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 أثر استخدام تدريبات التصّور الذهني المباشر وغير المباشر على تعلُّم سباحة الصدر
 لطلبة تخصص التربية الرياضية

 بهجت أحمــد أبو طامــع
 خضوري -جامعة فلسطين التقنية

 قسم التربية الرياضية
 طولكرم / فلسطين

 23/4/2015تاريخ القبول:                                            17/3/2015تاريخ التسلم: 
اضية. ولتحقيق هدفت الدراسة التعرف إلى أثر استخدام تدريبات التصّور الذهني المباشر وغير المباشر على تعّلم سباحة الصدر لطلبة تخصص التربية الري

ابقة في سباحة الصدر، قّسمت العينة إلى مجموعتين ( طالبًا ممن ليس لديهم خبرة س16ذلك استخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة قصدية قوامها )
مدة ستة أسابيع بواقع متكافئتين ومتساويتين، تجريبية تعلمت باستخدام تدريبات التصور الذهني المباشر وغير المباشر، وضابطة تعلمت بالطريقة االعتيادية، ول

نتائج االختبارات الحركية المستخدمة في الدراسة للوقوف على مستوى التقدم المهاري:  ثالث وحدات تعليمية أسبوعيا، زمن كل وحدة تعليمية ستون دقيقة. دلت
مترًا(  25مترًا( واختبار )سباحة الصدر لمسافة  25مترًا( واختبار )حركات الذراعين لسباحة الصدر مسافة  25اختبار )ضربات الرجلين لسباحة الصدر مسافة 

ى األداء المهاري بين أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية على القياس البعدي ولصالح المجموعة التجريبية التي إلى وجود فروق داله إحصائيا في مستو 
باشر وغير تعلمت سباحة الصدر باستخدام تدريبات التصور الذهني المباشر وغير المباشر. وأوصى الباحث بضرورة استخدام تدريبات التصور الذهني )الم

  .  (: التصّور الذهني ، التعلُّم الحركي ، سباحة الصدر مفتاحيةاللمات الك. )ليم سباحة الصدرالمباشر( عند تع
 

The impact of Direct and Indirect mental Conception Image’s Training use upon Learning the 
Breaststroke Swimming for the Physical Education Students 

ba_tame@yahoo.com 
he Study aimed to get know to the direct and indirect mental conception image’s training use upon learning the 
Breaststroke Swimming for the Physical Education Students. To achieve this, the researcher applied the empirical 
approach on an intentional Sample which reached (16) Student who had no Prior experience in the Breaststroke 

Swimming. The Sample was divided in to two equivalent and parallel groups, Experimental group was learnt by the 
training use of direct and indirect mental conception imager, a controlled group was learnt within the normal way for six 
weeks, three training units a week- a (60) – minute learning unit. The a pallid kinetics results on the skillful progress 
levels (The test of feet’s kicks in the Breaststroke Swimming for 25m), (The test of arms’ kicks in the Breaststroke 
Swimming for 25m), (The test of Breaststroke Swimming for 25m). Showed that there are significant differences related 
to the skillful performance between the experimental and controlled group upon the distance measure for sake of the 
experimental group which learnt the Breaststroke Swimming, using the direct and indirect mental Conception image. The 
researcher recommended using the mental conception image’s training (direct & indirect) when Learning The 
Breaststroke Swimming as well as other swimming skills, indeed. (Keywords: Mental conception image , Motor 
Learning,  Breaststroke Swimming).   

 الدراسة: مقدمة
من المواضيع الهامة التي  أصبحموضوع المهارات العقلية  إن   

المهاري  األداءمستوى  إلىتساعد المتعلمين في الوصول 
التعرف على مفاتيح المهارات العقلية التي لها  نّ إ إذالناجح، 
ُيعد بمثابة الدليل الذي يطور برامج التدخل العقلي  باألداءعالقة 

(Robert & Tenenbaum, 2007, p.282). 
المهارات  ىحدإكما أن التحكم في الصورة العقلية أصبح    

الهامة في تطوير األداء، وأنه يتضمن ممارسة الخبرة الكلية 
وجميع األبعاد في المواقف المختلفة مع تعاون جميع الحواس في 

  (.1996ممارسة األداء )شمعون، 

كي في اكتساب المهارات التعلم الحر  مبادئوان من أهم     
تقانها وتثبيتها هو التأكيد على التعلم والتدريب  الحركية وا 

التدريب الذهني  وأساليبالتدريب المختلفة  أساليبالمتوازن بين 
 (.2، ص1998)المالكي، والترابط بينهما 

)المباشر وغير المباشر( من ويعد التدريب الذهني بأسلوبه 
م المهارات لتي تساعد على تعلّ الوسائل التعليمية المهمة ا

الحركة كاماًل  أداءوتطويرها وذلك من خالل تصور  األساسية
تثبيتها عند  إلىالفعلي لها مما يؤدي  األداءوتكرارها ذهنيًا دون 
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التعلم، كما يساعد التدريب الذهني على التحكم وتركيز االنتباه 
 (.33-29، ص1996)شمعون، 

النشط ألداء مهارة معينة ينتج عنه ن التدريب الذهني إلذا ف   
نشاط للعضالت العاملة في تلك المهارة وربما يكون محدودًا، 

العصبية  باإلشارةولكن فائدته تتضح في تقوية الممرات الخاصة 
ن إتلك العضالت. لذلك ف إلىالمرسلة من الجهاز العصبي 

التدريب الذهني يساعد المتعلم في تحقيق المزيد من المعرفة 
في مواقف الممارسة الفعلية  األساسيةالمهارات  ألداءلفهم وا

 (.119، ص2000)راتب، 
والذي  المباشرالتدريب الذهني  :إلى التدريب الذهني ينقسمو    
)انتقاء االنتباه، وهي: االنتباه مظاهر التصور الذهني، و  :يضم

ي تركيز االنتباه، توزيع االنتباه، تحويل االنتباه(. والتدريب الذهن
على: قراءة الوصف الفني للمهارة،  يشملمباشر والذي الغير 

االستماع إلى الوصف الفني للمهارة، والصور،  األفالمومشاهدة 
الحديث عن المهارة من كتابة التعليمات،  مشاهدة نماذج األداء،

الدليمي، قبل المتعلم، الدمج بين الوسائل السمعية والبصرية )
 (.77، ص2011
هي إحدى الفعاليات الرياضية التي تنفرد بحالة والسباحة    

خاصة عن بقية األلعاب الرياضية وهي ممارستها في الوسط 
اللعب في الوسط المائي وسيلة محببة من أجل  إذ إنالمائي، 

التنمية الحركية، لذا على كل إنسان أن يمتلك القدرة على 
 .السباحة وتعلم مهاراتها

ات وأنواع السباحة المختلفة ويرى الباحث أن تعلم مهار    
 إذ إن   مة ما بين الجانب الذهني والبدني،ءيتطلب الموا

النواحي الذهنية والعقلية هي من األسس التي يجب أن ُيعتمد 
 لمهارات السباحةوتعّلمه عليها في تعليم األداء المهاري 

وان عملية تنويع التعليم في تعلم مهارات وأنواع  ،وأنواعها
عد من العوامل التربوية الهامة، حيث تعمل على السباحة تُ 

استثارة الميول لتحسين مواصفات األداء عند الفرد المتعلم 
 .والتأثير في سرعة التعلم

 أن الحــــظ ومـــن خـــالل إطـــالع الباحــــث علـــى األدب التربـــوي   
 التصــور الــذهني موضــوع دراســة الدراســات الســابقة التــي تناولــت

 لعــــابألمهـــارات وأنـــواع  كانـــت بيوالتـــدري التعليمـــي فـــي الجانـــب
تشــير نتائجهــا إلــى اإلطــار العــام لهــذه الدراســة، مختلفــة رياضــية 

هـــذه  مـــن اً بعضـــوانســـجاما مـــع أهـــداف الدراســـة يعـــر  الباحـــث 
 الدراسات:
( والتــي هــدفت التعــرف 2011دراســة عبــد المحســن وشــكيب )   

إلــى تــأثير التــدريب الــذهني علــى تعلــم بعــ  المهــارات األساســية 
ـــان المـــنهج ا ـــك اســـتخدم الباحث ـــق ذل لهجوميـــة بكـــرة الســـلة. ولتحقي

ــــه قوامهــــا ) ــــى عينــــة عمدي ــــًا مــــن طــــالب 30التجريبــــي عل ( طالب
( ســــنة فــــي محافظــــة 14المرحلــــة الدراســــية المتوســــطة بأعمــــار )

بغداد، قسموا بطريقة القرعة إلى مجموعتين تجـريبيتين متسـاويتين 
وفــق برنــامج التـــدريب تجريبيــة تطبــق المـــنهج المعــد ومتكــافئتين، 

( 8مـــنهج المدرســـة االعتيـــادي، لفتـــرة ) الـــذهني، وضـــابطة تطبـــق
أسابيع بواقع وحدتين تعليميتين لكل مجموعـة فـي األسـبوع وبـزمن 

أظهـرت نتـائج االختبـارات المهاريـة  ( دقيقة للوحدة التعليميـة.90)
لمعــد وفــق برنــامج المســتخدمة فــي الدراســة أن للبرنــامج التعليمــي ا

فــي تعلــم بعــ  المهــارات األساســية  اً يجابيــإ اً ثــر يب الــذهني أالتــدر 
الهجوميــــة فــــي كــــرة الســــلة، وتفــــوق المجموعــــة التجريبيــــة علـــــى 

 المجموعة الضابطة في االختبارات البعدية.
( والتـــي هـــدفت التعـــرف 2010دراســـة الحيـــاني وعبـــد الواحـــد )   
 الممارســةثــر اســتخدام التــدريب الــذهني المصــحوب بجدولــة أ إلــى

لــــدى حــــراس  األساســــيةالعشــــوائية فــــي تطــــوير بعــــ  المهــــارات 
ــــك اســــتخدم الباحثــــان المــــنهج  المرمــــى بكــــرة القــــدم. ولتحقيــــق ذل

ــة مــن )  أنديــة( حــارس مرمــى مــن 16التجريبــي علــى عينــة مكون
عــن طريــق القرعــة ( قســموا 2006/2007محافظــة نينــوى للعــام )

باسـتخدام تجريبيـة تعلمـت  ،مجموعتين متسـاويتين ومتكـافئتين إلى
ــــدربت  ــــذهني، وضــــابطة ت ــــدي، لمــــدة  باألســــلوبالتــــدريب ال التقلي

 الوحـدةبواقع وحدتين تعليميتين لكل مجموعة، زمن  أسابيعثمانية 
( دقيقــــة، واســــتخدم الباحثــــان المقابلــــة واالســــتبيان واالختبــــار 90)

 أن إلـىوالقياس وسـيلة لجمـع المعلومـات. توصـلت نتـائج الدراسـة 
ــة الممارســة العشــوائية برنــامج التــدريب الــذ هني المصــحوب بجدول
الرياضـــية ذو تـــأثير  األنديـــةالتقليـــدي فـــي  األســـلوبفضـــاًل عـــن 

 األساســيةفــي تطــوير بعــ  المهــارات  متفاوتــةيجــابي وبــدرجات إ
ــائج تفــوق المجموعــة التجريبيــة  ــة الدراســة، وأظهــرت النت ــدى عين ل
ـــة قيـــد ـــع االختبـــارات المهاري ـــي جمي ـــى المجموعـــة الضـــابطة ف  عل

 الدراسة لدى حراس المرمى بكرة القدم.



 13 - 1(، 1)35مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 

3 
 

( والتـــي هـــدفت الكشـــف عـــن 2010عرجـــي والخالـــدي )أألدراســـة 
الفنـــي فـــي تطـــوير  األداءأثـــر التـــدريب الـــذهني المصـــاحب لـــتعلم 

المســتوى الرقمــي فــي فعاليــة قــذف الثقــل. ولتحقيــق ذلــك اســتخدم 
( طالبــة 26قوامهـا ) عمديـةالباحثـان المـنهج التجريبـي علـى عينـة 

ــات الســنة الدراســية مــ ــة الرياضــية األولــىن طالب  -فــي قســم التربي
ومتكـــافئتين،  مجمـــوعتين متســـاويتين إلـــىجامعـــة الكوفـــة، قســـمت 

تجريبيــة  واألخــرىإحــداهما ضــابطة اســتخدمت المــنهج التقليــدي، 
ــتعلم  الفنــي ولمــدة  األداءاســتخدمت التــدريب الــذهني المصــاحب ل

زمـــن الوحـــدة  ألســـبوع،ابواقـــع وحـــدة تعليميـــة فـــي  أســـابيعســـبعة 
التـــدريب  أن إلـــى( دقيقـــة. توصـــلت نتـــائج الدراســـة 90التعليميـــة )

الفنــــي يــــؤثر تــــأثيرًا ايجابيــــًا فــــي  األداءالـــذهني المصــــاحب لــــتعلم 
 تطوير المستوى الرقمي في فعالية قذف الثقل.

ــى الكشــف عــن أثــر 2007دراســة الســويدي ونخــرون ) ( هــدفت إل
ـــذهني ـــدريب ال ـــي  اســـتخدام أســـلوبي الت ـــر المباشـــر ف المباشـــر وغي

ــالكرة الطــائرة، ولتحقيــق ذلــك  تطــوير بعــ  المهــارات األساســية ب
( طالبـا 16ى عينـة قوامهـا )استخدم الباحثون المنهج التجريبي علـ

المرحلة الرابعة )اختصاص كرة طـائرة( فـي كليـة التربيـة  من طلبة
جامعــة الموصــل، حيــث تــم توزيعهــا إلــى مجمــوعتين  -الرياضــية
لكـــل مجموعـــة، تجريبيـــة  ( طلبــة8ئتين ومتســـاويتين بواقـــع )افمتكــ

أولــى تعلمــت وفــق المنهــاج المقــرر مضــاف إليــه أســلوب التــدريب 
ـــامج األول  ـــنفس البرن ـــة تعلمـــت ب ـــة ثاني ـــذهني المباشـــر، وتجريبي ال

إليه أسلوب التدريب الذهني غيـر المباشـر. أظهـرت نتـائج  اً مضاف
المباشــر وغيــر المباشــر  ســلوبي التــدريب الــذهنيأالدراســة إلــى أن 

لهمـــا تـــأثير ايجـــابي فـــي تطـــوير بعـــ  المهـــارات األساســـية بكـــرة 
 الطائرة.

تـأثير التــدريب  إلــى( التـي هــدفت التعـرف 2005دراسـة العكيلــي )
ــ ــذهني فــي تعّل ــد. ولتحقيــق  األساســيةم بعــ  المهــارات ال بكــرة الي

عمديــة قوامهــا ذلــك اســتخدم الباحــث المــنهج التجريبــي علــى عينــة 
 -المرحلـــة الثانيــة بكليـــة التربيــة الرياضـــية ( طالبــا مـــن طلبــة30)

ـــىجامعـــة بغـــداد، قســـمت   ،مجمـــوعتين متســـاويتين ومتكـــافئتين إل
ـــــذهني،  ـــــدريب ال ـــــتعلم المهـــــارات بمصـــــاحبة مـــــنهج الت ـــــة ت تجريبي

يــــادي الــــذي وضـــابطة تــــتعلم المهــــارات مــــن خـــالل المــــنهج االعت
ين تعليميتـين لكـل ( أسـابيع بواقـع وحـدت9يدرس في الكليـة، لمـدة )

 إلــىتوصــلت الدراســة  ( دقيقــة.90أســبوع زمــن الوحــدة التعليميــة )

التدريب الذهني المصاحب للتعلم المهاري له فاعلية كبيـرة فـي  أن
ـــــ ـــــبع  المهـــــارات تعّل ـــــة ل ـــــد. األساســـــيةم الطلب ق وتفـــــوّ  بكـــــرة الي

ـــــاس  ـــــي القي ـــــى المجموعـــــة الضـــــابطة ف ـــــة عل المجموعـــــة التجريبي
  البعدي.

لتحديد درجة التصـور العقلـي  (Singer, 1998)سنجردراسة    
خالل األداء المهاري لإلرسال في التنس، حيث قام بتحديـد الفـرق 
بــين قابليـــة التصــور العقلـــي بــين الالعبـــين األمــريكيين والالعبـــين 

( العبــــًا مـــــن 35األفــــريقيين، وقــــد تكونــــت عينــــة الدراســــة مــــن )
مـوعتين: المجموعـة السنوات الجامعية. وقد قسمت العينة إلـى مج

ــة وتضــم  18األولــى وتضــم  ــًا، والمجموعــة الثاني العبــًا.  17العب
ل فـــــي اســــتخدم الباحـــــث اختبــــار قيـــــاس القـــــدرة المهاريــــة لإلرســـــا

ــة ــى )التجريبيــة( تلقــت االختبــارات القبليــة والبعدي . المجموعــة األول
تـدريبًا بـدنيًا خــالل جلسـات فـي االســترخاء والتصـور العقلـي، فيمــا 

مجموعــة الضــابطة األداء االعتيــادي فــي اإلرســال، وقــد طبقــت ال
ســــتمر البرنــــامج مــــدة ثالثــــة أســــابيع، وقــــد توصــــلت نتــــائج هــــذه ا

الدراسة إلى عـدم وجـود فـروق معنويـة بـين المجمـوعتين التجريبيـة 
 والضابطة بعد إجراء القياس البعدي.   

لتحديد عملية  (Monte, 1998) دراسة قام بها مونتي   
قلي وتحليلها لالعبي التزلج، أثار خاللها تساؤلين التصور الع

أولهما: ما نوع التصور العقلي الطبيعي المستخدم خالل عملية 
التدريب؟ واآلخر هل هناك عالقة بين مكونات عملية التدريب 
العقلي وبين مستوى األداء لألشخاص المطبق عليهم التصور 

تزلج، وزعوا  العب 30العقلي؟ وقد اشتملت عينة الدراسة على 
على مجموعتين لألداء، واختبروا بإظهار عمليات التصور 
العقلي وتجديدها، وعملية تقدير مستوى األداء خالل أدائهم 
لعملية التصور، وخرج الباحث بقائمة تحدد رموز التصور العقلي 
للمشاركين بعملية التصور العقلي، مقارنة بالذين لم يشاركوا، 

ى وجود اء البدني، وقد توصل الباحث إلوالمحددين بمستوى األد
بين مكونات عملية التدريب العقلي ومستوى  عالقة ارتباطية
 األداء البدني.

هدفت التعرف إلى  التي(Menkhin, 1997) دراسة منخن    
أثر استخدام التدريب العقلي على رفع مستوى األداء المهاري 

ها على لالعب الجمناستك والتي اشتملت عينة الدراسة في
( 30مدرسة الرياضية وعددهن )ناشئات الجمباز المبتدئات في ال
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، تم تقسيمهن إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، أشارت ناشئة
النتائج إلى أن التدريب العقلي يساعد على رفع مستوى األداء 
المهاري لالعب الجمباز، حيث يرفع حجم الحمل، ويعمل على 

ويرفع المستوى الصحيح لألداء اختصار المحاوالت والتكرارات، 
 المهاري.

لدراســات الســابقة تبــين للباحــث أنهــا اتفقــت فــي ضــوء عــر  ا   
فـي  اً إيجابيـ اً أثـر  لتدريب الذهني المباشـر وغيـر المباشـرل على أن 

ـــــ ـــــز  إال أن لأللعـــــاب الرياضـــــية، الحركيـــــةمهـــــارات الم تعّل مـــــا يمي
يم مهـارات تعّلـالتصـور الـذهني فـي  أسلوبتناولها  الحالية الدراسة
جـراء مثـل هـذه إا يؤكـد علـى أهميـة وهذ )سباحة الصدر( السباحة
 الدراسة.

 :شكلة الدراسةم
 يساهم التـدريب الـذهني فـي مراحـل اكتسـاب المهـارات الحركيـة   

 أداءوالتـــدريب البـــدني فقـــط علـــى  دورًا مهمـــًا فـــي عمليـــة الـــتعلم.
تقانهـا بصـو المهـارات الحركيـة غيـر كـافع لتعلّ  ن أرة كاملــة، و مهـا وا 

مــــة بــــين الجانــــب البــــدني ءتعلــــم المهــــارات الحركيــــة يتطلــــب الموا
تعلـم مهـارات  أثناءوالعقلي والتركيز على النواحي الذهنية والسيما 

الســباحة التنافســية  أنــواعحــد أ، وســباحة الصــدر وأنواعهــا الســباحة
مهـا ن تعلّ أ، و وأقسـامها المدرجة في مناهج كليات التربية الرياضية

ــة الرياضــية، وهــي مــن ضــرورة م يعــدّ  ــة تخصــص التربي لحــة لطلب
درجــة توافــق عاليــة مــن  هــاؤ أداالســباحة التــي يتطلــب  أنــواع أكثــر

ــــــرجلين  ــــــذراعين وضــــــربات ال حيــــــث وضــــــع الجســــــم وحركــــــات ال
وتوقيــــت التـــنفس، ففــــي هــــذه الطريقـــة الــــرأس وبالتــــالي  لكرباجيـــها

 اممـــأللوضــع الجـــذع همـــا مفتـــاا ســـالمة وضـــع الجســـم، والتقـــدم 
مين بالتماثـل معـا وفـي مسـتوى يأتي مـن حركـة دفـع السـاقين والقـد

ــــدمين للخــــارج  ــــع المــــاء بالســــاقين يجــــب إدارة الق واحــــد، فعنــــد دف
لــدفعهما داخليــًا، ويــرتبط توقيــت التــنفس بكــل مــن حركــة الــذراعين 
والـــرأس. وقــــد أجريــــت العديـــد مــــن الدراســــات علـــى العالقــــة بــــين 

 إلـــىت الحركيـــة وتـــم التوصـــل التـــدريب الـــذهني واكتســـاب المهـــارا
ن التـــدريب الـــذهني يســـاهم فـــي اكتســـاب أيجابيـــة بـــإوجــود عالقـــة 

المهـــارات الحركيـــة. مـــن هنـــا جـــاءت للباحـــث فكـــرة تعلـــيم ســـباحة 
الصــــدر لطلبـــــة تخصــــص التربيـــــة الرياضــــية باســـــتخدام أســـــلوب 

ز لخــط التصــور الــذهني والــذي يعتمــد علــى عمليــة التصــور المرّكــ

 ، بهــدف تســريع عمليــة الــتعلماء الفعلــي لهــاير الحركــة دون األدسـ
تقان األداء الحركي لسباحة الصدر وتحسينها   . وتثبيته وا 

 :أهمية الدراسة 
الدراسـة  -في ضوء علم الباحـث –تكمن أهمية الدراسة كونها    

للكشـف عـن  األولى التي تناولت هذا الموضوع، كما أنهـا محاولـة
ني المباشــر وغيــر المباشــر فاعليــة اســتخدام أســلوب التــدريب الــذه

ـــــ ، م األداء الفنـــــي والمهـــــاري لســـــباحة الصـــــدرفـــــي اكتســـــاب وتعّل
وبالتــالي تزويـــد معلمـــي الســباحة والبـــاحثين والدارســـين بمعلومـــات 
ــــى نتــــائج علميــــة يمكــــن االســــتفادة منهــــا فــــي المنحــــى  مســــتندة إل

 .وتعّلمها الصدرالتطبيقي لتعليم سباحة 
 :أهداف الدراسة
 إلى: عرفالت سعت الدراسة

ر الذهني المباشر وغيـر التصوّ  تدريباتفاعلية استخدام  .1
تقانها م سباحة الصدرتعلّ على سرعة المباشر   .وا 

ــيم ســباحة  .2 ــين  الصــدرالفــروق فــي تعل  المجموعــة أفــرادب
 .والمجموعة الضابطةالتجريبية 

 :الدراسة ةفرضي
   :اآلتية ةسعت الدراسة إلى فحص صحة الفرضي

   عند مسـتوى الداللـة ) إحصائيةداللة توجد فروق ذات الα 
ـــي0.05 ≥ ـــيم ( ف ـــراد المجموعـــة  الصـــدر ســـباحة تعل ـــين أف ب

 المجموعـــة الضـــابطة( و )أســـلوب التصـــور الـــذهنيالتجريبيـــة 
 ( على القياس البعدي.األسلوب التقليدي)

 :مصطلحات الدراسة
. ر تنفيـذها ذهنيـاً أداء الحركـة عـن طريـق تصـوّ  :ر الـذهنيالتصوّ 

ة أداء مهـارة كاملــة دون إرســال إشـارات حســية كبيــرة أو هـو عمليــ
 (147، ص2010)خيون،  .للعضالت المنفذة لألداء

ـــه المـــؤدي خـــالل  ـــة الـــذي يفكـــر في وهـــو: إجـــراء االســـتعادة العقلي
ـــي  المعرفـــة والرمـــز )الصـــوري( ألشـــكال إجرائيـــة لمهـــارة حركيـــة ف

 (Schmidt,2000,p.130) .غياب الحركة العلنية
، 2011ليمي، يقتـــرن بالنشـــاط الحركـــي. )الـــد وهـــو: نشـــاط عقلـــي

 (74ص
ــى يجــابي والتصــوّ إلوهــو: التفكيــر ا ر النــاجح والتــدريب الــذهني عل

ـــي مـــع تعـــديل أو تحـــوير الســـلوك المـــؤثر  الســـلوك الحركـــي المرئ
 (83،ص1990، نايدفر )روبرت باإلدراك ومن ثم التصور.
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ن خالل ر للحركة، وكذلك تثبيت لها من وتطوّ تحسّ  أوم وهو: تعلّ 
 .الفعلـي لهـا األداءعملية التصور المركز لخط سير الحركـة دون 

 (188ص ،1994)عثمان،
ـــــه: تصـــــوّ ويعرّ  ـــــًا فـــــه الباحـــــث بأن دون األداء ر أداء الحركـــــة ذهني

 .الفعلي لها
ـــة : أالســـباحة ـــي تســـتغل  المهمـــةحـــد أنـــواع الرياضـــات المائي والت

كــات الوسـط المـائي وسـيلة للتحــرك خاللـه عـن طريــق كـل مـن حر 
الــذراعين والــرجلين والجــذع بغــر  االرتقــاء بكفــاءة اإلنســان بــدنيا 

 .(3ص أ، ،2004، )القطومهاريا ونفسيا
حد أنواع السـباحة التنافسـية يكـون وضـع الجسـم أ سباحة الصدر:

فيهــا أفقيــًا مــائاًل إلــى أســفل وذلــك حتــى يــتمكن الســباا مــن أداء 
دم إلـــى األمـــام ضـــربات الـــرجلين بفاعليـــة داخـــل المـــاء، ويـــتم التقـــ

ــــرجلين الكرباجيــــة داخــــل الوســــط المــــائي  عــــن طريــــق ضــــربات ال
ــــــت عمليــــــة  ــــــق بينهمــــــا وضــــــبط توقي ــــــذراعين والتواف وحركــــــات ال

 إجرائي(. وصفالتنفس)
 :مجاالت الدراسة

 تي:آلتمثلت مجاالت الدراسة الحالية با   
ـــــــــةطال: المجـــــــــال البشـــــــــري ـــــــــام الجـــــــــامعي  لب المســـــــــجلون للع

جامعــة فلســطين بيــة الرياضــية فــي قســم التر  م فــي2013/2014
  .الحكومية خضوري -التقنية

 فلسطين. - طولكرم في مدينة الساحلمسبح المجال المكاني: 
فـي الفتـرة الصـيفي  صـلي الفجـراء الدراسـة فـإالمجال الزماني: تم 

ـــين االو  ـــث تضـــمنت م، 11/9/2014 -3/8/2014قعـــة مـــا ب حي
الث وحــــدات أســــابيع مشــــتملة علـــى ثــــ ســـتةجــــراء الدراســــة إمـــدة 

 ، زمن كل وحده ستون دقيقة.تعليمية أسبوعياً 
 :إجراءات الدراسة

 :تيآلاتمثلت إجراءات الدراسة الحالية وطريقتها في    
 :منهج الدراسة

اســــــتخدم الباحــــــث المــــــنهج التجريبــــــي بطريقــــــة المجموعــــــات    
القيـــاس البعـــدي لكـــل مـــن المجمـــوعتين  يالمتكافئـــة وبالتصـــميم ذ

 ، وذلك لمالءمته وطبيعة الدراسة.طةوالضابالتجريبية 
 
 
 

 :مجتمع الدراسة
قســـم التربيـــة الرياضـــية فـــي  لبـــةطمـــن  مجتمـــع الدراســـة نتكـــوّ    

دراســـــي خضــــوري الحكوميـــــة للعــــام ال -جامعــــة فلســــطين التقنيـــــة
   .( طالباً 480والبالغ عددهم ) ،م2013/2014

 :نة الدراسةعيّ 
 الدفعــــة ن طلبــــةمــــ العمديــــة نــــة الدراســــة بالطريقــــةعيّ  رتاختيــــ   

ــى ) ــ (16الثالثــة، حيــث اشــتملت عل ــيس لــديهم خبــرة  اً طالب ممــن ل
متكـــافئتين  ، قســـمت إلـــى مجمـــوعتينالصـــدر ســـابقة فـــي ســـباحة

 تـدريباتاسـتخدام  عن طريق تعلمت يبيةتجر حداهما إومتساويتين 
 ضـــــابطة واألخـــــرى ،التصــــور الـــــذهني المباشـــــر وغيــــر المباشـــــر

  .  ياديةبالطريقة التقليدية االعت تعلمت
تـــم  علـــى أفــراد العينـــة ةالتعليميــ الوحـــداتوقبــل البـــدء بتطبيــق    

إجــــادة ضـــرورة مـــن  (96، ص2004)القـــط، وكمـــا ُيشـــيرالتأكـــد 
م هـذا النـوع مـن للمهـارات التمهيديـة الالزمـة لـتعل المتعلمين األفراد

علــــى ضـــــرورة  (2007،الصـــــميدعي)الســــباحة. وهــــذا مـــــا أكــــده 
ــيم ( للمساســيةاأل) األوليــةإعطــاء المهــارات  بتــدئين قبــل البــدء بتعل

أبو )الحركات األساسية ألنواع السباحة التنافسية. وهذا ما قام به 
عنـــد تعلـــيم الســـباحة الحـــرة باســـتخدام األدوات ، أ( 2014، طــامع

، أبـو طـامع)الفنية المساعدة لطلبـة تخصـص التربيـة الرياضـية، و
باحة الحـــرة نتقـــال تعلـــم الســـعنــدما قـــام بدراســـة أثـــر ا ، ب(2014

تقــــــان ســــــباحة ال ــــــة علــــــى تعلــــــم وا  ظهــــــر لطلبــــــة تخصــــــص التربي
ــام بدراســة نمذجــة 2014الرياضــية، و)أبــو طــامع،  ، ج( عنــدما ق

تعليم السباحة الحرة باسـتخدام حركـات الـذراعين ونمـوذج ضـربات 
 الرجلين لطلبة تخصص التربية الرياضية.

طلـب  الصـدر وللتأكد من عـدم وجـود خبـرة سـابقة فـي سـباحة    
 :من كل طالب

 مـــام داخـــل الوســـط المـــائي بـــأي طريقـــة يراهـــا ألالتقـــدم ل
 )مشي أو محاولة السباحة(. مناسبة

التقـــدم بالـــذين قـــاموا  نـــاء علـــى مـــا ســـبق تـــم اســـتبعاد الطلبـــةوب   
مــام داخــل الوســط المــائي عــن طريــق ســباحة أكثــر مــن نصــف ألل

 ( يبــين1والجــدول) .اً متــر  (12.5) عـر  المســبح عــر  المسـبح
يـــرات العمـــر، والطـــول، عينـــة الدراســـة فـــي متغ ؤوتكـــاف خصــائص
 والوزن:
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 تكافؤ مجموعتي البحث في متغيرات العمر، والطول، والوزن  (1جدول )
وحدة  السمات

 القياس
 الضابطةالمجموعة 
 ( 8) ن = 

 المجموعة التجريبية 
 ( 8) ن = 

مستوى  ت المحسوبة
 الداللة

 نحرافاال المتوسط االنحراف المتوسط
 1.000 0.447 0.46 21.25 0.46 21.25 سنة العمر
 0.37 0.642- 1.45 175.87 1.28 175.25 سم الطول
 0.77 0.058 2.37 70.25 2.64 69.87 كغم الوزن

 ( α ≤ 0.05* دال إحصائيا عند مستوى  )             
 تكانــ ةمســتوى الداللــة المحســوب ( أن1يتضــح مــن الجــدول )   
نــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية أ(. أي 0.05) كبــر مــنأ

ــــــد مســــــتوى ــــــراد المجمــــــوعتين  (α ≤ 0.05) عن ــــــين ســــــمات أف ب
ـــــة الضـــــابطة ـــــراد  ،والتجريبي ـــــى تكـــــافؤ أف وهـــــذه النتيجـــــة تشـــــير إل

 المجموعتين. 
 :أدوات الدراسة

 المستخدمة في القياس؛  األدواتأوال: 
 جهاز الرستاميتر لقياس الطول )سم(. -
 طبي لتحديد الوزن )كجم(.ميزان  -
 شريط قياس لقياس المسافة )متر(. -
  ( ث ).           ساعة توقيت -
 .     تحكيم _ صافرة    

بأجهزة أخرى مماثلة للتأكد من  األجهزةوقد تم معايرة هذه 
 صالحيتها قبل االستخدام.

ية المستخدمة للوقوف على مستوى ر االختبارات المها :ثانيا
 اريالتقدم المه

 ،من خالل مراجعة الكتب والمصادر العلمية المتخصصة   
طالع على بع  الدراسات الوا (61، ص2004، القط) مثل

، أ( و )أبو طامع، 2014، أبو طامع) في المجال كدراسة
 (2007، أبو طامع) و، ج( 2014، ب( و )أبو طامع، 2014

تم اعتماد مجموعة من االختبارات  (Abu Tame, 1997) و
في سباحة  هارية من أجل الوقوف على مستوى التقدم المهاريالم

والملحق رقم ، الحالية وذلك لمناسبتها وطبيعة الدراسة الصدر،
 واالختبارات هي:، لهذه االختبارات اً ( يوضح وصف1)
 )بالثانية( .اً متر  25مسافة  لسباحة الصدر ضربات الرجلين .1
 )بالثانية( .اً متر  25مسافة  لسباحة الصدر حركات الذراعين .2
 )بالثانية( .اً متر  25بتوافق كامل لمسافة  الصدرسباحة  .3

 :صدق االختبارات
إليجاد صدق االختبارات استخدم الباحث صدق المحتوى،    

حيث تم عر  االختبارات على خمسة محكمين من حملة 
شهادة الدكتوراه في التربية الرياضية إلبداء نرائهم ومالحظاتهم 

االختبارات ومدى مالءمتها. ووجد أن هناك العلمية حول هذه 
 اتفاقا على أن االختبارات صادقة وتقيس لما وضعت لقياسه. 

 ثبات االختبارات
ــات لالختبــارات المهاريــة قيــد     ــام الباحــث بحســاب معامــل الثب ق

عــــــادة تطبيـــــق االختبــــــار  -Test)الدراســـــة بطريقــــــة االختبـــــار وا 
Retest)  ـــبفـــار ـــام علـــى عين ـــة أي ـــي ثالث ـــةق زمن ( 5مـــن ) ة مكون

( 2طـــالب مـــن الدفعـــة الرابعـــة والـــذين قـــد أنهـــوا مســـاق ســـباحة)
 ( يوضح ذلك:  2ويتقنون سباحة الصدر. والجدول )

 (.5المتوسطات واالنحرافات المعيارية ومعامل ارتباط بيرسون لثبات االختبارات قيد الدراسة )ن =  (2جدول )
وحدة  االختبارات

 القياس
معامل  يق الثانيالتطب التطبيق األول

 االرتباط
مستوى 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة

 *0.008 0.96 1.14 24.03 1.07 23.95 ثانية ا  متر 25ضربات الرجلين لمسافة 
 *0.02 0.93 0.50 24.98 0.62 25.28 ثانية ا  متر 25حركات الذراعين لمسافة 

 25سببحاحة رببتر بتوافبب  كامبب  لمسببافة 
 ا  متر

 *0.045 0.88 1.55 19.62 1.66 19.84 ثانية

 (α ≤ 0.05* دال إحصائيا عند مستوى )   
( أن قـــــيم معامـــــل االرتبـــــاط )بيرســـــون( 2يتضـــــح مـــــن الجـــــدول )

للعالقــــة بــــين التطبيــــق األول والتطبيــــق الثــــاني علــــى االختبــــارات 
( 0.88، 0.93، 0.96المهارية قيد الدراسة كانت على التـوالي )

 م تشير إلى ثبات االختبارات المهارية قيد الدراسة.وهذه القي
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  موضوعية االختبارات:
 ن شروط أداء االختبارات المهارية المستخدمةإحيث    

واضحة وال يوجد اختالف على كيفية احتسابها سواء  وتعليماتها
ن ذلك يعني أن إ) بالزمن أو بالمسافة أو بالتكرار (، ف

وبهذا وبعد  االختبارات على درجة عالية من الموضوعية.
وللوقوف على المستوى  الوحدات التعليمية، االنتهاء من تطبيق

الذي وصل إليه أفراد عينة الدراسة تم تطبيق االختبارات 
 المهارية.

 :في عملية التعليم ةالمستخدم الوحدات التعليمية
باالعتماد على  الوحدات التعليمية قام الباحث بوضع مفردات   

 الكرداني) مثل في مجال السباحة المتخصصة المراجع العلمية
-123، 2013، ربابعة ) (82،81،72، ص2014،ونخرون

 ،القط) (65-61، ص2012)الحشحوش، (144، 126
 (80-78ص،2002،زكي ونخرون) (58-56ص ،2004

 (89،ص1994،العال أبو) (163ص،1999،راتب)
 أوسكيناو  (75ص،1990،حسنين)

(Oscena,et.al.1991,p.101-105)   المراجع ، و
( 2011)الدليمي، المتخصصة في مجال التعلم الحركي مثل 

( 2000( )راتب،2002( )فوزي،2010)خيون،
نتائج األبحاث  هلى ما توصلت إليا  و  (،1996)شمعون،

عبد الحسن ، ب( )2014،أبو طامع) والدراسات كدراسة
 فضالع  (،2010عرجي،( )األ2010الحياني،( )2011ونخرون،

ذلك تم االستعانة بآراء عدد من المتخصصين في مجال  عن
التدريس والتدريب وخبرة الباحث الميدانية في مجال تدريس مادة 

محتوى  تم التعديل في ذلكوبناء على  .وتدريبها السباحة
( 18النهائية ) افي صورته تحتى أصبح الوحدات التعليمية

  :شتملة علىم وحدة
 :الحركية لسباحة الصدر المهاراتأواًل: 
 في الماء )أفقيًا مائاًل ألسفل( وضع الجسم 
 .تعليم ضربات الرجلين 
 .تعليم حركات الذراعين 
  ـــر خـــراج الزفي ـــة أخـــذ الشـــهيق وا  التـــنفس، نليـــة وديناميكي

 داخل الماء. 
 .اكتساب التوافق بين حركات الذراعين والتنفس 

 ن ضربات الرجلين وحركة الذراعيناكتساب التوافق بي. 
  .اكتساب التوافق الكلي لسباحة الصدر 
 ر الذهني )المباشر وغير المباشر(:تدريبات التصوّ ثانيًا: 
 تصـــور مركـــز واســـترجاع ذهنـــي لخـــط ســـير المباشـــر :

دون  الحركيــــة لســــباحة الصــــدر لمهــــاراتلاألداء الفنــــي 
 األداء الفعلي لها.

  ــ - :مباشــرالغيــر ى شــرا النــواحي الفنيــة االســتماع إل
 للمهارة من قبل المعلم.

 (.I padقراءة الوصف الفني للمهارة )كتاب أو  -
 وصف المهارة من قبل المتعلم.  -
عـــــن طريـــــق  مشـــــاهدة نمـــــوذج حركـــــي فعلـــــي للمهـــــارة  -

 .المدرس
 نموذج حركي مصور.مشاهدة   -
كتابـــة التعليمـــات حـــول الوصـــف الفنـــي لـــألداء المهـــاري   -

 للحركات.
 والبصرية.الوسائل السمعية  الدمج بين  -

 :تنفيذ الوحدات التعليمية إستراتيجية
الوصـــف الحركـــي )الشـــرا اللفظـــي للمهـــارة(:  أســـلوباســـتخدام  -

المــتعلم القــدر الكــافي مــن المعلومــات والعبــارات  إكســابمـن أجــل 
 .بالمهارةالخاصة 

نمــــوذج(: تمكــــين  إعطــــاءالتقــــديم المهــــاري ) أســــلوباســــتخدام  -
 المهارة الحركية.خط تساب صورة بصرية لسير المتعلم من اك

ـــى تعّلـــ - ـــة إل ـــذهني: تهـــدف هـــذه المرحل م اســـتخدام االســـترخاء ال
االسترخاء الذهني والعضـلي والتـي تمثـل الركيـزة األساسـية لعمليـة 
الـــتحكم فـــي التـــدريب الـــذهني، حيـــث تســـاعد علـــى االنتبـــاه وعـــدم 

 .تشتيت األفكار
سـاعد فـي المزيـد تالمباشـر:  استخدام تـدريبات التصـور الـذهني -

ــات نجــاا أدائهــا،مــن الفهــم لطبيعــة أد ســاعد تو  اء المهــارة ومتطلب
 على التركيز بصوره أفضل على األجزاء المراد تعلمها.

 :تنفيذ الوحدات التعليمية
ـــع ثـــالث  أســـابيعاســـتغرق تنفيـــذ الوحـــدات التعليميـــة ســـتة     بواق

قيقــة، حيــث تــم وحــدات تعليميــة أســبوعيًا زمــن كــل وحــده ســتون د
ـــيم المجموعـــة التجريبيـــة  تصـــور الـــذهنيتـــدريبات ال باســـتخدام تعل
 :وذلك على النحو اآلتي )المباشر وغير المباشر(
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ـــدرس )    ـــدي لل ـــذ الجـــزء التمهي ، اإلحمـــاءفبعـــد االنتهـــاء مـــن تنفي
ـــذ النشـــاط  ،للمهـــارة الســـابقة( والمراجعـــة واالنتهـــاء كـــذلك مـــن تنفي

وبيــان أهميتهــا وعــر   ،الجديــدة ارةالمهــالتعليمــي المتعلــق بشــرا 
، واسـتكمااًل لتـدريبات التصـور الـذهني للمهارةوأداء نموذج حركي 

شـــرا النـــواحي الفنيـــة  إلـــىمباشـــر بعـــد اســـتماع المتعلمـــين الغيـــر 
ثـــالث  للمهــارة مــن قبـــل المعلــم تتـــاا الفرصــة أمــام الطلبـــة ولمــدة
بوصـف  دقائق لقراءة الوصف الفني للمهارة ومن ثـم يقـوم الطالـب

ــــق  عــــن المهــــارة واإلجابــــة ــــق حــــوار متعل ــــم )خل استفســــارات المعل
مباشـر ال(. وهنا وفي جـزء تـدريبات التصـور الـذهني غيـر بالمهارة

)يعطــى الطالـــب يمكــن الـــدمج بــين الوســـائل الســمعية والبصـــرية. 
بتدوين المعلومات حول الوصف الفني لألداء المهـاري  اً بيتي اً واجب

 للحركات(. 
ل البــدء بتــدريبات التصــور الــذهني المباشــر يعطــى بعــد ذلــك وقبــ 
)شـهيق عميـق يتبعـه والعضـلي دقيقـة لالسـترخاء الـذهني  طالبال

 زفيــر( والــذي يســاعد علــى تركيــز االنتبــاه وعــدم تشــتيت األفكــار.
إلـى أن االسـترخاء ُيعـد ( 176، ص1996حيث أشار )شـمعون، 

ـــه وهـــذا مـــا أ الخطـــوة األولـــى قبـــل ممارســـة التصـــور الـــذهني. كدت
( أنــــه وقبــــل أداء أي تمــــرين للتصــــور 77، ص2011)الــــدليمي، 

ــام.  ــة اســترخاء ت بعــدها يقــوم الــذهني يجــب أن يكــون المــتعلم بحال
الطالــب بعمليــة التصــور الــذهني ألداء ســير خــط المهــارة الحركيــة 

ثالث دقـائق. وقـد حـددت هـذه  ذهنيًا دون األداء الفعلي لها ولمدة
 الدراســـات الســـابقة التـــي قـــام بهـــا المـــدة الزمنيـــة فـــي ضـــوء نتـــائج

عدم زيـادة  إلىوالتي تشير  (Morgan, 1972, p.25) مورجان
ــــذهني المباشــــر عــــن ) وبعــــد  ( دقــــائق.5-3تــــدريبات التصــــور ال

 ونالمتعلمـــ يبـــدأاالنتهـــاء مـــن تـــدريبات التصـــور الـــذهني المباشـــر 
بتنفيــذ تـــدريبات النشـــاط التطبيقـــي بهـــدف إعـــادة التكـــرار والتثبيـــت 

ــتح وبعــد االنتهــاء  المثــالي داخــل الوســط المــائي. األداءكم فــي وال
ـــــم بتنفيـــــذ الجـــــزء  ـــــه، يقـــــوم المعل مـــــن النشـــــاط التطبيقـــــي بمحتويات

نهاء الدرس. تمرينات التهدئة ،الختامي  وا 
عتمــد الباحــث فــي اســتخدامه لتــدريبات التصــور الــذهني اوقــد    

ــــي لمهــــارات ســــباحة الصــــدر علــــى  األداءالمصــــاحب لــــتعلم  الفن
والتـي تعتمـد أساسـًا علـى ثـالث نقـاط  (Splicer, 1976)يقـة طر 

 رئيسية هي:
 

 التقديم اللفظي )الشرا الشفوي للحركة ككل(. -
المالحظة لخط سير الحركة بعد أدائهـا مـن قبـل نمـوذج بحيـث  -

 تتوفر عملية التصور الكامل للحركة.
التصــور الكامــل للحركــة التــي أداهــا المــتعلم نفســه مــع التركيــز  -

بالمراحــل الصــعبة فيهــا  واإلحســاسعلــى عمليــة الشــعور بالحركــة 
 (.190، ص1994، )عثمان

 بالطريقــة التقليديــة االعتياديــة الضــابطةالمجموعــة  تعلــيمقــد تــم و 
دون مشــاهدة تــدريبات و  دون إضــافة تــدريبات التصــور الــذهني

 ودروس المجموعة التجريبية.
 :التعليمية للوحدةالتوزيع الزمني 

التوزيـع الزمنـي ألجـزاء دروس السـباحة عنـد كـل  إلـىناد باالست   
، 2014،أبــو طــامع) (113، ص2014)الكردانــي ونخــرون، مــن

أبـو ) و ، ج(2014، ب( و )أبـو طـامع،2014أ( و )أبـو طـامع،
ـــــــــــــــــــــــــــط)و (201، ص2007،طـــــــــــــــــــــــــــامع  (66، ص2004،الق

 للوحــدات التعليميــة المــدة الزمنيــةن إفــ (200، ص1997،ســالم)و
 ، زمـن الوحــدةثـالث وحـدات تعليميــة أسـبوعياً  أسـابيع بمعــدل سـتة

 :اآلتية( دقيقة موزعة إلى األجزاء 60)
 ويتضمن: : الجزء التمهيديأوال
 ( دقائق.5داخل الماء ) اإلحماء . أ
 ( دقائق.5مراجعة للمهارة السابقة ) . ب

 : الجزء الرئيسي ويتضمن:ثانيا
 اءأدالنشاط التعليمي: شرا للمهارة الجديدة وبيان أهميتها ثـم  . أ

 .( دقائق7نموذج )
مباشـر الالتصـور الـذهني غيـر  -تدريبات التصور الـذهني:   . ب

 ( دقائق.3)
 ( دقيقة.1االسترخاء الذهني ) 
 ( دقائق. 3التصور الذهني المباشر ) 
 األداءأداء تمـــــارين لتطـــــوير مســـــتوى  - النشـــــاط التطبيقـــــي: . ت

 . ( دقيقة20للمهارة الجديدة )
 (.8قدم )عمل منافسة للوقوف على مستوى الت

 : الجزء الختامي ويتضمن:ثالثا
 ( دقائق.5نشاط حر ) . أ
 .( دقائق3الخروج من الحمام ) . ب
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 :تصميم الدراسة
 اتهذه الدراسة من الدراسات التجريبية باستخدام المجموع تعدّ    

 :واشتملت على المتغيرات اآلتية المتكافئة
  Independent Variable. المتغير المستقل: 1

 .ريبات التصور الذهني المباشر وغير المباشرتد *        
 Dependent Variable . المتغير التابع:2

 الصـدراختبـارات سـباحة علـى  * مستوى األداء المهـاري        
 .قيد الدراسة

 المعالجات اإلحصائية:        
وفحــــص صــــحة فرضــــية  معالجــــة البيانــــاتاســــتخدم الباحــــث ل   

وذلـــك  (Spss) االجتماعيـــةلـــوم البرنـــامج اإلحصـــائي للعالدراســـة 
 :اآلتيةاإلحصائية  التصاميمباستخدام 

"ت"  اختبـــار، و ةالمعياريـــ اتاالنحرافـــو  ةالحســـابي اتالمتوســـط* 
مــن أجــل  (Independent T-test)المســتقلة للمجموعــات 

 باإلضــافةوالتجريبيـة،  الضـابطةالتكـافؤ بـين المجمــوعتين  إيجـاد
 الدراسة.لفحص صحة فرضية 

   ارتباط بيرسون لتحديد ثبـات االختبـارات قيـد الدراسـة.معامل * 
 :عرض النتائج ومناقشتها      
والتـي تـنص  ومناقشتها ة فرضية الدراسةجيفيما يلي عر  لنت   
 :على

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة
(α ≤ 0.05 ـــــين أفـــــراد ـــــيم ســـــباحة الصـــــدر ب ( فـــــي تعل

ــــــــة )أســــــــ ــــــــذهني( المجموعــــــــة التجريبي لوب التصــــــــور ال
والمجموعـة الضـابطة )األسـلوب التقليـدي( علـى القيـاس 

اســـتخدام ولفحــص صـــحة فرضــية الدراســـة تــم البعــدي. 
 Independent)اختبــار "ت" للمجموعــات المســتقلة 

T-test)  المجمــوعتين فــي القيـــاسلداللــة الفــروق بــين 
( يبـين 3البعدي على االختبارات قيد الدراسـة والجـدول )

 ذلك:
 على القياس البعدي.والتجريبية  الضابطة( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين أفراد المجموعتين 3جدول )

وحدة  االختبارات
 القياس

  الضابطةالمجموعة 
 (8)ن=

 التجريبيةالمجموعة 
 (8)ن=

ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 .*000 -8.497 1.07 25.39 1.42 30.75 ثانية متر 25ة ضربات الرجلين لمساف

 .*000 -4.784 1.89 28.97 1.88 33.50 ثانية متر 25حركات الذراعين لمسافة 
 25بتواف  كامب  لمسبافة  الصترسحاحة 

 متر
 .*000 -6.912 0.70 23.96 1.82 28.73 ثانية

 (α ≤ 0.05* دال إحصائيا عند مستوى  )    
مستوى الداللة لكافة االختبارات  أن( 3لجدول )يتضح من ا   

( اً متر  25)ضربات الرجلين لمسافة  اختبار المهارية قيد الدراسة
واختبار )سباحة (، اً متر  25حركات الذراعين لمسافة )واختبار 
وهي داله  (،0.05( كانت اقل من )اً متر  25لمسافة  الصدر

وجود فروق وهذا يدل على (. α ≤ 0.05إحصائيا عند مستوى )
المهاري بين أفراد المجموعتين  األداءذات داللة في مستوى 

باستخدام تدريبات التصور الذهني المباشر التي تعلمت  التجريبية
بالطريقة االعتيادية التي تعلمت  والضابطة وغير المباشر

الزمن ، حيث كان متوسط التجريبية المجموعةولصالح  التقليدية
قل منه للمجموعة أكافة االختبارات  ىعل للمجموعة التجريبية

 ( يبين هذه النتيجة بوضوا:1. والشكل )الضابطة

 
  

( الفروق بين أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية 1شكل )
 على القياس البعدي/ الزمن بالثانية.
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استخدام تدريبات التصور  إلىويعزو الباحث هذه النتيجة    
مباشر والتي ساعدت في تحقيق مزيد الذهني المباشر وغير ال

من الفهم لطبيعة أداء مهارات سباحة الصدر ومتطلبات نجاا 
أدائها، كما ساعد التدريب الذهني على التركيز بصورة أفضل 

ن استعمال التدريب الذهني إ، كذلك فالمراد تعلمها األجزاءعلى 
تصور  ومن ثم األداءتصور نقاط الضعف والخطأ في  ساعد في

ن التدريب الذهني يلعب في مراحل اكتساب إ إذ. الصحيح داءاأل
 في عملية التعلم والتدريب. اً مهم اً المهارات الحركية دور 

مة ما بين التدريب البدني والتدريب الذهني ءكما أن الموا   
تقان مهارات  المصاحب لألداء الفني ساعد في سرعة اكتساب وا 

دراسات إلى أن تعلم سباحة الصدر. حيث أشارت الكثير من ال
 ما المهارات الحركية في المجال الرياضي يتطلب التكامل التام

ن الصورة العقلية التي تتكون خالل إإذ بين العقل والجسم. 
التدريب الذهني ينتج عنها انقباضات في العضلة المستخدمة 
إلنتاج الحركة التي يتم تصورها، وأن األداء البدني يتضمن 

لنشاط الذهني في استرجاع خطوات األداء درجات ارتباط با
 الفني للمهارة ومن ثم األداء العملي لها.

لدى أفراد  الصدرن عدم وجود خبرة سابقة في سباحة كما وأ   
تقان التعلم، حيث ُتشير إالعينة كان له أثر  يجابي على سرعة وا 

إلى أن  (Catch & Mc Ardle, 1997)ردل" أ" كاتش ومك 
ددة إلمكانية التحسن في مجال التدريب والتعلم من العوامل المح

الحركي في المجال الرياضي، المستوى الذي يبدأ منه الفرد 
من  (Lamp,1994)توصل إليه المب  قد المتعلم. وهذا ما كان

أن استجابة وتطور مستوى الفرد المبتدئ أفضل من الشخص 
( 73، ص2011وفي هذا ُتشير )الدليمي،  المتقدم في المستوى.

إلى أن التدريب الذهني ُيعطي في البداية المفاهيم والصور التي 
خر نيراها المتعلم والتي تحدد تصوره لألداء الحركي، بمعنى 

ن من المهم إُيقدم التدريب الذهني الصورة األولية للحركة، لذا ف
ألنها أول  ،أن ُيعطى المتعلم الجديد الصورة الصحيحة للحركة

هذا يفسر سبب استجابة مستوى الفرد صورة سيعتمد عليها، و 
 . وتطوره المبتدئ

حسن عبد الم) وتشابهت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة كل من
 اً لبرنامج التدريب الذهني أثر  أن( من حيث 2011وشكيب، 

في كرة السلة. ومع  األساسيةفي تعلم بع  المهارات  اً إيجابي

استخدام  نإ( من حيث 2010عبد الواحد، الحياني و دراسة )
تدريبات التصور الذهني ساهمت في تطوير بع  المهارات 

اس المرمى في كرة القدم. ومع دراسة لدى حرّ  األساسية
ن التدريب الذهني إ( من حيث 2010عرجي والخالدي، األ)

يجابيا في تطوير إداء الفني يؤثر تأثيرا المصاحب لتعلم األ
اسة )السويدي ومع در  المستوى الرقمي في فعالية قذف الثقل.

( والتي أظهرت إلى أن اسلوبي التدريب الذهني 2007ونخرون، 
المباشر وغير المباشر لهما تأثير إيجابي في تطوير بع  

( 2005ومع دراسة )العكيلي، المهارات األساسية بكرة الطائرة. 
والتي توصلت إلى أن التدريب الذهني المصاحب للتعلم المهاري 

م بع  المهارات األساسية في كرة اليد. لّ له فاعلية كبيرة في تع
يث توصلت إلى وجود ح (Monte, 1998)ومع دراسة مونتي 

بين مكونات عملية التدريب العقلي ومستوى  عالقة ارتباطية
 ,Menkhin)داء البدني لالعبي التزلج. ومع دراسة منخن األ

حيث أشارت إلى أن التدريب العقلي يساعد في رفع  (1997
لم تتشابه و  داء المهاري الصحيح لالعب الجمباز.مستوى األ

 (Singer, 1998)نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة سنجر 
حيث توصلت إلى عدم وجود فروق معنوية بين استخدام 

داء المهاري لإلرسال في التنس تدريبات التصور العقلي خالل األ
   األرضي وبين استخدام التدريبات االعتيادية.

 :جاتاالستنتا
 الباحث اآلتي: يستنتجفي ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها    

إن تــدريبات التصــور الــذهني )المباشــر وغيــر المباشــر(  .1
 م  سـباحة الصــدريجـابي فــي سـرعة تعّلــإتــأثير  لهـاكـان 

 .واتقانها
المجموعـــة التجريبيـــة التــــي تعلمـــت باســـتخدام تــــدريبات  .2

ـــت قـــدر  ـــذهني المباشـــر وغيـــر المباشـــر حقق  اً التصـــور ال
ـــــر فـــــي مســـــتوى ا ـــــي مـــــن المجموعـــــة إلاكب نجـــــاز الزمن

 الضابطة التي تعلمت بالطريقة االعتيادية.
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 :التوصيات
في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يوصي الباحـث بالتوصـيات    
 اآلتية:
اســــتخدام تــــدريبات التصـــــور الــــذهني )المباشــــر وغيـــــر  .1

 المباشر( في تعليم سباحة الصدر.
صــور الــذهني عنــد تعلــيم مهــارات اســتخدام تــدريبات الت .2

 التنافسية. وأنواعها السباحة األساسية
إجراء المزيد من الدراسات المشابهة للوقوف على تـأثير  .3

تــدريبات التصـــور الــذهني علـــى تعلــم مهـــارات الســـباحة 
 .وأنواعها األخرى

 المراجع:
ثر برنامج تعليمي باستخدام أ،أ(. 2014حمد. )أأبو طامع، بهجت 
مساعدة على تعلم السباحة الحرة لطلبة تخصص  أدوات فنية

مجلة العلوم التربوية بحث مقبول للنشر.  التربية الرياضية.
 .والنفسية. جامعة البحرين

ب(. انتقال أثر التعلم للسباحة  ،2014حمد. )أأبو طامع، بهجت 
الحرة على تعلم سباحة الظهر لطلبة تخصص التربية الرياضية. 

لة دراسات العلوم التربوية. الجامعة مجبحث مقبول للنشر. 
 . عمان.األردنية

،ج(. نمذجة تعليم السباحة الحرة 2014حمد. )أأبو طامع، بهجت 
باستخدام حركة الذراعين ونموذج ضربات الرجلين لطلبة 

مجلة جامعة تخصص التربية الرياضية. بحث مقبول للنشر. 
 ن.نابلس. فلسطي النجاا لألبحاث )العلوم اإلنسانية(.

(. أثر استخدام أدوات الطفو 2007حمد. )أأبو طامع، بهجت 
المساعدة على تعلم بع  المهارات األساسية في السباحة 

مجلة جامعة النجاا لألبحاث لطالب تخصص التربية الرياضية. 
. 226-187ص  (.1، عدد)21)العلوم اإلنسانية(. المجلد

 نابلس، فلسطين.
.   المهارات األساسية لتعليم السباحة  (.1994. )عبد الفتااأبو العال، 

 دار الفكر العربي. القاهرة، مصر.
(. أثر استخدام التدريب 2010األعرجي، عقيل والخالدي محمد. )

الذهني المهاري في تطوير المستوى الرقمي في فعالية قذف 
 (.3(. العدد)3مجلة علوم التربية الرياضية. مجلد)الثقل. 
 العراقجامعة بابل.  .196-176ص

، مكتبة 1. ط أسس تعليم السباحة(. 2012الحشحوش، خالد محمد. )
 المجتمع العربي. عمان، األردن.

. مكتبة ابن كل شيء عن تعلم السباحة(.  1990حسنين، محمد. )
 سينا. القاهرة.

(. أثر استخدام التدريب 2010الحياني، محمد وعبد الواحد جميل. )
العشوائية في تطوير بع   الذهني المصحوب بجدولة الممارسة

مجلة الرافدين لدى حراس المرمى بكرة القدم.  األساسيةالمهارات 
. جامعة 52-30ص (.54(. العدد)16للعلوم الرياضية. المجلد)

 الموصل. العراق.
. 2. طالتعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق .(2010خيون، يعرب. )

 مطبعة الكلمة الطيبة. بغداد.
. 1. طمختارات في التعلم الحركي(. 2011بد زيد. )الدليمي، ناهد ع

 دار الضياء للطباعة والتصميم. النجف األشرف. العراق.
تدريب المهارات النفسية، تطبيقات في (. 2000. )ةراتب، أسام

 . دار الفكر العربي. القاهرة. 1. طالمجال الرياضي
بــــي. . دار الفكــــر العر 3. طتعلــــيم الســــباحة(.  1999. )ةراتــــب، أســــام
 القاهرة.

المنطلقات والمفـاهيم األساسـية فـي (. 2013، عبد اهلل محمود. )ةربابع
 . مكتبة المجتمع العربي للنشر. عمان. األردن.1ط السباحة.
. ترجمــة دليــل الرياضــيين للتــدريب الــذهني(. 1990فر. )دروبــرت، نايــ

محمـــد رضـــا ونخـــرون. دار الحكمـــة للطباعـــة والنشـــر. الموصـــل. 
 العراق.
الســباحة: تكنيــك، (.  1997علــى ونــدا، طــارق وزكــي، إيمــان. ) زكــي،

 . دار الفكر العربي. القاهرة.تعليم، تدريب، إنقاذ
.  منشــأة المعـــارف. 1. طالرياضـــات المائيــة(.  1997ســالم، وفيقــة. )
 اإلسكندرية.

(. مقارنــة 2007الســويدي، احمــد وســعودي، عــامر والرومــي، جاســم. )
ي المباشــر وغيــر المباشــر فــي تعلــيم ألثــر اســلوبي التــدريب الــذهن

مجلـــة الرافـــدين للعلـــوم بعـــ  المهـــارات األساســـية بكـــرة الطـــائرة. 
. جامعـــــــــة 92-69ص (.45(. العـــــــــدد)13الرياضـــــــــية. المجلـــــــــد)

 .. العراقالموصل
التــــــدريب العقلــــــي فــــــي المجــــــال (. 1996شــــــمعون، محمــــــد العربــــــي. )

 . دار الفكر العربي. القاهرة.الرياضي
(. دراســة مقارنــة للمراحــل العمريــة 2007غــانم. )الصــميدعي، وضــاا 

مجلــــة الرافــــدين للعلــــوم الرياضــــية. المختلفــــة فــــي تعلــــم الســــباحة. 
. جامعــــــــة الموصــــــــل. 114-93ص(. 45(. العــــــــدد)13المجلــــــــد)
 العراق.

(. تــأثير التــدريب الــذهني 2011. )أيمــنعبــد المحســن، دنيــا وشــكيب، 
ة السـلة لطـالب الهجومية بكر  األساسيةعلى تعلم بع  المهارات 
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 مجلــــة القادســــية لعلــــوم( ســــنة. 14المرحلــــة المتوســــطة بأعمــــار )
 .130-109ص(. 3(. العــــــــدد)11ة. المجلــــــــد)يالرياضــــــــ التربيــــــــة

 جامعة القادسية. العراق.
الــــــتعلم الحركــــــي والتـــــــدريب (. 1994عثمــــــان، محمــــــد عبــــــد الغنــــــي. )

 . الكويت. القلم. مطابع دار الرياضي
(. تـــأثير التـــدريب الـــذهني فـــي تعلـــم 2005العكيلـــي، محمـــود موســـى. )

مجلـــــة علـــــوم الرياضـــــة. بكـــــرة اليـــــد.  األساســـــيةبعـــــ  المهـــــارات 
 . جامعة بابل. العراق.50-38ص (.4(. العدد)4المجلد)

ســيكولوجية الــتعلم الحركــي فــي المجــال (. 2002حمــد أمــين. )أفــوزي، 
 . منشأة المعارف. القاهرة.الرياضي

.  المركـــز العربـــي لعلميـــة للســباحةا المبــادئ(.  2004القــط، محمـــد. )
 للنشر. الزقازيق.

بـــراهيم، أشـــرف. ) الســـباحة (. 2014الكردانـــي، محمـــد وعلـــى، يحيـــى وا 
. مؤسسـة عـالم الرياضـة ودار الوفـاء 1. طبـرامج -تـدريس -تعليم

 لدنيا الطباعة. اإلسكندرية.
أثر التدريب الذهني في تعلم " (. 1998المالكي، محمد عبد الحسن. )

. رســــالة ماجســـتير غيــــر " بكــــرة القـــدم األساســـيةلمهــــارات بعـــ  ا
 منشورة. كلية التربية الرياضية. جامعة بغداد.
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 :وصف االختبارات المهارية قيد الدراسة (1لملحق )ا
 25لمسافة )لسباحة الصدر : ضربات الرجلين األولاالختبار 

 متر( بالثانية.
(، لوحة اً متر  25مسبح نصف أولمبي )المستخدمة:  ألدواتا

 ، ساعة إيقاف، صافرة.Floating Toolsطفو 
: وقوفًا نصفًا، الظهر مواجه لحائط الحمام مع طريقة األداء

مسك لوحة الطفو باليدين، ميل الجذع أمامًا على سطح الماء 
م من واليدان ممدودتان دفع الحائط بالرجلين معًا منزلقًا لألما

 .الكرباجيهخالل ضربات الرجلين 
 : الزمن بالثانية.وحدة القياس

: ُيسجل زمن المسافة المقطوعة بالثانية من طريقة التسجيل
لحظة دفع حائط الحمام بالرجلين معًا حتى مالمسة كف أو 

 25أصابع يد السباا حافة المسبح في الطرف األخر نهاية 
 .اً متر 

 25مسافة ) لسباحة الصدراعين : حركات الذر االختبار الثاني
 ( بالثانية.اً متر 

(، عوامات اً متر  25: مسبح نصف أولمبي )األدوات المستخدمة
 S)فلين على شكل حرف  Pull Buoysالشد الطافية 

 للفخذين(، ساعة إيقاف، صافرة.
: وقوف، الظهر مواجه لحائط الحمام مع وضع طريقة األداء

من الوثب وضع القدمين  عوامات الشد الطافية بين الفخذين،
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على الحائط والدفع لالنزالق على سطح الماء والتقدم لألمام 
 بواسطة حركات الذراعين.

 : الزمن بالثانية.وحدة القياس
: ُيسجل زمن المسافة المقطوعة بالثانية من طريقة التسجيل

لحظة دفع حائط الحمام بالرجلين حتى مالمسة كف أو أصابع 
 متر. 25خر نهاية آلبح في الطرف ايد السباا حافة المس

( اً متر  25بتوافق كامل لمسافة ) الصدر: سباحة االختبار الثالث
 بالثانية.

(، ساعة اً متر  25: مسبح نصف أولمبي )األدوات المستخدمة
 إيقاف، صافرة.

 : الوقوف نصفًا، الظهر مواجه لحائط الحمام، ميل طريقة األداء
يدان ممدودتان، دفع الحائط الجذع أمامًا على سطح الماء وال

على سطح الماء والتقدم لألمام  بالرجلين معًا لالنزالق األفقي
 ةالكرباجيبواسطة كل من حركات الذراعين وضربات الرجلين 

 بتوافق كامل(. الصدر)سباحة 
 : الزمن بالثانية.وحدة القياس

: ُيسجل زمن المسافة المقطوعة بالثانية من طريقة التسجيل
حائط الحمام بالرجلين معًا حتى مالمسة كف أو   لحظة دفع

 .اً متر  25أصابع السباا حافة المسبح في الطرف األخر نهاية 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بهجت أحمــد أبو طامــع

 14 
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عن بعض تطبيقات التكنولوجيا الحيوية وعالقتها بمتغيري  مستوى وعي طلبة المهن الطبية المساعدة للقضايا البيواخالقية الناتجة
 الجنس والمستوى الدراسي

 ر خليل عشاانتصا              ســـميرة غنيم
 كلية العلوم التربوية الجامعية

 األردن –األنروا 
 16/6/2015تاريخ القبول:                               14/12/2014تاريخ التسلم: 

باإلضافة  إلى  مستوى وعي طلبة المهن الطبية المساعدة للقضايا البيواخالقية الناتجة عن بعض تطبيقات التكنولوجيا الحيوية قياس الدراسة هذه هدفت
بلغ عدد أفراد وقد البيواخالقية الحيوية ، وتأثرها بكل من الجنس والمستوى الدراسي.  استقصاء المبادئ البيواخالقية التي يستندون إليها في حكمهم على قضايا

و تكونت أداة الدراسة من استبانه ضمت ست قضايا في  في كلية تدريب عمان/االونروا،طلبة المهن الطبية المساعدة ( طالبًا وطالبة، من  108العينة ) 
" Chi square(  "2الدراسة، تم استخدام المتوسطات واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية وكل من اختبار )كا ، ولإلجابة عن أسئلةاألخالقيات الحيوية 

ة للعينات المستقلة للكشف عن درجة وعي الطلبة بالقضايا البيواخالقية الناتجة عن تطبيقات التكنولوجيا الحيوية ،و المبادئ البيواخالقي  (t-test) "واختبار "ت
أكثر وأن  أن درجة وعي الطلبة بشكل عام )الكلي( كانت بدرجة متوسطة،. وبينت نتائج الدراسة . يستند إليها الطلبة في حكمهم على قضايا البيواخالقيةالتي 

 االستقاللي في الترتيب األخير. المبدأ النفعي ،وحّل المبدأثم هو المبدأ الديني المبادئ البيواخالقية التي يستندون اليها في حكمهم على قضايا البيواخالقية 
 . (األخالقيات الحيوية ، المبادئ البيواخالقية ، التكنولوجيا الحيوية الكلمات المفتاحية:)

 
Level of awareness of paramedical students to Bioethics issues arising from some biotechnology 

applications and its relationship with sex and academic level 
Sameera Ghuneim                                         Intisar Asha 

asha_intisar@yahoo.com       sameeraghunaim@hotmail.com 
Educational Sciences Faculty  

 UNRWA 
his study investigated the level of awareness of paramedical students to ethical issues arising from some 
biotechnology applications,and the ethical principles on which they have based on their judgment on bioethical 
dilemmas. The sample of the study consists of (108) male and female paramedical students assist in Amman 

Training Center / UNRWA. The tool of the study was represented by six dilemmas in bioethics. Means, standard 
deviations and percentages were counted. To explore the differences in the degree of students' awareness, "T" (t-test) test 
for independent samples, and Chi square was used to reveal ethical principles underlying the students’ judgment on 
ethical dilemmas. The results of the study showed that the degree of students' awareness of ethical issues has been 
medium. Results also indicated that the religious principle came in the first order, The utilitarian principle second in the 
standings, the autonomy principle in the third.  ) Key words: bioethics, ethical principles, biotechnology).   

 المقدمـة:
أحد ميادين العلوم التطبيقية والتكنولوجية تعد التكنولوجيا الحيوية 

 كنولوجياالمبنية على الخصائص الفريدة للمادة الحيوية، وللت
الحيوية تعريفات عدة تختلف في نطاقها الشكلي ولكنها تتفق في 
النطاق الجوهري فهي ُتَعرَّف بمفهومها الواسع على أنها " مجمل 

أو  التي تستخدم النظم الحيوية والكائنات الحية  ياتالتقن
من  ،مكوناتها إلنتاج أو تحوير أو تطوير منتجات أو عمليات
وقد " .أجل استخدامات معينة قد تكون ذات قيمة وفائدة لإلنسان

( التكنولوجيا CBDالمتحدة للتنوع الحيوي ) األممعرف ميثاق 
االحيائية  األنظمةتخدم تطبيق تكنولوجي يس إي" : بأنهاالحيوية 

أو تعديل  ،،  لصنعبعض موادها أويات الحية ،ضّ المتع أو،
  .عمليات  بيولوجية الستخدام محدد" أو ،منتج

ومع تعاظم أثر هذه الثورة التكنولوجية ودورها في الحياة البشرية، 
وما قدمته من حلول سحرية لكثير من مشكالت العالم الصحية 

أفرزت بالمقابل قضايا جدلية متعددة تغلب  والزراعية  والبيئية،
ها المنطق التجاري والعقلية االقتصادية على الثوابت الدينية ، يف

، واألعراف االجتماعية. ومن القضايا التي البيواخالقيةوالمبادئ 
نشأت في سياق التكنولوجيا الحيوية، البنوك الحيوية )بنوك 

األرحام المستأجرة، البويضات والمنى، والبويضات الملقحة(، و 
وتقنيات الموت الرحيم، واالستنساخ الجيني لغايات عالجية 

 .(Dawson 1996, Lucassan, 1995) وغيرها
 تؤكد الدراسات ثمة جملة من  ،الحيوية لتكنولوجيامجال ا وفي

والفهم بالقضايا المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية  الوعي تدني مستوى

T 
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الكحلوت   و اللولو  دراسةتائج ن أكدتهوهذا ما ومحدوديته.
 العامة العلوم طلبة فهم مستوى قياس إلى هدفتالتي  ( 2011)

 البيوأخالقية غزة، للقضايا بجامعات التربية بكليات واألحياء
 للقضايا الفهم مستوى أن النتائج وأوضحت  نحوها، واتجاهاتهم

 .% 75 الكفاية حد من أقل نحوها، البيوأخالقية واالتجاهات
في ( Lazarowitz &Bloch، 2005الزاروفيتس وبلوخ ) ويؤكد

مدى وعي معلمي االحياء الذين يدرسون المرحلة  دراستهما حول
الثانوية بالقضايا المجتمعية )القيم،األخالق، القضايا القانونية( 

 و اللولو إليهما ذهبت  للجينات والهندسة الجينية والوراثة والتطور
ائج الدراسة أن وعي المعلمين للقضايا أظهرت نتفقد .الكحلوت 

المجتمعية يتراوح بين المتوسط والمتدني ،كما بينت النتائج انه ال 
توجد فروق في  أراء المعلمين حول القضايا المجتمعية تعزي 

 إلى الجنس أو المعتقد الديني.
فقد   (Concannon et al., 2010)   كونكانون ورفاقهأما   
طالبا من تخصصات غير  96ساعدة مادة علمية لمطوروا 

حول علمية على بناء أفكار علمية صحيحة، وتغرز استنتاجاتهم 
وجدت وقد واالستنساخ،  بها،الخاليا الجذعية، واألبحاث المتعلقة 

فهم الطلبة للخاليا الجذعية واألبحاث  في أن ثمة نموا الدراسة
 المتعلقة بها.

 األخالقياتي ( مصطلح النضج فMacer,1994ميسر ) وأطلق
مدى وعي الفرد بالقضايا المتعلقة بالتكنولوجيا  الحيوية على

بمقدرته على الموازنة بين الفوائد المرجوة  أي ؛الحيوية 
كما يدل هدا النضج على ،والمخاطر المحتملة لتلك التكنولوجيا،

،التي تمثل البيواخالقيةمقدرة الفرد على فهم المبادئ والنظريات 
 األخالقيحكمه  إصدارالتي يعتمدها الفرد في  سواألسالقواعد 

 بالمخاطرالوعي  أن إلى( Furedi، 1997)ويشير فوريدي  ،
يتناسب مع  لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية، المجتمعية والفردية

لديهم استعداد لقبول مستوى  فاألفراد، البيواخالقيةنظام القيم 
وغير مرفوض  مهماً  أو ًا مكان المنتج قيّ  إذامعين من المخاطر 

 األخالقيالقبول  أن Eisendel),2000سنديل )يوجد او  .أخالقيا
بل الكنديين ق  لدعم التكنولوجيا الحيوية من  األقوىكان المؤشر 

 . األوروبيين،وكان بمثابة الفيتو لدعم التكنولوجيا الحيوية بين 
 األساسيةالمعضلة  أن( Batalion،(2000ويوضح بتاليون 

 فيباستخدام التكنولوجيا الحيوية ال تقتصر على فوائدها المتعلقة 

نما ،في المدى البعيد إخفاقاتها آوالمدى القريب  على المسعى  وا 
كما يحدث في مجال هندسة  الشامل للسيطرة على الحياة،

 .الجينات
وقد أسفرت تطورات التكنولوجيا الحيوية وما ترتب عليها من      

اغة مصطلح األخالقيات إثارة قضايا جدلية إلى صي
 اً مصطلح مشروعهدا الولقد أصبح  ، (Bioethics)الحيوية
 ،والدين ، والفلسفة ، ًا متعدد التخصصات يربط بين العلمعالمي

الشعوب ويركز على معتقدات  ،والسياسة ،والصحة ،والقانون
 .(Dawson et al., 2010; Dawson, 2007) اتهموثقاف

التفكير خصائص  ( 2005 وقدتناولت جريسات )جريسات،
األخالقي عند طلبة المرحلة الثانوية وطلبة الجامعة األردنية ، 

التفكير وطبيعته، واستنباط المبادئ بقصد الوقوف على 
 قضايافي حكمهم على الطلبة والنظريات التي يعتمدها 

، وقد أظهرت نتائج الدراسة شيوع نسبة الواجبية عند البيواخالقية
ثر مبادئ الواجبية شيوعا، كان مبدأ االستقاللية، الطلبة، ومن أك

ومبدأ الواجبية الدينية، ثم مبدأ المجتمعية والواجبية اإلنسانية. أما 
المبادئ األخرى كالقانونية، والعدل، وتقليل الضرر، والصدقية، 

 فقد كانت أقل شيوعا عند الطلبة من المبادئ السابقة.
هدفت استقصاء  التي( 2008الزعبي وآخرون ) أما دراسة و 

التي يستند إليها طلبة كلية الطب في  البيواخالقيةالمبادئ 
أظهرت النتائج شيوع المبدأ اإلنساني بين فقد الجامعة األردنية، ،

طلبة كلية الطب يلي ذلك المبدأ الديني ثم المبدأ االستقاللي 
%( واحتل المبدأ النفعي 9.2وجاء المبدأ المجتمعي بنسبة )

كما أظهرت النتائج عدم وجود فرق ذي داللة .الخامسة المرتبة 
إحصائية، بين نتائج استجابات الطلبة على اختبار المبادئ 

ُيعزى لمتغيرات الجنس والمستوى الدراسي، ومستوى  البيواخالقية
 فهم الطلبة لطبيعة العلم.

 نسب تقصي هدفت دارسة ( 2011 ) والمومني حسنين وأجرت
 في األحياء معلمي بين الحيوية خالقيةالبيوا المبادئ شيوع

 أنّ  النتائج وأظهرت، الدولية في عمان الغوث وكالةمدارس 
 األقل بينما الديني، المبدأ هو المعلمين بين شيوعاً  األكثر المبدأ
 .مبدأ النفعية هو شيوعاً 

لقد  أصبح موضوع األخالقيات الحيوية من مجاالت البحث  
وقد عدته بعض  ،المي متزايدالعلمي التي تحظى باهتمام ع
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وضع ضوابط للقضايا  هدفيالجامعات تخصصا أكاديميا 
قامت العديد من  .وواألبحاث العلمية المتعلقة بالهندسة الوراثية 

بتضمين  ،الدول األوروبية واألسيوية وبعض هيئات التعليم الطبي
لضبط الممارسات الطبية ضمن  ،األخالقيات الحيوية الالزمة

 Miyasaka).  المختلفةفي مراحل التعليم  ،وبرامجهامناهجها 
et al,. 1999) 

وفي مواجهة األخالقيات الحيوية التي فرضت نفسها بعد التطور 
واتساع الفجوة بين  ،التكنولوجي الكبير في مجال الهندسة الوراثية

منافع ومخاطر لتطبيقات  بأنهما يفهمه المجتمع العلمي 
المجتمع. بدأت أنظار  أفراديفهمه التكنولوجيا الحيوية وما 

تتجه نحو ضرورة جسر الفجوة بين  ،ن بالتربية العلميةيالمختص
تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في المجاالت المختلفة والسياقات 

من خالل تضمين المناهج  ،تحدث فيها التياالجتماعية والبيئية 
 لحيويةالمدرسية والجامعية العديد من موضوعات التكنولوجيا ا

 .لها  البيواخالقيةووضع الضوابط  وقضاياها، 
بهذا الجانب ، وأوصت من الدراسات العديد وقد اهتمت 

باستخدام استراتيجيات مناسبة لتدريس هذه القضايا الجدلية وما 
 ، (1996دراسة داوسون تناولت  من قيم أخالقية، فقدبها يرتبط 

(Dawson  موضوع زراعة تأثير استخدام المنحى البنائي في
األعضاء على اتجاهات الطلبة،  وكذلك مدى فعالية 
اإلستراتيجية من تمكين الطلبة من الموضوع وفهم القضايا 

المرتبطة به، وبينت نتائج الدراسة أن التأمل  البيواخالقية
، مكن الطلبة من رؤية العلم البيواخالقيةوالتبصر في القضايا 

دراسة وفي  باإلنسان. على أنه مجال جدي متغير ذو عالقة
( (Dawson&Taylor,2000أخرى قامت بها داوسون وتيلر 

بهدف استقصاء تأثير المقرر الدراسي على تمكين الطلبة من 
يمها، وكذلك تأثير و ونقدها وتق البيواخالقيةالوعي بالقضايا 

المقرر على اتجاهات الطلبة، أظهرت نتائج الدراسة، أن المقرر 
ثارة  الدراسي مكن الطلبة من اتخاذ مواقف وقرارات أخالقية، وا 

األسئلة، والتفكير، والتأمل وحسن االستماع، باإلضافة إلى عدم 
 دون نقد. يقرءونهقبول الطلبة كل ما 

 Malek, Geller &Sugarman)أما دراسة مالك و زمالؤها 
فقد هدفت استقصاء تأثير برنامج في األخالقيات  (2000,

ي الرعاية الصحية، وقد تناول الحيوية على متخصصين ف

 البرنامج موضوعات مثل الموت الرحيم، والعالج الجيني،
والموت الدماغي، ومبادئ األخالقيات الحيوية. وقد خلصت 
الدراسة إلى أن المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، 
أصبحوا بعد البرنامج يفندون إجاباتهم بوعي أكبر ويصوغون 

 البيواخالقيةح لديهم فهم دقيق للقضايا أفكارهم بوضوح، كما أصب
سادلر ورفيقه  قدمت دراسةو  ذات الصلة بالمواضيع المطروحة.

(Sadler,T.D,ZeidlerD.L.2004) ألفكار وصفا دقيقا 
أفعالهم، نحو سلسلة من السيناريوهات  وردودالطلبة ومشاعرهم 

 المتعلقة بالعالج الجيني، واالستنساخ، وتكونت عينة الدراسة من
عشرين طالبا وطالبة يدرسون في جامعة حكومية جنوب غرب 
الواليات المتحدة، وتم جمع البيانات عن طريق المقابالت، 

كان  البيواخالقيةوأظهرت نتائج تحليل المقابالت أن االعتبارات 
ميل الطلبة الى لها تأثيُر كبيُر على اتخاذ القرارات،  مما يشير 

بالهندسة الوراثية كقضايا أخالقية، إلى اعتبار القضايا المتعلقة 
وقد تأثر تفسير القضايا، بمجموعة من العوامل شملت المالمح 
االنفعالية مثل العواطف والحدس، باإلضافة إلى الخبرة 

 الشخصية، والخلفية المعرفية وتأثير الثقافة الشعبية.
تضمين المناهج المدرسية والجامعية بالعديد من ولعل االهتمام  

 ،ينبثق من تصورينات التكنولوجيا الحيوية وقضاياها،موضوع
أولهما: أن طلبة العلم يحتاجون إلى نوع من التوجيه الرسمي في 

يؤكد أن الطلبة يواصلون  ،فعلم النفس االرتقائي ،األخالقيات
 :والتصور الثاني،  (2005 ،تعلم األخالق مدى الحياة )رزنك

م والتعليم تؤكد على أن االتجاهات الحديثة في عمليتي التعل
وتأتي  ،ضرورة محاربة العجز عن فهم القضايا العلمية الجدلية

 قضايا الهندسة الوراثية في طليعة تلك القضايا المثيرة للجدل. 
الطبية المساعدة المختلفة في عصرنا  المهنتعتبر تخصصات 

 ،الحاضر جزءًا أساسيا مكمال لدور الطبيب في الوقاية
م قاصرا على تعل  لم يعد التدريب المهني و ج، والعال ،والتشخيص

نما أصبح مزيجاً  ،بعض المهارات من خالل التدريب الفني من  وا 
لى الذي يرتكز إ  ،المتقدم األكاديمي التدريب المهني والتعليم 

صبحت التكنولوجيا وحاليا أ. العديد من العلوم البيولوجية الحديثة
والكيمياء  ،حياء الدقيقةعلم األفي  اً تكاملي اً تطبيق الحيوية
 .وعلم األحياء الجزيئي ،والوراثة ،الحيوية
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أن يكونوا متنورين  لطالب المهن الطبيةفإذا ما أريد  ،وعلى ذلك
على نحو يمكنهم أن يناقشوا  ،في قضايا التكنولوجيا الحيوية

ازنوا وأن يوّ  ،بالجدية والعناية التي تستحقها ،المرتبطة بها قضايا
تعميق فهمهم للقضايا المتعلقة فال بد من  ،ا وفوائدهابين أضراره

ن يواكبوا النمو أ حتى يستطيعوا ،بتطبيقات التكنولوجيا الحيوية
ويكتسبوا المهارات المطلوبة بعد التخرج  ،الهائل في العلوم الطبية

في االعتماد على الذات مع القدرة على التفكير النقدي 
المنشورات واألبحاث الطبية  من تمحيص همالذي يمكن ،والتحليلي
 األخالقي ببالجان واجتماعية مرتبطة شخصية بقرارات واليخرج
 من االنتقاءو  ،لقضايا المرتبطة بالتكنولوجيا الحيويةا يساير الذي
 ،ومعايير ضوابط إلى وصوالً  ،متضاربة نظر وجهات بين

 العلم نحو همسلوك وتوجه همترشد ،وأخالقية علمية ومبادئ
 البحث وطرق ،ةيوالبيئ ،والطبية، البيولوجية، ه المختلفةوتطبيقات

    .ممجتمعه ويفيد ميفيده بما ،فيه
مستوى وعي طلبة المهن فان استقصاء  ،ومن هذا المنطلق

الناتجة عن بعض تطبيقات  البيواخالقيةالطبية المساعدة للقضايا 
 قضايا فيعلى الحكم األخالقي تهم مقدر و  ،التكنولوجيا الحيوية

أمر في  ،التي تنشأ من ممارسات التكنولوجيا الحيوية البيواخالقية
فكيف ينظر الطلبة إلى التكنولوجيا الحيوية من  ،غاية األهمية

حيث غرضها وكيفية تطبيقها؟ ويتداخل مع هذا السؤال تساؤل 
ما المبادئ التي يعتمدها طلبة كليات المهن الطبية  ،آخر

 الحيوية؟ البيواخالقية قضايا المساعدة في إصدار أحكامهم على
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

ال تزال التطورات المعرفية والتقنية التي يحققها مجال الطب 
الحيوي تمارس تأثيرا واضحا على تصوراتنا واستيعابنا لمفاهيم 
اساسية في حياة كل منا مثل الصحة والمرض والحياة والموت  ،  

تشكل القيم االخالقية  وقد اثارت هذه التطورات موضوعات
ضرورة اساسية فيها كموضوع زراعة األعضاء والتلقيح الصناعي 

جراء األبحاث على الخاليا الجذعية.   واالستنساخ وا 
تعتبر معالجة القضايا االخالقية الناتجة عن تطبيقات التكنولوجيا 
الحيوية من المهمات الصعبة ، وقد يعزى ذلك لسببين اوال :أن 

ال الناس لهذه التقنيات وتفاعلهم معها غالبا ما طريقة استقب
بالمنظومة األخالقية ،وهي خليط ى يتشكل من خالل ما يسم

متشابك من المفاهيم والقيم ذات األبعاد الدينية واألخالقية والثقافية 

واالجتماعية والسياسية واالقتصادية ، وثانيا : طبيعة التناقضات 
الجدل القائم حول  نحوضايا والتعقيدات المتضمنة في هذه الق

 االغذية المعدلة وراثيَا 
ان مشكالت االخالقيات الحيوية غدت اكثر تعقيدا من ذي قبل 

نقدي للقضايا -مما صار يستدعي اطارا له طابع تحليلي
األخالقية الطبية والحيوية لكونه يساعد في إقامة توازن بين القيم 

التي سببتها الهوة الواسعة و القية والتطورات العلمية الجديدة، األخ
بين المعرفة النظرية والتقنية ، األمر الذي سيساعد في فهم تلك 
التطورات والقضايا المتعلقة بها، بما ينسجم ويتالءم مع الثوابت 
 والمعتقدات الدينية والخصوصية الفكرية للبلدان العربية اإلسالمية. 

يوية على الحياة إن دراسة التأثير الذي تمارسه التكنولوجيا الح
االجتماعية والثقافية، والدينية، وتحليله، يقتضي تضمين الخطط 
والمقررات الدراسية الخاصة بطلبة المهن الطبية، ما يكفي من 
المعرفة الواقعية التي تصادفهم في العالم الواقعي، وتمدهم 
بحساسية خاصة تجاه المشكالت األخالقية التي تنشأ عن 

لبشرية والبيئية .ففي حدود معرفة الباحثتين، التالعب بالطبيعة ا
واطالعهما على الخطط والمقررات الدراسية الخاصة بطلبة 
المهن الطبية المساعدة، لم تعثرا على أي إشارة إلى األخالقيات 
الحيوية، علما بأن الخطط تطرقت إلى مدونة أخالقيات بعض 

أن مجال المهن الطبية المساعدة مثل التمريض المشارك. وبما 
األخالقيات الحيوية له طابعه الخاص، وان نطاقه أوسع من 
مدونات األخالقيات المهنية ألنه يرتبط جوهريا بالحياة البشرية، 
وما يترتب على ذلك من استغالل لإلنسان والمجتمع والبيئة، 
جاءت هذه الدراسة الستقصاء درجة وعي طلبة المهن الطبية 

ة الناتجة عن بعض تطبيقات المساعدة، للقضايا االخالقي
التكنولوجيا الحيوية والمبادئ األخالقية، التي يرتكز إليها طلبة 
المهن الطبية المساعدة في حكمهم على المعضالت األخالقية 
التي تواجههم، من خالل وضعهم أمام معضالت حيوية، يتخذون 
قرارات بشأنها، معتمدين على معرفتهم وفهمهم للمبادئ 

ألخالقية التي طوروها أثناء المراحل الدراسية والنظريات ا
وبذلك سعت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن االسئلة   المختلفة،
 التالية:

درجة وعي طلبة المهن الطبية المساعدة للقضايا  ما    -1
 الناتجة عن بعض تطبيقات التكنولوجيا الحيوية؟ البيواخالقية
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 ،ة المساعدةدرجة وعي طلبة المهن الطبي هل تختلف -2
الناتجة عن بعض تطبيقات التكنولوجيا  البيواخالقيةللقضايا 

 باختالف مستواهم الدراسي ؟ ،الحيوية
درجة وعي طلبة المهن الطبية المساعدة،  هل تختلف -3

للقضايا البيواخالقية الناتجة عن بعض تطبيقات التكنولوجيا 
 ؟ جنسهمباختالف  الحيوية،

التي يستند إليها طلبة المهن الطبية  قيةالبيواخالما المبادئ  -4
 قضايافي حكمهم  على  ،المساعدة في كلية تدريب عمان

 الناتجة عن بعض تطبيقات التكنولوجيا الحيوية؟ البيواخالقية
التي يستند إليها طلبة  البيواخالقيةهل تختلف المبادئ  -5 

في إصدار  ،المهن الطبية المساعدة في كلية تدريب عمان
 باختالف مستواهم الدراسي ؟  البيواخالقيةمهم حول القضايا أحكا

هل تختلف المبادئ البيواخالقية التي يستند إليها طلبة المهن  -6
الطبية المساعدة في كلية تدريب عمان، في إصدار أحكامهم 

 حول القضايا البيواخالقية باختالف جنسهم؟ 
 بالمصطلحات:التعريفات 

 ،المساعدةالمهن الطبية ي يحددها طلبة المرتبة الت: درجة الوعي
المرتبطة بطبيعة القضية محتوى الفقرات  لدرجة موافقتهم على

  المطروحة للنقاش.
تجاه  ،واألحكام التي يصدرها الفرد ،الحكم األخالقي: القرارات

 رها.في ضوء المبادئ والنظريات التي طوّ  البيواخالقيةالمعضلة 
( بأنها 2005،ا جريسات )جريسات: عرفتهالبيواخالقيةالمبادئ 

 ،القواعد واألسس التي يعتمدها الفرد في إصدار حكمه األخالقي
وتساعده في تحديد أولوية بعض القيم من  ،والتي تزوده بالدليل

وقد تم اختيار ثالثة مبادئ أخالقية لهذه الدراسة وهي:   ،غيرها
وجميعها  ،فعيةوالمبادئ الن ،االستقالليةوالمبادئ  ،المبادئ الدينية

 تندرج تحت النظرية الواجبية.
المبادئ الدينية: تقوم على التمسك بأن خطأ الفعل وصوابه 

 (2005،يعتمد على أوامر اهلل سبحانه وتعالى )رزنك
 في وحقه الفرد قدرات احترامتقوم على : االستقالليةالمبادئ 

 ما وتقرير وأهدافه، مهقيّ  اختيار
 أهمية على والحرص سده،ج ومصير حياته في له يحصل
 (2005)جريسات، .والحريات الفردية الحقوق

 ،والتكلفة الفائدة والضررالمبادئ النفعية: تحقيق التوازن بين 
الفرد او تلزمه يد دون مراعاة لضوابط او معايير راسخة تقّ 

 بشيء.
الحيوية: هي مشكالت أخالقية واقعية  البيواخالقيةالقضايا 

راء تثير آو  ،التكنولوجيا الحيوية بيقاتتطناجمة عن  ،حقيقية
 وأضرارها، ومنافعها وسلبياتها، إيجابياتها تقدير حيث منمتباينة 
الختالف المعايير  وتختلف اآلراء تبعاً  ، رفضها أو وقبولها

 . الدينية والثقافية واالجتماعية
طلبة المهن الطبية المساعدة: وهم طلبة المهن الطبية المساعدة 

 ،دريب عمان التابعة لوكالة الغوث الدولية في األردنفي كلية ت
( طالبا وطالبة خالل العام الدراسي  136المقدر عددهم ب) 

2010/2011 . 
 محددات الدراسة:

 تتحدد نتائج هذه الدراسة بعدد من العوامل أهمها:      
مدى تمثيل أفراد عينة الدراسة لنظرائهم طلبة كليات المهن  .1

وال سيما أن هذه  ،في الكليات األخرىالطبية المساعدة 
الدراسة طبقت على عينة قصديه تتمثل في طلبة كلية 

 تدريب عمان التابعة لوكالة الغوث الدولية.
تها استبانه أعدت خصيصا ااعتمدت الدراسة في جمع بيان .2

ينبغي النظر إلى النتائج التي خلصت إليها  لذا ،لها
ة المستخدمة في على أنها مرتبطة باالستبان ،الدراسة
 الدراسة.

اعتمدت هذه الدراسة ثالثة مبادئ أخالقية فقط هي:  .3
 .االستقالليةوالمبادئ  ،والمبادئ الفنية ،المبادئ الدينية

نتائج هذه  تعميميجب الحذر في  ،بناء على ما سبق .4
واستخدام  ، الدراسة عند اختبار عينات أخرى من الطلبة

 أخرى. قضاياأدوات و 
 :أهمية الدراسة

ظهر  جديداً  أخالقياً  تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تتناول فكراً 
 :يمثل ملتقى لمجاالت معرفية متعددة ،في إطار الهندسة الوراثية

تربوية( وينال اهتماما  ،اقتصادية ،بيئية ،دينية ،فلسفية ،)علمية
فالتكنولوجيا الحيوية  ،في البحث العلمي والتربوي

biotechnology ، القيات الحيوية واألخbioethics  ، والحكم
كلها محاور اهتمام البحث  ،البيواخالقية قضاياو  ،األخالقي
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العلمي والتربوي الذي يبدو على صفحات الدوريات المتخصصة 
 في التربية العلمية.

يقع على عاتق التربية العلمية  ،هذا االهتمام العالمي وفي ضوء
تنمية الوعي بموضوع  ،صةفي العالم العربي بعامة واألردن بخا

من خالل  ،وما أثارته من جوانب أخالقية ،التكنولوجيا الحيوية
وتتيح لهم  ،إثارة قضايا ذات طبيعة جدلية تعرض على الطلبة

في ضوء القيم  وتبادله والحكم عليه،  ،الفرصة إلبداء الرأي
 اإلسالمية والموروث الثقافي واالجتماعي.  البيواخالقية

القائمين على إعداد الخطط  إلى تذكيرلدراسة وتطمح هذه ا
تضمين األخالقيات  ،الدراسية لمساقات المهن الطبية المساعدة

 من أجل تبصير المعلمين والطلبة بها. ،الحيوية في هذه الخطط
 ومناقشتها وتقويمها،  الطالب على فهم تطبيقات العلم ةساعدمو 

 تمع وتكوين رأي مجالفي ضوء قيم  منها،  وما يقبل وماال يقبل

أنها تسهم في تكامل  إلى باإلضافةعلمي أخالقي حولها ، 
الوجداني الجانب حيث تهتم بالجانب المعرفي و  ،شخصية المتعلم

 .معاً 
 الطريقة واإلجراءات:

 منهجية الدراسة:  
مستوى وعي  لتقصياستخدم في هذه الدراسة المنهجية الوصفية 

الناتجة عن  البيواخالقيةيا طلبة المهن الطبية المساعدة للقضا
التي  ،البيواخالقيةالمبادئ وبعض تطبيقات التكنولوجيا الحيوية 

في  ،ينطلق منها طلبة المهن الطبية في كلية تدريب عمان
 المرتبطة بالتكنولوجيا الحيوية. البيواخالقية قضاياحكمهم على 

 مجتمع الدراسة وعينتها:
في مهن الطبية المساعدة تكونت عينة الدراسة من جميع طلبة ال

التابعة لوكالة الغوث الدولية للعام الدراسي   كلية تدريب عمان
توزيع عينة الدراسة وفقًا ( 1ويبين الجدول ) ،2010/2011

 .لمتغيري المستوى الدراسي والجنس
 توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغيري المستوى الدراسي والجنس (1الجدول )

 المستوى الدراسي    
 الجنس

 المجموع السنة الثانية السنة األولى

 31 13 18 ذكر
 77 39 38 أنثى

 108 52 56 المجموع

 الدراسة:   أداة
في  القضاياضمت ست  استبانهمن  ،الدراسة أداةتكونت 

االت اآلتية: جالمتمثلة في الم ،الحيوية األخالقيات
و العالج  الخاليا الجذعية،،و  االستنساخ اإلنساني

ونقل  وأطفال األنابيب، و البنوك الحيوية، ني،الجي
 األعضاء البشرية.

تعرض كل فقرة  ،وقد صيغت األداة على شكل فقرات
وتبدأ كل فقرة  ،قضية في مجال التكنولوجيا الحيوية

يلي ذلك المعضلة  ،بتعريف للقضية التي يتم طرحها
كل بديل يعكس  ،وتتبع القضية ثالث بدائل ،البيواخالقية

التي اعتمدتها الدراسة وهي  البيواخالقيةمن المبادئ مبدأ 
 ،والمبادئ االستقاللية والمبادئ النفعية ،: المبادئ الدينية

 مقياُس  البيواخالقية قضاياوقد أعطي لكل معضلة من 
الموازنة بين الفوائد  يقيس مدى وعى الطلبة على متدرجُ 

 .المرجوة والمخاطر المحتملة لتلك التكنولوجيا

تم عرضها في صورتها  ،أكد من صدق االستبانةوللت
من أعضاء هيئة التدريس  محكمينالمبدئية على خمسة 

في كلية العلوم التربوية ،والمهن الطبية المساعدة إلبداء 
 والمالءمة،رأيهم في فقرات االستبانة من حيث الوضوح 

بعد ذلك تم تعديل بعض الفقرات بناء على ما قدم من 
 آراء.

 ياس ثبات المق
وعي الطلبة بالقضايا تم التحقق من ثبات المقياس الذي يقيس 

 باإلضافةالناتجة عن تطبيقات التكنولوجيا الحيوية  البيواخالقية
التي يستند إليها الطلبة في حكمهم   ،البيواخالقيةالمبادئ إلى 
عادة البيواخالقية قضاياعلى  ، باستخدام طريقة االختبار وا 

(، حيث تم تطبيق المقياس على عينة test-retestاالختبار )
( طالبًا وطالبة من مجتمع الدراسة 20استطالعية مكونة من )

ومن خارج عينتها. وبعد مرور أسبوعين أعيد تطبيق المقياس 
ثانية على أفراد العينة االستطالعية أنفسهم، ثم ُحسب معامل 
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د ( بين التطبيقين األول والثاني. وقPearsonارتباط بيرسون )
الناتجة عن  البيواخالقيةبلغت قيم معامل الثبات للقضايا 

تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الستة الواردة في المقياس كما في 
 (.2الجدول )

عادة االختبار (2الجدول ) الناتجة عن تطبيقات التكنولوجيا الحيوية  البيواخالقيةللقضايا  ،قيم معامالت الثبات بطريقة االختبار وا 
 ةالست

 تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الرقم
 قيمة معامل الثبات 

التي  البيواخالقيةالمبادئ 
 يستند إليها الطلبة

الوعي بالقضايا 
 البيواخالقية

 0.82 0.80 االستنساخ اإلنساني 1
 0.86 0.85 الخاليا الجذعية 2
 0.84 0.86 العالج الجيني 3
 0.89 0.91 البنوك الحيوية 4
 0.82 0.83 األنابيبأطفال  5
 0.83 0.79 نقل األعضاء البشرية 6
 0.88  )الكلي( تطبيقات التكنولوجيا الحيوية 

وقد احتوى مناسبة ألغراض الدراسة الحالية. وعّدت هذه القيم 
سالبة الصياغة، وهي الفقرات الالمقياس على بعض الفقرات 

اخ ( في تطبيق تكنولوجيا االستنس-6-5-3األرقام ) ذوات
( في تطبيق تكنولوجيا 6-5) لرقمينا اتااإلنساني، والفقرتان ذ

"الخاليا الجذعية، والعالج الجيني، والبنوك الحيوية، وأطفال 
األنابيب، ونقل األعضاء البشرية" حيث تمت مراعاة ذلك عند 
جراء التحليل اإلحصائي بحيث  تصحيح استجابات المبحوثين وا 

 خذ الدرجات كما يلي:ؤ ت
 ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق بشدة أوافق

1 2 3 4 

وألغراض الدراسة الحالية تم احتساب درجة وعي طلبة المهن 
الناتجة عن تطبيقات  البيواخالقيةالطبية المساعدة للقضايا 

 التكنولوجيا الحيوية على النحو التالي:
( وبطرح 1(، والحد األدنى للبدائل )4أ . الحد  األعلى للبدائل )

( ومن ثم قسمة الفرق 3لحد األعلى من الحد األدنى يساوي )ا
بين الحدين على ثالثة مستويات كما هو موضح في المعادلة 

 التالية 
 1مستويات )مرتفعة، متوسطة، منخفضة (=  3÷3

 وعليه يكون :
 2=1+1أ .  الحد األدنى=

 3=1+2ب . الحد المتوسط= 
  3ج . الحد األعلى= أكثر من 

 أوزان الفقرات على النحو اآلتي : وهكذا تصبح 
( تعني 2.00-1.00الفقرة التي يتراوح متوسطها الحسابي بين )

الناتجة عن تطبيقات  البيواخالقيةأن درجة وعي الطلبة للقضايا 
 التكنولوجيا الحيوية منخفضة. 

( تعني 3.00-2.01الفقرة التي يتراوح متوسطها الحسابي بين )
الناتجة عن تطبيقات  البيواخالقيةايا أن درجة وعي الطلبة للقض

 التكنولوجيا الحيوية متوسطة. 

( تعني 4.00-3.01الفقرة التي يتراوح متوسطها الحسابي بين )
الناتجة عن تطبيقات  البيواخالقيةأن درجة وعي الطلبة للقضايا 
 التكنولوجيا الحيوية مرتفعة. 

 المعالجــــة االحصائية: 
تم حساب المتوسطات الحسابية سة، لالجابة عن أسئلة الدرا

واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والرتب للحكم على درجة 
وعي الطلبة للقضايا األخالقية والمبادئ األخالقية الناتجة عن 
تطبيقات التكنولوجيا الحيوية المرتفعة، كما تم استخدام اختبار 

ستوى )ت( للمقارنة بين درجة وعي الطلبة حسب متغيري الم
 الدراسي والجنس.

 نتائـج الدراسـة
 السؤال األول: بالنتائج المتعلقة 

درجة وعي طلبة المهن الطبية المساعدة للقضايا  ما" 
 البيواخالقية الناتجة عن بعض تطبيقات التكنولوجيا الحيوية؟ "

تم احتساب المتوسط الحسابي،  السؤاللإلجابة عن هذا 
وعي الطلبة بالقضايا مئوية لدرجة واالنحراف المعياري والنسبة ال

بشكل  الستةالناتجة عن تطبيقات التكنولوجيا الحيوية  البيواخالقية
. ويبين التكنولوجيا الحيويةعام، ثم لكل تطبيق من تطبيقات 
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 بشكل عام.  تطبيقات التكنولوجيا الحيويةالناتجة عن  البيواخالقيةوعي الطلبة بالقضايا ( درجة 3الجدول )
الناتجة عن  البيواخالقيةوعي الطلبة بالقضايا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، لدرجة  (3ل )الجدو 

 بشكل عام الستةتطبيقات التكنولوجيا الحيوية 
المتوسط  تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 يدرجة الوع الترتيب النسبة المئوية

 مرتفعة 1 %87.0 0.24 3.48 االستنساخ اإلنساني 1
 متوسطة 3 %67.8 0.38 2.71 الخاليا الجذعية 2
 متوسطة 2 %68.3 0.37 2.73 العالج الجيني 3
 متوسطة 5 %66.4 0.32 2.66 البنوك الحيوية 4
 متوسطة 4 %67.0 0.38 2.68 أطفال األنابيب 5
 متوسطة 6 %65.9 0.35 2.64 نقل األعضاء البشرية 6
 متوسطة  %70.4 0.15 2.82 )الكلي( تطبيقات التكنولوجيا الحيوية 

 البيواخالقيةوعي الطلبة بالقضايا أن درجة  ،(3يظهر الجدول )
بشكل عام )الكلي(  الناتجة عن تطبيقات التكنولوجيا الحيوية

كانت بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجابات 
وانحراف معياري  ،(2.82لى المقياس الكلي )أفراد العينة ع

 (.70.4(، وبنسبة مئوية بلغت )0.15)

الناتجة عن  البيواخالقيةوعي الطلبة للقضايا أما بالنسبة لدرجة 
فكانت النتائج على كل تطبيق من تطبيقات التكنولوجيا الحيوية، 

 النحو اآلتي:
 تطبيق تكنولوجيا االستنساخ اإلنساني:

بتطبيق المتعلقة  البيواخالقيةالقضايا لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، لدرجة وعي الطلبة با (4الجدول )
 االستنساخ اإلنسانيتكنولوجيا 

رقم 
 الفقرة

المتوسط  تطبيق تكنولوجيا االستنساخ اإلنساني
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة الوعي الترتيب النسبة المئوية

هذا التطبيق غير مقبول بسبب احتمال استنساخ  شخص  1
 بدون إذنه

 مرتفعة 2 93.1% 0.56 3.72

 مرتفعة 3 %91.9 0.53 3.68 مستنسخة هذا التطبيق غير مقبول بسبب احتمال بيع أجنة 2
هذا التطبيق نافع جدا ألنه يمكننا من الحصول على نسخ  3

  متماثلة.
 مرتفعة 1 93.3% 0.45 3.73

ير استنساخ البشر عدة تحفظات بشأن استخدام النسخ يث 4
 والتخلص من باقي الجثة البشرية كقطع غيار

 مرتفعة 4 91.7% 0.63 3.67

أنا واثق من أن أية نواتج غير متوقعة من هذه التكنولوجيا  5
 الحيوية يمكن التحكم بها.

 مرتفعة 5 77.5% 0.59 3.10

حترمون ويطيعون ال داعي للقلق حول األشخاص الذين ي 6
التكنولوجيا هذه القوانين واألنظمة التي تتحكم بتطوير 

 .واستخدامها الحيوية

 متوسطة 6 74.8% 0.50 2.99

( أن درجة وعي الطلبة بالقضايا 4يتبين من النتائج في الجدول )
المتعلقة بتطبيق تكنولوجيا االستنساخ اإلنساني  البيواخالقية

رات باستثناء فقرة واحدة جاءت جاءت مرتفعة على جميع الفق

جة ( بدر 6ضمن درجة الوعي المتوسطة، حيث جاءت الفقرة )
 .متوسطةوعي 

 تطبيق تكنولوجيا الخاليا الجذعية:
بتطبيق المتعلقة  البيواخالقيةالقضايا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، لدرجة وعي الطلبة ب (5الجدول )

 الخاليا الجذعيةيا تكنولوج
رقم 

المتوسط  تطبيق تكنولوجيا الخاليا الجذعية الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 درجة الوعي الترتيب النسبة المئوية المعياري

هذا التطبيق غير مقبول، هو تالعب بهندسة الجينات،  1
ومعايير الموروثات، ال طائل من ورائه سوى تحقيق 

 .طموحات بعض العلماء

 متوسطة 6 56.9% 0.97 2.28

هذا التطبيق غير مقبول الن إسقاط الحمل )الجنين( قبل  2
ال يجوز وتمام الشهر الرابع الرحمي،  محظور شرعاً، 

 إسقاطه إال بعذر شرعي يبيح اإلجهاض

 مرتفعة 1 80.1% 0.75 3.20

 متوسطة 5 %64.8 0.96 2.59هذا التطبيق نافع جدا ألنه سيقود إلى اكتشاف عالجات  3
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رقم 
المتوسط  تطبيق تكنولوجيا الخاليا الجذعية الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 درجة الوعي الترتيب النسبة المئوية المعياري

 لزهايمر والسرطانجديدة ألمراض خطيرة مثل ا
يثير موضوع الخاليا الجذعية عدة تحفظات بسبب احتمال  4

 فتح أسواق عالمية لالتجار باألجنة 
 متوسطة 4 65.0% 0.96 2.60

أنا واثق من أن أية نواتج غير متوقعة من هذه التكنولوجيا  5
 الحيوية يمكن التحكم بها.

 توسطةم 3 68.8% 0.94 2.75

ال داعي للقلق حول األشخاص الذين يحترمون القوانين  6
هذه التكنولوجيا التي تتحكم بتطوير ويطيعونها وواألنظمة 

 الحيوية واستخدامها.

 متوسطة 2 71.3% 0.94 2.85

أن درجة وعي الطلبة  ،(5يتبين من النتائج في الجدول )
ا الخاليا الجذعية المتعلقة بتطبيق تكنولوجي البيواخالقيةبالقضايا 

باستثناء فقرة واحدة جاءت  ،جاءت متوسطة على جميع الفقرات

( " في 2ضمن درجة الوعي المرتفعة، حيث جاءت الفقرة )
 الترتيب األول من حيث درجة الوعي. 

 تطبيق تكنولوجيا العالج الجيني:
بتطبيق المتعلقة  البيواخالقيةالقضايا ، لدرجة وعي الطلبة بوالنسب المئوية ،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (6الجدول )

 العالج الجينيتكنولوجيا 
رقم 

 الفقرة
المتوسط  تطبيق تكنولوجيا العالج الجيني

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 درجة الوعي الترتيب النسبة المئوية

هذا التطبيق غير مقبول بسبب احتمال تكوين طفرات تحّول  1
 إلى خاليا سرطانية تلك الخاليا

 متوسطة 3 67.1% 0.87 2.69

هذا التطبيق غير مقبول بسبب احتمال انتقال الفيروسات  2
  واألمراض إلى اإلنسان

 مرتفعة 1 80.8% 0.78 3.23

هذا التطبيق نافع جدا الن تحديد الجينات المريضة  3
واستبدالها بأخرى سليمة أمر جيد للمرضى المصابين 

  بأمراض وراثية

 متوسطة 4 65.3% 0.82 2.61

يثير موضوع العالج الجيني عدة تحفظات بسبب أمكانية  4
 العبث في الخصائص الوراثية للشخص المريض 

 متوسطة 2 69.9% 0.86 2.80

أنا واثق من أن أية نواتج غير متوقعة من هذه التكنولوجيا  5
 الحيوية يمكن التحكم بها

 متوسطة 6 61.8% 0.81 2.47

داعي للقلق حول األشخاص الذين يحترمون القوانين ال  6
التي تتحكم بتطوير هذه التكنولوجيا ويطيعونها وواألنظمة 

 .واستخدامها الحيوية

 متوسطة 5 64.8% 0.90 2.59

أن درجة وعي الطلبة  ،(6يتبين من النتائج في الجدول )
يني المتعلقة بتطبيق تكنولوجيا العالج الج البيواخالقيةبالقضايا 

باستثناء فقرة واحدة جاءت  ،جاءت متوسطة على جميع الفقرات

( " بدرجة 2ضمن درجة الوعي المرتفعة، حيث جاءت الفقرة )
  .وعي مرتفعة

 تطبيق تكنولوجيا البنوك الحيوية:
بتطبيق المتعلقة  ،بيواخالقيةالالقضايا والنسب المئوية، لدرجة وعي الطلبة ب ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية (7الجدول )

 البنوك الحيويةتكنولوجيا 
رقم 

 الفقرة
المتوسط  تطبيق تكنولوجيا البنوك الحيوية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 درجة الوعي الترتيب النسبة المئوية

التطبيق غير مقبول، فربما تتعرض العينات لعبث الباحثين  1
ية وصريحة دون تقدير لضرورة الحصول على موافقة خط

 من المتبرع بالعينة بإجراء البحوث عليها 

 متوسطة 1 73.1% 0.78 2.93

هذا التطبيق غير مقبول الن حفظ المواد الحيوية من  2
المرضى هو بمثابة الحفظ للمعالم الخفية للمرض وعدم 

  زواله بمجرد وفاة المريض نفسه

 متوسطة 3 67.4% 0.75 2.69

هذا التطبيق نافع جدا ألنه سيقود إلى اكتشاف عالجات  3
  جديدة ألمراض خطيرة مثل الزهايمر والسرطان

 متوسطة 2 70.8% 0.78 2.83

ما بجعلها   ،يثير موضوع البنوك الحيوية عدة تحفظات 4
ً لشركات التأمين  عرضة للعبث البحثي، أو استغاللها سلبا

ي شخص بما يخدم التي توظف تلك المعلومات الوراثية أل
 مصالحها

 متوسطة 4 64.4% 0.82 2.57

 متوسطة 5 %62.5 0.84 2.50أنا واثق من أن أية نواتج غير متوقعة من هذه التكنولوجيا  5
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رقم 
 الفقرة

المتوسط  تطبيق تكنولوجيا البنوك الحيوية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة الوعي الترتيب النسبة المئوية

  الحيوية يمكن التحكم بها
ال داعي للقلق حول األشخاص الذين يحترمون القوانين  6

 ويةواألنظمة التي تتحكم بتطوير هذه التكنولوجيا الحي
 واستخدامها.

 متوسطة 6 60.2% 0.81 2.41

أن درجة وعي الطلبة  ،(7يتبين من النتائج في الجدول )
ق تكنولوجيا البنوك الحيوية المتعلقة بتطبي البيواخالقيةبالقضايا 

 .متوسطة على جميع الفقرات جاءت

 تطبيق تكنولوجيا أطفال األنابيب:

بتطبيق المتعلقة  البيواخالقيةالقضايا والنسب المئوية، لدرجة وعي الطلبة ب ،حرافات المعياريةواالن ،المتوسطات الحسابية (8الجدول )
 أطفال األنابيبتكنولوجيا 

قم رر
 الفقرة

المتوسط  تطبيق تكنولوجيا أطفال األنابيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة الوعي الترتيب النسبة المئوية

ب الزوجة نقلها لها بعد وفاة التطبيق غير مقبول، فربما تطل 1
ن وفاة الزوج تلغى شرعية فإزوجها. وكما هو معروف 

  الزواج

 مرتفعة 1 76.2% 0.84 3.05

هذا التطبيق غير مقبول ألن بقاء األجنة في البنك عرضة  2
لالختالط والخطأ ويعرضها لالستخدامات األخرى مثل 

  التبرع بها أو بيعها المرأة أخرى

 متوسطة 3 72.2% 0.80 2.89

هذا التطبيق نافع جدا ألنه سيقود إلى إسعاد الكثير من  3
يساعد العلم والعلماء على إلى أنه ساألسر باإلضافة 

 اكتشافات طبية 

 متوسطة 2 73.4% 0.78 2.94

يثير موضوع البويضات الملقحة الزائدة  عدة تحفظات  4
بسبب خطورة المحافظة على العينات فإجراء التجارب 

علمية على األجنة أصبح مطلبا علميا كبيرا في األوساط ال
 العلمية

 متوسطة 4 69.4% 0.78 2.78

أنا واثق من أن أية نواتج غير متوقعة من هذه التكنولوجيا  5
 الحيوية يمكن التحكم بها

 متوسطة 5 55.6% 0.81 2.22

ال داعي للقلق حول األشخاص الذين يحترمون القوانين  6
 تتحكم بتطوير هذه التكنولوجيا الحيوية واألنظمة التي

 .واستخدامها

 متوسطة 6 55.1% 0.77 2.20

أن درجة وعي الطلبة  ،(8يتبين من النتائج في الجدول )
المتعلقة بتطبيق تكنولوجيا أطفال األنابيب  البيواخالقيةبالقضايا 

باستثناء فقرة واحدة جاءت  ،جاءت متوسطة على جميع الفقرات

بدرجة  ( "1لوعي المرتفعة، حيث جاءت الفقرة )ضمن درجة ا
  .وعي مرتفعة

 تطبيق تكنولوجيا نقل األعضاء البشرية:
بتطبيق المتعلقة  البيواخالقيةالقضايا والنسب المئوية، لدرجة وعي الطلبة ب ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية (9لجدول )ا

 نقل األعضاء البشريةتكنولوجيا 
رقم 

 قرةالف
المتوسط  تطبيق تكنولوجيا نقل األعضاء البشرية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 درجة الوعي الترتيب النسبة المئوية

يؤدي إلى اختراق حقوق  ه قدهذا التطبيق غير مقبول، الن 1
اإلنسان، إذ يستغل الفقراء ويقطعون أجزاء من أجسادهم 

 مقابل المال

 متوسطة 4 67.6% 0.66 2.70

 وظيفة من جزء يعطل ا التطبيق غير مقبول ألن النقل قدهذ 2
  أساسية لعضو آخر

 متوسطة 3 70.6% 0.87 2.82

الن عملية نقل األعضاء البشرية  ،هذا التطبيق نافع جدا 3
ستقود إلى شفاء  من جسم إنسان إلى جسم آخر،وزراعتها 

اإلنسان من اإلمراض التي يعاني منها أو الخلل الذي 
 أعضاء جسمهيصيب احد 

 مرتفعة 1 75.2% 0.74 3.01

فقد  ،عدة تحفظات زراعة األعضاء البشرية  يثير موضوع 4
يؤدي الطلب المتزايد على األعضاء البشرية إلى ظهور 

 سوق سوداء عالمية وتجارة باألعضاء البشرية 

 متوسطة 2 73.8% 0.77 2.95

 متوسطة 6 %53.7 0.81 2.15ولوجيا أنا واثق من أن أية نواتج غير متوقعة من هذه التكن 5
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رقم 
 قرةالف

المتوسط  تطبيق تكنولوجيا نقل األعضاء البشرية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة الوعي الترتيب النسبة المئوية

 الحيوية يمكن التحكم بها
ال داعي للقلق حول األشخاص الذين يحترمون القوانين  6

 واألنظمة التي تتحكم بتطوير هذه التكنولوجيا الحيوية
 واستخدامها.

 متوسطة 5 54.6% 0.84 2.19

أن درجة وعي الطلبة  ،(9يتبين من النتائج في الجدول )
المتعلقة بتطبيق تكنولوجيا نقل األعضاء  البيواخالقيةا بالقضاي

باستثناء فقرة واحدة  ،البشرية جاءت متوسطة على جميع الفقرات
 ( "3جاءت ضمن درجة الوعي المرتفعة، حيث جاءت الفقرة )

 بدرجة وعي مرتفعة.
 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني:  

ن الطبية المساعدة، درجة وعي طلبة المه هل تختلف "
للقضايا البيواخالقية الناتجة عن بعض تطبيقات التكنولوجيا 

 ".باختالف مستواهم الدراسي ؟ الحيوية،

للكشف عن داللة الفروق في درجة وعي طلبة المهن الطبية 
الناتجة عن تطبيقات التكنولوجيا  البيواخالقيةالمساعدة للقضايا 

)السنة األولى، السنة الثانية( تم  تبعًا لمستواهم الدراسي ،الحيوية
واالنحرافات المعيارية لدرجة  ،استخراج المتوسطات الحسابية

الناتجة عن تطبيقات  البيواخالقيةوعي الطلبة بالقضايا 
تبعًا لمستواهم الدراسي، كما تم إجراء  ،الستة التكنولوجيا الحيوية

ج كما هو للعينات المستقلة، وكانت النتائ (t-test)اختبار "ت" 
 (.10مبين في الجدول )

الناتجة عن تطبيقات  البيواخالقيةنتائج اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق في درجة وعي الطلبة بالقضايا  (10الجدول )
 التكنولوجيا الحيوية، تبعًا لمستواهم الدراسي

المتوسط  العدد المستوى الدراسي تطبيقات التكنولوجيا الحيوية
 الحسابي

حراف االن
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 106 1.298- 0.28 3.45 56 سنة أولى االستنساخ اإلنساني
 

0.197 
 0.19 3.51 52 سنة ثانية 

 0.454 0.41 2.73 56 سنة أولى الخاليا الجذعية
 

106 
 

0.651 
 0.36 2.70 52 سنة ثانية 

 0.193 0.36 2.74 56 سنة أولى العالج الجيني
 

106 
 

0.847 
 0.38 2.72 52 سنة ثانية 

 0.335- 0.29 2.65 56 سنة أولى البنوك الحيوية
 

106 
 

0.738 
 0.35 2.67 52 سنة ثانية 

 0.011- 0.37 2.68 56 سنة أولى أطفال األنابيب
 

106 
 

0.991 
 0.39 2.68 52 سنة ثانية 

 0.557- 0.33 2.62 56 أولى سنة نقل األعضاء البشرية
 

106 
 

0.578 
 0.37 2.66 52 سنة ثانية 

 تطبيقات التكنولوجيا الحيوية
 )الكلي(

 0.429- 0.15 2.81 56 سنة أولى
 

106 
 

0.669 
 0.14 2.82 52 سنة ثانية 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة  ،(10تشير النتائج في الجدول )
درجة وعي  في( α  ≤  0.05لة )إحصائية عند مستوى الدال

الناتجة عن تطبيقات التكنولوجيا  البيواخالقيةالطلبة بالقضايا 
على كل تطبيق من تطبيقات تعزى لمستواهم الدراسي الحيوية، 

بشكل  تطبيقات التكنولوجيا الحيوية ، وعلىالتكنولوجيا الحيوية
درجة وعي الطلبة بالقضايا عام )الكلي(. وهذا يعني أن 

 متشابهة الناتجة عن تطبيقات التكنولوجيا الحيوية يواخالقيةالب
 بعض النظر عن مستواهم الدراسي. عندهم،

 باالجابة عن السؤال الثالث النتائج المتعلقة 

درجة وعي طلبة المهن الطبية المساعدة،  هل تختلف "
للقضايا البيواخالقية الناتجة عن بعض تطبيقات التكنولوجيا 

 "؟ جنسهمف باختال الحيوية،
للكشف عن داللة الفروق في درجة وعي طلبة المهن الطبية 

الناتجة عن تطبيقات التكنولوجيا  البيواخالقيةالمساعدة للقضايا 
تم استخراج المتوسطات  ،)ذكر، أنثى( تبعًا لجنسهم الحيوية

وعي الطلبة بالقضايا لدرجة  ،واالنحرافات المعيارية ،الحسابية
تبعًا  الستةتجة عن تطبيقات التكنولوجيا الحيوية النا البيواخالقية

للعينات المستقلة،  (t-test)، كما تم إجراء اختبار "ت" لجنسهم
 (.11وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول )
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قات الناتجة عن تطبي البيواخالقيةنتائج اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق في درجة وعي الطلبة بالقضايا  (11الجدول )
 لجنسهمالتكنولوجيا الحيوية، تبعًا 

المتوسط  العدد الجنس تطبيقات التكنولوجيا الحيوية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 2.009- 0.28 3.41 31 ذكر االستنساخ اإلنساني
 

106 
 

0.047* 
 0.22 3.51 77 أنثى 

 0.034 0.47 2.72 31 ذكر الخاليا الجذعية
 

106 
 

0.973 
 0.35 2.71 77 أنثى 

 0.294- 0.30 2.72 31 ذكر العالج الجيني
 

106 
 

0.769 
 0.39 2.74 77 أنثى 

 0.548- 0.33 2.63 31 ذكر البنوك الحيوية
 

106 
 

0.585 
 0.32 2.67 77 أنثى 

 1.002 0.43 2.74 31 ذكر أطفال األنابيب
 

106 
 

0.318 
 0.36 2.66 77 أنثى 

 0.949 0.30 2.69 31 ذكر نقل األعضاء البشرية
 

106 
 

0.345 
 0.37 2.62 77 أنثى 

 تطبيقات التكنولوجيا الحيوية
 )الكلي(

 0.044- 0.15 2.81 31 ذكر
 

106 
 

0.965 
 0.15 2.82 77 أنثى 

 * دالة إحصائيا
 درجة وعي في الفروقأن إلى  ،(11تشير النتائج في الجدول )

الناتجة عن تطبيقات  البيواخالقيةبالقضايا اإلناث والذكور 
ة لم تكن دالة إحصائيا، باستثناء وجود دالل التكنولوجيا الحيوية

. وبالنظر للنتائج في على تطبيق تكنولوجيا االستنساخ اإلنساني
كونهن  ،نجد أن الداللة كانت لصالح اإلناث ،الجدول السابق

لى متوسط حسابي أعلى من المتوسط الحسابي حصلن ع
 لزمالئهن من الذكور.

القضايا يعون  ،وهذه النتيجة تعني أن الطلبة من الذكور واإلناث
بشكل عام  الناتجة عن تطبيقات التكنولوجيا الحيوية البيواخالقية

، االستنساخ اإلنسانيبدرجة متقاربة، باستثناء تطبيق تكنولوجيا 

تطبيق  الناتجة عن البيواخالقيةلقضايا ا حيث تعي اإلناث
 بدرجة تفوق زمالئهن الذكور. االستنساخ اإلنساني تكنولوجيا

 : الرابعالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال 
التي يستند إليها طلبة المهن الطبية  البيواخالقية"ما المبادئ 

 قضايافي حكمهم  على  ،المساعدة في كلية تدريب عمان
 الناتجة عن تطبيقات التكنولوجيا الحيوية؟" قيةالبيواخال

تم استخراج التكرارات والنسب المئوية  ،السؤاللإلجابة عن هذا 
التي يستند إليها طلبة المهن الطبية  ،البيواخالقيةللمبادئ 
الناتجة عن  البيواخالقية قضايافي حكمهم  على  ،المساعدة

النتائج كما في الستة، وكانت تطبيقات التكنولوجيا الحيوية 
 (.12الجدول )

الناتجة عن  البيواخالقية قضاياالتي يستند إليها الطلبة في حكمهم على  البيواخالقيةالتكرارات والنسب المئوية للمبادئ  (12الجدول )
 تطبيقات التكنولوجيا الحيوية

اإلحصاءات  تطبيقات التكنولوجيا الحيوية
 الوصفية

 قضاياتند إليها الطلبة في حكمهم على التي يس البيواخالقيةالمبادئ 
 البيواخالقية

 المجموع استقاللي نفعي ديني
 108 14 16 78 التكرار االستنساخ اإلنساني

 100 12.96 14.81 72.22 النسبة %
 108 37 41 30 التكرار الخاليا الجذعية

 100 34.26 37.96 27.78 النسبة %
 108 39 15 54 التكرار العالج الجيني

 100 36.11 13.89 50 النسبة %
 108 3 42 63 التكرار البنوك الحيوية

 100 2.78 38.89 58.33 النسبة %
 108 37 41 30 التكرار أطفال األنابيب
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 100 34.26 37.96 27.78 النسبة %
 108 18 70 20 التكرار نقل األعضاء البشرية

 100 16.67 64.81 18.52 النسبة %
التكنولوجيا الحيوية تطبيقات 

 )الكلي(
 648 148 225 275 التكرار

 100 22.84 34.72 42.44 النسبة %

 البيواخالقيةالمبادئ أكثر أن  ،(12تظهر النتائج في الجدول )
 البيواخالقية قضاياالتي يستند إليها الطلبة في حكمهم على 

ي الذي هو المبدأ الدين ،الناتجة عن تطبيقات التكنولوجيا الحيوية
جاء بالترتيب األول، وجاء المبدأ النفعي في الترتيب الثاني، وحّل 

  .المبدأ االستقاللي في الترتيب الثالث واألخير
 :لالجابة عن السؤال الخامسالنتائج المتعلقة 

هل تختلف المبادئ البيواخالقية التي يستند إليها طلبة المهن  "
ي إصدار أحكامهم الطبية المساعدة في كلية تدريب عمان، ف

 حول القضايا البيواخالقية باختالف مستواهم الدراسي ؟"

المبادئ األخالقية التـي يسـتند إليهـا للكشف عن داللة الفروق في 
فـي إصـدار أحكـامهم حـول القضـايا طلبة المهن الطبية المسـاعدة 

تبعًا لمسـتواهم  الناتجة عن تطبيقات التكنولوجيا الحيويةاألخالقية 
)الســـنة األولــــى، الســـنة الثانيـــة( تــــم اســـتخراج التكــــرارات  الدراســـي

فـــي طلبـــة للمبـــادئ األخالقيــة التـــي يســـتند إليهــا الوالنســبة المئويـــة 
تبعًا لمسـتواهم الدراسـي، إصدار أحكامهم حول القضايا األخالقية 

، وكانت النتـائج كمـا "Chi square"(  2)كااختبار كما تم إجراء 
 (.13هو مبين في الجدول )

في إصدار أحكامهم حول طلبة المبادئ األخالقية التي يستند إليها ال " للكشف عن داللة الفروق في2نتائج اختبار " كا (13الجدول )
 ، تبعًا لمستواهم الدراسيالناتجة عن تطبيقات التكنولوجيا الحيويةالقضايا األخالقية 

تطبيقات التكنولوجيا 
 الحيوية

المستوى 
 الدراسي

اإلحصاءات 
 لوصفيةا

درجات  2قيمة كا المبادئ األخالقية
 الحرية

مستوى 
المبدأ  المبدأ النفعي المبدأ الديني الداللة

 االستقاللي
 االستنساخ اإلنساني

 
 0.303 2 2.391 6 11 39 التكرار سنة أولى

 10.71 19.64 69.64 النسبة%
 سنة
 ثانية

 8 5 39 التكرار
 15.38 9.62 75.00 النسبة%

 0.234 2 2.909 22 17 17 التكرار سنة أولى الخاليا الجذعية  
 39.29 30.36 30.36 النسبة%

 سنة
 ثانية

 15 24 13 التكرار
 28.85 46.15 25.00 النسبة%

 0.071 2 5.277 24 4 28 التكرار سنة أولى العالج الجيني
 42.86 7.14 50.00 النسبة%

 سنة
 ثانية

 15 11 26 التكرار
 28.85 21.15 50.00 النسبة%

 0.747 2 0.583 2 23 31 التكرار سنة أولى البنوك الحيوية
 3.57 41.07 55.36 النسبة%

 سنة
 ثانية

 1 19 32 التكرار
 1.92 36.54 61.54 النسبة%

 0.234 2 2.909 22 17 17 التكرار سنة أولى أطفال األنابيب
 39.29 30.36 30.36 النسبة%

 سنة
 ثانية

 15 24 13 التكرار
 28.85 46.15 25.00 النسبة%

 0.056 2 5.930 14 32 10 التكرار سنة أولى نقل األعضاء البشرية
 25.00 57.14 17.86 النسبة%

 سنة
 ثانية

 4 38 10 التكرار
 7.69 73.08 19.23 النسبة%
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( إلـى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة 13تشير النتائج في الجدول )
المبــــــادئ  ( فــــــيα  ≤  0.05إحصــــــائية عنــــــد مســــــتوى الداللــــــة )

ـــة التـــي يســـتند إليهـــا  ـــة المســـاعدة األخالقي ـــة المهـــن الطبي فـــي طلب
الناتجــة عــن تطبيقــات إصــدار أحكــامهم حــول القضــايا األخالقيــة 

علـى كـل تطبيـق مـن الدراسـي تعزى لمستواهم  التكنولوجيا الحيوية
لهــا مــا  2الســتة، فقــد تراوحــت قــيم كــا تطبيقــات التكنولوجيــا الحيويــة

( وهـــي قـــيم غيـــر دالـــة إحصـــائيا عنـــد 5.930( و )0.583بـــين )
ـــــــــادئ (. وهـــــــــذا يعنـــــــــي أن α  ≤  0.05مســـــــــتوى الداللـــــــــة ) المب

ـــة التـــي يســـتند إليهـــا  ـــة المســـاعدة األخالقي ـــة المهـــن الطبي فـــي طلب
الناتجــة عــن تطبيقــات حــول القضــايا األخالقيــة إصــدار أحكــامهم 
 متشابهة بعض النظر عن مستواهم الدراسي. التكنولوجيا الحيوية

 باالجابة عن السؤال السادس:  نتائج المتعلقةال

هل تختلف المبادئ البيواخالقية التي يستند إليها طلبة المهن  "
 الطبية المساعدة في كلية تدريب عمان، في إصدار أحكامهم

 حول القضايا البيواخالقية باختالف جنسهم؟"
المبادئ األخالقية التـي يسـتند إليهـا للكشف عن داللة الفروق في 
فـي إصـدار أحكـامهم حـول القضـايا طلبة المهن الطبية المسـاعدة 

تبعـًا لجنسـهم  الناتجـة عـن تطبيقـات التكنولوجيـا الحيويـةاألخالقية 
للمبــــادئ نســــبة المئويــــة )ذكــــر، أنثــــى( تــــم اســــتخراج التكــــرارات وال

فـــي إصـــدار أحكـــامهم حـــول طلبـــة األخالقيـــة التـــي يســـتند إليهـــا ال
(  2)كـــااختبـــار ، كمـــا تـــم إجـــراء لجنســـهمتبعـــًا القضـــايا األخالقيـــة 
"Chi square" ـــين فـــي الجـــدول ـــائج كمـــا هـــو مب ، وكانـــت النت

(14.) 

في إصدار أحكامهم حول طلبة األخالقية التي يستند إليها ال المبادئ " للكشف عن داللة الفروق في2نتائج اختبار " كا (14لجدول )ا
 ، تبعًا لجنسهم الناتجة عن تطبيقات التكنولوجيا الحيويةالقضايا األخالقية 

تطبيقات التكنولوجيا 
 الحيوية

اإلحصاءات  الجنس
 الوصفية

درجات  2قيمة كا المبادئ األخالقية
 الحرية

مستوى 
المبدأ  دأ النفعيالمب المبدأ الديني الداللة

 االستقاللي
 االستنساخ اإلنساني

 
 9.860 8 7 16 التكرار ذكر

 
2 

 
0.007* 
 25.81 22.58 51.61 النسبة% 

 6 9 62 التكرار أنثى
 7.79 11.69 80.52 النسبة%

 2.874 12 8 11 التكرار ذكر الخاليا الجذعية
 

2 
 

0.238 
 38.71 25.81 35.48 النسبة% 

 25 33 19 التكرار أنثى
 32.47 42.86 24.68 النسبة%

 3.754 14 6 11 التكرار ذكر العالج الجيني
 

2 
 

0.153 
 45.16 19.35 35.48 النسبة% 

 25 9 43 التكرار أنثى
 32.47 11.69 55.84 النسبة%

 12.132 3 16 12 التكرار ذكر البنوك الحيوية
 

2 
 

0.002* 
 9.68 51.61 38.71 النسبة% 

 0 26 51 التكرار أنثى
 0.00 33.77 66.23 النسبة%

 2.874 12 8 11 التكرار ذكر أطفال األنابيب
 

2 
 

0.238 
 38.71 25.81 35.48 النسبة% 

 25 33 19 التكرار أنثى
 32.47 42.86 24.68 النسبة%

 7.936 7 14 10 التكرار ذكر ريةنقل األعضاء البش
 

2 
 

0.019* 
 22.58 45.16 32.26 النسبة% 

 11 56 10 التكرار أنثى
 14.29 72.73 12.99 النسبة%

 * دالة إحصائيا
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( إلــــى وجــــود فــــروق ذات داللــــة 14تشــــير النتــــائج فــــي الجــــدول )
المبــــــادئ  ( فــــــيα  ≤  0.05إحصــــــائية عنــــــد مســــــتوى الداللــــــة )

ـــة التـــي يســـتند إليهـــا األخ ـــة المســـاعدة القي ـــة المهـــن الطبي فـــي طلب
الناتجــة عــن تطبيقــات إصــدار أحكــامهم حــول القضــايا األخالقيــة 

تكنولوجيـا علـى كـل مـن تطبيـق تعزى لجنسهم  التكنولوجيا الحيوية
تطبيـق تكنولوجيـا البنـوك الحيويـة، و تطبيـق االستنساخ اإلنساني، و 

لهــا مــا  2تراوحــت قــيم كــا حيــثتكنولوجيــا نقــل األعضــاء البشــرية 
( وهــــــي قــــــيم دالــــــة إحصــــــائيا عنــــــد 12.132( و )7.936بــــــين )

(. فــي حــين لــم تكــن هنــاك فــروق α  ≤  0.05مســتوى الداللــة )
فـي طلبـة المبـادئ األخالقيـة التـي يسـتند إليهـا ال دالة إحصائيا فـي

ـــة  الناتجـــة عـــن تطبيـــق إصـــدار أحكـــامهم حـــول القضـــايا األخالقي
ــــــــ ــــــــا الخالي ــــــــي، تكنولوجي ــــــــا العــــــــالج الجين ــــــــة، وتكنولوجي ا الجذعي

 وتكنولوجيا أطفال األنابيب.
يستندن إلى المبـدأ وبالنظر إلى الجدول السابق نالحظ أن اإلناث 

الناتجـة عـن في إصدار أحكامهن حول القضـايا األخالقيـة  الديني
تكنولوجيـــــا االستنســـــاخ اإلنســـــاني بدرجـــــة تفـــــوق الـــــذكور، تطبيـــــق 

%( للذكور، فـي حـين 51.61مقابل ) %(80.52وبنسبة مئوية )
أن الــذكور يســتندون إلــى المبــدأ االســتقاللي فــي إصــدار األحكــام 

تكنولوجيـا االستنسـاخ تطبيـق الناتجـة عـن حول القضايا األخالقية 
%( مقابـل 25.81اإلنساني بدرجـة تفـوق اإلنـاث، وبنسـبة مئويـة )

 %( لإلناث.7.79)
ـــاث  ـــدأكمـــا يالحـــظ أن اإلن فـــي إصـــدار  الـــديني يســـتندن إلـــى المب

تكنولوجيــا تطبيــق الناتجــة عــن أحكــامهن حــول القضــايا األخالقيــة 
%( 66.23البنــوك الحيويــة بدرجــة تفــوق الــذكور، وبنســبة مئويــة )

%( للـــذكور، فـــي حـــين أن الـــذكور يســـتندون إلـــى 38.71مقابـــل )
حـــــول المبـــــدأ النفعـــــي والمبـــــدأ االســـــتقاللي فـــــي إصـــــدار األحكـــــام 

تكنولوجيــا البنــوك الحيويــة تطبيــق ناتجــة عــن الالقضــايا األخالقيــة 
%( 9.68%( و )51.61بدرجـــة تفـــوق اإلنـــاث، وبنســـب مئويـــة )

%( علـــــى التـــــوالي 0.00%( و )33.77علــــى التـــــوالي، مقابــــل )
فـــي إصـــدار  يســـتندن إلـــى المبـــدأ النفعـــيلإلنـــاث. كمـــا أن اإلنـــاث 

تكنولوجيــا تطبيــق الناتجــة عــن أحكــامهن حــول القضــايا األخالقيــة 
األعضـــــاء البشـــــرية بدرجـــــة تفـــــوق الـــــذكور، وبنســـــبة مئويـــــة  نقـــــل

ـــل )72.73) %( للـــذكور، فـــي حـــين أن الـــذكور 45.16%( مقاب
يستندون إلى المبدأ الديني والمبدأ االستقاللي في إصدار األحكـام 

تكنولوجيـــــا نقـــــل تطبيـــــق الناتجـــــة عـــــن حـــــول القضـــــايا األخالقيـــــة 
ــــــــاث، وبنســــــــب مئ ــــــــوق اإلن ويــــــــة األعضــــــــاء البشــــــــرية بدرجــــــــة تف

%( و 12.99%( على التـوالي مقابـل )22.58%( و )32.26)
 %( على التوالي لإلناث.14.29)

 مناقشة النتائج والتوصيات
ا هكشفت النتائج كما اوضحت ،اوال: فيما يتعلق بالسؤال االول

وعي الطلبة بالقضايا ( أن درجة  9.8.7.6.5.4.3الجداول )
بشكل عام  وجيا الحيويةالناتجة عن تطبيقات التكنول البيواخالقية

(  1)الكلي( كانت بدرجة متوسطة،باستثناء التطبيق التكنولوجي )
"االستنساخ اإلنساني" فقد جاء في الترتيب األول وبدرجة وعي 

ا ذولعل شهرة النعجة دوللي اعطت خلفية جيدة عن ه مرتفعة.
 وما القضية هذه نالته ما بمثل علمية تنل قضية الموضوع ، ولم

 الدين، وسائل االعالم ،وعلماء من واهتمام ضجة من أثارته
 خاصة من التساؤالت العديد فجرت فقد عامة، والعلماء ،والناس

 إخصاب عملية دون تلد أن ألنثى يمكن ال بأنه االعتقاد بعد
 واألخالقي الديني الموقف كان عنه أعلن أن ومنذ. لبويضتها
 على االستنساخ تقنيات تطبيق تحريم وهو ،اً واحد والقانوني
 بالحيوان يتصل فيما منها االستفادة جواز معوتجريمه  اإلنسان
 .والنبات

تتفق نتيجتها مع نتائج كثير من الدراسات ، فاما باقي القضايا
 التي تناولت مستوى وعي الطلبة من مستويات دراسية مختلفة

  .البيواخالقيةلتطبيقات التكنولوجيا الحيوية وضوابطها  وفهمهم
(Saez et al., 2008, Dawson et al.,2010 Dawson 
2007, Tamra et al,. 2006,   2007, ،اللولو والكحلوت

، زيتون 2011 ., 1995)  
وتدنيها  ه الدراسات محدودية مستوى وعي الطلبة ذوقد عزت ه

 ،البيواخالقيةلتطبيقات التكنولوجيا الحيوية وضوابطها وفهمهم  
وعدم  ،المختلفة لهده المواضيع الى قصور تناول برامج التعليم
فاصدار االحكام  ها، ي يساير ذاالهتمام بالجانب االخالقي ال

ينبغي ان يسبق بمعرفة البعاده العلمية  ،الواعية على اي تطبيق
 ذهبتمع ما  تان تتفق الباحث ذ . واالبيواخالقيةواالجتماعية،و  ،

جة وعي در  ان محدودية إال أنهما تريان اليه هده الدراسات ، 
 ،البيواخالقيةلتطبيقات التكنولوجيا الحيوية وضوابطها  الطلبة

وجدلية  ،منها جدة الموضوعات ،ربما يعزى الى اسباب كثيرة
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القضايا التي تثيرها ،وعدم معرفة الطلبة بالضوابط العلمية 
والمعارف الناتجة عنه  ،بحث العلميلعملية ال البيواخالقيةو 
 ،فان وظيفة التعليم المهني الطبي ،ما سبقأن  إلى باإلضافة،

 والمهاريةمقصورة على االهتمام بالجوانب المعرفية  أصبحت
 إكسابحول  تتمحورتماما الجوانب الوجدانية التي  وأغفلت،

على مواجهة القضايا التي تساعدهم  واألخالقالطلبة القيم 
وتمدهم بحساسية  ،التي تصادفهم في العالم الواقعي البيواخالقية

، كما أنها تساعدهم في أن  البيواخالقيةاصة تجاه المشكالت خ
مما يحفزهم وتقديم حلول لها ،  ،يتعلموا التفكير في هذه القضايا

 .( 2012)الباز،.معايير السلوك األخالقي في العلم إلتباع
اوضحت النتائج كما بينها   ،الثالث بالسؤالفيما يتعلق  :ثانيا

اإلناث  درجة وعي في لفروقأن ا( 11، 10رقم ) الجدوالن
الناتجة عن تطبيقات التكنولوجيا  البيواخالقيةبالقضايا والذكور 
ة على تطبيق لم تكن دالة إحصائيا، باستثناء وجود دالل الحيوية

الطلبة من كما بينت النتائج ان  تكنولوجيا االستنساخ اإلنساني
تطبيقات  الناتجة عن البيواخالقيةالقضايا يعون  ،الذكور واإلناث

بشكل عام بدرجة متقاربة، باستثناء تطبيق  التكنولوجيا الحيوية
القضايا  ، حيث تعي اإلناثاالستنساخ اإلنسانيتكنولوجيا 
 االستنساخ اإلنساني تطبيق تكنولوجيا الناتجة عن البيواخالقية

 دراسة مع النتيجة هذه وتتفق بدرجة تفوق زمالئهن الذكور.
ه النتيجة ذوببساطة يمكن تفسير ه ،( 2011 ) اللولووالكحلوت

وتشابه  جهة، من ذاتها الدراسية بالمقررات الجنسين كال مرورب
 .الجنسين كال يعيشها التي والثقافية االجتماعية الظروف

درجة  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فيكما بينت النتائج 
الناتجة عن تطبيقات  البيواخالقيةوعي الطلبة بالقضايا 

على كل تطبيق من تعزى لمستواهم الدراسي تكنولوجيا الحيوية، ال
 تطبيقات التكنولوجيا الحيوية ، وعلىتطبيقات التكنولوجيا الحيوية

 بشكل عام )الكلي(.
تظهر النتائج في الجدول  ،الثا : فيما يتعلق بالسؤال الرابعث
 التي يستند إليها الطلبة في البيواخالقيةالمبادئ أكثر أن  ،(12)

الناتجة عن تطبيقات التكنولوجيا  البيواخالقية قضاياحكمهم على 
هو المبدأ الديني الذي جاء بالترتيب األول، وجاء المبدأ  ،الحيوية

النفعي في الترتيب الثاني، وحّل المبدأ االستقاللي في الترتيب 
  .الثالث واألخير

ية التعاليم الدينو ثقافة المجتمعات  وهذه النتيجة منطقية حيث
مازالت تلقي بتأثيرها على كثير من السلوكيات والمواقف 

،ومن المتعارف عليه ان المجتمعات المحافظة تتاثر والممارسات
األردني حيث المبادئ  المجتمعبالوسط العائلي والديني ،وفي 

التي يستند إليها معظم األفراد في حكمهم األخالقي مستمدة من 
ألولى في المجتمع للحكم على الدين االسالمي، وهو المرجعية ا

القضايا والمواضيع المختلفة، ومنه تنبثق معظم التشريعات 
والقوانين التي تحدد سلوك األفراد في المجتمع، لذا كانت المبادئ 

حيث بلغت نسبة شيوعه ، الطلبةالدينية هي األكثر شيوعًا بين 
(42.44%.) 

أيضا جة منطقية وجاء المبدأ النفعي في الترتيب الثاني، وهذه نتي
قوة اإلنتاج الثقافي الغربي تؤدي إلى التغيير التدريجي حيث أن 

فإن القيم  ،إلى ذلك باإلضافة ،في معايير السلوك وأنماط الحياة
 ،أو على مجرد العقل ،الغربية بنيت على المنفعة البيواخالقية

فضاًل عن  ، ،عن العلم وعن الدين البيواخالقيةوأبعدت القيم 
لقضايا جدية لبرامج الدراسية من أيِّ تحليل أو مناقشة ُخلو ا

الناتجة عن  البيواخالقيةوالقضايا ومشكالتها الحيوية التكنولوجيا 
مما يدفع الكثير من الطلبة  إلى تبني ما تروِّجه تطبيقاتها ،

من وسائل اإلعالم حول موضوع تطبيقات التكنولوجيا الحيوية؛ 
 ،هو سائد في المجتمعات الغربية هم لتتفق مع مائتأتي مبادثم 

كاإلجهاض والقتل الرحيم،  ،حول األخالقيات الحيوية النفعية
مما يجد الطالب نفسه في كثيٍر من ،وتكنولوجيا االستنساخ 

عداده مع الق َيم  ،األحيان، وقد تناَقضت أساليب تعليمه وا 
 .الصاعدة في المجتمع

وهذا الثالث واألخير،  في الترتيبأما المبدأ االستقاللي فقد جاء 
يعود إلى الفكرة التي تفترض أن عملية اتخاذ القرارات 

المتعلقة بالرعاية الصحية عملية تدبر غير سهلة  البيواخالقية
والضغوطات النفسية  تاج إلى معرفة ووعي، وفهم لألمور.تح

تجعله غير قادر على اتخاذ التي يتعرض لها المريض  والجسدية
حالته الصحية، أضف إلى ذلك أن الطلبة  قرارات واعية حول

غالبًا ال يتمتعون بالحرية واالستقاللية التخاذ قراراتهم، واختياراتهم 
 الشخصية.

حيث   ،(2008وتختلف هذه النتائج مع دراسة الزعبي وآخرون )
أن كان المبدأ النفعي هو األقل شيوعًا بين الطلبة، في حين 
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يوعًا بين طلبة كلية الطب يليه المبدأ اإلنساني كان هو األكثر ش
وتختلف أيضًا نتيجة هذه الدراسة مع دراسة  المبدأ الديني.

( التي أظهرت شيوع المبدأ االستقاللي لدى 2005جريسات )
 .الطلبة، يليه المبدأ الديني

إلى وجود فروق ذات داللة  ،(12تشير النتائج في الجدول )
طلبة المهن ستند إليها التي ي البيواخالقيةالمبادئ  إحصائية في

 البيواخالقيةفي إصدار أحكامهم حول القضايا  ،الطبية المساعدة
على كل تعزى لجنسهم  ،الناتجة عن تطبيقات التكنولوجيا الحيوية

تكنولوجيا تطبيق تكنولوجيا االستنساخ اإلنساني، و من تطبيق 
تكنولوجيا نقل األعضاء البشرية في تطبيق البنوك الحيوية، و 

 البيواخالقيةالمبادئ  لم تكن هناك فروق دالة إحصائيا فيحين 
في إصدار أحكامهم حول القضايا طلبة التي يستند إليها ال

الناتجة عن تطبيق تكنولوجيا الخاليا الجذعية،  البيواخالقية
 وتكنولوجيا العالج الجيني، وتكنولوجيا أطفال األنابيب.

لتي أجراها كل من وتتعارض هذه النتيجة مع نتائج الدراسات ا
والتي توصلت   ،(2008( والزعبي وآخرون )2005جريسات )

إلى عدم وجود أثر يعزى لمتغير الجنس على التفكير األخالقي 
 في مجال األخالقيات الحيوية.

 :يلي بما تانالباحث توصي التوصيــات والمقترحات 
 اعتبارها في تأخذ بحيث الخطط الدراسية، في النظر إعادة .1

 االجتماعية والقضايا للتكنولوجيا الحيوية  المعرفية نبالجوا
 .بها المرتبطة والدينية البيواخالقيةو 

 تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في تضمين على العمل .2
 مقررات في دمجها خالل من العام، التعليم مناهج

 .العلمية والثقافة العامة، والعلوم البيولوجي،
 الحيوية التقنية ثاتالمستحد تضمين بضرورة االهتمام .3

مع التأكيد  ئهاناثأالخدمة وفي أعداد المعلمين قبل  مراكز
على ضرورة ابراز الجانب االيجابي لتطبيقات التكنولوجيا 
الحيوية ودورها في حل العديد من المشكالت الصحية 

 واالجتماعية.
 في أهمية من له لما التطبيقية للعلوم اإلسالمي التأصيل .4

 . يواخالقيةالب القيم تنمية
 

 المــــراجع
(، التفكير األخالقي في مجال 2005جريسات، رندا عيسى )

 األخالقيات الحيوية لدى طلبة المرحلة الثانوية في 
مدارس عمان وطلبة الجامعة األردنية، رسالة دكتوراة غير 
منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، 

 األردن.
 ، ( 2011 ) اهلل عبد ابراهيم لمومني،وا يوسف، خولة حسنين،

 دمجهم وكيفية األحياء معلمي عند الحيوية األخالقيات
( 4) 38،التربوية العلوم مجلة دراسات، التدريس، في لها
 .األردنية الجامعة :عّمان 1361 -1344،

(، 2005رزنيك، ديفيد.ب. ترجمة: عبد النور عبد المنعم )
الكويت: المجلس  معرفة، يات العلم، سلسلة عالم الأخالق

 .الكويت -الوطني للثقافة والفنون واآلداب
الزعبي، طالل عبد اهلل والسالمات، محمد خير وحسنين، خولة 

التي يستند إليها  البيواخالقية(، المبادئ 2008يوسف )
طلبة كلية الطب في الجامعة األردنية في إصدار حكمهم 

بكل من الجنس ومدى تأثرها  البيواخالقيةعلى القضايا 
والمستوى الدراسي ومستوى فهمهم لطبيعة العلم، مجلة 
جامعة النجاح لألبحاث، نابلس: جامعة النجاح 

 2008( 4) 22مجلدالوطنية،
 الذاتي التعلم على قائم برنامج فعالية :( 1999 ) منى سعودي،

 والقيم التكنولوجيا مستحدثات بعض فهم تنمية في
 المعلمة الطالبة لدى نحوها هاتواالتجا والقيم البيولوجية

 المجلد العلمية، التربية مجلة البنات، بكلية بيولوجي شعبة
 .العباسية شمس، عين جامعة األول، العدد الثاني،
 مستوى ( ،2011شحدة) الكحلوت ،عال و صبحى اللولو ،فتحية
 في التربية بكليات واألحياء العامة العلوم طلبة فهم

نحوها  واتجاهاتهم بيوأخالقيةللقضايا ال غزة جامعات
 اإلنسانية( الدراسات اإلسالمية)سلسلة الجامعة ،مجلة
 ص– 117 ص الثاني، العدد عشر، التاسع المجلد
159 
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 "تقويم برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية العلوم االجتماعية من وجهة نظر طالب وطالبات الموازي الملتحقين به " 
 عبد اهلل بن عبد الرحمن الفنتوخ

 كلية العلوم االجتماعية 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 المملكة العربية السعودية
 17/6/2015تاريخ القبول:                            23/4/2015تاريخ التسلم: 

استخدم  ب وطالبات الموايي الملتحقين ب.  تقويم برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية العلوم االجتماعية من وجهة نظر طالالدراسة إلى  تسعى
في  (127) عينة الدراسة بلغتو ، (180 عددهم )و لبات الموايي المستوى الرابع طال ب وطاتكون مجتمع الدراسة من ث المنهج الوصفي المسحي، و الباح

  :أبري نتائج هذه الدراسة كان منو  ،هـ1434/1435من العام  الثانيالفصل 
 موافقة أفراد الدراسة بدرجة ضعيفة على البعد األول: برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي بشكل عام  -
 اسة بدرجة متوسطة على البعد الثاني: المقررات الخاصة ببرنامج الماجستير موافقة أفراد الدر  -
 موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسطة على البعد الثالث: عضو هيئة التدريس ببرنامج الماجستير  -
 تربوي موافقة أفراد الدراسة بدرجة ضعيفة جدًا على البعد الرابع: تجهييات برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط ال -
  لألبعاد األربعة عموًما موافقة أفراد الدراسة بدرجة ضعيفة على واقع برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي -
 موافقة أفراد الدراسة بدرجة كبيرة جًدا على مقترحات تطوير برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي  -

  )قويم التكويني، طلبة الموايي، المعايير األكاديمية، الكفاية: تجويد الدراسات العليا، التالكلمات المفتاحية(
  

An Evaluation of the Master Program in Educational Administration and Planning at the Faculty of 
Social Sciences from the view-point of the Students Currently Enrolled in the Parallel Program 

Abdullah bin Abdulrahman Al-Fantoukh, 
Faculty of Social Sciences, 

Imam Muhammad Bin Saud Islamic University. 
KSA 

his paper seeks to evaluate the Master Program in Educational Administration and Planning at the Faculty of 
Social Sciences from the view-point of the students, both male and female, currently enrolled in the parallel 
program. The researcher used the Descriptive Survey method, and the study population was (180) fourth year 

students  in the Parallel Program, and applied to a sample which totaled (127) in the second semester of the academic 
year 2013/14. 
The most important results of this study were the following: 
1. The approval of the study sample is of a "Poor" level regarding the first dimension, i.e. the Masters in Educational 

Administration and Planning Program in general. 
2. The approval of the study sample is of an "Average" level regarding the second dimension, i.e. The Specific Courses 

for the Masters Program. 
3. The approval of the study sample is of an "Average" level regarding the third dimension, i.e. The Faculty Members 

for the Masters Program. 
4. The approval of the study sample is of a "Very Poor" level regarding the fourth dimension, i.e. The Facilities of the 

Masters Program in Educational Administration and Planning. 
5. The approval of the study sample is of a "Poor" level regarding the current situation of the Masters Program in 

Educational Administration and Planning for the four dimensions generally. 
6. The approval of the study sample is of a "Very Strong" level regarding the recommendations to improve the Masters 

Program in Educational Administration and Planning. 
A number of recommendations were made as a result of this study which naturally will help to improve the Masters in 
Educational Administration and Planning Program of the Faculty of Social Sciences. 
Keywords: Improvement Graduate Studies, Formative Evaluation, Parallel Program Students, Academic Standards, 
Competence. 
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 :ار العام للدراسةطاإل
 :ومشكلة الدراسة المقدمة

تيايد االهتمام بالتعليم العالي منذ أواسط القرن العشرين لما ل.        
للدول، حيث يسهم في  وسياسية من أهمية علمية واقتصادية وثقافية

التقني العلمي و تطوير المعرفة وفي تنمية المجتمع ورقي.  إن التسارع 
وتتفاعل مع. بل وتوظف. وفق  تواكب.جهوًدا علمية  والصناعي يستليم

ى التعليم العالي فلسفة تلك الدول وتوجهاتها الثقافية؛ إذ إن الطل ب عل
وارتفعت أعداد مؤسسات. على  ا،وكيفً كًما دول العالم ييداد في معظم 

الصعيدين العالمي والعربي في مجاالت وتخصصات مختلفة، ولم 
خدمة  التدريس فقط، بل تعداه إلى يصبح هدف التعليم العالي

 العلمي   بالبحث ، والقيام المجتمع
إن برامج الدراسات العليا تكتس ب أهميتها باعتبارها المعني      

 وُتعدبتوفير احتياجات قطاعات التنمية من المؤهلين تأهياًل عاليًا، 
المنبع الذي ينتج أعضاء هيئة التدريس في الجامعات إضافة إلى 

ها بتوجي. الرسائل العلمية لحل مشكالت المجتمع ومعالجة مساهمت
    هـ ج(  1428قضاياه )السبيعي ، 

بدأت الدراسات العليا في المملكة العربية السعودية عام      
، هـ1403ر هـ حيث تأسس المعهد العالي للقضاء )الخضي1385

( وكانت جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية أولى 29
هـ 12/3/1485، ففي ي قدمت برنامجًا للدراسات العلياالت الجامعات

( بالموافقة على النظام األساسي 4صدر المرسوم الملكي رقم )
( دارًسا 22هـ منح )1388للمعهد العالي للقضاء، تاله في عام 

درجة الماجستير يمثلون الدفعة األولى من المعهد )الداود، 
 ( 11هـ،ص 1423
بكليات الجامعة في ايدياد،  الدراسات العلياإن أعداد طال ب        

جامعة الومع هذا التوسع الكبير في الدراسات العليا على مستوى 
 فالبد أن يرافق. تقويم بصفة دورية حتى تدعم النقاط اإليجابية،

  يات، ويحقق أهداف. ويواك ب التطوروتتالفى السلب
جامعة  ومن ضمن برامج الدراسات العليا التي تقدم في       

الماجستير والدكتوراه برنامج اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
حيث ، في قسم اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية العلوم االجتماعية

( 360أكثر من ) الماجستير برنامجيبلغ عدد الطلبة الملتحقين ب

هـ، كلية 1434طالًبا وطالبة )إحصائية قسم اإلدارة والتخطيط 
 ية( العلوم االجتماع

ويعد تقويم برامج الدراسات العليا من العمليات التطويرية         
ذات العناية واالهتمام لتحقق دورها الريادي، ويشير 

م( إلى ان. من أجل أن تحظى برامج الدراسات 1994حوامدة)ال
العليا بمكانة عالية في تفكير القادة واإلداريين في الجامعات 

ليم العالي، البد أن تنال قدًرا من والمسؤولين عن التخطيط للتع
العناية واالهتمام، فنجاح الدراسات العليا في أداء مهمتها تجاه 

 يادات اإلدارية الجامعة والمجتمع مًعا يتوقف على كفاءة الق
ولكي تظل برامج الدراسات العليا حيوية ومتجددة البد من 
 إخضاعها للتقويم والتطوير بشكل مستمر يضمن قدرتها على
مواكبة جميع التغيرات المتسارعة في الميدان التربوي  وهذا ما 
يحتم أن يكون هناك تحسين مستمر لبرامج الدراسات العليا، 

 (  Carter,2010سعًيا للتميي بحد ذات. ) 
وقد كثر الحديث في اآلونة األخيرة حول انخفاض        

ار العديد مستوى البرامج التي تقدم لطلبة الدراسات العليا، إذ أش
من الباحثين إلى المستوى المتدني للدراسات العليا )بامشموس 

؛ م2008األسمر،؛  هـ1411المنيع، ؛ هـ1409ومنسي ، 
وقاضي،  منهوريد؛ هـ1428 اليهراني،؛  هـ1428،السبيعي
بضرورة التقويم هـ( 1429)الفايي،  أوصىكما  (،م2006

أما ، المستمر والوقوف على واقع البرامج المطروحة
على تحسين برنامج الماجستير  كدأ فقدهـ( 1429،النوفل)

تخصص اإلدارة التخطيط التربوي بجامعة اإلمام محمد بن سعود 
واقع معرفة  فيوعلي. فإن مشكلة هذه الدراسة تتمثل  اإلسالمية 

برنامج الماجستير تخصص اإلدارة التخطيط التربوي بجامعة 
 المقترحات التطويرية ل.، و  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

التربوي تقويم برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط " وصواًل إلى
  " بكلية العلوم االجتماعية

  تساؤالت الدراسة :
 تتلخص مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلتية :
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من دارة والتخطيط التربوي ما واقع برنامج ماجستير اإل -1
 قين ب.؟وجهة نظر طال ب وطالبات الموايي الملتح

) ي هل توجد فروق بين أفراد الدراسة باختالف متغير  -2
 التخصص في البكالوريوس(؟-الجنس

ما المقترحات التطويرية لبرنامج ماجستير اإلدارة  -3
 والتخطيط التربوي من وجهة نظرهم؟

 أهداف الدراسة:
 هدفت الدراسة التعرف على :

ل: بوي من خالواقع برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط التر  -1
-عضو هيئة التدريس -راتالبرنامج بشكل عام المقر 

من وجهة نظر طال ب وطالبات الموايي  التجهييات،
  الملتحقين ب.

المقترحات التطويرية لبرنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط  -2
 التربوي 

 أهمية الدراسة:
تكتس ب هذه الدراسة أهمية خاصة بها وذلك ألهمية        

م برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط موضوعها الذي هو تقوي
 وهذه األهمية في جانبين هما: التربوي بكلية العلوم االجتماعية،

  األهمية النظرية:
امج ماجستير اإلدارة بتقويم بر إثراء المكتبة اإلدارية والتربوية  -

 والتخطيط التربوي 
الدراسة الحالية إضافة جديدة في مجال تقويم برامج  ُتعد -

لعليا، كما أنها تفتح المجال أمام الكثير من الدراسات ا
الباحثين والباحثات إلجراء المييد من الدراسات العلمية في 

 هذا الموضوع 
 األهمية العملية:

الوقوف على واقع برنامج الماجستير في تخصص اإلدارة  -
والتخطيط التربوي بكلية العلوم االجتماعية في جامعة اإلمام 

ة وتقديم صورة واضحة عن.، اإلسالميمحمد بن سعود 
  منها البرنامج يعاني التي القصور التعرف على أوج.و 

لعليا بأبري المقترحات إفادة المخططين لبرامج الدراسات ا  -
 التطويرية للبرامج القائمة 

توصيات لتطوير المساعدة متخذي القرار باالستفادة من  -
 برامج الدراسات العليا 
 حدود الدراسة :

تقويم برنامج ضوعية : التعرف على واقع الحدود المو   1
 االجتماعية ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية العلوم

       
طال ب وطالبات الماجستير موايي  جميع :الحدود البشرية  2

  طالًبا وطالبة (180) المستوى الرابع والبالغ عددهم
الحدود المكانية: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية   3

 دينة الرياض بم
 الثانيفي الفصل هذه الدراسة  تم إجراء الحدود اليمانية:  4

 هـ 1434/1435 الجامعي من العام
 :الدراسةمصطلحات 

 :ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي
هـ( بأنها 1432عرف ويارة التعليم العالي الدراسات العليا)تُ  

لعلوم "مرحلة متقدمة من الدراسة في التخصصات العلمية، أو ا
اإلنسانية وتشمل الدبلوم العالي، الماجستير ، الدكتوراه، اليمالة" 

 ( 162)ص 
مرحلة التي تلي بأن." تلك المرحلة الدراسية  . الباحثويعرف 

فصول دراسية، ( 6-4)، وتتم الدراسة فيها بين البكالوريوس
يتلقى فيها الدارس علوًما خاصة بمجال اإلدارة والتخطيط 

كان. االلتحاق بالبرنامج في الصباح أو في الفترة التربوي، وبإم
 المسائية"

 :البرنامج الموازي
يعرف بأن." دراسة تقليدية يسمح بها فقط للدراسات العليا  

يج ب فيها انتظام الطال ب وال يشار في  ))الماجستير والدكتوراه
وثيقة التخرج بأن البرنامج هو تعليم موايي  و يختلف التعليم 

بكون مواعيد  -الصباحي-التعليم المنتظم الموايي عن
المحاضرات في الفترة المسائية  " )موقع جامعة اإلمام محمد بن 

 سعود اإلسالمية، البرامج الدراسية، التعليم عن بعد:
https://www.imamu.edu.sa/studyprograms/Pages

/default.aspx  ه27/1/1436في. 
 ويتبنى الباحث هذا التعريف إجرائًيا 
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  اإلطار النظري للدراسة :
يتضمن هذا الجيء عرًضا لألطر النظرية للدراسات العليا بشكل  

عام، وبرنامج الماجستير تخصص اإلدارة التخطيط التربوي 
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بشكل خاص، وعرًضا 

ُيشكل التعليم العالي محوًرا مهًما في التعليم  للدراسات السابقة 
عالي، وأصبح مجااًل إلجراء البحوث بغية تطويره تحسين ال

تسهم  -ما بعد مرحلة البكالوريوس -مخرجات.  والدراسات العليا
نية المجتمع بمختلف مؤسسات. الحكومية والخاصة  بب الُرقيفي 

م( أن الدراسات العليا ربما تكون أحدى 1983ويرى )مرسي،
 المجتمع  السبل إليجاد حلول للمشاكل التي يواجهها

أن الجوائي  (Brenan Marvin , (1995, ويذكر    
واالمتيايات التي تقدم لبرامج الدراسات العليا في الواليات المتحدة 
األمريكية من قبل الحكومة الفيدرالية سخية جًدا بالنسبة للعلوم 

للدراسات األدبية  والهندسة، على حين تقدم منح ضئيلة
ية تطوير الدراسات العليا في مما يؤكد أهمواالجتماعية  

ة لترقى وتساير التخصصات العلمية، الجوان ب اإلدارية والتربوي
 وخصوُصا في البالد العربية 
 :بكلية العلوم االجتماعية قسم اإلدارة والتخطيط التربوي

يعد قسم اإلدارة والتخطيط التربوي أحد أقسام كلية          
دأ القسم نشاط. العلمي العلوم االجتماعية بالرياض، حيث ب

كقسم مستقل بعد صدور قرار مجلس التعليم العالي في جلست. 
بشأن تحويل قسم  هـ1433-6-4)الرابعة والستين( بتاريخ 

التربية بكلية العلوم االجتماعية بالرياض بجامعة اإلمام محمد 
بن سعود اإلسالمية إلى ثالثة أقسام هي: قسم اإلدارة 

سم أصول التربية، وقسم المناهج وطرق والتخطيط التربوي، وق
التدريس، باإلضافة إلى إنشاء قسم جديد تحت مسمى قسم 

 التربية الخاصة

فهي . أهدافو ، ت.رسالو ، ة القسمرؤيأما ما يختص ب          
على النحو التالي: )الخطة االستراتيجية لقسم اإلدارة والتخطيط 

 (1هـ، ص 1432/1433التربوي العام الجامعي 
تقديم برامج دراسات بتحقيق مكانة علمية متميية  الرؤية: -

عليا وبرامج تدريبية وفق المعايير األكاديمية، إلكسا ب 
الدارسين والدارسات مجموعة من المعارف والمهارات 
واالتجاهات والكفايات في مجال اإلدارة والتخطيط التربوي 

 بكفاءة وفاعلية
ية والمهارات العملية تيويد الطلبة باألسس المعرف الرسالة: -

األسالي ب رة والتخطيط التربوي ، باستخدام في مجال اإلدا
 التعليمية والتدريبية الحديثة لتحقيق التميي محليًا وعالميًا 

 أهداف قسم اإلدارة والتخطيط التربوي: -
تأهيل وتنمية قدرات الكوادر العلمية بما يكفل مواكبة  -1

 التطورات العلمية والتقنية الحديثة 
التطوير والتقويم المستمر لبرامج اإلدارة والتخطيط  -2

 التربوي والخطط الدراسية 
تعييي العالقة بالمراكي العلمية ومؤسسات المجتمع  -3

المدني للنهوض بحركة البحث العلمي والتأليف 
 والترجمة والتدري ب 

إقامة المؤتمرات والندوات العلمية والمشاركة فيها داخل  -4
 الجامعة وخارجها 

كفاءة األداء المؤسسي وفق المعايير العالمية في رفع  -5
 اإلدارة والتخطيط التربوي  

 -ويطرح القسم مسارين في الدراسات العليا) الماجستير
 الدكتوراه(، ويتولى التدريس واإلشراف عليها 

 برنامج الماجستير بقسم اإلدارة والتخطيط التربوي: -
)دليل الدراسات  :ليالتنظيم التايتضمن برنامج الماجستير بالقسم 
  (161هـ،ص1429العليا في كلية العلوم االجتماعية،
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 %43وتمثل حوالي ( وحدة 18أ( متطلبات اإلعداد العام )
 الفصل الثاني الفصل األول

 م

رر
مق

 ال
رقم

 

مز
لر

ا
 

 اسم المقرر

ت
حدا

الو
 

 م

رر
مق

 ال
رقم

 

مز
لر

ا
 

 اسم المقرر

ت
حدا

الو
 

لعربية التعليم في المملكة ا ترب 601 1
 السعودية

 3 مناهج البحث التربوي ترب 605 1 3

 3 اإلحصاء التربوي ترب 606 2 3 التوجيه اإلسالمي للتربية ترب 602 2
استخدام الحاسب اآللي في التعليم  ترب 607 3 2 التقويم التربوي ترب 603 3

 3 وتطبيقاته

 9 مجموع الوحدات 9 مجموع الوحدات 1 ثقافة إسالمية سلم 604 4

 %43وتمثل حوالي  ( وحدة18اإلدارة والتخطيط التربوي ) ب(  مقررات تخصص 
 الرابعالفصل  الثالثالفصل 

 م

رر
مق

 ال
رقم

 

مز
لر

ا
 

 اسم المقرر
ت

حدا
الو

 

 م

رر
مق

 ال
رقم

 

مز
لر

ا
 

 اسم المقرر

ت
حدا

الو
 

 2 إدارة التعليم العالي ترب 645 1 2 إدارة  التعليم العام  ترب 641 1
 2 القيادة التربوية ترب 646 2 2 لتخطيط التربويا ترب 642 2
 2 اإلشراف التربوي ترب 647 3 2 اقتصاديات التعليم  ترب 643 3
 2 اإلدارة التربوية المقارنة ترب 648 4 2 قراءات في التخصص  ترب 644 4

 2 حلقة البحث ترب 649 5 8 مجموع الوحدات
 10 مجموع الوحدات

 % 14( وحدات وتمثل حوالي 6تخصص وعدد وحدات. )ج( مشروع البحث في ال
 الدراسات السابقة :

في ضوء المراجعة لعدد من الدراسات المتعلقة بموضوع      
هذه الدراسة، تبين أن هناك دراسات عديدة عربية وأجنبية تناولت 

 هذا الموضوع، ومن هذه الدراسات:
 تقويم" والتي كانت بعنوان هـ(1420دراسة العتيبي ) -

هدفت و"برامج الدراسات العليا في الجامعات السعودية
إلى تحديد مستوى الكفاءة الداخلية النوعية لنظام 
الدراسات العليا بالكليات النظرية في الجامعات 
السعودية )جامعة الملك سعود، جامعة اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمية، الجامعة اإلسالمية، جامعة الملك 

أم القرى( من وجهة نظر الطال ب عبد العييي، جامعة 
وأعضاء هيئة التدريس، وتحديد العوامل المؤثرة في 
انخفاض مستوى الكفاءة  واستخدم المنهج الوصفي، 

طالبًا  (156)( فردًا: 334تكونت عينة الدراسة من )و 
التدريس  عضوًا من أعضاء هيئة  (178)وطالبة و 

أن مستوى :هاأداة للدراسة  ونتج عنواستخدم االستبانة 
جامعات الكفاءة الداخلية النوعية لنظام الدراسات العليا ال

  وأهم عوامل انخفاض السعودية عالية بصفة عامة
مستوى الكفاءة الداخلية النوعية لنظام الدراسات العليا 
هي اختالف معايير التقويم باختالف أعضاء هيئة 
التدريس، وعدم وجود خطة واضحة لتحديد موضوعات 

حات، وقلة المشرفين المتخصصين، وافتقار األطرو 
، واختيار الطال ب ال ب إلى مهارات استخدام المكتبةالط

لتخصصات ال تناس ب قدراتهم، وافتقار برامج الدراسات 
العليا إلى الدراسة التقويمية، وافتقار أعضاء هيئة 
التدريس إلى مهارات استخدام التقنيات الحديثة في 

  التدريس
 التي كانت بعنوانو ( Trice,2000)  ترايس دراسة -

"Northwestern’s graduate students: 
perspectives on  academic and student 
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life" هدفت إلى تقويم الدراسات العليا في جامعة و
المنهج  طالًبا  واستخدمت (428)أكسفورد، وطبقت على 

االستبانة أداة للدراسة   المسحي الوصفي، كما استخدمت
%  من الطلبة راضون عن نوعية الخبرة 72أن وبينت 

% راضون عن 90األكاديمية التي تلقوها في البرنامج، و
% من أعضاء هيئة التدريس 66أعضاء هيئة التدريس، و

% قيموا 57ويعطونهم تغذية راجعة وأن  يساندون الطلبة
% من الطلبة يرون 81نوعية التدريس بأنها جيدة، وأن 

 أعضاء هيئة التدريس من السهل التواصل مع 
آراء "والتي كانت بعنوان  م(2002دراسة الجفري ) -

ء طالبات الدراسات العليا في األداء التدريسي ألعضا
هدفت إلى التعرف على و"هيئة التدريس بجامعة أم القرى
ء ااألداء التدريسي ألعضفي آراء طالبات الدراسات العليا 
ينة الدراسة من وتكونت ع  هيئة التدريس بجامعة أم القرى

( 16، يمثلن )لبة تّم اختيارهن بطريقة عشوائية( طا298)
تخصصًا في عدد من كليات التربية  واستخدمت 
االستبانة أداًة للدراسة وأبري نتائجها أن المستوى العام 
لألداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى 

ء أعضاء يقع في مستوى متوسط، وأن الطالبات يرين أدا
يتعلق بمهام هيئة التدريس متوسط بشكل عام فيما 

 ويرين، وفي التعامل مع الطالبات، وواجبات اليوم األول
في محور اإلعداد أن مستوى أعضاء هيئة التدريس 

عطاء المقرروالتخطيط لتدريس  عداد االمتحانات وا  ، وا 
الدرجات، والتعامل مع الطال ب خارج قاعة المحاضرات 

 ل يعتبر مقبو 
والتي كانت بعنوان  هـ(1424دراسة الحولي وأبو دقة) -

مية بززة تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعة اإلسال"
إلى تقويم برامج الدراسات  هدفتو "من وجهة نظر الخريجين

تكونت عينة الدراسة من لعليا في الجامعة اإلسالمية بغية  ا
في الجامعة  ( خريجًا من خريجي برامج الدراسات العليا91)

اإلسالمية بغية في كيات الشريعة وأصول الدين والتربية 
ة أداًة للدراسة  ونتج والعلوم  واستخدم الباحثان االستبان

أن برامج الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية بغية  :عنها

يرى الخريجون ي احتياجات الطال ب بكفاءة عالية، و تلب
رق التدريس فاعلية طارتفاع كفاءة اإلشراف األكاديمي و 

أن الخدمات المكتبية تحتاج إلى والتقنيات المستخدمة، و 
 التطوير 

والتي كانت  (Woodword,2004 )ودوورددراسة  -
 The Graduate colleges in the"  بعنوان

united kingdom " هدفت إلى التعرف على واقع و
كليات الدراسات العليا في المملكة المتحدة من حيث 

، وأهدافها ومسؤولياتها، ومستوى برامجها انتشارها
دراستها الميدانية من خالل األكاديمية  وطبقت الباحثة 

على عينة  ويعت ، حيثستبانةتطبيق أداة الدراسة اال
وبينت نتائج ( كلية في المملكة المتحدة  127مكونة من )

أن نظام كليات الدراسات العليا هو األكثر شيوًعا  الدراسة
التعليم العالي في المملكة المتحدة، وأن هذه  بين مؤسسات

الكليات تعمل على تحسين جودة برامج الدراسات العليا، 
وييادة أعداد الطلبة الملتحقين بها، وتعمل على مراجعة 

 سياسات وقواعد برامجها األكاديمية بشكل دوري 
والتي كانت بـعنـوان   ( Muller, 2006)مولر دراسة -

"Developing Educational Leaders: The 
Teaching Scholars program at the 
university of California, San Francisco, 

School of Medicine " هدفت هذه الدراسة إلى تقييم و
وتطوير برامج الدراسات العليا الموجهة للقيادات التربوية في 
كلية ميديساين بجامعة كاليفورنيا بالواليات المتحدة 

  واستخدمت الباحثة االستبانة أداًة للدراسة وطبقت يةاألمريك
على عينة عشوائية من المشاركين في هذه البرامج بلغت 

( فرًدا، من أجل تقييم برامج الكلية األكاديمية في ست 76)
محاور: نظريات التعلم، وأسالي ب التعلم والتعليم، والمناهج 

التربوية   الدراسية، والقيادة، والتطوير المهني، والبحوث
وبينت النتائج أن البرامج أسهمت في ييادة إنتاج البحوث 
العلمية المقدمة من المشاركين، كما أنهم اكتسبوا معارف 
ومهارات واتجاهات جديدة  وأن هذه البرامج تواج. عدًدا من 
التحديات مثل: قصر الوقت المخصص لتنفيذها، وضعف 
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ثة بضرورة التواصل مع خريجي البرنامج  وأوصت الباح
مواصلة الدعم المالي لبرامج القيادات التربوية، وتقييمها 

 بصورة دائمة 
تقويم "والتي كانت بعنوان  هـ(1428دراسة الضلعان ) -

برنامج الماجستير في طرق تدريس الرياضيات بجامعة 
هدفت و  "الملك سعود من وجهة نظر الدارسين والخريجين

تدريس الرياضيات إلى تقويم برنامج الماجستير في طرق 
بكلية التربية بجامعة الملك في قسم المناهج وطرق التدريس 

 تقديمو  ،عف في البرنامججوان ب القوة والضو ، سعود
منهج الوصفي   استخدم الباحث المقترحات لتحسين البرنامج

( دارسين 6( خريًجا و )18مجتمع الدراسة من: )، وتكون 
: اآلتينتج عنها عمل يعمل بها الخريجون  و  ( جهة15و )

كانت المقررات والخطة الدراسية والمكتبة والخدمات البحثية 
والرسالة واإلشراف األكاديمي جيدة ، بينما رأوا أن أسالي ب 
التقويم واستخدام التقنيات غير جيدة  وأن من هم أسبا ب 
تأخر الطال ب في إنهاء رسالة الماجستير تعقيد وطول 

عض الطال ب كليًا رغ باإلجراءات اإلدارية ، وعدم تف
أن من جوان ب القوة في البرنامج: تنمية و   للدراسات العليا

، ومن الدراسيةمهارات البحث ، وجودة مستوى المقررات 
د عدد كاف من أعضاء هيئة جوان ب الضعف: عدم وجو 

، التركيي على الجوان ب النظرية بشكل أكبر من التدريس
 .التطبيقية

مة مواء"ي كانت بعنوان والت هـ(1428دراسة السبيعي) -
برامج الدراسات العليا التربوية الحتياجات القطاع التعليمي 

هدفت إلى قياس أهم مؤشرات و "بالمملكة العربية السعودية
األداء الكمي لبرامج الدراسات العليا في المملكة العربية 

هـ ، ومدى 1425 -هـ 1410السعودية خالل الفترة من 
التعليم العام ، مع تحديد العوامل  موائمتها الحتياجات قطاع

التي تشكل هذا الطل ب  واستخدمت الدراسة المنهج 
( على النحو 594الوثائقي، وتكونت عينة الدراسة من )

( 238( مسئوال في الجهات المستفيدة )155التالي : )
عضوًا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية ، 

العليا  واستخدمت  ( طالبًا من طال ب الدراسات201)

االستبانة أداًة للدراسة  وأبري نتائجها: انخفاض األداء 
الكمي لبرامج الدراسات العليا في الجامعات وكليات البنات 

توفر الكفايات الاليمة لخريجي برامج  أنفي المملكة، كما 
نخفاض اال جة متوسطة وعالية، وأنبدر كان الدراسات العليا 

عليمي من النتاج العلمي لبرامج في استفادة القطاع الت
 .بدرجة منخفضة ومتوسطةكان الدراسات العليا 

تقويم برنامج "والتي كانت بعنوان  هـ(1429)دراسة الفايز -
الماجستير بالرسالة في قسم اإلدارة التربوية بجامعة الملك 

هدفت إلى تقويم و من وجهة نظر الدارسين والخريجين"سعود 
دارة التربوية بجامعة لة في قسم اإلبرنامج الماجستير بالرسا

واستخدمت المنهج الوصفي، وتكونت عينة الملك سعود  
  واستخدمت ( دارسين9( خريًجا و )54سة من: )الدرا

أن واقع برنامج  ًة للدراسة   وابري نتائجهااالستبانة أدا
الماجستير في قسم اإلدارة التربوية في جميع محاوره األربعة 

، المقررات، طرق التدريس والتقنيات )الخطة الدراسية
المستخدمة ، أسالي ب التقويم التي يستخدمها أعضاء هيئة 

جراءات البحث(  ميي تالتدريس اإلشراف على الرسالة وا 
  بالكفاءة والفاعلية في معظم. 

واقع برنامج "والتي كانت بعنوان  هـ(1429دراسة النوفل) -
لتخطيط التربوي الماجستير في التربية في تخصص اإلدارة وا

بكلية العلوم االجتماعية في جامعة اإلمام محمد بن سعود 
إلى تشخيص واقع برنامج الماجستير في  هدفتو  "اإلسالمية

تخصص اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية العلوم االجتماعية 
اإلجراءات اإلدارية والعالقات اإلنسانية والخدمات )من خالل:

والوقوف على أبري عناصر القوة  ،(المكتبية وتسهيالت البحث
 ، ومستوى الرضا عن البرنامج، والضعف في البرنامج

( دارًسا 77ع من )مجتمالاستخدام الوصفي المسحي، وتألف 
، وكانت أبري نتائج الدراسة: أفراد الدراسة موافقون ودارسة

يتعلق بمحور)  فيمابشكل عام على واقع برنامج الماجستير 
، و اإلجراءات اإلدارية( كما ليس لهم دراية العالقات اإلنسانية
% 8 81، ومحور الخدمات البحثية والمكتبية بشكل عام عن

جدّا على من إجمالي أفراد الدراسة يرون بأن البرنامج جيد 
% من إجمالي أفراد الدراسة راضون عن 9 90وأن  األقل،
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وأوصت الدراسة بالعمل على تحسين برنامج  البرنامج 
يالة المعوقات التي تواج. الدارسين والدراسات، الماجستير  وا 

قامة ورش العمل والندوات لتحسين البرنامج، وعقد لقاءات  وا 
اسبة ، ووضع السبل المنالدارسين والدراساتدورية مع 

، والخدمات البحثية والمكتبية ، لتحسين اإلجراءات اإلدارية
 وتسهيالت البحث 

 التعليق على الدراسات السابقة :
لحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة أن. على الرغم من يُ 

الدراسات السابقة في المجال معظم اتفاق الدراسة الحالية مع 
ومع معظمها في المنهج تقويم برنامج الماجستير، وهو مجال 

إاّل أنها  ،وهو المنهج الوصفي المسحي واألداة وهي االستبانة
مجال التطبيق حيث  تختلف معها في الهدف ومع معظمها في

تقويم برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط إلى  هذه الدراسة هدفت
بجامعة اإلمام محمد بن سعود التربوي بكلية العلوم االجتماعية 

  ب وطالبات الموايي الملتحقين ب. من وجهة نظر طالاإلسالمية 
 أوجه استفادة الباحث من الدراسات السابقة :

 حث من تلك الدراسات فيما يأتي :تمثلت استفادة البا   
المنهج المناس ب اختيار ناء اإلطار النظري لهذه الدراسة، و ب

اختيار ، و وتصميم أداة الدراسة )االستبانة(بناء للدراسة ، و 
   لدراسةاألسالي ب اإلحصائية المناسبة ل

جراءاتها:  منهجية الدراسة وا 

 منهج الدراسة.
، وفي. " يتم استجوا ب ( ج الوصفي ) المسحيتم استخدام المنه

جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة منهم ، وذلك بهدف 
وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها " ) 

على هذا المنهج يعتمد "، و(179صهـ ،  1433العساف ، 
دراسة الواقع ويهتم بوصف الظاهرة وصفًا دقيقًا وُيعّبر عنها 

ميًا ، فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح تعبيرًا كيفيًا أو ك
خصائصها ، وأما التعبير الكمي فُيعطي وصفًا رقميًا يوضح 

ذوقان، وعدس، عبد  عبيدات،مقدار الظاهرة وحجمها " )
 (    180ص،  م2003، الرحمن, و عبد الحق، كايد 
 مجتمع وعينة الدراسة.
وى الرابع طال ب وطالبات المستجميع يتكون مجتمع الدراسة من 

موايي ببرنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي والبالغ عددهم 
( طال ب/ـة، حيث قام الباحث بتوييع األداة على جميع 180)

( استمارة مكتملة 127أفراد الدراسة، استرجع الباحث منهم )
%( من إجمالي 71وجاهية لعملية التحليل، أي بنسبة )

 االستبانات التي تم توييعها 
 صائص أداة الدراسة. خ

د من الخصائص الشخصية والوظيفية يتصف أفراد الدراسة بعد
 حها فيما يلي:يوضيمكن ت

 هم الديموجرافيةصتوييع أفراد الدراسة وفقًا لخصائ: (1جدول )
 النسبة المئوية التكرارات الجنس
 42.5 54 ذكر
 57.5 73 أنثى

 ئويةالنسبة الم التكرارات التخصص في البكالوريوس
 32.3 41 علمي
 67.7 86 أدبي

 100 127 اإلجمالي

أن أكثر من نصف أفراد الدراسة هم ( 1يوضح الجدول )
مقابل  (98)الطالبات، وهذا عائد إلى أن عددهم اإلجمالي يبلغ 

% من أفراد الدراسة هم من 7 67لدى الطال ب، كما أن  (82)
ف. تربوي يميل التخصصات األدبية، نظًرا ألن البرنامج في تصني

 إلى التخصص النظري أكثر من التخصصات العلمية البحتة 
 أداة الدراسة. 

 بعد االستفادة من دراسة كل من )  تم بناء أداة الدراسة      
Muller, 2006،هـ(، حيث قام 1429هـ؛ النوفل،1429؛الفايي

بتطوير أدوات تلك الدراسات بما يتناس ب بوضع عبارات الباحث 
تكونت و  ة بهذه الدراسة، ووفق أبعاد أربعة ذات خصوصي

 من جيأين: االستبانة
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يتناول البيانات األولية الخاصة بأفراد الدراسة: : الجزء األول
  نس، التخصص في البكالوريوسالج

( فقرة مقسمة على محورين كما 32يتكون من ): الجزء الثاني
 يلي:

ة يتناول واقع برنامج ماجستير اإلدار المحور األول:
( فقرة، مقسمة إلى أربعة 24تكون من )و ، والتخطيط التربوي

 أبعاد:
تتكون من يتناول البرنامج بشكل عام، و  الُبعد األول:

 ( فقرات 8)
( 5تتكون من )يتناول المقررات، و  الُبعد الثاني:

 فقرات 
تتكون يتناول عضو هيئة التدريس، و  الُبعد الثالث:

 ( فقرات 6من )
( 5تتكون من )اول التجهييات، و يتن الُبعد الرابع:

 فقرات 

 يتناول مقترحات تطوير برنامج ماجستير  المحور الثاني:
 ( فقرات 8يتكون من )و اإلدارة والتخطيط التربوي 

 صدق أداة الدراسة
 أواًل: الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق المحكمين(:

، بالرت ب التالية: محكمين( 6)على عدد  تم عرض االستبانة
برتبة أستاذ مشارك من كلية العلوم  (4و)برتبة أستاذ،  (2)

الرأي  وقد أبدى المحكمون وذلك لالسترشاد بآرائهم االجتماعية، 
، ومدى مناسبة مدى وضوح العبارات ومدى مالئمتهاحول 

العبارات للمحور الذي تنتمي إلي.، مع وضع التعديالت 
لاليمة التي اتفق الباحث بإجراء التعديالت ا وقام  واالقتراحات

ت ، حتى أصبحوحذفعليها غالبية المحكمين، من تعديل 
ويوضح الجدول التالي وضع أداة  النهائية افي صورته ةاناالستب

 :وبعده الدراسة قبل التحكيم

 (: أداة الدراسة قبل، وبعد التحكيم2جدول )
 بعد التحكيم قبل التحكيم أداة الدراسة
 2 3 عدد المحاور

 8 9 ت البعد األول: البرنامج بشكل عامعدد عبارا
 5 12 البعد الثاني: المقررات  عدد عبارات
 6 7 البعد الثالث: عضو هيئة التدريس عدد عبارات
 5 5 البعد الرابع: التجهيزات عدد عبارات
 8 7 محور المقترحات عدد عبارات

 32 40 لعباراتعدد اجموع م

 ة الدراسة:ثانيًا: صدق االتساق الداخلي ألدا
بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قام الباحث 

قام الباحث بحسا ب و  ،بتطبيقها ميدانيًا وعلى بيانات العينة
حيث  لالستبانةمعامل االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخلي 

تم حسا ب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات 
حور الذي تنتمي إلي. العبارة كما االستبانة بالدرجة الكلية للم
 توضح ذلك الجداول التالية 

 بيرسون لفقرات محور )واقع برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي( بالدرجة الكلية لكل ُبعد ارتباطمعامالت : (3جدول )
 التجهيزات عضو هيئة التدريس المقررات البرنامج بشكل عام

 االرتباطمعامل  الفقرة االرتباطمعامل  الفقرة االرتباطمعامل  ةالفقر االرتباطمعامل  الفقرة
1 0.461** 1 0.570** 1 0.629** 1 0.625** 
2 0.553** 2 0.569** 2 0.563** 2 0.730** 
3 0.658** 3 0.596** 3 0.601** 3 0.727** 
4 0.518** 4 0.459** 4 0.450** 4 0.680** 
5 0.466** 5 0.645** 5 0.571** 5 0.535** 
6 0.572** - - 6 0.574** - - 
7 0.557** - - - - - - 
8 0.457** - - - - - - 

 (01 0)دال عند مستوى  **
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 محور )مقترحات تطوير برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي( بالدرجة الكلية للمحورلبيرسون  ارتباطمعامالت : (4جدول )
 االرتباطعامل م الفقرة االرتباطمعامل  الفقرة

1 0.716** 5 0.868** 
2 0.890** 6 0.747** 
3 0.847** 7 0.811** 
4 0.887** 8 0.581** 

  01 0دال عند مستوى  **
( أن العبارات دالة عند مستوى 3،4يتضح من خالل الجداول )

 على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي، ويدل( 01 0)
 تطبيق الدراسة الحالية في  يوثق بهامؤشرات صدق مرتفعة و 

 ثبات أداة الدراسة :
يوضح التالي ل الفاكرونباخ، والجدول قام الباحث باستخدام معام

 معامل الثبات لمحاور أداة الدراسة وهي :
 لفاكرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسةمعامل ا: (5جدول )

 معامل الثبات المحور الرقم
 0.731 البرنامج بشكل عام 1
 0.766 اتالمقرر 2
 0.726 عضو هيئة التدريس 3
 0.768 التجهيزات 4

 0.815 الدرجة الكلية لواقع برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي
 0.917 مقترحات تطوير برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي  5

معامالت ثبات أداة الدراسة أن ( 5يتضح من الجدول )
(، وهي معامالت ثبات 917 0،  731 0ما بين )تراوحت 

 مرتفعة يمكن الوثوق بها في تطبيق الدراسة الحالية  
 األساليب اإلحصائية الُمستخدمة في الدراسة:

دخ تحديد ال البيانات إلى الحاس ب اآللي، تم بعد أن تم ترميي وا 
حسا ب ، بلخماسي )الحدود الدنيا والعليا(طول خاليا المقياس ا

يم. على عدد خاليا المقياس للحصول (، ثم تقس4=1-5المدى )
(  بعد ذلك تم 80 0= 4/5على طول الخلية الصحيح أي )

إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس ) أو بداية المقياس 
وهي الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، 

 وهكذا أصبح طول الخاليا للفقرات اإليجابية كما يأتي:
يمثل درجة موافقة )ضعيفة جدًا( نحو كل  80 1ى إل 1من 

 عبارة باختالف المحور المراد قياس. 
يمثل درجة موافقة )ضعيفة( نحو كل  60 2إلى  81 1من 

 عبارة باختالف المحور المراد قياس. 
يمثل درجة موافقة )متوسطة( نحو كل  40 3إلى  61 2من 

 عبارة باختالف المحور المراد قياس. 
يمثل درجة موافقة )كبيرة( نحو كل عبارة  20 4إلى  41 3من 

 باختالف المحور المراد قياس. 

يمثل درجة موافقة )كبيرة جدًا( نحو كل  0 5إلى  21 4من 
 عبارة باختالف المحور المراد قياس. 

سلبية، فإن طول الخاليا لها على النحو فقرات  ونظًرا لوجود
 التالي:
قة )كبيرة جدًا( نحو كل عبارة يمثل درجة مواف 80 1إلى  1من 

 باختالف المحور المراد قياس. 
يمثل درجة موافقة )كبيرة( نحو كل عبارة  60 2إلى  81 1من 

 باختالف المحور المراد قياس. 
يمثل درجة موافقة )متوسطة( نحو كل  40 3إلى  61 2من 

 عبارة باختالف المحور المراد قياس. 
افقة )ضعيفة( نحو كل يمثل درجة مو  20 4إلى  41 3من 

 عبارة باختالف المحور المراد قياس. 
يمثل درجة موافقة )ضعيفة جدًا( نحو كل  0 5إلى  21 4من 

 عبارة باختالف المحور المراد قياس. 
التكرارات  وبعد ذلك تم حسا ب المقاييس اإلحصائية التالية :

لشخصية والوظيفية والنس ب المئوية للتعرف على الخصائص ا
 Pearsonمعامل ارتباط بيرسون)د الدراسة، ألفرا

Correlation) ،معامل ا( لفاكرونباخCronbach's Alpha) ،
 Standard"النحراف المعياري "، اMeanالمتوسط الحسابي " 
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Deviation"، ( لعينتين مستقلتين )اختبار )تindependent 
sample t-test ) 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
دارة والتخطيط ول: ما واقع برنامج ماجستير اإلالسؤال األإجابة 

 ؟من وجهة نظر طال ب وطالبات الموايي الملتحقين ب. التربوي 

قام الباحث بحسا ب التكرارات والنس ب المئوية والمتوسطات 
الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفراد الدراسة نحو واقع 

فقرات ال رتبتا برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي، كم
 منها، وذلك كما يلي:حس ب المتوسط الحسابي لكل 

 البرنامج بشكل  عام : األولالُبعد 
برنامج األول: الُبعد  علىالتكرارات والنس ب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفراد الدراسة  (6جدول )

 مرتبة تنايليًا وفقًا للمتوسط الحسابي لكاًل منهااإلدارة والتخطيط التربوي بشكل عام  ماجستير

 الفقرات م
المتوسط  الموافقة

الحسابي
ف  

االنحرا
المعياري

 

الترتيب
 

 ضعيفة جدا   ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جدا  
 % ك % ك % ك % ك % ك

4 
عايير المقابالت الشخصية م

حسب أعضاء  متفاوتة
 اللجان.

48 37.8
0 39 30.

7 27 21.
3 8 6.3 5 3.9 3.92 

(2.08) 1.10 1 

يحقق البرنامج طموحاتي  1
25.2 32 اإلدارية.

0 48 37.
8 39 30.

7 7 5.5 1 0.8 3.81 0.91 2 

عدد الساعات الدراسية كثيرة  2
34.6 44 مقارنة بالبحث التكميلي.

5 33 26.
0 31 24.

4 12 9.4 7 5.5 3.75 
(2.25) 1.19 3 

عبة عدد الدارسين/ات في الش 6
36.2 46 كثير ال يحقق الفائدة العملية.

2 27 21.
3 32 25.

2 12 9.4 10 7.9 3.69 
(2.32) 1.27 4 

إجراءات القبول في البرنامج  3
23.6 30 تأخذ وقتاً طويالً.

2 31 24.
4 34 26.

8 20 15.
7 12 9.4 3.37 

(2.62) 1.26 5 

5 
زودني القسم بمحتويات 
البرنامج ومتطلباته قبل بدء 

 سة في البرنامج.الدرا
8 6.30 10 7.9 15 11.

8 23 18.
1 71 55.

9 1.91 1.25 6 

يتم إشراكي في بعض  8
.11 14 2.36 3 مشاريع القسم األكاديمية.

0 18 14.
2 23 18.

1 69 54.
3 1.89 1.16 7 

7 
يقيم القسم لقاءاً تعريفياً 
بالبرنامج بحضور أعضاء 

 هيئة التدريس.
5 3.94 6 4.7 3 2.4 28 22.

0 85 66.
9 1.57 1.03 8 

 2.99 المتوسط الحسابي العام
(2.31) 0.56 - 

تم (، هي فقرات سلبية، لذا 6،  4،  3،  2* الفقرات رقم )
 عكس الوين النسبي لها 

بلغ المتوسط الحسابي العام  أن (6يتضح من الجدول )      
مع الفقرات التي تم عكس الوين النسبي  معادلت.وبعد  (99 2)

بدرجة  (، وهذا يدل على موافقة أفراد الدراسة31 2)بح أصلها 
دارة والتخطيط التربوي بشكل على برنامج ماجستير اإلضعيفة 

 عام 
 ويمكن ترتي ب العبارات تنايلًيا كما يلي:

معايير المقابالت الشخصية ( وهي )4جاءت الفقرة رقم )  .1
( بالمرتبة األولى بمتوسط حس ب أعضاء اللجان متفاوتة
(، 08 2( وبعد عكس الوين النسبي لها )92 3ي )حساب

وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة كبيرة بين أفراد 
حس ب  متفاوتةمعايير المقابالت الشخصية الدراسة على أن 

، وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة أعضاء اللجان
هـ( والتي توصلت إلى أن اختالف 1430دراسة العتيبي )

التقويم باختالف أعضاء هيئة التدريس من أهم معايير 
عوامل انخفاض مستوى الكفاءة الداخلية النوعية لنظام 

لدراسات العليا بالكليات النظرية  ويمكن تفسيرها نظًرا ا
الختالف طبيعة النفس البشرية، فالمقابلة ليست مثل 
االختبار التحريري واحد للكل، مما يؤكد على ضرورة 

 ر ب السمات لديهم للمقابالت اختيار من تتقا
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يحقق البرنامج طموحاتي ( وهي )1جاءت الفقرة رقم ) .2
( وهذا يدل 81 3( بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي )اإلدارية

على أن هناك موافقة بدرجة كبيرة بين أفراد الدراسة على 
ويمكن   ألفراد الدراسة اإلدارية البرنامج للطموحاتتحقيق 

بأن غالبية الدراسين والدارسات من تفسير هذه النتيجة 
مشرف/ـة، مدير/ة أو -القيادات في الميدان التربوي

   -وكيل/ـة
عدد الساعات الدراسية كثيرة ( وهي )2جاءت الفقرة رقم ) .3

( بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي مقارنة بالبحث التكميلي
أن  أي(، 25 2( وبعد عكس الوين النسبي لها )75 3)

هذه العبارة  وتتفق هذه بدرجة كبيرة على هناك موافقة 
أهم  من أنالتي بينت هـ( 1428الضلعان)دراسة النتيجة مع 

أكبر بشكل جوان ب الضعف: التركيي على الجوان ب النظرية 
( 4ويمكن تفسيرها بتلقيهم الدراسة لمدة )  من التطبيقية

، مقابل فصل أو فصلين ساعة 36بعدد  فصول دراسية
  ساعات 6دد بع لمرحلة البحث

عدد الدارسين/ات في الشعبة ( وهي )6جاءت الفقرة رقم ) .4
بمتوسط ( بالمرتبة الرابعة كثير ال يحقق الفائدة العملية

(، 32 2، وبعد عكس الوين النسبي لها )(69 3حسابي )
وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة كبيرة بين أفراد 

دة العلمية أن كثرة الدراسين/ات ال يحقق الفائالدراسة 
وهذا يؤكد أن العدد الكثير يعمل   المرجوة من البرنامج 

على تحويل آلية التدريس من نماذج حوارية وورش عمل 
من أجل إخراج قيم تقدم  -محاضرة-إلى تقليدية

 الدارسين/ات نهاية الفصل الدراسي 
إجراءات القبول في البرنامج ( وهي )3جاءت الفقرة رقم ) .5

( بالمرتبة الخامسة بمتوسط حسابي تأخذ وقتًا طويالً 
(، وهذا يدل 62 2( وبعد عكس الوين النسبي لها )37 3)

إجراءات على أن هناك موافقة بدرجة متوسطة على أن 
هذه النتيجة ، وقد اتفقت القبول في البرنامج تأخذ وقتًا طويالً 

التي توصلت إلى تعقد هـ( 1428لعان )مع دراسة الض
وهذا عائد إلى تشارك أكثر من  ية وطول اإلجراءات اإلدار 

ثالث جهات في القبول: عمادة الدراسات العليا، الكلية، 
 القسم  

 : المقررات الثانيالُبعد 

مقررات  الثاني:الُبعد  علىالدراسة التكرارات والنس ب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفراد  (7جدول )
 دارة والتخطيط التربوي بشكل عام مرتبة تنايليًا وفقًا للمتوسط الحسابي لكاًل منهاير اإلتسبرنامج ماج

 الفقرات م
المتوسط  درجة الموافقة

الحسابي
ف  

االنحرا
المعياري

 

الترتيب
 

 ضعيفة جدا   ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جدا  
 % ك % ك % ك % ك % ك

5 
عدد ساعات بعض المقررات 

يعة المقرر ال تناسب طب
 وإجراءاته التطبيقية.

9 7.09 18 14.
2 

1
9 

15.
0 

3
4 

26.
8 47 37.

0 
3.73 

(2.28) 1.29 1 

رات الدراسية يسهم تنوع المقر 2
 الدارسين/ ـات في إثراء خبرة

3
5 

27.5
6 41 32.

3 
3
6 

28.
3 8 6.3 7 5.5 3.70 1.11 2 

عدد المقررات الدراسية  كثير  3
 .مقارنة بقصر الفترة الدراسية

1
2 9.45 20 15.

7 
2
8 

22.
0 

2
9 

22.
8 38 29.

9 
3.48 

(2.52) 1.32 3 

1 
قلة المقررات التي تساهم في 
حل المشكالت اإلدارية في 

 الميدان التربوي.

1
3 

10.2
4 27 21.

3 
2
6 

20.
5 

2
6 

20.
5 35 27.

6 
3.33 

(2.66) 1.35 4 

4 
المقررات تراكمية البناء ـ 
مواد الفصل السابق مرتبطة 

 -ل الحاليبمواد الفص

2
6 

20.4
7 30 23.

6 
3
6 

28.
3 

1
9 

15.
0 16 12.

6 3.24 1.29 5 

 3.50 المتوسط الحسابي العام
(2.88) 0.69 - 

 (، هي فقرات سلبية، لذا سوف يتم عكس الوين النسبي لها 5،  3،  1* الفقرات رقم )
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بلغ المتوسط الحسابي العام  ( أن7يتضح من الجدول )       
مع الفقرات التي تم عكس الوين النسبي لت. معاد(، وبعد 50 3)

(، وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة متوسطة 88 2لها )
جستير المقررات الخاصة ببرنامج ما ُبعدبين أفراد الدراسة على 
ع ، وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية ماإلدارة والتخطيط التربوي
أن الدراسين  التي توصلت إلىهـ( 1428نتيجة دراسة الضلعان )

والخريجين ببرنامج الماجستير في طرق تدريس الرياضيات 
ويمكن ترتي ب  بجامعة الملك سعود يرون أن المقررات جيدة 

 ( تنايلًيا كما يلي:7العبارات الواردة في الجدول)
عدد ساعات بعض المقررات ال ( وهي )5جاءت الفقرة رقم ) .1

جراءات. التطبيقية بالمرتبة األولى ( تناس ب طبيعة المقرر وا 
( وبعد عكس الوين النسبي لها 73 3بمتوسط حسابي )

(، وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة كبيرة بين 28 2)
دراسة هذه العبارة، وتتفق هذه النتيجة مع أفراد الدراسة على 

أن أهم جوان ب الضعف:  ذكرتالتي هـ(1428الضلعان) 
  من التطبيقيةالتركيي على الجوان ب النظرية بشكل أكبر 

ويمكن تفسيرها بأن بناء البرنامج لم يطرأ علي. أي تعديل 
 منذ إنشائ. 

رات الدراسية يسهم تنوع المقر ( وهي )2جاءت الفقرة رقم ) .2
( بالمرتبة الثانية بمتوسط الدارسين/ ـات في إثراء خبرة

أن هناك موافقة بدرجة  ( وهذا يدل على70 3حسابي )
رات الدراسية يسهم في إثراء المقر  تنوععلى أن كبيرة بينهم 

 التسارع  وهذا يؤكد على إعادة بناء البرنامج وفق خبرتهم
  الثقافي واالقتصادي ومراعاة حاجات الدارسين/ ـات

عدد المقررات الدراسية كثير ( وهي )3جاءت الفقرة رقم ) .3
( بالمرتبة الثالثة بمتوسط مقارنة بقصر الفترة الدراسية

(، 52 2د عكس الوين النسبي لها )( وبع48 3حسابي )
وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة كبيرة بين أفراد 

المقررات الدراسية مقارنة بقصر الفترة  كثرةالدراسة على 
( مقرًرا دراسًيا في 16ويتبين هذا من تلقيهم)  لها الدراسية

 ( فصول دراسية فقط 4)
 عضو هيئة التدريس : الثالثالُبعد 

عضو هيئة  الثالث:الُبعد  على التكرارات والنس ب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفراد الدراسة (8جدول )
 اإلدارة والتخطيط التربوي بشكل عام مرتبة تنايليًا وفقًا للمتوسط الحسابي لكاًل منها ماجستيربرنامج بالتدريس 

 الفقرات م
المتوسط  درجة الموافقة

الحس
ابي

ف  
االنحرا

المعياري
 

الترتيب
 

 ضعيفة جدا   ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جدا  
 % ك % ك % ك % ك % ك

4 
يتقبل عضو هيئة التدريس 

المحاضرة بصدر  أثناءالنقاشات 
 رحب.

35 27.56 50 39.
4 26 20.

5 13 10.
2 3 2.4 3.80 1.0

3 1 

5 
يجد الدارسون والدارسات تعاوناً 

هيئة التدريس في أي  من أعضاء
 استشارة علمية.

25 19.69 47 37.
0 47 37.

0 7 5.5 1 0.8 3.69 0.8
8 2 

3 
أسلوب عضو هيئة التدريس 

.19 25 32.28 41 -تقليدي ـ محاضرات
7 39 30.

7 12 9.4 10 7.9 
3.59 

(2.41
) 

1.2
5 3 

6 

مالحظات عضو هيئة التدريس 
تجاه أبحاث الدارسين/ـات 

ممن سبقك االستفادة –متكررة 
 -بالدراسة ألعوام ماضية 

18 14.17 39 30.
7 54 42.

5 9 7.1 7 5.5 
3.41 

(2.59
) 

1.0
0 4 

1 
التواصل مع عضو هيئة 
التدريس يقتصر على 

 المحاضرات.
30 23.62 30 23.

6 33 26.
0 21 16.

5 13 10.
2 

3.34 
(2.66

) 

1.2
9 5 

2 
عدد من المقررات محصور 
على عدد من أعضاء هيئة 

 التدريس.
25 19.69 35 27.

6 31 24.
4 29 22.

8 7 5.5 
3.33 

(2.67
) 

1.1
9 6 

 3.53 المتوسط الحسابي العام
(2.97

0.5
7 - 
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 الفقرات م
المتوسط  درجة الموافقة

الحس
ابي

ف  
االنحرا

المعياري
 

الترتيب
 

 ضعيفة جدا   ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جدا  
 % ك % ك % ك % ك % ك

) 

 تم عكس الوين النسبي لها (، هي فقرات سلبية، و 2،  1،  6،  3* الفقرات رقم )
بلغ المتوسط الحسابي العام  ( أن8يتضح من الجدول )       

لفقرات التي تم عكس الوين النسبي (، وبعد معادلت. مع ا53 3)
يدل على أن هناك موافقة بدرجة  مما(، 97 2)أصبح لها 

متوسطة بين أفراد الدراسة على برنامج ماجستير اإلدارة 
، وقد عضو هيئة التدريسبُبعد: ا يتعلق والتخطيط التربوي فيم

التي توصلت م( 2002مع دراسة الجفري ) هذه النتيجةاتفقت 
وى العام لألداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس إلى أن المست

ويمكن ترتي ب  بجامعة أم القرى يقع في مستوى األداء المتوسط 
 ( تنايلًيا كما يلي:8العبارات الواردة في الجدول)

يتقبل عضو هيئة التدريس ( وهي )4جاءت الفقرة رقم ) .1
( بالمرتبة األولى المحاضرة بصدر رح ب أثناءالنقاشات 
( وهذا يدل على أن هناك موافقة 80 3سابي )بمتوسط ح

ويمكن   هذه العبارة بدرجة كبيرة بين أفراد الدراسة على
تفسير النتيجة بأن عضو هيئة التدريس يمتلك مقوم من 

الدارسين/ـات، كون الدراسات العليا مقومات التعامل مع 
  تبنى على هذا المقوم 

لدارسات تعاونًا يجد الدارسون وا( وهي )5جاءت الفقرة رقم ) .2
( بالمرتبة من أعضاء هيئة التدريس في أي استشارة علمية

( وهذا يدل على أن هناك 69 3الثانية بمتوسط حسابي )
، وقد اختلفت نتيجة على هذه العبارةموافقة بدرجة كبيرة 

التي م( 2002مع نتيجة دراسة الجفري ) الدراسة الحالية
س بجامعة أم القرى توصلت إلى أن أداء أعضاء هيئة التدري

فيما يتعلق بالتعامل مع الطالبات يقع في مستوى األداء 

( ألنها 4وتؤكد هذه النتيجة بارتباطها بالفقرة رقم ) المتوسط 
انعكاس لرحابة الصدر، وهذا المفترض أن يمتلك. عضو 

 هيئة التدريس  
أسلو ب عضو هيئة التدريس ( وهي )3جاءت الفقرة رقم ) .3

( بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي تقليدي ـ محاضرات
(، وهذا يدل 41 2( وبعد عكس الوين النسبي لها )59 3)

على أن هناك موافقة بدرجة كبيرة بين أفراد الدراسة على 
وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة هذه العبارة 

م( والتي توصلت إلى أن أداء أعضاء هيئة 2002الجفري )
عة أم القرى بالتعامل مع محتويات المقرر التدريس بجام

الدارسين/ـات في وقد يعود هذا نظرا لكثرة أعداد  مقبول 
 الشعبة الواحدة 

مالحظات عضو هيئة التدريس ( وهي )6جاءت الفقرة رقم ) .4
االستفادة ممن سبقك –تجاه أبحاث الدارسين/ـات متكررة 

ط حسابي ( بالمرتبة الرابعة بمتوس-بالدراسة ألعوام ماضية 
(، وهذا يدل 59 2( وبعد عكس الوين النسبي لها )41 3)

على أن هناك موافقة بدرجة كبيرة بين أفراد الدراسة على 
مما يدل على استمرارية المالحظات دون  هذه العبارة 

وهذا يؤكد على أن عضو هيئة التدريس  تطوير تحسين و 
يع يدرس نفس المقرر لدفعات مختلفة، مما يستليم  التنو 

 والتغيير 
 : التجهيزات.الرابع الُبعد

تجهييات  عد الرابع:البُ  علىالدراسة التكرارات والنس ب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفراد  (9جدول )
 هاير اإلدارة والتخطيط التربوي بشكل عام مرتبة تنايليًا وفقًا للمتوسط الحسابي لكاًل منتسبرنامج ماج

 الفقرات م

المتوسط  درجة الموافقة
الحسابي

ف  
االنحرا

المعياري
 

الترتيب
 

 ضعيفة جدا   ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جدا  
 % ك % ك % ك % ك % ك

 1 1.34 2.17 46.5 59 18.9 24 14.2 18 12.6 16 7.87 10 القاعات نظيفة باستمرار. 3

ة ـ الكترونية( يتوجد مكتبة )ورق 5
 2 1.05 1.69 61.4 78 18.9 24 13.4 17 2.4 3 3.94 5القسم لالستفادة منها في إجراء ب
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 البحوث العلمية.

4 
يوجد مكان خاص لالستراحة 
خالل أوقات الفراغ مجهز بأدوات 

 الخدمة.
5 3.94 2 1.6 17 13.4 13 10.2 90 70.9 1.57 1.04 3 

1 
السبورات القاعات مجهزة ب

ات يانالذكية، جهاز عرض الب
(Data Show) 

5 3.94 6 4.7 11 8.7 9 7.1 96 75.6 1.54 1.09 4 

تجهيزات القاعات تناسب إقامة  2
 5 0.91 1.50 70.9 90 15.0 19 9.4 12 3.1 4 1.57 2 تعلم تعاوني وحلقات النقاش.

 - 0.72 1.69 المتوسط الحسابي العام

سابي المتوسط الح ( أن9) السابق يتضح من الجدول         
(، وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة 69 1) بلغ العام

تجهييات برنامج ُبعد ضعيفة جدًا بين أفراد الدراسة على 
ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي، وقد اتفقت نتيجة الدراسة 

التي توصلت إلى هـ( 1428الحالية مع نتيجة دراسة الضلعان )
اجستير في طرق تدريس أن الدراسين والخريجين ببرنامج الم

الرياضيات بجامعة الملك سعود يرون أن استخدام التقنيات غير 
جيد، في حين  اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة الحولي 

ن يرون هـ( التي توصلت إلى أن الخريجي1424وأبو دقة )
عليا في فاعلية التقنيات المستخدمة في برامج الدراسات ال

بغية  ويمكن ترتي ب العبارات الواردة في  الجامعة اإلسالمية
 ( تنايلًيا كما يلي:9الجدول)

( القاعات نظيفة باستمرار( وهي )3فقرة رقم )جاءت  .1
( وهذا يدل على أن 17 2بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي )

هذه هناك موافقة بدرجة ضعيفة بين أفراد الدراسة على 
اعات تعمل على ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن الق العبارة 

مدار اليوم بحيث ينتهي طال ب البكالوريوس، وبعدها 
 الدارسين/ـات بالقاعات بنصف ساعة يلتحق 

ة ـ الكترونية( يتوجد مكتبة )ورق)( وهي5جاءت الفقرة رقم ) .2
( بالمرتبة بالقسم لالستفادة منها في إجراء البحوث العلمية

موافقة دل على أن هناك ( وت69 1لثانية بمتوسط حسابي )ا
، وقد اتفقت عليهابدرجة ضعيفة جدًا بين أفراد الدراسة 

هـ( 1424نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة الحولي وأبو دقة )

ن يرون أن الخدمات المكتبية التي توصلت إلى أن الخريجي
هـ( من 1429وما أوصى ب. النوفل) تحتاج إلى تطوير،

تلفت نتيجة في حين اخ تحسين الخدمات البحثية والمكتبية،
التي توصلت هـ( 1428ع دراسة الضلعان )الدراسة الحالية م

إلى أن الدراسين والخريجين ببرنامج الماجستير في طرق 
تدريس الرياضيات بجامعة الملك سعود يرون أن الخدمات 

وهذه النتيجة بريت نظًرا لعدم وجود مكتبة  المكتبية جيدة 
 خاصة بالقسم

يوجد مكان خاص لالستراحة )( وهي 4جاءت الفقرة رقم ) .3
( بالمرتبة الثالثة خالل أوقات الفراغ مجهي بأدوات الخدمة

( وهذا يدل على أن هناك موافقة 57 1بمتوسط حسابي )
وهذه  هذه العبارة بدرجة ضعيفة جدًا بين أفراد الدراسة على 

مكان خاص لالستراحة النتيجة تؤكد على ضرورة توفير 
  بأدوات الخدمةخالل أوقات الفراغ مجهي 

السبورات القاعات مجهية ب( وهي )1جاءت الفقرة رقم ) .4
بالمرتبة الرابعة بمتوسط ات الذكية، جهاي عرض البيان

( وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة 54 1حسابي )
ويمكن  هذه العبارة ضعيفة جدًا بين أفراد الدراسة على 

 عادية، تفسير هذه النتيجة بأن القاعات مجهية بسبورات
 تعمل  ولكنها الات عرض البيان وأجهية

اإلدارة  عرض السابق لواقع برنامج ماجستيرومن خالل ال
 كما يلي: متوسطات المحاور جاءتفقد والتخطيط التربوي، 

 واقع برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي: (10جدول )
 الترتيب سط الحسابيالمتو واقع برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي م
 3 2.31 البرنامج بشكل عام 1
 2 2.88 المقررات 2
 1 2.97 عضو هيئة التدريس 3
 4 1.69 التجهيزات 4
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 - 2.46 الدرجة الكلية للواقع

( أن هناك موافقة بدرجة ضعيفة 10يتضح من خالل الجدول )
ي التربو  بين أفراد الدراسة على برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط

، وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع (46 2بمتوسط عام بلغ )
انخفاض  إلى هـ( والتي توصلت1428نتيجة دراسة السبيعي )

عليا في الجامعات السعودية، في لاألداء الكمي لبرامج الدراسات ا
اسة الحالية مع نتيجة دراسة العتيبـي حين اختلفت نتيجة الدر 

مستوى الكفاءة الداخلية النوعية  التي توصلت إلى أنهـ( 1420)
لنظام الدراسات العليا بالكليات النظرية في الجامعات السعودية 
عالية بصفة عامة، كما اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة 

التي توصلت إلى أن برامج هـ( 1424دراسة الحولي وأبو دقة )
جات الطال ب الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية بغية تلبي احتيا

مع نتيجة دراسة بكفاءة عالية، كما اختلفت نتيجة الدراسة الحالية 

التي توصلت إلى أن واقع برنامج الماجستير هـ( 1429الفايي )
في قسم اإلدارة التربوية بجامعة الملك سعود يتميي بالكفاءة 

مع نتيجة دراسة والفاعلية، كما اختلفت نتيجة الدراسة الحالية 
التي توصلت إلى أن النسبة األكبر من أفراد هـ( 1429النوفل )

الدراسة يرون أن برنامج الماجستير في التربية في تخصص 
 اإلدارة والتخطيط التربوي جيد جدًا على األقل 

إجابة السؤال الثاني: هل توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية 
بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول تقويم برنامج 

 -) الجنسيتير اإلدارة والتخطيط التربوي باختالف متغير ماجس
 التخصص في البكالوريوس(؟

تم : لإلجابة عن هذا السؤال أواًل: الفروق باختالف متغير الجنس
 يبين هذه النتائج  الجدول التالي واستخدام اختبار )ت( 

سة حول تقويم برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد الدرا (11جدول )
 الجنس باختالف متغير

المتوسط  العدد الجنس األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 0.46 2.23 73 أنثى *0.034 2.14 0.49 2.41 54 ذكر البرنامج بشكل عام

 0.68 2.77 73 أنثى *0.035 2.126 0.68 3.03 54 ذكر المقررات

 0.69 3.02 73 أنثى 0.279 -1.087- 0.55 2.9 54 ذكر عضو هيئة التدريس

 0.47 1.35 73 أنثى **0.000 6.919 0.75 2.15 54 ذكر التجهيزات
الدرجة الكلية لواقع برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط 

 التربوي
 0.36 2.34 73 ثىأن **0.000 4.167 0.39 2.62 54 ذكر

 0.92 4.36 73 أنثى 0.157 -1.425- 0.9 4.12 54 ذكر مقترحات تطوير برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي

 01 0دال عند مستوى  **            05 0دال عند مستوى   *
أن. ال توجد هناك فروق  (11يتضح من خالل الجدول )         

بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة نحو ذات داللة إحصائية 
)أعضاء هيئة التدريس ببرنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط 
التربوي بكلية العلوم االجتماعية، مقترحات تطوير برنامج 

 ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي( باختالف متغير الجنس 
وأوضحت النتائج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية         

( فأقل بين متوسطات استجابات أفراد 05 0ند مستوى )ع
الدراسة حول برنامج الماجستير بشكل عام باختالف متغير 

(، مقابل 41 2الجنس، لصالح الذكور، بمتوسط درجة موافقة )

( لإلناث  وأن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند 23 2)
ة ( فأقل بين متوسطات استجابات أفراد الدراس05 0مستوى )

حول مقررات برنامج الماجستير باختالف متغير الجنس، وذلك 
( 77 2(، مقابل )03 3لصالح الذكور، بمتوسط درجة موافقة )

لإلناث  وأن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
( فأقل بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول 01 0)

لصالح  تجهييات برنامج الماجستير باختالف متغير الجنس،
( لإلناث  35 1(، مقابل )15 2الذكور، بمتوسط درجة موافقة )

( فأقل 01 0وأن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
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بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول واقع برنامج 
الماجستير باختالف متغير الجنس، لصالح الذكور، بمتوسط 

 ناث، أي أن تقييم ( لإل34 2(، مقابل )62 2درجة موافقة )
أعلى من تقييم اإلناث، ولعل هذا جستير الذكور لبرنامج الما

عائد إلى طبيعة الرجل في قدرت. على ييارة عدد من الجامعات 

واطالع. المستمر، والوقوف عن كث ب على أبري ما يتعلق 
 بالبرنامج هناك، األمر الذي مّيي الطال ب عن الطالبات 

 :تغير التخصص في البكالوريوسالفروق باختالف مثانيًا: 
 والجدول التاليلإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار )ت( 

 يبين هذه النتائج:
اختبار )ت( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول تقويم برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي  (12جدول )

 باختالف متغير التخصص في البكالوريوس
المتوسط  العدد التخصص ألبعادا

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  قيمة )ت( المعياري

 الداللة

 0.50 2.3 86 أدبي 0.859 0.179 0.43 2.32 41 علمي البرنامج بشكل عام

 0.70 2.93 86 أدبي 0.286 -1.071- 0.66 2.79 41 علمي المقررات

 0.66 2.98 86 أدبي 0.709 -373.- 0.60 2.94 41 علمي عضو هيئة التدريس

 0.77 1.77 86 أدبي 0.072 -1.817- 0.58 1.54 41 علمي التجهيزات

 0.40 2.49 86 أدبي 0.192 -1.312- 0.38 2.4 41 علمي الدرجة الكلية لواقع برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي

 0.97 4.21 86 أدبي 0.429 0.794 0.79 4.35 41 علمي بويمقترحات تطوير برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط التر

أن. ال توجد هناك  (12يتضح من خالل الجدول )         
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد 
الدراسة نحو تقييم برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي 

 باختالف متغير التخصص في البكالوريوس  
 : ما المقترحات التطويرية لبرنامج ماجستير الثالثالسؤال جابة إ

 اإلدارة والتخطيط التربوي؟
قام الباحث بحسا ب التكرارات والنس ب المئوية والمتوسطات 
الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفراد الدراسة نحو 

كما  جستير اإلدارة والتخطيط التربوي،مقترحات تطوير برنامج ما
 يلي:

التكرارات والنس ب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفراد الدراسة نحو مقترحات تطوير  (13جدول )
 برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي مرتبة تنايليًا وفقًا للمتوسط الحسابي لكاًل منها

 الفقرات م

المتوسط  درجة الموافقة
الحسابي

ف  
االنحرا

الم
عياري

 

الترتيب
 

 ضعيفة جدا   ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جدا  
 % ك % ك % ك % ك % ك

إجراء تطوير للقاعات وفقاً  7
 1 1.06 4.46 3.1 4 5.5 7 7.9 10 9.4 12 74.02 94 لمتطلبات المقررات الدراسية.

تعريف الملتحقين بأعضاء هيئة  2
 2 1.06 4.35 2.4 3 7.9 10 7.1 9 18.1 23 64.57 82 لتدريس وطرق التواصل معهم.ا

8 
لى القبول اإللكتروني التحول إ
ـ المقابالت( تسهيالً )اإلجراءات

 لإلجراءات اإلدارية.
80 62.99 22 17.3 16 12.6 5 3.9 4 3.1 4.33 1.05 3 

1 
إجراء تطوير للمقررات بما 
يتالءم مع المستجدات والمشاريع 

 التنموية.
81 63.78 18 14.2 18 14.2 6 4.7 4 3.1 4.31 1.08 4 

6 
عند إسناد المقرر ألكثر من عضو 
هيئة تدريس فمن الضروري 
التوازن في مستوى الكفاءة العلمية 

80 62.99 21 16.5 14 11.0 7 5.5 5 3.9 4.29 1.11 5 
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 لهم.

إجراء تقويم نهائي كل فصل لـ  4
 6 1.31 4.19 9.4 12 3.1 4 11.0 14 11.8 15 64.57 82 ـ المقررات(.هيئة التدريس )عضو

إشراك الطالب بمشاريع بحثية مع  3
 7 1.23 4.17 7.9 10 3.1 4 11.0 14 20.5 26 57.48 73 عدد من أعضاء هيئة التدريس.

5 
تكليف الدارسين بإقامة ملقتي 
علمي في ضوء خبراتهم الدراسية 

 والبحثية.
64 50.39 25 19.7 16 12.6 14 11.0 8 6.3 3.97 1.28 8 

 - 0.92 4.26 المتوسط الحسابي العام

بلغ المتوسط الحسابي العام  ( أن13يتضح من الجدول )       
(، وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة كبيرة جدًا بين 26 4)

أفراد الدراسة على مقترحات تطوير برنامج ماجستير اإلدارة 
م ترتيبها تنايلًيا وتوالتخطيط التربوي بكلية العلوم االجتماعية، 

 على النحو التالي:
إجراء تطوير للقاعات وفقًا ( وهي )7جاءت الفقرة رقم ) .1

( بالمرتبة األولى بمتوسط لمتطلبات المقررات الدراسية
( وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة 46 4حسابي )

هذه العبارة، وتتفق هذه كبيرة جدًا بين أفراد الدراسة على 
هـ( من تحسين 1429أوصى ب. النوفل)النتيجة مع ما 

ويمكن تفسيرها بأن  الخدمات البحثية والمكتبية 
الدارسين/ات يحتاجون إلى تحسين القاعات، وتجهيرها بما 

 يحتاجون.، حتى يتيسر حصول المعلومة المطلوبة 
تعريف الملتحقين بأعضاء هيئة ( وهي )2جاءت الفقرة رقم ) .2

مرتبة الثانية بمتوسط ( باللتدريس وطرق التواصل معهما
( وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة 35 4حسابي )

تعريف الملتحقين كبيرة جدًا بين أفراد الدراسة على أن 
هم لتدريس وطرق التواصل معهم سوف يسبأعضاء هيئة ا

وتؤكد هذه النتيجة على وجود   ماجستيرالفي تطوير برنامج 
 الدارسين/ات ود بها قاعدة بيانات بأعضاء هيئة التدريس يي 

التحول إلى القبول اإللكتروني ( )8جاءت الفقرة رقم ) .3
( )اإلجراءات ـ المقابالت( تسهياًل لإلجراءات اإلدارية

 موافقةيدل  مما( 33 4بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )
التحول إلى القبول  أهميةعلى  بدرجة كبيرة جداً  أفراد الدراسة

لنتيجة على مشكلة التعامالت وتؤكد هذه ا لكتروني اإل
الورقية في القبول، وضرورة استبدالها بالتعامالت 

 اإللكترونية 

إجراء تطوير للمقررات بما ( وهي )1جاءت الفقرة رقم ) .4
( بالمرتبة الرابعة يتالءم مع المستجدات والمشاريع التنموية

( وهذا يدل على أن هناك موافقة 31 4بمتوسط حسابي )
إجراء تطوير ًا بين أفراد الدراسة على أن بدرجة كبيرة جد

تجدات والمشاريع التنموية للمقررات بما يتالءم مع المس
هم في تطوير برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط سوف يس
مع ما توصل إلي. هذه النتيجة   وتختلف التربوي

جوان ب القوة في البرنامج أن أبري هـ( من 1428الضلعان)
وتؤكد هذه النتيجة على  الدراسية  جودة مستوى المقررات

ضرورة االسراع في تطوير البرنامج وفق المستجدات 
 الحديثة وأخذ االعتماد األكاديمي علي. 
 خالصة ألهم نتائج الدراسة وتوصياتها

 أواًل: نتائج الدراسة
 يها فيما يلي:اجالدراسة إلى العديد من النتائج  يمكن إيتوصلت 

واقع يفة بين أفراد الدراسة على أن هناك موافقة بدرجة ضع (1
تمثل يالتخطيط التربوي بشكل عام، و برنامج ماجستير اإلدارة و 

تفاوت معايير المقابالت الشخصية حس ب أعضاء  في:ذلك 
أن التكميلي ية مقارنة بالبحث ساللجان  كثرة الساعات الدرا

كثرة عدد الدارسين/ات في الشعبة ال يحقق الفائدة العملية أن 
 ات القبول في البرنامج تأخذ وقتًا طوياًل إجراء

واقع أن هناك موافقة بدرجة متوسطة بين أفراد الدراسة على  (2
أن  في:ذلك ، يتمثل الماجستيرالمقررات الخاصة ببرنامج 

عدد ساعات بعض المقررات ال تناس ب طبيعة المقرر 
جراءات. التطبيقية  و  تنوع المقررات الدراسية يسهم في إثراء وا 

عدد المقررات الدراسية كثير مقارنة و الدارسين/ـات   خبرة
 ترة الدراسية  بقصر الف
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واقع  أن هناك موافقة بدرجة متوسطة بين أفراد الدراسة على (3
أن  تمثل في:مذا وه، الماجستيربرنامج عضو هيئة التدريس ب

 أن -محاضرات  –أسلو ب عضو هيئة التدريس تقليدي 
أبحاث الدارسين/ـات  مالحظات عضو هيئة التدريس تجاه

 أن -االستفادة ممن سبقك بالدراسة ألعوام ماضية –متكررة 
 التواصل مع عضو هيئة التدريس يقتصر على المحاضرات 

أن هناك موافقة بدرجة ضعيفة جدًا بين أفراد الدراسة على  (4
اإلدارة والتخطيط التربوي،  تجهييات برنامج ماجستيرواقع 
 جة ضعيفة جدًا على كلًّ من:بدر  ذلك  في موافقتهم تمثل

بالقسم لالستفادة منها في إجراء البحوث العلمية  وجود مكتبة 
وجود مكان خاص لالستراحة خالل أوقات الفراغ مجهي 

 ات الذكية القاعات مجهية بالسبور و  بأدوات الخدمة 
واقع أن هناك موافقة بدرجة ضعيفة بين أفراد الدراسة على  (5

 والتخطيط التربوي  جستير اإلدارةبرنامج ما
ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  (6

استجابات أفراد الدراسة نحو )أعضاء هيئة التدريس ببرنامج 
ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي ، مقترحات تطوير برنامج 

يط التربوي( باختالف متغير الجنس، رة والتخطاماجستير اإلد
ات داللة إحصائية بين متوسطات كما ال توجد هناك فروق ذ

استجابات أفراد الدراسة نحو تقييم برنامج ماجستير اإلدارة 
 والتخطيط التربوي باختالف متغير التخصص 

( 05 0أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (7
فأقل بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول كلًّ من 

التربوي بشكل عام،  )برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط
المقررات، التجهييات، الدرجة الكلية لواقع برنامج ماجستير 
اإلدارة والتخطيط التربوي( باختالف متغير الجنس، وذلك 

  الذكورلصالح 
أن هناك موافقة بدرجة كبيرة جدًا بين أفراد الدراسة على  (8

مقترحات تطوير برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي ، 
هم تلك المقترحات: إجراء تطوير للقاعات وفقًا ومن أ

لمتطلبات المقررات الدراسية  تعريف الملتحقين بأعضاء هيئة 
التدريس وطرق التواصل معهم  التحول إلى القبول اإللكتروني 
)اإلجراءات ـ المقابالت( تسهياًل لإلجراءات اإلدارية  إجراء 

مشاريع تطوير للمقررات بما يتالءم مع المستجدات وال
 التنموية 

 التوصيات ثانيًا:
بناء على ما تم التوصل إلي. من نتائج عن هذه الدراسة يوصي 

 الباحث بما يلي: 
تطوير برنامج الماجستير تخصص اإلدارة والتخطيط  (1

، ويفي والتقني التربوي بما يتالءم مع التسارع العلمي
    بحاجات الدارسين/ات  من خالل:

داد الدارسين/ات في الشعبة  طبيعة المقررات   ب( أع ( أ
     د( معايير القبول ولجان المقابالت ج( القاعات الدراسية 

و( مرافق     المواينة بين البحث والمقررات الدراسية (ـه
 البرنامج من مكتبة ومستراح  

اإلسراع في التحول إلى القبول اإللكتروني تسهياًل  (2
 لإلجراءات 

ت اإلدارية في هم في حل المشكالإضفاء مقررات تس (3
 الميدان التربوي 

التنمية المهنية لعضو هيئة التدريس، والتدوير التدريسي  (4
 للمقررات 

 المراجع:
الجودة النوعية الشاملة لمنظومة م(  2008األسمر، منى حسن )

- المؤتمر القومي الخامس عشرالدراسات العليا بجامعة أم القرى
 مصر -ربينحو خطة استراتيجية للتعليم الجامعي الع
هـ(  تقويم برامج 1408بامشموس ، سعيد ، ومحمود منسي   )

الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العييي من وجهة نظر أعضاء 
: العلوم التربوية ،  مجلة جامعة الملك عبد العزيزهيئة التدريس   

 ، مركي النشر العلمي بالجامعة ، جدة  2مج 
بات الدراسات العليا في األداء م( آراء طال2002الجفري ، ابتسام )

المجلة التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى  
 ، الكويت  16( المجلد 64)ع التربوية

مشكالت طلبة الدراسات العليا في الجامعة م(  1994الحوامدة، باسم)
  رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، االردنية
 األردن 
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هـ( تقويم برامج الدراسات 1424عليان ، وأبو دقة ، سناء ) الحولي ،
مجلة العليا في الجامعة اإلسالمية بغية من وجهة نظر الخريجين  

  2، سلسلة الدراسات اإلنسانية، العدد  الجامعة اإلسالمية
التجربة األكاديمية واالجتماعية لجامعة هـ( 1403الخضير ، خضير )

  جدة : ا الخريجون: دراسة تحليليةالبترول والمعادن كما يراه
 تهامة للطباعة والنشر  

هـ  كلية 1433الخطة االستراتيجية لقسم اإلدارة والتخطيط التربوي 
 العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

الدراسات العليا في جامعة اإلمام هـ( 1423الداود ، عبد الرحمن )
عمادة الدراسات العليا   النشأة والتطور محمد بن سعود اإلسالمية

  : الرياض
، جامعة اإلمام محمد دليل الدراسات العليا في كلية العلوم االجتماعية

 هـ1429بن سعود اإلسالمية  
 مدة في اإلطالة ظاهرةم( 2006طالل ) وقاضي، يهير دمنهوري،

 إنشاء عمادة إطار في جديد منظور – العليا بالدراسات الدراسة
 العليا الدراسات" ندوة .العزيز عبد الملك بجامعة العليا دراساتال

م  الرياض: 2006مايو 3-2 الفترة في المنعقدة "التنمية وخطط
 اإلسالمية  بن سعود محمد اإلمام جامعة
 في العليا الدراسات هـ( 1428عوضة ) القادر عبد اليهراني،

 .والتمويل ةوالتقني الجودة متزيرات ضوء في السعودية الجامعات
 .سعود الملك جامعة .التربية دكتوراه غير منشورة، كلية أطروحة

مة برامج الدراسات العليا التربوية مواءهـ( 1428السبيعي ، خالد  )
 أطروحة  الحتياجات القطاع التعليمي بالمملكة العربية السعودية

عة دكتوراه غير منشورة ، قسم اإلدارة التربوية ، كلية التربية ، جام
 الملك سعود 

 تقويم برنامج الماجستير في طرق هـ( 1428الضلعان ، بدر محمد )

تدريس الرياضيات بجامعة الملك سعود من وجهة نظر الدارسين 
  رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم المناهج وطرق والخريجين

 لية التربية ، جامعة الملك سعود التدريس ، ك
م(  2003من, و عبد الحق، كايد )ذوقان، وعدس، عبد الرح عبيدات،

  الرياض: دار 3  طالبحث العلمي: مفهومه، أدواته، أساليبه
 أسامة للنشر والتوييع

(. تقويم برامج الدراسات العليا في هـ1420العتيبي ، خالد عبد اهلل )
 مطابع جامع الملك سعود الرياض:  الجامعات السعودية

إلى البحث في العلوم المدخل م(  2003العساف، صالح بن حمد )
   مكتبة العبيكان، الطبعة األولى، الرياض السلوكية

تقويم برنامج الماجستير هـ(   1429الفايي ، فايي عبد العييي   )
بالرسالة في قسم اإلدارة التربوية بجامعة الملك سعود من وجهة 

  رسالة ماجستير غير منشورة، قسم نظر الدارسين والخارجين 
 بوية ، كلية التربية ، جامعة الملك سعود  اإلدارة التر 

معوقات البحث العلمي في م(  1983مرسي، محمد عبد العليم ) 
 ندوة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية  الوطن العربي

 جامعة الملك سعود، الرياض 
هـ(   تقويم الدراسات العليا بجامعة 1411المنيع ، محمد عبد اهلل )

مجلة خالل تحليل بعض السجالت الطالبية     الملك سعود من
، مطابع  3( ، مج 1، العلوم التربوية ) جامعة الملك سعود

 جامعة الملك سعود ، الرياض  
واقع برنامج الماجستير في التربية في هـ(  1429النوفل، محمد فاهد)

  تخصص اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية العلوم االجتماعية
قسم اإلدارة والتخطيط التربوي، كلية العلوم رسالة ماجستير، 

 االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود 
هـ( السجل الوطني للتعليم العالي، المجلد 1432ويارة التعليم العالي)
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 في ضوء الخبرات الدولية في المملكة العربية السعودية العام ترييف التعليم
 محمد عودة الذبياني

 جامعة طيبة –كلية التربية 
 المملكة العربية السعودية

 18/6/2015تاريخ القبول:                            3/5/2015تاريخ التسلم: 

عرفة واقع كما تهدف إلى م ،دولية في مجال ترييف التعليمواستعراض بعض الخبرات ال وأبعاده العام تهدف الدراسة إلى التعرف على مفهوم ترييف التعليم
، من خالل اعتمادها على: المنهج الوصفي المسحي النوعي (الكمي والنوعي)وجمعت الدراسة بين المنهجين  .العام في المملكة العربية السعودية ترييف التعليم

( معلمًا موزعين 1041بحيث بلغ عدد أفراد عينة الدراسة ) السعودية تم اختيار عينة عشوائية طبقية من معلمي المرحلة االبتدائية والمتوسطة في المحافظاتو 
المحتوى التعليمي في األرياف والقرى والمحافظات ال يلبي متطلبات بأن  وكان من أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة .والمتوسطةاالبتدائية  على المرحلتين

ال تعطى ارات األدائية العمل اليدوي والتطبيق العملي والمهالمختلفة، وأن الحياة الريفية وغير قادر على تلبية حاجات التالميذ الجسمية والنفسية وميولهم 
التعليم في القرى واألرياف ال تغلب عليه الصبغة الزراعية وذلك ألن الطبيعة لكافي في محتوى التعليم في الريف، كما توصلت الدراسة إلى أن االهتمام ا

تشير نتائج الدراسة ، كما في المناطق الريفية بالمملكةولى الجغرافية للمملكة وشح المياه وشح األراضي الخصبة حالت دون احتالل النشاط الزراعي المرتبة األ
نشطة باألوأنها غير مرتبطة  إلى أن التالميذ في الريف ال يختارون األنشطة الالمنهجية التي يرغبون وبذلك فهي ال تتناسب مع ميول التالميذ في بيئة الريف

ن  تضمنت بعض اللوائح الرسمية واقع )الممارسات التربوية( المحلية في القرى واألرياف، كما أن  الفعلية ال تعطي خصوصية للمدارس في الريف حتى وا 
كشفت نتائج الدراسة إلى أن أحد أهم أسباب عدم ارتباط التعليم بالبيئة الريفية هو أن معظم فية في المملكة العربية السعودية، كما خصوصية للمناطق الري

  يفية من المدن المحيطة باألرياف.نشطة الالمنهجية في الريف عبارة عن معلمين يحضرون للمدارس الر المعلمين والمرشدين الطالبيين ومشرفي األ
 . (تطوير التعليم –المحتوى الدراسي  – التعليم العام –الخبرات الدولية  –: ترييف التعليم  الكلمات المفتاحية)

 
Ruralization of  Public Education in Kingdom of Saudi Arabia in the Light of International 

Experiences 
Mohammad A. Aldhibiani 

College of Education -Taibah University 
KSA 

he study aims to identify the concept and dimensions of ruralization of  Public education, and to review some 
international experiences in the field of education ruralization. It also aims to find out the reality of ruralization 
education in the Kingdom of Saudi Arabia. And collected the study between the two approaches (qualitative and 

quantitative) through its dependence on: curriculum descriptive survey qualitative approach, was chosen as a stratified 
random sample of primary school teachers in the Saudi provinces so that the number of the study sample (1041) 
landmark distributors on the elementary and  middle  school, and it was the main findings of the study that the 
educational content in the countryside, villages and provinces did not meet the requirements of life and rural unable to 
meet the needs of pupils physical, psychological and different orientation, and manual labor and practical application of 
skills and performance are not given adequate attention in the content of education in the countryside, as the study found 
that education in villages and rural areas do not beat it agricultural character, and because the geographic nature of the 
Kingdom of water scarcity and scarcity of fertile land prevented without the occupation of agricultural activity ranked 
first in the rural areas in the Kingdom, The study results suggest that pupils in rural areas do not choose extracurricular 
activities that they want and so they do not fit with the pupils tendencies in the rural environment and it is linked to local 
activities in the villages and rural areas, and that the reality of (educational practices actual) do not give privacy to 
schools in the countryside, even if included some formal regulations privacy of rural areas in the Kingdom of Saudi 
Arabia, also revealed the results of the study to be one of the most important reasons for non-education and rural 
environment correlation is that most teachers and counselors and moderators of extracurricular activities in the 
countryside is a teachers attending rural schools from cities. (Key words: ruralization Education - international 
experience - public education – course content - Educational development). 

 :مقدمة الدراسة
 نظمخالل من تعد قضية إعداد الفرد للمواطنة الواعية المنتجة 

التعليم المختلفة من القضايا المهمة التي تشغل بال المهتمين 
والمشتغلين بالمجال التربوي، ذلك أن التعليم هو األداة التي 

األفراد ثقافة مجتمعاتهم التي  إكسابتعتمدها المجتمعات في 
منتجين قادرين على  ادًا صالحينيعيشون فيها مما يجعلهم أفر 

الهدف ) وهو ما يطلق عليه الباحثون التكيف مع مجتمعاتهم،

T 
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من أهم  وهذا الهدف يعدللنظم التعليمية والتربوية  (االستراتيجي
 .لمجتمعاتها اسب التي تحققها النظم التعليميةالمك
وقد أثبتت التجارب والخبرات الدولية المعاصرة أن بداية     

التقدم الحقيقية ألي مجتمع من المجتمعات تنطلق شرارتها 
األولى من التعليم وأن كل الدول والمجتمعات التي أحرزت 
شوطًا كبيرًا في التقدم؛ تقدمت من بوابة التعليم بل إن الدول 

مجها وسياستها من حيث المتقدمة تضع التعليم في أولوية برا
وتطوير  في المدن واألرياف تعميمه على كافة شرائح المجتمع

 نوعه بما يتوافق مع حاجات األفراد ومع متطلبات المجتمعات.
 أن لكن تلك المكاسب التي يمكن للتعليم تحقيقها يمكن     

تتأثر بشكل كبير بمدى ارتباط التعليم بالبيئة التي يوجد فيها 
حيث يكون التعليم معبرًا عن خصائص تلك البيئة، التلميذ، ب

 مشتماًل على أهم المقومات االجتماعية واالقتصادية والثقافية
ومعبرًا عن ميول ورغبات وحاجات  التي تتضمنها تلك البيئة

 .وتطلعات تالميذ البيئة التي يوجد فيها
وقد تنبهت كثير من المؤسسات الدولية لهذه القضية وأكدت   

ومن بين تلك  ،من خالل التقارير التي أصدرتهاعليها 
 (2003المؤسسات اليونسكو والتي أصدرت تقريرًا في عام )

حيث حاول  التعليم الشاملحول  على مستوى الدول النامية
من حيث تلبية  في الدول النامية التقرير تشخيص واقع التعليم

"إن  متطلبات الدراسين في البيئات المختلفة وجاء في التقرير:
محتوى التعليم عاجز عن تلبية احتياجات طائفة واسعة من 
الدراسين خصوصًا الذين يعيشون في المناطق الريفية وذلك 
نتيجة المستوى المركزي في تنظيم التعليم في العديد من البلدان 

تعليم المرونة الكافية لتطويعه للسياقات المحلية النامية مما يفقد ال
ويكون مضمونه بعيدًا عن الواقع الذي يعيشه الطلبة فيتعذر 
عليهم فهمه ويخلق لديهم نوعًا من الشعور باإلحباط )اليونسكو، 

 (".17، ص 2003
( 2009يشير التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع )كما     

مناطق الريفية للحضور للمدراس إلى أن نسب ميول تالميذ ال
%( 50وتلقي التعليم فيها والمشاركة فيها بفعالية أقل بنسبة )

مقارنة بنسب حضور تالميذ المناطق الحضرية نتيجة عدم 
تكييف نوعية التعليم في المناطق الريفية الحتياجات الطالب 

 علمًا بأن (.2009هناك )التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع ،

ونصف سكان العالم  ،في األقطار النامية من السكان %(60)
الذين  ولذلك نجد أنال يزالون يعيشون في المناطق  الريفية، 

يكتسبون أقل من دوالر في اليوم يعيشون في المناطق الريفية 
 بسبب خلل في بنية أنظمة التعليم هناك.

لي وقضية التفاوت بين المدينة والريف تحدث عنها البرازي      
( عندما أشار إلى نقطة في غاية األهمية تتعلق Illichإيلتش )

حيث يرى بأن المدرسة في  التالميذالفرص التعليمية  بين تكافؤ ب
ال تأخذ  النائيةالريفية صورتها الحالية تفتقد للعدالة فالمناطق 

، الكبيرة حصتها كما تأخذها مناطق النخب ومناطق المركز
أن المجتمعات كتابه )مجتمع بال مدارس(  في ولذلك يرى إيلتش

قامت بتقديس المدارس مع أنها ال تعبر عن الصورة المعاصرة 
 (.Illich, 1977المثلى )

تدل  والذيكبر في الوطن العربي وتتضح المشكلة بشكل أ    
منعزل تمامًا عن حياة البيئة الريفية  في على أن التعليمالدراسات 

حيث أشار  ،الرعوي الطابع الزراعييغلب عليها الريف التي 
 العربيةمنطقة التقرير )األهداف اإلنمائية لأللفية في 

ESCWA( والصادر في عام )إلى أنه من أبرز 2005 )
التحديات التي تواجه الدول العربية وجود تفاوت بين المناطق 
الريفية والمناطق الحضرية وأن التعليم المقدم في المناطق الريفية 

 متطلبات تالميذ تلك المناطق. لبييال 
أسباب عدم ارتباط  وقد حاولت كثير من األبحاث تحديد    

كثر التعليم بالبيئات التي ينتمي إليها الطالب وكان العامل األ
سواء أكان في تنظيم   المركزيةحضورًا في تلك الدراسات هو 

 تلك التعليم أو تحديد محتواه في عدد من البلدان النامية وتدعو
 ويقابلهاإلى التخلص من المركزية في التعليم،  األبحاث والتقارير

الالمركزية قد تقود إلى عدم المساواة تقارير أخرى تحذر من أن 
وتكرس التفاوت لعدم وجود الكفاءات الجيدة والنزيهة أو نتيجة 

 (.2009تفاوت الموارد )التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع ،
لدعوة على مستوى التقارير التي تصدرها ولذلك ازدادت ا   

إلى ربط  -والتي تمت اإلشارة إلى بعضها  -المنظمات الدولية 
التعليم بالبيئة الريفية، ثم أصبح بعد ذلك يطلق على تلك 

 (.1973)مطاوع ،   الدعوات مصطلح ترييف التعليم
توظيف التعليم في  (ترييف التعليم) بمصطلح لذا يقصد    

الريف لخدمة الحياة وترقيتها بحيث يكسب المتعلمين واألهالي 
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 الخطوة الثالثة
 (1)مرحلة ربط التعليم باحتياجات المناطق الريفية التي تم التعرف عليها في خطوة 

Phase linking education needs of rural areas that have been identified in step (1) 

 الخطوة الثانية
 مرحلة دراسة النظام التعليمي ومعرفة جوانبه وأبعاده التي يمكن أن تسهم  في تنمية المجتمعات الريفية

Stage study of the educational system and see its aspects and dimensions that can be 
Contribute to the development of rural communities 

 الخطوة األولى
 مرحلة الدراسة الشاملة للمناطق والمجتمعات الريفية ومعرفة احتياجاتها

Comprehensive study areas and rural communities stage and needs to know 

خبرات ومهارات خاصة باألعمال الزراعية والحرفية والصناعية، 
كما يزودهم باتجاهات مناسبة لتعمير الريف واإلقامة به وتنظيم 
األسرة وتهذيب السلوك وحسن التعامل في المجتمع، وهذا معناه 

ال يقصد به تطعيم المحتوى التعليمي  (ترييف التعليم) أن اتجاه
نما يعني توجيه فلسفة  بمعلومات عن الزراعة وحياة القرية وا 
التعليم ومحتواه نحو خدمة الريف واألنشطة المتصلة بأعمال 
الزراعة والحرف اليدوية والصناعية الريفية، وقد طبق هذا 

وي، انيا ومالي وماالاالتجاه في العديد من دول العالم مثل: تنز 
 (.UNESCO, 2001aوغانا وغينيا )

ترييف التعليم هو عملية تفاعل مستمرة بين الفرد كما أن      
حق هو وبيئته الريفية المادية واالجتماعية وأن التعليم الريفي ال

الريفيين ومشكالتهم وحاجاتهم  الذي يكون وثيق الصلة بحال
 وعة أهداف يأتي في مقدمهاوآمالهم، وأنه يسعى إلى تحقيق مجم

(Illich,1977): 
والنهوووض بووه اقتصوواديًا واجتماعيووًا  تطوووير المجتمووع الريفووي .1

 وتعليميًا.
 ربط التعليم في المناطق الريفية بحاجات المجتمع الريفي. .2
 تحقيق أقصى قدر من االستفادة من الموارد الريفية. .3
 الوفاء بحاجات وأمال وطموحات سكان المناطق الريفية.   .4

معرفيًا بعدًا يأخذ  (ترييف التعليم) بدأ مصطلحبعد ذلك      
 يضيف مايكل آبلاجتماعيًا واقتصاديًا بالغ األهمية حيث و 

والذي قدم تحلياًل أيديولوجيًا ، ( Beyer & Apple) وبايير
نقطة مهمة جدًا ذات  حيث قدم – للمعرفة داخل النظم التعليمية

المحتوى )بعد اجتماعي اقتصادي حيث أكد آبل على أن 
الذي يتضمنه التعليم يخدم في األساس مصالح  (المعرفي

 اجتماعياً المتنفذة  التي تضم الفئات المركزية المناطقوتوجهات 
ويهمل المناطق الريفية التي تتضمن  واقتصاديًا في المجتمع

حيث تتم صياغة المحتوى المعرفي بطريقة تخدم  ،الفئات التابعة
، مراكز المدنأيديولوجية الفئات المتنفذة اجتماعيًا واقتصاديًا في 

والرفع  وبالتالي يؤدي ذلك المحتوى المعرفي إلى تدعيم وتكريس
للمركز على حساب األوضاع االقتصادية واالجتماعية  من شان
اول استالب العناصر يحآبل ، فالمحتوى المعرفي في نظر الريف

ساعيًا إلى تسييد  واألريافالقرى للفئات التي تعيش في الثقافية 
، حيث يعد المحتوى على حساب األطراف المركزأيديولوجية 

المعرفي وما يتبعه من عمليات تحصيل وتقويم أحد الوسائل 
المهمة في إضفاء الشرعية على فرز الطالب وتصنيفهم 

لمال والتصنيف رارية تراكم رأس اوتوزيعهم بشكل يدعم استم
 (.(Apple & Beyer,  1988الطبقي في المجتمع 

بمجموعة يمر  ترييف التعليمتشير العديد من الدراسات بأن و     
مرحلة الدراسة الشاملة للمناطق من المراحل يأتي في مقدمها 

دراسة النظام ، ثم مرحلة والمجتمعات الريفية ومعرفة احتياجاتها
في تنمية  وانبه وأبعاده التي يمكن أن تسهمومعرفة ج التعليمي

مرحلة ربط التعليم باحتياجات وينتهي ب المجتمعات الريفية
السابقة كما  خطوةالالمناطق الريفية التي تم التعرف عليها في 

 يتضح ذلك 

 من خالل الشكل التالي:
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**     Richardson, E. Gordon  (1980) 
 ( مراحل ترييف التعليم1شكل )

المعاصرة في مجال ترييف التعليم وعلى صعيد الخبرات الدولية 
إال أن تلك  ،من وجود العديد من الخبرات الدوليةعلى الرغم و 

في ف .من حيث الفلسفة والتطبيق الخبرات تتسم بشيء من التباين
 مجال ترييف التعليم في مصر فقد كانت محاوالت ترييف التعليم

ية تهدف إلى تحقيق ربط التعليم في المناطق الريف هناك
نحو الوفاء بحاجات وتوجيه التعليم  بالحاجات البيئية للمتعلمين ،

في قرية المنايل الريفية  حيث ظهرت مدرسة المجتمعات الريفية
) بجهود الجمعية المصرية من القرن العشرينأوائل األربعينات 

الحديثة (  للدراسات االجتماعية بالتعاون مع رابطة التربية
تاحة الفرصة و  استهدفت التجربة ربط أبناء القرية ببيئتهم وا 

كساب التالأمامهم لدراس ميذ ة مشكالتهم والعمل على حلها ، وا 
جانب إكسابهم خبرات عملية ، إلى قسطًا من المعلومات النظرية

 ، مع الربط بين المواد الدراسية المختلفة التي تستمد منمتنوعة
وقد استمرت تجربة المدرسة  .البيئة وتهدف إلى االرتقاء بها

 .(1993، ان)حس 1954 امالريفية بقرية المنايل حتى ع
، أنشأت الوزارة مدارس أولية ريفية في منتصف األربعيناتو    

يتلقى األطفال فيها التعليم الزراعي والصناعات الزراعية إلى 
 (35)نشئت جانب الدراسة المعتادة في المدارس األولية ، وقد أ  

نشئت . وفي العام التالي أ  1944سة من هذا النوع في عام مدر 
وفي منتصف  (1985، حسين )مدرسة أخرى  (43)

الخمسينات ظهرت مدارس الوحدات المجمعة في الريف وكان 
الهدف منها الجمع بين اإلعداد المهني واإلعداد التعليمي ، 

ولتوثيق  ،لتالميذ للحياة المنتجة في الريفوذلك إلعداد ا
 (.  1996، ) حجيصالتهم بالبيئة الريفية 

لشعور  في الريف نتيجةً  ترييف التعليم نشأوفي الدنمارك      
مشروعات اإلصالح الثقافي كما أن ، أهل الريف بضرورته

و الذي ، فهواالقتصادي انبعثت من رغبة الشعبواالجتماعي 
للحكومة نجاحها تبنتها  وعندما ثبت، وضع نواتها وباشر تنفيذها

والمدارس الشعبية  الالزمة  ومدت يدها إليها بالمساعدات
جميع و  ،علمين واإلرشاد الزراعي في الريفالزراعية ودور المو 

هذه المؤسسات شعبية، فرضها الشعب على الحكومة وليست 
، وبالتالي فإنها تعتبر مؤسسات حكومية فرضت على الشعب 

عالية كبيرة في تثقيفه وتهذيبه ذات ف كما أنها من الشعب اً جزء
، المرجوة منها ى تحقيق األهدافتكون قادرة بشكل أفضل علو 

التعليم  وعن طريق التعاون وصلون ركيون بالتعااويؤمن الدانم
)مطاوع ، تقدمفي الريف إلى مستوى رفيع مما أدى إلى 

1973.) 
رك مدارس زراعية وأكثرها مدارس ايوجد في الدنم أنه كما    

خاصة ولها نظام يختلف عن نظام المدارس الزراعية في بقية 
لذين أكملوا ويقبل في هذه المدارس الطالب ا ،أنحاء العالم

واشتغلوا  ( سنوات في المرحلة االبتدائية 7دراستهم اإللزامية ) 
ويقضون في المدرسة الزراعية  ( سنوات 3)كعمال زراعيين مدة 

يتعلمون خاللها دروسًا نظرية  أشهر كطالب داخليين ، (6) مدة
ذية المواشي وعلم وتغ ،: إدارة المزارع واالقتصاد الزراعيفي

ويسمح لبعض المتخرجين من المدارس ، الحياة والكيمياء 
لبيطرة التابعة لجامعة الزراعية بااللتحاق بكلية الزراعة وا

، ومعلمو الزراعة في المدارس الزراعية وفي مدارس كوبنهاغن 
ركيون أهمية ايعلق الدنمو لهم من خريجي هذه الكلية، القرى ك

من المدارس ويعتبرونها من العوامل كبرى على هذا النوع 
إلى مستواه الرفيع الحالي  في الريف الرئيسية في وصول الفالح

ومن أجل نجاح تجربة  (1983وفي تثقيفه وتهذيبه ) الفيتوري ، 
وقد  ،رك تم إنشاء العديد من المكتباتامترييف التعليم في الدن

بدأت هذه المكتبات في القرى كمكتبات سيارة ، ثم تركزت فيما 
سكان الريف للحصول  خاصة يأتي إليهابعد وأصبح لها أماكن 

 ،)مطاوع ياتهم الريفيةعلى ما يريدون من المعلومات التي تهم ح
1977). 
مرن ثقافيًا قابل للتطويع  ريفي وفي أوغندا فقد أعد تعليم     

ولئك المتعلمين الريفيين الذين يعيشون في بيئة بغية الوصول أل
إيكولوجية مختلفة في شمال وشرق أوغندا ذلك أن التعليم العام 
في المراكز الحضرية ال يمت بصلة إلى طريقة عيشهم وظروفهم 

مما أدى إلى  ،االقتصادية واالجتماعية التي يعيشون فيها
بل ق معدالت التحاق منخفضة في التعليم في تلك المناط

وبالتالي كان التعليم المعدل  في بعض الحاالت ورفضهم لها
مرتكزًا على  في الريف األوغندي منسجمًا مع احتياجات األطفال
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ويشمل مضامين ترتبط  ،مراعيًا لميول التالميذ كتساب المهاراتا
بالمعارف والمهارات المحلية والمهارات الحياتية األساسية ذات 

دارة المياه والمزارع وحماية الصلة بالحياة الزراعي ة والرعوية وا 
 ( .UNESCO, 2001البيئة )
التعليمي الذي تم تنفيذه في  فقد شمل اإلصالح الصينوفي      

ما  وأن خصوصاً  الريفية المناطق ن القرن العشرينمالسبعينات 
 الريفية المناطق يسكنون سكان الصين من(  % ٨٢ يقارب )

 فإن م، ١٩٩٠ عام إلحصاءات وطبقاً  نسبة ليست بالقليلة، وهي
 األساسي تعليمهم يستكملوا لم سكان الريف من(  % ٦٢ )

 تكاليف التعليم وارتفاع المدقع من الفقر الكثيرين معاناة بسبب
فقد  ١٩٩٤ لعام للتنمية السنوي للتقرير طبقاً  واإلعدادي األساسي
 الريف في الواحد للطالب األساسي تكاليف التعليم وصلت
 التعليم اإلعدادي تكاليف بينما ،يوان(  ١٤,٤٠٨) إلى الصيني
 الصينية الحكومة رأت لذا ،يوان(  ٢٦٧,٣ ) الواحد للطالب
 األجهزة توفير مع الصيني في الريف التعليم دعم ضرورة
 برنامجًا إلنشاء الصينية الحكومة تبنت كما الضرورية، التعليمية
 جميع متناول في الكتب تصبح حتى الريفية بالمدارس المكتبات
 اهتماماً  الصينيةوتهتم الحكومة  , ،المناطق الريفيةفي  الطالب
 في الصين لألطفال المقدمة التعليمية الخدمة بتطوير خاصاً 
 والمجتمع الحكومة قبل من المبذولة المشتركة الجهود وبفضل

 األطفال تعليم مجال في ملحوظاً  الصين تقدماً  أحرزت معاً 
 .(2014)شين ،

 Condy) يعد معهد كوندي ساو بينيت البرتغالوفي       
Sau Benet)  تجربة جيدة العمل في األرض و لتعليم الزراعة

لكن  ،اقل أهمية من غيره من األعمال نه يعد  على الرغم من أ
التي شهدتها البرتغال في  زمة االقتصاديةبسبب األ في البرتغال

بدأ شباب المناطق الفقيرة يهتمون بالزراعة ففي قرية  2008عام 
ن الذين المزارعيقل عدد  (Santo Terso) سانتو تيرسو

أدركت الحكومة ( 2011لكن ومنذ عام ) ،يعملون في األرض
خطأها حين لم تهتم بالقطاع  الريفي الزراعي وبالتالي بدأت 

مما أدى  الحكومة تزيد من اهتمامها بالريف وبالتعليم الزراعي
بشكل  عدد طالب في األرياف الزراعية البرتغالية إلى ازدياد

سياستها فيما يتعلق  البرتغالية الحكومةملحوظ ، حيث غيرت 
وكل تلك المتغيرات أدت إلى ازدياد بالتعليم الريفي الزراعي 

فرص  توفرالزراعة والريف، وتم دعمها ماديًا ألنها االهتمام ب
 (.UNESCO, 2001للشباب) جيدة عمل

 مشكلة الدراسة:
تتحدث عن ترييف  أو دراسات علمية لم يجد الباحث تقارير    

 لكن الطريقة المركزية في  ،التعليم في المملكة العربية السعودية
في المملكة  المدن واألرياف والقرى بين المحتوىوتوحيد  ،التعليم

في نوع التعليم  قار تشير إلى عدم وجود فو  العربية السعودية
المقدم في المدن عن التعليم المقدم في المناطق الريفية وهذا 

المحتوى التعليمي الذي يتلقاه ابن المدينة هو  ذاتيشير إلى أن 
ذاته الذي يتلقاه ابن الريف على الرغم من تباين البيئات، مع 

 أعداد بل توجد في المملكة قلة اأن سكان األرياف ليسو ب العلم
كما يتضح ذلك من الشكل  في المناطق الريفية السكانمن كبيرة 

المناطق الريفية إلى الحضرية والذي يتضح منه نسبة سكان  (2)
 .في المدن

 
 .2010مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات ، **              

 ( سكان المناطق الريفية إلى المدن في المملكة2شكل )   
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والتي  - كما أن سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية   
 - في المملكة العربية السعودية العام التعليمترسم كافة مالمح 

في موادها العامة أو المواد الخاصة بكل مرحلة تعليمية  ر  ش  لم ت  
إلى مراعاة البيئات المحلية الريفية عند تقديم المنتج التعليمي 

ليم في المملكة العربية للمتعلمين في تلك البيئات )سياسة التع
 (.1419، السعودية

ور فكرة هذا البحث في محاولة الوقوف على واقع مما سبق تتبل 
ترييف التعليم في المملكة العربية السعودية ومدى مناسبة التعليم 

مع  وانسجامه التالميذالمقدم في القرى واألرياف لحاجات وميول 
وبالتالي يمكن  ،في ضوء الخبرات الدولية  طبيعة بيئتهم وثقافتهم

 ال الرئيس التالي:أن تتحدد مشكلة الدراسة في السؤ 
"ما واقع ترييف التعليم العام في المملكة العربية السعودية من 

في  المدارس والوكالء يريومد وجهة نظر المعلمين والمشرفين
ومن السؤال الرئيس السابق تتفرع " ضوء الخبرات الدولية؟

 التساؤالت الفرعية التالية:
 ؟وأبعاده  العام ما مفهوم ترييف التعليم .1
في المملكة العربية  العام واقع ترييف التعليمما  .2

 ؟ة في ضوء الخبرات الدولية السعودي
من عينة البين أفراد  الة إحصائياً هل هناك فروق د .3

 لتخصص(؟، المرحلة وا)المحافظاتحيث متغيرات:
 أهمية الدراسة:

 تتضح أهمية الدراسة من خالل النقاط التالية:     
 الحالية في تحسين واقع التعليميمكن أن تساعد الدراسة  .1

في األرياف والقرى في المملكة العربية السعودية  العام
من حيث تحسين الكفاءة الداخلية للتعليم هناك وجعل 
المخرجات أكثر توافقًا مع متطلبات بيئة الريف التي 

 يعيش فيها التلميذ.
إن تقديم تعليم مناسب للبيئة الريفية يسهم بشكل كبير في  .2

تفادة المثلى من الميزانيات التي تخصص للتعليم االس
وتوظيفها التوظيف األمثل بحيث تحقق عائدًا تعليميًا 
يوازي تلك المصروفات من جهة ومن جهة أخرى يكون 

 ذلك العائد محققًا لمتطلبات التنمية.
الدراسة الحالية تجمع بين المنهج الكمي والمنهج الكيفي  .3

وتعزيز الثقة في النتائج  في سبيل تحقيق أهداف الدراسة

مما يشير بدوره إلى أهمية  التي تتوصل لها الدراسة
 .الدراسة الحالية

على المستوى  العام ندرة الدراسات عن ترييف التعليم .4
حيث لم يطلع الباحث من خالل  المحلي بشكل خاص

رجوعه لقواعد البيانات على أي دراسة محلية تتعلق 
على مستوى الوطن العربي  بترييف التعليم، كذلك ندرتها

بشكل عام مما يزيد من أهمية الدراسة الحالية كونها 
 تناولت هذا الجانب.

تنبع كذلك أهمية الدراسة من محاولتها استعراض  .5
لمعاصرة في مجال ترييف التعليم العام االخبرات الدولية 

 من أجل تطوير التعليم في المملكة العربية السعودية.
 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق االتي:
 .وأبعاده العام على مفهوم ترييف التعليم التعرف .1
في المملكة العربية  العام واقع ترييف التعليم معرفة .2

 .في ضوء الخبرات الدولية السعودية
تحديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين أفراد عينة  .3

 الدراسة الرئيسة. من حيث متغيراتالدراسة 
 مصطلحات الدراسة: 

     :ترييف التعليم
الريف للغوية )الترييف( مأخوذ من كلمة من الناحية ا  

 (.221، 2000)الشريفي، 
جاء في معجم مختار الصحاح للرازي )الريف( أرض و     

، ص 2002فيها زرع وخصب وجمعها )أرياف( )الرازي، 
260.) 
واصطالحًا يرى مطاوع بأن ترييف التعليم هو "ربط      

التعليم في المناطق الريفية بالحاجات البيئية للمتعلمين، 
وتوجيه التعليم نحو الوفاء بحاجات المجتمعات الزراعية ") 

 (1973،4مطاوع، 
وجاء في تقرير اليونسكو بأن ترييف التعليم يقصد به   

الحياة وترقيتها بحيث  "توظيف التعليم في الريف لخدمة
يكسب المتعلمين واألهالي خبرات ومهارات خاصة 
باألعمال الزراعية والحرفية والصناعية، كما يزودهم 
باتجاهات مناسبة لبناء الريف واإلقامة به وتنظيم األسرة 
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 ,UNESCOوتهذيب السلوك وحسن التعامل في المجتمع )
2001a.) 

في  تعليم إجرائيا  بترييف الوفي ضوء ما سبق يقصد     
هذه الدراسة: تقديم تعليم أساسي )ابتدائي/ متوسط( في 
القرى واألرياف مرتبط بحاجات وميول ورغبات المتعلمين 
من جهة ومن جهة أخرى قادر على تلبية متطلبات البيئة 

 المحلية الريفية. 
 ( :General Educationالتعليم العام )

تشرف عليه الدولة ويشمل التعليم العام هو: "التعليم الذي 
شحاته والنجار، التعليم االبتدائي والثانوي بأنواعه المختلفة" )

2003 ،117.) 
: جميع مراحل التعليم  إجرائياً  يقصد بها في هذه الدراسة

التي تسبق المرحلة الجامعية وتتكون في المملكة العربية 
السعودية من ثالث مراحل هي: )االبتدائية والمتوسطة 

 ( عامًا. 12والثانوية( ومدة الدراسة فيها )
 (:International experiencesالخبرات الدولية )

يقصد بها في هذه الدراسة إجرائيًا: جملة التجارب     
والممارسات الدولية في مجال ترييف التعليم العام ليتناسب 

غبات وحاجات المتعلمين مع البيئات المحلية ومع ميول ور 
 في تلك البيئات.

 :الطريقة واإلجراءات
 منهج الدراسة:

 :المنهجين التاليين اعتمدت الدراسة 
 المنهج الوصفي المسحي: .1

وذلك لتحديد واقع ترييف التعليم في المملكة العربية 
ال يقتصر على  السعودية والمنهج الوصفي المسحي

يتضمن جوانب مسحية تحليلية من حيث  الوصف فقط بل
المسح الميداني ودراسة وتحليل الوثائق للوصول إلى 

 (.2007معرفة جديدة )فان دالين،
 المنهج النوعي )الكيفي( : .2

ثم تحليل بيانات  إجراء مقابالتمن خالل وذلك    
المقابالت ثم بلورة ذلك في ضوء خبرة الباحث وفي ضوء 

ت الدولية ذات الممارسات الجيدة والخبرا الوثائق المتاحة

أخذت طرائق البحث النوعي قد و  .في مجال ترييف التعليم
 ,Denzinبعد أخذ ورفض ) في البحث التربويمكانها 
وصارت تستخدم جنبًا إلى جنب مع الطرائق  (2009

، بل إنها كثيرًا ما تندمج الكمية في القسم األكاديمي نفسه
الدراسة نفسها  وتتكامل مع الطرائق الكمية في

(Tashakkori & Teddlie, 2003 .) 
 حدود  الدراسة:

 المحدد الموضوعي:
 واقع ترييف التعليمتسعى الدراسة إلى محاولة الوقوف على  

 في المملكة في ضوء الخبرات الدولية. العام
 المحدد البشري:

في  اقتصر تطبيق أدوات الدراسة على معلمي التعليم العام
كما تضمن القسم النوعي إجراء  المرحلتين االبتدائية والمتوسطة،

في المدارس والوكالء والمشرفين التربويين  مديريمقابالت مع 
 المملكة. 

 المحدد الزمني:
تم تطبيق أداوت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام 

 ه.1436-1435الدراسي 
 الجزء الميداني للدراسة:

 :مجتمع الدراسة
المرحلة االبتدائية معلمي جميع من  الدراسةن مجتمع تكو      

والبالغ المملكة العربية السعودية  (محافظات)في  والمتوسطة
وفق إحصائية وزارة التربية والتعليم  اً ( معلم46.561عددهم )

 ه(.1435هو )وزارة التربية والتعليم، 1435لعام
 عينة الدراسة:

المرحلة معلمي عينة عشوائية طبقية من اختيار تم      
بحيث بلغ عدد أفراد عينة في المحافظات  االبتدائية والمتوسطة

االبتدائية  ( معلمًا موزعين على المرحلة1041الدراسة )
 والمتوسطة والثانوية.

 أدوات الدراسة :
 :األولى أداة الدراسة

 ستبانة موجهة إلىفقد تم تصميم ا بناًء على طبيعة البحث
 المعلمين وقد كانت االستبانة تتضمن ثالث أقسام:
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  القسم األول تضمن بعض اإلرشادات والتعليمات المتعلقة
 بالبنود التي تضمنتها األداة.

  .القسم الثاني تضمن معلومات عن متغيرات الدراسة 
 (68والتي تشمل )  الثالث تضمن عبارات االستبانة القسم 

 موزعة على أربع محاور هي: عبارة
 واقع ترييف المحتوى الدراسيالمحور األول:  .1

 .( عبارة22)
 األنشطة الالمنهجيةواقع ترييف المحور الثاني:  .2

 .( عبارة17)
 واإلجراءات اآللياتواقع ترييف المحور الثالث:  .3

 .( عبارة15) والممارسات التربوية

 المادية واقع ترييف اإلمكانات المحور الثالث: .4
 .( عبارة14)

 لدراسة:األولى ل داةاألصدق وثبات 
 (:Face Validity) الدراسة ألداة الخارجي صدقال 
تم توزيع أداة الدراسة بعد بنائها على عدد من المحكمين   

من جامعات مختلفة وذلك  وعلم النفس المتخصصين في التربية
من أجل معرفة آرائهم حول الصدق الظاهري لهذه األداة من 

المالحظات التي ب األخذحيث أهميتها ووضوح عباراتها وتم 
 من المحكمين. %(70) كانت محل اتفاق

 :(Structure Validity) ألداة الدراسة البنائي الصدق

 صدق االتساق الداخلي  معامل ارتباط بيرسون(: 1)جدول  
 Pearson correlation coefficient  معامل االرتباط المحور
 **0.744 األول
 **0.791 الثاني
 **0.862 الثالث
 **0.910 الرابع

    0.01دال إحصائيا  عند مستوى  * *                                        
جميووووووع معووووووامالت االرتبوووووواط نسووووووتنتج أن  (1)موووووون الجوووووودول      

(Pearson correlation coefficient  ) دالووة إحصووائيًا
بووين كوول ( ممووا يشووير إلووى االتسوواق الووداخلي 0.01عنوود مسووتوى )

 .للمقياس محور والمجموع الكلي

 (:Reliability) الدراسة أداة  ثبات
للتأكووووود مووووون ثبوووووات أداة الدراسوووووة توووووم اسوووووتخدام معامووووول ثبوووووات    

 وفق المعادلة التالية: (Alpha Cronbachألفاكرونباخ )

 2مج ع -1) ن                  =ألفا كرونباخ  معادلة
 ك2ع 1–ن  ( ف

 ن = عدد عبارات القائمة.   :حيث
 = تباين القائمة ككل. 2ع

 .اين كل عبارة = المجموع الكلي لتب 2مج ع

إلوووى ثبوووات  التوووي توووم تطبيقهوووا وقووود أشوووارت جميوووع المعوووامالت     
كموووا يتضوووح ذلوووك مووون  والثبوووات الكلوووي لوووألداة محووواور أداة الدراسوووة

 الجدول التالي:
 نتيجة معامل ثبات أداة الدراسة الفاكرونباخ (:2)جدول

 Alpha Cronbach معامل الثبات المحور
 0.90 األول
 0.76 الثاني
 0.88 الثالث
 0.80 الرابع
 0.83 الكلي

 الدراسة: استبانةتوزيع 
 فيتم توزيع أداة الدراسة على أفراد عينة الدراسة     

 :التاليةمحافظات ال
 منطقة مكة المكرمة.محافظات  .1
 منطقة المدينة المنورة.محافظات  .2

 محافظات منطقة الرياض. .3
 منطقة تبوك.محافظات  .4
 .عسيرمنطقة محافظات  .5
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لعملية التحليل  ةكان العائد من االستبانات الصالحو      
وكان العائد يمثل  ( استبانة من مجمل ما تم توزيعه1041)

 .من مجمل أفراد عينة الدراسة %(91.4)

 خصائص عينة الدراسة:
  المحافظاتبحسب متغير توزيع أفراد عينة الدراسة (:3)جدول

 النسبة% العدد المحافظة
 %20.40 212 منطقة مكة المكرمةمحافظات 

 %19.00 198 محافظات منطقة المدينة المنورة
 %22.60 235 محافظات منطقة الرياض 
 %9.70 101 محافظات منطقة تبوك 
 %28.34 295 محافظات منطقة عسير

 %100 1041 المجموع

المتعلوووووق توزيوووووع أفوووووراد عينوووووة الدراسوووووة  (3)مووووون الجووووودول         
بحسب متغيور المحافظوات نالحوظ أن أعلوى  نسوبة مون بوين أفوراد 

( %28.34بنسوبة ) محافظات عسيرعينة الدراسة كانت لصالح 
وذلووك كووون منطقووة عسووير تتكووون  موون مجموول أفووراد عينووة الدراسووة

( مركوًزا والمحافظوات التابعوة لهوا تعتبوور 76محافظوة و) (11مون )
كبيرة مقارنة بغيرها من المحافظات وهي: خميس مشيط، وبيشوة، 

 ومحايل، بينما محافظات الفئة)ب( هي: سراة عبيدة، وتثليث، 

 ورجال ألمع، وبالقرن، وأحود رفيودة، وظهوران الجنووب، والمجواردة،
( وذلووك نظوورًا %22.57)يليهووا محافظووات منطقووة الريوواض بنسووبة 

مووون حيوووث عووودد لكووون منطقوووة الريووواض ومحافظاتهوووا هووي األعلوووى 
، ثوووم محافظوووات علوووى مسوووتوى المملكوووة العربيوووة السوووعودية السوووكان

( وتشير اإلحصاءات أن منطقة  %20.40مكة المكرمة بنسبة )
تهووا موون امكووة المكرمووة ومحافظاتهووا تلووي منطقووة الريوواض ومحافظ

صووواءات العاموووة والمعلوموووات حيوووث عووودد السوووكان )مصووولحة اإلح
،2010.) 

 توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير المرحلة التعليمية (:4)دولج
 % النسبة العدد المرحلة البند

 %54.09 563 المرحلة االبتدائية المرحلة التعليمية
 %45.91 478 المرحلة المتوسطة

 %100 1041 المجموع الكلي
توزيوووع أفوووراد عينوووة الدراسوووة  المتعلوووق (4)مووون الجووودول           

نالحوظ أن أعلوى  نسوبة مون بوين  بحسب متغير المرحلة التعليميوة
المرحلوووووة االبتدائيوووووة بنسوووووبة  أفوووووراد عينوووووة الدراسوووووة كانوووووت لصوووووالح

( مووووووون مجمووووووول أفوووووووراد عينوووووووة الدراسوووووووة فوووووووي مقابووووووول  54.09%)
( للمرحلوووة المتوسوووطة وذلووووك نظووورًا لالنتشوووار األكثوووور  45.91%)

  لمدراس المرحلة االبتدائية مقارنة بالمرحلة المتوسطة.
 توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير التخصص (:5)جدول

 %النسبة العدد التخصص البند

 %66.28 690 التخصصات األدبية  التخصص
 %33.72 351 التخصصات العلمية 

 %100 1041 المجموع الكلي
توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغير بالمتعلق  (5)من الجدول 
نالحووظ أن أعلووى  نسووبة موون بووين أفووراد عينووة الدراسووة  التخصووص

( مووووون %66.28كانوووووت لصوووووالح التخصصوووووات األدبيوووووة بنسوووووبة )
( للتخصصوات  %33.71مجمل أفراد عينة الدراسوة فوي مقابول )

العلميووووووة وذلووووووك نظوووووورًا ألن حجووووووم المقووووووررات األدبيووووووة أكبوووووور فووووووي 
 وهوووو موووا يتطلوووب معلموووين أكثووور المووورحلتين االبتدائيوووة والمتوسوووطة

 رنًة بالتخصصات العلمية. مقا
 :أداة الدراسة الثانية

استخدام المنهج النوعي  تم الدراسة طبيعة بناًء على   
((Qualitative Research  فيها فقد تم تصميم استمارة

 ،للدراسة لتعزيز نتائج الجزء الكمي (Interview formمقابلة )
وكالمعتاد في طرائق البحث النوعي، فإن اختيار األفراد 
لالشتراك في الدراسة يكون قصديًا )وليس عشوائيًا مثلما هو 
متبع في الطرائق الكمية( بغرض الوصول لمن يثري الدراسة؛ 

اد للتحدث عن خبرته، ووفقًا الخبرة، ومن لديه استعد من  ذوي
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دراء المدارس من م (46)أجريت المقابالت مع  لذلك فقد
 .والوكالء والمشرفين التربويين

لكوول مشوورف تربوووي. وبعووض  سوواعة كووان زموون المقووابالتوقوود     
 تووتم كوول المقووابالت كانووتو ،  كانووت تمتوود علووى جلسووتين المقووابالت

في مكاتب المقاَبلين أنفسوهم، فوي بيئوة مريحوة، بعود تنسويق مسوبق 
بشووووأن الموعوووود، ي وضووووح فيووووه الهوووودف العووووام للدراسووووة ؛ فقوووود كووووان 

وقود  الباحث يتبادل طرح األسئلة مع المستهدف فوي جوو إيجوابي.
ويسومح للمسوتهدف  (اسوتمارة المقابلوة)كانت المقابالت تسير وفق 

 ،مناسووبتها لموضوووع الدراسووة باالسووتطراد والحووديث فووي أمووور يوورى
المقووووابالت أقوووورب إلووووى الصوووويغة شووووبه المهيكلووووة،  وبالتووووالي كانووووت

بمعنووى أنووه تووم تحديوود محوواور معينووة للحووديث مووع المسووتهدف، بيوود 
مسوار حوديث مون يتحودث، وبوذلك تدخل لتوجيه  أنه لم يكن هناك

بووووووين سوووووومات المقابلووووووة المفتوحووووووة المتعمقووووووة  جمعووووووت المقووووووابالت 
 (. Kvale, 1996لمهيكلة )والمقابلة شبه ا

بالمعيارية التوي يتمتوع بهوا  (تحليل البيانات النوعية)وال يتمتع     
فوي  ال لإلبوداع أكثور، ويبودأ مبكوراً تحليل البيانات الكمية؛ فهو حم  

 أن تدقق البيانات مع بعضها  ويتطلبأثناء جمع البيانات، 

فوي  البعض، للتأكد مون مصوداقيتها، ولوو اشوترك أكثور مون باحوث
علوى المصوداقية. ويورى بواتون  أن  تأكيداً عملية التحليل ألضاف 

التحليل النووعي يحوول : للباحث تحليل البيانات النوعية يعد تحدياً 
البيانات إلوى اسوتنتاجات. لويس هنواك صويغة للتحويول. نعوم هنواك 
توجيهووات، ولكوون لوويس هنوواك وصووفة. قوود تكووون هنوواك توجيهووات، 

باحووث، ولكوون فووي النهايووة سوويتفرد كوول وقوود تقوودم تلووك التوجيهووات لل
عنووود  -فقوووط–باحوووث بنتوووائج خاصوووة بوووه، وستتضوووح تلوووك النتوووائج 

 .(Patton, 2002.P432) الوصول إليه
والتوجيهووات العامووة فووي تحليوول البيانووات النوعيووة هووي: القووراءة     

الرئيسوووة التوووي  المحووواورالمتأنيوووة لوصوووف البيانوووات، ثوووم اسوووتخرا  
يمكووون تجميوووع البيانوووات تحتهوووا، ثوووم تقلووويص البيانوووات علوووى أسووواس 
المحوواور الرئيسووة، ثووم محاولووة تجميووع المحوواور الرئيسووة فووي عوودد 

 Miles andأقوووول موووون المحوووواور ذات المسووووتوى األعلووووى 
Huberman, 1994))  وقووود مووور تحليووول بيانوووات المقوووابالت

قووووووراءة ثوووووم  المقووووووابالت، وصوووووفبعمليوووووات مطولوووووة ، بوووووودأ بكتابوووووة 
لمحووواور الرئيسوووية التوووي تعبووور ل، وكتابوووة مسوووودة الوصوووف البيانوووات

 عن نتائج الدراسة. 
 )النوعية( توصيف ألفراد عينة الدراسة الذين أجريت معهم المقابالت(: 6)جدول
 العدد الفئة م
 10 مدراء مدراس 1
 14 التربويين للتخصصات األدبية نالمشرفو 2
 12 ن التربويين للتخصصات العلميةالمشرفو 3
 10 ساروكالء مد 4

 46 المجموع

 المعالجة اإلحصائية للبيانات:
من أجل تحليل بيانات الدراسة تم ترميز بيانات الدراسة ومن ثوم  

برنووووووامج الحووووووزم اإلحصووووووائية للعلوووووووم االجتماعيووووووة  وفووووووقتحليلهووووووا 
(SPSSوتم ) :استخدام األساليب اإلحصائية التالية 

التكرارات لبيان خصائص عينة الدراسة ولتحديد استجابات  .1
 أفراد العينة تجاه محاور أداة الدراسة.

 Pearson correlation)ارتباط بيرسون )معامل  .2
coefficient  داة الدراسةأل الصدق البنائي لتحديد. 

( ( Alpha Cronbachمعامل ارتباط الفاكرونباخ  .3
 .)القسم الكمي( لتحديد معامل ثبات أداة الدراسة

الداللة ( من أجل معرفة الفروق ذات 2معامل )كا .4
 –المرحلة  –اإلحصائية تبعًا لمتغيرات الدراسة )المنطقة 
 التخصص( من خالل تطبيق الصيغة التالية:

 
 

 من خالل المعادلة التالية:( weighted averageسط المرجح )و ال .5
 1×5+ ن2×4+ ن3×3+ ن4×2+ ن 5×1=        ن س            

 5+ن4+ن3+ن2+ن1ن                                    

 ب ( -مج ) أ            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 =2كا ب   
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 :(7)كما يظهر من الجدول  (weighted average) لتحديد قيمة الوسط المرجح تحديد طول خاليا المقياسو 
 (.4=  1-5حساب طول المدى: ) -1
 0.80=5÷4تحديد طول الخلية الصحيح :  -2

 طول خاليا المقياس (:7)جدول
 العبارة السالبة العبارة الموجبة المتوسطاتمدى  الدرجة الوصف البند

 5-4.21 1 5 قوي جدا   موافق بشدة
 4.20-3.41 2 4 قوي موافق

 3.40-2.61 3 3 متوسط موافق إلى حدما
 2.60-1.81 4 2 ضعيف غير موافق

 1.80 -1 5 1 ضعيف جدا   غير موافق مطلقا  

 :ومناقشتها نتائج الدراسة
ما واقع من تساؤالت الدراسة " والثالث الثانيإجابة السؤال 

ترييف التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء الخبرات 
وهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة  الدولية ؟"

 –المرحلة  –الدراسة من حيث متغيرات )المحافظة 
 التخصص(؟

 المحور األول ترييف المحتوى الدراسي:
 األريافذا كان التعليم المقدم في ما إويقصد بهذا المحور      
مرتبط بحاجات وميول ورغبات المتعلمين وقادر على  والقرى
 في المملكة العربية السعوديةمتطلبات البيئة المحلية الريفية  تلبية

استجابات أفراد عينة الدراسة للعبارات التي  (8)ويوضح الجدول 
 .تضمنها هذا المحور

 ترييف المحتوى الدراسياستجابات أفراد العينة لمحور (:8)جدول

 العبارة م

الوسط 
 المرجح

weighted 
average 

االنحراف 
 المعياري

standard 
deviation 

 الوزن
 النسبي 

relative 
weight 

 المحافظة
 (2) كا

مستوى 
 الداللة

 التخصص
 (2) كا

 مستوى الداللة

 المرحلة
 (2) كا

مستوى 
 الداللة

محتوى التعليم في المحافظة ينمي العمل  1
 %40.20 0.81 2.01 المنتج لدى التالميذ

0.998 
 غير دال

2.684 
 غير دال

4.365 
 غير دال

محتوى التعليم في المحافظة يلبي حاجات  2
 %71.00 0.76 3.55 التالميذ العقلية

محتوى التعليم يلبي ميول التالميذ في  3
 %44.40 0.81 2.22 األرياف

 %56.80 0.74 2.84 محتوى التعليم منسجم مع عادات الريف 4

محتوى التعليم غير قادر على تلبية   5
 %82.60 0.90 4.13 متطلبات البيئة الريفية

محتوى التعليم في الريف يقدر العمل  6
 %49.80 0.82 2.49 اليدوي

التعليم في الريف يتضمن محتوى يتعلق  7
 %53.60 0.78 2.68 بالزراعة

يستطيع التالميذ في الريف إدراك محتوى  8
 %68.80 0.77 3.44 التعليم

محتوى التعليم يتضمن مواد تهتم بأمن  9
 %41.80 0.74 2.09 وسالمة أبناء الريف

 %45.40 0.98 2.27 محتوى التعليم يهتم بصحة أبناء الريف 10

محتوى التعليم ينمي مهارات التفكير لدى  11
 %53.80 0.96 2.69 أبناء الريف والقرى

في الريف ينمي التعلم محتوى التعليم  12
 %46.40 0.86 2.32 الذاتي

محتوى التعليم في الريف يقوم على التعلّم  13
 %43.00 0.80 2.15 التعاوني

يسهم محتوى التعليم في الريف في تنمية  14
 %47.60 0.92 2.38 المهارات األدائية لدى التالميذ

محتوى التعليم في الريف يتفاعل مع   15
 %28.60 0.73 1.43 التطورات في البيئة المحلية الريفية
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محتوى التعليم يرفع مستوى الوعي لدى  16
 %47.20 0.89 2.36 أبناء الريف

 العبارة م

الوسط 
 المرجح

weighted 
average 

االنحراف 
 المعياري

standard 
deviation 

 الوزن
 النسبي 

relative 
weight 

 المحافظة
 (2) كا

مستوى 
 الداللة

 التخصص
 (2) كا

 مستوى الداللة

 المرحلة
 (2) كا

مستوى 
 الداللة

محتوى التعليم في الريف يربط المعلومات  17
 %36.40 0.86 1.82 النظرية بالجانب العملي

0.998 
 غير دال

2.684 
 غير دال

4.365 
 غير دال

األمثلة في المحتوى التعليمي بالريف  18
 %33.00 0.77 1.65 مستمدة من الحياة العملية للتلميذ 

محتوى التعليم في المحافظة يلبي حاجات  19
 %35.8 0.73 1.79 التالميذ الجسمية 

محتوى التعليم ينمي إحساس التلميذ  20
 %31.80 0.82 1.59 بمشكالت بيئته المحلية

 %29.00 0.96 1.45 التعليم يرتبط بسوق العمل المحليمحتوى  21

محتوى التعليم في المحافظة يلبي حاجات  22
 %24.00 0.90 1.20 التالميذ النفسية

بترييف المحتوى والمتعلق  (8)الجدول  مننالحظ       
 س التعليم العام في المملكة العربية السعوديةار التعليمي في مد

في األرياف والقرى  المحتوى التعليميتشير النتائج إلى أن أنه 
والمحافظات ال يلبي متطلبات الحياة الريفية حيث حصلت 
عبارة )محتوى التعليم غير قادر على تلبية متطلبات البيئة 

( وهو أعلى من الوسط 4.13الريفية( متوسط حسابي )
، ويؤكد ذلك عبارة الذي تم اعتماده في الدراسة  مرجحلا

)محتوى التعليم في الريف يتفاعل مع التطورات في البيئة 
ضعيف  ط حسابيسو والتي حصلت على متالمحلية الريفية( 

( وقد يكون السبب في ذلك هو عدم ارتباط 1.43جدًا يبلغ )
المحتوى التعليمي في الريف في المملكة العربية السعودية 

البيئة الريفية وهو ما يؤكده عدد كبير من أفراد عينة طبيعة ب
الدراسة عند استجابتهم لعبارة )األمثلة في المحتوى التعليمي 

حصلت على  (للتلميذ مليةبالريف مستمدة من الحياة الع
ولعل هذه النتيجة  (.1.65متوسط حسابي ضعيف جدًا يبلغ )

تفسر ارتفاع نسب الرسوب والتسرب في األرياف مقارنة 
)األهداف اإلنمائية لأللفية في بالمدن كما جاء في تقرير

 (2005( والصادر في عام )ESCWAالمنطقة العربية 
ميول تالميذ  انخفاض نسب أن حيث يشير التقرير إلى

المناطق الريفية للحضور للمدراس وتلقي التعليم فيها 
%( مقارنة بنسب 50والمشاركة فيها بفعالية إلى أقل من )

حضور تالميذ المناطق الحضرية نتيجة عدم تكييف نوعية 
التعليم في المناطق الريفية الحتياجات الطالب هناك وهو ما 

ليم للجميع  )التقرير أشار إليه التقرير العالمي لرصد التع

وقد يكون أحد  (.2009العالمي لرصد التعليم للجميع ،
 إحدى الدراسات أن المحتوى إليه العوامل لذلك ما أشارت

أبناء المدن والمراكز  أقرب إلى ثقافةيتم بناؤه بطريقة  المعرفي
ل مما يجع التالميذ في األرياف والقرى في مقابل ثقافةالكبيرة 

صعوبة في التعامل مع ذلك المحتوى  ديج البعض منهم
 (.(Apple, M., & Beyer, L. 1988 المعرفي

في األرياف والقرى  كما أن المحتوى التعليمي    
ال يلبي متطلبات الحياة الريفية يكاد يكون محل  والمحافظات

اتفاق من أجريت معهم المقابالت ويضيف أحدهم )مشرف 
يعة البيئة في الريف التخصصات العلمية( "إن طب – 4 تربوي

كما  عن المدينة ، والقرية والمحافظة تختلف من عدة نواحي
أن ثقافة التلميذ في الريف والقرية تختلف عن ثقافة التلميذ في 
المدينة الكبيرة وبالتالي يجب أن يختلف المحتوى التعليمي بما 
ن كان  يتواءم مع متطلبات الريف والقرية في المحافظات." وا 

(  9أجريت معهم المقابالت )مدير مدرسة  ن ممناثنا يرى
تخصصات علمية( بعدم جدوى  – 2مشرف تربويكذلك )

تقديم محتوى تعليمي في الريف يختلف عن المدينة للمبررات 
 التالية:
تطور وسائل المواصالت واالتصاالت في الوقت  - أ

 والريف. الراهن قل صت الفوارق بين المدينة
للعيش في المدينة  الريفاحتمالية أن يغادر تلميذ  - ب

واردة في ظل تركز فرص التعليم الجامعي 
 .المدن الكبرىوالفرص الوظيفية في 
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خلق فرص من أجل  وهو رأي يستحق االهتمام والتأمل  
والقرى  تعليم جامعي وفرص عمل أكثر في واألرياف 

جرة إلى المدن والمراكز للتخفيف من حدة اله والمحافظات
 .الريف منطقة جذب وليس منطقة طردلجعل الكبيرة 

المحتوى التعليمي في إلى أن  (8يشير الجدول )كما     
غير قادر على تلبية حاجات األرياف والقرى والمحافظات 

محتوى التعليم حيث حصلت عبارة ) الجسمية والنفسية التالميذ
في المحافظة يلبي حاجات التالميذ النفسية( وعبارة )محتوى 

المحافظة يلبي حاجات التالميذ الجسمية( على التعليم في 
متوسطات حسابية ضعيفة جدًا تقل عن الوسط المرجح الذي 

( 1.79-1.20تم اعتماده في الدراسة وهي على التوالي )
ة كثير من الدراسات إلى أهمية أن يكون إشار على الرغم من 

التعليم المقدم للتالميذ مرتبطًا بحاجات التالميذ النفسية 
ودراسة  (Deci and Ryan, 2002)مثل دراسة جسميةوال

( والتي تؤكد بأن التعليم ال يمكن أن يحقق 2013)بكر، 
وهذه النتيجة  أهدافه دون ارتباطه بالحاجات المتعددة للتالميذ،

( والذي تم 2003تتفق مع تقرير اليونسكو الصادر في عام )
حيث  التعليم الشامل إعداده على مستوى الدول النامية بعنوان

أشار التقرير إلى أن التعليم في العديد من البلدان النامية 
سين خصوصًا ار عاجز عن تلبية احتياجات طائفة من الد

 .الريفيةالذين يعيشون في البيئات 
المحتوى التعليمي في األرياف إلى أن ونالحظ كذلك    

التالميذ ال يراعي ميول في المملكة  والقرى والمحافظات 
م يلبي ميول التالميذ في حيث حصلت عبارة )محتوى التعلي

( وهي 2.22( على متوسط حسابي ضعيف يبلغ )األرياف
 الذي تم اعتماده في الدراسة الحالية.  تقل عن الوسط المرجح

دم من النقاط المهمة التي تشير لها نتائج الدراسة عو     
والمهارات األدائية العملي إعطاء العمل اليدوي والتطبيق 

االهتمام الكافي في محتوى التعليم في الريف على الرغم من 
كونها تعد أولوية لطبيعة البيئة الريفية والتي تتمحور غالب 

على العمل اليدوي ولذلك  فيها )الحياتية والعملية( األنشطة
نجد أن عبارات )محتوى التعليم في الريف يربط المعلومات 

محتوى التعليم في المحافظة ينمي  –العملي النظرية بالجانب 
محتوى التعليم يقدر العمل  -العمل المنتج لدى التالميذ

ضعيفة  ( والتي حصلت على متوسطات حسابيةاليدوي
( على التوالي وهي متوسطات تقل 1.82-2.01-2.49)

، وهذه الذي تم اعتماده في الدراسة الحالية عن الوسط المرجح
التي أشار إليها عدد ممن أجريت معهم النتيجة من النقاط 

 (مشرفو التخصصات العلمية)المقابالت وعلى األخص 
التربويين لكنهم أشاروا إلى أن هذه ليست مشكلة المحتوى 
التعليمي في األرياف فقط بل هي مشكلة عامة وشاملة تتمثل 

التطبيقي في التعليم( في )غلبة الجانب النظري على الجانب 
عظم الخبرات الدولية في مجال ترييف التعليم لذلك نجد أن م

تتمحور حول تقديم منتج تعليمي تغلب عليه الصبغة التطبيقية 
 والبرتغال في األرياف مثل تجربة ترييف التعليم في الدنمارك

(UNESCO, 2001) . 
إلى أن محتوى التعليم في  (8الجدول ) تشير النتائجكما     

األرياف والمحافظات يبلي حاجات تالميذ الريف العقلية حيث 
حصلت عبارة )محتوى التعليم في المحافظة يلبي حاجات 

( وهو 3.55قوي ) التالميذ العقلية( على متوسط حسابي
الذي تم اعتماده في هذه  أعلى من قيمة الوسط المرجح

)محتوى التعليم ينمي  الدراسة، ويؤكد ذلك حصول عبارة
 مهارات التفكير لدى أبناء الريف والقرى( على متوسط حسابي

( وهي قيمة أعلى من قيمة الوسط 3.44قوي تبلغ قيمته )
، لكن ومع أهمية الذي تم اعتماده في هذه الدراسة  المرجح

الجانب العقلي في العملية التعليمية إال أن االقتصار عليه 
خرى النفسية واالجتماعية والجسمية قد دون بقية الجوانب األ

ة لألهداف المنشودة منها يالتعليم ول دون تحقيق العمليةيح
( ESCWA  ,2005وهي نتيجة تختلف عما جاء في تقرير)

أن التعليم في البيئة الريفية منعزل تمامًا عن  والذي أشار إلى
 .الطابع الزراعي حياة الريف التي يغلب عليها

تشر نتائج الدراسة )الكمية( من خالل الجدول  بينما لم    
فيما يتعلق بتضمن  )مدلول إحصائي(الستجابات ذات  (8)

حيث حصلت  لمحتوى زراعي التعليم في القرى واألرياف
عبارة )التعليم في الريف يتضمن محتوى يتعلق بالزراعة( 

( على الرغم من 2.68على متوسط محايد بحصولها على )
والتجارب الدولية تشير إلى أن أحد اهم  أن معظم الخبرات

 السمات المميزة لترييف التعليم هو جعله يركز على الزراعة
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مثل تجربة  أو أن تغلب عليه الصبغة الزراعية
( وتجربة الصين UNESCO, 2001البرتغال)

(، وعند توجيه سؤال بهذا الخصوص لمن 2014،)شين
بأن الطبيعة  (1)مدير مدرسة أجريت معهم المقابالت ذكر

حالت الجغرافية للمملكة وشح المياه وشح األراضي الخصبة 
المرتبة األولى في المناطق النشاط الزراعي  دون احتالل

 القروية والريفية بالمملكة.
( للفروق ذات الداللة اإلحصائية 2تشير نتيجة معامل )كا     

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد 

عينة الدراسة لمحور )ترييف المحتوى التعليمي( تبعًا لمتغيرات 
 التخصص(. –المرحلة  – المحافظةالدراسة الرئيسة )

 المحور الثاني ترييف األنشطة الالمنهجية:
ما إذا كان التعليم المقدم في القرى  ويقصد بهذا المحور     

 بأنها والتي تعر ف ألنشطة الالمنهجيةبامرتبط واألرياف 
مجموعة من الممارسات العملية التي يقوم بها الطالب خار  
الفصل وترمي إلى تحقيق بعض األهداف التربوية وتتكامل مع 

داخل الفصل فضاًل عن التلميذ الخبرات التي يحصل عليها 
جة لتحقيق كونها تحقق للطلبة عددًا من الحاجات المهمة كالحا

 (.AL-Goaib,1992) والحاجة للتقدير الذات
 ترييف األنشطة الالمنهجيةاستجابات أفراد العينة لمحور  (:9)جدول

 العبارة م
 الوسط المرجح
weighted 
average 

االنحراف 
 المعياري

standard 
deviation 

 الوزن النسبي
relative 
weight 

 المحافظة
 (2) كا

مستوى 
 الداللة

 التخصص
 (2) كا

 مستوى الداللة

 المرحلة
 (2) كا

 مستوى الداللة

األنشطة الالمنهجية تقوم على الممارسة  1
 %35.80 0.71 1.79 العملية

6.831 
 غير دال

 

14.483 
دال عند 
 مستوى
0.05 
 

16.788 
 دال عند
 مستوى
0.05 
 

طبيعة األنشطة الالمنهجية في التعليم  2
 %31.00 0.88 1.55 نابعة من البيئة الريفية

يفضل التالميذ األنشطة الالمنهجية في  3
 %58.60 0.82 2.93 البيئة الريفية 

األنشطة الالمنهجية في بيئة الريف تقوم  4
 %71.60 0.92 3.58 على العمل الجماعي

األنشطة الالمنهجية تحفز التالميذ على  5
 %42.60 0.84 2.13 العمل اليدوي

األنشطة الالمنهجية منسجمة مع  6
 %68.40 0.81 3.42 العادات التقاليد في البيئة الريفية

 العبارة م
 الوسط المرجح
weighted 
average 

االنحراف 
 المعياري

standard 
deviation 

 الوزن النسبي
relative 
weight 

 المحافظة
 (2) كا

مستوى 
 الداللة

 التخصص
 (2) كا

 مستوى الداللة

 المرحلة
 (2) كا

 مستوى الداللة

يختار تالميذ الريف نوعية األنشطة  7
 %29.40 0.96 1.47 الالمنهجية التي يرغبون

6.831 
 غير دال

 

14.483 
دال عند 
 مستوى
0.05 
 

16.788 
دال عند 
 مستوى
0.05 
 

أنشطة المنهجية تتناسب مع يتم تطبيق  8
 %34.20 0.98 1.71 ميول التالميذ في البيئة الريفية

األنشطة الالمنهجية تسهم في إكساب  9
 %49.40 0.89 2.47 أبناء الريف الوعي االقتصادي

تطبق في الريف أنشطة المنهجية  10
 %32.40 0.77 1.62 مرتبطة بحياة التلميذ

األنشطة الالمنهجية هناك ارتباط بين  11
 %52.00 0.83 2.60 والمحتوى الدراسي

األنشطة الالمنهجية تكسب التالميذ  12
 %26.80 0.76 1.34 خبرات عملية لها صلة ببيئتهم الريفية

تساعد األنشطة الالمنهجية التالميذ   13
 %35.80 0.81 1.79 على تحمل المسؤولية

من قدرة األنشطة الالمنهجية تزيد  14
 %48.60 0.92 2.43 التلميذ على التكيف مع بيئته المحلية

األنشطة الالمنهجية تكسب خبرات  15
 %41.80 0.90 2.09 مهنية لها صلة ببيئة التالميذ المحلية

 %47.60 0.94 2.38األنشطة الالمنهجية تسهم في إعداد  16
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 التالميذ لحل مشكالت بيئتهم المحلية

األنشطة الالمنهجية مرتبطة مع  17
 %37.80 0.88 1.89 األنشطة المحلية خارج المدرسة

 األنشطة الالمنهجيةوالمتعلق بترييف  (9)من الجدول نالحظ    
التالميذ ال يختارون أن م العام في المملكة في مدراس التعلي

األرياف والقرى والمحافظات حيث األنشطة الالمنهجية في 
يختار تالميذ الريف نوعية األنشطة الالمنهجية حصلت عبارة )

وهي ( 1.47) ضعيف جداً  حسابي متوسطعلى ( التي يرغبون
،  الذي تم اعتماده في الدراسة الحالية  تقل عن الوسط المرجح

أن إتاحة الفرصة للتالميذ الختيار األنشطة الالمنهجية مع 
مع رغباتهم تتوافق سيؤدي بهم إلى اختيار أنشطة ال منهجية 

عد توافق األنشطة وي وميولهم ومع البيئة الريفية التي يعيشون بها
ت النشاط الالمنهجية مع حاجات ورغبات التالميذ من أهم سما

كما تشير إلى ذلك العديد من الدراسات ومن  الالمنهجي الجيد
وهو ما يؤكده  ((Dennehy & Gil , 2005ضمنها دراسة 

التخصصات  -10كذلك مشرف تربوي  1)وكيل مدرسة 
أجريت معهم المقابالت المتعلقة بهذه  منمعظم  األدبية( لكن

م في تحديد نوع أن التالميذ ال يتم إشراكه أجمعوا على الدراسة
 7)مشرف تربوي  النشاط الالمنهجي الذي يقومون به، ويضيف

أن األنشطة  وهو باألهمية اً جدير  عامالً  التخصصات األدبية( –
الالمنهجية مرتبطة بشكل كبير بتوفر اإلمكانات المادية حيث 

أمام  (البدائل)يساعد توفر اإلمكانات المادية على تقديم عدد من 
التالميذ وبالتالي يمكن للتالميذ في هذه الحالة اختيار المناسب 

المحلية التي  فق مع طبيعة بيئتهممنها الذي يلبي ميولهم ويتوا
 .يعيشون فيها

إلى أن األنشطة الالمنهجية المطبقة في  (9الجدول ) شيريو     
األرياف والقرى والمحافظات ال تتناسب مع ميول التالميذ حيث 

لت عبارة )يتم تطبيق أنشطة المنهجية تتناسب مع ميول حص
التالميذ في البيئة الريفية( على متوسط حسابي ضعيف جدًا 

( وهي تقل عن الوسط المرجح الذي تم اعتماده في 1.71)
)طبيعة األنشطة ويؤكد ذلك حصول عبارة  الدراسة الحالية

ق )تطب  بارة الالمنهجية في التعليم نابعة من البيئة الريفية ( وع
 في الريف أنشطة المنهجية مرتبطة بحياة التلميذ( على

بلغ على مقاربة لها بمتوسط حسابي ضعيف جدًا  استجابات
من أن مساحات الحرية في على الرغم  (1.62، 1.55)التوالي 

أكبر  قريبة من بيئات التالميذ الريفية المنهجيةأنشطة تطبيق 
مقارنًة بمساحات الحرية في النواحي المنهجية ذات الصلة 

مي وبالتالي كان المفترض أن يستفاد من تلك بالمحتوى التعلي
التعليم ببيئات التالميذ الريفية والقروية  المساحات في ربط

 وبميولهم ورغباتهم.
األنشطة  التأكيد على أن( 9كما نالحظ من الجدول )      

بين  ي البيئات الريفية تقوم على العمل الجماعيالالمنهجية ف
حيث حصلت عبارة )األنشطة الالمنهجية في بيئة  التالميذ

الريف تقوم على العمل الجماعي( على متوسط حسابي قوي 
الذي تم اعتماده في  ( متفوقة على الوسط المرجح3.58)

وهذه النتيجة تتفق مع سمات وخصائص النشاط  الدراسة الحالية
الذي أكدت عليه العديد من الدراسات والتي أكدت  منهجيالال

على ضرورة أن تكون األنشطة الالمنهجية قائمة على التشارك 
 (.Gibbons, 2006والتعاون بين التالميذ )

على أن األنشطة الالمنهجية  (9الجدول )تؤكد نتائج و       
في المملكة ال تنمي العمل اليدوي  في البيئات الريفية والقروية

حيث حصلت  الريف تالميذوال تهتم بإكساب الخبرات العملية ل
العبارات المتعلقة بذلك على متوسطات حسابية ضعيفة جدًا تقل 
عن الوسط المرجح  الذي تم اعتماده في الدراسة الحالية حيث 

( على الرغم من 2.13( إلى )1.34تراوحت متوسطاتها بين )
كون النشاط  ية العمل اليدوي في بيئة الريف أو بيئة القريةأهم

االقتصادي هناك يرتكز على الحرف اليدوية البسيطة وعلى 
ولذلك نالحظ من خالل  ،النشاط الزراعي في بعض األماكن

الخبرات الدولية التي تم استعراضها في مجال ترييف التعليم 
ل العمل الزراعي يتمحور حو  ريفي نجد أنها حاولت تقديم تعليم

( 1993، )حسانوالرعوي واليدوي كما في تجربة مصر 
 (2014،)شين ( والصينUNESCO, 2001) والدنمارك

 .(UNESCO, 2001b) البرتغالو 
أنشطة محلية متعددة  الريفية تتضمن كثير من البيئات     

تستفيد األنشطة يتفاعل معها سكان تلك البيئات ويمكن أن 
من  القائمة في الريف التعليمية من األنشطة المحليةالالمنهجية 

التي تنفذها  ها وبين األنشطةقواسم مشتركة بينخالل خلق 
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الدراسة الحالية تشير إلى ضعف ارتباط  نتائج لكن ،المدراس
حيث والقرى  األرياف األنشطة الالمنهجية باألنشطة المحلية في

األنشطة حصلت عبارة )األنشطة الالمنهجية مرتبطة مع 
( 1.89( على متوسط حسابي ضعيف )المحلية خار  المدرسة

( الذي weighted averageوهو يقل عن الوسط المرجح )
ويمكن استنتا  أسباب ذلك من ، تم اعتماده في الدراسة الحالية

التي شملتهم  خالل إجابات بعض من أجريت معهم المقابالت
( بأن عدم ارتباط 6حيث يقول )وكيل مدرسة  الدراسة الحالية

األنشطة الالمنهجية التعليمية باألنشطة المحلية التي تقام في 
 القرى واألرياف ناتج من عاملين هما:

ال يسكنون في القرى وجود عدد كبير من المعلمين  - أ
واألرياف والمحافظات التي توجد فيها مدارسهم وبالتالي 

المجتمع المحلي الذي توجد ال توجد روابط بينهم وبين 
فيه المدارس التي يعملون بها كما ال يوجد احتكاك لهم 

 باألنشطة المحلية.
مكوث المعلمين في القرى واألرياف والمحافظات التي  - ب

ثم يتم نقلهم وبالتالي ال  توجد فيها مدارسهم لفترات قصيرة
سمح لهم باالحتكاك بالمجتمعات المحلية التي توجد فيها ي

 .لقصر مدة تدريسهم هممدارس
( للفروق ذات الداللة 2نالحظ كذلك إلى أن معامل )كا

 اإلحصائية يشير إلى:

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات  - أ
أفراد عينة الدراسة لمحور )األنشطة الالمنهجية( تبعًا 

 (.)المحافظةلمتغير
وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد   - ب

عينة الدراسة لمحور )األنشطة الالمنهجية( تبعًا لمتغير 
يميل ( حيث α=0.05))التخصص( عند مستوى داللة 

مشرفو التخصصات العلمية إلى تقديم نظرة سلبية 
لترييف األنشطة الالمنهجية في مقابل مشرفي 

 التخصصات األدبية.
ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد وجود فروق  - ت

عينة الدراسة لمحور )األنشطة الالمنهجية( تبعًا 
 ( حيثα=0.05)لمتغير)المرحلة( عند مستوى داللة 

يميل معلمو المرحلة االبتدائية إلى تقديم نظرة سلبية 
لترييف األنشطة الالمنهجية في مقابل معلمي المرحلة 

 المتوسطة.
 :والممارسات التربوية اآلليات واإلجراءات المحور الثالث ترييف

األرياف ويقصد بهذا المحور ما إذا كان التعليم المقدم في      
بالبيئة المحلية الريفية من حيث اآلليات مرتبط  والقرى

وفيما يلي  .والممارسات التربوية داخل المدرسة واإلجراءات
عرض الستجابات أفراد عينة الدراسة للفقرات التي تضمنها هذا 

عرضًا الستجابات أفراد عينة  (10) ، ويوضح الجدولالمحور
 الدراسة للفقرات التي تضمنها هذا المحور.

  والممارسات التربوية اآلليات واإلجراءاتاستجابات أفراد العينة لمحور ترييف (:10)جدول

 العبارة م

الوسط 
 المرجح

weighted 
average 

االنحراف 
 المعياري

standard 
deviation 

 الوزن النسبي
relative 
weight 

 المحافظة
 (2) كا

مستوى 
 الداللة

 التخصص
 (2) كا

 مستوى الداللة

 المرحلة
 (2) كا

مستوى 
 الداللة

األنظمة واللوائح المطبقة بالمدارس مناسبة  1
 %33.20 0.89 1.66 لتالميذ الريف

4.388 
 غير دال

2.684 
 غير دال

3.797 
 غير دال

اعتقد أن إجراءات الدراسة في المدراس  2
 %53.00 0.71 2.65 مناسبة لتالميذ الريف

التالميذ في األرياف يتعاملون مع األنظمة  3
 %48.00 0.81 2.40 واللوائح بإيجابية

يشارك التالميذ في األرياف في تقييم  4
 %54.20 0.87 2.71 األنظمة واللوائح المطبقة 

اعتقد أن لغة االمتحانات مناسبة لثقافة  5
 %40.60 0.83 2.03 التالميذ في الريف

يتم بناء االمتحانات بطريقة يفهمها التالميذ  6
 %50.60 0.85 2.53 في الريف

يوجد مجلس للمدرسة يضم مجموعة من  7
 %42.20 0.94 2.11 سكان المحافظة التي توجد فيها المدرسة 

 %52.40 0.90 2.62القيادات المدرسية يتم اختيارها من البيئة  8
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 المحلية

اإلرشاد الطالبي يقدم نصائح تتناسب مع  9
 %35.60 0.92 1.78 بيئة الطالب المحلية

القيادات المدرسية تشارك في المناسبة  10
 %46.4 0.88 2.32 المحلية

منسوبو القبول يتواصلون مع سكان البيئة  11
 %51.2 0.73 2.56 المحلية بشكل سلس

توجد قنوات واضحة لتلقي اقتراحات  12
 %49.80 0.90 2.49 ومالحظات السكان المحليين

علمية حول العوامل المحلية تجرى دراسات  13
 %36.00 0.82 1.80 للرسوب والتسرب بالريف

تجرى المدرسة دراسات حول احتياجات  14
 %34.60 0.85 1.73 المجتمع المحلي 

آليات الحضور والغياب متوافقة مع ظروف  15
 %50.20 0.87 2,51 الطلبة االجتماعية واالقتصادية في األرياف

اآلليات واإلجراءات والمتعلق بترييف  (10)من الجدول نالحظ   
عبارة )األنظمة واللوائح المطبقة  حصولوالممارسات التربوية 

بالمدارس مناسبة لتالميذ الريف( على متوسط حسابي ضعيف 
( وهو يقل عن الوسط المرجح  الذي تم اعتماده في 1.66جدًا )

الدراسة الحالية كون تلك األنظمة مرتبط بلوائح عامة تطبق على 
كافة المدارس في المدن واألرياف مع إعطاء بعض االستثناءات 
لبعض التنظيمات المدرسية لكن عند مراجعة تلك االستثناءات 

على )عدد المعلمين( وليس بموجب  بناءً فقط كون يالحظ أنها ت
التي توجد فيها المدرسة كما جاء في  طبيعة  البيئة المحلية

 . (1432، المدارس )وزرارة التعليم ومديرات مديري صالحيات
مدرسة دراسات حول عبارة )تجرى الكما نالحظ حصول      

احتياجات المجتمع المحلي( على متوسط حسابي ضعيف جدًا 
( وهو يقل عن الوسط المرجح  الذي تم اعتماده في 1.73)

لجنة للشراكة المجتمعية  الدراسة الحالية وعلى الرغم من وجود
 المجتمع ومشاكل احتياجات جاء في نظامها:)دراسة والتي

تشجيع العمل  –حلها   على والعمل بالمدرسة المحيط المحلي
 التطوعي والمسؤولية المجتمعية لخدمة المجتمع المحلي( لكن
 عند االطالع على الوثائق التنظيمية واللوائح ذات العالقة
يالحظ أن أغلب أعضاء هذا المجلس هم من منسوبي المدرسة 

من أهالي %( وبالتالي فالمجتمع المحلي للمدرسة 90بنسبة )
)الدليل التنظيمي  في هذا المجلس ممثل تمثياًل كافياً  غيرالريف 

(  1435لمدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية، 
المتعلقة بالقسم  يؤكد غالب من أجريت معهم المقابالتكما 

ن تضمنت بعض  النوعي من هذه الدراسة على أنه حتى وا 

لممارسات اللوائح خصوصية للمناطق الريفية إال أن واقع )ا
 .ال يعكس ذلك في المدارس التربوية( الفعلية

)اإلرشاد الطالبي يقدم نصائح تتناسب ونالحظ أن عبارة     
على متوسط حسابي ضعيف حصلت مع بيئة الطالب المحلية( 

( وهو يقل عن الوسط المرجح الذي تم اعتماده في 1.78)
)مدير ويذكر أحد من أجريت معهم المقابالت  ،الدراسة الحالية

أن أحد أهم أسباب عدم ارتباط اإلرشاد بالمدارس  (4مدرسة
عبارة عن  الطالبيينالريفية بالتالميذ هو أن معظم المرشدين 

 معلمين يحضرون للمدارس الريفية من المدن الكبيرة المجاورة
المحلية  للريف وبالتالي ليست لديهم المعرفة الكاملة بالبيئة

قد يؤدي بدوره إلى قصور في عملية المحيطة بالمدرسة مما 
اإلرشاد الطالبي لتالميذ الريف بالشكل الذي يحقق أهداف 

  . عملية اإلرشاد الطالبي
حصلت عبارة )يوجد مجلس للمدرسة يضم مجموعة كما      

من سكان المحافظة التي توجد فيها المدرسة( على متوسط 
الذي تم  ( وهو يقل عن الوسط المرجح2.11حسابي ضعيف )

اعتماده في الدراسة الحالية  لكن عند الرجوع لمجلس المدرسة 
نجد أنه لم ينص على وجود ارتباط بين  األساسي نظامهو 

المدرسة والبيئة المحلية )الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام 
 (.1435في المملكة العربية السعودية، 

ال توجد لدى المدارس إلى أنه  (10جدول ) نتائجكما تشير    
لوائح تنظيمية تتعلق بإجراء الدراسات والبحوث العلمية ولذلك 
حصلت عبارة )تجرى دراسات علمية حول العوامل المحلية 

( على متوسط حسابي ضعيف جدًا بالريف للرسوب والتسرب
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( وهو يقل عن الوسط المرجح الذي تم اعتماده في 1.80)
 :لالعتبارات التاليةوهو أمر متوقع سة الحالية الدرا

معظم الدراسات العلمية التي تجرى حول قضايا التربية  - أ
والتعليم يقوم بها باحثون مستقلون قد ال يكونون من البيئة 

ومعظمها عبارة عن  المحلية التي توجد فيها المدرسة
دراسات يقوم بها أعضاء هيئة تدريس في جامعات رسائل 

 .معيةعلمية جا
عدم وجود لوائح تنظيمية أو بنود مالية تتعلق بإجراء  - ب

الدراسات والبحوث العلمية التي تتعلق بالمجتمع المحلي 
)الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام في المملكة العربية 

 (. 1435السعودية، 
ويضيف أحد من أجريت معهم المقابالت )مشرف  - ت

 لثة وهي أن التخصصات العلمية( نقطة ثا -8تربوي

معظم منسوبي المدراس في الريف هم من حملة درجة  - ث
وليست لديهم الدراية  في تخصصات مختلفة البكالوريوس

جراء الدراسات العلمية الكاملة بآليات ومناهج وطرق إ
  والميدانية منها على األخص.

( للفروق ذات الداللة اإلحصائية إلى 2تشير نتيجة معامل )كا   
ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة  عدم وجود فروق

الدراسة لمحور )اآلليات واإلجراءات والممارسات التربوية( تبعًا 
 التخصص(. –المرحلة  –لمتغيرات الدراسة الرئيسة )المحافظة 

 :اإلمكانات المادية للتعليم المحور الرابع ترييف
 ةيت اإلمكانات المادويقصد بهذا المحور ما إذا كان     

 ةوقادر  ورغباتهم بحاجات وميول المتعلمين ةمرتبطوالتجهيزات 
في المملكة العربية على تلبية متطلبات البيئة المحلية الريفية 

 .السعودية
 والتجهيزات اإلمكانات الماديةاستجابات أفراد العينة لمحور ترييف (:11)جدول

 العبارة م

الوسط 
 المرجح

weighted 
average 

االنحراف 
 المعياري

standard 
deviation 

 الوزن النسبي
relative 
weight 

 المحافظة
 (2) كا

مستوى 
 الداللة

 التخصص
 (2) كا

 مستوى الداللة

 المرحلة
 (2) كا

مستوى 
 الداللة

تتوفر التجهيزات التعليمية الكافية في  1
 %29.00 0.93 1.45 مدارس الريف

6.198 
 غير دال

10.022 
دال عند 

 0.05مستوى 

8.846 
 غير دال

المواد العلمية والثقافية بالمكتبة متوافقة مع  2
 %34.20 0.98 1.71 البيئة المحلية

وسائل اإليضاح مناسبة لبيئات التالميذ  3
 51.20 0.85 2.56 المحلية في الريف

يتميز مبنى المدرسة في الريف بقدرته على  4
 %36.00 0.81 1.80 تلبية احتياجات التالميذ 

 العبارة م

الوسط 
 المرجح

weighted 
average 

االنحراف 
 المعياري

standard 
deviation 

 الوزن النسبي
relative 
weight 

 المحافظة
 (2) كا

مستوى 
 الداللة

 التخصص
 (2) كا

 مستوى الداللة

 المرحلة
 (2) كا

مستوى 
 الداللة

تضم المدرسة في األرياف تجهيزات متوافقة  5
 %49.00 0.90 2.45 مع البيئة المحلية

   

يستطيع تالميذ األرياف التعامل مع  6
 %44.20 0.98 2.21 تجهيزات المدراس التعليمية

تضم مدارس األرياف وسائل تعليمية نابعة  7
 %43.80 0.79 2.19 من البيئة المحلية

ال يستطيع التالميذ التعامل مع التجهيزات  8
 %50.20 0.81 2.51 التعليمية بمدارسهم 

لمدرسية في الريف بشكل تتميز المباني ا 9
 %35.80 0.86 1.79 البيئة المحلية منسجم مع 

مرافق المدرسة الريفية مناسبة لطبيعة البيئة  10
 %48.20 0.90 2.41 المحلية

تمتلك المدارس في األرياف مصادر تعليم  11
 %33.60 0.87 1.68 مناسبة لخصائص البيئة المحلية

يقدم المقصف المدرسي وجبات تناسب  12
 %55.60 0.96 2.78 تالميذ الريف

تتم االستفادة من اإلمكانات المادية المحيطة  13
 %53.00 0.84 2.65 بالمدرسة في العلمية التعليمة
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آليات تنظيم إيرادات المدرسة ومصروفاتها  14
    %57.20 0.91 2.86 تراعي الطلبة المحتاجين في البيئة المحلية

نالحظ والمتعلق بترييف اإلمكانات المادية  (11)من الجدول 
تتوفر التجهيزات التعليمية الكافية في مدارس عبارة ) حصول
( وهو يقل عن 1.45) جداً  ( على متوسط حسابي ضعيفالريف

وعلى الرغم الوسط المرجح الذي تم اعتماده في الدراسة الحالية، 
من أهمية توفر التجهيزات التعليمية زيادة قدرة النظام التعليمي 

كذلك مدير  5مدرسة  مدير)وهو ما يؤكده على تحقيق أهدافه 
إليه فكرة أخرى تتعلق بالصيانة والدعم الفني  انويضيف (9مدرسة
توفر التجهيزات وحدها بل صيانة  : "ليست فقطنيقوال حيث 

في كثير من األحيان تكون التجهيزات تقنية  تلك التجهيزات ألنه
والتي تتطلب صيانة دورية  كتوريوأجهزة البروج أجهزة الكمبيوترك

ق الريفية بل في المدن الكبيرة طوهذه الصيانة ال تتوفر في المنا
وبالتالي ال يستفاد من تلك التجهيزات إن وجدت في ظل عدم 

 ."توفر الدعم الفني لها
كجزء مكمل للعملية  (ميمصادر التعل)أهمية  على الرغم منو     

تمتلك المدارس في األرياف مصادر عبارة )إال أن التعليمية 
على متوسط حصلت ( تعليم مناسبة لخصائص البيئة المحلية

( وهو يقل عن الوسط المرجح الذي 1.68حسابي ضعيف جدًا )
ويؤكد ذلك حصول عبارة )المواد  ،تم اعتماده في الدراسة الحالية

العلمية والثقافية بالمكتبة متوافقة مع البيئة المحلية( على متوسط 
وقد أولت المجتمعات التي طبقت ( 1.71حسابي قريب منه )

لذلك جاء ترييف فكرة التعليم أهمية للمكتبات ومصادر التعليم  
في  أجل نجاح تجربة ترييف التعليم أنه منفي تجربة الدنمارك 

تم  وليس ذلك فحسب بل الدنمارك تم إنشاء العديد من المكتبات،
كمكتبات سيارة ، ثم تركزت فيما بعد  إيجاد نوع منها في الريف

وأصبح لها أماكن يلجأ لها من يشاء من سكان الريف للحصول 
 فيةعلى ما يريدون من المعلومات التي تهم حياتهم الري

(UNESCO, 2001)في  ة الصينية، كما تبنت الحكوم
برنامجًا إلنشاء المكتبات  تجربتها المتعلقة بترييف التعليم

بح الكتب في متناول جميع الطالب بالمدارس الريفية حتى تص
 (.2014)شين ، المناطق الريفيةفي 

وفيما يخص المباني المدرسية كأحد أهم عناصر العملية 
لمدرسية في الريف التعليمية فقط حصلت عبارة )تتميز المباني ا

البيئة المحلية( على متوسط حسابي ضعيف بشكل منسجم مع 
( وهو يقل عن الوسط المرجح  الذي تم اعتماده في 1.79جدًا )

ولذلك أشار معظم أفراد عينة الدراسة بأن تلك  ،الدراسة الحالية
حيث حصلت عبارة  اني ال تلبي حاجات تالميذ الريفالمب

الريف بقدرته على تلبية احتياجات  )يتميز مبنى المدرسة في
( وهو يقل 1.80التالميذ( على متوسط حسابي ضعيف جدًا )

ويشير عن الوسط المرجحالذي تم اعتماده في الدراسة الحالية 
 في القسم النوعي من الدراسة أحد من أجريت معهم المقابالت

بأن المدارس في المناطق الريفية على  (10)وكيل مدرسة 
 قسمين:
مستأجرة وهي عبارة عن أحد مباني القرية أو ني مبا - أ

يتم استئجاره من قبل  الريف الذي توجد به المدرسة
 .وزارة التربية والتعليم

خصوصية للبيئة  ال تعطيمباني حكومية وهي   - ب
المحلية بل هي عبارة عن تصاميم عامة من الوزارة 

 تنفذ في كافة األماكن.
مدارس األرياف وسائل عبارة )تضم كما نالحظ  حصول     

تعليمية نابعة من البيئة المحلية( على متوسط حسابي ضعيف 
( وهو يقل عن الوسط المرجح  الذي تم اعتماده في 2.19)

على الرغم من إشارة كثير من الدراسات العلمية  الدراسة الحالية
إلى أن استخدم الوسائل التعليمية المناسبة تسهم في زيادة قدرة 

 (.2009)كاتوت،  يمية على تحقيق أهدافهاالنظم التعل
وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة      

الدراسة لمحور)اإلمكانات المادية والتجهيزات( تبعًا لمتغير 
( حيث يميل مشرفو α=0.05)التخصص( عند مستوى داللة )

التخصصات العلمية إلى تقديم نظرة سلبية لترييف األنشطة 
 منهجية في مقابل مشرفي التخصصات األدبية.الال

 نتائج  الدراسة:ملخص 
في جانبها النظري  من أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة   

 ما يلي: والميداني
  



 محمد عودة الذبياني

74 
 

تعتبر التجربة المصرية في مجال ترييف التعليم تجربة حديثة  .1
علووووووى مسووووووتوى الوووووووطن العربووووووي مقارنووووووة بالتجووووووارب الدوليووووووة 

 األخرى. 
تعوود تجربووة الوودنمارك فووي مجووال ترييووف التعلوويم تجربووة شووعبية،  .2

فهوووي تجربوووة منبثقوووة مووون أوسووواط البيئوووة الريفيوووة فوووي الووودنمارك 
المووووودارس الشوووووعبية، والمووووودارس الزراعيوووووة، واإلرشووووواد مثووووول : 

الزراعوووي، والحركوووة التعاونيوووة والتوووي كوووان مووون أبووورز أسوووباب 
إنشائها شعور المزارعين بوأن األسوواق الخارجيوة بودأت توزاحم 

 إنتاجهم.
يشكل المعلم ركيوزة أسواس بالنسوبة للمجوال التربووي فهوو الوذي  .3

إن إعووداد المعلووم يسووتند إليووه عنوود القيووام بتطوووير تربوووي، لووذا فوو
يشووووووووووووكل حجوووووووووووور الزاويووووووووووووة ألي فكوووووووووووورة تربويووووووووووووة تطويريووووووووووووة 

(Richardson,1980 .) 
المحتوى التعليمي في األرياف والقرى والمحافظات ال يلبي  .4

متطلبات الحياة الريفية وغير قادر على تلبية حاجات 
 التالميذ الجسمية والنفسية وميولهم المختلفة.

العملي والمهارات  عدم إعطاء العمل اليدوي والتطبيق  .5
 األدائية االهتمام الكافي في محتوى التعليم في الريف.

التعليم في القرى واألرياف ال تغلب عليه الصبغة الزراعية   .6
وذلك ألن الطبيعة الجغرافية للمملكة وشح المياه وشح 
األراضي الخصبة حالت دون احتالل النشاط الزراعي 

 بالمملكة.المرتبة األولى في المناطق الريفية 
التالميذ في الريف ال يختارون األنشطة الالمنهجية التي  .7

يرغبون وبذلك فهي ال تتناسب مع ميول التالميذ في بيئة 
 الريف.

األنشطة الالمنهجية التعليمية ال تنمي العمل اليدوي وال   .8
 تهتم بإكساب الخبرات العملية لتالميذ الريف.

طة المحلية في ضعف ارتباط األنشطة الالمنهجية باألنش .9
 القرى واألرياف.

واقع )الممارسات التربوية( الفعلية ال تعطي خصوصية  .10
ن  تضمنت بعض اللوائح  للمدارس في الريف حتى وا 
الرسمية خصوصية للمناطق الريفية في المملكة العربية 

 السعودية.

أحد أهم أسباب عدم ارتباط التعليم بالبيئة الريفية هو أن   .11
مرشدين الطالبيين ومشرفي األنشطة معظم المعلمين وال

الالمنهجية في الريف عبارة عن معلمين يحضرون للمدارس 
 الريفية من المدن المحيطة باألرياف.  

عدم وجود خصوصية للبيئة الريفية في المملكة من حيث  .12
 تصميم المدارس في األرياف.

عند مستوى داللة وجود فروق ذات داللة إحصائية  .13
(α=0.05 في ) استجابات أفراد عينة الدراسة لمحور

ترييف األنشطة الالمنهجية تبعًا لمتغير المرحلة ومتغير 
 التخصص.

عند مستوى داللة وجود فروق ذات داللة إحصائية  .14
(α=0.05 في استجابات أفراد عينة الدراسة لمحور )

 ترييف اإلمكانات المادية تبعًا لمتغير التخصص.
 توصيات الدراسة :

النتائج التي توصلت لها الدراسة يوصي الباحث بما في ضوء 
 يلي:
ضرورة أن تصمم المناهج لتكون متوافقة مع الثقافات  .1

المحلية السائدة في البيئات الريفية في المملكة العربية 
 السعودية.

أهمية إعطاء العمل اليدوي والتطبيق العملي والمهارات  .2
في الريف  األدائية االهتمام الكافي في محتوى التعليم

وذلك من أجل إحداث قدر عالي من التوافق بين 
 مخرجات التعليم وطبيعة البيئة الريفية.

إعطاء األنشطة الالمنهجية دورًا أكبر ألن األنشطة  .3
الالمنهجية تتسم بمرونة أكثر من المحتوى التعليمي ولذلك 
فهي يمكن أن تتيح هامش حرية أكثر لالستفادة منها في 

ن بيئة التعليم وبيئة الريف في المملكة إحداث تقارب بي
 العربية السعودية.

ضرورة سعى وزارة التربية والتعليم إلى توطين المعلمين  .4
ومشرفي األنشطة الالمنهجية واختيارهم من ذات المجتمع 

 المحلي الذي توجد به المدرسة.
ضرورة العمل على إيجاد تصاميم مباني متنوعة تتناسب  .5

ية التي توجد فيها المدرسة في المملكة وطبيعة البيئة الريف
 العربية السعودية.
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ضرورة إعطاء فرصة أكبر لتالميذ الريف الختيار نوع  .6
النشاط الالمنهجي الذي يتالءم مع رغباتهم وطبيعة بيئتهم 

 الريفية.
االهتمام بتوفير الدعم الفني للتجهيزات التعليمية في  .7

االستفادة من المدراس الريفية حتى يتم ضمان استمرارية 
 تلك التجهيزات في العملية التعليمة.

رفع نسبة أعضاء )لجنة لشراكة المجتمعية( والهادفة  .8
لتشجيع العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية لخدمة 

%( بداًل من 50المجتمع المحلي من أهالي الريف إلى )
%( وذلك من أجل ضمان مستوى عالي من مشاركة 10)

ي المحيط بالمدرسة بفعاليات أهالي المجتمع المحل
 المدرسة.

االهتمام بإعداد المعلمين كون إعداد المعلم يشكل حجر  .9
الزاوية لنجاح أي فكرة تربوية تطويرية يتم تطبيقها في 

 البيئات الريفية في المملكة العربية السعودية.
إجراء دراسات اثنوغرافية للتعرف على الثقافات السائدة في  .10

المملكة العربية السعودية من أجل إيجاد  البيئة الريفية في
 تعليم ومحتوى معرفي يلبي متطلبات تالميذ بيئة الريف. 

إجراء المزيد من الدراسات باستخدام أسلوب تحليل  .11
المحتوى حول مناهج التعليم العام في المملكة العربية 
السعودية ومدى مالءمتها للبيئة الريفية من حيث حاجات 

 التالميذ وميولهم ورغباتهم. 
 المراجع :

، دار مقدمة في علم اجتماع التربية(. 2003أحمد، حمدي علي ) 
 عية، اإلسكندرية.المعرفة الجام

، شركة  األنثروبولوجيا والفكر اإلنساني(. 1982إسماعيل، زكي )
 مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع ، جدة.

علم اجتماع التربية (. 2003بدران، شبل  والببالوي، حسن )
 ،دار المعرفة الجامعية، القاهرة.المعاصر

 من عينة لدى النفسية الحاجات (.2013حسين ) السيد محمد ، بكر
 بطبرجل والمجتمع العلوم واآلداب كليتي وطالبات طلبة

 مصر، ،الطفولة دراسات بالسعودية:  الشمالية المنطقة
 .8 -1ص  ص ،58 ع ،16مجلد 

التعليم في مصر ماضيه ، وحاضره ، (. 1996حجي ، أحمد ) 
 ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة . ومستقبله

 
التعليم األساسي بين النظرية (.  1993حسان، محمد حسان ) 

 ، دار النهضة العربية ، بيروت.والتطبيق 
(. دور التعليم والتعليم األساسي في 1985حسين ، منصور ) 

 ، مكتبة الوعي العربي ، القاهرة. التنمية الحضرية والريفية
نظام وسياسة التعليم في المملكة العربية (. 1997الحقيل، سليمان )
 طابع التقنية لألوفست، الرياض.، م11، طالسعودية

(. مختار الصحاح ، دار الفكر العربي، 2002الرازي ، محمد )
 بيروت.

معجم المصطلحات التربوية (. 2003شحاته، حسن و النجار، زينب )
 ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة.والنفسية

، معجم مصطلحات العلوم التربوية(. 2000الشريفي، شوقي السيد )
 مكتبة العبيكان، الرياض.

، دار الفكر  التعليم الجديد في الصين(. 2014شين ، تشي ينوغ )
 العربي، الطبعة األولى، بيروت.

،  1، ط  ترييف المدينة ومدننة الريف(.  1989عبده ، سمير ) 
 طالس للدراسات والترجمة والنشر ، القاهرة .

ونماذج ربطه بالتعليم  التعليم األساسي(. 1992عبد الدايم، عبد اهلل )
 ، المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم ، تونس. الثانوي

منهجيات البحث العلمي في (. 2012عطيفة ، حمدي أبو الفتوح )
 ، دار النشر للجامعات، القاهرة. التربية وعلم النفس

، مناهج البحث في التربية وعلم النفس(. 2007فان دالين؛ ديوبولد )
 اإلنجلوالمصرية ، القاهرة.مكتبة 

،  التربية األساسية من المنظور الدولي(. 1983الفيتوري، شاذلي )
المجلة العربية للتربية ، المجلد الثالث ، العدد الثاني ، ص 

 . 114 – 95ص 
 ، دار دجلة ، عمان. طرق تدريس العلوم(. 2009كاتوت، سحر )

 ESCWAكوا اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا إس
تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة (. 2004)

 ، نيويورك. العربية، األمم المتحدة
 ESCWAاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا إسكوا 

تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة (. 2005)
 ، نيويورك.العربية، األمم المتحدة 

، دار المعارف للنشر المعجم الوسيط(. 1972مجمع اللغة العربية )
 والتوزيع، القاهرة .

، الهيئة العامة لشؤون المعجم الفلسفي(. 1979مجمع اللغة العربية )
 المطابع األميرية، القاهرة .
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حول التعليم األساسي، التوثيق (. 1990محرز ، زينب محمود ) 
 .21 - 16السودان ، ص ص  100/102، العدد التربوي

تقديرات السكان (. 2010مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات )
إلى  2002والجنسبة في المملكة لألعوام حسب الجنس 

 ، الرياض. 2014
تطوير مجتمعنا الريفي ودور (. 1973مطاوع ، إبراهيم عصمت )

 ، دار الفكر العربي ، القاهرة . المدرسة فيه
التقرير العالمي (. 2009منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )

 س.، اليونسكو ، باري لرصد التعليم للجميع
،دار 3،طفي اجتماعيات التربية(. 1981منير المرسي سرحان )

 النهضة العربية،بيروت.

وثيقة سياسة التعليم في المملكة ه(. 1419وزارة التربية والتعليم )
 ، الرياض.العربية السعودية

المدارس  ومديرات مديري صالحياته(. 1432وزارة التربية والتعليم )
 ، الرياض.  السعوديةفي المملكة العربية 

(. الدليل التنظيمي لمدارس التعليم ه1435وزارة التربية والتعليم )
، اإلصدار الثاني،  العام في المملكة العربية السعودية

 الرياض.
الئحة تقويم الطالب  والمذكرة ه(. 1462وزارة التربية والتعليم )

 ، الرياض.  التفسيرية
قواعد تنظيم السلوك والمواظبة في  ه(.1427وزارة التربية والتعليم )

 ، الرياض. مراحل التعليم العام في المملكة العربية السعودية
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 تنمية دافعية اإلبداع العلمي لدى طلبة الكليات العلمية الفلسطينيةفي  االستقصاء شبه الموجه دور طريقة
 زيدان حافظ  عفيف

 كلية العلوم التربوية
 فلسطين - جامعة القدس

23/4/2015          2/8/2015 
ن مجتمع تكو  . لبة الكليات العلمية الفلسطينيةعية اإلبداع العلمي لدى طتنمية داففي  االستقصاء شبه الموجه دور طريقة لىإلى التعرف عالدراسة هدفت 

شعبة  فيطالبًا وطالبة  (31نت من )ة تكو  ي  عشوائاختيار عينة  تم  (، و 2014/2015طلبة الكليات العلمية في جامعة القدس للعام الدراسي )الدراسة من جميع 
 أداة تتكونو  ،مالعلو كلية  ةطلب دافعية اإلبداع العلمي لدى ستبانةي اللدراسة، وه ةوقد طور الباحث أدا .في جامعة القدس األحياءمن شعب مختبرات دائرة 

تم التأكد من صدق األداة بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة، أما فيما يتعلق و  .فقرة (22)النهائية من  افي صورته الدراسة
عادة التطبيق )بالثبات، فقد تأكد الباح  - tاستخدم الباحث اختبار )ت( ). (0.86(، إذ بلغ )Test - retestث من ثبات أداة الدراسة من خالل التطبيق، وا 

test) تعزى دافعية اإلبداع العلمي لدى طلبة الكليات العلمية الفلسطينية  فروق دالة إحصائيا فيأظهرت نتائج الدراسة وجود  .لفحص فرضيات الدراسة
 ث  ح  ب   وصى الباحثأو  لصالح اإلناث. عزى لمتغير الجنسدافعية اإلبداع العلمي توجود فروق دالة إحصائيًا في االستقصاء شبه الموجه، و  طريقةتخدام الس
اإلبداع  ،دافعيةال موجه،االستقصاء شبه الالكلمات المفتاحية: ( .هتمام بهذه الطريقة في التدريسعلى االمساعدي البحث والتدريس في المختبرات و  ،شرفينالم

 .)الكليات العلمية الفلسطينية العلمي،

 
The Role of Using Semi Guided Inquiry Method on Developing Students’ Motivation for Scientific 

Creativity at Palestinian Faculties of Science 
Afif Zeidan - Al-Quds University  

Jerusalem - Palestine 
he aim of this study was to investigate the role of using semi guided inquiry method on developing students’ 
motivation for scientific creativity at Palestinian Faculties of Science. The population of the study consisted of all 
students of Faculties of Sciences at Al-Quds University in the 2014/2015 academic year. A sample of (31) female 

and male students in one of biology lab sections was randomly selected. To achieve the aim of the study, a questionnaire 
for students’ scientific, creative motivation was developed and consisted of (22) items in its final form. In order to ensure 
the content validity of the questionnaire, it was given to a number of referees specialized in education. The reliability of 
the questionnaire was calculated using test-retest and it was (0.86). The researcher used t-test to examine the study 
hypotheses. The study has showed that there were statistically significant differences in students’ motivation for 
scientific creativity at Palestinian Faculties of Science at Al-Quds University due to semi guided inquiry method, and due 
to gender for the benefit of female students. The researcher recommended that supervisors and research assistants should 
use semi guided inquiry method in labs. (Keywords: Guided Inquiry Method, Scientific Creative, motivation, Palestinian 
Faculties of Science).   

 :خلفية الدراسة
وتىىىىدريس العلىىىىوم بوجىىىىه خىىىىاص بنمىىىىو  ،نىىىىى التعلىىىىيم بوجىىىىه عىىىىامع  ي   

 ،والمهاريىة ،والوجدانيىة ،في الجوانب العقليىة متكامالً  الطالب نمواً 
لذا فإن المهمة  .كافة جوانبها يهتم بنمو شخصية المتعلم من فهو

األساسية التي يضطلع بها تدريس العلوم تتمثىل فىي تعلىيم الطلبىة 
 ىتقىىىع علىىى ،وبنىىىاء علىىىى ذلىىى ، ال كيىىىف يحفظىىىون ،ف يفكىىىرونكيىىى

دفعىىىىه ألن يكىىىىون تالعلىىىىوم بوجىىىىه خىىىىاص مسىىىى وليات جسىىىىام  معلىىىىم
 مسىىىىىتثمراً  ،هعليمىىىىىفىىىىىي طريقىىىىىة تدريسىىىىىه وأسىىىىىلوب ت وملهمىىىىىاً  متميىىىىىزاً 

ليىىتمكن مىىن تحقيىىق األهىىداف التربويىىة لتىىدريس  ،الوسىىائل المتاحىىة
 .(2004 ،وحطاب )شاهين العلوم

، واستبقائها في عقل وماتى االحتفاظ بالمعليعمل االستقصاء عل
لمعرفة جاءت نتيجة لممارسة ن طريقة اكتساب االمتعلم؛ أل

 وتشجع (.Goldman et al, 2010الخبرات المباشرة )المتعلم 
للتوصل  مبدعين كعلماء التفكير علىطلبة ال االستقصاء طريقة
 هذا يةتأد تحكم إذ العلمية، لكثير من القضايا رائعة حلول إلى
وطاقته  نشاطه تستثير الدافعية حالة نإ إذ المتعلم، دافعية رالدو 

 تواجهه بهدف الخبرة التيكما تستثير  ،المواقف في لالندماج
 ويستخدم التربوية، المتعة تحقيقل وتوظيفها ،استخدام طاقاته

 في ويقويه اندماجهم فيستثير ،هطلبت لدى الدافعية المعلم هذه

T 
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 واالنعزال ،مواقف السلبية عن همتخلييزيد و  ،التعليمية المواقف
 (.2004)قطامي، 

تشكل الدافعية ملتقى اهتمام جميع العاملين في العملية و  
وكل من له  ،ومرشدين ومديرين ،ومعلمين ،من طلبة ،التربوية
الدافعية  تقال لذل ، فقد. أو صلة بالعملية التعليمية ،عالقة

علم التربية و ن المهتمين في مجال اهتمامًا كبيرًا من قبل العديد م
 ،)أبو جادو علم نفس الدوافع بشكل خاصو  ،بشكل عام ،النفس

2009). 
قد أصبح تعليم الطالب كيف يفكر أمرًا مهمًا، ومطلبًا ملحًا من و 

على النظم التعليمية،  المطالب التي يفرضىها العصر الحاضر
ل من عوامتمعه وعاماًل ة لمجذخيرة كامن دعيعد الطالب المبو 
ا تقدم اس بهمن المعايير التي يق داعاالبوأصبح ضته وتقدمه، نه

وتطورها، وان تقدم األمم وتطورها ال يتوقىف على ما تمتل   األمم
كمصادر الطاقة  أرضهامن ثروات طبيعية تكمن في جوف 

نما ،والخامات ومفكرين  دعينيتوقف هذا التقدم على إيجاد مب وا 
حضارة الحديثة ومسايرة متطلبات وذل  من اجل مواكبة ال

)القيسي  تكنولوجيالالعصر وما تفرضه آليات التقدم العلمي و 
 .(2011والتميمي، 

لتدريس، ولتحقيق هذا لمة همتشجيع اإلبداع من األهداف ال د  ع  ي  
الهدف يطرح تدريس العلوم أمام المتعلم خبرات حسية تثير 

عمل بدورها على ، وهذه التسا الت تطلبةتسا الت في عقول ال
إثارة تسا الت أخرى، بشكل ت دي فيه الفكرة إلى فكرة أخرى، 
والر ية إلى ر ية أخرى، لتطبيق ما تم تعلمه في مواقف جديدة 

 (.1996)بهجات، 
نجد تراجعهم الواضح عن سائر  المجتمعات الناميةب التأملوعند 
عنه أو متبع دون إعمال للعقل، مما ينتج  ،هم بين مقلدف ،األمم
ن ا  و  .وعدم الرقي ،ومن ثم تعطيل التفكير ،منافذ التفكير إغالق

هو  ،تجمده أوحداره انو  ،ضعف التفكير إلزاحةالوسيلة الحقيقية 
والبحث في سبيل تنميته، ومن  ،دراسة التفكير ذاته إلىالتوجه 

ثم تفعيله في الحياة العلمية، وداخل الم سسات المعنية، وخاصة 
 (.2009)حنايشة،  تعليمم سسة التربية وال

 مشكلة الدراسة
 ذات طبيعة  سمة ،ومنها االبداعي ،المختلفة التفكير بانواعة د  ع  ي  

 مثل سائر طبيعياً  فراد المجتمع توزيعاً ، تتوزع على أفطرية
من تلقاء  ال ينمو التفكير االبداعي. و األخرىسمات النفسية ال

سائل لتنميته و  إلىنفسه داخل الفرد بفعل النضج، بل يحتاج 
وحتى يكتسب الطالب مهارة التفكير يجب ان  بالشكل الصحيح.

 صحيح من قبل الم سسة التربوية بتوجيهويمارسها  ،آلياتهيتعلم 
كمحر  داخلي التي ت ع د  الدافعية االبداعية جزءًا من آلياتها 

الحظ س العلوم ومن خالل اهتمام الباحث بتدريومولد لالبداع. 
قتصار ابسبب  ،العلمي نحو االبداع الطلبة انخفاض دافعية

العملية التعليمية التعلمية على المستويات الدنيا من هرم بلوم 
حتى تنتقل العملية الى المستويات العليا من التفكير، . المعرفي

االبداع ، ال بد  أساستل  المستويات التي تتضمن التركيب وهو 
وحب  ،الفضول إلى الطلبةتدفع ب ستراتيجياتمن اعتماد ا

 داعوالرغبة في االب ،والميول ،تولد الدافعية من ث م  و  ،عاالستطال
دور ومن هنا ظهرت مشكلة الدراسة للبحث في  ،داخلهمب

االستقصاء شبه الموجه في مختبرات العلوم في زيادة دافعية 
  .لدى طلبة الكليات العلمية الفلسطينية العلمي اإلبداع
 الدراسة أسئلة

 دراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:حاولت ال
لموجه في مختبرات دور االستقصاء شبه ا ما السؤال األول:

لدى طلبة العلمي دافعية اإلبداع  العلوم في تنمية
 ؟الكليات العلمية الفلسطينية

لدى طلبة العلمي دافعية اإلبداع  ختلفتهل  ي:انالسؤال الث
 ؟باختالف الجنس الكليات العلمية الفلسطينية

  الدراسة فرضيات
 تي:كما يأ تم تحويل اسئلة الدراسة الى فرضيات صفرية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  الفرضية االولى:
ن متوسطات درجات بي ( ≤ 0.05)مستوى الداللة 
دافعية )القبلي، والبعدي( في  تجريبيةالمجموعة ال

 .العلمي االبداع
ات داللة إحصائية عند ال توجد فروق ذ :ثانيةية الالفرض

بين متوسطات درجات  ( ≤ 0.05)مستوى الداللة 
 .العلمي بداعدافعية اإلفي ذكور واالناث ال
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 أهداف الدراسة
  :إلىهدفت هذه الدراسة 

دور االستقصاء شبه الموجه في  التعرف إلى -1
مختبرات العلوم في تنمية دافعية اإلبداع العلمي لدى 

 .فلسطينيةطلبة الكليات العلمية ال
الفروق في دافعية اإلبداع العلمي، تبعًا التعرف إلى  -2

 .للجنس لدى طلبة الكليات العلمية الفلسطينية
  أهمية الدراسة

والبحوث  ،من المتوقع أن تغني هذه الدراسة األدب التربوي
لدى طلبة الكليات العلمي دافعية اإلبداع العربية في دراسة 
 شرفويد من نتائج هذه الدراسة مقد يستفو  .العلمية الفلسطينية

البحث والتدريس في استخدام االستقصاء  ، ومساعدوالمختبرات
لدى الطلبة العلمي ية اإلبداع لزيادة دافع ،شبه الموجه
الطلبة في كيفية كذل  من المتوقع أن يستفيد منها و  .الجامعيين

 .وتطوير إبداعاتهم في البيئة المختبرية ،ترتيب أفكارهم
 دراسةحدود ال
 لبةطت هذه الدراسة على قتصر : ا الحدود البشرية -

 .الكليات العلمية
ريت الدراسة في الفصل الدراسي :أج يةانالحدود الزم -

 (.2014/2015من العام ) ولاال
إجرائها،  كانبمهذه الدراسة  د: تتحديةكانالحدود الم -

 .ى القدس جامعة القدسوهي 
راسة بمدى : تتحدد نتائج هذه الدالحدود اإلجرائية -

مالئمة أداة الدراسة من حيث 
صدقها وثباتها، ومدى تمثيل 

 عينة الدراسة لمجتمعها.
 واإلجرائيةالتعريفات االصطالحية 

 يستخدم الذي التعليم من أو نوع، نمط االستقصاء شبه الموجه:
 المعلومات لتوليد واتجاهات ،مهارات المتعلم فيه

الطلبة ة لمساعد طريقة فهي ،وتقويمها وتنظيمها
شراكهم   من خالل والمهارات ،تعلم المعرفة فيوا 
المادة  فهم لتوصل إلىاو  ة،النشاطات المخطط ممارسة
الدرس  أثناء م فيههتواج التي المشكالت وحل ،العلمية

ويعرف الباحث االستقصاء . (2011علوش، راهيم و )إب

داخل طريقة التدريس  بأنه في هذه الدراسة شبه الموجه
بحيث يقوم مشرف المختبر بتقديم المشكلة المختبر، 

وبعض التوجيهات الضرورية للحل ويعطى الطالب 
   الحرية في ممارسة نشاطاته لحل تل  المشكلة.

هي عملية أو سلسلة من العمليات تعمل على إثارة  الدافعية:
السلو  الموجه نحو هدف وصيانته والمحافظة عليه 

لدافعية في هذه ويعرف الباحث ا (.2004، الريماوي)
حالة داخلية تعبر عن رغبة الطالب الدراسة بأنها 

تراتيجيات وطرق لحل المشكلة سالجامعي في تطوير ا
 التي تواجهه. العلمية

نشاط عقلي هادف يوجه نحو رغبة في التقصي والبحث  :اإلبداع
يستوجب توليد أفكار وحلول لمشكالت تواجه العقل 

 بأنهاحث (، ويعرفه الب2012مزيد،  أبو)
حل سلكها الطلبة في التي ي االستراتيجيات الخاصة

 . المشكالت التي تواجههم، والتي تتسم بالتنوع والتميز
القوة المحركة للقدرات اإلبداعية التي يمتلكها  :اإلبداعدافعية 

ت التي يحصل هذه الدراسة بالدرجافي  الفرد، وتقاس
 ةمعدة دافعية اإلبداع العليها الطالب في استبان

 لهذه الدراسة. خصيصاً 
الكليات التي تعتمد جانب العلوم  :الكليات العلمية الفلسطينية

الطبيعية التطبيقية، وتعتمد الجانب العملي من خالل 
 ،والصيدلة ،مثل كليات العلوم ،يةالمختبرات العلم

  والمساندة وغيرها. ،لعلوم الطبيةوا
 :والدراسات السابقة اإلطار النظري

   االطار النظرياواًل: 
 :مفهوم االستقصاء وأهميته

علىى  ، وتعمىلطريقة االستقصاء إلى إحىداث الىتعلم الىذاتيتهدف 
لىىىىىدى الفىىىىىرد مىىىىىن خىىىىىالل إعىىىىىادة  تطىىىىىوير قىىىىىدرات التفكيىىىىىر العلمىىىىىي

، وتطبيقهىىىا علىىىى واالسىىىتنتاج ،وتنظيمهىىىا وتوليىىىد األفكىىىار ،المعرفىىىة
ة س فعاليىصاء من أكثر طرائق التىدريويعد  االستق .ةمواقف حقيقي

أمامىه ه يتيح الفرصىة إن إذ ؛التفكير العلمي لدى المتعلم في تنمية
ستقصاء بنفسىه، وهنىا ومهارات اال ،اتهلممارسة طرق التعلم وعملي

له إلىىىىى وتوصىىى ،سىىىىلو  العىىىالم الصىىىىغير فىىىي بحثىىىىهم يسىىىل  المىىىتعل
 .(1999 النتائج )اشتيوه،
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 :أنواع لالستقصاء
 دار التوجيه ال ذي يقد مهعد ة أنواع لالستقصاء بحسب مق هنا 

 ,Banchi & Bell)و؛ (2011)اقطيط،  المعل م للمتعل مين، وهي
2008):  

د الطلبة بتعليمات تكفي لضمان  :أوال: االستقصاء الموجه يزو 
حصولهم على خبرة قيمة، ونجاحهم في استخدام قدراتهم 
العقلية الكتشاف المفاهيم والمبادئ العلمية، ويشترط أن 

ن كل خطوة من خطوات لبة الغرض ميدر  الط
يناسب هذا األسلوب طلبة المرحلة األساسية،  .االكتشاف

من  ،يسمح للطلبة بتطوير معرفتهم تعليمياً  ويمثل أسلوباً 
 مهماً  المعلم دوراً   ديكما ي . خالل خبرات عملية مباشرة

من خالل توجيه الطلبة نحو مشكلة  ،في هذه العملية
من خالل األسئلة التي تحفز  البحث، ويكون التوجيه
والتقصي عن حلول  ،والبحث ،الطلبة على التفكير

 .للمشكلة
 ،يقدم المعلم المشكلة للطلبة :الموجه ثانيا: االستقصاء شبه

وال  ،بحيث ال يقيدهم ،ومعها بعض التوجيهات العامة
يحرمهم من فرص النشاط العملي والعقلي، ويعطي 

ا النوع من االستقصاء الطلبة بعض التوجيهات. وفي هذ
يجد الطلبة مصادر الحل، ولكن المعلم هو الذي يوفر 

بشكل  األسئلة ويكون هذا النوع من االستقصاء ناجحاً 
 . كبير عندما يتم تعريض الطلبة إلى ظواهر محددة

ي عد أرقى أنواع االستقصاء، وال يجوز  : ثالثا: االستقصاء الحر
نوا قد مارسوا أن يخوض به الطلبة إال بعد أن يكو 

ه الطلبة بمشكلة محددة، ثم  النوعين السابقين، وفيه يواج 
ويتر  لهم حرية  ،يطلب منهم الوصول إلى حل لها

 . صياغة الفروض، وتصميم التجارب وتنفيذها

ن طريقة االستقصاء تزيد من نشاط ( أ2013ويرى زيتون )
قدرته وتجاه تعلمها، مما يزيد من  ،وحماسه تجاه العلوم ،الطالب

ويشير الخليلي  يه وتمثلها.على تكوين المعرفة العلمية لد
( إلى أن طريقة االستقصاء الموجه تزيد من 1996)آخرون و 

دافعية الطلبة للتعلم، وتشكل لديهم تعزيزا داخليا. وتعمل 
األنشطة القائمة على االستقصاء الموجه على تحسين نواتج 

 ,Von Seckerحركية )  والنفس ،واالنفعالية ،التعلم المعرفية
2002.) 

من التفاعل بين  ياً عال ستقصاء الموجه مستوىً الويتطلب ا
والبيئة التعلمية.  ،والمصادر المتاحة للتعلم ،والمعلم ،الطالب

من خالل  ،يندمج الطلبة في األنشطة التعليمية بفاعلية
بدافع حب  دفوعين فطرياً العلمية م ،ممارستهم الكتشاف المعرفة

والتسا الت لحل مشكلة  ،فهم يضعون الفرضيات الع؛االستط
معينة، وينظرون الى عناصر المشكالت نظرة تحليلية، 
ويستقصون المفاهيم والمعلومات المرتبطة بالمشكالت، 

واستخالص النتائج الممكنة )مراد  ،واالستنتاج من المعلومات
 (. 2006وهادي، 

 دافعية االبداع
وسيلة  ية الدافعية للتعلم، فهيالمعرفية بتنمالمدرسة  اهتمت

، الشامل للمتعلمين نموالترتبط ب نها؛ إذ إوغاية في ذات الوقت
ها يتم اختيار الخبرات المناسبة لتنمية الجوانب وفي ضوئ

السلوكية لدى المتعلمين، وهي قوة دافعة تحقق للمتعلمين 
  (. 2008اشباعات سارة تجعل الدراسة محببة لديهم )عطية، 

 ،داخلي دافع :نوعان الدوافع ماء النفس على انيتفق عل
 في رغبتهم هي المبتكرين دوافع أهم أنوا ذكر  إذ وخارجي،
 أن أي والتعبيرية، والمعرفية، اإلدراكية، إمكاناتهم من االستفادة
 دوافع إلى باإلضافة الداخلية، الذاتية دافعيته لالبتكار

 حطب الذات )أبو قوتحقي للتقدير، الداخلية والحاجة االستطالع،
 من االستطالعي السلو  اعتبار يمكن كما .(2002 وصادق،
 األنشطة من يتضمن مجموعة وهو االبتكارية، الدافعية مظاهر
 ،الموضوع بعناصر اإلحاطة اتجاه في الفرد بها يقوم التي

 (.1999 الكناني،) األخرى بالعناصر كل عنصر وعالقة
مع  يشتر  ،تكشافياس السلو  أن( 2007) المفرجيويرى 
 خاللهما اإلنسان بحث إلى فإضافة كثيرة، جوانب في االبتكار

 يشتمالن فإنهما المألوف والمتكرر، من وهروبه الجديد، عن
ضفاء ،المعلومات استخالص تتضمن سلوكيات على أيضاً   وا 

 ،اليقين بعدم الشعور من نوع على يشتمالن أنهما المعنى، كما
 أو ،يجب استخالصها معلومات توجد وحيثما التأكد، عدم أو

 حدوث توقع يمكنه المرء فإن حلها، يجب اليقين عدم من حالة
 يتطلب واالبتكار .االبتكاري السلو  وكذل  السلو  االستكشافي،
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 االبتكار، ينعدم الدافعية شرط توفر دونف عالية، دافعية ذا فرداً 
 جودلو  أساسي شرط هو بالمشكلة الدافعية ارتباط ذل  ألنو 

 العائق يصبح ال بالعوائق، ولكن مليئة فالحياة االبتكاري، العائد
 د  عت   المنطلق هذا ومن ،الفرد لدى ما بدافع ارتبط إذا إال مشكلة
 السلو  لظهور األساسية الشروط من المواقف إزاء الدافعية
تكار، في عملية االب مركزياً  وتلعب الدافعية دوراً  .االبتكاري

ات االبتكار الكامنة لديهم، يجب الى امكان وحتى يصل الطالب
 ,Hennesseyعليهم اداء مهمة معينة في اطار من الدافعية)

2002 .) 
لم يكن االهتمام باإلبداع وقدراته وخصائصه وليد النظريات 
التربوية الحديثة، فهو قديم قدم الحضارات، ولكن الحديث في 

عطا ه  ،الموضوع هو تناوله بشكل أوسع وأشمل من ذي قبل وا 
 اهتمامًا، وخاصة في مجال تنمية قدرات اإلبداع.

ن اإلبداع أصبح موضوعًا للبحث أ( 2000السرور ) ترىو  
إبان ظهور الحرب الباردة بين المعسكر  ؛اتيمنذ الخمسين

الفضاء، إال نحو سباق الومع بداية  ،الشرقي والمعسكر الغربي
نتاج معروف منذ القدم،  وتطور مع تطور أن اإلبداع كمفهوم وا 

اإلنسان، لذا كثرت التعاريف والنظريات حول الموضوع، 
 :مثل ،واستخدمت مصطلحات كثيرة مرادفة لمفهوم اإلبداع

. ولم يظهر االتجاه العلمي لدراسة مالهاو ابتكار، و اختراع، 
 العشرين القرنمن ات يولم يتبلور إال في مطلع الخمسين ،اإلبداع

العلمي المستخدم في العلوم الطبيعية عندما امتد أسلوب التفكير 
بعد تطويعه للظواهر النفسية، مما أدى إلى  ،إلى علم النفس

تشجيع دراسة كل أنواع النشاط العقلي لإلنسان دراسة علمية 
جادة، وذل  بعد أن بدأ علماء النفس ينظرون إلى اإلبداع كسائر 

السمات و  ،والميول ،مثل الذكاء ،القدرات التي يتميز بها الناس
 (.1997الشخصية )األستاذ، 

 مهارات التفكير االبداعي 
التفكير االبداعي يتكون من العديد من ن ا (2010) الحكا  يرى

 المهارات منها:
 أو ،والمترادفات ،البدائل من عددأكبر  توليد على القدرة :الطالقة

 عند االستعماالت أو ،المشكالت أو ،األفكار
توليده،  في السرعة، والسهولةو  معين، لمثير االستجابة

 اختيارية   واستدعاء   رك  تذ   عملية جوهرها في وهي
 .تعلمها سبق مفاهيم أو ،خبرات أو ،لمعلومات

 تتسم ةمناسب أشكال أو حلول إنتاج على هي القدرة :المرونة
 بغرض ،الوضع تغيير على القدرةو  مطية،نوالال بالتنوع
 .تكالالمش أو للمثيرات ومتنوعة جديدة حلول توليد

 عن وخارجة جديدة فكرة إعطاء على الفرد قدرةهي  :األصالة
 ويمكن .مخالفة ما هو شائع أو المألوف، نطاق
 أو أفكار تاجنإ بأنها نظريًا: األصالة مهارة تعريف

  .المألوف عن بعيدة جديدة استجابات
 الدراسات السابقةثانيًا: 

سابقة ذات الصلة الدراسات ال قام الباحث باستعراض عدد من
بموضوع الدراسة، إذ تم انتقاء هذه الدراسات بحيث تكون 
مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بمتغيرات الدراسة، وفيما يأتي عرض لهذه 

 الدراسات:ى
 في الموجه االستقصاء طريقة استخدام ( اثر2013) درس جواد
 مادة ودافعيتهم لتعلم االبتدائي رابعال الصف تالميذتحصيل 

( 33) بواقع ،طالباً  )66) دراسة منال عينة تكونتو  .مالعلو 
 .ةفي الشعبة الضابط طالباً ( 33و) ،في الشعبة التجريبية طالباً 

( فقرة من نوع 30من ) ناً تحصيليا مكو  اختباراً  استخدم الباحث
االختيار من متعدد، ومقياس الدافعية لتعلم العلوم المكون من 

 .أدوات الدراسة وثباتها صدق جرى التحقق من( فقرة، و 20)
درست  التي التجريبية المجموعة تفوق تالميذ النتائج أظهرت
 المجموعةطلبة  على الموجه االستقصاء طريقة باستخدام
 في إحصائية بداللة ،االعتيادية درست بالطريقة التي الضابطة
تالميذ  على التجريبية المجموعة تفوق تالميذ ، وكذل التحصيل
 .العلوم مادة بدافعيتهم لتعلم طةالضاب المجموعة

 بالتفكير وعالقتها الداخلية ( الدافعية2013درس شعبان )و 
 مدارس في العامة الثانوية المرحلة طلبة من عينة لدى االبتكاري

( 1086) من البحث عينة تكونتاذ الرسمية،  دمشق مدينة
 مدينة مدارس في العامة الثانوية المرحلة طلبة من وطالبة طالًبا
 البحث عينة ى انتقاءعل الباحث عملإذ  .الرسمية دمشق

 ،استخدم الباحث اداتين للدراسة .العنقودية العشوائية بالطريقة
. الداخلية الدافعية االبتكاري، ومقياس التفكير هما : اختبار

 في إحصائية داللة ذات اً فروق وجوداظهرت نتائج الدراسة 
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 الدافعية اختبار على ثالبح عينة أفراد أداء درجات متوسطات
بينت نتائج كذل   .اإلناث لصالح الجنس لمتغير تبًعا الداخلية

 أداء متوسط في إحصائية داللة ذات فروق ان هنا الدراسة 
 لمتغير تبًعا االبتكاري اختبار التفكير على البحث عينة أفراد

  . اإلناث لصالح الجنس
 إلى التعرف ىإلفقد هدفت ( 2011ابراهيم وعلوش ) اما دراسة

 طالبات الصف في تحصيل الموجه االستقصاء طريقة فاعلية
 (66) البحث عينة بلغت. األحياء مادة في المتوسط الثاني
 ( طالبة34و) ،التجريبية المجموعة ( طالبة في32 (بواقع طالبة

 وتم ،تحصيلياً  اختباراً ان الباحث د. أعالضابطة المجموعة في
 ،(0.81) ثباتهيث بلغ معامل ح ،وثباته صدقه التحقق من

-t) التائي باستخدام االختبار إحصائياً  البيانات معالجة تمتو 
test) أظهرت. (بيرسون) ومعامل ارتباط ،لعينتين مستقلتين 

باستخدام  نالتجريبية اللواتي درس   المجموعة طالبات تفوق النتائج
 الضابطة المجموعة طالبات على الموجه االستقصاء طريقة

 االعتيادية. ن باستخدام الطريقةاتي درس  اللو 
أثر استخدام برنامج قائم على النشاط  (2010درس الزعبي )و 

وتنمية مهارات  ،االستقصائي في التحصيل المباشر والم جل
وفهم طبيعة العلم لدى  ،واالتجاهات العلمية ،التفكير العلمي

 .طالبات تخصص معلم الصف في جامعة الحسين بن طالل
بلغ  ،عينة الدراسة من طالبات تخصص معلم الصفتكونت 

هي:  ،استخدمت الدراسة أربع أدواتو  ،( طالبة101عددهن )
 ،واختبار االتجاهات العلمية ،اختبار مهارات التفكير العلمي

. واختبار التحصيل المباشر والم جل ،واختبار طبيعة العلم
ة إلى قسمت عينة الدراس إذ ،اتبعت الدراسة المنهج التجريبي

أظهرت نتائج  .واألخرى تجريبية ،إحداهما ضابطة ،مجموعتين
 ≥ ) الداللة مستوى ندسة وجود فرق ذي داللة إحصائية عالدرا

لصالح طالبات المجموعة التجريبية في مهارات التفكير  (0.05
 ،وفي االتجاهات العلمية ،العلمي والتحصيل المباشر والم جل

بين مجموعتي الدراسة  ود فرقأظهرت النتائج عدم وج في حين
 على اختبار فهم طبيعة العلم.

 ،وحب االستطالع ،بدراسة الثقة بالنفس( 2007)قام المفرجي و 
 وطالباتها المرحلة الثانويةة االبتكار لدى عينة من طالب ودافعي

في منطقة مكة المكرمة، ومعرفة الفروق بين عينة الدراسة في 

تكونت عينة  ودافعية االبتكار.وحب االستطالع  الثقة بالنفس،
توصلت الدراسة إلى نتائج و  .طالبًا وطالبة (4272)من الدراسة 
منها: توجد عالقة ارتباطيه موجبة ودالة إحصائيًا بين عديدة 

حب االستطالع ودافعية االبتكار لدى عينة الدراسة، وال توجد 
الدراسة في الدافعية  فروق ذات داللة إحصائية بين عينة

التخصص، و ، والعمرتبعًا لمتغير )الجنس،  ،بتكاريةاال
  .المدينة(و التحصيل الدراسي، و 

 االستطالعبدراسة دافعية االبتكار وحب ( 2003)ت كتبي وقام
لدى طالبات المرحلة الثانوية في مدينة مكة المكرمة ومحافظة 

وحب  لى دافعية االبتكارالدراسة إلى التعرف إ هدفت. جدة
كار وحب ضًا كشف العالقة بين دافعية االبتوأي ،االستطالع
تبعًا لمتغيرات المدينة  ،ومعرفة الفروق بين الطالبات ،االستطالع

جدة( والصفوف الدراسية باإلضافة إلى توفير  ،ة)مكة المكرم
( 872وبلغت العينة النهائية للدراسة ) ،اس لحب االستطالعمقي

. ومحافظة جدة بمدينة مكة المكرمه طالبة بالمرحلة الثانوية
فروق ذات داللة إحصائية في  الدراسة وجود نتائجأظهرت 

 والثاني ،ثانوي األول وفدافعية االبتكار ببن طالبات الصف
 .ومحافظة جدة ،والثالث ثانوي بمدينة مكة المكرمة ثانوي،
 استخدام تعرف اثر إلى ( دراسة هدفت2005العبيدي ) وأجرى
 لدى العلمية ساب المفاهيماكت في الموجه االستقصاء طريقة
 في العامة العلوم مادة في االبتدائي الخامس الصف تالميذ
في  طالباً ( 30) بواقعطالبًا،  )60البحث ) عينة بلغت .العراق

استخدم  ة.في الشعبة الضابط طالباً ( 30و) ،الشعبة التجريبية
 وجرى التحقق من ،العلمية المفاهيم الكتساب اختباراً  الباحث
 مدة استغرقت(. 0.87) معامل الثبات بلغ إذ ،وثباته صدقه

 بنفسه، المجموعتين بتدريس الباحث قامإذ  ،شهرين التجربة
 ارتباط ومعامل ،مستقلتين لعينتين( t) االختبار مدخ  است  و 
 ومعادلة ،الثبات لحساب (ريتشاردسون كودر) ومعادلة (بيرسون)

 تفوق تالميذ ائجالنت أظهرت. الفقرة لتمييزاومعامل  ،الصعوبة
 االستقصاء طريقة درست باستخدام التي التجريبية المجموعة

 درست بالطريقة التي الضابطة المجموعةطلبة  على الموجه
 التحصيل. في إحصائية بداللة االعتيادية
 السابقة الدراسات على التعقيب
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 الدراسات معظم أن نالحظ السابقة الدراسات استعراض خالل من

 جواد دراسة مثل والثانوية االبتدائية مدارسال بةطل على طبقت

 وعلوش إبراهيم دراسةو  ،(2013) شعبان ودراسة ،(2013)

 وهي الجامعات طلبة على طبقت فقط واحدة ودراسة ،(2011)

 المنهج الدراسات بعض واستخدمت ؛(2010) الزعبي دراسة

 مثل مستقالً  متغيراً  الموجه االستقصاء طريقة باستخدام التجريبي

 حين في ،(2005) العبيدي ودراسة ،(2013) جواد دراسة

 المفرجي دراسة مثل الوصفي المنهج أخرى دراسات استخدمت

 من حثالبا استفاد وقد ،(2007) كتبي ودراسة (،2007)

 الموجه، شبه االستقصاء خطوات إتِّباع خالل من السابقة الدراسات

 الدراسة وتميزت الدراسة. أداة وشكل طبيعة من استفاد وكذل 

 تطويرها تم أداة استخدمت بأنها السابقة راساتالد عن الحالية

 بطبيعة كذل  وتميزت المختبر، في اإلبداع دافعية لقياس خصيصاً 

 حين في العلمية الكليات طلبة من نتهاعيِّ  اختيار تم إذ نتها،عيِّ 

 المدارس. طلبة على السابقة الدراسات جميع طبقت

 اتالطريقة واإلجراء
 منهجية الدراسة:

لمناسبته  ،في هذه الدراسة التجريبي شبة المنهج استخدامتم 
إذ يقوم البحث شبه التجريبي على نظرة متعمقة  ،أغراض الدراسة

للفروض التي يحاول العمل على التحقق منها، كما أن نتائجها 
 دقيقة.

 مجتمع الدراسة :
مية في جامعة الكليات العل لبةطتكون مجتمع الدراسة من جميع 

( 3632) البالغ عددهم( 2014/2015) الدراسي للعام القدس
حسب  ( طالبة2191)و ،( طالباً 1441، منهم )طالبةو  طالباً 

 .دائرة التسجيل في جامعة القدسسجالت 
  :الدراسة عينة

 لبةطالطالبة من و  طالباً ( 31تكونت عينة الدراسة من )
امعة القدس، وتم في جالعلوم  في مختبرات كليةالمسجلين 

جموعة من شعب اختيار شعبة الدراسة بشكل عشوائي من بين م
 .الكلية مختبرات

  :الدراسة اةأد 
تم تحديد الهدف  ، فقدالعلمي اإلبداعدافعية لمعرفة استبانة  هي

العلمي لدى طلبة  داعوهو قياس دافعية االب ،الختبارمن ا

 إلىالمقياس  هذا يعود تصميم الكليات العلمية الفلسطينية.
تم تقنينه على البيئة المصرية والكويتية (، و GOLANجوالن )

في وطريقة تصميمها  ،االستفادة من شكل االستبانةوتم  .سابقاً 
 (22)النهائية من  افي صورته ستبانةاال تتكونو هذه الدراسة، 

وقد تم تصميم  .االختيار بين بديلين لكل فقرةنوع من  فقرة،
ل فقرة ليكون أكثر جاذبية للمبحوثين الذين لك األولاالختيار 

صمم االختيار الثاني ليكون  في حين، لإلبداعلديهم دافعية أكبر 
وقد تم  .لإلبداعالذين لديهم دافعية أقل  جاذبية للمفحوصين أكثر

 داعلالب األعلىالختيار الدافع  تصحيح المقياس بحيث أعطي
، وبذل  ألدنىفع اوأعطيت درجة صفر الختيار الدا ،درجة واحدة

( 1ويبين الملحق رقم ) .(22)بلغت العالمة القصوى لالختبار 
 االداة بصورتها النهائية.

 :اوثباته العلمي دافعية االبداعاستبانة صدق 
 االبداعدافعية استبانة في هذه الدراسة من صدق  الباحثتأكد 
بعرض  الباحثقام  ،صدقالففيما يتعلق ب ؛وثباتها العلمي
على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص  انةاالستب
 ،ميالمقياس عالأن أكد المحكمون  إذ ،(2)ملحق  والخبرة

. أما فيما يتعلق بعد تعديله ويصلح للتطبيق في البيئة الفلسطينية
استبانة دافعية االبداع من ثبات  الباحثفقد تأكد  ،بالثبات
ن مجتمع على عينة استطالعية م امن خالل تطبيقهالعلمي 
 طالباً ( 15تكونت العينة من )فقد وخارج عينتها،  ،الدراسة

عادة التطبيق ) ،من خالل التطبيقوكذل   ،طالبةً و   - Testوا 
retestبعد أسبوعين من التطبيق األول، إذ  لبة( على نفس الط
( بين درجات Pearsonمعامل ارتباط بيرسون ) الباحثحسب 

، (0.86ي، إذ بلغ )انلثا ودرجات التطبيق ،تطبيق األولال
استبانة دافعية مقبولة كداللة على ثبات  ةواعتبرت هذه القيم

 ضمن مجتمع الدراسة. العلمي االبداع
 -إجراءات الدراسة:

 :تمت الدراسة وفق الخطوات اآلتية
 وهي عبارة عن شعبة من شعب مختبرى تم اختيار عينة الدراسة 

، وطلبة قدس( في كلية العلوم جامعة ال101األحياء )
مختبر األحياء هذا من تخصصات مختلفة في كلية 
العلوم ويدرسون هذا المساق كونه متطلب لكلية العلوم، 

 . ة األولىيوعادة ما يكونوا في السنة الجامع
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ى تم تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية من مجتمع 
 الدراسة وخارج العينة الستخراج ثبات األداة.

تبانة دافعية اإلبداع العلمي على عينة الدراسة قبل ى تم تطبيق اس
 البدء بالدراسة )القبلي(.

ى  تم البدء بتطبيق وتنفيذ الدراسة وذل  خالل الفصل الدراسي 
حيث تم  ،م2014/2015األول للعام الدراسي 

استخدام طريقة االستقصاء شبه الموجه في تنفيذ 
عة األنشطة المخبرية. وقد استغرق تدريس المجمو 

الوقت  وه ( ساعات أسبوعياً 3شهرًا ونصفًا بواقع )
 المخصص للمختبر.

( وهي: 101ى ت ك و ن المحتوى المعرفي من تجارب األحياء )
التعرف على العناصر الكيميائية للخلية، والخصائص 
الفيزيائية للخلية، والتمثيل الضوئي في النبات، 

 الختزالي.  والتنفس، واالنقسام غير المباشر، واالنقسام ا
ى بعد االنتهاء من تطبيق الدراسة تم تطبيق استبانة دافعية 

 اإلبداع العلمي على عينة الدراسة )البعدي(.
ى تم استخدام اختبار )ت( لمقارنة البيانات القبلية بالبيانات 

 البعدية وكذل  مقارنة أداء الذكور باإلناث.
  : الدراسة متغيرات

 المتغيرات المستقلة: 
 االستقصاء شبه الموجه طريقة -
 أنثى (.و  ،الجنس : وهو بمستويين : ) ذكر  -

  : التابعة المتغيرات
 الفلسطينية. العلمية الكليات طلبة لدى العلمي االبداع دافعية -

 : الدراسة تصميم

   O1      X    O2                                         
   : حيث
    O1 : القبلي. يالعلم داعاالب دافعية 
     X : التجريبية المعالجة . 
    O2 : ي.بعدال العلمي داعاالب دافعية 

 المعالجة اإلحصائية:
حرافات المعيارية، نواال ،المتوسطات الحسابية الباحثاستخدم 

لقياس الفروق بين  للعينات المترابطة (t - testواختبار )ت( )
 ( للعينات t - testواختبار )ت( ) التطبيق القبلي والبعدي،

معامل ارتباط و لقياس الفروق بين الذكور واإلناث، المستقلة، 
 . لقياس معامل ثبات األداة (Pearsonبيرسون )

 نتائج الدراسة: 
 : االول ومناقشته سؤالالالمتعلقة ب نتائجال

دور االستقصاء شبه الموجه في مختبرات  ما السؤال األول:
العلمي لدى طلبة العلوم في تنمية دافعية اإلبداع 

تم تحويل الس ال  ؟الكليات العلمية الفلسطينية
 إلى الفرضية اآلتية:ى

 ≥ )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  
)القبلي،  تجريبيةبين متوسطات درجات المجموعة ال (0.05

 .العلمي دافعية االبداعوالبعدي( في 
للعينات  ام اختبار )ت(تم استخدفقد  ،الختبار هذه الفرضية

هنا  فروق  تكان مااذا للكشف  (Paired t-testالمترابطة )
بين  ( ≤ 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

)القبلي، والبعدي( في  تجريبيةمتوسطات درجات المجموعة ال
 ( نتائج اختبار )ت(.1ويبين الجدول ) .العلمي دافعية االبداع

المجموعة لدرجات ( Paired t-testللعينات المترابطة )حرافات المعيارية وقيمة اختبار )ت( نسطات الحسابية واالالمتو :(1الجدول )
 .العلمي دافعية االبداع)القبلي، والبعدي( في  ةتجريبيال

المتوسط  عدد األفراد  القياس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  مستوى الداللة قيمة )ت( درجات الحرية

 * 0.002 3.32 30 3.07 14.74 31 القبلي
 3.18 15.45 31 البعدي 

 (α=0.05* دال إحصائيا عند مستوى الداللة )
(، 3.32) كانتقيمة اختبار )ت( أن ( 2يتضح من الجدول )

 هاانأي  ،( ≤ 0.05) ( وهي اقل من0.002تساوي ) (P)أن و 
ل ، وقبو الفرضية الصفرية رفض، مما يعني ذات داللة إحصائية

توجد فروق ذات داللة إحصائية  الفرضية البديلة التي نصها:
بين متوسطات درجات  ( ≤ 0.05)عند مستوى الداللة 

 دافعية االبداع)القبلي، والبعدي( في  تجريبيةالمجموعة ال
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ان الفروق كانت لصالح  (1يتضح من الجدول )كما  .العلمي
االستقصاء  إلى أنهذه النتيجة يعزو الباحث  القياس البعدي.

، ودفعهم المس ولية الملقاة على عاتق الطلبةد من از  شبه الموجه
ر استثم، واحل المشكالت العلمية ذات العالقةإلى البحث عن 

ى الطلبة في وضع الفرضيات حب االستطالع الفطري لد
االبداع  عية نحوعلى الداف ، كل ذل  ينعكس ايجابياً وفحصها

اتفقت  لطلبة نحو االبداع العلمي.مما يزيد من دافعية ا ،العلمي
التي اظهرت  (2013) نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة جواد

 طريقة التي استخدمت التجريبية المجموعة طلبةتفوق  نتائجها
بدافعيتهم  الضابطة المجموعة طلبة على الموجه االستقصاء

الزعبي  ، واتفقت كذل  مع نتيجة دراسةالعلوم مادة لتعلم
 ندأظهرت وجود فرق ذي داللة إحصائية عالتي  (2010)

التي ( لصالح طالبات المجموعة التجريبية 0.05) الداللة مستوى
برنامج قائم على النشاط االستقصائي في مهارات عملت وفق 

 العبيدي  وبينت دراسة .التفكير العلمي وفي االتجاهات العلمية

 لدى هالموج االستقصاء طريقة استخدام ايضا ان( 2005)
ادى الى  العامة العلوم مادة في االبتدائي الخامس الصف تالميذ
 .العلمية اكتساب المفاهيم في التفوق

 : الثاني ومناقشته المتعلقة بالسؤال نتائجال
دافعية اإلبداع العلمي لدى طلبة  ختلفتهل  السؤال الثاني:

تم تحويل الس ال  ؟الكليات العلمية الفلسطينية باختالف الجنس
 إلى الفرضية اآلتية:ى

 ≥ )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
دافعية في ذكور واالناث بين متوسطات درجات ال (0.05
 .العلمي االبداع

للعينات  تم استخدام اختبار )ت( ، فقدالختبار هذه الفرضية 
هنا   تكانما إذا للكشف  (Independent t-testالمستقلة )

 ( ≤ 0.05)ت داللة إحصائية عند مستوى الداللة فروق ذا
 دافعية االبداعالذكور واالناث في بين متوسطات درجات 

 ( نتائج اختبار )ت(.2ويبين الجدول ) .العلمي
لدرجات  (Independent t-test)للعينات المستقلة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار )ت( :(2الجدول )

 .العلمي دافعية االبداعذكور واالناث في ال
المتوسط  عدد األفراد الجنس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة )ت( درجات الحرية

 * 0.04 2.13 29 3.69 14.26 15 ذكور
 2.16 15.56 16 إناث 

 (α=0.05* دال إحصائيا عند مستوى الداللة )
(، 2.13)كانت اختبار )ت( ( أن قيمة 2يتضح من الجدول )

 أنهاأي  ،( ≤ 0.05)من  ( وهي اقل0.04تساوي ) (Pوأن )
ذات داللة إحصائية، مما يعني رفض الفرضية الصفرية، وقبول 
الفرضية البديلة التي نصها: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

بين متوسطات درجات  ( ≤ 0.05)عند مستوى الداللة 
ويتضح من  .العلمي دافعية االبداع درجات الذكور واالناث في

يعزو  .ناث( ان الفروق كانت لصالح القياس اال2الجدول )
الباحث هذه النتيجة الى أن  اإلناث أكثر جدية من الذكور في 

ان و  ،ومندفعات نحو زيادة تحصيلهن ،العملية التعليمية التعلمية
فعهن  مما يد ،روح المنافسة بين الطالبات أكثر منها لدى الطالب

للبحث عن طرق زيادة التحصيل، وي دي ذل  إلى زيادة 
على  مما انعكس ايجابياً  ،دافعيتهن  نحو التعليم بشكل عام

 اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع  دائهن في دافعية االبداع العلمي.أ

ذات داللة  اً التي لم تجد فروق (2007) نتيجة دراسة المفرجي
في الدافعية االبتكارية تبعًا  إحصائية بين افراد عينة الدراسة

( 2013شعبان ) واتفقت كذل  مع نتيجة دراسة لمتغير الجنس.
 في إحصائية داللة ذات فروق وجودظهرت نتائجها التي أ

 الدافعية اختبار على البحث عينة أفراد أداء درجات متوسطات
أظهرت ، وكذل  اإلناث لصالح الجنس لمتغير تبًعا الداخلية
 عينة أفراد أداء متوسط في إحصائية داللة تذا فروقوجود 
 الجنس لمتغير اً تبع ،االبتكاري اختبار التفكير على البحث
 .اإلناث لصالح

 أتي:بما ي الباحث: في ضوء نتائج الدراسة يوصي التوصيات 
االستقصاء شبه الموجه توظيف استراتيجية ضرورة  -1

رفع  في لما لذل  من اثر ،في التدريس الجامعي
 .لدى الطلبةالعلمي ة اإلبداع دافعي
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 وورش عمل لمشرفي ،ضرورة تنظيم دورات تدريبية -2
استراتيجية  ، واعضاء هيئة التدريس لتوضيحالمختبرات

 االستقصاء شبه الموجه.

االستقصاء شبه اجراء بحوث مماثلة لتقصي اثر  -3
 .ساقات االنسانيةفي تدريس المالموجه 

 المراجع
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 عند اإلبداعي (. التفكير2011القيسي، عبد الغفار والتميمي، ندى. )
مجلة في المرحلة اإلعدادية.  ديينواالعتيا المتميزين الطلبة

 .74  - 35، ص 19جامعة بغداد، عدد  العلوم النفسية،
(. دافعية االبتكار وحب االستطالع )الحالة، 2003). كتبي، ندى
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 (1ملحق رقم )
 استبانة

 دافعية اإلبداع العلمي
 حضرة الطالب/ة المحترم/ة :ى 
 

في  االستقصاء شبه الموجه دور طريقة يقوم الباحث بدراسة
ية تنمية دافعية اإلبداع العلمي لدى طلبة الكليات العلم

يرجى من حضرت  التعاون في استكمال البيانات  ،الفلسطينية

من خالل االستجابة عن جميع فقرات االستبانة، وذل  بوضع 
دائرة امام كل فقرة وحول الخيار الذي تراه يناسب ، علمًا بأن 

 نتائج الدراسة ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.
 

 وشكرا لكم لحسن تعاونكم
 الباحث                                                                                              

 القسم األول:
 ( في المكان الذي ينطبق على حالت   √المعلومات العامة : الرجاء وضع إشارة ) 

 أنثى   □ذكر             □:             الجنس
 اآلتية: فقرة من الفقرات ضع دائرة حول االختيار الذي تفضله في كل

  االختيار الرقم
 تنشغل في كتابة سيرة حياة عالم. أ تفضل أن - 1

 تنشغل في سماع سيرة حياة عالم. ب
 تلخص تقديم المشرف حول التجربة. أ تفضل أن - 2

 تكتب كلمات المشرف كما هي. ب
 تكون باحثاً متميزاً. أ تفضل أن - 3

 .تكون معلماً ملتزماً  ب
 تشارك في معرضاً علمياً. أ تفضل أن   4

 تشاهد معرضاً علمياً. ب
 تنشغل بترتيب اجراءات الوقاية داخل المختبر. أ تفضل أن - 5

 تنشغل في سماع تعليمات الوقاية من مشرف المختبر. ب
 تقترح أسماء جديدة للكائنات الحية. أ تفضل أن - 6

 تحفظ أسماء الكائنات الحية. ب
 ترسم رسماً بيانياً على الورق. أ تفضل أن - 7

 تنقل رسماً بالورق الشفاف.  ب
 تصنع نموذجاً للقلب. أ تفضل أن - 8

 تجمع صور النباتات.  ب
 تصمم ملفاً حاسوبياً علمياً. أ تفضل أن - 9

 تقتني ملفات حاسوبية علمية. ب
 .تكتب تقريراً عن موضوع من اختيارك أ تفضل أن - 10

 تكتب تقريراً عن موضوع من اختيار المشرف. ب
 تحاول أن تكتب بحثاً علمياً. أ تفضل أن - 11

 تحاول أن تقرأ بحثاً علمياً. ب
 تكتب بحثاً جديداً.  أ تفضل أن - 12

 تنسخ بحثاً منشوراً. ب
 تنجز مشروع تخرجك منفرداً.  أ تفضل أن - 13

 زمالءك. تنجز مشروع تخرجك مشتركاً مع ب
 تنحت شكال على قطعة صخر.  أ تفضل أن - 14

 تجمع عينات من الصخور. ب
 تقرأ كتاباً مساعداً. أ تفضل أن - 15

 تحفظ أسماء الكتب المساعدة. ب
 تعمل تجربة جديدة. أ تفضل أن - 16

 تكرر عمل تجربة هامة. ب
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 تفحص عينة تحت المجهر. أ تفضل أن - 17
 ر مضبوط مسبقاً على عينة. تنظر في مجه ب

 تحل واجباً بيتياً بنفسك. أ تفضل أن - 18
 تحل واجباً بيتياً مع زمالءك. ب

 تؤلف عذراً لتغيب عن المختبر. أ تفضل أن - 19
 تستخدم أحد األعذار السابقة لتغيب عن المختبر. ب

 تغير نمط سلوكك في المختبر. أ تفضل أن - 20
 طياً في المختبر.تمارس سلوكاً نم ب

 تتعلم عن التجارب من مصادر التعلم المختلفة.  أ تفضل أن - 21
 تتعلم عن التجارب من مشرفك. ب

 تقترح طريقة جديدة لتجربة ما.  أ تفضل أن - 22
 تعلم زميلك كيف يجرى تجربة. ب

 رر انتهت االستبانة رر
 

 (2الملحق رقم )
 أسماء المحكمين 

 التخصص مكان العمل االسم
 إرشاد تربوي ونفسي جامعة القدس المفتوحة د.  حسني عوض
 مناهج وطرق تدريس العلوم جامعة النجاح الوطنية د. محمود الشمالي

 العلوم مناهج وطرق تدريس جامعة القدس   ايناس ناصرد. 
 مناهج وطرق تدريس العلوم جامعة القدس  د. زياد قباجة

 علم نفس تربوي التقنية جامعة فلسطين د. مجدي جيوسي
 مناهج وطرق تدريس العلوم جامعة النجاح الوطنية د.عبد الغني الصيفي
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 ، من وجهة نظرلدى القيادة العليا فيها االستراتيجيإدارة الموهبة في كلية التربية بجامعة األقصى وعالقتها بمؤشرات التفكير 
 أعضاء هيئة التدريس

 خلف اهللعواد محمود إبراهيم 
 جامعة األقصى - كلية التربية

 فلسطين
22/3/2015  11/8/2015 

بين متوسطات درجات تقدير ، والكشف عن الفروق كلية التربية بجامعة األقصى لواقع إدارة الموهبةفي هيئة التدريس درجة تقدير أعضاء هدفت الدراسة تعرف 
 درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس لمؤشرات التفكير االستراتيجي لدى ، وكذلك تعرفالقسمو  العلمية والوظيفةالرتبة  لمتغيرات وفقالواقع إدارة الموهبة  أفراد العينة

عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين درجة تقدير أفراد العينة لواقع إدارة الموهبة ودرجة تقديرهم لمؤشرات التفكير االستراتيجي ، ومدى وجود القيادة العليا بالكلية
( فردًا. وكان من 95مع الدراسة التي بلغ قوامه )، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، مستعينا بمقياسين تم تطبيقهما على مجتلدى القيادة العليا بالكلية

وجود فروق ذات ، و وهي نسبة مقبولة إلى حد ما ،(61.5) للموهبة بحسب أفراد عينة الدراسة بلغت مئويةالنسبة أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة، أن ال
مؤشرات ومتغير القسم، وأن متغير الوظيفة و  الموهبة تعزى لمتغير الرتب العلمية داللة إحصائية بين في متوسطات تقديرات أعضاء هيئة التدريس لمقياس إدارة
وجود عالقة ارتباطية بين واقع إدارة مع  أيضا، ( وهي نسبة مقبولة إلى حد ما68.1التفكير االستراتيجي لدى القيادة العليا في كلية التربية جاءت بنسبة مئوية )

إدارة الموهبة  الكلمات الدالة:) .( 0.79التفكير االستراتيجي لدى القيادة العليا في الكلية، حيث كانت قيمة معامل االرتباط ) الموهبة في كلية التربية ومؤشرات 
 .(ـ القيادة العليا ـ أعضاء هيئة التدريس مؤشرات التفكير االستراتيجيـ كلية التربية بجامعة األقصى  ـ
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he current study aimed to identify the degree of the faculty members’ evaluation  of the talent management in the 
Faculty of Education at AlAqsa University. In addition, it aims at discovering  the differences  between the mean 
scores of  the sample members’ evaluation of the talent management according to the academic grade, job and 

department variables. Moreover, this study identifies  the faculty members evaluation to the faculty senior leadership 
strategic thinking indicators and  investigates if there is a statistical correlated relationship between the group members’ 
evaluation degree to the talent management, and their evaluation to the faculty senior leadership strategic thinking 
indicators. The researcher used the analytic descriptive approach and two tools were used and applied on the group (95) 
members.  Findings showed that the talent average concerning the group was (61.5). Additionally, There were statistical 
significant differences among the mean scores of the faculty  staff members evaluation to the talent management measure 
due to the scientific grade, job and department variables. Also academic rank, The faculty senior leadership strategic 
thinking indicators were acceptable as it scored (68.1) and there was a correlated relationship  between the talent 
management and the faculty senior leadership strategic thinking indicators as it got a correlation co-efficient of 
(0.79).(Keywords: the talent management - strategic thinking indicators - the Faculty of Education at AlAqsa 
University). 

 مقدمة
 ،والحـــراك االقتصـــاد  ،والثـــورة التكنولوجيـــة ،كثيـــرة هـــي التحـــديات التـــي يشـــهدها العـــالم هـــذا األيـــام، منهـــا تحـــديات الثـــورات السياســـية

أساس بغية التطور والبقاء، ومن هنـا كـان االهتمـام  والمنافسة المحمومة، والتي تتسم بالسرعة الفائقة، مما يحتم أن يكون التميز معياراً 
 رة المواهب في المنظمات المعاصرة باعتبارها أهم مصادر قوة المنظمة وديمومتها. بإدا
إلدارة المنظمـة وقيادتهــا، تمنحهـا ســمة التفـوق والرياديــة فـي تعاملهــا مـع فــرت وأخطـار وتحــديات  مميــزةً  قـوةً  حــديثاً  الموهبـةشــكلت وقـد 

وارد البشـرية مــن مــديرين وقـادة ومرؤوســين، إال أنهــا تـنعكس ضــمن نســيج بيئتهـا الحاليــة والمسـتقبلية، وبــالرأم مــن أن الموهبـة تمثــل المــ
والتنظيمي واإلدار ، إلـى جانـب  االستراتيجيمن التعلم  وآخر مكتسباً  موروثاً  ثقافة المنظمة وتركيبها المعرفي، وهي تحمل جانبا فطرياً 

لهــذا فقــد أدركــت (. 34: 2008ظمــة )الغــالبي والخفــاجي، أنهــا تشــكل طاقــة وقــدرة تنمــو وتتســع مــع اســتقطاب المــوارد البشــرية إلــى المن

T 
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الدول المتقدمة أهمية الموهبة في تقدمها وتعاملت معها في ضوء فلسفة ونظـم إدارة الموهبـة لتصـل بطاقـات العـاملين فيهـا إلـى أقصـى 
 مدى ممكن.
مال البشر  سوف يوجه المنظمة تجاا ( إلى أن بناء إطار عمل مرتبط مع إستراتيجية رأس الCheese, 2008, P. 81وقد أشار )

للموهبة يبدأ بتحديد  االستراتيجياالحتماالت الديناميكية التحويلية لمضاعفة الموهبة وزيادة قيمة المنظمة وتنافسها. فالمدخل 
لموهبة وتطويرها احتياجات الموهبة، باالعتماد على فهم واضح إلستراتيجية العمل، ومن خالل توحيد كل الموارد المحتملة الكتشاف ا

 وتوظيفها بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب.
لهذا فإن منظمات اليوم تحتاج ممارسات إستراتيجية حاسمة لمواجهة تحديات اليوم في قضايا إستراتيجية إدارة الموهبة، خصوصا تلك 

عليها أنظمة عمل األداء العالي، التي تعرف التي تأخذ في االعتبار أهمية تطوير الموهبة داخل المنظمة. وهذا الممارسات يطلق 
بأنها مجموعة من ممارسات الموارد البشرية المترابطة والتي تساعد في الحصول على مخرجات عمل فائقة من العاملين، فهي تمثل 

شرية( ومالئمة خارجيا نظام متكامل من ممارسات الموارد البشرية التي تكون متوافقة داخليا )االصطفاف ما بين ممارسات الموارد الب
 التنظيمية(. ةاالستراتيجي)االصطفاف مع 

من العملية اإلدارية التي ال يمكن االستغناء عنها، فهي تشير إلى مجموعة معينة من ممارسات  اً إدارة المواهب البشرية جزء عد  وت
يتفاعل مع األنظمة الفرعية األخرى المكونة للنظام الموارد البشرية في منظمة ما، لذلك يمكن اعتبار إدارة المواهب بأنها نظام فرعي 

  (.Gerhart, 2007: 3) األكبر أو الكلي وهو المنظمة
يعتمـد بشـكل أساسـي علـى االبتكـار وتقـديم أفكـار جديـدة يصـعب علـى  ، كأحـد عمليـات تلـك المنظمـة ، االسـتراتيجيولما كان التفكيـر 

عطائهم أكبر قدر من الحرية المنظمة للتعبير عن المنافسين تقليدها إال بتكلفة عالية أو بعد وق ت كبير، ارتبط ذلك بِإشراك المواهب وا 
 .(2:2006آرائهم وتوظيف طاقاتهم  )المبارك، 

، تلـك التقليديـة التـي أـدت سـمة مـن سـمات المنظمـات فـي إال أن تلك الظروف آنفـة الـذكر ال تتـوفر للمنظمـات المـدارة بطريقـة تقليديـة
كافـة المؤسسـات فـي مجتمعنـا الفلسـطيني وفـي الوقـت الـراهن سـواء كانـت ف  المنظمـات والمؤسسـات الفلسـطينية،بمـا فيـه العالم الثالث  

 عامة أو خاصة إنتاجية أو خدمية تواجه كثير من التحديات نتيجة للتغيرات والتطورات العلمية وترد  الوضع السياسي واالقتصاد . 
إلدارة التقليدية بعملياتها ووسائلها عاجزة عن جعل المؤسسة قادرة على المنافسـة، األمـر الـذ  وأمام تلك التحديات المحمومة أضحت ا

دارتهـا لتـتمكن مـن االسـتمرار والتنـافس )ميـا وآخـرون،  يحتم استخدام كل ما يتاح لهـا مـن أسـاليب إداريـة معاصـرة، وتوظيـف مواهبهـا وا 
191:2007). 

ذا كــان الحــديث عــن إدارة الموهبــة والتف حــديثا يوجــه للمنظمــات والمؤسســات الخدميــة بعموميتهــا، فإنــه يكــون أكثــر  االســتراتيجيكيــر وا 
 أهمية عندما يتعلق األمر بأرقى تلك المؤسسات أال وهي الجامعة بما تتضمنه رسالتها من تعليم وبحث وخدمة للمجتمع.

ة للعناصــر الفاعلــة فــي المجتمــع، ، وخاصــعلــى أهميــة الجامعــة كمؤسســة فــي قمــة الهــرم التعليمــي (2011عطــا ) شــددولقــد    
عــداد ا  و  ــًا وا  ــًا وعملي ــالكوادر المؤهلــة علمي حــدى أدوات التغييــر فــي الواقــع االجتمــاعي، والفكــر  والسياســي عــن طريــق رفــد هــذا الواقــع ب

 .  (5:2011)عطا،  قيادات المستقبل في مختلف المجاالت
 ا:أسئلتهمشكلة الدراسة و 

ة المرافقة لعمليات إدارة الموارد البشرية في الجامعات ظروفا أثرت في طبيعة تعاطيها مع المواهب، لقد فرضت التغييرات البيئي
ومؤشراته، األمر الذ  يتطلب  االستراتيجيوبالتالي في إدارتها لهذا المواهب، تزامنا مع ضعف في التعاطي مع مفاهيم التفكير 

كثرت  إذ ،ع كليات التربيةلواق تهاخبرته ومالحظمن خالل  للباحث الدراسة موضوعتبلور  وقدضرورة الدراسة العلمية لذلك كله، 
ضعف االهتمام بالطاقات والمواهب، وعليه تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال قبيل  من عاملينالشكاوى في أوساط ال

 الرئيس التالي:
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، مان وجهاة لدى القياادة العلياا فيهاا االستراتيجيا بمؤشرات التفكير قصى وعالقتهما واقع إدارة الموهبة في كلية التربية بجامعة األ
 ؟ نظر أعضاء هيئة التدريس

 ويتفرغ من هذا السؤال، األسئلة الفرعية التالية:
 ما درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة األقصى لواقع إدارة الموهبة؟  .1
(  بـين متوسـطات درجـات تقـدير أفـراد العينـة لواقـع إدارة α≤0.05وى داللـة )هل توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـت .2

 ؟(، القسمعلمية، الوظيفةالرتبة الالموهبة تعزى إلى المتغيرات: )
 لدى القيادة العليا بالكلية؟  االستراتيجيهيئة التدريس لمؤشرات التفكير ما درجة تقدير أعضاء  .3
(  بـين درجـة تقـدير أفـراد العينـة لواقـع إدارة الموهبـة ودرجـة α≤0.05عنـد مسـتوى )هل توجـد عالقـة ارتباطيـة دالـة إحصـائيا  .4

 لدى القيادة العليا بالكلية؟ االستراتيجيتقديرهم لمؤشرات التفكير 
 فروض الدراسة:

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة سيتم التحقق من الفروض التالية:
(  بــين متوســطات درجــات تقــدير أفــراد العينــة لواقــع إدارة α≤0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ) .1

 .(ارك، أستاذ مساعدأستاذ، أستاذ مشمتغير الرتبة العلمية ) الموهبة تعزى إلى
(  بــين متوســطات درجــات تقــدير أفــراد العينــة لواقــع إدارة α≤0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ) .2

 .(كاديميأ -إدار )  الوظيفةغير الموهبة تعزى إلى مت
(  بــين متوســطات درجــات تقــدير أفــراد العينــة لواقــع إدارة α≤0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ) .3

، تكنولوجيــا التعلــيم، اإلشــراف تــدريسالنفس، منــاهج وأســاليب الــتربيــة، علــم الالموهبــة تعــزى إلــى متغيــر التخصــت ) أصــول 
 .(التربو  

(  بين درجة تقدير أفراد العينة لواقع إدارة الموهبة ودرجة تقديرهم α≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى ) ةوجد عالقة ارتباطيت .4
 لدى القيادة العليا بالكلية. االستراتيجيلمؤشرات التفكير 

 أهداف الدراسة:
 هدفت الدراسة إلى:

 األقصى.التعرف إلى واقع إدارة الموهبة في كلية التربية بجامعة  .1
 لدى القيادة العليا بالكلية. االستراتيجيالتعرف إلى درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس لمؤشرات التفكير  .2
(  بـين متوسـطات درجـات تقـدير أفـراد α≤0.05الكشف عمـا إذا كـان هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة ) .3

 .(قسمالالوظيفة، ، علميةلرتبة الالعينة لواقع إدارة الموهبة تعزى إلى المتغيرات: )ا
 االســتراتيجيدرجــة تقــديرهم لمؤشــرات التفكيــر العالقــة بــين درجــة تقــدير أفــراد العينــة لواقــع إدارة الموهبــة و طبيعــة الكشــف عــن  .4

 لدى القيادة العليا بالكلية.
 أهمية الدراسة:

 . االستراتيجي، وأهمية التفكير بةالموه تنبثق أهمية الدراسة من دور اإلدارة العليا في الجامعات في إدارة -
 .معاتقد يستفيد من نتائج هذا الدراسة اإلدارة العليا بالجا -
 . االستراتيجيموضوع التفكير  إثراءيسهم في رفد المكتبة الفلسطينية والعربية بإطار نظر   -
 .االستراتيجيقد يستفيد من نتائج هذا الدراسة الباحثون في مجال اإلدارة والتخطيط  -
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 -طلحات الدراسة:مص
 إدارة الموهبة: -1
ين عمليــات توظيــف وتطــوير ســ( بأنهــا: ت تنفيــذ إســتراتيجية متكاملــة أو أنظمــة مصــممة لتح28: 2011يعرفهــا ) العنــز  وآخــرون،  -

 األشخات واالحتفاظ بذو  المهارات المطلوبة واالستعداد لتلبية االحتياجات التنظيمية الحالية والمستقبليةت.
( بأنهـا: تمجموعـة مــن اإلجـراءات والعمليــات التـي تتـرجم اســتراتيجية المنظمـة وعقيــدتها إلـى بــرامج Berger, 2004: 6ا )_ ويعرفهـ

 تشغيلية وتطبيقية للوصول إلى التميز في المنظمةت.
حثها نحو التميـز، لـذا ويالحظ مما سبق أن إدارة الموهبة عملية فكرية واعية، تعكس عقيدة المنظمة وتعبر عن رؤيتها المستقبلية في ب

واضـحة تتضـمن تخطـيط الحاجـة الحاليـة والمسـتقبلية  إسـتراتيجيةمجموعة من العمليات يمكن تحديدها من خالل بأنها:  الباحثيعرفها 
مــن الموهــوبين، والعمــل علــى اســتقطابهم، إلــى جانــب تشــخيت مســتوى الموهبــة فــي الكليــة، وفــي جميــع مســتوياتها التنظيميــة،  للكليــة
رهــا اعتمــادا علــى بــرامج راقيــة، والمحافظــة علــى الموهــوبين وتشــجيعهم مــن خــالل تهيئــة الظــروف الالزمــة مــن حــوافز مشــجعة لتطوي

رضاء وظيفي وأير ذلك.  وا 
ويعرفها الباحث إجرائيا بأنها: : قدرة اإلدارة العليا في كلية التربية بجامعة األقصى على اتخاذ مجموعة من اإلجراءات واالحتياطات 

مجموعة الدراسة  تقديرخالل من تدابير الستقطاب المواهب البشرية والمحافظة عليها وتطويرها، بحيث يمكن االستدالل على ذلك وال
 باستخدام مقياس معد لذلك. القيادة العليا بالكلية لدرجة توظيف إدارة الموهبة من قبل

 :االستراتيجيالتفكير  -2
بـث وتسـتقبل صـورًا وأفكــارًا تتناسـب مـع الهـدف المنشـود، وال تلـتقط الصـور واألفكـار المرسـلة مــن بأنـه:ت قنـاة فكريـة ت يعرفـه الغـالبيو  -

 . (65:2007)الغالبي،قناة فكرية أخرى ترهق الذهن وتشوشه وتعيق سرعته وفاعليته إال ما كان منها متعلق بالموضوعت
مــل البديلــة تتطلــب تحديــد االختيــارات علــى أســاس الوضــع بأنــه: تعمليــة تمكــين المؤسســة مــن دراســة اتجاهــات الع  ويعرفــه عاشــور -

 .(4:2007)عاشور،  الحالي بهدف تعزيز القدر التنافسية من خالل تهيئة قدرًا من االستعدادت
بأنــــه: تأســــلوب تحليــــل مواقــــف تواجــــه المؤسســــة تتميــــز بالتحــــد  والتغيــــر، والتعامــــل معهــــا مــــن خــــالل التصــــور   الخفــــاجييعرفــــه  -

 .(69:2010)الخفاجي، مان بقاء المؤسسة وارتقائها بمسئولياتها االجتماعية واألخالقية حاضرًا ومستقبالً االستراتيجي لض
وعملية تمكين تشكل قناة فكرية، وأنه يهدف إلى تحقيق أايات  متكامل هو أسلوب تحليل االستراتيجيمما سبق يتضح أن التفكير 

خات للتفكير، ينجم عنه منظور  أسلوب: تبأنه في تعريفه، من هنا يعرفه الباحثالمنظمة وأهدافها، وفي ذلك اتفاق بين الباحثين 
، بما يضمن للمنظمة ةاالستراتيجي المساراتتوظيف الحدس واإلبداع في رسم  معقدة تعتمد علىمتكامل للمنظمة، من خالل عملية 

 ت.ويوفر القدرة على تحقيق الميزة التنافسية لهذا المنظمة الغايات تحديد
تكوين في  بأنه: قدرة اإلدارة العليا في كلية التربية بجامعة األقصى على اتباع أسلوب تفكير علمي يساعد يعرفه الباحث إجرائياً و 

لمؤشرات مجموعة الدراسة  تقديرتوظيف الحدس واإلبداع، بحيث يمكن االستدالل على تلك القدرة من خالل بمنظور متكامل لكليتهم، 
 باستخدام مقياس معد لذلك. لدى القيادة العليا بالكلية االستراتيجيالتفكير 

 حدود الدراسة:
لـدى القيـادات  االسـتراتيجيالتعرف إلى واقع إدارة الموهبة في كليـة التربيـة بجامعـة األقصـى وعالقتـه بمؤشـرات التفكيـر  :حد الموضوع
 .         من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس العليا فيها

 حافظات أزة. م :الحد المكاني
  .جامعة األقصى الحكومية -كلية التربية  :الحد المؤسسي

 .عضواً  (95والبالغ عددهم ) جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية : الحد البشري
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 . 2013/2014تم تطبيق الشق الميداني من هذا الدراسة في نهاية الفصل الثاني من العام الجامعي  :الحد الزمني
ذ  تم االستفادة منه الدراسة ومتغيراتها، فإن الباحث يعرض فيما يلي إطارا نظريا مختصرا يتضمن المحتوى ال بعد استعراض حدود

 الدراسة. في بناء أداة
 اإلطار النظري:

 المحور األول: إدارة الموهبة:
 نشأة مفهوم إدارة الموهبة:

موظفين من ذو  الكفاءة واالقتدار وكان األساس الذ  اعتمدوا منذ أكثر من خمسة آالف سنة طور الصينيون نظامًا متقنًا الختيار ال
وبعد ذلك  ،لهذا الغرض خضوع المتقدمين لتلك الوظائف الختبارات تنافسية تقرر نتائجها من هم األجدر بشغل الوظائف الرسمية

ت العقلية والخصائت الشخصية بالنسبة بألفي سنة تقريبًا أشار أفالطون في جمهوريته الفاضلة إلى أهمية الفروق الفردية في القدرا
 (.  17:2008)جروان،  لميادين العمل التي تناسب األفراد في ميادين الحياة المختلفة

مـــع تطـــور مدرســـة اســـتراتيجيات المـــوارد البشـــرية، ودورهـــا فـــي اكتشـــاف واســـتقطاب الكفـــاءات وذو  المواهـــب والمهـــارات العاليـــة، بـــدأ و 
لمواهـــب البشـــرية وكيفيـــة إدارتهـــا، هـــذا المواهـــب والتـــي تحمـــل صـــفات وقـــدرات تؤهلهـــا للخـــوض فـــي التركيـــز ينصـــب إلـــى مـــا يعـــرف با

المتغيرات المتالحقة التي يشهدها هذا القرن، هذا بدايات ظهور فكر إدارة المواهب التي بـدأت تحـل كمصـطلح أساسـي بـدال عـن إدارة 
 (.9 :2003 الموارد البشرية )عبد الوهاب،

 بة:مفهوم إدارة الموه
متكاملـة أو أنظمــة مصــممة لتحســين عمليــات توظيــف وتطــوير األشــخات  اســتراتيجياتأن إدارة المواهــب هــي تنفيــذ  علــى هنـاك اتفــاق

 (.28: 2011واالحتفاظ بذو  المهارات المطلوبة واالستعداد لتلبية االحتياجات التنظيمية الحالية والمستقبلية )العنز  وآخرون، 
صـــطلح إدارة المواهـــب للداللـــة علـــى المواهـــب الموجـــودة داخلهـــا فقـــط، والـــبعض يســـتعمله للداللـــة علـــى وتســـتعمل بعـــض المنظمـــات م

المواهــب التــي تحصــل عليهــا مــن الخــارج فقــط، وبعــض المنظمــات أيضــا تســتعمله للداللــة علــى جــذب وتحديــد كــل مــن المواهــب ســواء 
دارة المواهب الداخلية تصمم لتحديد المواهـب العليـا داخـل المنظمـة،  داخل المنظمة أو خارجها، وكل من اجتذاب المواهب الخارجية وا 

ولكــن التركيــز علــى إدارة المواهــب الداخليــة يعطــي المزيــد مــن الجهــود الســتبقائها وتنميتهــا بــدال مــن المصــادر الخارجيــة التــي تتعلــق 
 (.Sims, 2009: 8بالحصول على المواهب الجديدة )

 أهمية إدارة الموهبة:
 (:6: 2011ة إدارة المواهب ما يلي )الحميد  والطيب، مما يؤكد أهمي

 .ةاالستراتيجي_ التركيز على المناصب والمراكز الوظيفية الحرجة ذات األهمية 
 _ تحديد أسماء البدالء للمناصب الحرجة واستكشاف الطاقات الكامنة.

 _ تكوين أوعية مواهب لكل مستوى تنظيمي في المؤسسة.
 د الموهبي._ تحديد واضح لالستعدا

 _ تفاد  اضطراب العمل بسبب الرحيل المفاجئ لشاألي المناصب الحرجة.
 _ المحافظة على المواهب وضمان مساهمتها اإليجابية لخدمة المنظمة.

 تصنيف المواهب داخل المنظمة:
 (:Osinga& Sybin , 2009: 5تصنف المواهب داخل أ  منظمة إلى أربعة أصناف، يمكن إيضاحها فيما يلي )

 وهي فئة في قمة هرم تصنيف المواهب، وهم القادة الموهوبون. مواهب القيادة: .1
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ولية مــن المســتوى األول فــي مــدة زمنيــة ال تتجــاوز ثــالث ؤ ذين يملكــون القــدرة علــى تجمــل المســوهــم األفــراد الــ المواهااب األساسااية: .2
 سنوات.

 ن عن التسليم.و ولؤ م موظفو اإلنتاج المسن العمل، وه: وهم الذين يشكلون القوة العظمى ضمالمواهب الجوهرية .3
 : وهم الذين يقومون بدعم األعمال أير األساسية. المواهب الداعمة .4

وفي ضوء ما سبق، قام الباحث بتحديد مجاالت قياس قدرة القيادة العليا في كلية التربية في إدارة المواهب، والتي شكل مجاالت 
 المقياس األول للدراسة الحالية، وهي:

 .وقع الموهبة في سياسات الكليةم_ 
 .تضمن نماذج الكفايات الوظيفية لمعايير امتالك الموهبة_ 
 .شمولية إدارة الموهبة لجميع المستويات_ 
 .وضع الموهبة المناسبة في المكان المناسب_ 
 .توافر عناصر النجاح )متكاملة(_ 

 :االستراتيجيالمحور الثاني/ التفكير 
 :تيجياالسترامفهوم التفكير 

 :االستراتيجينشأة مفهوم التفكير 
بمـا فــي ، للممارسـات اإلداريـة فــي منظمـات اإلنتـاج والخـدمات االسـتراتيجينظـرا للحداثـة النسـبية فـي طـرح المفــاهيم المتعلقـة بالتعـاطي 

 االســتراتيجيوالتصــور  تراتيجياالسـة والتفكيــر االســتراتيجيلـوحظ تعــدد المفــاهيم وتشـابها، مــا بــين مفهـوم اإلدارة  ،ذلـك الميــدان التعليمــي
ة، ولمـا لـم االسـتراتيجيظهـر فـي السـتينات كتطبيـق مـن تطبيقـات اإلدارة  االسـتراتيجيذلـك أن مفهـوم التخطـيط  ،االستراتيجيوالتخطيط 

التـي وقـع فيهـا بديال لـه بمـا يتضـمن األخيـر مـن تجـاوز الهنـات  االستراتيجييحقق هذا المفهوم نهم الباحثين والمنظرين اتخذوا التفكير 
الــذ  يشــكل مالمــح الثقافــة  االســتراتيجيالباحــث خــالل دراســته الحاليــة التفكيــر  وقــد تنــاول البــاحثون عنــد طــرحهم لمفهــوم التخطــيط،
 المنظمية للقيادة العليا في كلية التربية.

 :االستراتيجيمفهوم التفكير 
توجيـه المنظمـة بدايـة عبـر االنتقـال مـن العمليـات اإلداريـة واألنشـطة  أسلوبا يتمكن مـن خاللـه المسـؤولون مـن االستراتيجييعد التفكير 

ر اإلجرائية، ومواجهة الطوارئ واألزمات حتى تكوين رؤية مختلفة للعوامل الداخلية المتغيرة والعوامل الخارجية القادرة على خدمة التغيي
تنظــيم انطالقــا مــن منظــور جديــد مركــز بصــورة أساســية المطلــوب فــي البيئــة المحيطــة، بمــا يضــمن أفضــل اســتخدام ممكــن إلمكانــات ال

 (.2: 2006على المستقبل، مع عدم إهمال الماضيت )المبارك، 
السـليم تعتمـد أكثـر مـا تعتمـد علـى قـوة المسـؤولين واتصـافهم بـالوعي والمرونـة والمبـادرة  االسـتراتيجيويرى الباحث أن مقومـات التفكيـر 

اقات واإلبداعات، وعدم وقوفهم عند الجزئيات والشكليات بما يشغلهم عن القضايا الكبيـرة والـرؤى واإلبداع، وقدرتهم على استقطاب الط
 الكلية التي تشكل في مجملها رصيد األمان المستقبلي لمنظمتهم.

 :االستراتيجيمجاالت التفكير 
من المجاالت، شكلت أبعاد  عدداً باحث حدد ال االستراتيجيمن خالل االطالع على األدب اإلدار  والدراسات المتعلقة بالتفكير 

 مقياس الدراسة الثاني، وهي:
 والذ  يتعلق بقدرة القيادة التربوية على تقديم وتبني أفكار جديدة وأصيلة، وتوجيه السلوك اإليجابي نحو تعزيز العمل.: اإلبداع_ 
 ة، وامتالك آليات اإلثابة والمعاقبة وفقا لذلك.وذلك أن تمتلك القيادة أنظمة ولوائح تحدد بنود المساءلة بشفافي: المساءلة _
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وهو أن يمتلك المسؤولون رؤية مستقبلية تحدد في ضوئها مراحل العمل واإلنجاز، مع إقناع العاملين بذلك، مع : الرؤية المستقبلية _
 مراعاة الواقعية، وتوفير آليات لتنفيذ أهداف هذا الرؤية.

ات المناسبة مع تحر  العدالة االستراتيجيلى حل كافة الصراعات بين العاملين باستخدام وهي قدرة المسؤول ع: إدارة الصراع_ 
 والشفافية. 

وذلك أن تتسم القيادة بالذكاء والبداهة والمنطقية والدبلوماسية عند اتخاذ القرارات وتشكيل الهياكل التنظيمية، مع القدرة على : الذكاء _
 التفكير التحليلي الواعي. 

 من خالل التعامل مع األقسام على أنها أنظمة فرعية ضمن النظام األم.: ير المنظمالتفك_ 
جراء دراسات دورية لتطوير العمل.: النمط العقلي المتنوع _  وذلك باتباع األساليب العلمية الحديثة، وا 

 ثقافة المؤسسة الفلسطينية:
 ،نقسام سياسي ينعكس حتما على األداء اإلدار  في المؤسساتإن الوضع السياسي الذ  يعيشه الفلسطينيون من احتالل وحصار وا

ة للمؤسسة، ومدى تحقيقها ألهدافها وتنفيذها لبرامجها، االستراتيجيذلك أن هذا يؤثر في الرؤية  ،بما في ذلك المؤسسات التعليمية
ما يظهر جليا في المناخات اإلدارية السائدة  ولعل الجامعات من أكثر المؤسسات تأثرا بذلك نظرا لطبيعتها اإلنسانية والتربوية، وهذا

 والتي تتسم بالتوتر والقلق المستمر.
 الدراسات السابقة:

 :األساسيين التاليين ورينكان من األنسب تصنيفها في المح ى الدراسات السابقة طالع علبعد اال 
  .الدراسات التي تناولت إدارة الموهبة :أوال
 .االستراتيجيتفكير الدراسات المتعلقة بال :ثانيا

 :، على النحو التاليقدمإلى األ حدثوقد تم ترتيب الدراسات السابقة زمنيا من األ
 الدراسات التي تناولت إدارة الموهبة: :أوال
هــدفت التعــرف إلــى واقــع تطبيــق نظــام إدارة المواهــب البشــرية مــن خــالل فحــت مــدى تــوافر المبــادئ  (2013دراسااة يصاايام،  .1

نظـام مـن وجهـة نظـر أفـراد اإلدارة العليـا والوسـطى بالجامعـة اإلسـالمية فـي أـزة، وقـد اسـتخدمت الباحثـة المـنهج الجوهرية لهذا ال
وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة أن  .( إداريــا192)الوصــفي التحليلــي، مســتعينة باالســتبانة أداة لدراســتها، طبقتهــا علــى عينــة قوامهــا 

لــدى العــاملين فــي اإلدارة العليــا والوســطى بالجامعــة اإلســالمية وخصوصــا فيمــا  هنــاك أموضــا فــي مفهــوم إدارة المواهــب البشــرية
يتعلــق بعمليــات النظــام، وكــذلك وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين اســتراتيجيات الجامعــة ونظــام إدارة المواهــب البشــرية، فــي 

ظــام إدارة المواهــب تعــزى لمتغيــر الخبــرة حــين ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي متوســطات تقــديرات عينــة الدراســة حــول ن
 في ذلك تعزى إلى فئة الوظيفة وذلك لصالح أصحاب الوظائف اإلدارية.والمسمى الوظيفي، مع وجود فروق 

هــدفت فحـــت تــأثير إدارة المواهــب علـــى األداء التنظيمــي، واســـتخدم الباحــث المـــنهج  (Kehinde, 2012) كهنااادي دراسااة .1
دراسـة عــن أن نظـام إدارة المواهــب لهــا أثـرا إيجــابي علـى األداء العــام للمنظمـة، وأن تــأثيرا واضــح المسـحي، وقــد أسـفرت نتــائج ال

بهذا التقنية بعد في  ىات الصغيرة ومتوسطة الحجم لم تحظعلى أداء الشركات متعددة الجنسيات والشركات الوطنية، لكن الشرك
ا مــن الشــركات لــم تفصــل بــين نظــام إدارة المواهــب ونظــام إدارة المــوارد بيئــة األعمــال النيجيريــة التــي تناولتهــا الدراســة، وأن كثيــر 

 البشرية داخلها.
هـدفت تحديـد األولويـات المطلوبـة للحصـول علـى أفضـل  (Hajimirarab & Nobar, 2011) حجاي ميارارب ونوباار دراساة .2

ت إلدارة المواهب، وذلك لتحديد الخبـرات ثـم إدارة للمواهب والكفاءات األساسية في مجال الموارد البشرية، باستخدام نموذج ديلوي
إلدارة المواهب، وقد أجريت الدراسة المنهج المسحي، وأسفرت عن أن أكثر العوامل أهمية لتطوير نمـاذج  ( مؤشراً 30استخراج )
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دم وجـود التمييــز إدارة المواهـب فـي إيـران تقـوم علـى التـوازن، والنتـائج بـين العمــل واألسـرة، وفـرت األبحـاث، وتـوافر الوثـائق، وعـ
بين العاملين، وأن نموذج إدارة المواهب في إيران ال يختلف عن النماذج في الدول األخرى وبالتـالي فهـو ال يراعـي الخصوصـية 

 للمجتمع اإليراني.
هـــدفت توضـــيح مفهــوم االســـتثمار فــي التـــدريب والموهبـــة باعتبارهمــا بعـــض المصـــطلحات ( 2011دراسااة يالحميااادي والطياااب،  .3

ر الحديثــة فــي مجــال المــوارد البشــرية، وقــد استعرضــت الدراســة إلدارة المواهــب واســتثمارها فــي مختلــف مجــاالت العمــل واألفكــا
واألســباب الداعيــة لالهتمــام بالموهبــة بشــكل عــام، وأوضــحت الدراســة جهــود دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لــدعم المواهــب مــن 

ائزة زايـــد للكتـــاب، وجـــائزة اإلبـــداع الشـــرطي والجـــوائز التشـــجيعية األخـــرى فـــي خـــالل برنـــامج الشـــيل خليفـــة للتميـــز الحكـــومي، وجـــ
توصلت الدراسة إلى اعتبار إدارة المواهب من القضايا المهمـة فـي اإلدارة الحديثـة، وأن و  المجاالت العلمية والثقافية واألكاديمية.

ومواهـب المـوظفين لتحقيـق المنافسـة وتطـوير العـاملين إدارة المواهب هي عملية تطوير وتوحيد وتكامل بين التركيـز علـى قـدرات 
الجدد والمحافظة على العاملين الحـاليين وجـذب العـاملين الموهـوبين مـن ذو  الخبـرات العاليـة للعمـل فـي الشـركات والمؤسسـات، 

 تساهم إدارة المواهب في تحقيق تنمية وتطوير الموارد البشرية.
عرض مضامين فلسفية من خالل طرح األفكار الخاصة بكل من استراتيجية إدارة  هدفت إلى( 2011دراسة يالعنزي وآخرون،  .4

الموهبـة ونظـم عمــل األداء العـالي وفــق إطـار فلســفي يحمـل فــي جوانبـه عنصــر المناقشـة الهادفــة لمحـاور هــذان المفهومـان، إلــى 
ظــم عمــل األداء العــالي كإطــار نــاجح ذج يحــاكي دور نو لــة بــين هــاذين المفهــومين وفقــا لنمــجانــب عــرض طبيعــة العالقــة المتداخ

لصــياأة وتنفيــذ اســتراتيجية إدارة الموهبــة، وقــد اتبــع البــاحثون مــنهج التحليــل الفلســفي للمفــاهيم، وخلصــت الدراســة إلــى أن مفهــوم 
شــاركة كــل إدارة الموهبــة هــو مفهــوم لــم يكتمــل بنــاؤا الفكــر  بعــد، وأن إدارة الموهبــة تحتــاج ســبال وطرقــا كفيلــة بتحقيــق أهــدافها بم

الجهـــود داخـــل المنظمـــة، وأن نظـــم عمـــل األداء العـــالي هـــي اســـتراتيجية جـــديرة باالعتبـــار عنـــد التوجـــه نحـــو تطبيـــق أفكـــار إدارة 
دارة الموارد البشرية وكافة األقسام داخل المنظمة.  الموهبة، فهي تحتاج إلى جهود لتحقيق التكامل ما بين دعم اإلدارة العليا وا 

فـي  وقد أجريت الدراسة ،هدفت تحليل العالقات السببية بين إدارة المواهب اإلبداعية، واألداء العالي (2010كرعاوي، دراسة يال .5
 قوامهــاعينــة ، مســتعينا باالســتبانة أداة لدراســته، والتــي طبقهــا علــى واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفيجــامعتي الكوفــة والقادســية، 

الموهبـــة واإلبــــداع همــــا المصــــدر األهـــم لتحقيــــق تنافســــية واســــتدامة  ئج عــــن أنقـــد أســــفرت نتــــاو ، ( مـــن القيــــادات الجامعيــــة88)
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي إدارة المواهـب واإلبـداع تعـزى إلـى قات االرتباط والتأثير المعنوية، و المؤسسات بداللة عال

 متغير الجامعة على مستوى األبعاد والبنية التحتية.
هـدفت زيـادة قـادة المسـتقبل داخـل المنظمـة، مـن أجـل تحقيـق االسـتمرارية والبقـاء، وعلـى وجـه ( Riccio, 2010يركسو دراسة  .6

دارة المواهـبلالتحديد تم التحقيـق فـي عـدة مجـاالت مثـل الرؤيـة واال ، وقـد أوضـحت الدراسـة بـأن هنـاك عالقـة بـين تـزام والقيـادة وا 
مل لتطـــوير المواهـــب علــى جميـــع المســـتويات فــي المنظمـــة، وقـــد واتبـــاع نهـــج شــا ةاالســتراتيجيإدارة الموهبــة وخطـــط المؤسســـات 

إدارة المواهب ضمن ثالث من الكليات والجامعات، وأسفرت  إستراتيجيةمن  اعتمدت الدراسة تنمية المهارات القيادية لتكون جزءاً 
بشـكل عـام والـذين يتطلعـون  الدراسة عن عرض نموذج إجرائي شامل يخدم ويـدعم قسـم المـوارد البشـرية ومحترفـي التعلـيم العـالي

 إلى البدء في نظام إدارة المواهب وتوسيعه.
 :االستراتيجيالدراسات المتعلقة بالتفكير  :ثانيا
من  ةاالستراتيجيهدفت التعرف إلى درجة ممارسة عمداء الكليات في الجامعات الفلسطينية للقيادة  (2013 دراسة يثابت، .1

التي طبقت و مستعينا باالستبانة أداة لدراسته، ستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واوجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية، 
دراسة أن درجة ممارسة عمداء الكليات للقيادة نتائج الأظهرت و  .( عضو هيئة تدريس234) قوامهاعينة عشوائية  على

فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات %(، كما توجد 72.5من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية كانت ) ةاالستراتيجي
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وال توجد فروق تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية،  ،تقدير أفراد العينة تعزى للمتغيرات )الجنس، الجامعة، الكلية، وسنوات الخدمة(
 وبين تطوير األداء.  ةاالستراتيجيوأن هناك عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين ممارسة القيادة 

علــى أداء اإلدارة العليــا فــي المنظمــات أيــر الحكوميــة،  االســتراتيجيهــدفت التعــرف إلــى أثــر التفكيــر  (2013 دراسااة يالعشااي، .2
، مســتعينا باالســتبانة أداة واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي ،لــدى اإلدارة العليــا االســتراتيجيوكــذلك مــدى تــوافر عوامــل التفكيــر 

تــوافر عوامــل التفكيــر الدراســة  أظهــرتو  .مــن العــاملين ا( شخصــ95بواقــع ) ( منظمــة26) قوامهــاعينــة لدراســته، إذ طبقــت علــى 
عالقة ذات داللة إحصائية بـين عوامـل  ووجود ،(%79.51)لدى اإلدارة العليا في المنظمات أير الحكومية بنسبة  االستراتيجي

 االســتراتيجيحصــائية حــول أثــر التفكيــر فــروق ذات داللــة إ وجــودوبــين مســتوى أداء اإلدارة العليــا، وكــذلك  االســتراتيجيالتفكيــر 
 تعزى لتغير المستوى العلمي األعلى. 

لدى المنظمات األهلية الكبرى في محافظات أزة وأثرا  االستراتيجيهدفت التعرف إلى مستوى التفكير  (2009 دراسة يالفرا، .3
 قوامهاعينة اة لدراسته، إذ طبقت على ، مستعينا باالستبانة أدواستخدم الباحث المنهج الوصفي على التعامل مع األزمات،

يوجد انتماء عال لدى كما  ،%(74وأظهرت النتائج أن المنظمات لديها مستوى تفكير استراتيجي مناسبًا بلغ ) .منظمة (98)
وى ال توجد فروق ذات داللة في مستو  ،العاملين، إال أن مستوى وضوح الرؤيا اتجاا المستقبل يحتاج إلى المزيد من االهتمام

 تعزى إلى جميع متغيرات الدراسة.  االستراتيجيالتفكير 
هدفت إلى تحديد المهارات الالزمة والضرورية لمدير  الجودة الفاعلين في جامعات العلوم  (Hamidi,2009ي حميدي دراسة .4

ظهار العالقة بين القيادة  دارة األزمات، واستخدم الباحث المنه ةاالستراتيجيالطبية في إيران، وا  مستعينا  ج الوصفي التحليلي،وا 
الدراسة  نتائج أظهرتوقد  .( عضًوا من المشاركين في ورش العمل350) قوامهاعينة باالستبانة أداة لدراسته، إذ طبقت على 

دارة اإلبداع وثقافة المشاركة،  ةاالستراتيجيوجود عالقة قوية بين القيادة  األكثر يجب أن تكون التحد   ةاالستراتيجيأن القيادة و وا 
 أهمية وعنصر التغيير التنظيمي المستخدم في نماذج الجودة. 

لمشاركة بينهما من خالل ا والرؤية المستقبلية لمتخذ القرار االستراتيجيتنمية التفكير هدفت  (2008دراسة يالعبادي والطائي، .5
، وقد استخدم الباحثان المنهج ل األزماتلتحديات المستقبلية وحفي المستقبل، وكيفية مواجهة االكوفة جامعة لما ستكون عليه 

وجود  وأظهرت النتائج .( رئيس قسم وعميد25) قوامهاعينة  التي طبقت علىو  ما،باالستبانة أداة لدراسته ينمستعينالوصفي، 
وخاصة في  للجامعة يكتنفه بعض الغموض االستراتيجيوالقيادة، وأن التفكير  ةاالستراتيجيإيجابية بين الرؤية  عالقة ارتباطية

دارة  ،مجال إدارة األزمة وهناك ضعف واضح في تحديد مجاالت األنشطة الالزمة لتحقيق الرؤية وخاصة في مجال اإلبداع وا 
 األزمة. 

، االستراتيجيهدفت معرفة درجة امتالك مديرات مدارس التعليم العام بمدينة جدة ألنماط التفكير  (2008، فوازدراسة يال .6
مستعينا باالستبانة أداة واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، ووجود معوقاته من وجهة نظرهن،  وممارستهن لمراحله،

امتالك نمط التفكير  وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة .( مديرة209) قوامهاعينة لدراسته، إذ طبقت على 
 كانت االستراتيجيمراحل التفكير  أن ممارسةي بدرجة كبيرة، و الشمولي بدرجة كبيرة جدا، والتجريد  والتشخيصي والتخطيط

وجود معوقات البيئة الخارجية بدرجة كبيرة، والمعوقات التنظيمية بدرجة متوسطة، والمعوقات الشخصية و بدرجة كبيرة جدا، 
درجة البكالوريوس التربو  دالة إحصائيا في درجة وجود معوقات البيئة الخارجية لمن يحملن  اظهرت فروقأبدرجة ضعيفة، كما 

 سنوات فأكثر(. 10المعوقات الشخصية لمن خبرتهن من ) إلى جانبدكتوراا، الماجستير أو الأو 
في مؤسسات وزار الصحة الفلسطينية،  االستراتيجيوالتفكير  هدفت إلى دراسة العالقة بين االبتكار (2006دراسة ينافع، .7

( من 250) قوامهاعينة مستعينة باالستبانة أداة لدراستها، إذ طبقت على ي، المنهج الوصفي التحليل ةالباحث تواستخدم
كل  االستراتيجيعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في كل من االبتكار والتفكير  وكان من أهم النتائج .العاملين في الوزارة



 خلف اهللعواد محمود إبراهيم 

 102 

ووجود درجة  ،ات الخدمة أو المحافظةعلى حدة، يمكن أن تعزى إلى مستوى المؤهل الدراسي أو الموقع الوظيفي أو سنو 
، مع وجود درجة عالية من االرتباط بين االبتكار االستراتيجيضعيفة من االبتكار في وزارة الصحة وأقل من درجة التفكير 

 . االستراتيجيوالتفكير 
متحدة األمريكية وتشكيل هدفت إلى التحليل المنهجي للوضع الراهن في المؤسسات في الواليات ال (Allio,2006يأليو  دراسة .8

طويل والتي من أبرزها: التخطيط  االستراتيجيالدراسة المحاور الرئيسة للتفكير نتائج بينت  .اتجاهاتها على المدى الطويل
النوعية التي تركز على إعادة هندسة األنشطة وتخطيط السيناريو لصياأة المستقبل المحتمل االستراتيجي و المدى، التحليل 

د له، والمقدرات العالية في المنظمة، والمقاييس التي يتم من خاللها مراقبة تنفيذ العمليات المختلفة، والتحالفات واالستعدا
وأظهرت الدراسة أنه البد من التركيز على هذا المحاور حتى تتمكن  ،بين المنظمات ذات األهداف المشتركة ةاالستراتيجي

 التي تحدث في المجاالت المختلفة والتعامل مع األزمات. المؤسسة من التكيف مع المتغيرات السريعة 
 :على الدراسات السابقة يبقتع

 االستراتيجي_ تناولت بعض الدراسات محور إدارة الموهبة والتي اتخذ منها الباحث شطرا لدراسته، كما تناولت بعضها محور التفكير 
ا في استخدام المنهج الوصفي الذ  رأى الباحث مناسبته لدراسته، الذ  شكل الشطر اآلخر للدراسة الحالية، كما اتفقت مع بعضه

( 2010( و)الكرعاو ، 2013اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل من )صيام، إلى جانب استخدام االستبانة أداة للدراسة، فقد 
  (Hajimirarab & Nobar, 2011) (  Riccio, 2010( و)2011( و)الحميد  والطيب، 2011و)العنز  وآخرون، 

(Kehinde, 2012) ،( 2009( و)الفرا،2013( و)ثابت،2013في تناول محور إدارة الموهبة، واتفقت مع دراسة كل من )العشي
( في محور التفكير Allio,2006( و)2006( و)نافع،2008( و)الفواز، 2008( و)العباد  والطائي،Hamidi,2009و)

( 2013لسابقة في استخدام المنهج الوصفي، واتفقت مع دراسة كل من )صيام، ، كما واتفقت مع كل الدراسات ااالستراتيجي
( و)العباد  Hamidi,2009( و)2009( و)الفرا،2013( و)ثابت،2013و)العشي،( Riccio, 2010( و)2010و)الكرعاو ، 

، واتفقت كذلك مع دراسة سة( في استخدام االستبانة أداة للدراAllio,2006( و)2006( و)نافع،2008( و)الفواز، 2008والطائي،
 ( في بيئة التطبيق فلسطين.2009( و)الفرا،2013( و)ثابت،2013كل من دراسة )صيام، 

 (Hajimirarab & Nobar, 2011) ( و2011يالعنزي وآخرون، مع دراسة كل من دارسة  الدراسة الحالية اختلفت_ 
 وتبعا لذلك اختلفت أداة الدراسة، كما اختلفت مع معظم الدراسات في بيئة التطبيق. ،في اتباع المنهج الفلسفي (Allio,2006يو

، في حين أن الدراسات السابقة االستراتيجيتميزت الدراسة الحالية في محاولتها إيجاد العالقة بين كل من إدارة الموهبة والتفكير _ 
 اكتفت بأحد المحورين أو ربط أحدهما بمتغير آخر.

 الدراسة الحالية من الدراسات الواردة أعالا في كل من المنهج البحثي وبناء أداة الدراسة. استفادت_ 
 الطريقة واإلجراءات

 :الدراسة تمعمج
خالل  ( فرداً 95تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية اإلداريين منهم واألكاديميين والبالغ عددهم )

قام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة على جميع أفراد مجتمع الدراسة والبالغ ، وقد م2013/2014ثاني للعام الجامعي الالفصل الدراسي 
 وصفهم وفقا لمتغيرات الدراسة:( يبين 1جدول )( فردا، وفيما يلي 95عددهم )

 ات الدراسةوصف مجموعة الدراسة وفقا لمتغير  (1جدول )
 النسبة العدد بة الوظيفيةالرت النسبة العدد الرتبة العلمية
 % 17.9 17 أكاديمي إداري % 5.3 5 أستاذ مشارك
 % 82.1 68 أكاديمي % 70.5 67 أستاذ مساعد

 % 100 95 الكلي %100 95 الكلي % 24.2 23 محاضر
 الكلي تكنولوجيا أصول علم النفس إشراف تعليم أساسي أساليب القسم
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 95 6 15 27 7 10 30 العدد
 100% 6.3% 15.8% 28.4% 7.4% 10.5% 31.6% ة المئويةالنسب

 أدوات الدراسة:
 االستراتيجيمؤشرات التفكير ، والثاني لقياس إدارة الموهبة في كلية التربية بجامعة األقصىاستخدم الباحث مقياسين األول لقياس 

 في الكلية. لدى القيادة العليا
 صدق المقياس األول وثباته:

 اس األول:يللمقا صدق المحكمين 
 من ( محكمين من أساتذة الجامعات المختصين، وذلك للتأكد8للتحقق من صدق المقياس تم عرضه في صورته األولية على )

 تحته، تندرج الذ  للمجال وانتمائها مالءمة كل فقرة ومدى أجله، من ما وضعت وصالحيتها لقياس ودقتها، وتنوعها وضوح الفقرات
المحكمين، لتصبح فقراته في  السادة ( فقرات منه، وذلك بناء على مالحظات7وتم حذف ) بينهم عالية تفاقا هناك نسبة وظهر أن

 ( فقرة.25صورتها النهائية )
 ا صدق االتساق الداخلي للمقياس األول:

 من محور جات كلدر  بين بيرسون معامالت ارتباط بحساب الداخلي باستخدام صدق االتساق صدق المقياس إحصائياً  من التأكد تم
( ، وتم حساب معامالت االرتباط بين كل مجال من مجاالت المقياس مع SPSSللمجال بواسطة برنامج ) المحاور والدرجة الكلية

 ( يوضح معامالت االرتباط: 2الدرجة الكلية للمجال نفسه والجدول رقم )
 اس األولمعامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية للمقي (2جدول )

 قيمة الداللة معامل ارتباط بيرسون اسم البعد رقم البعد

األول: موقع الموهبة في سياسات  المجال 1
 0.00 0.52 الكلية.

الثاني: تضمن نماذج الكفايات  المجال 2
 0.00 0.92 الوظيفية لمعايير امتالك الموهبة.

الثالث: شمولية إدارة الموهبة  المجال 3
 0.00 0.75 لجميع المستويات.

الرابع: وضع الموهبة المناسبة  المجال 4
 0.00 0.80 في المكان المناسب.

الخامس: توافر عناصر النجاح  المجال 5
 0.00 0.95 )متكاملة(.

 .(0.267( تساو  )38ودرجة حرية ) α=  0.01الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 .(0.205( تساو  )38حرية )ودرجة  α= 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

بين المجاالت والدرجة الكلية للمجال، حيث أن كل  0.01( وجود عالقة طردية قوية عند مستوى داللة 2يتضح من الجدول رقم )
وهذا يدل على أن محاور المقياس تتمتع بمعامل صدق عاٍل يطمئن الباحث إلى  α=  0.01)مستوى الداللة ( أقل من   sigمنها 

 ها. استخدام
 ا ثبات المقياس األول:

 :Cronbach Alphaمعامل كرونباخ ألفا تم حساب الثبات للمقياس بطريقة 
 .(3تم حساب الثبات الكلي للمقياس ولمجاالتها المختلفة كما هو موضح بجدول رقم )

 معامل الثبات ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت المقياس األول (3جدول )
 معامل الثبات اراتعدد العب اسم البعد م

المجال األول: موقع الموهبة في سياسات  1
 0.70 5 الكلية.

المجال الثاني: تضمن نماذج الكفايات  2
 0.94 5 الوظيفية لمعايير امتالك الموهبة.

 0.54 5المجال الثالث: شمولية إدارة الموهبة  3
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 لجميع المستويات.

المجال الرابع: وضع الموهبة المناسبة في  4
 0.71 5 المكان المناسب.

المجال الخامس: توافر عناصر النجاح  5
 0.86 5 )متكاملة(.

 0.91 25 المقياس األول ككل

 .(0.267( تساو  )38ودرجة حرية ) α=  0.01الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
 .(0.205( تساو  )38ودرجة حرية ) α= 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

(، والمجـال 0.54( ، والمجـال الثالـث )0.94(، والمجال الثـاني)0.70( أن معامل االرتباط للمجال األول )3الجدول رقم ) يتضح من
( وهـو معامـل ثبـات مرتفـع ودال إحصـائيا عنـد 0.91(،  وبلغ معامل الثبات للمقياس ككـل )0.86(، والمجال الخامس )0.71الرابع )

ُتَعــد  مقبولــة ألأــراض الدراسـة وتعطــي األداة الصــالحية فــي جمــع البيانــات والمعلومــات الخاصــة (، وهــذا النتيجــة 0.05مسـتوى داللــة )
 بموضوع الدراسة.  

 صدق المقياس الثاني وثباته:
 ا صدق المحكمين للمقاس الثاني:

 من للتأكد ( محكمين من أساتذة الجامعات المختصين، وذلك8للتحقق من صدق المقياس تم عرضه في صورته األولية على )
 تحته، تندرج الذ  للمجال وانتمائها مالءمة كل فقرة ومدى أجله، من ما وضعت وصالحيتها لقياس ودقتها، وتنوعها وضوح الفقرات

المحكمين، لتصبح فقراته في  السادة ( فقرات منه، وذلك بناء على مالحظات3وتم حذف ) بينهم عالية اتفاق هناك نسبة وظهر أن
 ( فقرة.28) صورتها النهائية

 ا صدق االتساق الداخلي للمقياس الثاني:
 من محور درجات كل بين بيرسون معامالت ارتباط بحساب الداخلي باستخدام صدق االتساق إحصائياً  صدق المقياس من التأكد تم

مجاالت المقياس مع ( ، وتم حساب معامالت االرتباط بين كل مجال من SPSSللمجال بواسطة برنامج ) المحاور والدرجة الكلية
 .( يوضح معامالت االرتباط4ل رقم )الدرجة الكلية للمجال نفسه والجدو 
 معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية للمقياس الثاني (4جدول )

 قيمة الداللة معامل ارتباط بيرسون اسم المجال م
 0.00 0.83 المجال األول: اإلبداع  .1
 0.00 0.93 ساءلةالمجال الثاني: الم  .2
 0.00 0.88 المجال الثالث: الرؤية المستقبلية  .3
 0.00 0.86 المجال الرابع: إدارة الصراع  .4
 0.00 0.89 المجال الخامس: الذكاء  .5
 0.00 0.87 المجال السادس: التفكير المنظم  .6
 0.00 0.93 المجال السابع: النمط العقلي المتنوع  .7

 (0.267( تساو  )38ودرجة حرية ) α=  0.01عند مستوى داللة  الجدولية rقيمة                
 (0.205( تساو  )38ودرجة حرية ) α= 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة                

بـين المجـاالت والدرجـة الكليـة للمجـال، حيـث أن كـل  0.01( وجـود عالقـة طرديـة قويـة عنـد مسـتوى داللـة 4يتضح من الجدول رقـم )
وهذا يدل على أن محاور المقيـاس تتمتـع بمعامـل صـدق عـاٍل يطمـئن البـاحثين إلـى  α=  0.01)مستوى الداللة ( أقل من   sigا منه

 استخدامها. 
 ا ثبات المقياس الثاني:

 :Cronbach Alphaمعامل كرونباخ ألفا تم حساب الثبات للمقياس بطريقة 
 .(5مختلفة كما هو موضح بجدول رقم )وذلك بحساب الثبات الكلي للمقياس ولمجاالتها ال

 



 112 - 93(، 1)35مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 

 105 

 معامل الثبات ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت المقياس الثاني (5جدول )
 معامل الثبات عدد العبارات اسم المجال م
 0.84 4 المجال األول: اإلبداع 1
 0.87 4 المجال الثاني: المساءلة 2
 0.83 4 المجال الثالث: الرؤية المستقبلية 3
 0.84 4 لمجال الرابع: إدارة الصراعا 4
 0.90 4 المجال الخامس: الذكاء 5
 0.91 4 المجال السادس: التفكير المنظم 6
 0.66 4 المجال السابع: النمط العقلي المتنوع 7

 0.96 28 المقياس الثاني ككل

 (0.267( تساو  )38ودرجة حرية ) α=  0.01الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة                       
 (0.205( تساو  )38ودرجة حرية ) α= 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة                       

(، والمجال 0.83( ، والمجال الثالث )0.87(، والمجال الثاني)0.84( أن معامل االرتباط للمجال األول )5يتضح من الجدول رقم )
وبلغ معامل الثبات للمقيـاس ككـل  (،0.66(، والمجال السابع )0.91والمجال السادس )(، 0.90)(، والمجال الخامس 0.84الرابع )

(، وهــذا النتيجــة ُتَعــد  مقبولــة ألأــراض الدراســة وتعطــي 0.05وهــو معامــل ثبــات مرتفــع ودال إحصــائيا عنــد مســتوى داللــة ) ،(0.96)
 الدراسة.  األداة الصالحية في جمع البيانات والمعلومات الخاصة بموضوع 

 معيار المقاييس:
( للحكم على درجة توافر المعيار عند استخدام مقياس ليكرت الخماسي والجدول رقم 541: 2008تبنت الدراسة معيار )عبد الفتاح، 

 ( يوضح ذلك. 6)
  التقييم، ودرجة التميز التنظيمي معيار الحكم على درجة فاعلية نظام (6جدول )

 إلى من وافردرجة الت المتوسط الحسابي
 غير موافق بشدة 1.79 1

 غير موافق 2.59 1.80
 موافق إلى حد ما 3.39 2.60
 موافق 4.19 3.40
 موافق  بشدة 5 4.20

 المعالجة اإلحصائية : 
 لإلجابة على فروض الدراسة استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية:

 ة.الحسابي اتالمتوسط 

  االنحراف المعيار. 

 بة المئويةالنس. 

 . تحليل التباين األحاد 

  اختبار شيفيهScheffe Test .                                             
 معامل ارتباط بيرسون. 

 عرض نتائج الدراسة وتفسيرها: 

ت، ى لواقع إدارة الموهبة؟ما درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة األقص اإلجابة على السؤال األول: والذ  نصه: تت
ولإلجابة عن هذا السؤال قـام الباحـث بحسـاب المتوسـطات الحسـابية، واالنحرافـات المعياريـة، والنسـب المئويـة، والرتـب لكـل مجـال مـن 

 (. 7مجاالت المقياس كما هو موضح بجدول رقم ) 
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إدارة الموهبة مئوية، والرتب لكل مجال من مجاالت مقياس يبين المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب ال ( 7جدول ) 
 في كلية التربية

 وافقةمدرجة ال الترتيب النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال
المجال األول: موقع 
الموهبة في سياسات 

 الكلية.
 موافق إلى حد ما 4 52.9 1.36 2.64

المجال الثاني: تضمن 
فايات الوظيفية نماذج الك

 لمعايير امتالك الموهبة.
 موافق إلى حد ما 3 63.7 0.99 3.19

المجال الثالث: شمولية 
إدارة الموهبة لجميع 

 المستويات.
 غير موافق 5 50.7 0.95 2.53

المجال الرابع: وضع 
الموهبة المناسبة في 

 المكان المناسب.
 موافق إلى حد ما 2 66.2 0.67 3.31

: توافر المجال الخامس
 موافق 1 71.6 0.89 3.58 عناصر النجاح )متكاملة(.

 موافق إلى حد ما 61.0 0.60 3.05 االستبيان األولى ككل

( وهي 61.0( السابق أن استجابة عينة الدراسة على مقياس إدارة الموهبة في كلية التربية جاءت بنسبة مئوية )7يتبين من الجدول )
الروتينية التي تغلب ، ويعزو الباحث ذلك إلى مؤشرا سلبيا تقترب في داللتها من درجة )عدم التأكد(، تشكل نسبة مقبولة إلى حد ما

في المرتبة األولى ويعزو الباحث ذلك  الخامس )توافر عناصر النجاح متكاملة(، فجاء المجال على األداء في المستوى القياد  للكلية
راقية، وتوفر هيكل تنظيمي مرن يتيح الفرصة لممارسة الموهوبين لمواهبهم، وتوافر امتالك الكلية السمعة والصورة الذهنية الإلى 

شمولية إدارة الموهبة لجميع كما ويتبين من الجدول أعالا ضعف ميزانيات تسهم في ممارسة المواهب بما يحقق تطور الكلية، 
عدم تحديد الكلية مستوى عزو الباحث ذلك إلى ، ويالخامسالذ  حظي على الترتيب  المجال الخامسالمستويات وهو ما تضمنه 

الموهبة المطلوبة لكل مستوى تنظيمي، وعدم حرت الكلية على وجود الموهوبين في المستوى اإلدار  األعلى واألوسط واألدنى، 
 فذلك خاضع في أحايين كثيرة إلى اعتبارات أير مهنية.

التقصير في دراسة  وذلك يتضمن ( قد حظي بالمرتبة الثانيةالمكان المناسبوهبة المناسبة في وضع الم)رابع كما تبين أن المجال ال
الكلية لحاالت الموهوبين المتقدمين للعمل قبل إسناد المهام لهم، وعدم توزيع قيادة الكلية المهام على الوظائف بشكل يراعي امتالك 

موهوبون إلنجاز أعمالهم، إلى جانب تقديمها برامج متخصصة األفراد للمواهب وتوزيعها بشكل فاعل، وتوفير الكلية كل ما يحتاجه ال
 لصقل المواهب وتطويرها.

المجال الثاني )تضمن نماذج الكفايات الوظيفيـة لمعـايير امـتالك الموهبـة( قـد حصـل علـى المرتبـة الثالثـة بمـا يتضـمنه وكذلك تبين أن 
هب، وعدم توفير الجامعة نظام للترقيات حسب الكفايـات والمواهـب، من عدم وضع الكلية نظام تقييم األداء على أساس القدرات والموا

وعــدم تقــديم الكليــة معيــار امــتالك الموهبــة علــى معيــار ســنوات الخبــرة، وتبــاطؤ الكليــة فــي تفــويض العــاملين الموهــوبين صــالحيات بمــا 
يه ورؤسـاء األقسـام ومسـاعديهم( نظـرا المـتالك يطلق لهم عنـان المبـادرة، والتقصـير فـي اختيـار اإلداريـين األكـاديميين )العميـد ومسـاعد

كمــا وتبــين أن المرتبــة الرابعــة هــي مــا حظــي بــه المجــال األول )موقــع الموهبــة فــي سياســات الكليــة(، ويعــزو الباحــث ذلــك  المواهــب.
ليـة وجـود ذو  للضعف في تضمين رؤيـة الكليـة ورسـالتها قيمـا تعـزز جانـب الموهبـة فـي العـاملين بشـكل صـريح، ومراعـاة سياسـات الك

المواهــب فــي مســتوياتها التنظيميــة المختلفــة، إلــى جانــب وضــع خطــط لتشــجيع المواهــب واألفكــار الجديــدة، وعــدم احتفــاظ إدارة الكليــة 
بقواعد بيانات ألوعية الموهبة )أعداد الموهبين ومجاالت موهبتهم(، إلى جانب تقصير إدارة الكليـة فـي اسـتقدام أشـخات موهـوبين مـن 

وقــد الحــظ الباحــث انســجام النتــائج مــع مــا تــم طرحــه فــي األســاس النظــر  للدراســة إلــى  الســتفادة مــنهم فــي األداء األكــاديمي.الخــارج ل
ــاا واتخــاذ اإلجــراءات والتــدابير  جانــب الكثيــر مــن الدراســات الســابقة، ذلــك أن النتــائج الــواردة تشــكل مؤشــرا يتطلــب مــن القــائمين االنتب

 وى إدارة الموهبة بهدف األخذ بزمام المنافسة.الالزمة بهدف االرتقاء بمست
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(  بــين متوســطات α≤0.05هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة )ت اإلجابااة علااى السااؤال الثاااني والااذي نصااه:
 درجات تقدير أفراد العينة لواقع إدارة الموهبة تعزى إلى متغيرات )الجنس، الرتبة األكاديمية، التخصت(؟ت

  األحاد . التباين باستخدام تحليلبة عن هذا السؤال قام الباحث ولإلجا
 (.9(، ي8. اإلجابة على الجزء المتعلق بمتغير الرتبة العلمية في السؤال الثاني: وهو ما يوضحه كل من الجدول ي1

لمربعات ودرجات الحرية ومجموع ا ،لمتغير الرتبة العلمية ) أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر( مصدر التباين ( 8جدول ) 
 ومتوسط المربعات وقيمة تفت ومستوى الداللة للمقياس األول 

 مستوى الداللة sigقيمة  قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر المقياس

الدرجة الكلية 
 للمقياس األول

 22.62 5.49 2 10.97 بين المجموعات
 

0.00 
 0.24 92 22.32 داخل المجموعات دالة 

  94 33.29 المجموع

 3.18 ( =0.05( وعند مستوى داللة )92، 2قيمة تفت الجدولية عند درجات حرية )
 5.06 ( =0.01( وعند مستوى داللة )92، 2قيمة تفت الجدولية عند درجات حرية )

أعلى من قيمة تفت الجدولية عند درجة حرية  ، وهي22.62( السابق أن قيمة تفت للمقياس األول ككل=  8يتضح من الجدول )  
، وهذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين في متوسطات تقديرات أعضاء 5.06 ( = 0.01( وعند مستوى داللة )92، 2)

تم استخدام اختبار تعزى لمتغير الرتب العلمية، ولمعرفة اتجاا الفروق في الدرجة الكلية للمقياس  إدارة الموهبةهيئة التدريس لمقياس 
 ( التالي:9شيفيه البعد  كما في الجدول )

لمتغير الرتبة  وفقا  للتعرف على اتجاا الفروق وداللتها في االستبانة األولى ككل  Scheffe Test نتائج اختبار شيفيه (9جدول )
 العلمية

 محاضر أستاذ مساعد أستاذ مشارك الصف
   - أستاذ مشارك
   0.87-* أستاذ مساعد
 - 0.60-* 1.46-* محاضر

األستاذ المشارك لصالح األستاذ المشارك وبين ة إحصائية بين األستاذ المساعد و ( السابق وجود فروق ذات دالل9يتضح من الجدول )
عد، وكذلك وجود فـروق بـين المحاضـر واألسـتاذ المسـاعد لصـالح األسـتاذ المسـا ،المحاضر واألستاذ المشارك لصالح األستاذ المشارك

العلميـة والتـي تـنعكس إيجابـا علـى إدراك عضـو هيئـة التـدريس لطبيعـة إدارة الموهبـة فـي الكليـة  ويعزو الباحث ذلـك إلـى أهميـة الدرجـة
، وهـذا مـا اختلفـت فيـه الدراسـة الحاليـة مـع يفي إلـى حـد مـالـى جانـب إحساسـه اإليجـابي ورضـاا الـوظوذلك نظـرا للخبـرة التـي اكتسـبها إ

فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات تقـديرات عينـة الدراسـة حـول نظـام إدارة  عدم وجود التي أسفرت عن (2013)صيام، دراسة 
 .المواهب تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

 (.10: وهو ما يوضحه الجدول يال الثانياإلجابة على الجزء المتعلق بمتغير الوظيفة في السؤ  .1
 موعتين مستقلتين للكشف عن الفروق بين متوسط التقديرات التقويمية في المقياس األول( بين مجT-testنتائج اختبار ) (10) جدول

 باختالف متغير الوظيفة )أكاديمي, إدار (
 متوسط الداللة قيمة )ت( المحسوبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الحالة المقياس

فقرات المقياس 
 األول ككل

 6.01 0.30 3.72 78 أكاديمي
 0.54 2.91 17 إداري دالة إحصائيا   

 (.1.96( عند قيمة جدوليه )93( ودرجات الحرية )α=0.05تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط ) 
 (.2.576( عند قيمة جدوليه )93( ودرجات الحرية )α=0.01تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند متوسط ) 

، وهـــي أعلـــى مـــن قيمـــة )ت( (01.6)قيمـــة )ت( المحســـوبة للمقيـــاس األول  ح مـــا يلـــي: أنيتضـــ (10) وبـــالنظر إلـــى الجـــدول الســـابق
ــة 2.576( عنــد قيمــة جدوليــة )93( ودرجــات الحريــة )α=0.01المحســوبة عنــد مســتوى داللــة ) (، وهــذا يعنــي وجــود فــروق ذات دالل

ـــدريس لمقيـــاس  متغيـــر الوظيفـــة )أكـــاديمي/ إدار ( لصـــالح تعـــزى ل إدارة الموهبـــةإحصـــائية بـــين متوســـطات تقـــديرات أعضـــاء هيئـــة الت
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، إلـى جانـب أن اإلداريـين أكثـر تعرضـا للضـغط اإلدار  بحكـم استقرارا ورضـاأكثر كاديميين األكاديمي، ويعزو الباحث ذلك إلى أن األ
فتجـد تقـديرات األكـاديميين ، عملهم، فنراهم أكثـر حنقـا مـن األكـاديميين الـذين يعـدون نسـبيا األبعـد عـن التـأثيرات السـلبية للعمـل اإلدار 

وهـذا مـا اختلفـت فيـه الدراسـة الحاليـة مـع  ،إلدارة الموهبة أكثر إيجابية من تقديرات اإلداريين الذين هم أقرب إلى الواقعيـة فـي تقـديراتهم
 .ةلك لصالح أصحاب الوظائف اإلداريوجود فروق في ذلك تعزى إلى فئة الوظيفة وذ التي أسفرت عن (2013)صيام، دراسة 

 (.12(، ي11: وهو ما يوضحه كل من الجدول يلثانياإلجابة على الجزء المتعلق بمتغير القسم في السؤال ا
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة تفت ومستوى الداللة للمقياس األول تعزى  (11جدول )

 لمتغير القسم
 مستوى الداللة sigقيمة  قيمة ف متوسط المربعات جات الحريةدر مجموع المربعات المصدر المقياس

الدرجة الكلية 
 للمقياس األول

 22.31 3.70 5 18.52 بين المجموعات
 

0.00 
 0.17 89 14.77 داخل المجموعات دالة 

  94 33.29 المجموع

 3.18 ( =0.05( وعند مستوى داللة )89، 5قيمة تفت الجدولية عند درجات حرية )
 5.06 ( =0.01( وعند مستوى داللة )89، 5قيمة تفت الجدولية عند درجات حرية )

، وهي أعلى من قيمة تفت الجدولية عند درجة حرية 22.31( أن قيمة تفت للمقياس األول ككل = 11يتضح من الجدول السابق )
بين متوسطات تقديرات أعضاء هيئة التدريس يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية  (، وهذا0.01( وعند مستوى داللة )89.5)

لمقياس إدارة الموهبة تعزى لمتغير القسم، ولمعرفة اتجاا الفروق في الدرجة الكلية للمقياس تم استخدام اختبار شيفيه البعد  كما في 
 ( التالي:12الجدول )
 ا في المقياس األول ككل تعزى لمتغير القسمللتعرف على اتجاا الفروق وداللته Scheffe Testنتائج اختبار شيفيه  (12جدول )

 تكنولوجيا أصول التربية علم النفس االشراف التربوي تعليم أساسي أساليب التدريس القسم
      - أساليب التدريس

      0.38- تعليم أساسي
     1.18* 0.80* االشراف التربوي

    1.35-* 0.17- 0.55-* علم النفس
   0.95* 0.40- 0.77* 0.39 أصول التربية

 - 1.16-* 0.22- 1.56-* 0.39- 0.77-* تكنولوجيا

( لصالح أساليب التدريسقسم و ، التربو  )قسم اإلشراف ( السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين12يتضح من الجدول )
 وقسم، التعليم تكنولوجيا قسمريس، وبين )األساليب التدقسم ( لصالح أساليب التدريس قسمو ، علم النفس اإلشراف التربو  وبين )قسم

التربو ،  قسم اإلشرافلصالح  (ساسياألتعليم ال وقسم، التربو  قسم اإلشرافأساليب التدريس، وبين )قسم ( لصالح أساليب التدريس
( لصالح التربو  شرافوقسم اإل، علم النفس قسم، وبين )أصول التربية قسم( لصالح ساسياألتعليم ال وقسم ،أصول التربية قسموبين )
قسم أصول التربية، و قسم ، وبين )قسم تكنولوجيا التعليمالتربو ( لصالح  وقسم اإلشراف، التعليم تكنولوجياقسم ، وبين )علم النفس قسم

 .التعليم تكنولوجياقسم  أصول التربية( لصالحوقسم ، قسم تكنولوجيا التعليم، وبين )قسم أصول التربيةعلم النفس( لصالح 
 ويعزو الباحث ذلك إلى البنية التنظيمية لكل قسم من األقسام والتي تتأثر بأعداد أفراد الهيئة التدريسية في كل منها، إلى جانب طبيعة

 التخصت والتي تنعكس بالتأكيد على إدراك المفحوصين ألبعاد الموهبة وضرورتها، ومدى توظيفها واالستفادة منها.
لادى القياادة العلياا  االساتراتيجيما درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس لمؤشارات التفكيار والذي نصه: ": ثالثاإلجابة على السؤال ال

؟"، ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارياة، والنساب المئوياة، والرتاب الكليةفي 
 (. 13رقم ي المقياس كما هو موضح بجدول  لكل مجال من مجاالت
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لكل مجال من مجاالت مقياس مؤشرات التفكير االستراتيجي لدى القيادة العليا في كلية  يبين المتوسطات الحسابية ( 13جدول ) 
  .، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، والرتبالتربية

 الترتيب النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي لمجالا
 1 84.6 0.78 4.23 ل األول: اإلبداعالمجا

 2 75.4 1.08 3.77 المجال الثاني: المساءلة
المجال الثالث: الرؤية 

 6 65.1 1.11 3.26 المستقبلية

 4 66.6 0.96 3.33 المجال الرابع: إدارة الصراع
 3 70.9 0.98 3.55 المجال الخامس: الذكاء

المجال السادس: التفكير 
 5 66.4 1.12 3.32 المنظم

المجال السابع: النمط العقلي 
 7 47.4 0.89 2.37 المتنوع

  68.1 0.66 3.40 االستبيان األولى ككل

 لدى القيادة العليا في كلية التربية االستراتيجي( السابق أن استجابة عينة الدراسة على مقياس مؤشرات التفكير 13يتبين من الجدول )
، ويعزو ، تشكل مؤشرا سلبيا يقترب في داللته من تقدير )عدم التأكد(قبولة إلى حد ما( وهي نسبة م68.1جاءت بنسبة مئوية )

في المرتبة األولى ويعزو الباحث ذلك المجال األول: )اإلبداع( الباحث ذلك إلى سيطرة العفوية واالرتجالية في التفكير اإلدار ، فجاء 
 يدة وأصيلة قدر المستطاع، إلى جانب توافر العنصر الشبابي من بينها.محاولة القيادة في عمادة الكلية في تقديم أفكار جدإلى 

بما يتضمنه من تقصير في احتفاظ عمادة الكلية بأنظمة ولوائح قد حظي بالمرتبة الثانية المجال الثاني: )المساءلة( كما تبين أن 
محددة بشفافية، وامتالك المسئولين آليات واضحة لإلثابة تنظيمية تحدد بنود المساءلة للعاملين، وتفعيل بنود المساءلة وفقا للوائح ال

 والمعاقبة وفقا لنظام المحاسبة المحدد.
ويعزو الباحث ذلك إلى عدم اتصاف القيادة في الكلية قد حصل على المرتبة الثالثة المجال الخامس: )الذكاء( وكذلك تبين أن 

ب عدم امتالكها القدرة على التفكير التحليلي الواعي لتجاوز العقبات، وعدم بالمنطقية عند تشكيل الهيكل التنظيمي للكلية، إلى جان
 تبني الدبلوماسية الذكية خالل عالقاتها الداخلية والخارجية.

ن القدرة إلى عدم امتالك المسئولي، ويعزو الباحث ذلك المجال الرابع: )إدارة الصراع(  اكما وتبين أن المرتبة الرابعة هي ما حظي به
استراتيجيات علمية فاعلة، إلى جانب حدة الصراع الذ  تتسبب به التجاذبات الحزبية والسياسية، إدارة الصراع باستخدام  على

 وخضوع العاملين إلى قيادتين في كل من رام اهلل وأزة.
دة في دمج عناصر وتبين أن مجال السادس: )التفكير المنظم( حصل على المرتبة الخامسة، ويعزو الباحث ذلك إلى ضعف القيا

النظام لتتفاعل معا تحقيقا لألهداف المنشودة، وتناول كل فكرة منفردة بدال من دراستها مجتمعة، وهذا راجع لعدم عقد دورات 
 متخصصة حول التفكير المنظم وأهميته.

ير الدور  الذ  تتغير بموجبه المجال الثالث: )الرؤية المستقبلية( على المرتبة السادسة، ولعل ذلك راجع إلى التغيفي حين حصل 
ال تمتلك رؤية مستقبلية شاملة تحدد في ضوئها مراحل العمل واإلنجاز، وال تمتلك القدرة  وبذلك تغدو اهتماماتها آنية، لذاالقيادات 

 من رؤيتها. على إقناع العاملين برؤية الكلية وتعزيز إيمانهم بها، وال تحرت على توفير آليات فاعلة لتنفيذ األهداف المشتقة
وأخيرا حصل المجال السابع: )النمط العقلي المتنوع( على المرتبة السابعة واألخيرة، ويظهر ذلك في عدم اتباع األساليب العلمية 

الموضوعة، وعدم االحتفاظ بخطط بديلة يمكن استخدامها في األوضاع والحاالت الطارئة،  ةاالستراتيجيالحديثة في مراجعة الخطط 
في إجراء دراسات واستطالعات دورية لتطوير العمل في الكلية، وضعف قدرة القيادة على استخدام المفاهيم المعرفية والتقصير 

وقد الحظ الباحث انسجام النتائج مع ما تم طرحه في األساس  )الصور، النماذج، الخرائط العقلية(، وتوظيفها لفهم مجريات العمل.
ذلك أن النتائج الواردة تشكل مؤشرا يتطلب من القائمين االنتباا واتخاذ  الدراسات السابقة. النظر  للدراسة إلى جانب الكثير من

 بهدف األخذ بزمام المنافسة. االستراتيجيالتفكير اإلجراءات والتدابير الالزمة بهدف االرتقاء بمستوى 
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(  بين درجة تقدير أفراد α≤0.05يا عند مستوى ياإلجابة على السؤال الرابع: والذي نصه: " هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائ
 لدى القيادة العليا في الكلية؟". االستراتيجيالعينة لواقع إدارة الموهبة ودرجة تقديرهم لمؤشرات التفكير 

 ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحــث بحســاب المتوســط الحســابي، واالنحــراف المعيــار ، ومعامــل ارتبــاط بيرســون، كمــا هــو موضــح 
 (. 14بجدول رقم ) 

 بين المتوسط الحسابي، واالنحراف المعيار ، ومعامل ارتباط بيرسون للعالقة بين المقياسيني (14جدول )
 مستوى الداللة sigقيمة  معامل ارتباط بيرسون االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البيان

 0.60 3.05 واقع إدارة الموهبة.
كير مؤشرات التف 0.01 0.00 0.79

 0.66 3.40 .االستراتيجي

 لـدى  االسـتراتيجيالسـابق وجـود عالقـة ارتباطيـة بـين واقـع إدارة الموهبـة فـي كليـة التربيـة ومؤشـرات التفكيـر  (14) يتضح من الجـدول
ود ارتبـاط قـو  ، وهذا يدل على وجـ(0.01)وهي قيمة دالة عند (،  0.79 ) حيث كانت قيمة معامل االرتباط ،القيادة العليا في الكلية

والتــي تعتبــر  االســتراتيجيإلــى أن الموهبــة ال يمكــن إدارتهــا بفاعليــة دون تــوافر مؤشــرات التفكيــر بــين المقياســين، ويرجــع الباحــث ذلــك 
دارتهاهبدور  ليـة وهـذا مـا اتفقـت فيـه الدراسـة الحا في أصلها تعتمد على الموهبـة. االستراتيجي، إذ أن مجاالت التفكير ا رافعة للموهبة وا 

 .االستراتيجيوجود درجة عالية من االرتباط بين االبتكار والتفكير ( التي أسفرت عن 2006مع دراسة )نافع: 
 توصيات الدراسة:

 في ضوء النتائج توصي الدراسة بما يلي:
اإلدار  األعلـى علـى وجـود الموهـوبين فـي المسـتوى حرصـها مستوى الموهبة المطلوبة لكل مستوى تنظيمـي، و لتحديد الكلية _ ضرورة 

 .واألوسط واألدنى
توزيع قيادة الكلية المهام على الوظائف بشكل و حاالت الموهوبين المتقدمين للعمل قبل إسناد المهام لهم، بدراسة الكلية  _ أن تقوم

إلى جانب تقديمها يراعي امتالك األفراد للمواهب وتوزيعها بشكل فاعل، وتوفير الكلية كل ما يحتاجه الموهوبون إلنجاز أعمالهم، 
 برامج متخصصة لصقل المواهب وتطويرها.

تقـدم أال وضع الكلية نظام تقييم األداء على أساس القـدرات والمواهـب، وتـوفير الجامعـة نظـام للترقيـات حسـب الكفايـات والمواهـب، و _ 
حيات بمــا يطلــق لهــم عنــان المبــادرة، تفــوض العــاملين الموهــوبين صــالوأن الكليــة معيــار امــتالك الموهبــة علــى معيــار ســنوات الخبــرة، 

 واختيار اإلداريين األكاديميين )العميد ومساعديه ورؤساء األقسام ومساعديهم( نظرا المتالك المواهب.
تضمين رؤية الكلية ورسالتها قيما تعزز جانب الموهبة في العاملين بشكل صريح، ومراعاة سياسات الكلية وجـود ذو  المواهـب فـي _ 

لتنظيمية المختلفة، إلى جانب وضع خطـط لتشـجيع المواهـب واألفكـار الجديـدة، واحتفـاظ إدارة الكليـة بقواعـد بيانـات ألوعيـة مستوياتها ا
 الموهبة )أعداد الموهبين ومجاالت موهبتهم(، إلى جانب استقدام أشخات موهوبين من الخارج لالستفادة منهم في األداء األكاديمي.

القدرة على التفكير التحليلي  ضرورة امتالكهالمنطقية عند تشكيل الهيكل التنظيمي للكلية، إلى جانب القيادة في الكلية ا_ تحر  
 الواعي لتجاوز العقبات، وتبني الدبلوماسية الذكية خالل عالقاتها الداخلية والخارجية.

حدة الصراع الذ  تتسبب به  ك بسببوذلالقدرة على إدارة الصراع باستخدام استراتيجيات علمية فاعلة، بالمسئولين  _ تزويد
 .التجاذبات الحزبية والسياسية

 .مجتمعة األفكار ودراستهادمج عناصر النظام لتتفاعل معا تحقيقا لألهداف المنشودة، وتناول  _ ضرورة
توفير آليات فاعلة تحرت على أن القدرة على إقناع العاملين برؤية الكلية وتعزيز إيمانهم بها، و  امتالك _ أن تحرت القيادة على

 لتنفيذ األهداف المشتقة من رؤيتها.
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الموضوعة، واالحتفاظ بخطط بديلة يمكن استخدامها في  ةاالستراتيجياتباع األساليب العلمية الحديثة في مراجعة الخطط _ ضرورة 
جراء دراسات واستطالعات دورية لتطوير العمل في الكلية، و و األوضاع والحاالت الطارئة،  قدرة القيادة على استخدام المفاهيم  تطويرا 

 المعرفية )الصور، النماذج، الخرائط العقلية(، وتوظيفها لفهم مجريات العمل.
 مقترحات بحثية:

 إجراء دراسات تتناول:يقترح الباحث في ضوء نتائج الدراسة 
دا االستراتيجي_ إعادة هندسة العمليات في كلية التربية ودورها في تعزيز التفكير   رة الموهبة.وا 

دارة الموهبة. االستراتيجي_ واقع إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية وعالقتها بكل من التفكير   وا 
 المراجع :
وعالقتها بتطوير أداء أعضاء  ةاالستراتيجيدرجة ممارسة عمداء الكليات في الجامعات الفلسطينية للقيادة " .(2013) .ثابت، رائد

 سالة ماجستير أير منشورة، كلية التربية الجامعة اإلسالمية، أزة. ، ر "الهيئة التدريسية
 عمان. :، دار الفكرأساليب الكشف عن الموهوبين .(2008) .جروان، فتحي

دارة المواهااب: تجربااة دولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادة .(2011الحميــد  محمــد، والهــاد  الطيــب ) ، ورقــة االسااتثمار فااي التاادريب واا
 لشرطة، معهد تدريب الضباط برأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة.بحثية، كلية ا

 عمان. :، دار الثقافة للنشر والتوزيعالمداخل والمفاهيم والعمليات – ةاالستراتيجياإلدارة  .(2010) .الخفاجي، نعمة
اإلدارة الوسطى والعليا، دراسة حالة واقع تطبيق نظام إدارة المواهب البشرية من وجهة نظر " .(2013) .صيام، عزيزة عبد الرحمن

 ، دراسة ماجستير أير منشورة، الجامعة اإلسالمية."الجامعة اإلسالمية بغزة
 ، كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية، أزة.االستراتيجيدورة تدريبية في التخطيط  .(2007) .عاشور، صابر

، دار اليـازور  للقياادة الجامعياة ودورهاا فاي إدارة الزباون الداخلياة ةتيجياالساتراالرؤياة  .(2008باد ، هاشم والطـائي، يوسـف )الع
 عمان. :العلمية للنشر

 .جدة: ، دار الخوارزمي للنشرspssمقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام برنامج  (.2008). عز عبد الفتاح،
، كليـة التجـارة، جامعـة عـين شـمس، القـاهرة، بحـث ي تطاوير اإلدارةإدارة الموارد البشارية وأهميتهاا فا .(2003) .عبد الوهاب، محمد

 منشور، اجتماع استشار  لتنمية اإلدارة العامة والمالية العامة.
على أداء اإلدارة العليا في المنظمات غيار الحكومياة العاملاة فاي مجاال التأهيال  االستراتيجيأثر التفكير " .(2013) .العشي، نهال

 لة ماجستير أير منشورة، كلية التجارة  الجامعة اإلسالمية، أزة.رسا ،تفي قطاع غزة
ة للجامعاااات معااايير الجااودة واألداء والتقياايم فااي مؤسسااات التعلاايم العااالي فااي ضااوء التجااارب المعاصاار  .(2011) .عطــا، عــد 

 األردن.  :، دار البدايةالرصينة
مجلااة اإلدارة ، "ج لتعزيــز إســتراتيجية إدارة الموهبــة فــي المنظمــاتأنظمــة عمــل األداء العــالي كمــنهت .(2011) .العنــز ، ســعد وآخــرون

 .105 _91 ، 2011(، 89) 34، واالقتصاد
جامعــة  –، كليـة اإلدارة واالقتصــاد "لـدى قــادة المنظمـات األهليــة فــي قطـاع أــزة االســتراتيجيمسـتوى التفكيــر ت .(2009) .الفـرا، ماجــد

 .59-33، (90) 31، مجلة تنمية الرافدينالموصل، 
ياألنماط ا الممارسات ا المعوقات( لدى مديرات مدارس التعليم العام  االستراتيجيالتفكير ". (2008) .الفواز، نجوى بنت مفوز

 ، رسالة ماجستير أير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى بالسعودية."الحكومية بمدينة جدة
، "الموهبة وأبعادها وأثرها في تحقيق األداء العالي للمنظمات دراسة مقارنةالبنية التحتية إلدارة " .(2010) .الكرعاو ، محمد

 رسالة ماجستير أير منشورة، جامعة الكوفة، العراق.
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، ورقـة عمـل مقدمـة إلـى الملتقـى اإلدار  الرابـع، الطرياق إلاى المساتقبل االساتراتيجيالقياادة والتفكيار  .(2006) .المبارك، معصومة
 دارة، الرياض.  الجمعية السعودية لإل
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 29، سلسالة العلاوم االقتصاادية والقانونياة –مجلة جامعة تشارين للدراساات والبحاوث العلمياة ، تالعامة في الساحل السـور 

(1.) 
، رسـالة تفي مؤسساات وزارة الصاحة الفلساطينية فاي قطااع غازة االستراتيجيالعالقة بين االبتكار والتفكير " ،(2006) .بشرىنافع، 
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تحديد طبيعة ومحتوى المعلومات  لزرقاء والجامعة الهاشمية في مدىدرجة الوعي المعلوماتي لدى طلبة الماجستير في جامعة ا
 (ACRLSمن وجهة نظرهم وفق المعيار الدولي )  المطلوبة لديهم
 ثناء شاكر حمودي الرزاق                         لمى فاخر عبد

 الكلية التقنية         ربوية                   كلية العلوم الت           
 العراق -هيئة التعليم التقني     األردن            - جامعة الزرقاء         

 12/8/2015تاريخ القبول:                                  8/6/2015ريخ التسلم: تا                      
تحديد طبيعة المعلومات المطلوبة ي المعلوماتي لدى طلبة الماجستير في جامعات محافظة الزرقاء في األردن لمدى هدفت الدراسة إلى بيان درجة الوع 

عينة  اختياروتم  ( طالبًا.1098ومجموع طلبة الماجستير فيهما ) ،أجريت الدراسة في جامعتي الزرقاء والهاشمية .(ACRLS)  وفق المعيار الدوليومحتواها 
 %(. 88.5( استبانة صالحة للتحليل وبنسبة )324%. وتم توزيع االستبيان على هذه العينة وتم استرجاع )33.3( أي بنسبة 366ة مقدارها )عشوائية منتظم

لومات من المعوتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: وجود وعي معلوماتي بدرجة عالية لدى المستجيبين تتمثل بقدرتهم على فهم الحاجة المرجوة 
على التعرف على مجموعة متنوعة من أنواع  وأشكال المصادر المتاحة للمعلومات، كذلك وعيهم المعلوماتي لتكلفة الحصول على وأهميتها، كما تتمثل بقدرتهم 

بين متوسطات إجاباتهم ( a≤0.05ة )، كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللالمعلومات والفوائد المرجوة من الحصول عليها
وأوصت الدراسة في ضوء هذه النتائج ببعض  لة إحصائية تعود لمتغير التخص..لدرجة وعيهم المعلوماتي تعود لمتغير الجنس؛ بينما توجد فروق ذات دال

حصولهم عليها مع األفكار الرئيسة والتجارب لديهم،   التوصيات منها إعداد برامج تساعد طلبة الدراسات العليا في تمكينهم  من دمج المعلومات التي يتم
عداد برامج لتعزيز وتطوير  مستوى ا مهارات البحث عن  ،معايير التوعية المعلوماتية ،: التوعية المعلوماتيةالكلمات المفتاحية( لوعي المعلوماتي لديهم.وا 

 .)المعلومات
 

The degree of informational awareness among Master’s students at Al- Zarqa and The- Hashemite 
universities for the extent of determine  the nature and content of required information from their 

point of view according to the International Standard (ACRLS) 
      Luma Fakhir Abdulrazak                                  Thana Shakir Hamoodi      

                                    lumafakhir@yahoo.com          thana_alabrashy75@yahoo.com 
                                 Faculty of Educational science                         Middle Technical University 
                                    Zarqa University – Jordan                                             Iraq 

he study aimed to investigate the degree of informational awareness among master's students at Al-Zarqa and The 
Hashemite universities in Jordan to determine the nature of the required information and its content to the 
international standard  (ACRLS). The total master's students in the Zarqa and The Hashemite universities (1098) 

students. Study questionnaires distributed to 366 students (or 33.3%) of them that selected as a systemic random sample.  
324 questionnaire were retrieved (88.5%) of the sample. The study revealed some results such as:  there was a high 
degree of Informational awareness among the respondents, and there were no statistical significant differences at the level 
of (a≤0.05) according to the sex variable; while there were significant differences in favor of specialization variable. In 
the light of the results, the study recommended the following: the preparation programs to enable students to integrate 
acquired information, with the main ideas and experiences they have, and to promote and develop the level of their 
informational awareness. (Keywords: Informational Awareness, Standards of Informational Awareness , Search for 
information). 
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 مقدمة:
ت، فقد ارتبطت لمعلومات ركيزة أساسية في المجتمعاأصبحت ا

وبالثورة التكنولوجية وتطورها المستمر  بشتى مناحي الحياة
تغيرت طبيعة الحاجة إلى المعلومات كما تغير شكل المعلومات و 

  وأساليب البحث عنها.
مكانيةالمعلومات واستغاللها  بأهمية واإلحاطةالمعرفة  إن  وا 

قت المناسب وبالقدر المناسب لحل التعامل معها في الو 
المشكالت المعلوماتية، وتلبية الحاجات البحثية بقدرات ذاتية 

مرحلة من النضج  إلىمتطلبات العصرية للوصول التتناسب مع 
الجامعات في عالمنا العربي تواجه مجموعة إن المعلوماتي. 

تغير من طبيعتها  أنكبيرة من التحديات والتي تفرض عليها 
 األساليب أوعملها التقليدي سواء من ناحية التعليم  بوأسلو 

مع مجتمع الدارسين التعامل  أوطرق التقويم  أووالتقنيات 
  (.أ 2012لتزويدهم بالمهارات المطلوبة. )بركات، 

لقد أصبح الوعي المعلوماتي محط اهتمام الدول والمجتمعات في 
ع واعتماد الوقت الحاضر وذلك بعد التقدم التكنولوجي المتسار 

بد  الكثير من المهن واألعمال على المعلومات الدقيقة، فكان ال
 ألنهممن تشجيع أفراد المجتمع للتوجه نحو التثقف معلوماتيًا، 

ن المؤسسات التعليمية وأ ،الطاقة البشرية المؤهلة للتنمية الوطنية
وخصوصًا الجامعات هي مراكز للتعلم والثقافة وتنمية القدرات 

 البحثية.
وبما  .حد أساليب البحث عن المعلوماتأوالبحث المنهجي هو 

أن طلبة الدراسات العليا يعتمدون على البحث المنهجي في 
دراستهم فأصبح من الضروري االهتمام بمتابعة حاجاتهم 

مكانياتهم المعلوماتية  المهارات المتوفرة لديهم في و ومتطلباتهم وا 
 ولية للوعي المعلوماتي.البحث عن المعلومات وفقا للمعاير الد

لتوضيح مدى الوعي المعلوماتي لدى طلبة وتأتي هذه الدراسة 
وفق المعيار األول من  في جامعات محافظة الزرقاء الماجستير

 هاومكتبات كليات البحث األمريكيةجمعية  حددتهاالتي معايير ال
أداء لقياس  مؤشر 22والمكونة من خمسة معايير تشتمل على 

علوماتي لدى طلبة التعليم العالي )بركات، الممدى الوعي 
وقد تناولت الدراسة المعيار األول والذي ين. على  (.أ-2012

على تحديد طبيعة ومدى  "الطالب المثقف معلوماتيًا قادر
 . (ACRL 2000المعلومات المطلوبة".)

الهاشمية،  األردنيةالمملكة ومحافظة الزرقاء إحدى محافظات 
من العاصمة عمان وتعد ثالث اكبر المحافظات الشرق  إلىوتقع 

توجد في محافظة من حيث عدد السكان بعد عمان واربد. و 
هما الجامعة الهاشمية وهي جامعة حكومية جامعتان الزرقاء 

برنامج لدراسة  ، ويوجد في الجامعة1995تأسست عام 
البكالوريوس وكذلك برنامج للدراسات العليا بحيث تمنح درجة 

في العديد من  برنامج أثناء إعداد الدراسة( 22) رالماجستي
 ،(2015، ة الزرقاءمحافظ )موسوعة ويكيبيديا التخصصات.

وتمنح  1996تأسست عام  وهي جامعة خاصة جامعة الزرقاءو 
 5س والماجستير في تخصصات عديدة )درجة البكالوريو 

)النشرة  إعداد الدراسة(.أثناء تخصصات لبرنامج الماجستير 
  (.2014-2013، يفيةالتعر 

 مشكلة الدراسة: 
تتمثل مشكلة الدراسة في عدم وضوح مدى الوعي المعلوماتي 

للمعيار  لدى طلبة الماجستير في جامعات محافظة الزرقاء وفقاً 
األول من معايير كفاءة الوعي المعلوماتي للتعليم العالي العالمية 

 تحديد لىع قادر "الطالب المثقف معلوماتياً  :والذي ين. على
 ".المطلوبة المعلومات طبيعة ومدى

 أهمية الدراسة:
الكشف عن المستوى الفعلي تتلخ. أهمية الدراسة في محاولة 

مما يؤمل ان تكون للوعي المعلوماتي لدى طلبة الدراسات العليا، 
نتائجها تعكس ألصحاب القرار في عمادات الدراسات العليا 

عي المعلوماتي على ورئاسة الجامعات من توضيح ألثر الو 
وزيادة استثمار مصادر  وتيسيره تشجيع وتيسير البحث العلمي

المعلومات المتاحة ورفع كفاءتهم في تقييم تكلفة الحصول على 
 المعلومات من أجل الحصول على الفوائد المرجوة منها.

 أهداف الدراسة وأسئلتها:
اتي تهدف الدراسة إلى التعرف على درجة مستوى الوعي المعلوم

لدى طلبة الماجستير في جامعات محافظة الزرقاء وفق مؤشرات 
أداء المعيار األول من معايير الوعي المعلوماتي للتعليم العالي 

 .(ACRLS)العالمية 
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 :اآلتيةولتحقيق هذا الهدف تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة 
ما درجة وعي طلبة الماجستير المعلوماتي في محافظة الزرقاء   -1

قدرة على فهم الحاجة المرجوة من المعلومات وأهميتها من لل
 وجهة نظر المستجيبين؟

ما درجة تقدير طلبة الماجستير في محافظة الزرقاء لوعيهم   -2
المعلوماتي في القدرة على تعرفهم على أنواع المصادر المتاحة 

 من وجهة نظر المستجيبين؟ وأشكالها للمعلومات
ير في محافظة الزرقاء لوعيهم ما درجة تقدير طلبة الماجست -3

المعلوماتي في تقييم تكلفة الحصول على المعلومات والفوائد 
 من وجهة نظر المستجيبين؟ المرجوة للحصول عليه

 ≥ 0.05عند مستوى الداللة )حصائية اإلداللة الذات  ما الفروق -4
 )- إجابات طلبة الماجستير في متوسطات بين  –إن وجدت

اء لوعيهم المعلوماتي تعزى لمتغيرات جامعات محافظة الزرق
 الجنس والتخص.؟

 حدود الدراسة:
درجة الوعي المعلوماتي في مدى تحديد الحدود الموضوعية: 

 لدى طلبة الماجستير.طبيعة ومحتوى المعلومات    المطلوبة 
 :وهما الحدود المكانية: جامعات محافظة الزرقاء

 ( تخصصًا.27الجامعة الهاشمية وتمنح الماجستير في ) -
 ( تخصصات.5جامعة الزرقاء وتمنح الماجستير في ) -

العام  الفصل األول من في تمت هذه الدراسةالحدود الزمنية: 
  .2014-2013الدراسي 

 الحدود البشرية: طلبة الماجستير في جامعات محافظة الزرقاء.
 مصطلحات الدراسة:
 الوعي المعلوماتي:

والثقافة والعلوم عرفت منظمة األمم المتحدة للتربية 
(UNESCO مفهوم الوعي المعلوماتي ضمن التعلم مدى )

الحياة ويعني "تحديد الحاجات واالهتمامات المعلوماتية والقدرة 
على تحديد مكانها وتقييمها وتنظيمها وخلقها بكفاءة واستخدامها 

فهو شرط  ،واالتصال بالمعلومات لمعالجة القضايا والمشاكل
المعلومات وجزء أساسي من حقوق اإلنسان المشاركة في مجتمع 
 .(Weber & Johnston 2006)للتعلم مدى الحياة".   

على انه "التعرف على الحاجة إلى  (2009) كما تعرفه متولي
المعلومات والقدرة على البحث عنها والوصول إليها من خالل 
المهارات المكتبية والتقنية وتقييمها ونقدها واستخدامها بكفاية 

 .(2009، متوليبداعية في اتخاذ القرارات وحل المشكالت". )وا  
القدرة وامتالك  هوالمعلوماتي  وعليه فالتعريف االجرائي للوعي

 هاواستخدام هاوتقييم الى المعلومات المهارات االساسية للوصول
المشاكل. ويشمل الوعي في اتخاذ القرارات وحل  للمساعدة

ما يحتاجه من معلومات  المعلوماتي قدرة الفرد على معرفة
والحكم عليها وتنظيمها واستخدامها بكفاءة او تمريرها باالتجاه 

   المناسب.
وهي معايير دولية حددتها جمعية كليات  :ACRLS معايير

 & Association of College، االمريكيةومكتبات البحث 
Research Libraries Standards  تحت عنوان "معايير

لوماتي للتعليم العالي" والتي ُقدمت في عام كفاءة الوعي المع
والتي تم  (ALA) األمريكيةفي اجتماع جمعية المكتبات  2000

اعتمادها من قبل العديد من الجمعيات ومنها الجمعية األمريكية 
 (.2008، والسلمي العمودي) للتعليم العالي.

 الدراسات السابقة
علوماتي ألهميته تناولت العديد من الدراسات موضوع الوعي الم 

واعتباره من المواضيع الحديثة والذي تمت مناقشته بوفرة في 
النتاج الفكري األجنبي، ومن ثم استقطب اهتمامًا واضحًا في 

 النتاج الفكري العربي. 
 الدراسات العربية: 

وهي بعنوان " الثقافة ( 2002تناولت دراسة عبد النبي والعاني ) 
موضوع الثقافة لبة الجامعات" المعلوماتية التي نريدها لط

المعلوماتية لطلبة الجامعات واستهدفت بعض األسس واألبعاد 
كتطورات مستقبلية للثقافة المعلوماتية المرجوة لطلبة الجامعات 
وذلك لزيادة فاعليتهم في الحركة التنموية داخل المجتمع وذلك 

مصادر المعلومات التي يستفيد منها  :من خالل عدة أبعاد هي
الطلبة، ومستوى خدمات المكتبات الجامعية، وركائز البحث 

. وقد أوصت الدراسة بضرورة تشجيع الطلبة على يالعلم
المشاركات في اللقاءات التدريبية والمحاضرات التي تعقدها 
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المكتبات الجامعية عن كيفية استخدام المكتبة في البحث 
 والدراسة.
وك طالب الدراسات وعنوانها "سل (2002دراسة بقلة ) وأشارت

أن سلوك البحث عن  العليا في الحصول على المعلومات"
المعلومات يشير ضمنًا إلى قياس احتياج الباحث إلى 

جل استخدام أالمعلومات، ومن ثم تحديدها، واسترجاعها من 
آخر، وأجريت هذه الدراسة على طلبة الدراسات العليا في كليتي 

 صاد في جامعة دمشق.اآلداب والعلوم اإلنسانية واالقت
إلى التعرف على سلوكيات  (2002ي )ايجدراسة السر وهدفت 

طلبة الدراسات العليا في كليتي اآلداب والعلوم اإلنسانية 
واالقتصاد في جامعة دمشق للحصول على المعلومات. وأي 

وتوصلت جل تلبية احتياجاتهم. أالمصادر يرجعون إليها من 
ال االنترنت إلى الكلية ليتم الدراسة إلى حاجة الطلبة إلدخ

يتم  أن  الحصول على المعلومات بسرعة ودقة أكثر وضرورة
وأوصت إعداد نظام معلومات جديد يخدم احتياجات الطلبة 

 إدخال خدمة االنترنت إلى الكلية. الدراسة بضرورة 
حول الوعي المعلوماتي لدى  (2005) توفيقدراسة ناقشت 

مدى توافر الوعي المعلوماتي  ،يةاإلسكندر الباحثين في محافظة 
ومهاراته وعالقته بمتغيرات الدراسة لدى الباحثين من طالب 
الدراسات العليا بكافة الكليات والمعاهد التابعة لجامعة اإلسكندرية 
واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وأكاديمية السادات للعلوم 

 اإلدارية. 
رفع كفاءة الوعي  نهاوعنوا( 2005) متوليهدفت دراسة 

إلى المعلوماتي لدى الباحثين في مكتبة الملك عبد العزيز، 
التعرف على مدى توافر الوعي المعلوماتي ومهارة الباحثين في 
الوصول إلى المعلومات المطلوبة ومتابعة التطورات الحديثة في 
مجاالت تخصصاتهم المختلفة، كذلك التعرف على طرق 

ومات من خالل مصادر المعلومات الوصول إلى هذه المعل
والخدمات التي تقدمها مكتبة الملك عبد العزيز العامة. وكان من 
أبرز نتائج  الدراسة إدراك معظم المبحوثين ألهمية المعلومات، 
ومتابعة آخر التطورات في تخصصاتهم، وتأثر سلوكيات البحث 

تفاع عن المعلومات بالدراسة العلمية لمناهج البحث العلمي، وار 
نسبة استخدام األوعية المطبوعة وتدنيها بالنسبة للمواد السمعية، 

وتنامي استخدام اإلنترنت والموارد اإللكترونية، والقدرة عند أكثرية 
المبحوثين على تحليل المعلومات وتقويمها، والدور المتجدد 

 للمكتبة المدروسة في تحسين مهارات الوعي المعلوماتي.
( مشكلة انتشار األمية 2005فعي )تناولت دراسة الشاو 

ومدى توفر  ،المعلوماتية في المجتمع الجامعي المصري
به  يقوموالدور الذي  ،المهارات المعلوماتية بين طالب الجامعة

وأمناء المكتبات وخاصة المكتبات  ،أعضاء هيئة التدريس
الجامعية في محو األمية المعلوماتية عند طالب المجتمع 

ت الدراسة أن من أهم أسباب األمية المعلوماتية الجامعي. وتوصل
في المجتمع الجامعي بكليات العينة ترجع إلى نق. المهارات 
المعلوماتية مثل )اللغوية والحاسوبية والتنظيمية والتحليلية 

مية واالختيارية ,, الخ( للمعلومات ومصادرها المختلفة عند يوالتقي
ويرجع  .اسات العليا()المرحلة الجامعية األولى والدر  طالب

السبب في ذلك إلى عدم وجود أساس موحد في التعليم والتدريب 
للحصول على المعلومات واالستفادة منها  ،وفي األسلوب

 .وتقييمها وتنظيمها
( حول األمية المعلوماتية، مفهوم 2005) دراسة إبراهيموتناولت 

ة إلى أنها مشكل وأوضحت الدراسة .محو األمية المعلوماتية
تتطلب التعامل مع العديد من المقومات التاريخية والنفسية  معقدة

بهدف تحديد الصعوبات التي تعانيها المكتبة المعاصرة في 
محو التعامل مع مجتمع أمي، فركزت الدراسة على تحديد مفهوم 

األمية المعلوماتية والمجتمع األمي، وعلى تحديد عناصر مشكلة 
للتعامل معها.  منهجا واستنتاج األمية المعلوماتية وتحليله

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الغايات والنتائج التي تساعد 
 على التعامل مع هذه المشكلة. 

المكتبات "وعنوانها ( 2007نظمي وسليمان )دراسة وهدفت 
 واألخالقي الديني الوعي نشر في ودورهما المعلومات ومراكز

 مجتمعات بناء اًل إلىوصو  واالقتصادي والسياسي واالجتماعي
عادة إظهار إلى ،المعرفة  ومراكز المكتبات دور تشكيل وا 

 والسياسية الدينية المعتقدات ونشر وترسيخ غرس المعلومات في
 تسهيل تعاطي في ودورها المجتمعات، داخل والتقاليد والعادات

 تحكمه الذي االقتصاد في المعاصرة المتغيرات مع المجتمعات
 والفكرية. والثقافية االجتماعية والسياسية والمتغيرات المعقدة آلياته
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 : أولها :مسألتين للنقاش الباحثان وضع فقد الغاية هذه ولتحقيق
 الديني الوعي نشر على المعلومات ومراكز المكتبات تأثير

 أساليب أثر راسةوثانيها دواالقتصادي،  واألخالقي والسياسي
 الديني الوعي ثبع على المعلومات مصادر إلى الترويج

 تشكيل في ودورها واالقتصادي واالجتماعي واألخالقي والسياسي
 . المستفيدين رغبات
 الدور ومراكز المعلومات للمكتبات أن إلى الباحثان خل.
 واألخالقي والسياسي الديني الوعي على التأثير في الفاعل

 مصادر المعلومات إلى ألساليب الترويج أن كما  واالقتصادي،
 واألخالقي والسياسي الديني الوعي بعث في كبيراً  اً دور 

 ما إذا وتوجهاتهم المستفيدين رغبات تشكيل في واالقتصادي
 فاعلية. أكثر بصورة عولجت

حول الوعي المعلوماتي  (2008دراسة العمودي والسلمي ) تهدف
إلى استكشاف واقع الوعي المعلوماتي  في المجتمع االكاديمي،
البات الدراسات العليا بجامعة الملك عبد لدى الباحثات من ط

العزيز، وتقديم رؤية واضحة لطبيعته وتحديد هويته، ودراسة 
مستواه في المجتمع األكاديمي بتحديد مظاهره ومهاراته لدى 
الطالبات، وتحديد الصعوبات البحثية التي تواجههن عند البحث 

ديمية عن المعلومات، والتعريف باتجاهات ودور المكتبة األكا
بجامعة الملك عبد العزيز ـ شطر الطالبات ـ في دعم وتنمية 

المنهج  انالباحثالوعي المعلوماتي لدى الباحثات. وقد ُاستخدم 
المسحي للحصول على البيانات والمعلومات التي تحدد مهارات 
ومظاهر الوعي المعلوماتي لدى طالبات الدراسات العليا. وقد 

ارة الحاجة للمعلومات ومهارة تقييم أظهرت الدراسة مدى توفر مه
واستخدام المعلومات بشكل واضح بين طالبات الدراسات العليا 
في الكليتين عينة الدراسة، في حين ظهر افتقار غالبية الطالبات 

تضح أن أكثر اللمهارات المكتبية والبحثية والتكنولوجية، كما 
علومات الصعوبات التي تواجه الباحثات تركزت حول مصادر الم

مكانياتها مما  وطرق استخدامها واستخدام المكتبة وخدماتها وا 
يقتضي ضرورة إعداد برامج موحدة لتعليم الطالبات على أسس 
علمية سليمة. وأخيًرا خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات 
والمقترحات التي تسهم في تنمية الوعي المعلوماتي في المجتمع 

خالل تحقيق دور الهيئة  األكاديمي بتفعيل عناصره من
 األكاديمية والطالب والمكتبة األكاديمية. 

إلى التعرف إلى مدى ، (2011) وحمدي ىبن يحيادراسة هدفت 
وعي طلبة الدراسات العليا في الجامعة األردنية بمفهوم التنور 

أظهرت النتائج أن مدى  .المعلوماتي، ودرجة امتالكهم لمهاراته
ور المعلوماتي ودرجة امتالكهم لمهاراته وعي الطلبة بمفهوم التن

مرتفعة، كما أظهرت وجود بعض الخلط في مفهوم التنور 
المعلوماتي. وأشارت النتائج إلى أن الطلبة يواجهون صعوبات 
في مسألة تقييم المعلومات ومصادرها. كما كشف اختبار )ت( 

مدى وعي الطلبة حول عن وجود فروق ذات داللة إحصائية 
تنور المعلوماتي ودرجة امتالكهم لمهاراته لصالح الطلبة بمفهوم ال

في الكليات اإلنسانية. وأوصت الدراسة بزيادة االهتمام بنشر 
مفهوم التنور المعلوماتي في الوطن العربي، مع التركيز على 

 مهارة تقييم المعلومات واالهتمام بالطلبة في الكليات العلمية.
"كفاءة الوعي  معنونةال( ب -2012دراسة بركات )هدفت و 

المعلوماتي لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في منطقة طولكرم 
إلى الكشف عن مستوى  التعليمية وفق المعايير العالمية"،

كفاءات الوعي المعلوماتي لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في 
منطقة طولكرم التعليمية وفق المعايير العالمية لهذه الكفاءات. 

في  راسة إلى نتائج منها وجود فروق دالة إحصائياً وخلصت الد
المستوى العام لكفاءات الوعي المعلوماتي لدى طلبة جامعة 

لمتغيري المعدل  ضمن المعايير العالمية تبعاً  القدس المفتوحة
طلبة ومستوى السنة الدراسية وذلك لصالح فئة للالتراكمي 

ى السنة الثالثة المتفوقين في المعدل التراكمي والطلبة من مستو 
في  أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً  بينماوالرابعة. 

لمتغيري  مستوى كفاءات الوعي المعلوماتي لدى الطلبة تبعاً 
 الجنس والتخص..

التعريف بمصطلح  إلى، (2014دراسة زين الدين )وهدفت 
كمصطلح وعالقته بتكنولوجيا  وأهميتهالوعي المعلوماتي ومعاييره 
تناولت الدراسة مجموعة من نماذج و المعلومات، والتعليم العالي. 

 أعدت. كما أمريكابرامج الوعي المعلوماتي في مصر وفي 
للوعي المعلوماتي في مرحلة التعليم  اً مقترح اً الدراسة برنامج

الجامعي يعين على تطبيق معايير الوعي المعلوماتي في مرحلة 
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ية المكتبات الجامعية والبحثية التعليم الجامعي الصادرة عن جمع
(ACRL وتوصلت الدراسة .)معايير الوعي المعلوماتي  أن إلى

المرحلة الجامعية تصف بدقة وتحدد مدى كفاءة  -للتعليم العالي
التي يجب  راتالمرحلة، كما ترسم مستويات المهاالطلبة في هذه 

اسة أن يمتلكوها وتخطط لتنمية البرامج المعلوماتية. وأوصت الدر 
بتطوير األهداف والمخرجات التعليمية التي ذكرتها معايير 

(ACRL وفقًا )للمستحدثات.  
 الدراسات األجنبية:

حول الوعي (  ,2001Maughanدراسة موغان )هدفت 
إلى تحديد مستوى الوعي  ،المعلوماتي لدى طلبة الجامعات

ات المعلوماتي لطلبة البكالوريوس في جامعة كاليفورنيا في الوالي
لرأي تم إرسالها عبر لالمتحدة، من خالل ثالثة استطالعات 

وطالبة. خلصت الدراسة إلى  ( طالباً 636البريد االلكتروني إلى )
أن الطلبة يعتقدون بأنهم يمتلكون مهارات الوعي المعلوماتي، 

 بينما أظهرت االختبارات التي خضعوا لها عكس ذلك.
 ,Bouazza & Alhosaini) بو عزة والحسيني هدفت دراسةو 

حول موضوع الوعي المعلوماتي والبحث عن  ( 2004
الحاجة  إلىالتعرف  المعلومات لدى طلبة الدراسات العليا،

للمعلومات وسلوك الباحثين عنها من خالل استخدام الطلبة 
لمكتبة الجامعة مع التعرف على مدى فعالية برامج تدريب 

ة بالجامعة بهدف إفادة المستفيدين التي تنظمها المكتبة المركزي
 طلبة الدراسات العليا.

 2005The) دراسة أجرتها جامعة سكرانتون هدفتو 
University of Scranton, )  إلى تحديد مستوى بنسلفانيافي ،

الوعي المعلوماتي لدى طلبتها وذلك بهدف تطوير برنامج للوعي 
المعلوماتي في الجامعة، حيث تم إجراء اختبار مكون من خمسة 
وعشرين سؤااًل على عينة من الطلبة في مرحلة البكالوريوس. 

أن الطلبة في السنة األخيرة حصلوا على  إلى أشارت النتائج
درجات أعلى في األسئلة المتعلقة بمهارة تحديد المعلومات 

قل في األسئلة المتعلقة أالمطلوبة، ولكنهم حصلوا على درجات 
 بتقييم المعلومات ومصادرها.

 Hepworth andدراسة هيبورث وويما )تائج وأظهرت ن
Wema, 2006 )قام الباحثان بتصميم وتنفيذ دورة تدريبية  التي

للوعي المعلوماتي في جامعة دار السالم في تنزانيا لمدة سبعة 
لدى  أن الماجستير،أيام الثني عشر طالبا وطالبة في برنامج 

ما أظهرت في مستوى الوعي المعلوماتي. ك عاماً  الطلبة ضعفاً 
النتائج وجود بعض الصعوبات لدى الطلبة فيما يتعلق باستخدام 

ن المهارات المتعلقة في البحث في االنترنت أكثر وأالحاسوب 
 األجزاء صعوبة لدى الطلبة.

( إلى التعرف إلى آراء Herring, 2006دراسة هيرينغ )وهدفت 
الوعي طلبة إحدى المدارس الثانوية في استخدام الطلبة لمهارات 

المعلوماتي عند قيامهم بفروضهم المدرسية من خالل نموذج 
مقترح. حيث أجريت الدراسة على طلبة الصف الثاني في 
المرحلة الثانوية، وطلب منهم إجراء بحث في مادة الفيزياء بحيث 
يتبع الطلبة خطوات النموذج المقترح إلرشادهم نحو كيفية إجراء 

لدراسة إلى أن هناك تفاوتا بين أبحاثهم بشكل جيد. وقد توصلت ا
 الطلبة في تقديرهم لمهارات الوعي المعلوماتي.

 ,Schroeder & Cahoyركزت دراسة سكرودير وكاهوي )و 
( على تقويم مستوى الوعي المعلوماتي لدى الطلبة 2010

الجامعيين وفق معايير عالمية محددة من وجهة نظر الطلبة 
الطلبة لمستوى الوعي تقويم  أنوأظهرت النتائج  أنفسهم.

، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات المعلوماتي كان مرتفعاً 
الوعي المعلوماتي لدى الطلبة  في مستوى تقييم دالة إحصائياً 

لمتغيري التحصيل والتخص. لصالح الطلبة المتفوقين  تبعاً 
دالة  فروق ال يوجد والطلبة من التخصصات العلمية، بينما

لمتغير الجنس والتحصيل  لمستوى تبعاً في هذا ا احصائياً 
 األكاديمي.

( إلى Luu & Freeman, 2011وهدفت دراسة لوو وفريمان )
الكشف عن العالقة بين مستوى الوعي المعلوماتي وفعالية 

يف األكاديمي لدى الطلبة الجامعيين والتكالتواصل االجتماعي 
قة . وخلصت الدراسة إلى وجود عالواستراليافي كل من كندا 

ارتباط ايجابي بين مستوى الوعي المعلوماتي وفعالية التواصل 
واألكاديمي لدى الطلبة، ومن جهة أخرى يف االجتماعي والتك

أظهرت الدراسة وجود فروق في مستوى الوعي المعلوماتي لدى 
لمتغيري التخص. والمستوى الدراسي لصالح  الطلبة تبعاً 

 سية عليا.  التخصصات العلمية والطلبة من سنوات درا
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تناولت الوعي  هامعظم أن على الدراسات السابقةيالحظ 
المعلوماتي لدى طلبة المدارس والجامعات بعيدًا عن المعايير 
والمقاييس العالمية لهذا الوعي ونظرًا لقلة الدراسات في هذا 

تميزت هذه الدراسة عما سبق من الدراسات في أن الجانب فقد 
الوعي المعلوماتي لدى  ن درجة تقديرهذه الدراسة تهدف إلى بيا

لمعيار ل طبقاً طلبة الماجستير في جامعات محافظة الزرقاء 
الوعي المعلوماتي للتعليم األول من المعايير الدولية لكفاءة 

العالي؛ من حيث فهمهم للحاجة المرجوة من المعلومات 
وأهميتها،  وتعرفهم على انواع واشكال المصادر المتاحة 

، ومن حيث تقيمهم لتكلفة الحصول على المعلومات للمعلومات
 والفوائد المرجوة للحصول عليها.

 المنهج واإلجراءات:
: استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي، منهجية الدراسة

من خالل استبيان  إلجراء هذا النوع من الدراسات وهو األنسب
 تكون من جزأين :

 مستجيبين. األول: البيانات الديموغرافية لل
تمثل المعيار األول من معايير  التيالثاني: مؤشرات األداء 

الوعي المعلوماتي الخاصة بالتعليم العالي لجمعية المكتبات 
 البحثية والجامعية األمريكية 

 & Association of College (.ACRLS)وهي: 
Research Libraries Standards 

ضح مدى "قدرة المحور األول: ويتكون من ست عبارات تو  -
الطالب المثقف معلوماتيًا على فهم الحاجة المرجوة من 

 المعلومات وأهميتها".
المحور الثاني: ويتكون من ست عبارات توضح "مدى قدرة  -

الطالب المثقف معلوماتيًا على أن يتعرف على مجموعة متنوعة 
 من أنواع وأشكال المصادر المتاحة للمعلومات".

من عبارتين توضح "قدرة الطالب المثقف  المحور الثالث: ويتكون -
معلوماتيًا على األخذ بعين االعتبار تكلفة الحصول على 

 المعلومات والفوائد المرجوة من الحصول عليها".
 تم التحقق من صدق االستبيان بعرضه على  صدق األداة:

خمسة من المحكمين ذوي االختصا. والخبرة في مجال 
منهم تحكيمها في ضوء أهداف المكتبات والمعلومات، وطلب 

الدراسة. وقد أبدى المحكمون مالحظاتهم، وقد تم التعديل على 
فقرات االستبيان وصياغتها وفق مالحظاتهم واعتبرت هذه 

 اإلجراءات دالالت صدق ظاهري لألداة.
 ألفاولتحديد مدى ثبات أداة الدراسة استخدم معادلة كرونباخ 

(Cronbach Alpha( فكانت )0.850)  وهي نسبة صالحة
 للدراسة.

، وأجريت جدولة البيانات المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسةتم و 
( SPSSالتحليالت اإلحصائية باستخدام حزمة برمجيات )

اإلحصائية، وتم تحويل درجات الموافقة على العبارات إلى سلم 
رقمي حيث تم إعطاء اإلجابة "عالية" ثالث درجات، و"متوسطة" 

و" ضعيفة" درجة واحدة فقط. وألغراض التحليل درجتان 
اإلحصائي تم حساب التكرارات والمتوسطات الحسابية 

وتكون  الستجابات أفراد العينة لكل مؤشر أداء في المعيار.
 1.66إلى  1من  تكون قليلة إذا تراوحت: مستوى المتوسطات

 3 – 2.34متوسطة، ومن  2.33إلى   1.67قليلة، ومن 
م استخدام اختبار )ت( وتحليل التباين األحادي كما ت .كبيرة

للكشف عن وجود أو عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
إجابات المستجيبين تبعا للمتغيرات: )الجنس والتخص.(. وبناء 

متغير المؤهل العلمي على استبعد على البيانات التي تم جمعها 
في جامعات برنامج الماجستير لعدم وجود برنامج للدكتوراه 

 محافظة الزرقاء.
: يتمثل مجتمع الدراسة بطلبة الماجستير وعينتها مجتمع الدراسة

جامعة الزرقاء والجامعة )في جامعات محافظة الزرقاء 
وطالبة خالل الفصل  اً ( طالب1098. وقد بلغ عددهم )(الهاشمية

  (.2013/2014الدراسي األول )
( تمثل ثلث 366ا )وتم اشتقاق عينة عشوائية منتظمة مقداره

المجتمع األصلي، وتم توزيع االستبيان على هذه العينة وتم 
 %(. 88.5( استبانة صالحة للتحليل وبنسبة )324استرجاع )

 .خصائ. المستجيبين( 1ويبين الجدول رقم )
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 خصائ. المستجيبين من طلبة الماجستير في جامعات محافظة الزرقاء( 1جدول )
 نسبةال التكرار المتغيرات

 %50.6 164 ذكر الجنس
 %49.4 160 أنثى

 %100 324 المجموع

 %31.2 101 الزرقاء الجامعة
 %68.8 223 الهاشمية

 %100 324 المجموع

 %46.9 152 العلمي التخصص
 %53.1 172 اإلنساني

 %100 324 المجموع

نصف العينة هم من الذكور  أن (1) الجدول يالحظ من      
%( من 68.8)ن أ%(،  و 50.6سبتهم )حيث بلغت ن

وقد يعود ، ة الماجستير في الجامعة الهاشميةمن طلبالمستجيبين 
كبر من عدد ألكون عدد الطلبة في الجامعة الهاشمية  ذلك

والتخصصات المتاحة في الجامعة  ،الطلبة في جامعة الزرقاء
وقد يعود  الهاشمية أكثر من التخصصات في جامعة الزرقاء

أن الجامعة الهاشمية جامعة حكومية وتستوعب عددًا  كذلك إلى
أن يتضح كما  أكبر من الطلبة من الجامعات الخاصة.

وقد يعود من التخصصات اإلنسانية  %( من المستجيبين53.1)
المتاحة لمرحلة الماجستير اإلنسانية التخصصات لكون ذلك 

 عدد المسجلين فيها أكثر من فأكثر من التخصصات العلمية 
 تخصصات العلمية.ال

 نتائج الدراسة: 
تحليل اإلجابات عن أسئلة الدراسة: اشتملت الدراسة أربعة أسئلة 

 هي:
ما درجة وعي طلبة الماجستير المعلوماتي في  :األول السؤال

محافظة الزرقاء  للقدرة على فهم الحاجة المرجوة من 
 المعلومات وأهميتها من وجهة نظر المستجيبين؟

 وجهات نظر المستجيبين في معرفة إلىالسؤال  ويهدف هذا    
فهم الحاجة  القدرة على لوعيهم المعلوماتي في همدرجة تقدير 

( يوضح 2. والجدول رقم )المرجوة من المعلومات وأهميتها
 البيانات المتعلقة باإلجابة عن السؤال.

 المرجوة من المعلومات وأهميتها" الحاجةفهم  على درجة تقدير المستجيبين لوعيهم المعلوماتي في القدرة (2جدول )
 

 العبارات
 

المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري

 درجة ضعيفة درجة متوسطة درجة عالية
 التكرار
 والنسبة

 التكرار
 والنسبة

 التكرار
 والنسبة

المناقشة والحوار ضمن مجموعات مع المدرسين  1
والمشاركين في قاعات المحاضرات  أو عبر 

اقشات االلكترونية، للوصول إلى موضوع البحث المن
 أو أية معلومات مطلوبة. 

2.37 
 

0.57 134 
41.4% 

176 
54.3% 

14 
4.3% 

تطوير مشكلة الدراسة وأسئلتها وفق المعلومات التي  2
 يرغب في تجميعها.

2.32 0.57 122 
37.7% 

184 
56.8% 

18 
5.6% 

 160 0.59 2.44 جمع مصادر المعلومات لتعزيز جوانب الموضوع. 3
49.4% 

148 
45.7% 

16 
4.9% 

تحديد أو تعديل المعلومات المطلوبة التي تيسر أمور  4
 الدراسة.

2.37 0.56 134 
41.4% 

176 
54.3% 

14 
4.3% 

تحديد المفاهيم والمصطلحات الرئيسية التي تصف  5
 المعلومات المطلوبة.

2.4 0.57 161 
49.7% 

150 
46.3% 

13 
4.0% 

مكن دمج المعلومات الحاصل عليها مع إدراك بأنه ي 6
األفكار الرئيسية والتجارب و/أو من خالل تحليلها 

 لتكوين أفكار جديدة.

2.30 0.61 125 
38.6% 

173 
53.4% 

26 
8.0% 

 2.35 متوسط المتوسطات للمحور األول
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المتعلقة بالوعي ( أن العبارات 2الجدول رقم ) يالحظ من 
لى فهم الحاجة المرجوة من المعلومات المعلوماتي في القدرة ع

 أي بدرجة ( 2.35متوسطات ) على متوسط قد نالت وأهميتها
 كبيرة. 

ذا ما دققنا في متوسطات اإلجابات  نجد  العبارتين )جمع  وا 
مصادر المعلومات لتعزيز جوانب الموضوع(، و)تحديد المفاهيم 

صلتا ح والمصطلحات الرئيسية التي تصف المعلومات المطلوبة(
وقد  على التوالي (2.46(، )2.44) أعلى المتوسطاتعلى  

أن تحديد المصطلحات لوصف المعلومات  يعود ذلك إلى
والبحث عن  الدراسات العليا المطلوبة هي من أساسيات

وان الطلبة قادرين على تحديد المفاهيم  المعلومات،
  .والمصطلحات الرئيسية التي تصف المعلومات المطلوبة

ما درجة تقدير طلبة الماجستير في محافظة  الثاني: السؤال
الزرقاء لوعيهم المعلوماتي في القدرة على تعرفهم على أنواع 
وأشكال المصادر المتاحة للمعلومات من وجهة نظر 

 المستجيبين؟
ويهدف هذا السؤال إلى التعرف على درجة تقدير طلبة    

تي في تعرفهم الماجستير في محافظة الزرقاء لوعيهم المعلوما
للمعلومات. والجدول رقم على أنواع وأشكال المصادر المتاحة 

 ( يوضح البيانات المتعلقة باإلجابة عن هذا السؤال.3)
أن يتعرف على مجموعة متنوعة من أنواع وأشكال المصادر  درجة تقدير المستجيبين لوعيهم المعلوماتي في القدرة على  (3جدول )

 المتاحة للمعلومات"
  لعباراتا

المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 ةمتوسط

بدرجة 
 ضعيفة

 التكرار
 والنسبة

 التكرار
 والنسبة

 التكرار
 والنسبة

 158 0.634 2.4 معرفة كيفية إنتاج المعلومات وتنظيمها ونشرها بشكل رسمي.  7
48.8% 

140 
43.2% 

26 
8.0% 

نظيمهةةا ضةةمن فئةةات أو تخصصةةات تةة  ر علةةى إدراك أن المعرفةةة يمكةةن ت 8
 179 0.616 2.48 طريقة الوصول إليها.

55.2% 
124 
38.3% 

21 
6.5% 

تميز ما بين أنواع وإشكال مصادر المعلومات )الوسائط المتعددة، قواعد  9
 196 0.58 2.56 البيانات، المواقع االلكترونية ...الخ(. 

60.5% 
114 
35.2% 

14 
4.3% 

استخدام المصادر المحتملة العامة أو المنهجية والحالية أو معرفة غرض و 10
 158 0.643 2.40 التاريخية.

48.8% 
138 
42.6% 

28 
8.6% 

التمييز مابين المصادر األولية والثانوية وإدراك كيفية استخدامها وأهميتها  11
 186 0.606 2.51 المختلفة للمناهج البحثية.

57.4% 
119 
36.7% 

19 
5.9% 

أن المعلومات ممكن أن تحتاج لدمجها مع البيانات األولية المتوافرة  إدراك 12
 182 0.64 2.48 في مصادرها األصلية.

56.2% 
116 
35.8% 

26 
8.0% 

 2.47 متوسط المتوسطات للمحور الثاني

( أن متوسط المتوسطات لإلجابات 3دول رقم )الج يتبين من   
م المعلوماتي في أي أن تقدير المستجيبين لوعيه (2.47بلغت )

قدرتهم على التعرف على مجموعة متنوعة من أنواع وأشكال 
 2.33 المصادر المتاحة للمعلومات ظهرت بدرجة كبيرة تزيد عن

كما أن االنحرافات المعيارية لعبارات هذا الجدول متقاربة حيث 
(. وهذا يدل على تجانس 0.64( و)0.58أنها تراوحت ما بين )
 ل فقرات هذا المؤشر. اآلراء واإلجابات حو 

ــــــك     ــــــد يعــــــود ذل ــــــواع مصــــــادر  أن  إلــــــىوق ــــــة وتمييــــــز أن معرف
مــن المراحــل األوليــة إلعــداد البحــوث تعتبــر المعلومــات المختلفــة 

 أو دارس فــي مرحلــة الدراســات العليــا، والدراســات لــدى أي باحــث
أن البحـــث عـــن المعلومـــات وأنواعهـــا مـــن حيـــث كونهـــا أوليـــة أو و 

ة الثالثـة، وكيفيـة اسـتخدامها واإلفـادة منهـا مـن ثانوية أو من الدرج
 أولويات الباحث الناجح. 

طلبة الماجستير في محافظة  ما درجة تقديرالثالث:   السؤال
تكلفة الحصول على  الزرقاء لوعيهم المعلوماتي في تقييم

من وجهة نظر  المعلومات والفوائد المرجوة من الحصول عليها
 ؟المستجيبين

تقدير المستجيبين  درجة تعرف علىإلى الالسؤال ويهدف هذا    
من طلبة الماجستير لوعيهم المعلوماتي حول تكلفة الحصول 

. والجدول على المعلومات والفوائد المرجوة من الحصول عليها
 يوضح البيانات المتعلقة باإلجابة عن هذا السؤال. (4رقم )
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 تكلفة الحصول على المعلومات والفوائد المرجوة من الحصول عليهال  ي درجة تقدير المستجيبين لوعيهم المعلومات (4جدول )
 

 العبارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 عالية
 التكرار
 النسبة

 متوسطة
 التكرار
 النسبة

 ضعيفة
 التكرار

 النسبة
مراجعة المعلومات األولية المطلوبة لتوضيح، تنقيح، إعادة صياغة  13

 153 0.57 2.43 بة في ضوء الكلفة.االستفسارات المطلو
47.2% 

158 
48.8% 

13 
4.0% 

القدرة على وصةف اإلسةتراتيجية المسةتخدمة التخةاذ القةرارات والخيةارات  14
 135 0.60 2.35 المعلوماتية في ضوء الكلفة.

41.7% 
168 
51.9% 

21 
6.5% 

 2.391 متوسط المتوسطات للمحور الثالث

لوعيهم تقدير المستجيبين  أن( 4الجدول رقم ) يالحظ من    
الفوائد تكلفة الحصول على المعلومة و  المعلوماتي في تقيمهم

بدرجة عالية فيما يتعلق  كانت المرجوة من الحصول عليها
بمراجعة المعلومات األولية المطلوبة لتوضيح، تنقيح، إعادة 

بلغ   حيث ،صياغة االستفسارات المطلوبة في ضوء الكلفة
كبيرة بدرجة متوسط اإلجابات كانت وكذلك  (2.43)المتوسط 

فيما يتعلق بالقدرة على وصف اإلستراتيجية المستخدمة التخاذ 
حيث بلغ  ،القرارات والخيارات المعلوماتية في ضوء الكلفة

ن االنحرافات المعيارية كانت وأ ( 2.35متوسطها الحسابي )
 إلىتاج أن طالب الدراسات العليا يح إلى، وقد يعود ذلك متقاربة

 بعض المعلومات الضرورية وهو محكوم بفترة زمنية معينة مما 

   .متوسطًا نوعًا ما قد يجعل االهتمام بتكلفة الحصول عليها
وخالصة نتائج الجداول أن متوسط المتوسطات للمحاور الثالثة 

وهو مؤشر (. 2.43( و)2.35تتراوح ما بين )كانت بدرجة 
( ودراسة 2008والسلمي ) دراسة العموديينسجم مع  ايجابي

 .(ب-2012بركات )
ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند  :السؤال الرابع   

بين إجابات طلبة  -إن وجدت- ( ≥ 0.05)مستوى الداللة 
الماجستير في محافظة الزرقاء لوعيهم المعلوماتي تعزى 

 . ؟لمتغيرات الجنس والتخصص
عن هذا  متعلقة باإلجابةالبيانات ال( 5الجدول رقم )يوضح و    

 . السؤال
في تقدير الطلبة لدرجة وعيهم المعلوماتي تعزى (  ≥ 0.05عند مستوى الداللة ) اإلحصائيةالفروق ذات الداللة  (5جدول )

 التخص.. لمتغيرات الجنس، 
المتوسط  العدد مستوى التغيير المتغير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 ى الداللةمستو درجة الحرية قيمة )ت(

  4.65 33.86 164 ذكر الجنس
0.155- 

 
322 

 
 5.14 33.950 160 أنثى 0.101

  5.00 34.44 152 العلمي التخصص
2.020 

 
318 

 
 5.47 33.34 172 اإلنساني *0.005

ـــــة لهـــــذه        ـــــار "ت" لفحـــــ. مســـــتوى الدالل ـــــم اســـــتخدام اختب ت
داللـــــة فـــــروق ( عـــــدم وجـــــود 5المتغيـــــرات، ويبـــــين الجـــــدول رقـــــم )

ة وعـيهم في تقـدير الطلبـة لدرجـ إجابات المستجيبينإحصائية بين 
ذات داللــة ، بينمــا يوجــد فــروق ()الجــنس المعلومــاتي تعــود لمتغيــر

، فقـــد اظهـــر اختبـــار )ت( أن إحصـــائية تعـــود لمتغيـــر التخصـــ.
لصـــــالح التخصصــــــات  كانـــــت الفـــــروق ذات الداللـــــة اإلحصـــــائية

التخصصـــات العلميـــة هـــم طلبـــة أن  إلـــى هـــذا قـــد يعـــودالعلميـــة، و 
ـــــر اســـــتخداماً  عـــــداداً  أكث للبحـــــوث والتقـــــارير مـــــن التخصصـــــات  وا 
قــــد تكــــون خبــــرتهم ووعــــيهم فــــي البحــــث عــــن و  ،اإلنســــانية لــــذلك

وهـــذا  المعلومـــات واســـتخدامها أكثـــر مـــن التخصصـــات اإلنســـانية.

( ب-2012الدراسات السابقة مثل دراسة بركـات )أيضا يتفق مع 
 .Hepworth, M. and Wema, E. (2006)ودراسة 
 النتائج:

طلبة الماجستير في الجامعات األردنية بمحافظة الزرقاء  :أوالً 
 يّقدرون وعيهم المعلوماتي على النحو التالي:

لقدرتهم على فهم الحاجة المرجوة من كبيرة بدرجة  -1
المعلومات وأهميتها حيث بلغ متوسط المتوسطات للعبارات 

وعيهم لجمع أيضًا يّقدرون لك وكذ (2.35المتعلقة بذلك )
مصادر المعلومات وتحديد المفاهيم والمصطلحات الرئيسية 
التي تصف المعلومات المطلوبة بدرجة كبيرة حيث تراوحت 

  (.2.46( و)2.44متوسطات التقدير بين )
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على التعرف على مجموعة متنوعة من لقدرتهم  كبيرةبدرجة  -2
مات حيث بلغ أنواع  وأشكال المصادر المتاحة للمعلو 

 (.2.47متوسط المتوسطات للعبارات المتعلقة بذلك )
لوعيهم المعلوماتي لتكلفة الحصول على كبيرة بدرجة  -3

المعلومات والفوائد المرجوة من الحصول عليها حيث بلغ 
( مع 2.39متوسط المتوسطات للعبارات المتعلقة بذلك )

أنهم يقدرون وعيهم المعلوماتي في مراجعة المعلومات 
االولية المطلوبة كتوضيح وتنقيح واعادة صياغة 
االستفسارات المطلوبة في ضوء التكلفة بدرجة كبيرة حيث 

 (.2.432بلغ متوسطها )
ثانيًا: عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(0.05 ≤  بين إجابات المستجيبين في تقديرهم لدرجة وعيهم )
جنس بينما توجد فروق ذات داللة المعلوماتي تعود لمتغير ال

 إحصائية تعود لمتغير التخص. لصالح التخصصات العلمية.
 التوصيات:

 :في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثتان بما يلي
استمرار العمل على  العمل من خالل البرامج المتخصصة، على

الوعي لدى طلبة الدراسات العليا في الجامعات تعزيز درجة 
 :األردنية

 رتهم على فهم الحاجة المرجوة من المعلومات وأهميتها. قد - أ
قدرتهم على تقدير تكلفة الحصول على المعلومات والفوائد   - ب

 المرجوة من الحصول عليها.
 المراجع: 

االتجاهات (. محو األمية المعلوماتية. 2005إبراهيم، مجدي محمد )
. . 23، ع12. مج الحديثة في المكتبات والمعلومات

215-232. 
(. مدى وعي طلبة 2011ابن يحيى، ميسون وحمدي، نرجس )

الدراسات العليا في الجامعة األردنية لمفهوم التنور المعلوماتي 
، 38. مجدراسات العلوم التربويةودرجة امتالكهم لمهاراته. 

 .739-725.  .2ملحق
أ(. إدراك طلبة جامعة القدس المفتوحة لمفهوم -2012بركات، زياد )

، جامعة الكويت. مج مجلة العلوم االجتماعيةونية. الثقافة الك
 .3، ع40

(. كفاءة الوعي المعلوماتي لدى طلبة جامعة ب-2012بركات، زياد )
القدس المفتوحة في منطقة طول كرم التعليمية وفق المعايير 

. مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتالعالمية. 
 .50-11. .28ع

. سلوك طالب الدراسات العليا في الحصول (2002) بقلة، محمد زهير
. 1، ع23. مج المجلة العربية للمعلومات -على المعلومات.

 . .7-30. 
الوعي المعلوماتي لدى الباحثين في محافظة . (2005) توفيق، أمنية

 اإلسكندرية: دراسة ميدانية لتحليل االتجاهات والمشكالت
 )رسالة ماجستير(.جامعة اإلسكندرية.

. دائرة العالقات الثقافية والعامة. النشرة التعريفيةعة الزرقاء. جام
2012/2013 .33.. 

معايير الوعي المعلوماتي في (. 2014زين الدين، اماني ثابت )
)رسالة  مرحلة التعليم الجامعي: دراسة تحليلية تقييمية.

 ماجستير(. جامعة االسكندرية.
اسات العليا في كليتي سلوكيات طالب الدر (. 2002ي، ميس )ايجالسر 

. )رسالة اآلداب والعلوم اإلنسانية واالقتصاد في جامعة دمشق
 جامعة دمشق. ماجستير(.

األمية المعلوماتية في المجتمع . (2005) الشافعي، داليا حسن
، رسالة ماجستير، جامعة الجامعي بالقاهرة: دراسة ميدانية

 .. 210القاهرة. 
( الثقافة 2002، وجيهة ثابت )العانيو عبد الغني، جعفر مسعد، 

المعلوماتية التي نريدها لطلبة الجامعات للمساهمة في الحركة 
 .90-79.  1ع.3000 العربيةالتنموية للمجتمع. 

. الوعي (2008) العمودي، هدى محمد والسلمي، فوزية فيصل
المعلوماتي في المجتمع األكاديمي: دراسة تطبيقية على طالبات 

. دراسات المعلوماتجامعة الملك عبد العزيز. الدراسات العليا ب
 .224-161، . 3ع

رفع كفاءة الوعي المعلوماتي لدى . (2005)متولي، ناريمان إسماعيل 
الباحثين في مكتبة الملك عبد العزيز العامة وانعكاساته على 

: ندوة المكتبات العامة في التنمية الثقافية والتطوير البحثي
 -ية: تحديات الواقع وتطلعات المستقبل.المملكة العربية السعود

 الرياض: جامعة الملك سعود.
(. المكتبات ومراكز المعلومات 2007نظمي، إبراهيم و سليمان، رائد )

ودورهما في نشر الوعي الديني واألخالقي واالجتماعي 
إلى بناء مجتمع المعرفة.  والسياسي واالقتصادي وصوالً 

Cybrarian Journal.- 14ع. 
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 (1لحق )م
 االستبيان

 عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة:
 تحية طيبة وبعد

مدى الوعي المعلوماتي وفق المعيار األول من المعايير الدولية  الستبيان من اجل إعداد بحث بعنوان "يرجى التكرم بملء هذا ا    
( لدى طلبة الماجستير في جامعات محافظة الزرقاء في المملكة األردنية الهاشمية ACRLSلكفاءة الوعي المعلوماتي للتعليم العالي )

بة" والذي تعده الباحثتان د. لمى فاخر من قسم علم المكتبات والمعلومات في في مدى تحديد طبيعة ومحتوى المعلومات المطلو 
العراق، علمًا أن البيانات ستعامل بسرية تامة  -جامعة الزرقاء و د. ثناء األبرشي من قسم إدارة المكتبات في معهد اإلدارة/ الرصافة

 وألغراض البحث العلمي.
 تعاونكم شاكرين                                 

 الباحثتان                                                                                  
 البيانات الشخصية: -1

 الجنس:                         )    ( ذكر                                          )    ( أنثى
 رقاء                                      )    ( الهاشميةالجامعة:                        )    ( الز 

 التخص.:                     )    ( العلمي                                       )    ( اإلنساني
 محاور االستبيان: -2

 الحاجة المرجوة من المعلومات وأهميتها. : قدرة طلبة الماجستير على فهم المحور األول: 
فهم الحاجة المرجوة من المعلومات وأهميتها فان الطلب المثقف  رات طلبة الماجستير على قد

 معلوماتيا قادر على:
 ضعيفة متوسطة عالية

أو  المناقشة والحوار ضمن مجموعات مع المدرسين والمشاركين في قاعات المحاضرات 1
 علومات مطلوبة. عبر المناقشات االلكترونية، للوصول إلى موضوع البحث أو أية م

   

    تطوير مشكلة الدراسة وأسئلتها وفق المعلومات التي يرغب في تجميعها. 2
    جمع مصادر المعلومات لتعزيز جوانب الموضوع. 3
    تحديد أو تعديل المعلومات المطلوبة التي تيسر أمور الدراسة. 4
    ات المطلوبة.تحديد المفاهيم والمصطلحات الرئيسية التي تصف المعلوم 5
إدراك بأنه يمكن دمج المعلومات الحاصل عليها مع األفكار الرئيسية والتجارب و/أو من  6

 خالل تحليلها لتكوين أفكار جديدة.
   

 مجموعة متنوعة من أنواع وأشكال المصادر المتاحة للمعلومات. قدرات طلبة الماجستير على التعرف علىالمحور الثاني: 
مجموعة متنوعة من أنواع وأشكال المصادر المتاحة  إلىلماجستير على التعرف قدرات طلبة ا

  للمعلومات فان الطالب المثقف معلوماتيا قادر على:
 عالية

 
 متوسطة

 
 ضعيفة

 
    معرفة كيفية إنتاج المعلومات وتنظيمها ونشرها بشكل رسمي.  7
  ر علةةى طريقةةة الوصةةول إدراك أن المعرفةةة يمكةةن تنظيمهةةا ضةةمن فئةةات أو تخصصةةات تةة 8

    إليها.

تميز ما بين أنواع وإشكال مصادر المعلومات )الوسائط المتعددة، قواعد البيانات، المواقع  9
    االلكترونية ...الخ(. 

    معرفة غرض واستخدام المصادر المحتملة العامة أو المنهجية والحالية أو التاريخية. 10
ولية والثانوية وإدراك كيفية استخدامها وأهميتها المختلفة للمناهج التمييز مابين المصادر األ 11

    البحثية.

إدراك أن المعلومات ممكن أن تحتاج لدمجها مع البيانات األولية المتوافرة في مصادرها  12
    األصلية.

  المرجوة من الحصول عليها. الحصول على المعلومات والفوائد موقف طلبة الماجستير نحو اعتبار تكلفةالمحور الثالث: 
 موقف طلبة الماجستير نحو اعتبار تكلفة

الحصول على المعلومات والفوائد المرجوة من الحصول عليها فان الطالب المثقف معلوماتياً قادر 
 عالية
 

 متوسطة
 

 ضعيفة
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  على:
المطلوبة  مراجعة المعلومات األولية المطلوبة لتوضيح، تنقيح، إعادة صياغة االستفسارات 13

    في ضوء الكلفة.

القةةدرة علةةى وصةةف اإلسةةتراتيجية المسةةتخدمة التخةةاذ القةةرارات والخيةةارات المعلوماتيةةة فةةي  14
    ضوء الكلفة.

 أية مالحظات تود/تودين إضافتها )يرجى ذكرها(: -3
 (2ملحق )

 المعيار األول من المعايير الدولية لكفاءة الوعي المعلوماتي للتعليم العالي
Standards, Performance Indicators, and Outcomes 
Standard One 
The information literate student determines the nature and extent of the information needed. 
Performance Indicators: 
1. The information literate student defines and articulates the need for information.  
Outcomes Include:  
a. Confers with instructors and participates in class discussions, peer workgroups, and electronic 

discussions to identify a research topic, or other information need 
b. Develops a thesis statement and formulates questions based on the information need 
c. Explores general information sources to increase familiarity with the topic 
d. Defines or modifies the information need to achieve a manageable focus 
e. Identifies key concepts and terms that describe the information need 
f. Recognizes that existing information can be combined with original thought, experimentation, 

and/or analysis to produce new information 
2. The information literate student identifies a variety of types and formats of potential sources for 

information.  
Outcomes Include:  
a. Knows how information is formally and informally produced, organized, and disseminated 
b. Recognizes that knowledge can be organized into disciplines that influence the way information 

is accessed 
c. Identifies the value and differences of potential resources in a variety of formats (e.g., 

multimedia, database, website, data set, audio/visual, book) 
d. Identifies the purpose and audience of potential resources (e.g., popular vs. scholarly, current 

vs. historical) 
e. Differentiates between primary and secondary sources, recognizing how their use and 

importance vary with each discipline 
f. Realizes that information may need to be constructed with raw data from primary sources 
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3. The information literate student considers the costs and benefits of acquiring the needed 
information. 
 Outcomes Include:  

a. Determines the availability of needed information and makes decisions on broadening the 
information seeking process beyond local resources (e.g., interlibrary loan; using resources at 
other locations; obtaining images, videos, text, or sound) 

b. Considers the feasibility of acquiring a new language or skill (e.g., foreign or discipline-based) in 
order to gather needed information and to understand its context 

c. Defines a realistic overall plan and timeline to acquire the needed information 
4. The information literate student reevaluates the nature and extent of the information need.  
Outcomes Include:  
a. Reviews the initial information need to clarify, revise, or refine the question. 
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 خضوري نحو التعليم اإللكتروني -اتجاهات طلبة جامعة فلسطين التقنية
 عطير شفيق لطفي ربيع

 فرع طولكرم  -جامعة القدس المفتوحة
 فلسطين

(، 2014/2015من العام الدراسي ) ثانيللفصل ال التقنية خضوري نحو التعليم االلكترونياتجاهات طلبة جامعة فلسطين  علىالتعرف إلى هدفت الدراسة 
لى معرفة أثر متغيرات وقد استخدم الباحث  .االتجاهات نحو استخدام استراتيجية التعليم االلكترونيفي تقييم  والمعدل التراكمي، والتخصصالجنس،  كل من وا 

(. وتكونت عينة 0.94) ( فقرة ، وقد تم التحقق من صدق أداة الدراسة وثباتها، حيث بلغ معامل الثبات الكلي40من )أداة للدراسة، إذ تكونت كاالستبانة 
: أن % من مجتمع الدراسة. حيث أظهرت نتائج الدراسة10أي ما نسبته  ،خضوري –طالب وطالبة من طلبة جامعة فلسطين التقنية ( 500الدراسة من )

 استراتيجية التعليم االلكتروني كانت كبيرة على المجال النفسي والتربوي، ومتوسطة على مجال تنمية القدرات، وأظهرت كذلك بأنه ال توجداتجاهات الطلبة نحو 
ومن أهم التوصيات التي أوصت إليها الدراسة:  .فروق ذات داللة إحصائية على جميع متغيرات الدراسة وهي )الجنس، والتخصص، والمعدل التراكمي(

 ،التعليم االلكتروني، اتجاهات الطلبةالكلمات المفتاحية: ) ، وتوفير بنية تحتية لهذا النوع من التعليم.هااالهتمام باتجاهات الطلبة نحو التعليم االلكتروني وتعزيز 
 .(، الحاسوبجامعة خضوري شبكة االنترنت، 

 
Attitudes towards e-learning amongst students at the Palestine Technical University – Kadoorie. 

Rabee Shafiq Lutfy Oteer 
Al-Quds University – Tulkarm 

Palestine 
his study aimed to identify the students' attitudes towards e-learning at the Palestine Technical University - 
Kadoorie during the second semester of the academic year (2014/2015), and to investigate the effect of the 
variables, namely gender, specialization, and academic average, in the assessment of students' attitudes towards 

the use of e-learning strategy. The researcher used a questionnaire, which consisted of 40 items. The validity and internal 
consistency of  too was assessed, where the reliability coefficient score was 0.94. The study sample consisted of 500 
university students, results. Results indicated that the students' attitudes towards e-learning strategy were a high in terms 
of the psychological and educational domain, while it was medium in terms of capacity development. There were no 
significant differences in variables. The most important recommendations included the need to develop and enhance 
students' attitudes towards e-learning, and the need to provide adequate infrastructure for this type of 
education.(Keywords: Students' towards, e-learning, World wide web, Kadoorie University, computer). 

 :والخلفية النظرية المقدمة
شهدت نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الحالي تطورات 

شبكات الحواسيب كبيرة في مجال االتصال، ومن ضمنها 
ومحطات التلفزة  واالتصاالت بواسطة األقمار الصناعية

الفضائية. وقد تزامنت هذه التطورات مع التوجهات التربوية 
اتجاه التعليم االلكتروني بهدف توظيف هذه بالحديثة التي دفعت 

التقنيات في تطوير التعليم والمنظومات التربوية، وزيادة فرص 
لتغيرات الطارئة على حياة الدارس، وباتت التعلم التي تواكب ا

األقمار الصناعية، وشبكات الحاسوب، واالنترنت في خدمة 
ولمسايرة االنفجار المعرفي  (10 :2003، بلقيسالدارس. )

السائد في هذا العصر، كان ال بد من تغيير محتويات المقررات 
الدراسية على فترات قصيرة، حيث يحصل الطالب على 

 (. 20 :2000، صالحشبكات المعلومات ) معلومات من
ولالنترنت عدة مزايا منها: الوفرة الهائلة في مصادر المعلومات، 

التي تعاني منها  النقصوزيادة حصيلة الثقافة لدى المتعلم، وسد 

المناهج، وسرعة الحصول على المعلومة، وتوفير االثارة 
لمتعلم في والتشويق، وتوفير المرونة في التعليم واستقاللية ا

. ومن أهم األسباب في استخدام (9: 2002، الل التعلم.)
االنترنت في التعليم: الحصول على المعلومات بأقل تكلفة وأسرع 
وقت، ويشجع التعلم التعاوني الجماعي وكذلك توفير طرق 

(. وتوفر شبكة 45: 2001، الصبيحيمتنوعة في التدريس. )
مواد تعليمية لجميع االنترنت مواقع متعددة والتي تتضمن 

المراحل الدراسية، ونشرها على شبكة االنترنت مما يسهم بدور 
فعال في توظيفها كمصدر للمعلومات، وهذه تخلق بيئة تعليمية 

ولتعوده الى اتقان ما  مشوقة وممتعة لتعليم وتعلم الطالب
( 65: 2004،سالم. ويصنف )(33: 2002،الفار تعلمه.)

لعدد المستفيدين من الوسيلة إلى: وسائل  الوسائل التعليمية وفقا  
فردية وهي وسائل تعليمية يستفيد منها متعلم واحد في نفس 
الوقت مثل الكمبيوتر الشخصي، واالنترنت. ووسائل جماعية 

T 
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وهي الوسائل التعليمية التي يستفيد منها مجموعة من المتعلمين 
المتواجدين في مكان واحد وفي نفس الوقت مثل الشبكة 

تلفزيونية المغلقة، ومعمل اللغات، ومؤتمر الفيديو. ووسائل ال
جماهيرية وهي الوسائل التعليمية التي يستفيد منها جمهور من 
المتعلمين في أماكن مختلفة ولكن في نفس الوقت، التلفزيون، 

 ، والهاديحظ )والقنوات الفضائية، واإلذاعة المسموعة. وقد ال
م اإلنترنت من وجهة النظر ( أبعاد استخدا260: 2005، عمار

التربوية، حيث يمكن مالحظة التأثير اإليجابي لتطبيقات 
اإلنترنت المستخدمة في عملية التحصيل لدى المتعلم. وقد 
لوحظ التحصيل اإليجابي للمتعلم في مجال التعليم من مرحلة ما 
قبل المدرسة إلى مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي أو العالي، 

ال التعليم العام والتعليم الفني والمهني في الوقت كما في مج
نفسه. ونتيجة لذلك أصبح من الواضح أن استخدام التعليم 

ونتيجة لهذه التطورات أخذ  االلكتروني يقدم نتائج تعلم أحسن.
التعلم اإللكتروني يتبوأ مكانة عالية في الدول المتقدمة، فلم يعد 

معينا  من المعلومات  الهدف من التعليم إكساب الطالب قدرا  
نما الهدف منه إكساب الطالب المهارة الفنية، والتطبيقية،  فقط، وا 
وتدريبه على كيفية الحصول على المعلومات من مصادر 

، لذلك من الضروري تطوير الطرق واألساليب التقليدية مختلفة
في عملية التعليم والتعلم، وعدم االقتصار على حديث المعلم في 

علومات، بل االهتمام بتدريب الطالب على اكتشاف توصيل الم
مهارات استخدام مصادر التعلم المختلفة، ومنها التعلم 
االلكتروني القائم على الحاسبات وشبكات اإلنترنت التي تدمج 
النص بالصورة والصوت والحركة، ليصبح أكثر تأثيرا في 

.إن التعلم االلكتروني أصبح (32: 2008، فخريالمجتمع. )
اقعا ، وأصبحت الحاجة له ماسة، وبالتالي يجب على الجامعات و 

الفلسطينية والعربية أن تحسن توظيفه ودمجه في أساليب التعليم، 
ألن من شأن ذلك رفع مستوى التعليم، وتجاوز العقبات 
والمشكالت التي يواجهها مثل قلة الموارد المالية وضعف 

 (12: 2008، إطميزياإلمكانات والتجهيزات )
 -التعليم االلكتروني من خالل ما يلي: أهمية

 (176-175، 2007، عامرأوال : أهمية التعليم االلكتروني: )
يعد التعليم االلكتروني مفيدا  في تنمية المدرسين مهنيا ،  -

خاصة الذين يعملون بنظام الدوام الكامل، حيث 

يجدون صعوبة في حضور المقررات المقدمة داخل 
 الحرم الجامعي.

يفيد التعليم االلكتروني في تغيير طريقة أسلوب جمع  -
المادة العلمية والبحثية التي يحتاجها الطالب ألداء 

 واجباتهم.
 يساعد التعليم االلكتروني على تعلم اللغة األجنبية. -
يساعد التعليم االلكتروني على التعلم الذاتي الذي  -

يسهل فيه المعلم للمتلعم الدخول إلى مجتمع 
 ت.المعلوما

يكون للتعليم االلكتروني ذا فاعلية لسكان المجتمعات  -
الذاتية باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

 مجال التعليم والتدريب.
 استيته،ثانيا : خصائص التعليم اإللكتروني: يذكر منها )

 ( 285 :2007، سرحانو 
وني بيئة تعليمية تفاعلية بين يوفر التعليم االلكتر  -

والمعلم والعكس، وبين المتعلم وزمالئه. كما  متعلمال
يوفر عنصر المتعة في التعليم، فلم يعد التعلم جامدا  
أو يعرض بطريقة واحدة، بل تنوعت المثيرات، مما 

 يؤدي إلى المتعة في التعلم.
يعتمد التعليم االلكتروني على مجهود المتعلم في تعليم  -

موعات نفسه كذلك يمكن أن يتعلم مع رفاقه في مج
صغيرة )تعلم تعاوني(، أو داخل الفصل في مجموعات 

 كبيرة.
يتميز التعليم االلكتروني بالمرونة في المكان والزمان،  -

حيث يستطيع المتعلم أن يحصل عليه من أي مكان 
 في العالم وفي أي وقت.

يوفر التعليم االلكتروني بيئة تعليمية تعلمية تتوافر فيها  -
المخاطر التي يمكن أن خبرات تعليمية بعيدة عن 

يواجهها المتعلم عند المرور بهذه الخبرات في الواقع 
الكيمياء  الفعلي مثل إجراء تجارب خطرة في معمل

 وغيرها من التجارب.
 :2007، عامر)يذكر فوائد التعليم االلكتروني:-ثالثا  
-(أن من فوائد التعليم االلكتروني ما يأتي:70
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قدرة أحسن على  -أكثر.ول على مواد تعليمية الحص
 محتوى التعلم.

الدمج  - التطبيق العملي. -ة، والمرونة.  المالئم -
 العالمي للمفاهيم والمصطلحات.

أن التعليم االلكتروني  بناء على ما ذكر سابقا   ويرى الباحث
يتصف بالمرونة والتكيف االيجابي مع األحداث بما يحقق 

ع متطلبات التعليم، م بالمالئمةاألهداف المرجوة، كما يتصف 
 واالستخدام الفاعل للوسائل االلكترونية.

حيث أن المعلم الذي يستخدم التكنولوجيا في التعليم يقوم بادوار 
معينة تتلخص في المهام التالية: دور الشارح باستخدام الوسائل 
التقنية وفيها يعرض المعلم للطالب المحاضرة مستعينا  بالحاسوب 

الوسائل التقنية السمعية منها والبصرية والشبكة العالمية و 
الغنائها ولتوضيح ما جاء فيها من نقاط غامضة، ثم يكلف 
الطلبة بعد ذلك باستخدام هذه التكنولوجيا كمصادر للبحث 
والقيام بالمشاريع المكتبية، ودور المشجع على التفاعل في 
العملية التعليمية التعلمية وفيها يساعد المعلم الطالب على 

ستخدام الوسائل التقنية والتفاعل عن طريق تشجيعه على طرح ا
عن نقاط تتعلق بتعلمه، وكيفية استخدام  واالستفساراألسئلة 

الحاسوب للحصول على المعرفة المتنوعة، ودور المشجع على 
توليد المعرفة واإلبداع وفيها يشجع المعلم الطالب على استخدام 

نشاء البرامج الوسائل التقنية من تلقاء ذاته وع لى ابتكار وا 
  (12: 1999، دروزه )التعليمية الالزمة لتعلمه.

حيث أصبح الطالب محور العملية التعليمية كالتعلم الفردي 
والتعلم المبرمج والتعلم الذاتي، وهذه الطرق غيرت من دور 
المعلم، ليكون اعتماد المعلم على وجود مقررات قد تكون على 

كون المعلم هو المصدر الوحيد  أقراص مدمجة، بدال  من
 (.Mathew,2003: 10للمعلومة. )

 تجارب عالمية وعربية في التعليم االلكتروني:
م مشروع شبكة تلفازية تبث المواد 1994بدأت اليابان في عام 

الدراسية التعليمية بواسطة أشرطة فيديو للمدارس حسب الطلب 
وفي عام  من خالل )الكيبل( كخطوة أولى للتعليم عن بعد،

أقر إعداد مركز برمجيات لمكتبات تعليمية في كل  1997
مقاطعة لدعم البحث والتطوير في مجال البرمجيات ودعم 
البحث العلمي الخاص بتقنيات التعليم الجديدة ودعم توظيف 

، الجندي، و الل شبكات اإلنترنت في المعاهد والكليات التربوية.)
2005 :395- 400)  

الجامعات في اليابان وأمريكا والصين وأوروبا حيث اعتمدت 
 (Scott, 1997,55البريد اإللكتروني كوسيلة اتصال معتمدة.)
من مؤسسات  2000أما في الواليات المتحدة األمريكية تقوم 

التعليم العالي ببث برنامج )مسار دراسي( واحد على األقل من 
% من 70 نسبة برامجها على شبكة االنترنت، ويشكل هذا العدد

إلى  2005الجامعات االمريكية، وقد ارتفعت النسبة عام 
%. وفي بريطانيا تم تأسيس شبكة وطنية للتعليم، تم من 90

 9مدرسة بشبكة االنترنت، و 32000خاللها ربط أكثر من 
ماليين طالب وطالبة، وقد تم منح الطلبة عنوان إلكتروني، وتم 

ومات والمواد آالف مدرس، ويتم إرسال المعل 10تدريب 
التعليمية من موقع الشبكة الوطنية إلى المدارس، كما يمكن 

وفي  الحصول على المنهج الدراسي على شكل أقراص مدمجة.
سوريا تم استحداث الجامعة االفتراضية التي تهدف إلى توفير 
أربعة مستويات من التعليم الجامعي العالمي للطالب من مكان 

رنت. أما األردن فيتم التخطيط إقامتهم بواسطة شبكة االنت
لتدريس الحاسب في جميع المستويات وربط المدارس بشبكة 

أما بالنسبة لتجربة فلسطين  (62 :2005، محمد) معلوماتية.
في التعليم اإللكتروني فقد شكلت مبادرة التعليم االلكتروني في 

مرحلة جديدة في استخدام أدوات تكنولوجيا  2007حزيران 
االتصاالت في التعليم والتدريب، ولعل تطوير المعلومات و 

المحتوى الرقمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي في وضع 
المحاضرات والمواد الدراسية على هذه المواقع قد شكل قفزة 
نوعية في تطوير المحتوى التعليمي للمواد الدراسية، كما أن 
جدية المؤسسات التعليمية المتخصصة كما وان جدية 

صرارها على تطوير هذا المجال ببرامج الم ؤسسات التعليمية وا 
واعدة قد يعزز من استخدام أدوات االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات في التعليم والتدريب وفي مجال التعليم العالي، أما 
على مستوى المدارس فقد تم إدخال مادة التكنولوجيا كمبحث في 

ل هدفه تحسين جودة المنهاج الفلسطيني، كما أن مشروع إنت
 (8-7، 2003)االسكوا، التعليم واستراتيجية تأهيل المعلمين.

ومن خالل ما سبق يرى الباحث التطور الكبير الستخدام التعليم 
االلكتروني في الدول األجنبية عكس التطور الحاصل في الدول 
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العربية وهذا يتطلب االهتمام بهذا المسار والعمل على تطبيقه 
  الجوانب المختلفة للعملية التعليمية. ليتم تطوير

 الدراسات السابقة:
 وهناك العديد من الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية

( حيث 2010المطري،و  )محمدات: دراسة ومن هذه الدراس
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل اتجاهات طلبة الدراسات العليا في 
كلية العلوم التربوية في الجامعة الهاشمية نحو تطبيقات التعلم 

والخبرة في االلكتروني، ومعرفة أثر كل من المعدل التراكمي 
 100المساقات االلكترونية، حيث تكونت عينة الدراسة من 

ن خالل هذه الدراسة أن هناك اتجاهات وتبين م طالب وطالبة
إيجابية لدى الطلبة نحو استخدام التعلم االلكتروني في الدراسات 
العليا في كلية العلوم التربوية، بينما لم يكن هناك فروق ذات 
داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو استخدام التعلم 

راكمي االلكتروني في كلية الدراسات العليا تعزى للمعدل الت
، العبد الكريموهدفت دراسة ) والخبرة في المساقات االلكترونية.

( للتعرف على أنماط استخدام التعليم اإللكتروني، وعلى 2008
الفروق في اتجاهات أفراد الدراسة نحو محاورها باختالف 
خصائصهم الشخصية والوظيفية، والتعرف على المجاالت 

ها التعلم االلكتروني، والمستويات الدراسية التي يستخدم في
يجابيات وسلبيات ومعوقات استخدام التعليم اإللكتروني في  وا 
المدرسة، وقد استخدمت الباحثة استبانة مكونة من سبع مجاالت 

( معلم ومعلمة من المدارس 202وبلغت عينة الدراسة )
الحكومية المستخدمة للتعلم االلكتروني، وكانت أهم النتائج التي 

الدراسة توفر موقع للمدرسة على االنترنت وشبكة توصلت إليها 
انترنت في المعامل ومعلمات ذو خبرة في التعامل مع الحاسب 
اآللي، وبينت الدراسة بأنه من أهم انماط التعليم االلكتروني 
المستخدمة في المدرسة التعلم التعاوني، ووجود فروق في التعلم 

، وتوصلت ناثاإللصالح  واإلناثااللكتروني بين الذكور 
مجاالت التعليم اإللكتروني هي مواد الحاسب  أهم إنالدراسة 

اآللي وأن أكثر المستويات استخداما  للتعليم اإللكتروني هي 
المرحلة الثانوية، وتوصلت الدراسة أن أهم ايجابيات التعليم 
اإللكتروني تقديم المادة العلمية بطريقة مشوقه واالحتفاظ 

يلة ويزيد من الدافعية للتعلم، وكانت ابرز بالمعلومات لفترة طو 
 ,Connaوقام كونا ) السلبيات يزيد من العزلة االجتماعية.

( بدراسة بعنوان " دمج المساقات اإللكترونية )المباشرة( 2007
في منهاج المدارس الثانوية"، وهدفت للتعرف على المعوقات في 

ية، وتم إرسال استخدام المساقات االلكترونية في المدارس الثانو 
متطلبات المسح اإللكتروني بواسطة البريد اإللكتروني إلى 
مديري المدارس الثانوية أيوا، ميسوري، ونبراسكا، وتألفت عينة 

( مديرا  من هذه الواليات، حيث تم توزيع 270الدراسة من )
االستجابات بالتساوي وكانت غالبيتها من المدارس الصغيرة 

أظهرت النتائج أن أكثر المعوقات هي %، و 86والريفية بنسبة 
المعيقات المالية، ثم جاءت بعدها المعوقات في مجال 
التكنولوجيا، أما المعوقات التي جاءت بدرجة عادية هي 
اعتقادات هيئة التدريس حول نوعية التعلم اإللكتروني 

( 2006، العبد الكريمأما دراسة ) واهتماماتهم بدافعية الطالب.
الدراسة إلى تقويم التعلم اإللكتروني بمدارس فقد هدفت هذه 

البيان النموذجية بجدة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، وتكونت 
عينة الدراسة من جميع طالبات ومعلمات الفصول االلكترونية 

معلمة و  41في مدارس البيان النموذجية للبنات والبالغ عدده 
في المرحلتين طالبة يدرسن بطريقة التعلم اإللكتروني  162

المتوسطة والثانوية، واستخدمت الباحثة أستبانة مكونة من خمسة 
مجاالت موجهة للمعلمات واستبانة أخرى موجهة للطلبة، وبينت 
نتائج الدراسة زيادة التحصيل للفصول المستخدمة التعلم 
االلكتروني، وبينت كذلك ان التعليم االلكتروني يزيد من قدرة 

المعلومات، وزيادة استيعاب الطلبة المعلمة على توصيل 
( دراسة بعنوان Naida, 2003وأجرت نايدا ) للمعلومات.

في جامعة مانشستر في المملكة  "توجهات أعضاء هيئة التدريس
نحو استخدام التعلم اإللكتروني وفهمهم له"؛ بهدف  المتحدة

تقصي مدى استخدام وتقبل مجموعة من أعضاء هيئة التدريس 
( لوسائل Manchester Metropolitan Universityفي )

التعلم اإللكتروني، وكيف يمكن أن تستخدم لدعم عملية التدريس 
، وقد شملت عينة الدراسة جميع مجتمع المتبعة في الجامعة

. ( من أعضاء التدريس339الدراسة األصلي حيث بلغت )
وأظهرت الدراسة أن هناك درجة من الوعي لدى المدرسين، مع 
وجود بعض التردد لديهم في تبني هذا النظام، ويرجع السبب في 
ذلك إلى النقص في الدعم المؤسسي، وقلة الوقت والمصادر 
لتطبيق هذا النظام، باإلضافة إلى قلة المعلومات والمعرفة 
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( 2003، )الرويليوقام  والخبرة في تكنولوجيا التعلم اإللكتروني.
نترنت، في مراكز مصادر بدراسة هدفت إلى استخدام شبكة اال

التعلم والتعليم من وجهة نظر معلمي وطالب المرحلة الثانوية 
الحكومية في الرياض للفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

( معلما  و 26ه(، تكونت عينة الدراسة من )1423/ 1422)
( طالبا ، وأظهرت نتائج الدراسة أن أبرز معوقات استخدام 177)

رنت هو كثرة الحصص األسبوعية وقلة األجهزة المعلمين لإلنت
( فقد Halsne,2002أما دراسة هالسن ) المرتبطة باالنترنت.

هدفت إلى مقارنة أساليب التعلم لمجموعتين من الطالب 
مجموعة سجلت في فصل دراسي عن طريق الشبكة العالمية 

في والية  للمعلومات، ومجموعة سجلت في فصل تقليدي
( طالبا ، وكشفت النتائج 1642وبلغت العينة ) ةأنجلوس األمريكي

( 26بعمر ) غلب الطالب في المجموعة األولى كانواإن أ
(، كما ان الدخل 26وأكبر؛ أما المجموعة الثانية فكانت تحت )

العائلي كان أعلى للطالب في المجموعة األولى، وأن الدراسة 
هم عن طريق االنترنت أسهمت في حل مشكالت الطالب الذين 

( 2002)المصطفى،وأجرت دراسة  في خطر ترك المدرسة.
حيث هدفت إلى استقصاء أثر طريقة التدريس بوساطة 
الحاسوب في اتجاهات طلبة المجموعة التجريبية نحو هذه 

( طالبة تم 40( طالبا  و )40الطريقة. تكونت عينة الدراسة من )
من اختيارهم بطريقة قصدية من طلبة الصف التاسع األساسي 

مدرستين في لواء األغوار الشمالية وتم تقسيمها إلى  مجموعتين 
بطريقة عشوائية: تجريبية وضابطة. وأظهرت نتائج الدراسة أن 
اتجاهات الطلبة قد تغيرت بصورة إيجابية نحو طريقة التدريس 

( لبيان أثر Chang, 2002وهدفت دراسة شانغ ) بالحاسوب.
حصيل طلبة الصف طريقة حل المشكالت بالحاسوب في ت

العاشر في مبحث علوم االرض في تايوان، وقد تكونت عينة 
طالبة تم توزيعهم على أربع شعب  78طالبا و 78الدراسة من 

طالبة تم توزيعهم على  69طالبا و 69للمجموعة التجريبية، و
أربع شعب للمجموعة الضابطة، وتم تدريس المجموعتين نفس 

طريقة حل المشكالت  الموضوع )الفيضانات(، مستخدما  
للمجموعة التجريبية وأسلوب المحاضرة للضابطة. وتوصل 
الباحث إلى وجود فروق ذات داللة احصائية في تحصيل طلبة 
الصف العاشر في مبحث االرض تعزى لطريقة التدريس 

( فقد Evans,2000أما إيفانس ) ولصالح المجموعة التجريبية.
تعليمية متمركزة، وتصف هذه قام بدراسة بعنوان تقديم بيئة 

الدراسة الجهود التي بذلت في كلية سانتا األهلية بوالية فلوريدا، 
حيث تم دمج المحتوى والتقنية والتعلم الفعال لمادة اإلحصاء 
العام، فأصبح طالب المادة قادرون على االتصال مع المعلم 
ويحضرون عمل افتراضية ويشاركون في مناقشات المجموعة 

لبريد االلكتروني باإلضافة إلى وجود عدد من خالل ا
المحاضرات التقليدية بأقل ما يمكن. كما تم دمج أساليب متعددة 
خالل تعلم المادة لجذب الطالب مثل استخدام عروض 
البوربوينت وموقع للمادة الدراسية على الشبكة العالمية 
للمعلومات، باإلضافة إلى تشجيع الطالب لتحسين مهارات 

بة لديهم وذلك بكتابة المقاالت المباشرة لتنشر في نشرة الكتا
(، وقد تم تقسيم الطالب حسب مهاراتهم Stat talkأخبار )

السابقة في الحاسب اآللي وأظهرت نتائج الدراسة أن الفصل 
الخاضع للتجربة اشتمل على نسبة عالية من الطالب الذين 

 حصاء العامنجحوا وأكملوا بين المجموع الكلي لطالب قسم اإل
 وبيريتر وهدفت دراسة سكاردمليا .في كلية سانتا

2000),Scardamalia and Bereiter إلى التعرف لمدى )
فاعلية استعمال الحاسوب كمادة داعمة للمعرفة، وتم تطبيق 

( طالب وطالبة في مدينة سيؤول بكوريا 1110الدراسة على )
ذه الدراسة أن الجنوبية واستغرقت التجربة ثالث سنوات، وتبين ه

%( من الطلبة زاد اهتمامهم بالتحصيل الدراسي من 0,76)
 خالل استعمال الحاسوب.

ومن خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح توصل معظم 
الدراسات إلى أن استخدام التعلم االلكتروني ساهم في زيادة 

وقد  تحصيل الطلبة، كما ساعد على بناء اتجاهات ايجابية،
وأهم  حث من الدراسات السابقة في بناء أداة الدراسةأستفاد البا

لدراسات السابقة في أنها تدعم االدراسة الحالية ما يميز 
استكشاف اتجاهات الطلبة نحو استخدام التعلم االلكتروني في 
التعليم، وتسهم في بيان أهمية توظيف تقنية التعلم االلكتروني 

 في التعليم.
من خالل عمل الباحث كعضو هيئة  :بحث وأسئلتهمشكلة ال

خضوري وكون  –تدريس غير متفرغ في جامعة فلسطين التقنية 
هذه الجامعة حديثة حيث تم االعتراف بها كجامعة في عام 
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فهي بحاجة إلى التطور لتضاهي الجامعات المحلية  2008
والعربية واالجنبية حيث الحظ الباحث التعامل مع الطرق 

ل التكنولوجية والتعامل دون االهتمام بالوسائ التقليدية في التعليم
 .معها

التعرف على اتجاهات طلبة جامعة  وتتلخص مشكلة الدراسة في
.وبعد العرض خضوري نحو التعليم االلكتروني –فلسطين التقنية 

السابق وتقديم صورة حول موضوع الدراسة فإنه يمكن تحديد 
 مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

  هي اتجاهات طلبة جامعة فلسطين التقنية ما– 
 ؟خضوري نحو التعليم االلكتروني 

إلى فحص الفرضيات  بحثال اهدف هذ :بحثفروض ال
 الصفرية اآلتية:

ال توجدددددددد فدددددددروق ذات داللدددددددة إحصدددددددائية عندددددددد مسدددددددتوى الداللدددددددة 
(0.05≤)  التجاهددداتهم بدددين متوسدددطات تقدددديرات عيندددة الدراسدددة

، والتخصدددددص، تبعدددددا  لمتغيدددددر الجدددددنس نحدددددو التعلددددديم االلكتروندددددي
 عدل التراكمي.والم

 إلى: بحثال اهذ هدف :بحثأهداف ال
اتجاهددددات الطلبددددة فددددي جامعددددة فلسددددطين الكشددددف عددددن   -1

 .التقنية خضوري نحو التعليم اإللكتروني
معرفدددة أثدددر كدددل مدددن متغيدددرات: الجدددنس، والتخصدددص،  -2

 .عدل التراكميوالم
ضددددوء مددددا تقدددديم عدددددد مدددن التوجهددددات والمقترحددددات فدددي  -3

 أسفرت عنه نتائج الدراسة.
 :بحثتنبع أهمية ال :بحثأهمية ال
المحدوري إذ يتوقدف  اودورهد الطرق التدريسيةمن أهمية  -

لتعليمددي فددي تحقيددق أهدافدده علددى التنددوع نجدداح النظددام ا
 .في الوسائل التعليمية

العمدددل علدددى إبدددراز دور التعلددديم االلكتروندددي فدددي تطدددوير  -
 .التعليميةالجوانب المختلفة للعملية 

مواكبة التطورات العالمية في مجدال التعلديم العمل على  -
 اإللكتروني.

طلبة جامعة فلسطين أقتصرت حدود الدراسة على  :بحثحدود ال
لددذا تبقدددى  2014/2015فددي العدددام الدراسددي  خضددوري -التقنيددة 

نتددائج الدراسددة محكومددة بهددذه الحدددود التددي أعدددها الباحددث لمعرفددة 
خضدددوري نحدددو التعلددديم  -فلسدددطين التقنيدددة اتجاهدددات طلبدددة جامعدددة

 .االلكتروني
 مصطلحات الدراسة:

التعلدددددددددددددددددددددددديم االلكترونددددددددددددددددددددددددي: عددددددددددددددددددددددددرف كددددددددددددددددددددددددارلينر  -
(Carliner,1998:9 التعلددديم اإللكتروندددي بأنددده تعلدددم ،)

يدددددتم عدددددن طريدددددق الحاسدددددب وأي مصدددددادر أخدددددرى علدددددى 
الحاسددب تسدداعد فددي عمليددة التعلدديم والددتعلم. حيددث يقددوم 

اإللكتروندددي بعدددرض المدددادة جهددداز الحاسدددب فدددي الددددرس 
 بنددددداء علدددددى اسدددددتجابة الطالدددددب. العلميدددددة علدددددى الشاشدددددة

( التعلدديم االلكترونددي Kurtus, 2004:12 ويعددرف )
بأنه نطاق واسع يشمل نطاقا  واسعا  من المواد التعليمية 
التددي يمكددن تقددديمها فددي أقددراص مدمجددة، أو مددن خددالل 

 الشبكة المحلية أو االنترنت.
إجرائيدددا : بأنددده أسدددلوب تعليمدددي يعتمدددد ويعرفهدددا الباحدددث 

علدددددى اسدددددتخدام وسدددددائل تقنيدددددة حديثدددددة للحاسدددددب اآللدددددي 
 ووسائطهما المتعددة.

جامعة فلسطين التقنية )خضوري(: هي إحدى  -
مؤسسات التعليم العالي في فلسطين وهي الجامعة 
الحكومية الوحيدة في الضفة الغربية التي تتبع لوزارة 

تضم خمسة كليات علمية التربية والتعليم العالي، و 
 وعدد من المراكز والمعاهد.

جراءاته: بحثمنهجية ال  األبحاثمن  بحثال اهذ عد  ي وا 
اتجاهات طلبة جامعة الوصفية، فهي تهدف إلى التعرف على 

خضوري نحو التعليم اإللكتروني كوسيلة  -فلسطين التقنية
 .مساندة

طالب ( 500من ) بحثتكونت عينة ال وعينته: بحثمجتمع ال
والبالغ عددهم % من مجتمع الدراسة 10أي ما نسبته  وطالبة

 -طلبة جامعة فلسطين التقنية من ( طالب وطالبة 5000)
 2014/2015من العام الدراسي  ثانيفي الفصل ال خضوري

وقد أستخدم الباحث العينة العشوائية المنتظمة لتحديد عينة 
 البحث.

 ( يبين خصائص أفراد عينة الدراسة. 1والجدول رقم )
 بحثخصائص أفراد عينة ال (1جدول )
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 النسبة المئوية العدد مستوى المتغير المتغير

 الجنس
 59.4 297 ذكر
 40.6 203 أنثى

 %100 500 المجموع

 التخصص
 26.8 134 أدبي
 73.2 366 علمي

 %100 500 المجموع

 المعدل التراكمي

60- 69.99 183 36.6 

70-79.99 244 48.8 

 14.6 73 %80أعلى من 
 %100 500 المجموع

بحث )االستبانة( وتطويرها قام الباحث ببناء أداة ال: بحثأداة ال
 -لتعرف إلى اتجاهات طلبة جامعة فلسطين التقنيةل بنفسه

وتكونت األداة ، التعليم اإللكتروني كوسيلة مساندةخضوري نحو 
األول تضمن بيانات أولية عن : في صورتها النهائية من جزأين

. المعدل التراكمي، و التخصصالمبحوثين تمثلت في الجنس، و 
 التربويأما الجزء الثاني فقد تكون من ثالثة مجاالت وهي مجال 

قرات االستبانة ، حيث بلغ عدد فتنمية القدرات، و والنفسي، 
 فقرة.( 40)

 بحثتأكد الباحث من صدق أداة ال وثباتها: بحثصدق أداة ال
( من ذوي 6بعرضها على مجموعة من المحكمين وعددهم )

في  التربيةكليات باالختصاص وهم من أعضاء هيئة التدريس 
حذف بعض الفقرات وتعديل قام ب إذالجامعات الفلسطينية، 

مكونة االستبانة في صورتها المبدئية  حيث كانت بعضها اآلخر،
في صورتها أصبحت فقرات، و  5تم حذف و ( فقرة، 45من)

% من 70فقرة بناء على أتفاق أكثر من  40من مكونة النهائية 
المحكمين. أما فيما يتعلق بالثبات فقد تأكد الباحث من ثبات 

( 2والجدول رقم) األداة من خالل حساب معامل كرونباخ ألفا
 لك.يوضح ذ

 لفقرات االستبانة معامل كرونباخ ألفا (2جدول )
 معامل كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجال الرقم

 0.87 13 التربوي 1
 0.92 10 النفسي 2
 0.91 17 تنمية القدرات 3

 0.94 40 االستبانة الكلية 

لمجددددداالت  ( أن معامدددددل كرونبددددداخ ألفدددددا2يتضدددددح مدددددن الجددددددول ) 
(، وبلغدت 0.92( و)0.87تراوح بين ) التعليم االلكتروني استبانه

الكليددددة  التعلدددديم االلكتروندددديسددددتبانة قيمددددة معامددددل كرونبدددداخ ألفددددا ال
 ثبات األداة.  تدل علىعالية  وهي قيم( 0.94)

 طريقة تصحيح األداه:
اتجاهات طلبة جامعة فلسدطين ومن أجل تفسير النتائج تم تحديد 

مددن  خضددوري نحددو التعلدديم االلكترونددي كوسدديلة مسدداندة  -التقنيددة
خددالل المتوسددطات الحسددابية لالسددتجابات؛ فقددد تددم حسدداب المدددى 

(، ثدم قسدم المددى علدى عدددد 4 = 1 - 5للمقيداس الخماسدي)
(، وبدذلك فقدد 0.80= 5 / 4الفئدات، وذلدك لتحديدد طدول الفئدة )

( 0.80(، ثم يضداف )1.80 = 0.80 + 1كانت الفئة األولى )
 (:2010،أبو دالللكل فئة كما يأتي)

(، أو نسدددبة مئويدددة )اقدددل 1.80 – 1متوسدددط حسدددابي )  -1
 قليلة جدا . %(يدل على درجة 36من 

(، أو نسدددبة مئويدددة  2.60- 1.81متوسدددط حسدددابي ) -2
 %(يدل على درجة قليلة. 52 -% 36.1)

(، أو نسدددددبة مئويدددددة 3.40 – 2.61ددددددمتوسط حسدددددابي ) -3
 %(يدل على درجة متوسطة. 68 -%  52.1)

(، أو نسدددددبة مئويدددددة 4.20 – 3.41متوسدددددط حسدددددابي ) -4
 %(يدل على درجة كبيرة. 84 -%  68.1)
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(، أو نسبة مئوية )أكثر 5 - 4.21متوسط حسابي ) -5
 %( يدل على درجة كبيرة جدا. 84من 

اسددتخدم الباحددث طرقدددا إحصددائية وصدددفية المعالجةةة اإلحصةةةائية: 
وتحليليدددددة، وتمثلدددددت الطدددددرق اإلحصدددددائية الوصدددددفية بالمتوسدددددطات 
الحسدددابية والنسدددب المئويدددة والتكدددرارات للمتغيدددرات وتمثلدددت الطدددرق 

( وتحليدددددل التبددددداين t-testاإلحصدددددائية التحليليدددددة باختبدددددار )ت( )
 (.Anovaاألحادي ) 

اتجاهددات ف علددى لتعددر بحددث اال اهدددف هددذنتةةائا الدراسةةة:تحليةة  
خضددوري نحددو التعلدديم اإللكترونددي –طلبددة جامعددة فلسددطين التقنيددة 

لددددى تحديددددد اثددددر متغيددددرات كددددل مددددن الجددددنس، كوسدددديلة مسددددانده . وا 

، وبعدددد عمليدددة جمدددع المعلومدددات والمعددددل التراكمدددي، والتخصدددص
عولجددددددددت إحصددددددددائيا  باسددددددددتخدام البرنددددددددامج اإلحصددددددددائي للعلددددددددوم 

للنتدددائج التدددي توصدددل  (، وفيمدددا يلدددي عرضدددا  SPSSاالجتماعيدددة )
 : بحثإليها ال

 أوال : النتائا المتعلقة بالسؤا  األو  والذي نصه:
 خضدددددوري نحدددددو -مدددددا اتجاهدددددات طلبدددددة جامعدددددة فلسدددددطين التقنيدددددة

  ؟التعليم االلكتروني استخدام استراتيجية
لإلجابدددددة عدددددن السدددددؤال اسدددددتخدمت المتوسدددددطات الحسدددددابية 

الكليددة لالسددتبانة  والنسددب المئويددة لكددل فقددرة ولكددل مجددال والدرجددة
 تبين ذلك. (5(، )4(، )3الجدول ) حيث نتائج

 المجال التربويلفقرات  درجةالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية وال (3جدول)
الرقم 

 المتسلسل
الرقم 

 الدرجة % المتوسطات الفقرات باالستبانة
 كبيرة جدا   86 4.30 مساعدة في تدريس المقررات الدراسية.أرى التعلم اإللكتروني وسيلة  1 1
 كبيرة جدا   85.4 4.27 أرى بوجوب إقرار إستراتيجية التعلم االلكتروني كوسيلة مساعدة. 4 2

 كبيرة  82.2 4.11 يساعد التعلم اإللكتروني الطلبة على التقويم الذاتي. 11 3

 كبيرة  76.8 3.84 مرونة.يجعل التعلم االلكتروني التعليم أكثر  12 4

5 
إن التعلم اإللكتروني يوفر لي فرصة االطالع على المحاضرة التي لم أتمكن من  13

 حضورها.
3.81 

76.2 
 كبيرة 

 كبيرة  75 3.75 أفضل استخدام إستراتيجية التعلم االلكتروني في تدريس المقررات.  6 6

7 
تدريس المقررات أفضل من طريقة  إن استخدام إستراتيجية التعلم االلكتروني في 8

 المحاضرة.
3.65 

73 
 كبيرة 

 كبيرة  72.4 3.62 يراعي التعلم االلكتروني الفروق الفردية بين الطلبة. 10 8
 كبيرة  71.8 3.59 أجد صعوبة في استخدام الحاسوب بشكل فعال. 9 9
 كبيرة  71.6 3.58 االلكتروني.أحبذ تعلم المهارات الخاصة بالمقررات باستخدام التعلم  3 10
 كبيرة  71 3.55 التعلم االلكتروني يعمل على معالجة جوانب الضعف للمقرر الدراسي. 5 11
 متوسطة 66 3.30 تتوفر في الجامعة المختبرات الكافية للتعلم اإللكتروني. 7 12
 متوسطة 67 3.35 استخدام التعلم االلكتروني في تدريس المقررات يسهل تعلمها. 2 13
 كبيرة 74.95 3.74 الدرجة الكلية  

درجددة اتجاهدددات الطلبدددة نحدددو ( أن 3يتضددح مدددن خدددالل الجددددول )
، وهددي (4، 1علددى الفقددرات )كبيددرة جدددا  كانددت  التعلدديم االلكترونددي

الفقرات التي تتحدث عن اعتماد التعليم اإللكتروني ودوره كوسيله 
 أعلددى مددنالنسددبة المئويددة لالسددتجابة عليهددا  كانددتحيددث  مسدداعده

 جبدددددرين، وقدددددد اتفقدددددت نتدددددائج هدددددذا البحدددددث مدددددع دراسدددددة )%(84)
ويعددددزو الباحددددث سددددبب ذلددددك إلددددى االنفجددددار ، (2010المطددددري، و 

المعرفدددي وسدددهولة الوصدددول للمعلومدددة ممدددا يسدددتوجب اللجدددوء إلدددى 
الوسددائل التكنولوجيددة والتقنيددات الحديثددة لتطددوير آليددات المسدداعدة 

لعبدد فقدت نتدائج هدذا البحدث مدع دراسدة )اتاوقد  للمقررات الدراسية
، 9، 10، 8، 6، 13، 12، 11) اتأمددا الفقددر ، (2008الكددريم، 

حيددددث تراوحددددت النسددددبة  كبيددددرة درجددددة( فقددددد حصددددلت علددددى 5، 3
%( وهددي الفقددرات التددي 84_ 68.1المئويددة لالسددتجابة مددا بددين )

ه ومهاراته واستغالل مرونة التعليم االلكتروني وفعاليت تتحدث عن
الوقت من خاللده ومراعاتده للفدروق الفرديدة بدين الطلبدة، ومعالجدة 

، وقدددد اتفقدددت نتدددائج هدددذا البحدددث مدددع نقددداط الضدددعف فدددي المنهددداج
، ويعزو الباحث سبب ذلك إلدى (Halsne,2002دراسة هالسن )

سددهولة التعامددل مددع الوسددائل التكنولوجيددة الحديثددة وتددوفر البددرامج 
ات الدراسية والتي بدوره يعالج المواضيع الصدعبة الخاصة بالمقرر 

( فقد حصلت على درجة 2، 7في المقرر الدراسي، أما الفقرات )
%( 68 -52.1متوسطة حيدث تراوحدت نسدبتها المئويدة مدا بدين )

وهددددي الفقددددرات التدددددي تتحدددددث عدددددن سددددهولة تعلدددددم المقددددررات عندددددد 
لم اسدددددتخدام الدددددتعلم االلكتروندددددي وتدددددوفر الجامعدددددة مختبدددددرات للدددددتع

االلكترونددددي، ويعددددزو الباحددددث سددددبب ذلددددك إلددددى تددددوفر اإلمكانددددات 
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 .انترنت وغيرهاالالزمدددة بشدددكل مقبدددول للدددتعلم االلكتروندددي مدددن حواسددديب وشدددبكات 
 المجال النفسيلفقرات  درجةالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية وال (4جدول)

الرقم 
 المتسلسل

الرقم 
 الدرجة % المتوسطات الفقرات باالستبانة

 كبيرة جدا   84.8 4.24 أشعر بالمتعة في تعلم المقررات باستخدام التعلم االلكتروني. 16 1
 كبيرة 82 4.10 يزيد التعلم اإللكتروني من أعبائي المادية. 23 2
 كبيرة 77.6 3.88 ضعف العالقة التفاعلية مع معلمي المقررات عند استخدام التعلم االلكتروني. 21 3
 كبيرة 72 3.60 أشعر باالنعزالية عند تعلم المقرر باستخدام هذه االستراتيجية. 18 4

5 
أشعر أن تعلم المقررات باستخدام إستراتيجية التعلم االلكتروني يتطلب مني  19

 جهدا  إضافيا .
3.45 

69 
 كبيرة

 متوسطة 64 3.20 يقلل التعليم االلكتروني من خوف وقلق الطالب. 22 6
 متوسطة 63 3.15 يعزز التعلم االلكتروني الثقة بالنفس. 17 7
 متوسطة 62 3.10 إن استخدام إستراتيجية التعلم االلكتروني لتعلم المقررات يضعف شخصيتي. 20 8
 متوسطة 61 3.05 اشعر بالراحة عندما أتعلم المقررات باستخدام التعلم االلكتروني. 14 9
 متوسطة 60 3.00 استخدام إستراتيجية التعلم اإللكتروني عملية مثيرة.أرى أن  15 10
 كبيرة 69.54 3.477 الدرجة الكلية  

كبيدرة جدددا  علددى  كانددت درجددة( أن ال4يتضدح مددن خددالل الجددول )
%( 84( حيددث حصدلت علددى نسدبة مئويددة أعلدى مددن )16الفقدرة )

وهي الفقرة التي تتحددث عدن المتعدة فدي تعلدم المقدررات باسدتخدام 
، 18، 21، 23( علدى الفقدرات )كبيدرة) التعليم االلكتروني وكانت

النسددددبة المئويددددة تراوحددددت ( حيددددث 15، 14، 20، 17، 22، 19
%( وهدددي الفقدددرات التدددي تتحدددددث 84_ 68.1لالسدددتجابة عليهدددا )

االنعزاليددددة وضددددعف العالقددددات التفاعليددددة والجهددددد اإلضددددافي  عددددن
وزيدددادة األعبددداء الماديدددة الناتجدددة عدددن التعلددديم االلكتروندددي، ويعدددزو 
الباحدددددث سدددددبب ذلدددددك إلدددددى تعامدددددل الطالدددددب مدددددع أدوات ووسدددددائل 

، وقددد تكنولوجيدده ممددا يعمددق االنعزاليددة وقلددة التفاعددل مددع اآلخددرين
، (Halsne, 2002ئج هدذا البحدث مدع دراسدة هالسدن )اتفقت نتدا

( فقدد حصدلت علدى درجدة 15، 14، 20، 17، 22أما الفقرات )
%(، 68 -52.1متوسطة حيث تراوحت النسبة المئويدة مدا بدين )

ضعاف الشخصية،  وهي الفقرات التي تتحدث عن الثقة بالنفس وا 
بب والراحدددة مدددن اسدددتخدام التعلددديم االلكتروندددي، ويعدددزو الباحدددث سددد

ذلك إلى التفاوت بين األفراد في التعامل مدع الوسدائل االلكترونيدة 
 وتأثير هذه الوسائل على الحالة النفسية للفرد.

 تنمية القدراتلفقرات مجال  درجةلمتوسطات الحسابية والنسب المئوية والا (5جدول)                        
الرقم 

 المتسلسل
الرقم 

 الدرجة % المتوسطات الفقرات باالستبانة
 كبيرة 81 4.05 أرى أن التعلم االلكتروني يساعد على سعة أفق ومدارك الطالب. 38 1
 كبيرة 79 3.95 أرى أن التعلم االلكتروني يدفع الطالب للبحث عن المعلومة. 39 2
 كبيرة 76 3.80 المهارات العليا لدي.أرى أن التعلم االلكتروني للمقررات يرفع من مستوى  26 3
 كبيرة 75.4 3.77 أحس بقدرتي على استيعاب المقررات باستخدام التعلم االلكتروني. 28 4
 كبيرة 73.8 3.69 يعزز التعلم االلكتروني على استيضاح المادة بطريقة سلسة. 29 5
 كبيرة 71.4 3.57 المطروحة.يعمل التعلم االلكتروني على التفكير المتعمق للموضوعات  35 6
 كبيرة 68.4 3.42 استخدام التعلم االلكتروني في تدريس المقررات يزيد من تحصيلي. 24 7
 متوسطة 66.6 3.33 أرى أن استخدام التعلم اإللكتروني يعزز القدرة على اإلبداع. 40 8
 متوسطة 64.2 3.21 يعزز التعلم االلكتروني ما امتلكه من نقاط قوة للمقرر الدراسي. 31 9

 متوسطة 62 3.10 ينمي التعلم االلكتروني القدرات الفكرية. 32 10
 متوسطة 61 3.05 يشجع التعلم االلكتروني على الدراسة المستمرة  للمقررات الدراسية. 33 11
 متوسطة 59 2.95 أجد أن هناك صعوبة لدي في إنجاز المهام المطلوبة إلكترونيا . 36 12

13 
أن تعلم المقررات باستخدام إستراتيجية التعلم االلكتروني يساعدني على تنظيم  أرى 27

 الوقت.
2.90 

58 
 متوسطة

 متوسطة 57 2.85 أرى أن استخدام إستراتيجية التعلم اإللكتروني تحسن فهمي للمقررات العلمية. 25 14
 متوسطة 56.4 2.82 أرى أن استخدام التعلم اإللكتروني يعمل على تقوية الذاكرة. 30 15
 متوسطة 55.8 2.79 أرى أن التعليم االلكتروني يساعد على مواكبة مستجدات العصر. 37 16
 متوسطة 55 2.75 يعمل التعلم االلكتروني على تطوير الثقافة العامة للطالب. 34 17

 متوسطة 65.88 3.29 الدرجة الكلية  
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علددددى  كبيددددرةكانددددت  درجددددة( أن ال5الجدددددول )يتضددددح مددددن خددددالل 
( حيدددددث تراوحدددددت 24، 35، 29، 28، 26، 39، 38الفقدددددرات )

وهددي  %( ،84_ 68.1النسددبة المئويددة لالسددتجابة عليهددا مددا بددين)
الفقددرات التددي تتحدددث عددن دور التعلدديم االلكترونددي فددي سددعة أفددق 
الطدددالب ويددددفعهم للبحدددث عدددن المعلومدددة ورفدددع مسدددتوى مهددداراتهم 
وقدراتهم ويعمل على توضيح المادة والتفكيدر المتعمدق لهدا وزيدادة 

، وقددددد اتفقددددت نتددددائج هددددذا البحددددث مددددع دراسددددة إيفددددانس التحصدددديل
(Evans, 2000)ذلدددك إلددى تددوفر كدددم  ، ويعددزو الباحددث سددبب

هائل حدول الموضدوعات الدراسدية سدواء مدن خدالل بدرامج منظمدة 
أو البحدددث مدددن خدددالل مواقدددع االنترندددت عدددن تلدددك المعلومدددات ممدددا 
 يعمل على رفع مستوى الطلبة وتطوير قدراتهم وزيدادة تحصديلهم،

، 37، 30، 25، 27، 36، 33، 32، 31، 40أمددددددا الفقددددددرات )
ة حيددددث تراوحدددت النسددددبة متوسدددط درجددددة( فقدددد حصددددلت علدددى 34

وهددي الفقددرات  %(68_52.1المئويددة لالسددتجابة عليهددا مددا بددين )
دور التعلديم االلكتروندي فدي تعزيدز الثقدة بدالنفس التي تتحدث عن 

والشددددعور بالراحدددده وتقويددددة الددددذاكرة ومواكبددددة المسددددتجدات وتطددددوير 
وقدددد أتفقدددت نتدددائج هدددذا البحدددث مدددع دراسدددة نايددددا الثقافدددة العامدددة، 

(Naida,2003 )زو الباحددددث سددددبب حصددددول هددددذه الفقددددرات عددددوي
علدددددددى درجددددددددة متوسددددددددطه أن الفدددددددرد ومدددددددددى اهتمامدددددددده بالوسددددددددائل 
اإللكترونية وقدرته على التعامل معهدا تحددد مقددار الثقدة بدالنفس، 

 وقدرته على مواكبة التغيرات، واكتساب المهارات المختلفة.

 اتجاهات الطلبة نحو التعليم اإللكترونية والنسب المئوية لمستوى لمتوسطات الحسابيا (6جدول )
 الدرجة النسبة المئوية المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة

 كبيرة 74.95 3.74 التربوي 1 1
 كبيرة 69.54 3.477 النفسي 2 2
 متوسطة 65.88 3.29 تنمية القدرات 3 3

 كبيرة 70.04 3.50 األداة الكلية  

 خضوري –اتجاه طلبة جامعة فلسطين التقنية يتضح أن مستوى 
المجال التربوي والنفسي واألداة الكلية حيث  على ت كبيرةكان

وكانت  %(84 -68.1تراوحت النسبة المئوية لها ما بين )
، وقد اتفقت نتائج هذا البحث متوسطة على مجال تنمية القدرات

 وبيريتر ( ومع دراسة سكاردميليا2002،المصطفى) مع دراسة
(Scardamalia and Bereiter, 2000 ) ويعزو الباحث

سبب ذلك إلى أن قدرات الفرد تتحدد من خالل قدرة الفرد في 
التعامل مع الوسائل اإللكترونية ومدى قناعة الفرد في أهميتها 

 إيجابية.وفاعليتها حيث أن حسن االستخدام يؤدي إلى نتائج 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  :بحثفرضيات ال -
اتجاهات طلبة جامعة فلسطين في  (≥0.05)مستوى الداللة 

خضوري نحو التعليم اإللكتروني تعزى لمتغير الجنس، -التقنية 
 والتخصص، والمعدل التراكمي.

الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار )ت( متغير الجنس:  -
( للكشدددف فيمدددا إذا كدددان هنددداك فدددروق t-testللعيندددات المسدددتقلة )

التجاهدات ( α =0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 خضددوري نحددو التعلدديم االلكترونددي–طلبددة جامعددة فلسددطين التقنيددة 

 ( نتائج اختبار )ت(. 7تعزى لمتغير الجنس. ويبين الجدول )
تعزى  خضوري نحو التعليم االلكتروني–التجاهات طلبة جامعة فلسطين التقنية نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة  (7)جدول 

 لمتغير الجنس.
 

 المجال
 

 الجنس
 
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الداللة قيمة )ت( الحرية

 التربوي
 

 0.35 1.44- 498 0.59 3.48 297 ذكر
 0.55 3.60 203 أنثى

 498 0.60 3.57 297 ذكر النفسي
 0.55 3.67 203 أنثى 0.25 1.08-

 498 0.67 3.46 297 ذكر تنمية القدرات
 0.59 3.56 203 أنثى 0.15 1.00-

 498 0.56 3.50 297 ذكر الدرجة الكلية
-1.27 0.33 

 0.52 3.61 203 أنثى

 (α =0.05)* دا  إحصائيا عند مستوى الداللة 
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التجاهات طلبة جامعة  ( أن الفروق7يتضح من الجدول )
تعزى لمتغير خضوري نحو التعليم االلكتروني  -فلسطين التقنية

الجنس كانت غير دالة على جميع المجاالت والدرجة الكلية، 
، 0.25، 0.35التوالي )حيث كانت مستوى الداللة على 

 وهي أكبر من (0.33، 0.15
(α =0.05) وقد اختلفت نتائج هذا البحث مع دراسة ،

الوسائل ويعزو الباحث سبب ذلك إلى أن ( 2008، العبد الكريم)

اإللكترونية متوفرة بشكل كبير في البيوت ومؤسسات التعليم وفي 
 .متناول يد الجميع سواء ذكورا  أو إناثا

الختبدار هدذه الفرضدية تدم اسدتخدام اختبدار : التخصة متغير  -
 ( للكشف فيما إذا كان t-test)ت( للعينات المستقلة )

 αهناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
–التجاهات طلبة جامعة فلسطين التقنية ( 0.05=

تعزى لمتغير  خضوري نحو التعليم االلكتروني
 ( نتائج اختبار )ت(. 8. ويبين الجدول )تخصصال

تعزى  خضوري نحو التعليم االلكتروني–التجاهات طلبة جامعة فلسطين التقنية نتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة  (8جدول )
 .تخصصلمتغير ال

 
 المجال

 
 الجنس

 
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الداللة قيمة )ت( الحرية

 التربوي
 

 0.23 1.44- 498 0.59 3.36 134 أدبي
 0.55 3.43 366 علمي

 498 0.60 3.43 134 أدبي النفسي
 0.55 3.34 366 علمي 0.16 1.08-

 498 0.67 3.53 134 أدبي تنمية القدرات
 0.59 3.37 366 علمي 0.11 1.00-

 498 0.56 3.36 134 أدبي الدرجة الكلية
-1.27 0.22 

 0.52 3.54 366 علمي

 (α =0.05)* دا  إحصائيا عند مستوى الداللة 
التجاهات طلبة جامعة  ( أن الفروق8يتضح من الجدول )

تعزى لمتغير خضوري نحو التعليم االلكتروني  -فلسطين التقنية
كانت غير دالة على جميع المجاالت والدرجة الكلية،  تخصصال

، 0.16، 0.23حيث كانت مستوى الداللة على التوالي )
ويعزو الباحث  (α =0.05)وهي أكبر من  (0.22، 0.11

الحاجة لتدعيم التعليم التقليدي بتعليم الكتروني سبب ذلك إلى 
ويحتاج ذلك التخصصات العلمية والتخصصات األدبية لما 

 .دعم المنهاجلاجه كل منها إلى برامج خاصة تحت

الختبدددار هدددذه الفرضدددية تدددم عةةةد  التراكمةةةي: متغيةةةر الم -
( One Way ANOVAتحليددل التبدداين األحددادي )

للكشف عمدا إذا كدان هنداك فدروق ذات داللدة إحصدائية 
( التجاهدددددات طلبدددددة α =0.05عندددددد مسدددددتوى الداللدددددة )

خضدددددددوري نحدددددددو التعلددددددديم –جامعدددددددة فلسدددددددطين التقنيدددددددة 
االلكتروندددددي تعدددددزى لمتغيدددددر المعددددددل التراكمدددددي. ويبدددددين 

 ( نتائج تحليل التباين. 8الجدول )

االلكتروني تعزى لمتغير خضوري نحو التعليم –التجاهات طلبة جامعة فلسطين التقنية نتائج تحليل التباين األحادي  (9)جدول 
 .المعدل التراكمي

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 التربوي
 0.14 2 0.28 بين المجموعات

 0.32 497 55.51 داخل المجموعات 0.33 0.45
  499 55.79 المجموع

 النفسي
 0.19 2 0.38 المجموعات بين

 0.33 497 56.73 داخل المجموعات 0.44 0.61
  499 57.11 المجموع

 0.64 0.05 0.03 2 0.06 بين المجموعات تنمية القدرات



 عطير شفيق لطفي ربيع

140 
 

 0.41 497 66.76 داخل المجموعات
  499 66.82 المجموع

 الدرجة الكلية
 0.11 2 0.18 بين المجموعات

 0.31 497 50.35 المجموعاتداخل  0.71 0.33
  499 50.53 المجموع

 (α =0.05)* دا  إحصائيا عند مستوى الداللة 
التجاهات طلبة جامعة  ( أن الفروق9يتضح من الجدول )

تعزى لمتغير خضوري نحو التعليم االلكتروني  -فلسطين التقنية
كانت غير دالة على جميع المجاالت والدرجة  معدل التراكميال

، 0.44، 0.33حيث كانت مستوى الداللة على التوالي )الكلية، 
، وقد اختلفت نتائج (α =0.05)وهي أكبر من  (0.71، 0.64

ويعزو الباحث  (2010، والمطري جبرين)هذا البحث مع دراسة
االلكتروني اهتمام ضعيفي التحصيل بالتعليم سبب ذلك إلى أن 

نابع عن معالجة الضعف الدراسي التي يواجهه واهتمام ذوي 
التحصيل المرتفع بالتعليم االلكتروني ناتج عن تدعيم نقاط القوة 
التي يمتلكها أي أن ذوي التحصيل المرتفع والمنخفض يواكبون 

 .التعليم االلكتروني
، ومدن خدالل بحدثفدي ضدوء مدا أسدفرت عنده نتدائج ال التوصيات:

اإلطدددار النظدددري والدراسدددات السدددابقة، فدددإن الباحدددث رأى بأنددده مدددن 
 الالزم التقدم بمجموعة من التوصيات، ومن هذه التوصيات:

االهتمام باتجاهات الطلبة نحو التعلم االلكتروني  -1
ومحاولة تعزيز االتجاهات، وبناء اتجاهات إيجابية 

 .نحو استخدام هذه االستراتيجية
من التعليم، تتمثل في  عالنو توفير بنيه تحتية لهذا  -2

 المختبرات المجهزة بالحزم المبرمجة.
تنمية قدرات الطلبة وتعزيزها من خالل برامج تدريبية  -3

للتعرف على التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع برامج 
 التعليم االلكتروني.

عقد ورشات عمل ودورات تدريبية تأخذ بعين االعتبار  -4
والتعامل مع البرامج الخاصة أهمية التعليم االلكتروني 

 به.
تصميم برامج للتعليم االلكتروني من خالل االستفادة  -5

من خبرات الجامعات المحلية والعالمية التي تطبق 
 مثل هذه البرامج.

 

 المراجع:
النقابات العمالية ودورها في التنمية (. 2010أبو دالل، حسام )

 . السياسية في فلسطين
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر. غزة، فلسطين. 

(. تكنولوجيا التعليم 2007استيته دالل ، وسرحان وعمر،)
 والتعليم اإللكتروني، عمان: دار وائل للنشر.

(. 2003االسكوا اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )
. نيويورك: تعزيز وتحسين المحتوى في الشبكات الرقمية

 األمم المتحدة.
(، دمج التعلم االلكتروني في 2008جميل أحمد ) ،إطميزي

الجامعات الفلسطينية: متطلباته وكيفيته وفوائده، مجلة 
 .17(، ص 38(، ع)6العلوم اإلنسانية، م)

. الكويت: الجامعة كفايات التعليم الذاتي(. 2003) بلقيس، أحمد
 العربية المفتوحة.

لمعلم في عصر االنترنت والتعلم عن دور اأفنان نظير.  ،دروزه
، ورقة عمل عرضت في مؤتمر التعليم عن بعد ودور بعد

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، جامعة القدس 
 .1999نيسان،  12 -10المفتوحة، عمان، االردن، 

استخدام شبكة اإلنترنت في مراكز (. 2003زايد ) ،الرويلي
من وجهة نظر  مصادر التعلم والتعليم لدعم التدريس

معلمي وطالب المرحلة الثانوية الحكومية في مدينة 
. رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة لقسم وسائل الرياض

وتكنولوجيا التعليم، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة 
 العربية السعودية.

. الرياض: مكتبة وسائل تكنولوجيا التعليم(. 2004) أحمد ،سالم
 .الرشد

واقع استخدام هيئة التدريس (. 2000صالح، ماجدة محمود  )
بكليتي التربية واآلداب بجامعة السلطان قابوس لشبكة 

. رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة لقسم االنترنت
 أصول التربية، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس.

واقع استخدام هيئة (. 2001عبد العزيز عباس ) ،الصبيحي
س بكليتي التربية واآلداب بجامعة السلطان قابوس التدري
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. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة لشبكة االنترنت
 السلطان قابوس.

التعليم عن بعد والتعليم (. 2007عامر، طارق عبد الرؤوف )
 . عمان: دار اليازوري للنشر والتوزيع.المفتوح

تحليل (: 2010) ريم عمر ،محمد  المطريو ، جبرين  ،عطيه
اتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية نحو 

، مؤتمر التربية في عالم تطبيقات التعلم االلكتروني
 .2010نيسان،  8 -7األردن  -متغير، الزرقاء

واقع استخدام التعليم االلكتروني (. 2008مشاعل ) ،العبد الكريم
. رسالة في مدارس المملكة األهلية بمدينة الرياض

اجستير غير منشورة، مقدمة إلى قسم وسائل تكنولوجيا م
 التعليم، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض.

دراسة تقويمية لتجربة التعلم (. 2006العبد الكريم، مها )
. رسالة اإللكتروني بمدارس البيان النموذجية للبنات بجدة

ماجستير غير منشورة، مقدمة لقسم وسائل وتكنولوجيا 
 تعليم، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض.ال

استخدام الحاسوب في (. 2002إبراهيم عبد الوكيل ) ،الفار
 . األردن: دار الفكر العربيالتعليم

أثر التعليم اإللكتروني على التحصيل  .(2008) ، أحمدفخري
المهاري واإلنجاز في مادة الحاسب اآللي لدى  واألداء

، كلية التربية، جامعة تالميذ الصف الثالث اإلعدادي
 المنوفيه.

االتصال اإللكتروني (. 2005) علياء ،الجنديو ، زكريا ،الل
 . الرياض: مكتبة العبيكان.وتكنولوجيا التعليم

. العلمياالنترنت في التعليم وواقع البحث (. 2002)زكريا  ،الل
 العبيكان. الرياض: مكتبة
. التعلم عن بعد وتحدياته للتعلم اإللكترونيمحمد، إيهاب مختار. 

ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الثاني عشر لنظم 
 17-15المعلومات والتكنولوجيا الحاسبات، القاهرة 

 .2005فبراير، 
-http://homeeconomics.mountada.biz/montada

t490.htm/3619-f19/topic 
ثر استخدام طريقة (. أ2002نسرين فيصل ) ،المصطفى

التدريس بالحاسوب في تحصيل طلبة الصف التاسع 

، رسالة األساسي في مبحث الفيزياء واتجاهاتهم نحوها
 جامعة اليرموك، إربد، األردن.ماجستير غير منشورة، 

آفاق تربوية متجددة (. 2005.)حامد عمار، و  محمدالهادي 
. القاهرة: الدار التعليم اإللكتروني عبر شبكة االنترنت
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  من وجهة نظرهم األردن في األنروا/ واآلداب التربوية العلوم كلية في المعلمين الطلبة لدى في الرياضيات التواصل مهارات مستوى
 محمد مصطفى العبسي             إيمان رسمي عبد

 األنروا - كلية العلوم التربوية واآلداب

 23/8/2015 تاريخ القبول:                20/5/2015تاريخ التسلم: 
من وجهة  األردن في األنروا/ واآلداب التربوية العلوم كلية في المعلمين الطلبة لدى اتالرياضي في التواصل مهارات مستوىإلى قياس  هدفت هذه الدراسة

قرة موزعة على خمس مهارات تواصل، ف 53نظرهم. ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم تطوير أداة لقياس مهارات التواصل في الرياضيات، وقد تكونت األداة من 
ي تكونت من دراسة التهي: القراءة، والكتابة، والتحدث، واالستماع، والتمثيل. وبعد التحقق من الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة، تم تطبيقها على عينة ال

ات لدى طلبة كلية العلوم التربوية كان مرتفعًا في مهارتي القراءة أن مستوى مهارات التواصل في الرياضي وقد أظهرت نتائج الدراسة ( طالبًا وطالبة.167)
سب متغير النوع االجتماعي، وجود فروق ذات داللة والتمثيل، ومتوسطًا في مهارات الكتابة والتحدث واالستماع وفي األداة الكلية. كما أظهرت نتائج الدراسة ح

 عينة الدراسة، في كل من مهارتي القراءة والكتابة وفي األداة الكلية، لصالح اإلناث مقارنة بالذكور. في مستوى مهارات التواصل في الرياضيات لدى إحصائية
حسب متغيري فرع الثانوية في مستوى مهارات التواصل في الرياضيات لدى عينة الدراسة  وأظهرت نتائج الدراسة أيضًا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

  .)التواصل في الرياضيات، الطلبة المعلمون، العلوم التربوية، األنروا الكلمات المفتاحية:(يع مجاالت أداة الدراسة وفي األداة الكلية. في جموالمعدل التراكمي، 
 

Level of Mathematical Communication Skills among Students- Teachers in the Faculty of 
Educational Sciences and Arts (UNRWA) in Jordan from their Point of View 

Eman Rasmi Abed            Mohammad Mustafa Al-Absi 
Associate Professor/ Faculty of Educational Sciences and Arts  - UNRWA 

eabed67@yahoo.com 
his study aimed to measure the level of mathematical communication skills among students-teachers in the 
Faculty of Educational Sciences and Arts (UNRWA) in Jordan, from their point of view. To achieve this 
objective, mathematical communication scale was developed, which consisted of 53 items distributed on five 

skills: reading, writing, speaking, listening, and representation. After verification of the psychometric characteristics of 
the tool, it has been applied to the study sample which consisted of 167 students. The results showed that the level of 
mathematical communication skills among students were high in reading and representation, and medium in the writing, 
speaking, and listening skills, and in the total tool. Results of the study by gender variable, showed that there are 
significant differences between the study sample, in the level of reading and writing skills, and the total tool, in favor of 
females compared to males. Results by variables of the stream of secondary certificate and the cumulative average 
showed that there were no statistically significant differences between the study sample, in the level of mathematical 
communication skills, in all fields of study tool and in the overall tool. (Keywords: Mathematical Communication, 
Students- teachers, Educational Sciences, UNRWA). 

 :المقدمة واإلطار النظري
ُتعد الرياضيات أداة أساسية لتعلم العلوم األخرى، وتتميز      

بلغة خاصة تجمع بين الرموز واألشكال، وتتصف بأنها لغة 
عالمية معروفة بتعابيرها ورموزها الموحدة عند الجميع تقريًبا )أبو 

في (؛ مما يساعد في فهم األفكار 17، ص2010زينة، 
 والتعبير عنها لآلخرين.  اتالرياضي

كما أصبح تقدم األمم والمجتمعات مرهوًنا بما تملكه من      
معرفة متطورة، وثروة بشرية متعلمة قادرة على توظيف هذه 
المعرفة وتطويرها، ويلعب المعلم دوًرا أساسًيا في تربية األجيال 
وبما يتناسب مع متغيرات العصر، واستثمارها على الوجه األمثل 

 (.214، ص2000لذي يخدم أهداف المجتمع وغاياته )قنديل، ا

عن تسهيل تعلم طلبته  وُيعد معلم الرياضيات مسئواًل      
كسابهم فهًما عميًقا لها من خالل المالحظة  للرياضيات وا 
الدقيقة، واالستماع إلى أفكارهم، باإلضافة إلى أنه هو الذي يوفر 

تهم، كما أنه ينمي ويستثمر لهم الفرص التعليمية التي تتحدى قدرا
أفكارهم الرياضية التي يطرحونها أثناء تعلمهم، ويدربهم على 

  (.35، ص2001مهاراتها األساسية )ميخائيل، 
وقد أكد تقرير المجلس القومي األمريكي لمعلمي الرياضيات      
(NCTM, 1989)  على ضرورة إكساب الطلبة مهارات

لمراحل الدراسية؛ مما يتطلب في جميع ا اتالرياضيفي التواصل 
 اتالرياضيفي من المعلم أن يكون قادًرا على تحقيق التواصل 

واستثماره بشكل فاعل من خالل الحوار الصفي، وتشجيع الطلبة 

T 
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عليه، وتنميته لديهم باستخدام أساليب ووسائل متنوعة، وبتصميم 
 للمفاهيم والعمليات الرياضية. ممهمات تعزز إدراكه

الحاجة لدى معلم الرياضيات المتالك مهارات  وتبرز     
، حيث اتالرياضيفي خاصة بمادته ُتعرف بمهارات التواصل 

فرضت معايير المجلس القومي األمريكي لمعلمي الرياضيات 
(National Council of Teachers of Mathematics, 

NCTM, 2000 على المعلم أدواًرا جديدة؛ منها استخدام )
وتنميته لدى الطلبة؛ ليتمكنوا من حل  اترياضيال في التواصل

المشكالت الرياضية واإلجابة عن أسئلتها بلغة واضحة ومفهومة 
 (.1487، ص2007)سليمان، 

ويعد توظيف التواصل بنوعيه اللفظي والكتابي من متطلبات      
(، ففي NCTM, 2000التنمية المهنية لمعلمي الرياضيات )

لم على أن يتحمل الطالب مسؤولية التواصل اللفظي يركز المع
أكبر في المشاركة في النقاش الجماعي واالستجابة للطلبة 
اآلخرين، ويصبح الطالب أكثر قدرة على اإلصغاء وطرح 
األسئلة وتفسير أفكار اآلخرين، ومع االستمرار في المراحل 
الدراسية يصبح الطالب قادرًا على الحوار والجدل وتقديم الحجج 

أما في التواصل الكتابي فيركز المعلم  .ما يقوم بهالواضحة ل
كتاباتهم بأنفسهم، بشكل أكثر وضوحًا على أن يبني الطلبة 

وتفصياًل، بحيث يصبحوا قادرين على كتابة حجج قوية باستخدام 
المفردات الرسمية، وتعمل الكتابة في الرياضيات على مساعدة 

عادة قراءة ما تم الطلبة في تثبيت أفكارهم من خالل التأمل وا  
 كتابته.
أحد مكونات المقدرة  اتالرياضيفي ويمثل التواصل      

الرياضية التي تمكِّن الطالب من استخدام اللغة الرياضية عند 
مواجهة موقف مقروء، أو مكتوب، أو ملموس، أو مرسوم، 
وتفسيره وفهمه من خالل المناقشات الرياضية المكتوبة أو 

كما أن ، (272، 2003خرين )بدوي، الشفهية بينه وبين اآل
امتالك مهارة التواصل يساعد الطلبة في التواصل مع اآلخرين 
ومشاركتهم آراءهم وأسئلتهم وأفكارهم حول الرياضيات؛ مما 

 ,Schultzيمّكنهم تحديد ما فهموه وما لم يفهموه في الرياضيات )
2009). 
ااًل في تعليم دوًرا مهًما وفع اتالرياضيفي ويؤدي التواصل      

ها، فقد أثبتت العديد من الدراسات كدراسة سالم الرياضيات وتعلمّ 

( أن تفاعل الطالب مع Ping, 2001( ودراسة بينج )2004)
في  المختلفةمعلمه وزمالئه باستخدام مهارات التواصل 

من قراءة وكتابة واستماع وتحدث وتمثيل يؤدي إلى  اتالرياضي
وتعزيز االتجاه اإليجابي نحو  اتالرياضيفي نمو التفكير 

( أن استخدام 2004الرياضيات، كما بينت دراسة العرابي )
بمهاراته التحريرية والشفهية يعمل على  اتالرياضيفي التواصل 

  زيادة تحصيل الطلبة.
 التفاعل أشكال أحد اتالرياضيفي  التواصل ويعدّ      

 كما أن الرياضيات، حصة في والمعلم بين الطلبة االجتماعي
 الصف خارج من للطلبة تُقدم أن يمكن ال الرياضية المعرفة
 التفاعل خالل من لهم بل تُقدم (؛Dortmund, 2000) الدراسي
 .المعلم وبين بينهم الصف داخل والحوار
في تحقيق العديد من  اتالرياضيفي وتبرز أهمية التواصل      

من خالل  الوظائف التي تخدم عملية تعليم وتعلم الرياضيات
تمكينه الطلبة من استخدام لغة الرياضيات والتعبير عنها 
وفهمها، وتوظيفها بدقة في تبادل األفكار )أبو زينة وعبابنة، 

(، وتمثيل المواقف، وحل المشكالت )بدوي، 50، ص2007
عطاء األفكار والمعلومات الرياضية 273، ص2003 (، وا 

لتفكير والتعليل، المجردة معاٍن محسوسة تظهر في المناقشة وا
مما يساعد على توحيد وتعزيز فهم الطلبة للرياضيات )متولي، 

( أنه 4، ص2001(، كما يضيف الرفاعي )205، ص2006
يساهم في جعل البيئة الصفية أكثر حرية يعبر فيها الطلبة عن 
أفكارهم، ويشرحونها لآلخرين في حوار يسوده االستمتاع بلغة 

 اتجاه إيجابي نحوها.الرياضيات وفهمها، وتكوين 
في ويحتاج معلم الرياضيات لتنمية مهارات التواصل      

نتيجة الستخدامه هذه المهارات في التدريس، وفي  اتالرياضي
عالج جوانب الضعف لدى طلبته في الرياضيات الناتجة عن 

؛ حيث أظهرت اتالرياضيفي ضعفهم في مهارات التواصل 
( ضعف الطلبة في 455ص، 2005دراسة بهوت وعبد القادر )

قدرتهم على قراءة الرياضيات وفي التعبير عن أفكارهم، كما 
( أن نسبة كبيرة من 217، ص2004أكدت دراسة العرابي )

الطلبة ال يتملكون مهارة تحديد المعنى اللفظي للرموز الرياضية 
( فيرى 4، ص2004وال من ربطها بنطقها وتعريفها. أما سالم )

من أسباب  اتالرياضيفي مهارات التواصل أن إهمال المعلم ل



 155 - 143(، 1)35مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي 

145 
 

ضعف الطلبة في الرياضيات؛ إذ أن أخطاء الطلبة في 
الرياضيات تعود إلى المعلم الذي ال يقوم بتشخيص أخطاء 
طلبته، وال يهتم بإجاباتهم غير الصحيحة، وال يشجعهم على 
التعبير عما بداخلهم من أفكار مما يجعل الطلبة سلبيين 

يؤثر  اتالرياضيفي أن التواصل إضافة إلى ، مستقبلين فقط
إيجابًيا على عالقة المعلم بطلبته وعلى دور األسرة وتدخلها 

 .(Kraft & Dougherty, 2012وزيادة دافعية الطلبة للتعلم )
تطبيق فاعلية على من الدراسات  الكثيرأجمعت نتائج وقد      

تنمية  في ةتدريبيالبرامج الالمنهج التجريبي في قياس أثر 
لدى كل من الطلبة والمعلمين، مثل  اتالرياضيفي التواصل 

؛ 2004؛ سالم، 2002، الجحدلي، 2001دراسة )الرفاعي، 
؛ 2006؛ متولي، 2005؛ بهوت وعبد القادر، 2004العرابي، 

؛ 2008؛ آل عامر، 2007؛ البركاتي، 2006محمود وبخيت، 
 ,Ping, 2001; Perry؛ 2011؛ المشيخي، 2008السعدي، 

2001; Uesaka & Manalo, 2011; Elsheikh & 
Najdi, 2013) . 

 الكشف عن ( دراسة حاولت فيها2007)الصباغ أجرت و      

 المتفوقون الطلبة يستخدمها التي الرياضي التواصل استراتيجيات

 شعبتين اختيارتم العليا في األردن، وقد  األساسية المرحلة في

 مدرسة األساسيين من اشروالع التاسع الصفين من عشوائيا

 العينة استراتيجية وفق شعبة كل من ( طالب6اختير ) ثم اليوبيل،

 على متعددة دراسة حالة وهي الدراسة هذه واعتمدت القصدية،

 الباحثة الوثائق. وأعّدت وتحليل والمقابلة المالحظة، أدوات:

 في االتصال الواردة لمعايير وفقا المالحظات هذه لتحليل صحيفة

 المجلس عن الصادرة المدرسية الرياضيات ومعايير مبادئ ثيقةو 

األمريكية  في الواليات المتحدة الرياضيات لمعلمي القومي
(NCTM, 2000 وقد أظهرت نتائج .)الطلبة إن الدراسة 

الرياضي،  التواصل استراتيجيات من العديد قد امتلكوا المتفوقين
 األفكار تيجيات إيصالواسترا وتعزيزه، الطلبة تفكير تنظيم مثل

 تفكير تحليل وتقييم واستراتيجيات مترابطة، بطريقة الرياضية

  اآلخرين واستراتيجياتهم.
 التواصل مستوى معرفة إلى (2009) يذارحوهدفت دراسة ال     

 األساسي وعالقته التعليم الثامن من الصف طلبة لدى الرياضي

 ، حيث تكونتاليمن مدينة صنعاء في  في الرياضي بتحصيلهم

 الباحثة ( طالبًا وطالبة، واستخدمت664من ) عينة الدراسة

 من الرياضي لقياس التحصيل واختبار التواصل الرياضي، اختبار

 مستوى في وجود ضعف الدراسة نتائج وأظهرت .الباحثة إعداد

ارتباطية ذات داللة  عالقة ووجود الرياضي، في التواصل الطلبة
عينة  أفراد والتحصيل لدى لرياضيالتواصل ا بين إحصائية
 الدراسة.

 (Lexi & Kearney, 2009) وكيرني كسيوفي دراسة ل     

 إلى مدى تمّكن المعلمين من مهارات إلى التعرف التي هدفت

( 30تكونت عينة الدراسة من ) الرياضيات، تعليم في التواصل
لينكولن األمريكية  ةطالبًا من طلبة الصف السابع في مدين

 المعلمين ألداء بطاقة مالحظة لميهم، وقد استخدم الباحثانومع

 للطلبة في ، واختباراً اتالرياضيفي  التواصل مهارات حول

 . وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المعلميناتالرياضيفي  التواصل

المعلم  وأن ،اتالرياضيفي  التواصل مهارات متمكنون من
 التواصل اختبار على تالميذه نتائج أفضل كانت بدرجة المتمّكن

 انعكس قد من مهارات التواصل الطلبة تمّكن أن وجد كما أفضل،

  فهمهم للرياضيات. على
 مهارات على التعرف إلى (2012)دراسة القرشي  وهدفت     

 في العليا الرياضيات بالصفوف لمعلمي الالزمة الرياضي التواصل

 منها، ولتحقيق تمكنهم ودرجة الطائف بمحافظة االبتدائية المرحلة

 مهارة (36من ) مكونة مالحظة بطاقة تصميم تم الدراسة أهداف

 مهارة إلى محور كل يشير محاور، خمسة مقسمة إلى فرعية

 الرياضي: )التحدث، القراءة،  التواصل مهارات من رئيسية

عينة الدراسة من  الرياضي(. وتكونت االستماع، التمثيل الكتابة،
 معلمي تمكن درجة أن الدراسة نتائج ت، وقد أظهر معلماً ( 24)

 والتمثيل واالستماع والقراءة التحدث مهارات من الرياضيات

 من تمكنهم درجة كانت بينما بتقدير ضعيف، الرياضي كانت

 معلمي تمكن درجة أن بتقدير جيد، كما الكتابي التواصل مهارات

 بتقدير كانت مجتمعة الرياضي التواصل من مهارات الرياضيات

 عيف.ض

تباينت نتائج بعض  في ضوء مراجعة الدراسات السابقة،     
لمهارات والمعلمين اكتساب الطلبة حول مستوى الدراسات 
، حيث أظهرت نتائج دراسة الصباغ اتالرياضيفي التواصل 

( تمكن الطلبة من مهارات التواصل، فيما أظهرت دراسة 2007)
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اصل، كما ( ضعف الطلبة في مهارات التو 2009) ذارحيال
 ,Lexi & Kearney)كسي وكيرني لأظهرت نتائج دراسة 

، اتالرياضيفي ( تمكن المعلمين من مهارات التواصل 2009
( ضعف مهارات التواصل 2012)فيما أظهرت دراسة القرشي 

  لدى المعلمين. اتالرياضيفي 
عن غيرها من الدراسات أنها الحالية الدراسة واختلفت      

لدى الطلبة  اتالرياضيفي ى التواصل حاولت تقصي مستو 
المعلمين في كلية العلوم التربوية واآلداب/ األنروا لتعطي صورة 
عامة عن مستوى التواصل لدى فئة هم معلمو المستقبل الذين 

 اتالرياضيفي يعَول عليهم الكثير في إكسابهم مهارات التواصل 
لم على حد ع -لطلبتهم؛ إذ أنه لم تجر دراسات في األردن

 اتالرياضيفي تتعلق بالكشف عن مهارات التواصل  -الباحثين
 كأحد معايير الرياضيات المدرسية المهمة لدى هذه الفئة.

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
لقد بينت معايير المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات      

(NCTM, 1991 أن دور المعلم في تفعيل الحوار الصفي )
جموعة إجراءات، منها: طرح أسئلة يمكن أن يتم من خالل م

ومهمات تستثير الطلبة وتجذبهم وتتحدى تفكيرهم، واالستماع 
بعناية ألفكار الطلبة، ودعوة الطلبة إلى توضيح وتبرير أفكارهم 
شفهيًا وكتابيًا، ومراقبة مشاركة الطلبة في النقاشات وتقرير متى 

 وكيف يشجع كل طالب على المشاركة.
وصف تخميناتهم وأفكارهم بلغتهم، ويساعد  لبةالطيستطيع و      

المعلمون الطلبة في التحقق من صحة تخميناتهم وتوضيح 
من خالل  اتالرياضيفي الحقائق الرياضية في جو من التواصل 

تدريسها في مواقف ذات معنى، وتمثيلها حسًيا باستخدام لغة 
ن، الرياضيات؛ مما يساعد الطلبة في تبادل أفكارهم مع اآلخري

ويؤثر بشكل إيجابي في فهمهم لألفكار الرياضية، وتعزيز 
كما تنبع  تفكيرهم، وتحسين مستوى تحصيلهم في الرياضيات.

مشكلة الدراسة أيًضا من نتائج امتحان الكفاءة الجامعية في 
األردن التي تشير إلى ضعف اكتساب الطلبة الخريجين مهارات 

 تساعدهم في سوق العمل ومتطلباته. 
في ومن هنا تأتي ضرورة الكشف عن مهارات التواصل      

لدى الطلبة المعلمين لتحديد فيما إذا كانوا يمتلكونها؛  اتالرياضي
ليتمكنوا من استخدامها مع طلبتهم في الغرفة الصفية من خالل 

تطبيق األنشطة واألساليب التي تنميها لديهم. واستناًدا إلى ندرة 
دن على هذه الفئة في هذا المجال، الدراسات التي أجريت في األر 

، اتالرياضيفي ألهمية مهارات التواصل  ينوتقديرًا من الباحث
 اتالرياضيفي فإن مشكلة البحث تحددت في مهارات التواصل 

لدى الطلبة المعلمين في كلية العلوم التربوية واآلداب/ األنروا في 
 األردن. 

إلجابة عن األسئلة وتحديدًا فإن الدراسة الحالية حاولت ا     
 اآلتية:

لدى الطلبة  اتالرياضيفي  التواصل اتما مستوى مهار  .1
من  المعلمين في كلية العلوم التربوية واآلداب/ األنروا في األردن

 ؟ وجهة نظرهم

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى مهارات  .2
لدى الطلبة المعلمين، تعزى لمتغيرات:  اتالرياضيفي التواصل 

 نوع االجتماعي، وفرع الثانوية، والمعدل التراكمي؟ال
 :أهمية الدراسة

تستمد الدراسة الحالية أهميتها من االستجابة لالتجاهات      
ومعايير  مبادئالمعاصرة في الرياضيات المستمدة من 

التي تركز على  (NCTM, 2000الرياضيات المدرسية )
الل تعليم وتعلم خ اتالرياضيفي ضرورة تنمية مهارات التواصل 

الرياضيات. كذلك تأتي أهمية الدراسة الحالية من طبيعة 
الموضوع الذي تبحثه، وتؤثر بالتالي في تحسين تحصيل الطلبة، 

 وفي حل المشكالت األخرى التي قد تعترض طريق المعلم.
ة دراسة من عدد من المبررات النظريوتنبع أهمية هذه ال     

، حيث تائج التي يمكن التوصل إليهاوالعملية اعتمادًا على الن
تؤكد االتجاهات الحديثة على ضرورة إكساب المتعلم مهارات 
تساعده في التفاعل مع اآلخرين وتبادل األفكار، فمن خالل 
التواصل تصبح األفكار موضوًعا للتأمل، والنقاش والتعديل. كما 
تساعد عملية التواصل في إعطاء المعنى والديمومة لألفكار 

(. ويمكن أن يدعم 2007زينة وعبابنة،  رياضية ونشرها )أبوال
التواصل تعلم المفاهيم الرياضية الجديدة وكذلك تحديد المفاهيم 
الخاطئة ومعالجتها. كما تؤكد االتجاهات الحديثة في التعلم على 

في دور المتعلم في تحمل مسؤولية تعلمه، إذ إن التواصل 
ليتهم المشتركة مع المعلم عن ُيذكِّر الطلبة بمسؤو  اتالرياضي

 التعلم الذي يحدث في غرفة الصف.
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وقد تفيد نتائج هذه الدراسة أصحاب القرار في ضرورة      
االهتمام بتوظيف المعلمين لمهارات التواصل داخل غرفة 

في الحاجة تحديد مهارات التواصل الصف، حيث تقتضي 
متلكونها في لدى الطلبة المعلمين التي ينبغي أن ي اتالرياضي

والعشرين ومتطلبات اقتصاد المعرفة  الحاديضوء كفايات القرن 
وقد كان اختيار الطلبة المعلمين كفئة مستهدفة في  .في األردن

هذه الدراسة ألن المعلم مازال حجر الزاوية في النظام التربوي 
ويعوَّل عليه الكثير في إكساب الطلبة مهارات الحوار وتقديم 

 الحجج.
 :دراسةهدف ال

في سعت الدراسة إلى تحديد مستوى مهارات التواصل      
)القراءة، الكتابة، التحدث، االستماع، التمثيل( لدى  اتالرياضي

الطلبة المعلمين في كلية العلوم التربوية واآلداب/ األنروا في 
كما هدفت الدراسة إلى المقارنة بين استجابات عينة  األردن.

لنوع االجتماعي، وفرع الثانوية والمعدل الدراسة حسب متغيرات: ا
  التراكمي.

 :التعريفات اإلجرائية
القيام بعمل ما بدرجة من السرعة واإلتقان مع اقتصاد المهارة: 

ويعّرفها اللقاني  ،(2003)شحاتة والنجار،  في الجهد المبذول
بأنها األداء السهل الدقيق، القائم على الفهم لما  (2003والجمل )
 إلنسان حركًيا وعقلًيا، مع توفير الوقت والجهد والتكاليف.  يتعلمه ا
عملية استخدام مفردات الرياضيات : اتالرياضي في التواصل

)ألفاظ، أشكال، رموز( في التعبير أو وصف األفكار أو 
(. وحدَّد بدوي 450العالقات الرياضية )بهوت وعبد القادر: ص

بأنها  اتالرياضيفي ( مهارات التواصل 273: ص 2003)
خمس مهارات؛ هي: القراءة، والكتابة، والتحدث، واالستماع، 

إلى  اتالرياضيفي والتمثيل. أما في هذه الدراسة فيشير التواصل 
مهارة الطالب المعلم في استخدام لغة الرياضيات بما تحتويه من 

في رموز ومصطلحات وأشكال وعالقات للتعبير عن األفكار 
وُيعرَّف إجرائًيا  .لها وتوضيحها لآلخرينوفهمها وتمثي اتالرياضي

بالدرجة التي يحصل عليها الطالب المعلم على مقياس التواصل 
 المستخدم في هذه الدراسة.  اتالرياضيفي 

كلية جامعية تتبع لوكالة  كلية العلوم التربوية واآلداب/ األنروا:
وتمنح درجة البكالوريوس  ،في األردن UNRWAالغوث الدولية 

سين فيها في أربعة تخصصات: معلم الصف، واللغة ار بة الدللطل
 العربية وآدابها، واللغة اإلنجليزية وآدابها، والجغرافيا.

 :محددات الدراسة
 يمكن تفسير وتعميم النتائج في ضوء المحددات اآلتية:

اقتصرت هذه الدراسة على الطلبة المعلمين تخصص معلم  -
داب/ األنروا المسجلين مساق صف في كلية العلوم التربوية واآل

للعام  الثانيمناهج وأساليب تدريس رياضيات للفصل الدراسي 
 م.2015/ 2014الدراسي 

في المقياس المستخدم في الكشف عن مهارات التواصل  -
لدى الطلبة المعلمين في كلية العلوم التربوية  اتالرياضي

هذه الدراسة ، لذا فإن نتائج الباحثينواآلداب/ األنروا من إعداد 
مرتبطة بمدى صالحية المقياس وصدقه وثباته، إذ ال يمكن 
اعتباره مقياًسا مقنًنا، علًما أنه قد تم التحقق من صدق المقياس 

 وثباته.
 :الطريقة واإلجراءات

 :مجتمع الدراسة وعينتها
تخصص معلم صف تكوَّن مجتمع الدراسة من جميع طلبة      

مساق مناهج لالمسجلين  داب/ األنروافي كلية العلوم التربوية واآل
للعام الدراسي  الثانيللفصل الدراسي رياضيات الوأساليب تدريس 

، مسجلين ( طالًبا وطالبة201، والبالغ عددهم )2014/2015
حسب إحصاءات وحدة القبول والتسجيل في  في خمس شعب،

إحدى الشعب عشوائيًا لقياس صدق وثبات الكلية. وقد تم اختيار 
ة الدراسة، فيما تم اعتماد الشعب األربع األخرى عينة للدراسة؛ أدا

 ( طالبًا وطالبة.167بلغ عدد أفراد عينة الدراسة ) لذا فقد
 :أداة الدراسة

طوِّرت أداة لجمع البيانات لإلجابة عن أسئلة الدراسة وذلك      
من خالل مراجعة األدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة ومن 

في وثيقة  اتالرياضيفي الع على معيار التواصل خالل االط
(، إذ تم NCTM, 2000مبادئ ومعايير الرياضيات المدرسية )

في تحليل كل معيار فرعي متضمن في معيار التواصل 
وتحديد المهارات الفرعية لكل مهارة من مهارات  اتالرياضي

التواصل، جرى من خاللها التوصل إلى خمسة أبعاد تشكل 
نت األداة . اتالرياضيفي مهارات التواصل بمجموعها  وتكوَّ

( فقرة مرتبة في سلم تقدير خماسي 53بصورتها األولية من )
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(، 5جدًا وتعطى الدرجة ) كبيرةيشتمل على الفئات اآلتية: بدرجة 
(، وبدرجة متوسطة وتعطى 4وتعطى الدرجة ) كبيرةوبدرجة 
جدًا  قليلةرجة (، وبد2وتعطى الدرجة ) قليلة(، وبدرجة 3الدرجة )

( عالمة كلية لكل 5، وقد تم اعتماد العالمة )(1وتعطى الدرجة )
فقرة من فقرات أداة الدراسة، ولكل مجال من مجاالت أداة 

 . الدراسة، ولألداة الكلية
  :صدق األداة

من ذوي االختصاص  خمسةتم عرض االختبار على      
ات من حيث والخبرة في الرياضيات وتربوياتها لتحكيم الفقر 

الصياغة اللغوية، ومدى انسجامها مع الُبعد الذي تقيسه، ومدى 
تغطيتها له، إضافة إلى تحديد المعايير التي يمكن من خاللها 
الحكم على مستوى امتالك المهارة. كما اعتبرت اإلجراءات التي 
تم من خاللها بناء المقياس وعرضه على مجموعة من المحكمين 

لمًا بأن التعديالت اقتصرت على الجوانب دلياًل على صدقه. ع
( مجاالت األداة 1ويبين الجدول )اللغوية ولم يتم حذف أية فقرة. 

 مع أرقام الفقرات وعددها.

 مجاالت أداة الدراسة وأرقام الفقرات وعددها: (1جدول )ال
 عدد الفقرات أرقام الفقرات المنتمية إليه المجال )مهارة التواصل( الرقم
 11 11-1 ءةالقرا 1
 11 22 -12 الكتابة 2
 10 32 -23 التحدث 3
 11 43 -33 االستماع 4
 10 53 -44 التمثيل 5

 53 المجموع

من أجل تسهيل إصدار األحكام، اعتمدت صيغة متفق و      
 مستوىحسب عليها من قبل مجموعة المحكمين لتصنيف الطلبة 

  هي: ،امتالكهم مهارات التواصل إلى ثالث فئات
 3.67الفئة ): إذا كانت تقديراتهم تقع ضمن مستوى مرتفع -
– 5.00.) 
 2.34متوسط: إذا كانت تقديراتهم تقع ضمن الفئة )مستوى  -
– 3.66 .) 

: إذا كانت تقديراتهم تقع ضمن الفئة مستوى منخفض -
(1.00 – 2.33.) 

كما تم تطبيق أداة الدراسة على عينة من مجتمع الدراسة      
تم إيجاد ( طالبًا وطالبة، و 36لدراسة عددها )من خارج عينة ا

معامالت ارتباط الدرجات على كل مجال من مجاالت المقياس 
والعالمة الكلية على المجال، والعالمة الكلية على أداة الدراسة، 

 حيث كانت جميع معامالت االرتباط بين الفقرات الخاصة 

على المجال الذي بالمجاالت الفرعية ألداة الدراسة والدرجة الكلية 
تراوحت للمجال حيث ، وذات داللة إحصائية تنتمي إليه طردية

 -0.28(، وللمجال الثاني ما بين )0.87 -0.29األول ما بين )
(، وللمجال الرابع 0.75 -0.37( وللمجال الثالث ما بين )0.78

 -0.28( وللمجال الخامس ما بين )0.79 -0.27ما بين )
ل االرتباط بين الدرجات على الفقرات وكذلك تراوح معام ،(0.76

وهي جميعها  ،(0.79 -0.22والدرجة الكلية على األداة ما بين )
 .  ألغراض الدراسة موجبة ومناسبةقيم 

  :ثبات األداة
هما: االتساق  ،تم التحقق من ثبات أداة الدراسة بطريقتين     

 الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، والتجزئة النصفية
، على Spearman- Brownباستعمال معامل الثبات المصحح 

الجدول يبين و ( طالبًا وطالبة، 36عينة استطالعية مكونة من )
    ( معامالت الثبات المحسوبة بهاتين الطريقتين.2)

 والتجزئة النصفية االتساق الداخليب معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها الفرعية: (2جدول )ال
 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا األداةت مجاال

 0.92 0.86 القراءة
 0.73 0.78 الكتابة
 0.71 0.76 التحدث
 0.86 0.91 االستماع
 0.81 0.77 التمثيل

 0.81 0.86 المجال الكلي
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الثبات ألداة الدراسة  ت( أن معامال2يالحظ من الجدول )     
ق الداخلي ( بطريقة االتسا0.91)و  (0.76تراوحت بين )

بطريقة ( 0.92و )( 0.71)تراوحت بين )كرونباخ ألفا(، و 
التجزئة النصفية، وهي جميعًا مؤشرات مناسبة لثبات أداة 

 الدراسة. 
 :الدراسة متغيرات
على المتغيرات  ملتتشا تقويمية، مسحية دراسة الحالية الدراسة
 اآلتية:
 لدى اتالرياضيفي  التواصل مهارات مستوى :الرئيس المتغير
 والكتابة، القراءة،) مهارات ، وقد اشتمل علىالمعلمين الطلبة

 .(والتمثيل واالستماع، والتحدث،
 المتغيرات الثانوية:

ناث ذكور: مستويان وله ،النوع االجتماعي -  .وا 
فرع الثانوية، وله أربع مستويات: علمي، أدبي، إدارة  -

 معلوماتية، فروع أخرى.
ممتاز، جيد جدًا، جيد، : مستويات ربعأ وله التراكمي، المعدل -

 . مقبول
 :اإلحصائيـة المعالجـة

 استخرجتمن أسئلة الدراسة  األول السؤال عن لإلجابة     
كل  مستوىورتبة و  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

مستوى فقرة من فقرات مجاالت أداة الدراسة الخمس، لقياس 
 أفراد استجاباتحسب  لمعلمينلدى الطلبة ا التواصل اتمهار 

 .الدراسة
 تحليل اختباراستخدام  تم فقد الثاني السؤال عن ولإلجابة     
 أفرادلدى  التواصل اتمستوى مهار  المتعدد للمقارنة بين التباين
حسب متغيرات: النوع االجتماعي، وفرع الثانوية،  الدراسة

 .والمعدل التراكمي
 :ومناقشتها نتائج الدراسة

في  التواصل اتما مستوى مهار " ئج المتعلقة بالسؤال األول:النتا
لدى الطلبة المعلمين في كلية العلوم التربوية  اتالرياضي

 "؟من وجهة نظرهم واآلداب/ األنروا في األردن
لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة تم حساب      

توى كل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ورتبة ومس
 اتمهار تمثل  مجال من مجاالت أداة الدراسة الخمس التي

   ( هذه النتائج.3ويبين الجدول ) .لدى الطلبة المعلمين التواصل

 مجاالت أداة الدراسة مجال منكل  مستوى(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ورتبة و 3الجدول )
 المستوى الرتبة المعيارياالنحراف  الحسابي المتوسط المهارة الرقم
 مرتفع 1 0.44 3.83 القراءة 1
 متوسط 5 0.55 3.30 الكتابة 2
 متوسط 4 0.59 3.52 التحدث 3
 متوسط 3 0.53 3.56 االستماع 4
 مرتفع 2 0.67 3.69 التمثيل 5

 متوسط - 0.44 3.58 األداة الكلية

( أن مستوى 3يظهر من النتائج الواردة في الجدول )     
لدى طلبة كلية العلوم التربوية  اتالرياضيفي مهارات التواصل 

القراءة والتمثيل،  هارتيممجالي في  مرتفعاً من وجهة نظرهم كان 
 الكتابة والتحدث واالستماع مجاالت مهاراتفي  اً متوسط نوكا

 .وفي األداة الكلية
وتشير هذه النتيجة بمجملها، إلى االختالف والتباين في      

الطلبة  ، وذلك لتركيزاتالرياضيفي مهارات التواصل مستوى 
المعلمين على استخدام بعض المهارات في العمليات الرياضية 
على حساب مهارات التواصل األخرى، إذ يعود العتقادهم بأنه ال 
يمكن للمعلم االستغناء عن مهارة القراءة أثناء تدريسه فهي من 

األفكار الرياضية  صميم تخصصه، إضافة إلى اهتمامه بتمثيل
لحاجته لها أثناء عرضه لها وتوضيحها، كما إن إدراكهم لألدوار 

في الجديدة التي فرضت عليهم ومنها استخدام التواصل 
بمهاراته وأشكاله المختلفة وأن هناك عالقة إيجابية  اتالرياضي

لدى المعلم والتحصيل  اتالرياضيفي بين مهارات التواصل 
جعلت منها عوامل مهمة لالهتمام بمثل هذه الدراسي لدى الطلبة 

 المهارات. 
 الطلبة المعلمين لدى ظهر الذي كما أن المستوى المتوسط     
مهارات )التحدث واالستماع والكتابة( فربما يعود ذلك إلى  في

شعورهم بضعف الحاجة لمثل هذه المهارات وأنها ليست من 
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نتيجة مع نتائج صميم عملهم في الدرجة األولى، وتتفق هذه ال
( من حيث Lexi & Kearney, 2009) ليكسي وكيرني دراسة

تمكن المعلمين في مهارتي القراءة والتمثيل في حين أنها تختلف 
معها في مهارات التواصل الرياضي األخرى، كما أنها اتفقت مع 

( فيما يتعلق بمهارة الكتابة واختلفت 2012)نتائج دراسة القرشي 
األخرى إذ أظهرت ضعف مهارات التواصل  معها في المهارات

  الرياضي لدى المعلمين.
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 1ويبين الملحق )     

المعيارية ورتبة ومستوى كل فقرة من فقرات مجاالت أداة الدراسة 
، وقد لدى الطلبة المعلمين التواصل اتمهار تمثل  الخمس التي

ي معظم هذه الفقرات بين تراوح مستوى مهارات التواصل ف
 المرتفع والمتوسط.

هللل توجللد فللروق ذات داللللة النتــائج المتعلقــة بالســؤال الثــاني:  
إحصلللائية فلللي مسلللتوى مهلللارات التواصلللل للللدى الطلبلللة المعلملللين، 
تعلللللزى لمتغيلللللرات: النلللللوع االجتملللللاعي، وفلللللرع الثانويلللللة، والمعلللللدل 

 التراكمي؟"
الدراسة تم حساب لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة      

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى مهارات 
التواصل الرياضي لدى عينة الدراسة، لكل مجال من مجاالت 

النوع أداة الدراسة الخمس واألداة الكلية، حسب متغيرات 
( 4ويبين الجدول ) .االجتماعي وفرع الثانوية والمعدل التراكمي

 هذه النتائج.

لكل مجال من لدى عينة الدراسة  اتالرياضيفي لمستوى مهارات التواصل (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 4) الجدول
 النوع االجتماعي وفرع الثانوية والمعدل التراكميحسب متغيرات  ةالكلي األداةمجاالت أداة الدراسة الخمس و 

وسط الحسابيلمتا العدد مهارات التواصل المتغير  
 الكلي التمثيل االستماع التحدث الكتابة القراءة

 3.40 3.49 3.42 3.35 3.09 3.66 25 ذكر النوع االجتماعي
 3.61 3.72 3.58 3.55 3.34 3.86 142 أنثى

 فرع الثانوية

 3.64 3.78 3.55 3.57 3.29 4.02 16 علمي
 3.49 3.51 3.52 3.41 3.27 3.75 59 أدبي

تيةإدارة معلوما  84 3.86 3.37 3.60 3.57 3.81 3.64 
 3.46 3.54 3.73 3.48 2.83 3.75 8 فروع أخرى

 المعدل التراكمي

 3.70 3.84 3.65 3.67 3.37 3.96 42 ممتاز
 3.54 3.66 3.54 3.41 3.26 3.81 60 جيد جدا  
 3.59 3.67 3.54 3.59 3.35 3.82 46 جيد
 3.42 3.47 3.45 3.37 3.15 3.67 19 مقبول

( وجود فروق 4يظهر من النتائج الواردة في الجدول )     
في ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لمستوى مهارات التواصل 

لدى عينة الدراسة، لكل مجال من مجاالت أداة  اتالرياضي
النوع االجتماعي الدراسة الخمس واألداة الكلية، حسب متغيرات 

ولمعرفة داللة هذه الفروق تم  ،راكميوفرع الثانوية والمعدل الت
ويبين الجدول  (.MANOVAاستخدام تحليل التباين المتعدد )

  ( هذه النتائج.5)

في لمستوى مهارات التواصل المتوسطات الحسابية ( للمقارنة بين MANOVA(: نتائج تحليل التباين المتعدد )5الجدول )
النوع االجتماعي وفرع الثانوية والمعدل ، حسب متغيرات ةالكلي األداةالدراسة و على مجاالت أداة  لدى عينة الدراسة اتالرياضي

 التراكمي
 مستوى الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مهارة التواصل المتغير

 النوع االجتماعي

 0.031 4.716* 0.906 1 0.906 القراءة
 0.038 4.396* 1.309 1 1.309 الكتابة
 0.123 2.398 0.833 1 0.833 التحدث
 0.145 2.144 0.607 1 0.607 االستماع
 0.109 2.600 1.169 1 1.169 التمثيل

ةالكلي األداة  0.940 1 0.940 *5.087 0.025 

 0.159 1.748 0.339 3 1.017 القراءة فرع الثانوية
 0.057 2.556 0.755 3 2.266 الكتابة
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 0.288 1.265 0.441 3 1.324 التحدث
 0.762 0.388 0.112 3 0.335 االستماع
 0.053 2.616 1.154 3 3.462 التمثيل

 0.181 1.643 0.307 3 0.922 األداة الكلية

 المعدل التراكمي

 0.102 2.103 0.405 3 1.216 القراءة
 0.415 0.955 0.290 3 0.871 الكتابة
 0.098 2.135 0.733 3 2.199 التحدث
 0.537 0.727 0.208 3 0.625 االستماع
 0.250 1.384 0.624 3 1.873 التمثيل

 0.107 2.062 0.383 3 1.149 األداة الكلية
 (α  =0.05* دال على مستوى الداللة )

( حسب متغير 5يظهر من النتائج الواردة في الجدول )     
 (α  =0.05) لة إحصائيةالنوع االجتماعي، وجود فروق ذات دال

لدى عينة الدراسة،  اتالرياضيفي في مستوى مهارات التواصل 
في كل من مهارتي القراءة والكتابة وفي األداة الكلية. وبالرجوع 

( يتضح أن 4إلى المتوسطات الحسابية الواردة في الجدول )
وربما يرجع ذلك  الذكور.اإلناث مقارنة بلصالح  كانتالفروق 
ام الطالبات بمهارتي القراءة والكتابة واعتبارها من إلى اهتم

المهارات األساسية التي ينبغي إكسابها بشكل خاص لطلبة 
الصفوف الثالثة األولى في المستقبل، إضافة إلى اقتناع 
الطالبات بضرورة تنمية مهارات التواصل لديهن، وتطبيق أساليب 

وني والتقنيات الحوار والمناقشة والعصف الذهني والتعلم التعا
الحديثة وغيرها؛ ليتمكَّن من استخدامها في تدريس الرياضيات، 
وتوفر الرغبة لدى الطالبات في التفاعل بإيجابية أثناء تدريسهن، 
في حين أن الطلبة الذكور ال يشعرون بنفس درجة األهمية لهذه 

 المهارات. 
( حسب متغير 5ويظهر من النتائج الواردة في الجدول )     

مستوى في  ، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيةرع الثانويةف
، في جميع لدى عينة الدراسة اتالرياضيفي مهارات التواصل 

وقد يعزى السبب في . األداة الكليةمجاالت أداة الدراسة وفي 
ذلك إلى أن جميع المناهج التي يتعرض لها الطلبة في فروع 

هتمامها مهارات التواصل الثانوية المختلفة تأخذ في اعتبارها وا
وتتبناها وتركز عليها ويظهر ذلك من الغايات  اتالرياضيفي 

الرئيسة لتطوير المناهج ضمن مشروع اقتصاد المعرفة في 
 األردن.

( حسب متغير 5كما يظهر من النتائج الواردة في الجدول )     
في  المعدل التراكمي، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

لدى عينة الدراسة، في  اتالرياضيفي ات التواصل مستوى مهار 

وربما يعود ذلك جميع مجاالت أداة الدراسة وفي األداة الكلية. 
إلى أن جميع الطلبة المعلمين وعلى اختالف مستوياتهم 

في التحصيلية يهتمون بنفس الدرجة بمهارات التواصل 
يصال أفكارهم لآلخرين والتفاع اتالرياضي ل ودورها في نقل وا 

معهم؛ ذلك أن اإلنسان بطبعه كائن اجتماعي يعيش مع اآلخرين 
 ويحتاج مهارات للتواصل فيما بينهم ومناقشة أفكاره معهم.

 التوصيات
في ضوء نتائج هذه الدراسة يمكن اقتراح جملة من التوصيات، 

 تتلخص فيما يلي:
في تشجيع المعلمين على توظيف مهارات التواصل  -

التعلمية أثناء تدريس  –التعليميةفي العملية  اتالرياضي
 الرياضيات.

عقد ورشات عمل لتدريب المعلمين ورفع مستوى إتقانهم  -
، مثل مهارات: الكتابة، اتالرياضيفي لبعض مهارات التواصل 

 والتحدث، واالستماع.
إجراء دراسات مسحية أخرى لقياس مستوى مهارات  -

حظة الصفية التواصل في الرياضيات، باستخدام أدوات مثل المال
أو المقابالت أو السجالت والوثائق الخاصة بالطلبة المعلمين، 

 للوقوف على الممارسات الفعلية لهذه الفئة.
إجراء دراسات تجريبية لدراسة أثر توظيف مهارات التواصل  -

في متغيرات عدة، مثل: التحصيل، والدافعية،  اتالرياضيفي 
 والتفكير، ...  

 المراجع
تطوير مناهج الرياضيات المدرسية (. 2010)أبو زينة، فريد 

 (، عَمان: دار وائل للنشر والتوزيع.1. ط)وتعليمها
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مناهج تدريس (. 2007أبو زينة، فريد وعبابنة، عبد اهلل )
(، عَمان: دار المسيرة 1. ط)الرياضيات للصفوف األولى

 للنشر والتوزيع والطباعة.
ي مستند إلى فاعلية برنامج تدريب(. 2008آل عامر، حنان )

نظرية تريز في تنمية حل المشكالت الرياضية إبداعًيا 
وبعض مهارات التفكير اإلبداعي ومهارات التواصل 

 أطروحة. الرياضي لمتفوقات الصف الثالث المتوسط
دكتوراه غير منشورة. جامعة الملك عبد العزيز، جدة، 

 السعودية.
م تعلم استراتجيات في تعليم وتقوي(. 2003بدوي، رمضان )
 . عمَّان: دار الفكر.الرياضيات

 استراتيجيات باستخدام التدريس أثر(. 2007) نيفين البركاتي،
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 (1الملحق )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ورتبة ومستوى كل فقرة من فقرات مجاالت أداة الدراسة

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المستوى الرتبة المعياري

     أوالً: القراءة 
 مرتفع 4 0.92 4.06 .أقرأ فقرة رياضية وأحدد ما بها من ألفاظ ورموز رياضية  .1
 مرتفع 2 0.86 4.19 .أفهم معنى الكلمات والرموز الرياضية المألوفة في نص معين  .2
 مرتفع 8 0.94 3.84 .أطرح أسئلة واضحة تتعلق بالرياضيات التي تتم قراءتها  .3
 متوسط 9 0.92 3.54 .أقرأ أداءات األقران المكتوبة وأفسرها بصورة صحيحة  .4
 متوسط 10 0.97 3.53 .التي تنمي قراءتي الرياضية أستخدم بعض اإلستراتيجيات  .5
 مرتفع 6 0.95 3.88 .أشرح المفردات الواردة في نص رياضي  .6
 مرتفع 7 1.14 3.86 أقرأ النص الرياضي أكثر من مرة كي أفهم المعنى المقصود.  .7
 مرتفع 3 0.84 4.17 أقرأ الرسوم البيانية واألشكال والجداول الرياضية بشكٍل صحيٍح.  .8
9.  .  مرتفع 1 0.94 4.22 أقرأ الرياضيات بتأنٍّ

 متوسط 11 1.16 2.87 أهتم بقراءة ما يكتبه اآلخرون عن الرياضيات.  .10
 مرتفع 5 0.94 4.00 أقرأ كتاب الرياضيات المدرسي.  .11

 مرتفع - 0.44 3.83 المهارة الكلية
     ثانياً: الكتابة 

 مرتفع 1 0.76 4.28 أكتب خطوات الحل بعبارات لفظية واضحة.  .12
ا ألنماٍط عددية أو هندسية.  .13  مرتفع 2 0.86 3.69 أُقدم وصف ا كتابي 
 متوسط 6 1.04 3.37 .أحب كتابة األفكار الرياضية  .14
ا عن العمل الفردي في أنشطة الرياضيات.  .15  متوسط 10 1.11 2.92 أكتب ملخص 
ا عن العمل الجماعي في أنشطة الرياضيات.  .16  متوسط 8 1.17 3.05 أكتب ملخص 
 منخفض 11 1.15 2.15 أكتب رسائل لزمالئي أخبرهم فيها عما أتعلمه في الرياضيات.  .17
 متوسط 3 1.08 3.56 أكتب مالحظاتي في الرياضيات بلغة رياضية سليمة.  .18
 متوسط 5 1.00 3.41 أُوظف لغة الرياضيات في التعبير عن األفكار والعالقات.  .19
 متوسط 7 0.98 3.35 اضية.أطرح أسئلة تحتاج إلى كتابة ري  .20
 متوسط 4 1.16 3.53 أكتب مالحظاتي عن الرياضيات التي أتعلمها بصورة منتظمة.  .21
 متوسط 9 1.17 3.01 أكتب انطباعاتي عما أتعلمه في الرياضيات..  .22

 متوسط - 0.55 3.30 المهارة الكلية
     ثالثاً: التحدث 

 متوسط 7 1.08 3.29 أتحدث عن أفكاري الرياضية أمام اآلخرين.  .23
 مرتفع 2 0.97 3.84 أصف أشكاال  هندسية أو إجراءات حل مسألة رياضية.  .24
ا أو عالقات رياضية.  .25  متوسط 5 1.06 3.60 أشرح مفاهيم 
 مرتفع 1 0.96 3.91 أُقدم أمثلة على مفهوم رياضي ما.  .26
 مرتفع 3 0.91 3.80 أُعبر عن مشكلة أو تمثيل بياني أو شكل هندسي بلغتي الخاصة.  .27
 متوسط 8 1.07 3.26 أُشارك بفاعلية في المناقشات الرياضية الشفوية.  .28
 متوسط 6 1.00 3.43 أتحدث عن أفكاري بلغة رياضية سليمة.  .29
 متوسط 9 1.04 3.24 أوظف لغة الرياضيات في التعبير عن األفكار والعالقات.  .30
 متوسط 10 1.13 3.04 أُقدم حلوال  رياضية بديلة.  .31
 مرتفع 4 1.10 3.79 .ش إجابات األسئلة مع زمالئيأناق  .32

 متوسط - 0.59 3.52 المهارة الكلية
     رابعاً: االستماع  

 مرتفع 4 1.04 3.87 أستمع باهتمام ألفكار اآلخرين الرياضية.  .33
 مرتفع 6 1.05 3.69 .أٌعدل أفكاري الرياضية بناء  على ما أسمعه من اآلخرين  .34
 مرتفع 1 0.92 4.06 ياضية عندما أستمع لمناقشات اآلخرين.أُقيِّم أفكاري الر  .35
 متوسط 11 1.02 1.78 أسجل ما أسمعه على شريط كاسيت ثم أقارنه بما كتبت.  .36
 مرتفع 6 1.06 3.69 أُعيد بلغتي الخاصة أو أفسر ما أسمعه من أفكار رياضية.  .37
 متوسط 8 1.05 3.63 حة.أستمع إلى وصٍف لنموذج محسوس أو شكل هندسي وأنفذه بصورة صحي  .38

أفهم ما أستمع إليه من لغة الحياة المألوفة وأربطه بالمفاهيم والمصطلحات   .39
 متوسط 9 1.12 3.57 الرياضية غير المألوفة.

 مرتفع 5 0.86 3.83 أطرح األسئلة التي أستمع إليها بصورة صحيحة.  .40
 مرتفع 3 0.82 3.94 أُنفذ التوجيهات الرياضية التي أستمع إليها بشكٍل صحيٍح.  .41
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 متوسط 10 1.23 3.05 أُوجه أسئلة لآلخرين أثناء حديثهم.  .42
 مرتفع 2 1.05 4.02 أحب االستماع ألفكار اآلخرين الرياضية.  .43

 متوسط - 0.53 3.56 المهارة الكلية
     خامساً: التمثيل  

 مرتفع 1 1.06 3.93 أُمثل األعداد يصور مختلفة.  .44
 مرتفع 4 1.00 3.75 .وم واألشكال إلى رموز عددية أو رموز جبريةأُترجم ما تمثله الرس  .45
 مرتفع 3 1.07 3.79 أُترجم المسائل اللفظية إلى صور أو أشكال توضيحية أو رموز ومعادالت جبرية.  .46
 مرتفع 5 1.07 3.72 أُترجم المسائل المصورة إلى رموز وكلماٍت رياضية.  .47
 مرتفع 7 1.03 3.67 ال هندسية على نحٍو واضٍح.أُترجم الصيغ اللفظية إلى رسوم وأشك  .48
ا لحل المسألة الرياضية.  .49 ا مناسب   متوسط 8 1.00 3.57 أُنتج تمثيال  رياضي 
 متوسط 9 1.02 3.43 أُعبر عن األفكار الرياضية بصور رياضية مكافئة.  .50
 مرتفع 5 1.04 3.72 أهتم بتمثيل األفكار الرياضية.  .51
 متوسط 10 0.96 3.39 لعالقات الرياضية بتمثيالت مختلفة.أُعبر عن المفاهيم أو ا  .52
 مرتفع 2 1.13 3.90 أربط بين األفكار الرياضية والعالم المحيط الذي أعيش به.  .53

 مرتفع - 0.67 3.69 المهارة الكلية
 متوسط - 0.44 3.58 األداة الكلية
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 18/5/2015تاريخ القبول:                                               1/3/2015تاريخ التسلم: 
he purpose of this study is to gain a deep understanding of the social networking and their roles, understanding the 
impact of social networking sites on education, finding out the pros and cons of social networking sites regarding 
student’s academic achievement and examining the effectiveness of these social tools in knowledge sharing and 

general awareness of student communities. This paper examines the effect  of Social Networking on College student in 
King Saud University through a survey conducted among a representative sample of students (n=400).  

The paper uses both qualitative and quantitative approaches for research methodology. (71%) of students agreed 
on the fact that Social Networking Sites can be beneficial for their studies. It is also found that there is significant 
relationship between: 
- Frequency of using Social Networking Sites and Student performance, 
- Using Social Networking Sites and Student performance based on Gender, 
- Using Social Networking Sites by educators and Student performance,  
- Attitude of student toward Social Networking Sites as effective education tool and student performance. 

(Keywords: social networking, e-learning, student’s performance). 

 تأثير مواقع الشبكات االجتماعية على أداء الطالب في جامعة الملك سعود
 التواصل مواقع وسلبيات إيجابيات معرفةمن خالل  التعليم وذلك علىوأثرها  االجتماعية الشبكات دورل عميق فهم على الحصول الدراسة هذهمن  غرضالكان 

وتحاول . في مجتمع الطلبة والوعي المعرفة تبادل في االجتماعيةالشبكات  فعالية دراسةكما تبحث هذه اللطالب. ل الدراسي التحصيل وتأثيرها على االجتماعي
 (.400ممثلة من الطالب )ن=  هذه الدراسة بحث تأثير الشبكات االجتماعية على الطالب في جامعة الملك سعود من خالل دراسة مسحية أجريت على عينة

 تكون أن يمكن االجتماعية الشبكات مواقع أن حقيقة على %(71)العينة  طالب معظم اتفقوقد . الكمي والكيفي في طريقة البحث يناستخدم الباحث المنهج
 وأن هناك ،الطالب وأداء االجتماعية الشبكات مواقع استخدام مرات عدد بين إحصائية داللة ذات عالقةهناك  أن أيضا وجدت نهاأ اكمدراستهم. في  مفيدة
 مواقع استخدام بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك وأن ،النوع أساس على الطالب وأداء االجتماعية الشبكات مواقع استخدام بين إحصائية داللة ذات عالقة

 ئهموأدا فعالة تعليمية كأداة االجتماعية الشبكات مواقع نحو الطالب موقف بين كبيرة عالقة هناك ، وأخيراالطالب وأداء المعلمين قبل من االجتماعية الشبكات
 .(الطالب أداءاإللكتروني؛  التعلماالجتماعية؛  الشبكات :الكلمات المفتاحية) التحصيلي.

Introduction 
 Online Social networking is a type of 

virtual communication that allows people to 
connect with each other. This concept arises 
from basic need of human beings to stay together 
in groups forming a community. Michael Wesch, 
cultural anthropologist at Kansas State 
University, compared the tribal societies to 
online social networking. Like the tribal culture, 
in Facebook people project their identity by 
demonstrating their relationships to each other. 
You define yourself in terms of who your friends 
are (Wright, 2007).                                                                                                                  

 Social networking sites, email, instant 
messaging, video- and photo- sharing sites and 
comment posting are all tools that help people to 
communicate and socialize with each other 
(Mooney, 2009). The first social networking site 
SixDegrees.com was launched in 1997. It 

allowed users to create profiles, list their friends 
and surf the friends list (Boyd, & Ellison, 2007). 
Starting from 1997 to 2010 there are some 1.5 
billion users of social networking websites 
(Kreutz, 2009). People join social networking 
sites because it gives them an opportunity to 
express their views, a feel of independency and 
self-esteem. It is just a click way to create a 
virtual profile and connect with millions of users 
across the world, becomes more interesting, 
because you can stay connected with old friends 
and family members. The list of ten most 
popular social networking sites and their 
Estimated Unique Monthly Visitors based on 
eBiz MBA Rank Top 15 Most Popular social 
networking sites in the World (eBizMBA, 2015) 
(see Table 1) 
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Table ( 1 ) Top 10 social networking sites in the world 
Rank Sites Estimated Unique Monthly Visitors 

1 Facebook 900,000,000 
2 Twitter 310,000,000 
3 Linkedin 255,000.000 
4 Pinterest 250,000.000 
5 Google Plus+ 120,000.000 
6 Tumblr 120,000.000 
7 Instagram 100,000.000 
8 Myspace 80,000.000 
9 Flickr 65,000.000 

10 Vine 42,000.000 
 

Universities are facing globalization, 
which is demanding a new kind of teaching. 
They have been brought up under the influence 
of audiovisuals and the web. The new 
technological tools (social networks, blogs, 
video platforms, etc.) have given them the power 
to share, create, inform, communicate, and have 
become an essential element in their lives. 

Online social networking sites engage 
students and need to be studied as distributors of 
information. The medium of internet has evolved 
with growth in its applications. The interactive 
nature of online environments has expanded with 
social networks. Connecting through social 
networks started as a niche activity, but with 
time, it is now a phenomenon. The social 
networking sites are being used in various ways 
like forming communities, chatting, blogging 
etc. Apart from that, different institutions even 
nowadays are forming communities or groups on 
different Social Networking Sites (Alotaibi, 
2013; Mehmood, & Tarang, 2013). 
Research Problem 

In recent times, college staff and students 
have adopted various social-networking sites and 
tools for educational purposes. In this regard, the 
social networking sites and tools have a 
significant impact on professional development 
and project collaboration. 

Although college staff and students are 
now pushing learning beyond the borders of the 
classroom through social networking, many 
universities do not allow access to such sites. In 
this context, critical questions in relation to the 
use of social networking sites emerge. For 
example, concerns as to whether social 
networking sites influence students’ educational 
performance in a positive or negative manner 

require urgent attention. Meanwhile most 
students at King Saud University are using social 
networking sites in their personal lives, yet little 
attention has been made toward educational 
usage. Thus, this study is trying to shed the light 
on the impact of Social networking sites on 
Students Performance at King Saud University 
Research Questions 

The following are the research questions: 
Question 1: Does the use of social network 
in teaching imply a significant increase in 
student learning? 
Question 2:  Is there a relationship between 
the use of social networking sites and 
students’ performance?  
Question 3: What are the advantages and 
disadvantages of social networking sites? 
Question 4: Is there a relationship between 
frequency of social sites’ usage and the 
students’ performance?  
Question 5: Is there a relationship between 
attitude of the student toward social 
networking sites as effective education tool 
and student performance? 

Research Importance 
As indicated earlier, social network sites 

have revolutionized teaching and learning 
practices and are considered alternative 
education methods. In addition, social 
networking sites generate new ways of 
organization, cooperation and training among 
college students and staff members. From this 
perspective, the following study provides a 
critical foundation for further research on social 
networking sites and related impacts on students’ 
performance.  
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Research Objectives 
The following are considered as the 
major research objectives: 

 Understanding the social networking sites 
and their roles. 

 Understanding  the impact of social 
networking sites on the education system 

 Identifying the advantages and 
disadvantages of the social networking 
sites in relation to the students’ academic 
performance. 

 Examine the effectiveness of the social 
networking tools in regard to knowledge 
sharing and students’ general awareness. 

Research Hypothesis 
 Hypothesis 1 

There is no significant relationship 
between the frequency of social 
networking sites’ usage and students’ 
performance. 

 Hypothesis 2 
There is no significant relationship 
between using social networking sites and 
students’ performance based on gender. 

 Hypothesis 3 
There is no significant relationship 
between using of social networking sites 
by educators and the students’ 
performance. 

 Hypothesis 4 
There is no significant relationship 
between student’s attitude towards social   
networking sites as effective educational 
tools and academic performance. 

Research Terminology 
Social networking: The use of internet-based 
social media programs to communicate with 
friends, family, classmates, customers and 
clients. In this study, the researcher define social 
networking as the mean for using internet-based 
social media with classmates for educational 
purposes. 
E learning: is electronic learning, when using a 
computer to deliver part, or all of a course 
whether it is in or outside schools 
Background 

Several studies have been done regarding 
social networking and grades. Whitmore School 

of Business and Economics recently conducted a 
survey of over 1,000 students. They asked 
questions regarding which social network sites 
were used, how much time they spent on a site, 
what their grade point average (GPA) was, and 
what they were going to school for. It was 
concluded that there is no correlation between 
how much time is spent on a social networking 
site and grades (Mehmood & Tarang 2013). 

(Tuckman, 1975) defined performance as 
the apparent demonstration of understanding, 
concepts, skills, ideas and knowledge of a person 
and proposed that grades clearly depict the 
performance of a student. Hence, their academic 
performance must be managed efficiently 
keeping in view all the factors that can positively 
or negatively affect their educational 
performance. Use of technology such as internet 
is one of the most important factors that can 
influence educational performance of students 
positively or negatively. (Shah et al., 2001) 
proposed that student users are affected by the 
internet and this impact is determined by the 
type of internet usage. They are positively 
affected by the informative use of internet while 
having drastic impact of recreational use of 
internet on them. Also Ahmed & Qazi (2011) 
proposed that internet is advantageous to both 
students and teachers if used as a tool of 
knowledge creation and dissemination. 

The University of New Hampshire 
agrees, and believes that current college students 
grew up in the technology era and social 
networking is now just a part of a student's daily 
routine. Their research show that '63% of heavy 
users received high grades, compared to 65% of 
light users. The University of New Hampshire 
said that a majority of students use social 
networking for social connections and 
entertainment, but are also using it for education 
and professional reasons (Mehmood, & Tarang, 
2013). 

Enriquez revealed that students who 
multi-task between social networking sites and 
homework are likely to have 20% lower grades 
than a student who does not have a social 
networking site in visual range. Enriquez 
believes that even running a social networking 
site on the background on a student's PC while 
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studying or doing homework could lower a 
student's grade. He believes that "the problem is 
that most people have Facebook or other social 
networking sites, their e-mails and maybe instant 
messaging constantly running in the background 
while they are carrying out their tasks" 
(Enriquez, 2010). 

The users of Social Networking sites may 
study less and generated lower grades eventually 
(Abalet et al., 2014). However, many researchers 
also found a positive association between use of 
internet and Social Networking Sites and 
academic performance of the student users. 
Students, using internet frequently, scored higher 
on reading skills test and had higher grades as 
well. (Ahmed & Qazi 2011) 

An ever increasing growth rate of Social 
Networking Sites not only calls for the parental 
and teacher monitoring of student users but also 
attracting the focus of academicians and 
researchers towards this phenomenon. Student’s 
use of social networking continues to create 
challenges and issues for higher education 
professionals and keeping abreast of these 
challenges has proved difficult because of the 
speed at which new technologies are being 
introduced. There is evidence that higher 
education institutions have taken initiatives in 
disclosing information about online social 
networking involvement to their students. An 
example is Cornell University’s “Thoughts on 
Facebook”, which creates students awareness 
about the responsible use of online social 
networking. Following Cornell University, many 
institutions have adopted this approach to 
informing students by using anecdotal literature 
to guide their actions (Kord, 2008). 

Over the years, many university 
programs have been conducted to help establish 
social support networks once students arrive on 
campus. Several of these programs have focused 
on developing peer led support groups (Mattanah 
et al., 2010). The emergence of social media has 
created opportunities to establish peer-support 
networks prior to students arriving on campus in 
ways that may not have been previously possible 
without the affordances of new media. Indeed, 
social media websites are being developed by 
universities to increase connections among 

graduate students, faculty, and staff across 
distributed campuses (Kaya, 2010). Social 
network sites are perhaps the most prominent 
example of such media. 

Social network sites have received 
considerable attention from researchers and the 
general public alike due to the increasingly large 
user base for sites like Facebook. Research on 
Facebook, in particular, has shown that students 
may reap social benefits from using the site. 
(Alabdulrazag, 2009; Alfar, 2012).  

(Ellison et al., 2007) found associations 
between Facebook usage and various forms of 
social capital. Social capital broadly refers to 
social resources that people accrue through their 
relationships with others. In particular, (Ellison 
et al., 2007) found a strong association between 
Facebook usage and bridging social capital, 
which is typically associated with an expansive 
network of weak ties. Social network sites are 
thought to facilitate more extensive social 
networks due to the reduction of costs (e.g., 
time, effort) for developing and maintaining 
relationships (Donath & Boyd 2004). As such, 
having students connect with one another on a 
social media site prior to their arrival on campus 
may help students enter college with a more 
expansive social network than they otherwise 
might have had, contributing to bridging social 
capital. 

In addition to helping establish and 
maintain interpersonal communications, 
researchers have argued that social media sites 
like Facebook have the ability to guide students 
entering an unfamiliar social environment. 
(Selwyn, 2007) argues that Facebook has 
“become an important site for the informal, 
cultural learning of ‘being’ a student, with online 
interactions and experiences allowing roles to be 
learned, values understood and identities 
shaped”. Likewise, (Yu et al., 2010) suggest that 
social network sites offer a unique opportunity to 
promote socialization to the college 
environment. They argue that social network 
sites can help students\ learn about their peers 
and college, which, in turn, can create 
satisfaction and affiliation with the University. 
Students' sense of\belonging – whether they feel 
included in their college community –has a 
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documented relationship with college 
adjustment. For instance, student perceptions of 
belonging have been positively associated with 
feelings of social acceptance and academic 
competence (Pittman & Richmond, 2008). 
Consequently, social network sites may function 
to improve the transition to college by helping 
students socialize to their new environment and 
establish a sense of connection with their 
institution. Research by (Haythornthwaite and 
Kazmer.2002) supports the notion that social 
media can be utilized to develop student-to-
student and student-to-instructor connections. 

In addition to the benefits that may be 
obtained through social network sites, other 
forms of communication technology have been 
shown to help students in educational settings. In 
particular, web logs (blogs) have been utilized 
for a variety of educational purposes. Blogs 
defined here as online personal journals – are 
used to fulfill many interpersonal goals such as 
maintaining ties with family and friends 
(Stefanone & Jang, 2008). Blogs in education 
typically differ from mainstream blogs in that 
they are less visible to the masses and are written 
for a specific community (Blau & Neuthal, 
2009). Researchers have argued that, although 
they are potentially continued in their scope, 
blogs can be used in academia to connect 
students, foster social support, and promote self-
expression (Deng & Yuen, in press).  

(Ellison et al., 2007) examined the 
relationship between university students’ use of 
Facebook and the formation of social capital and 
found a strong correlation between these 
variables. They argued that the strong linkage 
between Facebook use and high school 
connections suggests how online social networks 
afforded the persistence of relations as people 
migrate from one offline community to another. 
They elaborated that the same obtained when 
these students graduated from university and 
maintained contacts as alumni whose 
connections would pay dividends in terms of 
jobs, internships, and other opportunities. While 
Ellison et al. study (2007) focused on student-
peer relations and the maintenance of social 
capital, lecturer-student interaction was not the 
focus of their study and Facebook engagement 

was neither lecturer driven nor part of the course 
requirements. The current study seeks to 
examine both lecturer-student and student-peer 
interaction in a blended course where their 
department expected students to formally consult 
with academics via Facebook. 

(Bishop-Russell et al., 2006) reiterate 
that Facebook’s online community meets the 
requirements set forth by (Chickering & 
Reisser,1993) for an environment that pro-motes 
student development by providing regular 
interaction between students and opportunities 
for collaboration with people from diverse 
backgrounds and that serves as a social reference 
group. These affordances for collaborative 
networking and persistent interactions present 
Face-book as a vantage point for unraveling 
lecturer-student power relations, if academics 
support was rendered via this site. 

With over 98 percent of students at a 
world class South African university having cell 
phones and anecdotal evidence showing that 
texting is their modulus operand of 
communication, it can be argued that students 
have augmented Social Networks interaction via 
computers with exchanging learning resources 
on Social Networks enhanced phones. (Rambe, 
2011) 

(Hewitt & Forte, 2006) researched the 
Facebook interactions of two large classes 
(comprising 176 students) in a middle-sized 
public research university to unpack how their 
online contact influences their perceptions of 
faculty staff. Mixed results were reported, with 
two thirds of the students affirming their 
Facebook interactions with faculty staff as 
presenting alternate communication channels 
and affording their acquaintance with professors. 
To the contrary, a third of the students felt that 
faculty staff had no justification for being on 
Facebook, and others cited privacy 
considerations and identity management as key 
concerns in student-faculty relations. More 
importantly, Facebook use was a student self-
initiative rather than a faculty requirement, as 
was the case in this current study. 

A review of Social Networks use in 
pharmacy education conducted by (Cain, 2008) 
exposed both the potential and challenges for 
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academics and students when using these sites. It 
reports that Social Networking Sites afford 
students connectivity with users with similar 
interests, allow them to foster and maintain 
relation-ships with friends, and bestow a sense of 
collegiality on campus. The downsides of Social 
Networking Sites use included exposing student 
online personas to public scrutiny and risking 
their physical safety by revealing excessive 
personal information (Cain, 2008). 
The disadvantages of the social networking 
sites in relation to the students’ academic 
performance: 
 Accessibility of Information: Many 

students rely on the accessibility of 
information on social media specifically 
and the web in general to provide answers. 
That means a reduced focus on learning 
and retaining information.  

 Everything is Public: The nature of social 
networking sites is that they are well 
social, so things are shared. In addition, 
one small mistake can be a public relations 
nightmare. The degree to which private 
information is available online and the 
anonymity the internet seems to provide, 
has made students forget the need to filter 
the information they post. Many colleges 
and potential employers investigate an 
applicant’s social profiles before granting 
acceptance or interviews. Most students do 
not constantly evaluate the content they are 
publishing online, which can bring about 
the negative consequences months or years 
down the road. 

 Multitasking or Lack of Concentration: 
Students who attempt to multi-task, 
checking social media sites while studying 
and show reduce academic performance. 
Their ability to concentrate on the task is 
significantly reduced by the distractions 
that are brought about by YouTube, 
Facebook, and Twitter etc. 

 Time Consuming: Social networking sites 
can suck us in and before we know it, we 
have spent hours looking at pictures, 
videos, and reading clever posts. It is 
important to remember when using social 
networking sites for business purposes that 

we stay on task and only spend time on the 
things that help our business. 

 Living in the Virtual World: Often Social 
Networking Sites becomes an addiction 
and the person uses to live in virtual world 
rather real world. Therefore, they cut 
themselves from real life conflicts, issues 
and facts. When the consciousnesses arise, 
precious time has been passed out. 
Ultimately, only regret remains. Moreover, 
the more students spend on social sites, the 
less time they spend socializing in person. 
Because of body signals and non-verbal 
cues, like tone and inflection, social 
networks are not an adequate replacement 
for face-to-face communication. Students 
who spend a great deal of time on Social 
Networking Sites are less able to 
effectively communicate in person. 

 Negligence of Grammar and Spelling: The 
popularity of social media and the speed, at 
which information is published, has created 
a lax attitude towards proper spelling and 
grammar. The reduction of a student’s 
ability to effectively write without relying 
on a computer’s spell check feature. There 
are many more arguments that could be 
made for social networking sites 
advantages and disadvantages, but we 
believe that the advantages of using social 
networking sites far outweigh the 
disadvantages. 

The advantages of the social networking sites 
in relation to the students’ academic 
performance: 
 Collaboration among/between students: 

Social Networking Sites have increased the 
rate and quality of collaboration for 
student. They are better able to 
communicate meeting times or share 
information quickly, which can increase 
productivity and help them learn how to 
work well in groups. On the other hand, by 
spending so much time working with new 
technologies, students develop more 
familiarity with computers and other 
electronic devices. With the increased 
focus on technology in education and 
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business, this will help them build skills 
that will assist them through their lives. 

  Development of creativity: The ease and 
speed with which users can upload 
pictures, videos or stories has resulted in a 
greater amount of sharing creative works. 
Being able to get instant feedback from 
friends and family on their creative outlets 
helps students refine and develop their 
artistic abilities and can provide much 
needed confidence and help them decide 
what career path they may pursue. 

 Finding good people: social networking 
sites like Linkedin are a great resource for 
business owners to find new talent or even 
partners for a new venture. 

 Free business promotion: This is probably 
the biggest advantage for business owners 
using social networking sites. Facebook, 
Twitter, Linkedin, Google+ and many 
others are great forums for us to talk about 
our business, our services and even exhibit 
our industry.  

 Ease of communication: Social networking 
sites allow us a fast and free resource for 
communicating with our customers and 
potential customers. Announce sales, 
promotions, special events and more by 
simply typing our message and posting it to 
our page or profile. 

 Social Networking Sites may illustrate 
what skills students are learning and what 
experiences they are being exposed to, it 
can help foster and extend those skills. 

Through social networking, educators and 
business owners knew where students are 
coming from and what they are interested 
in. By understanding how students are 
positively using these networking 
technologies and where the unrecognized 
educational opportunities are, educators 
can help make schools even more relevant, 
connected and meaningful to learners. 

Methodology 
The study utilized a methodological 

design that combines both qualitative and 
quantitative techniques. However, the 
quantitative part was significantly over utilized 
compared to the qualitative. Nonetheless, this 
was done to extrapolate the results of the 
surveyed population as a whole. The essential 
method in this work was a descriptive survey of 
a sociological nature. 

Because of the nature of the descriptive 
of the current study, the researcher used an open-
ended questionnaire as a tool to collect data and 
to achieve the research objectives. The 
researcher then asked some specialists from the 
field of educational technology about its 
accuracy. This questionnaire consisted of open-
ended questions as well as demographic 
questions 

The surveyed population was constituted 
by undergraduates registered at King Saud 
University. The population size was set at more 
than 49, 000 students during the second semester 
2013, see table 2.  

Table ( 2) The number of enrolled students in King Saud University (MOHE, 2015) 
The 

institution 
Gender New Students Current students 

Diploma BS Total Diploma BS Total 
King Saud 
University 

Male 790 7,656 8,446 1,887 27,747 29,634 
Female 639 3,578 4217 1,345 22,149 23,494 

Total 1,429 11,234 12,663 3,232 49,896 53,128 
The sampled population is spread over Twenty-
One colleges. According to the statistics, Table 3 
illustrated there was a difference in the 

proportions of the number of students in colleges 
ratios differed in each college.  
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Table ( 3 ) The distributed questionnaires among the sample 

 
Table ( 4 ) Gender Distribution of Respondents 

Gender Number Percentage 
  Male  144 40% 
Female 216 60% 
Total 360 100% 

 
From Table 4, the sample’s 

characteristics depict a descriptive analysis of 
the sampled respondents. Apparently, 40% of the 
sample population constituted males, while 60% 
comprised that of female students. 

From the statistics, 400 students at King 
Saud University took part in the survey. Further 
analysis on a sample population indicates that 
144 of the students were males and 216 
comprised that of females. However, 40 students 
did not actively respond to the survey.  

Table ( 5 ) Social network sites used by students 
Site Frequency Percentage 

Twitter 169 47% 
Facebook 82 23% 
Myspace 14 4% 
LinkedIn 20 6% 
Google+ 26 7% 
YouTube 45 12% 

Others 4 1% 
Total 360 100 

 
From Table 5, results on how students 

utilize social networking sites in learning 
environments are revealed. For example, Twitter 
is depicted as the favorite social site among the 
students at King Saud University. In fact, 47% of 

the respondents use Twitter as the favorite site, 
while 23% utilize Facebook. Other major social 
networking sites preferred by students include 
YouTube, Google, LinkedIn and Myspace with 
each scoring 12%, 7%, 6% and 4% respectively. 

Name of College Distributed 
Questionnaires 

Recollected 
Questionnaire 

 
Percentage 

Faculty of Arts 24 21 6% 
Faculty of Sport Science 2 2 0.5% 
Faculty of  Tourism 5 4 1% 
Institute of Arabic Language 12 9 3% 
Faculty of Law & Political Science 28 26 7% 
Faculty of Architecture 16 14 4% 
Faculty of Engineering 8 8 2% 
Faculty of Nursing 9 9 2.5% 
Faculty of  Applied Medical Science 7 7 2% 
Faculty of Emergency Medical Service 4 4 1% 
Faculty of Society 20 20 5.5% 
Faculty of Applied Studies 2 2 0.5% 
Faculty of  Education 23 20 5.5% 
Faculty of Business 74 71 20% 
Faculty of  Translation &languages 14 13 3.5% 
Faculty of Medicine 29 21 6% 
Faculty  of  Dentistry 36 33 9% 
Faculty of Pharmacy 31 29 8% 
Faculty of Agriculture 23 17 5% 
Faculty of Science 11 8 2% 
Faculty of Computer Science 22 22 6% 
Total 400 360 100% 
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Table ( 6 ) Rate of accessing Social Networking Sites by Students 
Rate Number Percentage 
Daily 221 61% 
Weekly 76 21% 
Monthly 63 18% 
Total 360 100% 

 
From Table 6, the frequency of using 

social networking by the students is revealed. 
From this analysis, more than half of the 
respondents use social networking sites almost 
every day.  To be precise, 61% of the students 
indicated to use social networking sites 

frequently on a daily basis while 21% use the 
same weekly. In addition, 18% of the responds 
are not frequent users of the social networking 
sites since they utilize the same on a monthly 
basis. 

Table ( 7 ) Social Networking Sites as an effective educational approach 
Student Number Percentage 
Effective tool 256 71% 
Not effective tool 104 29% 
Total 360 100% 

 
From Table 7, an illustration of how 

social networking sites have gained momentum 
as an effective e-learning tool is depicted. In this 
regard, 71% of the students who took part in the 
study have the opinion that social networking 
sites are effective learning tools. However, 29% 
of the students do not perceive social networking 
e-learning tools.  
Examining the Hypothesis: 
In this section, the hypotheses are analyzed using 
the appropriate statistical methods. 
Hypothesis 1: There is no significant 
relationship between frequency of social 
networking sites’ usage and students’ 
performance. 

From Table 8, β (constant) is represented 
as a frequency connotation of 2.09. In addition, a 
change of one standard deviation in frequency of 
social networking sites’ usage will result in a 

change of 2.09 standard deviations in student’s 
performance variable.  

On the other hand, R= 0.842 represents 
the correlation between frequency of using social 
networking sites and the students’ performance. 
However, the significance of 0.001 represents a 
positive relationship between frequency of using 
social networking sites and students’ 
performance. 

Meanwhile, the R Square value = 0.710 
illustrates that the Regression model has 
accounted for 71% of the variance in the 
dependent variable (Student performance). 

Finally, the F value of 459.5 (p<0.000) is 
considered the quality of relation between the 
frequency of using the social networking sites 
and students’ performance. This result indicated 
that using social networking sites have a positive 
impact on students’ performance

.  
Table ( 8 ) Simple Regression Analysis for the first hypothesis 

ANOVA 
Sig T T R2 R Beta Independent 

Variable Sig 
F 

Degree 
Freedom F 

0.001 1 
359 459.5 0.001 21.4 0.710 0.842 2.09 

frequency of using 
Social Networking 
Sites 

Hypothesis 2: There is no significant 
relationship between using social networking 

sites and students’ performance based on 
gender 
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From Table 9, results of ANOVA are 
analyzed to establish a relationship of social 
networking sites and student’s performance 
based on gender. From the analysis, there are 
significant differences of how gender plays a 
critical role in determining the intention of using 
social networking sites. To be precise, male and 
female students have a different intention in 
respect to using social media. However, this 

intention has a relation with a students’ 
academic performance. For example, male 
students scored higher than their female 
counterparts with regards to the intention of 
using the social networking sites. Therefore, this 
difference means that there is a relation between 
using social networking sites and students’ 
performance based on gender. 

Table ( 9 ) ANOVA Analysis for Second Hypothesis 
Demographic Variable S.D± Mean 

Gender 
Male 0.745 3.82 

Female 0.925 3.46 
T  value  (p) 2.457(  0.001) 

Hypothesis 3: There is no significant 
relationship between using social networking 
sites by educators and Students’ performance 

In Table 10 below, β (constant) 
represents a score 1.85, implying that a change 
of one standard deviation in using social 
networking sites results to a change of 1.85 
standard deviations in using social networking 
sites by educators.  

On the other hand, R= 0.908 value 
represents a strong correlation between using 
social networking sites by educators and 
students’ performance. Nevertheless, the 
significance of 0.003 means there is a significant 
positive relationship between using social 
networking sites by educators and students 
performance. 

Meanwhile, R Square value = 0.826 
implies that the regression model has accounted 
for 82.6% of the variance in the dependent 
variable (student performance). 

Finally, the F value is 26.34 (p<0.000) 
and confirms the positive relation between using 
social networking sites by educators and 
students’ performance. In addition, the indicated 
result shows that using social networking sites 
by educators have a positive impact on students’ 
performance. Because they will give great model 
that foster student’s usage and encourage them 
to have a positive reaction toward Social 
networks. From this perspective, the impact on 
students’ performance, as a result, of using 
social networking sites implies a significant 
improvement on the quality of education. 

Table ( 10 ) Simple Regression Analysis for third Hypothesis 
ANOVA 

Sig T T R2 R Beta Independent 
Variable Sig 

F 
Degree 
Freedom F 

0.003 1 
359 26.34 0.003 12.36 0.826 0.908 1.85 

using Social 
Networking Sites  
by   educators 

Hypothesis 4: There is no significant 
relationship between the students’ attitude 
towards social networking sites as effective 
educational tools and academic performance.   

In Table 11, β (constant) is represented 
by 2.32 to imply that a change of one standard 
deviation in student attitude toward social 
networking sites will result in a change of 2.32 
standard deviations in student performance 
variable. 

On the other hand, R= 0.892 implies that 
there is a positive correlation between students 
attitude towards social networking sites and 

student performance. In addition, the 
significance of 0.004 represents a positive 
relationship between students’ attitude towards 
social networking sites and academic 
performance. 

Meanwhile, R Square value = 0.796 
shows the Regression model has accounted for 
79.6% of the variance in the dependent variable 
(student performance). 

Finally, F value is 48.69 (p<0.000) 
implies a positive relationship between students’ 
attitude towards social networking sites and 
academic performance. In addition, the result 
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reveals that students’ attitude towards using 
social networking sites has a positive influence 
on students’ academic performance. From this 
perspective, the hypothesis that the students’ 

attitude towards using social networking sites 
has a positive effect on students’ academic 
performance is confirmed as fact. 

Table ( 11 ) Simple Regression Analysis for forth Hypothesis 
ANOVA 

Sig T T R2 R Beta Independent 
Variable Sig 

F 
Degree 

Freedom F 

0.004 1 
359 48.69 0.004 17.89 0.796 0.892 2.32 Behavior toward 

the change 
Discussion 

As indicated earlier, the impact of social 
network sites in education has been a major 
development. Moreover, social networking sites 
have contributed positively to the development 
of various stages of the education system. The 
manner in which social network sites have 
promoted the exchange of information among 
students and education instructors has been 
instrumental to the learning process, as this study 
revealed that 47% of the respondents use Twitter 
as the favorite site. Apparently, social 
networking sites are now available to almost 
everyone around the world. Therefore, SN has 
contributed positively to education and students’ 
academic performance, as this study reveals that 
there is a strong correlation between using social 
networking sites by educators and students’ 
performance. These social sites have promoted 
exchange of information among students and 
teachers. In this context, computer-based 
technology and the internet is now perceived as 
an integral necessity in learning.  

Improved socialization among the 
students is a one of the major positive impacts 
that social networking sites have had on 
students’ performance at King Saud University. 
From this perspective, students that are not 
confident in interacting with their teachers and 
peers can interact freely through social networks. 
From the study, the social networking sites 
provide students at King Saud University with 
an opportunity to express their views using 
online-based platforms that harness 
communication and interpersonal relationship 
skills.  

Another major impact from social 
networking sites is the ability to provide a wide 
range of information. Apparently, internet is 
considered one of the largest sources of 

information for students. Educational materials 
from different scholars, cultures and education 
systems   the world are accessible through the 
social networking sites. From the study, 71% of 
the respondents accesses social networking sites 
every day with the intention of conducting 
research. In this context, the value of education 
is promoted through quality education and 
improved learning practices. However, due to 
the small size of study sample comparing to the 
whole population of the study, this research 
cannot be generalized. 
Results 

Some previous studies stated that there is 
no correlation between using social networking 
site and students performance (Mehmood & 
Tarang 2013). While other studies suggested 
using social networking may affect negatively on 
students’ performance (Enriquez, 2010; Abalet, 
et al. 2014). However, studies such as (Shah et 
al. 2001; Ahmed & Qazi 2011) indicated that 
social networking and internet have a positive 
effect on students as well as teachers. 

On the other hand, this study revealed 
several results regarding the impact of social 
networking sites on students’ performance at 
King Saud University. Apparently, 47% of 
respondents admitted to using Twitter while 23% 
are obsessed with using Facebook. In addition, 
12% and 7 % of other students use YouTube and 
Google+ respectively. During the study, the 
students were asked about the rate of using 
social networking sites. From the respondents, it 
emerged that 61% of sample population access 
social networking sites on a daily basis. 
However, 21% and 18% of the students access 
social networking sites weekly and monthly 
respectively. From the survey, it is evident that 
71% view social networking site as effective 
educational tools. However, 29% of the students 
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have little regard for social networking sites as 
effective educational approaches.  

Several findings emerged after 
examining the hypothesis. First, there is a 
relationship between the frequency of using 
social networking sites and students’ 
performance. Secondly, the relationship between 
using social networking sites and students’ 
performance based on gender exist at the King 
Saud University. Thirdly, there exists a 
relationship between using social networking 
sites by educators and Student performance. 
Finaly, the study confirms the positive 
relationship between the students’ attitude 
towards social   networking sites as effective 
education tools and academic performance. 
Conclusion 

Without a doubt, the use of social 
networking sites is a common feature in 
institutions of higher learning. The benefits of 
utilizing social networking sites override the cost 
of education by any standard. However, the 
degree of restraint especially in controlling over 
exposure to internet-based content is critical. 
From this perspective, effective control measures 
that monitors what students’ access from social 
networking sites is required.   

From the study, it is critical that 
universities create awareness regarding the 
importance of social networking sites in 
education. From this perspective, ample training 
to educators on using e-learning tools is 
instrumental to the success of the same in 
improving students’ academic performance. On 
the other hand, university institutions should 
facilitate students’ access to computers and the 
internet. Perhaps, the provision of computer 
laboratories, free internet and virtual online 
libraries can be initialized in the development of 
computer-based curriculum. 
From the study’s findings, some 
recommendations can be instrumental in 
promoting e learning at King Saud University. 
The recommendations are helpful to both 
learners and educators about using social 
networking sites. It is important for educators to 
research on barriers affecting the use social 
networking sites and the respective effect on 
students’ academic performance. Moreover, 

identifying the appropriate courses that can be 
taught through social networking sites is 
necessary during online curriculum 
development. Since using social networking by 
educators and students have a positive impact on 
teaching and learning, it is recommended to 
establish training courses that encourage 
faculties and students to adopt and use social 
media in Education. Finally, the procedure of 
developing meaningful content that is of 
importance to educators and students is 
instrumental to e-learning approaches. In this 
respect, researching on best e-learning practices 
from other institutions of higher learning is a 
function of educators who seek to promote 
students’ academic performance. 
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Appendix: the questionnaire  
Investigating the Impact of Social Networking 
Sites on Students Performance at King Saud 

University 
Dear students, 
The researchers are conduction a research about 
Investigating the Impact of Social Networking Sites on 
Students Performance at King Saud University. 
This study aims to gain a deep understanding of the social 
networking and their roles, Understanding the impact of 
social networking sites on education and aims in particular 
to answer the following questions: 

Question 1: Does the use of social networks in 
teaching really imply a significant increase in student 
learning? 

Question 2: Is there relation between use of Social 
Networking Sites and performance of students?  
Question 3: What are advantages and disadvantages 
Social Networking Sites?  
Question 4: Is there relationship between Frequency 
of Social Sites Usage by students and student 
performance? 
Question 5: Is there relationship between attitude of 
student toward Social   Networking Sites as effective 
education tool and student performance 

 
We appreciate your time and effort to fill this 

survey. Hence, all information are anonymous 
and only for the purpose of this study and  

Thanks 
Researcher: 

Dr. Uthman Alturki 
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1- Name (optional): ………………………………………………………………………………………….. 
2- Age (optional) ………………………………………………………………………………………… 
3- Gender:                                          Male  (     )   Female   (     ) 
4- Name of College: 

Faculty of Arts                                                                  (     ) 
Faculty of Sport Science                                                   (     ) 
Faculty of Tourism                                                            (     ) 
Institute of Arabic Language                                            (     ) 
Faculty of Law & Political Science                                  (     ) 
Faculty of Architecture                                                     (     ) 
Faculty of Engineering                                                      (     ) 
Faculty of Nursing                                                            (     ) 
Faculty of Applied Medical Science                                 (     ) 
Faculty of Emergency Medical Service                            (     ) 
Faculty of Society                                                             (     ) 
Faculty of Applied Studies                                               (     ) 
Faculty of Education                                                         (     ) 
Faculty of Business                                                           (     ) 
Faculty of Translation &languages                                   (     ) 
Faculty of Medicine        (     ) 
Faculty of Dentistry        (     ) 
Faculty of Pharmacy          (     ) 
Faculty of Agriculture         (     ) 
Faculty of Science        (     ) 
Faculty of Computer Science       (     ) 
 

5- Do you have access to a computer?         Yes (   )    No   (     ) 
6- What type of Social network sites used? 

Twitter          (     ) 
Facebook         (     ) 
Myspace         (     ) 
LinkedIn         (     ) 
Google+            (     ) 

YouTube         (     ) 
Others ……………………………………………………………………………………………. 
 

7- How often do you access social network sites? 
Daily          (     ) 
Weekly              (     ) 
Monthly          (     ) 

 
8- Is Social Networking Sites an effective educational approach   Yes (     )     No  (     ) 

 
9- What information do you seek? 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

10- What challenges do you face? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

11- What steps do you think will help to make the use of these sites effective as far as learning is concerned? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

12- Does the use of social networks in teaching really imply a significant increase in student learning? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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13- Is there relation between use of Social Networking Sites and performance of students?  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

14- What are advantages and disadvantages Social Networking Sites?  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

15- Is there relationship between Frequency of Social Sites Usage by students and student performance? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

16- Is there relationship between attitude of student toward Social   Networking Sites as effective education tool and 
student performance 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

Thank you for participating 



 أ
 

 شروط وقواعد النشر في
 مجلة احتاد اجلامعات العربية للبحوث في التعليم العالي

  
تنشر اجمللة البحوث العلمية األصيلة التي تتوافر فيها شروط البحث العلمي  (1

يتم استالم البحث املستوفي للشروط واملعايير و املتعارف عليها عاملياً. وخطواته
 : اآلتية

)تعنى بقضايا  وأهدافها هتمامات اجمللةاوقوع موضوع البحث ضمن  -
 .التعليم اجلامعي والعالي(

 .التزامه بقواعد النشر املتبعة في اجمللة -
على موقع اجمللة في  الذي تعتمده اجمللة )املتوفر تعبئة منوذج التعهد واإلقرار -

 .حتاد(األمانة العامة لال
ً  التعتمد اجمللة منطاً  (2 ً في عناصر تقرير البحث، نظر واحدا في طبيعة  املتعددللتنوع  ا

ال ان العناصر إ ، ومن التجريبي امليداني إلى  الوصفي،كماً ونوعاً البحوث التربوية 
 الرئيسية املشتركة  بينها تتمثل في:

 وأهميته. ،ومسوغاته ،وأدبياته ،مقدمة أو  خلفية موضوع البحث -
 وربطها باملقدمة. ،مشكلة البحث وحتديد عناصرها -
وتتضمن اإلجراءات  ،منهجية البحث املناسبة لطبيعة املشكلة البحثية -

والبيانات الكمية أو  النوعية التي مكنت الباحث من معاجلة املشكلة 
 ضمن محددات وافتراضات بحثية واضحة. ،البحثية

 ،ها مناقشة علمية مبنية على إطار فكري متنيومناقشت ،نتائج البحث -
يعكس تفاعل الباحث مع موضوع البحث من خالل ما يتوصل اليه الباحث 

 من استنتاجات وتوصيات مستندة إلى  تلك النتائج.
 : يأتييوقع الباحث على تعهد وفق منوذج خاص تعتمده اجمللة ويتضمن ما (3

الكاملة عن أي انتهاك أو  جتاوز ألخالقيات البحث في حالة  املسؤوليةحتمل أ -
جتاوز األخالقيات العلمية املتعلقة بالتعامل مع العينات،  )مثل ؛ثبوته

 والبيانات، واألدوات، وحق امللكية(
لن يقدم إلى  أي ، وأي مجلة أخرىإلى  لم يقدم للنشرو ،البحث لم ينشر -

وز النظر في طلب الباحث املوافقة ، ويجمجلة أخرى في حالة قبوله للنشر
  اخلطية على تقدمي البحث للنشر في مجلة أخرى. 

بالغ الباحث بوصول بحثه إلى  إعدم التقدم بطلب سحب البحث بعد  -
اجمللة، ودفع تكاليف البحث التي تقدرها هيئة التحرير في حالة التقدم 

 ستالم.بالغ الباحث باالإبطلب سحب البحث في أي وقت بعد 
دم اعتراض أي عضو من أعضاء فريق البحث على أي قضية تخص فريق ع -

عتراض يلتزم املوقع على التعهد البحث نفسه، وفي حالة تلقي هذا اال
ً  النشر بدفع تكاليف عن السير  التي تقدرها الهيئة، ويتم التوقف كليا

  .بإجراءات نشر البحث
 American) األمريكان يكولوجينيالس رابطة نظام اجمللة دـــــــتعتم (4

Psychological Association (APA)  )  ألغراض التوثيق للمراجع باإلجنليزية



 ب
 

خراج األشكال واجلداول وأخالقيات البحث وغيرها من عناصر تقرير إو ،قتباسواال
 ً املصادر الثانوية غير املوثوقة  يعتمدعلى وعلى الباحث ان ال ،ومضموناً  البحث شكال

بعض العناصر التي يتوقع من الباحث العودة إلى  قواعد  يأتيفي هذا اجملال، وفيما 
البيانات واملواقع اإللكترونية التي تساعد في التعرف على املعايير والشروط في هذا 

ومنها )مع مالحظة بعض املعايير غير احلدية، وحتتفظ اجمللة ببعض  ،النظام
 خلصوصيات في هذا اإلطار(:ا

مبا في ذلك  أعلىصفحة كحد  22 عدد كلمات البحث أو الصفحات ) -
 .مالحق البحث(

 .(أعلىكلمة كحد  222عدد كلمات امللخص بالعربية ) -
 .(أعلىكلمة كحد  222عدد كلمات امللخص باإلجنليزية) -
 .كلمة( 22 علىعدد كلمات العنوان )التزيد  -
 .كلمات(  Keywords()2-7) عدد الكلمات املفتاحية -
 .(  (Table Formatشكل اجلدول -
ختالف في عدد التوثيق في املنت وقائمة املراجع من كتب ودوريات مع اال -

 .املؤلفني، والتوثيق من اإلنترنت في ضوء طبيعة املعلومات املتوفرة
 .اإللتزام بأخالقيات البحث وحقوق امللكية -

 ً على مدى التنوع في املتغيرات التي حتكم عملية للتعرّف  اآلتيةاملواقع  )انظر مثال
 مباشرة أو من مواقع أخرى (APA) سواء من موقع  حسب التنوع في املصادر التوثيق

 تزام بها. للتمكني الباحثني من متابعتها واال غير مباشرة
http://employees.csbsju.edu/proske/nursing/apa.htm 
http://www.umuc.edu/library/libhow/apa_examples.cfm#magazines 
http://www.umuc.edu/library/libhow/apa_examples.cfm#articles 
http://writing.wisc.edu/Handbook/DocAPACitations_Elec.html 

الكلمات املفتاحية التي تسهل عليه الدخول إلى  مواقع  باختياروينصح الباحث هنا  
  ,APA citation, APA examplesأخرى لهذا الغرض مثل 

مع تعديل طفيف حتدده طبيعة الثقافة  (APA)يطبق على املراجع العربية نظام  (2
 مثل:العربية املتعلقة بطريقة كتابة اسم الباحث، 

ــود ــد ع ــائج 2211) ةاحم ــأثرين بنت ــن املت ــتقة م ــودة املش ــمان اجل ــايير ض (. مع
ــز االعتمــاد واجلــودة(.   فةة  األردنيةة  اجمللةة التقيــيم فــي املدرســة )مــدخل مقتــرال لتحفي

 .193-163،(2)7،التربوي  العلوم
Ahmad, A. (2011). Quality assurance standards derived from stakeholders (A 
suggested perspective to spur accreditation and quality). Jordan Journal of 
Educational Sciences, 7(2), 163-193.     

 : لتوضيح املقصودعند التوثيق باملنت  اآلتيةوأنظر أيضا األمثلة  
ول واألخير للمؤلف، وسنة النشر يشار إلى  املراجع العربية في منت البحث باالسم األ      

) سيد خيري،  :مثل ،وذلك بني قوسني ،الصفحة أو الصفحات التي رجع إليها الباحثورقم 
 ،(، وفي حالة وجود أكثر من مؤلفني يشار إلى  االسم األول واألخير للمؤلف األول 99، ص 1992

( على أن تكتب األسماء كاملة 23-22،ص 1992ويكتب بعده وأخرون مثل )حامد زهران وآخرون، 
 ائمة املراجع.للمؤلفني في ق



 ج
 

 ،سنة النشر وفي حالة املرجع األجنبي يكتب اإلسم األخير فقط ) اسم العائلة ( مع  
وفي حالة وجود مؤلفني تكتب  . (Ferguson, 1993, P. 115 ) :مثل ،ورقم الصفحة

وإذا كان هناك أكثر من مؤلفني فيكتب االسم  (Mustafa and Sultan, 2010). هكذا 
 :مثــــل ،فرقم الصفحة ،ثم سنة النشر ، et alاألخير للمؤلف األول ويكتب بعده .

(Mayer, et al. 1995, P. 445)   .أما في قائمة املراجع فتكتب أسماء املؤلفني كاملة
 قائمة املراجع.التي تفصل بني مؤلفني في املنت تصبح & في  and   مع مالحظة أن

التي )بغرض التوضيح فقط ال بغرض احلصر(  ؛األخرى املعايير عينة من  يأتيوفيما 
حثيثية  ، وحتتاج إلى مراجعةالبحثيتوقع من الباحث التأكد من توفرها في مخطوط 

 لتحقيق أكبر قدر من معايير اجلودة في إعداد تقرير البحث كماً ونوعاً.
وسنة  ،املنت والقائمة من حيث العدد واإلسم األولالتوافق بني املراجع في  -

 .النشر
 .التمييز بني املراجع الورقية واإللكترونية -
 .URLأو  املوجودة على   DOIالتمييز بني املراجع اإللكترونية احملددة برقم -
 .للمراجع في القائمة Alphabetical  األلفبائيالتسلسل  -
 عناصر التوثيق في املنت والقائمة.املسافات واإلشارات املستخدمة ضمن  -
 ستعادة للمعلومات من اإلنترنت.يذكر تاريخ اال متى يذكر أو ال -
 ،التمييز بني املرجع والذي يليه في قائمة املراجع من خالل املسافة املتروكة -

 .وال تستخدم أي عالمات ترقيم
اليوجد تسطير داخلي في اجلدول، ولكن ميكن ان يكون رقم اجلدول ضمن  -

 ً  .مستقل من ان يكون في سطر العنوان بدال
 و ،Italicميكن ان يظهر اسم اجمللة في التوثيق على شكل خط مائل  -

 .Boldبالبنط العريض 
ً  ،يقدم البحث مكتوباً باللغة العربية أو اللغة اإلجنليزية  (6  احلاسوبعلى  ومطبوعا

على ورق   Normal 14حجم خط  ، MS Wordمبسافات مزدوجة، ومتوافقة مع برنامج 
(A4)، لكترونية على إونسخة  ،من ثالث نسخ ورقية على وجه واحد،وCD،  وان ال

وترسل البحوث  في أي موقع من البحث، األسود واألبيضيضاف للبحث أي لون غير 
 وجميع املراسالت املتعلقة باجمللة إلى:

 رئيس هيئة حترير مجلة احتاد اجلامعات العربية
 األمانة العامة الحتاد اجلامعات العربية 

 ( اجلبيهة 421ص. ب )
 اململكة األردنية الهاشمية -عمان  11941الرمز البريدي 

 ويجوز استقبال البحوث بواسطة البريد اإللكتروني للمجلة
  siham@aaru.edu.jo   أو  secgen@aaru.edu.jo 

من الضروري أن يظهر في الصفحة األولى من البحث عنوان البحث، واسم  (7
الباحث)الباحثني(، وجهة العمل، والعنوان )العناوين(، وأرقام الهواتف اخللوية، والبريد 
اإللكتروني، ورقم الفاكس )ان وجد(، ولضمان السرية الكاملة لعملية التحكيم، 
يجب عدم ذكر اسم الباحث، أو الباحثني في منت البحث، أو أية إشارة تكشف عن 
هويتهم، وميكن استخدام حاشية الصفحة األولى لتحديد جهة الدعم أو عبارة 

 شكر جلهة معينة ذات صلة.

mailto:siham@aaru.edu.jo
mailto:secgen@aaru.edu.jo
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تصال املتوفرة في حينه بتاريخ استالم أو بوسائل اال شعار الباحث  الكترونياً إيتم  (9
عتذار عن السير في ن وجدت( أو أن يتم االإوقد يتم إشعار الباحث بالنواقص ) ،البحث

 اإلجراءات في ضوء التحكيم األولي.
لتقرير أهليته  ؛يخضع البحث املرسل إلى اجمللة إلى حتكيم أولي من هيئة التحرير (9

جراءات التحكيم اخلارجي إللتحكيم اخلارجي، ويحق للهيئة أن تعتذر عن السير في 
 قبول البحث للنشر في أي مرحلة دون إبداء األسباب.عدم عن  أو
البحث املقبول للنشر يأخذ دوره للنشر حسب تاريخ قبوله للنشر بصرف النظر عن  (12

 العدد الذي مت حتديده أو العدد الذي أرسل إليه أو في أحد األعداد التي تليه.
اجمللة )بكليته أو  أجزاء منه( رساله إلى  إتعتذر اجمللة عن عدم إعادة  البحث الذي يتم  (11

إلى الباحث في حالة عدم قبوله للنشر في أي مرحلة من املراحل، كما تعتذر عن أي 
طلب بتزويد الباحثني بتقارير التحكيم للبحث الذي يتم رفضه، إال باستثناء من 

 هيئة التحرير.
بالضرورة عن الباحث )الباحثني(، وال يعبر  نظر ما ينشر في اجمللة يعبر عن وجهة  (12

 وجهة نظر اجمللة. 
ترتب البحوث عند النشر في عدد اجمللة وفق اعتبارات فنية، وليس ألي اعتبارات أخرى  (13

 أي دور في هذا الترتيب، كما أنه المكان ألي اعتبارات غير علمية في إجراءات النشر.
غيرها من إذا استخدم الباحث برمجيات أو أدوات قياس من اختبارات واستبانات، أو   (14

أدوات البحث، فعلى الباحث أن يقدم نسخة كاملة من األداة التي استخدمها إذا لم 
أو  لم ترفق مع مالحقه، وأن يشير إلى اإلجراءات القانونية التي  ،ترد في منت البحث

تسمح له باستخدامها في بحثة. وأن يحدد للمستفيدين من البحث اآللية التي 
  البرمجية أو  األداة.ميكن اتباعها للحصول على 

التتقاضى اجمللة أجورا على النشر فيها، وال تدفع للباحث مكافأة مالية عن البحث  (12
ً شإالذي ينشر فيها. ومبجرد  نهائياً، تنتقل  عار الباحث بقبول بحثه للنشر قبوال

 حقوق الطبع والنشر إلى  مجلة احتاد اجلامعات العربية.
   
 
 
 
 


