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التعريف باملجلة
جملة جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز للدرا�سات الرتبوية جملة علمية حمَكمة، وهي دورية 
بها  يت�سل  وما  الرتبية،  جمال  يف  العلمية  املعرفة  وتطوير  البحوث  بن�سر  ُتعنى  �سنوية  ن�سف 
من العلوم التي تخدم العملية الرتبوية يف كافة املراحل التعليمية ، مبا يتفق ور�سالة اجلامعة 

واأهدافها، وين�سجم مع الأطر وال�سوابط املنظمة للبحث العلمي يف اجلامعات ال�سعودية.
هداف: الأ

تهدف املجلة ب�سكل عام اإىل ت�سليط ال�سوء على بع�ض جوانب الن�ساط العلمي يف جامعة الأمري 
الرتبوية،  العلوم  جمال  يف  الأ�سيلة  العلمية  الأبحاث  ن�سر  خالل  من  العزيز،  عبد  بن  �سطام 
كما تهدف اإىل دعم الباحثني يف هذا املجال من خالل توفري وعاء جديد للن�سر يلبي حاجات 
الباحثني املتخ�س�سني داخل اجلامعة وخارجها. وميكن حتديد اأهداف املجلة ب�سكل تف�سيلي 

يف الأهداف الأربعة التالية:
1. امل�ساركة الفاعلة مع اجلامعات ومراكز البحث العلمي املحلية والعاملية لإثراء حركة البحث 

يف املجال الرتبوي.
واملبتكرة  املتعمقة  العلمية  املعاجلات  طرح  يف  لالإ�سهام  املتميزين  الباحثني  ا�ستنها�ض   .2

للم�ستجدات والق�سايا الرتبوية املعا�سرة.
3. توفري وعاء لن�سر البحوث العلمية الأ�سيلة يف التخ�س�سات الرتبوية والنف�سية.

4. متابعة املوؤمترات والندوات العلمية يف جمال العلوم الرتبوية.

املوافقة على الإ�سدار: 
• �سدرت املوافقة على اإ�سدار جملة العلوم الرتبوية عام 1436هـ/2015م 	
• �سدر املجلد الأول- العدد الأول من املجلة7 /1437هـ 2016/4م 	

عنوان املرا�سلة:
Journal of Educational Sciences                                                        جملة العلوم الرتبوية

 Prince Sattam Bin Abdulaziz niversity                  جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز
                                           P. O. Box:173Alkharj: 11942                                                       11942:ض. ب.173 اخلرج�
Alkharj، Kingdom of Saudi Arabia                               .اخلرج، اململكة العربية ال�سعودية
                                Email:                                        jes@psau.edu.sa                                             :الربيد الإلكرتوين
                       Website UR:                             http://jes.psau.edu.sa                             :املوقع الإلكرتوين
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قواعد وتعليمات الن�شر يف جملة العلوم الرتبوية
جامعة الأمري �شطام بن عبد العزيز

ي�سرتط يف البحوث املقدمة للن�سر يف املجلة ما يلي:. 1
• اأن يكون البحث اأ�سياًل، وتتوافر فيه �سروط البحث العلمي املعتمد على القواعد العلمية 	

واملنهجية املتعارف عليها يف كتابة البحوث الأكادميية يف جمالت العلوم الرتبوية.
• يتم اإر�سال البحوث عرب الربيد الإلكرتوين وعرب موقع املجلة الإلكرتوين، مطبوعة على 	

برنامج Microsoft Word، ويكون ت�سميم ال�سفحات بقيا�ض )17�سم×24�سم(، 
مع ترك هام�ض )2�سم( على اجلانبني، وهام�ض )2.5�سم( اأعلى ال�سفحة واأ�سفلها، 

وميكن ال�ستعانة بالت�سميم املتوافر على املوقع الإلكرتوين للمجلة يف ذلك.
• الر�سوم 	 ودقة  ال�سبط  لقواعد  ومراعيًا  �سليمة،  بلغة  البحث مكتوبًا  يكون  اأن  يراعى 

 )Traditional Arabic( وبخط   )16( ببنط  ومطبوعًا   - وجدت  -اإن  والأ�سكال 
للبحوث املكتوبة باللغة العربية، وبنط 12 وخط )Times New Roman( للبحوث 
املكتوبة باللغة الإجنليزية، مع مراعاة اأن يكون التباعد بني ال�سطور م�سافة مفردة، 
وبني الفقرات )10( ويكون ترقيم ال�سفحات يف منت�سف اأ�سفل ال�سفحة .ي�سرتط األ 
يقل عدد كلمات ملف البحث عن )4000( كلمة، ول يزيد عن )8000( كلمة مت�سمنة 
امل�ستخل�ض، والهوام�ض، واملراجع، كما ينبغي اأن تكون اجلداول والأ�سكال مدرجة يف 
اأماكنها ال�سحيحة، واأن ت�سمل العناوين والبيانات الإي�ساحية ال�سرورية، ويراعى األ 
 Traditional( تتجاوز اأبعاد الأ�سكال واجلداول م�ساحة ال�سفحة، وي�ستخدم اخلط
 Times New( يف منت اجلداول يف البحوث العربية، واخلط )(، بنط )10Arabic
Roman(، بنط )8( يف منت اجلداول يف البحوث الإجنليزية. اأن يكون البحث ملتزمًا 
اأن نظام  بدقة التوثيق، وح�سن ا�ستخدام امل�سادر واملراجع، مع الأخذ يف احل�سبان 
التوثيق املعتمد فـي املجلة هو نظام جمعية علم النف�ض الأمريكية الإ�سدار ال�ساد�ض 

)American Psychological Association، APA، 6th Edition(

• يتبع يف تن�سيق العنوان وامل�ستخل�ض ومنت �سفحات البحث ومراجعة البحوث املتوافر 	
على املوقع الإلكرتوين للمجلة.

• يرفق بالبحث املراد ن�سره م�ستخل�سًا باللغة الإجنليزية، وياأتي بعد امل�ستخل�ض العربي 	
يف اأول البحث، واإذا كان البحث باللغة الإجنليزية فريفق م�ستخل�ض باللغة العربية يف 

حدود )150-250( كلمة.
• ي�سرتط األ يكون البحث قد �سبق ن�سره اأو ُقدم للن�سر يف اأي جهة اأخرى.	
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يقدم الباحث الرئي�ض تعهدًا موقعًا منه ومن جميع الباحثني )اإن وجدوا( يفيد باأن البحث . 2
املراد ن�سره مل ي�سبق ن�سره، واأنه غري مقدم للن�سر، ولن يقدم للن�سر يف جهة اأخرى حتى 

تنتهي اإجراءات حتكيمه و�سدور القرار ب�ساأنه.
اإبداء . 3 اأو رف�سه دون  للتحكيم،  اأهليته  وتقرير  للبحث،  الأّويل  الفح�ض  التحرير حق  لهيئة 

الأ�سباب.
حتتفظ املجلة بحقها يف اإخراج البحث، واإبراز عناوينه مبا يتنا�سب واأ�سلوبها يف التحرير . 4

والن�سر.
يف حالة قبول البحث مبدئيًا، يتم اإ�سعار الباحث، ومن ثم تختار هيئة التحرير حكمني من . 5

ذوي الخت�سا�ض، بالإ�سافة اإىل حكم مرجح لال�ستعانة براأيه عند احلاجة.
يتم اإ�سعار الباحث بقرار �سالحية بحثه للن�سر من عدمها خالل �ستة اأ�سهر - على الأكرث - . 6

من تاريخ ت�سلم البحث.
التعديالت . 7 لإجراء  الباحث  اإىل  املالحظات  تلك  تر�سل  املحكمني،  من  مالحظات  ورود  حالة  يف 

الالزمة مبوجبها، على اأن تعاد للمجلة خالل مدة اأق�ساها اأ�سبوعني من اإر�سالها اإليه.
البحوث التي ل يتم املوافقة على ن�سرها ل تعاد اإىل الباحثني.. 8

• ي�ستطيع الباحث احل�سول على ن�سخة من بحثه )ملف pdf( من خالل الدخول على 	
jes.psau.edu.sa موقع املجلة الإلكرتوين

10. فـي حال قبول البحث للن�سر توؤول كافة حقوق الن�سر للمجلة، ول يجوز ن�سره فـي اأي منفذ 
ن�سر اآخر ورقيًا اأو اإلكرتونيًا، دون اإذن كتابي من هيئة حترير املجلة.

11. مرا�سلة املجلة تعني قبول �سروط الن�سر والالئحة الداخلية للن�سر، ولهيئة التحرير احلق 
يف حتديد اأولويات ن�سر البحوث.

 12. الآراء الواردة فـي البحوث املن�سورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني، ول تعرب بال�سرورة عن 
راأي املجلة.
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 لتكنولوجيا املعلومات والت�سال يف تدري�ض العلوم يف

مدينة احلديدة

د. اأحمد بن زيد اآل م�سعد                      41
�سعيد مبارك الدو�سري

اأثر ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية ال�سف املقلوب يف حت�سيل 
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من وجهة نظرهم

 اأ. معيوف بطي را�سي 167
املحمودي

 جودة اخلدمات الإر�سادية وعالقتها ب�سمات ال�سخ�سية
لدى املر�سدين الطالبيني مبكة املكرمة
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 من العام)2005 -2016( 
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افتتاحية املجلد الثالث - العدد الثاين
املجلة  ت�سيفها  وتربوية  توا�سل علمية  وحلقة  الرتبوية«،  العلوم  ي�سدر من »جملة  عدد جديد 
اإىل عددها الأول من املجلد الثالث لتعزيز اأوا�سر التوا�سل الرتبوي، والإ�سهام يف حتقيق روؤية 
جامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز ور�سالتها، لت�سجع التوا�سل العلمي بني الباحثني يف جمالت 
من  وتطبيقاتهما  والنف�سية  الرتبوية  العلوم  لتطوير  ت�سعى  فاملجلة  والنف�سية.  الرتبوية  العلوم 
خالل ن�سر البحوث النظرية والتجريبية ذات التميز والأ�سالة والرتباط الوثيق بهذين املجالني 

يف كافة امل�ستويات التعليمية.
وقد ت�سمن العدد الثاين من املجلد الثالث من »جملة العلوم الرتبوية« �سبعة بحوث،   
تنوعت يف مو�سوعاتها الرتبوية والتعليمية، حيث تناولت بحوثًا حول واقع توظيف معلمي علوم 
املرحلة الأ�سا�سية والثانوية لتكنولوجيا املعلومات والت�سال يف تدري�ض العلوم يف مدينة احلديدة، 
واآخر حول اإ�سرتاتيجية ال�سف املقلوب على حت�سيل طالب ال�سف الثالث املتو�سط يف مقرر 
احلا�سب الآيل، وكذلك فاعلية برنامج مقرتح قائم على النموذج املعريف املعلوماتى يف تنمية 
التفكري املنظومي والتح�سيل الأكادميي لطالب ال�سنة التح�سريية بجامعة احلدود ال�سمالية. 
التعليم  اإّب اليمنية بالأدوار املطلوبة منها يف  وت�سمن العدد درا�سة ك�سفت مدى قيام جامعة 
امل�ستمر وخدمة املجتمع، ودرا�سة اأخرى تناولت التعرف على تاأثري م�ساركة املعلِّمني يف اّتخاذ 
القرارات املدر�سيَّة على اأدائهم املهنّي يف مدار�ض �ساحل العاج من وجهة نظرهم، واأخرى حول 
واأخرًيا،  الطالبيني.  املر�سدين  لدى  الإر�سادية  اخلدمات  بجودة  وعالقتها  ال�سخ�سية  �سمات 
تناولت درا�سة توجهات بحوث الإدارة الرتبوية املن�سورة يف الدوريات الرتبوية املحكمة يف دول 

اخلليج العربي خالل الفرتة من العام )2016-2005(.
وبهذه املنا�سبة، في�سر هيئة حترير »جملة العلوم الرتبوية« اأن تتقدم بال�سكر والتقدير جلميع 
التخ�س�سات  خمتلف  يف  الباحثني  وكذلك  للمجلة،  املقدمة  البحوث  حتكيم  يف  امل�ساركني 
الرتبوية والنف�سية الذين تقدموا بطلب الن�سر يف املجلة، ودعمهم املتوا�سل، والذي �سيكون له 

الأثر الإيجابي يف ا�ستمرارية املجلة ون�سر اأعدادها ب�سكل منتظم.
      وختاما، توؤكد هيئة حترير »جملة العلوم الرتبوية« ترحيبها الدائم وت�سجيعها جلميع الباحثني 
والكّتاب واملهتمني يف املجال الرتبوي والتعليمي على ا�ستمرارية الن�سر العلمي يف املجلة، لتحقيق 
روؤيتها ور�سالتها جتاه البحث العلمي، واإثراء املكتبة العربية يف جمال العلوم الرتبوية والنف�سية.

واهلل ن�ساأل لنا ولكم دوام التوفيق وال�سداد

                                                 رئي�س هيئة حترير جملة العلوم الرتبوية
                                        اأ. د.مبارك فهيد القحطاين
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واقع توظيف معلمي علوم املرحلة الأ�سا�سية والثانوية لتكنولوجيا املعلومات 
والت�سال يف تدري�س العلوم يف مدينة احلديدة

د.حمود علي عبده العبديل
جامعة احلديدة – كلية الرتبية – ق�سم العلوم الرتبوية

امل�ستخل�س :
هدفت الدرا�صة اإىل التعرف على واقع توظيف معلمي العلوم لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال 
يف تدري�س العلوم يف مدينة احلديدة؛ وكذلك التعرف على العوائق التي حتول دون ا�صتخدامهم 
لها؛ ولتحقيق اأهداف الدرا�صة �صمم الباحث ا�صتبانة جلمع البيانات تكونت من )45( فقرة 
موزعة على ثالثة حماور، مت تطبيق االأداة على عينة من معلمي مدينة احلديدة عددهم )156( 
معلمَا ومعلمة، وبعد معاجلة النتائج با�صتخدام احلزمة االإح�صائية )SPSS(، اأظهرت نتائج 
الدرا�صة اأن ا�صتخدام معلمي العلوم لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال وتوظيفها بالتعليم �صعيف.
املعلومات  تكنولوجيا  ا�صتخدامهم  تعوق  التي  العوائق  بع�س  النتائج عن وجود   كما ك�صفت 
واالت�صال يف التدري�س؛ كان من اأهمها عدم توافر التجهيزات و الُبنى التحتية الالزمة، وبع�صها 
مرتبط ب�صعف التدريب يف كيفية توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س، وبناًء 
على النتائج اأو�صت الدرا�صة ببع�س التو�صيات كان من اأهمها: توفري جميع م�صتلزمات البيئة 
على  املعلمني  وتدريب  التعليم،  يف  واالت�صال  املعلومات  تكنولوجيا  لدمج  الالزمة  التعليمية 

توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف املوقف ال�صفي.
الكلمات املفتاحية:

تكنولوجيا املعلومات واالت�صال، عوائق اال�صتخدام، معلم العلوم، تدري�س العلوم.
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املقدمة:
احلديث عن اجلودة و تطبيق معايريها يف التعليم يعني اأن ناأخذ يف االعتبار كل التطورات 
يف املجاالت البحثية ب�صقيها التقني و الرتبوي وحتويلها اإىل تطبيق عملي لُتحقق من خاللها 
االأنظمة التعليمية روؤيتها يف التطوير، مبا ي�صمن تقدمي فر�س تعليم عالية اجلودة قادرة على 
مواجهة حتديات حتقيق التنمية امل�صتدامة، و التعليم للجميع، وحتقيق مبداأ تكافوؤ الفر�س وتلبية 
متطلبات �صوق العمل من املهارات املطلوبة التي ت�صهد بدورها تغريات �صريعة ومتالحقة؛ االأمر 
الذي اأدى اإىل تقادم اأنظمة التعليم التقليدية التي مل تعد قادرة على مواجهة تلك التحديات، 
والتي حتاول االأنظمة التعليمية مواجهتها وتبحث عن اجلديد وتبتكر اأ�صاليب وطرق ملواجهتها، 

وت�صخر طاقتها واإمكاناتها من اأجل القيام مب�صوؤوليتها جتاه جمتمعاتها.
اإ�صافة اإىل ذلك فاإن هناك حتديات اأخرى تواجهها اأنظمة التعليم مثل ظهور مناذج جديدة 
من التعليم اأ�صبح فيها التعليم يعتمد كثريًا على التعلم واأقل اعتمادًا على التدري�س؛ مثل التعلم 
الذاتي، اأو ا�صتخدام القدرات الفردية للبحث عن املعلومات، وتخطى التعليم اأكرث فاأكرث املكان 
جمتمعات  اإىل  �صناعية  جمتمعات  من  املجتمعات  حتول  اأن  كما  للطلبة؛  الوحيد  اجلغرايف 
اآخر  حتديًا  مثل  بالغة  اأهمية  ذات  ون�صرها  املعارف  اإنتاج  عمليات  فيها  تعدُّ  والذي  معلومات 
ا�صتلهام طرق جديدة  التعليمية  االأنظمة  املعلوماتية يفر�س على  التعليمية؛ فمجتمع  لالأنظمة 
وحديثة للتعليم، ومعرفة كيفية ا�صتنباط احللول املبنية على معرفة عميقة بنوعية التكنولوجيا 
بيئة  ت�صميم  لكيفية  العلمية  املعرفة  اأهمية  وكذلك  التعليمي،  النظام  امل�صتخدمة يف  احلديثة 
)اخلريبي،  احلديثة  التكنولوجية  التطبيقات  الإجراء  االأمثل  الوقت  واختيار  التفاعلي  التعليم 

2016(، )�صنقال و �صفيقة، 2014.
ومن جهة اأخرى اأدركت االأمم اأن االإن�صان اأ�صا�س التنمية وهدفها، واأن الرثوة الب�صرية هي 
اأفرادها ولكل فئات  اأهم ثروة متتلكها االأمة، وي�صكل تقدمي فر�س التعلم مدى احلياة جلميع 
ذوي  وفئات  املحرومة،  واملناطق  الريف  و�صكان  والفتيات،  الفقراء،  اأطفال  وخا�صة  املجتمع 
مبراكز  االلتحاق  ميكنهم  وال  اإعاقات  من  يعانون  الذين  االأ�صخا�س  اأو  اخلا�صة،  االحتياجات 
التعّلم ... اإلخ اأبرز حتديًا بهدف احلفاظ على املناف�صة يف اإطار اقت�صاد عاملي وحفظ مواقعها 

بني االأمم.
ولذلك اأ�صبح هناك حاجة للمزيد من املرونة يف اأنظمة التعليم لتكون اأكرث تكيفًا بالن�صبة 
اأو باأهداف حمّددة م�صبقًا  للطلبة، واإىل مناهج غري مقّيدة بجمود امل�صار التعليمي املدر�صي، 
للح�صول على �صهادة؛ اإن اجلمود التي تت�صف به اأ�صاليب التعليم التقليدية وجهًا لوجه داخل 
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قاعة الدر�س اأ�صفرت عن تكاليف غري متوّقعة بالن�صبة للمجتمع ونتائج  ال تلبي متطلبات التنمية 
.)Haddad and Draxler، 2002( املعا�صرة

التعليم  هيكلة  اإعادة  يف  مهمًا  دورًا  توؤدي  اأن  واالت�صال  املعلومات  لتكنولوجيا  ميكن  و 
الواقع  لال�صتجابة اإىل احتياجات جمتمع املعلومات املعا�صر، عالوة على تقلي�س الفجوة بني 
االجتماعي واالقت�صادي من جهة وخمرجات اأنظمة التعليم من جهة اأخرى؛ فاإذا ا�صتخدمت 
كبري  اأثر  لها  يكون  اأن  املوؤمل  فمن  واالت�صاالت �صمن ظروف �صحيحة؛  املعلومات  تكنولوجيا 
الثقافية، وحدود  بعيدًا عن احلواجز  ال�صكان  متنّوع من  و  اأكرب  لعدد  التعّلم  تو�صيع فر�س  يف 
املوؤ�ص�صات التعليمية، اأو احلدود اجلغرافية، كما ميكن اأن ت�صهم التكنولوجيا يف حت�صني عملية 
التعليم والتعّلم من خالل اإ�صالح اأنظمة تقدمي التعليم التقليدية، وحت�صني نوعية نتائج التعّلم، 
وزيادة  املوؤ�ص�صة  اإدارة  التعّلم مدى احلياة وحت�صني  ودميومة  الفنية،  املهارات  تكوين  وت�صهيل 
نتائج  تعليم متقدمة، وحت�صني  اأ�صاليب  با�صتخدام  التعليم  نوعية  و رفع  للتعّلم  الو�صول  فر�س 
 ،)Haddad and Draxler، 2002( الرتبوية  النظم  اإدارة  حت�صني  اأو  واإ�صالح  التعّلم، 
)وثائق القمة العلمية ملجتمع املعلومات جنيف 2003م- تون�س2005م( )اليوني�صكو، 2009(. 
ونتيجة لهذا الدور لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال فقد حددت خطة عمل القمة العاملية ملجتمع 

املعلومات ع�صرة اأهداف يجب حتقيقها بحلول عام 2015م يتعلق اثنان منها بالتعليم وهما: 
ربط جميع املدار�س االأ�صا�صية والثانوية بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت. 1
املعلومات . 2 جمتمع  لتحديات  والثانوية  االأ�صا�صية  الدرا�صية  املناهج  جميع  تكييف 

)اليوني�صكو، 2013(.
يفر�س  التعليم  اأهداف  وتغري  العلمية،  املادة  حجم  وازدياد  املت�صارع،  املعرفة  تزايد  اإن 
على نظام التعليم تغيري اأمناط التعلم واأ�صاليبه وطرقه، واال�صتعانة بالتطورات التكنولوجية، 
ا�صتخدامها  يعد  فلم  و�صوره؛  اأ�صكاله  بكل  التعليمي  للتفاعل  �صاحله  تطبيقات  اإىل  وحتويلها 

وتوظيفها ترفًا اأو خيارًا لالأنظمة التعليمية.
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املعلم وتكنولوجيا املعلومات والت�سال
التخطيط  �صواًء يف  التعليمية؛  اأعماله  املعلم يف كل  واالت�صال  املعلومات  تكنولوجيا  ت�صاعد 
ملف  وتنظيم  الدرجات  ر�صد  اأعمال  يف  اأو  ال�صفي،  والتفاعل  ال�صف  اإدارة  يف  اأو  للدرو�س، 
االإجناز للطالب، اأو تنفيذ االأن�صطة ال�صفية والال�صفية، وحتقيق اأق�صى م�صتوى من التفاعل 
بكل اأنواعه �صواًء داخل ال�صف اأو خارجه، ومل يعد االأمر مقت�صرًا على جانب دون اآخر، ويعتمد 

فاعلية توظيفها على:
اإنتاج . 1 على  قدرته  وعلى  الربجمية،  التطبيقات  خ�صائ�س  ا�صتغالل  على  املعلم  قدرة 

اأن  واالت�صال  املعلومات  لتكنولوجيا  تفاعلية؛ حيث ميكن  اأدوات  اإىل  االأفكار وحتويلها 
اأفكار املعلم واإبداعاته، فالتنوع يف خ�صائ�صها ومميزاتها و اإمكانياتها  ت�صتجيب لكل 

ت�صمح للمعلم اأن يحول اأي فكرة اإىل واقع ي�صتخدمه يف اأدائه املهني.
وتوفري . 2 التكنولوجية،  املمار�صات  على  املدر�صية  واالإدارة  التعليمية  االإدارة  ت�صجيع 

اإنتاج  من  املعلم  متنع  التي  واملعوقات  ال�صعوبات  وتذليل  والفنية  املادية  املتطلبات 
وتوظيف منتجات تكنولوجيا املعلومات واالت�صال، وتوفري بيئة تعليمية غنية بالت�صهيالت 

املادية والفنية.
من  وا�صعًا  مدى  هناك  يجد  التعليم  جمال  يف  واالت�صال  املعلومات  لتكنولوجيا  املتتبع  اإن 
من  اال�صتفادة  بهدف  والبحوث  الدرا�صات  من  كبري  بعدد  حظيت  التي  الربجمية  التطبيقات 
اإمكاناتها واأدواتها يف حتقيق االأهداف التعليمية، وميكن تلخي�صها يف ثالثة جماالت لكل جمال 

عدد من هذه االأدوات والتطبيقات وهي:
 الكمبيوتر وبرجمياته1. 

املوبايل وتطبيقاته. 2
االإنرتنت واأدواته. 3

 وهذه لو اأح�صن املعلم ا�صتغاللها ف�صينقل التعليم من مفهومه القدمي القائم على الت�صلط 
اإىل  التقليدية  التقومي  و�صائل  االأهداف عرب  ومتابعته يف حتقيق  ومراقبته  للطالب  واملحا�صبة 

مفهوم التعلم متعة، و�صيحقق الطالب اأهدافًا اأبعد من تلك التي ي�صعى املعلم لتحقيقها.
ومن جهة اأخرى فاإن العملية ال�صعبة التي يحاول املعلم دومًا اأن يكت�صب مهاراتها، وتتحدد 
مكانته املهنية يف �صوئها، وتعد ال�صق الثاين يف كفايات اإعداده بعد مادة تخ�ص�صه هي عملية 
االت�صال، ويعاين كثري من املعلمني عجزًا يف هذه العملية، ولذلك ي�صتعني بطرق �صتى ويوظف 
التعليم  تكنولوجيا  التقدم يف  اأن  اإال  لُتعِينه يف عملية االت�صال،  التعليمية  الو�صائل  العديد من 
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واملعلومات �صهل للمعلم هذه العملية بدرجة عالية جدًا اإذا ما اأح�صن ا�صتغاللها وتوفرت لديه 
املهارة العالية لتوظيفها يف العملية التعليمية.

النظم  ت�صعى  مهمًا  تربويًا  هدفًا  يعد  الذي  املعرفة  واإنتاج  اخلربة،  اكت�صاب  يعتمد  كما   
على  امل�صتويات،  كل  على  واملادية  الب�صرية  واإمكاناتها  طاقتها  كل  وجتند  لتحقيقه،  التعليمية 
اأو مع  تفاعل الطالب بكل م�صتوياته واأنواعه �صواًء مع املعرفة واملعلومات وم�صادرها املختلفة 
املعلمني اأو مع زمالئه، و تتوفر يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صال وما ينتج عنها من تطبيقات 
اإن كل يوم تفاجئنا التطبيقات  اأي تقنية؛ بل  اأو  اأي و�صيلة  خا�صية التفاعل بدرجة مل ي�صبقها 
الربجمية مب�صتجدات جديدة فيما يخ�س هذه اخلا�صية، ويتوقف فاعليتها على مهارة املعلم 
يف توظيف التطبيقات الربجمية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال؛ بل اإنها تتيح للمعلم اأن يبتكر 
وبكل �صهولة اأدوات ال ح�صر لها ت�صهم يف التفاعل االإيجابي وبح�صب حاجة الطالب وقدراته، 

وهذه ميزة مل تكن موجودة من قبل يف اأي و�صيلة تعليمية.
حمور  املتعلم  بجعل  كثريا   )1998 )احليلة،   ،)2001 )زيتون،  املربون  نادى  لذلك  اإ�صافة 
التي  والطرق  الن�صط،  التعلم  اإ�صرتاتيجيات  على  والرتكيز  املعلم،  من  بداًل  التعليمة  العملية 
ت�صاعد املعلم على حتقيق ذلك؛ اإال اأن واقع احلال ي�صهد اأن هذا االأمر مل يتحقق بعد ولعل ذلك 
يعود ملجموعة من العوامل منها مهارة املعلم، واإمكانات البيئة، وطبيعة املنهج، وطبيعة الطالب 
واإمكاناتها  امل�صوقة.  بطبيعتها  الربجمية  التطبيقات  اأن  اإال  ال�صلبية؛  دور  على  اعتادوا  الذين 
اأن ت�صاعد املعلم على االت�صال، ونقل اخلربات للمتعلمني، وحتقيق هذا املبداأ  الفريدة ميكن 
وبرجمياتها  واالت�صال،  املعلومات  تكنولوجيا  ظل  يف  للمتعلم  اجلديد  الدور  م�صتغاًل  بفاعلية 
وخرباته،  قدراته  وفق  ي�صري  الذي  الن�صط،  املتفاعل  موقع  اإىل  املتعلم  نقل  ومنها  التطبيقية، 

ويعرف اأهدافه وميلك حتديد الوقت واملكان ونوع التعليم ولدية قدرة تبادل اخلربات. 
ويف  تعلمه،  يف  القرار  اتخاذ  على  القدرة  امتالك  من  الطالب  متكن  وغريها  االأدوار  هذه 
مهن امل�صتقبل، واالندماج االجتماعي؛ مبا تتيحه اأمامه من خيارات وا�صعة، ومن معلومات حول 
تلك اخليارات التي متكنه من اتخاذ ما يراه منا�صبًا له ويتفق مع قدراته واإمكاناته، اإن مهارة 
اتخاذ القرار وعلى اأهميتها اإال اأنها ظلت مفقودة يف االأهداف التعليمية واأغفلت من قبل كثري 
من املربني والباحثني واملعلمني، وقد اآن االأوان للتطرق لها كهدف مهمًا ي�صهم يف حتديد امل�صار 

امل�صتقبلي للمتعلم.
وت�صري بع�س درا�صة)Hong،  Ridznan & Kuek، 2003( ، )ال�صمريات، احلجازين، 
واالأدوات  الربجمية  والتطبيقات  واالت�صال  املعلومات  تكنولوجيا  ا�صتخدام  تاأثري  اإىل   )2010
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املنبثقة عنها يف زيادة حت�صيل الطلبة ونوعيته، واإدراك املفاهيم ب�صورة �صحيحة، واالحتفاظ 
اأو االجتاهات االإيجابية، وزيادة دافعيتهم، وتنمية قدرات  بها، وتعزيز مبداأ التعلم اجلماعي 
القدرة  تنمية  يف  ت�صاعد  كما  العلمي...اإلخ؛  اأو  الريا�صي  اأو  االبتكاري  �صواًء  املختلفة  التفكري 
على حل امل�صكالت، وتقليل زمن التعلم، وتنفيذ عديد من التجارب ال�صعبة، وحفظ احلقائق، 
وتعزيز التح�صيل واالحتفاظ به، كما ت�صاعد الطالب على التعلم الفعال، وتوفري الوقت واجلهد 
للمعلم يف الغرفة ال�صفية خا�صة مع التطورات الكبرية يف تطبيقات تكنولوجيا التلفون املحمول. 
وللمعلم دور كبري يف توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف العملية التعليمية ومتكني 
اإذ ال بد له من اأن ميتلك  الطالب من حتقيق تلك االأهداف وغريها من االأهداف التعليمية، 
القدرات واملهارات الفنية التي متكنه من التعامل مع اأجهزتها وو�صائلها املختلفة، واأن يكت�صب 
املهارات التي توؤهله ال�صتخدامها على امل�صتوى ال�صخ�صي، وكذلك املهارات التي ت�صاعده على 
لديه  تكون  اأن  ينبغي  كما  التعليمية،  العملية  يف  ا�صتخدامها  واإدارة  تدري�صه،  يف  ا�صتخدامها 
اجتاهات اإيجابية جتاهها، مثل اقتناعه باأهميتها، واإميانه بالت�صهيالت التي ميكن اأن تقدمها له 
ولطالبه )Malkoc، 2017( )Phillip، 2008(، )ISTE، 2008( ، )املعمري، وامل�صروري 
2013( ولهذا ال بد من اإعداد املعلم القادر على توظيف امل�صتحدثات التكنولوجية بكفاءة يف 
اأثناء عملية التدري�س، وال ميكن اأن يتم ذلك اإال من خالل وعي املعلم بها، ولي�س بال�صرورة اأن 
يكون املعلم مهنيًا يف هذا املجال، ولكن يجب اأن ميتلك ما ياأتي:)عليمات، 2009(، )الزبون 

وغبابنه، 2010(، )املعمري و امل�صروري، 2013(
م�صتوى من القدرة املنطقية الالزمة ملتابعة التطورات التقنية احلديثة.. 1
القدرة على قراءة املو�صوعات والق�صايا التقنية امل�صتجدة وفهمها بال�صكل الذي يي�صر . 2

عملية التعلم ويدعمها.
القدرة على فهم كيفية عمل التكنولوجيا االأ�صا�صية الالزمة حلياة الفرد.. 3
مواد . 4 فهم  على  الطلبة  ي�صاعد  عقلي  جهد  التكنولوجيا  باأن  االإح�صا�س  لديه  يكون  اأن 

العلوم.
وت�صري درا�صة )Smeets، 2005(، )Ruthren، Hennesy & Deany، 2005(، اإىل 
اإدارة  مثل  والت�صهيالت  الكثري من اخلدمات  للمعلم  تقدم  واالت�صال  املعلومات  تكنولوجيا  اأن 
باالأن�صطة  واإثرائها  لدرو�صه،  والتح�صري  والتخطيط  وعالمتهم،  الطالب  �صجالت  وحفظ 
التفاعلية، وتقدميها للطلبة ب�صورة اأكرث ت�صويقًا واأكرث فاعلية، والتوا�صل مع الطلبة، واأولياء 
للتنمية املهنية للمعلم وذلك ملا توفره من م�صادر وو�صائل  اأدوات مهمة  اأنها تعد  االأمور؛ كما 
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ات�صال مع زمالئه من ذوي اخلربة يف جمال تخ�ص�صه؛  كما ت�صري تلك الدرا�صات اإىل ت�صكل 
تكنولوجيا  بوا�صطة  تدار  التي  التعليمية  البيئة  نحو  والطلبة  املعلمني  عند  اإيجابية  اجتاهات 
التعلم تتطلب توفري م�صاقات غنية ومهمات  بيئة  اأن  املعلوم  املعلومات واالت�صاالت؛ حيث من 
ممتعة وجذابة ي�صجع فيها التعلم الن�صط، والتعلم التعاوين، والتعلم امل�صتقل، وت�صميم منهج 

يالئم قدرات التالميذ وحاجاتهم.
امل�صروري،  و  الدرا�صات )ال�صالح، 2016(، )مب�صلط، 2005(، )املعمري  وتتفق عدد من 
2013( على �صرورة تدريب وتاأهيل للمعلمني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صال من اأجل 
اإك�صابهم كفايات جديدة ت�صاعدهم على ا�صتخدام وت�صمني تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف 

ال�صفوف التي يدر�صونها من اأجل حتقيق االأهداف التعليمية املن�صودة. 
بع�س  يف  واالت�صال  املعلومات  تكنولوجيا  مقررات  اأن  جند  املعلم  اإعداد  برامج  ومبراجعة 
الدول العربية، وبع�س دول العامل املتقدم ال زالت تقدم للطلبة املعلمني دون ربطها بالتطبيقات 
الرتبوية لها، فتدر�س قواعد البيانات وبرامج الطباعة، وبرامج معاجلة الو�صائط كجانب تقني 
دون اأن تدمج كجانب وظيفي الأدائه، ويتوىل مهمة تدري�صها مدر�صو تكنولوجيا املعلومات الذين 
يتناولون هذه املوا�صيع من منظور علمي ولي�س من منظور تربوي، ويف املقابل فاإن اأع�صاء هيئة 
التدري�س املعنيني بتدري�س مقررات املناهج وطرق التدري�س والتي من خاللها يقومون بتحليل 
حمتوى املنهاج الذي �صيدر�صونه، واختيار و�صائل التعليم املنا�صبة وا�صرتاتيجياته، ال يتناولون 
التطبيقات الرتبوية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف تدري�صهم هذه املقررات لعدم احتوائها 
وحدات خا�صة بهذه التطبيقات من ناحية، اأو لعدم متكنهم من ا�صتخدام تكنولوجيا املعلومات 

.)Al-naibi، 2002( واالت�صال من ناحية اأخرى
ويف اليمن ال ميكننا احلديث عن غلبة اجلانب التقني على اجلانب الرتبوي وطرق توظيف 
اأنواع  من  نوع  اأي  املعلم  يتلق  مل  حيث  التعليم  يف  واالت�صال  املعلومات  تكنولوجيا  برجميات 
التاأهيل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صال، بل ال يوجد اأي مظهر يدل على اإدراك اأهمية 
تكنولوجيا املعلومات واالت�صال ودورها يف التعليم يف كليات الرتبية، ومبراجعة برامج االإعداد 
اأو  اأي مقرر درا�صي نظريًا،  اإعداد املعلمني تخلو تلك الربامج من   يف كليات الرتبية ومعاهد 
عمليًا، اأو جزء من مقرر درا�صي ي�صري لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال من قريب، اأو بعيد، اأو 
ربطها بالتعليم باأي �صورة من ال�صور؛ بل اإن  اإدارة كليات الرتبية ومن خلفها اإدارة اجلامعة 
يف  ودورها  التعليمية،  العملية  يف  واالت�صال  املعلومات  تكنولوجيا  دمج  �صرورة  بعد  تدرك  مل 
اإعداد املعلم وفقًا للتطورات يف هذا املجال، وعليه مل تعمد هذه  التعليم العام، لُتطور برامج 
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االإدارات املتعاقبة على معاجلة هذه امل�صكلة من قريب، اأو بعيد، وال تتوفر يف كليات الرتبية اأي 
مظاهر توحي بدمج تكنولوجيا التعليم يف براجمها، حتى من خالل معاجلات جزئية ب�صيطة 
هناك  اإن  القول  ميكن  اخلدمة  اأثناء  يف  املعلمني  تدريب  برامج  اأما  مقوماتها،  اأب�صط  وتوفري 
والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  بع�س اجلهات  نفذتها  والب�صيطة  الربامج اجلزئية  بع�س 
اأن ت�صاعد املعلم  ولي�س العك�س، ولفئات وعينات قليلة من املعلمني ال تفي بالغر�س، وال ميكن 

على توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف العملية التعليمية.
اإن توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التفاعل بني املعلم والطالب  وخال�صة القول 
)النجار،  املتطلبات  من  جمموعة  توفر  على  يعتمد  التعليمية  للعملية  جناح  اأق�صى  وحتقيق 

)2009
تدريب املعلمني على كيفية ا�صتخدام امل�صتحدثات التكنولوجية.. 1
توفري الفنيني داخل املوؤ�ص�صات التعليمية.. 2
تخفي�س العبء التدري�صي عن كاهل املعلمني.. 3
تعليمية . 4 وبرامج  مواد  من  ينا�صبها  وما  احلديثة  باالأجهزة  غنية  تعليمية  بيئة  توفري 

منا�صبة يف جمال االخت�صا�س.
عوائق ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات والت�سال يف التعليم 

على الرغم مما اتفق عليه من اأهمية ا�صتخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التعليم 
اإنه  بل  بها؛  تتمتع  التي  والفوائد  املميزات  وتعدد  التعليم،  ودورها يف حت�صني جودة خمرجات 
املتعلم فردًا �صاحلًا يف جمتمعه،  لتجعل من  املتالحقة  التطورات  اأ�صبح ال غنى عنها يف ظل 
اأنظمة  كل  ت�صعى  التي  االجتماعية  التنمية  وم�صاهمًا يف  العمل،  �صوق  االندماج يف  على  قادرًا 
التعليم لتحقيقها بكفاءة؛ اإال اأن عوائق ا�صتخدامها ال زالت حتول دون ا�صتخدامها وتوظيفها 
باأهمية هذه  قناعته  بقدر  اآخر  اإىل  تعليمي  نظام  العوائق من  وتتفاوت هذه  االأمثل،  التوظيف 
ويعد  املجتمع،  لثقافة  اأو  املتعلم،  اأو  املعلم،  لطبيعة  اأو  املجتمعات،  تنمية  يف  ودورها  التقنيات 
القائمون على تخطيط واإدارة التعليم من اأهم املكونات التي ميكن اأن ت�صهم يف دمج تقنيات 

التعليم يف النظام التعليمي، اأو تتحول اإىل اأكرب عائق من خالل دورها يف:
يف . 1 التكنولوجيا  توظيف  تدعم  التي  التحتية  البنية  واإعداد  الكافية  التجهيزات  توفري 

والربجميات  وال�صبكات  الطلبة  باأعداد  مقارنة  احلا�صوب  اأجهزة  فيها  مبا  املدار�س، 
املنا�صبة اإ�صافة اإىل الدعم الفني.

تدريب املعلمني على توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صال ودجمها يف التعليم؛ حيث  يعاين 
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واالت�صال،  املعلومات  تكنولوجيا  و�صائل  ا�صتخدام  كيفية  يف  اخلربة  نق�س  من  منهم  الكثري 
واجتاهاتهم نحو تكنولوجيا املعلومات واالت�صال، حيث اإن العديد منهم يتحفظون، اأو ينتابهم 
مما  واجلهد  الوقت  من  املزيد  ويتطلب  �صعبًا،  اأمرا  احلا�صوب  مع  التعامل  يرون  اإذ  اخلوف 

تتطلب الو�صائل التعليمية التقليدية، مما يوؤثر بالتايل يف تقبلهم وا�صتخدامهم لها. 
ويعد عدم توفر الوقت الكايف للمعلمني ال�صتخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س 
عائق يحول دون ا�صتخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال الذي يت�صبب فيه الو�صع ال�صائد يف 
وكثافة  املكثفة،  الدرا�صية  بالطلبة، واجلداول  الدرا�صية  الف�صول  ازدحام  املدار�س، من حيث 
العوائق  الدرا�صية )العمايرة، 2003(، )نادر، 2006(، ومتثل  املناهج  الدرا�صية يف  املقررات 
الفنية  وامل�صكالت  املادية  التكلفة  مثل  التعليمية  االأنظمة  يف  م�صرتكة  عوائق  والفنية  املادية 
كانقطاع االت�صال يف اأثناء البحث، والت�صفح اأحيانًا، وبطء االت�صال اأحيانًا اأخرى، وعدم وجود 
غرف جمهزة ال�صتخدام التقنيات التعليمية، وعدم توافر العدد الكايف من االأجهزة التعليمية 
التقنيات يف  هذه  ال�صتخدام  الالزمة  الت�صهيالت  توافر  وعدم  املدر�صة،  للتدري�س يف  الالزمة 

الغرف ال�صفية  )العمايرة، 2003(، )�صنقال و �صفيقة، 2014(،
واأ�صارت درا�صة )Makrakis، 2005(، )نادر، 2006(، اإىل اأن بع�س املعلمني ينظرون اإىل 
تكنولوجيا املعلومات واالت�صال على اأنها �صيء اإ�صايف للمناهج الدرا�صية، كما اأن عدم ا�صتخدام 
التكنولوجيا يف املدار�س ناجت عن عدم اقتناع املعلمني بها واجتاهاتهم نحو ا�صتخدامهم لها اإذ 
يرون اأن التعامل مع التكنولوجيا �صعب ويتطلب وقتًا وجهدًا اأكرث من الو�صائل التقليدية، كما 
�صلبيات  من  واالرتياب  ال�صك  نظرة  املعلمني  اأو  االأمور  اأولياء  �صواًء  العربي  املجتمع  نظرة  اأن 
ا�صتخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال وتاأثريها يف القيم االجتماعية والدينية، اإ�صافة اإىل 
ا�صتخدامها املفرط وتاأثريها يف وقت الطالب ويف اكت�صاب املهارات واملعارف املختلفة مما قد 

يولد عندهم االإحجام عن ا�صتخدامها.
 Tella، Tella( ،)2010 ،وي�صيف كل من )االأ�صطة، 2005(، )الغدير، 2011(، )الناعبي

)، Toyobo، Adika & Adeyinka، 2005
جمموعه من املعوقات تتمثل اأهمها يف:. 1
نق�س الكوادر الب�صرية وخا�صة تلك امل�صرفة على مراكز م�صادر التعلم.. 2
نق�س اخلربة يف توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س.. 3
نق�س املعرفة بعملية �صيانة االأجهزة وت�صغيلها نتيجة لنق�س التدريب.. 4
عدم وجود �صيا�صة وا�صحة حول توظيف تقنيات التعليم يف الرتبية.. 5
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املعوقات املالية واالإدارية الأن ا�صتخدام تقنيات التعليم يتطلب تكلفة مالية عالية.. 6
اأن تلعبه . 7 املناهج نف�صها تت�صم باجلمود وعدم وعي مطوري املناهج للدور الذي ميكن 

تقنيات التعليم.
توفر البنية التحتية لتوظيف تكنولوجيا التعليم واملعلومات.. 8

 Alhassan & Alshumaimeri،(و �صفيقه،2014م(،  و  )�صنقال  من  كلُّ  ويقرتح 
2013(   جمموعة من احللول لتجاوز هذه العوائق.

تكنولوجيات . 1 ال�صتخدام  منوذجية  قاعات  بتخ�صي�س  التعليمية  املوؤ�ص�صات  تقوم  اأن 
التعليم.

التكنولوجية . 2 الو�صائل  اأجل  من  ت�صرف  التعليمية  للموؤ�ص�صات  ميزانيات  تخ�صي�س 
التعليمية اأي توفري البنية التحتية التكنولوجية.

منح مكافاآت مادية ت�صجيعية للمعلمني الذين يبتكرون و�صائل تعليمية جديدة، وبرامج . 3
اإلكرتونية تعليمية.

العر�س، . 4 وبرامج  احلا�صوب  ا�صتخدام  برجميات  يف  وتاأهيلهم  املعلمني  اإعداد 
وا�صتخدامات االإنرتنت يف البحث العلمي عرب دورات تدريبية حتفيزية للمعلمني.

جهود . 5 دعم  خالل  من  واالت�صال  املعلومات  تكنولوجيا  ا�صتخدام  يف  املعلم  دور  تفعيل 
يتحكم  الذي  االإن�صان  فاملعلم هو  العك�س،  ولي�س  االت�صالية  التكنولوجيا  واإدارة  ت�صيري 
يف االآلة وهو جوهر العملية التعليمية والركن االأ�صا�صي يف عملية التعليم فالتكنولوجيا 

ميكن يف حال ا�صتخدامها بطريقة خاطئة اأن جنني ثمارًا �صلبية.
م�سكلة الدرا�سة:

ُتقدم تكنولوجيا املعلومات واالت�صال حلواًل اإبداعية ت�صاعد يف بناء �صخ�صية املتعلم واإعداده 
للحياة مل ي�صبقها اأي تقنية اأخرى، وت�صاعد املعلم، والنظام التعليمي يف حتقيق اأهدافه بفاعلية 
اإمكاناتها  ا�صتغالل  عدم  يالحظ  انه  اإال  توظيفها؛  املعلم  من  تتطلب  اإمكانات  من  تتيحه  مبا 
مظاهر  يجد  مل  حيث  املدار�س،  لبع�س  زيارته  اأثناء  يف  الباحث  مل�صه  ما  وهذا  مدار�صنا،  يف 
توحي با�صتخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال، ويف هذا اإ�صارة اإىل �صعف توظيف تكنولوجيا 
املعلومات واالت�صال؛ ولعل ذلك  يعود ل�صعوبات تعوق املعلم من توظيفها يف العملية التعليمية؛ 
كما الحظ الباحث ومن خالل اطالعه على عدد من الدرا�صات والبحوث النظرية وامليدانية 
ويف  التدري�س،  يف  واالت�صال  املعلومات  تكنولوجيا  توظيف  حول  درا�صة  وجود  عدم  التطبيقية 
�صوء عدم االهتمام  بتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف خدمة التعليم وانطالقًا من 
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اأهمية مراجعة وتقومي مثل هذه التجارب جاء االإح�صا�س بامل�صكلة.
اأ�سئلة الدرا�سة:

يف هذه الدرا�سة �سيتم الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
علوم . 1 معلمو  ي�صتخدمها  التي  واالت�صال  املعلومات  لتكنولوجيا  التطبيقية  الربامج  ما 

املرحلة  االأ�صا�صية والثانوية يف مدار�س مدينة احلديدة؟
ما مدى توظيف معلمي  علوم املرحلة االأ�صا�صية والثانوية يف مدينة احلديدة للربامج . 2

التطبيقية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س؟
هل تختلف درجة توظيف معلمي علوم املرحلة االأ�صا�صية والثانوية يف مدينة احلديدة . 3

لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف  التدري�س باختالف اجلن�س؟
الثانوية يف مدينة احلديدة . 4 االأ�صا�صية  املرحلة  علوم  معلمي  توظيف  تختلف درجة  هل 

لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف  التدري�س باختالف اخلربة؟
احلديدة . 5 مدينة  يف  والثانوية  االأ�صا�صية  املرحلة  علوم  معلمي  توظيف  معوقات  ما 

لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س من وجهة نظرهم؟
هل تختلف معوقات توظيف معلمي علوم املرحلة االأ�صا�صية الثانوية يف مدينة احلديدة . 6

لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف  التدري�س باختالف اجلن�س؟
هل تختلف معوقات توظيف معلمي علوم املرحلة االأ�صا�صية الثانوية يف مدينة احلديدة . 7

لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف  التدري�س باختالف اخلربة؟
اأهداف الدرا�سة

هدفت هذا الدرا�سة اإىل:
معرفة الربامج التطبيقية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال التي ي�صتخدمها معلمو علوم . 1

املرحلة  االأ�صا�صية والثانوية يف مدار�س مدينة احلديدة.
معرفة درجة توظيف معلمي املرحلة االأ�صا�صية والثانوية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال . 2

يف اأدائهم التدري�صي.
احلديدة . 3 مدينة  يف  الثانوية  االأ�صا�صية  املرحلة  علوم  معلمي  توظيف  معوقات  معرفة 

لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س من وجهة نظرهم.
اأهمية الدرا�سة:

تاأتي اأهمية هذه الدرا�صة من اأهمية املو�صوع التي تتناوله والتي اأ�صبح ي�صكل حتديًا الأنظمة 
التعليم لرًتاجع يف �صوء تطوراته النظام القائم للتعليم اإ�صافة اإىل اأن:
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الك�صف عن الربامج التطبيقية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال التي ي�صتخدمها املعلم . 1
تتبنى مثل هذه  تدريبية  برامج  اإعداد  املعلم على  بتدريب  املهتمة  ت�صاعد اجلهات  قد 

الربامج.
تزود املهتمني بتدريب املعلم بقائمة من التوظيفات لتطبيقات تكنولوجيا التعليم ميكن . 2

اأن تتحول لربامج تدريبية.
تكنولوجيا . 3 تطبيقات  ا�صتخدام  دون  حتول  التي  املعوقات  عن  الرتبية  الإدارات  تك�صف 

املعلومات واالت�صال يف التعليم مما ي�صاعد هذه االإدارات على معاجلتها وو�صع احللول 
املنا�صبة لها.

ت�صاعد باحثني اآخرين على بناء برامج تدريب على هذه التطبيقات تتنا�صب وظروف . 4
املعلم وقيا�س اأثرها يف مهارات توظيف هذه التطبيقات.

تعد االأوىل يف هذه املنطقة اجلغرافية.. 5
حدود الدرا�سة:

اقت�صرت الدرا�صة على معلمي ومعلمات علوم املرحلة االأ�صا�صية، والثانوية الذين ُيدِر�صون يف 
مدينة احلديدة )مبديرياتها الثالث فقط( من بداية الف�صل الدرا�صي االأول من العام 2009م 

وحتى الف�صل الدرا�صي الثاين من العام 2016م.
م�سطلحات الدرا�سة 

تكنولوجيا املعلومات واالت�صال: مبراجعة االأدبيات واالأبحاث )الهزاين، 2013م(، )عثمان، 
)الزبون   ،)2010 )الطبيب،   ،)2010 )الناعبي،   ،)2012 والعجلوين،  )اجلراح،  1423هـ(، 
وعبابنه، 2010(،  )العمري، العمري Tella and other، 2005( ،)2008(، التي تناولت 
مفهوم تكنولوجيا املعلومات   Information Technology وجد الباحث اأنه ال يوجد جدل 
كبري حوله واإن اختلف التعبري فاإن هناك اتفاقًا على اأن هذا املفهوم ي�صري اإىل اإنتاج وحيازة 
وتوزيعها من  وا�صرتجاعها وعر�صها  واأوعية حفظها  وتخزينها  املعلومات يف خمتلف �صورها 
للحا�صبات  امل�صرتك  اال�صتخدام  خالل  من  وذلك  و�صريعة  حديثة  تكنولوجية  و�صائل  خالل 

االإلكرتونية بكل اأنواعها و�صبكاتها املحلية والعاملية ونظم االت�صاالت احلديثة املختلفة.
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منهج الدرا�سة:
ا�صتخدم الباحث املنهج الو�صفي من خالل حتليل االأدبيات العلمية املهتمة بهذا املجال اإ�صافة 
اإىل خربة الباحث، وبناًء عليه مت ت�صميم اال�صتبانة للتعرف على اآراء معلمي ومعلمات مدار�س 
مدينة احلديدة عن مدى ا�صتخدامهم للتطبيقات والربجميات االأ�صا�صية لتكنولوجيا املعلومات 

واالت�صال، ومدى توظيفهم لها الأغرا�س التدري�س، والعوائق التي تقف اأمام ا�صتخدامها.
اأداه الدرا�سة:

مر اإعداد االأداة وجتهيزها ب�صورتها النهائية لت�صبح �صاحلة لال�صتخدام، وحتقيق اأهداف 
الدرا�صة باخلطوات التالية:

اأوًل: بناء الأداة:
واالت�صال،  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  ال�صابقة  والبحوث  الدرا�صات،  على  االطالع  مت 
العملية  يف  توظيفها  تعوق  التي  والعوامل  والتعلم،  التعليم  عملية  يف  ا�صتخدامها  ومتطلبات 
 ،)2009 والبلو�صي،  )اأحمد   ،)2004 )عودة،  2010م(،  الناعبي،  درا�صة(:  مثل  التعليمية 
)العمايرة، 2003(، وعليه �صّمم الباحث اأداة  الدرا�صة املتمثلة با�صتبانة تنق�صم اإىل ق�صمني 

رئي�صني هما:
الق�صم االأول: املعلومات الدميوغرافية ) اجلن�س، وا�صم املدر�صة، و�صنوات اخلربة(. 1
الق�صم الثاين: ويتكون من ثالثة حماور رئي�صة هي:. 2

•  الربامج التطبيقية يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صال التي ي�صتخدمها املعلم، وتتكون 	
من )12( فقرة.

• توظيف الربجميات التطبيقية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س وتتكون من 	
)15( فقرة.

• عوائق ا�صتخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س وتكون من )18( فقرة.	
ثانيًا: �سدق الأداة

الباحث بعر�س اال�صتبانة على جمموعة من املحكمني بلغ عددهم )20( حمكمًا، من  قام 
اأع�صاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف ق�صم العلوم الرتبوية، وعلم النف�س بكلية الرتبية، وق�صم 
علم النف�س والقيا�س والتقومي بكلية االآداب، وق�صم تكنولوجيا املعلومات واالت�صال بكلية علوم 
والتعليم  الرتبية  مبكتب  الرتبويني  امل�صرفني  وبع�س  احلديدة،  بجامعة  احلا�صوب،  وهند�صة 

باملحافظة، وذلك بهدف التعرف على اآرائهم يف اال�صتبانة من حيث:
• �صالمة ال�صياغة اللغوية لفقراتها 	
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• مدى �صمول الفقرات ومتثيلها ملحاور اال�صتبانة	
• مدى مالءمة اال�صتبانة ومنا�صبتها للدرا�صة احلالية	

بع�س  واأُْجِرَيت  الفقرات،  بع�س  واأُ�صيَفْت  ُحِذَفْت  حيث  املحكمني،  باآراء  الباحث  اأخذ 
لتعديالت  النهائية وفقًا  االأداة يف �صورتها  التعديالت وفقًا ملالحظات املحكمني، ومت �صياغة 

املحكمني واآرائهم.
ثالثًا: الثبات

األفا  ثبات  معادلة  با�صتخدام  ولكل حمور من حماورها  ككل،  لال�صتبانة  الثبات  مت ح�صاب 
كرونياخ حيث بلغت 82 للمحور االأول،  88،7 للمحور الثاين 78،8 للمحور الثالث، 83 لال�صتبانة 

ككل، وهي تقع �صمن امل�صتوى املقبول لتطبيق االأداة وميكن الثقة بنتائجها.
جمتمع الدرا�سة وعينتها:

مت احل�صول على بيانات معلمي العلوم الذين يعملون يف مدار�س مدينة احلديدة االأ�صا�صية 
احلديدة،  حمافظة  يف  والتعليم  الرتبية  مكتب  من  2015م/2016م  الدرا�صي  للعام  والثانوية 
والذي بلغ عددهم 469 معلمًا ومعلمة، يف تخ�ص�صات العلوم )كيمياء وفيزياء واأحياء(، ومت 
اختيار عينة من املعلمني بن�صبة 35% من جمتمع الدرا�صة من كل تخ�ص�س من التخ�ص�صات 
التخ�ص�صات  على  موزعني  العلوم،  معلمي  من  ومعلمة  معلم   165 الدرا�صة  عينة  بلغت  حيث 

الثالثة وفقًا للجن�س كما يبينه جدول1.

جدول1
جمتمع وعينة معلمي العلوم يف مدينة احلديدة موزعني على التخ�س�سات فيزياء 

وكيمياء واأحياء وفقًا للجن�س

عدد املعلمني

املجموعاأحياءكيمياءفيزياءالق�صم
ذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثاجلن�س
88421521194721187182العدد

13027168469املجموع
469524165العينة
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نتائج الدرا�سة
النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول والذي ين�س على:

ما الربامج التطبيقية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال التي ي�صتخدمها معلمو علوم املرحلة  
االأ�صا�صية والثانوية يف مدار�س مدينة احلديدة؟

يو�صح  الذي  جدول2  يف  كما  العينة  اأفراد  ا�صتجابة  متو�صط  ح�صاب  مت  عنه  ولالإجابة 
املتو�صطات واالنحرافات املعيارية ال�صتخدام املعلمني  للربامج التطبيقية لتكنولوجيا املعلومات 

واالت�صال.
جدول2

املتو�سطات والنحرافات املعيارية للربامج التطبيقية التي ي�ستخدمها املعلمون

متو�صط نوع التطبيقم
اال�صتخدام

االنحراف 
املعياري

1)  Microsoft Word( 1،70،76معالج الن�صو�س
2)telegram،what ،face( 1،70،71تطبيقات التوا�صل االجتماعي
3 )Internet 1،90،77�صبكة املعلومات العاملية )االنرتنت
4)Interactive Video( 1،50،50الفيديو التفاعلي

5 Photo Editor،  Photo Shop،  Video (  معاجلة ال�صور والفيديو
 )Maker

1،30،58

6)application mobile( 1،70،78تطبيقات التلفون املحمول
7)  Multimedia( 1،30،52برامج تاأليف الو�صائط املتعددة
1،50،67االألعاب التعليمية و برامج الت�صلية8
9)E- mail( 1،30،63الربيد االلكرتوين

10)Microsoft Access( 1،30،55قواعد البيانات
11)  Power Point( 1،50،60العرو�س التقدميية
12)Microsoft Excel( 0،59 1،3اجلداول االإلكرتونية

ت�صري النتائج يف جدول2 اإىل اأن ا�صتخدام الربامج التطبيقية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال 
– 1،3، وهي درجة ا�صتخدام �صعيفة مقارنة بانت�صارها  تراوحت درجة ا�صتخدامها بني 1،9 

الوا�صع، وميكن اإيجاز النتائج يف ما يلي:
1 . 1،9 مبتو�صط  اال�صتخدامات  قائمة  )االإنرتنت(  العاملية  املعلومات  �صبكة  ت�صدرت   

الوا�صع  باالنت�صار  مقارنة  �صعيفة  ا�صتخدام  درجة  وتعدُّ   ،0،77 معياري  وانحراف 
توفر خدمة  اإىل عدم  يرجع  ذلك  ولعل  لها،  املتعددة  واال�صتخدامات  االإنرتنت  ل�صبكة 
الوقت  توفر  اإىل عدم  اإ�صافة  �صعرها،  وارتفاع  واملنازل  املدار�س  ال�صلكية يف  االإنرتنت 
لتوفري  ومهنية  اجتماعية،  اأخرى  باأعمال  الن�صغاله  نظرًا  ال�صتخدامها  للمعلم  الكايف 
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واملحتكرة  اخلدمة  مزود  يقدمها  التي  الرديئة  اخلدمة  اإىل  اإ�صافة  احلياة،  متطلبات 
من قبل ال�صركة احلكومية الوحيدة، والتي مل تدرك بعد اأهمية هذه اخلدمة وتوفريها 
مبزايا متكن من ا�صتخدامها؛ كما اأن �صبكة االإنرتنت الال�صلكية التي تزود بها �صركات 
التطبيقات  بتحميل  للمعلم  ي�صمح  �صعرها مرتفع جدًا بحيث ال  امل�صرتكني  االت�صاالت 
باال�صتخدام  املعلم  ويكتفي  الفيديو،  ومقاطع  لها،  التدريبية  والربامج  التعليمية 
 Alhassan &( درا�صة  مع  الدرا�صة  هذه  نتائج  وتتفق  لالإنرتنت،  واملحدود  العادي 
Alshumaimeri، 2013(، )الناعبي، 2010( وتختلف مع درا�صة )عودة، 2014(، 

)اجلراح والعجلوين،2012(.
التوا�صل . 2 تطبيقات  و   ،)Microsoft Word( الن�صو�س  معالج  برامج  وجاءت 

املحمول  التلفون  وتطبيقات   )  face، whastup،telegram( االجتماعي 
و0،77،  و0،71   0،76 معياري  وانحراف   1،7 مبتو�صط    )application mobile(
الربامج  لهذه  الوا�صعة  باال�صتخدامات  مقارنة  متدنية  ن�صبة  اأي�صا  وهي  الرتتيب  على 
اجلهات  قبل  من  ا�صتخدامها  على  الت�صجيع  لعدم  يعود  ذلك  ولعل  والتطبيقات، 
هذه  واتفقت  ال�صتخدامها،  للمعلم  احلافز  وجود  عدم  وعلى  التعليم،  على  امل�صرفة 
النتائج مع درا�صة )الناعبي، 2010(، واختلفت مع درا�صة )عودة، 2014(، )اجلراح 

والعجلوين،2012( فيما يخ�س برنامج معاجلة الن�صو�س.
تلتها برامج الفيديو التفاعلي )Interactive Video(، واالألعاب التعليمية، و برامج . 3

معياري  وانحراف   1،5 مبتو�صط   )  Power Point( التقدميية  والعرو�س  الت�صلية، 
العرو�س  تعد  حيث  �صعيفة،  درجة  اأي�صا  وهي  الرتتيب  على   0،60 و   0،67 و   0،50
ي�صيع  والذي  اأهدافه،  حتقيق  على  املعلم  ت�صاعد  التي  الربجميات  من  التقدميية 
ا�صتخدامها يف كثري من املوؤ�ص�صات التعليمية، كما اأن برامج الفيديو التفاعلي، واالألعاب 
التعليمية من الربجميات التي ت�صهم يف ك�صر امللل عند الطالب، وت�صمح برفع م�صتوى 
التفاعل التعليمي؛ اإال اأن عدم توفر اأجهزة العر�س يف املدار�س، واالنقطاع املتكرر للتيار 
الكهربائي هو من جعل املعلم يحجم عن ا�صتخدامها، واتفقت هذه النتائج مع درا�صة 

) الناعبي،2010(، )اجلراح والعجلوين،2012( واختلفت مع درا�صة )عودة،2014(.
4 . Photo Editor،  Photo Shop،  Video( وجاءت برامج معاجلة ال�صور والفيديو

Maker(، وبرامج تاأليف الو�صائط املتعددة )Multimedia(، والربيد االإلكرتوين 
االإلكرتونية  واجلداول   ،)Microsoft Access( البيانات  وقواعد   ،)E-mail(
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و0،55و   0،52 و   0،58 معياري  وانحراف   1،3 مبتو�صط   )Microsoft Excel(
املعلم  اإدراك  لعدم  ذلك  يعود  وقد  �صئيلة،  ا�صتخدام  ن�صبة  وهي  الرتتيب،  على   0،59
الأهمية هذه الربامج، وكفاءته يف ا�صتخدامها، وعدم تعر�صه الأي برامج تدريب تك�صبه 
مهارات ا�صتخدامها، ولعل الن�صبة ال�صئيلة هي بجهد املعلم الذاتي متجاوزًا الظروف 
)الناعبي   ،)2014 )عودة،  درا�صة  مع  النتائج  هذه  واتفقت  تعرت�صه،  التي  ال�صعبة 
2010( واختلفت مع درا�صة )اجلراح و العجلوين،2012( فيما يخ�س قواعد البيانات، 

واجلداول االإلكرتونية.
النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين والذي ين�س على:

للربامج  احلديدة  مدينة  يف  والثانوية  االأ�صا�صية  املرحلة  علوم  معلمي   توظيف  مدى  ما 
التطبيقية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س؟

يو�صح  الذي  جدول3  يف  كما  العينة  اأفراد  ا�صتجابة  متو�صط  ح�صاب  مت  عنه  ولالإجابة 
املعلومات  لتكنولوجيا  التطبيقية  للربامج  املعلمني  لتوظيف  املعيارية  واالنحرافات  املتو�صطات 

واالت�صال يف التدري�س.
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جدول3
املتو�سطات والنحرافات املعيارية لتوظيف املعلمني للربامج التطبيقية يف التدري�س

االنحراف املتو�صطنوع التطبيق امل�صتخدم لغر�س التدري�سم
املعياري

2،250،77ا�صتخدم معالج الن�صو�س لطباعة اأوراق العمل وملخ�صات الطالب1
1،520،67ا�صتخدم بع�س تطبيقات املوبايل مثل التليجرام و الوات�س يف التفاعل الال�صفي2
1،290،57التوا�صل مع الطلبة بوا�صطة الربيد االلكرتوين3
1،600،72ا�صتخدم مواقع التوا�صل االجتماعي ملناق�صة الق�صايا التي تتعلق بالتدري�س4
1،680،68ا�صتخدم برامج التوا�صل االجتماعي يف الإثراء املادة التعليمية5
1،760،76اأوظف تطبيقات املوبايل يف تعزيز التعلم6
1،510،70اأوظف تطبيقات التوا�صل االجتماعي يف التفاعل مع الطالب7
2،090،75اأ�صجع الطالب على ا�صتخدام االإنرتنت للقيام باأعمال تعاونية مع طالب اآخرين8

اح�صل على البحوث املن�صورة يف جمال التدري�س وحمال تخ�ص�صي عرب 9
2،20،76االإنرتنت

10)Multimedia( 1،730،75اأعد التدريبات واالمتحانات با�صتخدام الو�صائط املتعددة
1،610،66اأقدم درو�صي با�صتخدام العرو�س التقدميية كلما احتجت لذلك11
1،510،73اأ�صارك يف املنتديات املتوافرة على االإنرتنت والتي تهتم باملادة التي اأدر�صها12

ابحث يف االإنرتنت عن الكتب والدوريات االإلكرتونية وقواعد البيانات حلفظ 13
1،620،77وتنظيم عالمات الطلبة و�صجالتهم

ا�صتخدام االإنرتنت يف انتقاء م�صادر التعلم املنا�صبة )فال�صات، فيديوهات، 14
1،900،78ن�صو�س، �صور...الخ(

2،090،78اأوظف االإنرتنت يف اإثراء املو�صوعات الدرا�صية15

ت�صري النتائج املو�صحة يف جدول3 اإىل اأن اأفراد العينة ال يوظفون تكنولوجيا املعلومات واالت�صال 
ب�صورة كافية يف التدري�س؛ حيث جاءت املتو�صطات احل�صابية من )2،25( فما دون، ويف جميع 
التفاعلية؛  العمليات  يف  االإنرتنت  وتوظيف  الن�صو�س،  معالج  برنامج  وت�صدر  التطبيقات، 
كاحل�صول على البحوث املن�صورة يف جمال التدري�س، وت�صجيع الطالب على ا�صتخدامها للقيام 
باأعمال تعاونية مع طالب اآخرين، واإثراء املو�صوعات الدرا�صية، وانتقاء م�صادر التعلم املنا�صبة 
برنامج معالج  ل�صيوع  اأمر ماألوف نظرًا  )فال�صات، فيديوهات، ن�صو�س، �صور...الخ(؛ وهذا 
بالربامج  مقارنة  واملعلمات،  املعلمني  قبل  من  عليه  واالعتماد  ا�صتخدامه،  و�صهولة  الن�صو�س 
والتطبيقات االأخرى، وكذلك احلال بالن�صبة ل�صبكة املعلومات العاملية االإنرتنت؛ اأما املتو�صطات 
احل�صابية لتوظيف باقي الربامج التطبيقية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال تراوحت بني 1،9 
و1،51، وهي اأقل بكثري من املاأمول، وقد ُيْعزى ذلك اإىل عدم توفر البيئة املنا�صبة ال�صتخدامها 
الرتبوية  التقارير  ت�صري  حيث  توظيفها،  ملهارات  واملعلمات  املعلمني  امتالك  عدم  وثانيًا  اأواًل، 
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اإىل عدم تلقيهم اأي دورة تدريبية تذكر يف هذا املجال، واأن اأي نتائج اإيجابية ظهرت يف هذا 
الدرا�صة هي بجهد املعلم الذاتي وهي جهود ال تكفي ال�صتخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال 
نتائج  نتائج الدرا�صة مع  واإدارته، واتفقت  التعليم  تتبناها اجلهة امل�صوؤولة عن تخطيط  ما مل 

درا�صة كل من )عودة 2014(، )الفليح، 2012(، )الناعبي، 2010(.
النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث والذي ين�س على:

احلديدة  مدينة  يف  والثانوية  االأ�صا�صية  املرحلة  علوم  معلمي  توظيف  درجة  تختلف  هل 
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف  التدري�س باختالف اجلن�س؟

اجلن�س  املتغري  وفقًا  العينة  اأفراد  ا�صتجابة  متو�صطات  مقارنة  متت  عنه  ولالإجابة         
با�صتخدام t- test  كما يف جدول4 الذي يو�صح قيمة t  وم�صتوى الداللة عند م�صتوى 0،05.

جدول4
نتائج اختبار )ت( لدللة الفروق بني متو�سطات ا�ستجابة اأفراد العينة وفقًا ملتغري 

اجلن�س
االنحراف املتو�صطعدد االأفراداملجموعه

املعياري
م�صتوى قيمة )ت(

الداللة
1651،830،520،840،41الذكور

1،720،40االإناث

يت�صح من جدول4 عدم وجود فروق دالة اإح�صائية عند م�صتوى دالله )0،05(، كما ت�صري 
لذلك قيمة ت )0،84(، ولعل ذلك يعود اإىل تتطابق الظروف يف مدار�س الذكور واالإناث من 
حيث توفـــر البنية التحتية، اأو الدورات التدريبية التي تلقوها، وتتفق هذه الدرا�صة مع درا�صة 

)الناعبي، 2010(.
النتائج املتعلقة بال�سوؤال الرابع والذي ين�س على:

احلديدة  مدينة  يف  والثانوية  االأ�صا�صية  املرحلة  علوم  معلمي  توظيف  درجة  تختلف  هل 
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف  التدري�س باختالف اخلربة ؟

ولالإجابة عنه مت تق�صيم عينة الدرا�صة ح�صب اخلربة اإىل ثالث جمموعات، اأقل من ع�صر 
�صنوات، بني ع�صر �صنوات وع�صرين �صنة، اأكرث من ع�صرين �صنة، وملعرفة الفروق يف املعوقات 
بني املجموعات الثالث التي تعوق معلم العلوم من ا�صتخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال مت 

ا�صتخدام حتليل التباين االأحادي )ANOVA( كما يف جدول5.



28

العبديل : واقع توظيف معلمي علوم املرحلة االأ�صا�صية والثانوية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال ......

جدول5
نتائج حتليل )AVOVA( لدللة الفروق بني متو�سطات ا�ستجابة اأفراد العينة وفقًا 

ملتغري اخلربة
جمموع م�صدر التباين

املربعات
متو�صط درجة احلرية

املربعات
م�صتوى الداللةف

0،1920،0950،4520،64بني املجموعات
10،270،210داخل املجموعات

ت�صري النتائج يف جدول5 اإىل اأن عامل اخلربة لي�س له اأثر يف توظيف تطبيقات تكنولوجيا 
املعلومات واالت�صال حيث يت�صح  ذلك من م�صتوى الداللة عند )0،05( الذي بلغ 0،64 كما يبني 
جدول5؛ مما يعني اأن املعلم مل تنم خربته خالل هذه الفرتة يف مهارات ا�صتخدام وتوظيف 
ذلك  ولعل  التدري�س؛  يف  لتوظيفها  لديه  قناعات  تت�صكل  ومل  واالت�صال،  املعلومات  تكنولوجيا 
يعود للبيئة التي يعي�صها املعلم والتي ال ت�صجع على ا�صتخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال؛ 
يف  هي  وخربات  موؤهالت  يحملون  اإدارته  عن  وامل�صوؤولني  التعليم  خمططي  اأن  يالحظ  حيث 
على  للت�صجيع  ت�صعى  فال  وعليه  ي�صغلونه،  الذي  املن�صب  يتطلبه  مما  اأقل  االأحيان  من  كثري 
ا�صتخدامها، و توفر متطلباتها، و تهتم بتطوراتها، وتعنى بتوظيفها؛ لعدم اإدراكها لتاأثريها يف 
العملية التعليمية، بل وت�صبح يف بع�س االأحيان من معوقات تطبيقها، حيث تخ�صع التعيينات 
يف وظائف تخطيط التعليم واإدارته يف كثري من االأحيان العتبارات اأخرى اجتماعية، اأو اأ�صرية، 
اأو �صيا�صية، اأكرث منها للخربة، والكفاءة، و تتفق هذه النتائج مع درا�صة )الزهراين، 2010( 

وتختلف مع درا�صة )الناعبي، 2010(.
النتائج املتعلقة بال�سوؤال اخلام�س والذي ين�س على:

ما معوقات توظيف معلمي علوم املرحلة االأ�صا�صية والثانوية يف مدينة احلديدة لتكنولوجيا 
املعلومات واالت�صال يف التدري�س من وجهة نظرهم؟

يو�صح  الذي  جدول6  يف  كما  العينة  اأفراد  ا�صتجابة  متو�صط  ح�صاب  مت  عنه  ولالإجابة 
لتكنولوجيا  التطبيقية  للربامج  املعلمني   توظيف  ملعوقات  املعيارية  واالنحرافات  املتو�صطات 

املعلومات واالت�صال.
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جدول6
املتو�سطات والنحرافات املعيارية ملعوقات توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�سال

االنحراف املتو�صطاملعــــــــــــــــــــــــــــوقــــاتم
املعياري

2،560،75عدم توفر احلا�صوب يف القاعات الدرا�صية بالعدد الكايف1

2،560،64عدم وجود الوقت الكايف لتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س2

2،600،63عدم توافر البنية التحتية امل�صاندة لتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س3

2،540،57عدم وجود الربجميات التعليمية التي تخدم املادة التي اأقوم بتدري�صها4

2،470،73�صعف التدريب يف كيفية توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س5

2،330،71ندرة املواقع التعليمية العربية على �صبكة االإنرتنت التي تخدم املادة التي اأدر�صها6

2،490،75عدم توافر البيئة ال�صفية املنا�صبة يف خمترب احلا�صوب7

2،330،84االأجهزة املتوافرة يف خمترب احلا�صوب ال تتنا�صب واأعداد الطلبة8

2،250،74�صعف م�صتواي يف اللغة االإجنليزية9

2،000،77انعدام اخلربة لدى غالبية الطلبة يف ا�صتخدام احلا�صوب10

1،600،72عدم وجود قناعة لدي باأن تكنولوجيا املعلومات واالت�صال تخدم املادة التي اأقوم بتدري�صها11

1،760،78اإح�صا�صي باأن ا�صتخدام احلا�صوب يف التعليم يفقد العملية التعليمية طابعها االإن�صاين12

1،860،74عدم معرفتي باملواقع التعليمية اأو االأجنبية التي تخدم املناهج الدرا�صية13

1،660،71تدين الرغبة يف ا�صتخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س14

1،740،68عدم تعاون م�صريف احلا�صوب مع املعلمني15

2،070،71اخلوف من تعار�س مواد ومعلومات �صبكة االنرتنت مع عقيدتنا الدينية وعاداتنا ال�صائدة16

2،070،82ازدحام الطلبة يف الغرفة ال�صفية17

2،060،83احلالة الذهنية ال�صائدة لدى الكثري مبقاومة التغيري18

يت�صح من جدول6 اأن:
1. قيم اال�صتجابة عالية؛ حيث بلغ متو�صط اأعلى درجة ا�صتجابة 2،60 وهي تقرتب من درجة 
لتوظيف  امل�صاندة  التحتية  البنية  »توافر  عدم  لفقرة   )3( تبلغ  التي  الق�صوى  اال�صتجابة 
اأغلب  فاإن  الباحث  خربة  خالل  ومن   ، التدري�س«  يف  واالت�صال  املعلومات  تكنولوجيا 
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معمل  فيها  يتوفر  من  هي  املدار�س  واأف�صل  تذكر،  حتتية  بنية  اأي  فيها  يتوفر  ال  املدار�س 
حا�صوب باأجهزة موا�صفاتها مل تعد تلبي االحتياجات املطلوبة لتوظيف الربامج التطبيقية 
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال؛ بينما عائق »عدم توفر احلا�صوب يف القاعات الدرا�صية 
بالعدد الكايف« ح�صل على املرتبة الثانية مبتو�صط )2،56( وهو متو�صط عال، ومثله »عدم 
وجود الوقت الكايف لتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س«؛ حيث ت�صود ثقافة 
اإنهاء املقرر وتغطية احل�ص�س بالكامل والذي حتر�س عليه اإدارة املدار�س، وتعّده مقيا�س 
جناح للمعلم واالإدارة املدر�صية، وهذا ما مل�صه الباحث من خالل زيارته املتكررة للمدار�س 

بحكم عمله كم�صرف عام على برنامج الرتبية العملية يف كلية الرتبية. 
التحتية ال�صتخدام  البنية  بتوفر  اإما  ترتبط   2،07 – توزعت بني متو�صط 2،54  2.  �صعوبات 

تكنولوجيا املعلومات واالت�صال، اأو ترتبط بتدريب املعلم على مهارات ا�صتخدامها:
1- عدم وجود الربجميات التعليمية التي تخدم املادة التي اأقوم بتدري�صها )2،54(.

2- عدم توافر البيئة ال�صفية املنا�صبة يف خمترب احلا�صوب )2،49(.
3- �صعف التدريب يف كيفية توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التدري�س 

 .)2،47 (
التي  املادة  تخدم  التي  االإنرتنت  �صبكة  على  العربية  التعليمية  املواقع  ندرة   -4

اأدر�صها ) 2،33(. 
5- االأجهزة املتوافرة يف خمترب احلا�صوب ال تتنا�صب واأعداد الطلبة ) 2،33(.

6- �صعف م�صتواي يف اللغة االإجنليزية ) 2،25(. 
7- اخلوف من تعار�س مواد ومعلومات �صبكة االإنرتنت مع عقيدتنا الدينية وعاداتنا 

ال�صائدة ) 2،07(. 
8- ازدحام الطلبة يف الغرفة ال�صفية ) 2،07(.

9- انعدام اخلربة لدى غالبية الطلبة يف ا�صتخدام احلا�صوب ) 2،00(.
3. درجة �صعوبات “عدم معرفتي باملواقع التعليمية اأو االأجنبية التي تخدم املناهج الدرا�صية” 
بلغت 1،86، و�صعوبة “اإح�صا�صي باأن ا�صتخدام احلا�صوب يف التعليم يفقد العملية التعليمية 
طابعها االإن�صاين” بلغت 1،76، و�صعوبات “عدم تعاون م�صريف احلا�صوب مع املعلمني« بلغت 
1،74، وهي �صعوبات دون املتو�صط ما يعني اإمكانية التغلب عليها مبا ي�صهم يف ا�صتخدام 
املعلم  تثقيف  طريق  عن  واالت�صال،  املعلومات  لتكنولوجيا  التطبيقية  الربجميات  وتفعيل 

باأهمية تكنولوجيا املعلومات واالت�صال، وتزويده باملعارف واملهارات التي تغري قناعته.
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واالت�صال يف  املعلومات  تكنولوجيا  ا�صتخدام  الرغبة يف  اأن �صعوبات »تدين  4. ومن املالحظ 
التي  املادة  واالت�صال تخدم  املعلومات  تكنولوجيا  باأن  لدي  قناعة  التدري�س«، »عدم وجود 
اأقوم بتدري�صها ح�صلت« على متو�صط )1،66( )160( على التوايل، وهو اأقل متو�صط مما 
يعني توفر رغبة وقناعة جيدة يف الو�صع احلايل ميكن اأن ُيبنى عليها ال�صتخدام الربامج 
التطبيقية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال، وميكن تعزيز القناعة با�صتخدام التكنولوجيا 
يف حال متكنت اجلهات امل�صوؤولة من اإزالة ال�صعوبات االأخرى، وتت�صابه النتائج اأعاله مع 

درا�صة كٌل من )عودة، 2014م(، )الفليح، 2012(، )الناعبي، 2010(.
النتائج املتعلقة بال�سوؤال ال�ساد�س والذي ين�س على:

احلديدة  مدينة  يف  والثانوية  االأ�صا�صية  املرحلة  علوم  معلمي  توظيف  معوقات  تختلف  هل 
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف  التدري�س باختالف اجلن�س؟

ولالإجابة عنه متت مقارنة متو�صطات ا�صتجابة اأفراد العينة وفقًا املتغري اجلن�س با�صتخدام 
الذي يو�صح قيمة t  وم�صتوى الداللة عند م�صتوى 0،05. جدول7  يف  كما    t- test

جدول7 
نتائج اختبار )ت( لدللة الفروق بني متو�سطات ا�ستجابة اأفراد العينة 

وفقًا ملتغري اجلن�س
االنحراف املتو�صطعدد االأفراداملجموعه

املعياري
م�صتوى الداللةقيمة )ت(

1652،220،340،880،38الذكور

2،130،34االإناث

واملعلمات عند  املعلمني  بني  للمعوقات  اإح�صائيًا  دال  فرق  وجود  يالحظ من جدول7 عدم 
م�صتوى داللة )0،05(، حيث بلغت م�صتوى الداللة )0،38(، و قيمة ت )0،88(؛ حيث اإن املعوقات 
التي يعاين منها املعلمون واملعلمات ترتبط على حد �صواء بنف�س العوامل، فهي ترتبط بح�صب 
لتكنولوجيا  التطبيقية  الربجميات  ا�صتخدام  مبهارات  اأو  التعليمية  بالبيئة  اإما  الدرا�صة  هذه 
املعلومات واالت�صال، وِكال االأمرين يرتبط باجلهات امل�صوؤولة عن تخطيط التعليم، ويعاين منها 
كٌل من املعلمني واملعلمات ب�صورة واحدة، اختلفت هذه الدرا�صة مع درا�صة )عودة،2014م( و 

)الناعبي، 2010م(.
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النتائج املتعلقة بال�سوؤال ال�سابع والذي ين�س على:
احلديدة  مدينة  يف  والثانوية  االأ�صا�صية  املرحلة  علوم  معلمي  توظيف  معوقات  تختلف  هل 

لتكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف  التدري�س باختالف اخلربة؟
ولالإجابة عنه مت تق�صيم عينة الدرا�صة ح�صب اخلربة اإىل ثالث جمموعات، اأقل من ع�صر 
�صنوات، بني ع�صر �صنوات وع�صرين �صنة، اأكرث من ع�صرين �صنة، وملعرفة الفروق يف املعوقات 
بني املجموعات الثالث التي تعوق معلم العلوم من ا�صتخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صال مت 

ا�صتخدام حتليل التباين االأحادي )ANOVA( كما يف جدول8
جدول8

نتائج حتليل )AVOVA( لدللة الفروق بني متو�سطات ا�ستجابة اأفراد 
العينة وفقًا ملتغري اخلربة

متو�صط درجة احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباين
املربعات

م�صتوى ف
الداللة

1،0720،545،290،008بني املجموعات
4،880،102داخل املجموعات

املجموعات  بني   )0،05( داللة  م�صتوى  عند  اإح�صائيًا  دااًل  فرقًا  هناك  فاإن  جدول8  وبح�صب 
اختبار  وباإجراء   ،)5،29( ف  وقيمة   ،)0،008( الداللة  م�صتوى  بلغ  حيت  الثالث، 
)Bonferroni( ملعرفة داللة الفروق بني املجموعات الثالث تبني اأن هناك فرقًا بني املعلمني 
بلغ  حيث  �صنة  ع�صرين  من  اأعلى  اخلربة  ذوي  املعلمني  وبني  �صنة   20  -10 من  اخلربة  ذوي 
م�صتوى الداللة )0،007(، ول�صالح املعلمني ذوي اخلربة اأعلى من ع�صرين ويبدو االأمر طبيعيًا 
واالت�صال،  املعلومات  تكنولوجيا  ا�صتخدام  من  حتد  التي  املعوقات  تبني  يف  دور  للخربة  حيث 
بينما مل توجد اأي فروق بني املعلمني ذوي اخلربة اأقل من ع�صرة �صنوات واملعلمني ذوي اخلربة 
بني 10 – 20 �صنة، حيث بلغ م�صتوى الداللة )1،00(، كما مل توجد فروق بني املعلمني الذين 
خرباتهم اقل من ع�صر �صنوات واملعلمني الذين خرباتهم اأكرث من ع�صرين �صنة، اختلفت هذه 

النتائج مع درا�صة )عودة، 2014(، )الفليح، 2012( واتفقت مع درا�صة )الناعبي 2010(.
التو�سيات:

امل�صوؤولة عن  العليا  التعليمية  باالإدارة  املعوقات ترتبط  اأغلب  اأن  الدرا�صة  نتائج  يت�صح من   .1
تكنولوجيا  ع�صر  يف  للعمل  الكافية  املوؤهالت  متتلك  ال  والتي  واإدارته  التعليم  تخطيط 
املعلومات وال متتلك الروؤى واخلربة واملوؤهالت الكافية التي جتعلها يف �صدارة اإدارة التعليم 
وتخطيطه  التعليم  اإدارة  يتولون  من  يف  النظر  باإعادة  الدرا�صة  تو�صي  وعليه  وتخطيطه، 
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وحتديد املعايري ملن ي�صغل هذه املنا�صب على اأن يكون من بينها:
• الوعي باأهمية تكنولوجيا التعليم ولديه متكن معلومات وقدرة على مواكبة التطور 	

التقني لو�صائل التعليم وو�صائطه واأنظمته التكنولوجية واأدواته.
• والتعلم 	 التعليم  يف  ودورها  واالت�صال  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  الثقافة 

الواحد  القرن  حتديات  مواجهة  يف  وقدرتها  االجتماعية  بالتنمية  وعالقتها 
والع�صرين.

• الوعي باأن تطبيقات تكنولوجيا املعلومات اأوعية مهمة القت�صاد املعرفة الذي يعد 	
من املفاهيم االأ�صا�صية التي يجب على نظام التعليم الرتكيز عليها.

2. تبني م�صروع املعلم التكنولوجي وو�صع برامج تدريبية وفق اأحدث االأنظمة التقنية لتدريب 
املعلمني على كفايات دمج تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التعليم.

3. و�صع برامج تدريبية لالإدارات الرتبوية التي متتلك احلد االأدنى من املوؤهالت والكفايات 
التكنولوجية لتاأهيلها يف جمال دمج تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التعليم. 

اإعداد املعلمني يف كليات الرتبية وت�صمينها منهجًا يعنى بتكنولوجيا  اإعادة النظر بربامج   .4
التعليم واملعلومات ودجمها يف التعليم والتعلم.

5. فتح اأق�صام يف كليات الرتبية متنح درجة البكالوري�س يف تكنولوجيا التعليم، وفتح  برنامج 
دبلوم بعد البكالوري�س يف تكنولوجيا التعليم لتاأهيل املعلمني يف امليدان يف جمال تكنولوجيا 

التعليم واملعلومات واالت�صال.
دمج  ومتطلبات  مب�صتلزمات  التعليمية  البيئة  جتهيز  يتم  التعليم  اإ�صالح  م�صروع  6.�صمن 
تكنولوجيا املعلومات واالت�صال يف التعليم؛ �صواًء املادية منها مثل اأجهزة احلا�صوب احلديثة 

وال�صبكات وخطوط االإنرتنت عالية ال�صرعة، اأو توفري الكوادر الفنية املقتدرة.
املقرتحات

التعليم . 1 موؤ�ص�صات  واالت�صال يف  املعلومات  تكنولوجيا  توظيف  ملقومات  م�صحية  درا�صة 
العام يف اجلمهورية اليمنية يف �صوء متطلبات التنمية امل�صتدامة.

درا�صة تعنى بدرا�صة واقع تكنولوجيا املعلومات واالت�صال وعالقته ببع�س املتغريات مثل . 2
االإدارة التعليمة، تلبية متطلبات �صوق العمل.

درا�صة تعنى بوعي االإدارة التعليمية وخمططي التعليم بتكنولوجيا املعلومات واالت�صال . 3
ودجمها يف التعليم.
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درا�صات تعنى بو�صع برامج تدريبية للمعلمني ت�صاعدهم يف دمج تكنولوجيا املعلومات . 4
واالت�صال وفق احدث اأنظمة وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالت�صال.  

يف . 5 الرتبية  بكليات  الرتبوية  والقيادات  للمعلم  تاأهيل  برامج  بو�صع  تعنى  درا�صات 
واالت�صال  املعلومات  تكنولوجيا  ودمج  التعليم  تكنولوجيا  جمال  يف  اليمنية  اجلامعات 

يف التعليم.
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اأثر ا�صتخدام اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب يف حت�صيل طالب ال�صف الثالث 
املتو�صط يف مقرر احلا�صب الآيل 

د. اأحمد بن زيد اآل م�صعد                      �صعيد مبارك الدو�صري

امل�صتخل�ص :
املقلوب يف حت�صيل طالب  ال�صف  اإ�صرتاتيجية  ا�صتخدام  اأثر  اإىل معرفة  الدرا�صة  هدفت 
بن  الرباء  مبدر�صة  التطبيق(  الفهم،  )التذكر،  املعرفية  للمهارات  املتو�صط  الثالث  ال�صف 
�صبه  املنهج  ا�صُتخِدم  وقد  الآيل،  احلا�صب  مقرر  اإطار  الريا�ض يف  مدينة  املتو�صطة يف  مالك 
التجريبي لتحقيق الهدف، وقد تكونت عينة الدرا�صة من 42 طالبًا موزعني على جمموعتني: 
�صوا بالطريقة التقليدية، والأخرى جتريبية، �صملت 21  اإحداهما �صابطة، �صملت 21 طالبًا، ُدرِّ
�صوا بطريقة ال�صف املقلوب، من خالل عر�ض حمتوى الدرو�ض للطالب يف منازلهم  طالبا ُدرِّ
 ،Twitter تويرت  وموقع   Snapchat �صات  �صناب  وتطبيق   Youtube اليوتيوب  موقع  عرب 
حول  املختلفة  التعليمية  والن�صاطات  املناق�صات  لإجراء  املدر�صية  احل�صة  وقت  وتخ�صي�ض 
الدر�ض، وبا�صتخدام الختبار التح�صيلي، اأظهرت النتائج وجود اأثر يف م�صتوى حت�صيل طالب 
املجموعة التجريبية، عند امل�صتويات املعرفية )التذكر، الفهم، التطبيق( وتو�صلت الدرا�صة اإىل 
تو�صيات ومقرتحات منها: ت�صجيع املعلمني على ا�صتخدام طريقة ال�صف املقلوب يف تدري�صهم 
والطالب؛  للمعلمني  عمل،  وور�ض  تدريبية،  دورات  اإجراء  اإىل  واحلاجة  التعليمية،  للمقررات 

لتعريفهم مبفهوم ال�صف املقلوب، وطرق تنفيذه.  
الكلمات املفتاحية: 

ال�صف املقلوب، التعلم املدمج، �صبكات التوا�صل الجتماعي، مقرر احلا�صب الآيل، التح�صيل 
الدرا�صي.
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مقدمة :  
يت�صم ع�صرنا احلايل بالتطور الهائل الذي يحدث يف خمتلف جمالته، خ�صو�صا املجالت 
العلمية والتقنية، مما اأ�صهم ب�صكل رئي�ض يف ا�صتحداث اأنظمة تربوية ت�صاير تلك الثورة التقنية 
الفرد  اإعداد  الأ�صا�صية هي  الرتبية  وظيفة  اإن  وحيث  واملعلومات،  الت�صالت  تقنية  يف جمال 
وخ�صائ�صه  الع�صر  هذا  مع طبيعة  توجهاتهم  بناء  املربني  على  يحتم  فهذا  احلياة،  مل�صايرة 
ملواجهة حتدياته املختلفة، تلك التوجهات الرتبوية احلديثة تفر�ض على تعليمنا احلايل تطوير 
املناهج، وا�صتحداث اأ�صاليب تدري�صية حديثة ومالئمة، وتقوميها ب�صكل م�صتمر، بهدف اإعداد 
)الزين،   Lifelong Learning احلياة  مدى  التعلم  يف  ال�صتمرار  على  وتعويده  املتعلم، 
الإنرتنت  �صبكة  عرب  اإليها  الو�صول  و�صرعة   املتنوعة،  املعرفة  م�صادر  توفر  ومع   .)2015
 Search Enginesاملختلفة البحث  وحمركات   Web Sites الويب  كمواقع   Internet
واملتعلم  املعلم  باإمكان  اأ�صبح  وغريها،   Social Networks الجتماعي  التوا�صل  و�صبكات 
توفري  خالل  من  وذلك  الدرا�صي،  للمقرر  التعليمية  الأهداف  لتحقيق  امل�صادر  تلك  توظيف 
املتعددة  الو�صائط  وا�صتخدام  دمج  فيها  يتكامل  والتي  الإنرتنت  �صبكة  عرب  الدرا�صي  املقرر 
 E-Learning الإلكرتوين  التعلم  اإدارة  نظم  من�صات  وا�صتخدام   Multimedia املختلفة 
اأوقاتهم مع املقرر من خالل  Management Systems بحيث يتمكن الطالب من ق�صاء 
مكان  اأي  ويف  وقت  اأي  اللوحية، يف  والأجهزة  املختلفة،  احلا�صب  واأجهزة  املحمولة،  هواتفهم 
تعدُّ  فكرة هذه  املقلوب حيث  ال�صف  التعلم يف  ترتكز عليه فكرة  ما  ، 2015(. وذلك  )علي 
ُيعمل يف املنزل،  التقليدي،  التعلم  ُيعمل داخل غرفة ال�صف املدر�صي يف  اأن ما  الإ�صرتاتيجية 
والعك�ض �صحيح، وذلك بتحويل املادة الدرا�صية اإىل التقنية املنا�صبة، وعر�صها عرب الإنرتنت 
تقدميية،  وعرو�ض  �صوتية،  ت�صجيالت  عدة:  باأ�صكال  اأو  فيديوهات،  عدة  اأو  فيديو  خالل  من 
وغريها؛ لإتاحة الو�صول للمادة العلمية من قبل الطالب يف منازلهم، مما يتيح طرح النقا�صات 
واإجراء الأن�صطة  املرتبطة باملادة العلمية للطالب يف غرفة ال�صف املدر�صي )متويل،2015(. 
فمثاًل: يعمل املعلم ت�صجياًل لدرو�صه بوا�صطة الفيديو، ثم يو�صلها للطالب عرب قنوات التو�صيل 
بحيث  املختلفة،  الإلكرتوين  التعلم  اإدارة  اأنظمة  اأو  للمقرر،  الإلكرتوين  كاملوقع  الإلكرتونية، 
يتمكن الطالب من معرفة حمتوى الدرو�ض قبل موعد احل�صة الدرا�صية، مما ي�صاعد على توفري 

.)Stone،2012( وقت احل�صة لعمل الأن�صطة التعليمية التي تعزز تعلم الطالب
“Flipped Learning Network” عام  املقلوب  التعلم  ل�صبكة  الإدارة  واأ�صدر جمل�ض 
2014م تعريفًا ملفهوم ال�صف املقلوب على اأنه “اإ�صرتاتيجية تعليمية لنقل جمال التدري�ض من 
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بعد  تفاعلية  بيئة  اإىل  ال�صف  بيئة  حتويل  ثم  اأوًل،  الفردي  التعلم  اإىل  اجلماعي  التعلم  حيز 
ذلك لتطبيقات املفاهيم اجلديدة حتت اإ�صراف املعلم وتوجيهاته مع اإ�صراك املتعلمني ب�صكل 
اإبداعي” )الروي�ض،2016،�ض.36(. كما اأ�صار الكحيلي )2015(  اإىل مفهوم ال�صف املقلوب 
العلمية  املادة  اإي�صال  التعليم يف عملية  تقنية  توظيف  على  تقوم  اإ�صرتاتيجية  عبارة عن  باأنه 
ملمار�صة  احل�صة  وقت  توظيف  يتيح   مما  الدرا�صية،  للح�صة  دخوله  قبل  للطالب  )املحتوى( 

الأن�صطة املختلفة واأداء الواجبات الدرا�صية.
ويعد ال�صف املقلوب �صكاًل من اأ�صكال التعلم املدمج Blended Learning بحيث يقوم 
لعمل  احل�صة  وقت  توفري  وبالتايل  منازلهم،  يف  �صبكة  عرب  جديد،  حمتوى  بتعلم  الطالب 
الواجبات، وحل امل�صكالت داخل ال�صف مع املعلم، الذي اأ�صبح دوره تقدمي توجيهات �صخ�صية، 
والتفاعل مع طالبه بدل من عملية اإلقاء املحا�صرة )Tawfik and Lilly،2015  (. وُيعدُّ 
الطالب يف هذا النموذج من التعلم م�صوؤوًل عن اكت�صاب الفهم الت�صوري الكامل للدر�ض قبل 
غرفة  يف  الأن�صطة  تطبيق  اأثناء  يف  الطالب  مب�صاعدة  فيقوم  املعلم  اأما  للمدر�صة،  احل�صور 

  .)Jensen،Kummer and Patricia، 2015( ال�صف داخل املدر�صة
الرقمية  الثقافة  تر�صيخ  عملية  هي  املقلوب  ال�صف  اإ�صرتاتيجية  به  ت�صهم  ما  اأهم  ومن 
ون�صرها، واإك�صاب الطالب مزيدا من اللتزام نحو التعلم، وتوفر تعليمًا �صخ�صيًا لكل طالب 
لديهم  الناقد  التفكري  م�صتويات  وتعزز  اأدائهم،  من  وحت�صن  الطالب،  بنمو  وت�صهم  بفاعلية، 
احل�صة  وقت  على  حمافظتها  اإىل  بالإ�صافة   .))Bergman and Sams،2014 /2015
ب�صكل منا�صب، ومتكني الطالب من اإعادة الدرو�ض ح�صب فهمهم ال�صخ�صي، وت�صهم يف بناء 
اإمكانات  وتوظف  املدر�صي،  ال�صف  داخل  النقا�ض  خالل  من  واملعلم  املتعلم  بني  اأقوى  عالقة 
�صميدت  وي�صيف  )زوحي،2014(  الذاتي  للتعلم  الدافعية  وتعزز  التعليم،  احلديثة يف  التقنية 
للطالب - من خالل  يوفر  املقلوب  ال�صف  باأن   )Schmidt and Ralph،2016(  ورالف
من  امل�صاعدة  على  احل�صول  املدر�صي-  ال�صف  داخل  التعليمية  والأن�صطة  الواجبات  عملهم  
عرب  العلمية  املادة  وتوفر  املنزل،  يف  الوالدين  من  بدل  )املعلم(  التعليمي  املجال  يف  خبري 

الإنرتنت يحقق مبداأ امل�صاواة  يف احل�صول على التعلم جلميع الطالب.
اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب حتديات عدة، وعوائق قد تعرت�ض تطبيقها  ويواجه ا�صتخدام 
ب�صكل منا�صب، منها: اأنه ي�صتهلك الكثري من الوقت واجلهد عند ت�صميم وتنفيذ منوذج ال�صف 
املقلوب، وعدم تقبل بع�ض الطالب للتعلم عرب الإنرتنت، و�صعوبة توفر التقنية لدى العديد من 
الطالب يف املنزل، واأن العديد من الآباء واملعلمني يرون التعلم يف املنزل غري �صروري مقارنة 
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بالتعلم الذي يحدث داخل املدر�صة، واحلاجة اإىل بناء اأن�صطة تعليمية ذات فعالية عالية، وتراعي 
تكنولوجية  مهارات  يتطلب  لالإ�صرتاتيجية  التعليمي  املحتوى  واإنتاج  للطالب  الفردية  الفروق 
. )Nielsen،2012; Schmidt and Ralph،2016( خا�صة ل تتوفر لدى اأغلب املعلمني

وملواجهة تلك التحديات والعوائق وال�صتفادة من مميزات الإ�صرتاتيجية ب�صكل فعال، فيوؤكد 
بريجمان و�صامز) Bergmann and Sams،2014 /2015( على اأهمية اإيجاد بيئة ناجحة 
للتعلم يف ال�صف املقلوب ل بد من توفر التعاون بني املعلمني يف جمال تعديل وتطوير املمار�صات 
اإطار  يعملون يف  كانوا  الإ�صرتاتيجية  تطبيق  الناجحني يف  املعلمني  اإن معظم  التعليمية، حيث 
جمتمعي، ويجب اأن يكون الطالب هو حمور التعلم، ويكون دور املعلم هو املي�صر واملوجه لعملية 
التعلم، والعمل على حت�صني مكان التعلم، وجعل املكان م�صمًما لعملية التعلم، ولي�ض م�صمًما 
للتعليم املبا�صر، والعناية بتنظيم الوقت؛ ل�صمان تطبيق الإ�صرتاتيجية ب�صكل ناجح، ويجب اأن 
الوا�صعة  املعرفة  لديه  تكون  واأن  التعليمية،  ممار�صاته  يف  والتاأمل  الواقعية  املعلم  لدى  تتوافر 
بحاجات طالبه؛ ليتمكن من توظيف ال�صف املقلوب ح�صب واقعه اخلا�ض، ويحر�ض على توفري 
اأن�صطة تعليمية متنوعة تراعي الفروق الفردية بني الطالب، والرتكيز داخل وقت احل�صة على 

اإثراء التعلم لدى الطالب.
وجتب مراعاة طول الفيديو التعليمي وجودته ، واإ�صافة املوؤثرات املنا�صبة ملقاطع الفيديو؛ 

.)Wagner، Laforge،and Cripps، 2013( لإبعاد امللل عن الطالب يف اأثناء تعلمهم
ويعدُّ الفيديو التعليمي عن�صرا اأ�صا�ًصا ومهًما يف هذه النوع من التعلم، وجتب مراعاة بع�ض 
ق الأهداف التعليمية املن�صودة، ومن  الإر�صادات؛ جلعل الفيديو التعليمي ذا فعالية كبرية، وِليحقِّ

هذه الإر�صادات:
• احلر�ض على اأن تكون مدة الفيديو ق�صرية.	
• اأن يكون الفيديو مركزا حول التعلم.	
• الهتمام بتوفر قدٍر من احليوية والواقعية على ال�صوت امل�صتخدم يف مقطع الفيديو.	
• التنويع يف نربة ال�صوت يف الفيديو؛ لي�صبح اأكرث متعًة وت�صويقًا للمتابعة.	
• التعاون مع معلم اآخر يف تقدمي املحتوى واإجراء احلوارات الثنائية يف الفيديو يرفع من 	

اهتمام الطالب بامل�صاهدة.
• اإ�صافة املوؤثرات املنا�صبة اإىل الفيديو.	
• ا�صتخدام خا�صية التقريب والتبعيد للجزئيات املهمة عند ال�صرح خالل مقطع الفيديو 	

ي�صهم يف زيادة فهم الطالب للم�صمون ب�صكل عام.
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.))Bergmann and Sams،2012 /2014; Mull،2012
معرفة  مثل  للطالب،  النظرية  واملعارف  املهارات  من  العديد  الآيل  احلا�صب  مقرر  ويقدم 
ا�صتخدام تطبيقات احلا�صب الآيل، ومهارة تعلم لغات الربجمة، ومهارة ا�صتخدام الإنرتنت. 
ومن الأف�صل  ا�صتعمال مقاطع الفيديو يف اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب كاأداة لتو�صيل املعارف 
اإك�صابهم  اإىل  توجه  تعليمية  بن�صاطات  الطالب  لإ�صغال  الوقت  للمعلمني  ممايوفر  النظرية، 

.))Bergmann and Sams،2014 /2015 املهارات العملية باإتقان
وقد تناولت العديد من الدرا�صات ا�صتخدام اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب من زوايا متعددة، 
ومن تلك الدرا�صات درا�صة علي )2015( الذي قارن بني منوذجي الت�صميم التحفيزي )للمقرر 
املقلوب/ للمقرر املدمج( على نواجت التعلم وم�صتوى جتهيز املعلومات وتقبل التقنية احلديثة 
لدى طالب الدبلوم العايل بق�صم الرتبية اخلا�صة يف جامعة امللك عبدالعزيز، وتو�صلت نتائج 
الدرا�صة اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�صائية ل�صالح جمموعة الت�صميم التحفيزي باأ�صلوب 
اإ�صرتاتيجية  فاعلية  بتق�صي  والقحطاين)2015(  املعيذر  قام  كما  املقلوب.  ال�صف  مقرر 
نورة  الأمرية  الرتبية يف جامعة  كلية  لدى طالبات  املعلوماتي  الأمن  تنمية  املقلوب يف  ال�صف 
بنت عبدالرحمن، واأظهرت الدرا�صة نتائج عالية لفعالية اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب يف تنمية 
الأمن املعلوماتي. واأظهرت نتائج درا�صة الذويخ )2014( منو مهارات التعلم الذاتي وزيادتها 
عند جمموعة ال�صف املقلوب مقارنة بنظرائهم يف املجموعة التقليدية يف مقرر احلا�صب الآيل 
 Maher، Lipford،(  وليبفورد و�صينغ وا�صتخدم ماهر  الثانية باجلبيل.  الثانوية  لطالبات 
and Singh، 2012( املنهج الو�صفي ملعرفة وجهة نظر الطالب حول فاعلية ال�صف املقلوب 
با�صتخدام الفيديو عرب الإنرتنت يف تعلم املهارات واملفاهيم يف مقرر لغات الربجمة. وكانت 

ت�صورات الطالب اإيجابية للغاية حول جتربة التعلم با�صتخدام طريقة ال�صف املقلوب.
وك�صفت نتيجة درا�صة العبيكان واحلناكي )2016( الأثر الإيجابي لتدري�ض مادة احلا�صب 
طالبات  لدى  التعلم،  نحو  الدافعية  تنمية  املقلوبة، يف  الف�صول  اإ�صرتاتيجية  با�صتخدام  الآيل 

ال�صف الأول املتو�صط، يف مدار�ض الرواد الأهلية مبدينة الريا�ض.
من  التعلم  اأثر  عن  درا�صة   )2015( الزهراين  اأجرى  الدرا�صي،  بالتح�صيل  يتعلق  وفيما 
خالل اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب يف م�صتوى التح�صيل ح�صب ت�صنيف بلوم للمهارات املعرفية 
)التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، الرتكيب، التقومي( مبقرر التعليم الإلكرتوين يف جامعة امللك 
اأثر لتطبيق الإ�صرتاتيجية يف م�صتوى التح�صيل  عبدالعزيز، واأ�صارت النتائج اإىل اأنه ل يوجد 
عند م�صتويات املعرفة الدنيا )التذكر - الفهم ( بينما كان هناك اأثر لتطبيق الإ�صرتاتيجية يف 
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م�صتوى التح�صيل عند م�صتويات املعرفة العليا )التطبيق-التحليل-الرتكيب-التقومي(  وباملثل 
اأجرى هارون و�صرحان )2015( درا�صة هدفت اإىل  معرفة اأثر اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب يف 
التح�صيل يف تطبيقات التعلم الإلكرتوين لدى طالب كلية الرتبية يف جامعة الباحة، وتو�صلت 
يف  املجموعتني  درجات  متو�صطي  بني  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  الدرا�صة  نتيجة 
با�صتخدام  در�صت  التي  التجريبية  املجموعة  ل�صالح  التح�صيلي  الختبار  البعدي يف  التطبيق 
طريقة ال�صف املقلوب على املجموعة ال�صابطة التي در�صت بوا�صطة الطريقة التقليدية. واأجرى 
الزين )2015(  درا�صة هدفت اإىل التعرف على اأثر ا�صتخدام اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب يف 
التح�صيل الأكادميي لطالبات كلية الرتبية يف جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن، واأظهرت 
الدرا�صة فاعلية اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب يف التح�صيل للطالبات. وهدفت درا�صة الروي�ض 
)Rowais،2014( اإىل التعرف على فاعلية ال�صف املقلوب يف حت�صيل الطالبات يف جامعة 
ومهارات  التدري�ض  اأ�صاليب  مقررات  درا�صة  نحو  واجتاهاتهن  عبدالعزيز  بن  �صطام  الأمري 
الت�صال، واأظهرت الدرا�صة وجود فروق ذات دللة اإح�صائية ل�صالح املجموعة التجريبية �صواء 
فيما يخ�ّض التح�صيل الدرا�صي اأو الجتاه نحو التعلم. بالإ�صافة اإىل درا�صة الكحيلي )2015( 
وحتقيق  الدرا�صي،  التح�صيل  يف  املقلوب  ال�صف  اإ�صرتاتيجية  اأثر  معرفة  اإىل  هدفت  والتي 
التفاعلية بني املعلمة واملتعلمة، لطالبات ال�صفني الثاين والثالث املتو�صط يف املدينة املنورة، وقد 
ا�صتخدمت الباحثة اأ�صاليب بحثية متنوعة تت�صمن ال�صتبانة واملقابلة واملالحظة والختبار، وقد 
وجدت الباحثة فروًقا ذات دللة اإح�صائية بني متو�صط درجات طالبات املجموعة التجريبية 
وطالبات املجموعة ال�صابطة ل�صالح املجموعة التجريبية، كما اأو�صحت النتائج حتقق التفاعل 
بن�صبة  التعلم  وحدوث  بالنف�ض،  الثقة  تنمية  على  و�صاعدت  واملعلمة،  الطالبات  بني  الإيجابي 
كبرية لدى الطالبات. وك�صفت درا�صة ال�صعدون )2016( عن اأثر اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب 
يف التح�صيل، ومدى الر�صا عن مقرر تطبيقات وتقنية املعلومات، والت�صال يف التعليم والتعلم، 
لدى طالبات كلية الرتبية يف جامعة امللك �صعود، حيث اأظهرت نتيجة الدرا�صة وجود فروق ذات 
دللة اإح�صائية يف متو�صطات التح�صيل والر�صا عن املقرر، ل�صالح املجموعة التجريبية التي 

�صْت بطريقة الف�صول املقلوبة.  ُدرِّ
كما هدفت درا�صة اأبا مني )2016( اإىل معرفة اأثر ا�صتخدام اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب يف 
التح�صيل الدرا�صي والجتاه  نحو مادة التف�صري لدى طالب ال�صف الثاين الثانوي يف مدر�صة 
اأثر  الدرا�صة عن وجود  نتائج  اأ�صفرت  وقد  الريا�ض،  التعليمي يف  امللك عبداهلل  ثانوية جممع 
اإيجابي لإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب يف تنمية التح�صيل الدرا�صي، وحت�صني اجتاهات الطالب 
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نحو املقرر.
املقلوب  ال�صف  الإيجابي لإ�صرتاتيجية  الأثر  والعايذي )2016(  القرين  اأثبتت درا�صة  وقد 
فاعلية  ملعرفة  التجريبي  �صبه  املنهج  الباحثان  ا�صتخدم  حيث  الدرا�صي،  التح�صيل  تنمية  يف 
الف�صول املقلوبة يف حت�صيل طالب ال�صف الثاين املتو�صط يف مقرر احلا�صب الآيل يف مدر�صة 
لبيد بن ربيعة يف مدينة تبوك، واأظهرت نتيجة الدرا�صة وجود فروق ذات دللة اإح�صائية يف 
در�صت  التي  التجريبية  املجموعة  ل�صالح  وال�صابطة  التجريبية  املجموعتني  حت�صيل  متو�صط 

با�صتخدام طريقة ال�صف املقلوب. 
واأجرى براون )Brown،2015( درا�صة هدفت اإىل معرفة اأثر اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب 
يف حت�صيل الطالب يف مادة الأحياء، ووجد الباحث اأن م�صتوى حت�صيل الطالب يف جمموعة 

ال�صف املقلوب كان اأعلى من نظرائهم طالب املجموعة التقليدية.
لإ�صرتاتيجية  اإيجابي  تاأثري  وجود  اإىل   )Saunders،2014( صوندرز� درا�صة  اأ�صارت  كما 
املرحلة  طالب  لدى  الناقد  التفكري  مهارات  وتنمية  الدرا�صي  التح�صيل  يف  املقلوب  ال�صف 

الثانوية يف مقرر الريا�صيات بولية جورجيا.
 Johnson and( ريرن  و  جون�صون  الباحثان  اأجراها  درا�صة  يف  اآخر،  وباجتاه 
حيث  الدرا�صي.  بالتح�صيل  يتعلق  فيما  ن�صبيا  خمتلفة  نتائج  فيها  وجدا   )Renner،2012
ا�صتق�صى الباحثان اأثر ا�صتخدام اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب يف التح�صيل الدرا�صي يف مقرر 
تطبيقات احلا�صب الآيل، واأظهرت النتيجة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائية يف م�صتوى 

التح�صيل الدرا�صي بني طالب املجموعة التجريبية واملجموعة ال�صابطة.
كما ا�صتخدم كالرك   )Clark،2013(طريقة ال�صف املقلوب لتدري�ض مقرر الريا�صيات 
ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  واأو�صحت  الدرا�صي،  التح�صيل  اأثر  لقيا�ض  الثانوية  للمرحلة 
دللة اإح�صائية بني طريقة ال�صف املقلوب والطريقة التقليدية، وقد عزا الباحث عدم وجود 
اأثر يف التح�صيل، اإىل وجود قلق لدى الطالب حول ا�صتخدام نهج جديد يف التعلم، بالإ�صافة 
اإىل �صعوبة املوا�صيع )املعادلت واملتباينات( التي ُطبقْت عليها الدرا�صة، حيث ذكر الطالب 
اأن  الباحث  ولكن وجد  الدرا�صي،  العام  تعلموه خالل  �صيء  كل  اأ�صعب من  كانت  املوا�صيع  اأن 

الإ�صرتاتيجية اأ�صهمت ب�صكل كبري يف زيادة امل�صاركة الإيجابية للطالب داخل غرفة ال�صف.
 Bossaer، Panus، Stewart،( وجورج   وهيجماير  و�صتيوارت  وبانو�ض  بو�صار  واأجرى 
Hagemeier & George، 2016( درا�صة هدفت اإىل معرفة دور ال�صف املقلوب يف حت�صني 
اأداء طالب كلية ال�صيدلة يف جامعة ولية تيني�صي الأمريكية، وخُل�صْت الدرا�صة اإىل اأن الطالب 
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باملجموعة  قيا�صًا  الأداء،  منخف�صي  كانوا  املقلوب  ال�صف  طريقة  با�صتخدام  تعلموا  الذين 
الأخرى الذين تعلموا عرب املحا�صرة التفاعلية، ويرجع ذلك اإىل اأنه كان ينبغي اعتماد التعلم 
القائم على الأدلة مع جمموعة ال�صف املقلوب، واأو�صحت الدرا�صة احلاجة اإىل اإجراء املزيد 

من البحوث لتحديد اأ�صاليب مثلى ل�صتخدام اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب ب�صكل منا�صب. 
م�صكلة الدرا�صة:

تعّد طريقة ال�صف املقلوب من اإ�صرتاتيجات التدري�ض احلديثة، التي تهتم با�صتخدام التقنية 
احلديثة دون امل�صا�ض مببادئ التعليم التقليدي، وقد و�صفها العديد من املهتمني بتطوير طرق 
واإ�صرتاتيجيات التدري�ض باأنها م�صتقبل التعليم، حيث ت�صهم الإ�صرتاتيجية يف توظيف التقنية يف 

العملية التعليمية ب�صكل جيد، وتعزز التعلم الذاتي لدى الطالب )عبدالغني،2015(.
ويف اإطار ما ُعر�ض من درا�صات ُيالحْظ وجود قلة يف الدرا�صات املعنية بتطبيق اإ�صرتاتيجية 
درا�صة  با�صتثناء  الآيل،  احلا�صب  ملقرر  التح�صيل  م�صتوى  يف  اأثرها  ملعرفة  املقلوب  ال�صف 

العايذي والقرين )2016( التي ا�صتهدفت طالب ال�صف الثاين املتو�صط يف مدينة تبوك.
وُطبقت  املهم،  احليوي  املجال  هذا  يف  العربية  للمكتبة  �صيًئا  ت�صيف  الدرا�صة  هذه  ولعل 
هذه  وجاءت  الريا�ض.  مدينة  املتو�صط يف  الثالث  لل�صف  الآيل  احلا�صب  مقرر  على  الدرا�صة 
ب�صرورة  اأو�صيا  اللََّذين   )2015( والكحيلي  الزهراين)2015(  لتو�صيات  ا�صتجابة  الدرا�صة 
اإجراء املزيد من الدرا�صات ملعرفة اأثر تطبيق اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب يف م�صتوى مراحل 
بتطبيق  املتعلقة  الدرا�صات  من  املزيد  باإجراء  اأو�صى  الذي   )2015( والزين  العام،  التعليم 

الإ�صرتاتيجية  يف العامل العربي.
اأُجريْت درا�صة ا�صتطالعية غري من�صورة، حول معرفة ن�صبة ا�صتخدام طريقة الف�صل  وقد 
املقلوب، على مقرر احلا�صب الآيل للمرحلة املتو�صطة، وقد تكونت عينة الدرا�صة من 12 معلم 
حا�صب اآيل، و5 م�صريف مادة احلا�صب الآيل، واأظهرت نتيجة الدرا�صة عدم ا�صتخدامهم لطريقة 
الدرا�صة  �صعت  لذلك  املتو�صطة،  للمرحلة  الآيل  احلا�صب  ملقرر  تدري�صهم  يف  املقلوب  ال�صف 
املتو�صط يف  الثالث  املقلوب يف حت�صيل طالب ال�صف  اإ�صرتاتيجية ال�صف  اأثر تطبيق  ملعرفة 

مقرر احلا�صب الآيل.
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اأهمية  الدرا�صة :
متثلت اأهمية الدرا�صة يف النقاط التالية:

   اأوًل: الأهمية العلمية: 
• التعلم احلديثة يف 	 اإ�صرتاتيجيات  بتطبيق  املهتمني  وامل�صرفني  املعلمني  تفيد  اأن  ل  املوؤمَّ

واآثارها،  املقلوب،  ال�صف  اإ�صرتاتيجية  ا�صتخدام  فاعلية  معرفة  يف  التعليمي،  امليدان 
وامل�صكالت التي تواجه تطبيقها.

• ا�صتخدام 	 يف  النظر  اإعادة  �صرورة  من  والتعليم،  الرتبية  خرباء  به  ينادي  ما  حتقيق 
التقنية احلديثة، وتوظيفها خلدمة التعّلم.

• الإ�صهام يف تطوير البيئة التعليمية وحت�صينها.	
  ثانيًا: الأهمية التطبيقية:

• الإ�صهام يف جتويد تعليم مقرر احلا�صب الآيل.	
• اإمكانية ال�صتفادة من مقاطع الفيديو التعليمية امل�صممة، بتوفريها، ون�صرها للطالب 	

عرب الإنرتنت.
• معرفة اأثر ا�صتخدام مواقع التوا�صل الجتماعي يف زيادة التعلم لدى الطالب.	
• تنمية املهارات املختلفة لدى الطالب.	

هدف الدرا�صة :
اأثر ا�صتخدام اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب، يف حت�صيل طالب  هدفت الدرا�صة اإىل معرفة 

ال�صف الثالث املتو�صط، يف مقرر احلا�صب الآيل.
اأ�صئلة الدرا�صة :

�صعت الدرا�صة اإىل الإجابة عن ال�صوؤال الرئي�ض التايل:
 »ما اأثر ا�صتخدام اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب يف حت�صيل طالب ال�صف الثالث املتو�صط  

يف مقرر احلا�صب  الآيل؟«
 وانبثق من ال�صوؤال الرئي�ص الأ�صئلة الفرعية التالية: 

ما اأثر ا�صتخدام اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب يف م�صتوى حت�صيل الطالب عند م�صتوى . 1
التذكر؟

ما اأثر ا�صتخدام اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب يف م�صتوى حت�صيل الطالب عند م�صتوى . 2
الفهم؟

ما اأثر ا�صتخدام اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب يف م�صتوى حت�صيل الطالب عند م�صتوى . 3
التطبيق؟
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متغريات الدرا�صة :
متثلت متغريات الدرا�صة فيما يلي: 

اأوًل: املتغري امل�صتقل: 
ا�صتملت الدرا�صة على متغري م�صتقل واحد، هو ا�صتخدام اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب.

ثانيًا: املتغري التابع :
ا�صتملت الدرا�صة على متغري تابع واحد، هو حت�صيل الطالب.

حدود الدرا�صة :
ميكن تق�صيم حدود الدرا�صة اإىل ثالثة اأق�صام: 

• جنوب 	 يف  التعليم  )مكتب  الريا�ض  مدينة  على  الدرا�صة  اقت�صرت  املكانية:  احلدود 
الريا�ض(.

• احلدود الزمانية: الف�صل الدرا�صي الثاين للعام الدرا�صي 1436-1437ه .	
• احلدود الب�صرية: طالب ال�صف الثالث املتو�صط  يف مدر�صة الرباء بن مالك، يف مدينة 	

الريا�ض. 
• احلدود املو�صوعية: الوحدة ال�صابعة )الإنرتنت ومهارات البحث( من كتاب احلا�صب 	

وتقنية املعلومات، لل�صف الثالث املتو�صط.
م�صطلحات الدرا�صة :

التح�صيل الدرا�صي: يق�صد بالتح�صيل الدرا�صي املوؤ�صر اأو جمموعة املوؤ�صرات التي تدل 
على حتقيق الأهداف واملخرجات التعليمية املتوقع حتقيقها، ومتثل قدرة الطالب على ا�صتيعاب 
املواد الدرا�صية من خالل تطبيق املعارف واملهارات التي اكت�صبها نتيجة املرور بخربات تعليمية 

خمتلفة )الغاوي،2011(. 
ويعرف التح�صيل اإجرائيا باأنه عبارة عن مدى ما اكت�صب طالب ال�صف الثالث املتو�صط 
التي ح�صل عليها من خالل  بالدرجة  الآيل، ويقا�ض  من معارف ومهارات يف مقرر احلا�صب 

الختبار التح�صيلي.
التعلم املدمج: اأ�صلوب تدري�صي يدمج بني ا�صتخدام التقنية احلديثة يف التعليم، واحل�صور 
اإىل الغرفة ال�صفية، ويكون الرتكيز فيه على التفاعل املبا�صر داخل غرفة ال�صف عرب الإنرتنت، 
ال�صف  غرفة  خارج  للطالب  اإ�صايف  تعلم  وقت  اإتاحة  اإىل  اإ�صافة  احلديثة،  التقنية  وو�صائل 

املدر�صي )قطيط، ،2015( .
ال�صف املقلوب: هو عبارة عن حالة تعلم، يتم فيها توظيف التقنية املنا�صبة وا�صتخدامها؛ 
العملية  ت�صكيل  اإعادة  خالل  من  وذلك  الطالب،  حت�صيل  وحت�صني  التعليمية،  العملية  لإثراء 
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التعليمة وتقدمي املحتوى اجلديد للطلبة يف املنزل، وا�صتثمار وقت احل�صة بتدعيم املحتوى عن 
طريق اإجراء الن�صاطات التعليمية املختلفة )ال�صرمان،2015(.

ويعرف ال�صف املقلوب اإجرائيا باأنه عبارة عن اإ�صرتاتيجية تعلم تقوم على الدمج بني 
التعليم ال�صفي والتعلم الإلكرتوين ملقرر احلا�صب الآيل لل�صف الثالث املتو�صط، يتم فيه عر�ض 
ومعلومات  �صات،  �صناب  وتطبيق  اليوتيوب  موقع  عرب  تعليمية  فيديوهات  من  املقرر  حمتوى 
بوقت كاف،  قبل موعد احل�صة  بها  الطالب  د  ُيزوَّ تويرت،  تو�صيحية عرب موقع  ن�صية، و�صور 

وا�صتثمار وقت احل�صة يف املناق�صة واإجراء الأن�صطة التعليمية.
اإجراءات الدرا�صة : 

اأوًل: منهج الدرا�صة :
ا�صُتخِدم املنهج �صبه التجريبي، وهو عبارة عن طريقة بحثية ترتكز على التجربة من خالل 
التابع«  »املتغري  التغري  واآثار هذا  نتائج  ومالحظة  امل�صتقل«  »املتغري  الواقع  على  تغيرٍي  اإحداث 
التي  الدرا�صة  لطبيعة  املنا�صب  هو  التجريبي  �صبه  املنهج  ُيعدُّ  وبالتايل  )الك�صباين،2012(. 
تعتمد على جمموعتني )جتريبية و�صابطة(، بالإ�صافة اإىل عينة الدرا�صة التي اختريت بطريقة 

ق�صدية.
ثانيًا: جمتمع الدرا�صة وعينتها : 

اأ. جمتمع الدرا�صة : 
تكّون جمتمع الدرا�صة من جميع طالب ال�صف الثالث املتو�صط يف مكتب التعليم يف جنوب 
الريا�ض وقد بلغ عددهم 2843 طالبًا، وقد �صملت عينة الدرا�صة 42 طالبًا من طالب ال�صف 
الثالث املتو�صط يف مدر�صة الرباء بن مالك يف مدينة الريا�ض يف مقرر احلا�صب الآيل للف�صل 

الدرا�صي الثاين للعام الدرا�صي 1436-1437ه .
ب. عينة الدرا�صة:

 اختريت العينة بطريقة ق�صدية، وذلك ب�صبب توفر خدمة الإنرتنت وتوفر الأجهزة الذكية، 
ولإملام معلم املدر�صة الكامل بكيفية عمل وتنفيذ اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب، حيث تكّونت عينة 
الدرا�صة من 42 طالبا من طالب ال�صف الثالث املتو�صط يف مدر�صة الرباء بن مالك، تكونت 
ال�صابطة  واملجموعة  املقلوب،  ال�صف  با�صتخدام  در�صوا  طالبا،   21 من  التجريبية  املجموعة 

تكونت من 21 طالبا، در�صوا با�صتخدام الطريقة التقليدية.
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ثالثًا: اأداة الدرا�صة:
الختبار التح�صيلي Achievement Test : والغر�ض منه قيا�ض م�صتوى حت�صيل الطالب 

يف الوحدة التي در�صوها، وقد مر الختبار باخلطوات التالية –لإجنازه-:
حتديد هدف الختبار: هدف الختبار التح�صيلي هو قيا�ض م�صتوى التح�صيل الدرا�صي . 1

لدى عينة الدرا�صة يف الوحدة ال�صابعة )الإنرتنت ومهارات البحث( من كتاب احلا�صب 
وتقنية املعلومات لل�صف الثالث املتو�صط.

ذوي . 2 من  املخت�صني  املحكمني  من  جمموعة  على  الختبار  ُعر�ض  الختبار:  �صدق 
اخلربة يف جمال تدري�ض احلا�صب الآيل والإ�صراف الرتبوي يف جمال احلا�صب الآيل، 
ارتباط  اآراآء املحكمني من حيث  اتفاٌق كبري بني  ُوِجد  وبلغ عددهم 10 حمكمني، وقد 
واإ�صافة  املفردات،  بع�ض  �صياغة  اإعادة  حول  مبالحظاتهم  واأُِخذ  بالأ�صئلة،  الأهداف 

مثال تو�صيحي يف تعليمات الختبار.
بناء مفردات الختبار: مت بناء الختبار من الأ�صئلة املو�صوعية، مت ا�صتخدام اأ�صئلة الختيار 
من متعدد، وعددها 14 فقرة، واأ�صئلة ال�صواب واخلطاأ وعددها 7 اأ�صئلة، يعالج هذا الختبار 

.Bloom›s Taxonomy م�صتويات )التذكر – الفهم – التطبيق ( وفقا لت�صنيف بلوم
معامل ال�صعوبة  والتمييز لالختبار:  مت ح�صاب معامل ال�صعوبة والتمييز لكل مفردة . 3

بني  تراوحت  ال�صعوبة  معامالت  قيم  اأن  النتائج  واو�صحت  الختبار،  مفردات  من 
)0.33 – 0.70(، وجميعها قيم مقبولة، حيث ُتعدُّ الفقرة مقبولة اإذا تراوحت قيم 

معامل ال�صعوبة فيها بني )0.30 – 0.70( )اأبو يون�ض،2015(. 
– 0.89( وجميعها قيم مقبولة  كذلك فقد تراوحت قيم معامل التمييز بني )0.37 

مما يدل على قبول هذه الفقرات من حيث معامل التمييز.
ثبات الختبار:. 4

للتحقق من ثبات الختبار مت ا�صتخدام معامل ثبات األفا كرونباخ مل�صتويات الختبار والختبار 
ككل، وكانت النتائج كما يلي يف جدول رقم 1:
                                                           



53

جملة العلوم الرتبوية : املجلد )3(، العدد )2( 1439/ 2018

 جدول رقم 1
 قيم معامالت الثبات لالختبار

معامل األفا كرونباخامل�صتوى
0.793التذكر
0.785الفهم

0.895التطبيق
0.942الختبار ككل

يبني اجلدول 1 قيم معامالت األفا كرونباخ مل�صتويات الختبار والختبار ككل، وهي قيم 
مرتفعة، مما ُيطمئن اإىل اأن الختبار يتمتع بقدر مرتفع من الثبات.

رابعًا: م�صادر التعلم لإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب: 
- حمتوى املقرر:

اأ�صا�ًصا يف هذا النوع من التعلم )Mull،2012(، واأو�صح  بريجمان  ُيعدُّ الفيديو عن�صرًا 
خا�صة  فيديوهات  اإنتاج  عملية  اأن   )Bergmann and Sams،2012 /2014 و�صامز) 
باملقرر تتطلب اأربع مراحل اأ�صا�صية وهي: تخطيط الدر�ض، ت�صجيل الفيديو، حترير الفيديو، 

ن�صر الفيديو.
• تخطيط الدر�ض: مت حتديد الأهداف التعليمية للوحدة، بالإ�صافة اإىل حتديد اآلية اإنتاج  	

الفيديو وعدد مقاطع الفيديو املطلوبة لإجناز وحتقيق الأهداف التعليمة للوحدة.
 8.6.0 Camtasia Studio 8الإ�صدار  الكمتازيا   برنامج  ا�صُتخِدم  الفيديو:  ت�صجيل 

لت�صجيل مقاطع الفيديو لدرو�ض وحدة املقرر.
• حترير الفيديو: بعد عملية ت�صجيل الفيديوهات للمقرر، اأُجريت عملية تنقيح وت�صحيح 	

بع�ض  واإ�صافة  الت�صجيل،  اأثناء  يف  ح�صلت  التي  الأخطاء  بع�ض  من  الفيديو  ملقاطع 
التعليقات وال�صور التو�صيحية، واملوؤثرات املنا�صبة ملقطع الفيديو، وا�صتخدمت العد�صة 

بة للرتكيز على بع�ض املناطق املهمة يف ال�صا�صة. املقرِّ
 )Bergmann and Sams،2012 /2014  ( و�صامز  بريجمان  اأو�صى  الفيديو:  ن�صر 
بتحديد اأكرث من طريقة لعر�ض املحتوى للطالب يف اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب؛ ل�صمان تطبيق 
الإ�صرتاتيجية على اأف�صل وجه ممكن، والقدرة على الإيفاء باحتياجات الطالب املختلفة، وقد 
مت اختيار مواقع التوا�صل الجتماعي لعر�ض حمتوى املقرر ، وذلك ملا متثل هذه املواقع من دور 
اأثر ا�صتخدامها يف  وتاثري مهم يف حياة م�صتخدمي �صبكة الإنرتنت يف وقتنا احلايل، وملعرفة 
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العملية التعليمية  على نواحي التعلم لدى الطالب، بالإ�صافة اإىل �صهولة الو�صول اإىل حمتوى 
لعر�ض  اأ�صا�صية  كاأداة   Youtube اليوتيوب  وقد اختري موقع  الطالب.  املقرر من قبل جميع 
مقاطع فيديو املقرر، اإ�صافة اإىل ال�صتفادة من  تطبيق �صناب �صات Snapchat لعر�ض مقاطع 
 Bergmann and Sams،2012 و�صامز   بريجمان  اأكد  حيث  جمزاأ،  ب�صكل  الفيديو 
2014/( اأن جتزئة الفيديو اإىل اأجزاء اأ�صغر ت�صاعد الطالب على التعلم ب�صكل اأف�صل، واختري 
موقع تويرت Twitter ليكون موقًعا تعليمًيا م�صانًدا، حيث ذكرت قناة CNBC عربية )2016( 
اأن ن�صبة ا�صتخدام موقع تويرت يف اململكة العربية ال�صعودية تعد الأعلى يف العامل، واأنها ت�صجل 
 Tweets معدل منو مت�صارع يف ن�صبة ال�صتخدام. وقد ُعر�ض من خالل املوقع تغريدات ن�صية

حول درو�ض املقرر، بالإ�صافة اإىل و�صع روابط للفيديوهات التعليمية املرتبطة باملقرر.
• ت�صميم الأن�صطة التعليمية والختبارات التقوميية: 	

بالتعاون مع معلم املقرر، مت ت�صميم وبناء الأن�صطة التعليمية بناء على الأهداف التعليمية 
املطلوب حتقيقها، وت�صميم الختبارات التقوميية لقيا�ض مدى حتقق تلك الأهداف.

• حتكيم املقرر: 	
ُعر�ض مقرر ال�صف املقلوب على جمموعة من املحكمني املخت�صني مبقرر احلا�صب الآيل 
وقد بلغ عددهم 10 حمكمني؛ للتاأكد من الدقة العلمية واللغوية للمقرر، ومدى ارتباط الو�صائط 
اأُجِريت  ال�صادة املحكمني  اآراء  التعليمية، ويف �صوء  بالأهداف  التعليمية  امل�صتخدمة والأن�صطة 
بع�ض التعديالت الفنية على مقاطع الفيديو، واأُ�صيفت بع�ض الأن�صطة التعليمية التي تتوافق مع 

حتقيق اأهداف التعلم من خالل الإ�صرتاتيجية.
خام�صًا: خطوات تطبيق التجربة :

ال�صف . 1 اإ�صرتاتيجية  تطبيق  كيفية  ملناق�صة  املدر�صة،  يف  املقرر  معلم  مع  اجتماع  ُعقد 
املقلوب، وت�صميم الأن�صطة التعليمية، وطريقة عمل الختبارات التقوميية داخل ال�صف. 
مدر�صة  يف  دقيقة   45 ور�صة  كل  مدة  تراوحت  الطالب،  لتجهيز  عمل  ور�صتا  واأُقيمْت 
الإ�صرتاتيجية،  التعلم �صمن  اإىل تدريب الطالب على كيفية  الرباء بن مالك، هدفت 

و�ُصُبل الو�صول اإىل امل�صادر التعليمية اخلا�صة بوحدة املقرر عرب الإنرتنت. 
تكافوؤ . 2 من  للتحقق  وال�صابطة؛  التجريبية  املجموعتني  على  قبلًيا  اختباًرا  املعلم  نّفذ 

م�صتوى املجموعتني قبل البدء بتطبيق التجربة، با�صتخدام )اختبار-ت( ملعرفة دللة 
الفروق يف الختبار القبلي، واجلدول رقم 2 يبني نتائج الختبار: 
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 جدول رقم 2
)Independent-Samples T test( للعينات امل�صتقلة )يو�صح نتائج اختبار )ت

لدللة الفروق بني متو�صطي درجات طالب املجموعتني التجريبية 
وال�صابطة يف الختبار القبلي

امل�صتوى
قيمةاملجموعة ال�صابطةاملجموعة التجريبية

ت
درجة

احلرية
م�صتوى
الدللة املتو�صط 

احل�صابي
النحراف 

املعياري
املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

3.901.0443.480.8731.443400.157التذكر
3.621.4993.571.2870.110400.913الفهم

400.627-3.481.7783.761.9980.490التطبيق
11.052.80110.862.4760.233400.817املجموع

 ويبني اجلدول رقم 2 املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لدرجات طالب املجموعتني 
با�صتخدام  بينهما  الفرق  القبلي وم�صتوياته، وم�صتوى دللة  وال�صابطة يف الختبار  التجريبية 
اختبار )ت(، حيث كانت قيم م�صتويات الدللة اأكرب من 0.05 يف جميع امل�صتويات، وهي غري 
اإح�صائية بني املجموعتني التجريبية  اإح�صائيا، وهذا يعني عدم وجود فروق ذات دللة  دالة 

وال�صابطة.
هناك  يجعل  مما  القبلي،  الختبار  يف  الدرا�صة  جمموعتي  م�صتوى  تكافوؤ  على  يدل  وهذا 
يف  املقلوب  ال�صف  اإ�صرتاتيجية  ا�صتخدام  اأثر  على  للتعرف  الَبعدي  الختبار  لإجراء  اإمكانية 

حت�صيل طالب ال�صف الثالث املتو�صط يف مقرر احلا�صب الآيل.
الف�صل  من  ع�صر،  احلادي  الأ�صبوع  بداية  مع  والتجريبية  ال�صابطة  املجموعتان  �صْت  ُدرِّ  .3
ال�صابعة  الوحدة  اأ�صابيع،  اأربعة  ملدة  1436-1437ه  الدرا�صي  للعام  الثاين،  الدرا�صي 
)الإنرتنت ومهارات البحث( التي ت�صمل موا�صيع نظرية وتطبيقية، وذلك على النحو الآتي: 

اأ. املجموعة التجريبية :
اإ�صرتاتيجية  با�صتخدام  �صْت  ُدرِّ التي  وهي  طالبًا،   21 بلغ  املجموعة  لهذه  الكلي  العدد   
اأوراًقا حتوي عناوين وروابط املواقع التعليمية  ع املعلم على الطالب  ال�صف املقلوب، حيث وزَّ
دهم باملواد التعليمية اخلا�صة مبو�صوع  الدر�ض قبل موعد احل�صة، من  اخلا�صة باملقرر، وزوَّ
http://cutt.us/ :عرب الرابط Youtube خالل عر�ض مقاطع فيديو عرب موقع اليوتيوب

g21BP، وتطبيق �صناب �صات Snapchat ومواد مكتوبة، و�صور تو�صيحية، من خالل موقع 
م�صاهدة  ل�صمان  موؤ�صرات  عدة  وُحددْت  كاٍف،  بوقٍت  احل�صة  موعد  قبل   Twitter تويرت 
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يف  للطالب  املعلم  مالحظة  خالل  من  در�ض،  كل  مبو�صوع  اخلا�صة  التعليمية  للمواد  الطالب 
و�صناب  يوتيوب  يف  امل�صاهدات  عداد  متابعة  اإىل  بالإ�صافة  احل�صة،  بداية  يف  املناق�صة  اأثناء 
�صات، وخالل وقت احل�صة يف البداية ُعملت جل�صة نقا�ض مع الطالب حول الدر�ض، ثم ُوزعْت 
جمموعة من الأن�صطة التعليمية حول الدر�ض، واأُجريْت اختبارات تقوميية لقيا�ض مدى حتقق 

التعلم للطالب.
ب.  املجموعة ال�صابطة :

�صْت بالطريقة التقليدية من خالل   العدد الكلي لهذه املجموعة بلغ 21 طالبًا، وهي التي ُدرِّ
م�صادر  وغرفة  ال�صبورة،  وا�صتخدام  واملناق�صة،  املحا�صرة  اأ�صلوب  با�صتخدام  الدر�ض  �صرح 
التعلم، لتنفيذ عر�ض تقدميي Powerpoint حول الدر�ض، وا�صتخدام معمل احلا�صب الآيل، 

ويف نهاية احل�صة ُكِلّف الطالب بواجب منزيل. 
املقلوب يف مقابل  ال�صف  اإ�صرتاتيجية  لتطبيق  املتبع  الدرا�صة  ويت�صح من �صكل 1 ت�صميم 

الطريقة التقليدية :

�صكل1 : ت�صميم الدرا�صة

24 
 

 تصميم الدراسة ادلتبع لتطبيق إسرتاتيجية الصف ادلقلوب يف مقابل 1ويتضح من شكل 
: الطريقة التقليدية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تصميم الدراسة  : 1شكل

، أجرى ادلعلم  الوحدات الدراسية،خالالألسابيع األربعة احملددةبعد االنتهاء من تدريس .4
االختبار التحصيلي البعدي على طالب اجملموعتٌن التجريبية والضابطة،لقياس أثر 

 .استخدام طريقة الصف ادلقلوب يف مستوىتحصيل الطالب

 

 (المجموعة التجريبية )
الصف المقلوب 

 

 ( الضااطةالمجموعة )
 الصف التقليدي

 

مشاهدة المحتوى عبر منصات  :الحصةقبل 
                        (يوتيوب ،تويتر،سناب شات )التعلم 

إجراء + النقاش حول الدرس :وقت الحصة 
إجراء اختبار +فردية وجماعية : أاشطة تعليمية

 .قصير
 

عرض تقديمي : وقت الحصة
استخدام السبورة +اوراوينت 

 إعطاء + معمل الحاسب اآللي+
واجب منزلي  

 

 قبلياختبار 

 اعدياختبار 

متوسط في مقرر الحاسب اآللي  الثالث  الصفالطالب
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4. بعد النتهاء من تدري�ض الوحدات الدرا�صية، خالل الأ�صابيع الأربعة املحددة، اأجرى املعلم 
اأثر  لقيا�ض  وال�صابطة،  التجريبية  املجموعتني  طالب  على  البعدي  التح�صيلي  الختبار 

ا�صتخدام طريقة ال�صف املقلوب يف م�صتوى حت�صيل الطالب.
نتائج الدرا�صة ومناق�صتها :

بعد النتهاء من تطبيق التجربة واإجراء الختبار البعدي للمجموعتني التجريبية وال�صابطة، 
املقلوب يف  ال�صف  اإ�صرتاتيجية  ا�صتخدام  اأثر  ما  الرئي�ض:  بال�صوؤال  املتعلقة  النتائج  مت حتليل 

حت�صيل طالب ال�صف الثالث املتو�صط يف مقرر احلا�صب الآيل؟
ولالإجابة عن ال�صوؤال الرئي�ض ل بد من الإجابة عن الأ�صئلة الفرعية، وهي كالتايل : 

اأ. ما اأثر ا�صتخدام اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب يف حت�صيل الطالب عند م�صتوى التذكر؟  
متو�صطي  بني   0.05 الدللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  وجود  من  للتحقق 
التذكر،  م�صتوى  عند  البعدي  الختبار  يف  وال�صابطة  التجريبية  املجموعتني  طالب  درجات 

ا�صُتخدم اختبار )ت( كما يو�صح اجلدول رقم3:
جدول رقم 3

 )Independent-Samples T test( للعينات امل�صتقلة )يو�صح نتائج اختبار )ت
لدللة الفروق بني متو�صطي درجات طالب املجموعتني التجريبية وال�صابطة يف 

الختبار البعدي عند م�صتوى التذكر

املتو�صط العدداملجموعة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة
ت

درجة
احلرية

م�صتوى
الدللة

215.380.9733.326التجريبية 

 

40

 

0.002

214.101.480ال�صابطة  

طالب  لدرجات  املعيارية  والنحرافات  احل�صابية  املتو�صطات   4 رقم  اجلدول  ويبني 
املجموعتني التجريبية وال�صابطة يف الختبار البعدي عند م�صتوى التذكر وم�صتوى دللة الفرق 
بينهما با�صتخدام اختبار )ت(، حيث بلغت قيمة م�صتوى الدللة 0.002 وهي اأقل من 0.05، 
وهذا يعني وجود فروق ذات دللة اإح�صائية بينهما ل�صالح املجموعة التجريبية، التي ح�صلت 
على متو�صط ح�صابي قيمته 5.38 بينما ح�صلت املجموعة ال�صابطة على متو�صط ح�صابي قيمته 
4.10. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�صتي املقاطي )2016(، والقرين والعايذي )2016(  
با�صتخدام  تعلموا  الذين  الطالب  ل�صالح  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اأظهرتا  اللتني 
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بالطريقة  تعلموا  الذين  بنظرائهم  مقارنة  التذكر  م�صتوى  عند  املقلوب  ال�صف  اإ�صرتاتيجية 
التقليدية، واختلفت هذه النتيجة مع درا�صة الزهراين )2015( التي تو�صلت اإىل اأن ا�صتخدام 
احلفظ  عملية  يف  الطالب  مهارات  تنمية  يف  ت�صهم  ل  التعلم  يف  املقلوب  ال�صف  اإ�صرتاتيجية 

والتذكر .
ب. ما اأثر ا�صتخدام اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب يف حت�صيل الطالب عند م�صتوى الفهم؟
متو�صطي  بني   0.05 الدللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  وجود  من  وللتحقق 
الفهم،  م�صتوى  عند  البعدي  الختبار  يف  وال�صابطة  التجريبية  املجموعتني  طالب  درجات 

ا�صُتخدم اختبار )ت( كما يو�صح اجلدول رقم4:
جدول رقم 4

 )Independent-Samples T test( للعينات امل�صتقلة )يو�صح نتائج اختبار )ت
لدللة الفروق

بني متو�صطي درجات طالب املجموعتني التجريبية وال�صابطة يف 
الختبار البعدي عند م�صتوى الفهم

املتو�صط العدداملجموعة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة
ت

درجة
احلرية

م�صتوى
الدللة

214.711.0563.284400.002التجريبية  213.381.532ال�صابطة 

ويبني اجلدول رقم 4 املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لدرجات طالب املجموعتني 
بينهما  الفرق  دللة  وم�صتوى  الفهم  م�صتوى  عند  البعدي  الختبار  يف  وال�صابطة  التجريبية 
با�صتخدام اختبار )ت(، حيث بلغت قيمة م�صتوى الدللة 0.002 وهي اأقل من 0.05، وهذا يعني 
وجود فروق ذات دللة اإح�صائية بينهما ل�صالح املجموعة التجريبية، التي ح�صلت على متو�صط 
. قيمته 3.38  متو�صط ح�صابي  على  ال�صابطة  املجموعة  بينما ح�صلت  قيمته 4.71  ح�صابي 
با�صتخدام  التعلم  اأن  اإىل  اأ�صارت  التي   )2015( البال�صي  درا�صة  النتيجة  هذه  وتعزز 
اعتماده  الطالب، من خالل  لدى  التعلم  تنمية جوانب  ي�صهم يف  املقلوب  ال�صف  اإ�صرتاتيجية 

على التفاعل الن�صط، وامل�صاركة، واإجراء الأن�صطة املختلفة، ل باحلفظ والتذكر فقط.
دللة  عدم  اإىل  تو�صلت  التي   )2015( الزهراين  درا�صة  النتيجة  هذه  مع  تختلف  بينما 
اأن فاعلية  الفهم، واكدت على  املقلوب يف حت�صيل الطالب عند م�صتوى  ال�صف  اإ�صرتاتيجية 
العليا،  املعرفية  امل�صتويات  مراحل  مع  والتميز  التاأثري  يف  تبداأ  املقلوب  ال�صف  اإ�صرتاتيجية 
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جمموعة  طالب  اأن  اإىل  تو�صلت  التي   )Clark،2013( كالرك  درا�صة  نتيجة  اإىل  اإ�صافة 
الإنرتنت،  عرب  تعلمها  املفرت�ض  الدرو�ض  حمتوى  فهم  يف  �صعوبة  واجهوا  قد  املقلوب  ال�صف 

خارج الف�صل املدر�صي.
ما اأثر ا�صتخدام اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب يف حت�صيل الطالب عند م�صتوى التطبيق؟
متو�صطي  بني   0.05 الدللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  وجود  من  وللتحقق 
التطبيق،  م�صتوى  عند  البعدي  الختبار  يف  وال�صابطة  التجريبية  املجموعتني  طالب  درجات 

ا�صُتخدم اختبار )ت( كما يو�صح اجلدول رقم5:
جدول رقم 5

 )Independent-Samples T test( للعينات امل�صتقلة )يو�صح نتائج اختبار )ت        
لدللة الفروق

             بني متو�صطي درجات طالب املجموعتني التجريبية وال�صابطة 
يف الختبار البعدي عند م�صتوى التطبيق

املتو�صط العدداملجموعة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة
ت

درجة
احلرية

م�صتوى
الدللة

215.860.854التجريبية 
4.64840 0.000 214.141.459ال�صابطة 

ويبني اجلدول رقم 5 املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لدرجات طالب املجموعتني 
بينهما  الفرق  دللة  وم�صتوى  التطبيق  م�صتوى  عند  البعدي  الختبار  وال�صابطة يف  التجريبية 
با�صتخدام اختبار )ت(، حيث بلغت قيمة م�صتوى الدللة 0.000 وهي اأقل من 0.05، وهذا 
يعني وجود فروق ذات دللة اإح�صائية بينهما ل�صالح املجموعة التجريبية، التي ح�صلت على 
قيمته  متو�صط ح�صابي  على  ال�صابطة  املجموعة  بينما ح�صلت   5.86 قيمته  متو�صط ح�صابي 
4.14، وتتفق هذه النتيجة مع درا�صة براون ) Brown،2015( حيث وجدت هذه الدرا�صة اأن 
الطالب الذين تعلموا من خالل اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب متيزوا يف توظيف وتطبيق املعارف 
واآخرين  بو�صار  درا�صة  النتيجة  هذه  مع  يختلف  بينما  جديدة،  تعليمية  مواقف  يف  واملعلومات 
)Bossaer et al، 2016(  التي تو�صلت اإىل اأن التعلم با�صتخدام اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب 

لي�صمن لنا تقدمًا وتطورًا يف اأداء الطالب التطبيقي.
يف  املقلوب  ال�صف  اإ�صرتاتيجية  ا�صتخدام  اأثر  ما   : الرئي�ض  ال�صوؤال  عن  الإجابة  وجاءت 
درجات  متو�صط  بح�صاب  الآيل؟  احلا�صب  مقرر  يف  املتو�صط  الثالث  ال�صف  طالب  حت�صيل 
طالب املجموعتني التجريبية وال�صابطة يف الختبار البعدي ككل، ا�صُتخدم اختبار )ت( كما 
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يو�صح اجلدول رقم6:
جدول رقم 6

)Independent-Samples T test( للعينات امل�صتقلة )يو�صح نتائج اختبار )ت
لدللة الفروق بني متو�صطي درجات طالب املجموعتني التجريبية 

وال�صابطة يف الختبار البعدي ككل

املتو�صط العدداملجموعة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة
ت

درجة
احلرية

م�صتوى
الدللة

0.000 2115.951.7464.96540التجريبية  2111.623.598ال�صابطة 

ويبني اجلدول رقم 6 املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لدرجات طالب املجموعتني 
التجريبية وال�صابطة يف الختبار البعدي ككل وم�صتوى دللة الفرق بينهما با�صتخدام اختبار 
)ت(، حيث بلغت قيمة م�صتوى الدللة )0.000( وهي اأقل من 0.05، وهذا يعني وجود فروق 
التي ح�صلت على متو�صط ح�صابي  التجريبية،  ذات دللة اإح�صائية بينهما ل�صالح املجموعة 

قيمته )15.95( بينما ح�صلت املجموعة ال�صابطة على متو�صط ح�صابي قيمته )11.62(.
وميكن اأن ُتعزى نتيجة الدرا�صة اإىل ما يلي:

• الطالع 	 اأتاحت  حيث  التعليم،  تفريد  عملية  زت  عزَّ املقلوب  ال�صف  اإ�صرتاتيجية  اأن 
يتعلم  طالب  كل  واأ�صبح  الطالب،  بني  الفردية  للفروق  مراعاًة  املحتوى؛  على  املتعدد 

ح�صب قدراته اخلا�صة.
• اأ�صهمت اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب يف اندماج الطالب يف عملية التعلم، حيث اأ�صبح 	

الطالب مطالبًا باأن يتوىل زمام املبادرة يف حتمل م�صوؤولية تعلمه.
• حيث 	 الطالب،  لدى  والإ�صتذكار  احلفظ  مهارة  املقلوب  ال�صف  اإ�صرتاتيجية  عززت 

اأ�صبح باإمكانهم الرجوع اإىل حمتوى الدرو�ض املتوفرة عرب الإنرتنت يف اأي وقت، ومن 
اأي مكان.

• تغري دور املعلم يف اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب، فبدًل من الوقوف عند طرح املعلومات 	
يف  الوقت  مي�صي  حيث  طالبه،  تعلم  لعملية  وم�صجعًا  داعمًا  اأ�صبح  تقليدي،  ب�صكل 
يواجهون  الذين  الطالب  مع  والعمل  التعاوين،  العمل  جمموعات  واإدراة  م�صاعدتهم، 

�صعوباٍت يف الفهم والإ�صتيعاب.
• اأ�صهم مبداأ اكت�صاب املعرفة م�صبقًا للطالب قبل موعد احل�صة، يف تطبيق ما تعلموه يف 	

املوقف التعليمي حتت اإ�صراف املعلم.
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املقاطي)2016(،  مني)2016(،  اأبا  من  كل  درا�صة  نتائج  مع  الدرا�صة  نتيجة  وتتفق 
و�صرحان  هارون  الذويخ)2014(،  البال�صي)2015(،   ،)2016( والعايذي  القرين 
براون)   ،)2015( الكحيلي   ،)Rowais،2014( الروي�ض   ،)2015( الزين   ،)2015(
Brown،2015(،�صوندرز )Saunders،2014(، واتفقت مع درا�صة الزهراين )2015( يف 
مرحلة التطبيق، بينما مل تتفق معها يف مرحلتي التذكر والفهم ،كما مل تتفق الدرا�صة مع نتائج 
بو�صار   ،)Johnson and Renner،2012( ريرن  و  )Clark،2013(،جون�صون  كالرك 

. )Bossaer et al، 2016(واآخرون
التو�صيات: 

يف �صوء ما تو�صلْت اإليه نتائج الدرا�صة، ميكن تقدمي جمموعة من التو�صيات واملقرتحات:
ت�صجيع املعلمني على تطبيق اإ�صرتاتيجية ال�صف املقلوب يف تدري�ض مقرر احلا�صب الآيل . 1

لل�صف الثالث املتو�صط.
لتعريفهم مبفهوم . 2 واملعلمني؛  للطالب  وور�ض عمل  تدريبية  دورات  اإجراء  اإىل  احلاجة 

ال�صف املقلوب وطرق تنفيذه.
اإعادة تطبيق الدرا�صة لقيا�ض اأثر التح�صيل عند م�صتويات التحليل والتقومي والرتكيب . 3

ح�صب ت�صنيف بلوم.
تابعة، . 4 متغريات  يف  املقلوب  ال�صف  اإ�صرتاتيجية  اأثر  لبحث  اأخرى؛  درا�صات  اإجراء 

كالجتاهات والدافعية نحو التعلم.
مناطق . 5 يف  املقلوب  ال�صف  اإ�صرتاتيجية  ا�صتخدام  اأثر  ملعرفة  اأخرى  درا�صات  اإجراء 

تعليمية اأخرى، ومراحل درا�صية خمتلفة.
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فاعلية برنامج مقرتح قائم على النموذج املعريف املعلوماتى يف تنمية التفكري 
املنظومى والتح�صيل الأكادميي 

لطالب ال�صنة التح�صريية بجامعة احلدود ال�صمالية
د. بكر حممد �صعيد عبد اهلل

ق�سم مهارات تطوير الذات -عمادة ال�سنة التح�سريية والدرا�سات 
امل�ساندة بجامعة احلدود ال�سمالية

امل�صتخل�ص :
ملهارات  الأكادميي  والتح�سيل  املنظومي،  التفكري  تنمية  اإىل  التجريبي  البحث  هذا  هدف 
التفكري، من خالل برنامج تدريبي يف �سوء النموذج املعلوماتي الرباعي املعريف لأبي حطب، 
با�ستخدام اإ�سرتاتيجيات املدخل املنظومي، حيث تكونت عينة البحث من )240( طالبًا بال�سنة 
التح�سريية بجامعة احلدود ال�سمالية بعرعر)120 جتريبية، 120 �سابطة(، بالعام اجلامعي 
1438/1437هـ، ُطبق عليهم مقيا�س التفكري املنظومي )ST(، واختبار حت�سيلي يف مهارات 
البيانات  ال�سابطة، ومت حتليل  التجربية دون  الدرا�سة على املجموعة  التفكري، وُطبق برنامج 
فعالية  اإىل  النتائج  تو�سلت  وقد  جمموعتني،  بني  “ت” للفروق  اختبار  با�ستخدام  اإح�سائيًا 
برنامج الدرا�سة يف تنمية كل من التفكري املنظومي، والتح�سيل الأكادميي ملهارات التفكري، مت 

تف�سري النتائج وتقدمي التو�سيات والدرا�سات املقرتحة.
 الكلمات املفتاحية: 

لتجهيز  املعريف  الرباعي  املعلوماتي  النموذج  الأكادميي،  التح�سيل  املنظومي،  التفكري 
املعلومات، املدخل املنظومي، مهارات التفكري. 
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املقدمة:
التي  التفكري  مداخل  اأهم  من   Systemic Thinking   )ST(املنظومي التفكري  ُيعد   
حتقق جودة التفكري املوؤ�س�س على الروؤية الكلية ملعطيات موقف اأو بيئة ال�سلوك، بدًل من الروؤية 
الأحادية والرتكيز على ف�سل الأجزاء الفردية، حيث يت�سمن التفكري املنظومي كل من اإدارة 
عملية التفكري، والتفكري يف التفكري، ويتطلب مهارات تفكري عليا منها حتليل املوقف، ثم اإعادة 
فاإن  ولذلك  اإبداعيًا،  وتفكريًا  ناقدًا،  تفكريَا  تتطلب  العنا�سر  وهذه  مبرونة،  مكوناته  تركيب 
اأ�سعب امل�سكالت واأكرثها  اأ�سلوبًا فعاًل للغاية يف معاجلة  طبيعة التفكري املنظومي جتعل منه 

تعقيدًا.
مفيد  تفكري  وهو   ،1956 عام  املنظومي  التفكري  بتاأ�سي�س   Forrester فور�سرت  قام  وقد 
القا�سرة  الروؤية  من  بدًل  �ساملة  روؤية  خالل  من  امل�ستدامة  امل�سكالت  مع  التعامل  يف  جدًا 
 )Mackley& Kasser، 2008(وكا�سر ماكلي  ويذكر   ،))Pandey& Kumar، 2016
للحاجة  اإدراك متزايد  امل�سكالت، وهناك  املتطور حلل  النموذج  املنظومي” هو  “التفكري  اأن 
 Greene& Papalambros،( برو�س  وبابالما  جريني  ويوؤكد  املنظومي،  التفكري  اإىل 
2016(  اأهميتة يف الت�سميم الهند�سي، ودرا�سة النظم الهند�سية املعقدة، وتوؤكد درا�سة جيما 
واآخرين)Gemma، et al.، 2015( دور التفكري املنظومي يف ق�سايا ال�سحة العامة املعقدة، 
وقد اأثبتت درا�سة باندي وكومار )Pandey، Kumar، 2016( اأهميته يف التعامل مع م�سكلة 
البدانة، كما قامت درا�سة لن واآخرين )Lane et al.، 2016( مبزج التفكري املنظومي يف 
حتليل املنظمات، وت�سري جاين واآخرون )Jain et al.، 2008( اإىل اأهمية التفكري املنظومي يف 
جمال الهند�سة، وتعزيز مبادرات تعزيزه يف التعليم اجلامعي وقبل اجلامعي، من خالل ابتكار 

املناهج املتكاملة راأ�سيًا.
املفتاح  هو  املنظومي  التفكري  اأن    )Streiling et al.، 2013(واآخرون �سرتلنج  ويذكر 
الأ�سا�سي ملعاجلة امل�سائل العلمية والقت�سادية والجتماعية والثقافية الطبيعية املعقدة، وجمال 
اأجل  التنمية  امل�ستدامة)ESD(  ودور التعزيز املبا�سر لتفكري الطالب، وفعالية  “التعليم من 
 ،.Cheng et al( تدريب املعلمني يف تعزيز التفكري املنظومي للطالب، وي�سري �سنج واآخرون
2010(  اإىل اأن التفكري املنظومي بداأ تطبيقه يف درا�سة القت�ساد، والتخطيط احل�سري، ثم 
بداأ يف القرن املا�سي تطبيقه يف درا�سة العلوم، وي�سري بن�سون Benson، 2000(( اإىل تطبيقه 

بجميع مدار�س الوليات املتحدة وحول العامل، لتح�سني التعليم والتعلم باملدار�س. 
وقد حظي املدخل املنظومي باهتمام الباحثني لأهميته يف تنمية مهارات التفكري، والتح�سيل 
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القحطاين  ودرا�سة  الريا�سيات،  يف   )2013( �سليم  كدرا�سة  عديدة،  جمالت  يف  الأكادميي 
يون�س  الأكادميية يف اجلغرافيا، ودرا�سة  الذات  التفكري املنظومي وفعالية  تنمية  )2013( يف 
التفكري  تنمية  تناولت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  تعددت  كما  املنزيل،  القت�ساد  يف   )2014(

املنظومي، ومنها درا�سة نايف )2013(، ودرا�سة جاعد )2014(، ودرا�سة الليمون )2016(. 
ويقوم البحث احلايل ببناء برنامج لتنمية التفكري املنظومي والتح�سيل الأكادميي، وُيوظف 
اإ�سرتاتيجيات املدخل املنظومي يف �سوء النموذج الرباعي املعلوماتي املعريف لأبي حطب، الذي 

تت�سق اأبعاده ومراحله مع مراحل ومهارات التفكري املنظومي. 
وقد تنوعت الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت النموذج املعلوماتي الرباعي املعريف لأبي حطب 
)1986(، ومنها درا�سة الفقي )1988(، ودرا�سة اأبو �سنة )1999( ، ودرا�سة حمادي؛ الزبيدي 
)2015( وغريها، وت�سري نتائج هذه الدرا�سات اإىل اأهمية هذا النموذج وتطبيقاته الفعالة يف 
تنمية التح�سيل الدرا�سي والتنبوؤ به، واإبراز اأهمية املعلومات وتنظيمها يف العمليات املعرفية 

املرتبطة بالتعلم كالنتباه، والذاكرة العاملة، وا�ستح�سار املعلومات. 
م�صكلة البحث: 

املعريف  الرباعي  املعلوماتي  النموذج  تطبيقات  من  الإ�ستفادة  اإىل  احلايل  البحث  ي�سعى 
التفكري  لتنمية  برنامج  بناء  يف  املنظومي  املدخل  واإ�سرتاتيجيات   ،)1986( حطب  لأبي 
املنظومي، والتح�سيل الأكادميي ملهارات التفكري، لدى طالب ال�سنة التح�سريية، لأهميتهما 
الطالب  حاجة  وتلبية  التفكري،  مهارات  حت�سيل  �سعوبات  على  التغلب  يف  اجلامعي  للطالب 
واملفاهيم  للمو�سوعات  �ساملة  مرتابطة  كلية  نظرة  بناء  يف  املنظومي  التفكري  ا�ستخدام  اإىل 
املفاهيم  ا�ستخراج  نحو  الطالب  بدفع  املنظومي  التفكري  يقوم  حيث  بدرا�ستها،  يقومون  التي 
والتكوينات الفر�سية التي يدر�سها، واإدراك العالقات بينها، ثم اإ�سافة مفاهيم مقرتحة لبناء 
املعرفية  البنية  وترابط  التفكري،  املفاهيم، مما يحقق عمق  بني  املبتكرة  العالقات  مزيد من 
للطالب، وينعك�س ذلك اإيجابيًا على م�ستوى كل من التفكري املنظومي، والتح�سيل الدرا�سي لدى 
الطالب، وتوؤكد ذلك درا�سات جتريبية عديدة ا�ستخدمت املدخل املنظومي يف تنمية التح�سيل 
الكامل  ودرا�سة   ،)2003( ال�سربيني  درا�سة  ومنها  متباينة،  معرفية  جمالت  يف  الأكادميي 
ودرا�سة   ،)Jardim، 2005( جاردمي  ودرا�سة   ،)2003( واآخرين  فهمي  ودرا�سة   ،)2003(
ودرا�سة حممود )2011( يف  ودرا�سة �سباريني؛ مالك )2009(،  واآخرين )2006(،  معو�س 
الريا�سيات،  جمال  يف   )2013( �سليم  ودرا�سة   ،)2003( الكامل  ودرا�سة  الكيمياء،  جمال 
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ودرا�سة جاعد )2014( يف  ؛ بدرخان )2005(،  اإبراهيم  ودرا�سة  الكامل )2003(،  ودرا�سة 
املالكي )2007 )يف  الأحياء، ودرا�سة اجلميلي )2012( يف جمال احلا�سوب، ودرا�سة  جمال 
جمال القراءة، ودرا�سة الفرطو�سي )2012( يف جمال اجلغرافيا، ودرا�سة يون�س )2014( يف 
جمال القت�ساد املنزيل، وتدعم نتائج هذه الدرا�سات دور املدخل املنظومي يف تنمية التح�سيل 
البحث  اإليه  ي�سعى  ما  تنميتهما، وهذا  با�ستخدامه يف  وتو�سي  املنظومي،  والتفكري  الأكادميي 

احلايل. 
اأ�سارت درا�سات عديدة تناولت النموذج الرباعي العملياتي املعريف لتجهيز املعلومات  كما 
اإىل دوره يف تنمية بع�س العمليات املعرفية كالنتباه، والتذكر، وحل امل�سكالت وغريها، ومهارات 
معاجلة وتنظيم املعلومات ومنها درا�سة الفقي )1988(، ودرا�سة اأبو �سنة )1999(، ودرا�سة 
ح�سن )2010(، ودرا�سة تركي )2011(، ودرا�سة حمادي ؛ الزبيدي )2015(، مما ي�سري اإىل 
دور النموذج يف تنمية كل من التفكري املنظومي والتح�سيل الأكادميي ملهارات التفكري خا�سة 
الإطار  يف  تو�سيحه  �سياأتي  كما  املنظومي  التفكري  مراحل  مع  النموذج  مراحل  متاثل  ظل  يف 

النظري للبحث احلايل.
اأ�صئلة البحث: تتحدد م�سكلة البحث احلايل بال�سوؤالني الرئي�سني التاليني:   

- ما فاعلية برنامج يف �صوء النموذج املعلوماتي الرباعي املعريف واإ�صرتاتيجيات املدخل 
املنظومي يف تنمية التفكري املنظومي لدى طالب ال�صنة التح�صريية ؟

ويتفرع عن  هذا ال�سوؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية التالية :
• التفكري 	 يف  وال�سابطة  التجريبية  املجموعة  درجات  متو�سطات  اختالف  مدى  ما 

املنظومي يف القيا�س البعدي؟ 
• يف 	 املنظومي  التفكري  يف  التجريبية  املجموعة  درجات  متو�سطات  اختالف  مدى  ما 

القيا�س القبلي والقيا�س البعدي ؟
• يف 	 املنظومي  التفكري  يف  التجريبية  املجموعة  درجات  متو�سطات  اختالف  مدى  ما   

القيا�س البعدي والقيا�س التتبعي؟
وا�صرتاتيجيات  املعريف  الرباعي  املعلوماتي  النموذج  �صوء  يف  برنامج  فاعلية  ما   -
املدخل املنظومي يف تنمية التح�صيل الأكادميي ملهارات التفكري لدى طالب ال�صنة 

التح�صريية ؟
ويتفرع عن  هذا ال�سوؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية التالية :

• التح�سيل 	 يف  وال�سابطة  التجريبية  املجموعة  درجات  متو�سطات  اختالف  مدى  ما 



71

جملة العلوم الرتبوية : املجلد )3(، العدد )2( 1439/ 2018

الأكادميي يف القيا�س البعدي؟ 
• الأكادميي يف 	 التح�سيل  التجريبية يف  املجموعة  ما مدى اختالف متو�سطات درجات 

القيا�س القبلي والقيا�س البعدي؟
•  ما مدى اختالف متو�سطات درجات املجموعة التجريبية يف التح�سيل الأكادميي يف 	

القيا�س البعدي والقيا�س التتبعي؟
اأهداف البحث: يهدف البحث احلايل اإىل حتقيق الأهداف التالية: 

• الرباعي 	 املعلوماتي  النموذج  �سوء  يف  املقرتح،  الدرا�سة  برنامج  فاعلية  من  التحقق 
والتح�سيل  املنظومي  التفكري  تنمية  يف  املنظومي  املدخل  وا�سرتاتيجيات  املعريف 

الأكادميي ملهارات التفكري لدى طالب ال�سنة التح�سريية، من خالل: 
• -  التحقق من الفعالية الداخلية لربنامج البحث يف تنمية التفكري املنظومي والتح�سيل 	

الأكادميي ملهارات التفكري لدى طالب ال�سنة التح�سريية بجامعة احلدود ال�سمالية.
•  - التحقق من الفعالية اخلارجية لربنامج البحث يف تنمية التفكري املنظومي والتح�سيل 	

الأكادميي ملهارات التفكري لدى طالب ال�سنة التح�سريية بجامعة احلدود ال�سمالية.
• - التحقق من الفعالية املمتدة لربنامج البحث يف تنمية التفكري املنظومي والتح�سيل 	

الأكادميي ملهارات التفكري لدى طالب ال�سنة التح�سريية بجامعة احلدود ال�سمالية.
اأهمية البحث: تكمن اأهمية البحث احلايل فيما يلي: 

1. الأهمية النظرية: تتمثل يف اإلقاء ال�سوء على مفاهيم البحث وهي التفكري املنظومي، 
ملهارات  الأكادميي  والتح�سيل  املعريف،  الرباعي  املعلوماتي  والنموذج  املنظومي،  واملدخل 

التفكري.
2. الأهمية التطبيقية: تتمثل يف بناء برنامج يف �سوء النموذج املعلوماتي الرباعي املعريف 
تنمية  يف  فعاليتة  من  والتحقق  املنظومي،  املدخل  وا�سرتاتيجيات   ،)1986( حطب  لأبي 
الربنامج  يقدم هذا  اأن  التفكري، وميكن  ملهارات  الأكادميي  والتح�سيل  املنظومي  التفكري 
التفكري املنظومي والتح�سيل الدرا�سي، كما  لتنمية مهارات الطالب يف  كدورات تدريبية 
يقوم البحث برتجمة مقيا�س للتفكري املنظومي، وبناء اختبار حت�سيلي يف مهارات التفكري، 
ميكن تطبيقها يف مزيد من البحوث التي تتناول متغريات البحث احلايل، ومتكن املعلم من 

تقومي طالبه.
بجامعة  التح�سريية  ال�سنة  طالب  على  احلايل  البحث  يقت�سر  البحث:  حدود 
العام  من  الأول  الدرا�سي  الف�سل  خالل  بعرعر،  ال�سعودية  العربية  باململكة  احلدودال�سمالية 
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اجلامعي 1438/1437هـ، خالل تدري�س الباحث ملقرر مهارات التفكري.
م�صطلحات البحث: 

• التفكري املنظومي Systemic thinking : ُيعرفه بارتلت )Bartlett، 2001( باأنه 	
واملواقف  للحالت  �ساملة  روؤية  اإىل  احل�سول على  تهدف  التي   التفكري  اأ�ساليب  اأحد 
وامل�سكالت املعقدة، وي�سيف الباحث اأنه مزيج من التفكري التحليلي والتفكري البنائي 
الرتكيبي، ويت�سمن تفكريًا ناقدًا ومراحل اإبداعية، وُيعرفه الباحث اإجرائيًا يف البحث 

.)ST( احلاىل باأنه: درجة الطالب يف مقيا�س التفكري املنظومي
• التح�سريية 	 ال�سنة  طالب  تعّلمه  ما  مقدار  هو  التفكري:  ملهارات  الأكادميي  التح�سيل 

بق�سم  التفكري  مهارات  مقرر  ومهارات  وقيم  معارف  من  ال�سمالية  احلدود  بجامعة 
على  الطالب  درجة  باأنه:  احلاىل  البحث  يف  اإجرائيًا  وُيعرف  الذات،  تطوير  مهارات 

الختبار التح�سيلي يف مهارات التفكري.
• النموذج الرباعي العملياتي املعريف لتجهيز املعلومات: ُيعرفه اأبو حطب )1986( على 	

اأنه: »منوذج للعمليات املعرفية يت�سمن ت�سنيفًا دقيقًا وحمددًا ووا�سحًا للمعلومات يف 
�سوء عدد من متغرياتها حيث: النوع واملقدار وامل�ستوى وطريقة العر�س«.

الإطار النظري: 
التفكري املنظومي Systemic thinking هو اأحد اأ�ساليب التفكري التي  تهدف اإىل  روؤية 
�ساملة للحالت واملواقف وامل�سكالت املعقدة )Bartlett، 2001( ، ويذكر فور�سرت  )1994( 
اأن “التفكري املنظومي” لي�س له تعريف اأو ا�ستخدام وا�سح، ولذلك ي�ستخدمه البع�س للدللة 
فهو  الأنظمة،  اأوالتحدث عن  النظم،  تفكري يف  اأكرث من جمرد  لكنه  النظام،  ديناميات  على 
ينطوي على الوعي ال�سامل العميق بالأنظمة ) Larsson، 2009(، ويذكر الكامل )2005( 
اأن اأدبيات علم النف�س تعرب مبرتادفات كثرية عن م�سطلح التفكري املنظومي، ومنها التفكري 
التفكري  بني  الفروق   )1( جدول  ويو�سح  الأنظمة،  يف  والتفكري  النظامي،  والتفكري  ال�سبكي، 

املنظومي وغريه من املفاهيم املرتبطة به.
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جدول )1( الفروق بني التفكري املنظومي وتفكري الأنظمة والتفكري املنهجي 
تفكري الأنظمة

   Systems Thinking
التفكري املنهجي 

ystematic Thinking
التفكري املنظومي 

Systemic thinking
الواقع  تف�سريات  درا�سة  هو 
اهمية  اإدراك  خالل  من  املختلفة، 
مكونات املنظومة والعالقات بينها، 
وقد ُيعرف على اأنه العملية املعرفية 
)،Zhu 2016( لدرا�سة النظم

هو كيفية التفكري ب�سكل حمدد ذو 
منهج وا�سح

التفكري  حالة  يف  الهتمام  يكون 
املنظومي من�سبًا على الكل اأوًل، ثم 
على الأجزاء ثانيًا، ويف حالة التفكري 
على  اأوًل  الهتمام  ين�سب  التحليلي 

الأجزاء، ثم على الُكل.

وُيعدد بارتلت )Bartlett، 2001( اجلذور الأ�سا�سية ملفهوم التفكري املنظومي فيما يلي:
1 . De بونو  دي  ا�سهامات  اأهم  وهي   :  Lateral thinkingاجلانبي والتفكري  الإبداع 

لتوليد  اأهمية  تعطي  والتي  اأن�ساأها،  التي  املعريف  البحث  موؤ�س�سة  خالل  من   Bono
البدائل، واعتبار التفكري كمهارة اأو”اآلية العقل”. 

نظرية القيودTheory of Constraints )TOC( : التي و�سعها الفيزيائي اإلياهو . 2
جولدرات Eliyahu Goldratt  وتركز على اإدارة وحتليل اأن�سطة الوحدة القت�سادية 
لتتوافق مع مفاهيم الإدارة الإ�سرتاتيجية، والتعامل مع الوحدة القت�سادية على اأنها 
هدف  لتحقق  البع�س  بع�سها  مع  تتفاعل  العنا�سر  من  جمموعة  من  يتكون  تنظيم 

املنظومة، وحتول الهتمام من تقليل التكاليف اإىل النجاح ال�سامل للوحدة.
3 . Altshuller األت�سيللر  الرو�سي  قدمها  التي   :TRIZالبتكاري امل�سكالت  حل  نظرية 

يف جمال العلوم والتكنولوجيا، والتي ميكن تطبيقها اأي�سًا يف جمال العلوم الإن�سانية، 
وتتكون من افرتا�سات، واأربعني مبداأ ابداعيًا ميكن اأن يتولد من تطبيقها حلول ابتكارية 

للم�سكالت. 
تفكري النظمSystem thinking )ST( : جلوزيف اأوكونور وزمالئه والتي تركز على . 4

عالقات وتفاعالت النظام.
5 . :NLP Neuro-Linguistic Programming(( الع�سبية  اللغوية  الربجمة 

قدمها ريت�سارد باندلر وجون جريندر )1973( وتعتمد على النمذجة العقلية والنفعالية 
مب�ستوياتها املختلفة. 
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ومن خ�صائ�ص التفكري املنظومي ما يلي:
• التفكري املنظومي قائم على بناء مناذج ب�سرية وا�سحة للمجالت، من خالل عملية 	

هذه  بني  العالقات  واإدراك  املجال،  عنا�سر  )اإدراك  بعن�سريها  وال�ستب�سار  التاأمل 
العنا�سر(. 

• توؤدي النماذج دورًا رئي�سًا يف تطور التفكري املنظومي من خالل عمليات النقد والتحليل 	
والتقومي والتطوير امل�ستمر، واإدراك مزيد من العالقات ال�سببية واملنطقية، ولذلك تنمو 

املنظومات وتت�سع كلما زاد تفاعل الفرد يف املجال.
• يوؤدي التفكري املنظومي اإىل التعلم ذي املعنى القائم على التفاعل بني اخلربات ال�سابقة 	

لدى الفرد وخربات التعلم اجلديدة. 
• الإ�سراق 	 خالل  من  للم�سكالت  اإبداعية  حلول  اإىل  املنظومي  التفكري  يوؤدي  قد 

Illustration، حيث يعتمد على الدور الن�سط للمتعلم يف ربط املعلومات وامل�سكالت 
التي يواجهها باملعلومات التي يختزنها ب�سكل جديد غري ماألوف. 

• للتفكري 	 اأبعاد  خم�سة   )  Dolansky& Moore، 2013( وموور  دونال�سكي  يحدد 
املنظومي هي: ت�سل�سل الأحداث، وت�سل�سل الأ�سباب، وتعدد الأ�سباب املحتملة، والتغذية 

الراجعة، والعالقات املتبادلة للعوامل واأمناط العالقات.
ول�سك اأن املدخل املنظومي )Systemic Approach( من اأن�سب مداخل حت�سني التفكري 
املنظومي وتنمية مهاراته، خا�سة املدخل املنظومي املعريف )ترجمان؛ ترجمان، 2005(، ويرتكز 
املنحى املنظومي املعريف فريتكز على نظريات علم النف�س املعريف، ومناذج الذاكرة، والإدراك 
وحل امل�سكالت، ومن اأهم نظريات علم النف�س املعريف التي ُبني عليها املنحى املنظومي النظرية 
املنظومي  املنحى  اأن  القادري )2004(  ويذكر  املعنى،  التعلم ذي  اأوزبل يف  ونظرية  البنائية، 
املعريف ال�سامل يف التدري�س يتكّون من النطالق من البعد املعريف، ثم مرحلة تق�سي الظاهرة، 

اأو املفهوم اإب�ستيمولوجيًا، ثم مرحلة التفكري امليتامعريف.
 Systems الأنظمة  منذجة  اأهمها  ومن  املنظومى  التفكري  اإ�سرتاتيجيات  تعددت  وقد 
Modeling ومنها النماذج اللغوية والريا�سية واملادية، واملماثلةSimulation  اأو املحاكاة، 
ويعتمد  املرتده،  التغذية  دور  يظهر  حيث   ،Causal Loops )الدوائر(  ال�سبابية  واحللقات 
التفكري املنظومي علي عروتني حلقيتني اأ�سا�سيتني هما: عروة حتقق التوازن الداخلي للنظام 
 Archetypes التما�سك  الذاتي للنظام )كامل، 2016(، والنموذج الأ�سلي  ، وعروة حتقق 
هذه  اأن  اإىل    )Meadows، 2008(ميدوز وي�سري  الأزمات،  لتخطي  للمحاكاة  القابل 
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النماذج املُثلى ت�سف ديناميات النظام ال�سائع التي تنتج اأمناط ال�سلوك يف جمموعة متنوعة 
و�سيلة  وهو  امل�ستقبلية،  الدرا�سات  اأ�ساليب  اأهم  اأحد  وهو  التخطيط  و�سيناريو  ال�سياقات،  من 

للتخطيط الإ�سرتاتيجي الذي ت�ستخدمه بع�س املنظمات لإعطاء مرونة خلطط طويلة الأمد.
وميكن حتديد مهارات التفكري املنظومي يف مهارة التعرف على كيفية اإنتاج املنظومة ل�سلوكها 
من خالل فهم التفاعل بني مكوناتها، والتعرف على تتابع العالقات، ومهارة اإدراك العالقات 
املنظومة،  عنا�سر  بني  الراجعة  التغذية  اكت�ساف  ومهارة  املنظومة،  مكونات  بني  الالخطية 

)Sweeney& Sterman، 2000( .والتعرف على العوائق واملحددات داخل املنظومة
من  فيتكون  العقلى(  للتكوين  املعريف  املعلوماتي  الرباعى  )النموذج  اأبي حطب  اأما منوذج 

اأربعة اأبعاد هي:    
• وت�سمل 	  :)Pre-Control التحكم  اأو ما قبل  القبلية  الأحكام  الأول )متغريات  البعد 

للذاكرة،  الفرعي  والنموذج  للتعلم،  الفرعي  والنموذج  للتفكري،  الفرعي  النموذج 
مو�سوع  كان  فاإذا  التالية،  الفرعية  الأبعاد  يف  الثالثة  الفرعية  النماذج  هذه  وتت�سابه 
التفكري جديدًا وميثل فجوة معلوماتية كبرية، يكون النموذج الفرعي املنا�سب هو منوذج 
التفكري، واإذا مر على الفرد من قبل مرة اأو اثنني يكون النموذج الفرعي املنا�سب هو 
منوذج التعلم وينتج مهارة، واإذا كان مو�سوع التفكري اأو املوقف املُ�سكل ماألوفًا، وتعر�س 
له الفرد اأكرث من مرة يكون النموذج الفرعي املنا�سب هو منوذج التذكر وينتج كفاءة .

• البعد الثاين )متغريات الإحكام Control اأو متغريات املعلومات )العمليات(: وت�سمل 	
عر�س  وطريقة  املعلومة،  وم�ستوى  ،�سخ�سية(،  ،اجتماعية  )مو�سوعية  املعلومة  نوع 

املعلومة )تكيفي، تلقائي(، ومقدار املعلومة )كم املعلومات(.
• البعد الثالث )مغريات التنفيذ اأو احلل وهي متغريات ال�ستجابة اأو احللول(: وت�سمل 	

بها  يقوم  التى  العملية  وهو  احلل  ونوع  ف�سيولوجي(،  حركى،  )لفظى،  التغيري  طريقة 
الفرد )انتقائي، انتاجي(، ونوع القيا�س اأو البارامرتات املُقا�سة 

• البعد الرابع )ُبعد الأحكام البعدية اأو ما بعد التنفيذ اأو التعزيزات اأو متغريات التقومي(: 	
وت�سمل ال�سلوك املفاجىء، ونوع احلكم ، وم�ستوى احلكم، و ت�سمل الأحكام التي ي�سدرها 
املفحو�س على اأدائه ، اأو الأحكام التي ي�سدرها الآخرون على هذه احللول اأو الأداءات، 
اأبعاد  �سكل )1(  ويو�سح   ،) )اأبو حطب،2011  الآخرين  اأداءات  ي�سدرها هو على  اأو 

النموذج الأربعة .
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�سكل )1( منوذج اأبي حطب )النموذج املعريف املعلوماتي الرباعى للتكوين العقلى(
وتكمن مربرات ا�ستخدام النموذج الرباعي لأبي حطب يف البحث احلايل يف اعتباره القدرة 
العقلية اإمكانات دينامية اأكرث منها بنيوية على النحو الذي اأ�ساعه اجتاه التحليل العاملي، كما 
مييز النموذج اأهمية تنظيم املعلومات يف القدرات العقلية )حمادي؛ الزبيدي،2015(،  ويو�سح 

جدول )2( مدى ات�ساق اأبعاد النموذج مع مهارات التفكري املنظومي.
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جدول )2( مهارات التفكري املنظومي ومكونات النموذج املعلوماتي الرباعي املعريف
مهارات التفكري املنظوميالنموذج املعلوماتي الرباعي املعريف 

متغريات املعلومات  )التحكم(

الت�سنيف املنظومي
التحليل املنظومي

اإدراك العالقات املنظومية التقاربية
اإدراك الفجوات يف املكونات والعالقات املنظوميةالفجوة املعلوماتية  )امل�سكلة(

متغريات التنفيذ  
)احللول او ال�ستجابات(

�سد فجوات املنظومة بالرتكيب املنظومي
واإدراك العالقات املنظومية التباعدية

تقومي املنظومة وربطها باملنظومات الأخرىمتغريات التقومي  )احكام ما بعد التنفيذ(

الدرا�صات ال�صابقة: 
فيما يلي ي�ستعر�س الباحث جمموعة من الدرا�سات العربية والأجنبية ذات العالقة بالتفكري 
والجتاه املنظومي، ومنها درا�سة التودري )2000( وهي درا�سة جتريبية اأثبتت نتائجها فاعلية 
املدخل املنظومي يف تنمية التفكري يف الريا�سيات، ودرا�سة ع�سر )2001(  التي قامت ببناء 
بكلية  الباحثني  لدى  الإح�سائي  التفكري  مهارات  لتطوير  املراحل  �سباعي  منظومي  منوذج 

الرتبية.
املنظومي  املنحى  اأ�سلوب  با�ستخدام  الربنامج  فاعلية  اأكدت درا�سة ح�سانني )2002(  كما 
اإبراهيم؛ ريان )2003( فعالية املنحى  يف تنمية عمليات التحليل والرتكيب، واأظهرت درا�سة 
اأظهرت  التي  ال�سربيني )2003(  ودرا�سة  العليا،  التفكري  تنمية جميع م�ستويات  املنظومي يف 
فعالية املدخل املنظومي يف تنمية التح�سيل الدرا�سي، ودرا�سة فهمي واآخرين )2003( التي 
املهارات  وتنمية  الكيمياء،  الدرا�سي يف  التح�سيل  تنمية  املنظومي يف  املدخل  فعالية  اأظهرت 
تنمية  يف  املنظومي  املدخل  فعالية  اأو�سحت  التي   )2003( الكامل  ودرا�سة  العليا،  املعرفية 

التفكري املنظومي يف مو�سوعات الريا�سيات والبيولوجي والكيمياء.
كما اأظهرت درا�سة اأ�ساراف واأوريون )Assaraf& Orion، 2005( دور القدرات املعرفية 
القائم على  التعلم  اأثناء  املعرفة يف  تكامل  اأن�سطة  م�ساركتهم يف  م�ستوى  و  للطالب،  الفردية 
 )Jardim، 2005( درا�سة جاردمي اأما  لديهم،  املنظومي  التفكري  م�ستوى  على  ال�ستق�ساء 
اأظهرت فاعلية املنحى املنظومي يف تعلم الكيمياء من خالل مراعاة الت�سل�سل التاريخي  فقد 
معاجلة  فعالية   )2005( بدرخان  ؛  اإبراهيم  درا�سة  نتائج  اأ�سارت  و  الكيميائية،  للمفاهيم 
واآخرين  معو�س  درا�سة  وكذلك  الدرا�سي؛  حت�سيلها  يف  منظوميًا  البيولوجية  املفاهيم  بع�س 
الع�سوية  الكيمياء  تعلم  يف  املتعددة  والو�سائط  املنظومي  املنحى  فعالية  اأثبتت  التي   )2006(
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خا�سة بالو�سائط املتعددة، كما ك�سفت درا�سة القرارعة )2006( عن فعالية املنحى املنظومي 
يف اكت�ساب املفاهيم العلمية، واكدت درا�سة اأبو عودة )2006( فعالية النموذج البنائي يف تنمية 
املنظومي  التفكري  املالكي)2007 )مهارات  درا�سة  نتائج  املنظومي، وحددت  التفكري  مهارات 
واإدراك  املنظومي،  والرتكيب  املنظومي،  والتحليل  املنظومي،  )الت�سنيف  القراءة،  مادة  يف 
العالقات املنظومية(، وك�سفت درا�سة �سباريني ؛ مالك )2009( عن فاعلية ا�ستخدام املنحى 
اإ�سماعيل  درا�سة  نتائج  واأ�سارت  الكيمياء،  يف  العلمي  التح�سيل  تنمية  يف  املعريف  املنظومي 
)2011( اإىل فعالية التدريب على مهارات التفكري املنظومى فى حل بع�س امل�سكالت الرتبوية 
املعقدة لدى الدوجماتيني من طالب اجلامعة، واأظهرت درا�سة حممود )2011( فعالية املدخل 
فقد   )2012( اجلميلي  درا�سة  اأما  العلمي،  التفكري  تنمية  و  الكيمياء  حت�سيل  يف  املنظومي 
اأثبتت فعالية اإ�سرتاتيجية التعلم التوليدي يف اكت�ساب مهارات التفكري املنظومي والجتاهات 
نحو مادة احلا�سوب، واأكدت درا�سة الفرطو�سي )2012( فعالية املدخل املنظومي يف اكت�ساب 
املفاهيم اجلغرافية وتنمية مهارات التفكري املنظومي، بينما اأكدت درا�سة القحطاين )2013( 
درا�سة  وك�سفت  اجلغرافيا،  الأكادميية يف  الذات  وفعالية  املنظومي  التفكري  تنمية  فعاليته يف 
الريا�سيات والجتاه  التفكري املنظومي يف حت�سيل مادة  �سليم ) 2013( عن فعالية مهارات 
نحوها، اأما درا�سة نايف )2013(، فقد اأثبتت نتائجها فعالية منوذج ديفز يف تنمية التح�سيل 
الدرا�سي والتفكري املنظومي، اأما درا�سة جاعد )2014( فقد ك�سفت فعالية منوذج كارين يف 
حت�سيل مادة الأحياء والتفكري املنظومي، اأما درا�سة يون�س )2014( فقد ك�سفت فعالية املدخل 
املنظومي يف التح�سيل الدرا�سي لالقت�ساد املنزيل وتنمية مهارات التفكري املنظومي، وك�سفت 
درا�سة الليمون )2016( وجود عالقة ارتباطية اإيجابية بني التفكري املنظومي واأبعاده والكفاءة 

الذاتية املدركة.
كما تباينت مو�سوعات ونتائج الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت النموذج الرباعي العملياتي 
املعريف لتجهيز املعلومات ومنها درا�سة الفقي )1988( وهي درا�سة جتريبيه تو�سلت نتائجها 
التي  اأبو �سنة )1999(  لنوع ومقدار املعلومات فى مدى النتباه، ودرا�سة  اآثار دالة  اإىل وجود 
تو�سلت نتائجها اإىل ُوجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني ذوى مقدار املعلومات املرتفع وذوى 
مقدار املعلومات املنخف�س فى معدل ا�ستح�سار املعلومات ل�سالح ذوى مقدار املعلومات املرتفع، 
يتعلق  فيما  حطب  اأبي  لـنموذج  النظري  الت�سور  �سدق  اإىل   )2010( ح�سن  درا�سة  وتو�سلت 
باأبعاد الذكاء الجتماعي واإمكانية التنبوؤ بالنجاح الدرا�سي لطالب وطالبات كليات الرتبية من 
خالل ثالثة اأبعاد للذكاء الجتماعي، اأما درا�سة تركي )2011( فقد طورت برناجمًا تدريبيًا 
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الذاكرة  مكونات  اأداء  كفاءة  لرفع  املعلوماتي  املعريف  النموذج  خ�سائ�س  �سوء  يف  م�سممًا 
العاملة، كما تو�سلت درا�سة حمادي ؛ الزبيدي )2015( اإىل اأن اأغلب الطلبة يعانون من �سوء 
تنظيم املعلومات وهذا ما ظهر من خالل اختبار النموذج الرباعي املعلوماتي باأنواعه )ال�سكلي، 
من  اأن  ُوجد  كما  منظومات(،  عالقات،  فئات،  )وحدات،  وم�ستوياته  ال�سمانتي(،  والرمزي، 
املنخف�سة  الدرجات  اأي ذوي  املعلومات  تنظيم  الكتابة هم ذوي م�سكالت  يعانون من �سعوبة 

على النموذج الرباعي.
تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة: اأ�سارت نتائج الدرا�سات ال�سابقة اإىل فعالية املدخل املنظومي 
يف تنمية التح�سيل الأكادميي يف املجالت الأكادميية املختلفة، ومنها الريا�سيات، والفيزياء، 
املنزيل،  والإقت�ساد  واجلغرافيا،  والإح�ساء،  املثلثات،  وح�ساب  والبيولوجي،  والكيمياء، 
املعرفية،  العمليات  تنمية  يف  املنظومي  املدخل  فعالية  اإىل  النتائج  اأ�سارت  كما  واجليولوجيا، 
ومنها التفكري فوق املعريف ، واملهارات احلياتية، والتحليل والرتكيب ، كما تعددت الدرا�سات 
ال�سابقة التي تناولت تنمية التفكري املنظومي، وي�سعى البحث احلايل بدوره اإىل تنمية التفكري 

املنظومي والتح�سيل الأكادميي لدى طالب ال�سنة التح�سريية.
كما توؤكد الدرا�سات ال�سابقة اإىل اأهمية النموذج الرباعي العملياتي املعريف لتجهيز املعلومات 
املعلومات  اأهمية  واإبراز  التعلم،  �سعوبات  وتف�سري  به،  والتنبوؤ  الدرا�سي  التح�سيل  تنمية  يف 
وا�ستح�سار  العاملة  والذاكرة  كالنتباه  بالتعلم  املرتبطة  املعرفية  العمليات  يف  وتنظيمها 
املعلومات، وت�سعى الدرا�سة احلالية اإىل ال�ستفادة من النموذج يف بناء برنامج لتنمية التفكري 

املنظومي والتح�سيل الأكادميي ملهارات التفكري لدى طالب ال�سنة التح�سريية.
فرو�ص البحث: 

الفر�سني  الباحث  يقرتح  احلايل  للبحث  ال�سابقة  والدرا�سات  النظري  الإطار  �سوء  يف 
الرئي�سني التاليني: 

• واإ�سرتاتيجيات 	 املعريف  الرباعي  املعلوماتي  النموذج  على  القائم  الربنامج  يت�سف 
تنمية  يف  املمتد  والأثر  الداخلية  والفعالية  اخلارجية  بالفعالية  املنظومي  املدخل 

التفكري املنظومي لدى طالب ال�سنة التح�سريية.
ويتفرع عن  هذا الفر�س الرئي�س الفرو�س الفرعية التالية :

• يف 	 املنظومي  التفكري  يف  وال�سابطة  التجريبية  املجموعة  درجات  متو�سطات  تختلف 
القيا�س البعدي. 

• تختلف متو�سطات درجات املجموعة التجريبية يف التفكري املنظومي يف القيا�س القبلي 	
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والقيا�س البعدي.
• القيا�س 	 يف  املنظومي  التفكري  يف  التجريبية  املجموعة  درجات  متو�سطات  تختلف  ل   

البعدي والقيا�س التتبعي.
• واإ�سرتاتيجيات 	 املعريف  الرباعي  املعلوماتي  النموذج  على  القائم  الربنامج  يت�سف 

تنمية  يف  املمتد  والأثر  الداخلية  والفعالية  اخلارجية  بالفعالية  املنظومي  املدخل 
التح�سيل الأكادميي ملهارات التفكري لدى طالب ال�سنة التح�سريية.

ويتفرع عن  هذا الفر�س الرئي�س الفرو�س الفرعية التالية :
• تختلف متو�سطات درجات املجموعة التجريبية وال�سابطة يف التح�سيل الأكادميي يف 	

القيا�س البعدي. 
• القيا�س 	 يف  الأكادميي  التح�سيل  يف  التجريبية  املجموعة  درجات  متو�سطات  تختلف 

القبلي والقيا�س البعدي.
• ل تختلف متو�سطات درجات املجموعة التجريبية يف التح�سيل الأكادميي يف القيا�س 	

البعدي والقيا�س التتبعي.
منهجية البحث: 

جمموعة  ي�سمل  ت�سميم  خالل  من  التجريبي،  املنهج  با�ستخدام  احلالية  الدرا�سة  تقوم 
جتريبية واأخرى �سابطة مع اإجراء اختبارين اأحدهما قبلى والآخر بعدى، وهو اأحد الت�سميمات 
True Experimental Designsحيث ُيجرى للمجموعة التجريبية  التجريبية احلقيقية  
قيا�س قبلى ثم املعاجلة ثم قيا�س بعدي، بينما ُيجرى قيا�س قبلي وبعدي للمجموعة ال�سابطة، 
ثم ُتخترب دللة الفروق بني املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف كل من القيا�س القبلي )للتحقق 
للمجموعة  والبعدي  القبلي  القيا�س  بني  وكذلك  البعدي،  والقيا�س  املجموعتني(،  جتان�س  من 

التجريية.
جمتمع الدرا�صة: 

ال�سمالية  بجامعة احلدود  التح�سريية  بال�سنة  الدرا�سة من )1013( طالبًا  يتكون جمتمع 
بعرعر امل�سجلني مبقرر مهارات التفكري بالف�سل الدرا�سي الأول للعام اجلامعي 1437/ 1438ه 

ب�سطر طالب عرعر، موزعني على 27 �سعبة درا�سة.
عينة الدرا�سة: تكونت عينة الدرا�سة من )220( طالبًا من طالب ال�سنة التح�سريية بجامعة 
احلدود ال�سمالية بعرعر، ميثلون ثماين �سعب درا�سية قام الباحث بتدري�سها بالعام اجلامعي 
1438/1437 هـ ترتاوح اأعمارهم من 18-21 �سنة مبتو�سط 18.320 وانحراف معياري 1.02  
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مت تق�سيم هذه ال�سعب ع�سوائيًا اإىل جمموعتني، اإحداهما جتريبية )120( طالبًا باأربع �سعب 
درا�سية، والأخرى �سابطة تتكون من )120( طالبًا، باأربع �سعب درا�سية اأخرى.

املنظومي  التفكري  يف  اإح�سائياً   دالة  فروق  وجود  عدم  من  بالتحقق  الباحث  قام  وقد 
املجموعة  وطالب  التجريبية  املجموعة  طالب  لدى  التفكري،  ملهارات  الأكادميي  والتح�سيل 
ال�سابطة يف القيا�س القبلي، وذلك للتاأكد من جتان�س املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة 
ويو�سح جدول )3( النتائج، كما حر�س الباحث  يف بداية التجربة، با�ستخدام اختبار "ت" ، 

على تكافوؤ التخ�س�س الدرا�سي، واملعدلت الأكادميية للمجموعتني. 
جدول )3( نتائج اختبار "ت" لدللة الفروق بني متو�سطات املجموعة ال�سابطة والتجريبية 

على مقيا�س التفكري املنظومي واختبار التح�سيل الأكادميي يف القيا�س القبلي
عدد املجموعةاملقيا�س

الطالب
املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

قيمة

"ت"

دللة قيمة »ت«

12068.30839.790920.6140.540التجريبيةالتفكري املنظومي

غري دالة 12069.01677.98526ال�سابطة
حت�سيل مهارات 

التفكري
12014.68331.805671.2260.220التجريبية

غري دالة 12014.95001.55488ال�سابطة

املجموعة  طالب  درجات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )3( جدول  من  يت�سح 
التجريبية واملجموعة ال�سابطة على مقيا�س التفكري املنظومي، واختبار التح�سيل الأكادميي 
وبالتايل  املجموعتني،  تكافوؤ  من  التحقق  يعني  مما  القبلي،  القيا�س  يف   التفكري  مهارات  يف 

الطمئنان اإىل �سالحيتهما لتطبيق جتربة البحث.
اأدوات البحث: 

• واآخرين 	 مور  مقيا�س  برتجمة  الباحث  قام  املنظومي:  التفكري  مقيا�ص  اأوًل: 
)Moore et al.، 2010(  بهدف ا�ستخدامه يف قيا�س التفكري املنظومي يف البحث 
احلايل، ويتكون من 20 مفردة، يجيب عنها املفحو�س بتدرج ا�ستجابات خما�سي )دائمًا، 
غالبًا، اأحيانًا، نادرًا، اأبدًا( ، والدرجة العظمى على املقيا�س 100، وقد ا�ستخدم عبد 
نور، جابر )2013( ن�سخه مطورة من املقيا�س يف قيا�س التفكري املنظومي اأي�سًا لدى 

مديري املدار�س الإعدادية. 
• مقيا�س 	 ترجمة  �سدق  من  للتحقق    :)ST( مقيا�ص  ترجمة  �صدق  من  التحقق 

عر�س  اأوًل:  العربية،  للغة  املقيا�س  ترجمة  بعد  خطوات  بثالث  الباحث  قام   )ST(
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تعديل  ومت  النف�س،  علم  يف  املتخ�س�سني  املحكمني  الأ�ساتذة  على  الأولية  الرتجمة 
العبارات يف �سوء مالحظاتهم، ثانيًا: اإعادة الرتجمة العربية التي قام بها الباحث اإىل 
اللغة الإجنليزية مرة اأخرى من قبل متخ�س�سني يف الرتجمة للغة الإجنليزية، ومقارنة 
هذه الرتجمة بالن�سخة الإجنليزية الأ�سلية للمقيا�س للتاأكد من �سدق ترجمة الباحث، 
والإجنليزية على عينة مكونة من )30(  العربية  بن�سختيه  املقيا�س  تطبيق  واأخريًا مت 
متخ�س�سًا يف اللغة الإجنليزية من املتحدثني بالعربية، ومت ح�ساب معامل الرتباط بني 
درجاتهم على ن�سختي املقيا�س الجنليزية واملرتجمة وقد بلغت قيمته 0.78 وهي قيمة 

دالة عند م�ستوى 0.01 مما يعني الإطمئنان اإىل جودة ترجمة املقيا�س. 
• التحقق من ثبات مقيا�ص )ST(و�صدقه: قام املوؤلفون بالتحقق من جودة الت�ساق 	

الداخلي للمقيا�س بح�ساب معامل األفا لكرونباخ وقد بلغت قيمته (0.81)، ومت التاأكد 
من ثبات املقيا�س بطريقة اإعادة الختبار وقد بلغت قيمته(0.77( ، كما مت التاأكد من 
�سدق املقيا�س التقاربي والتباعدي بالتحليل العاملي، كما مت التاأكد من ثبات املقيا�س 

على العينات الكلينيكية وغري الكلينيكية.
• التحقق من جودة الت�صاق الداخلي ملقيا�ص )ST( يف الدرا�صة احلالية: مت 	

التحقق من جودة الت�ساق الداخلي ملقيا�س )ST( بح�ساب معامالت الرتباط بني كل 
مفردة والدرجة الكلية للمقيا�س، وذلك على عينة الدرا�سة ال�ستطالعية )ن=135(، 

ويو�سح جدول )4( النتائج. 
جدول )4( معامالت ارتباط مفردات مقيا�ص )ST( بالدرجة الكلية للمقيا�ص

رقم 
املفردة

قيمة »ر«

بالدرجة الكلية 

رقم 
املفردة

قيمة »ر«

بالدرجة الكلية

رقم 
املفردة

قيمة »ر«

بالدرجة الكلية

رقم 
املفردة

قيمة »ر«

بالدرجة الكلية
1**0.6326**0.65711**0.55216**0.652 
2**0.6457**0.74112**0.65417**0.596
3**0.6438**0.48413**0.63518**0.646
4**0.4229**0.67414**0.59819**0.698
5**0.41110**0.61615**0.69220**0.692

يت�سح من جدول )4( ارتباط جميع مفردات مقيا�س )ST( بالدرجة الكلية عند م�ستوى دللة  
 .)ST( 0.01 ، وبذلك مت التحقق من �سدق الت�ساق الداخلي ملفردات مقيا�س

• -التحقق من �صدق املحك ملقيا�ص )ST(:  مت التحقق من �سدق املحك ملقيا�س 	
املقيا�س  على  الطالب  درجات  بني  الرتباط  معامالت  ح�ساب  خالل  من   )ST(
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اأن معامل  اإعداد عياد )2014( ، وقد ُوجد  ودرجاتهم على مقيا�س التفكري النظامي 
الرتباط قد بلغ 0.81 وهو معامل ارتباط دال عند م�ستوى 0.01 مما يعني التاأكد من 

.)ST( سدق املحك ملقيا�س�
• التحقق من �صدق املقارنة الطرفية ملقيا�ص )ST(:  قام الباحث بالتحقق من 	

متو�سطات  بني  للمقارنة  "ت"  قيمة  بح�ساب   )ST( ملقيا�س  الطرفية  املقارنة  �سدق 
درجات الإرباعي الأعلى والإرباعي الأدين لدرجات عينة البحث على مفردات املقيا�س، 
)بعد حتديد اأفراد الإرباعي الأعلى والأدنى طبقًا لدرجات الطالب على مقيا�س التفكري 

النظامي اإعداد عياد )2014(( ويو�سح جدول )5( النتائج.
جدول )5( نتائج اختبار »ت« لدللة الفروق بني املجموعتني الطرفيتني على 

)ST( مفردات مقيا�ص
قيمة »ت«البندقيمة »ت«البندقيمة »ت«البندقيمة »ت«البندقيمة »ت«البند

1**24.0665**15.1019**23.46813**24.3921725.881
2**28.6256**27.63110**26.12414**23.05918**15.147
3**23.0087**24.88511**22.30615**20.05319**21.885
4**16.5558**27.56212**24.39216**22.82220**22.743

مقيا�س  مفردات  جلميع  الطرفيتني  املجموعتني  بني  الفروق  دللة   )5( جدول  من  يت�سح 
)ST( والدرجة الكلية للمقيا�س وذلك عند م�ستوى دللة  )0.01(،مما يعني التاأكد من �سدق 
املقارنة الطرفية للمقيا�س، وبذلك مت التاأكد من �سدق املقيا�س وميكن العتماد على نتائجه يف 

التحقق من �سحة فرو�س الدرا�سة.
• التحقق من ثبات مقيا�ص )ST(: مت التحقق من ثبات مقيا�س )ST( بح�ساب كل 	

األفا لكرونباخ، وطريقة التجزئة الن�سفية، وطريقة جتمان ويو�سج جدول  من معامل 
)6( النتائج.

جدول )6( معامالت ثبات مقيا�ص )ST( يف الدرا�صة احلالية

)ST( مقيا�س
جتمانالتجزئة الن�سفيةعدد املفرداتمعامل األفا

0.7812007880.826

من جدول )6( يت�سح ثبات املقيا�س بجميع طرق ح�ساب الثبات التي ا�ستخدمها الباحث، 
مما يعني التاأكد من ثبات املقيا�س والعتماد على ا�ستدللته ونتائجه يف التحقق من فرو�س 

البحث.
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ثانيًا: الختبار التح�صيلي يف مهارات التفكري: 
منط  من  �سوؤاًل،   )30( على  ي�ستمل  التفكري،  مهارات  يف  حت�سيليًا  اختبارًا  الباحث  اأعد 
اأ�سئلة الختيار من متعدد، والدرجة العظمى للمقيا�س )30( درجة، وذلك عرب خطوات بناء 
الختبارات التح�سيلية، بتحديد الهدف من الختبار، و�سياغة فقرات الختبار ، ثم التطبيق 
وقد  الختبار.  وثبات  الداخلي،  والت�ساق  الختبار،  �سدق  من   للتاأكد  ا�ستطالعية  عينة  على 
مت بناء اختبار مهارات التفكري يف ثالثة مو�سوعات هي: مدخل اىل التفكري ومهاراته، واأنواع 
الطالب يف مهارات  قيا�س مدى حت�سيل  بهدف  الناقد،  والتفكري  الدماغ،  واإمكانات  التفكري 
التفكري وفق امل�ستويات املعرفية  لبلوم »وهي: )التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والرتكيب، 

والتقومي(. 
-التاأكد من �صدق حمتوى الختبار التح�صيلي ملهارات التفكري: مت التاأكد من متثيل 
ال�سدق  من  النوع  هذا  حتقق  وقد  قيا�سه،  اإىل  يهدف  الذي  املحتوى  لنطاق  الختبار  فقرات 
التعليمية، وو�سع فقرات الختبار ممثلة  النطاق، وحتديد الأهداف  من خالل حتليل حمتوى 
لنطاق املحتوى والأهداف، كما مت التاأكد من ذلك بح�ساب معامل اتفاق اأع�ساء جلنة املحكمني 

لالختبار من خالل املعادلة التالية:

عدد مرات االتفاقمعامل االتفاق =
عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف

وقد تراوحت ن�سب التفاق بني 86%- 97% مما يعني اأن الختبار ميثل كل من نطاق املحتوى 
الدرا�سي املحدد، واأهداف القيا�س ممثلة يف م�ستويات بلوم املعرفية. 

-التاأكد من جودة الت�صاق الداخلي لالختبار التح�صيلي ملهارات التفكري: للتاأكد 
من جودة الت�ساق الداخلي لالختبار التح�سيلي ملهارات التفكري، مت ح�ساب معامالت الرتباط 
بني مفردات الختبار وكل من الدرجة الكلية وامل�ستوى املعريف الذي تنتمي له، ويو�سح جدول 
)7( النتائج، كما مت ح�ساب معامالت الرتباط بني امل�ستويات املعرفية والدرجة الكلية لالإختبار 

ويو�سح جدول )8( النتائج. 
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جدول )7( معامالت الرتباط بني مفردات اختبار مهارات التفكري التح�صيلي 
وامل�صتويات املعرفية والدرجة الكلية 

البند
قيمة »ر«

بامل�ستوى 
املعريف

قيمة »ر«
بالدرجة 

الكلية
البند

قيمة »ر«
بامل�ستوى 

املعريف

قيمة »ر«
بالدرجة 

الكلية
البند

قيمة »ر«
بامل�ستوى 

املعريف

قيمة »ر«
بالدرجة 

الكلية
1**0.623**0.67812**0.759**0.62623**0.522**0.723
2**0.712**0.57813**0.622**0.84724**0.813**0.614
30.1220.13414**0.689**0.69525**0.652**0.634
4**0.661**0.67215**0.523**0.68226**0.733**0.654
5**0.722**0.52416**0.689**0.68027**0.751**0.672
6**0.789**0.53517**0.591**0.69528**0.689**0.699
7**0.745**0.72318**0.534**0.64529**0.543**0.743
8**0.743**0.61519**0.613**0.73530**0.662**0.812
90.0940.10120**0.68**0.63331**0.735**0.763

10**0.763**0.74121**0.702**0.66532**0.698**0.569
11**0.699**0.623220.1240.1133**0.625**0.623

يت�سح من جدول )7( ارتباط جميع مفردات اختبار مهارات التفكري التح�سيلي بكل من 
امل�ستوى املعريف والدرجة الكلية عند م�ستوى دللة  0.01، عدا املفردات رقم 3، 9، 22 التي مت 

حذفها لي�سبح عدد مفردات الختبار 30 مفردة.
جدول )8( معامالت الرتباط بني امل�صتويات املعرفية لالختبار التح�صيلي 

ملهارات التفكري والدرجة الكلية 

قيمة »ر«امل�ستوى املعريف
قيمة »ر«امل�ستوى املعريفبالدرجة الكلية 

امل�ستوى املعريفبالدرجة الكلية
قيمة »ر«

بالدرجة 
الكلية

0.784**الرتكيب0.689**التطبيق0.874**التذكر
0.765**التقومي0.623**التحليل0.652**الفهم

يت�سح من جدول )8( ارتباط جميع امل�ستويات املعرفية لالختبار التح�سيلي ملهارات التفكري 
الت�ساق  التحقق من جودة  وبذلك مت  دللة )0.01(،  م�ستوى  الكلية لالختبار عند  بالدرجة 

الداخلي لالختبار.
الباحث  -ح�صاب معامالت متييز فقرات الختبار التح�صيلي ملهارات التفكري: قام 
التمييز = عدد  التالية: معامل  باملعادلة  بح�ساب معامل متييز كل فقرة من فقرات الختبار 
الدنيا  املجموعة  يف  ال�سحيحة  الإجابات  عدد   - العليا  املجموعة  يف  ال�سحيحة  الإجابات 
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مق�سومًا على ن�سف عدد الأفراد يف املجموعتني ×  100
التمييز 20% - 80% هو مدى قبول املفردة، وقد تراوحت  وقد أُعترب مدى معامالت 
معامالت التمييز ملفردات االختبار بني 35%- 70% ومجيعها مفردات مقبولة، ويوضح 

جدول )9( توزيع مفردات االختبار على املستويات املعرفية والنسب املئوية هلا. 
جدول )9( توزيع مفردات اختبار مهارات التفكري على املستويات املعرفية ونسبها املئوية

عدد اأرقام املفردات امل�ستوى املعريف
املفردات

الن�سبة 
املئوية

23%17، 5، 9، 14، 20، 24، 29التذكر
20%26، 6، 10، 21،15، 25الفهم

17%35، 7، 11، 16، 22التطبيق
17%45، 8، 12، 17، 23التحليل
13%134، 18، 27، 28الرتكيب
10%193، 26، 30التقومي

- التحقق من ثبات الختبار التح�صيلي ملهارات التفكري: مت التحقق من ثبات الختبار 
التح�سيلي ملهارات التفكري بح�ساب كل من معامل األفا لكرونباخ، وطريقة التجزئة الن�سفية، 

وطريقة جتمان ويو�سج جدول )10( النتائج.
جدول )10( معامالت ثبات الختبار التح�صيلي ملهارات التفكري يف الدرا�صة احلالية

)ST( جتمانالتجزئة الن�سفيةعدد املفرداتمعامل األفامقيا�س
0.821300.8130.844

من جدول )10( يت�سح ثبات الختبار بجميع طرق ح�ساب الثبات التي ا�ستخدمها الباحث، 
مما يعني التاأكد من ثبات املقيا�س والعتماد على ا�ستدللته ونتائجه يف التحقق من فرو�س 

البحث.
رابعًا: برنامج البحث :

قام الباحث ببناء برنامج الدرا�سة لتحقيق الأهداف التالية: 
1. تنمية مهارات التفكري املنظومي وت�سمل: 

• الت�سنيف املنظومي	
• التحليل املنظومي	
• اإدراك العالقات املنظومية التقاربية	
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• اإدراك فجوات املكونات والعالقات املنظومية.	
• �سد فجوات املنظومة بالرتكيب املنظومي	
• واإدراك العالقات املنظومية التباعدية	
• تقومي املنظومة وربطها باملنظومات الأخرى. 	

التطبيق،  الفهم،  )التذكر،  ال�ستة  املعرفية  بلوم  مب�ستويات  الأكادميي  التح�سيل  تنمية   .2
التحليل، والرتكيب، والتقومي( يف جمال مهارات التفكري. 

• الأ�ص�ص العلمية والطريقة والعملية للربنامج : ي�سري كامل )2016( اإىل الأ�س�س 	
العلمية والطريقة العملية للتدريب علي مهارات التفكري املنظومي وتتمثل هذه الأ�س�س 
علي  التدريب  اإليه،  التو�سل  املراد  والهدف  امل�سكلة  املعلومات عن  بجميع  الإحاطة  يف 
حتليل امل�سكلة اإيل العنا�سر الأ�سا�سية املكونة لها، وبناء الر�سومات التخطيطية لتحديد 
الرتابط بني العنا�سر املكونة للم�سكلة، وحتديد م�سارات النظم احللقية وتفاعالتها، 
مرئية  خمططات  اإيل  امل�سكلة  لعنا�سر  املجردة  الأفكار  جميع  حتويل  علي  والتدريب 
ت�سكل بناء من هذه العنا�سر، والأخذ يف العتبار التحول من عمليات التحليل اإيل بناء 

عالقات جديدة مل تكن موجودة من قبل تقدم حال للم�سكلة.
• طريقة التدريب العملى: و�سع تخطيط مفاهيمي عن حل امل�سكلة، وت�سجيل هذا 	

التخطيط علي اأ�س�س دقيقة، وحتويل التخطيط اإيل جل�سات ا�ستماع للرتكيز علي عنا�سر 
الروابط  وبناء  ومتغرياتها،  امل�سكلة  لعنا�سر  الإبداعي  وال�ستنباط  امل�سكلة،  وجوانب 

املتداخلة، وحتويل الروابط اإيل العروة احللقية التي توؤدي اإيل الو�سول اإيل احلل.
نحو  والتدرج  للمتعلم  ال�سابقة  املعرفة  من  النطالق  اأ�سا�س  على  املنظومي  التعلم  ويقوم 
املعرفية  البنية  يف  وت�سمينها  وامل�ساركة،  ال�ستك�ساف  خالل  من  اجلديدة  العالقات  اإدراك 
باإدراك الفجوات املعلوماتية، ثم حماولة �سد  التعلم املنظومي  للمتعلم، حيث يقوم املتعلم يف 
املعلومات احل�سية من خالل عمليات معرفية عديدة  اأو  امل�سرتجعة  باملعلومات  الفجوات  هذه 
منها التذكر، وال�ستب�سار مبعطيات املوقف، والبتكار، وعندما تكتمل املنظومة ميكن ربطها 
اخل�سائ�س  وجيدة  مرتابطة  للمتعلم  املعرفية  البنية  ت�سبح  وهكذا  وثالثة  ثانية  مبنظومة 

الكيفية، كما يف �سكل )2(.
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�سكل )2( املنظومة الب�سرية ملكونات وعالقات منظومة الذاكرة وعالقتها
 ببع�س املنظومات ذات ال�سلة بها

ومبادئ  مفاهيم،  تنظيم   مت  التدري�ص:  واإ�صرتاتيجيات  الربنامج  حمتوى  تنظيم 
واإجراءات، وحقائق، املحتوى املعريف للربنامج، على نحو منطقي مت�سل�سل، يف �سكل منظومات 
هذه  بناء  يبداأ   ، معرفية  منظومة  املحتوى  مو�سوعات  من  مو�سوع  كل  اعتبار  على  ب�سرية، 
املنظومة بتحديد ودرا�سة وفهم وحتليل مفاهيم املنظومة املعرفية وتكويناتها الفر�سية درا�سة 
متعمقة، ثم تقييمها لتحديد الأهمية الن�سبية لهذه املفاهيم، وحتديد العالقات التقاربية على 
منوذج العالقات الب�سري بني هذه املفاهيم،  ثم النتقال اإىل املرحلة الإبداعية بطرح عالقات 
جديدة بني هذه املفاهيم اأو طرح مفاهيم و�سيطة بينها، تعطي فر�سة للطالب لإ�سافة مزيد 
من العالقات بني املفاهيم الرئي�سة، ثم ربط هذه املنظومة مبنظومات اأخرى، وذلك من خالل 
ا�سرتاتيجيات املناق�سة واحلوار والع�سف الذهني ، واإ�سرتاتيجية فكر وحاور وناق�س، وا�ستخدام 

اخلرائط املعرفية كعظم ال�سمكة واخلرائط الذهنية واملفاهيمية.
وقد ا�ستمل الربنامج على )20( جل�سة )يو�سحها جدول )11( مدة كل منها )50( دقيقة، 
بعمادة  التفكري  مهارات  ملقرر  التدريبية  اجلل�سات  خالل  من  ون�سف  �سهرًا  تطبيقه  ا�ستغرق 

ال�سنة التح�سريية والدرا�سات امل�ساندة بجامعة احلدود ال�سمالية.
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جدول )11( جل�صات الربنامج القائم على النموذج املعريف املعلوماتى يف تنمية 
التفكري املنظومى والتح�صيل الأكادميي 

الإمكاناتال�سرتاتيجيةاملحتوىالأهدافاجلل�سة

1

التعارف وبناء 
اللفة ، وتعريف 

الطالب 
بالربنامج 

اأهداف الربنامج 
ن�ساط بناء الألفة )تذكر 
الأ�سماء(، اإ�سرتاتيجية 

KWL

بطاقات التعارف، اأوراق 
KWL عمل ا�سرتاتيجية

اإجراء القيا�س 2
القبلي 

مقيا�س التفكري 
املنظومي، والختبار 

التح�سيلي يف مهارات 
التفكري

ُن�سخ املقايي�س بعدد القيا�س اجلمعي
الطالب املتدربني

3

اإك�ساب 
امل�ساركني 
اجتاهات 
اإيجابية 

نحو التفكري 
املنظومي 
ومهارات 
التفكري 

اأهمية التفكري 
املنظومي، واأهمية 
مهارات التفكري، 
ومقومات التفكري 

الناجح

  Brainالع�سف الذهني
 storming

ورقة عمل مقارنة بني 
التفكري املنظومي والتفكري 

اخلطي، عر�س تقدميي 
لآيات التفكري يف القراآن 

الكرمي

4

نعريف 
امل�ساركني 

مبفهوم التفكري 
املنظومي 
ومهاراته 

مفهوم التفكري 
املنظومي ومهاراته

اإ�سرتاتيجية فكر- 
ناق�س- �سارك 

خرائط مفاهيمية للتفكري 
املنظومي ومهاراته

5
نعريف 

امل�ساركني 
مبهارات التفكري 

اخلريطة الذهنيةمهارات التفكري
 Mind Map

عر�س تقدميي للخريطة 
الذهنية ، واأوراق بي�ساء 

والوان

اإك�ساب 6
امل�ساركني 
مهارات 

الت�سنيف 
املنظومي

 Systematic
classific -

tion

الأق�سام الأ�سا�سية 
املتطلبات القبلية للتفكري

للت�سنيف )بناء املعايري 
واملحكات(، املالحظة 

والتقييم، ثم بناء 
الفئات

عر�س تقدميي لأق�سام 
التفكري، واأنواع الذاكرة، 
منوذج ت�سنيف العمليات 
والوظائف العقلية على 

ن�سفي الدماغ.
املخ والعقل، ون�سفي 7

الدماغ، اأنواع الذاكرة
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اإك�ساب 8
امل�ساركني 

مهارات التحليل 
املنظومي

 Systematic
analysis

مفهوم التفكري الناقد، 
�سمات املفكر الناقد، 
مراحل التفكري الناقد

اإ�سرتاتيجية الكلمات 
املفتاحية

عر�س تقدميي للمحتوى، 
ومقطع فيديو التفكري 

الناقد.

9
مهارات التفكري 

الناقد )ال�ستقراء، 
ال�ستنباط، التقييم ..(

حتديد ال�سمات 
وال�سفات، حتديد 
اخلوا�س، اجراء 

املالحظة، املقارنة، 
واملقابلة،

عر�س تقدميي للمحتوى، 
وتدريبات ا�ستقراء 

وا�ستنباط، وورقة عمل 
تقييم ال�ستنتاج.

10
اإك�ساب 

امل�ساركني 
مهارات اإدراك 

العالقات 
املنظومية 
التقاربية 

 Systematic
relatio -

 ships

مفهوم التفكري 
الإبداعي وخ�سائ�سه 
، �سمات ال�سخ�سية 

املبدعة، مراحل 
التفكري البداعي

اأنواع العالقات، حتديد 
ال�سبب والنتيجة

عر�س تقدميي للمحتوى، 
اأوراق عمل تدريبات 

ابداعية، وفيديو ال�سخ�سية 
البداعية.

11

مهارات التفكري 
البداعي )الطالقة، 
والأ�سالة، واملرونة، 

والتفا�سيل، 
واحل�سا�سية 
للم�سكالت(.

اإ�سرتاتيجيات التمثيل 
الب�سري )املنظمات 
املعرفية الب�سرية(

 Cognitive visual(
 )Organizers

عر�س تقدميي للمحتوى، 
اأوراق عمل ادراك العالقات 
التقاربية مبنظمات معرفية 

ب�سرية.

12
اإك�ساب 

امل�ساركني 
مهارات اإدراك 

فجوات املكونات 
والعالقات 
املنظومية. 

 Systematic
 gaps

اأ�سلوب حل امل�سكالت، 
واأركانه ومراحله، 

واأنواعه، �سمات اخلبري 
يف حل امل�سكالت.

 KWL اإ�سرتاتيجية
)ماذا اعرف، ماذا 

اأريد اأن اأعرف، ماذا 
تعلمت(، اإ�سرتاتيجية 
التخيل )ماذا يحدث 

لو.....(، ا�سرتاتيجية 
حل امل�سكالت واتخاذ 

القرار. 

عر�س تقدميي للمحتوى، 
 ، KWL ومنوذج

ا�سرتاتيجية حل امل�سكالت

13
مفهوم اتخاذ القرار، 

ومراحله، وعوامل 
جناحه واأ�ساليبه.

عر�س تقدميي للمحتوى، 
تدريبات اتخاذ القرار.

14
اإك�ساب 

امل�ساركني 
مهارات واإدراك 
وبناء العالقات 

املنظومية 
التباعدية

الع�سف الذهني 
واأهدافه ومراحله، 

ومبادئه.

اإ�سرتاتيجية تاآلف 
 Synectics الأ�ستات

عر�س تقدميي للمحتوى، 
تدريبات تاآلف الأ�ستات.

15
الع�سف الذهني 

اللكرتوين، وعوامل 
جناحه، ومعوقاته.

اإ�سرتاتيجية الرابط 
العجيب، التوقع، 

والتنبوؤ، والتخمني. 

عر�س تقدميي للمحتوى، 
مناذج الرابط العجيب

16
اإك�ساب 

امل�ساركني 
مهارات تقومي 

املنظومة وربطها 
باملنظومات 

الأخرى.

اإ�سرتاتيجية م�سفوفة برنامج األكورت
ALO  التقييم

عر�س تقدميي للمحتوى، 
مناذج م�سفوفة التقييم  

ALO

عر�س تقدميي للمحتوى، اإ�سرتاتيجية SWOT برنامج �سكامرب17
ورقة عمل 



91

جملة العلوم الرتبوية : املجلد )3(، العدد )2( 1439/ 2018

اإك�ساب 18
امل�ساركني 

مهارات دمج 
مهارات التفكري 

املنظومي 
وتطبيقها يف 
ال�ستذكار 
والتح�سيل.

 املُنظمات املعرفية برنامج القبعات ال�ست
الب�سرية

اأوراق بي�ساء، وورقة عمل 
SWOT

19

برنامج حل امل�سكالت 
امل�ستقبلية بطريقة 
اإبداعية، وبرنامج 

هيلدا تابا

املُنظمات املعرفية 
الب�سرية

اأوراق بي�ساء، واألوان لبناء 
منظمات معرفية ب�سرية 

ملنظومات مو�سوعات 
حمتوى الربنامج. 

ختام الربنامج، 20
والقيا�س البعدي 

مقيا�س التفكري 
املنظومي، والختبار 

التح�سيلي يف مهارات 
التفكري

ُن�سخ مقايي�س البحث بعدد القيا�س اجلمعي
الطالب املتدربني

�صدق الربنامج: مت التحقق من �سدق الربنامج، بعر�سه على خم�سة من ال�سادة املحكمني 
املتخ�س�سني يف علم النف�س واملناهج، ومت تعديل جل�سات الربنامج يف �سوء مالحظات ال�سادة 

املحكمني. 
تقومي نتائج الربنامج: مت تقومي نتائج الربنامج من خالل متابعة اأداء طالب عينة الدرا�سة 

على اأدوات البحث واملقارنات الإح�سائية بني اأدائهم على القيا�س القبلي والبعدي.
املعاجلات الإح�صائية: 

والتباين،  املعيارية،  والنحرافات  املتو�سطات،  بح�ساب  البيانات  بتحليل  الباحث  قام 
ومعامالت الرتباط، واختبار »ت« للفروق بني جمموعتني مرتابطتني، واختبار »ت« للفروق بني 

جمموعني م�ستقلتني.
نتائج البحث: فيما يلي يتناول الباحث التحقق من �سحة فرو�س الدرا�سة وتف�سري النتائج. 

• القائم 	 الربنامج  يت�سف  على:  وين�ص  الأول  الرئي�ص  الفر�ص  �سحة  من  التحقق 
على النموذج املعلوماتي الرباعي املعريف واإ�سرتاتيجيات املدخل املنظومي بالفعالية 
اخلارجية والفعالية الداخلية والأثر املمتد يف تنمية التفكري املنظومي لدى طالب 

ال�سنة التح�سريية.
الثالثة  الفرعية  الفرو�س  بالتحقق من �سحة  الباحث  الفر�س قام  للتحقق من �سحة هذا 

الأول اإىل الثالث كما يلي:
الفر�س الفرعي الأول: تختلف متو�سطات درجات املجموعة التجريبية وال�سابطة يف التفكري 

املنظومي يف القيا�س البعدي. 
يتعلق هذا الفر�س بالفعالية اخلارجية لربنامج البحث، وللتحقق من �سحة هذا الفر�س قام 
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الباحث باختبار الدللة الإح�سائية للفروق بني متو�سطات درجات طالب املجموعة التجريبية 
با�ستخدام  وذلك  البعدي،  القيا�س  يف  املنظومي،  التفكري  مقيا�س  على  ال�سابطة  واملجموعة 

اختبار »ت« ، ويو�سح جدول )12( النتائج.
جدول )12( نتائج اختبار »ت« لدللة الفروق بني املجموعة ال�صابطة 

والتجريبية يف التفكري املنظومي يف القيا�ص البعدي

عدد املجموعةاملقيا�س
الطالب

درجات 
احلرية

املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

قيمة

"ت"
م�ستوى 
الدللة

التفكري 
املنظومي

120238.86.26674.2282219.105التجريبية
0.01

دالة 12067.98339.59252ال�سابطة

املجموعة  طالب  درجات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )12( جدول  من  يت�سح 
التجريبية واملجموعة ال�سابطة على مقيا�س التفكري املنظومي يف القيا�س البعدي، حيث بلغت 
قيمة “ت” 19.105 وهي قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة 0.01 مما يعني التحقق من 

الفعالية اخلارجية لربنامج البحث يف تنمية التفكري املنظومي. 
الفر�س الفرعي الثاين: تختلف متو�سطات درجات املجموعة التجريبية يف التفكري املنظومي 
البحث،  الداخلية لربنامج  بالفعالية  الفر�س  يتعلق هذا  البعدي.  والقيا�س  القبلي  القيا�س  يف 
وللتحقق من �سحة هذا الفر�س قام الباحث باإجراء اختبار »ت« للفروق بني متو�سطات درجات 
املجموعة التجريبية على مقيا�س التفكري املنظومي يف القيا�س القبلي والبعدي، ويو�سح جدول 

)13( النتائج.
جدول )13( نتائج اختبار »ت« لدللة الفروق بني متو�صطات املجموعة 

التجريبية على مقيا�ص التفكري املنظومي يف القيا�ص القبلي والبعدي

عدد املجموعةاملقيا�س
الطالب

درجات 
احلرية

املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

قيمة

"ت"
م�ستوى 
الدللة

12011986.26674.2282218.277القبليالتفكري املنظومي
0.01

دالة 12068.30839.79092البعدي
يت�سح من جدول )13( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني درجات طالب املجموعة التجريبية 
يف القيا�س القبلي والبعدي على كل من مقيا�س التفكري املنظومي، واختبار التح�سيل الأكادميي 
يف مهارات التفكري، حيث بلغت قيمة »ت« 18.277 وهي قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة 
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0.01 مما يعني التحقق من فعالية الربنامج الداخلية يف تنمية التفكري املنظومي.
التفكري  يف  التجريبية  املجموعة  درجات  متو�سطات  تختلف  ل  الثالث:  الفرعي  الفر�س 

املنظومي يف القيا�س البعدي والتتبعي.
يتعلق هذا الفر�س بامتداد اأثر برنامج البحث، وللتحقق من �سحة هذا الفر�س قام الباحث 
باإجراء اختبار »ت« للفروق بني متو�سطات درجات املجموعة التجريبية يف التفكري املنظومي يف 

القيا�س البعدي والتتبعي، ويو�سح جدول )14( النتائج.
جدول )14( نتائج اختبار "ت" لدللة الفروق بني متو�صطات املجموعة
 التجريبية على مقيا�ص التفكري املنظومي يف القيا�ص البعدي والتتبعي

عدد القيا�ساملقيا�س
الطالب

درجات 
احلرية

املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

قيمة

“ت”
م�ستوى 
الدللة

التفكرياملنظومي
120البعدي

119
86.26674.22822

0.227
0.821

غري دالة 12086.37504.02317التتبعي

اإح�سائية بني درجات طالب املجموعة  يت�سح من جدول )14( عدم وجود فروق ذات دللة 
بلغت قيمة »ت«  التفكري املنظومي، حيث  والتتبعي على مقيا�س  البعدي  القيا�س  التجريبية يف 
0.227 وهي قيمة غري دالة اإح�سائيًا مما يعني امتداد اأثر فعالية الربنامج يف تنمية التفكري 

املنظومي. 
• القائم 	 الربنامج  يت�سف  على:  وين�ص  الثاين  الرئي�ص  الفر�ص  �سحة  من  التحقق 

على النموذج املعلوماتي الرباعي املعريف واإ�سرتاتيجيات املدخل املنظومي بالفعالية 
ملهارات  الأكادميي  التح�سيل  تنمية  املمتد يف  والأثر  الداخلية  والفعالية  اخلارجية 

التفكري لدى طالب ال�سنة التح�سريية.
للتحقق من �سحة هذا الفر�س الرئي�س قام الباحث بالتحقق من �سحة الفرو�س الفرعية 

الرابع اإىل ال�ساد�س كما يلي:
يف  وال�سابطة  التجريبية  املجموعة  درجات  متو�سطات  تختلف  الرابع:  الفرعي  الفر�س 

التح�سيل الأكادميي يف القيا�س البعدي. 
يتعلق هذا الفر�س بالفعالية اخلارجية لربنامج البحث، وللتحقق من �سحة هذا الفر�س قام 
الباحث باختبار الدللة الإح�سائية للفروق بني متو�سطات درجات طالب املجموعة التجريبية 
البعدي،  القيا�س  يف  التفكري  ملهارات  الأكادميي  التح�سيل  اختبار  على  ال�سابطة  واملجموعة 
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وذلك با�ستخدام اختبار »ت« ، ويو�سح جدول )15( النتائج.
جدول )15( نتائج اختبار »ت« لدللة الفروق بني متو�صطات املجموعة ال�صابطة 

والتجريبية على اختبار التح�صيل الأكادميي ملهارات التفكري يف القيا�ص البعدي
عدد املجموعةاملقيا�س

الطالب
درجات 
احلرية

املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

قيمة

"ت"

م�ستوى 
الدللة

حت�سيل مهارات 
التفكري

12023824.25002.5511636.2390.01التجريبية

دالة 12014.70001.35100ال�سابطة

يت�سح من جدول )15( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني درجات طالب املجموعة التجريبية 
واملجموعة ال�سابطة على اختبار التح�سيل الأكادميي ملهارات التفكري يف القيا�س البعدي، حيث 
بلغت قيمة »ت« 36.239 وهي قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة 0.01 مما يعني فعالية 

الربنامج يف تنمية التح�سيل الأكادميي ملهارات التفكري. 
التح�سيل  يف  التجريبية  املجموعة  درجات  متو�سطات  تختلف  اخلام�س:  الفرعي  الفر�س 

الأكادميي يف القيا�س القبلي والبعدي.
يتعلق هذا الفر�س بالفعالية الداخلية لربنامج البحث، وللتحقق من �سحة هذا الفر�س قام 
اختبار  على  التجريبية  املجموعة  متو�سطات درجات  بني  للفروق  »ت«  اختبار  باإجراء  الباحث 

مهارات التفكري التح�سيلي يف القيا�س القبلي والبعدي، ويو�سح جدول )16( النتائج.
جدول )16( نتائج اختبار »ت« لدللة الفروق بني متو�صطات املجموعة التجريبية 

على اختبار مهارات التفكري التح�صيلي   يف القيا�ص القبلي والبعدي
عدد املجموعةاملقيا�س

الطالب
درجات 
احلرية

املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

قيمة

"ت"

م�ستوى 
الدللة

حت�سيل مهارات 
التفكري

12011924.25002.5511635.8400.01القبلي

دالة 12014.68331.80561البعدي

يت�سح من جدول )16( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني درجات طالب املجموعة التجريبية 
يف القيا�س القبلي والبعدي على اختبار التح�سيل الأكادميي يف مهارات التفكري، حيث بلغت 
فعالية  يعني  مما   0.01 دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  قيمة  وهي   35.840 “ت”  قيمة 

الربنامج الداخلية يف تنمية التح�سيل الأكادميي يف مهارات التفكري. 
الفر�س الفرعي ال�ساد�س: ل تختلف متو�سطات درجات املجموعة التجريبية يف التح�سيل 

الأكادميي يف القيا�س البعدي والتتبعي.
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يتعلق هذا الفر�س بامتداد اأثر برنامج البحث، وللتحقق من �سحة هذا الفر�س قام الباحث 
باإجراء اختبار »ت« للفروق بني متو�سطات درجات املجموعة التجريبية على اختبار التح�سيل 

الأكادميي ملهارات التفكري يف القيا�س البعدي والتتبعي، ويو�سح جدول )17( النتائج.
جدول )17( نتائج اختبار "ت" لدللة الفروق بني متو�صطات املجموعة 

التجريبية على اختبار مهارات التفكري التح�صيلي   يف القيا�ص البعدي والتتبعي
عدد القيا�ساملقيا�س

الطالب
درجات 
احلرية

املتو�سط 
احل�سابي

النحراف 
املعياري

قيمة

"ت"

م�ستوى 
الدللة

12011924.25002.551160.6260.532البعديحت�سيل مهارات التفكري
12024.07502.48411التتبعي

اإح�سائية بني درجات طالب املجموعة  يت�سح من جدول )17( عدم وجود فروق ذات دللة 
التجريبية يف القيا�س البعدي والتتبعي على اختبار التح�سيل الأكادميي يف مهارات التفكري، 
اأثر وفعالية  اإح�سائيًا، مما يعني امتداد  “ت” 0.626 وهي قيمة غري دالة  حيث بلغت قيمة 

الربنامج يف تنمية التح�سيل الأكادميي يف مهارات التفكري. 
ُوجدت  حيث  الدرا�سة،  فرو�س  جميع  �سحة  اإىل  الدرا�سة  نتائج  تو�سلت  النتائج:  تف�صري 
التفكري،  ملهارات  الدرا�سي  والتح�سيل  املنظومي،  التفكري  مهارات  يف  اإح�سائياً   دالة  فروق 
بني طالب املجموعة التجريبية  وطالب املجموعة ال�سابطة يف القيا�س البعدي، وبني القيا�س 
القبلي والقيا�س البعدي لطالب املجموعة التجريبية ، مما يعني التاأكد من الفعالية اخلارجية 
والداخلية لربنامج البحث، كما ُوجدت هذه الفروق اأي�سًا بني القيا�س البعدي والقيا�س التتبعي 

لطالب املجموعة التجريبية، مما يعني امتداد اأثر برنامج الدرا�سة بعد انتهاء التجربة. 
وميكن اأن تف�سر فعالية برنامج البحث يف �سوء تكامل منوذج التنظيم العقلي الذي اعتمد 
عليه الربنامج وهو النموذج املعريف املعلوماتي الرباعى الذي تت�سق مكوناته ومراحله مع مراحل 
ومهارات التفكري املنظومي، كما اأنه الأن�سب لتعلم مهارات التفكري ، حيث ُبني هذا النموذج 
املعلوماتي على م�سلمة اأن املوقف امل�سكل الذي ي�ستثري ال�سلوك املعريف عند الفرد قد ين�ساأ من 
نق�س املدخالت والتي ي�سري اإليها النموذج بالفجوة املعرفية، والتي حتددها متغريات التحكم 
مراحل  مع  املراحل  هذه  وتتوافق  التقومي،  ثم  التنفيذ  متغريات  اأو  النهائي  لل�سلوك  ي�سل  ثم 
التفكري املنظومي، كما يقدم هذا النموذج فر�سة لدى املعلم واملتعلمني للقيام مب�ستوى اأعلى 

من مراقبة عمليات التفكري وما وراء املعرفة. 
الأكادميي  التح�سيل  تنمية  يف  املنظومي  املدخل  فعالية  اإىل  الربنامج  فعالية  ترجع  كما 
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يف  بال�ستب�سار  العميق  التفكري  من  ومزيد  الدرا�سة  ملو�سوع  �ساملة  لروؤية  تقدميه  خالل  من 
العالقات بني مفاهيمه.

 وتتفق نتائج البحث احلايل مع عديد من الدرا�سات ومنها درا�سة التودري )2000( )تنمية 
التفكري يف الريا�سيات، والحتفاظ مبهارات الربجمة املكت�سبة(، ح�سب اهلل )2001( )تدري�س 
املفاهيم الريا�سية( �سليم )2013( يف جمال الريا�سيات، ودرا�سة املنويف )2002( يف تنمية 
واآخرين )2003(  فهمي  ودرا�سة  املثلثات،  الدرا�سي يف ح�ساب  والتح�سيل  املنظومي  التفكري 
)تنمية املهارات املعرفية العليا(، )Jardim، 2005( ، معو�س واآخرين )2006(، �سباريني؛ 
، درا�سة  ال�سربيني )2003(  و درا�سة  الكيمياء،  مالك )2009(، حممود )2011( يف جمال 
القحطاين   ،)2012( الفرطو�سي  ودرا�سة  البيولوجيا،  جمال  يف   )2005( بدرخان  اإبراهيم؛ 
يون�س  ودرا�سة  الأكادميية يف اجلغرافيا(،  الذات  وفعالية  املنظومي  التفكري  )2013( )تنمية 
)2014( يف الإقت�ساد املنزيل، ودرا�سة اإبراهيم؛ ريان )2003(  يف جمال اجليولوجيا، ودرا�سة 
القرارعة )2006( يف حت�سيل املفاهيم العلمية، ودرا�سة ح�سانني )2002( يف تنمية مهارات 
التحليل والرتكيب، ودرا�سة فهمي واآخرين )2003( يف تنمية املهارات املعرفية العليا، وتوؤكد 
املجالت  للطالب يف  الأكادميي  التح�سيل  تنمية  املنظومي يف  املدخل  الدرا�سات  كفاءة  هذه 

الأكادميية املختلفة.
كما تتفق هذه النتائج مع عديد من الدرا�سات التي تناولت تنمية التفكري املنظومي، ومنها 
درا�سة املنويف )2002(، ودرا�سة الكامل )2003( ، ودرا�سة اأبو عودة )2006(، ودرا�سة املالكي 
القحطاين  ودرا�سة   ،)2012( الفرطو�سي  ودرا�سة   ،  )2012( اجلميلي  ودرا�سة   ،(2007(
)2013(، ودرا�سة �سليم )2013(، ودرا�سة نايف )2013(، درا�سة جاعد )2014(، ودرا�سة 

الليمون )2016(. 
كما ميكن اأن تف�سر فعالية برنامج البحث يف تنمية التفكري املنظومي والتح�سيل الأكادميي 
املتعلم  التدريبية، حيث يقوم  اأثناء اجلل�سات  الن�سط يف  املتعلم  التفكري يف �سوء دور  ملهارات 
بالتعامل مع املو�سوعات الدرا�سية على اعتبار اأن كاًل منها منظومة معرفية، ثم يبداأ بناء هذه 
من  الفر�سية  وتكويناتها  املعرفية  املنظومة  مفاهيم  وحتليل  وفهم  ودرا�سة  بتحديد  املنظومة 
خالل درا�سة متعمقة، ثم تقييمها لتحديد الأهمية الن�سبية لهذه املفاهيم، وحتديد العالقات 
التقاربية على منوذج العالقات الب�سري بني هذه املفاهيم، ثم النتقال اإىل املرحلة الإبداعية 
بطرح عالقات جديدة بني هذه املفاهيم اأو طرح مفاهيم و�سيطة بينها، تعطي فر�سة للطالب 

لإ�سافة مزيد من العالقات بني املفاهيم الرئي�سة، ثم ربط هذه املنظومة مبنظومات اأخرى.
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فكر  اإ�سرتاتيجية   ، الذهني  والع�سف  واحلوار  املناق�سة  اإ�سرتاتيجيات  خالل  من  وذلك   
ال�سمكة واخلرائط الذهنية واملفاهيمية،  وحاور وناق�س، وا�ستخدام اخلرائط املعرفية كعظم 
التفكري  نحو  اإيجابية  اجتاهات  امل�ساركني  اإك�ساب  يف  دوره  اإىل  الربنامج  فعالية  تعود  كما 
املنظومي ومهارات التفكري ، وا�ستيعاب مفهومهما، واكت�ساب مهارات التفكري املنظومي ومنها 
املنظومي  التحليل  ومهارات   ،Systematic classification املنظومي  الت�سنيف  مهارات 
 Systematic التقاربية  املنظومية  العالقات  اإدراك  ومهارات   Systematic analysis
 Systematic املنظومية.  والعالقات  املكونات  فجوات  اإدراك  ومهارات   ،relationships
املنظومة  تقومي  ومهارات  التباعدية،  املنظومية  العالقات  وبناء  واإدراك  ومهارات   ،  gaps
وربطها باملنظومات الأخرى، واأخريًا اإك�ساب امل�ساركني مهارات دمج مهارات التفكري املنظومي 

وتطبيقها يف ال�ستذكار والتح�سيل.
فكر  واإ�سرتاتيجية   ، الذهني  والع�سف  واحلوار  املناق�سة  اإ�سرتاتيجيات  خالل  من  وذلك 
ال�سمكة واخلرائط الذهنية واملفاهيمية،  وحاور وناق�س، وا�ستخدام اخلرائط املعرفية كعظم 
اإ�سرتاتيجية  تعلمت؟(،  ماذا  اأعرف؟  اأن  اأريد  ماذا  اأعرف؟  )ماذا   KWLواإ�سرتاتيجية
التخيل )ماذا يحدث لو.....؟(، اإ�سرتاتيجية حل امل�سكالت واتخاذ القرار، والع�سف الذهني
الذهنية اخلريطة  وا�ستخدام   ، �سارك  ناق�س-  فكر-  واإ�سرتاتيجية   ،   Brain storming
)بناء  للت�سنيف  القبلية  املتطلبات  حتديد  واأ�سلوب  املفاهيمية،  واخلرائط    Mind Map
املفتاحية،  الكلمات  واإ�سرتاتيجية  الفئات،  بناء  ثم  والتقييم،  املالحظة  واملحكات(،  املعايري 
واأنواع  واملقابلة،  املقارنة،  املالحظة،  اجراء  اخلوا�س،  حتديد  وال�سفات،  ال�سمات  وحتديد 
املعرفية  )املُنظمات  الب�سري  التمثيل  واإ�سرتاتيجيات  والنتيجة،  ال�سبب  حتديد  العالقات، 
 Synectics واإ�سرتاتيجية تاآلف الأ�ستات ،)Cognitive visual organizers( )الب�سرية
التقييم  م�سفوفة  واإ�سرتاتيجية  والتخمني،  والتنبوؤ،  التوقع،  العجيب،  الرابط  واإ�سرتاتيجية 
ALO، وا�سرتاتيجية SWOT ، وغريها، مما يدفع الطالب اإىل بذل جمهود ذاتي تلقائي يف 

عملية التعلم، وبالتايل يحقق م�ستوى جيد من التح�سيل الدرا�سي وتنمية التفكري املنظومي.
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تطبيقات  حول  املهمة  النتائج  من  جمموعة  احلالية  الدرا�سة  اأظهرت  البحث:  تو�صيات 
النموذج املعريف الرباعي يف جتهيز املعلومات، واملدخل املنظومي يف تنمية التفكري املنظومي 
تلك  عن  انبثق  وقد  التح�سريية،  ال�سنة  طالب  لدى  التفكري  ملهارات  الأكادميي  والتح�سيل 

النتائج جمموعة من التو�سيات الرتبوية منها ما يلي:
الكفاءة . 1 ذات  املعرفية  النماذج  دمج  لأهمية  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  انتباه  �سرورة 

وال�سمول- مثل النموذج املعريف الرباعي يف جتهيز املعلومات يف املمار�سات التعليمية يف 
القاعة ال�سفية، لدورها يف تنظيم التعلم ، وت�سهيل مهمة املعلم يف تتابع مراحل التعلم 

ب�سال�سة واإحكام.
�سرورة الهتمام بتدريب اأع�ساء هيئة التدري�س على ا�ستخدام املنحى املنظومي كمدخل . 2

للتدري�س من خالل عقد الدورات التدريبية وور�س العمل، حيث اإنه يتيح الفر�سة لدى 
للمتعلمني  املعرفية  البنية  واإثراء  والتقومي و�سوًل لالإبداع،  والرتكيب  للتحليل  الطالب 

وترابطها.           
الهتمام بتنمية التفكري املنظومي، وخا�سة  تنمية القدرة على فهم العالقات املركبة . 3

داخل املنظومة، والتي تتعدى حدود عالقة ال�سبب والنتيجة، وربط املنظومات املعرفية 
ببع�سها البع�س.

ا�ستيعاب . 4 من  للتـاأكد  والتدريب،  التدري�س  لغلق  كو�سائل  املنظومية  النماذج  ا�ستخدام 
الطالب لأهداف التعلم من خالل م�ستويات اأعمق من التفكري وما وراء املعرفة. 

مقرتحات البحث:
• درا�سة تطبيقات املدخل املنظومي يف تنمية التفكري عايل الرتبة لدى طالب اجلامعة.	
• درا�سة تطبيقات املدخل املنظومي يف تنمية التح�سيل الأكادميي لدى طالب اجلامعة 	

يف  جمالت اأكادميية اأخرى.
• درا�سة التفكري املنظومي كمنبئ بحل امل�سكالت لدى ال�سباب. 	
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مدى قيام جامعة اإب اليمنية بالأدوار املطلوبة منها يف التعليم امل�ستمر 
وخدمة املجتمع

  الباحث: حممد ناجي التبايل                                     د: عارف حممد حمي الدين
  كلية الرتبية - جامعة امللك �سعود                                    رئي�س ق�سم تعليم الكبار والتعليم امل�ستمر

جامعة اإب         

امل�ستخل�س :
التعليم  املطلوبة منها يف  بالأدوار  اإب  قيام جامعة  التعرف على مدى  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
التدري�س.  اأع�ساء هيئة  نظر  دورها من وجهة  تعوق  التي  واملعوقات  املجتمع،  امل�ستمر وخدمة 
اأع�ساء  وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي، واعتمدت على ا�ستبانة طبقت على)176( من 
هيئة التدري�س باجلامعة، وتو�سلت الدرا�سة اإىل �سعف م�ستوى قيام جامعة اإب بالأدوار املطلوبة 
منها يف التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع. واأن اأبرز املعوقات التي تعوق دورها: عدم وجود مركز 
اأو وحدة يف اجلامعة تقدم برامج واأن�سطة يف التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع، وحمدودية املوارد 
وتنفيذ برامج  للعمل يف تخطيط  املتخ�س�سني  والباحثني، وندرة  البحوث  املالية، وندرة دعم 

التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع
الكلمات املفتاحية: دور جامعة اإب – التعليم امل�ستمر – خدمة املجتمع
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 املقدمة                                     
اأبرز  من  اجلامعة  وتعد  املجتمع،  وخدمة  امل�ستمر  بالتعليم  تهتم   التي  املوؤ�س�سات  تتعدد 
العايل،  بالتعليم  الأدبيات اخلا�سة  �سائد يف  املناط، كما هو  اإن دورها  املوؤ�س�سات؛ حيث  هذه 
بثالث وظائف رئي�سة، وهي: التدري�س، والبحث العلمي، وخدمة املجتمع)وزارة التعليم العايل 
ال�سعودي،2013(، وحتظى خدمة املجتمع  باهتمام كبري من قبل خرباء التعليم العايل لكونها 
ت�ستوعب ب�سورة اأ�سمل الدور املناط باجلامعات، حيث يوؤكد "ن�سبيت")Nesbit،2005( اأن 
من امل�ستحيل اأن تقوم اجلامعة بوظائفها دون الأخذ بعن�سري التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع، 
الفردية  الحتياجات  تلبي  التي  واملهارات  واملعارف  الربامج  من  كبريًا  قدرًا  يقدمان  اللذين 

واملجتمعية واحتياجات �سوق العمل. 
اأرفع  فاجلامعة  املجتمع،  تنمية  يف  مهمًا  دورًا  للجامعة  اأن  املخت�سني  من  كثري  ويجمع 
املوؤ�س�سات التعليمية - يف الوقت احلايل - التي يناط بها توفري ما يحتاجه املجتمع وعمليات 
التنمية فيه من متخ�س�سني يف خمتلف املجالت، وهي املعنية بالبحث العلمي من الناحيتني 
النظرية والتطبيقية التي بدونها ي�سعب اإحداث اأي تقدم علمي ومعريف واقت�سادي واجتماعي 
للمجتمع، بالإ�سافة اإىل اأنها ت�سهم يف تنمية املجتمع املحلي من خالل ما تقدمه من اإمكانات 
مع  حقيقة  �سراكة  لتحقيق  دائًما  ت�سعى  اأنها  عن  ف�ساًل  امل�ستمر،  والتدريب  للتعليم  وخربات 

املجتمع املحل)املومني، 2016(.
ويف املجمل، فاإن اأوىل اأولويات اجلامعة يف خدمة املجتمع هو الهتمام باحتياجات املجتمع 
اأو  املجتمع؛  يف  امللحة  امل�سكالت  لبع�س  بحوث  اإجراء  يف  ذلك  كان  �سواء  املجالت،  جميع  يف 
عقد ور�س عمل منظمة للعاملني يف املجالت التعليمية، وال�سحية..الخ، بهدف حت�سني البناء 
املتغريات  مع  التكيف  على  الأفراد  ت�ساعد  واأن�سطة  برامج  تقدمي  اأو  الوظيفي)عامر،2007(، 
املجتمعية احلديثة، والتطورات احلا�سلة يف جمال العلوم والتكنولوجيا، اأو تعلم اأ�سياء جديدة، 
اأو حتديث الذخرية املعرفية لديهم )Regmi،2009(،اأويف �سورة برامج تعليمية تفوي�سية اأو 
اأو حتويلية ملهن مطلوبة باملجتمع ل يتوافر لدى الأفراد  اأو يف �سورة برامج تدريبية  تكاملية، 
متطلباتها)�سادق،2012(،كل هذا من اأجل جعل التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع نقطة انطالق 

.)Arslan،2008 لعملية التعلم مدى احلياة، وتوفريهما لكل اأفراد املجتمع
وانطالقًا من اأهمية خدمة املجتمع يف معظم اجلامعات العربية والأجنبية كوظيفة ثالثة لها، 
اأنها الأقدر على  اإب ملهمة خدمة املجتمع، باعتبار  ا�سطلعت اجلامعات اليمنية ومنها جامعة 
التخطيط والتنفيذ ملا متلكه من قوى تدري�سية وبحثية قادرة على الت�سدي مل�سكالت املجتمع 
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وتطويره، ول�سيما بعد اأن �سهدت تو�سعًا وا�سحًا يف عدد براجمها ومراكزها، ووظفت فيها قوى 
ب�سرية وماليه، يفرت�س اأن تعطي مردودًا منا�سبًا تظهر اآثاره يف املجتمعي املحلي يف اإب، وهذا 

مما دفعنا لأجراء هذه الدرا�سة مبعرفة دورها وامل�سكالت التي تواجها.
م�سكلة الدرا�سة

اأكده الأدب النظري، فقد تبنت  اأن للجامعة دورًا مهمًا يف خدمة املجتمع وتنميته كما  مبا 
اجلامعات اليمنية وظيفة خدمة املجتمع، ونظرًا ملا يناط بها من القيام باأدوار تخدم املجتمع 
خدمة  زاوية  من  اليمنية  اجلامعات  بع�س  اأداء  يف  ق�سور  اأوجه  هناك  اأن  اإل  اإن�سائها،  منذ 
املجتمع والتي اأ�سارت اإليها نتائج درا�سة العريقي)2006( ودرا�سة النزيلي)2010( يف �سعف 
دور اجلامعات يف حمافظات تعز، وعدن، و�سنعاء يف خدمة املجتمع، كما دلت نتائج الدرا�سة 
التي قام بها فريق عمل بقيادة بكردرنيا واآخرين، �سمن م�سروع تطوير التعليم العايل اليمني 
بني عام)2006-2010( قلة توافر معلومات كافية عما تقدمه اجلامعات اليمنية من خدمات 
يهما يف جامعات  ملجتمعاتها، مما يجعل �سرورة درا�سة التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع وتق�سّ
حكومية اأخرى، �سرورة ملحة، وب�سكل خا�س جامعة اإب، اإذ اأن الوظيفة الثالثة)خدمة املجتمع( 
اإن�سائها)1996م(،  منذ  �سنوات  مرور  بعد  ا  خ�سو�سً ومبهمة  غام�سة  تزال  ل  بها  تقوم  التي 
وهو ما يتطلب_ ب�سكل علمي- ت�سليط ال�سوء ب�سكل اأكرث و�سوحًا على كيفية التعليم امل�ستمر 
التعليم  يف  به  تقوم  التي  الدور  حقيقة  عن  بالك�سف  اإل  ذلك  ياأتي  ول  فيها،  املجتمع  وخدمة 
امل�ستمر وخدمة املجتمع، درا�سة املعوقات التي تعرت�س اجلامعة يف القيام باأدوارها ب�سكل �سليم 
من وجهة نظر اأ�ساتذتها، باعتبارهم الأكرث ح�سورًا يف الواقع الفعلي لأدائها، وهم الأقرب اإىل 

ت�سخي�س الدور املناط بها ونقاط القوة وال�سعف يف دورها.
اأهداف الدرا�سة : هدفت الدرا�سة احلالية اإىل:_

امل�ستمر وخدمة . 1 التعليم  املطلوبة منها يف  بالأدوار  اإب  التعرف على مدى قيام جامعة 
املجتمع من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س. 

التعليم . 2 يف  منها  املطلوب  بالأدوار  اإب  جامعة  قيام  تعوق  التي  املعوقات  اأبرز  حتديد 
امل�ستمر وخدمة املجتمع من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س.

اأ�سئلة الدرا�سة: �سعت الدرا�سة اإىل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
ما مدى قيام جامعة اإب بالأدوار املطلوبة منها يف التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع من . 1

وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س؟
التعليم . 2 يف  منها  املطلوب  بالأدوار  القيام  عن  اإب  جامعة  تعوق  التي  املعوقات  اأبرز  ما 
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امل�ستمر وخدمة املجتمع من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س؟
اأهمية الدرا�سة 

التي  الأدوار  تتناوله يف ت�سخي�س واقع  الذي  املو�سوع  اأهمية  الدرا�سة من  اأهمية هذه  تنبع 
تقوم بها جامعة اإب نحو خدمة املجتمع، وتتجلى اأهمية الدرا�سة يف النقاط الآتية:

اأنها قدمت معلوماٍت وتغذيًة راجعًة للم�سوؤولني يف جامعة اإب والتعليم العايل اليمني 1.   
عما تقدمه جامعة اإب من خدمات للمجتمع املحلي، وذلك بر�سد واقعي لأهم الأدوار 
اأجل تعزيز الدور املمار�س لها،  التي تقوم بها يف التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع من 

وتاليف اأوجه الق�سور يف اأدوارها غري املمار�سة.
ميكن اأن ت�سهم التو�سيات التي قدمتها الدرا�سة يف الرتقاء بدور اجلامعة يف التعليم . 2

امل�ستمر وخدمة املجتمع، ورفع م�ستوى جامعاتنا املحلية يف جمال خدمة املجتمع.
اأنها قدمت بع�س التو�سيات الإجرائية ل�سانعي القرار يف جامعة اإب، والتي قد ت�سهم . 3

القيام بالأدوار املطلوبة منها، وم�ساعدتهم  التي تعوق اجلامعة يف  يف تذليل املعوقات 
على جناح اأدائها يف خدمة املجتمع.

حدود الدرا�سة 
املجتمع  خلدمة  اإب  جامعة  تقدمها  التي  الأدوار  درا�سة  على  احلالية  الدرا�سة  اقت�سرت 
املحلي يف ثالثة حماور )التدريب والتعليم امل�ستمر، ال�ست�سارات وامل�ساركة املجتمعية، البحث 
اجلامعي  العام  يف  اجلامعة  اأ�ساتذتها  نظر  وجهة  من  دورها  تعوق  التي  واملعوقات  العلمي(، 

2015-2016م.  
م�سطلحات الدرا�سة 

التعليم امل�ستمر: عرفُه عامر)2007، 23( باأنه" ذلك التعليم الذي يقدم برامج درا�سية 
معينة،  تعلمية  مرحلة  من  الفرد  بانتهاء  ينتهي  ول  حمددة،  تعلمية  احتياجات  ملقابلة  معينة 
واإمنا ي�ستمر بعد النتهاء من التعليم املدر�سي، وتلك الربامج تقدم لبع�س الوقت اأو لكل الوقت 
با�ستمرار، ومعظم تلك الربامج تعتمد على التعليم الذاتي للفرد. كما عرف في�سر التعليم امل�ستمر 
واملمار�سة  التدريب  لغر�س  الكبار  نحو  املوجهة  التعليمية  "الربامج  باأنه  العملية  الناحية  من 
املهنية")Vicere،1990،229(،وعرفه جارفي�س)Jarvis،2012،118( باأنه" فر�س التعلم 
احلر. والتعليم  الكبار  تعليم  لت�سمل  كامل  بدوام  الأويل  التعليم  انتهاء  بعد  تناولها  يتم  التي 

خدمة املجتمع ُيّعرفها �سحاته)2008، 42( باأنها: "جملة الن�ساطات التي يقوم بها اأع�ساء 
هيئة التدري�س باجلامعة للمجتمع املحلي وجمتمع اجلامعة من اأجل ن�سر املعرفة خارج جدران 
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والهيئات  لالأفراد  املعلومات  وتوفري  الن�سح  تقدمي  من  ذلك  يت�سمنه  مبا  وداخلها،  اجلامعة 
واملوؤ�س�سات املختلفة داخل اجلامعة وخارجها، وحل م�سكالت الواقع واإجراء البحوث التطبيقية 
وعقد املوؤمترات والندوات واللقاءات، وبرامج التدريب للعاملني يف اأجهزة الدولة وموؤ�س�ساتها، 

ولأبناء املجتمع عامة اإ�سافة اإىل جمتمع اجلامعة". 
اإب من خالل تنظيماتها ووحداتها  باأنها: كل ما تقدمه جامعة  اإجرائيًا  الباحثان  وُيّعرفها 
وال�ست�سارات  العلمي،  والبحث  امل�ستمر،  والتعليم  التدريب  يف  واأن�سطة  برامج  من  املختلفة 
وامل�ساركة املجتمعة املوجهة خلدمة اأفراد املجتمع وموؤ�س�ساته ، بهدف اإحداث تغيريات �سلوكية 

وتنموية مرغوبة.
الإطار النظري : خدمة املجتمع الوظيفة الثالثة للجامعات

من  اليوم  العامل  ي�سهده  ما  هو  للمجتمع،  اجلامعة  بخدمة  الهتمام  مربرات  اأهم  من  اإن 
التحديات واملتغريات العاملية على جميع الأ�سعدة العلمية والقت�سادية والجتماعية والثقافية 
والتكنولوجية، لذا فالتحدي احلقيقي لها -يف الوقت احلايل-يكمن يف دورها الناجح يف خدمة 
�ستفقد  واإل  فيه،  التغيري  وقيادة  وتطلعاته،  وحاجاته  مل�سكالته  ال�ستجابة  خالل  من  املجتمع 

جوهر وجودها، ودورها التاريخي؛ اإذ تخلت عن القيادة املجتمعية للمجتمع.
ويذكر ليورد اإن بداية فكرة خدمة املجتمع كوظيفة ثالثة للجامعة" تطورت يف الأ�سا�س من 
بحوث  نتائج  حتولت  عندما  وذلك   ،)Laredo،2007،442("للجامعات البحثية  الأن�سطة 
من  اجلامعة  )Etzkowitz،2001(،وحتولت  للت�سويق  منتجات  اإىل  الأكادميية  املختربات 
اأول  التدري�س  كان  اأن  الريادية)Etzkowitz،2003(،بعد  اجلامعة  اإىل  البحثية  اجلامعة 
اأ�سيفت وظيفة  ثم  الع�سرين،  القرن  واأوائل  التا�سع ع�سر  القرن  اأواخر  وظائف اجلامعات يف 
الوظيفة  مفهوم  اأ�س�س  التحول  هذا  اأكادميية،  وظيفية  باعتبارها  للجامعات  العلمي  البحث 
الثالثة للجامعات، وهي الوظيفة التي يتمثل دورها يف التنمية القت�سادية والجتماعية للمجتمع 

 .))EL-Katatny & wny.2016
الأن�سطة  متثل  املجتمع(  للجامعة)خدمة  الثالثة  الوظيفة  اأن  واآخرون  ترانت�سر  ويرى 
املتنوعة التي ل تغطيها اجلامعة يف الوظيفتني الأوىل التعليم، والثانية البحث العلمي مثل نقل 
التكنولوجيا، والتعليم امل�ستمر وامل�ساركة املجتمعية يف �سورة ح�سول اجلمهور على حما�سرات 
 Trencher، Yarime، McCormick، Doll، & ثقافية، والعمل التطوعي، وال�ست�سارات

 ))Kraines،2014
 Molas-Gallart، & Saltere، & Patel، &(واآخرون جلرت  مول�س  حدد  وقد 
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Scott،&Duran،2002(، اأن�سطة الوظيفة الثالثة للجامعة خلدمة  املجتمع بـ: نقل وت�سويق 
املعرفة والتكنولوجيا للمجتمع، ريادة الأعمال، ال�ست�سارات، ت�سويق من�ساآت ومرافق اجلامعة 
مع  البحوث  جمال  يف  الأكادميي  غري  التعاون  الكادمييني،  غري  مع  التعاقد  بحوث  للمجتمع، 
املنظمات واملوؤ�س�سات والقطاعات املحلية، التبادل امل�سرتك يف املوظفني الأكادمييني)اأع�ساء 
هيئة التدري�س( وغري الأكادمييني من املوؤ�س�سات وال�سركات، والن�سر غري الأكادميي، وتدريب 
الطالب يف موؤ�س�سات املجتمع، و ال�سبكات الجتماعية الهادفة اإىل جلب الباحثني الأكادمييني 

وغري الأكادمييني .
كما �سنف بع�س الرتبويني جمالت خدمة املجتمع على النحو الآتي:  

اجلامعة . 1 خدمة  يف  �سيوعًا  الأكرث  املجال  هذا  يكون  يكاد  امل�ستمر:  التعليم  جمال 
بالتعليم  ي�سمى  ما  حتت  اخلا�سة  الأن�سطة  من  الكثري  اجلامعة  تقدم  حيث  للمجتمع. 
النظامية  امل�سائية  املفتوح، والدرا�سات  التعليم  اأ�سكاله  امل�ستمر)العمري،1995(،ومن 
ملن فاتتهم فر�س التعليم اجلامعي، التعليم عن بعد، دورات وبرامج مهنية متخ�س�سة 
تدريبية  وبرامج  والزراعيني،  واملعلمني  املهنيني  من  العمل  �سوق  يف  للمخت�سني  توجه 
من  الكبار  وتعليم  والإنتاجية،  اخلدمية  املوؤ�س�سات  يف  للعاملني  ومهنية  فنية  ودورات 

جميع الأعمار)عامر،2012(.
جمال البحوث التطبيقية: وهي بحوت ت�سعى اإىل حل م�سكلة معينة اأو تلبي حاجة املجتمع . 2

خلدمة، اأو �سلعة حتددها ظروف واأو�ساع معينة)عامر،2007(.
جمال ال�ست�سارات: هي اخلدمات التي يقدمها اأ�ساتذة اجلامعة كل يف جمال تخ�س�سه . 3

جلميع اأفراد املجتمع وموؤ�س�ساته احلكومية واخلا�سة)عامر،2007(.
مبراكزها . 4 اجلامعة  تقدمه  ما  كل  والنموذجية:  املجتمعية  واخلدمات  التوعية  جمال 

وكلياتها من لقاءات وندوات عامة لتوعية املواطنني ببع�س ال�سلوكات املرغوب فيها اأو 
تعديل بع�س ال�سلوكات اخلاطئة)عامر،2007(، ف�ساًل عما تقدمه من خدمات منوذجية 
واملكتبة)العمري  واملراكز  امل�سفى  مثل  وثقافية  وتربوية  وهند�سية  طبية  جمالت  يف 

.)1995،
يقوم . 5 التي  الوطنية  الهوية  اإبراز  يف  وتتمثل  للمجتمع:  فكرية  كقيادة  اجلامعة  جمال 

عليها املجتمع بجميع اأبعادها الروحية والجتماعية والقومية، من خالل تقدمي الربامج 
اخلا�سة وعرب �سائل الإعالم املختلفة، اأو عقد الندوات واملحا�سرات واملوؤمترات العامة 

واخلا�سة يف املجالت ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية)عامر،2007(. 
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امل�ساركة املجتمعية: تربز خدمة اجلامعة للمجتمع فيها من خالل امل�ساريع الإنتاجية، . 6
مع  بالتعاون  العليا  الدرا�سات  طلبة  اأو  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  بتنفيذها  يقوم  التي 
موؤ�س�سات املجتمع احلكومية واخلا�سة. اأو التعاقد بني اجلامعة وبني موؤ�س�سات املجتمع 
املختلفة للقيام بالأ�سراف على الربامج الأكادميية اأو تطوير املناهج، وتقومي براجمها 

احلالية وتطويرها )اخلليفة،2014(
الدار�سات ال�سابقة )العربية والأجنبية( 

اليمنية  واقع ممار�سة اجلامعات  التعرف على  اإىل  العريقي)2006( درا�سة هدفت  اأجرى 
لأدوارها يف جمال خدمة املجتمع يف �سوء اللوائح والقوانني املنظمة لها، واملعوقات التي تعوق 
وا�ستبانة، طبقت على)57(  وا�ستمارة مقابلة،  الو�سفي،  املنهج  الدرا�سة  وا�ستخدمت  دورها، 
الدرا�سة  نتائج  ومراكزها. واأظهرت  وتعز  وعدن  �سنعاء  جلامعات  وعمداء  ونواب  روؤ�ساء  من 
دورًا �سعيفًا يف ممار�سة اجلامعات اليمنية الثالث لأدوارها يف جمال خدمة املجتمع يف حماور 
املعّوقات  من  العديد  تواجه  الثالث  اليمنية  اجلامعات  واأن  الت�سويق(.  التمويل،  )التنظيم، 
للجامعة،  بالن�سبة  وانعدامها  والكليات  للمراكز  املخ�س�سة  املالية  العتمادات  قلة  اأبرزها: 
وغياب الروؤية املكتملة والوا�سحة ملفهوم خدمة املجتمع واأهدافه وجمالته، وعزوف موؤ�س�سات 
وغياب  املحلية،  للمجتمعات  املقدمة  اخلدمية  امل�سروعات  متويل  يف  امل�ساركة  عن  املجتمع 

التن�سيق بني الكليات واملراكز باجلامعة فيما يتعلق بالأن�سطة املت�سابهة. 
اأما درا�سة هيل )Hill،2009( بعنوان: ت�سميم اأنظمة مكافاأة للكلية بو�سفها و�سيلًة لتعزيز 
املهنة الثالثة للجامعات، ثبت تاريخًيا يف الوليات املتحدة الأمريكية اأن التعاون بني الباحثني 
تقدم خدمة  واجلامعات  الكليات  واأن  املجموعتني،  لكال  مفيد  املحلية  واجلماعات  اجلامعيني 
املجتمع كمهمة ثالثة مت�ساوية مع التعليم والبحوث، ومع ذلك فاملهمة الثالثة ل تلقى الهتمام 
النخراط  لون  يف�سّ الذين  التدري�س  اأع�ساء هيئة  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  ت�ستحقه.  الذي 
يف منح درا�سية خلدمة املجتمع ل يلقون الت�سجيع الكايف مادًيا واأكادميًيا، وعر�ست الدرا�سة 
ال�سعوبات الكامنة يف نظام مكافاأة اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة جورجيا، والطرق البديلة 

لتعديل نظم مكافاآت الكليات لت�سجيع البحوث التطبيقية ل�سالح الكليات واملجتمع.
جتاه  اجلامعي  التعليم  وظائف  دور  اإبراز  اإىل  هدفت  درا�سة  النزيلي)2010(  واأجرى 
م�ستهدفات التنمية، والوقوف على واقع التعليم اجلامعي وا�ستجابته حلاجات املجتمع والتنمية، 
الأدوار  الأوىل عن  الثالثة  اأربعة حماور:  وا�ستبانة من  الو�سفي،  املنهج  الدرا�سة  وا�ستخدمت 
التي اأ�سهمت بها وظائف اجلامعة يف التعليم، والبحث العلمي، وخدمة املجتمع جتاه م�ستهدفات 
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التعليم اجلامعي.  لتطوير  الالزمة  التجديدات  الرابع فّعربت فقراته عن  املحور  اأما  التنمية. 
وطبقت الدرا�سة على)271( ع�سو هيئة تدري�س من جامعات )�سنعاء، تعز، عدن(. واأظهرت 
نتائج الدرا�سة عدم ح�سول اأي دور من اأدوار التعليم اجلامعي على درجة حتقق "عالية جدًا" 
العلمي، وخدمة املجتمع(؛اإْذ حققت  الثالث )التعليم، والبحث  الوظائف  "عالية" يف  اأو حتى 
الوظيفتان، التعليمية واخلدمية اأدوارهما بدرجة متو�سطة، يف حني ح�سلت الأدوار الوظيفية 

البحثية على درجة �سعيفة.
باجلامعات  العلمي  البحث  واقع  على  التعرف  اإىل  هدفت  العريقي)2010(درا�سة  واأجرى 
وذلك  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  على  الدرا�سة  واعتمدت  تواجهه،  التي  واملعوقات  اليمنية 
بر�سد بع�س الدرا�سات وحتليلها التي اأجريت على اجلامعات اليمنية للتعرف على واقع البحث 
العلمي ومعوقاته يف هذه اجلامعات. وتو�سلت الدرا�سة اإىل نتائج، اأهمها �سعف الأداء البحثي 
للجامعات اليمنية، واأن معظم البحوث التي جترى تت�سم بالفردية وجترى ملجرد الرتقية، بعيًدا 
اأن البحث العلمي باجلامعات  عن م�سكالت املجتمع واحتياجاته. كما اأظهرت نتائج الدرا�سة 
اإ�سرتاتيجية وا�سحة ومر�سومة توجه البحث العلمي  اليمنية يواجه معوقات منها: عدم وجود 
الكنرتول، ونق�س  واأعمال  التعليمية  بالعملية  اجلامعة  اأ�ساتذة  وان�سغال  التنمية،  خلدمة 

الإمكانات الالزمة لإجراء البحوث املتقدمة من مكتبات ومعامل واأجهزة.
ف على اخلدمات التي تقدمها  اأما اجلهني و�سليمان)2011( فقد هدفت درا�ستهما اإىل التعرُّ
جامعة تبوك للمجتمع املحلي من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س فيها، وا�ستخدم الباحثان 
املنهج الو�سفي، وا�ستبانًة طبقت على)119( ع�سو هيئة تدري�س يف اجلامعة. واأظهرت نتائج 
الدرا�سة اأن م�ستوى اخلدمات التي تقدمها جامعة تبوك خلدمة املجتمع من وجهة نظر اأع�ساء 
الذي تقدمه اجلامعة  العلمي  البحث  واأن جمال  التدري�س فيها جاءت بدرجة متو�سطة،  هيئة 
قد جاء يف املرتبة الأوىل، يليه جمال الربامج التدريبية، يف حني جمال ال�ست�سارات يف املرتبة 

الأخرية.
التطبيقية  البلقاء  جامعة  دور  على  التعرف  اإىل  هدفت  بدرا�سة  الروا�سدة)2012(  وقام 
اأع�ساء هيئة التدري�س يف كلية عجلون اجلامعية، واعتمدت  يف خدمة املجتمع من وجهة نظر 
التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  من  ع�سوًا  على)43(  طبقت  وا�ستبانة  الو�سفي،  املنهج  الدرا�سة 
جميع  يف  املجتمع  خدمة  يف  البلقاء  جلامعة  متو�سًطا  دوًرا  هناك  اأن  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست 
والبحث  واخلربات،  ال�ست�سارات  وتقدمي  والتدريبية،  التاأهيلية  الدرا�سة)الربامج  جمالت 

العلمي( من وجهة نظر اأ�ساتذتها. 
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التعرُّف على دور كليات الرتبية باجلامعات  اإىل  اأجرى معروف)2012( درا�سة �سعت  كما 
اأ�ساتذتها، واأهم املعوقات التي حتد من  الفل�سطينية يف خدمة املجتمع املحلي من وجهة نظر 
دورها، وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي، وا�ستبانة طبقت على جميع اأ�ساتذة كليات الرتبية 
باجلامعات  الرتبية  كليات  دور  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  غزة.  يف  الفل�سطينية  باجلامعات 

الفل�سطينية يف خدمة املجتمع متو�سٌط يف جميع املجالت، اإذ جاء الدور بن�سبة )%62.2(.
وقام �سادق)2012( بدرا�سة هدفت اإىل تقومي دور اجلامعات الفل�سطينية يف خدمة املجتمع 
من   )107( على  طبقت  وا�ستبانة  الو�سفي،  املنهج  الدرا�سة  وا�ستخدمت  امل�ستمر،  والتعليم 
امل�ستمر.  والتعليم  املجتمع  مراكز خدمة  ومديري  الكليات  وعمداء  اجلامعة  واأ�ساتذة  قيادات 
واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن هناك دورًا �سعيفًا للجامعات يف اخلدمات ال�ست�سارية التي تقدمها 
تخ�س�سها  التي  املالية  الإمكانات  وقلة  واخلا�س،  العام  القطاع  وموؤ�س�سات  املحلي  للمجتمع 
ملراكز  التوعوية  الربامج  �سعف  اإىل  بالإ�سافة  امل�ستمر،  والتعليم  التدريب  لربامج  اجلامعات 
خدمة املجتمع يف ال�سحة وحمو الأمية ومكافحة العادات ال�سيئة كالتدخني واملخدرات وغريها، 
الإدارية  ال�سالحيات  ثمة نق�سًا يف  واأن  املايل،  ال�ستقالل  تنل  املجتمع مل  واأن مراكز خدمة 
املجتمع  خدمة  مراكز  بني  والتعاون  التن�سيق  وغياب  املجتمع،  خدمة  مراكز  مل�سوؤويل  واملالية 

والتعليم امل�ستمر ونظرائها يف اجلامعات الأخرى وموؤ�س�سات املجتمع.
واأجرى هللو)2013( درا�سة هدفت اإىل التعرف على دور اجلامعات الفل�سطينية يف خدمة 
التدري�س. ومت دار�سة حالة  الهيئة  اأع�ساء  املجتمع املحلي يف �سوء م�سوؤوليتها من وجهة نظر 
عن جامعة الأق�سى، وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج التحليلي الو�سفي، وا�ستبانة مكونة من)87( 
فقرة طبقت على)158( ع�سو هيئة تدري�س يف جامعة الأق�سى، وتو�سلت نتائج الدرا�سة اإىل اأن 
دور اجلامعة متو�سط يف خدمة املجتمع يف �سوء م�سوؤوليتها الجتماعية من وجهة نظر اأع�ساء 

الهيئة التدري�س، اإذ ل يرتقي ملعدل اأكرث من )%60(.
والإداريني  املوظفني  و�سف  على  التعرف  ق�سدت   )Cassity،2013(كا�سيتي درا�سة  اأما 
كاليفورنيا من  امل�ستمر)CE( بجامعة  التعليم  تقدمها وحدة  التي  والأدوار  املمار�سات  اأف�سل 
وجهة نظرهم، والعوائق التي حتول دون جناحها، وا�ستخدمت الدرا�سة منهج درا�سة احلالة، 
ال�سناعية  واملنظمات  ال�سركات  حاجة  متد  امل�ستمر  التعليم  وحدة  اأن  الدرا�سة  نتائج  ودلت 
بربامج مواكبة للتغريات يف �سوق العمل، كما اأن لها دورًا يف تدريب املعلمني الذين ين�سطون يف 
حقولهم املهنية مل�ساعدتهم على مواكبة املناهج الدرا�سية احلديثة يف الوقت الذي تتعزز فيه 
جتربة الف�سول الفرتا�سية. كما تقوم بدور الإر�ساد وال�سراكة بني املنظمات اخلارجية وكليات 
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اجلامعة الرئي�سة. واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن ثمة عوائق كبرية حتّد من فعالية املمار�سات التي 
تقع �سمن نطاق الإر�ساد منها غياب القيادة املت�سقة لدى ال�سركاء الأكادمييني.

واأجرى بروان )Brown،2013( درا�سة هدفت اإىل التعرف على دور اجلامعات يف املجتمع، 
مع الرتكيز على اإقامة �سراكة بني اجلامعات واملجتمعات املحلية، واإلقاء ال�سوء على ال�سعوبات 
والتحديات ومزايا التفاعل بني اجلامعة واملجتمع. وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي، ومت 
التطبيق على جامعة �سيتي لب يف كاب تاون يف جنوب اأفريقيا كاإحدى اجلامعات الناجحة يف 
ال�سراكات. وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن اجلامعة ت�سهم يف حل بع�س التحديات الجتماعية الأكرث 
لعدد  علمية  حلوًل  تقدم  اأنها  كما  لها،  الدعم  وتوفري  درا�سية  منح  تقدمي  خالل  من  اإحلاحًا 
مكافاآت  تقدمي  اإىل  بالإ�سافة  املحلي،  املجتمع  تواجه  التي  التنموية  التحديات  من  يح�سى  ل 

لالأبحاث التي ت�سعى لتوثيق التعاون وال�سراكة بني اجلامعة واملجتمع.
دور جامعة اجلوف  درا�سة وحتليل  اإىل  درا�ستهما  واملوي�سر)2014( فقد هدفت  اأما دندن 
يف تنمية املجتمع املحلي وخدمته من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س، وا�ستخدمت الدرا�سة 
املنهج الو�سفي، وا�ستبانة من)32(فقرة طبقت على اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة. واأظهرت 
الثالثة،  الدرا�سة  املجتمع يف حماور  مرتفع يف خدمة  بدور  تقوم  اجلامعة  اأن  الدرا�سة  نتائج 
وبينت اأن حمور البحث العلمي جاء يف املرتبة الأوىل يف دور اجلامعة، يليه حمور ال�ست�سارات 

اخلدمية، وحمور التاأهيل والتدريب يف املرتبة الثانية والثالثة على التوايل.
يف  ال�سادات  مدينة  جامعة  اأداء  واقع  تق�سي  اإىل  هدفت  درا�سة  احلرون)2015(  واأجرى 
خدمة املجتمع، وحتديد املعوقات التي تواجها. وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي، وا�ستبانة 
طبقت على)44(من اأع�ساء هيئة التدري�س ووكالء �سوؤون خدمة املجتمع وتنمية البيئة. وخل�ست 
الدرا�سة اإىل اأن جامعة مدينة ال�سادات تقوم بدور متو�سط بوزن ن�سبي)59.2(، واأن من اأبرز 
للك�سف على احليوانات احلقلية، وتفعيل  اإر�سال قوافل طبية  التي تقوم بها اجلامعة:  الأدوار 
اجلامعة لربامج التعليم املفتوح، وامتالك اجلامعة لوحدات خا�سة يف خدمة املجتمع، وتقدمي 

ال�ست�سارات العلمية لبع�س املوؤ�س�سات وامل�سانع.
وعجلون  اإربد  كليتي  دور  على  التعرف  اإىل  �سعت  درا�سة  املومني)2016(  اأجرى  اأخريًا، 
اجلامعيتني يف تنمية املجتمع املحلي، وا�ستخدمت الدرا�سـة املنهج الو�سفي التحليلي، وا�ستمارة 
طبقت على)70(ع�سوًا من اأع�ساء هيئـة تـدري�س فـي كليتـي اإربد وعجلون اجلامعيتني، وتو�سـلت 
الدرا�سـة اإلـى اأن دور كليتـي اإربـد وعجلـون فـي تنميـة املجتمـع املحلـي جـاء بدرجـة متو�سـطة، كمـا 
دلـت النتـائج اأن اأكرث املجالت �سيوعًا يف تنمية املجتمع املحلي كان ملجال املواطنة ال�ساحلة، 
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على  كاحل�سول  �سخ�سية  لغايات  ت�ستخدم  العلمية  البحوث  معظم  اأن  يف  املعوقات  اأبرز  واأن 
درجة علمية اأو ترقية.

تعليق على الدرا�سات ال�سابقة 
اختلف الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات املحلية اليمينة من حيث حمتوى الدرا�سة، اإذ كانت 
جمالت درا�سة العريقي)2006( التنظيم، التمويل، الت�سويق. ودرا�سة النزيلي)2010( ركزت 
الدرا�سة  ركزت  بينما  عام،  كمجال  املجتمع  وخدمة  العلمي،  والبحث  التعليم،  على  جمالتها 
املجتمعة  وامل�ساركة  امل�ستمر  التعليم  التدريب  جمالت  ثالثة  يف  املجتمع  خدمة  على  احلالية 
وال�ست�سارية، والبحث العلمي املوجة ملجتمع، ودرا�سة العريقي)2010( التي ركزت على البحث  
العلمي املوجة خلدمة  العلمي كوظيفة ثانية للجامعة بينما ركز الدرا�سة احلالية على البحث 
احلالية  الدرا�سة  اختلف  كما  املجتمع.  )خدمة  اإب  جلامعة  الثالثة  الوظيفية  �سمن  املجتمع 
احلالية  الدرا�سة  ركزت  اإذ  املعوقات،  درا�سة  يف  و)2010(  العريقي)2006(،  درا�ستي  عن 
العلمي  والبحث  املجتمعية  وامل�ساركة  امل�ستمر  التعليم  يف  اجلامعة  معوقات  عن  الك�سف  على 
الدرا�سة  بيئة  ال�سابقة على  املحلية  الدرا�سات  اأوجه الختالف مل جتر  للمجتمع. ومن  املوجة 

احلالية)جامعة اإب(.
اأما عن الدرا�سات ال�سابقة العربية والأجنبية، يالحظ وجود قوا�سم م�سرتكة يف بع�سها مع 
الدرا�سة احلالية من حيث حمتوى الدرا�سة )جمالتها (، فدرا�سة اجلهني و�سليمان)2011( 
وركزت  وال�ست�سارات،  والتاأهيلية،  التدريبية  والربامج  العلمي،  البحث  على  جمالتها  ركزت 
وتقدمي  والتدريبية،  التاأهيلية  والربامج  العلمي،  البحث  على  الروا�سدة)2012(  درا�سة 
اأما درا�سة معروف)2012( ركزت جمالتها على التوعية والتثقيف،  ال�ست�سارات واخلربات، 
على  ركزت  ولكنها  العلمية،  ال�ست�سارات  امل�ستمر،  والتعليم  التدريب  التطبيقية،  البحوث 
ودرا�سة  اإب.  جامعة  كليات  جميع  على  احلالية  الدرا�سة  ركزت  بينما  الرتبية،  كليات  دور 
النمو  دعم  ال�ست�سارات،  وتقدمي  الثقافة  ن�سر  على  جمالتها  على  ركزت  التي  هللو)2013( 
على  ركزت  التي   )Brown،2013( بروان  ودار�سة  املجتمعي.،  التقدم  حتقيق  القت�سادي، 
ال�سراكة بني اجلامعات واملجتمعات املحلية، ودرا�سة دندن واملوي�سر)2014( التي ركزت على 
حموري البحث العلمي وال�ست�سارات اخلدمية، والتاأهيل والتدريب، ودرا�سة املومني )2016( 
التي ركزت جمالتها على املواطنة ال�ساحلة، تنمية مفاهيم الت�سال باملجتمع، ثقافة الأ�سرة، 

تنمية املجتمع اجتماعيًا واقت�ساديًا.
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منهجية الدرا�سة 
باأنه  الع�ساف)2010(  يعرفه  والذي  الدرا�سة،  هذه  يف  الو�سفي  املنهج  الباحثان  ا�ستخدم 
منهم  عينة  اأو  املجتمع  اأفراد  من  مبا�سر  ب�سكل  والبيانات  املعلومات  اأخذ  على  القائم  املنهج 
نتائج عن  اإىل  والو�سول  دللتها  دقيًقا، ل�ستخال�س  ومعاجلتها، وحتليلها حتلياًل  وت�سنيفها، 

الظاهرة حمل البحث. 
جمتمع الدرا�سة وعينتها:

الإن�سانية  الكليات  يف  امليدان  يف  العاملني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  جميع  الدرا�سة  �سملت   
والعلمية يف جامعة اإب، والبالغ عددهم)176( ع�سو هيئة تدري�س، واجلدول الآتي يو�سح ذلك:

جدول)1( يو�سح جمتمع الدرا�سة لأع�ساء هيئة التدري�س يف الكليات
 الإن�سانية والعلمية.

عدد اأع�ساء هيئة التدري�سالكليات العلميةعدد اأع�ساء هيئة التدري�سالكليات الن�سانية
22كلية الزراعة32كلية الرتبية
23كلية العلوم51كلية الآداب

كلية التجارة والعلوم 
20الإدارية

8كلية طب ال�سنان

20كلية الهند�سة 
73املجموع103املجموع

اأداة الدرا�سة:
اأدبيات  الدار�سة احلالية، كان لبد من حتديد حماورها، لذا متت مراجعة  اأداة  لت�سميم 
الدرا�سات ال�سابقة والأدب النظري ذي ال�سلة بالدرا�سة احلالية، والتي حددت جمالٍت متفًقا 
ا�ستبانة  الباحثان  ا�ستخدم  ذلك  ومعوقاتها،ويف �سوء  املجتمع  لدور اجلامعة يف خدمة  عليها 
من اإعدادهما، ت�سمنت)48(عبارة موزعة على اأربعة حماور، مو�سوعة على مقيا�س خما�سي 

متدرج، وفيما يلي تف�سيل للخطوات الإجرائية املتبعة يف بناء ال�ستبانة وت�سميمها:
ت�سميم ال�ستبانة: مت فيها اتباع اخلطوات الآتية:

وخدمة  امل�ستمر  التعليم  جمال  يف  اخلربة  ذوي  وا�ست�سارة  ال�سابقة  الدار�سات  مراجعة 
املجتمع، ومت حتديد اأربعة حماور لال�ستبانة، وقد ا�ستند الباحثان يف حتديد املحاور الرئي�سة، 

وبناء عبارات ال�ستبانة وفق املنطلقات التالية: 
الأدب الرتبوي املت�سل باملو�سوع، من خالل:

الطالع على ما كتب يف جمال خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر �سمن وظائف اجلامعة.
الطالع على الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت دور اجلامعات يف التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع. 
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ب�سورتها  ال�ستبانة  بعر�س  وذلك  الظاهري،  ال�سدق  الباحثان  ا�ستخدم  الأداة:  �سدق 
املجتمع  وخدمة  امل�ستمر  التعليم  جمال  يف  املحكمني  من  جمموعة  على  عبارًة  الأولية)55( 
وو�سوح  لها،  اللغوية  وال�سياغة  منا�سبتها،  اآرائهم حول  لأخذ  واإب،  �سعود  امللك  من جامعتي 
اتفاق  ن�سبة  على  العبارات  معظم  ح�سلت  وقد  وحذفها،  عبارات  اإ�سافة  واإمكانية  الفقرات، 
ل بع�سها وحذفت)7( عبارات. وبعد ذلك ا�ستخدم الباحثان الت�ساق الداخلي  كبرية، كما ُعدِّ
ا على عينة ع�سوائية بواقع)17( ع�سو هيئة تدري�س، ومن ثم  لال�ستبانة، وذلك بتطبيقها ميدانيًّ
ح�ساب معامل ارتباط بري�سون))Pearson لكل عبارة مبحورها، ويو�سح اجلدول الآتي قيم 

معامل الرتباط: 
جدول )2( يو�سح معامالت ارتباط بري�سون لكل عبارة مبحورها

معامل الرتباطالعبارةمعامل الرتباطالعبارةمعامل الرتباطالعبارةحماور ال�ستبانة

املحور الأول: 
التدريب والتعليم امل�ستمر

1**0.6675**0.7249**0.651
2**0.7106**0.79310**0.744
3**0.5847**0.791
4**0.5458**0.327

املحور الثاين: 
ال�ست�سارات وامل�ساركة 

املجتمعية

1**0.4946**0.53811**0.470
2**0.6287**0.59112**0.566
3**0.6118**0.57713**0.533
4**0.6379**0.43114**0.465
5**0.60910**0.478

املحور الثالث:  
  البحث العلمي

1**0.4485**0.5139**0.653
2**0.6196**0.61710**0.659
3**0.4897**0.49811**0.650
4**0.6538**0.540

املحور الرابع: املعوقات 

1**0.5116**0.64011**0.604
2**0.6207**0.67312**0.549
3**0.6588**0.61913**0.606
4**0.6579**0.599
5**0.69910**0.604

**دالة اإح�سائية عند م�ستوى )0.01(

يظهر من اجلدول)2( اأن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع حمورها موجبة، 
ودالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة)0.01( فاأقل؛ مما ي�سري اإىل اأن جميع عبارات ال�ستبانة 
اأداة  عبارات  جميع  بني  الداخلي  الرتباط  قوة  ويوؤكد  مرتفعة،  داخلي  ات�ساق  بدرجة  تتمتع 
الدرا�سة.اأما عن معامالت ارتباط بري�سون لقيا�س العالقة بني حماور ال�ستبانة بالدرجة الكلية 

لال�ستبانة يت�سح يف اجلدول الآتي:
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جدول)3( يو�سح معامالت ارتباط حماور ال�ستبانة بالدرجة الكلية
عدد املحور

عدد املحورمعامل الرتباطالعبارات
العبارات

معامل 
الرتباط

الأول: التدريب والتعليم 
الثالث: البحث 0.743**10امل�ستمر

0.859**11العلمي
الثاين: ال�ست�سارات امل�ساركة 

0.859**13الرابع: املعوقات0.875**14املجتمعية

يظهر من اجلدول)3(اأن قيم معامالت ارتباط حماور ال�ستبانة بالدرجة الكلية لال�ستبانة 
اأن جميع حماور  اإىل  ي�سري  فاأقل؛ مما  الدللة)0.01(  م�ستوى  اإح�سائيًا عند  ودالة  موجبة، 
ال�ستبانة تتمتع بدرجة ات�ساق داخلي مرتفعة. وعليه؛ فاإن هذه النتيجة تو�سح ات�ساق عبارات 

اأداة الدرا�سة وحماورها ب�سكل متكامل، و�سالحيتها للتطبيق امليداين.
ثبات الأداة: طبق الباحثان الأداة ميدانيًا على عينة ع�سوائية بعدد)17(من اأع�ساء هيئة 
 Cronbach's( التدري�س يف اجلامعة، وبعد النتهاء، ا�ستخدم الباحثان معادلة األفا كرونباخ

Alpha(، وذلك للتاأكد من ثبات حماور ال�ستبانة وجمالتها.
جدول)4( يو�سح قيم معامل األفا كرونباخ ملحاور ال�ستبانة

معامل األفا عدد العباراتاملحور
عدد املحوركرونباخ

العبارات
معامل األفا 

كرونباخ
الأول: التدريب والتعليم 

946.**11الثالث: البحث العلمي938.**10امل�ستمر

الثاين: ال�ست�سارات امل�ساركة 
939.**13الرابع: املعوقات963.**14املجتمعية

972.**48الأداة ككل

 –0.938( بني  ما  تراوحت  للمحاور،  األفاكرونباخ  معامل  اأن  اجلدول)4(  من  يت�سح 
وتعد  عالية،  ثبات  قيم  وهي  لال�ستبانة).972*(  ملحاور  كرونباخ  األفا  معامل  وبلغ   ،)0.963

موؤ�سرًا جيدًا على اأن الأداة �ساحلة للتطبيق، وميكن العتماد على نتائجها.
 وبعد اإجراء عملية التحقق من ال�سدق والثبات، تو�سل الباحثان اإىل ال�ستبانة ب�سورتها 
النهائية بواقع)48( عبارة، طبقت على جميع اأفراد جمتمع الدرا�سة، وبعد ا�ستكمال التطبيق، 
اكتمالها،  ا�ستبعاد)12(لعدم  مت  اإذ  اإجمايل)176(  من  ا�ستبانة  عدد)143(  ا�سرتجاع  مت 

وفقدت)21(ا�ستبانة.
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 Statistical Package for the( برنامج  الباحثان  ا�ستخدم  الإح�سائية:  الأ�ساليب 
Social Sciences(حل�ساب: 

 معامل ارتباط بري�سون)Person(للتحقق من الت�ساق الداخلي لال�ستبانة؛ ومعادلة . 1
و�سالحيتها  ال�ستبانة  ثبات  مدى  كرونباخ)Cronbach's Alpha(،لقيا�س  األفا 

للتطبيق امليداين.
املتو�سط احل�سابي)Weighted Mean(،ملعرفه متو�سط ا�ستجابة عينة الدرا�سة يف . 2

كل عبارة من عبارات ال�ستبانة. 
ولقد ا�ستند الباحثان يف احلكم على م�ستوى قيام جامعة اإب بالأدوار املطلوبة منها يف   
التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع، واملعوقات التي تعوق دورها، على معايري اإح�سائية، اتفق 

مّو ال�ستبانة كما يف اجلدول الآتي: عليها حمكِّ
جدول)5( معايري احلكم على مدى قيام اجلامعة بدورها يف التعليم امل�ستمر

 وخدمة املجتمع ومعوقاتها

ل تقوم متامًا�سعيفة جدا�سعيفةمتو�سطةكبريةدرجة القيام بالدور

غري معيق�سعيفةمتو�سطةكبريةكبرية جدًادرجة الإعاقة

اأقل من5.0 – 4.20مدى املتو�سطات
3.40 – 4.20 

اأقل من
2.60 – 3.40 

اأقل من
1.80 – 2.60 

اأقل من
1.00 – 1.80 

را�َسة ومنـاق�سـتها وتـف�سريهـا نتـائـج الدِّ
املطلوبة منها يف  بالأدوار  اإب  قيام جامعة  ما مدى  بال�سوؤال الأول:  املتعلقة  النتائج 

التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س؟
والتعليم  التدريب  يف  بدورها  اجلامعة  قيام  مدى  الأول:  باملحور  املتعلقة  النتائج 
امل�ستمر، ح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية وذلك على م�ستوى كل عبارة من 

عبارات املحور، كما يف اجلدول الآتي:
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جدول)6( قيم املتو�سطات والنحرافات املعيارية ملدى قيام اجلامعة بدورها يف 
التدريب والتعليم امل�ستمر خلدمة املجتمع

املحور الأول: التدريب والتعليم امل�ستمرم
تقوم جامعة اإب :

املتو�سط
احل�سابي

النحراف
الرتتيباملعياري

درجة
القيام 
بالدور

تنفذ دورات تدريبية يف التنمية الب�سرية ملوؤ�س�سات الدولة 1
متو�سطة3.590.6152العامة واخلا�سة  

تقدم برامج دورات تدريبية لتطوير مهارات وقدرات من�سوبي 2
�سعيفة3.320.7558اجلامعة

تقدمي دورات تخ�س�سية تخدم خريجي الأق�سام الأكادميية 3
متو�سطة3.520.6204العاملني يف امليدان

تقدمي برامج ودورات تدريبية مهنية لأ�سحاب املهن )برنامج 4
متو�سطة3.650.6421للمعلمني، اإداريني ..

طرح برامج تدريبية وتعليمية تلبي احتياجات العاطلني عن 5
متو�سطة3.410.7036العمل من اأبناء املجتمع 

اإقامة دورات وور�س عمل لتدريب اأبناء املجتمع على ممار�سة 6
�سعيفة2.560.61810بع�س احلرف وال�سناعات اأو امل�ساريع الإنتاجية ال�سغرية.

طرح برامج تدريبية لتنمية مهارات القيادات املحلية يف 7
�سعيفة3.380.6627املحافظة

تقدمي برامج تعليمية ملن فاتتهم فر�س التعليم اجلامعي من 8
�سعيفة3.310.7079حملة ال�سهادات الثانوية  اأو ما يعادلها

متو�سطة3.530.6593 تقدم برامج ودروات تعليمية يف حمو الأمية وتعليم الكبار9

عقد دورات تدريبية يف جمال التهيئة الوظيفية لأفراد املجتمع 10
متو�سطة3.440.7065املحلي

            �سعيف3.370.549املحور ككل

يظهر من معطيات اجلدول)6(اأن املتو�سط احل�سابي العام لآراء اأع�ساء هيئة التدري�س نحو 
قيام جامعة اإب بدورها يف خدمة املجتمع يف التدريب والتعليم امل�ستمر بلغ )3.37( بانحراف 
معياري)0.549(، مما يدل اأن اجلامعة تقوم بدور �سعيف يف جمال التدريب والتعليم امل�ستمر 

للمجتمع. 
بالنظر اإىل اجلدول ال�سابق، اأظهرت اآراء عينة الدرا�سة اأن جامعة اإب تقوم بدوٍر متو�سٍط يف 
التدريب والتعليم امل�ستمر وذلك يف العبارة)4("تقدمي برامج ودورات تدريبية مهنية لأ�سحاب 
الرتتيب  يف  جاءت  اإذ  الخ(،  –زراعيني.  –اإداريني  معلمني  تاأهيل  )برنامج  املختلفة  املهن 
الأول، مبتو�سط ح�سابي)3.65( وانحراف معياري)0.642(، تليها العبارة)1("تنفذ دورات 
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الرتتيب  واخلا�سة"يف  العامة  الدولة  موؤ�س�سات  يف  الب�سرية  املوارد  تنمية  اإىل  تهدف  تدريبية 
الثاين يف املجال، مبتو�سط ح�سابي)3.59(وانحراف معياري)0.615(، وتعزى هذه النتيجة 
اإىل ما تقدمة بع�س كليات ومراكز اجلامعة من برامج الدبلوم اأو الدورات التدريبية للراغبني 
يف حت�سني موؤهالتهم، وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة الروا�سدة)2012(، ودار�سة 
هللو)2013(،ودرا�سة احلرون)2015( يف اأن هناك دورًا متو�سطًا تقوم به اجلامعات يف تنمية 
وتعليم  الأمية  حمو  يف  تعليمية  ودروات  برامج  العبارة)9("تقدم  جاءت  الب�سرية،كما  املوارد 
ويرجع  معياري)0.620(،  ح�سابي)3.52(وانحراف  مبتو�سط  الثالث  الرتتيب  يف  الكبار" 
ذلك اإىل الدور الذي يلعبه ق�سم تعليم الكبار والتعليم امل�ستمر)بكالوريو�س(بكلية الرتبية يف 
تقدمي برامج ودورات موجهة لالأميني والعاملني يف هذا احلقل، وتختلف هذه النتيجة مع نتائج 
دندن  ودرا�سة  هللو)2013(،  ودرا�سة  معروف)2012(،  ودرا�سة  الروا�سدة)2012(،  درا�سة 
واملوي�سر)2014(، ودار�سة احلرون)2015( يف اأن هناك دورًا �سعيفًا للجامعات والكليات يف 

حمو الأمية وتعليم الكبار.
والتعليم  التدريب  يف  �سعيف  بدوٍر  تقوم  اإب  جامعة  اأن  الدرا�سة  عينة  اآراء  اأظهرت  بينما 
امل�ستمر، وذلك يف"تقدمي برامج تعليمية ملن فاتتهم فر�س التعليم اجلامعي من حملة ال�سهادات 
الثانوية وما يعادلها" اإذ جاءت هذه العبارة يف الرتتيب قبل الأخري، مبتو�سط ح�سابي)3.31(، 
وانحراف معياري)0.707(، ويعود ال�سبب اإىل غياب �سيا�سة اجلامعة يف اإن�ساء مراكز التعليم 
امل�ستمر اأو التعليم عن بعد كنظرائها يف اجلامعات اليمنية الأخرى ،وذلك لتو�سيع فر�س التعليم 
لأولئك الأفراد الذين اأعاقتهم ظروفهم القت�سادية والجتماعية اأو �سيا�سة القبول باجلامعة، 
املجتمع على  اأبناء  لتدريب  وور�س عمل  دورات  العبارة)6(" اإقامة  الأخرية  الرتتيب  تليها يف 
ممار�سة بع�س احلرف وال�سناعات وامل�ساريع الإنتاجية ال�سغرية" مبتو�سط ح�سابي)2.56( 
وانحراف معياري)0.618(، ويعزى ذلك اإىل غياب التوا�سل بني اجلامعة واأبناء املجتمع، تتفق 
هذه النتيجة مع نتائج دار�سة هللو)2013(،درا�سة احلرون)2015(التي اأظهرت دورًا �سعيفًا 

للجامعات يف دعم امل�سروعات وال�سناعات ال�سغرية لأفراد املجتمع.
وامل�ساركة  ال�ست�سارات  يف  بدورها  اجلامعة  قيام  الثاين:مدى  باملحور  املتعلقة  النتائج 
املجتمعية خلدمة املجتمع، ح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية على م�ستوى كل 

عبارة من عبارات هذا املحور، كما يف اجلدول الآتي:
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جدول رقم)7( قيم املتو�سطات والنحرافات املعيارية ملدى قيام اجلامعة 
بدروها يف وال�ست�سارات وامل�ساركة املجتمعية 

املحور الثاين: ال�ست�سارات وامل�ساركة املجتمعية م
تقوم جامعة اإب :

املتو�سط
احل�سابي

النحراف
الرتتيباملعياري

درجة
القيام 
بالدور

تقدم ندوات توعوية )الأمومة ورعاية الطفولة، الإ�سعافات 1
�سعيفة2.830.78910الأولية، الإدمان، �سحة املياه وحماربة الف�ساد...(

تقيم فعاليات متنوعة تدعم احتياجات املراأة تعليميًا 2
�سعيفة3.040.8509واجتماعيًا وتربويا 

تقدمي بع�س اخلدمات ال�ست�سارية العلمية لالأفراد 3
�سعيفة2.570.95614واملوؤ�س�سات 

دعم امل�سروعات املهنية لأ�سر املجتمع املحلي كامل�ساريع 4
�سعيفة3.340.7725الإنتاجية ال�سغرية واحلرفية 

تقيم حما�سرات لتعزيز قيم امل�سوؤولية الجتماعية لدى اأفراد 5
�سعيفة2.620.87713املجتمع 

اأقامه الندوات والور�س واللقاءات العلمية والثقافية حول 6
�سعيفة3.260.7167امل�سكالت الجتماعية ال�سيئة يف املجتمع

تقدمي خدمات ا�ست�سارية لالأفراد والأ�سر التي تعاين من 7
متو�سطة3.450.8742م�سكالت تربوية اأو اجتماعية 

تنظيم لقاءات علمية بني اأع�ساء هيئة التدري�س واأفراد 8
�سعيفة3.270.7966وموؤ�س�سات املجتمع. 

اإتاحة مرافق اجلامعة لإقامه اأن�سطة ثقافية واجتماعية 9
متو�سطة3.680.5801وتعلمية لتنمية املجتمع

10
ت�سهم بندب اأو اإعارة كثري من اأع�ساء هيئة التدري�س لتقدمي 
خرباتهم ومعارفهم لكافة موؤ�س�سات املجتمع احلكومية منها 

واخلا�سة.
�سعيفة3.240.8958

�سعيفة2.670.81512اأتاحه املكتبة لأفراد املجتمع املحلي وت�سهيل ال�ستفادة منها.11

اإقامة ندوات وملتقيات علمية تعلم اأفراد املجتمع كيفية 12
�سعيفة2.830.87311احلفاظ على ال�سحة والبيئة

تقيم دورات لأفراد املجتمع عن )مهارات الت�سال والتفكري 13
متو�سطة3.420.8623والإبداع واإدارة الوقت...

م�ساركة املوؤ�س�سات احلكومية يف عقد الندوات والدورات لرفع 14
متو�سطة3.400.7514اأداء جلهاز احلكومي 

             �سعيفة3.110.654املحور ككل

يظهر من اجلدول)7(اأن املتو�سط احل�سابي العام لآراء اأع�ساء هيئة التدري�س يف مدى قيام 
جامعة اإب بدورها يف ال�ست�سارات وامل�ساركة املجتمعية خلدمة املجتمع بلغ)3.11( بانحراف 
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معياري)0.654(، وهذا يدل على اأن اجلامعة تقوم بدور �سعيف يف جمال تقدمي ال�ست�سارات 
وامل�ساركة املجتمعية للمجتمع.

يف  اإب  جامعة  به  تقوم  متو�سطًا  دورًا  الدرا�سة  عينة  اآرا  اأظهرت  ال�سابق،  اجلدول  من 
تقدمي ال�ست�سارات وامل�ساركة املجتمعية، وذلك يف العبارة)9("اإتاحة مرافق اجلامعة لإقامه 
مبتو�سط  الأول،  الرتتيب  يف  جاءت  اإذ  املجتمع"،  لتنمية  وتعلمية  واجتماعية  ثقافية  اأن�سطة 
الت�سهيالت  اإىل  ذلك  يف  ال�سبب  يعود  ورمبا  معياري)0.580(،  وانحراف  ح�سابي)3.68(، 
التي تقدمها اإدارة اجلامعة ملن ي�ستخدم مرافقها للخدمة الجتماعية، وتتفق هذه النتيجة مع 
نتيجة درا�سة احلرون)2015( يف اأن هناك دورًا متو�سطًا جلامعة مدينة ال�سادات يف ا�ستخدام 
دورًا  هناك  اأن  هللو)2013(يف  درا�سة  نتائج  مع  وتختلف  املجتمع،  لأبناء  ومرافقها  اأبنيتها 
�سعيفًا ل�ستخدام مرافق جامعة الأق�سى خلدمة املجتمع، وجاءت العبارة)7("تقدمي خدمات 
الثاين  الرتتيب  اجتماعية" يف  اأو  تربوية  تعاين من م�سكالت  التي  والأ�سر  لالإفراد  ا�ست�سارية 
مبتو�سط ح�سابي)3.45(، وانحراف معياري)0.874(، ويعود ال�سبب يف ذلك اإىل اخلدمات 
التي يقدمها مركز الإر�ساد الرتبوي والنف�سي لالأ�سر والطلبة ولنزلء ال�سجن املركزي وغريهم، 
اجلهني  درا�سة  نتيجة  مع  وتختلف  الروا�سدة)2012(،  درا�سة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 

و�سليمان)2011(التي اأظهرت دورًا منخف�سًا تقوم به جامعة تبوك.
ال�ست�سارات  اإب يف جمال  به جامعة  تقوم  �سعيفًا  دورًا  الدرا�سة  عينة  اآراء  اأظهرت  بينما 
وامل�ساركة املجتمعية، وذلك يف العبارة)3("تقدمي بع�س اخلدمات ال�ست�سارية العلمية لالأفراد 
معياري)0.956(،  وانحراف  ح�سابي)2.57(،  مبتو�سط  الأخري،  الرتتيب  واملوؤ�س�سات"يف 
يف  اجلامعية  والدرا�سات  ال�ست�سارات  مركز  تفعيل  عدم  اإىل  ذلك  يف  ال�سبب  يعود  ورمبا 
درا�سة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  املحلي،  املجتمع  وموؤ�س�سات  اأفراد  خلدمة  اجلامعة 
الروا�سدة)2012(، ودرا�سة معروف)2012(التي بينت �سعفًا لدى كليات الرتبية باجلامعات 
الفل�سطينية وجامعة البلقاء يف تقدمي ال�ست�سارات العلمية للمجتمع، وتختلف مع نتيجة درا�سة 
اجلهني و�سليمان)2011( ودرا�سة هللو)2013( التي اأظهرت دورًا متو�سطًا جلامعة الأق�سى 
ال�سادات،  اأظهرت دورًا مرتفعًا جلامعة مدينة  التي  وجامعة تبوك، ودرا�سة احلرون)2015( 
ودرا�سة كا�سيتي)Cassity،2013( التي خل�ست اإىل اأن هناك دورًا لوحدة التعليم امل�ستمر يف 

الإر�ساد وال�سراكة بني املنظمات اخلارجية وكليات اجلامعة.
النتائج املتعلقة باملحور الثالث: مدى قيام اجلامعة بدورها يف البحث العلمي خلدمة املجتمع، 
عبارات هذا  عبارة من  كل  م�ستوى  على  املعيارية  والنحرافات  املتو�سطات احل�سابية  ح�سبت 
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املحور، كما يف اجلدول الآتي:
جدول)8( قيم املتو�سطات والنحرافات املعيارية ملدى قيام اجلامعة بالبحث 

العلمي خلدمة املجتمع

املحور الثالث: البحث العلمي م
تقوم اجلامعة:

املتو�سط
احل�سابي

النحراف
درجة القيام الرتتيباملعياري

بالدور

دعم الباحثني من اأبناء املجتمع املحلي على اإجراء 1
�سعيفة3.230.7243البحوث وامل�ساريع امللحة.

ت�سجع من�سوبي اجلامعة على اإجراء بحوث ميدانية ت�سهم 2
�سعيفة2.930.7665بحل م�سكالت املجتمع

توفري قاعدة املعلومات العربية والعاملية ملن�سوبيها جمانًا 3
�سعيفة جدًا2.240.77511لال�ستفادة يف البحث العلمي 

اإجراء درا�سات تتعلق بالظواهر الجتماعية ال�سيئة يف 4
�سعيفة2.840.7756املجتمع، واقرتاح حلول ملعاجلتها.

تتيح الفر�سة لأع�ساء هيئة التدري�س والباحثني من اأبناء 5
متو�سطة3.420.7211املجتمع لن�سر اأبحاثهم يف جملة اجلامعة  

دعم ن�سر امل�ساريع والبحوث والر�سائل العلمية الهادفة 6
�سعيفة2.790.9127حلل م�سكالت املجتمع املختلفة

توفر فر�س عمل )باحثني( يف املجالت الإن�سانية والعلمية 7
�سعيفة جدًا2.260.76110لالرتقاء بالعملية البحثية 

اأقامه دورات تدريبية تنمي مهارات البحث العلمي لأبناء 8
�سعيفة3.210.8654املجتمع املحلي

م�ساعدة الباحثني من اأبناء املجتمع يف التحليل الإح�سائي 9
متو�سطة3.400.8472للبحوث

اإتاحة ا�ستخدام معامل اجلامعة واأجهزتها من قبل اإقراد 10
�سعيفة جدًا2.380.8099املجتمع وموؤ�س�ساته.

عقد لقاءات علمية ت�سجع وتكرم البحوث والباحثني 11
�سعيفة جدًا2.400.8028املتميزين من اأبناء املجتمع

�سعيفة2.820.458املحور ككل 

التدري�س  هيئة  اأع�ساء  لآراء  العام  احل�سابي  املتو�سط  اجلدول)8(اأن  معطيات  من  يتبني 
بانحراف  بلغ)2.82(  املحلي  املجتمع  به اجلامعة يف خدمة  تقوم  الذي  العلمي  البحث  ملحور 
معياري)0.458(، مما يعني اأن اجلامعة تقوم بدور �سعيف يف جمال البحث العلمي الهادف 

خلدمة املجتمع. 
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اأظهرت اآراء عينة الدرا�سة دورًا متو�سطًا  تقوم به جامعة اإب يف البحث العلمي، وذلك يف 
العبارة)5("تتيح الفر�سة لأع�ساء هيئة التدري�س والباحثني من اأبناء املجتمع لن�سر اأبحاثهم 
ح�سابي)3.42( مبتو�سط  املجال،  عبارات  بني  من  الأول  الرتتيب  يف  اجلامعة"،  جملة  يف 

وانحراف معياري)0.721(، ورمبا يعود ال�سبب يف ذلك اإىل حر�س اجلامعة و�سعيها للو�سول 
باملجلة اإىل مراتب علمية عربية وعاملية م�سرفة. وكذلك العبارة)9( "م�ساعدة الباحثني من 
اأبناء املجتمع يف التحليل الإح�سائي للبحوث"يف الرتتيب الثاين من بني عبارات هذا املجال، 
وم�ساعدة  تعاون  اإىل  ذلك  ويعزى  معياري)0.847(،  ح�سابي)3.40(،وانحراف  مبتو�سط 

املتخ�س�سني بق�سم العلوم النف�سية بكلية الرتبية للباحثني على التحليل الإح�سائي.
يف حني  اأظهرت اآراء عينة الدرا�سة دورًا �سعيفًا  تقوم به جامعة اإب يف هذا املجال، وذلك 
يف العبارة)6("دعم ن�سر امل�ساريع والبحوث والر�سائل العلمية الهادفة حلل م�سكالت املجتمع 
املختلفة"وجاءت يف الرتتيب ال�سابع، مبتو�سط ح�سابي)2.79( وانحراف معياري)0.912(، 
وقد يعزى اإىل �سعف امليزانية املخ�س�سة للبحث العلمي، وعدم اإن�ساء �سندوق لدعم البحث 
العلمي كما هو موجود يف بع�س اجلامعات اليمنية الأخرى، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة 
هللو)2013( التي بينت اأن هناك دورًا �سعيفًا للجامعات الفل�سطينية بهذا الدور، وتختلف هذه 
النتيجة مع نتائج درا�سة معروف)2012(،ودرا�سة احلرون)2015( يف اأن هناك دورًا متو�سطًا 
دندن  ودرا�سة  الروا�سدة)2012(  و�سليمان)2011(ودرا�سة  اجلهني  ودرا�سة  للجامعات، 
ودرا�سة  والأبحاث،  الباحثني  دعم  للجامعات يف  مرتفعًا  دورًا  اأظهرت  التي  واملوي�سر)2014( 
التي  والأبحاث  للباحثني  مكافاآت  تقدم  اجلامعات  اأن  بينت  التي   )2013،Brown(بروان

ت�سعى لتوثيق التعاون بني اجلامعات واملجتمعات املحلية.
يف حني اأظهرت اآراء عينة الدرا�سة اأدواًرا �سعيفة جدًا تقوم بها جامعة اإب يف هذا املجال، 
املجتمع  اأفراد  قبل  من  واأجهزتها  اجلامعة  معامل  ا�ستخدام  العبارة)10("اإتاحة  يف  وذلك 
معياري)0.809(،  وانحراف  ح�سابي)2.38(  مبتو�سط  التا�سع،  الرتتيب  يف  وموؤ�س�ساته." 
وقد يرجع ذلك اإىل قلة الأجهزة واملعامل، وخ�سية ا�ستهالكها وتعطلها، وترتبط هذه النتيجة 
املتاحة  املادية  واملواد  الإمكانات  �سعف  من  باملعوقات،  اخلا�س  املحور  نتائج  اأظهرته  ما  اإىل 
للجامعة. وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة احلرون)2015( يف اأن هناك دورًا متو�سطًا 
جلامعة مدينة ال�سادات، وجاءت العبارة)7("توفر فر�س عمل)باحثني( يف املجالت الإن�سانية 
والعلمية لالرتقاء بالعملية البحثية" يف الرتتيب العا�سر مبتو�سط ح�سابي)2.26(،وانحراف 
معياري)0.761(، ويعزى ذلك اإىل عدم وجود مراكز بحثية يف اجلامعة، وبرنامج ا�ستقطاب 
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العربية  املعلومات  قاعدة  "توفري  العبارة)3(  جاءت  واأخريًا  فيها،  للعمل  املتميزين  الباحثني 
العلمي" يف الرتتيب احلادي ع�سر، مبتو�سط  البحث  والعاملية ملن�سوبيها جمانا لال�ستفادة يف 
الإمكانات  �سعف  اأن  ذلك  يف  ال�سبب  ويرجع  معياري)0.775(،  وانحراف  ح�سابي)2.24( 
قواعد  يف  ال�سرتاك  دفع  على  القدرة  عدم  اإىل  اأدت  للجامعة  املتاحة  املالية  واملخ�س�سات 

املعلومات العربية والعاملية.
املعياري  والنحراف  احل�سابي  املتو�سط  ح�سب  الثالثة:  باملجالت  نتائج  خال�سة 
التعليم  يف  منها  املطلوبة  بالأدوار  اجلامعة  قيام  م�ستوى  تبني  التي  الثالثة  الدرا�سة  ملحاور 

امل�ستمر وخدمة املجتمع يف اجلدول الآتي: 
جدول)9( يو�سح قيم املتو�سطات والنحرافات املعيارية ملدى قيام

 اجلامعة بدورها يف املحاور الثالثة

املتو�سط املحور
احل�سابي

النحراف 
املعياري

درجة القيام 
الرتتيببالدور

1�سعيف3.370.549الأول: التدريب والتعليم امل�ستمر
الثاين: ال�ست�سارات وامل�ساركة 

2�سعيفة3.110.654املجتمعية

3�سعيفة2.820.458الثالث: البحث العلمي 
�سعيف3.10.553درجة املحاور الكلية

التعليم  يف  بدورها  اجلامعة  قيام  مل�ستوى  احل�سابي  املتو�سط  اجلدول)9(اأن  من  يظهر 
بلغ)3.1(  اجلامعة  اأ�ساتذة  نظر  وجهة  من  الثالثة  املحاور  يف  املجتمع  وخدمة  امل�ستمر 
وبانحراف معياري)0.553(، مما يدل اأن هناك دورًا �سعيفًا جلامعة اإب يف التعليم امل�ستمر 
الأوىل وهي  الوظيفة  تركيز اجلامعة على  اإىل  ال�سبب يف ذلك  ويعود  املحلي.  املجتمع  وخدمة 
من  الهتمام  من  الكايف  القدر  تنل  مل  امل�ستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  وظيفية  واأن  التعليم، 
قبل قيادة اجلامعة، واأن املوارد املالية املخ�س�سة للجامعة لي�ست كافية للقيام بهذه الأدوار، 
للجامعات  البحثي  الأداء  �سعف  يف  العريقي)2010(  درا�سة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
اليمنية، ومع درا�سة �سادق)2012( يف اأن هناك دورًا �سعيفًا للجامعات الفل�سطينية يف جمال 
التعليم امل�ستمر، وجمال اخلدمات ال�ست�سارية، ودرا�سة هللو)2013( يف اأن هناك دورًا  �سعيفًا  
جلامعة الأق�سى يف جمال التدريب والتعليم امل�ستمر، ودرا�سة النزيلي)2010(يف �سعف دور 
بدوٍر  تقوم  اأن اجلامعات  واختلف معها يف  البحثي،  املجال  وتعز( يف  جامعة)عدن، و�سنعاء، 
متو�سٍط يف املجال اخلدمي، وبالن�سبة جلميع املجالت ككل، اختلفت نتائج الدرا�سة احلالية مع 
نتائج درا�سة الروا�سدة)2012(، ودرا�سة اجلهني و�سليمان)2011(، ودرا�سة معروف)2012(، 
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ودرا�سة احلرون)2015(التي اأظهرت دورًا متو�سطًا للجامعات يف خدمة املجتمع، وتختلف مع 
نتائج درا�سة دندن واملوي�سر)2014( التي اأظهرت دورًا مرتفعًا جلامعة اجلوف يف خدمة املجتمع.
يف  بدورها  القيام  يف  اإب  جامعة  تعوق  التي  املعوقات  ما  الثاين:  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج 

التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س؟
املعيارية وذلك على م�ستوى كل عبارة من  والنحرافات  املتو�سطات احل�سابية  ا�ستخرجت 

عبارات هذا املحور، كما يف اجلدول الآتي:
جدول)10( قيم املتو�سطات والنحرافات املعيارية للمعوقات التي تعوق جامعة اإب 

يف القيام بدورها يف التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع

املحور الرابع: املعوقاتم
يعوق جامعة اإب يف القيام بدورها يف التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع:

املتو�سط
احل�سابي

النحراف 
املعياري

يعوق
الرتتيببدرجة

عدم وجود مركز اأو وحدة تقدم برامج واأن�سطة يف التعليم امل�ستمر 1
كبرية 4.890.174وخدمة املجتمع 

1جدًا

�سعف تنمية وتعزيز ثقافة التعليم امل�ستمر واخلدمة املجتمعية بني 2
6كبرية3.480.393اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة 

الإجراءات املتبعة يف ا�ستخدام مرافق اجلامعة لتقدمي برامج 3
12�سعيفة2.460.786واأن�سطة تخدم املجتمع.

ندرة وجود متخ�س�سني للعمل يف تخطيط وتنفيذ برامج التعليم 4
3كبرية3.840.531امل�ستمر وخدمة املجتمع 

قلة تخ�سي�س مكافاآت مالية وعينية لالأبحاث الهادفة حلل م�سكالت 5
7كبرية3.470.647املجتمع املحلي

حمدودية املوارد املالية و�سعف ميزانية اجلامعة لدعم برامج التعليم 6
2كبرية3.900.621امل�ستمر وخدمة املجتمع

غياب الروؤية لدى بع�س قيادة اجلامعة ملفهوم واأهداف خدمة املجتمع 7
11متو�سطة2.640.845والتعليم امل�ستمر.

�سعف حتم�س ع�سو هيئة التدري�س يف القيام بدورة يف خدمة املجتمع 8
9متو�سطة3.350.585والتعليم امل�ستمر.

احجام موؤ�س�سات املجتمع العامة واخلا�سة عن طلب م�ساركة اجلامعة 9
11متو�سطة2.640.894يف حل م�سكالتها.

حمدودية احلوافز التي ت�سجع اأع�ساء هيئة التدري�س للقيام بدروه يف 10
4كبرية3.770.514تنمية وخدمة املجتمع

�سعف العالقة بني اإدارة اجلامعة وموؤ�س�سات املجتمع املحلي 11
10متو�سطة3.200.737احلكومية والأهلية

5كبرية3.520.511ان�سغال اأ�ساتذة اجلامعة بالعملية التعليمية واأعمال الكنرتول.12

غياب الآلية واللوائح املنظمة لعمل اجلامعة يف التعليم امل�ستمر 13
8متو�سطة3.390.553وخدمة املجتمع 

كبرية3.430.511املحور ككل
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يتبني من معطيات اجلدول)10( اأن املتو�سط احل�سابي العام ملحور املعوقات التي تعوق قيام 
جامعة اإب بالأدوار املطلوبة منها يف التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع من وجهة نظر اأع�ساء هيئة 
التدري�س بلغ)3.43( بانحراف معياري)0.511(، وهذ يدل على اأن جامعة اإب تواجه معوقات 

بدرجة كبرية يف القيام بدورها يف التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع.
برامج  تقدم  وحدة  اأو  مركز  وجود  "عدم  العبارة)1(اأن  يف  الدرا�سة  عينة  اآراء  اأظهرت 
واأن�سطة يف التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع تعوق دور اجلامعة بدجة كبرية جدًا، اإذ جاءت يف 
الرتتيب الأول، مبتو�سط ح�سابي)4.89(،وانحراف معياري)0.874(،ويرجع ذلك اإىل �سعف 
الإمكانات املالية والتدري�سية باجلامعة لإن�ساء مركز اأو عمادة للتعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع، 

وتدين َتْعظيم ثقافة اخلدمة املجتمعية لدى قيادات اجلامعة.
بينما اأظهرت اآراء عينة الدرا�سة يف العبارة)6(اأن"حمدودية املوارد املالية و�سعف ميزانية 
كبري"اإذا  بدجة  اجلامعة  دور  املجتمع" تعوق  وخدمة  امل�ستمر  التعليم  برامج  لدعم  اجلامعة 
ويعزى  معياري)0.621(،  وانحراف  ح�سابي)3.90(،  مبتو�سط  الثاين،  الرتتيب  يف  جاءت 
املالية،  وزارة  قبل  باجلامعة من  املجتمع  املخ�س�سة خلدمة  املالية  العتمادات  قلة  اإىل  ذلك 
ودرا�سة  �سادق)2012(،  العريقي)2006(،ودرا�سة  درا�سة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
مع  وتختلف  كبرية،  بدرجة  دور اجلامعات  اأعاق  املالية  املوارد  نق�س  اأن  احلرون)2015( يف 
نتائج درا�سة معروف)2012(، ودرا�سة هللو)2013( يف اأن قلة الدعم املايل اأعاق دور كليات 
وجود  العبارة)4("ندرة  وجاءت  متو�سطة،  بدرجة  الفل�سطينية  الأق�سى  وجامعة  الرتبية 
الرتتيب  املجتمع"يف  وخدمة  امل�ستمر  التعليم  برامج  وتنفيذ  تخطيط  يف  للعمل  متخ�س�سني 
الثالث، مبتو�سط ح�سابي)3.84(، وانحراف معياري)0.531( ويعود ال�سبب اإىل قلة اهتمام 
النتيجة  وتختلف هذه  لذلك،  تدريب متخ�س�سني  اأو  ابتعاث  اأو  ا�ستقطاب  اأو  بتعيني  اجلامعة 
مع نتيجة درا�سة املومني)2016(يف اأن نق�س املتخ�س�سني يف خدمة املجتمع اأعاق دور كليتي 
اأع�ساء  ت�سجع  التي  العبارة)10("حمدودية احلوافز  بدرجة متو�سطة، وجاءت  اإربد وعجلون 
هيئة التدري�س للقيام بدروه يف خدمة املجتمع" يف الرتتيب الرابع، مبتو�سط)3.77(،وانحراف 
بينت  التي   )Hill،2009(هيل درا�سة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  معياري)0.514(، 
�سعف ت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�س الذين يف�سلون النخراط يف جمال خدمة املجتمع مادًيا 
واأكادميًيا، ودرا�سة �سادق)2012( يف اأن قلة احلوافز اأعاقت دور الأ�ساتذة عن خدمة املجتمع، 
وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة احلرون)2015( يف اأن حمدودية احلوافز اأعاقت دور 

الأ�ساتذة عن خدمة املجتمع بدرجة متو�سطة.
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يف حني اأظهرت اآراء عينة يف العبارة)13( اأن"غياب الآلية واللوائح املنظمة لعمل اجلامعة 
يف التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع" تعوق دور اجلامعة بدرجة متو�سطة، فقد جاءت يف الرتتيب 
اإهمال  اإىل  ذلك  ويعزى  معياري)0.553(،  وانحراف  ح�سابي)3.39(  مبتو�سط  الثامن، 
مع  النتيجة  هذه  وتختلف  للجامعة،  الثالثة  الوظيفية  وجتويد  تطوير  ل�سيا�سة  اجلامعة  قيادة 
نتيجة درا�سة احلرون)2015(التي بينت اأن ق�سور اللوائح والقوانني اأعاقة دور جامعة مدينة 
ال�سادات يف خدمة املجتمع بدرجة عالية، تليها يف الرتتيب التا�سع العبارة)8("�سعف حتم�س 
امل�ستمر وخدمة املجتمع" مبتو�سط)3.35(  التعليم  القيام بدورة يف  التدري�س يف  ع�سو هيئة 
وانحراف معياري)0.585(،ويعود ال�سبب يف ذلك اإىل كرثة الأعباء امللقاة على عاتق اأع�ساء 
هذه  وتتفق  اجلامعة،  يف  عددهم  قلة  نتيجة  والأكادميي  التعليمي  اجلانب  يف  التدري�س  هيئة 
النتيجة مع نتائج درا�سة العريقي)2010(، ودرا�سة �سادق)2012( يف اأن الأعباء امللقاة على 

عاتق اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة �سنعاء، وعدن، وتعز اأعاقت دورهم عن خدمة املجتمع.
بينما اأظهرت اآراء عينة الدرا�سة يف العبارة)3(اأن"الإجراءات املتبعة يف ا�ستخدام مرافق 
اجلامعة لتقدمي برامج واأن�سطة تخدم املجتمع" تعوق دور اجلامعة بدجة �سعيفة، اإذ جاءت يف 

الرتتيب الأخري مبتو�سط ح�سابي)2.46(،وانحراف معياري)0.786(.
ملخ�س لأهم نتائج الدرا�سة :

ت�سري نتائج الدرا�سة ب�سكل عام اإىل �سعف قيام جامعة اإب بالأدوار املطلوبة منها يف تنفيذ 
تقوم بدور متو�سط يف  اأنها  النتائج  تو�سح  امل�ستمر، كما  والتعليم  التدريب  اأن�سطة وبرامج يف 
تقدمي برامج ودورات تدريبية مهنية تلبي اأ�سحاب املهن من معلمني واإداريني، وبرامج ودورات 
احتياجات  تلبي   ، املحلي  املجتمع  لأفراد  الوظيفية  والتهيئة  الكبار،  وتعليم  الأمية  حمو  يف 

العاطلني عن العمل، وكذلك دورات تخ�س�سية تخدم خريجي الأق�سام الأكادميية.
كما تبني من النتائج اأن دور جامعة اإب �سعيف يف تقدمي ال�ست�سارات وامل�ساركة املجتمعية 
للمجتمع املحـــلي،  وكان لهـــا دور متو�سط  يف اإتاحــــة مــــرافق اجلامعة لإقامة اأن�سطة ثقافية 
تعاين  التي  والأ�سر  لالأفراد  ا�ست�سارية  خدمات  وتقدمي  املجتمع،  لتنمية  وتعلمية  واجتماعية 
والتفكري  الت�سال  كمهارات  الذات  تطوير  يف  ودورات  واجتماعية،  تربوية  م�سكالت  من 
اأداء  لرفع  والدورات  الندوات  املوؤ�س�سات احلكومية يف عقد  وم�ساركة  الوقت،  واإدارة  والإبداع 
جلهاز احلكومي. واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن دور جامعة اإب �سعيف يف البحث العلمي املوجه 
لأع�ساء  العلمي يف جملة اجلامعة  الن�سر  اإتاحة  متو�سطًا يف  دورًا  لها  اأن  اإل  املجتمع،  خلدمة 
هيئة التدري�س والباحثني من اأبناء املجتمع، وم�ساعدة الباحثني من اأبناء املجتمع يف التحليل 
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الإح�سائي للبحوث.
ويت�سح من نتائج الدرا�سة اأن هناك معوقات كبرية تقف اأمام اجلامعة يف خدمة  املجتمع 
يف  واأن�سطة  برامج  تقدم  وحدة  اأو  مركز  وجود  عدم  املعوقات  اأبرز  وكانت  امل�ستمر،  والتعليم 
التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع، وحمدودية املوارد املالية لدعم برامج التعليم امل�ستمر وخدمة 
املجتمع، وقلة املتخ�س�سني للعمل يف التعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع تخطيطًا وتنفيذّا وتقوميًا، 
حمدودية احلوافز التي ت�سجع اأع�ساء هيئة التدري�س للقيام بدروه يف خدمة املجتمع، ان�سغال 
التعليم  ثقافة  وتعزيز  تنمية  �سعف  الكنرتول،  واأعمال  التعليمية  بالعملية  اجلامعة  اأ�ساتذة 
امل�ستمر واخلدمة املجتمعية بني اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة، قلة تخ�سي�س مكافاآت مالية 

وعينية لالأبحاث الهادفة حلل م�سكالت املجتمع املحلي.
التو�سيات واملقرتحات

�سرورة اإن�ساء مركز للتعليم امل�ستمر وخدمة املجتمع وتعيني متخ�س�سني للعمل فيه.. 1
املختلفة . 2 والقطاعات  املوؤ�س�سات  لحتياجات  �سامل  م�سح  لإجراء  بحثية  جلنة  ت�سكيل   

وحتويلها اإىل برامج واأن�سطة تدريبية.
اإتاحة مرافق اجلامعة من خمتربات وقاعات واأجهزة، وت�سويقها للموؤ�س�سات وال�سركات . 3

املحلية مع �سرورة حتديثها كما وكيفًا. 
ا�ستحداث �سندوق لدعم ومتويل البحث العلمي للباحثني من اجلامعة اأو اأبناء املجتمع.. 4
وتنويع . 5 للجامعة،  املجتمع(  )خدمة  الثالثة  الوظيفية  لدعم  املالية  املخ�س�سات  زيادة 

م�سادر مواردها.
وخدمة . 6 امل�ستمر  التعليم  جمال  يف  بن�ساطه  بيان  وفق  تكون  اجلامعة  اأ�ساتذة  ترقية 

املجتمع. 
حتويل ن�سبة من  اإيرادات اجلامعة من الوقف والر�سوم الدرا�سية لأن�سطة خدمة املجتمع .. 7
ا�سرتاك اجلامعة يف قواعد املعلومات العربية والأجنبية وجعلها متاحة جمانًا ملن�سوبيها. . 8
باحثني . 9 وا�ستقطاب  املجتمع  وقطاعات  اجلـــامعة  بني  م�سرتكة  بحثية   مــراكز  اإن�ساء 

للعمل فيها.
تفعيل مركز ال�ست�سارات والدرا�سات اجلامعية، وحت�سني دوره يف خدمة املجتمع.. 10
اإجراء درا�سة لتطوير اأن�سطة الوظيفة الثالثة جلامعة اإب يف �سوء نتائج الدرا�سة.. 11
للجامعة، . 12 احلا�سنة  املوؤ�س�سات  لحتياجات  اإب  جامعة  تلبية  مدى  عن  درا�سة  اإجراء 

والحتياجات املطلوبة منها.
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مدى تاأثري م�ساركة املعلِّمني يف اّتخاذ القرارات املدر�سيَّة على اأدائهم املهنّي 
يف مدار�س �ساحل العاج من وجهة نظرهم

د. �سي�سي اأَحاَنُدو 
لطان زين العابدين يف ماليزيا بية - جامعة ال�ُسّ اأ�سول التَّ

امل�ستخل�س :
را�سة اإىل معرفة واقع م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة يف مدار�س  هدفت الدِّ
قات  �ساحل العاج، وحتديد مدى تاأثري م�ساركتهم فيه على اأدائهم املهنّي، والك�سف عن اأهمِّ معوِّ
را�سة املنهج الو�سفّي امل�سحّي من خالل اال�ستبانة  م�ساركتهم من وجهة نظرهم، وا�ستخدمت الدِّ
را�سة من )219( معلًِّما،  نت عينة الدِّ عة على )41( عبارة، وتكوَّ نت ثالثة حماور موزَّ التي ت�سمَّ
را�سة اأنَّ درجة واقع م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة يف مدار�س  واأظهرت نتائج الدِّ
�ساحل العاج جاءت )متو�سطة(، حيث بلغ املتو�سط العاّم للمحور )3.03(، كما اأنَّ درجة تاأثري 
بلغ  حيث  )عالية(،  كانت  املهنّي  اأدائهم  على  املدر�سيَّة  القرارات  اتِّخاذ  يف  املعلِّمني  م�ساركة 
قات م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات  املتو�سط العاّم للمحور )4.10(، بينما اأتت درجة معوِّ
را�سة بتعزيز مفهوم  املدر�سيَّة )عالية(، حيث بلغ املتو�سط العاّم للمحور )3.45(، واأو�ست الدِّ
مبا  للمعلِّمني  وامل�سوؤوليَّات  الحيات  ال�سَّ وتفوي�س  املدر�سيَّة،  القرارات  اتِّخاذ  يف  امل�ساركة 

ر اإيجاًبا يف اأدائهم املهنّي.  ا ُيوؤثِّ ُي�سِعُرهم مبكانتهم، وثقة االإدارة املدر�سيَّة فيهم؛ ممَّ

الكلمات املفتاحيَّة: املعلِّمون، القرارات املدر�سيَّة، االأداء املهنّي، �ساحل العاج.
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مقدمة:
يعدُّ اتِّخاذ القرار اأحد االأن�سطة املهمة يف االإدارة املدر�سيَّة، فالقرارات التي تواجه املديرين 
وترتكز  لها،  احللول  واإيجاد  ب�ساأنها،  قرارات  اتِّخاذ  يحاولون  وروتينيَّة  ب�سيطة  اأمور  من  تنبع 
د  حمدَّ هدف  على  ت�ستند  اإجراءات  ا�ستخدام  طريق  عن  يوميَّة  قاعدة  على  القرارات  هذه 
مات  ة القرارات داخل املنظَّ بغر�س حتقيقه، وفيما بعد يجب على االأفراد واجلماعات فهم عمليَّ
وي والتَّاأين  ة تتطلَّب التَّ ة اّتخاذ القرارات عمليَّ )�سالمة، 2005، �س111(، وعلى ذلك فاإنَّ عمليَّ

م الأجل اتِّخاذ القرار املنا�سب يف اأي جمال من جماالت احلياة. والتَّفكري الواعي املنظَّ
يَّة هو االأ�سلوب القيادّي املتَّبع داخل االإدارات املدر�سيَّة، والذي  واإنَّ الذي يك�سب القرارات اأهمِّ
يوؤدي دوًرا اأ�سا�سيًّا يف تعزيز ثقافة التَّمكني يف املدار�س التي يتمتَّع بها املديرون ب�سفات متيِّزهم، 
ومتكني  التَّنظيميَّة،  الثَّقافة  وتعزيز  الفريق،  خالل  من  والعمل  املجازفة  على  مقدرتهم  مثل: 
 Hensley،( زه  ومتيِّ املدير  مكانة  ز  ُتعزِّ والتي  االأفراد  مع  املتبادل  واالحتام  والثِّقة  االأفراد 
1998(، واملدر�سة من املوؤ�س�سات الفاعلة يف املجتمع، وبالتَّايل حتَّى تكون قرارات املجال�س فيها 
فاعلة، ال بدَّ من اأن ي�سرك املديرون املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املتعلِّقة باملدر�سة، ومتكينهم 
يَّة من خالل م�ساركتهم يف اتِّخاذ  من ذلك؛ حيث اإن ك�سب عقول املعلِّمني وقلوبهم بالغ االأهمِّ

.)Hellawell & Hancock، 2001( القرار مبا يعود بفائدة كبرية على املدر�سة
ة توا�سل واتِّ�سال، تتمُّ يف �سياق  بية احلديثة عمليَّ ة اتِّخاذ القرار من وجهة نظر التَّ فعمليَّ
االإدارة املدر�سيَّة مب�ساركة العديد من العاملني داخل املدر�سة، وعلى راأ�سهم املعلِّمون اأ�سحاب 
ة اتِّخاذ القرار مل ُتعد فردية ي�ستاأثر  ة التَّعليميَّة، ما يعني اأنَّ عمليَّ ور الفاعل يف اإجناح العمليَّ الدَّ
ا تتطلَّب م�ساركة املعلِّمني واملخت�سني، حيث اإنَّ املدير وحده ال ي�ستطيع  بها املديرون وحدهم، واإنَّ
ة جوانب امل�سكالت التي تربز اأمامه يف اإدارة املدر�سة، وعلى هذا االأ�سا�س تعدُّ  اأن يحيط بكافَّ
الع�سر  املدر�سيَّة يف  االإدارة  عليها  تقوم  التي  االأ�س�س  اأهّم  القرارات من  املعلِّمني يف  م�ساركة 
ة اتِّخاذ القرارات  د مر�سي )2005(: اأنَّ عمليَّ احلديث )بركات واآخرون، 2015، �س285(، واأكَّ
هي ح�سيلة جهد جماعّي م�ستك يتعاون فيها االأفراد املعنيون واالإدارات املختلفة يف املو�سوع، 
دة، وجمع املعلومات والبيانات، وحتليلها وتف�سريها تتّم على  ودرا�سة املو�سوع من جوانب متعدِّ
اأن ت�سرك املعلِّمني يف اّتخاذ  ة  رورّي على االإدارة املدر�سيَّ م�ستويات خمتلفة؛ لذا كان من ال�سُّ
القرار املدر�سّي ملا يف ذلك من اأثر اإيجابّي على القرار نف�سه، وعلى املعلِّمني يف روحهم املعنويَّة، 
بويَّة. واأثبتت درا�سة حبتور )2000، �س96(  وانعكا�س على نّو اأدائهم، وحتقيق االأهداف التَّ
ة التي  اتّي، فحني ي�سارك املروؤو�سون يف العمليَّ اأنَّ هناك ا�ستعداًدا لقبول التَّغيري، والتَّطوير الذَّ
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قادت اإىل اتِّخاذ القرار، تكون قد �سنحت لهم الفر�سة الإ�سماع �سوتهم، ويدركون ماذا عليهم 
عي اإىل تقدمي ما هو اأف�سل، واأ�سار حرز  ة النُّمّو املهنّي، وال�سَّ وما لهم؟؛ ويخلق ذلك ا�ستمراريَّ
اهلل )2007، �س37( اإىل اأنَّ م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرار يعمل على حتقيق الثِّقة املتبادلة 

ي اإىل عالقات اإن�سانيَّة جيِّدة، وحت�سني اأداء املعلِّمني. ا يوؤدِّ بني القائد واملعلِّم يف املدر�سة؛ ممَّ
ة ي�ساعد مدير املدر�سة على معرفة  يتبنيَّ مما �سبق اأنَّ م�ساركة املعلِّمني يف القرارات املدر�سيَّ
للهدف،  املنا�سب  البديل  اختيار  خاللها  من  ميكن  والتي  املعّلمون،  مها  ُيقدِّ التي  االآراء  ة  كافَّ
ي بدوره اإىل قبوله لدى املعلِّمني، وعدم معار�ستهم له بعد اإ�سداره، وبالتَّايل تطوير  وهذا ُيوؤدِّ
اليَّة )حمادات،  ة التَّعليميَّة بدرجة عالية من الكفاءة والفعَّ اأدائهم املهنّي، وحتقيق اأهداف العمليَّ
اتهم،  معنويَّ روح  رفع  يف  املدر�سيَّة  القرارات  اتِّخاذ  يف  املعلِّمني  م�ساركة  ت�سهم  كما   ،)2006
واإ�سباع حاجات االحتام وتقدير ذواتهم، و�سقل قدراتهم، وتنمية مهاراتهم يف حّل امل�سكالت، 

وتقوية االّت�ساالت بينهم وبني املديرين وزمالء املهنة )اخلياط، 2001(.
ويجدر باالإ�سارة اإىل اأنَّ جناح اأي موؤ�س�سة تعليمَيّة يعتمد على قدرتها يف م�ساركة املعلِّمني يف 
يَّتهم، وحتقيق ما يعرف بالّر�سا  عور باأهمِّ ا يعطيهم ال�سُّ ة باملدر�سة؛ ممَّ اتِّخاذ القرارات اخلا�سَّ
الوظيفّي الذي يعدُّ من اأهّم �سمات العمل؛ الأنَّه يعمل على تدعيم وتعزيز روح الفرد املبنية على 
رات اجلودة  ا يرفع م�ستوى االأداء، وحتقيق موؤ�سِّ احلما�س والتَّ�سجيع، والتَّحفيز، والتَّقدير، ممَّ

)م�سغوين، 2015، �س10(.
فه البدري )2001، �س36( اأنَّه عمليَّة  ة، منها ما عرَّ والتِّخاذ القرار املدر�سّي تعريفات عدَّ
م الهادف، الذي ي�سعى من خالله اإىل حتديد امل�سكلة يف  ة واعية، ونوع من التَّفكري املنظَّ عقليَّ
القرار املدر�سّي، واإيجاد احللول املمكنة حالًيا وم�ستقباًل؛ بهدف حتقيق الغر�س اأو االأغرا�س 
دة باأقل تكلفة ممكنة يف الوقت واجلهد، وباأف�سل واأو�سع كفاءة وعائد اإيجابّي ممكنني،  املحدَّ
اأكرث من  اأو  اأنَّه: اختيار مدرك لبديل واحد من بديلني  اإىل  بينما ي�سري بكر )2002، �س16( 
ة  وتعدُّ عمليَّ تعليميَّة،  اأو ق�سية  التي ميكن من خاللها حّل م�سكلة  واملمكنة  املطروحة  البدائل 
التَّخطيط  ة  االأ�سا�سيَّ اتها  عمليَّ من  والتي  وحمورها  االإداريَّة  ة  العمليَّ جوهر  هي  القرار  اّتخاذ 
ح ماهر )2004( اأنَّه: اختيار اأف�سل البدائل بعد  قابة والقيادة والتَّن�سيق، وُيو�سِّ والتَّنظيم والرَّ
ويتمُّ االختيار  املطلوب حتقيقها،  االأهداف  واأثرها على  بديل  كّل  املتتبة على  تائج  النَّ درا�سة 
ا ي�ساعد على الو�سول  دة؛ ممَّ بناًء على معلومات يح�سل عليها متَّخذ القرار من م�سادر متعدِّ
تائج، ويخل�س جمال الّدين واآخرون )2015، �س12( اإىل اأنَّه: اّتخاذ بديل بني  اإىل اأف�سل النَّ
ة  بدائل، واأنَّ هذا االختيار يتّم بعد درا�سة مو�سعة لكّل جوانب امل�سكلة، وعليه يجب اأن يكون  عدَّ
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هناك عدد من البدائل املتاحة ليت�سنى ملتَّخذ القرار املدر�سيِّ اختيار البديل االأمثل للو�سول اإىل 
االأهداف املرجوة.

يف  ينا�سبه  الذي  القرار  يختار  الذي  هو:  املدر�سّي  القرار  متَّخذ  اأنَّ  م  تقدَّ ا  ممَّ ي�ستخل�س 
مرحلة  تكون  وبذلك  روط،  ال�سُّ هذه  يتجاوز  اأن  له  يحق  وال  م�سبًقا،  املو�سوعة  روط  ال�سُّ �سوء 
اّتخاذ القرار املدر�سّي هي يف احلقيقة عمل اإدارّي ميثِّل جانًبا واحًدا يف عمليَّة �سنع القرارات 

مب�ساركة اأفراد املجتمع املدر�سّي، وعلى راأ�سهم املعلِّمون )حبيب، 2007، �س81(. 
القرارات  اّتخاذ  يف  املعلِّمني  م�ساركة  مو�سوع  تناولت  التي  را�سات  الدِّ من  العديد  وهناك 

املدر�سيَّة، وفاعليَّتها يف حت�سني اأداء املعلِّمني، وهي كما ياأتي:
القرارات  اّتخاذ  املعلِّمني يف  م�ساركة  اأثر  اإىل معرفة  التي هدفت  �سالمة )1992(  درا�سة 
نت عينة  وح املعنويَّة، وتكوَّ املدر�سيَّة على روحهم املعنويَّة، وبيان العالقة بني م�ستوى امل�ساركة والرُّ
را�سة  را�سة من )393( معلًِّما ومعلِّمة، ومتَّ ا�ستخدام املنهج الو�سفّي امل�سحّي، وتو�سلت الدِّ الدِّ
ها: ارتفاع م�ستوى م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة، واأنَّ  ة، من اأهمِّ اإىل نتائج عدَّ
ة  املعنويَّ وح  الرُّ ورفع  القرارات  اتِّخاذ  يف  املعلِّمني  م�ساركة  م�ستوى  بني  اإيجابيَّة  عالقة  هناك 

للمعلِّمني.
ف على درجة م�ساركة املعلِّمني يف املدار�س  وقام االأ�سهب )2001( بدرا�سة �سعت اإىل التَّعرُّ
وعالقته  املدر�سيَّة  القرارات  اتِّخاذ  يف  القد�س  حمافظة  يف  ة  واخلا�سَّ �سميَّة  والرَّ ة  احلكوميَّ
را�سة من  نت عينة الدِّ بانتمائهم ملهنة التَّعليم من وجهة نظر مديري املدار�س ومعلِّميهم، وتكوَّ
را�سة على املنهج الو�سفّي امل�سحّي، واأظهرت  )81( مديًرا، و)438( معلًِّما ومعلِّمة، واعتمدت الدِّ
اأنَّ درجة م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة من  ها:  اأهمِّ ة، من  را�سة نتائج عدَّ الدِّ
وجهة نظر املديرين واملعلِّمني كانت متو�سطة، واأنَّ درجة انتماء املعلِّمني ملهنة التَّعليم عالية، واأنَّ 
هناك عالقة اإيجابيَّة بني م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة وبني درجة انتمائهم 

ملهنة التَّعليم.
القرار  امل�ساركة يف �سنع  العالقات بني  اإىل حتليل   )Kim، 2001( وق�سدت درا�سة كيم
را�سة من )701(  الدِّ نت عينة  وتكوَّ كوريا،  الثَّانويَّة يف  املدار�س  معلِّمي  لدى  الوظيفّي  والّر�سا 
ها:  ة، من اأهمِّ را�سة نتائج عدَّ معلًِّما ومعلِّمة، ومتَّ توظيف املنهج الو�سفّي امل�سحّي، واأبرزت الدِّ
الوظيفّي  والّر�سا  القرارات  �سنع  يف  املعلِّمني  م�ساركة  بني  اإح�سائيَّة  داللة  ذات  فروق  وجود 
�سها املعلِّمون، واأنَّ  تعزى اإىل اجلن�س واخلربة التَّعليميَّة، وحجم املدر�سة، واملو�سوعات التي يدرِّ
الوظيفّي،  للّر�سا  اإدراكهم  نحو  اإيجابيًّا  اأثرت  القرارات  للم�ساركة يف �سنع  ة  الفعليَّ امل�ستويات 
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اتية، واأنَّ امل�ستويات املرغوبة  قابة الذَّ وتقبُّلهم للقرارات املتعلِّقة بهم والتزامهم بتنفيذها، والرَّ
يف امل�ساركة يف القرارات واخلربة مل تكن ذات �سلة بالّر�سا الوظيفّي.

ف على مدى م�ساركة معلِّمي املدار�س الثَّانويَّة  وقام حرز اهلل )2007( بدرا�سة �سعت اإىل التَّعرُّ
را�سة من  نت عينة الدِّ يف اتِّخاذ القرارات، وعالقتها بر�ساهم الوظيفّي يف حمافظات غزة، وتكوَّ
را�سة على املنهج الو�سفّي امل�سحّي، وكانت من اأهّم نتائج  )306( معلًِّما ومعلِّمة، واعتمدت الدِّ
القرارات،  اتِّخاذ  متو�سطة يف  بدرجة  ي�ساركون  ة  الثَّانويَّ املدار�س  معلِّمي  اأنَّ  يلي:  ما  را�سة  الدِّ
واأنَّ اأعلى درجات م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات كانت القرارات املتعلِّقة باملنهج، و�سوؤون 
اتِّخاذ  يف  املعلِّمني  م�ساركة  مدى  بني  متو�سطة  اإيجابيَّة  عالقة  توجد  واأنَّه  واملعلِّمني،  لبة،  الطَّ

ة والّر�سا الوظيفّي لديهم، وتنمية اأدائهم املهنّي. القرارات املدر�سيَّ
املجاالت  على  ف  التَّعرُّ اإىل  هدفت  درا�سة   )Chi keung، 2008( كيونغ  ت�سي  واأجرى 
نت  وتكوَّ القرار،  اتِّخاذ  يف  املعلِّمني  اإ�سراك  على  املدار�س  مديري  ت�ساعد  اأن  �ساأنها  من  التي 
را�سة من )335( معلِّما يف ع�سرين مدر�سة ثانويَّة يف هوجن كوجن، ومتَّ توظيف املنهج  عينة الدِّ
را�سة اإىل اأنَّ املعلِّمني يف�سلون اإ�سراكهم يف القرارات مبجاالت  الو�سفّي امل�سحّي، وتو�سلت الدِّ
له  القرارات  اتِّخاذ  املعلِّمني يف  اإ�سراك  واأنَّ  واالإدارة،  را�سيَّة،  الدِّ واملناهج  التَّعليمّي،  موذج  النَّ

�سا الوظيفّي، وااللتزام، واإدراك عبء العمل. نتائج اإيجابيَّة موؤثرة يف الرِّ
اإىل  �سعت  التي   )Olorunsola & Olayemi، 2011( واأُواَلميي  اأُوُلورِن�ُسوال  ودرا�سة 
ة اتِّخاذ القرارات يف املدار�س الثَّانويَّة يف اإكيتي، وعالقتها  حتديد مدى م�ساركة املعلِّمني يف عمليَّ
را�سة من معلِّمي املدار�س الثَّانويَّة يف اإكيتي بنجرييا،  نت عينة الدِّ خ�سيَّة، وتكوَّ بخ�سائ�سهم ال�سَّ
را�سة عن وجود اأق�سى قدر  را�سة املنهج الو�سفّي امل�سحّي، واأ�سفرت نتائج الدِّ وا�ستخدمت الدِّ
ا مينح  القرارات املدر�سيَّة؛ ممَّ باتِّخاذ  يتعلَّق  املدار�س فيما  املعلِّمني ومديري  التَّعاون بني  من 
يَّتهم، وحتقيق لديهم ما يعرف بالّر�سا الوظيفّي الذي يعّد من اأهّم �سمات  عور باأهمِّ املعلِّمني ال�سُّ
ة املبنية على احلما�س والتَّ�سجيع، والتَّحفيز،  العمل؛ كما يعمل كذلك على تعزيز روحهم املعنويَّ

رات جودته. والتَّقدير، ويرفع كذلك م�ستوى اأدائهم املهنّي، وحتقيق موؤ�سِّ
املعلِّمني  م�ساركة  م�ستوى  معرفة  اإىل  التي هدفت   )Mosheti، 2013( ُمو�ِسيتي ودرا�سة 
املدار�س  يف  التَّنظيمّي  بااللتزام  وعالقتها  العمل  عن  �سا  والرِّ ة  املدر�سيَّ القرارات  اتِّخاذ  يف 
ة، ومتَّ  را�سة من )1500( معلٍم من )27( مدر�سة ثانويَّ نت عينة الدِّ الثَّانويَّة يف بوت�سوانا، وتكوَّ
ها: اأنَّ م�ستوى م�ساركة  ة، من اأهمِّ را�سة نتائج عدَّ توظيف املنهج الو�سفّي امل�سحّي، واأبرزت الدِّ
كان  اأدائهم  الب، وحت�سني م�ستوى  الطُّ بتوجيه  املتعلِّقة  ة  املدر�سيَّ القرارات  اتِّخاذ  املعلِّمني يف 
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بدرجة عالية، واأنَّ م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات لها اأثٌر يف انتمائهم اإىل مهنة التَّعليم، 
والتَّقيُّد ب�سوابطها وواجباتها، وكذلك االلتزام امل�ستمر وال�ّسعي اإىل نّو اأدائهم مهنيًّا، وحت�سني 

مهاراتهم التَّدري�سيَّة خالل م�سريتهم املهنيَّة. 
را�سة  الدِّ التي طبقت عليها  اأنَّ املجتمعات  ابقة  ال�سَّ را�سات  الدِّ ا�ستعرا�س  يتَّ�سح من خالل 
تنوَّعت ما بني عربية واأجنبية، وعيناتها كانت من املدار�س )املديرون واملعّلمون(، وقد ت�سابهت 
ابقة يف ا�ستخدام املنهج الو�سفي امل�سحّي، ويف تناولها ملجال  را�سات ال�سَّ را�سة احلالية مع الدِّ الدِّ
مويّل  را�سة احلالية يف تناولها ال�سُّ م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة، ومتيَّزت الدِّ
ت  ومتَّ املهنّي،  اأدائهم  على  املدر�سيَّة  القرارات  اتِّخاذ  يف  املعلِّمني  م�ساركة  تاأثري  مدى  ملعرفة 
ف على املنهجية املنا�سبة،  النَّظرّي، والتَّعرُّ اإثراء االأدب  ابقة يف  ال�سَّ را�سات  الدِّ اال�ستفادة من 

تائج وتف�سريها.  را�سة، ومناق�سة النَّ وبناء اأداة الدِّ
م�سكلة الّدرا�سة واأ�سئلتها:

ومبا�سًرا  وثيًقا  ارتباًطا  ترتبط  املدر�سيَّة  القرارات  اتِّخاذ  يف  املعلِّمني  م�ساركة  عمليَّة  اإنَّ 
ة املدر�سيَّة، كالتَّخطيط، والتَّنظيم، والتَّن�سيق، واالتِّ�سال، والتَّدريب، وبالتَّايل  بالعمليَّات االإداريَّ
فات التي تتّم داخل املدر�سة، ومدير املدر�سة هو  فهي نقطة االنطالق جلميع االأن�سطة والتَّ�سرُّ

ل لهذه العمليَّات )ال�سمارات، 2013، �س257(. امل�سوؤول االأوَّ
ور  ى اإىل تعقد الدَّ ة، اأدَّ را�سات اأنَّ التَّطوُّر الذي �سهدته االإدارة املدر�سيَّ واأثبتت العديد من الدِّ
ا فر�س على املديرين التَّعاون  عب اإدارة املدر�سة؛ ممَّ الذي يقوم به مدير املدر�سة، وجعل من ال�سَّ
مع مروؤو�سيهم، واإ�سراكهم يف اتِّخاذ قراراتهم وممار�سة مهامهم، ملا يف ذلك من اأثر اإيجابّي على 
دت درا�سة �سالمة )1992( اأنَّ هناك عالقة اإيجابيَّة بني  ة، واأكَّ اأداء املعلِّمني ورفع روحهم املعنويَّ
ة للمعلِّمني، كما اأبرزت درا�سة  وح املعنويَّ م�ستوى م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات ورفع الرُّ
ة لها اأثٌر اإيجابيٌّ يف انتمائهم  كيم )Kim، 2001( اأنَّ م�ساركة املعلِّمني يف القرارات املدر�سيَّ
اتية، وتو�سلت  قابة الذَّ ملهنة التَّعليم، وتقبُّلهم للقرارات املتعلِّقة بهم والتزامهم بتنفيذها، والرَّ
اأُوُلورِن�ُسوال واأُواَلميي )Olorunsola & Olayemi، 2011( التَّعاون الذي يتّم بني  درا�سة 
يَّتهم،  باأهمِّ عور  ال�سُّ املعلِّمني  مينح  املدر�سيَّة،  القرارات  بخ�سو�س  املدار�س  ومديري  املعلِّمني 
ة املبنية على احلما�س والتَّ�سجيع، والتَّحفيز، والتَّقدير، ويرفع  ويعمل على تعزيز روحهم املعنويَّ

رات جودته. كذلك م�ستوى اأدائهم املهنّي، وحتقيق موؤ�سِّ
االإدارة  �سهدته  التي  والتَّطوُّرات  املدر�سيَّة،  القرارات  اتِّخاذ  يف  املعلِّمني  م�ساركة  يَّة  والأهمِّ
اّتخاذ  الأنَّ  ذلك  املدر�سيَّة،  القرارات  يف  املعلِّمني  م�ساركة  رورة  بال�سّ ت�ستوجب  قد  املدر�سيَّة 
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والتَّحليل  واجلدل  واالّت�ساالت  واالأفكار  االآراء  من  جمموعة  نتيجة  هي  بطبيعتها  القرارات 
والتَّقييم التي تتمُّ على م�ستويات خمتلفة بالتَّنظيم املدر�سّي، ومبعرفة اأ�سخا�س عديدين، االأمر 

الذي يجعل هذه العمليَّة ذات جهد جماعّي م�ستك )ال�سفياين، 2012، �س4(.
ة  فاعليَّ �سعف  �سخ�ست  التي  ة  املحليَّ را�سات  الدِّ من  العديد  هناك  فاإنَّ  ياق؛  ال�سِّ هذا  وفق 
االإدارة املدر�سيَّة يف م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات، ومنها: درا�سة بامبا )2002( التي 
اأ�سارت اإىل ق�سور وا�سح يف اأداء االإدارة املدر�سيَّة يف �ساحل العاج، واإ�سدارها للقرارات دون 
م�ساركة املعلِّمني فيها، ودرا�سة بناتي )Binaté، 2012( التي اأ�سفرت عن غياب التَّنظيم يف 
اإدارة املدار�س، واإهمال املديرين لدور املعلِّمني وا�ست�سارهم يف االأمور املدر�سيَّة، ودرا�سة �سي�سي 
ة  وعبد احلكيم )2016( التي اأظهرت اأنَّ م�ستوى اإ�سراك املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات التَّعليميَّ
يف مدار�س �ساحل العاج مل ي�سل اإىل امل�ستوى املطلوب، التِّخاذ مديريها قرارات باأنف�سهم دون 

جلوء اإىل اآراء املعلِّمني وا�ست�سارهم.
املدر�سيَّة،  القرارات  اتِّخاذ  يف  املعلِّمني  م�ساركة  يَّة  والأهمِّ ابقة،  ال�سَّ را�سات  الدِّ نتائج  وفق 
را�سة ملعرفة مدى تاأثري  واأثرها يف تطوير اأدائهم، وحتقيق اأهداف املدر�سة، فقد اأتت هذه الدِّ
م�سكلة  �سياغة  وميكن  املهنّي،  اأدائهم  على  املدر�سيَّة  القرارات  اتِّخاذ  يف  املعلِّمني  م�ساركة 
ئي�س االآتي: ما مدى تاأثري م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة  وؤال الرَّ را�سة يف ال�سُّ الدِّ

على اأدائهم املهنّي يف مدار�س �ساحل العاج من وجهة نظرهم؟
ئي�س االأ�سئلة الفرعية االآتية:  وؤال الرَّ ويتفرغ من ال�سُّ

من . 1 العاج  �ساحل  مدار�س  يف  املدر�سيَّة  القرارات  اتِّخاذ  يف  املعلِّمني  م�ساركة  واقع  ما 
وجهة نظرهم؟

يف . 2 املهنّي  اأدائهم  على  املدر�سيَّة  القرارات  اتِّخاذ  يف  املعلِّمني  م�ساركة  تاأثري  مدى  ما 
مدار�س �ساحل العاج من وجهة نظرهم؟

قات م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة يف مدار�س �ساحل العاج . 3 ما اأهّم معوِّ
من وجهة نظرهم؟

را�سة: اأهداف الدِّ
را�سة اإىل حتقيق االأهداف االآتية: �سعت الدِّ

معرفة واقع م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة يف مدار�س �ساحل العاج من . 1
وجهة نظرهم.

حتديد مدى تاأثري م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة على اأدائهم املهنّي يف . 2



146

اأَحاَنُدو : مدى تاأثري م�ساركة املعلِّمني يف اّتخاذ القرارات املدر�سيَّة على اأدائهم املهنّي يف مدار�س �ساحل العاج ...

مدار�س �ساحل العاج من وجهة نظرهم.
مدار�س . 3 يف  املدر�سيَّة  القرارات  اتِّخاذ  يف  املعلِّمني  م�ساركة  قات  معوِّ اأهمِّ  عن  الك�سف 

�ساحل العاج من وجهة نظرهم.
را�سة: يَّة الدِّ اأهمِّ

را�سة يف النُّقاط االآتية: ة الدِّ يَّ تتمثَّل اأهمِّ
املو�سوعات . 1 اأحد  كونه  املدر�سيَّة،  القرارات  اّتخاذ  يف  املعلِّمني  اإ�سراك  مو�سوع  يَّة  اأهمِّ

ني باملجال. ة التي حظيت باهتمام بالغ من قبل املهتمِّ املهمَّ
اإبراز اأهِميَّة اجلوانب التَّطبيقيَّة لدرجة تاأثري م�ساركة املعلِّمني يف اّتخاذ القرارات لدى . 2

املديرين يف املدر�سة.
طريق . 3 عن  املدر�سيَّة  االإدارة  ة  فاعليَّ من  تزيد  مقتحات  تقدمي  يف  النتائج  ت�سهم  قد 

م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات التَّعليميَّة. 
ة . 4 الوطنيَّ بية  التَّ بوزارة  القرارات  و�سانعي  املديرين  را�سة  الدِّ نتائج  تفيد  اأن  ميكن 

ة اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة.  الّتخاذ التَّدابري الالزمة من اأجل م�ساركة املعلِّمني يف عمليَّ
حدود الّدرا�سة:

ة  املدر�سيَّ القرارات  اتِّخاذ  املعلِّمني يف  تاأثري م�ساركة  را�سة على حتديد مدى  الدِّ اقت�سرت 
على اأدائهم املهنّي يف مدار�س �ساحل العاج.

احلدود الب�سريَّة: متثَّلت يف وجهة نظر املعلِّمني يف  مدار�س �ساحل العاج. 
موذجيَّة يف �ساحل العاج. ة النَّ ة املدار�س االإ�سالميَّ احلدود املكانيَّة: كافَّ

را�سّي الثَّاين للعام  را�سة يف جانبها امليداينِّ يف الف�سل الدِّ مانيَّة: متَّ تطبيق الدِّ احلدود الزَّ
را�سّي: 2017-2016. الدِّ

م�سطلحات الّدرا�سة الإجرائيَّة:
قه،  وحقَّ حه  و�سَّ اأي،  الرَّ اأو  امل�ساألة  ر  وقرَّ واأم�ساه،  ر�سيه  مبعنى  اأي،  الرَّ اأقر  لغة:  القرار 
اأي واملقر اأمر ثابت معتف به )ابن منظور، 2003(،  وتقرر االأمر، ا�ستقر وثبت، والقرار: الرَّ
، اأو هو عمليَّة  والقرار ا�سطالًحا: عبارة عن االختيار املدرك بني البدائل املتاحة يف موقف معنيَّ
بينها )الغزاوي، 2006،  االأمثل من  املفا�سلة بني حلول ملواجهة م�سكلة معيَّنة، واختيار احلل 
ف االإن�سايّن يف  �س21(، وتعّرفه جمال الّدين واآخرون )2015، �س10( باأنَّه: عبارة عن التَّ�سرُّ
، كما اأنَّه عمليَّة ديناميكيَّة، ُتعربِّ عن التَّفاعل بني عنا�سر القرار واأهدافه،  مواجهة موقف معنيَّ
والقرار لي�س متعلًقا بلحظة اّتخاذه فح�سب، بل هو امتداد للما�سي يف �سكل بيانات ومعلومات، 
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�ساط الالزم ملقابلة املوقف. كما اأنَّه تفاعل مع احلا�سر يف �سورة �سلوك اإدراّي �سرورّي ليبعث النَّ
مدر�سّي  اإدارّي  "ن�ساط  باأنَّه:  لفته )2011، �س430(  املدر�سيَّة: عرفه  القرارات  اّتخاذ 
متاحة"،  بدائل  جمموعة  من  املمكن  اأو  االأف�سل  القرار  واختيار  �سناعة  نحو  ه  موجَّ خا�ّس 
ة التي يتَّخذها املديرون مب�ساركة  ة اإجرائيًّا: القرارات املدر�سيَّ ويق�سد باتِّخاذ القرارت املدر�سيَّ
للتَّعامل مع موقف معنيَّ يف  اأو  اأهداف املدر�سة،  اإىل حتقيق  ي  ُتوؤدِّ املعلِّمني يف املدر�سة، والتي 

نطاق املدر�سة.
ة باأنَّها: اإتاحة الفر�سة  را�سة احلالية م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّ د الدِّ وتتحدَّ
وخرباتهم  اآرائهم  من  واال�ستفادة  املدر�سيَّة،  القرارات  اتِّخاذ  ة  عمليَّ يف  واإ�سراكهم  للمعلِّمني 
ة  وح املعنويَّ الرُّ االإن�سانيَّة بني املدير واملعلِّمني، ويرفع  ا يقوي العالقات  العمل املدر�سّي؛ ممَّ يف 

ة التَّعليميَّة. ق ُنّو اأدائهم املهنّي، وحت�سني العمليَّ لديهم، ويحقِّ
ة التي يقوم بها املعلَّمون  بويَّ را�سة باأَّنه: جميع املمار�سات التَّ د يف الدِّ الأداء املهنّي: يتحدَّ
را�سّي  ة، �سواء كان ذلك يف تفاعلهم مع املتعلِّمني، وتوفريهم للمناخ الدِّ ة التَّعليميَّ يف اأثناء العمليَّ
اإدارة املوقف  نهم من  املنا�سبة، ومتكُّ التَّدري�س  ا�ستخدام طرائق  املنا�سب لهم، وقدرتهم على 
ميكن  التي  املوؤ�سرات  من  وغريها  املهنة،  زمالء  مع  يب  الطَّ تعاملهم  جانب  اإىل  التَّعليمّي، 

مالحظتها يف البيئة املدر�سيَّة.
باللُّغة  العاج(  )�ساحل  عليها  وتطلق  الفرن�سيَّة،  باللُّغة   )Côte d'Ivoire( ِديُفوار  ُكوْت 
العربيَّة، وهي اإحدى دول غرب اإفريقيا، حتيطها �ست دول، وهي مايل وبوركينا فا�سو �سمااًل، 

واملحيط االأطل�سي جنوًبا، وغانا �سرًقا، وليبرييا وغينيا كوناكري غرًبا.
منهج الّدرا�سة

را�سة احلالية اإىل التَّعرُّف على مدى تاأثري م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات  تهدف الدِّ
املدر�سيَّة على اأدائهم املهنّي يف مدار�س �ساحل العاج من وجهة نظرهم، ويتطلَّب حتقيق هذا 
ة  الهدف ا�ستخدام املنهج الو�سفّي امل�سحّي الذي "يقوم على جمع وحتليل البيانات االجتماعيَّ
ا�س  ٍة كاال�ستمارة من اأجل احل�سول على معلومات من عدٍد كبرٍي من الَنّ عن طريق اأدواٍت بحثيَّ
)اإبرا�س،  ل هدف البحث"  ُت�سكِّ اهرة يف جمال البحث، ومن ثّم اخلروج بنتائج  امَلعِنيِّني بالظَّ

2009، �س152(.
را�سة وعينتها جمتمع الدِّ

ة  االإ�سالميَّ باملدار�س  ة  والثَّانويَّ املتو�سطة  املراحل  معلِّمي  جميع  من  را�سة  الدِّ جمتمع  تكوَّن 
موذجيَّة يف �ساحل العاج خالل الف�سل الّثاين من العام الّدرا�سّي: 2016-2017، وتكونت عينة  النَّ
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ٍة ب�سيطٍة.  را�سة من )219( معلًِّما من املجتمع االأ�سلّي للّدرا�سة، مّت اختيارهم بطريقة َع�سوائيَّ الدِّ
ات الّدرا�سة متغريِّ

تت�سّمن الّدرا�سة املتغرّيات الّتالية:
هادة(، وله ثالثة م�ستويات )ماج�ستري، . 1 ل العلمّي )ال�سَّ ات امل�ستقلَّة، وت�سمل: املوؤهَّ املتغرِيّ

 5 من  )اأقل  م�ستويات  ثالثة  ولها  اخلربة،  و�سنوات  اأخرى(،  الت  موؤهَّ بكالوريو�س، 
�سنوات، اأقل من 10 �سنوات، اأكرث من 10 �سنوات(.

ات التَّابعة: مدى تاأثري م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة على اأدائهم . 2 املتغريِّ
املهنّي يف مدار�س �ساحل العاج من وجهة نظرهم. ويبنّي اجلدول رقم )1( خ�سائ�س 

، و�سنوات اخلربة. ل العلميِّ ي املوؤهَّ عينة الّدرا�سة وفًقا ملتغريِّ
اجلدول رقم )1( يعر�س توزيع اأفراد عينة الّدرا�سة وفًقا 

ل العلميِّ و�سنوات اخلربة يف مهنة التَّعليم ي املوؤهَّ ملتغريِّ
�سبةالتَّكرارالفئةاملتغري النِّ

ل العلمّي املوؤهَّ
13561.6بكالوريو�س 

188.2ماج�ستري
الت اأخرى 6630.1موؤهَّ

100%219املجموع
�سبةالتَّكرارالفئةاملتغري النِّ

�سنوات اخلربة
6630.1اأقل من 5 �سنوات

8137اأقل من 10 �سنوات
7232.9اأكرث من 10 �سنوات

100%219املجموع

ل العلمّي  كانت اأعلى ن�سبة  َيتبنيَّ من اجلدول رقم )1( اأنَّ معظم اأفراد العينة وفًقا للموؤهَّ
الت اأخرى )ثانوية،  الت بكالوريو�س بن�سبة )61.6(، تليها موؤهَّ من ن�سيب الذين يحملون موؤهَّ
الت ماج�ستري يف املرتبة االأخرية بن�سبة بلغت )8.2(،  دبلوم( بن�سبة بلغت )30.1(، ثّم موؤهَّ
يف حني كانت اأعلى ن�سبة ل�سنوات اخلربة من ن�سيب خربة  اأقل من 10 �سنوات بن�سبة بلغت 
)37(، ثمَّ خربة اأكرث من 10 �سنوات بن�سبة بلغت )32.9(، تليها خربة اأقل من 5 �سنوات يف 

املرتبة االأخرية بن�سبة بلغت )30.1(. 
اأداة الّدرا�سة

را�سات ال�ّسابقة املتعلِّقة  جوع اإىل االأدبيات والدِّ را�سة )اال�ستبانة( بعد الرُّ متَّ تطوير اأداة الدِّ
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الرباهيم  والّدرا�سات:  االأدبيات  هذه  ومن  ة،  املدر�سيَّ القرارات  اتِّخاذ  يف  املعلِّمني  مب�ساركة 
)2008(، ومغاري )2009(، وال�سفياين )2012(، واأبو عا�سور و�سطناوي )2014(، و�سي�سي 

.)2017(
ة عن اأفراد عينة الّدرا�سة من حيث  ل: معلومات عامَّ را�سة من: اجلزء االأوَّ نت اأداة الدِّ وتكوَّ
عة على ثالثة  ا�ستمل على )41( عبارة موزَّ الثَّاين:  العلمّي، و�سنوات اخلربة، واجلزء  ل  املوؤهَّ

حماور، هي:
واقع م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة يف مدار�س �ساحل العاج من وجهة . 1

نظرهم، حتتوي على )12( عبارة.
مدى تاأثري م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة على اأدائهم املهنّي يف مدار�س . 2

�ساحل العاج من وجهة نظرهم، وت�سمل على )16( عبارة.
من . 3 العاج  �ساحل  مدار�س  يف  املدر�سيَّة  القرارات  اتِّخاذ  يف  املعلِّمني  م�ساركة  قات  معوِّ

ن )13( عبارة. وجهة نظرهم، وتت�سمَّ
اخلما�سّي  ليكرت  ملقيا�س  وفًقا  متدرًجا  وزًنا  اال�ستبانة  عبارات  من  عبارة  كّل  اإعطاء  ومّت 

)عالية جًدا، عالية، متو�سطة، �سعيفة، معدومة(، كما يف جدول رقم )2(
اجلدول رقم )2( 

يبنّي بدائل اإجابات يف اأداة الّدرا�سة ودرجاتها ومعيار احلكم
54321الّدرجات

معدومة�سعيفةمتو�سطةعاليةعالية جًدا�سلم بدائل
معيار احلكم 
1.80 – 1.811.00 – 2.612.60 – 4.203.40 – 5.003.41 – 4.21)املتو�سطات(

�سدق اأداة الّدرا�سة وثباتها
را�سة 1. �سدق اأداء الدِّ

ًما من اأع�ساء هيئة  را�سة يف �سورتها املبدئيَّة على )16( �ستة ع�سر حُمكِّ متَّ عر�س اأداة الدِّ
مة  لل�سِّ العبارات  متثيل  مدى  لتحديد  وذلك  بية،  التَّ يف  واخلربة  االخت�سا�س  ذوي  التَّدري�س 
مني متَّ العمل بالتَّعديالت املطلوبة  ياغة اللُّغويَّة، ويف �سوء اآراء املحكِّ د من ال�سِّ اأكُّ املرادة، والتَّ
نت اأداة الّدرا�سة )41( عبارة بداًل من )36(  واحلذف واالإبقاء على العبارات املعرو�سة، وت�سمَّ

هائيَّة.  يف �سورتها النِّ
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ثبات اأداة الّدرا�سة
مّت توظيف معادلة األفا كرونباخ )Alpha Cronboch's( الأداة الّدرا�سة وجماالتها، وُيبنِيّ 

را�سة. اخلّي الأداة الدِّ اجلدول رقم )3( االّت�ساق الدَّ
ح اجلدول رقم )3(  يو�سِّ

قيمة معادلة األفا كرونباخ لكّل حمور من حماور اأداة الّدرا�سة

عدد حماور اأداة الّدرا�سةم
العبارات

معادلة 
الثَّبات

اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة يف مدار�س �ساحل العاج 1 واقع م�ساركة املعلِّمني يف 
120.785من وجهة نظرهم

مدى تاأثري م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة على اأدائهم املهنّي 2
160.890يف مدار�س �ساحل العاج من وجهة نظرهم

قات م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة يف مدار�س �ساحل العاج 3 معوِّ
130.809من وجهة نظرهم

410.815ثبات االأداة ككّل

را�سة، تتاوح  يبنيِّ اجلدول رقم )3( اأنَّ قيمة معادلة الثَّبات لكّل حمور من حماور اأداة الدِّ
ما بني )0.785( و)0.890(، كما بلغ ثبات املعادلة ككّل )0.815(، وذلك داللة وا�سحة على 
اأنَّ االأداة تتمتَّع بدرجة منا�سبة ومقبولة من الثَّبات ميكن االعتماد عليها خالل التَّطبيق امليداينِّ 

را�سة.  للدِّ
املعاجلة الإح�سائيَّة: 

ة  �سب املئويَّ را�سة: الّتكرارات والنِّ ة االآتية لتحقيق اأهداف الدِّ متَّ توظيف االأ�ساليب االإح�سائيَّ
اأفراد العينة، واالنحرافات  ة لتحديد ا�ستجابات  را�سة، واملتو�سطات احل�سابيَّ لو�سف عينة الدِّ
كرونباخ  األفا  ومعادلة  عبارة،  لكّل  العينة  اأفراد  ا�ستجابات  انحراف  مدى  ملعرفة  ة  املعياريَّ

)Alpha Cronbach's( حل�ساب الثَّبات.
نتائج الّدرا�سة ومناق�ستها:

را�سة اإىل معرفة واقع م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة يف مدار�س  هدفت الدِّ
�ساحل العاج، وحتديد مدى تاأثري م�ساركة املعلِّمني فيه على اأدائهم املهنّي، والك�سف عن اأهّم 

قات التي تواجه م�ساركتهم يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة. املعوِّ
املدر�سيَّة يف  القرارات  اتِّخاذ  املعلِّمني يف  واقع م�ساركة  ما  ل:  االأوَّ وؤال  بال�سُّ املتعلِّقة  تائج  النَّ

مدار�س �ساحل العاج من وجهة نظرهم؟
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تب  والرُّ ة  املعياريَّ واالنحرافات  املتو�سطات احل�سابيَّة  ا�سُتخِرجت  وؤال  ال�سُّ لالإجابة عن هذا 
ة لكّل عبارة. للعبارات، ويبنيِّ اجلدول رقم )4( ترتيب عبارات املحور ح�سب املتو�سطات احل�سابيَّ

رقم 
املتو�سط العبارةالعبارة

احل�سابّي
االنحراف 

تبةاملعيارّي درجة الرُّ
املوافقة

ت�سدر االإدارة القرارات املدر�سيَّة دون جلوء اإىل 2
عالية4.121.1631املعلِّمني

ة التي 1 ي�سارك املعلِّمون يف اّتخاذ القرارات املدر�سيَّ
هم فقط عالية4.09.8332تخ�سُّ

ز مدير املدر�سة على ترابط ومتا�سك العمل 10 يركِّ
متو�سطة3.401.5603اجلماعّي مع املعلِّمني

ز املدير اقتاحات املعلِّمني حني اّتخاذ القرارات 11 ُيعزِّ
ة  متو�سطة3.371.4794املدر�سيَّ

ن املدير املعلِّمني من احل�سول على املعلومات 9 مُيكِّ
متو�سطة3.061.5595املطلوبة ب�سرعة قبل اجتماعات املدر�سة

مراجعة 3 يف  املدر�سيَّة  االإدارة  مع  املعّلمون  ي�سارك 
املدر�سة يف  بها  املعمول  واللوائح  والقوانني  متو�سطة2.991.3586التَّعليمات 

8
ال مع املعلِّمني من  ي�ستخدم املدير اأ�سلوب توا�سل فعَّ
خالل م�ساورتهم واأخذ اآرائهم حني اتَّخاذ القرارات 

املدر�سيَّة 
متو�سطة2.991.1597

6
يحر�س املدير على توفري املعلومات الكافية عن 
ة للمعلِّمني والتي ت�ساعدهم يف  القرارات املدر�سيَّ

امل�ساركة يف اتِّخاذها
متو�سطة2.771.3368

ة التي ت�سدر من اأغلبية 5 يتبنى املدير القرارات املدر�سيَّ
متو�سطة2.681.1769املعلِّمني

ي�سارك املعلِّمون يف تن�سيق متطلَّبات تنفيذ اآليات 12
بويَّة يف املدر�سة متو�سطة2.661.23610امل�ساءلة التَّ

تتاح لكّل معلِّم يف املدر�سة فر�سة امل�ساركة املتكافئة يف 4
متو�سطة2.591.50111اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة

توجد اأدلة ا�ست�ساديَّة يف املدر�سة تتعلَّق ب�سوابط 7
�سعيفة2.311.27212م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة

رجة الكلِّية للمحور )متو�سطة( --3.03.486الدَّ

يتبنيَّ من اجلدول رقم )4( اأنَّ درجة واقع م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة يف 
مدار�س �ساحل العاج جاءت )متو�سطة(، حيث بلغ املتو�سط احل�سابّي العاّم للمحور )3.03(، 
وميكن تف�سري ذلك باأنَّ االإدارة املدر�سيَّة يف مدار�س �ساحل العاج بحاجة اإىل تعزيز م�ساركة 
تيجة مع درا�سة االأ�سهب )2001( حول  النَّ اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة، وتتَّفق هذه  املعلِّمني يف 
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ة يف حمافظة القد�س  �سميَّة واخلا�سَّ ة والرَّ درجة م�ساركة اأع�ساء املعلِّمني يف املدار�س احلكوميَّ
القرارات  اتِّخاذ  يف  ي�ساركون  املعلِّمني  اأنَّ  اإىل  تو�سلت  والتي  املدر�سيَّة،  القرارات  اتِّخاذ  يف 

املدر�سيَّة من وجهة نظر املديرين واملعلِّمني بدرجة متو�سطة.
ة للمحور بني )4.12 – 2.31(، وهي متو�سطات تقع جميعها  وتراوحت املتو�سطات احل�سابيَّ
العبارة  ة  احل�سابيَّ املتو�سطات  حيث  من  العبارات  اأعلى  كانت  اإذ  و)�سعيفة(،  )عالية(  بني 
)2( "ت�سدر االإدارة القرارات املدر�سيَّة دون جلوء اإىل املعلِّمني" مبتو�سط ح�سابّي )4.12(، 
القرارات  اّتخاذ  يف  املعلِّمون  "ي�سارك   )1( العبارة  تليها   ،)1.163( معيارّي  وبانحراف 
 ،).833( معيارّي  وبانحراف   ،)4.09( ح�سابّي  مبتو�سط  فقط"  هم  تخ�سُّ التي  ة  املدر�سيَّ
وكلتاهما بدرجة عالية، وميكن عزو ذلك اإىل �سعف م�ساركة املعلِّمني يف القرارات املدر�سيَّة، 
واالأمور  التَّحتيَّة،  والبنية  تنفيذها،  وطرق  را�سيَّة  الدِّ واملناهج  لبة  بالطَّ تتعلَّق  التي  كالقرارات 
وااللتزام  التَّدري�سيَّة،  كاالأعباء  هم  تخ�سُّ التي  ة  املدر�سيَّ القرارات  يف  ي�ساركون  بينما  املاليَّة، 
نتائج  مع  تيجة  النَّ هذه  وتختلف  لبة،  الطَّ مع  والتَّعامل  ولوائحها،  وقوانينها  املدر�سة  ب�سوابط 
ة ي�ساركون بدرجة عالية يف  اأنَّ معلِّمي املدار�س الثَّانويَّ اأبرزت  درا�سة حرز اهلل )2007( التي 
لبة، واملعلِّمني، وااللتزام ب�سوابط  اتِّخاذ القرارات املتعلِّقة باملنهج وطرق تنفيذه، و�سوؤون الطَّ

لبة.  املدر�سة وقوانينها ولوائحها، والتَّعامل مع الطَّ
ز مدير املدر�سة على ترابط ومتا�سك العمل اجلماعّي مع املعلِّمني"  واأتت العبارة )10( "يركِّ
العبارة  تليها   ،)1.560( معيارّي  وبانحراف   ،)3.40( ح�سابّي  مبتو�سط  الثَّالثة  املرتبة  يف 
ابعة  الرَّ املرتبة  يف  املدر�سيَّة"  القرارات  اّتخاذ  حني  املعلِّمني  اقتاحات  املدير  ز  "ُيعزِّ  )11(
وقد  متو�سطة،  بدرجة  وكلتاهما   ،)1.479( معيارّي  وبانحراف   ،)3.37( ح�سابّي  مبتو�سط 
ة العمل اجلماعّي، وتعزيز اقتاحات املعلِّمني لدى مدير  تيجة اإىل �سعف فاعليَّ تعزى هذه النَّ
متطلَّبات  اأهّم  من  املعلِّمني  اقتاحات  وتفعيل  اجلماعّي  العمل  اأنَّ  من  غم  الرَّ على  املدر�سة، 
ح ع�سكر )2012( اأنَّ  حت�سني االأداء املهنّي للمعلِّمني، وبالتَّايل حتقيق اأهداف املدر�سة، ويو�سِّ
على مدير املدر�سة حماولة اال�ستفادة من النَّظريَّات احلديثة يف االإدارة، من خالل اإيجاد مناخ 
قدرات وخربات،  لديهم من  ما  تقدمي  املعلِّمني يف  ت�سجيع  على  فيعمل  بالفاعليَّة،  يتَّ�سم  عمل 
ق  باالإ�سافة اإىل خلق حالة من االلتزام بتوفري جوٍّ من العمل اجلماعّي وبروح الفريق، وال يتحقَّ

ذلك اإالَّ مب�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة.
ومن املهّم االإ�سارة اإىل اأنَّ جناح عمل االإدارة املدر�سية يتوقف على مدى تفهم املدير والعاملني 
ف  معه باملدر�سة لبع�سهم البع�س، وتوثيق العالقات الودية فيما بينهم، ومتا�سكهم متا�سك ال�سَّ
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على  تعمل  التي  ليمة  ال�سَّ ة  االإن�سانيَّ العالقات  ت�سوده  جوَّ  املدر�سّي  اجلوُّ  ي�سبح  وبهذا  الواحد، 
ة  متا�سك اجلماعة املدر�سيَّة، وزيادة دافعية املعلِّمني، ورفع روحهم املعنويَّة؛ مما يجعل العمليَّ

ة ت�سري على وجه �سحيح.   بوية والتَّعليميَّ التَّ
اتِّخاذ  يف  املتكافئة  امل�ساركة  فر�سة  املدر�سة  يف  معلِّم  لكّل  "تتاح   )4( العبارة  وح�سلت 
القرارات املدر�سيَّة" على املرتبة قبل االأخرية مبتو�سط ح�سابّي )2.59(، وبانحراف معيارّي 
ة  ا�ست�ساديَّ اأدلة  "توجد   )7( العبارة  االأخرية  املرتبة  يف  تليها  متو�سطة،  بدرجة   )1.501(
القرارات املدر�سيَّة" مبتو�سط ح�سابّي  اتِّخاذ  املعلِّمني يف  تتعلَّق ب�سوابط م�ساركة  يف املدر�سة 
تيجة اإىل عدم اإتاحة  )2.31(، وبانحراف معيارّي )1.272( بدرجة �سعيفة، وتعول هذه النَّ
ة لكّل معلِّم، اإىل جانب غياب اأدلة ا�ست�ساديَّة يف  فر�س امل�ساركة يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّ
بب يف ذلك �سعف وعي  املدر�سة تتعلَّق ب�سروط امل�ساركة يف اّتخاذ القرارات املدر�سيَّة، ولعل ال�سَّ
تيجة مع  يَّة م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة، وتتَّفق هذه النَّ ة باأهمِّ االإدارة املدر�سيَّ
نتائج  درا�سة �سي�سي وعبد احلكيم )2016( التي اأظهرت اأنَّ درجة م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ 
التَّعليميَّة يف مدار�س �ساحل العاج ي�سوبها ق�سور، ويرجع ذلك اإىل اتِّخاذ مديريها  القرارات 

قرارات باأنف�سهم دون جلوء اإىل اقتاحات املعلِّمني وا�ست�سارتهم يف اأمور املدر�سة.
تائج املتعلِّقة بال�ّسوؤال الثَّاين: ما مدى تاأثري م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة  النَّ

على اأدائهم املهنّي يف مدار�س �ساحل العاج من وجهة نظرهم؟
تب  والرُّ ة  املعياريَّ واالنحرافات  املتو�سطات احل�سابيَّة  ا�سُتخِرجت  وؤال  ال�سُّ لالإجابة عن هذا 
لكّل  ة  املتو�سطات احل�سابيَّ املحور ح�سب  ترتيب عبارات  ح اجلدول رقم )5(  ويو�سِّ للعبارات، 

عبارة.
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رقم 
املتو�سط العبارةالعبارة

احل�سابّي
االنحراف 

تبةاملعيارّي درجة الرُّ
التَّاأثري

ة املعلِّمني على 11 ت�ساعد امل�ساركة يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّ
عالية جًدا4.84.6821تقبُّل القرارات املتعلِّقة بهم والتزامهم بتنفيذها

ت�ساعد امل�ساركة يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة على رفع 9
ة لدى املعلِّمني وح املعنويَّ عالية جًدا4.80.6592الرُّ

ت�سّجع امل�ساركة يف اّتخاذ القرارات املدر�سة املعلِّمني على 4
اتّي امل�ستمّر عالية جًدا4.66.7083النُّمّو املهنّي الذَّ

قابة 6 ة الرَّ تدعم امل�ساركة يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّ
ائمة والتَّقومي الّذاتّي لدى املعلِّمني ة الدَّ لوكيَّ عالية جًدا4.64.7254ال�سُّ

ر امل�ساركة يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة فر�سة االإبداع 7 توفِّ
اء لدى املعلِّمني قد البنَّ عالية جًدا4.32.8885والنَّ

ت�ساعد امل�ساركة يف اّتخاذ القرارات املعلِّمني يف معرفتهم 1
عالية جًدا4.311.0256لواجباتهم وحقوقهم

ة املعلِّمني يف 2 ز امل�ساركة يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّ حتفِّ
�ساتهم عالية جًدا4.29.9277متابعتهم لكّل ما هو جديد يف جمال تخ�سّ

من 16 املعلِّمني  ة  املدر�سيَّ القرارات  اتِّخاذ  يف  امل�ساركة  ن  متكِّ
ة وكيفية التَّعامل معها ة والتَّعليميَّ خ�سيَّ الب ال�سَّ عالية4.191.0218م�سكالت الطُّ

5
ة الثِّقة وتاأكيد  متنح امل�ساركة يف اّتخاذ القرارات املدر�سيَّ
ا يزيد من حما�سهم واهتمامهم  ات لدى املعلِّمني ممَّ الذَّ

ملهنتهم
عالية4.161.1529

ة املعلِّمني على 12 حتثُّ امل�ساركة يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّ
ة وا�ستثمار وقتها فيَّ عالية4.161.01510التَّقيُّد مبوعد احل�سة ال�سَّ

ة املعلِّمني اإىل 15 تدفع امل�ساركة يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّ
ة بينهم وبني طالبهم عالية3.93.97911بناء العالقة االإن�سانيَّ

14
ة اإىل حت�سني  ي امل�ساركة يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّ توؤدِّ
نهم  عمليَّات التَّوا�سل بني املعلِّمني واأولياء االأمور مبا ميكِّ

من متابعة طالبهم
عالية3.921.05012

ة املعلِّمني اإىل 3 تدفع امل�ساركة يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّ
لة اإليهم يف الوقت املنا�سب  عالية3.75.99213اإجناز املهام املوكَّ

ة العمل 10 ق امل�ساركة يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّ حُتقِّ
متو�سطة3.35.95214اجلماعّي امل�ستمّر وبروح الفريق لدى املعلِّمني

13
ة املعلِّمني على  ت�ساعد امل�ساركة يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّ
عف يف عملهم ملعاجلتها ومواطن  الك�سف عن مواطن ال�سَّ

ة لتعزيزها القوَّ
متو�سطة3.331.40215

�سا 8 ة الرِّ ز امل�ساركة يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّ ُتعزِّ
اتها ل م�سوؤوليَّ متو�سطة3.011.36116الوظيفّي للمعلِّمني واالنتماء اإىل املهنة وحتمُّ

رجة الكلِّية للمحور )عالية( --4.10.272الدَّ
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ة  يتَّ�سح من اجلدول رقم )5( اأنَّ مدى تاأثري م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّ
على اأدائهم املهنّي يف مدار�س �ساحل العاج بدرجة )عالية(، حيث بلغ املتو�سط احل�سابّي العاّم 
وهي   ،)3.01  -  4.84( بني  للمحور  ة  احل�سابيَّ املتو�سطات  تراوحت  وقد   ،)4.10( للمحور 
ز م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ  ا يعزِّ متو�سطات تقع جميعها بني درجة عالية جًدا ومتو�سطة؛ ممَّ

ة التَّعليميَّة. القرارات املدر�سيَّة، وجدواها يف تطوير اأدائهم املهنّي، وحتقيق اأهداف العمليَّ
حظيت العبارات االآتية باملراتب اخلم�س االأوىل، وهي: العبارة رقم )11( "ت�ساعد امل�ساركة 
ة املعلِّمني على تقبُّل القرارات املتعلِّقة بهم والتزامهم بتنفيذها"  اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّ يف 
مبتو�سط ح�سابّي )4.84(، وبانحراف معيارّي )682.(، والعبارة رقم )9( "ت�ساعد امل�ساركة 
ة لدى املعلِّمني" مبتو�سط ح�سابّي )4.80(،  وح املعنويَّ يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة على رفع الرُّ
وبانحراف معيارّي )659.(، والعبارة رقم )4( "ُت�سّجع امل�ساركة يف اّتخاذ القرارات املدر�سة 
معيارّي  وبانحراف   ،)4.66( ح�سابّي  " مبتو�سط  امل�ستمّر  اتّي  الذَّ املهنّي  النُّمّو  على  املعلِّمني 
ة  لوكيَّ قابة ال�سُّ ة الرَّ "تدعم امل�ساركة يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّ )708.(، والعبارة رقم )6( 
معيارّي  وبانحراف   ،)4.64( ح�سابّي  مبتو�سط  املعلِّمني"  لدى  اتّي  الذَّ والتَّقومي  ائمة  الدَّ
قد  ر امل�ساركة يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة فر�سة االإبداع والنَّ )725.(، والعبارة رقم )7( "توفِّ
وكلُّها بدرجة  وبانحراف ميعارّي )888.(،  املعلِّمني" مبتو�سط ح�سابّي )4.32(،  لدى  اء  البنَّ
املدر�سيَّة،  القرارات  اتِّخاذ  يف  املعلِّمني  م�ساركة  يَّة  اأهمِّ اإىل  تيجة  النَّ هذه  وتعود  جًدا،  عالية 
د ذلك حبتور )2000، �س96( اأنَّ هناك ا�ستعداًدا  ودورها الفاعل يف تطوير اأدائهم املهنّي، واأكَّ
اتّي من خالل م�ساركة املروؤو�سني يف العمليَّة  عي اإىل التَّطوير الذَّ لقبول القرارات املتَّخذة، وال�سَّ
لهم؛  وما  عليهم  ماذا  ملعرفة  الفر�سة  امل�ساركة  القرار، حيث متنحهم  اتِّخاذ  اإىل  قادت  التي 
عي اإىل تقدمي ما هو اأف�سل، واأ�سار مر�سي )2005(  ة النُّمّو املهنّي، وال�سَّ وخلق لهم ا�ستمراريَّ
ة اتِّخاذ القرارات هي ح�سيلة جهد جماعّي م�ستك يتعاون فيها املدير واملعلِّمون،  اإىل اأنَّ عمليَّ
ة، وانعكا�س  ملا يف ذلك من اأثر اإيجابّي على القرار نف�سه، وعلى املعلِّمني يف رفع روحهم املعنويَّ
ة والتَّعليميَّة، وذكر حرز اهلل )2007، �س37(  بويَّ ذلك على نّو اأدائهم، وحتقيق االأهداف التَّ
اأنَّ م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرار يعمل على حتقيق الثِّقة املتبادلة بني القائد واملعلِّمني، ورفع 

ا يوؤدّي اإىل حت�سني اأدائهم. روحهم املعنويَّة يف املدر�سة؛ ممَّ
وعلى هذا املنوال، فلم يعد من املقبول اأن ينفرد مدير املدر�سة باتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة 
را�سة والتَّحليل،  لوحده، وذلك الأنَّ اتِّخاذ القرار يتّم نتيجة التقاء االآراء واالأفكار التي تخ�سع للدِّ
وبعد ذلك اتِّخاذ االأن�سب، وهذا بدوره مينح الثِّقة لدى املعلِّمني، وي�ساعدهم يف تقبُّل القرارات 
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اتهم يف مهنتهم )ال�سالمة، 2011(. املتَّخذة، ورفع معنويَّ
ابقة، ومنها درا�سة �سالمة )1992(  ال�سَّ را�سات  الدِّ نتائج بع�س  تائج مع  النَّ تتَّفق هذه  كما 
وح  التي تو�سلت اإىل وجود عالقة اإيجابيَّة بني م�ستوى م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات والرُّ
ة للم�ساركة  ة للمعلِّمني، ودرا�سة كيم )Kim، 2001( التي اأظهرت اأنَّ امل�ستويات الفعليَّ املعنويَّ
املتعلِّقة  للقرارات  وتقبُّلهم  الوظيفّي،  �سا  للرِّ اإدراكهم  نحو  اإيجابيًّا  اأثَّرت  القرارات  �سنع  يف 
 Olorunsola &( اتية، ودرا�سة اأُوُلورِن�ُسوال واأُواَلميي قابة الذَّ بهم والتزامهم بتنفيذها، والرَّ
ومديري  املعلِّمني  بني  التَّعاون  من  قدر  اأق�سى  وجود  عن  اأ�سفرت  التي   )Olayemi، 2011
يَّتهم،  باأهمِّ عور  ال�سُّ املعلِّمني  مينح  والذي  املدر�سيَّة؛  القرارات  باتِّخاذ  يتعلَّق  فيما  املدار�س 
احلما�س  على  املبنية  ة  املعنويَّ روحهم  وتعزيز  الوظيفي،  �سا  بالرِّ يعرف  ما  لديهم  وحتقيق 
 Mosheti،( والتَّ�سجيع، والتَّحفيز، والتَّقدير، والنُّمّو املهنّي الّذاتّي امل�ستمّر، ودرا�سة ُمو�ِسيتي
مهنة  اإىل  انتمائهم  اأثٌر يف  لها  القرارات  اتِّخاذ  املعلِّمني يف  م�ساركة  اأنَّ  اأبرزت  التي   )2013
اأدائهم  نّو  اإىل  وال�ّسعي  امل�ستمّر،  االلتزام  وكذلك  وواجباتها،  ب�سوابطها  والتَّقيُّد  التَّعليم، 

ة.  مهنيًّا، وحت�سني مهاراتهم التَّدري�سيَّة خالل م�سريتهم املهنيَّ
ق  "حُتقِّ  )10( رقم  العبارة  وهي:  االأخرية،  الثَّالث  املراتب  على  االآتية  العبارات  وح�سلت 
املعلِّمني"  الفريق لدى  امل�ستمّر وبروح  العمل اجلماعّي  ة  القرارات املدر�سيَّ اتِّخاذ  امل�ساركة يف 
مبتو�سط ح�سابّي )3.35(، وبانحراف معيارّي )952.(، والعبارة رقم )13( "ت�ساعد امل�ساركة 
ملعاجلتها  عملهم  عف يف  ال�سَّ مواطن  الك�سف عن  على  املعلِّمني  ة  املدر�سيَّ القرارات  اتِّخاذ  يف 
ة لتعزيزها" مبتو�سط ح�سابّي )3.33(، وبانحراف معيارّي )1.402(، والعبارة  ومواطن القوَّ
ة الّر�سا الوظيفّي للمعلِّمني واالنتماء اإىل  ز امل�ساركة يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّ رقم )8( "تعزِّ
وكلُّها   ،).272( معيارّي  وبانحراف   ،)3.01( ح�سابّي  مبتو�سط  اتها"  م�سوؤوليَّ ل  وحتمُّ املهنة 
اتِّخاذ  باأنَّ هناك عالقة وثيقة بني م�ساركة املعلِّمني يف  بدرجة متو�سطة، وميكن تف�سري ذلك 
�سا الوظيفّي، ورفع اجلهد املبذول  القرارات املدر�سيَّة وحتقيق كلٍّ من العمل بروح الفريق والرِّ
اأثبتته  ما  مع  تيجة  النَّ هذه  وتتناغم  ا،  مهنيَّ املعلِّمني  اأداء  على  اإيجاًبا  ينعك�س  ا  ممَّ العمل؛  يف 
ة القرار  درا�سة كنعان )2003( اأنَّ م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرار ت�ساعد على حت�سني نوعيَّ
املدر�سّي  العمل  يف  عف  ال�سَّ مواطن  معرفة  خاللها  من  واملعلِّمني  للمدير  ميكن  حيث  املتَّخذ؛ 

ة لتعزيزها. ملعاجلتها ومواطن القوَّ
القرارات  اتِّخاذ  يف  املعلِّمني  م�ساركة  قات  معوِّ اأهّم  ما  الثَّالث:  وؤال  بال�سُّ املتعلِّقة  تائج  النَّ

املدر�سيَّة يف مدار�س �ساحل العاج من وجهة نظرهم؟
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تب  والرُّ ة  املعياريَّ واالنحرافات  املتو�سطات احل�سابيَّة  ا�سُتخِرجت  وؤال  ال�سُّ لالإجابة عن هذا 
لكّل  ة  املتو�سطات احل�سابيَّ املحور ح�سب  ترتيب عبارات  ح اجلدول رقم )6(  ويو�سِّ للعبارات، 

عبارة.

رقم 
املتو�سط العبارةالعبارة

احل�سابّي
االنحراف 

تبةاملعيارّي درجة الرُّ
املوافقة

عدم وجود معايري و�سوابط يتّم يف �سوئها 1
عالية جًدا4.53.6861م�ساركة املعلِّمني يف اّتخاذ القرارات املدر�سيَّة

ة للمعلِّمني 13 ة واملعنويَّ يَّ غياب احلوافز املادِّ
عالية جًدا4.34.7752امل�ساركني يف اّتخاذ القرارات املدر�سيَّة

م يف القرارات 7 ة التي تتحكَّ كرثة القيود االإجرائيَّ
ة املتَّخذة عالية4.03.7923املدر�سيَّ

عالية4.03.7924كرثة االأعباء التَّدري�سيَّة املطلوبة من املعلِّمني9

عدم امتالك مدير املدر�سة خ�سائ�س �سخ�سيَّة 11
عالية3.911.2385قياديَّة )كاالبتكار واملرونة واملبادرة( 

يَّة م�ساركة 4 �سعف الوعي لدى املدير باأهمِّ
متو�سطة3.401.7226املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة 

الثِّقة املفرطة لدى مدير املدر�سة باآرائه 2
متو�سطة3.30.7717واقتاحاته

متو�سطة3.241.0798�سعف العالقات االإن�سانيَّة بني املدير واملعلِّمني3

ر املهارات واخلربات الالزمة لدى 8 عدم توفُّ
متو�سطة3.041.1129املعلِّمني مل�ساركتهم يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة

عدم حر�س املديرين على تفوي�س املعلِّمني 12
الحيات متو�سطة2.911.12010املزيد من امل�سوؤوليَّات وال�سَّ

متو�سطة2.891.76111�سعف الثِّقة لدى املدير يف قدرات املعلِّمني واآرائهم5

ة املتَّخذة عن 10 غياب العمل بالقرارات املدر�سيَّ
متو�سطة2.751.30812طريق التَّ�سويت باأغلبية املعلِّمني

عدم اإبالغ املعلِّمني باجتماعات املدر�سة يف وقت 6
�سعيفة2.58.88613كاف

رجة الكلِّية للمحور )عالية( --3.45.350الدَّ
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القرارات املدر�سيَّة يف  اتِّخاذ  قات م�ساركة املعلِّمني يف  اأنَّ معوِّ يظهر يف اجلدول رقم )5( 
للمحور )3.45(،  العاّم  احل�سابّي  املتو�سط  بلغ  )عالية(، حيث  بدرجة  العاج  �ساحل  مدار�س 
ة املركزيِّ الذي يفر�س اتِّخاذ معظم  تيجة يكمن يف طابع االإدارة املدر�سيَّ ولعل تف�سري هذه النَّ
ة تواجه االإدارة يف  قات عدَّ ى اإىل وجود معوِّ ا اأدَّ القرارات املدر�سيَّة من طرف املدير وحده؛ ممَّ

م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة.
ة للمحور يالحظ اأنَّها تتاوح بني )4.53 - 2.58(،  وبالنَّظر اإىل جميع املتو�سطات احل�سابيَّ
ح�سب  تنازليًّا  ترتيًبا  مرتبة  االأوىل  اخلم�س  العبارات  وكانت  و�سعيفة(،  جًدا  )عالية  بني  اأي 
متو�سطاتها احل�سابيَّة كما ياأتي: العبارة رقم )1( "عدم وجود معايري و�سوابط يتّم يف �سوئها 
م�ساركة املعلِّمني يف اّتخاذ القرارات املدر�سيَّة" مبتو�سط ح�سابّي )4.53(، وبانحراف معيارّي 
يف  امل�ساركني  للمعلِّمني  ة  واملعنويَّ ة  يَّ املادِّ احلوافز  "غياب   )13( رقم  العبارة  تليها   ،).686(
اّتخاذ القرارات املدر�سيَّة" مبتو�سط ح�سابّي )4.34(، وبانحراف معيارّي )775.(، وكلتاهما 
القرارات  يف  م  تتحكَّ التي  ة  االإجرائيَّ القيود  "كرثة   )7( رقم  العبارة  ثمَّ  جًدا،  عالية  بدرجة 
ة املتَّخذة" مبتو�سط ح�سابّي )4.03(، وبانحراف معيارّي )792.(، والعبارة رقم )9(  املدر�سيَّ
"كرثة االأعباء التَّدري�سيَّة املطلوبة من املعلِّمني" مبتو�سط ح�سابّي )4.03(، وبانحراف معيارّي 
ة  قياديَّ املدر�سة خ�سائ�س �سخ�سيَّة  امتالك مدير  "عدم  العبارة رقم )11(  تليها   ،).792(
 ،)1.238( معيارّي  وبانحراف   ،)3.91( ح�سابّي  واملبادرة(" مبتو�سط  واملرونة  )كاالبتكار 
ر جذريًّا على فاعليَّة م�ساركة املعلِّمني  قات ُتوثِّ ر ذلك باأنَّ هذه املعوِّ وكلُّها بدرجة عالية، وقد ُيف�سَّ
اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة، وذلك لالرتباط املبا�سر بعدم وجود قواعد و�سروط للم�ساركة  يف 
وعدم  فيه،  للم�ساركني  ة  واملعنويَّ ة  يَّ املادِّ احلوافز  وغياب  املدر�سة،  يف  القرارات  اتِّخاذ  يف 
اتِّخاذ  اأنَّ  ذلك:   )2008( الرحمن  عبد  ويع�سد  قياديَّة،  �سخ�سيَّة  خ�سائ�س  املدير  امتالك 
الأي  الوحيد  اليومّي  العمل  ميثِّل  بل  املدر�سيَّة،  االإدارة  لعمل  حم�سلة  هي  التَّعليميَّة  القرارات 
منهًجا  يتبع  اأن  يجب  ارجتالًيا؛  اأو  عفوًيا  اتِّخاذه  يتّم  ال  قرار  فاأي  االإدارّي،  امل�ستوى  مدير يف 
يتميَّز  اأ�س�س علميَّة،  ينبني على  الذي  فالقرار  اِتخاذه،  للم�ساركة يف  ة  وقواعد حتفيزيَّ علميًّا، 

باملو�سوعيَّة واملنطقيَّة.
ينبغي  التي  روط  ال�سُّ من  اأ�سا�سيٌّ  �سرٌط  واملعلومات  البيانات  اأنَّ   )2002( م�سطفى  ويبنيِّ 
توافرها ملتَّخذ القرارات املدر�سيَّة، فمتَّخذ القرار يف حاجة اإىل معلومات اأو بيانات يف حتديد 
والتَّقومي،  واملتابعة،  التَّنفيذ،  ويف  البدائل،  بني  االختيار  ويف  امل�سكلة، ويف حتليلها،  اأو  الهدف 
�سعوبة  ذلك  ل  �سكَّ املطلوبة،  قة  والدِّ رجة  بالدَّ متوفرة  غري  واملعلومات  البيانات  كانت  فكلَّما 
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ت�ستدعي  ة  املدر�سيَّ القرارات  اتِّخاذ  ة  اأنَّ عمليَّ د حرز اهلل )2007(  ويوؤكِّ القرارات،  اتِّخاذ  يف 
على  القرارات  اّتخاذ  ة  عمليَّ لقيام  وذلك  والبيانات؛  املعلومات  اأ�سا�سها  التي  احلقائق  توفري 
الة، ومراعاة الوقت املتاح، والعامل االقت�سادّي والتَّحفيزّي، و�سرية القرارات  ة فعَّ اأ�س�س جماعيَّ
ة التي  ة والقياديَّ خ�سيَّ املتَّخذة، ويتطلَّب ذلك اتِّ�ساف مدير املدر�سة باملرونة واخل�سائ�س ال�سَّ
اأداء  باجّتاه حت�سني  املزيد من اجلهود  بذل  نحو  االإيجابّي  اأثري  التَّ العوامل ذات  اأهمِّ  تعدُّ من 

املعلِّمني وتطويره.
القرارات يف  اّتخاذ  املعلِّمني يف  يتمُّ يف �سوئها م�ساركة  التي  املعايري  اإنَّ  القول:  نافلة  ومن 
الهدف  مع  ين�سجم  وهذا  لديهم،  املهنّي  واالنتماء  االألفة  اأوا�سر  تعزيز  �ساأنها  من  املدر�سة 
االأ�سا�سّي الذي وجدت االإدارة املدر�سيَّة من اأجله، وهو تطوير اأداء املعلِّمني، وتقدمي اخلدمات 
ية واملعنويَّة، وحت�سني املناخ التَّنظيمّي املدر�سّي، مبا  املنا�سبة لهم، واال�ستجابة حلاجاتهم املادِّ

ي اإىل حتقيق اأف�سل نتائج يف خمرجات تعليميَّة. يوؤدِّ
ويف املقابل، اأتت العبارة رقم )6( "عدم اإبالغ املعلِّمني باجتماعات املدر�سة يف وقت كاف" 
مبتو�سط ح�سابّي )2.58(، وبانحراف معيارّي )886.(، وقد يعزى ذلك اإىل عدم قناعة اأفراد 
على  املدر�سيَّة،  القرارات  اتِّخاذ  يف  املعلِّمني  م�ساركة  على  ق  املعوِّ هذا  بتاأثري  را�سة  الدِّ عينة 
ا مينح  يَّة معرفة اجتماعات املدر�سة التي ُتتَّخذ فيها القرارات بوقت منا�سب؛ ممَّ غم من اأهمِّ الرُّ
ا ونف�سيًّا، واإبداء اآرائهم ومقتحاتهم، وبالتَّايل يجعل  امل�ساركني فر�سة كافية لال�ستعداد ذهنًيّ

ق الهدف املرجو منها. القرارات املتَّخذة �سليمة، ويحقِّ
تو�سيات الّدرا�سة ومقتحاتها:

را�سة، تو�سي باالآتي: تائج التي تو�سلت اإليها الدِّ يف �سوء النَّ
لدعم . 1 املدر�سيَّة  البيئة  تهيئة  خالل  من  القرارات  اتِّخاذ  يف  امل�ساركة  مفهوم  تعزيز 

اتِّخاذ  يف  للم�ساركة  معلِّم  لكّل  املتكافئة  الفر�س  اإتاحة  و�سرورة  املعلِّمني،  م�ساركة 
دة من االإدارة املدر�سيَّة. القرارات املدر�سيَّة وفق معايري واأ�س�س علميَّة حمدَّ

اإيجاد اأدلة ا�ست�ساديَّة يف املدر�سة تتعلَّق ب�سوابط م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات . 2
اتِّخاذ  يف  امل�ساركني  للمعلِّمني  املعنوّي  والتَّ�سجيع  ّي،  املادِّ عم  الدَّ وتقدمي  املدر�سيَّة، 

القرارات املدر�سيَّة.
قات التي حتّد من م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة، ومنها: . 3 االهتمام باملعوِّ

املدر�سيَّة،  القرارات  اّتخاذ  يف  املعلِّمني  م�ساركة  �سوئها  يف  يتمُّ  �سوابط  وجود  عدم 
م يف القرارات  ة التي تتحكَّ ة لهم، وكرثة القيود االإجرائيَّ ة واملعنويَّ يَّ وغياب احلوافز املادِّ
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املتَّخذة، وكرثة االأعباء التَّدري�سيَّة املطلوبة من املعلِّمني، وعدم امتالك مدير املدر�سة 
ة.  خ�سائ�س �سخ�سيَّة قياديَّ

تطوير العالقات االإن�سانيَّة بني املدير واملعلِّمني مبا ي�ساعد على توفري مناخ اإيجابّي يكفل . 4
ا ي�سهم يف تطوير اأداء  ورى؛ ممَّ �سيدة مبنية على مبداأ امل�ساركة وال�سُّ اتِّخاذ القرارات الرَّ

املعلِّمني.
عقد دورات تدريبيَّة حول خ�سائ�س �سخ�سيَّة قياديَّة )كاالبتكار واملرونة واملبادرة يف . 5

االإدارة(، واأ�ساليب اتِّخاذ القرار و�سبل تطويره ي�سارك فيها املديرون واملعلِّمون.
القيام بدرا�سة واقع م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّة يف �ساحل العاج واأهّم . 6

ة  االآليات لتطويرها، وكذلك درا�سة عالقة م�ساركة املعلِّمني يف اتِّخاذ القرارات املدر�سيَّ
اتّي. �سا الوظيفّي والنُّمو املهنّي الذَّ ات اأخرى، مثل: الرِّ مع متغريِّ
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جودة اخلدمات الإر�شادية وعالقتها ب�شمات ال�شخ�شية لدى املر�شدين 
الطالبيني مبكة املكرمة

اأ. معيوف بطي را�شي املحمودي
مر�شد طالبي – اإدارة التعليم مبكة املكرمة

امل�شتخل�ص :
هدف البحث اإىل التعرف على العالقة بني ال�شمات ال�شخ�شية وجودة اخلدمات الإر�شادية 
تكونت عينة  وقد  الو�شفي،  املنهج  الباحث  ا�شتخدم  املكرمة،  الطالبيني مبكة  املر�شدين  لدى 
وا�شتخدم  الدرا�شية،  املراحل  جميع  يف  الطالبيني  املر�شدين  من  مر�شدا   )94( من  البحث 
اخلدمات  جودة  ومقيا�س   ،)1991( عبداخلالق  ترجمة  لل�شخ�شية،  اأيزنك  مقيا�س  الباحث 
توجد  التالية:  النتائج  عن  البحث  واأ�شفر   .)2016( والغامني  عبداهلل  اإعداد  من  الإر�شادية 
بني  موجبة  الإر�شادية،  اخلدمات  وجودة  ال�شخ�شية  �شمات  بني  دللة  ذات  اإح�شائية  عالقة 
بعد النب�شاطية وجودة اخلدمات الإر�شادية عند م�شتوى )0.001( و�شالبة بني بعد الع�شابية 
وجودة اخلدمات الإر�شادية بينما ل توجد عالقة بني جودة اخلدمات الإر�شادية وبعد الذهانية، 
يف حني ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية بني املر�شدين املتخ�ش�شني وغري املتخ�ش�شني يف 
�شمات ال�شخ�شية وفقا ملتغري التخ�ش�س، اإل اأنه توجد فروق يف جودة اخلدمات الإر�شادية وفقا 
التنبوؤ بجودة اخلدمات الإر�شادية من  ملتغري التخ�ش�س ل�شالح املتخ�ش�شني، واأخرًيا ميكن 
بعد النب�شاطية. وقد اأو�شى الباحث ب�شرورة اإجراء اختبارات مهنية للمواءمة بني �شخ�شية 
املقاعد اجلامعية يف جمال  زيادة  بها،  للقبول  الرت�شح  اإجراءات  الإر�شاد عند  ومهنة  املر�شد 
تخ�ش�س الإر�شاد، اإعادة �شياغة منوذج تقومي الأداء الوظيفي للمر�شد الطالبي والتن�شيق مع 
اجلامعات لإجراء دورات اأكرث مهنية من تلك التي تقام يف مراكز التدريب على اأيدي اأكادمييني 
متخ�ش�شني يف جمال التوجيه والإر�شاد، بالإ�شافة اإىل الإفادة مما و�شعته املوؤ�ش�شات التعليمية 

يف الدول املتقدمة من معايري جلودة اخلدمات الإر�شادية.
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مقدمة:
يعي�س الفرد يف عامل متغري با�شتمرار وي�شمل التغري مراحل حياته املختلفة، حيث ينتقل من 
الطفولة اإىل املراهقة فال�شباب وال�شيخوخة كما اأن التغري ي�شمل منا�شط حياته املختلفة حيث 
يكون يف اأ�شرته حتى اخلام�شة، ثم ينتقل اإىل املدر�شة مبراحلها املختلفة ومطالبها املتعددة من 
درا�شة وحت�شيل، وبعدها ينتقل اإىل حياة العمل والإنتاج وعليه اإذن اأن يتكيف مع مطالب املهن 

من النواحي اجل�شمية والعقلية والنفعالية والجتماعية )الداهري، 2008(.
الذي ترتكز جميع براجمه وخدماته  التوجيه والإر�شاد  وبناء على ذلك تعاظمت م�شوؤولية 
النمو  رعاية  على  والعالجية  والوقائية  الإمنائية  باإ�شرتاتيجياته  مبا�شرة  ب�شورة  الإر�شادية 
ال�شليم للطالب، والرتقاء ب�شلوكه وتعديل تلك النماذج ال�شلوكية غري املرغوب فيها وتوجيهها 

مبا يتالءم مع قدرات وميول ورغبات الطالب )وزارة التعليم، 1426(.
وحيث يعدُّ املر�شد الطالبي الذي يقوم بتقدمي اخلدمات اأكرث الأدوات اأهمية حيث ي�شري كوري 
)2013: 44( اإىل ذلك بقوله: "اإن اأكرث الأدوات اأهمية والتي عليك ا�شتعمالها كمر�شد هي نف�شك 
اأنت ك�شخ�س، ثم كحريف ممتهن؛ فكلتا ال�شفتني ي�شعب ف�شلهما عن بع�شهما على اأر�س الواقع، 
العالج". اإىل حد كبري يف جناح �شري  ت�شهم  العالجية  والعالقة  املعالج )املر�شد(  ف�شخ�شية 
ولذلك فاإن �شمات ال�شخ�شية توؤدي دورا مهما وحيويا يف جناح مهنة املر�شد املدر�شي، فال�شمة 
هي �شفة ج�شمية وعقلية وانفعالية واجتماعية، فطرية اأو مكت�شبة، يتميز بها ال�شخ�س وتعرب 
عن ا�شتعداد ثابت ن�شبيا لنوع معني من ال�شلوك، ميكن فهم الفرد يف �شوء �شمات �شخ�شيته 
التي تعرب عن �شلوكه، وميكن اأن يو�شف باأنه منطو اأو منب�شط اأو ع�شابي يف �شوء هذه ال�شمات 
ال�شخ�شية، وهي توؤثر على الختيار املهني )اأبو اأ�شعد، 2012: 70(. وعليه؛ يرى الباحث مبدئيا 
اإر�شادية وقائية ومنائية  اأو انطوائية لن يقدم خدمات  اأن �شخ�شا ب�شمات ع�شابية وانفعالية 
فاإنه  والجتماعية  النب�شاطية  ال�شمات  ال�شخ�س �شاحب  وعالجية ذات جودة عالية بخالف 
يكون ميال لالأعمال التطوعية، لذلك عند اختيار املر�شد لبد اأن تكون �شماته ال�شخ�شية اأحد 

معايري الختيار.
اإن الإر�شاد هو �شكل من اأ�شكال التعلم يحتاج اإىل اجلودة يف تقدميه؛ لذلك فاإن على املعالج 
اأن يكون راغبا يف حتا�شي القوالب النمطية، ويكون �شخ�شا حيويا واأ�شيال يف تعامله يف اأثناء 
العملية الإر�شادية، ففي حالة اختيارنا اأن نكون مهتمني فقط يف الوظيفة كمر�شدين واألاّ نرتكب 
لذلك  النتيجة  فاإن  اأمان،  لنبقى دوما يف  اأ�شاليب جامدة  ون�شتخدم  الوظيفة  يهدد هذه  خطاأ 
فنحن  وباخت�شار،  اأمنهم.  لفقدان  تعر�شهم  ل  اأ�شاليب  وراء  يحتمون  بدورهم  العمالء  اأن 
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للن�شاط  ومثال  املتنافر،  امللتوي  لل�شلوك  مثال  كنا  فاإذا  لعمالئنا.  النموذج  منثل  كمر�شدين 
كنا  واإذا  ال�شلوك،  هذا  يقلدون  �شوف  عمالءنا  اأن  نتوقع  اأن  اإل  علينا  فما  املتخاذل،  اجلامد 
منوذجا لالأ�شالة فاإن عمالءنا �شياأخذون منحى الأمانة والدقة )كوري،2013: 45(. ولأهمية 
العمل الإر�شادي وما ت�شهم به �شمات ال�شخ�شية فيه، �شيقوم الباحث بالتعرف على العالقة بني 

�شمات ال�شخ�شية وجودة اخلدمات الإر�شادية.
م�شكلة البحث:

اإىل وجود  املر�شد  بفاعلية  ال�شخ�شية وعالقتها  ال�شمات  تناولت  التي  البحوث  بع�س  ت�شري 
عالقة ارتباطية بينهما، كدرا�شة القي�شي )1984: 3( التي اأ�شارت نتائجها يف املقارنة البعدية 
الفاعلية  متو�شطي  املر�شدين  عن  يتميزون  الإر�شادية  الفاعلية  مرتفعي  املر�شدين  اأن  اإىل 
ات�شافا  اأكرث  اأنهم  كما  والكيا�شة(  الدهاء  )للمغامرة،  اأكرث ميال  باأنهم  الفاعلية  ومنخف�شي 
)بعدم التحفظ( كما اأنهم )اأكرث ثباتا انفعاليا(. وت�شري اأي�شا درا�شة �شناّري )2011: 310( اإىل 
اأن املر�شدين الذين نالوا ر�شا مرتفعا يف عالقتهم مع املحيطني بهم هم اأكرث دفئا وا�شتقرارا 

انفعاليا وجراأة اجتماعية واأقل توترا و�شيطرة و�شرودا من الذين نالوا ر�شا منخف�شا.
وعليه؛ فاإن الباحث ي�شتنتج من نتائج الدرا�شات ال�شابقة ومن خالل ممار�شته امليدانية يف 
العمل الإر�شادي، اأن للمر�شد �شمات توؤثر يف اأدائه وفاعلية ما يقوم به كما اأن لها تاأثريا على 
عالقته مبن يعمل معهم، ومبا اأن العملية الإر�شادية مبا تقدمه من خدمات يف كافة جمالتها تقوم 
على التفاعل بني �شخ�شية املر�شد وامل�شرت�شد وهي موقف خا�س يف احلياة يلتقي فيه �شخ�شان 
لتحقيق هدف عام وهو م�شاعدة امل�شرت�شد، فذلك يعني اأن ال�شمات ال�شخ�شية للمر�شد اإمنا 
وفعاليتها. وميكن  وينعك�س على جودتها  العملية  توؤثر يف هذه  التي  الرئي�شة  العوامل  اأحد  هي 

�شياغة م�شكلة البحث يف الت�شاوؤلت التالية:
ما العالقة بني ال�شمات ال�شخ�شية للمر�شد وجودة اخلدمات الإر�شادية لدى املر�شدين . 1

الطالبيني مبنطقة مكة املكرمة؟
املتخ�ش�شني . 2 املتخ�ش�شني وغري  املر�شدين  ال�شخ�شية بني  اأبعاد �شمات  الفرق يف  ما 

مبنطقة مكة املكرمة؟
وغري . 3 املتخ�ش�شني  املر�شدين  بني  الإر�شادية  اخلدمات  جودة  اأبعاد  يف  الفرق  ما 

املتخ�ش�شني مبنطقة مكة املكرمة.
كيف ميكن التنبوؤ بجودة اخلدمات الإر�شادية من درجات ال�شمات ال�شخ�شية للمر�شدين . 4

الطالبيني مبنطقة مكة املكرمة؟
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فرو�ص البحث:
توجد عالقة ارتباطية بني ال�شمات ال�شخ�شية وجودة اخلدمات الإر�شادية لدى عينة . 1

من املر�شدين الطالبيني.
اأبعاد �شمات ال�شخ�شية بني املر�شدين املتخ�ش�شني . 2 اإح�شائيا يف  ل توجد فروق دالة 

وغري املتخ�ش�شني.
املر�شدين . 3 بني  الإر�شادية  اخلدمات  جودة  اأبعاد  يف  اإح�شائيا  دالة  فروق  توجد  ل 

املتخ�ش�شني وغري املتخ�ش�شني.
ميكن التنبوؤ بجودة اخلدمات الإر�شادية من بع�س �شمات ال�شخ�شية للمر�شدين.. 4

اأهداف البحث:
هدف البحث احلايل اإىل التعرف على:

العالقة بني ال�شمات ال�شخ�شية للمر�شد وجودة اخلدمات الإر�شادية.. 1
الفروق بني املر�شدين املتخ�ش�شني وغري املتخ�ش�شني يف �شمات ال�شخ�شية.. 2
الفروق بني املر�شدين املتخ�ش�شني وغري املتخ�ش�شني يف جودة اخلدمات الإر�شادية.. 3
ال�شخ�شية . 4 ال�شمات  درجات  خالل  من  الإر�شادية  اخلدمات  بجودة  التنبوؤ  كيفية 

للمر�شدين الطالبيني.
اأهمية البحث: 

ميكن حتديد اأهمية البحث يف جانبني هما:
الأهمية النظرية: 

تكمن الأهمية النظرية لهذا البحث يف اأنه يوفر كما جيدا من املعارف احلديثة التي تخدم 
الباحثني يف مو�شوع �شمات ال�شخ�شية للمر�شد وجودة اخلدمات الإر�شادية خ�شو�شا اأن املراجع 

النظرية قليلة جدا يف وطننا العربي بالن�شبة للمتغري الثاين للمو�شوع وتكاد تكون نادرة.
الأهمية التطبيقية:

قد ت�شاعد نتائج هذا البحث امل�شوؤولني يف جمال اختيار مر�شدي الطالب من خالل ما . 1
يقدمه من نتائج وتو�شيات عن �شمات املر�شد الفعال.

قد ي�شاعد هذا البحث يف حت�شني جودة اخلدمات الإر�شادية يف مدار�س التعليم العام . 2
من خالل ما يتو�شل اإليه من نتائج وما يعر�س من تو�شيات.
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م�شطلحات البحث:
ال�شمة   )67  :2011( عبداخلالق  يعرف   :Personality Traits ال�شخ�شية  �شمات 
فتميز  الأفراد  فيها  يختلف  اأن  ن�شبي، ميكن  دوام  اأو �شفة ذات  اأو خا�شية  اأي خ�شلة  "باأنها 
بع�شهم عن بع�س؛ اأي اأن هناك فروقا فردية فيها، وقد تكون ال�شمة وراثية اأو مكت�شبة، وميكن 

اأن تكون كذلك ج�شمية اأو معرفية اأو انفعالية اأو متعلقة مبواقف اجتماعية". 
وتعرف �شمات ال�شخ�شية اإجرائيا باأنها الدرجة التي �شيح�شل عليها املفحو�س على مقيا�س 

اأيزنك لل�شخ�شية ال�شورة العربية تعريب عبداخلالق )1991(.
هي  اجلودة   :Quality of counseling services الإر�شادية  اخلدمات  جودة 
اأو  بالأن�شطة  احلكم  هذا  ويرتبط  الإجناز،  هذا  وقيمة  الأهداف  حتقيق  م�شتوى  على  احلكم 
املتفق  والأهداف  املعايري  بع�س  �شوء  يف  واخل�شائ�س  املالمح  ببع�س  تت�شم  التي  املخرجات 
اىل  املخت�س  من  ه  موجاّ ن�شاط  كل  هي  الإر�شادية  واخلدمة   ،)11 )عبدالعزيز،2010:  عليها 

امل�شرت�شد )عطار،2015: 9(. 
يف  املر�شد  عليها  يح�شل  التي  الدرجة  باأنها  اإجرائيا  الإر�شادية  اخلدمات  جودة  وتعرف 

اإجاباته عن مقيا�س جودة اخلدمات الإر�شادية من اإعداد عبداهلل والغامني )2016(.
حدود البحث:

احلدود املو�شوعية: اقت�شر البحث على درا�شة العالقة بني �شمات ال�شخ�شية وجودة . 1
اخلدمات الإر�شادية لدى املر�شدين الطالبيني.

احلدود املكانية: مت تطبيق البحث احلايل على عينة من املر�شدين الطالبيني باإدارة . 1
الرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة.

الدرا�شي . 1 العام  من  الثاين  الف�شل  يف  البحث  اأدوات  تطبيق  مت  الزمانية:  احلدود 
1437/1436 هـ.

الإطار النظري والدرا�شات ال�شابقة:
اأوًل: �شمات ال�شخ�شية:

اأي�شا تعريفات �شمات ال�شخ�شية واختلفت تبعا لختالف نظرة علماء النف�س  لقد تعددت 
ونظرياتهم. وقد عرف اأيزنك ال�شمات باأنها "جمموعة من الأفعال ال�شلوكية التي تتغري معا" 

)قا�شم،2010: 63(.
وميكن تق�شيم ال�شمات من وجهة نظر هول ولندزي كما اأ�شار اإليها اأبو اأ�شعد :2012( اإىل 
�شمات م�شرتكة بني النا�س عموما وفريدة متيز كل �شخ�س عن الآخر، �شمات �شطحية و�شمات 
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م�شدرية كامنة، �شمات مكت�شبة واأخرى وراثية، �شمات ديناميكية و�شمات قدرة.
�شمات املر�شد الرتبوي الفعال:

العديد من  واأ�شا�شية تدعمها  الفعالني �شمات جوهرية  اأن للمر�شدين  يرى كوري )2013( 
اأمني،  خمل�س،  متحم�س،  اأ�شيل،  التغيري،  ويتقبل  منفتح  ال�شمات:  وهذه  العلمية،  الأبحاث 

�شادق، مرح، ميلك هوية خا�شة، فعال، والتي يجب اأن تتوافر يف املر�شد الطالبي.
النظرية املف�شرة ل�شمات ال�شخ�شية: 

كانت ومازالت �شمات ال�شخ�شية مو�شوع بحث مهم لعلماء النف�س وقد اأفردت لها الكثري من 
النظريات من مثل نظرية ال�شمات لألبورت، العوامل ال�شتة ع�شر لكاتل ونظرية العوامل اخلم�س 
الكربى ونظرية اأيزنك العاملية وقد تبنى كاتب هذه ال�شطور نظرية هانز اأيزنك لو�شوحها له 
اأكرث من غريها وملنا�شبتها للمقيا�س امل�شتخدم يف البحث وكذلك لتوافقها مع ما يريد الباحث 

التعرف عليه من خالل هذا البحث.
نظرية ال�شمات لألبورت:

واحدة  �شمة  فيه  تربز  هرمي  مدرج  يف  ترتيبها  ميكن  ال�شخ�شية  �شمات  اأن  األبورت  يرى 
يف  يوجد  اأنه  األبورت  يذكر  كما  ثانوية.  متعددة  �شمات  يتبعها  مركزية  �شمات  عدة  اأو  رئي�شة 
اللغة الإجنليزية ما يقرب من )18000( م�شطلح معظمها من ال�شفات التي ت�شري اإىل اأ�شكال 

حمددة و�شخ�شية من ال�شلوك )اأحمد، 2010(.
نظرية كاتل )العوامل ال�شتة ع�شر(:

ال�شخ�شية،  بها  تنتظم  التي  ال�شمات  حتديد  يف  العاملي  التحليل  فنيات  على  كاتل  اعتمد 
ا يف الدرا�شات النف�شية عامة  اإ�شهامه فذاّ – الذي يعترب بحق  وقد متخ�س عن املنهج العلمي 
– �شمات متعددة جت�شدت يف اختبارات عن عوامل ال�شخ�شية ن�شبة اإىل  وال�شخ�شية خا�شة 

طريقة التحليل العاملي التي حدد بها جتمعات �شمات ال�شخ�شية )اأحمد، 2010(.
نظرية اأيزنك: 

 يعدُّ اأيزنك من العلماء الذين يوؤمنون مببداأ التوريث يف �شمات ال�شخ�شية الإن�شانية وذلك 
اأيزنك ا�شتنتج نتيجة درا�شات  اأن  اأورده عبداخلالق )2011( يف بعد الع�شابية  من خالل ما 
الع�شابية  الأفراد يف  بني  للفروق  الكلي  التباين  اأرباع  ثالثة  يكون  اأن  املمكن  من  – اأنه  عدة 
الع�شابية تظهر على  الأوجاع  اأن  اأيزنك  اإىل عوامل وراثية. كما يرى  )ويف النب�شاط( ترجع 
اأ�شا�س موروث، فقابلية الفرد لالنهيار حتت املواقف الع�شبية، اإحدى خوا�س جهازه الع�شبي. 
اأبعاد  اأن هناك ثالثة  الأمناط،  يوؤكد يف نظريته على  اأيزنك  اأن  اإىل  العنزي )1998(  وي�شري 
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 ،)Extraversion( النب�شاط   ،)Introversion( النطواء  وهي:  لل�شخ�شية،  رئي�شة 
الذهانية   ،)Non-Neuroticism( الالع�شابية   ،)Neuroticism( الع�شابية 

.)Non-Psychoticism( الالذهانية ،)Psychoticism(
ثانيا: جودة اخلدمات الإر�شادية: 

يعد مفهوم اجلودة من اأكرث املفاهيم الرائدة التي ا�شتحوذت على الهتمام الوا�شع من قبل 
خمتلف  يف  واخلدمي  الإنتاجي  الأداء  وحت�شني  تطوير  يف  خا�س  ب�شكل  يعنون  الذين  املهتمني 
املنظمات؛ ولعل مفهوم اجلودة من اأكرث املفاهيم التي تختلف الآراء والتوجهات حولها ح�شب 
 " الرتبية  بها يف  الذي يعمل فيه )عبدالعزيز، 2010(. ويق�شد  تخ�ش�س �شاحبها، واملجال 
جمموعة من اخل�شائ�س اأو ال�شمات التي تعرب بدقة و�شمولية عن جوهر الرتبية وحالتها مبا 
يف ذلك كل اأبعادها، مدخالت وعمليات وخمرجات وتغذية راجعة وكذلك التفاعالت املتوا�شلة 

التي توؤدي اإىل حتقيق الأهداف املن�شودة واملنا�شبة للجميع" )طعمة واآخرون، 2006(.
ومن  ال�شابق  املفهوم  بني  الربط  خالل  من  الإر�شادية  اخلدمات  جودة  الباحث  ويعرف 
خالل ما تو�شل اإليه يف البحث عنها باأنها: التميز يف اخلدمات الإر�شادية من حيث براجمها 
اجلماعية والفردية واأن�شطتها وو�شائلها وفنياتها ونتائجها يف حتقيق الأهداف التي و�شعت من 

اأجلها، وفقا للمعايري التي �شاغتها املوؤ�ش�شة امل�شوؤولة عنها من اأجل تقييمها.
اخلدمات الإر�شادية:

يذكر زهران )2005( اأنه من املالحظ اأن خدمات الإر�شاد النف�شي املدر�شي مق�شمة تق�شيما 
م�شطنعا، اإذ اأنها متداخلة وتتكامل لتقابل وتغطي احلاجة الإر�شادية للعمالء، ولكن من اأجل 
تربوية،  نف�شية،  خدمات:  وفق  اخلدمات  هذه  من  كل  معامل  حتديد  ميكن  والفهم  الدرا�شة 

اجتماعية، البحث العلمي، الإحالة، املتابعة، التدريب، البيئة اخلارجية.
تقومي اخلدمات الإر�شادية: 

يعدُّ التقومي عملية نقدية هادفة تك�شف عن مدى فعالية الربنامج الإر�شادي ومدى جناحها 
وتيم،  )�شعبان  املتابعة  وحتى  بالتنفيذ  مرورا  بالتخطيط  تبداأ  م�شتمرة،  عملية  وهو  وف�شلها، 
والتنفيذ  التخطيط  يتم من خاللها  التي  العملية  تلك  به  نعني  الإر�شادي  التقومي  اإن   .)1999
�شوء  يف  حكم  لإ�شدار  وذلك  الإر�شاد  عملية  نتائج  عن  بيانات  اأو  معلومات  على  للح�شول 
الأهداف التي مت حتديدها م�شبقا )الببالوي وعبداحلميد، 2002(. ولذلك فاإن عملية تقييم 
اخلدمات الإر�شادية �شرورية ومهمة، اإذ تك�شف عن فاعليتها وجناحها اأو العك�س، كما اأنه يجب 
اأن يكون التقييم عملية جماعية تعاونية ي�شرتك فيها القائمون بتخطيط وتنفيذ الربامج وتتم 
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بطريقة علمية )خليل، 1968(.
عنا�شر تقومي الأداء الوظيفي للمر�شد الطالبي بوزارة التعليم:

 لقد �شممت الإدارة العامة للتوجيه والإر�شاد )1428( منوذجا لتقومي اأداء املر�شد الطالبي 
مكونا من ثالثة اأبعاد يحوي كل بعد منها جمموعة من العنا�شر اأو املعايري، فالبعد الأول وهو 
الأداء الوظيفي ي�شتمل على عنا�شر منها الفهم لتكامل الرتبية والتعليم والقدرة على تطوير 
اأ�شاليب التعليم واللتزام باللغة الف�شحى، بينما البعد الثاين من تقوميه ال�شفات ال�شخ�شية 
اأما البعد الثالث فهو  اإدارة احلوار وح�شن الت�شرف،  وي�شتمل على عنا�شر منها القدرة على 

ح�شن العالقة مع جمتمع املدر�شة.
معايري جودة اخلدمات الإر�شادية:

ولكي تتحقق اجلودة و�شعت املوؤ�ش�شات معايري جلودتها، فمثال �شممت اجلمعية الأمريكية 
للمر�شد املدر�شي )ASCA( معايري لكفايته حيث يجب اأن ميتلك املعرفة لإعداد برامج الإر�شاد 
املدر�شي والقدرة واملهارة الالزمة لتنفيذ اأهداف قابلة للقيا�س، املواقف ال�شرورية للتخطيط، 
التنظيم، التنفيذ والتقييم ال�شامل، التطوير والإميان باأن اأي طالب لديه القدرة على النجاح 
وفق اإمكاناته. كما اأن الباحث وجد اأن كل ولية اأمريكية و�شعت معايري خا�شة جلودة الإر�شاد يف 
مدار�س تعليم الولية، ويقت�شر الباحث مبثال تعليم ولية كاليفورنيا)2001(، حيث و�شع معايري 
جلودة الإر�شاد املدر�شي تتلخ�س يف ثالثة جمالت كل جمال ين�شوي على جملة من املجالت: 

جمال الأ�ش�س املعرفية: وي�شتمل على معيار اأ�ش�س مهنة التوجيه والإر�شاد، معيار املهنية . 1
والأخالقيات والتفوي�شات القانونية.

التطوير . 2 معيار  الأكادميي،  التطوير  معيار  وي�شمل  والتدريب:  املهنية  املهارات  جمال 
معيار  واجلماعي،  الفردي  الإر�شاد  معيار  القيادة،  معيار  والجتماعي،  ال�شخ�شي 

البحوث ومعيار ا�شتخدام التكنولوجيا. 
كفاءة . 3 حتديد  ومعيار  امليدانية  اخلربة  معيار  وي�شمل  الكفاءة:  وتقييم  التجربة  جمال 

املر�شح.
ال�شعودية عر�شت يف )الدليل  التعليم يف اململكة العربية  وعلى امل�شتوى املحلي، فاإن وزارة 
اجلائزة،  على  املت�شابقني  لتقييم  معايري   )27-5 املتميز،1436:  املر�شد  ملعايري  التف�شريي 
وال�شراكة  العالقات  الإر�شادية،  والربامج  اخلطط  هي:  جمالت،  خم�شة  حتت  اندرجت  وقد 

املجتمعية، الإر�شاد الإبداعي، جمال التنمية املهنية، اأخالقيات املهنة.
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الدرا�شات ال�شابقة:
اأول: درا�شات تناولت ال�شمات ال�شخ�شية للمر�شد الطالبي:

 اأجرى القي�شي )1984( درا�شة هدفت ملعرفة العالقة بني �شمات ال�شخ�شية وم�شتوى فاعلية 
الأردن على عينة بلغت )480( تكونت من املر�شدين واملر�شدات  املر�شد املدر�شي وجن�شه يف 
وطالبهم ممن كانوا على عالقة اإر�شادية باملر�شدين الذين تكونت منهم عينة الدرا�شة، وقد 
طبق عليهم مقيا�س كاتل لل�شخ�شية )P.F.16( لقيا�س �شمات ال�شخ�شية واختبار تقدير املر�شد 
)GEL( من اإعداد لندن ورفاقه )Linden et el )1966، وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن 
املر�شدين مرتفعي الفاعلية الإر�شادية يتميزون عن املر�شدين متو�شطي الفاعلية اأو منخف�شي 
اأكرث  الفاعلية  مرتفعي  املر�شدين  واأن  والكيا�شة  والدهاء  للمغامرة  ميال  اأكرث  باأنهم  الفاعلية 
ات�شافا بعدم التحفظ والثبات الإنفعايل وامليل لل�شيطرة وقوة ال�شمري احلي وامليل اإىل املغامرة 

والتخيالت كما اأنهم اأكرث كيا�شة و�شعة وحيلة واأنهم اأكرث ان�شباطا من الناحية الجتماعية.
العوامل  بني  العالقة  بدرا�شة   )Thompson et. al.، 2002( واآخرون  ثومب�شون  قام 
املر�شدين  من  عينة  على  وذلك  العاملي،  التنوع  نحو  والجتاه  لل�شخ�شية  الكربى  اخلم�شة 
الإر�شاد  برنامج  لدرا�شة  اجلامعية  الدرا�شة  يف  انخرطوا  طالبا   )106( من  تكونت  املتدربني 
يف خم�س جامعات من �شمال �شرق الوليات املتحدة. وقد ا�شتملت العينة على تنوع عرقي، وقد 
طبق عليهم مقيا�س كو�شتا وماكري )Costa & McCrae، 1992( لقيا�س العوامل اخلم�س 
الكربى لل�شخ�شية ومقيا�س ميفيل واآخرون )Miville et. al.، 1999( لقيا�س الجتاه نحو 
العاملي وواحدة من عوامل  التنوع  النتائج عالقة بني الجتاه نحو  اأظهرت  العاملي. وقد  التنوع 
ال�شخ�شية الكربى وهي النفتاح على اخلربة، وت�شري هذه النتيجة اإىل اأن املر�شدين املنفتحني 
على التعبريات الإبداعية اخلالقة لالأخرين، ميكن اأن يكونون مرتاحني للعمل مع ت�شكيلة وا�شعة 

من العمالء.
كما تناولت درا�شة عرار )2003( �شمات املر�شد الرتبوي الفعال من وجهة نظر املديرين 
ا�شتبانة  بتطوير  قام  وقد  ومديرة،  مديرا   )140( من  الدرا�شة  عينة  تكونت  وقد  واملديرات 
ا�شتملت على )100( فقرة من �شمات املر�شد الرتبوي الفعال، وقد اأظهرت النتائج عدم فروق 
ب�شكل  الفعال،  الرتبوي  املر�شد  ل�شمات  املديرين واملديرات  اإح�شائيا بني درجات تقدير  دالة 
عام، تعزى اإىل متغري اجلن�س با�شتثناء املجال الإن�شاين ول�شالح الذكور كما اأنه ل توجد فروق 
ب�شكل  الفعال،  الرتبوي  املر�شد  ل�شمات  املديرين واملديرات  اإح�شائيا بني درجات تقدير  دالة 

عام، تعزى اإىل متغري املوؤهل واخلربة والعمر ونوع التعليم.
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لل�شخ�شية  العوامل اخلم�شة الكربى  Arnold )2010( بدرا�شة العالقة بني  اأرنولد  وقام 
والحرتاق النف�شي، وذلك على عينة من املر�شدين املتطوعني الذين يرعون املر�شى امليوؤو�س 
 ،Maslash( ما�شال�س  مقيا�س  عليهم  وطبق  مر�شدا،   80 العينة  بلغت  وقد  �شفائهم،  من 
1996( لقيا�س الحرتاق النف�شي ومقيا�س هندريك�س )Hendrex، 1997( لقيا�س العوامل 
اخلم�شة الكربى، واأظهرت النتائج اأن الإجهاد النفعايل يتميز بالتنبوؤ بالتزان النفعايل، واأن 
الإجناز ال�شخ�شي، اأن كل من النب�شاطية والتزان النفعايل يتنباأ با�شطراب تبدد ال�شخ�شية 
؛ بالإ�شافة اإىل ذلك فاإن بع�س عوامل ال�شخ�شية الأ�شا�شية تدير العالقة بني التجارب ال�شلبية 

والحرتاق.
لل�شخ�شية  الكربى  اخلم�شة  العوامل  على  التعرف   )2013( ع�شريي  درا�شة  هدفت  كما 
لدى  الإجناز  بدافعية  وعالقتها  ال�شمري(  يقظة  الطيبة،  التفتح،  الع�شابية،  )النب�شاطية، 
طبق  وقد  طالبيا،  مر�شدا   )240( من  تكونت  الدرا�شة  عينة  وكانت  الطالبيني  املر�شدين 
اخلم�شة  العوامل  لقيا�س   )Costa & McCrae، 1992( وماكري  كو�شتا  مقيا�س  عليهم 
وقد  من�شور)1986(،  جميل  ملحمد  الإجناز  دافعية  مقيا�س  وا�شتخدم  لل�شخ�شية  الكربى 
اأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية ذات دللة اإح�شائية بني �شمات )النب�شاطية، النفتاح، 
كذلك  الطالبيني.  املر�شدين  لدى  الإجناز  لدافعية  الكلية  والدرجة  الطيبة(  ال�شمري،  يقظة 
وجود عالقة ارتباطية �شالبة ذات دللة بني �شمة الع�شابية وكل من )املغامرة واملثابرة وتنوع 
الهتمامات، والثقة بالنف�س، وال�شتقالل واملناف�شة( من اأبعاد دافعية الإجناز لدى املر�شدين، 
وبينما ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية بني املر�شدين املتخ�ش�شني وغري املتخ�ش�شني يف 
اأبعاد دافعية الإجناز، وجدت  التفتح، الطيبة، يقظة ال�شمري( واأي من  �شمات )النب�شاطية، 
اإح�شائية عند )0.05( بني املر�شدين املتخ�ش�شني وغري املتخ�ش�شني يف  فروق ذات دللة 
وجود  النتائج عن  واأف�شحت  املرتفع(،  املتو�شط  املتخ�ش�شني )ذوي  ل�شالح  الع�شابية  �شمة 
فروق ذات دللة اإح�شائية عند )0.01( بني منخف�شي الدافعية ومرتفعي الدافعية يف �شمتي 
واأخريا  الأكرب(،  املتو�شط  )ذوي  الدافعية  مرتفعي  ل�شالح  ال�شمري(  ويقظة  )النب�شاطية 
اأظهرت النتائج باأن �شمتي )النب�شاطية ويقظة ال�شمري( تنبئ بدافعية الإجناز بن�شبة م�شاهمة 

قدرها )19%(، )4%( على التوايل باإجمايل )%23(.
ثانيا: درا�شات تناولت جودة اخلدمات الإر�شادية:

   قام كل من امل�شهداين والفرازي )2009( بدرا�شة هدفت لتقييم جودة اخلدمات الإر�شادية 
العينة من )254(  تكونت  قابو�س، وقد  ال�شلطان  الطالبي بجامعة  الإر�شاد  املقدمة يف مركز 
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طالبا من الطلبة املتوقع تخرجهم نهاية العام، وقد طبقا ا�شتبانة من ت�شميمهما لتقييم جودة 
اخلدمات الإر�شادية، وقد اأظهرت النتائج تقديرا عاليا جلودة اخلدمات الإر�شادية التي تقدم 
يف داخل اجلامعة من وجهة نظر الطلبة املتوقع تخرجهم والذين تلقوا اخلدمة الإر�شادية فيه.

واأجرت مناع )2009( درا�شة هدفت اإىل الك�شف عن فاعلية اخلدمات الإر�شادية املقدمة 
لطلبة املرحلة الثانوية يف منطقة عكا يف �شوء معايري الإر�شاد الفعال، وقد تكونت العينة من 
)350( طالبا وطالبة، ولتطبيق الدرا�شة قامت ببناء مقيا�س معايري الإر�شاد الفعال لتطبيقه 
على العينة، وقد ك�شفت نتائج الدرا�شة عن درجة متو�شطة لفاعلية اخلدمات الإر�شادية املقدمة 
للطلبة مبتو�شط ح�شابي )2.68(، حيث جاء جمال اخلدمات الجتماعية املقدمة للطلبة يف 
املرتبة الأوىل مبتو�شط ح�شابي بلغ )2.91( بدرجة متو�شطة بينما جاءت اخلدمات النف�شية 

املقدمة للطلبة يف املرتبة الأخرية مبتو�شط ح�شابي )2.41( بدرجة متو�شطة اأي�شا.
ودرجة  النف�شي  الإر�شاد  اإىل  احلاجة  معرفة  اإىل  هدفت  بدرا�شة   )1433( الطلحي  وقام 
ممار�شته يف املرحلة البتدائية مبحافظة الطائف كما يدركه املعلم واملر�شد، وقد تكونت العينة 
من )702( فردا، وقد قام بتطبيق مقيا�س تكون من )48( من اإعداده، واأظهرت النتائج اأن 
احلاجة اإىل الإر�شاد النف�شي )كبرية( مبتو�شط ح�شابي )3.46(، ومدى ممار�شته )متو�شطة( 
 )0.05( عند  اإح�شائيا  دالة  فروق  وجود  الدرا�شة  اأظهرت  كما   ،)2.55( ح�شابي  مبتو�شط 
بني ا�شتجابات املر�شدين الطالبيني واملعلمني بالن�شبة ملدى احلاجة ودرجة املمار�شة يف اجتاه 
املر�شدين الطالبيني، كما توجد فروق دالة اإح�شائيا عند )0.05( يف مدى املمار�شة ح�شب 

الدورات يف اجتاه دورة واحدة – دورتان – ثالثة، مقارنة بعدم وجود دورات تدريبية.
كما قام الغامني )2013( بدرا�شة العالقة بني الكفايات املهنية وجودة اخلدمات الإر�شادية، 
على عينة تكونت من )120( مر�شدا طالبيا، واعتمد على مقيا�س جودة اخلدمات الإر�شادية 
باأبعادها من اإعداده ومقيا�س الكفايات املهنية، وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة اأنه ل توجد عالقة 
للمر�شدين  املهنية  والكفايات  الإر�شادية  اخلدمات  جودة  بني  اإح�شائية  دللة  ذات  ارتباط 
من  اأكرب  القيم  جميع  جاءت  حيث  لها  الإح�شائية  الدللة  قيم  ذلك  اإىل  وي�شري  الطالبيني، 

م�شتوى )0.05(.
واأجرى اأولندو )Olando، 2014( درا�شة بعنوان فاعلية خدمات التوجيه والإر�شاد على 
مفهوم الذات وذلك على عينة تكونت من )240( طالبا و )6( مديرين و )6( مر�شدين و )3( 
م�شوؤولني من التعليم. وقد طبق مقايي�س من ت�شميمه جلمع البيانات، وقد اأظهرت النتائج وجود 
ارتباط اإيجابي بني الإر�شاد والتوجيه الفعال وتعزيز مفهوم الذات لدى التالميذ )0.87( وفق 
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معامل ارتباط بري�شون.
التعقيب على الدرا�شات ال�شابقة:

اهتمت  التي  الدرا�شات  اأن  جند  للمتغريين  ال�شابقة  الدرا�شات  ا�شتعرا�س  خالل  من 
ب�شمات ال�شخ�شية هدفت اإىل معرفة عالقتها ببع�س املتغريات الأخرى واأثبتت اأن لها عالقة 
بها ومبقارنتها مع درا�شة الباحث جند اأن منها ما اتفق معها يف الهدف مثل درا�شة القي�شي 
التي  الدرا�شات  اهتمت  بينما  اأرنولد )2010(،  درا�شة  مثل  معها  اختلف  ما  ومنها   ،)1984(
ركزت بحثها على اخلدمات الإر�شادية اإىل التعرف على مدى جودتها ومل تربط بينه عالئقيا 
مع متغري اآخر �شوى درا�شة الغامني )2013(،كما هو احلال يف درا�شة الباحث اإل اأنها اختلف 
معها يف اأنها مل تظهر عالقة مع متغري الكفايات املهنية، بينما اأظهرت درا�شة الباحث وجود 
عالقة بني جودة اخلدمات الإر�شادية وال�شمات ال�شخ�شية للمر�شد وبالتايل فاإن الباحث من 

خالل هذه الدرا�شات تو�شل اإىل بحث العالقة بينهما و�شياغة فرو�شه.
منهجية البحث واإجراءاته: 

منهج البحث: 
اعتمد الباحث على املنهج الو�شفي الرتباطي والذي يعرف باأنه "و�شف درجة العالقة بني 
املتغريات و�شفا كميا، لأن الغر�س من البيانات حتديد الدرجة التي ترتبط بها متغريات كمية 

بع�شها بالبع�س الآخر" )اأبو عالم،2011: 245(.
جمتمع البحث:

احلكومية  العام  التعليم  مبدار�س  الطالبيني  املر�شدين  جميع  من  البحث  جمتمع  تكون 
العام  من  الثاين  الدرا�شي  الف�شل  املكرمة خالل  مكة  والثانوية مبدينة  واملتو�شطة  البتدائية 
لالإدارة  التابع  والإر�شاد  التوجيه  ق�شم  ح�شب  عددهم  بلغ  حيث  1434-1435هـ،  الدرا�شي 

)651( مر�شدا طالبيا. 
عينة البحث: 

تكونت عينة البحث من )94( مر�شدا طالبيا مبدينة مكة املكرمة ومتثل ما ن�شبته 15% من 
املجتمع الأ�شلي للعينة، توزعوا ما بني )41( مر�شدا يعمل باملرحلة البتدائية و )31( مر�شدا 
لعبارات  ا�شتجاباتهم  الثانوية، ممن كانت  باملرحلة  و )22( مر�شدا  املتو�شطة  باملرحلة  يعمل 

اأدوات البحث كاملة، وقد مت اختيار العينة وفق الطريقة الع�شوائية الب�شيطة.
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جدول )1( تو�شيف العينة وفقا للمرحلة التعليمية للمر�شد الطالبي
الن�شبةالتكرارمرحلة الإر�شاد

4143.6البتدائية
3133املتو�شطة
2223.4الثانوية
94100املجموع

البتدائية،  املرحلة  يعملون يف  العينة  اأفراد  ن�شبة 43.6% من  اأن  يت�شح من اجلدول )1( 
ون�شبة 33% من اأفراد العينة يعملون يف املرحلة املتو�شطة و23.4% يعملون يف املرحلة الثانوية.

التخ�ش�ص يف الإر�شاد:
جدول )2( تو�شيف العينة وفقا للموؤهل العلمي للمر�شد الطالبي

الن�شبةالتكرارالتخ�ش�س
5255.3متخ�ش�س

4244.7غري متخ�ش�س
94100املجموع

جمال  يف  متخ�ش�شون  الدرا�شة  عينة  من   )%55.3( ن�شبة  اأن   )2( اجلدول  من  يت�شح 
الإر�شاد الرتبوي، بينما 44.7 ل ميلكون موؤهال علميا يف جمال الإر�شاد الرتبوي.

اأدوات البحث: 
ا�شتخدم الباحث يف الدرا�شة الأدوات التالية:

مقيا�ص �شمات ال�شخ�شية:
قام الباحث بتطبيق مقيا�س اأيزنك لل�شخ�شية من اإعداد اأيزنك وتعريب عبداخلالق )1991( 
وقد تكون املقيا�س يف �شورته الأولية من )91( عبارة موزعة على اأربعة اأبعاد هي )الذهانية، 
)نعم/ الثنائي:  النمط  الباحث  ا�شتخدم  ولت�شحيحه  الكذب(،  وبعد  الع�شابية  النب�شاطية، 

ل(، وقد اأعطى الدرجات وفقا لال�شتجابات )1، �شفر( للعبارات املوجبة والعبارات ال�شالبة 
فكانت الدرجات )�شفر، 1(، اأما الدرجة الكلية للمقيا�س فترتاوح من )�شفر( اإىل )91(.

�شدق املقيا�س: قام الباحث بتطبيق املقيا�س على عينة قدرها )94( مر�شدا طالبيا، وذلك 
حل�شاب �شدق وثبات املقيا�س

الت�شاق الداخلي: وقد قام الباحث با�شتخراج م�شفوفة معامالت الرتباط لفقرات املقيا�س 
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وعددها )91( فقرة، بالإ�شافة اإىل الأبعاد الأربعة واملجموع الكلي، وقد ا�شتخرج منها جدولني 
هي )معامل ارتباط كل عبارة بالبعد الذي تنتمي اإليه، ومعامل ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية 

للمقيا�س(، كما يو�شح اجلدولني )3، 4(.

جدول )3( معامل ارتباط كل عبارة بالبعد الذي تنتمي اإليه
الكذبالع�شابيةالنب�شاطيةالذهانية

معامل العبارة
معامل العبارةالرتباط

معامل العبارةالرتباط
معامل العبارةالرتباط

الرتباط
1*245.26**664.46**548.69032.
2*255.27**426.47**612.70**473.
3**357.28*234.48**345.71**311.
4**456.29**350.49**536.72**508.
5**685.30**390.50**607.73**298.
6**567.31**285.51**387.74*228.
7*212.32**586.52**455.75**571.
8**378.33**446.53**407.76**322.
9*253.34**538.54**357.77*233.

10*225.35**507.55**486.78**487.
11**685.36**421.56**503.79**390.
12*240.37**658.57**505.80**351.
13**369.38**515.58**456.81**449.
14**321.39**356.59**473.82**480.
15**279.40**613.60**514.83*223.
16a.41**346.61**337.84**501.
17**425.42**613.62**369.85**648.
18**413.43**318.63**358.86*233.
19*232.44**752.64**379.87**519.
20*256.45**544.65**434.88*221.
21**407.66**473.89**463.
22**590.67**478.90**339.
23**526.68**528.91*222.
24**439.
25**353.
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جدول )4( معامل ارتباط كل بعد باملجموع الكلي للمقيا�س
معامل الرتباطالأبعادم
هانية1 0.522**الذاّ
0.378**النب�شاطية2
0.674**الع�شابية3
0.571**الكذب4

وجند من اجلدول )3( اأن جميع العبارات دالة عند م�شتوى )0.01( اأو )0.05( با�شتثناء 
كما  العينة،  اأفراد  جميع  لدى  درجتها  لثبات  با�شتبعادها،  الباحث  وقام   )16( رقم  العبارة 

يالحظ من اجلدول )4( اأن جميع الأبعاد دالة عند م�شتوى )0.01(.
ثبات املقيا�ص:

قام الباحث بح�شاب الثبات بطريقة األفا كرونباخ للتحقق من ثبات الأداة

جدول )5( معامل األفا كرونباخ لأبعاد مقيا�س اأيزنك لل�شخ�شية والدرجة الكلية
معامل ثبات األفا كرونباخالأبعادم
0.64البعد الأول: الذهانية1
0.70البعد الثاين: النب�شاطية2
0.60البعد الثالث: الع�شابية3
0.62البعد الرابع: الكذب4

0.65الدرجة الكلية )املجموع(

يت�شح من اجلدول )5( اأن قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية للمقيا�س )0.65( وهي قيمة 
مقبولة وكذلك لأبعاد املقيا�س الأربعة متيزت بثبات جيد.

مقيا�ص جودة اخلدمات الإر�شادية:
قام الباحث بتطبيق مقيا�س جودة اخلدمات الإر�شادية من اإعداد عبداهلل والغامني )2016( 
ويت�شمن املقيا�س يف �شورته الأولية )56( فقرة توزعت على اأربعة اأبعاد هي اخلطط والربامج 
الإر�شادية، العالقات وال�شراكة املجتمعية، الإر�شاد الإبداعي، التنمية املهنية ولت�شحيح املقيا�س 
ا�شتخدم الباحث منط ليكرت )Likert( الثالثي والذي يتكون من ثالثة بدائل هي: )تنطبق 
متاما، تنطبق اإىل حد ما، ل تنطبق(، و�شوف تكون الدرجات على ال�شتجابات بالرتتيب هي 

)2، 1، �شفر( للعبارات، اأما الدرجة الكلية للمقيا�س فترتاوح من )�شفر( اإىل )56(.
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�شدق املقيا�ص:
قام الباحث بتطبيق املقيا�س على عينة قدرها )94( مر�شدا طالبيا، وذلك حل�شاب �شدق 

وثبات املقيا�س باإتباع الطرق التالية:
الت�شاق الداخلي:

وقد قام الباحث با�شتخراج م�شفوفة معامالت الرتباط لفقرات املقيا�س وعددها )56( 
فقرة، بالإ�شافة اإىل الأبعاد الأربعة واملجموع الكلي، وقد ا�شتخرج منها جدولني هي )معامل 
ارتباط كل عبارة بالبعد الذي تنتمي اإليه، ومعامل ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية للمقيا�س(، 

كما يو�شح اجلدولني )6، 7(.

جدول )6( معامل ارتباط كل عبارة بالبعد الذي تنتمي اإليه

العالقات وال�شراكة اخلطط والربامج
التنمية املهنيةالإر�شاد الإبداعياملجتمعية

معامل العبارة
معامل العبارةالرتباط

معامل العبارةالرتباط
معامل العبارةالرتباط

الرتباط
1**0.54121**0.53638**0.56449**0.596
2**0.51722**0.34439**0.56350**0.646
3**0.56823**0.36340**0.32451**0.761
4**0.63224**0.43041**0.61452**0.543
5**0.60925**0.47742**0.67853**0.734
6**0.43426**0.51243**0.42154**0.607
7**0.60327**0.35644**0.57155**0.621
8**0.31628**0.42245**0.53256**0.437
9**0.58329**0.53846**0.615

10**0.29830**0.56047**0.683
11**0.30031**0.38548**0.485
12**0.65032**0.652
13**0.64233**0.630
14**0.66834**0.564
15**0.61535**0.739
16**0.62036**0.576
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جدول )6( معامل ارتباط كل عبارة بالبعد الذي تنتمي اإليه

العالقات وال�شراكة اخلطط والربامج
التنمية املهنيةالإر�شاد الإبداعياملجتمعية

معامل العبارة
معامل العبارةالرتباط

معامل العبارةالرتباط
معامل العبارةالرتباط

الرتباط
17**0.59937**0.686
18**0.588
19**0.482
20**0.532

جدول )7( معامل ارتباط كل بعد مع املجموع الكلي للمقيا�س
معامل الرتباطالأبعادم
0.886**اخلطط والربامج1
0.884**العالقات وال�شراكة املجتمعية2
0.855**الإر�شاد الإبداعي3
0.760**التنمية املهنية4

ويالحظ من اجلدولني )6، 7( اأن جميع العبارات دالة عند م�شتوى )0.01( و )0.001( 
على التوايل.

ثبات املقيا�ص:
اخلدمات  جودة  مقيا�س  لأبعاد  كرونباخ  األفا  معامل  طريقة  با�شتخدام  الباحث  قام     

الإر�شادية والدرجة الكلية، كما يف اجلدول التايل:

جدول )8( معامل األفا كرونباخ لأبعاد مقيا�س جودة اخلدمات الإر�شادية والدرجة الكلية
معامل ثبات األفا كرونباخالأبعادم
0.747اخلطط والربامج1
0.769العالقات وال�شراكة املجتمعية2
0.792الإر�شاد الإبداعي3
0.820التنمية املهنية4

0.847الدرجة الكلية )املجموع(

يت�شح من اجلدول )8( اأن قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية للمقيا�س )0.85( وهي قيمة 
مرتفعة ومقبولة وتدل على ثبات املقيا�س، بالإ�شافة اإىل اأن معامل الثبات لأبعاد املقيا�س الأربعة 

مرتفعة.
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اإجراءات البحث: 
مت جمع البيانات واملعلومات لعينة البحث عن طريق تطبيق الأدوات على العينة، وبعد جمع 
الإح�شائية  بالأ�شاليب  ومعاجلتها  والبيانات  وتفريغ  ت�شحيحها  مت  ومراجعتها،  ال�شتبانات 

.)SPSS( املنا�شبة وفقا للرزمة الإح�شائية للعلوم الجتماعية
اأ�شاليب املعاجلة الإح�شائية:

 :)SPSS( ا�شتخدم الباحث الأ�شاليب الإح�شائية التالية وفقا لربنامج
معامل ارتباط بري�شون لقيا�س الرتباطات.. 1
اختبار T-test لإيجاد الفروق يف التخ�ش�س.. 2
النحدار اخلطي املتعدد )Multiple Regression( لقيا�س الفر�س التنبوؤي.. 3

نتائج البحث ومناق�شتها:
نتائج الفر�ص الأول ومناق�شتها:

ين�س الفر�س الأول على اأنه "توجد عالقة ارتباطية بني �شمات ال�شخ�شية وجودة اخلدمات 
معامالت  الباحث  ا�شتخدم  الفر�س  هذا  من  الطالبيني" وللتحقق  املر�شدين  لدى  الإر�شادية 
الرتباط بني درجات �شمات ال�شخ�شية ودرجات جودة اخلدمات الإر�شادية، كما يت�شح ذلك 

يف اجلدول التايل:

جدول )9( العالقة بني اأبعاد �شمات ال�شخ�شية وجودة اخلدمات الإر�شادية وجمموعيهما
جمموع ال�شماتالع�شابيةالنب�شاطيةالذهانيةالبعد

0.370**-0.190-0.779**0.062اخلطط والربامج
0.418**-0.144-0.795**0.076العالقات وال�شراكة املجتمعية

0.297**-.299**0.746**0.148الإر�شاد الإبداعي
0.446**-0.057-0.760**0.034التنمية املهنية

0.444**-0.207*0.901**0.093جمموع جودة اخلدمات
** دالة عند م�شتوى )0.001( * دالة عند م�شتوى )0.005(

ل�شمات  الكلية  الدرجة  بني  اإح�شائية  دللة  ذات  عالقة  وجود   )9( اجلدول  من  يت�شح 
ال�شخ�شية والدرجة الكلية جلودة اخلدمات الإر�شادية حيث كانت قيمة الرتباط )0.444( 
وهي دالة عند م�شتوى )0.001(، ووجود عالقة ارتباطية موجبة ذات دللة بني بعد النب�شاطية 
والدرجة الكلية جلودة اخلدمات الإر�شادية، حيث كانت قيمة الرتباط )0.901( وهي دالة 
الع�شابية  بعد  بني  دللة  ذات  �شالبة  ارتباطية  وجود عالقة  وكذلك  م�شتوى )0.001(،  عند 
والدرجة الكلية جلودة اخلدمات الإر�شادية، حيث كانت قيمة الرتباط )-0.207( وهي دالة 
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عند م�شتوى )0.05(. ويت�شح للباحث من خالل نتيجة هذا الفر�س اأهمية ال�شمات ال�شخ�شية 
ملن يت�شدى ملهنة الإر�شاد وماهية ال�شمات التي يجب اأن يتمتع بها.

ال�شخ�شية  �شمات  بني  العالقة  ملعرفة   )1984( القي�شي  درا�شة  مع  الدرا�شة  هذه  وتتفق 
الإر�شادية  الفاعلية  مرتفعي  املر�شدين  اأن  اأظهرت  والتي  املدر�شي  املر�شد  فاعلية  وم�شتوى 
للمغامرة  ميال  اأكرث  باأنهم  الفاعلية  منخف�شي  اأو  الفاعلية  متو�شطي  املر�شدين  عن  يتميزون 

وات�شافا بعدم التحفظ والثبات النفعايل وامليل لل�شيطرة وامليل اإىل املغامرة.
وتن�شجم كذلك مع ما ورد يف نظرية ال�شمات لوليام�شون يف درا�شته للعمل و�شفته وكذلك 
حاجة العمل لل�شمات ال�شخ�شية التي جتعل الفرد قادرا على الن�شجام مع العمل والنجاح يف 

امل�شتقبل )اأبو اأ�شعد وعربيات، 2012(.
نتائج الفر�ص الثاين ومناق�شتها:

بني  ال�شخ�شية  �شمات  يف  اإح�شائيا  دالة  فروق  توجد  " ل  اأنه  على  الثاين  الفر�س  ين�س 
الباحث  ا�شتخدم  الفر�س  هذا  من  وللتحقق   " املتخ�ش�شني  وغري  املتخ�ش�شني  املر�شدين 
كما  التخ�ش�س،  ملتغري  وفقا  الطالبيني  املر�شدين  بني  املتو�شطات  بني  للفروق  )ت(  اختبار 

يت�شح من اجلدول )10(.

جدول )10( اختبار )ت( للفروق بني املر�شدين وفقا ملتغري التخ�ش�س يف �شمات ال�شخ�شية

النحراف املتو�شطالعددالتخ�ش�س
الدللةدرجة احلريةقيمة تاملعياري

5235.28855.76785متخ�ش�س
1.647920.355

4233.21436.42607غري متخ�ش�س

الطالبيني  املر�شدين  بني  اإح�شائيا  دالة  فروق  توجد  ل  اأنه   )10( اجلدول  من  يت�شح 
املتخ�ش�شني من وجهة نظرهم جتاه مقيا�س �شمات ال�شخ�شية. وتتفق هذه الدرا�شة مع درا�شة 
عرار )2003( �شمات املر�شد الرتبوي الفعال والتي اأظهرت عدم وجود فروق يف �شمات املر�شد 
الرتبوي الفعال وفقا ملتغري التخ�ش�س. مما يعني اأنه قد ل يكون للتح�شيل الأكادميي دور كبري 
يف التاأثري يف �شمات ال�شخ�شية، ويدعم هذا الراأي درا�شة اآل م�شرف )2004( والتي هدفت 
املر�شدات  من  عينة  لدى  ال�شخ�شية  �شمات  بع�س  امليداين يف  التدريب  اأثر  على  التعرف  اإىل 
الطالبات بجامعة امللك �شعود، حيث اأظهرت النتائج عدم وجود اأثر دال اإح�شائيا للتدريب يف 

�شمات ال�شخ�شية يف القيا�س البعدي.
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نتائج الفر�ص الثالث ومناق�شتها:
ين�س الفر�س الثالث على اأنه " ل توجد فروق دالة اإح�شائيا يف جودة اخلدمات الإر�شادية 
بني املر�شدين املتخ�ش�شني وغري املتخ�ش�شني " وللتحقق من هذا الفر�س ا�شتخدم الباحث 
كما  التخ�ش�س،  ملتغري  وفقا  الطالبيني  املر�شدين  بني  املتو�شطات  بني  للفروق  )ت(  اختبار 

يت�شح يف اجلدول )11(. 

جدول )11( اختبار )ت( للفروق بني املر�شدين يف جودة اخلدمات الإر�شادية وفقا للتخ�ش�س
الدللةدرجة احلريةقيمة تالنحراف املعيارياملتو�شطالعددالتخ�ش�س
520.8910.78متخ�ش�س

4.73920.00
420.7615.78غري متخ�ش�س

يت�شح من اجلدول )11( وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند )0.01( يف جودة اخلدمات 
الإر�شادية وفقا ملتغري التخ�ش�س ول�شالح املر�شدين الطالبيني املتخ�ش�شني. وقد اتفقت هذه 
الدرا�شة مع درا�شة الطلحي )1433( التي اأظهرت وجود فروق دالة اإح�شائيا عند )0.05( 
يف مدى املمار�شة ح�شب الدورات يف اجتاه دورة واحدة – دورتان – ثالثة، مقارنة بعدم وجود 
اأظهرت عدم وجود  دورات تدريبية. وتختلف هذه الدرا�شة مع درا�شة الغامني )2013( التي 
فروق ذات دللة اإح�شائية بني درجات املر�شدين املتخ�ش�شني وغري املتخ�ش�شني على مقيا�س 
جودة اخلدمات الإر�شادية ب�شكل عام. مما يدل على الدور املهم الذي يوؤديه الإعداد الأكادميي 
للمر�شد الطالبي وجودة ما تقدمه جامعاتنا من خالل كليات الرتبية واأق�شام علم النف�س من 

برامج وخمرجات يف هذا التخ�ش�س.
نتائج الفر�ص الرابع ومناق�شتها:

" ميكن التنبوؤ بجودة اخلدمات الإر�شادية من بع�س �شمات  اأنه  ين�س الفر�س الثاين على 
ال�شخ�شية للمر�شدين " وللتحقق من هذا الفر�س ا�شتخدم الباحث النحدار اخلطي املتعدد 
لبع�س �شمات ال�شخ�شية، حيث اإن املتغريات امل�شتقلة )املنبئة(: الذهانية، النب�شاطية، الع�شابية؛ 
.)12( اجلدول  ذلك يف  يت�شح  كما  الإر�شادية،  اخلدمات  به(: جودة  )املتنباأ  التابع  واملتغري 

جدول )12( النحدار اخلطي املتعدد للتنبوؤ بجودة اخلدمات الإر�شادية لأبعاد ال�شخ�شية
الدللةقيمة )ت(قيمة الرتباطبيتامعامل النحداراأبعاد �شمات ال�شخ�شية

29.34.596.390.00الثابت
هانية 0.01830.3430.0250.5340.594الذاّ

3.3920.1760.88719.3250.00النب�شاطية
0.107-1.627-0.1520.075-0.247الع�شابية
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ال�شخ�شية  �شمات  اأبعاد مقيا�س  واحد من  لبعد  تاأثري  يوجد  اأنه  يت�شح من اجلدول )12( 
اخلدمات  بجودة  التنبوؤ  ميكن  وبالتايل  النب�شاطية  بعد  وهو  الإر�شادية  اخلدمات  جودة  على 
الإر�شادية من بعد النب�شاطية حيث بلغت درجة امليل )3.39( بقيمة ارتباط 0.887 ودللة 
التنبوؤ بجودة اخلدمات الإر�شادية من بعدي الذهانية والع�شابية  عند 0.00، بينما ل ميكن 
حيث كانت دللتيهما منخف�شتان وهي على التوايل 0.594 للذهانية و0.107 للع�شابية، كما 

يو�شح ال�شكل )1(.
  

وتتفق نتيجة هذه الدرا�شة مع درا�شة اأرنولد Arnold )2010( بدرا�شة العالقة بني العوامل 
اخلم�شة الكربى لل�شخ�شية والحرتاق النف�شي والتي اأظهرت اأن كل من النب�شاطية والتزان 
على  ت�شاعد  قد  ال�شخ�شية  اأن  اإىل  ي�شري  مما  ال�شخ�شية،  تبدد  با�شطراب  يتنباأ  النفعايل 
احلماية �شد املخاطر املعروفة لتطور اأو ارتفاع الحرتاق يف العمل التطوعي خلدمة الب�شرية، 
 )2013( ع�شريي  درا�شة  مع  اأي�شا  وتتفق  الإر�شادية.  اخلدمات  يف  جودة  حتقيق  وبالتايل 
الطيبة،  التفتح،  الع�شابية،  )النب�شاطية،  لل�شخ�شية  الكربى  اخلم�شة  العوامل  على  التعرف 
يقظة ال�شمري( وعالقتها بدافعية الإجناز لدى املر�شدين الطالبيني، التي اأظهرت اأن �شمتي 

)النب�شاطية ويقظة ال�شمري( تنبئ بدافعية الإجناز بن�شبة.
عالقة  وجود  اأظهرت  والتي  الأول  الفر�س  نتيجة  الرابع  للفر�س  احلالية  النتيجة  وتوؤكد 
ارتباطية موجبة بني بعد النب�شاطية وجودة اخلدمات الإر�شادية، ويعني هذا اأنه يوجد تاأثري 
ل�شمات ال�شخ�شية لبع�س الأبعاد دون غريها ويدعم نتيجة هذا الفر�س ما اأفرده كوري )2013: 
اأورده منها يندرج حتت بعد  اأغلب ما  46( من ال�شمات ال�شخ�شية للمر�شدين الفعالني وكان 

النب�شاطية.
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التو�شيات: 
يف �شوء نتائج البحث ومن اأجل الرقي والرفع من جودة اخلدمات الإر�شادية يو�شي الباحث 

بالآتي:
اأول: من حيث التطوير الأكادميي: 

مع . 1 اإىل جنب  البكالوريو�س جنبا  ابتداء من مرحلة  الرتبوي  الإر�شاد  اإدراج تخ�ش�س 
التخ�ش�شات الأخرى.

زيادة املقاعد اجلامعية يف جمال تخ�ش�س الإر�شاد الرتبوي للدرا�شات العليا من اأجل . 2
متكني املر�شدين غري املتخ�ش�شني من اكت�شاب املهارات الالزمة.

ثانيا: من حيث الرت�شح ملهنة الإر�شاد:
بالعمل . 1 تكليفهم  اأجل  من  التعليم  اإدارات  قبل  الإر�شاد من  ملهنة  املعلمني  تر�شيح  عند 

الإر�شادي ي�شتح�شن اإجراء اختبارات يف ال�شمات ال�شخ�شية للمر�شد.
و�شع املر�شحني يف مواقف اختبارية حقيقية ميدانية للوقوف على مهاراتهم واكت�شاف . 2

ما يتمتعون به من �شمات متكنهم من النجاح يف املهنة.
الإفادة مما و�شعته املوؤ�ش�شات التعليمية املماثلة يف الدول املتقدمة من معايري واإدراج ما . 3

ينا�شب منها �شمن املعايري املحلية.
ثالثا: من حيث التدريب: 

التن�شيق مع اجلامعات املحلية من اأجل اإقامة دورات متخ�ش�شة وعلى اأيدي اأكادمييني . 1
متخ�ش�شني يف جمال الإر�شاد الرتبوي.

زيادة مقاعد املر�شدين يف برنامج التطوير املهني النوعي )خربات(.. 2
البحوث املقرتحة:

يف �شوء نتائج البحث يقرتح الباحث اإجراء مزيد من البحوث حول:
�شمات املر�شد الرتبوي الفعال كما يراها امل�شرف الرتبوي. 1
�شمات ال�شخ�شية وعالقتها بالكفايات املهنية.. 2
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توجهات بحوث الإدارة الرتبوية املن�شورة يف الدوريات الرتبوية املحكمة 
يف دول اخلليج العربي خالل الفرتة من العام)2005 -2016( 

د. خالد بن �شالح املرزم ال�شبيعي
اأ�شتاذ م�شارك – ق�شم الإدارة الرتبوية

كلية الرتبية ـ جامعة امللك �شعود

امل�شتخل�ص :
الدوريات  يف  املن�شورة  الرتبوية  الإدارة  بحوث  توجهات  على  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت 
الرتبوية يف الفرتة من العام)2005 -2016( وفقا ملو�شوعاتها، وطبيعة مناهجها واإجراءاتها. 
وطبقت الدرا�شة على عينة ع�شوائية مكونة من )7( دوريات تربوية حمكمة ت�شمنت )273( 
عددًا احتوت على )2016( بحثًا تربويًا من�شورًا خالل الفرتة املحددة، حيث مت حتليل حمتوى 
املعلومات  جلمع  ا�شتمارة  ا�شتخدمت  وقد  الرتبوية.  الإدارة  جمال  يف  منها  بحثًا   )213(
والبيانات لتحليل حمتوى بعد اأن مت التاأكد من خ�شائ�شها ال�شيكو مرتية. ومن اأهم ما تو�شلت 
اليه الدرا�شة : اأن بحوث الإدارة الرتبوية �شكلت ن�شبة قليلة من اإجمايل عدد البحوث الرتبوية 
املن�شورة بن�شبة )11%( تقريبًا من اأ�شل )2016( بحثًا تربويا ت�شمنتها الدوريات عينة الدرا�شة 
؛ واأن توجهات بحوث الإدارة الرتبوية كانت بدرجة عالية يف القيادة الرتبوية، والتدريب والأدوار 
باللوائح  يتعلق  فما  بدرجة �شعيفة  البحوث  توجهات  كانت  كما  والتوجيه؛  والإ�شراف  واملهام، 
والنظم، ونظريات الإدارة والقيادة، والإدارة الإ�شرتاتيجية؛ واأن غالبية مناهج بحوث الإدارة 
اخلليجي  املجتمع  يف  تطبيقها  ن�شبة  بلغت  تطبيقية  طبيعة  ذات  و�شفية  مناهج  هي  الرتبوية 
ال�شتبانة  فيها  وا�شتخدمت  عالية؛  كانت  العام  التعليم  ملجال  تناولها  ن�شبة  واأن  عالية؛  ن�شبة 
اأداة رئي�شة، و�شكلت البحوث الفردية منها ن�شبة عالية من اإجمايل عدد بحوث الإدارة الرتبوية 
عن  العليا  الدرا�شات  وطلبة  الباحثني  ابتعاد  ب�شرورة  الدرا�شة  اأو�شت  وقد  الدرا�شة.  عينة 
التكرار والنمطية يف املو�شوعات والإجراءات املنهجية واحلر�ص على تنويع مو�شوعات بحوث 
الإدارة الرتبوية وطرق جمالت حديثة ومتنوعة؛ وتنويع مناهج البحوث وا�شتخدام اأدوات جمع 
واملقابلة،  املالحظة  اأداة  مثل  ونوعية  فاعلية  اأكرث  تكون  ال�شتبانة  بدل عن  متنوعة  املعلومات 

اإ�شافة اإىل ت�شجيع العمل امل�شرتك واجلماعي ملا له من اإ�شافة نوعية على البحوث.
الكلمات املفتاحية: الإدارة الرتبوية ، بحوث الإدارة الرتبوية ، الدوريات الرتبوية



194

ال�شبيعي: توجهات بحوث الإدارة الرتبوية املن�شورة يف الدوريات الرتبوية املحكمة يف دول اخلليج العربي ...

املقدمة:
تعد البحوث والدرا�شات العلمية اأحد الوظائف الأ�شا�شية للجامعات كما اأنها تاأتي يف مقدمة 
�شلم اأولويات كثري منها يف كثري من املجتمعات، وذلك باعتبار هذه الوظيفة من اأهم م�شادر 
والنظريات  الفكار  بناء  ب�شكل عام ويف  املعرفة  لتطوير  ورافدا  واملعارف  العلوم  واإثراء  تنمية 
وحتليل الظواهر امل�شكالت والق�شايا والتحديات ومعاجلتها بكافة اأ�شكالها واأنواعها يف خمتلف 

جمالت احلياة. 
وتكت�شب البحوث الرتبوية اأهمية خا�شة كونها ترتبط ب�شكل مبا�شر يف حقل الرتبية والتعليم، 
من حيث العملية التعليمية وجمالتها واإدارتها وبناء النظريات وتطبيقاتها وكل ما يرتبط فيها، 
كما اأنه يزود العاملني والقائمني على تلك العملية باملفاهيم والنظريات والأدوات والآليات التي 

ت�شاعدهم وتر�شدهم على حتقيق مهامهم بالطريقة العلمية ال�شحيحة.  
والتعلمية  التعليمية  العملية  اإدارة  على  ترتكز  كونها  الرتبوية  الإدارة  بحوث  اأهمية  وتربز 
م�شتمر  ب�شكل  وتطويرها  وتقوميها  وتنظيمها  بها  املرتبطة  والإجراءات  والأن�شطة  والعمليات 
لتحقيق اأهدافها، اإ�شافة اإىل تزويد العاملني يف حقل الإدارة والقيادة الرتبوية بكافة امل�شتجدات 
والتجارب والتطورات النظرية والتطبيقية اإ�شافة اإىل نتاج العلوم الخرى ذات ال�شلة بالإدارة 
التقنية الأخرى. وتعود  الب�شرية وفروع املعرفة  الرتبوية مثل علوم الإدارة والقت�شاد واملوارد 
لتنامي وت�شارع وترية الع�شر  اأي وقت م�شى  اأكرث من  اليوم  احلاجة لبحوث الإدارة الرتبوية 
احلايل وكرثة امل�شتجدات واملتغريات يف جمال تقنية املعلومات والت�شالت، اإذ من خالل هذه 
البحوث يتم الو�شول اإىل معارف جديدة يف حقل الإدارة الرتبوية وتوجيهها ملعاجلة الق�شايا 

ذات العالقة يف اإدارة العملية التعليمية وتطويرها )الثبيتي،2015، 16(.
قبل  من  منها  وال�شتفادة  لن�شرها  متخ�ش�شة  اأوعية  اإىل  حتتاج  العلمية  البحوث  تلك  اإن 
اأو املوؤ�ش�شات يف خمتلف الأو�شاط التعليمية والأكادميية. وتعد الدوريات العلمية التي  الأفراد 
الأوعية  اأحد  متخ�ش�شة،  ومنظمات  علمية  وجمعيات  مراكز  يف  اأو  اجلامعات  يف  اأما  ت�شدر 
تلك  توفر  من  وبالرغم  علمية حمددة.  �شوابط  وفق  منظمة  بطريقة  البحوث  لن�شر  الرئي�شة 
البحث  يعد  عام  وب�شكل  اأنه  اإل  العلمي  الإنتاج  وزيادة  لت�شجيع  تبذل  التي  واجلهود  الدوريات 
العلمي دون امل�شتويات املطلوبة حيث اأ�شارت درا�شة العتيبي)1430(، ودرا�شة الأ�شمري)1431( 
اأع�شاء  لن�شغال  املنخف�شة  الفئة  يف  يقع  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  العلمي  البحث  اأن  اإىل 
هيئة التدري�ص بالأعمال الإدارية وعدم وجود خطط لإجراء الدرا�شات والبحوث العلمية، كما 
عدد  وقلة  بالفردية  يت�شف  اململكة  يف  العلمي  البحث  اأن  اإىل  العقيل)2005(  درا�شة  اأ�شارت 



195

جملة العلوم الرتبوية : املجلد )3(، العدد )2( 1439/ 2018

الباحثني مقارنة مع الدول املتقدمة، كما بينت درا�شة ال�شكران)1433( اأن واقع تفعيل نتائج 
البحوث الرتبوية يف امليدان الرتبوي يف مدينة الريا�ص ل يتم اإل بدرجة حمدودة جدا، وذلك 
ناق�شت  التي  العايل  التعليم  اأدبيات  توفر  ومع  والإدارية.  الجتماعية  العوائق  لوجود عدد من 
الق�شايا وامل�شكالت والتحديات ذات ال�شلة بالإنتاج املعريف والبحث العلمي؛ اإل اأن هناك ندرة 
التي ت�شتك�شف عن توجهات بحوث الإدارة الرتبوية وت�شنيف  يف البحوث والدرا�شات املحلية 
حمتواها ومناهجها واأدواتها، مما ي�شتدعي اإجراء درا�شة ل�شتكمال تلك اجلهود بتحليل واقع 

وموؤ�شرات بحوث الإدارة الرتبوية.
م�شكلة الدرا�شة:

اأوعية  �شواء يف  الرتبوية  العلمية  البحوث  ون�شر  اإنتاج  املا�شي منوًا ملحوظا يف  العقد  �شهد 
الن�شر املختلفة او يف اإجازة ر�شائل برامج الدرا�شات العليا يف خمتلف جمالت العلوم الرتبوية 
ملوؤ�ش�شات  الكمي  النمو  اإىل  اإ�شافة  والتعليم،  الرتبية  بق�شايا  املجتمعي  الهتمام  لتزايد  نظرًا 
التعليم العايل يف دول اخلليج خا�شة يف اململكة العربية ال�شعودية من جهة اأخرى. وقد انعك�ص 
التعليمية باعتبار  العملية  لتكامل عنا�شر  الإدارة الرتبوية نظرًا  اأي�شا على بحوث  النمو  ذلك 

الإدارة الرتبوية مكون اأ�شا�شي من مكونات منظومة تطوير العملية التعليمية بكافة اأبعادها. 
وبالرغم من ذلك فقد تباينت بحوث الإدارة الرتبوية ونطاقها واتبع معظمها اأ�شاليب وطرق 
اأن اجتاهات  املديهيم )1433(  درا�شة  بينت  فقد  والعربي،  املحلي  امل�شتوى  على  مكررة  �شبه 
يف  تباينت  الإ�شالمية  �شعود  بن  حممد  المام  بجامعة  الرتبوية  الإدارة  يف  العلمية  الر�شائل 
الو�شفي  املنهج  اعتمد  وغالبيتها  الأوىل،  بالدرجة  املدر�شية  الإدارة  على  وركزت  مو�شوعاتها 
اأداة جلمع املعلومات. وك�شفت درا�شة كل من البخيت )2012(، ودرا�شة الروابدة  وال�شتبانة 
)2011(، ودرا�شة اخلطيب )2010( اأن غالبية مناهج البحث امل�شتخدمة يف ر�شائل املاج�شتري 
واأطروحات الدكتوراه كانت البحوث الو�شفية واأقلها البحوث التجريبية و�شبه التجريبية كما 

بينت درا�شة الثبيتي )1432( اأن غالبية الر�شائل العلمية موجهة للتعليم العام. 
الإدارة الرتبوية وت�شنيف حمتوى  القيام بدرا�شة توجهات بحوث  فاإن  وتاأ�شي�شاً على ذلك 
الرتبوية  العلمية  الدوريات  تناولتها  كما  فيها  املتبعة  الإجرائية  والأ�شاليب  مو�شوعاتها 
التايل: ما  ال�شوؤال  الدرا�شة احلالية يف  املتخ�ش�شة، جديرة بالهتمام وميكن حتديد م�شكلة 
دول  يف  املن�شورة  املحكمة  الرتبوية  الدوريات  تناولتها  التي  الرتبوية  الإدارة  بحوث  توجهات 

اخلليج العربي خالل الفرتة من العام )2005 -2016(؟
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اأ�شئلة الدرا�شة: 
�شعت هذه الدرا�شة لالإجابة عن الأ�شئلة التالية:

ما واقع بحوث الإدارة الرتبوية املن�شورة يف الدوريات الرتبوية يف دول اخلليج العربي . 1
خالل الفرتة من العام)2005 -2016(؟

والأدوار . 2 الأ�شا�شية؛  )الوظائف  املجالت:  يف  الرتبوية  الإدارة  بحوث  توجهات  ما 
وامل�شوؤوليات؛ والأنظمة وال�شيا�شات؛ والنظريات الإدارية؛ واملداخل احلديثة يف الإدارة 
والقيادة الرتبوية( املن�شورة يف الدوريات الرتبوية يف دول اخلليج العربي خالل الفرتة 

من العام)2005 -2016(؟
الدرا�شة . 3 عينة  الرتبوية  الدوريات  يف  املن�شورة  الرتبوية  الإدارة  بحوث  حتليل  ما 

العلمية  والأدوات  التطبيق؛  ومكان  البحث؛  وطبيعة  البحث؛  منهج  للمتغريات:  وفقا 
امل�شتخدمة؛ وعدد امل�شاركني؟

اأهداف الدرا�شة: 
هدفت الدرا�شة اإىل حتقيق ما يلي:

التعرف على واقع بحوث الإدارة الرتبوية املن�شورة يف الدوريات الرتبوية يف دول اخلليج . 1
العربي خالل الفرتة من العام)2005 -2016(.

والأدوار . 2 الأ�شا�شية؛  )الوظائف  املجالت:  يف  الرتبوية  الإدارة  بحوث  توجهات  حتديد 
وامل�شوؤوليات؛ والأنظمة وال�شيا�شات؛ والنظريات الإدارية؛ واملداخل احلديثة يف الإدارة 
والقيادة الرتبوية( املن�شورة يف الدوريات الرتبوية يف دول اخلليج العربي خالل الفرتة 

من العام)2005 -2016(. 
وفقا . 3 الدرا�شة  عينة  الرتبوية  الدوريات  يف  املن�شورة  الرتبوية  الإدارة  بحوث  حتليل 

للمتغريات: منهج البحث؛ وطبيعة البحث؛ ومكان التطبيق؛ والأدوات العلمية امل�شتخدمة؛ 
وعدد امل�شاركني. 

اأهمية الدرا�شة:
تربز اأهمية الدرا�شة من اأهمية املو�شوع الذي تناولته، ومن تنامي الجتاه بني الباحثني يف 

الن�شر العلمي لتحقيق م�شتويات تناف�شية. ومن املوؤمل اأن ت�شهم هذه الدرا�شة يف:
ا�شتثارة التفكري واملناق�شة العلمية حول حجم املو�شوعات التي تناولتها اأدبيات الإدارة . 1

الرتبوية ونوعيتها.
ال�شتفادة من نتائج الدرا�شة يف تقدمي بع�ص املقرتحات املفيدة لتوجيه بحوث الإدارة . 2
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الرتبوية يف اإطار من النوعية والتجديد.
تزويد الباحثني واملهتمني يف ق�شايا الإدارة الرتبوية بطبيعة ونوعية املو�شوعات املن�شورة . 3

يف اأوعية الن�شر املختلفة مما ي�شكل اإ�شافة اإىل اأدبيات املو�شوع. 
حدود الدرا�شة:

حددت الدرا�شة وفقا لالآتي:
الفرتة من . 1 العربي خالل  الدوريات الرتبوية املحكمة يف دول اخلليج  الدرا�شة  تناولت 

العام 2005 وحتى العام 2016 واملتوفرة يف املكتبات العلمية يف مدينة الريا�ص باللغة 
العربية والتي يتوفر لها موقع اإلكرتوين لن�شر اأعدادها ال�شابقة تغطي الفرتة الزمنية 
امل�شتهدفة يف هذه الدرا�شة و�شادرة من مراكز اأو موؤ�ش�شات اأكادميية تعنى بالدرا�شات 
الدرا�شي  الف�شل  يف  الدرا�شة  طبقت  وقد  والجتماعية.  والنف�شية  الرتبوية  والبحوث 

الأول من العام اجلامعي 2017/2016 .
اأن الدرا�شة تبحث يف توجهات بحوث الإدارة الرتبوية املن�شورة يف الدوريات الرتبوية يف . 2

املجالت )الوظائف الأ�شا�شية؛ والأدوار وامل�شوؤوليات؛ والأنظمة وال�شيا�شات؛ والنظريات 
الإدارية؛ واملداخل احلديثة يف الإدارة والقيادة الرتبوية( واملتغريات املرتبطة فيها. 

م�شطلحات الدرا�شة:
اعتمدت الدرا�شة امل�شطلحات التالية:

البحث الرتبوي:
البحث الرتبوي هو عملية تطبيق ن�شقي منظمة للطريقة العلمية والتي تبداأ بال�شعور بامل�شكلة 
وحتديدها وفقا للمعطيات املتوفرة وو�شع الفرو�ص املمكنة وجتريبها للتاأكد من �شحتها و�شول 
)�شمية  بها  التنبوؤ  اأو  الرتبوي  امليدان  يف  تطبيقها  حماولة  مع  ومناق�شتها  وتف�شريها  للنتائج 

عبدالوارث،2011 ، 16(؛)جاي ،1990، 9(.
ويق�شد اإجرائيًا بالبحوث الرتبوية يف هذه الدرا�شة جميع البحوث والدرا�شات الرتبوية 
املن�شورة يف اأوعية الن�شر الرتبوية املحكمة يف دول اخلليج العربي خالل الفرتة من العام 2005 

وحتى العام 2016 م.
الإدارة الرتبوية:

تعرف الإدارة الرتبوية باأنها " كل ن�شاط تتحقق من ورائه الأغرا�ص الرتبوية حتقيقًا فعاًل 
اإليها  يرمي  والتي  واجتماعيًا  واقت�شاديًا  �شيا�شيًا  املجتمع  اأهداف  حتقيق  على  تعمل  والتي 

املجتمع من وراء اأنظمته التعلمية")اجلندي،2002، 25(.
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وهي من العلوم الجتماعية ا�شتفادت وتطور مفهومها مع تطور العلوم الأخرى ذات ال�شلة 
خا�شة يف جمال الإدارة العامة واإدارة العمال اإ�شافة اإىل التطبيقات العملية يف املجال الرتبوي 
نف�شه فيما يتعلق بالعمليات التعليمية وتطورها ومنوها وتعقد العمليات الإدارية امل�شاحبة لها 

يف املوؤ�ش�شات الرتبوية على خمتلف م�شتوياتها )النوري، 1991، 222-210(. 
ويق�شد اإجرائيًا بالإدارة الرتبوية يف هذه الدرا�شة جميع املمار�شات الإدارية والقيادية 
مبختلف  التعليمية  املوؤ�ش�شات  يف  تتم  التي  املبا�شرة  وغري  املبا�شرة  لها  امل�شاحبة  والعمليات 

م�شتوياها.
الدوريات:

واأجزاء  حمددة  فرتات  يف  ت�شدر  التي  املطبوعات  تلك  باأنها  الدوريات  اليون�شكو  عرفت 
اأو عدد رقما مت�شل�شال يحتوي على  وبعنوان واحد ي�شم كل جزء منها  بانتظام معني  متتالية 
اأو  ثقافية  كانت  �شواء  واملجالت  ال�شحف  فئتان  وهي  متنوعة  ومعلومات  ومو�شوعات  مقالت 

متخ�ش�شة يف جمال معني)عليان واملومني،2009، 70(.
التي  املحكمة  الرتبوية  العلمية  املجالت  الدرا�شة:  هذه  يف  بالدوريات  اإجرائيا  ويق�شد 
ت�شدر من موؤ�ش�شات تعليمية اأو مراكز ومنظمات تهتم بن�شر البحوث والدرا�شات يف املجالت 

الرتبوية والنف�شية والجتماعية وفق معايري و�شوابط حمددة. 
الإطار النظري:

�شيتم يف هذا الإطار عر�ص لتطور الإدارة الرتبوية وت�شنيفات البحوث يف العلوم الرتبوية 
والنف�شية والجتماعية.

لقد طورت النظرية يف الإدارة الرتبوية منذ خم�شينيات القرن املا�شي وذلك لزيادة درجة 
م�شاهمتها يف و�شف وتوقع الظواهر يف التنظيمات التعليمية، وهذه النظريات هي التي زودت 
التعليمية  املنظمات  يف  ال�شلوك  و�شبط  والتنبوؤ،  للفهم،  التوجيهي  بالإطار  التعليمية  الإدارة 
بالإ�شافة اإىل م�شاهمتها يف تقدم املعرفة. ولهذه النظريات �شت وظائف هي حتديد الظاهرة، 
الالزمة  البحوث  عن  الك�شف  واأخريًا  بوقوعها  والتنبوؤ  وتلخي�شها،  و�شياغتها،  وت�شنيفها، 

.)5-Lunenburg and Ornstein،1991. 3( وحتديد املناطق املهمة للبحث والدرا�شة
ولقد ا�شتفاد حقل الإدارة الرتبوية من فكر الإدارة واإدارة الأعمال والتي ظهرت يف مطلع 
والتي  تايلور  لفريدريك  العلمية  الإدارة  الكال�شيكي  التنظيم  نظرية  وبداية  الع�شرين  القرن 
ركزت على اإدارة العمل واإجنازه، والنظرية الإدارية لهرني فايول والتي ركزت على املنظمة ككل 
وكالهما ت�شمنت كل منها عددًا من املبادئ الإدارية املهمة التي ل زالت تطبق يف بيئة العمل. 
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ثم ظهر بعد ذلك نهج العالقات الإن�شانية والذي بداأ بعدد من الدرا�شات منها درا�شات النت 
 Kurt Lewin Hawthorne ، ودرا�شة كورت لوين  مايو والتي عرفت بدرا�شات الهوثورن 
والتي اأبرزت اأهمية العن�شر الب�شري وال�شلوك الإن�شاين يف مكان العمل، تال ذلك املنهج العلمي 
ال�شلوكي والذي در�ص فيه العلماء كل من النموذج القت�شادي الكال�شيكي والنموذج الجتماعي 
املوؤلفني  للمنظمة، ومن  الفردي والتنظيمي  امل�شتوى  العمل على  الإن�شانية يف جمال  العالقات 
لذلك ت�شرت برنارد الذي اأبرز فكرة النظام التعاوين وفيه حاول اإيجاد اطار تكاملي للعالقات 
يف  املن�شهرة  العمليات  بفكرة  اأ�شهم  الذي  باك  وايت  اأي�شا  الكال�شيكية.  واملبادئ  الإن�شانية 
ال�شلوكي  اأي�شا يف املدخل  اأ�شهم  واأهداف املنظمة. كما  الأفراد اخلا�شة  اأهداف  املنظمة بني 
فئتني  با�شراك  وذلك  للرتبويني  الجتماعية  النظم  حتليل  تطوير  يف  وجوبا  جيتليز،  من  كل 
مع  الأفراد  الثانية  والفئة  الدور  وتوقع  للمنظمة  الأ�شا�شي  الدور  وهما  الإدارية  الظاهرة  من 
يف  لالأفراد  احلاجات  هرم  ما�شلوا  ابراهام  طور  كذلك  واحتياجاتهم.  املحددة  �شخ�شياتهم 
دوجال�ص  و�شع  لذلك  وامتدادا  ملوظفيهم،  الر�شا  لتحقيق  الإداريني  ت�شاعد  والتي  املنظمة 
منها  لكل  للتعامل  ا�شرتاتيجيتها  الإدارة  ت�شع  وعليها  الأفراد  عن  افرتا�شات  يجور  ماكر 
فدرا�شاته   Herzberg Frederick اأما فريدريك هريزبرج   .  Y ونظرية   ،  X نظرية  وهي 
حتمي  او  ت�شبب  التي  العوامل  بني  وميز  للدافعية،  العاملني  نظرية  طور  حيث  ملا�شلوا  امتداد 
من عدم الر�شا الوظيفي وهي العوامل ال�شحية )الوقائية( Hygiene، والعوامل التي ت�شبب 
الر�شا وهي العوامل الدافعة. وامتداد لتلك النظريات واملداخل الإدارية جاءت نظرية ال�شبكة 
الإدارية يف القيادة والتي عرفت باأمناط القيادة وا�شتكمال لذلك تو�شل فريد فيدلر النظرية 
القائد.  اأداء  يف  توؤثر  املواقف  اأو  العوامل  من  عددًا  و�شعت  والتي  القيادة  فاعلية  يف  الطارئة 
واأخريا نظرية النظم التي قدمت مفاهيم مفيدة يف فهم املنظمة كنظام، حيث النظام مكون 
من املدخالت، والعمليات التحويلية، واملخرجات، والتغذية الراجعة، والبيئة املحيطة باملنظمة 
 Hoy and( ؛  )20-Lunenburg and Ornstein،1991،5( كنظام اجتماعي مفتوح

. )12-Hanson،1991،5( ؛ )23-Miskel،2005،3
  ولقد اأ�شبحت الإدارة الرتبوية فرعًا من فروع املعرفة العلمية كتخ�ش�ص خالل منت�شف 
املن�شورة يف هذا احلقل  العلمية  املعرفة  املا�شي حيث  القرن  ت�شعينيات  واإىل  الع�شرين  القرن 
�شيطرت عليها الأمم الناطقة باللغة الإجنليزية يف كل من الوليات املتحدة واململكة املتحدة 
ومنذ   .)Szeto and Hoi Lee، 2015،535( اأخرى ودول  اآ�شيا  منها يف  اأكرث  واأ�شرتاليا 
منت�شف �شبعينيات القرن املا�شي اأ�شبحت الإدارة الرتبوية جماًل للدرا�شة حيث خ�شعت اإىل 
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حتول اأ�شا�شي خا�شة يف النماذج النظرية والبحوث مع وجهات نظر تقليدية علمية اأكرث، واأ�شبح 
حقل الإدارة التعليمية اأكرث حركة وتنوعًا. وبالرغم من ذلك ل تزال وجهات النظر التقليدية 
العلمية ت�شيطر على جمال فهم النظريات والبحوث وجمال التطبيقات يف هذا احلقل. ولكن 
يف العقد املا�شي وجدت عدد من البدائل املنهجية لهذه النظرة والتي �شوف تزداد م�شتقبال، 
اأي وقت  وتعقيدا من  وتنوعًا  اأكرث غزارة  اأ�شبحت نظريا  التعليمية  الإدارة  فاإن  لذلك  ونتيجة 
 Evers and( املا�شي  القرن  خم�شينيات  بداية  يف  بداأ  والذي  الق�شري  تاريخها  يف  م�شى 

.)9-Lakomski،1991،1
�شتينيات  الظهور خالل  بداأت يف  الرتبوية  والقيادة  الإدارة  البحوث يف جمال  مراجعة  اإن 
يذكر  كما  اأمريكا  يف  التعليمية  الإدارة  يف  النظرية  حركة  بداية  مع  بالتزامن  املا�شي  القرن 
هالينجر)Hallinger،2013(، حيث مت تبني النهج املعياري يف تلك املراجعات وتكونت من 
 Termed an ad hoc البحوث  ملراجعة  خم�ش�شة  طريقة   ))Gough،2007 و�شفه  ما 
method of reviewing research. وفيه يبداأ الباحث بو�شع اأغرا�ص وا�شعة بدون حتديد 
امللخ�شات  وا�شتخراج  الدرا�شات  اختيار  اأ�شا�ص  على  املعلومات  حتذف  ما  وغالبا  لها  دقيق 

وتوليف وتقييم املعلومات. 
 Campbell and( وفابر  كامبل  اأن   )Hallinger،2013، 128(هالينجر يذكر  كما 
Faber، 1961(  بداأوا مراجعاتهم املبكرة لبحوث القيادة الرتبوية والإدارة  يف هذا املجال، 
واأن مراجعة البحوث هي اأح�شنة العمل غري املقدرة من الن�شر الأكادميي ونادرا ما جتتذب 
باملعرفة من  النهو�ص  تلعب دورا حا�شما يف  البحوث  فاإن مراجعة  البحثي، ومع ذلك  التمويل 
خالل ت�شليط ال�شوء على معامل التقدم املحرز على وجه اخل�شو�ص، وهي مبثابة خريطة الطريق 
.)Hallinger،2013، 127(البحوث ومنهجيات  واملوا�شيع  املنتجة  املفاهيم  معرفة  نحو 

وبالن�شبة ملو�شوعات الإدارة الرتبوية يرى )ERIC،2008،40( ب�شكل عام جند اأن املهام 
الإدارية هي نطاق الإدارة الرتبوية وت�شمل خم�شة جمالت رئي�شة: الوظائف الإدارية املتعلقة 
باملناهج والربامج التعليمية والتدري�ص؛ والوظائف املتعلقة باإدارة العاملني واملعلمني؛ والوظائف 
والوظائف  واملادية؛  املالية  املوارد  وتوزيع  باإدارة  املتعلقة  والوظائف  الطالب؛  ب�شوؤون  املتعلقة 

املتعلقة بالعالقات املجتمعية مع املدر�شة.  
اإن ت�شنيف مو�شوعات الإدارة الرتبوية لي�ص بالأمر الي�شري نظرا لتداخل وتعقد املمار�شات 
الدرا�شة على ت�شنيف مو�شوعات  اعتمدت  وقد  بدقة،  و�شعوبة حتديدها  والتعليمية  الإدارية 
الكتب  الرتبوية من  الإدارة  والباحثني يف  املخت�شني  موؤلفات  ورد يف  ملا  وفقا  الرتبوية  الإدارة 
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والبحوث العلمية وهي:
• الوظائف الأ�شا�شية يف الإدارة الرتبوية، ومنها على �شبيل املثال التخطيط، والتنظيم، 	

واتخاذ القرارات.
• واملهارات 	 والواجبات،  واملهام  القيادة،  املثال  �شبيل  على  ومنها  وامل�شوؤوليات،  الأدوار 

الإدارية.
• الأنظمة وال�شيا�شات، ومنها على �شبيل املثال الأهداف، والأنظمة واللوائح، وال�شيا�شات 	

والإجراءات.
• نظريات 	 املثال  �شبيل  على  ومنها  الرتبوية  الإدارة  يف  الفل�شفية  واملداخل  النظريات 

الإدارة الكال�شيكية، ونظريات الإدارة يف املجال الإن�شاين، وال�شلوكي.
• الإدارة 	 املثال  �شبيل  على  ومنها  الرتبوية،  والقيادة  الإدارة  يف  احلديثة  املداخل 

الإلكرتونية، واإدارة املعرفة، واملنظمة املتعلمة، واإدارة اجلودة. 

البحث الرتبوي 
 MacMillan and( و�شوماخر  ماكميالن  يعرفه  كما  عام  ب�شكل  البحث 
اأغرا�ص  لتحقيق  املعلومات  وحتليل  جلمع  منظمة  عملية  اأنه   )Schumacher،1984،2
حمددة. وهو اي�شًا "عملية منظمة جلمع املعلومات والبيانات وفق طرق قيا�ص خمتلفة ومناهج 
موري�شون  عرفه  كما   .)15 والعتول،2010،  العلمية")املنيزل  املعرفة  اإىل  للتو�شل  متعددة 
تقدم  نحو  امل�شاهمة  اإىل  يهدف  وذاتي  حرج  منظم  ا�شتعالم  بانه   )Morrison،2002،5(

املعرفة واحلكمة. 
اأما البحث الرتبوي فقد عرف بتعاريف كثرية ذكرها )عبا�ص واآخر عبا�ص، ونوفل، والعب�شي، واأبو 
 )McMillan&Schumacher،2001( منها تعريف ماكميالن و�شوماخر )عواد، 2009، 11
بانه عملية منظمة جلمع املعلومات والعمل عل حتليلها منطقيا لأغرا�ص معينة. وتعريف )عوده 
وملكاوي،1992( باأنه هو جهد منظم وموجه يهدف اإىل التو�شل اإىل حلول للم�شكالت الرتبوية 
املناهج، والكتب املدر�شية، والإدارة املدر�شية. كما عرفه موري�شون  يف املجالت املختلفة مثل 
)Morrison،2002،8-9( باأنه ا�شتعالم حرج يهدف اإىل تعريف املهتمني يف التعليم ومتخذي 

القرار بفهم الظواهر التعليمية والأن�شطة التعليمية لأجل حت�شينها.
 Research 5( اأن طرق البحث-MacMillan and Schumacher،1984،4 ( ويذكر
Methods الطريقة التي جتمع وحتلل فيها املعلومات والتي تعد وتطور لالإكت�شاب واحل�شول 
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على املعرفة بالطرق والإجراءات العلمية املوثوقة واجلديرة بالثقة. اأما عملية جمع املعلومات 
لتحليل  وبالن�شبة  وغريها.  الوثائق  جمع  اأو  واملالحظة  املقابلة،  مثل  القيا�ص  باأ�شاليب  فتتم 
البيانات فيكون اأما كميًا حيث تعر�ص النتائج بالأرقام، اأو كيفيًا لعر�ص احلقائق بال�شرد العلمي 
بدل من الأرقام. واأما منهجية البحث Methodology فتعني ماذا يريد اأن يجري الباحث 
ت�شميم معني من  اإىل  ت�شري  وهادفة  وهي عملية منظمة  درا�شته.  نتائج  لأجل احل�شول على 
الباحث لختيار عملية جمع املعلومات، واإجراءات حتليلها للتحقق من م�شكلة البحث املحددة.  
كما اأنها مبثابة الطريقة العلمية التي يتبعها الباحث يف درا�شته للم�شكلة لكت�شاف املعرفة او 

احلقيقة وحتقيق ما يهدف اليه )عبد الهادي،2003، 93(؛)عليان واملومني، 2009، 361(.
اإن ت�شنيف مناهج البحث يف العلوم الرتبوية والجتماعية عملية معقدة ول يوجد اتفاق بني 
املخت�شني على ت�شنيف حمدد فمنهم من �شنفها ح�شب وظائفها، اأو ح�شب ت�شميمها، ومنهم 
�شنفها  الآخر  والبع�ص  لها،  الزمني  التوقيت  اأو ح�شب  لها،  املنفذة  �شنفها ح�شب اجلهة  من 
وفقا لطريقة جمع املعلومات فيها، ومن اأ�شهر تلك الت�شنيفات ملناهج البحوث يف جمال العلوم 
 )23-MacMillan and Schumacher،1984،8( :الرتبوية والنف�شية والجتماعية ما يلي
؛)الع�شاف،1995، 174-179(؛ )عبا�ص واآخرون، 2009، 69- 84(؛)املنيزل والعتول،2010، 

181 - 205(،)عبدالوارث،2011 ،17-19(؛ )جاي ،1990، 28-16(.
الأ�شا�شية،  البحوث  اإىل    Function of Researchوظائفها ح�شب  البحوث  ت�شنيف 
الأ�شا�شي  التقوميية، والبحوث الإجرائية. حيث يهدف البحث  التطبيقية، والبحوث  والبحوث 
اإىل اإيجاد نظرية اأو مبداأ اأو قوانني معينة واختبارها اأو لتعديلها او دح�شها اأو لإعادة ت�شكيلها 
اإليه  ومعرفة العالقات املوؤثرة فيها. اما البحث التطبيقي فيهدف اإىل تطبيق ما يتم التو�شل 
يف البحوث الأ�شا�شية من نظريات يف حل امل�شكالت الرتبوية للتاأكد من فائدة تلك النظريات 
يف املواقف العملية. وبالن�شبة للبحث التقوميي فيهدف اإىل تقومي ممار�شات ومواقف معينة يف 
اأما البحث الإجرائي وهو  املجال الرتبوي مثل تقومي الربامج او املقررات الدرا�شية وغريها. 
اأحد البحوث التطبيقية التي تتميز بارتباط امل�شكلة بالباحث وتكرار معرفته باملواقف املعينة 
دون  والنتائج  احللول  واإيجاد  الفر�شيات  اختبار  اإىل  البحث  هذا  يهدف  حيث  يواجها،  التي 

تعميمها على مواقف او اأماكن اأخرى.
التجريبية،  البحوث  اإىل   Research Design الت�شميم  نوع  ح�شب  البحوث  ت�شنيف 

والبحوث غري التجريبية. وي�شم كل منها عددًا من البحوث وفيما يلي تو�شيح لكل منها:
2/1  الت�شاميم غري التجريبية وت�شمل البحوث التالية:
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• لالأحداث 	 الوثائق  ودرا�شة  واملعلومات،  يعنى بجمع احلقائق  والذي  التاريخي،  البحث 
والظواهر يف املا�شي من امل�شادر الأولية والثانوية.

• وبيان 	 نوعي  ب�شكل  وو�شفها  الظاهرة  اأو  الواقع  بدرا�شة  يهتم  والذي  الو�شفي،  البحث 
اأو ب�شكل كمي باإعطاء و�شفي رقميي يو�شح حجم الظاهرة وواقعها، وله  خ�شائ�شها 

عدة اأنواع هي:
• الدرا�شات امل�شحية. 	
• درا�شة العالقات او الرتباطية، والتي تهتم بدرا�شة وحتليل الظواهر ملعرفة درجة 	

الرتباطات فيها ومع الظواهر الأخرى ومن اأنواعها درا�شة احلالة ودرا�شة العلية 
املقارنة، والدرا�شات الرتباطية.

• الظواهر، 	 بع�ص  التغريات يف  ت�شف  التي  وهي  النمائية،  اأو  التتبعية  الدرا�شات 
واملتغريات لفرتة من الزمن وهي درا�شات النمو الطولية، وامل�شتعر�شة، ودرا�شات 

الجتاه. 
• حتليل املحتوى، ويعنى بتحليل وو�شف حمتوى املواد �شواء كانت الوثائق؛ التقارير؛ 	

املت�شمنة فيها  القيم  او  للك�شف عن الجتاه  الدرا�شية؛ الربامج وغريها  الكتب 
املفردة،  ال�شخ�شية،  املو�شوع،  املراد حتليلها وهي)الكلمة،  للوحدة  و�شفا كميا 
كما  العلمي  البحث  خطوات  نف�ص  تطبيق  ويتم  الزمنية(  او  القيا�شية  الوحدة 
الفرو�ص  وو�شع  البحث؛  م�شكلة  و�شياغة  الأخرى من حيث حتديد  البحوث  يف 
وقيا�ص  الوثائق  وحتليل  حتليلها؛  املراد  املواد  واختيار  وحتديد  وتعريفها؛ 
وحتليل  وتفريغها،  املحتويات  وترتيب  م�شبقا؛  معدة  ل�شتمارة  وفقا  املحتويات 

البيانات وتف�شري النتائج.
• الدرا�شات امل�شتقبلية، وهي التي تعنى بدرا�شة امل�شتقبل ور�شم �شورة ا�شت�شرافية 	

دلفاي،  اأ�شلوب  منها:  اأ�شاليب  عدة  وله  العلمية  بالطرق  بالظواهر  والتنبوؤ  عنه 
واأ�شلوب ر�شم ال�شيناريوهات، واأ�شلوب املحاكاة وال�شقاطات. 

      2/2 الت�شاميم التجريبية، وت�شمل عددًا من البحوث التالية:
• مناهج 	 اأكرث  من  وهو  الفرو�ص  اإثبات  التجربة يف  ا�شتخدام  ويعني  التجريبي،  البحث 

البحث دقة ومو�شوعية حيث ي�شتطيع الباحث معرفة عالقة ال�شبب بالنتيجة من خالل 
تاأثري متغري اأو اأكرث من متغري م�شتقل على متغري واحد او اأكرث من متغري تابع، ولهذا 
او  )معملية  التجربة  طريقة  ح�شب  جتريبية  بحوث  للت�شنيف  م�شتويات  ثالثة  املنهج 
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اأكرث من  او  واحدة،  الدرا�شة )جمموعة  اأفراد  غري معملية(، وبحوث جتريبية ح�شب 
جتارب  او  )ق�شرية،  مدتها  ح�شب  التجريبية  البحوث  ت�شنف  واأخريا  جمموعة(، 

طويلة(.
• الع�شوائي 	 التعني  حيث  من  التجريبي  الت�شميم  عن  ويختلف  التجريبي،  �شبه  البحث 

للمتغريات حيث ل يكون متاحا يف هذا النوع من الت�شميم، ومن �شوره ت�شميم املزاوجة، 
وت�شميم التكافوؤ الدوري، وت�شميم ال�شال�شل الزمنية، والت�شاميم العاملية والتي من 

اأب�شط �شورها ت�شميم )2 × 2( لتكون اأربع جمموعات اأي لكل عامل م�شتويني.
ت�شنيف البحوث بح�شب نوعية الأدوات العلمية امل�شتخدمة يف جمع املعلومات والبيانات اإىل 
 Howitt and Cramer،2008،( البحوث الكمية، والبحوث الكيفية حيث يرى هوت وكرامر
طبيعة  لفهم  وت�شعى  تهتم  التي  الطرق  من  والكيفي  الكمي  البحث  من  كل  اأن   )295-286
والبيانات.  املعلومات  وخ�شائ�ص  جودة  و�شف  على  والرتكيز  الدرا�شة  مو�شوع  وخ�شائ�ص 
ويختلف الباحثون يف ا�شتخدامها ويرجع ذلك اإىل اأن البحث الكمي يحتاج اإىل درجة من فهم 
مو�شوع البحث كما اأنه رمبا تكون عملية جمع البيانات الطبيعية فيه �شعبة اأو م�شتحيلة، مثل 
اأما يف  اأن هذه البيانات غري طبيعية.  اأدوات املخترب حيث  اأو ا�شتخدام  ا�شتخدام ال�شتبانات 
والتي  الكيفية  البيانات  البحث حيث  مو�شوع  واأكرث عن  كامل  بفهم  يزود  فهو  الكيفي  البحث 
من  و�شوحا  اأكرث  لديه  ال�شورة  تكون  ودراية  تنظيما  اأكرث  فيها  الباحث  يكون  جتمع يف طرق 
البحث  يهدف  عامة  وب�شفة  املثال.  �شبيل  على  املقابلة  ال�شوتي يف  اأو  الفيديو  ت�شجيل  خالل 
الكمي اإىل تعميم النتائج على جمتمع الدرا�شة الأ�شلي وذلك بتحليل املوقف اأو الظاهرة عينة 
والبيانات  املعلومات  جلمع  وغريها  ال�شتبانات  مثل  كمية  قيا�ص  اأدوات  با�شتخدام  الدرا�شة 
تخ�شع خل�شائ�ص �شيكومرتية معينة. اأما البحث الكيفي فيهدف اإىل درا�شة الظاهرة باعتبارها 
م�شدرا مبا�شرا للبيانات تعر�ص البيانات بطريقة و�شفية ت�شتخدم الكلمات، وال�شور بدل من 

الأرقام وتف�شريها بناء على اآراء امل�شاركني.  
الدرا�شات ال�شابقة:

تناولت الدرا�شة عدد من الدرا�شات ال�شابقة ذات ال�شلة يف مراجعة وحتليل البحوث الرتبوية 
ويف جمال الإدارة الرتبوية على وجه التحديد مرتبة زمنيًا من الأحدث اإىل الأقدم كما يلي:

جتميع  اإىل  هدفت  درا�شة   )Szeto and Hoi Lee، 2015(يل وهوي  �شيزتو  اأجرى 
 1995 عامي  بني  للفرتة  كوجن  هونغ  يف  الرتبوية  القيادة  يف  الدرا�شات  من  الأ�شا�شية  النتائج 
و2014. وا�شتخدمت الدرا�شة اأ�شلوب املراجعة لأدبيات القيادة التعليمية والإدارة. وطبقت على 
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161 بحثا من�شورة يف 8 جمالت علمية. و�شممت الدرا�شة اأداتني جلمع املعلومات الأوىل بطاقة 
اأو قالب لتحليل البحوث للح�شول على املعلومات امل�شرتكة من كل بحث وهي:)الأ�شئلة، والإطار 
النظري، والطريقة، والعينة، واأداة البحث، والنتائج(. والثانية ورقة اإك�شل لتلخي�ص املعلومات 
واملوؤلفني.  واملتغريات،  واملجلة،  ومنهجيته،  البحث،  نوع  حيث  من  بحث  كل  خ�شائ�ص  عن 
وتو�شلت الدرا�شة اإىل اأن مو�شوعات تطوير القيادة كانت الرتبة العليا وعددها 89 بحثا، يليها 
الإدارية 53  امل�شتويات  الأداء مبختلف  يليها   54 التنظيمي  والتغيري  بحثا.  للتعليم 55  القيادة 

بحثًا. وقد متاثلت مناهجها البحثية ما بني مناهج كمية ونوعية وخمتلطة.
واأجرى كل من ويلكر وكيان )Walker and Qian،2015( درا�شة هدفت اإىل مراجعة 
البحوث املن�شورة يف اللغة الإجنليزية يف جمال القيادة املدر�شية يف ال�شني خالل الفرتة )1998-

2013( وذلك لبيان نظرة �شاملة عن التاأليف، واملو�شوعات، واملنهجيات، واأهم النتائج فيها. 
وقد طبقت الدرا�شة على )5( جمالت علمية اأ�شا�شية يف جمال الإدارة والقيادة الرتبوية لكافة 
بلغ عدد دورياتها )39( دورية و)18( ف�شال كتابيا حيث  جملداتها خالل فرتة )16( عاما 
بلغ جمموع ما مت حتليله )57( دورية من�شورة. ومت ت�شنيف مو�شوعات القيادة وترميزها اإىل 
مو�شوعات رئي�شة هي مو�شوعات القيادة ال�شابقة تتناول اجلانب الثقايف والقيم واملعتقدات، 
اأدوار وممار�شات واأ�شاليب القيادة، وتطوير القائد، واأخريًا بحوث القيادة. وتو�شلت الدرا�شة 
اىل اأن مو�شوعات القيادة �شكلت اأكرث من ن�شف البحوث م�شنفة كدرا�شات يف ثقافة القيادة، 
واأن الأدوار القيادية والأ�شاليب واملمار�شات مثلت ما ل يقل عن ثلث البحوث، وتطوير القائد 
كانت ع�شرة بحوث، وكانت املنهجيات التي اتبعث يف هذه الدرا�شات هي التجريبية باأنواعها 
)الكيفية، والكمية، واملختلطة( قد �شكلت غالبية البحوث عينة الدرا�شة وعددها)42( بحثًا، 

وجاءت الدرا�شات النظرية والدرا�شات التقوميية بن�شب مت�شاوية اأقل من الثلث. 
واأجرى هالنقر وبريانت)Halinger and Bryant،2013( درا�شة هدفت اإىل اختبار 
واإىل  الفكري،  الإنتاج  اأ�شا�شية يف  اآ�شيا يف زيادة  التجريبية يف  البحوث  ا�شفرت عنه  مدى ما 
حتليل اجتاهات ن�شر البحوث واملقالت يف ثماين جمالت اأ�شا�شية يف القيادة التعليمية خالل 
العقد املا�شي لكافة جملداتها. وا�شتخدمت الدرا�شة منهج البحث الو�شفي والكمي للمراجعة 
والإدارة يف غرب  التعليمية  القيادة  اأ�شا�شية يف  املن�شورة يف ثماين جمالت  للبحوث  املمنهجة 
واإ�شرائيل  كوجن  هوجن  من  وكل   2011 اإىل   2000 عام  من  للفرتة  وهي  اآ�شيا  و�شرق  وجنوب 
والإمارات وقد �شمل التحليل عدة متغريات هي جملدات الدوريات للفرتة املحددة، والتغري يف 
معدلت الن�شر، وتوزيع البحوث املن�شورة على املجتمعات واجلامعات، ومنط القتبا�ص. وتو�شلت 



206

ال�شبيعي: توجهات بحوث الإدارة الرتبوية املن�شورة يف الدوريات الرتبوية املحكمة يف دول اخلليج العربي ...

الدرا�شة اىل اأن اإجمايل البحوث املن�شورة التي اأ�شهمت فيها تلك الدوريات 2610 بحوث اأ�شهم 
والإدارة  التعليمية  القيادة  الآ�شيوية يف  الأدبيات  الآ�شيوي. ومتثل  املجتمع  باحثا يف  فيها 346 
ن�شبة 13.26% من اإجمايل البحوث، اأي اأن متو�شط الن�شر ال�شنوي مبعدل 3.6 بحثا لكل جملة 
�شنويا مما يعني م�شاهمة املجالت العاملية الآ�شيوية يف القيادة التعليمية والإدارة منخف�ص واأن 
هوجن كوجن كانت اأكرث الدول حمل الدرا�شة يف ن�شر الإنتاج العلمي يف القيادة التعليمية والإدارة.

كما اأجرى املديهيم)1433( درا�شة هدفت اإىل التعرف على اجتاهات البحث الرتبوي يف 
الإدارة والتخطيط الرتبوي بجامعة الإمام حممد بن �شعود الإ�شالمية، وا�شتخدم الباحث منهج 
حتليل املحتوى وت�شميم ا�شتمارة لتحليل ر�شائل املاج�شتري والدكتوراه التي اأجيزت يف الإدارة 
– 1432( وعددها 169ر�شالة.  والتخطيط الرتبوي باجلامعة خالل الفرتة من عام )1420 
واإدارة   ،%31.3 بن�شبة  مدر�شية  اإدارة  كانت  البحث  جمالت  اأكرث  اأن  اإىل  الدرا�شة  وتو�شلت 
جامعية بن�شبة16.5%، واإ�شراف تربوي بن�شبة 11.8%، والقيادة الرتبوية بن�شبة 7.1% واإدارة 
تعليمية بن�شبة 3.5%، وال�شلوك التنظيمي بن�شبة 3% وكذلك التخطيط الإ�شرتاتيجي بن�شبة %3 
واأما التخطيط الرتبوي فكان بن�شبة 2.4% وكذلك بالن�شبة لقت�شاديات التعليم جاءت بن�شبة 
اأقل املجالت فقد كان جمال كل من الإدارة الرتبوية املقارنة، وجمال النظريات  اأما   .%2.4
الإدارية، وجمال النظم التعليمية بن�شبة 0.6% مبعدل ر�شالة واحدة لكل منها. كما اأن غالبية 
على  اعتمدت  اأي�شا  غالبيتها  واأن  الو�شفي.  املنهج  على  اعتمد  قد   %79.9 وبن�شبة  الر�شائل 

ال�شتبانة كاأداة جلمع املعلومات بن�شبة %88.1.
واأجرى البخيت)2012( درا�شة هدفت اإىل و�شف �شمات الإنتاج العلمي يف ر�شائل املاج�شتري 
واأطروحات الدكتوراه يف علم النف�ص يف اجلامعات ال�شودانية من عام 1980 -2005م. وتو�شلت 
اإىل اأن عدد ر�شائل املاج�شتري خالل تلك الفرتة �شكل )80.3%(، بينما اأطروحات الدكتوراه 
والإجنليزية  بن�شبة)%91.93(  العربية  كان  والأطروحات  الر�شائل  لغة  واأن  بن�شبة)%19.7( 
واأطروحات  املاج�شتري  ر�شائل  يف  امل�شتخدمة  البحث  ملناهج  وبالن�شبة  بن�شبة)%8.07(. 
و�شبه  التجريبية  والبحوث  بن�شبة)%90.65(،  الإجرائية  الو�شفية  البحوث  كانت  الدكتوراه 

التجريبية بن�شبة)5.81%(، والبحوث الو�شفية النظرية بن�شبة)%4.41(.
واأجرى الثبتي)1432( درا�شة وا�شتهدفت حتليل ر�شائل الدكتوراه ال�شادرة من اجلامعات 
ال�شعودية والتي بلغت )59( ر�شالة ا�شتخدمت منهج حتليل املحتوى. وتو�شلت الدرا�شة اإىل اأن 
التنظيمي  التطوير  مثل  تركزت يف جوانب  بلغت)%55(  العام  للتعليم  املوجهة  الر�شائل  ن�شبة 
املوجهة  الر�شائل  بينما  الرتبوي،  والإ�شراف  التعليم  واقت�شاديات  الإدارية  املعلومات  ونظم 
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للتعليم العايل بلغت)36%( تركزت يف التخطيط الإ�شرتاتيجي، وتطوير الأق�شام الكادميية، 
والتطوير املهني لروؤ�شاء الأق�شام العلمية.

العالقة  العربية ذات  البحوث  اإىل حتليل  اأجرى درا�شة هدفت  اأما اخلطيب)2010( فقد 
بالرتبية اخلا�شة املن�شورة خالل الفرتة من عام 1988 وحتى العام 2007 �شمل التحليل )216( 
ر�شالة جامعية وبحثا من�شورا يف جمالت عربية واجنبية حمكمة. وقد ك�شفت الدرا�شة اأن معظم 
مناهج تلك البحوث غري جتريبية، واأكرث املوا�شيع التي اهتمت بها البحوث ما يتعلق بالربامج 

التدريبية وقد نفذت يف بيئات تربوية خا�شة.
اجلامعية  الر�شائل  م�شمون  حتليل  اإىل  هدفت  درا�شة  الرواب�شة)2011(  واأجرى 
عام)1971- من  للفرتة  الأردنية  اجلامعات  يف  الجتماعية  الدرا�شات  حقل  يف  املتخ�ش�شة 

طبقت  وقد  وجمتمعاتها.  ومناهجها،  تناولتها  التي  الرتبوية  املو�شوعات  حيث  من   )2009
اأردنية.  جامعات  ثالث  من  اأجيزت  ر�شالة  بلغت)191(  ع�شوائية  عينة  على  الدرا�شة 
الر�شائل هي  اأن )88.48%( من  اإىل  وتو�شلت  املحتوى.  اأ�شلوب حتليل  الدرا�شة  وا�شتخدمت 
الأردن )86.39%( ويف  الدكتوراه. طبق منها داخل  املاج�شتري، و)11.52%( لدرجة  لدرجة 
البيئات العربية )13.61%(. واأن )67.54%( من جمموع الر�شائل اعتمدت املنهج الو�شفي، 
كما تباينت الن�شب املئوية لبقية املناهج الرتباطي وامل�شحي وحتليل املحتوى واقل ن�شبة كانت 

املنهج التاريخي. 
العلمية  الرتبية  بحوث  واقع  عن  الك�شف  اإىل  هدفت  درا�شة  املزروع)2010(  اأجرت  كما 
بنت عبد  نورة  الأمرية  اإجنازها يف جامعة  التي مت  والدكتوراه  املاج�شتري  ر�شائل  امل�شمنة يف 
نهاية  اإىل  1397/1396هـ  الدرا�شي  العام  يف  العليا  الدرا�شات  برامج  افتتاح  منذ  الرحمن 
التجريبي  �شبه  املنهج  اتبعت  الر�شائل  اأن  الدرا�شة اىل  الدرا�شي 1430/29هـ.وتو�شلت  العام 
بن�شبة)%4.44(  التجريبي  واملنهج  بن�شبة)%17.77(،  امل�شحي  واملنهج  بن�شبة)%68.88(، 
جمع  اأدوات  اأكرث  من  واأن   .)%4.44( بن�شبة  النظم  واأ�شلوب  املحتوى)%4.44(  وحتليل 
اأداة  يليها   )%37.97 بن�شبة)  التح�شيلية  الختبارات  هي  الر�شائل  يف  امل�شتخدمة  املعلومات 
ثم  بن�شبة)%13.92(  املالحظة  بطاقة  ثم  بن�شبة)%34.17(  وامليول  لالجتاهات  املقايي�ص 
املراحل  اأكرث  بن�شبة)5.6%(.واأن  املحتوى  حتليل  اأداة  واأخريا   ) بن�شبة)%8.86  ال�شتبانة 

الدرا�شية تطبيقًا هي املرحلة الثانوية بن�شبة)%14.34(.
واقع  على  التعرف  اإىل  هدفت  درا�شة  وجربان)2004(  عطاري  من  كل  واأجرى    
البحث الرتبوي املت�شمن يف ر�شائل املاج�شتري والدكتوراه عن التعليم يف الإ�شالم والتي اأجريت 
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يف اجلامعات الأردنية من عام 1971 وحتى 2004. وتو�شلت الدرا�شة اىل اأن هناك زيادة يف 
اإعداد  من  هي  الر�شائل  ثلثي  حوايل  واأن  الدكتوراه،  بر�شائل  مقارنة  املاج�شتري  ر�شائل  عدد 
الذكور، واأن غالبية امل�شاركني فيها من الأردنيني، واأن لغة جميع الر�شائل هي اللغة العربية، 
واأن معظم الر�شائل اأجريت يف جامعة الريموك. وحوايل56% من الر�شائل ا�شتخدم فيها املنهج 
الو�شفي. واأن غالبية الر�شائل مت اإعدادها يف ميدان اأ�شول الرتبية 39.5% ثم املناهج وطرق 

التدري�ص العامة 29% ثم املناهج الرتبية الإ�شالمية 17.7% ثم الإدارة التعليمية %11.3.
التعليق على الدرا�شات ال�شابقة 

تناولت الدرا�شة عددًا من الدرا�شات ال�شابقة احلديثة بواقع )10( درا�شات عربية واأجنبية، 
ات�شح من خاللها اأن مو�شوع حتليل البحوث الرتبوية قد حظي باهتمام الباحثني واأنهم در�شوا 
الكثري من  واأن درا�شاتهم قد بيت  واأدوات تكاد تكون مت�شابه  هذا املو�شوع من خالل مناهج 
النتائج التي ينبغي تطبيقها والهتمام بها. وقد ا�شتفادت الدرا�شة احلالية من هذه الدرا�شات 
نتائج  دعم  اإىل  اإ�شافة  التحليل  واأ�شلوب  الدرا�شة  اأداة  وت�شميم  النظري  الإطار  حتديد  يف 
الدرا�شة احلالية. وتتفق هذه الدرا�شات مع الدرا�شة احلالية يف الإطار العام للمو�شوع حيث 
تبحث جميعها يف حتليل حمتوى البحوث والر�شائل والأطروحات العلمية يف مو�شوعات تربوية 
متنوعة بينما ركزت الدرا�شة احلالية على حتليل بحوث الإدارة الرتبوية املتوفرة يف الدوريات 
 Walker and( ودرا�شة   )Szeto and Hoi Lee، 2015( درا�شة  معها  وتتفق  العلمية 
Qian،2015(، ودرا�شة )Halinger and Bryant،2013(. ومن جانب اآخر تناولت بقية 
 ،)2004( وجربان  عطاري  من  كل  درا�شة  وهي  الرتبوية  العلمية  الر�شائل  حتليل  الدرا�شات 
واملديهيم   ،)2012( والبخيت   ،)1432( والثبيتي   ،)2011( والرواب�شة  واملزروع)2010(، 
)1433( وقد ا�شتفادت الدرا�شة احلالية من نتائج هذه الدرا�شات يف حتليلها للمناهج والأدوات 
من  ال�شابقة  الدرا�شات  عن  احلالية  الدرا�شة  اختلفت  وقد  فيها.  ا�شتخدمت  التي  والأ�شاليب 

حيث جمال تطبيق الدرا�شة ونوعية الدوريات التي ا�شتهدفتها ويف بع�ص املتغريات الأخرى.
منهج الدرا�شة واإجراءاتها: 

اعتمدت الدرا�شة منهج اأ�شلوب حتليل املحتوى جلمع املعلومات والبيانات الالزمة من بحوث 
الإدارة الرتبوية املن�شورة يف الدوريات الرتبوية املحكمة حيث يعد هذا املنهج منا�شبًا لو�شف 
الظاهرة املدرو�شة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها وتف�شريها. وهو اأ�شلوب وثائقي يهدف اإىل 
حتليل الوثائق واملعلومات املختلفة يف اأوعية الن�شر املختلفة باأنواعها ب�شكل كمي لقيا�ص وحتليل الإنتاج 
الفكري يف حقول املعرفة املختلفة )ال�شربيني، و�شادق، وها�شم، والنجار،2012، 267-259(. 
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جمتمع الدرا�شة:
تكون جمتمع الدرا�شة من جميع الدوريات الرتبوية املحكمة املن�شورة يف دول اخلليج العربي 
واملتوفرة يف املكتبات يف مدينة الريا�ص خالل الفرتة من العام 2005 وحتى العام 2016 وهي 
الفرتة التي �شهدت تطورا ملحوظًا ومنوًا كميًا ونوعيًا يف موؤ�ش�شات التعليم العايل يف دول اخلليج. 
وقد مت ح�شر جميع الدوريات الرتبوية بعد الرجوع لقوائم الدوريات املعتمدة لدى ق�شم الإدارة 
الرتبوية بجامعة امللك �شعود وقد ا�شتبعدت الدوريات التي ل يتوفر منها اأعداد م�شتمرة وتغطي 
الفرتة الزمنية للدرا�شة ولي�ص لها موقع اإلكرتوين لأعدادها ال�شابقة ول تنطبق عليها ال�شوابط 
املبينة يف حدود هذه الدرا�شة، وبالتايل اأ�شبح جمتمع الدرا�شة يتاألف من )23( دورية علمية 

تربوية حمكمة. 
عينة الدرا�شة:

ميثل جمتمع الدرا�شة عينة ع�شوائية مت اختيارها بالطريقة الع�شوائية توفرت فيها خ�شائ�ص 
جمتمع الدرا�شة من الدوريات الرتبوية املحكمة يف دول اخلليج العربي حيث بلغ عددها)7( 
دوريات )جمالت( متثل ن�شبة )30%( تقريبًا من جمتمع الدرا�شة. واجلدول رقم)1( يو�شح 

عينة الدرا�شة الدوريات الرتبوية واأعدادها املن�شورة خالل الفرتة من العام)2005 -2016(.
جدول رقم )1( عينة الدرا�شة الدوريات الرتبوية واأعدادها املن�شورة 

يف الفرتة من العام)2005 -2016(
اأعداد الدورياتمكان الن�شرجهة الإ�شرافا�شم املجلة )الدورية(الرقم

30اململكة العربية ال�شعوديةجامعة امللك �شعودر�شالة الرتبية وعلم النف�ص1

جملة العلوم الرتبوية 2
45مملكة البحرينجامعة البحرينوالنف�شية

60دولة الكويتجامعة الكويتاملجلة الرتبوية3

جملة العلوم الإن�شانية 4
والجتماعية

جامعة المام حممد بن 
40اململكة العربية ال�شعودية�شعود الإ�شالمية

جملة الدرا�شات 5
33اململكة العربية ال�شعوديةجامعة امللك �شعودالإ�شالمية

47اململكة العربية ال�شعوديةمكتب الرتبية العربير�شالة اخلليج العربي6

املجلة الدولية لالأبحاث 7
الرتبوية

جامعة المارات العربية 
املتحدة

دولة المارات العربية 
18املتحدة

273املجموع
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يت�شح من اجلدول رقم)1( اأن عينة الدرا�شة )7( دوريات ت�شمنت )273( عددًا من�شورًا 
خالل الفرتة من العام 2005 وحتى العام 2016.

اأداة الدرا�شة: 
وفقًا  الدرا�شة  عينة  الرتبوية  الدوريات  من  املعلومات  جمع  لغر�ص  ا�شتمارة  ت�شميم  مت 

للخطوات التالية:
• مراجعة الأدبيات الرتبوية ذات العالقة مبو�شوع الدرا�شة للتعرف على الأدوات العلمية 	

التي ا�شتخدمت فيها جلمع املعلومات، وذلك لال�شتفادة منها يف و�شع الت�شور املبدئ 
البحوث  املحتوى يف  وحدة حتليل  اختيار  �شوئها مت  وعلى  احلالية  الدرا�شة  ل�شتمارة 
املن�شورة وهي وحدة املو�شوع وذلك حل�شر مو�شوعات الإدارة الرتبوية وفقا للبحوث 

املن�شورة.
• اإعداد ا�شتمارة ا�شتملت على عدة عنا�شر لتحليل حمتوى بحوث الإدارة الرتبوية هي 	

اأوًل: املعلومات الأولية عن الدورية)املجلة( من حيث ال�شم، والعدد، واملجلد، وتاريخ 
على:  وا�شتملت  البحث  حمتوى  حتليل  عنا�شر  وثانيًا:  البحث.  وعنوان  الن�شر،  ومكان 
والأدوات  التطبيق،  ومكان  البحث،  وطبيعة  البحث،  ومنهج  البحث،  ومو�شوع  جمال 
بحوث  مو�شوعات  ت�شنيف  مت  وقد  البحث.  يف  امل�شاهمني  وعدد  امل�شتخدمة،  العلمية 
الإدارة الرتبوية كما تقدم يف الإطار النظري اإىل خم�شة جمالت ت�شمن كل منها على 
 )8( وامل�شوؤوليات  املهام  مو�شوعات؛   )7( الأ�شا�شية  الوظائف  املو�شوعات:  من  عدد 
مو�شوعات؛ والأنظمة وال�شيا�شات )5( مو�شوعات؛ والنظريات واملداخل الفل�شفية يف 
الإدارة الرتبوية)3(مو�شوعات؛ واملداخل احلديثة يف الإدارة والقيادة الرتبوية)20( 

مو�شوعًا. 
• الرتبوية 	 الإدارة  جمال  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  من  عدد  على  ال�شتمارة  عر�ص 

ال�شتمارة  حمتوى  �شدق  من  للتاأكد  لتحكيمها  �شعود  امللك  جامعة  يف  واملناهج 
و�شالحيتها للتطبيق. ومت تطبيق معادلة كوبر Cooper equation للتاأكد من ثبات 
كما  ال�شتبانة  عنا�شر  من  عن�شر  لكل  التفاق  معدل  وذلك حل�شاب  املحكمني  �شدق 
يلي: معدل التفاق لكل عن�شر = عدد مرات التفاق)عدد مرات التفاق +عدد مرات 
عدم التفاق( X 100. وقد بلغت متو�شطات معدلت اتفاق املحكمني مع الباحث على 
يعد   )0.70( عن  زاد  ما  اأن  الباحث  واعترب  ــ0.87(.  بني)0.75  ال�شتمارة  حماور 
معامل اتفاق عايل يعزز من �شدق ال�شتمارة و�شالحية م�شمونها للقيا�ص كما تعد هذه 
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الطريقة من اأ�شاليب قيا�ص الثبات )ال�شدي وفار�ص، 2015، 219(.
• لو 	 اإعطاء قيا�شات ثابتة فيما  التحقق من ثبات ال�شتمارة قبل تطبيقها وقدرتها على 

والتي  ال�شتقرار  ثبات  طريقة  طبقت  حيث  اأخرى  مرة  التحليل  يف  ا�شتخدامها  اأعيد 
لتحليل  وذلك   ،)201-200  ،2015 وفار�ص،  الختبار)الأ�شدي  اإعادة  بطريقة  تعرف 
حمتوى بحوث الإدارة الرتبوية يف اإحدى املجالت)الدورية( وهي ر�شالة اخلليج بكافة 
اأعدادها للفرتة من 2005 وحتى 2016، ومن ثم اإعادة اإجراء التحليل مرة اأخرى بعد 
ثالثة اأ�شابيع من التحليل الأول حيث جاءت قيمة معامالت الرتباط بني التحليلني عالية 
جدًا وتراوحت قيم معامالت ارتباط بري�شون لكل عن�شر يف ال�شتمارة يف التحليل الأول 

والثاين بني )0.982-0.986( مما يعزز الثقة يف اأداة الدرا�شة.

نتائج الدرا�شة ومناق�شتها
اإجابة ال�شوؤال الأول: ما واقع بحوث الإدارة الرتبوية املن�شورة يف الدوريات الرتبوية 

يف دول اخلليج العربي خالل الفرتة من العام)2005 -2016(؟
مت حتليل )273( عددًا من�شورًا يف )7( دوريات تربوية يف دول اخلليج العربي عينة الدرا�شة 
يف  كما  الرتبوية  الإدارة  بحوث  واقع  على  للتعرف   )2016- العام)2005  من  الفرتة  خالل 

اجلدول رقم)2(.   
            جدول رقم )2( بحوث الإدارة الرتبوية املن�شورة يف الدوريات 

الرتبوية خالل الفرتة من العام)2005 -2016(

ا�شم املجلة )الدورية(الرقم
اإجمايل عدد 

البحوث
عدد بحوث الإدارة 

الرتبوية
%

2232712.11ر�شالة الرتبية وعلم النف�ص1
5837412.69جملة العلوم الرتبوية والنف�شية2
3704712.70املجلة الرتبوية3

251166.36جملة العلوم الإن�شانية والجتماعية4

280248.57جملة الدرا�شات الإ�شالمية5
175126.86ر�شالة اخلليج العربي6
134139.70املجلة الدولية لالأبحاث الرتبوية7

201621310.57املجموع
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يت�شح من اجلدول رقم)2( اأن بحوث الإدارة الرتبوية املن�شورة يف الدوريات عينة الدرا�شة 
يف دول اخلليج العربي بلغت )213( بحثًا من اإجمايل عدد البحوث الرتبوية وعددها )2016( 
بحثًا تربويًا من�شورًا خالل الفرتة من العام 2005 وحتى العام 2016 اأي بن�شبة )11%( تقريبًا 
اإنتاجها  وقلة  اجلامعات  يف  الرتبوية  الإدارة  اأق�شام  قلة  اإىل  تعزى  وقد  جدًا  قليلة  ن�شبة  وهي 
العلمي. وتتفق هذه النتيجة مع درا�شة )Halinger and Bryant،2013( التي تو�شلت اىل 
اأن اإجمايل البحوث املن�شورة التي اأ�شهمت فيها الدوريات يف ثماين جمالت اأ�شا�شية يف القيادة 
التعليمية والإدارة يف غرب وجنوب و�شرق اآ�شيا كانت )2610( بحثًا ا�شهم فيها)346( بحثًا يف 
القيادة التعليمية والإدارة بن�شبة)13.26%( من اإجمايل البحوث مما يعني م�شاهمة املجالت 

العاملية الآ�شيوية يف القيادة التعليمية والإدارة منخف�ص. 

ال�شوؤال الثاين: ما توجهات بحوث الإدارة الرتبوية يف املجالت: )الوظائف  اإجابة 
الإدارية؛  والنظريات  وال�شيا�شات؛  والأنظمة  وامل�شوؤوليات؛  والأدوار  الأ�شا�شية؛ 
واملداخل احلديثة يف الإدارة والقيادة الرتبوية( املن�شورة يف الدوريات الرتبوية يف 

دول اخلليج العربي خالل الفرتة من العام)2005 -2016(؟
مت ح�شاب التكرارات والن�شب املئوية والرتب لتوجهات بحوث الإدارة الرتبوية التي تناولتها 
املجالت   العام)2005 -2016(يف  الفرتة من  واملن�شورة يف  الدرا�شة  الرتبوية عينة  الدوريات 

كما يف اجلدول رقم)3(.  
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  جدول رقم )3( 
التكرارات والن�شب املئوية لتوجهات بحوث الإدارة الرتبوية التي تناولتها الدوريات الرتبوية يف 

جمالت: )الوظائف الأ�شا�شية، الأدوار وامل�شوؤوليات، والأنظمة وال�شيا�شات، والنظريات الإدارية، 
واملداخل احلديثة يف الإدارة والقيادة الرتبوية( وفقا لدرجة حتققها )ن=213(

الرتبةالن�شبة للمو�شوعات %التكراراتاملو�شوعاتاملجالت

الوظائف 
الأ�شا�شية

104.706التخطيط
157.043الإ�شراف والتوجيه
94.237الرقابة والتقومي

52.3510الت�شال
31.4113اتخاذ القرارات

167.512التدريب
-58املجموع

الأدوار 
وامل�شوؤوليات 

198.921القيادة
167.512الأدوار واملهام

125.634الر�شا الوظيفي
73.298الحرتاق وال�شغوط الوظيفية

52.3510الإبداع الإداري
10.4715املهارات الإدارية
10.4715الولء املوؤ�ش�شي
10.4715الإثراء الوظيفي

-62املجموع

الأنظمة 
وال�شيا�شات

000الأهداف
62.829القيم واملبادئ الثقافية

10.4715اللوائح والنظم
31.4113العدالة واملناخ التنظيمي
20.9414ال�شيا�شات والإجراءات

-12املجموع

النظريات 
الإدارية

10.4715نظريات الإدارة الكال�شيكية

نظريات الإدارة يف املجال الن�شاين 
وال�شلوكي

20.9414

10.4715نظريات القيادة
-4املجموع



214

ال�شبيعي: توجهات بحوث الإدارة الرتبوية املن�شورة يف الدوريات الرتبوية املحكمة يف دول اخلليج العربي ...

الرتبةالن�شبة للمو�شوعات %التكراراتاملو�شوعاتاملجالت

املداخل 
احلديثة يف 

الإدارة والقيادة 
الرتبوية

41.8811الإدارة الإلكرتونية
115.165اإدارة املعرفة
31.4113�شيجما �شته

20.9414املنظمة املتعلمة
62.829اإدارة اجلودة

20.9414اعادة هند�شة العمليات الإدارية
52.3510اإدارة تنمية املهارات الب�شرية

73.298التمكني الإداري 
20.9414اإدارة الأداء

62.829القيادة التحويلية
41.8811اإدارة الوقت

41.8811اإدارة الزمات
20.9414اإدارة ال�شغوط

94.237اقت�شاديات التعليم وال�شتثمار
10.4715الإدارة الإ�شرتاتيجية

20.9414اإدارة التغيري
10.4715الإدارة بالأهداف

20.9414احلوكمة واملحا�شبية التعليمية
31.4212ال�شفافية الإدارية

10.4715الإدارة الذاتية
-77املجموع

213100املجموع الكلي 
الدوريات  تناولتها  التي  الرتبوية  الإدارة  بحوث  توجهات  اأن  رقم)3(  اجلدول  من  يت�شح 
العام 2016 كانت بدرجة عالية  العام 2005 وحتى  الفرتة من  الدرا�شة خالل  الرتبوية عينة 
يف القيادة الرتبوية حيث بلغ عددها )19( بحثًا بن�شبة )9%( تقريبا من اإجمايل عدد البحوث 
الثانية كل من التدريب والأدوار واملهام بواقع)16( بحثًا لكل منهما بن�شبة  ، يليها يف الرتبة 
الثالثة الإ�شراف والتوجيه بن�شبة)7%(. ويف الرتبة الرابعة الر�شا  )8%( تقريبا. ويف الرتبة 
ويف   )%5( بن�شبة  بواقع)11(بحثًا  املعرفة  اإدارة  اخلام�شة  الرتبة  ويف  بن�شبة)%6(  الوظيفي 
الإدارة  بحوث  توفر  ويعزى   .)%4،7( بن�شبة  بحوث  بواقع)10(  التخطيط  ال�شاد�شة  الرتبة 
الرتبوي  امليدان  القيادة يف  اأهمية  يرون  الباحثني  اأن  اإىل  الرتبوية  القيادة  الرتبوية يف جمال 
باعتبارها مكونًا اأ�شا�شيًا يف منظمة تطوير العملية التعليمية ومعاجلة م�شكالتها. اإ�شافة اىل 
مو�شوعات الأدوار واملهام والتدريب وجميها تقع يف م�شتوى الوظائف وامل�شوؤوليات والتي حظيت 
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باهتمام الباحثني لأهميتها.
اأن  من   )Szeto and Hoi Lee، 2015( درا�شة اإليه  تو�شل  ما  مع  النتائج  هذه  وتتفق 
تطوير القيادة احتلت املرتبة العليا يليها القيادة للتعليم والتغيري التنظيمي يليها الأداء مبختلف 
�شكلت  القيادة  اأن  بينت  التي   )Walker and Qian،2015( ودرا�شة الإدارية.  امل�شتويات 
اأكرث من ن�شف البحوث م�شنفة كدرا�شات يف ثقافة القيادة، واأن الأدوار القيادية والأ�شاليب 
واملمار�شات مثلت ما ل يقل عن ثلث البحوث. وكذلك درا�شة املديهيم)1433( التي اأظهرت اأن 
اأكرث جمالت البحث كانت اإدارة مدر�شية بن�شبة)31.3%(، اإدارة جامعية بن�شبة)%16.5(، 

واإ�شراف تربوي بن�شبة)11.8%(، والقيادة الرتبوية بن�شبة)%7.1(.
كما يت�شح من اجلدول رقم )3( اأن بحوث الإدارة الرتبوية الأقل توفرًا هي ت�شعة مو�شوعات 
جاءت يف الرتبة الأخرية اخلام�شة ع�شرة وهي: املهارات الإدارية، والولء املوؤ�ش�شي، والإثراء 
والإدارة  القيادة،  ونظريات  الكال�شيكية،  الإدارة  ونظريات  والنظم،  واللوائح  الوظيفي، 
بن�شبة  منها  لكل  واحد  بحث  بواقع  الذاتية  والإدارة  بالأهداف،  والإدارة  الإ�شرتاتيجية، 
اإىل �شعوبة تطبيقها يف امليدان  الباحثني  ا�شتهدافها من  اإىل �شعف  )0.47%(. ويعزى ذلك 
يف  يتعلق  فيما  خا�شة  العمال  واإدارة  العامة  الإدارة  يف  رئي�ص  ب�شكل  وارتباطها  الرتبوي 

النظريات الإدارية.

الدوريات  يف  املن�شورة  الرتبوية  الإدارة  بحوث  حتليل  ما  الثالث:  ال�شوؤال  اإجابة 
ومكان  البحث؛  وطبيعة  البحث؛  منهج  للمتغريات:  وفقا  الدرا�شة  عينة  الرتبوية 

التطبيق؛ والأدوات العلمية امل�شتخدمة؛ وعدد امل�شاركني؟
لالإجابة عن هذا ال�شوؤال يو�شح اجلداول رقم)4( التكرارات والن�شب املئوية لتحليل بحوث 
الإدارة الرتبوية يف الدوريات الرتبوية عينة الدرا�شة خالل الفرتة من العام 2005 وحتى العام 
العلمية  والأدوات  التطبيق؛  ومكان  البحث؛  وطبيعة  البحث؛  للمتغريات:)منهج  وفقا   2016

امل�شتخدمة؛ وعدد امل�شاركني( مرتبة تنازليًا تبعًا لدرجة حتققها.  
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جدول رقم )4(
 التكرارات والن�شب املئوية لتحليل بحوث الإدارة الرتبوية يف الدوريات عينة 

الدرا�شة خالل الفرتة من العام 2005 وحتى العام 2016 وفقا ملتغريات
 الدرا�شة )ن=213(

الن�شبة املئويةالتكراراتالعنا�شراملتغريات

منهج البحث

16778.40و�شفي
209.39و�شفي حتليلي
177.98و�شفي م�شحي

41.88و�شفي ارتباطي
10.47و�شفي وثائقي
10.47و�شفي نوعي
10.47و�شفي كمي

10.47جتريبي
10.47درا�شة حالة

213100املجموع

طبيعة البحث

20294.8تطبيقي
94.2مكتبي

20.9خمتلط

213100املجموع

مكان تطبيق البحث
13965.3يف املجتمع اخلليجي
7032.9يف املجتمع العربي

41.9عام
213100املجموع

جمال البحث
14266.67تعليم عام
6430.05تعليم عايل

73.29م�شرتك
213100املجموع

اأدوات البحث

18988.73ال�شتبانة
52.34املقابلة

--املالحظة
10.47ا�شتمارة
73.29مقيا�ص
20.94اأخرى

94.23ل توجد
213100املجموع
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الن�شبة املئويةالتكراراتالعنا�شراملتغريات

امل�شاركون
13764.3فردي
5525.8ثنائي

219.9جماعي
213100املجموع

يت�شح من اجلدول رقم)4( اأن بحوث الإدارة الرتبوية املن�شورة يف الدوريات عينة الدرا�شة 
خالل الفرتة من العام 2005 وحتى العام 2016 جاءت وفقا ملتغريات الدرا�شة كما يلي:

اأعلى ن�شبة ا�شتخدام حيث بلغت )%99(  باأنواعها  الو�شفية  اأوًل: حققت مناهج البحوث 
التجريبي  املنهج  بينما حقق  الدرا�شة،  الرتبوية عينة  الإدارة  بحوث  اإجمايل عدد  تقريبًا من 
ودرا�شة احلالة اأقل ن�شبة ا�شتخدام بلغت )0.47%( مبعدل بحث واحد لكل منهما. وبعزى ذلك 
اإىل اأن طبيعة بحوث الإدارة الرتبوية عينة الدرا�شة تطبيقية وهي تف�شيالت كثري من الباحثني. 
من  كل  تطبيق  ن�شبة  بلغت  حيث  ا�شتخدامها  �شور  تنوعت  فقد  الو�شفية  البحوث  مناهج  اأما 
واملنهج  امل�شحي)%7.98(،  الو�شفي  واملنهج   ،)%9.39( التحليلي  الو�شفي  البحث  املنهج 
الو�شفي الرتباطي )1.88%(، واملنهج الو�شفي الوثائقي) 0.47%(. وتتفق هذه النتائج مع 
املاج�شتري  ر�شائل  يف  امل�شتخدمة  البحث  مناهج  اأن  البخيت)2012(  درا�شة  اإليه  تو�شلت  ما 
والبحوث  بن�شبة)%90.65(،  الإجرائية  الو�شفية  البحوث  كانت  الدكتوراه  واأطروحات 
بن�شبة)%4.41(،  النظرية  الو�شفية  والبحوث  بن�شبة)%5.81(،  التجريبية  و�شبه  التجريبية 
ودرا�شة  جتريبية.  غري  البحوث  مناهج  معظم  اأن  ك�شفت  التي  اخلطيب)2010(  ودرا�شة 
املنهج  اعتمدت  الر�شائل  جمموع  من   )%67.54( ن�شبة  اأن  بينت  التي  الرواب�شة)2011( 
واأقل  املحتوى  وامل�شحي وحتليل  الرتباطي  املناهج  لبقية  املئوية  الن�شب  تباينت  كما  الو�شفي، 
ن�شبة  اأن  بينت  التي  كل من عطاري وجربان)2004(  ودرا�شة   التاريخي؛  املنهج  كانت  ن�شبة 
)56%( من الر�شائل ا�شتخدم فيها املنهج الو�شفي. ويف مقابل ذلك مل تتفق هذه النتائج مع 
ما تو�شلت اإليه درا�شة املزروع)2010( يف غالبية بحوث الر�شائل اتبعت املنهج �شبه التجريبي 

بن�شبة)68.88%(، واملنهج امل�شحي بن�شبة)17.77%(، واملنهج التجريبي بن�شبة)%4.44(. 
ثانيًا: اأن بحوث الإدارة الرتبوية متيزت باأنها بحوث تطبيقية حيث بلغت ن�شبتها )%94.8(، 
اإجمايل عدد البحوث. وقد بلغت ن�شبة  بينما حققت البحوث املكتبية ن�شبة )4%( تقريبا من 
تطبيق بحوث الإدارة الرتبوية يف املجتمع اخلليجي )65%( تقريبًا، ويف املجتمع العربي بن�شبة 
)33%( من اإجمايل عدد البحوث، واأن ن�شبة )67%( تقريبا من هذه البحوث كانت يف جمال 
اأن جمال  اإىل  ذلك  يعزي  وقد  منها )%30(.  العايل  التعليم  ن�شيب  كان  بينما  العام  التعليم 
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لتطويره.  امللحة  املجتمعية  واحلاجة  لأهميته  الباحثني  قبل  من  ا�شتهدافًا  اأكرث  العام  التعليم 
وتتفق هذه النتائج مع ما تو�شلت اإليه درا�شة الثبتي)1432( اأن ن�شبة الر�شائل املوجهة للتعليم 

العام بلغت)55%( بينما الر�شائل املوجهة للتعليم العايل بلغت )%36(.
بلغت  حيث  الدرا�شة  عينة  الرتبوية  الإدارة  لبحوث  رئي�شة  اأداة  جاءت  ال�شتبانة  اأن  ثالثًا: 
�شعيفة  ا�شتخدامهما  ن�شبة  كانت  فقد  واملقابلة  املقيا�ص  اأداتا  اأما  ا�شتخدامها )%89(،  ن�شبة 
�شكلت  بينما   ،  )%64( ن�شبة  الفردية  البحوث  �شكلت  وقد  التوايل،  على   )%2.34  ،%3.29(
البحوث التي �شارك يف اإجرائها اأكرث من باحث ن�شبة )36%(. وعلى الرغم من اأن ال�شتبانة من 
الأدوات الأقل م�شداقية واأقل نوعية يف جمع املعلومات اإل اأنها الأكرث ا�شتخداما من الباحثني 
ويعزي ذلك ل�شهولة تطبيقها وت�شميمها واإمكانية تطبيقها على نطاق كبري. وتتفق نتائج هذه 
كاأداة  ال�شتبانة  على  اعتمدت  الر�شائل  غالبية  اأن  من  املديهيم)1433(  درا�شة  مع  الدرا�شة 
نتائج  العك�ص من ذلك جاءت  وعلى  الر�شائل.  اإجمايل  بن�شبة)88.1%( من  املعلومات  جلمع 
درا�شة املزروع)2010( التي بينت اأن من اأكرث اأدوات جمع املعلومات امل�شتخدمة يف الر�شائل 
وامليول  لالجتاهات  املقايي�ص  اأداة  يليها   )%37.97 بن�شبة)  التح�شيلية  الختبارات  هي 
 ) بن�شبة)%8.86  ال�شتبانة  ثم  بن�شبة)%13.92(  املالحظة  بطاقة  ثم  بن�شبة)%34.17( 

واأخريا اأداة حتليل املحتوى بن�شبة)%5.6(.  
خال�شة نتائج الدرا�شة وتو�شياتها:

خل�شت الدرا�شة اإىل النتائج التالية:  
• اإن واقع بحوث الإدارة الرتبوية املن�شورة يف الدوريات الرتبوية املحكمة خالل الفرتة من 	

عام 2005 وحتى 2016 �شكلت ن�شبة قليلة )11%( تقريبًا بواقع )213( بحثًا من اأ�شل 
)2016( بحثًا تربويًا. 

• اإن توجهات بحوث الإدارة الرتبوية كانت بدرجة عالية يف القيادة الرتبوية بن�شبة )%9( 	
تقريبا من اإجمايل عدد البحوث يليها يف الرتبة الثانية كل من التدريب، والأدوار واملهام 
بن�شبة )8%( تقريبا لكل منهما. ويف الرتبة الثالثة الإ�شراف والتوجيه بن�شبة)7%(. ويف 
الرتبة الرابعة الر�شا الوظيفي بن�شبة)6%( ويف الرتبة اخلام�شة اإدارة املعرفة بن�شبة 

)5%( والتخطيط بواقع)10( بحوث بن�شبة )%4،7(. 
• ويف املقابل فاإن توجهات بحوث الإدارة الرتبوية الأقل ن�شبة جاءت يف الرتبة الأخرية 	

اخلام�شة ع�شرة هي: املهارات الإدارية، والولء املوؤ�ش�شي، والإثراء الوظيفي، واللوائح 
الإ�شرتاتيجية،  والإدارة  القيادة،  ونظريات  الكال�شيكية،  الإدارة  ونظريات  والنظم، 
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والإدارة بالأهداف، والإدارة الذاتية بواقع بحث واحد لكل منها بن�شبة )%0.47(.
• اأن غالبية مناهج بحوث الإدارة الرتبوية هي مناهج و�شفية بلغت ن�شبة )99%( تقريبًا 	

بينما املنهج التجريبي ودرا�شة احلالة بلغت ن�شبة ا�شتخدامهما )0.47%( مبعدل بحث 
واحد لكل منهما. 

• بينما 	  ،)%94.8( بلغت  حيث  تطبيقية  بحوث  باأنها  الرتبوية  الإدارة  بحوث  متيزت 
حققت البحوث املكتبية ن�شبة )4%( تقريبا. وبلغت ن�شبة تطبيق بحوث الإدارة الرتبوية 
يف املجتمع اخلليجي )65%( تقريبًا ويف املجتمع العربي ن�شبة )33%( من اإجمايل عدد 

البحوث عينة الدرا�شة.
• تناولت بحوث الإدارة الرتبوية عينة الدرا�شة جمال التعليم العام بن�شبة )67%( تقريبا 	

بينما كان ن�شيب التعليم العايل منها )%30(. 
• ا�شتخدامها 	 ن�شبة  بلغت  حيث  الرتبوية  الإدارة  لبحوث  رئي�شة  اأداة  ال�شتبانة  جاءت 

)89%(، اأما اأداتا املقيا�ص واملقابلة فقد كانت ن�شبة ا�شتخدامهما �شعيفة بواقع)%3.29، 
2.34%( على التوايل.

• بلغت 	 بينما  ن�شبة )%64(،  الدرا�شة بحوثًا فردية  الرتبوية عينة  الإدارة  �شكلت بحوث 
ن�شبة البحوث التي �شارك يف اإجرائها اأكرث من باحث ن�شبة )%36(.

ويف �شوء ذلك يو�شي الباحث يلي:
املو�شوعات  يف  والنمطية  التكرار،  عن  العليا  الدرا�شات  وطلبة  الباحثني  ابتعاد  �شرورة 

والإجراءات املنهجية.
 احلر�ص على تنويع مو�شوعات بحوث الإدارة الرتبوية وطرق جمالت حديثة ومتنوعة.

 تنويع ا�شتخدام مناهج البحوث بالرتكيز على املناهج التجريبية، و�شبة التجريبية، واملناهج 
التقوميية، وحتليل املحتوى. وا�شتخدام اأدوات جمع املعلومات املتنوعة بدل عن ال�شتبانة مثل 

اأداة املالحظة، واملقابلة، والأدوات الأخرى الأكرث فاعلية ونوعية يف جمع املعلومات.
 ت�شجيع مراكز البحوث، وهيئات التحرير للمجالت والدوريات العملية، وكذلك املوؤ�ش�شات 
التعليمية اإجراء البحوث والدرا�شات ذات الطابع التعاوين امل�شرتك اأو اجلماعي بني الباحثني 

ملا له من قيمة واإ�شافة نوعية على نتائجها.
لأهميتها  الرتبوية  الإدارة  والدرا�شات يف جمال  بالبحوث  تعنى  )دورية(  تخ�شي�ص جملة 
يف العلمية التعليمية وت�شجيع الباحثني بتوجيه اأبحاثهم ودرا�شاتهم اإىل الق�شايا وامل�شكالت يف 

هذا احلقل.



220

ال�شبيعي: توجهات بحوث الإدارة الرتبوية املن�شورة يف الدوريات الرتبوية املحكمة يف دول اخلليج العربي ...

املراجع العربية:

ال�شدي، �شعيد جا�شم، وفار�ص، �شند�ص عزيز)2015(.الأ�شاليب الإح�شائية يف البحوث للعلوم     
ان، دار �شفاء للن�شر والتوزيع. الرتبوية والنف�شية والجتماعية. ط1 ،عمَّ

الأ�شمري، فاطمة عبد اهلل)1431(.البحث العلمي يف كليات البنات بجامعات اململكة احلكومية 
غري  ماج�شتري  ر�شالة  والقت�شادية.  الجتماعية  التنمية  متطلبات  تلبية  يف  وم�شاهمته 

من�شوره، كلية الآداب والعلوم الإدارية، جامعة ام القرى.

البخيت، �شالح الدين فرح )2012(. �شمات البحث يف ر�شائل املاج�شتري واأطروحات الدكتوراه 
يف علم النف�ص يف اجلامعات ال�شودانية من عام 1980 -2005م درا�شة ببليومرتية. جملة 

ر�شالة اخلليج العربي، العدد 123، 286-223.

الثبتي،خالد عوا�ص )1432(.ا�شرتاتيجية لتطوير برامج الدرا�شات العليا يف الإدارة الرتبوية 
جامعة  الجتماعية،  العلوم  كلية  من�شورة.  غري  دكتوراه  ر�شالة  ال�شعودية.  باجلامعات 

المام حممد بن �شعود الإ�شالمية.

الرتبوية.  الإدارة  يف  العلمية  لالأبحاث  امل�شتقبلية  عوا�ص)2015(.التوجهات  خالد  الثبيتي، 
جملة ر�شالة اخلليج العربي،العدد 139، 36-1.

ط2،  معا�شرة.  روؤية  الإ�شرتاتيجي  التعليمي  والتخطيط  عادل)2002(.الإدارة  اجلندي 
الريا�ص، مكتبة الر�شد للن�شر والتوزيع.

حتليل   )2007  –  1988( اخلا�شة  الرتبية  يف  العربية  البحوث  جمال)2010(.  اخلطيب، 
العلوم الرتبوية،  الأردنية يف  باملمار�شات الرتبوية، املجلة  لتوجهاتها وجودتها وعالقتها 

.60-4

املتخ�ش�شة  اجلامعية  الر�شائل  مل�شمون  حتليلية  درا�شة  حممد)2011(.  �شالح  الرواب�شة، 
الأردنية للفرتة من عام)2009-1971(.  الدرا�شات الجتماعية يف اجلامعات  يف حقل 

ر�شالة الرتبية وعلم النف�ص، املجلد 36، 2011، 122-79.

الرتبية  ميدان  يف  الرتبوية  البحوث  نتائج  تفعيل  عوائق   .)1433( فالح  اهلل  عبد  ال�شكران، 



221

جملة العلوم الرتبوية : املجلد )3(، العدد )2( 1439/ 2018

العدد  والجتماعية،  الإن�شانية  العلوم  جملة  عالجها.  و�شبل  الريا�ص  مبدينة  والتعليم 
123،جامعة المام حممد بن �شعود الإ�شالمية،124-85

البحث  والنجار، عالء)2012(. مناهج  ي�شرية، وها�شم، �شامي،  ال�شربيني، زكريا، و�شادق، 
العلمي الأ�ش�ص النظرية والتطبيقية والتقنية احلديثة. ط1،القاهرة، دار الفكر العربي.

العتيبي، فالح خلف)1430( وظائف اجلامعات ال�شعودية يف �شوء التحديات املعا�شرة. ر�شالة 
دكتوراه غري من�شوره. كلية الرتبية، جامعة امللك �شعود.

العبيكان  ط1،مكتبة  ال�شلوكية،  العلوم  يف  البحث  اإىل  حمد)1995(.املدخل  �شالح  الع�شاف، 
الريا�ص.

العربية  اململكة  يف  القت�شادية  واهميتها  البحثية  التحالفات  �شالح)2005(.  ماجد  العقيل، 
ال�شعودية. موؤمتر ال�شراكة بني اجلامعات والقطاع اخلا�ص يف البحث والتطوير، 123-

.144

الرتبوي  والتخطيط  الإدارة  يف  الرتبوي  البحث  اجتاهات  �شالح)1433(.  توفيق  املديهيم، 
بجامعة المام حممد بن �شعود الإ�شالمية. ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة. كلية العلوم 

الجتماعية، جامعة المام حممد بن �شعود الإ�شالمية.

جامعة  يف  العلمية  الرتبية  ر�شائل  لبحوث  ا�شتك�شافية  درا�شة  حممد)2011(.  هيا  املزروع، 
المرية نورة بنت عبد الرحمن، جملة ر�شالة اخلليج، العدد 121، 144-107.

الرتبوية  العلوم  يف  البحث  مناهج  يو�شف)2010(.  عدنان  والعتوم،  فالح،  عبداهلل  املنيزل، 
ان، اثراء للن�شر والتوزيع.  والنف�شية. ط1، عمَّ

العربية،  البالد  يف  التعليمية  الإدارة  يف  حديثة  الغني)1991(.اجتاهات  النوري،عبد 
ط1،الدوحة، دار الثقافة للن�شر والتوزيع والن�شر.

جاي  ت ر )1990(. مهارات البحث الرتبوي. ترجمة)جابر عبد احلميد(. ط1، دار النه�شة 
العربية. 



222

ال�شبيعي: توجهات بحوث الإدارة الرتبوية املن�شورة يف الدوريات الرتبوية املحكمة يف دول اخلليج العربي ...

فريال  عواد،  واأبو  م�شطفى.  حممد  والعب�شي،  بكر.  حممد  ونوفل،  خليل.  حممد  عبا�ص، 
دار  ان،  عمَّ ط2،  النف�ص.  وعلم  الرتبية  يف  البحث  مناهج  اإىل  مدخل  حممد)2009(. 

امل�شرية للن�شر والتوزيع والطباعة، 

ط1،  واملعلومات،  املكتبات  علم  يف  ومناهجه  البحث  فتحي)2003(.  حممد  الهادي،  عبد 
القاهرة،الدار امل�شرية اللبنانية.

عبدالوارث، �شمية علي)2011(.البحث الرتبوي والنف�شي دليل ت�شميم البحوث. ط1،القاهرة، 
مكتبة الجنلو امل�شرية.

والدكتوراه عن  املاج�شتري  ر�شائل  البحث يف  �شمات  عطاوي، عارف؛ وجربان، علي)2006(. 
التعليم يف الإ�شالم والتي اأجريت يف اجلامعات الأردنية من عام 1971 – 2004. جملة 

جامعة امللك �شعود، العلوم الرتبوية والإ�شالمية،م19،)2(، 995-961.

عليان، ربحي م�شطفى، واملومني، ح�شن اأحمد )2009( املكتبات واملعلومات والبحث العلمي. 
ط2، اربد، عامل الكتب احلديث للن�شر والتوزيع.



223

جملة العلوم الرتبوية : املجلد )3(، العدد )2( 1439/ 2018

املراجع الأجنبية:
Allan Walker, Haiyan Qian, (2015) "Review of research on school principal 

leadership in mainland China, 1998-2013: Continuity and change", Journal 
of Educational Administration, Vol. 53 Issue: 4,pp. 467-491, doi: 10.1108/
JEA-05-2014-0063 Permanent link to this document: http://dx.doi.
org/10.1108/JEA-05-2014-0063

Eric, Amadi Introduction to Educational Administration; A Module . Harey 
Publications Port Harcourt, Nigeria, https://www.researchgate.net/
publication/273 143560

Evers, Colin and Lakomski, Gabriele(1991). Knowing Educational Administration. 
Pergamon press,UK, first edition.

Hallinger, Philip. Bryant, Darren A. Review of research publications on 
educational leadership and management in Asia: a comparative analysis of 
three regions. Oxford Review of Education, 2013 Vol. 39, No. 3, 307–328, 
http://dx.doi.org/10.1080/03054985.2013.803961

Hallinger, Philip(2013). A conceptual framework for systematic reviews of 
research in educational leadership and management. Journal of Educational 
Administration, Vol. 51 No. 2. www.emeraldinsight.com/0957-8234.htm

Hanson,E.Mark(1991). Educational Administration and Organization Behavior. 
Third Edition,USA.Allyn and Bacon.

Howitt,Dennis and Cramer,Duncan(2008). Introducation to Research Methods in 
Psychology.Uk, second edition, pearson education limited.

Hoy, Wanye and Miskel,Cecil)2005). Educational Administration 
,Theory,Research and Practice. USA. McGraw Hill Companies.

Lunenburg,Fred&Ornstein,Allan(1991).Educational dministration Concepts and 
Practices. Wadsworth Publishing Company. USA.

MacMillan, James and Schumacher, Sally(1984). Research in Education A 
conceptual Introduction.Boston, USA, Little ,Brown &Company

Morrison, Marlene(2002). What do we mean by educational research?.Coleman, 
Marianne and Briggs,Ann. Research Methods in Educational Leadership 
and Management. London ,Sage Publications. 

Philip Hallinger & Darren A. Bryant (2013) Review of research publications on 



224

ال�شبيعي: توجهات بحوث الإدارة الرتبوية املن�شورة يف الدوريات الرتبوية املحكمة يف دول اخلليج العربي ...

educational leadership and management in Asia: a comparative analysis of 
three regions, Oxford Review of Education,To link to this article: http://
dx.doi.org/10.1080/03054985.2013.803961

Szeto, Elson and Hoi Lee, Tai Theodore (2015)," A systematic review of 
research on educational leadership in Hong Kong, 1995-2014 ", Journal of 
Educational Administration, Vol. 53 Iss 4 pp. 534 - 553 Permanent link to 
this document: http://dx.doi.org/10.1108/JEA-03-2015-0



225

جملة العلوم الرتبوية : املجلد )3(، العدد )2( 1439/ 2018

The employment of primary and secondary science teachers of 
information and communication technology in teaching science in the 

city of Hodeidah

Dr. Hmoud Ali Abdu Abdali

Abstract:
The study aimed to identify the reality of employing (ICT) by science 
teachers, in teaching, city of Hodeida, and to identify the obstacles that limit 
their using them In order to achieve the aims of the study, the researcher 
designed a questionnaire to collect data which consisted of (45) items 
distributed on three axes. The tool was applied on a sample of teachers 
in the city of Hodeida number (156) teachers. After processing the results 
using the statistical package (SPSS), the results of the study showed that 
the use of science teachers for (ICT) and its employment in education is 
weak .
The results of the study also show the existence of some obstacles. 
While some of them are related to the non-availability of equipment or 
insufficient Infrastructure, some are related to poor training on utilizing 
(ICT) in teaching. Based on the results the study recommended some 
recommendations The most important are: the provision of all necessary 
learning environment requirements to integrate (ICT) in education as well 
as training  teachers to use (ICT) in the classroom situation.
Keyword:
Information and communication technology, Barriers to use, Science 
teacher, teaching science.
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The effect of using flipped classroom strategy on the academic 
achievement of the third intermediate students

 in the computer course

Dr. Ahmed bin Zaid Al-Massad Said Mubarak Al-Dosari

Abstract:

This study aimed to investigate the impact of the flipped classroom on the 
academic achievement of the third intermediate students in the cognitive 
skills (remembering, comprehension, application) in Bara’ Bin Malik 
intermediate school in Riyadh within the computer course. The researcher 
used the quasi-experimental research to achieve the aim of this research. 
The research sample consisted of 42  students divided into two groups , one 
is the control group of 21 students that have been taught in the traditional 
way , and the other is the experimental group of 21 students that have been 
taught by the flipped classroom method through the presentation of the 
content to students at their places  through YouTube, Snapchat application 
and Twitter, and allow class time for discussion and conduct educational 
activities about the lesson. Using achievement test, the results indicated 
that there is an impact on the level of student achievement at cognitive 
levels (remembering, understanding, application) for the experimental 
group, The present study recommends encourage teachers using  the 
flipped classroom on the school courses, and the necessity to hold training 
courses and workshops for teachers and students to introduce them to the 
concept of the flipped classroom and methods of implementation.

Keywords: 

Flipped classroom, Blended learning, Social networks, Computer course, 
Academic achievement. 
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Development of Systemic Thinking and Academic Achievement of 
thinking skills In light of the Informational Quaternary cognitive Model 

and systemic approach strategies

Dr. Bakr Mohammed Saeed Abdullah

Abstract: 

This experimental research was aimed to develop the systemic thinking 
(ST) and academic achievement in two courses, thinking skills, through 
a training program in light of Abu-Hatab,s Informational Quaternary 
cognitive Model, using the systemic approach strategies, the research 
sample included (220) students of NBU University Preparatory Year in 
Arar 14371438/ AH, systemic thinking scale (ST) and achievement test 
in thinking skills were conducted, as the study program was applied to 
the experimental group only, data were analyzed statistically by T(test), 
results showed the effectiveness of the study program in the development 
of Systemic thinking and academic achievement of thinking skills, results 
were interpreted, recommendations were presented. 

Key words: 

systemic thinking, academic achievement, Abu-Hatab Informational 
Quaternary cognitive Model, systemic approach, thinking skills.
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  The extent to which the University of Ibb IN Yemen is performing the 
Required Roles in Continuing Education and Serving the Society

Dr. Arif Mohammed MohiuddinMohammed Naji Altbali

Abstract :

The study aimed to identify the extent to which Ibb University fulfills the 
required role for continuing education and community service, and the 
obstacles that hinder the role from the standpoint of the faculty members. 
The study used a descriptive approach, which relied on a questionnaire 
that was applied to (176) of the University faculty members. The study 
found a set of results, the weakness level of Ibb University roles required 
of it in continuing education and community service. In addition, the 
main obstacles that hinder the role are: a) Lack of a center or a unit in 
the university, which offers such programs, and activities in continuing 
education and community service. b) Limited financial resources. C) Lack 
of research funding by University. d) Scarcity of specialists, who work in 
the planning and implementation of continuing education and community 
service programs.

Keywords:

The role of Ibb University - Continuing Education - Community Service.
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The Impact of Teachers› Participation in Making School Decisions on 
Their Professional Performance in The Schools of Côte d›Ivoire 

From Their Point of View

Dr. Sisi Ahando

Abstract: 

This study aimed to identify the teachers’ participation for decision-making 
in schools of Côte d›Ivoire. The study should determine the effectiveness 
of their participation in ensuring the develop of their professional 
performance, and to reveal the most important obstacles that they have 
been faced in such participations. The study employed descriptive method 
of enquiry through the use of structured questionnaire for data collection. 
This questionnaire contains three axes distributed into (41) words with 
(219) teachers as the required sample from the total population. The results 
of the study showed that the degree of teachers’ participation for decision-
making in schools of Côte d›Ivoire came (medium), whereby the overall 
mean of the axis (3.03). Hence, the degree of effectiveness of teachers’ 
participation in making school decisions to ensure the develop of their 
professional performance is (high), and the overall mean of the axis is 
(4.10). Therefore, the degree of obstacles in the teachers’ participation for 
making school decisions is also (high). Thus, the overall mean of the axis 
is (3.45). The study also recommended the strengthening of the concept of 
teacher’s participation in making school decisions. A delegation of powers 
and responsibilities should be made to teachers in order to build confidence 
of the school administration that may positively affect their professional 
performance.

key words: 

Teachers, School decisions, Develop professional performance, Côte 
d›Ivoire.
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Quality Counseling Services and their Relationship with Personality 
Traits of Educational Counselors in Makkah Mukarramah

Mayouf B. R. Almahmudi

Abstract:

This research aimed to identify the Quality Counseling Services and their 
Relationship with Personality Traits of Educational Counselors in Makkah 
Mukarramah. The researcher used the descriptive approach, where the 
study sample consisted of (94) counselors from all academic levels of 
public education. Eysenk scale of personality (translated by Abdul-Khaliq, 
1991), and Quality of Counseling Services scale (designed by Abdullah 
& al-Ghanmi, 2016) were used in this research. Results showed that there 
were statistically significant correlation between: positive correlation 
between Extraversion and the quality of counseling services, and negative 
correlation between Psychoticism, Neuroticism and the quality counseling 
services. In addition, there were no statistically significant differences 
between the counselor specialists and non-specialists in personality traits 
according to the specialization, but there were statistically significant 
differences in the quality of counseling services. Finally, it can be 
predicted about the quality of counseling services from Extraversion. The 
researcher recommended conducting professional harmonization tests 
between personality traits and counseling career as a standard of hiring 
for counseling, increase admission in counseling major in universities, and 
working with universities to preparing professional courses by academics.
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Direction of Educational Administration Research published in the 
Educational Periodicals In the Gulf States

 During the Period (2005 - 2016)

Dr. Khalid Saleh Marzim Alsubaie

Abstract: 
The study aimed to identify the educational administration published in the 
educational journals through the period (2005 -2016) in the light of their 
subjects, and the nature of their methodologies and procedures. The study 
was carried out on a random sample consisting of (7) educational periodicals 
containing (273) number of (2016) published educational research during 
the specified period, where the analysis of the content of (213) research 
in the field of educational management. The study used content technique 
and collected data by instrument. The most important findings of the study 
were that the researches of the educational administration constituted a 
small percentage of the total number of published educational researches 
by (11%) out of (2016) educational research.

Leadership, training, roles & tasks, supervision and guidance; were the main 
subjects of the educational administration researches. The majority of the 
educational administration researches methodologies were descriptive methods. 
Questionnaires were used as a main tool in the most of educational researches. 
The study was presents number of recommendation in the light of its results

Keywords: Educational Administration, Researches, Educational Periodical
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