات السالمة العامة   .14

 مرتفعة 13 1.16 3.89 توفر مسؤولة الصحة كافة احتياجات الطبابة واإلسعافات األولية   .15

 مرتفعة - 0.61 4.10 واملختبرات التي يتم فيها التدريب ككل املؤسسات املجتمعية الداعمة  

( أن املتوسطات الحسابية لفقرات املجال الثالث)املؤسسات املجتمعية الداعمة واملختبرات التي يتم فيها التدريب( 9يتبين لنا من الجدول رقم)

باملرتبة   الكهرباء باملعمل( أنشطةوالنماذج لتطبيقات  األساسيةتتوفر املواد على)( والتي نصت 13(، كان أعالها الفقرة رقم )4.49-3.43تراوحت ما بين )

والبرامج والتوضيحات لتطبيقات   اإلنترنت)توفر ( التي نصت على 11( وبدرجة مرتفعة، تلتها باملرتبة الثانية الفقرة رقم)4.49األولى وبمتوسط حسابي )

  اإلدارة تعطي )( التي نصت على 1ة مرتفعة؛ وجاءت باملرتبة األخيرة الفقرة رقم )( وبدرج4.40بمتوسط حسابي ) نشاطات الحاسوب(
ً
املدرسية اهتماما

 للنشاطات التدريبية( وبمتوسط حسابي )
ً
)املؤسسات املجتمعية الداعمة الثالث وبلغ املتوسط الحسابي للمجال  ( وبدرجة متوسطة.3.43بالغا

الكهرباء، وبرامج   أساسياتمؤشر على توفر مواد التدريب الالزمة ألنشطة  ومرتفعة. وه( وبدرجة 4.10) واملختبرات التي يتم فيها التدريب( ككل

تدريبات صيانة الحاسوب، وهي نتيجة واقعية لتوفر معمل/مختبر الحاسوب في املدرية والذي تتوفر فيه معظم أدوات التدريب  أنشطةومستلزمات 

ليل على اهتمام الباحثة واملدربات املعنيات بتوفير مواد تدريب كافية لإليضاح للطالبات عما يتعلمنه نظريا املتعلقة بأنشطة الحاسوب، وهو كذلك د

، ألنشطة الحاسوب والكهرباء، ويبين مدى اهتمام املعلمات لهذه املواد في املدارس املستهدفة، وتبين النتائج ضعف اهتما
ً
املدرسية   اإلدارة م  لتطبيقه عمليا

 لالصفية، وربما يعزى ألنه التجربة أولية وليست من ضمن املنهاج واملقررات الدراسية.بالنشاطات ا 

 اختبار الفرضيات: .3

النشاطات الالصفية لطالبات الصف   إثراءللشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في  الفرضية األولى للدراسة: ]ال يوجد دور  

 .( ملقارنة متوسط العينة معه3)وقد اعتمد املتوسط الفرض ي  [الثالث املتوسط، بإدارة جدة التعليمية من وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة

الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية  ( للكشف عن One- Sample t. Test( للعينات املنفردة ) tالختبار هذه الفرضية، تم تطبيق اختبار )

اسة، والجدول واملؤسسات املهنية في إثراء النشاطات الالصفية لطالبات الصف الثالث املتوسط، بإدارة جدة التعليمية من وجهة نظر الطالبات عينة الدر 

 ( التالي يوضح ذلك. 10)
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للكشف عن دور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في إثراء   (One- Sample t. Test( للعينات املنفردة ) tاختبار )(: نتائج 10جدول)

 النشاطات الالصفية لطالبات للصف الثالث املتوسط بإدارة جدة التعليمية من وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة 

إثراء النشاطات  دور الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في 

الالصفية لطالبات الصف الثالث املتوسط، بإدارة جدة التعليمية من وجهة نظر الطالبات  

 عينة الدراسة 

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجات  

 الحرية 

 قيمة 

(t) 

الداللة  

 اإلحصائية 

نتيجة 

 الفرضية

 الرفض  0.00 27.745 89 0.439 4.285

(، حيث تم مقارنة الوسط العام بالقيمة املعيارية 0.00(، وبداللة إحصائية )27.745( موجبة وبلغت )t( أن قيمة )10الجدول رقم )يتبين لنا من 

النشاطات الالصفية لطالبات   إثراء(، وأظهرت النتائج وجود دور للشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في  3للتدريج الخماس ي وهي )

إدارة جدة التعليمية من وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة؛ وبذلك ترفض الفرضية األولى للدراسة وتقبل الفرضية البديلة الصف الثالث املتوسط، ب

النشاطات الالصفية لطالبات الصف الثالث   إثراءتعمل الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية على ] لتصبح على النحو التالي:

 [.إدارة جدة التعليمية من وجهة نظر الطالبات عينة الدراسةاملتوسط ب

 إثراء( في أسرية)حاسوب، علوم، تربية الثالثة ال يوجد دور لتقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الفرضية الثانية للدراسة: ]

 وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة[لطالبات الصف الثالث املتوسط، بإدارة جدة التعليمية من  النشاطات الالصفية

( للكشف عن دور تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى One- Sample t. Test( للعينات املنفردة ) tالختبار هذه الفرضية، تم تطبيق اختبار )

توسط، بإدارة جدة التعليمية من وجهة نظر النشاطات الالصفية لطالبات الصف الثالث امل إثراءفي  (أسرية)حاسوب، علوم، تربية الثالثة املنهاج للمواد 

 ( التالي يوضح ذلك.11والجدول رقم ) ،الدراسة[ الطالبات عينة 

للكشف عن دور تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج ملواد الحاسوب، العلوم،   (One- Sample t. Test( للعينات املنفردة ) tاختبار )(: نتائج 11جدول )

 األسرية التربية  

دور لتقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة  

)حاسوب، علوم، تربية أسرية( في إثراء النشاطات الالصفية  

لطالبات الصف الثالث املتوسط، بإدارة جدة التعليمية من وجهة  

 نظر الطالبات عينة الدراسة 

املتوسط  

 الحسابي

الداللة   " tقيمة " الحرية درجات   االنحراف املعياري 

 اإلحصائية 

نتيجة 

 الفرضية

 الرفض  0.00 36.362 89 0.376 4.441

(، حيث تم مقارنة الوسط العام بالقيمة املعيارية 0.00( وبداللة إحصائية )36.362( موجبة وبلغت )t( أن قيمة )11يتبين لنا من الجدول رقم)

النتائج وجود دور لتقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة)حاسوب، علوم، تربية أسرية( في إثراء (، وأظهرت 3للتدريج الخماس ي وهي )

ثانية النشاطات الالصفية لطالبات الصف الثالث املتوسط، بإدارة جدة التعليمية من وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة[؛ وبذلك ترفض الفرضية ال

]يوجد أثر لتقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج ملواد )الحاسوب/العلوم/ التربية  رضية البديلة لتصبح على النحو التالي:للدراسة، وتقبل الف

 األسرية( في إثراء النشاطات الالصفية لطالبات الصف الثالث املتوسط، بإدارة جدة التعليمية من وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة[

ال يوجد دور لتقييم الدورات التدريبية كنشاط الصفي في إثراء عالقة الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية لدراسة: ]الفرضية الثالثة ل

 واملؤسسات املهنية في املجتمع املحلي[. 

ت التدريبية كنشاط الصفي، ( للكشف عن دور تقييم الدورا One- Sample t. Test( للعينات املنفردة )tالختبار هذه الفرضية، تم تطبيق اختبار)

 ( يوضح ذلك. 12والجدول )

دور لتقييم الدورات التدريبية كنشاط الصفي في إثراء عالقة الشراكة   للكشف عن (One- Sample t. Test( للعينات املنفردة )tاختبار )(: نتائج 12جدول )

 املحلي املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في املجتمع 

دور تقييم الدورات التدريبية كنشاط الصفي في إثراء عالقة  

الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في  

 املجتمع املحلي 

املتوسط  

 الحسابي

الداللة   " tقيمة " درجات الحرية  االنحراف املعياري 

 اإلحصائية 

نتيجة 

 الفرضية

 الرفض  0.00 24.105 89 0.514 4.307

(، حيث تم مقارنة الوسط العام بالقيمة املعيارية 0.00( وبداللة إحصائية )24.105( موجبة وبلغت )t( أن قيمة )12يتبين لنا من الجدول رقم )

الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية (، وأظهرت النتائج وجود دور لتقييم الدورات التدريبية كنشاط الصفي في إثراء عالقة 3للتدريج الخماس ي وهي )

ور لتقييم الدورات  واملؤسسات املهنية في املجتمع املحلي؛ وبذلك ترفض الفرضية الثالثة للدراسة وتقبل الفرضية البديلة لتصبح على النحو التالي: ]يوجد د

 سية واملؤسسات املهنية في املجتمع املحلي[.التدريبية كنشاط الصفي في إثراء عالقة الشراكة املجتمعية بين القيادات املدر 

عالقة الشراكة املجتمعية بين القيادات  ]ال يوجد دور ملؤسسات املجتمع املحلي املهنية املشاركة بالتدريب، في إثراءالفرضية الرابعة للدراسة: 

 املدرسية واملؤسسات املهنية للمجتمع املحلي[.
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( للكشف عن دور مؤسسات املجتمع املحلي املهنية One- Sample t. Test( للعينات املنفردة )tر )والختبار هذه الفرضية، تم تطبيق اختبا

 ( التالي يوضح ذلك. 13املشاركة بالتدريب، في إثراء عالقة الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية للمجتمع املحلي، والجدول رقم )

 للكشف عن دور مؤسسات املجتمع املحلي املهنية املشاركة بالتدريب،  (One- Sample t. Test( للعينات املنفردة )tاختبار )(: نتائج 13جدول )

 في إثراء عالقة الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية للمجتمع املحلي  

املؤسسات املشرفة على التدريب،  

التدريبية للنشاطات  واملعامل والقاعات 

 الالصفية 

املتوسط  

 الحسابي

 نتيجة الفرضية الداللة اإلحصائية " tقيمة " درجات الحرية  االنحراف املعياري 
 الرفض  0.00 17.206 89 0.606 4.099

(، حيث تم مقارنة الوسط العام بالقيمة املعيارية 0.00( وبداللة إحصائية )17.206( موجبة وبلغت )t( أن قيمة )13)رقم يتبين لنا من الجدول 

عالقة الشراكة املجتمعية بين القيادات   إثراء(، وأظهرت النتائج وجود دور ملؤسسات املجتمع املحلي املهنية املشاركة بالتدريب، في  3للتدريج الخماس ي وهي )

 ملهنية للمجتمع املحلي؛ وبذلك ترفض الفرضية الرابعة للدراسة وتقبل الفرضية البديلة لتصبح على النحو التالي: املدرسية واملؤسسات ا 

عالقة الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية   إثراء]يوجد دور ملؤسسات املجتمع املحلي املهنية املشاركة بالتدريب، في 

 للمجتمع املحلي[.
 

 )اإلجابات بما ال يقل عن سطر(: القسم الثاني من األداة: األسئلة املفتوحة: .4

 (:  تكرارات إجابات األسئلة املفتوحة موزعة على األسئلة الرئيسة14جدول )

 النسبة%  التكرارات  اإلجابات  السؤال 
 38.8 35 بمواضيع املنهج التدريب حقق معرفة متصلة  ما انطباعك كمتدربة بعد انتهاء مرحلة التدريب؟

 52.2 47 اكتساب معلومات جديدة 

 41.1 37 تحقيق الثقة بالنفس
 32.2 29 االفتخار بمدرستي ومعلمتي 

مدى استفادتك من الدورات التدريبية؟ما  التعرف على أساسيات الكهرباء، وطرق صيانة الحاسوب، والهاتف الخلوي، وأعمال   

 السباكة البسيطة 

63 67.7 

 23.3 21 أصبح لدي تفكير يؤهلني لخوض تجربة العمل املنهي 
 10 9 يمكن أن يؤهلني لعمل خاص مستقبال يدر دخال 

 معرفة آثار االستخدام السلبي ملواد الكهرباء ومشتقات 

 الغراء ألعمال السباكة 

14 15.5 
 56.6 51 منصات اإلبداع لم اسمع عن االبتكار أو  هل يحتاج النشاط الالصفي ملنصات إبداعية؟ 

 30 27 سمعت عن املوضوع ولكنه غير واضح لدي 
 58.8 53 ارغب أن أكون امرأة ناجحة مستقبال اعتمد على الذات 

 63.3 57 نعم التدريب يحتاج لزيادة التطوير عبر منصات وزيادة الوقت املخصص 

 25.5 23 التدريب إلتاحة الفرصة للتطبيق للجميعاملهارات املستهدفة تحتاج لعدد اقل في مجموعة 
مقترحاتك لتحسين النشاطات التدريبية لتحقق 

 فائدة أكبر؟ 

 40 36 توسعة مكان التدريب وتأهيله أفضل 
 12.2 11 تحسين اإلضاءة في املختبر 

 14.4 13 توفير طاوالت أكبر مساحة لتحسين التدريب

 25.5 23 للحاسوب والهواتف، والكهرباء وأعمال السباكة توفير نماذج للتطبيق العملي 
 52.2 47 زيادة وقت ساعة النشاط لساعة ونصف 

 17.7 16 تكريم املعلمات واملدربات والطالبات املتميزات 

 18.8 17 توفير مدربات مختصات من وزارة التعليم  
 7.7 7 تهيئة أماكن تدريب تمتاز بالهدوء

 3.3 3 للطالبات عينة الدراسة لتشجيع البقية على االنضمام إعطاء حوافز 

مدى استفادتك من الدورات التدريبية؟[ حيث تكررت اإلجابة )التعرف  ما  ]( أن اعلى اإلجابات املتكررة وردت للسؤال  14)يتبين لنا من الجدول رقم  

من إجمالي التكرارات، تبعه  %67.7( مرة وبنسبة63على أساسيات الكهرباء، وطرق صيانة الحاسوب، والهاتف الخلوي، وأعمال السباكة البسيطة( )

( مرة 57نعم التدريب يحتاج لزيادة التطوير عبر منصات وزيادة الوقت( ))ة هل يحتاج النشاط الالصفي ملنصات إبداعية؟[ حيث تكررت اإلجاب]السؤال 

 لإلجابات جاء لسؤال املقترحات، حيث تكرر طلب الحوافز للمتدربات ثالث مرات بنسبة %63.3بنسبة
ً
 . %3.3واقل األسئلة تكرارا

 االستنتاجات العامة:  

 نستنتج ما يلي:للجداول اإلحصائية السابقة،  مطالعة نتائج التحليل  من

 من وجهة نظر  أكثرأن  .1
ً
)تقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنهاج للمواد الثالثة:  األول عينة الدراسة، كان املجال  أفرادمجاالت الدراسة أهمية

وجميعها جاءت بدرجة  ( وأقلها أهمية املجال الثالث )املؤسسات املجتمعية الداعمة واملختبرات التي يتم التدريب فيها( أسريةحاسوب، علوم، تربية 

الالصفية بهذه املبادرة، والرغبة بتحسين وضع  األنشطة، ودليل على رغبتهن بتعلم األنشطةمرتفعة، وهو مؤشر على اهتمام عينة الدراسة بتقييم 

 الناعمة في الصناعة. األيادي الواردة بمبادرة  نشطةاألالتدريب لهذه 
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رغبة وتفهم الطالبات عينة الدراسة ملا حقق لهن التدريب في األنشطة الالصفية من مهارات تفيدهن في مستقبل حياتهن العامة؛  تبين نتائج الدراسة .2

يكون مهنة  أنالعامة، لكونه يناسب  اإلنسانفي حياة  أساس يزء ج أصبحورغبة الطالبات عينة الدراسة بتعلم مهارات صيانة الهاتف الخلوي الذي 

 لإلناث حيث ال يحتاج لطاقة بدنية عالية بقدر ما يحتاج الستخدام الفكر. 

، السيما  أنتبين نتائج الدراسة حاجة الطالبات عينة الدراسة ملزيد من وقت التدريب، حيث  .3
ً
الطالبات يحتجن   أنساعة النشاط غير كافية فعليا

ع بمختبر التدريب،  من وقتها   األخذ اعتدن على  إذ الحصة السابقة لساعة النشاط  إنهاءبالحسبان تفاوت املعلمات في وقت  أخذناما  إذا لوقت للتجمُّ

 الطالبات لتلك املادة التي تسبق حصتها ساعة النشاط. أسئلةتفصيالت إلجابات  أولصالح شرح مادة 

لقدراتهن الجسدية، وان تمهين هذه  أقربات عينة الدراسة بتدريبات أجهزة الهاتف الخلوي والحاسوب ألنها تبين نتائج الدراسة لرغبة الطالب .4

 التخصصات للفتيات مستقبال ممكن. 

 إدارةالزالت بحاجة لتوفير مواد ضرورية للتدريب، مما يستدعي تدخل   وأنهااملستخدمة في التدريب غير كافية،   واألدواتاملختبرات    أن  إلىتشير النتائج   .5

 النشاط بإدارة التعليم لتوفير مواد التدريب الالزمة.

 على ما يتم شرحه لهن من قبل املدربات، السيما  إلىتشير نتائج الدراسة  .6
ً
عدد الطالبات   أنأن وقت النشاط غير كاٍف لتطبيق عينة الدراسة عمليا

( طالبة بنشاط تدريب أعمال الصيانة البسيطة  23)إلى  راسة يفوق عدد طالبات فصل دراس ي، فأقل مجموعة من مجموعات التدريب وصلت  عينة الد

الصيانة البسيطة ألدوات السباكة املنزلية، مع مشاركة طالبات بأكثر من   أعمال( طالبة بنشاط تريب 48)بلغت للكهرباء املنزلية، واعلى مجموعة 

 .األول طيلة مرحلة الفصل الدراس ي نشاطين 

جزء منها وذلك بالتعميم على  أي تعطى فترة ساعة النشاط كاملة للتدريبات بالنشاطات الالصفية دون هدر  أن أو أمكن  إنزيادة وقت ساعة النشاط  .7

ممكنة تتسع لعدد الطلبات عينة الدراسة  قاعة أكبريلتزمن بوقت الحصة السابقة لساعة النشاط املدرس ي، وان يتم توفير   أنهيئة التدريس    أعضاء

 الضرورية للتدريب. واألدوات واألجهزة  اإليضاحيةوتكون مهيأة بالوسائل 

 إدارةالتزام املدربات بالوقت واملكان املحدد ومتابعة الهيئة التعليمية املشرفة على النشاطات التدريبية وهو دليل على ُحسن  إلىتشير نتائج الدراسة  .8

باستكمال   واألسريةالناعمة في الصناعة(، ورغبة معلمات مواد العلوم، والحاسوب،  األيادي )املبادرة ن قبل الباحثة صاحبة فكرة النشاطات م

 النشاطات الصفية بنشاطات الصفية لترسيخ مفهوم املادة التعليمية بأذهان الطالبات. 

قناعتهن أن التدريب على النشاطات تحقق لهن  بالنشاطات التدريبية، ويؤكد  عينة الدراسة أفرادقناعة عينة الدراسة  إلىتشير نتائج الدراسة  .9

 .الحصول على معارف تؤهلهن لسوق العمل مستقبال

تدريبات صيانة الحاسوب، وهي نتيجة   أنشطةالكهرباء، وبرامج ومستلزمات  أساسياتتوفر مواد التدريب الالزمة ألنشطة  إلىتشير نتائج الدراسة  .10

باحثة واقعية لتوفر معمل/مختبر الحاسوب في املدرسة والذي تتوفر فيه معظم أدوات التدريب املتعلقة بأنشطة الحاسوب، وهو دليل على اهتمام ال

 
ً
، ألنشطة الحاسوب والكهرباء، كما يبين اهتمام واملدربات املعنيات بتوفير مواد تدريب كافية لإليضاح للطابات عما يتعلمنه نظريا لتطبيقه عمليا

 املعلمات لهذه املواد في املدارس املستهدفة.

املدرسية بالنشاطات الالصفية، ويعزى ذلك أن التجربة أولية وليست من ضمن املنهاج واملقررات   اإلدارة تشير نتائج الدراسة لضعف اهتمام  .11

 متأخرة. إالدارة التعليم الدراسية، ولم تصدر عن برنامج قسم األنشطة بإ

النشاطات الالصفية لطالبات الصف الثالث   إثراءأظهرت النتائج وجود دور للشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في  .12

تعمل الشراكة ]لتصبح:    األولىضية  املتوسط، بإدارة جدة التعليمية من وجهة نظر الطالبات عينة الدراسة؛ وعليه تقبل الفرضية البديلة لتطوير الفر 

النشاطات الالصفية لطالبات الصف الثالث املتوسط بإدارة جدة التعليمية من وجهة   إثراءاملجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية على  

 [.نظر الطالبات عينة الدراسة

النشاطات الالصفية لطالبات   إثراء ( في أسرية)حاسوب، علوم، تربية ملواد ج أظهرت النتائج وجود دور لتقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى املنها .13

]يوجد أثر لتقييم النشاطات املصاحبة ملحتوى   لتصبح: الفرضية البديلة  للدراسة، وتقبل الصف الثالث املتوسط[؛ وبذلك ترفض الفرضية الثانية 

النشاطات الالصفية لطالبات الصف الثالث املتوسط، بإدارة جدة التعليمية من وجهة   إثراء في  أسرية)حاسوب/علوم/ تربية الثالثة املنهاج للمواد 

 نظر الطالبات عينة الدراسة[

هنية في أظهرت النتائج وجود دور لتقييم الدورات التدريبية كنشاط الصفي بإثراء عالقة الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات امل .14

 إثراء]يوجد دور لتقييم الدورات التدريبية كنشاط الصفي في    لك ترفض الفرضية الثالثة للدراسة وتقبل الفرضية البديلة لتصبح:املجتمع املحلي؛ وبذ

 عالقة الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية في املجتمع املحلي[.
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عالقة الشراكة املجتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات   إثراءملشاركة بالتدريب، في أظهرت النتائج وجود دور ملؤسسات املجتمع املحلي املهنية ا  .15

]يوجد دور ملؤسسات املجتمع املحلي املهنية املشاركة   لتصبح:املهنية للمجتمع املحلي؛ وبذلك ترفض الفرضية الرابعة للدراسة وتقبل الفرضية البديلة  

 جتمعية بين القيادات املدرسية واملؤسسات املهنية للمجتمع املحلي[.عالقة الشراكة امل إثراءبالتدريب، في 

الكهرباء، وطرق   أساسيات)التعرف على اإلجابة مدى استفادتك من الدورات التدريبية؟[ حيث تكررت ]ما املفتوح: املتكررة للسؤال  اإلجاباتبلغت  .16

هل يحتاج النشاط ]السؤال التكرارات، تبعه  إجماليمن  %67.7( مرة وبنسبة63السباكة البسيطة( ) وأعمالصيانة الحاسوب، والهاتف الخلوي، 

، واقل %63.3ة( مرة بنسب57نعم التدريب يحتاج لزيادة التطوير عبر منصات وزيادة الوقت( ))اإلجابة ؟[ حيث تكررت إبداعيةالالصفي ملنصات 

 لإلجابات جاء لسؤال املقترحات، حيث تكرر طلب الحوافز للمتدربات  األسئلة
ً
 % 3.3مرات بنسبة ثالثتكرارا

 التوصيات: 

 بالتوصيات التالية: تينبعد استعراض النتائج توص ي الباحث

 والحاسوب مع توفير املواد الالزمة للتطبيق. واألسريةالصفية املتممة لتعلم مواد العلوم  األنشطةاهتمام لتطبيقات  إعطاء .1

في مناطق تعليمية مختلفة من اململكة تقوم   إناثمن مدرسة  أكثرالناعمة في الصناعة( على  األيادي )مبادرة التجربة دراسة تطبيقية تعمم  إجراء .2

من مدى رغبة الطالبات   أوسع بعدة مدارس تخضع للتجربة للتأكد بشكل  األنشطةالنشاطات في الوزارة، وبتهيئة فرص التدريب على  إدارة عليها 

 مهنية. أنشطةبتعلم 

التربوي، والقيادات املدرسية،  اإلشرافمن قسم  األنشطةين على لألنشطة الصفية والالصفية من قبل القيادات املدرسية واملشرف أهمية إعطاء .3

 التخطيط لها ومتابعتها خالل الفصل الدراس ي.

الصفية املصاحبة ملناهج املواد التعليمية باملدارس وتخصيص وقت كافي  األنشطةتهيئة املخابر العلمية في املدارس بأدوات تكفي إلجراء تطبيقات  .4

 لتعليم والتعلم.لها ألنها تثري عملية ا 

جزء من التقويم الدراس ي باشراك عالمات   األنشطةحوافز للطلبات املشاركات باألنشطة الالصفية لحث الجميع على املشاركة، واعتبار تلك    إعطاء .5

 تخصص لها تدخل في نتائج التحصيل للطالبات.

 :املراجع

: املراجع العربية:
 
 أوال

،  النشاط املدرس ي واملعوقات التي تواجه اإلدارة املدرسية في تطبيق بمدارس البنات االبتدائية بمدينة مكة املكرمةواقع برامج ( 2004) .، بدر، أ  .1

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.

 شر والتوزيع.، دار الكتب العلمية للن1، طالتعليم اإللكتروني والتعليم الجوال( 2007، ).بسيوني، ع .2
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 Abstract: The study aimed to reveal the role of community partnership between school leaders and professional 
community institutions in enriching extra-curricular activities for third-graders middle school students in Jeddah 
Administration Schools, for the academic year 1440 AH. The study adopted the descriptive analytical approach, and 
a tool was finally formed from three areas containing (50 (Paragraph), where the study tool was applied to a sample 
consisting of (90) students from the third intermediate grade, who were chosen through the intentional sample 
method. The data was analyzed according to the SPSS program, and the study concluded several results, the most 
important of which are : 
There is a role for societal partnership between school leaders and professional institutions in enriching extra-
curricular activities for third-graders of the middle class, and a role for assessing classroom activities accompanying 
the curriculum content of materials (computer, science, family education) in enriching extra-curricular activities 
for female students in the study sample; Existence of a role for training courses as a descriptive activity in enriching 
the partnership relationship between school leaders and professional community organizations, as well as a role 
for professional community institutions participating in the training, in enriching the community partnership 
relationship between school leaders and local community institutions . 
The study recommended several recommendations, the most important of which are: [Giving attention to the 
applications of extra-curricular activities complementing the applications of learning science, family and computer 
materials, and preparing scientific laboratories in schools with tools sufficient to conduct the applications of class 
activities accompanying the curricula of educational materials, and allocating sufficient time for them because they 
enrich the teaching and learning process, and giving Importance of extra-curricular activities from school leaders 
and supervisors of activities in the Department of Educational Supervision . 

Keywords: Extracurricular activity; Community partnership; Activity hour; Students. 
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Abstract: Family cohesion and the presence of parents play a critical role in the lives of children living in an 

environment that helps the healthy psychological development of children and the integration of their personalities. 

The present study aims to identify the personality traits of orphan children and to ascertain the impact of selected 

demographic variables on major personality traits. A random sample of 172 orphans responded to the Eysenck 

Personality Questionnaire (EPQ). The results showed a statistically significant variance due to gender in 

neuroticism in favor of females, between lying and living in an institution, and between neuroticism and both 

parents and in lying the differences were in favor of the father. The city variable revealed differences in favor of 

extroversion in Jerusalem; neuroticism in Nablus and lying in Bethlehem. 

Keywords: personality traits; orphan children; West Bank/ OPT. 

 
1. Introduction 

Being a pre-adolescent orphan is quite critical because children at this stage are usually in a serious need for 
parental and family care as it plays an essential role in the psychosocial forming of their personalities and is crucial 
for their psychosocial compatibility within the changing circumstances surrounding them. According to George 
(2011) an orphan is “a child who is below 18 years of age and who has lost one or both parents.” The family is the 
cradle of society where children find the proper natural environment where they grow up and go through the 
different stages of their development. Ideally, the family setting provides a child with a balanced upbringing that is 
free from behavioral or psychological problems.  The family also provides the child with a perspective through 
which the child learns society norms, codes, restrictions and taboos allowing him to be able to interact with other 
people outside his immediate environment. (Abu Shamala, 2002)   

Orphan children often suffer from a number of mental illnesses and disorders due to tension, anxiety, anger 
and insecurity. They may also endure a lack of self-confidence resulting from their loss of parental support as well 
as a lack of social recognition and sense of belonging. In contrast, life in a social welfare institution, due to its 
inherent nature, deprives orphans of the normal family setting and is characterized by its monotony and tends to 
be dull and unexciting, and completely different from the normal family atmosphere, which is dominated by 
closeness, intimacy and love. Children in orphanages (or welfare institutions) are also deprived of the opportunity 
for socialization as they live within the physical limits and restrictions of the institution, which orphans have to 
abide by. (Faqihi, 2006) Undoubtedly, deprivation of parental and family care represents an emotional trauma that 
impacts a child's life very negatively, causing personality disorders, especially in childhood, being the most 
important development stage. A welfare institution cannot provide an adolescent child with his/her emotional 
needs and neither can it train him in the various types of social and emotional behavior (Huwaywah, 2016). The 
family plays a role in shaping the personality of the individual through the process of social normalization 
(Hassouna, 2002). 

One of the simplest and oldest methods of describing personality is to identify the patterns of behavior that 
characterize a person and call him by the feature that characterizes him most. According to some researchers such 
features are considered dispositional characteristics i.e. tendencies of behavior or responses which a person is 
expected to transfer from one situation to another, and that involve a certain probability that a person might behave 
in a certain way (Lazaus, 1989). Other researchers, however, consider these features as summary or descriptive 
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situational factors, i.e. that describe a coherent or similar set of behaviors or responses to different situations and 
at different times (Al-Ansari, 1997).  

The existence of multiple definitions of personality may be attributed to the difficulty of considering 
personality as a whole entity. Yet, in spite of this multiplicity, the following seems to be the most comprehensive 
and generally accepted definition of personality: “the characteristics or blend of characteristics that make a person 
unique” (Weinberg & Gould, 1999) 

Psychologists are interested in identifying the psychological traits or qualities that have relative stability (such 
as generosity, kindness, anxiety, indifference, recklessness, etc.) and which distinguish one individual from another; 
in other words, traits which exhibit individual differences in the availability of an attribute, trait or a measured or 
measurable characteristic and not in kind only. 

When conflict surfaces between the various aspects of personality, disorder and poor harmony arise, leading 
in some cases to what is known as a helpless personality (physically or mentally). Consequently, an individual may 
lose their ambition and ability to adapt, and often fails to pursue their studies or achieve their goals. The social 
environment also plays an important role in shaping the personality of a child.  

Trait theory is characterized by allowing measurement and experimentation, in addition to observation and 
description. Accordingly, personality can be measured by a number of personal dimensions and measurements, 
ultimately helping the development of a personality (psychological) profile (Mansi, 2001) 

Trait theory aims to investigate and measure personality as it utilizes the statistical method, particularly factor 
analysis. It also views personality as a dynamic system/ combination/ composition of an array of traits, which are 
considered to be the primary mover of behavior. Eysenck, Albort and Catel are the most significant advocates of 
trait theory. (Abdallah, 2001) 

Eysenck used factor analysis, a technique which reduces behavior to a number of factors which can be grouped 
together under separate headings, or dimensions. Eysenck (1947) found that their behavior could be represented 
by two dimensions: Introversion / Extroversion (E); Neuroticism / Stability (N). Eysenck called these second-order 
personality traits. Each aspect of personality (extraversion, neuroticism and psychoticism) can be traced back to a 
different biological cause. Personality is dependent on the balance between excitation and inhibition processes of 
the autonomic nervous system (ANS). (McLeod, 2017) 

When a child is born, it lacks experience, knowledge and ability to behave socially. It receives its first 
experience in social/human relationship from its family in general, and from its parents in particular. This 
contributes to the formation of a child’s balanced personality, and its awareness of itself and the social environment, 
which ensures positive communication with others, including any required adjustment according to mutual positive 
and relationships. (Halawa, 2011) 

The family is one of the most important social factors that contribute to the formation of the personality of 
children, and has an even greater role in the different aspects of psychological compatibility or incompatibility of 
the individual. The cohesion of the family and the presence of parents play a major role in the lives of children, 
creating an atmosphere that helps the healthy psychological development of the children and the harmony and 
integration of their personalities. (Dasouki, 1996)  

Children are particularly vulnerable to traumatic experiences, such as divorce or death. The absence of parents 
usually deprives the child of a strong relationship that provides him with love, security and care, and hinders his or 
her natural development and creates an unbalanced and fluctuating personality. (Rabi’, 2001)  

The deprivation of young children from family care is a case that is worthy of research because of its negative 
impact on a child's development and behavior. (Anani, 2000) Orphan children usually require assistance and 
support from the surrounding community, individuals or institutions, to provide a suitable psychological and social 
atmosphere that is essential for the young orphan’s various stages of development. There are several social 
institutions that support orphans in the West Bank. 

Research indicates that children who are deprived of family environment suffer most from bad behavior, 
neuroticism and depression. Ismail (2009) show that the problems that individuals who are deprived of a family 
life suffer from are extraversion, neuroticism, depression, and emotional symptoms in the first place, and to a lesser 
extent, a lack of friends and hyperactivity. 

To the best of our knowledge, very little research has been conducted on how personality traits of orphan 
children in Palestine are affected by a number of variables. It is hoped that the present research will fill this research 
gap. 

The main goal of this study is, therefore, to identify the personality traits of orphan children and to identify the 
differences in these traits according to the following variables: gender, educational level, place of residence, orphan 
status, current place of residence (with family or in an institution).  
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2. Methods 

Participants and Procedures 
The study sample consisted of 172 orphans (14-18 years), living with their families or in a social institution. 

All were attending school in Bethlehem, Hebron, Nablus or Jerusalem districts.  
3. Materials 
Eysenck Personality Questionnaire  

An Arabic version of The Eysenck Personality Questionnaire for Children (male and female) was used to collect 
the data for the present study. (Abdel-Khalek,1991) The questionnaire battery, which includes a consent form and 
a demographic information sheet, has 59 yes/no questions that measure, extroversion, neuroticism and lying. For 
each item, a yes answer is rated 1 point, while a no answer is rated zero. Cronbach’s Alpha reliability of The Eysenck 
Personality Questionnaire for Children (male and female was in Neuroticism: (0.616) and Extroversion (0.633), 
Lying (0.719) denoting good internal consistency and temporal stability. The descriptive analytical method in this 
study was adopted in order to answer the questions and assumptions presented by the study. 

4. Analysis 

Data analysis and sample size calculations were performed using the Statistical Package for Social Sciences 
Software (SPSS, version 19). 

5. Results 

The findings of the present study of the total sample of participants (n=172) reveal that the degree of the 
personality traits of orphan children among West Bank students scored are neuroticism with an average  of (13.20) 
and a standard deviation of (3.02) followed by extroversion with an average of (12.91) and a standard deviation of 
(3.35). The least trait was lying with an average of (10.77) and standard deviation of (3.70). 

Table (1): Mean, standard deviation of personality traits of orphan children in the West Bank 
Ratio Std Mean Dimension 

68% 3.02 12.91 Extroversion 

66% 3.35 13.20 Neuroticism 

54% 3.70 10.77 Lying   

• Gender: 
Table (2) It is clear that there were statistically significant differences in the total degree between males and 

females in regard to neuroticism and the absence of differences in Extroversion and Lying. The significance level 
was (.039) in favor of females, whose mean was (13.65) compared to (12.58) for males.  

Table (2): Results of t-test for variance in total means of the personality traits of orphan children in regard to gender 
Level of 

significance 

Degree of 
freedom 

T value Std Mean Number Gender Dimension 

.094 
 

170 
 

1.68 
 

2.62 13.36 72 Male Extroversion 
3.25 12.58 100 Female 

.039 
 

170 
 

-2.08 
 

3.90 12.58 72 Male Neuroticism 
2.83 13.65 100 Female 

.473 170 -.71 2.84 10.53 72 Male Lying 

4.22 10.94 100 Female 

• Residence: home vs. institution: 
Table (3) It is clear that there were statistically significant differences in the total degree between Institution 

and home in regard to Lying, and the absence of differences in Extroversion and Neuroticism. The level of 
significance was (.001) in favor of the institution whose mean was (15.00) while that of the home was (10.56) 

Table (3): Results of t-test for variances in total means of personality trait according to type of residence 
Level of 

significance 

Degree of 
freedom 

T value Std Mean Number Residence 
type 

Dimension 

.385 170 .870 3.05 12.95 164 Home Extroversion 

2.07 12.00 8 Institution 

.777 170 .283 3.38 13.22 164 Home Neuroticism 

2.90 12.88 8 Institution 
.001 170 -3.412 3.64 10.56 164 Home Lying 

2.07 15.00 8 Institution 
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• City: 
Table 4 shows statistically significant differences in the personal characteristics of the orphan children in the 

West Bank due to the city of residence. A Tukey test was used to identify these differences. The findings showed 
differences regarding extroversion between Jerusalem and the other governorates in favor of Jerusalem. For 
neuroticism, the differences between Bethlehem, Jerusalem and Nablus were in favor of Nablus. Regarding lying, 
the differences were in favor of Bethlehem. The mean of the Jerusalem scored (16.71) where the significance level 
reached .000, and (14.47) for Nablus where the level of significance was (.001) while Bethlehem scored (12.83) and 
the level of significance was (.000). 

Table (4): One Way Anova analysis of the differences in the degree of personality trait dimensions among orphan children 
regarding the city variable 

Level of 
significance 

F Value Squares 
Mean 

Degree of 
freedom 

Sum of 
squares 

Source Dimension 

0.000 9.835 77.5 3 232.523 Between groups Extroversion 

  7.8 168 1323.989 Inside groups 

   171 1556.512 Total 

0.001 5.840 60.3 3 181.127 Between groups Neuroticism 

  10.3 168 1736.751 Inside groups 

   171 1917.878 Total 

0.000 9.041 108.6 3 325.913 Between groups Lying 

  12.01 168 2018.785 Inside groups 

   171 2344.698 Total 

• Orphan status:  
Table 5 shows statistically significant differences in the personal characteristics of orphan children in 

neuroticism and lying due to the variable of orphan status. A Tukey test was used to identify these differences. The 
findings showed that in neuroticism the differences between the father and the mother were in favor of both parents 
and in lying the differences were in favor of the father. The mean of both parents scored (14.88), where the level of 
significance was (.014). The mean of the father was (11.28), where the level of significance reached (.000) 

Table (5): One Way Anova analysis of the differences in the degree of personality trait dimensions among orphan children 
regarding orphan status 

Level of 
Significance 

F Value Squares 
Mean 

Degree of 
freedom 

Sum of 
squares 

Source Dimension 

0.241 1.436 12.7 2 25.511 Between groups Extroversion 

  8.8 160 1421.594 Inside groups 

   162 1447.104 Total 

.014 4.399 47.1 2 94.260 Between groups Neuroticism 

  10.7 160 1714.219 Inside groups 

   162 1808.479 Total 

.000 8.311 106.1 2 212.260 Between groups Lying 

  12.7 160 2043.188 Inside groups 

   162 2255.448 Total 

 
6. Discussion:  

The results revealed that there were statistically significant differences in neuroticism in favor of the females, 
which means that the females are more eager, anxious and depressed than the males and also indicate that they are 
more vulnerable to suffering from neurosis. The high degrees of individuals on the neuroticism dimension indicate 
emotional instability and exaggerated emotional responses. They also find it difficult to regain balance after an 
exciting experience. 

This result is due to the fact that a child who has lost one of his parents, especially girls, may feel a loss of that 
parent’s tenderness, kindness and their sense of safety, which makes them more tense than the males, as the males 
have a wider opportunity to express their feelings and emotions more directly in society; while females tend to 
suppress their feelings and emotions, and this surfaces as neuroticism. Women also reveal a greater sensitivity to 
pressure on others, and are called on more often to provide emotional support than men (Meichenbaum, d.1994) 

The results of this study are in agreement with the results of (Abu Warda, 2011) and the results of (Latorre et 
al.1993), which indicated a higher level of neuroticism in females than males. However, the results of the current 
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study conflict with those of (Ismail ,2009) and (Shatat ,2000) which found that males scored higher than females 
on neuroticism. 

It was also found that there were statistically significant differences in lying among orphan children in the West 
Bank due to the current place of residence in favor of the institution and no differences regarding extroversion and 
neuroticism were found. This explains why a child residing in an institution is inclined to fake his degree on the 
personality test. It is suggested that a child who resides in a welfare institution and who is consequently deprived 
of his family environment resorts to lying for a variety of reasons, including a feeling of inferiority and pressure to 
defend himself for fear of punishment by others since he has no parents who would provide him with protection, 
and also to obtain gains he may be deprived of in the accommodating institution (Malikiya and Bojman, 2016). An 
orphan child in this context tends to lie and pretend to have a more socially appropriate appearance. In this regard, 
(Khammash, 2007) emphasizes the importance of this dimension and points out that it varies from one society to 
another, and it involves civilizational and cultural variables. This is consistent with (Huwaywah ,2015). Yet these 
results are inconsistent with (Al-Shamali ,2015) who showed no statistically significant differences between orphan 
children who enjoy family care and those living in institutions. 

There were also statistically significant differences in the personality traits of orphan children in the West Bank 
due to the city variable. To find out the source of the differences, a tukey test was used for dimensional comparison. 
The results show that differences regarding extroversion between Jerusalem and the other governorates (i.e. 
Bethlehem, Hebron and Nablus) were in favor of Jerusalem, but concerning neuroticism, the differences were in 
favor of Nablus and in regard to lying, the differences were in favor of Bethlehem. Extroversion indicates that 
children in Jerusalem are sociable, impulsive, and have an affinity for fun, vitality, joy, wit and optimism. This may 
be attributed to the nature of life in the Palestinian society in terms of the political and economic conditions. City 
life provides better living conditions than the village. The city provides the opportunity for people to participate in 
a variety of cultural, recreational and sporting activities; while movement in the city is much easier than the village.  

As for neuroticism, the results showed statistically significant differences in favor of the city of Nablus, which 
means that children in the city of Nablus are more anxious, worried and depressed than the children in Jerusalem, 
Hebron and Bethlehem. The high personal degrees in regard to neuroticism indicate emotional instability and 
exaggerated emotional response. They also find difficulty regaining balance after an exciting experience. A person 
with a high degree of neuroticism can be described as someone who is inclined to have a lot of anxiety. (Bunamaki 
,1988) indicates that cultural and social differences have an impact on the perception and evaluation of stressful 
events and that each society has its distinct circumstances, beliefs and culture, which affect an individual’s 
perception of pressure, and the way he confronts such  situations which is based on his interaction with the family 
and social environment and the impact of social norms and values and the surrounding social and political reality. 
The results of the present study are consistent with the results of (Chung, et al.,1999), which showed that Coventry 
residents lacked sociability and were neurotic, which was attributed to the relationship between assault, intrusion, 
neuroticism and extroversion. 

On the lying dimension, the differences between Bethlehem, Jerusalem, and Nablus were in favor of Bethlehem, 
where children were more inclined to pretend to be better than they are. According to (Khammash ,2007) societies 
vary there is variation from one society to another with regard to this dimension., and also indicated that 
civilizational and cultural variables of society should be taken into account when dealing with this dimension.  For 
example, orphan children in Bethlehem live in a different environment from orphans living in the city of Jerusalem 
and Nablus.  

It was also found that there were statistically significant differences in neuroticism and lying among orphan 
children in the West Bank due to orphan status. To find out the source of the differences, a Tukey test was used for 
dimensional comparisons. The results were as follows: 

On the neuroticism dimension, the differences between the father and mother were in favor of the loss of both 
parents. It is suggested here that a child is born with certain needs and requires physical, psychological, emotional 
and linguistic contact with his parents, and when this contact is broken due to the loss of one or both parents, the 
child is likely to develop certain personality disorders. According to the theory of emotional contact, individuals 
who suffer from personality disorders tend to have a fragile and weak relationship with their caregivers early in 
their lives, and consequently, certain strange and unacceptable events occur between the two parties leading to 
certain medical problems or disorders. (Al-Tahan, Abu Attia, 1998). (Ballan ,2011) also mentioned that the father 
and mother are jointly responsible for raising their children in terms of providing guidance, encouragement, 
acceptance, ways to build their self-confidence, and consolidation of values. Yet, the loss of either or both parents 
constitutes the most serious source of deprivation and negatively impacts the child’s personality and behavior and 
makes him feel inferior and deprived of sympathy and affection, while his ability to face the pressures and problems 
of life is seriously weakened, and this makes the orphan child sad and anxiety. The death of the parents constitutes 
a threat to the child’s personality and mental health, which is sometimes only achieved if the parents are present or 
live in a normal family, and the deprivation of the child from his parents leads to the existence of psychological and 
social problems that may accrue to him the negative effects in the later stages of his life (Al-Suwaihri, 2009). 
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The results regarding lying reveal differences in favor of the father. The researcher believes that a child who 
loses the father is more inclined to fake a better status, and this finding is consistent with (Huwaywa , 2015), as a 
child who is deprived of his family environment is quite likely to resort to lying for several reasons, including a 
feeling of inferiority and his defense of himself for fear of punishment by others as a result of the parents who, in a 
normal situation, would protect him; as well as for personal gain, which he has been deprived of in the residential 
establishment. This is consistent with (Huwaywa ,2015) who indicates that lying is a prevalent behavioral problem 
among children residing in an institution. 
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 يتام في الضفة الغربية طفال األ املتغيرات لدى األ سمات الشخصية وعالقتها ببعض 
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 امللخص:

تساعد على النمو النفس ي الصحي لألطفال ودمج  يلعب التماسك األسري ووجود الوالدين دوًرا حاسًما في حياة األطفال الذين يعيشون في بيئة 

على السمات  شخصياتهم. تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على السمات الشخصية لألطفال األيتام والتأكد من تأثير املتغيرات الديموغرافية املختارة 

فروق ذات داللة  (. أظهرت النتائج وجود1991ايزنك، يتيًما الستبيان سمات الشخصية )  172الشخصية الرئيسية. استجابت عينة عشوائية من 

كذب كانت إحصائية بالنسبة  للنوع  في العصابية لصالح اإلناث،  وعالقة بين الكذب والعيش في مؤسسة، وبين العصابية وفقدان كال الوالدين وفي ال

 .دس، والعصابية في نابلس والكذب في بيت لحم االختالفات لصالح األب. كشف متغير املدينة عن اختالفات لصالح االنبساط في الق

 .األراض ي الفلسطينية املحتلة /الضفة الغربية ؛األطفال األيتام ؛: سمات الشخصيةالكلمات املفتاحية
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Abstract: The study aimed at determining how well basic science process skills are promoted in Saudi Arabian 
science textbook activities compare to those covered by the Glasgow Science Program booklet activities. The 
textbooks selected for examination in this study were the science textbooks that have been taught to 10-year-old 
students and used by schools in Saudi Arabia, as well as the science booklets used by schools in Glasgow. A total of 
31 scientific activities covered in the Saudi Arabian textbooks and 18 scientific activities covered in the Glasgow 
Science Program booklets were analysed according to a modification of Tamir and Lunetta’s (1978) task analysis 
instrument (LAI). Results showed that there were considerable differences in the coverage of science basic process 
skills between both books. The major conclusions of the study were that (a) the basic skills, covered within Saudi 
Arabian textbooks in comparison with Glasgow science booklets, are restricted to observation, communication and 
inference process skills, whereas few opportunities were provided to practice measurement, classification and 
prediction process skills; (b) the absence of an extension level for the activities is the main cause of this inequality; 
(c) increasing the number of science activities in Saudi Arabian science texts does not improve students’ acquisition 
of basic science process skills while an extension level for these activities is not provided; and (d) there are 
relationships between some integrated skills, in that pupils’ performance in them are poor, and the low frequency 
of certain basic skills in both books (i.e. prediction and classification). 

Keywords: textbooks; Basic Science; Glasgow; Saudi Arabian. 
 

1. Introduction  

As a result of living in a rapidly developing, scientifically rich world, a great emphasis has been placed on 
science curricula and teaching methods, particularly for children.  This emphasis is due to many reasons, as 
Mechling and Oliver (1983) point out. Examples of these benefits are helping young students to understand the 
natural phenomena around them, helping them learn authentic scientific concepts and, therefore, avoid 
misconceptions. Moreover, science educators bear a greater responsibility toward the next generation to be critical 
thinkers, well-informed decision makers, curious learners, problem solvers and scientifically literate citizens. 

Therefore, investigations of the best way of science teaching and learning are continuously conducted. These 
studies and investigations could not confirm that one single method is the best way to achieve in science. However, 
most science researchers agree on the fact that there are two aspects of the discipline that are very important and 
strongly related to each other: knowledge of science and the process of doing science (Woolnough, 1989). Thus, an 
emphasis on scientific knowledge alone is limited; although the process of science alone is not science, it leads to 
the establishment of new scientific knowledge and principles. Thus, science knowledge and process skills in science 
education are inseparable. 

Although issues related to learning scientific knowledge have long been investigated, this study is concerned 
with the practical part of science, or ‘science process skills. The term ‘science process skills’ was introduced in the 
curriculum project, which is called Science-A Process Approach (SAPA). This project was introduced by the 
Commission on Science Education of the American Association for the Advancement of Science (AAAS) in 1965. 
After introducing this approach in science teaching, science process skills learning has been given great importance 
(Mattheis and Nakayama, 1988; Harlen, 1999; Tamir, 1985; Germann, Haskins and Auls, 1996). Furthermore, a 
major goal of science instruction which has been included in many recently developed science curricula emphasized 
teaching the science process skills (Ruddock and Sainsbury, 2008). 
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Science process skills are the skills scientists use to conduct science which form the foundation for scientific 
methods. The acquisition and frequent use of these skills can better equip students to solve problems, learn on their 
own, and appreciate science (Millar, 1989). These processes include observing, inferring, predicting, classifying, 
measuring, communicating, transforming data, controlling variables and defining operationally. These skills have a 
distinct importance for many reasons. One of the reasons given in support of the science process is that it develops 
skills that pupils will use in the future in every area of their lives. Moreover, science process skills build critical 
thinking and problem-solving skills which can be used in other academic areas. According to Rillero (1998: 3), 
science process skills can also help students ‘read, write, and do social studies and mathematics’ 

Last but not least, successfully integrating the science process skills with classroom lessons and field 
investigations will make the learning experiences richer and more meaningful for students because they will be 
actively engaged with the science they are learning. This active engagement with science is more likely to lead to 
students becoming more interested in and have more positive attitudes towards science (Blumenfeld et al, 2006). 

2. Literature Review 

• Previous related studies 

After searching within the previous studies in the framework of science textbook analysis, the researcher found 
that for many years researchers and educators have been concerned with science process skills. For example, Tamir 
and Lunetta (1978) analysed the laboratory inquiries of a selected biology textbook called BSCS Yellow Version 
(BSCS, 1973). These inquiries were analysed according to the laboratory analysis instrument LAI, which has been 
developed by the researchers for their project. They found that prediction and communication process skills are 
promoted infrequently, although observation and inference process skills are promoted in all inquiries. Following 
this, they used the instrument for a comparative analysis study between the BSCS Yellow Version and a physics 
project (Lunetta and Tamir, 1979). It was followed by a study that analysed eight selected science laboratory 
manuals (Tamir and Lunetta, 1981).  

In addition, a number of other well-known researchers have used the LAI instrument. For example, Furhman, 
Lunetta and Novick (1982) report the analysis of several chemistry manuals. Lumpe and Scharmann (1991) carried 
out a comparative study between Modern Biology Laboratories (1989) and Biological Science: An ecological 
approach (BSCS, 1987). Seven years later, Gerrnann, Haskins and Auls (1996) modified the LAI instrument to be 
appropriate for their analysis purpose, which was determining how well the selected Nine High School Biology 
Laboratory Manuals promote scientific skills.  

Moreover, Anderson (1992) analysed two science activities that were included in selected textbooks for 
elementary and middle schools. He aimed to examine the ‘quality’ of the written texts as well as the ‘integrity' of the 
science contents stated in both activities. The methodology of this study was qualitative, in which the researchers 
evaluated and compared the two activities based on their perspectives. This study concluded that the function, 
procedures and design of both activities were inadequate. However, the basic science process skills covered in these 
textbooks’ laboratory manuals were not analyzed.  

Ruddock and Sainsbury (2008) compared mathematics, science and literacy curricula in England with those 
of other prosperous countries. With regard to Singapore’s science curricula, the country being known for its 
proficiency in education, it demonstrated that science process skills should be practiced through scientific activities: 
‘In science process teaching and learning, teachers should teach each of the basic process skills explicitly through 
the use of appropriate activities and then meaningfully infuse the teaching of these skills in their lessons’ (174). 

Beaumont-Walters and Soyibo (2001) carried out another study concerned with the same issue, i.e. students’ 
poor performance in science skills. However, they investigated whether social factors such as school type, student 
type, socio-economic background, student gender and grade influenced these skills (Beaumont-Walters and Soyibo, 
2001). They found that school type has a remarkable influence on students’ science skills performance, although 
student type and grade level had little effect.  

Although there have been studies analyzing science activities in major secondary and high school science 
textbooks in the United State, the United Kingdom and Israel, and studies from other countries that have 
investigated the relation between students’ performance in integrated process skills and their gender, grade level, 
school type and socio-economic background (Beaumont-Walters and Soyibo, 2001), no research has yet been 
undertaken to investigate the relation between students’ performance in integrated process skills and the coverage 
of basic process skills in the primary school texts they were taught. Therefore, this study focuses on the coverage of 
basic process skills in primary school science texts in the KSA and Scotland.  
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• Basic and integrated process skills 

Most researchers agree that there is a two-level hierarchy (basic and integrated) of process skills (Padilla 
1990; Yager, 1996). According to Padilla (1990), the SAPA curriculum project reported that observing, classifying, 
communicating, measuring, inferring and predicting are basic process skills. It is very important that these basic 
skills are acquired at the earliest grades. Furthermore, practicing these basic skills will lead to the accomplishment 
of more advanced process skills. As this study is concerned with the basic process skills, a discussion of each basic 
skill is provided. 
Observing (process skill): to observe and learn information directly through the senses or instruments (Padilla, 
1990). The observed knowledge is confirmed and is difficult to argue (Wolfinger, 1984). It is claimed that observing 
is an obvious process and does not need to be taught. However, teaching this skill to children helps them in carrying 
out close observations and noticing details (Millar, 1989).  
Classifying (process skill): to classify and place objects into groups by their similarities and differences or other 
classifying criteria (Padilla, 1990). This is an important step towards a better understanding of the different objects 
and events in the world. 
Measuring (process skill): To quantify or compare objects using proper measuring instruments and valid units of 
measure (Padilla, 1990). A measurement statement contains two parts: a number to tell us how much or how many; 
and a name for the unit to tell us how much of what.  
Communicating (process skills): To present or communicate any learned knowledge with pupils (Padilla, 1990). 
Students can communicate their observations verbally, in writing, or by drawing pictures. Other methods of 
communication that are often used in science include graphs, charts, maps, diagrams, and visual demonstrations. 
Inferring (process skill): To interpret phenomena based on past experiences or direct observation of the event 
(Padilla, 1990). Thus, unlike observations, which are direct evidence gathered about an object, inferences are 
explanations or interpretations that follow from the observations (Millar, 1989). Inferences link what has been 
observed with what is already known from previous experience. We use our past experiences to help us interpret 
our observations. 
Predicting (process skill): To anticipate or estimate a future event based on prior observations and experiences 
(Padilla, 1990). So, like inferences, predictions are also based on both direct observation and the mental model that 
pupils build up from their past experiences. 

3. Research questions and aims 

My intention is to ascertain whether the scientific inquiries included in Saudi Arabian textbooks for students 
who are aged 10 promote the basic process skills, and to then compare these process skills with the skills promoted 
in the equivalent Scottish textbooks. More specifically, the present study is set the task of answering these detailed 
questions: 
1. How many, and which kinds of science activities are included in science textbooks of the fourth grade in KSA 

and Scotland? 
2. To what extent are basic science process skills included in the scientific activities of the fourth-grade science 

textbooks? 
3. How are the science process skills supported in the science activities in these two textbooks? 
4. What are the differences, if any, between Saudi Arabian and Scottish textbooks, both in terms of the relative 

frequency of basic process skills and the way in which these are presented and used? 

4. Research hypothesis 

The major hypothesis in this research is that the deficiency in students’ acquisition of integrated process skills 
might be due to a deficiency in primary textbooks in supporting the basic process skills through scientific activities. 
This hypothesis is built from two sub-hypotheses: 1) many integrated process skills that are poorly achieved by 
high school students rely on particular basic process skills; 2) high school students who have performed poorly in 
integrated skills did not practice particular basic process skills at early stages (i. e. primary school) because they 
were not covered in these science textbooks.   

5. Significance and rationale for the study 

A review of the previous related studies revealed that this study is the first of its kind in the KSA, therefore, it 
will establish the foundations for further research in the field of Saudi Arabian science textbook analysis. In addition 
to the contribution of this research in KSA, the modified instruments used in this study and findings can help 
authors, teachers, and other persons of interest to select the most suitable books in this genre of science education. 
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This is a recognised advantage of science textbook analysis research (Tamir and Lunetta, 1978; Tamir, 1985; 
Fraenkel and Wallen, 2000). Furthermore, this research provides knowledge of basic process skills and their 
inclusion in science textbooks which I hope will contribute to the literature of science process skills teaching. 

The KSA education system 

As this study is concerned primarily with Saudi Arabian and Glasgow curricula, it is worth clarifying the 
distinctions between the two systems. First, in the KSA the curriculum is national, in which all schools in the country 
teach the same texts. Secondly, the first stage in the education system, which is called the basic stage, consists of six 
grades: the first three grades are called the lower basic stage while the fourth, fifth and sixth grades are known as 
the upper basic stage. Finally, it is important to clarify that students begin school at 6-7 years of age, and graduate 
at the age of 17-18. Thus, students’ age in the fourth grade, which is the focus of this study, is 10-11 years. 

The Glasgow Science Programme 

In contrast to the Saudi Arabian curricula, Scottish school textbooks are not national, i.e. different schools in 
the country teach different texts. Nevertheless, the Glasgow 5-14 Science Programme is widely used in Glasgow 
schools, as suggested by one of the experts in the field from the Education faculty at the University of Glasgow. This 
programme provides a clear framework of what should be covered at each stage to ensure progression and 
continuity in pupils’ learning. This programme is designed for pupils aged 5-14 years old. Therefore, students are 
expected to be 10-11 years of age in primary six, which is equal to Saudi Arabian students’ ages in primary four. 
Topics covered in the programme range across all science disciplines. Two booklets from the series of books in the 
programme should be covered. 

6. Methodology 

• Research design and method 

Since the aim of the research is to evaluate science textbooks, the positivist research paradigm would be able 
to provide precise and valid data which can be verified by other researchers. Under the umbrella of the positivist 
approach, science process skills evaluation can be carried out using different research methods, such as class 
observation or content analysis. Considerable numbers of studies have been conducted to evaluate students’ 
acquisition of science process skills by class observation methods. Thus, the researcher observes the actual use of 
textbooks in classrooms.  
It is necessary to offer a basic description of a textbook as well as to identify which particular science activity is 
more supportive for basic process skills. If more detail is needed, it might then be useful to conduct class 
observations and personal interviews. 

• Data collection 
The sample 

The sample includes a primary 4 science textbook in the KSA as well as the Glasgow science texts which are 
equivalent to primary 4 in the KSA. The Glasgow 5-14 science programme booklets which are equivalent to primary 
4 texts in the KSA were included in the sample. All the activities in the selected textbooks were analysed. The number 
of activities that have been analysed (and hence my sample) is as follows: first, 31 science activities that are included 
in the Saudi Arabian text. Second, 18 science activities covered in the Glasgow texts. 
The instrument 

The laboratory task inventory was largely taken from the Tamir and Lunetta inventory LAI (1978). This 
instrument has two main sections: a) the first section analyses laboratory tasks and consists of 16 inquiry skills 
categories (Table 1), which were used in this research; b) the second section consists of 4 categories to examine 
laboratory organisation, although it was not used in this research because its purpose differs from that of this 
research (Tamir and Lunetta, 1978). This is a reliable and valid instrument that has been checked for reliability and 
validity (Fisher et al, 1998). The first use of LAI was by the developers of these instrument, Tamir and Lunetta, in 
1978. It has since been used by many science researchers and educators to examine the structure and levels of 
inquiry for many science textbooks.  

I prepared a table that presents the basic process skills, their descriptions and examples of instructions or 
statements that support these skills. The descriptions were taken from Padilla (1990), while the examples were 
taken from Padilla (1990) and Tamir and Lunetta (1978) to provide a variety of examples that might help the coders 
to identify which process skill is covered by each statement, thus increasing the validity of the research data. 
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Table (1): The categories of the task analysis instrument LAI and examples taken from BSCS Yellow Version (Third Edition) 
Categories Examples 

Recognise and define problems  Your task will be to learn as much as you can about organs in the frog.... Pretend that 
you are the first person ever to dissect a frog.... Now you are on your own [15-2].  

Formulate hypotheses  On the basis of your observations, what hypothesis can you make about the possible 
functions of cork in the living tree [3-1]?  

Predict  Will starch alone react with Biuret reagent [4-1]? 
If a glycerinated muscle fibre is exposed to salts as before and then ATP is added 
drop by drop, what will happen [6-4]?  

Design observation and 
measurement procedures  

Use your knowledge of living processes and make what observations you can that 
will throw light on your hypotheses [9-2].  
What control would you suggest for this inquiry [13-1]?  

Design experiments  Devise an experiment to test tolerance of vinegar eels to pH changes [16-1].  

Carry out observations, 
measurements and experiments  

Observe it in a drop of 5 percent solution with the microscope [6-2].  
How do the abdomens compare in shape [27-1]? 
How many were in F, generation [27-2]?  
If you carry out the following experiments you will discover some ways in which 
plants respond to light [19-3].  

Record results, describe  What is the effect of temperature on the rate of heartbeat   [ 11-2]? 
What do you observe on the paper [21-2]?  

Transform results to a standard 
form  

Using graph paper, make a graph of the data [11-2]. 
Draw in your notebook a simplified outline of Paramecium as you see its 
appearance through the microscope. Add within the outline all the parts of the 
animal that you observe [9-1].  

Explain  What explanations can you give for the different cork cell shapes in your 
preparation [3-1]?  

Make inferences, draw 
conclusions  

What is the significance of this observation [17-3]? 
What can you conclude [17-3]?  
What do changes in each tube indicate [17-4]?  

Formulate generalisations or 
models  

On the basis of your inquiries into the nature of cells, prepare a statement about 
your model’s investigation of the cell theory [3-3]. 
What are some characteristics of a frog that make it a good experimental animal for 
water balance studies [13-1]?  

Define limitations or 
assumptions  

Is Benedict's solution a test for all of these sugars [4-1]? 
What assumptions are you going to make about the use of hydrogen peroxide in this 
inquiry [4-2]?  
Is an identification of a spot on a chromatogram such as this sure proof that it is the 
same as one of the known amino acids [5-1]?  

Learn techniques  Run iodine under the cover glass in the following way [3-2]. 
Construct the calorimeter using Figure 5-9 as a guide [5-3].  
A technique for staining bacteria [22-3]. 
You can demonstrate the rate of transpiration in plants with a simple piece of 
equipment, the potometer [18-3].  

Perform quantitative work  What is the total temperature change that occurred in the reaction chamber [4-2]? 
Make a graph of the relation of this movement to time [18-3]. 
What is the dilution of the source material in tube 1 [23-1]?  
From the backcrosses, what percentage of the offspring of each backcross has a 
mutant trait [27-2]?  

Perform "dry" laboratories  Five experiments will be described. On the basis of these, you should be able to 
provide answers to the following questions [19-4].  

Work according to own design  There will be few directions - you must explore and interpret what you find in terms 
of what you already know.... Now you are on your own [15-2].  

The figures in brackets represent the numbers assigned to specific laboratory inquiries in the text (BSCS, 1973). 

 

For this study, the first section of LAI was adopted and modified to meet the needs of this research. In other 
words, four items of the LAI that analyse the basic process skills were taken. The items used as presented in the 
original instrument are as follows: predict and make inferences. In addition, the category ‘carry out observations 
and measurements’ were divided into two separate items in line with the basic process skills identified by (Padilla, 
1990), yielding two subcategories: carry out observation and measurement. Furthermore, one category has been 
added to analyse the final basic process skill of interest to the researcher, namely the ‘classification’ process skills. 
Thus, the modified instrument consists of six categories that represent the basic process skills. 
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These examples might help clarify the nature of each skill and consequently become easier for the coders to 
use. Furthermore, the modified instrument uses examples from two different sources to provide different ways of 
supporting these skills in science texts and, therefore, the validity of the instrument will increase. 
Data analysis 

The modified instrument was used to code all task instructions presented in the textbooks (the process is 
described in detail below). The manifest as well as the latent content of the science activities were coded. Latent 
content refers to ‘the meaning underlying what is said or shown’ (Fraenkel and Wallen, 2000: 476). Whereas, the 
manifest content refers to the words that clearly represent the process skills. This method has an advantage because 
it investigates the more obvious as well as the underlying concepts of the science activities’ instructions (Fraenkel 
and Wallen, 2000). 

The analysis was carried out by the researcher and another Saudi Arabian science teacher; not only do both 
hold graduate degrees in science, they also have additional research experience. The researcher considered the 
ethical issues and made an effort to avoid any unethical procedures. Participation in the research project took the 
form of a second coder, who helped to transform the raw data (the textbooks themselves) into a form of material 
that was usable for this project. The involvement of a second coder was considered important in order to verify the 
reliability and validity of the research. 

Therefore, a formal letter was sent to the science teacher who participated in the research. The letter explained 
to her the nature of the research and requested her permission to analyse science textbook activities. After obtaining 
agreement from her to participate in this research, she was provided with a number of studies, research results, and 
books in the field of science process skills to enhance her familiarity in the topic. Both coders then discussed the use 
of the modified coding scheme and were trained in its use. Text analysis procedures were then conducted and each 
stage of the analysis procedures will now be discussed. 

Science textbook analysis procedures 
The first step in the analysis procedures was counting the number of scientific activities included in the 

textbook. Both the researcher and other Saudi Arabian teacher counted these laboratory manuals before comparing 
the results. Both found that the Saudi science textbook for the fourth grade promotes 31 scientific inquiries, whereas 
Glasgow books for the 6th grade promotes 18 science activities. 

Core analysis 
Both the researcher and the Saudi Arabian teacher analysed these activities in separate conditions. In order to 

analyse the science activities, every sentence in the instructions for the scientific inquiries were carefully read then 
re-read by both coders until they felt comfortable with coding the results in order to establish whether a particular 
skill fits any of the categories of the instrument. When a particular skill is covered in one sentence, a (+) is recorded. 
If the same skill appears more than once, more than one (+) is recorded, and the number of (+) recorded will then 
be equivalent to the number of skills covered in one activity. Table 2 presents an example of the coding for the six 
basic skills covered by activity number (4) in the Saudi Arabian text. 

Table (2): Analysis sheet of the fourth science activity covered in the primary 4 science textbook in KSA 
Basic process skills The analysis of the 4th science activity 

Observation + + + 

Classification 0 

Inference + 

Prediction 0 

Measurement 0 

Communication + + 

Total 6 

 

• Discussion of the results 
To identify the differences, if any, between the researchers’ analysis and the rational explanation of these 

differences, a precise review across the analysis for all the activities was carried out. When any differences were 
found through the comparison, an explanation of the way in which a sentence in the activity’s instructions had been 
analysed was discussed. After this discussion, I was convinced by the teacher’s argument regarding the analysis of 
the two activities. Therefore, few changes were made to my analysis results. 
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• Establishing the reliability of the analysis 
Several ways to estimate research reliability have been proposed. In the case of this research, linearly weighted 

kappa was used instead of simple kappa. The use of linearly weighted kappa to estimate the reliability of this 
research is due to two reasons. First, using this measurement was suggested by one of the statisticians from the 
Department of Statistics in the University of Glasgow. Second, using simple kappa is meaningful if the categories are 
nominal, as it treats all disagreements equally. In the case of this research, the categories are ordinal i.e. category 2 
represents more skills than category 1; similarly, category 1 represents more skills than category 0. Therefore, it is 
useful to weight the near misses between raters. 

To calculate the kappa coefficients, new tables were created. These tables aimed to compare the analysis of 
each skill throughout each activity between coders. When a particular skill is not covered in the activity, a (0) is 
recorded. However, when a particular skill is covered once, a (+) is recorded. Finally, if a particular skill is covered 
twice or more, (++) is recorded. These steps were carried out for each activity and for the two coders’ results. In 
other words, three categories were used for each rater: zero occurrences of the skill, one occurrence, two or more 
occurrences. This data compression was carried out on the advice of the research statisticians to enhance the 
statistical power of the test.  

The formula for the linearly weighted kappa is: Kw = (Po-Pe)/(1-Pe). Po refers to the proportion of weighted 
observed agreement, while Pe is the proportion of weighted chance agreement (Altman, 1991). An online calculator, 
provided by Lowry (2009), was used to carry out the calculations. 

The value of the research depends largely on its reliability (Fraenkel and Wallen, 2000). Therefore, I attempted 
to formulate the tables and record the data precisely and accurately, before revising the original data and the new 
tables.  

• Findings 
Before presenting the findings, it is important to justify the extent to which this research is reliable. The kappa 

coefficient is in the range between 0.74 and 1, which indicates that there is a high rate of agreement between the 
two analysts and, therefore, the results are reliable. There is no absolute value for an excellent inter-rater 
agreement, although values above 0.81 are usually considered to indicate very good inter-rater agreement; values 
between 0.61 and 0.80 representing moderate agreement; whereas kappa values below 0.5 indicate poor 
agreement (Altman, 1991: 405). Of the X kappa statistics calculated, Y were above 0.81. 

The following are the results of the textbook analysis. They are divided into three sections: 1) related to the 
Saudi Arabian textbook; 2) related to the Glasgow textbooks; and 3) a summary and overview of the differences 
between the texts. 
1. Analysis of the Saudi Arabian textbook 

The analysis shows unbalanced coverage of the basic process skills. In other words, the number of science 
inquiries varies from topic to topic, which could be due to the differences between topics and the nature of the 
knowledge they promote. The study shows that in general the scientific activities are highly structured and promote 
step-by-step instructions. In addition, the basic process skills are distributed across these inquiries. 

The total number of basic process skills covered within all scientific activities is 136 skills. Considerable 
differences were found between basic process skills in the text. Observation was the most frequently-used skill (n 
= 85; 62.50%). Next in magnitude was the inference process skill (n = 29; 21.32%), followed by the measurement 
process skill (n = 9; 6.62%), communication process skill (n = 7; 5.15%), and, finally, classification and prediction 
process skills (n = 3; 2.21%) were at a lower level of frequency. 
2. Analysis of the Scottish textbooks 

In relation to the Scottish texts, the Fairground Electricity and Sound and Light topic books were analysed. 
These are the books that are taught to 10-year-old students. The total number of activities covered in these books 
is 18: nine of them relate to Fairground Electricity topics, while the other nine are covered in the Sound and Light 
booklet. The study shows that in general the scientific activities are highly structured and promote step-by-step 
instructions. In addition, photographs and diagrams are provided to simplify the activities for pupils. The basic 
process skills are distributed over these activities. 

The total number of basic process skills covered within all scientific activities is 81 skills. Considerable 
differences were observed between skills. Observation was the most frequently-used skill (n = 48; 59.26%). Next 
in magnitude was the communication process skill (n = 17; 20.99%), followed by the inference process skill (n = 
6; 7.41 %), prediction process skill (n = 4; 4.94%).  Finally, classification and measurement process skills (n = 3; 
3.70%) produced a lower level of frequency.  
3. Summary and overview of the differences between the textbooks 

According to the findings, the main differences between the Saudi Arabian and Scottish science textbooks can 
be summarised as follows: 
• The number of science activities which provide step-by-step instructions as well as places for pupils to write 

their responses to the questions (i.e. worksheets) for 10-year-old Scottish pupils is demonstrably fewer than 
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for the scientific activities included in the Saudi Arabian science texts. The reason for this is explained by the 
Glasgow 5-14 Science Programme as promoting an enquiry-based approach to learning characterised by first-
hand experience. 

• The comparison between the number of science activities included in the Saudi Arabian and Glasgow texts 
shows that the Glasgow booklets contain approximately one-half of the number of activities in the Saudi 
Arabian texts. In addition, precise analysis of the basic skills revealed that the number of basic skills covered 
in the Glasgow booklets is one-half of those in the Saudi Arabian texts (81: 136), as Table 3 indicates. However, 
the classification skill is promoted three times in both texts, in spite of the remarkable differences between the 
number of science activities that support these skills in the texts for both countries. 

• The six basic process skills can be divided into two groups: high frequency skills are considered to be one group 
and low frequency skills the second. Without repeating the details here, the analysis revealed that in general 
all basic process skills are covered within the scientific activities that are included in both textbooks. 
Nevertheless, both countries rarely involve process skills for classifying and predicting. Finally, the emphasis 
on measurement and inference process skills is high in Saudi Arabian texts, while they fulfil a low frequency in 
the Scottish textbook’s analysis. By contrast, the emphasis on communication skills is high in Glasgow science 
texts, while it attains a low frequency skill in Saudi Arabian text analysis. 

•  Three important claims regarding observation and prediction skills can also be noted: 1) most 
observational tasks require qualitative rather than quantitative observations; 2) the observational tasks do 
not cover a particularly broad spectrum of the senses (or at least not all senses for textbooks from either 
country); 3) predictions tend to be transfer tasks with only vague predictions required, and quantitative 
prediction was not supported in the texts at all.  

Table (3): Comparison between the coverage of basic process skills through science activities across Saudi Arabian and 
Glasgow science texts for 10-year-old students 

Basic process skills Saudi Arabia Glasgow 

Observation 85 48 
Classification 3 3 

Communication 7 17 
Measurement 9 3 

Inference 29 6 
Prediction 3 4 

Total 136 81 

7. Discussion 
Four significant findings emerged from the comparative analysis between Saudi Arabian and Glasgow science 

texts for 10-year-old students. A discussion of each finding is provided, although the discussion as well as the 
implications are mostly related to the Saudi Arabian text. The high frequency skills in the Saudi Arabian text are 
observation, inference and measurement; the three low frequency process skills are classification, communication 
and prediction process skills. 
The initial finding: 

The first significant finding to emerge from this study is that there is a link between the low frequency skills 
covered in the Saudi Arabian texts and the absence of an extension level of inquiry. This argument is built on the 
Germann et al (1996) classification of science activity levels. They divided the laboratory activities into seven levels, 
the final level, called the ‘extension level’, is further divided into two groups. According to Germann et al (1996), an 
instance of the first group is when students examine or investigate a number of examples in an activity by using the 
procedures learned in the same activity. After conducting this step, classifying these examples is important, thus the 
extension level of inquiry promotes classification process skills. The second group of the extension level of inquiry 
exists, for example, when pupils are asked to use the results of an activity to predict new outcomes, which clearly 
supports prediction skills (Germann et al, 1996). 

Due to the fact that these two basic skills, i.e. classification and prediction, which are the main skills in the 
extension level of an activity, are the skills of the lowest frequency in both texts, I could argue that by omitting an 
extension level for the activities considerable opportunities to support these two skills are missed. If an extension 
level is added to the science activities, most of the low frequency skills could be promoted. 
The second finding: 

It has been found that although both texts are taught to 10-year-old students, there was a great deal of variance 
in the number of science activities covered by these books. Whereas 31 activities were covered in the Saudi Arabian 
book, there were only 18 activities included in the Glasgow booklets. The second issue is that there is no activity in 
the Saudi Arabian text which supported more than three basic skills. In the Glasgow Science Programme booklets, 
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however, there were a few activities that covered more than three basic skills. Thus, overall, the coverage of basic 
skills in the Saudi Arabian text appears to be insufficient. 

I might argue that as a result of the Saudi Arabian government’s concern with the development of science 
education, more activities were added to this version of the science textbook compared to previous texts. However, 
this research finding shows that some process skills are supported by a large number of activities, while others by 
very few. Therefore, it seems likely that in attempting to improve the written texts, it would be necessary to replace 
some of the activities that cover the popular skills with activities that support those skills that remain unsupported, 
in order to offer students a range of experiences. 
The third finding: 

The third finding related to the hypothesis proposed earlier in this research. In the present study, it was 
assumed that the deficiency in students’ acquisition of integrated process skills might be due to the shortcomings 
of elementary textbooks in supporting the basic process skills through scientific activities. The analysis of the low 
frequency skills indicates that some of the poorly performed integrated skills are related to the low frequency of 
basic skills that this study has reported. These skills are prediction, classification and communication process skills. 

Discussion of the low frequency process skills 
•  Prediction process skill 

The analysis of this process skill revealed that opportunities for practising this skill in Saudi Arabian and 
Glasgow texts are few. Predictions tend to be transfer tasks with only loose predictions required, and quantitative 
prediction was not supported in the texts at all.  

Moreover, in the few cases where students are asked to predict the results, they are not asked to explain why 
these predictions took place or to consider the evidence for these predictions. It is very important for these 
predictions to be compared with the evidence in order to draw an inference and finally reach a conclusion. The 
benefit of this approach is explained by Germann et al (1996: 495), in that the explicit engagement in science 
process skills leads to the successful performance of a scientific inquiry, as it enhances pupils’ awareness as well as 
encouraging them to practise the metacognitive skills that are important to conducting a scientific inquiry 
successfully. Therefore, based on the prediction analysis of both texts, it can be concluded that the coverage of 
prediction skills does not support the practice of this skill in a way that helps students predict and justify their 
predictions in the later school stages.  
•  Classification process skill 

The analysis shows that only limited opportunities are provided in the selected science texts for practising 
classification skills. All too often, when Saudi Arabian students are asked to classify objects, the classification 
procedures and data tables are provided for them, without offering students the opportunity to identify the 
variables and classify objects based on their own criteria. Researchers clarified that the main aim of practising 
classification skills does not concern the process of classifying itself, rather the linking of information and 
classification purposes (Millar, 1989). Thus, if the instructions for textbook activities do not consider the main 
purpose of the classification skills, pupils will not be able to practise this skill in a way that will help them classify 
objects in more advanced experiments. Therefore, the findings from this research supports its hypothesis, that the 
deficiency in students’ acquisition of integrated process skills might be due to elementary level textbook deficiencies 
in supporting the basic process skills through scientific activities. 

In addition, the Saudi Arabian text approach in covering the classification skills can be described as follows. 
The classification tables, procedures and objectives that should be classified in textbook activities are provided. 
Pupils’ opportunities to decide the variables and to classify objects based on their own criteria are missed. This 
approach has negative effects, as pupils do not have the opportunities to make choices and, therefore, they do not 
have the opportunities to practise autonomy. Thus, it is important for pupils to practise autonomy through scientific 
activities, which might be achieved by allowing students to make decisions about planning the way in which to 
classify the objects included in the activities. 

The second feature of the Saudi Arabian text in the coverage of this skill is that only two classifying criteria are 
supported, those of similarities and differences. The basic classification skill is not concerned with the process of 
classifying, so much as linking information and classification purposes (Millar, 1989). It is known that the relations 
between objects are not confined to similarity and difference, and that there are many other classifying criteria that 
might help pupils in the acquisition of classification skills. Examples of these relations are contradiction and direct 
correlation. 
•  Communication process skill 

The analysis of this skill in both texts clearly shows that opportunities for practising communication skills in 
the Saudi Arabian text are comparatively few. While there are 31 science activities throughout the units, the 
communication skill was only applied seven time and a number of activities take place without students 
communicating their ideas with their classmates. Thus, the numerous advantages of one aspect of collaborative 
work, which is communicating and sharing ideas between students, are missed. Examples of these benefits are that 
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students will be in a situation requiring competence, which improves learning (Blumenfeld et al, 2006); another 
important psychological fact is that if students communicate their knowledge with others, they will learn more 
effectively (Sawyer, 2006).  

In addition, no questions or instructions asked students to use graph-drawing skills in the Saudi Arabian texts, 
while they are provided in the Glasgow booklets. From a practical perspective, it is important to know that 
communicating knowledge through drawing a graph is a skill distinctive from interpreting a graph or drawing as 
an illustration, which has to be taught in its own right. Therefore, science activities should be required to provide 
opportunities that support each of the skills. 
The fourth finding 

The fourth important finding in this study related to the high frequency skills, which might be seen as a positive 
aspect of the text. Supporting one primary science text with a great deal of observation, measurement and inference 
skill is widely acknowledged. However, the precise analysis of these skills indicated that these skills were supported 
by stable format questions which only activate a few dimensions of these skills. To explain this argument, the high 
frequency skills of observation and measurement are discussed. 

Discussion of the high frequency process skills 

•  Observation process skill 
Students are often asked to perform observation skills in the activities of both texts. It is not surprising that 

many activities are structured to encourage pupils to observe scientific phenomena because children are keen 
observers of the world around them. 

Observation has special significance for this subject because it is central to the way in which young children 
learn science, hypothesise, measure, classify, research and discuss. Through such means, opportunities arise to 
infer, predict and communicate important issues. Characteristics such as curiosity, attention to detail and 
perseverance are also encouraged. However, the observation analysis indicates the following: first, the emphasis on 
conducting observation practise through the sense of sight and taste was considerably higher than for the other 
senses; second, more emphasis was placed on qualitative than on quantitative observations. I would argue that if 
pupils are not encouraged to practise quantitative observation, their abilities to observe quantitatively in 
experiments carried out during later stages of education will be less. As an example of an advanced quantitative 
observation that students are likely to be asked to perform at a later school stage is performing and recording data. 
Pupils’ performance in integrated skills tests have proved that many American pupils are poor in practising this 
integrated skill (Germann and Aram, 1996). Furthermore, the study by Germann and Aram (1996) on pupils’ 
performance in integrated skills reveals that their ability to provide confirmed evidence for their conclusion is 
insufficient. This evidence can be stated if pupils focus on numerical data, which is now doubly important in 
supporting conclusions. Hence, I could argue that the low coverage of quantitative observation in primary texts and 
the reduced opportunities to practise them, results in insufficient outcomes being reported in integrated skills tests.  

In addition to the quantitative observation deficiency in the Saudi Arabian text, an emphasis on attention to 
detail is also lacking, which is an important feature of reliable observation (Millar, 1989). The analysis of this skill 
indicates that much of this observation is facile and unfocused. However, the observation skill should be sharpened 
and focused and considered as one of the details to help pupils practise observation skills for a purpose and with 
precision.  As a consequence, students’ observations will be more selective and useful to the implementation of 
other skills. 

These findings ascertain that although this process skill is highly supported, it is restricted to qualitative 
observation that is observed through the senses of sight and taste. Thus, it can be suggested that by making the 
observation more focused, improving pupils’ attention to detailed observation, making use of all senses, and 
requiring quantitative as well as qualitative observation, pupils’ performance in integrated skills would be 
improved. 

•  Measurement process skill 
Although the measurement process skill is the third most frequently used skill in the scientific activities 

included in the Saudi Arabian texts, more attention should be given to this skill. The analysis of this skill in the Saudi 
Arabian text revealed that, as a result of the confinement of measurement procedures to two stages (i.e. before and 
after conducting the activity), pupils miss the benefit of the repeated trials that verify results. Another such missed 
opportunity is the texts not ask students to compare data with others or with other groups and discussing the 
similarities and differences and the reasons for them. Missing these measurement practices leads to a decrease in 
pupils’ abilities to practise more complex measurement activities, such as acquiring data from an experiment, which 
is one of the integrated skills in which American pupils perform poorly (Germann and Aram, 1996). 

The conclusion that can be drawn from the high frequency process skills analysis is that each of the skills is 
covered many times by using the same techniques or strategies and they are generally covered within the same 
unit. This evidence supports my argument that the major cause of students’ lacking some basic skills is that these 
scientific activities ask pupils to follow instructions which might support the same basic skills, whereas other basic 
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skills are dismissed. Therefore, the solution that was proposed earlier might be the most effective, which is that two 
or more sets of instructions for activities should be mixed in one activity and, at the same time, specific instructions 
added to cover the low frequency skills. 

8. Conclusion 

This research revealed three main findings. First, the number of some process skills in the KSA texts is greater 
than in the Glasgow texts. These skills are observation, inference and measurement. However, they were supported 
by stable format questions which improved only limited dimensions of these skills. Secondly, the number of 
prediction and classification skills is quite similar in both texts in spite of the differences between their numbers of 
tasks. These skills are usually supported in the extension level of science activities. Third, this research indicated 
that there are relationships between some integrated skills, in that pupils’ performance in them are poor, and the 
low frequency of certain basic skills in both books (i.e. prediction and classification). Therefore, it is believed that 
supporting these basic skills in primary texts will lead to an improvement in pupils’ performance in some of the 
integrated skills in which pupils have previously performed poorly. 

Further research needs 
This study initiates an effort to justify the reasons for students’ low performance in integrated process skills 

tests and has yielded some answers. Nevertheless, many areas are open for further research. For example, it might 
be replicated and expanded upon using other criteria and other coders to establish whether the results correspond. 
Moreover, the present research has been conducted on texts for only one grade. However, further reinforcement of 
the research results will undoubtedly be gained if it is applied to other activities in different primary grade texts as 
well as on the texts for different countries. 
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سنوات  10العلوم التي تدرس للطالب بعمر مدى تضمين مهارات عمليات العلم األساسية في كتب 

 في اململكة العربية السعودية ومدينة جالسكو ) دراسة مقارنة(

 الجارهللا فوزي بنت حنان
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 امللخص:

 مقارنة األساسية العلم عمليات ملهارات السعودية العربية اململكة في العلوم مقرر  في العلمية األنشطة تضمين مدى تحديد إلى الدراسة تهدف

 اململكة في تدرس التي العلوم كتب هي الدراسة هذه في تحليلها تم التي املدرسية الكتب بسكوتالند. غالسكو مدينة في العلوم كتب في تضمينها التي بتلك

ا 31 : هو تحليلها تم التي العلمية االنشطة .عدد سنوات 10 العمر من يبلغون  الذين للطالب غالسكو مدينة وفي السعودية العربية
ً
 كتب في علمًيا نشاط

ا 18 و السعودية، ربيةالع باململكة العلوم
ً
 من تطويرها تم التي (LAI) املهام تحليل ألداة وفقا األنشطة تحليل تم بغالسكو. العلوم كتب في علمًيا نشاط

 تضمين مستوى  في  البلدين في العلوم مقرر  كتب بين إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت البحث. هذا لتناسب (1978) ولونيتا تامير دراسة

 واالتصال املالحظة مهارات السعودية العربية اململكة في العلوم كتب تتضمن )أ( فهي: للدراسة الرئيسية النتائج أما األساسية. العلم عمليات مهارات

 عمليات مهارات توافر مدى تساوي  عدم في الرئيس السبب )ب( والتنبؤ؛ والتصنيف القياس مهارات ملمارسة قليلة فرص توفير تم حين في   واالستنتاج

 كتاب في العلمية األنشطة عدد زيادة )ج( على؛أ ملستوى  امتداده موعد وبساطته العلمي النشاط قصر هو العلوم كتب محتوى  في الستة األساسية العلم

 يحفز بشكل األنشطة لهذه إضافي مستوى  توفير يتم لم إن األساسية العلم عملية ملهارات الطالب اكتساب يحسن ال السعودية العربية اململكة في العلوم

 عمليات مهارات بعض تضمين وعدم التكاملية العلم عمليات مهارات لبعض التالميذ آداء ضعف بين عالقة توجد )د( جميعها؛ األساسية العلم عمليات

 األولية. للمراحل الدراسية الكتب في العلمية األنشطة في والتصنيف التنبؤ مثل ةاألساسي العلم

 .السعودية غالسكو؛ األساسية؛ العلوم املدرسية؛ الكتب املفتاحية: الكلمات
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