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 8102، اجلمعية األردنية للعلوم الرتبوية،(رؤى وأفكار لقضااي ساخنة يف التعليم العام) املؤمتر الرتبوي العريب السنوي الثالث:

 

 تقدمي:
جملاالت العلمية والتكنولوجية والثقافية ابملتغريات املتجددة يف خمتلف ائًا يعيش العامل اليوم عصرًا ملي

، تنتقل املعلومة من أدانه والرتبوية، واليت ابتت تتداخل فيما بينها تداخاًل جيعل العامل شبيهاً مبجتمع واحد
دول عديدة؛ مع بداية األلفية الثالثة، لوقفة مع ذاهتا، تراجع فيها أعماهلا بسرعة فائقة، مما دفع ب إىل أقصاه
اءها ومنجزاهتا وحتلل نقاط القوة ومواطن الضعف، يف انظمتها الرتبوية، وحتدد فرص التطوير وتقّوم أد

وخياراته لتعمل على تعزيز اإلجيابيات وتاليف السلبيات. وهذا هو شأن األمم املتقدمة اليت تدرك أن 
وتزويدهم ابلقاعدة  الوصول لتلك املكانة ال يتأتى إالِّّ من خالل تربية األجيال تربية مشولية متكاملة،

املعلوماتية، واملهارات احلياتية واخلربات العملية والقيم السلوكية، اليت جتعلهم قادرين على التكيف مع 
 ومواجهة التحدايت بكفاءة عالية. املستجدات العصرية،

ومل يكن االردن مبنأًى عن جتارب تطوير نظامه التعليمي، مستفيدا من جتارب االمم االخرى، ومن 
ابداعات كثري من القيادات الرتبوية اليت اضطلعت مبسؤولية ادارته، فضال عن الدراسات والبحوث 
والندوات واملؤمترات اليت وفرت كثريا من الرؤى واالفكار التطويرية ملختلف جوانب العملية الرتبوية. إن 

يف حتقيق التميز واإلتقان، من  الرؤية التطويرية للنظام الرتبوي األردين يف القرن احلادي والعشرين تتمثل
خالل استثمار املوارد البشرية، والفرص املتاحة، وتعزيز القدرة على البحث والتعلم، وضمان مسامهة األفراد 
يف بناء اقتصاد متجدد مبين على املعرفة، ُيسهم يف حتقيق تنمية مستدامة، ورفع مستوى معيشة مجيع 

واجهة التحدايت املعاصرة، ووضع األردن يف مصاف الدول املتقدمة األردنيني، ابعتباره الطريق اآلمن مل
 واملصدرة للكفاءات البشرية، والقادرة على املنافسة، إقليمياً وعامليّاً.
ملؤمتر "رؤى ابلتعاون مع جامعة جرش ويف هذا االطار أييت تنظيم اجلمعية االردنية للعلوم الرتبوية 

عام"، هبدف شحذ مهم املفكرين والباحثني واالكادمييني والرتبويني، وأفكار لقضااي ساخنة يف التعليم ال
خالصة افكارهم ورؤاهم حيال أهم القضااي الساخنة يف التعليم العام؛ تلك القضااي اليت نعتقد ان لتقدمي 

حماور، وقد تقامست حبوث املؤمتر مثانية  هلا اولوية تتقدم غريها، رغم امياننا أبن مجيع قضااي التعليم هامة.
 وهي:
 السياسات الرتبوية واحلاكمية الرشيدة يف االدارة الرتبوية واملدرسية. .1
 حنو اشراف تربوي فاعل وتقييم االداء الوظيفي لالداريني واملعلمني. .2
 رؤى معاصرة يف املساءلة الرتبوية واالخالقيات املهنية.  .3



 8102ردنية للعلوم الرتبوية،، اجلمعية األ(رؤى وأفكار لقضااي ساخنة يف التعليم العام) املؤمتر الرتبوي العريب السنوي الثالث:

 اعداد املعلمني وتنميتهم يف ظل جمتمع املعرفة املتسارعة. .4
 علية املدرسية وتكنولوجيا التعليم وجتويد العملية التعليمية التعلمية.الفا .5
 تطوير املناهج والكتب املدرسية ملدرسة املستقبل.  .6
 آليات جديدة لتقييم أداء الطلبة. .7
 تفعيل التعليم املهين والتقين املدرسي. .8

 
تميزة يف منهجياهتا، وإننا اذ نضع بني يدي القارئ الكرمي هذه البحوث والدراسات اليت حنسبها م

وعميقة يف طروحاهتا، ومفيدة يف نتائجها وتوصياهتا، لنأمل ان تؤسس حلوار وطين عرب ندوات ومؤمترات 
قادمة، تناقش كل حمور  من هذه احملاور على حده، بغية الوصول اىل حلول انجعة للقضااي واملشكالت 

الرتبوية ورجال السياسة واالقتصاد والعلوم اليت تفت يف عضد نظامنا الرتبوي وتؤرق صانعي السياسات 
 االجتماعية والباحثني واملهتمني.

 وهللا وحده نسأل ان يتوالان برمحته وتوفيقه
 
 رئيس اجلمعية االردنية للعلوم الرتبوية
 االستاذ الدكتور راتب سالمة السعود

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8102، اجلمعية األردنية للعلوم الرتبوية،(رؤى وأفكار لقضااي ساخنة يف التعليم العام) املؤمتر الرتبوي العريب السنوي الثالث:

 

 المحتويات

 األوراق الرئيسية
 .وأثرها يف عمليات التعليم والتعلم صال يف العملية الرتبويةدمج تكنولوجيا املعلومات واإلت *

 أ.د. خالد العمري
8-9 

 .)أمريكا، أملانيا، األردن، أمنوذجاً( اجتاهات عاملية يف اإلرشاد املدرسي واملهين *
 حممد الشيخ محودد. أ.

01-82 

 .املســــــاَءلــــــــــــة الرتبـــــويــــــــــــة *
 أ.د. امحد بطاح

82-63 

 لمحور األول: الفاعلية المدرسية وتكنولوجيا التعليم وتجويد العملية التعليمية التعلميةا
دور التعليم الثانوي يف إكساب طالبه مهارات البحث العلمي يف ضوء االجتاهات الرتبوية املعاصرة  *

 .من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني
 د. حامت االمحدي 

62-99 

ة لالعتماد املدرسي يف مدارس املرحلة  الثانوية ابململكة العربية السعودية يف ضوء جتارب معايري مقرتح *
 . بعض الدول

 صبياء العمري
31-22 

( يف تنمية التفكري اإلبداعي CPSأثر برانمج تدرييب قائم على منوذج احلل اإلبداعي للمشكالت ) *
 لدى طلبة الصف الثامن يف ضوء حتصيلهم الرايضي.

 شيخة النعيمية
22-93 

درجة استخدام معلمي املرحلة األساسية يف املدارس اخلاصة يف األردن للمستحداثت التكنولوجية يف  *
 العملية التعليمية وعالقتها ببعض املتغريات.

 روان فلوح / روان السليحات
92-008 

 التفاعل اللفظي وأمهيته يف عملية التدريس مبدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان. *
 علي البلوشي

006-061 

 تفعيــــــل التعليــــــــم المهنــــــــــي والتقني المدرسيالمحور الثاني: 
درجة َتقبُّل أولياء أمور الطلبة يف املدارس الثانوية يف األردن اللتحاق أبنائهم يف التعليم املهين  *

 والتقين.
 د. عريب صاحل

068-091 

 .ين املدرسي يف األردن يف ضوء الواقعسياسات تربوية مقرتحة لتفعيل التعليم امله *
 غدير اللهايل

090-032 



 8102ردنية للعلوم الرتبوية،، اجلمعية األ(رؤى وأفكار لقضااي ساخنة يف التعليم العام) املؤمتر الرتبوي العريب السنوي الثالث:

 اجتاهات طلبة الصف العاشر حنو التعليم املهين يف سلطنة عمان.  *
 أ.د. حممد محود/ يوسف الرجييب

039-023 

 اعداد المعلمين وتنميتهم في ظل مجتمع المعرفة المتسارعةالمحور الثالث: 
لكوي  يف تطوير األداء املهين للمعلم يف ضوء تجتمع دور االدارة املدرسية ابملرحلة املتوسطة اب *

 .املعرفة
 د. كروز العجمي 

022-813 

االحتياجات التدريبية ملعلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية يف ضوء اقتصاد املعرفة وعالقة  *
 ذلك ببعض املتغريات. 

 د. ختام رضوان/ أ.د. حممد الزبون/ رشا عناب
812-888 

  عصر العوا م االفرتاضية. إعداد املعلمني يف *
 هدى حممد سعيفان

886-840 

 اسرتاتيجية التعليم يف ضوء التطورات والتقنية احلديثة.  *
 د. عبدهللا طشطوش

848-896 

واقع برانمج اإلمناء املهين املدرسي ملعلمي الرتبية اإلسالمية بسلطنة عمان، ومقرتحات تطويره من  *
 وجهة نظرهم

 صديقة بنت سامل املعمريةد. ميمونة بنت درويش الزدجالية/ 
894-834 

 واقع تشاركية املعرفة من وجهة نظر معلمي املراحل األساسية يف دولة الكوي . *
 انيف اليف املطريي 

839-829 

 الحاكمية الرشيدة والمساءلة والصحة التنظيميةالمحور الرابع: 
 ألردنية اهلامشيةدررجة ممارسة احلاكمية الرشيدة  لدى مديري مدارس حمافظة املفرق يف اململكة ا *

 أ.د. حممد عبود احلراحشة
820-892 

 درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية يف األردن ملعايري املساءلة اإلدارية الرتبوية يف مدارسهم *
 د.هبه عدانن حسن

899-603 

درجة توافر أبعاد الصحة التنظيمية يف املدارس الثانوية يف األردن وعالقتها ابلرضا الوظيفي  *
 لمني.للمع

 د. مها خريهللا
602-662 

 درجة تطبيق مديري املدارس يف فلسطني ملعايري احلاكمية الرشيدة.  *
 692-662 د. يوسف حرفوش/ نور حرفوش



 8102، اجلمعية األردنية للعلوم الرتبوية،(رؤى وأفكار لقضااي ساخنة يف التعليم العام) املؤمتر الرتبوي العريب السنوي الثالث:

 

 المحور الخامس: االخالقيات المهنية واالشراف التربوي الفاعل
 .معاجلة سلوكيات طلبة املدارس العمانية يف ضوء أخالقيات مهنة التعليم *

 د. وجيهه العاين
631-629 

 دور اإلشراف الرتبوي يف تنمية اإلبداع لدى معلمي الصفوف األولية يف املدارس احلكومية يف األردن  *
 د. فاطمة أبو عليان

621-696 

 درجة التزام مديري مدارس التعليم العام بدولة الكوي  أبخالقيات املهنة. *
 رابعة محد مطلق محد الراجحي 

694-408 

 رف الرتبوي ومدير املدرسة بوصفه مشرفاً تربوايً مقيما ً مقومات العالقة التكاملية بني املش *
 مها اخلطيب 

406-486 

 المحور السادس: تطوير المناهج والكتب المدرسية لمدرسة المستقبل
مستوى جودة احملتوى اإلحصائي بكتب مناهج الرايضيات الُعمانية يف ضوء معايري حل املشكالت  *

 اإلحصائية.
 رايميد. منصور الرواحي/ د. حممد ال

489-444 

مهارات الفهم القرائي املضّمنة يف األنشطة اللغوية لدروس القراءة يف كتاب "لغيت اجلميلة" للصف  *
 العاشر األساسي بسلطنة عمان "دراسة حتليلية".

 مرمي البلوشي 
449-431 

درجة توافر معايري اجلودة العاملية يف تصميم وبناء كتاب الكيمياء املُحوسب للصف الثاين الثانوي  *
 لعلمي من وجهة نظر معلميه.ا

 وفاء الدجاين
430-421 

 تصور مديري املدارس األردنية لدرجة توافر خصائص منهاج املستقبل يف املناهج الدراسية احلالية. *
 أحالم مجعة/ أ.د. حممد الزبون

420-499 

 المحور السابعة: قضايا معاصرة في التعليم العالي
 األكادمييني يف اجلامعات األردنية احلكومية.أمنوذج مقرتح لتقييم األداء الوظيفي للقادة  *

 د. سوسن اجملايل 
492-906 

مدى استخدام التكنولوجيا يف العملية التعليمية يف كليات الرتبية الرايضية يف اجلامعات األردنية من  *
 وجهة نظر اهليئة التدريسية.

 حممد الرواشدة 
904-982 

  .األردنية واقع تقييم األداء الوظيفي لعمداء الكليات يف اجلامعة *
 نسرين العداربة 

989-946 

 



 8102، اجلمعية األردنية للعلوم الرتبوية،(رؤى وأفكار لقضااي ساخنة يف التعليم العام) املؤمتر الرتبوي العريب السنوي الثالث:
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 دمج تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في العملية التربوية وأثرها  في عمليات التعليم والتعلم *
 أ.د. خالد العمري  

 )أمريكا، ألمانيا، األردن، أنموذجًا( اتجاهات عالمية في اإلرشاد المدرسي والمهني *
 محمد الشيخ حمودد. أ.

 ـــويــــــــــــةالمســــــاَءلــــــــــــة التربــ *
 أ.د. احمد بطاح

 

 

 الرئيسية األوراق



 8102، اجلمعية األردنية للعلوم الرتبوية،(رؤى وأفكار لقضااي ساخنة يف التعليم العام) املؤمتر الرتبوي العريب السنوي الثالث:

2 

 وأثرها يف عمليات التعليم والتعلم دمج تكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف العملية الرتبوية
 خالد العمريأ.د. 

 رئيس مجعية األكادمييني األردنيني
 مقدمة:

شهد العامل خالل السنوات القليلة املاضية تطورًا هائاًل يف تكنولوجيا املعلومات وشبكات احلاسوب وتكنولوجيا 
قد ادى ذلك إىل ظهور إمكانيات متعددة الستخدامها يف كافة مناحي احلياة السياسية واالقتصادية االتصال، و 

واالجتماعية والرتبوية والثقافية يف اجملتمع. حيث أصبحت املعرفة من العوامل الرئيسة يف االنتاج الذي كان يعتمد على رأس 
ل فيه مفهوم االقتصاد اىل االقتصاد املعريف والتجارة االلكرتونية، املال وااليدي العاملة. فنحن نعيش يف عصر االرقام، حتو 

 تطغى فيه مسة االرقام والسرعة يف حتصيل املعلومات وحتليلها وتوظيفها يف اختاذ القرار السليم.
ن لقد أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وبفرتة قصرية إحدى البىن االساسية يف اجملتمع املعاصر. فالكثري م

البلدان تعترب فهم واستيعاب وتطبيق هذه التكنولوجيا واتقان مهاراهتا شرطًا أساسيًا يف تقدمها وازدهارها. حيث تغلغلت 
هذه التكنولوجيا يف بيئة االعمال وأبرزت متيز وجناح املؤسسات احلديثة، وزودت احلكومات ببىن حتتية فاعلة. ويف نفس 

ية الرتبوية يف جماالت التعلم والتعليم والبحث العلمي واملناهج والتقييم واالدارة الوقت قدمت قيمة إضافية هامة للعمل
(Majumdar ,2006, UNESCO,2002) لذا يعتقد البعض أن االنظمة التعليمة يف العامل ستكون خمتلفة .

 Georgsen and)متاما عما هي عليه اآلن وسيكون الدعم الفين والتقين كذلك  خمتلف متامًا عما هو عليه اآلن 

Zander,2015) . 
لقد ادركت الدول املتقدمة أمهية وضرورة دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف أنظمتها الرتبوية ملواكبة جمتمع 
املعرفة واقتصاد املعرفة ومتطلبات سوق العمل، فسارعت اىل تضمينها يف براجمها، ووضعت اسرتاتيجيات وآليات الدخاهلا 

وير براجمها ومناهجها وطرق التدريس فيها وعمليات التقومي واالدارة والتدريب. يف حني كانت استجابة وتوظيفها يف تط
ية الكثري من الدول النامية ضعيفة بل معدومة أحياان يف هذا اجملال بسبب نقص املوارد ومشكالهتا السياسية واالقتصاد

 (.8102، واالجتماعية والتقنية )العمري
 مات واإلتصال وامهيتها يف الرتبيةتكنولوجيا املعلو 

 :تعريف
يتضمن تعريف تكنولوجيا املعلومات واالتصال تعريفًا لعلم احلاسوب وتعريفًا للتطبيقات التقنية للمعلومات، فعلم 
احلاسوب هو العلم الذي يتعامل بتصميم وحتقيق وتقييم واستخدام وصيانة عمليات نظم املعلومات مبا يف ذلك املعدات 

امج واجلوانب االنسانية والتنظيمية واملضامني الصناعية والتجارية والرمسية يف اجملتمع وتعرف تكنولوجيا اإلتصال ابهنا والرب 
التطبيقات التقنية للمعلومات من حيث توصيلها واستدعاؤها إبستخدام اإلنرتنت ليصبح التعريف العام هو مزيج من 

 تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا اإلتصال.
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على أهنا أدوات تقنية ومصادر وبرجميات  (ICT)لقد عرفت "فيكتوراي تينيو" تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
متنوعة تستخدم لتوصيل وخلق ونشر وختزين وإدارة املعلومات وتشتمل على احلواسيب والشبكة العاملية واإلذاعات السمعية 

 .(Tinio,2002)واملرئية كالتلفزيون والراديو التلفوانت 
ثقافة تكنولوجيا املعلومات واالتصال على اهنا "امتالك الفرد القدرة  (ETS)وعرف معهد خدمات القياس الرتبوي 

على استخدام التكنولوجيا الرقمية، ووسائل االتصال والشبكات ملعاجلة املعلومات وحل مشكالهتا من أجل املشاركة بفاعلية 
القدرة على استخدام التكنولوجيا كأداة حبث وتنظيم إتصال معلومايت، واستيعاب واقتدار يف جمتمع املعرفة، وهذا يتضمن 

 .(world Bank,2010)القضااي االخالقية والقانونية اليت ترتتب على احلصول على املعلومات واستخدامها 
  (ICT)أمهية تكنولوجيا املعلومات واإلتصال 

اجة املاسة هلا ملواجهة التحدايت التالية يف القرن احلادي والعشرين تكمن أمهية تكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف احل
والطلب املتسارع  ،وهي: عاملية األقتصاد واملعلومات، واالبتكار والتجديد يف عامل التكنولوحيا، واقتصاد املعرفة وجمتمع املعرفة

نه اآللية للنهو  ابجملتمع وحتقيق أب (ICT)على التعليم املناسب للجميع يف كل زمان ومكان. حيث ينظر اىل قطاع 
التنمية الشاملة، وابن التعليم له الدور االكرب يف حتقيق ذلك، فهو يشكل دوافع وحمركات اإلصالح الرتبوي والتغيري 

 Geogson and)املؤسسي، وميتلك القدرة واالمكانية لتوفري البدائل حملاربة الفقر والبطالة وزايدة السكان والتلوث. 

Zandar, 2015).   كذلك ميتلك القدرة واالمكانية يف مساعدة املدارس لتكون اكثر انتاجية وكفاءة وفاعلية مما هي
عليه االن، ولدية القدرة على حتويل عملية التعليم والتعلم اىل عملية تفاعلية نشطة مرتبطة بواقع احلياة يف بيئة تعليمية سعتها 

. كذلك أدى التطور اهلائل يف تكنولوجيا (World Back,2010)تبكار سعة احلياة / مساندة وحمفزة لإلبداع واال
املعلومات واالتصال اىل ظهور امكاانت متعددة وفرص غري مسبوقة الستخدامها يف عمليات التعليم والتعلم واملناهج 

ق التدريس التقليدية كاحملاضرة واالدارة والتخطيط والتقومي، فاأاتحت للمعلم الفرصة لتطوير أساليبة ومهاراته واالبتعاد عن طر 
والشرح والعر  واستخدام السبورة ووسائل مسعية وبصرية بسيطة. وساعدته على تغيري دوره ليصبح مسهاًل ومرشداَ للطالب 

وبنفس الوقت ااتحت للطالب املتعلم آفاق غري حمدودة، متكنه من الوصول والتمدد واملشاركة يف األفكار  ،ومعلمًا لنفسه
مات ابساليب اتصال خمتلفة، كما ساعدت الطالب على التعلم الذايت واالرتقاء مبستوى تفكريه اىل التفكري الناقد واملعلو 

اخلالق، حيلل ويركب ويقيم، يتعلم كيف يتعلم يف أي زمان ومكان، ويعمل بروح الفريق، ويتواصل بفاعلية، ويتعامل مع 
 هو مركز التعليم والتعلم بدل املعلم الذي يصبح دوره مرشداً وميسراً. املتغريات الظرفية يف بيئة افاقها مفتوحة ليصبح

يف النظام الرتبوي، فالتأثري واضح يف حتسني  (ICT)مما تقدم يتضح أن اجملال واسع واالمكاانت كبرية لتضمني 
وق العمل، وحتسني نوعية فرص االلتحاق يف التعليم خاصة يف التعلم االلكرتوين، وحتقيق املواءمة بني خمرجات التعليم وس

 التعليم وبيئة التعلم، حبيث يكون الطالب عمادها ليصل اىل اإلبداع واإلبتكار.
 اسرتاتيجية دمج تكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف النظام الرتبوي

للتنفيذ يف النظام الرتبوي جيب أن يتم من خالل اسرتاتيجية وطنية وآلية قابلة  (ICT)إن اإلستخدام االمثل لدمج 
يف النظام الرتبوي يتكون من جانبني متكيين   (ICT)إن اي مشورع إلدخال  ،تعتمدها الدولة وتعطيها االولوية يف التنفيذ

ويعين  (ICT). يعين اجلانب التمكيين اجلاهزية املؤسسية وجاهزية العاملني الستخدام (Abuhmaid, 2011)ومتويلي 
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هزة والربجميات وعمليات التدريب وجتهيز احملتوى واخلدمات اليت متهد التعامل مع اجلانب التمويلي امكانية توفري االج
(ICT) كل اوضح ال بد من القيام مبا يليوبش: 
حتديد السياسات واخلطط الالزمة حبيث تشمل دراسة الواقع وحتديد االهداف ودراسة االمكاانت املادية  .0

 والصعوابت املمكنة.
 البنية التحتية من أبنية ومواقع وغرف وخمتربات وحاسوب وكهرابء وتلفوانت. حتديد التحدايت واحلاجات يف .8
العمل على توفري االداريني و الفنيني ومطوري املواد التعليمية وفرق الصيانة الالزمة لالجهزة وحتديد الصعوابت  .3

 يف هذا اجملال.
 كيفية مواجهة حتدايت اللغة واحملتوى لربامج التعليم. .4
 املرتبطة ابلتمويل هلذه العمليات. حتديد التحدايت .2

 يف الرتبية هي:  (ICT)( أربع خطوات تشكل اسرتاتيجية وآلية لعملية دمج 8118لقد حددت اليونيسكو )
 البدء بشراء األجهزة وبعض اآلالت احلاسبة والربجميات، مع بقاء املعلم مركز التعليم. .0
 ملبادرة بيد املعلم.يف العمليات اإلدارية مع بقاء زمام ا (ICT)استخدام  .8
 يف املناهج وطرق التدريس واستخدامها يف داخل الصفوف واملختربات واالدارة والتقومي. (ICT)إدماج  .3
استخدامها يف التحسني والتطوير يف عملييت التعليم والتعلم بطرق إبداعية حبيث تصبح مكملة للعمل الرتبوي  .4

 وذات أثر ملموس يف عملياته وخمرجاته.
 ( أن آلية تنفيذ االسرتاتيجية تتضمن النقاط التالية:8102)  دويضيف حدا

 .(ICT)وجود سياسة تربوية واضحة ابلتوجه حنو إدماج  .0
 أتمني البىن التحتية الالزمة من أبنية واجهزة ومعدات وبرجميات. .8
 .(ICT)حتديد احملتوى )املنهاج( املدعم بـ  .3
 .(ICT)طبيق توفري مدرسني وموظفني وفنيني مدربني وملتزمني بت .4
 توفري مصادر التمويل. .2
 يف عمليات النظام الرتبوي. (ICT)التطبيق ودمج  .6
 البدء مبرحلة جتريبية وتقييمها مث االستمرار ةالتعميم. .2

يف أنظمتها الرتبوية وجنحت مثل كوراي اجلنوبية  (ICT)لقد قامت بعض الدول النامية بوضع اسرتاتيجيات إلدخال 
جهت بعض الدول مثل دول جنوب افريقيا وبنغالدش صعوابت يف إدخاهلا ألسباب خمتلفة، مثل وسنغافوره وماليزاي، ووا

التمويل، وعدم توفري الكهرابء واالنرتنت، واملسافات املتباعدة والتلفوانت وعدم القناعة وغريها. وعلى سبيل املثال أعطت  
دت املدارس أبجهزة الكمبيوتر والربجميات ودربت ، فزو (ICT)كوراي اجلنوبية أولوية لتحديث نظامها الرتبوي إبدخال 

املعلمني والطلبة واألهايل على استخدامها، وااتحت هلم الفرص إلستخدام اإلنرتنت ومصادر املعلومات العاملية، انعكس 
 .  Hennessy etal, 2010, 2015))العمري   على خمرجات النظام الرتبوي
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الداريني على اكتساب واتقان مهارات احلاسوب واإلنرتنت له أمهية خاصة يف مما سبق فان تدريب املعلمني والطلبة وا
 أربع مراحل لتنمية املعلمني يف هذا اجملال وهي : (UNESCO.2002)جناح أي اسرتاتيجية لقد اقرتحت اليونيسكو 

ل ختزين الشروع والبدء ابلرتكيز على وظائف احلاسوب واالنرتنت والتعرف على أتثريها وأمهيتها يف جما -
 املعلومات، واستدعاهتا والطباعة واالقراص املدجمة واستخدام الربيد اإللكرتوين وغريها 

 التطبيق ابستخدام املهارات املكتسبة ألغرا  مهنية لتحسني األداء واملهارات الشخصية يف تدريس بعض املواد. -
ن نشطًا ومبدعًا يف حتفيز الطالب حبيث يكو  ،بشكل عام يف مجيع جوانب حياة املعلم املهنية (ICT)إدخال  -

وارشادهم، وقادرًا على تنمية نفسه، واالنتماء إىل جمموعات يتفاعل ويتشارك هبا لالسهام يف حتسني عملية 
 التعليم.

 وفائدهتا على الصعيدين الشخصي واملهين. (ICT)واخرياً اتيت عملية التحويل ابن يقتنع املعلم أبمهية  -
 ت واإلتصاالت يف التعليم بشكل عام أثر تكنولوجيا املعلوما

آفاقا واسعة يف مساندة االصالح الرتبوي يف جمالني هامني مها:   (ICT)فتحت التطورات واالبتكارات يف جماالت 
زايدة فرص االلتحاق ابلتعليم والتعليم العايل للجميع من خالل التعليم االلكرتوين والتعليم عن بعد، وحتقيق ما نسميه 

، واإلرتقاء مبستوى نوعية التعليم ومالءمته لسوق العمل. جاء ذلك (Access and Suecess)النجاح اإلاتحة و 
متزامنا مع املناداة العاملية لالهتمام ابلفئات احملرومة من ذوي الدخل املتدين والنساء والكبار واألقليات وغريهم ممن فاتتهم 

 فرص التعليم. 
فبينما كان التعليم والتعلم يرتكزان على   ،(ICT)يات التدريس والتعلم ابستخدام لقد شهد العامل حتوال كبريا يف عمل

احلقائق واملمارسة والتدريب سابقاً، اصبح التعليم املرتكز على البحث والتطوير وحل املشكالت واملشاريع والتصاميم 
حمور العملية التعليمية التعلمية، وحتولت بيئة  واالكتشاف واالبتكار والتنوع هو البديل يف هذه االايم. أصبح فيه املتعلم هو

 التعلم التقليدية )الغرف الصفية (  اىل بيئة كونية واسعة وحيوية.
 (ICT)سبعة خمرجات الستخدام  (Johnson and Baker,2002)يف هذا الصدد ذكر جونسون وبيكر 

 يف جمال التعليم هي:
 خمرجات املتعلم يف اجملال املعريف. .0
 خمرجات املتعلم يف اجملال االنفعايل. .8
 خمرجات يف تعليم الكبار. .3
 خمرجات املعلم يف التدريس وأساليبه. .4
 خمرجات املعلم يف حتسني مهارات التكنولوجيا. .2
 تضمني التكنولوجيا يف التدريس والبحث العلمي والنشر املعريف. .6
تؤثر يف مكوانت العملية التعليمية وااثرها على بشكل عام فان تكنولوجيا املعلومات واالتصال تعترب طاقه كامنة  .2

 (.0( يف الشكل )8102اجملتمع بعدة جوانب كما مثلها حداد )
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 (8102مصدر : حداد )

 اثر تكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف بيئة التعلم  
: يالثة مكوانت للبيئة التعليمية هث (Georgsen V.Zander,2015)الوارد يف  (Wegner)حدد وجينر 

، يعين االندماج (Alignment)واعادة التنظيم والرتتيب  (Imagination)والتخيل  (Engagement)االندماج 
قدرة الطالب على النشاط والتفاعل مع معلومات وخربات ذات معىن له تثري الدافعية واالستمتاع لديه، فينخرط حبماس ومهه 

رة وأشكال ومناذج وعالقات خلربته التعليمية، من خالل لكل جديد. ويعين التخيل قدرة الطالب على تشكيل صو 
، اما إعادة الرتتيب والتنظيم فتشمل قدرة الطالب على تفاعل اخلربة املاضية واحلالية مع تاج من اخلربة املتاحة لهاالستن

أبرائهم وأفكارهم.  املستقبل، وترتيب االفكار يف النظر اىل دوره كجزء من عملية ابتكار وابداع، يشاركه فيها اآلخرون
القادرة على اخرتاق الزمان واملكان، ببيئة واسعة سعة احلياة كما يقول  (ICT)وبذلك تصبح بيئة التعلم بفضل استخدام 

التحول يف بيئة  (Majumdar,2006)جون ديوي يف فلسفته الرتبوية )تعلم كيف تتعلم(. كما أوضح ماجوم دار 
 (.0و مبني يف اجلدول رقم )كما ه  (ICT)التعلم والتعليم بفضل 

 (ICT)التحول يف بيئة التعلم ابستخدام  (1اجلدول رقم )
 التكنولوجيا املستخدمة دور املتعلم الرتكيز النموذج
 احملاضرة والكتاب والسبوره سليب املعلم تقليدي
 احلاسوب الشخصي انشط املتعلم معلومات
 احلاسوب واالنرتنت متكيف اجملموعة املعرفة

ح  من اجلدول ان منوذج التعليم التقليدي حموره املعلم، ودور املتعلم )الطالب( سليب، ويستخدم الكتاب نال
 واحملاضرة ووسائل بسيطة كالسبوره وعار  الصور واالفالم واالشكال والتسجيالت الصوتية.

صي، وإمكاانته يف ختزين ويف منوذج املعلومات يكون الرتكيز على املتعلم ودوره انشط ابستخدام احلاسوب الشخ
املعلومات واسرتجاعها والطباعة وغريها، أما منوذج املعرفة وهو النموذج املفتوح، يكون الرتكيز فيه على جمموعة املعلمني 

يتكيف الطالب مع املستجدات ابلتفاعل مع االخرين وتبادل اآلراء واألفكار ويتم ذلك  ،املهتمة مبجال معني من املعرفة
 المكاانت اليت يوفرها احلاسوب واالنرتنت.ابستخدام ا
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 أثر استخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف عملية التعلم
يف حتسني فرص التعلم للطالب من خالل اربع  (ICT)أثر  (majundar,2006)لقد حدد ماجوندار 

 علميات رئيسة هي :
، ابستخدام البحث (Access)ت خمتلفة  الوصول اىل االفكار واملعلومات من مصادر متعددة وقواعد بياان .0

 والتحديد واالختبار للمادة  أو املعلومة املطلوبة ابستخدام الوسائط املتعددة.
من خالل ختزينها وتصنيفها وحتليلها وتطويعها ونشرها بوسائل  (Extend)التوسع يف االفكار واملعلومات  .8

 متعددة.
من خالل الرتكيب والنمذجة   (Transform)خمتلفة حتويل االفكار واملعلومات ابشكال وطرق جديدة  .3

 واحملاكاة والتفكري الناقد والتامل، إلعادة تنظيم وترتيب حقول املعرفة يف ذهنه.
 مع زمالء العمل ونشرها على الشبكات احمللية والدولية. (Share)مشاركة املعلومات واألفكار اجلديدة  .4

 ائد كثرية على معارف ومهارات واجتاهات املتعلم من خالل ما يلي :يعود بفو  (ICT)ويضيف ماجوندار أن استخدام 
 اكتشاف ومتثيل املعلومات دينامياً وابشكال متعددة. -
 يزيد من وعي املتعلم اجتماعيا ويعزز ثقته بنفسه. -
 يزيد يف دافعية املتعلم ملزيد من التعلم. -
 يساعد على التواصل بفاعلية حول العمليات املعقدة. -
 اكثر ونظرة معمقه وشامله للعمليات التعليمية.يطور فهما  -
ينمي مهارات التفكري النقدي وحل املشكلة واختاذ القرار ومهارات تعلم كيف تتعلم، وبذلك يتغري دور املتعلم  -

 (.8يف عملية التعلم على النحو املبني يف اجلدول رقم )
 التغري يف دور املتعلم (2جدول )

 اىل من
 اجيايب نشط سليب

 مولد للمعرفة ر للمعرفةمكر 
 مستقل اتكايل على املعلم
 متعاون منفرد يف التعلم
 يفكر ويبدع ويتعلم كيف يتعلم ،مغامر ملتزم وحمدد ابملقرر

( ما تقدمة تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عملية التعلم. فهي تسهم يف 8102اضافة اىل ذلك، يذكر حداد )
 يلي : رفع مستوى التعلم من خالل ما 

 حتفيز واشغال الطالب. -                   جتسيد املفاهيم والعمليات  -
 تسمح بتطبيق املعلومات. -        تقدم املرونه  -
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 احضار العامل اىل الصف -       تشجع البحث واالستفسار -
 توفر بيئة تعاونية وتفاعلية بني الطلبة  -      تشمل التعلم الفردي واجلماعي  -
لدى  (ICT)ذلك، فكلما ارتقينا يف االهداف التعليمية التعلمية كلما زادت احلاجة اىل اتقان مهارة استخدام ك

 املتعلمني. حيث تسهم يف حتقيق األهداف التعليمية العليا مثل مهارات التحليل والتقييم والرتكيب واالستنتاج. 
 تعليماثر استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عملية ال

كان الستخدام تكنولوجيا املعلومات األثر الكبري على دور املعلم واساليب تدريسه، حيث اصبح املعلم مطالباً 
ابمتالك اسرتاتيجيات التعليم الذايت، وامتالك املهارات االساسية يف تكنولوجيا املعلومات واإلتصال، وحتديد مصادر 

 ة يف االنرتنت، وتوفري فرص التدريب الداعمه لنموه املهين والشخصي.املعلومات من خالل قواعد املعلمومات املتاح
ان االجتاهات احلديثة يف التدريس تنادي ان يكون الطالب احملور الرئيس يف عملية التعلم، وان يبتعد املعلم عن طرق 

ار إرشاد املعلم وتسهيله لعملية التعليم التقليدية اىل طرق جديدة، يكون دور التكنولوجيا دعم الطلبة تعليم انفسهم، يف إط
يف هذا اجملال. فيتبدل دور املعلم من انقل للمعرفة اىل مرشد  (ICT)التعلم. وهذا ما يتالءم مع االمكاانت اليت توفرها 

ومسهل للمعرفة، ومن متحكم يف التعليم اىل صانع بيئة التعلم، ومن خبري دائم أوحد اىل متعاون ومتعلم، ومن متعلم 
 اىل مستخدم هلا بفاعلية لالرتقاء مبستوى التعلم. واخرياً  من املوضح اىل املشارك واجملرب واملكتشف  (ICT) ملهارات

(Pristy,2008) ان هذا التغيري يف دور املعلم ال يعين هتميشه أو الغاؤه، فله دور جديد هام، فامتالك مهارات .
، بل على املعلم توظيفها يف حتسني عملية التدريس واالساليب وتقدمي التكنولوجيا وحدها مهم لكنه غري كايف للتعليم الفعال

 مناذج للتعليم االلكرتوين وتقدمي حمتوى املنهاج مبا يتالئم مع هذه التكنولوجيا.
يف هذا الصدد، أن دور املعلم أصبح أكثر أمهية فعليه امتالك ثقافة  (Bendar,2005)وهنا تقول مراين بندار 

 Idea)، واألهم من ذلك ان يكون قادرا على دجمها مع ما امسته تكنولوجيا االفكار (ICT)قدمة يف عالية ومهارات مت

Technology)وحىت تكون فاعله ومميزة البد من اخللط بني تكنولوجيا االنتاج  ،. فعملية التعليم والتعلم متداخلة
ية كبرية على املعلم لتعظيم دوره يف قدرته على دمج فاملسؤول ،وتكنولوجيا االفكار للوصول اىل حتقيق االهداف التعليمية

(ICT) .يف املناهج، ابستخدام النظرايت واالساليب التعليمية احلديثة 
على طرق التدريس، حيث اصبح الرتكيز على االساليب غري املباشرة اليت تنظر اىل الطالب   (ICT)كذلك أثرت 

ش واحلوار والسؤال وتقدمي اآلراء واألفكار، وإاتحة الفرصة للطلبة  كمحور رئيس يف عملية التعليم، وتشتمل على النقا
ليتعلموا أبنفسهم، واإلبتعاد عن الطرق املباشرة اليت تعتمد على اسرتاتيجية حمورها املعلم، مثل احملاضرة والعر  والشرح 

 .والتوجيه والتحكم وعر  االشكال والوسائل اليت يراها املعلم بدون أي مشاركة للطلبة
كذلك تشتمل االسرتاتيجية غري املباشرة على أساليب قائمة على حل املشكلة والبحث واالستقصاء واملشاريع 
البحثية والعمل يف فريق، وتعتمد التفكري الناقد والتحليل والرتكيب، يف اطار النظرية البنائيه يف تشكيل املعرفة 

(sternberg, 1997). 
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لعملية التعليمة انواع ومناذج من التعليم االلكرتوين املباشر والفردي واملخلوط ل (ICT)إضافة اىل ما تقدم ااتحت 
وجمموعات النقاش ( )العمري،  ،CD ،واملتزامن ) كالوح التفاعلي والصف االفرتاضي(، وغري املتزامن )كالربيد اإللكرتوين
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 )أمريكا، أملانيا، األردن، أمنوذجاً( اجتاهات عاملية يف اإلرشاد املدرسي واملهين
 الشيخ محود عبد احلميد حممدأ.د. 

 مان/ سلطنة ع  كلية الرتبية/ جامعة السلطان قابوس
 

 مقدمة:
ة. يبحثثثثث  ططثثثثو امراثثثثاد يف مراةثثثثا بنثثثثاع أننمثثثثة دراثثثثاد لثثثثايرم عثثثثد عنا ثثثثر جايثثثثا  أو  ايثثثثا العنا ثثثثر التقليايثثثث

ويسثثتعينون يف كلثثص بتتثثوراء األثثناع األجانثثو وخثثنا م، ويف مرةلثثة بنثثاع أننمثثة امراثثاد املارسثث   كثثد اسثثت اام املقارنثثة 
بينرثا يف كثثا بلثا. لكثثدء الغثث ع الاريثو سثثو القتبثاس الغثثكل  للمعطيثثاء األجنبيثة يف التحليثثا العلمث ، ألن ا قثثا   معقثثا  

رسثية، ييثث أنث  ل  كثد نقلرثا  لغثكا ن سث  أو بتثور  اثكلية د. عالقاتنثا. وسث ا ومرتبطة بعالقاء نناميثة اجتماعيثة ما
ينطب  خبا ة على العنتر البنيوي لإلرااد املارس ، ألن امرااد يف املارسة ليس اكالً واةااً يف أثنثاع التطبيث ، ول  كثد 

وتقثا  املعلومثاء، واملسثاعا  يف ا ثاك القثرار،  تعري   بغكا واضح، ودمنا سو بناع مركو تغرتك في  املالةنة، والتغ يص،
 واملساعا  يف املغكالء الن سية، وغريسا.

ل لص ل  كد فتا أسااف امرااد املارس  وطرا ق  وأاكال تننيم  عد أسااف الننام املارس  ومؤسسات  
ار  الاول امل تل ة يف اجال امرااد ونغاط ، وهل ا ل جيوز تعميم األاكال امل تل ة. دل أن  مد الضروري التعرف د.  

املارس  وتطوره يف تلص الاول، وكلص  لنسبة د. كا بلا يعط  أمهية ملثا س ا العلم، ويعما على الت طيط األمثا 
 ألامات ، والست اد  منرا، ل سيما  لنسبة د. الاول اليت ما زالت يف بااايء الستمام، والتطبي  هل ا العلم وخامات . 

 األردن.و أملانيا، و أمريكا،  ثالث دول وس :اد املارس  يف وسوف نعرض فيما أييت تطور امرا
 اإلرشاد املدرسي واملهين يف أمريكا: -أولً 

باأء ةركة امرااد يف الواقع يف الولايء املتحا  األمريكية، وقا مرء كلص إبرسا اء عاء  ةىت أ بح مرنة ن سثية 
كمراثثا يف مارسثثة ديرتويثثت الثانويثثة بوليثثة   (Davis)عمثثا دي ثثيس  0282ف ثث  سثثنة  .فثثراد امتمثثعتربويثثة ومرنيثثة ت قثثا م أل

ويف عثثثام ، ميغثثثياان، وملثثثا  عغثثثر سثثثنواء كثثثان يسثثثاعا خالهلثثثا الطثثثال  يف مواجرثثثة مغثثثكال م الاراسثثثية التعليميثثثة واملرنيثثثة
يم األنغثطة الثيت  ثاف د. دراثاد التالميث  بتاع Weaverقامت رابطة معلم  املاارس الثانوية بقياد  ديل  وي ر  0811

 (.8112) الغيخ محود، وتوجيررم
بتثاعيم األنغثطة الثيت ( Eli Weaver)قامثت رابطثة معلمث  املثاارس الثانويثة بقيثاد  ايلث  وي ثر  0811ويف سثنة 

رانثثص  رسثثونس م أ ثثبح ف0812 ثثاف د. دراثثاد التالميثث  وتثثوجيررم. وألثثب وي ثثر كتيبثثاً بعنثثوان اخثثرت مرنتثثص. ويف سثثنة 
(Frank Parsons  أول مؤسثثثس للتوجيثثث  املرثثثد وكلثثثص عنثثثاما نغثثثر تقريثثثره الثثث ي أعطثثثى ةركثثثة التوجيثثث  املرثثثد أمهيثثثة )

اجتماعية، كما أن  دعا د. دتباع أساليو معينة يف التوجي  ود. ددخال  د. املاارس العامة. وقا باأ  رسونس س ه ا ركة يف 
 ارت  يف ماينة بوسطد، يقوم مبساعا  الغبان على  ري املرد املال مة هلم. دنغاع أول مكتو مرد حتت دد

أدخا التوجي  املرد د. ماارس بوسطد وغريسا، على أن املكتو ال ي أنغأه  رسثونس لثا املركث   0818ويف عام 
دى كلثثص د. دنغثثاع اجلمعيثثة الر يسثث  للتوجيثث . وقثثا انتغثثرء فكثثر  التوجيثث  املرثثد بسثثرعة يف الثثولايء املتحثثا  بعثثا كلثثص. وأ
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القوميثثة للتوجيثث  املرثثد يف أمريكثثا، والثثيت أخثث ء علثثى عاتقرثثا تننثثيم التوجيثث  املرثثد ولثثع املغثثتال  بثث  ود ثثاار اجلثثة خا ثثة 
امسرا اجلة التوجي  املرد القومية. وأطل  عليرا اجلة املرد فيما بعا، مث مسيت فيما بعا اجلة امرااد والتوجي  عناما انضمت 

 عا  سيئاء مرتمة  لتوجي  وكونت لعية واةا  س  لعية التوجي  وامرااد األمريكية.
مكتثثثو املعلومثثثاء و ايء املتحثثا ، ويف السثثنواء السثثثابقة للحثثر  أنغثثثئت عثثا  سيئثثثاء منرثثا مكتثثثو التوليثثب للثثثول

سث ا املكتثو  لعمثا علثى ددخثال التوجيث  يف  املرنية والتوجي  يف قسم الرتبية املرنية يف ددار  الرتبية يف الولايء املتحثا ، وقثام
مراةثثثا التعلثثثيم كافثثثة. مث جثثثاعء ا ثثثر  العامليثثثة الثانيثثثة، ةيثثثث أمهثثثا اثثثأن التوجيثثث  املرثثثد، ويف أعقا ثثثا أنغثثثئت عثثثا  مراكثثث  

 ، لثثثثولايء املتحثثثثا ، )رفثثثثاعللتوجيثثثث  املرثثثثد التابعثثثثة مدار  املسثثثثرة  مثثثثد اجلنثثثثود، وانتغثثثثرء سثثثث ه املكاتثثثثو يف ليثثثثع أ ثثثثاع ا
0882 .) 

 احلاجة إىل اإلرشاد املدرسي واملهين:
 :(McMahon, 2014) أوضحرا ماكماسونطرق درااد  تل ة  يمكا مرةلة مد مراةا التعلل
: بثثثثرامر امراثثثثاد املرثثثثد جيثثثثو أن  ثثثثاف د. زايد  وعثثثث  ومعرفثثثثة الطثثثثال   ألدوار املرنيثثثثثة املرحلةةةةة الئيدا يةةةةة -

 .لو لسلوك الجتماع  والسلوك املسئو امل تل ة، وباور العما يف امتمع، 
: برامر امرااد املرد جيو أن  اف د. مساعا  الطال  على تكثويد م ثاسيم عثد املرثاراء املرحلة امليوسطة -

 .العما والنتماع "الن س " دلي  األساسية وتعلم مراراء  نع القرار والتعرف على عامل
و أن  ثثاف د. السثثتمرار يف تعريثثب الطثثال   ملرثثد والتعثثرف علثثى : بثثرامر امراثثاد املرثثد جيثثاملرحلةةة النانويةةة -

 .اجلامعة لالستعااد ملرنة معينة الباا ا املرنية والستعااد للاخول يف عامل العما أو الت تص العلم  يف
وعلى : برامر امرااد املرد جيو أن  اف د. مساعا  الطال  على ترسيخ اختيارا م املرنية املرحلة اجلامعية -

لت طيط للاخول يف ةقا تطوير مراراء مرنية معينة ومت تتة وعلى دعاد  تقييم ميوهلم واستعاادا م وعلى ا
 .مرد مع 

: فثثبعا الرااثثايد يضثثطرون د. تايثثري مرثثنرم ألسثثبا  حاجةةة إىل اإلرشةةاد املهةةين أيضةةاً فلةةديه  الراشةةدي  و الكبةةار أمةةا   
ن العمثثثا ا ثثثاا ل يتناسثثثو مثثثع أسثثثااف الغثثث ص وةاجاتثثث  الغ تثثثية أو  تل ثثثة مثثثثا البحثثثث عثثثد عمثثثا كا معثثث  رمبثثثا ل

مةساس الغ ص  لع لة يف مكان عمل  ا اا أو لنعاام فر ة التقام الولي  . س ه ا اجة تؤيا ما يراه بعا البثاةث  
 (.Zunker, 2006ال يد ياعون د. أن تكون برامر امرااد املرد مستمر  طيلة "دور  ةيا " ال رد )

 همات املرشد املدرسي واملهين يف أمريكام
دن مرماء املراا املارس  واملرد األمريكث  ونغثاطات  متنوعثة جثااً ولسثيما يف املارسثة العليثا، فيت ث  سثؤلع أةيثا ً 

جرون ملراعثا  للحاجاء ال ردية لألط ال وأسلرم، وأةيا ً أخرى للضرورايء املارسية ) معاء التالمي ، الننام(، وأخرياً يتو 
فاملرماء الكالسيكية الثالثة لإلرااد بننر عاد كبري مد املراايد س  امرااد الرتبثوي، وامراثاد املرثد،  ةاجاء امتمع.

رسم ن سثث  وامراثثاد الن سثث ، وبعضثثرم  يثثا جلعثثا امراثثاد يركثث  علثثى اجلوانثثو الن عاليثثة والغ تثثية، ومثثد مث فامراثثاد بننثث
ضثثح تقسثثيم الوقثثت امل تثثص لكثثا واةثثا مثثد أنثثواع امراثثاد الثالثثثة يف أمريكثثا، وقثثا جثثاعء سثث ه واجلثثاول ا يت يو . فقثثط

  .(Jackson & Martin, 1976)( مراا مارس  مد ليع الولايء املتحا  8821النتا ر بعا است وا  )
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 ( تقسي  الوقت لدى املرشدي  األمريكيني لكل نوع م  اإلرشاد1جدول)
 امموع سينيور العليا )تعليم اثنوي( يا)تعليم متوسط، أو دعاادي(جونيور العل نوع امرااد

 %78 %75 %28 امرااد الرتبوي
 %08 %81 %01 امرااد املرد

 %88 %82 %28 امرااد الن س  ال ردي
 %011 %011 %011 امموع

 :التية شكالاألاإلرشاد املدرسي أبمريكا يف  وميك  تلخيص مهمات
ةيثث تتمركث  املرمثاء علثى مراعثا  ال ثروق ال رديثة للتالميث  مثد خثالل  :لليالميذ يف املدرسة اإلرشاد الدراسي -0

ارسث  األمريكثث  مثد خثثالل دراثادسم د. أاثكال التعلثثيم الثيت تناسثثو قثارا م وميثثوهلم، ومثد مث يسثمح الننثثام امل
ميثثث  لختيثثثار نثثثوع التعلثثثيم تنوعثثث  مبراعثثثا  سثثث ه ال ثثثروق، ويكثثثون دور املراثثثا سثثثو التعثثثاون مثثثع األسثثثا ومعلمثثث  التل

 املناسو أو الاوراء املناسبة لقاراء الط ا وميول  واستمامات .
ةيثث تتمركث  املرمثاء علثى مراعثا  ال ثروق ال رديثة للتالميث  مثد خثالل  :اإلرشاد الدراسي لليالميذ يف املدرسة -8

ارسث  األمريكثث  مثد خثثالل املدراثادسم د. أاثكال التعلثثيم الثيت تناسثثو قثارا م وميثثوهلم، ومثد مث يسثمح الننثثام 
تنوعثثث  مبراعثثثا  سثثث ه ال ثثثروق، ويكثثثون دور املراثثثا سثثثو التعثثثاون مثثثع األسثثثا ومعلمثثث  التلميثثث  لختيثثثار نثثثوع التعلثثثيم 

 املناسو أو الاوراء املناسبة لقاراء الط ا وميول  واستمامات .
ال رديثة للتالميث  مثد خثالل  ةيثث تتمركث  املرمثاء علثى مراعثا  ال ثروق :إلرشاد الدراسي لليالميذ يف املدرسةا -2

ارسث  األمريكثث  مثد خثثالل دراثادسم د. أاثكال التعلثثيم الثيت تناسثثو قثارا م وميثثوهلم، ومثد مث يسثمح الننثثام امل
تنوعثثث  مبراعثثثا  سثثث ه ال ثثثروق، ويكثثثون دور املراثثثا سثثثو التعثثثاون مثثثع األسثثثا ومعلمثثث  التلميثثث  لختيثثثار نثثثوع التعلثثثيم 

  الط ا وميول  واستمامات . املناسو أو الاوراء املناسبة لقاراء
 وترتك  املرماء امراادية املارسية سنا يف:اإلرشاد الدراسي املهين:  -2
 ت ويا التالمي   ملعلوماء ةول اجالء املرد وأنواعرا، والاوراء الالزمة لكا مرنة. -
 اجاء األا ة.لع بيا ء ةول حتتيا التالمي  واستماما م، خا ة ال يد يعانون دعاقاء  تل ة، وكوي ا  -
 دعم وتغ يع ال رم ال ايت والقار  على ا اك القرار لاى التالمي . -
املساعا  لاى البحث عد مكان للتأسيا املرد، أو للعما مد خثالل التعثاون مثع ددار  العمثا أو املسثؤول  عثد  -

 التأسيا املرد.
ملغثثكالء الن عاليثثة الغ تثثية الثثيت وسثثو أةثثا األاثثكال الكالسثثيكية الثثيت  ثثتم  اإلرشةةاد الدةةردت لليالميةةذ:  -7

حتتاج د. درااد أو عالج فردي. واهلاف سو حتقيث  التوافث  املناسثو، وبنثاع م رثوم كاء واقعث  ودجيثايب، وتنميثة  
 كا ما مد اأن  حتقي  أفضا درجاء ممكنة مد التحة الن سية للتلمي .
مسثثتوى التحتثثيا دون مسثثتوى قثثاراء  ويثثتم تقثثا  امراثثاد ال ثثردي يف ةثثال وجثثود مغثثكالء خا ثثة، مثثثا: تثثاي

الط ثثثثا، و ثثثثعو ء الثثثثتعلم، ومغثثثثكالء يف الننثثثثام املارسثثثث ، وعثثثثام رغبثثثثة التلميثثثث  يف متابعثثثثة الاراسثثثثة، وغيثثثثا  التوا ثثثثا 
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الجتماع ، وعام القار  على ا اك القرار املرد. وس ا ما دعا د. قيام الرتبية األمريكية على أساس ضثرور  وجثود مراثا يف  
اثنوية، ويف كا مارسة ابتاا ية فيما بعا، ول يتوقب تقثا  خثاماء امراثاد املارسث  علثى نثوع أو أنثواع  ثاد  كا مارسة 

مد املغكالء، كاليت مت ككرسا آن اً، با س  خاماء يتم تقا را لكثا تلميث  يف كثا مرةلثة دراسثية، وي سثت اإلم يف امراثاد 
 .Jackson & Martin, 1976)منر   الوقا   والنما   )

 واقع الرشاد املدرسي واملهين يف امريكا اليوم:
بثثار املثثثايريد )علثثى سثثبيا املثثثال، اسثثتقاام ك تثثاعاايتان امراثثاد املارسثث  واملرثثد يتوسثثع مثثع يايثثة القثثرن املاضثث  كثث

 خارجيثثاة(و و ااد الِسثثري ال اتيثث)علثثى سثثبيا املثثثال، تثثوفري األثثاماء لل قثثراع ومسثثاعا  املغثثرديد علثثى دعثث اتنازليثثالتن يثث ي (و و 
)علثثى سثثبيا املثثثال، تطثثثوير  اداخليثثمبوجثثو التغثثريع الحتثثادي(و و  )علثثى سثثبيا املثثثال، تثثوفري األثثاماء للمثثاارس والوكثثالء

 الت تتاء املرنية(.
وقثثا تضثثمد التوسثثع التتثثاعاي يف أعثثااد السثثكان مثثد كبثثار املثثايريد واملثثايريد التن يثث ي  الثث يد  درًا مثثا اسثثت اموا 

قبثثا، ولكثثد بسثبو الضثثرورايء واألولثثوايء القتتثثادية )علثثى سثبيا املثثثال، فقثثاوا ولثثا  رم ومل يكثثد هلثثم  سث ه األثثاماء مثثد
مكان آخر(، وجاوا أن سرم يبحثون عد عما يف وقثت  مثا يف ةيثا م، الوقثت الث ي كثان ينباث  علثيرم مثد أجلث  الت طثيط 

 ةيا م أبكملرا يف بناعسا. لتقاعا  جح وم ؤمءد مد الناةية املالية مد الغركاء اليت أن قوا
 وييمنل الوضع املهين العام للمرشدي  املدرسيني واملهنيني يف الولايت امليحدة كما يلي: 

يعما املراا املارس  عاد  يف املاارس ا كومية واألا ة، بينمثا يعمثا املراثا املرثد يف الكليثاء و ئيئة العمل:  -
 و كال النوع  مد املراايد يعملون باوام كاما غالباً. املراك  املرنية ا كومية و القطاع األاص،

: ينباث  أن يكثون ليثع املراثايد معتمثايد ممثا يتطلثو غالبثاً أن يكونثوا ةا ثل  علثى درجثة الكداايت املطلوئةة -
املاجستري، و العايا مد أر   العما ي ضلون كلثص، كمثا أن املراثايد الث يد يعملثون يف القطثاع األثاص ينباث  

 وا ةا ل  على ترخيص مل اولة املرنة.أن يكون
فيمثا يتعلث   ألسثلو  الث ي ةقث  بث  األمريكيثون تنويثع الاراسثة الثانويثة يف املارسثة النظام املدرسي األمريكي:  -

فثث ن سثث ا التنويثثع يثثتم داخثثا جثثاران املارسثثة، و يف مناس رثثا الاراسثثية، فأوجثثاء عثثا  طثثرق لتقسثثيم التالميثث  و 
 ارا م و مواسبرم، و ةىت يف داخا ال تا الاراس  الواةا.توزيعرم مموعاء ةسو ق

 اإلرشاد املدرسي واملهين يف أملانيا:  -اثنياً 
 نشأة وتطور اإلرشاد املدرسي يف أملانيا: 

م، بتأسثثيس أول مركثث  دراثثاد ن سثث  مارسثث  يف 0888دن خثثاماء امراثثاد املارسثث  الرمسيثثة يف أملانيثثا بثثاأء سثثنة 
ضثثت لينمثثان كمثثا ككثثر  سثثابقاً. وقثثا انقطثثع الستمثثام  مراثثاد بتثثأثري الرتبيثثة العلميثثة ال كريثثة الثثيت رف ماينثثة مايثثا  علثثى يثثا

ومثثثثد مث عثثثثاد الستمثثثثام  مراثثثثاد املارسثثثث  بعثثثثا ا ثثثثر  العامليثثثثة الثانيثثثثة، ةيثثثثث بثثثثاأء بعثثثثا . التغثثثث يص الن سثثثث  الرتبثثثثوي
 املقاطعاء األملانية إبعااد املراايد املارسي . مثا:

 و ديد_ فورتيمنغ باأء إبعااد املراا املارس  للغبا .  يرن  .0
 وأعاء سامبورغ مارس  مراايد.  .8
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 ويف برل  مت دعااد مساعايد للعما يف خاماء امرااد الن س  املارسية.  .2
وقثثا أعطثث  سثثؤلع األاثث اص مرمثثاء كبثثري  ت ثثوق لسثثيلرم الثث ي ةتثثلوا عليثث ، ممثثا دعثثا ايناينكامثثو للمطالبثثة أبل 

 (.,Ingnenkamp, 1966 000ب أي ا ص يف امرااد دون لسيا عال) راجع ي ول  
أعلثى مؤسسثة تربويثة يف أملانيثة( فتثالً يف األطثة البنيويثة للتعلثيم ) نياء ختص اجلس التعلثيم األملثايومن  ياية الستي

ت ثثاق دداري بثث  ا كومثثة و قءِثثع ا 0851ةثثول امراثثاد املارسثث ، وةثثاد فيثث  مرمثثاء املراثثايد وأسثثااف امراثثاد. ويف عثثام 
تعلثيم وامراثاد األملانية واملقاطعاء التابعة هلا، أ سِءسإلت مبوجب  الل نة األملانية للت طيط الرتبوي، وقا أعطيت مرمثة تطثوير ال

د اهلثثثاف العثثثام مثثثد امراثثثاد بثالثثثثة اجثثثالء:. املارسثثث  ثثثاِء  امراثثثاد، و )ا ثثثاك القثثثرار لختيثثثار الاراسثثثة( امراثثثاد الاراسثثث  وة 
 ما أييت:يف املانيا يغرتط فيمد يريا العما يف امرااد و  درااد املعلم  واملارسة.، و ال ردي
 اراد  امجاز  اجلامعية يف علم الن س )دبلوم(. .0
 خناء مرنية يف التاريس ل تقا عد سنت . .8
 (.Klaus & Kallinke, 1976, 315أن خيضع معااد دضايف يف امرااد املارس  يقار  السنت  )  .2

تقاماً يف دعااد املارس  املراايد، دك يوجا لكا )مخسثما ة تلميث ( مثارس مراثا ولكثا )مخسثة  اوقا ةققت أملاني
آلف تلمي ( مراا مارس  ةا   دجاز  يف علم الن س. ونغري سنا د. قثام سث ه امةتثاعاء، وأن سث ه األرقثام تضثاع ت 

 ما ي يا على عغراء األضعاف يف الوقت ا اا.
أن تطثثور سثث ا ال ثثرع العلمثث  مل يسثثر  لتسثثاوي يف املقاطعثثاء األملانيثثة امل تل ثثة، بثثا ا ثث ء كثثا مقاطعثثة سياسثثترا دل 

 األا ة ب لص، ل لص يتعو دعطاع  ور  واضحة عد امرااد املارس  يف أملانيا ما مل نتناول مد بعا مقاطعا ا:
 راك  امرااد املارس  للت طيط الرتبوي.بتأسيس م 0811_ مقاطعة نورد رايد _ فسيت ال : باأء عام 

، وةسثو 0852و ِضع أول  طط لبناع امرااد املارس  ال ي واف  اجلثس املقاطعثة عليث  يف عثام  0858ويف سنة 
( مراااً مارسياً حيما كا 008( مرك  درااد مارس ، يعما فيرا )25توجو افتتاح ) 0821س ا الت طيط ال ي ينتر  

 علم الن س. منرم اراد  دبلوم يف
 م.0858أما  لنسبة د. املارس  املراايد فيتم دعاادسم  ستمرار، وقا مت تايري بر مر امعااد عام 

. وقثثثا  0850( مركثثث اً دراثثثادايً مارسثثثياً منثثث  عثثثام 01_ مقاطعثثة نثثثورد رايثثثد _ فسثثثيت ال : يوجثثثا يف سثثث ه املقاطعثثثة )
( مراكث  للمراثايد املارسث ، الث يد خيثامون 012) 0852سثنة  كانت سث ه املراكث  تعمثا للمثاارس البتاا يثة، وأ ثبحت

يف املان أو يف املناط ، أما املارسون املرااون فيعملثون يف كثا مارسثة مرمثا كثان نوعرثا بعثا دعثااد سثنت  يف معرثا تربثوي 
 (.. Aurin . u . a 0827 08-02أو أكاد ية هل ا الارض)راجع ص

د املارسث  يف أملانيثثا مل يكتمثا بنثثاؤه  لغثكا املطلثو  وامل طثثط لث ، لسثثيما يف ومثا جيثو اماثثار  دليث  سثثو أن امراثا
 املقاطعاء األملانية اجلايا  اليت انضمت د. أملانية من  بعا سقوط الحتاد السوفيييت.

م  لتأسيثا مارسث  مراثايد لتعييثنرم يف املثاارس، أمثا املراثاون فث ي 0881ف   س ه املقاطعاء باأ العما يف العثام 
 كانوا يعملون يف مراك  مد قبا، ولكد تقام هلم دوراء تاريو جايا .
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وأخرياً ل با مد التنوي  أبن تطوير امتمع األملاي اقتتادايً واجتماعياً، رافق  بغكا ملحثو  تطثور اهليئثاء امل تل ثة، 
اء أفثراد امتمثع، وتلبيثة رغباتث  يف سيما العاملة يف امرااد الن س ، ةيثث تعمثا سث ه اهليئثاء  سثتمرار علثى حتقيث  طموةث

 (.8112ضوع اممكا ء املتاةة)الغيخ محود، 
 مهمات اإلرشاد املدرسي:

دن مرماء امرااد املارس  قا تاريء يف األمس  سنة األخري ، ومت حتاياسا بغكا أدق، ةيث  كد حتايا 
القرار املناسو بغأن املغكالء اليت تواجر . ل لص  اهلاف العام مد امرااد، مبساعا  ال رد على اكتغاف القار  ل اك

ينبا  لع املعلوماء وحتضريسا، ك  يستطيع التالمي  والطال  واألسا واملعلمون الطالع عليرا يف ةالء اختيار منرر 
املارس  دراس  جايا، أو اتباع دور  ما ل اك القرار املناسو يف مثا س ه ا الء، ود. جانو كلص يتطلو امرااد 

است اام الطرا   الن سية التغ يتية لاراسة التواف  ب  الغروط ال ردية )القاراء والستعااداء وامليول(، ومطالو 
ول يقتتر امرااد املارس  على كلص، با يتعااه ملساعا  ال رد يف ةال وجود  عو ء  الاراسة اليت يود ال رد دراسترا.
 :ارس لسلوك....اخل. وفيما أييت املرماء الر يسة لإلرااد املتربوية واضطرا ء يف التعلم أو ا

 مهمة اإلرشاد يف احلياة املدرسية: -1
 دن مرمة امرااد يف املارسة تتوقب سنا على الننام التعليم  املوجود. وسنا  كننا أن نتحاث عد املرماء ا تية:

ضة د. املارسة مثاًل )مغكالء دخول املارسة، امرااد يف ةال النتقال مد البيت د. املارسة، أو مد الرو  .أ
 ومغكالء الرعاية ما قبا املارسية لألط ال املت ل  (.

امرااد يف ةال النتقال مد املارسة البتاا ية د. املارسة امعاادية )مثا مغكالء التكيب مع املارسة  .ب
 اجلايا (.

 ليم ال د.امرااد يف مرةلة دخول املارسة الثانوية العامة أو التع .ج
 امرااد يف ةال دخول ال رع العلم  أو األديب لاى طال  الثانوية. .د

 مضافة د. كلص يتناول امرااد مغكالء تايري املارسة، ومغكالء الت ريا يف العملية التعليمية ب  التالمي ، 
 ومغكالء تغ يع املوسبة والتحتيا املارس ....اخل.

 مهمة اإلرشاد الدردت: -2
رااد ال ردي قبا كا ا ع بتعو ء السلوك ال ردي، واضطرا ء التعلم أو مغكالء ال غا التحتيل ، يرتم ام

فالتترف املناسو سنا يتطلو تغ يتًا دقيقًا ودراادًا فرداًي مكث ًا ل ياوم ملا  طويلة، ويتوقب كلص على قار  املراا 
 املارس  ولسيل  العلم  وتاريب  العمل .  

يف ةال امرااد ال ردي املارس  س  حتايا أعراض اضطرا ء التعلم أو السلوك وأسبا ا، ألن س ه  املرمة الر يسة
املغكالء قا تنتر عد ا اك قرار خاطئ يف ا يا  املارسية، أو عد أضرار يف اجال القاراء والستعااداء، أو عد 

 الستماماء، أو ضعب القار  على الرتكي ....اخل.
 الدراسي:مهمة اإلرشاد  -3

  كد ةتر مرماء امرااد الاراس  يف أربع نقاط ر يسة:
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: ويتضمد كلص دعطاع معلوماء واقرتاةاء عد دمكا ء الاراسة املتوافر ، ودراسة اإلرشاد إىل الخييار الدراسي .أ
  الثانوية قاراء التلمي  واستمامات ، وعالقت   ملاد  الاراسية اليت يود الت تص فيرا. ويت   امرااد سنا لطال

 العامة أو التناعية أو الت ارية أو ال راعية.
: يعا س ا امرااد ج عًا أساسيًا يف ننام امرااد الاراس . وال تا ب  امرااد اإلرشاد املهين األكادميي  .ب

 الاراس  وامرااد املرد جيعا مرمة امرااد الاراس  املرد  عبة. وأن مرمة امرااد األكاد   تباو بغكا
خاص إبعطاع معلوماء ةول املرد املنتنر اللتحاق  ا مستقباًل )اممكا ء املرنية ال ردية، وةاجاء سوق 

 العما، ومتطلباء التكيب املرد....(.
: أيخ  س ا النوع مد امرااد على عاتق  مرماء دعطاع الطال  معلوماء خدمات املعلومات للدراسة اجلامعية .ج

 د الطال  املسموح هلم  ختيار س ه املواد....اخل.ةول الختيار للمواد، وعا
: ويرتم امرااد سنا  لطال  ال يد يعانون اضطرا ء ن سية اجتماعية، وال يد اإلرشاد العالجي للطلبة .د

يواجرون  عو ء دراسية فردية و عو ء ا تية أو اجتماعية. وب لص حيق  امرااد الاراس  ولي ة ن سية 
 مة.اجتماعية ووقا ية مر

وأخرياً ينبا  أن نننر د. س ه املرماء ننر  كلية متكاملة أليا تكوءن وةا  ل  كد ال تا ب  أج ا را دل ننرايً. 
دضافة د. أن  ينبا  أن يتوافر تعاون ةقيق  ب  األطراف كلرا، اليت هلا عالقة بعملية امرااد، ألن  دون كلص سيكون 

 (.Heller, 1976ول  كد أن حيق  مرمات  بن اح )امرااد املارس  عمالً غري كاما 
 وظا ف اإلرشاد املدرسي ابلسيناد إىل النظام املدرسي:

تتسم الولا ب سنا مبراعا ا للننام املارس  أكثر مد استمامرا  ل رد ويكون كلص مد خالل حتس  اروط التعليم 
 املارس . وينطوي حتت كلص:

: ةيث تراعى ختا ترم لاى مقابلترا بغروط اختيار املواد يف ليدريسمبدأ اليدريد ئني اليالميذ يف ا .أ
املارسة، ويكون دور امرااد سنا سو تقا  املعلوماء للتالمي  واملعلم  واألسا ةول دمكا ء الختيار 

 للمنرر.
اسة ما، وألسبا  ويعد كلص أن  ل جيوز لاى ا اك قرار بغأن اختيار نوع در مبدأ النداذيَة )إمكانية اليغيري(:  .ب

 تربوية ون سية عا كلص يا ياً، ألن مرمة امرااد تسمح إبعاد  الننر يف القرار الاراس .
وس ه الولي ة تغكا قلو امرااد املارس . فامرااد اإلرشاد املدرسي ئوصده وظيدة إصالح ترئوت:  .ج

ارسية جايا ، ل يعد فقط مساعا  املارس  املراف  لتايري الننام التقلياي أو املراف  لت ريو أمنوكجاء م
 لألفراد، با يعد أيضاً تتحيح الننام املارس  ال ي يغكا ج عاً أساسياً مد ام الح الرتبوي ن س .
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 وظا ف اإلرشاد املدرسي الدردية والجيماعية:
 وتتضمد ولا ب امرااد املارس  ا تية أمهية اجتماعية وفردية:

لقا بيءنت خناء امرااد املارس  أن العما مع التالمي  ة اندماج اجيماعي: اإلرشاد املدرسي ئوصده وظيد .أ
واملعلم  واألسا واملارسة وامتمع يقر م بعضرم مد بعا، وب لص تنغأ عالقة جايا  ب  املارسة كمؤسسة 

لتتال ب  واجموعاء امرااد. ومد مث يسرم امرااد املارس  يف د قراطية التعليم وكلص عد طري  تكثيب ا
 املعلم  واألسا.

دن القراراء األاطئة بغأن الختيار الاراس  أو املنرر ل تؤدي د. اإلرشاد املدرسي ئوصده وظيدة اقيصادية:  .ب
 راعاء فردية فحسو، با تؤدي د. دن اق دضايف بسبو طول ماء  التأسيا )الرسو ( ال ي يتحمل  امتمع. 

 مرمة   يا س ه األعباع.فامرااد املارس   كد أن يتحما 
تغكا املوسبة والتعلم عمليت  متبادليت التأثري. فبالننر للعالقة املتبادلة اإلرشاد املدرسي ئوصده وظيدة تنموية:  .ج

ب  القاراء وامليول والستماماء والاوافع لتلمي  ما مد جرة، وب  دجراعاء التغ يع الرتبوية املناسبة مد قبا 
جيو على األسا أو املعلم تقا  معلوماء دقيقة للتلمي  ةول الغروط املعرفية وغري املعرفية  األسر  أو املارسة،

ممكا ء ت تح املوسبة ال ردية للتلمي ، ودون س ه املساعا  امراادية ل  كد حتقي  التغ يع األمثا للقاراء 
 وللتعليم يف ةالء كثري .

د. جانو كون امرااد املارس  دراادًا فرداًي لغروط : اإلرشاد املدرسي ئوصده وظيدة ليحقيق الذات .د
التحتيا والتعلم ودراادًا ملعرفة دمكا ء الختيار الاراس  أو املرد، فرو أيضًا درااد يراف لتحقي  كاء 

 . تية(ال رد، وسو ب لص حيق  ولي ة تعلم مستمر   ملع  العام )تنمية الغ
 نشأة اإلرشاد املهين يف أملانيا:

ى د. امتمع األملاي اجتمع  ناع  متطور، س ا التطور ال ي أد   عواما نغأ  امرااد املرد يف أملانيا تعود د. أن   دن  
تنثثوع كبثثري يف املرثثد، ممثثا جعثثا الغثثبا  غثثري قثثادريد لوةثثاسم علثثى حتايثثا العمثثا الثث ي يناسثثو دمكثثا  م وميثثوهلم، كمثثا أدى 

 د. لسيا ل رت  ل حتتاج دل   ى د. قبول الكثرييد أعمالً رت  التأسيا املرد، األمر ال ي أد  س ا التطور التكنولوج  د. زايد  ف
ل  قتثثري ، وتثثرك األعمثثال الثثثيت حتتثثاج ل ثثرت  لسيثثثا طويلثثة، ممثثا خلثث  لثثثاى الكثثثرييد مثثنرم مغثثثكالء نتي ثثة دخثثوهلم أعمثثثالً 

ورمثثثت  ، ثثثت وراعسثثثا كثثثثرياً مثثثد امل سثثث امليثثثة األو. الثثثيت خل  تتناسثثثو ودمكثثثا  م أو ميثثثوهلم. والسثثثبو األخثثثري سثثثو ا ثثثر  الع
ل البلثاايء مبرمثة امراثاد ( الث ي خيثوءِ 0888 لغبا  علثى قارعثة الطريث  دون أي عمثا. وقثا جثاع قثانون العمثا يف عثام )

ةينما  ار قانون  0885ام ع تننيم العما يف امرااد املرد مت    أن  املرد  مضافة للمرمة األساسية يف السع  لتأم  دل  
ب دداراء العمثثا  لسثثع  لتثثأم  العمثثا لألفثثراد ومحايثثة العثثاطل  عثثد العمثثا ولميثثنرم، كمثثا  جايثثا، سثث ا القثثانون الثث ي كل ثث

 را  ملسؤولية الكاملة عد امرااد املرد ال ي أ عا  ج عاً مد مرما ا )وليس كما سو ا ثال يف بلثاان كثثري  "فرنسثا" الثيت كل  
يف املتانع وكلص من  العتور  التأسيا املرد يف أملانيا يتم   بع فيرا امرااد املرد للمارسة( وهل ا أسبا  اترخيية، ةيث أن  يت

 ا يف الاول األخرى فالتأسيا املرد مسؤولية املارسة.الوسطى، أم  
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جثثن األفثثراد علثثى دخثثول املرثثد الثثيت اسثثتاالل مراكثث  امراثثاد املرثثد بغثثكا سثثيئ، ةيثثث أ ويف أثنثثاع ا كثثم النثثازي مت  
 ةادء هلم دون أية دراسة سابقة. 

 . أعيثثا بنثثاع ددار  العمثثا املوةثثا  يف أملانيثثا علثثى أيثثا ددار  مسثثتقلة تقثثوم علثثى أسثثس د قراطيثثة ةثثر  0878ويف عثثام 
راكثث  التأسيثثا للمرثثد الثثيت ومنثث  كلثثص التثثاريخ تقثثوم مراكثث  امراثثاد املرثثد مبرمثثاء  تل ثثة ومتعثثاد   ثثاف لمثث  األفثثراد يف م

نت دمكثا ء التأسيثا وامراثاد املرثد وكلثص واعتباراً مد ياية األمسينياء وةىت ياية الستينياء حتس ث يرغبون اللتحاق  ا.
وس ا ما ساعا على مراعا  رغبثاء املسرتاثا وميولث   بسبو التطور القتتادي السريع ال ي ةاث يف أملانيا يف تلص ال رت .

دمكثا  م تنوع األعمال أدى د. توفري دمكانية مراعا  ال روق ال رديثة لألفثراد ودراثادسم مرنيثاً مبثا يناسثو  ت ، ةيث أن  وقارا
(p8-9، 1991، Berufsberatung .) 

، 2/01/0881وكلثص  ت اقيثة الوةثا  املوقعثة بث  أملانيثا الاربيثة والغثرقية يف ، توةيا أملانيثا ويف ياية الثمانينياء مت  
( مركث  دراثاد مرثد فيرثا 21افتتثاح ) وب لص فقا توسع العما يف امرااد املرد ليضم مقاطعاء أملانيا الغرقية األمسثة، ومت  

 . 0888ةىت عام 
 مهمات اإلرشاد املهين:

د تاثثثرياء  الطثثالع علثثثى مرمثثاء امراثثاد املرثثثد يف أملانيثثا سثثثابقاً وةاليثثاً تاثثرياً ملحولثثثاً وكبثثرياً، وينثثتر كلثثثص عثثيبثث ِء 
التقثام التكنولثوج  السثريع الث ي ةثاث يف أملانيثا وخا ثة يف العقثود الثالثثة  دن   تكنولوجية  واجتماعية وأسرية ومرنية كبثري .

، خا ثثة بعثثا أن أسثثناء مرمثثة امراثثاد املرثثد د.  ى د. توسثثيع مرمثثاء امراثثاد املرثثد وحتايثثاسا بغثثكا أدقاملاضثثية أد  
املثان األملانيثة ، ونعثرض فيمثا يلث   نيا والثيت افتتحثت مراكث  للمعلومثاء املرنيثة وامراثاد املرثد يف كثاءِ سيئة ددار  العما يف أملا

 املرماء اليت تقوم  ا س ه املراك :
 :اإلرشاد املهين للطالب يف املدارس 

 :راف ا.وي   
 ت ويا الطال   ملعلوماء املرنية بغكا عام. .أ

 امسرام يف دروس الختيار املرد يف املارسة. .ب
 تثقيب األسا ةول املرد مد خالل  اضراء خا ة تلقى عليرم. .ج
 ومرنرم. دعو  خناع )عمال مت تت ( ملقاع  اضراء ةول أعماهلم .د
 توزيع كتيباء ومنغوراء ةول املرد وعرض أفالم وارا ح. .ه
 تقا  برامر ةول معرفة الطال  ل وا م املرنية. .و

 :اإلرشاد املهين قبيل اخييار املهنة 
ثثث، تثثثافةعثثثد طريثثث  ال بغثثثكا عغثثثوا   أو  يثثثتم  اختيثثثار املرنثثثة أو التأسيثثثا املرثثثد ينباثثث  أل   دن   ينباثثث  التحضثثثري لثثث   اودمن 
 : ي. ويف س ه املرةلة  كد القيام مبا يل ر وجاءِ بغكا مبكءِ 

 خيار. وأسااف  وميول  املرنية والغروط الالزمة لكاءِ  املناقغة اجلاد  واملوسعة ةول الرغباء الغ تية لل رد .أ
 .مرنة ع ةول دمكا ء التأسيا املرد واروط الاخول يف كاءِ ت ويا ال رد  ملعلوماء املرنية ا الية بغكا موس   .ب
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 ومقارنترا مع املرد األخرى. فيرامناقغة م ااي وعيو  املرنة اليت يرغو ال رد  .ج
 لل رد )يف ةال موافقة ال رد وأسل ( دكا استاعت ا اجة.التغث يص الن س  أو الطيب  .د
 فر اممكا ء.امناقغثة الاعم املثادي لل رد أثنثاع عملية التثأسيا املرد، عنثاما تتو  .ه

  :اإلرشاد املهين للمعوقني
ختيتثثثاً  ملعثثاءِ ن ملسثثاعا  خا ثثة يف الختيثثار املرثثد، لثث لص يقثثوم املراثثا املرثثد للمعثثوق  يف املركثث ، واو حيتثثاج املعوقثث

 وكثث لص كويثث  د. املرنثثة املناسثثبة لثث  مثثد ةيثثث دعاقتثث  وميولثث  وقاراتثث .، معثثوق مراثثاد املعثثوق  ب ئثثا م امل تل ثثة، بتوجيثث  كثثاءِ 
 :تزويد الدرد مبراكز اليأهيل املهين

د مراك  التأسيا املرد مناقغة امليول والغروط املرنية للمسرتاا يف اجللسة امراادية،  كد ت وياه بعناوي بعا أن تتم  
 يف ليع بلاان أملانيا الحتادية، وكلص مد خالل مطابقة رغباء املسرتاا مع اروط املراك  األا ة  لتأسيا املرد.
املسرتاثثا،  ولكثثد يف يايثثة املطثثاف تبقثثى عمليثثة ا ثثاك القثثرار بغثثأن اختيثثار املرنثثة والتأسيثثا هلثثا قضثثية ا تثثية  ثثص  

ومد األمهية مبكان احملافنة علثى العالقثة بث  املسرتاثا  ارس التأسيا املرد اليت يرغو اللتحاق فيرا.واملؤسسة التناعية وما
 .ومرك  امرااد املرد وخبا ة عناما تواجر   عو ء بغأن املرنة أو غريسا

 :اإلرشاد للعمل والسعي ليوفريه 
ى مثد يبحثث عثد عمثا أن يراجثع املركثث  أو ددار  ةثىت يثتمكد مركث  امراثاد املرثد مثد تقثا  سث ه األامثة، ينباث  علث

 .فر  لايراامد حتقي  املواعمة ب  ال رد وب  األعمال املتو  ك ات ، ةىت يتمكد املر العما ويس ا امس  ومؤسالت  ورغب
 .اإلرشاد املهين لألجانب الذي  يعيشون يف أملانيا5
 ئية.اإلرشاد املهين للشباب حول امله  يف دول اجملموعة األورو  

(Europaeisches Handbuch für Berufberater 1992, 168-169) 
 :يف أملانيامراكز اإلرشاد املهين 

مكانة سامثة يف دراثاد ال تيثان والغثبا   ثو املرثد امل تل ثة املتعثاد  و الثيت يبلث  عثادسا  اامرااد املرد يف أملاني حيتا  
. ويتبثثثع امراثثثاد املرثثثد يف أملانيثثثا للريئثثثة  البلثثثاان التثثثناعية يف العثثثامل أسثثثمءِ مثثثد  تعثثثا   اأملانيثثث أكثثثثر مثثثد أل ثثث  مرنثثثة، و كلثثثص أن  

 الحتادية للعما، املسؤولة عد امرااد املرد وتوفري العما ومراك  التأسيا املرد للغبا .
عثثاد سثث ه  مراكثث  امراثثاد املرثثد منتغثثر  يف ليثثع احملافنثثاء علثثى مسثثتوى املثثان واملنثثاط . ويبلثث  و كثثد القثثول دن   

 (Beruf Akluell, 1998: 535).( مرك  لإلرااد املرد 021املراك  ةالياً )
 :وحتتوي س ه املراك  دمكا ء كبري ، وخبا ة الت ري اء التقنية ا ايثة اليت تيسر عملية امرااد املرد وأمهرا

 ملرثد   م س ه الثنامر فررسثاً قاءِ كما ت   ،اجر   بنامر تساعا على قياس القاراء وامليول املرنية :أجهزة حاسوب .أ
 منرا. فر  ومعلوماء مسربة عد كاء  ااملتو 

م  ثثور  جيثثا  عثثد يقثثاءِ  مرنثثة اثثريط  خثثاص  ثثا ، : تتثثوفر فيرثثا أاثثرطة عثثد املرثثد امل تل ثثة ، لكثثاءِ مكيبةةة فيةةديو .ب
ا أن طبيعثثثة العمثثثا فيرثثثا وعثثثاد سثثثاعاء العمثثثا ودخلثثث  وفثثثرص العمثثثا فيثثث  ودمكثثثا ء الرتقيثثثة ، و كثثثد للمسرتاثثث

 يغاسا ال يلم ويناقغ  مع املراا املرد يف املرك .
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 التقنياء ا ايثة جعلت است اامرا أقا.  أن  : دل  صور ساليد حول امله  املخيلدة .ج
اجلة يف اجثال املرثد  اليت تر ا واقع العما يف أملانيا ، وأسم   :مكيبة مزودة ابلكيب والنشرات الدورية واجملالت .د

  (Beruf Aktuell). تتار سنواي س ، و  ادية للعما يف أملانياتتارسا اهليئة الحت
 CD فر  يف أملانيثثا ،  مضثثافة د. مطبوعثثاء ااملعلومثثاء عثثد ليثثع املرثثد املتثثو  :  مثثع كثثا  جمموعةةة إعالميةةة .ه

Rom   د  س ه امموعة   س  دي  كتابية ومتور  مبوبة على الغكا التاا:وم و 
 واملرد.التعرف  د. امليول املرنية  -
 توجي  القاراء يف الطري  املناسو. -
 كيب أةتا على معلوماء لوةاي. -
 ننر   و املستقا. -
 كيب أتقام بطلو  للم اضلة املرنية. -
 بر مر ةاسويب يتضمد اختباراء امليول املرنية. -
 عرض للمرد املتوافر  داخا الحتاد األملاي. -

 :راك  امرااد املرد فر  كما يل ا امموعاء اليت  كنرا امفاد   مد خاماء مأم  
 الطال  وال تيان ال يد يق ون أمام مرةلة الختيار الاراس  أو املرد. -
 الراااون العاملون منرم أو العاطلون عد العما أو الراغبون يف تايري مرنترم. -
مرا املراك ، وي و   - دون أبمساع األا اص أر   العما وأ حا  املتانع ال يد يوضعون بتور  األاماء اليت تقاِء

 املؤسل  لايرا مد أجا تغايلرم يف س ه املتانع.
أوليثثاع الطثثال  واملعلمثثون الثث ي يعثثاون أعضثثاع فثثاعل  يف عمليثثة امراثثاد املرثثد، و كثثنرم امسثثرام يف جلسثثات   -

 للحتول على معلوماء ةول قاراء أبنا رم وطال م وميوهلم ورغبا م.
د الطثثال  م املعلومثثاء والستغثثاراء املرنيثثة بغثثكا اجثثاي، كمثثا تثث وءِ مراثثاد املرثثد تقثثاءِ مراكثث  ا  ومثثد اجلثثاير ككثثره أن  

 .اً وال تيان مبنغوراء ةول املرد يف دول الحتاد األورويب ليع
مليثثون تقريبثثاً مثثد  الغثثبا  وغثثريسم مثثد خثثاماء مراكثث  امراثثاد املرثثد، سثث ا  مضثثافة د. التالميثث   0.7ويسثثت يا 
 .( (Berufsberatung, 1991حيتلون على س ه األاماء يف داخا املارسةوالطال  ال يد 

 الينظي  املؤسسايت لإلرشاد املهين: 
 يتكون اهليكا التننيم  هل ه اهليئة على النحو التاا: 

ومرك سثا ماينثة نثورنبريغ، وسث  مسثؤولة عثد ليثع دداراء العمثا يف أملانيثا، وتغثرف علثى : اهليئة الحتادية للعمل .1
اجلثثثس دداري يثثثاير الغثثثئون الر يسثثثية فيرثثثا مثثثثا  وهلثثثا .رثثثا بغثثثكا دقيثثث  ومثثثاى الت امرثثثا  ملرمثثثاء املرنيثثثة هلثثثاعمل

 (.اخل….)افتتاح دداراء عما جايا  ، نقا دداراء ، دغالق دداراء 
عثثثادسا عغثثثر  و تقثثثوم  لتنسثثثي  بثثث  دداراء العمثثثا يف احملافنثثثاء إدارات العمةةةل علةةةى مسةةةيوى املقا عةةةات:   .2

 هلا واهليئة الحتادية للعما.التابعة 
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منرثثثا مركثثث  لإلراثثثاد املرثثثد وتقثثثا   ( ددار  يف كثثثاء  020عثثثادسا ) و إدارات العمةةةل علةةةى مسةةةيوى ا افظةةةات:   .3
املعلوماء املرنية ، وس  مسؤولة دضافة لإلراثاد املرثد عثد السثع  لتثوفري فثرص التأسيثا املرثد يف املعاسثا املرنيثة 

تثثوفري العمثثا لألفثثراد وكلثثص  لتنسثثي  مثثع املتثثانع و املؤسسثثاء والغثثركاء ا كوميثثة  أو يف املتثثانع ، كمثثا تقثثوم ب
لإلراثاد املرثد قسثم يف املسثتوايء الثالثثة ا ن ثة  واألا ة وس  اجلرة الوةيا  اليت  يث  العمثا. و كثد القثول دن  

مراكثث ( 01مقاطعثثة ) كثث  كثثاءِ الثث كر ةيثثث يوجثثا قسثثم لإلراثثاد املرثثد يف املركثث  الر يسثث  يف نثثورنبريغ وقسثثم يف مر 
ددار  عمثثثا. ويثثثاير قسثثثم امراثثثاد املرثثثد يف ددار  العمثثا مثثثاير مرمتثثث  تن يثثث  خطثثثة امراثثثاد املرثثثد  وقسثثم يف كثثثاءِ 

مركثث  دراثثاد مرثثد عثثا  مراثثايد، واةثثا مثثنرم  ويعمثثا يف كثثاءِ  بغثكا مبااثثر، يسثثاعاه يف كلثثص معثثاون أو أكثثثر،
مركثثث  دراثثثاد مرثثثد بوضثثثع خطثثثة أو  ويقثثثوم كثثثا   بكثثثالوراي واجلامعثثثة.مت تثثثص يف دراثثثاد املعثثثوق ، وآخثثثر لطلبثثثة ال

 Seifert 1977 . )بر مر للعما ملا  سنة يرفعرا مدار  العما، الثيت ترفعرثا بثاورسا للريئثة الحتاديثة للعمثا
p 418 – 619 .) 

 مشكالت دع  اإلرشاد املهين وتطويره:
دمكثثا ء الاراسثثة املتعثثاد ، كلمثثا ارت عثثت ا اجثثة د. امراثثاد مثثد ةيثثث   ومتنوعثثاً  كلمثثا كثثان الننثثام املارسثث  مثثر ً 

مثع ازدايد ا اجثاء امراثادية تنمثو أو تث داد املتطلبثاء والتوقعثاء  ثاه األامثة امراثادية. ومنث  و  والتوجي  الاراس  واملرد،
لطموةثثاء املرت عثثة للمسرتاثثايد  سثثنواء عثثا  يعثثاا امراثثاد املرثثد يف أملانيثثا سثث ه املعطيثثاء، ولكثث  حيقثث  امراثثاد املرثثد ا

جيو علي  أن يع   لقوى العاملة يف مراك  امرااد مد  ةية الختيار وامعااد، وقا ب لت اهليئة الحتادية للعما يف أملانيا 
تطثثوير بثثر مر دعثثااد املراثثايد املرنيثث ،  مت   0858ف ثث  عثثام  ومثثا تثث ال. 0810جرثثوداً  جحثثة علثثى سثث ا الطريثث  منثث  عثثام 

 ملرد وتقا   املعلوماء املرنية.ايف امرااد  اً مت تت جامعياً  وب لص أ بح املراا خرجياً 
معرثثثا عثثثال معثثثااد الختتا ثثثي  يف العمثثثا امراثثثادي املرثثثد، مثثثا  الاراسثثثة فيثثث  ثثثثالث  0857ويوجثثثا منثثث  عثثثام 

وب لص تكون اهليئة الحتادية  املستمر.وس ا املعرا ليس مسؤولً فقط عد دعااد املراايد، با مسؤولً عد تاريبرم ، سنواء
مثثا مل  يعمثثا فيثث  مراثثاون معثثاون  بغثثكا جيثثا هلثث ا  ننثثام امراثثاد ل يكثثون  جحثثاً  للعمثثا قثثا اتبعثثت ا قيقثثة القا لثثة أبن  

ة، ملت تت   ل ئثاء األا ثوا   يف عاد املراايد املرني  العامل  منرمدوقا تطلو ارت اع ا اجاء امراادية زاي العما.
، وقثثثا 0852عثثثام   278د.  0812عثثثام  مراثثثااً  82ارت ثثثع عثثثاد املراثثثايد املرنيثثث   لطلبثثثة الثانويثثثة واجلامعثثثة مثثثد  فمثثثثالً 

 .يد. وس ا ما ينسحو على املراايد ا خر 0852عام  778أ بح س ا العاد 
طة ةثثول اختيثثار وسنثاك مرمثثاء أخثرى ينباثث  حتقيقرثا، وسثث  وضثع منرثثاج مارسث  يثثارس للتالميث  يف املرةلثثة املتوسث

مسثثاعا م علثثى اكتغثثاف ميثثوهلم املرنيثثة بغثثكا و املرنثة، وكلثثص مثثد أجثثا تقثثا  معلومثثاء مرنيثثة واقعيثثة عثد املرثثد للتالميثث ، 
 . 0858قا جنحت اهليئة الحتادية للعما إبدخال س ا املنراج من  عام و كايت، 

ثثاي مثد السثبعيناء. وسنثاك  اجثال آخثر لتطثوير كما جنحثت اهليئثة يف افتتثاح مراكث  امراثاد املرثد يف النتثب ال     
العمثثثا يف امراثثثاد املرثثثد، وكلثثثص مثثثد خثثثالل تنسثثثي  التعثثثاون بثثث  املراكثثث  ومراكثثث  امراثثثاد  الاراسثثث  املوجثثثود  يف اجلامعثثثاء 

 . اجلامعةم خامة  دراادية لطلبة اجلامعة بغأن اختيار الاوراء واملنراج ونوع الاراسة أو تايريسا يفاألملانية واليت تقاءِ 
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واألمثثر الثث ي سثثاسم يف تطثثوير امراثثاد املرثثد سثثو تثثوفري قاعثثا  ننريثثة واسثثعة مثثد خثثالل املؤل ثثاء املت تتثثة يف سثث ا 
مركثث  دراثثاد مرثثد  امثثال وتثثوفري وتقنثث  وتعيثثري بطاريثثة اختبثثاراء للميثثول املرنيثثة وكلثثص مبسثثاعا  ا اسثثو ، واملوجثثود  يف كثثاءِ 

تستطيع مراك  امرااد املرد القيام مبرما ا على أكما وج  جيثو عليرثا توطيثا العالقثة وكلص على مثانية ديسكاء، ولك  
مثع مراكثث  امراثثاد األخثثرى يف املارسثثة وخارجرثثا، والطمثثوح ا خثثر للريئثثة الحتاديثثة للعمثثا سثثو افتتثثاح سيئثثة  تتثثية طبيثثة و 

د املرثد، كمثا يقثع علثى عثات  مراكث  امراثاد املرثد ن سية ملساعا  املعوق ، وضعي   التحتيا يف عملية الختيار  وامعثاا
  Seifert, 1977, p 420) .)تقا  األامة امراادية للمسرتاايد ة   سبانأخ  نتا ر دراساء سوق العما  

تطوير امتمع األملاي اقتتثاداي واجتماعيثا ترافث  مثع تطثور ملحثو  للريئثاء امل تل ثة ، ومنرثا  وب لص  كد القول دن  
سث ه اهليئثاء تعمثا  سثتمرار علثى حتقيث   طموةثاء أفثراد  كلص أن   اهليئاء العاملة يف امرااد عامة وامرااد املرد خا ة،

 امتمع وتلبية رغبات   يف ضوع اممكا ء املتاةة.
 اإلرشاد املدرسي يف األردن: -اثلناً 

سثثثتور األردي ومبثثادو الثثثثور  العربيثثثة الكثثنى ومثثثد القثثثيم انطالقثثاً مثثثد فلسثثث ة الرتبيثثة والتعلثثثيم وأسثثثاافرا املنبثقثثة مثثثد الا
واألخثثالق الاينيثثة الراميثثة د. مسثثاعا  الطالثثو يف تنميثثة ا تثثيت  مثثد كثثا جوانبرثثا وأبعادسثثا عثثن مراةلثث  النما يثثة والتعليميثثة 

نثاً فثاعالً ومنت ثاً امل تل ة وا. حتقي  التكيب الجتماع  والو ول بث  د. مسثتوى مناسثو مثد التثحة الن سثية ليكثون مواط
 قادراً على تلبية ةاجات  وةاجاء اجتمعة. 

ومبثا أن العمليثة الرتبويثة والتعليميثة ليسثت اجثرد نقثا املعلومثثاء واملعثارف العلميثة بثا سث  تعث  بنمثو ا تثية الطالثثو 
ليثة الرتبويثة والتعليميثة وتكاملرا مد كا جوانبرا وأبعادسا فثان خثاماء امراثاد الرتبثوي يف املارسثة ليت متممثة ومكملثة للعم

وجث عاً سامثاً ل يت ث أ منرثا ةيثث يعث  ويسثرم يف تنميثة ا تثثية الطالثو مثد كثا أبعادسثا ولتحقيث  أسثااف العمليثة الرتبويثثة 
( مثثد 1ةيثثث مت تعيثث ) 0818بوجثث  أكمثثا قامثثت وزار  الرتبيثثة والتعلثثيم  سثثتحااث قسثثم خثثاص لإلراثثاد الرتبثثوي يف عثثام 

 ماارسرا ومتابعترم مد خالل س ا القسم. املراايد الرتبوي  يف
( مراثثااً تربثثوايً يف مثثاارس 288( مراثثااً ومراثثا  وبواقثثع )0811) 8105/8101وتطثثور العثثاد ليتثثبح يف عثثام 

 ( مراا  تربوية .0022ال كور ويف ماارس ام ث بل  عادسد)
  فاعليترا يف اجالء امرااد الن سث  ( بااية تطوير خاماء امرااد الطاليب يف األردن، وزايد0820ويعتن العام )

م يف س ا امال ما أييت:  والجتماع  واملرد، ومد أبرز ما ق اِء
 اتباع طريقة يف تعي  املراايد، وحتايا مرما م. 
 تقا  األاماء امراادية يف املاارس مد خالل فري  امرااد الطاليب. 
 د اار دليا التوجي  وامرااد الطاليب. 
 ا مريب ال تا، ويتضمد اةتياجاء الطلبة وكي ية داباعرا.دعااد دلي 
 زايد  العناية  لبعا الوقا  ، والبعا العالج  يف معاجلة مغكالء الطلبة. 

 س ا، ويسري التننيم امداري، وتوزيع املسؤولياء، لتن ي  برامر امرااد على أربعة مستوايء، س :
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رتبوي  لوزار  مبرمة اماثراف واملتابعثة، والتقيثيم والتطثوير لثنامر على مستوى الوزار : ةيث يقوم قسم امرااد ال 
 امرااد يف املاارس.

على مستوى دا ر  الرتبية والتعليم: ةيث ي ع   يف الاا ر  يف كا  افنة مسثؤول عثد امراثاد، ويتبثع قسثم التعلثيم  
 يف الاا ر ، ويغرف على املراايد ضمد دا رت .

والتعليم: ةيث ي ع   يف كا مكتثو مغثرف أو أكثثر لإلراثاد، ويكثون مرتبطثاً بقسثم  على مستوى مكتو الرتبية 
 اماراف والتاريو.

 املراا الن س  املارس : ةيث ي ع   يف كا مارسة مراا تربوي، يقوم مبرماء امرااد امل تل ة. 
دةثاى اجثالء التطثوير، ف ث  باايثة  وأما فيما يتعل  أبسثس تعيث  املراثايد الرتبثوي ، فأسثس التعيث  يف األردن تعثاء 

، كان يتم انتقاع وتعي  املراايد مد ب  املعلم  ال يد 0821، وةىت عام 0818دةااث برامر امرااد يف املاارس عام 
ل تقا خامترم عد سنت ، وحيملون دةاى املؤسالء ا تية: ماجستري يف امرااد الرتبوي، دجاز  يف علم الن س، أو دجاز  

 لم الجتماع مع دبلوم تربية، أو دجاز  يف ال لس ة وعلم الجتماع، أو دجاز  يف األامة الجتماعية.يف ع
ماجسثتري يف امراثاد  مت وضثع أسثس جايثا  لتعيث  املراثايد، ااثتملت علثى الت تتثاء ا تيثة: 0821ويف عام 

سث ا،  لثن س، دجثاز  يف الرتبيثة، دبلثوم دراثاد تربثوي.الرتبوي أو علم الن س، دجثاز  يف علثم الجتمثاع والرتبيثة، دجثاز  يف علثم ا
 دضافة د. الاوراء واللقاعاء الاورية اليت تقام للمراايد، ملناقغة ما يعرتضرم مد مغكالء والعما على ةلرا.

 أهداف اإلرشاد الرتئوت:
وكية واملرنيثة : مساعا  الطالو على تنمية ا تيت  مثد كثا جوانبرثا الن سثية والجتماعيثة والسثلاهلدف العام -0

 واملعرفية وا. حتقي  التكيب.
 : وس  كما أييت:األهداف اخلاصة لإلرشاد الرتئوت -8

تنميثثثة مرثثثاراء التوجيثثث  الثثث ايت لثثثاى الطالثثثو والو ثثثثول بثثث  د. درجثثثة مثثثد الثثثوع  لستكغثثثاف كاتثثث  وامكا تثثثث   -
 وقارات .

يسثتطيع مواجرثة املغثكالء ا ياتيثة مساعا  الطالو على فرم كات  وفرم لروفث  وواقعث  والبيئثة مثد ةولث  ييثث  -
 والتالو عليرا.

تسثثثثريا جوانثثثثو النمثثثثو الطبيعثثثث  لثثثثاى الطالثثثثو ومسثثثثاعات  للو ثثثثول بثثثث  د. أقتثثثثى درجثثثثاء النضثثثثر الن سثثثث   -
 والجتماع .

 حتقي  التواف  ب  ال رد وبيئت . -
 .دكسا  الطالو املراراء الغ تية والجتماعية اليت متكن  وحتتن  مد الوقوع يف املغكالء -
حتسثث  العمليثثة الرتبويثثة والتعليميثثة لثثاى الطالثثو مثثد خثثالل داثر  الاافعيثثة وامجنثثاز للتحتثثيا الاراسثث  لايثث  مثثع  -

 مراعا  ال روق ال ردية.
 تنمية السلوكياء امجيابية لاى الطالو وتعايا السلوك السليب لاي . -
 مساعا  الطالو على تنمية مواسب  وقارات  امبااعية. -
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 راء ةا املغكالء وا اك القراراء.اكسا  الطالو مرا -
 .مساعا  الطالو على الختيار املرد مبا يتواف  وقارات  وميول  املرنية يف ضوع ةاجاء امتمع وسوق العما -

 وميك  حتقيق هذه األهداف م  خالل وظا ف اإلرشاد الرتئوت اليالية:
 رثثثوم الثثث اء لايثثث  و لعثثثامل احملثثثيط بثثث ، واكتسثثثا  : وتتمثثثثا يف دثثثثراع معرفثثثة الطالثثثو مبالوظيدةةةة البنا يةةةة اإلمنا يةةةة -

 مراراء السلوك الجتماع  وتطوير ا اساء اجيابية  و كات  و و ا خريد.
: وتغما تنمية دمكا ء الطالو  اف  نو الوقوع يف املغكالء وتطوير قارات  للتعاما مع الوظيدة الوقا ية -

 املواقب امل تل ة.
تقا  املساعا  ال نية للطالو  ا مغكالت  والتالو عليرا ومساعات  على توجي  : وتتضمد الوظيدة العالجية -

 كات  والتالو على  عو ت  بن س  يف املستقبا.
 وتيضم  هذه الوظا ف م  خالل تقدمي اخلدمات اإلرشادية اليت يقدمها املرشد الرتئوت يف املدرسة:

 املقابلة امراادية. -
 دراسة ا الة. -
 عية والتوجي  اجلمع  الوقا   والبنا  .اللقاعاء اجلما -
 امرااد اجلماع  العالج . -
 امرااد األسري مد خالل مقابالء أولياع أمور الطلبة وال ايراء املن لية. -
 التوجي  وامرااد املرد. -
 عقا احملاضراء والناواء. -
 النغراء الرتبوية واملرنية. -
 خامة البيئة احمللية. -
 الاراساء والياث. -

ل الت طيط املغرتك ما بث  املراثا الرتبثوي يف املارسثة وبث  ددار  املارسثة والكثادر التعليمث  والطلبثة وأوليثاع ومد خال
األمثثثور يقثثثوم املراثثثا الرتبثثثوي  لتعثثثرف د. ةاجثثثاء الطلبثثثة يف املارسثثثة ووضثثثع الثثثنامر الراثثثادية الثثثيت تثثثؤدي د. تلبيثثثة سثثث ه 

 مع أسااف العملية الرتبوية. ا اجاء مبا يتناسو مع البيئة املارسية ويت  
يقوم املراا الرتبوي  لتعاون مع امدار  املارسية والكثادر التعليمث  إبعثااد بثر مر أسثبوع  معطثاع ةتثص دراثادية 

( ةتثثص أسثثبوعية تلثثيب ةاجثثاء الطلبثثة وفثث  مثثراةلرم النما يثثة والتعليميثثة وةاجثثاء البيئثثة املارسثثية ةيثثث 2وقا يثثة بواقثثع )
 ل اه النما   والوقا   لايرم يف امالء التالية: اف د. تنمية ا

 اجال نغر الوع  امراادي يف البيئة املارسية. -
 اجال حتس  التحتيا الاراس . -
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 اجال التكيب وحتقي  قار مناسو مد التحة الن سية. -
 اجال التوجي  املرد. -
 الاراساء والبحوث. -
 اجال التوجي  الوقا   النما  . -
  . اجال التثقيب التح -
 امرااد األسري. -
 اجال النروض الوطد ورسالة عمان. -
 التوعية املرورية. -
 اسينياجات الدراسة للبالد العرئية:  -رائعاً 

مثثثثع دخثثثثول األل يثثثثة الثالثثثثثة، ومثثثثع تنثثثثام  ا اجثثثثاء امراثثثثادية اليوميثثثثة لثثثثاى فئثثثثاء امتمثثثثع كافثثثثة، وخا ثثثثة األط ثثثثال 
 …بعثثاسا، ومثثع الثث ايد  الال ثثاود  يف عثثاد املرثثد والاراسثثاء املؤديثثة دليرثثا  والغثثبا ، ومثثع الثثثوراء التقنيثثة واملعلوماتيثثة ومثثا

 دخل. 
مد أجا كا كلص أ بح امنسان اليوم أكثر ةاجة لإلرااد ب روع  امل تل ة، مما كثان عليث  ةث  التأسثيس، وخبا ثة 

 .يف املارسة اليت يعاي الاارس  فيرا مد مغكالء تتنوع وتتاري  ستمرار
مثثد سثث ا الواقثثع الثث ي نعيغثث  يف سثث ا العثثامل الكبثثري التثثاري، واست ال ثثاً ممثثا مت عرضثث  يف الت ثثار  ا ن ثثة اسثثتنتاجاً 

الثثثث كر، والثثثثيت  تلثثثثب بعضثثثثرا عثثثثد بعثثثثا اختالفثثثثاء واسثثثثعة يف جانثثثثو وضثثثثيقة يف جانثثثثو آخثثثثر، ف نثثثث   كننثثثثا اسثثثثت الص 
 الستنتاجاء ا تية: 

، يف مراحةل الدارسةة كافةة والطةالب وية تقدم املسةاعدة لليالميةذاعيبار اإلرشاد املدرسي واملهين خدمة ندسية وترئ .0
مما يستاع  ضرور  ددخال  د. جسم األننمة الرتبويثة والثيت مل يثاخا فيرثا بعثا، مثد خثالل دنغثاع مايريثة عامثة يف وزار  

لثث ، تتبثثع هلثثا دداراء الرتبيثثة والتعلثثيم  طثثط لثث  وتغثثرف عليثث  وتتثثنع برااجثث  وتعثثا املطبوعثثاء واألدواء والوسثثا ا الالزمثثة 
لثثثثى املراثثثثايد خا ثثثثة  مراثثثثاد يف مثثثثايرايء الرتبيثثثثة ، والثثثثيت تغثثثثرف بثثثثاورسا علثثثثى مراكثثثث  امراثثثثاد املارسثثثث  واملرثثثثد وع

  .املارسي  واملرني 
الهيمةةةام ئيعيةةةني املرشةةةدي  املدرسةةةيني واملهنيةةةني أو املدرسةةةني املرشةةةدي  ئعةةةد إعةةةداده  إعةةةداداً أكادمييةةةاً عاليةةةاً مةةة   .8

وولا  ث  بغثكا أمثثثا، ولكث  ل يسثاع فرثم سثث ه  حتقيث  مرمثثاء امراثاد ةثثىت يتمكنثوا مثد ني العلميةة والدنيةة،النةاحيي
  األامة الرتبوية اهلامة، وعاسا عمالً ددارايً يساعا املايريد يف حتقي  مرما م.

التسثثثمياء املطلقثثة علثثثيرم  ، فمثثثثالً جنثثا اختالفثثثاً واسثثعاً يفتوحيةةد اليسةةةمية اخلاصةةة ابلعةةةاملني يف اإلرشةةةاد يف املدرسةةة .2
 )املراا الطاليب، واملراا الرتبوي، واملراا الن س  املارس ، واألختا   الجتماع  (.

وسنثا أجثا ل امثثاً ضثرور  توةيثثا املتثطلح للعثامل  يف سثث ه املرمثة يف الثثاول العربيثة، وأقثرتح تسميتثثث  " املراثا املارسثث  
 واملرد". 
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ح الختتا   الجتماع ، فرو لثيس معثااً أ ثالً هلث ا الاثرض مثد جرثة، ومثد أما األختا   الجتماع  أو  أل 
جرثثة أخثثرى فثث ن مرمتثث  املعثثا هلثثا ليسثثت يف املارسثثة، ودمنثثا يف معاسثثا د ثثالح اجلثثا   والسثث ون ،وغريسثثا مثثد املؤسسثثاء 

 الجتماعية اليت تع   لسلوك الجتماع .
، س ه القا مثة الثيت تعثا مبثابثة دليثا لث  مات املرشد املدرسي واملهينمنعاً لّلبس م  املديد والضرورت إعداد قا مة مبه .2

أو مراثثثا يسثثثتطيع أن يعثثثرف ةثثثاود مرماتثثث  ويقثثثوم  ثثثا علثثثى أيثثثا مسثثثؤولية مسثثثنا  دليثثث  ولثثثيس لاثثثريه ، ويسثثثأل عنرثثثا .  
قتثثث   ألفثثثراد وييثثثث تتضثثثمد سثثث ه القا مثثثة  مضثثثافة د. مرمثثثاء املراثثثا دسثثثتوراً أخالقيثثثاً للمرنثثثة، وتوضثثثيحاً يثثثننم عال

ا خثثريد يف املارسثثة مثثثا املثثاير وامداريثث  واملارسثث  كمثثا تثثننم عالقتثث   ملؤسسثثاء األخثثرى يف البيئثثة احملليثثة مثثثا مراكثث  
 اخل.  …امرااد األخرى ورؤسا   

 لعمليثثثة التاريسثثثية  ضةةةرورة تكليةةةف املرشةةةد املدرسةةةي ئعةةةدد مةةة  السةةةاعات اليدريسةةةية، حةةة  يبقةةةى علةةةى اتصةةةال .7
، وك لص ليبقى على اتتال مستمر بطثال  املارسثة وكلثص بنثاع علثى أن مثد ل خيثن التثاريس ومغثكالت  ل ومتاعبرا

  كد أن يكون مراااً  جحاً. 
يثتم الرتكيث  فيرثا علثى أسثاليو امراثاد  إقامة دورات إعداد مسيمر للمرشدي  العاملني يف اإلرشاد املدرسي واملهين، .1

عمثثثا، ومناقغثثثة  ثثثعو ء العمثثثا امراثثثادي يف املارسثثثة، وطرا ثثث  التالثثثو عليرثثثا ، كمثثثا ا ايثثثثة واملسثثثت ااء يف عثثثامل ال
   .ينبا  أن تتضمد جانباً علمياً يسرم يف رفع ك اع م امراادية

،  ثثاف رفثثع مسثثتوى وعثثيرم بثثاورسم إقامةةة دورات للمعلمةةني واملدرسةةني يف اإلرشةةاد املدرسةةي واملهةةين ودورهةة  فيةةه .5
 .اد يف املارسة، وحتايا مرما م امراادية يف التب الاراس امراادي ضمد فري  امرا

ويف حتقيث  كاء التلميث  والكغثب  توعية اليالميذ وأوليا ه  أبمهية اإلرشاد املدرسي واملهين يف جناح العمليةة الرتئويةة .2
ميولثث ، واستماماتثث  ، عثثد قاراتثث  وميولثث ، واستماماتثث ، ممثثا يسثثاعا يف دراثثاده دراسثثياً ومرنيثثاً بغثثكا يتناسثثو مثثع قاراتثث  و 

وكلثثثثص مثثثثد خثثثثالل بثثثثرامر دعالميثثثثة متنوعثثثثة ونثثثثاواء و اضثثثثراء مت تتثثثثة، سثثثث ه الثثثثنامر امعالميثثثثة أو النثثثثاواء أو 
احملاضراء يقامرا الختتا يون يف امرااد املارس  واملرد واملسؤولون عن ، ويبث  فيرثا أمهيثة امراثاد واألثاماء الثيت 

 التعاون ب  املراا وأولياع األمور يف حتقي  طموةاء التالمي  الاراسية واملرنية.يقامرا للتالمي  واألسا، وأمهية 
، ملثثا لثث لص مثثد أمهيثثة يف جنثثاح الرتكيةةز علةةى أخالقيةةات مهنةةة اإلرشةةاد يف أ نةةاد إعةةداد املرشةةدي  وئعةةد دخةةول العمةةل .8

 ......أخل.... رنةالعما امراادي، وخبا ة السرية والعالقة املرنية واحملافنة على كرامة امل
 العرئية املراجع
، ترلة عود  امااو وسعاد اماا، اإلرشاد املهين للقرن احلادت والعشري (. 8118جيبسون، ل، روبرءو وميتغيا، ماريد ) -

 الكويت: مكتبة ال الح للنغر والتوزيع.
 ، : دمغ : منغوراء جامعة دمغ .اليوجيه املهين واملدرسي(. 0882رفاع ، نعيم ) -
 ، دمغ : منغوراء جامعة دمغ .اإلرشاد املهين(. 8112محود،  ما ) الغيخ -
 ، دمغ : منغوراء جامعة دمغ .(2اإلرشاد املدرسي)(. 8100لا،  ما جراد ) و  ر، عا غة والغيخ محود،  ما عباا ميا -
 ، دمغ : منغوراء جامعة دمغ .اإلرشاد املدرسي(. 8115الغيخ محود،  ما ) -
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وزار   دمغ :، 8يف اجلة املعلم العريب،  ،اإلرشاد الرتئوت واملهين وأساليب حتقيقه( 0882)  و بالن ، كمال الغيخ محود،  ما -
 الرتبية.

 ، الرايض: دار املريخ للنغر.أساسيات يف اإلرشاد الرتئوت(. 0827 احل،  مود عبا هللا )  -
 . الرايض: دار املريخ للنغر. لندسي واليوجيه الرتئوتاإلرشاد ا(. 0820و فطيم، لط    ماو ةس ،  مود عطا )قاض ، يوسب -
 .    مكتبة األاجن  . القاسر :اإلرشاد الندسي واليوجيه الرتئوت واملهين(.  0851)  مرس ، سيا عبا ا ميا -
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 املســــــاَءلــــــــــــة الرتبـــــويــــــــــــة
 أمحد بطاحأ.د. 

 كلية العلوم الرتبوية/ اجلامعة األردنية
 مقدمة:

إن مما ال شك فيه أن املساَءلة أصبحت مطلباً ملحاً يف كل اجملتمعات وعلى كل املستوايت، ولعّل املنطق وراء ذلك 
ُمساَءاًل عنه،  وإال فإّن من املتوقع أن نالحظ تدنيًا يف مستوى األداء، وضياعاً هو أن كل من يعمل عماًل جيب أن يكون 

للمسؤولية، وهدراً يف املوارد، وقد نزُعم يف هذا اإلطار أّن املساَءلة ممارسة قدمية اترخييًا بدأت منذ أّن وجدت اجملتمعات أّن 
ازاهتا، بل وأن حتاسبها يف ضوء ذلك إذا رصدت تقصريًا أو من األمهية مبكان أن ُتسائل جمالس ممثليها حكوماهتا عن إجن

هتاوانً، أما يف اجملال الرتبوي ابلذات فقد مرت فرتة اترخيية طويلة قبل أّن يتم تبين املساءَلة كممارسة هلا أصوهلا وضوابطها، 
ًا ابملفهوم وإلتزامًا أبصول املمارسة املنهجية ولعلنا ال نبالغ إذا قلنا أبن املساَءلة يف امليدان الرتبوي مل أتخذ مكاهنا بعد: وعي

السليمة وذلك رغمًا عن إنشاء الوحدات اإلدارية املسؤولة عن تطبيق مبدأ املساَءلة ورغمًا عن وفرة الدراسات واألحباث يف 
ألوساط السياسية ميدان التخصص. إّن ما يتم مالحظته بوضوح اآلن هو أن مفهوم املساَءلة أصبح شائعاً ومألوفاً يف كافة ا

واإلجتماعية واإلقتصادية والرتبوية، ولكن املوضوع الذي مازال قيد البحث والتدارس يف هذا السياق هو : كيف نطبق مبدأ 
املساءَلة؟، وضمن أية شروط وإعتبارات؟ وما النتائج اليت ميكن أن ترتتب على تطبيق هذا املبدأ ؟ وكيف ميكن أّن جنعل 

ًا أصياًل من الثقافة اجملتمعية السائدة حبيث يدرك كل مواطن يف النهاية أنه اليكفي أن ينجز عمله مآالت املساءَلة جزء
 املكلف به، بل ال بد أن يكون ُمساًءالً عنه أيضاً.

 مفهوم املساَءلة الرتبوية:
ينات القرن املاضي، من املعروف أّن املساَءلة هي أحد املفاهيم اإلدارية احلديثة نسبياً، إذ يعيدها البعض إىل ست

ويعيدها البعض إىل الثمانينات منه، وقد أشار الباحثون إىل العديد من تعريفات املساَءلة ولعّل من أدقها تعريف أولسن 
(Olson , 1999 والذي رأى فيه أّن املساَءلة هي "أن يتحمل الفرد مسؤولية أعماله،  ويركز على النتائج مث جيين )

قب"، وطبقًا للجمعية األمرييكية ملديري املدارس فإن املساَءلة هي " التزام الفرد إبعطاء إجاابت الثمار أو يواجه العوا
للتساؤوالت، وتوضيح نتائج العمل املتوقعة منه نتيجة للدور الذي يقوم به ملن هلم احلق القانوين والسلطة بذلك "، وابلنسبة 

ن فيها القائمون ابلدور معرضني للمراجعة وإستخدام فإّن املساَءلة هي " حالة يكو Kogan,1986) لكوجان )
العقوابت إذا كانت ممارساهتم ال ترقى إىل مستوى معني، وذلك من قبل أولئك الذين هلم معهم عالقة مساَءلة"، وواضح من 

يتعلق ابملساءَلة  استعراض التعريفات السابقة أهنا ختتلف إبختالف املرجعيات الفكرية للمعّرفني وميادين ختصصهم، أّما فيما
( من أدقها والذي أشار فيه إىل أّن املساَءلة الرتبوية هي "التزام 0991يف اجملال الرتبوي فقد يكون تعريف الكيالين )

العاملني يف الرتبية والتعليم بتقدمي إجاابت أو تفسريات عّما يقدمونه من نتاجات التعلم "، ولّعل من املستحسن هنا توضيح 
هوم املساءَلة واملسؤولية من جهة، وبني مفهوم املساءَلة والتقييم من جهة آخرى، وبني مفهوم املساَءلة واحملاسبة الفرق بني مف

( هي قيام الفرد إبجناز الواجبات املوكلة إليه، أّما التقييم Responsibilityمن جهة اثلثة، فاملسؤولية )
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(Evaluationهنائي للعمل امل )نجز، أّما احملاسبة فهي تعبري مرادف للمساَءلة ويستعمالن يف ( فهي إعطاء تقدير )قيمة
 (.  Interchangeablyاألدبيات بشكل تباديل ) 

ولّعل من الواضح يف هذه التفرقة املختصرة بني املفاهيم أن املسؤولية هي القيام ابلواجب بغري إعتبار للمساءَلة 
دون إشارة إىل ما يرتتب عليه من مكافأة يف حالة اإلجادة، ومن عقوبة ابلضرورة، وأّن التقييم هو تقدير لإلجناز ولكن من 

 يف حالة التقصري. 
وفيما يتعلق ابحملاسبة فمع أهنا واملساءَلة تستعمالن بشكل مرتادف إاّل أنين أرى أّن مصطلح املساَءلة يتضمن 

 ر حنو إمكانية "العقوبة ".إمكانية املكافأة والعقوبة )احملاسبة(، أّما مصطلح احملاسبة فهو ينحو أكث
 مربرات اإلهتمام ابملساَءلة الرتبوية:

لقد رصد الباحثون عدة مربرات مهمة وراء تنامي مفهوم املساءَلة الرتبوية وضرورة تطبيقها يف امليدان الرتبوي ولّعل 
 أمهها: 

 زايدة كلفة التعليم بصورة غري مسبوقة. .0
 لة كنتيجة لتزايد وعيهم بضرورة رفع مستوايت حتصيل أبنائهم.تزايد إهتمام أولياء األمور بنظم املساءَ  .8
 الوعي املتعاظم أبمهية املساَءلة كعامل ضبط ملستوى األداء. .3
 ( يف املؤسسات الرتبوية.Achievement( واإلجناز )Expectationsالفجوة املالحظة بني التوقعات ) .4
ألمر الذي أدى إىل طرح العديد من التساؤوالت املتصلة تطور التكنولوجيا، ودخوهلا يف صلب العملية الرتبيوية، ا .5

 هبذه العملية.
اخلربات الناجحة لبعض البلدان اليت طبقت مبدأ املساءَلة يف امليدان التعليمي، علمًا أّن املساءَلة الرتبوية ُولدت  .6

 عة وعامل األعمال.، ولكّنها ُعرفت قبل ذلك يف ميادين الصنا0910يف أمريكا على يد املريب ليسنجر يف عام 
(، Inputs(، وليس فقط املدخالت )Outputsاإلهتمام املتزايد بضرورة الرتكيز على املخرجات ) .1

 (.Feedback(، وذلك فضالً عن الرتكيز على التغذية الراجعة )Processesوالعمليات )
عية، واإلقتصادية، والرتبوية، تنامي املد الدميوقراطي يف العامل أمجع وعلى مجيع األصعدة : السياسية، واإلجتما .2

حيث  كّرس هذا التنامي وبصورة واضحة مبدأ أن ُيساَءل كل فرد يف اجملتمع عن عمله وحبيث ُيكافأ يف حالة 
 اإلجادة، ويعاقب يف حالة التقصري.

وحدة إدارية خاصة  وجتاواًب مع هذه املربرات اآلنفة الذكر فإننا جند أّن وزارة الرتبية والتعليم األردنية أنشأت أخرياً 
للمساءَلة، وبدأت يف تطبيق املبدأ يف كافة مديرايت الرتبية والتعليم، كما أن اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية 
أشارت بوضوح إىل ضرورة تطبيق مبدأ املساءَلة لضمان احلفاظ على املوارد البشرية وتنميتها وصواًل إىل الوفاء مبتطلبات 

 ل من األيدي العاملة والكفؤة.سوق العم
 أهداف املساَءلة الرتبوية:

إّن اهلدف العام والكبري للمساءَلة معروف وقد أشران إليه آنفًا ويف غري موضع وهو اإلرتقاء مبستوى اآلداء، ويف 
 اإلطار الرتبوي ابلذات ميكن رصد العديد من األهداف املهمة للمساَءلة الرتبوية ولّعل أمهها:
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 ملستوايت التعليمية للمدارس.حتسني ا .0
تصنيف املدارس إىل مستوايت : عالية، ومتوسطة، ومتدنية وصاًل إىل مكافأة اجمليدة منها، وحماولة اإلرتقاء  .8

 ابملتوسطة واملتدنية مع حماسبتها طبعاً.
 ختليص اإلجناز الرتبوي من األمراض اإلجتماعية وابلذات احملسوبية. .3
 ص يف العمل، واجلدارة، يف ممارسات اإلدارات التعليمية على كافة الصعد.تكريس قيم النزاهة، واإلخال .4

إّن من انفلة القول اإلشارة إىل أّن تبين مبدأ املساءَلة يقود حكمًا إىل اإلرتقاء امللموس أبداء املعلم، وأداء مدير 
ي أنه يف النهاية ُمساَءل عن مستوى املدرسة، وأداء املرشد الرتبوي، وأداء املستخدم ألن ّ كًل منهم يف موقعه سوف يع

 آدائه.
 عناصر املساَءلة الرتبوية:

( إىل عناصر املساَءلة Gronland, 1974جرونلند )( و Lewis,2001لقد أشار ابحثون كثر مثل لويس )
 وأركاهنا األساسية وهي إبختصار :

 (. Standards & Indicatorsاملعايري واملؤشرات )  .0
 ند إىل املعايري واملؤشرات اآلنفة الذكر.( مستEvaluationتقييم ) .8
 إعالن نتائج التقييم )املنجزون و املقصرون(. .3
 .حتديد األفراد الذين جيب مساَءلتهم .4

( إىل هذه العناصر على النحو 8106ويف جمال إستعراضه لناصر املساءَلة الرتبوية ابلذات أشار بطاح )بطاح، 
 اآليت:

ن تعمل هذه املعايري كبوصلة تساعد الرتبويني من مديريني ومعلميني ( حيث يفرتض أStandardsاملعايري ) .0
 يف إختاذ القرار املناسب حول احملتوى الذي جيب الرتكيز عليه.

( وهي تنطوي على عملية مجع البياانت واملعلومات هبدف إختاذ القرارات املناسبة، Evaluationالتقييم ) .8
لتعظيم قدرة اإلدارة على تفادي التحيز وتوخي املوضوعية يف تقييم  ومن الضروري هنا اإلهتمام أبدوات التقييم

 الطلبة، فضالً عن مالحظت أتثري أدوات التقييم على جمرايت العملية التعليمية.
( ولكي يكون هلذه التقارير أثرها الفعال فإنه جيب إيصاهلا Reporting Resultsتقدمي تقارير ابلنتائج ) .3

العالقة وهم املعلمون، واملديرون، واألابء، والطلبة، واإلعالميني بل واملهتمني بشكل إىل صناع القرار من ذوي 
عام، وذلك هبدف توفري فكرة ذات مصداقية عن مستوى أداء املدارس، األمر الذي ميكن املعنيني من إختاذ 

 القرارات على أساس دقيق.
مكافأة املعلميني واملديريني إذا كانت ( واملقصود هنا Incentives & Sanctionsاحلوافز والعقوابت ) .4

نتائج الطلبة مرضية، ومعاقبتهم ابلطرائق القانونية املناسبة إذا كانت نتائج الطلبة غري مرضية، وابلطبع فإّن هذه 
 احلوافز والعقوابت ميكن أن تكون معنوية ومادية.
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ساءَلة إىل تطوير مستمر ( حيث حتتاج نظم املTargeting Developmentالتطوير اهلادف واملّوجه ) .5
 وحبيث ُيكّرس هلا املال واجلهد الالزمني وصوالً إىل حتقيق األثر الفعال على الصعيد التعليمي.

ولّعل نظرة مدقّقة إىل هذه العناصر تشري بوضوح إىل أهنا أركان أساسية يف عملية املساءَلة الرتبوية، فال مساءَلة بدون 
فر مؤشرات أو معايري ذات مصداقية علمية، وال مكافأة أو حماسبة بدون تقييم، إهّنا تقييم وال تقييم موضوعي بدون تو 

 منظومة متكاملة من العناصر الضرورية لكل عملية مساَءلة يُنتظر هلا أن تؤدي إىل حتقيق أهدافها.
 :مبادئ املساَءلة الرتبوية

ارها فإهنا جيب أّن حتتكم إىل مجلة مبادئ لكي ميكن تطبيق املساَءلة أبسلوب صحيح ولكي نضمن هلا أن تؤيت مث
 هامه يُلتزم هبا ولّعل أمهها :

 أّن ميارسها شخص مشهود له ابلتفوق اآلكادميي واملهين. .0
 أن تكون لدى من ميارسها خربة كافية يف اجملال الرتبوي. .8
 أن يواكب من ميارسها املستجدات املختلفة يف اجملال الرتبوي. .3
 نهج الدميوقراطي القائم على املشاركة، والتعددية، واإلنفتاح الذهين، وتقبل اآلخر.أّن يتبىن من ميارسها ال .4
 أن يتصف من ميارسها ابلقدرة على التواصل الفعال مع األفراد واجلماعات. .5
 أّن يتسم من ميارسها ابملثابرة، واإلرادة القوية، والدافعية لإلجناز. .6

رس من قبل أشخاص أو مؤسسات أو وحدات إدارية مسؤولة خمتلفة، وكما هو معروف ميكن أن مُتا –إّن املساَءلة 
ولكن يف النهاية البّد أن يقوم هبا أفراد ميثلون أنفسهم، أو منظماهتم، أو وحداهتم اإلدارية، ومن هنا فإّن من األمهية مبكان 

وأساليب التقييم وأشكال املكافأة أن يتوفر هؤالء على مؤهالت أكادمية وتربوية متكنهم من اإلملام ابملعايري واملؤشرات 
واحملاسبة مادايً ومعنوايً، كما جيب أن يتوفر هؤالء على خربات تربوية غنية متكنهم من التعامل مع البيئات واملواقف الرتبوية 

ان املختلفة، وابلطبع فإّن هذا ال يتحقق إال إذا كانوا مهتمني بتنمية أنفسهم ومطلعني على كل ما هو جديد يف امليد
التعليمي، وفضاًل عن هذا وذاك فإّن من يضطلع مبسؤولية املساَءلة جيب أن يكون إنسااًن دميوقراطيًا يؤمن أبمهية املشاركة، 

 وضرورة التفاعل مع اآلخرين، والرغبة يف العمل التعاوين املثمر الذي يقدم فيه اجلميع وينعكس عائده على اجلميع.
 أنواع املساَءلة الرتبوية:

شارت أدبيات املساَءلة إىل تصنيفات عديدة ألنواع املساَءلة ولعل من اشهرها ما قدمه "هاموند" لقد أ
(Hamound ,1989 : حيث أشار إىل ما يلي ) 

املساَءلة السياسية : وهي شائعة يف اجملتمعات الدميقراطية، وتعكس يف الواقع رغبات أولياء األمور يف تعظيم   .0
 ماد معايري مهنية رفيعة املستوى.حتصيل أبنائهم من خالل اعت

وبعبارة أخرى فإن املدارس  املساءَلة القانونية : وهي تعىن ببساطة ان املدارس مساَءلة قانواًن أمام أولياء األمور، .8
 ملزمة مبمارسات تربوية معينة وإاّل فإن األهايل يستطيعون مساءَلتها قانونياً.

ن مديري املدارس واملعلمني ملزمون ابتباع القوانني واألنظمة والتعليمات، املساءَلة البريوقراطية : واملقصود هنا ا .3
 األمر الذي يطمئن أولياء األمور وجيعلهم يثقون أبّن األمور تسري بشكل مرٍض.
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املساءَلة املهنية : وينطلق مفهوم املساَءلة املهنية من أًن املعلم صاحب مهنة مدرب ومؤهل وهو ابلتايل مساَءل  .4
 ته كمهين حمرتف.أمام طلب

املساءَلة التسويقية : والفكرة احملورية يف هذا النوع من املساَءلة هو أن املدارس مطلوب منها أن تؤدي عملها  .5
أبفضل صورة ممكنة وإاّل فإّن األهايل أحرار يف أّن ينقلوا أبناَءهم إىل مدارس أخرى، وبعبارة أخرى فإّن املدارس 

 هذا النمط من املساءَلة. مساءَلة أمام أولياء األمور يف
 ( فقد أشار إىل أنواع أخرى من املساَءلة وعلى النحو اآليت:Kogan,1986أما كوجان )

ويف هذا النمط يعترب املعلم ُمساَءالً  (:Governing bodiesمساَءلة الدولة أو السلطات احلاكمة )  .0
 أمام املدير،  واملدير ُمساَءل بدوره أمام رؤسائه.

ويف هذا النمط من املساءَلة يعترب املعلم  :(professional accountabilityهنةة )املساَءلة امل .8
(، األمر الذي يفرتض وجود دستور أخالقي مهين colleaguesمساَءاًل أمام أنداده وزمالئه يف املهنة )

(Cole of ethics يلتزم به املعلم ويساًءل على أساسه، وغين عن القول يف هذا السياق انه يُنظر إىل )
 (.autonomous professional)(، أو كمهين ُمستقل professionاملعلم كصاحب مهنة )

والفكرة األساسية من : (consumerist control partnership): مساَءلة املستهلك الشراكة .3
ة هي أّن أولياء األمور كمستفيدين من اخلدمة )أو مستهلكني( جيب أّن يكون لديهم هذا النوع من املساءَل

أّما هذه الشراكة فيجب ان تكون  فرصة للمشاركة ال أّن يكونوا معتمدين على مقدمي اخلدمة ) املعلمني (.
 حول األهداف، وحول تبادل املعلومات، وحول النجاح يف حال حتققه.

وواضح من : (consumerist control: Free market)وق املفتوح مساَءلة الزابئن : الس  .4
مسمى هذا النمط من املساَءلة أهنا تتم من خالل آليات السوق حيث يقاس جناح املعلمني هنا مبدى 

 استقطاهبم للطلبة، ويكون املعلمون هنا مساَءلني أمام اجلهات املسؤولة أو املهنية.
مل تتم اإلشارة إليها انفًا املساَءلة التعاقدية حيث يكون هناك التزام مسبق بتحقيق  ولعل من أهم أنواع املساَءلة اليت

 أهداف قابلة للقياس، واملساءَلة األخالقية حيث يكون الرتبويون مساَءلني أخالقياً عن حتقيق األهداف الرتبوية.
 مستوايت املساَءلة الرتبوية: 

لة جيب أّن تكون على كل املستوايت ابتداًء من املستوى احمللي الذي يعين إن من انفلة القول اإلشارة إىل أّن املساءَ 
املدرسة وغرفة الصف حيث املعلم ُمساَءاًل أمام مدير املدرسة، وصعوداً إىل املنطقة التعليمية أو مديرية الرتبية والتعليم حيث 

طقة التعليمية كما يسمى يف بعض الدول، وانتهاَء ابلبلد مجيع مديري املدارس مساءَلني أمام مدير الرتبية والتعليم أو مدير املن
أو الوطن حيث مجيع مديري الرتبية والتعليم يف املناطق أو احملافظات مساَءلني أمام وزارة الرتبية والتعليم، وابلطبع فإّن وزير 

ينفذها كل وزير يف وزراته واجلميع الرتبية والتعليم مساَءل أمام رئيس الوزراء وجملس الوزراء )الذي يفرتض انه يقر سياسة 
يتحملون مسؤولية تضامنية بشأن إجنازات وزاراهتم ككل(، وغين عن القول أبّن وزارة الرتبية والتعليم ممثلة بوزيرها مساَءلة أمام 
اجلمهور العام الذي يتابع العمل الرتبوي بشكل عام وميكن أّن ُيساءل الوزير املعين بشأنه، فقد أوضح ليلو 

(Lello,1979 ( كما ورد يف الطويل )مستوايت املساَءلة على النحو اآليت :  8110 ) 



َأحمدَبطاحأ.د.ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.ــويــةبلـــةَالتَرـاءَ المس

00 

 مستوايت املساَءلة
 اجلزاء عن ماذا  من هو املساَءل نوع املساَءلة

على املستوى 
 جهاز الرتبية والتعليم الوطين

جمالس الرتبية والتعليم 
 العليا

التخطيط اإلسرتاتيجي واخلطط 
 اإلجرائية التنفيذية

التحدث مجاهريايً عنها وخباصة 
 جماالت التقصري

على مستوى 
 املنطقة

العاملون يف اإلدارة 
 الوسطى

جمالس الرتبية والتعليم 
 احمللية

مستوى العاملني واخلدمات يف 
 النظام التدربوي يف املنطقة

 النقل وإعادة التوزيع

على مستوى 
 خسارة النقاط اإلجيابية مج املدرسةبران أولياء األمور واملعلمني مدير املدرسة املدرسة

على مستوى 
 التحصيل

جلنة مراقبة وتنسيق  رؤساء األقسام والشعب
 اخلطط الدراسية

 خسارة النقاط اإلجيابية أداء الطالب إمجااًل وتفصيالً 

على مستوى 
 أنشطة الطالب رئيس شعبته أو قسمه املعلم الصف

تقليل فرص التقدم يف السلم 
 الوظيفي

 ( 8110صدر: الطويل )امل* 
إّن استقراًء سريعاً جلدول مستوايت املساَءلة يوضح جبالء أّن كل من يعمل يف النظام الرتبوي يسائل عن عمله، وأنه 
ُيسائل ازاء جهة معينة يفرتض اهنا تراقبه وتقيم عمله ابلوسائل والطرائق املناسبة كما يوضح موضوع املساَءلة  : اّي عن ماذا 

ُيساَءل، فعلى املستوى الوطين مثاًل موضوع املساءَلة هو التخطيط اإلسرتاتيجي لألداء الرتبوي ونشاطاته ابلضبط هو 
وفعالياته، أّما على مستوى الصف فاملوضوع حمدود وأّن كان مهمًا وهو انشطة الطلبة : الصفية والالصفية )املنهجية 

ض عن مكافأة أو معاقبة، فإذا كان اإلجناز موفقًا جيب أّن تكون هناك والالمنهجية(، واخريًا فإّن املساَءلة ال بد أّن تتمخ
مكافأة للعاملني تعزيزاً هلم وحتفيزاً، واذا كان اإلجناز متواضعاً وينطوي على شبه هتاون وتقصري فيجب أّن تكون هناك عقوبة 

 مناسبة مع حجم التقصري. 
 فوائد املساَءلة الرتبوية وسلبةاهتا: 

  :د عديدة ال ميكن نكراهنا للمساءَلة، وميكن اإلشارة يف هذا السياق إىل ما يليإّن هناك فوائ
 حث العاملني يف القطاع التعليمي على متيز اسرتاتيجياهتم وطرائقهم. .0
 رفع مستوى التوقعات،  األمر الذي يفرتض أّن يؤدي اىل رفع مستوى التحصيل.  .8
 ت والعمليات. الرتكيز على نتاجات التعلم وليس فقط على املدخال .3
 رفع مستوى االهتمام والوعي لدى مجيع العاملني يف القطاع الرتبوي. .4
العمل على  حتديد أدوار ومسؤوليات العاملني يف القطاع التعليمي ألّن املساءَلة مقرتنة حكما بتحديد األدوار  .5

 واملسؤوليات. 
م يف ضوء تقييم غري دقيق وإال فإهنا تصبح ظاملة تقييم األداء أبسلوب منهجي ودقيق ألّن املساَءلة ال ميكن أّن تت .6

 وغري ذات معىن.
وبرغم الفوائد اآلنفة الذكر فإّن تطبيق مبدأ املساَءلة  ال ميكن أّن خيلو من سلبيات تتعلق غالباً ابلتطبيق وليس ابملبدأ 

 نفسه ومن أهم هذه السلبيات : 
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 ل حتسني مستوايت الطلبة. زايدة الضغط على العاملني يف اجملال التعليمي من اج .0
 زايدة درجة التعلم عند الرتبويني بسبب ختوفهم من اساليب التقييم ونتائجه.  .8
( بني الطلبة، والنظر اىل نتاجات تعلم الطلبة بغض Individual Differences)امهال الفروق الفردية  .3

 النظر عن الفروقات الفردية بينهم.
تقارن ابالجيابيات الكبرية اليت ترتتب على تطبيق مبدأ املساءَلة ، والتحدي يف وغين عن القول أّن هذه السلبيات ال 

 الواقع هنا هو التقليل ما امكن من السلبيات وتعظيم اإلجيابيات والبناء عليها. 
 قضااي املساَءلة  الرتبوية واشكالةاهتا :

غري قليل من الصعوابت او اإلشكاالايت أّما هناك قضيااتن مهمتان فيما يتعلق ابملساَءلة  الرتبوية فضاًل عن عدد 
 ( فهما :  8111القضيتان كما أشار اليهما الطويل ) 

( ام بداللة  outcome based accountabilityهل تعتمد املساءَلة بداللة نتاج التعلم ) االوىل:القضةة 
م التعليمي هو املسؤول عن ( واالوىل ابلطبع تفرتض أّن النظاprocess  based accountabilityالعمليات )

نتاجات تعلم الطلبة، وواضح هنا أّن املساَءلة خارجية تتم من قبل االدارات العليا يف النظام التعليمي، او من قبل جهات 
 تقييم متخصصة ترفع توصياهتا اىل اجلهات الرمسية )اإلدارات العليا(، أّما الثانية ) بداللة العمليات( فتفرتض أّن املعلم ليس
املسؤول الوحيد عن نتاجات التعلم وإمنا كل مسؤول تربوي )مدير مدرسة، مشرف تربوي، مدير تربية وتعليم..... اخل( طبقاً 

 ملسؤولياته ودوره.
هي قضية التفاعل واملشاركة ؟ أو بعبارة تساؤليه : هل املساَءلة  عملية  منفردة شخص سائل إزاء  القضةة الثانةة:
(  leivy , 1998كة تشارك هبا أطراف عديدة معنية بصورة تفاعلية ودميوقراطية أو بتعبري ليفي ) شخص ُمساَءل أم مشرت 

 " املساءَلة  جيب أّن تكون مشرتكة متتد إىل مجيع املؤثرين واملتأثرين  ابلنظام التعليمي ". 
 اما الصعوابت واإلشكالةات فةمكن حصر أمهها على النحو االيت: 

لتعليمية وحتديدها ، فا ابلنسبة للمدرسة مثاًل : هل هي مسؤولة عن التطوير العقلي أم عدم تعريف األهداف ا .0
 األخالقي أم العاطفي للطفل أم عنها مجيعا ؟

 تقبل األاثر السلبية للمساَءلة عند املعنيني. .8
 (  حمددة لألداء.  Expectationsوضع توقعات ) .3
 ( الرتبوي. Performanceعدم وجود معايري حمددة ودقيقة لقياس األداء )  .4
 كيفية تطبيق مبدأ مساءلة اجلمهور بعموميته. .5
 وجود إجتاهات سلبية حنو املساءلة. .6

والواقع انه وبغض النظر عن جدية القضااي اآلنفة الذكر وأمهية اإلشكاليات املذكورة أعاله يظل من األمهية مبكان أّن 
لتجاوز الصعوابت واإلشكاليات، وقد يعزى يف هذا االطار أّن تطبيق  يتم تطبيق مبدأ املساَءلة ، وأّن يُبذل اجلهد الكايف

 مبدأ املساءَلة حديث وابلذات يف دول العامل الثالث ، ولذا فإّن آفاق جناحه ما زالت واعدة.
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 :اخلالصة
دارية كثرية إّن املساَءلة مفهوم حديث نسبيًا ظهر أول ما ظهر يف عامل التجارة وإدارة األعمال مث انتقل كمفاهيم إ

مثل إدارة اجلودة الشاملة و اهلندرة والتمكني وغريها إىل امليدان الرتبوي، والواقع الذي جيب ان نعرتف به هو أّن تطبيق 
املساءَلة يف امليدان الرتبوي ليست سهلة حبكم تعقد عمل املؤسسة الرتبوية، وحجمها اهلائل، ودورها املشهود يف نقل اإلرث 

عي، وإّن كان هذا ال يعفينا ابلطبع من احملاولة وبذل اجلهد وصواَل إىل شيوع ثقافة املساءَلة يف أوساط مجيع الثقايف واالجتما
 املعنيني هبا مبا فيهم الرتبويون بطبيعة احلال.

ة ويف هذا السياق البد من اإلشارة إىل أمهية دور إدارة النظم الرتبوية يف تبين مبدأ املساَءلة فهي اجلهة  املسؤول
وصاحبة القرار، وال يفوتنا هنا أّن نشري إىل أّن إدارات النظم الرتبوية يف سعيها لتبين املساءَلة حتتاج إىل إرادة سياسية من 
أعلى سلطة يف اجملتمع لكي حتميها وتسندها، والواقع أنه ليس من املبالغة أّن نقول أبّن املساَءلة مرتبطة ارتباطًا وثيقاً 

تمع الدميوقراطي الذي أيخذ ابلتعددية، واالنفتاح الفكري، وتقبل األخر يعي أمهية املساَءلة ويعتمدها على ابلدميقراطية فاجمل
مجيع الصعد : السياسية، واالقتصادية، واإلجتماعية، أما اجملتمع الشمويل الذي أيخذ ابألسلوب السلطوي، والفردية، 

ا، ومن هنا فإّن أتسيس ثقافة املساَءلة والتوعية هبا هو من أهم املسؤوليات ورفض التنوع فال ميكنه أّن يتقبل املساءَلة ويتبناه
 اليت جيب أّن تضطلع اإلدارات الرتبوية وابلذات يف دول العامل الثالث.

 املراجع :
 اللغة العربةة
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، )اإلدارة الرتبوية يف البلدان العربية حترير عدانن الرتبوية التقةةم و املساَءلة كمدخل يف إدارة املنظمة(، 8110الطويل، هاين،  ) -
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، ورقة عمل غري منشورة مقدمة للمؤمتر الرتبوي األول للجمعية الرتبوية املساَءلة... تصورات حديثة(، 0991الطويل، هاين، ) -

 األردنية، عمان، األردن.
، ورقة عمل غري منشورة مقدمة للمؤمتر حماولة تطوير نظام مساَءلة يف النظام الرتبوي يف األردن(، 0991كيالين، عبدهللا زيد، )ال -

 الرتبوي األول للجمعية الرتبوية األردنية، عمان، األردن.
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دور التعليم الثانوي يف إكساب طالبه مهارات البحث العلمي يف ضوء االجتاهات الرتبوية املعاصرة 
 "من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني"

 حامت بن عبدالرحيم بن عامر األمحديد. 
 اهليئة امللكية للجبيل وينبع الصناعية/ اململكة العربية السعودية

 ملخص:
وي إىل توضيح دور عناصر التعليم الثانوي يف إكساب الطالب مهارات البحث العلمي، ودراسة واقع قيام التعليم الثانهدفت هذه الدراسة 

أشارت  ملدينة املنورة وحمافظة ينبع.يف ا ( معلماً ابملرحلة الثانوية،822و) مشرفاً تربوايً، (081). تكونت عينة الدراسة من بكافة عناصره هبذا الدور
أن إمكانية قيام التعليم الثانوي بدوره يف إكساب طالبه مهارات البحث العلمي قد جاءت بدرجة متوسطة ويف كافة عناصره راسة اىل نتائج الد

 (،.8.1النظام التعليمي) (،8.28مركز مصادر التعلم ) (،1..8(، املعلم)0.1وذلك حسب الرتتيب التنازيل التايل للمتوسطات: املقرر الدراسي)
( بني املعلمني واملشرفني حول دور املعلم 1.10) ت داللة إحصائية عند مستوى توجد فروق ذاكما اوضحت النتائج انه   (.8.12طاليب)النشاط ال

أن املعوقات اليت حتول دون قيام التعليم الثانوي بدوره يف ، و الختالف الوظيفة ولصاحل املعلمنييف إكساب طالبه مهارات البحث العلمي تعزى 
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ، كما (.0.1سايب بلغت )حث العلمي قد جاءت بدرجة عالية ومبتوسط البه مهارات البحإكساب ط

( بني املعلمني واملشرفني حول املعوقات اليت تعوق نظام التعليم الثانوي دون إكساب طالبه مهارات البحث العلمي تعزى 1.10مستوى معنوية )
ستحداث وحدة إدارية بوزارة الرتبية والتعليم تُعىن بتعليم الطالب ويف ضوء النتائج يوصي الباحث اب حل املشرفني الرتبويني.الختالف الوظيفة ولصا
وضع الئحة حوافز للمعلمني ، و وزارة كٌل حسب املهام املناطة بهوالوفاء مبتطلباته ابلتعاون والتنسيق مع اإلدارات العامة ابل مهارات البحث العلمي،

 ت البحث العلمي.شاركني يف اإلشراف عل  وحوث الطالب املشاركة يف املسابقات، أو املنفذين للارامج التدريبية ااخاصة كإكساب الطالب مهاراامل
The role of secondary education in helping students to 

acquire scientific research skills, in light of contemporary 

educational trends "from the perspective of teachers and 

educational supervisors" 
Dr. Hatim Abdulrhim ALahhmdi 

Abstract 
Title of the study: The role of secondary education in helping students to acquire 

scientific research skills, in light of contemporary educational trends "from the perspective 

of teachers and educational supervisors". 

In its theoretical part , this study aimed to : show the importance of scientific research 

and its relationship to development and the reality of secondary education in light of 

contemporary educational trends; identify the scientific research skills needed to conduct 

research and its limitations ; clarify the role of secondary education elements in helping 

students to acquire scientific research skills ; and finally show the educational aspects that 

are developed by the scientific research within high school students. The field study sought 

to answer the following questions: 

1. What is the role of secondary education in helping students to acquire scientific 

research skills from the perspective of teachers and educational supervisors? 

2. Are there statistically significant differences between the viewpoints of the respondents 

of the study on the role of secondary education in helping students to acquire scientific 

research skills that are due to the variables of the study (professional position)? 
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according to the problem and objectives of the study and the nature of its questions, 

the researcher used the descriptive - analytical method in the theoretical part of it and the 

descriptive- survey method in the field part .the field study was applied to a random sample 

composed of ( 126) educational supervisors and ( 277) teachers at the secondary stage, 

totaling ( 403) teachers and educational supervisors under the authority of the two 

Departments of Education at  al-Madinah al-Munawwarah and Yanbu city .the researcher 

used the questionnaire he prepared which consisted of ( 93) items divided into five themes. 

Study data was statistically processed using Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS ) version (20) , according to the following methods : descriptive-statistical 

methods, such as: frequencies, percentages , arithmetic averages and standard deviations, 

and inductive statistical methods such as: Pearson product-moment correlation coefficient, 

Cronbach's alpha , split – half , Kruskal-Wallis test, and t- test . The most significant results 

of the study are as follows: 

1. It is possible that the secondary education can play a role in helping students acquire 

scientific research skills , with a moderate degree and in all its components according 

to the following descending order of averages : course (3.0), teacher (2.90 ), Learning 

Resource Center (2.82 ), educational system ( 2.69 ), students activity ( 2.67). 

2. There are statistically significant differences at the significance level of (0.01) between 

teachers and supervisors concerning the role of teacher in helping students to acquire 

scientific research skills that are due to the variable of different professional position 

and in favor of the teachers. The most important recommendations of the study: 

3. Establishing an administrative department at the Ministry of Education to be concerned 

with inculcating scientific research skills in students, and meeting its requirements in 

collaboration with general administrations at the Ministry, according to the assigned 

tasks. 

4. Developing a list of incentives for teachers involved in the supervision on the students' 

research participating in competitions, or those executing training programs related to 

inculcating scientific research skills in students. 

5. Paving the way for establishing secondary schools for the gifted and talented students 

in the field of scientific research aiming to foster them and develop their potential in 

this field in order to make this school the core of generating a generation of 

professional scientists and researchers who are able to serve and represent their 

country. 

 املقدمة:
يلعب البحث العلمي دورًا أساسيًّا يف قيام احلضارات وبناء صروحها، وبدونه ملا استطاعت اجملتمعات يف عصور 
شىت أن ترفع صروح حضاراهتا وتبلغ ذروة جمدها، وإن االهتمام ابلبحث العلمي، والذي يتجسد يف صورة رعاية الباحثني 

وحاجتنا إىل البحث العلمي يف الوقت احلاضر هلي أشد  رات عل  تقدم اجملتمع.وامليزانيات املخصصة له، يعتار أحد املؤش
منها يف أي وقت مض ، فالعلم والعامل يف سباق مستمر للوصول إىل أكار قدر ممكن من املعرفة الدقيقة املستمدة من العلوم 

 رفة املنشود.اليت تكفل الرفاهية لإلنسان، وتضمن له التفوق والتميز وصواًل إىل جمتمع املع
وميثل بناء اإلنسان الركيزة األساسية يف مسرية التنمية اجملتمعية، وتعتار اجلهود املبذولة جتاه ذلك شاهدًا عل  اإلميان 

وإن من أهم مؤسسات  واليقني أبن اإلنسان هو الثروة احلقيقية، والركن اليت يُعتمد عليها من أجل الوصول إىل التنمية.
 ع أن تسهم يف إعداد القوى البشرية املدربة مؤسسات الرتبية والتعليم.اجملتمع اليت تستطي
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ولقد أصبح التعليم عنصرًا أساسًيا يف بناء اجملتمع العصري، مما يؤكد ضرورة أن يتماش  دوره مع اجتاهات الرتبية 
هو فاجلانب األول أما  (:72،0.22املعاصرة، واليت أتمل أن تقدم مؤسسات التعليم دورها مرتكزًا عل  جانبني )اجليار،

هتيئة الطالب وإعدادهم ليكونوا يف املستقبل علماء خمتصني يف أي فرع من العلوم املختلفة سواًء أ كانت هذه علوم طبيعًة 
الثاين إكساب الطالب القدر العام من املعلومات،ويدخل يف هذا اجلانب أو إنسانيًة،السيما املبدعني واملوهوبني منهم، و 

سابه األسلوب العلمي ومنهج التفكري العلمي،وحيث يصبح الطالب قادرًا عل  التعلم، وأن يفكر بنفسه تفكريًا القدر إك
 علمًيا، وأن يتخذ األسلوب العلمي طريقًة ومنهاًجا يف مواجهة مشكالته وإجياد احللول هلا.
نشر ثقافة البحث العلمي لدى وإن قيام مؤسسات الرتبية والتعليم بدور فعاَّل للنهوض ابلبحث العلمي يشمل 

طالهبا، وتوعيتهم أبمهيته ودوره احملوري يف تقدم األمم وتنميتها، كما يشمل نشر القيم واألفكار اليت تقدر العلم والعلماء، 
الثقة  والبحث العلمي والباحثني والعاملني فيه؛ مما له األثر اإلجيايب جتاه حماربة املعوقات الثقافية والفكرية الشائعة كعدم

 ابلقدرات الذاتية للطالب، وعدم التفاؤل ابملخرجات التعليمية يف املستقبل.
تشارك يف إعداد الباحثني؛ النفرادها خبصوصية عمرية متيزها عن اضن الرتبوية اليت وتعد املدارس الثانوية من أهم احمل

لنمو العقلي والنفسي، وهي فرصة ساحنة لتنمية غريها، كوهنا مرحلة إعداٍد وتنميٍة لشخصية الطالب، ويتطور لدى طالهبا ا
وإن عل  برامج التعليم الثانوي عل  وجه ااخصوص مسؤولية استيعاب  املهارات املختلفة، وتنمية الشخصية وتطويرها.

 الطالب للعلم حمتوًى ومنهجاً، وهذا يتطلب منه أن يقدم الطرق املثل ، والارامج النوعية لتحقيق هذا الغرض.
ب استماع املتعلمني للمعرفة من أساتذهتم طوال العام الدراسي، وأدائهم لبعض الواجبات املنزلية اليت ال إن أسلو 

تشغل سوى وقت قصري من يومهم، واستعدادهم ابملذاكرة املكثفة ألداء االختبارات يف آخر العام ترك فراًغا كبريًا يف حياة 
هذا يفسر قلة الباحثني اجلادين يف ساحتنا الثقافية، حيث التكوين الطالب، وحرمهم من تكوين شخصية علمية مستقلة. و 

موجٌه له أكثر  األويل لشخصية الباحث شبه مفقود." إن املدخل الصحيح هو إشعار الطالب أنه ابحث صغري، وأن أستاذه
ل وفق االجتاهات ما يعين أن عل  مؤسسات التعليم الثانوي العمل عل  التحو ، (0.1،8111) بكار، من كونه ملقًنا "

ليب إىل السلوك اإلجيايب التحول من السلوك الس: (820،8112والت ما ذكره )احلامد،الرتبوية املعاصرة، ومن تلك التح
التحول من التعلم ، و علم الذايت املتمركز حول املتعلمالتحول من التعلم االعتمادي املتمركز حول املعلم إىل الت، و للمتعلم

 ىل التعلم إلنتاج وخلق املعرفة.الستهالك املعرفة إ
دخال البحث واالستقصاء يف التعليم مبا يؤهل املتعلم للتعلم الذايت، عل  ضرورة إ( 70،8117) أكد حيدروقد 

القول أن التعليم املدرسي والثانوي بشكل خاص إذا مل يتماش  مع وعليه، ميكن  وغرس الدافعية لديه للتعلم مدى احلياة.
 ية املعاصرة فقد يعجز عن إعداد طالب قادٍر عل  مواكبة التطورات املعرفية املتسارعة يف املستقبل.االجتاهات الرتبو 
 :مشكلة الدراسة

نقل املعرفة للمتعلمني وَحسب، بل يتعدى ذلك  املدارس الثانوية ال يقتصر عل إن الدور الذي ينبغي أن تسع  إليه 
حمور العملية  البمع االجتاهات املعاصرة يف التعليم، واليت تعد الط متاشيانفسهم، إىل متكينهم من الوصول إىل املعرفة أب

وحىت يقوم الطالب  التعليمية، وذلك من خالل وصوله للمعلومات بنفسه، وحماولته حلل املشكالت العلمية اليت تواجهه.
كة التعليم الثانوي يف إكساب طالبه مهارات حتمية مشار  تساع يف اجملال املعريف، تارزهبذا الدور احملوري يف عملية التعلم واال
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بكار  ويشري البحث العلمي، مما يعني الطالب عل  إمتام مسرية التعلم يف مرحلته احلالية، ويف التعليم اجلامعي مستقباًل.
 تدريب الطالب عل  املعاجلة املستقلة للمعرفة، هارات البحث العلميم( أن املقصود من اكتساب الطالب 0.0،8111)

 .وأتسيس شخصية الباحث العلمي
بوجود مشكلة تتعلق كإعداد البحوث العلمية  أحسالتعليم الثانوي،  ومن خالل عمل الباحث لسنوات عديدة يف

املقدمة من الطالب يف البحوث املشاركة يف مسابقات البحوث العلمية اليت تعدها وتشرف عليها وزارة التعليم، وبعد 
ثية القاصرة املقدمة من الطالب ااخاضعني لنظام املقررات من أجل تقوميهم يف املقرر الدراسي، االطالع عل  األعمال البح

 وبعد ذلك كله تولدت لدى الباحث الرغبة الداخلية يف دراسة هذه املشكلة، وحماولة إجياد احللول الناجعة هلا. 
 تساؤالت الدراسة:

ما دور التعليم الثانوي يف إكساب طالبه مهارات  لتايل:التساؤل الرئيس ا تسع  هذه الدراسة اىل االجابة عن
 ويتفرع من هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية: البحث العلمي من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني؟

 ما دور النظام التعليمي يف إكساب طالبه مهارات البحث العلمي من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني؟  .0
 ما دور املقرر الدراسي يف إكساب طالبه مهارات البحث العلمي من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني؟ .8
 ما دور املعلم يف إكساب طالبه مهارات البحث العلمي من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني؟ .0
 نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني؟ما دور النشاط الطاليب يف إكساب طالبه مهارات البحث العلمي من وجهة  .7
 ما دور مركز مصادر التعلم يف إكساب طالبه مهارات البحث العلمي من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني؟ .0
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني وجهة نظر أفراد الدراسة حول دور عناصر التعليم الثانوي يف إكساب طالبه  .1

 مي تعزى ملتغري الوظيفة؟مهارات البحث العل
 :أمهية الدراسة

وأدواره التنموية  املشكالت اجملتمعية، ، وأدواره املتعددة يف حلتارز أمهية هذه الدراسة من أمهية البحث العلمي
بشكل عام، وعل  ضرورته يف اكتساب املعرفة، وتطوير عمليات التعلم والتعليم ابلنسبة للطالب.كما يرجو الباحث أن تفيد 

 وكافة العاملني يف امليدان الرتبوي من خالل : لقائمني عل  التعليم وقاداته،ا
 االجتاهات املعاصرة يف التعليم القائمة عل  حمورية الطالب يف التعلم. املدرسة الثانوية ملواكبة تطوير .0
 إعداد طالب املرحلة الثانوية لالخنراط مستقبالً يف برامج التعليم العايل. .8
يدة يف عمليات تقومي الطالب يف املرحلة الثانوية اليت تطغ  عليها االختبارات من خالل مطالبتهم إدخال أمناط جد .0

 كإعداد البحوث العلمية وتقوميهم عليها.
من أوىل الدراسات العلمية اليت هتتم بدراسة بناء مهارات البحث العلمي  –حسب علم الباحث–ما تعد الدراسة ك
 ذه الدراسة مبشيئة هللا حماولة إلثراء اإلنتاج العلمي واملعريف، وإضافة ما هو جديد.هوهذا جيعل الب املرحلة الثانوية، لدى ط

، م ابملدينة املنورة وحمافظة ينبععل  املعلمني واملشرفني الرتبويني كإدارة الرتبية والتعلياقتصرت هذه الدراسة  حدود الدراسة:
 م( 8107) الدراسي لفصل الدراسي الثاين من العامالعاملني خالل ا
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 :ات التاليةتتبىن الدراسة املصطلح: مصطلحات الدراسة
: "منط متوافق ومنتظم لنشاط جسمي أو عقلي، عادة ما يتضمن عمليات : تُعرف عل  أهنامهارات البحث العلمي -

عليه." استقبال وعمليات استجابة، وقد تكون املهارة حركية أو يدوية أو عقلية أو مصاحبة لشيء آخر ويدل 
:كل ما حيتاج أن يتعلمه الطالب يف املرحلة الثانوية ين مهارات البحث العلمي إجرائًياوتع، (802،8118)الشريويف،

 علمياً وعملياً من أجل الوصول إىل إعداد وحث علمي وفق خطوات علمية متفق عليها.
والارامج واألساليب واملمارسات  : هي االجراءاتإكساب طالبه مهارات البحث العلميدور التعليم الثانوي يف  -

الرتبوية اليت يؤديها التعليم الثانوي من أجل املسامهة يف إكساب طالبه مهارات البحث العلمي، واليت تساعدهم عل  
 القيام أبدوارهم احملورية جتاه عملية التعلم واالتساع املعريف.

يب التعلم والتعليم وأساليب الرتبية، ومنها التحول : التجديد الرتبوي يف جمال أسالاالجتاهات الرتبوية املعاصرة -
ابلطالب من السلبية يف التعامل مع املعرفة إىل التعامل اإلجيايب حنوها، وأيًضا انتقال املعلم من دور امللقن للمعرفة إىل 

 دور امليسر الكتساهبا والوصول إليها.
 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

التطورات اليت يشهدها العامل يف امليادين املختلفة جتعل التنمية البشرية ضمن مسؤولية  ( أن8110،.الشراح )يرى 
واإلسهام بشكل فاعل يف بناء اإلنسان وإعداده حىت يستطيع التعامل مع  املؤسسات الرتبوية، مما حيتم عليها تطوير أدائها،

ضعف  للبحث العلمي من أبرز املشكالت العامة ( أن828،8118) ويذكر الرتكستاين املتغريات والتحدايت املعاصرة.
بات املهارات البحثية إمكاانت طالبه يف املمارسات البحثية، وذلك نتيجة لضعف الارامج التعليمية املستهدفة لتنمية متطل

العايل جتاه  األمر الذي حُيمل النظام التعليمي يف املرحلة الثانوية مسؤولية العمل عل  حتقيق مطالب التعليم، لدى الطالب
إمكاانت الطالب، وإعداده وتدريبه عل  مهارات البحث العلمي منذ املراحل األوىل ؛حىت يكمل مسريته يف ذلك من 

 خالل ما يُقدم له يف التعليم اجلامعي من خارات ذات مستوى أعل  يف جمال البحث العلمي.
عناصر التعليم الثانوي من أجل إكساب طالبه  ويسع  الباحث إىل بيان األدوار التكاملية اليت ميكن أن تقدمها

مهارات البحث العلمي، وهي أدوار ال تنفك عن بعضها، فالنظام التعليمي الذي يعمل عل  إعداد واختيار املقرر الدراسي 
ت املادية املناسب، والذي يؤديه معلم مؤهل مستعيًنا ابألنشطة الصفية وغري الصفية، عل  أن يوفر النظام التعليمي اإلمكاان

 اليت تدعم ممارسات البحث العلمي، ومن ذلك مراكز التعلم داخل املدرسة مبا خيدم رؤيته وحيقق طموحاته.
 دور النظام التعليمي يف إكساب طالبه مهارات البحث العلميأواًل: 

هم مهارات التعلم الذايت، إن مما يساعد النظام التعليمي عل  أتهيل الطالب حلياة علمية يف املستقبل ؛االجتاه حنو تعليم
وعل  البحث عن املعلومة من مصادر متعددة، وعل  معاجلة املشاكل اليت تعرتض طريقهم أبسلوب علمي، وهو ما 

 ومن األدوار اليت ميكن أن يقوم هبا النظام التعليمي يف هذا الشأن ما يلي: حيتم إعادة النظر يف نظمنا التعليمية.
قع عل  عاتق النظام التعليمي مسؤولية توفري البيئة ي: الممة لنشاطات البحث العلميتوفري البيئة التعليمية امل .1

 ن حيث توفري مجيع لوازم البحث العلمي.م العلمية املالئمة، وصناعتها وتطويرها بشكل مستمر،
اء ومشرفني عل  إن اختيار النظام التعليمي للقيادات الرتبوية اجلديرة من مدر  :اختيار القيادة الرتبوية اجلديرة .2
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اختالف يف أدوار كل منهم ابعتبار كفاءة الفرد منهم، ومؤهالته العلمية وإجنازاته، وقدرته عل  ترمجة رؤية النظام 
 التعليمي يف تنشيط ممارسة البحث العلمي خالل العمليات التعليمية يعد ركًنا مهًما.

لنظر يف حمتوى املقررات الدراسية،والعمل عل  تطويرها إن عل  النظام التعليمي إعادة ا تطوير املقررات الدراسية: .3
 بشكل مستمر، السيما املعنية بصورة مباشرة بتعليم الطالب مهارات البحث العلمي.

إن مشروع الشراكة بني األنظمة التعليمية ومؤسساهتا ومؤسسات : التنسيق والتعاون املشرتك مع مؤسسات اجملتمع .7
شراكة يف جمال التعليم  :بية والتعليم مسؤولية جمتمعية مشرتكة، ومن صور الشراكةاجملتمع قائمة من منطلق أن الرت 

 (.8101)العتييب،  ات الالزمة لنشاطات البحث العلميشراكة يف توفري التجهيز ، و ريبوالتد
 :تقومي الطالب يف النظام التعليمي: نظم اثنيا

ووسيلة وحيدة لتقومي إمكاانته  فًا لذاته عند تقومي الطالب،تعتمد أنظمة التعليم التقليدي عل  االمتحان ابعتباره هد
واعتبار ذلك دلياًل للنجاح أو  ومن خالل ذلك يُقّسم الطالب إىل انجحني وراسبني، املعرفية ومستوى متكنه العلمي،

وسيلة إجراء البحث وإن تنوع وسائل التقومي مما مييز األنظمة التعليمية املتطورة، وخاصة فيما يتعلق ب الفشل الدراسي.
ويف  العلمي، والذي من خالله ميكن للنظام أن يدفع الطالب إىل ممارسة البحث العلمي والتدرب عل  اكتساب مهاراته.

حتمية قيام األنظمة التعليمية كإعداد الطالب الباحثني بصفة عامة، واكتشاف املبدعني منهم عل   يؤكد الباحثهذا اجملال 
مكاهنم إجياد احللول النافعة للمشكالت اليت قد تعرض جملتمعاهتم يف املستقبل، وإن قياس تطور أي والذين كإ بصفة خاصة،

وهو اختبار حقيقي لنجاح أنظمتنا التعليمية يف  جمتمع وتقدمه مرهون بعدد ما خُيرج لنا من أفراد ابحثني وعلماء ومبدعني،
مي يف هذا الشأن دور رايدي، وتتبعه األدوار اليت تقدم من خالل وإن الدور الذي يقدمه النظام التعلي احلاضر واملستقبل.

 عناصر التعليم الثانوي األخرى.
 دور املقرر الدراسي يف إكساب طالبه مهارات البحث العلمي:اثلثا: 

 :رات البحث العلمي من خالل ما يليويتضح دور املقرر الدراسي يف إكساب طالبه مها
 أهداف املقرر الدراسي امتداٌد ألهداف النظام التعليمي وليست مبعزل عنه، ولعل منها:إن  أهداف املقرر الدراسي: -1

إكساب الطالب مهارة إعداد البحوث العلمية،وحل املشكالت العلمية ابملنهجية الصحيحة، والتدرب عل   -
 ذلك بصورة فردية أو مجاعية من خالل وحوث الفرق الطالبية.

 خرتاع واالبتكار.م، ومنحهم الفرصة لإلبداع واالإظهار مواهب املتعلمني وقدراهت -
 .(8101)نصري،  املتاحة هاا بنفسه عار مصادر إبراز دور املتعلم اإلجيايب يف الوصول إىل املعرفة، واكتشافه -

مستعيناً ابلدور الذي يقدمه كل من حمتوى مقرر البحث ومصادر املعلومات،وحمتوى املقررات حمتوى املقرر الدراسي:  -2
 خرى، كما يلي:األ
تقع مسؤولية إكساب الطالب مهارات البحث العلمي عل  مقرر حمتوى مقرر البحث ومصادر املعلومات : -

البحث الذي يدرس ضمن مقررات التعليم الثانوي،ويقوم بدور من الدرجة األوىل يف ذلك، حمقًقا أهدافه ااخاصة 
 طبيقها ألنشطة البحث العلمي.من جهة، ومن جهة أخرى يقدم خدمة للمقررات األخرى عند ت

هناك بعض األدوار اليت يقدمها حمتوى املقرر بصور غري مباشرة، أو أهنا ختص بعض حمتوى املقررات األخرى : -
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الكفاايت والقدرات ااخاصة والالزمة إلمتام مرحلة من مراحل البحث، أو أهنا متثل مهارة فرعية الكتساب مهارة 
 :وحثية معينة، ومن ذلك ما يلي 

 توجيه املتعلم للتعلم الذايت،وتنمية روح املسؤولية العلمية لديه. .أ
تقدمي حمتواه يف صورة مشكالت متنوعة تعمل عل  تنمية جوانب التفكري لدى  .ب

 (001،8108املتعلم)خليل،
 إاثرة تساؤالت متعددة حتفز الطالب إىل البحث عن املعلومات، ومجعها وتنظيمها ابلرجوع إىل املصادر. .ج
 (02،8111شاركة املتعلمني ابعتبار الطالب حمور العملية التعليمية.) عبدالسالم،يدعم م .د

 وتؤدي دورها يف إكساب الطالب مهارات البحث العلمي من خالل: األنشطة التعليمية:رابعا: 
 إعانة الطالب يف إعداد البحث الصفي. .0
 تقدمي األنشطة اليت تشجع الطالب عل  البحث. .8
لدى الطالب، وتنفيذ التجربة وإخضاعه للخارة املباشرة،حيث خرجت إحدى الدراسات اليت تنمية التفكري العلمي  .0

هدفت إىل تقومي مقرر األحياء بتوصية حتث عل  تعزيز األنشطة التعليمية القائمة عل  البحث والتجريب، وذلك من 
 .(0.0،8112فقيهي،. )خالل األنشطة اليت تدرب الطالب عل  أسلوب حل املشكالت

 وذلك من خالل جمالني: سا: دور املعلم يف اكساب طالبه مهارات البحث العلمي:خام
وهي  جمموعة العمليات واإلجراءات اليت يقوم هبا املعلم أثناء التدريس،: أبهنا وتعرفأساليب التدريس املستخدمة: -1

ويقصد منها يف هذه الدراسة . (1..87،0،واجلمل )اللقاين وك املعلم يف التدريستشكل يف جمموعها منطًا  مميزًا لسل
 ها.علمي، أو جزًءا مناألمناط التدريسية اليت تساعد املعلم عل  القيام بدوره يف إكساب طالبه مهارات البحث ال

 :شرف إىل صورتني مهااألدوار اليت يقدمها امل تصنف :اإلشراف على البحث وتقوميه -2
روح املثابرة والشجاعة تكوين ، و وإاثرة اهلمة العالية لديه لطالبحتفيز ا: ومنها، األدوار املستقلة للمشرف .أ

تكفل املعلم بقراءة وحث الطالب من أجل ، و الصعوابت واملشكالت اليت يواجههامن أجل مواجهة لديه، 
تقوميه، وحيث يعَمُد املعلم إىل إْطاَلِع الطالب عل  اجلوانب اإلجيابية يف وحثه من أجل تعزيزها، وتوضيح املأخذ 

 .ليه من أجل تالفيها يف املستقبلع
مشاركة املعلم للطالب يف وضع اإلطار  ومنها : دوار املشرتكة بني املشرف ) املعلم ( والباحث ) الطالب (األ .ب

العام للبحث،والتخطيط العام لبحثه وحماولة وضع ااخطوط العريضة للبحث.وهو أمر قد ال يتوافر لدى الطالب 
مشاركة املعلم للطالب ، و أن ميليها عليه ك املعلم التفاصيل للطالب دون أن حياولالباحث املبتدئ عل  أن يرت 

أثناء إجراء التجربة وخاصة املعملية منها أو عند إجرائها ألول مرة، ملا تتطلبه تلك املمارسات من دقة يف 
 (.700: 8101)منتصر،  اٍن لتوفر متطلبات السالمة أيًضاالتطبيق واملالحظة وتسجيل للنتائج، وضم

 دور النشاط الطاليب يف إكساب طالبه مهارات البحث العلمي سادسا: 
 يعد تعلم الطالب ملهارات البحث العلمي من ااخارات الرئيسة اليت يُطمح إىل اكتساهبا خالل مشواره التعليمي،

ات العلمية املكتشفة، وإن فقدان والتفاعل مع كافة املستجد واملفتاح األجدر لتمكينه من متابعة البناء املعريف املتنامي،
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الطالب لتلك املهارات تعيق تنمية املعرفة لديه، وتوقفه عند حدود املعرفة املتعلمة من مقرراته الدراسية، ومن أجل ذلك 
والتعليم الثانوي بشكل خاص العناية ابلطرق اليت تزود الطالب بتلك  يتوجب عل  املؤسسات الرتبوية بشكل عام،

ل برامج النشاط الطاليب ن ذلك االهتمام ابلطرق غري الصفية يف إكساب الطالب هلذه املهارات من خالوم املهارات،
 :فر جهود األركان التاليةيتحقق جناح النشاط الطاليب بتظا. و وأنشطته

ابملردود مدير املدرسة: إن عل  مدير املدرسة الثانوية وقائدها التفهم التام ألهداف أنشطة البحث العلمي واإلميان  .0
 .لتلك األنشطة عل  الطالباإلجيايب 

 لقاه عل  عاتقه.ء املهام املوخُيص رائد النشاط يف التعليم الثانوي ابلتفرغ الكلي ألدا رائد النشاط: .8
: متثل الارامج واألنشطة الدعائم املهمة للنشاط الطاليب يف القيام بدوره يف إكساب طالبه مهارات البحث الارامج .3

 .لعلم أن تلك الارامج قد تكون متصلة بشكل مباشر للقيام هبذا الدورالعلمي، مع ا
 دور مراكز مصادر التعلم يف إكساب الطالب مهارات البحث العلمي:سابعا: 

يعمل مركز مصادر التعلم عل  دعم أساليب التعلم املعاصرة واسرتاتيجياته،واملتمركزة حول املشكلة العلمية، واليت 
يبين معرفته جتاهها بنفسه، وحىت يقدم املركز الدور الذي أنشأ من أجله، البد أن جُيَهز ابألدوات يبحث فيها الطالب، و 

واإلمكاانت املالئمة ملمارسات البحث العلمي، وأن يشرف عل  ذلك شخص مؤهل يسع  إىل تطوير املركز وبشكل 
 مستمر،للوصول إىل خدمات مميزة تقدم للطالب الباحث.

 الدراسات السابقة
(: بعنوان )الرتبية املكتبية لطالبات املرحلة الثانوية مبدينة جدة دراسة ميدانية وتقوميية(، 8111) راسة ابانجهد .0

وخرجت الباحثة أبن تدريس موضوعات هذه املادة قد أخفق يف حتقيق األهداف اليت حددهتا وزارة التعليم، حيث 
نب النظري والتلقني من جانب املعلمة، ولقد أوصت اعتمدت طريقة التدريس يف معظمها هلذه املادة عل  اجلا

 الدراسة بتطوير الكتب الدراسية وطرق التدريس والرتكيز عل  املمارسة البحثية للطالبة.
(: بعنوان )تقومي أداء معلمي مقرر املكتبة والبحث مبدينة الرايض يف تدريس املهارات البحثية .811) دراسة الزهراين .8

( مهارة من مهارات تدريس 72ف الثالث الثانوي للبنني(،وخرجت الدراسة بتحديد )املقررة عل  طالب الص
املهارات البحثية لطالب الصف الثالث الثانوي اليت ينبغي أن يتمكن منها معلم املكتبة والبحث، ومن النتائج ضعف 

العملي ارات اإليضاح النظري و ملهمستوى أداء املعلمني ملهاريت التهيئة والتقومي، وكذلك حصوهلم عل  درجة متوسطة 
 والتدريب والتطبيق. 

(: بعنوان )تنمية املهارات البحثية لدى طالب املرحلة اجلامعية ابململكة العربية السعودية .811دراسة الشمري ) .0
: أن مهارات الوصول ما يلي تصور مقرتح يف ضوء جتارب بعض اجلامعات العاملية (،ومن أبرز نتائج الدراسة

( من ختصصات اجلامعات السعودية، وأن مهارات تنفيذ خطوات %7.ت ال تغط  تغطية كاملة يف )للمعلوما
( من ختصصات اجلامعات السعودية، وأن مهارات كتابة البحث %00البحث العلمي ال تغط  تغطية كاملة يف )

 .صصات اجلامعات السعودية( من خت%0.العلمي ال تغط  تغطية كاملة يف )
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(: بعنوان )دور املعلم يف توظيف البحث العلمي لتنمية التفكري اإلبداعي لدى طلبة املرحلة 8100) دراسة سكيك .7
وأظهرت نتائج الدراسة إىل أن درجة توظيف املعلم ملهارات البحث العلمي وإكساهبا  الثانوية يف حمافظة غزة(،

ق ذات داللة إحصائية يف تقديرات للطالب قد جاءت بدرجة فوق املتوسط، كما أظهرت الدراسة إىل عدم وجود فرو 
طلبة الثانوية العامة لدور املعلم يف توظيف املعلم ملهارات البحث العلمي وإكساهبا للطالب تعزى ملتغريي اجلنس أو 

 ختصص الطالب.
 :على الدراسات السابقة التعقيب .2

ات البحث لثانوية مهار عل  دراسة تناولت موضوع إكساب طالب املرحلة ا –عل  حد علمه  –مل يعثر الباحث 
 ال تُغط  يف املرحلة اجلامعية بحث العلمي(، واليت أكدت نتائجها أن مهارات ال.811دراسة )الشمري، عدا العلمي، 

وهناك بعض الدراسات تناولت واقع تدريس مقرر املكتبة والبحث يف املرحلة الثانوية والذي يُعد مقرر إجباري  .بصورة كاملة
( إال أن هاتني الدراستني مل خترجا 8111( ودراسة ) ابانجه، .811عليم الثانوي كما يف دراسة )الزهراين،يف مجيع برامج الت

 تناوهلا بشكل مفصل هواسة عن الدراسات السابقة هذه الدر إن ما مييز  وحلول أو برامج عملية ملعاجلة ذلك القصور.
ل إكساب الطالب مهارات البحث العلمي، وذلك من خالل لألدوار الرتبوية التكامليةلعناصر التعليم الثانوي من أج

 التحليالت النظرية للباحث، والدراسة امليدانية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني.
 :إجراءات الدراسة

، ماً ( معل0.11)الدراسة، اليت استخدم فيها املنهج الوصفي املسحي، من  تكون جمتمع: منهج الدراسة وجمتمعها وعينتها
بلغ حجم كما ر مدارسهم بطريقة عشوائية،  معلماً مت اختيا (010). أما عينة الدراسة فتكونت من ( مشرفاً 811)و

 (:0، كما يوضحها جدول )مشرفاً  (000عينة املشرفني )
 توصيف العينة وحجمها من اجملتمع (1جدول رقم )

 النسبة املئوية% راسةعدد أفراد عينة الد عدد أفراد اجملتمع األصلي العمل الوظيفي
 %02.12 000 811 املشرفني
 %7..02 010 0.11 املعلمني
 %80.10 008 8011 اإلمجايل

( من جمتمع الدراسة %02.10وبنسبة )( استبانة، 710ة بلغ عدد االستباانت املكتملة )وبعد تطبيق أداة الدراس
 لذلك : انهـ تفصيالً ( أد8( معلماً ومشرفاً تربوايً، ويوضح اجلدول )8011البالغ )

 توصيف عدد االستباانت املفقودة واملستبعدة واملسرتجعة (2جدول رقم )

 االستباانت العينة
 املوزعة

االستباانت 
 املفقودة

االستباانت 
 املستبعدة

االستباانت 
 املسرتجعة

 النسبة املئوية  %
 للمسرتجعة من املوزعة

 % 20.77 081 1 .0 000 املشرفني
 % 21.20 822 72 01 010 املعلمني
 % 22.20 710 07 00 008 اإلمجايل
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نسبة املشرفني لغت وحسب العمل الوظيفي، حيث ب : مت توصيف عينة الدراسةتوصيف العينة حبسب العمل الوظيفي
 (:0كما يوضحها جدول )  .(%12.2) ة املعلمني بينما بلغت نسب (،%00.0) الرتبويني

 العمل الوظيفيتوصيف العينة حبسب  (3جدول رقم )
 النسبة املئوية التكرار العمل الوظيفي
 %00.0 081 مشرف تربوي

 %12.2 822 معلم
 %011.1 710 اإلمجايل

 أداة الدراسة وصدقها وثباهتا 
استعان الباحث ابلصدق الظاهري،حيث مت عرض االستبانة عل  عينة من مؤشرات الصدق ألداة الدراسة : .0

مشرفني تربويني خمتصني التدريس ابجلامعات السعودية، و ( من أعضاء هيئة 81م )احملكمني األكادمييني وعدده
ابلنشاط الطاليب العلمي وأنشطة البحث العلمي عل  وجه ااخصوص، وكذلك بعض املعلمني املشاركني يف تدريب 

م، ومت أخذها الطالب عل  مسابقات البحث العلمي واملشرفني عل  أوحاثهم حيث أبدى السادة احملكمون مالحظاهت
كما مت التحقق من صدق أداة الدراسة من خالل حساب درجة ارتباط كل حمور من حماور االستبانة مع  يف اإلعتبار.

الدرجة الكلية ألداة الدراسة، حيث أشارت النتائج ابجلدول أن مجيع احملاور تتمتع بدرجة عالية من االرتباط مع 
 (..1.2 -1.22حت قيم معامالت االرتباط ما بني )الدرجة الكلية ألداة الدراسة، حيث تراو 

مت التأكد من ثبات أداة الدراسة عن طريق تطبيق االستبانة عل  عينة استطالعية تكونت اختبار ثبات أداة الدراسة : .2
قيت ( استبانة جملموعة من املعلمني واملشرفني الرتبويني ومن مث اختبار ثبات األداة وحساب معامل الثبات بطري00من )

 :حسب التوضيح التايل التجزئة النصفية ومعادلة معامل ألفا كرونباخ
قام الباحث وحساب ثبات أداة الدراسة عن طريق اختبار ثبات أداة الدراسة عن طريق التجزمة النصفية :  .أ

ة للبنود التجزئة النصفية وذلك من خالل حساب عالقة االرتباط بني الدرجة الكلية للبنود الفردية والدرجة الكلي
الزوجية عن طريق معامل االرتباط بريسون،ومن مت تصحيحهعن طريق معامل سبريمان لالرتباط،حيث يتضح أن 

( ودالة إحصائيًا عند مستوى 0..1قيمة معامل االرتباط بريسون بني البنود الفردية والبنود الزوجية بلغت )
( وهي دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 7..1(،كما بلغت قيمة معامل سبريمان براون )1.10الداللة )

(1.10.) 
كما مت التحقق من االتساق الداخلي اختبار ثبات أداة الدراسة عن طريق معادلة معامل ألفا كرونباخ:  .ب

(،وقد حققت  SPSSلفقرات أداة الدراسة وحماورها عن طريق معادلة معامل ألفا كرونباخ ابستخدام برجمية )
أداة الدراسة وحماورها ثبااًت مرتفعًا جتاوز احلد املسموح به لثبات أدوات الدراسة، حيث بلغت نسبة الثبات 

 (0..1-1.22(،كما تراوحت قيم ثبات احملاور من)0..1الكلي ألداة الدراسة )



 8102العريب السنوي الثالث: )رؤى وأفكار لقضااي ساخنة يف التعليم العام(، اجلمعية األردنية للعلوم الرتبوية،املؤمتر الرتبوي 

03 

ليل اإلحصائي ابحلزمة مت استخدام برانمج التح: لتحليل بياانت الدراسة األساليب اإلحصامية املستخدمة
( حيث مت إدخال بياانت الدراسة بعد ترميزها حسب تدرج مقياس ليكرت 81،اإلصدار )SPSS)اإلحصائية )
 ولتحليل وتفسري بياانت الدراسة، استخدم الباحث األساليب اإلحصائية الوصفية. ااخماسي.

 تدرج مقياس ليكرت اخلماسي (4جدول رقم )
 الدرجة تدرج املقياس

 متدنية جًدا .0.2إىل  -0من 
 متدنية .8.0إىل  -0.21
 متوسطة .0.0إىل  – 8.11
 عالية .7.0إىل  -0.71

 عالية جًدا 0إىل  -7.81
 اعتمدت الدراسة عل  املتغريات التالية :متغريات الدراسة :

 معلم(. –الوظيفة ) مشرف  يتمثل يف: : و املتغري املستقل .0
-النشاط الطاليب –املعلم  –املقرر الدراسي  –التعليم الثانوي ) النظام التعليمي  دور عناصر هوو : املتغري التابع .8

 مركز مصادر التعلم ( يف إكساب الطالب مهارات البحث العلمي.
 نتائج السؤال الرئيس للدراسة: (0يوضح جدول ) :نتامج الدراسة ومناقشتهاعرض 

 إكساب الطالب مهارات البحث العلمييف التعليم الثانوي  ردو لملعلمني واملشرفني الرتبويني ا: تصورات (5) جدول
 املستوى االحنراف املعياري املتوسط احلسايب احملور الرتتيب
 متوسطة 7.,1 0,1 املقرر الدراسي 0
 متوسطة ..,1 1.,8 املعلم 8
 متوسطة 0,01 8,28 مركز مصادر التعلم 0
 متوسطة 0,17 .8,1 النظام التعليمي 7
 متوسطة 0,10 8,12 الطاليبالنشاط  0

ومناقشته وحتليله: ما دور النظام التعليمي يف إكساب طالبه مهارات البحث العلمي من  إجابة التساؤل األول (0
 وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني؟

 (6جدول رقم )

دور النظام التعليمي يف إكساب 
 الطالب مهارات البحث العلمي

امل خيارات درجة املوافقة
سايب

 احل
ط 

وس
ت

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
 

فقة
ملوا

جة ا
در

 

يب
لرتت

ا
جدا 

لية 
عا

 

الية
ع

سطة 
متو

 

دنية
مت

دنية 
مت

 
 جدا

8 
يدرج إكساب الطالب 
مهارات البحث العلمي 
 ضمن أهدافه الرتبوية.

 88 2. .00 7. 01 ت
 0 متوسطة 0.1 0.10

 0.0 87.0 0..0 80.0 2.7 ن%
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دور النظام التعليمي يف إكساب 
 الطالب مهارات البحث العلمي

امل خيارات درجة املوافقة
سايب

 احل
ط 

وس
ت

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
 

فقة
ملوا

جة ا
در

 

يب
لرتت

ا
جدا 

لية 
عا

 

الية
ع

سطة 
متو

 

دنية
مت

دنية 
مت

 
 جدا

0 

ية يضع ااخطط اإلسرتاتيج
الشاملة لتطبيق ممارسات 
البحث العلمي يف امليدان 

 التعليمي

 00 1. 020 28 80 ت

 8 متوسطة ...1 0..8
 2.2 88.0 70.0 81.0 1.8 ن%

2 

يقيم مراكز خاصة 
ابلطالب املبدعني 

واملهتمني ابلبحث العلمي 
 لتطوير إمكاانهتم

 02 070 001 00 00 ت

 0 متوسطة 0.12 8.22
 7.. 00.1 00.2 00.8 2.2 ن%

2 

يعتمد إعداد الطالب 
لبحث علمي ضمن 

متطلبات تقوميه يف املقرر 
 الدراسي.

 01 087 011 70 82 ت

 7 متوسطة 0.17 8.12
 08.7 01.2 2..0 01.8 ..1 ن%

0 

يوفر البيئة التعليمية احملفزة 
للطالب عل  تنفيذ 
أنشطة البحث العلمي 

 وكافة مستلزماته

 72 .07 002 72 80 ت

 0 متوسطة 0.18 8.10
 00.2 02.1 07.1 00.2 0.2 ن%

7 

ينظم برامج تدريبية يف كيفية 
إكساب الطالب مهارات 
البحث العلمي تستهدف 
العناصر البشرية املعنية 
 -بذلك )املشرف الرتبوي 

أميسن مصادر  -املعلم 
 رائد النشاط( -التعلم 

 18 001 081 00 82 ت

 1 وسطةمت 0.01 8.18
 00.7 00.2 00.0 08.2 ..1 ن%

0 

يعمل عل  التنسيق مع 
مؤسسات اجملتمع 

املختلفة لدعم وتيسري 
متطلبات تنفيذ البحث 

 العملي للطالب

 20 .00 .01 .7 00 ت

 2 متدنية 0.18 8.70
 02.0 0..0 82.1 08.8 0.8 ن%

1 

يقدم احلوافز للمعلمني 
املشرفني عل  أوحاث 

املنافسة يف  الطالب
 املسابقات

 22 072 001 02 00 ت

 2 متدنية 0.17 8.02
 80.1 01.2 82.2 8.. 0.2 ن%

 متوسطة 4..1 2.62 املتوسط احلسايب املرجح العام
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( ابحنراف معياري قدره .8,1( أن قيمة املتوسط احلسايب املرجح العام بلغت )1توضح املؤشرات ابجلدول رقم )
ستنتج أن غالبية املشرفني الرتبويني واملعلمني املشاركني يف الدراسة احلالية بشكل عام يعتقدون أن مستوى وعليه ن (.0,17)

يدرج إكساب ( "8ة متوسطة.و أن العبارة رقم )قيام النظام التعليمي بدوره يف إكساب طالبه مهارات البحث العلمي بدرج
قد جاءت يف املرتبة األولىوبدرجة متوسطة من بني األدوار اليت الطالب مهارات البحث العلمي ضمن أهدافه الرتبوية" 

( 0,10يساهم هبا النظام التعليمي إلكساب الطالب مهارات البحث العلمي،ويدعم ذلك قيمة املتوسط احلسايب املرجح )
ات البحث العلمي ويعزو الباحث ذلك إىل كون أهم األدوار األولية حنو إدخال تعليم مهار  (.0,1ابحنراف معياري قدره )

يف التعليم الثانوي وإكساهبا للطالب يتمثل يف إدراج ذلك ضمن األهداف الرتبوية يف برامج التعليم الثانوي، ألن األهداف 
املتعلقة بدور ( و 1تنطلق من خالهلا اجلهود،ومن مَثَ يتم تقومي مستواها من أجل حتقيق تلك األهداف. وأن العبارة رقم )

يقدم احلوافز للمعلمني املشرفني عل  أوحاث الطالب املنافسة يف املسابقات " قد جاءت يف املرتبة األخرية "النظام التعليمي 
وميكن تفسري ذلك  (.0,17( ابحنراف معياري قدره )8,02وبدرجة متدنية، ويدعم ذلك قيمة املتوسط احلسايب املرجح )
للمعلم املشرفعل  أوحاث الطالب  التعليمي عل  تقدمي احلوافز إىل أن عينة الدراسة ليس لديها التفاؤل يف قدرة النظام

املنافسة يف املسابقات؛نظراً لضعف بنود احلوافز يف النظام التعليمي وعدم تطويرها،والرتكيز بصورة كبرية عل  األدوار التعليمية 
 التقليدية اليت يؤديها املعلم.

ملقرر الدراسي يف إكساب طالبه مهارات البحث العلمي من ما دور ا: ومناقشته وحتليله إجابة التساؤل الثاين (2
 وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني؟

 (7جدول رقم )

دور املقرر الدراسي يف إكساب 
 الطالب مهارات البحث العلمي

 خيارات درجة املوافقة
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. 

يقدم حمتواه يف صورة 
مشكالت تنمي 

مهارات تفكري الطالب  
كمهارة الزمة ملمارسة 

 البحث العلمي

 00 .1 022 001 01 ت

 0 متوسطة 0..1 0.80
 8.2 02.0 ..70 82.2 2.7 ن%

01 

يثري تساؤالت مشوقة 
حتفز الطالب للتوجه 
إىل مصادر املعلومات 

 عةاملتنو 

 08 .2 012 1. 02 ت

 8 متوسطة 2..1 0.00
 0.1 88.0 70.2 80.2 7.. ن%

08 
يضمن األنشطة 

التعليمية القائمة عل  
إجراء التجربة والبحث 

 08 27 0.8 22 82 ت
 0 متوسطة 1..1 0.12

 0.1 81.2 72.1 80.2 1.2 ن%
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دور املقرر الدراسي يف إكساب 
 الطالب مهارات البحث العلمي

 خيارات درجة املوافقة
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 عن املعلومة

00 

يقدم أنشطة تعليمية 
تنمي قدرة الطالب 

ل  اإلحساس ع
ابملشكلة العلمية 

 وإدراكها

 00 8. 027 7. 82 ت

 7 متوسطة 7..1 0.12
 0.2 88.2 70.8 80.0 ..1 ن%

01 
يعمل عل  تنمية قدرة 
الطالب يف وضع خطة 
 حلل مشكلة علمية

 2 011 020 1. 87 ت
 0 متوسطة .1.2 0.10

 8.1 87.2 ..77 88.0 1.1 ن%

07 

ميكن الطالب من 
توصل بنفسه إىل ال

مسببات وقوع ظاهرة 
ما مبنية عل  أدلة 

 علمية

 .0 001 012 20 02 ت

 1 متوسطة 0..1 0..8
 7.2 82.2 70.7 81.1 7.0 ن%

00 

يقدم موضوعات تعرف 
الطالب بضوابط 
البحث العلمي 
 وأخالقياته

 82 000 008 10 82 ت

 2 متوسطة ...1 8.20
 ..1 00.0 02.2 00.0 1.2 ن%

00 

يقدم مناذج ألوحاث 
علمية ترشد الطالب 
وتناسب مرحلته األولية 
يف إعداد البحث 

 العلمي

 .0 071 072 17 00 ت

 2 متوسطة 1..1 8.12
 2.. 07.2 01.0 ..00 0.8 ن%

 متوسطة 24.. ..3 املتوسط احلسايب املرجح العام
 

( ابحنراف معياري قدره 0,1ايب املرجح العام بلغت )( أن قيمة املتوسط احلس2توضح املؤشرات ابجلدول رقم )
(.وعليه نستنتج من ذلك أن غالبية املشرفني الرتبويني واملعلمني املشاركني يف الدراسة بشكل عام يرون أن املقرر 7.,1)

 صورة ( " يقدم حمتواه يف.الدراسييساهم يف إكساب الطالب مهارات البحث العلمي بدرجة متوسطة.وأن العبارة رقم )
مشكالت تنمي مهارات تفكري الطالب كمهارة الزمة ملمارسة البحث العلمي " قد جاءت يف املرتبة األولىوبدرجة متوسطة 
من بني األدوار اليت يساهم هبا املقرر الدراسي إلكساب الطالب مهارات البحث العلمي،ويدعم ذلك قيمة املتوسط 

(.ويعزو الباحث ذلك إىل أن طريقة عرض احملتوى العلمي  0.,1ه )( ابحنراف معياري قدر 0,80احلسايب املرجح )
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كمشكالت هو ما حيفز الطالب إىل التفكري،وتبعث يف نفسه روح التحدي إلجياد احللول مستخدًما أمناطًا متنوعة من 
اتفقت هذه النتيجة التفكري عوضًا عن تقدمي احملتوى العلمي يف قوالب جاهز تعار عن فشل املقرر يف إاثرة تفكري الطالب.و 

( من التوصية بضرورة إعادة النظر يف املناهج املكتظة اليت ال ترتك وقًتا للطالب  8100مع ما خرجت به دراسة )سكيك،
( " يقدم مناذج ألوحاث علمية ترشد الطالب وتناسب مرحلته األولية 00للتفكري وممارسة البحث العلمي.وأن العبارة رقم )

ي" قد جاءت يف املرتبة األخرية،وهي ابلرغم من ذلك حصلت عل  درجة متوسطة، ويدعم ذلك يف إعداد البحث العلم
(. وميكن تفسري ذلك إىل صعوبة 1.,1( ابحنراف معياري قدره )8,12قيمة املتوسط احلسايب املرجح حيث بلغت )

ق مع مفردات املقررات الدراسية اليت اختيار مناذج ألوحاث علمية تتناسب مع املستوى العلمي لطالب املرحلة الثانوية وتتف
 يدرسها، إال أن الباحث يعده دورًا مهًما وابستطاعة القائمني عل  تطوير املناهج التعليمية العمل عليه.

ما دور املعلم يف إكساب طالبه مهارات البحث العلمي من وجهة : ومناقشته وحتليله إجابة التساؤل الثالث، (3
 بويني؟نظر املعلمني واملشرفني الرت 

 (8جدول رقم )

دور املعلم يف إكساب الطالب مهارات 
 البحث العلمي

 خيارات درجة املوافقة
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02 
يطبق أساليب التعلم اليت 
حتفز الطالب عل  البحث 

 لعلميواالستقصاء  ا

 02 22 818 21 80 ت
 0 متوسطة 1.22 0.17

 7.8 0..0 01.0 80.0 0.8 ن%

02 
يربط املشكالت العلمية 

املطروحة للبحث ابملعلومات 
 السابقة اليت درسها الطالب

 07 .2 0.1 21 87 ت
 0 متوسطة 1..1 0.17

 0.0 88.0 72.0 80.0 1.1 ن%

87 

ينفذ معلم مقرر املكتبة 
ث حصصا تطبيقية والبح

لتنمية مهارات البحث 
 العلمي إىل الطالب

 02 011 .07 28 .0 ت

 8 متوسطة 0.01 0..8
 8.. 81.0 02.1 ..02 2.. ن%

80 
يشجع الطالب خالل 
مراحل وحثه مما يسهم يف 
 مواصلته للبحث واجنازه

 82 000 000 27 00 ت
 0 متوسطة 0.10 8..8

 ..1 82.0 02.1 02.7 2.8 ن%

يقوم اجلوانب االجيابية  88
 والسلبية يف وحث الطالب

 82 011 020 18 07 ت
 0 متوسطة 0.10 8..8

 ..1 81.0 ..78 00.7 2.7 ن%

0. 
يفعل أنشطة املقرر الدراسي 
املعدة لتعزيز مهارات البحث 

 العلمي لدى الطالب

 02 081 010 27 87 ت
 7 متوسطة 0..1 1..8

 7.0 00.8 71.1 02.7 1.1 ن%

 0 متوسطة 0.1 8.27 00 077 070 .0 87 تيصحح خطة وحث الطالب  81
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دور املعلم يف إكساب الطالب مهارات 
 البحث العلمي

 خيارات درجة املوافقة
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لضبط مسار وحثه قبل 
 2.8 00.2 00.0 07.1 1.1 ن% الشروع فيه

80 

يضع معايري الكتشاف 
الطالب املبدع يف البحث 
العلمي لتقدميه للجهات 

 املختصة برعايته

 72 077 080 17 87 ت

 1 سطةمتو  0.11 8.12
 ..00 00.2 01.0 ..00 1.1 ن%

 متوسطة 22.. .2.2 املتوسط احلسايب املرجح العام
 

( ابحنراف معياري قدره 1.,8( أن قيمة املتوسط احلسايب املرجح العام بلغت )2توضح املؤشرات ابجلدول رقم )
الطالب مهارات البحث العلمي بدرجة (.وابلتايل نستنتج من املؤشرات السابقة أن املعلم يساهم يف إكساب ..,1)

( واليت حصل فيها املعلم عل  درجة متوسطة يف .811متوسطة.واتفقت هذه النتيجة مع ما خرجت به دراسة )الزهراين، 
الدور الذي يقدمه لإليضاح النظري والعملي ملهارات البحث العلمي،كما تتفق هذه النتيجة وإىل حد كبري مع ما خرجت 

( حيثأظهرت نتائج الدراسة إىل أن درجة توظيف املعلم ملهارات البحث العلمي وإكساهبا 8100ك،به دراسة )سكي
لب عل  ( " يطبق أساليب التعلم اليت حتفز الطا02للطالب قد جاءت بدرجة فوق املتوسط،وقد حصلت العبارة رقم )

ر اليت يساهم هبا املعلم إلكساب الطالب عل  املرتبة األولىوبدرجة متوسطة من بني األدواالبحث واالستقصاءالعلمي "
ويعزو  (.1,22( ابحنراف معياري قدره )0,17مهارات البحث العلمي،ويدعم ذلك قيمة املتوسط احلسايب املرجح )

الباحث حصول هذه العبارة عل  املرتبة األوىل إىل أن األساليب التَـَعُلِمية هي من أكثر املمارسات اليت تتم داخل الصف 
بل وتشغل الوقت األكار من زمن احلصة الدراسية، وهي من أهم الوسائل اليت حتفز الطالب عل  البحث  الدراسي

"يربط املشكالت العلمية املطروحة للبحث  (02واالستقصاء العلمي. وبنفس قيمة املتوسط حصلت العبارة رقم )
إشارة تؤكد عل  أن ربط املعلم للمعارف اليت اكتسبها ابملعلومات السابقة اليت درسها الطالب " عل  املرتبة األوىل كذلك يف 

( 80الطالب، وتوظيفها يف حل املشكالت العلمية ال تغيب عن املمارسات التدريسية اليت يقوم هبا املعلم، وأن العبارة رقم )
 املرتبة األخرية  "يضع معايري الكتشاف الطالب املبدع يف البحث العلمي لتقدميه للجهات املختصة برعايته " قد جاءت يف

وهي ابلرغم من ذلك حصلت عل  درجة  من بني األدوار التييساهم هبا املعلم إلكساب الطالب مهارات البحث العلمي،
(. وميكن تفسري ذلك أبن 0,11( ابحنراف معياري قدره )8,12متوسطة، ويدعم ذلك قيمة املتوسط احلسايب املرجح )

الطالب،واالهتمام بفئات املبدعني منهم، واملبدعني يف البحث العلمي عل  وجه مراعاة املعلم للفروق الفردية بني 
وابلتايل يصعب عل  املعلم  ااخصوص،وتقدمي ممارسات تدريسية تتالءم وإبداعاهتم ال تزال يف مستوى أقل من الطموحات،

ة املوهوبني، ومن مث مشاركتهم يف اكتشافهم وتقدميهم للجهات املختصة برعايتهم كمؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله لرعاي
 املسابقات البحثية اليت تطرحها املؤسسة.
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ما دور النشاط الطاليب يف إكساب طالبه مهارات البحث العلمي من : إجابة التساؤل الرابع،ومناقشته وحتليله (4
 وجهة نظر املعلمني واملشرفني؟

 (2جدول رقم )

دور النشاط  يف إكساب الطالب مهارات 
 لميالبحث الع
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8. 

يتابع ابستمرار مسابقات 
البحث العلمي اليت تطرحها 
وزارة الرتبية والتعليم حلث 
 الطالب عل  املشاركة فيها

 08 .01 000 21 00 ت

 0 متوسطة 0.10 8..8
 ..2 82.1 02.1 ..02 2.8 ن%

80 
يقوم ابلتخطيط للارامج اليت 
تنمي مهارات البحث 
 العلمي لدى الطالب

 00 001 072 17 82 ت
 8 متوسطة 0.10 8.21

 2.2 08.0 01.0 ..00 1.2 ن%

82 
يشرف عل  إقامة مسابقات 
البحوث العلمية داخل 

 املدرسة

 70 000 008 12 81 ت
 0 متوسطة 0.10 .8.2

 00.8 82.1 02.2 01.1 1.0 ن%

82 

ينظم دورات تدريبية هتدف  
لتنمية مهارات التفكري 
الالزمة ملمارسة الطالب 

 للبحث العلمي

 72 072 007 07 81 ت

 7 متوسطة 0.18 8.10
 00.2 01.2 00.0 00.7 0.1 ن%

81 

يستشري املختصني يف جمال 
يف مدى  البحث العلمي

مالئمة الارامج املعدة 
إلكساب الطالب مهارات 

 البحث العلمي

 72 008 070 71 88 ت

 0 متدنية 0.1 .8.0
 ..00 02.2 00.1 ... 0.0 ن%

00 
يقيم معارض داخلية يعرف 
فيها الطالب موجزا لبحثه 
 والنتائج اليت توصل إليها

 20 080 081 01 80 ت
 1 متدنية 0.08 8.00

 81.1 01.0 2..8 ..00 0.8 ن%

01 

يفعل الشراكة مع املؤسسات 
املختصة ابلبحث العلمي 
إلقامة الدورات التدريبية اليت 
هتدف إىل تنمية مهارات 
 البحث العلمي لدى الطالب

 21 000 .01 00 82 ت

 2 متدنية 0.01 8.71
 ..02 02.0 82.1 2.2 ..1 ن%

 متوسطة 5..1 2.67 املتوسط احلسايب املرجح العام
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( ابحنراف معياري قدره 8,12( أن قيمة املتوسط احلسايب املرجح العام بلغت ).توضح املؤشرات ابجلدول رقم )
(.وابلتايل نستنتج من ذلك أن وجهات نظر املشرفني الرتبويني واملعلمني املشاركني يف الدراسة احلالية تشري أن 0,10)

ه يف إكساب الطالب مهارات البحث العلمي بدرجة متوسطة، ومل تتطرق أي من إمكانية قيام النشاط الطاليب بدور 
( " يتابع ابستمرار مسابقات البحث العلمي اليت تطرحها وزارة .8الدراسات السابقة هذا احملور ابلدراسة.وأن العبارة رقم )

بدرجة متوسطة من بني األدوار اليت يساهم هبا الرتبية والتعليم حلث الطالب عل  املشاركة فيها " قد جاءت يف املرتبة األولىو 
( ابحنراف 8.,8النشاط الطاليب إلكساب الطالب مهارات البحث العلمي،ويدعم ذلك قيمة املتوسط احلسايب املرجح )

ط (.ويعزو الباحث ذلك لكوهنا من األدوار اإلعالنية والتنظيمية اليت َيسُهل أداؤها من قبل رائد النشا0,10معياري قدره )
الطاليب وهي ملموسة ومشاهدة إىل حد كبري داخل املدارس الثانوية، إضافة إىل أهنا من املهام الرئيسة املناطة برائد النشاط 

( " يفعل الشراكة 01وتتم مساءلته من قبل إدارة املدرسة واإلشراف الرتبوي يف حال التقصري يف متابعتها.وأن العبارة رقم )
حث العلمي إلقامة الدورات التدريبية اليت هتدف إىل تنمية مهارات البحث العلمي لدى مع املؤسسات املختصة ابلب

الطالب " قد جاءت يف املرتبة األخرية وبدرجة متدنية من بني األدوار اليت يساهم هبا النشاط الطاليب يف إكساب الطالب 
( ابحنراف معياري 8,71ت )مهارات البحث العلمي، ويدعم ذلك قيمة املتوسط احلسايب املرجح حيث بلغ

(.ويُفسر ذلك أبنه امتداد لضعف التواصل وتَفِعيل الشراكة اجملتمعية بني مؤسسات اجملتمع، وغياب مبدأ أن 0,01)
 مسئولية الرتبية وبناء األجيال هي مسؤولية جمتمعية.

مهارات البحث العلمي  ما دور مركز مصادر التعلم يف إكساب طالبه: إجابة التساؤل اخلامس،ومناقشته وحتليله (5
 من وجهة نظر املعلمني واملشرفني الرتبويني؟

 (.1جدول رقم )

دور مركز مصادر التعلم  يف إكساب 
 الطالب مهارات البحث العلمي

 خيارات درجة املوافقة

سايب
 احل

ط 
وس

املت
ري 

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

فقة
ملوا

جة ا
در

 

يب
لرتت

ا
جدا 

لية 
عا

 

الية
ع

سطة 
متو

 

دنية
مت

دنية 
مت

 
 جدا

01 
يسهل عملية استعارة 

الطالب للمراجع والكتب 
 ذات الصلة مبوضوع وحثه

 80 22 001 000 01 ت
 0 متوسطة .0.1 0.80

 0.2 0..0 00.2 82.0 ..00 ن%

02 

يوفر خدمة انرتنت متكن 
الطالب من االستفادة من 
مصادر املعلومات املوثوقة 
 املتاحة عل  الشبكة العاملية

 70 21 088 22 11 ت

 8 متوسطة 0.88 0.00
 01.8 80.0 01.0 80.2 01.7 ن%

02 

يوفر مصادر املعلومات 
املساندة والتوافقية مع 
مفردات املقررات املدرجة 
ضمن الارانمج الدراسي 

 07 012 000 11 71 ت

 0 متوسطة 0.12 0..8
 2.7 81.2 02.0 01.7 ... ن%
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دور مركز مصادر التعلم  يف إكساب 
 الطالب مهارات البحث العلمي

 خيارات درجة املوافقة

سايب
 احل

ط 
وس

املت
ري 

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

فقة
ملوا

جة ا
در

 

يب
لرتت

ا
جدا 

لية 
عا

 

الية
ع

سطة 
متو

 

دنية
مت

دنية 
مت

 
 جدا

 للطالب

08 
ونية يوفر الفهارس االلكرت 

ملصادر املعلومات املتاحة 
 فيه

 02 011 021 02 02 ت
 7 متوسطة 0.12 .8.2

 7.. 87.2 78.8 07.0 7.. ن%

00 

يدرب الطالب عل  مهارة 
البحث يف املصادر املرجعية 
كاملوسوعات واملعاجم 

 والرتاجم

 77 002 070 07 82 ت

 0 متوسطة 0.10 8.20
 ..01 07.1 00.1 00.7 1.2 ن%

07 

ينفذ ورشا تدريبية دورية 
تعرف الطالب ابلطرق 
املثلي لالستفادة من 
 حمتوايت املركز وإمكاانته

 00 077 081 02 82 ت

 1 متوسطة .0.1 8.11
 00.8 00.2 2..8 07.7 ..1 ن%

00 
يوفر تسجيالت مرئية 
توضح للطالب خطوات 
 البحث العلمي الصحيحة

 17 001 008 .7 82 ت
 2 متوسطة 0.01 8.18

 ..00 08.0 08.2 08.8 ..1 ن%

0. 
يصدر نشرة تثقيفية سنوية 
تعين مبجال البحث العلمي 

 وما استجد فيه

 0. .00 002 00 80 ت
 2 متدنية 8..1 8.01

 80.1 07.0 1..8 2.2 0.8 ن%

 متوسطة .1.1 2.82 املتوسط احلسايب املرجح العام
 

( ابحنراف معياري قدره 8,28( أن قيمة املتوسط احلسايب املرجح العام بلغت )01) توضح املؤشرات ابجلدول رقم
(.وابلتايل نستنتج من ذلك أن وجهات نظر املشرفني الرتبويني واملعلمني عينة الدراسة احلالية تشري إىل أن قيام مركز 0,01)

( "يسهل عملية 01ة،وأن العبارة رقم )مصادر التعلم بدوره يف إكساب الطالب مهارات البحث العلمي بدرجة متوسط
استعارة الطالب للمراجع والكتب ذات الصلة مبوضوع وحثه  " قد جاءت يف املرتبة األولىوبدرجة متوسطة من بني األدواراليت 
يساهم هبا مركز مصادر التعلم إلكساب الطالب مهارات البحث العلمي،ويدعم ذلك قيمة املتوسط احلسايب املرجح 

(.ويعزو الباحث ذلك إىل كونه الدور األول الذي يقدمه املركز منذ أن كان مبسم  .0,1حنراف معياري قدره )( اب0,80)
( " يصدر نشرة تثقيفية سنوية تعين مبجال البحث العلمي .0املكتبة املدرسية وأكثر الدواعي أمهية إلنشائه.وأن العبارة رقم )

ة من بني األدوار التيوبدرجة متدنية يساهم به مركز مصادر التعلم يف إكساب وما استجد فيه " قد جاءت يف املرتبة األخري 
( ابحنراف معياري قدره 8,01الطالب مهارات البحث العلمي، ويدعم ذلك قيمة املتوسط احلسايب املرجح حيث بلغت )

القيام بتنشيط حركة (.وميكن أن يعزو الباحث ذلك إىل ضعف أداء أمني مركز مصادر التعلم بشكل عام وجتاه 0,12)
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البحث العلمي يف املدرسة عل  وجه ااخصوص، ويعود هذا الضعف إما لعدم تفرغه الكلي إلدارة املركز، أو لتقصريه يف 
 إنشاء فريق عمل من الطالب يشارك يف إجناح عمل مركز مصادر التعلم.

وذلك  (t-test)" تخدام اختبار"تل قام الباحث ابسلإلجابة عن هذا التساؤ :لتساؤل السادس، ومناقشتهإجابة ا (6
لقياس داللة الفروق بني وجهات نظر العينة حول دور عناصر التعليم الثانوي يف إكساب طالبه مهارات البحث 

يوضح : (00العملي تعزى الختالف الوظيفة،ومن مَث مناقشتها وحتليلها، كما هو مبني ابجلداول التالية : جدول رقم )
لة الفروق بني وجهات نظر العينة حول دور التعليم الثانوي يف إكساب طالبه مهارات نتائج اختبار "ت"  لدال

 .البحث العلمي ابختالف الوظيفة
 

عناصر دور التعليم الثانوي يف إكساب 
 طالبه مهارات البحث العلمي

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات
 تبعا للوظيفة

وبة
حملس

ت ا
مة 

قي
علية 

 الف
اللة

الد
وى 

مست
 

 معلم ف تربويمشر 
 االحنراف املتوسط االحنراف املتوسط

 1.70 1.201- 1.22 8.21 1.27 8.17 دور النظام التعليمي
 1.01 0.10 1.28 2..8 1.22 0.10 دور املقرر الدراسي

 1.11 **0.21- 1.21 0.17 1.22 8.02 دور املعلم
 1.11 1.00 1.21 8.11 7..1 8.20 دور النشاط الطاليب

 .1.0 0.00- 7..1 8.21 1.21 8.20 مركز مصادر التعلمدور 
 (0.170( حيث بلغت )710( ودرجات حرية )1.10مت احتساب قيمة " ت" اجلدولية عند مستوى داللة )

بينت نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بني وجهات نظر العينة من املشرفني الرتبويني واملعلمني أن هناك فروق ذات 
( بني أفراد العينة ابختالف الوظيفة حول دور املعلم يف إكساب طالبه مهارات 1,10ة عند مستوى معنوية )داللة إحصائي

حيث كشفت النتائج ابجلدول أعاله أن الفروق حول دور املعلم يف إكساب طالبه مهارات البحث  البحث العلمي.
ابلدور الذي مُيكن أن يقدمه املعلم من أجل إكساب العلمي تعود للمعلمني، وميكن تفسري ذلك أبن املعلمني أكثر دراية 

أما ابلنسبة لبقية األدوار اليت يساهم هبا  طالبه مهارات البحث العلمي نظرًا ملمارسته التطبيقية واملباشرة للعملية التعليمية.
ر الدراسي،دور النشاط دور املقر  التعليم الثانوي يف إكساب الطالب مهارات البحث واملتمثلة يف دور النظام التعليمي،

ذات داللة إحصائية بني  أنه ليست هناك فروق  T-testالطاليب ودور مراكز مصادر التعلم،فقد بينت نتائج اختبار "ت"
مما يعين وجود توافق بني املعلمني واملشرفني الرتبويني حول ما يساهم به التعليم الثانوي من  واملشرفني الرتبويني،املعلمني 

 عناصر املهمة يف عملية إكساب الطالب مهارات البحث العلمي.خالل هذه ال
 تتمثل اهم نتائج الدراسة يف:: ملخص النتامج والتوصيات

أن إمكانية قيام التعليم الثانوي بدوره يف إكساب طالبه مهارات البحث العلمي قد جاءت بدرجة متوسطة ويف   .0
(، مركز 1..8) (، املعلم0.1) املقرر الدراسي :سطاترتتيب التنازيل التايل للمتو كافة عناصره وذلك حسب ال

 (.8.12) النشاط الطاليب (،.8.1) النظام التعليمي (،8.28مصادر التعلم )
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( بني املعلمني واملشرفني حول دور املعلم يف 1.10توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) .8
 وظيفة ولصاحل املعلمني.إكساب طالبه مهارات البحث العلمي تعزى الختالف ال

 التوصيات:
 :وصي مبا يليفرت عنها الدراسة، فإن الباحث ييف ضوء النتائج اليت أس

إستحداث وحدة إدارية بوزارة التعليم تُعىن بتعليم الطالب مهارات البحث العلمي، والوفاء مبتطلباته ابلتعاون  .0
 ناطة به.والتنسيق مع اإلدارات العامة ابلوزارة كٌل حسب املهام امل

تطوير حمتوى املقرارات الدراسية وأنشطته التعليمية لدعم ممارسة الطالب للبحث العلمي، والتحفيز املستمر  .8
 للتقصي واالستقصاء الذايت للظواهر العلمية.

وضع الئحة حوافز للمعلمني املشاركني يف اإلشراف عل  وحوث الطالب املشاركة يف املسابقات، واملنفذين  .0
 دريبية ااخاصة كإكساب الطالب مهارات البحث العلمي. للارامج الت

رفع كفاءة أمناء مصادر التعلم للعمل كمستشار وحثي للطالب يقدم التسهيالت، ويطور من إمكاانت مركز  .7
 مصادر التعلم للوفاء اباخدمات البحثية اليت حيتاجها الطالب، وتفريغه الكامل للقيام بذلك.

وية خاصة ابملوهوبني يف جمال البحث العلمي؛ هتدف إىل رعايتهم وتطوير فسح اجملال إلنشاء مدارس اثن .0
 وحىت تكون هذه املدرسة نواة لتخريج جيل من العلماء والباحثني املتخصصني. إمكاانهتم؛

 :املصادر واملراجع
سة ميدانية وتقوميية، جملة مكتبة امللك  م(: الرتبية املكتبية لطالبات املرحلة الثانوية مبدينة جدة درا8111ابانجه، اميان عبد العزيز، ) -

 مجادى اآلخرة. -،  احملرم 0، ع00فهد الوطنية، مج
 ، دمشق: دار القلم.8مـ(: حول الرتبية والتعليم، ط 8111بكار، عبد الكرمي، ) -
مة إىل ندوة بعنوان م(: البحث العلمي يف الدراسات العليا الواقع والتحدايت، ورقة عمل مقد8118الرتكستاين، حبيب هللا حممد،) -

 حمرم، جدة: مركز النشر العلمي جبامعة امللك عبد العزيز. 87-88توجيهات مستقبلية(.  –)الدراسات العليا ابجلامعات السعودية 
 م(: دراسات يف التجديد الرتبوي، القاهرة: دارغريب.0.22اجليار، سيد إبراهيم،) -
 لكة العربية السعودية، رؤية احلاضر واستشراف املستقبل، الرايض: الرشد.ه(: التعليم يف املم0782وآخرون، ) ،احلامد، حممد -
م(: األدوار اجلديدة ملؤسسات التعليم يف الوطن العريب يف ظل جمتمع املعرفة، جملة كلية الرتبية 8117حيدر، حسني عبد اللطيف، ) -

 (.80اإلماراتية، العدد)
 ، الرايض: دار تربية الغد للنشر والتوزيع.0تنمية وطرق قياسه، ط م(: التفكري أساليب8108حممد أبو الفتوح، ) ،خليل -
م( : تقومي أداء معلمي مقرر املكتبة والبحث مبدينة الرايض يف تدريس املهارات البحثية املقررة .811عيس  بن عوضه،) الزهراين، -

 ود، كلية الرتبية.عل  طالب الصف الثالث الثانوي للبنني، رسالة ماجستري غري منشورة،جامعة امللك سع
م(: دور املعلم يف توظيف البحث العلمي لتنمية التفكري اإلبداعي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف 8100سكيك، سامية إمساعيل،) -

 مايو  00-01حمافظة غزة، دراسة مقدمة إىل مؤمتر بعنوان: البحث العلمي مناهجه وأخالقياته وتوظيفه، اجلامعة اإلسالمية بغزة،
 ، الرايض: مكتب الرتبية العريب لدول ااخليج.0م( : الرتبية وأزمة التنمية البشرية، ط8110، يعقوب أمحد، )الشراح -
 ، الرايض: مكتبة العبيكان.0م( : معجم مصطلحات العلوم الرتبوية، ط8118الشريويف، شوقي السيد، ) -
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ملرحلة اجلامعية ابململكة العربية السعودية تصور مقرتح يف م( : تنمية املهارات البحثية لدى طالب ا.811عياده عبد هللا،) الشمري، -
 ضوء جتارب بعض اجلامعات العاملية، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية الرتبية.

حتدايت العوملة، وحث مقدم م(: تطوير مناهج التعليم لتلبية متطلبات التنمية ومواجهة 8111عبد السالم، مصطف  عبد السالم، ) -
 ،إبريل.00-08إىل مؤمتر التعليم النوعي ودوره التنمية البشرية يف عصر العوملة، جامعة املنصورة 

 م(: البحث العلمي وأثره عل  تطوير عناصره ومكوانته العلمية التعليمية، املركز الوطين: لتطوير التعليم.8101العتييب، نواف حممد، ) -
م( : تقومي منهج األحياء يف التعليم الثانوي القائم عل  نظام املقررات يف ضوء معايري مقرتحة لتعليم 8112)فقيهي، حيىي علي، -

 هـ..078العلوم، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة أم القرى، كلية الرتبية، 
 هرة: عامل الكتب.، القا0م(: معجم املصطلحات الرتبوية املعرفة، ط1..0اللقاين، أمحد حسني، واجلمل، علي، ) -
 ، القاهرة: دار الفكر.0م(: خطوات وضوابط البحث العلمي، ط 8101منتصر، أمني، ) -
م(: تطوير املدرسة الثانوية يف ضوء مالمح مدرسة املستقبل، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، 8101نصري، مازن صاحل،) -

  جامعة أم القرى.
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 معايري مقرتحة لالعتماد املدرسي يف مدارس املرحلة الثانوية
 يف ضوء التجارب العاملية ابململكة العربية السعودية

 العمريعبدهللا حممد صبياء 
 كيب اتون/جنوب أفريقيا-أكادميية أكسفورد

 

 ملخص:
وأهدافه، وأنواعه، ومعايريه، ابعتباره وسيلة من  هدف البحث التعرف على اإلطار املفاهيمي لالعتماد املدرسي من حيث نشأته، ومفهومه،

، وذلك من وسائل ضمان اجلودة يف التعليم ، والتوصل اىل معايري مقرتحة لالعتماد املدرسي يف مدارس املرحلة الثانوية ابململكة العربية السعودية
االعتماد املدرسي بغية االستفادة منها، ونظرا لطبيعة البحث مت خالل عرض جتارب كل من الوالايت املتحدة األمريكية، وإجنلرتا يف تطبيق معايري 

 استخدام املنهج الوصفي.
 وقد اسفر البحث على عدد من النتائج أمهها:

 االعتماد املدرسي نشأ وترعرع يف مدارس التعليم العام وخاصة املدارس الثانوية قبل التعليم اجلامعي.
ف والشهادة اليت حتصل عليها املدارس الثانوية من قبل هيئة متخصصة يف االعتماد املدرسي مقابل االعتماد املدرسي يعرف على انه االعرتا

 استيفاء املدرسة ملعايري اجلودة واالعتماد املتفق عليها.
ي بتصنيف تعددت أنواع االعتماد املدرسي وكثرت تقسيماهتا ويعزى ذلك إىل اختلف العلماء والباحثني يف حتديدها والبحث احلايل يكتف

 االعتماد املدرسي إىل تصنيفني مها: تصنيف االعتماد وفق صفة االعتماد، وتصنيف االعتماد وفق موضوع االعتماد ومن خالهلما تتحدد أنواع
 االعتماد.

ام كما كشف البحث عن االختالفات وتباين يف جماالت ومعايري االعتماد املدرسي والذي يعود إىل اختالف الدول اليت أخذت بنظ
 االعتماد املدرسي والتباين الثقايف واالجتماعي فيها.

ادية، واختتم البحث ابقرتاح معايري لالعتماد املدرسي واليت تتمثل يف: معايري إدارية وتنظيمية، معايري تعليمية و تعلمية، معايري مالية وم
 يق  املدرسة كل معيار من معايري االعتماد املدرسي.معايري بشرية حيث يندرج حتت كل معيار عدد من املؤشرات تقاس عليها درجة تطب

Suggested Standards for School Accreditation at the 

Secondary Schools in the Kingdom of Saudi Arabia in Light 

of the Experiences of Some Countries 
Sabyaa Abdallah Alamri 

Abstract 
The objective of the research is to identify the conceptual framework of school 

accreditation in terms of its origin, its concept, Objectives, types, its standards, as a means 

of ensuring quality in education, and to reach proposed standards for school accreditation in 

secondary schools in the Kingdom of Saudi Arabia, that is through By presenting the 

experiences of the United States of America, and England in the application of school 

accreditation criteria in order to benefit from them, and given the nature of the research was 

used descriptive approach. 

The research resulted in a number of results, the most important of which are: 

School Accreditation grew up in public education schools and especially secondary 

schools before university education. 
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School accreditation is defined as recognition and certification obtained by secondary 

schools by a body specialized in school accreditation against the school's compliance with 

the agreed quality and accreditation standards. 

There are many types of school accreditation and many of its divisions are attributed 

to the differences between scientists and researchers in their identification and the current 

research only classifies school accreditation into two categories: Classification of 

accreditation according to accreditation, and classification of accreditation according to the 

subject of accreditation and through which the types of accreditation are determined. 

The search also revealed differences and variation in the areas and standards of 

accreditation, which is due to the different countries that have adopted the school 

accreditation system and cultural and social variation in them. 

The study concluded with the proposed criteria for school accreditation, which is: 

administrative and educational standards, educational and learning standards, financial and 

material standards, human standards where each criterion falls under a number of indicators 

to measure the degree to which the school applies each standard of school accreditation. 

 :قدمةامل
يُعد ميدان التعليم أحد أهم ميادين تنمية اجملتمعات واالرتقاء هبا وركن أساسي تقوم عليه هنضة األمم  يف خمتلف 
اجملاالت، وخاصة أننا نعيش يف عامل سريع التغري يف كافة املؤسسات بصفه عامه والتعليم بصفه خاصة مما يفرض على 

ظر يف أهدافه وأساليبه ووسائله حىت ميكن مواكبة تلك التغريات والتحدايت اليت املسئولني عن التعليم ضرورة إعادة الن
 تواجهه والتكيف معها.

لذلك تبذل اململكة العربية السعودية جهودًا كبرية لتطوير قطاع التعليم ومؤسساته إمياان منها أبمهية التعليم ودورة يف 
 اليت من اهدافها رفع جودة التعليم واملؤسسات التعليمية واالرتقاء هبا. 8101التنمية الشاملة للفرد واجملتمع ومتاشياً مع رؤية 

حيث أصبح جمال اجلودة واالعتماد يف التعليم من القضااي الرئيسة على املستوى العاملي، فعن طريقها ميكن حتقيق 
حتصل املؤسسة على االعرتاف الالزم تطوير وإصالح نوعي فريد يف النظام التعليمي جبميع عناصره ومستوايته. واالعتماد أن 

لرباجمها من اجملالس واملنظمات واهليئات احمللية والدولية اليت تعين بوضع معايري ينبغي على مؤسسة التعليم أن حتققها من 
 (. إذ أن االعتماد عملية تسعى إىل تعزيز جودة التعليم يف املدارس وحتقيقها8م، ص:8112أجل اعتمادها )عطية وزهران، 

 للتميز.
يدخل الساحة الرتبوية عامليًا وعربيًا يف  (Accreditation Standards)كما بدأ مدخل معايري االعتماد 

سياق العوملة ويف إطار انتشار التنافس املعياري العاملي. وتُعد الوالايت املتحدة األمريكية من أوائل الدول اليت ظهرت فيها 
دافعة جديدة حنو إصالح واقع املدرسة من حيث املعلم واملادة الدراسية واإلدارة  حركة االعتماد؛ حيث كانت مبثابة قوة

(؛ حيث يتم نظام االعتماد يف املدارس األمريكية من خالل هيئات غري 802م، ص. 8112املدرسية )البيالوي وآخرون، 
 .(Temponi, 2005, p.17)حكومية تقوم ابلتقييم يف ضوء معايري حمدده متنح من خالهلا االعتماد املدرسي

حيث يُعد االعتماد املدرسي أحد وسائل تشجيع املدارس وحثها على حتقيق اجلودة وضمان استمرارها واليت تتمثل 
يف الوصول إىل مستوايت عالية من اإلتقان والتميز األداء، حيث يتطلب االعتماد املدرسي للمدرسة كمؤسسة تعليمّية 
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اها تتفق مع أهدافها مع امتالك مصادر وموارد مناسبة لتحقيقها وضمااًن تؤكد إمكانية وجود رسالة مؤسسية مناسبة ملستو 
 (.80م، ص. 8112استمرارها يف حتقيق رؤيتها، ورسالتها، وأهدافها )عزب، وإمساعيل، 

ملدرسية كمؤسسة ومن هذا  كله تُعد عملية تطوير املرحلة الثانوية مرحلة هامة يف التعليم العام،  ولتعزيز ثقة اجملتمع اب
تربوية لرتبية النشء وتعليمهم، ورفع مستواهم من مجيع النواحي جتعل القائمني على التعليم توجيه أداء تلك املؤسسات إىل 

 أعلى املعايري العاملية من خالل تطبيق معايري االعتماد املدرسي اليت تعد مدخالً  لإلصالح والتطوير. 
ود معايري وطنية لالعتماد املدرسي  قادرة على جتويد التعليم وحتقيق أهدافه ويف ضوء  ذلك أصبح من الضروري وج

وتطوير مؤسساته حيث أن وجودها ضرورة ملحة للتكيف مع متغريات العصر ابعتبار أن التعليم  يؤدي دوراً مهماً يف حتقيق 
يف حتقيق التنمية الشاملة. ومن ذلك جاءت التقدم والرقي للمجتمعات البشرية وتزويده ابلكوادر العلمية الالزمة للمسامهة 

فكرة البحث احلايل الذي يقدم معايري مقرتح لالعتماد املدرسي يف مدارس املرحلة الثانوية ابململكة العربية السعودية يف ضوء 
 التجارب العاملية. 
 أمهية البحث:
 األمهية النظرية:

 د املدرسي يف مدارس التعليم العام.أييت مواكباً لالهتمام احمللي والعاملي بقضية االعتما -
 لتطوير التعليم واليت هتدف إىل جتويد وتطوير منظومة التعليم. 8101جاء هذا البحث تزامنا  مع رؤية   -
أييت هذذذا البحذذث يف ظذذل نذذدرة البحذذوع معلذذى حذذد علذذم الباحثذذةم الذذيت تناولذذت اقذذرتاح معذذايري لالعتمذذاد املدرسذذي يف  -

 مدارس املرحلة الثانوية.
 مهية التطبيقية:األ
 قد تسهم نتائج هذا البحث يف املزيد من البحوع والدراسات يف جمال معايري االعتماد املدرسي. -
 قد تساهم نتائج البحث يف التطبيق الفعال ملعايري االعتماد املدرسي على ارض الواقع.  -

 االطار املفاهيمي لالعتماد املدرسي
ت جادة لتطويره وحتديثه، من بني هذه احملاوالت حماولة تقييم األداء يشهد التعليم على الصعيد العاملي حماوال

وحتسينه من خالل نظام االعتماد الذي يعترب ضرورة لتعزيز مسعة وشهرة املؤسسة التعليمّية على املستويني احمللي والعاملي فيما 
وجه عام، إضافة إىل أمهية نظام االعتماد يف يتعلق جبودة العمليات واملخرجات اليت تؤدي بدورها إىل حتسني مستو التعليم ب

 تشجيع االمتياز، وذلك عن طريق وضع معايري وقواعد عامة لتقومي جودة املؤسسة التعليمّية، وجودة ما تقدمه من برامج.
كما أضحى االعتماد اجتاهًا عامليًّا يعول عليه كثريًا يف شىت األنشطة وامليادين ذات العالقة إبنشاء املؤسسات 

(، فعلى الصعيد العاملي تويل املنظمات 041م، ص. 8112والربامج التعليمّية وضرورة متليها تطورات احلياة )مراد،  
واحلكومات يف العامل اهتمامًا خاصًّا ابالعتماد وآليات تطبيقه يف املؤسسات التعليمّية، وخصوصًا يف ظل ما يشهده اجملتمع 

تماد وآليات تطبيقه من األولوايت ألية مؤسسة تسعى للحصول على ميزة تنافسية العاملي من متغريات، وعليه أصبح االع
 متكنها من البقاء واالستمرار يف ظل املتغريات املتالحقة.
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ويف هذه اجلزئية سوف يتم تناول االعتماد املدرسي من حيث نشأته، ومفهومه، وأهدافه، و أنواعه، ومعايريه اليت 
 جتارب بعض الدول يف تطبيق معايري االعتماد املدرسي. يقوم عليها، وصوالً اىل عرض

 
 نشأة االعتماد املدرسي:

يف إطار ثقافة جودة التعليم فإن هناك مفاهيم رئيسة تستدعى التوقف عندها، وتتطلب الوعي هبا، ومعرفة نشأهتا 
اصل بني املنشغلني بقضااي اجلودة وتطورها حىت أصبحت علماً له أسسه وقوانينه اليت يسري عليها، حيث أهنا متثل جسور تو 

 يف املؤسسات الرتبوية والتعليمّية. وأييت االعتماد يف مقدمة هذه املفاهيم.
( أشار فيها إىل أن فكرة االعتماد قد تبلورت من تعاون تطوعي غري 042، ص. 8110ويف دراسة للخطيب )

األمريكية لتحسني الوضع الرتبوي ومناقشة القضااي  حكومي مشرتك بني اجلامعات واملدارس الثانوية ابلوالايت املتحدة
م مببادرة من جمموعة من أعضاء هيئة التدريس جبامعة 0220الرتبوية املهمة للطرفني. حيث بدأ التعاون بينها يف عام 

ءة لزايرة املدارس الثانوية ابلوالية للتأكد من أن أدائها على قدر من الكفا  University of Michiganميتشغان 
م 0222والتميز الذي يسمح بقبول خرجيها يف اجلامعات دون اخلضوع الختبارات القبول، ونتيجة هلذا التعاون مت يف عام 

 إنشاء أول مجعية لوالايت الوسط األمريكي، مث توالت بعدها إنشاء اجلمعيات هبدف تقومي واعتماد برامج املدارس الثانوية.
اد إىل تقومي واعتماد برامج مؤسسات التعليم العايل، ووضع املعايري اليت م  حتول االعتم0200ويف بداية عام 

( ويف العقد األخري من القرن 00، ص. 8100تستخدم يف احلكم على كفاءة براجمها األكادميية )احلمدان واهلاجري،
وافق بني النظم التعليمّية العشرين بدأ عدد من دول أوراب الغربية يف إدخال نظام االعتماد رغبة يف إجياد درجة من الت

م وكان من أهم أهدافه اخلفية غري املكشوف عنها هو منافسة نظام التعليم 0222املختلفة، وذلك بعد إعالن بولونيا عام 
 (.Kehm,2010,pp.40-46األمريكي وتسويق نظام االعتماد لدول العامل )

يتضح أن االعتماد كان يف بداايته عملية اعرتاف رمسي من خالل تتبع األدبيات املتعلقة بتطور نشأة عملية االعتماد 
ابملؤسسات وبراجمها األكادميية ومل يكن نظاماً لضبط اجلودة لرباجمها، ونتيجة لذلك فقد تغري دور االعتماد من أداة للتحكم 

مر هلذه املؤسسات والربامج والسيطرة ومطالبة املؤسسات التعليمّية ابإلذعان لقرار السلطة إىل أداة للتطوير والتحسني املست
 (.820م، ص. 8112التعليمّية، وذلك ملواكبة التغريات اجملتمعية املتسارعة )جميد والزايدات،  

 ومن ضمن احلقائق اليت استخلصتها الباحثة:
ري  أن االعتماد نشأ يف أحضان التعليم الثانوي قبل التعليم العايل،  يؤكد ذلك ما ورد يف األدبيات السابقة من ات

النشأة حيث مت تطوير االعتماد حلاجة مؤسسات التعليم الثانوي إىل التحسني والتنسيق والربط بينها وبني التعليم اجلامعي، 
ابعتباره وسيلة طوعية لضمان اجلودة وضعت منذ أكثر من مائة عام من قبل اجلامعات األمريكية واملدارس الثانوية واليت 

 (.Advanc-ed, 2010تمييز بني املدارس )هتدف يف املقام األول إىل ال
 مفهوم االعتماد املدرسي:

اليزال مفهوم االعتماد املدرسي خيتلف من دولة ألخرى، حيث يتم استخدامه بطرق وسياقات خمتلفة، إضافة إىل 
( أن 00. م، ص8112أنه من املصطلحات حديثة االستخدام يف الوطن العريب مقارنة مع الدول الغربية. ويذكر الدحام )
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مفهوم االعتماد املدرسي َحظي ابلكثري من اآلراء اليت اختلفت حول وضع مفهوم حمدد له. فقد اختلف مفهوم االعتماد 
 املدرسي يف أورواب عنه يف الوالايت املتحدة األمريكية، وعنه يف كثري من الدول.

كد من قدرة املدرسة على حتقيق ( االعتماد املدرسي أبنه: عملية للتأLopez,1999, pp.46يُعرف  لوبيز)
األهداف اليت تسعى إليها، وذلك من خالل حتقيق حد أدىن من اجلودة، وإن مل يكن التحقيق الكامل للمواصفات 
والشروط املتعارف عليها اليت جيب أن تتوافر يف املدارس املتشاهبة لتتمكن من القيام بعملها. أو هو عملية يتم من خالهلا 

تعليمّية االعرتاف أبهنا حققت الشروط واملواصفات املطلوبة، شريطة أن يتم ذلك وفق معايري حمددة سلفاً منح املؤسسة ال
الذي متنحه هيئات  Recognition( أبنه: االعرتاف 050م، ص. 8100ومن جهة خارجية. وعرفته عاشور وآخرون)

ي يوضح أن هذه املدرسة لديها نظام أو أنظمة فعالة ضمان اجلودة واالعتماد املعنية ابملؤسسات الرتبوية ملدرسة ما. والذ
تضمن حتقيق اجلودة والتحسني املستمر مبا يتفق مع املعايري املنشودة، واالعتماد للمدارس هو نوع من ضمان اجلودة، 

ة لتحديد ما وعملية يتم مبوجبها تقييم اخلدمات والعمليات للمؤسسات التعليمّية "املدارس" أو الربامج من قبل هيئة خارجي
 إذا مت استيفاء املعايري املعمول هبا.

( فقد عرفوا االعتماد املدرسي أبنه: عبارة عن عمليات تقييم علمية، 02م، ص 8108أما النوح وآخرون )
وإجراءات تقوم هبا جهة متخصصة، يتم من خالهلا منح املؤسسة التعليمّية اعرتافًا بكفاءهتا أو كفاءة براجمها يف ضوء 

 ة حمدده من املعايري.جمموع
 ومن خالل التعريفات السابقة ميكن التوصٌّل إىل عدد من االستنتاجات اليت توضح مفهوم االعتماد املدرسي:

أن االعتماد املدرسي وسيلة يراد هبا الوصول إىل اجلودة املطلوبة سواء يف الربامج الدراسية أو جودة املدرسة   .0
 كاملة.

درسي كل من املسئولني عن املدرسة واجلهات أو اهليئات اليت متنح شهادة يشارك يف عمليات االعتماد امل .8
 االعتماد.

 أن االعتماد املدرسي ميكن من تطبيق عملياته على الربامج الدراسية وعلى املدرسة كاملة. .0
 البد من حتديد املستوايت املطلوبة سلفاً قبل بدء عملية االعتماد. .4

االعرتاف والشهادة اليت حتصل عليها املدارس الثانوية من قبل احلايل أبنه:  ويقصد ابالعتماد املدرسي يف البحث
هيئة متخصصة يف االعتماد املدرسي مقابل استيفاء املدرسة ملعايري اجلودة واالعتماد املتفق عليها. "كما ترى الباحثة"  أن 

هلا الفحص الدقيق والشامل لواقع األداء يف املدارس االعتماد املدرسي يف املدارس الثانوية يعين تلك العملية اليت يتم من خال
الثانوية ومعرفة مدى استيفاء هذه املدارس ملعايري االعتماد ومراقبتها يف خمتلف عناصر منظومة التعليم )املدخالت، 

العرتاف العمليات، املخرجات( مع توضيح نقاط القوة وتدعيمها ونقاط الضعف وعالجها لكي متنح يف النهاية نوعًا من ا
 الرمسي من قبل هيئة خارجية مسئولة عن ذلك مع حتقيق التطوير املستمر هلا.

 اهداف االعتماد املدرسي:
يسعى االعتماد  املدرسي إىل حتقيق أهداف حمددة، حيث يعمل على التحسني والتطوير النوعي ملؤسسات التعليم 

 دارس يف ضوء قدرهتا على تقبل وتدعيم معايري اجلودة.وبراجمها، كما يُعد االعتماد أداة وعملية هتدف لتقييم امل
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وجتدر اإلشارة إيل أن هناك تبايناً ابلنسبة ألهداف االعتماد املدرسي وضمان اجلودة من جمتمع آلخر، إال أهنا مجيعاً 
اختالف  تتفق على أن حتسني اجلودة والنوعية هو القاسم املشرتك بني أهداف مجعيات وهيئات االعتماد املدرسي على

 ختصصاهتا وأنواعها.
 وعلى ذلك ميكن استخالص جمموعة من أهداف االعتماد املدرسي ميكن إجيازها يف التايل:

التأكد من جودة املستوى العلمي والتعليمي للمدارس وقدرهتا على حتقيق رسالتها الرتبوية يف ضوء األهداف اليت  .0
 وضعت من أجلها مع التزامها ابلضوابط واملعايري. 

 تشجيع التنافس املشروع بني املدارس بكافة مراحلها من خالل منح االعتماد على درجات ومستوايت خمتلفة.  .8
تطبيق مبدأ احملاسبة العلنية للمدارس والتأكد من أن امليزانية املالية املخصصة للمدرسة تذهب لألهداف  .0

 املوضوعة من أجلها.
لتعليمّية، وأن يكونوا قادرين على مواصلة التعليم اجلامعي خارج كسب الدليل وقواعد وفعالية خمرجات العملية ا   .4

 الدولة أو داخلها.
 توفري دليل وقواعد تسري عليها كل مدرسة ترغب يف احلصول على شهادة االعتماد. .5

 أنواع االعتماد املدرسي:
مي ومتخصص، وهناك من تعددت أنواع االعتماد وكثرت تقسيماهتا، فهناك من قسمه طبقاً للمناطق إىل إقليمي وقو 

قسمه طبقًا للنوع إىل أكادميي ومهين ومؤسسي، وهناك من صنفه تصنيفًا ثنائيا إىل مؤسسة ومتخصص، وهناك من قسمه 
 إىل أكادميي ومهين وبراجمي.

والبحث احلايل يصنف االعتماد املدرسي إىل تصنيفني مها: تصنيف االعتماد وفقًا لصفته, وتصنيف االعتماد  
 وضوعه, وميكن عرضهما على النحو التايل:وفقاً مل
 تصنيف االعتماد وفقاً لصفته: .أ

هو تقييم جودة الربامج أو املؤسسات (: Accreditation, Evaluationالتقومي أو االعتماد ) .1
احلكومية أو غري حكومية يف ضوء املعايري السابق االتفاق عليها من جهة االعتماد التابعة للدولة أو جلهة 

)تطوعيًّا( للحصول على اللقب من اجلهات املاحنة اعتماد  مستقلة، ويكون االلتزام هبذه املعايري اختيارايًّ
 لالعتماد.

هذذي شذذهادة متذذنح للمؤسسذذة أو الفذذرد يف ضذذوء امتالكهذذا  (:Certificationالشهههادة أو ااجههازة املهنيههة ) .2
 ل يف جمال معني.برامج تتوافر فيها املعايري املتفق عليها للتأهيل واملالئمة للعم

هذذي مذذنح الفذذرد أو املؤسسذذة التصذذريح ملمارسذذة  (:(Permission, Licensingالرتخههيص أو التصههريح  .3
مهام صغرية على درجة مالئمذة مذن الكفذاءة مثذل الرتخذيص السذتخدام بذرامج أو تعلذيم القيذادة أو تعلذيم احلاسذب 

 .(081م، ص. 8112(8؛ الدهشان)018 -010م، ص ص. 8100اآليل )أمحد،
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 تصنيف االعتماد وفقاً ملوضوعه: .ب
يُنظر إليه على أنه اعتماد عام يُركز على تقييم األداء ابملؤسسة التعليمّية بصورة شاملة،  االعتماد املؤسسي: .1

وفيه تُعتمد املؤسسة التعليمّية ككل، مبعىن تقييم كفاءة املؤسسة كوحدة واحدة من حيث قدرهتا على تقدمي 
" واحداً من أنواع االعتماد املدرسيابحلد األدىن من املعايري املتفق عليها، حيث يعترب "خدمات تعليمّية، تفي 

 االعتماد املؤسسي.
: يُنظر إليه على أنه اعتماد خاص يُركز على االهتمام ابلربامج األكادميية التخصصية اليت االعتماد التخصصي .2

هنية فال ُيكتفي هلا ابالعتماد العام، وإاما يتطلب تطرحها املؤسسة بشكل منفرد، ويُعد ضرورايًّ للتخصصات امل
 .(Cizas,1997) منها احلصول على االعتماد اخلاص من املنظمة املهنية ذات العالقة ابملهنية.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 (من تصميم الباحثة) تصنيف االعتماد املدرسي (:1شكل )
 معايري االعتماد املدرسي: 

للمدارس من الدعوة إىل اإلصالح القائم على املعايري، إذ تُعد معايري االعتماد تنطلق فلسفة معايري االعتماد     
املدرسي مبثابة حجر الزاوية ألي مدرسة على اختالف مراحلها، واألساس الذي تُقييم عليه املدرسة وتقاس جودهتا، ويُعرف 

قاس عليها جودة األداء يف املدارس الثانوية من قبل مفهوم املعايري إجرائيًا يف البحث احلايل أبنه: املستوايت احملددة اليت ي
 جهات خمتصة يف جمال االعتماد املدرسي.

( أن كلمة معايري هلا استخدامات متعددة ومعان كثرية، نوعني منهما هلما 012م، ص.  8111ويذكر النبوي )
 قواسم مشرتكة بني الصناعة والتعليم مها:

 تشري إىل ما نتوقع من املتعلم أن يُعرفه وما ميكنه أدائه.و  Content standards:معايري احملتوى  .1
 ,Advanced وتشري إىل مستوى اإلجناز أو الكفاءة )متميز Performance standards: معايري األداء .2

 وهي قد تستخدم للحكم على كفاءة أداء اجلماعة.( Basic أساسي, Proficient متقدم

تصنيف االعتماد وفق 
 ملوضوعه

تصنيف االعتماد وفق 
 لصفته

التقومي أو 
 العتمادا

الشهادة أو 
 ااجازة املهنية

الرتخيص أو 
 التصريح

 ختصصي مؤسسي

 تصنيف االعتماد المدرسي
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ايري االعتماد للمؤسسات التعليمّية وبراجمها تتم صياغتها على شكل ( إىل أن مع24م، ص. 8115ويشري كنعان )
حد أدىن من املعايري اليت جيب حتقيقها يف نوعية التعليم املقدم، وعادة ما تصاغ  السياسات اليت توضح هذه املعايري وكيفية 

 ة يف املؤسسة التعليمّية. تطبيقها. وعلى وجه العموم فإن هذه املعايري تتمحور حول عناصر املنظومة التعليميّ 
-Van, 2004,  pp.148) كما وضع املتخصصون مناذج عديدة لتصنيف املعايري حيث اقرتح فان

 ( الذي يضم مخس فئات هي:(CIPOFمنوذج  (157
 Contextاملنظومة) البيئة(:  .1

واء أكانت بيئة اقتصادية أو حيث يؤخذ يف االعتبار يف عملية االعتماد البيئة اليت يعمل فيها الربانمج أو املؤسسة س
 سياسية أو اجتماعية أو ثقافية.

 inputاملدخالت:  .2
 وهناك نوعان أساسيان من املعايري ابلنسبة للمدخالت مها:

  اإلمكاانت الفيزيقية والبشرية مثل التمويل، املباين، تسهيالت التدريس والتعّلم ، والتسهيالت املساعدة، أعداد
 لني وغريها. وتتحدد مؤشرات املدخالت املرتبطة بضمان اجلودة يف مؤشرين مها:أعضاء هيئة التدريس املؤه

 وجود مصادر وتسهيالت كافية. .0
 وجود عدد كاف وكفء من أعضاء هيئة التدريس. .8

  ،اختيار الطالب وانتقاؤهم ابعتبارهم  املادة اخلام اليت ستعمل عليها املؤسسة ومتثل متطلبات االلتحاق
 نتقاء الرمسية وغري الرمسية مؤشرات هلذا املعيار.وسياسات وإجراءات اال

 Processesالعمليات:  .3
وتتضمن كل النواحي املرتبطة ابملمارسات املؤسساتية واليت حتكم جودة املخرجات وتعد املعايري التالية احلد األدىن 

 املطلوب يف عملية االعتماد.
  Mission and Objectives الرسالة واألهداف: .أ

ا رسالة وأهداف املؤسسة أو الربانمج تلك واملبنية على فلسفتها التعليمّية وقيمها وإطارها املرجعي، واليت واملقصد هب
جيب أن تكون حمددة وواضحة، كما جيب أن توضع األهداف يف شكل مستوايت معيارية من املعرفة واملهارات والكفاايت 

 ات هلذا املعيار:سواء كانت على املستوى القومي أو العاملي، ويوجد مؤشر 
  وجود رسالة اسرتاتيجية حمددة حتديدًا واضحاً، وكذلك حتديد أغراض املؤسسة وأهدافها التعليمّية وأن تكون

 متضمنة عمليات التخطيط والتحسني وأن تكون منشورة ومعلنة لكافة املستفيدين.
 .استجابة هذه األغراض واألهداف التعليمّية لتوصيف الكفاايت 
 Effective learning processesمّية فعَّالة: عمليات تعلي .ب

وتعين الظروف الواجب توافرها خبصوص املنهج واحملتوايت اليت تقدم للطالب، وإجراءات التقييم املستخدمة يف 
 قياس حتصيل الطالب، وبيئات التدريس والتعّلم، وتتضمن مؤشرات هذا املعيار:
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 ( ارتباط املنهج واحملتوايت أبهداف الربانمجFitness for Purpose لتحسني خمرجات تعليمّية )
 مستهدفة حمدودة.

 .مدة الدراسة الفعلية، والعبء الدراسي، ودعم الطالب 
 .موضوعية إجراءات تقييم الطالب وارتباطها ابملخرجات التعليمّية املستهدفة 
 Outputsاملخرجات:  .4

 يرتبط هبذه الفئة معياران مها:   
 لربانمج.إدراك أهداف املؤسسة أو ا -
:حيث أن اجلودة االعتماد يرتبطان مبدى فاعلية استخدام املصادر لتحقيق Efficiencyالفاعلية أو الكفاءة  -

 املخرجات اليت يتم قياسها.
  :التغذية الراجعةFeedback 

تعلم من يضع أي نظام اعتماد أو ضمان اجلودة يف اعتباره قدرة وفاعلية الطرق اليت تستخدم املؤسسات أو الربامج لت
 خرباهتا وتستفيد منها يف عمليات التحسني والتجديد، وعليه فإن هذه الفئة تتضمن املعيارين التاليني:

ويقصد به األداء الفعال إلدارة اجلودة الداخلية ومدى تكاملها مع الثقافة  إدارة فعَّالة للجودة الداخلية: .أ
 طيط للتجديد، ويتضمن هذا املعيار مؤشرين مها:التنظيمية وما يرتتب عليه ابلنسبة لتحسني اجلودة والتخ

 وجود إجراءات تقييم داخلية فعالة. .0
االستفادة من نتائج عملية التقييم الداخلية يف عمليات حتسني اجلودة والتخطيط للتجديد ومدى تكاملها  .8

 .مع الثقافة التنظيمية
ضيح الطرق اليت ستقوم من خالهلا وتعين قدرة املؤسسة على تو  التغذية الراجعة للتخطيط االسرتاتيجي: .ب

 بتطوير سياساهتا واسرتاتيجياهتا للتغيري والتحسني، ويرتبط هبذا املعيار مؤشرين:
 القدرة على االستفادة من التغذية الراجعة يف عمليات التحسني والتغيري االسرتاتيجي. .0
 ب.وجود اسرتاتيجيات تنظيمية فعالة لتحسني مدى حتقق العدالة ومشاركة الطال .8

وعلى الرغم من تباين  املعايري و جماالهتا اليت تستخدمها نظم أتكيد اجلودة واالعتماد املدرسي من حيث الصياغة 
واالتساع، وكذلك من حيث تصنيف املعايري نفسها من دولة إىل دولة أخرى، يرجع االختالف بني الدول واهليئات املعنية 

 اق كبرية بينها  فيما خيص املعايري و منها: ابالعتماد املدرسي، إال أن هناك جوانب اتف
 أن يكون لدى املدرسة أهداف واضحة ومعلنة تتماشى مع مهمتها وتالءم كوهنا مؤسسة تعليمّية. .0
 أن تكون املدرسة قد نظمت وبفاعلية مواردها البشرية واملالية الالزمة لتحقيق أهدافها بنجاح. .8
 أغراض أخرى تسعى لتحقيقها.أن حتقق املدرسة أغراضها التعليمّية وأية  .0
 أن تستمر املدرسة يف حتقيق أهدافها وتدعم فعاليتها التعليمّية. .4
 (.011م، ص. 8101أن تعكس املدرسة التكامل بني ممارستها وعالقتها اخلارجية )زايد، .5
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 جتارب بعض الدول يف تطبيق معايري االعتماد املدرسي
ري من دول العامل، وختتلف من دولة ألخرى؛ ففي بعض الدول تكون إن نظم جودة التعليم  واعتماده موجودة يف كث

حكومية، ويف دول أخرى تكون غري حكومية، وقد تكون خمتصة بضمان جودة التعليم فقط مثل هيئة ضمان 
( يف اململكة املتحدة، أو تكون لضمان جودة التعليم (Quality Assurance Agency QAAاجلودة

ت االعتماد ملدرسي املتعددة ابلوالايت املتحدة األمريكية، ويف بعض الدول يكون التقدم واالعتماد، كما يف مؤسسا
 للحصول على االعتماد فرضاً مبوجب القانون، وقد يكون اختيارايً.

وخيتلف مفهوم االعتماد يف هذه الدول الثالع؛ ففي الوالايت املتحدة األمريكية يشري إىل عملية مجاعية من الدراسة 
الذاتية واملراجعة اخلارجية من أجل ضمان وحتسني اجلودة داخل املؤسسة التعليمّية أو الربامج، وذلك من أجل حتديد مدى 

م، ص. 8112هيئة االعتماد، ومدى حتقيق رسالة املؤسسة وأهدافها )البهواشي،  الوفاء ابملستوايت اليت حيددها احتاد أو
( ويف إجنلرتا تعرفه أبنه العملية اليت عن طريقها ميكن للمؤسسة اليت ال متتلك سلطان منح الدرجات العلمية أن متنح 81

م، ص. 8111نهائي)عديل، سلطة واسعة من قبل مؤسسة أخرى على أن تكون هذه املؤسسة املاحنة هي املستوى ال
015 ) 

وبناء على ما سبق سوف يتناول البحث احلايل عرض جتارب كل من الوالايت املتحدة األمريكية، وإجنلرتا يف تطبيق 
معايري االعتماد املدرسي، هبدف التعرف على معايري االعتماد املدرسي حىت نتمكن من الوقوف عليها واالستفادة منها يف 

 العتماد املدرسي ابململكة العربية السعودية، وفيما يلي عرض التجارب السابقة. اقرتاح معايري ل
 الوالايت املتحدة األمريكية:  .1

من أهم األحداع اليت شهدها اتري  إصالح التعليم يف النصف الثاين من القرن العشرين يف الوالايت املتحدة 
ح واقع املدرسة شاملة املعلم، واملادة الدراسية، واإلدارة املدرسية. األمريكية ظهور حركة املعايري، واليت كانت دافعًا إلصال

وميكن  الرجوع إىل بداايت االعتماد املدرسي للمدارس يف الوالايت املتحدة األمريكية، ألكثر من مائة وثالثني عاماً، حيث 
م. ومنذ 0212ة العام منذ عام نشأت استجابة لالهتمامات اليت هدفت حلماية الصحة العامة واألمان واخلدمة الصاحل

النصف الثاين من القرن العشرين حظيت حركة االعتماد يف الوالايت املتحدة األمريكية على هيئات غري حكومية، تقوم 
 ابلتقييم. 

فقد انتشرت هذه اهليئات تدرجييًّا على املستويني احمللي والوطين، بغرض وضع مستوايت جودة للربامج، ووضع 
اهليئات  -بنص القانون-يمها، والتأكد من حتقيقها للمستوايت املقبولة. ويعتمد مدير مكتب الرتبية الفدرايلإجراءات لتقي

اليت متنح االعتماد للمدارس يف ضوء معايري حمددة. ويُعد احلصول على شهادة االعتماد من اهليئات املتخصصة مسوغاً 
احلكومة املركزية، وال يعتد بشهادة هيئات االعتماد غري الرمسية ومؤهاًل حلصول املؤسسة التعليمّية على دعم مايل من 

 (.055م،  ص. 8100)عاشور وآخرون،
ويوجد ابلوالايت املتحدة األمريكية العديد من املؤسسات اليت متنح االعتماد, ولكل مؤسسة معايريها اخلاصة 

 بكل منها:هبا, وفيما يلي عرض مفصل هلذه املؤسسات واهليئات واملعايري اخلاصة 
 مجعية نيوإجنلند للمدارس واجلامعات )انسيك(
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NEASC)) New England Association of Schools and Colleges  
م كإحدى هيئات االعتماد يف الوالايت املتحدة األمريكية، وقد مت تطوير إجراءات 0225أنشئت هذه اجلمعية عام 

نداً يتم تطبيقها على املدارس واجلامعات اليت ترغب يف احلصول على ومعايري االعتماد أكثر من مرة، وأصبحت أحد عشر ب
 شهادة االعتماد من تلك املؤسسة وتتمثل هذه املعايري فيما يلي:

 .Mission and Purposes رسالة املؤسسة التعليمّية وأهدافها .1
 . Planning and Evaluation التخطيط والتقومي .2
 .Organization and Governance التنظيم واإلشراف .3
 .Programs and Instruction الربامج والتدريس .4
 .Staff of Facultiesأعضاء هيئة التدريس )معلمني  .5
 .Student Services اخلدمات الطالبية .6
 . Library and Information Resources املكتبة ومصادر املعلومات .7
 .Physical Resources املصادر املادية .8
 .Financial Resources املصادر املالية .9

 .Public Disclosure االنفتاح أمام اجلمهور .11
 .Integrity النزاهة واألمانة .11

 اللجنة الدولية ااقليمية لالعتماد )سيتا(
Commission on International and Trans-regional Accreditation (CITA) 

مجيع أحناء العامل، وتسمى هيئة االعتماد (: هيئة اعتماد رمسية يف الوالايت املتحدة األمريكية و  CITA )سيتا
 Commission on international and trans- regionalسيتا -الدويل وعرب األقاليم 

Accreditation- CITAوتوفر هيئة االعتماد )سيتا ،(CITA   أنظمة اعتماد تشجع املدارس على االرتقاء مبعايري
دان اليت تنتمي إليها، مبا يعزز جناح الطالب وضمان مستقبلهم. )مكتب الرتبية جودة التعليم واملسامهة يف حتسني أوضاع البل

 (022، ص.  8100العريب لدول اخلليج،
أثىن عشر معيارًا بشأن املدارس الواقعة خارج نطاق  CITAكما أرست هيئة االعتماد الدويل وعرب األقاليم سيتا 

شأن املدارس املنفردة الواقعة داخل الوالايت املتحدة األمريكية، وعشرة الوالايت املتحدة األمريكية، وأثىن عشر معيارًا ب
وقد دجمت هيئة  معايري خاصة بتعليم الطفولة املبكرة، وأثىن عشر معيارًا خاصة ابلشركات الراعية للمؤسسات التعليمية،

CITA (ةهيئة ادفانسئد العامليمع هيئات اعتماد دولية حتت مسمى )  م8112 مع بداية عام ED Advanc  حتت
  .مظلة هيئة اعتماد الشمال األوسط األمريكية، أحد أبرز هيئات االعتماد يف الوالايت املتحدة

وتُعد هذه املعايري مكافئة لتلك املستخدمة هبيئات االعتماد اإلقليمية األخرى. ولكنها حتتوى على بعض  
افية الفريدة هلذه املدارس، ويضم كل معيار عدداً من مؤشرات االختالفات اليت تعكس اخلصائص والسمات الثقافية أو اجلغر 
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 Qualityومؤشرات اجلودة  Accreditation Standardsاجلودة اخلاصة به مثل معايري االعتماد املدرسي 
Indicators  للمدارس هليئة االعتماد )سيتا(، وقد كانت املعايري على مقياس مدرج من مخسة مستوايت: اموذجي

Exemplary فعَّال ،Effective انشئ ،Emerging غري موجود ،Absentغري قابل للتطبيق ، Not 

Applicable (CITA,2006, pp. 1-12) 

اجلمعية املركزية ملدارس وكليات الشمال واجلنوب ابلوالايت املتحدة األمريكية, جلنة االعتماد والتطوير املدرسي 
.(NCA CATI) (SACS CATI) 

اد والتحسني املدرسي التابعة جلمعية وسط الشمال وجملس االعتماد والتحسني املدرسي التابع تشرتك جلنة االعتم 
للجمعية اجلنوبية للكليات واملدارس يف جمموعة من املعايري الشاملة لالعتماد، وتشكل هذه املعايري األساس الذي تستند إليه 

 عمليات االعتماد املدرسي. 
 وهي: Advanc-ed,2007, 9-17)كما وردت يف )

 Standard Vision and Purposeمعيار الرؤية والغرض)اهلدف(  .0
   Standard Governance and Leadership معيار احلوكمة والقيادة .8
  Standard Teaching and Learningمعيار التعليم )التدريس( والتعّلم  .0
  Standard Documenting and Using Resultsمعيار التوثيق واستخدام النتائج  .4
    Standard Resources and Support Systems معيار املوارد ونظم الدعم .5
 Standard Stakeholderمعهمممم معيذذذذار االتصذذذذال ابملعنيذذذذني، وإقامذذذذة االتصذذذذاالت والعالقذذذذات  .1

Communications and Relationships 
 Standard Commitment  to Continuousمعيذذار االلتذذزام ابلتحسذذني املسذذتمر القياسذذي .7

Improvement 

 تستخلص الباحثة عدداً من احلقائق ومنها: 
أن فكرة االعتماد يف املدارس الثانوية يف الوالايت املتحدة مل تكن حديثة يف اجملتمع األمريكي، ولكن ترجع  -

جذورها إىل فرتة االحتالل الربيطاين للوالايت املتحدة، وعلى ذلك ميكن القول إن ُعمر االعتماد يف الوالية 
ُر أبكثر من ا  سنة. 011ملتحدة يُذَقدَّ

تتفق مجيع اهليئات واملؤسسات املاحنة لالعتماد على عدد من املعايري منها، أن يكون للمدرسة رسالة ورؤية  -
واضحة، اإلشراف والقيادة يف املدرسة، التعليم والتعّلم، عالقة املدرسة مع اجملتمع اخلارجي، املوارد املالية والبشرية 

 وغري ذلك.للمدرسة، 
يتميز نظام االعتماد ابلوالايت املتحدة األمريكية ابلالمركزية العالية، وكل منظمات االعتماد هبا منظمات غري  -

 رحبية، وهلا حكم ذايت وتدافع بقوة عن كياهنا وتواجدها.
 نظام االعتماد ابلوالايت املتحدة األمريكية قائم على املشاركة ويتمتع ابلشفافية. -
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تعزيز وتقوية حتسني اجلودة،  :د يف املؤسسات التعليمية األمريكية تركز على هدفني رئيسني مهاأن لالعتما  -
 . وتقييم وسائل توكيد اجلودة من خالل هيئات غري حكومية

يسعى االعتماد املدرسي يف الوالايت املتحدة األمريكية إىل التأكد من توافر املعارف واملهارات األكادميية  -
 رية الالزمة لكلٍّّ من املوظفني واالختصاصيني املهنيني العاملني ابملؤسسات التعليمّية.واملهنية الضرو 

 إجنلرتا .2
، (QAA)لكل هيئة مسئولة عن االعتماد أو اجلودة أو التقومي الشامل يف إجنلرتا سواء كانت هيئة ضمان اجلودة 

معايري خاصة هبا، ويف البحث احلايل يتم  (BAC)، أو جملس االعتماد الربيطاين (OFSTED)أو مكتب هيئة  الرتبية 
 عرض معايري هذه اهليئات واليت تتمثل فيما يلي:

  Quality Assurance Agency(QAA): معايري هيئة ضمان اجلودة
  التكاملIntegrity.حيث هتدف اهليئة إىل املوضوعية والعدالة واالستقاللية واألمانة يف عملها : 
  املهنية أو التخصصيةProfessionalism حيث هتدف إىل إظهار معايري مهنية عالية وتوفر خدمة فعالة :

 هتدف إىل احلصول على مستوى جيد ملؤسسات التعليم.
  احملاسبية:Accountability  حيث إن اهليئة مسئولة أمام املؤسسات التعليمّية وأمام اجلمهور عن

 املعلومات اليت تقدمها.
  االنفتاح :Opennessالشفافية يف العمل، وبناء الثقة بني املستفيدين، وتوفري املعلومات  حيث هتدف إىل

 Quality Assurance Agency) للرأي العام حول عمل اهليئة، من خالل طرق وإجراءات واضحة

for Higher Education,2003, p.1) 

 كز على املعايري اآلتية:حيث ير  OFSTED (1)) 2013,معايري نظام التقومي الشامل هليئة مكتب معايري الرتبية )
 .حتصيل الطالب مقارنة ابملستوى املعياري 
 .كفاءة التعليم املقدم من املدرسة 
 .امو التالميذ الروحي واالجتماعي والوطين 
 .دقة وإدارة ميزانية املدرسة 

 وتتوزع معايري التقومي على اجلوانب التالية:
 فاعلية املدرسة: .1

 مدى جناح املدرسة. -
 تحسني أداء املدرسة.ماذا جيب عملة ل -
 املعايري املتحققة من قبل الطالب: .2

 مدى ارتفاع املعايري املتحققة يف جمال التعّلم واملواد الدراسية. -
 مدى مالئمة اجتاهات وقيم الطالب وتطوير شخصياهتم. -
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 جودة التعليم املقدمة من قبل املدرسة: .3
 مدى فاعلية التدريس والتعّلم. -
 حلاجات الطالب.مدى مالئمة تلبية املناهج  -
 مدى مالئمة العناية والتوجيه والدعم املوجه للطالب. -
 مدى مشاركة أولياء األمور واملدرس األخرى واجملتمع للمدرسة. -
 القيادة وإدارة املدرسة: .4

 مدى مناسبة قيادة وإدارة املدرسة. -
 مدى جودة التعليم يف املواد الدراسية. -
 ذه احملاور معايري دقيقة ينظر إليها أثناء التقييم.مدى جودة العناصر األخرى، ولكل حمور من ه -

((The Inspection of British Schools Overseas,(n.d.), pp.1-9 

 من النقاط املستخلصة يف هناية احلديث عن االعتماد املدرسي يف إجنلرتا ما يلي :
 .ملةأن نظام االعتماد يف املدارس يف إجنلرتا يدخل ضمن نظام تقومي اجلودة الشا .0
 أن نظام االعتماد يف املدارس يف إجنلرتا يعترب أكثر مشوالً من حيث األهداف والوظائف والنواتج. .8
أن نظام االعتماد يف إجنلرتا قد بدأ مبنظومة التعليم قبل اجلامعي مبا يسمى ابلتفتيش، والذي حتَّول خالل العقد  .0

 ليمّية. األخري من القرن العشرين إىل نظام مراقبة املستوايت التع
م القائم على إصالح التعليم 0222أن البداية الفعلية لالعتماد يف اململكة املتحدة كان بعد إعالن بولونيا عام  .4

 يف أوراب.
 أن االعتماد مينح عن طريق جملس االعتماد الربيطاين وقد يشمل هذا اجمللس ممثلني من احلكومة. .5
 تعتمد اهليئة على نفسها يف عملية التمويل. تقوم احلكومة بتمويل هيئات االعتماد مبدئيا، مث .1
يف إجنلرتا يعمل به يف كثري من الدول العربية ومنها (OFSTED) كما أن نظام هيئة مكتب املعايري الرتبوية  .2

 اململكة العربية السعودية.
 ضوء جتارب بعض الدول. املعايري املقرتحة لالعتماد املدرسي يف مدارس املرحلة الثانوية ابململكة العربية السعودية يف

ويف هذه اجلزية قد مت وضع معايري مقرتحة لالعتماد املدرسي يف ضوء ما توصل إليه البحث من أوجه االستفادة من 
االجتماع للمملكة العربية السعودية، حيث  جتارب وخربات لكلِّّ من الوالايت املتحدة األمريكية، وإجنلرتا مع مراعاة واقع

 عدد من املؤشرات ممثلة فيما يلي:   يندرج حتت كل معيار
 معايري إدارية وتنظيمية وتشمل: (1

 وجود وثيقة واضحة لرؤية املدرسة ورسالتها وأهدافها. .0
 أن تتفق رسالة املدرسة مع أمكانتها املادية والبشرية. .8
 أن يوجد هيكل تنظيمي للمدرسة حيقق رؤية املدرسة ورسالتها وأهدافها. .0
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كتوبة وإجراءات حمددة لتعزيز فاعلية عمل املدرسة، ودعم رسالة املدرسة، وفكرها أن يكون للمدرسة سياسات م .4
 وأهدافها

وجود دليل اسرتشادي يتضمن مهام ومسئوليات مجيع العاملني يف املدرسة على كافة املستوايت، يستعني به  .5
 القائمون على تقييم املدرسة.

  حتقيق أهداف املدرسة وبراجمها.  إاتحة مشاركة أولياء األمور وقادة اجملتمع احمللي يف .1
 وجود وحده تنظيمية معتمدة داخل املدرسة وظيفتها تسري شؤون االعتماد املدرسي واجلودة. .2
 ) املدارس اخلاصة "االهلية" والعاملية(لدى املدرسة ترخيص أو تصريح قانوين للعمل .2
وعند احلاجة يتوفر عقد، أو ترخيص أو  يف حدود السلطة املدنية اليت تقع أي املدرسة يف نطاقها القانوين،  .2

 تصريح العمل اليت يوجبها القانون
 معايري تعليمّية وتعّلمية وتشمل: (2

إاتحة مشاركة أعضاء اجملتمع املدرسي من ) مدير مدرسة، معلم، طالب، أولياء أمور( يف تطوير وحتديث حمتوى  .0
 املناهج الدراسية.

 القرارات املرتبطة بتطوير مناهج التعليم.مشاركة املعلمني املدرسة يف عملية اختاذ  .8
 ربط املناهج دراسية ابالحتياجات احلياتية للطالب. .0
 وجود مناهج دراسية تليب متطلبات سوق العمل. .4
 حتديث املناهج الدراسية دورايً. .5
 تقدمي منهجاً يساعد كل طالب على التميز، ويلتزم بتحقيق املساواة بني الطالب، ويقدر التنوع. .1
 صادر التعّلم السماعية والبصرية املتقدمة للطالب يف املدرسة.توفري م .2
 وجود مقياس أخالقي ابملدرسة . .2
 توفر نظام فّعال لتقومي أداء الطالب التحصيلي، املهاري، القيمي بشكل شامل ومتكامل. .2
 تفعيل األنشطة اليت تنمي املهارات احلياتية واالجتماعية لدى الطالب. .01
 معلمني يف استخدام اسرتاتيجيات حديثة يف التدريس.توفري قدر من احلرية لل .00
 إاتحة املدرسة الفرص املتنوعة ملشاركة الطالب يف األنشطة الصفية والالصفية. .08
 توفر توثيق مناسب ألنشطة الطالب. .00

 معايري مالية ومادية وتشمل: (3
 رسي.ختصيص ميزانية مستقلة عن امليزانية العامة للمدرسة لتطبيق معايري االعتماد املد .0
 توفري التمويل الالزم لتوفري متطلبات اجلودة يف التعليم للحصول على االعتماد املدرسي.  .8
التخفيف من حدة املركزية يف عملية التمويل، على أن تتوىل جلنة إدارية ومالية يف كل إدارة التصرف يف امليزانية  .0

 مبدارسها حسب األولوايت.
 داد ميزانيتها السنوية.منح إدارة املدرسة السلطات الالزمة إلع .4
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 منح احلرية للمدرسة يف استثمار مواردها وإمكاانهتا مبا يتوافق مع احتياجاهتا وظروفها. .5
 توفر املدرسة رقابة مالية داخلية على أدائها املايل شهرايً. .1
 أن تتوافق اخلطة املالية مع لوائح وضوابط التمويل اليت حتددها املديرية التعليمّية. .2
 درسي وفق املواصفات الرتبوية واهلندسية)التصميم، املوقع، املساحة، األمان،..(وجود مبىن م .2
 توافر الشروط  املناسبة يف قاعات الدراسة ) إضاءة، هتوية، تنظيم مقاعد،...( .2
 أن يوجد صيانة مستمرة للمبىن املدرسي وجتهيزاهتا بشكل دوري. .01
إلنرتنت ووسائل االتصال احلديثة، مع وجود موقع أن يوجد بنية حتتية جيدة مهيأة لربط املدارس بشبكة ا .00

االلكرتوين بسم كل مدرسة اثنوية  على الشبكة العنكبوتيه، يتم من خالله التعريف أبعضاء اجملتمع املدرسي 
 وعرض أهم النشاطات اليت تقوم هبا املدرسة بشكل دوري. 

 بينها وبني اهليئات التعليمّية العليا.توظيف الربيد اإللكرتوين يف عملية االتصال بني منسويب املدارس  .08
 توفر مكتبة اإللكرتونية مفهرسة بطريقة علمية  تليب احتياجات العملية التعليمّية للطالب واملعلمني. .00
أن تقوم املدرسة إبنشاء قواعد بياانت خاصة هبا ابستخدام احلاسب اآليل  حتتوي على بياانت متكاملة عن  .04

 وابقي موارد املدرسة املالية واملادية. الطالب واملعلمني واإلداريني
 معايري بشرية وتشمل: (4

 أن جترى املدرسة إحصائيات حسابية للقوى البشرية املطلوبة للقيام ابألعباء التعليمّية واإلدارية. .0
 توفري قدر مناسب من حرية التدريس للمعلمني. .8
 تمع أولياء األمور.توافر بيئة من العالقات اإلنسانية بني أعضاء اجملتمع املدرسي و جم .0
 إجياد قنوات اتصال تربط بني املدارس مع بعضها البعض ومع اجملتمع اخلارجي. .4
 تدريب  املعلمني على مهارات  التعّلم الذايت و االتصال الفّعال لرفع مستوى أدائهن املهين. .5
 أن توفر إدارة املدرسة املناخ الداعم للتنمية املهنية املستدامة. .1
 ريب والتطوير املهين املستمر للمعلمني.وجود برامج للتد .2
 أن تتيح إدارة املدرسة إشراك املعلمني يف صنع القرارات اليت تساعد على تطوير األداء املدرسي. .2
 أن حترص إدارة املدرسة  على مشاركة املعلمني بفاعلية يف جماالت اجلودة يف املدرسة.  .2
 ني حائزين على درجة البكالوريوس "انتظام"  كحد ادىن.أن يكون مجيع موظفي املدرسة من املعلمني واإلداري .01
يوجد ابملدرسة عدد كاف من  املعلمني متناسب مع عدد الطالب، وان يكون عدد االداريني متناسب مع  .00

 املهام االدارية املناطة هبم. 
الهلية" يوجد للمدرسة سياسات مكتوبة بشأن التعيني )الدائم، واملؤقت( فيما خيص )املدارس اخلاصة "ا .08

 .والعاملية(  والتسريح/ إهناء العمل لكل أفراد اهليئة التدريسية واإلداريني
 االستنتاجات اليت خرج هبا البحث:

 عدم توفر معايري وطنية معلنة لالعتماد املدرسي يف مدارس املرحلة الثانوية ابململكة العربية السعودية. -
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 دة االمريكية واجلهات املسؤولة عنها.تعدد هيئات االعتماد املدرسي يف الوالايت املتح -
 أن نظام االعتماد  نشأ يف أحضان التعليم الثانوي قبل التعليم العايل. -
 .التباين واالختالف يف  جماالت ومعايري االعتماد املدرسي من دولة إىل أخرى -

 التوصيات:
 يات التالية:يف ضوء ما سبق ومن خالل النتائج اليت توصلت اليها الباحثة يضع البحث التوص

 يف مدارس املرحلة الثانوية اليت خرج هبا البحث واعتماده تطبيقها. ابملعايري املقرتحة لالعتماد املدرسي األخذ ضرورة  -
احلرص على االستفادة من التجارب العاملية يف تطبيق معايري االعتماد املدرسي يف املدارس الثانوية اليت ورد ذكرها يف  -

 البحث.
 اجعواملر  املصادر

 املراجع العربية: .أ
 . اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع. واقع االعتماد الرتبوي يف املدارسم(. 8100أمحد، أمحد إبراهيم ) -
، القذذذذذذذاهرة: عذذذذذذذامل معجهههههههم مصهههههههطلحات االعتمهههههههاد وضهههههههمان اجلهههههههودة يف التعلهههههههيم العهههههههايلم(.  8112البهواشذذذذذذذي، السذذذذذذذيد عبذذذذذذذد العزيذذذذذذذز ) -

 الكتاب.
اجلههههههودة الشههههههاملة يف التعلههههههيم بههههههني مؤشههههههرات التميههههههز ومعههههههايري االعتمههههههاد األسههههههس م(. 8112وي، حسذذذذذذن حسذذذذذذني؛ وآخذذذذذذرون )البذذذذذذيال -

 . عمان: دار املسرية.0ط. والتطبيقات
االعتمهههههاد األكهههههادميي جتهههههارب كليهههههات الرتبيهههههة يف بعهههههض جامعهههههات دول م(. 8100احلمذذذذذدان، جاسذذذذذم حممذذذذذد؛ اهلذذذذذاجري، عهذذذذذود انصذذذذذر ) -

 الكويت: دار املسيلة للنشر والتوزيع.. اخلليج العربيةجملس التعاون لدول 
 . الرايض: دار اخلرجيي للنشر والتوزيع.اجلودة الشاملة واالعتماد األكادميي يف التعليمم(. 8110اخلطيب، حممد شحات ) -
 معهههههههات العربيهههههههة.االعتمهههههههاد األكهههههههادميي يف مؤسسهههههههات التعلهههههههيم العهههههههايل وتطبيقاتهههههههه يف اجلا م(.8112الذذذذذذذدحام، حممذذذذذذذد عبذذذذذذذد الكذذذذذذذرمي ) -

 الرايض: جامعة امللك سعود.
م(. متطلبذذذذذذذذذات إدارة اجلذذذذذذذذذودة الشذذذذذذذذذاملة واالعتمذذذذذذذذذاد األكذذذذذذذذذادميي مبذذذذذذذذذدارس الرتبيذذذذذذذذذة اخلاصذذذذذذذذذة االبتدائيذذذذذذذذذة 8101زيذذذذذذذذذد، أمسذذذذذذذذذاء صذذذذذذذذذابر السذذذذذذذذذيد ) -

 ، كلية الرتبية، جامعة سوهاج.رسالة ماجستريمبحافظة سوهاج. 
م(.  8100هيم أمحذذذذذذد؛ الباسذذذذذذل ، ميذذذذذذادة حممذذذذذذد فذذذذذذوزي؛ صذذذذذذيام ، إميذذذذذذان توفيذذذذذذق حممذذذذذذد)عاشذذذذذور،  نيللذذذذذذي السذذذذذذيد الرفذذذذذذاعي؛ السذذذذذذيد ، أمحذذذذذذد إبذذذذذذرا -

كليذذذذذة   ،جملهههههة القهههههراءة واملعرفهههههة متطلبذذذذذات تطبيذذذذذق املعذذذذذايري العامليذذذذذة لضذذذذذمان اجلذذذذذودة و االعتمذذذذذاد املدرسذذذذذي علذذذذذي التعلذذذذذيم الثذذذذذانوي العذذذذذام مبصذذذذذر.
 . 014 - 040الرتبية، جامعة عني مشس. اجلزء األول، العدد مائة وثالع عشر، ص ص. 

دور جههههههههاز التفتهههههههي  يف  سهههههههني  م(. دور اهليئذذذذذذذة القوميذذذذذذذة لضذذذذذذذمان جذذذذذذذودة التعلذذذذذذذيم واالعتمذذذذذذذاد يف حتسذذذذذذذني التعلذذذذذذذيم،8111عذذذذذذديل، فذذذذذذذاتن ) -
 ملركز القومي للبحوع الرتبوية والتنمية شعبة حبوع السياسات الرتبوية.القاهرة، ا جودة التعليم: دراسة ميدانية.

م(. تصذذذذذذذذور مقذذذذذذذذرتح لتطذذذذذذذذوير اعتمذذذذذذذذاد معلمذذذذذذذذي التعلذذذذذذذذيم قبذذذذذذذذل اجلذذذذذذذذامعي يف ضذذذذذذذذوء 8112عذذذذذذذذزب، حممذذذذذذذذد علذذذذذذذذي؛ إمساعيذذذذذذذذل، طلعذذذذذذذذت حسذذذذذذذذين ) -
 .80-80والستون، ص ص.  ، العدد الرابع جملة كلية الرتبية ابلزقازيقممارسات الواقع وبعض اخلربات الدولية املعاصرة. 

(. امذذذذذذذذذوذج مقذذذذذذذذذرتح لتقذذذذذذذذذيم جذذذذذذذذذودة الذذذذذذذذذربامج احملاسذذذذذذذذذبة مذذذذذذذذذن منظذذذذذذذذذور االعتمذذذذذذذذذاد 8112عطيذذذذذذذذذة، خالذذذذذذذذذد عبذذذذذذذذذد العزيذذذذذذذذذز؛ زهذذذذذذذذذران،عالء الذذذذذذذذذدين ) -
 .2 -8اجمللد األول، العدد الثاين. جامعة امللك فيصل، ص ص.   ،اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي األكادميي.

. عمذذذذذذان: اجلههههههودة واالعتمههههههاد األكههههههادميي ملؤسسههههههات التعلههههههيم العههههههام والعههههههايل(. 8112الزايدات، حممذذذذذذد عذذذذذذواد )جميذذذذذذد، سوسذذذذذذن شذذذذذذاكر؛ -
 دار الصفاء للنشر والتوزيع.

http://kku.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=91526
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املهههههههؤمتر العلمهههههههي الثهههههههامن . م(. متطلبذذذذذذذات تطبيذذذذذذذق اعتمذذذذذذذاد جذذذذذذذودة املؤسسذذذذذذذات التعليميذذذذذذذة يف اجملتمذذذذذذذع املصذذذذذذذري8112مذذذذذذذراد، صذذذذذذذا  مذذذذذذذراد ) -
اجمللذذذذذد األول، كليذذذذذة  .مهههههايو 24-23اد مؤسسهههههات التعلهههههيم العهههههام يف الهههههوطن العهههههر , يف الفهههههرتة مهههههن للرتبيهههههة, بعنهههههوان جهههههودة واعتمههههه

 الرتبية، جامعة الفيوم.
بنهههههاء منهههههوذج تنظيمهههههي متكامهههههل االعتمهههههاد املدرسهههههي يف الهههههدول األعضهههههاء  كتهههههب الرتبيهههههة العهههههر   ،مكتذذذذب الرتبيذذذذذة العذذذذريب لذذذذذدول اخللذذذذذيج -

 (. الرايض: مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج. 8100املسحية، النماذج العاملية  ) اإلطار النظري، الدراسة. لدول اخلليج
، جملهههههة الرتبيهههههةم(. االعتمذذذذذاد األكذذذذذادميي ملذذذذذدارس التعلذذذذذيم قبذذذذذل اجلذذذذذامعي يف دولذذذذذة اإلمذذذذذارات العربيذذذذذة املتحذذذذذدة. 8111النبذذذذذوي، أمذذذذذني حممذذذذذد ) -

 . 812-002العدد التاسع عشر، ص ص. 
م(. االعتمذذذذذذاد املدرسذذذذذذي للتعلذذذذذذيم العذذذذذذام 8108موسذذذذذذى، هذذذذذذاين حممذذذذذذد يذذذذذذونس؛ فذذذذذذراج، حممذذذذذذد أنذذذذذذور إبذذذذذذراهيم فذذذذذذراج )النذذذذذوح، عبذذذذذذد العزيذذذذذذز حممذذذذذذد؛  -

، اجمللذذذذذذد الثالذذذذذذث، العذذذذذذدد الواحذذذذذذد وتسذذذذذذعون. كليذذذذذذة جملههههههة الرتبيههههههةيف اململكذذذذذذة العربيذذذذذذة السذذذذذذعودية دراسذذذذذذة يف صذذذذذذعوابت وإمكانيذذذذذذات التطبيذذذذذذق. 
 .855-025الرتبية، جامعة بنها، ص ص. 
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( يف تنمية التفكري اإلبداعي CPSأثر برانمج تدرييب قائم على منوذج احلل اإلبداعي للمشكالت )
 لدى طالبات الصف الثامن األساسي يف ضوء حتصيلهن الرايضي

 شيخة بنت ظالم بن سامل النعيمية

 مانوزارة الرتبية والتعليم/ سلطنة ع  
 ملخص:

ائم على منوذج احلل اإلبداعي للمشكالت يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى طالبات الصف أثر برانمج تدرييب ق تعرفهدفت الدراسة إىل 
ختبار الثامن األساسي يف ضوء حتصيلهن الرايضي، ولتحقيق أهداف الدراسة مت إعداد برانمج تدرييب قائم على منوذج احلل اإلبداعي للمشكالت، وا

ة يف وحدة املقادير اجلربية واحلدودايت للصف الثامن األساسي، ومت التحقق من صدق وثبات القدرة اإلبداعية يف الرايضيات من إعداد اهلباهب
( طالبة 82( طالبة مقيدة ابلصف الثامن، مت تقسيمهم عشوائيا إىل جمموعتني، اجملموعة التجريبية )031االختبار. وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة )
( طالبة مت تدريسها ابلطريقة االعتيادية. ولإلجابة عن أسئلة 86عي للمشكالت، واجملموعة الضابطة )مت تدريسها ابستخدام منوذج احلل اإلبدا

، حيث أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي تفوق اجملموعة 8X3( ذي التصميم ANCOVAالدراسة مت استخدام حتليل التباين املشرتك )
(، كما أظهرت عدم وجود أثر ذو داللة α=1011بداعية يف الرايضيات عند مستوى داللة )التجريبية على اجملموعة الضابطة يف اختبار القدرة اإل

 ( يٌعزى للتفاعل بني طريقة التدريس ومستوى التحصيل الرايضي.α=1011إحصائية )
The Effect of a Training Program Based On Creative 

Problem Solving Model (CPS) in Developing Creative 

Grade Students in Light of their  thfor 8 nkingThi

Mathematics Achievement 
Naimi-Sheikha Dhalam Salim Al 

Abstract 
This study aimed to identify the effect of a training program based on a creative 

problem solving model (CPS) in developing creative thinking for 8th grade students in light 

of their mathematics achievement, To achieve this goal, a training program was designed to 

focus on a set of mathematical ideas and skills in algebra quantities unit using creative 

problem solving strategies, and a creative thinking test prepared by Al-Habahbah. The 

sample of the study consisted of (135) female eight grade students randomly selected from 

Dhahra governorate, which was divided into experimental and control groups. For testing 

the study hypothesis, data was analyzed by analysis of covariance ANCOVA (2X3). The 

results showed the superiority of students of the experimental group in the creative thinking 

test at the level of significant (α=0.05). Moreover, there were no significant differences 

(α=0.05) attributed to the interaction between the group and mathematics achievement 

level. 

 املقدمة
للتكنولوجيا واالتصاالت احلديثة واالنفجارات املعرفية، يواجه اإلنسان العديد من يف خضم التقدم اهلائل 

كنه من التفاعل مع املعلومات واخلربات املختلفة، إلجياد حلوال  املشكالت، اليت تتطلب منه امتالك مهارات تفكري عليا مت 
الشعوب على إكساب العقول البشرية  إبداعية لتلك املشكالت، فالتميز احلضاري للشعوب أصبح رهينا بقدرة تلك

املعارف واملهارات الالزمة ملواجهة خمتلف املشكالت والتحدايت وحلها بطرق إبداعية، وهنا تكمن احلاجة إىل مهارات 
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التفكري اإلبداعي اخلالق، والتفكري النقدي الواسع، وحل املشكالت املعقدة، وهذه املهارات غالبيتها مهارات عقلية 
(، وهلذا فقد عنيت مجيع املدارس الفلسفية والفكرية والرتبوية 8100عصر التطور التقين والتدفق املعريف )راين،  تتناسب مع

والنفسية بتنمية الفكر والتفكري لدى األفراد، كي يصبحوا أكثر قدرة على مواجهة الصعوابت واملشكالت اليت تعرتض 
 (.8100ي احلياة )العياصرة، سبيلهم سواء يف اجملاالت الرتبوية أو خمتلف مناح

فالتفكري مصدر أساسي، وعلى املنظمات أن تبذل جهدا مناسبا لرفع قدراهتا وطاقاهتا يف العمل من خالل تعليم 
(، فكما قال دي بونو: إن إقرار تعليم التفكري وإدراجه يف قائمة املواد الدراسية، Chiaramonte, 1989التفكري )

( أن Beyer, 1987(، وأشار بيري )De Bono,1990إذا أردان أن نبين جيال مفكرا ) ضرورة تربوية ال مفر منها،
الدراسية،  ناهجامل طويرة رايض األطفال. من هنا وجب تتعليم التفكري جيب أن يدخل ضمن املنهج املدرسي من مرحل

متكنهم من مواجهة التحدايت، حبيث تساعد الطلبة على توليد األفكار، والقدرة على ربط املعارف واستقرائها بطريقة 
 السيما مناهج الرايضيات أكثر من غريها.

الرايضييييات ليسيييت جميييرد جمموعييية مييين احلقيييائق واملعلوميييات ولكنهيييا طريقييية للتفكيييري، وا اهيييا يف مواجهييية املشيييكالت و 
احلديثية يف تعليييم  (، واال اهيات8118املختلفية، فهيي أداة مهمية لتنظييم األفكيار، وفهيم اذيييط اليذي نعييال فييه )عقييالن، 

 Principle and Standards for Schoolالرايضيات الصادرة يف وثيقة مبياد  ومعيايري الرايضييات املدرسيية )

Mathematicsملعلمييي الرايضيييات ) وطين( للمجلييس الييNational Council of Teachers of 

Mathematics تنميية مظياهر التفكيري الرايضيي مثيل: التفكيري ( يف الوالايت املتحيدة األمريكيية تتبير ضيرورة العميل عليى
. (NCTM,2000)اإلبيييداعي، والتفكيييري الناقيييد، واالسيييتدالل، والتعبيييري ابلرميييوز، وحيييل املشيييكالت عنيييد صيييياغة املنييياهج 

ويتضييح ذليييك ميين خيييالل اليييدعوة إىل دور فاعييل للميييتعلم يف اليييتعلم والتعليييم، ريعطييياء املييتعلم حريييية التعبيييري عيين  رائيييه وأفكييياره 
(McArthur & Wellner, 1997 حبيث يكون مبقدور املتعلم أن يستخدم قدراته الذهنية يف معاجلية املعلوميات ،)

 وتكوين بنيته املعرفية بتوجيه من املعلم بدال من تلقيه املعلومة جاهزة.
تالك ( أن املعيار األساسي لتعلم الرايضيات هو اميNCTM,2000وقد أشار اجمللس القومي ملعلمي الرايضيات )

مهارات التفكري ومهارات التفكري اإلبداعي، ابإلضافة إىل القدرة على صياغة وحل املشكالت غري املألوفية، ولتنميية التفكيري 
اإلبداعي يف الرايضيات البد من االهتمام بنماذج التعلم اليت متكن األفراد واجلماعات من إجياد حلول إبداعيية  للمشيكالت 

تيدريبا عليى النظيرة الداخليية  ثل منوذج احلل اإلبداعي للمشكالت، فهو من النمياذج الييت تتطليبوالتحدايت اليت تواجههم م
مثييل التييدريب علييى احلساسييية للمشييكالت وتنمييية الييوعي واإلدراك والتأمييل، كمييا يتطلييب التييدريب علييى النظييرة اخلارجييية مثييل 

داخل ميكيييييين اإلحسييييياس ابملشييييييكالت (، فميييييين خيييييالل النظيييييير إىل اليييييParnes, 1987حيييييل املشيييييكالت وا يييييياذ القيييييرار )
والتحدايت، حبيث يكون الفرد أكثر وعيا مبا حييط به، أميا النظير إىل اخليارج فيسياعد عليى التلليب عليى املشيكالت الييت ييتم 

 اكتشافها.
 مشكلة الدراسة:
 هي إىل أن اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة من قبل املعلمني (8101)الصمادي،  نتائج بعض الدراسات أشارت

فالتعليم  .مهارات التفكري يف اللالب اسرتاتيجيات تقليدية، وذلك لوجود ضعف لدى املعلمني يف استخدام أساليب تنمية
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ابلطرق االعتيادية املتبعة يؤثر بطريقة سلبية على تنمية مهارات التفكري، وهو ما يفرض علينا ضرورة تبين معاجلات ونظرايت 
(، وقد أشارت 8116املتعلم، والقدرة على الربط بني املعارف السابقة واجلديدة )األعسر، جديدة تساعد على إاثرة تفكري 

نتائج بعض البحوث امليدانية إىل وجود تدين يف مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت لدى الطلبة مثل دراسة )الصمادي، 
 (.8103(، )عبد اجمليد، 8100(، )أبو عواد وعشا، 8101

استطالعية بتطبيق مقياس احلل اإلبداعي للمشكالت على طالبات الصف الثامن األساسي  وأجرت الباحثة دراسة
طالبة( مبدرسة كبارة للتعليم األساسي بسلطنة عمان، هبدف قياس مدى قدرة الطالبات على حل املشكالت،  82)

تدين يف مستوى املهارات لدى وحساب النسبة املئوية ملهارات احلل اإلبداعي للمشكالت، وقد أشارت النتائج إىل وجود 
وهذا ما أكدته النتائج اليت حصل عليها الطلبة يف سلطنة عمان يف الطالبات على حل املشكالت بطريقة إبداعية، 
، حيث جاء متوسط األداء يف الرايضيات لطلبة سلطنة عمان دون 8100االمتحان الدويل للعلوم والرايضيات تيمس لعام 

إحصائية، حيث لوحظ حصول السلطنة على مراكز متأخرة يف نتائج التحصيل ملادة الرايضيات،  املتوسط الدويل وبداللة
ومن مجلة العوامل اليت أدت إىل تدين مستوى أداء الطلبة يف الرايضيات، أن أساليب التدريس الشائعة ال تركز على مهارات 

 (.8100ملفاهيم )الراسيب والسليماين و خرون، التفكري اإلبداعي، وإمنا تقتصر يف تركيزها على معرفة احلقائق وا
 

 مصطلحات الدراسة وتعريفاهتا اإلجرائية: تتضمن الدراسة التعريفات اآلتية:
هيو جمموعية أنشيطة وإجيراءات خمططية ومنظمية مبنيية وفقيا ملراحيل  (:Training Program)الربانمج التدرييب 

عي، وترتبط ابذتوى العلميي اليذي تدرسيه الطالبيات، ويعيرف إجرائييا احلل اإلبداعي للمشكالت هبدف تنمية التفكري اإلبدا
( حصيية صييفية، حبيييث يتضييمن كييل لقيياء أربييع 36يف هييذه الدراسيية  نييه: بييرانمج يتكييون ميين  عشييرة لقيياءات تدريبييية بواقييع )

أكييرب عيدد  كين ميين  خطيوات، ييتم خالهليا توجيييه الطالبيات للرتكييز علييى املشيكلة أو التحيدي، وإاثرة التفكييري ليديهن إلنتياج
 احللول املتوقعة للمشكلة، وحتليل ما مت التوصل إليه من حلول وفق جمموعات تعاونية بني الطالبات.

( هيو CPSويكتيب اختصيارا ): (Creative Problem Solving)منووذج احلول اإلبوداعي للمشوكالت  
مين خالهليا التعاميل ميع مشيكلة ميا بطريقية تفكيري نظام مرن يتضمن جمموعة من اخلطوات واإلجراءات اليت توفر طريقة ميكين 

(، ويعيرف يف هيذه الدراسية عليى Isaksen & Treffinger, 1985جدييدة هبيدف الوصيول إىل حليول للمشيكلة )
أنه جمموعة من اخلربات التعليمية التعلمية املخططة واملنظمة، اليت تتضمن سلسلة من اإلجراءات واألنشطة اليت تساعد عليى 

ت وتولييييد أكيييرب قيييدر  كييين مييين األفكييييار وتقيييييم احلليييول املمكنييية، ومييين   الوصيييول إىل حيييل منطقيييي مقبييييول حيييل املشيييكال
 للمشكلة.

: هييو القييدرة علييى إنتيياج عييدد ميين األفكييار األصيييلة غييري العادييية، Creative Thinking اإلبووداعي التفكووري
عد هلذه الدراسة.ويقاس إجرائيا مبقدار ما حتصل عليه الطالبة من درجات يف اختبار التف

 
 كري اإلبداعي امل

هو مستوى حتصيل الطالبات يف مادة الرايضيات قبل اخلوض يف التجربة )معدل الطالبة يف : الرايضي التحصيل
من معدالت  %81الرايضيات يف الصف السابق(، ومت تقسيمه إىل ثالثة مستوايت على النحو التايل: مرتفع: أعلى 

 من معدالت الطالبات، متوسط: بقية الطالبات. %81الطالبات، متدين: أدىن 
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 اإلطار النظري:
 أوال: احلل اإلبداعي للمشكالت

لقد تزايد االهتمام مبنهجية احلل اإلبداعي للمشكالت يف اجملاالت الرتبوية عموما، ويف برامج تعليم املوهوبني 
ية الرتبوية، ألنه يبدأ ابإلحساس ابملشكلة، ، فهو إطار مناسب خصوصا للدراسات االجتماعقني على وجه اخلصوصواملتفو 

(،  ويذكر تريفنجر Sewell, Fuller, Murphy & Funnell, 2002وينتهي بصنع وتنفيذ قرارات اجتماعية )
(Treffinger, 1995 احلل اإلبداعي للمشكالت  نه طريقة للوصول إىل حل مشكلة بطريقة إبداعية، حبيث ميّكن )

ياغة مشكالت أو حتدايت، وتوليد أفكار، وحتليل كثري من اخليارات املختلفة، وتصميم أدوات األفراد واجلماعات من ص
 فعالة حللول جديدة.

( احلل اإلبداعي للمشكالت Mitchell & Kowalik, 1999ويف السياق ذاته عرف ميتشل وكوليك )
 بتحليله إىل ثالثة مكوانت هي:

 رق واسرتاتيجيات ملواجهة املوقف.(: التوصل الكتشاف واستنباط طSolvingاحلل )
 (: فكرة تتضمن عنصر جديد وفريد من نوعه.Creativeاإلبداعي )
 (: أي موقف ميثل حتداي أو فرصة.Problemاملشكلة )

املشكلة ضمن منوذج احلل اإلبداعي للمشكالت ليست معضلة، ولكنها متثل فرص أو حتدايت لتلريات انجحة، ف
اجهها األفراد متثل فرصا للنمو املهين والشخصي، هلذا فإن املشكلة قد تكون أي موقف غامض فالتحدايت اليومية اليت يو 

 (.Isaksen & Parnes, 1985) وخطة للتنفيذ بنجاح اومهم وحتتاج إىل بدائل جديدة ملواجهته
(، Triz(، ونظرية تريز )Guilfordومن النظرايت اليت تناولت احلل اإلبداعي للمشكالت نظرية جيلفورد )

(، حيث قدم جيلفورد منوذجا مبسطا حلل املشكالت على أساس نظريته يف Alex Osbornونظرية أليكس أوسبورن )
 Structure of Intellect Problemالبناء العقلي، وأطلق عليه "منوذج البناء العقلي حلل املشكالت" 

Solving(، أما نظرية تريز فقد 0111ت )جروان، ، حيث اعترب التفكري اإلبداعي أحد أشكال أسلوب حل املشكال
، حيث استخدم فيها عدة 0128(، الذي بدأ العمل فيها عام (Henry Altshullerنشأت على يد هنري التشلر 

(، واإلبداع (Ideality(، واملثالية (Contradictionافرتاضات جلعل اإلبداع عملية منهجية منظمة وهي: التناقضات 
  (.8112ري وفق خطوات حمددة )أبو جادو، عملية منهجية منتظمة تس

( يعترب املؤسس األول ألساسيات الرتبية اإلبداعية، واملطور األصلي Alex Osbornأما أليكس أوسبورن )
(، فقد عمل أوسبورن على تطوير منوذج Treffinger & Isaksen, 2005لنموذج احلل اإلبداعي للمشكالت )
( عاما، فقد  من وبقوة  ن كل فرد لديه اإلمكانية للسلوك اإلبداعي، وقد 11ارب )احلل اإلبداعي للمشكالت منذ ما يق

( مها عنصران أساسيان لإلنتاجية اإلبداعية، وكل Judgment( والتقييم )(Imaginationأكد كثريا على أن اخليال 
عن  0120يف عام  وتساءل أوسبورن (.Osborn, 1963فرد ريمكانه أن يتعلم كيفية استخدامهما بشكل أفضل )

السبب الذي جعل بعض العاملني يف مؤسسته اإلعالمية أكثر قدرة على اإلبداع من غريهم، وخالل دراسته وحتليله 
لألشخاص املبدعني توصل إىل رفض االفرتاض القائم منذ ألفي عام، الذي افرتض أن األفكار اإلبداعية ال ت نَتج إال من 
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فقط، ونتيجة لذلك بدأ أوسبورن عملية استخدام موسعة للمحاورة والعصف الذهين عدد حمدد من األفراد املتميزين 
(Brain Storming( هبدف تنمية قدرة األفراد على حل املشكالت بشكل إبداعي )Hughes, 2003.) 

 واملتفوقني وتزايد االهتمام مبنهجية احلل اإلبداعي للمشكالت يف اجملاالت الرتبوية عموما، ويف برامج تعليم املوهوبني
(، فهو إطار مناسب خصوصا للدراسات االجتماعية الرتبوية، ألنه يبدأ ابإلحساس 0111على وجه اخلصوص )جروان، 

، (Sewell, Fuller, Murphy & Funnell, 2002ابملشكلة، وينتهي بصنع وتنفيذ قرارات اجتماعية )
 (:Osborn, 1964ع منها )ويقدم العديد من املالحظات واألفكار املفيدة لتشجيع اإلبدا 

  اقتناص األفكار. فالعديد من األفكار اجليدة أتيت إلينا عندما نكون يف حالة اسرتخاء، عندما ال يشلل تفكريان
 أية مشكلة، لذلك سجل أفكارك مباشرة.

 إعادة تعريف املشكلة بطرق خمتلفة. فنسأل أنفسنا كل مرة ملاذا؟ 
  .فكل مشكلة نواجهها ت علمنا شيئا يف املقابل.النظر إىل املشكالت والتحدايت كفرص 
 ( الفصل بني التفكري التخيليimaginative thinking( والتفكري التقييمي )judgmental 

thinking حبيث ال يتم توليد األفكار وتقييمها معا يف نفس الوقت، بل يتم توليد عدد من األفكار ومن ،)
     تقييمها.

(، وهو بروفيسور يف كلية والية ابفالو Sidney parnesسيدين ابرنس ) تعاون 0111ويف منتصف عام 
(Buffalo( مع أليكس أوسبورن )Alex Osborn لتعديل وتطوير ما يسمى اليوم منوذج أوسبورن_ابرنس للحل ،)

ا اإلبداعي للمشكالت، حيث قدم ابرنس توسعا يف األفكار األساسية للنموذج، وصنفها إىل مخسة مراحل، ومعظمه
 & Treffingerمشتقة من اقرتاحات أوسبورن املتمثلة يف استخدام أسلوب العصف الذهين لتدريب اإلبداع )

Isaksen, 2005.) 
( وتريفنجر Feldhusen( وفيلدهيوسن )Ruth Noller( وروث نولر )Parnesوبعد ذلك طور ابرنس )

(Treffinger منوذج احلل اإلبداعي إىل ست مراحل وذلك ريضافة مر ) حلة جديدة إىل اخلمس مراحل وهي املشكلة
(، وهي املشكلة قبل التحديد، وتتضمن مرحلة إجياد األهداف، وحتديد املشكلة، Mess-Findingالضبابية )

 (Data-Finding( إىل إجياد البياانت )Fact-Findingابإلضافة مت تليري مسمى مرحلة إجياد احلقائق )
(Giangreco, 1993)وذج احلل اإلبداعي للمشكالت يتكون من ست مراحل حلل املشكلة بطريقة ، وهبذا أصبح من

 ,Treffingerإبداعية،  مت  ميعها يف ثالثة مكوانت وهي: فهم املشكلة، وتوليد األفكار، والتخطيط للتنفيذ )

1995:) 
لة، هنييا يييتم تركيييز اجلهييد علييى املشييك: (Understanding the Problem) املكوووا األو : مهووم املشووكلة .1

البيييدائل الناجحييية. ويتضيييمن هيييذا املكيييون مييين ثالثييية مراحيييل هيييي:  اعد يف إجييييادفتحدييييد املشيييكلة بشيييكل صيييحيح يسييي
املشكلة الضبابية، ومجع البياانت، وحتديد املشكلة. وفيه يتم فهم املشكلة وحتليلها وتبويبها من أجل عرضها يف جلسية 

 العصف الذهين.
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يتضييمن هييذا املكييون مرحليية واحييدة فقييط، وهييي توليييد : (Generating Ideas) املكوووا الثوواو: توليوود األمكووار .2
 األفكار، وفيه يتم االهتمام مبحاولة إجياد أكرب قدر  كن من األفكار اليت من املمكن أن تكون حال للمشكلة.

 يتضمن هذا املكون مرحلتني مها إجياد احللول،: (Planning for Action) املكوا الثالث: التخطيط للتنفيذ .3
 وإجياد القبول والرضا عن احللول، وفيه يتم تقييم أكثر األفكار احتمالية حلل املشكلة اليت يواجهها الفرد.

وقيد مت إعيادة ترتيييب هيذه املراحييل السيت علييى أربيع خطييوات، وذليك مين أجييل تسيهيل تطبيييق هيذا النمييوذج مين قبييل 
وليكيييون مقبيييوال ليييدى الطالبييات، ويتماشيييى ميييع اذتيييوى  املعلمييات داخيييل اللرفييية الصييفيةس للقييييام ابسيييتخدامه بطريقييية ميسييرة،

 ( كما يلي:8118)عليوه،  لنموذج ومراحله الستالدراسي، حبيث ال خيل مبكوانت ا
 اخلطوة األوىل: اإلعداد للتحدي

هييذه اخلطييوة تتضييمن مرحليية املشييكلة الضييبابية )قبييل التحديييد(، وفيهييا يييتم توجيييه الطالبييات  ييو اهلييدف، ميين خييالل 
 املشكلة أو التحدي حمور االهتمام، واستخدام إسرتاتيجية العصف الذهينس إلنتاج فكرة أو أكثر لتكون حمور الرتكيز.تقدمي 

 اخلطوة الثانية: اإلنتاج )التفكري التباعدي(
وتتضيييمن هيييذه اخلطييييوة ثيييالث مراحييييل وهيييي: إجييييياد البيييياانت، وحتديييييد املشيييكلة، وإجييييياد األفكيييار. وهنييييا ييييتم تقسيييييم 

(، وتوزيع املهام عليهم بصورة أوراق عمل حتوي أنشيطة 6-1إىل جمموعات يرتاوح عدد أفراد كل جمموعة ما بني  )الطالبات 
عن املهمة. ويطلب من الطالبات أثناء عملهم ابلنشاط حتديد املشكلة احلقيقية، من خالل ميا مت مجعيه مين بيياانت وأفكيار، 

تمل أن تكون حال للمشكلة، وتقوم املعلمة أثناء توليد األفكار ابلتجول   تسجيل أكرب عدد  كن من األفكار اليت من اذ
بني الطالبات، واإلشارة إىل األفكار اليت مل يتم التطرق إليها مين خيالل مناقشية الطالبيات لألفكيار الييت توصيلوا إليهيا، وذليك 

 عن طريق عدة اسرتاتيجيات مثل: قوائم األفكار، والعالقات القسرية.
 ثالثة: الفلرتة )التفكري التقاريب(:اخلطوة ال

وتتضمن هذه اخلطوة مرحلية إجيياد احلليول. وييتم هنيا الطليب مين كيل جمموعية حتلييل ميا توصيلوا إلييه مين نتيائج وانتقياء 
ما األفكار الصاحلة )األقرب(، واستبعاد األفكار اليت ليس هلا عالقة )األفكار غري الصاحلة( وكتابتها يف قائمة، متهيدا لتقدمي 

 تيياره كييل جمموعيية ميين بييدائل إىل اجملموعييات األخييرى )بتعليقهييا أمييام اجملموعييات(،   تقييوم املعلميية ريدارة النقييا  بينهييا وبييني 
الطالبيات للتوصييل إىل اتفيياق بيني اجملموعيياتس وذلييك عيين طرييق عييدة اسييرتاتيجيات مثييل: اسيتخراج األفكييار اهلاميية، التجميييع 

 ثنائية.والتصنيف، التحليل ابملقارانت ال
 اخلطوة الرابعة: اإلغالق )اإلجراءات اخلتامية والنتائج(:

وتتضييمن هييذه اخلطييوة مرحليية إجييياد القبييول )الرضييا(، ويييتم هنييا كتابيية األفكييار اليييت مت االتفيياق عليهييا بييني اجملموعييات 
طبيقيات املهمية الختبيار ومناقشتها معهم للتوصل إىل احللول السليمة للمشيكلة املطروحية، ومين   إعطياء الطالبيات بعيض الت

( Divergent Thinkingكييال ميين التفكييري التباعييدي )  احلييل اإلبييداعي للمشييكالتويتطلييب  احللييول واالقتنيياع هبييا.
(، فالتدريب على استخدام التفكري التباعيدي Convergent Thinking( )Osborn, 1963والتفكري التقاريب )

ساسيييي يف  ييياح منيييوذج احليييل اإلبيييداعي للمشيييكالتس والتيييوازن بيييني التفكيييري والتقييياريب بنظيييام حيفيييظ التيييوازن بينهميييا، عاميييل أ
 .(8116التباعدي والتقاريب له نفس أمهية التوازن بني التفكري اإلبداعي والناقد، فال يعمل أحدمها دون اآلخر )األعسر، 



 8102معية األردنية للعلوم الرتبوية،املؤمتر الرتبوي العريب السنوي الثالث: )رؤى وأفكار لقضااي ساخنة يف التعليم العام(، اجل
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 اثنيا: التفكري اإلبداعي
أو ال تكون، وابلتايل فإن الفرد املبدع خيتلف يف  يٌعد اإلبداع قدميا صفة جسمية وراثية تكون موجودة يف الفرد

طبيعته عن غريه من األفراد، ولذا يصعب وفق هذه النظرية حتسينه ابلتعليم أو التدريب، بينما ينظر االفرتاض احلديث إىل 
. ومل حيظ (8118ق التدريب والتعليم )منسي، اإلبداع ابعتباره شكال من أشكال النشاط العقلي املمكن تنميته عن طري

على أنه ظاهرة معقدة ذات وجوه وأبعاد  (Machinnon, 1970)ماكينون  هفقد عرف االبداع ابالتفاق على تعريفه.
متعددة أكثر من اعتبارها مفهوما نظراي حمدد التعريف، فهو القدرة على  نب الروتني العادي والطرق االعتيادية يف التفكري 

 ,Torrance)عرفه تورانس . و (Romey, 1970)ميكن تنفيذه وحتقيقه مع إنتاج أصيل جديد أو غري شائع 
 نه عملية تساعد املتعلم على أن يصبح أكثر حساسية للمشكالت وجوانب النقص والثلرات يف املعرفة أو  (1962

يات، املعلومات واختالل االنسجام وحتديد مواطن الصعوبة وما شابه ذلك، والبحث عن حلول، والتنبؤ، وصياغة فرض
عرفه جيلفورد ، و واختبارها، وإعادة صياغتها أو تعديلها من أجل التوصل إىل نتائج جديدة ينقلها املتعلم لآلخرين

(Guilford نه مسات استعداديه تضم الطالقة يف التفكري واملرونة واألصالة واحلساسية للمشكالت وإعادة تعريف  )
  .(8101الت، اهلياملشكلة وإيضاحها ابلتفصيالت واإلسهاب )

تنميى ابلتيدريب وينظير العدييد مين علمياء الينفس إىل قيدرات التفكيري اإلبيداعي عليى أ يا مهيارات عقليية قابلية إىل أن 
شييأ ا شييأن املهييارات األخييرى كاملهييارة احلركييية وغريهييا، وتٌعييد الطالقيية واملرونيية واألصييالة ميين أهييم مهييارات التفكييري اإلبييداعي، 

سيييهولة الييييت ييييتم اسيييتدعاء عيييدد مييين البيييدائل أو األفكيييار عنيييد االسيييتجابة ملثيييري معيييني )جييييروان، فالطالقييية هيييي السيييرعة أو ال
(، 0121(، أما املرونة فهي القدرة على االبتعاد عن التقليد، وقليب األفكيار إىل أخيرى جدييدة وخمتلفية )األلوسيي، 0111

و تلييف املرونيية عيين الطالقيية يف أن الطالقيية تتحييدد أي القييدرة علييى التفكييري بطييرق خمتلفيية، ورؤييية املشييكلة ميين زوااي متعييددة. 
بعييدد االسيييتجاابت وسيييرعة صيييدورها أو كلتيهميييا معييا، أميييا املرونييية فإ يييا تعتميييد علييى تنيييوع االسيييتجاابت، أي أ يييا تركيييز عليييى 

وقيدرة  (، بينما تقيوم األصيالة عليى إنتياج أفكيار جدييدة، أي التميّيز يف التفكيري والنيدرة،8110الكيف وليس الكم )عبادة، 
 (.8112على النفاذ إىل غري املألوف من األفكار )الطيطي، 

( دراسية هيدفت إىل Hung, 2003هينج ) . فقيد أجيرىالبياحثني احليل اإلبيداعي للمشيكالت ابهتميام لقيد حظيي
معرفيية أثيير اسييتخدام منييوذج احلييل اإلبييداعي للمشييكالت يف تنمييية اإلبييداع العلمييي والقييدرة علييى حييل املشييكالت يف مبحييث 

 الدراسيييةس الييييت اسيييتخدمنتيييائج أظهيييرت . ي( طالبيييا مييين طلبييية الصيييف اخليييامس األساسييي38كيميييياء، وتكونيييت العينييية مييين )ال
إىل أن منييوذج احليييل  ،ميييي قبييل وبعيييد إجييراء التجربيييةمقيييياس القييدرة عليييى حييل املشيييكالت ومقييياس اإلبييداع العلفيهييا الباحييث 

 مي والقدرة على حل املشكالت.اإلبداعي للمشكالت حسن من قدرة الطلبة على اإلبداع العل
أثر استخدام برانمج تدرييب مستند إىل نظرية احلل اإلبداعي  تعرف( إىل 8112و )أبو جادوهدفت دراسة 

( طالبا 001للمشكالت يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى عينة من طلبة الصف العاشر األساسي، وبللت عينة الدراسة )
ريبية وضابطة، ولتحقيق اهداف الدراسة مت تطبيق برانمج تدرييب مستند إىل نظرية احلل وطالبة، مت تقسيمها إىل جمموعة  

اإلبداعي للمشكالت، وتطبيق اختبار تورنس للتفكري اإلبداعي بصورته اللفظية. وكشفت النتائج إىل وجود فروق ذات 
على مقياس تورنس للتفكري اإلبداعي ( بني متوسط أداء طلبة اجملموعة التجريبية والضابطة α=1.11داللة إحصائية )
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وفروعه الطالقة واملرونة واألصالة لصاحل اجملموعة التجريبية، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
 متوسط أداء الذكور واإلانث على مقياس التفكري اإلبداعي وفروعه.

س احلر واالستتنتاج ثر استخدام ثالثة مداخل( دراسة هدفت إىل التحقق من أChiu, 2009أجرى شيو )و 
وتكونت عينة الدراسة  .ةلتنمية مهارات كل من حل املشكالت الرايضية، واحلل اإلبداعي للمشكالت الرايضي واملهارات،

اد ( تلميذا، مقسمة إىل ثالث فصول، ومت تدريس كل فصل وفقا ملدخل من املداخل املختارة، وقام الباحث ريعد26من )
الحظة أداء التالميذ خالل ملمني بعد انتهاء التدريس، و عقد مقابالت شخصية مع املعبار ملشكالت رايضية، و اخت

اجللسات التدريسية. وقد متثلت أهم نتائج الدراسة يف وجود فروق دالة إحصائية بني درجات التالميذ يف القياس القبلي 
 ية لصاحل التطبيق البعدي.والبعدي يف اختبار املشكالت اإلبداعية وغري اإلبداع

إىل استقصاء أثر برانمج تدرييب مستند إىل احلل اإلبداعي للمشكالت يف ( 8100أبو عواد وعشا )وهدفت دراسة 
( طالبة من طالبات الصف السابع يف مدارس عمان، موزعة إىل 81تنمية التفكري التشعيب لدى عينة مكونة من )

ضابطة. وكشفت نتائج الدراسة عن وجود أثر ذي داللة إحصائية للربانمج التدرييب جمموعتني، إحدامها  ريبية واألخرى 
املستند إىل احلل اإلبداعي للمشكالت يف كل مهارة من مهارات التفكري التشعييب: الطالقة، واملرونة، واألصالة، والتفاصيل، 

 .لعناوين، ويف االختبار كامالوا
ابرنس يف تنمية  –استقصاء أثر برانمج تدرييب قائم على منوذج أوسبورن ( ريجراء 8100قام الصمادي وأبو لوم )و 

( طالبة من 22مهارات التفكري اإلبداعي يف الرايضيات لدى طلبة املرحلة األساسية العليا، تكونت عينة الدراسة من )
إلبداعي للمشكالت، ( تدربت على برانمج احلل ا22طالبات الصف التاسع األساسي، مت اختيار جمموعتني  ريبية )

( درست ابلطريقة االعتيادية. وأظهرت النتائج تفوق اجملموعة التجريبية على الضابطة يف اختبار 22وجمموعة ضابطة )
(. كما أظهرت عدم وجود أثر للتفاعل بني اجملموعة ومستوى التحصيل السابق α=1.11القدرة اإلبداعية يف الرايضيات )

 (.α=1.11اختبار القدرة اإلبداعية يف الرايضيات ) يف الرايضيات يف األداء على
تقصي أثر إسرتاتيجية قائمة على حل املشكالت يف تنمية مهارات التفكري  اىل( 8102الزعيب )وهدفت دراسة 

( طالبا وطالبة، وزعوا إىل جمموعتني 12اإلبداعي الرايضي لدى طلبة معلم صف يف جامعة الريموك، وتكونت العينة من )
( طالبا، ومت بناء اختبار للتفكري اإلبداعي الرايضي،   طبق على اجملموعتني التجريبية والضابطة 11( طالبا و)22ية ) ريب

قبل املعاجلة وبعدها بعد التحقق من صدقه وثباته. كما مت تطبيق إسرتاتيجية تدريسية قائمة على حل املشكالت ملساق 
لقياس، واهلندسة املستوية على اجملموعة التجريبية. وقد أظهرت النتائج حتسنا يف الرايضيات يف وحدات اهلندسة اإلقليدية، ا

 مهارات ومستوايت التفكري اإلبداعي الرايضي )الطالقة، واملرونة، واألصالة( لدى طلبة اجملموعة التجريبية.
سي، وطلبة كليات د تناولت الدراسات السابقة عينات من الطلبة ملراحل تعليمية حمتلفة مثل )تعليم أسالق

وجامعات(، وقد تشاهبت الدراسة احلالية مع بعض الدراسات يف تناوهلا املرحلة األساسية يف التعليم، بينما متيزت الدراسة 
احلالية عن الدراسات السابقة يف اختيار املتلري التابع القوة الرايضية خالفا عن ابقي الدراسات السابقة اليت ركزت على 

ليت حاولت الكشف عن فضال عن ندرة الدراسات السابقة اعي والعلمي والتشعييب ومستوايت التفكري العليا، التفكري اإلبدا
 مدى فاعلية منوذج احلل اإلبداعي للمشكالت يف تنمية القوة الرايضية، ويعد ذلك ميزة ومربرا إلجراء الدراسة احلالية.



 8102معية األردنية للعلوم الرتبوية،املؤمتر الرتبوي العريب السنوي الثالث: )رؤى وأفكار لقضااي ساخنة يف التعليم العام(، اجل

78 

 هدف الدراسة وأسئلتها:
( يف CPSعلييية بييرانمج تييدرييب قييائم علييى منييوذج احلييل اإلبييداعي للمشييكالت )هتييدف الدراسيية إىل الكشييف عيين فا

، مييين خيييالل طنة عميييان يف ضيييوء حتصييييلهن الرايضييييتنميييية التفكيييري اإلبيييداعي ليييدى طالبيييات الصيييف الثيييامن  األساسيييي بسيييل
 آلتيني:ااإلجابة عن السؤالني 

يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى طالبات الصف  . ما أثر برانمج تدرييب قائم على منوذج احلل اإلبداعي للمشكالت0
 ؟الثامن األساسي

( يف تنمية التفكري اإلبداعي يعزى إىل التفاعل بني طريقة α=1011. هل يوجد فرق ذا داللة إحصائية عند  )8
التدريس )احلل اإلبداعي للمشكالت، الطريقة االعتيادية( والتحصيل الرايضي )مرتفع، متوسط، متدين( لدى 

 بات الصف الثامن األساسي؟طال
 ولإلجابة عليهما صيلة الفرضيتان اآلتيتان:

( بني متوسط درجات طالبات اجملموعة α=1011ال يوجد فرق ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .0
التجريبية )احلل اإلبداعي للمشكالت( ومتوسط درجات طالبات اجملموعة الضابطة )الطريقة االعتيادية( يف 

 البعدي الختبار التفكري اإلبداعي.التطبيق 
( يف اختبار التفكري اإلبداعي ي عزى إىل التفاعل α=1011)ال يوجد أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة  .8

بني طريقة التدريس )احلل اإلبداعي للمشكالت، الطريقة االعتيادية( والتحصيل الرايضي )مرتفع، متوسط، 
 األساسي.  متدين( لدى طالبات الصف الثامن

 متغريات الدراسة:
 .قائم على منوذج احلل اإلبداعي للمشكالت املتلري املستقل: برانمج تدرييب
 املتلري التابع: التفكري اإلبداعي

 املتلري التصنيفي: التحصيل الرايضي وله ثالث مستوايت )مرتفع، متوسط، متدين(.
 حدود الدراسة وحمدداهتا: تقتصر حدود الدراسة على:

 مبدرسة من املدارس التابعة ملديرية الرتبية والتعليم مبحافظة الظاهرة. ة من طالبات الصف الثامن األساسيعين .0
موضوعات منهج الرايضيات للوحدة الثانية املقادير اجلربية واحلدودايت املقررة على طالبات الصف الثامن  .8

 للفصل الدراسي األول.
منوذج احلل اإلبداعي للمشكالت، ويتحدد تعميم النتائج يف ضوء دا إىل التدرييب الذي مت تطويره استنا الربانمج .3

 طبيعة األداة وخصائصها السيكومرتية من صدق وثبات.
 أمهية الدراسة: تستمد الدراسة أمهيتها يف كوهنا:

عي يف للباحثني يف جمال تعّلم الّرايضّيات وتعليمها، للبحث يف أثر استخدام منوذج احلل اإلبدا تشكل حافزًا  .0
 متلريات أخرى ومراحل تعليمية خمتلفة.
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تفيد مصممي مناهج الرايضيات من خالل األنشطة واخلربات املتضمنة يف الربانمج على وضع األنشطة اليت  .8
 تليب احتياجات ورغبات الطلبة مبختلف املستوايت.

 منهجية الدراسة:
البعييييدي  -لتجريبييييية والضييييابطة والتطبيييييق القبلييييياعتميييدت الدراسيييية علييييى امليييينهج شييييبه التجييييرييب بتصييييميم اجملمييييوعتني ا

(Two Group pre-Test, post-Test Design ) 
 أمراد الدراسة:

طالبيية ميين طالبيييات الصييف الثييامن األساسيييي ميين مدرسيية فاطمييية بنييت أسييد وعيييربي  031تكييون أفييراد الدراسيية مييين 
شعب عشوائيا مين املدرسيتني، وتقسييمهما إىل  2للتعليم األساسي التابعة ملديرية الرتبية والتعليم مبحافظة الظاهرة، مت اختيار 

( يبييييني أفييييراد الدراسيييية وفقييييا لنمييييوذج التييييدريس 0البيييية، واجلييييدول )( ط86( طالبيييية، وجمموعيييية ضييييابطة )82جمموعيييية  ريبييييية )
 ومستوى التحصيل )مرتفع، متوسط، متدين(.

 ومقا ملستواهم التحصيلي )مرتفع، متوسط، متدو( توزيع أمراد العينة على اجملموعتني التجريبية والضابطة (1جدو  )
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية املستوى التحصيلي

 06 06 مرتفع
 33 32 متوسط
 06 06 متدين
 86 82 اجملموع

 طالبة 031 اجملموع الكلي
 مواد وأدوات الدراسة:

 الربانمج التدرييب:
لتحقيق أهداف الدراسة مت بناء برانمج تدرييب قائم على منوذج احلل اإلبداعي للمشكالت، من خالل االطالع 

ية واحلدودايت املقررة يف مناهج الرايضيات املدرسية للصف الثامن األساسي، ومن على اذتوى الرايضي لوحدة املقادير اجلرب 
خالل مراجعة األدب الرتبوي املرتبط ابحلل اإلبداعي للمشكالت، واالطالع على الدراسات السابقة واملواقع الرتبوية 

أي ما يعادل  –أربع حصص صفية املتخصصة، وقد تكون الربانمج من عشرة لقاءات تدريبية مدة كل لقاء حصتني إىل 
تضمنت تدريب الطالبات على اسرتاتيجيات حل املشكالت وفقا ملراحل احلل اإلبداعي  -حصة صفية 36إمجايل 

 للمشكالت. واشتمل الربانمج على:
اتيجيات دليل املعلم: يتضمن تعليمات وإرشادات عامة للمعلم لتنفيذ الربانمج، واألهداف العامة له، واملهارات واالسرت  .أ

املستخدمة وإجراءات التنفيذ، ويتضمن خطط تفصيلية لتنفيذ اللقاءات التدريبية مشتملة على األهداف واألنشطة 
 املستخدمة يف كل لقاء واجلدول الزمين وأساليب التدريس وأدوات التقومي.

يقها، وتقدمي خلفية عن ومت حتديد اإلطار العام للربانمج التدرييب وقد اشتمل على توضيح األهداف املراد حتق
املشكلة املراد حلها يف اللقاء مع اإلعداد لكل جلسة من حيث توزيع األدوار بني الطالبات وتوضيحها، وتقسيمهن إىل 
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جمموعات واستخدام وسائل اإليضاح املناسبة، وحتقيق مبدأ التوازن بني التفكري التباعدي والتقاريب يف حل املشكلة، كذلك 
بات إىل توليد العديد من األفكار املتنوعة من خالل إتباع اسرتاتيجيات العصف الذهين وقوائم األفكار يتم توجيه الطال

والعالقات القسرية، ابإلضافة إىل توجيه الطالبات  و الرتكيز على التوصل من األفكار الكثرية املقرتحة إىل أفكار قليلة، أي 
اسرتاتيجيات استخراج األفكار اهلامة والتجميع والتصنيف وحتليل املقارنة   ارسة التفكري التقاريب، وذلك من خالل إتباع

الثنائية، ويف كل اجللسات جيب الرتكيز على استخدام قواعد توليد األفكار، وحتليلها وصقلها حىت يتحقق التوازن بني 
وعرضها ومناقشتها وتقوميها ومراجعة التفكري التباعدي والتقاريب، ومن   يتم كتابة ما توصلت إليه اجملموعات من نتائج 

عد للتأكد من صدقه بعرضه على عدد من اذكمني ذوي اخلربة 
 
األهداف للتأكد من حتققها. وقد مت حتكيم الدليل امل

 واالختصاص يف مناهج وطرق تدريس الرايضيات ومعلمي مادة الرايضيات ومشرفيها مبحافظة الظاهرة وحمافظة مسقط.
تقومي بنائي ويتم ذلك من خالل عقد مقابلة للمعلمات وعينة من الطالبات ألخذ التلذية الراجعة تقومي الربانمج:  .ب

  حول مدى حتقق أهداف اللقاءات التدريبية يوميا، وتقومي ختامي من خالل تطبيق اختبار القوة الرايضية.
 :اختبار القدرة اإلبداعية يف الرايضيات

التفكري اإلبداعي يف الرايضيات بفروعه الثالثة )الطالقة، املرونة، األصالة(، يهدف هذا االختبار إىل قياس مهارات 
(س فقد صمم هذا االختبار لقياس القدرة اإلبداعية يف الرايضيات، حيث مت تقسيمها إىل 0110وهو من إعداد )اهلباهبة، 

دمة يف التفكري الرايضي وحل املسائل قدرتني أساسيتني بناء على حتليل مكوانت القدرة اإلبداعية يف الرايضيات املستخ
 الرايضية وهي:

( بطرق خمتلفة، واختبار اكتشاف 2القدرة الرايضية اإلبداعية يف احلساب واجلرب، وت قاس ابختبار متثيل العدد ) .0
 الفروق يف جمموعات مكونة من ثالثة أعداد.

سيم املربعات إىل أجزاء متساوية يف املساحة القدرة الرايضية اإلبداعية يف اهلندسة املستوية، وت قاس ابختبار تق .8
 والشكل، واختبار إجياد املتشاهبات يف األشكال اهلندسية.

 ويتكون هذا االختبار من أربعة اختبارات فرعية هي:
( 2أن ي بني بكم طريقة خمتلفة ميكن متثيل العدد )وفيه يتطلب من املفحوص  ( بطرق خمتلفة:4اختبار متثيل العدد ) .0

{ حبيث ال تستخدم أكثر من ثالثة أرقام يف املرة الواحدة مع 0،8،3،2،1،8،6،2م األرقام التالية فقط }ابستخدا
السماح ابلتكرار، واستخدام عمليات اجلمع والطرح والضرب والقسمة حبيث ال تستخدم أكثر من عمليتني يف املرة 

 الواحدة مع السماح ابلتكرار.
إجياد الطرق املختلفة وفيه يتطلب من املفحوص متساوية يف الشكل واملساحة: اختبار تقسيم املربعات إىل أجزاء  .8

 اليت ميكن هبا تقسيم املربع إىل جزأين أو أربعة أو مثانية أجزاء حبيث تكون مجيع األجزاء متساوية يف الشكل واملساحة.
ص فحص األعداد املوجودة : وفيه ي طلب من املفحو اختبار اكتشاف الفروق يف جمموعات مكونة من ثالثة أعداد .3

 داخل كل جمموعة وكتابة كل اخلصائص املمكنة اليت خيتلف فيها كل عدد عن العددين اآلخرين.
: وفيه ي طلب من املفحوص فحص األشكال املوجودة داخل كل جمموعة إجياد التشاهبات يف األشكا  اهلندسية .2

 الكتشاف اخلصائص املشرتكة بني هذه األشكال.
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 :صدق االختبار
 لقد حتقق اهلباهبة من صدق االختبار ابلطرق التالية:

  استخراج معامل االرتباط بني األداء على اختبار القدرة اإلبداعية يف الرايضيات واألداء على اختبار اإلبداع
 (.1081 – 1018العام )الصدق التالزمي( إذ كانت فوق املتوسط فرتاوحت بني )

 لى كل اختبار فرعي وعلى االختبار الكلي بني الصفوف األربعة اليت مشلتها استخراج داللة الفروق يف األداء ع
 الدراسة وهي: السابع والثامن والتاسع والعاشر، وذلك ابستخدام حتليل )التلاير( التباين الثنائي.

 استخراج معامل االرتباط بني األداء على اختبار اإلبداع  يف الرايضيات واألداء على اختبار التحصيل يف 
 (.1011 – 1026الرايضيات )الصدق التالزمي( إذ كانت متوسطة فرتاوحت بني )

  استخراج معامل االرتباط بني األداء على اختبار اإلبداع  يف الرايضيات واألداء على اختبار مصفوفات رافلن
 (.1088 – 1022للذكاء )الصدق التالزمي( فرتاوحت بني )

اإلبداعي على جمموعة من اذكمني إلبداء رأيهم يف مدى مالءمة االختبار وقامت الباحثة بعرض اختبار التفكري 
 للبيئة العمانية وملستوى طالبات الصف الثامن يف مدارس التعليم األساسي.

 التجربة االستطالعية:
دراسة طالبة من خارج عينة ال 31لقد مت إعادة تطبيق اختبار القدرة اإلبداعية يف الرايضيات على عينة مكونة من 

وذلك للتأكد من مالءمة االختبار ألغراض الدراسة وأهدافها، وحتديد زمن االختبار الذي ٌقّدر حبصة صفية واحدة، 
 .وحساب ثبات كل اختبار فرعي وثبات االختبار الكلي

 االختبار: ثبات
كما يلي: االختبار حساب معامل الثبات لالختبارات الفرعية واالختبار الكلي بطريقة كرونباخ  لفا، فكانت   مت

(، االختبار الفرعي الثالث 1026(، االختبار الفرعي الثالث )1020(، االختبار الفرعي الثاين )1010الفرعي األول )
(، كما مت حساب معامل 1061(، أما االختبار الكلي فكان معامل ثباته )1026(، االختبار الفرعي الرابع )1026)

(، 1081رات التفكري اإلبداعي اليت يقيسها االختبار فكانت كما يلي: مهارة الطالقة )الثبات بطريقة كرونباخ  لفا ملها
 (.1086(، ومهارة األصالة )1066مهارة املرونة )

 إجراءات الدراسة:
 إجراءات الدراسة ابخلطوات التالية: مرت

بيوزارة الرتبيية والتعلييم بسيلطنة  احلصول على املوافقة الرمسية لتطبيق الربانمج من املكتيب الفيين للدراسيات والتطيوير .0
 عمان، ومن املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة الظاهرة.

حتديييد اإلطييار النظييري للدراسيية ميين خييالل دراسيية نظرييية لألدبيييات والبحييوث السييابقة، وحتديييد املشييكلة وأسييئلتها  .8
 وفرضياهتا.

طالبييات الصييف الثييامن األساسييي، مهييا مدرسيية  اختيييار مدرسييتني عشييوائيا ميين مييدارس اإلانث اليييت يتواجييد فيييهن .3
 (.1-1( ومدرسة عربي للتعليم األساسي )08-1فاطمة بنت أسد )
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مقابلة إدارات املدارس ومعلمات الصف الثامن األساسي وتوضيح اهلدف العام من الربانمج وشيروطه وإجيراءات  .2
 تنفيذه.

 -طبييق مقييياس احلييل اإلبييداعي للمشييكالتبت–إجيراء دراسيية اسييتطالعية علييى طالبيات الصييف الثييامن األساسييي  .1
 هبدف قياس مدى قدرة الطالبات على حل املشكالت بطريقة إبداعية.

حتديد املستوى التحصيلي للطالبة بناءا على متوسطات عالمات الطالبات يف الرايضيات للفصل الدراسي األول  .8
ة التحصيل إذا كانت عالمتهيا ضيمن أعليى والثاين يف الصف السابق )سابع أساسي(، إذ مت اعتبار الطالبة مرتفع

ميين  %81مين عالمييات الطالبييات، وتعتييرب الطالبية متدنييية التحصيييل إذا كانييت عالمتهيا ميين ضييمن أدىن  81%
عالمييات الطالبييات، أمييا بقييية الطالبييات فييتم اعتبييارهن متوسييطات التحصيييل. هييذا وقييد مت توزيييع طالبييات الصييف 

ب بنيياءا علييى معييدالت درجيياهتن يف الصييف السييابع، حبيييث حتييوي كييل الثييامن األساسييي يف املدرسييتني علييى الشييع
 شعبة مستوايت خمتلفة للطالبات )متدين، متوسط، مرتفع(.

 التطبيق القبلي الختبار التفكري اإلبداعي على عينة الدراسة قبل البدء يف التدريس. .6
ل املعليم وتوضييح االسيرتاتيجيات تدريب املعلمات املشاركات على تنفييذ اللقياءات التدريبيية مين خيالل شيرح دليي .2

 املستخدمة يف الربانمج، وتزويدهن ابلتعليمات الضرورية لتنفيذ كل لقاء. 
م، واسييييتلرقت 8108/ 8101البيييدء بتنفيييييذ اليييربانمج يف كييييل مييين املدرسييييتني يف الفصيييل األول للعييييام الدراسيييي  .1

 ت تدريبية.عملية التدريس شهر واحد بواقع سبع حصص أسبوعية موزعة على عشرة لقاءا
 التطبيق البعدي الختبار التفكري اإلبداعي.  .01
 وحتليلها. SPSSتصحيح إجاابت الطالبات على االختبار، وإدخال البياانت ابستخدام برانمج  .00

 الدراسة ومناقشتها: نتائج
درجات علييييى أسييييئلة الدراسيييية مت حتليييييل البييييياانت واسييييتخراج املتوسييييطات احلسييييابية واال رافييييات املعيارييييية ليييي لإلجابيييية

حتليل التبياين الثنيائي الطالبات يف اجملموعتني التجريبية والضابطة على اختبار التفكري اإلبداعي )القبلي والبعدي(، واستخدم 
( للكشيييف عييين داللييية الفيييروق يف املتوسيييطات احلسيييابية ليييدرجات 3×8( ذي التصيييميم العييياملي )ANCOVAاملشيييرتك )

تبعييا ملتلييريي طريقيية التييدريس والتحصيييل الرايضييي والتفاعييل بينهمييا،  كييري اإلبييداعيالتفالطالبييات يف التطبيييق البعييدي الختبييار 
 ( يوضح ذلك. 8وجدول )
توسطات احلسابية واالرحرامات املعيارية لدرجات الطالبات يف اجملموعتني التجريبية والضابطة على اختبار التفكري امل (2جدو  )

 الختالف إسرتاتيجية التدريس والتحصيل الرايضي  اإلبداعي يف الرايضيات )القبلي والبعدي( تبعا  

 اجملموعة
 التحصيل
 العدد الرايضي

 البعدي القبلي
املتوسط 

املتوسط  املعد 
 احلسايب

االرحراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االرحراف 
 املعياري

 التجريبية
 260213 030012 28028 000133 81026 06 متدين
 120261 10822 11032 20182 31068 32 متوسط
 830080 010338 68060 810123 11002 06 مرتفع
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 اجملموعة
 التحصيل
 الرايضي

 العدد
 البعدي القبلي

املتوسط 
املتوسط  املعد 

 احلسايب
االرحراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االرحراف 
 املعياري

 66,818 16,183 67,67 16,181 37,73 86 كلي

 الضابطة

 280181 010113 30011 10880 80002 06 متدين
 110886 030621 26011 080101 30038 33 متوسط
 110321 010210 88081 20208 28011 06 مرتفع
 68,663 16,388 47,33 13,148 31,83 87 كلي

 الكلي

 210021 030361 38010 000303 81038 32 متدين
 180360 080828 10021 010220 33081 86 متوسط
 800813 020182 60011 010111 28032 32 مرتفع
 62,336 16,787 62,61 14,473 34,73 136 كلي

ت األداء على اختبار التفكري اإلبداعي تبعا ملستوى ( وجود فروق ظاهرية بني متوسطا8يتضح من اجلدول ) 
التحصيل )مرتفع، متوسط، متدين(، وملعرفة فيما إذا كانت الفروق يف املتوسطات احلسابية لدرجات طالبات اجملموعتني 

 =1011) التجريبية والضابطة على اختبار التفكري اإلبداعي يف الرايضيات البعدي ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
α استخدم اختبار حتليل التباين املشرتك ،)(ANCOVA)( 3، وكانت النتائج كما يف اجلدول.) 

لدرجات الطالبات يف اجملموعتني التجريبية والضابطة على اختبار  (ANCOVA)نتائج حتليل التباين املشرتك  (3اجلدو  )
 التدريس ومستوى التحصيل والتفاعل بينهماالتفكري اإلبداعي يف الرايضيات البعدي تبعا  الختالف طريقة 

درجات  جمموع املربعات مصدر التباين
 مستوى قيمة ف احملسوبة متوسط املربعات احلرية

 الداللة
  8080008 028260213 0 028260213 االختبار القبلي

 10112 60882 2100818 0 2100818 اجملموعة
 10111 830031 01600121 8 30230220 التحصيل الرايضي

 10121 10181 00313 8 80618 التفاعل
   860188 082 28110081 اخلطأ
    031 2836880111 الكلي

 الضابطة( إىل وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات الطالبات يف اجملموعتني 3تشري نتائج اجلدول )
حيث بللت قيمة )ف( اذسوبة من حتليل التباين املشرتك ، اختبار التفكري اإلبداعي يف الرايضيات البعديوالتجريبية على 

فروق ذات ، أي أنّه توجد (α =1011مستوى الداللة )( وهذه القيمة دالة إحصائياً عند 60882الثنائي ملتلري اجملموعة )
تفكري ( بني متوسط درجات طالبات الصف الثامن األساسي يف اختبار الα =1011داللة إحصائية عند مستوى داللة )

ابلطريقة االعتيادية،  اإلبداعي يف الرايضيات الذين د رِّسوا ابستخدام الربانمج التدرييب، ومتوسط درجات الاليت د رِّسن
)اليت خضعت  ( نالحظ أن هذا الفرق لصاحل أداء طالبات اجملموعة التجريبية8وابلرجوع إىل هذه املتوسطات يف اجلدول )
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( وهو أعلى من املتوسط احلسايب  110108حيث حصلوا على متوسط حسايب معّدل )للتدريس ابستخدام الربانمج(، 
 (.110211 والبالغ ) )اليت خضعت للتدريس ابلطريقة االعتيادية(املعّدل لطالبات اجملموعة الضابطة 

( إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات الطالبات يف 3كما تشري النتائج يف اجلدول )
والتجريبية تعزى للتفاعل بني طريقة التدريس ومستوى التحصيل الرايضي لدى الطالبات، حيث بللت  الضابطةجملموعتني ا

(، وهي قيمة غري دالة إحصائياً عند 10121( وهذه القيمة مرتبطة ابحتمال يساوي )10181قيمة )ف( اذسوبة للفرق )
( يف تنمية α=1011ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   )فروق ، أي أنّه ال توجد (α=1011مستوى الداللة )

التفكري اإلبداعي يف الرايضيات لدى طالبات الصف الثامن األساسي الاليت د رِّسن ابستخدام الربانمج التدرييب، ومتوسط 
عي للمشكالت ، الطريقة ابلطريقة االعتيادية ت عزى للتفاعل بني طريقة التدريس )منوذج احلل اإلبدا درجات الاليت د رِّسن

 االعتيادية( ومستوى التحصيل الرايضي)متدين، متوسط، مرتفع(.
"ال يوجد فرق ذا داللة ويف ضوء ما سبق، فإنه يتّم رفض الفرضية األوىل واملنبثقة من السؤال األول اليت نّصت على 

يبية )احلل اإلبداعي للمشكالت( ( بني متوسط درجات طالبات اجملموعة التجر α=1011إحصائية عند مستوى داللة )
وهذا يشري ومتوسط درجات طالبات اجملموعة الضابطة )الطريقة االعتيادية( يف التطبيق البعدي الختبار التفكري اإلبداعي". 

تدريس الّرايضّيات يؤدي إىل تنمية التفكري اإلبداعي لدى طالبات  استخدام منوذج احلل اإلبداعي للمشكالت  يفإىل أّن 
 ف الثامن األساسّي، مقارنة ابستخدام الطريقة االعتيادية يف التدريس.الص

اعتماد بناء الربانمج على ضوابط أساسية لتنمية التفكري اإلبداعي وهي التعاون،  وقد يعود السبب يف ذلك إىل:
وبني اجملموعات األخرى  واالستماع، وحرية التفكري حلل املشكالت، وإاتحة الفرصة للحوار واملناقشة حبرية بني الطالبات

ومع املعلمة، وتشجيعهن على طرح أكرب قدر  كن من األفكار واحللول،  ا شجعهن على اإلبداع وتطوير األفكار، كذلك 
تنوع األنشطة العملية والتطبيقات احلياتية اليت تالمس واقع حياة الطالبات، واآللية املتبعة لعرض هذه األنشطة من حيث 

 كن من األفكار، وحتليلها، ومناقشتها، وصياغتها بطريقة واضحة ومفهومة، األمر الذي شجع الطالبات   ميع أكرب قدر
 (.Gentry & Neu, 1998)على التعبري عن أنفسهن وتطوير مهاراهتن الرايضية ويؤيد ذلك ما يراه 

أفكارهن يف مواقف غري  كما أن خطة اللقاءات التدريبية يف كل حصة زودت الطالبات ريطار عمل منظم لتنظيم
تقليدية،  ا جعلهن أكثر تركيزا وحتمال للمسئولية، ومنحهن للة واضحة لتنمية تعلمهن، وساعدهن على ا اذ قرارات صائبة 
وإصدار أحكام صحيحة، وقدرة على مواجهة املشكالت واملواقف بدافعية ومحاس، فأصبحن يطرحن األسئلة اليت تدفعهن 

 ء املهام املعروضة عليهن بطريقة علمية، ابإلضافة إىل أنه يف كل حصة من حصص الربانمج يتمإىل استكشاف واستقصا
املوازنة بني التفكري التباعدي والتفكري التقاريب، فبقدر االهتمام بتوليد األفكار واحللول اإلبداعية يتم االهتمام ابستخدام 

ول واألفكار املطروحة من قبل الطالبات،  ا ساعد يف توسيع حمكات تقوميية مناسبة الختيار احلل األنسب من بني احلل
البر املعرفية للطالبات، وعزز لديهن الرغبة يف معاجلة املشكالت من خمتلف اال اهات للخروج من األطر االعتيادية يف 

 التفكري.
على "ال يوجد أثر ذا داللة كذلك، فإنه يتّم عدم رفض الفرضية الثانية، واملنبثقة من السؤال الثاين، واليت نّصت 

( يف اختبار التفكري اإلبداعي ي عزى إىل التفاعل بني طريقة التدريس )احلل α=1011)إحصائية عند مستوى داللة 
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اإلبداعي للمشكالت، الطريقة االعتيادية( والتحصيل الرايضي )مرتفع، متوسط، متدين( لدى طالبات الصف الثامن 
التفاعل بني طريقة التدريس ومستوى التحصيل الرايضي لدى طالبات الصف الثامن  األساسي". وهذا يشري إىل أنّ 

األساسّي ليس له أثر يف تنمية التفكري اإلبداعي لديهن،  ا يعين أن التحسُّن يف أداء الطالبات مرتفعات التحصيل الرايضي 
أو متدنيات التحصيل الاليت درسن بنفس الاليت درسن وفق الربانمج التدرييب ال خيتلف عن أداء الطالبات متوسطات 

الربانمج، وأن أداء الطالبات مرتفعات ومتوسطات ومتدنيات التحصيل الرايضي يف اجملموعة التجريبية ال خيتلف أيضا عن 
ئم أداء الطالبات مرتفعات ومتوسطات ومتدنيات التحصيل الرايضي يف اجملموعة الضابطةس أي أن أتثري الربانمج التدرييب القا

على منوذج احلل اإلبداعي للمشكالت يف تنمية التفكري اإلبداعي يف الرايضيات ال يعتمد على مستوى التحصيل الرايضي، 
لذلك فإن الربانمج التدرييب قد انسب مجيع مستوايت الطالبات )متدين، متوسط، مرتفع(،  ا يؤكد فاعلية هذا الربانمج يف 

 ات بلض النظر عن مستوى التحصيل الرايضي للطالبات املشاركات فيه.تنمية التفكري اإلبداعي يف الرايضي
لسل املنظم ملكوانت الربانمج التدرييب ساهم يف زايدة وعي الطالبات مبا حييط وقد يعود السبب يف ذلك إىل: التس

ل غري االعتيادية هبن من مشكالت، وساعدهن يف السري تبعا خلطوات متسلسلة ومنظمة مبختلف مستوايهتن، وابتكار احللو 
للمهام واملشكالت املقدمة هلن وحتليلها،  ا جعل مهارة حل املشكالت بطريقة إبداعية أسلواب حياتيا تستخدمه الطالبات 

ابإلضافة إىل أن أنشطة  ملواجهة مجيع املشكالت احلياتية بطريقة خارجة عن املألوف. -مبختلف مستوايهتن التحصيلية-
 مت عرضها مرتبطة بواقع الطالبات، وهي ذات طبيعة عامة ال تشكل خصوصية يف التفكري، فهي الربانمج التدرييب اليت

موجهة لكافة الطالبات بلض النظر عن مستواهن التحصيلي يف الرايضيات، كما أن طريقة تدريس األنشطة املوجودة يف 
بات بنفس الطريقة واألسلوب، األمر الذي الربانمج مل تكن موجهه لفئة معينة دون أخرى، بل كانت موجهه جلميع الطال

أدى إىل تنمية التفكري اإلبداعي يف الرايضيات لدى مجيع الطالبات مبختلف مستوايهتن. كما أاتحت أنشطة الربانمج 
التدرييب الفرصة جلميع الطالبات ابلتعبري حبرية عن أفكارهن، و ريب البدائل املقرتحة للتوصل إىل حلول انجحة وجديدة، 

 ا جعلهن أكثر مثابرة وإصرار للتفكري خارج القبعة والوصول إىل حلول إبداعية. 
وبذلك تتفق نتائج الدراسة مع ما توصلت إليه جمموعة من الدراسات من وجود أثر إجيايب الستخدام منوذج احلل 

مشكالت يزيد من ( اليت أكدت على أن استخدام احلل اإلبداعي للHung, 2003اإلبداعي للمشكالت مثل دراسة )
( اليت حبثت أثر برانمج 8100قدرة الطلبة على اإلبداع العلمي والقدرة على حل املشكالت، ودراسة الصمادي وأبو لوم )

للمشكالت يف تنمية التفكري اإلبداعي الرايضي، وأظهرت نتائجها تفوق طلبة اجملموعة  اإلبداعيتدرييب قائم على احلل 
( من أثر إجيايب 8100عة الضابطة يف التفكري اإلبداعي، وما أكدت عليه دراسة أبو عواد وعشا )التجريبية على طلبة اجملمو 

 لربانمج مستند على احلل اإلبداعي للمشكالت يف تنمية كل مهارة من مهارات التفكري التشعييب.
  التوصيات:

 يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج هذه الدراسة، توصي الباحثة مبا أييت:
ات تدريبية للتعريف بنموذج احلل اإلبداع للمشكالت، وتدريب املعلمني وتشجيعهم على استخدامه تنفيذ دور  .0

 وتوظيفه يف التدريس.
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استخدام الربانمج التدرييب اخلاص هبذه الدراسة يف إجراء املزيد من الدراسات حول تنمية القوة الرايضية لدى  .8
 فئات أخرى من الطلبة.

ت الطلبة يف مدارس التعليم األساسي، وتدريسهم وفق منوذج احلل اإلبداعي ضرورة االهتمام جبميع مستواي .3
 للمشكالت ملا أظهره الربانمج من نتائج إجيابية.

 املراجع
 ( .8112أبو جادو، صياحل .)عميان: تطبيقات عمليوة يف تنميوة التفكوري اإلبوداعي دسوتخدام نظريوة احلول اإلبتكواري للمشوكالت .

 دار الشروق.
  ،(. القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتاب.0)ط اإلبداع يف تعليم الرايضيات(. 8118حمبات. )أبو عمرية 
 ( .أثيير بييرانمج تييدرييب مسييتند إىل احلييل اإلبييداعي للمشييكالت يف تنمييية التفكييري 8100أبييو عييواد، فييرايل حممييدس عشييا، انتصييار خليييل .)

 .18-61(، 0)08، جملة العلوم الرتبوية والنفسيةدن. التشعييب لدى عينة من طالبات الصف السابع األساسي يف األر 
 ( .8116األعسر، صفاء يوسف .) (. الرايض: دار األزهر للنشر والتوزيع.8)طاإلبداع يف حل املشكالت 
 ( .0121األلوسيي، صييائب أمحيد .)(، 01)1. رسيالة اخلليييج العييريب، أسوواليا الرتبيووة املدرسووية يف تنميووة قوودرات التفكووري االبتكوواري

60- 21. 
 ( .8112بييدوي، رمضيييان مسيييعد .)(، األردن: دار الفكييير انشيييرون 0)ط تضووومني التفكوووري الرايضوووي يف بووورامج الرايضووويات املدرسوووية

 وموزعون.
 (، اإلمارات_العني: دار الكتاب اجلامعي.0)ط تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات(. 0111، فتحي عبد الرمحن. )جروان 
 (، األردن: دار 8)ط اإلبداع مفهومه معايريه نظرايته قياسوه تدريبوه مراحول العمليوة اإلبداعيوة. (8111، فتحي عبد الرمحن. )جروان

 الفكر انشرون وموزعون.
 التقريووووووووور الووووووووووطيف للدراسوووووووووة الدوليوووووووووة يف الرايضووووووووويات والعلووووووووووم (. 8100، علييييييييييس السيييييييييليماين، إسيييييييييحاق و خيييييييييرون. )الراسيييييييييب

(TIMSS2011.الصف الثامن ) لعامة للتقومي الرتبوي، برانمج الدراسات الدولية.سلطنة عمان: املديرية ا 
 ( .8100راين، حمميييد هاشيييم .)(، 0)ط التفكوووري الناقووود والتفكوووري االبتكووواري تعليمهوووا وتعلمهوووا للرقوووي احلضووواري والتقووودم العلموووي

 القاهرة: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.
 ( .أثييير 8102الييزعيب، علييي حممييد .)ت يف تنمييية مهييارات التفكيييري اإلبييداعي الرايضييي لييدى طلبييية إسييرتاتيجية قائميية علييى حيييل املشييكال

اجمللوة األردنيوة . معلم صف إسرتاتيجية قائمة عليى حيل املشيكالت يف تنميية مهيارات التفكيري اإلبيداعي الرايضيي ليدى طلبية معليم صيف
 .381-311(، 3)01، يف العلوم الرتبوية

 ( .8101الصمادي، حمارب علي حممد .)يف تنميوة التفكوري اإلبوداعي واملهوارات مووق تطبيقات عملية كالت احلل اإلبداعي للمش
 (، عمان: دار قنديل للنشر والتوزيع.  0)ط املعرمية

 ( .تقييييم أثيير بييرانمج تييدرييب قييائم علييى منييوذج احلييل اإلبييداعي للمشييكالت يف 8100الصييمادي، حيييي حممييودس أبييو لييوم، خالييد حممييد .)
، (8)32، دراسوات العلووم الرتبويوةرايضييات ليدى طالبيات الصيف التاسيع األساسيي يف األردن. تنمية مهيارات التفكيري اإلبيداعي يف ال

0116-0106. 
 ( .8112الطيطي، حممد محد .)(. األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.8)ط تنمية قدرات التفكري اإلبداعي 
 ( .8110عبادة، أمحد .)(. القاهرة: مركز الكتاب للنشر.0)ط لتطبيقاحللو  اإلبتكارية للمشكالت النظرية وا 
 ( .تنميييية التفكييييري اإلبيييداعي يف الرايضييييات ابسيييتخدام منييييوذج احليييل اإلبيييداعي للمشييييكالت 8103عبيييد اجملييييد، خاليييد حسيييين حمميييود .)

(CPS version 6.1 .لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية )801-021(، 0)08، مصر، جملة تربوايت الرايضيات. 
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درجة استخدام معلمي املرحلة األساسية يف املدارس اخلاصة يف األردن للمستحداثت التكنولوجية يف 
 وعالقتها ببعض املتغرياتالعملية التعليمية 

 روان فياض فلوح
 روان يوسف السليحات

 اجلامعة األردنيةكلية العلوم الرتبوية/ 
 

 ملخص:
 ت التكنولوميدددة يف العمليدددة التعليميدددة مدددل حلدددل معلمدددا املرسلدددة األساسدددية يف املددد ار  هددد فل ال راسدددة د  ر يددد  درمدددة اسدددت  ام املسدددت  ا

ى ديندددة دئدددوا ية اخلاصدددة التابعدددة مل يريدددة الرتبيدددة والتعلددديم مل يريدددة دمدددار الثانيدددة  ادتمددد  ت ال راسدددة اسدددتلانة   ل ويرهدددا جلمددد  الليدددا  ت، و  لو يع دددا دلددد
اسدددددة ا  أر درمدددددة اسدددددت  ام املعلمدددددج للمسدددددت  ا ت التكنولوميدددددة كاندددددل مرل عدددددة، ولراوسدددددل معلدددددم ومعلمدددددة  ولوصدددددلل ال ر  811اشدددددتملل دلدددددى 

 در ت النتدا    االست  اما ت بج التواصدل مد  املؤسسدا ت الرتبويدة، وأوليداو األمدور، وال للدة، والتعامدل مد  الليدا  ت ودر د ا ود دافة املدؤأرا ت دلي دا  وأ 
ملددد ار  ب رمددددة متوسددد ة، ومددددل أر دددا االنرتنددددل، وشدددرا و العددددرغ، وال يددد يو، والت ددددوير ال ولددددو رايف كددد لن أر املسددددت  ا ت التكنولوميدددة متددددوفر  يف ا

قابددل، الرحمددا  وأخدد اي، بينددل ال راسددة ومددود فددروم بددج املعلمددج مددل سيددث اسددت  ام املسددت  ا ت التكنولوميددة لعددلى لل ددن  واملؤهددل العلمددا  ويف امل
علمددج لعددلى لسددنوا ت اخلدد    وأوصددل ال راسددة بضددرور  لددوف  ددد د أكدد  مددل املسددت  ا ت االلكرتونيددة لددي  هنالددن فددروم لا ت داللددة اس ددا ية بددج امل

 الست  ام ا يف امل ار  ولئ ي  املعلمج دلى است  ام ا ول ريل م دلى للن 
 املست  ا ت التكنولومية، معلما ال  وف األساسية، امل ار  اخلاصة  الكلمات املفتاحية:

Degree of using technology innovations by primary school 

teachers in learning process in private schools in jordan and 

its relationship with some variables 
Rawan Fayyad Flouh 

Rawan Yousef Al-Slehat 

Abstract 
This study aimed at identifying the degree to which primary school teachers in 

Amman II Directorate of Education use technology innovations in learning process in 

private schools. A survey-based questionnaire was developed and used to collect data from 

teachers. The sample of the study consisted of 200 teachers. The results showed that 

teachers highly use technology innovations in communication with educational institutions, 

parents as well as students. Additionally the results pointed out that schools have a 

moderate degree of those technology innovations. On the other hand, the findings 

underlined statistically significant differences among teachers in terms of their gender and 

educational level, while there were no differences among teachers in favor of their years of 

experience. On the basis of these results, the study recommend to provide schools with 

technology innovation, encouraging teachers to use these technologies and provide them 

with training courses. 

KeyWords: Technology Innovations, Primary School Teachers, Private Schools. 
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 املقدمة
مل طرا ق التعليم التقلي ية ا  ال را ق األكثر س اأة، وماو ه ا االهتمام بسدل  الع يد  مدل للاي  االهتمام ابلت ول 

العوامددل، ومددل أر ددا العوملددة، وللايدد  املنافسددة بددج املؤسسددا ت التعليميددة، وامامددة ا  رقيددق أح ددى من عددة  كنددة مددل العمليددة 
ه االجيابيدة دلدى ال ولدة، واملؤسسدا ت التعليميدة، واملدتعلم  وحد  التعليمية مل خدلل رسدج جرما؛داأل األمدر الد ي يدنعك   ار 

للامل ه ا االهتمام م  الع ي  مل الت ورا ت املتساردة يف لكنولوميا املعلوما ت واالل اال ت، وما لرلد  دلي دا مدل ل ليقدا ت 
 س يثة ج  ة للتعامل م  املعلوما ت  

ة ول ليقددا ت لكنولوميددا املعلومددا ت، فقدد  أصددلو لو يدد  هدد ه ونتي ددة لدد م  االهتمددام الرتبددوي ب را ددق التعلدديم ام يثدد
التكنولوميدددا مدددل أبدددر  السدددما ت الجاللدددة دلدددى لوم دددا ت املؤسسدددا ت التعليميدددة  و دددا يؤكددد  دلدددى للدددن ارل دددا  نسدددلة اسدددت  ام 

  وبعلدار  أخدرى، نكدل القدول أر الت دوال ت الدا شد  ها (Kilinc and Altinpulluk, 2018)لكنولوميا التعلديم 
امل يف القدرر العئدريل خاصدة يف ح دا  لكنولوميدا املعلومدا ت حد  أد ت د  اجيداد لتمد  املعلومدا ت اجل يد  يف القدرر والواسد  العد

والعئريل، وهو اجملتم  ال ي يقوم دلى لو ي  التكنولوميا الرحمية يف التعامل م  املعلوما ت، سواو دلى صعي  اللل  ككدل، 
  التعلددديم يف الع يددد  مدددل الددد ول مدددل أهدددم الق اددددا ت املتددد أر  ابلت دددورا ت املتسددداردة يف أو املؤسسدددا ت، أو األفدددراد  ويعددد  ح دددا 

   (Murithi, 2017) لكنولوميا املعلوما ت
ومل يع  لو ي  التكنولوميا يف التعليم مقت راي دلى است  ام اماسوب يف العملية التعليمية أو يف الجرفة ال د ية، بدل 

لوميددددددة املسدددددددت  أة، الددددددا   التعددددددارف دلي دددددددا بتسددددددمية املسددددددت  ا ت التكنولوميدددددددة مشلددددددل الع يدددددد  مدددددددل الت ليقددددددا ت التكنو 
(Technology Innovations) ال أهندددا متثدددل ابددد ادا ت لكنولوميدددة موم دددة للتعلددديم  وحددد  أطلقدددل دلي دددا لسدددمية ،

  U-Learning، ولعدددددرف اخت ددددداراي ابسدددددم (Ubiquitous Learning)أخدددددرى هدددددا التعلددددديم واسددددد  االنتئدددددار 

(Sahrir et al., 2018)  ويد كر أر اسدت  ام املسدت  ا ت التكنولوميدة بد أ ابالنتئدار يف دول كثد  ، ومشدل املد را  
(  ومل يتوحد  األمدر دند  للدن، بدل 8102ب  وف ا األساسية والثانوية، ومؤسسا ت التعليم العايل ب ال ا امل تل ة )شدقور، 

 Heintz et)سل ما حلل امل رسة، كما سد   يف مد ار  السدوي  مشل است  ام ا يف بعض ال ول لعليم األط ال يف املرا

al., 2017)  
ولعددددرف املسددددت  ا ت التكنولوميددددة تهنددددا االبتكددددارا ت واالبدددد ادا ت التكنولوميددددة  ثلددددة ابألم ددددل  والدددد ام  الددددا نكددددل 

لتعليميددة مدددل خددلل للويددد ها اسددت  ام ا يف العمليددة التعليميدددة، وهددا كددد لن التقنيددا ت الت ادليدددة ام يثددة الدددا لثددري العمليدددة ا
(  ولعدرف 8102ابلع ي  مل امل ادر واللد ا ل، ييدث لضد ا حد راي مدل الك داو  وال ادليدة دلدى العمليدة التعليميدة )مشسدار، 

ه ه املست  ا ت ك لن تهندا كافدة الوسدا ل والد ام  التكنولوميدة ام يثدة الدا نكدل لو ي  دا يف العمليدة التعليميدة مدل أمدل 
(  أمددا لو يدد  املسددت  ا ت التككنولوميدة، فيعددرف تنددئ دمدد  الوسددا ل 8102هدد اف املنئددود  من ددا )الق  دا ، رقيدق األ

 ( 8102االلكرتونية ام يثة يف املوح  التعليما لت سج العملية التعليمية )شقور، 
رف ابلوسدددا ل الددا لعددد (Hypermedia)ومددل بدددج أمثلددة املسدددت  ا ت التكنولوميدددة، وسددا ل املعلومدددا ت املت دددلة 

الت ادليددة املتعدد د  الددا  مدد  بددج ايتددوى الرحمددا الدد ي يقدد م ب ريقددة الكرتونيددة  ددمل بيطددة رحميددة لتضددمل روابددل لددربل بددج 
دناصدر ايتددوى الرحمددا مددل خدلل التئددعلا ت الددا لئددكل ل ليدق ل ددادلا نكددل للمسددت  م بواسد ت ا ل دد و ايتددوى الرحمددا 
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(Turel, 2018)اللكدرتو    ويعد  التعلديم ا(E-learning)  أيضداي مثدداالي دلدى املسدت  ا ت التكنولوميدة، ويعدرف تنددئ
للقا املعلوما ت د  است  ام األم ل  االلكرتونية مبعلل دل  ريف اللمار واملكار وبواس ة وسدا ل ال دال لكنولوميدة د يد   

 ( 8108)أمح ، 
كنولوميدددددة لضدددددمنل: لموددددددا ت امدددددوار مدددددل األمثلدددددة دلدددددى املسدددددت  ا ت الت لموددددددة( 8102وحددددد  لكدددددر ددددددوغ )

(Group Discussion) ومددؤمترا ت ال يدد يو ،(Video Conferences) وال دد  االفرتا ددا ،(Virtual 
Class) واالل ال الن ا ،(Chat)  واألحمار ال نادية املست  مة يف التعلم دل بع ،(Programs Satellite)   

وميددة واسددت  ام ا يف العمليددة التعليميددة، يدد كر أر لو يدد  هدد ه ويف معددرغ امدد يث دددل أريددة املسددت  ا ت التكنول
املسدت  ا ت يع دا املليد  مدل االهتمدام  ددانلج مدل مواند  املنيمدة الرتبويدة، أولمددا اجلاند  التنييمدا، ويئدتمل دلدى دددداد  

تنيديم امل رسدا واجلد ول مدل خدلل دسد ا  لجيد ا ت يف اللنداو الرمدا للم رسدة، مبدا يف للدن ال املؤسساهيكلة وبناو التنييم 
ال راسدددا واألدوار الو ي يدددة، ومبدددا يتضدددمل شأددد اي  ددد  ملاشدددراي يف رسدددج ول دددوير العمليدددة التعليميدددة  واني مدددا اجلانددد  الثقدددايف 
االن عددددايل الدددد ي ين ددددوي دلددددى املليدددد  مددددل االهتمددددام ابألنيمددددة لا ت ال ددددلة ابلنمددددال  والقدددديم والدددد واف  وامل ددددارا ت والعلحددددا ت 

أل األمدر الد ي يدؤدي د  لعليدل وسدا ل م يد   للعمدل اجلمدادا التعداو  الد ي يدنعك  أأدره ملاشدر  يف دسد ا  فدرم التنييمية
 ( 2016ملمو  يف دمليا التعلم والتعليم داخل املؤسسة الرتبوية )السعود، 

التقلي يدة د  دمليدة لئدمل  لق  أك  خ او الرتبية امل تمج ب راسة الليطا ت الرتبوية دلى  رور  رول العملية التعليمية
االب ادا القا م دلى است  ام التكنولوميا هب ف اأراو العملية التعليمية  ومل م دة أخدرى، يلسد   التعاو التعلم الت ادلا 

أر الوصول ا  ايتوى التعليما دور حيود املكار واللمار ها امليل  األو  لت ليق هد ه املسدت  ا ت، كمدا أهندا لسد ل دمليدة 
 Kilinc and)التواصددل والت ادددل بددج املتعلمددج، األمددر الدد ي يعددل  االسددت اد  ورقيددق الدد ف مددل العمليددة التعليميددة 

Altinpulluk, 2018)( أريدددة أخددرى للمسدددت  ا ت التكنولوميددة لتم دددور سددول ل دددوير 8112  وأ دداف اماديددل )
املؤسسددا ت التعليميددة، مددل أمددل الن ددوغ ابلعمليددة الرتبويددة التعلدديم، مددل خددلل و دد  الرؤيددة اجلدداد  لتلدد  هدد ا اال دداه مددل حلددل 

 واالست اد  مل  ارب ال ول يف للن  
مل ال راسا ت الا لناولل است  ام املست  ا ت التكنولوميدة يف الع يد  مدل الد ول، اال أر  الع ي وابلر م مل لوفر 

اد ددا يف املد ار  األردنيددة مدا  الددل  د  كافيددةأل ال راسدا ت الدا هدد فل د  لعدرف درمددة اسدت  ام هدد ه املسدت  ا ت وأهدم أنو 
وهو األمر ال ي است دى امراو ه ه ال راسة مل أمل لعرف درمة اسدت  ام هد ه املسدت  ا ت، ولعدرهف أهدم املسدت  ا ت 

 التكنولومية املست  مة في ا     
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

ة األساسددية للمسدددت  ا ت التكنولوميددة يف الجرفددة ال ددد ية، مئددكلة ال راسددة يف لعدددرف درمددة اسددت  ام معلمدددا املرسلدد لتمثددل
والعوملددة الددا ألجددل امددوامل املكانيددة واللمانيددة، وسولددل العددامل د  حريددة صددج  ، وددددل د  للدد   املعلوماليددةخاصددة وأننددا نعددي  د ددر 

يف مددرسلا التعلدديم األساسددا والثددانوي  الددتعلم املنيمددا املسددتمر،  ددا ي ددرغ للددن دلددى النيددام الرتبددوي دامددة، ومعلمددا املدد ار  سياسددة
ومواكلددة مت للددا ت الع ددر، الددا أكدد  ت دلددى  ددرور  ادخددال املسددت  ا ت يف املنيومددة التعليميددة دلددى مسددتوى املدد ار  واجلامعددا ت  

 ودليئ، فإر ال راسة لسعى د  االمابة دلى األسطلة التالية: 
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خلاصدددة يف األردر للمسدددت  ا ت التكنولوميدددة يف مدددا درمدددة اسدددت  ام معلمدددا املرسلدددة األساسدددية يف املددد ار  ا  0
 العملية التعليمية؟

مدددا أهددددم مسددددت  ا ت التكنولوميددددا الددددا يو   دددا معلمددددو املرسلددددة األساسددددية يف املدددد ار  اخلاصددددة يف األردر يف   8
 العملية التعليمية؟

املرسلدة يف درمدة اسدت  ام معلمدا  (a ≤ 0.05)هل لوم  فدروم لا ت داللدة اس دا ية دند  مسدتوى ال اللدة   2
األساسددددية يف املددددد ار  اخلاصددددة يف األردر للمسدددددت  ا ت التكنولوميددددة يف العمليدددددة التعليميددددة لعدددددلى ملتجددددد ا ت 

 اجلن ، واملؤهل العلما، وسنوا ت اخل  ؟
 هدف الدراسة 

األساسدددددية للمسدددددت  ا ت التكنولوميدددددة ولعدددددرف أهدددددم  املرسلدددددةلعدددددرف درمدددددة اسدددددت  ام معلمدددددا د  ؛ددددد ف ال راسدددددة 
مل حلل معلمدا املرسلدة األساسدية، ور يد  مسدتوى اخدتلف معلمدا املراسدل األساسدية  املست  مةالتكنولومية املست  ا ت 

يف لو يدد  املسددت  ا ت التكنولوميددة يف  ددوو معدداي  اجلددود  الئدداملة وفقدداي ملتجدد ا ت اجلددن  )لكددر، أنثددى(، واملؤهددل العلمددا 
 (، وسنوا ت اخل   بكالوريو ، دراسا ت دليا)

 راسة أمهية الد
وسيوية وأرية املو و  ال ي ل رسدئ، سيدث در اسدت  ام التكنولوميدا يف التعلديم  س اأةل   أرية ال راسة مل خلل 

سدديكور أكثددر األاددال التعليميددة شدديوداي يف املسددتقلل القريدد ، كمددا لكتسدد  أريت ددا مددل أريددة النتددا    الددا لسددعى لت قيق ددا 
 والا لتمثل يف ح ر؛ا دلى ما يلا: 

 األساسية مل لو ي  املست  ا ت التكنولومية يف العملية التعليمية معلما املراسل املسارة يف متكج  .1
للوي  وا عا املناه  والعاملج دلى ل ويرها بقا مة املست  ا ت التكنولومية الا نكل لو ي  ا يف ل ري     .2

 كافة امللاسث 
ست  ا ت التكنولومية ملتابعة معلما املراسل األساسية يف ه ا املسارة يف لعري  امل يريل واملئرفج بقا مة امل .3

 اجلان  
 لق مي التوصيا ت بئ ر است  ام التكنولوميا وآليا ت ل ليق ا ل ى معلما املرسلة األساسية  .4

 حدود الدراسة:
لددديم مل يريدددة دمدددار لئدددمل سددد ود ال راسدددة معلمدددا املددد ار  األساسدددية اخلاصدددة لكدددوراي ود اي التابعدددة مل يريدددة الرتبيدددة والتع

  8102/8102خلل العام ال راسا  اجلامعةالثانية، لواو 
 لتلىن ال راسة لجاية رقيق أ را  ا امل  ل ا ت اآللية:مصطلحات الدراسة: 

  املست  ا ت التكنولومية )اص لساي(: ها برليا ت ل ليقية لتكنولوميا املعلوما ت نتي ة للت ادل بج
ال ت، ومل أمثلت ا: الوسا ل املتع د  الت ادلية، والوسا ل ال ا قة، وال ي يو لكنولوميا اماسوب واالل ا

 ( 2011الت ادلا، ومؤمترا ت ال ي يو، والواح  االفرتا ا، والسلور  ال كية، واإلنرتنل و  ها )دلا، 
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 ل   ووسا ل يف العملية التعليمية مل أم املست  ا ت التكنولومية )امرا ياي(: كل ما نكل است  امئ ولو ي ئ 
يف املرسلة األساسية  لعليمية وبرام  ل ريلية س يثة وأسالي  ل ريسية ملتكر ، هب ف  ايد  ح ر  املعلم واملتعلم

دلى التعامل م  العملية التعليمية وسل مئكل؛ا، و ايد  فادلية العملية التعليمية ب ور  لتناس  ولتلوم 
 املعاصر   املعرفية والتكنولومية وطليعة د ر الثور 

 الدراسات السابقة:
 ال راسا ت السابقة لا ت ال لة، وح    لرليل ا وفق لسلسل ا اللم  مل األح م د  األس  : للعضفيما يلا درغ 

ابمراو دراسة ه فل د  التعرف دلى م ى لو يد  معلمدا املرسلدة االبت ا يدة  (Kennedy, 2000)كين ي  حام
ك ايدددة   45الت ريسدددية يف من قدددة كدددوفتنري يف اململكدددة املت ددد  ، سيدددث   القيدددام بت  يددد   العمليدددةللك دددااي ت التكنولوميدددة يف 

لكنولومية جي  لوافرها دن  معلم املرسلة االبت ا ية، ولوصلل ه ه ال راسة د  أر املعلمج اكثر لو ي اي لتلن الك ااي ت مل 
 كثر لو ي اي للك ااي ت التكنولومية  املعلما ت، كما أشار ت النتا   د  أر املعلمج لوي اخل   األحل أ

التعدددرف دلدددى فادليدددة التددد ري  االكدددرتو  ابالنرتندددل مقارندددة د  دراسدددة هددد فل  Richard, 2004) )وأمددرى ريتئدددارد 
طاللداي وطاللدة مدل طدلب مامعدة   140ل لب ال راسا ت العليا  لكونل دينة ال راسة مدل  األكادناابلت ري  التقلي ي يف االجنا  

ولموددددة درسدددل ابألسدددلوب   ريليدددة درسدددل مدددل خدددلل االنرتندددل: التكنولوميدددة ابسدددرتاليا، و  لقسددديم العيندددة ا  لمدددودتجكددد لل 
لمودددة التدد ري  ابالنرتنددل ومعدد ل التقليدد ي السددا    وأ  ددر ت نتددا   ال راسددة ومددود فددروم لا ت داللددة اس ددا ية بددج معدد ل ر دديل 

بدج فدروم لا ت داللدة اس دا ية  دا  لموددة االنرتندل، كمدا أ  در ت النتدا   دد م ومدود ر يل لمودة الت ري  التقلي ي السدا   ل
 مع ل ر يل ال كور واال   يف لمودة الت ري  ابالنرتنل ولمودة الت ري  التقلي ي  

المتمادية ب راسة سول أأر لقنيا ت التعليم يف العملية التعليمية يف كلية العلوم اإلنسابية وا (2009) وحامل اخلواما
  ولكددور لتمدد  ال راسددة مددل أدضدداو هيطددة التدد ري  العددرب يف الكليددة، ومشلددل دينددة ال راسددة املت دد   امعدة اإلمددارا ت العربيددة 

دضواي  ولوصلل د  د   نتا   مل أبر ها، أر أكثر املل وأج يست  مور الوسا ل التعليمية ام يثة من  فرت  ح   ،  120
 لموا ه ه الوسا ل ب ريقة لالية، وأما اللقية فق  لعلموها مل خلل ال ورا ت الت ريلية مل املل وأج لع %45وأر 

د  التعددرف دلددى أأددر بددر م  الكددرتو  مقددرتم لتدد ري  معلمددا العلددوم دلددى  هدد فلدراسددة  (2009) وأمددرى اممدد ي
  اختيارهم دئوا ياي مل بج معلما  معلماي للعلوم 139بعض االسرتالي يا ت الت ريسية ام يثة، ولكونل دينة ال راسة مل 

معلماي، والثانية  73العلوم يف م ار  مكة املكرمة، حسموا د  لمودتج، األو  كانل  ريلية للقل ل ريلاي الكرتونياي وحوام ا 
اجملمدودتج  معلماي  وح  لوصدلل ال راسدة د  ومدود فدروم لا ت داللدة اس دا ية بدج 66 اب ة للقل ل ريلاي لقلي ايي وحوام ا 

يف القيددا  اللعدد ي للختلددار الت  دديلا ل ددا  اجملمودددة الت ريليددة، وومددود فددروم يف ا اهددا ت أفددراد اجملمودددة الت ريليددة  ددو 
 كرتو  حلل وبع  الت ليق ول ا  الت ليق اللع ي لالت ري  اال

ملرسلددة األساسددية مبسددت  ا ت ( دراسددة هدد فل د  التعددرف دلددى مسددتوى ودددا معلمددا العلددوم اب2009وأمددرى العليمددا ت )
د  التعددرف دلددى ال ددروم يف مسددتوى ودددي م للعدداي ملتجدد ا ت الت  ددن واخلدد  ، وحدد  لكونددل  د ددافةلقنيددا ت التعلدديم يف ةافيددة امل ددرم، 

هددا:  لدداال تفقددر  لو دددل دلددى ألأددة   (25( معلمدداي ومعلمددة، واسددت  مل ال راسددة اسددتلانة شل ددل مددل )80دينددة ال راسددة مددل )
م  دددوم وأريدددة املسدددت    التكنولدددوما وددراك كي يدددة لو ي دددئ يف لددددال التددد ري   وأ  دددر ت نتدددا   ال راسدددة أر مسدددتوى ودددددا  ددراك
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معلمدددا العلدددوم مبسدددت  ا ت لقنيدددا ت التعلددديم بئدددكل ددددام كاندددل كلددد  ، وأر مسدددتوى وددددا املعلدددم مب دددال ددراك م  دددوم املسدددت  ا ت 
دراك أريدة املسدت    وددراك كي يدة لو ي دئ دلدى مسدتوى متوسدل  وأشدار ت النتدا   د  التق  كار كلد اي مد اي، بينمدا س دل لدايل: د

د م ومود فروم لا ت داللدة دس دا ية لعدلى للت  دن، يف سدج كاندل هنداك فدروم دالدة دس دا ياي للعداي ملتجد  اخلد   ، ول دا  لوي 
 اخل   الق    

 الدتعلم اإللكدرتو  منيومدة اسدت  ام معوحدا ت ددل  الكئد ( د 2010وح  ه فل دراسة الرش وم لو وال هور )
 ( فقدر   ولكوندل23استلانة مل ) ل وير   أه اف ال راسة ولت قيق، الكور  لواو يف الثانوية املرسلة معلما نير وم ة مل

 ابملعلمدج قدةاملتعل النتدا   د  أر املعوحدا ت أشدار ت  و دئدوا ياي  اختيدارهم ( معلمدة  82و ) ( معلمداي 22مدل ) ديندة ال راسدة
 ومداو ت والت  يدلا ت األساسدية، الت تيدة ابللنيدة املتعلقدة املعوحدا ت مث ابإلدار ،ة املتعلقد للت دا املعوحدا ت األو ، ابملرللدة مداو ت
لعدلى لل دن  يف لدال  دس دا ية داللدة لا ت فدروم ومدود د  األخ    كما أشار ت النتا   املرللةة يف ابل لل املتعلقة املعوحا ت
 لعلى فروم لا ت داللة دس ا ية وبينل النتا   ومود ال كور، ل ا  األساسية والت  يلا ت ابللنية الت تية املتعلقة املعوحا ت
دس دا ية  لا ت داللدة فدروم لي در مل بينمدا فد دلى، املامسدت  محلدة ل دا  املتعلقدة ابل للدة املعوحدا ت لدال يف العلمدا للمؤهدل
 و ار  لقد م ا الدا الت ريليدة النيدر ابلد ورا ت وأوصدل ال راسدة بضدرور  ادداد  اجملداال ت، مجي  يف الت ريلية ال ورا ت ألأر لعلى
 امل ار   والتكنولومية يف ال نية الت تية و  يلا؛ا اللنية ورسج والتعليم، الرتبية

مبن قدة  واحد  اسدت  ام مسدت  ا ت لكنولوميدا التعلديم ابملد ار  الرا د   سدول( ابمراو دراسدة 2011وحام األمح ي )
للددن املدد ار  ومعيقددا ت اسددت  ام ا  لكددور لتمدد  ال راسددة مددل املعلمددج ابملدد ار   يفامل ينددة املنددور  مددل وم ددة نيددر املعلمددج 

( مدل لتمد  الل دث  وبعد  مجد  الليدا  ت بواسد ة االسدتلانة ورليل دا، %20الرا    ابمل ينة املندور ، و  اختيدار ديندة مشلدل )
  مددل النتددا  ، مددل أر ددا أر درمددة اسددت  ام مسددت  ا ت لكنولوميددا التعلدديم يف املدد ار  الرا دد   لوصددلل ال راسددة ا  الع يدد

 مبن قة امل ينة املنور  مل وم ة نير املعلمج كانل متوس ة، وح  س ل لال الودا الت ادلا دلى املرللة األو  
اإللكرتونيدة يف لعلديم العلدوم ب ولدة  ( دراسة ه فل د  التعرف دلى واح  اسدت  ام الوسدا ل2011وأمرى الئنام )

( معلمدداي ومعلمددة  ددل ي رسددور مددواد 154األمددارا ت العربيددة املت دد   مددل وم ددة نيددر املعلمددج، ولكونددل دينددة ال راسددة مددل )
، وال يددلايو، ودلددوم األرغ  وحدد  اسددت  مل ال راسددة اسددتلانئ اشددتملل دلددى لو يدد  االنرتنددل، والكيميدداوالعلددوم، واألسيدداو، 

ب، وال ي  اإللكرتو ، وم ا  درغ الليا  ت، والال  النقال، ومؤمترا ت ال ي يو يف لعليم العلوم  ولوصلل ال راسة واماسو 
د  أر أكثر اجملاال ت است  اماي هو اماسوب، يليئ اإلنرتنل  وماو يف املتوسدل م دا  ددرغ الليدا  ت، أمدا اسدت  ام ال يد  

 اي، وماو ت مؤمترا ت ال ي يو يف الرتلي  األخ  اإللكرتو  والال  النقال فكار من  ض
اسدت  ام املسدت  ا ت التكنولوميدة يف مد ار  الضد ة الجربيدة  واحد ( دراسدة هد فل ا  ر يد  2013وأمرى شقور)

وح ددا   ددل  مددل وم ددة نيددر املعلمددج، واملعوحددا ت الددا لوامددئ املعلمددج يف اسددت  ام ا يف  ددوو ددد د مددل املتجدد ا ت  ولت قيددق 
( معلمداي ومعلدم، و  مجد  الليدا  ت بواسدد ة االسدتلانة  وأ  در ت نتدا   ال راسددة 790ت  مل ال راسدة ديندة حوام ددا )للدن اسد

ملعوحا ت است  ام  درمةأر واح  است  ام املست  ا ت التكنولومية مل وم ة نير املعلمج كار ب رمة متوس ة، وأر أدلى 
ئكل كاف، د افة ا  د م ح ر  مل املعلمج واملعلما ت دلدى اسدت  ام املست  ا ت التكنولومية كار لع م لوفر األم ل  ب

 األم ل  
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هبددد ف الكئددد  ددددل فعاليدددة  (Oyeniran and Sofowora, 2016)ويف دراسدددة أمراهدددا أوينددد ار وسدددوفورا 
( طاللداي 31 راسدة مدل )مست  ا ت التعليم التكنولومية املست  مة يف امل ار  الثانوية يف اس ى الوالاي ت الني  ية  لكوندل ديندة ال

يددة   اختيددارهم ح دد ايي مددل بددج ال للددة الدد يل ي رسددور مدداد  ال يددلايو، و  لو يدد  أفددراد دينددة ال راسددة يف لمددودتج، دسدد ارا  ريليددة والثان
سدت  ا ت  اب ة  وح  است  مل ال راسة اسدتلانة جلمد  الليدا  ت مدل ال للدة  وحد  أ  در ت نتدا   ال راسدة أر ال للدة ينيدرور ا  امل

التكنولومية بوص  ا أدوا ت فادلة يف لعلم ال يدلايو  وهنالدن نسدلة كلد   مدل ال للدة الد يل يدرور أر التعلديم االلكدرتو  أكثدر فادليدة مدل 
ال درم التقلي يددة يف لعلدم ال يددلايو، ال أصد لل الدد رو  أكثددر سد ولة ابلنسددلة لل للدة بعدد  لقدد ن ا ب درم لكنولوميددة  كمدا بينددل نتددا   

 راسة أر است  ام املست  ا ت التكنولومية يف ل ري  ال يلايو يلع  دوراي اجيابياي يف رسج أداو ال للة يف ه ه املاد   ال 
ب راسدددددة هددددد فل ا  ر يددددد  مددددد ى لو يددددد  املسدددددت  ا ت التكنولوميدددددة يف العمليدددددة  (Ibrahim, 2017)وحدددددام ابدددددراهيم 

( معلمداي مدل املعلمدج املتد ربج   اختيدارهم دئدوا ياي مدل 31ل دينة ال راسة مدل )التعليمية وأهم املعيقا ت الا رول دور للن  لكون
(  متثلدل أدوا ت ال راسدة ابسدتلانة 8103-8108امل ار  العامة املتوسد ة والثانويدة يف اململكدة العربيدة السدعودية يف العدام ال راسدا )

دلددى معيقددا ت اسددت  ام ا، وكدد لن ب احددا ت امللسيددة الددا اسدت  مل هبدد ف لقيدديم مدد ى لددوفر املسددت  ا ت التكنولوميددة والتعدرف 
لقدددي  م ددددارا ت األداو يف لددددال اسددددت  ام املسددددت  ا ت التكنولوميددددة  ولوصدددلل ال راسددددة ا  ا  دددداغ مسددددتوى لددددوفر املسددددت  ا ت 

 التكنولومية وا  اغ مستوى املعلمج املت ربج ابست  ام ا    
 التعددددرف دلددددى العوامددددل املددددؤأر  يف ل ليددددق لكنولوميددددا املعلومددددا ت دراسددددة هدددد فل ا  (Murithi, 2017)أمددددرى مددددورأا 

مدد ار  أساسددية  وأ  دددر ت  8معلمدداي   اختيددارهم مددل  22واالل دداال ت يف املدد ار  األساسددية يف كينيددا  لكونددل دينددة ال راسددة مددل 
واالل دداال ت يف املدد ار  األساسددية،  الت تيددة هددا املعيددق األول أمددام ل ليددق لكنولوميددا املعلومددا ت اللنيددةنتددا   ال راسددة ار ددد م لددوفر 

  وأوصدل ال راسدة بضدرور   املل مدةد  سياسا ت لكنولوميا املعلوما ت واالل اال ت  د   ابإل افةيلي ا د م لوفر ال دم مل االدار ، 
 لوفر ال دم امكوما ولوف  اللنية الت تية يف امل ار  ولق مي ال ورا ت الت ريلية للمعلمج 

ب راسدددة هددد فل ا  التعدددرف دلدددى أهدددم العوامدددل املدددؤأر  يف مدددود  التعلددديم بواسددد ة  (Fernando, 2018)وحدددام ف  نددد و 
م رسددة    28لكنولوميددا املعلومددا ت واالل دداال ت  اسددت  مل ال راسددة االسددتلانة جلمدد  الليددا  ت مددل املدد يريل واملعلمددج وال للددة يف 

و مقددابل ت هبدد ف مجدد  الليددا  ت مددل العدداملج يف املنيمددا ت لا ت العلحددة اختيارهددا دئددوا ياي مددل املدد ار  يف سدد يلنكا  كمددا   امددرا
 مثل و ار  الرتبية والتعليم  ولوصلل ال راسدة ا  أر أهدم العوامدل املدؤأر  يف مدود  اسدت  ام املسدت  ا ت التكنولوميدة يف التعلديم لتمثدل

لدددوفر املدددوارد اللئدددرية املؤهلدددة، ولدددوفر الددد دم الكدددايف مدددل االدار ، يف لدددوفر اللنيدددة الت تيدددة التكنولوميدددة، مبدددا في دددا املعددد ا ت وال ليدددا ت، و 
 والل ث والت وير، وامل   ا ت املالية     

 الدراسات السابقة وموقع الدراسة احلالية منها: ملخص
لمددج التعددرف دلددى درمددة اسدت  ام املسددت  ا ت االلكرتونيددة واملعوحدا ت الددا لوامددئ املعد  هد فل ال راسددا ت السددابقة دمومداي 
جتل دة مدل الد ول العربيدة واألمنليدة واألردر  وبعضد ا اختدار ديندة مدل معلمدا املرسلدة  ديندا تيف است  ام ا  واست  مل ال راسدا ت 

التعددرف دلددى د  األساسددية أو الثانويددة، وبعضدد ا اآلخددر اسددت  م دينددة مددل م رسددا اجلامعددا ت  وابلنسددلة لل راسددة اماليددة فإهنددا ؛دد ف 
  ا ت التكنولوميددة وهددا بدد لن لتئددابئ مدد  بعددض ال راسددا ت السددابقة، وختلدد  مدد  بعضدد ا اآلخددر مددل سيددث درمددة اسددت  ام املسددت

أهنا ؛ ف د  التعرف دلى أهم املست  ا ت التكنولومية املسدت  مة، ددلو  دلدى أر ديندة ال راسدة لتمثدل مبعلمدا املرسلدة األساسدية 



 روان فلوح، روان السليحات                    .......   .درجة استخدام معلمي المرحلة األساسية في المدارس الخاصة

011 

يف العاصدددمة دمدددار  ولضدددي  ال راسدددة اماليدددة التعدددرف دلدددى ال دددروم بدددج  يف املددد ار  اخلاصدددة فقدددل يف واسددد   مدددل مددد يراي ت الرتبيدددة
 املعلمج يف اإلمااب ت الا مل املمكل أر لعلى للمتج ا ت الئ  ية    

 منهجية الدراسة واجراءاهتا:
 منهج الدراسة:

(، 8103 ، ادتم  ت ال راسة املن   الوص ا املس ا املست  م لوصد  اليداهر  ةدل ال راسدة )السدعودي واموامد 
 األساسددددديةاألكثدددددر مناسدددددلة لل راسدددددة اماليدددددة الدددددا لسدددددعى ا  الكئددددد  ددددددل درمدددددة اسدددددت  ام معلمدددددا املرسلدددددة  املدددددن  ألندددددئ 

 للمست  ا ت التكنولومية يف الجرفة ال  ية، والتعرف دلى أهم مست  ا ت التكنولوميا الا يو  وهنا يف العملية التعليمية 
 الدراسة: جمتمع

املرسلة األساسية يف امل ار  اخلاصة التابعة مل يرية الرتبية والتعليم مل يرية دمار  معلمالكور لتم  ال راسة مل مجي  
 ( معلماي ومعلمة 8211واللالغ د دهم ) اجلامعةالثانية، لواو 

 الدراسة:  عينة
ار  خاصددة ب ريقددة ح دد ية، ويف املرسلددة مدد  01  اختيددار دينددة ال راسددة دلددى مددرسلتج: يف املرسلددة األو    اختيددار 

( معلدم ومعلمدة مدل لتمد  ال راسدة ابل ريقدة العئدوا ية اللسدي ة، وو ددل دلدي م أدا  811مدل ) مكونةالثانية   اختيار دينة 
 ( معلم ومعلمة 022(  وابلتايل بلجل دينة ال راسة )022بلغ د د املسرتم  من ا ) االستلا  تال راسة، وبع  مج  

 الدراسة:أداة 
(، 8112(، العليمدا ت )8102دراسدة كدل مدل: شدقور ) مثدلال راسدا ت السدابقة د    ل وير أدا  ال راسدة ابلرمدو  

  لكونل االستلانة يف صور؛ا األولية مل (Kennedy, 2002)(، وكيني ي 8118(، وشرف ال يل )8112واخلواما )
الت ري  اخلماسا سس  اول  ليكر ت اخلماسا كما يلا: درمة   االست ابة دلى أدا  ال راسة وفق ل ميم( فقر   و  82)

( درمددا ت، درمددة حليلددة ولددا درمتددار، 2( درمددا ت، درمددة متوسدد ة ولددا )2( درمددا ت، درمددة كلدد   ولددا )8كلدد   مدد ا ولددا )
راسدة دلدى الن ددو واسد    و  اسدت  ام التد ر  اآلغ أل دراغ املتوسدد ا ت امسدابية دلدى أدا  ال  درمددةدرمدة حليلدة مد اي ولدا 

( ومل مث حسدمة 2(، وب رم ام  األدلى مل ام  األدىن يساوي )0(، وام  األدىن للل ا ل )8اآلغ: ام  األدلى للل ا ل )
 مستواي ت كما هو مو و يف املعادلة التالية: 2ال رم بج ام يل دلى 

 22 0مستواي ت )مرل   ، متوسل ، من  ض( =  2/  2
متثدل ب رمدة من  ضدة، وكدل فقدر  كدار متوسد  ا امسدايب  22 8ا   0ر متوس  ا امسايب مدل وابلتايل كل فقر  كا

 متثل ب رمة مرل عة  8ا   32 2متثل ب رمة متوس ة، وكل فقر  كار متوس  ا امسايب مل  32 2ا   22 8مل 
 صدق األداة:  

ل  الدي م ر يد  مد ى مل مدة ال قدرا ت ودرمدة ( ةكمج مل لوي االخت اص، وط8  درغ األدا  ب ور؛ا األولية دلى )
اللجويدددة، ولكددر أي لعددد يل ت مقرتسدددة واحددرتام فقدددرا ت يروهندددا  ددرورية، وسددد ف ال قدددرا ت  دد  الضدددرورية  وحددد     وسدددلمت او ددوس ا، 

التعددد يل ت ( مدددل جلندددة ايكمدددج لي دددار ا  التعددد يل وامددد ف واال دددافة، وبعددد  ددددداد  األدا    امدددراو %21ادتمددداد معيدددار ال دددام )
 املقرتسة الا أوردها ايكمور يف لوصيا؛م  
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 ثبات األداة: 
، واإلسددتقرار يف النتدددا   ددد  الدددلمل، فاإلختلددار الثابدددل يع ددا النتدددا   األفدددراديق دد  ابلثلددا ت ال حدددة واإللسددام يف أداو 

 Cronbach’sخ أل دا )ن سد ا مدل األفدراد مدر  أخدرى، سيدث   استسداب معامدل كرونلدا  اجملموددةن سد ا دلا طلدق دلدى 

Alpha( لإللسام ال اخلا، ولع  النتي دة مقلولدة دس دا ياي دلا كاندل حيمتدئ أكد  مدل )ونكدل وصد  أدا  هد ه 31 1 ،)
(، وابلتدددايل فدددإر الليدددا  ت الدددا   22 1ال راسدددة ابلثلدددا ت، سيدددث بلجدددل حيمدددة معامدددل االلسدددام الددد اخلا للسدددتلانة ككدددل )

 اسلة لقيا  املتج ا ت، وخض  ل رمة ادتمادية دالية ام ول دلي ا مل خللا لع  من
 متغريات الدراسة:

 أوال: املتغريات املستقلة:
   لق يرا ت معلما املرسلة األساسية دلى فقرا ت أدا  ال راسة 

 اثنياً: املتغريات الوسيطة:
 اجلن : ولئ فطتار:  لكر، أنثى 
  سنة ف كثر  00سنوا ت،  01  ا 8سنوا ت، مل  8مستواي ت: أحل مل 2سنوا ت اخل  : ولا 
  املؤهل العلما: ولئ مستواير: بكالوريو ، ودراسا ت دليا 

 اثلثاً: املتغريات التابعة:
   است  ام معلما املرسلة األساسية للمست  ا ت التكنولومية 
 الدراسة: إجراءات

 اخل وا ت التالية هب ف التوصل ا  النتا  : ال راسةاللعل 
  اسة مل خلل استعراغ امل ادر واملرام   مج  األدب النيري لل ر 
  وص  لتم  ال راسة ودينت ا وأدا  ال راسة واملعاجلا ت اإلس ا ية الل مة 
  اد اد أدا  ال راسة، واست را  دالال ت ال  م والثلا ت لا 
 بعدة مل يريدة ل ليق أدا  ال راسة دلى دينة ال راسة مل معلمدا ومعلمدا ت املرسلدة األساسدية يف املد ار  اخلاصدة التا

 أسابي   2دمار الثانية، لواو اجلامعة  وح  استجرم لو ي  األدا  ومجع ا 
   بعددد  االنت ددداو مدددل ل ليددددق األدا  ومجددد  النسددد  ،   ل ريددددغ الليدددا  ت دلدددى حددددوا م خاصدددة، مث ادخدددال الليددددا  ت ا

 ( SPSSاماسوب ومعاجلت ا اس ا يا ابست  ام بر م  )
 رو  بتوصيا ت ل س  النتا   ومناحئت ا واخل 
 اإلحصائية  املعاجلة
 ملعاجلة بيا  ت ال راسة دلى د د مل األسالي  اإلس ا ية الا لت ق وطليعة أسطلة ال راسة وها كما يلا:  ال راسةادتم  ت       

  التكرارا ت والنس  املطوية هب ف وص  خ ا ن دينة ال راسة 
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 م األريدددة النسدددلية إلمدددااب ت أفدددراد ديندددة ال راسدددة، وابلتدددايل املتوسددد ا ت امسدددابية واال رفدددا ت املعياريدددة هبددد ف لقيدددي
اإلمابددة دلددى السددؤال األول املتعلددق بواحدد  اسددت  ام املعلمددج للمسددت  ا ت التكنولوميددة، والسددؤال الثددا  املتعلددق 

 ب رمة لوفر املست  ا ت التكنولومية يف امل ار  ةل ال راسة  
  اختلار التلايل األساديOne Way ANOVA مابة دلى السؤال الثالث لإل     
 الدراسة ومناقشتها نتائج

يلا در اي لنتا   ال راسة امالية  ثلة بوص  خ ا ن دينة ال راسة واإلمابة ددل أسدطلت ا، وللدن دلدى الن دو  فيما
 التايل:
 وصف خصائص عينة الدراسة  أواًل:

واخلد     العلمدا راسدة سسد  متجد  اجلدن  واملؤهدل هب ف ل ني  أفراد دينة ال املطوية  است  ام التكرارا ت والنس  
 ( 0كما يي ر يف اجل ول )

 ( خصائص عينة الدراسة1اجلدول )
  اجلنس املؤهل العلمي اخلربة

 لكر 35 19.1%    
 أنثى 148 80.9%    
 بكالوري    152 83.1  
 دراسا ت دليا   31 16.9  
 سنة 5أحل مل      62 33.9%
 سنوا ت  10- 6 مل     80 43.7%

 سنة ف كثر 11     41 %22.4
 اجملموع (011%) 022 (011%) 022 (011%) 022

، مقارنة بعد د املعلمدا ت )ر %19.1( بنسلة 28( أر د د املعلمج ال كور كار حليلي )ر = 0مل اجل ول ) يتضو
اللكدالوريو  )ر  درمدةاصلج دلى   أما مل سيث املؤهل العلما، فق  بينل النتا   أر د د ام%2 21( بنسلة 022= 
  ويف %2 03( بنسدلة 20ي وم بكث  د د افراد العينة اماصلج دلى ال راسا ت العليا )ر =  %0 22( بنسلة 088= 

 سنوا ت  01ا   3خ   مل  فرت ( ل ي م 21مل أفراد العينة )ر =  %2 22، النسلة األك  وها املقابل
نصه: ما درجة استخدام معلمي املرحلة األساسية للمستحداثت التكنولوجية يف العملية  نتائج السؤال األول الذياثنياً: 

 التعليمية؟
واحد  ل قرا ت أدا  ال راسة مل أمل االمابة دل السدؤال ور يد   املعيارية  است را  املتوس ا ت امسابية واال رافا ت 

 است  ام املست  ا ت التكنولومية يف امل ار  ةل ال راسة 
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 ( درجة استخدام املستحداثت التكنولوجية2اجلدول رقم )

ا؛ا امسددابية  أدلددى مددل العينددة اجيابيددة  ددو ال قددرا ت أدددله وللددن ألر متوسدد  ا اهددا ت( أر 8يلسدد  مددل اجلدد ول )
( أدلدددى درمدددا ت مدددل اإلمابدددة مبتوسدددل 1( سيدددث محلدددل ال قدددر  )3.77الكلدددا ) املؤشدددر( وبلدددغ 3.5متوسدددل أدا  القيدددا  )

( والددا لددنن دلددى ميسددت  م املسددت  ا ت التكنولوميددة لعددرغ أفددلم فيدد يو 0.960( واب ددراف معيدداري )4.22سسددايب )
( والددا 1.254( وا ددراف معيدداري )3.59رمددة مددل اإلمددااب ت مبتوسددل سسددايب )( أحددل د10دلميددةم، بينمددا محلددل ال قددر  )

 لنن دلى ميست  م املست  ا ت التكنولومية يف دملية لقومي لعلم ال للةم   
نتائج السؤال الثاين الذي نصه: ما أهم مستحداثت التكنولوجيا اليت يوظفها معلمو املرحلة األساسية يف العملية اثلثاً: 

 ؟التعليمية
  است را  املتوس ا ت امسابية واال رافا ت املعيارية ل قرا ت أدا  ال راسة مل أمل االمابة دل السؤال والتعدرف دلدى       

 ( 2أهم املست  ا ت التكنولومية الا يو   ا معلمو املرسلة األساسية يف العملية التعليمية، ولي ر النتا   يف اجل ول )
 اثت التكنولوجية اليت يوظفها املعلمون( اهم املستحد3اجلدول رقم )

 الرتبة درجة األمهية
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 الرقم الفقرة

 1 يست  م املست  ا ت التكنولومية لعرغ أفلم في يو دلمية 4.22 9601. 0 مرل عة
 2 بعض امل اهيم العلميةيست  م املست  ا ت التكنولومية  يف ل ري   4.18 8741. 8 مرل عة
 3 يست  م املست  ا ت التكنولومية يف التواصل م  ال للة 3.81 1.125 2 مرل عة
 4 يست  م املست  ا ت التكنولوميا يف التواصل م  أولياو األمور 3.77 1.169 2 مرل عة
 5 يست  م املست  ا ت التكنولومية  ليضي  املؤأرا ت ال ولية 3.74 1.161 8 مرل عة

 3.63 1.182 3 متوس ة
يست  م املست  ا ت التكنولومية لينئئ الرسوم الليانية والن سية د  

 6 بر م  ال لش 

 7 يست  م املست  ا ت التكنولومية لي رك الن وص  3.63 1.173 3 مرل عة
 8 يست  م املست  ا ت التكنولومية التواصل م  املؤسسا ت الرتبوية 3.63 1.268 3 متوس ة

 9 يست  م املست  ا ت التكنولومية ل بل ال ور ابلن وص 3.60 1.305 2 س ةمتو 
 10 يست  م املست  ا ت التكنولومية يف دملية لقومي لعلم ال للة 3.59 1.254 01 متوس ة
  اجملموع 3.77 - - مرل عة

 الرتبة درجة األمهية
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

 الرقم الفقرة

 1 أم ل  ساسوب 4.53 769. 0 مرل عة
 2 شلكة االل اال ت العاملية )االنرتنل( 4.36 859. 8 مرل عة
 3 جت  ساسوب 4.00 1.284 2 مرل عة
 4 درغ لعليمية شاشا ت 3.97 1.163 2 مرل عة
 5 برام  وسا ل متع د  3.95 1.157 8 مرل عة
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التكنولومية املست  مة مل حلل املعلمج وها ابلرتي  مل سيث األكثر  املست  ا ت( أهم 2للج النتا   يف اجل ول )
(، يلي ا شلكة االل اال ت 232 1، اال راف املعياري = 82 2)املتوسل امسايب =  اماسوبل  است  اماي كما يلا: أم 

، 11 2(، مث جت  اماسوب )املتوسل امسايب = 8591.، اال راف املعياري = 23 2العاملية )االنرتنل( )املتوسل امسايب = 
(، وبرام  1.163، اال راف املعياري = 22 2سل امسايب = (، شاشا ت العرغ التعليمية )املتو 822 0اال راف املعياري = 

(، وبرليا ت لعليمية ةوسلة )املتوسل امسايب = 1.157، اال راف املعياري = 28 2الوسا ل املتع د  )املتوسل امسايب = 
 (  1.034، اال راف املعياري = 22 2
( يف درجة a ≤ 0.05داللة احصائية عند مستوى الداللــة ) نتائج السؤال الثالث الذي نصه: هل توجد فروق ذاترابعاً: 

استخدام معلمو املرحلة االساسية ملستحداثت التكنولوجيا تعزى ملتغريات اجلنس، املؤهل العلمي، وسنوات 
 اخلربة؟

 ددروم لإلمابدة ددل السدؤال الثالددث   سسداب املتوسد ا ت امسددابية واال رافدا ت املعياريدة ب ايدة هبدد ف التعدرف دلدى ال
 ( 2الياهرية بج املتوس ا ت ار وم  ت ولي ر النتا   يف اجل ول )

 ( واقع استخدام املستحداثت التكنولوجية حسب اجلنس واملؤهل العلمي واخلربة 4اجلدول رقم )
 املتغري العدد املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

 اجلن    
 لكر 35 820 2 280 1
 أنثى 148 203 2 382 1
 ؤهل العلماامل   

 بكالوري  152 282 2 200 1
 دراسا ت دليا 31 802 2 202 1
 سنوا ت اخل     

 6 برليا ت لعليمية ةوسلة 3.83 1.034 3 مرل عة
 7 م ا  درغ الليا  ت 3.80 1.190 2 مرل عة
 8 مئجل أحراص ال ي يو الرحمية 3.58 1.237 2 متوس ة
 9 أفلم لعليمية ابتة 3.51 1.325 2 متوس ة
 10 أم ل  درغ الئ افيا ت )السلور  الضو ية ( 3.41 1.442 01 متوس ة
 00 أم ل  درغ األفلم الثابتة 3.40 1.414 00 متوس ة
 08 شرا و لعليمية 3.28 1.364 08 متوس ة
 02 أم ل  درغ الئرا و 3.26 1.344 02 متوس ة
 02 كام ا ت الت وير ال ولو رايف الرحمية 3.23 1.438 02 متوس ة
 08 م ا  في يو 3.20 1.504 08 متوس ة
 03 ماسو  و ا 3.08 1.354 03 متوس ة
 02 كت  لعليمية دلكرتونية 2.94 1.310 02 متوس ة
  اجملموع 31 2 - - متوس ة
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 املتغري العدد املتوسط احلسايب االحنراف املعياري
 سنة 5أحل مل  62 201 2 822 1
 سنوا ت  10- 6مل  80 822 2 822 1
 سنة ف كثر 11 41 011 2 320 1
 اجملموع 022 - -

املست  ا ت التكنولومية الا يو   ا  ( ومود فروم  اهرية بج املتوس ا ت امسابية لواح 2يلس  مل اجل ول )
( ويف املقابل 280 1( اب راف معياري بلغ )820 2املعلمور، دل س لل فطة ال كور دلى أدلى متوسل سسايب بلغ )

ومل أمل التعرف دلى  (  320 1( اب راف معياري )01 2س لل فطة سنوا ت اخل   دلى احل متوسل سسايب بقيمة )
( 8(   ل ليق اختلار التلايل األسادي وماو ت النتا   كما يلج اجل ول )α ≤ 0.05مستوى ) داللة ه ه ال روم دن 

( لعلى α ≤ 0.05دن  مستوى )واح  املست  ا ت بج املعلمج ال ي يتضو منئ ومود فروم لا ت داللة اس ا ية يف 
واح  اللة اس ا ية يف (  كما يتضو ومود فروم لا ت د111 1، مستوى ال اللة = 128 01لل ن  )حيمة ف = 

(  113 1، مستوى ال اللة = 122 2( لعلى للمؤهل العلما )حيمة ف = α ≤ 0.05دن  مستوى ) املست  ا ت
 αدن  مستوى )واح  املست  ا ت بج املعلمج ومل م ة أخرى، أ  ر ت النتا   د م ومود فروم لا ت داللة اس ا ية يف 

 (  383 1، مستوى ال اللة = 211 1( لعلى لسنوا ت اخل   )حيمة ف = 0.05 ≥
 ( داللة الفروق لدرجة املستحداثت التكنولوجية تبعاً للجنس واملؤهل العلمي وسنوات اخلربة5اجلدول )

 مصدر التباين جمموع املربعات درجة احلرية متوسط املربعات قيمة ف مستوى الداللة
 اجلن  146.44 1 14.64 10.032 0.000
 املؤهل 23.89 1 5.97 4.088 0.006
 اخل   5.11 1 1.03 0.700 0.626
 اخل   75.97 85   
 اجملموع 339303 98   

 مناقشة النتائج والتوصيات
مناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال األول الذي نصه: ما درجة استخدام معلمي املرحلة األساسية للمستحداثت أواًل: 

 التكنولوجية يف العملية التعليمية؟
النتا   أر معلما املرسلة األساسية يست  مور املست  ا ت التكنولومية يف العملية التعليمية ب رمة مرل عة، وللن  أ  ر ت

مل أمل درغ أفلم في يو دلمية ابل رمة األو ، مث يف ل ري  بعض امل اهيم العلمية، ويف التواصل م  ال للة وأولياو األمور، ومل 
أو انئاو الرسوم الليانية والن سية ابست  ام بر م  ال لش  ويست  م املعلمور ك لن املست  ا ت أمل د افة املؤأرا ت ال ولية، 

التكنولومية مل أمل ررين الن وص، والتواصل م  املؤسسا ت الرتبوية، وربل ال ور ابلن وص، وأخ اي بينل النتا   أر املعلمج 
( الا بيهنل 8112دراسة العليما ت )لم ال للة  ولت ق ه ه النتي ة م  يست  مور املست  ا ت التكنولومية مل أمل لقومي لع

 أر مستوى ودا املعلمج ابملست  ا ت التكنولومية بج املعلمج كار كل اي  
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مناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين الذي نصه: ما أهم مستحداثت التكنولوجيا اليت يوظفها معلمو املرحلة : اثنياً 
 يف العملية التعليمية؟ األساسية

لوفر املست  ا ت التكنولومية يف امل ار  التابعة مل يرية لربية دمار الثانية، لواو اجلامعة ب رمة أ  ر ت النتا   أر 
االنرتنل، وجت  اماسوب، متوس ة  ومتثلل أهم املست  ا ت املست  مة يف الجرف ال  ية للمرسلة األساسية يف 

ية، وبرام  الوسا ل املتع د ، وبرليا ت لعليمية ةوسلة، وم ا  درغ الليا  ت، ومئجل أحراص وشاشا ت العرغ التعليم
الثابتة، وشرا و  األفلمال ي يو الرحمية، وأفلم لعليمية ابتة، وأم ل  درغ الئ افيا ت )السلور  الضو ية(، وأم ل  درغ 

 الرحمية، وم ا  في يو، وماسو  و ا، وكت  لعليمية لعليمية، وأم ل  درغ الئرا و، وكام ا ت الت وير ال ولو رايف
ومل لتوصل اللاسثة ا  دراسة سابقة أمريل يف األردر لت ق أو ختل  نتا   ا م  ه ه النتي ة، دلكرتونية دلى التوايل  

  سيث اهتمل الع ي  مل ال راسا ت بتناول املعوحا ت الا يوام  ا املعلم يف ل ليق املست  ا ت التكنولومية
 aمناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث الذي نصه: هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللــة ): الثالث

( يف درجة استخدام معلمو املرحلة االساسية ملستحداثت التكنولوجيا تعزى ملتغريات اجلنس، املؤهل 0.05 ≥
 العلمي، وسنوات اخلربة؟

داللة اس ا ية بج املعلمج مل سيث واح  االست  ام لعلى لل ن   لا تد فروم أ  ر ت نتا   ال راسة ومو 
م  ه ه النتا   واختل ل واملؤهل العلما ولكل ال يوم  فروم لا ت داللة اس ا ية بج املعلمج لعلى لسنوا ت اخل    

لل     ويعلى د م ومود  لا ت داللة اس ا ية بج املعلمج لعلى( الا أ  ر ت ومود فروم 8112دراسة العليما ت )
فروم بج أفراد دينة ال راسة لعلى للمتج ا ت الئ  ية مثل اجلن  واملؤهل العلما وسنوا ت اخل   د  انتئار أرية 
املست  ا ت التكنولومية بج املعلمج بجض النير دل اخل ا ن الئ  ية واالنار بضرور  لو ي  ا يف العملية التعليمية 

     االجيايب يف  ايد  فادلية العملية التعليمية   مل من لق أأرها 
 التوصيات

 يف  وو النتا   الا لوصلل الي ا ال راسة لوصا اللاسثتار ابآلغ:
  رور  نئر الودا ترية لوف  املست  ا ت التعليمية يف امل ار  هب ف دل ا يف العملية ورسج جرما؛ا   0
د  مددل  ربددة املدد ار  اخلاصددة يف لو يدد  املسددت  ا ت التكنولوميددة يف لئدد ي  املدد ار  امكوميددة دلددى االسددت ا  8

 العملية التعليمية  
 لئ ي  املعلمج ال يل ادتادوا التعليم ابل رم التقلي ية دلى است  ام املست  ا ت التكنولومية   2
  لوف  الت ري  الكايف للمعلمج بئ ر لو ي  املست  ا ت التكنولومية يف العملية التعليمية  2
دمدددراو ال راسدددا ت املسدددتقللية للتعدددرف دلدددى واحددد  ومعوحدددا ت اسدددت  ام املسدددت  ا ت التكنولوميدددة يف املددد ار  يف   8

 جتل  م يراي ت الرتبية يف العاصمة دمار ويف ايافيا ت يف جتل  املراسل ال راسية  
 امراو امللي  مل ال راسا ت املتعلقة هب ه ال راسة ورب  ا مبتج ا ت أخرى   3
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 التعليم األساسي بسلطنة عمان التفاعل اللفظي وأمهيته يف عملية التدريس مبدارس
 علي بن حسن بن عبدهللا البلوشي

 وزارة الرتبية والتعليم/ سلطنة ُعمان
 لخص:م

استهدف هذا البحث موضوع مهم وهو التفاعل اللفظي وأمهيته يف عملية التدريس إدراكًا من أمهية هذا البعد يف 
( من 2ملعلم مع طالبه وأثره يف املردود التعليمي لديهم، ولتحقيق أهداف هذا املوضوع، مت اختيار عينة عدد )تفاعل ا

( طالب من مدرسة اإلمام أمحد بن سعيد للتعليم األساسي مبحافظة 061معلمي مواد خمتلفة وطالهبم البالغ عددهم )
وقد استخدم الباحث أداة  8102/  8102للعام الدراسي الباطنة مشال يف سلطنة عمان خالل الفصل الدراسي األول 

)فالندرز( لتحليل التفاعل اللفظي بني املعلم والطالب يف الصف كإحدى أدوات املالحظة الصفية و يقصد أبدوات 
املالحظة تلك الوسائل اليت يستخدمها املعلم لتسجيل ما يدور يف الصف. ويقوم العمل أبداة فالندرز من خالل رصد 

وك املعلم والتالميذ حبيث يقوم املشرف بتسجيل ذلك يف جدول خاص من واقع رصد نوع السلوك الذي جيري أمامه كل سل
ثالث ثواين أو كلما تغري السلوك، وهبذا يصبح لديه رصد لكل التفاعل اللفظي الذي وقع بني املعلم وتالميذه. وبتحليل 

ر عن وضع التفاعل اللفظي يف الفصل. وأظهرت النتائج ان منط نتائج ذلك التسجيل يكون لدى املشرف واملعلم تصو 
التفاعل اللفظي مستوى منخفض من االكتشاف واالستقصاء بواسطة الطالب يظهر بشكل أكرب، وقد حدد البحث عدد 

 من التوصيات منها استخدام اسرتاتيجيات تعليمية تقوم على االكتشاف واالستقصاء والتعلم التعاوين.
 :دقدمةامل

ن صناعة اإلنسان وتكوينه وأتهيله من أصعب القضااي الشاقة اليت ال تضاهيه أي صناعة أو أي عمل وذلك ألن إ
تكوين هذا التلميذ وإعداده جملاهبة املستقبل عملية متشابكة وال تستطيع أي جهة القيام هبا مبفردها، ومبا أن الدور األهم 

وأن أهم اجلهات اليت جيب أن  ،أن حتمل هذا الدور مبفردها دون مساعدةواألكرب يقع على عاتق املدرسة فهي ال تستطيع 
تقف إىل جانب املدرسة وتساعدها يف رسالتها هو املعلم حامل مشعل العلم ملا يقع على عاتقه من مسؤولية يف تعليم 

  (0822)اجلرب،  الطالب وتنشئتهم التنشئة الصاحلة.
والتعليم إىل ظهور العديد من أساليب املالحظة وحتليل التفاعل الصفي  وقد أدى التطور العلمي يف ميدان الرتبية

للحصول على تقييم علمي لعملية التدريس. وتعترب املالحظة الصفية من أهم األنشطة واملهام اإلشرافية، اليت ال يستغىن 
فعيل دور املشرف ومع ما هلا من عنها، واليت إذا أديت على وجهها الصحيح كان هلا أثر كبري وفاعل يف تنمية املعلم و ت

أمهية وأثر إجيايب، إال أهنا إذا أسيء استخدامها أو كانت هي النشاط اإلشرايف الوحيد أو أخذت حيزا أكرب مما جيب فإنه 
 (  8112يكون هلا أثر عكسي على العملية اإلشرافية. )الفرا، 

ال تستطيع إدارة املدرسة مراقبته ولكن يرجع ذلك لذا فإن ما جيري داخل احلصص الدراسية بني املعلمني وطالهبم 
إىل ضمري املعلم وما يتحلى به من صدق يف أداء رسالته وابلتايل يتوجب عليه جتويد أدائه داخل احلصة الدراسية لتعم 
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املتعلمني الفائدة جلميع الطالب ابلفصل ومن األمور اليت تزيد من جتويد أداء عمل املعلم داخل الصف التفاعل بينه وبني 
 الذي من شأنه أن يعمق فهم املادة الدراسية لدى املتعلمني مبا يساعد على زايدة التحصيل الدراسي هلم. 

فاملالحظة الصفية نشاط إشرايف يقوم فيه املشرف أو من يقوم مقامه كمدير املدرسة أو املعلم األول أو حىت املعلم 
تسجيل معلومات عنه، ومبعىن آخر هي عملية رصد وتسجيل معلومات عن لزميله مبراقبة ما جيري خالل الدرس من نشاط و 

 (8116أنشطة الفصل الدراسي ميكن للمعلم أن يقوم هبا بنفسه إذا ما رغب يف تطوير نفسه ذاتيا. )عبد الكرمي، 
فية و وتعترب أداة )فالندرز( لتحليل التفاعل اللفظي بني املعلم والطالب يف الصف إحدى أدوات املالحظة الص

يقصد أبدوات املالحظة تلك الوسائل اليت يستخدمها املعلم لتسجيل ما يدور يف الصف، حيث يكون العمل أبداة فالندرز 
من خالل رصد سلوك املعلم والتالميذ حبيث  يقوم املشرف بتسجيل ذلك يف جدول خاص من خالل رصد نوع السلوك 

سلوك، وهبذا يصبح لديه رصد لكل التفاعل اللفظي الذي وقع بني املعلم الذي جيري أمامه كل ثالث ثواين أو كلما تغري ال
وتالميذه، وبتحليل نتائج ذلك التسجيل يكون لدى املشرف واملعلم تصور عن وضع التفاعل اللفظي يف الفصل. )ملحم، 

2001.) 
ب حتليل التفاعل الصفي التفاعل اللفظي وغري اللفظي، ويعتمد أسلو  :ويضم التفاعل الصفي منطني من التفاعل مها

ناخ السائد )دميقراطي ـ تسلطي( أثناء مواقف التعليم.
ُ
 يف التدريس على الفكرة القائلة أبن نوعية اإلطار االجتماعي وامل

 (8112)عبدالسالم، 
به وأييت االهتمام مبوضوع التفاعل اللفظي يف عملية التدريس إدراكًا من أمهية  هذا البعد يف تفاعل املعلم مع طال

وأثره يف املردود التعليمي لديهم، وهذا ال يعين أن اجلانب غري اللفظي أقل أمهية ابلطبع؛ حيث يعد التدريس عملية تربوية 
تستهدف توجيه منو املتعلمني ليصبحوا قادرين على الوفاء مبتطلبات احلياة، ومواجهة حتدايهتا، وهذا بدوره يعتمد على املعلم 

ية التعليمية، فهو املسئول عن إجناحها وحتقيق أهدافها، وعلى ذلك جاء هذا البحث إلرساء قاعدة لدوره األساسي يف العمل
 يستفيد منها املعلمني ملمارسة أساليب إشرافية حديثة تساعدهم على حتسني املمارسات داخل حجرة الدراسة.

 مشكلة البحث:
املدارس وذلك من خالل قيامهم مبجموعة من األساليب  إن ممارسة العملية اإلشرافية من املهام اليت يقوم هبا مدراء

مالحظة وجود قصور لدى  :منها املالحظات املباشرة للزايرات الصفية اليت تنفذ للمعلمني، وتتحدد مشكلة البحث يف
الب بعض املعلمني يف إحداث التفاعل اللفظي اجليد بينهم وبني املتعلمني يف أثناء سري الدرس وكذلك عدم مشاركة الط

 بشكل فاعل يف احلصة الدراسية. 
 األمهية العلمية:

 :تكمن أمهية البحث  يف األمور التالية
 الرغبة يف جتويد العمل اإلشرايف داخل املدرسة اليت أعمل فيها. 
 .ممارسة نوع من اإلشراف الذي مل يكن ممارس من قبل ويقوم املعلمني بتنفيذه أبنفسهم 
 لعاملني ابملدرسة بعضهم البعض من خالل تبادل الزايرات الصفية فيما بينهم.السعي إىل تقوية العالقة بني ا 
 .تعريف املعلمني يف املدرسة أبمهية التفاعل اللفظي بني املعلم واملتعلم والطرق احلديثة اليت ميكن قياسه هبا 
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 ء بتطبيق برمامج جعل املدرسة بيئة عمل جاذبة لكافة العاملني هبا من خالل ممارستهم ألسلوب إشراف الزمال
 لتبادل الزايرات الصفية فيما بني املعلمني بعضهم البعض.

 أمناط التفاعل اللفظي:     
لقد اهتمت النظرايت اللغوية احلديثة ابلتفسري العلمي للغة ووظائفها، وبدراسة الكالم املنطوق أو السلوك اللفظي، 

يتم التواصل، واحلكم على جودة السلوك، إذن اللغة نسق من  ابعتباره شكال أو صيغة من السلوك اإلنساين، فعن طريقه
املعلومات واإلشارات هدفها التواصل، خاصة أثناء احتاد الدال مع املدلول بنيواي، أو تقاطع الصورة السمعية مع املفهوم 

 ( 8102الذهين، أي هي عبارة عن متفصل مزدوج وظيفتها التواصل. )صاحل، 
فظي أبنه سلوك املعلم الذي يعقبه سلوك من جانب املتعلم، ويتبعه سلوك آخر من جانب ويُعرف منط التفاعل الل 
   (8110عطاري وآخرون، )املعلم. 

ويرى الباحث ابنه سلسلة قصرية من األحداث اللفظية اليت تتكرر عدة مرات بنفس الرتتيب، ويتم التعرف على 
 أدوات خاصة للمالحظة.أمناط التفاعل اللفظي السائدة يف التدريس ابستخدام 

( أن هناك منطني من التفاعل يظهران يف مستويني من االستقصاء 8102صاحل )ويرى كارين وصند كما ذكر يف 
 :واالكتشاف مها

 :مستوى منخفض من االكتشاف واالستقصاء بواسطة الطالب .0
رة ابتعاد املعلم عن استخدام مثل وقد أطلقا على هذا النمط اسم منط املناقشة املشابه للعبة تنس الطاولة ونرى ضرو 

هذا النمط ما أمكن، ألنه ميثل مستًو منخفضًا من التفاعل بني املعلم واملتعلمني، فاملعلم ال يسمح فيه للمتعلمني 
ابالستجابة من أجل مزيد من التفاعل الذي يؤدي إىل مزيد من النمو، ولكنه جملرد التأكد من وصول احلقائق واملعارف إىل 

 (8118)الصرايرة وآخرون،  لطالب.عقول ا
 :مستوى مرتفع من االكتشاف واالستقصاء بواسطة الطالب .8

وقد أطلقـا على هذا النمط اسم منط املناقشة املشـابه للعبة كرة السلة، وميثل هذا النمط مستوى مرتفع من التفاعل 
ذا يساهم يف تعلمهم عن طريق تبادل اخلربات واآلراء، بني املعلم وطالبه، فاملعلم يتيح هنا فرصاً أكرب لطالبه للتفاعل وهو هب

هذا وإن كان التفاعل يتم بني املعلم وعدد حمدود من املتعلمني. لذا فإن املعلمني يوصون بتوظيف واستخدام هذا النمط من 
هاهتم حنو املعلم التفاعل ما أمكن ملا له من مردود مرغوب فيه لدى املتعلمني خاصة ما يتصل بتنمية تفكري الطالب واجتا

 واملادة املتعلمة.  
 :( مها8112ونضيف إىل النمطني السابقني من التفاعل بني املعلم وطالبه منطني آخرين كما جاء عطيه)

ويف هذا النط يرسل املعلم وال يستقبل، أي يرسل ما يود نقله إىل عقول طالبه دون رغبة  :منط التفاعل وحيد االجتاه .0
ملشاركة، وهذا النمط هو أقل أمناط التفاعل من حيث الفعالية، إذ يتبني منه أن الطالب يف أن يبادر الطالب اب

أيخذون موقفًا سلبيًا مطلقًا بينما يتخذ املعلم موقفًا إجيابياً، وتكون حصيلة التعلم هنا جمرد حقائق ومعارف، أي أنه 
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)مسارة  دمنا نستهدف تعلمًا حقيقياً.تعلم لفظي فقط. ونوصي ابلطبع ابالبتعاد عن هذا النمط ما أمكن ما 
 (8102والعساف، 

على النقيض من النمط السابق، يتيح هذا النمط فرصًا عديدة للمتعلمني للتفاعل  :منط التفاعل متعدد االجتاهات .8
حة فيما بينهم، فضاًل عن تفاعلهم مع املعلم، وُيالحظ أن هذا النمط يُعد أكثر األمناط تطوراً، إذ تكون الفرص متا

 بشكل أفضل للتفاعل وتبادل اخلربات مما يساعد على أن ينقل كل تلميذ فكره وخرباته ومشاعره إىل اآلخرين.
 (8112)سويدان، 

 أسلوب حتليل التفاعل اللفظي:
يعترب أسلوب التفاعل اللفظي من األدوات اهلامة يف اإلشراف الرتبوي ومن األساليب الناجح يف حتسني السلوك 

أن بريكنز أجرى دراسة  (8102مسارة والعساف )( كما ورد يف 0826ويذكر آمون وفالندرز ) ،دراسةداخل حجرة ال
ابستخدام أسلوب التفاعل اللفظي على جمموعة من املعلمني، وكان حمور النقاش يدور حول موضوع النمو والتطور عند 

ليت يسلك قائدها سلوكا لغواي غري مباشر عن األطفال فوجد أن الفائدة يف فهم هذا املوضوع جاءت يف صاحل اجلماعة ا
 .اجلماعة اليت يسلك قائدها سلوكا لغواي مباشرا

 فوائد تطبيق نظام فالندرز:
أو من قبل املشرف أو اإلداري ملا له من  ،ميكن أن يستخدم هذا النظام من قبل املعلم نفسه كنوع من القياس الذايت

 ـ :فوائد مجة منها على سبيل املثال
  مستوى ونوعية العالقات اإلنسانية بني املعلم وتالميذه وبني املشرف واملعلم.رفع 
 .حتسني سلوك املعلم بشكل عام وتطويره 
 .حتفيز املعلم على تنويع سلوكه واألساليب التدريسية املستخدمة يف احلصة الواحدة 
 صيل التالميذ.استخدام أنواع السلوك اإلجيايب وغري املباشر غالبا ما يؤدي إىل ارتفاع حت 
  تزويد املعلم أو املشرف أبداة حتليلية وصفية يستطيعان هبا حتديد نقاط القوة أو الضعف يف العملية التعليمية

 داخل حجرة الدراسة.
 نظام فالندرز لتحليل التفاعل اللفظي:

سلوك املعلم   التفاعل اللفظي هو نظام يهدف توجيه وتعديل السلوك ابلتغذية الراجعة من خالل مالحظة ورصد
الوصف والتصنيف والرصد  :اللفظي، والسلوك اللفظي للمتعلم يف غرفة الصف وميكن حتديد خطوات التفاعل اللفظي يف

 واإلحصاء.
 الوصف والتصنيف لفالندرز:

 ،يقوم نظام فالندرز على وصف التفاعل اللفظي داخل حجرة الدراسة ) الكالم غري املباشر واملباشر للمعلم
 املباشر للطالب ( ورصد حلظات الصمت واالضطراب. والكالم
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 ـ:وميكن توضيح مكومات أداة فالندرز على النحو املبني يف التخطيط التايل
 حمددات السلوك اللفظي السلوك اللفظي

كالم املعلم غري 
 املباشر

تقبل املشاعر: يشمل هذا القسم تقبل شعور الطالب وعدم مقاطعة الطالب يف حديثه،  -
 العرتاض وعدم التهديد،سواء كان شعور الطالب سلبيا أو إجيابيا.وعدم ا

الثناء والتشجيع:يشمل هذا اجلزء تشجيع املعلم لعمل الطالب بكلمات أو عبارات تدل  -
على الثناء مثل: جيد،أحسنت، صحيح، ممتاز،أو تدل على التشجيع مثل أكمل ن اتبع 

ابلرأس أو اهلمهمة اليت تؤدي إىل ما تقول، أعجبين ما قمت به من عمل، واإلمياءات 
 اسرتسال الطالب يف احلديث.

تقبل واستعمال أفكار: يشمل هذا القسم تقبل املعلم ألفكر الطالب بتوضيح أو  -
 بتلخيص أو إعادة صياغة أ تطوير ما فهم من كالم الطالب.

 توجيه األسئلة: يشمل هذا القسم األسئلة اليت يوجهها املعلم حول موضوع حمدد أو -
 حمتوى حمدد هبدف أن جييب الطالب،وال حتسب األسئلة األمرية، واإلنتقادية.  

 كالم املعلم املباشر

يشمل هذا القسم تقدمي املعلومات أو احلقائق أو آراء  عن احملتوى أو  :احملاضرة -
اإلجراءات ويعرب املعلم عن آرائه ومستفسرا أبسئلة مفتوحة جييب عليها بنفسه يف 

 كما يطرح أسئلة بالغية.  ،أغلب األحوال
أو تعليمات حبيث  ،أو أوامر ،يشمل هذا القسم توجيهات :إعطاء التوجيهات -

 أو يذعن ويلتزم هبا. ،يتوقع أن يطيعها الطالب
يشمل هذا القسم كلمات أو عبارات ماقدة يقصد هبا حتويل وتغيري  :النقد والتربير -

قبول ن أو تقرير األسباب سلوك الطالب السليب ) غري املقبول ( إىل سلوك م
 لسلوك أو تصرف قام به مع الطالب.

 كالم الطالب

يشمل هذا القسم ن كل ما يصدر عن الطالب استجابة  :استجابة الطالب للمعلم -
وهنا يبدأ املعلم  ،لطلب املعلم أو نتيجة لسؤال أو استفسار من املعلم إىل الطالب

 ابالتصال.
ذا القسم حديث الطالب مببادرة منه  بدون أن يشمل ه :حتدث الطالب مببادرة منه -

أي يكون حديث الطالب بدون أن يكون نتيجة لتوجيه أو  ،يطلب منه املعلم ذلك
 سؤال من املعلم.

 

ميثل هذا القسم حباالت السكون  :الصمت أو اهلدوء أو االضطراب أو االرتباك -
االضطراب يف  كذلك فرتات التداخل أو  ،العام أو اهلدوء ) التوقف املؤقت (

االتصال اللفظي مثل تداخل كالم الطالب مع كالم املعلم ن حبيث ال ميكن التمييز 
 بينهما.
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 كيفية املالحظة أبداة فالندرز
 :دقيقة تقسم كاآليت 21سلوك املعلم يف ضوء الزمن املخصص للحصة وهو 

 الصفي كتمهيد. دقائق ملراقبة وحتديد سري احلصة العام وطبيعة التفاعل  2ـ  0حتدد من  .0
 دقيقة للتسجيل الفعلي للسلوك والتفاعل الصفي. 21ختصص  .8
 دقائق للفرتات االنتقالية وتسجيل أية مالحظات هامشية. 2ختصص  .2
 فوضى أو هدوء. 01أول وآخر فئة تسجل هي رقم  .2

 الرصد واإلحصاء ألداة  فالندرز
السلوك اللفظ، وقد يستخدم يف ذلك أسلواب آخر  يقوم مدير املدرسة أو املشرف الرتبوي بتدريب املعلم على رصد 

كالورشة الرتبوية أو التعليم املصغر ويتم حتليل السلوك اللفظي احلادث يف حجرة الدراسة كل ثالث ثوان أثناء مالحظة 
 ـ :العملية التدريسية حبيث يتم حتليل السلوك اللفظي وفقا للمعادالت التالية

 بة جملموع السلوك اللفظي احلادث يف حجرة الدراسة: نسبة السلوك اللفظي للمعلم ابلنس .0
 011×  2ـ  0مقسوما على جمموع األعمدة  2ـ  0جمموع األعمدة 

 نسبة سلوك املعلم اللفظي غري املباشر:ـ .8
 011×  01ـ  0مقسوما على جمموع األعمدة  2ـ  0جمموع األعمدة 

 ـ :سلوك التلميذ اللفظي .2
 011×  01ـ  0جمموع األعمدة  مقسوما على 8ـ   2جمموع األعمدة 

 ـ :نسبة السكوت أو التشويش .2
    011×  01ـ  0مقسوما على جمموع األعمدة  01جمموع العمود 

 تفسري نتائج أداة فالندرز
 وهناك تواصل بينه  ،يسود سلوك املعلم اللفظي غري املباشر غرفة الفصل = اجلو االجتماعي النفسي جيد وإجيايب

 ( %01 من وبني التالميذ ) أكرب
 .يوصف السلوك غري املباشر ابلدميقراطية واملباشر ابلتسلطية 
 .يرتبط ارتفاع سلوك املعلم اللفظي ابالنتقادات وتربير السلطة أو األوامر والتوجيهات 
  جيب أن يتناسب سلوك املعلم اللفظي اخلاص بطرح األسئلة مع سلوك التلميذ املتعلق ابستجابته لسؤال املعلم أو

 منه.لطلب 
 .احرتام املعلم للتعزيز املعنوي يظهر يف السلوك اللفظي اخلاص ابملديح والتشجيع 

      :العوامل اليت تؤثر يف أمناط التفاعل اللفظي
التفاعل اللفظي بني املعلم وطالبه عملية معقدة ال يسهل حتديد مكوماهتا بدقة، أو عزل العوامل املؤثرة فيها، فقد 

اإلضاءة والتهوية واألدوات واملواد ودرجة  :متغريات البيئة الطبيعية للصف الدراسي أو املعمل )مثلتؤثر يف هذا التفاعل 
(. لكن وأن كان هلذه املتغريات أثر ال يُنكر على أمناط التفاعل اللفظي، أال إن العوامل …توافرها وأسلوب جلوس الطالب
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د ُمناخ حجرة الدراسة االجتماعي واالنفعايل، وأمناط التفاعل الشائعة املتصلة ابملعلم واملتعلمني غالبًا هي اليت تشّكل وحتد
( مائة تعبري 011فيها. وقد يتضح مدى تعقد التفاعل وأمناطه احلادثة بني املعلم وطالبه عند معرفة أن املعلم قد يستخدم )

يوم دراسي واحد، فاملعلم قد يتفاعل  لفظي )كل تعبري يتطلب أسلواًب وانفعااًل معينًا من جانبه( للتفاعل مع طالبه خالل
( مخسني ومائة طالبًا على األقل يومياً، ولكل تلميذ منهم خلفيته الثقافية واالجتماعية واالقتصادية وقدراته 001مع )

 اخل. …الذهنية ومهاراته وحاجاته 
 :العوامل اخلاصة ابملعلم:أوال

 تالية تؤثر يف أمناط التفاعل بني املعلم وطالبه:أشارت نتائج البحوث يف هذا اجملال إىل أن العوامل ال
 مدة اخلربة التدريسية. .0
 مثل التسامح، والذكاء االجتماعي، واملرونة. :اخلصائص االجتماعية للمعلم .8
 معتقدات املعلم حول سلوكياته اللفظية وفعاليتها. .2
حتليل التفاعل الصفي يف  أسلوب اإلعداد والتدريب املهين واألكادميي، ومدى تدربه على استخدام أساليب .2

 تقومي أدائه التعليمي.
 مستوى توقعات املعلم عن أداء طالبه وقدراهتم قبل بدء التدريس. .0
 اجتاهاته حنو املادة اليت يقوم بتدريسها، واجتاهاته حنو طالبه. .6
 اسرتاتيجيات التدريس اليت يستخدمها يف التدريس. .2

 :اثنيا: العوامل اخلاصة ابملتعلم
 عن سلوك املعلم ومدى عدالته يف التعامل معهم. آراء الطالب .0
 اختالف جنس املعلم عن املتعلمني. .8
 مستوى ذكاء املتعلمني وقدراهتم التحصيلية. .2

      :احملاور اليت يدقوم عليها التفاعل الصفي
 من مناذج على نتعرف تربوية وسوف أساليب من وما حيتوي واملنهج املعلم و الطالب هي حماور ثالث على يقوم
هي:  النماذج واهم الفعالة، غري للنماذج العالجية اخلطط وعمل اجليدة وتطويرها النماذج لتعزيز لطالبنا الصفية التفاعالت

 .(0822)عودة، 
 هو: والسبب الطلبة من تفاعل عدم جند ولكن فعال بشكل طالبه مع متفاعل معلم :أوال

 املعلومات. توصيل يف املعلم أسلوب ضعف .0
 الطالب. ضبط يف هشخصيت أضعف .8
 للطالب. استيعاب عدم مما شكل املوضوع صعوبة .2
 املعلم. مع التفاعل صعوبة شكل مما الدراسي الصف يف فوضى الطالب بعض إاثرة .2
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 هو: املطلوب والسبب ابلشكل املعلم تفاعل وعدم الطالب تفاعل :اثنيا  
 .املعلم شخصية ضعف .1
 معلومات املعلم. ضعف .2

 إليه. نسعى الذي اإلجيايب التفاعل هو وهذا وطالبه املعلم بني جيد تفاعل :اثلثا  
      :واقع أمناط التفاعل اللفظي بني املعلم وطالبه

مت القيام هبذا البحث للوقوف على واقع أمناط التفاعل اللفظي يف تدريس العلوم، ومدى صالحية األداة املستخدمة 
 :ز، واليت تضم عشرة فئات سلوكية لفظية هييف مالحظة وحتليل التفاعل اللفظي وهي أداة فالندر 

 : وينقسم إىل األقسام التالية:التأثري غري املباشر :أوال  
 تدقبل املشاعر: .1

تتضمن هذه الفئة حديث املعلم الذي يعرب عن قبوله وتفهمه ومراعاته ألحاسيس ومشاعر طالبه، والتعاطف معهم، 
أنه يعرتف حبق الطالب يف التعبري عن مشاعرهم وأحاسيسهم، وأنه ال  واالستجابة حلاالهتم، وهنا يشري حديث املعلم إىل

 .(8112)العناين،  يقابل ذلك أبي شكل من أشكال العقاب أو التهديد.
ويتوقف قبول املعلم ملشاعر طالبه على نظرته إىل موقف التعليم ـ التعلم، فإذا كان ينظر له على أنه موقف يتم فيه 

وروح وعقل، وله مشاعر ينبغي احرتامها، فإنه مييل لتقبل واحرتام مشاعر طالبه. والعكس  التفاعل مع إنسان له جسد
: "ليس غريباً أن تصاب ببعض القلق.. " أو " ابلطبع أنت اليت ُتصنف ضمن هذه الفئة مثالً  صحيح.  ومن عبارات املعلم

تعب يف حماولة إجناز التجربة ومع ذلك مل  متأمل ألن درجتك ليست كما توقعت وهذا طبيعي"  أو "له حق يف ضيقه، فقد
 ينجح".

 الثناء أو التشجيع: .2
وتتضمن هذه الفئة كلمات أو عبارات ثناء وتشجيع املعلم للطالب على أدائه لسلوك معني، وتعمل هذه الكلمات 

ملعلم لطالب ال والتعبريات على ختفيف توتر الطالب ومساعدته يف عرض أفكاره وتنمية مفاهيمه ومهاراته، ولكن مدح ا
وقد يكون الثناء على الطالب يف صورة كلمات " أحسنت أو  (0820)الزوبعي وآخرون، يكون على حساب آخر.

وال يعترب من قبيل الثناء قول املعلم " . ": أنت طالب جمتهد، أو أنت ذكي حقاً.. " أو يف صورة عبارات " مثلممتاز.
 اجتهد اي غيب لتصبح مثل حممد". 

ممتاز اي حممد، فعاًل إن الفولت هو وحدة قياس فرق اجلهد " ُيصنف يف فئتني مها " ممتاز اي ل املعلم "كما أن قو 
حممد "يف فئة الثناء والتشجيع، بينما قوله "فعاًل إن الفولت هو وحد قياس فرق اجلهد" ُيصنف يف فئة قبول أفكار التالميذ 

 التالية.
 :تدقبُّل األفكار .3

املعلم ألفكار طالبه وتكرارها، أو إعادة صياغتها بلغة مبسطة، أو استخدام فكرة املتعلم يف تتضمن هذه الفئة تقبل 
ومن  (8112)كامل،  التوصل إىل استنتاج منها، وقد يُظهر املعلم تقبل فكرة الطالب مبقارنتها بفكرة ذكرها طالب آخر.



 8102املؤمتر الرتبوي العريب السنوي الثالث: )رؤى وأفكار لقضااي ساخنة يف التعليم العام(، اجلمعية األردنية للعلوم الرتبوية،

 
121 

 هو وحدة قياس شدة التيار الكهريب " أو "فعاًل وميكن " حقًا إن األمبري :عبارات املعلم اليت ُتصنف ضمن هذه الفئة مثالً 
 "..إمجال إجابة حممد بقولنا.

 :توجيه األسئلة .4
وتتضمن هذه الفئة األسئلة اليت يوجهها املعلم هبدف زايدة النشاط العقلي لدى طالبه ورفع ستوى تفاعلهم مع 

الفئة السلوكية اليت ينتمي إليها هذا السؤال، وليست عناصر موقف التعليم ـ التعلم، واهلدف من السؤال هو الذي حيدد 
 صيغته فمثالً:

 تقبل األفكار. :قوله " أين قرأت هذه الفكرة الصحيحة اي حممد ؟ " ُيصنف يف فئة -
 ُيصنف يف فئة " تقبل املشاعر " ! "قوله " ملاذا مل ختربين أبن احلمض ملس يدك ؟ هذا يعين أنك تتأمل منذ فرتة -
 املديح والثناء. :جييب ابقتدار مثل أمحد ؟ " ُيصنف يف فئة من منكمقوله " -
إن اإلجابة عن هذا السؤال تتمثل يف أنه عند التسخني.. اخل " :ما التمدد الطويل ؟ مث تالها مباشرة بقولهقوله " -

 (.0اإللقاء والشرح التالية )الفئة  :" ُيصنف يف فئة
 إعطاء التوجيهات. :ُيصنف يف فئةخنت فيها ؟ "ضار االنبوبة اليت سهل تسمح اي حممد إبح":قوله -
 النقد واستخدام السلطة املربرة   :ِمن أين أتيت هبذه الفكرة احلمقاء ؟ " ُيصنف يف فئة" :قوله -

 :وينقسم إىل األقسام التالية :التأثري املباشر :اثنيا  
  :الشرح والتلدقني .1

علومات واألفكار واآلراء واملفاهيم اخلاصة ابلدرس، هذا وتتضمن هذه الفئة حديث املعلم أثناء تقدمي احلقائق وامل
 فضالً عن تصحيحه ألخطاء التالميذ.

 :إعطاء التوجيهات واألوامر .2
وتتضمن هذه الفئة التوجيهات والتعليمات واألوامر اخلاصة إبجناز األنشطة التعليمية ويتوقع إذعان الطالب 

 رية يف خمالفة هذه التعليمات.ومطاوعتهم للمعلم، وغالباً ال يُعطى الطالب احل
قوله " افتح كتابك ص.. " أو  " هل ميكنكم مساعديت يف حل هذه  :ومن عبارات املعلم اليت ُتصنف ضمن هذه الفئة 

 املسألة ؟ ".
 :الندقد واستخدام السلطة املربرة .3

وتتضمن هذه الفئة حديث املعلم الذي يعرب عن نقده ألفكار وسلوكيات طالبه وإجاابهتم وآرائهم، وقد يصل األمر 
 إىل أتنيب الطالب اجمليب، وقد حياول املعلم تربير هذا النقد ألفكار طالبه. 

محقاء ال أدري من أين أتيت قوله " فكرة خاطئة متاماً " أو " فكرة  :ومن عبارات املعلم اليت ُتصنف ضمن هذه الفئة
 هبا ؟ "
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 :سلوك املتعلم :اثلثا  
حديث املتعلم استجابة للمعلم وحديث  :ويتضمن هذا اجلانب من جوانب التفاعل اللفظي قسمني أساسيني مها

 مببادرة منه.
 :حديث املتعلم استجابة للمعلم .0

، إجابة على مثل قول املتعلم " البناء الضوئي"، وتتضمن هذه الفئة حديث املتعلم استجابة ألسئلة املعلم أو توجيهاته
سؤال من قبل املعلم عن العملية اليت حتدث يف اجلزء األخضر من النبات وينتج عنها تكون النشا. أو قول الطالب "يبدو يل 

اخل إجابة على سؤال ما سبب ذبول  …و  …و  …أن هناك العديد من األسباب اليت تؤدي إىل ذبول النبات مثل 
 لنبات؟ ا

  :حديث املتعلم مبادأة .8
وتتضمن هذه الفئة حديث املتعلم مببادرة منه موجهاً حديثه للمعلم يف صورة أسئلة واستفسارات وتعليقات، وهنا ال 

 يكون حديث املتعلم بطلب من املعلم مثل قول املتعلم " هل سنجري جتارب هذا الدرس يف املعمل ؟ " 
  :واحداً هو ويضم قسماً   :سلوك مشرتك :رابعا  

وقد يظهر هذا الصمت عقب إلقاء املعلم لألسئلة، أو عقب توبيخه للطالب، وتظهر الفوضى  :الصمت والفوضى
 عند تداخل إجاابت التالميذ عقب إلقاء املعلم لسؤال، أو حماولة استئثار جمموعة.

من خالل ممارسته املهام اليت  ،كيفية تنظيم التفاعل الصفي: إن املعلم اجليد هو الذي يهتم إبدارة شؤون صفه
واليت جيب أن يقوم فيها املعلم  ،أبسلوب تعاوين ومجاعي بينه وبني طالبه يف أداء هذه املهام ،تشتمل عليها هذه العملية
 مبهمة التوجيه واإلشراف.

عايل والوجداين إن التفاعل الصفي ال يعىن ابجلانب املعريف من التعلم فحسب، وإمنا يتجاوز ذلك إىل اجلانب االنف
 لتحقيق التواصل والتفاعل واملشاركة الدائمة واملتبادلة بني املعلم والطالب. ،واالجتماعي

  :أشكال التفاعل الصفي
للتفاعل داخل احلصة الدراسية أمهية متميزة يف العملية الرتبوية ) التعليمية / التعلمية ( لتحقيق أهدافها اليت تقوم 

  :وللتفاعل ثالثة أنواع رئيسية هي ،وإعداده ليمارس دوره الفاعل يف جمتمعه ،تكاملة متوازنة شاملةعلى تربية الفرد تربية م
من خالل األنشطة التعليمية / التعلمية املتمركزة حول املعلم سواء يف حماضرته  :التفاعل بني املعلم والطالب :أوال

 يف إاثرة املناقشة واحلماس والتساؤل.... اخل. أو شرحه أو طرحه لألسئلة حبيث تكون موجهة للجميع رغبة منه
وذلك عندما يرغب املعلم يف جر أحد الطالب إىل املناقشة، أو إىل  :التفاعل بني املعلم وطالب حمدد :اثنيا

 اإلجابة عن سؤال حمدد، أو إىل االنتباه أحياما أخرى.
، بل حيول يطرح سؤال وال جييبه عنه املعلم أو ،حيث يثري أحد الطالب مشكلة :التفاعل بني طالب وطالب :اثلثا

 واإلشراف عليه.،وهنا يقتصر دور املعلم على إذكاء النقاش وإدارته ،أو ليبدي رأيه عنه،السؤال إىل طالب آخر ليجيب عنه
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  :املهام واملهارات املتعلدقة بتنظيم عملية التفاعل الصفي
حتديد األهداف التعليمية السلوكية األساس الذي ينطلق منه املعلم تعد مهارة  حتديد األهداف التعليمية السلوكية: :أوال

  :يف عمله كله ولذلك شروط منها
صياغة األهداف التعليمية املتوخاة شريطة أن تكون حمددة بداللة السلوك أواألداء وتشتمل على الشروط اليت  .0

 املعلم. حتدد السلوك وميكن أن تالحظ وتقاس وتقوم وتكون قابلة للتحقيق من قبل
 صياغة األهداف التعليمية السلوكي حبيث تشمل جماالت التعلم الثالثة )اجملال املعريف واملهاري والوجداين (. .8
إن ربط األهداف التعليمية السلوكية ببقية  :ربط األهداف التعليمية السلوكية حباجات الطالب التعليمية والرتبوية .2

ية، األنشطة واخلربات األساليب والوسائل التعليم ،دة الدراسيةي الصفي )حمتوى املاعناصر املوقف التعليم
 ، التقومي ( وربطها أبهداف الرتبية يف املرحلة املعنية.التعليمية

 مراعاة بنية املادة الدراسية أثناء عملية التعلم: :اثنيا
 ـ :يتم ذلك من خالل إدراك بنية املادة الدراسية أثناء عملية التعلم مبا يلي

ادة العلمية اليت يعلمها املعلم لطالبه أي معرفة العالقة بني أجزاء هذه املادة وإجراء العمليات العقلية فهم امل .0
 املختلفة يف سهولة ويسر.

من الكل إىل اجلزء ومن املعلوم إىل  ،تسلسال منطقيا وسيكولوجيا ،تنظيم املادة الدراسية تنظيما متسلسال .8
 احملسوس إىل اجملرد. ومن ،ومن السهل إىل الصعب ،اجملهول

 ،والتمييز بينه وبني غريه من املفاهيم ،وإستخدامه ،تنمية املفهوم لدى الطالب من خالل حتديد خصائصه .2
 وربطه ابملفاهيم اليت سبق للطالب أن تعلموها.

تعزيز وهتدف على  ،ومستوايهتم وحاجاهتم الفردية واجلماعية ،إعداد املواد التعليمية املناسبة لقدرات الطالب .2
 تعلمهم.

واألنشطة  ،واألسئلة ،ابلتدريب واألمثلة ،إثراء املادة العلمية الواردة  ابلكتاب املدرسي املقرر بشكل هادف .0
 واحملاضرة خصيصا لتالئم حاجات الطالب أوال، ومتطلبات املادة العلمية اثنيا.

الذي حيدث يف اجملال املعريف ن ومبا  ، واملشكالت املعاصرة ن ومن التقدمستفادة دائما من األحداث اجلاريةاإل .6
 له عالقة ابملادة التعليمية.

 مراعاة مبدأ التعلم املوجه ذاتيا )التعلم الذايت(: :اثلثا
وخاصة يف املناهج اجلديدة اليت اعتمدهتا وزارة  ،أصبح إسلوب التعلم الذايت مكوما رئيسيا من مكومات عملية التعلم

 :تراعى هذه املبادئ من خاللالرتبية والتعليم لذلك جيب أن 
إستخدام أساليب التعليم الذايت للطالب بواسطة إستخدام مصادر ملعرفة املختلفة ن الكتب والوسائل والنشرات  .0

 والصحف واجملالت والرسوم والصور وغريها.
 مع توفري الفرص املناسبة له. ،مساعدة الطالب على ممارسة مهارات التفكري املختلفة .8



 علي البلوشي                    ........                      اللفظي وأهميته في عملية التدريس بمدارس اعلالتف

121 

ومن خالل توفري جو من احلرية يف  ،يف ضوء إهتما ماهتم وقدراهتم وحاجاهتم ،ق الفردية بني الطالبمراعاة الفرو  .2
 املوقف التعليمي التعلمي. 

 حبيث جيعل املعلم التدريب موزعا ومقروما ابلفهم والرغبة. ،مراعاة مبدأ التكرار اجليد .2
مثل مشاركة الطالب يف إختاذ القرارات  ،هتعزيز إجاابت الطالب الصحيحة  وتنويع أساليب التعزيز ووسائل .0

وحل املشكالت، ،إبراز العمل اجليد، والثناء على اآلراء اجليدة، وإحرتام آراء الطالب، ومشاعرهم وتشجيعهم 
 على التعبري عن آرائهم.

 دراسات سابدقة:
فالندرز، ونذكر هنا بعض هناك شح يف الدراسات العلمية والتجريبية اليت تضمنت التفاعل اللفظي ابستخدام أداة 

 الدراسات اليت جاءت قريبة لعنوان البحث:
( فقد متت الدراسة من وجهة نظر الطلبة وكانت دراسة وصفية حيث ركزت على 8118دراسة )النظامي، 

فظي االتصال اللفظي لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطلبة ومدى توافرها فيه وكذلك مل تتناول مجيع مهارات االتصال الل
 ومل تتناول االتصال غري اللفظي لدى املدرس، ورغم أهنا جامعية إال أهنا ليست ختص التعليم التقين وليست جتريبية.

( بدراسة وصفية عن مستوى األداء اللفظي ملعلمي كليات الرتبية الفلسطينية للمرحلة 8112وقامت )الفرا، 
ونشاطهم فقط ومل تستعمل وسائل إحصائية عدا النسبة املؤية ومل األساسية حيث قامت بتقومي أداء املعلمني واملعلمات 

 تتناول اللغة غري اللفظية، واعتمدت الدراسة على أداة املالحظة فقط وليس جتريبيا.
( إىل حتديد نوعية اخلطاب الصفي السائد يف درس العلوم يف املرحلة 8110كما جاءت دراسة )اهلرمزي، 

على استيعاب املفاهيم العلمية، وكانت العينة أربعة معلمات فقط واستخدمت املالحظات  األساسية للطالبات فقط وركزت
 الصفية يف الدراسة بدون استخدام الوسائل اإلحصائية املتخصصة.

 النتائج:
 ( يوضح نتيجة تطبيق أداة فالندرز.1جدول )
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 على تطبيق أداة فالندرز( بيان بتحليل السلوك اللفظي للمعلم والطالب بناءا  2جدول ) 
 النسبة املئوية السلوك

 %68 جمموع السلوك اللفظي للمعلم ابلنسبة جملموع السلوك اللفظي للطالب
 %22,22 نسبة السلوك اللفظي غري املباشر

 %00,20 سلوك التلميذ اللفظي
 %00,80 نسبة السكوت أو التشويش

 %8,0 نسبة كالم التلميذ استجابة لكالم املعلم
 %6,80 نسبة كالم التلميذ كمبادرة منه

 %1 نسبة كالم املعلم اخلاص بتقبل املشاعر
 %2,2 نسبة كالم املعلم اخلاص ابملديح والتشجيع

 %01,0 نسبة سلوك املعلم اللفظي اخلاص بتقبل أفكار التالميذ واستعماهلا
 %88,2 نسبة سلوك املعلم اللفظي اخلاص بطرح األسئلة

 %26,2 علم اللفظي ابلشرح وإعطاء التعليماتنسبة سلوك امل
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 النسبة املئوية السلوك
 %6,8 نسبة سلوك املعلم اخلاص إبعطاء التوجيهات واألوامر

 %8,8 نسبة سلوك املعلم اللفظي اخلاص ابالنتقادات وتربير السلطة
 أوال: نتائج حتليل السلوك اللفظي للمعلمني والطالب من خالل تطبيق أداة فالندرز:

 لسلوك اللفظي الذي قام به املعلمون مع طالهبم يف حجرة الفصل ابستخدام األداة فوجد ما يلي:  قام الباحث بتحليل ا     
وتعود نسبة هذه  %62وهو أعلى من النسبة احملددة بـ   %68=نسبة احلديث املباشر وغري املباشر للمعلم  .0

 الزايدة إىل ارتفاع تفاعل املعلم اللفظي املباشر.
ابلنسبة للمعلم  %21 - %21وهي يف احلدود املرتفعة عن  %26,2علومات = نسبة احملاضرة وإلقاء امل .8

 العادي.
ولكن ما مت مالحظته  %01وهي أعلى من النسبة احملددة بــ  %01,0استعمال أفكار وإجاابت التالميذ=  .2

اإلجابة  يكمل زايدة تقبل األفكار بصورة دائمة وهذا يرجع إىل شح استجاابت الطالب ونقصها مما جعل املعلم
 اليت يقوم الطالب إبعطائها للمعلم بصورة ماقصة.

وهي زايدة %1,80بفارق بسيط بلغ  %00وهي نسبة أعلى من النسبة احملددة  %00,80هدوء الطالب =  .2
 بسيطة يرجع السبب فيها إىل تردد الطالب يف إعطاء اإلجابة أو أتخرهم عن إعطاء اإلجابة.

وبذلك تكون نسبة الزايدة  %8 - %0لى من النسبة احملددة وهي أع %2,2مديح وتشجيع الطالب = .0
ويعود ذلك على تشجيع املعلمني للطالب وحثهم على إعطاء اإلجابة وتشجيع الطلبة ذو املستوي  0,2%

املتدين يف التحصيل الدراسي من أجل االرتقاء مبستواهم التحصيلي وذلك بطلب تكرار اإلجابة من قبلهم على 
 تحصل عليها مسبقا من الطالب اآلخرين.  ضوء اإلجابة امل

ويرجع ذلك إىل قلة  %80وهو أقل من النسبة املطلوبة واحملددة بـ  %00,20حديث الطالب البناء =  .6
استجابة الطالب لألسئلة املطروحة من قبل املعلم والناجتة عن عدم حتضري الطالب املسبق للدرس وكثرة الطالب 

 . الضعاف حتصيليا ابلصف الدراسي
وهي أعلى من النسبة احملددة من  %88.2استغرقت أسئلة املعلمني من تفاعلهم اللفظي يف احلصة الدراسية  .2

وبصورة ملحوظة وذلك العتماد املعلمني على أسلوب طرح األسئلة وتكرارها بني احلني واآلخر  00% - 2%
الب ابإلجابة، األمر الذي جعل وضرب األمثلة وتبسيط السؤال املوجه للطالب بدرجة يوحي من خالهلا للط

 زمن طرح األسئلة مرتفعا بشكل ملحوظ خالل سري احلصص الدراسية.
من خالل املقارنة بني نسبة طرح األسئلة واستجاابت الطالب بطلب من املعلمني أو بناءا على األسئلة اليت  .2

ألسئلة املطروحة من قبل املعلمني يوجهها للطالب جند أن الفارق بينهما مرتفعا لذا فإنه ال يوجد تناسب بني ا
واستجاابت الطالب ويرجع ذلك إىل استخدام املعلمني لألسئلة املباشرة وتكرارها بشكل دائم من أجل توضيح 

 واخلاصة بعدد مرات تكرار األسئلة. 0/0اإلجاابت للطالب ويتضح ذلك عمليا من التكرار يف اخلانة 
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وهذا يوضح لنا  %28ل املعلمني أقل بكثري من احلديث املباشر من قب %21كانت نسبة احلديث غري املباشر .8
أن حديث املعلمني مباشر مما يدلل على أن جو احلصص الدراسية غري اجتماعي وإمنا يتسم ابلتسلطية مبتعدا 

 بذلك عن الدميقراطية اليت تضفي جوا من العالقات اإلنسانية القوية داخل احلصص الدراسية .
وهذا %1ل التحليل اللفظي للحصص الدراسية أن نسبة سلوك قبول املشاعر تقريبا = يالحظ من خالل جدو  .01

يوضح لنا عدم مراعاة املعلم ملشاعر الطالب حيث انه كان دائما ما يقاطع اإلجاابت اليت ترد من الطالب أو 
بل املعلم يف هذه إبعادة إجابة الطالب كاملة من قبل املعلم األمر الذي أدى على انعدام قبول املشاعر من ق

 احلصة.
خالية من أي سلوك وهذا  2/6و  6/2ضبط السلوك والنظام ابلفصل الدراسي حيث اتضح من خالل اخلالاي  .00

حتوي عدد  6/6يدل على الضبط اجليد للفصل الدراسي من قبل املعلمني للحصص وابملقابل نالحظ أن اخللية
ارنة بني السلوكيات الواردة يف اخلالاي األربع املذكورة سابقا ومنه جند أنه ابملق 2هبا عدد  2/2سلوك واخللية  2

 جند أن صفة االنضباط الصفي هي السائدة يف هذه احلصة استنادا إىل األحكام العامة لتطبيق أداة فالندرز. 
 :اثنيا: التحليل اللفظي للحصص الدراسية اليت مت تصويرها بكامريا الفيديو جند أن

 ظي من خالل التصوير واعادة وجد الباحث ما يلي:وبتحليل التفاعل اللف
  :كالم املعلمني غري املباشر  :أوال  

 :وينقسم إىل األقسام التالية
تتضمن هذه الفئة احلديث الذي يعرب به املعلمون عن قبوهلم وتفهمهم ومراعاهتم ألحاسيس  :تقبل املشاعر -

نا يشري حديث املعلمون إىل أهنم يعرتفون حبقوق ومشاعر طالهبم، والتعاطف معهم، واالستجابة حلاالهتم، وه
 الطالب يف التعبري عن مشاعرهم وأحاسيسهم، وأنه ال يقابل ذلك أبي شكل من أشكال العقاب أو التهديد

ويتوقف قبول املعلمون ملشاعر طالهبم على نظرهتم إىل مواقف التعليم والتعلم، فإذا كانوا ينظرون له على أنه 
فاعل مع إنسان له جسد وروح وعقل، وله مشاعر ينبغي احرتامها، فإنه مييلون لتقبل واحرتام موقف يتم فيه الت
والعكس صحيح إال أننا جند أن تقبل املشاعر يف احلصص اليت مت حضورها ضعف ذلك  مشاعر طالهبم،

 بشكل عايل وقد مت إيضاح ذلك مسبقا.
ثناء وتشجيع املعلمون للطالب على أدائهم لسلوك وتتضمن هذه الفئة كلمات أو عبارات :الثناء أو التشجيع -

معني، وتعمل هذه الكلمات والتعبريات على ختفيف توتر الطالب ومساعدته يف عرض أفكاره وتنمية مفاهيمه 
 ومهاراته، ولكن مدح املعلم لطالب ال يكون على حساب آخر.

أنت  :أو يف صورة عبارات " مثلوقد يكون الثناء على الطالب يف صورة كلمات " أحسنت أو ممتاز.. "  -
  ." طالب جمتهد، أو أنت ذكي حقاً.. " وال يعترب من قبيل الثناء قول املعلم " اجتهد اي غيب لتصبح مثل فالن

لذلك جند أن هذه النسبة مرتفعة يف احلصص اليت مت حتليلها وقد أوضحت األسباب اليت أدت إىل ذلك  -
 مسبقا.
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فئة تقبل املعلمون ألفكار طالهبم وتكرارها، أو إعادة صياغتها بلغة مبسطة، أو تقبُّل األفكار: تتضمن هذه ال -
استخدام فكرة املتعلم يف التوصل إىل استنتاج منها، وقد يُظهر املعلمون تقبل فكرة الطالب مبقارنتها بفكرة 

  ذكرها طالب آخر، وهذا ما مت مالحظته يف التحليل.
ألسئلة اليت يوجهها املعلمون هبدف زايدة النشاط العقلي لدى طالهبم ورفع توجيه األسئلة: وتتضمن هذه الفئة ا -

مستوى تفاعلهم مع عناصر مواقف التعليم والتعلم، واهلدف من السؤال هو الذي حيدد الفئة السلوكية اليت 
 ينتمي إليها هذا السؤال، وليست صيغته، ومت مالحظة ذلك بدرجة عالية مع التكرار.

 :ملعلم املباشركالم ا:اثنيا  
 :وينقسم إىل األقسام التالية

وتتضمن هذه الفئة حديث املعلمون أثناء تقدمي احلقائق واملعلومات واألفكار واآلراء واملفاهيم   الشرح والتلقني: -
اخلاصة ابلدرس، هذا فضاًل عن تصحيحه ألخطاء التالميذ، ويشري التحليل املصور إىل هناك فئة من املعلمني 

 ا األسلوب.تستخدم هذ
وتتضمن هذه الفئة التوجيهات والتعليمات واألوامر اخلاصة إبجناز األنشطة التعليمية  إعطاء التوجيهات واألوامر: -

ويتوقع إذعان الطالب ومطاوعتهم للمعلم، وغالباً ال يُعطى الطالب احلرية يف خمالفة هذه التعليمات وهذا ما مت 
قوله " افتح كتابك صفحة رقم أو  :املعلم اليت ُتصنف ضمن هذه الفئةومن عبارات  حتليله من احلصص املزارة.

 ضع دائرة على أو أكتب ما حيدد لك. 
وتتضمن هذه الفئة حديث املعلمون الذين يعربون عن نقدهم ألفكار  النقد واستخدام السلطة املربرة: -

يب، وقد حياول املعلمون تربير هذا وسلوكيات طالهبم وإجاابهتم وآرائهم، وقد يصل األمر إىل أتنيب الطالب اجمل
  النقد ألفكار طالهبم. ومن خالل النتائج هناك فئة بسيطة من املعلمون أتخذ هبذا األسلوب.

 سلوك املتعلم: :اثلثا  
حديث املتعلم استجابة للمعلم وحديث  :ويتضمن هذا اجلانب من جوانب التفاعل اللفظي يف قسمني أساسيني مها

  مببادرة منه.
 وتتضمن هذه الفئة حديث املتعلم استجابة ألسئلة املعلم أو توجيهاته.   يث املتعلم استجابة للمعلم:حد -
وتتضمن هذه الفئة حديث املتعلم مببادرة منه موجهًا حديثه للمعلم يف صورة أسئلة  :حديث املتعلم مبادأة -

 واستفسارات وتعليقات، وهنا ال يكون حديث املتعلم بطلب من املعلم.
 :   بعا : سلوك مشرتكرا

  ويضم قسماً واحداً هو:
وقد يظهر هذا الصمت عقب إلقاء املعلم لألسئلة، أو عقب توبيخه للطالب، وتظهر الفوضى  الصمت والفوضى: 

 عند تداخل إجاابت التالميذ عقب إلقاء املعلم لسؤال، أو حماولة استثارة جمموعة من التالميذ ابإلجابة.
ذي قمت به للحصة الدراسية وما تبع ذلك من رصد املمارسات وتفسريها على ضوء األحكام يف هناية التحليل ال

العامة واخلاصة الواردة أبداة فالندرز ألرجو من هللا العلي القدير أن أكون قد وفقت يف إجناز املهمة واليت أعتربها مهمة 
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تسبه من معلومات نظرية إىل ممارسات ميدانية يربز تدريبية تدلل على قدرة  مدير املدرسة كمشرف مقيم على حتويل ما اك
 من خالهلا مهاراته يف التطبيق.

 التوصيات:
 استخدام اسرتاتيجيات تعليمية تقوم على االكتشاف واالستقصاء والتعلم التعاوين. -
ثناء استخدام أساليب تدريبية تقوم على الكفاءات التدريسية، وأساليب حتليل التفاعل اللفظي مع املعلمني أ -

 اخلدمة.
توفري اإلمكامات البشرية واملادية واخلدمات املساعدة لتنفيذ الدروس ذات الطبيعة العملية مثل العلوم واللغات  -

والكمبيوتر، واليت تساعد نشاطاهتا على التفاعل االجتماعي البناء بني الطالب بعضهم البعض من جهة، 
 وبينهم وبني املعلم من جهة أخرى.

 علم على تنويع األنشطة التعليمية اليت ميارسها مع طالبه.ضرورة تدريب امل -
 ضرورة متكني املعلم من مهارات التدريس العامة واخلاصة. -
ضرورة إعادة النظر يف أساليب تنظيم حمتوى املساقات التعليمية حبيث تساعد على التعلم أبساليب حل  -

 املشكالت واالكتشاف.
للغات والدراسات اجلغرافية حبيث تشجع على التفاعل اللفظي وغري ضرورة تصميم الفصول ومعامل العلوم وا -

 اللفظي يف مناخ صحي خال من التهديد.
 اخلالصة:

قام الباحث ابستخدام أداة فالندرز يف قياس التفاعل اللفظي بني املعلم وطالبه داخل احلصة الدراسية وقد توصل 
البحث ابلدور املأمول منهم وأتدية مهامهم بشكل أفضل، كالرتكيز اىل عدد من التوصيات اليت تسهم يف سهولة قيام عينة 

على إحداث للتفاعل اهلادف بني املعلم وطالبه ابحلصة الدراسية و االستفادة من خربات املعلمني بعضهم البعض بتطبيق 
 برمامج لتبادل الزايرات فيما بني معلمي املادة الواحدة.

 :املراجع
اثر معلمي العلوم للصف السادس االبتدائي يف األردن على حتليل " (.0822اجلرب، عثمان رؤوف ) -

"، رسالة ماجستري غري منشورة، التفاعل اللفظي يف سلوكهم التعليمي ويف التحصيل األكادميي لطالهبم
 األردن.

، مديرية دار الكتب 8"، ج  االختبارات واملدقاييس النفسية(." 0820الزوبعي، عبد اجلليل وآخرون ) -
 عة والنشر، جامعة املوصل.للطبا

درجة توافر مهارات االتصال الفعال لدى معلمي اللغة العربية يف (."8102مسارة، علي والعساف مجال ) -
"، جملة جامعة النجاح لألحباث مدارس وكالة الغوث يف األردن من وجهة نظر الطالب وعالقتها بتحصيلهم

 . 8102(، 8( )82)العلوم اإلنسانية(، اجمللد )
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 "، دار الفكر، عمان. التدقنية يف التعليم(. " 8112يدان، آمال و مبارز، منال )سو  -
 ، مكتب النهضة املصرية، القاهرة.2"، ط علم النفس الرتبوي(."0822صاحل، امحد زكي ) -
"، عامل الكتاب احلديث،  اسرتاتيجيات التعلم والتعليم النظرية والتطبيق(." 8118الصرايرة، ابسم وآخرون ) -

 اربد.
 "، الدار املصرية للكتب، القاهرة.مهارات االتصال(." 8112عبد السالم، عازة حممد ) -
 السعودية. ،وزارة املعارف ،"أنواع اإلشراف الرتبوي(." 8116راشد بن حسني.)  ،عبد الكرمي -
 ،0ط ،" اجتاهاته النظرية وتطبيدقاته العملية –اإلشراف الرتبوي (. " 8110عارف وآخرون.)  ،عطاري -

 الكويت. ،حويل  ،بة الفالحمكت
 "، دار املناهج، عمان. مهارات االتصال اللغوي وتعليمها(. " 8112عطية، حمسن علي ) -
 ، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن.2"، ط علم النفس الرتبوي(." 8112العناين، حنان عبد احلميد ) -
 ر النهضة العربية، بريوت، لبنان."، دا أساليب االتصال والتغري االجتماعي(. " 0822عودة، حممود ) -
تدقومي األداء التدريسي اللفظي الصفي ملعلمي مرحلة التعليم األساسية الدنيا من (." 8112الفرا، إمساعيل ) -

"، ورقة علمية ملؤمتر النوعية يف التعليم اجلامعي الفلسطيين، جامعة القدس خرجيي اجلامعات الفلسطينية
 املفتوحة، رام هللا.
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 "، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة األردنية، عمان.الريموك من وجهة نظر الطلبة 
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 درجة َتقبُّل أولياء أمور الطلبة يف املدارس الثانوية يف األردن اللتحاق
 أبنائهم يف التعليم املهين والتقين

 د. عريب حممد سليمان صاحل
 عمان/األردن-مدارس اخلمائل

 
 

 ملخص:
 التقددد  أبندددائيفم يف التعلددديم امليفددد  و أمدددور الةل دددة يف املددددارس الثانويدددة يف األردن  لت دددا   هددددفذ هدددرا الدراسدددة رج  عدددرأ درادددة  ق دددل أوليدددا 

أظيفددرن نتددائ   ( 8102/8102( ويل أمددر مدد  أوليددا  أمددور ال ددة املدددارس الثانويددة يف األردن خدد ) العددام الدراسدد  )01 كونددذ عينددة الدراسددة مدد  )
م امليفدد  والتقدد  مدد  وايفددة نءددر أوليددا  األمددور  ددان أمددور الةل ددة يف املدددارس الثانويددة يف األردن  لت ددا  أبنددائيفم يف التعلددي الدراسددة أن وا ددب  ق ددل أوليددا 

أمدددور الةل دددة يف املددددارس الثانويدددة يف األردن  لت دددا  أبندددائيفم يف  بدرادددة متوسدددةة،  مدددا أظيفدددرن عددددم وادددود فدددرو  دالدددة رء دددائيا يف وا دددب  ق دددل أوليدددا 
تةددوير املندداه  التدري يددة والتعليميددة، ون ددر الددوع  يف أوسددا  ل اءثددة بمددر(  و و دد  ا عدد ى ملتادد)ان )اجلددنؤ، واملؤهددل العلمدد ، والع التعلدديم امليفدد  والتقدد 

بدددل الدولدددة والقةدددا   اجملتمدددب ا لددد  لتيدددة التعلددديم امليفددد  والتقددد ت ودورا يف عمليدددة التنميدددة ال ددداملة لت دددتيب ا لت دددا  ب ا ددد  ودورا ددد ، والتعددداون الو يددد 
  والتق  امليف اخلاص يف حتمل أع ا   نفير سياسان التعليم 

 التعليم امليف  والتق ، أوليا  األمور، املدارس الثانوية، األردن الكلمات املفتاحية:
Receptivity Degree of High School Students' Parents in 

Terms of their Sons Enrollment at Vocational and Technical 

Education in Jordan 
Dr. Orayb Mohammad Suleiman Saleh 

Abstract 

This study aims to identify the degree of parents' receptivity of high school students' 

enrollment in the vocational and technical education in Jordan. The study sample consisted 

of (60) Parents of high school students in Jordan during academic year (2017/2018). 

Furthermore, there were no statistically significant differences of the parents’ acceptance in 

terms of their childrens enrollment in vocational and technical education due to the 

variables (gender, qualifications and age). The researcher recommends herein to offer 

training to the trainers and teachers from one side and developing the training and 

educational methodologies from other side. Moreover, there is further necessity to raise 

outreach of local community members as to the importance of the vocational and technical 

education and role thereof in the comprehensive development process.  

KeyWords: Vocational and Technical Education, Parents, High School, Jordan. 

 املقدمة
رن التةور التكنولوا  الري يعي   عاملنا اليوم يتةلب منا رعداد عامل املستق ل و عليم  و دري   على أءدث 
 كنولوايا    ي  ح  ادرًا على التعامل مب عنا ر اإلنتاج املختلفة لتوف) منت  أو خدمة جبودة عالية، و كلفة منخفضة 

ف  بد م  أن  عيد  تةيب  ل دولة مواايفة الت داين املةروءة يف ع ر العوملة،واملنافسة يف األسوا  العاملية  ولك   س
 قومي وأتهيل القوى العاملة لدييفا لتتواف  وءااان األفراد واجملتمعان، م  خ ) فتح اجملا) أمام ال  اب للتعلم والتأهيل 
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 اب م   ةلعان مستق لية، و  تيعيفم سوا  داخل املؤسسة التعليمية أم خارايفا، وأن  تتاوب مب ما ي  وارلي  ال 
 علىا خنرا  يف احلياة العملية وسو  العمل ب كل فعا) وسريب 

أن وزارة الرتبية والتعليم أولذ اهتماًما   )ًا بتنمية العن ر ال  ري بو ف  ر ًنا  (8100لقد أشار السعود وءسنل )
ا) السريب واملةردت وابألخص يف عامل املعلوما ية والتقانة، وذلك أساسًيا يف  ا) مواايفة الوضب العامل  اجلديد احلافل ابلت

ألن الرتبية  ؤدي دورَا رئيًسا يف هرا اجملا)، بو فيفا القاعدة األساسية يف التنمية اليت ير ك  علييفا يف رعداد العنا ر ال  رية 
راءل امليفمة يف بنية النءام التعليم ، ولرلك ال زمة للتةوير وموا  ة متةل ان هرا التا)  و عد املرءلة الثانوية م  امل

أظيفرن  ث) م  النءم التعليمية يف ال  د النامية واملتقدمة اهتماًما ابلًاا هبات ملا هلا م  دور ميفم يف  ن ئة ال  اب خ ) 
هاهتم،  ما  رسخ  واعد فرتة املراهقةت رذ مير الةل ة يف هرا الفرتة بتا)ان اسمية ونفسية وانفعالية، فتتضح ميوهلم واجتا

 ع  اهتم ا اتماعية 
رن عدم التوازن بل نءام التعليم ب كل عام، ونءام التعليم امليف  والتق  األ ثر ار  ااًا بسو  العمل، هو أءد أهم 

ما يف املعو ان يف اري  حتقي  التنمية ا اتماعية والتةور ا  ت ادي، وواود اا م  امل م  التقنيل امليفرة يف بلد 
املستق لت هو الري يع ز  نمية ااتماعية دائمة، و ةورًا ا ت اداًيمستمرًا وعلى احلكومان أن  ع  هرا احلقيقة، وأن  عة  
هرا الكفا ان وهرا ا خت ا ان األتية ا  ت ادية وا اتماعية ال زمة، و ويل التعليم التق  وامليف  اجل   العاد) م  

(  ما يل م أن يتم  وف) املوارد الكافية ملؤسسان التدريب 8108عان التعليم وا  ت اد )احلليب،ا ستثماران يف  ا)  ةا
امليف  والتق  م  خ ) اجليفود اجلماعية لل كومةت ومجيب أ  اب امل ل ة اآلخري  ءىت  تمك  برام  التدريب امليف  

قيام اب   ا) مب العاملل يف ال ناعانت حبيث ميك  والتق  م  حتقي  األهداأ ا ددة هلات وعلى مقدم  التدريب ال
 العمل العمل على  نءيم أن ةة التدريب أ نا  أتدية اخلدمة، واليت م  شأهنا ر را  الةل ة ابمليفاران املناس ة لسو 

(Yangben& Seniwoliba,2014 ) 
يف األردن  لت ا  أبنائيفم يف التعليم ولعل الو و) رج  عّرأ دراة  ق ل أوليا  أمور الةل ة يف املدارس الثانوية 

امليف  والتق ، خةوة  سيفم يف  قليل النءرة الدونية للتعليم امليف  والتق ت و تماشى مب عمليان حتديث النءام الرتبوي 
 الري ييفدأ رج ا ستتابة ملتةل ان التةور ا  ت ادي  وهرا ما سوّغ لل اءثة رارا  هرا الدراسة 

 مشكلة الدراسة:
م  التةوران اإلجيابية اليت شيفدها  ةا  التعليم والتدريب امليف  والتق  يف األردن، و ما أوردهتا  على الرغم

"، 8182(: اعرتاأ امل ادران الوانية األساسية مثل "رؤية األردن لعام 8100ا سرتا يتية الوانية لتنمية املوارد ال  رية )
ة رعةا  األولوية للتعليم والتدريب امليف  والتق ، ودعم وزارة العمل لتأسيؤ مرا   "وا سرتا يتية الوانية للت ايل" لتي

التمّي  للميفاران النموذاية للتدريب امليف  ع  ال را ان بل املؤسسان العامة والقةا  اخلاص واليت م  شأهنا أن  وفر 
ر  أن  ، لتعليم والتدريب امليف  والتق   واءد حيكم اوا عرتاأ بضرورة أتية واود هيكل  نءيم أساًسا للتيفود املستق لية،

يواا  بعض الت داين اليت   بد م  مواايفتيفا م  أال ا ستمرار ابلعمل  ما جيب، وم  بل هرا الت داين: معد ن 
  خنفا،،ا لت ا  ابخت ا ان التعليم والتدريب امليف  والتق  منخفضة يف  ل م  التعليم الثانوي والعايل و ستمر اب

ومستواين التدريب واخل ة لدى املدربل العاملل يف القةا  غ) اثبتة، والتمويل غ)  اأ، وبُعد القةا  اخلاص ع  التعليم 
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والتدريب امليف  والتق  رذ    واد م ار ة مستمرة يف  ةوير املناه  الدراسية،  ما أن أمنا  التفك) لدى اجملتمب    عت  
دريب امليف  والتق  أءد الةر  لت قي  النتاح وا زدهار على  عيد العملت رذ يعد العمل  متدرب أو معلم يف التعليم والت

هرا اجملا) ذو مكانة متدنية ااتماعيا  وعلي ، فإن الار، م  هرا الدراسة هو  عرأ دراة  قّ ل أوليا  أمور الةل ة يف 
 التعليم امليف  والتق    املدارس الثانوية يف األردن  لت ا  أبنائيفم يف

 هدف الدراسة وأسئلتها:
الدراسة رج  عرأ دراة  ق ل أوليا  أمور الةل ة يف املدارس الثانوية يف األردن  لت ا  أبنائيفم يف التعليم  هدفذ

 امليف  والتق ، م  خ ) اإلاابة ع  السؤالل اآل يل:
نوية يف األردن  لت ا  أبنائيفم يف التعليم امليف  والتق  م  وايفة ما وا ب  ق ل أوليا  أمور الةل ة يف املدارس الثا  0

 نءر أوليا  األمور؟
 ق ل أوليا  أمور الةل ة ( يف   وران أفراد عينة الدراسة لوا ب α≤0.05)هل  واد فرو  ذان د لة رء ائية   8

 ًعا ملتا)ان )اجلنؤ، املؤهل العلم ، يف املدارس الثانوية يف األردن  لت ا  أبنائيفم يف التعليم امليف  والتق   
 العمر(؟

 أمهية الدراسة:
 ن ب أتية الدراسة م  أتية املوضو  الري  ت دى ل ، وهو التعليم امليف  والتق  يف املدارس الثانوية يف األردن، 

مب مةال   وءااا   ابعتماد برام  فم  خ ) التعليم امليف  والتق  يتمك  اجملتمب املعا ر م   نمية مواردا ال  رية مبا يتف  
مكثفة وختةيط القوى العاملةت هرا ال ام  ه  ا   م  برام  التنمية ال املة،  ما أن بقية ال ام  التنموية األخرى  قوم 

 علي   وعلى حنٍو أ ثر حتديًدا، يؤمل أن  ستفيد م  نتائ  هرا الدراسة اجليفان اآل ية:
 ن واإلمكاتان الّ زمة للنيفو، ابلتعليم امليف  والتق   انعو القرارت لتوف) الّتسيفي   0
 اجملتمبت يف  اي) النءرة اجملتمعية حنو التعليم امليف  والتق    8
القيادان الرتبوية يف وزارة الرتبية والتعليمت يف اعت ار التعليم امليف  والتق  ميفنة  تةلب ا ءرتاأ، ووضب املعاي)   3

ا وا ستمرار فييفا واختاذ  افة الس ل اليت حتق   نمية الكفااين امليفنية للمعلمل وال رو  الّ زمة مل اولتيف
 واملدربل 

وعلي ت يؤمل أن  كون هلرا الدراسة رضافة معرفية للمكت ة العربية، وأن يكون هلا أ ر رجيايب يف امليدان الرتبوي،   4
 الري  سيفم خمراا   يف  نمية هرا الوا  

 تعريف املصطلحات:
 ن ال اءثة التعريف اآليت ألهم م ةل ان الدراسة:اعتمد

 عرف  ا سرتا يتية الوانية :Vocational and Technical Education التعليم املهين والتقين
جتيّف  املواانل ( على أن :" موعة واسعة م  التتارب التعليمية و ةوير امليفاران اليت 011، 8100لتنمية املوارد ال  رية )

 قدمي التعليم والتدريب امليف  والتق  ميك  أن يكون رمس  وغ) رمس  مب معلومان وميفاران و  ،العمللدخو) سو  
 مكتس ة ضم  املستواين األولية رج املستواين املتقدمة ع  أُار مؤسسية وعملية وااتماعية "
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 حدود الدراسة:
يف العا مة عمان، التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف ا ت رن هرا الدراسة على أوليا  أمور الةل ة يف املدارس الثانوية 

  8102/8102األردن للعام الدراس  
 األدب النظري:

 فيما يل   وضيح ألهم عنا ر األدب النءري هلرا الدراسة:     
 مفهوم التعليم املهين والتقين:

ة املتكاملةت رذ رن هرا التعليم ييفيئ الةا ان املؤ رة والفاعلة يف عملية التنمييف  والتق  م  العنا ر يعد التعليم امل
ال  رية القادرة على موا  ة ما يتةّل   سو  العمل م  اءتيااان، و وف) األيدي العاملة القادرة على  ل ية هرا 

 ، لن : "التعليم ما فو  الثانوي ودون املستوى اجلامع التعليم التقين( 8108ا ءتيااان واملتةل ان  عّرأ أبو  رن )
ويتضم  رعداًدا  ربواًي ابإلضافة رج ر ساب ميفاران و دران  قنية،    قل مدة الدراسة في  ع  سنتل ويستيفدأ رعداد 

لن : "العملية  التعليم املهين والتقين( 802، 8102 وى عاملة  قب علييفا مسؤولية الت ايل واإلنتاج " وعرأ عل  )
فضً  ع  عملية التعليم العام والار، منيفا ا تساب و ةوير امليفاران وا جتاهان  الرتبوية اليت  قوم على دراسة التقنيان،

 و ل ما ينضوي حتذ التعليم العمل  وليؤ النءري فقط، وه   ل ما خيص امليفنة يف خمتلف مناء  احلياة "
 مسارات التعليم الثانوي:

(، ومرءلة 01-0التعليم األساس  )ال فوأ يتكون السلم التعليم  يف األردن م  مرءلتل رئيستل وتا: مرءلة 
 :يتألف التعليم الثانوي م  مساري  رئيسل تا(  و 08-00التعليم الثانوي )ال فوأ 

وي مل: التعليم الثانوي ال امل/ أ ادمي ، بفروع  األديب والعلم  وال رع ،  ،مسار التعليم الثانوي الشامل .1
 اري وال ناع  وال راع  والفند   والتمريض  وا  ت اد املن يل والتعليم الثانوي ال امل/ ميف  بفروع  التت

على برام  متعددة مت   ميميفا  ل يًة حلااان اجملتمب  يتم  دريب الةل ة ، وفي مسار التعليم الثانوي التطبيقي .2
 ( 8102)وزارة الرتبية والتعليم، األردين م  القوى العاملة املدربة )العما) امليفرة(

 اليت تواجه التعليم املهين والتقين:أهم التحدايت 
ا سرتا يتية الوانية لتنمية الييفا أشارن  ، اليتداينيواا  التعليم والتدريب امليف  والتق  يف األردن بعض الت 

 :(8100 رية )املوارد ال 
ب السياسان   عثر ايفود نءام التعليم والتدريب امليف  والتق   امً ت وغياب التنسي  وعدم موا  ة النءام م  0

 ا سرتا يتية للدولة على مدى أ ثر م  مخسة ع ر عاًما 
 عدم است داث وسائل مستدامة للتمويلت  عتمد و ؤهل خمراان حيتاايفا سو  العمل   8
عدم حتقي  التوازن بل أعداد الةل ة الري  يلت قون ابجلامعان ملقرران أ ادميية، وأعداد امللت قل ابل ام    3

  0رج  01واملقدرة بنس ة  التقنية وامليفنيةت
   وران سل ية أل  اب العمل ع  نوعية هرا التعليمت وفرص العمل غ) م تعة خلرجي  هرا ال ام    4
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عدم واود برام  ذان اودة عالية على مستوى التعليم العايل، سوا  يف اجلامعان أم لدى مقدم  ال ام    2
 واخلدمان املتخ  ل 

عملت سوا  خ ) مرءلة ما   ل التعليم العايلت أم خ ) مرءليت الكلية أو م ار ة حمدودة ادا أل  اب ال  0
 اجلامعة أو يف مكان العمل 

نقص يف أعداد احلرفيل والفنيل املؤهلل إلشاا) الوظائف اهلامة يف ال ر انت رج اانب واود فائض يف   2
 امليفندسل وخرجي  التخ  ان العلمية 

 يف الدول املتقدمة:مميزات التعليم املهين والتقين 
 :ا يل ( مب8101د الع ي  )وع  خليفة الدو) املتقدمة  ما أوردهايتمي  التعليم والتدريب امليف  والتق  يف 

 حبااان سو  العمل  م اشرًا ار  ا  مؤسسان التعليم والتدريب امليف  والتق  ار  ااًا  0
  ذ الري يناس  للو  امل ار ة ابل ام  التدري ية وفًقارذ يتيح للمواا   مرونة التعليم والتدريب امليف  والتق ت  8
  سة الدائمة يف سو  العملجيعليفا يف موضب املناف ما  ءكومية، ؤسسان خا ة مب ار  ا  مؤسسا     3
  نفير برام  التدريب يتم رما يف العمل أو يف داخل مؤسسان التعليم والتدريب امليف  أو   تا   4
والتق  يقدم خدما   لقا  أاور  دفب م    ل اجليفان املستفيدة سوا   انوا أفراًدا أم التعليم والتدريب امليف    2

 شر ان أم مؤسسان 
 م  املوازنة السنوية  %21  ارك احلكومان يف دعم مؤسسان التعليم والتدريب امليف  هب ان مالية   ل رج   0
  أو املادية اليةواملساعدان امليساهم القةا  اخلاص يف متويل التعليم والتدريب امليف  ابهل ان   2
  قدم ال ر ان التسيفي ن الّ زمة لتنفير ال ام  التعليمية يف موا ب رنتاايفا النمة     2
  مل تمّي  مؤسسان التعليم والتدريب امليف  إبنتاايفا السلع  واخلدم  املنافؤ لنء)ا املنت  يف ءقل الع   1

 الدراسات السابقة ذات الصلة: 
 :رج األءدث، مر  ة زمنًيا م  األ دم هم الدراسان السابقة ذان الع  ةفيما يل  عر، أل

  و كّونذ عّينة افءان غ ةم ك ن التعليم امليف  يف حم  عرأدراسة هدفذ رج  (8002أجرى محاد والنخالة )
    نف يف مخسة  و لذ الدراسة رج أن م ك ن التعليم امليفالتعليم امليف    معلم  ومعلمان ( م 23)الدراسة م  
وأن     واد فرو  دالة رء ائًيا  ع ى  ،إلدارية، ا  ت ادية، والرتبويةا اتماعية، ال خ ية، اوه : ة،  ا ن رئيس

واود فرو  دالة رء ائًيا  ع ى ملتا) املنةقة اجلارافية بل ال ما) والوسةى ل احل ملؤهل العلم  وسنوان اخل ة، و ملتا)ي ا
 ) اجلنؤ ل احل اإلتاث الوسةىت وملتا

 دريب امليف رج ال  ث يف الدور الري يقوم ب   ةا  التعليم والت (Polesel,2010)هدفت دراسة بوليسيل و 
اسرتاليا  ولت قي  هدأ الدراسةت مت حتليل و وليف ال  وث واألدبيان احلالية املتعلقة بقةا  التعليم  ال  اب يف حنو

يف عملية  ًمامؤسسان  ةا   عليم الك ار  وأظيفرن النتائ  رج أن هرا القةا  ُي ّكل دورًا هاوالتدريب امليف  يف املدارس و 
ر  ح املناه  الدراسية يف مرءلة التعليم الثانوي العليات  ما يث) استخدام هرا القةا  الكثيف م  اانب ال  اب م  
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م  م ا ل يف  ديّن مستوى التقدير واجلودة املتاّ)ة اجملموعان األ ل ءءًا ال كوك ب أن ا ختيار ا اتماع ، ويعاين 
 دورًا حمدوًدا نس ًيا  واملكانة األ ادميية الّتقليدية يف مرءلة التعليم الثانوي  وأن الّدور الري يقوم يعدّ 

دور التعليم امليف  والتق  يف اامعة ال لقا  التة يقية يف  عرأ بدراسة هدفذ رج  (8002وقامت شذا بريك )
( اال ا واال ة، مت اختيارهم 422)  كونذ عينة الدراسة م ومقرتءان للتةوير    ،عواب ، ونعرأ  نمية املستدامةلتا

  واايفيفم يف ( معلًما للتعرأ على ال عوابن اليت81ابلةريقة الة قية الع وائية   ما مت استخدام أسلوب املقابلة مب )
ر التعليم امليف  والتق  ب كل عام يف اامعة ال لقا  التة يقية، ودورا يف  و لذ الدراسة رج أن دو  عمليفم، ومقرتءاهتم 

التنمية املستدامة اا  بدراة متوسةة،  ما بينذ النتائ  واود فرو  دالة رء ائًيا يف استتاابن أفراد العينة ءو) دور 
  ل احل ال ة الدبلوم املتوسطت يف ءل أظيفرن التعليم امليف  والتق  يف التنمية املستدامة  ع ى أل ر متا) املستوى األ ادمي

النتائ  عدم واود فرو  دالة رء ائيَا  ع ى ملتا) اجلنؤ والكلية  وأظيفرن نتائ  املقاب ن أنَّ ال عوابن اليت  واا  
 املعلمل وحتد م  عمليفم ه   عوابن فنية ومالية ومادية وسياسان   و) وردارية 

رج حتليل وا ب التعليم والتدريب امليف  والتق  م  منءور النو  ا اتماع  ( 8006وهدفت دراسة هبه جيتاوي )
( االب واال ة مت اختيارهم ابلةريقة الة قية 433  بلاذ عينة الدراسة )فلسةللتدريب امليف  يف يف مؤسسان التعليم وا

وأظيفرن نتائ  املقابلة أن ، سان امليفنية  مدرا  وعمدا  املؤس( م02الع وائية، وألداة املقابلة مت اختيار عينة م  )
التخ  ان وال ام  املةروءة لإلتاث مناس ة،  ما أن اإل  ا) على خت  ان التتميل واخليااة مازا)   )ًات وهرا اإل  ا) 

لتعليم ير  ط بثقافة اجملتمب الري ما زا) يعي  الت ا  اإلتاث يف خت  ان اديدة، وأشارن نتائ  ا ست انة رج أّن وا ب ا
والتدريب امليف  والتق  يف فلسةل م  منءور النو  ا اتماع  يف مؤسسان التعليم والتدريب امليف  م  وايفة نءر الةل ة 
جملا ن الدراسة  ان بل املتوسط والك )ت  ما أظيفرن النتائ  عدم واود فرو  دالة اء ائًيا يف وا ب التعليم والتدريب 

م  منءور النو  ا اتماع  يف مؤسسان التعليم والتدريب امليف  يف الضفة و ةا  غ ة   ًعا امليف  والتق  يف فلسةل 
 ملتا)ي املؤسسة امليفنية وا افءة،  ما أظيفرن واود فرو  دالة رء ائًيا ابلنس ة ملتا) اجلنؤ ول احل الر ور 

 هدفذ رج بدراسة (Fjellstrom & Kristmanson,2016) وكريستمانسون فجلسرتوممن وقام
و و لذ الدراسة رج أن القدران   يدفرص التعلم امليف  يف  عليم املتدربل يف املرءلة املدرسية واحلياة العملية يف السو  مقارنة

على التعلم يف النءم التعليمية اليت مت ف  يفا  كون معتمدة على و و) املتعلمل رج األن ةة يف مكان العمل وامل ار ة 
نتيتة ه  أن مةالب مكان العمل  عمل على رلاا  األهداأ التعليمية يف  لتا احلالتل  وابلتايل فإن فرص فييفا  و كون ال

التعلم اليت  تعل  بكل م  األهداأ الفردية والتعليمية  كون معتمدة على  درة احل و) على التواي  على مدار  نفير 
 األن ةة يف أما   العمل 

 الدراسة احلالية منها:ملخص الدراسات السابقة وموقع 
يت ل م  خ ) استعرا، الدراسان السابقة أن موضو  التعليم امليف  والتق  ءء  اب هتمامت وذلك ملا ل  م  دور 

رن  تاا  ابرز يف رعداد الكوادر ال  رية املدربة واملؤهلةت والقادرة على اإلسيفام يف رفد  ةاعان ا  ت اد الرئيسة مبا حت
ويف ما زايدة وعييفا مبوضو  الدراسة، وار  مجب ال ياتان وحتليليفا  د ال اءثة يف دراسان السابقة  د أفاا ا   على ال

يتعل  مبو ب الدراسة احلالية م  الدراسان السابقة، فإن ا  فا  بينيفا يتمثل يف استناد الدراسة احلالية ملفيفوم التعليم التق  
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 ياس دراة  قّ ل أوليا  أمور الةل ة يف املدارس الثانوية يف األردن  لت ا  أبنائيفم يف  وامليف ، ر  أهنا  تماي   وهنا    ث يف
 التعليم امليف  والتق ت ءيث مل يتوافر يف ءدود علم ال اءثة أية دراسان متعلقة برلك يف األردن 

 منهجية الدراسة واجراءاهتا:
 وعينتها: تمعهاجممنهج الدراسة و 

املدارس الثانوية  م  مجيب أوليا  ال ة اليت استخدمذ ال اءثة فييفا املنيف  الو ف  املس  ، ، كّون  تمب الدراسة 
   أما عينة الدراسة فقد اخت)ن وفقا للخةوان اآل ية:8102/8102التابعة لوزارة الرتبية والتعليم، خ ) العام الدراس  

م  شر   ثليفمام  غرب عمان، وم نيت منيفماا نوية يف العا مة عمانت ( مدارس اث4اختارن ال اءثة ع وائيا)  0
 عمان 

( فردا، منا فة بل 01ا ربعة، بوا ب ) اختارن ال اءثة عينة   دية م  أوليا  أمور ال ة املدارس الثانوية  8
 ( ي ل  وزّ  أفراد عينة الدراسة َءسب متا)اهتا 0  واجلدو) )اجلنسل

 غرياهتا( توزّع أفراد عينة الدراسة َحَسَب مت0اجلدول )
 اجملموع العدد املستوى املتغري

 31 ذ ر اجلنس
01 

 31 أنثى

 املؤهل العلمي
 08 أ ل م  بكالوريوس

 32 بكالوريوس 01
 03 دراسان عليا

 العمر
 82 سنة 41أ ل م  

01 
 33 سنة فأ ثر 41

 أداة الدراسة:
اسان الدر  دواناإلفادة م  او ب الرتبوي، و  لألدابلرا( فقرة، 81اورن ال اءثة اداة دراستيفا، اليت  كونذ م  )

الدراسة،  صدق أداةوللتأ د م    (8100وي )ايتا(، و 8104(، وبريك )8112أبو ع  ة )،  دراسة السابقة
 موعة م  ا كمل م  ذوي اخل ة والكفا ة  ( م  خ ) عرضيفا علىContent Validityاسُتخدم  د  ا توى )

ثبات أداة ( فقرة  وللت ق  م  84أ   ذ أداة الدراسة يف  ورهتا النيفائية مكونة م  )و د   يلرتبو اجملا) ا املخت ل يف
( ويل أمر م   تمب الدراسة، وم  خارج عينتيفا،  ما ُءِسَب معامل الث ان ابستخدام معادلة  81اّ قذ على ) الدراسة

يف ءدها األدىن، وبل (28 1)القيم بل  ( جملا ن ا ست انة  و رتاوح هراGronbach Alpha رون اخ ألفا)
مناس ة ألغرا، الدراسة وبت ق  ال اءثة م   د  أداة الدراسة و  اهتا،  كون األداة يف ءدها األعلى، وه   يم  (21 1)

 ( ي ل  يم معام ن الث ان 8 د استقرن يف  ورهتا النيفائية  واجلدو) )
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 قيم معامالت الثبات (8اجلدول)
 معامل الثبات الفقرات لاجملا الرقم
 21 1 2 – 0 التوايفان حنو التعليم والتدريب امليف  والتق  0
 28 1 08 – 2  وف) فرص عمل 8
 22 1 00 – 03 املناه  وال ام  الدراسية 3
 20 1 81 - 02 اهليئة التدريسية 4
 23 1 84 - 80 األايف ة وال نية الت تية 2

 اسة على املتاّ)ان اآل ية:اشتملذ الدر  متغرّيات الدراسة:
اشتملذ الدراسة على متاّ) مستقل واءد، هو:   وران أفراد عينة الدراسة لدراة َ ق ُّل املتغرّيات املستقلة:    0

 أوليا  أمور الةل ة يف املدارس الثانوية يف األردن  لت ا  أبنائيفم يف التعليم امليف  والتق  
 لذ الدراسة على املتاّ)ان الوسيةة اآل ية:اشتم املتغرّيات املستقلة الوسيطة:  8

 اجلنؤ، ول  فئتان: )ذ ر، أنثى(   أ
 املؤهل العلم ، ول    ث فئان: )أ ل م  بكالوريوس، بكالوريوس، دراسان عليا(   ب
 سنة فأ ثر(  41سنة،  41العمر، ول  فئتان: )أ ل م    ج

وا عَتق ُّل أوليا  أمور الةل ة يف املدارس الثانوية  اشتملذ الدراسة على متاّ) اتبب واءد، هو:املتغرّيات التابعة:   3
 يف األردن  لت ا  أبنائيفم يف التعليم امليف  والتق  

 إجراءات تطبيق الدراسة:
بعد أن ءددن ال اءثة  تمب الدراسة وعينتيفا، واّورن أداة مجب بياتاهتا، وحتّققذ م   د يفا و  اهتا،  امذ 

 ابإلارا ان اآل ية:
   ست اتان على مجيب أفراد العينة َءَسَب ادو) زم متتوزيب ا -
ال ذ م  املستتي ل م  أفراد العينة، اإلاابة ع  فقران ا ست انة  افة بد ة وموضوعية، وعدم  رك أية فقرة  -

 م  غ) راابة 
رص ( بس ب ء%011مت مجب نسخ ا ست انة بعد أن متذ  ع ئتيفا م  أفراد العينةت و انذ نس ة ا سرتاا  ) -

 ال اءثة ومتابعتيفا 
مت ردخا) ال ياتان املتضمنة يف ا ست انةيف ذا رة احلاسوب، ومت استخدام احلقي ة اإلء ائية للعلوم ا اتماعية   -

(SPSS) يف عملية حتليل ال ياتان، ومت احل و) على النتائ  وفقا ألسئلة الدراسة 
ثانوية يف األردن  لت ا  أبنائيفم يف التعليم امليف  وا عَتق ُّل أوليا  أمور الةل ة يف املدارس المت حتديد  -

بتقسيم مستواين املقاييؤ رج    ة مستواين: منخفض، ومتوسط، ومر فب  و د مت اءتساب مدى  والتق  
-2القيمة الدنيا / عدد املستواين= )- ل مستوى م  هرا املستواين الث  ة وف  املعادلة اآل ية:القيمة العليا 
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وعلي ، فقد مت استخدام املعيار اآليت ألغرا،  فس) النتائ ، وهو:املستوى   33 0=  4/3=  3( /0
املستوى املر فب م  و (، 02 3= 33 0+34 8املستوى املتوسط م  )و  (،33 8= 33 0+0املنخفض م  )

 قراهتا:( فأ ثر وعلي ، فقد مت اعتماد ا ك اآليت لدراة التة ي  األداة  كل وجملا ن الدراسة وف02 3)
 ( 33 8-0دراة  قّ ل منخفضة: متثليفا الدراان الوا عة بل ) -
 ( 02 3-34 8دراة  قّ ل متوسةة: متثليفا الدراان الوا عة بل ) -
 ( 2-02 3دراة  قّ ل مر فعة: متثليفا الدراان الوا عة بل ) -

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
 فيما يل  عر، لنتائ  الدراسة وفًقا لرت يب سؤالييفا:

: النتائج املتعلقة ابلسؤال األول ومناقشتها، والذي نص على:أو  ما واقع تقبل أولياء أمور الطلبة يف املدارس الا
 ؟الثانوية يف األردن اللتحاق أبنائهم يف التعليم املهين والتقين من وجهة نظر أولياء األمور

 ق ل أوليا  أمور الةل ة يف املدارس لوا ب يةلإلاابة ع  السؤا)، مت ءساب املتوسةان احلسابية وا حنرافان املعيار 
لكل  ا) م   ا ن الدراسة،  الثانوية يف األردن  لت ا  أبنائيفم يف التعليم امليف  والتق  م  وايفة نءر أوليا  األمور

 ( يوضح هرا النتائ  3واجلدو) )
مور الطلبة يف املدارس الثانوية يف األردن اللتحاق أبنائهم واقع تقبل أولياء أ(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريةل3دول)اجل

 للمجاالت والكلي. يف التعليم املهين والتقين من وجهة نظر أولياء األمور
 التقدير الرتتيب االحنراف املعياري املتوسط احلسايب اجملال رقم اجملال
 متوسط 0 0.67 3.50  وف) فرص عمل 8

0 
تدريب امليف  التوايفان حنو التعليم وال
 متوسط 8 0.49 3.09 والتق 

 متوسط 3 0.58 2.73 اهليئة التدريسية 4
 متوسط 4 0.55 2.70 املناه  وال ام  الدراسية 3
 متوسط 2 0.51 2.65 األايف ة وال نية الت تية 2

 متوسط  0.40 2.98 الكلي
س الثانوية يف األردن  لت ا  أبنائيفم يف التعليم امليف  (أن وا ب  قّ ل أوليا  أمور الةل ة يف املدار 3) يت ّل م  اجلدو)

(  41 1( إبحنراأ معياري )12 8والتق  م  وايفة نءر أوليا  األمور اا  بدراة متوسةةت رذ بلغ املتوسط احلسايب )
الةل ة يف املدارس و د اا ن مجيب اجملا ن بدراة  قديرها متوسةة  وأتيت هرا النتيتة لت ّل أن وا ب  قّ ل أوليا  أمور 

الثانوية يف األردن  لت ا  أبنائيفم يف التعليم امليف  والتق  دون املستوى املةلوب الري حيّق  ما  ةمح ب  وزارة الرتبية 
م  خ )  8182والتعليمت ورؤية اللتنة الوانية لتنمية املوارد ال  رية اليت هتدأ رج حتقي  اموءان األردن ورؤيت  للعام 

د اليافعل وال الال مم  ميتلكون اخل ان التقنية وامليفنية واجلاه ية للعمل يف الوظائف املناس ة وامل ار ة الفعالة ضمان عد
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ابمل اريب الرايدة  وسيؤدي حتقي  هرا رج  اي) النءرة اجملتمعيةت وراتءة اجملا) هلرا القةا  لك  يوفر امليفاران ذان املستوى 
 ( 8100 ز سو  العمل وا  ت اد )ا سرتا يتية الوانية لتنمية املوارد ال  رية،العامل  واليت ميك  أن  ع

أما يف ما يتعل  مبتا ن الدراسة اليت اا ن مجيعيفا بدراة  قديرها متوسةةت فقد اا  أع ها  ا)  وف) فرص 
ل فئان اجملتمبت وأ ر على (ت ذلك ملا للعمل احلر م  أتية لدى  02 1( واحنراأ معياري )21 3عمل مبتوسط ءسايب )

الةل ة يف املدارس امليفنية  فقد بدأ ا هتمام ابلتعليم امليف  والتق  منر رن ا  الدولة األردنية يف الع رينان م  القرن املاض ت 
أداة  اي) ملوا  ة التةوران اليت ي يفدها سو  العمل، و سار  التاّ)ان يف عامل امليف ، وليكون نءام التعليم امليف  والتق  

 رجيايب يف اجملتمب، ووسيلة  ةوير ملختلف  ةاعان ا  ت اد 
( رج أن أ ل دراة  قدير  انذ جملا) األايف ة وال نية الت تيةت ءيث بلاذ  يمة متوسةيفا 3وأشار اجلدو) )

تية ابهءة (، و د يع ى ذلك رج ءااة هرا النو  م  التدريب رج بنيةحت20 1(، ابحنراأ معياري )02 8احلسايب )
التكاليفت م  املعامل اجمليّف ة والورش املتةورة، والتدريب املستمر، واستخدام التكنولوايا يف عملية التدري اليت حتا   
متةل ان سو  العملت ونفقان ال يانة والت ايل، وا ضافان املستمرة للمعدان وحتديثيفا  فم ادر التمويل احلالية  سيفم 

( يف أن 8104 ءتيااان التةويرية  وا فقذ نتائ  هرا الدراسة مب نتائ  دراسة شرا بريك )مساتة حمدودة يف  ل ية ا
 ال عوابن اليت  واا  املعلمل وحتّد م  عمليفم ه   عوابن فنية ومالية ومادية وردارية 

وا ب  ق ل أوليا  أمور الةل ة يف املدارس الثانوية  ما استخراذ ال اءثة املتوسةان احلسابية وا حنرافان املعيارية ل
يف األردن  لت ا  أبنائيفم يف التعليم امليف  والتق  م  وايفة نءر أوليا  األمور على فقران  ل  ا) م   ا ن الدراسة 

 اخلمسة، وذلك على الن و اآليت:
مت ءساب املتوسةان احلسابية وا حنرافان  اجملال األول:جمال التوجهات حنو التعليم والتدريب املهين والتقين:

وا ب  ق ل أوليا  أمور الةل ة يف املدارس الثانوية يف األردن  لت ا  أبنائيفم يف التعليم امليف  والتق  م  وايفة املعيارية لتعّرأ 
 يوضح هرا النتائ : (4التوايفان حنو التعليم والتدريب امليف  والتق ، واجلدو) ) نءر أوليا  األمور على فقران  ا)

 (املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملال التوجهات حنو التعليم والتدريب املهين والتقين.2اجلدول)
رقم 
 الفقرة

 نص الفقرة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب
التقد
 ير

 متوسط 0 0.97 3.61 اضح يساعد التعليم امليف  والتق  على  ةوير شخ ية مستقلة ذان فكر و  1
 متوسط 8 1.01 3.60 أعتقد أن التعليم امليف  والتق  أ ل مستوى ع  غ)ا م  الفرو  التعليمية األخرى  7
 متوسط 3 1.06 3.30 أعتقد أن التعليم امليف  والتق  حيتاج رج  دران ذهنية أ ل م  التعليم األ ادمي   6

ة والتعليم بت ديد نس ة   )ة م  الةل ة ل لت ا  أعتقد بضرورة  يام وزارة الرتبي 5
 4 0.96 3.13 ابلتعليم التق  وامليف  

 متوسط 

 متوسط 2 0.98 2.75 أشتب اب  على دراسة التخ  ان الفنية  4
 متوسط 0 0.86 2.65 أرى أن العمل امليف  والتق  ينءر رلي  نءرة اءرتام م  ِ  ل اجملتمب  2
 متوسط 2 1.01 2.58  لت ا  ابلتعليم امليف  والتق  أشتب اب  على ا 3

 متوسط 0.23 3.03 الكلي
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يساعد التعليم امليف  و ان أ    قدير للفقرة )(، أن مجيب الفقران  انذ دراة  قديرها متوسةة، 4)اجلدو)يءيفر 
 يمة متوسةيفا  (ت رذ اا ن يف املر  ة األوج، وبلاذوالتق  على  ةوير شخ ية مستقلة ذان فكر واضح

(، وهرا النتيتة  عكؤ سع  وزارة الرتبية والتعليم لتاي) النءرة اجملتمعية حنو 0.97( ابحنراأ معياري )3.61احلسايب)
،  ما ورد يف 8182يف العام  %82التعليم امليف  والتق ت فيف  هتدأ رج زايدة فرص ا لت ا  ابلتعليم امليف  رج 

 ( 8102وي )وزارة الرتبية والتعليم، و يان مؤمتر التةوير الرتب
( 2.58(ترذ بلاذ  يمة متوسةيفا احلسايب )أشتب اب  علىا لت ا  ابلتعليم امليف  والتق و ان أ ل  قدير للفقرة )

(، ويع ى ذلك رج أن بعض أوليا  األمور مازا) لدييفم  وايفان سل ية حنو هرا النو  م  التعليمت 1.01ابحنراأ معياري )
وح لدور التعليم امليف  والتق  يف  ن ئة األايا) املتعلمل الري  يعملون على حتقي  التنمية و ةوير اجملتمب و تف  وعدم وض

( لن  ةا  التعليم امليف  والتق  يعاين م   دين مستوى Polesel,2010نتائ  هرا الدراسة مب نتائ  دراسة بوليسيل )
 التقدير، واجلودة املتا)ة 

وا ب  ق ل أوليا  مت ءساب املتوسةان احلسابية وا حنرافان املعيارية لتعّرأ ين: جمال توفري فرص عمل: اجملال الثا
أمور الةل ة يف املدارس الثانوية يف األردن  لت ا  أبنائيفم يف التعليم امليف  والتق  م  وايفة نءر أوليا  األمور على فقران 

 ا النتائ :( يوضح هر2 وف) فرص عمل، واجلدو) )  ا)
 توفري فرص عمل(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملال 5اجلدول)

رقم 
 نص الفقرة الفقرة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 الرتتيب املعياري

التقد
 ير

 مر فب 0 0.83 3.76 يساعد التعليم امليف  والتق  على امت ك امل اريب اخلا ة  11
 مر فب 8 0.76 3.70  خيدم الفرد واجملتمب على ءد سوا  التعليم التق  وامليف  12
 متوسط 3 0.92 3.48 يوفر التعليم امليف  والتق  فر ا أفضل لدخو) سو  العمل  8
 متوسط 4 0.94 3.45 أرى أن التعليم امليف  والتق  يساهم يف حتسل الوضب ا  ت ادي لل لد  9

ياة اليومية احلديثة وأوضا  السو  يت  م التخ ص امليف  والتق  مب احل 10
 متوسط 2 1.04 3.11 واءتيااا   

 متوسط 0.60 3.50 الكلي
(  انذ دراة  قديرتا مر فعة،بينما  انذ 08،00(،  ا)  وف) فرص عمل أن الفقر ل )2)يت ّل م  اجلدو)

(، رذ يف  والتق  على امت ك امل اريب اخلا ةيساعد التعليم املو ان أ    قدير للفقرة )دراة  قدير اب   الفقران متوسةة،
(، و ع ى هرا النتيتة رج ردراك 0.83( ابحنراأ معياري )3.76اا ن يف املر  ة األوج، وبلاذ  يمة متوسةيفا احلسايب)

م  فرص م كرة أوليا  أمور الةل ة لن التعليم امليف  والتق  يساعد على امت ك امل اريب اخلا ةت ملا يوّفرا هرا التعليم 
 لدخو) سو  العمل، مقارنة ابلتخ  ان األ ادمييةت فقةا  اخلدمان هو املستوعب األ   خلرجي  التعليم امليف  والتق   

(، يت  م التخ ص امليف  والتق  مب احلياة اليومية احلديثة وأوضا  السو  واءتيااا   ما أن أ ل  قدير  انللفقرة )
(، و د  ع ى هرا النتيتة رج أتية املوا مة بل 1.04( ابحنراأ معياري )3.11حلسايب )ءيث بلاذ  يمة متوسةيفا ا

خمراان مؤسسان التعليم والتدريب امليف ت ومتةل ان سو  العمل واءتيااا   املستمرة واملتةورة  و تف  النتائ  مب نتائ  
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فرص التعلم اليت  تعل  بكل م   ( لنFjellstrom & Kristmanson,2016دراسة فتلسرتوم و ريستمانسون )
 األهداأ الفردية والتعليمية  كون معتمدة على  درة احل و) على التواي  على مدار  نفير األن ةة يف أما   العمل 

وا ب  ق ل مت ءساب املتوسةان احلسابية وا حنرافان املعيارية لتعرأ اجملال الثالث: املناهج والربامج الدراسية: 
لةل ة يف املدارس الثانوية يف األردن  لت ا  أبنائيفم يف التعليم امليف  والتق  م  وايفة نءر أوليا  األمور على أوليا  أمور ا
 ( يوضح هرا النتائ :0املناه  وال ام  الدراسية، واجلدو) ) فقران  ا)

 ة(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملال املناهج والربامج الدراسي6اجلدول)
رقم 
 نص الفقرة الفقرة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 التقدير الرتتيب املعياري

 متوسط 0 0.93 3.26 يفتقر املنيفاج رج الوسائل التعليمية املساندة اليت  ساعد على فيفم املادة  15
 متوسط 8 1.01 2.70 يراع  املنيفاج اجلانب العلم  للةالب الري يود ر ما) دراست  اجلامعية العليا  13
 متوسط 3 0.83 2.55 يت  م الو ذ املخ ص للتة ي  العمل  مب ما هو خم ص للةالب  14
 منخفض 4 0.94 2.31 يراع  منيفاج التعليم امليف  والتق  ءااان اإلتاث و وايفاهت  املستق لية  16

 متوسط 0.55 8.00 الكلي
( بدراة  قديرها منخفض،بينما  00ث اا ن الفقرة )( رج  ا) املناه  وال ام  الدراسيةت ءي0)اجلدو)وي ) 

يفتقر املنيفاج رج الوسائل التعليمية املساندة اليت واا ن يف املر  ة األوج الفقرة ) انذ دراة  قدير اب يالفقران متوسةة،
ة رج أتية (، و ع ى هرا النتيت0.93( ابحنراأ معياري )3.26(،ف لاذ  يمة متوسةيفا احلسايب) ساعد على فيفم املادة

واود الوسائل التعليمية احلديثة، واألدوان التكنولواية اليت  ساعد على فيفم املواد املختلفةت وعدم ا عتماد على املواد 
يراع  منيفاج التعليم امليف  والتق  النءرية فقط، وأتية واود برام   فاعلية ع  ش كة ا نرتنذ و ان أ ل  قدير للفقرة )

(، و ع ى هرا 0.94( ابحنراأ معياري )2.31(، وبلاذ  يمة متوسةيفا احلسايب )وايفاهت  املستق ليةءااان اإلتاث و 
النتيتة رج ضرورة ا ستتابة للمتاّ)ان والتةوران التقنيةت بتاي) أو  عديل املناه  يف الو ذ املناسب، ومبا يتناسب مب 

مبعىن املرونة يف ارح التخ  ان وال ام  املختلفة  و تف   متةل ان سو  العمل وءااان اإلتاث و وايفاهت  املستق ليةت
( يف أن ا  ا) اإلتاث على خت  ان معينة ير  ط بثقافة اجملتمب 8100نتائ  هرا الدراسة مب نتائ  دراسة ه ة ايتاوي )

 ن امليفنية الري مازا) يعي  الت ا يف  يف خت  ان اديدةت وضرورة  اي) ال ورة النمةية لعمل املرأة يف اجملا 
وا ب  ق ل أوليا  أمور مت ءساب املتوسةان احلسابية وا حنرافان املعيارية لتعرأ اجملال الرابع: اهليئة التدريسية: 

 الةل ة يف املدارس الثانوية يف األردن  لت ا  أبنائيفم يف التعليم امليف  والتق  م  وايفة نءر أوليا  األمور على فقران  ا)
 ( يوضح هرا النتائ :2ة، واجلدو) )اهليئة التدريسي

 هليئة التدريسية(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملاال0اجلدول)
رقم 
 الفقرة

املتوسط  نص الفقرة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 التقدير الرتتيب

 متوسط 0 0.77 2.80 يارس املعلم يف ال ت  مفيفوم التعلم الرايت  18
 متوسط 8 0.90 2.76 م ار   دريؤ ءديثة لتعليم املقرران الدراسية يستخدم املعل 17



 8102املؤمتر الرتبوي العريب السنوي الثالث: )رؤى وأفكار لقضااي ساخنة يف التعليم العام(، اجلمعية األردنية للعلوم الرتبوية،

211 

رقم 
 الفقرة

 نص الفقرة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 التقدير الرتتيب

 متوسط 3 0.75 2.73 ي ود املعلم ال ت  بقاعدة م  امليفاران متكنيفم م  احلرا امليف   20

19 
يعرأ املعلم ال ت  ابلتتارب ا لية واإل ليمية والدولية املت لة ابلتعليم امليف  

 متوسط 4 0.79 2.65 والتق  

 متوسط 0.52 8.03 الكلي
واا ن يف املر  ة األوج (،  ا) اهليئة التدريسية رج أن مجيب الفقران  انذ دراة  قديرها متوسةة، 2)اجلدو)ي ) 
(، 0.77( ابحنراأ معياري )2.80(، ف لاذ  يمة متوسةيفا احلسايب)يارس املعلم يف ال ت  مفيفوم التعلم الرايتالفقرة )

دى أتية هرا النو  م  التعليم والتدريبت والري يعمل املعلم في  على  واي  الةل ة ءسب رغ اهتم و عكؤ هرا النتيتة م
وميوهلم، ومقدرهتم على التعلم والعمل مما يساهم يف  ةوير امليفاران األساسية لدييفمت و     يم عمل رجيابية  ساعد على 

  ةّور ميفاران اختاذ القرار واحل و) على ميفنة مناس ة 
(،ف لاذ يعرأ املعلم ال ت  ابلتتارب ا لية واإل ليمية والدولية املت لة ابلتعليم امليف  والتق ان أ ل  قدير للفقرة )و 

(، و د  ع ى هرا النتيتة رج أن املعلمل واملدربل حبااة رج 0.79( ابحنراأ معياري )2.65 يمةمتوسةيفا احلسايب )
خلدمةت واليت  ضم  ا افءة على مستواهم و ةورهم املستمر، وا ا   على جتارب الدو) الدوران وال ام  التدري ية أ نا  ا

 املتقدمة يف هرا اجملا) 
وا ب  ق ل مت ءساب املتوسةان احلسابية وا حنرافان املعيارية لتعرأ اجملال اخلامس: األجهزة والبنية التحتية: 

دن  لت ا  أبنائيفم يف التعليم امليف  والتق  م  وايفة نءر أوليا  األمور على أوليا  أمور الةل ة يف املدارس الثانوية يف األر 
 ( يوضح هرا النتائ :2األايف ة وال نية الت تية، واجلدو) ) فقران  ا)

 ألجهزة والبنية التحتية(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملاال2اجلدول)
رقم 
 نص الفقرة الفقرة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 التقدير الرتتيب املعياري

 متوسط 0 0.90 2.91 يتوفر يف املؤسسة امليفنية غرأ  فية خم  ة فقط للتة ي  العمل   24
 متوسط 8 0.81 2.75  توفر مجيب شرو  الس مة العامة عند استخدام أي ايفاز  22

مب التةور يتم حتديث األايف ة يف املؤسسة امليفنية يف فرتان خمتلفة لتت  م  21
 متوسط 3 0.83 2.51 التكنولوا  

 متوسط 4 0.69 2.43  توفر أايف ة  افية يف املؤسسة امليفنية  ت  م مب عدد الةل ة  23
 متوسط 0.50 8.65 الكلي

واا ن يف (،  ا) األايف ة وال نية الت تية، رج أن مجيب الفقران  انذ دراة  قديرها متوسةة،2)يت ّل م  اجلدو)
(،ف لاذ  يمةمتوسةيفا احلسايب يتوفر يف املؤسسة امليفنية غرأ  فية خم  ة فقط للتة يقالعمل ة األوج الفقرة )املر  
(، و عكؤ هرا النتيتةما ورد يف  و يان اجمللؤ ا  ت ادي ا اتماع  األردين 0.90( ابحنراأ معياري )2.91)
دد امل اغل امليفنيةت مما يساعد على  فعيل اجلانب التة يق  ( م  ضرورة  وا  وزارة الرتبية والتعليم رج زايدة ع8100)

  توى مناه  الرتبية امليفنيةت ويع ز النءرة اإلجيابية رج التعليم امليف ، ويساعد يف التوّا  امليف  للةالب مستق ً  
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لاذ  يمة متوسةيفا (، ف  توفر أايف ة  افية يف املؤسسة امليفنية  ت  م مب عدد الةل ةو ان أ ل  قدير للفقرة )
(  و د  ع ى هرا النتيتة رج أن   د    تناسب التتيفي ان وأعداد الةل ة يف 0.69( ابحنراأ معياري )2.43احلسايب)

امل اغل والورش واملخت ان العلميةت مما   يتيح للةالب التدرب ب كل مريح وجيعل   ادرًا على ا تساب امليفاران بسيفولة  
( اليت  ان م  نتائتيفا أن ال عوابن اليت  واا  املعلمل 8104الدراسة مب دراسة شرا بريك )و د ا فقذ نتائ  هرا 

 وحتد م  عمليفم ه   عوابن فنية ومالية ومادية وسياسان   و) وردارية 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ثاين ومناقشتها، والذي نص على:اثنيا: النتائج املتعلقة ابلسؤال ال

تقبل أولياء أمور الطلبة يف املدارس الثانوية يف ( يف تصورات أفراد عينة الدراسة لواقع α≤0.05)داللةمستوى ال
 األردن اللتحاق أبنائهم يف التعليم املهين والتقين تبعاا ملتغريات )اجلنس، واملؤهل العلمي،والعمر(؟

 اآليت: عنيفرا السؤا) وفًقا لكل متاّ) على ءدا، وذلك على الن ومتذ اإلاابة
ملعرفة أ ر اجلنؤ )ذ ر، أنثى( يف مت ءساب املتوسةان احلسابية وا حنراأ املعياريةمتغرّي اجلنس )ذكر، أنثى(:  .أ

، ومت  ق ل أوليا  أمور الةل ة يف املدارس الثانوية يف األردن  لت ا  أبنائيفم يف التعليم امليف  والتق وا ب 
 ( يوضح هرا النتائ  1 ، واجلدو) )استخدام اخت ار )ن(  خت ار د لة الفرو 

تقبل أولياء أمور الطلبة يف املدارس الثانوية يف األردن اللتحاق أبنائهم يف واقع (نتائج اختبار )ت( ألثر اجلنسفي 3اجلدول )
 التعليم املهين والتقين.

 قيمة ت االحنراف املعياري الوسط احلسايب اجلنس اجملال
درجات 

 احلرية
مستوى 
 الداللة

لتوايفان حنو التعليم ا
 والتدريب امليف  والتق 

 657. 58 446.- 0.54 3.06 ذ ر
  0.43 3.11 أنثى

  وف) فرص عمل
 909. 58 114.- 0.74 3.49 ذ ر
  0.60 3.51 أنثى

 املناه  وال ام  الدراسية
 105. 58 1.647- 0.54 2.59 ذ ر
  0.54 2.82 أنثى

 اهليئة التدريسية
 412. 58 826.- 0.56 2.67 ذ ر
  0.60 2.80 أنثى

 األايف ة وال نية الت تية
 070. 58 1.848- 0.50 2.53 ذ ر
  0.50 2.77 أنثى

 الكلي
 248. 58 1.168- 0.40 2.92 ذ ر
  0.39 3.04 أنثى

 ذان د لة رء ائية عند مستوى الد لة ( رج عدم واود فرو 1أشارن نتائ  الدراسة،  ما يوض يفا اجلدو) )
(α≤0.05)ع ى  ق ل أوليا  أمور الةل ة يف املدارس الثانوية يف األردن  لت ا  أبنائيفم يف التعليم امليف  والتق  وا ب في 

ملتاّ) اجلنؤ وعلى مجيب اجملا ن  و د يع ى ذلكإج أن أوليا  األمور م     اجلنسل حيملون   وران ذهنية سل ية حنو 
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يقلل م  فرص  ق ليفم  لت ا  أبنائيفم يف التعليم امليف  والتق ت وهرا يستدع  رعداد اخلةط التعليم امليف  والتق ،مما 
وبرام  التوعية امليفنية ع  اري   فعيل دور ا ع م املرئ  واملقرو  واملسمو ، و ةوير خدمان اإلرشاد والتواي    ل وبعد 

يف أن هرا القةا  يعاين م  م ا ل يف (Polesel,2010)التعليم  و د ا فقذ هرا النتيتة مب نتائ  دراسة بوليسيل 
 دين مستوى التقدير واجلودة املتاّ)ة واملكانة األ ادميية التقليدية يف مرءلة التعليم الثانوي يف املدارس، والّدور الري يقوم ب  

رن واود فرو  دالة رء ائيا ( اليت أظيف8112هرا القةا  دورًا حمدوًدا نس ًيا  يف ءل اختلفذ مب دراسةمحاد والنخالة )
  ع ى ملتاّ) اجلنؤ ول احل اإلتاث 

مت ءساب املتوسةان احلسابية متغرّي املؤهل العلمي )أقل من بكالوريوس، بكالوريوس، دراسات عليا(:  .ب
ا   ق ل أولييف وا ب  )أ ل م  بكالوريوس، بكالوريوس، دراسان عليا(ملعرفة أ ر املؤهل العلم  وا حنراأ املعيارية

( ي ّل نتائ  01)أمور الةل ة يف املدارس الثانوية يف األردن  لت ا  أبنائيفم يف التعليم امليف  والتق ، واجلدو)
 ذلك 

تقبل أولياء أمور الطلبة يف املدارس الثانوية يف األردن اللتحاق لواقع (املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 00اجلدول )
 حسب متغري املؤهل العلمياملهين والتقنيأبنائهم يف التعليم 

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب املستوى اجملال

 التوايفان حنو التعليم والتدريب امليف  والتق 

 0.60 3.14 أ ل م  بكالوريوس
 0.47 3.10 بكالوريوس
 0.45 3.00 دراسان عليا
 0.49 3.09 الكل 

  وف) فرص عمل
 

 0.77 3.60 أ ل م  بكالوريوس
 0.70 3.49 بكالوريوس
 0.48 3.44 دراسان عليا
 0.67 3.50 الكل 

 املناه  وال ام  الدراسية

 0.72 2.62 أ ل م  بكالوريوس
 0.54 2.72 بكالوريوس
 0.42 2.73 دراسان عليا
 0.55 2.70 الكل 

 اهليئة التدريسية

 0.56 2.72 أ ل م  بكالوريوس
 0.64 2.73 بكالوريوس
 0.45 2.75 دراسان عليا
 0.58 2.73 الكل 

 األايف ة وال نية الت تية
 

 0.33 2.54 أ ل م  بكالوريوس
 0.52 2.63 بكالوريوس
 0.63 2.80 دراسان عليا
 0.51 2.65 الكل 
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 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب املستوى اجملال

 الكلي

 0.41 2.98 أ ل م  بكالوريوس
 0.41 2.98 بكالوريوس
 0.38 2.97 دراسان عليا
 0.40 2.98 الكل 

 ق ل أوليا  أمور الةل ة يف املدارس لوا ب املتوسةان احلسابية ( واود فرو  ظاهرية يف  يم01يت ّل م  اجلدو) )
س متاّ) املؤهل العلم ، وملعرفة رذا  انذ هرا الفرو  الثانوية يف األردن  لت ا  أبنائيفم يف التعليم امليف  والتق  للمتا حت

 ( ي ّل نتائ  ذلك 00ارا  حتليل الت اي  األءادي، واجلدو) )ذان د لة رء ائية، مت ر
تقبل أولياء أمور الطلبة يف املدارس الثانوية يف األردن واقع (نتائج حتليل التباين األحادي ألثر املؤهل العلميفي 00اجلدول)

 اللتحاق أبنائهم يف التعليم املهين والتقين للمجاالت.
مصدر 
 التباين

 اجملال
جمموع 

 ربعاتامل
درجات 

 احلرية
متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

املؤهل 
 العلم 

 744. 297. 074. 2 148. التوايفان حنو التعليم والتدريب امليف  والتق 
 843. 172. 080. 2 160.  وف) فرص عمل

 850. 163. 052. 2 104. املناه  وال ام  الدراسية
 996. 004. 001. 2 003. اهليئة التدريسية

 422. 876. 235. 2 470. األايف ة وال نية الت تية
 998. 002. 000. 2 001. الكل 

 اخلةأ

   249. 57 14.177 التوايفان حنو التعليم والتدريب امليف  والتق 
   465. 57 26.520  وف) فرص عمل

   319. 57 18.167 املناه  وال ام  الدراسية
   354. 57 20.175 اهليئة التدريسية

   268. 57 15.291 األايف ة وال نية الت تية
   167. 57 9.535 الكل 

 اجملمو 

    59 14.325 التوايفان حنو التعليم والتدريب امليف  والتق 
    59 26.679  وف) فرص عمل

    59 18.271 املناه  وال ام  الدراسية
    59 20.178 اهليئة التدريسية

    59 15.761 ايف ة وال نية الت تيةاأل
    59 9.536 الكل 

 ق ل أوليا  وا ب في (α≤0.05)واود فرو  ذان د لة رء ائية عند مستوى الد لةعدم  (00يت ّل م  اجلدو) )
وعلى مجيب  هل العلمياملؤ  ع ى ملتاّ)  أمور الةل ة يف املدارس الثانوية يف األردن  لت ا  أبنائيفم يف التعليم امليف  والتق 

اجملا ن، و د يع ى ذلك رج أن أوليا  األمور مبختلف املؤه ن العلمية سوا   انذ درااهتم العلمية أ ل م  بكالوريوس، 



 8102املؤمتر الرتبوي العريب السنوي الثالث: )رؤى وأفكار لقضااي ساخنة يف التعليم العام(، اجلمعية األردنية للعلوم الرتبوية،

211 

أم بكالوريوس، أم دراسان عليات ينءرون رج التعليم امليف  والتق  بنفؤ النءرة الدونية هلرا النو  م  التعليم   د يكون 
ذلك خوأ أوليا  األمور على مستق ل أبنائيفم م  عدم استكماهلم للتعليم اجلامع ت ولن   ي  ح هلم مكانة الس ب يف 

مرمو ة م  ِ  ل اجملتمب  ألن الةالب الري   يؤهل  مستواا العلم  إل ما) التعليم يف املسار األ ادمي  ميكن  أن يلت   
املسار  لرا ين ح بوضب خةة رع مية منءمةت لتوضيح ءقيقة وأتية التعليم  ابلتعليم امليف ت مما يع ز النءرة الدونية هلرا

( 8100امليف  والتق ، والري   يقل أتية ع  التعليم األ ادمي   و د ا فقذ هرا النتيتة مب نتائ  دراسة ه ة ايتاوي )
 تعليم امليف  والتق  يف أن  قافة اجملتمب هلا أت ) على اختيار الةال ان لتخ  ان اديدة يف مسار ال

ملعرفة أ ر مت ءساب املتوسةان احلسابية وا حنراأ املعيارية سنة فأكثر(: 20سنة،  20متغرّي العمر )أقل من   ج
 ق ل أوليا  أمور الةل ة يف املدارس الثانوية يف األردن يف وا ب  سنة فأ ثر( 41سنة،  41العمر)أ ل م  

( ي ّل 08ومت استخدام اخت ار )ن(  خت ار د لة الفرو ، واجلدو) ) لتق ، لت ا  أبنائيفم يف التعليم امليف  وا
 .نتائ  ذلك

تقبل أولياء أمور الطلبة يف املدارس تصورات أفراد عينة الدراسة لواقع نتائج اختبار )ت( ألثر العمر على  (08اجلدول )
 الثانوية يف األردن اللتحاق أبنائهم يف التعليم املهين والتقين.

 العمر جملالا
الوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 قيمة ت
درجات 

 احلرية
 مستوى الداللة

التوايفان حنو التعليم 
 والتدريب امليف  والتق 

 829. 58 216. 0.46 3.10 سنة 41أ ل م  
  0.52 3.07 سنة فأ ثر 41

  وف) فرص عمل
 706. 58 379.- 0.71 3.46 سنة 41أ ل م  
  0.64 3.53 سنة فأ ثر 41

 املناه  وال ام  الدراسية
 147. 58 1.472 0.59 2.82 سنة 41أ ل م  
  0.51 2.61 سنة فأ ثر 41

 اهليئة التدريسية
 211. 58 1.265 0.60 2.84 سنة 41أ ل م  
  0.55 2.65 سنة فأ ثر 41

 األايف ة وال نية الت تية
 430. 58 795. 0.44 2.71 سنة 41أ ل م  
  0.56 2.60  ثرسنة فأ 41

 الكلي
 454. 58 754. 0.41 3.02 سنة 41أ ل م  
  0.39 2.94 سنة فأ ثر 41

 ق ل وا ب في (α≤0.05)ذان د لة رء ائية عند مستوى الد لة  ( عدم واود فرو 08يت ّل م  اجلدو) )
وعلى مجيب  العمر ع ى ملتاّ) مليف  والتق  أوليا  أمور الةل ة يف املدارس الثانوية يف األردن  لت ا  أبنائيفم يف التعليم ا
سنةت  رلك فإن  41سنة أم أ ثر م   41اجملا ن، وميك   فس) هرا النتيتة لن أوليا  األمور سوا   انوا أ ل م  

لدييفم نفؤ النءرة والتوا  حنو التعليم امليف  والتق ت وذلك بس ب انتمائيفم لنفؤ اجملتمب الري  الب علي  العادان 
 والتقاليد اليت متيل حنو التعليم األ ادمي  الري حيق  املكانة املرمو ة للملت قل في   ابلرغم ما للتعليم امليف  والتق  م  أتية

( 8112ودور يف رعداد القوى ال  رية املدربة اليت حتق  مةالب التنمية و د ا فقذ هرا النتيتة مب دراسة محاد والنخالة )



 د. عريب صالح                              ........في األردنل أولياء أمور الطلبة في المدارس الثانوية درجة َتقب  

211 

لتعليم امليف ت امل ك ن ا اتماعية املتمثلة يف  عوبة ر نا  أوليا  األمور لتية الت ا  أبنائيفم أن م  ضم  م ك ن ا
 يف املدارس امليفنية، و لة وع  أوليا  أمور الةل ة ابلتعليم امليف ، ونءرة اجملتمب الدونية ل  

 الّتوصيات:
 مبا أييت: استناًدا رج النتائ  اليت متّخضذ عنيفا الدراسة،  و   ال اءثة

  دريب املدربل واملعلمل و ةوير املناه  التدري ية والتعليمية  -
ن ر الوع  يف أوسا  اجملتمب ا ل  لتية التعليم امليف  والتق ت ودورا يف عملية الّتنمية ال املة لت تيب  -

 ا لت ا  ب ا   ودورا   
  نفير سياسان التعليم امليف  والتق    التعاون الو ي  بل الدولة والقةا  اخلاص يف حتمل أع ا  -
ضرورة  وفر عمل مستمر ومنءم لت سل اودة خمراان التعليم امليف  والتق ت ورفب رنتااية القوى العاملة األردنيةت  -

 وابلتايل  ع ي  املو ب التنافس  ل  ت اد األردين يف مداا الواسب 
 قائمة املصادر واملراجع

 أوال: املراجع العربية
 عمان: مكت ة اجملتمب العريب الرتبية املهنية الفاعلة ومعلم الصف، (، 8112بو شع)ة، خالد )أ -
مشكالت التعليم املهين يف املدارس الثانوية املهنية الفلسطينية من وجهة نظر املعلمني املهنيني (، 8112أبو ع  ة، م  ) -

 فلسةل  رسالةمااست)من ورة، اامعة النتاح الوانية، تابلؤ،والطلبة، 
مشروع تنفيذ خطة (، وضب خةة عربية لتةوير التعليم الف  وامليف  يف ضو  ا جتاهان العاملية، 12،8108أبو  رن، السرعل  ) -

  ونؤ: املنءمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم تطوير التعليم يف الوطن العريب، 
االسرتاتيجية الوطنية لتنمية ، التعليم م  أال ا زدهار: حتقي  النتائ ، (011،8100ا سرتا يتية الوانية لتنمية املوارد ال  رية ) -

 عمان، األردن ، 8085-8006املوارد البشرية 
أاروءة د توراا دور التعليم املهين يف جامعة البلقاء التطبيقية يف التنمية املستدامة: مقرتحات للتطوير، (، 8104بريك، شرا ) -

 رربد، األردن غ) من ورة، اامعة ال)موك، 
املؤمتر العريب األول لتشغيل الشباب (، ور ة عمل ر  ح التعليم والتدريب امليف  والتق  لت ايل ال  اب، 8111التميم ، عل  ) -

 اجل ائر: منءمة العمل العربية نوفمرب،  05-00
جملة دراسات تربوية،   العمل يف العرا ، (، الت اي  املكاين ملخراان التعليم امليف  وع  تيفا ابلتنمية وسو 8103ا ، انتءار ) -

(88 ،)023-020  
رسالة مااست)  حتليل واقع التعليم والتدريب املهين والتقين يف فلسطني من منظور النوع االجتماعي،(، 8100ايتاوي، ه ة ) -

 من ورة، اامعة النتاح الوانية، تابلؤ، فلسةل 
جملة جامعة تق  وم ك    يف الوا  العريب، دراسة ءالة اجلميفورية العربية السورية، (، وا ب التعليم امليف  وال8108احلليب، شادي ) -

  434-312(، 82،)8القدس املفتوحة لألحباث والدراسات، 
مؤمتر التعليم التقين واملهين يف (، م ك ن التعليم امليف  يف حمافءان غ ة  ما يراها املعلمون، 8112محاد، خليل والنخالة، مسية ) -

  03/01/8112-08املنعقد ابلكلية اجلامعية املتوسةة للعلوم التة يقية سطني )واقع وحتدايت وطموح(، فل
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سياسات تطوير قدرة التعليم والتدريب املهين لتلبية االحتياجات التدريبية (، 8101خليفة، حممد وع د الع ي ، ع د الوهاب ) -
 أحباث السياسان ا  ت ادية الفلسةي  )ماس( القدس ورام هللا: معيفد للمنشآت الصغرية واملتوسطة، 

عمان: دار  فا  للن ر التنمية املهنية للقيادات اإلدارية الرتبوية: اجتاهات معاصرة، (، 8100السعود، را ب وءسنل، ربراهيم ) -
 والتوزيب 

يف العرا  ودورها يف  نمية القةا  (، الت ليل املكاين ملخراان التعليم التق  والتدريب امليف  ال ناع  802،8102عل ، س م ) -
  832-800(، 8، )03جملة جامعة كربالء العلمية، ال ناع ، 

مسارات التعليم املهين واألكادميي )بني التوسع والتقنني، األمهية، احلاجات، (، 8100اجمللؤ ا  ت ادي ا اتماع  األردين ) -
 عمان: ال ميساين  التجارب الدولية(،

 عمان: دار املس)ة للن ر والتوزيب التعليم الثانوي املعاصر، (، 23،8111النتار، رمضان ) -
مر   اليونسكو الدويل للتعليم والتدريب يف اجملالل التق  وامليف  )يونيفوك(، تعزيز التعليم من أجل عامل العمل، (، 8103اليونيفوك ) -

 منءمة األمم املت دة للرتبية والعلم والثقافة 
 ، عمان، األردن (3قانون الرتبية والتعليم رقم )(، 0114عليم )وزارة الرتبية والت -
 ، عمان، األردن 8/2/8102-0 مؤمتر التطوير الرتبوي،(، 8102وزارة الرتبية والتعليم ) -
، يم النءام ردارة التعليم العام وشؤون الةل ة،  سم التعل نظام التعليم يف اململكة األردنية اهلامشية،(، 8102وزارة الرتبية والتعليم ) -

 عمان، األردن 
التعليم والتدريب التقين واملهين يف األردن -اسرتاتيجية التشغيل الوطنية(، 8104وزارة العمل،  ةا  التعليم والتدريب ) -

(8002-8080.) 
 اثنيا: املراجع األجنبية
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 سياسات تربوية مقرتحة لتفعيل التعليم املهين املدرسي يف األردن يف ضوء الواقع
 غدير إبراهيم اللهايل

 كلية العلوم الرتبوية/ اجلامعة األردنية
 ملخص:

الوصفي  هدفت الدراسة إىل تطوير سياسات تربوية لتفعيل التعليم املهين املدرسي يف األردن يف ضوء الواقع، واستخدمت الدراسة املنهج
( خبريًا تربواًي. وبلغت عينة 001( مديًرا ومديرة، و)021التطويري. وتكون جمتمع الدراسة من مجيع مديري ومديرات املدارس املهنية والبالغ عددهم)

 املدرسي يف األردن ااء ( خبريًا تربواًي. أشارت نتائج الدراسة إىل أن واقع التعليم املهين38( مديرًا ومديرة و)37( فرًدا، منهم )011الدراسة )
( تعزى ملتغري اجلنس لصاحل الذكور، α≤1.11بدراة متوسطة، وأظهرت نتائج الدراسة واود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

خلربة(، ويف ضوء ذلك (  تعزى ملتغريات )املؤهل العلمي، واملركز الوظيفي، واα≤0.05وعدم واود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 طورت الباحثة عدًدا من السياسات الرتبوية لتفعيل التعليم املهين املدرسي يف األردن.

 التعليم املهين، سياسات تربوية، املدارس املهنية، األردن. الكلمات املفتاحية:

A Proposed Educational Policy to Activate School Vocational 

Education in Jordan in Light of Current Status  
Ghadeer Ibrahim Allahali 

Abstract 
The study aimed at developing educational policies to activate vocational school 

education in Jordan in the light of current status. The study used the developmental 

descriptive survey. The study population consisted of all male and female principals of 

Vocational Schools (189), and (114) educational experts. The study sample was a stratified 

random sample that consisted of (145) individuals, (70) male and female principals, and 

(72) educational experts. A 21-item questionnaire was developed to collect data for this 

study. The findings of the study revealed that the reality of vocational school education in 

Jordan was moderate. The results of the study showed a statistically significant differences 

in the variable of gender in favor of male, on the other hand, the results showed no 

statistically significant differences in the variables of (job position, qualification, years of 

experience), In light of this, the researcher developed a number of educational policies to 

activate vocational school education in Jordan.  

Keywords: vocational education, Educational policies, vocational schools, Jordan. 

 املقدمة
التكنولوايرية لقد تغريت حااات سوق العمل ومتطلباته يف العقدين املاضيني تغريريًا كبريريًا يف خضريم التطريورات املعرفيرية و 

اليت يشهدها العامل، ومل تعد املهارات والكفاايت اليت كانت مطلوبة يف املاضي ذات ادوى يف سوق العمل احلايل، مما أواد 
ضريريريريغطًا كبريريريريريًا علريريريريت املؤسسريريريريات التعليميريريريرية عامريريريرية، ومؤسسريريريريات التعلريريريرييم املهريريريريين خاصريريريرية، لوضريريريريع احللريريريريو  املناسريريريريبة للمشريريريريك ت 

ة حلركة اجملتمعات وتطورها من أال إعريداد القريوى البشريرية املؤهلرية واملدربرية لتريتمكن مرين التعامريل االاتماعية واالقتصادية املرافق
 مع تلك املشك ت بفعالية.
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وبرز جما  التعليم املهين وأخذ موقًعا هاًما يف النظم الرتبوية احلديثة يف مجيريع الريدو  املتقدمرية والناميرية، وأصريبل يشريكل  
(، 8113ر أن هريذا النريوم مرين التعلرييم يشريكل أداة التنميرية االقتصريادية واالاتماعيرية )أبريو الشريي ،ركًنا أساسًيا فيها، علت اعتبريا

لريريريذا تواهريريريت السياسريريريات الرتبويريريرية يف العديريريريد مريريرين دو  العريريريامل لتضريريريمني مسريريرياقات الرتبيريريرية املهنيريريرية  ختلريريري  املسريريريتوايت التعليميريريرية 
ههريريريا الواهريريرية التعليميريريرية الصريريري ي ة، وتلبيريريرية حااريريريات و جاالهتريريريا املتعريريريددة، عريريريدا توعيريريرية واستكشريريرياا القريريريدرات املهنيريريرية وتواي

 (.8101جمتمعاهتا من الطاقات البشرية املؤهلة مهنًيا  )الشقريات، 
اهتماًما كبريًا ابلتعليم  ستوايته ومسرياراته املتنوعرية بشريكل  -علت اخت ا مسؤولياهتم  -ويبدي املسؤولون يف األردن 

(. وابلريريريرمم مريريرين لقيريريري  التعلريريرييم املهريريريين يف األردن إ ريريريازات 8100بريريريو زينريريرية، عريريريام، والتريريريدري  املهريريريين والتقريريريين بشريريريكل خريريريا  )أ
ملموسة من النواحي الكمية والكيفية، إال أنه ما زا  يوااه العديريد مرين املشريك ت والت ريدايت الرييت لريد مرين هريذت ا  ريازات 

يريزا  ضريعيًفا مقارنرية ابلتعلرييم األكريادزي )وزارة ونوعيتها، ومن أمهها أن إقبا  الطلبة ذكورًا وإانًًث علت هذا النوم مرين التعلرييم ال 
 (. 8108الرتبية والتعليم، 

ان تشخيص املشك ت والت دايت هي بدايرية الطريري  القريرتاو إريو إصري و هريذا اخللريل، مرين خري   اقريرتاو سياسريات  
عملية التخطريي   ريا يتوافري   تربوية يف سبيل تفعيل هذا النوم من التعليم، وهذا ما يؤكد ضرورة صيامة السياسات الرتبوية عند

 مع ما خط  له من أال تنفيذت. 
وانط قًا من واقع التعليم املهين  املدرسي يف األردن، وعلت ضريوء عقريد العديريد مرين النريدوات واملريؤمترات الرتبويرية الداعيرية 

ث عرين أفضريل السياسريات الرتبويرية إىل تطوير السياسات الرتبوية املتعلقة ابلتعليم املهين ومرااعتها، مما يتطل  منا التواه للب 
اليت تؤمن االستجابة الفاعلة حلااات ومتطلبات اجملتمع اآلنية واملستقبلية،وما تقدم سوغ للباحثة أن تقريوم عريذت الدراسرية مرين 

 أال تطوير سياسات تربوية لتفعيل التعليم املهين املدرسي يف األردن.
 مشكلة الدراسة:

علريريرييم املهريريريين املدرسريريريي يف األردن ووضريريريع كافريريرية ا مكريريرياانت الكبريريريرية، والسياسريريريات، علريريريت الريريريرمم مريريرين تزايريريريد االهتمريريريام ابلت
واملخططات الطموحرية للتوسريع يف صصصرياته، ورفريع  نسريبة امللت قريني فيريه إال أن النسريبة مريا زالريت دون املسريتوى املطلريو ، وإن 

رمم مريرين اسريريتمرار تقريريدت خريريدمات عريريزوا الطلبريرية عريرين االلت ريرياق بريريربامج التعلريرييم املهريريين، ظريرياهرة مريرين السريريهل م حظتهريريا علريريت الريري
(. وهذا ما سوغ للباحثة بعد االط م علت الدراسات واألسبا  اليت 8113التوايه وا رشاد املهين )احلديدي والكسواين، 

لو  دون االلت اق ابلتعليم املهين أن تسعت  اراء هذت الدراسة؛ بغية اقرتاو سياسات تربوية لتفعيل التعليم املهين املدرسي 
مااا الاياسااات الرتبويااة امل اساا ة    األردن. ويف هريريذا ا طريريار تتمثريريل مشريريكلة الدراسريرية يف ا اابريرية عريرين السريريؤا  الريريرئيس اآل :يف

 لتفعيل التعليم املهين املدرسي يف األردن يف ضوء الواقع ؟
 هدف الدراسة وأسئلتها:

املدرسريي يف األردن مرين خري   ا اابرية عرين  اهلدا من هذت الدراسة هو اقرتاو سياسات تربوية  لتفعيل التعلرييم املهريين
 األسئلة اآلتية:

 ما واقع التعليم املهين املدرسي يف األردن من واهة نظر مديري ومديرات املدارس املهنية واخلرباء الرتبويني؟ -0
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( يف اسريريتجاابت أفريريراد عينريرية الدراسريرية لواقريريع α≤1.11هريريل هنريرياو فريريروق ذات داللريرية إحصريريائية عنريريد مسريريتوى الداللريرية ) -8
 ليم املهين املدرسي يف األردن تعزى ملتغريات )اجلنس، واخلربة، واملوقع الوظيفي، واملؤهل العلمي(؟ التع

 ما هي السياسات الرتبوية املناسبة لتفعيل التعليم املهين املدرسي يف األردن؟ -7
 أمهية الدراسة:

التعلرييم املهريين وا نترياا واخلريرباء الرتبريويني، يؤمل أن يستفيد من نتائج هذت الدراسرية كريل مرين وزارة الرتبيرية والتعلرييم وإدارة 
 واملخططني الرتبويني، إذ زكنهم وضع السياسات لت قي  ما خط  له.

 مصطلحات الدراسة:
(: جمموعريرية القواعريريد واملبريريريادض الريرييت تضريريمنها الدولريرية لتوايريريريه Educational Policiesالاياسااات الرتبويااة   -

مصل تها القومية والوطنية، وتنبث  عرين الفلسريفة الرتبويرية فيهريا، ولريدد علريت التعليم فيها خلدمة أهدافها العامة، وخدمة 
 (.0127أساس واقع اجملتمع، وظروفه، وإمكانياته وتطلعاته )التل، 

عمليريريريريرية حصريريريريريو  الفريريريريريرد علريريريريريت املهريريريريريارات، واملعلومريريريريريات، (: Vocational Educationالتعلااااايم املهاااااين   -
بشريريكل يريريؤدي إىل تغيريريري يف سريريلوكه ليصريريبل قريريادرًا علريريت القيريريام  ريريزء مريرين واالجتاهريريات، أو تزويريريدت عريريا، أو تطويرهريريا لديريريه، 

 ( .8113عمل، أو بعمل متكامل، أو  جموعة من األعما  بشكل مناس   )احلديدي والكسواين، 
 :حدود الدراسة

لتعلرييم املهريين اقتصرت هذت الدراسة علت مديري ومديرات املدارس املهنية واخلرباء الرتبويني )رؤوساء األقسريام يف إدارة ا
وا نتاا، وأعضاء هيئة التدريس يف كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة األردنية(، خ   الفصل الدراسي األو  من العام الدراسي 

 ، يف األردن.8102/  8103
 الدراسات الاابقة ذات العالقة:

هريريين، العربيريرية، مرتبريرية حسريري  تسلسريريلها تعريريرا الباحثريرية يف هريريذا اجلريريزء أهريريم الدراسريريات السريريابقة ذات الع قريرية ابلتعلريرييم امل
 التارخيي. 

( دراسة هدفت إىل تعرا السياسة الرتبوية للتعليم املهين وواقعريه يف وزارة الرتبيرية والتعلرييم، مرين 8111أارى العميان )
 يف ضوء السياسة خ   الوًثئ  الرمسية وواهة نظر معلمي وطلبة التعليم املهين، وبناء أمنوذا لتطوير اسرتاتيجية التعليم املهين

( طالري  وطالبرية، وقريد 0211( معلًمريا ومعلمرية و)783الرتبوية بوزارة الرتبية والتعليم يف األردن، وتكونريت عينرية الدراسرية مرين )
 توصل الباحث إىل بناء أمنوذا لتطوير إسرتاتيجية التعليم املهين يف ضوء السياسة الرتبوية بوزارة الرتبية والتعليم يف األردن.

( بدراسرية هريريدفت إىل تعريرا اجتاهريريات أوليريرياء األمريور إريريو التعلرييم املهريريين، و  ريهريريا Okocha, 2009كوشريريا )وقريام أو 
( من أوليرياء األمريور 811علت صناعة القرار املتعل  ابختيار األبناء لربامج التعليم والتعليم املهين، وتكونت عينة الدراسة من )

لريرمم مرين إدراو أوليرياء أمريور الطلبرية للقيمرية الكبريرية للتعلرييم املهريين إال أ ريم مريا يف مدارس دلتا النيجر، وقد أظهرت النتائج أنريه اب
زالريريوا يعتريريربون أن التعلريرييم املهريريين ومريريا يريريرتب  بريريه مريرين إعريريداد مهريريين وتقريريين ال يريريؤدي إىل املهريرين والوظريريائ  ذات املكانريرية االاتماعيريرية 

تميريريزين واملوهريريوبني  سريريار التعلريرييم األكريريادزي، وعريريدم املرموقريرية، وقريريد عريريزت الدراسريرية ذلريريك لعريريدة أسريريبا  منهريريا: االعتقريرياد ابرتريريب  امل
واود حوافز مادية وميزات اقتصادية خلرجيي التعليم املهين، وضع  االرتباط ما بني الربامج املهنية واحلياة العملية، وعدم فهم 
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ت أبنريريائهم دون األخريريذ بعريريني األولريريوايت واالحتيااريريات الوطنيريرية لريريدى الكثريريري مريرين اآلابء، وأخريريريًا   ريريري أسريرير الطلبريرية علريريت اختيريريارا
 االعتبار استعدادات الطلبة وميوهلم ورمباهتم .

( دراسرية هريدفت إىل تعريرا اجتاهريات األفريراد (European Commission, 2011وأاريرى االلرياد األورويب 
اجملتمريريع واالقتصريرياد، حريو  التعلريرييم والتريدري  املهريريين، والعوائريد للتعلريرييم والتريدري  املهريريين علريت اجملتمريريع األورويب، و  ريري ذلريريك علريت 

وكريريذلك التعريريرا علريريت العوامريريل املريريؤ رة يف الت ريرياق األفريريراد ابلتعلريرييم والتريريدري  املهريريين  وذلريريك لصريرييامة سياسريريات أوروبيريرية اديريريدة 
لتشجيع األفريراد ل لت رياق ابلتعلرييم والتريدري  املهريين ، ورفريع مسريتوى وكفرياءة التعلرييم والتريدري  املهريين. وأشريارت النتريائج إىل أن 

مريريرين العوائريريريد للتعلريريرييم والتريريريدري  املهريريريين وهريريريي تريريريوفري فريريرير  وظيفيريريرية اديريريريدة ذات عوائريريريد اقتصريريريادية ايريريريدة ، وكمريريريا  هنريريرياو جمموعريريرية
أشريريارت النتريريائج إىل أن معظريريم األفريريراد ىصريريلون علريريت ا رشريرياد والتوايريريه املهريريين الكريريايف يف مدارسريريهم، وأن أكثريرير وسريريائل ا رشريرياد 

 ي وا نرتنت . والتوايه املهين استخداًما هي مواقع التواصل االاتماع
( بدراسريرية هريريدفت إىل تطريريوير أمنريريوذا لبنريرياء شريريراكة بريريني مؤسسريريات التعلريرييم املهريريين والتقريريين وسريريوق 8100وقريريام اريريويلس )

( مريريديرًا ومعلًمريريا، 011( خرجيريريا، و)827العمريريل يف ضريريوء الواقريريع والتجريريار  العامليريرية املعاصريريرة ، وتكونريريت عينريرية الدراسريرية مريرين )
نتريريائج الدراسريرية إىل ضريريع  ع قريرية الشريريراكة بريريني مؤسسريريات التعلريرييم املهريريين والتقريريين ( مريرين ممثلريريي سريريوق العمريريل. وتوصريريلت 021و)

وسوق العمل، وواود معيقات تق  أمام تعزيز هذت الشراكة تتعل  ابلسياسات، والتشريعات، والتمويل، وبناء قدرات املوارد 
 البشرية، وتوصلت النتائج إىل  بناء أمنوذا الشراكة املقرتو.

( إىل تعريريرا أسريريبا  عريريزوا طلبريرية الصريري  األو  الثريريانوي األكريريادزي عريرين االلت ريرياق 8108)وهريريدفت دراسريرية يوسريري  
( طالبريريا 0877 سريريار التعلريرييم املهريريين يف األردن، ودور مريريديري املريريدارس يف تشريريجيع طلبريريتهم إريريوت. تكونريريت عينريرية الدراسريرية مريرين )

أشريارت النتريائج إىل تبريوء األسريبا  املتعلقرية  ( مريديرين ومريديرات. وقريد1وطالبة مت اختيارهم ابلطريقرية الطبقيرية العشريوائية، ومرين )
ابلعوامل النفسية واالاتماعية لقائمة األسريبا . وكمريا توصريلت النتريائج إىل أهريم األدوار ملريديري ومريديرات املريدارس يف تشريجيع 

 الطلبة وحفزهم ل لت اق  سار التعليم املهين. 
لت سريريريني النظريريرة اجملتمعيريريرية إريريو التعلريريرييم املهريريريين ( دراسريرية هريريريدفت إىل تعريريرا احللريريريو  املقرتحريرية 8107وأاريريرى الطويسريريريي )

خبريريًا، وتوصريلت الدراسرية إىل عريدد مرين احللريو  يف  013والتقين من واهة نظر اخلرباء يف األردن، وتكونت عينة الدراسة من 
ة بريريريني سريريريتة جمريريرياالت منهريريريا: السياسريريريات والتشريريريريعات، وسريريريائل ا عريريري م واالتصريريريا ، وبريريريرامج التوعيريريرية وا رشريريرياد املهريريريين، والتشريريرياركي

اهليئريريات املعنيريرية ابلتعلريرييم املهريريين، وعريريدم واريريود فريريروق ذات داللريرية إحصريريائية تعريريزى ملتغريريري طبيعريرية عمريريل اخلبريريري علريريت كافريرية جمريرياالت 
 احللو  عدا جما  البنية الت تية، والبيئة التعليمية ، وأكدت علت عدم واود فروق تعزى جلهة العمل.

ري الوالريريدين واجتاهريريات الطلبريرية إريريو التعلريرييم والتريريدري  ( دراسريرية هريريدفت إىل تعريريرا   ريري(Auyb,2017وأاريريرى أيريريو  
طالريري . وأشريريارت نتريريائج الدراسريرية أن  711املهريريين والفريريين ،ومت تطريريوير اسريريتبيان جلمريريع املعلومريريات ، حيريريث بلغريريت عينريرية الدراسريرية 

عديد مرين السياسريات   ري الوالدين ذو داللة إحصائية علت قرار الطلبة إو االلت اق ابلتعليم املهين والفين ، وقد مت صيامة ال
 الرتبوية لتفعيل التعليم املهين والفين يف ابكستان والتعامل مع املشك ت والت دايت  اليت توااه هذا النوم من التعليم.

وبعريريريد اسريريريتعراا هريريريذت الدراسريريريات يتبريريريني أن أهريريريم املشريريريك ت الريريرييت يعريريرياين منهريريريا التعلريريرييم املهريريريين تتعلريريري  ابلعوامريريريل النفسريريريية، 
ية ، وي حظ ميا  الدراسات عن الب ث يف تطوير سياسات تربوية لتفعيل التعليم املهين املدرسي، واالاتماعية، واالقتصاد
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وأهريريم مريريا زيريريز هريريذت الدراسريرية عريرين الدراسريرية السريريابقة هريريو التعريريرا علريريت واقريريع التعلريرييم املهريريين املدرسريريي يف األردن مريرين منظريريور  ريريويل 
يرات املريدارس املهنيرية واخلريرباء الرتبويريون، فضريً  عرين صرييامة أيخذ بعني االعتبار جماالت متعددة، ومن واهة نظرير مريديري ومريد

 سياسات تربوية مقرتحة لتفعيل هذا النوم من التعليم يف ضوء الواقع.
 الطريقة واإلجراءات:

 جمتمع الدراسة وعي تها: 
ملهنيريرية يف تكريريون جمتمريريع الدراسريرية، الريرييت اسريريتخدم فيهريريا املريرينهج الوصريريفي التطريريويري، مريرين مجيريريع مريريديري ومريريديرات املريريدارس ا

( خبريريريًا تربريريواًي، وهريريم رؤوسريرياء األقسريريام 001( مريريديرًا ومريريديرة، واخلريريرباء الرتبريريويني والبريريالغ عريريددهم )021األردن والبريريالغ عريريددهم )
( رئريرييس قسريريم، وأعضريرياء اهليئريرية التدريسريريية يف كليريرية 08يف إدارة التعلريرييم املهريريين وا نتريرياا يف وزارة الرتبيريرية والتعلريرييم والبريريالغ عريريددهم )

( عضريريريريو. أمريريريريا عينريريريرية الدراسريريريرية فقريريريريد مت اختيارهريريريريا ابلطريقريريريرية الطبقيريريريرية 018بويريريريرية يف اجلامعريريريرية األردنيريريريرية والبريريريريالغ عريريريريددهم )العلريريريريوم الرت 
(عضريريو 11( رئريرييس قسريريم و)08( خبريريريًا تربريريواًي ))38( مريريديرًا ومريريديرة، و)37( فريريرًدا، مريرينهم )011العشريريوائية، وتكونريريت مريرين )

 (:0هيئة تدريس(، كما يوضل ذلك ادو  )
 أفراد عي ة الدراسة وفًقا ملتغريات الدراسة ( توزع1اجلدول  

 املتغري أبعاد املتغري التكرار اجملموع

145 
 ذكر 87

 اجلنس
 أنثت 58

145 
 دبلوم عايل فأقل 60

 املؤهل العلمي
 مااستري فأكثر 85

145 
 سنوات فأقل 01 63

 سنوات اخلربة
 سنة فأكثر 00 82

145 
 مدير مدرسة 73

 املركز الوظيفي
 خبري تربوي 72

 أداة الدراسة:
قامريريريت الباحثريريرية بتطريريريوير أداة الدراسريريرية بعريريريد االطريريري م علريريريت األد  الرتبريريريوي، والريريرييت تناولريريريت مقيريريرياس واقريريريع التعلريريرييم املهريريريين 

( فقريريريرة توزعريريريت علريريريت أربعريريرية جمريريرياالت، وهريريريي: اجتاهريريريات الطلبريريرية إريريريو التعلريريرييم 80املدرسريريريي يف األردن، وتكونريريريت االسريريريتبانة مريريرين )
العملريريريي وظروفريريريه، وا رشريريرياد والتوايريريريه املهريريريين، والتمويريريريل. ولتاابريريرية عريريرين فقريريريرات االسريريريتبانة مت اعتمريريرياد مقيريريرياس  املهريريريين، والتريريريدري 

دراريريريات(، )بدراريريرية عاليريريريرية   1( علريريريريت الن ريريريو اآل : )بدراريريرية عاليريريرية اريريريريًدا وتعريريرياد  1-0( اخلماسريريريي مريريرين )Likertليكريريريرت )
درارية(، )بدرارية منخفضرية اريًدا  8وتعرياد   دراريات(، )بدرارية منخفضرية 7دراريات (، )بدرارية متوسريطة وتعرياد   1وتعاد  

 وتعاد  دراة واحدة(.
 صدق األداة وث اهتا:

(، إذ مت عرضريريها علريريت ا ريريين عشريريرة Content Validityللت قريري  مريرين صريريدق األداة مت اسريريتخدام صريريدق ا تريريوى)
ددها. وللت قريري  مريرين حمكًمريريا مريرين املختصريريني واخلريريرباء الرتبويريريون ويف ضريريوء مقرتحريرياهتم مت تعريريديل بعريري  الفقريريرات دون تغيريريري يف عريري
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( جملريريرياالت أداة الدراسريريرية، Cronbach Alpha بريريريات االداة، مت اسريريريتخدام معامريريريل االتسريريرياق الريريريداخلي كرونبريريريا  ألفريريريا )
 ( يبني قيم معام ت الثبات كاآل  :8واجلدو  )

 ( قيم معامالت الث ات للمجاالت الرئياة ابستخدام معامل االتااق الداخلي كرون اخ ألفا2اجلدول  
 رقم اجملال اجملال الث ات  ألفا( معامل

 1 اجتاهات الطلبة إو التعليم املهين 83.

 2 التدري  العملي وظروفه 88.

 3 ا رشاد والتوايه املهين 87.

 4 التمويل 88.
( أن قريرييم معريام ت الثبريريات ابسريريتخدام كرونبريريا  ألفريريا لسبعرياد الرئيسريريية مقبولريرية ومناسريريبة ألمريريراا 8يتضريل مريرين اجلريريدو  )

فأقريريل مريرينخف ،  8.77اسريرية. ولغريرياايت احلكريريم علريريت املتوسريريطات احلسريريابية قامريريت الباحثريرية ابالعتمريريادعلت التريريدريج التريريايل: الدر 
 فأكثر مرتفع. 7.12متوس  ،  8.71-7.13

 اشتملت الدراسة علت املتغريات اآلتية:متغريات الدراسة: 
 واقع التعليم املهين املدرسي يف االردن.. املتغريات املاتقلة: 1
 وقد اشتملت الدراسة علت املتغريات الوسيطة اآلتية: املتغريات املاتقلة الثانوية  الوسيطة(:. 2
 اجلنس، وله فئتان :) ذكر، أنثت( . -
 املركز الوظيفي، وله مستواين : )مدير مدرسة ، خبري تربوي ) رئيس قسم ، عضو هيئة تدريس(( . -
 سنة فأكثر(. 00سنوات فأقل ،  01سنوات اخلربة ، وهلا مستواين :)  -
 املؤهل العلمي، وله مستواين :) دبلوم عايل فأقل، مااستري فأكثر( . -

 تصورات أفراد عينة الدراسة لواقع التعليم املهين املدرسي يف األردن . . املتغريات التابعة:3
 نتائج الدراسة وم اقشتها:

 فيما يلي عرا لنتائج الدراسة ومناقشتها وفًقا لتسلسل أسئلتها:
ج الاؤال األول وم اقشتها، والذي ي ص على: "ما واقع التعليم املهاين املدرساي يف األردن ماج وجهاة ن ار نتائ

 مديري ومديرات املدارس امله ية واخلرباء الرتبويني ؟
واالحنرافااات املعيارياة الساتجاابت أفاراد عي اة الدراسااة مت حسريا  املتوسريطات احلسريابية  لتاابرية عرين هريذا السريؤا ،

 (:3ت االست انة، كما يوضح جدول على جماال
( املتوسطات احلاابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عي ة الدراسة على جماالت مقياس واقع التعليم املهين 3جدول  

 املدرسي يف األردن مرت ة ت ازلًيا
 ماتوى الواقع الرت ة املعياري االحنراف احلاايب املتوسط اجملال الرقم
 متوس  1 08. 3.74   العملي وظروفهالتدري 2
 متوس  2 11. 3.64 اجتاهات الطلبة 1
 متوس  3 20. 2.49 ا رشاد والتوايه املهين 3
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 ماتوى الواقع الرت ة املعياري االحنراف احلاايب املتوسط اجملال الرقم
 منخف  4 23. 2.15 التمويل 4

 متوس  0.16 3.00 الكلي
( 7.11( أن واقريريع التعلريرييم املهريريين املدرسريريي يف األردن اريرياء  سريريتوى متوسريري ،   توسريري  حسريريايب )7يتبريريني مريرين اريريدو  )

(، و   هريريريذت النتيجريريرية لتبريريريني أن واقريريريريع التعلريريرييم املهريريريين املدرسريريريي يف األردن دون املسريريريتوى املطلريريريريو  . 1.01واإريريريراا معيريريرياري)
ويعريريريزى ذلريريريك إىل النظريريريرة الدونيريريرية مريريرين قبريريريل اجملتمريريريع األردين للعمريريريل اليريريريدوي والتعلريريرييم املهريريريين، وقلريريرية الريريريوعي  مهيريريرية التعلريريرييم املهريريريين، 

ايريه املهريين يف املرحلرية األساسريية، اب ضريافة إىل قلرية احلريوافز املاديرية واملعنويرية للملت قريني ابلتعلرييم وضريع  عمليريات ا رشرياد والتو 
املهريريين، وهريريذا يشريريري إىل واريريود العديريريد مريرين املشريريك ت الريرييت توااريريه التعلريرييم املهريريين املدرسريريي يف األردن، ممريريا يؤكريريد ضريريرورة صريرييامة 

(، ودراسريرية 8111ردن، وتتفريري  هريريذت النتيجريرية مريريع نتريريائج دراسريرية العميريريان)سياسريريات تربويريرية لتفعيريريل التعلريرييم املهريريين املدرسريريي يف األ
(، 8107(، ودراسريريرية الطويسريريريي )8108(، ودراسريريرية يوسريريري  )8100(، ودراسريريرية اريريريويلس )Okocha, 2009أوكوشريريريا )

 (.European Commission ,2011وصتل  مع نتائج دراسة )
( ، فقد ارياء يف 8.01 - 7.31حت ما بني ) ( أن املتوسطات احلسابية للمجاالت تراو 7وكما يتبني من ادو  )

( ويقابريل مسريتوى متوسري  . 08.( واإريراا معيرياري )3.74املرتبة األوىل )جما  التدري  العملي وظروفريه(  توسري  حسريايب )
ويعزى ذلك إىل عدم جتديد األاهزة واملعدات التدريبيرية يف بعري  التخصصريات لتواكري  متطلبريات سريوق العمريل، وتتفري  هريذت 

(.  واريريريرياء يف املرتبريريريرية األخريريريريرية ) جمريريريريا  التمويريريريريل(  توسريريريري  حسريريريريايب Okocha, 2009ع نتريريريريائج دراسريريريرية أوكوشريريريريا )النتيجريريريرية مريريريري
( ويقابل مستوى منخف ، ويعزى ذلك إىل عدم واريود إسريرتاتيجية واضري ة ترينظم الشريراكة 23.( واإراا معياري )2.15)

خصصة للتعليم املهين منخفضة، وتتف  هذت النتيجة مع امليزانية امل كما أن مع القطام اخلا  لتوفري مصادر إضافية للتمويل،
 ( .European Commission, 2011( ، وصتل  مع نتائج دراسة )8100نتائج دراسة اويلس )

كمريا قامريريت الباحثريرية ابسريريتخراا املتوسريريطات احلسريابية واالإرافريريات املعياريريرية لفقريريرات كريريل جمريا  مريرين جمريرياالت واقريريع التعلريرييم 
 دن، وذلك علت الن و اآل :املهين املدرسي يف األر 

 جمال اجتاهات الطل ة حنو التعليم املهين  .1
قامت الباحثة ابستخراا املتوسطات احلسابية واالإرافات املعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة علت فقرات جما      

 ( يوضل هذت النتائج:1اجتاهات الطلبة، واجلدو )
افات املعيارية الستجاابت عي ة الدراسة على فقرات جمال اجتاهات الطل ة حنو واقع ( املتوسطات احلاابية واالحنر 4جدول  

 التعليم املهين املدرسي يف األردن مرت ة ت ازلًيا

 الفقرة الرقم
 املتوسط
 احلاايب

 االحنراف
 الرت ة املعياري

ماتوى 
 الواقع

 مرتفعة 0 1.04 3.78 .تدين أن االلت اق ابلتعليم املهين  يقتصر علت الطلبة ذوي الت صيل امل 1

أن تدين نسبة القبو  يف اجلامعات للتعليم املهين  ال تدفع الطلبة إو هذا  6
 النوم من التعليم

 مرتفعة 8 1.04 3.76

 مرتفعة 7 1.05 3.72أن الطلبة ال يتوقعون سهولة احلصو  علت فر  العمل بعد صراهم من  7



 غدير اللهالي                                        ........سياسات تربوية مقترحة لتفعيل التعليم المهني المدرسي

151 

 الفقرة الرقم
 املتوسط
 احلاايب

 االحنراف
 املعياري

 الرت ة
ماتوى 

 الواقع
 مؤسسات التعليم املهين

4 
توقعون احلصو  علت وظيفة برات  متدين بعد التخرا من أن الطلبة ي

 مرتفعة 1 96. 3.70 مؤسسات التعليم  املهين

 متوسطة 5 1.07 3.67 أن نظرة الطلبة للمكانة االاتماعية للتعليم املهين  متدنية 3

5 
أن الطلبة ال يتوقعون سهولة احلصو  علت فر  العمل بعد صراهم من 

 متوسطة 6 1.31 3.54 مؤسسات التعليم املهين

أن سوء التوزيع اجلغرايف ملؤسسات التعليم املهين  يؤ ر سلًبا علت تواه  2
 متوسطة 7 1.16 3.52 الطلبة إو هذا النوم من التعليم

 متوسطة 1.09 3.67 الكلي
 زايدة ( أن جمريريا  اجتاهريريريات الطلبريريرية إريريريو التعلريرييم املهريريريين اريريرياء  سريريتوى متوسريريري ، ويعريريريزى ذلريريريك إىل1يتضريريل مريريرين اريريريدو  )

الع ء يف املباحريث الرييت يدرسريها طلبرية التعلرييم املهريين، كمريا أ ريم ال يسريتطيعون االلت رياق ابجلامعريات  كمريا  تعلرييمهم العريايل. 
ويعريريزى ذلريريك إىل صريريعوبة احلصريريو  علريريت عمريريل، وتريريدين الرواتريري  واملكانريرية االاتماعيريرية املتدنيريرية والنظريريرة الدونيريرية مريرين قبريريل اجملتمريريع 

( ودراسريرية Okocha, 2009(، ودراسريرية أوكوشريريا )8111النتيجريرية مريريع نتريريائج دراسريرية العميريريان) للتعلريرييم املهريريين، وتتفريري  هريريذت
 European Commission(، وصتلريريريريري  مريريريريريع نتريريريريريائج دراسريريريريرية 8107(، ودراسريريريريرية الطويسريريريريريي )8108يوسريريريريري  )
,2011).) 

 جمال التدريب العملي وظروفه   .2
سريريتجابة أفريريراد عينريرية الدراسريرية علريريت فقريريرات جمريريا  قامريريت الباحثريرية ابسريريتخراا املتوسريريطات احلسريريابية واالإرافريريات املعياريريرية ال

 ( يوضل هذت النتائج:1اجتاهات التدري  العملي وظروفه، واجلدو )
( املتوسطات احلاابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عي ة الدراسة على فقرات جمال التدريب 5جدول  

 دن مرت ة ت ازلًياالعملي وظروفه حنو واقع التعليم املهين املدرسي يف األر 
 الفقرة الرقم

 املتوسط
 احلاايب

 االحنراف
 الرت ة املعياري

ماتوى 
 الواقع

 مرتفعة 0 1.02 3.93 يتطل  تقدير اهود املدربني واملتدربني توافر نظام للمكافآت واحلوافز 8
 مرتفعة 8 1.05 3.90 يتطل  اعتماد نظام اجلودة يف نظام التعليم والتدري  املهين 10

يتطل  توافر نظام  مني ص ي شامل ومتكامل يتناس  مع ظروا العمل وخطورته  9
 مرتفعة 7 78. 3.81 أ ناء التدري  العملي

 مرتفعة 1 91. 3.79 تعترب مدة التدري  العملي داخل مؤسسات التعليم املهين مري كافية لتأهيل اخلريج 13

املهين مري كافية الكتسا  املهارات التسهي ت التدريبية يف مؤسات التعليم والتدري   11
 مرتفعة 5 1.01 3.77 ال زمة  تقان املهنة

الشهادة املمنوحة  خلريج مؤسسات التعليم والتدري  املهين ليست مقدرة لدى  12
 متوسطة 6 1.00 3.51 أص ا  العمل

 متوسطة 82. 3.24 الكلي
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سريريريتوى متوسريريري ، ويعريريريزى ذلريريريك إىل اعتمريريرياد منريريريوذا ( أن جمريريريا  التريريريدري  العملريريريي وظروفريريريه اريريرياء  1يتضريريريل مريريرين اريريريدو )
التلمريريريذة املهنيريريرية كأسريريرياس يف عمليريريرية التريريريدري  يف أملريريري  الريريريربامج التدريبيريريرية، وضريريريع  املسريريريتوى األكريريريادزي خلرجيريريريي طلبريريرية الصريريري  
ن العاشر الذين يلت قون ابلتعليم الثانوي املهين. ويعزى إىل أن نظام التوظيري  يف مؤسسرية التريدري  املهريين خاضريع لنظريام ديريوا

اخلدمة املدنية ، األمر الذي يؤدي إىل تعيني معلمني مدربني ذوي كفاايت حمريدودة ، وتتفري  هريذت النتيجرية مريع دراسرية العميريان 
(، ودراسريريريريريريريريريريريرية الطويسريريريريريريريريريريريريي 8108( ، ودراسريريريريريريريريريريريرية يوسريريريريريريريريريريري  )Okocha, 2009(، ودراسريريريريريريريريريريرية دراسريريريريريريريريريريريرية أوكوشريريريريريريريريريريريا  )8111)
 (.European Commission ,2011(،وصتل  مع نتائج دراسة )8107)

(. 3.51 - 3.93( أن فقريرات جمريا  اجتاهريات الطلبرية تراوحريت متوسريطاهتا احلسريابية مريا بريني )1ضل من ادو  )ويت
(.واريرياءت يف املرتبريريرية األوىل 08(، ومسريريتوى متوسريري  للفقريريرة )10،11،13،9، 8وهريريي قريرييم ذات مسريريتوى مرتفريريع للفقريريرات )

( واإريريراا 7.17آت واحلريريوافز ،  توسريري  حسريريايب)يتطلريري  تقريريدير اهريريود املريريدربني واملتريريدربني تريريوافر نظريريام للمكافريري :(2الفقريريرة )
(، ويعريريريريزى ذلريريريريك إىل ضريريريريع  احلريريريريوافز املاديريريريرية واالمتيريريريريازات االقتصريريريريادية املقدمريريريرية للمريريريريدربني واملتريريريريدربني كالتريريريريأمني 0.18معيريريريرياري)

( . كمريا ارياءت Okocha, 2009الص ي والضمان االاتمرياعي، وتتفري  هريذت النتيجرية مريع نتريائج دراسرية دراسرية أوكوشريا )
( : الشريريريهادة املمنوحريريرية خلريريريريج مؤسسريريريات التعلريريرييم والتريريريدري  املهريريريين ليسريريريت مقريريريدرة لريريريدى أصريريري ا  العمريريريل ابملرتبريريرية 12الفقريريريرة )

( . وتعريريزى هريريذت النتيجريرية إىل عريريدم اسريريتطاعة التريريدري  العملريريي 0.11( واإريريراا معيريرياري )7.10األخريريرية ،  توسريري  حسريريايب)
املهريريريارات العمليريريرية ال زمريريرية  ألداء متطلبريريريات املهنريريرية الريريريرييت املؤسسريريريي الريريريذي تقريريريوم بريريريه املريريريدارس املهنيريريرية حاليريريريا يف إكسريريريا  الطلبريريرية 

سيمارسريريو ا يف السريريوق ، ممريريا أدى إىل فشريريل معظريريم اخلريريرجيني يف احلصريريو  علريريت فريرير  للعمريريل ، وتتفريري  هريريذت النتيجريرية مريريع دراسريرية  
 ( .8108يوس )

 جمال اإلرشاد والتوجيه املهين   .3
ملعياريريرية السريريتجابة أفريريراد عينريرية الدراسريرية علريريت فقريريرات جمريريا  قامريريت الباحثريرية ابسريريتخراا املتوسريريطات احلسريريابية واالإرافريريات ا

 ( يوضل هذت النتائج:1اجتاهات التدري  العملي، واجلدو )
( املتوسطات احلاابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت  عي ة الدراسة على فقرات جمال اإلرشاد والتوجيه املهين حنو 6جدول  

 ردن مرت ة ت ازلًياواقع التعليم املهين املدرسي يف األ

 املتوسط الفقرة الرقم
 احلاايب

 االحنراف
 املعياري

ماتوى  الرت ة
 الواقع

املهريين  يف النظريرة االاتماعيرية هلريذا القطريام   ع م بقطام التعليميؤ ر اهتمام وسائل ا 01
 من التعليم

 مرتفع 1 79. 3.98

 متوس  2 1.43 2.74 تقلل من التواه إليهقلة وعي أولياء أمور الطلبة   مهية التعليم املهين   . 01
 متوس  3 1.60 2.43 يزود املعلم املهين  طلبته  هارات تساعدهم يف الب ث عن فرصة عمل 01
 منخف  4 1.37 2.17 تتعاون مؤسسات التعليم املهين  مع سوق العمل يف جما  ا رشاد والتوايه املهين 03

ملراحريريريل التعليميريرية مريرين أاريريريل مسريرياعدة الطلبريريرية يف يتريريوافر مرشريريدون تربويريريريون يف  تلريري  ا 01
 منخف  5 1.80 2.03 التوايه وا رشاد املهين

 منخف  6 1.14 1.85 تفعل مؤسسات التعليم املهين دور ا رشاد والتوايه املهين يف املرحلة األساسية 02
 متوس  1.35 2.53 الكلي
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 ستوى متوس ، ويعزى  ذلك إىل ضع  برامج التوايريه ( أن جما  ا رشاد والتوايه املهين ااء 1يتضل من ادو )
وا رشاد املهين يف املدارس األساسية، مما يؤدي إىل اهل الطلبة وأسريرهم  مهيرية التعلرييم املهريين والعمريل اليريدوي املنريتج ، وتتفري  

(، European Commission ,2011(، ودراسريريريرية )Okocha ,2009هريريريريذت النتيجريريريرية مريريريريع دراسريريريرية اوكوشريريريريا) 
 (.(Auyb,2017(، ودراسة أيو   8107(، ودراسة الطويسي )8108)  ودراسة يوس

-3.98( أن فقريريرات جمريريا  ا رشريرياد والتوايريريه املهريريين  تراوحريريت متوسريريطاهتا احلسريريابية مريريا بريريني )1ويتضريريل مريرين اريريدو  )
(، ومسريتوى مرينخف  للفقريرات 01،01(، ومسريتوى متوسري  للفقريرات )01قريرة )(، وهي قيم ذات مستوى مرتفع للف1.85

(: يريريريريؤ ر اهتمريريريريام وسريريريريائل ا عريريريري م بقطريريريريام التعلريريريرييم املهريريريريين  يف النظريريريريرة 01(. واريريريرياءت يف املرتبريريريرية األوىل الفقريريريريرة )03،02،01)
ضريع  الريدور الريذي  (، ويعريزى ذلريك إىل31( واإراا معياري).7.12االاتماعية هلذا القطام من التعليم  توس  حسايب )

تقوم به وسائل ا ع م يف النظرة االاتماعية للتعليم املهين ، ويؤكد ذلك الدور اهلام الذي تقوم به وسائل ا عري م يف النظريرة 
االاتماعيريريريريرية للتعلريريريريرييم املهريريريريريين وابلتريريريريريايل حااريريريريرية الرتبيريريريريرية للت ريريريريريرو يف جمريريريريريا  ا عريريريريري م وتتفريريريريري  هريريريريريذت النتيجريريريريرية مريريريريريع نتريريريريريائج دراسريريريريرية ) 

European Commission ,2011( ودراسرية الطويسريي .)02(. كمريا ارياءت يف املرتبرية األخريرية الفقريرة )8107 )
( واإريريريريراا 0.21: تفعريريريل مؤسسريريريات التعلريريريرييم املهريريريين دور ا رشريريريرياد والتوايريريريه املهريريريين يف املرحلريريريرية األساسريريريية،  توسريريريري  حسريريريايب )

الرتبيريريريرية املهنيريريريرية خاصريريريرية يف توليريريريريد  (، وهريريريريذا يشريريريريري إىل عريريريريدم قريريريريدرة منريريريرياهج املرحلريريريرية األساسريريريريية العامريريريرية ومنريريريرياهج0.01معيريريريرياري )
االجتاهريريات ا جيابيريرية إريريو التعلريرييم املهريريين والعمريريل اليريريدوي لريريدى طلبريرية املرحلريرية األساسريريية ، وتتفريري  هريريذت النتيجريرية مريريع نتريريائج دراسريرية 

 (.8107(، ودراسة الطويسي )8108(، ودراسة يوس  )Okocha ,2009اوكوشا )
 جمال التمويل .4

احلسريريابية واالإرافريريات املعياريريرية السريريتجابة أفريريراد عينريرية الدراسريرية علريريت فقريريرات جمريريا  قامريريت الباحثريرية ابسريريتخراا املتوسريريطات 
 ( يوضل هذت النتائج:3التمويل، واجلدو )

( املتوسطات احلاابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عي ة الدراسة على فقرات جمال التمويل حنو واقع 7اجلدول  
 ن مرت ة ت ازلًياالتعليم املهين املدرسي يف األرد

 الفقرة الرقم
 املتوسط
 احلاايب

 االحنراف
 املعياري

 الرت ة
ماتوى 

 الواقع

تسعت مؤسسات التعليم املهين  إىل مأسسة الشراكة مع القطاعني العام   80
 منخف  1 1.74 2.20 واخلا 

81 
تشجع  مؤسسات التعليم املهين سوق العمل علت  دعم املشاريع ا نتااية  

 الطلبةوأحباث 
 منخف  2 1.43 2.19

01 
تسعت مؤسسات التعليم املهين إىل لقي  االستدامة من خ   تبين مفهوم 

 منخف  3 1.27 2.06 املدرسة املهنية املنتجة

 منخف  1.48 2.15 الكلي
عليم ( أن جما  التمويل ااء  ستوى منخف ، ويعزى ذلك إىل امليزانية املنخفضة املخصصة للت3يتضل من ادو  )

الثانوي املهين . وتفتقر وزارة الرتبية والتعليم إىل واود اسرتاتيجية واض ة تنظم الشراكة مع قطاعي الصناعة واألعمريا . وكمريا 
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مؤسسريرية التريريدري  املهريريين عاليريرية نسريريبًيا ، األمريرير الريريذي يريرينعكس علريريت زايدة يف كلفريرية  أن نسريريبة التسريرير   بريريني الطلبريرية امللت قريريني يف
 European Commission(، وصتلري  مريع نتريائج دراسرية )8100جرية مريع دراسرية اريويلس )اخلريج وتتف  هذت النتي

,2011 
(. وهريي 8.11( إىل)8.81( أن فقريرات جمريا  التمويريل قريد تراوحريت متوسريطاهتا احلسريابية مرين )3ويتضل من ادو  )

تعلريرييم املهريريين  إىل (: تسريريعت مؤسسريريات ال80قريرييم ذات مسريريتوى مريرينخف  للفقريريرات مجيعهريريا .واريرياءت يف املرتبريرية األوىل الفقريريرة )
(، ويعريريريزى ذلريريريريك إىل  0.31( واإريريريراا معيريريريرياري)8.81مأسسريريرية الشريريريراكة مريريريريع القطريريرياعني العريريريريام  واخلريريريا  ،  توسريريري  حسريريريريايب)

ضع  الع قة بني مؤسسات التعليم والتدري  املهين والقطام اخلا  وهذا يؤكد دور القطام اخلا  واألهلريي يف جمريا  لفيريز 
(، وصتلريري  مريريع نتريريائج دراسريرية 8100دري  املهريريين، وتتفريري  هريريذت النتيجريرية مريريع دراسريرية اريريويلس )االسريريتثمار يف جمريريا  التعلريرييم والتريري

(European Commission ,2011( كمريا ارياءت يف املرتبرية األخريرية الفقريرة . )تسريعت مؤسسريات التعلرييم 01 : )
( واإريريريريريريريراا 8.11املهريريريريريريريين إىل لقيريريريريريريري  االسريريريريريريريتدامة مريريريريريريرين خريريريريريريري   تبريريريريريريريين مفهريريريريريريريوم املدرسريريريريريريرية املهنيريريريريريريرية املنتجريريريريريريرية،  توسريريريريريريري  حسريريريريريريريايب)

(، ويعزى ذلك إىل عدم قدرة مؤسسات التعليم والتدري  املهين علريت تريوفري مصريادر ذاتيرية للتمويريل واعتمادهريا 0.83معياري)
علريريريت املصريريريدر التقليريريريدي، وهريريريذا يؤكريريريد ضريريريرورة                             دعريريريم املشريريرياريع ا نتاايريريرية واالسريريريتثمارية ابلتعريريرياون مريريريع 

(، 8100، حيريريريث أن التعلريريرييم املهريريريين مكلريريري ، وتتفريريري  هريريريذت النتيجريريرية مريريريع دراسريريرية اريريريويلس )أصريريري ا  العمريريريل والقطريريريام اخلريريريا 
 (.European Commission ,2011وصتل  مع نتائج دراسة )

اثنًيا : نتائج الااؤال الثااو وم اقشاته، والاذي يا ص علاى: هال ه ااا فاروق ذات داللاة إحصاائية ع اد مااتوى 
الدراسااة لواقااع التعلاايم املهااين املدرسااي يف األردن تعاا ى إ  متغااريات  يف اسااتجاابت أفااراد عي ااة (α≤0.05) الداللااة

  اجل س، وعدد س وات اخلربة، واملرك  الوظيفي، واملؤهل العلمي(؟
لتاابريرية عريرين السريريؤا  الثريرياين مت حسريريا  املتوسريريطات احلسريريابية واالإرافريريات املعياريريرية ملعرفريرية أ ريرير كريريل متغريريري مريرين املتغريريريات 

ة، واملركريريريز الريريريوظيفي، واملؤهريريريل العلمريريريي( يف اسريريريتجاابت أفريريريراد عينريريرية الدراسريريرية لواقريريريع التعلريريرييم املهريريريين )اجلريريرينس، وعريريريدد سريريرينوات اخلريريريرب 
 املدرسي يف األردن .

( املتوسطات احلاابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عي ة الدراسة لواقع التعليم املهين املدرسي يف األردن 8اجلدول  
 وفًقا ملتغريات الدراسة

 املتغري ماتوايت املتغري العدد املتوسط احلاايب راف املعيارياالحن
 ذكر 23 3.15 46.

 أنثت 58 2.84 35. اجلنس
 اجملموم 011 2.99 0.40
 مااستري فاكثر 85 3.72 741.

 دبلوم عايل فأقل 60 3.59 79. املؤهل العلمي
 اجملموم 145 3.66 0.76
 خبري تربوي 38 3.68 74.

 ظيفياملركز الو 
 مدير مدرسة 73 3.66 79.
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 املتغري ماتوايت املتغري العدد املتوسط احلاايب راف املعيارياالحن
 اجملموم 145 3.67 0.76
 سنوات فأقل 01 63 3.10 49.

 سنة  فأكثر 00 82 2.97 39. عدد سنوات اخلربة
 اجملموم 145 3.03 0.44

( واريريود فريريروق ظاهريريرية بريريني املتوسريريطات احلسريريابية السريريتجاابت أفريريراد عينريرية الدراسريرية علريريت واقريريع 2ي حريريظ مريرين اريريدو  )
وعريريريدا الت قريريري  مريريرين اوهريريريرية الفريريريروق الظاهريريريرية بريريريني املتوسريريريطات وفًقريريريا ملتغريريريريات الدراسريريرية.  ملهريريريين املدرسريريريي يف األردنالتعلريريرييم ا

للمتغريات )اجلنس، وعدد سنوات اخلربة، واملركز الوظيفي، واملؤهريل العلمريي(،   (t-testاحلسابية، مت استخدام اختبار "ت" )
 كما يلي:
عرف إ  الفروق ما بني متوسطات تقدير أفراد عي ة الدراسة على مقياس واقع التعليم ( للتt-test( نتائج اخت ار  9جدول  

 املهين املدرسي يف األردن وفًقا ملتغريات  اجل س، وس وات اخلربة ،واملؤهل العلمي،واملرك  الوظيفي(
 املتغري املتوس  احلسايب االإراا املعياري دراات احلرية قيمة )ت( الداللة ا حصائية

 اجلنس 2.99 0.40 143 4.34 *000.
 سنوات اخلربة 2.97 39. 143 1.87 063.
 املؤهل العلمي 3.66 0.76 143 1.04 298.

يف اسريريتجاابت أفريريراد عينريرية  (α≤0.05)( واريريود فريريروق ذات داللريرية إحصريريائية عنريريد مسريريتوى الداللريرية1يوضريريل اريريدو  )
عريريزى ملتغريريري اجلريرينس ولصريرياحل الريريذكور، ممريريا يشريريري إىل أن اجتاهريريات الدراسريرية علريريت مقيريرياس واقريريع التعلريرييم املهريريين املدرسريريي يف األردن ت

ا انث والذكور علت مقياس واقريع التعلرييم املهريين املدرسريي يف األردن  متباينرية، وتعريزى هريذت النتيجرية إىل النظريرة االاتماعيرية  ن 
ا انث بريريريريربامج التعلريريريرييم  التعلريريريرييم املهريريريريين مناسريريريري  للريريريريذكور أكثريريريرير مريريريرين ا انث ، ويعريريريريزى ذلريريريريك أيًضريريريريا إىل ا فريريريرياا نسريريريريبة الت ريريريرياق

( α≤1.11( أنه ال يواد هناو فريروق ذات داللرية إحصريائية عنريد مسريتوى الداللرية )1كما يوضل ادو  ).والتدري  املهين 
يف اسريريتجاابت أفريريراد عينريرية الدراسريرية علريريت واقريريع التعلريرييم املهريريين املدرسريريي يف األردن تعريريزى ملتغريريريات اخلريريربة، أو املركريريز الريريوظيفي، أو 

وتعزى هذت النتيجة إىل الظروا املشرتكة بني أفراد عينة الدراسرية سريواء االاتماعيرية أو التعليميرية أو األكادزيرية  املؤهل العلمي.
، وهذا يشري إىل تطاب  واهات نظر أفراد عينة الدراسة علت اخت ا خريرباهتم ومريؤه هتم ومراكريزهم الوظيفيرية. وتريرى الباحثرية 

وم  لكل من اخلرباء الرتبويني وصانعي القرار . ومن هنا تربز أمهيرية تطريوير سياسريات أن هذت النتيجة تشري اىل أمهية هذا املوض
 (.8107التعليم املهين املدرسي ، وتتف  هذت النتائج مع نتائج  دراسة الطويسي )

ال تائج املتعلقاة ابلااؤال الثالام وم اقشاتها والاذي يا ص: "ماا هاي الاياساات الرتبوياة املقرتحاة لتفعيال التعلايم 
لتاابريرية عرين هريذا السريؤا  مت تطريريوير السياسريات الرتبويرية املقرتحرية بنريرياء علريت نتريائج السريريؤالني األو   هاين املدرساي يف األردن؟امل

 والثاين:
 الاياسات الرتبوية املقرتحة لتفعيل التعليم املهين املدرسي يف األردن يف ضوء الواقع

 يف ضوء الواقع ين املدرسي يف األردنسياسات تربوية لتفعيل التعليم املهأواًل: اسم الاياسات: 
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يبريريريدي املسريريريؤولون يف الدولريريرية األردنيريريرية علريريريت اخريريريت ا مسريريريؤولياهتم اهتماًمريريريا كبريريريريًا ابلتعلريريرييم   سريريريتوايته  اثنيًاااا: اخللفياااة الفكرياااة:
ملهريين  (. وابلريرمم مرين لقيري  التعلرييم ا8113ومساراته املتنوعة بشكل عام، والتعليم والتدري  املهين بشكل خا ، )عطريوان، 

إ ريازات ملموسرية مرين النريريواحي الكميرية والكيفيرية، إال أنريريه مريا زا  يوااريه العديريد مريرين املشريك ت والت ريدايت الريرييت لريد مرين هريريذت 
(. وهذا ما يستدعي من القادة واملسؤولني االلتفات هلذت املشكلة ورسم السياسات 8113ا  ازات ونوعيتها )أبو الشي ، 

 تفعيل التعليم املهين املدرسي يف األردن .الفاعلة لت كم وتؤكد علت ضرورة 
سريريعت الباحثريرية إىل تطريريوير  اثلثًااا: مااربرات تطااوير الاياسااات الرتبويااة املقرتحااة لتفعياال التعلاايم املهااين املدرسااي يف األردن:

 السياسات الرتبوية املقرتحة لتفعيل التعليم املهين املدرسي انط قًا من املربرات اآلتية:
سعه وزايدة عدد خرجيي املراحل التعليمية املختلفة، وأصبل اخلرجيون يوااهون مشك ت انتشار التعليم وتو  .0

 البطالة أو القبو  بعمل أدىن من مستوى لصيلهم ومؤه هتم
تتطل  فنيني وعاملني قادرين علت التفكري وحل   -عامل اقتصاد املعرفة  –أصب ت الوظائ  يف عامل اليوم  .8

 التكنولوايا  والتقنية املتطورة. املشك ت والتعامل مع مظاهر
إقبا  الطلبة ذكورًا وإانًًث علت التعليم املهين ال يزا  ضعيًفا مقارنة ابلتعليم األكادزي)وزارة الرتبية  .7

 (. 8100والتعليم،
 أن الطلبة وأسرهم يف األردن ما زالوا ينظرون إىل التعليم املهين نظرة سلبية، حيث ينظر إليه علت أنه بديل أقل .1

 مكانة من التعليم األكادزي، وهو السبيل الوحيد للطلبة الذين يفشلون يف االلت اق بربامج التعليم األكادزي.
 رابًعا: أهداف الاياسات الرتبوية املقرتحة لتفعيل التعليم املهين املدرسي يف األردن:

 دن إىل لقي  األهداا اآلتية:هتدا السياسات الرتبوية املقرتحة لتفعيل التعليم املهين املدرسي يف األر 
رفع مستوى الوعي لدى الطلبة وأسرهم  مهية التعليم املهين ، وتنمية االجتاهات ا جيابية إو هذا النوم من  .0

 التعليم .
 رفع نسبة االلت اق ابلتعليم املهين املدرسي يف األردن . .8
 القضاء علت النظرة االاتماعية السلبية للتعليم املهين . .7
 لنظر يف أسس وقبو  الطلبة يف التعليم املهين .إعادة ا .1

 خامًاا: جماالت الاياسات الرتبوية املقرتحة لتفعيل التعليم املهين املدرسي يف األردن:
 اعتمدت الباحثة يف تطويرها للسياسات الرتبوية بناء علت اجملاالت اآلتية:

ذت السياسات بت سني واقع اجتاهات الطلبة وتعىن هالاياسات املقرتحة املتعلقة يف جمال اجتاهات الطل ة:  -
 ل لت اق ابلتعليم املهين، وتنمية االجتاهات ا جيابية إو التعليم املهين. 

: وتعىن هذت السياسات بت سني واقع التدري  الاياسات الرتبوية املقرتحة يف جمال التدريب العملي وظروفه -
 مارسة املهنة .العملي  كسا  الطلبة للخربة العملية ال زمة  مل

: وتعىن هذت السياسات بتفعيل دور ا رشاد والتوايه الاياسات املقرتحة يف جمال اإلرشاد والتوجيه املهين -
 املهين يف تعري  الطلبة وأولياء أمورهم  مهية التعليم املهين.
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ة املدارس املهنية علت تعىن هذت السياسات بتطوير قدر  الاياسات الرتبوية املقرتحة املتعلقة يف جمال التمويل: -
 لسني مستواها االقتصادي، مع توفري بدائل اقتصادية متعددة، وعدم االعتماد علت مصدر مادي واحد.

   سادًسا: حمتوى الاياسات الرتبوية املقرتحة لتفعيل التعليم املهين املدرسي يف األردن 
 السابقة الذكر تورد علت الن و اآل :يف ضوء ما سب ، فإن السياسات الرتبوية املقرتحة حس  اجملاالت 

 الاياسات الرتبوية املقرتحة يف جمال اجتاهات الطل ة  -
إعادة النظر يف أسس قبو  الطلبة يف التعليم املهين من خ   مقياس شامل أيخذ بعني االعتبار أبعاد شخصية  -أ

 نفسية واجلسمية والوادانية.الطال  مجيعها لتصنيفهم وفًقا لقدراهتم وميوهلم واستعداداهتم العلمية وال
؛  حداث التوازن اهلرمي يف القوى العاملة، ولسد النقص %21زايدة نسبة القبو  يف التعليم املهين لتصل إىل  - 

 الناتج من عن عدم االلت اق والتسر  من التعليم املهين.
 أساس اجلدارة والكفاءة.رسم سياسات قبو  ووضع معايري اديدة لقبو  الطلبة يف التعليم املهين  تقوم علت  -ت
إعادة النظر يف أسس القبو  يف اجلامعات حبيث يفتل اجملا  أمام طلبة التعليم املهين ممن يدرسون مباحث علمية  -ث

 إضافية للتنافس مع أقرا م من املسار األكادزي يف عدد من التخصصات يف التعليم اجلامعي.
صات علمية ومهنية وتطبيقية مقابل زايدة الطاقة االستيعابية حث اجلامعات اخلاصة القائمة حالًيا علت فتل صص -ا

 لكل اامعة.
حث اجلامعات الرمسية واخلاصة علت التواصل املباشر مع اجلامعات العاملية املرموقة ل ستفادة من جتربتها يف طرو  -و

خف  نسبة البطالة  الربامج التطبيقية اليت ىتااها سوق العمل ا لي والعريب، ملا لذلك من نفع متوقع علت
 ونسبة امللت قني ابلربامج ا نسانية اليت يصع  علت السوق ا لي والعريب استيعا   رااته.

أن تقوم وزارة العمل بدور فعا  يف تنظيم سوق العمل األردين ابالستغناء تدرجيًيا عن العمالة الوافدة، وتوفري فر   - 
 تماعي وأاور مناسبة وحوافز ايدة.عمل لسردنيني مع التأمني الص ي والضمان االا

جتميع املواقع املهنية املتنا رة يف مواقع رئيسية  تتشابه فيها الثقافة االاتماعية وتواهات اجملتمع ا لي علت الن و  -د
اآل : )إقليم الوس ، إقليم الشما ، إقليم اجلنو ، إقليم األموار(، حبيث يكون كل موقع مؤهً   هيً  كامً  ، 

 تكون هذت املواقع قريبة من املدن الصناعية أو السياحية أو الزراعية.وأن 
 .الاياسات الرتبوية املقرتحة يف جمال التدريب العملي وظروفه -

أن تنتهج وزارة الرتبية والتعليم طريقة التدري  الثنائية )املتناو ( ما بني املدرسة وموقع العمل، حيث أن هذت  -أ
بة للخربة العملية ال زمة  ملمارسة املهنة، وجتعل الط   علت دراية واط م علت الطريقة تزيد من اكتسا  الطل

آخر التطورات العلمية والتكنولواية يف جما  املهن والعمل، وتفتل أمامهم مزيًدا من فر  العمل وتقلل من 
 نسبة البطالة بني صفوا هؤالء اخلرجيني.

وم علت التعاون بني املدرسة ومؤسسات سوق العمل حبيث ىصل اعتماد نظام التعليم املهين املزدوا والذي يق - 
 املتدر  / املتدربة تعليمهما املهين بدوام    ة أو أربعة أايم يف موقع العمل ويوم أو يومني يف املدرسة املهنية. 
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العمل ابملهنة منل الطلبة شهادة مصدقة من قبل وزارة الرتبية والتعليم ووزارة العمل، ومن هم تصنيًفا من وزارة  -ت
 اليت زتلكها الطال  و ا يؤهله ل  راط يف سوق العمل.

إعادة هيكلة التخصصات املهنية، و ا يتواءم مع حااات سوق العمل وبرامج التعليم العايل، علت أن يكون  -ث
ية هناو مسار خا  لتلبية حااة السوق، وآخر للتعليم اجلامعي لدد فيه شروط االلت اق ابلتخصصات املهن

 املما لة دون مريت.
 إلزام املؤسسات والشركات الصناعية واخلدمية يف اململكة بتوفري فر  لتدري  طلبة التعليم املهين. -ا
إقامة قنوات تواصل وتفاعل فعلي وعملي مع كل قوى اجملتمع ا نتااي واجملتمع املدين، ومأسسة ذلك بدقة  -و

 سوق العمل. وفعالية، لتكون خربات اخلريج منسجمة مع متطلبات 
تعري  سوق العمل  ؤسسات التعليم املهين وبرباجمها الدراسية، ونظمها األكادزية وشهاداهتا ومؤه ت وخربات  - 

 خرجييها.
العمل اجلاد علت نقل املعرفة العلمية من بعدها النظري إىل بعدها العملي التطبيقي، مع الرتكيز علت املعاصرة  -د

 واحلدا ة يف التدريس والتدري .
 إفساو اجملا  لتدري  املكث   الطلبة خ   فرتة الصي   كساعم اخلربات املناسبة لسوق العمل. -ذ
اعتماد نظام اجلودة يف نظام التعليم املهين، وتعزيز أدوار مؤسسات وهيئات االعتماد وضب  اجلودة، للتأكد من  -ر

 ك  املعايري ا قليمية والدولية.أن الربامج املقدمة تتسم ابجلودة العالية، وتعكس احتيااات وطنية توا 
أن يكون هناو اعتماد وترخيص للمدربني واملعلمني، وعدم السماو هلم  مارسة العمل قبل تعريضهم   -ز

 لدورات تدريبية، تساعدهم علت مزاولة التعليم والتدري ، كذلك االهتمام بتطوير مسارهم املهين.
يم املهين ، وبراجمها، وتصنيفها، وف  معايري ومؤشرات تشكيل هيئة تتوىل تقييم اودة أداء مؤسسات التعل -س

 موضوعية.
 منل اوائز سنوية ملؤسسات التعليم املهين اليت لق  مستوايت متميزة يف أدائها، وعطائها، و رااهتا. -ش
 توفري مدربني ومعلمني مهنيني  ستوايت متقدمة، وال مانع من ابتعاث املعلمني املهنيني يف دورات تدريبية يف - 

  تل  بلدان العامل املتقدم ؛ الكتسا  آخر املهارات املهنية ولكي ال نبقت نعلم ونتعلم مهارات تقليدية .
تدري  طلبة التعليم املهين علت مهارات احلاسو  من خ   حوسبة موادت التعليمية، وكذلك الرتكيز علت   -ا

  املهين مهارات أساسية جلميع اللغة ا  ليزية، وزايدة حصص هذا املب ث، وتضمني برامج التدري
 التخصصات: مهارات استخدام احلاسو ، اللغة اال ليزية.

إعطاء اجلان  القيمي اهتماًما أكرب يف مضامني املنهاا ويف التدري  العملي؛ لضمان للي اخلريج  خ قيات  -ط
 اته.وسلوكات يب ث عنها صاح  العمل يف العامل أواًل وقبل أن يتعرا علت خرباته ومهار 

 الاياسات الرتبوية املقرتحة يف جمال اإلرشاد والتوجيه املهين  -
 توفري مرشدين تربويني يف  تل  املراحل التعليمية من أال مساعدة الطلبة يف التوايه وا رشاد املهين. -أ
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اسية؛ لتعري  االهتمام  نهاا الرتبية املهنية للمرحلة األساسية، وإدخا  برامج وأنشطة  ضمن مناهج املرحلة األس  - 
 الطلبة ابلتعليم املهين، وترميبهم يف االلت اق به، وتنمية االجتاهات ا جيابية إوت.

تفعيل دور وسائل ا ع م وبراجمه يف جما  التعليم والتدري  املهين والتقين  بعامة، ويف تعزيز االجتاهات ا جيابية إو  -ت
عليم املهين، ومدى حااة اململكة خلرجييه، وتعري  الطلبة العمل من خ    تقدت برامج متنوعة  للتعري  ابلت

 ابملستقبل الواعد الذي ينتظرهم يف سوق العمل، وما زكن أن يوفر هلم من فر  اقتصادية .
إجياد برامج توايه وإرشاد مهين يف املدارس األساسية والثانوية؛ ليتعرا الطلبة علت أمهية التعليم املهين وفر  املهن  -ث

 أمامهم بعد التخرا، إضافة إىل تعريفهم ابملدارس املهنية وبراجمها وطبيعة الدراسة فيها.املتاحة 
لفيز املدارس األساسية علت تنظيم رح هتا لزايرة املدارس املهنية ومراكز التدري  املهين املتميزة علت املستوى  -ا

 الوطين.
يه املهين وتعزيز دور املتخصصني لل ديث عن قصص تفعيل دور الربامج ا ذاعية والتلفزيونية يف التوعية والتوا -و

  احهم.
 إقامة ورش عمل ملعلمي الرتبية املهنية يف املراحل األساسية للقيام بدورهم يف نشر الوعي  مهية التعليم املهين.  - 
 خدمة االقتصاد عقد دورات تثقيفية ألولياء األمور من محلة الشهادات العليا لتعريفهم  مهية التعليم املهين ودورت يف -د

 الوطين، والفر  الوظيفية للتخصصات املختلفة للتعليم املهين.
 ضرورة تفعيل دور جلان التوايه املهين يف مديرايت الرتبية والتعليم ويف املدارس األساسية . -ذ
 الاياسات الرتبوية املقرتحة يف جمال التمويل . -

،إذ زكن النظر إىل التعليم املهين ابعتبارت سلعة اقتصادية. وهذا التأكيد علت مفهوم اقتصاد املعرفة يف التعليم املهين -أ
األمر يتطل  اخلروا عن املفهوم التقليدي للتعليم املهين. ألن ما زكن أن يقدمه التعليم املهين من دعم 

 اقتصادي، هو أكثر بكثري من كونه عملية تدريسية، ابملفهوم التقليدي.
 خاصة يف جما  التكنولواي وا لكرتوين ومريها من التخصصات ذات فتل صصصات اديدة للتعليم املهين - 

 املردود املادي املناس .
. اعتماد مشاريع إنتااية بداًل من املقررات االختيارية، وإلزام ت ميذ التعليم الثانوي العام واملهين والفين إب از  -ت

ام واجلوائز املالية من اجلهات اخلاراية مما مشروم إنتااي أو حبث علمي ، وابلتايل احلصو  علت براءات االخرت 
 يساهم يف توفري مصادر ايدة للتمويل.

تشجيع االستثمار يف قطام التعليم املهين املدرسي من خ   إقرار تشريعات تتضمن إعفاءات من الضرائ ،  -ث
   واجملتمع ا لي.والرسوم اجلمركية، وحوافز أخرى، و زايدة استخدام املراف  املهنية من اان  القطام اخلا

دعم وتعزيز دور القطام اخلا  يف التعليم والتدري  املهين، عرب مأسسة الشراكة بني القطاعني العام واخلا ،  -ا
 وتقدت الدعم واحلوافز جلذ  القطام اخلا ،  نشاء وإدارة مؤسسات التعليم والتدري  املهين.

 صادر ذاتية للتمويل مري املصادر التقليدية.تبين مفهوم املدرسة املهنية املنتجة من أال توفري م -و
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 التوصيات:
 يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية زكن تقدت التوصيات اآلتية:

 اعتماد السياسات الرتبوية املطورة من قبل وزارة الرتبية والتعليم . -
 اتبًعا اامًدا. أن يكون التعليم املهين متغريًا مستقً  فاعً ، وال يظل متغريًا -
استقطا  املدربني واملعلمني األكفياء، وتعزيز املشامل التدريبية ابألاهزة واملعدات احلديثة، وتطوير الربامج  -

 التدريبية، ولسني البنية الت تية، وتنفيذ برامج تواك  متطلبات سوق العمل وبيئة تعليمية ااذبة للشبا .
املهين بعضها ببع  ملعرفة حااة سوق العمل وما املطلو  من  رب  اجلامعات واحلكومة ومؤسسات التعليم -

 اجلامعات تقدزه عذا اخلصو .
تطوير االرتباط وتنظيم القنوات بني مؤسسات التعليم والتدري  ) وزارة الرتبية والتعليم ، مؤسسة التدري  املهين ،  -

 والقوات املسل ة األردنية( .
مناهج التعليم املهين من حيث النوعية واملواءمة مع املتطلبات التنموية تشجيع الدراسات والب وث العلمية حو   -

 وحااات سوق العمل.
 إاراء املزيد من الدراسات املرتبطة  سبا  تدين مستوى ا قبا  علت التعليم املهين ومشك ته. -

 املصادر واملراجع
 املراجع العربية

اد احللريريريو  الفنيريريرية لل ريريريد مريريرين مشريريريك ت التعلريريرييم التقريريريين واملهريريريين والتريريريدري ، (، دور الب ريريريث العلمريريريي يف إجيريريري8113أبريريريو الشريريريي ، مصريريريطفت ) -
، اجلمعيريرية األردنيريريرية للب ريريث العلمريريريي وقااائع املاااؤثر الثالاام لل حااام العلمااي يف األردن: ال حااام العلمااي يف التعلااايم املهااين يف األردن

 .87 – 03،   83/00/8113والدار األهلية للنشر والتوزيع، عمان،
العلاااوم  –دراساااات املتوسريريطة يف األردن،  (، بنريرياء معريريريايري متيريريز للتعلريرييم التقريريريين يف الكليريريات اجلامعيريريرية8100عبريريد ربريريريه ) أبريريو زينريرية، تيسريريريري -

 . 8111 – 8130(: 8)72، الرتبوية
 عمان: إدارة التعليم املهين وا نتاا . التعليم املهين يف األردن،(. 8108إدارة التعليم املهين وا نتاا ) -
(. اجتاهريريات طلبريرية الصريري  العاشريرير األساسريريي يف األردن إريريو االلت ريرياق  جريرياالت التعلريرييم املهريريين 8101الريريدين )بريريدر خريريان، سوسريرين سريريعد  -

 11-11(:8)88، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية وال فايةبعد  اية مرحلة التعليم األساسي يف ضوء بع  املتغريات، 
 . ، عمان: وزارة الرتبية والتعليمن رية وواقع وتطلعات الرتبية والتعليم يف األردن،( .0127التل، سعيد ) -
أمنوذج مقرتح ل  اء شراكة بني مؤساات التعليم املهاين والتقاين وساوق العمال يف ضاوء الواقاع (.8100اويلس، زايد عبد الرمحن ) -

 .، أطروحة دكتورات مري منشورة ، اامعة عمان العربية، عمان، األردن والتجارب العاملية املعاصرة
وقائع املاؤثر الثالام لل حام العلماي يف األردن: ال حام العلماي (. املرأة والتعليم املهريين. 8113احلديدي، ض ت والكسواين، عبري) -

- 011،   83/00/8113، اجلمعيرية األردنيرية للب ريث العلمريي والريدار األهليرية للنشرير والتوزيريع، عمريان، يف التعليم املهين يف األردن
072. 

 . . الرايا: العبيكان للنشرالاياسة التعليمية : مفاهيم وخربات(. 8113احلريب، سعيد ) -
 ،2003م حااع عااام 1921تطااور التعلاايم والتاادريب املهااين يف األردن م ااذ ةساايس اإلمااارة عااام (.8111ذايابت، عمريرير حممريريد ) -

 .  أطروحة دكتورات مري منشورة، اامعة الريموو، إربد، األردن
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 . القاهرة: دار العامل       العريبوتعليمية متجددة بني العوملة والعروبة، رؤى تربوية(. 8112ش اتة، حسن) -
(. جتربريريريرية اململكريريريرية األردنيريريريرية اهلا يريريريرية مبريريريريادرات عربيريريريرية لريريريريدعم التريريريريدري  التقريريريريين واملهريريريريين وزايدة القابليريريريرية للتشريريريريغيل 8101الشريريريريقريات، حممريريريريد ) -

، الريريريرايا، يب التقااو واملهاااين واحتياجاااات سااوق العمااال(امل تااادى العااريب حاااول التااادر وتشريريجيع العمريريل احلريريرير ورقريرية عمريريريل مقدمريرية إىل) 
 . 8101/ 02/0 - 01املؤسسة العامة للتدري  التقين واملهين ومنظمة العمل ابململكة العربية السعودية ، 

اء يف (.احللريريريو  املقرتحريريرية لت سريريريني النظريريريرة االاتماعيريريرية إريريريو التعلريريرييم املهريريريين والتقريريريين مريريرين واهريريرية نظريريرير اخلريريريرب 8107الطويسريريريي، أمحريريريد عيسريريريت ) -
 .0101-0117(:8)11، العلوم الرتبوية–دراسات األردن، 

وقااائع املااؤثر الثالاام لل حاام العلمااي يف األردن: ال حاام (. الب ريريث العلمريريي والرتبيريرية املهنيريرية يف التعلريرييم العريريام. 8113عطريريوان، أمحريريد ) -
،   03/00/8113للنشريرير والتوزيريريع، عمريريان، ، اجلمعيريرية األردنيريرية للب ريريث العلمريريي والريريدار األهليريرية العلمااي يف التعلاايم املهااين يف األردن

017-011. 
أمناااوذج مقاارتح لتطاااوير ن ااام التعلااايم املهااين يف وزارة الرتبياااة والتعلاايم األردنياااة يف ضااوء الواقاااع (. 8111العميريريان، حممريريد سريريلمان ) -
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 اجتاهات طلبة الصف العاشر حنو التعليم املهين يف سلطنة عمان
 أ.د.حممد عبداحلميد الشيخ محود

 مانجامعة السلطان قابوس/ سلطنة ع   -كلية الرتبية 
 يوسف بن سيف بن حممد الرجييب

 مانوزارة الرتبية والتعليم/ سلطنة ع  
 

 ملخص:
لعاشددر  ددو التعلدديم امللددة يف سددلطنة عمددان ويفعددرم الطددرو  يف ا اهدداا  ل ددة هددتفا التراسددة التعددرم علددا مسددتوى ا اهدداا  ل ددة ال دد  ا

(  ال دا  011ال   العاشر  و التعلديم امللدة يف سدلطنة عمدان يف مدوري متلدوي الندوا ا جتمداعى واملسدتوى التك ديلىي ويفكوندا عيندة التراسدة مد  )
طريقددة العاددوااية املتيسددرة، ولتكقيددا أهددتام التراسددة مت اسددتصتام املددنل  الو ددطى ( إانث، ومت اختيددار العينددة  ل811( ذكددور و)811و ال ددة، مددنلم )

مرتية التكليلددى، ويفطددوير واسددتصتام مقيدداس ا اهدداا الطل ددة  ددو التعلدديم امللددة، ويفط يقددر علددا أفددراد عينددة التراسددة بعددت التكقددا مدد  خ اا ددر السدديكو 
 )ال ت  والث اا(ي

ل دددة ال دد  العاشدددر  ددو التعلددديم امللددة يف سدددلطنة عمددان  لنسددد ة للم مددوا الكلدددى للمقيدداس كاندددا وكانددا أهددم النتددداا  أن مسددتو  اهاا  
( ملسددتوى (α≥0.05(ي كمددا وأرلددرا عددتم وجددود فددرو  ذاا د لددة إث ددااية عنددت مسددتوى الت لددة 3.689إجيابيددة، ثيددث بلددس املتوسدد) ا سددايب )

( ملسدددتوى (α≤0.05ملتلدددو النوا،ووجددود فددرو  ذاا د لدددة إث ددااية عنددت مسدددتوى الت لددة  ا اهدداا الطل ددة  دددو التعلدديم امللددة يف سدددلطنة عمددان يف عددا  
كمددا   ا اهدداا الطل ددة يف عددا  ملتلددو مسددتوى التك دديا، وويف ددص أن الطددر  ينك ددر مددا بددص ًموعددة التك دديا )جيددت جددتا  ومق ددو ( ول ددا  ف ددة جيددت جددتا ،

 ااياختتما التراسة بتقتمي ًموعة م  التو ياا واملقرتث
 يا  اه، التعليم امللة، ال   العاشر الكلمات املفتاحية:

Attitudes toward career Education among the tenth grade 

students in Sultanate of Oman 
Prof. Mohammad Sheikh Hammoud 

Yousuf Saif Al Rujaibi 

Abstract 
The purpose of this descriptive study was to explore Attitudes toward career 

Education among the tenth grade students in Sultanate of Oman according to gender and 

achievement. Aconvenience sample of 400 students (200 male and 200 female) was 

selected. To achieve the study goals, A scale on attitudes toward career Education was 

developed and administered to the participants after assessing its psychometric 

characteristics.  

The findings of this study indicated that attitudes toward career Education among the 

Tenth grade students were positive , that is Mean was 3.689 , as well as , there were no 

significant differences at ( ∞≤ 0.05) in attitudes toward career Education due to gender , 

while there were significant differences due to achievement. These significant differences 

were in favor of students with very good level. The study was concluded with some 

recommendations and suggestions. 
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 املقدمة
ي عددت نادددام التعلدديم والتددتريك امللددة ركنددا  هامددا   لنسدد ة للمناومددة التعليميددة يف سددلطنة عمددان، ملددا لددر مدد  دور  م اشددر  يف 

اام التعليم والتتريك امللة  هتمام متزايت ورعاية رمسية وموجلة كإثتى التنمية ا جتماعية وا قت ادية لل الد، لذا ثضى ن
الوسدااا املعتمددتة لتنطيددذ السياسدداا الو نيددة افادفددة لتددوفو القددتراا ال اددرية املؤهلددة، ولتطددوير سددو  العمددا، فددازدايد  رجدداا 

ينطددوي علددا ازدايد فددرل العمدداي وي عددت  املراثددا التعليميددة ويفنددامى معددت ًا نوعيددا  يتطلددك ثددتوث تددو اقت ددادي واجتمدداعى
التعلدديم امللددة مدد  أهددم الركددااز الددا يعتمددت عليلددا النمددو ا قت ددادي كونددر يعمددا علددا إجيدداد التعددتد يف امللدد  وا ددرم الددا يفلدد  

ادية متطل دداا السددو   سدديما والسددلطنة يفاددلت ناددا ا اسددتثماراي  مت دداعتا  انهيددي ون ا ددراا ا قت ددادي واملتلددواا ا قت دد
التولية يفتطلك يفطوير التعليم الطة والتتريك امللة هبتم يفنمية املوارد ال ارية الا يفاكا الرافت افدام فدذا ا دراا )ال لوشدية، 

 (ي 8102
هدددذا ويفعدددت ا  اهددداا لدددتى الطدددرد إثدددتى املطدددايفيث األساسدددية للاص دددية، ثيدددث نسدددتطي  مددد  خالفدددا يفعدددرم جان دددا  

  ميولر وقيمر واهتمامايفر، ثيث أن هذه املكوانا مرتابطة م  بعضلا ال ع.يأساسيا  م  شص يتر، و لتايل
كما ويفت دتر ا  اهداا األهدتام العامدة للرتبيدة، كو دا ذا أرييدة ك دوة  داه الطدرد، ثيدث يفادكا دافعدا قدواي  لسدلوكر، 

التراسدداا وال كددوث املتعلقددة  وقددت ثاددى مومددوعلا  هتمددام ك ددو مدد  ق ددا علمدداري الددنطر والرتبددويص، ثيددث أ ددروا بكثددو مدد 
 (ي 801، 8102  اهاا األفراد  و املوموعاا املصتلطة )جوارنة، 

ويفؤكدددت ال كدددوث الدددا أجريدددا خدددال  العقدددود القليلدددة املامدددية علدددا أرييدددة ا  اهددداا  عت ارهدددا املطلدددوم األبدددرز يف علدددم 
 ,Fabrigargمندددا للسدددلوا ا جتمدددداعى )الدددنطر، وقدددت عادددت ال ددداثثون مقيددداس ا  اهدددداا أدواا    ددد  عنلدددا يف فل

Macdonald & Wegener, 2005ي) 
يفزامنا  م  يفوجلاا اليونسكو يف ًا  التعليم امللة والتكنولوجى املقتم للطل ة مم  بدرام  التعلديم، عمدتا افي داا 

الطل دة  مللدد  وااددتماا الرتبويدة يف كثددو مد  الددتو  إ  يفضدمص براًلددا الرتبويدة ب كددث ذي  داب  عملددى يلدتم إ  يفعريدد  
املتوفرة يف ًتمعاًم وإكساهبم ملاراا ثيايفية عملية ويفكنولوجية ذاا فااتة فم يف ثياًم اليومية، ثيث يفنوعا مسمياا 
الددمام  امللنيددة يف مراثددا التعلدديم العددام يف الددتو  املتقتمددة والناميددة  خددتالم األهددتام الرتبويددة العامددة لتلددي الددتو  )جوارنددة، 

 (ي8102
قامددا السدددلطنة  دخددا  مدددادة امللدداراا ا يايفيدددة كيثددت املدددواد املترسددية يف ا لقتدددص األو  والثانيددة مددد  مرثلددة التعلددديم 

( سنة، متمثلة يف متيرية املناه  بوزارة الرتبية والتعليم ثيث أعتا منل  مترسة ملادة امللداراا 02-2األساسى م  عمر )
دنيدددة يف ًدددا  الرتبيدددة امللنيدددة، ثيدددث يلدددتم هدددذا املدددنل  إ  متكدددص الطل دددة مددد  اكتسدددا  ا يايفيدددة مسدددتطيتة مددد  الت ربدددة األر 

امللاراا العملية واملطاهيم املعرفية املريف طة هبا يف جواندك ملنيدة متعدتدة، كوندر يركدز علدا يفكدوي  ثدر ملدة لدتى الططدا مد  
ب ي تر املنزلية، وذلي م  أجا يفنميدة الدوعى امللدة لتيدر خال  ممارستر األعما  اليتوية ال سيطة والناا اا التط يقية املريف طة 

 (ي8108)وزارة الرتبية والتعليم، 
( أن التعليم امللدة يسداهم يف يفطدوير القدتراا ال ادرية أممنداري ممارسدة امللد  إذ مدا مت  تيثدر 812، 8112ويرى مطر )

 ويفطويره ليواكك التطوراا العاملية وا  اهاا ا تيثةي
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نسان عتد    ااى م  ا  اهاا  و العتيت م  القضااي واملوموعاا واألشياري، والتعليم امللة هدو ويوجت لتى اإل
ددون ا اهددا   وهددا، وهددذا ا  دداه إمددا أن يكددون إجيابيددا  أو سددل يا ،  ددو أن هددذا ا  دداه  مدد  أثددت القضددااي الددا دكدد  للطددرد أن يكا

ناددر الطددرد نطسددر، كمددا يتدديممر بدد ع. املتلددواا الددا قددت يفسددلم يف زايدة قددوة  وقطابددر لددر ممرايفددر وأسدد ابر علددا األقددا مدد  وجلددة
ا  دداه أو إمددعافر، ويفلددي املتلددواا يفاددكا عددامال  أساسدديا  لقددوة هددذا ا  دداه، فليددا  إثددتاها أو بعضددلا دكدد  أن يددؤدي إ  

 (ي22، 8100عكسر أو  ييته )بترخان،
 يفكوي  ا اهاا إجيابية لتى الطل دة  دو التعلديم امللدة، إدداان  منلدا ون يفنميدة ولع ا وزارة الرتبية والتعليم دورا   رزا  يف

 ا اهاا الطل ة  و التعليم امللة  لطر  ال كيكة يفتيث للطالك ا رية يف اختيار امللنة مستق ال  بن احي
، وهددو تبددا نسدد يا  ( ون ا  دداه هددو يفنادديم مدد  ا عتقدداداا ثددو  مومددوا أو موقدد  معددص8110ويددذكر امل ددري )

وجيعا الطرد قابال  ون يست يك بطريقة معينة، علا الر م م  أنر مطلوم لدير لدر وجدود مدادي ملكدو ، بدا هدو ًدرد يفكدوي  
فرمى يستت  علا وجوده م  آتره، وعادة ما يعدم عنلدا ب دورة لطايدة، أو مد  خدال  اسدت ا ا الطدرد علدا الع داراا الدا 

 (ي 2، 8110يفقير ا  اه )امل ري، 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

ي عددت ا ختيددار امللددة ذا أرييددة ك ددوة لددتى األفددراد، ثيددث أ دد ث هاجسددا  يددؤر  الطل ددة مدد  ثيددث عمليددة اختيددار ندددوا 
 التراسة وامللنة الا يفتناسك م  ميوفم وا اهاًم وإمكانياًم،

ن يفقتمي املساعتة ويت العون مد  ب، وفى ثيايفررد لطاا هذليفى ييفخم القراراا اهفقرار اختيار التراسة وامللنة يعت م  أ
إلرشدداده ويفوجيلددر  ختيددار اهددا  امللددة الددتقيا الددذي يتناسددك مدد  ميولددر واسددتعتادايفر، ألن ا ختيددار امللددة الددذي يناددي عدد  

امدددطرا  وعدددتم ر  ددداا  ارادددة مددد  )األفدددراد، األ دددتقاري، األقدددر ري، العاالدددة( يدددؤدي إ  فادددا ذريددد  يف أ لدددك األثيدددان وإ  
 (ي0992استقرار يف العما )أبو سا، 

هذا ويفوجت عاراا التراساا السابقة علا مستوى الو   العريب والعدا،، يفؤكدت علدا أرييدة دراسدة ويفعدرم ا اهداا  
وة هامددة الطل ددة  ددو التعلدديم والتددتريك امللددة، و  سدديما يف املرثلددة الثانويددة الددا يف عددت مرثلددة ا ختيددار التراسددى الددذي دثددا خطدد
؛ 8102علدددا  ريدددا ا ختيدددار امللدددة و ضدددو الاددد ا  للكيددداة واملسدددتق ا التراسدددى وامللدددة، فترسدددا كدددا مددد  ) ال لوشدددية، 

 ,Elfers and Oort،والطدددرز واورا ؛Rantanen, 2013،؛ ورانتدددان 8100؛ وبدددترخان، 8102وجوارندددة، 
وقدددددددددددددددداه وانتوشددددددددددددددددى و ؛ 8100 الزامددددددددددددددددا،و ؛ 8108؛ والتهاماددددددددددددددددة، 8108الادددددددددددددددد لى، ؛ و 8102؛ واألمحددددددددددددددددر،2013
؛ 0999؛ وافميسداا وال دتور،8110؛ وع ابنة، 8112مطر، ؛ و Wagah, Indoshi & Agak, 2009واقاا،

( ا اهدددداا الطل دددة  ددددو التعلدددديم والتدددتريك امللددددة وباددددكا خددددال يف Kesiezie, 1992؛ وكيسدددديزي،0990وجعنيدددة، 
 املرثلة الثانوية ألرييتلاي

) الضددوري علددا ا اهدداا  ل ددة ال دد  العاشددر  ددو التعلدديم امللددة يف سددلطنة عمددان، لددذا جدداريا هددذه التراسددة لتسددلي 
وذلدددي لندددترة مثدددا هدددذه التراسددداا علدددا املسدددتوى العمددداه الدددا اهتمدددا  لكاددد  عددد  ا اهددداا  ل دددة ال ددد  العاشدددر  دددو 

قت يفؤدي إ  إثدتاث يفلدو يف  ا لتكا  ب ا ا التعليم امللة  لر م مما شلتيفر السلطنة م  يفطور بصتل  اها ا، والا
ا اهدداا األفددراد  ددو العتيددت مدد  القضدددااي ومنلددا ا لتكددا   لتعلدديم امللددة، ثيدددث أن دراسددة ا  اهدداا مدد  أهددم ا اجددداا 
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الالزمدددة لتليدددو السدددلوا اإلنسددداه هبدددتم مواجلدددة املدددؤممراا الدددا يفعمدددا علدددا يفكدددوي  ويفرسدددي  ا  اهددداا السدددل ية مددد  جلدددة، 
م ا اهداًم  دو التعلدديم امللدة مد  جلدة أخددرى، مد  أجدا بلدورة رؤيدة متكدد  املسدؤولص مد   ديا ة سياسدداا وألرييتلدا يف يفعدر 

يفعليمية يفسلم يف يفعزيز ا  اهداا اإلجيابيدة والتللدك علدا ا  اهداا السدل ية  دو التعلديم امللدة كوندر التعلديم األهدم يف ع در 
مي يفو ياا دك  أن يفسلم يف اإلمدارية علدا أرييدة إرشداد الطل دة  دو ثسد  العوملة والتقتم التكنولوجى والتقة، وكذلي لتقت

 اختيار نوا التعليم ق ا ا نتقا  إ  مرثلة التعليم ما بعت األساسى بقناعة ور  ة أكيتةي  
اا أن معرفددة ا اهدداا الطل ددة  ددو التعلدديم امللددة يسدداعتهم علددا  تيددت خيدداراًم التراسددية وامللنيددة والو ددو  إ  قددرار 

ملنية سليمة، لذا كانا ا اجة ملكة للقيدام بتارسدة ثدو   تيدت يفلدي ا  اهداا، و لتدايل جداريا هدذه التراسدة كمكاولدة 
للتعرم علا ا اهاا  ل ة ال   العاشر  و التعليم امللة يف سلطنة عمان، وهو ما ، يفتناولر أي دراسدة سدابقة ثتيثدة يف 

 ثتود علمناي
 إلجابة ع  األس لة التالية:ويفتمثا ماكلة التراسة  

 ما مستوى ا اهاا  ل ة ال   العاشر  و التعليم امللة يف سلطنة عمان ؟ ي0
ها يفوجت فرو  ذاا د لة إث ااية يف ا اهاا  ل ة ال د  العاشدر  دو التعلديم امللدة يف سدلطنة عمدان يفعدزى  ي8

 ملتلو النوا ا جتماعى؟
هاا  ل ة ال د  العاشدر  دو التعلديم امللدة يف سدلطنة عمدان يعدزى ها يفوجت فرو  ذاا د لة إث ااية يف ا ا ي2

 ملتلو املستوى التك يلى للطالك؟
 أمهية الدراسة:

 يفتلصص أريية التراسة النارية والتط يقية علا النكو اآليت:
 األمهية النظرية: .1
 علديم امللدة املصتلطدة بعدت أن التعرم علا ا اهاا  ل ة ال   العاشر  دو العمدا امللدة ويفدوجيللم  دو فدروا الت

ال ددد  العاشدددر ي عدددت متطل دددا  مدددروراي  يفطرمدددر مقتضدددياا الع دددر ا دددتيث مددد  ثيدددث اسدددتثمار  اقددداًم، للنلدددو  
بستوى ال ناري ا قت ادي للم تم  العماه ويف عت ف ة الاد ا  هدى الط دة الدا يد عادو  عليلدا يف التقدتم ا جتمداعى 

مااركتلم ودراسة ا اهداًم واهتمامداًم ا قت دادية، يتعدذر دفد  ع لدة وا قت ادي يف  تل  اها ا، وبتون 
 اإلنتاج إ  األمامي

   يف عت التراسة ا اليدة ذا أرييدة بسد ك ندترة التراسداا السدابقة الدا يفناولدا ا اهداا الطل دة  دو التعلديم امللدة يف
 سلطنة عماني

  ه  يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمدان إ  مدرورة إممدراري قت يفلطا نتاا  هذه التراسة انت اه القاامص علا املنا
 الكتك املترسية بوامي  يفسلم يف يفنمية ا اهاا إجيابية  وهي

   قت يفسلم هذه التراسة يف  سص نارة اهتم  العماه  و التعليم امللة جبمي  ًا يفر، وذلي م  خال  يفوجيدر
 تم يفل ية متطل اا سو  العما والنلو   لعملية التنموية باىت ًا ًايأبناالم  و هذا النوا م  التعليم، هب
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 األمهية التطبيقية: .2
 يؤما م  نتاا  التراسة ا الية أن يفطيت املسؤولص يف التعرم علا ا اهاا الطل ة  و التعليم امللةي 
  يم امللددة يف السدلطنة لتكددون رافددتا  دكد  أن يفقددتم التراسددة ا اليدة نتدداا  ميتانيددة ثدو  ا اهدداا الطل ددة  دو التعلدد

 ملما  أل كا  القرار يف رسم السياساا املتعلقة  لتعليم امللة ويفنمية ا اهاا الطل ة  وهي
  قت يفطيت هذه التراسة ال اثثص املصت ص يف إعتاد برام  لرف  مستوى ا اهاا الطل ة  و التعليم امللةي 
  أداة  ادقة وتبتة، هبدتم الكاد  عد  ا اهداا الطل دة  دو التعلديم امللدة  ويفكم  أريية هذه التراسة يف يفقنص

 يف سلطنة عماني
 مصطلحات الدراسة:

 :  Attitudeا  اه ي0
ا  دداه ونددر امليددا الددتاخلى  (Ajzen, 2001قددتم علمدداري الددنطر عددتة يفعريطدداا ملطلددوم ا  دداه فقددت عددرم أجددزن )

  تيت  تل  أنواا السلوا واملااعر  اه موموا معص أو عتة موموعاايلتى الطرد الذي يتطاعا م  مؤممراا أخرى يف 
( و ددددا ًموعددددة مدددد  العمليدددداا املعرفيددددة وا نطعاليددددة املنتامددددة ب ددددورة داامددددة والددددا يفسددددلم يف 0992ويعرفلدددا عدددداي  )

 ل ي ة أو العماياست ابة الطرد  لق و  أو الرف. لطكرة أو قضية أو موموا لر عالقة جبانك م  جوانك ا ياة أو ا
ويفعاددرم ا  اهدداا إجراايددا   لترجددة الددا أ دددا عليلددا أفددراد العينددة علددا مقيددداس ا اهدداا الطل ددة  ددو التعلدديم امللدددة 

 موم  التراسةي
 التعليم امللة: ي8

( التعلدديم امللددة ونددر ذلددي النددوا مدد  التعلدديم الناددامى الددذي يتضددم  اإلعددتاد الرتبددوي 8102، 92ويعددرم األمحددر )
سدددددا  امللددددداراا واملعرفدددددة امللنيدددددة والدددددذي يفقدددددوم بدددددر مؤسسددددداا يفعليميدددددة نااميدددددة للدددددر  إعدددددتاد عمدددددا  ملدددددرة يف  تلددددد  وإك

 التص  اا، وفم القترة علا التنطيذ واإلنتاجي
 ال   العاشر: ي2

 هددو مرثلددة هامددة مدد  مراثددا التعلدديم يف السددلطنة ثيددث يقددوم الطالددك   دداذ قددراره امللددة يف مددوري قترايفددر واسددتعتادايفر
  ختيار اها  الذي يتناسك م  ذليي

 حدود الدراسة:
ا ددتود املومددوعية: ا اهدداا  ل ددة ال دد  العاشددر  ددو التعلدديم امللددة يف مددتارس سافاددة جنددو  ال ا نددة بسددلطنة  ي0

 عمانيي
 ا تود ال ارية: اقت را التراسة علا  ال  و ال اا ال   العاشر فق)ي ي8
 تارس ا كومية بسلطنة عمانيا تود املكانية: أجريا التراسة يف امل ي2
مددددددددد  العدددددددددام التراسدددددددددى  8102ا دددددددددتود الزمانيدددددددددة: مت يفط يدددددددددا التراسدددددددددة خدددددددددال  الط دددددددددا التراسدددددددددى خريددددددددد    ي0

 مي8102/8102
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 الدراسات السابقة:
( التعدددرم إ  ا اهددداا  ل دددة ال دددطص العاشدددر وا دددادي عادددر  دددو التدددتريك امللدددة 8102هدددتفا دراسدددة ال لوشدددية )

(  ال دددا  221(  ال دددا و ال دددة، مدددنلم )0022ا يف سدددلطنة عمانيوقدددت يلطدددا عيندددة التراسدددة مددد  )وعالقتدددر بددد ع. املتلدددوا
(  ال دددة، ولبجابدددة عددد  أسددد لة التراسدددة مت بنددداري أداة لقيددداس ا اهددداا الطل دددة  دددو التدددتريك امللدددةي وأرلدددرا نتددداا  222و)

اشدر، وإجيابيدة يف ال د  ا دادي عادر مد  وجدود التراسة أن ا اهاا الطل ة  و التتريك امللة كانا سايتة يف ال   الع
فرو  يف ا  اهاا  و التتريك امللة وفقا للنوا ا جتماعى ل ا  الذكور، كما كاطا النتداا  عد  عدتم وجدود فدرو  يف 

ملسددتوى ا  اهداا  دو التدتريك امللدة بدص اتافاداا التعليميدة، وعدتم وجدود فدرو  يف ا  اهداا  دو التدتريك امللدة وفقدا 
يفعليم األ  واألم وعما األ  يف ال   العاشر، أما  لنس ة لل   ا ادي عار فقدت كادطا النتداا  عد  وجدود فدرو  يف 
ا  اهاا  و التتريك امللة وفقدا ملتلدو الندوا ا جتمداعى ل دا  اإلانث، ووجدود فدرو  يف ا  اهداا  دو التدتريك امللدة 

أومكا النتاا  عتم وجود فرو  يف ا اهاا الطل ة  و التتريك امللة يعزى ملتلو عما وفقا ملتلو مستوى يفعليم األ ، و 
 األ ي

( إ  الكادد  عدد  ا اهددداا  ل ددة ال دد  العاشددر يف لددواري املددزار الاددمايل  دددو 8102كمددا هددتفا دراسددة جوارنددة )
 والرتبيددة امللنيددة، كمددا مت اسددتصتام الطريقددة العمددا امللددة والرتبيددة امللنيددةي واسددتصتم مقيدداس ا اهدداا الطل ددة  ددو العمددا امللددة

(  ال دا  و ال دةي وأرلدرا نتداا  التراسدة أن ا اهداا الطل دة  212العاوااية العنقودية  ستصراج عيندة التراسدة والدا بللدا )
التراسدة أن كانا سايتة علا بعتي ا هتمام وا ستمتاا  لعما امللة و  يعة العما امللة وعلا املقياس ككا، وأرلدرا 

ا اهاا  ل ة ال   العاشر جاريا سل ية علا ال عت املتعلا بتقتير قيمة وأريية العما امللدة، وأرلدرا النتداا  عدتم وجدود 
فرو  ذاا د لة إث ااية يفعزى ملتلو اجلنر علا بعتي ا هتمام وا ستمتاا  لعما امللة و  يعة العمدا امللدة، وأرلدرا 

د لددة إث ددااية يف ا اهدداا الطل ددة علددا ال عددت املتعلددا بتقددتير قيمددة وأرييددة العمددا امللددة ول ددا  التراسددة وجددود فددرو  ذاا 
 اإلانثي

( الكاددد  عدد  مسدددتوى ا اهددداا  ل دددة ال دد  العاشدددر األساسدددى يف األردن  دددو 8100ويفناولددا دراسدددة بدددترخان )
ري بعدد. املتلددواا، ويفكونددا عينددة التراسددة مدد  ا لتكددا  ب ددا ا التعلدديم امللددة بعددت  ايددة مرثلددة التعلدديم األساسددى يف مددو 

(  ال دددا و ال دددة، وانتل دددا التراسدددة املدددنل  الو دددطى التكليلدددى، وأرلدددرا نتددداا  التراسدددة أن ا اهددداا  ل دددة ال ددد  212)
العاشر األساسى يف األردن  و ا لتكا  ب دا ا التعلديم امللدة بعدت  ايدة مرثلدة التعلديم األساسدى جداريا مدم  املسدتوى 

وس)، كما أرلرا النتاا  أن هناا اختالفا  يف مستوى ا اهاا الطل ة  و ا لتكا  ب ا ا التعليم امللة يعزى ملتلدو املت
املسدددتوى التك ددديلى للطالدددك ول دددا  ذوي التك ددديا املتوسددد) واملدددنصط.، ومتلدددو مسدددتوى يفعلددديم ويل األمدددر ل دددا  أبنددداري 

دبلددوم، بكددالوريوس(، ومتلددو عددتد أفددراد األسددر ل ددا  الطل ددة ممدد  ي لددس عددتد أ ددكا  املددؤهالا التعليميددة )تنويددة فمددا دون، 
أفراد(ي يف ثص أرلرا النتاا  عتم وجود اختالم يف مستوى ا اهاا الطل ة 2أفراد( و)أكثر م   2-2أفراد أسرهم )م  

 ةي و ا لتكا  ب ا ا التعليم امللة يعزى ملتلواا اإلقليم واجلنر ومتوس) دخا األسر 
( إ  الكاددد  عددد  ا اهددداا الطل دددة يف املدددتارس الثانويدددة واملراكدددز Rantanen, 2013وهدددتفا دراسدددة رانتدددان  )

امللنية يف فنلندتا  دو األعمدا  واملاداري  ااا دة ونسد ة الطل دة الدذي  لدتيلم هدذا الندوا مد  التوجدر بعدت ا نتلداري مد  دراسدتلم 
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(  ال ددا  مدد  املراكددز امللنيددةي وأسددطرا نتدداا  019ا  مدد  املددتارس الثانويددة و)(  ال دد020الثانويددةي ويفكونددا عينددة التراسددة مدد  )
التراسدة عد  وجدود ا اهدداا إجيابيدة لدتى الطل دة  ددو األعمدا  واملاداري  ااا دة، وأن أ ل يددة الطدال  يطضدلون إقامدة أعمددا  

 ومااري  خا ة هبم علا ا لتكا  بوريطةي
( إ  الكادد  عدد  ا اهدداا الطل ددة يف املرثلددة Elfers and Oort, 2013وهددتفا دراسددة الطددرز واورا )

سددنة  02(  ال ددا  و ال ددة يفراوثددا أعمددارهم بددص 0022الثانويددة يف هولنددتا  ددو التعلدديم امللددةي ويفكونددا عينددة التراسددة مدد  )
ابيددة لددتى فدديكثر، واسددتصتم ال اثثددان مقيدداس ا اهدداا الطل ددة  ددو التعلدديم امللددة، وأسددطرا التراسددة عدد  وجددود ا اهدداا إجي

 الطل ة وبترجة ك وة  و التعليم امللةي
( التعددرم علددا ا اهدداا الادد ا   ددو التعلدديم امللددة يف اهتمدد  الليدد ، وإ  العوامددا 8102وهددتفا دراسددة األمحددر )

( 22) ( مدنلم082املؤممرة يف يفلي ا  اهاا، واعتمتا التراسة علا املنل  الو طى، وقت مت اختيار عينة عمتيدة قواملدا )
( إانت ي وأرلرا نتاا  التراسة وجود نارة سل ية  دو التعلديم والعمدا امللدة يف عيندة التراسدة، وأرلدرا التراسدة  82ذكورا  و)

 كذلي فروقا إث ااية يف ا اهاا الطل ة  و التعليم امللة بص الذكور واإلانث ول ا  الذكوري
  اهدددداا  ددددو التعلدددديم امللددددة وعالقتددددر  لددددوعى امللددددة ( التعددددرم علددددا مسددددتوى ا8108وهددددتفا دراسددددة الادددد لى )

(  ال ددا  و ال ددة، مددنلم 221وا هتمامدداا امللنيددة لددتى  ل ددة ال دد  العاشددر يف سددلطنة عمدداني ويفكونددا عينددة التراسددة مدد  )
علدديم ( إانت ، مدد   ل ددة ال دد  العاشددر العددام واألساسددى، واسددتصتم ال اثددث مقيدداس ا  دداه  ددو الت222(  ال ددا  و )292)

امللددة، ومقيدداس الددوعى امللددة، ومقيدداس ا هتمامدداا امللنيددة، وأرلددرا نتدداا  التراسددة أن ا اهدداا الطل ددة  ددو التعلدديم امللددة  
بدص ا  دداه  ددو التعلديم امللددة وا هتمامدداا  10ي1كاندا إجيابيددة متتنيددة،  ويفؤكدت وجددود اريف ددائ دا  إث داايا عنددت مسددتوى 

 رسة، وعتم وجود فرو  بص الطال  والطال اا يف ا  اه  و التعليم امللةيامللنية لتى أفارد عينة التا
( التعددرم علددا ا اهدداا  ل ددة ال دد  العاشددر األساسددى  ددو التعلدديم امللددة مدد  8108وهددتفا دراسددة التهاماددة )

 لطريقدة العادوااية  (  الدك و ال دة مت اختيدارهم211مناور النوا ا جتماعى يف متينة عاماني ويفكونا عينة التراسة مد  )
العنقوديدة، وأرلدرا نتداا  التراسددة أن ا اهداا الطل دة  ددو التعلديم امللدة كانددا بادكا عدام إجيابيددة وبترجدة متوسدطة جلميدد  
العوامدددا: ا قت دددادية وا جتماعيدددة وال ي دددة املترسدددية والر  دددة والتك ددديا األكددداددى، وكاندددا العوامدددا ا جتماعيدددة هدددى األكثدددر 

لذكور بينما كانا العواما ا قت ادية هى األكثر إجيابية لتى اإلانثي كمدا أرلدرا التراسدة أن النسد ة األكدم إجيابية لتى ا
مددد  الطدددال  والطال ددداا ير  دددون   لتكدددا   لتعلددديم األكددداددى، كمدددا بيندددا نتددداا  التراسدددة أن مددد  أكثدددر العوامدددا املدددؤممرة يف 

ى ذلددي ر  ددة األهددا ص التك دديا التراسددى وأقللددا كانددا ثاجددة ا اهدداا الطددال  للتص ددص هددى الر  ددة يف التص ددص، يلدد
سددو  العمددا، يف ثددص كانددا أكثددر العوامددا يممددوا  علددا اإلانث هددى الر  ددة يف التص ددص، يلددى ذلددي التك دديا األكدداددى ص 

 ر  ة األها ص فر ة ا لتكا   جلامعةي 
الثانويدددة  دددو التدددتريك التقدددة وامللدددة يف  ( للتعدددرم إ  ا اهددداا  دددال  املرثلدددة8100كمدددا سدددعا دراسدددة الزامدددا )

اململكددة العربيددة السددعودية يف مددوري بعدد. املتلددواا، واسددتصتم ال اثددث املددنل  الو ددطى املسددكى يف دراسددتر، ويفكونددا عينددة 
(  ال ا  م   ال  ال   الثالث الثانوي يف متينة الدراي ، وأرلدرا نتداا  التراسدة إ  وجدود ا اهداا 022التراسة م  )

ابيدة  دو التددتريك التقدة وامللددة ولكنلدا   يفرقددا إ  الطمدوح املنادود، كمددا أرلدرا التراسددة عدتم وجددود فدرو  ذاا د لددة إجي



 محمد حمود، يوسف الرجيبيد. أ.               ........             اتجاهات طلبة الصف العاشر نحو التعليم المهني

976 

إث ااية بص أفراد العينة يفعزى ملكان السك  ومستوى التخا، ومستوى يفعليم األم، بينما يفوجدت فدرو  ذاا د لدة إث دااية 
  يبص أفراد العينة يفعزى ملستوى يفعليم األ

( الكاددد  عددد  ا اهددداا Wagah, Indoshi&Agak, 2009ويفناولدددا دراسدددة وقددداه وانتوشدددى واقددداا )
( معلمدا ، وأرلدرا 02(  ال ا  و)800الطل ة واملعلمص يف كينيا  و الرتبية امللنية والتكنولوجيةي ويفكونا عينة التراسة م  )

 الرتبية امللنية والتكنولوجيةينتاا  التراسة أن الطل ة واملعلمص لتيلم ا اهاا سل ية  و 
( التعرم علا ا اهاا  ل ة املرثلة الثانوية بلزة  و التعليم امللة وعالقدة هدذا ا  داه 8112وهتفا دراسة مطر )

بتلددواا ا هتمامدداا امللنيددة، الددوعى امللددة، إدراا مطلددوم التعلدديم امللددة، جددنر الطالددك وفددرا الطالددك، واسددتصتم ال اثددث 
( 082 اه  و التعليم امللة ومقياس ا هتماماا امللنية ومقياس الوعى امللة، ومت اختيار عيندة عادوااية بللدا )مقياس ا 

 ال ا  و ال ة، وأرلدرا نتداا  التراسدة إ  أن مسدتوى ا اهداا الطل دة  دو التعلديم امللدة كدان مدم  املسدتوى املتوسد) وديدا 
ع  وجود فرو  يف ا  اه  دو التعلديم امللدة يفعدزى ملدتى إدراا الطل دة ملاهيدة التعلديم  إ  التته لال اه، كما أسطرا التراسة

 امللة ل ا  الطل ة املتركص ملاهيتر، و، يفالر التراسة فروقا  يف ا  اه  و التعليم امللة يفعزى جلنر الطالك وفرعري
اشددر األساسددى والثدداه الثددانوي امللددة  ددو ( للكادد  عدد  ا اهدداا  ل ددة ال ددطص الع8110وسددعا دراسددة ع ابنددة ) 

(  ال دددا  820(  ال دددا  و ال دددة مددد  العاشدددر، و)822التعلددديم امللدددة يف سافادددة إربدددت يف األردني ويفكوندددا عيندددة التراسدددة مددد  )
تدداا  و ال دة مدد   ل ددة الثدداه الثدانوي امللددة، واعتمددتا التراسددة علدا مقيدداس ا اهدداا الطل ددة  دو التعلدديم امللددة ، وأرلددرا ن

التراسة أن ا اهاا  ل ة ال   العاشر األساسى كانا يف األ لك ثيادية، ثيث كانا اجيابية بترجة متتنيدة، وأن ا داه 
الطل ددة الثدداه الثددانوي امللددة كانددا يف األ لددك اجيابيددة، كمددا أرلددرا النتدداا  وجددود فددرو  يف ا اهدداا  ل ددة ال دد  العاشددر 

تلو النوا، إذ يف ص أن ا اهداا الطال داا أكثدر اجيابيدة مد  ا اهداا الطدال   دو التعلديم األساسى  و التعليم امللة يفعزى مل
امللة، وأرلرا التراسة كذلي عتم وجود فرو  يف ا اهاا  ل ة ال   الثاه الثانوي امللة  و التعليم امللة يفعزى ملتلو 

والثداه الثدانوي امللدة  دو التعلديم امللدة يفعدزى للتطاعدا  النوا، وعتم وجود فدرو  يف ا اهداا  ل دة ال د  العاشدر األساسدى
 .بص النوا وملنة ويل األمر

( الكاددد  عدددد  مسددددتوى ا اهدددداا  ل دددة ال دددد  العاشددددر األساسددددى يف 0999دراسددددة افميسدددداا وال ددددتور) وهدددتفا
(، 0998لدة لل عنيدة )املتارس ا كومية يف سافااا األردن، واستصتم ال اثث مقياس ا اهاا الطدال   دو التعلديم امل

وأرلرا نتاا  التراسة أن متوسطاا درجاا عينة التراسة علا مقياس ا  اهداا  دو التعلديم امللدة ل دا  الطدال  ذوي 
التك دديا املتوسدد) والتك دديا املتددته مقابددا ذوي التك دديا املريفطدد ، وان هندداا أممددرا ذو د لددة إث ددااية للتطضدديا امللددة يف 

لعاشدددر األساسدددى يف اتافاددداا اجلنوبيدددة مددد  األردن  دددو التعلددديم امللدددة ل دددا  الطدددال  ذوي تددد) ا اهدداا  دددال  ال ددد  ا
الاص ية الواقعيدة والاص دية الطنيدة، كمدا كدان هنداا أممدرا  ذا د لدة إث دااية مللندة األ  يف ا اهداا  دال  ال د  العاشدر 

 .  الذي  يعما آ الم يف املل  اليتوية العمليةاألساسى يف اتافااا اجلنوبية  و التعليم امللة ول ا  الطال
( التعرم علا ا اهاا  ل ة ال   العاشر األساسى يف املدتارس ا كوميدة يف لدواري 0990وهتفا دراسة جعنية )

مدديد   دددو التعلددديم امللدددة، وكدددذلي التعددرم علدددا وجدددود فدددرو  يف ا  اهددداا أو عددتملا يفعدددزى ملتلدددو اجلدددنر، املوقددد  اجللدددرايف 
سدددك ، مسدددتوى   ددديا الطل دددة العلمدددى للوالدددتي ،   يعدددة عمدددا الوالدددتي ي واسدددتصتم ال اثدددث املدددنل  الو دددطى التكليلدددى، لل
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(  ال ددا  و ال ددةي وأسددطرا نتدداا  التراسددة إ  وجددود ا دداه إجيددايب  ددو التعلدديم امللددة، يقدد  281ويفكونددا عينددة التراسددة مدد  )
جلنر واملوق  اجللرايف للسك  ومسدتوى   ديا الوالدتي  و  يعدة عمللمدا مم  املستوى املتوس)، وعتم وجود أممر ملتلواا ا

 يف ا اهاا الطل ة  و التعليم امللةي
ة لطل دددة ال ددد  ( الكاددد  عددد  العوامدددا املدددؤممرة يف ا ختيدددار امللدددKesiezie, 1992وهدددتفا دراسدددة كيسددديزي )

(  دددا   مددد  ممدددالث مدددتارس  تلطدددة، 208التاسددد  والعاشدددر وا دددادي عادددر يف متيندددة نقالندددت يف افندددت، ويفكوندددا العيندددة مددد  )
وأرلددرا التراسددة أن العوامددا األكثددر يممددوا  يف ا ختيددار امللددة للطل ددة هددو   دديا الوالددتي  العلمددى، والومدد  واهددا  الددوريطى 

 لرايف يمموا  أيضا يفما، كما أن للموق  اجل
 الطريقة واإلجراءات: 

 منهج الدراسة:
مت استصتام املنل  الو طى التكليلى يف  هذه التراسة، بو طر املنل  األنسك للتراسة ا الية الا هتفا للكا  

 ريدا  ع  ا اهاا  ل ة ال   العاشدر  دو التعلديم امللدة يف سدلطنة عمدان، وذلدي مد  خدال  ا  دو  علدا معلومداا عد 
 مسث آراري عينة م  أفراد اهتم  ياكا م اشر  ستصتام ا ست انةي

 الدراسة: جمتمع
( 5920يفكون ًتم  التراسة م  مجي   ل ة ال   العاشر بكافاة جنو  ال ا نة بسلطنة عمان وال الس عتدهم )

جندو  ال ا ندة السدا، وذلدي ثسدك سافادة و ايا ( إانت ، مدوزعص علدا 2871( ذكدورا  و)3049 ال ا  و ال ة، مدنلم )
 ي8102-8102م للعام التراسى8102إث ااياا

 الدراسة: عينة
(  ال دا  و ال دة مد  ًتمد  التراسدة األ دلى، ومت يفط يدا 02مت اختيدار عيندة اسدتطالعية قواملدا )العينة االستطالعية: 

الكليددة، وذلددي مدد  خددال  ثسددا   ددتقلا  األداة علددا هددذه العينددة هبددتم التكقددا مدد   ددالثيتلا للتط يددا علددا أفددراد العينددة
 ومم اًا  لطر  اإلث ااية املالامةي

( 011مت اختيددار العينددة األساسددية  لطريقددة العاددوااية املتاثددة، ثيددث بلددس ث ددم العينددة )العينةةة األساسةةية للدراسةةة: 
مدد  سافاددة جنددو  ال ا نددة  ال ددا  و ال ددة مدد   ل ددة ال دد  العاشددر بسددلطنة عمددان، وقددت مت اختيددار العينددة مدد  مددتارس و ايا 

( اسددت انة، إ  أن العددتد الطعلددى لالسددت اانا 082السددا، ثيددث وزعددا ا سددت اانا عاددواايا  علددا أفددراد العينددة، ومت يفوزيدد  )
( فلددى  ددو  ددا ة بسدد ك عددتم إكمافددا مدد  ق ددا 82( اسددت انة فقدد)، أمددا بقيددة ا سددت اانا وعددتدها )011ال ددا ة بلددس )

 ( يومث ذليي0يف عتة اختياراا لكا ع ارة، واجلتو  )املست يك أو وم  إشاراا 
 ( الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة )ن( حسب املتغريات1جدول )

 النسبة املئوية ن  املتغري

 النوع االجتماعي
 %21 811 ذكر
 %21 811 أنثا

 %144 044 اجملموع
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 النسبة املئوية ن  املتغري

 مستوى التحصيل

 %2ي22 021 ممتاز
 %82ي22 002 جيت جتا  
 %09 22 جيت
 %82ي2 89 متوس)
 %144 044 اجملموع

 أداة الدراسة:
 .مقياس ا اهاا الطل ة  و التعليم امللة 

لتكقيدددا هدددتم التراسدددة املتعلدددا  لتعدددرم إ  ا اهددداا  ل دددة ال ددد  العاشدددر  دددو التعلددديم امللدددة، مت مراجعدددة األد  
م  قاامة  لطقراا املريف طة بقياس ا اهاا الطل ة  دو الناري والتراساا السابقة ذاا ال لة بوموا التراسة، ثيث مت و 
 ( فقرة هبتم التككيمي82التعليم امللة، ص  يا تلا علا شكا است انة أولية، يفكونا م  )

 (Likert( تصميم االستجابة على األداة وفق التدريج اخلماسي حسب منوذج )2جدول )
5 0 3 2 1 

 أعار  باتة أعار  موافا أثياان   موافا  ال ا   موافق بشدة

( ذاا 02، 9، 2وقت اثتوا األداة علا فقراا إجيابيدة وأخدرى سدال ة ا  داه ثيدث كاندا الطقدراا ذاا األرقدام )
  يا ة سال ة ا  اه، وقت مت مراعاة ال يا ة السال ة عنت الت كيث  يث يخذ الطقراا سال ة ا  اه عكر الترجةي

 للمقياس. التحقق من اخلصائص السيكومرتية
( فردا  م  خارج العينة األ لية، ومت يفط يا مقياس التراسة 02مت اختيار عينة استطالعية  للتراسة بلس عتد أفرادها )
 علا هذه العينة  ستصراج معامالا  ت  ومم اا املقياسي

 مت التكقا م   ت  املقياس  لطر  اآليفية:(Validity): الصدق 
 الصدق الظاهري:

د  ا ال ددت  الادداهري ملقيدداس ا اهدداا الطل ددة  ددو التعلدديم امللددة بعرمددر يف  ددوريفر األوليددة علددا مت التكقددا مدد  
( سكمص م  ذوي اامة وا خت ال م  أسايفذة علم النطر وال كة النطسية واإلرشاد النطسى والقياس والتقدومي مد  01)

امعددة نددزوى، وذلددي لتعددتيا مددا يرونددر مناسدد ا  علددا بنددود قسددم علددم الددنطر جبامعددة السددلطان قددابوس وكليددة الرتبيددة  لرسددتا  وج
(، %21املقياس، إما   ذم أو اإلمافة أو التعتيا، وقت كاندا نسد ة موافقدة اتكمدص علدا فقدراا املقيداس   يفقدا عد  )

خددري ممددا يددت  علددا  ددالثية املقيدداس للتط يددا، وبندداري علددا اقرتاثدداا اتكمددص مت يفعددتيا بعدد. الطقددراا وثددذم بعضددلا اآل
 ( فقرةي02ثيث أ  كا األداة بعت التككيم مكونة م  )

 صدق االتساق الداخلي:
مت التكقددا مدد   ددت  ا يفسددا  الددتاخلى وذلددي مدد  خددال  ثسددا  درجددة ا ريف ددائ بددص كددا ع ددارة واهمددوا الكلددى 

 (ي2مجي  فقراا املقياس يفتمت  ب ت  ال ناري كما يومكلا جتو  )للمقياس، ويف ص أن 
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 ية فقرات مقياس اجتاهات الطلبة حنو التعليم املهين( فاعل3جدول )

 :(Reliability) الثبات
  ثيدث بللدا قيمدة Cronbach's Alphaمت التكقا م  مم داا أداة التراسدة  سدتصتام معادلدة كرون داا ألطدا  

 ( وهى قيمة مريفطعة ومناس ة أل را  التراسة ا اليةي0.72معاما الث اا  كرون اا ألطا  )
العدايل، وأن ال يداانا الدا مت ا  دو  عليلدا مد  خدال  يفط يدا أداة وم  هندا دكد  و د  أداة التراسدة هدذه  لث داا 

 التراسة  ض  لترجة عالية م  ا عتمادية ودك  الوممو  ب كتلاي
 طريقة حتليل البياانت.

أجددددا الضدددد ) اإلث ددددااى ملقيدددداس التراسددددة ولتكليددددا النتدددداا  مت اسددددتصتام بددددرانم  الرزمددددة اإلث ددددااية يف العلددددوم  مدددد 
(، Cronbach,s Alpha( ثيث مت استصتام األساليك اإلث ااية اآليفية:معاما كرون اا ألطا )SPSSا جتماعية )

 t- test(، واملتوسددطاا ا سددابية وا  رافدداا املعياريددة والنسددك امل ويددة، اخت ددار )ا( Personومعامددا اريف ددائ بوسددون )
 يOne Way Anovaلعينتص مستقلتص، واخت ار  ليا الت اي  اآلثادي 

 الدراسة ومناقشتها: نتائج ضعر 
أل را  ا كم علا مستوى ا اهاا  ل ة ال   العاشدر  دو التعلديم امللدة ووفقدا  لط داا مقيداس ليكدرا ااماسدى 

 املستصتم يف اإلجابة ع  فقراا ا ست انة، مت  تيت  و  الط ة وفقا  للمعادلة اآليفية:
 عتد الط ااي÷  و  الط ة = املتى 

 أ لر قيمة لط اا اإلجابةي  –مة لط اا اإلجابة املتى = أكم قي
 0=0-2إذن املتى =  

 ي21ي1= 2÷0و لتايل يكون  و  الط ة = 
 ( املعيار املعتمد ملقياس اجتاهات الطلبة وفق املتوسط احلسايب0جدول )

 سليب منخفض سليب حمايد إجيايب إجيايب مرتفع
0221-5244 2400- 0481 8420- 2401 0420-8421 0-0421 

 

 معامل ارتباط الفقرة مع اجملموع الكلي أرقام الفقرات معامل ارتباط الفقرة مع اجملموع الكلي أرقام الفقرات
1 .316 9 .219 
2 .590 10 .466 
3 .419 11 .417 
4 .322 12 .344 
5 .579 13 .178 
6 .192 14 .480 
7 .216 15 .075 
8 .159  
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 سيتم عرض النتائج ومناقشتها وفقا ألسئلتها كما يلي: النتائج ومناقشتها: عرض
 مددا مسددتوى ا اهدداا  ل ددة ال دد  العاشددر  ددو والددذي نددص علددا اآليت :  عةةرض نتةةائج السةةوال األول ومناقشةةت : -أوالا 

ا سابية وا  رافاا املعياريدة ومسدتوى مت استصتام املتوسطاا  السؤا لبجابة علا هذا التعليم امللة يف سلطنة عمان  ؟ و 
 (ي2ا اهاا الطل ة وكانا النتاا  كما يومكلا جتو  )

 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى اجتاه الطلبة الستجاابت 5جدول )
 أفراد العينة مرتبة تنازلياا حسب املتوسط احلسايب

مستوى 
 االجتاه

االحنراف 
 املعياري

 املتوسط
 احلسايب

احلد 
 األعلى

احلد 
 األدىن

أرقام  نص الفقرة ن
 الفقرات

 الرتبة

إجيايب 
 مريفط 

أشعر بتقتير واثرتام ك وي   400 1 5 4.29 958.
 ا اه أ كا  املل 

13 1 

إجيايب 
 400 1 5 4.27 893. مريفط 

أعتقت أن التعليم امللة 
يساهم يف ا زدهار 
 ا قت ادي للم تم 

2 2 

 400 1 5 4.10 983. إجيايب
يساعت ا لتكا  ب ا ا 
التعليم امللة يف القضاري علا 

 ال طالة يف اهتم 
1 3 

 400 1 5 4.08 1.040 إجيايب
اإلق ا  علا التعليم امللة 
مروري لست ثاجاا 

 سو  العما
10 4 

 400 1 5 4.04 1.051 إجيايب
يساعته التعليم امللة علا 
ا  و  علا مكانة مرموقة 

  ال  مستق
14 5 

يوفر يل التعليم امللة دخال   400 1 5 3.95 985. إجيايب
 مضموان  يف املستق ا

4 6 

 400 1 5 3.94 1.087 إجيايب
أفضاا ا لتكا   لتعليم 
امللة لتوفر فرل العما 

 بعت التصرج
5 7 

 400 1 5 3.92 1.065 إجيايب
أعتقت أن العما امللة 
أفضا استثمار للموارد 

 ال ارية
11 8 

 400 1 5 3.68 1.145 إجيايب
أر ك يف ا لتكا   لتعليم 
امللة ألن مردوده املادي 

 أفضا
7 9 

أعتقت أن اهتمامايت ومسايت  400 1 5 3.66 1.094 إجيايب 12 10 
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مستوى 
 االجتاه

االحنراف 
 املعياري

 املتوسط
 احلسايب

احلد 
 األعلى

احلد 
 األدىن

 نص الفقرة ن
أرقام 
 الفقرات

 الرتبة

الاص ية يفتناسك م  
 ًا ا التعليم امللة

 400 1 5 3.65 1.100 إجيايب
د  كانة ا لتكا   لتعليم 

ا  و  علا امللة م  
 العما م كرا  

3 11 

 400 1 5 3.60 1.106 إجيايب
يوفر يل ا لتكا   لتعليم 
امللة عمال  ثرا  أكثر م  

 التعليم األكاددى
8 12 

 400 1 5 3.06 1.088 سايت
أشعر ون التوجر  و التعليم 
امللة   يتوافا م  ميويل 

 األكاددية
9 13 

أن اهتم  ثويل    أرى 400 1 5 2.89 1.147 سايت
 14 6 أرتم العما امللة

ك  أن   يعة العما امللة د 400 1 5 2.22 1.222 سل 
 15 15 يؤدي إ  اإل ابة  إلعاقة

 اهموا 400 1 5 3.689 45574. إجيايب
لنسد ة ( أن مسدتوى ا اهداا  ل دة ال د  العاشدر  دو التعلديم امللدة يف سدلطنة عمدان  2يتضث م  خال  جدتو  )

 (ي3.689للم موا الكلى للمقياس كانا إجيابية، ثيث بلس املتوس) ا سايب )
 أشددعر بتقددتير واثددرتام ك ددوي  ا دداه  ( والددا ن ددا  لتددايل02تاددو النتدداا  أن الطقددرة )أمددا  لنسدد ة لطقددراا املقيدداس ف

(، ويف املريف دة الثانيدة الطقدرة 4.29يب بلدس )  انلدا علدا املريف دة األو   لنسد ة لطقدراا املقيداس، وبتوسد) ثسداأ كا  املل 
، 4.27)أعتقددت أن التعلدديم امللددة يسدداهم يف ا زدهددار ا قت ددادي للم تمدد   بتوسدد) ثسدددايب )( والددا ن ددا  لتددايل  8)

 ثيث أخذا هذه الطقراا مستوى ا اه إجيايب مريفط ي
( بتوسد) ثسدايب 01ملريف دة الرابعدة انلدا الطقدرة )(، ويف ا4.10( بتوسد) ثسدايب )0ويف املريف ة الثالثة انلا الطقرة )

( 0(، ويف املريف ددددة السادسددددة انلددددا الطقددددرة )4.04( بتوسدددد) ثسددددايب )00(، ويف املريف ددددة ااامسددددة انلددددا الطقددددرة )  4.08)
لطقرة (، ويف املريف ة الثامنة انلا ا 3.94( بتوس) ثسايب )  2(، ويف املريف ة السابعة انلا الطقرة )3.95بتوس) ثسايب )

(، ويف املريف دة العاشدرة انلدا 3.68( بتوسد) ثسدايب )2(، ويف املريف ة التاسعة انلدا الطقدرة )3.92( بتوس) ثسايب )00)
(، ويف املريف ددة 3.65( بتوسدد) ثسددايب )2(، ويف املريف دة ا ددادي عاددر انلددا الطقدرة )3.66( بتوسدد) ثسددايب ) 08الطقدرة )

 (، ثيث أخذا هذه الطقراا مستوى ا اه إجيايبي3.60ايب )( بتوس) ثس2الثاه عار انلا الطقرة )
( بتوسد) 2(، ويف املريف ة الرابعة عار انلا الطقرة )3.06( بتوس) ثسايب )9ويف املريف ة الثالثة عار انلا الطقرة )

 (، ثيث أخذا هذه الطقراا مستوى ا اه سايتي  2.89ثسايب ) 
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   يعددة العمددا امللددة دكدد  أن يددؤدي إ  اإل ددابة  إلعاقددة  فقددت أخددذا ( والددا ن ددا علددا التددايل: 02أمددا الطقددرة )
 (ي  2.22مستوى ا اه سل ، بتوس) ثسايب بلس )

( والدددا كادددطا عددد  وجدددود ا اهددداا Rantanen, 2013وقدددت ايفطقدددا نتددداا  هدددذه التراسدددة مددد  دراسدددة رانتدددن  )
( والدا كادطا Elfers and Oort, 2013ز واورا )ودراسدة الطدر إجيابية لدتى الطل دة  دو األعمدا  واملاداري  ااا ةي

( والددا أرلددرا ا اهدداا 8108ودراسددة الادد لى )عدد  وجددود ا اهدداا إجيابيددة لددتى الطل ددة وبترجددة ك ددوة  ددو التعلدديم امللةي
م امللدة  ( والدا كادطا ا اهداا الطل دة  دو التعلدي8108الطل ة  و التعليم امللة كاندا إجيابيدة متتنيةيودراسدة التهامادة )

( والددددىت كاددددطا عدددد  وجددددود ا اهدددداا إجيابيددددة  ددددو التددددتريك التقددددة 8100كانددددا باددددكا عددددام إجيابيددددةي ودراسددددة الزامددددا )
 ( والا كاطا وجود أ اه إجيايب  و التعليم امللةي0990وامللةيودراسة جعنية )

أن ا اهداا ا أرلدرا نتاا لدا ( والد8102وقت اختلطا نتي ة هذه التراسة م  مدا يفو دلا إليدر دراسدة ال لوشدية )
( والددا أرلددرا نتاا لددا أن ا اهدداا 8102الطل ددة  ددو التددتريك امللددة كانددا سايددتة يف ال دد  العاشريودراسددة جوارنددة )

( والدا أرلدرا نتاا لدا أن ا اهداا  ل دة ال د  العاشدر 8100الطل ة كانا سايتة علا املقياس ككايودراسدة بدترخان )
و ا لتكددددا  ب ددددا ا التعلدددديم امللددددة بعددددت  ايددددة مرثلددددة التعلدددديم األساسددددى جدددداريا مددددم  املسددددتوى األساسددددى يف األردن  دددد

ودراسددة وقدداه ( والددا أرلددرا وجددود ناددرة سددل ية  ددو التعلدديم والعمددا امللددة يف عينددة التراسةي8102ودراسدة األمحددر )املتوس)ي
الطل ددة واملعلمددص لددتيلم ا اهدداا ( والددا أرلددرا علددا أن Wagah, Indoshi&Agak, 2009وانتوشددى واقدداا )

( ثيث أرلرا نتاا لا أن مستوى ا اهاا الطل دة  دو التعلديم 8112ودراسة مطر )سل ية  و الرتبية امللنية والتكنولوجيةي
( والددا أرلددرا نتاا لددا أن ا اهدداا 8110امللددة كددان مددم  املسددتوى املتوسدد) وديددا إ  التددته لال اهيودراسددة ع ابنددة )

 ل   العاشر األساسى كانا يف األ لك ثياديةي ل ة ا
ويفطسر هذه النتي ة اإلجيابية   اهاا  ل ة ال   العاشدر  دو التعلديم امللدة يف السدلطنة ألسد ا  يفعدود إ  اهتمدام 
السددددلطنة يف سياسددددتلا التعليميددددة  لتعلدددديم باددددكا عددددام والتعلدددديم امللددددة باددددكا خددددال، و سددددتا هددددذه السياسددددة يف يفعيددددص 

ص للتوجيدددر امللدددة يف مجيددد  مدددتارس التعلددديم مدددا بعدددت األساسدددى ويف  ال يدددة مدددتارس التعلددديم األساسدددى، يعملدددون علدددا أخ دددااي
مساعتة الطل ة ويفقتمي يت العون فم م  أجدا ثسد  ا ختيدار التراسدى وامللدة بدا يتوافدا مد  اسدتعتاداًم وقدتراًم وميدوفم، 

تريك امللة إ  كلياا ملنية، كما يعدود ذلدي إ  السياسداا اإلعالميدة الدا إمافة إ  أن السلطنة قاما بتكويا مراكز الت
يفنتل لا السلطنة  و هذا النوا م  التعليم وإ  خ ااص ومساا وعاداا الاعك العماه الا  رتم ويفقتر األعما  واملل  

 بصتل  مستوايًاي
ة جلدذ  الاد ا  العمداه للدتخو  والتصدرج فيدر لتدوفو كا ذلي أسلم يف يفعزيز ا  اهاا اإلجيابيدة  دو التعلديم امللد
 أيتي عاملة ماهرة عمانية لتكقيا سياسة التعمص يف القوى العاملةي

 هددا يفوجددت فددرو  ذاا د لددة إث ددااية يف ا اهدداا  ل ددة والددذي نددص علددا اآليت :  عةةرض نتةةائج السةةوال الثةةا : -اثنيةةاا 
 ان يفعزى ملتلو النوا ا جتماعى ؟ال   العاشر  و التعليم امللة يف سلطنة عم

 لبجابدددددددددددددددة علدددددددددددددددا هدددددددددددددددذا السدددددددددددددددؤا  مت اسدددددددددددددددتصتام املتوسدددددددددددددددطاا ا سدددددددددددددددابية وا  رافددددددددددددددداا املعياريدددددددددددددددة واخت دددددددددددددددار
T-Test  (  ي2وكانا النتاا  كما يومكلا جتو) 
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م املهين يف ملستوى اجتاهات الطلبة حنو التعلي T-TEST( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار 6جدول )
 سلطنة عمان  جلميع فقرات املقياس تبعا ملتغري النوع.

 القيمة االحتمالية
(sig) 

 قيمة ت
درجات 
 احلرية

 االحنراف املعياري
املتوسط 
 احلسايب

 ن
النوع 

 االجتماعي

.661 -.438 398 
 ذكور 200 55.20 7.307
 إانث 200 55.50 6.345

ملسدددتوى  ((α≥0.05   ذاا د لدددة إث ددااية عنددت مسدددتوى الت لددة( عددتم وجدددود فددرو 2يتضددث مدد  خدددال  جددتو  )
ا اهاا الطل ة  و التعليم امللة يف سلطنة عمان يف عا  ملتلو النوا ا جتماعى، وهدذا معنداه يفقدار  مسدتوى ا اهداا الطل دة 

الدا أرلدرا نتاا لدا ( و 8102جوارندة )وقدت ايفطقدا نتي دة هدذه التراسدة مد  مدا يفو دلا إليدر دراسدة  عندت الدذكور واإلانثي
عددتم وجددود فددرو  ذاا د لددة إث ددااية يفعددزى ملتلددو اجلددنر علددا بعددتي ا هتمددام وا سددتمتاا  لعمددا امللددة و  يعددة العمددا 

( والددا كاددطا عددتم وجددود اخددتالم يف مسددتوى ا اهدداا الطل ددة  ددو ا لتكددا  ب ددا ا 8100امللةيودراسددة بددترخان )
( والددا كادددطا عددتم وجدددود فددرو  بدددص الطددال  والطال ددداا يف 8108نريودراسددة الاددد لى )التعلدديم امللدددة يعددزى ملتلدددو واجل

( الددددا أرلددددرا أن النسدددد ة األكددددم مدددد  الطددددال  والطال دددداا ير  ددددون 8108ا  دددداه  ددددو التعلدددديم امللةيودراسددددة التهاماددددة )
ا  يف ا  داه  دو التعلديم امللدة ( ثيدث أرلدرا نتاا لدا عدتم وجدود فروقد8112  لتكا   لتعليم األكاددىيودراسة مطدر )

( والددا كاددطا عددتم وجددود أممددر ملتلددو اجلددنر يف ا اهدداا الطل ددة  ددو التعلدديم 0990يفعددزى جلددنر الطالكيودراسددة جعنيددة )
وجدود فدرو  يف ( والا أرلرا نتاا لا 8102وقت اختلطا نتي ة هذه التراسة م  ما يفو لا إلير دراسة ال لوشية )امللةي

( والددا أرلددرا عدد  وجددود 8102جوارنددة )ودراسددة  ددو التددتريك امللددة وفقددا للنددوا ا جتمدداعى ول ددا  الذكوريا  اهدداا 
ودراسددة فددرو  ذاا د لددة إث ددااية يف ا اهدداا الطل ددة علددا ال عددت املتعلددا بتقددتير قيمددة وأرييددة العمددا امللددة ول ددا  اإلانثي

 ا الطل ددة  ددو التعلدديم امللددة بددص الددذكور واإلانث ول ددا  الددذكوري( والددا أرلددرا فروقددا إث ددااية يف ا اهددا8102األمحددر )
( الدا كادطا عد  وجدود فدرو  يف ا اهداا  ل دة ال د  العاشدر األساسدى  دو التعلديم امللدة يفعدزى 8110ودراسة ع ابندة )

 ملتلو النوا، ول ا  الطال ااي
ية يف السدلطنة   يفعدزز التنمدي) اجلنسدى، وإتدا يفتوجدر ونرى أن هذه النتي ة يفعود إ  أن السياساا التعليمية واإلعالم

 جلمي  ف اا اهتم  بل. النار ع  اختالفاًم اجلنسية والعرقية لتكوي  ا اه إجيايب عام  و املل  واألعما  املصتلطةي 
اهدداا  ل ددة هددا يفوجددت فددرو  ذاا د لددة إث ددااية يف ا نددص علددا اآليت :   والددذي عةةرض نتةةائج السةةوال الثالةة : -اثلثةةاا 

 ال   العاشر  و التعليم امللة يف سلطنة عمان يعزى ملتلو املستوى التك يلى للطالك ؟ي
 ONEواخت ار  ليا الت اي  األثادي لبجابة علا هذا السؤا  مت استصتام املتوسطاا ا سابية وا  رافاا املعيارية،     

WAY ANOVA   (ي2(، وجتو  )2ك يا كما يومكلا جتو  )ملتلو مستوى التملستوى ا اهاا الطل ة 
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 ( حتليل التباين األحادي الجتاهات الطلبة حنو التعليم املهين حسب مستوى التحصيل7جدول )

( أن مثدة فدرو  راهريدة ذاا د لدة إث دااية يف ا اهداا الطل دة  دو التعلديم امللدة ثسدك متلدو 2م  جدتو  ) يت ص
ال عتيدة لتكليدا الت داي  األثدادي   اهداا الطل دة التك يا التراسى، وملعرفة أي  يق  الطر  ول ا  أي ف ة، قمندا  ملقارندة 

  و التعليم امللة ثسك مستوى التك يا التراسى، كما ي تو ذلي يف اجلتو  التايل:
 حسب مستوى التحصيل املهين ( املقارانت البعدية لتحليل التباين األحادي الجتاهات الطلبة حنو التعليم8جدول )

 مستوى التحصيل الفروق بني املتوسطات املعياري اخلطأ (sig) القيمة االحتمالية
 مق و  3.357 1.375 071.

 جيت 109. 954. 999. ممتاز
 جيت جتا   981.- 789. 600.
 مق و  4.338* 1.378 010.

 جيت 1.090 960. 668. جيد جداا 
 ممتاز 981. 789. 600.
 مق و  3.248 1.479 126.

 جيت جتا   1.090- 960. 668. جيد
 ممتاز 109.- 954. 999.
 جيت 3.248- 1.479 126.

 جيت جتا   -4.338* 1.378 010. مقبول
 ممتاز 3.357- 1.375 071.

 ((α≥ 0.05* دالة عند مستوى 
ملسدددتوى  ((α≥ 0.05( عددتم وجدددود فددرو  ذاا د لدددة إث ددااية عنددت مسدددتوى الت لددة2يتضددث مدد  خدددال  جددتو  )

بدص ف دا  ((α≥ 0.05عندت مسدتوى الت لدة سدتوى التك ديا، مدا عدتا وجدود فدر  دا  إث داايا  ا اهاا الطل ة يف عا  ملتلو م
 وذلي ل ا  ف ة جيت جتا ي010.مستوى التك يا )جيت جتا ، ومق و ( ثيث كانا القيمة ا ثتمالية للت لة 

ا اهداا الطل دة  ( ثيدث أرلدرا وجدود اختالفدا  يف مسدتوى8100وايفطقا نتي ة هذه التراسة م  دراسة بترخان )
 و ا لتكا  ب ا ا التعليم امللدة يعدزى ملتلدو املسدتوى التك ديلى للطالدك ول دا  ذوي التك ديا املتوسد) واملدنصط.ي 

( الدا أرلدرا أممدرا  ذا د لدة إث دااية ملسدتوى التك ديا يف ا اهداا الطدال   دو التعلديم 0999ودراسة رييساا وال دتور )
 التك يا املتوس) والتك يا املتته مقابا ذوي التك يا املريفط ي امللة ل ا  الطال  ذوي

 القيمة االحتمالية
(sig) 

 مستوى التحصيل ن املتوسط احلسايب االحنراف املعياري قيمة ف

.019 3.368 

 ممتاز 150 55.25 6.910
 جيت جتا   145 56.23 6.002
 جيت 76 55.14 6.695
 مق و  29 51.90 9.484
 اجملموع 400 55.35 6.836
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يف ثددص أن دراسددتنا أرلددرا ا اهدداا أكثددر إجيابيددة  ددو التعلدديم امللددة لددتى املسددتوى التك دديلى )جيددت جددتا ( مقارنددة 
 ق و (يبط ة مستوى التك يا )مق و (ي بينما جاريا الطرو   و دالة إث اايا  ما بص ف اا )ممتاز، وجيت، وم

وهذا يعزى أيضا إ  أن السياساا التعليمية واإلعالمية يف السدلطنة  د. علدا يفكدوي  ا اهداا إجيابيدة للناشد ة  دو 
 التعليم بعامة والتعليم امللة خبا ة، بل. النار ع  مستوايًم التك يليةي

 التوصيات واملقرتحات:
  افز املادية لرييفا ي  عملياا ا ستثمار يف التعليم امللة ويفقتمي ا و 
 بناري ناام يفعليمى يضم  خلا فرل يفعليم عايل للتص  اا امللنيةي 
 يفطوير برام  التوجير واإلرشاد امللة لتكسص عملياا ا ختيار للتص  اا امللنيةي 
  مرورة فتث    اا متنوعة يف موري ممورة املعلوماا وا يف ا ا، متك  الطل ة م  مواك ة ع ر التكنولوجياي 
  ورش عما للمعلمص عامة وأخ ااى التوجير امللة خا ة ثو  أريية ودور التعليم امللة يف التنميةيإجراري 
 يفعزيز الاراكة ما بص القطاعص ا كومى وااال يف س يا دعم ويفا ي  التعليم امللة يف السلطنةي 
  يف السلطنةيإجراري دراساا ثو  ا اهاا املعلمص وأولياري أمور الطل ة  و التعليم امللة 
 املراجع

 املراجع العربية:
 ي عماان: دار الطكريمدخل إىل الرتبية املهنية(ي 0992أبو السا ) -
، جامعدة كليةة الرتبيةة ابخلمة ، جملة الرتبةوي(ي ا اهاا الا ا   و التعليم امللة يف منطقة يفرهونةي 8102األمحر، مجعة عمر فرج ) -

 ي009-90(ي 2املرقك، لي يا، )
(ي ا اهداا  ل دة ال د  العاشدر األساسدى يف األردن  دو ا لتكدا  ب دا ا التعلديم امللدة بعدت 8100وس  سعت الدتي  )بترخان، س -

ش ون ال كدث العلمدى والتراسداا العليدا  جلامعدة  - جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسيةي اية مرثلة التعليم األساسى
 ي99-22(، 8)88فلسطص،  - زة  -اإلسالمية 

اجتاهةات طلبةة الصةفني العاشةر واحلةادي عشةر حنةو التةدريب املهةين وعالقتة  بةبعض املتغةةريات يف (ي 8102ال لوشدية، رمحدة سدير ) -
 ي قسم ال كوث، وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمانيسلطنة عمان

جملةة دراسةات يدة يف لدواري مداد   دو التعلديم امللدةي (ي ا اهاا  ل ة ال   العاشر األساسى يف املدتارس ا كوم0990جعنية، نعيم ) -
 أ(ي-2)80، العلوم اإلنسانية –

(ي ا اهددداا  ل دددة ال ددد  العاشدددر األساسدددى يف لدددواري املدددزار الادددمايل  دددو العمدددا امللدددة والرتبيدددة 8102)  دددار  يوسددد  سمدددودجوارندددة،  -
 ي800-812(، 2)21ا ردن، - يةالعلوم اإلنسانية واالجتماع -جملة موتة للبحوث والدراسات امللنيةي 

اجتاهات طلبة الصف العاشر األساسي حنو التعلةيم املهةين مةن منظةور النةوع االجتمةاعي يف (ي8108التهاماة، مجان ثامت فليث ) -
 ي رسالة ماجستو  و مناورةياجلامعة األردنية، عماني مدينة عمان

التةدريب التقةين واملهةين يف  ةوء التغةريات االقتصةادية واالجتماعيةة  اجتاهات طةال  املرحلةة الثانويةة حنةو(ي 8100الزاما، سمت ) -
 ي الراي : مناوراا مؤسسة التتريك التقة وامللةييف مدينة الرايض
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االجتاهات حنو التعليم املهين وعالقت  ابلوعي واالهتمامات املهنية لةدى طلبةة الصةف العاشةر يف سةلطنة (ي 8108الا لى، راشت ) -
 ستو  و مناورة، جامعة نزوى، سلطنة عمانيي رسالة ماجعمان

 ي رسالةماجستو ومناورة، اجلامعةاألردنية، عمان، األردنياالجتاهاتوامليواللعلميةفيتدريسالعلوم(ي 0922عاي ، زيتون سمود ) -
ي لةيم املهةين يف األردناجتاهات طلبة الصفني العاشةر األساسةي والثةا  الثةانوي املهةين حنةو التع(ي 8110ع ابنة، أمحت ثسص سا، ) -

 رسالة ماجستو  و مناورة، جامعة عامان العربية للتراساا العليا، عاماني 
 ي08-0م، 8102/8102إث ارياا التعليم املترسى،  –املركز الو ة لبث اري واملعلوماا  -
جملةة راايلية يف ردا انتطامدة األق داي اإلسد –(ي ا اه  ل ة جامعاا قطاا  زة  دو العمليدة السدلمية الطلسدطينية 8110امل ري، رفيا ) -

 (ي8)2، جامعة األقصى
مةةةوار التعلةةةيم (ي ا  ددداه  ددو التعلدديم امللدددة وعالقتددر بددد ع. املتلددواا لددتى  ل دددة املرثلددة الثانويدددة بكافاددة  ددزةي 8112مطددر، سمددود ) -

 أكتوبري 02-08، املهين والتقين يف فلسطني، )واقع/حتدايت/طموحات(
(ي ا اهدداا  ددال  ال دد  العاشددر األساسددى يف سافادداا جنددو  األردن  ددو التعلدديم 0999ل ددتور، ع ددت ا ميددت )رييسددتاا، أمحددت؛ وا -

 ي888-029(، 02ي جامعة قطر، ). جملة مركز البحوث الرتبويةامللة وعالقتلا بستوى   يللم ويفطضيللم امللة ومل  آ الم
 ي مسق)ي سلطنة عمانيت احلياتية. املديرية العامة لتطوير املناهجوثيقة منهج املهارا(ي 8108وزارة الرتبية والتعليم ) -

 املراجع األجنبية:
- Ajzen, I (2001). Nature and operation of attitudes. Annual Review of 

psychology, 52, 27-58. 

- Elfers, L. and Oort, F (2013). Great expectations: students, educational attitudes 

upon the transition to post – secondary vocational educational Social Psychology 

of Education, 16(1), 1-22. 

- Fabrigarg, L.R, Macdonald T.K, & Wegener, D.T (2005). The structure of 

attitudes. In D. Albarracin, B.T. Johnson, & M.P. Zamnna (Eds), The 

handbook of attitudes. 79-103. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

- Kesiezie, K. (1992). An exploratory case study of how socioeconomic Factors 

influence occupational choice of students in Nagaland. DAI, 53(5), 1495-A. 

- Rantanen, T (2013). Students attitudes towards entrepreneurship in the Uusimaa 

region in Finland. Interdisciplinary Studies Journal, 2(4), 48-65. 

- Wagah, M., Indoshi, F., &Agak, J (2009). Attitudes of teachers and students 

towards art and design curriculum: Implications for vocational education in 

Kenya. Educational Research and Review. 4(10), 448-456. 
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 دور االدارة املدرسية ابملرحلة املتوسطة ابلكويت يف تطوير األداء املهين للمعلم يف ضوء جمتمع املعرفة
 كروز تراحيب العجمىد.  

 الكويت دولة/ وزارة الرتبية
 ملخص:

م يف ضوء جمتمع املعرفة ، هدفت الدراسة اىل التعرف على دور اإلدارة املدرسية ابملرحلة املتوسطة ابلكويت يف تطوير األداء املهين للمعل
( من املعلمني ابملدارس املتوسطة 811واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وكانت أدوات الدراسة استبيان طبق على عينة قوامها )

جممله مبستوى داللة منخفض ، جاء يف  يف تطوير األداء املهين للمعلم يف ضوء جمتمع املعرفة  وأظهرت النتائج ان دور االدارة املدرسية ابلكويت،
 فةوأوصت الدراسة بضرورة تدريب املعلمني على استخدام كافة الوسائل والتقنيات احلديثة لتطوير أدائهم املهين وفقا ملتطلبات جمتمع املعر 

 .مع املعرفة ـــ املرحلة املتوسطةاالدارة املدرسية ـــ االداء املهين للمعلم ـــ جمت  : الكلمات املفتاحية
The role of the school administration in the middle stage in 

Kuwait in developing the professional performance of the 

teacher in light of the knowledge society 
Dr. Cruz Trahib Al - Ajmi 

Abstract 
The study aimed to identify the role of the school administration in the middle stage 

in Kuwait in the development of the professional performance of the teacher in the light of 

the knowledge society. The study used descriptive analytical method. The study tools were 

a questionnaire based on a sample of 200 teachers in middle schools in Kuwait. The 

development of the professional performance of the teacher in the light of the knowledge 

society was a low level of significance, and the study recommended the need to train 

teachers to use all modern methods and techniques to develop their professional 

performance according to the requirements of the knowledge society 

Keywords: School Management, Professional performance of the teacher, Knowledge 

society, middle stage. 

 املقدمة
يتسم العصر احلايل ابلتفجر املعريف والتكنولوجي وانتشار نظم االتصاالت واالستعمال املتزايد للحاسوب والتوسع يف 
استخدام شبكة االنرتنت، األمر الذي جعل العامل قرية كونية الكرتونية و لعل من أبرز التحدايت اليت تواجه اجملتمعات 

وقد  وخصوصاً يف اجملال التعليمي ا الفيض اهلائل من املعلومات يف كافة أشكاهلا وصورها،املعاصرة هي كيفية التعامل مع هذ
بدأت الدول تشعر ابألمهية املتزايدة للرتبية املعلوماتية من خالل توفري بيئة تعليمية وتدريبية تفاعلية جتذب اهتمام األفراد يف 

 عصر يتميز ابلتطور املتسارع والتغري املستمر. 
ملدرسة املتوسطة يف دولة الكويت إحدى املراحل التعليمية اهلامة اليت يقع على عاتقها مسئولية إعداد املواطن وتعد ا

وهتيئة الفرص املناسبة ملساعدته على حتقيق النمو الشامل روحيًا وخلقيًا وجسميًا وعقليًا إىل أقصى ما تسمح به  ،الكوييت
 .(82، ص 8102 ،الكويت ،تمع الكوييت وفلسفته وآماله) وزارة الرتبيةاستعداداته وإمكاانته ويف ضوء طبيعة اجمل
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 ويعترب توظيف تقنية املعلومات واالنرتنت يف التدريب والتعليم من أهم مؤشرات حتول اجملتمع إىل جمتمع معلومايت
يسهم يف بناء الكوادر املعلوماتية قد يسهم يف زايدة كفاءة وفعالية نظم التعليم، ويف نشر الوعي املعلومايت، وابلتايل  حيث أنه

 . اليت تنشدها اجملتمعات يف ضوء جمتمع املعرفة
ولقد اكتسب تطوير أداء املؤسسات التعليمية قيمته وأمهيته من حقيقة أساسية وهى ضرورة حتقيق مكانة أقوى وأكرب 

خيضع ابلضرورة جلهد  داء املهين للمعلمللمؤسسة التعليمية ىف ظل زايدة معدالت التغري واملنافسة، ومن مث فإن تطوير األ
ختطيطي شامل ومرن، حيدد األهداف ويدرس البدائل، ويصمم الربامج، ويسن التشريعات، ويرسم اإلجراءات، ويضع أسس 
التقومي، وذلك من أجل ضمان فرصة التعليم كحق إنساين لكل أبناء اجملتمع مع القوى البشرية القادرة على االندماج ىف 

 (9ص  8112القاهرة،  ،االجتماعية واالقتصادية بصورة متوازنة. )وزارة الرتبية والتعليم احلياة
وتزاد  ،أبمهية متزايدة يف ظّل التحدايت الكبرية اليت توجهها املعرفة يف املؤسسات الرتبوية وىف ضوء ذلك حيظى جمتمع

وجدير  .مستوايت وخمرجات جيدة من التعليمإىل تعزيز األهداف املعرفية مبا يقود  هذه األمهية يف ظّل تزايد أمهية حتقيق
أي  كفاية وفاعلية األداء املهين للمعلم، ابلذكر أن فاعلية وكفاية املؤسسات الرتبوية التعليمية تتوقف إىل حد كبري على

ارسته، لتحديد الفجوة عملية تطوير ابملدرسة من الضروري أن تنطلق من واقع األداء املمارس ومقارنته ابألداء املرغوب يف مم
األدائية اليت تكشف عنها عمليات تقييم األداء واليت تقدم معلومات شاملة ومتنوعة عن األداء املهين للمعلم واالدارة 

 .املدرسية
 مشكلة الدراسة:

ملا له من  سي،أن األداء املهين للمعلم هو أحد ركائز العملية الرتبوية التعليمية وهو من دعائم التطوير يف اجملال املدر 
مطلعاً على املستجدات املعاصرة يف جمال  وىف ضوء ذلك من الضروري أن يكون املعلم دوراً فعااًل يف جودة خمرجات التعليم،

 ،ختصصه مما ينعكس ذلك اجيااًب على أدائه املهين داخل الفصل ويؤثر بصورة مباشرة على املستوى التحصيلي للتالميذ
 . لإلدارة املدرسية يسهم يف تطوير األداء املهين للمعلم ويتوفق ذلك على دور فعال

تعوق األداء املهين للمعلم ىف ضوء املمارسات  العديد من التحدايت اليت وقد أظهرت بعض الدراسات السابقة
رسات تعقد املما (8112 ،سعاد ،نتائج دراسة )العازمي أظهرت حيث ،االدارية احلالية ابملدارس املتوسطة بدولة الكويت

 ،واليت يرتبط بعضها بعوامل ذات عالقة مباشرة بسلوك العاملني املتوسطة اإلدارية التقليدية السائدة يف معظم إدارات املدارس
وإحجام بعض املديرين عن تفويض  ،قلة الدافعية للعمل لدى بعض املعلمني :والبعض األخر يرتبط بسلوك القيادات ومنها

 مستوى األداء املهين للمعلمني  دارات هذه املدارس ويقلل من كفاءهتا وابلتايل تدىنالسلطات مما حيد من فعالية إ
إىل ضعف الصالحيات املمنوحة لإلدارات املدرسية  م(8108 ،عايض عواد ،بينما أشارت نتائج دراسة )العازمي

صت بضرورة تطوير املناخ اإلداري الداعم وأو  ،وعدم تلبية اإلدارات الرتبوية لالحتياجات الضرورية الالزمة لتطوير أداء املعلم
 للتغيري واالهتمام ابلتطوير املهنية للمعلمني 

داخل املدرسة من خالل تعميق احملتوى املهين هلم و  كما تسعى االدارة املدرسية الفعالة اىل تدعيم أداء املعلمني
عاتقهم وذلك يتطلب وقتا كبريا ل تطوير وحتسني  حىت يصبحوا قادرين على القيام ابملسئوليات الواقعة على تطوير مهاراهتم

 ((Corcoran, Thomas.1995املعاصرةوسائل وطرائق تدريبهم مبا يتماشى مع املتغريات التعليمية 
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 ،وىف ذا الصدد أشارت العديد من الدراسات السابقة اىل أمهية وضرورة االهتمام ابألداء املهين للمعلم ومنها)احلر
تطوير األداء املهين ضرورة حتمية لرفع مستوى العملية التعليمية من أجل  إىل أن ليت وتوصلت الدراسة( ا8118 ،عبدالعزيز

   إعداد كادر فعال وقادر على إدارة العملية التعليمية داخل البالد.
في األداء الوظي بتطوير تفى ( أن الربامج املهنية ال8112 ،عالء رمضان ،وىف ذات السياق أظهرت دراسة )صربه

للمعلم وأن اساليب التدريب تعتمد على احملاضرات النظرية بدرجة كبرية وأوصت الدراسة بضرورة توفري برامج تدريبية طويلة 
  .املدى وضرورة تنوع أساليب وإجراءات وأنشطة وبرامج التدريب وال تطوير املهنية وتنوعها

 طوير وتطوير األداء املهين للمعلم من مجيع جوانبه،ت ومما سبق فإن العديد من الدراسات السابقة أكدت على ضرورة
تطوير  وبينت أن هناك قصورًا واضحًا يف العديد من جوانب األداء املهين للمعلم والىت تتطلب املواجهة واحلل من خالل

وهذا  ملهين للمعلم،على األداء ا هذه الدراسات اىل مدى أتثري جمتمع املعرفة برامج ال تطوير املهنية والتدريب ولكن مل تشري
 .ما هتتم به الدراسة احلالية والذى جيعلها متميزة عن غريها يف هذا اجلانب

املؤسسات التعليمية  يف تطوير ومن انحية اخرى فقد أشارت العديد من الدراسات السابقة اىل أمهيه جمتمع املعرفة
 ،دراسة )أبو اخلضري، اميان، و م(8101 ،س، سليماندراسة )الفار  :ومن هذه الدراسات  واألداء املهين للمعلم الرتبوية

  م(.8112دراسة )عيسى، ثروت، ، و م(8119 ،السحيمي، زينب، ودراسة )م(8119
يف ضوء عملي ابجملال الرتبوي بدولة الكويت الحظت أن هناك مشكالت مرتبطة ابألداء املهين لبعض املعلمني وأن 

ومل يكن ابلشكل املطلوب، وابلتايل سوف يؤثر ذلك سلباً على مستوى التحصيل  عادائهم روتيين ويفتقد اىل التطوير واالبدا 
 وأيضا من خالل املقابالت اليت أجريتها مع بعض املعلمني ابملرحلة الدراسي للتالميذ وابلتايل على خمرجات التعليم ككل

من مجود ىف عمل اإلدارة وخصوصا  املتوسطة ىف بعض املناطق التعليمية األخرى الكويت فقد الحظ اهنم يشكون أيضاً 
ومن مث تبني أبن هناك مشكلة  املرتبطة ابألداء املهين للمعلم وعدم الرغبة ىف التطوير ىف ضوء االجتاهات االدارية املعاصرة،

  .ملعرفةت املعاصرة وجمتمع احقيقية تتعلق ابألداء املهين للمعلمني مبدارس املرحلة املتوسطة بدولة الكويت يف ضوء االجتاها
انطالقا من أمهية جمتمع املعرفة يف بناء املؤسسات التعليمية وأتثريه الفعال على مستوى األداء للمعلم وىف ضوء كل ما سبق و 

 : املشكلة البحثية يف التساؤالت التالية ميكن صياغة
 مفهوم األداء املهين للمعلم ومربراته ومكوانته؟ ما .0
 طبيقه يف املؤسسات التعليمية ؟ما مفهوم جمتمع املعرفة ومربرات ت .8
بدولة الكويت يف ضوء  مدارس املرحلة املتوسطة ما واقع دور االدارة املدرسية يف تطوير األداء املهين ملعلمي .2

 ؟ جمتمع املعرفة
بدولة الكويت يف ضوء متطلبات  مدارس املرحلة املتوسطة ما توصيات ومقرتحات تطوير األداء املهين ملعلمي .2

  ؟ فةجمتمع املعر 
 أهداف الدراسة:

  :هتدف الدراسة احلالية اىل التعرف على مايلى
 .ومكوانته وعناصره مفهوم األداء املهين للمعلم وأمهيته ومربراته .0
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  .مفهوم املعرفة وجمتمع املعرفة وأمهيته وأهدافه ومتطلباته تطبيقه وأهم معوقاته  .8
بدولة الكويت يف ضوء جمتمع  مدارس املرحلة املتوسطة علميواقع دور االدارة املدرسية يف تطوير األداء املهين مل .2

  املعرفة
اخلروج بتوصيات مقرتحة لتطوير األداء املهين ملعلمي مدارس املرحلة املتوسطة بدولة الكويت يف ضوء متطلبات  .2

 .جمتمع املعرفة 
 أمهية الدراسة:

ابلتعرف  املسؤولني يف وزارة الرتبية بدولة الكويت قد تساعد إن نتائج هذه الدراسة وتوصياهتايف ة أمهية الدراس أتتى
 خمرجات جيدة مما ينعكس إجيابيًا على مستوى أداء املعلمني على كيفية االستفادة من جمتمع املعرفة كمدخل لتحقيق

 .التطوير املنشود ويسهم بفاعلية يف عملية
 :مصطلحات الدراسة

يعرب عن جمموعة التغريات االجيابية اليت حتدث يف النظام التطوير يف جمال التعليم  :Developmentالتطوير  .1
التعليمي بقصد زايدة فعاليته، وحتقيق كفايته اإلنتاجية، وليكون أكثر مواكبه ملعطيات العصر )الشريف، شوقي السيد، 

ملهين ملعلمي ىف هذه الدراسة على انه: عملية هتدف اىل تطوير األداء ا " إجرائياً ويعرف "التطوير .(820صـــ ،8111
 املرحلة املتوسطة ىف ضوء جمتمع املعرفة.

: اإلدارة املدرسية هي: جمموعة عمليات تشمل التخطيط School Management اإلدارة املدرسية: مفهوم .2
والتنسيق والرقابة والتقومي يف ضوء األهداف املرسومة، وتؤدي وظيفتها من خالل التأثري يف سلوك اإلفراد، ومبا حيقق 

وهى عملية متكاملة تتألف من عناصر بشرية ومادية تعمل  (.28صــ ،8118 ،سيد حممد ،ف املدرسة )اهلواريأهدا
 (.82، صـــــ 8102شاكر حممد ، ،وفق ضوابط معينة لتحقيق أهداف خمططة ومرغوبة تربوايً ) فتحي

لك املرحلة العمرية اليت مير هبا تعرف املرحلة املتوسطة ابلكويت إهنا: " هي تاملرحلة املتوسطة بدولة الكويت:  .3
وهي مرحلة انتقالية ما بني التعليم االبتدائي والتعليم  ،( سنة، ومدهتا الدراسية أربع سنوات01-00الطالب من سن )

 .ي مبختلف أنواعهالثانو 
ك بني معظم يعرف األداء أبنه "النشاطات اليت يفعلها أو ال يفعلها العامل. وهو حمور مشرت األداء املهين للمعلم:  .4

 ,Barksdale)الوظائف مبا يتضمنه من التواجد يف مكان العمل، وروح التعاون، واملعايري اخلاصة ابلوظيفة

2008. p.11).Nathaniel.  

: هو جمتمع ميثل برانجما متكامال يتضمن التعليم و العلوم والثقافة والتكنولوجيا واالتصال اليت متثل كلها جمتمع املعرفة .5
تكاملة و متماسكة وقد أصبح جمتمع املعرفة يف ضوء التطورات االقتصادية و التكنولوجية و االجتماعية و معا وحدة م

الطفرات التكنولوجية و الثورة املعلوماتية اليت حدثت يف العقود األخرية من املؤثرات القوية اليت متارس أتثريًا كبريا 
 .(22م، ص 8102 ،منصور ،جملال التعليمي. )اخلثالنوواسعا على خمتلف جوانب احلياة املعاصرة وخصوصا ا
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 االطار النظري للبحث:
 األداء املهين للمعلم  :املبحث االول

 مفهوم األداء املهين للمعلم:
ان األداء املهين شأنه شأن غريه من املفاهيم و اليت تعددت التعريفات اليت تصدى أصحاهبا اىل حتديد هذا املفهوم، 

األداء املهين هو" تفاعل لسلوك املوظف، وأن ذلك السلوك يتحدد بتفاعل  رز هذه التعريفات ما يلي:و لقد كان من أب
 (82ص  ،م8102 ابجابر، عادل عبدهللاجهده وقدرته )

اجلهد املتميز و  الدور الذى يقوم به املعلم يف عمله و الذى يستند اىل املرحلة املتوسطة يشري اىل واألداء املهين ملعلم
اءة والفاعلية واالتقان املرتبط هبذا الدور وما حيققه املعلم من اجنازات مهنية مرتبطة بطبيعة عمله وجمال ختصصه الكف

على أساس النتائج اليت حققها يف فرتة زمنية من مدة عمله وذلك من  وميكن قياس األداء املهين للمعلم ابملدرسة املتوسطة
 .داخل املدرسة خالل تقيم أعماله

 االهتمام ابألداء املهين للمعلمني ىف ضوء جمتمع املعرفة:  مربرات
تطوير للقدرات اإلبداعية اليت  مبثابة تطوير أداءه املهين إن املعلم هو الركيزة األساسية لعملية التعليم، ومن مث تعترب

العوامل اليت دفعت اىل االهتمام وهناك العديد من  ،بدورها تفجري الطاقات الكامنة وتوظيفها خلدمة املعلم واجملتمع املدرسي
أمهها عوامل ومتطلبات التغيري والتطور التكنولوجي العاملي واملتغريات  بتطوير أداء املعلم املهين ىف ضوء جمتمع املعرفة،

مني املعاصرة وانعكاسهم على التعليم وإدخال العديد من الوسائل التكنولوجية إىل املدرسة مما جعل استخدامها من قبل املعل
كما أن التطور اهلائل ىف وسائل االتصال وتضاعف  مطلب ضروري حىت يستطيع الوصول إىل جودة العملية التعليمية،

املعرفة أدى إىل تغيري دور املعلم حيث أصبح املرشد واملوجه للطالب داخل املدارس اضافة اىل حاجة املعلم إىل احلافز املهين 
 (22، ص 8111 ،أمحد، )عالء، على جودة األداء.واملادي واألديب ليدفعه إىل احلرص 

ابملدارس ويتم ذلك  وىف ضوء ما سبق يتبني وجود حاجة ملحة لعملية التطوير املهنية واألداء املهين املتميز للعاملني
رامج يف ضوء االستخدام األمثل لتكنولوجيا التعليم على كافة املستوايت وتطوير وحتسني أداء املعلمني وذلك من خالل ب

 تطوير مهاراهتم واليت سوف تساعدهم على مواكبة التغريات احلادثة داخل وخارج املدرسة. التدريب املستمرة واليت هتدف إىل
 األداء املهين للمعلم: مكوانت

 اليت التعليمية املؤسسة أن أي والكفاءة، الفعالية مها رئيسني بصفة عامة اىل عنصرين هامني األداء مصطلح يشري
 تسيريها:  يف الفعالية والكفاءة عاملي بني جتمع اليت هي ابألداء تتميز

 حتقيق على "القدرة هناأ على الفعالية املسطرة، وينظر إىل األهداف حتقيق درجة يعكس معيار هي الفعالية: .0
  ((Beetham & Baily,2006 املرتقبة" النتائج إىل والوصول املرتقب، النشاط

 النشاط هو الكفء والنشاط اإلمكانيات، من بقليل املطلوب ابلعمل القيام على قدرة املعلممتثل  الكفاءة: .8
األداء املهين ملعلمي املرحلة  وإضافة ملا سبق فإن (Vincent plauchet 2006, p6.( تكلفة األقل

ضوء  ىف ر املعريفمن الضروري أن يعتمد على الفاعلية والكفاءة املهنية وذلك ابالستناد اىل اإلطا املتوسطة
 .جمتمع املعرفة
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 عناصر األداء املهين للمعلم:
  ).829 ص، 8112حممد،  عادل ،زايد )املهين للمعلم من جمموعة من العناصر أمهها يتكون األداء

وتشمل املعارف العامة، واملهارات الفنية، واملهنية واخللفية العامة عن الوظيفة  :املعرفة مبتطلبات الوظيفة .0
 .هباواجملاالت املرتبطة 

وتتمثل يف مدى ما يدركه الفرد عن عمله الذي يقوم به وما ميتلكه من رغبة ومهارات وبراعة  :نوعية العمل .8
  .وقدرة على التنظيم وتنفيذ العمل دون الوقوع يف األخطاء

أي مقدار العمل الذي يستطيع املعلم إجنازه يف الظروف العادية للعمل، ومقدار سرعة  :حجم العمل املنجز .2
  .اإلجناز هذا

وتشمل اجلدية والتفاين يف العمل وقدرة املعلم على حتمل مسؤولية العمل وإجناز األعمال يف  :املثابرة والوثوق .2
 أوقاهتا احملدد، ومدى حاجة هذا املعلم لإلرشاد والتوجيه من قبل إدارة املدرسة. 

ما يلزم لتقنني عناصر  درسة املتوسطةيتضح مما سبق أن هناك أربعة عناصر أساسية ميكن من خالهلا أن تضع امل
ونوعية العمل  األداء املهين و اليت تتمثل يف املعرفة مبتطلبات الوظيفة و اليت تشري اىل املعارف العامة، واملهارات الفنية للمعلم
و أيضا كمية  واليت متثل ما ميتلكه من رغبة ومهارات وبراعة وقدرة على التنظيم وتنفيذ العمل دون الوقوع يف األخطاء،

 وسرعة هذا اإلجناز، و وقدرة املعلم على حتمل مسئولية العمل يف املدرسة. ومقدار العمل املنجز من قبل املعلم
ص ص  ،0992 ،شاكر حممد ،فتحيثالث عمليات اساسية وهى:)  األداء املهين للمعلم تطويرويتضمن 

202: 202). 
 اهليكل البنائي للمنظمة و قوانني والسياسات اإلدارية و تشمل املوارد البشرية و املادية و  :مدخالت .0
  تتضمن التفاعالت املختلفة املؤدية إيل حتسني األداء عمليات: .8
  تتمثل يف هيكلية متطورة للمدرسة، وفعالية لألداء املتطور و ارتفاع يف معدالهتا حنو املرغوب. :خمرجات .2

معلم هى عمليات متداخلة ومتفاعلة وتؤثر ىف النهاية على فإن عمليات تطوير االداء املهين لل وىف ضوء ماسبق
 يف اداء املعلم وفقا للمتغريات املعاصرة وىف ضوء جمتمع املعرفة وان لذا كان من الضروري أن تكون املدخالت املخرجات،

كون املخرجات ذات ىف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة ابلتايل سوف ت اهتمام االدارة املدرسية ابملدخالت وتفعيل العمليات
 . جودة عالية يف تطوير اداء املعلم وخمرجات التعليم ىف ضوء جمتمع املعرفة

 :جمتمع املعرفة :املبحث الثاين
ثورة  :إن ظهور جمتمع املعرفة كان نتاجًا لظهور اقتصاد املعرفة الذى نتج عن تشابك أصيل لظواهر متعددة مثل

انتشار استخدام تكنولوجيا املعلومات، مما مسح ببناء اقتصاد املعرفة االتصاالت، وظاهرة انفجار املعلومات، و 
Knowledge – Based – Economy،  وهو جمتمع يشق طريقًا جديداً ىف التاريخ اإلنساين، وجيعل املعلومات

السياسية، جزءًا ال يتجزأ من معظم الفعاليات االجتماعية، واالقتصادية، و  (ICT)وتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات 
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والتعليمية، وحيقق تغيريات بنيوية عميقة يف مناحي احلياة مجيعها حبيث تصبح مصدرًا اقتصاداًي رئيسًا حيمل ىف ثناايه بذور 
 م(8112تقرير التنمية االنسانية العربية (.اهليمنة االقتصادية والثقافية والسياسية

 :مفهوم املعرفة
اقها من الفعل ) عرف ( ، ومعرفة الشيء هي إدراكه أبحد احلواس) جممع يعود االصل ىف كلمة " معرفة" اىل اشتق

املعرفة على أهنا هي جمموعة احلقائق والوقائع واملعتقدات واملفاهيم  Barnes (2002)ويعرف . م(0992 ،اللغة العربية
املعرفة أبهنا ( Nonaka and Others, 2000كما يعرف ) والرؤى واألحكام والتوقعات واملنهجيات والرباعات.

 ،املؤسسة لالستخدام اخلالق للمعرفة وإنشائها. )عبود العملية املنهجية: تعرف أيضا على اهناو  تربير لالعتقاد الصحيح.
  (8112 ،جنم

يف ضوء املفاهيم السابقة ميكن القول أن املعرفة هي جمموعة من اخلربات واملهارات واحلقائق واملعتقدات والقيم 
اانت واملعلومات اليت مت تنظيمها ومعاجلتها سواء كانت هذه املعرفة ظاهرة أو كامنة، وهي قابلة لالستخدام يف واملفاهيم والبي

 املؤسسة من خالل صياغة اخلطط وتنفيذها ورقابتها.  حل املشكالت اليت تواجه
 :جمتمع املعرفة

وعقالنية ىف جمال التيسري، وترتيب احلياة، هو اجملتمع الذى يستند إىل قدرة نوعية من التنظيم وإجياد آليات راقية 
والتحكم ىف املوارد املتاحة، وحسن استثمارها وتوظيفها، وخاصة إيالء املوارد البشرية املوقع املالئم ىف حتقيق النمو 

ة للرتبية )منظمة األمم املتحد االقتصادي، كما يعىن هذا املفهوم كذلك تطوير أمناط التصرف والتحكم ىف القدرات املتنوعة.
 م(  8112و العلم و الثقافة ) اليونسكو ( 

الوصول إىل اهلدف أبفضل الوسائل وأبقل التكاليف ويف حدود املوارد  هو ذلك اجملتمع الذى يهدف اىلو 
 (82، ص 0990هاين عبد الرمحن صاحل  ،)الطويل والتسهيالت املتاحة مع حسن استخدام هذه املوارد والتسهيالت.

 ملعرفة:مناهج جمتمع ا
  :املناهج اليت يستند البها جمتمع املعرفة ومنها مايلى هناك العديد من

 ,Daft)االقتصادي: الذي يرى يف املعرفة رأس مال فكري وقيمة مضافة تتحقق عند استثمارها الفعلي املنهج

Richard L. & Noe, Raymond a., 2001. P 260.) 
درة على التعامل مع املعلومات وتوظيفها لتحقيق هدف موصوف. املنهج املعلومايت: الذي يرى يف املعرفة ق .0

Newman, Amy, 2000,p71)) 
املنهج اإلداري: ويرى يف املعرفة موجودًا تتعامل معه إدارة املؤسسة يف سعيها إلنتاج السلع  .8

 ((Endres.A. 1997,p161واخلدمات
 Brian توظيفها لتحقيق أهدافها.املنهج التقين: ويرى يف املعرفة قدرات تقنية متكن املؤسسة من  .2

Newman, Kurt W. Conrad, 1999,) ) 
املنهج االجتماعي: وينصرف يف تصوره للمعرفة كوهنا بنية اجتماعية تعمل املؤسسة على توظيف عناصرها  .2

 (p525)Wick, Corey,2000 , لتحقيق أهدافها.
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 سة مواجهة حتدايهتا وحتقيق متيزها واقتدارها.للمؤس املدخل الوظيفي: ويرى للمعرفة وظيفة جتعل منها قوة تتيح .1
( Howel, I,F. 1998.p15) 

املنهج الشمويل: وتتضمن تصورًا يضم كافة املناهج السابقة وابلتايل فهو موجود اقتصادي ذو هيكل اجتماعي  .2
 .لتمّيزاملؤسسة بقدرة جتعلها يف موقف يتيح هلا إدراك ا ينتج عن تفاعل للعوامل التقنية والتنظيمية ميد

(Jillinda J. Kidwell, Karen M.2000.p4) 
املنهج الثنائي املصطلحي: ويشري إىل أن املعرفة تتكون من جزأين، األول ظاهر ميكن التعامل املباشر معه  .2

(، أما اجلزء الثاين فهي ذو مسة ضمنية غري ظاهرة Knowing aboutوحتويله إىل واثئق قابلة للنقل )
 p42Herschel, R., T.,2000) .) .ربة واالستدالل واحلكمةمضموهنا املهارات واخل

 املعرفة: أمهية جمتمع
 ( 022ص ، 8111هدي  )محودة، املعرفة من دورها فيما يلي: أتتى أمهية جمتمع

تبسيط العمليات وخفض التكاليف عن طريق التخلص من اإلجراءات املطولة أو غري الضرورية، كما تعمل على  -
 الء، عن طريق ختفيض الزمن املستغرق يف تقدمي اخلدمات املطلوبة.حتسني خدمات العم

املعرفة أداة لتحفيز املؤسسات على  تبىن فكرة اإلبداع عن طريق تشجيع مبدأ تدفق األفكار حبرية. فمجتمع -
تشجيع القدرات اإلبداعية ملواردها البشرية، خللق معرفة جيدة والكشف املسبق عن العالقات غري املعروفة 

 الفجوات يف توقعاهتم.و 
 تنسيق أنشطة املؤسسة املختلفة يف اجتاه حتقيق أهدافها. -
 تعزيز قدرة املؤسسة لالحتفاظ ابألداء املنظم املعتمد على اخلربة واملعرفة وحتسينه. -

 ،سأشار) الفار  وقد من املؤكد أن جمتمع املعرفة له أمهية كربى يف عمل املؤسسات والسيما يف املؤسسات التعليمية
توليد املعرفة وتوزيعها وتطبيقها للمساعدة يف اختاذ القرارات اإلدارية  (اىل أمهية جمتمع املعرفة يف82، ص 8101 ،سليمان

الرشيدة وتشجيع اإلبداع وزايدة القدرة التنافسية وحتقيق األهداف االسرتاتيجية هلذه املؤسسات وزايدة قيمتها واالرتقاء 
  أبدائها.

  :رفة يف املؤسسات التعليمية أهداف جمتمع املع
 ،فهد بن عبدهللا ومنها مايلى )الضوحيي، املعرفة أهداف عدة يسعى اىل حتقيقها ىف املؤسسات التعليمية جملتمع

  (012.، ص م8119
 خلق البيئة التنظيمية اليت تشجع كل فرد يف املؤسسة على املشاركة ابملعرفة لرفع مستوى معرفة اآلخرين. -
 ة اجلوهرية وكيفية احلصول عليها ومحايتها.حتديد املعرف -
  .إعادة استخدام املعرفة وتطبيقها ابجملتمع املدرسي -
  بناء إمكاانت التعلم ونشر وتدعيم ثقافة املعرفة ابملدارس -
 .التأكد من فاعلية تقنيات املؤسسة ومن حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة ظاهرة -
 يدان، وتسهم يف نشر أفضل املمارسات يف الداخل.تعمل على مجع األفكار الذكية من امل -
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  .تطوير العمل الفين واإلداري داخل املؤسسات التعليمية وفقا للمتغريات املعاصرة -
 :متطلبات تطبيق جمتمع املعرفة ىف املؤسسات التعليمية

تفادة ممكنة من املعرفة، يتطلب تطبيق جمتمع املعرفة هتيئة بيئة املؤسسات الرتبوية التعليمية للوصول إىل أقصى اس
حبيث تكون بيئة مشجعة على اإلدارة الفعالة للمعرفة، ومن مث ميكن ختزين ونقل وتطبيق املعرفة. وبصفة عامة، فإن مثل هذه 
البيئة تتطلب توافر العناصر اآلتية: هياكل تنظيمية مالئمة جملتمع املعرفة، وقيادة وثقافة تنظيمية تشجع على ذلك، 

 ( 022ص ، مرجع سابق ،هدي ،محودة) املعلومات. وفيما يلي شرح هلذه املتطلبات:وتكنولوجيا 
مما الشك فيه أن اهلياكل التنظيمية األكثر مالئمة جملتمع املعرفة هي تلك اهلياكل اليت تتسم اهلياكل التنظيمية:  .1

متغريات، ابلتايل فان هتيئة املناخ ابملرونة والتكيف مع البيئة وسهولة االتصاالت وقدرهتا على االستجابة السريعة لل
املناسب لتطبيق جمتمع املعرفة تتطلب ابلضرورة التحول إىل املمارسات اإلدارية املعتادة األكثر توافقًا مع معطيات 

 عصر املعرفة، مثل:
 ألبعد عن التحول من اهليكل التنظيمي اهلرمي الشكل املتعدد املستوايت إىل اهلياكل التنظيمية األكثر تفلطحاً وا

 الشكل اهلرمي.
  التحول من النظم املركزية اليت تعتمد على احتكار املعرفة وتركيزها يف مستوى تنظيمي واحد، إىل النظم

 الالمركزية، اليت تستند إىل تدفق وانتشار معريف يغطى املؤسسة كلها ويشارك اجلميع يف ختليقها.
 ي املنعزل إىل منط العمل اجلماعي يف فرق عمل ذاتية.التحول من أمناط التنظيم القائمة على العمل الفرد 

. يتطلب تطبيق جمتمع املعرفة يف أية مؤسسة أن تكون القيم الثقافية السائدة مالئمة ومتوافقة مع الثقافة التنظيمية:: .2
اعد على وأن تكون الثقافة التنظيمية مشجعة لروح الفريق يف العمل.، وهناك عوامل تس ،مبدأ االستمرار يف التعلم

وهى ابلتايل متثل عوامل اجيابية إلدارة املعرفة يف املؤسسات ويقصد هبا الثقافة  ،املعرفة يف املدارس إدخال مفهوم جمتمع
اليت تشجع وحتث على العمل بروح الفريق وتبادل األفكار ومساعدة اآلخرين، والقدوة واملثل األعلى للقيادة الفعالة 

 .ل اليت تساعد وحتفز على تبىن مفهوم جمتمع املعرفةاليت تعتين ابملعرفة والعوام
توفر تكنولوجيا املعلومات احلديثة الكثري من اإلمكانيات الضرورية واالساسية جملتمع املعرفة تكنولوجيا املعلومات:  .3

، وخمازن البياانت، ومصفاة Browsers، وبرانمج تصفح Internetمثل: شبكة املعلومات، والشبكة الداخلية 
 .مما يسهل ويسرع من إدارة املعرفة يف املؤسسات الرتبوية Software، وبرانمج Data Filerالبياانت 

إن جمتمع املعرفة يتطلب منطًا غري عادي من القيادة يتمكن من قيادة اآلخرين، لتحقيق أعلى مستوايت  :القيادة .4
 أو مسهلون Coordinator رؤساء، ولكنهم يوصفون أبهنم منسقونفالقادة مل يعد يوصفون أبهنم  .متميزة

Facilitators  أو مدربونCoaches ولذلك، فإن القائد املناسب إلدارة جمتمع املعرفة هو القائد الذي .
يتصف بثالث صفات أساسية هي: القدرة على شرح الرؤية لآلخرين، وأن يكون قدوة هلم، وأن تكون لديه القدرة 

 املؤسسة من خالله. املؤسسة وتعمل هذه الرؤية يف أكثر من مضمون وداخل أكثر من إطار يهمعلى ربط 
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وأن هناك متطلبات لتطبيقه  وىف ضوء ما سبق فإن جمتمع املعرفة مفهوم جديد وهلا أمهية ابلنسبة للمؤسسات الرتبوية
تكون هناك قيادة واعية ومشجعة لتبادل  وأن ،تتمثل يف ضرورة أن يكون اهليكل التنظيمي مران وأفقيا، وليس رأسيا

 املعلومات بني العاملني، فتنطوي على القيم اليت تشجع التعلم الذايت واحلرص على االستفادة من اآلخرين والتعلم منهم.
 :معوقات تطبيق جمتمع املعرفة يف املدارس املتوسطة بدولة الكويت

وقات تطبيق جمتمع املعرفة ابملدارس املتوسطة بدولة الكويت ضوء معايشة الباحث للواقع امليداين فإن أهم مع يف
  :تتمثل ىف التايل

 وعدم هتيئة املدارس  متطلبات جمتمع املعرفة مكلفة وحتتاج اىل أمكانيات مادية وجتهيزات كبرية :معوقات مادية
 .املتوسطة ابلكويت ملتطلبات واليات جمتمع املعرفة 

 املني يف املدارس املتوسطة ابلكويت بثقافة جمتمع املعرفة ــــ عدم رغبة عدم معرفة بعض الع :معوقات بشرية
 .البعض يف التغري ـــ عدم امتالك املهارات االساسية جملتمع املعرفة من استخدام احلاسوب والبحث يف الويب 

 لتقليدية القدميةعدم تفهم بعض املديرين ألمهية التحول اىل جمتمع املعرفة وتفضيل األساليب ا :معوقات ادارية 
 .اليت ميارسها يف ضوء تطبيق جمتمع املعرفة وختوف بعض املديرين من تقلص الصالحيات والسلطات

 اإلجراءات املنهجية للدارسة:
  :منهــج الدارســــة

" املنهج الوصفي التحليلي حيث أنه قد يكون أنسب املناهج مالئمة لطبيعة الدراسة احلالية  استخدمت الدراسة
 .(008ص  ،م8102 عادل حممود، ،)رفاعي قيد البحث وحيلل ويفسر أبعاد الواقع أو الظاهرة يصف فهو

 : أدوات الدراســة
كأداة رئيسة جلمع املعلومات والبياانت ىف الدراسة بعد تقنينها من السادة احملكمني حيث االستبانة  مت االعتماد على 

ويهدف هذا االستبيان إىل التعرف على واقع  .لالزمة حول موضوع البحثتستخدم كأداة بغرض مجع البياانت واملعلومات ا
 .تطوير األداء املهين للمعلمني ابملدارس املتوسطة بدولة الكويت يف ضوء جمتمع املعرفة دور االدارة يف

 :حدود الدراسة
  :حدود الدراسة احلالية على التايل اقتصرت

 األداء املهين ملعلمي املدارس املرحلة املتوسطة بدولة الكويت  تطوير " دور االدارة املدرسية ىف :احلد املوضوعي
 .جمتمع املعرفة ىف ضوء

 من املعلمني ابملدارس املتوسطة  (811مت تطبق الدراسة احلالية على عينة عشوائية قوامها )  :احلد البشرى
 .بدولة الكويت

  ) املتوسطة يف املناطق  ية على بعض إدارات املدارستطبيق الدراسة امليدان مت :احلد اجلغرايف ) حدود مكانية
 .مبارك الكبري ( ،اجلهراء ،وهي )األمحدي التعليمية ابلكويت

 م8102مت تطبيق الدراسة امليدانية خالل العام الدراسي  :حدود زمنية. 



 8102املؤمتر الرتبوي العريب السنوي الثالث: )رؤى وأفكار لقضااي ساخنة يف التعليم العام(، اجلمعية األردنية للعلوم الرتبوية،

811 

 :الدراسة امليدانية أهداف
واقع دور االدارة املدرسية يف تطوير األداء  حول الدراسة استجاابت عينةهدفت الدراسة امليدانية اىل التعرف على 

 . يف ضوء جمتمع املعرفة املهين للمعلم
  :صدق وثبات األداة

وبعد أن مت عرض االستبانة على  يف جمال أصول الرتبية مت عرض األداة على عدد من االكادمييني واملتخصصني    
وتعديل بعض  البنود مث حذف بعض حماور و بنود االستبانةاحملكمني، قام الباحث ابستيفاء ملحوظاهتم وتوجيهاهتم حول 

وذلك ابستخدام معادلة )كوبر  ،نسبة االتفاق ومت حساب ،فقرات االستبانة اليت اتفق عليها من قبل السادة احملكمني
Cooper ون فقرةعشر من اراء احملكمني ُعّدلت االستبانة وأصبحت يف صورهتا النهائية مكوانً  %29( وبناء على اتفاق. 

.( وهذه نسبة تشري اىل 1.908وبلغت) Cronbach's Alpha مت حساب ثبات االستبانة مبعامل ألفا كرونباخكما 
 ثبات مرتفع لالستبانة.

ــــ  النسب والتكرارات :مت استخدام االساليب االحصائية البار مرتية واليت تتناسب مع حجم العينة ومنهاو 
 Cooper ــــ معادلة كوبر Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرو نباخ سط املرجح ـــ املتو  املتوسطات احلسابية ــــ

 :امليدانية الدراسة نتائج
مت  حول واقع دور االدارة املدرسية يف تطوير اداء املعلم ىف ضوء جمتمع املعرفة الدراسة استجاابت عينةللتعرف على  
  :املرجح والنسبة املرجحة والرتتيب كما هو مبني ىف اجلدول التايل النسب والتكرارات جمموع االوزان واملتوسط استخدام

 222ن= يف ضوء جمتمع املعرفة حول واقع دور االدارة املدرسية يف تطوير األداء املهين للمعلم الدراسة استجاابت عينة (1جدول رقم )

 العبـــــارات م
جمموع  ال أحياانا  نعم

 األوزان
املتوسط 
 املرجح

النسبة 
 رجحةامل

 الرتتيب
 % ك % ك % ك

0 

تطوير  حترص على
األداء املهين 

ىف ضوء  للمعلم
 جمتمع املعرفة

28 02% 29 09.1% 089 22.1% 212 0.10 11.1 2 

8 

تعمل إدارة املدرسة 
املتوسطة ابلكويت 
على نشر املعرفة 
التخصصية من 
خالل عقد 
الندوات مع 
 املتخصصني

82 02% 29 82.1% 081 28.1% 210 0.11 11.8 1 

2 

تسعى إدارة 
املدرسة املتوسطة 
ابلكويت اىل توفري 
الربامج املتصلة 
بتكنولوجيا 

82 08% 22 02.1% 022 20.1% 820 0.21 22.2 9 
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 العبـــــارات م
جمموع  ال أحياانا  نعم

 األوزان
املتوسط 
 املرجح

النسبة 
 الرتتيب رجحةامل

 % ك % ك % ك
املعلومات مبا 
يساعد على 
تسهيل تداول 

 املعارف يف املدرسة

2 

تشجع املعلمني 
على عمل 
احلصص 
 النموذجية

01 1% 02 2.1% 022 22.1% 822 0.02 22.2 81 

1 

خترص على 
استخدام 

احلاسوب ىف 
أعمال 

 االمتحاانت

002 12.1% 18 82% 21 02.1% 222 8.29 29.2 8 

2 

تدعم املعلمني 
ابلبحث العملي 
 ىف جمال التخصص
 بشبكات الويب

81 08.1% 22 02% 020 21.1% 822 0.28 22.2 2 

2 
حترص على العمل 

االدارة  بنظام
 االلكرتونية

001 12.1% 21 88.1% 21 81% 221 8.22 29.8 2 

2 

تدعم املعلمني يف 
للوسائط  استخدام

التقنية احلديثة 
 لتبسيط طرائق
 التعليم للتالميذ

28 02% 21 02.1% 022 22.1% 899 0.29 29.2 2 

9 

تسعى إدارة 
املدرسة املتوسطة 

إىل حتديد 
التوجهات 

 املستقبلية لربامج
املعلمني  أداءتطوير 

على الرؤية مرتكزا ً 
ىف ضوء  املستقبلية

 جمتمع املعرفة

08 2% 02 2.1% 021 22.1% 822 0.02 29.1 02 

01 
تطوير  حترص على

مهارة الربط بني 
اجلانب النظري 

02 2.1% 81 01% 022 20.1% 812 0.82 28.2 08 
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 العبـــــارات م
جمموع  ال أحياانا  نعم

 األوزان
املتوسط 
 املرجح

النسبة 
 الرتتيب رجحةامل

 % ك % ك % ك
والعملي ىف املادة 

 للتالميذ العلمية

00 

هتتم إدارة املدرسة 
 املتوسطة ابلكويت

املنشورات  بتوزيع
الداخلية اليت 

تسهم يف متكني 
املعلمني من املعرفة 
 على مدار الوقت.

082 20.1% 22 82.1% 21 01% 292 8.22 28.8 0 

08 

تشجع املعلمني 
على تقدمي املواد 
العلمية بصورة 

 للتالميذ جذابة

82 02% 22 02.1% 021 22.1% 892 0.22 22.2 2 

02 

تتشجع إدارة 
املدرسة املتوسطة 

املعلمني  ابلكويت
 على تطوير ادائهم

من  عرب االستفادة
شبكة املعلومات 
الدولية )اإلنرتنت( 
من خالل إاتحتها 

 .هلم طوال الوقت

02 2.1% 02 2% 022 22.1% 821 0.8 21 02 

02 

حتدد إدارة املدرسة 
املتوسطة ابلكويت 
االهداف املدرسية 
يف ضوء اسرتاتيجية 

 املعرفة

08 2% 02 2.1% 020 21.1% 820 0.80 21.8 01 

01 

هتتم إدارة املدرسة 
املتوسطة ابلكويت 
بتخزين املعرفة من 
خالل استخدام 

االرشيف 
 اإللكرتوين

02 2% 09 9.1% 022 22.1% 822 0.82 20.8 02 

02 

حترص على امتالك 
الربيد اإللكرتوين 
جلميع العاملني 

 ابملدرسة

02 2.1% 9 2.1% 022 29% 821 0.02 29.8 09 
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 العبـــــارات م
جمموع  ال أحياانا  نعم

 األوزان
املتوسط 
 املرجح

النسبة 
 الرتتيب رجحةامل

 % ك % ك % ك

02 

تساعد املعلمني 
يف التغلب على 
املعوقات اليت 
جتاهبهم أثناء 

العمل، وذلك من 
خالل تنظيم 

 .املعرفة

02 2.1% 82 08% 019 29.1% 812 0.89 22 00 

02 

توفري املعامل 
واملختربات 

احلديثة اجملهزة 
 .لالستخدام

82 08% 81 08.1% 010 21.1% 822 0.22 21.1 01 

09 

ة توفر ادارة املدرس
للمعلم  املتوسطة

االمكانيات 
لإلبداع يف  الالزمة

عملة يف ضوء 
متطلبات جمتمع 

 املعرفة

09 9.1% 08 2% 029 22.1% 811 0.81 20.2 02 

81 

توفر نظام دائم 
لصيانة احملتوى 

املعريف للمحافظة 
 عليه

00 1.1% 02 2.1% 028 22% 829 0.09 29.2 02 

 5114 جمموع األوزان
 مستوى الداللة منخفض 1.41 العاماملتوسط املرجح 

 %41.3 القوة النسبية للمحور
 0.1. * منخفض = اقل من 0.1حىت  0.99*متوسط = من  8إىل  2*مستوى الداللة * مرتفع = من 

تطوير اداء املعلم ىف ضوء  ( السابق الذي يوضح حول واقع دور االدارة املدرسية يف2ابستقراء بياانت اجلدول رقم )
يتضح أن هذه االستجاابت تتوزع توزيعًا إحصائيًا وفق جمموع التكرارات املرجحة وجمموع األوزان املرجحة  ،املعرفة جمتمع 

( وكذلك القوة النسبية واليت 0.22( وكذلك املتوسط احلسايب املرجح العام هلذه االستجاابت والذي )1902والذي بلغ )
 (%29.2بلغت )

يف ضوء  ول واقع دور االدارة املدرسية يف تطوير األداء املهين للمعلمالدراسة ح وجاءت استجاابت عينة
  :وفقا للرتتيب التايل جمتمع املعرفة

بتوزيع املنشورات الداخلية اليت تسهم يف متكني  إدارة املدرسة املتوسطة ابلكويت )هتتم 00حصلت العبارة رقم 
( ونسبة %01( ونسبة ال )%20.1حيث كانت نسبة نعم ) ول،املعلمني من املعرفة على مدار الوقت.( على الرتتيب األ
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( وكان مستوى %28.8( والنسبة مرجحة )8.22( مبتوسط مرجح )292( مبجموع أوزان )%82.1أحياانً هي األقل )
ب ىف ولعل السب ،الداللة مرتفع مما يشري اىل أن االدارة املدرسية هتتم بتزويد املعلمني ابلنشرات والدورايت بصفة مستمرة

حىت يكون  ذلك قد يرجع اىل املنشورات اليت ترسلها وزارة الرتبية بدولة الكويت واليت تؤكد على ضرورة نشر ثقافة املعرفة
 بكل املستجدات التعليمية ابملدرسة  املعلمني على دراية ومعرفة

مارسات اإلدارية تعقد امل اليت أظهرت (8112 ،سعاد ،وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة )العازمي
 ،واليت يرتبط بعضها بعوامل ذات عالقة مباشرة بسلوك العاملني املتوسطة التقليدية السائدة يف معظم إدارات املدارس
وإحجام بعض املديرين عن تفويض  ،قلة الدافعية للعمل لدى بعض املعلمني :والبعض األخر يرتبط بسلوك القيادات ومنها

 مستوى األداء املهين للمعلمني ة إدارات هذه املدارس ويقلل من كفاءهتا وابلتايل تدىنالسلطات مما حيد من فعالي
هو أحد االجتاهات  م( يف أن جمتمع املعرفة8119، إميان دراسة )أبو اخلضري،وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج 

جمموعة من األنشطة واملمارسات اهلادفة، وأن اإلدارية احلديثة واليت حتقق العديد من الفوائد وأهنا عملية ديناميكية تتضمن 
  .األفراد هم العنصر األساسي يف جمتمع املعرفة

 االدارة املدرسية الفعالة تسعى اىل تدعيم أداء املعلمني ( ىف أن(Corcoran, Thomas.1995وما اشار اليه 
وا قادرين على القيام ابملسئوليات الواقعة حىت يصبح داخل املدرسة من خالل تعميق احملتوى املهين هلم و تطوير مهاراهتم

 .على عاتقهم وذلك يتطلب وقتا كبريا ل تطوير وحتسني وسائل وطرائق تدريبهم مبا يتماشى مع املتغريات التعليمية املعاصرة
االدارة االلكرتونية( على الرتتيب الثالث، حيث كانت نسبة نعم  )حترص على العمل بنظام 2وحصلت العبارة رقم 

( 8.22( مبتوسط مرجح )221( مبجموع أوزان )%88.1( ونسبة أحيااًن هي األقل )%81( ونسبة ال )12.1%)
  .( وكان مستوى الداللة مرتفع%29.8والنسبة مرجحة )

االدارة االلكرتونية واليت قد تسهم يف التطوير  وتشري هذه النتيجة اىل حرص االدارة املدرسية على العمل بنظام
  .ه اجناز املعامالت وابلتايل تؤثر على األداء املهين للمعلم بطريقة غري مباشرةاإلداري وسرع

يف ضوء جمتمع املعرفة( يف الرتتيب الرابع، حيث   ) حترص على تطوير األداء املهين للمعلم0وجاءت العبارة رقم 
( مبتوسط 212زان )( مبجموع أو %02( ونسبة نعم هي األقل )%09.1( ونسبة أحيااًن )%22.1كانت نسبة ال )

  .( وكان مستوى الداللة متوسط%11.1( والنسبة مرجحة )0.10مرجح )
تطوير األداء املهين للمعلم يف ضوء جمتمع املعرفة ولكن بدرجة متوسطة  مما يشري اىل ان االدارة املدرسية حترص على

د اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة) وق ،وليس ابلشكل املطلوب والذى ينعكس بصورة واضحة على مستوى أدائه املهين
املعرفة يف حتسني مستوى األداء وتعزيزه، كما أظهرت وجود  دور جمتمع م(. اليت أكدت على8119 ،سليمان ،الفارس

 املعرفة واألداء. عالقة ارتباط قوية بني جمتمع
اق على تعريف حمدد م(.الىت توصلت اىل عدم وجود اتف8112 ،)عيسى، ثروت وقد اختلفت مع نتائج دراسة

املعرفة يتوقف على توفري جمموعة من املدخالت كالقيادة والثقافة املؤسسية وإدارة املعرفة تعد وسيلة وليست  ملفهوم جمتمع
  غاية.
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)تعمل إدارة املدرسة املتوسطة ابلكويت على نشر املعرفة التخصصية من خالل عقد  8وحصلت العبارة رقم 
( ونسبة نعم %82.1( ونسبة أحيااًن )%28.1لى الرتتيب اخلامس، حيث كانت نسبة ال )الندوات مع املتخصصني( ع

( وكان مستوى الداللة %11.8( والنسبة مرجحة )0.11( مبتوسط مرجح )210( مبجموع أوزان )%02هي األقل )
 متوسط.

صصني لتدعيكم اليات جمتمع تظهر هذه النتيجة أن ادارة املدرسة تسعى اىل نشر املعرفة من خالل الندوات مع املتخ
 .املعرفة يف املدرسة ولكن بدرجة متوسطة

توجه إداري وحتمي يف  ىف أن الدخول ىف جمتمع املعرفة م(8119السحيمي، زينب، دراسة ) وهذا ما أكدته نتائج
اسرتاتيجية اتصال.  حنو التعلم والتطوير ويليه وجود ظل التطورات اهلائلة لتكنولوجيا املعلومات وهى من متطلبات االجتاه

 وأكدت الدراسة على أمهية االسرتشاد بنماذج تطبيقية انجحة إلدارة املعرفة. 
( على ضرورة بناء الربامج التدريبية وفق املعايري الرتبوية 8118،هنى ،وىف ذات السياق أكدت نتائج دراسة )الروشيد

ة املتدرب ىف حتديد أهداف وموضوعات الربامج الفعلية، وضرورة مشارك واألسس العلمية، وعلى أساس االحتياجات
 التدريبية، وربط اجلوانب النظرية ابلعملية ومتابعة أثر التدريب وتشجيع املتدربني وتقدمي احلوافز هلم. 

)تدعم املعلمني يف استخدام للوسائط التقنية احلديثة لتبسيط طرائق التعليم للتالميذ( يف  2وجاءت العبارة رقم 
( مبجموع %02( ونسبة نعم هي األقل )%02.1( ونسبة أحيااًن )%22.1ادس، حيث كانت نسبة ال )الرتتيب الس

 ( وكان مستوى الداللة منخفض.%29.2( والنسبة مرجحة )0.29( مبتوسط مرجح )899أوزان )
من  ستفادةعرب اال املعلمني على تطوير ادائهم )تتشجع إدارة املدرسة املتوسطة ابلكويت 9كما جاءت العبارة رقم 

شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( من خالل إاتحتها هلم طوال الوقت( ىف الرتتيب السادس عشر وهو ترتيب متأخر 
مما يشري اىل أن ادارة املدرسية  ومستوى داللة منخفض (0.8( ومتوسط مرجح)821ضمن عبارات احملور مبجمع اوزان )

نتائج وقد اختلفت هذه النتائج مع  ،االداء املهين للمعلم ىف ضوء جمتمع املعرفةليس لديها الوعى الكايف مبتطلبات تطوير 
تطوير االداء املهين ضرورة حتمية لرفع مستوى العملية التعليمية من  ( الىت توصلت اىل أن8118 ،عبدالعزيز ،دراسة )احلر

  أجل إعداد كادر فعال وقادر على إدارة العملية التعليمية داخل البالد.
 تفى الىت أظهرت أن برامج التنمية املهنية ال (8112 ،عالء ،)صربه اتفقت مع هذه النتيجة مع نتائج دراسةو 

االداء الوظيفي للمعلم وأن اساليب التدريب تعتمد على احملاضرات النظرية بدرجة كبرية وأوصت الدراسة بضرورة  بتطوير
 . ب وإجراءات وأنشطة وبرامج التدريب وال تطوير املهنية وتنوعهاتوفري برامج تدريبية طويلة املدى وضرورة تنوع أسالي

بضرورة تطوير املناخ اإلداري الداعم للتغيري واالهتمام  م(8108 ،عايض عواد ،وقد أوصت نتائج دراسة )العازمي
  .ابلتطوير املهنية للمعلمني

مبجموع اوزان  رتتيب العشرون واالخريىف ال )تشجع املعلمني على عمل احلصص النموذجية( 2وجاءت العبارة رقم 
 .( ومستوى داللة منخفض0.02( ومتوسط مرجح )822بلغ )
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الىت توصلت إىل أن هناك فرق كبري جدا بني  (8118 ،)األصمعى، حممد وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة
العمل على حتقيق التطوير املهنية للمعلمني من واقع التطوير املهنية واألسس النظرية اليت تقوم عليها وأوصت الدراسة بضرورة 

  .خالل التدريب املستمر ملعاجلة أوجه القصور ىف أداء املعلمني لرفع مستوى العملية التعليمية وتطبيق احلصص النموذجية
ابلكويت يف  وفقاً الستجاابت عينة الدراسة أن دور االدارة املدرسية ابملدارس املتوسطة وتشري نتائج الدراسة امليدانية

مما يشري اىل قصورًا واضحًا ومشكلة  مبستوى داللة منخفض تطوير االداء املهين للمعلم يف ضوء جمتمع املعرفة جاء مبجملة
وىف ضوء معطيات هذه النتائج توصى ضوء جمتمع املعرفة بتطوير األداء املهين للمعلم يف  يف دور االدارة املدرسية املرتبط

 : الدراسة ابلتايل
من شبكة املعلومات  عرب االستفادة املعلمني على تطوير ادائهم رورة تتشجع إدارة املدرسة املتوسطة ابلكويتض .0

 الدولية )اإلنرتنت(
 .انشاء شبكة داخلية ابملدرسة متاحه للجميع عرب الويب الطالع على االداء وتبادل اخلربات  .8
 وتداوهلا يف اجملتمع املدرسي.( ابملدارس يكون هدفها ختزين املعلومات ITانشاء وحدة ) .2
 تشجع املعلمني على عمل احلصص النموذجية ىف ضوء جمتمع املعرفة  .2
 تدعم املعلمني يف استخدام للوسائط التقنية احلديثة لتبسيط طرائق التعليم للتالميذ .1
 توفر نظام دائم لصيانة احملتوى املعريف للمحافظة عليه .2
  كرتوين جلميع العاملني ابملدرسةالتأكيد على ضرورة امتالك الربيد اإلل .2
 املعلمني ىف ضوء جمتمع املعرفة تطوير أداء حتديد التوجهات املستقبلية لربامج .2
 حتدد إدارة املدرسة املتوسطة ابلكويت االهداف املدرسية يف ضوء اسرتاتيجية املعرفة .9

 .واجنازاته يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة ربط تقيم االداء املهين .01
 لتطوير االداء املهين للمعلم يف ضوء جمتمع املعرفة  ناخ املناسب من امكانيات مادية ومتخصصنيتوفري امل .00

  :يف املوضوعات التالية القيام ببحوث ميدانية مستقبلية :مقرتحات الدراسة
  .جمال تنمية مهارات املعلمني ىف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة .0
  .توسطةمعوقات تطبيق جمتمع املعرفة ابملدارس امل .8
  .العالقة بني الثقافة التنظيمية ملديري املدارس وتطبيق جمتمع املعرفة .3

 املراجع العربية :اوال
االجتاهات واملهنة وعالقتها ابألداء املهين لدى األخصائيني االجتماعيني واألخصائيات االجتماعيات  .م(8102عادل عبدهللا ) ،ابجابر -

 .مكة املكرمة ،جامعة أم القرى ،رسالة ماجيستري غري منشورة ،كزية ابملنطقة الغربيةالعاملني ابملستشفيات احلكومية املر 
)أفكار وممارسات(. املؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية.  تطبيقات إدارة املعرفة يف مؤسسات التعليم العايل .م(8119إميان ) ،بو خضري -

 الرايض. –معهد اإلدارة العامة 
 .برانمج االمم املتحدة االمنائي، عمان حنو اقامة جمتمع املعرفة،،.م(8112لعربية) تقرير التنمية االنسانية ا -
، الكويت ،ميدانية ابلكويتدراسة  ،التحليل اإلحصائي يف البحوث الرتبوي والنفسية واالجتماعية .م(8101عبد اجلبار ) ،توفيق -

 .مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
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 مارس.  08-2املؤمتر الرتبوي احلادي والثالثون، مجعية املعلمني الكويتية، الكويت،  التعلم، املعلم دائم .م(8118عبدالعزيز) ،احلر -
شئون الشرق  ،حنو آفاق اإلصالح والتطوير اإلداري ألداء األعمال إلكرتونيا عرب شبكة االنرتنت .م(8111هدي) ،محودة -

 .شرالعدد اخلامس ع، جامعة عني مشس ،مركز حبوث الشرق األوسط ،األوسط
 .) مفهومة، خصائصه، أبعاده، و متطلبات بنائه ( دار وائل للنشر جمتمع املعرفة م(8102منصور ) ،اخلثالن -
 القاهرة.  ،دار املنار للنشر والتوزيع ،املرجع يف البحث العلمي .م(8102عادل حممود ) ،رفاعى -
وميية، املؤمتر الرتبوي احلادي والثالثون مجعية املعلمون ، رؤية تقبرامج التطوير والتدريب املهين للمعلمني م(8112هنى) ،الرويشد -

 مارس. 08 -2الكويتية، الكويت،
  .القاهرة جامعة التجارة، كلية اسرتاتيجية، ، رؤيةالبشرية املوارد إدارة. م(8112حممد) عادل ،زايد -
عة امللك عبدالعزيز، املؤمتر الدويل للتنمية حالة تطبيقية جام ،.جاهزية املنظمات العامة إلدارة املعرفة .م(8119السحيمي، زينب) -

  .الرايض، السعودية ،معهد اإلدارة العامة –اإلدارية 
 مكتبة العبيكان.  ،الرايض ،العلوم الرتبوية معجم مصطلحات .م(8111شوقي السيد ) ،الشريف -
دارة، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية التنمية املهنية ملدير املدرسة يف ضوء متطلبات عوملة اإل. م(8112عالء رمضان ) ،صربة -

 ببنها. 
النظرية والتطبيق، ماجستري مكتبات  ،إدارة املعرفة يف املكتبات ومراكز املعلومات .م(8119فهد بن عبدهللا ) ،الضوحيي -

 السعودية. ،ومعلومات، جامعة امللك فهد
 ، األردن: دار وائل للنشر والتوزيع.مفاهيم وأفاق إلدارة التعليميةا .م(0990هاين عبد الرمحن صاحل ) ،الطويل -
 ،تصور مقرتح يف ضوء اخلربات العاملية ،تطوير أنظمة اإلدارة للتعليم العام يف دولة الكويت. م(8112سعاد دليل حممد) ،العازمي -

  جامعة القاهرة. ،معهد البحوث الرتبوية ،غري منشورة، ،رسالة دكتوراه
جملة مستقبل ، منظور اسرتاتيجي تطوير اإلدارة املدرسية يف التعليم العام ابلكويت .م(8108واد )عايض رجا عايض ع ،العازمي -

 .الكويت ،(28ع ) ،81مج  ،العربية الرتبية
 جمموعة النيل العربية. :صياغة اسرتاتيجيات للتغري. القاهرة :القيادة املتميزة م(8111أمحد) ،عالء -
قسم اإلدارة ادة من إدارة املعرفة ابملؤسسات التعليمية. املفهوم، العمليات، النواتج. أساليب االستف. م(8119ثروت ) ،عيسى -

 .جامعة األزهر والتخطيط.،
، دراسة ميدانية على شركات الصناعات التحويلية دور إدارة املعرفة يف رفع كفاءة أداء املؤسسات .م(8101سليمان) ،الفارس -

 ، العدد الثاين، سوراي.82االقتصادية والقانونية، اجمللد جملة جامعة دمشق للعلوم  اخلاصة بدمشق،
 رؤية معاصرة لألصول العامة، القاهرة، دار املعارف. – إدارة املنظمات التعليمية .م(0992شاكر حممد ) ،فتحي -
 .82دار النهضة العربية صـــــ ،القاهرة ،2ط ،اإلدارة املدرسية .م(8102شاكر حممد ) ،فتحي -
رسالة ماجستري غري منشورة. كلية دور مراكز البحوث العلمية يف اجلامعة السعودية يف إدارة املعرفة.  .م(8112)أمل ،القثامي -

 الرتبية. جامعة أم القرى.
 .طبعة خاصة بوزارة الرتبية والتعليم ،اهليئة العامة للمطابع األمريية ،املعجم الوجيز .م(0992جممع اللغة العربية ) -
العيد الستني إلنشاء  ،جنيف، حنو جمتمعات املعرفة م(8112لرتبية و العلم و الثقافة ) اليونسكو ( )منظمة األمم املتحدة ل -

 .نوفمرب 1 –أكتوبر  21 ،اليونسكو
 ، عمان _ األردن، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.إدارة املعرفة املفاهيم واالسرتاتيجيات والعمليات (.8112جنم، عبود جنم ) -
 .مكتبة عني مشس ،القاهرة ،(21األصول واألسس العلمية للقرن الـ ) ،اإلدارة .م(8118د)سيد حمم ،اهلواري -
 .الوثيقة األساسية للمرحلة املتوسطة يف دولة الكويت:م(8102وزارة الرتبية ) -
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 دولة الكويت  ،مراحل التعليم األساسي .م(8102اصدارات وزارة الرتبية ) -
(، املركز القومي للبحوث 2212-2215-2222/2223الوطنية للتعليم للجميع) اخلطة م(8112وزارة الرتبية والتعليم ) -

 الرتبوية والتنمية، القاهرة.
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االحتياجات التدريبية ملعلمي املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية يف ضوء اقتصاد املعرفة وعالقة 
 ذلك ببعض املتغريات

 األردن-وزارة الرتبية والتعليم /د. ختام نظمي رضوان
 األردن-كلية العلوم الرتبوية/ اجلامعة األردنية/ أ.د. حممد سليم الزبون

 األردن-بية والتعليموزارة الرت  /رشا علي عناب
 ملخص:

هددد فذ هدددرا ال راسدددة الح يعدددرا ادرتياةدددام الت ريةيدددة ملعلمدددمل املررلدددة الثانويدددة يف املددد ارو اقكوميدددة يف  دددو  ا ت ددداد املعرفدددة و   دددة  لددد  
م األداة، يكددون أفددراد ( فقددرة، وا التققدد  مدد  ودد   و ةددا82بددةعا املتادد ام، اسددتل مذ ال راسددة املددن و الوودد مل، وا ي ددوير اسددتةانة يكونددذ مدد )

مددوز ع  لددد  8102-8102ال راسددة مدد  معلمددمل املررلددة الثانويددة والددري  هددم  لددد رأو  مل ددم يف املدد ارو ال  ددل ال راسددمل األو  للعددام ال راسددمل 
 دددذ ال راسدددة اح النتدددا و ( معلدددم ومعلمدددة، وخل811املددد ارو اقكوميدددة الثانويدددة يف م يريدددة يربيدددة الور دددا  الثانيدددة، وا أخدددر  يندددة   دددوا ية  ل دددذ مددد  )

 اآليية:
أن يقدد يرام  يندددة ال راسدددة ل رتياةددام الت ريةيدددة ملعلمدددمل املررلدددة الثانويددة يف املددد ارو اقكوميدددة يف  دددو  ا ت دداد املعرفدددة ةدددا م ب رةدددة  -

 متوس ة.
العلمددمل، واةددوة، ووةدد م   دد م وةددود فددرو   ام ددلددة ار ددا ية يف يقدد يرام  ينددة ال راسددة ل رتياةددام الت ريةيددة يعددوى ملتادد  املؤهددل -

 فرو   ام ددلة ار ا ية يةعاً ملتا  التل ص وكانذ ل احل التل  ام العلمية.
هدرا  وأووذ ال راسة بعق  دورام ي ريةية ملعلمدمل املررلدة الثانويدة يواكدت ا ت داد املعرفدة ويسدتل م التكنولوةيدا املت دورة يف التد ري ، وي ةيد 

عددة معلمددمل املررلددة الثانويددة ميدد انياً يف مراكددو  مل ددم. وادهتمددام اعلمددمل املررلددة الثانويددة وخ وودداً معلمددمل التل  ددام املعرفددة ميدد انياً مدد  خدد   متاب
 العلمية م   ةل وزارة الرتبية والتعليم والو وا  لد ارتياةاهتم الت ريةية.

 .ادرتياةام الت ريةية، ا ت اد املعرفة الكلمات املفتاحية:
The Training Needs of Governmental Secondary School 

Teachers in View of the Economy-based –Knowledge and its 

Relation to Some Variables  
Dr. Khitam Nazmi Radwan 

 Prof. Mohammed Saleem Alzboon 

 Rasha Ali Ennab 

Abstract 
This study aimed at identifying the training needs of governmental secondary school 

teachers in view of the economy-based-knowledge, and its relation to some variables. The 

study used the descriptive approach. A questionnaire consisted of (26) items was 

developed, were validity and credibility of the tool verified. Population of study consisted 

of secondary stage teachers who are in active duties at the first semester of the academic 

year 2017-2018, distributed to the governmental secondary schools in Al- Zarqa II 

Directorate of Education. Random sample of (200) male and female teachers, and 

concluded the following findings: 

- The study sample assessment for training needs of the governmental secondary 

school teachers in view of knowledge –based-economy reflected a medium degree. 
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- There were no statistically significant differences in terms the sample assessment 

for training needs due to the variable of the academic qualification and the 

experience, and there were differences of statistical significance according to the 

variable of specialization, trend to favor scientific specializations. 

The study recommended conducting training courses for secondary school teachers to 

keep pace of the economy-based-knowledge and using advanced technology in teaching, to 

apply this knowledge on the field by following up the secondary school teachers, 

particularly scientific subject's teachers to identify their training needs. 

Keywords: training needs, economy-based-knowledge. 

 املقدمة
مؤسسددددة يربويددددة مرهددددون اددددا لدددد ي ا مدددد  يقنيددددام ي ريسددددية ة يدددد ة ومعددددارا   ددددرية مت ددددورة، وي ةيدددد  هددددرا املعددددارا 

ة من ا، ولكمل يتميو امل رسدة الثانويدة أودةقذ ةاةدة اح يد ريت املعلمدع الدري  ي رسدون املررلدة الثانويدة، ألن  دم وادست اد
ال ور الكة  واملؤ ر يف ال  اد هؤد  ال لةة حنو الرتبية واقياة يف ظل ا ت داد املعرفدة، و م مد  األ يدة اكدان أن يكدون معلدم 

 ال لةة وبع املعرفة، و  وة لل لةة يف امت   املعرفة ووسا ل ا وأدواهتا، كما ويست ي  التعامل املررلة الثانوية رلقة الوول بع
 جب ية م  هرا املعرفة، يرافق ا م ارة التماشمل م  التا ام التكنولوةية، ليتمك  م  نقل املعرفة الح طلةته.

ريةية اليت يوفر شدر  الدتعلم مد ى اقيداة،  لدد ولضمان نقل هرا املعرفة،  م م  الضروري  حت ي  ادرتياةام الت 
أن يكددون هددرا ادرتياةددام  ددم  مت لةددام ا,تمدد  املعددريف، واددا ي ددل  ملؤسسددام الرتبويددة الح املسددا ة ال ا لددة يف  تمدد  

 ( .8112املعرفة )أبو الن ر
لوةيدة يف العدا ، وهدو  درورة رتميدة ويع   ملية الت ريت  ملية م مة ملعلممل املررلدة الثانويدة ملواكةدة الت دورام التكنو 

ألي فرد أن حيس  م    رايه، ويرفد  مد  م ارايده وك ا يده، وادا أن املعلدم أسداو العمليدة التعليميدة اح ةاندت ال لةدة، ا  دذ 
فدة، ان   داً األنظار العاملية لإلهتمدام ب در  ي دوير م ارايده اننسدانية وودودً اح حتقيد  اجلدودة ال داملة وامل داركة ا تمد  املعر 

 (.8112م  ال ور الضلي  به يف ين ئة ةيل ميتل  املق رة  لد التعامل م  املعرفة وا ت اداهتا )يوفي ،
ومدد  هنددا  ي أ يددة التدد ريت وحت يدد  ادرتياةددام الت ريةيددة ملعلمددمل املررلددة الثانويددة، فدد  ا مددا وةدد  مدد ير امل رسددة أن 

 ( .8112م  أن ي ال هرا الوظي ة ف و ةاةة الح ي ريت )ال عاين،  م ارام وك ا ة  معلم املررلة الثانوية أ ل
وي دددد ا التدددد ريت الح ينميددددة م ددددارام و دددد رام معلمددددمل املررلددددة الثانويددددة ردددد  يتناسددددت طددددردايً  مدددد  ا ت دددداد املعرفددددة، 

 لددد املندداهو واط   ددم  لددد أردد ا ادسددرتايي يام والوسددا ل واألسدداليت والتقنيددام املتعدد دة املت ددورة الدديت فر ددذ ن سدد ا 
وال را دد  الت ريسددية، ومدد  هددرا املن لدد  كددان د بدد  مدد  يددوف  ةددودة التدد ري  لدد ى معلمددمل املررلددة الثانويددة ويدد رية م، كمددا أن 
جندددددام معلدددددم الثانويدددددة العامدددددة يف أدا  امل دددددام املوكلدددددة اليددددده هدددددمل مدددددا حيتاةددددده املعلدددددم  ددددد ا حتقيددددد   ددددداايم اد ت ددددداد املعدددددريف 

الت ريةيددة هدددمل ال ددر  بددع مددا هدددو كددا   ومددا كددت أن يكدددون، وهددمل يلدد  امل ددارام السدددلوكية  ( فادرتياةددام8112)يوفيدد ،
واملعرفية املراد ياي ها، أو يع يل ا لتتم مواكةة الع ر م  مجي  النوارمل، وهمل ب كل  دام ال در  بدع أدا يد ، أد  وظي دة مدا، 

 وأدا  مر وب فيه.
( من دددا مددد خل حتليدددل املؤسسدددة 8100وردم  نددد  )السدددكارنة ،ويتعددد د مددد اخل حت يددد  انرتياةدددام الت ريةيدددة كمدددا 

الرتبويددة وهددمل امل رسددة الثانويددة، ال  يددتم ال دد اد دراسددة شدداملة ملعرفددة نقددا  القددوة ونقددا  الضددع  في ددا   يتقدد د  لددد أساسدد ا 
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م الك دددا ة و ددد  خ دددت اسدددرتايي ية لدددوامو ي ريةيدددة بعددد  أن يدددتم مجددد  الةيدددالم، ونظدددام العمدددل، وأ ددد اد املعلمدددع، ومؤشدددرا
التعليميددة في ددا، ومدد خل حتليددل وظي ددة التدد ري  ويكددون  لتعددرا الح أهدد اا التدد ري  والدد ور املنددو   ملعلمددع  دداا ا,تمدد ، 
وحت يددد  ك دددا ة األدا  والسدددلوكيام للمعلمدددع، ومددد خل حتليدددل األدا  مددد  خددد   التعدددرا الح امل دددك م الددديت يواةددده معلمدددمل 

يدد ريت ملعاجلددة هددرا امل ددك م بعدد  الو ددوا  لددد أسددةا ا، ومدد خل حتليددل امل مددة الددري يعدد   املررلددة الثانويددة ءةددرا  بددرامو
 ألدوار امللتل ددة الدديت يقددوم  ددا معلددم املررلددة الثانويددة،والك اايم الت ريسددية امل لوبددة مندده، وامل ددارام الواةددت يوافرهددا لتققيدد  

ادست سدار مد  املعلمدع  د  أبدرز مدا يريد ون ينميتده لد ي م  ال ور املنو  به، وم خل مسح ادرتياةام الت ريةيدة مد  خد  
 م  م ارام وأدا ام فا لة حتق  أه اا العملية التعليمية، واا يت  م م  ا ت اد املعرفة.

فا ت اد املعرفة يقوم  لدد املعلومدام التكنووةيدة، ويكوين دا، وانتاة دا، ولكدمل يكدون دور معلدم املررلدة الثانويدة فدا  ً 
اد املعرفة، وةت  ليه ينظيم املعرفة، واستا  ا، وي ةيق ا، وادا أن املعلدم هدو أرد  مد خ م النظدام الرتبدوي امل مدة، يف ا ت 

و لد   ر يكوينه املعريف والتكنولوةمل يكون مستواا الثقايف واملعريف ل  به، يتقدتم  ليده التوةده للتد ريت املعدريف وانلكدرتوين 
 (.8100وم نته م  مت لةام  تم  املعرفة )أبو نع ، والسرران، والوبون  والتكنولوةمل، لتتناست معرفته

ومددد  أبدددرز هدددرا املت لةدددام مددد  ةسدددور التواودددل بدددع التل  دددام العلميدددة واننسدددانية ادددا يتوافددد  ومت لةدددام الع دددر، 
ثانوية  لد كي يدة التعامدل مد  واكتساب معلومام معرفية يعم   قافت م ليتم نقل املعلومام اح ط  م، ويربية طلةة املررلة ال

التكنولوةيا املعاورة، وادنرتنذ ءيقان، واملتابعة املستمرة لكل ما هو مستق ا، وم  هندا  ي وظي دة معلدم املررلدة الثانويدة 
يف أن يكددون رلقددة ووددل بددع م ددادر املعرفددة والتكنولوةيددا وبددع ال لةددة، وأن يركددو  لددد ة دد  ال لةددة الددراي، وكددرل    يددو 

ةنية التقتيدة امل رسدية جبعل دا معتمد ة  لدد التكنولوةيدا الع درية، واسدتل ام طرا د  ي ريسدية معتمد ة  لدد هدرا التكنولوةيدا ال
 واا يقتضيه مت لةام  تم  املعرفة، فيكون امللرج يف الن اية طلةة ل ي م الق رة  لد التعامل م  هرا املعرفة اجل ي ة.

تدداج املعرفددة، ون ددرها، ويوظي  ددا، كددل هددرا األمددور مدد  اة للت ددور ويلةيددة ارتياةددام ويكمدد  أ يددة ا ت دداد املعرفددة يف ان
 تم  املعرفة، وال  اد معلمع  ادري   لد انتاج املعرفة واستل ام ا م  خ   يعليم م وي رية م م دارام يت لدت ان تدار م 

ألن معلددم املررلددة الثانويددة أردد  مدد خ م  (.8108 لددد التكنولوةيددا اق يثددة وهددو مددا يسددمد  لددتعلم ادلكددرتوين )الن ددار، 
النظام التعليممل العام، وم  املتو   منه أن يكدون  دادراً  لدد التواودل وادي دا  مد  طلةتده واآلخدري ، فضد ً  د  اهتمدام وزارة 

 الرتبية والتعليم األردنية ء  اد اة ت اليت يتماشد م  ا ت اد املعرفة.
 ا ت اد املعرفة يقوم  لد الع  ام اجلي ة واقسنة م  ال لةة سوا  داخل امل رسدة أم الن أدوار معلم املررلة الثانوية يف

خارة ددا، ويوةيدده اهتمامددام ال لةددة اح ينميددة  دد راهتم املعرفيددة، وك دد  ميددو م، ونقددل املعلومددام الددي م بكددل أمانددة، وشدديو  
د    ام متينة مد  أوليدا  األمدور وا,تمد  املدمل مد     ام طيةة رسنة م  الوم   املعلمع، وحتقي  الر ا الوظي مل، والكا

خددد    دددال  أوليدددا  األمدددور، أو الرسدددا ل ادلكرتونيدددة الددديت هتددد ا اح اطددد   أوليدددا  األمدددور  لدددد مسدددتوى حت ددديل أبندددا  م، 
م دا، أي أن يكدون والتأك  م  است ادة ال لةة م  املعرفة، م  خد   ي دوير معرفدة ال لةدة ليتمكندوا مد  اسدتل ام املعرفدة ويعل

 (.8112املعرفة أر ى نتا و العملية التعليمية التعلمية )ا امشمل، والعواوي 
وهرا يت لت م  معلم املررلة الثانوية أن ي ور معرفته املتل  ة، وأن يكون أه ً لتعليم دا، وا ت داد املعرفدة د يعد  

 سددتل ام وسددا ل يكنولوةيددة معلوماييددة يثددري أدا ا الت ريسددمل،   لضددرورة اللاددا  دور معلددم املررلددة الثانويددة، والوددا يت لددد دورا
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واستل امه للمعلومام اق يثة يف  ا  خت  ه ال  ي  ويف ي ريسه لل لةة، وأن يكون  ادراً  لد مواكةة كل ما هدو ة يد ، 
 ود يتأيد  ل  الد  لت ريت الري يع  العملية املن  ة للمعلمع.

املعلمددع وحت يدد  ارتياةدداهتم الت ريةيددة مسددألة م مددة و ام شددأن  لددد طلةددة املررلددة  ومدد  هنددا ميكدد  القددو  أن يدد ريت
الثانوية و لد معلمي م، ألن املعلم يعلم ليعلم، وليتعلم، وما حت ي  ادرتياةام الت ريةية الد طري  لتق ي  ا اا املعلمع حنو 

هد فذ مد  و د  الدوامو الت ريةيدة  اللردة ال رودة للمعلمدع  طري  ا ت اد املعرفة، وليتم اقرو حنو ررو ال و  املتق مدة الديت
ليتعدداونوا مدد  الكليددام واجلامعددام لتسدد   ددم التدد رب  لي ددا ردد  يددتم حتقيدد  التايدد  امل لددوب  دداا طلةددة املررلددة الثانويددة اددا 

 يتناست م  ا ت اد املعرفة.
( ف ددددمل حتدددد د الددددنقص يف 8101ا )الكةيسددددمل، لددددرا فدددد ن حت يدددد  ادرتياةددددام الت ريةيددددة أمددددر  لدددد  األ يددددة، كمددددا يراهدددد

الك اايم وامل ارام اليت كت أن ميتلك ا معلم املررلة الثانوية م  ما سيتم حت ي ا م  ادرتياةام الت ريةية، و لتايل يظ در 
ة الثانويددة، ادرتياةددام الت ريةيددة ال عليددة، كددل  لدد  بنددا   لددد أسدد  ومعدداي  وا عيددة ووددودً الح ك ددا ة يف أدا  معلمددمل املررلدد

 وزايدة اننتاةية التعليمية ل ي م، واليت د يتقق  الد    طري  الت ريت ووودً اح اديقان املن ود.
ومما يويد  ادرتياةدام الت ريةيدة أ يدة أنده يعمدل  لدد رفد  ك دا ة معلمدمل املررلدة الثانويدة، ووةدود ارتيداج يد ري  يعد  

( أن حت يدددد  8112ررلددددة الثانويددددة وبددددع األدا  امل لددددوب مددددن م، ويددددرى )ال عدددداين، وةددددود ف ددددوة بددددع األدا  اقددددايل ملعلمددددمل امل
ادرتياةام الت ريةية يع  اة دوة األوح مد  خ دوام العمليدة الت ريةيدة والديت بد ورها حتد د األدا  املناسدت وال ئدة املسدت  فة، 

وا ية والتلدةت وودودً الح األهد اا املو دو ة   دل وووًد اح التل يت اجلي  للوامو الت ريةية، فض ً    ادبتعداد  د  الع د
و دذ وة دد  وكل دة، فضدد ً  د  فددتح ا,دا  أمددام معلمددمل املررلدة الثانويددة لإلبد ا ، والت  يدد  والت دوير، والتقسددع، واسددتل ام 

 أساليت ي ريسية أكثر ي وراً يت  م والتا ام التكنولوةية الع رية.
ام الت ريةيدددة حي دددو معلمدددمل املررلدددة الثانويدددة  لدددد حتسدددع أدا اهتدددم الت ريسدددية، وميكددد  القدددو  أن حت يددد  هدددرا ادرتياةددد

واستل ام طر  ي ريسية و ية  ام فا لية، يت  م واملررلة الثانوية، ويعاجل ةوانت الضدع  لد ي م ممدا  عل دم  دادري   لدد 
 اننتاج ال ا ل وي وير م اراهتم الت ريسية وي عيل ا.

  ها   ا  الرتبية والتعلديم وايسدا  دا درة املعرفدة، وألن العدا  ي د   اليدوم  دورة  لميدة ومعرفيدة، ونظراً للت ورام اليت ي 
ويكنولوةية ومعلومايية، كانذ الر ى مت لةام هرا الثورة  انتقا  ال ور الت ريسمل للمعلم م  ل ل للمعرفة الح م ار   ا، 

 در ل يده الضدع  والق دور يف مسدتواا املعدريف والتكنولدوةمل، ألنده   خاوة وأنه ا يعيينه بعد  مررلدة  مريدة متق مدة، وهدرا أظ
يواكدت مندر قظدة خترةدده هدرا الثدورة التكنولوةيددة، وأ دقد التايد  يف املندداهو املقدررة أكثدر ي ددوراً، وأكثدر   درية، فأوددةقذ 

( وأودةح ةاةدة الح التد ريت 8100أكثر ر ا ة، فكان لواماً  ليده ينميدة م ارايده الت ريسدية، و  رايده التكنولوةيدة )الرومدمل، 
 لد ال را   الت ريسية اليت يت  م م  ا ت اد املعرفة ليتمك  م  نقدل هدرا ال را د  الح طلةدة املررلدة الثانويدة الديت يعد  مررلدة 

ندا  ةيدل انتقالية اح مررلة ان  اد للقياا، فأوةح معلم املررلة الثانوية مسؤودً    ال  ادهم، وأوةح مسؤودً    ال د اد وب
يعتمدد   لددد املعرفددة وا ت ددادها، ف ددو املؤسدد  والةدداين يف مجيدد  ا,ددادم الدديت هتددم هتددم طلةددة املررلددة الثانويددة ردد  يادد و طلةددة 
منت ددع، وم دداركع يف املعرفددة، لددرل  كددان دبدد  للمعلمددع مدد  يوويدد هم  جل يدد  واقدد يث وامل ددور و لدد   دد  طريدد  حت يدد  

 ارتياةاهتم الت ريةية.
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   مل الةدارثع يف ا,دا  الرتبدوي، وكدون ا نتدان مد  الةدارثيع يعمد ن يف  املد ارو اقكوميدة التابعدة لدوزارة وم  خ 
الرتبية والتعليم، فق  درظتا  ي  أف  ادرتياةام الت ريةية اليت ي رر ا وزارة الرتبية والتعليم، و  م م  مت ا لإلرتياةام 

فة ويكنولوةيت ا يف الت ري ، مما أ ر سلةاً  لد انملدام املعدريف والتكنولدوةمل ملعلمدمل املررلدة ال علية، فيما يتعل   ستل ام املعر 
الثانويددة، و  يددتم يوظيدد  هددرا املعرفددة يف التدد ري  لددرا ةددا م هددرا ال راسددة لتق يدد  ادرتياةددام الت ريةيددة ملعلمددمل املررلددة  

 الثانوية يف امل ارو اقكومية الثانوية.
 مشكلة الدراسة

 مثل م كلة ال راسة يف انةابة    السؤا  اآلي:يت
 ما ادرتياةام الت ريةية ملعلممل املررلة الثانوية يف امل ارو اقكومية يف  و  ا ت اد املعرفة م  وة ة نظرهم؟

 هدف الدراسة وأسئلتها
ميدة يف  دو  ا ت داد املعرفدة ه فذ ال راسة الح حت ي  ادرتياةام الت ريةية ملعلممل املررلدة الثانويدة يف املد ارو اقكو 

 م  وة ة نظرهم، و   ة  ل  بةعا املتا ام. ولتققي  هرا ا  ا ستتم انةابة    أسئلة ال راسة وهمل:
: مددا ادرتياةددام الت ريةيددة ملعلمددمل املررلددة الثانويددة يف املدد ارو اقكوميددة يف  ددو  ا ت دداد املعرفددة مدد  السؤؤلاا الوا

 وة ة نظرهم؟
( يف يقد يرام  يندة ال راسددة p=0.05ل يوةد  فدرو   ام ددلدة ار ددا ية  ند  مسدتوى ال دلدة ): هدالسؤلاا الثؤاي

 لإلرتياةام الت ريةية يعوى ملتا ام املؤهل العلممل، والتل ص، واةوة الت ريسية؟
 أمهية الدراسة

 يؤمل أن يست ي  اجل ام اآليية م  نتا و هرا ال راسة :
  ي  برامو ي ريةية ي  م الوا   الت ريسمل والةيئة امل رسية الت ريسية.وزارة الرتبية والتعليم م  ريث حت -
 معلمو املررلة الثانوية م  خ   ينمية أدا اهتم الت ريسية اا يتناست م  ا ت اد املعرفة. -
 الةقا ة م  خ   يووي هم ءطار نظري رو  ادرتياةام الت ريةية وأداة دراسة. -

 حتديد املصطلحات
 م ال راسة اا يلمل:يتق د م  لقا

 رفددذ ادرتياةددام الت ريةيددة  ادداو معددارا ومعلومددام وم ددارام وا اهدداي اد من ددا متكددع االحتياجؤؤات التدريبيؤؤة: 
معلدم املررلدة الثانويدة بتقسدع أدا ايده الت ريسدية وزايدة انتاةيتده أو يعدد يل أو ي دوير سدلو  معدع، وهدمل ال در  بدع وا دد  أدا  

 :22)8101يكون  ليه هرا األدا  مستقةً و )أبو  اب  ) العمل، وما ينةامل أن
ويعددرا الةرا يدداً  اددا يتضددم  املعددارا وامل ددارام واد اهددام الدديت ينةاددمل للمعلمددع اكتسددا ا ردد  يتمكنددوا مدد  ال دد اد 

مدد  العمددل بك ددا ة  طلةدة املررلددة الثانويددة حنددو ا ت داد املعرفددة لدد ى التقددا  م  جلامعدام، و لدد  ليددتمك  معلددم املررلدة الثانويددة
 وفا لية، ويست ي  رل امل ك م اليت يواة ه يف التعليم.
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هو اد ت اد الري يريكو رو  املعرفة، ويوظي  ا، وابتكارها،   ا ادست ادة من ا يف الت ةيقام اقتصاد املعرفة: "
خ ددد التقنيدددة والتقدد م العلمدددمل،  التكنولوةيددة اق يثددة، واسدددتل ام رأو املددا  ال كددري، وهدددو ادنتدداج الددري يسددداهم يف يسددار 

 (.2004,199lanSS&namllenS,و ل  م  خ   استل ام الق رام ال كرية لرأو املا  الة ريو )
ويعددددرا الةرا يدددداً  ندددده القددددا م  لددددد ادسددددت ادة العلميددددة والعمليددددة للمعرفددددة بوودددد  ا امددددر  األسدددداو للتقدددد م والت ددددور، 

ة الثانويددة ووددودً اح الدددتمك  املعددريف والددوظي مل للقيددداا،   دد  طريدد  اسدددتل ام وادسددت ادة مدد   ددد رام املعلمددع وطلةددة املررلددد
 املعرفة، واكتسا ا ويوظي  ا،   ا ان  اد ,تم  ما بع  املعرفة.

 حدود الدراسة
 يتق د ال راسة اا يلمل:

 : معلمو امل ارو اقكومية الثانوية يف م يرية يربية الور ا  الثانية.احلدود البشرية
: ا ت دددرم ال راسدددة  لدددد معلمدددمل املددد ارو اقكوميدددة الثانويدددة يف م يريدددة يربيدددة الور دددا  الثانيدددة للعدددام دود الزمانيؤؤؤةاحلؤؤؤ
 8102-8102ال راسمل

 : امل ارو اقكومية الثانوية يف م يرية يربية الور ا  الثانية.احلدود املكانية
 السابقة الدراسات

اليت يناولذ ادرتياةام الت ريةية ملعلممل املررلة الثانوية،  ية واألةنةيةا الرةو  اح   د م  ال راسام السابقة العرب
 و   ا يرييةاً ومنياُ م  األر ا الح األ  م.

 الدراسات العربية
( دراسة ه فذ اح يعرا ادرتياةام الت ريةية ملعلممل اللادة العربيدة يف املراردل الثانويدة 8102أةرى أخو الرشي ة )

فددة مدد  وة ددة نظددرهم، اسددتل م الةارددث املددن و املسددقمل، وكانددذ أداة ال راسددة ادسددتةانة،  لدد   تمدد  يف  ددو  ا ت دداد املعر 
( معلددم ومعلمددة، يف امل ددر ، خل ددذ ال راسددة الح أن ادرتياةددام الت ريةيددة ملعلمددمل اللاددة العربيددة كانددذ 811ال راسددة مدد  )

 ، أو اةوة.متوس ة، و  يظ ر أي فرو  يعوى ملتا  اجلن ، أو املؤهل العلممل
( هددد فذ الح الك ددد   ددد  ادرتياةدددام الت ريةيدددة ال زمدددة ملعلمدددمل التددداري  يف 8102ويف دراسدددة أةراهدددا ال دددوايف )

( 22( معلمداً ومعلمدة، و)22املررلة الثانوية م  وة ة نظر املعلمع وم يري امل ارو يف األردن،  ل   تم  ال راسدة مد  )
ادسددتةانة كددأداة لل راسددة، و دد  ا اسددتل م املددن و الوودد مل، أظ ددرم نتددا و ال راسددة أن  مدد يراً ومدد يرة، يف الربدد ، ا اسددتل ام

ادرتياةام الت ريةية يف ا,دا  الرتبدوي والسدلوكمل وا,دا  ادةتمدا مل ةدا م ب رةدة كةد ة، بينمدا  دا  األن د ة واألسداليت 
رم النتددددا و أن هنددددا  فرو دددداً يعددددوى للمؤهددددل و ددددا  اسددددتل ام يكنولوةيددددا التعلدددديم وادي ددددادم ةددددا  ب رةددددة متوسدددد ة، وأشددددا

العلممل،يف  ايل األن  ة واألسداليت، واسدتل ام يكنولوةيدا التعلديم وادي دادم، و د م وةدود فدرو  يعدوى ملتاد  اجلدن  يف 
 مجي  ا,ادم، و  م وةود فرو  لللوة الت ريسية يف مجي  ا,ادم  ستثنا  ا,ا  ادةتما مل.

دراسدددة هددد فذ الح حت يددد  ادرتياةدددام الت ريةيدددة ملعلمدددمل ومعلمدددام الراي ددديام يف املررلدددة ( 8102أةدددرم  نددداب )
( معلدددم ومعلمددة ي رسدددون 811األساسددية العليددا وفقددداً ألدوارهددم املسددتقةلية يف ظدددل ا ت دداد املعرفددة،يكونذ  يندددة ال راسددة مدد )

الوودد مل، وأداة ال راسددة كانددذ ادسددتةانة، و دد  مةقددث الراي دديام للمررلددة األساسددية العليددا يف الور ددا ، ا اسددتل ام املددن و 
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أظ ددرم نتددا و أن يقدد يرام  معلمددو الراي دديام للمررلددة األساسددية العليددا فيمددا يتعلدد   درتياةددام الت ريةيددة وفقدداً ألدوارهددم 
حل املسدددتقةلية يف ظدددل ا ت ددداد املعرفدددة ةدددا م  دددم  ال رةدددة املري عدددة، وأن يقددد يراهتم ختتلددد   خدددت ا اجلدددن  و كاندددذ ل دددا

( سددنوام، وواردد ة  خددت ا املؤهددل 01-2الددركور، واختل ددذ  خددت ا سددنوام خددوهتم الت ريسددية، وكانددذ ل دداحل خددوة)
 العلممل.

( الح يعددرا ادرتياةددام الت ريةيددة ملعلمددمل الرتبيددة امل نيددة يف  افظددة 8102وهدد فذ دراسددة  ددام  ددا املددوم  واملددواري )
( معلدم ومعلمدة، يف  افظدة   لدون، 28واملؤهل العلممل، يكونذ  يندة ال راسدة مد  )  لون األردنية و   ته اتا ي اةوة 

اسددتل م الةارثددان ادسددتةانة، وخل ددذ ال راسددة اح أن معلمددمل مددادة الرتبيددة امل نيددة ةاةددة الح يدد ريت، وأندده د يوةدد  فددرو  
  ام ددلة ار ا ية يعوى ملتا ي اةوة، واملؤهل العلممل. 

( دراسددة هدد فذ الح معرفددة ادرتياةددام الت ريةيددة ملعلمددمل ال  ددل يف  ددا  طددر  التدد ري  8102أةددرم مسددعود، )
( مدددد  معلمددددمل ال  ددددل يف املددددرج و ددددواري ا، 22ال عالددددة يف م ينددددة املددددرج يف ليةيددددا و ددددواري ا،  ل ددددذ  ينددددة ال راسددددة مدددد  )

ت ريةيددة يف ينميددة م ددارام القددرا ة اسددتل مذ ال راسددة املددن و املسددقمل الوودد مل، أظ ددرم ال راسددة اقاةددة اح ادرتياةددام ال
 والكتابة وال را  خوام املتعلمع، ومسا  هتم يف اكاد املعلومام والةقث  ن ا، ومرا اة ال رو  ال ردية بع املتعلمع.

 الدراسات الجنبية
دراسددددة بعنددددوانوأ ر التدددد ريت أ نددددا  اة مددددة يف ا اهددددام املعلمددددع وك ددددايت م  )2008lSloduR,أةددددرى رودلدددد )

فعددداليت مو يف الدددودايم املتقددد ة األمريكيدددة، هددد فذ اح يعدددرا أ دددر التددد ريت أ ندددا  اة مدددة يف ا اهدددام املعلمدددع وك دددايت م و 
( معلمدداً ومعلمددة، وكانددذ أداة ال راسددة ادسددتةانة، بينددذ النتددا و وةددود فددرو  يف 22وفعدداليت م،  لدد   تمدد  ال راسددة مدد  )
ا  اة مددة ملدد  التقدد  بدد ورام ي ريةيددة أكثددر مدد   دد هم، و  دد  الدد ورام انكددايب يف ا اهددام املعلمددع يعددوى اح التدد ريتُ أ ندد

 فا لية املعلمع الت ريسية.
بعندوانو ارتياةددام املعلمدع حنددو الدوامو الت ريةيددة يف أ ندا  اة مددة،  )lonala(2010,ويف دراسدة  ددام  دا شددارون

( معلدددم ومعلمدددة، ا اسدددتل ام ادسدددتةانة، 800 يندددة ال راسدددة مددد  ) مشدددا  كاروليندددا يف الدددودايم املتقددد ة ادمريكيدددة،  ل دددذ
وك دد ذ النتددا و أن معظددم املعلمددع ير ةددون يف التدد ريت  دد ا يلةيددة ارتياةددام ال لةددة، و  يظ ددر ال راسددة أي فددرو  يعددوى 

 ملتا ام اجلن  واملؤهل العلممل والتل ص.
املعلمددع  لددد بددرامو يقنيددة املعلومددام واني ددادمو دراسددة بعنوانواد دداا حنددو يدد ريت  )anan(2011,أةددرم  ل

هددد فذ اح التققددد  مددد  أهددد اا يددد ريت املعلمدددع  لدددد بدددرامو يقنيدددة املعلومدددام واني دددادم، يكوندددذ  يندددة ال راسدددة مددد  
( معلدددم ومعلمدددة يف املددد ارو اقكوميدددة مشدددا  اليدددولن، وكاندددذ أداة ال راسدددة ادسدددتةانة، بيندددذ النتدددا و أ يدددة اسدددتعما  028)

التكنولوةيددا يف التعلدديم مدد   ةددل املعلمددع، وأن يدد ريت املعلمددع أ نددا  اة مددة كددت أن يتوافدد  مدد  مت لةددام الةيئددة ادةتما يددة 
 اليولنية.

 Stols, Ferreira, and Palser, and Olivier, and Venter, and)أةدرى سدتو  ورخدرون 

Vandermerwa,2015) يف مددد ارو ةندددوب افريقيدددا  ددد  ادرتياةدددام  دراسدددة بعندددوانو ي دددورام معلمدددمل الراي ددديام
الت ريةيددة دسددتل ام التكنولوةيددا يف ال دد وا ال راسدديةو، هدد فذ الح معرفددة ي ددورام معلمددمل الراي دديام يف مدد ارو ةنددوب 
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( معلدددم 88الفريقيدددا  ددد  ادرتياةدددام الت ريةيدددة دسدددتل ام التكنولوةيدددا يف ال ددد وا ال راسدددية،  ل دددذ  يندددة ال راسدددة مددد  )
سدتل م الةقا دة املن  دان الكمدمل والندو مل  د  طريد  ادسدتةانة، وك د ذ النتدا و وةدود اقاةدة الح التد رب  لدد ومعلمدة، وا

 .طر  استل ام التكنولوةيا يف التعليم، وأن اقاةة الح  ل  ةا م ب رةة مري عة
 موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة

ألةنةية م  ريث األدب النظري، واألداة املستل مة، واختيار من و ادست ادة م  ال راسام السابقة العربية وا متذ
( ومددا مييددو هددرا ال راسددة  دد  ال راسددام 8100(، ودراسددة)أبو نعدد ، والسددرران، والوبددون،8102ال راسددة، ك راسددة ) ندداب،

الثانويدة العامدة، وهدمل  يناولدذ مررلدة دراسدية م مدة وهدمل املررلدة الثانويدة، ملدا  دا مد  رسدم را در ومسدتقةل طلةدة السابقة أادا
مررلدة انتقاليددة  دم مدد  وزارة الرتبيدة والتعلدديم اح اجلامعددام التابعدة لددوزارة التعلديم العددايل، ومددا كدت أن يكددون  ليده معلمددو هددرا 
 املررلة م  م ارة، وخوة، وكي ية التعامدل مد  التكنولوةيدا وأدواهتدا، ووسدا ل ا،م  خد   حت يد  ادرتياةدام الت ريةيدة لد ي م

   ا ان  اد اقياي  ؤد  ال لةة. اا يت  م وا ت اد املعرفة.
 منهجية الدراسة
 ال راسة املن و الوو مل كونه األنست ملثل هرا النو  م  ال راسام ايةعذ

 جمتمع الدراسة 
يف املد ارو اقكوميدة يف م يريدة يربيدة  يكون  تم  ال راسة م  مجي  املعلمع واملعلمدام ممد  ي رسدون املررلدة الثانويدة

والةدددال   8102-8102للعدددام ال راسدددمل ال  دددل ال راسدددمل األو  الور دددا  الثانيدددة والدددري  هدددم  لدددد رأو  مل دددم يف املددد ارو 
مدوز ع  لددد املد ارو اقكوميدة الثانويدة يف م يريدة يربيدة الور دا  الثانيدة، رسدت ار ددا يام  ( معلمدا ومعلمدة،221 د دهم)
 .8102 – 8102رتبية والتعليم للعام وزارة ال

 ( يو ح  ل .0يقريةاً واجل و  ) %02( معلم ومعلمة،بنسةة 811ا أخر  ينة   وا ية يكونذ م  ) :عينة الدراسة
 توزيع أفراد العينة حسب امللهل واخلربة والتخصص (1جدوا)

 
 علمية إنسانية التخصص

 اجملموع
 سبةالن العدد النسبة العدد اخلربة امللهل

 بكالوريوو
 00 %2.2 02 %00.1 88 2 - 0م  
 22 %01.2 80 %2.2 02 01 - 2م  

 20 %2.2 02 %2.1 02 فأكثر 00

 ماةست 
 02 %0.1 2 %0.2 2 2 - 0م  
 80 %2.1 01 %2.2 00 01 - 2م  

 02 %0.1 2 %2.2 2 فأكثر 00

 دكتوراا
 00 %0.2 2 %2.2 00 2 - 0م  
 08 %0.2 2 %0.2 2 01 - 2م  

 00 %8.1 0 %2.2 2 فأكثر 00
 811 %00.2 22 %22.2 000 ا,مو 
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 اة الدراسةدأ
يعرا ادرتياةام الت ريةية ملعلممل املررلة الثانوية يف امل ارو اقكومية يف  و  ا ت اد املعرفة ه فذ ال راسة اح 

لت ا ا الرةو  لألدب النظري املتعل  او و  و   ة  ل  بةعا املتا ام، ولتققي  ه ا ال راسة، وانةابة    أسئ
( ا  ا 8102(، ودراسة )ال وايف وش ي ام، 8102ال راسة وال راسام السابقة  ام الع  ة مثل دراسة ) ناب، 

( فقرة، وا استل ام مقياو ليكرم الث  مل  لد النقو اآلي: ب رةة كة ة، ب رةة متوس ة، 82ي وير استةانة مكونة م  )
 .ة  ليلةب رة

 صدق الداة
ا  رض ادستةانة  لد   رة  كمع يف  ا  ادخت اص، للتأك  م  األداة م  ريث الةنا  وس مة اللاة 

 وو ور ا، وا األخر ا رظام امكمع مجيع ا
 ثبات الداة

معلماً  81ا وال ادة الت ةي   لد  ينة   ده (t Retest+)للتقق  م   ةام ادستةانة ا استل ام الت ةي ، 
  1.28ومعلمة م  خارج  ينة ال راسة، وبل  معامل الثةام 

 متغريات الداة
 اشتملذ ال راسة  لد املتا ام اآليية:
 املتا  املستقل: ادرتياةام الت ريةية

 املتا  التاب : درةة است ابة املعلمع واملعلمام.
 املتا  الوسيت:

 ةة الةكالوريوو، ودرةة املاةست ، ودرةة ال كتوراا.املؤهل العلممل: وله    ة مستوايم در  
 التل ص: وله فئتان: التل  ام العلمية، والتل  ام ادنسانية

 (.00سنوام(، )أكثر م   01-2سنوام(، م  ) 2-0اةوة: و ا    ة مستوايم: م ) 
 أساليب املعاجلة اإلحصائية

( لتقليددددل الةيددددالم SPSSر ددددا ية للعلددددوم ادةتما يددددة )لتققيدددد  أهدددد اا ال راسددددة ا اسددددتل ام بددددرلمو اقددددوم ان
 واق و   لد النتا و كما يلمل:

 التكرارام والنست املئوية لوو  خ ا ص  ينة ال راسة. -

املتوسدددد ام اقسددددابية وادحنرافددددام املعياريددددة للتعددددرا  لددددد اسددددت ا م أفددددراد العينددددة  لددددد كددددل فقددددرة مدددد  فقددددرام  -
 ادستةانة.

 ( للتقق  م   ةام األداة.Pearson Correlationمعامل اريةا  ب سون ) -

 ( ملعرفة ددلة ال رو  لث  ة متا ام مستقلة.Three-way ANOVAحتليل التةاي  الث  مل ) -
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 ا استل ام الت ريو التايل لل دلة  لد متوس ام است ا م أفراد العينة: -
درةددة  0.22ملوافقددة متوسدد ة، أ ددل مدد  درةددة ا 8.20الح أ ددل مدد   0.22فددأكثر درةددة املوافقددة مري عددة، مدد  8.20

 املوافقة منل ضة.
 نتائج الدراسة

 فيما يلمل  رض لنتا و ال راسة
ما االحتياجؤات التدريبيؤة ملعلمؤي املرحلؤة الثانويؤة يف املؤدارس احلكوميؤة يف ضؤوء  النتائج املتعلقة ابلسلاا الوا

 اقتصاد املعرفة من وجهة نظرهم؟
سددداب املتوسددد ام اقسدددابية وادحنرافدددام املعياريدددة والرتييدددت لددد رةام موافقدددة أفدددراد متدددذ انةابدددة  ددد  هدددرا السدددؤا  ة

 (:8ال راسة  لد فقرام ادستةانة، وكانذ النتا و كما يو ق ا اجل و )
ي املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية والرتتيب والدرجة لتقديرات عينة الدراسة لالحتياجات التدريبية ملعلم (2اجلدوا )

 املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية يف ضوء اقتصاد املعرفة مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية

 الفقرة الرقم
 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

درجة 
 املوافقة

 الرتتيب

 0 مري عة 1.228 8.20 يوظي  الةوربوينذ وادكسل يف الت ري  80
 8 مري عة 1.202 8.02 ل راسية لعرض امتوى التعليممليوظي  اقاسوب يف اق ة ا 08

و   ال الت يف بيئة التعلم ادلكرتوين دي ا  امل اهيم واققا   اليه  0
 2 مري عة 1.282 8.22 ب ريقة   رية.

 2 مري عة 1.282 8.22 التعامل م  ي ةيقام اقاسوب وبر يايه 82
 2 مري عة 1.288 8.22 يوظي   ركام الةقث 81
 2 متوس ة 1.212 8.21 يوظي  بر ية اكسل والتقومي اةتاممل كس   يق ير. 2

02 
التنوي  يف ادختةارام اليومية وال  لية ةيث يتناست طردايً م  ال رو  

 2 متوس ة 1.220 8.88 ال ردية بع ال لةة

 2 متوس ة 1.222 8.80 ربت امتوى التعليممل  لوا   املعاش لل لةة 2
 2 متوس ة 1.222 8.81 را اة ال رو  ال ردية بع ال لةةم 00
 01 متوس ة 1.222 8.02  مل وسا ل يعليمية يواكت التكنولوةيا املعاورة 01
 01 متوس ة 1.221 8.02 متابعة املستق ا يف أساليت الت ري   ستل ام ادنرتنذ 02
 01 متوس ة 1.222 8.02 يوظي  التقومي اةتاممل يف ااية اق ة ال راسية 02
 02 متوس ة 1.221 8.02 يوظي  طر  ي ريسية ر يثة يف  رض امتوى التعليممل. 8
 00 متوس ة 1.202 8.08 ين ير اختةارام للمادة الت ريسية اون دي  2

اكت اا نقا  القوة ونقا  الضع  ل ى ال لةة  ن  اةرا  ادختةارام  2
 02 متوس ة 1.200 8.01 الت لي ية

 02 متوس ة 1.212 8.01 ث اة تان اليومية وال  لية اا يت  م وا ت اد املعرفةحت ي 02
 02 متوس ة 1.202 8.01 مواكةة التا ام اليت ي رأ  لد املادة التعليمية 82
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 الفقرة الرقم
 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

درجة 
 املوافقة

 الرتتيب

 02 متوس ة 1.212 8.12 ابتكار  توى معريف    يقلي ي 80
 02 متوس ة 1.222 8.12 تعليمملالتوظي  ادلكرتوين للتعلم القةلمل والةع ي للمقتوى ال 2
 81 متوس ة 1.220 8.12 ي ميم ادختةارام  ستل ام بر ية وورد 2
 80 متوس ة 1.222 8.10 ينمية م ارة الت ك  النا   ل ى ال لةة  شراك م  لنقاش واقوار 02
 88 متوس ة 1.228 8.12 ي  ي  ال لةة  لد الت ك  انب ا مل 00
 88 متوس ة 1.222 8.12 علم الت اركمليوظي  أسلوب الت 02
 80 متوس ة 1.221 8.18 استل ام السةورة الركية يف الت ري  82
 82 متوس ة 1.222 8.11 استل ام اساليت الت ري  ان را ية 0
 82 متوس ة 1.220 0.28 روسةة امتوى التعليممل يف املادة الت ريسية 88
  متوس ة 1.028 8.02 املتوست العام 

 – 0.28نذ نتا و املتوس ام اقسابية ل رةام موافقة أفراد ال راسة  لد فقرام ادستةانة يراورذ  يم ا بدع )بي
( 80(  لدددد درةدددام موافقدددة مري عدددة، كدددان أ  هدددا ال قدددرة )81، 82، 0، 08، 80(، ريدددث ر دددلذ ال قدددرام )8.20

(، يف ردع ر دلذ 8.20سدايب و يمتده ))يوظي  الةوربوينذ وادكسل يف الت ري ( ريث ر لذ  لدد أ لدد متوسدت ر
( )روسدةة امتدوى التعليمدمل يف املدادة الت ريسدية( ريدث 88  دمل ال قدرام  لدد درةدام موافقدة متوسد ة كدان أدلهدا ال قدرة )

 (0.28ر لذ  لد أ ل متوست رسايب و يمته )
ا يد    لدد أن مجيد  ( ودرةدة موافقدة متوسد ة، وهدر8.02كما ر ل امجايل ال قرام  لد متوست رسدايب  يمتده )

هدددرا ال قدددرام متثدددل ادرتياةدددام الت ريةيدددة ملعلمدددمل املررلدددة الثانويدددة يف املددد ارو اقكوميدددة يف  دددو  ا ت ددداد املعرفدددة مددد  وة دددة 
 نظرهم.

( يف p=0.05هؤؤل توجؤؤد فؤؤروق ذات داللؤؤة إحصؤؤائية عنؤؤد مسؤؤتو  الداللؤؤة )النتؤؤائج املتعلقؤؤة ابلسؤؤلاا الثؤؤاي: 
 تياجات التدريبية تعز  ملتغريات امللهل العلمي, والتخصص, واخلربة التدريسية؟تقديرات عينة الدراسة لإلح

 ستلراج املتوس ام اقسابية وادحنرافام املعيارية لتق يرام افراد ال راسة  لدد درةدة انةابة    هرا السؤا   متذ
 (2، وةدا م النتددا و يو ددق ا اجلدد و  )ادرتياةدام الت ريةيددة يةعددا ملتادد ام املؤهدل العلمددمل والتل ددص واةددوة الت ريسددية

 (.0واجل و  )
عينة الدراسة على درجة االحتياجات التدريبية تبعا ملتغري  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات (3جدوا )

 امللهل العلمي, واخلربة, والتخصص

 
 علمية إنسانية التخصص

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب ملعيارياالحنراف ا املتوسط احلسايب اخلربة امللهل

 بكالوريوو
 1.208 8.82 1.212 0.28 2 - 0م  
 1.022 8.10 1.810 8.12 01 - 2م  

 1.222 8.82 1.812 8.82 فأكثر 00
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 ماةست 
 1.282 8.81 1.021 8.82 2 - 0م  
 1.222 8.02 1.222 8.12 01 - 2م  

 1.818 8.00 1.802 8.82 فأكثر 00

 دكتوراا
 1.822 8.02 1.022 8.00 2 - 0م  
 1.211 8.22 1.020 8.00 01 - 2م  

 1.222 8.02 1.202 0.22 فأكثر 00
 لددد درةددة ادرتياةددام الت ريةيددة يقدد يرام أفددراد العينددة ( وةددود فددرو  ظاهريددة يف 2النتددا و الددواردة يف ةدد و  ) بينددذ

ة الت ريةيددة، وملعرفددة ددلددة هددرا ال ددرو  ا اةددرا  حتليددل التةدداي  الث  ددمل كمددا يف يةعددا ملتادد ام املؤهددل العلمددمل والتل ددص واةددو 
 (:0اجل و )
التدريبية  ملعرفة داللة الفروق يف درجات االحتياجات (WAY ANOVA 3) اختبار حتليل التباين الثالثي  (4ا )جدو

 لتدريسيةمن وجهة نظر املعلمني تبعا ملتغريات امللهل العلمي والتخصص واخلربة ا
 مستو  الداللة قيمة )ف( متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 1.010 8.821 1.022 8 1.212 املؤهل العلممل

 1.202 1.022 1.122 8 1.022 اةوة
 1.100 2.022 0.880 0 0.880 التل ص
     1.022 020 22.202 اة أ
       811 222.082 ا,مو 
( يف 1.12(  دددد م وةددددود فددددرو   ام ددلددددة ار ددددا ية  ندددد  مسددددتوى ال دلددددة )0النتددددا و الددددواردة يف ةدددد و  ) بينددددذ

درةام ادرتياةام الت ريةية يةعا ملتا ام املؤهل العلممل أو اةوة الت ريسية ، بينما يةع وةود فرو   ام ددلدة الر دا ية 
مددد  املتوسددد ام اقسدددابية يةدددع أن هدددرا ال دددرو  كاندددذ ل ددداحل درةدددام ادرتياةدددام الت ريةيدددة يةعدددا ملتاددد  التل دددص، و يف 

 التل  ام العلمية.
وهرا يد    لدد أن وة دام نظدر معلمدمل التل  دام العلميدة  درتياةداهتم الت ريةيدة كاندذ أكدو مد  التل  دام 

م العلميدددة أو ادنسددانية، بينمدددا ي دددا ذ وة دددام نظددر املعلمدددع ردددو  درةدددام ارتياةددداهتم الت ريةيددة م مدددا اختل دددذ مدددؤه هت
 خواهتم الت ريسية.
 مناقشة النتائج

النتائج املتعلقة ابلسلاا الوا: ما االحتياجات التدريبية ملعلمي املرحلة الثانويؤة يف املؤدارس احلكوميؤة يف ضؤوء 
 اقتصاد املعرفة من وجهة نظرهم؟

( )يوظيددد  80 قدددرة )(  لدددد درةدددام موافقدددة مري عدددة، كدددان أ  هدددا ال81، 82، 0، 08، 80ر دددلذ ال قدددرام )
(، يف ردددع ر دددلذ   دددمل 8.20الةوربوينددذ وادكسدددل يف التددد ري ( ريددث ر دددلذ  لدددد أ لددد متوسدددت رسدددايب و يمتدده )

( )روسدددةة امتدددوى التعليمدددمل يف املدددادة الت ريسدددية( ريدددث 88ال قدددرام  لدددد درةدددام موافقدددة متوسددد ة كدددان أدلهدددا ال قدددرة )
عدوو ال راسدة هدرا النتي دة الح أن بدرلمو الةوربويندذ يسدا   معلمدمل (. وي0.28ر لذ  لد أ دل متوسدت رسدايب و يمتده )
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املررلة الثانوية يف  رض  امتوى التعليممل  سلوب شي  ةا ب، كما يتم اسدتل ام املدؤ رام ال دويية فيده، وكدرل  اقركدام 
ن م ال دددعور  مللدددل ويويددد  مددد  املتعددد دة ممدددا كعدددل ال لةدددة مت دددو ع ألخدددر املدددادة التعليميدددة وادسدددت ادة أكثدددر من دددا، ويةعددد   ددد

دافعيدت م، وب ددرا ح الةوربوينددذ املتعدد دة يددتم يةسدديت شددرم الدد رو، وسدد ولة ف مده مدد   ةددل ال لةددة وهددو مددا يريدد ا معلددم املررلددة 
الثانويددة، ألن اسددتل امه ميكدد  أن حيقددد  النتددا و انكابيددة.ون   الكددد م ين ةدد   لددد اسدددتل ام األكسددل وخ وودداً ملعلمدددمل 

 لمية.التل  ام الع
الن ما ي م معلم املررلة الثانوية هو أن يكون  ادراً  لد الي ا  امتوى التعليممل ل لةة املررلة الثانويدة  سدلوب  ةدت 
ةددا ب، ألن طلةددة املررلددة الثانويددة م ووسددون  سددتل ام التكنولوةيددا و لددم اقاسددوب، ف ددم حيةددرون أن يكددون دروسدد م  ددرا 

وي  املعلومدام واسدرتةا  ا، فضد ً  مدا يدوفرا هدرا التقنيدة مد  يدوف  يف الو دذ واجل د ، ال كل التعليممل، فةاقاسدوب يدتم ختد
فيقددوم اقاسددوب جبميدد  امل ددام الت ريسددية للمعلددم ممددا يددوفر  ليدده ادهتمددام ب لةددة املررلددة الثانويددة. و دد  اي قددذ هددرا النتي ددة مدد  

 م التكنولوةيا يف التعليم.( اليت أوة م اقاةة الح الت رب  لد طر  استل ا8102دراسة ستو )
و   يعدوى  لد  الح الدرا   يندة ال راسدة أنده  م مد  األ يدة اكدان ادخدا  يكنولوةيدا التد ري ، ا    يعد  هندا  أي 
 ا  م   ادم املعرفة الد ويتم استل ام اقاسوب في ا، وطلةة املررلة الثانويدة العامدة ال ا انت داؤهم وشديكاً مد  هدرا املررلدة 

مون  ريةاً لل امعة،  را م  الضروري  م أن يقوم معلمو املررلة الثانوية بو ع م يف بيئدة الدتعلم انلكدرتوين، الد أن ، وسينض
هندا  معلمددون مددا زالددوا يسددتل مون السددةورة وال ة ددورة ني ددا  امل دداهيم الح ال لةددة،  لددد الددر م أندده   يعدد   نمكددان انبقددا  

العددا  متادد  ويكنولوةيددا املعلومددام دخلددذ مجيدد  ا,ددادم، وألن اقاسددوب هددو الوسدديلة  لددد اسددتل ام هددايع الوسدديلتع، ف
التكنولوةيددة األسددر  انت دداراً وأ يددة، فقدد  ار ى معلددم املررلددة الثانويددة و دد  ال الددت يف بيئددة الددتعلم انلكددرتوين ردد  يواكددت 

 سددددلوب يددددؤهل م لإل دددد اد للقيدددداا اجلامعيددددة وينميددددة  التادددد ام والت ددددورام التكنولوةيددددة ويتمكنددددوا مدددد  ف ددددم املددددادة التعليميددددة
 اد اهام التكنولوةية ل ي م.

و   يعوى  ل  اح و مل  ينة ال راسدة الح أن م دارة التعامدل مد  ي ةيقدام اقاسدوب وبر يايده يت لدت اةدوة وامل دارة 
قام، والو يدام الديت حيتاة دا يف  درض اع  أن يكون مثق اً راسوبياُ م  خ   ايقانه لت ةيقام اقاسوب كت ايل الت ةي

امتوى التعليممل، وكرل  الملامه  ملكولم املادية للقاسوب   ا رف   ملييت التعلم والتعلديم  د  طريد  اقاسدوب، ويدؤدي 
 يسددتل م  ددا اعلددم املررلددة الثانويددة الح ي ددوير أدا ايدده انلكرتونيددة والددتللص مدد  امل ددام التقلي يددة الت ريسددية الرويينيددة يلدد  الدديت

 القلم وال فرت.
و ددد  يعدددوى  لددد  الح الدرا   يندددة ال راسدددة الن يوظيددد   ركدددام الةقدددث يف التددد ري  يسدددا   معلدددم املررلدددة الثانويدددة يف 
الةقث    املعلومة ب كل مةاشر، وس ولة اق و   لي ا دون  نا  أو يعت، فض ً  د  انسدت ادة مد  املوا د  الرتبويدة الديت 

ريقة هادفة، ال  يسا   هرا امركام الةقثية معلم املررلدة الثانويدة يف الةقدث  د  أي معلومدة يريد ها مثدل يق م املعلومام ب 
yahoo,Google   ،و دد  يكددون الةقددث  دد  طريدد  املعرفددة، أو  دد  طريدد  املو ددو ام، أو  سددتل ام الكلمددام امل تاريددة

 اطاً مةاشراً  لت ور والتق م املعريف والتكنولوةمل.كما ومتتاز هرا امركام  لتق يث مما كعل املعلم مرية اً ارية
أمددا ال قددرة الدديت ر ددلذ  لددد أ ددل متوسددت رسددايب وهددمل روسددةة امتددوى التعليمددمل، فقدد  يعددوى هددرا النتي ددة الح أن 

مدد   بعددا معلمددو املررلددة الثانويددة لدد ي م ا اهددام سددلةية  دداا اسددتل ام التكنولوةيددا أو د يسددت يعون ادندد ماج  ددا، ان   دداً 
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فكرة أن الكتاب امل رسمل هو األساو، فض ً    أن لاة الوامو اقاسوبية همل اللاة ادجنليوية وهرا يعد   ا قداً أمدام الدةعا 
مد  معلمدمل املررلدة الثانويدة، و د م يددوفر فدرص العمدل اليد وي أو الت ريدت العلمددمل، وخدوف م مد  ف دل اسدتل ام التكنولوةيددا 

الةعا م  معلممل املررلة الثانوية  د  انر دام  د  اسدتل ام مثدل هدرا األسداليت ان را يدة أمام ال لةة. و   حي ا أن مييل 
ان   اً م  الميانه ب كرة أنه ملوم أمام م ير امل رسة ءاا  املقرر ال راسمل، والد سيكون مق راً يف طرم ماديه الت ريسية، وممدا 

العلميددة طةيعت ددا، األمددر الددري د يسددت  مل اسددتل ام األسدداليت د يدد   ا,ددا  دسددتل ام هددرا األسدداليت، و دد  ي ددرض املددادة 
 ان را ية يف الت ري .

و   د يتوفر يقنية السةورة الركية يف مجي  امل ارو اقكومية، كما وأن هدرا التقنيدة ةاةدة الح يد ريت وم دارة واليقدان 
يندذ أ يدة اسدتعما  التكنولوةيدا يف التعلدديم الديت ب (8100يف كي يدة اسدتل ام ا. و د  اختل دذ هدرا النتي دة مدد  دراسدة  ل)

 م   ةل املعلمع.
مناقشؤؤؤؤة النتؤؤؤؤائج املتعلقؤؤؤؤة ابلسؤؤؤؤلاا الثؤؤؤؤاي: هؤؤؤؤل توجؤؤؤؤد فؤؤؤؤروق ذات داللؤؤؤؤة احصؤؤؤؤائية عنؤؤؤؤد مسؤؤؤؤتو  الداللؤؤؤؤة 

(p=0.05 يف تقؤؤديرات عينؤؤة الدراسؤؤة لإلحتياجؤؤات التدريبيؤؤة تعؤؤز  ملتغؤؤريات امللهؤؤل العلمؤؤي, والتخصؤؤص, واخلؤؤربة )
 ؟التدريسية

درةام ادرتياةام الت ريةيدة ( يف 1.12بينذ النتا و   م وةود فرو   ام ددلة ار ا ية  ن  مستوى ال دلة )
درةدددام ادرتياةدددام يف يةعدددا ملتاددد ام املؤهدددل العلمدددمل أو اةدددوة الت ريسدددية ، بينمدددا يةدددع وةدددود فدددرو   ام ددلدددة الر دددا ية 

  رو  كانذ ل احل التل  ام العلمية.الت ريةية يةعا ملتا  التل ص، ويةع أن هرا ال
و   يعوو ال راسة هرا النتي ة اح أن معلممل املررلة الثانوية  لد و مل لم   ية ادرتياةام الت ريةية ل ي م بادا 
النظدددر  ددد  مدددؤهل م العلمدددمل أو خدددوهتم الت ريسدددية، وأن يلةيدددة ارتياةددداهتم الت ريةيدددة لددده أكدددو األ دددر يف ينميدددة وي دددور وحتسدددع 

الية م الت ريسية، كما أن املعلمع  لد اخت ا سنوام خوهتم الت ريسية يست يعون حت ي  أ ية مثل هدرا ادرتياةدام أس
الت ريةية،  ل  أن املعرفة والتكنولوةيا د يريةت اؤهل  لممل أو بسنوام خوة معينة، ألن كل معلم يواةه التق يث والت ور 

ا ددددمل أن يكددددون ماديدددده الت ريسددددية متوافقددددة مدددد  التكنولوةيددددا الددددري طددددا  مجيدددد  املعددددارا والتكنولوةيددددا، ف ددددو ملددددوم ال ن  ن ير 
( يف 8100(ودراسددة شددارون)8102( وأخددو الرشددي ة)8102والعلوم.و دد  اي قددذ هددرا النتي ددة مدد  دراسددة املددوم  واملددواري)

و  يعددوى ملتادد  املؤهددل ( يف وةددود فددر 8102 دد م وةددود فددرو  يعددوى ملتادد  املؤهددل العلمددمل، واختل ددذ مدد  دراسددة ال ددوايف)
 العلممل

أما فيما يتعل  بوةود فرو   ام ددلة ار ا ية يةعاً ملتا  التل ص ول احل التل  ام العلمية، فق  يعوى  ل  
اح أن معلمددو التل  ددام العلميددة كالراي دديام، وال يددواي ، والكيميددا ، واألريددا ، و لددوم األرض حيتدداةون الح يدد ريت أكثددر 

م اننسددددانية،  لددد  ألن التل  دددام العلميدددة  ر ددددة للتا والت دددور والت ريدددت وانكت ددداا، وهددددمل مددد  معلمدددمل التل  دددا
خت  ام حتتاج م  معلم هرا التل  ام بر  املوي  م  اجل  ، واجل   الره ، وأن يكون  و  قلية من تقدة رد  يةد   

 يف هرا التل ص.
أبرز نتا   ا أن ادرتياةام الت ريةية اختل ذ  ( اليت كان م 8102و   اختل ذ هرا النتي ة م  دراسة ) ناب، 

( يف وةددود 8102( سددنوام، ووةددود فددرو  يةعدداً للمؤهددل العلمددمل. ودراسة)ال ددوايف، 2-0 خددت ا سددنوام اةددوة ل دداحل)
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( بعددد م وةدددود فدددرو   ام ددلدددة ار دددا ية يةعددداً 8102فدددرو  يةعددداً للمؤهدددل العلمدددمل،  واي قدددذ مددد  دراسدددة)املوم ، املدددواري،
( يف  ددددد م وةدددددود فدددددرو  يةعددددداً للمؤهدددددل العلمدددددمل واةدددددوة، وكدددددرل  8102ة، واملؤهدددددل العلمدددددمل، ودراسدددددة)أخو ارشدددددي ة،لللدددددو 

 ( بع م وةود فرو  يةعاً للمؤهل العلممل والتل ص.8101دراسة)شارون، 
 التوصيات
  لد النتا و اليت يوولذ الي ا ال راسة يوومل ال راسة اا يلمل: بنا 

ادحنرافدام املعياريدة أن ادرتياةدام الت ريةيدة ملعلمدمل املررلدة الثانويدة ةدا م ب رةددة بيندذ املتوسد ام اقسدابية و  -
متوس ة و را يوومل ال راسدة بعقد  دورام ي ريةيدة  دم يواكدت ا ت داد املعرفدة ويسدتل م التكنولوةيدا املت دورة يف 

 مي انياً يف مراكو  مل م. الت ري ، وي ةي  هرا املعرفة مي انياً م  خ   متابعة معلممل املررلة الثانوية
وةدد م فددرو   ام ددلددة الر ددا ية يةعدداً ملتادد  التل  ددام العلميددة، و ددرا يووددمل ال راسددة  دهتمددام مدد   ةددل  -

 وزارة الرتبية والتعليم اعلممل املررلة الثانوية والو وا  لد ارتياةاهتم الت ريةية.
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 إعداد املعلمني يف عصر العوامل االفرتاضية
 هدى حممد سعيفان

 كلية الرتبوية/ اجلامعة األردنية

 ملخص:
هتدف هذه الدراسة إىل تعرف كيفية إعداد املعلمني يف عصر العوامل االفرتاضية، وما هي اإلجيابيات والسلبيات هلذا اإلعداد كما بينت 

يقوم  الذي التحليلي الوصفي املنهج احلالية الدراسة يفليقوموا ابملهام املنوطة هبم. وقد استخدمت الباحثة  أسس إعداد املعلمني واملهارات املطلوبة
 التعرف يف تسهم استنتاجات للوصول إىل عنها، وذلك والتعبري تصنيفها على والعمل املعلومات مجع خالل من دقيقا الظاهرة وصفا وصف على
 منالعديد  الرقمية الثورة عصر ظل ىف تنميتها. وقد توصلت الباحثة إىل أن املعلم يواجه وطرق الثورة الرقمية صرع ظل ىف املعلم كيفية إعداد على

 تنمية املعلمون يف هذا العصر، وميكن ميتلكها ينبغي أن اليت املهارات من جمموعة يتطلب التعليم يف اجلديدة التكنولوجيا استخدام املعوقات، وإن
 إعادة املكانة االجتماعيةأبرزها: تذليل كامل املعيقات إلعداد املعلمني وتدريبهم، و  عدة، طرق من خالل الرقمية الثورة عصر ظل ىف املعلم مهارات

 للمعلم، وتوفري كوادر إضافية، والتشجيع على اختيار األفضل من الطلبة لتدريبهم ليكونوا معملني متميزين.
Teacher preparation in the era of virtual worlds 

Huda Mohammad Saifan 

Abstract 
This study aims to identify how teachers prepare in the age of virtual worlds, and 

what are the pros and cons of this preparation, as well as the basics of preparing the 

teachers and the skills required to perform their tasks. The researcher has used the 

analytical descriptive method, which is based on describing the phenomenon accurately 

through the collection of information and work on the classification and expression, to 

reach conclusions that contribute to the identification of how to prepare the teacher in the 

era of the digital revolution and ways of development. The researcher concluded that the 

teacher faces in the era of the digital revolution many obstacles, and the use of new 

technology in education requires a set of skills that teachers should have in this age, and can 

develop the skills of the teacher in the era of the digital revolution through several methods: 

To overcome all obstacles to the preparation and training of teachers, restore the social 

status of the teacher, and provide additional cadres, and encourage the selection of the best 

students to train them to be two distinct laboratories. 

 املقدمة
من وسائل  للرتبية دوٌر مهٌم يف حياة اجملتمعات والشعوب، فهي عماد التطّور والبنيان واالزدهار، وهي وسيلٌة أساسّيةٌ 

البقاء واالستمرار، كما أهنا ضرورٌة اجتماعّيٌة هتدف إىل تلبية احتياجات اجملتمع واالهتمام هبا، وضرورٌة فرديٌّة لإلنسان، فهي 
تكّون شخصّيته وتصقل قدراته وثقافته؛ ليكون متفاعال ومتناسقا ومؤثرا يف اجملتمع احمليط به، ومن هنا شغلت الرّتبية الكثري 

 حثني والّدارسني على مر العصور، وكان هلا قدٌر ال ُيستهان به من الدراسة والتحليلمن البا
وحىت تتم عملية الرتبية مبا نرغب وحنب كان البد هلا من عناصر ومميزات تقوم على أكتافها عملية الرتبية والتعليم؛ 

املهمة يف الرتبية املعلم، ألن مسؤوليته ترتكز (. ومن العناصر 8112حىت تصبح العملية الرتبوية أكثر من جمرد منو)اجلبان،
على مساعدة املتعلم على التعلم وتكييف سلوكه، فال بد من االهتمام به وألن التزايد الكبري يف املعلوماتية أمر ضروري يف 

)عبد اهلادي،  تطور الرتبية من أنظمتها التدريبية،  فقد شغلت قضية إعداد املعلمني وتدريبهم مساحة كبرية من االهتمام
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 للتطورات ومواكبة املتسارعة املهنية هلم يف عصر املتغريات التنمية عملية وضرورات تنسجم بطريقة ( والتفكر8112
(، لذا تتضمن هذه الدراسة عدة حماور مشلت: طرق إعداد املعلم 8102املعارف واملعلومات )حممد، جمال يف املتالحقة

ة الرقمية وطرق تنميتها، وما الذي يتوجب علينا فعله إلعداد املعلم يف عصر املعلوماتية وإكسابه املهارات يف ظل عصر الثور 
 والعوامل االفرتاضية والدرو البارز الذي سيلعبه املعلم يف عمليات التعلم يف املستقبل.

 الباب األول: إطار الدراسة
الرتبية ىف القرن احلايل، فهي ليست ثورة أدوات متثل الثورة العلمية التكنولوجية إحدى التحدايت الكربى الىت تواجه 

ومعدات وأجهزة تكنولوجية فحسب، كما يعدها البعض ىف تصورات حمدودة، بل هي ثورة عقلية قامت على نتاج عقول 
ملعدات متميزة مبتكرة انفذة وقادرة على اختاذ القرار، تقدر قيمة العلم والعمل، وإجيابية الفرد يف تسخري اآلالت واألجهزة وا

 (.8102حممد، )لتنمية اجملتمعات 
ويف مطلع القرن احلادي والعشرين واجهت اجملتمعات املعاصرة العديد من املشكالت ذات الصلة ابلعوملة واملعلوماتية 
أدت إىل تغيريات سريعة ومتالحقة يف مجيع مناحي احلياة، إذ دخل العامل يف عصر جديد، عصر اتسم ابلتغرّي السريع 

حق، وانفجار املعرفة نتيجة تقدم العلم وتطبيقاته، وابلعوملة واملعلوماتية وما نتج عنهما من إزالة احلواجز واملسافات، املتال
وأصبحت احلدود مفتوحة واملعلومة متاحة لكل من ميتلك املال واملقدرة الفنية والشبكات احلاسوبية. كل هذا وضع النظم 

 (.web, 2007لحاق هبذه التطورات املتسارعة أو البقاء يف حالة التخلف واجلمود )الرتبوية أمام حتدايت جسام، فإما ال
( إىل أن منظومة التعليم قد أتثرت ابلطفرة التكنولوجية اهلائلة فتغري دور املعلم من جمرد 0222وقد أشار عبد املنعم )

ىل متفاعل نشط، كما أتثرت املناهج أيضاً، انقل للمعرفة إىل ميسر لعملية التعلم، وحتول املتعلم من جمرد متلق سليب إ
، وزاد الرتكيز على فردية املتعلم، Self- Learningفشملت أهداف التعلم إكساب املتعلمني مهارات التعلم الذايت 

وقدراته، وإمكاانته اخلاصة، وأصبح اإلتقان هو املعيار األول لنظم التعليم، وظهرت مفاهيم جديدة منها التعلم املفرد 
Individualized Instruction والتعلم مبساعدة الكمبيوتر ،Computer Assisted Instruction ،

 ، وغريها من املفاهيم املرتبطة ابملستحداثت التكنولوجية.multimediaوتكنولوجيا الوسائط املتعددة 
وفره من مناهج مربجمة، ومراكز وألن الشبكات احلاسوبية وتكنولوجيا املعلومات تتيح فرصاً عدة لتأهيل املعلمني مبا ت

تدريب، ونظم لتأليف املناهج، عالوة على تبادل اخلربات مع أقراهنم داخلياً وخارجياً عرب حلقات النقاش واحلوار اإللكرتوين 
 (.8110املباشر، ومجاعات االهتمام املشرتك اليت تزخر هبا هذه الشبكات )علي، 

 الدراسة وأسئلتها: مشكلة
مطلع القرن احلادي والعشرين تطورًا مذهاًل يف كافة مناحي احلياة وخاصة يف جمال تكنولوجيا  يشهد العامل يف

املعلومات واالتصاالت مما يستدعي أن تواكب املؤسسات الرتبوية هذا التطور، وذلك إبعداد املعلمني وأتهيلهم مهنياً 
وحيث أن الباحثة تعمل يف امليدان الرتبوي، فقد . اة جناحهاوتربواًي وعلميًا ومسلكياً، ابعتبارهم عصب العملية الرتبوية وأد

الحظت أن عملية اعداد املعملني يف األردن مازالت تقليدية، دون االستفادة من التجارب العاملية الكثرية، ومبىن عن تلك 
كن صياغة مشكلة الدراسة ميالىت نشأت مع تطور التكنولوجي وتقدم العلوم الرتبوية، مما حدا هبا إىل أجراء هذه الدراسة و 

 احلالية يف التساؤل اآليت: ما سبل إعداد املعلمني يف ظل عصر الثورة التكنولوجية والعوامل االفرتاضية؟ 
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 وينبثق عن هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:
 ما مفهوم الواقع االفرتاضي أو الثورة الرقمية؟  .0
 املعلمني؟ إعدادما هي برامج  .8
 د املعلمني يف ظل عصر العوامل االفرتاضية؟ ما هي طرق إعدا .3
 ما هي التحدايت الىت تواجه إعداد املعلمني يف البلدان العربية؟ .4

 أهداف الدراسة:
 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق جمموعة من األهداف، منها:

 التعرف على إعداد املعلم يف ظل عصر الثورة الرقمية.  .0
 ظل عصر الثورة الرقمية.التعرف على أدوار املعلم اجلديدة يف  .8
 يف ظل عصر الثورة الرقمية.ما هي املهارات والكفاايت اليت حيتاجها املعلم  .3

 أمهية الدراسة:
 تتمثل أمهية الدراسة احلالية فيما يلي: 

 إهنا تتناول عنصراً رئيساً من عناصر العملية التعلمية التعليمية وهو املعلم من حيث إعداده ومهاراته وكفاايته. .0
هذذذذذا العصذذذذر يشذذذذهد سلسذذذذلة مذذذذن املتغذذذذريات والتطذذذذورات املعرفيذذذذة والعلميذذذذة والتكنولوجيذذذذة، حيذذذذث  لذذذذت هذذذذذه  إن .8

التطورات املعلم واجبذات ومسذؤوليات ومهذام جديذدة جعلذت عمليذة إعذداد املعلذم مسذتدامة ال تنتهذي إال بتقاعذده 
 من هذه اخلدمة.

 ملتعلقة مبعلم املستقبل املتميز.أتمل الباحثة أبن تسهم هذه الدراسة يف إثراء الدراسات ا .3
 التعرف على مشكالت استخدامات التكنولوجيا التعليمية ابلنسبة للمعلم. .4
 األنشطة كافة يف أتثريها بدأ يتضح الرقمية الثورة أن وخاصة املوضوع تناوهلا هلذا خالل من الدراسة أمهية تنبع  .2

 التعليمية األنشطة أوجه عن تعرب اليت املصطلحات من الكثري ظهور على ساعد التعليم، حيث ومنها احلياتية
واملدرسة  اإللكرتونية، واإلدارة اإللكرتوين، والتعليم االفرتاضي، والتعليم االفرتاضية، والفصول املدرسة الذكية :مثل

 .(8102حممد،)احلقيقي العامل يف املوجودة الفيزيقية القوانني من خالية وكلها احملوسبة،
 :مصطلحات الدراسة

( برامج إعداد املعلمني" ما 8112يعرف أبو جاموس ) :Education  Teachersاملعلمنيإعداد  -
يعد للمعملني من ورشات عمل، تتناسب مع احتياجاهتم وأهدافهم من انحية ومع متطلباهتم العلمية التعليمية 

 ".يةوالعاملالتعلمية يف ظل الثورة املعرفية والتقنية ومع متطلبات البيئة احمللية 
هو حتويل كل أشكال املعلومات والرسومات والنصوص : The Virtual Worldالعامل االفرتاضي  -

والصوت والصورة الساكنة واملتحركة لتصبح يف صورة رقمية، وتلك املعلومات يتم نقلها خالل شبكة اإلنرتنت 
(. 8102الرقمية )فتوح،  علوماتبواسطة أجهزة إلكرتونية وسيطة حيث ميكن خالهلا توزيع كم هائل من امل

أبنه: عبارة عن جمموعة من املستخدمني جيّسدون شخصّيات افرتاضّية ضمن بيئة ثنائّية أو ثالثّية وميكن تعريفه 
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األبعاد، ويعتمدون على احملاكاة احلاسوبّية كوسيلة للتخاطب والتواصل مع األشخاص االفرتاضيني اآلخرين 
الفرتاضي نظراً لكون مجيع ما به من أشخاص وبيئة ووسائل تواصل افرتاضّية املوجودين يف هذا العامل، ويسمى اب

  .comhttp://mawdoo3/ وليست واقعّية.
 :الدراسة منهج

 من دقيقا الظاهرة وصفا وصف على يقوم الذي التحليلي الوصفي املنهج احلالية الدراسة يف استخدمت الباحثة
 إىل التعرف يف تسهم استنتاجات للوصول إىل وذلك وكيفا، كما عنها والتعبري تصنيفها على العملو  املعلومات مجع خالل

 .تنميتها وطرق الرقمية الثورة عصر ظل ىف املعلم كيفية إعداد
 : الواقع االفرتاضيالثاين الباب

 أمهية الواقع االفرتاضي:
تكمن أمهية الواقع االفرتاضي يف أنه مثل الواقع احلقيقي متاما كأنه هو، فهو يعترب وسيلة فعالة حملاكاة الواقع مهما  

ميكن للفرد الوصول إليها أو التعايش معها  كانت ظروفه وصعوبته، فمن خالله ميكن تكوين بيئات خمتلفة حتكي الواقع ال
مثال. فالبيئة الفضائية ال ميكن للفرد املتعلم يف بيئة املدرسة أن يعيش هبا يف الواقع، وهنا أييت دور الواقع االفرتاضي يف 

 تكوين بيئة متاثل البيئة الفضائية ومتكن الفرد من التفاعل معها وكأنه يف البيئة احلقيقية.
 قع االفرتاضي:الوا أنواع

 :هناك ثالثة أنواع من الواقع االفرتاضي، أو ثالثة عوامل خيلقها هذا الواقع، هي
وفيه يتم إيهام املستخِدم أبنه ال وجود للحاسوب والعامل  :واقع افرتاضي خيلق حالة من التواجد املكتمل .1

 -داخله -حلاسوب، ويتصرف احلقيقي، فال يرى أو يشعر أبي شيء سوى هذا العامل املصنوع، الذي يوجده ا
وتتم )رؤية( هذا العامل املصنوع بواسطة خوذة خاصة، أو نظارة إلكرتونية تتصل ابحلاسوب؛ كما  حبرية اتمة. 

 .يرتدي املستخدم يف يديه قفازات إلكرتونية، كوسيلة إضافية لتجسيد الواقع االفرتاضي
وينصبُّ  ،)Simulators(ام يف أجهزة احملاكاة ويستخدم هذا النظ :واقع افرتاضي حمدود الوظيفة واملكان .2

اهتمام املصمم، يف هذا النوع على حماكاة خواص أو جزئيات بعينها يف الواقع احلي )احلقيقي(، مثل أتثري 
 (. 8102اجلاذبية، مع اهتمام أقل ابلتفاصيل ) فتوح، 

عه، عن طريق شاشة احلاسب اآليل، وهنا تكون رؤية العامل االفرتاضي، ويتم التعامل م :واقع افرتاضي طريف .3
 . دون الشعور ابلتواجد الواقعي داخل العامل املصنوع

ومثة من يبشر بنوع رابع من الواقعية االفرتاضية، مل يوجد بعد، لكنه مستخدم بكثرة يف أفكار أدب اخليال العلمي، 
ان العقل يتلقى من حواسنا املختلفة إحساسها وفيه يتم جتاوز خماطبة احلواس إىل خماطبة العقل مباشرة، مبعىن أنه إذا ك

ابلعامل، عن طريق إشارات كهرابئية، وتكون عملية اإلدراك هي مسؤولية العقل الذي يقوم برتمجة هذه اإلشارات إىل عناصر 
 لنا هبا خربة. 

  

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
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  أدوات وأجهزة الواقع االفرتاضي:
خلوذة، وتكون مزودة من الداخل بشاشة أو هي تشبه القناع أو ا )HMD( :األجهزة اليت تلبس على الرأس .0

شاشتني صغريتني لعرض مناظر أحادية أو مساع األصوات املؤثرة )اإلسترييو(،  ويستطيع الفرد رؤية ما يعرضه 
  الربانمج، كما ميكنه مشاهدة األجسام أببعادها الثالثية.

وتولد تفاعال نشطا بني  عبارة عن أجهزة إحساس تغطي كل اليد )Tactile gloves: (قفازات اللمس .8
 املستخدم والبيئة االفرتاضية لإلحساس ابللمس والشعور كما أن هلا املقدرة على الشعور بظروف البيئة احلقيقية.

تعتمد هذه التقنية بشكل أساسي على بذلة خاصة يرتديها  )Motion Sensing: (جمسات احلركة .3
ية )مثل الرسغ، األكواع، الكاحل، الركب(، ويتم ربطها املمثل وتوضع عليها نقاط بيضاء يف املواقع املفصل

بنقاط مشاهبة على شخصية افرتاضية يتم تكوينها يف احلاسب، ومن خالل معاجلات حاسوبية قوية وبرامج 
معقدة يتم حتريك الشخصية االفرتاضية حبركات واقعية جدا ابستخدام لقطات خمتلفة مسجلة من حركة املمثل 

 .Performance Animation األدائيه العملية ابلتحريك احلقيقي، وتعرف هذ
الذي   BOOM متعدد االجتاهات المنظار  )BOOM) املنظار متعدد االجتاهات .4

عبارة عن شاشات ونظام ضوئي جمتمعة بصندوق متصل بذراع متعدد التوصيالت،  Fakespace طورته
   االفرتاضي.وعندما ينظر املستخدم من خالل فتحات يف الصندوق يرى العامل

) Cave Automaticمت تطوير كهف البيئة االفرتاضية اآللية )CAVE(  كهف البيئة االفرتاضية اآللية .2
 )Virtual Environment يف جامعة إلينويز بوالية شيكاغو األمريكية، وهو يعطي إحياء ابالستغراق ،

 جول حبرية داخل الكهف.من خالل عرض صور جمسمة على جدران وأرض مكعب حبجم غرفة، ويتم الت
يعترب اإلنرتنت أيضا من أدوات الواقع االفرتاضي، :  Second Life العوامل االفرتاضية )عامل احلياة الثانية( .6

وبطرق متعددة، واحلياة الثانية هي لعبة افرتاضية، حتتاج إىل اتصال سريع ابإلنرتنت وجهاز كمبيوتر ذي 
فكرهتا حول صنع شخصية افرتاضية لك ومن مث تدخل عاملا افرتاضيا مواصفات عالية لتستطيع تشغيلها، تدور 

 .يشبه العامل الذي نعيشه
 برامج إعداد املعلمني الباب الثالث:

 ميكن تقسيم برامج إعداد املعلمني إىل نوعني، مها:
 متزامن، حيث يدخل معلمو ما قبل اخلدمة دون درجة البكالوريوس وحيصلون على إعداد معلمني. .0
لتوايل، حيث جيب أن يكون املتقدمون ابلفعل على درجة البكالوريوس ذات الصلة مبجال املوضوع الذي على ا .8

 املعرفة الرتبوية واملهارات الرتبوية -يعتزمون تدريسه. وتركز التعليمات يف الربامج املتتالية على "كيفية" التدريس
,2007 p:3)Casey &Childs(هو القدرة على التكيف مع . واهلدف من عملية تكوين املكونني 

 (.8102املواقف اجلديدة، وهي إحدى شروط احرتاف مهنة التدريس )بوضياف، 
  :وختتلف االجتاهات يف إعداد املعلمني يف املسؤوليات، لذلك ال بد من األخذ بعدة نقاط أثناء إعداد املعلمني، منها
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ل هلم القدرة على القيام مبهامهم ونقل تلك التوجه األكادميي، فال بد من تزويدهم بكم من املعارف يكف .0
 املعارف. 

التوجه العملي، فالتدريب واملمارسة العملية الطويلة هي األساس للمعرفة حول التدريس، وهي البوتقة اليت  .8
 تنصهر هبا معارف املعلم، وإن موجهي املدارس هم من يقومون بتدريب املعلم يف هذه املرحلة.

لى املعرفة واملهارة حبيث تسري جنبا إىل جنب، ويقوم األساتذة بوضع الكفاايت اليت التوجه التقين، ويركز ع .3
 يتعني على الطلبة املعلمني تعلمها واكتساهبا.

التوجه الشخصي، فاملعلم اجليد هو شخصية فريدة جتاهد لتحقيق ذاهتا، وهو املسهل واملوجه للظروف  .4
 اليت تقود إىل التعلم. 

ي، فاملعلم يف هذا الربانمج جيب أن يشجع الطاقات التأملية للمالحظات والتحليل النموذج املهين التأمل .2
 والتفسري وعمل القرارات، وأن يكون املعلم قادرا على التساؤل عن التدريس ومفكرا وانقدا لعمله.

علم وفقا وأخريا منوذج املعلم املبدع، وهنا املعلم هو مصدر اإلبداع والتجديد يف املدرسة، ويتم تدريب امل .2
 (.8112؛ الفهد،8112؛ الرتتوري، 8112جاموس،بو ألحدث نتائج النظرايت واألحباث )أ

 :وانت حمتوى برامج إعداد املعلمنيمك
 : هيإن منهاج إعداد املعلمني الصحيح جيب أن يتكون من مخسة عناصر، 

  جماالت املعرفة املختلفة. الثقافة العامة: هي نوع من اإلعداد ميكن املعلم الطالب من رؤية العالقات بني .0
املعرفة املتخصصة: هي ليست املعرفة األكادميية فقط، وإمنا نوع من التفكري التأملي الذي يؤهل املعلم لالختيار  .8

 .(8102)بوضياف،  ويكيف املواد حسب احلاجات
 .(1028)بوضياف،  املعرفة املهنية: هي البحث والتطبيق املنظم للنظرايت واملمارسات الرتبوية. .3
 ؛8112املهارات الفنية: هي القدرة واملهارة يف تقرير ماذا سيدرس املعلم وأبي طريقة ومىت وملن )الرتتوري،  .4

 .(8104الطنبوري، 
الكفاايت الشخصية: وهي ترتبط ابإلعداد النفسي للمعلم واتصافه مبجموعة من الكفاايت املرتبطة بسماته  .2

 (.8102والنفس حركية )بوضياف،  الشخصية واجلسمية والعقلية واالنفعالية
ومما يؤكد أمهية إعداد املعلمني أثناء اخلدمة، عجز النظم الرتبوية عن توفري معلمني أكفاء مما استوجب االهتمام 
بتدريب املعلمني أثناء اخلدمة ابعتباره طريقة مهمة هتدف إىل تقدم املعلمني مهنياً، واستيعاب كل ما هو جديد يف جمال 

حتسني أساليب التدريس وزايدة مهارات املعلم يف التعرف على فردية املتعلم وحتسني املهارات يف إجراء البحوث التعليم و 
  )p:3)Casey &Childs 2007,الرتبوية، ورفع الروح املعنوية والرضا عن املهنة
 املعارف واملهارات اليت حيتاجها املعلمون:

لبناء املعارف واملهارات التعليمية، مع تركيز أقل على معرفة احملتوى. ونتوقع  يركز الربانمج على توفري التعليم واملمارسة
أن يكون لديهم املعرفة واملهارات الالزمة لتكون بداية جيدة للمعلمني. ببساطة، ميكن حتديد احلد األدىن من متطلبات 

 املتطلبات لبداية جيدة. القبول يف برانمج إعداد املعلمني من خالل أن الربانمج يقدم احلد األدىن من 
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 أمهها:   هناك العديد من الصعوابت يف تطبيق هذا النموذج لتحديد معايري القبول الدنيا لربامج إعداد املعلمني.
 أوال: عدم وجود توافق يف اآلراء حول متطلبات املعلم لبداية جيدة. 

ثال، الدعم املتاح للطالب ذوي املهارات األكادميية اثنيا: قد يكون من الصعب حتديد معايري حمددة لإلعداد، على سبيل امل
 .الضعيفة أو املهارات اللغوية الضعيفة

 اثلثا: حىت لو مت حتديد احلد األدىن من املتطلبات، قد يكون من الصعب تفعيلها.  
بل الربامج، ومعايري يوفر هذا النموذج إطارا مفيدا لدراسة العالقات بني متطلبات املعلم بداية، واإلعداد املقدم من قو 

  )3p , 2007Casey &Childs :(القبول لتلك الربامج.
 هي:رات، و ونذكر هنا بعض تلك املها

 .القدرة على التفكري الناقد 
 .إكساب الطالب املهارات احلياتية 
 .تنمية املهارات العليا للتفكري 
 .استخدام وإدارة تكنولوجيا التعليم 
 .مهارات دعم االقتصاد املعريف 
 (8102)حممد،  ارة قدرات الطلبة من خالل التعليم املتمايزإد

 الغاايت من عملية إعداد املعلمني أثناء اخلدمة:
( أربع غاايت رئيسة إلعداد املعلمني أثناء اخلدمة، هي: تطوير مهارات املعلمني إىل 8118لقد حدد زوربغ )

ض املشكالت اخلاصة، وتدريبهم على األساليب اليت مستوى مناسب، ومساعدهتم يف تطوير كفاايهتم من أجل مواجهة بع
 متكنهم من حتقيق أهدافهم الوظيفية، وهتيئة الظروف اليت تساعدهم على معاجلة مواطن الضعف يف املواقف التعليمية.

 :علم تتخذ ثالثة أشكال رئيسة( إىل أمهية دور املعلم يف العملية التعليمية، وأن سلوكات املBrunerويشري برونر)
الشكل األول: يعترب فيه املعلم موصاًل للمعرفة، ويف هذا الشكل يتوجب على املعلم أن يكون ملمًا ابملادة  .0

 الدراسية ومتقناً ألساليب تدريسها.
(، وفيه يتوجب على املعلم أن يكون ذا كفاية عالية، Modelالشكل الثاين: يعترب فيه املعلم منوذجا ) .8

 إاثرة تفكريهم.وشخصية قادرة على حفز الطالب و 
 وقيمهم( مؤثرًا يف تشكيل اجتاهات الطالب وميوهلم Symbolالشكل الثالث: يعترب املعلم رمزًا ) .3

 (.8102)الشيخ،
 :أمهية إعداد املعلمني أثناء اخلدمة على املستوى العريب

مية واملتقدمة من أجل نظرًا ملا إلعداد املعلمني أثناء اخلدمة من أمهية، فقد بذلت اجلهود على مستوى الدول النا
العمل على رفع مستوايت برامج التدريب، فعلى مستوى الدول املتقدمة، كما يف الوالايت املتحدة األمريكية، يالحظ 
الكثري من االهتمام بتدريب املعلمني أثناء اخلدمة، حيث تقدم الكثري من املؤسسات واهليئات برامج تدريبية تتصف ابلتنوع 

على أساس حاجات املعلمني و مستوايهتم، ويدل على هذا االهتمام ما ينفق من املال على هذه الربامج، الكبري الذي يبىن 
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( مليون دوالر من أجل تقدمي منح دراسية وعقد دورات 003فقد أنفقت الوالايت املتحدة يف عقد الستينيات مبلغ )
 (.8102اخلدمة) الشيخ، وتنفيذ نشاطات تتعلق إبعداد املعلمني و أتهيلهم و تدريبهم أثناء

يتضح مما سبق، اقتناع الدول املتقدمة أبمهية اإلعداد أثناء اخلدمة كأسلوب من أساليب الرتبية املستمرة، 
 وكاسرتاتيجية من اسرتاتيجيات التطوير الرتبوي.

( الصادرة 82ة رقم )أما على املستوى العريب، فقد ظهرت أول إشارة إىل أمهية إعداد املعلمني أثناء اخلدمة يف التوصي
م، حيث جاء يف هذه التوصية أن على كل دولة عربية أن 0222عن حلقة إعداد املعلم العربية اليت انعقدت يف بريوت عام 

 تضع خطة إلعداد املعلمني هتدف إىل ما يلي:
 تدريب غري املؤهلني من املعلمني وأتهيلهم أتهيالً علمياً وتربوايً كافياً. .0
 علمني وخرباهتم، حىت يلموا مبا يستجد من أساليب تربوية.جتديد معلومات امل .8
 تدريب املعلمني على إعداد الوسائل التعليمية واستعماهلا. .3
ولقد مت إنشاء منظمات للمعلمني ونقاابهتم وروابطهم ومجعياهتم واحتاداهتم يف معظم الدول العربية، اليت مجعت  

ياة، فارتفع شأن املعلم االجتماعي وغدت له مكانته، وإن كنا مل نصل إىل املعلمني يف وحدة، ونشطت يف توفري أسباب احل
 اهلدف املنشود، وتتمثل اجلوانب االقتصادية واالجتماعية لواقع املعلم العريب فيما أييت:

سوء التقدير االجتماعي، يتأثر اإلنسان ابألفكار الشائعة املتوارثة، ويف العصر احلاضر تظهر قضية عدم حصول  .0
 علم على التقدير االجتماعي املطلوب حيث أصبحت مهنة التعليم من املهن غري املرغوبة نتيجة لسوء التقدير.امل

سوء االختيار واالنتقاء، قد ال حيظى املعلم ابلتقدير املطلوب؛ ألنه ال يقوم مبسؤولياته الرتبوية والقومية على  .8
ف أنه ليس كل من تعلم علماً قادرا على تعليمه لغريه من الوجه األكمل نتيجة سوء اختياره وانتقائه، فمن املعرو 

الناس، وإن املسؤوليات املطلوبة من املدرس من التعدد والتنوع مما قد ال يتم توفريها لكل متعلم، ومن مث فإن 
 االختيار ملن يقوم مبهمة التعليم يكون عامالً مهما. 

لعناوين والالفتات تطويراً؟  إن اهلدف األساسي يف نقص اإلعداد، هل ميكن اعتبار نقل القدمي مع تغيري ا .3
موضوع إعداد املعلم أن ندرس حاجة اجملتمع مث نضع األسس الالزمة لكي يتم إعداد املعلم مبا يناسب اجملتمع 

 (8102أ د، ؛8101واحلاضر واملستقبل دون االلتفات إىل املاضي. )املنيع،
قف الىت تفرضها العوملة وثورة االتصاالت واملعلوماتية، وليس من السهل إن أدوار املعلم تتعدد وتتغري بتغري املوا

حتديدها؛ ألنه قد يقوم أبداء أكثر من دور يف الوقت الواحد. وقد تكتمل الصورة إذا اطلعنا على االجتاهات العاملية يف 
 إعداد املعلم، وهي:

ه التقليدي، حيث يقتصر على النواحي املعرفية دون االجتاه القدمي يف جمال إعداد املعلم: هو ما يعرب عنه ابالجتا .0
 النواحي الوجدانية واملهنية، وهذا ما أدى إىل ظهور احلاجة إىل االهتمام جبميع اجلوانب. 

االجتاه القائم على االحتياجات التدريبية: هو هبدف تزويد املعلم بقدر كاف من الثقافة العامة والثقافة  .8
على االسرتاجتيات احلديثة يف جمال التدريس؛ لكي يقوم املعلم بدوره الفعال يف  األكادميية والتدريب العملي

 العملية التعليمية. 
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االجتاه القائم على األدوار: هناك أدوار عدة ميكن أن ميارسها العلم داخل الفصل وخارجه، فقد ظهرت  .3
ته ودوافعه، وأصبح املعلم ماهو إال اجتاهات حديثة تدعو إىل االهتمام ابملتعلم وتقدر حاجته واجتاهاته وقدرا

 مدير ومنظم ومرشد لعملية التعليم والتعلم. ومن أبرز هذه األدوار:
 الرتكيز على االتصاالت بني الطالب وتشجيعهم وتقدير األفكار ذات املعىن.  -
وخيتار صنع القرار يف اختيار حمتوى املواد التدريبية وطرقها، وأن يفاضل بني أنسب األساليب املختلفة  -

 أنفعها ملستوى قدرات الطلبة اليت تؤدي إىل حتقيق األهداف.
القدرة على تشخيص املشكالت، وذلك من خالل تقومي قدرات التالميذ واستعداداهتم ووضع برامج لتنمية  -

 مهاراهتم يف ضوء احلاجات التعليمية. 
والعلمية والفردية من أجل مساعدة اإلرشاد والتوجيه والعمل على تلبية احلاجات االنفعالية واالجتماعية  -

 (8102أ د، ؛8102التالميذ على تكوين صورة إجيابية عن أنفسهم وتسخري دوافعهم للتعلم )الشيخ،
 إعداد املعلم يف عصر العوامل اإلفرتاضية:

 ودةوحتسني ج التواصل يستطيعوا حىت احملمولة الوسائط خالل من التعليم يف النامية الدول يف الناس ويستثمر
ال  وأهنم السيما البعيدة، املناطق يف الناس إىل التعليم توصيل النامية الدول يف الراهنة املشروعات من العديد وحتاول حياهتم،

 .التعليم عملية يف وسيط إىل حماضر من املعلم يتغري دور سوف ولذلك السفر. نفقات توفري يستطيعون
 التعلم عن طريق العامل االفرتاضي:

ع من التعليم شبيه ابلتعليم املعتاد، إال أنه يعتمد على الوسائط اإللكرتونية، فالتعليم إذن حقيقي وليس هذا النو 
افرتاضيا كما يدل على ذلك مصطلح التعلم االفرتاضي، يقول دوبس وفليب: "إن املتعلم إلكرتونيا هو متعلم حقيقي لكنه 

احلقيقة ريتشارد لويس حينما يتساءل عن طبيعة املعىن الدقيق (، ويؤكد هذه 1997dubios,يتعلم يف بيئة إلكرتونية")
كما –فيجد أهنا تعين شيئا ليس حقيقيا، ولكن هل التعليم ابستخدام التقنيات اإللكرتونية  )Virtual (لكلمة افرتاضي

من التعلم، وال  (، إننا جيب أن ننظر إىل النتائج ال أن ننظر إىل عدم ظهور هذا النوعleiw,1997ليس حقيقيا؟) -يذكر
 . شك أن نتائج هذا التعليم توحي بوجود تعليم حقيقي رمبا يواكب التعليم املعتاد

 بيعة التعليم:ط
بنظرة سريعة إىل التعليم اإللكرتوين أو االفرتاضي، ميكن القول: إن ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على استخدام 

املعلومات، واكتساب املهارات، والتفاعل بني الطالب واملعلم وبني الطالب الوسائط اإللكرتونية يف االتصال، واستقبال 
، وال يستلزم هذا النوع من التعليم وجود مبان مدرسية أو صفوف دراسية، بل إنه يلغي -ورمبا بني املدرسة واملعلم-واملدرسة 

كات املعلومات واالتصاالت، وأشهرها شبكة مجيع املكوانت املادية للتعليم، ويرتبط هذا النوع ابلوسائل اإللكرتونية وشب
  املعلومات الدولية )إنرتنت( اليت أصبحت وسيطا فاعال للتعليم اإللكرتوين.

ويتم التعليم عن طريق االتصال والتواصل بني املعلم واملتعلم وعن طريق التفاعل بني املتعلم ووسائل التعليم اإللكرتونية 
 تبة اإللكرتونية والكتاب اإللكرتوين وغريها.األخرى كالدروس اإللكرتونية واملك

http://www.uobabylon.edu.iq. 
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 :Learner -Eإلكرتونيا املتعلم
وحجرة الدراسة االفرتاضية فقد شاع أيضاً استخدام مصطلح املتعّلم  وكما شاع استخدام مصطلح اجلامعة االفرتاضية

ناسبة استخدام مصطلح التعليم االفرتاضي، فإنه من األجدر وإذا كنا قد سلمنا بعدم م )Virtual Learner(االفرتاضي
أن نسلم بعدم مالءمة استخدام مصطلح "املتعلم االفرتاضي"، ولذلك، حنن نرى خطأ هذا املصطلح وتصحيحه مبصطلح 

علم، وإمنا الذي يتغري "املتعلم إلكرتونيا" نظرا ألن الطالب )اإلنسان( لن يتغري نوعه بتغري التقنية أو األداة اليت يستخدمها للت
هو كيفية أو طريقة تعلمه. وهلذا كان األنسب عدم تغيري املتعلم وإضافة كلمة تفيد الطريقة اليت يتم التعلم هبا، ومن 
الضروري اإلشارة إىل أن مصطلح )املتعلم إلكرتونيا( أو )التلميذ االفرتاضي( مصطلح غري مستقر،  فقد يطلق ويراد به 

ويف هذه احلالة فإن املقصود  هو ما يعرف )الوكيل اإللكرتوين( الذي حيل حمل الطالب يف اجللسات  يناملتعلم اإللكرتو 
التعليمية عند عدم متكنه من حضورها، أو رفيق الدراسة االفرتاضي، وهؤالء يف احلقيقة ليسوا طالاًب وال رفقاء حقيقيني؛ 

شادي وتعليمي ذكي يتفاعل معه الطالب احلقيقي، فبداًل من اختيار فالطالب أو الرفيق اإللكرتوين هنا عبارة عن برانمج إر 
ميكنه اختيار طالب افرتاضي يتشارك معه يف الوصول إىل حلول للمشكالت، ويتبادل معه األدوار، وكما أن   طالب حقيقي

 ومساعد املعلم الشخصي االفرتاضي )Virtual Tutor (هناك طالبًا افرتاضيًا فهناك أيضًا املرشد االفرتاضي
http://www.uobabylon.edu.iq 

 :Teacher -Eإلكرتونيا املعلم
هو املعلم الذي يتفاعل مع املتعلم إلكرتونيا، ويتوىل أعباء اإلشراف التعليمي على حسن سري التعلم، وقد يكون هذا 

علم بوقت حمدد للعمل وإمنا يكون تعامله مع املؤسسة املعلم داخل مؤسسة تعليمية أو يف منزله، وغالبا ال يرتبط هذا امل
 التعليمية بعدد املقررات اليت يشرف عليها ويكون مسؤواًل عنها وعدد الطالب املسجلني لديه

http://www.uobabylon.edu.iq 
 والتعلم: احملمول تكنولوجيا

 يف الناس يق التعلم، حيث يستطيعطر  يف تقف اليت العوائق على تقضي التكنولوجيا أن يف األسباب أحد يتمثل
 وألن ،وجمتمعاهتم ترك عائالهتم إىل االضطرار دون وقت أي ويف مكان، أي من التعلم مواد إىل النائية الوصول األماكن
 دور أحد ينكر احلال. وال يف يتعلمونه ما ويطبقون البيئة، أو السياق يتعلمون داخل فهم جمتمعاهتم، يف التعلم ميكنهم الناس
 .(8104علي، ؛ ,Niess 2005(تعليمي، كوسيط التكنولوجيا أبمهية وعيا أكثر ألهنم أصبحوا ؛ذلك يف املهم الشباب
 :احملمولة الوسائط خالل من التعلم تعريف

 وتقنيات الناس، بني السياقات املتعددة عرب احملاداثت خالل من للمعرفة الوصول عمليات((يف اجليد التعريف يتمثل
 أو اثبت مكان يف املتعلم يكن مل لو حىت التعلم عملية حدوث يتمثل يف عمومية أكثر تعريف . ومثة))شخصيةال التفاعل
  ؛8104)علي،  احملمولة الوسائط تقنيات تتيحها اليت التعلم من فرص املتعلم يستفيد عندما حيدث الذي التعلم أو حمدد،

(Brand,1997. 
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 احملمولة: ابهلواتف لمالتع جمال يف املعلمني مهارات تنمية
 تقنيات مزااي من االستفادة على املعلمني كان إعدادا حمددا. وإذا املعلمون يتلقى أن ال بد التدريس جودة لتحسني

 فإن اخلطوة للمعلمني وابلنسبة .التعليم والتعلم طرق لتحسني تدريبا حيتاجون أهنم شك فال ممارساهتم يف احملمولة الوسائط
 ومن .احملمولة الوسائط عرب التعلم مناذج مهما يف حمورا املعلمون يصبح وسوف التقنية، استخدام إتقان يف تتمثل األوىل
 تغيري يف الوسائل هذه واستخدام أنفسهم، تعليم عملية املعلمون مادة يتبىن سياق يف التكنولوجيا هذه استخدام خالل
 . وتوسيعها أو تغيريها يف التدريس دراهتمق تطوير يستطيعون مث ختصصهم، ومن مواد مبجاالت معرفتهم

 استخدام إىل وبسيطة، إذ حيتاج تفاعالت سريعة على ابلضرورة ينطوي الوسائل هذه خالل من املتاح التعلم إن
 تؤدي أن الوقت. وميكن وإدارة وتدوين املالحظات، االتصال، تيسري يف ولكن فقط، املعلومات توصيل يف ليس التكنولوجيا

 الفهم حتقيق يف املتعلمني تدعم أن جيب التعليم صياغة أن إىل ويشري املتعلمني. زايدة استفادة إىل أخرى حاالت يف
 ابستخدام مشرتكة معرفة يكونوا حىت لديهم التعاون دعم يعين احملاداثت واالستكشاف. وهذا خالل من الشخصي

 .التعلم سياقات عرب االنتقال يف املتعلمني التصميم يدعم أن جيب وأيضا آخرين. معلمني ومتعلمني مع والعمل التكنولوجيا،
 تعلم خالل من تدريبهم من وال بد الرقمية، التعلم بيئات يف الطالب مع بفاعلية لالخنراط هؤالء املعلمني إعداد من وال بد
التحتية  البنية يذتنف السلطات وعلى مسؤول، بشكل املصادر هذه الطالب يستخدم أن وال بد  .وتطبيقها املهارات هذه

التقنيات  هذه استخدام عن مبنأى الطالب جعل يف ببساطة احلل يتمثل وال واملعلمني. الطالب حلماية والتقنيات الالئقة
 .(8104)علي، الدراسة حجرات يف اجلديدة
 املهين: التطوير برامج

 رمسي، ورقابة، وغري رمسيا تعليما تشمل أن وجيب املمارسني، للمعلمني أفضل تعلم فرص الربامج هذه تقدم أن جيب
 األقران واملراقبني. بني االتصال تيسري خالل من العملية املهنية الربامج هذه تقوي أن وميكن املهنية. اجملتمعات يف ومشاركة
 وألن الوسائط الدارسني. بني اجلماعي والعمل ابلتعاون ومدعومة مستمرة الربامج هذه تكون أن جيب فاعلة تكون ولكي
 يف برامج املشاركة على املعلمني تساعد أن وميكنها اإلنرتنت، على املوجودة املقررات إىل الوصول فرص تيسر احملمولة
 ومكان حمددين. زمان مقتصرة على أبهنا توصف اليت التقليدية التدريب دورات من مرونة وأكثر متكرر، بشكل التطوير
 عرب إجراء حماداثت خالل من ابلعمل التحاقهم قبل املعلمني أو خربة، األقل الدارسني ممارسات املراقبون يرصد أن وميكن
 .)2005Niess, ؛8104ومفيدة )علي، بناءة ةراجع تغذية هلم يقدمون مث ومن الفيديو،
 : الرابع الباب

 استخدامات الواقع االفرتاضي يف التعليم:
، حىت قبل حلول احلاسبات الصغرية، مث يف أواخر استخدمت احملاكاة احلاسوبية لألغراض الرتبوية لسنوات عديدة

السبعينيات ويف الثمانينات أصبح هذا النوع من احملاكاة شائعا يف الغرف الصفية وخمتربات احلاسب يف الدول الغربية، وقد 
املثال(، إىل  تراوحت يف تعقيدها من احملاكاة البسيطة للعب بقطعة نقدية هبدف تعلم التوزع ثنائي االحتماالت )على سبيل

ابتداع نظام بيئي على شكل حبرية تتفاعل فيها كائنات حيوانية متنوعة، وقد كانت هذه األنواع من احملاكاة تقدم بشكل 
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 نصي أو رقمي، ولكن مع تطور األجهزة وتطور إمكانياهتا تطورت الربامج حبيث مّكنت  تقدمي خمرجات مصورة
Graphical Output ثالثي األبعاد واملعتمد على الشاشة يعد  شكال من احلقيقة االفرتاضية،  سلمنا أبن الرسم وإذا

ميكن القول أبن احلقيقة االفرتاضية استخدمت منذ فرتة يف التعليم، وميكن مشاهدة أحد األمثلة يف عمل فريونيكا ابنتلدس 
احلقيقة االفرتاضية  ، املديرين املشاركني ملختربVeronica Pantelidis And Lawrence Auld ولورنس أولد

من قبل أطفال املدرسة  Virtus VR ، يف جامعة شرق كاروالينا، وفيه تستخدم حزمة برامج ابسم)VREL (والرتبية
االبتدائية لتكوين األجزاء الداخلية لغرفة أو مبىن، مبا يف ذلك تصميم اجلدران واألبواب والنوافذ واألاثث مث وضعها يف 

، ويهدف هذا النشاط إىل Based Construction-Screen الشاشةء املعتمد على املكان املناسب يف البنا
حتسني قدرات األطفال على ختيل احليز واملكان ثالثي األبعاد، وتوفري املتعة، وإعطاء معىن لتحصيل األطفال أثناء قيامهم 

الذي   Jason Project شروع جيسونو من األمثلة على االستخدام احلايل للحقيقة االفرتاضية يف التعليم م ابلتعلم.
والذي يشري إىل الشعور ابلوجود يف  ) Telepresence' ميكن بواسطته أن خيترب األطفال  كال من الوجود يف البعد

اليت تعين حتكم األداة ابلعمليات  ( 'Teleoperation' مكان آخر غري مكان الشخص احلقيقي ( والعمليات عن بعد
، إلجياد 0222والذي بدأ يف  NASA هذا الربانمج الذي تشرف عليه وكالة الفضاء األمريكية عن بعد(، وقد مت تصميم

والرايضيات  والتقنية ، من خالل إاتحة التحكم لألطفال بواسطة الوجود يف  اإلاثرة واحلافز عند األطفال لدراسة العلوم
أعماق احمليط، بينما يشاهدون نتائج عملهم يف تقوم ابستكشاف  )TROV (البعد ابلعمليات البعيدة ملركبة حتت مائية

 . على شاشات فيديو كبرية Time Results-Real الزمن احلقيقي
 :وميكننا تصنيف التجارب والتطبيقات االفرتاضية اليت استخدمت للتعليم حسب األصناف اآلتية

  األلعاب االفرتاضية التعليمية .0
 .االفرتاضياملسرح  .8
 .االفرتاضياملعمل  .3
 .االفرتاضي املتحف .4
البيئات التعليمية االفرتاضية. )الفصول االفرتاضية، وقاعات التدريب، وحلقات العلم، واملكتبات الدراسية،  .2

  واجلامعات االفرتاضية واملؤمترات العلمية(
 .االفرتاضيةاحلديقة  .2
 .والطريانالفضاء االفرتاضي  .2
 .االفرتاضيةاملصانع االفرتاضية ومعاهد التدريب املهين  .2
 .االفرتاضيةاكم االفرتاضية واجلناايت احمل .2
 .العمليات الطبية االفرتاضية .01
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 أمثلة على التجارب العاملية:
 .االفرتاضية الفصول .1

ولكنها على الشبكه العامليه )االنرتنت(  ،هي فصول شبيهه ابلفصول التقليديه من حيث وجود املعلم والطالب
إدراك  (http://elearning.emoe.org) التخيلي هو نظام الفصلحيث ال تتقيد بزمان او مكان. واهم عناصرها 

مت أتسيس إدراك مببادرة من مؤسسة امللكة رانيا للتعليم  .هي منصة إلكرتونية عربية للمساقات اجلماعية مفتوحة املصادر
عي للمسامهة يف وضع العامل العريب يف املقدمة يف جمال الرتبية والتعليم  والتنمية واليت حترص على بذل كافة اجلهود واملسا

  . ttps://www.edraak.org/كوهنما حجر األساس لتطور وازدهار الشعوب
  Claroline :(www. Claroline.net) برانمج .2

ه من حيث امللكيه والتطوير من الربامج املفتوحه املصدر واليت تعىن اهنا ليست حكرا جلهه او شركه معين يعد الربانمج
كما ،  او التعديل او االستخدام وميكنك احلصول على نسخه حديثه من الربانمج من خالل موقعهم على شبكه االنرتنت

ادوات للمعلم والطالب على الشبكه العامليه االنرتنت فمن خالل هذا  ربانمجالقدم وي .ميكنك جتريب النسخه كذلك
 :اداء االعمال االتيه الربانمج يتمكن املعلم من

 :انشاء فصل جديد او مقرر دراسي حسب املسارات االتيه
مقرر  •مقرر خاص ابلطلبه الذين يسجلون يف هذا املقرر  •مقرر عام يستطيع مجيع زوار املوقع االستفاده منه   .0

 .خاص بطلبه يقوم املعلم ابضافتهم
 .وضع التمرينات يف املقرر .8
 .فيديو( ،وضع الواثئق وامللفات )نصوص .3
والذي يستخدم  ،( ومن خالل هذا الربانمج يقوم الطالب ابلدخول على موقع املعلمدردشةنقاش ) ساحة .4

 مث يقوم الطالب بتحديد املقرر الذي يرغب يف دراسته. ، الربانمج السابق
 :www.moodle.org (Moodle) املقررات الدراسيه برانمج .3

ميكن هذا الربانمج املعلم من وضع مقرره الدراسي على شبكه االنرتنت بكل يسر وسهوله حيث تتوافر عدة 
دفعه واحده على هيئه ، و حسب املوضوعات واالجزاء، وضع املقررات الدراسيه حسب اسابيع الدراسه :مستوايت هي

 .جمموعه
  :www.webct.com (Webct) برانمج .4

 (webct.ksu.edu.sa) هذا الربانمج يستخدم من قبل كثري من اجلامعات يف العامل منها جامعه امللك سعود
التحتيه لشبكه املعلومات الالزمه لتقدمي خدمه  البنيةوهي من حزم الربامج اليت توفر  ،وجامعه امللك فهد للبرتول واملعادن

طيع املعلم تنظيم حمتوايت الكتاب واالختبارات واملالحظات.وتكوين ساحات للنقاش وابستخدامها يست التعليم عن بعد.
قاعده من مستخدمي برامج اداره الشبكات املختلفني يف العامل والذين هم على مستوى عال  أكربواحلوار مع طالبه. وله 

 .من التقدم
 

http://elearning.emoe.org/
http://www.moodle.org/
http://www.webct.com/
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 www.blackboard.com (Blackboard) برانمج .5
يستخدم فيها املعلم او الطالب ادوات وبرجميات مرتبطه بزمن  ،يهه ابلقاعات الدراسيهوهذه الفصول هي فصول شب

 ومن امثله هذه االدوات للمكان(يشرتط فيها وجود املعلم والطالب يف الوقت نفسه دون حدود  )أيمعني 
 االلواح البيضاء: وهي تساعد مجيع الطلبه على املشاركه يف الكتابه عليها .0
مثل العمل على برانمج للقوائم او قواعد البياانت تساعد الطلبه للعمل سواي لبناء قاعده  امج:الرب املشاركه يف  .8

 بياانت او تعبئه قائمه ما
ابلصوت والصوره والنص بني املعلم  لالتواص :(Videoconferencing) املؤمترات عن طريق الفيديو .3

 وطالبه وبني الطالب بعضهم البعض
التواصل ابلصوت والنص بني املعلم وطالبه وبني  :(Audiocnferencing) املؤمترات عن طريق الصوت .4

 الطالب بعضهم مع بعض
 .غرف الدردشه: التواصل ابلنص بني العلم وطالبه وبني الطالب بعضهم اىل بعض .2
 www.paltalk.com (Paltalk)   برانمج .6

حتت كل  ،وهو حيوي موضوعات متعددة ،الربامج للحوار املرئي والصويت والنصي وأكثرها انتشارا أقدمويعد من 
 ) بعدومن بني هذه املوضوعات )التعليم عن ، موضوع جمموعة من الغرف تتعلق يف املوضوع نفسه

أحد برامج الفصول االفرتاضية واليت  : http//: eph-learning.com(eph-learning)برانمج .أ
  .هولة يف الدخول للصفميتلك جمموعة من املزااي مع واجهة مجيلة وس hp انتجتها شركة

برانمج ذو واجهه مجيله ميتاز : www.tlearninged.com:http// (Tlearninged)برانمج  .ب
وينبه املعلم اىل  ،إبمكان وجود مدرب للمعلم يساعده يف مراقبة الدردشة النصية وتنظيم رفع األيدي والتعليقات

ولقطات فيديو وصور  صويت،ي على تسجيل ميكن من خالله انشاء دروس تفاعلية حتتو  كما .الطالبردود 
ويوجد نظام مصاحب للتعلم الذايت وحل الواجبات املنزلية واملشاركة يف ساحات  واختبارات، ومترينات، متحركة،
  احلوار.

 (Virtual School) االفرتاضية املدرسة .7
علمني والطالب والسلك اإلداري وميكن تعريفها اجرائيا أبهنا: مدرسة شبيهة ابملدرسة التقليدية من حيث وجود امل

ومعتمدة على تقنيات الشبكة العاملية  ،ولكنها على الشبكة العاملية )االنرتنت(حيث التتقيد بزمان أومكان ،والتعليمي
 .وأداء واجبات .. إخل ،وقراءة دروس ،ومنتدايت ،املتعددة من ختاطب ومؤمترات

 :اآليتنرتنت(النموذج ومن مناذج هذه املدارس على الشبكة العاملية )اال
 (www.evt.edunet.tn)املدرسة االفرتاضية التونسية .0

تقدم املدرسة التونسية االفرتاضية ثالث مدارس )مدرسة الدعم واملرافقة ومدرسة تعليم اللغة العربية ألبناء املغرتبني، 
ولكنها بداية جيدة لتقدمي منوذج  ،التصال يف التعليم (واملدارس مازالت يف البدايةومدرسة دمج تكنولوجيا املعلومات وا

واللغات األجنبية والرايضيات، واملواد  ،وتشمل الدروس املوجهة اىل تالميذ التعليم األساس: اللغة العربية للمدرسة االفرتاضية

http://www.evt.edunet.tn/
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ونشاطات لإلبداع واالخرتاع توظف املوسوعات ، ةويكون ذلك ابعتماد نشاطات تفاعلية وتعاوني، والتقنية ،العلمية
ووسائل االيضاح والتمرينات التفاعلية واأللعاب الرتبوية، يف اطار اعمال فردية ومشروعات مجاعية وانشطة  ،االلكرتونية
  اتصالية
 :(Virtual University) اجلامعة االفرتاضية .8

 أعلى مستوايت التعليم العايل للطالب يف أماكن إقامتهم اجلامعة االفرتاضية هي: مؤسسة أكادميية هتدف اىل أتمني
وقد انشئت “ ،وذلك عن طريق انشاء بيئة تعليمية الكرتونية متكاملة تعتمد على شبكة متطورة، بوساطة الشبكة العاملية

دنفر كلورادو  وهي جامعة جوتر يف ،مادة دراسة على االنرتنت 211أول جامعة افرتاضية متكاملة ومقبولة تقدم أكثر من 
 :أييتومن أمثلة اجلامعات االفرتاضية يف العامل ما  (www.jonesknowledg.com) وموقعها على االنرتنت

يوجد فيها أمريكا، تعد هذه اجلامعة من أكرب اجلامعات اخلاصة يف : (phoenix) جامعة .أ
 ،من اعداد الطالب %01الذين يدرسون من خالل االنرتنت يف هذه اجلامعة  طالب(. ميثل الطلبة410111)

الحيتوي احلرم اجلامعي على هيئة و  ،ان يكون موظفاو  ،عاما 83وتشرتط يف قبول الطالب اال يقل اعمارهم عن 
 أمريكية.والايت  01لذا فالكلية تستأجر بدائل مؤقتة يف حوايل  ،او مكتبات ،تدريسية تعمل ابنتظام

واليت تقود حركة التعليم ، اجلامعة االفرتاضية املتكاملة األوىل يف الشرق األوسط وهي: االفرتاضيةجلامعة السورية  .ب
 ،وهي تقدم على شبكة االنرتنت طرائق تعليمية جديدة ترتكز على املعايري العاملية ،على االنرتنت يف املنطقة

وهي تقوم حاليا مبهمة التنسيق اذا اهنا تضع بني . متقدمة ومثريةوالتقنيات احلديثة لتجعل من عملية التعلم جتربة 
 يدي الطالب اهم اجلامعات األمريكية واألوروبية والعاملية. 

 جمال التعليم: إجيابيات وسلبيات الواقع االفرتاضي يف
 عدد من األمور أمهها:مييز الواقع االفرتاضي عند تطبيقه يف جمال التعليم وجعله وسيلة ممتازة من وسائل التعلم  ما
التواجد احلميم )االنغماس(: هو الشعور الذي يتولد لدى مستخدم برامج الواقع االفرتاضي أبنه متواجد داخل  .0

 .هذا العامل ومرتبط به ومسؤول عنه
التفاعل: هو قدرة مستخدم الربانمج على التأثري يف هذا العامل املصنوع الذي يراه أمامه، والتعامل معه بنفس  .8

 .ملنطق الذي يستطيع التعامل به يف احلياة العاديةا
 إمكانية توليد ومعايشة أي بيئة مهما كانت واقعية أو ختيلية. .3
تعد احملاكاة يف الواقع االفرتاضي بديال ممتازا للتعليم والتدريب حيث تعطي فرصا للطالب ابلتكرار والتعلم  .4

 ابحملاولة واخلطأ، واحملافظة على التكلفة املادية.
  .إمكانية تاليف األخطار املتوقعة يف العامل احلقيقي، مثل دراسة املفاعل النووي أو قيادة الطائرة وغريها .2
تسمح للطالب إجراء التجارب العملية خطوة خبطوة كما هتيئ هلم فرصة االستمرار يف التجربة خالل مدة زمنية  .2

  .بةمفتوحة وابستخدام تقنيات جديدة عرب االستعمال الفعلي للتجر 
 .تشجع اإلبداع واالبتكار عند الطالب يف الربامج اليت تعتمد على اإلنشاء واخللق والتصنيع .2

http://www.jonesknowledg.com/
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إن استخدام تقنية الواقع االفرتاضي يف القاعات الدراسية سيؤدي إىل تشجيع الطالب على جتاوز حالة التلقي  .2
  .لينطلقوا حنو املشاركة الفعالة يف التعليم السليب

ث أقيمت جامعات وفصول ومبان افرتاضية لو أقيمت على أرض الواقع كلفت الكثري من التوفري املادي حي .2
  املال.

  إمكانية التجديد والتحديث خصوصا وأن الواقع االفرتاضي يعتمد على تقنية متجددة وبشكل متسارع. .01
 .املستقبلخيلق جوا من املتعة واإلاثرة والتشويق، ويعترب عنصرا جاذاب يف مدرسة  .00
 الواقع االفرتاضي يف جمال التعليم:سلبيات 

على الرغم من فاعلية الواقع االفرتاضي وأمهيته يف جمال التعليم والتدريب، إال أنه ال خيلو من السلبيات اليت تعيق 
 عملية استخدامه، ومن هذه العيوب والسلبيات:

اء األجهزة املطلوبة وارتفاع سعر حمدودية استخدام الواقع االفرتاضي نتيجة للتكاليف املبدئية الباهظة عند شر  .0
  تكلفة إنتاج الربامج االفرتاضية.

حمدودية أتثري احلواس اخلمس يف نظام الواقع االفرتاضي الذي ال يتجاوز يف استخدامه إال حاسة السمع والبصر  .8
 واللمس، ولكن رمبا ستظهر مستجدات أخرى تستخدم احلواس األخرى مستقبال.

 الواقع االفرتاضي وأمام أجهزة احلاسوب له أتثريه الصحي السليب. االستخدام املفرط لربامج .3
إن استخدام نوعيات خاصة من نظم احلاسب اآليل اليت تتضمن تواتر إطارات الصور املتحركة واليت تزيد عن  .4

يب مخسة عشر إطارا يف الثانية يؤدي إىل إصابة الفرد ابلغثيان والصداع وأعراض أخرى، مثل إرهاق اجلهاز العص
  qhttp://www.uobabylon.edu.i.وتوتره
 احلديثة يف إعداد املعلمني: دور التقنيات
حىت  اخلاصة مهاراهتم تطوير املعلمني على يتحتم والعشرين، احلادي القرن تكنولوجيا مبهارات الطالب لتزويد
 اليت واملعرفة املهارات وتشمل سي.الدرا احملتوى جوانب كل يف انجح تعلم خالل من تدريبهم يف طالهبم مشاركة يستطيعوا
 عرب والتقييم اجملتمع بناء يف واملهارات ابلسياسات ووعيا خمتلفة، وأفكارا ومفاهيم تربوية، مناذج وطرقا املعلمون حيتاجها
 نحوال منها على است نورد املعلمون، حيتاجها اليت املهارات بني ومن واالستعداد للمعلومات وإمكانية الوصول اإلنرتنت،

 :اآليت
االعتماد  ميكن صادقة إلكرتونية حمتوايت واستخدام وتقييم، إجياد املعلمني واملعلومات: على البحث مهارات .0

 استخدام وكيفية االجتماعي، التواصل فهم أيضا وعليهم واملقررات( احملتوى) فعالة مصادروإجياد عليها 
 (Brand1997) ما. معريف منتج إجياد أو ائجالنت صياغة يف املهارات هذه واستخدام صفحات اإلنرتنت،

على  والسمعية والبصرية الرقمية واحملتوايت الرقمية، املنتجات واستخدام فهم املعلمني على :واملشاركة االبتكار .8
 ومعرفة الشخصية، والروابط الرقمية، وامللفات واملدوانت، الويكيبيداي، موسوعة استخدام عن فضال اإلنرتنت،

 .األفراد حاجة حسب املقررات كيفية تطويع
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 اإلنرتنت، على والتطبيقات اجملانية الربامج من يستفيدون كيف معرفة حيتاج املعلمون :األدوات استخدام  .3
  (Brand1997)وعملهم وتعلمهم واملهام التنظيمية الوقت وإدارة والتعاون، امللفات، ومشاركة وأدوات التقييم

 معرفة عليهم جيب :الرقمية واملواطنة االجتماعية، واملهارات االجتماعية، اإلعالم ووسائل االجتماعي التعلم .4
 بشكل العمل طالهبم يستطيع حىت االجتماعية اإلعالم ووسائل النصوص، إرسال أدوات كيفية استخدام

 انبواجلو  التعاون، وطرق فيها، واملشاركة اجليدة، املمارسات فهم إىل حيتاجون زمالئهم تعاوين. وللتواصل مع
 .غري الرمسي التعلم لنطاق العملية

 املعلومات تبادل عدم على واحلرص اإللكرتونية، ابلقرصنة واعني يكونوا أن ال بد :اإللكرتوين واألمان األمن .2
 (Brand1997) .اإلنرتنت الشخصية على

 العلمية، تالسرقا ومشكلة الفكرية امللكية حقوق قضااي يفهموا على املعلمني أن :للمصادر احلذر الربط .2
  2005Niess,؛8104علي،)اإللكرتونية  للمواد الواعي واالستخدام واملشاركات اخلالقة،

1997,Brand). 
  العربية: البلدان يف املعلمني إعداد تواجه اليت التحدايت
 قد منياملعل من جديدة أعداد إىل املاسة واحلاجة التعليمية املراحل خمتلف يف املعلمني أعداد يف اهلائل النقص .0

 .التعلم على الطلب وتزايد السكانية الزايدة بسبب خاص، وبشكل املنظور، املستقبل يف ماليني تصل أربعة
 .األدىن حده يف يعترب الذي واملهين املعريف لإلعداد حاليا املمارسني املعلمني من كبرية نسبة افتقار .8
 الرتبوية العملية متطلبات مع يتفق مبا العمل ءأثنا يف املهين التطوير برامج إىل الرتبوية املؤسسات افتقار .3

 (8103)كاردوزو، واملهنية والتقنية ومستجداهتا املعرفية
، الرتبية يف كليات املطلوبة اوحبثي ومهنيا وتقنيا ونفسيا معرفيا املؤهلة التدريسية اهليئات أعداد يف الكبري النقص .4

 (8103مكلفة )كاردوزو، وهي
 الضرورية التحتية البنية إىل ارهاافتق وكذلك املساعدة، والبحثية والتقنية الفنية الكوادر إىل الرتبية كليات افتقار .2

 .املهين وتطويرهم املعلمني إعداد برامج تتطلبها البشرية اليت
 اليت والتكنولوجية واملعرفية اجملتمعية املتغريات مواكبة عن العربية الدول يف الرتبية وكليات اجلامعات ختلف .2

 رسالة على انعكاسها وكذلك والعاملي، والعريب الوطين املنظور يف احلامسة وأتثرياهتا املاضي العقد ت يفاستجد
 .ومستقبال حاضرا املعلم واملدرسة

بشكل  استئذان بغري وتدخل يوم، بعد يوما وتعقيدا تركيبا تزداد اليت العوملة ثقافة إىل االلتفات أو االنتباه غياب .2
ي يستدع مما املدارس يف الطلبة فئات من سريعا ترحيبا وجتد واجلماعات األفراد حياة يف مباشر وغري مباشر

 ؛8112ابو جاموس، ؛8103، )هيئة املدرسية واإلدارات املعلمني قبلمن  معها وذكيا تعامال واعيا
 (8102ا د،
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 رامج إعداد املعلمني:بمعيقات 
 :عداد والتدريب ما يلينتاجات املطلوبة من اإلإن من أهم املعيقات الىت حتول دون حتقيق مجيع ال

 غياب الرؤية الواضحة للغاايت واألهداف واملفاهيم من برامج إعداد املعلمني.  .0
 غلبة الطابع النظري على أساليب اإلعداد والىت تؤدي إىل ضعف املخرجات التعليمية. .8
 لمني. شيوع االمتحاانت الكتابية لقياس املعرفة كوسيلة لتقومي أداء املع .3
 ضعف صلة اإلعداد حباجة املتدربني.  .4
 حاجة الكثري من املدربني إىل التدريب.  .2
 عدم مالءمة أوقات التدريب حباجات املتدرب. .2
 (8102)أ د،ضعف األسس املتبعة يف ترشيح املعلمني  .2

 االستنتاجات والتوصيات الباب اخلامس:
 :النتائج، أمهها من جمموعة إىل الدراسة توصلت

 يتطلب التعليم يف اجلديدة التكنولوجيا استخدام وإن من األمور. العديد الرقمية الثورة عصر ظل ىف لم يواجهإن املع 
 :يف تتمثل واليت الرقمي املعلمون يف العصر ميتلكها أن ينبغي اليت املهارات من جمموعة

 الناقد. التفكري على القدرة مهارة 
  .احلياتية املهارات الطالب إكساب ومهارة 

 للتفكري. العليا املهارات تنمية ومهارة
 التعليم. تكنولوجيا وإدارة استخدام ومهارة 
 املعريف. دعم االقتصاد ومهارة 
 املتمايز. التدريس خالل من الطالب قدرات إدارة ومهارة 
عيقات إلعداد أبرزها: تذليل كامل امل عدة، طرق خالل من الرقمية الثورة عصر ظل ىف املعلم مهارات تنمية وميكن  

املعلمني و تدريبهم، و إعادة املكانة االجتماعية للمعلم، و توفري كوادر إضافية، و التشجيع على اختيار األفضل من الطلبة 
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 اسرتاتيجية التعليم يف ضوء التطورات والتقنية احلديثة
 د. عبدهللا حممد طشطوش
 اهلندسة الطبية/جامعة الريموك

 

 ملخص:
التعليم يف العامل العريب على إطالقه، واألردن بشكل اخلصوص، يعاين أزمات وأزمات مرتاكمة، وذلك ألنه على الرغم من كثرة 

تصب يف مصلحة التعليم، وكانت حتوم يف فلك غري الذي جيب أن تدور فيه، وهلذا ما كان لتَّعليمأن يتعاىف، االسرتاتيجيات اليت وضعت، مل تكن 
رية جداً، مل وما كان له لريى نور التطور لبعده عنه، وال ميكن أن تكون هناك خمرجات متوقعة من مثل هذه املنظومة التعليمية. كثرة اجلامعات؛وهي كث

زاد االمر سوءاً، إلن كل اجلامعات مل أتيت جبديد، إمنا هي تغيري أمساء وزايدة أعباء ليس إال. ومنذ نشأت التعليم العايل يف يكن تعددها حاًل، بل 
م، قامت آلية التعليم على نظرايت جمردة، من غري روح، وأخذ العلم يتقدم، وبقيت األمور على حاهلا يف املؤسسات التعليمية احمللية. 1692األردن؛
مع اجلسد والروح معاً، ومها  فكان ال بد من تغيري جذري يف آلية التعليم؛ لكي تعطي العلم واملنظومة التعليمية حقهما، وذلك من خالل أن جيج

اً على خارطة وحضور النظرايت العلمية احلديثة وتطبيقاهتا العلمية، وهبذا سينتعش التعليم ويتعاىف، وستتغري النظرة العاملية للمجتمع، وسيصبح لنا وقعاً 
 التعليم العاملية.  

 كارثة التعليم، الرباغماتية، البيداغوجيا، التكنولوجيا، ممنهجة.الكلمات املفتاحية: 
 املقدمة

لقد أصبحت مشكلة التعليم اليت يعاين منها اجملتمع احمللي ابئنة، ومل يعد هنالك مكان لّشك يف وجودها، ومما زادها 
لك هبا شخصياً، وقد اصبحت رؤية جاللته حمط اهتمامنا مجيعاً، وإين اراه قد اندى بنا وال أراان أن بياانً هو اهتمام جاللة امل

نكون إال نِعم اجمليبون. وحىت نصل إىل احلل السديد لتحقيق رؤى جاللة امللك يف بناء األردن احلديث، كان البد من حتليل 
وتدين خمرجاته، مما أفضت وتفضي إىل أن ال إجنازات تذكر على أي ودراسة أبعاد هذه املشكلة املتمثلة ابلتعليم العايل 

صعيد، والكل يسأل عن أسباب ما حنن عليه، والكل يود الرقي والتطور، وهذا هو السقف الذي ارتقت به رؤية جاللة 
 امللك.

؛ وذلك من خالل ، واتـجفق على كارثيتها1أما وأن تبلور اإلطار العاملمنظومة التعليم، كما هو موضح ابملخطط 
تدين مستوى خمرجاهتا من جهة؛ واإلجنازات العلمية على أرض الواقع واليت ال تكاد تذكرمن جهة أخرى؛ كان ال بد من 
حتليلها ودراستها، حىت يتسىن لنا أن نضع احللول الناجعة، وأن تجصوب بوصلة التعليم بناء عليها، لندرك ركب احلضارة 

 والتقدم العاملي املنشود. 

 
 : منظومة التعليم1خمطط 
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 أسباب تداعي منظومة التعليم
اما أسباب ظاهرة تدين مستوايت التعليم، هي ليست حديثة العهد، ولكنها منذ على اقل تقدير، ستة عقود، أي 

ومقاربتها مع م. ولتبيني هذه األسباب، علينا أن ننظجر إىل اجلامعات العاملية الراقية 1692من نشأة التعليم العايل يف األردن 
اجلامعات احمللية؛تبنَي جلياً كيف هو التعليم التقين احلديث الذي أخذ بتلك الدول إىل التقدم واالزدهار،وما عليه واقع احلال 
يف جمتمعنا من التخلف والرتدي بسبب تدريسها النظرايت العلمية اجملردة.إذ تبلورت التكنولوجيا احلديثة يف أواخر 

قد عزفت اجلامعات على هذا الوتر؛ منذ ذلك احلني،وامتدادًا إىل هذا العصر،وبقيت مسفونية م و 1696اخلمسينات؛ 
خالدة يف منظومة التعليم والتعلم؛ وما زالت تلك املنظومة التعليمية قائمة على نظرايت جمردة؛ جسدًا بال روح، فما قيمة 

 اجلسد بال روح؟!
ر؛ ملاذا كّنا؟! وهل حقًا كّنا؟!وملا الدهشة واحلرية، فاألمر جلٌـّي وابئٌن  وملا التساؤل؛ومنها على سبيل املثال ال احلص 

كالشمس، وهنالك ما يربر عدم وجودان على خريطة التقدم العلمي املعاصر، إذ ال إجنازات علمية ملموسة على أي مرفق 
 أتيت إال ابألفعال والعمل الدؤوب، وهذه من مرافق اجملتمع احمللي. كما وأن اإلجنازات ال يجستدل عليها ابألقوال، ولكنها ال

اإلجنازات ال بد هلا من مفتاح لَتلِـجج به إىل عامل التطور واالزدهار، وُيجَلج به لغز الرقي والتقدم. وهذا املفتاح الذي ال بديل 
حدث إال عن التقدم عنه هو معرفة سر التكنولوجياوتطبيقها بصورة صحيحة، وعندها يسطع نور العلم واملعرفة،وال مكان للت

والتطور. ولن يعود هنالك مكان للحديث عن كارثة التعليم إال كيف السعي لنتجاوزهاأبقل وقت ممكن لنتغلب عليها. 
والعمل الدؤوب املستمر للخروج من اهلوة اليت وضعنا أنفسنا هبا، وتقليص الفجوة بني اجملتمع احمللي واجملتمعات الراقية، كما 

 . 2هو موضح ابملخطط 
"The Secret of Technology is The Key of The Prosperity of Education" 

أَمـا وأن حجددت أسباب تدين مستوايت التعليم وخمرجاهتا، فكان البد من آلية للخروج من عنق الزجاجة. وعلى 
ح العلمية حملياً، كان البد من خطة ضوء ما انتهت إليه نتائج التعليم العايل ويشهد هلا عدم وجود إجنازات واقعية هلذه الصرو 

اصالحية ممنهجة يف هذه الصروح لتحسني نتائج الطلبة وإجنازاهتم من جهة، وإجنازات البحث العلمي من جهة أخرى. وقد 
وسبل حتسني خمرجات التعلم. وهذه الدراسة  1افردتج ألمهية األمر يف موضع آخر؛ دراسةشاملةحول كارثة التعليم العايل 

تطرقت إىل آلية التعليم يف اجلامعات احمللية، وأسباب تردي خمرجاته، واحللول والتوصيات للخروج من هذا املأزق.واليت جيب 
خذ بعني االعتبار للرقي يف اجملتمع وكافة قطاعاته. عنوان الدراسة موسومة بــ: "دراسة حول كارثة التع ليم العايل وسبل أن أتج

 حتسني خمرجات التعلم"

 
 : الفجوة العلمية بني اجملتمع احمللي واجملتمعات الراقية، واهلوة اليت أوقعنا اجملتمع احمللي هبا.2املخطط 
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 أين التعليم احمللي من واقع التكنولوجيا والعلم احلديث
مية جمردة، ومع استمرار التقدم العلمي العاملي م، قائم على نظرايت عل 1692إن التعليم يف األردن منذ نشأته عام 

إال أنه بقي حمصوراً يف فلك تلك النظرايت اليت عفا عليها الزمان ومل يطرأ أي تغيري عليها؛ وهذا هو السبب الذي أدى إىل 
، إذ مل يكن هنالك اجنازات 2تدين وتراجع التعليم وخمرجاته. والقول إن التعليم أخذ ابالحندار، هو كالم غري دقيق

علميةملموسة على أرض الواقع فاحنسرت حىت يقال ما هو متداول بني عامة الناس وخاصتهم.وما نستطيع قوهلعن الواقع؛ 
ليًا مقارنة مع وهو مثل شائع، الرجل بعني واحدة يف عامل العميان فهو ملكاً؛ وحقًا هذا يصور واقع إجنازات التعليممح

احمليطالذي يعيشون فيهإقليمياً. لكن ابلنسبة لواقعإجنازات التعليم خارج هذه املنظومة، أي دولياً، فهي والعدم سواء. وهذا 
 ليس حباجة لدليل فالواقع املؤمل شاهد على ذلك. 

، ودمج النظرايت 34غماتية يف التعليمبناء وعليه؛ فإن آلية التعليم جيب أن تنتقل من التعليم بنظرايته اجملردة إىل الربا
احلديثة ابلتطبيق العملي، سواء بسواء، جسدًا وروحا، وغري ذلك فلن تكتمل آلية التعليم ولن تتحسن مستوايته. ما تقدم 

وحجق هلا -، ولكنه واقعاً تقوم عليه كافة اجلامعات العاملية الراقية، اليت ننظر إليها على أهنا مثاالً ُيتذى هباليس كالماً طوابوايً 
-ذلك. وأما على الصعيد احمللي، فلقد أصبحت هذه االسرتاتيجية واقعًا ملموساً، إذ وخالل ثالث سنوات استطعت 

. وأصبح إبمكان جامعة الريموك أن تتكلم بلغة العصر، لغة 2810-1696أن أقفز قفزة ما يقرب ستة عقود؛ -بفضل هللا
امليكرو والنانو تكنولوجي، وهبذا نستطيع أن نقول إن آلية التعليم أصبحت جسداً وروحاً. لكن هذه الرؤية مازالت حمصورًة 

 أبروقة املخترب الذي أنشأته يف جامعة الريموك/اهلندسة الطبية.

 
 .2112، وواقع التعليم يف اجلامعات الراقية 1191حمللي يدور يف فلك : واقع التعليم ا3املخطط 

م، رغم أن  1696، يبدو واضحاً كيف أن التعليم يف اجلامعات احمللية ما زال يدور يف فلك 3وابلنظر إىل املخطط 
لي. ونتساءل عما حنن فيه؟! واقع التعليم يف اجلامعات الراقية بعيداً كل البعد؛ مبا يقارب ستة عقود،عن نظرايت التعليم احمل

 وابلتايل للخروج من هذا املأزق، علينا أن نقوم بتغري جذري يف آلية التعليم احمللي.
تتطلب إرادة وشكيمة لدى إدارة الصروح العلمية، وهنا يكمن مربط الفرس يف يف منظومة التعليم إن عملية التغيري 

ه يكون التقدم واالزدهار املنشود للمجتمع يف كافة قطاعاته. ونظراً إلمياين عملية التصحيح والتطوير العلمي، والذي على إثر 
 ويقيين هبذه الرؤية ذات االسرتاتيجية املشهود هلا عاملياً بصواهبا، فإن جمتمعنا سوف يلحق بركب احلضارة والتقدم املنشودين.
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 تطوير التعليم وحتسني خمرجاته
ه من حقيقة التعليم العايل يف اجلامعات الراقية، ال بد أن نبني كيفية النهوض بعدما تبينت صورة التعليم احمللي وموقع

ابلتعليم، وما هي املرتكزات اليت جيب أن تجقوم عليها منظومة التعليم، وما هي إال سلسلة متصلة، يقوم كل على أثر االخر، 
 وهن: 
 طريقة التدريس .1
 املناهج التدريسية .2
 ن حقول املعرفةتوفري الربامج اخلاصة بكل حقل م .3
 توفري املختربات العلمية  .4
 أتهيل املدرس .9
 توفري بيئة تعليمية صحية للمدرس والطالب .9
 توفري الكتب العلمية وجعلها الفيصل واملرجع لكل من املدرس والطالب .0
 تطبيق مبدأ احملاسبةوالرقابة .0

رت مجيعها معًا وتكاملت يف أدائها. إن منظومة التعليم تقوم على سلسلة من املكوانت، واليت ال تعمل إال إذا تواف
وإال فإهنا الحمالة لن جتد النور، وستبقى اتئهة يف غياابت الظلمة تسأل عن سبب تيهها؛ والعلة ابئنة، ولكن حالك الظالم 
اليت أوقعت نفسها فيه أعماها عن املخرج، وعندها سيكون مألوها الفشل،وهو ال شك حليفها. ولو أخذان كل حلقة من 

 لة على حده، لنشبعها حبثاً وتفصياًل، كي نصل إىل منظومة تعليمية صحيحة وسليمة.السلس
 طريقة التدريس

أما طريقة التدريس فهي مفصل هام يف آلية التعليم، إذ أن هناك فرق بني التحفيظ والتلقني. يف الوقت الذي البد 
فظنا أمسائنا. ولكن التلقني هو الذي جيب ان نبتعد عنه  للمرء، سواٌء كان طالبًا أو غري طالٍب، عليه أن ُيفظ، وإال ملا ح

َتلقي للعلم يف معلومة 
ج
كل البعد، وهو جسم سرطاين يف آلية التعليم، مستشري ال بد من استئصاله. فالتلقني هو حصر امل

ل واملدرس وإلزامه هبا، دون فتح أفاق او إطالق العنان لتفكريه أن يعمل. فهو ال جيمد عقل الطالب وفكره؛فحسب،ب
أيضاً؛على فرتة من الزمن، يضيق فكره، ويتدىن سقفه العلمي،يصبح علمه حمصورًا مبا يعطي، وينحدر مستواه التعليمي مما 
وصل إليه يف حتصيله التعليمي العايل إىل ما أصبح عليه،ويصبح فاقداً للعلم واملعرفة، وأىن لفاقد الشيء أن يعطيه.والعلم إذا 

وهذا معلوم -ه، حبثًا وتطويرًا ومواكبًة، وإال فإنه يتفلت من حامله كما تتفلت اإلبل من معاقلها مل تداوم وحترص علي
 وهذا هو واقع احلال.-ابلضرورة

 املناهج التدريسية
 :Curriculum مفهوم املنهاج الدراسي

صعدة لديهم. وقد عجرِّف املنهاج كلمة إغريقية األصل،وقد استجخدمت من قبل اليوانن يف جمال الرتبية، على كافة األ
املنهاج من زوااي خمتلفة، فمن وجهة نظر أدبيات الرتبوية الفرنسية؛ يعرب املنهاج عن النوااي أو عن اإلجراءات احملددة سلفا، 
فهو إذن خطة عمل، تتضمن الغاايت واألهداف املقصودة، واملضامني واألنشطة التعليمية، وكذا األدوات 
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من طرائق التعليم وأساليب التقومي. يف حني األدبيات اإلجنليزية متيل إىل تعريف مفهوم املنهاج، كفعل  990الديداكتيكية،
 وطلبته يف القسم.  وواقع، ميارس من طرف املدرس

وألمهية املنهاج الدراسي يف العملية التعليمية، فقد وضعت له أسس يقوم عليها، منها فلسفية، اجتماعية، اقتصادية، 
سيكولوجية تربوية، وتقنيات حديثة تساعد املتعلم على التعلم بدافعية واهتمام.وأساليب قياس درجة التعلم، تضمن لديه 

وأخريًا وليس اخراً؛ أسسمعرفية علمية متطورة تتمشى مع الواقع الفعلي للنظرايت  0صدق والثبات.قدرا من املوضوعية وال
العلمية احلديثة،واليت ستعمل على بلورة خربات وحمتوايت املواد التعليمية، وعليها ستكون خمرجات آلية التعليم متمشية وفق 

 ل إليه العلم احلديث سواًء بسواء؛ جسداً وروحاً.ما توص
إن مكوانت املنهاج الدراسيوالوظائف املرتابطة فيما بينها بعالقات وعمليات اليت تقود إىل حتقيق الغاية املنشودة يف 

ا يشكل منظومة املنظومة التعلمية. وابلعمل بشكل متكامل مع املدرس واملتعلم والعالقة بينهما، يف بيئة تعليمية سليمة مم
حتدد من خالهلا نظرايًالعالقات بني املكوانت ومواقعها.وعملياً فإهنا حتدد العمليات واملهام اليت تقوم هبا املكوانت املذكورة، 
آخذين بعني االعتبار احمليط االجتماعي، بكافة أبعاده السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، والذي يقود الطاقة 

 0.اليت تتخرج على آثره اىل أعلى املستوايت ليس تربوايً فحسب، بل تؤثر اجيابياً يف احمليط االجتماعيالبشرية 
يف احملصلة؛ ميكن للمنهاج أن يسوغ يف ثالث أطر؛ وهي املنهج،ومنهجية التدريس، والربانمج.أمااملنهج؛ وهو خيتلف 

حلقل الذي يدرس فيه، ولكناطاره العام هو كافة املراحل أو اخلطوات اليت جيب االلتزام هبا يف دراسة التخصص ابختالف ا
املنشود. وأما منهجية التدريس؛ وهي تتمثل يف الكيفية اليت تقدم هبا مادة التدريس، إلقاء وتنفيذاً، واليت تعتمد بشكل 

ون مؤهاًل، والعمل على أتهيله، فليس كل عامل معلماً. واخرياً؛ الربانمج؛ أساسي على املدرس، كفاءة ومعرفة، وعليه أن يك
 6وهو التسلسل املتبع يف توصيل حمتوى املادة العلمية اىل املتعلمني، واحملكوم ضمن فرتة زمنية حمددة. 

 ةتوفري الربامج اخلاصة بكل حقل من حقول املعرف
دلت كل املدارس الفلسفية التعليمية على وجوب البعد عن البيداغوجيا، والتلقني، والنظرايت اجملردة، والرتكيز على 
مواكبة اجلانب العملي اجلانب النظري.ونقل العملية التعليمية لتكون براغماتية، وهذا يتطلب معرفة وإملامًا ابملادة النظرية مبا 

ل هذه املادة، وهذا ما يجكسب العملية التعليمية روحاً.من خالهلا جتد ااثر عملية التدريس ذات تقتضي من برامج تقنية لتفعي
جدوى على مستوى اجملتمع ومتطلباته، وتلعب دوراً أساسياً يف كيفية نقل اجملتمع من مستهلك جملتمع منتج. وهذا ما حاول 

ىل حجب املعرفة والتقنية احلديثة، وضبطها يف أطر ،الذي انتهى إ1680-1689مفكرين غربيني من خالل مؤمتر كامبل 
 .1811حمددة عن جمتمعاتنا 

 توفري املختربات العلمية
ة املستوى قادرة على تنفيذ هذه البنية والربامج التقنية تتطلب بنية حتتية لكي تجنفذ، وهناك كفاءات حملية عالي

وبكفاءة.وما يفصل جامعاتنا عن هذا اإلجناز هو اإلرادة والرغبة يف كسر اجلمود والعفوية املرتاكمة لعقود على عقول الطلبة 
ني االعتبار؛ واألساتذة، واألخذ هبذا ال حمالة سيؤدي إىل حتقيق ما نصبوا إليه من رفعة ورقي يف اجملتمع. وعلينا أن أنخذ بع

املختربات البحثية اخلاصة أبعضاء هيئة التدريس، وتشجيع هذه الثقافة اليت ندر وجودها يف الصروح العلمية احمللية. 
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واملختربات العلمية اخلاصة ابلطلبة وهتيئتها على أعلى املستوايت، وتطبيق مبادئ االمن واحلماية على كافة األصعدة 
 عي وإدراك حلقيقة ما هم مقبلني عليه يف الواقع العملي.  واملراحل، مما يكسب الطلبة و 

 أتهيل املدرس
ليس كل حامٍل لشهادة الدكتوراه أو املاجستري يجعد معلماً، وقادر على توصيل املعلومة للطلبة. وهذا حبد ذاته 

ة؛ كما ُيصل يف معظم يتطلب من اجلهة احلاضنة للكوادر التعليمية أن تؤهل هذه الكوادر بطريقة صحيحة، وليست صوري
الصروح العلمية.وهناك فرق بني الباحث واملعلم، الباحث يعمل يف معمله بعلمه ومعرفته وخربته، وقد يشرف على غريه، 
واملعلم عليه نقل ما لديه من علم لغريه. وهذا فن ومهارة، قد يتوفر فطرايً، ولكن من املمكن ان يكتسبه من خالل دورات 

مع املقدرة على البحث والتعليم معًا يف شخص، هذا حبد ذاته كنز من كنوز الصرح العلمي، هلا أن خاصة لذلك، وأن جتت
 تفتخر به.

 توفري بيئة تعليمية صحية للمدرس والطالب
البيئة على إطالقها؛ تلعب دورًا فاعاًل يف بناء وتغيري افراد اجملتمع. والبيئة االكادميية قطعًا هي وراء بناء جسر متني 

الطلبة واألساتذة من جانب، واجلامعة احلاضنة هلم من جانبآخر، واليت ابلنهاية؛ حصيلة هذه البيئة جتد صداها على  بني
اجملتمع، سلبًا أواجياابً. والذي يقوم على إرساء دعائم هذه البيئة يف الصروح العلمية هي اإلدارة، وكلما ضاقت حلقات 

نفَذة يف املنظومات التعليمية؛دأبت اإلدارة كلما زاد أتثريها على مقومات امل
ج
نظومة التعليمية. كيف هذا؟ واقع السياسات امل

على عوامل ما أنتجت إال ما هو ماثل أمامنا من ختلف وتردي وإجنازات ابهتة. ومن هذه العوامل سياسات التهميش، 
ىل التدجني هليئة التدريس. وكل هذا والتهشيم ألعضاء هيئة التدريس، وسياسة من ليس معي فهو ضدي، مما يؤول حتماً؛ إ

سببه ضعف يف االدارة لتجغطي على ضعفها األكادميي،فتسلك هذا املسلك، وزايدة. وهذا ليس مبنأى عن مجهلكات أي 
منظومة؛ سواء علمية أو غريها، وهي الكذب والنفاق واعجاب املرء برأيه، والفرعونية، اليت شعارها ما أجريكم إال ما أرى، 

يكم إال سبيل الرشاد، وهذا شعار معروف كيف أردى بصاحبه ومن تبعه، فأوردهم النار، فبئس الوِرد املورود. أما لو وما أهد
َحل حمل هذه السياسات املهِلكة املتغطرسة؛سياسات حتمل يف طياهتا كل عوامل النجاح، واليت لطاملا ارتقت مبنفذيها اىل 

العرتاف ابلذنب فضيلة، والصدق، واألمانة، واإلخالص. وهذه العوامل قد ال أتيت الرفعة والرقي، مثل إنزال كل مبنزلته، وا
وكما  -بسهولة، وقد ال تكون أصاًل موجودة عند البعض، لذا البد لإلدارة أن ختضع إىل مبدأ احملاسبةواملراقبة واملتابعة 

 ويواكب ذلك حسن االختيار مبعايري صارمة. -سيأيت الحقاً 
دميية للطلبة،الفراغ؛ والفراغ مفسده. الطالب يف الصروح العلمية مل تكتمل فيه مقومات الطالب، أما البيئة االكا

جتـَلقن؛ والذي نسميه ججزافًا طالباً،ال 
والسبب هيآلية التدريس املتبعة والقائمة على التلقني، وتلخيص امللخص. وابلتايل امل

وف يومًا قبل االمتحان، إذًا أين ابقي وقته؟ ليس هناك ما ميلئ به يـجَفرغ من وقته للدراسة إال سويعات أو يف أحسن الظر 
وقته؛ من حبث وقراءة، وحتليل وكتابة،أو أي مقوم من مقومات التعليم، فهو لديه ما يكفيه ليتخرج، فلما ومبا يجتعب نفسه؟! 

بدا  والتفكري، واشغال الطالب ابلبحث فينشأ فراغ يف حياته اجلامعية، والفراغ مفسدة.أما لو حلَّ حمل هذه االلية؛ آلية اال
والدراسة والكتابة، واالستنتاج والتصور، وبناء الذات وصقل شخصيته عن طريق إعطاء حماضرات ذات صلة ابملادة 
َكتبات وقاعات النقاش وقاعات الدرس. وكما يقولون:"ال تـََعلُّم بدون أمل 

املطروحة، عندها لن جتد أي منهم إال يف امل
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والعلم والتعليم مها عبأن يقعان على كاهل كل من املعلم والطالب؛ على حٍدسواء؛ هذا جانب.ومن جانب آخر؛   ومشّقة".
كيف ملثل هؤالء الطلبة أن يكون هلم أي انتماء جلامعته أو جمتمعه.وبغياب أية أنشطة متلء فراغهم، واليت ستكومندعاة اىل 

معاتنا عن هذه الظاهرة الغربية عن جمتمعنا، ال بد من حصر أسباب خلق نزاعات طالبية، وألسباب اتفهة. وللنأي جبا
وجودها وتقدمي توصيات حلل مثل هذه الظاهرة الشائنة.هذه الظاهرة تقع على عاتق إدارة الصروح العلمية من جهة، 

ا أصاًل يتناىف وأعضاءهيئة التدريس؛ من جهة أخرى. أما اإلدارة فهي مسؤولة عن رفع سقف الشجَعب يف قاعة الصف؛ وهذ
مع أنظمة التعليم العايل، مما يقلل كفاءة وجّودة التعليم، ولكن اإلدارة مّهها مادي أكثر مما هو تعليمي. أما أعضاء هيئة 
رم به حقه يف نصابه وعبئه  التدريس؛ فهم متضررين من هذه السياسة اجملحفة؛ بكافة أبعادها، ففي الوقت الذي ُيج

ع ان يعطي هذا العدد اهلائل من الطلبة حقوقهم وواجباهتم،من خاللعدم قدرته على متابعة التدريسي، فهو فال يستطي
 وتدقيق هذه الواجبات، فبالتايل يلجأ ايل طرق خمتصرة ليزيل عن كاهله هذا العبء؛ وهنا ينشأ الفراغ الذي يجولد املفسدة.

 لبتوفري الكتب العلمية وجعلها الفيصل واملرجع لكل من املدرس والطا
". Plagiarismجرمية السرقة العلمية؛ " -بطريقة مباشرة أو غري مباشرة -اجلامعات ابلدرجة األوىل ترتكب

حيث تتوفر نسخ لكتب علمية أو أدبية أو أجزاء من هذهالكتب للطلبة؛من دون إعطاء حقوق الطباعة والنشر ملؤلفي هذه 
ل تقدير؛ ال يتم تنبيه أو إرشاد الطلبة واالساتذة اىل هذه اجلرمية. الكتب، إما حتت إشراف اإلدارة أو بعلم منها، أوعلى أق

" غري متداولة يف معظم جامعتنا، وال يعلم Plagiarismوابلتايل يعّلمون طالهبم السرقة العلمية، ويف احلقيقة هذهالعبارة "
ق األكادميية اليت تنص عليها كافة املواثيق الطالب حقيقة عواقبها القانونية املرتتبة عليه وعلى اجلامعة. وهذا ليس من األخال

الدولية. واألجدر ابجلامعات ان تعّلم الطالب االخالق واملهنية اىل اجلانب األكادميي؛ فالرتبية قبل التعليم. وهذه ثقافة غري 
" وهذه كارثة يف Self-plagiarismمما تولد لديهم السرقة العلمية الشخصية " -واألساتذة أحياان-متوفرة عند الطلبة 

البحث العلمي. وذلك أّدى اىل نزعٍة عند الطلبة النسخ واللصق يف احباثهم وواجباهتم دون الوقوف على مثل هذه اجلرائم 
 والتدقيق فيها، اليت تؤدي ال حمالة؛ ايل عدم وجود أي نتيجة علمية مبتغاة.

أي كتاب رمسي،وخريج صديٍق يف الزماِن  ومن انحية أخرى، الطالب يتخرج من أغلب اجلامعات، وليس حبوزته 
. وكل اعتماده على تالخيص وملخصات، الذي سرعان ما يتخلص منها بعد الفروغ من االمتحان. وابلتايل ال  كتابج

 يتبقى من علم الطالب اال ما تلقنه ألغراض االمتحان،ويبقى بال مرجع رمسي وال صديق،فيتخرج خبفي حجنني. 
 لرقابةتطبيق مبدأ احملاسبة وا

يف أي منظومة كانت، إذا فـجقـِدت مبدأ احملاسبة والرقابة فإهنا تصاب بشلل، وتؤدي الىخلل واعوجاج يف مفاصلها 
الذي يظهر جلـِّياً على خمرجاهتا.فاحملاسبة والرقابة مهاصّمام أمان لرتقاء هذه املنظومة، وحفظـًا حلقوق وواجبات كل من يعمل 

ف القائم على إدارة هذه املنظومة، أبنه سيجكافئإن أجنزوأحسن يف إجنازه، او يعاقب يف حال يف إطارها. خاصًة عندما يعر 
 إخفاقه يف إدارة شؤون هذه املنظومة، وعلى أثر ذلك؛ وعلى أقل تقدير، إما أن يجقال أو يستقيل من منصبه.

والرقابة أصبح وجوابً، لكي ترتقي  واملنظومة التعليمية ليس مبنأىعن أي من هذهاملنظومات، بل وجود مبدأ احملاسبة
املنظومة التعليمية مبخرجاهتا فإجنازاهتا. وغياب هذا املبدأ يلحق الضرر ابملدخالت أواًل، كطلبة، وآلية التدريس اثنًيا.أما 

مرتهلة،إذ الطلبة فإهنم لن أيخذوا حقهم التعليمي، بسبب التفريٍط يف املناهجوركاكتها، ومقّومات العملية التعليمية ستكون 
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ال حماسب ملن هو قائم عليها؛ فسياسة القائم على إدارة هذه املنظومة تقوم على ما يرتئيه؛ من غري ضابط أو واز ، غرَي 
مبال مبا ستؤول اليه النتيجة. أما آلية التدريس؛ فهي نتاج سياسة القائمني املنظرين على هذه العملية، وسقفها من سقف 

هي آلية متغرية؛ِاطََّرَدِت مكوانهتا فأبعادها مع تغري العلوم والتكنولوجيا احلديثة، مما يرتتب على هؤالء املؤمتنني عليها، و 
القائمني عليها مداومة واألخذ مبا هو جديد، وحتديث املناهج على ضوئها مبا يتالءم مع متطلبات اجملتمع، وعدم الركون 

يلهم العلمي ونيل درجات علمية خولتهموأهلتهم ليكونوا منظرين واالكتفاء مبا انتهوا إليه من علم يف آونة ختللت حتص
وأصحاب قرار، فإن تركوا على ما هم عليه هلكوا وأهلكوا من دوهنم، وإن أجخذ على أيديهم وتوبعوا وحوسبوا على 

للرقي، وذلك ابحملافظة تقصريهم، ارتقوا وارتقى من دوهنم.فأصبح مبدأ احملاسبة والرقابة؛ والذي هو مبدأإهلَِيٌّ كوين، ضرورة 
على سري العملية التعليمية يف أوجها من األهواء والنزوات. وهذا املبدأ غري موجود على أرض الواقع التعليمي، فالكل يعمل 

ا يـَْعَملج على هواه من غري حسيب وال رقيب، مما أوصل نتاج العملية التعليمية أدركه، قال تعاىل: "َواَل حَتَْسََبَّ اَّللََّ َغاِفاًل َعمَّ 
رجهجْم لِيَـْوٍم َتْشَخصج ِفيِه اأْلَْبَصارج )سورة إبراهيم  َا يـجَؤخِّ  (.42الظَّاِلمجوَن ۚ ِإمنَّ

 اسرتاتيجية التعليم والرؤى املستقبلية
وعلى ضوء ما تقدم، وابلنظر إىل واقع التعليم العايل، جند أن املناهج التدريسية وجودهتا ومستوايهتا يف واد، وآلية 

تعليم واملنفذين هلذه اآلليةواملتمثلة ابألساتذة واإلدارة يف واد آخر، وهنا تكمن معضلة التعليم، واليت وعلى آثرها حدثت ال
 الكارثة اليت حنن بصدد احلديث عنها؛ للوقوف على اسرتاتيجية حتمل يف طياهتا رؤى وطرق حللها ومعاجلتها بشكل جذري.

كافة األصعدة، وليس هناك أحد مستثىن، فالكل على ثغرة من ثغر ازدهار   إذًا البد من تضافر كل اجلهود وعلى
اجملتمع، ففي الوقت الذي هنتم ابملادة التعليمية وعلى صعيدها النظري، فيجب أال نغفل عن االهتمام حبيثيات والتقنيات 

مبعىن أنه جيب صهر النظرايت العامة  اخلاصة املتعلقة بصورة أو أبخرى ابملادة النظرية، مضيفينا عليها طابع الرباغماتية،
واألساليب العملية التطبيقية يف بوتقة واحدة، لتصبح املنظومة جسدا وروحاً، ليتمكن الطلبة من ممارستها بعدئذ يف الواقع 

 2العملي ابلطريقة الصحيحة.
ثالثني، وهي يف ازدايد، من غري األكادمييات واملعاهد، وابلنظر إىل خمرجاهتا، إن عدد اجلامعات األردنية يزيد عن ال

وما هو ملموس يف الواقع، وما تؤكده منظمات حملية واقليمية وعاملية، إبمنخرجاهتا كارثية. ال خيتلف اثنان يف أن التعليم يف 
قب وخيمة؛ مناهججهج متخّلفة، وبراجمجه فقرية، ومضمونجه البيداغوجي حملياً واقليمياً بَلَغ حااًل من االستنقا  تـجْنِذرج جمتمعاتنا بعوا

والعلمي أجوف، ومؤسساتجه متهالكة، ومجهورج املتعلمني فيه ضعيفج التكوينج، والطلبة اخلرجيني يف حاٍل من الضيا ، 
دية يف حالِة َهْدر، وَغّد"اجتماعّي" والقائمون على أْمرِِه ال مبالون! والنتيجة؟ أفٌق مسدوٌد أمام التقدم، ومواردج بشرية وما

 وثقايفٌّ مْكفهرُّ الوجه!
وابلتايل فإنناأمام بيئة تعليمية فارغة املضمون، والتحصيل العلمي يبني جلـّيًا حجم املأساة اليت نعيشها، واحلقيقة 

شخيص حقيقة الوهن الذي يعاين منه، إذ أانملنظومة التعليمية مصابة بشلل، قائمة على واقع مؤمل، وحَتِْليٌل ضاٌل ِلَمْعرَِفِة وت
يتَب اهل غط اسرتاتيجي يضرب اسفيناً يف صلب التعليم، مما أوصله اىل أن أصبح التعليم مفرغًا من مضمونه، وهذا يتناىف 
مع اساسيات عقيدتنا اإلسالمية السمحة، اليت رفعت شعارًا طاملا ننادي به وهي حنن أمة "اقرأ". وأين حنن من اإلسالم 
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الذي ارتقى ابلعلم وحث على طلبه ورفع من قيمة العامل الذي يعمل بعلمه ويـجَعِلمجه لغريه، وحذر العامل من كتم العلم، ومن 
 التعلم ألجل السمعة والرايء، أو من أجل منفعة شخصية حبته.

طـجلب العلم ألجل ال سبيل لالرتقاء يف منظومة التعليم إال جبعلها قضية األمة، ألن الواقع يثبت أنه عندما 
تقى عليه، فدجنس التعليم، ومل يعد له  العلم،ارتقى بصاحبه إىل أعلى املستوايت، ولكن تغريت احلال،واتـجخذ العلم َمِطيـَــّة لريج
هيبته، وأصبحت الكارثة نتيجة حتمية يف التعليم. وكذلك علينا أن ننأ أبنفسنا عن االرهاصات النامجة عن االعتماد على 

ت الدولية املاحنة، واالعتماد على الذات، إذ أن تلك املنظمات تريد ان جتعلنا يف أطر التخلف واالستعباد والتبعية املنظما
طر ، وأىن هلا غري ذلك، والواقع الذليل يـجثبت صحة مكرهم، ولألسف أخذان نقلب األمور، وحصران أنفسنا يف أ11هلا

ضيقة وسجقف متدنية،وندعي زعمًا أن تعليمنا اجلامعي انجحاً، وأي جناح ذاك؟ وما هو النجاح الذي أجنزانه منذ نشأت 
م؟ أهو بتخريج قوافل من اخلرجني الذين ال يتقنون أي شيء؟ أليس فيما بيننا رجل رشيد؟ ما لكم   1692التعليم العايل؛ 

أو آذان تسمعون هبا، أوأعني تبصرون هبا؟أم أننا استحببنا العمى على  كيف حتكمون؟ أليس لكم قلوب تعقلون هبا،
اهلـجدى؟ وما اراه إال هو اتبا  للهوى، الذي يركن إىل السهل على صعوبته، وشجح مطا ، والذي هو منصب زائل، واعجاب  

والنفاق والغش والتملق،  كل مسؤول برأيه، وحىت تكتمل الصورة، يدعم القائمون على التعليم زيفاً، مواقفهم ابلكذب
وزخرفة للمخرجات، والتقليل من قدرات الطلبة؛ وهم من ذلك براء،وإصدار شعارات ومطبوعات مكلفة مروجة هبا زوراً 

 وكذابً للحقائق. وهذا ما جرت عليه عجلة التعليم اليت أوصلتنا إىل ما حنن عليه من ذل وختلف.
ن تعليم عايل يجعترب فيه املدرس والطالب واإلطار الرتبوي؛ منظومًة تقوم وجممل القول، حىت نرتقي ابجملتمع، ال بد م

على جودة التعليم والرتبية بواز  الواجب واالنتماء لذاتنا، بعيدًا كل البعد عن عوامل التخلف؛ آنفة الذكر. وأن تتحول 
طالب حقيقة اإلبدا  وواقع العلم واملعرفة، الصروح االكادميية إىل جامعات مبدعة متحررة،وبيئة تعليمية منفتحة يعيش فيها ال

وأن تكون صروح علمية نظيفة نظافة العقوالليت تلج فيها،ال صروح تقفل ابنتهاء الدوام، وتجطفأ مرافقها؛ وهي منارة للعلم، 
بغروب الشمس وتصبح مظلمة مكفهرة، ال صروح حلبات مصارعة بني املدرس والطلبة؛ من جهة، وحىت بني املدرسني 

فسهم، من جهة أخرى. بل جيب أن تكون صروح علمية بنائه، تعج ابلعمل البحثي الدؤوب، حاهلا حال خلية النحل، أن
منتجة عسل مصفى، ففيه ما ُيتاجه كل عليل، وأن تجفّعل خمرجاهتا ابلطريقة اليت تتمشى مع ما ُيتاجه اجملتمع، وهذا هو 

 ليأخذ بيده إىل رفعته وازدهاره ورقيه.اهلدف الذي أنشئت من أجله اجلامعات يف اجملتمع، 
هذا ليس كالمًا طوابوايً مثالياً، فالواقع التعليمي يف الدول اليت نعتد بعلمها، وننظر إليها نظرة اجالل واحرتام، يبني 
ي بكل وضوح مدى صحة هذا الطرح، وابلنظر اىل الوراء بعيداً، نرى حقيقة العلم والتعليم يف اترخينا العريب اإلسالم

املـجشـَرف، وكفى به مثال لقوم يفقهون. فمنظومة التعليم منظومة حباجة إىل صاحب ضمري حي غيور على دينه ووطنه، ال 
 ابر  يف تقليب األمور ملصلحته الشخصية وحريصعلى تنمية ثروته على حساب العلم واملتعلمني.

راكة، والشريك احلقيقي، هو شريك جيب أن لذلك نقول إن مدخل اإلصالح احلقيقي ملنظومة التعليم يكمن يف الش
يكون له دوراً فاعاًل يف كل أطوار املنظومة التعليمية؛ وذلك بدءاً من حتديد اسرتاتيجية شفافة، قائمة على حتديدمعامل املعرفة 

مدركني ملا يدور حوهلم  والتقنية العاملية، وجلبها حملياً لتكون نرباساً للجامعات احمللية؛ عن طريق علماء وخرباء وطنيني واعني
من تربص أبمتنا، وكذلك ابعتماد مناهج تدريسية حديثة متطورة مع تطور التكنولوجيا، وختطيط برامج هادفه ختدم اجملتمع، 
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وتقنني الربامج اليت فاضت عنها حاجة اجملتمع، وانتهاًء ابختيار الكفاءات القادرة على حتمل املسؤولية والعبء واالمانة، 
 ت هلا السماء، وأبني السموات واألرض واجلبال على محلها. الذي أطَّ 

صلى هللا -قال: قال رسول هللا    -رضي هللا تعاىل عنه-حديث أيب ذر  -رمحه هللا-ففي ابب اخلوف أورد املصنف 
واضع جبهته : ))إين أرى ما ال ترون، أّطِت السماءج وحجق هلا أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إال وملك -عليه وسلم

ساجًدا هلل تعاىل، وهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلياًل ولبكيتم كثرياً، وما تلذذمت ابلنساء على الفرش، وخلرجتم إىل 
 12الصُّعجدات جتأرون إىل هللا تعاىل((، رواه الرتمذي وقال: حديث حسن.

 الشراكة، فال معىن للشراكة مع الفرعونية، اليت لسان حاهلا يقول ال أريكم إال ما أرى وما فهناك تناقض بنّي يف
أهديكم اال سبيل الرشاد، فكان اهلالك هبا؛ فأوردهم النار فبئس الورد املورد.فالشراكة جيب أن تكون من كافة األطراف، 

ة التعليمية.وليتم هذا البد من تكاثف اجلهود، وحتديد طبيعة لإلشرافعلى حتديد التوجهات العامة والربامج واملناهج للمنظوم
اجملتمع الذي نريد، أهو جمتمع العلم حلد ذاته، أم جمتمع االجتار ابسم املعرفة، والبد من العمل مجيعاًعلى حترير منظومة 

عن جمتمعاتنا لعقود خلت، التعليم من أسر التبعية،وإزالة وكسر احلاجزالذي حجب املعلومات واملعرفة التقنية احلديثة 
والتخلي عن التعليمات واالرهاصات واإلمالءات اليت أصبحت وحيًا يجسبح حبمده القائمون على التعليم، وهم عجمٌي بال 
 .ريَبة؛ فال يرون إصالحاً إال يف ظالهلا،بل ويؤمنون أبن النجاح ال يتحقق إال هبذه األطر، اليت حجكم عليها ابلتخلف واهلوانً 

َمن شنَّف مسامعنا بكثرة احلديث عن سنفونية التعليم خبري، فنقول هلم عن أيُّ خري تتحدثون عنه؟ إذا كان ما وأما 
يدعونه خرياً، فهو خري ألنفسهم، وهو حصيلة التعليم الذي هم حاملوه، والذأيوصلهم ملا هم عليه من منصب وكرسي ال 

  لديهم وحرصهم املستميت على هذه املناصب، أخذوا على أنفسهم حمالة زائل، وهذه هي األاننية، ونظرًا للشجح املطا 
هلذه الغاية، اليت وبدوهنا يكونون والعدم سواء، وهم  عهداً، أن يكونوا مدافعني عن هذه املنظومة املهرتئة، وجندوا أنفسهم

، وما آلت األمور إليهم، ولو أن يعلمون لو فـجِقطـَت االحرف ووضعت األمور يف نصاهبا، ملا متتعوا هبذه املناصب طرفة عني
 غياب مبدأ احملاسبة قائم وفاعل، لفروا من مواقعهم كما تفر الظَّْْب من األجسدي، ولَيرْتجَكنَّ مواقعهم تـَْرَك الظَّْْب ِظلَّهج، ولكن يف

مل يقله املتنْب بسيف الدولة  وأخذ يجكرم اخللف السلف، وقالوا يف إجنازاهتم الواهنة ما املسائلة، قرت أعينهم ومتادوا يف غييهم،
احلمداين مدحاً، وقالوا ججزافًا التعليم خبري، وما قاربوا الصواب البتة، ولكنهم ظاملني ألنفسهم، وما هللا بغافٍل عما يعملج 

 الظاملون.
واقع إن خمرجات املنظومة التعليمية،هو نتاج عمليات منسقة، وسليل اإلدارة اليت تعاقبت على هذه املنظومة، فال

يشهد أبن كل إدارة مت اعتمادها من قبل هؤالء املنظرين املتملصني من مسؤولياهتم يف حق العملية التعليمية كانت مبستوى 
خمرجات تلك املنظومة النامجة عنها. وفقهاء الرتبية يؤمنون أبن إذا مل تستطع املخرجات أن تكون يف املستوى املطلوب، فإن 

ملدخالت، إمنا ابإلدارة التنفيذية اليت تسيري العملية التعليمية؛ حبد ذاهتا، فاملخرجات من العيب ليس ابملخرجات وال اب
املنظومة التعليمية هي نتيجة حتمية لعملية إدارية منسقة بكافة أبعادها، واليت تشمل على سبيل املثال ال احلصر؛ التصميم 

يف ملخرجات املنظومة التعليمية أن ترقى ملا نصبو إليها، إذا مل والتخطيط واملراقبة واحملاسبة، وحسن اختيار الكفاءات. وك
تـجأخذ هذه العوامل بكافة أبعادها على حممل اجَلد، وتفعيلها بصورة صحيحة، وكيف ملخرجات العملية التعليمية أن تتحسن 
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على املنظومة التعليمية يقول  حاهلا، وواقع إدارهتا قائم على التهشيم والتهميش والتدجني للمدرسني، ولسان حال القائمني
 13.َمن ليس معي فهو ضدي،فمن يزر  الشوكال جيين العنب

وهناك معضلة أخرى تواجه التعليم فمخرجاته، وخاصة العمومية منها، إذ أهنا أصبحت واقعة بني مطرقة املصادر 
مية املتهالكة، إذ أن العملية التعليمية تعتمد يف مصادرها املالية على جهات حمددة وحمدودة، املالية وسندان املنظومة التعلي

وهي يف الغالب الدولة ورسوم الطلبة، والنفقات عالية وأكثر مما يرفد اجلامعة، وابلتايل إدارة اجلامعة تبحث عن مصادر 
ى األكادميي للطلبة، إهنم يجسفِّهون وُيتقرون هذه العقول، مالية، فال جتد إال اللعب على أواتر كلها تصب يف خفض املستو 

رون   ولسان حاهلم يقول ال نريدعلمًا وال معرفًة،ونريد التمسك ابملنصب الزائل. وهلذا يقومون بكل ما أوتوا من قوة، ويجسخِّ
وهنا -ألهنم يعلمون كل الوسائل يف تدجني املعلم وطالب العلم، وحشرهم ضمن أفق ضيقةطائعني هلم دون إكراه، وهذا

أن عضو هيئة التدريس مهذابً، وال ميكن أن يتعامل معهم بطريقة فـَضـة،   -احلديث ما زال يصب يف مرمى إدارة اجلامعة
كاليت يتعرضون هلا، وهنا يتفاقم الوضع، إذ ال حماسبة يف انتظار املتغطرسني، وال واز  ديين يردعهم، عندها عضو هيئة 

الواقع املهني، مدعيًا أن ال حول له وال قوة.فما جدوى من احلديث عن تطوير التعليم يف غياب  التدريس يستسلم هلذا
العادلة واحملاسبة؟ فمخرجات التعليم ال ميكن أن تتحسن ولن ترى النور دون ادارة سليمة صادقة نزيهة،فاإلدارة مسؤولة عن 

.فما جدوى من آلية التعليم يف غياب اإلدارة اليت ليس عندها هتيئة بيئة اكادميية صحية للطالب واألستاذ والعاملني فيها
. وعليه ميكن القول؛ إبن إصالح النظام التعليمي، أصبح مطلبًا أممياً، ألنه يعترب ركن ركني يف حتقيق 14إرادة يف التغيري؟

 .19يف اجملتمع بكافة قطاعاته االندماج االجتماعي بكافة أطيافه، للرقي
 نتائج واستنتاجات 

وعلى ضوء ما سلف من مقارابت حول مدخل اإلصالح احلقيقي، نستطيع أن جنزم قوال واحداأبن الشراكة هي 
ياً، مل تعد قضية فشل سياسة من السياسات، ضمانة وحصانة اإلصالح االسرتاتيجي، ألن قضية التعليم حملياً؛ وحىت اقليم

-بل تداعياهتا جتلت للعلن سلبًا يف كل مناحي احلياة.  فأية خمرجات يرجئ من آلية حتمل يف طياهتا العبودية والتبعية للغري
ال الفتات؛ ، آلية شعارها مفرغًا من مضمونه؛ال علم ال تربية، فأي أخالق ترجتى لناشئة ال تعرف عن دينها إ-البيداغوجية

جراء سلخ االمة من معتقدها اإلسالمي، من خالل التخلي عن مبادئها وعقيدهتا اإلسالمية السمحة، اليت حتمل يف طياهتا  
كل معامل التقدم والرقي؛ والتاريخ خري شاهد على ذلك، لصاحل قضااي أخرى حتت طائلة الضغط الدويل؛ ممثال يف 

لة من تلك االفواج املتخرجة حتت وطأة العقلية الوامهة. وأي انعكاس إجيايب ننتظر من املؤسسات املاحنة. وأية إجنازات مأمو 
منظومة خترّج الطاقات املهدرة اليائسة املقهورة املنكوبة يف شوار  الوطن من فرط تعنت الوامهني املتغطرسني، فالقضية ممنهجة 

 ال انمياً. لتجهيل اجملتمع أبيدي قاطنيه، واإلبقاء عليه جمتمعاً متخلفاً 
هلذا ال بد من ثورة بيضاء تدعو اىل التغيري يف العملية التعليمية على اطالقها، وهذا يتطلب إرادة وشكيمة وأويل 
عزم، لنستيقظ من سبات طال ليله، حىت نعرف ما يدور حولنا، ونلحق بركب احلضارة والتقدم، وما هو مبستغرب فنحن 

ليه، ال إىل ما نصبو إليه.فالواقع يشري جزماً؛ أن كل اخلطط االسرتاتيجية يف جمال أهلها، والغريب أن نكون على ما حنن ع
 التعليم العايل واالساسي، مل تزد االمر إال سوءاً، فما داللة ذلك!؟
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جممل القول إن املطلوب وإبحلاح ليس االستما  إىل املنظرينالذين أخذوا نصيبهم غري منقوص يف وضع تلك اخلطط 
املتهالكة، ولكن احلوار املفتوح يف وجه اجلميع، ليديل كٌل ما يف دلوه، وذلك من خالل فتح حلقات النقاش  االسرتاتيجية

الشعْب ابملؤسسات التعليمية واجلامعات والتجمعات الشعبية، للوقوف عند املشاكل احلقيقية، واالستما  للتجارب واالكتواء 
 .احلالية؛ من خرجيني عاطلني أو متعلمني ايئسني ساخطني على العلم وأهله بلوعة من تعج بيوهتم بضحااي العملية التعليمية

بناًء على متقدم؛ أخلص وأجزم القول؛ إىل أال يوجد على أرض الواقع؛ حمليًا واقليمياً، صروح أكادميية حتمل يف 
إليه احلضارة، واليت ابلتايل  طياهتا رؤى اسرتاتيجية ذات فلسفة تعليمية واقعية مطبقة بطريقة صحيحة؛ مواكبة ملا توصلت

تؤدي إىل خمرجات جتعل من املؤسسات اليت تقوم عليها راقية ومتقدمة، وانتاجها وخمرجاهتا يكوانن مما تشرئب هلما 
االعناق، وتطمأن هلما القلوب، ومما ال جمال فيه للشك أن جتعل منها جامعات عاملية، يشار إليها ابلبنان. يف حني هذه 

ة ومغيبة يف جمتمعاتنا؛ حمليًا واقليماً، مما أدى إىل أن تكون خمرجات اجلامعات؛ احمللية واإلقليمية، هي والعدم الرؤية؛ غائب
 سواء. 
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 واقع برانمج اإلمناء املهين املدرسي ملعلمي الرتبية اإلسالمية بسلطنة عمان،
 ومقرتحات تطويره من وجهة نظرهم 

  /سلطنة ُعمانجامعة السلطان قابوس-كلية الرتبية /د. ميمونة بنت درويش الزدجالية
 وزارة الرتبية والتعليم /صديقة بنت سامل املعمرية

 امللخص:
ة إىل تعرف فاعلية برانمج اإلمناء املهين املدرسي يف تطوير أداء معلمي الرتبية اإلسالمية بسلطنة هدفت الدراسة احلالي

( 28عمااانا اساات دمت الةااثااة املاانهج الوتاالي ملالةمتااة لطةيعااة هااما الةاااث، ايااث قاماات )عااداد اسااتةانة تكوناات ماا )
وضااةد ال,ااا، والتقااوع(، وبعااد التدكااد ماا  تاادقها عةااارة  موزعااة علااة أربعااة لااايط: )الت طاايد، وتنلياام الاادروس، وإدارة 

( معلاام ومعلمااة ماا  معلمااي الرتبيااة اإلسااالمية ةحللقااة الثانيااة ماا  811وثةاهتااا ت تطةيقهااا علااة عينااة عكااواةية تكوناات ماا  )
ء معلمااي التعلاايم األساسااي ظاافاااة باااة الةالنةاوتوتاالت الدراسااة إلجاادن دور باارانمج اإلمناااء املهااين املدرسااي يف تطااوير أدا

الرتبياااة اإلساااالمية بكاااماة الةالناااة جااااء بدرجاااة كةاااةة يف اياااان لاااايط ايساااتةانة ول,اااا  اإلان ا ويف ضاااوء نتااااةج الدراساااة 
قدمت الةااثة لموعة م  التوتياط، أمهها: ضرورة تكجيان وحتليز معلمي الرتبية اإلساالمية علاة اضاور وتقادع املكاا    

 ,يلتهم املعرفية، وتطوير أداةهماملا هلا م  أثر كةة يف إثراء ا
 تطوير أداء معلمي الرتبية اإلسالميةا -برانمج اإلمناء املهين املدرسي الكلماط امللتااية:

The reality of the program of professional development of 

school teachers of Islamic education in the Sultanate of 

Oman, and proposals to develop from their point of view 

Dr. Maimun a Darwish Al-Zedgali 

Seddiqah Salim Al Maamari    

Abstract 
The study aimed to know the effectiveness of vocational school development program 

in the development of the performance of Islamic education teachers in the Sultanate of 

Oman. The researcher used the descriptive approach to suit the nature of this research, (32) 

were distributed in four areas (planning, implementation of lessons, classroom management 

and control, and evaluation). After verifying their validity and stability, they were applied 

to a random sample consisting of (200) teachers and teachers of Islamic education The 

second of basic education in the province of North Batinah. . The study found that the role 

of the school development program in the development of the performance of the teachers 

of Islamic education in northern Batinah came largely in all areas of the questionnaire and 

for the benefit of females. In the light of the results of the study, the researcher presented a 

number of recommendations, the most important of which is: The need to encourage and 

motivate teachers of Islamic education to attend and present concerns because of their 

significant impact in enriching their knowledge and developing their performance. 

Keywords: School Development Program - Improving the performance of Islamic 

education teachers. 
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 مقدمة الدراسة وإطارها النظري:
تعتااا التطااوراط السااريعة يف الااايط العلميااة، والتكنولوجيااة، وايجتماعيااة، وايقت,ااادية، والرتبويااة ماا  أهاام األسااةا  
اليت جعلت املؤسساط الرتبوية حترص علة جع  التنمية املهنية أساًسا ملواجهة همه التطوراط  ألهنا تعم  علة تزويد األفراد 

خلاااااط، وايااهاااااط، وتساااااعدهم علاااة اكتسااااا  املهاااااراط، وجاااودة األداء يف أعماااااهلم، ااااا  يتمكناااوا ماااا  أداء أدوارهاااام ة
 بلاعليةا 

وظا أن الدور المي يقوم به املعلم يف الرتبية والتعليم يعتا دورًا مهمًّا، وله أتثة مةاشر يف جودة خمرجااط التعلايم، فهناه 
ماا  الكلاااايط واملهاااراط اجلدياادة  والاايت ي صكاا  أن يتا,اا  عليهااا ةل,اادفة أو ظجاارد اضااوره يسااتلزم عليااه امااتال  الااة 

لعادد معاان ما  املكااا   والادوراط التدريةيااةا لاملا فااهن هاما األماار يوجاه إىل ضاارورة حتاديث وتطااوير الااامج األكادصيااة الاايت 
وجهااااة لتنميااااة وتطااااوير أداةااااه أثناااااء اخلدمااااة يف الااااايط تقاااادم للمعلاااام يف مرالااااة اإلعااااداد، وكااااملا األماااار ةلنسااااةة للاااااامج امل

األكادصيااة، والرتبويااة، واملهنيااة كافااة  واللااا ماا  خااالة اضااوره لسلساالة ماا  الاااامج اإلمناةيااة والاادوراط التدريةيااة ااا  يكااون 
 (ا  82، 8112 مؤهاًل أتهياًل جيًدا ملواكةة التطوراط احلادثة، وا  يتمك  م  أداء دوره بلاعليةا )ضااوي واسن،

وقااد ارتاات وزارة الرتبيااة والتعلاايم علااة تطااوير أداء أعضاااء اهلياااة التدريسااية واإلداريااة يف املاادارس كافااة، ماا  خااالة  
(، ايث ضم هما الناام ثالثة مكاريان هي: 8112/02استادا  برانمج ناام تطوير األداء املدرسي ةلقرار الوزاري رقم )

طااويره، ومكااروت رؤيااة املعلاام األوة كمكاارف مقاايم، واملكااروت التكاااملي ل مناااء املهااين، والاايت مكااروت تقااوع األداء املدرسااي وت
تتكامااا  فيماااا بينهاااا وتااامو  يف بوتقاااة وااااادة لتاقياااأل ال اياااة، وهاااي تطاااوير األداء املدرساااي حتااات اسااام: نااااام تطاااوير األداء 

 (ا02، 8112املدرسي )وزارة الرتبية والتعليم، 
رزة هلااما املكااروت  جعاا  املدرسااة وااادة أساسااية ل مناااء املهااين والتطااوير   يااث تكااون بياااة وكااان ماا  التوجهاااط الةااا 

تدريةيااة نكااطة تسااودها روث الةاااث العلمااي، وثقافااة التطااوير، وأيًضااا الرتكيااز علااة جعاا  املعلماان واملعلماااط هاام ماا   طااد 
ةاهتم، ك  اسب خت,,ه  لتاسن واويد أداةهام وينلم فعالياط ومناشد برانمج اإلمناء املهين املدرسي وفأل ااجاهتم، ور 

املهاينا ايااث يقاوم املعلمااون واملعلمااط ماا  الت ,,ااط كافااة بتنليام لموعااة ما  اللعالياااط واملناشاد ماا  مكااا   ودوراط 
ة  تدريةية واجتماعاط وزايراط تلية، و ةها م  اللعالياط هتدف إىل حتسن وتطوير أداةهم املهاين، اا  يتمكناوا ما  مواكةا

 ك  جديد يف ميدان الرتبية والتعليما
بكاك  رةايإ إىل النهاوا وايرتقااء ظسااتوى  -املدرساة واادة ل منااء املهاين –ويساعة بارانمج اإلمنااء املهاين املدرساي 

املعلماان واملعلماااط، ورفااان كلاااءهتم املهنيااة  ماا  خااالة السااعي إىل حتقيااأل عاادة أهااداف، ماا  أبرزهااا مااا ورد الكااره يف الاادلي  
 ( وهي:8100ادي املهين لوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان )اإلرش
 تلعي  توجه الوزارة حنو الالمركزية، وإعطاء مزيد م  ال,الاياط اإلدارية واملالية للمدارس ا ا0
مرتةطاة حتقيأل التنمية املهنية الماتية للمعلمن، وتقلي  اللاقد م  الوقت واجلهاد، واهلادر التادريو، وجعا  التنمياة املهنياة  ا8

  اجاط املعلم اللعليةا 
تكجيان املعلمن علة تنمية مهاراهتم  م  خالة تقدع مكا   تدريةية عملية لزمالةهم داخ  املدرساة، ومسااعدهتم يف  ا2

 الككا ع  قدراهتم، واستعداداهتم، وميوهلم، واااهاهتم، والعم  علة تنميتها وتطويرهاا   



 8102املؤمتر الرتبوي العريب السنوي الثالث: )رؤى وأفكار لقضااي ساخنة يف التعليم العام(، اجلمعية األردنية للعلوم الرتبوية،

452 

يف سالطنة عماان يقاوم علاة مةاادس أساساية  –املدرساة واادة ل منااء املهاين  –ي كما أن برانمج اإلمناء املهاين املدرسا
أمهها  أتكيد ملهوم التعلم مدى احلياة  ألنه يعتا مسة أساسية للتنمية املستدصة يف القرن الوااد والعكري ا وهما يؤكاد أمهياة 

ايعتماااد علااة ماادخ  الكلاااايط يف الاااامج التدريةيااة دور املدرسااة كوااادة للتنميااة املهنيااة يف تنميااة مهاااراط الااتعلم الااما ا و 
للكاااوادر اإلدارياااة، واللنياااة ةملدرساااة ساااواء أكانااات خت,,اااية أو مهنياااة أو ثقافياااة، أم كلااااايط مرتةطاااة بتنمياااة الةيااااة والتماااانا 

ناريااة فقااد ا وايهتمااام وايهتمااام ةجلوانااب التطةيقيااة والعمليااة يف تنلياام الاااامج التدريةيااة، وعاادم ايقت,ااار علااة اجلوانااب ال
بتادريب املعلماان اجلادد والعاااملن يف املدرساة علااة ضاوء مااا ت اكتساابه ماا  ناواث معرفيااة، ووجدانياة يف مرالااة اإلعااداد )وزارة 

تاالة    –(، وهاامه املةااادس هلااا جاامور تطةيقيااة يف اإلسااالم، ويتجلااة اللااا يف فعاا  الرسااوة 01، 8100الرتبيااة والتعلاايم، 
والساالا ال,ااا  الكاارام  ايااث أهناام اسااتلادوا ماا  خااااط  ااةهم يف أ لااب  -رضااوان االااه علاايهم–ل,اااابة وا -عليااه وساالم

متطلةاااط احلياااة، سااواء كانااات علميااة أم عمليااة أم اربياااة أم معيكااية، بكاارأل أي يكاااون األماار خمااالا ألمااار ماا  أمااور الااادي  
اةه أبااو بكاار ال,ااديأل رضااي   عنااه يااوم اهلجاارة إىل تاالة   عليااه وساالم وتااا –احلنيااا، وماا  تلااا املواقااا اختاااال الرسااوة 

املدينااة دلاايال لياادهلم الطريااأل، وكااان عارفااا ةلطريااأل فدخاامهم وساالا طاام الطاارس امل ااالا للطريااأل الاامي يساالكه املكااركون إىل 
أن يلااادوا  تاالة   علياااه وساالم واملساالمون ماا  أساارى املكاااركن يااوم باادر الاامع   يسااتطيعوا –املدينااةا كااملا اسااتلاد النااو 

أنلسهم ةملاة، وكانوا يعرفون الكتابة فجع  فداءهم بتعليم ال,ةية الكتابة، فقد روى اإلمام أمحاد عا  ابا  عةااس أناه قااة:    
كاااان انس مااا  األسااارى ياااوم بااادر   يكااا  هلااام فاااداء، فجعااا  رساااوة   تااالة   علياااه وسااالم، فاااداءهم أن يعلماااوا األن,اااار 

 ( 8802يمام أمحد، رقم احلديث،الكتابة ا ) اب  انة ، مسند ا
( إىل أن بااارامج التااادريب الااايت تقااادم ملعلماااي الرتبياااة اإلساااالمية ومعلماهتاااا يف الوقااات احلاااا  8102أشاااار املاااالكي )و 

ب,ورته الراهنة ي حيقأل هلم التطوير والتنمية املهنية ةملستوى المي ير ةون به، لملا كان يبد م  توفة بارامج ودوراط مةنياة 
اياتياجاط األساسية اليت يريدها املعلماون واملعلمااط اا  يتمكناوا ما  تطاوير أداةهام املهاين، وإثاراء ا,ايلتهم املعرفياة علة 

 والعلمية بطرس تربوية علمية اديثةا 
ج وتؤكد الكثة م  الدراساط علة أمهية العناية ظعلم الرتبية اإلسالمية، وضرورة إعداده إعداًدا جيًدا م  خالة الااام

والااادوراط التدريةيااااة، واإلمناةيااااة الاااايت تلااااو ااتياجاتااااه يف لاااااة التاااادريإ، وتساااااعده علااااة رفااااان مسااااتوى أداةااااه املهااااين، لااااملا 
  8100  وعلياا، 8100  والرواااي، 8102واستجابة لتوتياط بعض الدراساط السابقة كدراسة ك  م : )املاالكي، 

  والسااااااااةيعي، 8118  وال اماااااااادي، 8112  ومحاااااااااد، 8112  والةوسااااااااعيدي، 8112  والكلااااااااثم،  8100وال اماااااااادي، 
(ا لااملا جاااءط هاامه الدراسااة للتعاارف علاة دور باارانمج اإلمناااء املهااين املدرسااي يف تطااوير أداء 0222   وال اافري، 0222

 ( ظاافاة باة الةالنةا01-2معلمي الرتبية اإلسالمية يف مدارس احللقة الثانية )
 مشكلة الدراسة:

ة الرتبية والتعليم علة تطوير أداء أعضااء اهليااة التدريساية واإلدارياة يف املادارس كافاة، ما  خاالة ةلر م م  ارص وزار 
استادا  بارانمج نااام تطاوير األداء املدرساي و جعا  املدرساة واادة أساساية ل منااء املهاين والتطاويرن إي أن هناا  معلمان 

و ، وهاما ماا ككالت عناه نتااةج الدراساة ايساتطالعية علاة عيناة يرون أبن ايمنااء النهاين املدرساي  اة ملعا  ةلكاك  املطلا
( معلمااا ماا  خااار  عينااة الدراسااة عنااد قيااام الةااثااة بسااؤاهلم عاا  رأيهاام يف الاااانمج، وماا  هنااا 22ماا  املعلماان تكوناات ماا  )
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لمي الرتبية اإلسالمية م  برانمج اإلمناء املهين املدرسي يف تطوير أداء معجاءط الدراسة احلالية يف حماولة للككا ع  فاعلية
خاااالة ماااا يقدماااه مااا  فعاليااااط ومناشاااد، والااايت يلااارتا أن تااادفعهم حناااو التطاااوير والت ياااة والتجدياااد، وأيًضاااا للتعااارف علاااة 
مقرتااط معلمي الرتبية اإلسالمية اوة سة  اويد وحتسان فعاليااط الااانمج للوتاوة طاا إىل املساتوى املطلاو  ما  وجهاة 

 ة الدراسة يف حماولة اإلجابة ع  األسالة اآلتية:نارهما وتتمث  مككل
 ما واقان برانمج اإلمناء املهين املدرسي يف تطوير أداء معلمي الرتبية اإلسالمية يف سلطنة عمان ؟ ا0
 ه  يوجد فرس داة إا,اةيًّا بن استجاةط أفراد عينة الدراسة يعزى ملت ة النوتا ا8
 ملدرسي ملعلمي الرتبية اإلسالمية م  وجهة نارهم؟ما مقرتااط تطوير برانمج اإلمناء املهين ا ا2

 هتدف الدراسة احلالية إىل: أهـداف الدراسة:
 علة دور برانمج اإلمناء املهين املدرسي يف تطوير أداء معلمي الرتبية اإلسالميةا التعرف

ية، والايت نلاموها يف معرفة أثر ك  م  مت ة النوت، وعادد املكاا   والادوراط الايت اضارها معلماو الرتبياة اإلساالم -
 تطوير ورفان مستوى أداةهما

تزوياااد القااااةمن علااااة بااارانمج اإلمناااااء املهاااين املدرسااااي ظقرتاااااط املعلماااان واملعلمااااط لالسااااتلادة منهاااا يف تقاااادع  -
 املناسب واملالةم م  اللعالياط واملناشد اليت تعزز الدافان لديهم حنو تطوير أداةهم املهينا

 ية الدراسة يف اآل  :تاهر أمهأمهية الدراسة: 
معرفة واقان برانمج اإلمناء املهين املدرسي يف تطاوير أداء معلماي الرتبياة اإلساالمية قاد يسااعد يف الرتكياز وايهتماام  -

 علة اللعالياط اليت تثري ا,يلة املعلمن واملعلماط م  النااية املعرفية والتطةيقيةا
راط املاادارس والقاااةمن علااة باارانمج اإلمناااء املهااين املدرسااي يف معرفااة أثاار مت ااةاط الدراسااة قااد يساااعد أيًضااا إدا -

 الرتكيز علة تقدع اللعالياط اليت تلو ااتياجاط معلمي الرتبية اإلسالمية  واليت ختدم تطلعاهتم حنو التطويرا 
 ياتم تقادصها م  املؤم  أن تسهم املقرتااط اليت سيقدمها املعلمون واملعلماط يف اويد اللعالياط واألنكطة الايت -

 يف املدارس ضم  برانمج اإلمناء املهين املدرسي علة مستوى مادة الرتبية اإلسالميةا
 : اقت,رط الدراسة علة احملدداط التالية:حمددات الدراسة

احلادود املوضااوعية : اقت,ارط الدراسااة علاة الككااا عا  دور باارانمج اإلمنااء املهااين  املدرساي يف  تطااوير أداء معلمااي  
(  ظاافااااة  باااااة الةالناااة للعااااام الدراسااااي  01 -2ة  اإلسااااالميةا ةحللقاااة الثانيااااة مااا  التعلاااايم األساساااي لل,اااالوف ) الرتبيااا

 ما ع  لريأل استةانة ت إعدادها م  قة  الةااثةا 8102/ 8102
 :  منهج الدراسة

 ت,ااانيلها وحتليلهاااا، اساات دمت الةااثاااة املااانهج الوتااالي التاليلااي الااامي يقاااوم علاااة رتاااد الواقااان وااااان الةيااااانط، م
 واست را  النتاةج منها ملالةمته لطةيعة همه الدراسة ا 
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 التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة:
هاو لموعااة ماا  اللعاليااط واملناشااد اإلمناةيااة الاايت تقادم ضاام  باارانمج اإلمناااء املهاين املدرسااي، والاايت سااتمك  الــدور: 

 وير أداةهم املهين يف اجلوانب املعرفية واألداةيةا معلمي ومعلماط الرتبية اإلسالمية م  تط
 برانمج اإلمناء املهين املدرسي يف سلطنة عمان

المي لةأل بداية  -املدرسة وادة ل مناء املهين –: يعرف برانمج اإلمناء املهين املدرسيبرانمج اإلمناء املهين املدرسي
ا يف مكاااروت تطاااوير األداء املدرساااي أبناااه:  اجلهاااد امل طاااد ( وت دلاااه االيااا8112/8112علاااة ثالثااان مدرساااة يف العاااام )

واملساااتمر  لتاسااان مساااتوى األداء املدرساااي، واوياااد امل رجااااط  مااا  خاااالة اإلشاااراف والتقاااوع املساااتمر لااا داء املدرساااي، 
كام علاة  ويتضم  اللا التك يص العلمي الدقيأل ألداء املدرساة ةسات دام أدواط علمياة مقنناة  اماان بواساطتها األدلاة للا

كااا  مااا  لاااايط: الاااتعلم، والتعلااايم، واإلدارة املدرساااية وفاااأل املعااااية واملؤشاااراط املوضاااوعة لكااا  لااااة  لتادياااد نقااااأل القاااوة، 
، 8112وأولوايط التطوير، وبناء اخلطة التطويرية للمدرسة، سعًيا لتوفة اإلمكانياط الةكرية واملادية  )وزارة الرتبياة والتعلايم، 

 (ا 02
باارانمج يهادف إىل تطاوير خاااط معلماي الرتبيااة منـاء املهـين املدرسـي ا ــام  علمـي الرتبيـة اإلسـالمية: بـرانمج اإل

اإلسالمية وحتديث معارفهم، وإضافة مهاراط جديدة ملهاراهتم التدريساية ما  خاالة تنليام لموعاة ما  املكاا  ، والادوراط، 
 أداةهم، ورفان مستوى كلاءهتم، ومهاراهتم التدريسية ا واللعالياط اإلمناةية داخ  املدرسة  طدف حتسن و تطوير

عملية هتدف إىل حتسن، وحتديث ملهاراط وقدراط معلمي الرتبية اإلسالمية، تطوير أداء معلمي الرتبية اإلسالمية: 
نليامها ورفان مستوى اجلهد المي يةملونه ع  لريأل إدخااة ادياداط علاة أداةهام ما  خاالة اللعاليااط واألنكاطة الايت ياتم ت

 ضم  برانمج اإلمناء داخ  املدرسةا
: هاام املعلمااون اللاامي  يقومااون بتاادريإ ماانهج الرتبيااة اإلسااالمية ةحللقااة الثانيااة ماا  التعلاايم الرتبيــة اإلســالمية معلمــو

 . ( يف سلطنة عمان01 -2األساسي ) ال,لوف 
 جمتمع الدراسة وعينتها: 

( 01-2بياة اإلساالمية يف مرالاة التعلايم األساساي لل,الوف )لتماان الدراساة ما  اياان معلماي ومعلمااط الرت  تكاون
(ا أمااا عينااة الدراساااة:  22، 8102( معلمااا ومعلمااة) وزارة الرتبيااة والتعلاايم، 222ظاافاااة باااة الةالنااة  الةااال) عااددهم )

 (ا %21( معلمة، بنسةة ) 011( معلم، و)011فكملت وأتللت العينة  م  )
 أداة الدراسة:  

تةانة كاادداة للدراساااة احلالياااة، ايااث تكونااات مااا  ثالثااة أجااازاء  اجلااازء األوة: تضاام  معلومااااط عااا  اساات دمت ايسااا
( عةااارة  لقياااس دور باارانمج اإلمناااء املدرسااي موزعااة علااة أربعااة لااايط هااي: ) لاااة 28املسااتجيب، اجلاازء الثااان: تضاام  )

(، اجلزء الثالث:  تضم  سؤاي ملتوااا واللاا بعاد الت طيد، لاة تنليم الدروس، لاة ضةد اإلدارة ال,لية، لاة التقوع
اجراء عملياط ال,دس والثةاط عليها، ايث اعتمد يف اسا  تدس ايستةانة علة ما يعرف ةل,دس املنطقي م  خالة 
 ة عرضها علة لموعة م  احملكمن املت ,,ن يف املناهج ولرس التدريإ واملكرفن الرتبوين، ملعرفة وجهاة ناارهم يف تايا

اللقراط، ومدى انتماء ك  فقارة ألهاداف الدراساةا ول ارا التاقاأل ما  ثةااط أداة الدراساة اسات دمت لريقاة اللاا كرونةاا  
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(  22ا1يف اسا  معام  ثةاط درجاط املقيااس، اياث ت تطةيقاه علاة عيناة عكاواةية، وقاد كاان معاما  الثةااط النااتج ) 
 تتميز بدرجة عالية م  الثةاطاوهو معام  ثةاط مرتلان ويؤكد علة أن ايستةانة 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة والذي ينص على: ما دور برانمج اإلمنـاء املهـين املدرسـي ط تطـوير أداء معلمـي 

 الرتبية اإلسالمية ط حمافظة مشال الباطنة؟
لمااي الرتبيااة اإلسااالمية يف حمافاااة باااة الةالنااة، اعتمااد ولقياااس دور باارانمج اإلمناااء املهااين املدرسااي يف تطااوير أداء مع
 (، م  مخإ مستوايط: Likert Scaleيستجاةط أفراد العينة سلًما مخاسيًّا معتمًدا علة مقياس ليكرط )

 ( ا  (ا2511-2521كةةة جدًّ
 ( ا2521-2522كةةة) 
 ( ا8521 -2522متوسطة) 
 ( ا0521 -8522قليلة) 
 ( ا  (ا0511-0522قليلة جدًّ

بعد تطةيأل ايستةانة علة عيناة الدراساة، وتلريا) ايساتجاةط ت اساا  املتوساطاط احلساابية لدرجاة املوافقاة علاة و
 ( يوضح اللاا2الايط األربعة للدراسة، واجلدوة )

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املوافقة جملاالت االستبانة( 6)جدول 
 درجة املوافقة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الاجمل ترتيبه رقم اجملال

 كةةة 1528 2512 الت طيد 8 1
 كةةة 1522 2510 تنليم الدروس 2 2
 كةةة 1522 2512 إدارة وضةد ال,ا 0 3
 كةةة 1522 2511 التقوع 2 4

 كةةة 1522 2512 املتوسط احلسايب العام
( أن دور برانمج اإلمناء املهين يف تطوير أداء معلمي الرتبية اإلسالمية يف 2) أظهرط النتاةج كما يكة إليها اجلدوة

(، وايحنراف املعياري 2512حمافاة باة الةالنة جاء بدرجة  كةةة ، ايث بل) املتوسد احلسايب ل داة كك  )
( واحنراف معياري بل) 2512(، واات  الاة الثالث  إدارة وضةد ال,ا  املرتةة األوىل ظتوسد اسايب بل))1522)
( واحنراف معياري 2511( بينما اات  الاة الرابان  التقوع  املرتةة الرابعة بن الايط األربعة ظتوسد اسايب بل) )1522)

 (ا1522بل))
وتكة همه النتاةج إىل جناث اهلدف المي سعت إليه وزارة الرتبية والتعليم م  جع  املدرسة وادة ل مناء املهين، 
فدرجة  كةةة  تدة علة أن الاانمج له دور فاع  يف تطوير أداء معلمي الرتبية اإلسالمية ومعلماهتا، وتدة أيًضا علة أن 

لتدريةهم علة ايسرتاتيجياط احلديثة يف التدريإ، ويعتا لريًقا يكتسا  معارف املعلمن يرون أن الاانمج يعتا فرتة 
 ومهاراط جديدةا
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هةديرو و   8108  وال,اي)، 8100  والزهران، 8102)احلرملية، وتتلأل همه النتيجة مان نتاةج دراسة
، 8112( ودراسة ك  م  )مسرتي، وهندريكإ، وبيستكوف، Herdeiro& Silva،8100وسيللا،

MestryIIona&Bisschoff يف أن تنمية أداء املعلمن 8108  واحلسن، 8112  مسور،8112الةلوشي،   و )
يف أثناء اخلدمة داخ  املدرسة يكون ع  لريأل الاامج املنلمة هلم، وأن برامج اإلمناء املهين تعتا لريًقا يكتسا  املعارف 

( يف أن درجة فعالية برامج التنمية 8102نتيجة مان دراسة الةدري )واملهاراط اجلديدة يف عملية التدريإاوختتلا همه ال
املهنية املوجهة ملعلمي التعليم ما بعد األساسي جاءط بدرجة فاعلية ضعيلةا وختتلا أيًضا مان نتاةج دراسة الطيطي وأبو 

 ةا( ايث جاءط اااهاط املعلمن حنو الاامج التدريةية املقدمة هلم بدرجة متوسط8102احلا  )
هل توجد فرق دال إحصائيًّا على استجاابت أفراد عينة النتاةج املتعلقة بسؤاة الدراسة والمي ينص علة:  

 الدراسة تعزى ملتغري النوع؟
( T-testول جابة ع  هما السؤاة ت ااتسا  املتوسطاط احلسابية، وايحنرافاط املعيارية، م اختةار ط )

 )ذكر/ أنثى(متغري النوع لموعتن مستقلتن ة
ت اسا  املتوسطاط احلسابية، وايحنرافاط املعيارية جلميان الايط وفًقا ملت ة النوت )الكر، أنثة(، م اختةار ط 

(T-test( لموعتن مستقلتن اسب ما هو موضح يف اجلدوة )ا00) 
 (ملتغري النوع)ذكر، أنثى ( للكشف عن داللة الفرق لدى عينة الدراسة تبًعاT-testنتائج اختبار ت )( 11)جدول

 
 اجملال

 أنثى ذكر
 قيمة )ت(

مستوى 
 الداللة

 داللة )ت(
 املتوسط إحصائيًّا

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

 املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 دالة 1511 2522 1522 2580 1522 2522 التخطيط
 دالة 1511 2522 1522 2582 1522 2522 تنفيذ الدروس

 دالة 1511 2512 1522 2582 1522 2522 ة وضبط الصفإدار 
 دالة 1511 2512 1520 2502 1522 2522 التقومي

( أن املتوسااااطاط احلسااااابية لتقااااديراط اإلان  أعلااااة ماااا  املتوسااااطاط احلسااااابية لتقااااديراط 00يتضااااح ماااا  اجلاااادوة ) 
 ≥αإا,ااااةيًّا عنااااد مساااتوى الديلااااة ) الااامكور بكااااك  عاااام يف ايااااان لاااايط الدراسااااةا ويكاااة اجلاااادوة إىل وجاااود فاااارس داة

( بااان متوساااطاط تقاااديراط عيناااة الدراساااة ل,اااا  اإلان  يف اياااان لاااايط ايساااتةانة األربعاااةا اياااث نالاااا  تلاااوس 1512
اإلان  يف لااة إدارة وضااةد ال,ااا، ولااة تنلياام الاادروس، ويعااود هاما األماار رظااا إىل ااارص املعلمااط علااة تطااوير أداةهاا  

دام أساااليب تربويااة مناسااةة يف التعاماا  مااان الطالةااط مةنيااة علااة ايااارتام واملعاملااة احلساانةا ويف لاااة تنلياام ومتيازه  يف اساات 
الدروس أيًضا جند اإلان  أكثر ر ةة ودافعية يف تنويان لرس التدريإ، ومواكةة التجديداط اليت تاهر يف عملية التدريإ، مما 

كااا   الاايت يااتم اسااتهدافه  فيهااا ماا  خااالة باارانمج اإلمناااء املهااين املدرساايا ياادة علااة اسااتلادهت  ماا  الاادوراط التدريةيااة وامل
  العاااااجز ونكااااوان، 8112  ن,اااار، 8102  الةاااادري، 8102وتتلااااأل هاااامه النتيجااااة مااااان نتاااااةج دراسااااة كاااا  م )احلرمليااااة، 

 ( م  ايث وجود فروس دالة إا,اةيًّا ل,ا  اإلان ا8112
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 اقشتها. النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث ومن3.3
ـــة وقاااد ناااص الساااؤاة الثالاااث علاااة:  ـــة املنفـــذة ملعلمـــي الرتبي ـــةامج اإلمنائي ـــجت تســـهم ط اويـــد ال مـــا املقرتحـــات ال

 ؟اإلسالمية داخل املدرسة من وجهة نظرهم
ت اان استجاةط أفراد العينة ااوة الساؤاة امللتاوث الامي لارث علايهم يف هناياة ايساتةانة بنااء علاة وجهااط ناارهم، 

( مقرتاااااط بنااااء علاااة عااادد التكاااراراط، 2املعلماااون واملعلمااااط مقرتاااااط عديااادة تةنااات الةااثااة أبرزهاااا، وهاااي )ايااث الكااار 
 (ا 02يوضاها اجلدوة )

اإلجراءات املقرتحة من قبل معلمي الرتبية اإلسالمية العاملني  دارس احللقة الثانية من التعليم األساسي ( 14 )جدول
 (  حافظة مشال الباطنة3-11)

 التكرار ملقرتحاتا م
 81 ضرورة بناء خطة إمناء مهين مةنية علة اياتياجاط احلقيقة للمعلمنا 1
 81 التنويان يف الطرس واألساليب اليت يتم عرا اللعالياط واملناشد طاا 2

3 
زة، توفر شةكة ضرورة توفة اإلمكانياط التدريةية الالزمة لتنليم الدوراط واملكا  )املكان املناسب، األدواط واألجه

 ل نرتنت(ا
02 

 02 خت,يص وقت حمدد لتنليم اللعالياط واملناشد املتضمنة يف برانمج اإلمناء املهين املدرسيا 4
 00 استقطا  خااط خارجية لتنليم بعض املكا   والدوراطا 3

ايقت,ار علة العرا الناري ضرورة التدريب املةاشر عند تنليم مك   أو دورة تدريةية لطرس التدريإ احلديثة وعدم  6
 01 للطريقةا

 01 ضرورة متابعة نق  أثر التدريب إىل املواقا ال,ليةا 7
 وقد ت مناقكة املقرتااط كاآل :

يااارى املعلماااون واملعلمااااط ضااارورة بنااااء خطاااة إمنااااء مهاااين واضااااة ياااتم ايتلااااس عليهاااا بااان معلماااي الرتبياااة اإلساااالمية 
  بداياااة العاااام الدراساااي، وياااتم فيهاااا حتدياااد نوعياااة املكاااا   والااادوراط الااايت يريااادها املعلماااون واملعلمااان واملعلمااااط األواةااا  مااا

واملعلماط،  يث توضح فيها األهداف، ولرس التنليم مان كتابة اتريخ التنليم  ا  يعرف ك  معلم أو معلمة دوره، فيكون 
العرا، ةلتا  سيسه  علة املعلم األوة متابعة موعد لديه الوقت الكايف إلعداد العم ، وايستعداد النلسي، والمهين قة  

التنليما وتضيا الةااثة أن هما املقارتث منلام ما  اياث وجاود خطاة لااانمج اإلمنااء املهاين اخلااص ظعلماي الرتبياة اإلساالمية 
اجااة هلاا ماا  قةا  املعلماان يقاوم )عاادادها املعلام األوة، إي أن الكثااة ما  املكااا   تنلام لاارد التنليام دون النااار إىل درجاة احل

واملعلمااااط، وي لاااب عليهاااا التكااارار، وياااتم تقااادصها ةلطااارس التقليدياااة املعتمااادة علاااة اإللقااااء  لاااملا ي  اااد املعلماااون اللاةااادة 
 ( تكرارًاا 81املرجوة منها، ويعزف الةعض منهم ا  ع  اضورها، وقد بل) عدد تكراراط همه املقرتث )

لتنويان يف لرس عرا اللعالياط وعدم ايقت,ار علة احملاضاراط الكالهية فقاد، واسات دام لملا جاء املقرتث الثان ا
برامج تعليمية خمتللة يف املرتةاة الثانياة ما  ضام  املقرتاااطا فما  وجهاة ناار املعلمان واملعلمااط أن اساتمرار تقادع فعاليااط 

اإللقاء، وعرضها ةسات دام بارانمج واااد هاو الةوربوينات  ومناشد برانمج اإلمناء املهين املدرسي بطرس تقليدية كاحملاضرة أو 
 ( تكرارًاا        81ل  حيقأل اللاةدة املرجوة منهاا وقد ا,  هما املقرتث علة عدد تكراراط بل ت )
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 وياارى املعلمااون واملعلماااط يف املقاارتث الثالااث أن ماا  املهاام دراسااة اإلمكانياااط التدريةيااة املتااوافرة يف املدرسااة قةاا  تقاادع
املكا   والدوراط م  ايث)توفر املكان املناسب، وتوفر األدواط واألجهازة الالزماة للتادريب كادجهزة العارا، أو تاوفر مقاو   
لكةكة اإلنرتنت(  ألن عدم توافرها قد يتسةب يف هدر وقت املعلمن، واضطرارهم إىل أتجي  تقدع العم  لوقت آخر، وقد 

 بل ت تا
( تكاارارًا  02وقاات حماادد لتنلياام فعالياااط الاااانمج بكااك  تباات بلاا) عاادد تكراراتااه ) كااملا املقاارتث الرابااان خت,اايص  

وتاهااار ااجاااة املعلمااان إىل تلعيااا  هاااما املقااارتث لضااامان عااادم ضااايات وقااات احل,اااص األتااالي علاااة املعلااام، واااا  ي يضاااطر 
يكااون التوقياات للةاااث عاا  تعااويض للا,ااة  فت ,اايص ا,ااة كاا  شااهر مااثاًل يضاام  اضااور ايااان املعلماان واملعلماااط، و 

  الًةا متناسًةا مان اجلميان، وي يؤثر علة سة املنهجا
ألن  ويرى املعلماون واملعلمااط يف املقارتث اخلاامإ أمهياة اساتقطا  خاااط خارجياة لتنليام بعاض املكاا   والادوراطا

خااط جديدةا فهام يارون  هما األمر يؤدي إىل إثراء ا,يلتهم املعرفية واألكادصية، ويؤدي إىل تق  قدراهتم، ويضيا إليها
أن تقدع املكا   والدوراط م  األقران ي حيقأل األثر املطلو ، و لو م  اجلدية يف التقدع، وبل) عدد تكراراط هما املقارتث 

 ( تكرارًاا 00)
ورة ( تكراراط، أناه عناد تنليام مكا   أو د01ويرى املعلمون واملعلماط يف املقرتث السادس والمي بل) عدد تكراراته)

تدريةيااة هلاام للتعاارف علااة لريقااة اديثااة ماا  لاارس التاادريإ أو أساالو  جديااد يف التاادريإ يبااد ماا  تاادريب املعلماان عليهااا 
 مةاشرة خالة وقت التنليم، وعدم ايقت,ار علة عرا اخلطواط دون التطةيألا    
كااراراط ضاارورة متابعااة نقاا  أثاار ( ت01وياارى املعلمااون واملعلماااط يف املقاارتث السااابان، والاامي بلاا) عاادد تكراراتااه إىل )

التدريب إىل ال,لوف، وصك  تلعي  هما املقرتث ع  لريأل تلعي  الزايراط اإلشرافية وايستطالعية م  قة  املعلمن األواة ، 
واملكاارفن  وتطةيااأل تلعياا  ايسااتماراط امل ,,ااة ظتابعااة أثاار التاادريب  لضاامان حتقااأل اللاةاادة ماا  املكاا  ، أو الاادورة الاايت ت 

( لاانمج املدرسة وادة ل مناء املهاين، 8100نليمها  كاستمارة التقييم اخلتامي لاانمج تدريو املرفقة يف الدلي  اإلرشادي)ت
والايت تتضاام  عادة حماااور أساسااية هاي: )التنااايم اإلداري، واألهااداف، واملاادة التدريةيااة، واألساااليب والوسااة ، وختاًمااا تقياايم 

، اياااث إن تلعيااا  مثاا  هااامه ايساااتماراط سااايؤدي إىل نتااااةج إ ابيااة كثاااةة منهاااا: أن مااا  خالهلاااا املاادر  أو منلااام الااااانمج(
سيتمك  القاةمون علة الاانمج م  التعرف علة نقاأل الضعا ونقاأل القوة يف املناشد واللعالياط املقدمة ضم  الاانمج، 

راجعة فيها ا  ت,  إىل املستوى املطلو   م  اياث وسيتمكنون م  حتديد اجلوانب اليت حتتا  إىل متابعة، وتقدع ت مية 
اجلودة واللعالية، وتوًي إىل حتقأل اهلدف املنكود م  تقدع همه املكا   علة ايان املستوايط )اإلدارة، املعلمون واملعلمااط 

 والطلةة(ا   
 التوصيات:           

 احلالية منها:صك  تقدع لموعة م  التوتياط يف ضوء مناقكة نتاةج الدراسة 
ضاارورة تكااجيان وحتليااز املعلماان واملعلماااط علااة اضااور وتقاادع املكااا   ملااا هلااا ماا  أثاار كةااة يف إثااراء ا,اايلتهم  ا0

 املعرفية، وتطوير خااهتم يف لاة العم ا
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ضرورة إنعاش املعلمن واملعلمااط يف اجلاناب املعاريف ما  خاالة تنليام بعاض املكاا   ضام  بارانمج اإلمنااء املهاين  ا8
 درسي، واليت تعرفهم علة امل,طلااط الرتبوية اليت درسوها وامل,طلااط احلديثة أيًضااامل

ضاارورة تقياايم ومتابعااة أثاار التاادريب ب,ااورة مسااتمرة للمكااا   والاادوراط الاايت تنلاام  للوقااوف علااة جوانااب القااوة   ا2
 وايستلادة منها، والتعرف علة جوانب الضعا إن وجدط ومعاجلتهاا

من واملعلماط اوة أمهية التنويان يف الطرس واألسااليب الايت تنلام طاا فعاليااط ومناشاد بارانمج األخم آبراء املعل  ا2
 اإلمناء املهين املدرسي ملا هلا م  دور يف حتسن وتطور مستوى أداء املعلمن واملعلماطا

 املراجع:
 ، الرايا: مؤسسة الرسالةا2، ممسند اإلمام أمحد(ا 8110اب  انة ، أمحد ) -
(ا مدى فاعلية برامج التنمية املهنية املوجهة ملعلمي التعليم ما بعد األساسي يف سلطنة عمان م  8102سليمة مخيإا )الةدري،  -

 وجهة نار املعلمن أنلسهما )رسالة ماجستة  ة منكورة(ا جامعة نزوىا 
)رسالة ماجستة  ة منكورة(ا جامعة (ا ت,ور مقرتث لتدريب املعلمن أثناء اخلدمة داخ  املدرسةا 8112الةلوشي، تلية عليا ) -

 السلطان قابوسا 
(ا فعالية برانمج تدريو يف تنمية بعض الكلاايط املهنية لدى معلمي الرتبية اإلسالمية ةلتعليم 8112الةوسعيدي، حيىي حممدا ) -

 األساسي يف سلطنة عمانا )رسالة دكتوراه  ة منكورة(ا جامعة الدوة العربيةا القاهرة 
(ا فاعلية املدرسة ل مناء املهين للمعلمن ظدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان م  وجهة نارهما 8102ة، ليلة مخيإا )احلرملي -

 )رسالة ماجستة  ة منكورة(ا جامعة السلطان قابوسا
التعليم األساسي يف (ا برانمج تدريو مقرتث لتنمية األداء املهين لدى معلمي  احللقة األوىل م  8108احلسن، مسية اامدا ) -

 اجلمهورية العربية السورية يف ضوء متطلةاط املناهج املطورةا )رسالة دكتوراة  ة منكورة(ا معهد الدراساط الرتبويةا جامعة القاهرةا 
اسية العليا (ا أساليب تدريإ الرتبية اإلسالمية الكاةعة اليت يست دمها معلمو الرتبية اإلسالمية يف املرالة األس8112محاد، شرياا) -

 (ا8) 08سلسلة الدراساط اإلنسانية،  جملة اجلامعة اإلسالميةظاافااط  زة وماراط است دامهاا)رسالة ماجستة  ة منكورة(ا 
(ا تقوع أداء معلمي الرتبية اإلسالمية ةملرالة ايبتداةية بدولة قطر يف ضوء الكلاايط التعليمية 0222السةيعي،  ادة عةدالرمح ا) -

 مة لتدريإ همه املادةا)رسالة ماجستة  ة منكورة(اجامعة القاهرةا الالز 
فلسطنا للة اجلامعة  –(ا دور برانمج املدرسة وادة تدريب يف النمو املهين للمعلمنا  زة 8112مسور، رايا يوساا ) -

 (ا 8)02اإلسالمية )سلسلة الدراساط اإلنسانية( اللد 
قان تطةيأل برامج التنمية املهنية املستدامة يف ضوء معاية اجلودة الكاملة م  وجهة نار مديري (ا وا8101ال,احلية، فالمة حممدا ) -

 املدارس ومساعديهم بسلطنة عمانا )رسالة ماجستة  ة منكورة(ا جامعة مؤتةا 
اط ايجتماعية يف سلطنة (ا دور الاامج التدريةية يف تطوير املهاراط التدريسية ملعلمي الدراس8108ال,اي)، عةد  ب  سعيدا ) -

 عمان م  وجهة نارهما )رسالة ماجستة  ة منكورة(ا جامعة السلطان قابوسا مسقدا
(ا التنمية املهنية للمعلمن مدخ  جديد حنو إتالث التعليما القاهرة: 8112ضااوي، بيومي حممد  اسن، سالمة عةدالعايما ) -

 دار اللكر العريبا 
(: تطوير أداء املعل من يف ضوء برانمج املدرسة كمركز تطوير التابان لوكالة ال و  الدولية 8112ي )العاجز، فؤاد علي  نكوان، ا -

 بيةا ب زة،  ث مقدم للمؤمتر العلمي السادس بعنوان:  التنمية املهنية املستدامة للمعلم العريب  ا جامعة القاهرةا فرت الليوما كلية الرت 
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اء برانمج ااسويب لتقوع أداء معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرالة ايبتداةية وأثره علة حت,ي  (ا بن8100العةد ، فراان اعةا ) -
 تالميمهما )رساة دكتوراة  ة منكورة(ا جامعة سانت كليمنتإ العامليةا

ومعلميها ظكة (ا معوقاط تدريإ مواد الرتبية اإلسالمية ةملرالة الثانوية م  وجهة نار مكرفيها 8100عليا، تا  أمحدا ) -
 املكرمةا )رسالة ماجستة ة منكورة(ا جامعة أم القرىا مكةا

(ا الكلاايط الالزمة ملعلمي الرتبية اإلسالمية ةملرالة الثانوية يف سلطنة عمان وقياس مدى توافرها 0222ال افري، هاش  سعدا ) -
 نكورة(ا جامعة السلطان قابوسالدى معلمي الرتبية اإلسالمية يف منطقة الااهرةا )رسالة ماجستة  ة م

(ا قياس اااهاط معلمي الرتبية اإلسالمية حنو مواد خت,,هم وعالقة اللا أبداةهم التدريسي يف 8112ال امدي، فريد عليا ) -
 املرالة الثانوية للةنن ظنطقة الةااةا)رسالة ماجستة ةمنكورة(ا جامعة أم القرىا مكةا 

برانمج اإلعداد الرتبوي ملعلم الرتبية اإلسالمية وفأل ايااهاط احلديثة ملواجهة املت ةاط الثقافية  (ا بناء8112الكلثم، محد مرضيا ) -
 املعاترةا)رسالة دكتوراة  ةمنكورة(ا جامعة أم القرىا مكة ا 

ة ةملرالة الثانوية ظدينة (ا دور األساليب التدريسية يف تطوير األداء املهين ملعلمي الرتبية اإلسالمي8102املالكي، مسلر عةد ا ) -
 الطاةا ةململكة العربية السعوديةا )رسالة دكتوراه  ة منكورة( جامعة املدينة العامليةا ماليزايا 

(ا دور مكا   التدريب التكنولوجية يف رفان مستوى األداء املهين للمعلمن يف سلطنة عمان م  وجهة 8112املعمري، ايسر محيدا ) -
 تة  ة منكورة(ا اجلامعة األردنيةا َعمَّانا نارهما )رسالة ماجس

(ا دور برانمج املدرسة كوادة تطوير يف التنمية املهنية ملعلمي املرالة األساسية ظدارس وكالة ال و  يف 8112ن,ر، مسياة اسنا) -
 حمافااط  زةا )رسالة ماجستة ةمنكورة(ا اجلامعة اإلسالميةا  زةا

 (ا دلي  ناام تطوير األداء املدرسيا داةرة تنمية املوارد الةكريةا 8112وزارة الرتبية والتعليما ) -
 (ا الدلي  اإلرشادي املدرسة وادة ل مناء املهينا داةرة تنمية املوارد الةكريةا8100وزارة الرتبية والتعليما) -
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 واقع تشاركية املعرفة من وجهة نظر معلمي املراحل األساسية يف دولة الكويت
 انيف اليف املطرييد. 

 اهليئة العامة للتعليم التطبيقي/دولة الكويت
 ملخص:

هدفت الدراسة الكشف عن واقع تشاركية املعرفة من وجهة نظر معلمي املراحل األساسية يف دولة الكويت يف ضوء متغريات اجلنس 
( فقرة، وقام الباحث ابلتحقق من صدقها وثباهتا الذي بلغ 40التخصص وسنوات اخلربة، ولتحقيق هذا اهلدف مت بناء استبانة مكونة من )و 
( معلمًا ومعلمة يف مثان مدارس حكومية وخاصة يف منطقة األمحدي التعليمية يف العام 300(، مث قام بتطبيقها على عينة مكونة من )0.87)

(. كشفت نتائج الدراسة أن مستوى تشاركية املعرفة لدى معلمي املراحل األساسية من وجهة نظرهم كان متوسطاً، وأنه 8102/8102الدراسي )
يف وجهات ال توجد فروق دالة إحصائياً يف وجهات نظر املعلمني حنو تشاركية املعرفة تعزى ملتغري اجلنس والتخصص، وأنه توجد فروق دالة إحصائيًا 

سنوات. وأوصى الباحث بتبين مناحي تدريبية لتنمية املعلمني  01علمني حنو تشاركية املعرفة تعزى ملتغري سنوات اخلربة لصاحل فئة أكثر من نظر امل
 مهنياً تركز على تبادل اخلربات داخل وخارج املدرسة.

The Reality of Participatory Knowledge from the point of 

view of teachers of the Basic Stages in the State of Kuwait 
Dr. Naif Lafi Al-Mutairi 

Abstract 
   This study aimed at discovering the reality of participatory knowledge among basic 

stage teachers in Kuwait from their point of view in the light of gender, major and years of 

experience variables. To achieve this goal a questionnaire of (40) items has been built, the 

researcher guaranteed its reliability and validity which reached to (0.87).Then he applied it 

upon a sample consisted of (300) male and female teachers in eight government and private 

schools in scholastic year (2017/2018). The study results unveiled that the reality of 

participatory knowledge among basic stage teachers in Jordan from their point of view was 

middle, there is no statistical significant differences in participatory knowledge among 

basic stage teachers in Jordan from their point of view attributed to gender and major, and 

there is statistical significant differences in participatory knowledge among basic stage 

teachers in Jordan from their point of view attributed to years of experience in favor to 

more than 10 years. The researcher recommended adopting training approaches to 

developing teacher’s profession which concentrate on exchanging expertise in school ant 

out it.  

 مشكلة الدراسة وأمهيتها
 املقدمة:

ملعرفة أداة ضرورية إلدارة شؤون اإلنسان على هذه املعمورة، فقد جلأ اإلنسان منذ األزل إىل زايدة املعرفةة املتةوفرة تعد ا
لديه حىت يتمكن من التأقلم مع البيئة احمليطة بةه، هلةذا هةده دائةم البحةث عةن ينةابيع املعرفةة لينهةل منهةا مةا أمكنةه حةىت يةزداد 

راً ورقياً، وقد توصل اإلنسان يف هذا العصر إىل حقيقة أنه كلما زادت املعرفة لديه تزيد خرباتةه، علماً ومعرفة، وهبذا يزداد تطو 
وتسةةاعده يف الوصةةول إىل بةةر األمةةان، ومتثةةل املعرفةةة لسنسةةان أداة يسةةتطيع مةةن خ هلةةا عمةةل الكثةةري، فهةةي وسةةيلته ومةة  ه يف 

تخدمها يف التفوق والتميةز علةى سةائر املخلوقةات عنةد اسةتخ فه احلفاظ على حياته وبقاءه، وهي أداة حباها هللا هبا كي يس
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عه وه  ًئا وهجهعهةةله لهَكةةَم  السأةمج ةيةج ةةاُتَكمج اله تةهعجلهَمةةونه شه ةةرهجهَكمج ُمةنج بَطَةةوُن أَمأهه َ أهخج ةه لهعهلأَكةةمج يف األرض، قةال تعةةاىل: اوها أ هفجئُةةده هبجصهةةاره وهاألج األج
َكَرونه { )سورة النحل:   (.22تهشج

أدركت املؤسسات أن املعرفة هي املوجود غري امللموس األكثر أمهية، حيث أن أغلب املؤسسات متتلك معرفة، لكنهةا 
مل تسةةتخدم أو اسةةتخدمت بسةةلوال غةةري م ئةةم، أو أن العةةاملني فيهةةا ال يسةةتطيعون اكتشةةافها والوصةةول إليهةةا، أو تطبيقهةةا، 

كثةةةري مةةةن املؤسسةةةات إىل امةةةت ة أسةةةباال إدارة هةةةذا املوجةةةود، وبةةةدأت   ألهنةةةم ال يعرفةةةون الوسةةةائل امل ئمةةةة لةةةذلك، لةةةذا سةةةعت
مفةةاهيم  إدارة املعرفةةة، والتشةةةارة يف املعرفةةة، واقتصةةةاد املعرفةةة رتةةةل مكةةان الصةةةدارة بوصةةفها تطةةةوراً فكةةرايً مهمةةةاً يف عةةامل اليةةةوم 

 (.8101)عودة، 
رفة فيها بطريقة تنسجم مع واقع اليوم، فتشاركية إن احلجم اهلائل للمعارف قد فرض على املؤسسات الرتبوية إدارة املع

املعرفة قد أصبحت مسة من مسات اجلةودة يف املؤسسةات الرتبويةة، إ  أن تشةاركية املعرفةة يف مةدارس اليةوم رةدد مسةتوى النمةو 
ملدرسةة لواقةةع املهةين للمعلمةني، وتفصةن عةن اقةرتاال املدرسةةة ألن تكةون منظمةة تعلةم، وتشةري تشةةاركية املعرفةة كةذلك إىل فهةم ا

 (.8112االنفجار املعريف وكيفية التعامل معها     )الزبيدي، 
وتعةةةد املعلومةةةات أةةةوراً أساسةةةياً يف أي نشةةةاد مدرسةةةي، كمةةةا تعةةةد عنصةةةراً هامةةةاً يف الع قةةةات بةةةني املعلمةةةني والطلبةةةة، 

ومةةن امل حةة  أن املدرسةةة كمجتمةةع   وكةةذلك ع قةةة املدرسةةة اب تمةةع يف النةةواحي الثقافيةةة والعلميةةة واالجتماعيةةة واالقتصةةادية،
معةةةريف تتسةةةم ابمت كهةةةا للمعرفةةةة، وكيفيةةةة إدارهتةةةا، وسةةةهولة تشةةةاركها وتةةةداوهلا مةةةن خةةة ل بثهةةةا للمعرفةةةة يف الةةةدروس والنشةةةطة 

 (.8112التعليمية، وتظهر تشاركية املعرفة )الصاوي، 
ت املعلومةةات واالتصةةاالت حيةةث أصةةبن لقةةد أصةةبحت تشةةاركية املعرفةةة مهمةةة بسةةبب التطةةور السةةريع والكبةةري يف تقنيةةا

ابإلمكان الوصول إىل املعرفة يف أجزاء من الثانية يف شىت ا االت، مما أدى إىل احلصول على كميةات مهولةة مةن املعلومةات، 
 وازدايد صعوبة االستفادة منها، واخلةوف مةن احتمةال فقةداهنا وضةياو معلومةات حيويةة دون االلتفةاف إىل أمهيتهةا واالسةتفادة

 (.8112منها )عبودي، 
وتتم تشاركية املعرفة يف املؤسسات الرتبوية عن طريةق الةتعلم أو الشةرو أو التجريةب والتطبيةق ممةا َسسةن مسةتوى املعرفةة 
عةةن طريةةق تبةةادل املعرفةةة واخلةةربات، وتعةةد هةةذه العمليةةة هةةي مثةةرة عمليةةات إدارة املعرفةةة واهلةةدف الةةذي تسةةعى إدارة املعرفةةة إىل 

 (.8101ة، رقيقه" )عود
وال تقتصر تشاركية املعرفة يف املدارس على نقل املعرفة من الكتاال إىل الطالب، فاملعلمون قد يشكلون جمتمعاهتم من 
خ ل مشاركاهتم خلرباهتم التدريسية، وتعلم إسرتاتيجيات وطرائق التدريس اجلديدة، ومشاهدة حصةص بعضةهم الةبعك، كمةا 

 سية بشكل مجاعي، يعين أن هناة تشاركية يف املعرفة بني املعلمني واإلدارة والطالب واألسرة.أن اختا  القرارات اإلدارية املدر 
 وهلذا فقد سعت هذه الدراسة للكشف عن واقع تشاركية املعرفة بني املعلمني من وجهة نظرهم.

 هدف الدراسة:
 هتدف هذه الدراسة إىل رقيق األهداف اآلتية:  
 رفة لدى معلمي املراحل األساسية من وجهة نظرهم.الكشف عن مستوى تشاركية املع -
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الكشةةةف عةةةن الفةةةروق يف وجهةةةات نظةةةر املعلمةةةني حنةةةو مسةةةتوى تشةةةاركية املعرفةةةة وفقةةةاً ملتغةةةري اجلةةةنس والتخصةةةةص  -
 )علمي/أديب(، وسنوات اخلربة.

 مشكلة الدراسة:
 أن هنةاة نقةص يف تبةادل املعةارف بةني إن مفهوم تشاركية املعرفة من املفاهيم احلديثة الناجتة عن اإلنفجةار املعةريف، إال

املعلمةني يف املةةدارس، فكةل معلةةم مشةةغول بتحصةيل ط بةةه فقةةب، كمةا أن نصةةاال املعلةةم مةن عةةدد احلصةةص كبةري ويشةةغله عةةن 
(. 8112تبادل املعارف، أو أن التشارة املعريف بني املعلمني غالباً ما يكون يف قضااي غري منتمية ملهنة التعليم )عبد الغفور، 

قد الح  الباحث يف املراحل األساسية أن تشاركية املعرفة أمر مهم للنمةو املهةين للمعلمةني، وهلةذا فقةد سةعت هةذه الدراسةة و 
يف ضةةوء لكشةةف عةةن واقةةع تشةةاركية املعرفةةة لةةدى معلمةةي املراحةةل األساسةةية يف الكويةةت مةةن وجهةةة نظةةر املعلمةةني أنفسةةهم، ا

 متغريي اجلنس والتخصص وسنوات اخلربة. 
 الدراسة أسئلة

 تسعى هذه الدراسة اىل اإلجابة عن السؤال الرئيسي األيت:
ما مستوى تشاركية املعرفة لدى معلمي املراحل األساسيية يف الكوييت مين وجهية نظيرهم يف تيو  متسيري ا ي   

 والتخصص؟
 ويتفرو من هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:

 علمي املراحل األساسية من وجهة نظرهم؟السؤال األول: ما مستوى تشاركية املعرفة لدى م
يف وجهةةات نظةةر املعلمةةني ( α = 0.05السةةؤال الثةةال: هةةل توجةةد فةةروق  ات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة )

 ملتغري اجلنس والتخصص )علمي/أديب( وسنوات اخلربة؟وفقاً حنو مستوى تشاركية املعرفة لدى معلمي املراحل األساسية 
 الدراسة: أمهية

بةةع أمهيةةة هةةذه الدراسةةة مةةن تناوهلةةا ألحةةد املواضةةيع املهمةةة يف جمتمةةع املعلمةةني، إ  أن تشةةاركية املعرفةةة رةةدد املرونةةة يف تن
استجابة املعلمني لسنفجار املعريف، وسعيهم للتطوير الةذايت مةن خة ل تبةادل اخلةربات، لةذلك اكةن بيةان أمهيةة هةذه الدراسةة 

 من خ ل ما أييت:
حةةةول تشةةةاركية املعرفةةةة، وأمهيتهةةةا يف املؤسسةةةات الرتبويةةةة، فقةةةد يسةةةتفيد منةةةه البةةةاحثني واملةةةدراء تةةةوفري إطةةةار نظةةةري  -

 واملعلمني يف زايدة التواصل وتشارة املعارف يف ظل توفر وسائل االتصال املناسبة.
داد تةوفري بيةا ت حةول مسةتوى ممارسةة تشةاركية املعرفةة مةن قبةل املعلمةنييف حيةث اكةن يف ضةوء هةذه البيةا ت إعة -

 ورشات تدريبية تعزز تشارة املعرفة والعمل الفريقي يف املدارس.
توفر الدراسة أداة أكمة اكن االستفادة منها يف قياس مستوى تشاركية املعرفة، ويكمةن اسةتخدامه يف دراسةات  -

 أخرى.
 
 



 نايف المطيري د.                           ........   األساسية احلالمر  معلميواقع تشاركية المعرفة من وجهة نظر 

562 

 الدراسة: تعريفات
وعةةات مةةن األفةةراد تةةربطهم مصةةلحة ( تشةةاركية املعرفةةة بهنةةا "جمم08: 8102تشةةاركية املعرفةةة: عرفةةت الةةدليمي ) -

مشةةرتكة ويتعلمةةون مةةن بعضةةهم الةةبعك ويتشةةاركون املعرفةةة الةةخم تتعلةةق الوضةةوعات  تلفةةة مةةن خةة ل التفاعةةل فيمةةا 
 بينهم وبني مصادر املعرفة".

ويعّرفهةةا الباحةةث بهنةةا تبةةادل املعةةارف واخلةةربات بةةني معلمةةي املراحةةل األساسةةية وتشةةاركهم يف فهمهةةا وتوظيفهةةا يف  -
 لعمل املدرسي، وقد قيست ابلدرجة الخم حققها معلم املراحل األساسية على استبانة تشاركية املعرفة.ا

 الدراسة وحمدداهتا حدود
 ( معلماً ومعلمة.211مت تطبيق هذه الدراسة على عينة مكونة من ) -
 جرى تطبيق هذه الدراسة يف مثان مدارس حكومية وخاصة يف منطقة األمحدي التعليمية. -
 .8102/8102تطبيق هذه الدراسة يف الفصل األول من العام الدراسي مت  -
 استخدمت الدراسة استبانة جلمع البيا ت، ولذلك يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة بصدق وثبات أداهتا. -

 اإلطار ال ظري والدراسات السابقة
 سيجري تناوله يف أورين رئيسني مها:يتناول هذا الفصل خلفية الدراسة النظرية والدراسات السابقة  ات الصلة، و 

 أواًل: األدب ال ظري
 تشاركية املعرفة

إن مفهوم "املعرفة" مفهوم قد تطور من مستوايهتا البدائية حىت وصل إىل ما عليه اآلن، إال إن اجلديد يف هذا املفهوم 
كةةد أن التقةةدم والتطةةور اهلائةةل يف تقنيةةةة هةةو حجةةم  ثةةريه علةةى احليةةاة االقتصةةةادية واالجتماعيةةة، وعلةةى ؤةةو اإلنسةةان، ومةةةن املؤ 

املعلومات الذي يشهده القرن احلايل والذي يعترب أكرب تغيري يف احلياة البشرية، والذي مكن اإلنسان من فةرض سةيطرته علةى 
 (.8101الطبيعة، وأصبن عامل التطور يف جمال املعرفة أكثر  ثرياً يف احلياة من بني العوامل املادية األخرى )عودة، 

( تةداول  تلةف أنةواو املعرفةة وتبادهلةا بةني األفةراد والتفاعةل Knowledge Sharingويقصةد بتشةاركية املعرفةة )
يف حةةةوارات مةةةع اآلخةةةرين داخةةةةل املنظمةةةة وخارجهةةةا، حيةةةث تةةةةؤمن التعةةةاون اجلمةةةاعي بيةةةنهم لتكةةةةوين أفكةةةار عقليةةةة جديةةةةدة، 

 (.88: 8102تلفة، والتنسيق بني النشاطات )عبد العال، والوصول والعمل آبن واحد على الوثيقة نفسها، ومن مواقع  
مةن  للمعرفةة املنظمةة ل سةتخدام اخلة ق املنهجيةة أن تشةاركية املعرفةة تعةين "العمليةة ( إىل82: 8112القةرل ) يشةري

 .أفرادهةا" لةدى الفكةري املةال رأس اسةتثمار أجةل مةن وامت كةا مةن قبةل مجيةع املةوظفني يف املؤسسةةيف خة ل نشةرها وتةداوهلا 
وتعةةةرف أيضةةةاً بهنةةةا "عمليةةةة تبةةةادل املعرفةةةة بةةةني أفةةةراد املنظمةةةة الرتبويةةةة، وبةةةني املنظمةةةة واألوسةةةاد اخلارجيةةةة احمليطةةةة هبةةةا )ا تمةةةع 
اخلةةارجي للمؤسسةةة الرتبويةةة( ويةةتم هةةذا التبةةادل للمعرفةةة عةةن طريةةق الةةتعلم أو الشةةرو أو التجريةةب والتطبيةةق ممةةا سسةةن مسةةتوى 

بةادل املعرفةة واخلةربات، وتعةد هةذه العمليةة هةي مثةرة عمليةات إدارة املعرفةة واهلةدف الةذي تسةعى إدارة املعرفةة املعرفة عن طريق ت
 (.20: 8101إىل رقيقه" )عودة، 
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 أمهية تشاركية املعرفة:
لقةةةد أصةةةبحت املعرفةةةة يف هةةةذا العصةةةر مصةةةدر الثةةةروة األول واألكثةةةر أمهيةةةة وحيويةةةة للمؤسسةةةات الرتبويةةةة، فلكةةةل عصةةةر 

تةةه، وثةةروة هةةذا العصةةر هةةي املعرفةةة بةة  منةةازو، واألقةةدر علةةى إدارهتةةا بشةةكل فاعةةل هةةو األجةةدر ابلنجةةاو. وسةةدد الةةزايدات ثرو 
( بعةةةةك العناصةةةةر الةةةةخم تةةةةربز أمهيةةةةة تشةةةةاركية املعرفةةةةة، وتتمثةةةةل يف النقةةةةاد التاليةةةةة: تعةةةةد تشةةةةاركية املعرفةةةةة فرصةةةةة كبةةةةرية 8112)

ة، وتعةد عمليةة نظاميةة تكامليةة لتنسةيق أنشةطة املؤسسةة الرتبويةة يف اجتةاه رقيةق للمؤسسات الرتبوية لتجويد خدماهتا التعليمي
أهدافها. وأداة املؤسسة الرتبوية الفاعلة الستثمار رأمساهلا الفكري، من خ ل جعل الوصول إىل املعرفةة املتولةدة عنهةا ابلنسةبة 

ركية املعرفةة اجلهةود ل سةتفادة مةن مجيةع املوجةودات لألشخاص اآلخرين احملتةاجني إليهةا عمليةة سةهلة وممكنةة. كمةا تةدعم تشةا
 امللموسة وغري امللموسة، بتوفري إطار عمل لتعزيز املعرفة التنظيمية.

مهية تشاركية املعرفة يف إسةهامها  يف تعظةيم قيمةة املعرفةة  اهتةا عةرب الرتكيةز علةى احملتةوى، أ (8101وقد خلص )عودة، 
فيةةةة تتكيةةةف مةةةع التغيةةةريات املتسةةةارعة، وجعةةةل املؤسسةةةة قةةةادرة علةةةى احلركةةةة والتطةةةوره ويف رويةةةل املؤسسةةةات إىل جمتمعةةةات معر 

 والنضج وٕاعادة التشكيل، ورفيز اإلبداو واالبتكار.
 أهداف تشاركية املعرفة:

يف عليةةان، 8112)الةةزايدات،  إن تشةةاركية املعرفةةة لةةيس ترفةةاً فكةةرايً بقةةدر مةةا هةةو ضةةرورة، وقةةد حةةدد كةةل مةةن الةةزايدات
( أهداف تشاركية املعرفة كما أييت: رديد املعرفة اجلوهرية وكيفية احلصول عليها ومحايتها. وبنةاء 8112لكاوي، يف امل8112

إمكا ت التعلم وٕاشاعة ثقافة املعرفة والتحفيز لتطويرها والتنافس من خ ل الذكاء البشري، وحف  املعرفة وختزينهةا ابألمةاكن 
يسمى متخصصي املعرفةة وهةم العةاملني يف جمةال التعلةيم الةذين لةديهم معلومةات حةول  املخصصة هلا، واملساعدة على بناء ما

موضةةوو أو ختصةةةص مةةةا، والسةةةعي إىل إ ةةاد القيةةةادة القةةةادرة علةةةى بنةةةاء النظةةام املعةةةريف، وتةةةويل إدارة النشةةةاطات يف املؤسسةةةات 
 ة بني عناصر املؤسسات التعليمية والبيئة احمليطة هبا.التعليمية  ات الع قة إبدارة املعرفة، وإ اد الطرق املناسبة لتبادل املعرف

 العوامل اليت حتد من تشاركية املعرفة
 ( إىل أن هناة بعك العوامل الخم رد من تشاركية املعرفة،  كرت منها ما أييت: 8112أشارت الغامدي )

 اخلوف من حصول الناس اآلخرين على ما اتلكه أصحاال املعرفة من معرفة.  .0
 حاال املعرفة من أن يفقدوا سلطتهم وقوهتم بفقداهنم مصدر القوة الخم يتمتعون هبا. وخوف أص .8
 خوف من احتمالية أن تكون منظمتهم تدعم الفردية والتنافسية.  .2
  اوف من أن يتم نقل املعرفة "اخلطأ " وابلتايل تعريك املنظمة واآلخرين للضرر.  .4
ألفراد الةذين هةم علةى اسةتعداد إلشةراة اآلخةرين فيمةا لةديهم مةن الشعور ابنتفةاء الفائةدة واملصةلحة الشخصةية، فةا .5

معرفةة مةن املتوقةع أن  سجمةوا عةن إشةراة اآلخةرين فيمةا اتلكونةه مةن معرفةة إن مل يكةن لةديهم إحسةاس أو شةعور 
 بن مثة فائدة أو تعويك ينتظرهم.

حنةةو رقيةةق أهةةداف أةةددة، ولكةةن رقيةةق  إن املدرسةةة كمؤسسةةة تربويةةة تسةةعى إىل توجيةةه املةةوارد البشةةرية واملاديةةة فيهةةا
األهداف بفاعلية يتطلب معلمني اتلكون كفاايت تربوية عالية، هلذا هد أن اإلدارة الرتبوية تدعم تشارة املعرفة بني املعلمني 
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ية يف لتطةةةوير كفةةةاايهتم الرتبويةةةة، وهلةةةذا فقةةةد سةةةعت الدراسةةةة للكشةةةف عةةةن واقةةةع تشةةةاركية املعرفةةةة بةةةني معلمةةةي املراحةةةل األساسةةة
 الكويت. 

 :  الدراسات السابقةاثنيا  
مةةن أجةةل تكةةوين إطةةار مفةةاهيمي تسةةتند إليةةه الدراسةةة احلاليةةة يف توضةةين اجلوانةةب األساسةةية ملوضةةوعها، جةةرى مسةةن 

 بعك الدراسات السابقة حول موضوو هذه الدراسة، ومت ترتيبها من األقدم إىل األحدث، ومن هذه الدراسات ما يلي:
الثقةة،  :التاليةة األبعةاد يف تتمثةل والةخم التنظيميةة الثقافةة تشةخيص  ثةري إىل الةخم هةدفت (8115عبيسةات ) دراسةة

 بنةاء املعرفةة علةى الثقافيةة، واملعةايري اإلدارة ممارسةات والةرواايت املشةرتكة، والقصةص اللغةة املشةرتكة، الرؤيةة الثقافةة اجلماعيةة،
 مؤسسة يعملون يف شخصا (41من ) عشوائية عينة على االستبانة وقد وزعت العاملني، بني املعرفية املوارد تبادل يف املتمثل
 إىل يةؤدي بةني العةاملني املةوارد تبةادل يف الةزايدة أن أمهها النتائج من إىل جمموعة الدراسة وقد توصلت األردنية، احلرة املناطق
 وبةني املنظمةة السةائدة يف التنظيميةة الثقافةة بةني ع قةة وجةود إىل الدراسةة التنظيميةة، وأشةارت املعرفةة بنةاء مسةتوى يف الةزايدة
 .التنظيمية بناء املعرفة وابلتايل العاملني بني املوارد تبادل

امللةك  جةائزة يف وردت كمةا املعرفةة إدارة متطلبةات بةني عن الع قة الكشف اهلدف كان (8112دراسة دروزة ) ويف
الداخليةة  االتصةاالت املعةريف، وااللتةزام الةوعي الحتياجةات املعرفيةة،)ا والشةفافية املؤسسةي األداء لتميةز الثةال هللا عبةد

 األداء املؤسسةي متيةز علةى الع قة هذه وأثر التطبيق( التوزيع، التوليد، اخلزن، )التشخيص، املعرفة إدارة وعمليات واخلارجية(
 مةن الدراسةة وهةم عينةة أفةراد علةى االسةتبانة عبتوزية الباحثةة قامةت ولتحقيةق أهةداف الدراسةة األردنية، العايل التعليم وزارة يف

 أمههةا وجةود النتةائج مةن عةدد إىل الدراسةة هذه وتوصلت ( موظفاً. 211وعددهم ) فوق فما الوسب الدبلوم محلة املوظفني
 املعرفةة، املعرفةة، توزيةع خةزن املعرفةة، وتوليةد املعرفةة، تشةخيص من املعرفة وكل إدارة متطلبات بني إحصائية داللة  ات ع قة
 العةاملني، جهةة ورضةا مةن وعملياهتةا املعرفةة إدارة متطلبةات بةني إحصةائية  ات داللةة ع قةة وجةود وكةذلك املعرفةة، وتطبيةق
 .أخرى جهة الداخلية من العمليات وكفاءة املؤسسي، والتعلم

 املعرفةة يف مشةاركة أكثةر الصةيين جتعةل املوظةف الةخم العوامةل ( التعةرف علةى(Mo, 2008كمةا هةدفت دراسةة مةو
 صةينية شةركة برجميةات يف العةاملني لكافةة شةامل مسةن خة ل مةن الدراسةة اختيةار عينةة مت وقد املعرفة، نظام إدارة إىل وصوال
 إ ايب هلا  ثري الفرد لدى للمنظمة اجليدة السمعة أن إىل الدراسة وتوصلت ( موظفاً. 223الدراسة ) عينة أفراد عدد وكان
 يف يسهم ابملثل( )الرد موظفي املعرفة بني املعاملة أسلوال على التعرف وأن تبادل املعرفة، يف ابملشاركة الفرد هذا إسهام على
 لتعزيةز و لةك إدارة املعرفةة ممةارس حةول أساسةية معلومةات تةوفر وضةرورة املنظمةة، يف تشةاركا للمعرفةة أكثةر املوظةف جعةل

 التنظيمية.مما سقق هدف الفاعلية  املعرفة يف واملشاركة املسامهة
( ابلتعةرف علةى املتطلبةات التنظيميةة والتكنولوجيةة والبشةرية، والثقافةة التنظيميةة 8112بينما اهتمةت دراسةة البيشةي )

املطلوبةةة لتطبيةةق إدارة املعرفةةة، وقةةد أجريةةت الدراسةةة علةةى مجيةةع العةةاملني الجلةةس الشةةورى ممةةن يشةةغلون املرتبةةة السادسةةة وحةةىت 
(، وقةد أظهةرت نتةائج الدراسةة أن املتطلبةات التنظيميةة والةخم تتمثةل يف نشةر املعلومةات الةخم 506الرابعة عشر وبلةغ عةددهم )

تزيد من املعارف، وٕا ةاد اسةرتاتيجية إلدارة املعرفةة، وٕاشةراة العةاملني يف بنةاء اسةرتاتيجية املعرفةة تسةهم بشةكل مباشةر يف هةاو 
لوجيةةةة واملتمثلةةة يف تعمةةةيم خدمةةةة االتصةةال ابألنرتنةةةت، تةةةوفري قاعةةةدة تطبيةةق إدارة املعرفةةةة، وأظهةةةرت أيضةةا أن املتطلبةةةات التكنو 
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بيةةا ت خاصةةة الجلةةس الشةةورى، إ ةةاد أسةةاليب اتصةةال الكرتونيةةة عةةن بعةةد تسةةاعد يف اللقةةاءات واالجتماعةةات وتةةوفري رابةةب 
اشةةر يف هةةاو تطبيةةق الكةةرتول خةةاص بكةةل إدارة وٕا ةةاد منتةةدايت الكرتونيةةة تسةةاعد يف تبةةادل وتوثيةةق املعرفةةة تسةةهم بشةةكل مب

 إدارة املعرفة،     
( فقةةد هةةدفت إىل التعةرف علةةى مبةةاد  وممارسةةات إدارة Ngulube and Mavodaz, 2012أمةا دراسةةة )

موظفاً مت اختيارهم من كافة املوظفني يف الكليةة  )22املعرفة يف كلية ميرتوبوليتان يف نيويورة، وقد تكونت عينة الدراسة من )
وصلت الدراسة إىل عدم وجود برامج رفز التعلم وإدارة املعرفة يف الكلية، األمر الذي أدى إىل صعوبة يف بصورة عشوائية. وت

خلق وتعزيز املعرفة وتشاركها، وكذلك تعزيز نشاطات البحث العلمي وإ اد ثقافة تنظيمية داعمة لتسهيل تشارة املعرفة بةني 
 .مجيع العاملني يف الكلية

( الكشةةف عةةن عوامةةل الفشةةل األساسةةية يف إدارة Peyman and Pezeshkan, 2014دراسةةة )هةةدفت 
( حةاالت دراسةة تشةمل مشةاريع وأنظمةة 01املعرفة ومشاركتها يف شركات تعمل يف الصني، واعتمةدت الدراسةة علةى رليةل )

ي لةةه فةةروو بكثةةر مةةن عمةةل مت تطبيةةق إدارة املعرفةةة هبةةا، ومنهةةا شةةركة يف الصةةني تنةةتج احلقائةةب واملنتجةةات اجللديةةة، وبنةةك عةةامل
( دولةةة، وشةةركة أوروبيةةة 21( دولةة، وشةةركة أمريكيةةة تعمةل يف جمةةال األدويةةة، وشةةركة أوروبيةة تعمةةل يف جمةةال الصةناعة يف )21)

مت التحف  عليها، وشركة عاملية من أفضل عشر شركات يف جماهلا، وشركة اتصاالت من أكةرب الشةركات يف جمةال االتصةاالت 
وشةةركة إيرانيةةة يف قطةةاو املواصةة ت، الشةةركات الثمانيةةة املةةذكورة مت الةةتحف  علةةى أمسائهةةا، وشةةركتان ( دولةةة، 051تعمةةل يف )

توصةةةةةلت الدراسةةةةةة اىل أن تةةةةةوفري املةةةةةوارد واهليكةةةةةل  (.LDB)و Hemdal)تعمةةةةة ن يف القةةةةةوات املسةةةةةلحة السةةةةةويدية مهةةةةةا )
يف املراحل االوىل للتطبيق، كما توصلت الدراسة  التنظيمي املناسب من أهم متطلبات التطبيق الناجن إلدارة املعرفة خصوصاً 

أيضةةا أن الشةةركات الكبةةرية تواجةةه مشةةكلة يف مرحلةةة املشةةاركة ابملعرفةةة أكثةةر مةةن الشةةركات الصةةغرية، بينمةةا ال تواجةةه الشةةركات 
 .الكبرية مشكلة يف املراحل االوىل من التطبيق نظراً لسمكانيات التكنولوجية املتوفرة لديها

 املعرفة ادارة تطبيق عملية يف القيادة دور على( إىل التعرف Mass-Machuce، 2014 اسة ) كما هدفت در 
 البحةث مؤسسةات التعليميةة، )املؤسسةات بشةكل خةاص املعرفةة تقةدم علةى تعتمةد الةخم املؤسسةات يف والةتعلم خصوصةا

 املعرفةة إلدارة مشةاريع دراء( مةدير مةن مة011وتكونةت عينةة الدراسةة مةن ) االستشةارية(، اخلةدمات العلمةي، ومؤسسةات
 ع قةة وجةود الدراسةة هةذه يف اسةبانيا، وتوصةلت كاتلونيةا منطقةة يف االستشةارات جمةال يف تعمةل ( شةركة 23)  يف يعملون
القةيم،  علةى مبنيةة ثقافةة خلةق مهةم يف دور للقيةادة أن النتةائج أظهةرت مةا املعرفةة،  إلدارة والتطبيةق النةاجن القيةادة بني ا ابية
 الفرصةة وابلتةايل إعطةاء املنظمةة إىل ابالنتمةاء الشةعور تعزيةز شةاهنا والةخم مةن والصةدق والتشةاركية يف املعرفةة قة، والشةفافيةوالث

 واالبتكار. والتطوير للتعلم للعاملني
( الكشةةف عةن الع قةةة بةني القيةةادة التحويليةة وادارة املعرفةةة يف شةةركة Gelard, et al, 2014وهةدفت دراسةةة )

( من اخلرباء العةاملني يف هةذه الشةركة. و توصةلت هةذه الدراسةة 42ت يف ايران، وقد اشتملت عينة البحث على )الفان ساب
إىل وجةةةود ع قةةةة ا ابيةةةة عاليةةةة بةةةني القيةةةادة التحويليةةةة وادارة املعرفةةةة يف الشةةةركة، كمةةةا أظهةةةرت الدراسةةةة أن القيةةةادة هلةةةا دور يف 

 من خ ل تسهيل مشاركة العاملني يف العملية، ومتكينهم من االستفادة منها.تسهيل عملية تطبيق املعرفة الختلف مراحلها 
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( فقةد هةدفت الكشةف عةن أثةر اخةت ف تصةميم بيئةات بنةاء املعةارف التشةاركيه التفاعليةة 8105أما دراسة عيسى )
والةةخم تعتمةةد علةةى أحةةةد مواقةةع املباشةةرة والةةخم تعتمةةد علةةى التفاعةةةل وجهةةا لوجةةه، والبيئةةات التفاعليةةة غةةري املباشةةرة )االفرتاضةةية( 

التواصل االجتماعي لط ال اجلامعة من التخصصات اجلامعية املختلفة، مثةل ختصصةي الكيميةاء مةن طة ال ا ةال العلمةي، 
( طالبةاً وطالبةة، أظهةرت نتةائج الدراسةة أنةه ال توجةد 21وختصص علم النفس فةي ا ةال األديب، وتكونت عينة الدراسة من )

ة احصائية ىف مكاسب املعارف لدى ط ال ختصص الكيمياء وختصص علم النفس ترجع الخةت ف بيئةةات فروق  ات دالل
االفرتاضةةةية(، وعةةةدم وجةةةود فةةةروق  ات داللةةةة احصةةةائية ىف مكاسةةةب املعةةةةارف ترجةةةةع الخةةةةت ف التخصةةةص /الةةةةتعلم )الواقعيةةةةة 

 األكاداى لدى ط ال اجلامعة.
 على الدراسات السابقة: التعقيب

وجةود نةدرة يف الدراسةات العربيةة الةخم تناولةت تشةاركية   من خ ل االطة و علةى الدراسةات السةابقة يتضةن مةا أييت:
املعرفةةةة يف املؤسسةةةات الرتبويةةةة، وأن معظةةةةم الدراسةةةات تناولةةةت إدارة املعرفةةةة يف مؤسسةةةةات وشةةةركات صةةةناعية، بيةةةد أن مجيةةةةع 

 عينتها من املوظفني. الدراسات استخدمت االستبانة جلمع البيا ت، وتكونت
 وتتشابه هذه الدراسة مع الدراسات الخم تناولت تشاركية املعرفة، واستخدمت االستبانة كأداة جلمع البيا ت. 
حبةدود  –ولكن هذه الدراسة تتميةز بهنةا تناولةت تشةاركية املعرفةة لةدى معلمةي املراحةل األساسةية األوىل، وهةي دراسةة 

 ا ألياً.   مل يتم التطرق هل -علم الباحث
 واإلجرا ات الطريقة

 الدراسة م هج
 املنهج الوصفي التحليلي ملناسبته ألغراض هذه الدراسة. اعتمدت هذه الدراسة على 

 الدراسة أفراد
تكةةةةون جمتمةةةةع الدراسةةةةة مةةةةن معلمةةةةي ومعلمةةةةات يعملةةةةون يف مةةةةدارس يف منطقةةةةة األمحةةةةدي التعليميةةةةة، ويبلةةةةغ عةةةةددهم 

( 211(، وتكونةت عينةة الدراسةة مةن )8105ائيات ا موعة االحصةائية للتعلةيم )( معلماً ومعلمة حسب احص05123)
حيةةث جةةرى رديةةد عينةةة الدراسةةة مةةن املةةدارس بطريقةةة املعاينةةة العشةةوائية معلمةةاً ومعلمةةة يف مثةةان مةةدارس حكوميةةة وخاصةةة، 

دراسةةة بطريقةةة املسةةن الشةةامل، ، حيةةث جةةرى رديةةد عينةةة الالبسةةيطة، ومةةن مث املسةةن الشةةامل للمعلمةةني يف املةةدارس املختةةارة
( اسةةتبانة، 215( اسةةتبانة جلميةةع املعلمةةني يف مةةدارس منطقةةة االمحةةدي التعليميةةة، وقةةد اسةةرَتجعت )202لةةذلك مت توجيةةه )

( 211وجةةةرى اسةةةتبعاد بةةةس اسةةةتبا ت لعةةةدم اسةةةتكماهلا، وبةةةذلك فةةةلن عةةةدد االسةةةتبا ت الصةةةاحلة للتحليةةةل اإلحصةةةةائي )
 ( معلماً ومعلمة.211دراسة تكونت من )استبانة، وبذلك فلن عينة ال

  أداة الدراسة
 متثلت أداة الدراسة ابستبانة تشاركية املعرفة،  مت بناء استبانة تشاركية املعرفة وفقاً لسجراءات اآلتية:

ملعرفةةةة مت بنةةةاء اسةةةتبانة  تشةةةاركية املعرفةةةة و لةةةك ابالطةةة و علةةةى األدال الرتبةةةوي املتعلةةةق بتشةةةاركية املعرفةةةة، ككتةةةاال إدارة ا -
للةةةةدكتور عبةةةةود هةةةةم. واالطةةةة و علةةةةى دراسةةةةات سةةةةابقة اسةةةةتخدمت مقةةةةاييس لقيةةةةاس مسةةةةتوى تشةةةةاركية املعرفةةةةة كدراسةةةةة 

 (.8105، عيسى)
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 رديد مؤشرات األداء الخم تدل على تشاركية املعرفة لدى املعلمني. -
 للمعلمني.بناء فقرات تقيس تشاركية املعرفة لدى املعلمني، وقد جرى توجيه اخلطاال يف الفقرات  -
 بناء استبانة تشاركية املعرفة. -

، 2، متوسةةطة   4، كبةةرية  5( كمةةا أييت: )كبةةرية جةةداً   Likertوقةةد خرجةةت االسةةتبانة علةةى شةةكل تةةدريج  باسةةي )
 (، مث قام الباحث ابستخ ص صدق االستبانة وثباهتا.0، قليلة جداً   8قليلة   

 صدق استبانة تشاركية املعرفة  
( فقةرة علةى أعضةاء هيئةة التةةدريس يف 45السةتبانةيف جةرى عةرض االسةتبانة بصةةورهتا األوليةة املكونةة مةن )للتحقةق مةن صةدق ا

جامعةة الكويةت، إلبةداء رأيهةم حةول سةة مة اللغةة، ووضةوو معةل الفقةرات للمعلمةني، واوليةةة فقةرات االسةتبانة لتشةاركية املعرفةة، وقةةد 
( 03فقةةرة، فقةةد جةةرى حةةذف مثةةان فقةةرات، وإضةةافة ثةة ث فقةةرات، وتعةةديل )( 41خرجةةت االسةةتبانة بصةةورهتا النهائيةةة مكونةةة مةةن )

 فقرة.
 ثبات استبانة تشاركية املعرفة

حسةاال معامةل ثبةات ( معلمةاً مةن خةارج عينةة الدراسةة، وجةرى 21جرى تطبيق االستبانة على عينة استط عية مكونة مةن )
وقةد بلةغ معامةل الثبةات الكلةي  Cronbach's Alpha Coefficient)كرونبةا  ) ألفةا معاملاالتساق الداخلي ابستخدام 

 (.0.87للمقياس )
 استبانة تشاركية املعرفة تصحيح

احلكم على مستوى تشاركية املعرفة من قبل املعلمني، جرى تغيري عدد فئةات املقيةاس مةن بةس فئةات إىل ثة ث  لتسهيل
 فئات، كما أييت:

 (.8.28 -0.11أوالً: درجة ضعيفة ) 
 (.2.33-8.22متوسطة ) اثنياً: درجة

 (.5.11-2.32اثلثاً: درجة كبرية )
 إجرا ات الدراسة

 لتحقيق أهداف الدراسة مت ما يلي: 
 الرجوو إىل الكتب واملراجع والبحوث والدراسات السابقة  ات الصلة بتشاركية املعرفة. -
 بناء أدة الدراسة، والتحقق من اخلصائص السيكومرتية هلا من صدق وثبات. -
عينةةة الدراسةةة، وتوزيةةع االسةةتبانة علةةى أفةةراد الدراسةةة عةةن طريةةق مةةدراء املةةدارس، واسةةرتجاعها بعةةد أسةةبوو مةةن رديةةد  -

 توزيعها.
 رليل البيا ت الخم جرى مجعها ابستخدام استبانة تشاركية املعرفة وتفسريها. -
 اإلحصائية املعا ة

 للتوصل لسجابة عن أسئلة الدراسة: لسجابة عن أسئلة الدراسة اعَتمدت املعاجلات اإلحصائية اآلتية
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، وإعطاء وصف كمي لدرجة تشاركية املعرفة من قبل املعلمني. -
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( للعينتني املستقلتني للكشف عن الفروق يف استجاابت املعلمني الناجتة عةن  ثةري اجلةنس t-testاستخدام اختبار ) -
 اركية املعرفة.على وجهات نظرهم حنو تش

للكشةةف عةةن الفةةروق يف اسةةتجاابت املعلمةةني الناجتةةة عةةن  ثةةري سةةنوات اخلةةربة علةةى  (ANOVAرليةةل التبةةاين ) -
 وجهات نظرهم حنو تشاركية املعرفة.

 حتليل البياانت وال تائييييييج
 فيما أييت عرض لنتائج الدراسة حسب أسئلتها والفرضيات املرتبطة هبا.

"مةةةا مسةةةتوى تشةةةاركية املعرفةةةة لةةةدى معلمةةةي املراحةةةل األساسةةةية مةةةن وجهةةةة قييية ؤلسيييوا: األو:: أوال: ال تيييائج املتعل
 "نظرهم؟

مت حسةةاال املتوسةةطات احلسةةابية واالحنرافةةات املعياريةةة لفقةةرات اسةةتبانة تشةةاركية املعرفةةة كمةةا هةةو موضةةن يف اجلةةدول   
(0.) 

   تشاركية املعرفةلفقرات استبانة ( الوسط احلسايب واالحنراف املعياري لتقديرات املعلمني 1جدو: )
رقم 
 الفقرة

 الفقرة
املتوسط 
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

 التقدير الرتبة

 كبرية 1 0.84 3.72 يعرض املعلم الذي حضر دورة أفكار الدورة على مجيع املعلمني 29
 كبرية 2 0.70 3.68 نعقد جلسات  صصة لتشارة األفكار واملعارف 16
 متوسطة 3 0.74 3.66 ير على العمل  التشاركي أثناء العمليشجعنا املد 6
 متوسطة 4 0.74 3.65 ننظم زايرات للمؤسسات الثقافية واألماكن الدينية والسياحية 39
 متوسطة 5 0.70 3.63 حنتفل سوايً ببعك املناسبات احمللية والدولية 36
 متوسطة 6 0.67 3.62 علمننتقد أفكار املعلم فيما بننا وال نوجه النقد لشخص امل 24
 متوسطة 6 0.78 3.62 نشعر أنه هناة انفجار معريف وال اكن ألحد أن يلم به لوحده 19
 متوسطة 7 0.71 3.61 نتشارة املعرفة داخل وخارج املدرسة 22
 متوسطة 8 0.71 3.60 نسعى لتطوير قدراتنا ومهاراتنا التدريسية من خ ل تشارة املعرفة 18
 متوسطة 9 0.70 3.57 لنشرات الرتبوية سوايً نقرأ ا 28
 متوسطة 11 0.70 3.55 نعقد ورشات تدريبية داخلية يف املدرسة 31
 متوسطة 11 0.62 3.54 أطلع املعلمني على نتائج طلبخم 3
 متوسطة 12 0.67 3.53 نتبادل الكتب الخم نقرأها فيما بيننا 37
 متوسطة 12 0.73 3.53 نتبادل اخلربات مع بعضنا بعضأ 4
 متوسطة 13 0.72 3.52 نتشارة يف بناء جملة ثقافية داخل املدرسة 34
 متوسطة 13 0.67 3.52 حنرتم خربات بعضنا بعضاً  12
 متوسطة 14 0.80 3.51 لدينا موقع إلكرتول لتبادل اخلطب واألنشطة التعليمية 11
 متوسطة 14 0.72 3.51 نبحث بشكل مجاعي عن أفكار جديدة لتطوير مواهب الطلبة 40
 متوسطة 15 0.72 3.49 حنس أن تشارة املعرفة يسهل فهمها 20
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رقم 
 الفقرة

 الفقرة
املتوسط 
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

 التقدير الرتبة

 متوسطة 15 0.68 3.49 نقرأ بعك تعليمات وزارة الرتبية سوايً للتوصل لفهم مشرتة 30
 متوسطة 16 0.75 3.48 نتشارة يف تقدم بعك الربامج اإل اعية داخل املدرسة 35
 متوسطة 17 0.68 3.46 غري ختصصنا إ ا لزم  لك نطلب املشورة من معلمني من 13

نتبادل اخلربات مع املعلمني داخل املدرسة وخارجها ابستخدام وسائل  10
 متوسطة 18 0.72 3.45 االتصاالت اإللكرتونية

 متوسطة 19 0.75 3.44 سرتم كل منا أفكار وخربات اآلخرين 17
 متوسطة 21 0.65 3.43 نعد تقارير العمل بشكل تعاول 2
 متوسطة 21 0.67 3.43 نتبادل النقد البناء بشكل سلس فيما بيننا 14
 متوسطة 21 0.71 3.42 نسعى جلعل املدرسة منظمة تعلم 27
 متوسطة 22 0.65 3.40 نتشارة يف حل املشك ت املدرسية سوايً  25
 متوسطة 22 0.74 3.40 نتشارة املعرفة مع مجيع املعلمني الختلف  التخصصات 8
 متوسطة 22 0.65 3.40 أشارة املعلمني يف مجع البيا ت عن الطلبة 1

يطلع كل منها على عمل اآلخر يف جماالت  تلفة )التخطيب، صحائف  26
 العمل، .....(

 متوسطة 23 0.70 3.38

 متوسطة 23 0.74 3.38 ؤارس العصف الذهين فيما بيننا لتوليد أفكار جديدة 23
 متوسطة 24 0.64 3.37 عناوين الكتب الخم سنشرتيها ملكتبة املدرسة نتشاور كل عام يف 38

نشجع الطلبة على بناء نشرات وملصقات ثقافية وصحية  وتوزيعها  33
 داخل املدرسة

 متوسطة 25 0.70 3.35

 متوسطة 26 0.64 3.34 نتشارة املعرفة مع املدارس ا اورة 9
 متوسطة 27 0.60 3.33 فنانشعر أن تشاركية املعرفة تزيد من معار  21
 متوسطة 28 0.65 3.31 ؤنن خرباتنا للمعلمني اجلدد 15

نطلب من املختصني )أطباء، مرشدين، دفاو مدل( عرض دروس  32
 متخصصة لطلبتنا

 متوسطة 29 0.59 3.30

 متوسطة 31 0.56 3.25 نستفيد من جتارال بعك املعلمني 5
 متوسطة 31 0.52 3.18 َيشركنا املدير يف اختا  القرارات 7

 متوسطة  0.48 3.48 الكلي
بتقةدير درجةة كةان   تشةاركية املعرفةة( أن املتوسب احلسايب لتقديرات املعلمني على فقرات اسةتبانة 0يتبني من اجلدول )

يعرض ( بدرجة متوسطة، كما جاءت الفقرة )1.42( ابحنراف معياري )2.42، فقد بلغ املتوسب احلسايب الكلي )متوسطة
( واحنةةةراف معيةةةاري 2.28( يف املرتبةةةة األوىل التوسةةةب حسةةةايب )املعلةةةم الةةةذي حضةةةر دورة أفكةةةار الةةةدورة علةةةى مجيةةةع املعلمةةةني

( يف املرتبةة الثانيةة التوسةب حسةايب نعقد جلسات  صصة لتشارة األفكار واملعةارف( بدرجة كبرية، وجاءت الفقرة )1.24)
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( 2وجةاءت بقيةة الفقةرات بدرجةة متوسةطة، يف حةني جةاءت الفقةرة رقةم )( بدرجة كبرية، 1.21( واحنراف معياري )2.32)
 (.1.58( واحنراف معياري )2.02( يف املرتبة األخرية التوسب حسايب )املدير يف اختا  القرارات )َيشركنا

وقد تعزى هذه النتيجة إىل أن نصاال املعلم من احلصص يشغله عن تبادل اآلراء واألفكار مع زم ئه، كما أن 
واجد املعلمني يف املدرسة الواحدة ال يعين قدرهتم على التواصل املباشر واحلوارن فكل معلم لديه ما يشغله من تربية صفوف ت

 وأعمال خاصة ابللجان، وتدريس يف حصص صفية بشكل منفرد.
خرى، إ  أن املدة كما تعزى هذه النتيجة إىل أن املعلمني يعملون يف املدارس بوقات قليلة نسبة إىل بعك املهن األ

الزمنية الخم يقضوهنا يف املدرسة ال تتجاوز ست ساعات، ويقضون معظمها يف التدريس. كما قد تعزى هذه النتيجة إىل أن 
بعك املعلمني يناقشون أفكارًا ال متت للعملية التعلمية التعليمية بصلة، أو تربب بعضهم صداقات خارج املدرسة أكثر من 

 ة اإلس مية واللغة العربية والعلوم .... أخل(  ومناقشة أهم االسرتاتيجيات التدريسية لتعليمه.رابب التخصص )الرتبي
يف ( α = 0.05هل توجد فروق  ات داللة إحصائية عند مسةتوى داللةة )"اثنياً: ال تائج املتعلقة ؤلسوا: الثاين: 

ملتغةةري اجلةةنس والتخصةةص وسةةنوات وفقةةاً األساسةةية  وجهةةات نظةةر املعلمةةني حنةةو مسةةتوى تشةةاركية املعرفةةة لةةدى معلمةةي املراحةةل
 "اخلربة؟

تشاركية املعرفة بني ( لدراسة الفروق يف مستوى T-test for independent samplesمت تطبيق اختبار )
 (.8من وجهة نظرهم الخم تعزى ملتغري اجلنس والتخصص، وقد كانت النتائج كما يف اجلدول )املعلمني 
ة نظرهم اليت تشاركية املعرفة بني املعلمني من وجه( للعي ات املستقلة لدراسة الفروق يف مستوى T-test( اختبار )2جدو: )

 تعزى للج   والتخصص

املتوسط  درجة احلرية Sig t T ال تيجة
 احلسايب

 املتسري الفئة العدد

ال يوجد 
 822 -0.888 1.888 إخت ف

  كر 022 2.45
 اجلنس

 أنثى 012 2.58
 ال يوجد
 822 1.812 1.223 إخت ف

 علمي 025 2.42
 التخصص

 أديب 085 2.42
( وهةي غةري 1.888( بداللة )- 0.888( تساوي )T( اخلاصة التغري اجلنس إىل أن قيمة )8تشري نتائج اجلدول )

 تعزى للجنس.علمني تشاركية املعرفة بني املدالة إحصائياً، وهذا يعين عدم وجود فروق يف وجهات نظر املعلمني حنو مستوى 
( 1.223( بداللةةةة )1.812( تسةةاوي )T( اخلاصةةة التغةةري التخصةةةص إىل أن قيمةةة )8كمةةا تشةةري نتةةائج اجلةةةدول )

تعزى تشاركية املعرفة بني املعلمني وهي غري دالة إحصائياً، وهذا يعين عدم وجود فروق يف وجهات نظر املعلمني حنو مستوى 
 تخصص )علمي/أديب(.لل

النتيجة إىل أن املعلمني واملعلمات يتحملون نصااًب مرتفعًا من احلصص يف مدارس الذكور ومدارس  وقد تعزى هذه
اإل ث، فهم منشغلون ابلتدريس ابلدرجة نفسها، كما أن املعلمني يف املدرسة الواحدة  كورًا كانوا أم إ اًث ينفذون نفس 

 املهام من تدريس وضبب النظام وإدارة اللجان.
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ذه النتيجة إىل أن املعلمني  كوراً وإ اثً يعملون يف املدارس ابألوقات نفسها، إ  يقضي املعلم أو املعلمة كما تعزى ه
املدة الزمنية نفسها يف املدرسة. كما قد تعزى هذه النتيجة إىل أن املعلمني واملعلمات يعملون يف بيئة جغرافية واحدة، 

حلة اجلامعية، ومجيعهم يدرسون املناهج نفسها، والفئة العمرية من الطلبة.  ومستوى متقارال من املعرفة فجميعهم أهنى املر 
كما أن املعلمني على اخت ف جنسهم يتشاركون املعارف والتعليمات القادمة من وزارة الرتبية والتعليم، وينفذون القوانني 

 ؤا ج التخطيب نفسها. املدرسية نفسها، ويتشاركون املعارف اخلاصة ابلتدريس واإلسرتاتيجيات، ولديهم 
وقد تعزى هذه النتيجة إىل أن املعلمني على اخت ف ختصصاهتم يدخلون مدرسة واحدة، ويعملون بشكل منفرد 

 داخل الصفوف أثناء تدريس الطلبة، ويتحملون مسؤوليات مشرتكة يف اليوم الدراسي.
نفسها القادمة من من وزارة الرتبية والتعليم، كما أن املعلمني على اخت ف ختصصاهتم يشرتكون يف تنفيذ التعليمات 

 ويطبقون قواعد السلوة املدرسي نفسها، ويشرتكون مجيعاً يف استخدام ؤا ج التخطيب واملرافق من ختربات ومكتبات. 
كما تعزى هذه النتيجة إىل أن املعلمني على اخت ف ختصصاهتم يتشاركون مجيعًا يف معارف مشرتكة، وخصوصاً 

 علقة إبسرتاتيجيات التدريس، فحل املشك ت والتعلم التعاول هي اسرتاتيجيات  تستخدم يف مجيع التخصصات.تلك املت
 ( الخم أظهرت عدم وجود اثر للتخصص يف تشاركية املعرفة.8105وتتشابه نتائج هذا السؤال مع نتائج دراسة عيسى )    

سابية للمعلمني وفقًا لسنوات اخلربة جرى تطبيق رليل وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق يف املتوسطات احل
حنو مستوى تشاركية املعرفة بني  سة الفروق يف وجهات نظر املعلمني( لدراOne way ANOVAالتباين األحادي )

 (.2، وقد كانت النتائج كما يف اجلدول)سنوات اخلربةملتغري وفقاً  املعلمني
لدراسة الفروق يف وجهات نظر املعلمني حنو مستوى  One way ANOVA)( نتائج حتليل التباين )3جدو: )

 س وات اخلربةملتسري املعلمني وفقاً تشاركية املعرفة بني 

 Sig F ال تيجة
متوسط جمموع 

 املربعات
درجات احلرية 

df املتسري مصدر التباين جمموع املربعات 

يوجد 
 052.228 1.111 فروق

 بني ا موعات 25.044 8 02.528
ت س وا

 اخلربة
 داخل ا موعات 28.242 822 1.000
 التباين الكلي 32.128822 822 

( وهي دالة إحصائياً، وهذا 1.111( بداللة )052.228( تساوي )F( إىل أن قيمة )2النتائج يف اجلدول ) تشري
سنوات اخلربة. ملتغري ني وفقًا املعلميف وجهات نظر املعلمني حنو  مستوى تشاركية املعرفة بني يدل على وجود فروق 

  .(4( كما يف اجلدول )Scheffeوللكشف عن اجتاه هذه الفروق جرى استخدام اختبار شفيه )
وجهات نظر املعلمني حنو مستوى تشاركية املعرفة بني للكشف عن اجتاه الفروق يف  (Scheffe)  ( اختبار شيفيه4جدو: )

 س وات اخلربةملتسري وفقاً املعلمني 
 س وات 11أكثر من  س وات 11إىل  5من  س وات 5أقل من  س وات اخلربة عدد
 1.210 1.022- - س وات فأقل 5

 1.205 - 1.022 س وات 11س وات إىل  5من  
 - 1.205- 1.210- س وات 11أكثر من 
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 5""من  سنوات" وفئة 01( أن الفروق متيل لصاحل فئة "أكثر من 4يتبني من نتائج اختبار شيفيه يف جدول )
 سنوات" 01سنوات" ولصاحل فئة "أكثر من  5سنوات" عند مقارنتها بفئة "أقل من  01سنوات إىل 

سنوات( اتلكون معارف وخربات أكثر من  01وقد تعزى هذه النتيجة إىل أن املعلمني كبار السن )أكثر من 
ون للنصن واملشورة فيما يعتور طريقهم من غريهم، األمر الذي  علهم أب أنظار املعلمني األقل خربة، والذين ستاج

 مشك ت.
كما تعزى هذه النتيجة إىل أن املعلمني األكثر خربة هم األقدر من غريهم على تقدم النصن يف كثري من شؤون 

الطلبة الكثري احلياة، وهم األقدر على التعامل مع الطلبة وأولياء األمور، لذلك تتبادل إدارة املدرسة واملعلمني وأولياء األمور و 
 من املعلومات معهم.

وقد تعزى هذه النتيجة إىل أن املعلمني األقل خربة يرغبون حبل بعك املشك ت بسرعة، إ  أن بعك املواقف ال 
 رتاج التأجيل أو الدراسة، ف  مناص لديهم من سؤال أهل اخلربة يف املدرسة لتوفري حل سريع لبعك املشاكل.

 التوصيات
 لدراسة يوصي الباحث الا اييت:يف ضوء نتائج ا

 عمل ورشات تدريبية تقوم على التعلم التعاول للمعلمني. - 
 عمل ورشات تدريبية تعزز تشاركية املعرفة. -
 تبين مناحي لتنمية املعلمني تكز على تبادل اخلربات داخل وخارج املدرسة.    -
 وتبادل األفكار.بناء وزارة الرتبية والتعليم موقعاً للتواصل االجتماعي  -
 املراجع

 أوالً: املراجع ؤللسة العربية
(. متطلبات إدارة املعرفة يف جملس الشورى ومدى جاهزيته لتطبيقها. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة 8112البيشي، مقبل ) -

  يف العربية للعلوم األمنية، الرايض، اململكة العربية السعودية.
 غري رسالة ماجستري ،املوسسي األدا  متيز على وأثرها وعملياهتا إدارة املعرفة متطلبات بني قةالعال (.2008سوزان ) دروزة، -

 .عمان، األردن للدراسات العليا، األوسب الشرق جامعة منشورة،
تمع سلوك املعرفة التشاركية ودورها يف العالقة بني متطلبات شبكات اإلتصاالت العاملية وفاعلية جم(. 8102الدليمي، رم ) -

 رسالة ماجستري منشورة، جامعة الشرق األوسب، عمان، األردن.املمارسة "دراسة ميدانية يف قطاع اإلتصاالت". 
ملعلومايت: نظرة نقدية"، حبث مقدم ملؤمتر ا (. دور اجلامعات العربية يف بناء جمتمع املعرفة يف ضوء اإلرهاال8112الزبيدي، صباو ) -

 (. 0، جامعة احلسني بن ط ل الدولية، األردن، )8112/ 02/2-1(، )اإلرهاب يف العصر الرقمي
 ، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.اجتاهات معاصرة يف إدارة املعرفة( . 8112الزايدات، أمد )  -
 (. إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات. القاهرة:  دار السحاال للنشر والتوزيع.8112الصاوي، ايسر ) -
جملة (. أثر العبء الشخصي على وظيفخم توليد املعرفة والتشارة هبا يف الشركات الصناعية يف األردن. 8102عبد العال، سهى ) -

 .42-02(: 0)17البلقا  للبحوث والدراسات، 
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 يف هيئة التدريس أعضاء نظر وجهة من اجلامعي التدريس يف إدارة املعرفة تطبيق مراعاة متطلبات مدى (.8112نضال ) الغفور، عبد -
 .002 – 22(: 50) اإلس مية، اجلامعة العربية، ا امعات جملة احتاد منشور، حبث الفلسطينية، معاتاجلا

 . وموزعون  شرون البداية ، عمان: دار0د  اإلدارية، العملية يف ودورها القيادة (8112زيد ) عبوي، -
 احلرة عّمّان، امل اطق ملوسسة ميدانية دراسة ية،املوسس ب ا  املعرفة على وأتثريها الت ظيمية الثقافة (.2005حيدر ) عبيسات، -

 .واملعرفة الدراسات مديرية
 ، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.إدارة املعرفة(. 8112عليان، رحبي ) -
رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة  واقع إدارة املعرفة يف ا امعات الفلسطي ية وسبل تدعيمها.( 8101عودة، فراس ) -

 ، غزة، فلسطني.اإلس مية
أثر اختالف تصميم بيئات ب ا  املعارف التشاركية وتوع التخصص األكادميي يف حتقيق مكاسب ( 8105عيسى، حنان ) -

 . أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة عني اس، القاهرة، مصر.املعارف
حافظة جدة: دراسة على واقع استخدا  إدارة إدارة املعرفة كمدخل لتطوير اإلدارة التعليمية للب ات مب(. 8112الغامدي، نوال ) -

 . رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، السعودية.املعرفة مبحافظة جدة قسم الب ات
متطلبات التحو: الرتبوي يف مدارس املستقبل الثانوية ؤململكة العربية السعودية يف تو  حتدایت (. 8112القرل، علي ) -

 . أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية.ملعرفةاقتصاد ا
 (. 8103ا موعة اإلحصائية للتعليم ) -
 . عمان: دار الوراق.إدارة املعرفة: املمارسات واملفاهيم(. 8112امللكاوي، إبراهيم ) -
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 رجة ممارسة احلاكمية الرشيدة  لدى مديري مدارس حمافظة املفرقد
 يف اململكة األردنية اهلامشية 

 حممد عبود احلراحشةد. أ.
 جامعة آل البيت/االردن -كلية العلوم الرتبوية 

 امللخص:
األردنية اهلامشية من وجهة نظر يف اململكة كمية الرشيدة  لدى مديري مدارس حمافظة املفرق ا درجة ممارسة احلهدفت الدراسة تعرف 

. معلمًا ومعلمة( 091يف ذلك، وقد مت اختيار عينة عشوائية تكونت من ) اخلربةو اجلنس، املؤهل العلمي، املعلمني، والتعرف إىل أثر كل من 
ة، والشفافية واملساءلة، بينما جاءت متوسطة على األداة ككل وعلى جمايل اخلصائص املهنيدرجة ممارسة احلاكمية الرشيدة  أظهرت النتائج أن 

، واإلفصاح. وأظهرت النتائج جود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر اجلنس على جمال اإلفصاح جاءت بدرجة مرتفعة على جمايل املشاركة
 مجيع اجملاالت.يف  ، اخلربةاملؤهل العلمي  عدم جود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر بينت النتائج وعلى األداة ككل ولصاحل الذكور. كما

 .الرتبوينياحلاكمية، القادة  الكلمات املفتاحية:
Degree of Practicing Good Governance among the 

Principals of Mafraq Governorate in Jordan 
Prof. Mohammad A. Harahsheh 

Abstract 
This study aimed at determining the degree of practicing good governance among 

the principals of Al-Mafraq Governorate in Jordan from the point of view of the teachers. 

This study also attempts to identify the effect of gender, scientific qualification, and 

experience on it. A random sample was chosen from (590) teachers. The results showed 

that the degree of good governance practice was medium for the tool of the study as a 

whole and for the areas of professional characteristics, lucidity and accountability; 

however, the result was high on the areas of participation and disclosure. The results 

showed statistically significant differences due to the impact of gender on the field of 

disclosure and the tool as a whole and in favor of the males. The results also revealed that 

there are no statistically significant differences due to the impact of the scientific 

qualification, experience in all fields. 

Keywords: Governance, educational leaders. 
 :ةمقدم

بوية اليوم عصر الترجديد، والبحث عن مزيد من الكفاءة، حيث يشهد العامل تطورات سريعة  تعيش املؤسسات الرتر
بوية نفسها أمام حتدايت، تفرض عليها االستغناء  يف كافة القطاعات، والسيما يف قطاع التعليم. لذا جتد املؤسسات الرتر

بوية األكثر تطوراً، والقائمة عن األساليب التقليدية اليت كانت تستخدمه ياسات اإلدارية والرتر ابق، واألخذ ابلسر ا يف السر
 (.8102على املفاهيم واألساليب احلديثة واليت حتقق اجلودة والتميز)العريين، 

ت حيث تشهد األنظمة الرتبوية يف العامل حتواًل عميقًا يف أمناط احلاكمية وتسيري العملية الرتبوية؛ مراعاة ملتطلبا
العصر وسعيًا لتحقيق املزيد من اجلودة يف أداء املؤسسة الرتبوية، وال ميكن حتقيق ذلك دون تطوير اإلدارة املدرسية 
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والبحث عن أفضل السبل إلجياد قيادة مدرسية تتمتع بقدر كبري من الكفاءة واالستقاللية والقدرة على ترسيخ حاكمية 
 (.8102الثقافة والعلوم، تربوية بديلة )املنظمة العربية للرتبية و 

وتُعدر احلاكمية من املفاهيم احلديثة اليت حظيت ابهتمامات كبرية يف السنوات األخرية عرب استخدامها يف حتقيق 
وظهر مفهوم  اجلودة والتميز يف األداء. ومصطلح احلاكمية يعين املصدر أو املرجعية اليت يستند إليها يف إدارة املنظمة.

الترعليمية مؤخرًا ليعرب عن األزمة اليت يعاين منها التعليم، واليت تتمثرل يف الفجوة بني الواقع وامللموس، حاكمية املؤسسات 
بسبب الترعارض بني متطلبات اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية، مما يضعف تطور تلك املؤسسات بسبب أن القرارات 

 (.8108)حالوة،  ميتلكها طرف واحد، ويضع بقية األطراف موضع املتلقي
واحلاكمية ال توجد إال بوجود اجلماعة، وعلى ذلك فهي ليست عماًل فردايً يعمل مبعزل عن اآلخرين لكنها ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً ابلرضا النفسي للجماعة خبالف الرائسة اليت ال تالقي ابلضرورة الرضا النفسي للمرؤوسني، مما ال يعطي احلق 

كون قائدًا يف كل األحوال، وعليه فإنه يفرتض أن يكون مدير املدرسة قياداًي حكيمًا من الطراز للرئيس أو املدير أبن ي
األول ويستطيع التأثري يف مرؤوسيه لدفعهم على حتقيق األهداف، وذلك ابلتفاعل معهم وتنمية الدافعية لديهم للعمل 

الوظائف اإلدارية ابلشكل الصحيح من ختطيط وتنظيم  والعطاء وعلى املدير ابعتباره قياداًي أن يكون قادرًا على تطبيق
وتنسيق ورقابة إضافة إىل القدرة على تثمني األعمال اجليدة وتقدمي احلوافز الالزمة لدفع سياق العمل )املنظمة العربية 

 (.     8102للرتبية والثقافة والعلوم، 
 الذي طرأ يف طبيعة دور احلاكمية من جهة، وتعترب احلاكمية انعكاس لتطورات وتغريات حديثة جتلت يف التغري

والتطورات املنهجية واألكادميية من جهة أخرى، إذ طُرح املفهوم يف سياقات اقتصادية وسياسية داخلية وخارجية، وقد 
بل تبنت املؤسسات الدولية هذا املفهوم وطورته يف أواخر الثمانينات لشجب التربير واإلسراف يف تبذير املال العام من ق

حكومات بعض الدول النامية حيث حيدد البنك الدويل احلكم اجليد ابعتباره ممارسة السلطة يف تدبري موارد الدولة 
 (.8102االقتصادية واالجتماعية من أجل التنمية )بن عبدي، 

خطوط ويستند نظام احلاكمية اجليد إىل حتقيق املستوى األمثل من الفحص والضبط والرقابة املتوازنة وتضمني 
التواصل الداخلية واخلارجية ذات الفاعلية، ابإلضافة إىل تعزيز ثقافة املسؤولية واملساءلة من خالل وضع وتطوير نظام 

 (.8108للقياس والتقييم )غادر، 
وتستهدف احلاكمية حتقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة اإلدارة، وتقوم على قواعد وأسس تؤكد أمهية 

م القانون والنظام ضرورته، وضمان الرقابة على األداء املايل من خالل تصميم هياكل إدارية حمكمة االلتزام أبحكا
وتنفيذها، يكون من شأهنا أن تؤدي إىل حماسبة اإلدارة وحتديد كيفية اختاذ القرارات وتوزيع السلطات بني جملس اإلدارة 

ؤدى ابحملصلة إىل تقليل التنازع يف السلطات ومن مث ختفيض واملسامهني واإلدارة وأصحاب املصلحة واليت من شأهنا أن ت
التعارض يف املصاحل ومنع الفساد واحملسوبية واحلد من استغالل السلطة من قبل بعضهم يف غري املصلحة العامة )الشواورة، 

8101.) 
وهي )حالوة وطه، ويقوم هذا مفهوم احلاكمية كما عرضه الربانمج اإلمنائي لألمم املتحدة على ثالثة دعائم 

8102:) 
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الدعامة االقتصادية: تتضمن عمليات صنع القرار اليت تؤثر على أنشطة الدولة االقتصادية وعالقتها  .0
 ابالقتصادايت األخرى.

 الدعامة السياسية: وتتضمن عمليات صنع القرارات املتعلقة بصناعة وتكوين السياسات العامة. .8
بتنفيذ السياسات، ويهتم ابإلدارة اجليدة للدولة واجملتمع، ابإلضافة  الدعامة اإلدارية: تتضمن النظام اخلاص .2

 إىل الرتكيز على إدارة األعمال.
ويُعدر األخذ مببادئ احلاكمية من قبل احلكومات مطلبًا شعبيًا ودولياً. فمثاًل املؤسسات الدولية املاحنة، كالبنك 

األمريكية تشرتط مستوى معيناً من جودة احلكم لوالايت املتحدة الدويل، وصندوق النقد الدويل، ابإلضافة إىل دول مثل ا
لدى الدول املستفيدة، لكي حتصل على املساعدات املالية وغري املإلية، وتدعم منظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدولية 

ءلة، وقد مت تقدمي احلاكمية املهتمة حبقوق اإلنسان أيضًا تبين مبادئ احلاكمية الرشيدة مثل الشفافية واملشاركة واملسا
 (.8102اإلدارية كطريقة فعالة إلدارة شؤون الدولة، وكبديل لألسلوب التقليدي يف اإلدارة )البسام، 

واحلاكمية ترتبط مبجموعة من املفاهيم اهلامة يف العمل اإلداري كالشفافية واملساءلة والشراكة والالمركزية، وبتطبيق 
ملي تنشأ فلسفة الشفافية وتزدهر يف اجملتمعات البشرية وفقًا لقوة القيم اليت يؤمن هبا الناس يف هذه املفاهيم يف الواقع الع

احمليط اجملتمعي الواحد ولذلك فإن األسس اليت تبىن عليها الشفافية يف العرف اإلداري تشتق من املصادر الثقافية لكل 
مل واإلخالص فيه وهى قيم موجودة غالبا يف مجيع املِلل جمتمع وأهم هذه القيم تلك اليت تقوم على األمانة وحب الع

اإلنسانية ولذلك ال بد أن تُ ْبىن الشفافية يف النظم اإلدارية بناًء على ما توفره املصادر التشريعية واألعراف اليت حتظى 
 (.8112ابحرتام مجيع أفراد اجملتمع أايً كان انتمائهم الفكري والعقائدي)الطشة، 

 أصبح كونه فيه، العاملني وجلميع الرتبوي النظام على القائمني وعلى الرتبوية املؤسسات لية علىملسؤو ا وتزداد
 .أفراده سلوكات على حكمه خالل من الرتبوي النظام على حيكم اجملتمع وأن خاصة ،ابرزاً  اجتماعياً  منظوراً 

 اإلداري تطوير األداء عمليات يتوحظ العامل، دول معظم يف كبري ابهتمام التعليم إصالح عمليات حظيت وقد 
 التغيري عصر العصر هذا على يطلقون املفكرون جعل الذي احلد إىل االهتمام، هذا من كبري جبانب الرتبوية للمؤسسات

 اجلديدة اإلدارة لنموذج األساسية الركائز إحدى التطوير ابعتبار الرتبوية، اإلدارية املنظومة جتويد حنو والسعي والتجديد،
 تتحول ألن ضرورة هناك أن على الواقع ويؤكد معها، التكيف وحماولة واحمللية، الدولية املتغريات ملسايرة تولد يالذ

 وحتسني تطوير إىل حيتاج اإلصالح فإن املنظمات، نظرية إىل ووفقاً  التطبيق، إىل التنظري من العربية الرتبوية املؤسسات
 وثقافتها، يف سلوكها، التطوير ذلك الرتبوية املؤسسات تبنت كلما منظماً  ويكون العمليات، يف جوهري وجتويد
 (.8110)أمحد، وبنائها

 أمهية احلاكمية:
مما ال شك فيه أن احلاكمية أصبحت حتتل أمهية كبرية على مستوى العامل اآلن، يف ظل ما يشهده العامل اليوم من 

ىل احلاكمية يف العديد من االقتصادايت املتقدمة والناشئة التحول إىل النظام االقتصادي الرأمسايل وقد ظهرت احلاجة إ
خالل العقود األخرية املاضية خاصة يف أعقاب االهنيارات االقتصادية واألزمات املالية يف عقد التسعني من القرن العشرين 

ابلفساد املايل  (: ختفيض املخاطر املتعلقة8102؛ بن عبدي، 8101وتظهر أمهية منظومة احلاكمية فيما يلي ) حسن، 
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واإلداري الذي تواجهه الدول، رفع مستوى األداء وما يرتتب عليه من دفع عجلة التنمية والتقدم االقتصادي للدول، 
جذب االستثمارات األجنبية وتشجيع أرس املال احمللي على االستثمار يف املشروعات الوطنية، زايدة القدرة على املنافسة 

ة هلا، الشفافية والدقة والوضوح يف املؤسسات وما يرتتب عن ذلك من زايدة الثقة، زايدة فرص العاملية وفتح أسواق جديد
العمل ألفراد اجملتمع، حماربة الفساد الداخلي يف مؤسسات وعدم السماح بوجوده والقضاء عليه، حتقيق ضمان النزاهة 

أخطاء متعمدة، أو انصراف متعمد كان أو غري واحليادية واالستقامة لكافة العاملني يف املؤسسات، تفادي وجود أية 
متعمد ومنع استمراره، حماربة االحنرافات وعدم السماح ابستمرارها، وتقليل األخطاء إىل أدىن قدر ممكن ابستخدام النظم 

 الرقابية اليت متنع حدوث مثل هذه األخطاء.
ضمن عدداً من املبادئ اليت تستطيع من خالهلا حتقيق ما احلاكمية مثلها مثل املفاهيم اإلدارية احلديثة تت احلاكمية: مبادئ

 هتدف إليه، وتتمثل هذه املبادئ يف اآلتية:
 تتطلب احلاكمية السديدة تفاعالً فعاالً بني اإلدارة واملراجع اخلارجية واملراجع الداخلية.التفاعل: 
 جيب أن تدرك اإلدارة أن غرضها محاية املصاحل.الغرض: 

ن يكون لدى أعضاء اإلدارة خربة كبرية عن املؤسسة واجملال الوظيفي وينبغي أن يعكس مزجياً ينبغي أاخلربات: 
من املعارف واخللفيات، وجيب أن يتلقى مجيع األعضاء إرشادات تفصيلية وتعليماً مستمراً لضمان إجنازهم وحفاظهم على 

 مستوى اخلربة.
فرتات مناسبة، وإن يتاح لألعضاء الدخول على يتعني عقد اجتماعات دورية لاالجتماعات واملعلومات: 

لَزمني أبداء واجباهتم.
ُ

 املعلومات ومناقشة األفراد امل
جيب على إدارة املؤسسة جتنب الغش لتفادي العقوابت اجلنائية الصارمة وعلى اإلدارة القيام أبداء تقرير الغش: 

 ملخاطر الغش.
 على الصاحل العام وليست أعمال منافسة. حيث تعترب كمهمة نبيلة تركز املراجعة اخلارجية:

يعد مبدأ اإلفصاح والشفافية من أهم مبادئ احلاكمية، نظرا ملا ميثله من استقرار وشفافية  اإلفصاح والشفافية:
ومحاية جلميع األطراف واملتعاملني، ومل تقلل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للحاكمية يف االهتمام ابإلفصاح 

، وجيب أن يشتمل اإلفصاح على املعلومات التالية: النتائج املالية والتشغيلية للمؤسسة؛ أهداف املؤسسة؛ حق والشفافية
األغلبية من حيث املسامهة وحقوق التصويت؛ عوامل املخاطرة املنظورة؛ املسائل املادية املتصلة ابلعاملني وغريهم من 

 (.8102رة ابملؤسسة )بن عبدي، أصحاب املصاحل؛ هياكل وسياسة ممارسة سلطات اإلدا
 أهداف احلاكمية:

تسعى احلاكمية إىل حتقيق األهداف التالية: ضمان الشفافية والعدالة واملساواة وحتسني مستوى التنمية االقتصادية 
، واالجتماعية، تكوين جلنة مراجعة من غري أعضاء جملس اإلدارة التنفيذية للعمل على جتنب الغش والتدليس وتقليلهما

توفري احلماية للمسامهني ومنع تضارب األهداف وتنازع السلطات وتعظيم املصاحل املتبادلة، مراعاة مصاحل العمل والعمال 
وتوزيع الصالحيات واملسؤوليات مبا يضمن تعزيز الرقابة والضبط الداخلي، منع الواسطة واحملسوبية واحلد من استغالل 

االدخار وتشجيع االستثمار احمللي واألجنيب وتعظيم الرحبية وخلق املزيد من فرص  السلطة يف غري املصلحة العامة، تنمية
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العمل اجلديدة، االلتزام أبحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة األداء املايل وختفيض تكلفة التمويل، ووجود هياكل 
 (.8119)الشواورة، إدارية متكاملة تضمن حتقيق حماسبة اإلدارة أمام املسامهني وأصحاب املصاحل

إىل جمموعة من الدعائم  ملؤسسية تستندبينت العديد من األدبيات أن احلاكمية ا :عوامل فعالية احلاكمية املؤسسية
 األساسية تتمثل ب : 

ت : تعد الشفافية دعامة هامة لضمان العدالة والنزاهة والثقة يف إجراءات إدارة املنظمااإلفصاح والشفافية -0
وتقدم املعلومات اليت يتم اإلفصاح عنها مع التقارير إذ تعد هذه املعلومات جزءاً ال يتجزأ من . وإدارة أفرادها

هذه القوائم. وجيب اإلفصاح عن كل تلك املعلومات بطريقة عادلة ونزيهة وصادقة وبكل موضوعية وأمانة 
 (.(Fawzy,2003 واستقامة بني مجيع العاملني وأصحاب املصاحل يف الوقت املناسب ودون أتخري

: يقصد بذلك أن تكون هناك متابعة وتقييم متواصل لإلدارة من قبل األطراف املعنية ذات العالقة املساءلة -8
ابملنظمة ، وذلك عن طريق توفري هيكل رقايب داخل املنظمة ممثل بلجان التدقيق املستقلة وأجهزة التدقيق 

 ,Hermanson & Rittenberg)تقلة. ويؤكدالداخلي اليت يتم تشكيلها للقيام بواجباهتا بصورة مس
أن حتقيق إسرتاتيجية املنظمة اليت بنيت عليها أهدافها يتطلب إخضاع األطراف اآلتية للمسألة أمام  (2003

 أصحاب املصاحل وهم: جملس اإلدارة، وجلنة التدقيق، واإلدارة العليا، والتدقيق الداخلي، والتدقيق اخلارجي
ون للمنظمة رسالة أخالقية جيب أن تؤديها يف اجملتمع وأن يعرتف املديرون أبن عليهم تعين أن تك  املسؤولية: -2

(. وقد أوضح Carroll, 2003واجبات جتاه محاية البيئة وجتاه العاملني وحتسني اخلدمات املقدمة هلم )
دارة، وجود الكفاءة والفاعلية جمللس اإل املسؤولية ابلفقرات اآلتية : (Credit Lyonnais S.A)بنك

ووضع آليات تسمح بعقاب املديرين التنفيذيني وأعضاء جملس اإلدارة، والتصرف بشكل فعال ضد األفراد 
 ,Gill)الذين يتجاوزون حدودهم، والشفافية والعدالة يف التعامالت يف األسهم من قبل أعضاء جملس اإلدارة

2003). 
املنظمة، وتوزيع املهمات والواجبات واملسؤوليات  تعين احرتام احلقوق العائدة ألصحاب املصلحة يفالعدالة:  -2

بني العاملني على أساس العدل واملساواة بينهم. ويف هذا السياق أكدت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
(OECD)  على ضرورة وضع نظم متنع العاملني يف داخل املنظمة مبا فيهم املديرين من االستفادة من

 لس اإلدارة أن يعلنوا عن أية مصاحل مادية هلم يف عمليات املنظمةمناصبهم، وعلى أعضاء جم
.(Catherine & Sullivan, 2003) 

ستقاللية دعامة هتدف إىل تقليل أو إلغاء تضارب املصاحل وذلك بوساطة تشكيل اللجان أن اال االستقاللية: -0
ة أو التأثري يف قرارات جملس املستقلة وتعيني مدقق احلساابت وعدم السماح أبي نفوذ من أي جهة للسيطر 

 (. 8112اإلدارة )خوري، 
تعين تداخل قواعد احلاكمية املؤسسية ابلعديد من القوانني ذات العالقة، وأتيت أمهية  القوانني واألنظمة: -6

التحكم املؤسسي من الناحية القانونية للتغلب على سلبيات تنفيذ التعاقدات اليت تتم بني كافة األطراف 
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املنظمة وابلشكل الذي حيمي حقوق كل طرف من املمارسات السلبية اليت تنتهك صيغ العقود  املعنية يف
 (.Zingales, 1997املربمة )

توفر  ومتثل املقومات التالية الدعائم األساسية اليت جيب توافرها حىت ميكن احلكم بتطبيق احلاكمية يف املؤسسة:
ي، وجود جلان أساسية مثل جلان املراجعة تتبع اإلدارة ملتابعة أداء املؤسسة، القوانني واللوائح اخلاصة بضبط األداء اإلدار 

وضوح السلطات واملسؤوليات ابهليكل التنظيمي للمؤسسة، فعالية نظام التقارير وقدرته على حتقيق الشفافية وتوفري 
احلاكمة يف أداء املؤسسة حبيث تتحول املعلومات، تعدد اجلهات الرقابية على أداء املؤسسة، واملراجعة والتعديل للقوانني 

 (.8108مسؤولية الرقابة إىل مدير املؤسسة والعاملني) رايض، 
 ترتكز على ثالث ركائز أساسية:  املؤسسة ( إىل أن حاكمية8102وأشار كنزة)

، إفصاح، تتعلق اباللتزام ابلسلوك والقيم األخالقية داخل املؤسسة، من نزاهة، أمانه، مصداقية الركيزة األوىل:
 عدل وشفافية ، وذلك للحفاظ على السمعة هلا.

تتعلق بتفعيل دور العاملني يف حاكمية املؤسسة، من خالل قيامهم ابلرقابة واملساءلة، حيث أن  الركيزة الثانية:
وإدارات األقسام األطراف اخلاضعة للمساءلة احملاسبية أمام العاملني تتمثل أساسًا يف إدارة املؤسسة ، اللجان التابعة هلا، 

 والوحدات اإلدارية يف املؤسسة.
 تتعلق إبدارة املخاطر، حلماية املؤسسة وخمتلف املستفيدين منها، ورفع أدائها. الركيزة الثالثة:
 أمناط احلاكمية الرتبوية

لثقافة والعلوم، للحاكمية جمموعة من األمناط الفرعية واليت تندرج حتت منطني أساسني ومها)املنظمة العربية للرتبية وا
8102:) 

 أمناط احلاكمية من حيث الفاعلية يف األداء:
وتكون اهتمامات احلاكمية اإلدارية فيها موجهة لكل من طبيعة العمل )اإلنتاج( وطبيعة العاملني )املرؤوسني( 

 وهي ال خترج عن أربعة أمناط هي: 
 حاكميه ترتكز على اهتمامها ابلعمل وهي حاكميه متفانية. .أ

 ه هتتم ابلعالقات مع الناس وهي حاكمية مرتبطة.حاكمي .ب
 حاكميه هتتم ابلعمل والعالقات مع الناس وهي حاكميه متكاملة. .ج
 . حاكميه ال هتتم ابلعمل وال ابلعالقات مع الناس وهي حاكميه منفصلة .د

 أمناط احلوكمة من حيث مركز اختاذ القرارات وهي ال خترج عن ثالثة أمناط هي:
: والذي يستخدم أساليب الفرض واإلرغام والتخويف، وهي حاكميه تؤمن مبركزية ي املتسلطالنمط األوتوقراط

السلطة واختاذ القرارات األوتوقراطية يف اإلشراف على السلطة الرمسية املمنوحة هلا مبوجب القانون أو التفويض واليت ختول 
 لعالقات اإلنسانية مع املرؤوسني.  للقائد فرض العقوبة أو منح املكافأة دون أن تويل أمهية لتنمية ا

ومبوجبها تعطى حرية كبرية للعاملني يف أعماهلم إذ يزوَّدون بكافة املعلومات واملستلزمات  منط احلاكميه النسبية:
اليت يتطلبها العمل، مث ترتك هلم حرية التصرف دون تدخل، وعلى الرغم من التأثري اإلجيايب هلذا النمط يف معنوايت 
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، إال أنه قد حيدث نوعًا من الشطط والفوضى والتسيب يف العمل واحتمال سوء استغالل هذه احلرية من قبل العاملني
 العاملني لتحقيق أغراض ذاتية صرفة.

: يعتمد على احرتام شخصية الفرد وعلى االستشارة والتعاون وهي من أهم أمناط احلاكميه النمط الدميوقراطي
يق جودة العمل واملخرجات، ومثل هذه احلاكميه تتيح الفرص جلميع العاملني لإلبداع وذلك لفاعليتها وأثرها يف حتق

 واالبتكار واإلسهام الفاعل يف رسم السياسة العامة للمؤسسة واختاذ القرارات وحتديد األهداف وتنفيذها.    
 ة:احلاكميمراحل تطبيق 

 (:8100مراحل متتابعة تتمثل يف اآليت )حافظ،  احلاكميةلتطبيق 
  احلاكمية؛ حيث يتم الترفرقة بني  احلاكمية: وهي أورل وأهم مرحلة من مراحل املؤسسّية حلاكميةمرحلة الّتعريف اب

 ومنهجها وأمهيتها وأدواهتا ووسائلها. احلاكميةكثقافة، وكأسلوب إداري يتم االلتزام به، حيث يتم توضيح طبيعة 
املؤسسية إىل بنية أساسية متينة، قادرة على التفاعل مع  احلاكمية: حتتاج لحاكميةمرحلة بناء البنية األساسية ل

 املستجدات، واملتغريات احمليطة هبا.
إىل برانمج زمين حمدد األعمال واملهام، حىت ميكن متابعة  احلاكمية: حتتاج لحاكميةمرحلة عمل برانمج قياسي ل

 املعوقات والصعوابت اليت عرقلت مرحلة الترطبيق وتقوميها. يف املؤسسة اجلامعية، وحتديد احلاكميةمدى الترقدم يف تنفيذ 
، حيث يتطلب  احلاكمية: وهي مرحلة قياس مدى استعداد، ورغبة األطراف املستفيدة يف تطبيق مرحلة الّتنفيذ

ا لتحديد التنفيذ عدد من املمارسات كاستقاللية السلطة، الشفافية، املساءلة، املسؤولية، املساواة، ودراستها، وحتليله
 مواطن الضعف يف التنفيذ.

اخلية واخلارجيرة، مرحلة املتابعة والتطوير : تتم هبدف التأكد من حسن التنفيذ، من خالل الرقابة واملراجعات الدر
 والتردقيق يف إلية تنفيذ اإلجراءات، والعمليات اإلدارية.

 احلاكميةخصائص ومميزات 
اً الختالف وجهات نظر الدارسني هلا، وميكن استعراض أهم تلك وفق احلاكميةيتفاوت حتديد خصائص ومميزات 

 (:Abdelkarim & Jibara, 2010امليزات على النحو التايل )
 ترتكز على حرية تدفق املعلومات، حبيث تكون يف متناول مجيع املعنيني هبا. الشفافية:
 ترتكز على أن املشاركة يف اختاذ القرارات حق للجميع. املشاركة:

 ترتكز على توفري الفرص للجميع لتحسني أوضاعهم أو احلفاظ عليها. اواة:املس
 ترتكز على مسؤولية القيادة ومتخذي القرارات أمام املستفيدين، وكل من يهمه األمر. املساءلة:
 ترتكز على تعزيز سلطة القانون، ويتم تطبيقها بدقة مبا يضمن مستوى عال من األمان والسالمة. النزاهة:

 ترتكز على االستثمار األمثل للموارد واإلمكاانت البشرية، واملادية والتقنية والطبيعية. لية:الفاع
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 احلاكميةمكوانت نظام 
 (، تتمثل فيما يلي:8108من جمموعة من املكوانت األساسية أشار إلىها مرزوق) احلاكميةيتكون نظام 

من مستلزمات، وما يتعني توفريه من مطالب  اكميةاحل: حيث يتكون هذا اجلانب مما حتتاج إليه مدخالت النظام
 ضرورية سواء أكانت قانونية أم تشريعية أم إدارية أم اقتصادية.

: ويقصد به معرفة اجلهات املسؤولة عن تطبيق احلوكمة، وكذلك معرفةاجلهات املشرفة على احلاكميةنظام تشغيل 
 احلاكميةسواء أكان داخل املؤسسة أم خارجها أسهم يف تنفيذ  هذا التطبيق، مع معرفة جهات الرقابة وكل كيان إداري،

 ، ويف تشجيع االلتزام هبا أو االرتقاء بكفاءهتا وفاعليتها، أو املسامهة يف تطوير أحكامها.
: جيب معرفة أن احلاكمية ليست هدفًا حبد ذاهتا، ولكنها وسيلة فاعلية لتحقيق نتائج خمرجات نظام احلاكمية

ليها اجلميع يف أي دولة أو شركة، فهي جمموعة من املعايري والقواعد والقوانني اليت تنظم األداء، وكذلك وأهداف يسعى إ
 تعد ممارسات عملية وتنفيذية للحفاظ على أصحاب املصاحل وحتقيق اإلفصاح والشفافية. 

 العوامل اليت سامهت يف ظهور احلاكمية
كمية منها: التأكيد على الفصل بني امللكية واإلدارة ابلتزامن مع هناك عدد من العوامل اليت سامهت يف ظهور احلا 

الرقابة على األداء، احلاجة إىل حتسني كفاءة املخرجات التعليمية، احلاجة إىل وضع هيكل يتم من خالله حتديد أهداف 
ث تتحول مسؤولية الرقابة إىل املدرسة ووسائل حتقيقها، احلاجة إىل مراجعة القوانني اليت حتكم أداء املدرسة وتعديلها حبي

القائمني على العملية الرتبوية، وجود خلط بني مهام القائمني على العملية الرتبوية، حتديد طبيعة احلوافز املالئمة إلدارة 
يئة املدرسة واملنطقة التعليمية ملتابعة األهداف اليت تتفق ومصاحل املدرسة واملستفيدين منها، ضرورة حتقيق التكامل مع الب

القانونية والتنظيمية للمدرسة، املساعدة على رفع درجة الثقة لكسب ثقة أولياء األمور وحتقيق معايري اجلودة الشاملة، 
ضمان حصول املعلمني والطالب والعاملني ابملدرسة على معاملة عادلة، وجود فجوة بني املكافآت اليت حتصل عليها 

درسي يف عدد من الدول، االفتقار إىل الدقة ومعايري الشفافية والوضوح يف اإلدارة املدرسية، ظهور حاالت الفشل امل
املدارس، وجود ممارسات متدنية تضعف العملية التعليمية، وضعف أداء مديري املدارس بصورة تؤثر على كفاءة العملية 

 (.8100وايدى، التعليمية واملخرجات الرتبوية وحتد من قدرهتا على القيام مبمارسات إدارية انجحة) الس
 املستوى على سواء احلايل شكلها يف الرتبوية فاملؤسسة الرتبوية البيئة يف أساسية تغريات إحداث أمهية ومع

 .املطلوب األدىن احلد تلىب ال الرتبوية السياسات مستوى على أو اإلداري أو التنظيمي
 فيه، العاملني وجلميع الرتبوي النظام على منيالقائ وعلى الرتبوية املؤسسات على تزداد املسؤولية أن جند واليوم

 .أفراده سلوكات على حكمه خالل من الرتبوي النظام على حيكم اجملتمع وأن خاصة ابرزا، اجتماعيا منظورا أصبح كونه
 اإلداري تطوير األداء عمليات وحظيت العامل، دول معظم يف كبري ابهتمام التعليم إصالح عمليات حظيت وقد

 التغيري عصر العصر هذا على يطلقون املفكرون جعل الذي احلد إىل االهتمام، هذا من كبري جبانب الرتبوية للمؤسسات
 اجلديدة اإلدارة لنموذج األساسية الركائز إحدى التطوير ابعتبار الرتبوية، اإلدارية املنظومة جتويد حنو والسعي والتجديد،

 تتحول ألن ضرورة هناك أن على الواقع ويؤكد معها، التكيف وحماولة ة،واحمللي الدولية املتغريات ملسايرة تولد الذي
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 وحتسني تطوير إىل حيتاج اإلصالح فإن املنظمات، نظرية إىل ووفقاً  التطبيق، إىل التنظري من العربية الرتبوية املؤسسات
 .وبنائها وثقافتها، يف سلوكها، التطوير ذلك الرتبوية املؤسسات تبنت كلما منظماً  ويكون العمليات، يف جوهري وجتويد

كمية الرشيدة  لدى القادة الرتبويني يف وزارة الرتبية ا درجة ممارسة احلومن هنا جاءت هذه الدراسة للكشف عن 
 يف اململكة األردنية اهلامشية. والتعليم
 :  الدراسة مشكلة

 انفجار بعد املاضية السنوات خالل مةواملتقد الناشئة االقتصادايت من العديد يف املوضوع هبذا االهتمام تعاظم
 مفهوم خروج إىل أدى مما الشفافية، نقص إىل ابإلضافة واخلربة للرقابة وافتقارها اإلدارة وسوء املايل واإلداري الفساد قضااي

 غري التصرفات من وحتد املنظمات إدارة حسن تضمن اليت الرقابية والوسائل الضوابط بوضع يتلخص الذي كميةا احل
 مهماً  رافداً  الرتبوي اإلداري اجلانب يف كميةا احل تكون فقد لذا والوضوح، والشفافية العدالة عن حبثاً  للمديرين سليمةال

، ولذا جاءت هذه الدراسة للتعرف إىل آنذاك االقتصاديني من  أمثاهلم انله كما املهنية الراحة العاملون منه يستسقي
 يف اململكة األردنية اهلامشية ؟.يري مدارس حمافظة املفرق كمية الرشيدة  لدى مدا درجة ممارسة احل

هدفت الدراسة التعرف إىل درجة ممارسة احلاكمية الرشيدة  لدى مديري مدارس حمافظة املفرق  :تهاأسئلهدف الدراسة و 
 سؤالني االتيني:ال عن ، من خالل االجابةيف اململكة األردنية اهلامشية من وجهة نظر املعلمني

يف اململكة األردنية اهلامشية من وجهة كمية الرشيدة  لدى مديري مدارس حمافظة املفرق ا ة ممارسة احلما درج -0
 ؟.نظر املعلمني

( بني متوسطات استجاابت أفراد % α≤ 1.10هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -8
يف اململكة األردنية رس حمافظة املفرق كمية الرشيدة  لدى مديري مداا عينة الدراسة عن درجة ممارسة احل

 تعزى ملتغريات اجلنس، املؤهل العلمي، اخلربة؟. اهلامشية من وجهة نظر املعلمني
 :الدراسة أمهية

كمية الرشيدة  لدى القادة الرتبويني يف ا درجة ممارسة احل إىل للتعرف حماولتها يف رئيس بشكل الدراسة أمهية تكمن
 التغريات إحداث الرتكيز على مث ومن ،من وجهة نظر العاملني معهم يف اململكة األردنية اهلامشية وزارة الرتبية والتعليم

 يف والفاعلية الكفاءة زايدة إىل يؤدي مماممارسة احلاكمية اإلدارية  درجة رفع أجل من علمية أسس على بناءً  املطلوبة
 النقاط خالل من الدراسة أمهية تتضح كما تطبيقها، يف تؤثر اليت العوامل ومعرفة والغاايت األهداف وحتقيق العمل،

 :التالية
 حبيثدرجة ممارسة احلاكمية اإلدارية  يف تؤثر اليت العوامل عن الكشف يف الدراسة هذه نتائج تساعد أن -

 . وتفاديها الدراسة نتائج تبينها قد اليت واخللل القصور جوانب ومعاجلة القوة جوانب تعزيز من تتمكن
 يفمبمارسة احلاكمية اإلدارية  القادة الرتبويني يف وزارة الرتبية والتعليم اهتمام زايدة يف الدراسة هذه متسه قد -

 .املختلفة اإلدارية املهام إجناز يف أدائهم وحتسني تطوير أجل من تعامالهتم مجيع
 إجراء يف منها تفادةاالس خالل من وذلك والباحثني القادة الرتبويني من كالً  الدراسة هذه من يستفيد أن -

 مفهوم يف للبحث الباحثني أمام الباب يفتح وأن جديدة، ومبتغريات جديدة يف جمتمعات مشاهبة دراسات
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 يف العاملني سلوك ضبط خالل من اجملتمع منها يستفيد أخرى قطاعات يف ممارستها ومدىاحلاكمية اإلدارية 
 .املختلفة املؤسسات

 ية:التعريفات االصطالحية واإلجرائ
وضع معايري  وآليات حاكمة ألداء كل األطراف من خالل تطبيق الشفافية وسياسة اإلفصاح عن هي : احلاكمية

(. وتعرف 8119)عزت، املعلومات وأسلوب قياس األداء وحماسبة املسؤولني ومشاركة اجلمهور يف عملية اإلدارة والتقييم
 اسة على املقياس املعد هلذه الدراسة واحملدد ابجملاالت اآلتية:إجرائيًا ابلدرجة الكلية الستجاابت أفراد عينة الدر 

 .(اخلصائص املهنية، الشفافية واملساءلة، اإلفصاح، املشاركة)
 :حدود الدراسة

اقتصر تطبيق الدراسة على عينة من املعلمني العاملني يف مديرايت الرتبية والتعليم يف حمافظة املفرق للعام الدراسي  
 م.8102/8102

 لطريقة واإلجراءاتا
 من مجيع معلمي مديرية الرتبية والتعليم ، اليت استخدم فيها املنهج الوصفي،تكون جمتمع الدراسة :وعينتها جمتمع الدراسة

عينة اما  ( معلمًا ومعلمًة.8298م والبالغ عددهم )8102/8102األول من العام الدراسي  للواء قصبة املفرق للفصل
 ذلك.يبني ( 1اجلدول )، و ( معلماً ومعلمةً  590البسيطة إذ بلغت ) لطريقة العشوائيةابفقد اختريت الدراسة 

 (: توزع أفراد عينة الدِّراسة حسب اجلنس واملؤهل العلمي وسنوات اخلربة1اجلدول )
 اجملموع العدد الفئات املتغريات

 اجلنس
 232 ذكر

091 
 358 أنثى

 املؤهل العلمي
 314 بكالوريوس فأقل

590 
 276 ماجستري فأعلى

 سنوات اخلربة
 81 اقل من مخس سنوات

 200 سنوات 01أقل  -0بني  590
 309 سنوات فأكثر 01

 : أداة الدراسة
فقرة ( 21)قد تكونت األداة من و ألدب النظري والدراسات السابقة، من خالل مراجعة اة الدراسة، مت تطوير أدا

اخلصائص املهنية، الشفافية واملساءلة، اإلفصاح، موزعة على أربعة جماالت هي )ة  كمية الرشيدا درجة ممارسة احللقياس 
 وقد مت حتديد اإلجاابت خبمسة درجات هي: )كبرية جداً، كبرية، متوسطة، قليلة، قليلة جداً(. . (املشاركة 

 : وثباهتا صدق أداة الدراسة
 جمال اإلدارة الرتبوية، وعلم النفس، والقياس تصني وذوي اخلربة يف( حمكمني خم01)عرضت أداة الدراسة على 

بيان مدى مالءمتها للدراسة. وبعد استعادة الذي تنتمي إليه، و  والتقومي، وذلك للتأكد من مناسبة الفقرات للمجال
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دام للتأكد من ثبات أداة الدراسة مت حساب معامل الثبات ابستخو .هتماالستبانة من احملكمني مت األخذ آبرائهم ومقرتحا
 ( يوضح ذلك.8( لالتساق الداخلي، واجلدول )Cronbach alphaمعادلة كرونباخ ألفا )

 قيم معامالت االتساق الداخلي كرونباخ الفا للمجاالت ولألداة ككل(:2اجلدول )
 االتساق الداخلي اجملال

 1.92 اخلصائص املهنية
 1.96 الشفافية واملساءلة

 1.90 اإلفصاح
 1.22 املشاركة

 ( أن مجيع قيم معامالت الثبات مقبولة لغاايت البحث.8ني اجلدول )ويب
 املعاجلة اإلحصائية:

لإلجابة عن السؤال األول مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية. ولإلجابة عن السؤال الثاين مت 
وللتعرف إىل مستوى التقدير، مت  عدد واختبار شيفيه.استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وحتليل التباين املت

اعتماد املتوسطات احلسابية إلجاابت أفراد العينة لتكون مؤشرًا على مستوى التقدير ابالعتماد على املعيار التايل يف 
منخفض( احلكم على تقدير املتوسطات احلسابية، وذلك بتقسيم مستوايت التقدير إىل ثالثة مستوايت )مرتفع، متوسط، 

 ابالعتماد على املعادلة التالية:
 فتصبح بعد ذلك التقديرات كالتايل:، 0.22=0/2 - 0=  د األدىن للبدائل/عدد املستوايتاحل-احلد األعلى للبدائل

 فأكثر(. 2.62(، واملستوى املرتفع )2.62-8.22(، واملستوى املتوسط )8.22املستوى املنخفض )اقل من 
 ت الدراسة على املتغريات التالية:اشتمل متغريات الدراسة:

 املتغريات املستقلة: اجلنس، املؤهل العلمي، اخلربة. .0
 الرشيدة. اكميةتغري التابع: درجة ممارسة احلامل .8

 :عرض النتائج ومناقشتها
هلامشية يف اململكة األردنية اكمية الرشيدة  لدى مديري مدارس حمافظة املفرق ا درجة ممارسة احل: ما السؤال األولنتائج 

؟. لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية من وجهة نظر املعلمني
 (يوضح ذلك. 2واجلدول)

 (:املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة مرتبة تنازليا  3جدول )
 درجة املمارسة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب لاجملا رقم اجملال يف االستبانة الرتبة

 مرتفعة 0.46 3.71 املشاركة 2 0
 متوسطة 0.59 3.64 اإلفصاح 2 8
 متوسطة 0.78 3.42 اخلصائص املهنية 0 2
 متوسطة 0.64 3.35 الشفافية واملساءلة 8 2

 متوسطة 0.52 3.53 الكلي
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يف اململكة األردنية اهلامشية لدى مديري مدارس حمافظة املفرق لرشيدة كمية اا درجة ممارسة احل ( أن2يبني اجلدول )
( وقد 0.52وابحنراف معياري) 3.53)جاءت متوسطة إذ بلغ املتوسط احلسايب الكلي )من وجهة نظر املعلمني 

ظيمية وقد تعزى هذه النتيجة إىل مستوى الثقافة التن .(3.71 -3.35تراوحت املتوسطات احلسابية للمجاالت بني)
ملدراء املدارس، وما ميارسون من مهارات إدارية تقليدية ليست ذات عالقة ابحلاكمية، كذلك املمارسات النمطية اليت 

 والفقرات املكونة لكل جمال:احلاكمية الرشيدة  وفيما يلي عرض تفصيلي جملاالت اعتاد عليها غالبية املدراء. 
فقرات هذا اجملال مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  لإلجابة عن: اجملال األول: اخلصائص املهنية

 ( يبني ذلك.2، واجلدول )اخلصائص املهنيةوالدرجة لفقرات جمال 
 (:املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات جمال  اخلصائص املهنية مرتبة تنازليا  4جدول )

املتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 ايباحلس

االحنراف 
 املعياري

 درجة املمارسة

 مرتفعة 0.86 3.69 تفويض بعض الصالحيات للعاملني يف املدرسة 0 0
 متوسطة 0.69 3.58 احلرص على التنافس مع املدارس  األخرى 2 8
 متوسطة 0.78 3.55 توفري االحتياجات الالزمة  للعاملني يف املدرسة 01 2
 متوسطة 0.84 3.55 بداع داخل املدرسةختصيص معظم وقته للعمل واإل 9 3
 متوسطة 0.82 3.54 مكافئة  العاملني على مبادراهتم اجليدة 6 0
 متوسطة 0.67 3.43 اإلحاطة الكاملة أبهداف  املدرسة 0 6
 متوسطة 0.58 3.40 مساعدة  العاملني على تسوية خالفاهتم 2 2
 متوسطة 0.77 3.39 العاملني يف املدرسة  احملافظة على سرية املعلومات اليت تشمل مجيع 00 2
 متوسطة 0.69 3.37 تقدير األفكار املفيدة للمدرسة 2 9

 متوسطة 0.72 3.36 تفادى أي سلوك يؤذى مشاعر  العاملني 2 01
 متوسطة 0.96 3.23 فتح آفاق التعاون والتكامل بني املدرسة  واجملتمع احمللي 8 00
 متوسطة 0.99 3.22 تصف ابملصداقية والدقةإصدار املعلومات اليت ت 08 08

 متوسطة 0.78 3.42 الكلي

يف اململكة األردنية درجة  تقدير جمال اخلصائص املهنية لدى مديري مدارس حمافظة املفرق  ( أن2اجلدول ) يبني
ف معياري ( وابحنرا3.42جاءت متوسطة إذ بلغ املتوسط احلسايب للمجال ككل)اهلامشية من وجهة نظر املعلمني  

متوسطة ما عدا فقرة واحدة جاءت بدرجة مرتفعة إذ جاءت ابلرتبة األوىل بدرجة ( ، وقد جاءت مجيع الفقرات 0.78)
( وابحنراف معياري 3.69( مبتوسط حسايب مقداره )تفويض بعض الصالحيات للعاملني يف املدرسة( ونصها )0الفقرة )

إصدار املعلومات اليت تتصف ( ونصها )12بة األخرية الفقرة )( وبدرجة مرتفعة يف حني جاءت ابلرت0.86بلغ )
( وبدرجة متوسطة. وقد يعود ذلك إىل 0.99( وابحنراف معياري مقداره )3.22( مبتوسط حسايب )ابملصداقية والدقة

لعمليات اخنفاض مستوى اخلصائص املهنية لدى مدراء املدارس اليت يكتسبوها من خالل الدورات التدريبية وممارساهتم ل
 اإلدارية وفقاً لألساليب اإلدارية احلديثة.

لإلجابة عن فقرات هذا اجملال مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية : اجملال الثاين: الشفافية واملساءلة
 ( يبني ذلك.0، واجلدول )الشفافية واملساءلة والدرجة لفقرات جمال
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 االحنرافات املعيارية لفقرات جمال الشفافية واملساءلة مرتبة تنازليا  (:املتوسطات احلسابية و 5جدول )

 اجملال الرقم الرتبة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 درجة املمارسة املعياري

0 01 
نشر تقارير دورية حول أنشطة املدرسة والنواحي املادية 

 متوسطة 0.87 3.63 املتعلقة هبا

مجيع  العاملني بكل التطبيق آلليات املساءلة على  2 8
 متوسطة 0.63 3.45 موضوعية وحيادية

 متوسطة 0.76 3.44 تطبيق القوانني وإجراءات العمل بني  العاملني دون متييز 9 2
 متوسطة 0.86 3.39 تتم املساءلة بناًء على بياانت ومعلومات موثوقة 2 2
 متوسطة 0.89 3.36 القيام إبجراءات املساءلة بنزاهة 6 0
 متوسطة 0.97 3.27 زويد  العاملني ابلبياانت واملعلومات الالزمةت 0 6
 متوسطة 0.81 3.24 االعتماد على معايري موضوعية للتقييم 0 2
 متوسطة 0.73 3.21 تعزيز الثقة املتبادلة بني مجيع العاملني يف املدرسة 8 2

حتديث األنظمة والتشريعات وتبسيط إجراءات العمل  2 9
 وإعالهنا

 متوسطة 0.88 2.99

 متوسطة 0.93 2.83 معاملة اجلميع على أساس العدل واملساواة 2 01
 متوسطة 0.64 3.35 الكلي

يف اململكة األردنية لدى مديري مدارس حمافظة املفرق  الشفافية واملساءلةدرجة  تقدير جمال  (  أن0يبني اجلدول )
( وابحنراف معياري 3.35ملتوسط احلسايب للمجال ككل)جاءت متوسطة إذ بلغ ا اهلامشية من وجهة نظر املعلمني

نشر تقارير دورية ( ونصها ) 01متوسطة إذ جاءت ابلرتبة األوىل الفقرة )بدرجة ( ، وقد جاءت مجيع الفقرات 0.64)
 (0.87( وابحنراف معياري بلغ )3.63( مبتوسط حسايب مقداره ) حول أنشطة  املدرسة والنواحي املادية املتعلقة هبا

(   معاملة اجلميع على أساس العدل واملساواة( ونصها )2يف حني جاءت ابلرتبة األخرية الفقرة ) متوسطةوبدرجة 
( وبدرجة متوسطة. وتعزى هذه النتيجة إىل املمارسات 0.93( وابحنراف معياري مقداره )2.83مبتوسط حسايب )

 ات الرتبوية.البريوقراطية واخنفاض مستوايت التفويض واملشاركة يف القرار 
لإلجابة عن فقرات هذا اجملال مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والدرجة : اجملال الثالث: اإلفصاح

 ( يبني ذلك.6، واجلدول )اإلفصاح لفقرات جمال
 (:املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات جمال اإلفصاح مرتبة تنازليا  6جدول )

 الفقرات الرقم تبةالر 
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

 مرتفعة 0.83 4.25 إصدار تعليمات وإجراءات تضمن حقوق  العاملني 2 0
 مرتفعة 0.76 4.23 توفري املصداقية والثقة بني  العاملني 9 8
 فعةمرت 0.86 4.22 تقبل اآلراء وأفكار  العاملني ومناقشتها بصدر رحب 2 2
 مرتفعة 0.96 4.20إصدار تشريعات وعقوابت وجزاءات مشددة على كل من يثبت  01 2
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 الفقرات الرقم تبةالر 
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

 تورطه يف أي خمالفات مالية أو إدارية

0 0 
اطالع  العاملني ابملدرسة على السياسات والتشريعات وإجراءات 

 مرتفعة 0.88 3.70 العمل داخلها وخارجها

 متوسطة 0.76 3.62 ى إجياد حلول مبتكرةاالستماع ملشكالت  العاملني والعمل عل 2 6
 متوسطة 0.91 3.61 اطالع  العاملني على نتائج تقييم أدائهم. 0 2
 متوسطة 0.84 3.61 االعتماد على اللقاءات املفتوحة مع  العاملني 8 2
 متوسطة 0.87 3.59 كشف األخطاء والعمل على تصويبها 2 9

 متوسطة 0.84 3.55 تنفيذ إجراءات العمل بنزاهة 6 01
 متوسطة 0.59 3.64 الكلي

يف اململكة األردنية اهلامشية لدى مديري مدارس حمافظة املفرق  اإلفصاحدرجة  تقدير جمال  ( أن6يبني اجلدول )
(، 0.59( وابحنراف معياري )3.64جاءت مرتفعة إذ بلغ املتوسط احلسايب للمجال ككل)من وجهة نظر املعلمني ، 

( مبتوسط حسايب إصدار تعليمات وإجراءات تضمن حقوق  العاملني( ونصها )2األوىل الفقرة )وقد جاءت ابلرتبة 
( ونصها 6( وبدرجة مرتفعة يف حني جاءت ابلرتبة األخرية الفقرة )0.83( وابحنراف معياري بلغ )4.25مقداره )

 ( وبدرجة متوسطة.0.84( وابحنراف معياري مقداره )3.55( مبتوسط حسايب ) تنفيذ إجراءات العمل بنزاهة)
لإلجابة عن فقرات هذا اجملال مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والدرجة : اجملال الرابع: املشاركة

 ( يبني ذلك.2، واجلدول )املشاركة لفقرات جمال
 نازليا  (:املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات جمال املشاركة مرتبة ت7جدول )

املتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املمارسة

 مرتفعة 0.73 4.34 متكني  العاملني وتزويدهم ابملعلومات 2 0
 مرتفعة 0.79 4.30 مساعدة  العاملني على تشخيص نقاط الضعف يف مستوى األداء 8 8
 مرتفعة 0.78 4.28 يشرك  العاملني يف اختاذ القرارات 0 2
 مرتفعة 0.77 4.23 تتصف املعلومات الصادرة من اإلدارة ابملصداقية والدقة 2 2
 مرتفعة 0.92 3.97 يشكل لكل وحدة إدارية جملس ينظم العمل فيها. 0 0
 مرتفعة 0.94 3.94 إجياد نظام اتصال ميسر ومفتوح بني كافة  العاملني 2 6
 مرتفعة 0.94 3.92  يلىب متطلبات العملتقدمي معلومات ابلتشارك مع العملني 6 2
 مرتفعة 0.88 3.72 اجناز املهام بروح الفريق والعمل اجلماعي 01 2
 متوسطة 0.77 3.57 تنويع وسائل االتصال مبا يتناسب مع طبيعة أهداف االتصال املطلوبة 9 9

 متوسطة 0.78 3.48 توفري قنوات اتصال مفتوحة مع اجملتمع احمللى 2 01
 مرتفعة 0.46 3.71 ليالك

لدى مديري مدارس حمافظة املفرق يف اململكة األردنية اهلامشية  املشاركةدرجة  تقدير جمال  ( أن2يبني اجلدول )
(، وقد 0.46( وابحنراف معياري )3.71جاءت مرتفعة إذ بلغ املتوسط احلسايب للمجال ككل)من وجهة نظر املعلمني، 
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( 4.34( مبتوسط حسايب مقداره )متكني  العاملني وتزويدهم ابملعلومات( ونصها )3جاءت ابلرتبة األوىل الفقرة )
توفري قنوات اتصال ( ونصها )8( وبدرجة مرتفعة يف حني جاءت ابلرتبة األخرية الفقرة )0.73وابحنراف معياري بلغ )

 درجة متوسطة.( وب0.78( وابحنراف معياري مقداره )3.48( مبتوسط حسايب )مفتوحة مع اجملتمع احمللى
( بني α ³ ...5السؤال الثاين: هل هناك فروق ذات داللـة إحصائيـة عند مستوى الداللة )نتائج 

متوسطات استجاابت  أفراد عينة الدراسة عن درجة ممارسة احلاكمية الرشيدة  لدى مديري مدارس حمافظة املفرق 
. لإلجابة تغريات: اجلنس واملؤهل العلمي وسنوات اخلربة يف اململكة األردنية اهلامشية من وجهة نظر املعلمني تعزى مل

املتغريات  عن هذا السؤال مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وحتليل التباين الثالثي ملعرفة الفروق بني
 .( يوضح ذلك2واجلدول )
يف ة احلاكمية الرشيدة  لدى مديري مدارس حمافظة املفرق درجة ممارس(:املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ل8اجلدول )

 اجلنس واملؤهل العلمي وسنوات اخلربةحسب متغريات اململكة األردنية اهلامشية من وجهة نظر املعلمني 

  فئات املتغري املتغري
اخلصائص 

 املهنية
الشفافية 
 واملساءلة

 املشاركة اإلفصاح
احلاكمية الرشيدة 

 ككل

 اجلنس
 ذكر

 3.76 4.07 3.99 3.42 3.57 س
 0.79 0.59 0.72 1.09 1.04 ع

 أنثى
 3.69 3.84 3.94 2.96 3.16 س
 0.86 0.72 087 1.16 1.12 ع

 املؤهل العلمي
 دراسات عليا

 3.71 4.05 3.84 3.39 3.58 س
 0.76 0.57 0.75 1.04 0.94 ع

 بكالوريوس
 3.64 4.01 3.87 3.28 3.44 س
 0.83 0.63 0.76 1.14 1.12 ع

 سنوات اخلربة

 0أقل من -0
 3.52 3.89 3.75 3.14 3.33 س
 0.72 0.60 0.71 1.02 099 ع

 01اقل من  -0من 
 3.82 4.10 4.04 3.48 3.68 س
 0.89 0.65 0.82 1.25 1.13 ع

 سنة فأكثر00
 3.65 4.04 3.91 3.27 3.41 س
 0.87 0.65 0.81 1.16 1.11 ع

 سايب    ع=االحنراف املعياريس= املتوسط احل
درجة ممارسة احلاكمية الرشيدة  لدى ( تباينًا ظاهرايً يف املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 2يبني اجلدول )

بسبب اختالف فئات متغريات اجلنس  يف اململكة األردنية اهلامشية من وجهة نظر املعلمنيمديري مدارس حمافظة املفرق 
أقل من  -0سنوات، من  0أقل من  -0(، واملؤهل العلمي )دراسات عليا،  بكالوريوس( وسنوات اخلربة ))ذكور، إانث

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات احلسابية مت استخدام حتليل التباين املتعدد على  (،01، أكثر من 01
 (.9اجملاالت واجلدول )
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احلاكمية الرشيدة  لدى  على جماالتاجلنس واملؤهل العلمي وسنوات اخلربة  ثر(: حتليل التباين الثالثي أل9اجلدول )
 يف اململكة األردنية اهلامشية من وجهة نظر املعلمنيمديري مدارس حمافظة املفرق 

 المجاالت مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 07. 3.317 3.857 1 3.857 نيةالخصائص المه الجنس

 06. 3.717 4.735 1 4.735 الشفافية والمساءلة 037.هوتلنج=

 07. 4.825 2.943 1 2.943 اإلفصاح 30.ح=

 15. 2.103 855. 1 855. المشاركة 

 08. 4.318 2.916 1 2.916 الكلي
 85. 162. 188. 1 376. الخصائص المهنية المؤهل العلمي

 91. 098. 124. 1 249. افية والمساءلةالشف 96.هوتلنج =

 83. 182. 111. 1 222. اإلفصاح 83.ح=

 93. 076. 031. 1 062. المشاركة 

 96. 041. 028. 1 056. الكلي

 57. 558. 649. 2 1.298 الخصائص المهنية سنوات الخبرة

 73. 318. 405. 2 809. الشفافية والمساءلة 98.=ويلكس

 71. 344. 210. 2 420. اإلفصاح 97.ح=

 61. 492. 200. 2 400. المشاركة 

 63. 461. 311. 2 623. الكلي

   1.163 585 159.302 الخصائص المهنية الخطاء

   1.274 585 174.517 الشفافية والمساءلة 

   610. 585 83.559 اإلفصاح 

   406. 585 55.674 المشاركة 

   675. 585 92.541 الكلي

    590 1861.264 المهنية الخصائص الكلي

    590 1712.950 الشفافية والمساءلة 

    590 2243.680 اإلفصاح 

    590 2350.480 المشاركة 

    590 1992.547 الكلي

 (.α ³ 1.10* دالة عند مستوى الداللة )
املؤهل العلمي و ( تعزى ألثر اجلنس و α ³ 1.10عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )( 9يتبني من اجلدول )

سنوات اخلربة على مجيع اجملاالت. وقد تعزى هذه النتيجة إىل إن ممارسات مديري املدارس تقع على مجيع املعلمني 
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بصرف النظر عن جنسهم أو مؤهلهم العلمي أو سنوات اخلربة، والسلوك املنعكس من املدراء يقع أثره على مجيع العاملني 
 م تباين بينها.معهم مما أظهرت االستجاابت عد

 : التوصيات
 : يف ضوء ما توصلت إليها الدراسة من نتائج يوصي الباحث مبايلي

 وضع آليات لتطبيق مبادئ احلاكمية يف مدارس وزارة الرتبية والتعليم.  .0
 إعداد برامج تدريبية للقيادات الرتبوية لتدريبهم على ممارسة احلاكمية اإلدارية. .8
 يع التعامالت اإلدارية يف اجملال الرتبوي.اعتماد معايري الشفافية يف مج .2

 املراجع العربية:
.رسالة ماجستري غري أمهية تطبيق مبادئ احلوكمة يف القطاع العام )دراسة حالة  بلدية قمار الوادي((. 8100األمني، نصبة ) -

 ي.منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الشهيد حممد خضر ابلواد
 .811 – 020: 62، جملة حبوث إقتصادية عربية(.احلوكمة الرشيدة: دراسة حالةالعربية السعودية. 8102) البسام، بسام -
. رسالة قاملة – 1945ماي 8دوراحلوكمة يف حتسني أداء املؤسسات العامة دراسة حالة جامعة (. 2014بن عبدي، مرمي ) -

 ماي، اجلزائر.  2سياسية، جامعة ماجستري غري منشورة، كلية احلقوق والعلوم ال
.رسالة معوقات األداء التعليمي والوظيفي ملراكز اإلشراف الرتبوي بتعليم حمافظة جدة"(."8112الثقفي، عبدا هلل ) -

 ماجستريغريمنشورة. جامعة أم القرى ، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية. 
 ، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع. 8. ط(.حوكمة القوى العاملة8100حافظ، حممد عبده ) -
 . القاهرة: الدار احلديث للكتاب.معايريها حوكمة املؤسسات املإلية( .  8101حسن، صالح )  -
  .96 -20: 8،جملة أداء املؤسسات اجلزائرية(. واقع احلوكمة يف جامعة القدس. 8108حالوة، مجال وطه، نداء) -
مايو.  80. جريدة البيان. ربيع األول.  التعثر املا ي والتحكم املؤسسي يف الشركاتمهنة احملاسبة بني(. 8112خوري، نعيم) -
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 درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية يف األردن ملعايري املساءلة اإلدارية الرتبوية يف مدارسهم
 د.هبه عدانن حسن

 اجلامعة األردنية
 ملخص:

ية يف مدارسهم، وإىل هدفت الدراسة احلالية إىل معرفة درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية يف األردن ملعايري املساءلة اإلدارية الرتبو 
ألهداف الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية تُعزى ملتغريات الدراسة التصنيفية )اجلنس، واملؤهل العلمي، و سنوات اخلربة(. ولتحقيق هذه ا

طريقة العشوائية. وقد أظهرت ( معلماً ومعلمة من معلمي هذه املدارس مت اختيارهم ابل851( فقرة على عينة من )28مت تطبيق استبانة مكونة من )
د فروق نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مديري املدارس ملعايري املساءلة من وجهة نظر املعلمني كانت بدرجة متوسطة. كما أظهرت النتائج عدم وجو 

 ة تعزى ملتغريات الدراسة التصنيفية. ملعايري املساءل مدارسهم  مديري درجة ممارسة يف واملعلمات دالة إحصائياً يف متوسطات تقديرات املعلمني
 معايري املساءلة، املساءلة اإلدارية، املدارس الثانوية. الكلمات املفتاحية:

The Practicing Degree of the Public Secondary School 

Principals of the Educational and Administrative 

Accountability Standards at their schools. 
Dr. Heba Adnan Hasan  

Abstract 
The current study aimed to know the degree of practice the public secondary school 

principals in the Jordan to the standards of educational administrative accountability at their 

schools & to detect the significant differences according to the variables of the categorical 

study (gender, scientific qualifications, and years of experiences). To achieve these 

purposes, applied a questionnaire consisting of (42) items on a sample of (250) teachers 

from the public secondary schools, they are tested randomly. The study results show that 

the degree of practice the principals to the accountability standard was middle. And the 

study results show that there are no significant differences relations in teacher’s levels in 

practice degree of their school’s principals to the accountability standards according to the 

variables of the categorical study. 

Keyword: Accountability Standards, Administrative Accountability, Secondary Schools. 
 مقدمة:

يف خضم التطور اهلائل يف عصر التكنولوجيا واملعرفة، أضحت معها املؤسسات الرتبوية مسؤولة عن إعداد أفراد 
يتمتعون بكفاءات عالية قادرة على اختاذ القرارات والتفكري العلمي يف حل املشكالت، ليعطوا صورة عن اجملتمع الذي 

مدى تقدمه وتطوره. ومن هذا املنطلق؛ على النظم الرتبوية ممثلة مبؤسساهتا يعيشون فيه يف فكره الرتبوي واالجتماعي وعن 
الرتبوية )املدارس واجلامعات( أن ختضع للتغيري والتعديل ملواكبة املستجدات التكنولوجية وللوصول إىل أفضل النتائج يف 

 خمرجات التعليم.
وي، فهي املسؤولة عن إدارة املوارد البشرية واملادية وعن تنمية وحتتل املدرسة ممثلة إبدارهتا، موقعاً مهماً يف النظام الرتب

الطلبة معرفيًا واجتماعيًا وانفعالياً. كما تعدُّ املدرسة حلقة الوصل بني النظام الرتبوي وغريها من األنظمة من جهة، وبني 
أن ختضع للتقييم املستمر، وهذا ال يتأتى  التعليم اجلامعي يف نفس النظام من جهة اثنية. لذا فإن خمرجات التعليم العام ال بد  
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إال بوجود إدارة واعية قادرة على ممارسة العمليات اإلدارية من ختطيط وتنظيم والتوجيه والرقابة والتقييم، مبا فيها ممارسة 
 املساءلة واليت من شأهنا تعمل على جتويد العملية التعليمية التعلمية.

م احلديثة اليت ظهرت يف الوالايت املتحدة األمريكية يف مثانينات القرن املاضي عندما ويعد  مفهوم املساءلة من املفاهي
أهم ما جاء فيه تدين مستوى التعليم، وخاصة يف مواد  1983( عام A Nation at riskصدر تقرير "أمة يف خطر" )

(. األمر الذي ترتب عليه ظهور 8112بطاح، اللغات والرايضيات والعلوم يف املرحلة االبتدائية والثانوية والتعليم العايل )
ثالث موجات إصالحية يف التعليم، تدعو مجيعها إىل تبين نظام فاعل يف املساءلة، ورفع مستوى أتهيل املعلمني، ووضع 
معايري ألداء الطلبة تكون املدرسة مساءلة على أساسها، ووضع أهداف وطنية للتعليم واسرتاتيجيات رئيسة لتحقيقها )أبو 

(. وعلى صعيد الوطن العريب، توالت املؤمترات اليت تدعو إىل تفعيل نظام املساءلة مثل املؤمتر الرتبوي 8101حشيش، 
( بعنوان "املساءلة يف الرتبية". ومؤمتر املنظمة العربية للتنمية 00/5/0991-01األول الذي عقد يف األردن ما بني الفرتة )
منظور اسرتاتيجي ومؤسسي" والذي عقد  -تقوية النزاهة والشفافية واملساءلة اإلدارية اإلدارية، حتت عنوان "آفاق جديدة يف

 .8110يف عام 
وقد حرصت وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة األردنية اهلامشية جبودة التعليم، وقامت إبنشاء وحدة تسمى "وحدة 

ية الرتبوية وتطويرها وفق معايري ومؤشرات حمددة وعلى من أهم أهدافها حتسني العمل 8102جودة التعليم واملساءلة" عام 
املستوايت اإلدارية الثالثة: املؤسسات التعليمية واملديرايت ومراكز الوزارة، كما تسعى الوحدة بتزويد أصحاب القرار 

التعلمية، ووضع وصانعي السياسات الرتبوية بتقارير موجهة من أجل العمل على االرتقاء والتحسني يف العملية التعليمية 
أولياء األمور واملعنيني بصورة واضحة عن أداء املدارس ابإلضافة إىل رفع تنافسية اململكة األردنية اهلامشية يف االختبارات 

 www.moe.gov.joالدولية 
املني، مما سبق؛ يدل على اهتمام الدول مبوضوع املساءلة ملا هلا من دور يف حتسني األداء املهين وتطوير مهارات الع

وتنسيق اجلهود بينهم يف املؤسسة الرتبوية، كما أهنا تقدم صورة واضحة عن النتائج املرغوبة واملتوقعة ألعماهلم وابلتايل ترفع 
من مستوى التوقعات لديهم واليت بدورها ترفع من مستوى التحصيل لدى الطلبة. ابإلضافة إىل أهنا تعزز العالقات الرشيدة 

 (.Kaltt, 2002لني من حيث معرفة كل طرف ابلتزاماته وواجباته )بني املديرين والعام
( من املفاهيم القدمية احلديثة رغم التباين يف Administrative Accountabilityواملساءلة اإلدارية )

يف أن املفهوم بني املاضي واحلاضر من حيث الوظيفة؛ فقد كانت املساءلة تقوم على الرقابة السلبية اإلصالحية، تتلخص 
الشخص املسؤول يعمل على متابعة ومراقبة ما يقدمه املوظف من معلومات وأعمال مث العمل على تصحيحها ومعاجلة 
اخلطأ؛ بينما املساءلة يف الوقت احلاضر تتلخص يف حماولة اكتشاف اخلطأ قبل وقوعه والعمل على تقوميه ما أمكن مبا يُعرف 

 (.8100وأبو مح ور، ابلرقابة اإلجيابية الوقائية )الشياب 
وقد تباينت تعريفات املساءلة تبعًا الختالف األطر املرجعية والزوااي اليت ينطر إليها الدارسون للمساءلة. فقد عرفها 

(  أبهنا "قدرة املستخدم على تنفيذ املهمات احملددة وقدرته على شرح وتوضيح وتفسري Leseley, 1971, p2ليزيل )
ريقة تبين ثقة املراقب لعمل املستخدم. كما ميكن تعريفها أبهنا: "االستعداد لقبول اللوم على املكتسبات اليت حققها بط

الفشل أو قبول التقدير والثناء على النجاح واإلجناز، مع الشرح والتفسري ملاذا حدث الفشل وما جيب فعله لتصحيح 
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ظف مسؤول عن نتائج عمله ولو ( "أن كل مو 18 ,2006(. وعرفها بطاح )Grondlund, 1974, 53املوقف" )
 جزئياً، وهناك جهة إدارية هلا دور املساءلة، مما يرتتب عليه مكافأة أم حرمان. 

تقودان التعريفات السابقة إىل أن املساءلة تقوم على جمموعة من العناصر تتمثل بوجود طرفني السائل واملسؤول، كما 
ة من العمل، ابإلضافة إىل معايري يتم على أساسها تقييم العمل الذي تشمل على أهداف على املسؤول حتقيقها لبلوغ الغاي
 يقوم به املوظف واحلكم على أدائه ابلتعزيز أو عقاب. 

من هذا املنطلق؛ يتضح دور مدير املدرسة يف نشر ثقافة املساءلة الرتبوية بوصفه قدوة حسنة، قائداً، ومسؤواًل عن  
عن الطلبة من انحية أخرى، وذلك من أجل حتقيق أهداف رئيسة تتمثل يف الوصول كافة املوظفني يف املدرسة من انحية و 

إىل مستوى عاٍل من األداء يف بعديه الكمي والنوعي والتخلص من احملسوبية وحتقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإرساء قواعد 
ني لالرتقاء جبودة املخرجات )الطويل، اجلدارة واالستحقاق، والرتكيز على أمهية املدخالت واملمارسات اليت يقوم هبا املعلم

(. ولتحقيق هذه األهداف؛ ال بد  على مدير املدرسة من اتباع خطوات علمية منهجية ومنظمة لتحقيق املساءلة، 8112
 ( يوضح هذه اخلطوات: 0تعتمد كل خطوة على سابقتها، والشكل رقم )

 
 
 

 (: خطوات املساءلة "إعداد الباحثة"1الشكل )
الل الشكل السابق؛ على مدير املدرسة بوصفه قائدًا تربواًي يف مدرسته من حتديد أهداف املساءلة، يتضح من خ

واليت تتضمن ختليص األداء من احملسوبية، والتخلص من األخطاء والوصول إىل مستوى عاٍل من األداء يف بعديه الكمي 
ال بد  على املدير من  يف التعليم. ولكي تتحقق هذه األهداف والنوعي، واليت يف جمملها تقود يف هنايتها إىل اجلودة الشاملة
( تُعرب عن مستوى األداء أو مستوى اجلودة Standardsصياغة معايري تتسم ابملوضوعية والشمولية واملرونة. واملعايري )

اس األداء الفعلي ومقارنته ابملعايري، املتوقع أو املقبول. كما تعد  املعايري أمنوذجًا ملقارنة األداء يف عمليات التقومي، إذ يتم قي
مث تعديل وتصحيح االحنرافات واألخطاء يف األداء ضمن خطوات أفعال عالجية )املساءلة التكوينية وتعديل األخطاء إن 

 (. وختتلف أنواع املعايري ابختالف اهلدف8112وجدت(. واملقارنة تتم بناًء على التناسب بني األداء واألهداف )اخلوالدة، 
والنشاط، فمنها ما يتصل ابألشياء الكمية واليت ميكن قياسها مثل معدالت النجاح والرسوب والتسرب، ومنها معايري 
يصعب قياسها مثل املعايري عن سوك وتصرفات اآلخرين. أتيت اخلطوة األخرية بعد حتديد املعايري أو املقاييس للمساءلة 

ابستخدام وسائل متعددة منها التقارير واليت تقدم قدرًا كبريًا من املعلومات واإلجراءات التصحيحية، قياس األداء الفعلي 
الضرورية وتكشف عن اإلجيابيات وتدعمها ونقاط الضعف وتعاجلها. ومنها البياانت اإلحصائية: واليت تعد  وسيلة تساعد 

صائية الالزمة سواء أكانت السابقة أم احلالية على الدراسة والتحليل واملقارنة، وتتميز بكوهنا توفر التحليالت والبياانت اإلح
 (.8102أم املستقبلية. وميكن إعدادها يف شكل جداول أو يف شكل خرائط )جوهر و رضوان، 

ومن هنا تربز أمهية املساءلة كآلية لضبط العمل اإلداري وحتقيق الفاعلية والكفاءة وحتسني جودة التعليم، كما تكمن 
حتسني األداء والرقابة والتحكم والتحقق من االلتزام ابلقوانني واألنظمة والتعليمات وتصحيح  أمهية عملية املساءلة إىل

أهداف 

 المساءلة

معايير 

 المساءلة
المساءلة 

 التكوينية

تعديل 

األخطاء إن 

 وجدت

 المساءلة الختامية

 )بالثواب أو

 العقاب(
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األخطاء والرتكيز على أمهية املدخالت ومن مث املمارسات للوصول إىل املخرجات املستهدفة أبعلى درجات الدقة والتميز، 
األداء وحتديد أسباب االحنرافات وحتديد املسؤوليات  والتعرف على كيفية استخدام الصالحيات وتصريف الواجبات وتقييم

واختاذ القرارات الالزمة بذلك. إن املساءلة احلقيقية واهلادفة ال هتدف أبي شكل من األشكال إىل تصيد األخطاء أو قصد 
الثواب والعقاب إحلاق الضرر ابألفراد واملؤسسات بل هتدف إىل تطوير األداء ودراسة أسباب القصور واالحنرافات وحتقيق 

  .ودفع منظومة العمل إىل األفضل من خالل احلاكمية الرشيدة والسعي املتواصل للتميز واجلودة يف األداء
وتنضوي عملية املساءلة على قياس مستوى االجناز مقارنة ابألهداف املوضوعة والتحقق من أسباب االحنرافات 

تشمل عملية املساءلة حماسبة املقصرين والوقوف على أسباب التقصري ومعاجلة وإجراء التقومي بناًء على املعايري املوضوعة إذ 
الثغرات وحتسني األداء مبا حيقق أهداف املنظمة. وحىت حتقق عملية املساءلة االجيابية ال بد من حتديد معايري األداء املوصوفة 

، ومقارنة النتائج الفردية واملؤسسية مبؤشرات ابلشفافية واملشاركة والوضوح واملوضوعية والشمولية، وتطوير عمل اللجان
األداء، ومشاركة العاملني يف حتديد أساليب التقومي، وتعزيز مواطن القوة من خالل احلوافز، ومعاجلة جوانب القصور وفق 

 (.8112التشريعات واألنظمة والقوانني النافذة )أخوارشيدة، 
طبيدق مفهدوم املسداءلة علدى مجيدع املسدتوايت واملسدؤوليات املختلفدة وانطالقاً من ذلك؛ يقع على عاتق مددير املدرسدة ت

سددواء اإلداريددة أم الفنيدددة أم االجتماعيددة. والددديت تتمثددل يف مسددداءلة املدددير للمعلمددني يف إدارهتدددم شددؤون الطلبدددة، ودرجددة التدددزامهم 
تددزامهم ابالجتماعددات الدديت يعقدددها مدددير ابلدددوام املدرسددي، وتنفيددذهم للقددوانني والتعليمددات الرةيددة املتعلقددة أبعمدداهلم، درجددة ال

املدرسدددة، إعدددداد اخلطدددط للمدددواد الدراسدددية للمدددواد املختلفدددة، قيدددامهم ابلبحدددوث اإلجرائيدددة للمشدددكالت الرتبويدددة الددديت تدددواجههم 
 (.8102)السعود، 

مهيتهددا يف ممددا تقدددم عددن احلددديث عددن مفدداهيم املسدداءلة الرتبويددة وكددل مددا يتصددل هبددا مددن إجددراءات أو آليددات املسدداءلة وأ
امليددددان الرتبدددوي، تتضدددح أمهيتهدددا يف حتقيدددق األهدددداف الكدددربى للرتبيدددة والتعلددديم يف حتسدددني األداء كمددداً وكيفددداً وحتسدددني خمرجدددات 
التعليم، كما تدفع اإلدارة يف التخلص من احملسوبية، وتقدمي املصلحة العامة على املصلحة الشخصية، والدذي بددوره يدنعكس 

 ائهم للمدرسة، نظراً إلحساسهم ابلعدالة يف تطبيق اجلزاء.على ثقة العاملني وانتم
( بدراسة 8102قام كل من عيسان واخلروصي )وفيما يتعلق ابلدراسات اليت تناولت املساءلة اإلدارية الرتبوية، فقد 

سة أعد  هدفت حتديد متطلبات تطبيق املساءلة اإلدارية على املدارس احلكومية يف سلطنة عمان. ولتحقيق هدف الدرا
( مديراً ومديرة. وقد أظهرت 010( فقرة وزعت على ثالثة حماور على عينة تكونت من )22الباحثان استبانة تكونت من )

النتائج أن تقديرات عينة الدراسة على متطلبات تطبيق املساءلة اإلدارية جاءت مرتفعة. كما أظهرت النتائج، وجود فروق 
 ت اخلربة ولصاحل مؤهل الدراسات العليا، ولذوي اخلربة األكثر.تعزى ملتغريي املؤهل العلمي وسنوا

( إىل تعرف درجة ممارسة املساءلة يف املدارس احلكومية 8102هدفت الدراسة اليت قامت هبا مليس الشمخاين )
ومعلمة. ( معلمًا 902واخلاصة يف األردن. ولتحقيق هدف الدراسة أعد ت الباحثة استبانة طبقتها على عينة تكونت من )

وقد أظهرت النتائج أن درجة ممارسة املساءلة يف املدارس احلكومية واخلاصة متوسطة. كما أظهرت النتائج، عدم وجود فروق 
 تعزى ملتغري اجلنس، واخلربة واملؤهل العلمي.
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بغزة  ( دراسة هدفت حتديد تعرف دور املساءلة يف حتسني أداء املعلمني مبدارس وكالة الغوث8102أجرى سالمة )
( فقرة موزعة على 22من وجهة نظر املديرين، وسبل تطويرها. ولتحقيق أهداف الدراسة طبق الباحث مقياس مكون من )

( مديراً 815أربعة جماالت وهي )التخطيط، إدارة الصف، تقومي الطالب، واالنضباط الوظيفي(، على عينة مكونة من )
ديرات املدارس لدور املساءلة يف حتسني أداء املعلمني جاءت بدرجة كبرية ومديرة. ومن أهم النتائج أن تقديرات مديري وم

عند مجيع اجملاالت، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق لدور املساءلة يف حتسني أداء املعلمني تعزى ملتغري املؤهل العلمي 
سنوات( ومتغري  01-5اخلربة ولصاحل )ومتغري ونوع املدرسة، بينما أظهرت فروق النتائج وجود فروق تعزى ملتغري سنوات 

 اجلنس لصاحل اإلانث عند جمايل التقومي واالنضباط الصفي.
وجهات نظر املعلمني  ( دراسة هدفت إىل تعرفNakpodia, Okiemute, 2011) كما أجرى كل من

نة على عينة مكونة من واملديرين حول أساليب املساءلة يف املدارس، ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحثان بتطبيق استبا
( معلماً مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية من املدارس الثانوية يف نيجرياي. وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق 222)

ذات داللة إحصائية بني تصورات املديرين والطلبة واملعلمني حول أسباب املساءلة، إذ أمجعوا على ضرورة تطبيق املساءلة 
سة. كما أظهرت النتائج أن املساءلة يف النظام املدرسي جيب أن تدعمها مجيع اهليئات املسؤولة وأن تتعاون يف داخل املدر 
 تنفيذها.

 املدارس معلمي ومديري لدى املساءلة واقع تطبيق تقييم ( دراسة هدفت إىل2011Akporehe ,أجرى )
طبق  ولتحقيق هدف الدراسة وأجريت التحليلي، الوصفي املنهج على الدراسة واعتمدت نيجرياي، يف الدلتا والية يف الثانوية

العشوائية البسيطة. وأظهرت  ابلطريقة الدراسة عينة اختيار ومت مدرسة،  31يف يعملون فردا (353) من الباحث على عينة
 إحصائية داللة ذات فروق وجود كما أظهرت عدم كبرية، املساءلة يف املدارس الثانوية كانت بدرجة درجة تطبيق النتائج أن

 .املساءلة تطبيق حول املعلمني واملديرين توجهات بني
( بدراسة هدفت الكشف عن درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية مبحافظة غزة 8101قام أبو حشيش )

داري ( فقرة وزعت على جمالني مها: اجملال اإل21للمساءلة. ولتحقيق هدف الدراسة أعد الباحث استبانة مكونة من )
( معلمًا ومعلمة. وقد أظهرت النتائج أن درجة ممارسة مديري 808واجملال الفين، طبقها على جمتمع الدراسة وعددهم )

مدارس الثانوية مبحافظة غزة للمساءلة كانت كبرية، وحصل اجلانب الفين على املرتبة األعلى. إضافة إىل ذلك؛ أظهرت 
 سة مديري املدارس للمساءلة تعزى ملتغري اجلنس والتخصص وسنوات اخلربة.النتائج، أنه ال توجد فروق يف درجة ممار 

 ومدى األمريكية أالابما والية يف اإلدارية للمساءلة ( بدراسة املدرسني (Lawanda, 2009كما قامت
 أداة توزيع ومت ا،مديرً   (420) من مكونة عينة الدراسة تناولت حيث املدرسني، لتقييم املشرفني الفيدرايل لألمنوذج مطابقتها

 ملعرفة الدراسة ومت إجراء اإلدارية، املساءلة ملبادئ املدرسيني املشرفني ممارسة مقياس عن عبارة كانت واليت الدراسة عليهم
 نتائج وأشارت .فيها اإلدارية املساءلة األكادميي وتطبيق الطلبة حتصيل مثل املدرسية للبياانت املديرين استخدام مدى
 الدراسة خرجت وقد .اإلدارية ابملساءلة تتعلق نشاطات أي ميارسوا الدراسة مل يف املشاركني من (% 59) أن إىل لدراسة
 املدرسة، وضرورة يف اإلدارية املساءلة ملبادئ املدرسيني املشرفني ممارسة ضرورة أمهها من كان التوصيات واليت من مبجموعة
 .اإلدارية املسائلة ئمباد ممارسة مدى حول مستقبلية أبحباث القيام



 د. هبة عدنان حسن                        .        .......درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن

033 

 على املدرسية املساءلة بتأثري القائمني على املدارس تفهم مدى ( تعرفDuggan, 2009) دراسة وهدفت
 العاملني (400) من عينة على وأجريت التحليلي الدراسة املنهج الوصفي واستخدمت املدرسية، املخرجات جودة حتسني
 اليت بني األساليب حاصل توتر هناك أن إىل الدراسة وتوصلت اسرتاليا، جنوب يف احلكومية يف املدارس املدرسية اإلدارة يف

 اإلجراءات خالل من أو العامة اإلدارة التعليمية مع سواء وسياساهتا املساءلة تطبيق عملية يف املديرون يستخدمها
 .يواجهوهنا اليت البريوقراطية

ف مستوى تطبيق املساءلة اإلدارية، وعالقتها ابلرضا ( هدفت تعر 8112ويف دراسة قامت هبا سعدة أبو محدة )
الوظيفي ملعلمي املدارس الثانوية اخلاصة يف األردن. ولتحقيق هدف الدراسة طبقت الباحثة استبانتني، األوىل "استبانة 

، على عينة ( فقرة82( فقرة. واالستبانة الثانية "استبانة الرضا الوظيفي" تكونت )82املساءلة اإلدارية" تكونت من )
( معلمًا ومعلمة. أظهرت النتائج، أن درجة تطبيق املساءلة اإلدارية كانت بدرجة عالية، بينما الرضا 219تكونت من )

الوظيفي لدى املعلمني كانت بدرجة متوسطة. وكانت العالقة بني املساءلة والرضا الوظيفي ذات داللة إحصائية. كما 
ملعلمني واملعلمات يف مستوى تطبيق املساءلة والرضا الوظيفي تعزى ملتغريي سنوات أظهرت النتائج عدم وجود فروق بني ا

 اخلربة واملؤهل العلمي. بينما بينت أن هناك فروق يف مستوى تطبيق املساءلة اإلدارية تعزى ملتغريي اخلربة واملؤهل العلمي.
 تطبيق واقع على تعرف إىل  ((Newman & Rigdon, 2000وكنج  ورجيدن نيومان دراسة هدفت

 على الرتبوية املساءلة تطبيق درجة وعالقة الرتبوية لدى املديرين يف والية نيويوك يف الوالايت املتحدة األمريكية، املساءلة
ولتحقيق  اإلدارة الرتبوي. أداء على واخلارجية الداخلية الرتبوية املساءلة معايري تطبيق أثر ابإلضافة معرفة املدرسي، األداء
 واقع أن النتائج أظهرت وقد .نيويورك والية يف مدرسة (24) من الدراسة طبق الباحث أداة الدراسة على عينةهدف 
 تطبيق ودرجة التنظيمية والكفاءة القدرة بني عالقة وجود عدم كما أظهرت متدن، املدارس تلك ضمن الرتبوية املساءلة
 يف التنظيمية حتسني الكفاءة على تعمل الداخلية الرتبوية املساءلة تطبيق اخلارجية، ابإلضافة إىل أن املساءلة الرتبوية معايري

 واألداء الداخلية الرتبوية املساءلة معايري تطبيق قوية بني ارتباطية عالقة وجود النتائج أكدت فقد عليه، وبناء  املدرسة.
 املدرسي.

أمهية املساءلة اإلدارية، وتعرف درجة تطبيق  ومن خالل استعراض الدراسات السابقة، تبني أهنا تناولت يف أغلبها
املساءلة يف املدارس، كما استهدفت أغلب الدراسات املعلمني واملديرين يف تعرف دور املساءلة ودرجة تطبيقها يف املدارس.  

دراسة احلالية كما تناولت بعض الدراسات السابقة كيفية بناء أمنوذج للمساءلة، وعالقتها ببعض املتغريات األخرى. وتتفق ال
مع بعض الدراسات السابقة يف الفئة واألدوات املستخدمة. يف حني اختلفت مع الدراسات السابقة يف تعرف درجة ممارسة 
املديرين ملعايري املساءلة الرتبوية. واستفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف العديد من األمور مثل املنهج 

ضافة إىل اإلطار النظري لتلك الدراسات. إن أهم ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، هو املستخدم واألدوات، ابإل
تناوهلا ملوضوع درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية ملعايري املساءلة اإلدارية الرتبوية )وهو يف حدود علم الباحثة(، 

 أول دراسة جترى يف هذا املوضوع يف األردن.
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 لة الدراسة:مشك
إن املددددارس احلكوميدددة أحدددد أهدددم املؤسسدددات الرتبويدددة الددديت أوجددددها اجملتمدددع، وهدددي متثدددل الوحددددة التطبيقيدددة واإلجرائيدددة 
لألهدددداف الددديت ترةهدددا اإلدارات العليدددا وتعمدددل علدددى حتويلهدددا إىل ممارسدددات وسدددلوكيات تظهدددر علدددى طلبتهدددا. لدددذا فدددإن إدرارت 

عليمي وجتويد خمرجات العملية التعليمية، األمر الذي يتطلب معه تطبيدق املسداءلة وذلدك املدارس مطالبة بتحسني املستوى الت
للوقددوف علددى األخطدداء يف العمددل الرتبددوي واحلددد منهددا وتعزيددز اجلوانددب اإلجيابيددة فيهددا للوصددول إىل مسددتوى عددال مددن األداء يف 

 بعديه الكمي والكيفي.  
ر املساءلة، إال أن هنداك بعدض مدن نتدائج الدراسدات تؤكدد وجدود قصدور وعلى الرغم من كل اجلهود املبذولة لتفعيل دو 

( أن درجددة ممارسددة املسدداءلة يف 8102يف تطبيددق املسدداءلة اإلداريددة علددى مسددتوى املدددارس، إذ تؤكددد نتددائج دراسددة الشددمخاين )
تطبيدددق املسددداءلة  ( أن درجدددة8102املددددارس احلكوميدددة واخلاصدددة كاندددت بدرجدددة متوسدددطة. كمدددا تؤكدددد نتدددائج دراسدددة  ايسدددة )

 اإلدارية يف املدارس احلكومية جاءت بدرجة متوسطة.
فضاًل عن خربة الباحثة ومعايشتها للواقع الرتبوي بوصفها معلمة يف إحدى املدارس الثانوية، فقد الحظت عدم 

كمساءلة   الوضوح يف إجراءات تطبيق املساءلة، إضافة تغلب جانب من جوانب املساءلة على حساب اجلوانب األخرى،
 املعلمني من النواحي اإلدارية أكثر من مساءلتهم من النواحي الفنية أو العالقات اإلنسانية. 

وبناًء على ما تقدم، تسعى الباحثة تعرف مستوى تطبيق مديري املدارس احلكومية يف األردن ملعايري املساءلة الرتبوية 
تُفيد يف تقدمي مؤشرات عن درجة تطبيق املساءلة ألصحاب القرار يف من وجهة نظر املعلمني العاملني معهم. واليت يؤمل أن 

وزارة الرتبية والتعليم، ابإلضافة إىل تزويد مديري املدارس احلكومية يف األردن عن مستوى مساءلتهم واحلكم عليها بشكل 
ة ممارسة مديري املدارس احلكومية وانطالقًا مما سبق؛ تربز مشكلة الدراسة احلالية، تعرف درج ينعكس إجيااًب على املدرسة.

 يف األردن ملعايري املساءلة اإلدارية الرتبوية يف مدارسهم.
هدف الدراسة، وأسئلتها: هتدف الدراسة احلالية إىل معرفة درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية يف األردن 

ن الفروق ذات الداللة اإلحصائية تُعزى ملتغريات الدراسة ملعايري املساءلة اإلدارية الرتبوية يف مدارسهم، وإىل الكشف ع
التصنيفية )متغري اجلنس، واملؤهل العلمي، و سنوات اخلربة(. ولتحقيق هذا األهداف تسعى الدراسة احلالية اإلجابة عن 

 األسئلة التالية:
 دارية الرتبوية من وجهة نظرما واقع ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية يف األردن ملعايري املساءلة اإل .0

 املعلمني العاملني معهم؟
( بني متوسطات تقديرات معلمي املدارس الثانوية احلكومية α=0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائي ة ) .8

يف األردن لدرجة ممارسة مديري مدارسهم ملعايري املساءلة اإلدارية الرتبوية اليت تُعزى ملتغريات )اجلنس، واملؤهل 
 لمي، وسنوات اخلربة(؟الع
 أمهية الدراسة:

تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية تطبيق نظام املساءلة يف املدارس وأثرها على جتويد العملية التعليمية التعلمية وتوجيه 
 مجيع كوادرها حنو حتسني عملية التعليم. ومن املؤمل أن تسفيد اجلهات التالية من نتائج الدراسة:
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لثانوية احلكومية يف األردن، للتعرف إىل درجة تطبيقهم ملعايري للمساءلة الرتبوية يف مدارسهم مديرو املدارس ا -
 والوقوف على نقاط الضعف والقوة يف تطبيقها، والعمل على جتويد عملية ممارسة املساءلة اإلدارية الرتبوية.

 ناسبة واملتعلقة مبوضوع املساءلة.أصحاب القرار، لالستفادة من نتائج هذه الدراسة يف اختاذ اإلجراءات امل -
 الباحثني واملهتمني يف جمال اإلدارة الرتبوية، وإجراء دراسات مشاهبة على جمتمع آخر. -
 حدود الدراسة:  تتمثل حدود الدراسة فيما يلي: -
احلدود البشرية: اقتصرت هذه الدراسة على عينة من معلمي املدارس الثانوية احلكومية العاملني يف حمافظة  -

 العاصمة عمان.
 م.      8101/8102احلدود الزمانية: مت تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  -
احلدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على موضوع تطبيق معايري املساءلة على املعلمني يف املدارس الثانوية  -

 احلكومية.
 املفاهيم واملصطلحات:

لى األدب الرتبوي والدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة، فقد مت حتديد من خالل االطالع ع 
 مصطلحات الدراسة على النحو اآليت:

(: هي قيام الرئيس مبساءلة املرؤوس على أعماله اليت يقوم هبا مع إشعاره هبذا Accountabilityاملساءلة ) -
 ,Madausواضحة ومنسجمة مع أهداف املؤسسة ) األداء، وذلك من خالل عملية تقييم تستند إىل معايري

2000 .) 

(: تعرفها الباحثة إجرائياً: درجة التزام Administrative Accountabilityاملساءلة اإلدارية ) -
املعلمني ابلتعليمات والقوانني اإلدارية واملعمول هبا يف املدرسة، وذلك من خالل مراقبة ومتابعة أداء املعلمني، 

راف وعالجه، واختاذ اإلجراءات حبق املخالفني، وتعزيز ومكافئة امللتزمني، وتُقاس من خالل وتصحيح االحن
 استجابة أفراد عينة الدراسة على األداة اليت طورهتا الباحثة هلذا الغرض.

(: هي األسس واملبادئ اليت مت إعدادها بواسطة جمموعة من اخلرباء واملختصني للتأكد Standardsاملعايري ) -
حتقيق األهداف الرتبوية والتعليمية، ويف درجة حتقيق الطالب للمهارات اليت مت التخطيط هلا )العمري، من 

8112.) 
كما تعرفها الباحثة: هي جمموعة من املقاييس تشمل اخلطوط العامة أو العريضة للعمل، ُيستند إليها عند تقييم أداء 

 هم ومقارنة أدائهم مع اهلدف املراد قياسه. املعلمني، للتعرف مدى قيامهم ابملهام املوكلة إلي
( وتعرفها الباحثة إجرائياً: هي املدارس اليت تشرف على إدارهتا Secondary Schoolاملدارس الثانوية ) -

وزارة الرتبية والتعليم األردنية، وتضم طلبة الصفني األول أو الثاين الثانوي أو كليهما بفرعية التعليم الثانوي 
( سنة 02-02لتعليم الثانوي املهين. ومتتد فرتة التعليم مدة سنتني وختدم الفئات العمرية ما بني )األكادميي وا

 وهذه املرحلة تسبق املرحلة اجلامعية وهي آخر مراحل التعليم العام  يف األردن.
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 الطريقة واإلجراءات:
 الدراسة.  منهج الدراسة: اعتمدت الدراسة احلالية على املنهج الوصفي ملناسبته طبيعة

جمتمع الدراسة وعينتها: تكون جمتمع الدراسة، من مجيع  املعلمني واملعلمات العاملني يف املدارس الثانوية احلكومية 
(. كما تكونت عينة الدراسة من 2000( والبالغ عددهم )8101/8102يف حمافظة عمان خالل العام الدراسي )

( تقريبًا من حجم اجملتمع %02العشوائية، وتشكل هذه العينة ما نسبته )( معلمًا ومعلمة، مت اختيارهم ابلطريقة 851)
 ( التايل: 0األصلي. وقد توزع أفراد العينة حسب متغريات الدراسة التصنيفية كما يظهرها اجلدول )

 (: توزع أفراد عينة الدراسة حسب املتغريات التصنيفية للدراسة1جدول )
 اجملموع العدد فئاته املتغري التصنيفي التنصاالتلتنيفي

 اجلنس
 001 ذكر

851 
 021 انثى

 املؤهل العلمي
 812 بكالوريوس

851 
 21 دراسات عليا

 سنوات اخلربة
 21 سنوات فأقل 5

 21 سنوات 5أكثر من  851
 082 سنوات 01أكثر من 

 أداة الدراسة:
مديري املدارس الثانوية احلكومية ملعايري املساءلة  لغاايت مجع البياانت، طورت الباحثة استبانة لقياس درجة ممارسة

(، ودراسة الشريف 8101اإلدارية، وذلك بعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة  مثل دراسة أبو حشيش )
 (. تكونت األداة من جزأين، األول )اخلصائص الدميغرافية(: وهي البياانت املتعلقة8102(، ودراسة سالمة )8102)

أبفراد عينة الدراسة من حيث اجلنس، واملؤهل العلمي، وسنوات اخلربة. اجلزء الثاين: مُيثل هذا اجلزء مقياس درجة ممارسة 
( فقرة جاءت يف جمالني: اجملال اإلداري وتكون 28مديري املدارس الثانوية احلكومية يف األردن. وقد تكون هذا اجلزء من )

 ( فقرة. 80فقرة، واجملال الفين وتكون من )( 80من )
 اشتملت الدراسة على املتغريات التالية: متغريات الدراسة:

 معايري املساءلة اإلدارية الرتبوية. املتغري املستقل:
اشتملت الدراسة متغري اتبع واحد، هو: تقديرات درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية  املتغريات التابعة:

 عايري املساءلة اإلدارية الرتبوية.مل
 اشتملت الدراسة احلالية على املتغريات التصنيفية التالية: املتغريات التصنيفية:

 اجلنس: وهو فئتان )ذكر، أنثى( .أ
 املؤهل العلمي: وهو فئتان )بكالوريوس، دراسات عليا( .ب
 سنوات( 01من سنوات، أكثر  5سنوات فأقل، أكثر من  5سنوات اخلربة: وهو ثالث فئات ) .ج
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 التحقق من صدق األداة وثباهتا:
( حمكما من ذوي 2(، وذلك من خالل عرضها على )Content Validityمت استخدام صدق احملتوى ) 

اخلربة والكفاءة من املختصني يف اإلدارة الرتبوية والقياس والتقومي يف اجلامعة األردنية، هبدف التأكد من وضوح صياغة 
ا ملوضوع الدراسة، ودرجة ترابط كل فقرة مع اجملال املنتمية له. وقد مت األخذ مبلحوظات ومقرتحات الفقرات ومناسبته

 ( فقرة. 28احملكمني، وعد لت الفقرات يف ضوئها، وعليه فقد أصبحت األداة يف صورهتا النهائية مكونة من )
( الستخراج معامل Cronbach's Alphaوللتأكد من ثبات األداة، مت استخدام معادلة كرونباخ ألفا )
( معلمًا ومعلمة من معلمي املدارس الثانوية 51االتساق الداخلي لكل جمال من جماالت الدراسة، على عينة مكونة من )

 ( يوضح ذلك:8احلكومية ومن خارج عينة الدراسة. واجلدول رقم )
 ة (: قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي لكل جمال من جماالت الدراس2جدول )

 اجملال
 قيم معامالت الثبات لبعد الواقع

 كرونباخ الفا
 0.731 اجلانب اإلداري
 0.729 اجلانب الفين

 إجراءات الدراسة:
 لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة ابإلجراءات اآلتية:

 مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة. -
 ستبانة(، وفقاً للخطوات املشار إليها سابقاً، وقد مت التحقق من صدقها وثباهتا.تصميم أداة الدراسة )اال -
 .5/08/8101إىل  0/00/8101توزيع االستباانت على مجيع أفراد عينة الدراسة خالل الفرتة من  -
س اسددتجابة أفددراد عينددة الدراسددة ملسددتوى مددوافقتهم علددى كددل فقددرة يف االسددتبانة يف خانددة واحدددة مددن خدداانت مقيددا -

اخلماسدي مدن  دس درجدات، مرتبدة تنازليداً علدى النحدواآليت: )أوافدق بدرجدة   (Likertمتددرج مدن ندوع ليكدرت )
( )ال أوافدق 8(، )ال أوافدق بدرجدة قليلدة، 2(، )أوافدق بدرجدة متوسدطة، 2(، )أوافدق بدرجدة كبدرية، 5كبرية جًدا، 

 (.0بدرجة قليلة جًدا، 
 جداول خاصة بغرض التحليل اإلحصائي.تفريغ استجاابت أفراد عينة الدراسة يف  -
ولغاايت احلكم على درجدة ممارسدة مدديري املددارس الثانويدة احلكوميدة ملعدايري املسداءلة اإلداريدة الرتبويدة،  مت تقسديم  -

املقيدداس إىل ثالثددة مسددتوايت: مددنخفض، متوسددط، مرتفددع. وقددد مت احتسدداب مدددى كددل مسددتوى مددن املسددتوايت 
، وعليه فقدد مت 0.22= 2(/0-5القيمة الدنيا / عدد املستوايت= ) –ة: القيمة العليا الثالثة وفق املعادلة اآلتي

(، واملسددتوى 8.22=0.22+0اسددتخدام املعيددار اآليت ألغددراض تفسددري النتددائج، وهددو: املسددتوى املددنخفض مددن )
لدرجددة (. وعليدده مت اعتمدداد احملددك اآليت 2.22(، واملسددتوى املرتفددع مددن )2.21=0.22+8.22املتوسددط  مددن )

(، 8.22-0تطبيق األداة ككل وجملاالت الدراسة وفقراهتا: درجدة تقبدل منخفضدة: متثلهدا الددرجات الواقعدة بدني )
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(، ودرجة تقبل مرتفعة متثلها الدرجات الواقعة 2.21-8.22ودرجة تقبل متوسطة متثلها الدرجات الواقعة بني )
 (.5-2.22بني )

)أوافدق بدرجدة   نفدس اجتداه الفقدرات املوجبدة، وذلدك علدى النحدو اآليت: مت إعادة ترميدز الفقدرات السدالبة لتصدبح يف -
(، )ال أوافدق 2(، )ال أوافدق بدرجدة قليلدة، 2(، )أوافدق بدرجدة متوسدطة،8(، )أوافدق بدرجدة كبدرية، 0كبرية جًدا، 

 (.2بدرجة قليلة جًدا، 
 نتائج الدراسة ومناقشتها:  

 تها:فيما أييت عرضاً لنتائج الدراسة وفقاً ألسئل
أواًل: النتائج املتعلقة ابلسؤال األول ومناقشتها، الذي نص  على: ما واقع ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية يف 

 األردن ملعايري املساءلة اإلدارية الرتبوية من وجهة نظر املعلمني العاملني معهم؟
ت املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على لإلجابة عن هذا السؤال، مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافا
 ( يوضح ذلك:2واقع ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية ملعايري املساءلة الرتبوية. واجلدول )

ءلة (: املتوسطات احلسابّية واالحنرافات املعياريّة لتقديرات واقع ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية ملعايري املسا3جدول )
 اإلدارية الرتبوية على كل جمال من جماالت أداة الدراسة واألداة ككل مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية

 الدرجة الرتبة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب اجملال رقم اجملال
 متوسطة 1 0.95 3.42 اجملال الفين 8
 متوسطة 2 0.99 3.37 اجملال اإلداري 0

 متوسطة 0.83 3.40 الكلي
( أن درجة واقع ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية ملعايري املساءلة الرتبوية على حنِو عام  2يبني اجلدول )   

(، واحتل "اجملال الفين" يف املرتبة األوىل 0.83( ابحنراف معياري )2.21كانت متوسطة؛ إذ بلغ املتوسط احلسايب )
 داري" يف املرتبة الثانية بدرجة متوسطة. وبدرجة متوسطة، و"اجملال اإل

كما قامت الباحثة ابستخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات واقع ممارسة مديري املدارس الثانوية 
الدراسة على احلكومية يف األردن ملعايري املساءلة اإلدارية الرتبوية من وجهة نظر املعلمني لفقرات كل جمال من جماالت أداة 

 حدة، وذلك على النحو اآليت:
أواًل: اجملال اإلداري: مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات واقع ممارسة مديري املدارس 

( يوضح 2) الثانوية احلكومية يف األردن ملعايري املساءلة اإلدارية الرتبوية من وجهة نظر املعلمني يف اجملال اإلداري، واجلدول
 ذلك:
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(: املتوسطات احلسابّية واالحنرافات املعياريّة لتقديرات واقع ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية ملعايري املساءلة 4جدول )
 اإلدارية الرتبوية على اجملال اإلداري مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية

رقم 
 الفقرة

 فقرات اجملال اإلداري
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الدرجة الرتبة

 متوسطة 1 1.07 3.60 حياسب املعلمني الذين يستخدمون العقاب البدين للطالب. 00
 متوسطة 2 0.92 3.58 يثمن ممارسة املعليمن للقيم اإلجيابية. 13
 متوسطة 3 1.06 3.56 مينع املعلم من ترك حصته دون مربر. 18
 متوسطة 4 1.08 3.54  ابحلصص الصفية.يتابع التزام املعلمني 8
 متوسطة 5 1.01 3.52 مينع  العصبية أو احلزبية جبميع أشكاهلا داخل املدرسة. 08
 متوسطة 6 1.05 3.50 يلوم املعلمني على عدم التزامهم ابملناوبة الصباحية أو املسائية. 02
 متوسطة 6 1.06 3.50 د احملددة.يراجع املعلمني لعدم انتظامهم يف احلضور للعمل يف املواعي 5

 متوسطة 8 1.06 3.46 يقدم التغذية الراجعة للمعلمني عن أدائهم التدريسي بشكل مستمر. 15
 متوسطة 9 0.99 3.44 .املواقف الطارئة معاجلة يف التصرف حلسن يوجه املعلمني 21
 متوسطة 10 1.08 3.43 يكافئ املعلمني على قيامهم إبجراء البحوث اإلجرائية. 1

يعاقب املعلمني الذين يسيئون ألخالقيات املهنة. )ابستخدام اإلنذارات أو  4
 متوسطة 11 1.07 3.40 العقوابت(.

 متوسطة 12 1.01 3.35 حيدد االحتياجات التدريبية للمعلمني من خالل املتابعة املستمرة. 9
 منخفضة 13 1.04 3.33 ينظم مسابقات للمنافسة املهنية بني املعلمني. 20
 منخفضة 13 1.08 3.33 يعزز املعلمني املتعاونني مع اجملتمع احمللي. 3

 منخفضة 15 1.17 3.23 حياسب املعلمني املقصرين يف حضور االجتماعات املدرسية. 17
 منخفضة 16 1.21 3.22 يشجع املعلمني الذين يسعون لتطوير ذاهتم علمياً. 1
 منخفضة 17 1.07 3.20 هم املهين.حياسب املعلمني املقصرين يف أدائ 2
 منخفضة 18 1.12 3.18 حيارب احملسوبية داخل املدرسة. 6

 منخفضة 19 1.08 3.17 حيقق يف عدم التزام املعلمني ابلتعليمات املدرسية. 10
 منخفضة 20 1.07 3.16 يعاجل  ضعف دافعية العمل لدى املعلمني. 04
صل مع اجملتمع احمللي بشكل خيدم العملية يكافئ املعلمني على االتصال والتوا 09

 منخفضة 21 1.14 3.16 التعليمية.

 متوسطة 0.99 3.37 الكلي
(، أن مجيع ممارسات مديري املدارس الثانوية احلكومية ملعايري املساءلة اإلدارية الرتبوية من وجهة 2يظهر اجلدول )

( واليت تنص 00سطة واملنخفضة ، وكان أكرب تقدير للفقرة )نظر املعلمني على اجملال اإلداري كانت بني الدرجة املتو 
( 2.21مبتوسط حسايب )"حياسب املعلمني الذين يستخدمون العقاب البدين للطالب"، إذ جاءت يف املرتبة األوىل 

عدم ، وتعكس هذه النتيجة حرص مديري املدارس على تنفيذ توجهات وزارة الرتبية والتعليم من (0.11واحنراف معياري )
استخدام العقاب أبي حال من األحوال )البدين والنفسي( للطلبة وأمهية استخدام البدائل الرتبوية وفق قواعد السلوك 

( واليت تنص على "يكافئ املعلمني على االتصال والتواصل مع 09بينما جاءت يف الرتبة األخرية الفقرة ) .واملواظبة املعتمدة



 8102الرتبوي العريب السنوي الثالث: )رؤى وأفكار لقضااي ساخنة يف التعليم العام(، اجلمعية األردنية للعلوم الرتبوية،املؤمتر 

033 

( وبدرجة منخفضة، وتعزو 0.02( واحنراف معياري )2.02ية التعليمية" مبتوسط حسايب )اجملتمع احمللي بشكل خيدم العمل
الباحثة هذه النتيجة، أن املعلمني يرون أن مديري املدارس يركزون اهتمامهم على النواحي اإلدارية كمتابعة احلضور والغياب 

اإلجناز الذي يقع خارج إطار العمل املدرسي.  واملناوابت الصباحية أو املسائية واحلصص الصفية، وقلما يكافئون على
(، تعزو الباحثة 0.95( ابحنراف معياري )3.37وبشكل عام جاء اجملال اإلداري بدرجة متوسطة إذ بلغ املتوسط احلسايب )

ة والتعليم. هذه النتيجة إىل حرص إدارات املدارس على ضرورة التزام املعلمني ابلقوانني والتعليمات النافذة من وزارة الرتبي
وهذا االلتزام من شأنه أن حيد من املشكالت اليت ممكن أن حتصل داخل املدرسة، ابإلضافة إىل أن التزام املعلمني ابلقوانني 
واألنظمة السائدة يف املدرسة تعكس صورة إجيابية عند الطلبة، مما جيعلهم حيافظون على النظام واالنضباط داخل املدرسة 

تقديرهم، إال أن هذه النتيجة تعد  قليلة من وجهة نظر الباحثة، إذ جيب تفعيل دور املساءلة اإلدارية واحرتام املعلمني و 
بشكل اجيايب ومتوازن حبيث خيدم العملية التعليمة وحتسني العمل وجتويد خمرجات التعليم، والقضاء على اآلفات واحملسوبية،  

يف العمل اإلداري وال تقتصر على جانب دون آخر. واتفقت كما جيب أن تكون خمططة وهادفة تشمل مجيع اجلوانب 
( واليت أظهرت أن درجة ممارسة املساءلة يف املدارس 8102نتائج الدراسة احلالي ة مع نتائج دراسة مليس الشمخاين )

ن درجة (، اليت أظهرت أ8112احلكومية واخلاصة يف األردن جاءت متوسطة. واختلفت مع نتائج دراسة فاتنة أبو محدة )
( واليت 2011Akporehe ,تطبيق املساءلة اإلدارية كانت بدرجة عالية، كما اختلفت مع نتائج دراسة آكبورهي )

 كبرية.  املساءلة يف املدارس الثانوية  يف نيجرياي كانت بدرجة أظهرت أن درجة تطبيق
لتقديرات واقع ممارسة مديري املدارس الثانوية  اثنياً: اجملال الفين: مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية

 ( يوضح ذلك:5احلكومية يف األردن ملعايري املساءلة اإلدارية الرتبوية من وجهة نظر املعلمني يف اجملال الفين، واجلدول )
احلكومية ملعايري املساءلة (: املتوسطات احلسابّية واالحنرافات املعياريّة لتقديرات واقع ممارسة مديري املدارس الثانوية 5جدول )

 اإلدارية الرتبوية على اجملال الفين مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية
رقم 
 الفقرة

املتوسط  فقرات اجملال الفين
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الرت
 بة

 الدرجة

 وسطةمت 1 1.95 3.59 حيفز املعلمني على مراعاة الفروق الفردية أثناء تنفيذ املنهاج. 33
 متوسطة 2 1.01 3.55 يتابع إعداد املعلمني للخطط الدراسية. 27
 متوسطة 3 1.99 3.52 يُقيم اخلطط الدراسية الفصلية أو السنوية اليت يُعدها املعلمون. 24
 متوسطة 2 1.00 3.58 يتابع أساليب التقومي اليت يتبعها املعلمون يف تقومي تعلم طلبتهم. 25

37 
علمني جلدول املواصفات اخلاص ابالختبارات الذي يزيد من كفاءة يتابع إعداد امل

 االختبار.
3.50 1.92 5 

 متوسطة

 متوسطة 6 1.02 3.50 يشجع  تبادل الزايرات الصفية اهلادفة بني املعلمني. 22
 متوسطة 6 1.97 3.50 .طلبتهم حنو األعمال اإلبداعية لتوجيه مبادرهتم يكافئ املعلمني على 42
 متوسطة 6 1.98 3.51 . الشهرية االختبارات تنفيذ املعلمني يف تراخي من حيد 38
 متوسطة 9 1.04 3.49 الشهرية. االختبارات تنفيذ يف تقصريهم على املعلمني حياسب 29
 متوسطة 10 1.02 3.48 يتابع املعلمني يف إدارهتم للصف، الختاذ اإلجراءات املناسبة. 26
ها املعلمون.يقيم االختبارات الشهري 31  متوسطة 01 0.99 3.48 ة اليت يعد 



 د. هبة عدنان حسن                        .        .......درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن

039 

رقم 
 الفقرة

 فقرات اجملال الفين
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الرت
 بة

 الدرجة

 متوسطة 12 1.01 3.47 .ينبه املعلمني املقصرين عن التحضري اليومي للمواد الدراسية املختلفة 23
 متوسطة 08 0.94 3.47 حيفز املعلمني على استخدامهم التكنولوجيا يف التعليم. 32
 متوسطة 02 1.07 3.44 إعداد اخلطط العالجية.يوجه املعلمني لإلفادة من نتائج الطلبة يف  28
 منخفضة 15 1.07 3.33 ينبه املعلمني إىل اختيار الوسائل التعليمية املناسبة يف التدريس. 35

يتابع تنفيذ اخلطط العالجية املوضوعة من قبل املعلمني لرفع مستوى التحصيل لدى  29
 منخفضة 16 1.03 3.30 الطلبة.

 منخفضة 02 0.99 3.30 لى الرتاجع يف مستوايت طالبه التحصيلية يف حال حصل ذلك.يلوم املعلمني ع 40
 منخفضة 18 1.03 3.29 حياسب املعلمني على قصورهم يف إجناز املادة املقررة حسب الوقت احملدد. 30
 منخفضة 19 1.02 3.26 يلوم املعلمني على أخطائهم يف إدارة الصف. 36
 منخفضة 20 1.12 3.16 يقومون بنشاطات الصفية لتحفيز الطلبة على املشاركة فيها.يكافئ املعلمني الذين  22

يكافئ املعلمني الذين يدعمون طلبتهم يف املشاركة ابملسابقات على مستوى احمللي  41
 منخفضة 81 1.13 3.16 .أم الدويل

 متوسطة 0.95 3.48 الكلي
الثانوية احلكومية ملعايري املساءلة اإلدارية الرتبوية من وجهة  (، أن مجيع ممارسات مديري املدارس5يظهر اجلدول )

( واليت تنص "حيفز 22نظر املعلمني على اجملال الفين كانت بني الدرجة املتوسطة واملنخفضة، وكان أكرب تقدير للفقرة )
( واحنراف 2.59توسط حسايب )املعلمني على مراعاة الفروق الفردية أثناء تنفيذ املنهاج"، إذ جاءت يف املرتبة األوىل مب

(، وتعكس هذه النتيجة وفق رأي املعلمني إىل حرص مديري املدارس على عدم التمييز بني الطلبة، إمنا 1.95معياري )
( واليت تنص 20كما جاءت الفقرة )  .السعي حنو تنمية الطلبة وإطالق طاقاهتم، بشكل حيقق العدالة واملساواة بني الطلبة

علمني الذين يدعمون طلبتهم يف املشاركة ابملسابقات على مستوى احمللي أم الدويل" مبتوسط حسايب على "يكافئ امل
وتعزو الباحثة هذه النتيجة، أن املعلمني يرون أن مديري املدارس يركزون على النواحي (، 0.02( واحنراف معياري )2.02)

بشكل عام جاء اجملال الفين بدرجة متوسطة إذ بلغ املتوسط األكادميية ومتابعة وتنفيذ املنهج هو األساس يف التعليم. و 
وتعزو الباحثة هذه النتيجة، هو أن كل ما يتعلق ابلطلبة وتنميتهم من حيث (، 0.99( ابحنراف معياري )3.40احلسايب )

خدام أساليب تقومي اإلعداد اجليد للمنهاج والتخطيط له، والقيام ابألنشطة املختلفة من شأهنا إطالق إبداعات الطلبة واست
حديثة ملعرفة مستوايت الطلبة، أتيت كل تلك األمور من وجهة نظر املعلمني يف سلم أولوايت مدراء املدارس، ملا هلا من 
انعكاس على العملية التعليمية التعلمية برمتها، من حتسني خمرجات التعليم بشكل عام، وحتقيق امليزة التنافسية والسمعة 

لذا يعمل مدراء املدارس على املتابعة املستمرة لكل ما يتعلق ابجلانب الفين وحتديد نقاط الضعف والعمل احلسنة للمدرسة. 
على حلها وتعزيز نقاط القوة وتعميمها على املعلمني اآلخرين العاملني يف املدرسة، ومن مث حماسبة املقصرين عن األداء، 

(، اليت أظهرت أن درجة تطبيق املساءلة 8101اسة فاتنة أبو حشيش )ومكافأة اجليدين وامللتزمني. واختلفت مع نتائج در 
 اإلدارية على اجلانب الفين كانت بدرجة عالية.
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( α=0.05اثنياً: النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين ومناقشتها، الذي نص  على: هل توجد فروق ذات داللة إحصائي ة )
كومية يف األردن لدرجة ممارسة مديري مدارسهم  ملعايري املساءلة اإلدارية بني متوسطات تقديرات معلمي املدارس الثانوية احل

 الرتبوية اليت تُعزى ملتغريات )اجلنس، واملؤهل العلمي، وسنوات اخلربة(؟
لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات واقع ممارسة مديري املدارس 

احلكومية يف األردن ملعايري املساءلة اإلدارية الرتبوية من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغريات )اجلنس، واملؤهل العلمي، الثانوية 
وسنوات اخلربة(، مث مت استخدام حتليل التباين املتعدد لفحص الفروق يف استجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات كل جمال 

 ( يوضحان ذلك: 1واجلدول )( 2من جماالت الدراسة، واجلدول )
(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية بني متوسطات تقديرات واقع ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية يف 6جدول )

ات األردن ملعايري املساءلة اإلدارية الرتبوية من وجهة نظر املعلمني تبعاً الختالف متغريات )اجلنس، واملؤهل العلمي، وسنو 
 اخلربة(

 
 املتغريات التصنيفية وفئاهتا

 

 
 العدد

 اجملال الفين اجملال اإلداري
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 املتوسط احلسايب
االحنراف 
 املعياري

 
 
 اجلنس

 0.21 3.47 0.43 3.42 001 ذكر
 0.45 3.37 0.43 3.34 021 انثى
 0.67 3.42 0.91 3.38 851 الكلي

 
 العلمياملؤهل 

 

 0.66 3.43 0.90 3.40 812 بكالوريوس
 0.74 3.38 0.95 3.28 21 دراسات عليا
 0.67 3.41 0.91 3.34 851 الكلي

 
 

 سنوات اخلربة
 

 0.81 3.43 0.49 3.41 21 سنوات فأقل 5
 0.76 3.51 0.95 3.39 21 سنوات 01 -2من 

 0.81 3.37 0.60 3.34 082 سنة فأكثر 00
 0.67 3.44 0.91 3.38 851 الكلي

( أن هناك فروقًا ظاهرية بني متوسطات تقديرات واقع ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية يف 2يبني اجلدول )
األردن ملعايري املساءلة اإلدارية الرتبوية من وجهة نظراملعلمني تعزى ملتغريات )اجلنس، واملؤهل العلمي، وسنوات اخلربة(، 

 Multivariate(، مت استخدام حتليل التباين املتعدد )α= 0.05ذه الفروق عند مستوى الداللة )ولتحديد داللة ه
Tests( كما هو موضح يف اجلدول رقم ، )1:) 
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(: نتائج اختبار حتليل التباين املتعدد بني تقديرات واقع ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية يف األردن ملعايري 7جدول )
 ة اإلدارية الرتبوية من وجهة نظر املعلمني، تبعاً الختالف متغريات )اجلنس، املؤهل العلمي، وسنوات اخلربة( املساءل

املتغريات 
 التصنيفية

 جمموع املربعات اجملاالت
درجات 

 احلرية
متوسط 
 املربعات

 قيمة اختبار )ف(
مستوى الداللة 

 .Sigاإلحصائية 

 اجلنس
 0.24 1.40 110.71 1 110.71 اجملال اإلداري
 0.11 2.57 190.14 1 190.14 اجملال الفين

 املؤهل العلمي
 0.12 2.36 186.331 1 186.331 اجملال اإلداري
 0.61 0.26 19.19 1 19.19 اجملال الفين

 سنوات اخلربة
 0.45 0.81 63.73 2 127.46 اجملال اإلداري
 0.13 2.08 154.31 2 308.62 اجملال الفين

 الكلي
     12752.30 ال اإلدارياجمل

     13076.77 اجملال الفين
( بني متوسطات α= 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( عدم وجود فروق 7يبني اجلدول )

ني، من وجهة نظر املعلم واقع ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية يف األردن ملعايري املساءلة اإلدارية الرتبوية تقديرات
ايل "اإلداري" و "الفين" تبعًا الختالف متغريات الدراسة )اجلنس، واملؤهل العلمي، وسنوات اخلربة(، إذ كانت قيمة عند جم

(. مما يدل على أن تقديرات معلمي α= 0.05)(عند مجيع اجملاالت أكرب من قيمة Sigمستوى الداللة اإلحصائية )
لعلمي واخلربة املختلفة، لديهم تقديرات متقاربة يف درجة ممارسة مديري املدارس املدارس من الذكور واإلانث وذوي املؤهل ا

الثانوية احلكومية ملعايري املساءلة الرتبوية.  وتعزو الباحثة نتيجة عدم وجود فروق بني الذكور واإلانث، إىل أن املعلمني 
هم يرون أن إدارات مدارسهم ال تفرق يف ممارساهتا فيما واملعلمات يعملون يف ظروف بيئية تربوية وإدارية متشاهبة، وابلتايل ف

يتعلق مبوضوع املساءلة بني الذكور واإلانث. كما تعكس هذه النتيجة؛ من وجهة نظر الباحثة، إىل  اتفاق بني معلمي 
ا يف ختليص املدارس "بغض النظر عن نوع املدرسة للذكور أم لإلانث" أبمهية ممارسة املساءلة بشكل عادل وموضوعي ودوره

 املدرسة من آفة احملسوبية ونقاط الضعف "إن وجدت" وذلك للوصول إىل التميز واالرتقاء.
كما تعزو الباحثة عدم وجود فروق يف تقديرات املعلمني لدرجة ممارسة مديري مدارسهم للمساءلة تُعزى إىل املؤهل   

ألمهية قيام مديري املدارس ابملمارسات اخلاصة املتعلقة  العلمي، على وعي وإدراك املعلمني بغض النظر عن مستواهم العلمي
ابملساءلة ودور املساءلة يف تنمية املعلمني وحتقيق جودة يف التعليم إذا ما مورست بشكل موضوعي. ابإلضافة إىل أنه مهما 

د اتفقت نتائج هذه الدراسة اختلفت سنوات اخلربة لدى املعلم ال تعفي املعلم من املساءلة يف أتدية مهامه املوكلة إليه. وق
املعلمني  توجهات بني إحصائية داللة ذات فروق وجود ( واليت أظهرت عدم2011Akporehe ,مع دراسة آكبورهي )

(، اليت أشارت عدم وجود فروق بني 8112كما اتفقت مع نتائج دراسة أبو محدة )  .املساءلة تطبيق حول واملديرين
يق املساءلة والرضا الوظيفي تعزى ملتغريي سنوات اخلربة واملؤهل العلمي.  بينما اختلفت املعلمني واملعلمات يف مستوى تطب

( واليت أشارت وجود فروق تعزى ملتغريي املؤهل العلمي وسنوات 8102عيسان واخلروصي )الدراسة احلالية مع دراسة 
 اخلربة ولصاحل مؤهل الدراسات العليا، ولذوي اخلربة األكثر.
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 التوصيات:
: أشارت نتائج السؤال األول إىل أن درجة واقع ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية ملعايري املساءلة اإلدارية أوالً 

 الرتبوية كانت متوسطة، وعليه توصي الباحثة مبا يلي:
 اإلفادة من فقرات أداة الدراسة احلالية يف بناء معايري مقننة للمساءلة اإلدارية الرتبوية. .0
 ر مديري املدارس يف املساءلة اإلدارية الرتبوية يف اجلوانب الفنية واإلدارية.تفعيل دو  .8
عقد دورات تدريبية ملديري املدارس فيما يتعلق إبعداد معايري موضوعية وشاملة للمساءلة تشمل كافة جوانب  .2

 العمل املدرسي.
ت داللة إحصائية تعزى ملتغري اجلنس، واملؤهل اثنياً: استناداً إىل نتائج السؤال الثاين واليت بينت عدم وجود فروق ذا

العلمي، وسنوات اخلربة وعلى كافة اجملاالت. وعليه؛ توصي الباحثة إبجراء دراسات تتعلق مبوضوع املساءلة تبحث أثر 
غريات متغريات أخرى مل تشملها الدراسة احلالية. كما توصي الباحثة إبجراء دراسات تبحث العالقة بني موضوع املساءلة ومت

 أخرى مثل متغري الرضا الوظيفي.
 املراجع:
(. درجددة ممارسددة مددديري املدددارس الثانويددة مبحافظددة غددزة للمسدداءلة جتدداه املعلمددني، جملددة اجلامعددة اإلسددالمية، 8101أبددو حشدديش، بسددام ) -

02 (8 ،)291-282. 
ضدددا الدددوظيفي ملعلمدددي املددددارس الثانويدددة اخلاصدددة (. درجدددة تطبيدددق املسددداءلة اإلداريدددة وعالقتهدددا مبسدددتوى الر 8112أبددو محددددة، سدددعدة أمحدددد ) -

 مبحافظة العاصمة عمان من وجهة نظرهم. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.
 .ةاملدرسد بفاعليدة وعالقتده املسداءلة مبفهدوم الثانويدة العامدة املددارس يف واملعلمدات املعلمدني وعدي درجدة (2004) .عاليدة أخوارشديدة، -

 .األردن العليا، عمان، للدراسات العربية عمان جامعة غري منشورة، دكتوراه أطروحة
 (. قضااي معاصرة يف اإلدارة الرتبوية. األردن: دار الشروق8112بطاح، أمحد ) -
 ة.(. املساءلة وإصالح التعليم توجهات عاملية وتطبيقات عربية. مصر: املكتبة العصري8102جوهر، علي ورضوان، وائل ) -
(. درجددة تطبيددق املسدداءلة اإلداريددة مددن قبددل املددديرين وعالقتهددا أبمندداط القيددادة املتبعددة يف املدددارس األردنيددة. 8102 ايسددة، صددفاء موسددى ) -

 .األردن الريموك، اربد، جامعة غري منشورة، دكتوراه أطروحة
ردين. أطروحدة دكتدوراه غدري منشدورة، جامعدة عمدان العربيدة (. بناء معايري إلدارة التجديدات يف النظدام الرتبدوي األ8112اخلوالدة، عايد ) -

 للدراسات العليا، عمان، األردن.
 .(. القيادة الرتبوية )مفاهيم وآفاق(. عم ان: دار صفاء للنشر والتوزيع8102السعود، راتب سالمة ) -
زة مددددن وجهدددة نظددددر املدددديرين وسددددبل (. دور املسددداءلة يف حتسددددني أداء املعلمدددني مبدددددارس وكالدددة الغددددوث بغددد8102سدددالمة، جهددداد حسددددن ) -

 تطويره. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة األزهر، غزة، فلسطني.
(. أثدددر املسددداءلة اإلداريدددة علدددى األداء الدددوظيفي للعددداملني اإلداريدددني يف وزارة الرتبيدددة والتعلددديم العدددايل بقطددداع غدددزة. 8102الشدددريف، حندددني ) -

 ية، غزة، فلسطني.رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة االسالم
(. درجدددة ممارسدددة املسددداءلة يف املددددارس احلكوميدددة واخلاصدددة يف األردن. رسدددالة ماجسدددتري غدددري منشدددورة، جامعدددة 8102الشدددمخايت، ملددديس ) -

 عمان العربية، عمان، األردن.
 والتوزيع. (. مفاهيم إدارية معاصرة. األردن: األكادمييون للنشر 8100الشياب، أمحد حممد وأبو مح ور، عنان حممد ) -
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 (. اإلدارة الرتبوية والسلوك املنظمي. األردن: دار وائل للنشر والتوزيع.8112الطويل، هاين ) -
(. واقددددع املسدددداءلة الرتبويددددة يف وزارة الرتبيددددة والتعلدددديم يف األردن: دراسددددة حتليليددددة. أطروحددددة دكتددددوراه غددددري منشددددورة، 8112العمددددري، حيدددددر ) -

 اجلامعة األردنية، عمان، األردن.
(. متطلبددات تطبيددق املسدداءلة اإلداريددة علددى املدددارس احلكوميددة يف سددلطنة عمددان مددن وجهددة 8102سددان، صدداحلة واخلروصددي، شدديخة )عي -
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 درجة توافر أبعاد الصحة التنظيمية يف املدارس الثانوية يف األردن وعالقتها ابلرضا الوظيفي للمعلمني
 مها سليمان عارف خريهللاد. 

 عمان/األردن-مدارس اخلمائل
 

  ملخص:
ابلرضةا الةوفي ل للمعلمةوع وعلية ، هدفت هذه الدراسة إىل تعّرف درجة توافر أبعاد الصحة التنظيمية يف املدارس الثانويةة يف األردن وعقتتاةا 

( خةةقا العةةام 081فقةد اختةةعي عينةةة الدراسةةة ابللريقةةة العوةوائّية، وتكّونةةت مةةا معلمةةل، ومعلمةةاي املةةدارس الثانويّةة اهكوميةةة، واخلاّ ةةة، وعةةددهم )
ارس الثانويةة يف األردن علةحن ٍةوا عةام   انةت وتوّ لت نتائج الدراسة إىل أّن درجة تةوافر أبعةاد الصةحة التنظيميةة يف املةد (ع2017-2018الدراسل )

(ع  مةةا أفاةةري نتةةائج الدراسةةة إىل أن درجةةة الرضةةا الةةوفي ل للمعلمةةو  انةةت 0.69(، ابٍةةراف معيةةاري )3.35متوسةةلةذإب بلةةو متوسةةلاا اهسةةايب )
صةّوراي أفةراد عينةة الدراسةة لدرجةة تةوافر أبعةاد ( يف تα ≤(0.05 متوسلةذوتد بّينت نتائج إىل وجود فروق باي داللة إحصةائّية عنةد مسةتوى الداللةة 

ع  مةا أاةاري إىل عةدم وجةود فةروق باي داللةة إحصةائّية عنةد مسةتوى ة يف األردن تُعزى ألثر اجلنس، ونوع املدرسةالصحة التنظيمية يف املدارس الثانوي
يميةةةة يف املةةةدارس الثانويةةةة يف األردن تُعةةةزى ألثةةةر اخلةةة   واملؤّهةةةل ( يف تصةةةّوراي أفةةةراد عينةةةة الدراسةةةة لدرجةةةة تةةةوافر أبعةةةاد الصةةةحة التنظα≤ 0.05الداللةةةة )

ى الرضةةةا العلمةةةلع وتو ةةةلت نتةةةائج الدراسةةةة إىل وجةةةود عقتةةةة ارتراأيةةةة بةةةو درجةةةة تةةةوافر أبعةةةاد الصةةةحة التنظيميةةةة يف املةةةدارس الثانويةةةة يف األردن ومسةةةتو 
 الوفي ل للمعلمو، و انت أرديةع 

 ة التنظيمية، الرضا الوفي لعأبعاد الصح: الكلمات املفتاحية
Organizational Health Dimensions' availability in Jordanian 

Secondary Schools, and relationship thereof to Teachers' Job 

satisfaction 

Dr. Maha Suleiman Aref Khair Allah 
Abstract 

This study aims at indentifying Organizational Dimensions availability in Jordanian 

Secondary Schools, and its relationship to teachers' job satisfaction. Therefore, the study 

sample has been selected randomly, consisting of 120 teachers; in the governmental and 

private sector high schools; academic year 2017/2018. The results indicated that the 

organizational health dimensions' availability degree of the Jordanian teachers at high 

schools registered Medium level; SMA recorded 3.35 at standard deviation of 0.69. Further 

more. Moreover, the collected outcomes referred to the differences absence of statistical 

significance at significance level of (0.05≤a), in study sample individuals point of views, in 

terms of organizational health dimensions' availability in Jordanian Secondary Schools that 

ascribed to expertise and scientific qualification. This study also located positive correlation 

relationship between organizational health dimensions' availability in Jordanian high 

schools and the teachers' job satisfaction. 

Keywords: Organizational Health Dimensions, Job Satisfaction. 

 :دقدمةامل
تزايد اإلهتمام بدراسةة، ولليةل، وتلةوير بياةة العمةل يف املؤسسةاي التعليميةة يف اخونةة األخةع  نتيتةة للتحةدايي الة  
فرضةةةتاا ثةةةور  املعلومةةةاي، والتلةةةوراي املتقحقةةةة يف تكنولوجيةةةا االتصةةةاالي اةةةدف اإلرتقةةةاد بك ةةةاد  نظاماةةةا الرتبةةةوي، وجةةةود  

 خمرجاهتا وخدماهتاع
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النظةةام الرتبةةوي يوةةّكل دعامةةة رئيسةةة ل لسةة ة أّي عتمةةإل مةةا ا تمعةةاي اإلنسةةانّية وتيمةة ، فقةةد أ ةةر  لزام ةةا وملّةةا  ةةان 
عندها أن يرتقل بنظام التقييم ليتوادم مإَل متلّلراي أّي تعديل، أو أّي لديث يف هذا النظام ما أجل ر د مةواأا الضةع  

بُةْغَيَة التحسوذ لذا فإّن عملية التقييم يف هذه النُّظم تعّد مللر ا تربوايا رمسياا  والقّو  ومراترتااذ حىت جيري التقومي يف وتت مرّكر
علحن مجيإل املستوايي، واملراحل التعليمّية ا فّعاال   (عChampan, 1996) وأساسياا، وهل أدا  ماّمة وفّعالة تضما تعليم 

ا منةة  علةةحن التكيةة  مةةإل متللرةةاي العصةةر ومواجاةةة وإميةةام مةةا األردن  ميةةة مراجعةةة نظامةة  الرتبةةوي وتقوميةةة، وحر ةة
( والةةذي 0821متللرةاي املسةةتقرل ال رديةةة واالجتماعيةةة، فقةةد عقةةد املةةؤمتر الةةوأا األوا للتلةةوير الرتبةةوي يف األردن ) أيلةةوا 

املرحلةة  عا مبختل  فعالياي العملية الرتبوية وعنا ر النظام الرتبوي: مدخقي، عملياي، خمرجاي، وتلعت الةواار  خةقا
( اوأا  رعا يف عاا اإل قح الرتبوي الوامل، وتلوير الرنيةة التحتيةة للنظةام 0881 -0828األوىل ما التلوير الرتبوي )
، ارعت الواار  بتلريق املرحلة الثانية مةا خلةة التلةوير الرتبةوي والة  هةدفت إىل: تعميةق 0881الرتبوي، ومإل بداايي عام 
(ع وهةةذا مةةا أ ةةده مةةؤمتر التلةةوير 8112ير الرتبةةوي، وتلةةوير التسةةايقي الرتبويةةة )عمةةاد الةةديا، األثةةر النةةوعل لعمليةةة التلةةو 

بتوجي  التو ياي بتلوير نظةام وأةا للمتابعةة والتقيةيم ملخرجةاي التعلةيم العةام ابسةتخدام أدواي وأنيةة   8101الرتبوي عام 
مةإل واار  الرتبيةة والتعلةيم ومتابعةة االسةت اد  مةا نتةائج الدراسةاي  ودولية إباراف املر ز الةوأا لتنميةة املةوارد الروةرية ابلتنسةيق

 (8101) مؤمتر التلوير الرتبوي، التقييمية ال  جترى علحن النظام التعليمل
ومبةةةا أن القيةةةاد  الرتبويةةةة هةةةل فةةةا وعلةةةم لقيةةةق األهةةةداف بواسةةةلة التةةةيتثع علةةةحن اخخةةةريا، وهةةةل العمليةةةة الةةة  يةةةدار اةةةا 

يف عتمةةإل مةةةا وفقةةةا أليديولوجيتةة  وفروفةةة  السياسةةةية واالتتصةةادية واالجتماعيةةةة لتحقيةةةق أهةةداف ا تمةةةإل القوميةةةة  التعلةةةيم نظةةام
ا  مةةإل خلةةة التلةةوير الرتبةةوي يف إأةةار سةةعياا لتوةةتيإل التتديةةداي الرتبويةةة، وتعميةةق األثةةر النةةوعل لعمليةةة ، ومتوةةيالتعلةةيم مةةا

التلوير، فقد ترنت الواار  اسةرتاتيتية تر ةز علةحن اعترةار املدرسةة الوحةد  األساسةية األوىل إلحةدار التلةوير يف النظةام الرتبةوي 
  (ع      8112)عماد الديا، 

 يف الللرة ألداد إىل اإلستياد العام(School Effectiveness) املدرسية  ال اعلية ايدراس معظم لقد أااري
 سةواد، حةد علةحن واخلا ةة العامةة لةدى متزايةد، اهتمةام هةذا إىل تةاد إب عواضة  بوةكل الدراسةل لصةيلام وتةدي املةدارس،
 ما الرغم للمدرسة، وعلحن اخلارجية والك اية يةالداخل الك اية لسو أي الرتبوية، للموارد ال عاا واألمثل االستخدام بضرور 
 وأنة  املدرسةة، ملةدير القيادي السلوك أمية علحن بو الراحثو إمجاع ا هناك فإن املدرسة، يف التعليمية العملية مدخقي أمية

ةا أتثع ا ل، يؤثرأساس تربوي مدخل أن  ابعترار التعليمل، ال ممج تن يذ يف علي  ويعولون مامة ومؤثر ، تيادية اخصية  مام 
 (ع0881وج  )السعود،  أ مل علحن أهدافاا ولقيق املدرسة، خمرجاي يف

ومبةةا أن التقةةومي الرتبةةوي هةةو أحةةد الوفةةائ  األساسةةية لقائةةد املدرسةةة، والةة  يسةةعحن مةةا خق ةةا إىل لسةةو جةةود  أداد 
دام املقةةاييس املختل ةةة لتزويةةده مبؤاةةراي ودالئةةل املدرسةةة، ورضةةا املعلمةةو فةةإن القائةةد الرتبةةوي جيةةا أن يكةةون مةةاهرا يف اسةةتخ

 علل الصحة التنظيمية وإنتاجية املدرسة، ومدى رضا املعلمو فيااع
( حيث أاةار إىل ال اعليةة املدرسةية هةل ليسةت فقة  Miles,1969مايلز)لقد فار م اوم الصحة التنظيمية عند 

ل املدرسةةة الةة  تسةةعحن إىل موا رةةة املسةةتتداي، ولةةر  علةةحن املدرسةةة الةة  تقةةوم ابجةةراداي متكةةرر  لتحقيةةق أهةةدافاا، بةةل هةة
التلةةةةةور والنمةةةةةو يف مجيةةةةةإل ا ةةةةةاالي، وتةةةةةرتر  بوةةةةةركة عقتةةةةةاي واتصةةةةةاالي مترادلةةةةةة مةةةةةإل األنظمةةةةةة األخةةةةةرى، وتةةةةةد اسةةةةةتخدم 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/4508/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/4508/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/4508/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/4508/posts
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ذلك فاجلسم السليم يقوم بوفائ   اهيوية بوةكل سةليم، و ة، لصحة املنظمة ( الصحة الرورية  استعار  عاايةMilesمايلز)
املؤسسة التعليمية السليمة لكل تكون سليم  جيا أنت تقةوم بوفائ اةا اإلداريةة وال نيةة بوةكل متناسةق، ومتكامةل، ومتةواان 

 ابستمرار، وب عاليةع
 مشكلة الدراسة:

اي مةةةا ضةةةةع  وضةةةةوح الراحثةةةةة، مةةةا خةةةةقا معايوةةةتاا الواتةةةةإل الرتبةةةةوي، أن أغلةةةا املؤسسةةةةاي الرتبويةةةة تعةةةة تالحظةةة
، وانعدام الثقة، واخن اض املعنوايي، وعدم القدر  علحن التكي  مإل املتغعاي الريايةة االستققلية يف العمل، وغياب األهداف

ع وعلية ، فةإّن تةةوافر أبعةاد الصةحة التنظيميةة يعتة  ذةد باتة  با أتثةع حيةةوي ، وعةدم الرضةا الةوفي لاهديثةة الداخليةة واخلارجيةة
متزايةد  التعقيةد، وتُةَعةدُّ واحةد  مةا القضةااي األ ثةر حساسةّية وأميّةة يف التعلةةيم  يف املنظمةاي اهديثةة وصا ةة يف فةل الظةروف

ّترةإل يف املةدارس، الةذي ينرغةل لة  
ُ
واملدارسذ فاإلداريون، واملعّلمون، والللرة، واخابد، وا تمةإل تلقةون صصةو  نوعيّةة التعلةيم امل

س فّعالةع ويُةَعدُّ موضوع رضةا املعّلمةو مةا املوضةوعاي املاّمةة لتعةّرف أن يضما سَع العملّية الرتبويّة علحن ٍوا يؤّدي إىل مدار 
وبِةةذا، فةةإّن الغةةرض مةةا هةةذه الدراسةةة هةةو  تةةدر  املؤّسسةةاي الرتبويّةةة يف لقيةةق أهةةدافاا، والو ةةوا إىل غايتاةةا علةةحن ٍةةوا عةةامع
 .ابلرضا الوفي ل للمعلموتعرف درجة توافر أبعاد الصحة التنظيمية يف املدارس الثانوية يف األردن وعقتتاا 

 هدف الدراسة وأسئلتها:
هتدف هذه الدراسة إىل تعّرف درجة توافر أبعاد الصحة التنظيمية يف املدارس الثانوية يف األردن، وعقتتاا ابلرضا 

 الوفي ل للمعلمو، وبلك ما خقا اإلجابة عا األسالة اختية:
 نظيمية يف املدارس الثانوية يف األردن ما وجاة نظر املعلمو؟السؤاا األوا: ما درجة توافر أبعاد الصحة الت 

( يف تصّوراي معلمل املدارس الثانويّة يف األردّن α  =0.05السؤاا الثاي: هل توجد فروق باي داللة إحصائّية )
 درسة(؟لدرجة توافر أبعاد الصحة التنظيمية تُعزى ملتغّعاي: )اجلنس، واملؤّهل العلمل، واخل  ، ونوع امل

 السؤاا الثالث: ما درجة الرضا الوفي ل يف املدارس الثانوية يف األردن ما وجاة نظر املعلمو؟
( بو درجة توافر أبعاد α≤11ع1السؤاا الرابإل: هل توجد عقتة ارتراأية باي داللة حصائية عند مستوى الداللة )

 الصحة التنظيمية، ومستوى الرضا الوفي ل للمعلمو؟
 راسة:أمهية الد

يؤمل ما هذه الدراسةة ان ت يةد نتائتاةا القةاد  الرتبةويو ومةديري املةدارس يف ضةمان مسةتوى مرت ةإل مةا الصةحة  
عّلمةةةو تةةةوّفر هةةةذه  الدراسةةةة معلومةةةايا ماّمةةةة  عةةةا مسةةةتوى الرضةةةا الةةةوفي ل للمالتنظيميةةةة يف املةةةدارس االردنيةةةة،  مةةةا يؤمةةةل ان 

 عاد  النظر يف سلو ام القيادي وتلويره، فيؤّدي بلك إىل لّسا أداد املعّلموع، ممّا يساعد مديري املدارس يف إواملعّلماي
 تعريف املصطلحات:

 اعتمدي الراحثة التعري اي اختية ألهم مصللحاي الدراسة:
 واملؤسساي الرتبوية، النظم اا هل "فاهر  تتسم: Organizational Healthالصحة التنظيمية  -

 .(8111، املتواان" )اهتار الداخلل واخلارجل والنمو الديناميكية ما حالة وجود عا تعرع وهل
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هل " تدر  املؤسسة يف  :Organizational Health Dimensionsأبعاد الصحة التنظيمية  -
أن تعمل بك اد  وتتكي  وتتلور وتنمو بوكل مقئم ما خقا نظام وفي ل متكامل وفعاا لتحقيق أهدافاا 

 (عMiles,1969بعاد هل: املامة،  اهالة الداخلية للمدرسة، والنمو والتغيع" )املرغوبة ما خقا ثقثة أ
هو" حمصلة الوعور الذي يدر   ال رد ما خقا وفي ت  يف املؤسسة، : JobSatisfationالرضا الوظيفي  -

علي ،  ويتكون ما عموعة ما االجتاهاي يكوهنا ال رد ما أريعة الوفي ة ال  يعمل اا، واألجر الذي حيصل
 ,Nesternوعا فر  الرتتي  املتاحة، وعقتت  مإل امقئ  يف العمل ، واخلدماي ال  تقدماا املؤسسة ل  " )

 (ع1994
:حدود الدراسة  

اتتصةري هةذه الدراسةة علةحن معلمةل ومعلمةاي املةةدارس الثانويّةة اهكوميةة، واخلاّ ةة يف حمافظةة عمةان/ العا ةةمة، يف  
 مع2017/2018ل الدراسل األوا اللعام الدراسلاألردّن، العاملو خقا ال ص

 األدب النظري:
  : Organizational Healthالصحة التنظيمية 

(، وو ةة  املؤسسةةة الةة  1969) عةةام "Miles"أوا مةةا اسةةتخدم م اةةوم الصةةحة التنظيميةةة هةةو الراحةةث مةةايلز
بل والقادر  علحن الرقاد والعمل بك ةاد  أةواا تتمتإل ابلصحة  هنا ليست تلك املؤسسة القادر  علحن الصمود فق  يف بياتاا، 

حياهتةا، وعلةةحن التوسةةإل وتلةوير تةةدرهتاع  مةةا أ ةد علةةحن أن اسةةتمرارية املؤسسةة وبقادهةةا دون حيويةةة ال يعةا أن  ةةحتاا جيةةد  
 علحن الرغم ما أهنا تسع عملياهتا اليومية ب عالية مرت عةع

 يمية البد ما االهتمام ابخيت:( لت عيل الصحة التنظ8101ويرى اهوامد ة وأبو اتاا) 
منةة  القيةةاد : ويتمثةةل يف متكةةو األفةةراد مةةا العمةةل ذريةةة وإبةةداع، والعمةةل علةةحن حةةل الصةةراعاي التنظيميةةة بعدالةةة،  -

 وتوتيإل التلور والتعلم، ودع العاملو و سا ثقتامع
ي، وتةةوفع املةةواد االامةةة املمارسةةاي التنظيميةةة: وتتمثةةل يف توضةة  األهةةداف، وتوةةتيإل املوةةار ة يف  ةةناعة القةةرارا -

 ابلوتت املناسا إلجناا العمل، وتوتيإل ترادا املعرفة واالتصاالي، وتوايإل املكافآي بعدالةع
   : Organizational Health Dimensionsأبعاد الصحة التنظيمية

 مقياسا  ألبعاد الصحة التنظيمية لت ثقر عموعاي رئيسية هل: Miles, 1969)تدم مايلز)
 : ترتر  ابملانة والعمل وتندرج لتاا ) وضوح ا دف،   اد  االتصاالي، تواان السللة املثايل(ع عة األوىلاجملمو  -
باي عقتةةة يف اهالةةة الداخليةةة للمؤسسةةة، وحاجةةاي العنايةةة ابألفةةراد وتنةةدرج لتاةةا )تسةةخع املةةواد،  اجملموعةةة الثانيةةة: -

 التماسك، املعنوايي(ع
لةةةت عنةةةوان النمةةةو والتغةةةع ينةةةدرج لتاةةةا )اإلبةةةداع، االسةةةتققلية، التكيةةة ، مقئمةةةة حةةةل وهةةةل أتيت  اجملموعةةةة الثالثةةةة: -

 املوا لع
 أبعاد الصحة التنظمية وهل:      (Khademfar, 2012كادنفر )   وأورد
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(: وتوةةمل الرت يةةز علةةحن ا ةةدف، ومةةا موا ةة ات  أن يكةةون مقرةةوال، وتابةةل Task Needبعةةد حاجةةات املهمةةة ) -
قيةةق والقيةةاس، و  ةةاد  االتصةةاا يف املؤسسةةة والةة  تسةةاهم يف نقةةل معلومةةاي  ةةحيحة بةةو أفرادهةةا لل اةةم، وتابةةل للتح

 لزايد  ال اعلية، و ذلك وحد  السللة وتوااهنا ما خقا توايعاا بوكل فعاا ومؤثرع
وتوايعاةةا داخةةل املؤسسةةة  : وتتنةةاوا اإلسةةتخدام ال عةةاا للمصةةادر(Survival Needsبعةةد حاجةةات ال دقةةا  ) -

  عضا الوفي ل لدى األفرادة أ ثر فعالية لتحقيق التماسك بو امللالا واهاجاي، و ذلك املعنوايي لتحقيق الر بلريق
ويوةةمل التتديةةد والتحةةديث، وبنةةاد (: Growth & Development) بعةةد حاجةةات النمةةا  والنمةةو -

رجيةةةةة، واسةةةةتخدام  ليةةةةاي هةةةةل أهةةةةداف تتوافةةةةق مةةةةإل التلةةةةوير، وأيضةةةةاَ اإلسةةةةتققلية لتنوةةةةي  املؤسسةةةةة أمةةةةام العوامةةةةل اخلا
 املوكقي بقو  الدعم والتمكوع

 الرضا الوظيفي:
نظةةةرا  ألميةةةةة العنصةةةر الروةةةةري بو ةةة   الثةةةةرو  اهقيقيةةةة، واتةةةةو األساسةةةل لإنتةةةةاج يف عتمعةةةاي اليةةةةوم املؤسسةةةية، فةةةةإن 

وفي ة ال  يقوم اا ال رد املصدر االهتمام بدرجة رضائ  عا عمل ، ودوره املؤسسل يعت  أمرا يف غاية األمية حيث توكل ال
( Griffin, 1999) تةد عةرف جةرفوو  (ع0888الرئيس الاراع حاجاتة ال سيلوجية، واإلجتماعية، والن سية ) اةااب،

 الرضا الوفي ل  ن " املوت  الذي يعكس مدى تروا األفراد ودرجة اعورهم إااد أعما م وواجراهتم يف املنظمة"ع
ىل أن الرضا الوفي ل هو" الوعور ابلراحة يف العمل، واالستمتاع يف أدائ ، واالأمانان إىل ( إ8110وأاار السعود )

استقراره، ودميومت  وهةذا الوةعور هةو متةج عةا عموعةة متنوعةة مةا عنا ةر العمةل  ةاإلدار  املدرسةية، والعقتةاي مةإل الةزمقد، 
 عوالرواتا، واالمتياااي، واهوافز، ونظام الرتتية، وفروف العمل

 املؤثرة يف الرضا الوظيفي:  العوامل
إن الرضةةةا الةةةوفي ل يسةةةام يف التةةةزام العةةةاملو مبؤسسةةةاهتم ووفةةةائام لتعاةةةداهتم، وارترةةةاأام بعملاةةةم، ويسةةةام يف لسةةةو 

العوامةل الة  بدراسةة  هةتم الرةاحثون حة العامل اجلسةمية والن سةية وأريعةة اهيةا  داخةل بياةة العمةل وخارجاةا، وعلةحن بلةك ا
 (:8111،سايلة عراس)لعوامل  اايدت  أو نقصانة، وأهم هذه اتسام يف

يعتةةة  األجروسةةةيلة مامةةةة إلاةةةراع اهاجةةةاي املاديةةةة واإلجتماعيةةةة لمفةةةراد، وتةةةد ااةةةاري  ثةةةع مةةةا األجةةةور والرواتةةة :  -
د الدراسةاي إىل وجةود عقتةةة إجيابيةة بةةو مسةتوى الةةدخل، والرضةا الةةوفي ل عةا العمةةل، فكلمةا ااد مسةةتوى دخةل األفةةر 

 ارت إل رضاهم عا العمل والعكس  حي ع
ميثل حمتوي العمل وما حيمل  ما مسؤولياي و قحياي وتنوع للماماي أميةة لل ةردع  حمتوى العمل وتنوع املهمات: -

 إب يوعرال رد  ميت  عندما مين   قحياي إلجناا عمل ، مما يؤدي إىل ارت اع مستوى رضاه عا العملع
إن تكلية  األفةراد العةةاملو مبامةاي تتناسةا مةةإل مقةدراهتم ومعةرفتام يةةؤدي  عرفتة  ابلعمةةل:إمكانيةة الفةرد وقدراتةة  وم -

 عإىل جناح أدائام مما ينعكس علحن رضاهم الوفي ل
إن املؤسسة ال  متن  لمفراد فر ة تدعم إجنااهم وفقاَ لك ادهتم تسةام يف لقيةق فرص التطور والرتقية املتاحة للفرد:  -

 الرضا الوفي ل  مع  
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توجةةةد عقتةةةة بةةةو منةةة  القيةةةاد  والرضةةةا الةةةوفي ل للعةةةاملو، فةةةالن  القيةةةادي الةةةدميقراأل يةةةؤدي إىل تنميةةةة  منةةةل الدقيةةةادة: -
 املواعر اإلجيابية ٍو العمل واملؤسسة، والعكس يف فل القياد  التسللية واألوتوتراأيةع

مل ماارتةة ، ومسةةتوى  خ اتةة ، وتعليمةة  مةةإل يقةةارن ال ةةرد معةةدا عوائةةده املسةةتلمة تياسةةا  مبدخقتةة ، وتوةة عدالةةة العا:ةةد: -
معةةدا عوائةةد األفةةراد العةةاملو معةة  تياسةةا  مبةةدخقهتم، وتكةةون النتيتةةة االسةةتياد، وعةةدم الرضةةا يف حالةةة وجةةود نقةة  أو 

 ع فروتاي بينام
 الدراسات الّسابدقة ذات الّصلة:

 :مراعا  تسلسلاا الزما، مإَل اسةتغعي الدر ، باي الصلة مبلدراساِي الّسابقةا اجلزد تعرض الراحثة يف هذا
 الدراسات السابدقة ذات الصلة ابلصحة التنظيمية: -0

دراسةةة هةةدفت إىل تعةةرف العوامةةل الةة  تتنرةةيت مبسةةتوى ( Katherine, et.al, 2007) أجةةرى  ةةاثريا و خةةرون
مدرسةةةة ( 21)الدراسةةةة الصةةةحة التنظيميةةةة يف املةةةدارس االبتدائيةةةة يف وااةةةنلا يف الةةةوالايي املتحةةةد  األمريكيةةةة، حيةةةث  لةةةت 

أن منة  القيةاد  ومسةتوى االلتةزام هةل  :معلمةا ، وتو ةلت الدراسةة إىل نتةائج  ةان مةا أماةا( 0281)وتكونت عينة الدراسة 
 ع، ولصاحل الذ وروية بو اجلنسأ ثر اتدداي ال  تتنريت ابلصحة التنظيمية، وأن هناك فروتا  باي داللة احصائ

( دراسة هدفت إىل تعّرف مستوى تلريق مديري املدارس ومديراهتا ألبعاد الصحة 2012) أجرى اهتااي والكرميوو 
وتد  ع( معّلما ومعّلمة828) وتكّونت عينتاا ما عظ  معان والل يلةالتنظيمية وعقتتاا ابألداد الوفي ل يف مدارس حماف
، وأّن مستوى األداد الوفي ل لدى ن متوسلا   ا ة التنظيمية يف املدارسأفاري نتائج الدراسة أّن مستوى توافر أبعاد الصح

 لصحة التنظيمية واألداد الوفي لعووجود عامل ارتراط داا إحصائيا  بو مستوى توافر أبعاد ا ، ان متوسلا    علموامل
( بدراسة هدفت إىل التعةرف العقتةة بةو الصةحة Tallaee & Shahtalebi 2014,وتام اتالي وااهتايل )

( إداريع وأفاةةري 081ع وتكونةةت عينةةة الدراسةةة مةةا )قةةة  ةةو راننضةةج التنظيمةةل لةةدى العةةاملو يف إدار  منلالتنظيميةةة، وال
 نتائج الدراسة أن هناك عقتة ارتراأية بو الصحة التنظيمية والنضج التنظيملع

لعام مبدينة مكة ( إىل تعّرف درجة توافر أبعاد الصحة التنظيمية يف مدارس التعليم ا2016هدفت دراسة الوبيناي )و 
( مدير ا ومعلما ، وتد أااري نتائج الدراسة إىل أّن درجة توافر أبعاد الصحة 100ما ) عينة الدراسةتكونت ع املكرمة

التنظيمية يف مدارس التعليم العام مبدينة مكة املكرمة  ان متوسلا  يف حمور" التماسك املؤسسل"، وعاليا  يف حمور" املرادر  
 ابلعمل"ع
 ات السابدقة ذات الصلة ابلرضا الوظيفي:الدراس -2

( دراسةةةة هةةةدفت إىل تعةةةرف العقتةةةة بةةةو فةةةروف العمةةةل للمعلمةةةو وبةةةو رضةةةاهم Josep, 2004أجةةرى جوايةةة  )
( معلةم ومعلمةة يعملةون يف املةدارس اخلا ةة يف منلقةة  ) ةعاال( يف 081الوفي ل وأدائاةم، وتةد تكونةت عينةة الدراسةة مةا )

ىل أن أداد املعلمو ورضاهم الوفي ل  ان عاليا ع  ما تو لت إىل وجةود عقتةة إجيابيةة بةو فةروف ا ند، وتو لت الدراسة إ
 العمل، واألداد الوفي ل، والرضا عن ع
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عقتتاا ابلرضا الوفي ل ملعلمةل و ية ار تعرف مستوى تلريق املسائلة اإلد اىل( 8112)سعد  أبومحد  وهدفت دراسة 
( 01( معلمةا  ومعلمةة مةواعو علةحن )218الدراسةة مةا ) ةع وتكونةت عينةافظةة العا ةمة عمةاناملدارس الثانوية اخلا ة يف حم

وأااري نتائج الدراسة إىل أن مستوى املسادلة اإلداريةة يف املةدارس الثانيةة اخلا ةة  ةان مرت عةا بوةكل رسة اثنوية خا ةع مد
  عوسلا بوكل عام ان مت  عام، وأن مستوى الرضا الوفي ل مللمل املدارس الثانوية اخلا ة

( بدراسةةةةة هةةةةدفت إىل تعةةةةرف مسةةةةتوى الرتاخةةةةل التنظيمةةةةل لةةةةدى مةةةةديري املةةةةدارس 8100وتامةةةةت عائوةةةةة أبومحةةةةد  )
( مةةديرا  ومةةةدير  و) 821وعقتتاةةا بكةةةل مةةا األداد الةةةوفي ل والرضةةا الةةةوفي ل لةةدى املعلمةةةوع وتكونةةت عينةةةة الدراسةةة مةةةا )

أاةةةاري نتةةةائج الدراسةةةة إىل أن مسةةةتوى الرضةةةا لةةةدى معلمةةةل ع يف األردن دارس الثانويةةةة العامةةةة( معلمةةةا ومعلمةةةة يف املةةة8821
 عوجاة نظر املعلمو  ان متوسلا   املدارس الثانوية العامة يف األردن ما

 ُخالصة الدراسات الّسابدقة، وموقع الدراسة احلالّية منها:
التنظيمية، والرضا الوفي ل تد  الصحة لابقة باي العقتة أّن موضوعيظار ما خقا االّأقع علحن الدراساي السّ 

ويف ما يتعلق  الدراسةع ياايد  الوعل مبتغعّ  أفاد الراحثة يف إّن االّأقع علحن الدراساي الّسابقة تد عام واسإلابهتم احظي
الصحة  ة مل اوم أبعادمبوتإل الدراسة اهالّية ما الدراساي السابقة، فإّن االت اق بيناا يتمّثُل يف استناد الدراسة اهاليّ 

أّما متايزها عا تلك الدراساي فيظار يف تياس أبعاد الصحة التنظيمية وعقتتاا ابلرضا الوفي ل للمعلمو يف  ،التنظيمية
 املدارس اهكومية واخلا ة، حيث مل يتوفّر يف حدود علم الراحثة أيّة دراساي متعّلقة بذلك يف األردن

 منهجّية الدراسة، وإجرا اهتا:
 واملعّلماي العاملو واملعّلممجيإل ما  ، ال  استخدم فياا املناج الو  ل االرتراأل،تكّون عتمإل الدراسة :جمتمع الدراسة

 ع8101/8102اخلاّ ة يف العا مة عّمان، خقا ال صل األوا ما العام الدراسل و  يف املدارس الثانويّة اهكومية
 اختاري، مث الذ ور واإلمر منا  ة بو( مدارس خا ة 1( مدارس حكومية و)1)  اختاري الراحثة عّينة الدراسة:
، منا  ة معّلم ا ومعلمة (081لعينةذ وبذا توّكلت العينة ما)معّلمو ما  ّل مدرسة ما مدارس ا (01)بلريقةا عووائّية 

 ( يرو تواّع أفراد عينة الدراسة َحَسَا متغّعاهتاع1اخلا ةع واجلدوا )و  املدارس اهكومية بو
 (: توزّع أفرادعينة الدراسة َحَسَ  متغرّياهتا1ل )اجلدو 

 جملموعا العدد املستوى املتغري

 اجلنس
 11 ب ر

081 
 11 أنثحن

 املؤهل العلمي
 21 بكالوريوس

081 
 21 ماجستع فيتعلحن

 نوع املدرسة
 11 حكومية

081 
 11 خا ة

 اخلربة
 11 سنواي 01أتل ما 

081 
 11 سنواي فيت ثر01
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 الدراسة:أداة 
أّوري الراحثة أداتو )استرانتو( جلمإل بيامي الدراسةة، تكّونةت اسةترانة أبعةاد الصةحة التنظيميةة بصةورهتااألولّية مةا 

مةةةا  ، اسةةُتخدم  ةةةدق اتتةةةوىتةةةودااأل( فقر عوللتيتّ ةةةد مةةا  ةةةدق 81(، فقةةر  وتكونةةةت اسةةةترانة الرضةةا الةةةوفي ل مةةةا )25)
ع ويف يف بعةةا اجلامعةةاي األردنيّةةة علةةوم الرتبويةةةة التةةدريس املتخّصصةةو يف الهياةة ا علةةحن  حُمَّكمةةو مةةا أعضةةادمخةةقا عرضةةا

وللتحقةق مةا ثرةاي أدا  الدراسةة ب تلريقاةا علةحن  عا عاليةةَضْود مقحظاي اتّكمو ترّو أّن ال قراي  ةان ارتراأاةا مبتاالهتة
ثرةةةةةاي ابسةةةةةتخدام معادلةةةةةة  رونرةةةةةا  أل ةةةةةةا ( فةةةةةرد ا مةةةةةا عتمةةةةةإل الدراسةةةةةة، ومةةةةةةا خةةةةةارج عينتاةةةةةا،  مةةةةةا ُحِسةةةةةَا معامةةةةةةل ال20)
(Gronbach Alphaاالي االسترا  )  ،(8اجلدوا ) وضحااي ما نة:  

 (Gronbach Alpha) ( قيم معامالت الث ات ابستخدام معادلة كرون اخ ألفا2اجلدول )   
 معامل الث ات ال عد األداة

 أبعاد الصحة التنظيمية
 0.869 املامة

 0.824 درسةاهالة الداخلية للم
 0.914 النمو والتغيع

 الرضا الوفي ل
 
 
 

 0.784 أريعة العمل
 0.905 العقتة مإل اإلدار  املدرسية

 0.827 العقتة مإل الزمقد
 0.931 الراتا واملكافآي

 : ااتملت الدراسة علحن املتغّعاي اختية:متغرّيات الدراسة
 عة يف املدارس الثانوية يف األردنصحة التنظيميدرجة توافر أبعاد ال: املتغرّيات املستدقّلة .أ
 ااتملت الدراسة علحن املتغّعاي املستقّلة الوسيلة اختية:  املتغرّيات املستدقّلة الوسيطة: .ب

 اجلنس، ول  فاتان )ب ر، أنثحن(ع -
 نوع املدرسة، ول  فاتان: )حكومية/ خا ة(ع -
 املؤّهل العلمل، ول  فاتان: )بكالوريوس، ماجستع فيتعلحن(ع -
 سنواي فيت ثر(ع10سنواي ،  01ما  اخل  ، و ا ثقر فااي: )أتل -

 عيف املدارس الثانوية يف االردن ملعلمودى االرضا الوفي ل لمستوى  املتغرّيات التابعة: .ج
 :إجرا ات تط يق الدراسة

ت معاجلتاةةةا ( اسةةترانة، متةة120توايةةإل االسةةترامي علةةحن مجيةةةإل أفةةراد العينةةة َحَسةةةَا جةةدوا امةةا، فرلةةو عةةةددهّا )ب  
إحصةةةائيا ،  مةةةا ُر ةةةدي الريةةةامي يف جةةةداوا خاّ ةةةةع اسةةةُتخرجت النتةةةائج، مثّ فُةّرغةةةت االسةةةتتاابي يف با ةةةر  اهاسةةةوب، مثّ 

ولغةةاايي اهكةةم علةةحن درجةةة تصةةّوراي أفرادعينةةة  ع(SPSS)ُأجريةةت التحلةةيقي اإلحصةةائّية ابسةةتخدام الةة ممج اإلحصةةائّل 
يمية يف املدارس الثانوية يف األردن، اعتمدي الراحثة تقسةيم مسةتوايي املقةاييس إىل ثقثةة الدراسة لتلريق أبعاد الصحة التنظ

 مستوايي: منخ ا، ومتوّس ، ومرت إلع وتد ّب احتساب مدى  ّل مستوى ما هذه املستوايي الثقثة َوفةق املعادلةة اختيةة:
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ع وعلية  فقةد اسةُتخدم املعيةار اخيت ألغةراض 1.33 = 4/3=  3( /1-5القيمة الّدنيا/ عةدد املسةتوايي= ) -القيمة العليا 
(، 3.67=1.33+2.34( واملسةةةةةةتوى املتوّسةةةةةة : مةةةةةةا )2.33=1.33+1املسةةةةةةتوى املةةةةةةنخ ا: مةةةةةةا ) ت سةةةةةةع النتةةةةةةائج:

( فةةةيت ثرع وعليةةة ، فقةةةد ّب اعتمةةةاد اتةةةّك اخيت لدرجةةةة تلريةةةق األدا   كةةةّل و ةةةاالي الدراسةةةة 3.68واملسةةةتوى املرت ةةةإل: مةةةا )
الةدرجاي الواتعةة درجةة تلريةق متوّسةلة: متثّلاةا ، (22ع8-0اةا الةدرجاي الواتعةة بةو )درجةة تلريةق منخ ضةة: متثّل وفقراهتا:
 (ع1-12ع2درجة تلريق مرت عة: متثّلاا الدرجاي الواتعة بو )، (11ع2-21ع8بو )

 فيما يلل عرض لنتائج الدراسة وفقا  لرتتيا سؤالياا: نتا:ج الدراسة ومناقشتها:
: مةا درجةة تةوافر أبعةاد الصةحة التنظيميةة يف املةدارس الثانويةة يف األردن مةا وجاةة نظةر  :النتا:ج املتعّلدقة ابلسؤال األول أوًلا

املعلمو؟ لإجابة عا هذا السؤاا، ّب حساب املتوّسلاي اهسابّية واالٍرافاي املعياريّة لدرجة توافر أبعاد الصحة التنظيمية 
 ( بلكع3علحن ٍوا عام، ولكّل عاا ما عاالي أدا  الدراسة، ويظار اجلدوا) ألردنة يف ايف املدارس الثانوي

(:املتوسطات احلسابية واًلحنرافات املعيارية لدرجة توافر أبعاد الصحة التنظيمية يف املدارس الثانوية يف األردن من 3اجلدول)
 وجهة نظر املعلمني لألبعاد والكلي مرتّ ة تنازليًّا.

 التدقدير الرتتي  اًلحنراف املعياري املتوسل احلسايب ل عدا رقم ال عد
 متوس  0 0.70 3.51 احلالة الداخلية للمدرسة 8
 متوس  8 0.84 3.33 النمو والتغيري 2
 متوس  2 0.81 3.16 املهمة 0

 متوسلة  0.69 3.35 الكلي
( 3.35ت تيمة املتوس  اهسايب ل  )وبلغ،  انت درجة تقديرها متوسلةمجيإل االبعاد  أن  (2) يترو ما اجلدوا

الصحة التنظيمية، وضع  يف التوج  العملل ملديري املدارس  غياب م اوم بلك إىل ع ورمّبا يُعزى(0.69إبٍراف معياري )
وات قت نتائج هذه الدراسة  ٍو األساليا اإلدارية اهديثة ال  تدعم تياس أبعاد الصحة التنظيمية يف املؤسساي التعليمةع

ع  ما استخرجت الراحثة املتوسلاي اهسابّية (2016(، ودراسة الوبيناي )2012مإل نتائج دراسة اهتااي والكرميو )
ل قراي  ّل عاا ما عاالي أدا   نواالٍرافاي املعياريّة لدرجة توافر أبعاد الصحة التنظيمية يف املدارس الثانوية يف األرد

 اخيت: الدراسة علحن ِحد ، وبلك علحن النحو
أوًلا: بعد املهمة: مّت حساب املتوّسطات احلسابّية واًلحنرافات املعياريّة لدرجة توافر أبعاد الصحة التنظيمية يف 

 ( يوضح هذه النتا:ج.4لفدقرات بعد املهم  واجلدول ) ،ة يف األردناملدارس الثانوي
رقم 
 الفدقرة

 نص الفدقرة
املتوسل 
 احلسايب

 التدقدير الرتتي  اًلحنراف املعياري

 مرت إل 1 0.89 3.80 تقوم إدار  املدرسة بوضإل أهداف واضحة تابلة للتلريقع 1
 متوس  2 1.13 3.28 لر  إدار  املدرسة علحن إاراك املعلمو يف وضإل أهدافاا ع 2
 متوس  3 1.13 3.14 يتم نقل املعلوماي بو مستوايي النظام املدرسل بوكل فّعاا 7
 متوس  4 1.08 3.09 حة للمسؤولو وحتم مسؤولياهتمعتتوافق السللة املمنو  3
 متوس  5 1.17 3.02 يتمتإل املعلمو يف املدرسة ابتصاالي م توحة يف  افة اإلجتاهاي 6
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رقم 
 الفدقرة

 نص الفدقرة
املتوسل 
 احلسايب

 التدقدير الرتتي  اًلحنراف املعياري

 متوس  6 1.11 2.95 تعلحن الصقحياي يف املدرسة ملستحقياا ذسا   ادهتم ع 5

4 
 توايإل السللة  بوكل عادا مإل وجود تدر مناسا ما الت ويا

 متوس  1 1.07 2.83 ع

ورمّبا ، ل قراي  ان درجة تقديرها متوسلة(  انت درجة تقديرها مرت عة، وابتل ا0أن ال قر  ) (1)يترو ما اجلدوا
وجود نضج فكري لدى مدراد املدارس حوا أمية وضوح الرؤاي واألهداف، وتوفر رغرة جاد ، وحقيقية  يُعزى بلك إىل أنّ 

 تلريقااعيف 
: مّت حساب املتوّسطات احلسابّية واًلحنرافات املعياريّة لدرجة توافر أبعاد الصحة احلالة الداخلية للمدرسةد بع اثنياا:

 ذلك:( يوضح 5واجلدول ) احلالة الداخلية للمدرسةبعد لفدقرات  ة يف األردنالتنظيمية يف املدارس الثانوي
رقم 
 نص الفدقرة الفدقرة

املتوسل 
 احلسايب

اًلحنراف 
 التدقدير الرتتي  املعياري

 مرت إل 1 0.99 3.70 تسود روح التعاون بو املعلمو يف املدرسةع 10
 مرت إل 2 1.04 3.67 تقاوم املدرسة الضغوط الواتعة عليااع 11
 مرت إل 8 1.01 3.67 تستثمر إدار  املدرسة مجيإل املوارد ) الرورية واملادية( يف املدرسة 16
 متوس  3 1.09 3.56 رستامي تخر املعلمون ابنتمائام ملد 9
 متوس  4 1.18 3.51 لمل إدار  املدرسة املعلمو ما ملالا ا تمإل اتلل غع املرغوبةع 12
 متوس  5 1.11 3.49 توفر إدار  املدرسة املواد والوسائل التعليمية القامة للمعلمو 15
 متوس  1 1.11 3.43 يتمتإل املعلمون يف املدرسة بروح معنوية عاليةع 8
 متوس  1 1.03 3.38 يسود اإلنستام بو خمتل  مستوايي اإلدار  املدرسية واملعلموع 14
 متوس  2 1.18 3.20 تتيتثر إدار  املدرسة ابتسوبية والواسلةع 13

(  انت درجة تقديرها مرت عة، وابتل ال قراي  انت درجة تقديرها 01,00,01أن ال قراي ) (1)يترو ما اجلدوا
( 3.70(، وبلغت تيمة املتوس  اهسايب  ا )تسود روح التعاون بو املعلمو يف املدرسةو ان أ   تقدير لل قر  )متوسلة، 

قائةةةد تربةةةوي علةةةحن لقيةةةق العقتةةةاي اإلنسةةةانية يف (،  ورمبةةةا يعةةةزى بلةةةك إىل مقةةةدر  مةةةدير املدرسةةةة  0.99إبٍةةةراف معيةةةاري )
ا تمإل املدرسلع وتد يعزى إىل ارت اع الوعل بو أفراد املؤسسة الرتبوية  مية الدور الذي يادفون إلي  وإاةعارهم مبسةاولياهتم 

الوجدانيةةة يف خمتلةة  املواتةةة   االجتماعيةةة والرتبويةةةع ورمبةةا يعةةةزى إىل االحةةرتام املترةةادا بةةةو أفةةراد املؤسسةةة التعليميةةة واملوةةةار ة
 . والظروف، واالهتمام مبوكقي املعلمو واحرتام  رائام ورغراهتم واعورهم وتقدير فروفام

( إبٍراف 3.20( وبلغت تيمة املتوس  اهسايب  ا )تتيتثر إدار  املدرسة ابتسوبية والواسلةو ان أتل تقدير لل قر  )
  اإلدار  املدرسةةية علةحن حماربةة الواسةةلة، واتسةوبية مةا خةةقا ت عيةل األنظمةة ، ع وتةد يعةةزى بلةك إىل حةر (1.18معيةاري )

والقوانو وااللتزام مبعايع الوفي ة العامة وان  ما حق املواأا اهصوا علحن حق  الذي يعلي  إايه القانون مرااةر  دون تةدخل 
  أو واسلة ما أحد إبا توافري اروط هذا اهقع
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يري: مّت حساب املتوّسطات احلسابّية واًلحنرافات املعياريّة لدرجة توافر أبعاد الصحة التنظيمية يف اثلثاا: بعد النمو والتغ
 ( يوضح هذه النتا:ج.6لفدقرات بعد النمو والتغيري واجلدول ) ة يف األردناملدارس الثانوي

رقم 
 نص الفدقرة الفدقرة

املتوسل 
 احلسايب

اًلحنراف 
 التدقدير الرتتي  املعياري

 مرت إل 1 0.90 3.76   إدار  املدرسة علحن موا رة املستتداي يف  افة ا االيلر  17
 متوس  2 0.91 3.61 تعمل إدار  املدرسة علحن التحسو املستمر يف  افة اخلدماي 25
 متوس  3 0.96 3.51 تعمل إدار  املدرسة علحن لقيق النمو املاا جلميإل املعلموع 24
 متوس  4 1.068 3.45 تمإل اتلل يف حل موكقي املدرسةعتورك إدار  املدرسة ا  23
 متوس  5 1.242 3.30 متتلك إدار  املدرسة اهرية يف إدار  اؤوهنا وفق توانيناا 21
 متوس  1 1.121 3.30 توفر إدار  املدرسة الظروف املساعد  للمعلمو للتكي  مإل ضغوط العملع 18
 متوس  1 1.12 3.24 لوتاية ما املوكقي املختل ةعلدى إدار  املدرسة نظاما فعاال  ل 22
 متوس  1 1.27 2.97 لر  إدار  املدرسة علحن توفع بياة اإلبداع لدى املعلموع 19
 متوس  2 1.20 2.85 تتحمل إدار  املدرسة ا اافة لتحقيق اإلبتكارع 20

 عتةل ال قةراي  انةت درجةة تقةديرها متوسةلة(  انةت درجةة تقةديرها مرت عةة، واب01أن ال قةر  ) (1)يترو ما اجلدوا
ورمبا يعزى بلك إىل وعل اإلدار  املدرسة إىل أن التحةوالي العميقةة والسةريعة الة  يوةادها العةامل يف خمتلة  ا ةاالي العلميةة 

ية هتةةدف والتكنولوجيةة متلةل علةحن النظةام الرتبةوي االخنةراط يف عمليةة التتديةد حةىت يوا ةا املسةتتداي يف فةل رؤيةة استوةراف
 إىل الرفإل ما أداد املؤسساي الرتبوية، ولسو مستواهاع 

عينةة الدراسةة  ( يف تصةّوراتα =0.05: هةل توجةد فةروا ذات دًللةة إحصةا:ّية)دقةة ابلّسةؤال الثةاياثنياا: النتا:ج املتعلّ 
نس، واملؤّهةل العلمةةي، ونةةوع لدرجةة تةةوافر أبعةاد الصةةحة التنظيميةة يف املةةدارس الثانويّةة يف األردّن تُعةة)ى ملتغةرّيات: )اجلةة

 متت اًلجابة عن هذا السؤال َوفدقاا لكّل متغرّيعلى ِحدة، وذلك على النحو اآليت: املدرسة واخلربة(؟
: متغرّي اجلنس: ب حسةاب املتوّسةلاي اهسةابّية واالٍرافةاي املعياريّةة لتصةّوراي أفةراد عينةة الدراسةة لدرجةة تةوافر  أوًلا

 ( يرّو نتائج بلكع1يف املدارس الثانويّة يف األردّن َحَسَا متغّع اجلنس، واجلدوا)أبعاد الصحة التنظيمية 
(: املتوسطات احلسابية واًلحنرافات املعيارية لتصورات أفراد عينة الدراسة لدرجة توافر أبعاد الصحة التنظيمية يف 7اجلدول)

 ا.املدارس الثانويّة يف األردّن حس  متغري اجلنس مرتّ ة تنازليًّ 
 اًلحنراف املعياري املتوسل  احلسايب اجلنس ال عد

 املهمة
 

 0.80 3.32 ذكر
 0.79 2.99 أةنثى
 0.81 3.16 الكل

 احلالة الداخلية للمدرسة
 0.78 3.60 ذكر
 0.60 3.42 أةنثى
 0.70 3.51 الكل

 0.83 3.41 ذكر النمو والتغيري
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 اًلحنراف املعياري املتوسل  احلسايب اجلنس ال عد
 0.86 3.26 أةنثى
 0.84 3.33 الكل

 الكلي
 0.71 3.45 كرذ 

 0.67 3.24 أةنثى
 0.69 3.35 الكل

لتصةوراي أفةةراد عينةةة الدراسةة لدرجةةة تةةوافر األوسةةاط اهسةةابية  ( وجةود اخةةتقف فةةاهري يف تةيم1يترةو مةةا اجلةةدوا )
لةةةةة أبعةةةاد الصةةةحة التنظيميةةةةة يف املةةةدارس الثانويّةةةة يف األردّن حسةةةةا متغةةةع اجلةةةةنس، وملعرفةةةة إبا  انةةةت هةةةةذه ال ةةةروق باي دال

 ( يرو نتائج بلكع2إحصائية ب إجراد لليل الترايا األحادي املتعدد، واجلدوا )
( ألثر اجلنس على تصورات أفراد عينة الدراسة لدرجة توافر ANOVA(: نتا:ج حتليل الت اين األحادي املتعدد)8اجلدول )

 نازلياَ أبعاد الصحة التنظيمية يف املدارس الثانويّة يف األردّن لألبعاد مرت ة ت
 مصدر الت اين
 وقيمة هوتلنج

 اجملال
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسل 
 املربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الدًللة

 اجلنس
 تيمة هوتلنج
0.125 
 

 026. 5.108 3.286 1 3.286 املامة
 175. 1.859 909. 1 909. اهالة الداخلية للمدرسة

 339. 920. 658. 1 658. النمو والتغيع
 102. 2.710 1.306 1 1.306 للالك

 اخلليت
 

   643. 118 75.910 املامة
   489. 118 57.700 اهالة الداخلية للمدرسة

   715. 118 84.424 النمو والتغيع
   482. 118 56.873 الكلل

 ا موع
 
 

    119 79.196 املامة
    119 58.609 اهالة الداخلية للمدرسة

    119 85.083 النمو والتغيع
    119 58.179 الكلل

تصةوراي أفةراد  يف (α≤0.05)( وجود وجود فروق باي داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةة 2يترو ما اجلدوا )
عينةةة الدراسةةة لدرجةةة تةةوافر أبعةةاد الصةةحة التنظيميةةة يف املةةدارس الثانويّةةة يف األردّن تعةةزى ملتغةةع اجلةةنس فقةة  علةةحن بعةةد املامةةة 

ملعلمةوع ورمبةا يعةزى بلةك إىل االأّةقع الواسةإل الةذي يتمتّةإل بة  املعلمةو، واالن تةاح يف العقتةاي، والرحةث عةا  ةّل ولصاحل ا
جديةةةد علةةةحن الّسةةةاحة التعليميّةةةة اةةةدف لسةةةو أوضةةةاعامع ورمّبةةةا يُعةةةزى بلةةةك إىل أّن أريعةةةة األدوار، واملاةةةاّم، واملسةةةةؤولياي، 

 عا مااّم املعّلموع والصقحياي ال  يؤّدياا املديرون خمتل ة
ب حسةةةاب املتوسةةةلاي اهسةةةابية واالٍرافةةةاي املعياريةةةة لتصةةةوراي أفةةةراد عينةةةة الدراسةةةة  اثنيةةةاا: متغةةةري املؤهةةةل العلمةةةي:

 :بلك ( يرو8العلمل، واجلدوا ) لدرجة توافر أبعاد الصحة التنظيمية يف املدارس الثانويّة يف األردّن حسا متغع املؤهل
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سطات احلسابية واًلحنرافات املعيارية لتصورات أفراد عينة الدراسة لدرجة توافر أبعاد الصحة التنظيمية يف (: املتو 9اجلدول )
 املدارس الثانويّة يف األردّن حس  متغري املؤهل العلمي مرت ة تنازلياا.

 اًلحنراف املعياري املتوسل  احلسايب املؤهل العلمي ال عد

 املهمة
 0.80 3.16 بكالوريوس

 0.87 3.14 جستري فأعلىما
 0.81 3.16 الكل

 احلالة الداخلية للمدرسة
 0.71 3.52 بكالوريوس

 0.65 3.48 ماجستري فأعلى
 0.70 3.51 الكل

 النمو والتغيري
 0.84 3.32 بكالوريوس

 0.85 3.37 ماجستري فأعلى
 0.84 3.33 الكل

 الكلي
 

 0.70 3.35 بكالوريوس
 0.70 3.34 ماجستري فأعلى

 0.69 3.35 الكل
( وجود اختقف فاهري يف تيم األوساط اهسابية لتصوراي أفراد عينة الدراسة لدرجة توافر 8يترو ما اجلدوا )

أبعاد الصحة التنظيمية يف املدارس الثانويّة يف األردّن حسا متغع املؤهل العلمل، وملعرفة إبا  انت هذه ال روق باي داللة 
 ( يرو نتائج بلكع01لليل الترايا األحادي املتعدد، واجلدوا ) إحصائية ب إجراد

( ألثر املؤهل العلمي على تصورات أفراد عينة الدراسة ANOVA(: نتا:ج حتليل الت اين األحادي املتعدد )01اجلدول)
 لدرجة توافر أبعاد الصحة التنظيمية يف املدارس الثانويّة يف األردّن مرت ة تنازلياا.

  اينمصدر الت
 وقيمة هوتلنج

 اجملال
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسل 
 املربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الدًللة

 املؤهل العلمي
 قيمة هوتلنج

0.913 
 

 890. 019. 013. 1 013. املهمة
 770. 086. 042. 1 042. احلالة الداخلية للمدرسة

 820. 052. 037. 1 037. النمو والتغيري
 959. 003. 001. 1 001. الكلي

 اخلطأ
 
 

   671. 118 79.183 املهمة
   496. 118 58.566 احلالة الداخلية للمدرسة

   721. 118 85.045 النمو والتغيري
   493. 118 58.178 الكلي

 اجملموع

    119 79.196 املهمة
    119 58.609 احلالة الداخلية للمدرسة

    119 85.083 النمو والتغيري
    119 58.179 لكليا
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يف تصوراي   (α ≤ 0.05) عدم وجود فروق باي داللة إحصائية عند مستوى الداللة( 01) يترو ما اجلدوا
أفراد عينة الدراسة لدرجة توافر أبعاد الصحة التنظيمية يف املدارس الثانويّة يف األردّن تعزى ملتغع املؤهل العلملع ورمبا يعزى 

ال كري، واملعريف، فام يعيوون بن س الظروف ويواجاون ن س الصعوابي ما حيث ضغوط بلك إىل تقارب النضج 
 العمل، ولكمام أنظمة وتوانو واحد ع  

ب حساب املتوسلاي اهسابية واالٍرافاي املعيارية لتصوراي أفراد عينة الدراسة لدرجة  اثلثاا: متغري نوع املدرسة:
 :( يرو بلك00ملدرسة، واجلدوا )دارس الثانويّة يف األردّن حسا متغع نوع اتوافر أبعاد الصحة التنظيمية يف امل

(: املتوسطات احلسابية واًلحنرافات املعيارية لتصورات أفراد عينة الدراسة لدرجة توافر أبعاد الصحة التنظيمية يف 00اجلدول )
 املدارس الثانويّة يف األردّن حس  متغري نوع املدرسة مرت ة تنازلياا.

 اًلحنراف املعياري املتوسل  احلسايب نوع املدرسة ال عد

 املهمة
 0.69 2.83 حكومية
 0.80 3.49 خاصة
 0.81 3.16 الكل

 احلالة الداخلية للمدرسة
 0.64 3.15 حكومية
 0.56 3.87 خاصة
 0.70 3.51 الكل

 النمو والتغيري
 0.79 2.85 حكومية
 0.58 3.82 خاصة
 0.84 3.33 الكل

 الكلي
 0.61 2.95 حكومية
 0.53 3.74 خاصة
 0.69 3.35 الكل

لتصوراي أفراد عينة الدراسة لدرجة األوساط اهسابية  ( وجود اختقف فاهري يف تيم00) يترو ما اجلدوا    
نت هذه ال روق باي توافر أبعاد الصحة التنظيمية يف املدارس الثانويّة يف األردّن حسا متغع نوع املدرسة، وملعرفة إبا  ا

 بلك:( يرو 08) داللة إحصائية ب إجراد لليل الترايا األحادي املتعدد، واجلدوا
( ألثر نوع املدرسة على تصورات أفراد عينة الدراسة لدرجة ANOVA(: نتا:ج حتليل الت اين األحادي املتعدد )02اجلدول)

 األردّن مرت ة تنازلياا.توافر أبعاد الصحة التنظيمية يف املدارس الثانويّة يف 
 مصدر الت اين
 وقيمة هوتلنج

 اجملال
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسل 
 املربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الدًللة

 نوع املدرسة
 قيمة هوتلنج

0.000 
 

 000. 23.279 13.049 1 13.049 املهمة
 000. 41.793 15.329 1 15.329 احلالة الداخلية للمدرسة

 000. 57.325 27.819 1 27.819 ريالنمو والتغي
 000. 55.716 18.660 1 18.660 الكلي
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 مصدر الت اين
 وقيمة هوتلنج

 اجملال
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسل 
 املربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الدًللة

 اخلطأ
 

   561. 118 66.147 املهمة
   367. 118 43.280 احلالة الداخلية للمدرسة

   485. 118 57.264 النمو والتغيري
   335. 118 39.519 الكلي

 اجملموع

    119 79.196 املهمة
    119 58.609 درسةاحلالة الداخلية للم
    119 85.083 النمو والتغيري

    119 58.179 الكلي
تصةوراي أفةراد عينةة  يف (α≤0.05)جود فروق باي داللة إحصائية عند مستوى الداللة و (08) يترو ما اجلدوا

درسةة، وعلةحن مجيةإل األبعةاد والكلةةل الدراسةة لدرجةة تةوافر أبعةاد الصةحة التنظيميةة يف املةدارس الثانويّةة يف األردّن تعةزى لنةوع امل
و انةةت ال ةةروق لصةةاحل معلمةةل املةةدارس اخلا ةةةع وتةةد يعةةزى بلةةك إىل حةةر  املةةدارس اخلا ةةة علةةحن مسعتاةةا فاةةل مؤسسةةاي 

 استثمارية هتدف إىل لقيق الرب  عا أريق التميز يف عرض خدماهتاع
عيارية لتصوراي أفراد عينة الدراسة لدرجة توافر ب حساب املتوسلاي اهسابية واالٍرافاي امل رابعاا: متغري اخلربة:

 بلك:( يرو 02أبعاد الصحة التنظيمية يف املدارس الثانويّة يف األردّن حسا متغع اخل  ، واجلدوا )
يف  (: املتوسطات احلسابية واًلحنرافات املعيارية لتصورات أفراد عينة الدراسة لدرجة توافر أبعاد الصحة التنظيمية03اجلدول )

 املدارس الثانويّة يف األردّن حس  متغري اخلربة مرت ة تنازلياا.
 اًلحنراف املعياري املتوسل  احلسايب اخلربة ال عد

 املهمة
 

 0.84 3.22 سنواي 01أتل ما 
 0.80 3.12 سنواي فيت ثر01

 0.81 3.16 الكل

 احلالة الداخلية للمدرسة
 0.81 3.41 سنواي 01أتل ما 
 0.62 3.57 ثرسنواي فيت 01

 0.70 3.51 الكل

 النمو والتغيري
 0.96 3.39 سنواي 01أتل ما 
 0.76 3.30 سنواي فيت ثر01

 0.84 3.33 الكل

 الكلي
 0.80 3.35 سنواي 01أتل ما 
 0.63 3.35 سنواي فيت ثر01

 0.69 3.35 الكل
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تصوراي أفراد عينة الدراسة لدرجة توافر لاألوساط اهسابية  ( وجود اختقف فاهري يف تيم02يترو ما اجلدوا )
أبعاد الصحة التنظيمية يف املدارس الثانويّة يف األردّن حسا متغع اخل  ، وملعرفة إبا  انت هذه ال روق باي داللة إحصائية 

 ع( يرو نتائج بلك01ب إجراد لليل الترايا األحادي املتعدد، واجلدوا )
( ألثر اخلربة على تصورات أفراد عينة الدراسة لدرجة توافر ANOVAاألحادي املتعدد ) (: نتا:ج حتليل الت اين04اجلدول)

 أبعاد الصحة التنظيمية يف املدارس الثانويّة يف األردّن مرت ة تنازلياا.
 مصدر الت اين
 وقيمة هوتلنج

 اجملال
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسل 
 املربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الدًللة

 اخلربة
 مة هوتلنجقي

0.088 
 

 519. 418. 279. 1 279. املهمة
 231. 1.449 711. 1 711. احلالة الداخلية للمدرسة

 609. 263. 189. 1 189. النمو والتغيري
 999. 051. 101. 1 101. الكلي

 اخلطأ
 

   669. 118 78.916 املهمة
   491. 118 57.898 احلالة الداخلية للمدرسة

   719. 118 84.894 النمو والتغيري
   493. 118 58.179 الكلي

 اجملموع

    119 79.196 املهمة
    119 58.609 احلالة الداخلية للمدرسة

    119 85.083 النمو والتغيري
    119 58.279 الكلي

تصوراي  يف  (α ≤ 0.05)( عدم وجود فروق باي داللة إحصائية عند مستوى الداللة 01يترو ما اجلدوا )
 أفراد عينة الدراسة لدرجة توافر أبعاد الصحة التنظيمية يف املدارس الثانويّة يف األردّن تعزى ملتغع اخل  ع ورمّبا يُعزى بلك إىل

 النضج الوفي ل لدى أفراد عينة الدراسة، ولذلك ُوجد ات اق يف إجاابهتم عا فقراي أدا  القياس املعتمد   ذه الدراسةع
ما درجةة الرضةا الةوظيفي يف املةدارس الثانويةة يف األردن مةن وجهةة ا:ج املتعّلدقة ابلسؤال الثالث، الذي نص على: النت اثلثاا:

لإجابةةةة عةةةا هةةةذا السةةةؤاا ب حسةةةاب املتوسةةةلاي اهسةةةابية واالٍرافةةةاي املعياريةةةة لدرجةةةة الرضةةةا الةةةوفي ل يف املعلمةةةني؟ نظةةةر 
 ( بلك:01يوض  اجلدوا )و لكل عاا ما عاالي الدراسة، و املدارس الثانوية يف األردن ما وجاة نظر املعلم

املتوسطات احلسابية واًلحنرافات املعيارية لدرجة الرضا الوظيفي يف املدارس الثانوية يف األردن من وجهة نظر : (05اجلدول)
 عمرتّ ة تنازليًّا للمجاًلت والكلي املعلمني

 التدقدير الرتتي  املعياري اًلحنراف املتوسل احلسايب اسم املعيار اجملال 
 مرت إل 1 0.71 3.87 العقتة مإل الزمقدع 3
 متوس  2 0.83 3.47 أريعة العملع 1
 متوس  3 0.98 3.22 العقتة مإل اإلدار  املدرسيةع 2
 منخ ا 1 1.01 2.26 الراتا واملكافآيع 4

 متوس   0.74 3.04 الكلل
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(  ان تقديره الراتا واملكافآي(  ان تقديره مرت إل، وا اا )إل الزمقدالعقتة مأن ا اا ) (01) يترو ما اجلدوا
، وبلغت تيمة املتوس  العقتة مإل الزمقد ة، وأ   تقدير  ان  اا انت درجة تقديرها متوسل  ا االيمنخ ا، وابتل 

حيث بلغت تيمة املتوس   ،الراتا واملكافآياا (، و ان أتل تقدير  0.71( إبٍراف معياري )3.87اهسايب ل  )
لدرجة الرضا الوفي ل يف املدارس الثانوية يف األردن  (، و ان التقدير الكلل1.01(، إبٍراف معياري )2.26اهسايب ل  )

ع ورمبا يعزي (0.74( إبٍراف معياري )3.04بدرجة متوسلة، وبلغت تيمة املتوس  اهسايب ل  ) ما وجاة نظر املعلمو
علحن إاراع اهاجاي ال سيولوجية واالجتماعية والن سية للمعلمو، وبلك بتوفع األجر املناسا  ضع  العمل بلك إىل

 ودراسة (2118سعدة أبومحدة )واللميتنينة والوعور ابألما واالستقرارع وات قت نتائج هذه الدراسة مإل نتائج دراسة 
جوزيف  واختل ت مإل نتائج دراسة و انت درجة الرضا الوفي ل للمعلمو متوسلةع( 2100عا:شة أبو محدة )

(JOSEPH, 2004) والىت جادي بدرجة مرت عةع 
املتوسلاي اهسابية واالٍرافاي املعيارية لدرجة الرضا الوفي ل يف املدارس الثانوية يف : اجملال األول: ط يعة العمل

 ( يوّض  بلكع16األردن ما وجاة نظر املعلمو ل قراي عاا أريعة العمل واجلدوا )
املتوسطات احلسابية واًلحنرافات املعيارية لدرجة الرضا الوظيفي يف املدارس الثانوية يف األردن من وجهة نظر  (:06اجلدول)

 عمرتّ ة تنازليًّا ط يعة العمل لفدقرات جمال املعلمني
رقم 
 الفدقرة

 نص الفدقرة
املتوسل 
 احلسايب

اًلحنراف 
 املعياري

 التدقدير الرتتي 

 مرت إل 1 0.90 4.08 ختصصلع يتناسا العمل مإل 1
 مرت إل 2 0.94 3.91 الوفي ة حيدد واجراي ومسؤولياي يوجد تو ي  وفي ل يف العمل 2
 متوس  3 1.27 3.15 لقق يل وفي   األما الوفي لع 3
 متوس  4 1.27 3.12 تورإل وفي   أموحايت الوخصيةع 5
 توس م 5 1.26 3.09 لقق يل وفي   مكانة اجتماعية جيد ع 4

 قراي  انت درجة تقديرها (  انت درجة تقديرما مرت عة، وابتل ال8,0أن ال قرتو ) (01)يترو ما اجلدوا
ورمبا يعزى بلك إىل أن معظم املعلمو واملعلماي الذيا يعملون يف مانة التعليم، اختاروا هذه املانة عا رغرة منام  عمتوسلة

  الوفي لعاع مستوى رضاهم مإل ختصصاهتم العلمية مما أدى إىل ارت  فام يوعرون  هنا تورإل رغراهتم وتتناسا
املتوسلاي اهسابية واالٍرافاي املعيارية لدرجة الرضا الوفي ل يف  اجملال الثاي: العالقة مع اإلدارة املدرسية:

 ع( يوّض  بلك17ة واجلدوا )املدارس الثانوية يف األردن ما وجاة نظر املعلمو ل قراي عاا العقتة مإل اإلدار  املدرسي
(:املتوسطات احلسابية واًلحنرافات املعيارية لدرجة الرضا الوظيفي يف املدارس الثانوية يف األردن من وجهة نظر 07اجلدول)

 مرت ة تنازلياا. العالقة مع اإلدارة املدرسيةلفدقرات جمال  املعلمني
رقم 
 الفدقرة

 نص الفدقرة
املتوسل 
 احلسايب

اًلحنراف 
 ارياملعي

 التدقدير الرتتي 

 متوس  1 1.11 3.40 تقدر اإلدار  املدرسية األداد املتميز يف العمل 9
 متوس  2 1.10 3.37 يقّوم مدير املدرسة أدائل يف العمل بصور  موضوعية 8
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رقم 
 الفدقرة

 نص الفدقرة
املتوسل 
 احلسايب

اًلحنراف 
 ارياملعي

 التدقدير الرتتي 

 متوس  2 1.14 3.35 لر  اإلدار  علحن مساع اترتاحاي املعلمو 10
 متوس  1 1.17 3.19 ل املااتسام اإلدار  املدرسية يف لسو أدائ 7
 متوس  1 1.24 2.79 يورك مدير املدرسة املعلمو يف  نإل القراراي 6

تقدر اإلدار  و ان أ   تقدير لل قر  )أن مجيإل ال قراي  انت درجة تقديرها متوسلة،  (01)يترو ما اجلدوا
(ع ورمبا يعزى بلك 1.11( إبٍراف معياري )3.40) (، وبلغت تيمة املتوس  اهسايب  ااملدرسية األداد املتميز يف العمل

إىل إساام اإلدار  املدرسية يف لسو أداد معلمياا وتلويرهم ما أجل لقيق األهداف املرغوب فيااع فضق  عا أريعة 
 دير اجلاود املميز عالعقتة مإل اإلدار  املدرسية ال  حيكماا توانو وأنظمة مانة التعليم  وال  تلزم اإلدار  املدرسية علحن تق

املتوسلاي اهسابية واالٍرافاي املعيارية لدرجة الرضا الوفي ل يف املدارس : ال)مال مع  اجملال الثالث: العالقة 
 ( يوّض  بلكع18)واجلدوا  العقتة مإل الزمقدل قراي عاا  الثانوية يف األردن ما وجاة نظر املعلمو

حنرافات املعيارية لدرجة الرضا الوظيفي يف املدارس الثانوية يف األردن من وجهة نظر ( املتوسطات احلسابية واًل08اجلدول)
 مرت ة تنازلياا. العالقة مع ال)مال لفدقرات جمال  املعلمني

رقم 
 الفدقرة

املتوسل  نص الفدقرة
 احلسايب

اًلحنراف 
 املعياري

 التدقدير الرتتي 

 مرتفع 1 0.85 3.91 حير  الزمقد علحن ترادا اخل اي فيما بينام ع 11
 مرتفع 2 0.92 3.88 تسود بو الزمقد عقتاي إجيابية يف العملع 12
 مرتفع 3 1.03 3.82 أحرتم خصو ياي املعلموع 13

وتد يعزى بلك إىل وجود عقتاي إجيابية بو ع ل قراي  ان درجة تقديرها مرت عةأن مجيإل ا (02)يترو ما اجلدوا
إىل اايد  الثقة يف العقتاي بو املعلمو مما يؤدي إىل ، و وتتم ابالحرتام املترادا بينامالعمل املعلمو بو  ام امقد يف 

 ان تاح واسإل يف العقتاي اإلنسانية تد يضع  ما احرتام خصو ياي املعلمو، ويثع بعا الصراعاي بينامع
يارية لدرجة الرضا الوفي ل يف املدارس املتوسلاي اهسابية واالٍرافاي املع: الرات  واملكافآتاجملال الرابع: 

 ( يوّض  بلكع19)واجلدوا  الراتا واملكافآيل قراي عاا  الثانوية يف األردن ما وجاة نظر املعلمو
( املتوسطات احلسابية واًلحنرافات املعيارية لدرجة الرضا الوظيفي يف املدارس الثانوية يف األردن من وجهة نظر 09اجلدول)

 رات جمال الرات  واملكافآت مرت ة تنازلياا.املعلمني لفدق
رقم 
 الفدقرة

 نص الفدقرة
املتوسل 
 احلسايب

اًلحنراف 
 املعياري

 التدقدير الرتتي 

 متوس  1 1.17 2.41 أاعر  ن معايع الرتتية عادلةع 17
 منخ ا 2 1.18 2.32 يك ل راتيب لتوفع حيا   رمية يل وألسريت؟ 14
 منخ ا 3 1.13 2.29  للحوافز )املالية واملعنوية(علحن أسس سليمةعيلرق املدير نظاما  فعاال   19
 منخ ا 4 1.20 2.25 أتلقحن حوافز معنوية  افية ما اإلدار  املدرسية ع 16
 منخ ا 1 1.17 2.25 يتقدم جادي املرذوا يف مانة التعليم مإل العائد املادي  اع 15
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رقم 
 الفدقرة

 نص الفدقرة
املتوسل 
 احلسايب

اًلحنراف 
 املعياري

 التدقدير الرتتي 

 منخ ا 5 1.07 2.19 ب  ما عمل إضايفعاملكافآي ال  تصرف يل تتناسا مإل ما أتوم  18
 منخ ا 1 1.17 2.13 تتناسا العقو  السنوية علحن الراتا مإل إجنااايت يف العملع 20

ورمبا ، ال قراي  ان درجة تقديرها منخ ا(  انت تقديرها متوسلة، وابتل 01أن ال قر  ) (08)يترو ما اجلدوا
وافز املوحد املعموا ب  ما واار  الرتبية والتعليم  لدى املعلمو مما يرفإل يعزى بلك إىل وضوح معايع الرتتية، ونظام اه
 مستوى رضا املعلمو ألن  يوعر  ن حق  حم وظع

( α≤11ع1هل توجد عقتة ارتراأية باي داللة حصائية عند مستوى الداللة ) النتا:ج املتعلدقة ابلسؤال الرابع:
ب حساب مص وفة لإجابة عا السؤاا  ستوى الرضا الوفي ل للمعلمو؟بو درجة توافر أبعاد الصحة التنظيمية وم

 بلكع( يرو 81واجلدوا )، درجة توافر أبعاد الصحة التنظيمية ومستوى الرضا الوفي ل للمعلمو معامقي االرتراط بو
 الوظيفي للمعلمني ومستوى الرضا درجة توافر أبعاد الصحة التنظيمية مصفوفة معامالت اًلرت اط بني(: 21اجلدول )
 اجملال           

 ال عد  
 ط يعة العمل

العالقة مع اإلدارة 
 املدرسية

 العالقة مع ال)مال 
الرات  
 واملكافآت

 الكلي

 **696. **549. **308. **707. **544. املهمة
 **691. **516. **527. **616. **578. احلالة الداخلية للمدرسة

 **822. **647. **433. **778. **676. النمو والتغيري
 **835. **648. **480. **793. **681. الكلي

 α( أن مجيإل تيم معامقي االرتراط  انت موجرة ودالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )81يترو ما اجلدوا )
درجة توافر (، وهذا يدا علحن أن العقتة بو 835 .0( وبو )0.308(، وتراوحت تيم معامقي االرتراط بو)10ع1=

توافر أبعاد الصحة التنظيمية  انت أردية، أي  لما اادي درجة   أبعاد الصحة التنظيمية ومستوى الرضا الوفي ل للمعلمو
 ع وتد يعزى بلك إىل أن توافر أبعاد الصحة التظيمية حيقق الرضا الوفي ل للمعلموعااد مستوى الرضا الوفي ل للمعلمو

 مبا أييت: تو ل الراحثةخضت عناا الدراسة، تائج ال  مت:استنادا  اىل النالتوصيات
نوةةر الةةوعل لةةدى مةةديري املةةدارس ومعّلمياةةا حةةوا أميةةة تلريةةق أبعةةاد الصةةحة التنظيميةةة، الةة  تقةةوم علةةحن ترةةادا  -

 الثقة، ولسو األدادع
 يسةةتقيم مةةا غةةع رفةةإل مسةةتوى الوةةعور ابألمةةا واالسةةتقرار والرضةةا الةةوفي ل لةةدى معّلمةةل املةةدارسذ ألّن التعلةةيم ال -

 لقيق هذا اجلاناع
 املصادر واملراجع

 املصادر واملراجع العربّية: .أ
درجةةة تط يةةق املسةةا لة اإلداريةةة وعالقتهةةا اسةةتوى الرضةةا الةةوظيفي ملعلمةةي املةةدارس الثانويةةة اخلاصةةة (ع 8112)أبومحةةد ، سةةعد   -

 ع ، عمانالورق األوس ، رسالة ماجستع غع منوور  جامعةاحافظة العاصمة عمان من وجهة نظرهم
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، أأروحةة د تةورا  غةع الرتاخي التنظيمي لدى مةديري املةدارس وعالقتة  ابألدا  الةوظيفي لةدى املعلمةني(ع 8100)أبومحد ، عائوة  -
 عجامعة عمان العربية، عمان منوور ،

 الرتبةوي املةؤمتر إىل مقةدم ة، ذةثم اةوم الصةحة التنظيمية يف ضةود ال لسةليا املدرسةل النظةام إ قح أولوايي. (8111اهتار رائد ) -
 ع81/00/8111-23 ما ال رت  اإلسقمية، يف اجلامعة يف الرتبية بكلية املنعقد"العصر وتغريات فلسطني يف الرتبية"األوا، 

فظ  (ع مسةةةتوى تةةةوافر معةةةايع الصةةةحة التنظيميةةةة وعقتتاةةةا ابألداد الةةةوفي ل يف مةةةدارس حمةةةا8108اهتةةااي، سةةةليمان و الكةةةرميو، هةةةاي) -
 ع228-218(،   011(، العدد)81، الكويت، ا لد)اجمللة الرتبويةمعان والل يلة يف إتليم جنوب األردنع 

(ع مةدى تةةوافر أبعةةاد الصةحة التنظيميةةة واهةد مةةا مصةةادر ضةغوط العمةةل دراسةة ميدانيةةة علةةحن 8100اهوامةد ، نضةةاا وأاةتاا، معتصةةم) -
 ع088-081(،   81(، العدد )8، علد )وكأحباث الريمأأراد القلاع اهكومل يف األردن، 

جملةةةة (ع  فاعليةةةة املدرسةةةة يف ال كةةةر الرتبةةةوي األمريكةةةل مةةةدخل إل ةةةقح التعلةةةيمم وتلةةةويره يف املدرسةةةة العربيةةةة، 0881) السةةةعود، راتةةةا -
 ع022 -021(،   (1(، العدد 80، ا لد)دراسات

جملةة أحبةاث الريمةوك، سلسةلة سةية يف اجلامعةاي األهليةة األردنيةة (ع الرضا الوفي ل لةدى أعضةاد ا ياةاي التدري8110) السعود، راتا -
 ع615-642(،   2( العدد، )01، جامعة العموك، إربد، ا لد )العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

، أثةةر املنةةاخ التنظيمةةي علةةى الرضةةا الةةوظيفي لةةدى معلمةةي ومعلمةةات املةةدارس الثانوبةةة يف وادي األردن(ع 0888)اةةااب، حليمةةة  -
 الة ماجستع غع منوور ، اجلامعة األردنية، عمان، األردنعرس

 ، عمان: دار وائل للنورع8، طإدارة املوارد ال شرية مدخل اسرتاتيجي(ع 8111عراس، سايلة أمحد ) -
 ، عّمان: مر ز الكتاب األ ادميلعإعداد مدير املدرسة لدقيادة التغيري (ع8112عماد الديا، مىن مؤمتا) -
(ع مةةدى تةةوافر أبعةةاد الصةةحة التنظيميةةة يف مةةدارس التعلةةيم العةةام مبدينةةة مكةةة املكرمةةة مةةا وجاةةة نظةةر 8101ا معةةيا)الوبينةةاي، حممةةد بةة -

 ع121-102(،   11، السعودية، ا لد)دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفساملديريا واملعلمو، 
 /http://www.moe.gov.jo(ع2017، )واار  الرتبية والتعليم -
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 درجة تطبيق مديري املدارس يف فلسطني ملعايري احلاكمية الرشيدة
 يوسف فهمي حرفوش 

 نور وليد حرفوش

 رام هللا والبرية/فلسطني-مديري الرتبية والتعليم
 

 ملخص:
اسدددة ط يطدددوير هددددفل الدراسدددة اااليدددة التعدددرر ة  واردددمل اارسدددة مدددديري املددددارا يف فلسدددطني ملعدددايري ااا ميدددة الر ددديدة، ولت قيددد  هددددر الدر 

( مدديرا  ومدديرة، وأرثدر  038( فقدرة، وط التك دد مد  هددرثا واباودا، ومد  ز ط يوعيعثدا ةلدل ةيندة الدراسدة املكوندة مد  مد )33استبانة مكونة مد  )
الدراسدددة  اندددل بدرددددة  نتددا ا الدراسدددة أة درددددة يقددددير واردددمل يطبيددد  مدددديري املددددارا يف فلسدددطني ملعدددايري ااا ميددة الر ددديدة مددد  ودثدددة ن دددر أفدددراد ةيندددة

درددة  متوسطة، ط استخدام املنثا الوهفي يف هذه الدراسدة، وأرثدر  النتدا ا ةددم وددود فدرود لا  دصلدة ةيف دا ية يف يقدديرا  أفدراد ةيندة الدراسدة
يف دا ية يعددنى ملتمدريا : دثددة يطبيد  مدديري املدددارا يف فلسدطني ملعدايري ااا ميددة الر ديدة يعدنى ملتمددري اجلدنو،  مددا أرثدر  وددود فددرود لا  دصلدة ة

يطبيدد   اإل درار، واملؤهدا العلمدي، وسدنوا  ايفددلة يف العمدا اإلداري ةلدل املسدتوى ةدداص  األداة، وأوهدل الدراسدة يف ئدوب يلددر النتدا ا برفدمل درددة
 ااا مية يف املدارا الفلسطينية بكا الوسا ا املتايفة. 

 .الفلسطينية ااكومية وايفاهة، حماف ة رام هللا والبريةااا مية الر يدة، املدارا  الكلمات املفتاحية:
The degree of applying the Palestinian school principals of 

good governance criteria 
Yousef Fahmi Harfoush 

Nour Waleed Harfoush 
Abstract 

This study aimed to identify the degree to which school principals in Palestine applied 

the criteria of good governance. In order to achieve the objective of this study, a 

questionnaire was developed consisting of (33) paragraphs and verify its validity and 

reliability. The study sample was distributed to a sample of (132 male and female) school 

principals. The results of the study showed that the degree of applying the Palestinian 

school principals of good governance criteria from the members of the study sample’s point 

of view was medium. The descriptive method was used. The results showed that there were 

no statistically significant differences in the estimation of the study sample due to the 

gender variable. However, the results showed that there are differences of statistical 

significance due to the variables: supervisor and scientific qualification and the years of 

experience in the administrative work at the level of the tool areas. In light of these results, 

the study recommended raising the degree of application of governance in Palestinian 

schools by all means available 

Keywords: Good Governance, Palestinian Public and Private Schools, Ramallah and Al-

Bireh Governorate  

 املقدمة
يعّد املدرسة ةيفدى املؤسسا  الرتبوية املثمة اليت يشكا  رايان ر يس ا يف بناب اجملتممل، ةل يؤدي هذه املؤسسا  

نمية الشاملة يف خمتلف اجملاص ، وللر م  خالل ةسثامثا يف ةةداد األديال ااضارية اليت دورا   بريا  واينا  يف ةيفداث الت
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متتلر مقوما  النجاح للدخول يف ةامل التنافو والوهول ة  العاملية م  خالل ةموةة م  العواما واصسرتاييجيا  اليت 
هو ة ر ةلم فكر وةبداع، ة ر يتسارع فيه اورة  يسلكثا، ولعا م  أمهثا يطبي  مفثوم ااا مية الر يدة، فع ر اليوم

التقدم العلمي والتكنولودي، األمر الذي جيعا مفثوم ااا مية يشكا ةيفدى الر ا ن األساسية إليفداث يميري اجيايب يف 
 املدارا، م  خالل النناهة والشفافية واملسابلة، واصريقاب ابإلهالح اإلداري. 

يفينا م  يفكري ةلماب اإلدارة، فكيف ةلا يعل  األمر ابلفساد يف ةال اإلدارة  ألا  اة الفساد اإلداري رد  ما
الرتبوية اليت وتم أب ثر وعار  الدولة وهي الرتبية والتعليم، اليت ينشب األديال؟ ولذلر جلك  املؤسسا  الرتبوية ة  

 هنمل القرار ومكاف ة الفساد يف ةامل اإلدارة )ها،ح، ااا مية اليت يُعىن برتسيخ ريم النناهة والشفافية واملسابلة واملشار ة يف
  (.  Mok, 2010؛8101

يعّد ااا مية م  املوئوةا  ااديثة اليت يتم يداوهلا يف الورل ااايل، وجتدُر اإل ارة ةليثا يف يطوير البيئا  
ر املثمة يف ن ام ااا مية ويف التن يمية م  خالل ةالرتثا آبليا  اإلهالح اإلداري وةدرابايه الذي يعد أيفد العناه

 (.8108اإلهالح اجملتمعي والذي ُيسثم يف ئبط العما ويوديه العمليا  حنو النجاح والتطور املستمر )انهر الدي ، 
 رطاع يف الفساد أوده ومكاف ة ااا مية ةملية ف ا ميك  ص أنه  القول مكرور م  اب  فقدواستنادا ملا سب  ل ره، 

 خالل م  التعليم دودة حتسني يستثدر أة جيب اليت العملية وهي التعليمية، للمن ومة  املة ةهالح ةةملي ة  التعليم

 ةلل يعتمد الذي السليب التعليم م  وحتوله التعليم فلسفة بتميري يريبط أة جيب والذي التعليمية، العملية مبدخال  اصهتمام

 يطبي  ئرورة ة  ابإلئافة هذا واملعلم، الطالب بني التفاةا ةلل يعتمد الذي اصجيايب التعليم ة  والتذ ر واافظ التلقني

 )بدراوي لاوا التعليمية العملية مبخردا  اصهتمام للر يقتضي  ما املتقدمة. التعليمية الن م ةليثا يعتمد اليت األساليب

 (.8112 ويوسف،
 مشكلة الدراسة: 

 الرتبويددة املؤسسددا  يف واألخالريددة املثنيددة للمن ومددة   بددرية  دكاليا ة رثددور ة  الر دديدة ااا ميددة مبدداد  غيددا  يدؤدي

 اددد  ابيفدددرجيني املؤسسدددا  هدددذه ينويدددد يف أمهيدددة مددد  الرتبويدددة للمؤسسدددا  ملدددا للدددر ةامدددة، األخدددرى اجملتمدددمل ومؤسسدددا  خاهدددة،

لسددطينية موئددوعي مل يلدد  يف املدددارا الففموئددوع ااا ميددة  وغددريه، ومددورفني  قددادة يعملددوة الددذي  مدد  العدددوى يلددر أهددابتثم
الطراوندددة   دراسدددةاصهتمدددام الكدددايف لددددى البدددايفثني يف البيئدددة الفلسدددطينية مقارندددة ابلدراسدددا  العربيدددة واألدنبيدددة يف هدددذا اجملدددال  

( ودراسدة موودوا ببددي ودسدو Corcoran & Suzanne,2004ودراسدة  ور دوراة وسدوعي  ) ،(8101والعضدايلة )
(Mungiu-pippidi and Dusu,2011)،   مدددا أة لل ا ميدددة  دورا  هامددا ووائددد ا ، ةل  يعمددا ةلدددل حتسدددني 

خمرددا  العمليدة التعليميدة ودورهدا الرتبددوي يف اصريقداب مبسدتوى التعلديم، ومد  ماليف ددة البدايفثني ومد  خدالل ةملثمددا يف وعارة 
يدة يف ةدال اإلدارة الرتبويدة بشدكا ةدام الرتبية والتعليم العايل الفلسطينية، يولد  لديثما القناةة أبمهية يطبيد  ااا ميدة الر د

ويف مؤسسا  وعارة الرتبيدة والتعلديم العدايل الفلسدطينية بشدكا خداخ، مد  خدالل مبداد  ااا ميدة املتمثلدة ابلنناهدة والشدفافية 
 منثمدا بددور واملسابلة واملشار ة ب نمل القرار واملتمثلة مبكاف دة الفسداد، األمدر الدذي سدوا للبدايفثني القيدام حدذا الب دث ةميداان

 ااا مية الر يدة يف ةملية اإلهالح اإلداري. 
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يف ئوب ما يقدم، فاة مشكلة الدراسة يتمثا يف اإلدابة ة  السؤال اآليت: ما دردة يطبي  مديري املدارا يف 
 فلسطني ملعايري ااا مية الر يدة ؟

 هدف الدراسة وأسئلتها:
ديري املدارا يف فلسطني ملعايري ااا مية الر يدة، وللر م  هدفل الدراسة ااالية التعرر ة  دردة يطبي  م

 خالل اإلدابة ة  السؤالني اآلييني:
 ما دردة اارسة مديري املدارا يف فلسطني ملعايري ااا مية الر يدة ؟ السؤال األول:
يقديرا  ( بني متوسطا  α≤1.10ها يودد فرود لا  دصلة ةيف ا ية ةلل مستوى الدصلة ) السؤال الثاين:

أفراد ةينة الدراسة ملمارسة مديري املدارا يف فلسطني ملعايري ااا مية الر يدة يبعا  للمتمريا  الت نيفية للدراسة: اجلنو، 
 ودثة اإل رار، واملؤها العلمي، وسنوا  ايفلة يف العما اإلداري؟ 

 أمهية الدراسة:
موئوع ااا مية ودورها البارع يف ةملية اإلهالح الرتبوي  يكم  أمهية الدراسة ااالية يف اريباطثا أبمهية ويفدااة

 بشكا ةام، ويؤما أة يستفيد م  نتا ا هذه الدراسة اجلثا  اآليية: 
وائعو السياسا  الرتبوية يف وعارة الرتبية والتعليم العايل الفلسطينية لتعريفثم بوارمل اارسة مباد  ااا مية يف  .0

 ا  الرتبية والتعليم.املدارا وحماربة الفساد يف مؤسس
املؤسسا  املعنية بتطبي  ااا مية يف فلسطني يف يطوير العما القيادي يف املدارا وانعكاسه ةلل العما  .8

 الرتبوي واإلداري فيثا. 
البايفثوة اآلخروة يف ةدراب دراسا  أخرى ينيد اصهتمام بتناول ةال ااا مية يف وعارة الرتبية والتعليم واإلدارة  .3

 ة يف فلسطني.الرتبوي
 مصطلحاُت الدراسة وتعريفاهتا اإلجرائية.

 :يبىن البايفثاة يعريف أهم م طل ا  الدراسة ةلل الن و اآليت
 :  Governanceاحلاكمية 

( أبهنا القواةد واملعايري اليت حتدد العالرة بني ةدارة املؤسسة م  دثة 8100يُعرّفثا رئا وةبد هللا ) ااا مية
 طرار املريبطة ابملؤسسة م  دثة أخرى . وأه ا  امل ا،ح واأل

ميك  آة يعرر أبهنا: ن ام يتم مبودبه ةخضاع نشاط املؤسسا  ة  ةموةة م  القوانني والن م والقرارا  اليت   ما
ة ودر ة  حتقي  اجلودة واملينة التنافسية يف األداب ة  طري  اختيار األساليب املناسبة والفعالة اليت حتق  أهدار ورؤي

   (8112)يفسني، .املؤسسة وئبط العالرا  بني األطرار األساسية اليت يؤار يف األداب، لل عود ابملؤسسة حنو القمة
: أبهنا ةموةة ايفطوا  اليت  حتق  معايري ومباد   النناهة والشفافية واملسابلة وتعرف إجرائيا ألغراض الدراسة

 رية يف مؤسسا  الرتبية والتعليم.واملشار ة يف هنمل القرار ويبين السلو ا  األخال
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هي ةيفدى حماف ا  فلسطني، ويقمل يف الضفة المربية ة  الشمال م  مدينة القددا، ويضدم حمافظة رام هللا والبرية: 
ومخسدة مديرية وايفدة للرتبيدة والتعلديم عبعدة لدوعارة الرتبيدة والتعلديم العدايل الفلسدطينية، ويضدم مددينيت رام هللا والبدرية املتالهدقتني 

 (.8112وسبعني جتمعا سكانيا ، )اجلثاع املر ني لإليف اب الفلسطيين، 
 حدود الدراسة وحمدداهتا:

 يت دد نتا ا هذه الدراسة مبا يلي: 
 .مديري املدارا )ااكومية وايفاهة( مب اف ة" رام هللا والبرية" احلدود البشرية:
 م.8102/8102سي طبقل أداة الدراسة خالل العام الدرا احلدود الزمانية:
 حماف ة رام هللا والبرية الوارعة يف الضفة المربية.: احلدود املكانية

يت دددد نتددا ا هددذه الدراسددة بدردددة هدددد األداة واباوددا، وبدرددة أفددراد ةينددة الدراسددة وموئددوةية  حمددددات الدراسددة:
 استجاابوم ة  فقرا  األداة.

  املرتبطة هبا: خلفية الدراسة واألدب الرتبوي والدراسات السابقة
يريبط ااا مية ب اهرة مكاف ة الفساد، ولذلر يعد راهرة الفساد اإلداري يف ةما املؤسسا  واهليئا  واملراف  ااكومية، ة عارا  

 ،دولةبودود خلا يف ةدارة الدولة واحنرافثا ة  األسو اليت أنشئل م  أدلثا يلر املؤسسا  واملتمثلة يف ين يم العالرة بني املواط  وال
واريبطل هذه ال اهرة اريباطا  وايقا  بضعف مؤسسا  الدولة وةدم ردروا ةلل موادثة ما يعرر مبثلث الفساد املتمثا يف: 

 (.8110ايفتكار القوة واصفتقار ة  النناهة والشفافية وغيا  املسابلة واحملاسبة )منيعم، 
لتنمية، فقد غد  ااا مية الر ديدة مبختلدف أبعادهدا ةة مفثوم ااا مية ومكاف ة الفساد ص ينف الة ة  مفثوم ا

 رطا ر يسا  لت قي  التنمية املسدتدامة وحتسدني مسدتواي  املعيشدة مد  خدالل ةجيداد ال درور السياسدية والقانونيدة واصرت دادية 
(. والعمدا ةلدل 8112واصدتماةية الالعمة للقضاب ةلدل الفقدر وةجيداد فدرخ العمدا واايدة البيئدة والنثدو) ابملدرأة )يوسدف، 

يطبيدد  مفدداهيم الشددفافية واملسددابلة وامل دددارية، وةلددل ودددود مؤسسددا  ةامددة فاةلددة يسددتجيب صيفتيادددا  السددكاة ويعددنع 
العدالددة اصدتماةيددة ويضددم  املسدداواة يف اا ددول ةلددل خدددما  ةاليددة. ويتددام يفعيددا ااا ميددة وئددماة يفسدد  يطبيقثددا ة  

ل يدوفري معلومددا  وةيف دابا   داملة وديدددة يسدثا الوهددول ةليثدا مدد  ربدا  يددمل متطلبدا  "ةيف دا ية ومعلوماييددة" مد  خددال
أفددراد اجملتمددمل، يفيددث متثددا رضددية الوهددول ة  املعلومددا  ويفريددة يددداوهلا وةعيفتثددا للمددواطنني ر نددا أساسدديا  مدد  أر دداة ااا ميددة 

 (.8112)نوير، 
با هي أوسمل نطارا وأةم مفثوما، ةل ةهنا يتسمل  وممل للر فإة ااا مية ليسل ةرد ةدارة  املة للدولة أو للمن مة،

لتشما اإلدارة الشاملة، أبسلو   فؤ وةادل و فار للوهول ة  أهدار حمددة بشكا دري  ووائح، ون ام لبناب 
ويشميا وررابة مؤسسا  الدولة أو املن مة برؤية مستقبلية يفري ة ةلل حتقي  األهدار اإلسرتاييجية بعيدة املدى، وهي 

 اما   ليا  للررابة ةلل اجلوانب املالية وغري املالية، وبواسطة هذا الن ام يوده مؤسسا  الدولة أو املن مة ويرارب متثا ن
 (.Wang، 8101 ؛8112أب ملثا )الماليب والعامري، 
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 قواعد احلاكمية: 
إبيفكام  ي حت ا الر يدة االث رواةد أساسية جيب أة يسري ةليثا أي مؤسسة، ويطبقثا ابلتف يا و لل ا مية

ة  حتقي  الشفافية والعدالة ومنح يف  مسابلة اإلدارة وم  ز حتقي  ااماية للمسامهني ةلل  ثادة ااا مية، واليت ودر 
 هي: والة الواث    يعا ممل مراةاة م ا،ح العما والعاملني وااد م  استمالل السلطة يف غري امل ل ة العامة، 

ا ي ميم ويطبي  الن م واآلليا  والسياسا  والتشريعا  وغري للر م  األدوا  ويق د ح قاعدة الشفافية: .0
والشفافية مطلوبة يف املن ما  اإلدارية بني القيادا  م  دثة وبني القيادا  والعاملني اليت يكفا يف  املواط ، 

نتماب هلا. لذا حتل ةداروم م  دثة أخرى، يفىت ص يكوة املن مة غامضة يف يودثاوا ما يقلا م  روح اص
فاملكا فة وةيضاح املعلوما  بني القيادا  العاملة يعنع دور الوصب لدى العاملني وينيد م  ةنتاديتثم يفني 

 (.8112يعرفوة  ا  يب ةنثا ابةتبار أهنم دنب م  هذه املن مة )الرا دي، 
مراربة العما دوة أة يؤدي  وهي متكني املواطنني ولوي العالرة م  األفراد واملن ما  م  قاعدة املساءلة:  .8

ويبىن املسابلة ةلل الشفافية، فم  خالل الوئوح واملكا فة يف للر ة  يعطيا العما أو اإلسابة ة  المري، 
األةمال اإلدارية  افة، ويفرية يدف  املعلوما  للمجتممل الداخلي وايفاردي ميك  بناب ن ام للمسابلة يتسم 

املؤسسا  م  رؤية ما جيري داخا املؤسسة وم  ز يوهيا التمذية الرادعة بنتا ا اجيابية، فيتمك  األفراد و 
املناسبة يفول دردة حتقي  املؤسسة لرسالتثا وأهدافثا اا يسثم يف ختفيض الفساد ويعنين ريم النناهة حتل م لة 

 (. 8110يشريعية يت ف ابلوئوح واصستقرار)أبو  رمي، 
واطنني أو األفدددراد واجلمعيدددا  األهليدددة للمشدددار ة يف هدددنمل السياسدددا  أي ةعيفدددة الفرهدددة للمددد قاعددددة املشددداركة:  .3

لتكدوة مثّمتثدا اختدال القدرارا  املتعّلقدة ووئمل رواةد للعما يف خمتلف ةاص  ااياة وخباهة األةمدال ااكوميدة، 
ر بشدددؤوهنم، دوة أة يكدددوة ألي مدددنثم ااددد  يف منارشدددة يلدددر القدددرارا  أو اصةدددرتا) ةليثدددا، مدددا أدى ة  ةدددنو 

الطلبددة ةدد  املشدددار ة يف اايدداة العاّمدددة سددوابي أ ددداة للددر داخددا اجلامعدددة أم خاردثددا. مدددا أاددر ةلدددل يطددّور اجلامعدددة 
بوهدددددددددفثا املؤسسدددددددددة األ ادمييّدددددددددة الددددددددديت يفدددددددددرت) فيثدددددددددا أة يُعيدددددددددد هدددددددددياغة يوّدثدددددددددا  اجملتمدددددددددمل أب دددددددددكاله  افّدددددددددة 

 (.8112خليا والعشماوي، ؛ 8110)ايفضريي،
 جماالت احلاكمية

 : أة هناك ةاص  لل ا مية يتلخص يف (Graham & Plumpter, 2003) يرى
: يتعاما ااا مية ممل رضااي خاردة ة  اخت اخ ااكوما ، وهوص اباا مية ة  على الصعيد العاملي  .1

الفضابا  الوطنية: أي يف يفدود البلد الوايفد، وهناك مستواي  ةدة منثا: املستوى الوطين، ومستوى 
ااضرية، أو احمللية مثا من ما  اجملتممل املدين اليت ميك  أة يلعب دور ا يف اختال القرارا  احملاف ا ، واملناط  
 بشكة املسا ا العامة. 

)ااا مية يف فضاب مؤسسا  الدولة( ويضم أنشطة مؤسسا  الدولة اليت ةادة ما يكوة  احلاكمية التنظيمية: .2
خاهة مثا األةمال التجارية والشر ا ، وبعضثا األخر مسؤولة أمام ةلو اإلدارة وبعضثا يكوة الو ة ملكية 

 رد يكوة الو ا للقطاع العام، مثا: املستشفيا  واملدارا ااكومية.
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 نظام احلاكمية.
 (:8110يتكوة ن ام ااا مية اا يلي)ميخا يا، 

تعني يوفريه هلا م  يفيث يتكوة هذا اجلانب اا حتتام ةليه ااا مية م  مستلنما ، وما ي أوال: مدخالت النظام:
 .مطالب ئرورية سواب أ انل يلر املطالب رانونية أم يشريعية أم ةدارية أم ارت ادية

: ويق د به معرفة اجلثا  املسؤولة ة  يطبي  ااا مية، و ذلر معرفة اجلثا  املشرفة اثنيا: نظام تشغيل احلاكمية
سواب أ اة داخا الشر ة أم خاردثا، أسثم يف ينفيذ  ةلل هذا التطبي ، ممل معرفة دثا  الررابة و ا  ياة ةداري،

 .ااا مية ويف يشجيمل اصلتنام حا أو اصريقاب بفعاليتثا و فابوا، أو املسامهة يف يطوير أيفكامثا
جيب معرفة أّة ااا مية ليسل هدفا  حبد لاوا، ولكنثا يعد وسيلة فاةلة لت قي   اثلثا: خمرجات نظام احلاكمية:

ار يسعل ةليثا اجلميمل يف أي دولة أو  ر ة، فثي ةموةة م  املعايري والقواةد والقوانني اليت ين م أداب نتا ا وأهد
الشر ا ، و ذلر يعد اارسا  ةلمية وينفيذية يتبمل م  ربا الشر ا  واملؤسسا  ويعما ةلل اافاظ ةلل يفقود 

 أه ا  امل ا،ح وحتقي  اإلف اح والشفافية للمؤسسا  والشر ا .
 عاد احلاكمية:أب

يعد م  أهم األبعاد املريبطة اباا مية، فثو الذي ميين يفا مية ااكومة ة  يفا مية املؤسسة ةند  البعد السياسي:
 (.8112يعل  األمر ابلسياسة العامة ةلل مستوى ااكومة أو الدولة ) ريف، 

ا مية و يفجم اصستثمار م  دثة و ل يتعل  ابلتنمية اصرت ادية للعالرة الوائ ة بني ااة :البعد االقتصادي
القضاب ةلل الفساد م  دثة اثنية وحتقي  التنمية اصرت ادية م  دثة اثلثة. ةل أة الفساد يساهم يف يدين اصستثمار العام 

 (.8112وةئعار البنية الت تية لالرت اد ) العبد، 
ط ااا مية ببعض األيديولوديا  السياسية و : هلذا البعد أمهية ابلمة يف الدول النامية صريباالبعد االجتماعي

ابملن ومة الفكرية المربية اليت ينةمل نشر هذا املفثوم، و ناليفظ هذا البعد م  خالل يبنيه ملن مة سلو ية مبنية ةلل 
ة و الشفافية مباد  حمددة ألة مضامني ريم ااا مية يتعل  ابألمناط السلو ية املتبناة واليت حتددها هفا  املسابلة و املشار 

 (.8112يف العما ) ريف، 
: ةة مفثوم ااا مية يتبلور يفول مقوما  اإلدارة  الناد ة واة م  أهم الت داي  املعاهرة اليت البعد اإلداري

يواده اإلدارة  يف را الن ام اصرت ادي والسياسي هو اصنتقال  بفكر اإلدارة وااكم م  ااكومة ة  ااا مية. )العبد، 
8112). 

 احلاكمية يف مؤسسات الرتبية والتعليم.
  الن ام ةدارة منط يميري فيه يشرتط التعليم ملؤسسا   يفقيقي ةهالح حتقي  أة (8112) ويوسف بدراوي يرى

 حواللوا  والتعقيدا  واملفرطة الشديدة املر نية ة  الت ول ابجتاه متويله، أمناط و ذلر له، املن مة واللوا ح والقوانني التعليمي
 ومؤسسايه، اجملتممل م  ااقيقية املشار ة ممل اجلودة. ومعايري واحملاسبة الشفافية م  ااا مية مباد  وةةمال البريورراطية،

 مثا املدين اجملتممل ومن ما  التعليم، خرجيي يورف اليت واملؤسسا  الشر ا  مثا اجملتمعية األطرار  ا دور ويفعيا

 ررابية أدوار اارسة ةلل يعما حبيث التعليم، بقطاع العالرة لا  املؤسسا  م  وغريها نيةواملث األهلية واجلمعيا  النقااب 
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 اإلهالح يف به يسثم أة ميك  ما ة  ابإلئافة األدوار هذه ةة يفيث اايوي، القطاع هذا يف السلبية ال واهر م  لل د

 التعليمية. املؤسسا  يف فساد اارسا  ألي ابملرهاد يقف أة ميكنثا فإنه للتعليم اإلداري
( أّة ةلل القا مني ةلل ةدارة مؤسسا  الرتبية والتعليم السعي اجلاد حنو مكسسة املسابلة 8110ويعتقد أبو  رمي )

وااا مية، ودعا هذه العملية مكوان  ر يسا  يف  افة الويفدا  التن يمية حبيث متارا  يمل الويفدا  املسابلة املبنية ةلل 
 حدر الت سني والتجويد يف خمردا  هذه املؤسسا  وف  ااادا  الوطنية واإلرليمية والعاملية. املكا فة وامل اريفة
ااديث ة  القطاع العام يشما يف دنب منه ااديث ة  وعارة الرتبية والتعليم، وةة يعنين ريم النناهة وةليه، فإة 

بنية مؤسسايية سليمة وأدثنة ررابة روية وفاةلة يتمتمل ون م الشفافية واملسابلة يف القطاع العام يريبط بشكا واي  بودود 
ابستقاللية ومثنية، مبعىن آخر، فإة حماربة الفساد يف القطاع العام يريبط بوئمل آليا  وأدوا  ررابة وحماسبة مثمتثا 

 اإل رار والف ص واملرادعة.
 السابقة  الدراسات

، ومستوايوابوية، حدر التعرر ة  دردة يوافرها، داب  العديد م  الدراسا  يف ةال يفا مية املؤسسا  الرت 
 وأارها ةلل أداب العاملني يف املؤسسا  الرتبوية. عليا ةرئثا وف  يسلسا عمين م  األردم ة  األيفدث.

 الدراسات العربية .أ
وعارا  ( معرفة أار يطبي  الشفافية ةلل مستوى املسابلة اإلدارية يف ال8101هدفل دراسة الطراونة والعضايلة )

( فقرة لقياا دردة يطبي  00األردنية. واستخدم البايفث املنثا الوهفي، وط يطوير استبانه جلممل البياان  ويكونل م  )
الشفافية ومستوى املسابلة اإلدارية يف الوعارا  املب واة. ويوهلل الدراسة ة  أة ي ورا  أفراد ةينة الدراسة لكا م  

سابلة اإلدارية يف الوعارا  املب واة  انل متوسطة لكا منثا. ودود أار لي دصلة دردة يطبي  الشفافية ومستوى امل
ةيف ا ية لدردة يطبي  الشفافية مبجاصوا املختلفة ةتمعة ومنفردة ةلل مستوى املسابلة اإلدارية يف الوعارا  املب واة،  ما 

سابلة اإلدارية، يف يفني أة  فافية التشريعا  أرا يلر أة  فافية القرارا  هي أ ثر ةاص  الشفافية أتاريا  يف مستوى امل
اجملاص  أتاريا . ودود فرود لا  دصلة ةيف ا ية يف ي ورا  أفراد ةينة الدراسة لدردة يطبي  الشفافية يف الوعارا  املب واة 

  داري(.يعنى ملتمريا  )النوع اصدتماةي، والعمر، وةدد سنوا  ايفلة، واملؤها العلمي، واملستوى اإل
( دراسة ملعرفة وارمل ااا مية يف دامعة القدا. استخدم البايفثاة فيثا املنثا 8100أدرى  ا م  يفالوة وطه )

الوهفي . وط يطوير استبانة للتعرر ةلل دردة ةدراك أفراد العّينة لوارمل ااا مية يف اجلامعا ، وطبقل ةلل ةينة م  
( م  أةضاب اهليئة التدريسية. وأرثر  أهم النتا ا أة مع م 21دارية و)( م  أةضاب اهليئة اإل21( فردا منثم )081)

املورفني يف اجلامعة ص يعودوة ة  الكتا  ايفاخ ابألن مة والقوانني، أو جيثلوة ما فيه م  ن وخ، أو ص يعلموة بودوده 
ثومة،  ما أرثر  النتا ا أة بني أيديثم،  ما أة هنالر بعض البنود يف هذا الكتا  غامضة أو يفسر بطريقة غري مف

 ئعف املوارد املالية  اة له األار الكبري يف ةدم القدرة ةلل يطبي  األن مة والقوانني . 
( دراسة هدفل استق اب وارمل يطبي  ااا مية يف دامعة الشرد األوسط م  ودثة 8108(وأدرى انهر الدي 

( فقرة طُّب  ةلل 01رية، م  خالل مقياا طّوره البايفث يكوة م  )ن ر العاملني فيثا م  أةضاب اهليئتني التدريسية واإلدا
ةّينة الدراسة وط اختيارهم ابلطريقة العشوا ية البسيطة. وأ ار  نتا ا الدراسة ة  أة وارمل يطبي  ااا مية يف دامعة الشرد 



 نور حرفوش، يوسف حرفوش                    ........                   مدارس في فلسطيندرجة تطبيق مديري ال

343 

ا ا ودود فرود لا  دصلة األوسط م  ودثة ن ر أفراد ةينة الدراسة  كا  اة مريفعا  بشكا ةام.  ما أرثر  النت
( يف وارمل يطبي  ااا مية يف دامعة الشرد األوسط، يبعا  صختالر املر ن الوريفي، α≤(0.05ةيف ا ية ةند مستوى 

( α≤0.05و اة ل ا،ح أةضاب هيئة التدريو. وأرثر  النتا ا أيضا أة هناك فرورا  لا  دصلة ةيف ا ية ةند مستوى )
ة، ول ا،ح م   انل خلوم أ ثر م  سنتني. وأوهل الدراسة بضرورة حتفين العاملني م  يعنى ملتمري ةدد سنوا  ايفل 

أةضاب اهليئتني التدريسية واإلدارية يف اجلامعة لل فاظ ةلل هذا املستوى املريفمل م  يطبي  ااا مية، بتقدمي الدةم املناسب 
 هلم.

ية يف حتسني دودة خمردا  التعليم اجلامعي يف ( دراسة هدفل التعرر ةلل دور ااا م8103أدرى مطر و نور )
( فردا ط اختيارهم م  ةتممل 881األردة، دامعة الشرد األوسط أمنولدا، ورام البايفثاة ابختيار ةّينة مكونة م  )

( بندا . و شفل 31( حماور يضّمنل )01الدراسة. وطّبقل ةلل العّينة أداة الدراسة وهي اصستبانة، واليت وعةل ةلل )
لدراسة ة  نتا ا أمهثا أة احملور األول بناب ويطوير هوره ومسعة متمينة للجامعة  اة م  ودثة ن ر ةينة الدراسة سواب ا

 يعثا  ويفدة وايفدة أو فرادى، هو لو األار األهم م  بني احملاور التسعة األخرى لل ا مية، يف يفني  اة احملور األرا 
اخ إبلنام اجلامعا  مبتطلبا  املسؤولية اصدتماةية أة م  بني الفئا  الثالث أتاريا  م  بني يلر احملاور هو للر ايف

املشمولة يف ةينة الدراسة  انل اهليئة اإلدارية األ ثر أتييدا  ألمهية دور ااا مية ويطبيقاوا يف اجلامعة يف حتسني نوةية 
 املريفلة األخرية.     ايفرجيني يالها يف للر اهليئة التدريسية، بينما داب  فئة الطلبة يف

(، فثدفل التعرر دردة يطبي  ااا مية يف مديراي  الرتبية والتعليم يف حماف يت ايفليا 8100وأما دراسة الشرابيت )
وبيل ام م  ودثة ن ر مديري املدارا واإلداري  فيثا، استخدم البايفث املنثا الوهفي. ط يطوير اصستبانة موعةة ةلل 

يطبي  ااا مية يف مديراي  الرتبية والتعليم يف  دردةة ل الدراسة ا  ةموةة م  النتا ا، أمهثا: ةمخسة ةاص ، ويوهل
ص يودد فرود لا  دصلة  انل متوسطة،  ما   حماف يت ايفليا وبيل ام م  ودثة ن ر مديري املدارا واإلداريني فيثا

ةينة الدراسة لدردة يطبي  ااا مية يف مديراي  ( بني متوسطا  ةدااب  α ≤ (0.05ةيف ا ية ةند مستوى الدصلة 
الرتبية والتعليم يف حماف يت ايفليا وبيل ام يعنى ملتمريي اجلنو وسنوا  ايفلة. يف يفني  انل هناك فرود لا  دصلة بني 

 متوسطا  استجااب  أفراد ةينة الدراسة يعنى ملتمريي املديرية واملسمل الوريفي.
 الدراسات األجنبية .ب

( بدراسة ملعرفة وادب ويقدير وهراع ااا مية Corcoran & Suzanne,2004 ور وراة وسوعي  )رام  
يف اجلامعا  واصلتناما  القانونية جمللو اجلامعة م  خالل يطبي  الدراسة ةلل دامعة ادياليد يف اسرتاليا يفول يفا مية 

أة يفا مية اجلامعا  يقود ة  يوعيمل ةملية اختال القرار اجلامعا  واصلتناما  القانونية جملالو اجلامعة. وأرثر  نتا جثا 
داخا اجلامعة بني هيكليا  ااا مية املختلفة )الكليا ، اجملالو األ ادميية، ةلو األمناب( واهليكليا  اإلدارية )الدوا ر، 

  أدا اارسة سلطة اختال األرسام، نوا  الر يو ومساةديثم(. ةئافة ة  يوعيمل  ا م  املسؤولية واحملاسبة والشفافية م
 القرار.

( Deboer, Huissman and Meister-Scheytt, 2010ورام دي بور وهيومساة وميسرت سيث )
بدراسة للتعرر ةلل اإل رار يف ااكومة ااديثة للجامعا : حتل اجملثر،م  خالل يطبيقثا ةلل ةّينة مكونة م  االث 
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سابلة دول هي هولندا، والنمسا واململكة املت دة، 
ُ
ورارنل بني دسايري ةالسثا اإل رافية فيما يتعل  ابيفتوا ثا ةلل امل

واصستقاللية والشفافية. ورد يوهلل الدراسة ة  أة م  العناهر ااديثة يف حماولة اصهالح يف رطاع التعليم العايل يف 
ا هي دنب م  ةمليا  اصهالح،. أورواب هو يشكيا هيكليا  دديدة اا مية اجلامعا ، وأة اجملالو اص رافية فيث

وأ ار  ايضا ة  أة اجملاص  احملتملة للت سني والتطوير يف هيكلية اجملالو ااالية واارسة أةماهلم ص يتم ةص م  خالل 
 يطبي  ااا مية ومباد ثا بشكا متق ، ويفعيا دور الررابة الداخلية وايفاردية فيثا.

بدراسة مقارنة هدفل ا  معرفة  اصجتاها  ورضااي يفا مية ( Lee & Land, 2010ورام يل وصند )
اجلامعا  التايوانية حبا مية اجلامعا  يف الوصاي  املت دة، واستخالخ التطبيقا  اليت ميك  أة يستفيدها اجلامعا  

يف الرتؤا الدميقراطي  التايوانية م  اجلامعا  األمريكية. ويوهلل نتا ا الدراسة ة  أة يفا مية اجلامعا  التايوانية داهنة
والكفابة، ةلما  أبة مع م اجلامعا  يف عيواة يعتمد أمنولم اجمللسني يف ااا مية  ما هو  ا مل يف أمريكا، وأة أن مة 

 يفا مية اجلامعا  يف عيواة جيب أة يكوة مسؤولة ة  األمور املالية واإلدارية يف اجلامعة.
( فقد هدفل ة  ة  يقييم Mungiu-pippidi and Dusu,2011أما دراسة دراسة موووا ببدي ودسو) 

يفو مة اجلامعا  ااكومية الرومانية م  يفيث النناهة اإلدارية أو النناهة األ ادميية، وااكم الدميقراطي، وااا مية 
الدراسة  ( دامعة يفكومية. استخدمل23األ ادميية، والتمويا السليم لسنة أ ادميية وايفدة. يكونل ةينة الدراسة م  )

اصستبانة  كداة جلممل البياان ، وأرثر  نتا جثا ورد  شفل نتا ا التقييم ة  ودود مشكال  ن امية يف ين يم ااياة 
اجلامعية، وأداب العما فيثا، يعنى ة  الفشا يف بناب أن مة املسابلة واحملاسبة ةلل مستوى اجلامعة بعد يطبي  الالمر نية يف 

 سة م  أدا حتسني ال ورة العامة للجامعة وابلتايل إلهالح اارساوا.التعليم اجلامعي للمناف
 ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة احلالية منها:

م  خالل ما ط استعرائه م  الدراسا  السابقة، ةة موئوع ااا مية يف ي ابهتمام البايفثني ةربيا وأدنبيا، فقد 
 منه.ر ن  الدراسا  السابقة ةلل دوانب متعددة 

 وط التعرر م  خالل يلر الدراسا  ة  ما أييت:
 يباي  يلر الدراسا  يف أهدافثا وللر يبعا صختالر ودثا  ن ر البايفثني ة  املشكلة. -
 اةتماد مع م الدراسا  السابقة ةلل اصستبانة  كداة لت قي  أهدافثا  وهنا األنسب لطبيعة حبث الدراسة. -
يف ةدراباوا م  يفيث العينة وطريقة اختيارها، واألداة و يفية بنا ثا، يشاحل بعض الدراسا  السابقة   -

 وهدرثا واباوا.
اليت استخدمثا موئوع ااا مية الر يدة، ولقد أفاد اطالع البايفثني ةلل الدراسا  السابقة يف التعرر ة  
ليا اإليف ا ي املناسب وفقا ألسئلة الدراسة. البايفثوة يف دراساوم، ويف بناب أداة الدراسة، ويف اختيار ةينة الدراسة، والت 

، ةص أهنا ختتلف ةنثا يف ةدة موئوع ااا مية الر يدةويتشابه الدراسة ااالية ممل الدراسا  السابقة يف يناوهلا موئوع 
ةتممل دوانب أمهثا: التعرر ة  وارمل اارسة مديري املدارا يف فلسطني ملعايري ااا مية الر يدة، واختلفل أيضا يف 

 الدراسة، ةل  اة ةتممل الدراسة مديري املدارا يف فلسطني.
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  :الطريقة واإلجراءات
 جمتمع الدراسة:

( 828م   يمل مديري املدارا ااكومية وايفاهة يف حماف ة رام هللا والبرية، والبالغ ةددهم ) يكوة ةتممل الدراسة 
 مديرا  ومديرة . 
 : عينة الدراسة

اسة م  أفراد ةتممل الدراسة ابلطريقة العشوا ية، خالل الف ا األول م  العام الدراسي ط اختيار ةينة الدر  
( م  ةموع املدارا، ويوئح %01( مديرا  ومديرة، أي ما نسبته )038م(، والبالغ ةددها )8102/8102)

 ( يوعع أفراد ةينة الدراسة وف  متمريا  الدراسة.0اجلدول)
 وفقاً ملتغرياهتا التصنيفية(: توزيع عينة الدراسة 1جدول )

 أداة الدراسة
لت قي  أهدار الدراسة رام البايفثاة بتطوير أداة الدراسة )اصستبانة( ايفاهة، ةل ط ةةداد استبانٍة مكونٍة م  

( فقرة لقياا دردة اارسة 33الثاين ) دنأي ، ط خت يص اجلنِب األول للمعلوما  الشخ ية ة  املب واني، ويضم  اجلنبُ 
فقرا (،  2فقرا (، واملسابلة ) 2مديري املدارا يف فلسطني ملعايري ااا مية الر يدة يف أربعة ةاص  وهي: النناهة )

ةليثا فقرا (. ورد أةد  فقرا  اصستبانة لالستجااب   2فقرا (، يبين سلو ا  أخالرية ) 2واملشار ة يف هنمل القرار)
وف  يدرّم مخاسّي، وهو دردةي  برية ددا، و برية، ومتوسطة، ورليلة، ورليلة ددا، وأةطيل اصستجااب  اللف ية ريما  ررمية  

 ةلل الرتييب والتوايل.  0، 8، 3، 2، 0وهي: 
 صدُق األداة

د م  احملكمني للت ق  م  هدد أداة الدراسة ط اةتماد هدد احملتوى، ز ةرئثا ب وروا األولية ةلل ةد
( حمكما  م  املخت ني يف اإلدارة الرتبوية، ورد طلب ةليثم يقييم دردة مالبمة فقرا  اصستبانة ملا وئعل 00وةددهم )

لقياسه، وانتما ثا للمجال الذي أدردل فيه سواب اباذر، أو اررتاح  التعديا املناسب، أو ةئافة، أو دما، أو ةةادة 

ات  النسبة املئوية العدد الفئات املتغرير

 اجلنس
 %02.0 28 ل ر
 %20.0 21 أنثل

 جهة اإلشراف
 %20 22 يفكومية
 %80 33 خاهة

 
 املؤهل العلمي

 %01.2 22 بكالوريوا
 %22.8 20 أةلل م  بكالوريوا

 
 سنوات اخلربة

 %02.2 88 سنوا  0أرا م   
 %02.2 80 ( سنوا 01 -0م  )

 %22.2 20 سنوا  01أ ثر م  
 %011 038 اجملموع
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ا  اليت يعتقدوة أهنا غري مناسبة م  ودثة ن رهم، ورد ا مل احملكموة ةلل ه ة ةدد  بري هياغة، ويوئيح لبعض العبار 
م  الفقرا ، واررتيفوا بعض التعديال  يف هياغة الفقرا  اليت ط يعديلثا ابلفعا، وةئافة فقرا  أخرى، ورد رام البايفثاة 

 احملكمني. ابألخذ جبميمل املاليف ا ، ويعديا وةئافة الفقرا  املقرتيفة م  ربا 
 ثبات األداة
حبسا  معاما ابا  أداة الدراسة بوساطة معادلة  رونباخ ألفا، صستخرام دردة ابا  أداة الدراسة  البايفثاةرام 

 ( معامال  الثبا  جملاص  الدراسة، وهي  اآليت:8يفسب اجملاص ، ويبني اجلدول)
 لكل جمال  ( قيم معامالت الثبات ابستخدام معادلة كرونباخ ألفا2جدول )
 ألفا كرونباخ عدد الفقرات اجملاالت

 1.28 2 النناهة والشفافية
 1.20 8 املسابلة

 1.28 2 املشار ة يف هنمل القرار
 1.21 2 يبين السلو ا  األخالرية

 الدراسة:  متغريات
 ا تملل الدراسة ةلل املتمريا  اآليية:

 اارسة معايري ااا مية الر يدة.يقديرا  أفراد ةينة الدراسة لدردة املتغري التابع: 
املؤهل )يفكومية، خاهة( و جهة اإلشراف)ل ر، أنثل( و اجلنسويشما:  املتغريات املستقلة )الوسيطة(،

( سنوا  01 -0( سنوا ، م  )0)أرا م    يف العمل اإلداري سنوات اخلربة)بكالوريوا، أةلل بكالوريوا( و العلمي
 سنوا (.  01، أ ثر م  

 اإلحصائية:  املعاجلة
 :عن أسئلة الدراسة مت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية لإلدابة  

 : استخدمل املتوسطا  ااسابية واصحنرافا  املعيارية. لإلجابة عن السؤال األول
 للعينا  املستقلة، وحتليا التباي  األيفادي. : استخدام اختبار)   ( ولإلجابة عن السؤال الثاين

 : ومناقشتها الدراسة نتائج
 درجة تطبيق مديري املدارس يف فلسطني ملعايري احلاكمية الرشيدة؟"ما عرض نتائج السؤال األول: "

ط يفسا  املتوسطا  ااسابية، واصحنرافا  املعيارية جلميمل ةاص  اصستبانة، واليت يقيو دردة يطبي  مديري  
( يبني 01، 2، 2، 2، 2، 0، 2، 3ال ولكا فقرة، واجلداول )املدارا يف فلسطني ملعايري ااا مية الر يدة ، لكا ة

 نتا ا للر. وللر ةلل الن و اآليت:
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( املتوسرطات احلسابيرة واالحنرافات املعياريرة لتقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديري املدارس يف 3جدول )اجملاالت  
 سب املتوسرطات احلسابيرةفلسطني ملعايري احلاكمية الرشيدة مرتربًة تنازليًّا ح

 درجة الواقع االحنراف املعيارير  املتوسرط احلسايبر* اجملاالت الرقم
 متوسطة 1.23 3.38 النناهة و الشفافية 0
 متوسطة 1.28 3.28 يبين السلو ا  األخالرية 8
 متوسطة 1.22 3.26 املشار ة يف هنمل القرار 3
 متوسطة 1.23 3.19 املسابلة 2

 متوسطة 1.22 3.82 املقياس ككلر 
الر يدة متقاربة دردة يطبي  مديري املدارا يف فلسطني ملعايري ااا مية ياليفظ م  النتا ا أة اجملاص  األربعة  ل   

وهي بدردة متوسطة ما يعين أة الن م والقوانني واإلدرابا  واملمارسا  اإلدارية واملالية يف املدارا مل حتق  مباد  ااا مية 
هة والشفافية واملسابلة واملشار ة يف هنمل القرار ويبين السلو ا  األخالرية، ومل يك  ابملستوى املرئي ةنه، م  الننا

 .(، يفيث  انل نتا جثا بدردة مريفعة8108واختلفل نتا ا هذه الدراسة ممل دراسة انهر الدي  )
لدردة يطبي  مديري املدارا را  ةينة الدراسة رام البايفثاة حبسا  املتوّسطا  ااسابّية واصحنرافا  املعياريّة لتقدي 

 ، و انل ةلل الّن و الّتايل: يف فلسطني ملعايري ااا مية الر يدة
 األورل: النزاهة والشفافية اجملال

 ( يبني للر.2دردة يقدير فقرا  هذا اجملال استخدمل املتوسطا  ااسابية واصحنرافا  املعيارية، واجلدول ) لبياة
توسرطات احلسابيرة واالحنرافات املعياريرة لتقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة النزاهة والشفافية يف املدارس امل( 4جدول )

 الفلسطينية مرتربًة تنازليًّا حسب املتوسرطات احلسابيرة

املتوسرط  الفقرات الرَّقم
 احلسايبر*

االحنراف 
 املعيارير 

درجة ممارسة النزاهة 
 والشفافية

 متوسطة 0.31 3.65 ة وروانني  مطبقة بنناهة و فافية لإلدارة املالية يف املدرسة.يودد أن م 2
 متوسطة 1.23 3.51 يف ح املدرسة ة  سبب أي ةقوبة يتم اختالها حب  )العاملني والطلبة(. 2
 متوسطة 0.88 3.01 يوفري مناخ دميقراطي يف التعاما بني اإلدارة املدرسية والعاملني والطلبة. 2
 متوسطة 0.02 3.20 يويل املدرسة اهتماما   بريا  ملمارسة ااا مية بشكلثا السليم. 0

يطب  املدرسة سياسا  ويعليما  وائ ة لنشر املعلوما  ويف  املواط  يف  2
 متوسطة 0.12 3.32 اا ول ةليثا

0 
وُل األن مة والقوانني دوة استخدام املورفني ملوارد واتلكا  املدرسة  حتح

 م وم ااثم الشخ ية.ألغرائث
3.38 

 متوسطة 0.02

يساهم اإلدرابا  واملمارسا  يف املدرسة منمل يضار  امل ا،ح بني م ل ة  3
 متوسطة 0.00 3.82 املورف وامل ل ة العامة

 متوسطة 0.08 3.80 يودد يف املدرسة مدونة للسلوك معروفة ومطبقة ةلل )العاملني والطلبة(. 8

2 
درسة ةلل الورا ف واألةمال اليت يقوموة حا خارم يطلمل العاملوة يف امل

 متوسطة 0.12 3.13 نطاد الوريفة سواب أبدر أو بدوة أدر.

 متوسطة 1.23 3.38 اجملال ككلر  
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( أّة اارسة مديري املدارا يف فلسطني هلذا املعيار رد داب بدردة متوسطة، ال بلغ املتوسط 2يُبنيِّ اجلَّدول )
( والَّيت ن َّل ةلل " يودد أن مة وروانني  مطبقة بنناهة 2( ويف لل الفقرة ررم )1323ار معياري)( واحنر 3332ااسايب)

(، وداب  0.31( واحنرار معياري )3.20و فافية لإلدارة املالية يف املدرسة." رد ايفتلَّل املريبة األو  مبتوّسط يفسايب )
أي ةقوبة يتم اختالها حب  )العاملني والطلبة(." ابملريبة الثّانية  ( واّليت  اة ن ُّثا "يف ح املدرسة ة  سبب2الفقرة ررم )

( واّليت نّ ل ةلل "يطلمل العاملوة يف 2(، بينما ايفتّلل الفقرة ررم )0.83( واحنرار معيارّي )3.00مبتوّسط يفسايّب )
ر." املريبة األخرية مبتوّسط املدرسة ةلل الورا ف واألةمال اليت يقوموة حا خارم نطاد الوريفة سواب أبدر أو بدوة أد

(، ورد يعنى لذلر ة  يكوي  ودثا  ن ر لدى املستجيبني أبة ال رور 070.( واحنرار معيارّي )3.13يفسايب )
واملناخ الوريفي السا د يف املدارا مل يتواف  ومباد  ااو مة ابلشكا املرغو  يفسب ودثة ن رهم.  ما يعنو البايفثاة 

افية ةلل أةلل دردة  وة النناهة والشفافية يريبط مبجموةة القيم املتعلقة ابل دد واألمانة يف ول ةال النناهة والشف
واإلخالخ يف العما وهذا يفسر أة املديري  يشعروة أة هناك ردرا م  ال دد واألمانة واإلخالخ م  ربا املورفني 

(، واختلفل ممل دراسة 8101راونة والعضايلة )ورد ايفقل هذه الدراسة بنتا جثا ممل دراسة الطوالعاملني يف  واملدارا. 
 (. Mungiu-pippidi and Dusu,2011(، واختلفل  ذلر ممل دراسة )8108انهر الدي  )
 املساءلةاجملال الثاين: 
 ( يبني للر.0دردة يقدير فقرا  هذا اجملال استخدمل املتوسطا  ااسابية واصحنرافا  املعيارية، واجلدول ) لبياة

توسرطات احلسابيرة واالحنرافات املعياريرة لتقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة املساءلة يف املدارس الفلسطينية ( امل5جدول )
 مرتَّبًة تنازليًّا حسب املتوسرطات احلسابيرة

 الفقرات الررقم
املتوسرط 
 احلسايبر*

االحنراف 
 املعيارير 

ممارسة  درجة 
 املساءلة

 متوسطة 1.22 3.52 سابلة ةلل املستويني )الفردي واجلماةي(.ُيطّب  املدرسة ن اما  للم 00
 متوسطة 1.27 3.34 يقدم املدرسة التقارير الدورية للجثا  املسؤولة وفقا للقوانني املعمول حا 01

02 
يسمح للمورف اصطالع ةلل يقرير أدا ه الوريفي، و)الت لم واصةرتا) 

 ةمتوسط 1.30 3.30 ةليه ةلا ارتضل الضرورة(

 متوسطة 1.04 3.14 يودد أدوا  حمفنة لتطبي  مدونة السلوك، وأدوا  رادةة مل  ييد ةنه. 02
 متوسطة 1.14 3.11 يعتل ن ام يقييم أداب العاملني ن اما ةادص 00

يستطيمل املورف املطالبة حبقوره يف أي ورل ألنه  مدةوم أبن مة و روانني  03
 ةادلة.

 متوسطة 1.11 3.08

02 
املدرسة يقاريرها الدورية متضمنة م ادر التمويا و يفية ةداروا  ينشر

 متوسطة 1.20 3.05 وهرفثا.

 متوسطة 1.06 3.02 يودد يف املدرسة ن اما للشكاوي خاخ )ابملورفني والطلبة(. 08
 متوسطة 1.23 3.19 اجملال ككلر  

املعيار رد داب بدردة متوسطة، ال بلغ املتوسط  (  أّة اارسة مديري املدارا يف فلسطني هلذا0يُبنيِّ اجلَّدول )
( والَّيت ن َّل ةلل " ُيطّب  املدرسة ن اما  للمسابلة 11( ويف لل الفقرة ررم )1323( واحنرار معياري)3.19ااسايب)
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، (1.22( واحنرار معيارّي )3.08ةلل املستويني )الفردي واجلماةي(." رد ايفتلَّل املريبة األو  مبتوّسط يفسايب )
( واّليت  اة ن ُّثا " يقدم املدرسة التقارير الدورية للجثا  املسؤولة وفقا للقوانني املعمول حا " 10وداب  الفقرة ررم )

( والَّيت ن َّل ةلل "يودد 08(، بينما ايفتلَّل الفقرة ررم )0.82( واحنراٍر معياريٍّ )3.32ابملريبة الثانية مبتوّسٍط يفسايبٍّ )
( واحنرار معياري 3.18للشكاوي خاخ )ابملورفني والطلبة(." املريبة األخرية مبتوّسط يفسايب )يف املدرسة ن اما 

، ورد يعنى للر لعدم انتشار اقافة ااا مية ومباد ثا يف أوساط العاملني يف املدارا وللر لعدم ودود ةلو 1.06))
يف يطبي  مباد  ااا مية وينشر اقافتثا بني الكادر  لل ا مية يتبمل وعارة الرتبية والتعليم العايل يتابمل وياسب التق ري

 الوريفي ليقوم بدوره م  خالل احملاسبة واملتابعة والتنفيذ ملعايري ااا مية ونشر اقافة املسابلة.
  اجملال الثرالث: املشاركة يف صنع القرار 

 ( يبني للر.2  املعيارية، واجلدول )دردة يقدير فقرا  هذا اجملال استخدمل املتوسطا  ااسابية واصحنرافا لبياة
املتوسرطات احلسابيرة واالحنرافات املعياريرة لتقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة املشاركة يف صنع القرار لدى مديري  (6جدول )

 املدارس يف فلسطني مرتَّبة تنازليًّا حسب املتوسرطات احلسابيرة

 الفقرات الرَّقم
املتوسرط 
 احلسايبر*

راف االحن
 املعيارير 

درجة املشاركة يف 
 صنع القرار

 متوسطة 1.10 3.52 يراةل التسلسا اإلداري يف اصي ال وةملية اختال القرارا  الر يدة 81
 متوسطة 1.11 3.50 يطب  املدرسة أسلو  ااوار يف الوهول ة  القرارا  والسياسا  السليمة. 80
 متوسطة 1.09 3.39 القرار وجتنب الفشا املايل واإلداريينيد يطبي  ااا مية م  فاةلية اختال  02

يقوم املدرسة ببياة األن مة والتعليما  املتضمنة ألفضا أساليب اارسة  02
 متوسطة 1.09 3.31 سلطة ااا مية يف املدرسة ورياداوا اإلدارية

 متوسطة 1.04 3.30 حتق  الشفافية واملشار ة اجلماةية يف املدرسة اختال القرارا  الر يدة 82

يراةل العدالة واملوئوةية ةلل  يمل العاملني والطلبة يف املدرسة ةند اختال  80
 متوسطة 1.15 3.23 أي ررار

 متوسطة 1.08 3.14 ُيشرك املدرسة اثلني م  اجملتممل احملّلي يف وئمل ايفطط والسياسا . 88
 متوسطة 1.05 2.74 واملالية يشارك اجملتممل احمللي املدرسة  يف املسابلة اإلدارية 83

 متوسطة 1.22 3.26 اجملال ككلر  
( أّة اارسة مديري املدارا يف فلسطني هلذا املعيار رد داب بدردة متوسطة، ال بلغ املتوسط 2يبني اجلدول )

ري يف ( والَّيت  اة ن ُّثا " يراةل التسلسا اإلدا81( ويف لل الفقرة ررم )1.22( واحنرار معياري)3.26ااسايب)
(، 0.01( واحنراٍر معياريٍّ )3.08اصي ال وةملية اختال القرارا  الر يدة " رد ايفتلَّل املريبة األو  مبتوّسٍط يفسايبٍّ )

( واّليت ن َّل ةلل " يطب  املدرسة أسلو  ااوار يف الوهول ة  القرارا  والسياسا  السليمة."  80وداب  الفقرة ررم )
( واّليت ن َّل ةلل " 83(، بينما ايفتلَّل الفقرة ررم )0.00( واحنراٍر معياريٍّ )3.01ٍط يفسايبٍّ )املريبة الثّانية مبتوسّ 

( واحنراٍر معياريٍّ 8.22يشارك اجملتممل احمللي املدرسة  يف املسابلة اإلدارية واملالية " املريبة األخرية مبتوّسط يفسايبٍّ )
ية الن ام الرتبوي وةدم ة را ثم يف هناةة القرار ون روم لودود نوع م  (، ورد يعنى للر ة   عور املديري  مبر ن 0.12)

اصنفراد يف هناةة القرار يف وعارة الرتبية والتعليم ومديرايوا، األمر الذي يعين أة ن روم ل ناةة القرار ص حتق  اإلدارة 
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اليفيا  اإلدارية، وص ختوهلم ال اليفيا  اإلدارية الدميقراطية اليت يسمح مبشار ة العاملني يف هناةة القرار وص يفوئثم ال 
  وهذا أاّر يف ن روما يفول ةال املشار ة يف هناةة القرار، وهذا يعين أة املناخ السا د لدى اجلميمل هو مناخ غري دميقراطي.

 : الرابع: تبين السلوكات األخالقية اجملال
 ( يبني للر.2ااسابية واصحنرافا  املعيارية، واجلدول ) دردة يقدير فقرا  هذا اجملال استخدمل املتوسطا  لبياة

( املتوسرطات احلسابيرة واالحنرافات املعياريرة لتقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة السلوكات األخالقية لدى مديري 6جدول )
 املدارس يف فلسطني مرتربًة تنازليًّا حسب املتوسرطات احلسابيرة

 الفقرات الرَّقم
ط املتوسر 

 احلسايبر*
االحنراف 
 املعيارير 

درجة تبين 
السلوكات 
 األخالقية

 متوسطة 1.20 3.65 و فافية. تثم بوئوحيضمل مديري/ا  املدارا ميناني 82

يُعنع اقافة العما بروح الفري  لدى  يمل العاملني والطلبة يف املدرسة  82
 متوسطة 1.22 3.58 مكاف ة الفساد

 متوسطة 1.22 3.52  يفا املشكال  اليت يواده العاملني فيثا.يتمتمل املدرسة ابجلدية يف 82
 متوسطة 1.11 3.48 يضمل املدرسة رواةد هرر املينانية مبا ُيّق  رؤيتثا ورسالتثا وأهدافثا. 30
 متوسطة 1.19 3.38 يفتقر املدرسة لقوانني وأن مة وائ ة ملكاف ة الفساد املايل واإلداري. 38

82 
ملمارسا  املعمول حا يف املدرسة ةلل مكاف ة الفساد يشجمل اإلدرابا  وا

 متوسطة 1.11 3.31 وماليفقة الفاسدي 

يودد أن مة وروانني وائ ة وحمددة يسمح وحتمي املورف ابإلبالا ة   33
 متوسطة 1.07 3.23 يفاص  الفساد اإلداري واملايل.

اهلدااي يسمح اإلدرابا  واملمارسا  يف املدرسة ابإلبالا يفول ةرو)  31
 متوسطة 1.27 3.15 والر اوي واارسا  الفساد.

 متوسطة 1.28 3.28 اجملال ككلر  
( أّة اارسة مديري املدارا يف فلسطني هلذا املعيار رد داب بدردة متوسطة، ال بلغ املتوسط 2يُبنّي اجّلدول )

ثا " يضمل مديري/ا  املدارا ( واّليت  اة ن ُّ 82( ويف لل الفقرة ررم )1.28( واحنرار معياري)3.28ااسايب)
( 82(، وداب  الفقرة ررم )0.81( واحنراٍر معياريٍّ )3.20مينانيتثم بوئوح و فافية. " ابملريبة األو  مبتوّسٍط يفسايبٍّ )

واّليت ن َّل ةلل " يُعنع اقافة العما بروح الفري  لدى  يمل العاملني والطلبة يف املدرسة مكاف ة الفساد " رد ايفتلَّل 
( واّليت ن َّل ةلل " 31( ، بينما ايفتلَّل الفقرة ررم )0.88( واحنراٍر معياريٍّ )3.02املريبة الثَّانية مبتوّسٍط يفسايبٍّ )

يسمح اإلدرابا  واملمارسا  يف املدرسة ابإلبالا يفول ةرو) اهلدااي والر اوي واارسا  الفساد." املريبة األخرية 
(، ويعنى هذه النتا ا ة  أة رضية السلو ا  األخالرية رضية مشرت ة، 0.82عياريٍّ )( واحنراٍر م3.00مبتوّسط يفسايّب )

يفيث أة هناك رلا ا يتف  ةليثا اجلميمل مثا: الكذ ، ايفيانة، السررة، المش، ايفداع ...اخل، ولذلر ميك  القول أة 
 خ يف العما.  مع م يفاص  الفساد هي أفعال غري مقبولة ألهنا يتعل  ابألمانة وال دد واإلخال
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( بني متوسطات α≤5...السؤال الثاين: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة )
استجاابت أفراد عينة الدراسة لدرجة تطبيق مديري املدارس يف فلسطني ملعايري احلاكمية الرشيدة تبعًا ملتغريات: 

  العمل اإلداري؟ اجلنس، وجهة اإلشراف، واملؤهل العلمي، سنوات اخلربة يف
 متغري: اجلنس

(: نتائج اختبار "ت" للعينات املستقلة لتقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة مديري املدارس يف فلسطني ملعايري 8جدول )
 احلاكمية الرشيدة تبعاً ملتغري اجلنس

 اجلنس اجملال
املتوسط 
 احلسايب

 قيمة"ف" درجة احلرية
مستوى 
 الداللة

 فيةالنناهة والشفا
 3.26 ل ر

031 0.302 0.25 
 3.51 أنثل 

 املسابلة
 3.02 ل ر

031 1.228 0.48 
 3.40 أنثل 

 املشار ة يف هنمل القرار
 3.14 ل ر

031 1.128 0.76 
 3.40 أنثل 

 يبين السلو ا  األخالرية
 3.17 ل ر

031 1.222 0.48 
 3.42 أنثل

 الدرجة الكلية
 3.15 ل ر

031 1.020 1.22 
 3.43 أنثل

يتبني م  خالل اجلدول الساب  ةدم ودود فرود لدردة اارسة مديري املدارا يف فلسطني ملعايري ااا مية الر يدة 
يملوة نفو مستوى الثقافة يفول ااا مية،  يبعا  ملتمري اجلنو، ورد يعنى للر ة  أة مديري املدارا م  اجلنسني

مالة ودثة الن ر نفسثا حنو يطبي  ااا مية ومباد ثا ورد يعود للر ة  موادثتم نفو ابإلئافة ة   وة اجلنسني ي
ال رور واملناخا ، واملمارسا  واإلدرابا  اإلدارية واملالية يف املدارا، وابلتايل  انل هلما نفو اصنطباةا  وودثا  

 ا  دصلة يف متوسطا  ودثا  الن ر بينثما. الن ر حنو يطبي  ااا مية الر يدة يف املدارا، وةليه فلم ي ا فرود ل
 (. 8100ورد ايفقل هذه الدراسة بنتا جثا ممل دراسة الشرابيت )

 متغري: جهة اإلشراف 
(: نتائج اختبار "ت" للعينات املستقلة لتقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة مديري املدارس يف فلسطني ملعايري 9جدول )

 غري جهة اإلشرافاحلاكمية الرشيدة تبعاً ملت

 اجلنس اجملال
املتوسط 
 احلسايب

 قيمة"ف" درجة احلرية
مستوى 
 الداللة

 النناهة والشفافية
 3.35 يفكومة

031 1.312 .25 
 3.46 خاخ

 01. 60787 031 3.13 يفكومة املسابلة
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 اجلنس اجملال
املتوسط 
 احلسايب

 قيمة"ف" درجة احلرية
مستوى 
 الداللة

 3.36 خاخ

 املشار ة يف هنمل القرار
 3.20 يفكومة

031 6.565 .01 
 3.43 خاخ

 لسلو ا  األخالريةيبين ا
 3.30 يفكومة

031 9.322 .003 
 3.25 خاخ

 الدرجة الكلية
 3.25 يفكومة

031 6.990 .009 
 3.37 خاخ

يتبني م  خالل اجلدول الساب  ودود فرود لدردة يطبي  مديري املدارا يف فلسطني ملعايري ااا مية الر يدة يبعا  
هة ةلل  يمل اجملاص  ابستثناب ةال النناهة والشفافية، ورد يعود للر ة  أة ملتمري دثة اإل رار، ول ا،ح اجلثة ايفا

اإلدرابا  واملمارسا  يف املدارا ااكومية ختتلف ةنثا يف املدارا ايفاهة اا  وة انطباةا  خمتلفة يفول يطبي  
اا مية م  مدرسة ة  أخرى، ااا مية م  ودثة ن ر املستجيبني، ورد يعود للر صختالر اقافة الكادر يفول مفثوم ا

فاختالر طبيعة البيئة يف  ا مدرسة، ويعنو البايفثاة للر أة البيئة اصنفتايفية للمدارا ايفاهة م  ةادا  ويقاليد 
وموروث اقايف لدى سكاهنا هو أ ثر انفتايفا منه يف املدارا ااكومية، ولذلر فاة اقافة ااو مة لدى مديري املدارا 

   ةند مديري املدارا ااكومية، اا أار ةلل ن روم لدردة يطبي  ااا مية أو اارستثا أبنفسثم.ايفاهة أةلل منه 
 متغري: املؤهل العلمي 

(: نتائج اختبار "ت" للعينات املستقلة لتقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة مديري املدارس يف فلسطني ملعايري .1جدول )
 ملؤهل العلمياحلاكمية الرشيدة تبعاً ملتغري ا

 اجلنس اجملال
املتوسط 
 احلسايب

 قيمة"ف" درجة احلرية
مستوى 
 الداللة

 النناهة والشفافية
 3.26 بكالوريوا

031 4.334 .03 
 3.49 أةلل م  بكالوريوا

 املسابلة
 3.09 بكالوريوا

031 .954 .33 
 3.30 أةلل م  بكالوريوا

 املشار ة يف هنمل القرار
 3.19 بكالوريوا

031 5.053 .02 
 3.34 أةلل م  بكالوريوا

 يبين السلو ا  األخالرية
 3.40 بكالوريوا

031 1.048 .30 
 3.37 أةلل م  بكالوريوا

 الدرجة الكلية
 3.18 بكالوريوا

031 2.946 .08 
 3.37 أةلل م  بكالوريوا

دارا يف فلسطني ملعايري ااا مية الر يدة يبعا  يتبني م  خالل اجلدول الساب  ودود فرود لدردة يطبي  مديري امل
، وةال املشار ة يف هنمل القرار، ملتمري املؤها العلمي، ول ا،ح املؤها األةلل م  البكالوريوا ةلل ةايل الشفافية والنناهة
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هم أةلل م  وميك  يفسري ودود فرود دالة ةيف ا يا بني متوسطا  ودثا  الن ر يفسب متمري املؤها العلمي ل ا،ح م  
بكالوريوا جملايل الشفافية والنناهة واملشار ة يف هنمل القرار  وهنم يملوة ودثا  ن ر أفضا يفول يطبي  ااا مية م  
ودثا  ن ر مديري املدارا، ورد يعود للر ة  أة اصنطباةا  واصجتاها  اليت  وهنا املديري  ة  املمارسا  واصدرابا  

ادة منثا يف الدراسا  العليا، وةليه ميك  القول أة ودود فرود دالة ةيف ا يا ملتمري املؤها العلمي اصدارية واملالية واصستف
بمض الن ر ة  ودثة ن ر املورف ة  نفسه ردر يكوة أةلل م  ودثة ن ر اآلخري  ةنه صة الطبيعة البشرية ص يعرتر 

ا ةلمي أةلل  أ ل  منثا م  املدير اااها ةلل بق ورها وفسادها وهذا رد جيعا ودثة ن ر املدير اااها ةلل مؤه
 الدردة اجلامعية األو . 

 متغري: سنوات اخلربة 
(: نتائج اختبار حتليل التباين األحادي لتقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة مديري املدارس يف فلسطني ملعايري 11جدول )

 احلاكمية الرشيدة تبعاً ملتغري سنوات اخلربة

املتوسط  نساجل اجملال
 احلسايب

مستوى  قيمة"ف" درجة احلرية
 الداللة

 النناهة والشفافية
 1.00 سنوا  0أرا م  

031 
 96. 01-0م   001. 10.645 

 81. سنوا  01أ ثر م  

 املسابلة
 1.14 سنوا  0ارا م  

 
 1.06 01-0م   002. 8.214 031

 74. سنوا  01أ ثر م  

 هنمل القراراملشار ة يف 
 99. سنوا  0ارا م  

031 
 94. 01-0م   00. 13.049 

 70. سنوا  01أ ثر م  

 يبين السلو ا  األخالرية
 1.14 سنوا  0أرا م  

 1.06 01-0م   002. 6.766 031
 74. سنوا  01أ ثر م  

 الدرجة الكلية
 1.04 سنوا  0أرا م  

 96. 01-0م   001. 10.238 
 71. سنوا  01أ ثر م  

يشري النتا ا يف اجلدول أةاله، ودود فرود لدردة يطبي  مديري املدارا يف فلسطني ملعايري ااا مية الر يدة يبعا  
سنوا ، ويفسر للر ة  ةة الن رة ة  دردة يطبي  ااو مة وهلل مريفلة  0ملتمري سنوا  ايفلة، ول ا،ح ايفلة األرا م  

سلبا أو ةجيااب ممل مرور النم  وايفلة لدى العاملني يف الرتبية والتعليم، و يعود سبب ودود الفرود اإليف ا ية ص ختتلف 
للخلة األرا م  مخو سنوا  للر ة   وة املديري  اجلدد يشار وة بدورا  وور ا  ةما ينشر الوةي حنو ااا مية  
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ورد اختلفل هذه الدراسة بنتا جثا ممل دراسة  مية ومكاف ة الفساد. ثرية لتمكينثم م  العما اإلداري ومنثا دورا  ااا 
 (.8100الشرابيت )
 التوصيات
 ئوب نتا ا الدراسة، يوهي البايفثاة مبا يلي: يف
رفمل دردة يطبي  ااا مية الر يدة  يف املدارا الفلسطينية، ألة النتا ا يشري ة  أة دردة يطبي  ااا مية م   .0

 ا داب  بدردة متوسطة، وهو مؤ ر غري مرٍ) ة  يفد ما .ودثة ن ر مديري املدار 
يتطلب هذه النتا ا وئمل خطة يوةوية ويعبئة ةدارية وين يمية يف املدارا الفلسطينية يفول يطبي  مباد   .8

 ومعايري ااا مية الر يدة ونشر اقافتثا بينثم.
ال الرتبية والتعليم م  ربا البايفثني ةدراب الدراسا  املتخ  ة واملستفيضة يف موئوع ااا مية ألمهيته يف ة .3

 والرتبويني. 
ةنشاب ةلو لل ا مية يف وعارة الرتبية والتعليم ومديرايوا يكوة مثمته  يطبي  مباد  ومعايري ااا مية الر يدة  .2

يف مؤسسا  وعارة الرتبية والتعليم، ويسثم يف نشر التوةية اباا مية ويرفمل م  دردة يطبيقثا يف يلر 
  . املؤسسا

 قائمة املراجع
. أطرويفة د توراه غري منشورة، اجلامعة مفهوم الشفافية لدى اإلدارة العليا وعالقته ابالتصال اإلداري(. 8110أبو  رمي، أاد ) -

 األردنية، ةماة، اصردة.
دار وا ل اهرة:  . القوالمجتمع: األعمال األعمالخالقيات أالمسؤولية االجتماعية و(. 8112هالح )،طاهر والعامري، المالبي -

 للن ر.
 اإلسكندرية:  العريب. اإلهالح منتدى .التعليم قطاع يف الفساد وحماربة الشفافية  (.8112)  .حمس  ويوسف، يفسام بدراوي، -

 .اإلسكندرية مكتبة
 ة، رام هللا، فلسطني.، يقرير السكاة، حماف ة رام هللا والبري النتائج النهائية للتعداد(. 8112اجلثاع املر ني لإليف اب الفلسطيين ) -
. حبث لنيا  ثادة احملاسبة القانونية.  املعثد العريب أثر حوكمة الشركات يف التدقيق الداخلي(. 8112يفسني، سندا سعدي. ) -

 للم اسبني القانونيني. بمداد، العراد.
تنمية املستدامة. القدا: دار .  دامعة القدا، معثد الواقع احلوكمة يف جامعة القدس(.  2011 ال ودار طه، نداب ) ،يفالوة -

 العلوم التنموية.
 القاهرة:  ةموةة النيا العربية.  حوكمة الشركات.(.  8110ايفضريي، حمس . ) -
 . القاهرة: مكتبة اارية للنشر والتوعيمل.  احلوكمة املؤسسية(.  8112خليا، والعشماوي. ) -
 املعرفدة للنشدر والتوعيدمل. . ةماة: دار  نوعاإلدارة ابلشفافية(. 8112الرا دي، ةلي. ) -
امللتقى الدويل األول احلوكمة احملاسبية واقع رهاانت (. يطبي  مباد  واارسا  ااو مة احملاسبية، 8100رئا، وةبدهللا، مايو ) -

 نوفمل. 0-3املن مة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،  وآفاق.
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الرتبية والتعليم يف حمافظيت اخلليل وبيت حلم من وجهة نظر مديري  تطبيق احلوكمة يف مديرايت(. 8100الشرابيت، هشام ) -
 . رسالة مادستري غري منشورة، دامعة القدا، القدا، فلسطني. املدارس واإلداريني فيها

اإلدارة . أطرويفة د توراه  لية دور احلاكمية يف عملية إعداد املوازنة العامة للدولة يف العراق دراسة حالة(. 8112 ريف، أاري. ) -
 واصرت اد، دامعة بمداد. بمداد، العراد.

مدى تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية من مبادئ حوكمة الشركات يف شركة بئر املدور املسامهة (. 8101ها،ح، حممد غرابة. ) -
 . رسالة مادستري غري منشورة، دامعة النجاح الوطنية، انبلو، الضفة المربية.احملدودة

اجمللة (. أار يطبي  الشفافية ةلل مستوى املسابلة اإلدارية يف الوعارا  األردنية، 8101يفامد والعضايلة، حممد. )الطراونة، ر ا انيا  -
 .22-23(: 0)2، األردنية يف إدارة األعمال

 : . بريو 0. طعوامل وأاثر النمو االقتصادي والتنمية يف  الفساد واحلكم الصاحل يف البالد العربية (. 8112العبد، دورم ) -
 مر ن دراسا  الويفدة العربية.

دامعة الشرد  –(.  دور ااا مية يف حتسني دودة خمردا  التعليم اجلامعي يف األردة 8103مطر، ةبد الناهر ونور، حممد  ) -
حبث منشور ةلل مورمل دامعة الشرد األوسط. نقال ة  املورمل اصلكرتوين بتاريخ  األوسط  أمنولدا .

 http://news.meu.edu.jo/index.php?option=com_conteم08/8102/

nt&view=article&id=2804:2013-04-03-08-30-36&catid=22:2014-08-26-11-19-

40 

( 02) جملة الدراسات االقتصادية، (. أتاري الفساد ةلل مناخ اصستثمار يف اجلمثورية اليمنية.8110عفر يفسني.  )منيعم، د -
801 . 

املؤمتر العريب األول: التدقيق الداخلي (. يدري  ااسااب  وأطرافه يف ةطار من ومة يفو مة الشر ا . 8110ميخا يا، أ رر. ) -
 سبتمل. 82-82لعربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، املن مة ا يف إطار حوكمة الشركات،
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 معاجلة سلوكيات طلبة املدارس العمانية يف ضوء أخالقيات مهنة التعليم
 د. وجيهة اثبت العاين

 جامعة السلطنت قابوس/سلطنة ُعمان -كلية الرتبية
 

 ملخص:
لقد ادى  تطور احلياة وزايدة التعقيد للمشكالت والقضااي الرتبوية نتيجة العوملة واالنفتاح على العامل إىل ظهور 

من جانب ومنبثقة من مواثيق أخالقيات مهنة التعليم.  اسة إىل معلم ن تمتلكون ففات مهنية مطابقة ملعاي ر دوليةاحلاجة امل
ظهرت هيئات ومؤسسات اجلودة واالعتماد األكادتمي احمللية والدولية واليت أخذت على عاتقها نشر اجلودة يف الوقت الذي 

مهيكلة يف منظومة متكاملة وموجهة إىل مجيع األطراف املعنية واملستفيدة من وأتكيد تطبيقها وذلك وفًقا ملعاي ر حمددة و 
كما وان الصفات املهنية  للمعلم ال تكتمل إال من خالل وجود ميثاق   اخلدمات اليت تقدمها تلك املنظمات واملؤسسات.

رارات الصحيحة وخافة تلك اليت الخالقيات مهنة التعليم  يعمل على تنظيم العمل الرتبوي ويساعد يف عملية اختاذ الق
. من هنا جاءت هذه الدراسة لتكشف عن اساليب تعامل الرتبوي ن لسلوكيات سلوكيات طلبة املدارس العمانيةترتبط ب

الطلبة يف املدارس العمانية يف ضوء اخالقيات مهنة التعليم وخافة من خالل املمارسات الرتبوية اليت تتصف ابلصفات 
مثل قيم اإلخالص، واملروءة، واألمان، والضم ر املهين. خافة وإن من ابرز املشكالت اليت اظهرهتا فاضلة احلميدة والقيم ال

نتائج الدراسة واالكثر شيوعا ب ن طلبة املدارس تقليد الغرب، والتنمر والعنف. كما أظهرت نتائج الدراسة أن املصادر اليت 
اذ القرار املناسب تتمثل ابملصدر الديين، واالعراف اجملتمعية، والقيم القيم يتم الرجوع اليها يف حل املشكالت السلوكية واخت

الشخصية، واللوائح العامة للمدرسة، واخلربة الشخصية. وخرجت الدراسة ابلتوفية إىل أمهية  تعريف الطلبة املعلم ن أثناء 
افرها لتكون مصدرًا اساسًيا يساعدهم يف اختاذ إعدادهم املهين مببادئ أخالقيات مهنة التعليم ومرجعياهتا املتنوعة بكل عن

 القررات املتعلقة ابلطلبة واملعلم ن ومجيع اإلداري ن والعامل ن يف حقل التعليم وخارجه.
  .: أخالقيات مهنة التعليم، إختاذ القرارات، سلوكيات الطلبةالكلمات املفتاحية

Management of the Omani school students’ behavior in 

light of the educational ethics 
Ani-Dr. Wajeha Thabit Al 

Abstract 

Due to the effect of the globalization, openness to the world and development of life 

there are increasing complexity of educational problems and issues which led to the urgent 

need for teachers who have professional qualities that conform to international standards. 

These professional qualities are very essential component that help teacher in making the 

right decision, especially those related to the students. This study was conducted to show 

the management of the Omani school students’ behavior in light of the educational ethics as 

one of the main reference in their professional practices. This will make teacher 

characterized by good qualities and virtuous values such as values of sincerity, generosity, 

safety and professional conscience. The results of the study shows that the most common 

students’ problems facing teacher in schools are simulation and imitation of the West dress 
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style, bullying and violence. Also the results showed that the sources referred teacher used 

in solving behavioral problems and making the appropriate decision are religious sources, 

societal norms, personal values, general school regulations, and personal experience. The 

study recommended the importance of introducing students during the professional 

preparation to study the principles of the ethics of the educational profession and its various 

references to be as one of the main source to help them in their future professional practices 

to make right decisions related to students, colleagues, school administrators and all 

workers in the field of education and other people in the community. 

Keywords: Teaching code of ethics, decision making, and student behavior. 

 :دقدمةامل
ة واالجتماعية والعلمية على النظام القيمي العاملي، مما نتج عنها لقد أثرت التحوالت العاملية السياسية واالقتصادي

ضرورة الرجوع إىل القيم األخالقية والعناية بتدريس األخالق وفلسفتها وأمهية اإلعداد املهين القائم على أخالقيات املهنة. إذ 
أقسام علمية أبكملها لدراسة  افبحث من احلاجات املهمة واليت فرضت نفسها على العديد من اجلامعات يف استحداث

األخالق وتدريبها مثل: "مركز الدراسات الفلسفية والسياسية العامة" يف جامعة ماريالند ومعهد كندي لألخالق يف جامعة 
 (. 8112جورج اتون )رضا، 

اً يف سلوكياته إن السعي حنو اإلفالح الرتبوي يتطلب اإلسراع حنو إعادة الثقة ابلسلطة التعليمية للمعلم ليكون مهني
وإجنازاته من جانب وما يتعلق يف جماالت حتس ن ظروف العمل والرواتب واالمتيازات اليت متنح للمعلم ن من جانب آخر.  
كما تنبثق أمهية املعلم يف العملية التعليمية من أمهية التعليم نفسه يف احلياة اإلنسانية ودوره يف تشكيلها، من جانب وإعداد 

القادمة ملواجهة التغي رات والتطورات يف مجيع جماالت احلياة، فالتعليم أداة الرتبية ووسيلتها لتحقيق أمال  وهتيئة االجيال
الشعوب وتطلعاهتا املستقبلية. وهنا فإن لدور املعلم ومكانته يف العملية التعليمية مهمة جًدا كونه قائدها وخمططها ومنفذها 

اة االنسانية القيم ِّة وتشكلها؛ ولكي يتحقق كل ذلك البد من وجود معلم تمتلك ليحقق األهداف املنشودة يف فناعة احلي
كما وأن تطور احلياة وزايدة التعقيد أخالقيات املهنة أبعلى قيمها ومبادؤها ابعتبارها من املقومات األساسية هلذه املهنة.  

دى إىل ظهور احلاجة املاسة إىل معلم ن تمتلكون للمشكالت والقضااي الرتبوية نتيجة العوملة واالنفتاح على العامل مما أ
 ففات مهنية مطابقة ملعاي ر دولية على سبيل املثال ظهرت هيئات ومؤسسات اجلودة واالعتماد األكادتمي احمللية والدولية

وجهة إىل اليت أخذت على عاتقها نشر اجلودة وأتكيد تطبيقها وذلك وفًقا ملعاي ر حمددة ومهيكلة يف منظومة متكاملة وم
مجيع األطراف املعنية واملستفيدة من اخلدمات اليت تقدمها تلك املنظمات واملؤسسات. لقد وجهت تلك اهليئات 

يعد اجمللس القومي إلعتماد  حتقيق ضمان جودة الربامج اليت تقدمها مؤسسات التعليم العايل، إذواملنظمات جهودها إىل 
( أحد أهم National Council for Accreditation of Teacher NCATE) برامج إعداد املعلم ن

وأشهر هيئات اإلعتماد التخصصي أو الرباجمي اليت تتوىل مسئولية اعتماد الربامج التعليمية املتخصصة على املستوى القومي 
األنكيت  ( ومتثلSteyn et al., 2016يف الوالايت املتحدة األمريكية اليت تعتمد كإطار مرجعي لقياس جودة الربامج )

(NCATE) ذلك سبيل يف وتسعى اجلودة، من درجة عالية على املعلم ن نظام إلعداد بناء يف تساعد اليت املهنية اآللية 
ط وأسس مستندة على و دائم، كما وفار للتعليم شر  بشكل   وإعداد املعلم التدريس جودة وتطوير يف اختالف إحداث إىل

أثبتت جدواها يف إعداد جيل متفتح ومؤهل بشكل يساعده يف دخول احلياة تعلمية -فلسفات تربوي ونظرايت تعليمية
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العملية بكل سهولة ويسر. وهنا فإن وضع ميثاق شرف مهنة التعليم أفبح ضرورة الزمة يهدف إىل توف ر معلم ذات مسات 
 ترتبط بشكل مباشر عإعداد أخالقية عالية وتمثل منوذجًا للقدوة احلسنة واألخالق احلميدة كوهنا من املهن الرفيعة اليت

(. إن 8112اإلنسان وتنمية مجيع جوانبه الشخصية، واملعرفية، واملنهية، والفكرية، والثقافية، والقيمية، واألخالقية )املهري، 
ه مهنة التعليم كغ رها من املهن األخرى تعتمد على ضوابط وقيم ومعاي ر يطلق عليها "أخالقيات املهنة". وهذا ما أشارت إلي

 ( وكما يلي: 8101أهداف ميثاق أخالق مهنة التعليم الصادر عن مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج )وزارة الرتبية والتعليم، 
 تعزيز مكانة املعلم واإلسهام يف رفع شأنه.  -
 ترسيخ انتماء املعلم لرسالته، واالرتقاء مبستوى أدائه وكفايته.  -
 وأداًء وسلوكاً.  حفز املعلم على متثل قيم مهنته فكراً  -
 توعية املعلم أبمهية دوره يف تربية أبناء وطنه وبناء مستقبل أمنه.  -

من هنا جند أن ميثاق مهنة التعليم يتضمن العديد من القيم اإلنسانية الرفيعة واملتمثلة بقيم احلق واخل ر واجلمال،  
ا وااللتزام ابحلقوق والواجبات. وهنا أشار الدسوقي والفضائل احلميدة واملبادئ السامية اليت جتسد قوان ن املهنة وآداهب

( إىل منظومة القيم املنبثقة من ميثاق شرف مهنة التعليم واملتمثلة يف: التفاين يف أداء العمل، وااللتزام آبداب املهنة، 8100)
يف عالقته مع زمالءه، وتقدير العلم والتمسك ابحلقوق والواجبات، واالعتزاز مبهنة التعليم وقداستها، الثقة واالحرتام املتبادل 

والعلماء، واإلتمان برسالة املعلم اإلنسانية والوطنية والقومية والعاملية، والتزام املعلم بقيم القدوة احلسنة، والتوافل مع زمالء 
هنة، واحلفاظ على هيبة املهنة، والعمل بروح الفريق، والتعاون على أداء الواجبات، واحرتام اآلخرين، وااللتزام مبيثاق شرف امل

 املهنة وكرامتها. 
كما أن املعلم املهين خيضع للمساءلة والرقابة واملتابعة يف حالة حدوث أي خلل يف األداء املهين واألخالقي لضمان 

ظر س ر العملية الرتبوية ابلشكل الذي يرضي طموحات األفراد ويليب أهداف الفرد واجملتمع على حد  سواء. كما ال تمكن الن
إىل مهنة التعليم مبعزل عن القيم األخالقية، لذا فالبد من وضع القيم يف االعتبار منذ بداية إعداد املعلم وبناء شخصيته بناًء 
متكاماًل من مجيع جوانبها الروحية، والعقلية والوجدانية واخللقية واالجتماعية واملهنية. تلك القيم اليت تساعد املعلم يف بلورة 

ن قياداًي وموجًها وفاعاًل يف مهنته حمرتمًا لذاته، وساعيًا إىل التفوق ابعتبارها إطارًا مرجعيًا ينظم سلوكه شخصيته ليكو 
ويوجهه حنو اخليار الصحيح. كما أن تعدد أدوار املعلم املعافر ليكون موجهًا ومنسقًا ومشجعًا وحمفزًا للمتعلم ن ومنفتحاً 

يات مهنة التعليم أمرًا ضروراًي وكمرجعية للمعلم لألدوار املتعددة واملتغ رة اليت يقوم على العامل جتعل من وجود وثيقة ألخالق
 هبا. فالقوان ن األخالقية املرتبطة مبزاولة مهنة التعليم أببعادها املعرفية والنفسية والسلوكية واالجتماعية والتقنية تساعد املعلم

 ن الذين يتعامل معهم سواء داخل املؤسسة التعليمية أو خارجها.  للتعرف على مهامه ومسؤولياته جتاه مهنته واآلخري
( إىل أن املعلم الذي يستمد سلطة التدريس من كفاءته املهنية ال تكفي، 021-022، 8112ويش ر فريري )

مر بصرامة فهناك من املعلم ن من هو ُمَعد علمي ا، غ ر أن تعامله مع الطلبة ال يزال يتصف ابلعنف والتسلط وإفدار األوا
واليت يصفها فريري بـ)الدكتاتورية( سوف جيعل من مناخ التعليم غ ر مالئم وال يؤدي إىل اإلبداع أو التميز أو متك ن الطالب 
من مواجهة التحدايت والتعامل مع متغ رات احلياة، يف ح ن ان املمارسات الدتمقراطية املتسقة يف التعليم، والقائمة على 

والوعي، وحتمل املسؤولية، كل ذلك سيولد نوع من العالقات ب ن املعلم والطلبة اليت تتسم ابلعدل واجلدية اإلحرتام واحلرية، 
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والتواضع والكرم وهو املناخ الذي تتأسس فيه أخالقي ا كٌل من سلطة املعلم وحرية الطلبة ليتحول يف ظل هذا املناخ مكان 
 والطالب على حد  سواء .   التعليم إىل خربة تربوية أفيلة يشارك فيه املعلم

فاملوقف التعليمي، هو ذلك النص الذي الذي جيب قراءته ابستمرار، وإعادة كتابته وتفس ره عملية مستدامة، إذ ان 
املعلم يتعرض لكافة أنوع االسئلة، واليت جيب أن يكون مستعًدا هلا ليستمر فادقًا مع طلبته؛ إذ أن إعطاء إجابة "غ ر 

"ال اعرف" سوف تفقد املصداقية والثقة واإلحرتام للمعلم، إذ أن املعلم ال تمكن أن يساعد طلبته يف فحيحة" أو تكرار 
ن املعلم الفع ال أ( إىل 8112التغلب على جهلهم ما مل أن يكون هو قد تغلب قبلهم على جهله. وهنا يش ر فريري )

موقفه التعليمي إمنا هو موقف أخالقي يقوم على مدى التمكن أن خيتزل ممارسته للتدريس إىل جمرد نقل احملتوى، بل أن 
 إتساقه مع نفسه، ونظرته الشاملة للموقف التعليمي، وإعداده الكفء، واحرتامه لطلبته وللمعرفة اليت تمتلكوهنا. 

علم ن  وهنا أتيت أمهية االمناء املهين الذي يتخذ من أخالقيات املهنة ركيزة أساسية يف حمتوى الربامج اليت تقدم للم
كونه مطلًبا أساسًيا يف  يف جعل املعلم مهيًئا ابستمرار للتعامل مع متغ رات العصر مبا سرتفع من مستوى توقعاته يف ممارساته 
املهنية وخافة يف ظل ثقافة التنوع واالنفتاح اليت يعيشها عامل اليوم، فاخلصائص األخالقية املرتبطة مبهنة التعليم حتتاج إىل أن 

ذهان الذين يعملون يف مهنة التعليم. كما أن ففة املهنية للمعلم مل تكن كافية ما مل أن يكون هلا مرجعية موثوقة ترتسخ يف أ
منبثقة من القيم الواردة يف ميثاق املهنة. حيث إن هذا امليثاق يساعد املعلم على: االلتزام ابألنظمة والقوان ن املهنية، وفهم 

اليد املهنة وأنظمتها، ويعتمد على وثيقة التعليم كمرجعية يف اختاذ قراراته، ويتمثل قيم املهنة يف مسؤولياته وواجباته، واحرتام تق
مجيع تصرفاته، ويفهم مكانته االجتماعية من ب ن املهن األخرى. كما أن معرفة أخالقيات مهنة التعليم تعد خطوة أولية 

م االستقاللية الكاملة واملكانة االجتماعية يف اجملتمع كغ رهم من لتمه ن التعليم الذي جيعل من املعلم ن أفحاب مهنٌة لديه
 سائر املمارس ن يف املهن األخرى كالطب واهلندسة واحملاماة...اخل. 

إن الدعوة إىل أمهية إلتزام املعلم مبيثاق أخالقيات مهنة التعليم أفبحت ضرورة الزمة تساهم يف رفع املكانة 
يف مزاولة املهنة، كما أهنا تساعد يف توجيه مؤسسات وكليات إعداد املعلم ن إىل إعادة النظر يف االجتماعية والتقدير للمعلم 

 شروط القبول وأن تصمم بطريقة جتذب العنافر املتميزة واملوهوبة واليت لديها الرغبة يف العمل مبهنة التعليم. 
ام أبدوارهم املتعلقة ابملهنة بفاعلية وجناح، فاملعلم مل إن املضام ن القيمية ألخالقيات مهنة التعليم تساعد املعلم ن للقي

يعد جمرد ملقن للمعرفة فحسب، بل أفبحت أدواره متعددة ومتجددة حليوية هذه املهنة كوهنا هي املسؤولة عن إرساء 
(. فاملعلم 8111د، التجديد والتغي ر يف اجملتمع وتوجيه الثقافة وبناء اجملتمع العصري القادر على مواجهة التحدايت )األمح

معين برتسيخ مفهوم املواطنة واالنتماء للدين والوطن، وغرس مبادئ االعتدال والتسامح، واالبتعاد عن الغلو والتطرف يف 
 (. 02، ص8101تعامله مع زمالئه وطالبه وأبناء اجملتمع على حد  سواء )وزارة الرتبية والتعليم، 

 خصائص مهنة التعليم وأخالقياهتا
خالقيات مهنة التعليم من خصائص هذه املهنة وجماالهتا، كما أن مهنة التعليم يصعب مقارنتها مع املهن تنبع أ

األخرى ملا هلذه املهنة من خصوفية انبعة من طبيعة العملية التعليمية واليت عادة ما تكون ب ن معلم وطالب. ومن خالل 
ة العملية التعليمة هو أداء املعلم حيث تكاد األبنية املدرسية أن النظر إىل عملية التعليم بشكل عام جند أن ما تميز جود

تكون متشاهبة بل متطابقة، والنظام التعليمي واحد، والتعليمات واإلرشادات واحدة، يف ح ن أن العنصر املتغ ر هو حول 
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دورًا كب رًا يف العملية التعليمية هو العالقة ب ن املعلم وطالبه، يعتمد على أداء املعلم. إذن فان العنصر املتغ ر والذي يلعب 
املعلم حيث تقع على عاتقه مسألة حتقق التطور والنمو للطالب حيث خيتلف أداء املعلم ب ن بيئة مدرسية إىل أخرى. وقد  

عن مصفوفة خصائص املعلم الفع ال من وجهة نظر طلبة املرحلة اإلعدادية (  ,8108Al-Aniكشفت دراسة العاين )
بقائمة من القيم اليت عادة ما تتضمنها العديد من مواثيق اخالقيات مهنة التعليم وهي اإلخالص، والصرب، واليت خرجت 

والكرم، والعدالة، والصدق، واحلزم، واإلبداع، كما وأنه ودود، ومتحمس، ومبوب، وحمل ثقة، وذكي، ومساعد، ومريح؛ 
 ودافئ، ومشو ق، ومؤدب ومهتم، وأنيق.

 متر هبا اجملتمعات وما تصحبه من تغ رات متسارعة تفرض وبشكل كب ر على أمهية القيام كما أن للتحوالت اليت
بتطوير وجتديد أدوار املعلم وحتوله من جمرد ملقن للمعرفة يف املدرسة التقليدية ليقوم أبدوار متعددة ومتجددة منها الدور 

لم املتعلم ن، إضافة إىل قدرته على فهم خصائصهم التوجيهي، والتنسيقي والتشجيعي، واإلرشادي والتحفيزي من أجل تع
النمائية واحتياجاهتم التعليمية وأتم ن مشاركتهم الفعالة وضمان تعلمهم الذايت وتنمية ميوهلم وقدراهتم وإعدادهم إعدادا 

كز الدعوة (. من هنا "تر 8111تمكنهم من مواجهة متطلبات املستقبل وعصر التغ ر السريع بثقة وقدرة عالية )األمحد، 
املعافرة إلفالح مهنة التعليم من خالل متهينها وتشكل املهنية اخلطوة املهمة لإلفالح والتطوير، وضابطاً أساسياً لضمان 
النوعية يف برامج إعداد املعلم. فالتمه ن تتضمن العديد من القيم اليت جتعل املعلم يشعر أبنه مهين ملا يساهم يف رفع دافعيتهم 

العرتاف ابلدور احليوي الذي يؤدونه يف اجملتمع كل ذلك يؤدي إىل رفع مكانة املعلم االجتماعية واالقتصادية. حنو املهنة وا
فتمه ن التعليم يرفع من قيمة املهنة وجيعلها يف مصاف املهن األخرى بل جيعلها منافسة هلا، جاذبة للعنافر املمتازة ملهنة 

 (. 8111التعليم )األمحد، 
من أهم العنافر االساسية يف التعليم، فهو املريب واملوجه، والقائد الرتبوي، والقدوة ، ومصدر إهلام  كما يعد املعلم

للنشء، كما وتقع على املعلم العديد املهام واملسؤوليات، يف الوقت الذي جند أن هناك واجبات أخالقية  يقوم هبا املعلم 
؛ التنوجي، 8108يت تناولت قيم واخالقيات املعلم )اهلادية، وقد ذكرت يف العديد من الكتب والبحوث والدراسات ال

(. ومن خالل ما ورد يف تلك الدراسات تب ن أن هناك 8112؛ انفر، 8112؛ ابجحرز، 8112؛ الغسانية، 8100
تمثلة فيما العديد من الواجبات األخالقية واليت مت اعتمادها كالتزامات أخالقية توجه سلوك املعلم خالل ممارساته الرتبوية م

 يلي:
 االخالص يف العطاء العلمي والرتبوي. .0
 القدوة احلسنة لطالبه وجملتمعه، من خالل متسكه ابألخالق الفاضلة واملثل العليا يف اجملتمع. .8
 املساواة يف تعامله مع اجلميع ابلسوية مع الرعاية اخلافة للضعيف. .3
 عن فعل كل ماهنى هللا عنه ورسوله. األمر بفعل اخل ر وتعلمه مبا أمر هللا به ورسوله، والنهي .2
 الصدق وتبين الصراحة والشفافية. .1
 تثقيف الطلبة وتوسيع مناهلها ابلعلم الصحيح. .2
االستفادة من املناسبات الدينية والوطنية واالجتماعية من خالل تعزيز القيم واملمارسات األخالقية اليت  .7

 تتضمنها.
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 حب الوالدين وطاعتهما واحرتامهما فريضة.توطيد العالقة ب ن البيت واملدرسة، وأمهية  .2
 مراعاة املستوايت العقلية والقدرات الفكرية للطلبة عن خماطبتهم. .2

 االبتعاد عن كل انوع االنفعاالت السلبية والغضب. .01
 تبين األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. .00
ه لكسب رضا هلل اواًل وأخ رًا ومن أن يوقن املعلم ابن هللا سبحانه وتعاىل رقيب على تصرفاهتم وأن يوجه أعمال .08

 خالل توجيه الطلبة إىل حب هللا وإطاعته. 
ومن خالل مراجعة سريعة للنظرايت اليت تناولت اخالقيات املهنية  ومفهومها والعالقة ب ن األخالق وإختاذ القرار 

 ;Wainwright, 2005; Mizzoni, 2010; Rogers, 2010; Hooft, 2006واحلكم األخالقي )

Bruder, & Bruder & Tanyi, 2014; Shahin, 2013 تمكن البدء ابلنظرية املنبثقة من األوامر  )
( واليت مصدرها الدين واليت جيب على اإلنسان أتباع األوامر االهلة Divine Command Theoryالرابنية )

هتا من طبيعة املهنة او العمل  واليت اختذت من والواردة يف الكتب املقدسة أو الكتب الدينية. أما النظرية اليت انبثقت أخالقيا
علم أخالق العمل مصدرا هلا مش رة إىل أن لكل مهنة أخالقيات تفرضها طبيعة املهنة وخصائصها وما يصدر من سلوكات 

( فهي Virtue Ethics( للعامل ن فيها. أما نظرية األخالق الفاضلة )Deontological Ethicsأخالقية )
عتمدت يف مبادئها  لتمنع االنسان من ارتكاب اخلطأ . وهناك النظرية االخالقية الغ رية املتمثلة ابإلاثر النظرية اليت ا

(Altruism املوجهة ملساعدة اآلخرين، يف ح ن جند نظرية أخالقية ركزت فيها على أمهية إكتساب املتعة الذاتية )
(Egoism( اخرى متيزت ابلصبغة النفعية ،)Utilitarianism ) وتعين أبن يتم تقييم السلوك االخالقي مبقداراملنفعة

( إىل أن االهتمام ابألخالق بشكل عام وأخالقيات املهنة بشكل خاص ليس جديدا 8112املرتتبة منه. وهنا يش ر انفر )
عصور املتقدمة على الفكر االنساين، فقد أهتم هبا كث ر من الفالسفة واملفكرين عرب العصور التارخيية، وازدادت اكثر يف ال

والسباب عديدة منها ما أحدثته الثورة العلمية والتكنولوجية، وما أحدثته من تغي رات يف الثقافات واملفاهيم، كما وأن اجتاه 
اجملتمعات حنو التطوير والتغ رر مما أدى هبا إىل التخلص من بعض القيم والسلوكيات اليت تعيق حركة التقدم والتطور فيها،  

ركة التنموية يف يف اجملتمعات وما يتطلب من إحداث تغي رات اقتصادية وإجتماعية وثقافية كل ذلك له اتث ر  كما وأن احل
كب ر على منظومة القيم املوجهة الخالقيات املهن مما يتطلب إعادة النظر يف متطلبات املهن املختلفة وما تفرضه طبيعة 

وها يف سلوكيتهم بعيدة عن التناقض واالجتهادات الفردية واليت تسبب املهنة من أخالقيات تلزم العامل ن فيها أبن يتمثل
احداث فراعات داخلية داخل مؤسسات العمل تؤدي إىل أضعافها وعدم استقرارها والتفكك يف بنياهنا ومث الفشل يف 

 ( يوضح نظرايت أخالقيات املهنة 0حتقيق رسالتها وأهدافها، والشكل )
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 املهنة( نظرايت اخالقيات 1شكل )

ومن خالل مراجعة األدب النظري املتعلق ابخالقيات مهنة التعليم، إذ جند أن معظمها ركزت على املبادئ واملعاي ر 
اليت تعترب أساسا لسوك العامل ن يف مهنة التعليم واليت يتعهد أفرادها اباللتزام هبا. كما وأتيت خصوفة أخالقيات مهنة 

ل ما يقوم به أفراد هذه املهنة من أعمال وماعليهم من واجبات ال يستطيع اآلخرون التعليم عن غ رها من املهن، من خال
من القيام هبا، كما وأن مزاولة العمل فيها البد وأن ختضع إىل اللوائح والقوان ن واألنظمة اليت جيب أن يلتزم هبا العامل ن وأن 

ة وحتمل عواقبها. وهنا فإن إشاعة القوان ن واألنظمة عدم مراعاهتا أو االخالل ابلواجبات تؤدي بصاحبها إىل املساءل
( اليت توجه مجيع سلوكيات العامل ن أفبح ضرورة الزمة لضمان تصرف املوظف بشكل Moral rulesاألخالقية )

ا موضوعي وبعيًدا عن التحيز واملصلحة الذاتية. إذ أن مسو ورفعة مهنة التعليم يف مضموهنا األخالقي هو الذي حيدد مساره
املسلكي، ونتائجها الرتبوية وعائدها على الفرد واجملتمع، إذ يتمحور ميثاق أخالقيات مهنة التعليم مبواده الثمانية  يف اململكة 
العربية السعودية حول ما يشعر به كل معمل ويتع ن عليه مراعاته يف أدائه لرسالته وقيامه بعمله جتاه أبنائه الطلبة، وزمالئه 

(. كما وأن الدعوة إىل 1، ص8112يدان الرتبوي، وجتاه الوطن واألمة اليت ينتمي إليها )وزارة الرتبية والتعليم، العامل ن يف امل
أمهية التاكد من سالمة امللف الشخصي من أي سلوك ال يليق مبزاولة مهنة التعليم أفبح شرطا اساسًيا من شروط منح 

( وعلى سبيل املثال يف مدينة سولت ليك Homes, 2014المريكية )رخصة مزاولة مهنة التعليم يف الوالايت املتحدة ا
 (. ,2007Deseret Morning( االمريكية )Utahسييت يف والية يوات )

كما وان هناك دراسات أخرى متحورت حول أمهية إكساب الطلبة املعلم ن يف كليات الرتبية ألخالقيات املهنة  فقـد 
( دراسـة علــى عينـة مـن طلبــة كليـات الرتبيــة Temli, Sen, and  Akar, 2013أجـرت تيملـي وشــ ن وعكـار )

ابجلامعات احلكومية يف تركيا، للكشف عن مسـتوى إدراك الطلبـة املعلمـ ن املرشـح ن لـدخول مهنـة التعلـيمِّ ملفهـوم أخالقيـات 
ئج الدراسـة أن معظــم ( طالبًـا معلًمـا مــن خـالل تطبيـق اسـتمارة مقابلــة. وأظهـرت نتـا22املهنـة. حيـث مت مجـع البيــاانت مـن )

القيم اليت وردت يف استجاابت املستجيب ن متحورت حول القيم العاملية مثل اإلخالص، واحرتام املهنة، والقوان ن االجتماعية.  
كما أظهرت نتائج الدراسـة أن هنـاك أتثـ راً سـلبياً لوسـائل اإلعـالم علـى سـلوك الطلبـة. كمـا ذكـرت عينـة املبحـوث ن أن دراسـة 

دارة الصــفية وتطــور النمــو املعـريف، ضــمن منهــاج الدراســة ابلكليـة قــد ســاعدهتم علــى التعامـل مــع بعــض املشــكالت مقـرري اإل
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الســـلوكية، كمـــا أشـــاروا إىل أهنـــم ااجـــة إىل مقـــررات تطبيقيـــة يف جمـــال أخالقيـــات املهنـــة علـــى أن تكـــون هـــذه املقـــررات مـــن 
 املتطلبات اإلجبارية.

دراســة عــن أمهيــة أخالقيــات مهنــة التعلــيم يف تنميــة التفكــ ر العقلــي لــدى ( Salopek, 2013وأجـرت ســالوبيك )
مقارنة أبقراهنم األخصائي ن االجتماعي ن بنفس املرحلة يف إحدى جامعات والية بنسـلفانيا،  يف السنة النهائية الطلبة املعلم ن

خلدمة االجتماعيـة، وأَن أخالقيـات املهنـة جتعـل طلبـة  وتب َن أَن الطلبة املعلم ن كانوا أكثر وعياً ابألخالقيات املهنية من طلبة ا
كلية الرتبية أكثر إملاماً ابلقيم الشخصية للمتعلم ن، وكذلك األنظمة والقوان ن اليت توجه العمل الرتبوي، وكذلك جتعل الطلبة 

 ميثاق أخالقيات التعليم. املعلم ن أكثر فهماً للمشكالت املرتبطة ابجملتمع اليت مت التعرف عليها من خالل إطالعهم على 
(  دراسـة للكشـف عـن أمهيـة التـزام الطلبـة Moswela and Gobagoba, 2014وأجـرى ماوسـيال وغـواب )

املعلمـ ن بكليــة الرتبيــة يف جامعــة بتسـوانيا أبخالقيــات مهنــة التعلــيم خـالل فــرتة التــدريب امليــداين. وتكونـت عينــة الدراســة مــن 
مــن أعضــاء هيئــة التــدريس  01معلمــ ن مــن منســقي الــربانمج التــدرييب، و 01متعــاوانً، و مدرســاً مشــرفاً  71فــرداُ، مــنهم  21

بكليـــة الرتبيـــة. وجلمـــع البيـــاانت؛ مت اســـتخدام اســـتمارة أبســـئلة مفتوحـــة متحـــورت حـــول ممارســـات الطلبـــة املعلمـــ ن املتـــدرب ن 
 ن تمتلكـون معرفـة بسـيطة حـول أخالقيـات مهنـة ألخالقيات مهنة التعلـيم. وأظهـرت نتـائج الدراسـة أن الطلبـة املعلمـ ن املتـدرب

التعلـــيم، كمـــا أهنـــم يبـــالغون يف التســـامح والعطـــف علـــى الطلبـــة، خافـــة يف مـــدارس اإلانث مقارنـــة مبـــدارس الـــذكور، وانتهـــت 
 الدراسة ابلتوفية عإلزامية تدريب الطلبة املعلم ن على أخالقيات املهنة قبل خروجهم للتدريب امليداين.

حــدد ذاتيــاً ملــديروا املــدارِّس Meakin, 2014) واجــرى ميكــاين
ُ
( دراســة للتعــرفِّ علــى العالقــة بــ ن منــط القيــادة امل

م عِّــنر التــدريب علــى األخالقِّيــات املهنيــة الــذي تلقــوه يف بــرامجِّ إعــدادِّ اإلداريــ ن الرتبــوي ن. وأيضــاً، فحصــتر  الثانويــة وتصــو راهتِّ
تدريبهم على القواعدِّ األخالقِّية املهنية على منظورهم األخالقي. واستخدم الباحث  الدراسَة َكيفية إدراكِّ  هؤالء املدراءِّ لتأث رَ 

املــــنهج املــــزدوج ابســــتخدام أداتــــ ن: اســــتبانة، واســــتمارة تضــــمنت أســــئلة مفتوحــــة. وأظهــــرت نتــــائج الدراســــة أن منــــط القيــــادة 
ق ذات داللــة إحصــائية بــ ن املــدراء تعــود لنــوع املســتخدم مــن قبــل مــديري املــدارس مل يتــأثر ابلــربانمج التــدرييب، وأن هنــاك فــرو 

 املنهاج الدراسي التدرييب على أخالقيات املهنة الذي تعرض له مديروا املدارس أثناء مرحلة اإلعداد. 
( حـول أمهيــة إكســاب املعلـم القــيم املهنيـة أثنــاء مرحلـة اإلعــداد وقبــل Kumar, 2015ويف دراسـة قــام هبـا كومــار )

يم يف أثيوبيــا، أشــارت نتائجهــا إىل أن املعلمــ ن يواجهــون بشــكل كبــ ر العديــد مــن املشــكالت األخالقيــة، مزاولتــه ملهنــة التعلــ
وذلك وفقاً ملا ذكرته التقـارير الـواردة مـن إدارات املـدارس الـيت أظهـرت أن املعلمـ ن يقفـون عـاجزين عـن اختـاذ قـرارات أخالقيـة 

تم إكسـاهبم املهـارات املرتبطـة أبخالقيـات مهنـة التعلـيم. ومـن هنـا أكـدت سليمة، وهذا يعـود إىل أهنـم يف مرحلـة إعـدادهم مل يـ
نتـــائج الدراســـة أمهيـــة تقـــدب دورات تدريبيـــة أثنـــاء اخلدمـــة للمعلمـــ ن يف جمـــال أخالقيـــات املهنـــة، علـــى أن تقـــدم هلـــم أبســـلوب 

ناقشــة حــول القضــااي املرتبطــة تطبيقــي وعملــي، مــن خــالل عقــد حلقــات نقاشــية بــ ن املتــدرب ن تفســح اجملــال هلــم للحــوار وامل
 أبخالقيات املهنة.

يتضح من خالل مراجعة الدراسات السابقة املتمحورة حول أمهية إكساب طلبة كليات الرتبية أثناء فرتة إعداهم 
( Temli et al., 2013ملهنة التعليم  للقيم املتضمنة يف ميثاق أخالقيات مهنة التعليم  كما يف دراسة تيملي وآخرون )

( يف امهية تعريف مديروا املدارس Meakin, 2014(. وكذلك دراسة ميكاين )Kumar, 2015ودراسة كومار )
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أثناء برامج التدريب املقدمة هلم هلم ابلقيم املهنية املتضمنة يف واثئق أخالقيات املهنة، وأَن أخالقيات املهنة جتعل طلبة كلية 
(، وأمهية التزام الطلبة املعلم ن Salopek, 2013علم ن يف دراسة سالوبيك )الرتبية أكثر إملامًا ابلقيم الشخصية للمت

 ,Moswela and Gobagobaأبخالقيات مهنة التعليم خالل فرتة التدريب امليداين يف دراسة ماوسيال وغواب )

 التعليم من (. اما هذه الدراسة فقد جاءت لتكشف عن أمهية الكشف عن الكيفية اليت يتعامل هبا العامل ن يف2014
معلم ن وإداري ن ومشرف ن تربوي ن يف امليدان مع املشكالت السلوكية للطلبة يف ضوء اخالقيات املهنة يف املدارس بسلطنة 

 عمان.
 تعريف املصطلحات

 أخالقيات املهنة
ئع، ( على أهنا" الصفات والشمائل احلسنة اليت جيب أن ينصف هبا التاجر، والبا022، 8100فقد عرفها عمر )

 وعارض السلعة، وفانه املهنة، أوالصفات السيئة اليت تبدو على بعضهم مما هو مرفوض وممجوج".
( على أهنا" تلك املواثيق والقيم اخللقية اليت يتحلى هبا العاملون أثناء أتديتهم أعماهلم 00، 8101ويعرفها اخلطيب )

من أفراد أو مجاعات أو تنظيمات أو جمتمعات يف إطار من وواجباهتم الوظيفية واملهنية أثناء تعامهلم مع املستفيدين 
 املسئوليات واخلدمات املتاحة للجميع" 

( فيعرفها على أهنا" تلك األحكام القيمية اليت تتعلق ابألفعال اإلنسانية من انحية 018، 8112اما السكارنة )
عة من القواعد اليت تب ن لألفراد كيف يتصرفون يف خ ر أو شر، واليت أقرها اجملتمع وعمل هبا، ويتكون هذاالسلوك من جممو 

 احلاالت واملواقف اليت تعرض هلم دون أن خيالفوا يف ذلك العرف السائد يف جمتمعهم".
 أخالقيات مهنة التعليم
( أخالقيات مهنة التعليم على أهنا "القواعد والقوان ن والظوابط اليت حتكم سلوك 382، 8112يعرف انفر )

 مهنة التعليم حفاظًا على مسعة رسالته من العبث أو من أي تصرف غ ر الئق خيالف قاعدها العامة.العامل ن يف 
( على أهنا " األخالق النبيلة اليت تدفع إىل االخالص يف العطاء العلمي والرتبوي، 302، 8100ويعرفها التنوجي )

املتميز لنشر اخل ر والقضاء على اجلهل سعيا إىل  والصدق مع النفس، واملفاداة لآلخر، والغ رة على العطاء، فهي اجلهد
 التقدم ونشر املثل العليا وبثها ب ن الطلبة اجملتمع"  

( على أهنا "مجلة املبادئ واملعاي ر النابعة من طبيعة وظائف وأدوار ومسؤوليات عضو 22، 8112ويعرفها احملروقي )
علًما، وابحثًا ومشرفًا وقائًدا إداراًي( واليت تسلتزم منه سلوًكا معينا قائًما هيئة التدريس واليت تقف وراء املمارسات املهنية له )م

علىااللتزام، ايث تكون مراعاهتا احملافظة على املهنة وشرفها وكرامة املعلم وثقة اجملتمع به واإلخالل هبا يعد خروًجا عن 
 مقتضيات الواجب األخالقي". 

على أنه "االستجابة الفكرية والنفسية واحلركية اليت تصدر عن الفرد،  (30، ص. 8102السلوك: يعرفه العيدروس )
اوتلك اليت يؤديها الفرد يف حياته اليومية، وتشمل األنشطة غ ر امللموسة )التفك ر، والتأمل، واإلدراك(. واألنشطة احلسية 

 امللموسة )احلركة، واألكل واالستجاابت اللفضية وتعب رات اجلسم املختلفة(".
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التعريف االجرائي لسلوكيات الطلبة يف هذه الدراسة فيتمثل يف أنه كل ما يصدر من طلبة املدارس من أفعال  اما
وتصرفات سواء كانت ظاهرة أو غ ر ظاهرة نتيجة احتكاكهم بغ رهم من زمالئهم واملدرس ن ومجيع العامل ن يف املدرسة من 

 عمل حركي أو تفك ر أو كالم أو مشاعر أو انفعاالت.
 مشكلة الدراسة وأسئلتها

ومن أجل أن حيقق املعلم أعلى مستوى من األداء املهين، البد من وجود قيم أساسية تعد مرتكزًا مهما ينطلق منه 
السلوك املطلوب ملزاولة مهامه وأعماله وواجباته خافة تلك اليت ترتبط بسلوكيات الطلبة؛ إذ أن وجود منظومة قيمة توجه 

إمنا تعد ضرورة الزمة يتم من خالهلا احلكم على سلوك الطلبة وتقييمها أما إجيااًب، أو سلًبا.  كما وتلعب ممارساته التعليمية 
القيم دورًا مهًما عند حتويلها إىل موجهات توجه سلوك األفراد يف اجملتمع، فهناك العديد من القيم اإلجيابية اليت جيب نشرها 

تعزيزها جياًل بعد جيل فهي تعد من الركائز األساسية يف حياة االفراد واستدامة  وغرسها يف نفوس طلبة املدارس والعمل على
( إىل أن احلكم على األمور وقبوهلا أخالقًيا يتاثر بعوامل 8112حسن االخالق والتصرفات يف اجملتمعات. ويش ر احملروقي )

واملرتبطة مبدى قدرة الفرد على إشباع حاجاته،  عديدة منها االنتماء الديين والعقدي والفكري، وكذلك العوامل اإلقتصادية
ودرجة الوعي اإلجتماعي، وكذلك العقالنية واليت تعرب عن اإلرادة احلرة والواعية للعقل املستن ر الذي يدفع اإلنسان وجيعله 

 قادرًا على إختاذ أحكام فائبة وسليمة.
 من هنا جاءت هذه الدراسة لالجابة على السؤال الرئيسي الآليت:

 كيف يتم التعامل مع سلوكيات طلبة املدارس بسلطنة عمان يف ضوء اخالقاايت مهنة التعليم؟ 
 وينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

 ما مفهوم اخالقيات التعليم من وجهة نظر عينة الدراسة؟ .0
 وكيات الطلبة يف املدرسة؟ما املصادر اليت يتم االعتماد عليها يف عملية اختاذ القرارات املرتبطة بسل .8

 أهداف الدراسة
 تسعى الدراسة احلالية لتحقيق األهداف اآلتية:

الكشف عن مكوانت مفهوم اخالقيات املهنة ومكوانهتا لدى الرتبوي ن يف مدارس التعليم االساسي بسلطنة  .0
 عمان.

 الكشف عن أساليب تعامل الرتبوي ن مع سلوكيات الطلبة يف ضوء اخالقيات املهنة. .8
الكشف عن الكيفية اليت يتم هبا اختاذ القرار من قبل العامل ن يف املدارس واملرتبطة بسلوكيات الطلبة يف ضوء   .3

 اخالقيات املهنة.
التعرف على املصادر اليت يعتمد عليها العامل ن يف مدارس التعليم االساسي يف عملية اختاذ القرار بشان  .2

 سلوكيات الطلبة.
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 أمهية الدراسة
 امهية الدراسة احلالية من خالل ما اييت: اتيت

تمكن االستفادة من نتائج الدراسة احلالية يف توجيه ممارسات العامل ن يف امليدان حنو اختاذ القررات بشان  -0
 سلوكيات الطلبة يف ضوء اخالقيات املهنة.

 وي.ادخال مكون اخالقيات املهنة يف برامج االمناء املهنية للعامل ن يف امليدان الرتب -8
أمهية استحداث مقرر دراسي ابسم "أخالقيات مهنية التعليم" ليكون من ضمن املقررات األساسية لربانمج  -3

 إعداد املعلم بكلية الرتبية جبامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان.
 تطوير العمل االشرايف الرتبوية ليكون قائماعلى منظومة اخالقيات مهنة التعليم. -2
 هنة يف اجملتمع احمللي وابراز امهتيها كعنصر اساسي يف التعليم.نشر ثقافة اخالقيات امل -1

 الطريدقة واإلجراءات
 مت استخدام املنهج الوففي وذلك جبمع البياانت الكيفية ابستخدام بطاقة املقابلة شبه املقننة.

 جمتمع وعينة الدراسة
ن مخسة حمافظات ابلسلطنة وهي حمافظة ( من العامل ن يف مدارس التعليم االساسي وم22تكونت عينة املقابلة من )

 اانث. 80ذكور و 82ظفار، وحمافظة الباطنة جنوب والباطنة مشال، وحمافظة مسقط، وحمافظة الداخلية منهم 
 الدراسة أداة

إعداد أسئلة مفتوحة جلمع املعلومات و البياانت املطلوبة من أفراد العينة من خالل اجراء مقابالت مقننة  مت
يقارب شهرين تكونت االداة من اسئلة مغلقة تتعلق ابلبياانت الدتمغرافية لعينة املقابلة وـأخرى مفتوحة بلغ استغرقت ما 

 ( سؤاال مفتوحا ترتبط ابهداف الدراسة.02عددها )
 صدق االداة

من فدق أداة املقابلة عرضت االسئلة على جمموعة من احملكم ن من ذوي االختصاص يف جمال االفول و  للتأكد
 الدارة الرتبوية وجمال املناهج وجمال القياس و التقوب و بعض املشرف ن يف وزارة الرتبية و التعليم.ا

 اسرتاجتيات حتليل البياانت
لتحليل البياانت مت حساب تكرار االستجاابت اليت وردت يف استجاابت عينة الدراسة بشكل ظاهري ومث حساب 

مارسات الرتبوية يف جمال أخالقيات مهنة التعليم واليت مت الوفول إليها من استجاابت للوقوف على واقع املالنسبة املئوية هلا 
أفراد عينة الدراسة الذين مت إجراء املقابلة معهم. وللتاكد من موثوقية االستجاابت اليت مت التوفل إليها من خالل املقابالت 

(Klenke, 2008).  وأكدت هذه العينة على فحة 8107ر ابريل عرض النتائج على عينة من املبحوث ن يف شهمت ،
 االستجاابت.

 الدراسة  نتائج
سيتم عرض نتائج الدراسة لسؤاهلا الرئيس والذي يهدف إىل الكشف عن الكيفية اليت يتم من خالهلا مراعاة 

 اسي بسلطنة عمان. قبل العامل ن يف مدارس التعليم االسالقررات املرتبطة ابلتعليم من أخالقيات املهنة يف عملية اختاذ 
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ابلنسبة إىل معرفة عينة املقابلة بوجود وثيقة ألخالقيات مهنة التعلمي ابلسلطنة؛ أظهرت نتائج الدراسة أن هناك 
( ليس لديهم معرفة بوجود وثيقة %37( لديهم معرفة بوجود وثيقة الخالقيات مهنة التعليم يف ح ن هناك )23%)

 (.0 يف الشكل )ألخالقيات مهنة التعليم وكما هو مب ن

 
 ( معرفةعينة املدقابلة بوجود وثيدقة ألخالقيات مهنة التعليم ابلسلطنة1شكل )

اما ابلنسبة إىل املصدر املعرفة الوثيقة أخالقيات مهنة التعليم اخلافة ابلسلطنة؛ إذ أظهرت نتائج الدراسة أن هناك 
( مت احلصول عليها %22حد االفدقاء يف ح ن )( ممن ارشدهم إليها أ%82( لديهم نسخة من الوثيقة وكذلك )26%)

 (.8من املواقع االكرتونية وخافة موقع وزارة الرتبية والتعليم وكما هو مب ن يف الشكل )

 
 ( مصدر املعرفة لوثيدقة أخالقيات التعليم2شكل )

عينة املقابلة فقد تب ن أما ابلنسبة إىل السؤال املتعلق حول ما مكوانت مفهوم أخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر 
(، ومث %28أن مكوانت مفهوم أخالقيات مهنة التعليم متحور حول الصفات والقيم احلميدة أبعلى نسبة بلغت )

(، ومث %33(، ومث االلتزام وحتمل املسؤولية وفقا لتعاليم االسالم بنسبة )%37التشريعات والضوابط واملعاي ر بنسبة )
 (  3(، كماهو مب ن يف الشكل )%81وأخ را القدوة احلسنة بنسبة )  (،%82االعراف والقيم بنسبة )
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 (  مكوانت مفهوم اخالقيات مهنة التعليم3شكل )

 .(2اما ابلنسبة إىل سحابة الكلمات ملفهوم أخالقيات املهنة كما ذكرها افراد عينة الدراسة فقد تبينت يف الشكل )

 
 هنة م  وجهة نظر عينة الدراسة( سحابة الكلمات ملفهوم أخالقيات امل4شكل )

كما أظهرت نتائج الدراسة واملتعلقة حول أساليب اختاذ القرار بشأن سلوكيات الطلبة؛ فقد أظهرت النتائج ان 
(، اما اقل نسبة فقد كانت %21اسلوب النصح واالرشاد يف اختاذ القرار بشان سلوكيات الطلبة حصل على اكثر نسبة )

 (. 1(، وكما هو مب ن يف الشكل )%2شؤون الطالب بنسبة ) لصاحل الرجوع إىل الئحة
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 ( اختاذ الدقرارات بشان سلوكيات الطلبة5الشكل )

كما وأظهرت نتائج الدراسة أبن اكثر شخص يتم اللجؤ اليه يف إجياد حل للمشكالت الطالبية هو االخصائي 
 (.2كما هو موضح يف الشكل )(،  %2(، أما أقل نسبة فقد جاءت لويل األمر بلغت )%21االجتماعي )

 
 ( الشخص الذي يتم اللجوء اليه يف حل املشكالت السلوكية للطلبة6الشكل )

كما مت طرح تساؤل لعينة املقابلة واملتضمن للكشف عن دور املشرف الرتبوي يف حل املشكالت الطالبية ابملدارس، 
ت الطالبية ضعيفا وقد اشارت إىل هذه النتيجة أكثر من النتائج إىل أن دور املشرف الرتبوية يف حل املشكال إذ أظهرت

( كماهو مب ن يف الشكل %32( ويتم أحياان اللجوء اليه يف حالة تواجده ابملدرسة بنسبة )%13نصف عينة عينة املقابلة )
(7.) 
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 ( دور املشرف الرتبوي يف حل املشكالت السلوكية للطلبة7الشكل )

نتائج الدراسة أن هناك تعاون  يف حل املشكالت السلوكية الطالبية؛ فقد أظهرتوجاء التساؤل حول دور الزمالء 
 (.2( كماهو مب ن يف الشكل )%22ب ن الزمالء إلجياد حلول للمشكالت الطالبية وبنسبة )

 
 ( دور الزمالء وويل االمر يف حل املشكالت السلوكية الطالبية8الشكل )

أظهرت النتائج أن  القيم السلوكية السلبية املنتشرة واألكثر شيوعا ب ن الطلبة اما ابلنسبة إىل النتائج املتعلقة حول
هناك العديد من املشكالت والقيم السلوكية السلبية اليت تواجه املدارس واليت أشارت اليها عينة املقابلة وقد متثلت أعلى 

( لكل منها، ومث ممارسات %32قية بنسبة)(، ومث التنمر ومشاهدة الفيدوات غ ر األخال%22نسبة يف يف تقليد الغرب 
( وكما هو مب ن يف 01(، وتناول املنشطات بنسبة )%08لسلوكيات غ ر قيمية مثل السرقة والكذب واالتكالية بنسبة )

 (.2الشكل )

 
 ( الدقيم السلوكية السلبية األكثر شيوعا بني الطلبة9الشكل )
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ون واالداريون واملشرفون يف حل املشكالت فتمثل أعالها املصدر الديين اما ابلنسبة إىل املصادر اليت يلجأ اليه املعلم
(، أما اللوائح املدرسية فقد %21( ومث القيم الشخصية )%73(، ومث االعراف اجملتمعية والعادات والتقاليد )21%)

 (.01)( وكما هو مب ن يف الشكل %2(، واخ را دور اخلربة الشخصية )%01حصلت على نسبة منخفضة بلغت )

 
 ( املصادر اليت يعتمد عليها يف حل املشكالت السلوكية االخالقية للطلبة11الشكل )

 مناقشة النتائج
( من العينة اليت %37من خالل عرض النتائج املرتبطة آبراء املعلم ن واالداري ن واملشرف ن الرتبوي ن تب ن أنه ال يزال )

ثيقة الخالقيات مهنة التعليم خافة ابلسلطنة. أما ابلنسبة إىل مفهوم مت إجراء مقابلة معم ليس لديهم معرفة بوجود و 
اخالقيات مهنة التعليم فقد مت التعب ر عنها أبهنا جمموعة من الصفات احلميدة والقيم الفاضلة مثل قيم اإلخالص، واملروءة، 

ملفهوم جند ان مفهوم العينة ال يزال واألمان، والضم ر املهين، إال أنه ومن خالل حتليل سحابة الكلمات اليت وردت يف ا
كون املعلم هو احملور الذي تدور حوله أخالقيات مهنة التعليم، ويتضح ذلك أيضا من حمدودا إذ أنه اقتصر تعريفهم على  

سحابة الكلمات الستجاابت أفراد العينة حيث كانت كلميت التعليم واملعلم أكثر الكلمات تكرارا علما أبن غالبية عينة 
راسة  أتيت من فئات الطاقم التعليمي ممن لديهم مهام إدارية واشرافية، ولعل ذا يعكس جانب النقص والقصور يف فهم الد

ومل يتم التطرق إىل جمال إىل املعلم ودوره يف إدارة  أفراد احلقل الرتبوي للفئات اليت البد أن حتتويها أخالقيات مهنة التعليم.
( Professional Development( وكذلك اإلمناء املهين ) Classroom Managementالبيئة الصفية )

 (. Parent Cooperationومشاركته ألولياء أمور الطلبة )
( تليه %21أما ابلنسبة إىل كيفية اختاذ القرار بشأن سلوكيات الطلبة، تب ن أن استخدام النصح واإلرشاد بنسبة )

(، أما الرجوع إىل الالئحة الطالبية فقد %32خصائي االجتماعي بنسبة )(، ومث االستعانة ابال%11فهم املشكلة  بنسبة )
 (. %2حصلت على أقل نسبة بلغت )

كما أظهرت نتائج الدراسة أن لالخصائي االجتماعي ابملدرسة دور كب ر ويتم الرجوع اليه يف فهم املشكالت 
( واخ را املشرف %82( ، ومث الزمالء )%22بة )( ومث اإلدارة املدرسية بنس%21والتوفل إىل حل هلا بشكل كب ر بلغ )

 (. %2(، كما وأن الرجوع إىل ويل األمر جاء بنسبة قليلة جدا بلغت )%08الرتبوي )
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اما ابلنسبة إىل أبرز املشكالت السلوكية الشائعة ب ن الطلبة فاهنا عكست اتث ر العوملة واالنفتاح على ثقافة الشعوب 
يد اعمى مما يتطلب إختاذ اجراءات سريعة وبشكل موضوعي من أجل حل هذه املشكالت ومعظم السلوكيات تعرب عن تقل

واحلرص على عدم انتشارها ب ن فئات الطلبة وهم يف مرحلة عمرية حرجة وهي مرحلة املراهقة، ومن أبرز املشكالت اليت مت 
 االخالقية، وتناول املنشطات.ذكرها واليت متثلت يف تقليد الغرب، والتنمر والعنف، ومشاهدة الفيديوات غ ر 

اما املصادر اليت يتم الرجوع اليها يف حل املشكالت السلوكية فلم يتم ذكر على أنه يستعينون بوثيقة اخالقيات مهنة 
التعليم بل جند أهنا متنوعة متثلت يف املصدر الديين، واالعراف اجملتمعية، والقيم وخافة القيم الشخصية، والوائح املدرسية، 

( ودراسة كومار Temli et al., 2013تيملي وآخرون )ربة الشخصية وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة واخل
(Kumar, 2015)  يف أمهية تعريف الطالب املعلم أثناء فرتة االعداد املهين مببادئ وقيم أخالقيات املهنة لتمكنه من

 التعامل ارفية مع املشكالت اليت تواجهه يف املستقبل.
تمكن االستنتاج إىل أمهية وجود وثيقة  متكاملة الخالقيات مهنة التعليم بكل جوانبها وعنافرها لتكون مرجعا  وهنا

موضوعيا يف إختاذ القرارات املتعلقة بسلوكيات الطلبة واملعلم ن ومجيع اإلداري ن والعامل ن يف حقل التعليم، كما وأتيت أمهية 
 Teaching Code ofات التعليم املتضمنة يف وثيقة اخالقيات مهنة التعليم )تعريف وتدريب الطلبة على قيم واخالقي

Ethics  يف برامج إعدادهم بكليات الرتبية ابملعارف واملهارات والقيم وأساليب التعامل مع الطلبة من خالل تقدب )
يتم من خالهلا تدريب الطلبة مقررات تتمحور حول هذا املكون ويتم تقدتمها أبسلوب جيمع ب ن اجلانب النظري والعملي 

 املعلم ن يف كيفية اختاذ القرارات الصحيحة واملوضوعية حول سلوكيات الطلبة.
 التوصيات واملدقرتحات

تقدب مقرر متكامل حول أخالقيات مهنـة التعلـيم لطلبـة كليـة الرتبيـة ليمكـنهم مـن التعامـل ارفيـة مـع املشـكالت  .0
 لقدرة على اختاذ القررات الصحيحة بشاهنا.اليت تواجههم يف ممارساهتم املهنية وا

 العمل على تطبيق ميثاق اخالقيات مهنة التعليم والصادرة عن مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج. .8
عقد وش عمل لتدريب املعلم ن على آليات توظيف ميثاق أخالقيات مهنة التعليم يف عملية اختاذ القرارت  .3

 الرتبوية يف املدرسة.
االمور ابملضام ن الواردة يف ميثاق أخالقيات التعليم وخافة ما يرتبط اببنائهم الطلبة وبدورهم   تعريف أولياء .2

 الفاعل يف حل املشكالت اليت تواجه ابنائهم. 
البد وان يكون للمشرف الرتبوي دورا فاعال يف اختاذ القررات املتعلقة بسلوكيات الطلبة واملرتبطة أبخالقيات  .1

 مهنة التعليم.
 واملراجع دراملصا

 املصادر العربية 
 الع ن: دار الكتاب اجلامعي.-دولة اإلمارات العربية املتحدة تكوي  املعلمني م  اإلعداد إىل التدريب.(. 8111األمحد، خالد طه ) -
 مصر،-عة األزهرجملة الرتبية، جامالتعليم.  و الرتبية يف املعلم وأثرها مهنة أخالقيات أمهية(. 8112ابجحرز، حممد فاحل بن خالد ) -

032(8 ،)280-212 . 
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 . عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.أخالقيات املهنة والسلوك االجتماعي(. 8100التنوجي، عمر حممد ) -
ورقة مدقدمة لندوة التعليم يف سلطنة عمان، (. مشروع وثيقة فلسفة التعليم يف سلطنة عمان. 8102احلارثي، محود بن خلفان ) -

 .02-02مسقط، أكتوبر 
. جدة، اململكة العربية السعودية: مكتبة الثدقافة اإلسالمية )املستوى األول((. 8111عبد الرمحن حسن؛ والغزايل، حممد )حبنكة،  -

 العبيكان للطباعة والنشر والتوزيع.
 . القاهرة: مكتبة االجنلو املصرية.األخالق املهنية ومواثيدقها وعالقتها ابلعمل(. 8101اخلطيب، عبد الرمحن ) -
. تعريب وحتقيق وتعليق: د. دستور األخالق يف الدقرآن: دراسة مدقارنة لألخالق النظرية يف الدقرآن(. 0211، حممد عبدهللا )رازد -

 عبد الصبور شاه ن، مراجعة: د. السيد حممد بدوي، مؤسسة الرسالة: دار البحوث العلمية.
 سكندرية: املكتب اجلامعي احلديث. . اإلمعلم املستدقبل والتعليم(. 8100الدسوقي، عيد أبو املعاطي ) -
   . ب روت: مركز دراسات الوحدة العربية.اإلصالح الرتبوي العريب خارطة الطريق(. 8112رضا، حممد جواد ) -
مسقط: منشورات معهد -سلطنة عماندليل تنظيم اجلهاز اإلداري للدولة. (. 8102شيبان، أمة اللطيف بنت شرف بن حمسن ) -

 اإلدارة العامة.
 ليبيا: املنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن.-. طرابلسفلسفة الرتبية اإلسالمية(. 0223باين، عمر حممد التومي )الشي -
 .0(، ص38، )سلطنة عمان-رسالة الرتبية(. أخالقيات مهنة التعليم. 8100الشيبانية، مدحية بنت أمحد ) -
. القاهرة، مجهورية مصر العربية: مركز اخلربات املهنية الوظيفيأخالقيات املهنة والسلوك (. 8102العيدروس، أغادير سامل ) -

 بيمك.-لإلدارة
(، 22)7 سلطنة عمان، – الرتبوي لتطوير التعليم.  مهنة أخالقيات ميثاق (. 8112الغسانية، هناء بنت أبو بكر بن سامل ) -

22-11. 
. ترمجة: د. أمحد عطية، تقدب: د. حامد عمار، املدنيةتربية احلرية: األخالق، الدميدقراطية، الشجاعة (. 8112فريري، ابولو ) -

 القاهرة: الدار املصرية اللبنانية.
 . عمان، اململكة األردينة اهلامشية: دار املناهج للنشر والتوزيع.األخالق يف اإلسالم(. 8112قرعوش، كايد وآخرون ) -
ه مبمارسات عضو هيئة التدريس اجلامعي فور واقعية ورؤية (. أزمة الضم ر املهين وعالقت8112احملروقي، محدي حسن عبد احلميد ) -

املؤمتر العلمي السنوي لدقسم أصول الرتبية الضمري املهين لعضو هيئة التدريس الواقع واملأمول مستقبلية.  ورقة اثية مقدمة يف 
 .3(. جامعة الزقازيق، كلية الرتبية، قسم أصول الرتبية، ،مايو 121-47)ص، 

ت، أمحد، وعبد القادر، إبراهيم مصطفى، - -تركيا .0/8. جاملعجم الوسيط، والن جار، حممد علي )ب ت(. حامد، وحسن الزاي 
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 دور اإلشراف الرتبوي يف تنمية اإلبداع  لدى معلمي الصفوف األولية
 يف املدارس احلكومية يف األردن

 عليان فاطمة مسيح أبود. 
 وزارة الرتبية والتعليم/األردن

 ملخص:
مية يف األردن وعالقتها الدراسة إىل تعرف دور اإلشراف الرتبوي يف تنمية اإلبداع لدى معلمي الصفوف األولية يف املدارس احلكو  هدفت   

. وأسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية: حافظة الزرقاء( معلما ومعلمة، ةعملون يف املدارس احلكومية مب76تكونت عينة الدراسة من). ببعض املتغريات
األولية يف املدارس احلكومية يف األردن  اّتضح أّن االستجابة يف كل العبارات املتضمنة عامل اإلشراف الرتبوي وأثره يف اإلبداع لدى معلمي الصفوف 

كانت متوسطة يف مجيع العبارات، ما عدا فقرتني كانت املتوسطات ضعيفة فيهما. وقد وجد أن املتوسطات احلسابية للمتغريات قد  تراوحت 
واقع دوراإلشراف الرتبوي يف تنمية ( يف تصورات أفراد عينة الدراسة لa ≤0.05 (. وأنه وال توجد فروق ذات داللة إحصائية)3.18و  2.20بني)

احثة ابلعمل اإلبداع لدى معلمي الصفوف األولية يف املدارس احلكومية يف األردن تبعا ملتغريات) اخلربة ، اجلنس(. ويف ضوء نتائج الدراسة أوصت الب
 . احافظة الزرقاء يف األردنعلى تعزةز دور املشرفني الرتبوةني بشكل ةسهم يف تنمية اإلبداع لدى معلمي الصفوف األولية يف

 اإلشراف الرتبوي، اإلبداع، الصفوف األولية.: الكلمات املفتاحية
The Role of Educational Supervision in Developing 

Creativity among Primary Grade Teachers in Public 

Schools in Jordan 
Dr. Fatima Samih Mohammad Abo Elyan 

Abstract 

The study aimed at identifying the role of educational supervision in developing 

creativity among primary grade teachers in public schools in Jordan, and its relation to 

some variables (experience, gender). Sample of the study consisted of 76 male and female 

teachers working in public schools in Zarqa during the academic year 2018/2017. The 

results indicated that the response in all the phrases that included the educational 

supervision factor and its impact on creativity among primary grade teachers in public 

schools in Jordan was moderate in all phrases, except for two paragraphs where the 

averages were weak. It was found that the averages of the variables ranged between (2.20 

and 3.18). Furthermore, there are no statistically significant differences ) a ≥ 0.05  ( in the 

perceptions of the members of the study sample of the role of educational supervision in the 

development of creativity among primary school teachers in the public schools in Jordan 

according to the variables (experience, gender). 

Keywords: educational supervision, creativity, primary grades. 

 :دقدمةامل
ةشهد العصر الذي نعيش تطورا كبريا يف خمتلف امليادةن، والذي تفجرت فيه مصادر العلم، وتعددت فيه مشكالت 
اإلنسان، فالتعليم هو احملرك األساسي واألهم يف تطور احلضارات، وهو أحد أعمدة بناء األمم وتقدمها، واجلسر الوحيد  

ةكون تقدم اإلنسان مبنيا على أسس علمية، وأول لبنة هلذا البناء هو وضع خطة للمستقبل املشرق، وليتأتى هذا ال بد أن 
إسرتاتيجية شاملة للتعليم، من هنا أييت حرص احلكومة األردنية ممثلة بوزارة الرتبية والتعليم على حتدةث النظام الرتبوي 



  د. فاطمة أبو عليان                            ........لدى معلمي الصفوف  دور اإلشراف التربوي في تنمية اإلبداع

083 

الركيزة األساسية يف بناء التعليم وتطوةره، فال بد  ومدخالته. ومبا أن املدرسة هي اجلانب التنفيذي لتلك املنظومة، واملعلم هو
من إعداده وإرشاده، وخري من ةقوم هبذا العمل هو املشرف الرتبوي الذي ةعىن بتحسني عملية التعليم، عن طرةق تنمية  

 كفاايت املعلم التعليمية واملهنية.
خلروج عن األمناط التقليدةة املألوفه إىل كل ما وعليه ةنبغي إعداد املعلم بطرةقة تكسبه مهارات التدرةس اإلبداعي، وا

هو أصيل، واحاولة نقل هذه اخلربات واملمارسات وطرق التفكري اإلبداعي للطلبة، ويف جمال الرتبية والتعليم خري معني للمعلم 
 على تنمية اإلبداع يف منهجه وتعامله مع طلبته املشرف الرتبوي.

لعملية الرتبوةة، إذ ةعد وسيلة فاعلة لتطوةر نوعية التعليم، وتوفري بيئة تعليمية ةهتم اإلشراف الرتبوي جبميع جوانب ا
وإن اإلشراف الرتبوي هو املصدر الرئيسي م، ل مّد ةد العون للمعلمني وتوجيههمناسبة لزايدة كفاءة الناتج الرتبوي، من خال

نشود حتقيقه من عملية اإلشراف لتحسني عملية التدرةس، وهذا هو االهتمام األول للمشرفني واهلدف امل
(. ومن هنا، أتيت أمهية إعداد املعلم القادر على ختطي ما ةعرتضه من صعوابت  (Sullivan & Glanz2000الرتبوي

تشكل أمامه عائقا يف الوصول إىل األهداف املطلوبة، األمر الذي حيتم امتالك املعلم للعدةد من املهارات وعلى رأسها 
 بداعي. مهارات التفكري اإل

وانطالقا من دور اإلشراف الرتبوي الفاعل يف جتوةد املنظومة التعليمية بكامل عناصرها، وإحداث التكامل بينها مبا 
ةكفل حتسني املخرجات النوعية لبيئات التعلم املختلفة؛ فقد برزت احلاجة إىل ضرورة إعادة النظر يف جممل العمليات 

سة؛ ليتمكن املشرف من أداء رسالته يف تطوةر العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية، اإلشرافية على مستوى الفكر واملمار 
 والعمل على إعداد املعلم املبدع قبل اخلدمة وأثنائها. 

إن التعليم يف الصفوف األولية ةشكل احللقة األهم من حلقات التعليم العام، وتعد السنوات الثالث األوىل الركيزة 
ي هذه املرحلة تتشكل قدرات الطالب وتنمو مداركه، وعلى ضوء ما ةقدم للطالب يف هذه املرحلة من اهلامة يف التعليم، فف

معارف ومهارات، وما ةغرس يف نفسه من قيم؛ تكون انطالقته وإبداعه يف حياته. من هنا أتيت أمهية العناةة مبعلمي هذه 
 حتسني عملي ي التعلم والتعليم، وةشجع على اإلبداع املرحلة التأسيسية، من خالل إنشاء جهاز إشرايف خمتص، ةهدف إىل

 بكل أشكاله. 
  :وأسئلتها مشكلة الدراسة

من خالل عمل الباحثة بوصفها معلمة للصفوف األولية ملدة عشر سنوات، ومنسقة ملعلمات الصفوف األولية يف 
اإلشراف الرتبوي يف الصفوف األولية لتطوةر املدارس احلكومية يف األردن، وما عاةنته من جهد كبري من قبل املسؤولني عن 

أداء معلمي تلك الصفوف، نشأت لدى الباحثة الرغبة يف التعرف إىل الدور الذي ةقدمه املشرف الرتبوي يف األردن لتنمية 
وي يف من شأهنا أن تزةد من فاعلية املشرف الرتب مقرتحات أتيت هذه الدراسة لتقدمي اإلبداع لدى معلمي الصفوف األولية.

تنمية اإلبداع لدى معلمي الصفوف األولية يف املدارس احلكومية يف األردن. وعليه فإن مشكلة الدراسة تتمثل يف اإلجابة 
عن السؤال الرئيس األيت: ما دور اإلشراف الرتبوي يف تنمية اإلبداع لدى معلمي الصفوف األولية يف املدارس احلكومية يف 

 السؤالني اآلتيني:ال وةنبثق عن هذا السؤ  األردن؟.
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ما دور اإلشراف الرتبوي يف تنمية اإلبداع لدى معلمي الصفوف األولية يف املدارس احلكومية يف األردن من  .0
 وجهة نظرهم؟

( يف تصورات أفراد عينة الدراسة لواقع دور a ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .8
 اتدى معلمي الصفوف األولية يف املدارس احلكومية يف األردن تبعا ملتغري اإلشراف الرتبوي يف تنمية اإلبداع ل

 اخلربة ، اجلنس(؟)
 أمهية الدراسة:

تكمن أمهية الدراسة يف تناوهلا موضوعا مرتبطا ارتباطا وثيقا أبصل من أصول التعليم، وهو احور أساس يف العملية 
إلبداع لدى معلمي الصفوف األولية وحتسني خمرجات العملية التعليمية التعليمية، ةتمثل يف دور اإلشراف الرتبوي يف تنمية ا

معلومات تساعد يف حتسني  أن تقدم يف أعلى مراحلها.  وعليه فإن أمهية الدراسة احلالية، تنبع من نتائجها ال ي ةؤمل
إذ  مل ان تفيد املشرفني الرتبوةني،، كما ةؤ تعليم، وملبية لطموحها وأهدافهاوتطوةر العمل اإلشرايف، احققة رسالة الرتبية وال

، وكذا ة هلم من قبل املشرفني الرتبوةنيسيكون لدةهم تصورا عن وجهة نظر املعلمني يف عمليات التطوةر والتحسني املقدم
 إذ ستزةد ثقة املعلم ابملشرف الرتبوي من خالل طرح وجهة نظره يف عمليات التطوةر والتنمية  بكل موضوعية. املعلمني

 ف املصطلحات:تعري
عملية تربوةة تسعى لتقدمي خدمات فنية لتطوةر العملية التعليمية التعلمية؛ هبدف حتسني نوعية : اإلشراف الرتبوي

التعليم عن طرةق اختاذ جمموعة من اإلجراءات الالزمة للتعرف إىل احتياجات ومتطلبات حتسني العملية الرتبوةة على مستوى 
 (.16،ص2002/2001 ا والطلبة والعمل على تلبية تلك االحتياجات")وزارة الرتبية والتعليم )املدرسة وهيئة العاملني فيه

: ةعرف أبنه نشاط عقلي ةتصف بعدم النمطية، وابخلروج عن التفكري املعتاد، ةعمل على إنتاج أفكار جدةدة  اإلبداع
 (.2009)خلف، والزهراين، تتصف ابالبتكار

لذي ةقوم بتدرةس طلبة الصفوف الثالثة األوىل من املرحلة اإلبتدائية)األول، الثاين، : املعلم امعلم الصفوف األولية
 الثالث(، والذي ةقوم بتدرةس مجيع املواد الدراسية هلذه املرحلة ابستثناء مادة اللغة اإلجنليزةة.

 حدود الدراسة:
مية يف احافظة الزرقاء األوىل، اقتصرت هذه الدراسة على معلمي ومعلمات الصفوف األولية  يف املدارس احلكو 

 (.2018 -2017التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف األردن الفصل الدراسي األول للعام الدراسي )
 األدب النظري:

 (Educational Supervisionمفهوم اإلشراف الرتبوي: )
 ابلعناصر البشرةة املنتمية للمؤسسة إن اإلشراف الرتبوي جزء أساسي يف العملية الرتبوةة والذي ةعىن ابلدرجة األوىل

الرتبوةة، الذةن حيتاجون إىل من ةرشدهم وةوجههم؛ حىت تنهض هبم هذه املؤسسة وترتقي، إذ إن كفاءة املعلم هي األساس 
 يف كل عملية تطوةرةة يف العمل الرتبوي.

بوةني حول حتدةد ماهيته، و م حي  ونظرا ألمهية دور اإلشراف الرتبوي يف العملية الرتبوةة؛ فقد اختلفت آراء الرت 
 بتعرةف واحد ةقبله مجيع املختصني، وةعود ذلك إىل االختالف والتباةن يف الفلسفة واالجتاهات، فقد عرفه السعود
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( أبنه مجيع النشاطات الرتبوةة، ال ي ةقوم هبا العاملون يف املؤسسة الرتبوةة من مشرفني تربوةني ومدةري املدارس 2002)
ن واملعلمني أنفسهم، هبدف حتسني مهارات املعلمني التعليمية وتطوةرها؛ لتحقيق أهداف العملية التعليمية التعلمية. واألقرا

( أن اإلشراف الرتبوي عملية قيادةة منظمة، تعىن ابملوقف بكل عناصره، وهتدف إىل دراسة تلك 2008) وةرى اآلغا
ميكن أن  ،ا سبق. وأتسيسا على موةجل حتقيق األهداف املرجالعوامل يف ذلك املوقف، والعمل على حتسينها من أ

نستخلص تعرةفا لإلشراف الرتبوي أبنه عملية تربوةة، فنية، تعاونية، قيادةة، تضم مجيع جوانب العملية التعليمية، تتطلب 
 من حاحية، وابلعملية التعليمية التخطيط واملتابعة اجلادة لكافة الظروف املؤثرة وحتسينها، سواء فيما ةتعلق أيداء املعلم املهين

 من حاحية أخرى، وحتقيق األهداف املرجوة مسبقا، لتطوةر العملية التعليمية.
 احلاجة إىل اإلشراف الرتبوي:

تعد مهمة اإلشراف الرتبوي من املهام الصعبة؛ كونه ةتعامل مع أهم مكوحات العملية التعليمية أال وهو اإلنسان 
الب(، الذي ختتلف ميوله وقدراته، لذا فإن املعلمني حباجة ماسة ومستمرة لتنمية قدراهتم، وتشجيع سواء كان)املعلم أو الط

 وتوجيه مدروسني من املسؤول املباشر عن تنمية مهاراهتم.
 ( أن احلاجة إىل اإلشراف الرتبوي تعود ألسباب رئيسية:2002وةرى بولنت املشار إليه يف السعود)

 التعليم أو تطوةر القائم من أجل حتسني العملية التعليمية.حتدةد طرق لتغيري أنظمة  .0
 .ركز الوييفي للمعلمالعمل على توفري معلومات تشري إىل ضرورة تعدةل امل .8
 محاةة التالميذ من املعلمني غري األكفاء. .3
 محاةة املعلمني من املدةرةن غري املؤهلني. .4
 مكافأة  املعلمني املتميزةن. .5
 ملعلمني واملدةرةن.وضع أسس سليمة الختيار ا .6

 أهداف اإلشراف الرتبوي:
ن اهلدف العام لإلشراف الرتبوي هو حتسني عملية التعليم والتعلم بكافة جوانبها، والنهوض هبا عن طرةق حتسني ا

 ( إىل أهداف اإلشراف الرتبوي :2008) (، واآلغا2010) العوران وةشري أداء املعلمني وتقوميهم.
 االجتماعية والرتبوةة. العمل على حتقيق األهداف -
 رفع مستوايت األداء املهين للمعلمني، وطرائق تدرةسهم، ونقل التجارب الناجحة هلم. -
 تعزةز مفاهيم املشاركة والتعاون والعمل بروح الفرةق. -
 استثمار الطاقات الكامنة لدى املعلمني، وتشجيع روح البحث واالبتكار. -
  املدرسة بتطبيق النظم والتعليمات، وحل املشكالت اإلدارةة وتذليلها.تفعيل االتصال بني اإلدارة الرتبوةة وبني -
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 وظائف اإلشراف الرتبوي احلديث:
 حدد العدةد من الرتبوةني عددا من ويائف املشرف الرتبوي منها:    

ى اإلشراف على طرق التعليم وأساليبه، فال شك أن مجيع املعلمني حباجة للمشرف الرتبوي يف معاونتهم عل -
 اختيار الطرق التعليمية املناسبة.

تنظيم الدورات ال ي تعني املعلمني على تطوةر كفاايهتم، فاحلاجة ملحة ألن ةنظم جهاز اإلشراف الرتبوي دورات  -
 مستمرة، ملساعدة املعلمني الذةن ةلتحقون مبهنة التدرةس دون إعداد مسبق.

 لمني على االشرتاك فيها بصورة فاعلة.متابعة اجلهاز اإلشرايف ألعمال اجملالس، وتشجيع املع -
الدور القيادي للمشرف الرتبوي، وامتالكه املقدرة واإلمكاحات الالزمة إلجراء البحوث والدراسات العلمية  -

 (.2002السعود، ) التجرةبية الرتبوةة
أن ةتصعد دوره إىل وترى الباحثة أن من يائف املشرف الرتبوي املعاصر، ويف يل التطور املتسارع يف حقول الرتبية 

مرحلة أوسع تتمثل يف مساعدة املعلمني على ختطي الدور املتعارف عليه من االلتزام ابألعمال الروتينية، وصوال إىل مرحلة 
اإلبداع واالبتكار يف األفكار واألساليب، وإعطاء مساحة أوسع للمعلمني لتفجري الطاقات الكامنة لدةهم مع التوجيه 

 .شرف الرتبوي كفاايت علمية خاصةالذي ةتطلب امتالك املوإشراف املختصني، و 
 (Creativity)مفهوم اإلبداع: 

إن التفكري اإلبداعي له دور كبري يف تطوةر جمتمعاتنا، إذ ةشكل قوة داعمة يف حتقيق التقدم والرقي بصورة عامة، 
ما ةتم إنتاجه من صناعات وما ةتم ( أن كل 2012) وةعني على تطوةر حركة التعليم بصورة خاصة. وقد أشار إبراهيم

اكتشافه  ةقوم على أساس إبداع اإلنسان، إذ ميثل اإلبداع الرابطة احليوةة ال ي تربط اإلنسان ابلوجود، واإلبداع جيدد احلياة 
قعه، وةثري الوجود من خالل ما ةضيفه اإلنسان من اخرتاعات، فاإلبداع ال أييت من عدم؛ بل نتيجة تفاعل بني اإلنسان ووا

فاإلبداع خاصية إنسانية، واإلنسان املبدع ةشارك يف تغيري جمتمعه حنو األفضل دائما، فيجعله أكثر وعيا وتقدةرا لقيمة العلم 
 يف تطوره إىل مرحلة أكثر رقيا.

لقد اختلف املتخصصون يف تعرةف اإلبداع، فمنهم من ةنظر إليه على أنه عملية عقلية، ومنهم من ةعده مظهرا من 
( انه 2015هر الشخصية مرتبط ابلبيئة، األمر الذي أدى إىل تعدد تعرةفاته، فقد عرفه مركز دةبونو لتعليم التفكري)مظا

مزةج من القدرات واالستعدادات واخلصائص الشخصية ال ي إذا وجدت يف بيئة تربوةة مناسبة فإهنا جتعل املتعلم أكثر 
فقد عرفه على أنه نشاط إدراكي تنتج عنه طرةقة  Solso,2001)و)حساسية ابملقارنة مع خرباته الشخصية. أما سولس

( ليعرفوه على أنه اإلنتاج 1435جدةدة، أو غري مألوفة يف رؤةة مشكلة أو إجياد حل ملشكلة ما. وأييت البلوي وآخرون)
دة استجابة ملشكلة أو ملوقف الذي ةتميز أبكرب قدر ممكن من الطالقة الفكرةة، واملرونة التلقائية واألصالة والتداعيات البعي

( أنه رغم تعدد تعرةفات اإلبداع إال أهنا مع تعددها ةشرتك كثري منها يف عدة عناصر أساسية، 2001مثري. وأكد الطيطي)
فالتفكري اإلبداعي تفكري يف نسق مفتوح ال حتدده املعلومات التقليدةة أو القوالب املوضوعة اجلامدة، فهو ةعربعن نفسه يف 

 نتاج هادف ةتصف ابلتنوع واجلدة واألصالة وبقابليته للتحقق.صورة إ
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وبعد عرض عدة تعرةفات لإلبداع من متخصصني وابحثني، ختلص الباحثة إىل أن اإلبداع ياهرة دةنامية ةتفاعل 
فروض فيها اإلنسان مع الوجود، ةدرك من خالل املعطيات وجود ثغرات واختالل يف العناصر واملعلومات، احاوال وضع ال

 واختبار صحتها من خالل سيل من األفكار املتدفقة تتصف ابلندرة واملرونة خارجة عن التسلسل العادي.
 عناصر التفكري اإلبداعي:

 اتفق العدةد من الرتبوةني على تصنيف عناصر ومكوحات اإلبداع إىل أربعة عناصر وهي:
أو مشكلة ما، وال ي تتميز إبنتاج عدد كبري من  هي القدرة على إنتاج أو توليد أفكار عدةدة ملسألة الطالقة: .1

التصورات يف مدة زمنية احددة، وهي مرتبطة ابستدعاء البنية املعرفية ال ي خيزهنا اإلنسان، وقدرته على استدعائها 
 الطالقة اللفظية والطالقة الشكلية والطالقة الفكرةة. :واستخدامها يف املوقف املناسب، وتقسم إىل ثالثة أنواع

هي قدرة اإلنسان على رؤةة املشكلة من زوااي كثرية، وهي تعد عكس اجلمود الذهين يف التفكري، أي  املرونة:  .2
 التحرر من القصور الذايت أو العقلي. وتتخذ املرونة مظهرةن مها:

 ة.ملرونة التكيفية: تعين تغيري الشخص لوجهته الذهنية ملواجهة مستلزمات جدةدة تفرضها املشكالت املتغري ا .أ
 املرونة التلقائية: تعين حرةة الذهن يف التحول يف اجتاهات خمتلفة إلجياد حلول خمتلفة ملشكالت احددة. .ب

هي قدرة اإلنسان على إنتاج أفكار جدةدة وحلول بعيدة عما هو مألوف، أي اجلدة أو الندرة،  األصالة: .3
العلماء أن األصالة ختتلف عن ابقي  وةنظر إىل مهارة األصالة على أهنا اإلبداع نفسه. وةؤكد العدةد من

 املهارات اإلبداعية فيما ةلي:
 .ال تشري إىل كمية األفكار اإلبداعية، بل إىل قيمة تلك األفكار 
 .ال تتضمن شروط تقوميية يف النظر إىل البيئة أو شروط تقوميية لنقد الذات 

ف، وال ي قد ال ةراها اآلخرون وال هي قدرة الفرد على رؤةة عناصر الضعف يف املوقاحلساسية للمشكالت:  .4
ةستطيعون إجياد حلول هلا، وهذه املهارة ختتلف من شخص إىل آخر يف سرعة مالحظة هذه املشكالت 

 .  1435)؛ البلوي وآخرون،  2001وحلها)الطيطي، 
 صفات الشخصية املبدعة:

فات ال توجد يف غريها، فهي إن الشخص املبدع صاحب شخصية تستحق العناةة كوهنا شخصية غري عادةة، هلا ص
شخصية خالقة يف مجيع شؤون حياهتا، تصنع من املستحيل أمرا واقعا ابجلد والعمل. ولقد أجرةت العدةد من الدراسات 
ال ي حاولت استقصاء خصائص الشخصية املبدعة اإلجيابية منها والسلبية، هبدف مساعدة املعنيني يف الكشف عنهم وهي  

 كالتايل:
 اإلجيابية: صفات املبدع 

 البحث عن الطرق واحللول البدةلة وعدم االكتفاء حبل واحد. .0
 الغزارة الفكرةة، وسعة اخليال. .8
 لدةهم إبداع يف يف نقل أثر التعلم إىل مواقف جدةدة.   .3
 امللل من الروتني. .4
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 عدم اخلشية من الفشل. .5
 :صفات املبدع السلبية 

 اجلدل واملناقشة. .0
 التعاون مع اآلخرةن.الرغبة يف العمل املنفرد، وقلة  .8
 التمركز حول الذات. .3
 (. 2009الرغبة يف السيطرة)نوفل، .4

ازداد االهتمام العلمي مبوضوع اإلبداع ازدايدا كبريا يف يل زخم األحداث، والتطور العلمي والتكنولوجي، خاصة يف 
دةث، وفقا ملتطلبات منظومة التعدد اجملال الرتبوي، فاالبتكار واإلبداع من الضرورات ال ي البد من توافرها يف املعلم احل

واالختالف، ومما ال شك فيه أن إعداد املعلم املبدع، هو ضمان لتحقيق ما نرنو إليه يف ضوء التحدايت اآلنية واملستقبلية.  
التخطيط ويف جمال العملية الرتبوةة كانت االهتمامات بعيدة إىل حد ما عن اعتبار اإلبداع ركنا أساسيا، واحورا مطلواب عند 

للعملية الرتبوةة، إال أن هناك احاوالت جادة وتوجهات مدروسة تدعو إىل إعادة النظر يف مفردات العملية الرتبوةة من حيث 
اخلصائص اإلبداعية ال ي جيب توافرها يف املعلم املعاصر، وال شك أن املعلم املبدع حيتاج إىل بيئة احفزة ومستقطبة إلبداعاته، 

(. وعلى الرغم من وجود بعض اجلهود يف رعاةة اإلبداع واملبدعني يف بعض 2001على اجنازاته)الطيطي،ومعنيني ةشجعونه 
البالد العربية؛ إال أهنا ال تزال جهودًا احدودة، ومع هذا فما نشهده من جهود فاعلة يف تطوةر التعليم، جتعلنا متفائلني من 

جيد فيها كل تلميذ الرعاةة ال ي تناسب قدراته واستعداداته، وتسهم حتوةل مدارسنا من مدارس تقليدةة إىل مدارس عصرةة، 
 .(2001بدور فعال يف رعاةة املبدعني)الزبيدي، 

 ( إىل وجود مواقع وبواابت ميكن من خالهلا احتضان وتنمية اإلبداع لدى املعلمني من أمهها:2012وةشري إبراهيم)
بداع واالبتكار ةتجسدان يف أروع مظاهرمها يف إجياد إجياد تطبيقات مبتكرة ومتجددة للعلوم، ذلك أن اإل .0

 تطبيقات حياتية مفيدة للعلوم، وهذا ةتطلب أن ةكون هناك علوم للتطبيق.
تقبل أفكار واقرتاحات املعلمني ولو كانت تشوهبا أخطاء، أو تدفعها حتيزات ذاتية أوغري موضوعية، ومناقشتها  .8

 ضرورة تقوميها وتعدةلها.بطرق سليمة ةقتنع  من خالهلا املعلمون ب
استحداث مراكز لإلبداع تعني وتشجع املعلمني على ممارسة نشاطاهتم اإلبداعية، وةتابعون شطحاهتم الذهنية  .3

 اجلادة.
 العمل على االحتفاظ  ابلثروة البشرةة املبدعة، وهتيئة البيئة املناسبة هلم. .4
ومتابعة من قبل أجهزة متخصصة تقوم ابملتابعة  إةالء اهتمام كبري للمبدعني من املعلمني، من خالل رعاةة .5

 الرعوةة وليس الرقابة الشكلية.
خنلص ابلقول مما سبق أنه البد من إجياد بيئة حاضنة وجاذبة للمعلمني ليكونوا مبدعني فاعلني، وهذا ةكون بداةة 

حث العلمي الرتبوي، ولن ةكون ذلك إال من املدرسة فاجلامعة فاملؤسسة ال ي ةُعَمل هبا، وخلق مناهج التفكري اإلبداعي والب
من خالل خلق سياسات تربوةة تتمحور حول التدرةس اإلبداعي، وإاتحة اجملال للمعلمني املبدعني إبداء رؤةتهم اخلاصة 

 ابلنسبة ملستقبل التعليم ذاته، واملشاركة يف وضع املناهج الرتبوةة املشجعة على اإلبداع.
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 الدراسات السابدقة ذات الصلة:
ةتضمن هذا اجلزء عرضا للدراسات السابقة ال ي مت االطالع عليها؛ العربية واألجنبية، ذات العالقة ابإلبداع 

 واإلشراف الرتبوي، مرتبة زمنيا من األقدم إىل األحدث، وذلك على النحو التايل:
وار ( بدراسة هدفها التعرف إىل حتدةد أدKapusuzoglu & Balban 2010كابسوزجلي وبلبان) قام

( 26( معلما و )152مشريف املرحلة األساسية يف تدرةب املعلمني املرشحني لوييفة معلم. وتكونت عينة الدراسة من )
مشرفا تربواي من مدةرة ي ابولو و دوزجي يف تركيا، وأيهرت نتائجها أن املشرفني الرتبوةني  م ةدعموا املعلمني املرشحني 

 .وييفة معلم بسبب قلة اخلربةالنتائج أن هناك إشكاالت للمعلمني املرشحني ل لوييفة معلم بصورة كافية، كما أيهرت
األوىل من ( دراسة هدفت إىل تعرف مدى مسامهة املوجه الرتبوي يف مساعدة معلمي احللقة 2011وأجرت شاهني)

مرحلة التعليم األساسي على اكتساب مهارات النمو املهين ، وللتعرف على آراء املعلمني اجتاه مسامهة املوجهني الرتبوةني يف 
( معلما 173منوهم املهين وأثر املتغريات التالية)اجلنس، املؤهل العلمي، اخلربة يف التعليم(، وتكونت عينة الدراسة من)

وأسفرت النتائج عن أن درجة مسامهة املوجه الرتبوي يف النمو  .القنيطرة يف سوراياألصلي يف احافظة  ومعلمة، من اجملتمع
املهين للمعلمني على جماالت االستبانة ككل متوسطة، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطات إجاابت املعلمني 

 لمني ملتغري اجلنس لكل اجملاالت.واملعلمات مبدى مسامهة املوجه الرتبوي يف النمو املهين للمع
تكونت .  اجلددور املشرف الرتبوي يف التنمية املهنية للمعلمني( بدراسة هدفها التعرف على د2011قامت البلوي)
وأيهرت نتائج الدراسة أن دور املشرف الرتبوي يف تنمية املعلمني اجلدد كان . (معلما جدةدا612عينة الدراسة من)
 وق دالة إحصائيا تعزى ملتغريات النوع االجتماعي والتخصص. متوسطا، والتوجد فر 

( بدراسة هدفت إىل اقرتاح دور للمعلم املتميز يف عملية اإلشراف الرتبوي يف األردن، هدفت 2012وقامت دراغمة)
هذا كها للتمكن من ممارسة إىل حتدةد مواصفات هذا الدور اجلدةد مبا ةشمل من مهارات شخصية، على املعلم امتال 

( 2011. تكونت عينة الدراسة من كافة املعلمني الفائزةن جبائزة امللكة رانيا العبد هللا للمعلم املتميزيف دورهتا األخرية)الدور
( أساتذة  جامعيني يف ختصص اإلدارة الرتبوةة يف اجلامعة األردنية واهلامشية، 8( معلما ومعلمة، ومن)26والبالغ عددهم)

ربوةة. وبينت النتائج أنه ميكن للمعلم املتميز القيام بدور مهم جدا يف عملية اإلشراف الرتبوي، ( مشرفا ومشرفة ت36و)
 وبناء على النتائج مت اقرتاح دور للمعلم املتميز للمشاركة يف عملية اإلشراف الرتبوي.

، يف فلسطني( إىل تعرف دور اإلشراف الرتبوي يف دعم املعلم اجلدةد 2013وهدفت دراسة أبو مسرة ومعمر)
. وأيهرت نتائج الدراسة أن دور اإلشراف الرتبوي يف فلسطني يف دعم املعلم ( معلما296)ت عينة الدراسة من وتكون

اجلدةد كما ةراه املعلمون اجلدد أنفسهم كان بدرجة متوسطة على الدرجة الكلية، كما أيهرت النتائج عدو وجود فروق 
ات أفراد عينة الدراسة لدور اإلشراف الرتبوي يف دعم املعلم اجلدةد تعزى ملتغريي ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقدةر 

)اجلنس، والتخصص( ووجود فروق دالة إحصائيا تعزى ملتغري املنطقة اجلغرافية، لصاحل منطق ي أقصى الشمال والشمال، 
 التوصيات األخرى. وأوصى الباحثان بتطوةرنظام احدد األهداف لعملية اإلشراف الرتبوي وجمموعة من 

( بدراسة هدفت إىل تعرف درجة ممارسة اإلدارة املدرسية لدورها يف تنمية اإلبداع لدى 2013وقام أبو مشاله)
( معلما 228من). تكونت عينة الدراسة نظرهم، وعالقته ببعض املتغريات معلمي التعليم العام مبحافظات غزة من وجهة
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يهرت النتائج أن درجة ممارسة اإلدارة املدرسية لدورها يف تنمية اإلبداع لدى معلمي ومعلمة يف مدارس التعليم العام، و أ
التعليم العام كانت كبرية، ويف ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بتفعيل دور اإلدارة املدرسية يف تنمية اإلبداع لدى معلمي 

 مي اإلبداع.التعليم العام، وختصيص ميزانية لألنشطة الصفية والالصفية ال ي تن
( بدراسة هدفت إىل تعرف دور اإلشراف الرتبوي يف تنمية اإلبداع لدى املعلمني يف منطقة 2014وقام أبو الوفا)

( من املعلمني واملعلمات، 107خان ةونس يف غزة، ووضع تصور مقرتح لتفعيل ذلك الدور، وتكونت عينة الدراسة من)
يف تنمية اإلبداع لدى املعلمني جاء بدرجة متوسطة، كما ال توجد فروق دالة  وبينت نتائج الدراسة أن دور املشرف الرتبوي

 .اإلبداع تعزى للمتغريات مجيعها إحصائيا بني متوسطات تقدةرات املعلمني لدور املشرف الرتبوي يف تنمية
مية الكفاايت ( دراسة هدفت إىل الكشف عن دور املشرفني الرتبوةني يف املرحلة الدنيا يف تن2015أجرت العطوي)

( 280األساسية للمعلمني يف البادةة الشمالية الغربية يف احافظة املفرق يف األردن، وطبقت الدراسة على عينة مكونة من)
وأيهرت النتائج أن دور املشرفني الرتبوةني يف تنمية الكفاايت األساسية للمعلمني من وجهة نظرهم ككل  .معلما ومعلمة

بدرجة متوسطة، وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية يف إجاابت املعلمني حول دور وعلى مجيع اجملاالت جاء 
املشرفني الرتبوةني يف تنمية الكفاايت األساسية تعزى ملتغري اجلنس ولصاحل اإلحاث، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى 

 ملتغري املؤهل العلمي.
 الية منها:ملخص الدراسات السابدقة وموقع الدراسة احل

كزت الدراسات السابقة على جوانب خمتلفة لدور اإلشراف الرتبوي يف تنمية املعلمني، ومن خالل االطالع على ر 
الدراسات السابقة ةتبني أن الدراسة احلالية جاءت منسجمة مع العدةد من أهداف الدراسات السابقة يف تنمية اإلبداع 

زايدة وعيها مبوضوعي الدراسة وادواهتا أفاد الباحثة يف  لدراسات السابقة قدوعليه، فإن االطالع على ا. لدى املعلمني
وما مييز الدراسة احلالية، أهنا ركزت على تنمية اإلبداع لدى معلمي الصفوف األولية من قبل املشرف وطرق حتليل بياحاهتا. 

التفاق بينها ةتمثل يف تناول دور اإلشراف الرتبوي الرتبوي، ويف ما ةتعلق مبوقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة، فإن ا
يف تنمية املعلمني من حاحية، ومن حاحية أخرى دور اإلشراف الرتبوي يف تنمية اإلبداع لدى املعلمني، إال أهنا تتماةز كوهنا 

 األردن وعالقتها مجعت بني احورةن أساسيني ةتمثالن يف دور اإلشراف الرتبوي يف تنمية اإلبداع لدى الصفوف األولية يف
 ببعض املتغريات، إذ  م ةتوافر يف حدود علم الباحثة أةة دراسات متعلقة بذلك يف األردن.

 الدراسة وإجراءاهتا: منهجية
معلمات الصفوف األولية من معلمي و  ،خدم فيها املنهج الوصفي، ال ي استتكون جمتمع الدراسة :وعينتها جمتمع الدراسة

مت اختيار  للفصل الدراسي األول.(2017 /2018) ، خالل العام الدراسياحافظة الزرقاء األوىل يفيف املدارس احلكومية  
 :(1( معلما ومعلمة من ست مدارس حكومية يف احافظة الزرقاء األوىل، موزعني حسب اجلدول)76) عينة قصدةة عددها

 ( توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغرياهتا1جدول رقم)
 اجملموع موعاجمل الفئة املتغري

 اجلنس
 66 34 ذكر
 42 انثى
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 اجملموع موعاجمل الفئة املتغري

 عدد سنوات اخلربة
 66 20 سنوات 5أقل من 

 19 سنوات 5-01
 37 سنوات فأكثر 10من 

 أداة الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة طورت الباحثة أداة الدراسة من خالل الرجوع إىل األدب الرتبوي املتعلق مبوضوع الدراسة، 

(فقرة. وللتأكد من صدق 33تكونت أداة الدراسة بصورهتا األولية من) .من استباحات الدراسات السابقةوكذلك ابإلفادة 
( احكمني من أعضاء هيئة التدرةس من ذوي اخلربة واملختصني 10األداة، استخدم صدق احملتوى من خالل عرضها على)

ةالت ال ي أوصى هبا احملكمون من حذف وتعدةل صياغة يف اإلدارة الرتبوةة يف بعض اجلامعات األردنية، وبعد إجراء التعد
خضعت أداة كما  ( فقرة.21( فقرة ، فأصبحت أداة الدراسة يف صورهتا النهائية مكونة من)12بعض الفقرات، ألغيت)

( 20. وللتحقق من ثبات أداة الدراسة طبقت على )Reliability & Validityالقياس الختبار الصدق والثبات  
لمة من جمتمع الدراسة، ومن خارج عينتها، كما حسب معامل الثبات ابستخدام معامل كرونباخ ألفا معلما ومع

Gronbach Alpha)(لفقرات اإلستبانة، وترتاوح هذه القيم بني )(0.95يف حدها األدىن، وبني 0.90) يف حدها )
 ض الدراسة.األعلى، وهي قيم مرتفعة ومناسبة ألغرا

 ت الدراسة على املتغريات اآلتية:اشتملمتغريات الدراسة:  
املتغربات املستقلة: اشتملت الدراسة على متغري مستقل واحد هو: تصورات أفراد عينة الدراسة لدور اإلشراف  .0

 الرتبوي يف تنمية اإلبداع لدى معلمي الصفوف األولية يف املدارس احلكومية يف األردن.
لى املتغريات الوسيطة اآلتية: اجلنس، وله فئتان: )ذكر ، أنثى(. املتغريات املستقلة الوسيطة: اشتملت الدراسة ع .8

 سنوات فأكثر(. 01سنوات، 01أقل من -سنوات 5سنوات، من  5واخلربة، ووتشمل ثالث فئات)أقل من 
املتغريات التابعة: اشتملت الدراسة على متغري اتبع واحد هو: واقع دور اإلشراف الرتبوي يف تنمية اإلبداع لدى  .3

 الصفوف األولية يف املدارس احلكومية يف األردن. معلمي
 :إجراءات تطبيق الدراسة 

لغاايت احلكم على درجة تصورات أفراد عينة الدراسة لدور اإلشراف الرتبوي يف تنمية اإلبداع لدى معلمي 
اسة لتحدةد درجة أمهية كل وفيما ةتعلق ابحلدود ال ي اعتمدهتا هذه الدر الصفوف األولية يف املدارس احلكومية يف األردن.  

فقرة من فقرات الدراسة عند التعليق على املتوسطات احلسابية للمتغريات ، فقد استخدم معيار إحصائي ةقوم على تقسيم 
األوساط احلسابية إىل ثالثة مستوايت)مرتفعة، متوسطة، منخفضة(. وقد مت احتساب  درجة كل مستوى من هذه 

. 1.33=  3 4/= 3 /(5-1عدد املستوايت =) /القيمة الدنيا  –القيمة العليا ادلة اآلتية: املستوايت الثالثة وفقا للمع
مستوى أمهية *2). . 33-1مستوى أمهية منخفضة من)وعليه، فقد مت استخدام املعيار اآليت ألغراض تفسري النتائج. * 

  (. 5 - 3.67(. *مستوى أمهية مرتفعة: من )2.34 – 3.66)متوسط من
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 :الدراسة ومناقشتهانتائج 
 فيما ةلي عرض لنتائج الدراسة وفقا لرتتيب سؤاليها: 

أوال: النتائج املتعلدقة ابلسؤال األول, الذي نص على: ما دور اإلشراف الرتبوي يف تنمية اإلبداع لدى معلمي 
 الصفوف األولية يف املدارس احلكومية يف األردن من وجهة نظرهم؟

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارةة لدور اإلشراف الرتبوي يف تنمية اإلبداع  لإلجابة عن السؤال، مت حساب
لدى معلمي الصفوف األولية يف املدارس احلكومية يف األردن من وجهة نظر املعلمني أنفسهم واجلدول املرفق ابمللحق 

 كاآليت: (8) و مبني يف جدول رقمللجدول كما ه ( ةوضح ذلك، مث مت إجراء حتليل إحصاء وصفي للبياحات يف1رقم)
 لدى املعلمنيوأثره يف اإلبداع نتائج اإلحصاء الوصفي فيما خيص اإلشراف الرتبوي ( 2)جدول

يف اإلبداع لدى  والذي ةشري إىل نتائج اإلحصاء الوصفي فيما خيص اإلشراف الرتبوي وأثره( 8)من خالل اجلدول 
معلمي الصفوف األولية يف املدارس احلكومية يف األردن، اتضح أن االستجابة يف كل العبارات املتضمنة عامل اإلشراف 

 التقدير
  اإلنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي 
  الترتيب الرقم العبارة

  1 6 .األفكار اإلبداعية تنتاجحيث املعلمني على إاثرة التفكري اإلبداعي عند الطلبة يف اس 3.18 0.934 متوسط
  2 5 .ةشجع على استخدام أساليب تدرةس تنمي اإلبداع عند الطلبة 3.16 0.953 متوسط
  3 16 . الصف ةشجع على استخدام لغة اجلسد)تعبريات الوجه واإلمياءات( يف ضبط 3.07 1.126 متوسط
  4 8 .املعلمنيةعرض دروسا منوذجية ملوضوعات نوعية أمام  3.05 1.127 متوسط
  5 15 . ةنفذ دورات تدرةبية وورش عمل للمعلمني تتعلق ابإلبداع 3.00 1.118 متوسط
  6 1 .ةساعدين يف إعداد اخلطة اليومية مبا ةتوافق مع اخلطة السنوةة 2.96 0.855 متوسط
  7 3 .ةرشدين إىل كيفية ترمجة األفكار النظرةة يف اخلطة إىل واقع عملي 2.95 0.965 متوسط
  8 13 . ةتعامل مع املعلمني حسب قدراهتم وإمكاحاهتم 2.84 1.059 متوسط
  9 4 .فيه ةشرك املعلمني يف حتليل احتوى املقرر واكتشاف األفكار اإلبداعية 2.80 1.007 متوسط
  10 12 .هلم حيفز املعلمني على أعماهلم اإلبداعية وذلك بتقدمي الدعم املعنوي 2.80 1.100 متوسط
  11 17 العقاب  ةوجه إىل استخدام أمناط إبداعية لضبط سلوك الطلبة الذايت بعيدا عن 2.80 1.120 متوسط
  12 7 ةشرك املعلمني املبدعني أبعمال جلان املبحث. 2.72 1.138 متوسط
  13 2 .ةساعدين يف اختيار برامج إبداعية لعالج مواضع القصور عند الطلبة 2.70 0.864 متوسط
  14 14 . ةناقش األعمال والنماذج اإلبداعية من واقع العمل أمام املعلمني 2.63 1.113 طمتوس

  15 11 . ةتعاون مع مدةر املدرسة يف هتيئة مناخ تعليمي ةشجع على اإلبداع 2.59 1.046 متوسط
  16 9 .ةذلل الصعوابت ال ي تواجه املعلمني يف تنفيذ الدروس النوعية 2.51 1.073 متوسط

  17 20 . ةزود املعلمني ابملستجدات الرتبوةة اإلبداعية يف العملية التعليمية 2.47 1.101 توسطم
  18 21 املعلمني على طرق إبداعية حلل املشكالت  ةنسق مع خرباء وخمتصني لتعرةف 2.46 1.227 متوسط
  19 18 . املعلمني لدىةوزع نشرات يف تنمية اإلبداع هادفة لرتسيخ مفهوم اإلبداع  2.43 1.193 متوسط
  20 10 ةوجه املعلمني لالخنراط يف مؤسسات خاصة ابإلبداع. 2.28 1.020 ضعيف
  21 19 . ةعقد مسابقات بني املعلمني ألفضل اإلعمال اإلبداعية 2.20 1.120 ضعيف
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الرتبوي وأثره يف اإلبداع لدى معلمي الصفوف األولية يف املدارس احلكومية يف األردن  كانت متوسطة يف مجيع العبارات ما 
دعوة املشرف ) احثة حصول الفقرة ال ي تشري إىلوتفسر الب. املتوسطات فيهما ضعيفة كانت  19)،10) عدا الفقرتني

على أعلى درجة؛ أبن هناك نقصا حادا لدى املعلمني يف تفعيل  الرتبوي املعلمني إىل إاثرة التفكري اإلبداعي لدى الطلبة(
ةتكئ يف جزء منه على التلقني، وةدلل ذلك على  فكرة اإلبداع عند الطلبة، وهذا ملح  نستشف منه أن التعليم ما زال

غياب بعض اسرتاتيجيات التدرةس ال ي تصب يف إعداد طلبة مبدعني، وهذا من جهة أخرى ةشري إىل مفارقة يف منهجية 
املشرف الرتبوي؛ فأخذ ةدعو إىل تدرةس متميز، فهو ةعمل على إجياد املعلم املخطط، املبتكر، املبادر الذي ةسعى إىل 

وسيع مدارك الطلبة، ومن مث تشجيعهم على االنطالق يف تعلمهم، فهم ليسوا آالت حتف  مث تنقل ما حتفظه أو تعيد ت
إنتاجه بصيغ أخرى، بل تعترب ما تتعلمه طرةقا للوصول إىل اإلنتاجية واملشاركة يف هنضة جمتمعاهتم صناعيا وثقافيا، و م ةعد 

خطاء لدى املعلمني، بل أصبح ةبحث عن الكيفية ال ي ةرتقي فيها أبسلوب دوراملشرف الرتبوي متوقفا عند تصيد األ
 التدرةس وعطاء املعلمني.

( ةعقد مسابقات بني املعلمني ألفضل اإلعمال اإلبداعية( يف املرتبة األخرية، وال ي تنص على)19الفقرة رقم) وجاءت
. وتفسر الباحثة ذلك إىل أن فكرة اإلبداع لدى 1.120)(، ودرجة احنرافها املعياري)2.20حيث بلغ متوسطها احلسايب)

املعلمني  م تصل إىل الدرجة املطلوبة، فما زالت طرق التدرةس التقليدةة مسيطرة على عقول معظم املعلمينا، إضافة إىل 
ابع النصاب الكبري واملسؤوليات ال ي ةتحملها معلم الصفوف األولية من )تربية صف، معلم مادة، كاتب للتقارةر، مت

ألسباب ضعف بعض الطلبة وإجياد حلول هلا.......(، ومن حاحية أخرى أن جزءا كبريا من أعمال اإلشراف الرتبوي 
ةتحول ملتابعة أعمال الطوارئ اليومية ال ي حتدث يف املدارس، وقد ةكون بسبب افتقاد التخطيط اإلسرتاتيجي على مستوى 

 اإلدارات العامة يف املدةرايت.
ئج املتعلدقة ابلسؤال الثاين, الذي نص على: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند اثنيا: النتا

( يف تصورات أفراد عينة الدراسة لواقع دور اإلشراف الرتبوي يف تنمية اإلبداع لدى معلمي a ≤. 0.05مستوى)
 ةوضح النتائج.( 3)دولواجلالصفوف األولية يف املدارس احلكومية يف األردن تبعا ملتغريات) اخلربة , اجلنس(؟ 

لتصورات أفراد عينة الدراسة لواقع دور اإلشراف الرتبوي يف تنمية اإلبداع  لدى   one way Anovaنتائج اختبار ( 3)اجلدول رقم
 .(a ≤. 0.05)عند مستوى معلمي الصفوف األولية يف املدارس احلكومية يف األردن تبعا ملتغريات)اخلربة , اجلنس(

 ملربعاتجمموع ا املتغري
درجات 

 قيمة)ف( متوسط املربعات احلرية
مستوى 
 الداللة

 اجلنس
 78. 77. 22. 39 8.6 بني اجملموعات
   28. 36 10 خالل اجملموعات

    75 18.6 اجملموع
عدد سنوات 

 اخلربة

 17. 1.4 81. 39 32 بني اجملموعات
 6. 36 21 خالل اجملموعات

  
    75 53 اجملموع
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إىل عدم وجود أتثري لدى كل من  (one way ANOVA- Testاستخدام اختبار) (3م )ل رقةشري اجلدو 
أقل من أو تساوي     Sigمستوى الداللة احملسوبة أقل من اجلدولية و ذلك عند   Fمتغري) اجلنس، اخلربة( حيث أن قيمة 

شرف الرتبوي يف تنمية اإلبداع لدةهم  وقد ةعود ذلك إىل أن املعلمني متساوون بوعيهم يف درجة تصورهم لدور امل 0.05
بغض النظر عن عدد سنوات اخلربة، إذ إن مجيع املدارس تشتمل على جمموعة من املعلمني لدةهم سنوات خربة متفاوتة، إال 
أن ذلك ليس عائقا ملعرفة وإدراك دور املشرف الرتبوي الفاعل واملهم. فمركز اإلشراف الرتبوي يف الوزارة ةعتمد خططا 

ساليب تعتمدها مدةرايت الرتبية والتعليم بغض النظر عن جنس املعلم، وال ميارس أي نوع من التمييز ابلنسبة للجنس أو وأ
 سنوات اخلربة لدى املعلمني.

 يف ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة مبا أييت: توصيات الدراسة: 
 إلبداع لدى معلمي الصفوف األولية.العمل على تعزةز دور املشرفني الرتبوةني بشكل ةسهم يف تنمية ا .0
 عقد جلسات بني مشريف املرحلة ومعلمي الصفوف األولية تنمي مهارة اإلبداع لدةهم. .8
 االهتمام ابملعلمني املبدعني واحتضاهنم، وتشجيعهم ماداي ومعنواي. .3
إلبداع لدى إجراء املزةد من الدراسات حول التصورات املقرتحة لتفعيل دور اإلشراف الرتبوي يف تنمية ا .4

 املعلمني.
 ختصيص مشرفني مقيمني يف املدارس احلكومية ةتابعون درجة تطور معلمي الصفوف األولية حتدةدا. .5
 إرسال خنبة من املشرفني الرتبوةني يف بعثات تدرةبية إىل األقطار املتقدمة تربواي. .6
 تضمني املناهج  مادة تنمي التفكري اإلبداعي. .6
 ملادةة ال ي تساعد املشرف الرتبوي على أداء عمله بشكل أمثل.زايدة احلوافز واإلمكاحات ا .2
 زايدة عدد املشرفني الرتبوةني مبا ةتناسب مع عدد املعلمني واحتياجاهتم التعليمية. .9
 وضع أسس ومعاةري موضوعية الختيار املشرفني وتعيينهم. .01

 املراجع العربية:
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 درجة التزام مديري مدارس التعليم العام بدولة الكويت أبخالقيات املهنة
 رابعة محد مطلق محد الراجحي 

 وزارة الرتبية/ دولة الكويت
 ملخص:

هدفت الدراسة إىل التعرف على درجة التزام مديري مدارس التعليم العام يف دولة الكويت أبخالقيات املهنة من 
مت اختيار عينة عشوائية تكونت . غريات اجلنس واملؤهل العلمي وسنوات اخلربة واملنطقة التعليميةوجهة نظر املعلمني، وأثر مت

( معلماً ومعلمة. وتوصلت الدراسة اىل نتائج كان من أمهها: وجود درجة مرتفعة من التزام مديري مدارس التعليم 011من)
، وبينت الدراسة وجود درجة مرتفعة ودرجة التزام مديري العام يف دولة الكويت أبخالقيات املهنة من وجهة نظر املعلمني

مدارس التعليم العام يف دولة الكويت أبخالقيات املهنة على جمال التزام املدير حنو املعلمني، واظهرت النتائج عدم وجود 
وبينت عدم  التعليمية، فروق ذات داللة احصائية يف استجاابت افراد العينة تُعزى ملتغري اجلنس واملؤهل العلمي واملنطقة

وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغري اخلربة على مجيع اجملاالت ابستثناء جمال التزام املدير حنو الطلبة واجتاه اجملتمع، 
تعزيز حتليهم ساعدة املديرين على مبتوصي الباحثة نتائج الدراسة، ( سنوات. ويف ضوء 01 -5وجاءت الفروق لصاحل )من 

 .ات املهنةأبخالقي
 : اخالقيات املهنة، درجة االلتزام، مدير املدرسة.الكلمات املفتاحية

Commitment Degree of Public School Principales of Kuwait 

to Professional Ethics 
Rabaa'h Hamad Alrajhi 

Abstract 
The study aimed to identify the degree of commitment of public secondary school 

principals in the State of Kuwait to the ethics of the profession from the point of view of 

teachers, and its relation with some variables. A random sample of 300 teachers was 

selected. The study found that the high degree of commitment of principals of general 

education schools in the State of Kuwait to the ethics of the profession in the area of 

commitment of the director towards teachers. The results showed that there were no 

statistically significant differences in the responses of the sample members due to the 

gender variable, the scientific qualification and the educational area. The differences were 

not statistically significant due to the variable of experience in all fields except for the 

commitment of the director towards the students and the society direction. ) Years. In light 

of the results of the study, the researcher recommends that managers be helped to enhance 

their ethics. 

Key words: Ethics, degree of commitment, the school principal. 

 املقدمة:
يرتبط جناح املدرسة ابلكيفية اليت يديرها املدير وابألسلوب القيادي الذي ميارسه، حيث أنه املسئول عن تنفيذ 
السياسات والربامج التعليمية، وعن ترمجة األهداف إىل واقع ملموس أمام اآلخرين. ويتطلب ذلك أن يتحلى املدير 

سجم ممارساته مع األسس اإلدارية العقالنية السليمة، ومع الفلسفة الرتبوية مبستوايت رفيعة من السلوك األخالقي، وأن تن
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ونظراً لتأثري قيادة القومية. وأن املسؤولية املوضوعية للمدير هي الفكرة األساسية يف تطوير األخالق اخلاصة ابلدور اإلداري، 
األخالقية الداخلية يف وجدانه وتفكريه لتنعكس إىل  املدير يف املعلمني والطلبة واجملتمع احمللي، فهو مطالب بتحويل القيم

 سلوك خارجي والتزام الصدق، واألمانة، والعدل، واحلرص، وغريها من املمارسات األخالقية.
ولكل مهنة من املهن قواعد أخالقية ال بد من مراعاهتا وااللتزام هبا . فهي اليت تقيد االنتساب للمهنة والبقاء فيها 

فراد بتلك القواعد واألخالقيات، وإذا مل يلتزموا هبا فإهنم حياسبون، وقد خيرجون من عضوية االنتساب لتلك عند التزام األ
املهنة . ومن املعروف أن التمسك وااللتزام ابلقواعد األخالقية للمهنة يساعد أعضاء تلك املهنة على السري قدماً حنو حتقيق 

وأن ذلك االلتزام يؤدي إىل زايدة تنظيم العالقات املهنية والشخصية للمنتسبني  غاايت وأهداف تلك املهنة بكفاءة وفعالية ،
 إىل املهنة من جانب ، وبينهم وبني األطراف األخرى اليت هلا عالقة بتلك املهنة من جانب آخر.

عن التعامل مع وال شك أن مدير املدرسة يقوم بدور أساسي يف تسيري العملية الرتبوية وإمنائها، فهو املسؤول األول 
ما يعرتض املدرسة من صعوابت، وهو الذي يعمل على خلق البيئة الرتبوية املناسبة، وهو املشرف املقيم الذي يتابع سري 
مدرسته، وقد تغري دور مدير املدرسة يف السنوات األخرية بشكل كبري، فقد أصبح قائداً تربوايً مطلوابً منه مساعدة املعلمني 

، وبرجمة النشاطات املنهجية وغري املنهجية، وتنقيح املناهج عالوة على النشاطات اليت متس صميم العملية على أداء واجباهتم
 (.0991الرتبوية )السعود وبطاح، 

فاألخالقيات ضرورة من ضرورايت العملية الرتبوية واإلدارية، وال بد لكل إداري تربوي أن يتحلى هبا، كونه يقضي 
مع الطلبة، والزمالء، وذلك يقتضي منه أن يكون على جانٍب كبرٍي من احلكمة، واالتزان،  أكثر من نصف عمله اليومي

والعطف، واللني مع التالميذ، والصرب، واألانة، والتحمل، واحلزم، وحسن التصرف يف العمل، ويتجنب استغالل مركزه ألية 
 بوي.مصلحة شخصية، ويؤدي مهمته الرتبوية على الوجه املتوقع منه كقائد تر 

ومن هنا برزت احلاجة إىل أخالقيات مهنة اإلدارة املدرسية، من أجل اإلسهام يف زايدة وعي املديرين أبمهية 
التمسك، وااللتزام ابملعايري األخالقية. ويؤمل أن تفيد هذه الدراسة مديري املدارس، ومديراهتا واملعلمني واملعلمات، ومديري 

لرتبوي وغريهم، وعليه فقد أضحت احلاجة ماسة إلجياد ميثاق لألخالقيات، يكون مبثابة الرتبية والتعليم، وصانعي القرار ا
مرجع يرجع إليه عند تقييم عمل املديرين، كما أنه من احملال إجياد املدير املأمول إال إذا كان على درجة من األخالق يف 

ف العملية التعليمية التعلمية. ويف ضوء ذلك جاءت سلوكه الرتبوي، خصوصاً وأنه القدوة احلسنة للمعلمني، بل جلميع أطرا
 هذه الدراسة لبيان درجة التزام مديري مدارس التعليم العام يف دولة الكويت أبخالقيات املهنة.

 :وأسئلتها مشكلة الدراسة
ية إعداد ابإلعداد اجليد لتلك املهنة، وأول مرحلة من عملقيات مهنة التعليم أو عدمه التزام املعلم أبخال يرتبط

املعلمني واإلرتقاء هبم مهنيًا تتمثل يف برانمج الرتبية العملية، الذي يعد من أهم الربامج الرتبوية اليت يتم االهتمام هبا على 
مستوى الكليات أو اجلامعات عربيًا وعامليًا فهو ميثل التطبيق امليداين للخربات الرتبوية،  ويراعي برانمج الرتبية العملية 

ألخالقي يف عملية إعداد معلمي املستقبل كأحد املكوانت األساسية إىل جانب املكون املعريف واألدائي، ألنه اجلانب ا
يسعى إىل تنمية األخالق والقيم والعادات اإلجيابية لدى الطالب املتدرب واليت بدورها حتدد سلوكه وتصرفاته يف املواقف 

ابألخالق املهنية الصحيحة واملطلوبة للقيام بدوره كمعلم ومرٍب )غامن وأبو  املختلفة فتوجهه توجيهاً صحيحاً طاملا هو متحلٍ 
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( من برانمج اإلعداد ككل )كتش، %10(، حيث تقدر نسبة اإلعداد الشخصي للمعلم حبوايل ) 2008شعرية،
املديرين على واهتمت وزارة الرتبية يف دولة الكويت بنشر مبادئ أخالقيات املهنة يف مجيع املدارس، وحثت  (.2001

. وعليه فإن مشكلة الدراسة تتمثل يف االجابة عن السؤال الرئيس والقياديةااللتزام هبذه املبادئ يف ممارستهم ملهنتهم الرتبوية 
؟ وينبثق نة التعليم من وجهة نظر املعلمنيدرجة التزام مديري مدارس التعليم العام يف دولة الكويت أبخالقيات مه التايل: ما
 السؤال السؤالني الفرعيني التاليني:عن هذا 
 ما درجة التزام مديري مدارس التعليم العام يف دولة الكويت أبخالقيات املهنة من وجهة نظر املعلمني؟ .0
( يف إستجاابت أفراد عينة الدراسة حول α ≤ 1.15هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .8

لعام يف دولة الكويت أبخالقيات املهنة من وجهة نظر املعلمني تعزى درجة التزام مديري مدارس التعليم ا
 ملتغريات: اجلنس واملؤهل العلمي وسنوات اخلربة واملنطقة التعليمة؟ 

أتيت أمهية الدراسة من أمهية املوضوع ذاته إذ أن أخالقيات املهنة تعد مبثابة مدونة السلوك األخالقي الذي  أمهية الدراسة:
 يؤمل أن يستفاد من نتائج هذه الدراسة صناع القرار الرتبوي ومدراء املدارس واملعلمني.و  املدرسة.حيقق فعالية 

 :االصطالحية واإلجرائية التعريفات
 استخدمت الباحثة عدة مصطلحات ترى من الضروري تعريفها:

نبغي أن يلتزم هبا صاحب وتعرف "أبهنا املبادئ والقيم والواجبات وااللتزامات اليت ي أخالقيات مهنة التعليم: -
. وتعرف إجرائياً: أبهنا التصرفات السلوكية اليت ميارسها مدير املدرسة (29: 8118)العنزي والساعدي،املهنة"

يف دولة الكويت يف تعامله مع املعلمني يف املدرسة، وتقاس من خالل استجاابت أفراد العينة على فقرات 
 غرض.اليت اعدهتا الباحثة هلذا ال االستبانة

(. وتعرف 441: 8100مدى متسك املعلم واقتناعه التام أبخالقيات مهنة التعليم )الزعيب، درجة االلتزام: -
 إجرائياً: أبهنا التزام املدير أبخالقيات املهنة ومدى متسكه أبخالقيات املدير.

افظات )حويل، الفرواتية، العاصمة، حميف  ،عينة من معلمي املرحلة الثانوية علىإقتصرت الدراسة حدود الدراسة وحمدداهتا: 
 .8105/8101الفصل الدراسي الثاين خالل  ابلكويت، اجلهراء(

 :السابقةالدراسات 
 مراعية فيها التسلسل الزمين: تعرض الباحثة يف هذا اجلزء اهم الدراسات ذات العالقة،

املدرسون والطلبة يف املدارس يف إىل تعرف أهم القيم األخالقية اليت يعلمها  تدراسة هدف (8118كامبل )أجرى  
بريطانيا، ويؤدي املدرس دورًا رئيسًا يف تعليمها ترسيخها يف نفوس الطلبة، فقد استخدم أسلوب دراسة احلالة على عينة 

( طالبًا من املرحلة الثانوية لقياس أثر األخالق الرتبوية اليت اكتسبها الطلبة من معلميهم، وأظهرت نتائج 01مكونة من )
دراسة تطبيق أخالقيات مهنة التعليم من أعضاء اهليئة التدريسية املتمثلة يف املدير واملعلمني، كما أظهرت النتائج أن االلتزام ال

أبخالقيات املهنة ضروري الجناح العملية الرتبوية وسريها على حنو فاعل، وأن املعلم الناجح قادر على تفعيل دور الطالب يف 
 غرس القيم االجيابية فيه، مثل احلوار واملناقشة واليجابية وتعزيز روح العمل. الغرفة الصفية من خالل
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دراسة هدفت إىل حتليل رؤى اجملتمع الصيين ألخالقيات )  (Zheng & Hui, 2005أجرى زينغ وهوي و 
عن  %2.6فردا، حيث أشارت النتائج إىل رضا اتم بنسبة  195على عينة مكونة من يها، املعلم والعوامل املؤثرة ف

من أبناء اجملتمع احمللي عن أخالقيات وسلوكيات املعلم مما  %55أخالقيات املعلم الصيين، يف حني أظهرت النتائج رضا 
يعين متتع اجملتمع الصيين بنظرة اجيابية حنو املعلم. وتعترب شخصية املعلم ومتتعه ابهليبة املطلوبة من أكثر العوامل املؤثرة على 

من عينة الدراسة إىل إمكانية اعتبار املعلم الصيين قدوة لغريه يف قيمه وأخالقياته  %88قد أشار ما نسبته أدائه لوظيفته، و 
 وسلوكياته.

أبخالقيات مهنة التعليم االمريكية إىل تعرف درجة التزام أساتذة اجلامعات  (Dahl,2006داهل )هدفت دراسة و 
دئ أخالقية يف ( طالب. وأظهرت النتائج إمكانية حتديد تسعة مبا110تكونت عينة الدراسة من )، من وجهة نظر الطلبة

من شأهنا ان تعرف أساتذة اجلامعة طرائق التعليم الفعال والناجح، وتضمن هذه املبادئ إقامة عالقات التعليم اجلامعي 
املناهج والتحضري للدروس،  محيمة مع الطلبة،  والقدرة على تفهم قدراهتم، وتقدير مشاعرهم واحرتامهم، والقدرة على إدارة 

كما تضمنت أن الستخدام التكنولوجيا يف احملاضرات أثرًا كبريًا يف جناح العملية األستاذة املتمثل يف الدقة والفعالية يؤدي 
 دوراً كبرياً يف تغيري املسار األكادميي، وإخراجه من التلقني اململ إىل فضاء اإلبداع والتقدم 

درجة التزام االداريني الرتبويني يف مديرايت الرتبية والتعليم يف  هدفت اىل تعرفدراسة (، 8112أجرى بين خالد )و 
( مديرا ومديرة، وقد خلصت الدارسة إىل أن 010وقد بلغ عدد عينة الدراسة ) .ملفرق أبخالقيات مهنة التعليمحمافظة ا

فظة املفرق أبخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر مديري درجة التزام االداريني الرتبويني يف مديرايت الرتبية والتعليم يف حما
املدارس الثانوية كانت متوسطة، جملال العالقة ابملعلمني، والعالقة ابلطلبة، والعالقة ابجملتمع احمللي. ومرتفعة جملايل العالقة 

يع اجملاالت إبستثناء جمال العالفة ابجملتمع املهنية وااللتزام ابلقوانني األنظمة والتعليمات، ومرتفعة عند املشرفني الرتبويني جلم
احمللي فكانت متوسطة ، وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف درجة التزام االداريني الرتبويني يف مديرايت الرتبية 

االت الدراسة والتعليم يف حمافظة املفرق أبخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر مديري املدارس الثانوية تبعٍا للجنس جلميع جم
إبستثناء جمايل العالقة ابملعلمني والعالقة املهنية وذلك لصاحل اإلانث، وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف درجة التزام 
املشرفني الرتبويني يف مديرايت الرتبية والتعليم يف حمافظة املفرق أبخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر مديري املدارس 

 للجنس جلميع جماالت الدراسة إبستثناء جمايل العالقة ابلطلبة والعالقة املهنية وذلك لصاحل اإلانث. الثانوية تبعاٍ 
( دراسة هدفت إىل تعرف مدى التزام مديري املدارس األساسية الدنيا أبخالقيات مهنة 2008وأجرى أبو طبيخ )

( معلما، وقد كان من أهم النتائج ما يلي: ال 235على عينة مكونة من ) ة غزة من وجهة نظر املعلمني،التعليم مبحافظ
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مدى التزام مديري املدارس األساسية الدنيا أبخالقيات املهنة تعزى ملتغري اخلربة، بينما  

ى ملتغري اجلنس كان هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مدى التزام مديري املدارس األساسية الدنيا أبخالقيات املهنة تعز 
ولصاحل اإلانث. بينما كان هناك تباين يف ترتيب أخالقيات املدير جملاالت االستبانة ككل حيث الرتتيب األول أخالقيات 
املدير جتاه الطلبة ، تاله جمال أخالقيات املدير جتاه املرافق املدرسية، أما أخالقيات املدير جتاه املناهج الدراسية فقد حلت 

 اخلامسة واألخرية.يف املرتبة 
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( دراسة هدفت إىل تقصي درجة شيوع اجلو األخالقي يف البيئة املدرسية من Kieser 2009 ,وأجرى كيسري )
من طالب الصفوف اخلامس والسادس األساسي يف مدرستني  (105)، وقد مشلت عينة الدراسة أنفسهم وجهة نظر الطلبة

ج على  شيوع أجواء اجيابية يف كال املدرستني، الن املدرسة الناجحة هي األوىل حكومية والثانية خاصة. حيث دلت النتائ
تلك اليت تعمل على خلق أجواء اجيابية يف العالقات املتبادلة بني املعلمني أنفسهم أو بني الطلبة أنفسهم أو بني الطلبة 

 االجيايب واألخالقي السائد يف تلك املدرسة.واملعلمني. وال يوجد عالقة بني للوضع االقتصادي للبيئة احمليطة ابملدرسة واجلو 
ملكة العربية ( دراسة هدفت إىل اقرتاح ميثاق ألخالقيات مهنة الرتبية والتعليم يف امل8108أجرى بن إبراهيم )و 

 ( مديراً 211( معلمًا ومعلمة،)294( معلمًا ومديرًا مشرفًا تربواًي ذكرًا وأنثى )8014وتكونت العينة من )السعودية. 
وقد توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية: جاءت درجة أمهية بنود ميثاق أخالقيات مهنة  .( مشرفاً ومشرفة251ديرة، و )وم

التعليم احلايل يف اململكة العربية السعودية بناًء على استجابة عينة الدراسة "عالية". وكما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق 
 ة الدراسة لدرجة االمهية واملمارسة لبنود امليثاق احلايل تعزى ملتغري اجلنس ولصاحل اإلانث. ذات داللة احصائية لتقديرات عين

مدى أتثري مدونة قواعد السلوك الوظيفي على الثقافة التنظيمية، لدى  تعرف( 8104)الشرفات هدفت دراسة و 
 . اشارت النتائج اىل( معلماً ومعلمة004ت من )تكون، على عينة لبادية الشمالية الشرقيةمديري مدارس الرتبية والتعليم يف ا

دارس جاءت بدرجة مرتفعة، وأن درجة ممارسة الثقافة املأن درجة ممارسة مدونة قواعد السلوك الوظيفي لدى مديري 
إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية و  ة مرتفعة،التنظيمية لدى مديري مدارس البادية الشمالية الشرقية جاءت أيضًا بدرج

 تعزى ملتغري اجلنس لصاحل اإلانث يف مجيع جماالت مدونة قواعد السلوك الوظيفي، ومجيع جماالت الثقافة التنظيمية. 
 ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة احلالية منها:

كتسبه من أمهية يف تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف أمهية التزام مدراء مدارس أبخالقيات املهنة ملا ت        
جناح العملية الرتبوية. تتميز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف أهنا تناولت موضوع التزام مديري مدارس التعليم العام 
يف دولة الكويت أبخالقيات املهنة، فالدراسات السابقة قد تناولت هذا املوضوع يف بيئات خمتلفة، وبعضها تناول حموراً 

 املوضوع، كما أهنا أجريت يف بيئة خمتلفة عن غالبية الدراسات السابقة. واحداً من
 الطريقة واالجراءات:

 جمتمع الدراسة وعينتها:
العاملني يف مدارس املعلمني واملعلمات  مجيع من ، اليت استخدمت املنهج الوصفي املسحي،تكّون جمتمع الدراسة

خالل  ( معلما ومعلمة، يعملون011من )مت اختيار عينة عشوائية و (، 4400يف دولة الكويت وعددهم )التعليم العام 
 ( يبني توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغريات الدراسة.0واجلدول) .8105/8101لعام الدراسي ا

 (  توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغريات: اجلنس واملؤهل العلمي وسنوات اخلربة واملنطقة التعليمية.1جدول رقم )
 اجملموع التكرار فئات املتغري غرياتاملت

 اجلنس
 008 ذكور

011 
 012 إانث

 011 29 دبلوم املؤهل العلمي
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 اجملموع التكرار فئات املتغري غرياتاملت
 020 بكالوريوس

 02 دراسات عليا

 سنوات اخلربة
 12 سنوات 5أقل من 

 051 سنوات 5-01 011
 21 سنوات 01أكثر من 

 املنطقة التعليمية

 22 حويل

011 
 25 الفروانية
 22 العاصمة
 21 اجلهراء

 أداة الدراسة :
وتكونت أداة الدراسة بصورهتا النهائية ، الرتبوي ذي العالقة قامت الباحثة بتطوير أداة الدراسة استنادًا على األدب

، رولياء األمو أ، و الطلبة، و املعلمني، و املهنة، و دير حنو نفسهأخالقيات املسبعة جماالت: ( عبارة موزعة على 59من )
قامت الباحثة ابلتأكد من صدق األداة وذلك من خالل عرضها على صدق االداة،  وللتأكد من .الوطن، و اجملتمعو 

للتأكد من ثبات أداة . و وي اخلربة واالختصاصجمموعة من احملكمني من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية من ذ
 ( الختبار االتساق الداخلي ألداة الدراسة وجماالهتا:Cornobach Alphaالدراسة مت استخدام معادلة كرونباخ ألفا )

 (: معامالت االتساق الداخلي ابستخدام معادلة كرونباخ ألفا2جدول رقم )
 معامل الفاكرونباخ عدد الفقرات اجملال

 1.90 00 أخالقيات املدير حنو نفسه
 1.21 2 أخالقيات املدير حنو املهنة

 1.90 08 علمنيأخالقيات املدير حنو امل
 1.22 01 أخالقيات املدير حنو الطلبة

 1.28 1 أخالقيات املدير حنو أولياء األمور
 1.24 1 أخالقيات املدير حنو اجملتمع
 1.22 1 أخالقيات املدير حنو الوطن

 املعاجلة اإلحصائّية :
 للحكم( و SPSSة للعلوم االجتماعية )متت املعاجلة اإلحصائّية لبياانت الدراسة ابستعمال برانمج الرزم اإلحصائيّ 

(، واملتوسطة 8.00على درجة التزام املديرين، استخدمت الباحثة املقياس اآليت: درجة التزام منخفضة )املتوسطات أقل من 
 فأكثر. 0.12(، واملرتفعة )8.04-0.12)

 متغريات الدراسة:
 :ةاملتغريات املستقل .1

 . أنثى8. ذكر   0اجلنس وله فئتان:  -
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 ؤهل العلمي وله ثالث مستوايت: دبلوم، وبكالوريوس، ودراسات علياامل -
 سنوات فأكثر 01سنوات،  01أقل من  - 5سنوات،  5اخلربة:  وهلا ثالث فئات: أقل من  -
 املنطقة التعليمية: وله اربعة فئات ) حويل، الفروانية، العاصمة، اجلهراء(. -

 .قيات املهنةم العام يف دولة الكويت أبخالدرجة التزام مديري مدارس التعلي املتغري التابع: .8
 :تائج الدراسة ومناقشتهان

 تناول هذا اجلزء عرضاً لنتائج الدراسة ومناقشتها، تبعاً لتسلسل أسئلتها، وهي كما يلي:
ما درجة التزام مديري مدارس التعليم العام يف دولة الكويت : والذي ينص علىومناقشتها، السؤال األول نتائج 
 يات املهنة من وجهة نظر املعلمني؟أبخالق

مقياس درجة التزام جماالت مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد الدراسة على 
 :( يوضح ذلك0اجلدول )مديري مدارس التعليم العام يف دولة الكويت أبخالقيات املهنة من وجهة نظر املعلمني، و 

سطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ودرجة التزام مديري مدارس التعليم العام يف دولة ( املتو 3جدول رقم )
 مرتبة تنازليا   الكويت أبخالقيات املهنة من وجهة نظر املعلمني حسب اجملاالت

( وجود درجة مرتفعة من التزام مديري مدارس التعليم العام يف دولة الكويت 0يتضح من بياانت اجلدول )
(. وعلى مستوى 0.20لية لإلجاابت على املقياس )أبخالقيات املهنة من وجهة نظر املعلمني، فقد بلغ متوسط الدرجة الك

اجملاالت جند أن مجيع اجملاالت عليها درجة التزام مرتفعة، ماعدا جمال اخالقيات املدير حنو الطلبة كانت متوسطة، وكانت 
االلتزام  (، فيما كانت أدىن درجات0.92أعلى درجات االلتزام على جمال أخالقيات املدير حنو اجملتمع مبتوسط إجاابت )

(، وهذا يشري إىل مستوى االلتزام االخالقي الكبري الذي 0.05على جمال اخالقيات املدير حنو الطلبة مبتوسط اجاابت )
يتمتع به مدراء التعليم العام يف دولة الكويت وقد يعود ذلك إىل مستوى أتثري الوازع الديين واألخالقي لدى املدراء والتزامهم 

واملهنية ملدراء املدارس ابالضافة إىل خربهتم الطويلة يف جمال التدريس واالدارة املدرسية، مما يفرض عليهم ابلقواعد االخالقية 
سلوكيات اخالقية تتناسب مع مكانتهم الوظيفية. ورمبا يعود ذلك إىل السمات االجتماعية اليت يتحلى هبا مدير املدرسة، 

املتوسط  اجملال الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 درجة االلتزام الرتبة

 مرتفعة 0 0.49 3.98 جملتمعأخالقيات املدير حنو ا 1
 مرتفعة 8 0.41 3.91 أخالقيات املدير حنو الوطن 2
 مرتفعة 0 0.35 3.82 أخالقيات املدير حنو املهنة 8
 مرتفعة 4 0.41 3.81 أخالقيات املدير حنو املعلمني 0
 مرتفعة 5 0.46 3.80 أخالقيات املدير حنو أولياء األمور 5
 مرتفعة 2 0.40 3.78 هأخالقيات املدير حنو نفس 0
 متوسطة 1 1.00 0.05 أخالقيات املدير حنو الطلبة 4

 مرتفعة --- 0.25 3.83 الكلي
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شاركته للمعلمني يف مناسباهتم االجتماعية واالستماع إىل مشاكلهم وتلبية مما تؤثر على درجة التزامه أبخالقيات مهنته كم
احتياجاهتم مما يؤدي إىل وجود عالقة طيبة ومتعاونة بني مدير املدرسة واملعلمني، فقد يكون هناك أثر لسياسة اجملاملة يف 

 تقدير املعلمني لدرجة التزام مديريهم أبخالقيات مهنة اإلدارة املدرسة.
واليت أشارت إىل وجود رضا اتم )  (Zheng & Hui, 2005زينغ وهوي  دراسةهذه النتائج مع نتائج  تتفقو 

( واليت بينت نتائجها وجود تباين يف ترتيب أخالقيات املدير 2008عن أخالقيات املعلم الصيين، ودراسة أبو طبيخ )
درجة ممارسة مدونة قواعد السلوك الوظيفي لدى ( اليت توصلت إىل أن 8104جملاالت االستبانة ككل، ودراسة الشرفات )

( واليت 8112راسة بين خالد )لكنها ختتلف مع نتائج دمديري مدارس البادية الشمالية الشرقية جاءت بدرجة مرتفعة. و 
تعليم من توصلت إىل أن درجة التزام االداريني الرتبويني يف مديرايت الرتبية والتعليم يف حمافظة املفرق أبخالقيات مهنة ال

وجهة نظر مديري املدارس الثانوية كانت متوسطة، جملال العالقة ابملعلمني، والعالقة ابلطلبة ، والعالقة ابجملتمع احمللي. 
 ومرتفعة جملايل العالقة املهنية وااللتزام ابلقوانني األنظمة والتعليمات، ومرتفعة عند املشرفني الرتبويني جلميع اجملاالت إبستثناء

 وفيما يلي النتائج حسب كل جمال:. ة ابجملتمع احمللي فكانت متوسطةلعالفجمال ا
 جمال أخالقيات املدير حنو نفسه .1

( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ودرجة التزام مديري مدارس التعليم العام يف دولة 4اجلدول رقم )
 حنو نفسهالكويت أبخالقيات املهنة على جمال التزام املدير 

ة ودرجة التزام مديري مدارس التعليم العام يف دولة الكويت ( وجود درجة مرتفع4يتضح من بياانت اجلدول )
وهذا يشري إىل . عةأبخالقيات املهنة على جمال التزام املدير حنو نفسه، فقد فجميع فقرات اجملال جاءت بدرجة التزام مرتف

رقم 
 الفقرة

 العبارة الرتبة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 االلتزام

 مرتفعة 0.47 3.84 يتحلَّى املدير املدرسة ابحلكمة وسرعة البديهة يف التعامل مع األمور. 1 8
 مرتفعة 0.55 3.84 يستغل مدير املدرسة أدوات املدرسة لتلبية أغراضه الشخصية. 0 01

2 3 
يسعى مدير املدرسة دائًما للنمو املهين ابالطالع على مجيع 

 مرتفعة 0.51 3.83 املستجدات املتعلقة بعمله.

 مرتفعة 0.53 3.80 حيرتم مدير املدرسة الوقت واملواعيد. 4 1
 مرتفعة 0.58 3.77 خياف مدير املدرسة على أسرار عمله. 5 12
 مرتفعة 0.51 3.79 يرتفع مدير املدرسة عن الصغائر. 6 0
 مرتفعة 0.55 3.77 يتقبَّل مدير املدرسة النقد اإلجيايب ويسعى له. 7 9
 مرتفعة 0.59 3.76 يلتزم مدير املدرسة ابلصدق يف مجيع أموره. 8 4

 مرتفعة 0.60 3.76 حيرتم مدير املدرسة اآلخرين ويُعاملهم خبُِلٍق حسن. 9 00
 مرتفعة 0.60 3.75 معلمني.مُيثِّل املدير املدرسة قدوة حسنة لل 10 0
 مرتفعة 0.58 3.75 يتسم مدير املدرسة ابلدميقراطية يف التعامل مع اآلخرين. 11 5
 مرتفعة 0.47 3.75 حيرتم مدير املدرسة اللوائح والقوانني والتعليمات. 12 2

 مرتفعة 0.40 3.78 الدرجة الكلية جملال  
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مل واحرتام املواعيد وهذا يعرّب ابألخالقيات املرتبطة بعدم استغالل وظيفتهم واحلفاظ على سرية الع دارس يلتزمواأن مدراء امل
وقد يعزى ذلك إىل الوازع الديين لدى املديرين، إذ تعد العدالة يف اختاذ القرارات اليت  .عن إدراكهم ألمهية دورهم ابملدرسة

 .علمنيامل، كما يعزى إىل العالقة احلسنة بني املدير و  نرو تتعلق ابملعلمني والطلبة من أهم االخالقيات اليت يتحلى هبا املدي
 جمال أخالقيات املدير حنو املهنة .2

( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ودرجة التزام مديري مدارس التعليم العام يف دولة 5اجلدول رقم )
 الكويت أبخالقيات املهنة على جمال التزام املدير حنو املهنة

( وجود درجة مرتفعة ودرجة التزام مديري مدارس التعليم العام يف دولة الكويت 5يتضح من بياانت اجلدول رقم )
تفعة والبالغ عددها مثان أبخالقيات املهنة على جمال التزام املدير حنو املهنة، فقد فجميع فقرات اجملال جاءت بدرجة التزام مر 

جود اجتاهات اجيابية مرتفعة ودرجة التزام مديري مدارس التعليم العام يف دولة الكويت أبخالقيات وهذا يشري إىل و فقرات، 
املهنة على جمال التزام املدير حنو املهنة، وقد يعود السبب يف ذلك إىل أن مهنة اإلدارة املدرسية تتطلب جمهودًا متعدد 

رة املدرسية، ويتم توجيه جزء آخر حنو الطلبة، وجزء حنو املعلمني ، األبعاد، حبيث يتم توجيه جزء من هذا اجملهود حنو اإلدا
واجملاالت األخرى، وقد يعزى ذلك إىل أن املدير هو املسؤول األول يف املدرسة وبناء على ذلك فإن مسؤولياته تقتضي منه 

ملهام اإلدارية يف املدرسة القيام ابمواكبة مستجدات العصر واالطالع على التطورات احلديثة يف جمال اإلدارة الرتبوية، وأن 
يتطلب حتمل كثريًا من الصعوابت سواء كان يف جانب الرقابة أم املتابعة أم يف جمال التخطيط والتنفيذ، ورمبا تعزى النتيجة 
يف ذلك إىل أن بعض املديرين مضطرون لاللتزام أبخالقيات مهنة اإلدارة املدرسية وإن مل تكن انبعة من توجيه حقيقي 

ذلك بسبب الدور الفعال اليت تقوم به وزارة الرتبية والتعليم من الرقابة واملتابعة ملدير املدارس ومدى التزامهم لديهم، و 
أبخالقيات مهنتهم يف املؤسسة الرتبوية اليت ينتمون إليها. وقد يعزى ذلك من وجهة نظر معلمي تلك املدارس إىل ما يرونه 

ث على تطوير املدرسة اليت ينتمي إليها وااللتزام ابلقوانني والتعليمات ، وذلك من من تفاين املدير ابلعمل على السعي واحل
خالل مناقشة الكتب الواردة من مديرية الرتبية والتعليم يف املنطقة مع املعلمني يف االجتماعات اليت تعقد لذلك، وأيضاً إىل 

اف الرتبوية املنشودة، وحتقيق أهداف العملية التعليمية إدراكهم أن االلتزام ابلقوانني والتعليمات يؤدي إىل إجناز األهد
 التعلمية.

رقم 
 العبارة الرتبة الفقرة

املتوسط 
 احلسايب

حنراف اال
 املعياري

درجة 
 االلتزام

 مرتفعة 0.45 3.87 يستغل مدير املدرسة مركزه لتحقيق مصاحله الشخصية. 0 3
 مرتفعة 1.49 3.87 يلتزم مدير املدرسة ابلتفرغ التام ملهنته. 1 6
 مرتفعة 1.59 3.87 يتحمل مدير املدرسة الصعوابت اليت تواجهه أثناء أدائه ملهنته. 0 4
 مرتفعة 0.50 3.85 دير املدرسة عمله على أكمل وجه.يُنجز م 4 7
 مرتفعة 0.50 3.81 حيرص مدير املدرسة على تنمية نفسه مهنًيا. 5 2
 مرتفعة 0.69 3.75 يفتخر مدير املدرسة مبهنته. 6 1
 مرتفعة 0.80 3.69 ويعمل على تطبيقه يف جمال اختصاصهكل جديد   يواكب 7 5

 مرتفعة 0.35 3.81 الدرجة الكلية جملال  
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 جمال أخالقيات املدير حنو املعلمني .3
( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ودرجة التزام مديري مدارس التعليم العام يف دولة 6اجلدول رقم )

 و املعلمنيالكويت أبخالقيات املهنة على جمال التزام املدير حن

( وجود اجتاهات اجيابية مرتفعة ودرجة التزام مديري مدارس التعليم العام يف دولة الكويت 1)اجلدول  يتضح من
أبخالقيات املهنة على جمال التزام املدير حنو املعلمني، وقد يعود السبب يف ذلك إىل اعتقاد املديرين أبن مسؤولياهتم ال 

كفاايت املعلمني من خالل السعي إىل عقد دورات خاصة   تنحصر يف اإلشراف واإلدارة فقط، وإمنا تتعدى ذلك إىل تطوير
و جديد ابملعلمني األمر الذي يعكس إحساساً عالياً ابملسئولية جتاه املعلمني، وقد يعزى ذلك إىل مواكبة املديرين لكل ما ه

ة واليت من شأهنا . وقد يعود السبب يف ذلك أيضًا إىل الدورات اليت تعقدها اجلهات املختصيف جمال اإلدارة املدرسية
 .إكساب املديرين املهارات والكفاايت الالزمة لتطبيق واستخدام كل ما يتجسد يف جمال اإلدارة املدرسية

 جمال أخالقيات املدير حنو الطلبة .4
( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ودرجة التزام مديري مدارس التعليم العام يف دولة 7اجلدول رقم )

 الكويت أبخالقيات املهنة على جمال التزام املدير حنو الطلبة

رقم 
 الفقرة

 العبارة الرتبة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املوافقة

 مرتفعة 0.53 3.89 ُيكوِّن مدير املدرسة عالقة إجيابية مع املعلمني. 1 01
 مرتفعة 0.54 3.88 يساعد مدير املدرسة املعلمني يف حل مشكالهتم. 2 5
 مرتفعة 0.63 3.86 على تنمية أنفسهم مهنًيا.ُيشجع مدير املدرسة املعلمني  3 1
 مرتفعة 0.51 3.85 يُظهر مدير املدرسة  للمعلمني الثقة هبم. 4 8
 مرتفعة 0.54 3.83 املعلمني على قدم املساواة بغض النظر عن انتماءاهتم يم يق 5 0
 مرتفعة 0.63 3.83 ُيشجع مدير املدرسة الزايرات التبادلية بني املعلمني. 5 4
 مرتفعة 0.55 3.82 يسمح مدير املدرسة للمعلم ابلتواصل معه. 7 0
 مرتفعة 0.59 3.81 دون انفعال أو تعصبعلمني متقبالً النقد البناء آراء امل حيرتم 8 08
 مرتفعة 0.50 3.79 مع املعلمني حبزم يف بعض األمور اليت تستوجب ذلك.يتعامل  9 00
 مرتفعة 0.66 3.77 املعلمني ابعتباره مشرفًا مقيًما.ُيشرف مدير املدرسة على أداء  10 2
 مرتفعة 0.62 3.71 ُيكافئ مدير املدرسة املعلمني الفاعلني وحيُِّفزهم. 11 2
 مرتفعة 0.71 3.70 ُيشارك مدير املدرسة املعلمني يف مناسباهتم االجتماعية. 12 9

 مرتفعة 0.41 3.81 الدرجة الكلية جملال  

رقم 
 الفقرة

 العبارة الرتبة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 االلتزام

 مرتفعة 0.63 3.90 يعمل مدير املدرسة على حتسني حتصيل الطلبة. 1 01
 مرتفعة 0.56 3.89 يعامل مدير املدرسة الطلبة بصرب وُحلم. 2 0
 مرتفعة 0.51 3.83 حُيافظ مدير املدرسة على سرية املعلومات املتعلقة ابلطلبة. 3 2
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( وجود اجتاهات اجيابية مرتفعة ودرجة التزام مديري مدارس التعليم العام يف دولة 2يتضح من بياانت اجلدول )
لطلبة، ولرمبا يعود ذلك إىل إدراك املعلمني للعالقة الطيبة بني مدير الكويت أبخالقيات املهنة على جمال التزام املدير حنو ا

املدرسة وتالميذه ، وقد تعود أيضًا إىل إدراك املعلمني حسن التواصل بني التالميذ ومدير املدرسة ، وقدرته على حل 
ر املعلمني إىل كثرة أعداد مشاكلهم ، وغرسه األخالق احلميدة والفاضلة يف نفوسهم،  ويعزى السبب يف ذلك من وجهة نظ

الطلبة ، وعدم قدرة املدير على التواصل مع مجيع الطلبة وكذلك إىل مسؤوليات املدير األسرية ، واالجتماعية ، واليت البد 
 من تلبيتها ألهنا جزء من حياته االجتماعية. 

 جمال أخالقيات املدير حنو أولياء األمور .5
واالحنرافات املعيارية والرتبة ودرجة التزام مديري مدارس التعليم العام يف دولة ( املتوسطات احلسابية 8اجلدول رقم )

 الكويت أبخالقيات املهنة على جمال التزام املدير حنو أولياء االمور

التزام مديري مدارس التعليم العام يف دولة  ( وجود اجتاهات اجيابية مرتفعة ودرجة2يتضح من بياانت اجلدول )
الكويت أبخالقيات املهنة على جمال التزام املدير حنو أولياء األمور، ويعزى ذلك إىل أن أولياء األمور هم الفئة األكثر 

مل مع هذه الفئة اهتماماً ابلتالميذ ، واألكثر تواصاًل مع املديرين واملعلمني، ولذلك من الضروري التحلي ابألخالق يف التعا
أن إحدى مسؤوليات املديرين، استمرارية التواصل أبولياء األمور والذي ميكن أن يتم من خالل  السبب أيضاً ، ولرمبا يعزى 

أو مقابلة أولياء األمور ملناقشتهم يف بعض األمور اليت هتم التالميذ ، وإطالعهم على كل ما يتعلق أببنائهم من قضااي إجيابية 
وقد يعود ذلك إىل أن إحدى مسؤوليات املديرين استمرارية االتصال أبولياء أمور الطلبة والذي ، تعاون مع املعلمنيسلبية ابل

 مرتفعة 0.47 3.80 يواصل مدير املدرسة دوره الرتبوي مع الطلبة خارج أسوار. 4 2
 مرتفعة 0.53 3.78 حُيفز مدير املدرسة الطلبة على أداء واجباهتم. 5 5
 مرتفعة 0.52 3.78 الطلبة ومشكالهتم. يستمع مدير املدرسة إىل شكاوى 5 4
 مرتفعة 0.73 3.76 يَغرس مدير املدرسة روح النظام واحرتام القوانني لدى الطلبة. 7 1
ى مدير املدرسة روح التعاون واجلماعة بني الطلبة. 8 9  مرتفعة 0.60 3.74 يُنمِّ
 عةمرتف 0.85 3.68 يغرس مدير املدرسة األخالق الفاضلة يف طالبه. 9 0
 مرتفعة 0.90 3.68 يتصل مدير املدرسة ويتواصل مع الطلبة. 9 8

 متوسطة 1.00 0.05 الدرجة الكلية جملال  

رقم 
 الفقرة

 العبارة الرتبة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املوافقة

 مرتفعة 0.45 4.00 مهات يف املدرسة.دور جمالس اآلابء وجمالس األ يُفعِّل 0 1
 مرتفعة 0.56 3.97 حيسن مدير املدرسة استقبال أولياء األمور. 8 5
 مرتفعة 0.55 3.94 أولياء األمور أبوضاع أبنائهم العلمية أواًل أبول.يُطلع  0 8
 مرتفعة 0.61 3.89 يَفتح مدير املدرسة ابب االتصال والتواصل مع أولياء األمور. 4 0
 مرتفعة 1.21 3.70 االجتماعية م ظر عن مستوايهتأولياء األمور بغض الن حَيرتم 5 0
 متوسطة 1.37 3.32 وقًتا كافًيا لإلصغاء إىل شكاوى وآراء أولياء األمور. خُيصص 1 4

 مرتفعة 0.46 3.80 الدرجة الكلية جملال  
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ميكن أن يتمثل من خالل مقابلة أولياء أمور الطلبة ملناقشتهم يف بعض األمور اليت هتم الطلبة ، واطالعهم على كل ما يتعلق 
 ، كما يعكس ذلك مدى حتمل مديري املدارس يف دولة الكويت للمسؤولية.أببنائهم من قضااي إجيابية أو سلبية 

 جمال أخالقيات املدير حنو اجملتمع .6
( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ودرجة التزام مديري مدارس التعليم العام يف دولة 9اجلدول رقم )

 و اجملتمعالكويت أبخالقيات املهنة على جمال التزام املدير حن

( وجود درجة مرتفعة ودرجة التزام مديري مدارس التعليم العام يف دولة الكويت 9يتضح من بياانت اجلدول رقم )
وهذا يشري إىل وجود . زام مرتفعةبدرجة الت أبخالقيات املهنة على جمال التزام املدير حنو اجملتمع، فجميع فقرات اجملال جاءت

اجتاهات اجيابية مرتفعة ودرجة التزام مديري مدارس التعليم العام يف دولة الكويت أبخالقيات املهنة على جمال التزام املدير 
ومسؤوليات  حنو اجملتمع، وقد يعود السبب يف ذلك إىل أن املدرسة كيان ال ميكن فصله عن اجملتمع، لذلك هناك أخالقيات
 أخالقه.يتحلى هبا املدير. واليت تعمل على تطوير اجملتمع ، األمر الذي ينعكس على العائلة وابلتايل على الطالب وعلى 

 جمال اخالقيات املدير حنو الوطن .7
يف دولة  ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ودرجة التزام مديري مدارس التعليم العام11اجلدول رقم )

 الكويت أبخالقيات املهنة على جمال التزام املدير حنو الوطن

رقم 
 الفقرة

 العبارة الرتبة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املوافقة

 مرتفعة 0.81 4.21 على االتصال الفعَّال مع أفراد اجملتمع احمللي. حُيافظ 0 4
 مرتفعة 0.88 4.14 ابلتوعية الصحية والثقافية والدينية ألفراد اجملتمع احمللي.يَهتم  8 5
 مرتفعة 0.79 3.96 العالقة مع املؤسسات احمللية لصاحل املدرسة.ينمي  0 0
 مرتفعة 0.44 3.95 قيم اجملتمع احمللي وعاداته وتقاليده ويرتمجها إىل سلوك. حَيرتم 4 0
 مرتفعة 1.16 3.82 حُيافظ مدير املدرسة على عالقة إجيابية مع اجملتمع احمللي. 5 1
 مرتفعة 0.62 3.78  املناسبات الدينية.أفراد اجملتمع احمللى يف يشارك 1 8

 مرتفعة 0.49 3.98 الدرجة الكلية جملال  

رقم 
 الفقرة

 العبارة الرتبة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املوافقة

 مرتفعة 0.69 3.99 يُنمى مدير املدرسة يف نفوس طلبته ُحب الوطن والدفاع عنه. 0 8
 مرتفعة 0.62 3.95 التوجيه الوطين السليم. العملية التعليمية والرتبويةيُوجه  8 0
 مرتفعة 0.67 3.95 حَيرص مدير املدرسة على تقوية الوعى ابلقيم الوطنية. 8 0
 مرتفعة 0.89 3.90 ُيشجع مدير املدرسة املعلمني على التفاين يف خدمة الوطن. 4 1
 مرتفعة 0.88 3.88 يشارك مدير املدرسة أبناء وطنه يف معاجلة مشكالت الوطن. 5 5
 مرتفعة 1.03 3.79 يهتم مدير املدرسة مبتابعة القضااي واألحداث اجلارية يف وطنه. 1 4

 مرتفعة 0.41 3.91 الدرجة الكلية جملال  
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( ان درجة التزام مديري مدارس التعليم العام يف دولة الكويت أبخالقيات املهنة 01يتضح من بياانت اجلدول رقم )
وهذا يشري إىل وجود . ال التزام املدير حنو الوطن، فجميع فقرات اجملال جاءت بدرجة التزام مرتفعةجاعت مرتفعة على جم

اجتاهات اجيابية مرتفعة ودرجة التزام مديري مدارس التعليم العام يف دولة الكويت أبخالقيات املهنة على جمال التزام املدير 
ير أمهية توعية املعلمني بضرورة تطوير االهتمام بكفايتهم الشخصية وقد يعود السبب يف ذلك إىل إدراك املد، حنو الوطن

واملهنية اليت متكنهم من القيام مبهامهم على أكمل وجه، وقد يعزي ذلك إىل ما ملسوه معلمي املدارس الثانوية من انتماء 
 ذلك أيضاً إىل إدراك أمهية توعية املديرين للوطن ، والعمل على غرسها يف كل من التالميذ واملعلمني، ورمبا يعزى السبب يف

 املعلمني بضرورة تطوير االهتمام بكفاايهتم الشخصية واملهنية ، اليت متكنهم من القيام مبهامهم على أكمل وجه.
( يف α ≤ 1.15هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ): السؤال الثاين والذي ينص علىنتائج 

دراسة حول درجة إلتزام مديري مدارس التعليم العام يف دولة الكويت أبخالقيات املهنة من إستجاابت أفراد عينة ال
 وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغريات: اجلنس واملؤهل العلمي وسنوات اخلربة واملنطقة التعليمية؟.

إلتزام مديري مدارس التعليم مت اجراء حتليل التباين الرابعي لبيان الفروق يف إستجاابت أفراد عينة الدراسة حول درجة 
واجلدول  تعزى ملتغريات: اجلنس واملؤهل العلمي وسنوات اخلربة واملنطقة التعليمية. قيات املهنةالعام يف دولة الكويت أبخال

 ( يوضح ذلك.00)
يف دولة  ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملاالت درجة التزام مديري مدارس التعليم العام11اجلدول )

 اخلربة واملنطقة التعليمية وسنوات الكويت أبخالقيات مهنة التعليم  حسب اجلنس واملؤهل

حنو   الفئات املتغري
 نفسه

 حنو املهنة
حنو 

 املعلمني
حنو 
 الطلبة

حنو اولياء 
 االمور

حنو 
 اجملتمع

 الكلي حنو الوطن

 اجلنس
 ذكر

 0.24 0.94 4.10 0.28 0.04 0.28 0.20 0.29 س
 1.81 1.40 1.50 1.49 1.08 1.40 1.08 1.41 ع

 أنثى
 0.28 0.29 0.94 0.22 0.05 0.21 0.20 0.22 س
 1.84 1.41 1.42 1.40 1.01 1.41 1.05 1.40 ع

املؤهل 
 العلمي
 

 دبلوم
 0.28 0.22 0.91 0.21 0.01 0.22 0.24 0.21 س
 1.82 1.41 1.44 1.42 1.08 1.42 1.05 1.41 ع

 بكالوريوس
 1.82 1.41 1.44 0.20 0.05 0.20 0.21 0.21 س
 1.88 1.48 1.51 1.44 1.89 1.01 1.00 1.05 ع

 دراسات عليا
 0.25 0.94 0.92 0.24 0.01 0.29 0.25 0.25 س
 1.89 1.02 1.58 1.42 1.04 1.49 1.05 1.41 ع

سنوات 
 اخلربة

 5أقل من 
 0.29 0.25 0.29 0.20 0.19 0.25 0.28 0.21 س
 1.81 1.05 1.41 1.40 1.08 1.41 1.02 1.45 ع

 بني
 5-11 

 0.24 0.90 4.15 0.28 0.02 0.20 0.28 0.22 س
 1.81 1.40 1.51 1.51 1.00 1.48 1.04 1.41 ع

سنوات  11
 فاكثر

 0.20 0.90 0.29 0.20 0.00 0.20 0.21 0.22 س
 1.85 1.40 1.41 1.41 1.89 1.01 1.08 1.02 ع
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 االحنراف املعياري س= املتوسط احلسايب    ع=
درجة التزام مديري مدارس التعليم العام ( تبايناً ظاهرايً يف املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 00يبني اجلدول )

واملؤهةل العلمةةي )دبلةةوم، )ذكةةور، إانث(، اجلةةنس يف دولةة الكويةةت أبخالقيةات مهنةةة التعلةةيم بسةبب اخةةتالف فئةةات متغةريات 
، سةةةنوات فةةةأكثر(01سةةةنوات، 01أقةةةل مةةةن   -5سةةةنوات، بةةةني  5بكةةةالوريوس، دراسةةةات عليةةةا(، وسةةةنوات اخلةةةربة )أقةةةل مةةةن 

يةةةة ) حةةةةويل، الفروانيةةةة، العاصةةةةمة، اجلهةةةراء(، ولبيةةةةان داللةةةة الفةةةةروق اإلحصةةةائية بةةةةني املتوسةةةطات احلسةةةةابية مت واملنطقةةةة التعليم
 ( يوضح ذلك.08استخدام حتليل التباين الرابعي على اجملاالت واجلدول )

الت درجة التزام اخلربة واملنطقة التعليمية على جما وسنوات ( حتليل التباين الرابعي ألثر اجلنس واملؤهل12اجلدول )
 مديري مدارس التعليم العام يف دولة الكويت أبخالقيات مهنة التعليم

درجات  جمموع املربعات اجملاالت مصدر التباين
 احلرية

متوسط 
 املربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 اجلنس
 1.10هوتلنج=

 1.29ح=

 1.11 1.82 1.141 0 1.141 حنو نفسه
 1.10 1.80 1.182 0 1.182 حنو املهنة

 1.25 1.19 1.102 0 1.102 حنو املعلمني
 1.20 1.11 1.114 0 1.114 حنو الطلبة

 1.45 1.51 1.002 0 1.002 حنو اولياء االمور
 1.02 0.22 1.409 0 1.409 حنو اجملتمع
 1.05 1.22 1.049 0 1.049 حنو الوطن

 1.02 1.22 1.142 0 1.142 الكلي

 املؤهل العلمي
 1.91 ويلكس=

 1.11ح=

 1.81 0.05 1.880 8 1.441 حنو نفسه
 1.45 1.20 1.195 8 1.090 حنو املهنة

 1.22 1.00 1.180 8 1.145 حنو املعلمني
 1.09 0.12 1.052 8 1.001 حنو الطلبة

 1.21 1.82 1.159 8 1.002 حنو اولياء االمور
 1.21 1.82 1.115 8 1.001 حنو اجملتمع
121.1 حنو الوطن  8 1.114 1.184 1.921 

 1.151 1.488 1.181 8 1.158 الكلي
 1.99 1.11 1.11 8 1.110 حنو نفسهسنوات اخلربة  

املنطقة 
 ليميةالتع

 حويل
 0.24 0.25 0.22 0.29 0.80 0.20 0.24 0.20 س
 1.80 1.02 1.42 1.48 1.01 1.02 1.04 1.02 ع

 الفروانية
 0.20 0.22 4.11 0.24 0.02 0.20 0.20 0.22 س
 1.82 1.42 1.49 1.45 1.08 1.42 1.01 1.48 ع

 العاصمة
 0.20 0.91 4.10 0.21 0.00 0.21 0.22 0.25 س
 1.85 1.09 1.49 1.40 1.08 1.48 1.00 1.41 ع

 اجلهراء
 0.20 0.92 4.11 0.22 0.01 0.24 0.25 0.22 س
 1.84 1.02 1.51 1.50 1.89 1.02 1.08 1.48 ع
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 جمموع املربعات اجملاالت مصدر التباين
درجات 

 احلرية
متوسط 
 قيمة ف املربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 1.98ويلكس=
 1.115ح=

 1.22 1.05 1.18 8 1.104 حنو املهنة
 1.20 1.04 1.159 8 1.002 حنو املعلمني
*1.14 0.05 1.892 8 1.591 حنو الطلبة  

8191. حنو اولياء االمور  8 1.015 1.51 1.10 
*1.10 0.12 1.214 8 0.282 حنو اجملتمع  
 1.41 1.29 1.004 8 1.812 حنو الوطن

 1.88 0.50 1.195 8 1.091 الكلي

 املنطقة التعليمية
 1.128بيلياز=
 1.45ح=

 

 1.41 1.99 1.014 0 1.498 حنو نفسه
 1.04 0.08 1.008 0 1.095 حنو املهنة

818.1 حنو املعلمني  0 1.122 1.51 1.12 
 1.12 8.84 1.808 0 1.105 حنو الطلبة

 1.29 1.05 1.124 0 1.880 حنو اولياء االمور
 1.08 0.02 1.822 0 1.208 حنو اجملتمع
 1.02 0.21 1.829 0 1.211 حنو الوطن

 1.21 1.41 1.185 0 1.124 الكلي

 اخلطأ

   1.015 890 42.124 حنو نفسه
   1.002 890 04.082 حنو املهنة

   1.024 890 51.512 حنو املعلمني
   1.195 890 82.509 حنو الطلبة

   1.801 890 10.841 حنو اولياء االمور
   1.805 890 12.021 حنو اجملتمع
   1.019 890 49.899 حنو الوطن

   1.118 890 02.925 الكلي

 الكلي

    011 4040.251 حنو نفسه
    011 4415.222 نةحنو امله

    011 4419.011 حنو املعلمني
    011 0100.222 حنو الطلبة

    011 4099.000 حنو اولياء االمور
    011 4202.288 حنو اجملتمع
    011 4140.120 حنو الوطن

    011 4400.902 الكلي
 ( ≤ 1.15)*ذات داللة إحصائية 
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  ( ما يلي:08)يبني من اجلدول 
 ( عةةدم وجةةود فةةروق ذات داللةةةة احصةةائيةα≤ 1.15 تعةةزى ألثةةر)يف  اجلةةةنس واملؤهةةل العلمةةي واملنطقةةة التعليميةةةة

 مجيع اجملاالت . 
 ( عدم وجود فروق ذات داللة احصائيةα≤ 1.15 تعزى ألثر )يف مجيع اجملاالت. ابستثناء جمايل  سنوات اخلربة

، ولبيان الفروق الدالة إحصائيا بني املتوسطات حنو اجملتمعاخالقيات املدير حنو الطلبة، وأخالقيات املدير 
والختبار الفروق بني فئات (، 00احلسابية مت استخدام املقارانت البعدية بطريقة شفيه كما هو مبني يف جدول )

 اخلربة مت استخدام اختبار شيفيه لالختبارات البعدية:
 حنو اجملتمع(  نتائج اختبار شيفيه حنو الطلبة و 13اجلدول رقم )

 الداللة االحصائية متوسط االختالف سنوات اخلربة )ب( سنوات اخلربة )أ( اجملال

 حنو الطلبة

 1.110 1.012- سنوات 01-5 سنوات 5اقل من 

 
 1.999 1.114 سنوات 01اكثر من 

 1.110 1.012 سنوات 5اقل من  سنوات 5-01

 *1.144 1.020 سنوات 01اكثر من  
 1.999 1.114- سنوات 5اقل من  نواتس 01اكثر من 

 
 *1.144 1.020- سنوات 5-01

 حنو اجملتمع

 1.110 1.012- سنوات 01-5 سنوات 5اقل من 

 1.999 1.114 سنوات 01اكثر من  
 1.110 1.012 سنوات 5اقل من  سنوات 5-01

 *1.144 1.020 سنوات 01اكثر من  
 1.999 1.114- سنوات 5اقل من  سنوات 01اكثر من 

 *1.144 1.020- سنوات 5-01 
 (.α ≤ 1.15* الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )    

يالحظ من نتائج اختبار شيفيه وجود فروق دالة احصائيا يف درجة التزام مديري املدارس حنو الطلبة من وجهة نظر 
سنوات وذوي اخلربة  01-5ملعلمني بني ذوي اخلربة املعلمني، ودرجة التزام مديري املدارس حنو اجملتمع من وجهة نظر ا

 سنوات.  01-5سنوات ولصاحل ذوي اخلربة  01اكثر من 
 الفروق يف درجة التزام مديري املدارس أبخالقيات املهنة من وجهة نظر املعلمني حسب املؤهل العلمي: -

د عينة الدراسة على درجة إلتزام بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات استجاابت أفرا
 العام يف دولة الكويت أبخالقيات املهنة من وجهة نظر املعلمني تعزى الختالف املؤهل العلمي.  التعليممديري مدارس 

(  اليت أشارت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 8119وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة الغامدي )
 داري يعزى ملتغري املؤهل العلمي:ممارسة مديرات املدارس ألخالقيات العمل اإلعند مستوى الداللة يف 

 .الفروق يف درجة التزام مديري املدارس أبخالقيات املهنة من وجهة نظر املعلمني حسب سنوات اخلربة -
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على درجة أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة 
ودرجة إلتزام مديري مدارس التعليم العام حنو الطلبة من وجهة نظر املعلمني  ،إلتزام مديري مدارس التعليم العام حنو اجملتمع

تعزى الختالف سنوات اخلربة. وأشارت الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات استجاابت أفراد 
كلية إللتزام مديري مدارس التعليم العام يف دولة الكويت أبخالقيات املهنة واجملاالت عينة الدراسة على الدرجة ال

)أخالقيات املدير حنو نفسه، أخالقيات املدير حنو املهنة، أخالقيات املدير حنو املعلمني، أخالقيات املدير حنو أولياء 
أشارت نتائج الدراسة إىل ختالف سنوات اخلربة، كما األمور، أخالقيات املدير حنو الوطن( من وجهة نظر املعلمني تعزى ال

من وجهة نظر  إلتزام مديري املدارس حنو الطلبةوجود فروق دالة احصائيا يف درجة التزام مديري املدارس حنو اجملتمع و 
 سنوات.  01-5سنوات ولصاحل ذوي اخلربة  01سنوات وذوي اخلربة اكثر من  01-5املعلمني بني ذوي اخلربة 

فروق ذات داللة إحصائية يف واليت توصلت إىل عدم وجود ( 2008خيتلف مع ما توصلت إليه أبو طبيخ ) وهذا
واليت أشارت ( 8119مدى التزام مديري املدارس األساسية الدنيا أبخالقيات املهنة تعزى ملتغري اخلربة، ودراسة الغامدي )

يف ممارسة مديرات املدارس ألخالقيات العمل اإلداري يعزى  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةإىل 
 ملتغري سنوات اخلربة.

 :الفروق يف درجة التزام مديري املدارس أبخالقيات املهنة من وجهة نظر املعلمني حسب املنطقة التعليمية -
ينة الدراسة على نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات استجاابت أفراد ع أشارت

مديري مدارس التعليم العام يف دولة الكويت أبخالقيات املهنة من وجهة نظر املعلمني تعزى الختالف منطقة  إلتزامدرجة 
 التعليم.

 الفروق يف درجة التزام مديري املدارس أبخالقيات املهنة من وجهة نظر املعلمني حسب اجلنس: -
إحصائية يف متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة على درجة إلتزام  بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة

 مديري مدارس التعليم العام يف دولة الكويت أبخالقيات املهنة من وجهة نظر املعلمني تعزى الختالف اجلنس. 
ية ( اليت أشارت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائ8108وخيتلف هذا مع ما توصلت إليه دراسة بن إبراهيم )

 لتقديرات عينة الدراسة لدرجة األمهية واملمارسة لبنود امليثاق احلايل تعزى ملتغري اجلنس ولصاحل اإلانث. 
 التوصيات:

 ويف ضوء نتائج الدراسة، توصي الباحثة مبا يلي لتحقيق املزيد من االلتزام أبخالقيات املهنة:
ال تقييم املعلمني بشكل عادل وذلك من خالل مساعدة املديرين على تعزيز حتليهم أبخالقيات املهنة يف جم -

 حتديد أسس ومعايري يتم من خالهلا تقييم املعلمني عليها.
تزويد املديرين ابلكتيبات اليت توضح األخالق اليت جيب على مديري املدرسة التحلي هبا وذلك لتطبيق  -

 األخالقيات اليت قد ال يكون املدير ملتزماً هبا.
انمج األخالق املهنية يف املدارس حبيث تصبح على سلم اهتمام الوزارة من حيث اإلعداد زايدة اهتمام أكرب لرب  -

 والتدريب والتنفيذ واملتابعة واإلشراف والتقييم.
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تطوير مفهوم األخالقيات املهنية كحقل رئيسي من مقررات كلية الرتبية حبيث يتناول األسس املنهجية  -
 ب احللول املختلفة اليت ميكن اللجوء إليها.واملشكالت اليت تعرض واقع العمل، جبان

عقد دورات بصفة مستمرة للمدراء يف املدارس احلكومية لإلطالع على أحداث املستجدات يف أخالقيات  -
 املهنة.

 واملراجع املصادر
ظة غزة من وجهة مدى التزام مديري املدراس األساسية الدنيا أبخالقيات مهنة التعليم يف حماف(. 8112و طبيخ، هشام نعيم )أب -

 ، رسالة ماجستري غري منشورة، غزة، اجلامعة اإلسالمية.نظر املعلمني
، اجلامعة  ميثاق مقرتح ألخالقيات مهنة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية( 8108، مسري بن مجعه سعد)إبراهيمبن  -

 األردنية ،االردن.
داريني الرتبويني يف مديرتات الرتبية والتعليم يف حمافظة املفرق أبخالقيات درجة اإل(. 8112بين خالد، خلف محدان مسريان ) -

 . رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة اهلامشية، األردن.مهنة التعليم من وجهة نظر مديري املدارس الثانوية
"  جملة مؤتة للبحوث والدراسات(، اساليب تدريب مدير املدرسة واقعها وسبل تطويرها " 0995راتب )  ،بطاح، امحد والسعود -

 05 – 00ص ص  5، العدد 01جامعة مؤتة الكرك ، االردن اجمللد 
مدى أتثري مدونة قواعد السلوك الوظيفي على الثقافة التنظيمية السائدة لدى مديري مدارس الرتبية (. 8104الشرفات، إميان ) -

 منشورة، جامعة آل البيت، املفرق. ، رسالة ماجستري غري والتعليم يف البادية الشمالية الشرقية
، رسالة ماجستري منشورة، أخالق العامل واملتعلم عند أيب بكر االجري(، 0990عبد الرمحن، عبد الرؤوف يوسف عبد القادر ) -

 لبنان، بريوت، دار اجليل.
ة العراقية للعلوم اإلدارية، كلية (، أخالقيات اإلدارة :مدخل التكوين يف منشآت األعمال، اجملل8118العنزي،سعد والساعدي،مؤيد،) -

 (. 0(، العدد)0اإلدارة واإلقتصاد، جامعة كربالء، اجمللد)
(، أخالقيات مهنة املعلم املسلم وأثرها يف الرتبية اخللقية للفرد واجملتمع، اجلمعية السعودية للعلوم 8111الغامدي، محدان أمحد ) -

 امعة امللك سعود، الرايض.، جاللقاء السنوي الثالث عشرالرتبوية والنفسية، 
، 0، طالرتبية العملية الفاعلة بني النظرية والتطبيق يف صفوف احللقة األوىل من املرحلة األساسيةغامن، بسام، أبو شعرية، خالد،  -

 .8112دار اجملتمع العريب، األردن، 
ردنية الرمسية أبخالقيات املهنة من وجهة درجة التزام رؤساء األقسام األكادميية يف اجلامعات األ(. 8115قزق، حممود انيف ) -

 ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العيا، عمان.نظر أعضاء هيئة التدريس
 ، مركز الكتاب للنشر، عمان.فلسفة إعداد املعلم يف ضوء التحدتات املعاصرة(. 8110كتش، حممد، ) -
مل اإلداري لدى مديرات املدارس الثانوية وعالقتها ابلرضا الوظيفي والوالء التنظيمي (، أخالقيات الع8119لغامدي،رمحه حممد ) -

 للمعلمات مبنطقة الباحة التعليمية، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية.
القيات مهنة التعليم من وجهة نظر املشرفني ومديري املدارس مدى التزام معلمي املرحلة الثانوية أبخ(. 8112اللقاين، أمحد، ) -

 ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.الثانوية ابلعاصمة املقدسة
درجة التزام املعلمات املتعاوانت أبخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر الطالبات املتدرابت يف جامعة  (8100الزعبةةي، رمي ) -

 .م8100املنارة، اجمللد التاسع عشر، العدد الثالث،البيت،  آل
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  املدرسة بوصفه مشرفاً تربوايً مقيما ً  مقومات العالقة التكاملية بني املشرف الرتبوي ومدير
  اخلطيبأمحد مها 

 عمان/األردن-مديرة مدرسة احلكمة الثانوية للبنات
 ملخص

د استخدمت  فيها املنهج هتدف هذه الدراسة الفكرية النظرية إىل توضيح مقومات العالقة التكاملية بني املشرف الرتبوي ومدير املدرسة. وق
 الوصفي التحليلي الرتكييب .

ويصف اإلشراف الرتبوي احلديث العالقة بني املشرف الرتبوي املختص ومديراملدرسة أبهنا عالقة خاصة وحيوية؛ ذلك أن كليهما يضطلع 
الل هذا البحث وجود معوقات للعمل اإلشرايف املشرتك ما مبسؤوليات متقاربة تتعلق بتطويرالعملية الرتبوية يف املدرسة بعناصرها كافة، وقد تبني من خ

ت بني املشرف الرتبوي املختص ومديراملدرسة، بعض هذه املعوقات يتعلق ابلتأهيل الرتبوي والنمو والكفاايت املهنية، وبعضها يتعلق ابلصفا
ن هذه املعوقات ميكن جتاوزها إذا عرف كل من املشرف الرتبوي الشخصية وطبيعة العالقة بني املشرف واملدير، وأخرى تتعلق ابجلوانب اإلدارية، ولك

 يه. واملديراألدواراملطلوبة منه، وواجبات كل منهما جتاه اآلخر، وكان كل منهما معّداً ومؤهاًل ابلشكل الكايف لقيامه ابملهام املوكلة إل
ل كل منهما دور اآلخر، حبيث ينجم عن هذه العالقة وقد خلصت الدراسة إىل أن العالقة بينهما جيب أن تكون عالقة تكاملية، يكم

لية اإلشرافية التكاملية العديد من اآلاثر اإلجيابية اليت تنعكس إجيااًب على أداء كل منهما وعلى العاملني يف املدرسة، وابلتايل تتحقق أهداف العم
 املرجّوة.

The Characteristics of the Integrated Relationship between 

the Education Supervisor and the School Principal Acting as 

a Resident Supervisor 
Maha Ahmad Alkhatib 

Abstract 
The modern educational supervision describes the relationship between the 

educational supervisor and the school principal, as a special and vital relationship. Because 

both of them have similar responsibilities related to the development of the educational 

process in the school with all its components. The study has shown that there are obstacles 

that face the mutual supervisory work, between the educational supervisor and the school 

principal. Some of the obstacles relate to educational qualification, growth and professional 

competencies. And some relate to the personal qualities and the nature of the relationship 

between the supervisor and the principal. And others relate to the administrative aspects. 

These obstacles can be overcome if both the educational supervisor and the principal know 

the required roles and duties towards each other, and if both of them are prepared and 

qualified for carrying out the tasks entrusted to them. The conclusion is that the relationship 

between the principal and the supervision must be complementary relationship. They have 

to complement each other's role. This integrative relationship can reflect positively on the 

performance of each of them and the staff in the school 
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 مقدمة:
يعددددّد اإلشددددراف الرتبددددوي ركنددددا مددددن أركددددان النظددددام التعليمددددي، يلددددراد بدددده تطددددوير وتنميددددة مدددددخالت هددددذا النظددددام. وتددددنص 
الكثددددددددفمن تعريفددددددددات اإلشددددددددراف الرتبددددددددوي مبفهومدددددددده احلددددددددديث علددددددددى أن عمليددددددددة اإلشددددددددراف عمليددددددددة تعاونيددددددددة، ولعددددددددل أهددددددددم 

 املدرسة مها املشرف الرتبوي ومديراملدرسة .األطراف القيادية اليت تقع عليها مسؤولية العمل اإلشرايف يف 
إن املشددددددرف الرتبددددددوي ومديراملدرسددددددة كالمهددددددا جددددددكء مددددددن العمليددددددة التعليميددددددة الدددددديت تتكامددددددل دا رهتددددددا ابملعلددددددم والطالددددددب 
واملنددددداهج وطدددددر  التددددددريس، والوسدددددا ل وتقنياهتدددددا، والبيادددددة املدرسدددددية، والتقدددددو  وكدددددل مدددددا يتصدددددل بددددده مدددددن قيدددددا ، وكدددددل ذلدددددك 

 رتبية .ميثل دا رة ال
إن الفصدددددل بدددددني اإلدارة املدرسدددددية و اإلشدددددراف الرتبدددددوي خطدددددأ شدددددا ع؛ فعمدددددل مددددددير املدرسدددددة   يعدددددد مقتصدددددراً علدددددى 
الواجبددددات اإلداريدددددة فحسدددددب، بدددددل هندددداك واجبدددددات فنيدددددة ذات طدددددابع إشددددرايف جيدددددب عليددددده القيدددددام  ددددا ابعتبددددداره مشدددددرفاً تربدددددوايً 

ر عندددددددددد مارسدددددددددة العمدددددددددل اإلشدددددددددرايف كعددددددددداملي الوقدددددددددت و مقيمددددددددداً. فبدددددددددالرتم مدددددددددن الصدددددددددعوابت الددددددددديت تقدددددددددف يف وجددددددددده املددددددددددي
التخصدددددص، إه أن هدددددذه الصدددددعوابت جيدددددب أن ه تقدددددف حدددددا الً دون قيامددددده بواجبددددده الفددددد . هدددددذا وقدددددد بدددددرزت أفكدددددار و راء 
أيّدددددددت اعتبددددددار مديراملدرسددددددة مشددددددرفاً مقيمددددددداً، وانطلقددددددت هددددددذه األفكددددددار مددددددن دميومدددددددة وجددددددود املددددددديريف املدرسددددددة وتعرفددددددده إىل 

 ني من خالل اخلربة والتعامل اليومي معهم. قدرات املعلم
وقددددد بدددددأ دور مدددددير املدرسددددة اإلشددددرايف يتعددددكز تدددددرجيياً مددددع بددددروز فكددددرة املشددددرف املقدددديم وشددددرو  تطبيقهددددا، ومددددن هنددددا 
بدددددرزت أمهيدددددة تكامدددددل دور كدددددل مدددددن مددددددير املدرسدددددة واملشدددددرف املتفدددددرّ  للعمدددددل اإلشدددددرايف فقددددد  . ويعدددددد هدددددذا التكامدددددل عدددددامالً 

كددددددل مددددددن الدددددددورين علددددددى حدددددددة، ويف بلددددددو  أهدددددددافهما املشددددددرتكة؛ فمدددددددير املدرسددددددة  أقدددددددر علددددددى  سددددددس   حامسدددددداً يف بلددددددو 
احلاجدددددات و ديدددددد األولدددددوايت املباشدددددرة وامللّحدددددة لطالبددددده وبياتددددده اطليدددددة، وهدددددو أعدددددرف ابخلصدددددا ص املشدددددرتكة  دددددذه األطدددددراف 

التعليميددددددة داخددددددل املدرسددددددة، يكددددددون يف واخلصددددددا ص املميددددددكة لكددددددل منهددددددا، كمددددددا أندددددده حبكددددددم كوندددددده أكثددددددر التصددددددالقاً ابلعمليددددددة 
 (.252، ص، 2001الغالب أقدر على املتابعة ومالحظة التغفات والتغذية الراجعة )عطوي، 

كمددددددددا أن املشددددددددرف الرتبددددددددوي هيسددددددددتطيع أن يقددددددددوم بعملدددددددده بدددددددددون أن يددددددددذهب إىل املدرسددددددددة ويتعامددددددددل مددددددددع املدددددددددير 
هددددددا بددددددني املشددددددرف الرتبددددددوي ومدددددددير املدرسددددددة . ولكددددددن يبقددددددى ويتفاعددددددل مددددددع املعلددددددم، ومددددددن هنددددددا    العالقددددددة الدددددديت ه بددددددد  من

السددددددؤال : كيددددددف ميكددددددن لكددددددل مددددددن مدددددددير املدرسددددددة واملشددددددرف الرتبددددددوي أن يددددددؤدي دوره اإلشددددددرايف دون حدددددددو  تضددددددار  أو 
 تعارض يف عمل كل منهما ؟

ي ومبعدددددددك  خدددددددر، كيدددددددف نوفدددددددق بدددددددني عمدددددددل مديراملدرسدددددددة ابعتبددددددداره مشدددددددرفاً تربدددددددوايً مقيمددددددداً وعمدددددددل املشدددددددرف الرتبدددددددو 
 املتخصص ؟

 مفهوم اإلشراف الرتبوي:
اإلشددددددراف الرتبددددددوي هدددددددو قيددددددادة دميوقراطيدددددددة تعاونيددددددة تلعددددددك ابملوقدددددددف التعليمددددددي ومدددددددا يتصددددددل بدددددده مدددددددن معلددددددم ومدددددددتعلم 
ومنددددداهج، ووسدددددا ل وطدددددر  تددددددريس وبيادددددة،  ددددددف دراسدددددة العوامدددددل املدددددؤ رة يف ذلدددددك املوقدددددف و  ليلهدددددا و تقوميهدددددا، للعمدددددل 

( 65،ص2007ل  قيدددددددددق أفضددددددددل أهددددددددداف الددددددددتعلم والتعلدددددددديم. ويعددددددددّرف السدددددددددعود )علددددددددى  سددددددددينها وتطويرهددددددددا مددددددددن أجدددددددد
اإلشدددددددراف الرتبدددددددوي أبنددددددده : ايدددددددع النشددددددداطات الرتبويدددددددة املنظمدددددددة التعاونيدددددددة املسدددددددتمرة، الددددددديت يقدددددددوم  دددددددا املشدددددددرفون الرتبويدددددددون 
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مدددددددا يدددددددؤدي إىل  ومدددددددديرو املددددددددار  واألقدددددددران واملعلمدددددددون أنفسدددددددهم، بغيدددددددة  سدددددددني مهدددددددارات املعلمدددددددني التعليميدددددددة وتطويرهدددددددا،
 التعلمّية . – قيق أهداف العملية التعليمية 

 َمن يقوم مبهمة اإلشراف الرتبوي؟
نسدددددددتنتج مدددددددن تعريدددددددف السدددددددعود السدددددددابق ملفهدددددددوم اإلشدددددددراف الرتبدددددددوي أن مهمدددددددة اإلشدددددددراف الرتبدددددددوي تقدددددددع بشدددددددكل 

 أساسي على عاتق أربعة أطراف، وهم:
 املشرفون الرتبويون .  -
 شرفني تربويني مقيمني ( .مديرو املدار  ) بصفتهم م  -
 األقران الكمالء ) تبادل الكايرات بني املعلمني ( .  -
 109)، ص2007املعلمون أنفسهم ) اإلشراف الّذا  ( . ) السعود،   -

والدددددذي يعنيندددددا يف هدددددذا البحددددددث الطرفدددددان األول والثددددداب ؛ فاملشددددددرف الرتبدددددوي هوالقا دددددد  الرتبددددددوي الدددددذي يقدددددع عليدددددده 
 وإرشددددددادهم وتقددددددوميهم ؛ حددددددم يتمكنددددددوا مددددددن أداء عملهددددددم بطريقددددددة أفضددددددل تسدددددداعدهم علددددددى فهددددددم مسدددددؤولية توجيدددددده املعلمددددددني

األهددددددداف الرتبويددددددة واألهددددددداف املدرسددددددية، والنمددددددو يف مهنددددددتهم اددددددواً ذاتيدددددداً للسددددددمومبهنة التدددددددريس واهرتقدددددداء مبسددددددتوى األداء 
ديراملدرسدددددددددددة دوركبدددددددددددفيف ( ومل6ص2013فيددددددددددده، وهواألكثرقددددددددددددرةعلى تقدددددددددددد  املسددددددددددداعدة املتخصصدددددددددددة للمعلدددددددددددم . ) طددددددددددده، 

اإلشددددددراف الرتبددددددوي مددددددتمم ومكمددددددل لدوراملشددددددرف الرتبددددددوي املخددددددتص، فهددددددو األكثددددددر التصدددددداقاً ابملعلمددددددني والطددددددال ، وابلتددددددايل 
 ( .79،ص2013هواألقدرعلى  ديد حاجات كليهما ومتابعة تلبية هذه احلاجات )نوري،

ة بينهمددددددا مبنيددددددة علددددددى الفهددددددم املتبددددددادل والثقددددددة ولكددددددي يددددددنجح اه نددددددان يف عملهمددددددا هبددددددد  أن تكددددددون العالقددددددة القا مدددددد
املتبادلدددددددددددة، ذلدددددددددددك أن وزارة الرتبيدددددددددددة والتعلددددددددددديم    ددددددددددددد العالقدددددددددددة الددددددددددديت جيدددددددددددب       أن تكدددددددددددون بدددددددددددني املشدددددددددددرف الرتبدددددددددددوي 
ومديراملدرسدددددددددة كمشدددددددددرف تربدددددددددوي مقددددددددديم، فعددددددددددم وضدددددددددو  دوركدددددددددل منهمدددددددددا سددددددددديؤدي إىل نشدددددددددوء تضدددددددددار  بدددددددددني دوريهمدددددددددا 

 (.285، ص1991لية الرتبوية ككل. )بطا ، األمرالذي ينعكس سلباً على العم
 معوقات العمل اإلشرايف املشرتك بني املشرف الرتبوي ومديراملدرسة :

هنددددداك العديدددددد مدددددن معوقدددددات العمدددددل اإلشدددددرايف بدددددني املشدددددرف الرتبدددددوي ومديراملدرسدددددة والددددديت ميكدددددن تصدددددنيفها ضدددددمن 
 اجملاهت التالية :

 :ايت املهنية أوالً : معوقات تتعلق ابلتأهيل والنمو والكفا
تبدددددداين املسددددددتوى التعليمددددددي بددددددني املشددددددرف الرتبددددددوي ومديراملدرسددددددة،وقد أشددددددار بطددددددا  يف دراسددددددته أبن متغفاملؤهددددددل  .0

عندددددد املشدددددرفني و كدددددذلك عندددددد املدددددديرين كدددددان لددددده أ دددددر إجيدددددايب يف وجدددددود عالقدددددات أفضدددددل بدددددني الطدددددرفني )بطدددددا ، 
 ( .295، ص1991

ة، ويف احلقيقددددددددة ه يشددددددددرتد أن يكددددددددون مديراملدرسددددددددة تبدددددددداين التخصددددددددص بددددددددني املشددددددددرف الرتبددددددددوي ومديراملدرسدددددددد .8
متخصصددددداً يف كدددددل املدددددواد، وإادددددا يسدددددتطيع أن يتدددددابع ويدددددكور ايدددددع املعلمدددددني داخدددددل املدرسدددددة يف املدددددواد املختلفددددددة 

 اليت   يتخصص  ا، وهذا يتطلب منه دراية كافية ابلنواحي التالية:
 اإلملام بربامج اإلشراف و أساليبه. -
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  يتطلب إتقاهنا عند التخطي  للتدريس .معرفة املهارات اليت -
 معرفة خصا ص الطال  يف كل مرحلة من مراحل التعليم . -
 اإلملام الكايف بطر  التدريس السليمة اليت  قق األتراض العامة من الرتبية . -
 ( 114،ص2012اإلملام الكايف بسيكولوجية التعليم. ) خليل، -
للعمدددددددل اإلشدددددددرايف، فكثدددددددفمن املشدددددددرفني     ليسدددددددوا مدددددددؤهلني عددددددددم كفايدددددددة إعدددددددداد املشدددددددرف الرتبدددددددوي و  هيلددددددده  .3

 للقيام بعملهم و   يدربوا ملمارسته كما أهنم ه حيملون مؤهالت تربوية.
عدددددددم كفايددددددة إعددددددداد مديراملدرسددددددة و هيلدددددده للعمددددددل اإلشددددددرايف، فقددددددد أشددددددارت الدراسددددددات أن    بعددددددض اإلدارات  .4

رة علدددددددى اإلشدددددددراف واملتابعدددددددة والتقدددددددو ، وإمدددددددا يف املدرسدددددددية تعددددددداب مدددددددن ضدددددددعف إمدددددددا يف الشخصدددددددية أو يف القدددددددد
القدددددددددرة العلميددددددددة والرتبويددددددددة، وقددددددددد تكددددددددون اإلدارة متشددددددددددة أومهملددددددددة أوتسددددددددتند إىل مدددددددددراء جدددددددددد تفمددددددددؤهلني 
مهنيددددددداً أوتربدددددددوايً، وهدددددددذا يؤ رسدددددددلباً علدددددددى عناصدددددددر العمليدددددددة التعليميدددددددة والرتبويدددددددة وعلدددددددى هدددددددذا اقتضدددددددت املصدددددددلحة 

اً أوأكثدددددددرخربة يعمدددددددل علدددددددى مسددددددداعدة مديراملدرسددددددددة واألخدددددددذ بيدددددددده حلددددددددل وجدددددددود زميدددددددل يف املهندددددددة مؤهدددددددل علميددددددد
 املشكددالت اليت تواجهده يف العمل الف  للوصول إىل أحسن النتا ج يف اإلدارة.

تبدددددددداين مسددددددددتوى اخلددددددددربة بددددددددني املشددددددددرف الرتبددددددددوي ومديراملدرسددددددددة، ويف دراسددددددددة بطددددددددا  تبددددددددني أن متغفاخلددددددددربة لدددددددده  .5
ولجدددددد أن الدددددذين تكيدددددد خدددددربهتم عدددددن  بدددددني املدددددديرين واملشدددددرفني، حيدددددث ل أ رإجيدددددايب علدددددى وجدددددود عالقدددددات أفضددددد

 (.295،ص1991سنوات من كال الطرفني كانت عالقاهتم ببعضهم أفضل، )بطا ، 5
 سيادة الطابع التفتيشي على عمل بعض املشرفني، وركوهنم إىل أساليب إشرافية قدمية تعودوا عليها. .6
 ف الرتبوي. عدم وضو  مهام مديراملدرسة ابلنسبة للمشر  .7
 عدم وضو  مهام املشرف الرتبوي ابلنسبة للمدير. .2
 املهام اإلشرافية املطلوبة من املشرف الرتبوي تف واضحة. .9

 املهام اإلشرافية املطلوبة من مدير املدرسة تف واضحة. .01
 عدم اهتمام املشرف إبجنازات مدير املدرسة. .00
 عدم اقتنا  املشرف الرتبوي بقدرات مدير املدرسة. .08
 اقتنا  مدير املدرسة بقدرات املشرف الرتبوي. عدم .03

 اثنياً: معوقات تتعلق ابلصفات الشخصية وطبيعة العالقة بني املشرف الرتبوي ومديراملدرسة:
 عدم وضو  و ديد العالقة املهنية بني املشرف الرتبوي ومديراملدرسة. .0
 درسة.اهختالف حول معايف تقييم املعلمني بني املشرف الرتبوي ومديرامل .8
 قيام املدير ابلتقليل من قيمة توجيهات املشرف عند املعلم. .3
 عدم تعرف املشرف مسبقاً على أوضا  املدرسة وظروفها قبل الكايرة. .4
 كثرة طلبات املشرف الرتبوي من مديراملدرسة خالل زايرته. .5
 واملشرف الرتبوي. وجود فار  يف السن بني املدير .6
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 شرف الرتبوي.وجود نكعة التسل  والتعايل عند امل .7
 اعتداد املشرف الرتبوي برأيه و هتميش رأي اآلخرين. .2
 اعتداد مديراملدرسة برأيه و هتميش رأي اآلخرين. .9

 جماملة مديراملدرسة الكا دة للمشرف يف بعض األحيان. .01
 عدم تنسيق املشرف الرتبوي املسبق مع مديراملدرسة قبل الكايرة. .00
ملددددددددام بعددددددددض املشددددددددرفني الرتبددددددددويني بلددددددددوا ح العمددددددددل الرتبددددددددوي خددددددددوف املشددددددددرف الرتبددددددددوي مددددددددن النقددددددددد، إن عدددددددددم إ .08

والتعليمددددددي قددددددد يضددددددعهم يف حددددددر  أمددددددام مددددددديري املدددددددار  خاصددددددة أمددددددام مددددددديري املدددددددار  ذوي اخلددددددربة الطويلددددددة 
يف اجملددددددال اإلداري مددددددا يعدددددد  وقددددددو  املشددددددرف الرتبددددددوي يف بعددددددض املواقددددددف الرتبويددددددة والتعليميددددددة الدددددديت ه يسددددددتطيع 

 (. 117،ص2012يعات واللوا ح واألنظمة الوزارية واإلدارية. )خليل،التعامل معها وفق التشر 
عدددددم  ديددددد املشددددرف الرتبددددوي للهدددددف مددددن زايرتدددده للمدرسددددة، وكمددددا هددددو معلددددوم أن املشددددرف الرتبددددوي قددددد يددددكور  .03

املدرسددددددة زايرة إداريددددددة ا دددددددف منهددددددا تقيدددددديم أداء املدددددددير، وقددددددد تكددددددون الددددددكايرة فنيددددددة لددددددكايرة أحددددددد معلمددددددي املددددددادة 
 ددددددددا. وهنددددددددا ه بددددددددّد مددددددددن اإلشددددددددارة إىل مهددددددددام مشددددددددرف اإلدارة املدرسددددددددية الدددددددديت قددددددددد تكددددددددون سددددددددبباً يف املخددددددددتص 

 توترالعالقات ما بني املشرف الرتبوي ومديراملدرسة واليت تتلخص مبا يلي : 
 العمل على تطبيق شرود وضواب  اختيار مديري املدار  ملختلف املراحل. .أ

 دار .اإلشراف على الدور الذي يقوم به مديرو امل .ب
 املشاركة يف اإلشراف على أعمال اهختبارات . .ج
 متابعة سفاملدرسة فيما خيص املكتبة والوسا ل التعليمية واملختربات.  .د
 متابعة أحوال الطال  و صيلهم العلمي وسلوكهم . .ه
متابعدددددددددة جهدددددددددود اإلدارة املدرسدددددددددية وعنايتهدددددددددا ابملرافدددددددددق والتجهيدددددددددكات واألاث  املدرسدددددددددي والنظافدددددددددة واملظهدددددددددر  .و

 عام وسفالدراسة . ال
 إصدار النشرات والتوجيهات اليت تساعد مديراملدرسة على  سني أدا ه.  .ز
  ديد اهحتياجات التدريبية ملديري املدار  . .ح
 تقو  أداء مديري املدار .  .ط
 (176 ص175،ص 2013دراسة الظواهر واملشكالت الرتبوية مع املديرين والعمل على حلها . )طه، .ي

 ر أن هذه املهام تكون ذات أ ر إجيايب إن أحسن املشرف التعامل معها.  ومن اجلدير ابلذك
 اثلثاً: معوقات تتعلق ابجلوانب اإلدارية:

 تلبة اجلانب اإلداري يف عمل مديراملدرسة. .0
 عدم تدوين املديرألعماله وتو يقها يف السجالت بشكل منتظم. .8
 كثرة املعلمني لدى مديراملدرسة. .3
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ديراملدرسة، ولكي يتجاوزاملديرهذا املعو  عليه أن يقوم ابلتخطيدددد  للربانمج اإلشرايف كثرة املهام املسندة مل .4
ختطيطًا دقيقاً،فحم ه ينهمك أبعماله اإلدارية ه بّد أن يضع خطة وينظم وقته حبيث خيصص وقتًا لإلشراف 

 ويقوم بتفويض بعض األعمال اإلدارية إىل اآلخرين .
 قضااي قد يكون مديراملدرسة طرفاً فيها.تكليف املشرف ابلتحقيق يف  .5
 تكليف املشرف الرتبوي مبهام تقيمية لعمل مديراملدرسة. .6
قلة زايرات املشرف الرتبوي للمدرسة بسبب زايدة العبء اإلشرايف للمشرف الرتبوي، وقلة أعداد املشرفني مقارنة  .7

 (.119،ص2012بعدد املدار  واملعلمني .) خليل،
تناولت املشكالت والصعوابت اليت تواجه اإلشراف  153)،152،ص2007سعود ) ويف دراسة تفصيلية لل

 الرتبوي، قسمها بدقة إىل أربعة جماهت ر يسة هي :
 مشكالت ذات صلة ابملشرف الرتبوي. .0
 مشكالت ذات صلة ابملعلم. .8
 مشكالت ذات صلة مبدير املدرسة. .3
 مشكالت ذات صلة مبديرية الرتبية والتعليم أووزارة الرتبية والتعليم. .4

 والذي يعنينا هنا املشكالت ذات الصلة ابملوضو  نوجكها مبا يلي:
 املشكالت املتعلقة ابملشرف الرتبوي:

 .عدم إدراك بعض املشرفني ألهداف عملية اإلشراف الرتبوي 
 ت العلمية واملسلكية الالزمة .بعض املشرفني ه يتمتعون بشكل كاف ابملؤهال 
 . عدم حرص بعض املشرفني على اوهم امله 
 .افتقار بعض املشرفني للموضوعية والنكاهة 
 .شعور بعض املشرفني ابلتعايل وافتقارهم للدميوقراطية السليمة 
 . استغالل بعض املشرفني ملراككهم بشكل سّّيء 
  هم يفتقدون إىل الكفاءة الالزمة، ويكون ا دف من تنسيب بعض املشرفني أنفسهم إلعطاء دورات خاصة و

 ذلك  قيق مكاسب مادية فق .
 . وصول بعض املشرفني إىل مراككهم عن طريق املعارف واطسوبيات  

 املشكالت اإلشرافية ذات الصلة مبدير املدرسة:
 . عدم قدرة بعض اإلدارات املدرسية على القيام ابملتابعة الفنية 
   املدرسة مع املشرف الرتبوي وعدم توفف املدير للتسهيالت الالزمة للمشرف داخل املدرسة عدم تعاون مدير

 إلجنا  عمله .
  .تذمر مديري بعض املدار  من اشرتاك معلميهم يف دورات  خالل أايم التدريس 
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 : املشكالت اإلشرافية ذات الصلة مبديرية الرتبية والتعليم أو بوزارة الرتبية والتعليم
  ار املشرف ه يتم وفق معايف موضوعية تبك على أسا  الكفاءة .اختي 
   .كثرة األعباء الوظيفية امللقاة على كاهل املشرف الرتبوي 
   .قلة الدورات التدريبية للمشرفني الرتبويني وضعف برانمج النمو امله   م 
  .قلة عدد املشرفني الرتبويني ابلنسبة لعدد املعلمني 
  تخصص مسؤول لكل مرحلة تعليمية.عدم وجود مشرف م 
  .قلة األجهكة التعليمية والوسا ل وأجهكة احلاسو  اليت يكود  ا املشرف الرتبوي 
  . عدم حث املشرفني الرتبويني على مواكبة التقنية احلديثة 
  .قلة املواصالت وصعوبة اهنتقال من مكان عمل املشرف إىل املدار  اليت يرتب بكايرهتا 
 سيق بني املشرف ومديريته واملدرسة واملعلم .عدم وجود تن 
  عدم وجود متابعة من قبل مديرايت الرتبية ووزارة الرتبية والتعليم لعمل بعض املشرفني الرتبويني والتحقق من

 ساعات دوامهم والتكامهم بتنفيذ اخلط  اليت مت إعدادها سابقا.
 .عدم اهتمام املسؤولني بتقرير املشرف الرتبوي 

قع قد ه يستطيع املشرف الرتبوي ومديراملدرسة أن يتجاوزا ايع هذه املشكالت أو املعوقات أ ناء قيامهما ويف الوا
بعملية اإلشراف، خاصة املعوقات املرتبطة ابملديرية أو الوزارة، ولكن إبمكاهنما أن يتجاوزا معظم املعوقات املرتبطة  ما إذا 

 عرف كل منهما دوره جتاه اآلخر .
 ر املدرسة جتاه املشرف الرتبوي الزائر : دور مدي

 يتعني على مديراملدرسة القيام ابألمور التالية جتاه املشرف الرتبوي الكا ر:
 تفهم طبيعة عمل املشرف واإلملام بدوراملشرف الرتبوي الكا ر . -
 استقباله استقباهً جيداً ومساعدته على  قيق أهداف الكايرة . -
أوضدددددددا  املدرسدددددددة ليشددددددرتك معددددددده يف دراسدددددددة املشددددددكالت الددددددديت   يعددددددداب منهدددددددا و إطددددددال  املددددددددير املشدددددددرف علددددددى  -

  ديد دوره يف املساعدة اليت ميكن أن يقدمها .
 التعاون يف جمال املهام اإلدارية و الفنية للكايرة . -
 هتياة املعلم اجلديد لكايرة املشرف الرتبوي الكا ر . -
 توفف مكان ليجتمع به املشرف مع املعلم . -
راد زايرته يف ذلك اليوم .تقد   -

ل
 جدول املعلم امل

 (117،ص2012 ديد جوانب اهحتيا  التدرييب للمعلم )خليل، -
 دور املشرف جتاه مدير املدرسة :

 يتعني على املشرف الرتبوي كذلك جمموعة من األمور عند زايرته ملدير املدرسة تتلخص مبا يلي :
 منية، بل دوره هنا هو املساعدة وإبداء الرأي دون تسل .عدم التدخل يف خطة مديراملدرسة الفنية والك  .0
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عددددددم اهنفعدددددال يف توجيدددددده النقدددددد إلدارات املدددددددار  خاصدددددة إذا كددددددان هدددددذا النقددددددد أمدددددام اآلخددددددرين؛ فهدددددو بددددددذلك  .8
 سيعمل على تدمف العالقات اإلنسانية ابملدار  اليت يشرف عليها .

واملسددددددداعدة يف تقدددددددد  العدددددددون      ولددددددديس تصدددددددّيد  إن مهدددددددام املشدددددددرف الرتبدددددددوي اإلداريدددددددة والفنيدددددددة هدددددددي املتابعدددددددة .3
 األخطاء .

عدددددددم التدددددددخل مباشددددددرة فيمددددددا يددددددراه مددددددن مواقددددددف سددددددلبية للعدددددداملني يف املدرسددددددة بددددددل جيددددددب عليدددددده اإليعدددددداز إلدارة  .4
 املدرسة ملعاجلة املوقف .

إن مديراملدرسدددددة مشدددددرف تربدددددوي مقددددديم وهدددددو بدددددال شدددددك علدددددى معرفدددددة ابملعلدددددم أكثدددددرمن املشدددددرف الرتبدددددوي، لدددددذلك  .5
ب علدددددددى املشدددددددرف أن يتبدددددددادل مدددددددع مديراملدرسدددددددة املعلومددددددددات واآلراء الددددددديت مدددددددن شدددددددأهنا أن تضدددددددع املعلدددددددم يف جيددددددد

 دا رة الضوء فيبدو أكثر وضوحاً . 
 وحىت تتحقق العالقة  الصحية بني املشرف ومديراملدرسة جيب أن يقوما مبا يلي:

 اهنسجام و اهحرتام املتبادل . -
 ايف مشرتكة لتقو  املعلمني .اشرتاك املديرواملشرف يف وضع مع -
اهجتمدددددا  مدددددع املعلمدددددني ملناقشدددددة األمورالرتبويدددددة الددددديت تدددددؤدي إىل  سدددددني أدا هدددددم  ودراسدددددة املشددددداكل الددددديت تعيدددددق  -

 سفالعملية التعليمية، ووضع احللول العملية  ا .
هخددددددتالف اهتفدددددا  علدددددى التوجيهدددددات واإلرشددددددادات الددددديت يدددددرون تقددددددميها للمعلددددددم؛ حدددددم ه حيدددددد  التنددددداقض وا -

 فيما يقدمه كل منهما.
 اهشرتاك يف عقد ندوات ولقاءات تربوية مع املعلمني  دف  سني األداء وجتديد املعلومات . -
 اهبتعاد عن أسلو  فرض اآلراء و تصّيد األخطاء . -
 القيام ابختيار أحد املعلمني املتميكين لتقد  در  اوذجي. -
 حيتا  إىل مساعدة .التعاون يف متابعة وتوجيه املعلم الذي  -
 تشجيع املعلمني على التجديد و اهبتكار.  -
وضدددددع خطدددددة مشدددددرتكة بينهمدددددا لتبدددددادل الدددددكايرات مدددددن املعلمدددددني داخدددددل املدرسدددددة وخارجهدددددا؛ بغيدددددة  سدددددني األداء  -

 لرفع الكفاية للمعلمني .
لمددددددني علددددددى العمددددددل علددددددى تنميددددددة النمددددددواملعريف لدددددددى املعلمددددددني مددددددن خددددددالل إعددددددداد الددددددربامج التدريبيددددددة وحددددددّث املع -

  اهنضمام إليها .
 (.115 -114،ص2012احلرص على أن يكون التواصل بينهما و يقاً ومستمراً. ) خليل، -

(  أن جمددددددددداهت التكامدددددددددل  يف العمدددددددددل  اإلشدددددددددرايف بدددددددددني مددددددددددير املدرسدددددددددة 253، ص2001وقدددددددددد أشدددددددددار عطدددددددددوي )
 واملشرف الرتبوي ما يلي: 
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وأولوايهتمددددددددا اإلشددددددددرافية، وإن تعددددددددذر التخطددددددددي   التخطدددددددي  املشددددددددرتك بينهمددددددددا  مددددددددن خددددددددالل  قيدددددددق أهدددددددددافهما، .0
املشددددددرتك بينهمددددددا  ف ندددددده مددددددن املمكددددددن  قيددددددق التكامددددددل مددددددن خددددددالل إطددددددال  كددددددل منهددددددا علددددددى خطددددددة اآلخددددددر يف 

 وقت مبكر يسمح  ما إبجراء أي تعديالت على اخلطة إذا اقتضى األمر ذلك . 
 ما . املشاركة يف تنفيذ اخلط  اإلشرافية وفق األدوار املنوطة لكل منه .8
املشددددددداركة يف تقدددددددو  العمدددددددل اإلشدددددددرايف، ومتابعدددددددة نتا جددددددده، وتقدددددددو  املعلمدددددددني جلميدددددددع العناصدددددددر والددددددديت تشدددددددمل :  .3

)األهددددددددددداف، الوسددددددددددا ل، األنشددددددددددطة، وسددددددددددا ل التقددددددددددو ، األدوار املختلفددددددددددة ل طددددددددددراف املشدددددددددداركة  يف العمليدددددددددددة 
 التعليمية (.

 تكامل األدوار بني دوراملشرف ودور املدير:
: تنسددددددديق املهدددددددام وعددددددددم تدددددددداخلها بدددددددني املعنيدددددددني ابإلشدددددددراف الرتبدددددددوي ميددددددددانيا : مددددددددير هندددددددا يقصدددددددد ابلتكامدددددددل 

املدرسددددددة واملشددددددرف الرتبددددددوي املخددددددتص، والتعدددددداون والتشدددددداور فيمددددددا بينهمددددددا، وأن يكددددددون عمددددددل كددددددل منهمددددددا  متممدددددداً لعمددددددل 
 (6،ص 2009اآلخر وتف متعارض معه . ) العنكي،

املعلمددددددني وزايرهتددددددم يف صددددددفوفهم علددددددى اخددددددتالف ختصصدددددداهتم ه يتعددددددارض مددددددع إن قيددددددام مديراملدرسددددددة ابإلشددددددراف علددددددى      
دوراملشددددرف الرتبدددددوي املخدددددتص بدددددل يعتددددرب مكمدددددالً لددددده، فكالمهدددددا وجهددددان لعملدددددة واحددددددة يعمدددددل كددددل منهمدددددا علدددددى تشدددددخيص 
املوقدددددف، مي تقدددددد  العدددددال  لددددده عدددددن طريدددددق رسدددددم خطددددد  تعمدددددل علدددددى تعكيدددددك اإلجيابيدددددات وعدددددال  السدددددلبيات، ويتعددددداون كدددددل 

 ا يف رفع مستوى العملية التعلمية داخل املدرسة،و سني أداء املعلمني، وزايدة  صيل التالميذ. منهم
يف عمليدددددددددة شددددددددداملة كعمليدددددددددة اإلشدددددددددراف الرتبدددددددددوي هميكدددددددددن أن نتوقدددددددددع أن  قدددددددددق األدوار املسدددددددددتقلة املنفصدددددددددلة عدددددددددن 

يدددددة ه بدددددد أن تكدددددون مسدددددة هزمدددددة نتدددددا ج إجيابيدددددة، لدددددذلك فددددد ن مسدددددة التعاون -مهمدددددا كدددددان مقددددددار اجلهدددددد ونوعيتددددده  -بعضدددددها 
لعمليدددددددة اإلشدددددددراف الرتبددددددددوي . إن التنسددددددديق والتعدددددددداون والفهدددددددم وتدددددددددعيم الثقدددددددة وتقددددددددديرالعالقات اإلنسدددددددانية بددددددددني كدددددددل مددددددددن 
مديراملدرسدددددددة واملشدددددددرف الرتبدددددددوي مدددددددن أهدددددددم الشدددددددرود الددددددديت جيدددددددب أن توجدددددددد لتحقيدددددددق التكامدددددددل يف مسدددددددتوايت التخطدددددددي  

 (.183ص  2013 والتنفيذ والتقو  واملتابعة )السعود،
إن املفدددددداهيم احلديثددددددة تؤكددددددد علدددددددى ضددددددرورة تكامددددددل العمليدددددددة الرتبويددددددة التعليميددددددة والنظرإليهدددددددا كمنظومددددددة تتكددددددون مدددددددن 
أجددددددكاء مرتابطددددددة متفاعلددددددة. إن تبدددددد  املفهددددددوم احلددددددديث لإلشددددددراف يتطلددددددب تطددددددويراإلدارة املدرسددددددية وجهازاإلشددددددراف الرتبددددددوي 

مدددددددددل تكددددددددداملي لتطدددددددددوير العمليدددددددددة الرتبويدددددددددة التعليميدددددددددة، ويتحقدددددددددق ذلدددددددددك  هددددددددديالً وتددددددددددريباً؛ لتمكينهمدددددددددا مدددددددددن املشددددددددداركة بع
ابهختيارالسددددددليم للشخصدددددديات القياديددددددة يف جمددددددال اإلدارة واإلشددددددراف، وإعدددددددادهم وتدددددددريبهم التدددددددريب الددددددالزم، كمددددددا جيددددددب 

 العمل على توضيح العالقة املهنية بني مديراملدرسة و املشرف الرتبوي.
 عالقة الصحية بني املشرف الرتبوي ومدير املدرسة:اآلاثر اإلجيابية املرتتبة على ال

إن مددددددددد جسددددددددور التعدددددددداون بددددددددني املشددددددددرف الرتبددددددددوي واإلدارة املدرسددددددددية مددددددددن شددددددددأنه أن يعددددددددود ابخلددددددددف علددددددددى العمليددددددددة 
الرتبويدددددة. حيدددددث تدددددؤدي العالقدددددة اجليددددددة إىل اإلنتاجيدددددة املرتفعدددددة وجدددددودة اإلنتدددددا  مدددددن قبدددددل العددددداملني يف املدرسدددددة وهدددددو انتدددددج 

نتمددددددددداء للعمدددددددددل و اإلميدددددددددان بددددددددده.كما تدددددددددؤدي العالقدددددددددة اجليددددددددددة إىل اهسدددددددددتقرار يف املدرسدددددددددة واهسدددددددددتمرار ا، إحساسدددددددددهم ابه
فاسددددددتمراراملعلم يعطددددددي تصددددددوراً لوجودعالقددددددات إنسددددددانية وفعالددددددة، كددددددذلك ف هنددددددا تددددددؤدي إىل قلددددددة الشددددددكوى فيظهددددددر العدددددداملون 
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دي إىل اختفدددددداء الشددددددا عات الدددددديت مددددددن شددددددأهنا رضددددددا عنددددددد العمددددددل وهددددددذا يعددددددّد مظهددددددراً إجيابيدددددداً. أيضدددددداً العالقددددددات اجليدددددددة تددددددؤ 
التشدددددويش علددددددى العدددددداملني، كددددددذلك تسددددددود رو  التعدددددداون والعمددددددل اجلمدددددداعي املددددددنظم الددددددذي خيدددددددم املدرسددددددة و يقلددددددل العددددددبء 

وأخددددددفاً متتّددددددع األفددددددراد ابلصددددددحة النفسددددددية مددددددن اسددددددتقرار و رضددددددا و تكيددددددف و اتددددددكان انفعددددددايل )شددددددبكة  علددددددى مديراملدرسددددددة .
 (. 2017/11/10خ اهسرتجا :مشكاة اإلسالمية، اتري

 اآلاثر السلبية املرتتبة على العالقة املرتدية بني املشرف ومدير املدرسة: 
( أن التكامدددددددل بددددددني مارسدددددددات املشدددددددرف الرتبدددددددوي ومدددددددير املدرسدددددددة أمدددددددر جدددددددوهري 57، ص 2010يددددددرى القاسدددددددم )

لعمدددددددل الرتبدددددددوي عرضدددددددة لتشدددددددتت ه بددددددد منددددددده مدددددددن أجدددددددل  قيدددددددق أهدددددددداف العمليدددددددة الرتبويددددددة والتعليميدددددددة، فبدونددددددده سددددددديكون ا
اجلهددددددود، وتعدددددددد اهجتاهددددددات وسدددددديظهرالتعارض بددددددني مارسددددددات املشددددددرف الرتبددددددوي ومدددددددير املدرسددددددة ولددددددن تتحقددددددق األهددددددداف 

 املرجّوة. 
كما أن التناقض بني املشرف الرتبوي ومدير املدرسة جيعل املعلمني يف حفة من أمرهم إزاء مبادىء التعليم والتعلم 

كك املشرف الرتبوي على جانب معني من أداء املعلم، يف حني ه يلقى هذا اجلانب اههتمام نفسه من األساسية ؛ فقد ير 
املدير، وقد يقدم املشرف الرتبوي تقييما للمعلم خيتلف عن تقييم مديراملدرسة، األمر الذي يؤدي إىل عدم اتكان لدى 

 . 293)،ص2004املعلمني يف مارسة عملهم  )نشوان،
 ر التناقض أو التباين بني املشرف الرتبوي واملدير على خفض مستوى الرو  املعنوية للمعلمني، وتنمية وه يقتصر أ

اجتاهات سلبية حنو اإلشراف الرتبوي فحسب، بل قد يؤدي إىل إلغاء أ ر التدريب لدى املعلمني ؛ فما يطوره أحدمها من 
 (.183،ص2007)السعود، –قصد  بقصد أو بدون –مهارات تعليمية لدى املعلمني يلغيه اآلخر

 التوصيات:
 طراف املعنية بضرورة التقيد  اإعداد وصف وظيفي دقيق ملهام وواجبات املشرف الرتبوي والتعميم على كافة األ -
 وضع معايفعلمية حمددة هختيار املشرف الرتبوي ومدير املدرسة . -
 اإلشرايف . ختفيف األعباء املوكلة إىل املشرف الرتبوي لكي يتفر  لعمله -
ضرورة قيام مديري املدار  بتفويض الصالحيات اإلدارية إىل ا ياة اإلدارية إلجياد الوقت الكايف لتنفيذ ومتابعة  -

 متطلبات العمل اإلشرايف .
 زايدة عدد الدورات التدريبية املقدمة لكل من املشرفني الرتبويني ومديري املدار  يف أ ناء اخلدمة .  -
 املراجع
، 2، عددددد6، جملددددمؤتدددة للبحدددور والدراسدددات(. عالقدددة املشدددرف الرتبدددوي مبديراملدرسدددة كمشدددرف تربدددوي مقددديم، 1991د )بطدددا ، أ ددد -

 . 298-281ص:
 جامعة الكقازيق . –اهورية مصر العربية، كلية العلوم اإلشراف الرتبوي املعاصر.(.  2012خليل، عماد )  -
 عمان، للخدمات املكتبية. ايته، وأساليبه.اإلشراف الرتبوي: مفهومه، نظر (. 2007السعود، راتب ) -
 . 2017/11/10. اتريخ اهسرتجا : العالقات اإلنسانية بني املشرف الرتبوي املباشر ومديراملدرسةشبكة مشكاة اإلسالمية،  -
 . اإلسكندرية، مؤسسة حور  الدولية للنشر والتوزيع.اإلشراف الرتبوي(. 2013طه، سهام) -
 ، أصو ا وتطبيقاهتا. عمان، الدار العلمية الدولية .اإلدارة التعليمية واإلشراف الرتبوي( . 2001عطوي، جودت عكت ) -
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يف بعض املسؤوليات اإلشرافية يف ضوء  واقع التكامل بني ممارسات مدير املدرسة واملشرف الرتبوي(. 2009العنكي، مرضي ) -
 لقرى .. رسالة ماجستف، مكة  املكرمة، جامعة أم اآلية اإلشراف املباشر

. " ابملدداريف اككوميدة يف فافظدة جددة " دور مدديري املدداريف يف تفعيدل اإلشدراف التطدوري(. 2010القاسم، منصور بن حممد )  -
 رسالة ماجستف تف منشورة،  مكة املكرمة،  جامعة أم القرى. 

 . السلوك التنظيمي يف اإلدارة واإلشراف الرتبوي(.  2004نشوان، يعقو  و نشوان،ايل )  -
 عمان، دار الفرقان . -
 األكادمييون للنشر والتوزيع . التوجيه واإلرشاد الرتبوي املعاصر.(.  2013نوري، انصر الدين )  -
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 بكتب مناهج الرايضيات الُعمانيةمستوى جودة احملتوى اإلحصائي 
 يف ضوء معايري حل املشكالت اإلحصائية

  /وزارة الرتبية والتعليم/سلطنة ُعمانمنصور الرواحيد.  
 وزارة الرتبية والتعليم/سلطنة ُعمان /د. حممد الرايمي

 

 ملخص:
إلحصائي بكتب مناهج الرايضيات العمانية يف ضوء معايري حل املشكالت هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى جودة احملتوى ا

( معيارًا ملراحل حل املشكالت اإلحصائية)حتديد املشكلة واخلطة، مجع 88اإلحصائية، ولتحقيق هذا اهلدف مت إعداد قائمة معايري تكونت من )
(، وما بعد 01-5ليل احملتوى اإلحصائي يف مناهج التعليم األساسي)البياانت، العملية ومتثيل البياانت، التفسري واملناقشة(، حيث مت حت

( والتأكد من مدى توافر هذه املعايري. وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي ومتثلت األساليب اإلحصائية يف 08-00األساسي)
عايري حل املشكالت اإلحصائية مبناهج الرايضيات للصفني التاسع التكرارات واملتوسطات احلسابية والنسب املئوية، وقد أفضت النتائج إىل غياب م

سري واحلادي عشر خللو احملتوى اإلحصائي هبما، وتوافرها ببقية املناهج بني القليلة واملتوسطة، مما يعكس عدم اتساق حمتوى اإلحصاء مع خط 
طوير حمتوى اإلحصاء مبناهج الرايضيات مبراحل التعليم األساسي يف معايري مراحل حل املشكالت اإلحصائية. وأوصت الدراسة بضرورة اإلهتمام بت

 ضوء معايري حل املشكالت اإلحصائية؛ لرفع كفاءهتا، والوصول إىل أفضل ما يالئم عصر املعرفة والتطور العلمي والتكنولوجي.
 ات، كتب، سلطنة عمان.جودة، احملتوى، اإلحصاء، املناهج، معايري، حل املشكالت، الرايضيالكلمات املفتاحية: 

The Quality of Statistical Content in Omani Mathematics 

Curriculum Books in Light of Statistical Problem Solving 

Criteria 
Dr. Mansoor Yasir Al-Rawahi 

Dr. Mohamed Nsser Al-Riyami 

Abstract 

The objective of the study was to determine the quality of the statistical content in the 

books of the mathematics curricula in Oman in light of the statistical problem solving 

criteria. To achieve this goal, a list of 22 criteria was prepared for the different stages of 

solving statistical problem (Specify the problem and plan, Collect data, Process and 

represent the data, Interpret and discuss), where the statistical content was analyzed in basic 

education curricula (5-10), post-basic (11-12) and to ensure availability of these standards.  

The results were based on the absence of statistical problem solving criteria in the 

ninth and eleventh grades for the lack of statistical content, and the availability of other 

methods between the few and medium, which reflects the inconsistency of the statistical 

content with the path of the standards of statistical problem solving stages. The study 

recommended to pay attention to the development of the content of statistics in the 

mathematics curricula at the basic education stages, in light of statistical problem solving 

criteria, in order to raise their efficiency and reach the best suited to the age of knowledge 

and scientific and technological development. 

Keywords: quality, content, statistics, curriculum, criteria, problem solving, mathematics, 

Oman. 
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 املقدمة
تزايد البياانت واملعلومات اإلحصائية املتاحة من مصادر خمتلفة يف جماالت احلياة اليومية، واليت تتحدى األفراد يف  مع

عملية نقدها، ودراستها، وحتليلها، وتفسريها من أجل اختاذ القرارات املناسبة؛ فإن القدرة على فهم واستخدام اإلحصاء 
ن وصف البياانت الكمية اإلحصائية، وحتليلها، وتفسريها، وأتملها، واختاذ القرارات متّكن األفراد مأصبح من األمهية اليت 

، وعلم -بوجه عام-التعليمية، واجملتمعية بشأهنا، حيث  ميثل ذلك مرآة عاكسة لفكرة املسؤولية اجملتمعية لعلم الرايضيات 
 البياانت اإلحصائية، والوقوف على دالالهتا ، ومبعىن آخر أكثر حتديًدا ابتت عمليات مثل: تفسري-بوجه خاص-اإلحصاء 

اإلحصائية، وأتملها يف سياقات رايضية وجمتمعية، جبانب امتالك الطالب فكرة واضحة عن النمذجة اإلحصائية، وحل 
 املشكالت اإلحصائية؛ أمرًا ذا مغزى يف منظومة تعليم الرايضيات يف اآلونة األخرية.

(، وامتداًدا 0121وثيقة املعايري واملبادئ املدرسية ) (NCTMي الرايضيات )ومنذ أن طرح اجمللس القومي ملعلم
مع إصدار واثئق متتالية يف منتصف التسعينيات وأوائل القرن احلادي والعشرين؛ كان هناك اهتماًما لتشييد العالقة بني 

يت تفّعلها مثل: الفهم، والتأمل، واالستدالل، عناصر احملتوى الرايضي املتمثلة يف املفاهيم والعالقات والنظرايت، والعمليات ال
والتفكري الرايضي أبنواعه، األمر الذي ظهر لنا يف األدبيات الرتبوية مبا ُيسمى "الثقافة اإلحصائية"، و"الفهم اإلحصائي"، 

ألنواع و"االستدالل اإلحصائي"، و"التفكري اإلحصائي"، و"حل املشكالت اإلحصائية"، حيث ابتت عملية تنمية هذه ا
 من الِفكر، واملهام والعمليات من أبرز الوظائف الرئيسة لألهداف التعليمية يف كل املراحل الدراسية.

ويتحدد مفهوم حل املشكالت اإلحصائية ابإلجراءات اإلحصائية اليت يقوم هبا املتعلم من خالل أربع خطوات 
ة لإلجابة عن هذا السؤال، وحتليل البياانت ومعاجلتها ابلرسوم وهي: صياغة السؤال املتعلق ابملشكلة، ومجع البياانت املناسب

 ,Kader & Perry, 2002; Hallerالبيانية، وتفسري النتائج اليت مت التوصل إليها يف سياق السؤال األصلي )
2003 .) 

ى، إىل لتحليل البياانت واالحتماالت يف جمال احملتو   (NCTM)كما تشري مبادئ ومعايري الرايضيات املدرسية
وجوب أن يتعلم مجيع الطالب حل املشكالت اإلحصائية، واليت تشمل: صياغة األسئلة اليت ميكن معاجلتها مع البياانت، 
ومجع وتنظيم وعرض البياانت ذات الصلة لإلجابة عنها، واختيار واستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل البياانت، 

 (.NCTM, 2000نبؤات اليت تستند على البياانت )وتطوير وتقييم االستنتاجات والت
منذ أن بدأ األدب يف الظهور يف أوائل التسعينات وإىل منتصفه كان صرحًيا يف الدعوة إىل استخدام مدخل حل و 

(؛ لتحسني مهارات الطالب، خاصة Marriott, Davies & Gibson, 2009) املشكالت لتدريس اإلحصاء
أكدت (، و Garfield, 1995; Garfield and Ben-Zvi , 2007قيقية )وأهنم يتفاعلون مع بياانت ح

التوصيات األخرية جلمعيات تعليم الرايضيات على أمهية إشراك املتعلمني يف املهام اإلحصائية احلقيقية للحياة يف بيئة تعزز 
 .(Curcio & Artzt, 1997)فاعلية حل املشكالت 

أن اجلمعية اإلحصائية األمريكية قد   (Franklin and Mewborn, 2006)وذكر فرانلكني وميوبورن
والذي يدعو إىل التعلم النشط  (GAISE)أقرت تقرير مشروع املبادئ التوجيهية للتقييم والتدريس يف تعليم اإلحصاء 

 ,.Rossman et al)  لإلحصاء ابستخدام بياانت حقيقية ومدخل حل املشكالت. كما وجد رومسان وآخرون
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دام مدخل حل املشكالت يف تدريس اإلحصاء يعترب ذا فائدة كبرية لكل من املعلمني واملتعلمني، أن استخ (2006
ويساعد املعلمني يف تنظيم اخلربات التعليمية وتقييم التخطيط ذي الصلة بفهم اللغة واملفاهيم اإلحصائية، واالحتمالية؛ 

 (.Watson, 1997عندما تكون يف سياق أوسع من املناقشات االجتماعية )
( مدخل حل Marriott, Davies and Gibson, 2009) وخلص ماريوت ودايفيز وجيبسون

املشكالت اإلحصائية يف أربع مراحل رئيسة وهي: حتديد املشكلة واخلطة، ومجع البياانت من جمموعة متنوعة من املصادر، 
ا ابسم "دورة ، وهي مراحل دورية وتُعرَُّف أيضً (0والعملية ومتثيل البياانت، والتفسري ومناقشة النتائج )املوضحة يف شكل

( وأوضحا Jones and Jacobbe, 2014واتفق معهم يف حتديد هذه املراحل جونس وجاكوب )معاجلة البياانت". 
أن عملية حل املشكالت اإلحصائية يشرتك فيها الطالب أبربع مراحل: صياغة األسئلة، ومجع البياانت، وحتليل البياانت، 

النتائج، وأكدا أن غالبية املهام اإلحصائية يف املناهج الدراسية تتطلب مرحلة حتليل البياانت من خالل العروض وتفسري 
 التخطيطية، واإلجراءات احلسابية.

 
 (Marriott, Davies and Gibson,2009(: دورة مدخل حل املشكالت اإلحصائية)1شكل)

( مخس خطوات حلل املشكالت McKay and Oldford, 1994يف حني اقرتحت مكاي وأولدفورد )
اإلحصائية وهي: صياغة املشكلة، خطة احلل، مجع البياانت، وحتليلها، وتفسريها. وهي تسري بصورة مماثلة ملا ذكره العديد 
من الباحثني ملراحل حل املشكالت اإلحصائية واليت تستند مجيعها على ضرورة دمج سياق املشكلة يف مجيع 

 (.  Kader & Perry, 2002; Stuart, 2006املراحل)
 RSSCSE: The Royal Statistical) وقدم مركز اجلمعية امللكية اإلحصائية لتعليم اإلحصاء

Society Centre for Statistical Education, 2011 جمموعة من التوصيات يف تقرير مشروع مدخل )
 حل املشكالت، منها:

 دم اإلحصاءات و املناهج ة من العلوم، : ينبغي أن تُ قَّ ْسَتَمدَّ
ُ

حمتوى معاجلة البياانت عرب أمثلة العامل احلقيقي امل
 واجلغرافيا، وغريها من املوضوعات يف مناهج الرايضيات. 

 حبث وإجراء جمموعة من الطرائق اجلديدة لتقييم، ومعاجلة البياانت اإلحصائية.التقييم : 
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 والقائمني على تدريس الرايضيات على استخدام مدخل حل  : تطوير وتدريب املعلمني،التنمية املهنية املستمرة
 )دورة معاجلة البياانت(.  املشكالت اإلحصائية

 تقدمي جمموعة شاملة من مواد التدريس، واملوارد التعليمية عرب اإلنرتنت، وجعلها متاحًة املواد واملوارد التعليمية :
ة البياانت يف مناهج الرايضيات، وينبغي أن للمعلمني؛ لتسهيل تدريس موضوعات اإلحصاء، وحمتوى معاجل

َم قائمة على استخدام البياانت احلقيقية ابستخدام مدخل حل املشكالت. واليت من املمكن أن تساعد  ُتَصمَّ
 ,Gibson, Marriott& Daviesاملعلمني يف دمج التقومي التكويين يف املواد اليت يقومون بتدريسها )

2007 .) 
 أوصى املركز بتعزيز اإلحصاء، وتعلمه، ومعاجلة البياانت تقبلية لتعليم وتعلم اإلحصاءاالسرتاتيجية املس :

 اإلحصائية من خالل منهج حل املشكالت اإلحصائية.
( من أجل تعليم اإلحصاء جيًدا ينبغي على Jones and Jacobbe, 2014) ويرى جونس وجاكوب

ة، وأن يكونوا على علم أبمهية املراحل األربع لعملية حل املشكالت املعلمني فهم احملتوى اإلحصائي يف املناهج الدراسي
اإلحصائية، ومعاجلتها خالل الدورة. ابإلضافة إىل ذلك ينبغي إعطاء الطالب املهام املقسمة إىل جمموعات متنوعة من 

 املستوايت اإلجرائية كبناء الرسوم البيانية وأداء العمليات احلسابية. 
آخرون أنه ملمارسة اإلحصاء وفهمه، ال بد من دمج مجيع مكوانت عملية حل املشكالت يف حني يرى جاكوب و 

اإلحصائية لتطوير فهم أفكار الطالب عند دراسة اإلحصاء، ويتم ذلك من خالل مسائل مرتبطة بواقع احلياة، فعلى سبيل 
 ,.Jacobbe et alواملقارنة بينهما )املثال: االنتخاابت الرائسية، والرواتب السنوية للجنسني يف املهن املتشاهبة 

2013 .) 
وأتسيًسا على ذلك؛ فقد دعت االجتاهات الرتبوية احلديثة لتعليم اإلحصاء وتعلمه، إىل تبين طرائق حديثة يف 

 تدريس اإلحصاء، وإىل ضروة توافق احملتوى اإلحصائي يف املناهج الدراسية مع املعايري العاملية، وهذا ما أشارت إليه نتائج
 (.8108؛ العابد، 8112؛ عيسى، 8112عدة دراسات كدراسة ) دايب، 

ومن هنا تربز أمهية حل املشكالت اإلحصائية يف احلكم على جودة احملتوى اإلحصائي ابملناهج الدراسية، حيث أن 
حلكم على حل املشكالت اإلحصائية ليست فقط تطبيق املعارف واملهارات والتدريب على تدريسها للوصول إىل احلل وا

جودة املناهج؛ بل يتعداها إىل استخدام مراحل عملية حل املشكالت اإلحصائية متدرجة املستوى ابستخدام معايري تقييم 
 واضحة للتعرف على مدى حتقق جودهتا. 

 مشكلة الدراسة: 
حصائية هتدف دراسة اإلحصاء يف مناهج الرايضيات الُعمانية إىل إكساب الطالب املفاهيم، واملهارات اإل

وتطبيقاهتا، مع تكوين القيم واالجتاهات اإلجيابية حنو أمهية اإلحصاء يف مجع البياانت، ومعاجلتها، وتفسريها وصواًل إىل 
وحساب  النتائج، والقدرة على متثيل البياانت ابستخدام الصور، والقطاعات الدائرية، واجلداول، والتمثيل ابألعمدة،

ييس التشتت، وفهم  بعض التوزيعات البسيطة، وخصائص كلٍّّ منها )الصندوق واملؤشر، ومقا مقاييس النزعة املركزية،
 التعرف على معامالت االرتباط وتطبيقها واستخداماهتا،، و وتطبيق معادلة االحندار واستخدامها يف التنبؤ، والتوزيع الطبيعي(
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هارات التفكري اإلحصائي؛ حىت متكنهم من حل وتؤكد هذه األهداف ضرورة االهتمام بتدريس اإلحصاء للطالب؛ لتنمية م
املشكالت اإلحصائية اليت تواجههم، وأن يكون لديهم وعًيا إحصائًيا لفهم القضااي، واملشكالت اجملتمعية املرتبطة يف 

 حياهتم.
يستخدم من وانطالقًا من أمهية احملتوى اإلحصائي بكتب املناهج الدراسية ابعتباره املورد املتاح بسهولة، وعادة ما 

قبل الطالب واملعلم على حد سواء، وهو مبثابة مصدر لألنشطة والتمارين واملشكالت اليت ميكن استخدامها يف املواقف 
الصفية وخارجها، واستجابة لكثري من نتائج الدراسات السابقة اليت أوصت بضرورة حتسني مستوى جودة احملتوى 

( ؛ لذلك برزت 8112؛ عيسى، ،8115؛ الوايل، 8112ة )دايب، اإلحصائي يف كتب الرايضيات املدرسية كدراس
احلاجة إىل مراجعة جودة موضوعات احملتوى اإلحصائي يف مناهج الرايضيات العمانية ومدى التزامها  مبعايري حل 

 املشكالت اإلحصائية. 
ب مناهج الرايضيات ما مستوى جودة احملتوى اإلحصائي بكتوتتحدد مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس اآليت: 

 ويتفرع من هذا السؤال السؤاالن الفرعيان اآلتيان: الُعمانية يف ضوء معايري حل املشكالت اإلحصائية؟
 ما املعايري الالزمة حلل املشكالت اإلحصائية بكتب مناهج الرايضيات الُعمانية؟ .0
 اهج الرايضيات الُعمانية؟ ما مدى توافر معايري حل املشكالت اإلحصائية يف موضوعات اإلحصاء بكتب من .8

 هتدف الدراسة احلالية إىل:أهداف الدراسة: 
 حتديد املعايري الالزمة حلل املشكالت اإلحصائية بكتب مناهج الرايضيات الُعمانية.  -
 التعرف على مدى توافر معايري حل املشكالت اإلحصائية يف حمتوى اإلحصاء بكتب الرايضيات الُعمانية. -

 من أمهية الدراسة احلالية يف ما يلي:تكأمهية الدراسة: 
مسايرة االجتاهات العاملية يف تدريس اإلحصاء وتعلمها، وتوصيات املؤمترات اليت تدعو إىل التحليل والتقومي  -

 املستمر للمناهج لضمان جودهتا وتطويرها.
 ملشكالت اإلحصائية. قد تساعد نتائج الدراسة يف الكشف عن مستوى اجلودة يف املناهج العمانية ملعايري حل ا -
قد تزود القائمني على ختطيط املناهج وتطويرها بقائمة املعايري الالزمة حلل املشكالت اإلحصائية من أجل  -

 مراعاهتا عند بناء املناهج وأتليفها ورفع مستوى جودهتا.
شكالت اإلحصائية تقدم للمشرفني الرتبويني واملعلمني واملختصني يف الرايضيات إطارًا نظراًي عن مدخل حل امل -

 وعملية تقييم مراحله.
 الدراسة: حدود

اقتصرت الدراسة على موضوعات احملتوى اإلحصائي بكتب مناهج الرايضيات بسلطنة عمان للتعليم األساسي 
 م. 8102/8102يف العام الدراسي  لصادرة(، وذلك وفق الطبعات ا08-00(، والتعليم ما بعد األساسي )5-01)

 يتبىن الباحثان تعريف املصطلحات التالية:: مصطلحات الدراسة
: هي درجة توافر معايري حل املشكالت اإلحصائية مبوضوعات اإلحصاء بكتب الرايضيات الُعمانية، ويتم اجلودة

 فأعلى من املعايري املتوافرة ابلنسبة للمجموع الكلي للمعايري. % 58.5قياسها يف هذه الدراسة من خالل حتديد نسبة 
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اإلجراءات اإلحصائية اليت يقوم هبا املتعلم من خالل أربع خطوات يعرفها الباحثان أبهنا:  كلة اإلحصائية:حل املش
وهي: صياغة السؤال املتعلق ابملشكلة، ومجع البياانت املناسبة لإلجابة عن هذا السؤال، وحتليل البياانت ومعاجلتها ابلرسوم 

 إليها.  لتوصلالبيانية، وتفسري وتربير النتائج اليت مت ا
 اجراءات الدراسة: 

 منهج البحث:
اعتمد الباحثان على املنهج الوصفي التحليلي من خالل أسلوب حتليل احملتوى ورصد تكرار الظاهرة كمًيا، حيث مت 

(، 08-00(، وما بعد األساسي )01-5حتليل احملتوى اإلحصائي أينما ورد بكتب مناهج الرايضيات للتعليم األساسي )
 مدى تضمنه ملعايري حل املشكالت اإلحصائية. وحتديد

 جمتمع الدراسة:
مشل جمتمع الدراسة مجيع كتب مناهج الرايضيات يف مرحلة التعليم األساسي من الصف اخلامس إىل الصف العاشر، 

 ومرحلة التعليم ما بعد األساسي للصفني احلادي عشر والثاين عشر.
 أدوات الدراسة:

دب الرتبوي، والدراسات السابقة، ومعايري الرايضيات العاملية، سارت عملية إعداد من خالل االطالع على األ
 أدوات الدراسة وفق اخلطوات اآلتية:

: قائمة املعايري حلل املشكالت اإلحصائية:   أوالا
التعرف على مدى توافر معايري حل املشكالت اإلحصائية يف احملتوى اإلحصائي بكتب مناهج  هدف القائمة: .0

 ضيات العمانية.الراي
لى أربع مراحل رئيسة وهي: ( معيارًا موزعة ع88تكونت قائمة معايري حل املشكالت اإلحصائية من ) وصفها: .8

( معايري، ومرحلة 3( معايري، ومرحلة مجع البياانت تكونت من )5مرحلة حتديد املشكلة واخلطة تكونت من)
 ( معايري. 5) مرحلة التفسري واملناقشةا ( معايري، وأخريً 2العملية ومتثيل البياانت تكونت من )

بعد أن مت حتديد قائمة معايري حل املشكالت اإلحصائية قام الباحثان بعرضها على عينة من  صدق القائمة: .3
(، وعلى ضوء 5املختصني يف املناهج وطرق تدريس الرايضيات وبعض املشرفني الرتبويني بلغ عددهم )

 القائمة.  مالحظاهتم ومقرتحاهتم مت تعديل 
 اثنياا: أداة حتليل احملتوى اإلحصائي: 

هتدف عملية التحليل إىل حتديد مدى تضمن حمتوى اإلحصاء يف كتب مناهج التعليم  هدف أداة التحليل: .0
 ( ملعايري حل املشكالت اإلحصائية.08-00(، وما بعد األساسي )01-5األساسي )

اصة مبحتوى موضوعات اإلحصاء للصفوف من اخلامس تتضمن عينة التحليل الوحدات اخل عينة التحليل : .8
 إىل الثاين عشر.  
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مت استخدام معايري مراحل عملية حل املشكالت اإلحصائية وهي:)حتديد املشكلة واخلطة،  فئات التحليل: .3
 مجع البياانت، العملية ومتثيل البياانت، التفسري واملناقشة( كفئات التحليل.

اإلحصائية واألمثلة والتدريبات والتمارين وما تتضمنه هذه الوحدات من مجيع األنشطة  وحدات التحليل: .2
 مكوانت املشكلة اإلحصائية.

بعد أن مت حتديد قائمة معايري حل املشكالت اإلحصائية قام الباحثان بعرضها مع أداة صدق أداة التحليل:  .5
ملشرفني الرتبويني هبدف التعديل التحليل على عينة من املختصني يف املناهج وطرق تدريس الرايضيات وبعض ا

واحلذف والتحسني والتأكد من مدى مشوليتها، ومالءمة فئات التحليل للهدف املنشود، وعلى ضوء مالحظاهتم 
 ومقرتحاهتم مت تعديل القائمة.

للتأكد من ثبات التحليل قام الباحثان بتحليل احملتوى اإلحصائي بكتاب الرايضيات للصف  ثبات التحليل: .6
س ابستخدام أداة التحليل ومن مث حساب نسبة االتفاق بني حتليل الباحثني ابستخدام معادلة هولسيت اخلام

(؛ وهي قيمة مقبولة الستخدام أداة حتليل 1.21( حيث بلغت قيمة معامل الثبات )885: 8112)طعيمة، 
 احملتوى اإلحصائي. 

 اإلطار النظري 
 جودة املناهج الدراسية:

ات اليت حتدد ما جيب أن يتعلمه ويفهمه الطالب ويتمكن من اجنازه يف كل صف دراسي، وتتضمن تعد املعايري احملك
املفاهيم والتعميمات والعمليات. وهي جمموعة متكاملة من املخرجات اليت جيب أن حيققها املتعلمون، وتكون أكثر فاعلية 

 (. 8115حينما ترتبط ابملعايري األخرى )الطناوي، 
وية خطوط مرشدة أو موجهات لوضع معايري احملتوى التعليمي، واحلصول على توقعات عالية اجلودة واملعايري الرتب

للمخرجات التعليمية من خالل ذلك احملتوى؛ وذلك بوضع أهداف معرفية ميكن أن تصل إىل التلميذ يف مراحل معينة، 
 (.8115وتكون السبيل إىل جودة التعليم )اخلزندار، 

أن معايري جودة املناهج الدراسية تتطلب أن يكون حمتواها مسايرًا لتطورات العصر، وحمّدثة ( 8111ويرى عطية ) 
آلخر ما توصل إلىه العصر احلديث، وتتسم ابلشمول للمعارف واملهارات والقيم، وتكون موضوعاهتا مرتبة ترتيًبا منطقًيا 

م إىل اجملهول، وتساهم يف مساعدة الطالب على فهم متدرجة من السهل إىل الصعب، ومن احملسوس إىل اجملرد، ومن املعلو 
 الواقع ومشكالته. 

ولكي تتصف املناهج الدراسية ابجلودة ال بد هلا من توافر عوامل متعددة تتمثل يف: أصالة الربامج، وجودة املناهج 
علم، ويدرك قيمة ما يتعلمه، من حيث املستوى واحملتوى والطريقة واألسلوب، وإىل أي مدى ترتبط ابلبيئة وتثري شخصية املت

 (.  8112ويوظف ما اكتسبه من خربات )ايسني،  
وابلتايل من املهم إذن أن يكون حمتوى املناهج املقدمة حديثًا منسجمة مع التطورات واملستجدات العلمية 

 تنسجم مع خصائص والتكنولوجية، ومدى ارتباطها ابلواقع، وتتكامل معها املعارف املختلفة، واالجتاهات والقيم اليت
 املتعلم، وتليب طموحات اجملتمع.
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ولقد وضعت املعايري العاملية ملؤمتر الرايضيات ابلوالايت املتحدة واليت ترتبط ابملدى الذي ميكن فيه املنهاج الدراسي 
م حتقيق أن ينمي قدرة الطالب على حل مشكالته وحلها، واحلساسية للمشكالت املرتبطة ابلتخصص املهين املعني، ويت

 (. 8112ذلك من خالل التدريبات والعمل الذي يتضمنه املقرر الدراسي )الديب واخلزندار، 
وبوجود معايري حتدد مستوايت اجلودة يف حتقيق األهداف تساعد يف بلورة معايري مناهج الرايضيات؛ لذلك ال بد 

ات اإلحصائية وتفسريها يف كافة جماالت احملتوى من التدرج واالستمرارية والتكامل للمفاهيم اإلحصائية واجراء املعاجل
 اإلحصائي ابملناهج الدراسية حيث أهنا تساعد املتعلمني يف حل املشكالت وحتسن اجتاهاهتم حنو تعلم اإلحصاء. 

  حل املشكالت اإلحصائية
أن حل املشكالت هو سلوك إنساين يتضمن خطوات تكفل للمتعلم  George Polyaيرى جورج بوليا 

(، وأن حل 8113حيث ال يتوفر أمامه احلل بصورة مباشرة )بدوي،  ،صول إىل احلل الصحيح للمشكلة اليت تعرض لهالو 
املشكالت ميثل اإلجراءات اليت يقوم هبا املتعلم عند مواجهته ملوقف مشكل للتغلب على الصعوابت اليت حتول دون توصله 

( حل املشكالت NCTMلس الوطين ملعلمي الرايضيات )(، ويعّرف اجمل8115، اهلويدي، 8115للحل )اخلليفة، 
 (. NCTM, 2000الرايضية أبنه عملية تطبيق للمعرفة املكتسبة يف مواقف جديدة، وغري مألوفة )

ربع مراحل؛ أال وهي: حتديد املشكلة واخلطة وترتبط حل املشكالت اإلحصائية بصميم احملتوى اإلحصائي، ومتر أب
Specify the problem and plan ومجع البياانت ، Collect data  من جمموعة متنوعة من املصادر

، والتفسري ومناقشة النتائج Process and represent the data  املناسبة، والعملية ومتثيل البياانت
Interpret and discuss. 

 عالقة حل املشكالت اإلحصائية ابملستوايت املعرفية:
شكالت استخدام بياانت حقيقية يف سياق العامل احلقيقي للمشكلة مع عددٍّ من يتطلب تنفيذ دورة مدخل حل امل

(. Marriott, Davies and Gibson, 2009; Curcio & Artzt, 1997املهارات املعرفية املختلفة )
الب؛ كان ولذلك يف ظل ابتكار نظام التدريس، واملواد، والتقييم الذي ميكن استخدامه لتنمية مهارات حل املشكالت للط

(، واليت نُ ّقَحْت يف 0155األهداف التعليمية يف عام )  Bloomال بد من حتديد هذه املهارات املعرفية. وقد صنف بلوم
( وهي: التذكر، والفهم، (Anderson and Krathwohl, 2001َبِل أندرسون وكراثول وقت الحق من قِ 

 تاج عملية التفكري املعرفية، واملفاهيمية، واإلجرائية، وما وراء املعرفة. والتطبيق، والتحليل، والتقومي، واالبداع، واليت متثل ن
 ( توصيف مدخل حل املشكالت اإلحصائية على ضوء تصنيف "أندرسون وكراثول"0ويعرض اجلدول )

Anderson and Krathwohl  املعرفية )للمستوياتMarriott, Davies & Gibson, 2009; 

WJEC, 2015 .) 
 يف مدخل حل املشكالت اإلحصائية، واملستوايت املعرفية(: توص1جدول)

 املستوى املعريف معايري التقييم الوصف املراحل
حتديد 

املشكلة 
صياغة األسئلة القائمة على البياانت 
الالزمة، والنظر يف االستنتاجات اليت 

  القدرة على صياغة املشكلة
 اإلحصائية.

 .التعرف، االسرتجاعالتذكر: 
 التفسري، التبسيط، الشرح.الفهم: 
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 املستوى املعريف معايري التقييم الوصف املراحل
ميكن استخالصها من البياانت، وتقرير  واخلطة

ك حجم البياانت املراد مجعها )مبا يف ذل
العينة وتنظيم البياانت(، واحلاجة إىل 

 التحليل اإلحصائي.

 شرح مربرات التحقق من 
  .املشكلة اإلحصائية 
 .التخطيط لطريقة مجع البياانت 
 .التخطيط لطريقة معاجلة البياانت 
 .تربير تصميم االستقصاء اإلحصائي 

 التنفيذ.التطبيق: 
 التمييز، التنظيم.التحليل: 

 التخطيط، التوليد،االبداع: 
 االنتاج. 

 مجع
 البياانت

مجع البياانت من جمموعة متنوعة من 
املصادر املناسبة؛ مبا يف ذلك التجارب 

والدراسات االستقصائية، واملصادر 
 األولية والثانوية.

 لبياانت ذات الصلة.مجع ا 
  .تقييم مدى مالءمة البياانت 

 .التعرف، االسرتجاعالتذكر: 
 التصنيف، املقارنة.الفهم: 

 التنظيم.التحليل: 
 التخطيط. االبداع:

العملية، 
 ومتثيل 
 البياانت

حتويل البياانت اخلام إىل معلومات قابلة 
لالستخدام، واليت تعطي نظرة اثقبة 

 للمشكلة. 

  امج اإلحصائية.استخدام الرب 
  استخدام األساليب اإلحصائية ملعاجلة

 البياانت.

 التعرف، االسرتجاع.التذكر: 
التفسري، التبسيط،التصنيف، الفهم: 

 التلخيص.
 التنفيذ.التطبيق: 

 التمييز، التنظيم.التحليل: 

التفسري 
ومناقشة 
 النتائج

اإلجابة عن السؤال األول عن طريق 
ت، وضع استنتاجات من البياان

 وتفسريها.

 .تفسري نتائج املخرجات اإلحصائية 
  استخالص النتائج من املخرجات

 اإلحصائية.
 .تقييم فعالية حل املشكلة املستخدمة 
  .التحقق من النتائج احلالية 

 االسرتجاع.التذكر: 
التفسري، التبسيط،التلخيص، الفهم: 

 االستنتاج، الشرح.
 لتمييز، التنظيم.التحليل: ا

 ختيار، النقد.االالتقومي: 
 التخطيط، التوليد، االنتاج.االبداع: 

( أن كل مرحلة من مراحل حل املشكالت اإلحصائية تتطلب استخدام أربعة مستوايت 0ويتضح من اجلدول )
على األقل من املستوايت املعرفية، ويعترب مستوى التقومي املستوى الذي مل يتم استخدامه إال يف مرحلة التفسري، ومناقشة 

 لنتائج.ا
( أن وضع الطالب يف جمموعات صغرية أثناء احلل يُوفر Curcio & Artzt, 1997ويرى كورسيو وأرتزت )

بيئًة فاعلًة وآمنًة لتعزيز حل املشكالت اإلحصائية، حيث مُتّكن الطالب من طرح األفكار، ومناقشة التفسريات املتعلقة 
عل بني الطالب لتنمية التفكري اإلحصائي، وزايدة فرص التواصل الرايضي ابملهام املعرفية على مستوى أعلى، وتسهم يف التفا

 الذي يساعد على تطوير مهارات اسرتاتيجيات حل املشكلة.
 تقييم مهارات حل املشكالت اإلحصائية:

يتطلب تصميم املواقف التعليمية اليت تعمل على تنمية مهارات حل املشكالت اإلحصائية؛ أن يطرح املعلم على 
الب أسئلًة تساعد الطالب يف فهم وتنمية مهارات حل املشكالت اإلحصائية، وابلتحديد األسئلة اليت تتطلب إجاابهتا الط

 االستقصاء، والتفكري، وحتليل البياانت، وتقومي التفسريات، والتنبؤات اليت تعتمد على تلك البياانت.  
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  حتديد املشكلة واخلطة:
ة تُ َعدُّ من العناصر األساسية املهمة اليت تساعد الطالب يف طرح وتوليد األسئلة صياغة وحتديد املشكلة اإلحصائي

حول فهمهم، وقراءهتم للمشكلة اإلحصائية، وحتديد املصطلحات الواردة فيها. وميكن تدريب الطالب على سلسلة من 
 األسئلة؛ ملساعدهتم على التفكري يف املشكلة قبل مجع البياانت، ومن بينها:

 ي حتتاجه ملعرفة املشكلة؟ما الذ 
 كيف ستجد املعلومات اليت حتتاجها حلل املشكلة؟ 
 ماذا تفعل ابملعلومات اليت جتمعها؟ 
 كيف ستقوم جبمع البياانت؟ 
 ما حجم العينة الذي سوف ختتاره؟ 
 ما البياانت اليت سوف جتمعها عن املشكلة؟ 
 ما األداة اليت سوف تستخدمها جلمع البياانت؟ 
 ل البياانت؟   ما طريقة تسجي 

 وعلى املعلم تشجيع الطالب على التفكري يف البياانت، وتقدمي التنبؤات، واملربرات، وكشف املفاهيم اخلاطئة اخلاصة هبم.   
 مجع البياانت:

ويف هذه املرحلة يتم تدريب الطالب على طريقة مجع البياانت من جمموعة متنوعة من املصادر املناسبة، مبا يف ذلك 
، والدراسات االستقصائية، واملصادر األولية والثانوية، وتدريب الطالب على تبويب تلك البياانت، وعادة ما تكون التجارب

 اجلداول هي األداة األكثر شيوًعا اليت يستخدمها اإلحصائيون يف تسجيل البياانت. 
 العملية، ومتثيل البياانت:

 الرتكيز عليها مع الطالب؛ أمهها: وتتضمن هذه املرحلة جمموعة من املهارات اليت ينبغي
  عندما ينظر الطالب إىل جداول البياانت، جيب أن يالحظوا أكرب أو أصغر القياسات املتوفرة؛ ألن ذلك

 يساعدهم يف حتديد املقاييس الصحيحة لرسومهم البيانية.
 تشجيع الطالب على توليد أسئلة قصرية تساعدهم إللقاء نظرة على البياانت يف اجلداول . 
  لفت انتباه الطالب إىل البياانت اخلاصة ابملشكلة، حبيث يصبح لديهم نقطة مرجعية تساعدهم يف ربطها مع

 بياانت أخرى.
 .ينبغي تشجيع الطالب يف هذه املرحلة أيًضا على التنبؤ ابلنتائج، والبياانت يف اجلدول 
  ر التوضيحية، واألعمدة، واخلطوط البيانية ينبغي تشجيع الطالب على اختيار الرسوم البيانية اخلاصة هبم كالصو

لوصف البياانت قبل حتديد الرسم البياين املناسب؛ إلاتحة الفرصة هلم لعملية االكتشاف، والتفكري يف حتليل 
 البياانت.
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  وضع األسئلة على الرسوم البيانية، وتدريب الطالب على التفكري يف قراءة البياانت أبخذ املعلومات مباشرة من
الرسم البياين، وتدريب تفكريهم على القراءة بني البياانت، وما وراء البياانت ابلتوقع واالستنتاج وربط  خالل

 البياانت ابلسياق. 
  أحد األهداف الرئيسة لإلحصاء هو التعامل مع التباين يف البياانت، وحتديد نوع توزيع البياانت هل هو

ىء آخر، وابلتايل يُْطَلُب من الطالب التفكري يف الرسم البياين، عشوائي، أم طبيعي، أو ما إذا كان انمجًا عن ش
 وحتديد نوع البياانت.

  تدريب الطالب على تلخيص حتليلهم للبياانت ابستخدام عبارات مبدئية على سبيل املثال: الحظت أن
 البياانت...، كنت أتسأل ما إذا كان....، وغريها.

 داول، والبياانت، والرسوم البيانية، وتنمية قدراهتم لتحويلها إىل صيغ االنتقال ابلطالب لفهم العالقات بني اجل
 ملعاجلتها.

 .تدريبهم على اكتشاف العالقات بني املتغريات، وحتليلها ابستخدام معامالت االرتباط، واالحندار 
 ص، ومعاجلة التفكري يف املقاييس اإلحصائية مثل مقاييس النزعة املركزية والتشتت واستخدامها لوصف، وتلخي

 البياانت، ومعرفة أيها أفضل لالستخدام. 
 التفسري، ومناقشة النتائج:

 يف املرحلة األخرية من حل املشكالت اإلحصائية، ينبغي تدريب الطالب على اآليت:
  استخالص االستنتاجات من النتائج اليت مت التوصل إليها يف مرحلة العملية، ومتثيل البياانت، وربطها ابإلجابة

 ى املطلوب يف السؤال.عل
  توفري قائمة من لغة اإلحصاء؛ ملساعدة الطالب يف تفسري البياانت، على أن تكون مبتدئة ببعض اجلمل على

سبيل املثال: تشري البياانت إىل...، معظم البياانت...، على األرجح...، النسبة بني...، توزيع البياانت يدل 
 بني املتغريين...اخل.على...، يوضح شكل االنتشار أن العالقة 

  تشجيع الطالب على إعطاء أسباب حول النتائج اليت مت التوصل إليها، والقيام ابالستدالالت، والتنبؤات املبنية
 على البياانت. 

(http://new.censusatschool.org.nz:/ Adapted from) 

 السابقة:  الدراسات
 عاملية وترمجتها وحتليل املناهج على ضوئها ومن هذه الدراسات:تناول العديد من الباحثني حتديد املعايري ال

( بتصميم إطار لتقييم سلوك طالب املرحلة Curcio & Artzt, 1997كورسيو وأرتزت )قاما كل من  
املتوسطة أثناء حل املشكالت اإلحصائية وهم يعملون يف جمموعات صغرية تكونت كل جمموعة من أربعة طالب، وقام 

عداد بطاقة مالحظة مشلت: احلديث عن املشكلة)فهم املشكلة، حتليل املشكلة، التخطيط، استكشاف املشكلة، الباحثان إب
التنفيذ، التحقق من احلل(، العمل يف املشكلة)قراءة املشكلة، استكشاف املشكلة، التنفيذ، والتحقق(، املشاهدة 

نتائج الدراسة عن أن تفسري الطالب للبياانت على الرسم  واالستماع، والسلوكيات غري املهمة أثناء حل املشكلة. وأسفرت
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عكس أعلى مستوى من الفهم، وتفاعل الطالب يف اجملموعات على مستوى قراءة البياانت من الرسم البياين، ومناقشة 
راءة مجيع جوانب عملية حل املشكلة بصورة مجاعية أفضل من فهم الطالب بصورة فردية، وتباينت مستوايت الطالب يف ق

 البياانت والتخطيط حلل املشكلة.  
( دراسة Marriott, Davies and Gibson, 2009كما أجرى كل من ماريوت ودايفيز وجيبسون )

هدفت إىل تطبيق مدخل حل املشكالت اإلحصائية من خالل سياقات حقيقية، وتطوير نظام التقومي الختبار قدرة 
ليه، ولتحقيق أهداف الدراسة مت بناء مادة تدريسية على ضوء مدخل حل الطالب على التعامل مع اإلحصاء بطريقة مشو 

( طالًبا، وأشارت النتائج إىل استيعاب الطالب 52املشكالت، ونظام تقومي عرب اإلنرتنت مت تطبيقه على عينة تكونت من )
لعملية ومتثيل البياانت لدورة حل املشكالت اإلحصائية، والحظوا أن أداء الطالب ضعيف نسبًيا يف جمموعة أسئلة "ا

"و"التفسري واملناقشة" وأسئلة " اخلطة". كما ُجّرَبْت املصادر املطورة ملشروع مركز اجلمعية امللكية اإلحصائية لتعليم اإلحصاء 
( مدرسة كعينة عشوائية، وطُلب من املعلمني تقدمي تغذية راجعة مفصلة ملدى فاعلية 23وسلطة املؤهالت واملناهج يف )

ملصادر ابستخدام استمارة على اإلنرتنت، وأعرب املعلمون عن أتييدهم القوي الستخدام مدخل حل املشكالت هذه ا
 ( منهم أهنم سوف يستخدمون املصادر مع الطالب األكرب سًنا.%25اإلحصائية وأشار)

ختلف مراحل ( عن مدى اتساق حمتوى اإلحصاء يف كتب الرايضيات املدرسية مب8110ويف دراسة أجراها العابد )
الدراسة قبل اجلامعية يف سلطنة عمان مع معايري اإلحصاء الواردة ضمن معايري مناهج الرايضيات املدرسية وتقوميها 

(، وذلك من خالل حتليل حمتوى NCTM) والصادرة عن اجمللس الوطين ملعلمي الرايضيات يف الوالايت املتحدة األمريكية
تناولت الدراسة كتب الرايضيات يف سلطنة عمان للصفوف من األول وحىت العاشر  اإلحصاء الوارد يف هذه الكتب، وقد

(، وقد اختريت وحدة اإلحصاء يف 8111/8110وللصفني احلادي عشر والثاين عشر للقسم العلمي للعام الدراسي )
ذي تراوح بني املتوسط تلك الكتب حيثما وردت، وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن مدى التوافق بني احملتوى واملعايري ال

والضعيف، وَخُلَصت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات على ضوء النتائج كان من أمهها ضرورة احلاجة إيل تضييق اهلوة بني 
 احملتوى اإلحصائي بكتب الرايضيات، وبني معايري مناهج الرايضيات املدرسية.

 درجة توافر معايري اجمللس القومي ملعلمي ( إىل الكشف عن مستوى اجلودة يف8115وهدفت دراسة الوايل )
يف موضوعات اإلحصاء املتضمنة يف كتب الرايضيات للمرحلة األساسية يف فلسطني، حيث  NCTMالرايضيات 

اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي بعد أن حللت موضوعات اإلحصاء املتضمنة من خالل أداة حتليل للصفوف 
، حيث تكونت عينة الدراسة من وحدات اإلحصاء املتضمنة NCTMتماًدا على معايري ( يف فلسطني اع01-0من )

 يف موضوعات اإلحصاء. NCTMاجلودة يف درجة توافر معايري يف كتب الرايضيات. وقد خلصت النتائج بتدين مستوى 
الرايضيات  ( إىل حتديد معايري املوضوعات الصادرة عن اجمللس القومي ملعلمي8112وهدفت دراسة الديب )

للمرحلة األساسية العليا بفلسطني والكشف عن مستوى جودة كتب الرايضيات بشكل عام من حيث التوافر واألمهية، وقد 
تكونت عينة الدراسة من معلمي ومشريف مبحث الرايضيات بكل من وزارة الرتبية والتعليم العايل ووكالة الغوث الدولية 

. وقد كان من أهم نتائج الدراسة ضعف توافر معايري ( مشرفًا ومشرفة08ة، )مًا ومعلم( معل051والبالغ عددها )
اإلجراءات الرايضية معايري احملتوى الرايضي يف مناهج التعليم األساسية العليا، كذلك التأكيد على أمهية كل من التعليل 
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داد والعمليات احلسايب وحتليل البياانت والربهان والتواصل والتمثيل وحل املشكالت والرتابط، وأظهرت أمهية وضرورة األع
 اإلحصائية واالحتماالت مث اجلرب.

( بدراسة هدفت التعرف على معايري جودة تنظيم احملتوى اإلحصائي يف مناهج الرايضيات 8112وقام عيسى )
حيث استخدم  واليت تتمثل ابالستمرارية والتكامل والتتابع، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث املنهج الكيفي،

أسلوب حتليل املضمون واألسلوب النقدي البنيوي يف استقصاء املعايري للموضوعات اإلحصائية، وتوصلت الدراسة إىل عدم 
-3توافر معيار االستمرارية يف املوضوعات اإلحصائية يف مناهج الرايضيات، وتوافر معيار التتابع يف الصفوف الدراسية )

(، يف حني أن معيار التكامل بني دروس اإلحصاء ووحدات  01،  1غري متوافر يف الصفني )( بدرجة قليلة ومتوسطة، و 00
 .  كتب الرايضيات كان غري كافٍّ وغري مرضٍّ

وعلى صعيد استخدام مدخل حل املشكالت اإلحصائية يف حتليل احملتوى اإلحصائي يف كتب الرايضيات، قام كل 
بتحليل احملتوى اإلحصائي يف كتب الرايضيات ( Jones and Jacobbe, 2014من "جونس وجاكوب")

املستخدمة يف مقررات إعداد معلمي املرحلة االبتدائية يف الوالايت املتحدة، حيث ُحّلَلت ستة كتب على ضوء مستوايت 
 هيئة املبادئ التوجيهية للتقييم والتدريس يف تعليم اإلحصاء، ومراحل عملية حل املشكالت اإلحصائية)صياغة األسئلة،

فيما خيص مراحل عملية حل املشكالت -ومجع البياانت، وحتليل البياانت، وتفسري النتائج(، وأشارت نتائج الدراسة 
إىل أن املهام اإلحصائية )بناء أو قراءة العروض، إجراء العمليات احلسابية، واستخدام املنطق اإلحصائي وجتاوز  -اإلحصائية

مرحلة من املراحل األربع من عملية حل املشكالت اإلحصائية، ولكن مل تُ ْعَط تلك  العمليات احلسابية( مّت تناوهلا يف كل
، ويتطلب أكثر من ) ( من املهام يف كل كتاب قيام الطالب بتحليل البياانت، يف حني أن أقل %21املراحل اهتماًما متساوٍّ

 .املشكالت اإلحصائية تتعامل مع بقية املراحل األخرى من مراحل حل ( من املهام اإلحصائية%05من )
وتعقيبا على ما سبق من دراسات، يرى الباحثان أن هذه الدراسات حرصت على دراسة جودة الكت اب املدرس ي مل ا  

(، وبين   ت 8112؛ عيس   ى، 8112؛ ال   ديب، 8115ال   وايل، ؛ 8110العاب   د، كدراس   ة )  ،ل   ه م   ن أمهي   ة للمعل   م وللم   تعلم
ملعايري العاملي ة يف كت ب الرايض يات. وق د اس تفاد الباحث ان م ن ه ذه الدراس ات يف نتائج هذه الدراسات تباين يف مدى توافر ا

تصميم قائمة املعايري جلودة احملتوى اإلحصائي، وحتديد مدخل حل املشكالت كمعيار رئيس لبناء بطاقة التحليل. علًما أبن 
ق ومي كت ب املن اهج، ولكنه ا تتمي ز ابلش مولية جلمي ع  الدراسة احلالي ة تعت رب امت داداً طبيعي اً للدراس ات الس ابقة ال يت س عت إىل ت

كتب املرحلة األساسية ملرحلة التعليم األساسي وما بعد األساسي ، وتتفرد بتناوهلا حتديد مع ايري ح ل املش كالت اإلحص ائية 
 يف احملتوى اإلحصائي بكتب مناهج الرايضيات العمانية، مما يعطي أمهية يف تقييم جودهتا. 

 ة: نتائج الدراس
ما املعايري الالزمة حلل املشكالت اإلحصائية بكتب مناهج الرايضيات  :"النتائج املتعلقة ابلسؤال األول

 الُعمانية؟" 
حيث مت اإلجابة عن هذا التساؤل بعد الرجوع إىل األدب الرتبوي والدراسات السابقة واملعايري العاملية من خالل 

( يعرض هذه املعايري بكل مرحلة 8وربطها ابملعايري اخلاصة هبا. واجلدول ) عرض مراحل حل املشكالت اإلحصائية األربع
 من مراحل حل املشكالت اإلحصائية:
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 ( قائمة معايري مراحل حل املشكالت اإلحصائية2جدول )
 املعيار املرحلة

 حتديد املشكلة واخلطة 

 يتعرف على صياغة أسئلة املشكلة اإلحصائية 
 تقدميها مع البياانت  يصوغ األسئلة اليت ميكن

 حيدد نوع البياانت اليت حيتاجها حلل املشكلة اإلحصائية 
 حيدد حجم العينة الالزمة للمشكلة اإلحصائية 

 حيدد الطريقة املناسبة لتنظيم املشكلة اإلحصائية 
 يرتب البياانت طبًقا ألمهيتها يف حل املشكلة اإلحصائية 

 مجع البياانت 
 ت وثيقة الصلة ابملشكلة اإلحصائية مستخدًما املالحظة والتجربة واملسحجيمع البياان

 يصنف ويبوب البياانت عن األشياء طبًقا خلصائصها 
 يصف بياانت املشكلة اإلحصائية وفًقا خلصائصها 

 العملية ومتثيل البياانت 

 خيتار الطريقة اإلحصائية املناسبة لتحليل البياانت 
 ستخدما اجلداول والرسوم البيانيةميثل البياانت م

 يستخدم مقاييس النزعة املركزية حلل املشكلة اإلحصائية
 يستخدم مقاييس التشتت حلل املشكلة اإلحصائية

 يستخدم معامالت االرتباط وخطوط االنتشار حلل املشكلة اإلحصائية
 يوظف الربامج اإلحصائية املناسبة لتمثيل بياانت املشكلة وحلها 

 يستخدم عمليات متثيل البياانت ابستخدام املئينات والتوزيع الطبيعي والتوزيعات امللتوية 

 التفسري واملناقشة

 يطور ويقوم االستدالالت والتنبؤات املبنية على بياانت املشكلة اإلحصائية
 يقارن متثيالت خمتلفة من نفس البياانت املشاهبة للمشكلة اإلحصائية

 ستنتاجات مالئمة من خالل اجلداول والرسوم البيانية يتوصل اىل ا
 يربط املظاهر املختلفة للبياانت وما وراء البياانت 

 يصدر حكم حول صحة الفرضيات أو العالقات 
 يفسر ويربر النتائج املبنية على البياانت  

صائية يف موضوعات اإلحصاء ما مدى توافر معايري حل املشكالت اإلح :"سؤال الثاينالنتائج املتعلقة ابل
 بكتب مناهج الرايضيات الُعمانية؟".

ولإلجابة عن هذا السؤال مت حتديد موضوعات اإلحصاء بكتب مناهج الرايضيات العمانية وبناًء عليه مت حتليل 
ان يف احملتوى اإلحصائي لكل صف على حدة لتحديد مدى توافر معايري حل املشكالت اإلحصائية به، وقد اعتمد الباحث

عملية التحليل على حتويل تكرارات كل معيار إىل املتوسطات احلسابية حسب مقياس ليكارت اخلماسي، وللحكم على 
مستوى جودة كل مرحلة من مراحل حل املشكالت اإلحصائية مت حتويل املتوسط العام للمرحلة إىل النسبة املئوية، كما 

 يلي:
 ( ضعيف.%08.2 – 1عادل مستوى جودة )(: غري متوافر وي1.21 –املتوسط من )صفر 

 ( قليل.%32.2 - %08.5( : متوافر بدرجة قليلة ويعادل مستوى جودة )0.21 – 1.5املتوسط )
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 ( متوسط.%58.2 - % 32.5(: متوافر بدرجة متوسطة ويعادل مستوى جودة )8.21 – 0.5املتوسط )
 ( كبري.%22.2 - %58.5دة )(: متوافر بدرجة كبرية ويعادل مستوى جو 3.21 – 8.5املتوسط )
 ( كبري جًدا.%011 - %22.5(: متوافر بدرجة كبرية جًدا ويعادل مستوى جودة ) 2 – 3.5املتوسط )

 (:1-5( يوضح مدى توافر املعايري بكتب مناهج التعليم األساسي )3واجلدول )
 املتوافرة للصفوف اخلامس إىل التاسع ملعايري حل املشكالت اإلحصائية (: املتوسطات احلسابية والنسب املئوية3جدول )

 املرحلة
عدد 
 املعايري

 التاسع الثامن السابع السادس اخلامس
 ن م ن م ن م ن م ن* م*

حتديد 
املشكلة 

 واخلطة
6 1.03 3.85% 1.0 8.5% 1 1 1.82 5.25% - - 

مجع 
 - - %02.25 1.51 %2.85 1.33 %0.52 1.12 %85.52 0.12 3 البياانت

العملية 
متثيل و 

 البياانت
7 1.32 2.52% 1.52 02.81% 1.11 88.5% 0.38 33% - - 

التفسري 
 - - %02.25 1.25 %38 0.82 %82.85 0.03 %82.52 0.05 6 واملناقشة

املراحل  
 - - %02.30 1.23 %30.5 0.85 %00.51 1.22 %05.20 1.52 88 ككل

 ن: النسبة املئوية      * م: املتوسط احلسايب         
( أن املتوسط العام ملدى توافر معايري حل املشكالت اإلحصائية يف الصفوف من اخلامس إىل 3تضح من اجلدول )ي

 - %00.51( بدرجة غري متوافرة، ومتوافرة بدرجة قليلة وبنسبة جودة تراوحت بني )0.85 – 1.22الثامن تراوح بني ) 
حل املشكالت اإلحصائية يف احملتوى اإلحصائي بكتب  (، وهذا يبني أن هناك فجوة كبرية يف توافر معايري30.5%

الرايضيات يف الصفوف من اخلامس إىل الثامن، إضافة إىل غياب مستوى جودة احملتوى اإلحصائي ملدخل حل املشكالت 
وقد جاءت معايري حل املشكالت اإلحصائية  اإلحصائية يف كتاب الصف التاسع األساسي خللو احملتوى اإلحصائي فيه. 

( بنسبة جودة 0.85تباينة يف مناهج الصفوف، حيث جاء الصف السابع يف املقدمة، إذ بلغ متوسط توافر املعايري فيه )م
(، مث الصف اخلامس %02.30( بنسبة ) 1.23) توسطاملامن حيث بلغ (، يليه الصف الصف الث%30.5قليلة )

 (. %00.51( وبنسبة )1.22جة توافر )(، وأخريًا جاء الصف السادس بدر %05.20( وبنسبة )1.52مبتوسط )
( إىل تذبذب معايري مراحل حل املشكالت اإلحصائية يف كل صف على حدة، ففي 3كما تشري نتائج اجلدول )

(، %82.52( وبنسبة جودة )0.05الصف اخلامس جاءت معايري مرحلة التفسري واملناقشة يف املقدمة بدرجة توافر قليلة )
(. ويف الصف السادس جاءت معايري مرحلة التفسري واملناقشة %85.82( وبنسبة )0.12ت )تلتها مرحلة مجع البياان

( يف املرتبة األوىل، وحلت معايري العملية ومتثيل البياانت يف املرتبة الثانية بدرجة توافر  %82.85( وبنسبة )0.03بدرجة )
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مس والسادس يف توافر معايري مرحلة التفسري (. وتشابه الصف السابع مع الصفني اخلا%02.81( وبنسبة جودة )1.52)
( مع غياب معايري مرحلة حتديد املشكلة واخلطة %38( وبنسبة جودة )0.82واملناقشة يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )

أعال من برغم أمهيتها يف دورة حل املشكالت اإلحصائية. ويف الصف الثامن جاء توافر معايري مرحلة العملية ومتثيل البياانت 
 (، وأدانها يف مرحلة حتديد املشكلة واخلطة. %33معايري املراحل الثالثة األخرى ومبستوى جودة )

وقد جاءت النتائج املتعلقة مبعايري حل املشكالت اإلحصائية بكتب الصفوف العاشر من التعليم األساسي والصفني 
 ( اآليت:2ر يف اجلدول )احلادي عشر والثاين عشر من التعليم ما بعد األساسي كما تظه

 (: املتوسطات احلسابية والنسب املئوية ملعايري حل املشكالت اإلحصائية4جدول )
 املتوافرة للصفوف العاشر إىل الثاين عشر 

 املرحلة
عدد 
 املعايري

 العاشر
احلادي 
عشر 
 تطبيقية

احلادي 
عشر 
 حبتة

 الثاين عشر حبتة الثاين عشر تطبيقية

 ن م ن م ن م ن م ن* م*
حتديد 

املشكلة 
 واخلطة

6 1.58 03% - - - - 1 1 1 1 

مجع 
 البياانت

3 1.22 01.3% - - - - 1.01 8.5% 1.22 00.25% 

العملية 
ومتثيل 
 البياانت

7 8.25 20.5% - - - - 0.38 33% 1.52 02.85% 

التفسري 
 واملناقشة

6 0.22 22.2% - - - - 0.02 81.5% 0.05 81% 

املراحل  
 ككل

22 0.22 32.15% - - - - 1.55 05.52% 1.22 00% 

 * م: املتوسط احلسايب          ن: النسبة املئوية 
( أن درجة توافر معايري حل املشكالت اإلحصائية يف الصفوف من العاشر إىل الثاين عشر 2يتضح من اجلدول )

وبنسبة جودة متوسطة  (0.22(، حيث توافرت بدرجة متوسطة يف الصف العاشر )0.22 – 1.22تراوحت بني )
(، ومل تصل إىل %05.52( وبنسبة جودة )1.55(، وبدرجة توافر قليلة يف الصف الثاين عشر تطبيقية )32.15%)

( ،  يف حني غابت معايري حل املشكالت اإلحصائية مبراحلها األربع %00املستوى املطلوب يف الصف الثاين عشر حبتة )
 شر بشقيه البحتة والتطبيقية خللومها من احملتوى اإلحصائي.يف منهاجي الرايضيات للصف احلادي ع
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درجة توافر معايري مراحل حل املشكالت اإلحصائية األربع جاءت يف الصف العاشر كبرية يف مرحلة وابلنظر إىل 
 (، تلتها وبدرجة توافر متوسطة يف مرحلة التفسري%20.5( وبنسبة جودة )8.25العملية ومتثيل البياانت مبتوسط )

 (. يف حني توافرت معايري املرحلتني املتبقيتني بدرجة قليلة.%22.2( وبنسبة جودة )0.22واملناقشة )
ويف الصف الثاين عشر جاء توافر معايري مرحلة العملية ومتثيل البياانت ابلرايضيات التطبيقية أعال من معايري املراحل 

الرايضيات البحتة جاءت معايري مرحلة التفسري واملناقشةبدرجة (، ويف %33الثالثة األخرى بدرجة متوسطةوبنسبة جودة )
(. بينماغابت معايري مرحلة حتديد املشكلة واخلطة يف كال الصفينب، وهذا يدلل على %81توافر قليلة وبنسبة جودة )

والتخطيط  ضعف تناول مناهج الصفوف العليا للمشكالت اإلحصائية اليت تساهم يف تدريب الطالب على صياغة املشكلة
 لطريقة مجع البياانت ومعاجلتها.

ومما تقدم جند أن املناهج العمانية أغفلت حتقيق املعايري الالزمة حلل املشكالت اإلحصائية مبراحلها األربع مما أظهر 
ضعف جودة تناول موضوعاهتا اإلحصائية بصورة واضحه ومنظمة ومتكاملة، مما يستدعى اعادة صياغة وترتيب وتنظيم 

نشطة واملشكالت اإلحصائية بصورة متسلسلة ومرتابطة على ضوء معايري مراحل حل املشكالت اإلحصائية األربع األ
)حتديد املشكلة واخلطة، مجع البياانت، العملية ومتثيل البياانت، والتفسري والناقشة(، وقد اتفقت نتائج الدراسة احلالية مع 

(، 8115الوايل )(، و 8110العابد )ق احملتوى مع املعايري العاملية كدراسة: نتائج الدراسات السابقة اليت بينت عدم تواف
 (.Jones and Jacobbe,2014(، ودراسة جونس وجاكوب )8112(، عيسى )8112والديب )

كما اتضح من خالل حتليل حمتوى اإلحصاء ملناهج الرايضيات العمانية جلميع الصفوف الدراسية أنه ال توجد 
تدرب الطالب على متثيل بياانت املشكلة لتحقيق معيار "توظيف الربامج اإلحصائية املناسبة لتمثيل تطبيقات حاسوبية 

بياانت املشكلة وحلها" ضمن مرحلة العملية ومتثيل البياانت، برغم أمهية الربجميات والتطبيقات كموضوع مهم يساهم يف 
ثيالت املتعددة للرسوم البيانية، عالوة إىل مسامهتها يف إثراء اجراء العمليات احلسابية بسهولة، ويتيح للطالب اكتشاف التم

 املناهج الدراسية مبشاكل احلياة احلقيقية؛ مما يوفر فرص للطالب الكتشافها وحلها يف الفصول الدراسية. 
وابلرغم من تضمن احملتوى اإلحصائي يف الكتب الدراسية ووجود فرق واضح يف توافر معايري حل املشكالت  

حصائية فيها، وتركيز بعض الكتب الدراسية على العمليات واخلوارزميات احلسابية، وبناء وقراءة الرسوم البيانية، إال أن اإل
احلاجة ال زالت تستدعى أن تتناول الكتب الدراسية معايري مراحل حل املشكالت اإلحصائية بنسب متماثلة، ويكون 

انت احلقيقية من بيئة الطالب، وأن يتم الرتكيز على فهم الطالب لإلحصاء الرتكيز األكرب على األساس املفاهيمي والبيا
 واملمارسة العملية يف إجراء التجربة اإلحصائية، ومسح العينة، والدراسات الوصفية.  

ويرى الباحثان أمهية إعطاء القدر الضروري من املعارف اإلحصائية ومهارات حل املشكالت اإلحصائية اليت جيب 
ها الطالب عرب الصفوف الدراسية، حبيث تتزايد يف التعقيد من صف آلخر، وختتلف يف املعاجلات اإلحصائية عرب أن يتعلم

الكتب الدراسية دون الرتكيز على اجلانب احلسايب لإلحصاء فقط. ومن املمكن أن تعرض دورة حل املشكالت اإلحصائية 
ت وحتليلها حىت يدرك الطالب مكوانهتا وتسلسها يف حل املشكلة للطالب من خالل املهام اإلحصائية اليت ترتبط ابلبياان

اإلحصائية املعطاة، وأن يكونوا على علم أبن مجيع مراحل عملية حل املشكالت اإلحصائية مهمة يف معاجلة البياانت 
 الكمية. 
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 التوصيات
 على ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان مبا يلي: 

 حصاء بكتب الرايضيات للتعليم األساسي وما بعد األساسي يف ضوء معايري اإلهتمام ببناء وتطوير حمتوى اإل
 حل املشكالت اإلحصائية لرفع كفاءهتا ومستوى جودهتا ملواكبة التطور العلمي والتكنولوجي. 

  مراعاة تنظيم احملتوى اإلحصائي يف مناهج الرايضيات العمانية على ضوء معايري مراحل حل املشكالت
 اإلحصائية.

  رة إضافة مشكالت إحصائية يف كتب مناهج الرايضيات تشتمل على دورة حل املشكالت اإلحصائية مبا ضرو
 يساعد على اكتساب مراحل عملية حل املشكالت اإلحصائية وتنميتها لدى الطالب. 

 ات وورش عمل للقائمني على املناهج واملشرفني الرتبويني ومعلمي الرايضي ،احلرص على تنظيم دورات تدريبية
 الستخدام وتوظيف مدخل حل املشكالت اإلحصائية يف تدريس اإلحصاء. 

  إثراء احملتوى اإلحصائي يف مناهج الرايضيات بتكنولوجيا تعتمد مراحل حل املشكالت اإلحصائية وفًقا ملعايري
 اجلودة. 
 مقرتحات الدراسة

 جراء الدراسات اآلتية:على ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية يقرتح الباحثان إ
  .دراسة حتليلية بني مراحل حل املشكالت اإلحصائية، واسرتاتيجيات تدريسية يف تعليم وتعلم اإلحصاء 
 ( وفق معايري 2-0جودة احملتوى اإلحصائي يف مناهج الرايضيات لصفوف احللقة األوىل من التعليم األساسي )

 حل املشكالت اإلحصائية. 
  معلمي الرايضيات على حل املشكالت اإلحصائية يف ضوء معايري حل املشكالت دراسة تقوميية لقدرة

 اإلحصائية. 
 املراجع: 
 . عمان: دار الفكر.اسرتاتيجيات يف تعليم وتقومي الرايضيات(. 8113بدوي، رمضان مسعد ) -
املؤمتر الرتبوي األول نظرية برونر،  (. تقومي حمتوى كتب الرايضيات للمرحلة األساسية العليا يف ضوء8115اخلزندار، انئلة جنيب ) -

 .  252 – 258، جامعة األقصى، غزة: ص ص: بكلية الرتبية: التجربة الفلسطينية يف إعداد املناهج: الواقع والتطلعات
(، الرايض: 5. ط)املنهج املدرسي املعاصر: مفهومه، أسسه، مكوانته، تنظيماته، تقوميه وتطويره(. 8115اخلليفة، حسن جعفر ) -

 مكتبة الرشد.
املؤمتر الرتبوي األول: الرتبية يف فلسطني (. جودة كتب الرايضيات املقررة يف املنهاج الفلسطيين. 8112دايب، سهيل رزق ) -

 نوفمرب.  82 – 83، كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية بغزة، ومتغريات العصر
يف ضوء املعايري العاملية للمجلس القومي ملعلمي الرايضيات  (.مستوى جودة مناهج الرايضيات الفلسطينية8112الديب، ماجد محد) -

NCTM.اجمللد األول، املؤمتر العلمي السنوي الثاين: معايري ضمان اجلودة واالعتماد يف التعليم النوعي مبصر والوطن العريب ،
 جامعة املنصورة.
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الفلسطينية يف حل املشكالت الرايضية يف ضوء املعايري (. مستوى جودة املناهج 8112الديب، ماجد محد؛ واخلزندار، انئلة جنيب )  -
 نوفمرب.  30 – 31، كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية بغزة، املؤمتر الرتبوي الثالث: اجلودة يف التعليم الفلسطيينالعاملية. 

 القاهرة: دار الفكر العريب.. حتليل احملتوى يف العلوم اإلنسانية )مفهومه، أسسه، استخداماته((. 8112طعيمة، رشدي أمحد ) -
املؤمتر العلمي (. معايري حمتوى مناهج العلوم مدخل لتطوير مناهج العلوم ابملرحلة اإلعدادية. 8115الطناوي، عفت مصطفى )  -

 . 12-55، اجلمعية املصرية للرتبية العملية، اجمللد األول:التاسع"معوقات الرتبية العملية يف الوطن العريب"
(. مدى اتساق حمت وى اإلحصاء يف كت ب الرايضيات املدرسية بسلطنة عمان مع معايري اجمللس القومي 8110سليم ) العابد، عدانن -

 .25 -00، اجمللد الرابع: جملة تربوايت الرايضياتملعلمي الرايضيات. 
 توزيع.(، عمان: دار صفاء للنشر وال0. ط )اجلودة الشاملة واجلديد يف التدريس(. 8111عطية، حمسن علي ) -
املؤمتر الرتبوي الثالث: (. واقع معايري جودة تنظيم احملتوى اإلحصائي يف مناهج الرايضيات الفلسطينية. 8112عيسى، حازم زكي ) -

 نوفمرب. 30 – 31، كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية بغزة، اجلودة يف التعليم الفلسطيين
 . العني، االمارات: دار الكتاب اجلامعي.رايضياتأساليب واسرتاتيجيات تدريس ال(.8115اهلويدي، زيد ) -
مستوى جودة موضوعات اإلحصاء املتضمنة يف كتب الرايضيات مرحلة التعليم األساسي بفلسطني يف (. 8115الوايل، مها ) -

 .سطني. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية، فلضوء معايري اجمللس القومي ملعلمي الرايضيات
(.حمتوى مقررالعلوم للصف األول متوسط ومعايرياجلودة الشاملة من وجهة نظراملعلمات )دراسة تقوميية(.  ٨٠٠٢ايسني، ثناء حممد)  -

 .٩٥-٧١: ص ص ٧٣١، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، العدد جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس
- Anderson, L. W., Krathwohl, D. W. (2001). A Taxonomy for Learning, 

Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Educational Objectives. 

New York Longman. 

- Curcio, F.R.&Artzt, A.F. (1997). Assessing Students’ Statistical Problem- 

solving Behaviors in a Small-group Setting. Retrieved August 8, 2017 from: 

- https://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/publications/assessbk/chapter10.pdf. 

- Franklin, C.A. and Mewborn, D.S. (2006)."The Statistical Education of Grades 

Pre-k-12 Teachers. A shared responsibility". Thinking and Reasoning with 

Data and Chance, 68th yearbook of the National Council of Teachers of 

Mathematics. 

- Garfield, J. (1995). How Students Learn Statistics. International Statistical 

Review, 63(1), 25-34. 

- Garfield, J. and Ben-Zvi, D. (2007). How Students Learn Statistics Revisited: 

A Current Review of Research on Teaching and Learning Statistics. 

International Statistical Review 75(3), 372- 396, doi:10.1111. 

- Gibson, L., Marriott, J.& Davies, N.(2007).Assessing Statistical Problem 

Solving.Nottingham Trent University United Kingdom, Retrieved Sptember 9, 

2017, from: http://iase-web.org/documents/papers/sat2007/Gibson_et_al.pdf. 

- Haller, S.(2003). Scatter It! (Predict Billy’s Height). St. Cloud State 

University, Retrieved 20 June 2015, from:  

http://www.amstat.org/education/stew/pdfs/ScatterIt!UsingCensusResults.pdf 

- Jacobbe, T., Kader, G., Wilson, B. and Zbiek, R.(2013).Developing Essential 

Understanding of Statistics for Teaching Mathematics in Grades 6-8. 

Retrieved 9 May 2015. From: https://www.nctm.org/. 

https://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/publications/assessbk/chapter10.pdf
http://iase-web.org/documents/papers/sat2007/Gibson_et_al.pdf
http://www.amstat.org/education/stew/pdfs/ScatterIt!UsingCensusResults.pdf
https://www.nctm.org/


 د. محمد الريامي، د. منصور الرواحي        ........   ناهج الرياضياتمستوى جودة المحتوى اإلحصائي بكتب م

555 

- Jones, D. &Jacobbe, T. (2014). An Analysis of the Statistical Content in 

Textbooks for Prospective Elementary Teachers.Journal of Statistics 

Education, Volume 22, Number 3 (2014). From: 

www.amstat.org/publications/jse/v22n3/jones.pdf. 

- Kader, G.&Perry, M. (2002). A statistics course for elementary and middle 

school teachers.ICOTS6, 2002, Retrieved August 8, 2017 from: http://iase-

web.org/documents/papers/icots6/3i1_kade.pdf 

- Marriott, J., Davies, N., and Gibson, L. (2009). Teaching, Learning and 

Assessing Statistical Problem Solving, Journal of Statistics Education, 

17(1).http://www.amstat.org/publications/jse/v17n1/marriott.html. 

- McKay, R. and Oldford, W. (1994). An Introduction to Empirical Problem 

Solving: Course Notes for Stat 231.University of Waterloo, Canada. 

- National Council of Teachers of MathematicsNCTM (2000). Principles and 

Standards for School Mathematics. Reston, VA: Author. 

- Rossman, A., Medina, E., and Chance, B. (2006), "A Post-Calculus Introduction 

to Statistics for Future Secondary Teachers," Proceedings of the 7th 

International Conference on Teaching Statistics (ICOTS7). International 

Statistical Institute, Voorburg, The Netherlands. 

- Royal Statistical Society Centre for Statistical Education (RSSCSE) (2011). The 

Problem Solving Approach, Adapted from: www.rsscse.org.uk,2011, date of 

extraction:5/4/2011. 

- Stuart, M. (2006). Mathematical Thinking versus Statistical Thinking; 

Redressing the Balance in Statistical Teaching. International Conference on 

“teaching of mathematics” at the Undergraduate Level, June 30 – July 5, 

2006 Istanbul, Turkey. 

- Watson, J. M. (1997). Assessing Statistical Thinking Using the Media, In the 

Assessment Challenge in Statistics Education, Gal, I. and Garfield, J. B. 

(Eds.). Amsterdam: IOS Press and the International Statistical Institute, 107-121. 

- WJEC(2015).Statistical Problem Solving using Software, Retrieved August 8, 

2017 from: http://www.wjec.co.uk/qualifications/statistical-problem-solving-

using-software/. 

- How Kids Learn – the statistical enquiry cycle. Retrieved August8, 2017 

from: http://new.censusatschool.org.nz/ 

 

http://iase-web.org/documents/papers/icots6/3i1_kade.pdf
http://iase-web.org/documents/papers/icots6/3i1_kade.pdf
http://www.amstat.org/publications/jse/v17n1/marriott.html
http://www.wjec.co.uk/qualifications/statistical-problem-solving-using-software/
http://www.wjec.co.uk/qualifications/statistical-problem-solving-using-software/
http://new.censusatschool.org.nz/


 8102املؤمتر الرتبوي العريب السنوي الثالث: )رؤى وأفكار لقضااي ساخنة يف التعليم العام(، اجلمعية األردنية للعلوم الرتبوية،

444 

مهارات الفهم القرائي املضّمنة يف األنشطة اللغوية لدروس القراءة يف كتاب "لغيت اجلميلة" للصف 
 "دراسة حتليلية" بسلطنة عمان العاشر األساسي

 مرمي بنت حسن بن علي البلوشي
  كلية الرتبية/جامعة السلطان قابوس/سلطنة ُعمان

 ملخص:
الالزمددة لطل ددة )احلددريف واتسددتنتاجي والنقددتي والتددبوقي وا بددتاعي( ي يف املسددتوايف اسمسددة حتتيددت مردداراف الارددم القرا دد هددتفا التراسددة  ى

يف األنشدطة اللوويدة لدتروس القدرا ك يف كتدا  كد  مسدتوى مدن مسدتوايف الاردم   تضمني ةالكشف عن نس  الصف العاشر األساسي بسلطنة عمان، مث
شددف عددن نسدد  تضددمني املردداراف الارعيددة يف كدد  مسددتوى مددن املسددتوايف اسمسددة علدد   ددتك يف ، اب ضددافة  ى الك"لوددا اجلميلددة"، اجلددل  األو  مندد 

 54ضددمرا  مبردداراف الاردم القرا دي يف املسدتوايف اسمسدة حمكمدة قا مدة األنشدطة اللوويدة الدواردك يف اجلدل  األو  مدن الكتا توقددت تودردلا التراسدة  ى
السددتة املقددررك يف اجلدددل  األو  مددن كتددا  "لودددا اجلميلددة"، الددا بلودددا  نشدددطة اللوويددة لددتروس القدددرا كألاتددوى حملف بطاقدددة حتليدد  عددتر ، ويف ضددو را أُ مرددارك
 تنشاطًا لووايً  028نشاطًا من جمموع األنشطة الواردك يف هبا اجلل  من الكتا ، ال الغ عتدها  040

أعلد   الاردم احلدريف ؛ فقت جدا  مسدتوىالارم القرا يتضمني مستوايف  نس يف  اختالفتودلا التراسة  ى عتك نتا ج، من أبرزها:وجود و 
تومل يرددت أي تضدمني وجود تااوف يف نس  تضمني مراراف الاردم القرا دي يف كد  مسدتوى علد   دتك، اب ضافة  لى%14ت50بلوا تضميًنا بنس ة 

 ألغل  مراراف مستوى الارم ا بتاعيت
تطددوير األنشددطة اللوويددة يف كتددا  " لوددا اجلميلددة" للصددف العاشددر مبددا  قدد   مهرددا:ا مددن املقرت دداف، أقددترما التراسددة عددتدً  ؛ويف ضددو  النتددا ج

 ت، ومرارات  الارعيةالتوازن بني مستوايف الارم القرا ي اسمسة
 نشطةتاأل-مراراف الارم القرا ي  –توى احملحتلي   -القرا ك الكلماف املاتا ية: 

Inclusion of Reading comprehension skills in the Arabic language 

exercises of the book My Beautiful Language for the tenth grade 

in the Sultanate of Oman. "An analytical study" 
Maryam Hassan Ali Al Biloshi 

Abstract 
This study was conducted to define reading comprehension on the levels of lexical, 

literal, interpretive, applied and affective comprehension that are required for the tenth 

grade students in the Sultanate of Oman. 

Then it has revealed the extent of using each comprehension level in the linguistic 

exercises of reading lessons as well as  the rate of implying sub-skills on each 

comprehension level separately in the book My Beautiful Language part I. The study has 

found a precise list of reading comprehension skills on the five levels, which contains 45 

skills. In light of this result, an analytical card was prepared about the content of the 

linguistic exercises of six reading lessons in the first part of “My Beautiful Language”, 

which reach to 151 out of 182 of the linguistic exercises. 

The study has also expressed several results, the most prominent of which is a variety 

in percentage of including reading comprehension levels. To explain, the literal 

comprehension level, for example, reaches the highest part of inclusion in a point of 

41.06%. However, no inclusion of the most skills of creative comprehension level was 

observed.  
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Finally, the study presented a number of suggestions. The most of all is the 

development of linguistic exercises in My Beautiful Language book for the tenth grade, 

which achieves balance between the five levels of reading comprehension and subskills. 

Keywords: reading - content analysis - reading comprehension skills - exercises. 

 :قدمةامل
كانا األحباث العلمية تركردل علد  الندوا ي الاسديولوجية يف تاسدي عمليدةالقرا ك، مثد   ركداف العدني وأعضدا  النطد ، 

ا  دتوث انتقدا  ك دي يف ماردوم القدرا ك؛فلم تعدت جمدرد التعدررف والنطد ، بد    دا عمليدة  ى أن جا ف أحباث)ثورنتايك( لتث 
معقرتك متاث  مجيع العملياف الدا يؤديردا ا نسدان؛ فردي تسدتللم الاردم والدربن واتسدتنتاء، ويف ضدو  علدك بدتأ تعليمردا يتر د  

 مددن أسددالي  النشدداي الاكددري يف  دد  املشددكالف،  ى الارددم بودددا  عنصددرًا منيًددا مددن عنادددرهات وأددد وا القددرا ك أسددلوابً 
ه وتطوره ويف مشكالت  ووسدا   تسليت )الشدلو وأبدو عدواد،  واملتعة الناسية؛ فري وسيلة لربن ا نسان بعامل  البي  يا يف توير

بهين معقرددت (ت ويُعددتر الارددم ااددتف األعدد  مددن عمليددة القددرا ك، ابعت دداره عمليددة مرت طددة ابلتاكددي؛ فرددو نشدداط258: 8102
 (ت41: 8101يتطل  من القارئ استخالص املعىن من النص املقرو ) براهيم، 

( املرا دد  الددا متددر يددا عمليددة القددرا ك؛ فدديى أ ددا بعددت مر لددة التعددرف ال صددري 21-82، 8101ويوضددع ع ددتال اري )
قددرو  ونقددته والتااعدد  معدد ، مث ت ددتو القددرا ك علدد  الرمددوز، ومر لددة ترمجددة الرمددل الكتددايب  ى دتلتدد  متددر مبر لددة الت مدد  العقلددي للم

للقارئ يف مر لة ت قة شكاًل من أشكا     املشكالف،  ى أن تت لور يف املر لة النرا ية  ى حمصرلة ملا س   من مرا  ، 
ناعة أو فتشم  التعرف والنط  والارم والنقت والتولي  والتااع  و   املشكالفت ويتعاظم دور القارئ؛ فيتشارك الكات  د

 نتدداء الددنص القرا ددي، فرددو يضدديف  ى الددنص مددن معارفدد  وثقافتدد  مددا  يدد  الددنص  ى نددص مودداير مقيرددت يف الوقددا عاتدد  حبددتود 
 الاكرك العامة وحبتود املوضوع اللتني طر رما الكات ت

ف النردرك  ى دور   ومع تطورر ال ووث الرتبوية والناسية الا حبثا يف عملياف القرا ك وعالقترا ابلباكرك والتاكدي تودير
ك ر من املعلم واملتعلرم يف العملية التعليميدة التعلميدة، وأدد وا األولويدة للاردم القرا دي علد   سدا  احلاد، والرتديدت، وانتقد  
مارددوم القددرا ك مددن اجلرددر ابملكتددو   ى الارددم الددتقي  ملعددىن املكتددو ؛ فددالقرا ك بنددا  للمعددىنت ومددن أجدد  بنددا  املعددىن وودددو  

رئ  ى مر لة فرم املقرو  يعتمت علك ابلترجة األوى عل  وجود عالقة وجتانية بين  وبدني موضدوع الدنص، والتااعد  معد  القا
مددن خددال  ربددن حمتددواه ابملعرفددة السددابقة، وتتددلامن مددع هددبا التااعدد  سلسددلة مددن العمليدداف املعقددتك فسدديولوجًيا وناسددًيا ولوددواًي 

 (تCer&Sahin, 2016واجتماعًيا ومعرفًيا )
وتقرتن القرا ك الااعلة ابلارم، ويعتمت الارم عل  سرولة استختام الادرد للماداهيم أو املعدال الدا اكتسد را عدن طريد  
الت ربددة، ولكددي تصدد ع هددبه املادداهيم عاف فا ددتك يف القددرا ك بدد  أن تكددون مرت طددة ابلكلمدداف، أو مب موعددة الكلمدداف الددا 

لمدداف جددلً ا ت يت ددلأ مددن جمموعددة املاددرداف الددا يسددتختمرا الاددرد يف  تيثدد  ويف ترمددل  ليرددا، ومبددرور الوقددا تصدد ع هددبه الك
(ت وميثر  الارم القرا ي ال نية األساسية الا يعتمت عليرا التلميب يف تعلرمد  لكافدة 5: 8114فرم  ملا يسمع ويقرأ)السليمان، 

: 8108القددارئ، ويسددع  املعلرددم  ى حتقيقرددا )الشددرري، املددواد التراسددية، وهددو املطلدد  األهددمر واحملصرددلة النرا يددة الددا ينشددتها 
( أن الودددددددو   ى الن دددددددا  Sagirli,2016(، ودراسددددددة ددددددداغي  )Barnes,2012(ت وأكددددددتف دراسددددددة ابرندددددد  )5

األكددددادميي ت يتوقدددد   ت بوجددددود مرددددار، القددددرا ك والارددددم، وكلمددددا طاددددا مردددداراف فرددددم املقددددرو  لددددتى الطالدددد  ارتاددددع مسددددتواه 
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(  ى وجدددود عالقدددة طرديدددة بدددني الادددا  مسدددتوى التوصدددي  التراسدددي 880: 8108ارف دراسدددة حممدددود )التوصددديليت وأشددد
 ومستوى الارم القرا ي؛ فضعف التوصي  يعود  ى ضعف مراراف الطال  يف الارم القرا يت

، والطدر  الدا ربدن ويتطلر  الارم القرا ي من املتعلرم ا ملام مبراراف التعرف عل  الرتابن يف النص والاقراف واألفكار
يدددا الكاتددد  األفكدددار بعضدددرا بعًضدددا، اب ضدددافة  ى توظيدددف مرددداراف التاكدددي املتنورعدددة للوددددو   ى فردددم الدددنص املقدددرو ت كمدددا 
، وتت دددع  تشدددم  مرددداراف فردددم املقدددرو  معرفدددة التااددددي ، وحتتيدددت األفكدددار الر يسدددة، وترتيددد  األفكدددار وفددد  تسلسدددلرا املنطقدددير

وحتتيدت العالقداف بدني السد   والنتي دة، واتسدتتت  واتسدتنتاء، وعمد  تعميمداف ونتدا ج، ومعرفدة التعليماف والتوجيراف، 
أسلو  الكات ، ومعرفة املوضوع البي يتور النص  ول ، وحتتيت عاف النص وخصا ص ، وحتتيت غر  الكات  )عاشور 

 (ت8112واحلوامتك، 
مليددة التعليميددة، الددا تسدداعت علدد   دددتار احلكددم علدد  مددتى ومتثردد  عمليددة حتليدد  الكتدد  املترسددية مددن أهددم مناشددن الع

فاعليددة التعلدديم بعنادددره املختلاددة، وتقددتح بيددادف و  صددا اف دقيقددة  ى معددتي املندداهج والقيدداداف الرتبويددة عددن مددتى فاعليددة 
ابلتوسددني والتطددوير يف  العمليددة الرتبويددة هكملرددا،  ددم يتسددىن اددم ا دداع القددراراف املناسدد ة، واختيددار اتسددرتاتي ياف اسادددة

 (ت4: 8105النرام التعليمي )الرباشتي، 
ونررًا ألمهية مراراف الاردم القرا دي يف  يداك الطل دة، كو دا عداماًل مرًمدا ومدؤثرًا يف بندا  شخصديا م، وتوسديع مدتاركرم 

مدد  الكتدد   املترسددية يف هددبا ا ددا ، وحتتيددت الاكريددة والثقافيددة يف مواقددف احليدداك املختلاددة، يتطلدد  األمددر وقاددة حتليليددة ملددا تقتر
جوان  القوك والضعف فيردا مدن أجد    دتاث تطدوير وحتسدني فاعد  حملتواهدا للوددو   ى مسدتوى الاردم القرا دي الدبي نريدته 

 يف أدا  طل تنات
 مشكلة الّدراسة، وأسئلتها

اجردون حتدتايف يف  تقدان مرداراف يعك  الواقع الرتبوي تعثر عملية تعليم القرا ك يف تنمية مرداراف الاردم؛ فالطل دة يو 
( بعددم مردداهر ضددعف 422: 8104القددرا ك بصدداة عامددة ومردداراف الارددم القرا ددي بصدداة خادددةت و ددتدف دراسددة ع ابنددة )

الطل ة يف مراراف الارم اتستنتاجي، منرا: ضعف القترك عل  حتتيت العنوان املناسد  للموضدوع، وبيدان تااددي  املوضدوع، 
ة للاقدددرك، واسدددتنتاء هدددتف الكاتددد  مدددن كتابدددة الدددنص املقدددرو ت وينادددر الطالددد  مدددن قدددرا ك الدددنص  ن مل واسدددتنتاء الاكدددرك الر يسددد

يالمدددددددد  ميولدددددددد  واهتماماتدددددددد ، و ن اتسددددددددما لوتدددددددد  ابلومددددددددو  والتعقيددددددددت، و ن مل يكددددددددن حمتددددددددواه مناسددددددددً ا ملر لتدددددددد  العمريددددددددة 
(Cer&Sahin, 2016( ت وعكر هيش)Hirsch, 2003فيتراست   و  مشكلة الارم الق) را دي لدتى طل دة الصدف

الرابدع األساسدي أن السد   يف علددك يعدود  ى أسدالي  التقدوح، وطددن اتخت داراف الدا تركردل علدد  مرداراف القدرا ك العامددة دون 
 قياس مستوايف الارمت

والسلطنة ش  ا يف ظ  تلك املؤشراف السابقة  و  مشدكلة الاردم القرا دي شد ن الدترو  األخدرى الدا تواجد  حتدتايف 
حتسدددني املسدددتوى القرا دددي؛ فدددالطال  يف السدددلطنة مثددد  أقدددرا م يواجردددون ددددعوابف يف الوددددو   ى  تقدددان مرددداراف القدددرا ك  يف

والارم مبستواي ا املختلادة؛ فقدت أشدار التقريدر الدوطين للتراسدة التوليدة لقيداس مرداراف القدرا ك )بيلدل(  ى أن السدلطنة جدا ف 
 (ت84، 8100دولة مشاركة )وزارك الرتبية والتعليم،  54ضمن  55يف مرت ة مت خرك فيرا، وهي املرت ة 
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وسددعا دراسدداف حمليددة  ى ال وددث عددن أسدد ا  علددك الضددعف مددنخال  حتليدد  كتدد  اللوددة العربيددة وتقوميرددا يف ضددو  
مة للطل ة؛ منرا: دراسة اا ( 8100امشي )مراراف الارم القرا ي، وحتتيت درجة توافر تلك املراراف يف أنشطترا اللووية املقتر

الا ركدلف علد  حتتيدت درجدة تدوافر مرداراف تعدررف معدال الكلمداف الالزمدة لطل دة الصداوف العاشدر، واحلدادي عشدر، والثدال 
( الدددا هدددتفا  ى الكشدددف عدددن نسددد  تضدددمني 8105عشدددر يف كتددد  اللودددة العربيدددة بسدددلطنة عمدددان، ودراسدددة الرباشدددتي )

( الددا 8104للصددف الرابددع األساسددي بسددلطنة عمددان، ودراسددة بنددا زكددراي ) مردداراف الارددم القرا ددي يف أنشددطة دروس القددرا ك
سددعا للكشددف عددن درجددة تددوافر مردداراف القددرا ك الناقددتك يف األنشددطة اللوويددة لددتروس القددرا ك يف كتددا  اللوددة العربيددة للصددف 

 السادس األساسي بسلطنة عمانت 
تضدمني مرداراف الاردم القرا دي يف كتد  اللودة العربيدة  ونررًا ملا أشارف  لي  التراساف السابقة وجود مشكلة يف درجة

يف الصدداوف املختلاددة؛ رأف ال ا ثددة  جددرا  دراسددة حتليليددة لكتددا  "لوددا اجلميلددة" للصددف العاشددر األساسددي بسددلطنة عمددان، 
قرا دي خادة أن  ت توجت دراسة علمية حملية _عل   ت علم ال ا ثدة_ ُعنيدا بتوليد  هدباالكتا  يف ضدو  مرداراف الاردم ال

 مبستوايت  اسمسة؛ لبا أت، التراسة احلالية لتلو احلاجة ملعرفة علك من خال  ا جابة عن األسئلة اآلتية:
مددددا مردددداراف الارددددم القرا ددددي الالزمددددة لطل ددددة الصددددف العاشددددر األساسددددي بسددددلطنة عمددددان يف املسددددتوايف اسمسددددة )احلددددريف  ت0

 واتستنتاجي والنقتي والتبوقي وا بتاعي(؟
نس  تضمني مراراف الارم القرا ي يف األنشطة اللووية لدتروس القدرا ك املضدمرنة يف اجلدل  األو  مدن كتدا  ه   تلف  ت8

 "لوا اجلميلة" للصف العاشر األساسي ابختالف مستوايف الارم اسمسة؟
تددا  "لوددا مددا نسدد  تضددمني مردداراف الارددم القرا ددي يف األنشددطة اللوويددة لددتروس القددرا ك املضددمرنة يف اجلددل  األو  مددن ك ت2

 اجلميلة" للصف العاشر األساسي يف ك  مستوى عل   تك؟
 أهداف الدراسة

  تف التراسة احلالية  ى:
  حتتيت قا مة مبراراف الارم القرا ي الالزمة لطل ة الصف العاشر األساسدي يف املسدتوايف اسمسدة )احلدريف واتسدتنتاجي

 والنقتي والتبوقي وا بتاعي(ت
 ف الارم القرا ي يف األنشطة اللووية لتروس القرا ك املضمرنة يف اجلل  األو  من كتا  "لوا قياسنس  تضمني مرارا

 اجلميلة" للصف العاشر األساسي يف مستوايف الارم اسمسةت
   الكشف عن نس  تضمني مراراف الارم القرا ي يف األنشطة اللووية لتروس القرا ك املضمرنة يف اجلل  األو  من

 يلة" للصف العاشر األساسي يف ك  مستوى من مستوايف الارم اسمسة ك  عل   تكتكتا  "لوا اجلم
 أمهية الدراسة 

 تسرم يف تقتح قا مة حمكمة مبراراف الارم القرا ي للمعنيني إبعتاد املناهجت ت0
 تورج  اهتمام املعلمني بتنمية مراراف الارم القرا ي الالزمة لطل ترمت ت8
ني واملرتمني اب طا  املرين  ى تعريدف معلمدي اللودة العربيدة مبرداراف الاردم القرا دي مبسدتوايت  تلاا انت اه املشرفني الرتبوي ت2

 املختلاةت
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 حدود الدراسة
مردداراف الارددم القرا ددي يف املسددتوايف اسمسددة )احلددريف واتسددتنتاجي والنقددتي والتددبوقي وا بتاعي(تواعتمددتف التراسددة  -

الدة عليردا، ومناسد ترا التصنيف اسماسي نررًا لترقة حتتيت امل راراف الارعية فيرا، وسرولة حتتيت املؤشراف السدلوكية التر
 للمر لة التراسية وخصا ص الطل ة يف الصرف العاشر األساسيت

األنشددطة اللوويدددة لددتروس القدددرا ك الدددواردك يف كتددا  "لودددا اجلميلددة" للصدددف العاشدددر األساسددي، اجلدددل  األو  من تالط عدددة  -
 مت8104 –ه 0521الت ري ية 
 اإلطار النظري

 الفهم القرائي: مستوايته ومهاراته
جا  يف دراسة حتليلية تقوميية ألسدئلة اخت داراف الشدرادك الثانويدة العامدة ملقدرراف اللودة العربيدة بتولدة قطدر تعريدف لكد  

اللوويدة لكتدا  الصدف  مستوى من املستوايف اسمسة للارم القرا ي الدا سدتت ناها التراسدة احلاليدة يف حتليد  حمتدوى األنشدطة
 (5-2: 8110العاشر األساسي، وعلك عل  النوو اآل،: )السليطي واتي ، 

مستوى الارم امل اشر، ويقي  قترك املتعلم عل  فرم الكلماف واجلم  واألفكار، واملعلوماف واأل دتاث فرًمدا م اشدرًا،   ت0
 كما ورد عكرها درا ة يف النصت

املددتعلم علدد   دراك املعددال الضددمنية العميقددة، وقترتدد  علدد  الددربن بددني املعددال،  مسددتوى الارددم اتسددتنتاجي، ويقددي  قددترك ت8
 واستنتاء العالقاف بني األفكار، والقيام ابلتخميناف واتفرتاضاف لارم النصت

مستوى الارم النقتي، ويقي  قترك املتعلم علد   ددتار أ كدام علد  املدادك، وتقوميردا مدن  يدث جود دا ودقتردا، وقدوك  ت2
 ا، وف  معايي معينةتأتثيه

مسددتوى الارددم التددبوقي، ويقددي  قددترك املددتعلم علدد  ا  سدداس مبددا أ سدد  الشدداعر أو الكاتدد ، وقترتدد  علدد  التع ددي عددن  ت5
   ساس  ابلاكرك الا يرمي  ليرا النصت

،  يدث مستوى الارم ا بتاعي، ويقي  قترك املتعلم عل  ابتكار أفكار جتيتك أو اقرتا  اجتاه أو مسار فكدري جتيدت ت4
ي تأ املتعلم مما هو معروف من  قا   ومعلوماف، ولكن  يرى اا استختاماف جتيتك غدي تقليتيدة، أو يدرى بدني تلدك 

 املعلوماف واحلقا   عالقاف متميلكت
واختلادددا التراسددداف السدددابقة يف تناوادددا ملرددداراف الاردددم القرا دددي ومسدددتوايت ؛ فددد عم ال دددا ثني تنددداو  املرددداراف دون 

دددلف علددد  8111( مرددارك، ودراسدددة الشدددايع )08(، الددا تناولدددا )8114اي ا، مثدد  دراسدددة عطيدددة )تصددنيف ملسدددتو  ( الددا ركر
( الددا هددتفا  ى معرفددة أثددر التددتري  8110(ت أمددا دراسددة ع تاحلميددت)8104( مردداراف، ودراسددة احلوامددتك وال ليرددت )01)

ا ك الناقتك، فقدت ركردلف علد  املسدتوى النقدتي، و دتردف وف   سرتاتي ية التعلم التعاول عل  اكتسا  الطال اف مراراف القر 
مخدد  مردداراف لدد ، هددي: القددترك علدد  متييددل هددتف الكاتدد ، والقددترك علدد  متييددل األفكددار املرت طددة وغددي املرت طددة، والقددترك علدد  

 رك عل  اتستنتاءتالتمييل بني اآلرا  الصويوة واآلرا  اساطئة، والقترك عل  التمييل بني احل ج القوية والضعياة، والقت
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( يف دراسدددت  مرددداراف املسدددتوى اتسدددتنتاجي، و دددتدها بدددثالث مرددداراف، هدددي: التودددد   ى 8104وتنددداو  ع ابندددة )
( املسدتوى الناقددت الدبي  ددتد فيد  مخدد  8105اسدتنتاجاف، والتن ددؤ ابأل دتاث، واتسددتتت  ابملقدرو ت وتندداو  أبدو سددر ان )

راراف الطالقة واألدالة واملروندة والتوسدعت وددنارا خدربا  مركدل الدترعم األكدادميي مراراف، واملستوى ا بتاعي البي  تده مب
(يف ثالثة مستوايف: احلريف والتاسيي والتط يقي )أبدو American Academic Support Centreاألمريكي )
 ( هبا التصنيف الثالثيت8105(، واعتمت دومان وع تاحل )8105سر ان، 

(، ودراسدة 8111(، ودراسدة السدخين )8111صدنيف الرابعدي مثد  دراسدة املطاوعدة )وبعم التراساف اعتمدتف الت
(، واملسددددتوايف األربعدددة هدددي: احلدددريف واتسدددتنتاجي والناقددددت Murtono,2015(، وأشدددارف  ليددد  دراسدددة )8108حممدددود )

م: امل اشددددر ( الددددا تناولددددا مسددددتوايف الاردددد8102وا بددددتاعيت واعتمددددت الدددد عم التصددددنيف الستاسددددي مثدددد  دراسددددة  بددددراهيم )
 واتستنتاجي واتستتت  والنقتي والتبوقي وا بتاعي؛  ع جعلا ك  من اتستنتاء واتستتت  يف مستويني مناصلنيت 

واعتمدددتف ال ا ثدددة قا مدددة مبرددداراف الاردددم القرا دددي ضدددمن التصدددنيف اسماسددديت ومدددن التراسددداف الدددا اعتمدددتف هدددبا 
(، ودراسددددة   دددداء 8105(، ودراسددددة أيب عددددالم و خددددرين )0582(، ودراسددددة املددددالكي )8110التصددددنيف دراسددددة موسدددد  )

(، لكددن بتسددمية ةتلاددة 8108(ت واعتمتتدد  كددبلك دراسددة اسوالددتك )8104(، وال وددري )8105(، والرباشددتي )8105)
للمستوايف، وهي: املستوى احلريف، ومستوى  عادك تنريم املعلوماف وعلدك مدن خدال  تصدنيارا و بازهدا وتلخيصدرا و عدادك 

كي را، ومستوى اتستيعا  اتستنتاجي، واملستوى التقوميي، واملستوى التقدتيريت ومدن املال د، ندترك ورود تسدمية مبسدتوى تر 
 عدددادك تنرددديم املعلومددداف كتصدددنيف ملسدددتوايف الاردددم القرا دددي، كدددبلك ضدددمن ال ا دددث مرددداراف املسدددتوى النقدددتي يف مسدددم  

اللوة ا ازيدة الدا يسدتختمرا الكاتد  يف الدنصت ورغدم اتخدتالف يف  املستوى التقتيري من خال   دراج  مرارك التااع  مع
 تصنيف املستوايف ت ق  املراراف بشك  عام مضمنة يف قا مة مراراف الارم القرا يت

 الطريقة واإلجراءات
 منهج الدراسة 

 استختما ال ا ثة املنرج الوداي متمثاًل يف حتلي  احملتوىت
 أداة الدراسة

اقددة لتوليدد  األنشددطة اللوويددة لددتروس القددرا ك يف كتددا  "لوددا اجلميلددة" اجلددل  األو  للصددف العاشددر أعددتف ال ا ثددة بط
األساسدددديت وبُنيددددا ال طاقددددة يف ضددددو  قا مددددة مبردددداراف الارددددم القرا ددددي تودرددددلا  ليرددددا ال ا ثددددة مددددن خددددال  األدبيدددداف الرتبويددددة 

 والتراساف العلميةت
 صدق قائمة مهارات الفهم القرائي

  قا مدددة مرددداراف الاردددم القرا دددي ُعرضدددا علددد  جمموعدددة مدددن احملكمدددني، وبندددا  علددد   را ردددم أدخلدددا للت كدددت مدددن ددددت
جمموعدددة مدددن التعدددتيالف علددد  قا مدددة مرددداراف الاردددم القرا ي؛أمهردددا  دددبف املرددداراف غدددي الالزمدددة للصدددف العاشرتواشدددتملا 

م )امل اشر، واتستنتاجي، والنقتي، والتبوقي، ( مرارك فرعية يف املستوايف اسمسة للار54القا مة يف دور ا النرا ية عل  )
 وا بتاعي(ت
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 ثبات بطاقة حتليل احملتوى
ُ ورلا قا مة مراراف الارم القرا ي يف املستوايف اسمسة  ى بطاقة حتلي  حملتوى األنشطة اللووية املضمنة يف دروس 

ة نصدوص قرا يدة؛ يدتف الكشدف عدن درجدة تضدمني القرا ك يف كتا  "لوا اجلميلة"، اجلل  األو  من ، البي يتكدون مدن سدت
تلدددددددك املرددددددداراف يف أنشدددددددطة الكتدددددددا ت وُعدددددددترف ع ددددددداراف األنشدددددددطة و دددددددتاف التوليددددددد ، ومرددددددداراف الاردددددددم القرا دددددددي فئددددددداف 
التوليدد توللتوق  مددن ث دداف بطاقددة التوليدد  اسددتعانا ال ا ثددة مبعلمددة لوددة عربيددة مددن بلددة شددرادك املاجسددتي وُ سدد  معامدد  

(، وهدو معامد  مرتادع يدت  % 24يد  املعلمدة املتعاوندة وحتليد  ال ا ثدة ابسدتختام معامد  ارت داي كدوبر، ف لدغ )اتتاا  بني حتل
 عل  ث اف أداك التراسةت

 املعاجلة اإلحصائية
 لإلجابة عن أسئلة التراسة استختما التكراراف والنس  املئويةت

 نتائج الدراسة وتفسريها
 الفهم القرائي الالزمة لطلبة الصف العاشر األساسي بسلطنة عمان؟ نتائج السؤال األول، ونصه: ما مهارات

لإلجابددة عددن هددبا السددؤا  تودددلا ال ا ثددة  ى قا مددة حمكرمددة مبردداراف الارددم القرا ددي يف املسددتوايف اسمسددةت اجلددتو  
 ( يوضع ك  مستوى وما تتضمن  من مراراف فرعيةت0)

 ايت اخلمسةقائمة مهارات الفهم القرائي يف املستو  (1جدول )
 املرارك املستوى م
0- 

 الارم امل اشر

 حتتيت معامل النص من  يثنوع  وكات  ت
 حتتيت معال الكلماف مع مًيات -8
 حتتيت أضتاد الكلمافت -2
 حتتيت مارد الكلمة أو مثناها أو مجعرات -5
 حتتيت الكلماف املاتا ية يف النصت -4
 كات  يف بنا  املوضوعتحتتيت التنريم البي ات ع  ال -4
 حتتيت تتابع الاكر وتسلسرا يف النصت -1
 حتتيت بعم املعلوماف الواردك يف النصت -2
 حتتيت الشخصياف الواردك يف النص وداا ات -2
 حتتيت ال يئة اللمانية واملكانية لأل تاث ) ن كان املقرو  قصة(ت -01
00- 

 الارم اتستنتاجي

 بني اجلم تاستنتاء العالقاف 
 استنتاء أغرا  الكات  ودوافع  لكتابة موضوع النصت -08
 استنتاء املعال السياقية للكلماف الصع ة الواردك يف النصت -02
 استنتاء القيم والعرب املضمنة يف النصت -05
 استنتاء التاادي  التاعمة للاكر الواردك يف النصت -04
 ارعية يف النصتاستنتاء الاكر العامة وال -04
 استنتاء العالقة بني مضمون النص وعنوان ت -01
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 املرارك املستوى م
 استنتاء األس ا  الا أدف ملوقف ما، والنتا ج الا ترت ا علي ت -02
 استنتاء التشاب  بني مضمون النص أو جل  من  ومضمون  ية أو  تيث شريف أو بيا شعريت -02
 استنتاء املعال الضمنية -81
80- 

 نقتيالارم ال

 التمييل بني الاكر الر يسة والارعيةت
 التمييل بني احلقا   واآلرا  الواردك يف النصت -88
 تكوين رأي  و  األ تاث والقضااي الواردك يف النص مع التعلي ت -82
 التمييل بني املعقو  وغي املعقو  من األفكار واملعلوماف واأل تاث املطرو ة يف النصت -85
  كم عل  أدالة املادك املقرو ك، ومتى مناس ترا للعصرت  دتار -84
 تط ي  الاكر الواردك يف النص عل  مواقف أخرىت -84
 حتتيت اجتاه الكات  حنو القضية الا طر را، استنتاجا من النصت -81
 حتتيت دتلة دااف ارت طا بشخصياف النصت -82

 النصت تعلي  تكرار بعم املارداف والع اراف يف -82

21- 

 الارم 
 التبوقي

 حتتيت بعم التع ياف اللووية الواردك يف النص من  يث: مجااا وأتثيها يف النا ت
 املوازنة بني بعم التع ياف اللووية الواردك يف النصت -20
 التع ي عن الشعور  و   تث ما أو فكرك ما يف النصت -28
 ك يف النصتحتتيت املشاعر واتناعاتف الوارد -22
 عكر التتلة ا  ا ية للتع ياف الواردك يف النصت -25
24- 

 الارم ا بتاعي

  عادك ترتي  أ تاث القصة بصورك م تكركت
 ابتكار  لو  جتيتك للمشكلة الواردك يف النصت -24
 اقرتا  عنوان جتيت للنص املقرو ت -21
 املع مية الواردك يف النصت نتاء مج  جتيتك توظف فيرا بعم املارداف  -22
 التن ؤ ه تاث النص وتااديل  ق   اتنترا  من قرا ت ت -22
 اقرتا   اية أخرى للقصةت -51
 توليت أفكار جتيتك مرت طة باقرك من فقراف النصت -50
 تلخيص النص ابتعتماد عل  الاكر الر يسة للنصت -58
 عي: مسر ية، قصة، خريطة عهنيةتالتع ي عن فكرك النص إبنتاء  بتا -52
 تتعيم النص بشواهت وأدلة مل يبكرها الكات ت -55
 التود   ى تعميماف من املقرو  ميكن تط يقرا يف مواقف  ياتية أخرىت -54

اثنًيا: نتائج السؤال الثاين، ونصه: هل ختتلف نسب تضمني مهارات الفهم القرائي يف األنشطة اللغويةة لةدروس 
 ة املضمنة يف اجلزء األول من كتاب "لغيت اجلميلة" للصف العاشر األساسي ابختالف مستوايت الفهم اخلمسة؟القراء

لإلجابددة عددن هددبا السددؤا ؛  صددرف ال ا ثددة عددتد األنشددطة اللوويددة للددتروس السددتة املقددررك يف اجلددل  األو  مددن كتددا  
 ( يوضع عاكت8ا لوواًيت واجلتو  )( نشاطً 028"لوا اجلميلة" للصف العاشر األساسي، وبلغ عتدها )



 8102املؤمتر الرتبوي العريب السنوي الثالث: )رؤى وأفكار لقضااي ساخنة يف التعليم العام(، اجلمعية األردنية للعلوم الرتبوية،

444 

 عدد األنشطة اللغوية الواردة يف دروس القراءة من كتاب "لغيت اجلميلة/ اجلزء األول (2جدول )

أنشطة مراراف  الترس
 القرا ك الصامتة

أنشطة مراراف 
 القرا ك اجلررية

أنشطة التولي  
 ا موع واملناقشة

 20 04 00 4 األو : اسطا  السامي
 80 2 4 4 : عمان كما ر ها الر الة األوربيونالثال

 22 82 2 1 الثالث: امللكية الاكرية
 22 02 04 4 الرابع: رسالة  ى ابين

 82 02 2 4 اسام : بني األخال  والط 
 85 08 2 5 السادس: الت ارك ا لكرتونية

 028 20 42 22 ا موع
يف ضددو  قا مددة مردداراف الارددم القرا ددي الددا تودرددلا  ليرددا التراسددة،  األنشددطة اللوويددة لددتروس القددرا ك السددتة لددامث  ل

واسددددت عتف ال ا ثددددة األنشددددطة غددددي املرت طددددة ابملردددداراف املعتمددددتك يف القا مددددة مددددن كدددد  درس، وهددددي: نشدددداي مناقشددددة جددددتو  
مددة للطالدد  م اشددرك؛ وعلددك لعددتم بددب  الطالدد  جرددًتا للتوددد   ليرددا، و  نشدداي التط يقدداف ابلكلمداف ومعانيرددا املع ميددة املقتر

النوويددة يف الدددنص القرا دددي، بسدد   عدددتم تضدددمن القا مدددة اددبه املراركتوقدددت روعدددي يف   صدددا  أسددئلة األنشدددطة اللوويدددة األمدددور 
 اآلتية:

 ُ س  ك  جل  من السؤا  املركر  سؤاًت مستقاًلت -
و مضدددادها سدددؤاًت ُعددترف كددد  كلمدددة يف أنشدددطة ال ودددث يف املع دددم تطلددد  الكشدددف عدددن معناهدددا أو ماردهدددا أو مجعردددا أ -

 مستقاًلت
 ( ي ني التكراراف والنس  املئوية لتضمني ك  مستوى من مستوايف الارم القرا ي يف األنشطة اللوويةت2اجلتو  )و

 التكرارات والنسب املئوية ملستوايت الفهم القرائي يف األنشطة اللغوية لدروس القراءة (3جدول )
 املئويةالنس   التكراراف مستوايف الارم القرا ي

 50,14 48 الارم احلريف
 21,51 54 الارم اتستنتاجي
 04,21 85 الارم النقتي
 4,48 01 الارم التبوقي
 4,21 2 الارم ا بتاعي
 011 040 ا موع

( مدددن % 28,21( نشددداطًا، متثرددد  مدددا نسددد ت  )040بلودددا األنشدددطة اللوويدددة الدددا تناولدددا مرددداراف الاردددم القرا دددي )
( وجدود اخدتالف يف نسد  تضدمني 8ا موع الكلي لألسئلة املطرو ةت وهي نس ة مرتاعة يف عمومرات ويتضع من اجلدتو  )

مستوايف الارم القرا دي يف األنشدطة اللوويدة للدتروس السدتة يف اجلدل  األو  مدن كتدا  "لودا اجلميلدة" للصدف العاشدر يف كد  
(، وبلوددا 50,14ني مردداراف الارددم احلددريف يف املرت ددة األعلدد  بنسدد ة بلوددا )مسددتوى مددن مسددتوايف الارددم؛ فقددت جددا  تضددم

(ت ويعت هبان املستوايف األعل  تضميًنا مقارنة ابملستوايف األخرىت وتتا  هبه النتي دة 21,51نس ة الارم اتستنتاجي )
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ي علدددد  الارددددم احلددددريف ( الددددا تودددددلا  ى تركيددددل موضددددوعاف كتدددد  القددددرا ك بشددددك  ك دددد8111مددددع نتي ددددة دراسددددة املطاوعددددة )
 واتستنتاجيت

وجددا ف املسدددتوايف الثالثدددة العليددا: النقتايلتدددبوقي وا بدددتاعي بنسدد  منخاضدددة ت تتناسددد  مددع  اجدددة طل دددة الصدددف 
(، وبلوددددا نسدددد ة تضددددمني املسددددتوى ا بددددتاعي 4,48العاشددددر ملرارا ددددا؛ ف لوددددا نسدددد ة تضددددمني املسددددتويينالنقتي والتددددبوقي )

( يف وجود قصور يف التعام  مع النص املقدرو  يف 001: 8104مع ما عكرت  دراسةاحلوامتك) (ت وتتا  هبه النتي ة4,21)
الكتدد  املترسددية، وحماولددة فرمدد ، واسددتيعا  مضددمون ، الددبي مل يرتدد   ى مسددتوايف النقددت وا بددتاعتو تلف هددبه النتي ددة يف 

بلوا نس ة تضمني املستوى ا بتاعي للصف ( الا 8105تضمني مراراف املستوى ا بتاعي مع نتي ة دراسة الرباشتي )
(ت وبدرأي ال ا ثدة؛ فدهن هدبه النسد ة ين ودي أن تليدت مدع التقدتم يف الصداوف التراسدية ت أن تقد ، وتنميددة % 84,42الرابدع )

 مث  هبه املراراف ب  أن يستمر ويعلو يف مستوى أنشطت  ومعاجلات  ت أن حتصر يف مراراف قليلة مكرركت
السؤال الثالث، ونصه: ما نسب تضمني مهارات الفهم القرائي يف األنشطة اللغوية لدروس القراءة  اثلثًا: نتائج

 املضمنة يف اجلزء األول من كتاب "لغيت اجلميلة" للصف العاشر األساسي يف كل مستوى على حده؟
 األنشددطة اللوويددة فيمددا يلددي تاصددي  لنسدد  تضددمني مردداراف الارددم القرا ددي يف كدد  مسددتوى مددن املسددتوايف اسمسددة يف

 لتروس القرا ك املضمنة يف اجلل  األو  من كتا  "لوا اجلميلة" للصف العاشر األساسيت
 مستوى الفهم احلريف .1

 ( التكراراف والنس  املئوية ملراراف الارم احلريف يف األنشطة اللوويةت5يتضمن اجلتو  )
 يف األنشطة اللغوية لكتاب "لغيت اجلميلة" التكرارات والنسب املئوية ملهارات الفهم احلريف  (4جدول )

 النس  املئوية التكراراف املرارك م
 دار دار حتتيت معامل النص من  يث نوع  وكات  ت -0
 1,25 80 حتتيت معال الكلماف مع مًيات -8
 0,22 2 حتتيت أضتاد الكلمافت -2
 4,21 2 حتتيت مارد الكلمة أو مثناها أو مجعرات -5
 دار دار الكلماف املاتا ية يف النصتحتتيت  -4
 دار دار حتتيت التنريم البي ات ع  الكات  يف بنا  املوضوعت -4
 دار دار حتتيت تتابع الاكر وتسلسرا يف النصت -1
 02,24 21 حتتيت بعم املعلوماف الواردك يف النصت -2
 دار دار حتتيت الشخصياف الواردك يف النص وداا ات -2
 دار دار ال يئة اللمانية واملكانية لأل تاث ) ن كان املقرو  قصة(تحتتيت  -01

(، تليرددا 02,24( تصددتر تضددمني مرددارك "حتتيددت بعددم املعلومدداف الددواردك يف الددنص" بنسدد ة )5يتضددع مددن اجلددتو  )
مجعردا" بنسد ة (، ومرارك "حتتيت مادرد الكلمدة أو مثناهدا أو 1,25تصتر مرار، "حتتيت معال الكلماف مع مًيات" بنس ة )

( الدا تودردلا 8100(، وهي نس  تضمني مناس ة لتنمية هبه املرارافت وتتا  هبه النتي دة مدع دراسدة اادامشي )4,21)
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 ى أن أكثدر جمددا  وروًدا مددن بددني ا داتف الثالثددة لتعددررف معددال الكلمداف هددو جمددا  تعددرف املعدىن املع مددي والسددياقي، وأكثددر 
 مرارك لتعررف معال الكلماف هي مرارك استختام املع م يف الكشف عن معىن كلمةت مرارك تكرارًا من بني عشرين

( واقددع أدا  املعلددم وتركيددله يف حتليدد  الددنص القرا ددي علدد  طددر  أسددئلة 5وتعكدد  النسدد  األعلدد  تضددمينا يف اجلددتو  )
علمددني علدد  مددا يتضددمن  كتددا  ( يف تركيددل امل80: 8105تعدداا املاددرداف واملعلومدداف، وهددبا مددا أشددارف  ليدد  دراسددة ال كددر )

القددرا ك مددن أنشددطة تعدداا املعلومدداف واحلقددا   دون العنايددة ابملردداراف األخرىتوبددرأي ال ا ثددة؛ فهندد  توجددت مردداراف أكثددر أمهيددة 
ين وددي  كسددايا للطل ددة يف الصددف العاشددر يف مسددتوى الارددم احلددريف مل يددرد اددا أي تضددمني يف األنشددطة اللوويددة، مثدد : مرددارك 

معدددامل الدددنص مدددن  يدددث نوعروكات ددد "، ومردددارك "حتتيدددت الكلمددداف املاتا يدددة يف الدددنص"، ومردددارك "حتتيدددت تتدددابع الاكدددر "حتتيدددت 
 وتسلسرا يف النص"ت

ومدددن جانددد   خدددر، فدددهن ط يعدددة النصدددوص القرا يدددة الدددواردك يف الكتدددا  تسدددمع بتنددداو  مثددد  هدددبه املرددداراف، مثددد  ندددص 
ن، البي ميكن من خالل  تناو  نوع النص وعنادرهت ورمبا يرى معتو اسطا  السامي حلضرك دا   اجلاللة يف جمل  عما

الكتا  أن  ت ضرورك لتضمني ك  املراراف، لكن يف الواقع فهن الطال  حباجة ملعرفة نوع النص  م و ن مرف بد  خط دة يف 
أي سدؤا   دو  كاتد  الدنص الصاوف السابقة، وهبه املرارك اا أولويدة يف التضدمنيت كدبلك ندص "رسدالة  ى ابدين" مل يطدر  

وهددددو فدددداخر عاقدددد ، الددددبي ألو  مددددرك يقددددرأ الطالدددد  لدددد  مددددن خددددال  الكتددددا  املترسدددديتومل يددددرد أي تضددددمني ملرددددار، "حتتيددددت 
الشخصياف الواردك يف النص ودداا ا"، و "حتتيدت ال يئدة اللمانيدة واملكانيدة لأل دتاث ) ن كدان املقدرو  قصدة(؛ ألن النصدوص 

 ن من خالاا معاجلة هاتني املرارتنيت املقررك مل تتضمن قصة ميك
 مستوى الفهم االستنتاجي .2

 ( التكراراف والنس  املئوية ملراراف الارم اتستنتاجي يف األنشطة اللوويةت4يتضمن اجلتو  )
 التكرارات والنسب املئوية ملهارات الفهم االستنتاجي يف األنشطة اللغوية لكتاب "لغيت اجلميلة"  (5جدول )

 النس  املئوية التكراراف املرارك م
 دار دار استنتاء العالقاف بني اجلم ت -08
 دار دار استنتاء أغرا  الكات  ودوافع  لكتابة موضوع النصت -02
 4,48 01 استنتاء املعال السياقية للكلماف الصع ة الواردك يف النصت -05
 0,28 8 استنتاء القيم والعرب املضمنة يف النصت -04
 2,41 02 تاء التاادي  التاعمة للاكر الواردك يف النصتاستن -04
 1,41 0 استنتاء الاكر العامة والارعية يف النصت -01
 دار دار استنتاء العالقة بني مضمون النص وعنوان ت -02
 8,45 5 استنتاء األس ا  الا أدف ملوقف ما، والنتا ج الا ترت ا علي ت -02
 0,28 8 مون النص أو جل  من  ومضمون  ية أو  تيث شريف أو نص  خرتاستنتاء التشاب  بني مض -81
 2,82 05 استنتاء املعال الضمنية -80

( أن املراراف األعل  تضميًنا يف األنشطة اللووية هدي: مردارك "اسدتنتاء املعدال الضدمنية" بنسد ة 4يررر من اجلتو  )
(، ومرددارك "اسدتنتاء املعددال السددياقية 2,41واردك يف الددنص" بنسد ة )(، ومردارك "اسددتنتاء التااددي  التاعمددة للاكدر الدد2,82)
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(، وهددي نسدد  تضددمني مناسدد ة مقارنددة بنسدد   مهددا  املردداراف األخددرىت 4,48للكلمدداف الصددع ة الددواردك يف الددنص" بنسدد ة )
سديا  مدن بدني املعدال ( يف نتا ج دراست   ى أمهية تضمني مرارك " اختيار املعىن املناسد  لل42: 8100وقت أشار ااامشي )

املع ميددة" مددربرًا علددك بصددعوبة رجددوع الطالدد  لل وددث عددن معددىن كدد  كلمددة يف املع ددم يف كدد  مددرك، وعكددر أن املعددىن السددياقي 
 للكلمة يرت ن ابلثقافة الا تنتمي  ليرا، والرروف اتجتماعية واجلورافيةت

د  ادا أنشدطة 4وهبه املراراف األعل  تضميًنا يف اجلتو  ) الكتدا  بترجدة مناسد ة، وبصداة متكدررك يف الدتروس  ( توجر
كلرا، ويركرل عليرا املعلم يف مناقشت  للنص بطر  أسئلة كثيك تعاا تاادي  احملتوى ومعاني  الضمنية لكن دون ربطرا بشك  

عالقداف بدني واضع ابلاكرك الا طر را الكات ، أو بيدان عالقتردا ابلتسلسد  الدبي اعتمدته الكاتد  يف طدر  املوضدوع، أو ال
اجلمدد  أو الاقددراف أو العالقددة بددني مضددمون الددنص وعنواندد ت وكددان اب مكددان تضددمني هددبه املردداراف يف النصددوص القرا يددة الددا 
تناولدددا قضدددااي مرمدددة، تنوعدددا فيردددا احملددداور واألفكدددار الدددا طر ردددا الكاتددد ، مثددد  ندددص " امللكيدددة الاكريدددة" وندددص "الت دددارك 

 ا لكرتونية"ت
 يمستوى الفهم النقد .3

 ( التكراراف والنس  املئوية ملراراف الارم النقتي يف األنشطة اللوويةت4يتضمن اجلتو  )
 التكرارات والنسب املئوية ملهارات الفهم النقدي يف األنشطة اللغوية لكتاب "لغيت اجلميلة"  (6جدول )

 النس  املئوية التكراراف املرارك م
 دار دار التمييل بني الاكر الر يسة والارعيةت -88
 دار دار التمييل بني احلقا   واآلرا  الواردك يف النصت -82
 02,21 80 تكوين رأي  و  األ تاث والقضااي الواردك يف النص مع التعلي ت -85
 دار دار التمييل بني املعقو  وغي املعقو  من األفكار واملعلوماف واأل تاث املطرو ة يف النصت -84
 دار دار لة املادك املقرو ك، ومتى مناس ترا للعصرت دتار  كم عل  أدا -84
 1,41 0 تط ي  الاكر الواردك يف النص عل  مواقف أخرىت -81
 1,41 0 حتتيت اجتاه الكات  حنو القضية الا طر را، استنتاجا من النصت -82
 1,41 0 حتتيت دتلة دااف ارت طا بشخصياف النصت -82
 دار دار والع اراف يف النصت تعلي  تكرار بعم املارداف -21

( الرتكيل ا بايب عل   كسا  الطل ة مردارك "تكدوين رأي  دو  األ دتاث والقضدااي الدواردك يف 4يتضع من اجلتو  )
(، وهددي نسدد ة ك دديك مقارنددة بنسدد  تضددمني املردداراف األخددرى؛ فاددي هددبه املر لددة 02,21الددنص مددع التعليدد " بنسدد ة بلوددا )

ث اف عات  والتع ي عن رأي ، وأنشطة التعلم تعت متناًسا ل  ابلتع ي عن الرأي أمام اآلخرين و قنداعرم العمرية يسع  الطال   
ابحل دددة والدددتلي ت وتدددرتجم هدددبه النتي دددة مدددا ورد يف دليددد  املعلدددم  ى كتدددا  "لودددا اجلميلدددة" للصدددف العاشدددر بتوجيددد  املعلدددم  ى 

 (21: 8104مناقشترا، و بتا  الرأي فيرا)وزارك الرتبية والتعليم، تش يع طالب  عل  املناقشة بنقت املادك املقرو ك، و 
ويف مقابدد  علدددك؛ مهُرشدددا مرددداراف ادددا أمهيددة يف هدددبا املسدددتوى، مثددد : مردددارك "التمييددل بدددني الاكدددر الر يسدددة والارعيدددة"، 

ملقددرو ك، ومددتى مناسدد ترا ومرددارك "التمييددل بددني احلقددا   واآلرا  الددواردك يف الددنص"، ومرددارك " دددتار  كددم علدد  أدددالة املددادك ا
للعصر"، خادة وأن النصوص القرا ية املقررك يف الكتا  تتناو  قضااي  تيثة مث  "امللكية الاكرية"، و "الت ارك ا لكرتونية" 
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ميكدددن للطالددد  التدددتر  علددد   ددددتار  كدددم علددد  مدددتى أددددالة فكر دددا، والتمييدددل بدددني احلقدددا   الدددا طر ردددا الكاتددد  و را ددد  
( يف هدددبا السددديا  أن الرعايدددة العقليدددة والاكريدددة للطل دددة مندددب املرا ددد  0582ضددديةت وقدددت عكدددر املدددالكي )الشخصدددية  دددو  الق

 الت سيسية تقتضي تنشين ا مكادف املتا ة يف العق  ال شري، واتبتعاد عن السطويةت
 مستوى الفهم التذوقي .4

 ألنشطة اللوويةت( التكراراف والنس  املئوية ملراراف الارم التبوقي يف ا1يتضمن اجلتو  )
 التكرارات والنسب املئوية ملهارات الفهم التذوقي يف األنشطة اللغوية لكتاب "لغيت اجلميلة"  (7جدول )

 النس  املئوية التكراراف املرارك م
 5,42 1 حتتيت بعم التع ياف اللووية الواردك يف النص من  يث: مجااا وأتثيها يف النا ت -20
 1,41 0 عم التع ياف اللووية الواردك يف النصتاملوازنة بني ب -28
 دار دار التع ي عن الشعور  و   تث ما أو فكرك ما يف النصت -22
 دار دار حتتيت العواطف واتناعاتف السا تكيف النصت -25
 0,28 8 عكر التتلة ا  ا ية للتع ياف الواردك يف النصت -24

يدددت بعددم التع دددياف اللوويددة الددواردك يف الدددنص مددن  يدددث: مجااددا وأتثيهدددا يف ( أن مرددارك "حتت4يتضددع مددن اجلدددتو  )
الددنا " قددت جددا ف هعلدد  نسدد ة تضددمني مقارنددة ابملردداراف األخددرى يف مسددتوى الارددم التددبوقيت ويعددت هددبا جان ًددا  بابيًددا يف 

ف بنسددد ة تنددداو  قليلدددة أو تط يددد  بعدددم املرددداراف ال الغيدددة يف الدددنص القرا دددي، لكدددن ميكدددن أيضدددا تنددداو  مرددداراف أخدددرى جدددا 
معتومددة، مثدد  مرددارك "حتتيددت املشدداعر واتناعدداتف يف الددنص"، ومرددارك "التع ددي عددن الشددعور  ددو   ددتث مددا أو فكددرك مددا يف 
الددنص"، خادددة  ددني يسددمع موضددوع الددنص القرا ددي مبعاجلترددا؛ فاسطددا  السددامي جمددا  مناسدد  لسددؤا  الطالدد  عددن شددعوره 

لددوطن ومدا حتقد  علد  أرضد ، واتعتدلاز بسددالمة ثوابدا السياسدة الدا ات عردا السدلطانت كددبلك وهدو يقدرأه، مدن مثد  اتعتدلاز اب
 نص "رسالة  ى ابين" ب  جما  لطر  أسئلة  و  مشاعر األ  واناعاتت  وهو ينصع ابن  ويودي ت

 مستوى الفهم اإلبداعي .5
  األنشطة اللووية لكتا  "لوا اجلميلة"( التكراراف والنس  املئوية ملراراف الارم ا بتاعي يف2يتضمن اجلتو  )

 التكرارات والنسب املئوية ملهارات الفهم اإلبداعي يف األنشطة اللغوية لكتاب "لغيت اجلميلة"  (8جدول )
 النس  املئوية التكراراف املرارك م
 دار دار  عادك ترتي  أ تاث القصة بصورك م تكركت -24
 دار دار اردك يف النصتابتكار  لو  جتيتك للمشكلة الو  -21
 دار دار اقرتا  عنوان جتيت للنص املقرو ت -22
 4,24 2  نتاء مج  جتيتك توظف فيرا بعم املارداف املع مية الواردك يف النصت -22
 دار دار التن ؤ ه تاث النص وتااديل  ق   اتنترا  من قرا ت ت -51
 دار دار اقرتا   اية أخرى للقصةت -50
 دار دار ت أفكار جتيتك مرت طة باقرك من فقراف النصتتولي -58
 دار دار تلخيص النص ابتعتماد عل  الاكر الر يسة للنصت -52
 دار دار التع ي عن فكرك النص إبنتاء  بتاعي: مسر ية، قصة، خريطة عهنيةت -55
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 النس  املئوية التكراراف املرارك م
 دار دار تتعيم النص بشواهت وأدلة مل يبكرها الكات ت -54
 دار دار ميماف من املقرو  ميكن تط يقرا يف مواقف  ياتية أخرىتالتود   ى تع -54

( عددتم ردددت أي نشدداي لوددوي ملردداراف مسددتوى الارددم ا بددتاعي، مددا عددتا مرددارك " نتدداء مجدد  2يال دد، مددن اجلددتو  )
م يدا (، وهي أبسن مردارك ميكدن أن يقدو 4,24جتيتك توظف فيرا بعم املارداف املع مية الواردك يف النص" بنس ة بلوا )

الطال  يف مستوى الارم ا بتاعي  م يف مر لة الصاوف التنيات ويت  علك عل  ضعف اهتمام معتي الكتا  مبراراف 
هددبا املسددتوى، الددبي يعددت جمدداًت خصدد ا لالبتكددار وتوليددت األفكددار، والتوددد   ى تلخدديص أو تعمدديم ميكددن اتسددتاادك مندد  يف 

 نص إبنتاء جتيتتمواقف  ياتية أخرى، والتع ي عن مضمون ال
( يف أن النشاطاف التعلمية والتقومييدة للصدف اسدام  8110وتتا  هبه النتي ة مع ما تودلا  لي  دراسة موس  )

ه( الدددا توددددلا  ى أن النشددداطاف الت عل ميدددة 0524ت تسدددرم يف تنميدددة املرددداراف ا بتاعيدددة، ومدددع نتي دددة دراسدددة الدددببيال )
 ا اسالتك" للصف األو  املتوسن مل تراع مراراف الارم ا بتاعيتوالتقوميية املضمنة يف مقرر "لو
 توصيات الدراسة، ومقرتحاهتا

تطوير األنشطة اللووية يف كتا  " لوا اجلميلة" للصف العاشر مبدا  قد  التدوازن بدني مسدتوايف الاردم القرا دي اسمسدة  -
 )احلريف واتستنتاجي والنقتي والتبوقي وا بتاعي(ت

لايدك تضمني مراراف الارم النقتي والتبوقي وا بتاعي يف األنشطة اللووية مبا  ق  املرونة الاكرية وا بتاع اتهتمام ب -
 لتى الطل ةت 

تددتري  املعلمددني علدد  دددياغاف جتيددتك م تكددرك لألنشددطة اللوويددة تعدداا مردداراف الارددم القرا ددي مبسددتوايت  اسمسددة يف  -
 املوقف الصايت 

م؛ وعلددك بتضددمني أهددتاف تعلرددم مرت طددة مبردداراف الارددم القرا ددي، وأنشددطة لوويددة م تكددرك تنمددي تطددوير حمتددوى دليدد  املعلدد -
 تلك املراراف، واسرتاتي ياف تتري   تيثة للارم القرا يت

  جرا  دراسة مماثلة تتناو  مراراف الارم القرا ي يف اجلل  الثال من كتا  "لوا اجلميلة للصف العاشرت -
 قائمة املراجع

 ملراجع العربيةأواًل: ا
 ت8 -0(، 8، ماليلاي، )العاملية للعلوم الرتبوية جملة جامعة املتينة(ت ماروم الارم القرا ي ومستوايت ، 8102 براهيم، أم  حممود ) -
 ، يوليوت24 -42(،  014، )جملة القرا ك واملعرفة(ت الارم القرا ي ومستوايت ت 8101)   براهيم، كريستني زاهر  نا -
(ت أثدر  سدرتاتي ية التعلديم الت داد  يف حتسدني مرداراف اتسدتيعا  القرا دي الناقدت وا بدتاعي لدتى طل دة الصدف 8105)  ايدت عيدتأبو سر ان، ع -

 ت811 -012(، 8)81، جملة املناركالعاشر األساسيت 
لتنردديم الددبا، يف  ايددف دددعوابف (ت فعاليددة بددردمج تددتريو قددا م علدد   سددرتاتي ية ا8105أبددو عددالم، رجددا ؛ الددترس؛ عددال  و بددراهيم، أمددال )  -

 ت421 -418(، 2) 8، جملة العلوم الرتبويةالارم القرا ي لتى تالميب احللقة ا عتاديةت 
ت رسدالة فاعليدة  سدرتاتي ية التخيد  املوجد  يف تنميدة مرداراف الاردم القرا دي عندت طال داف الصدف الثدامن األساسدي(ت 8104ال وري، مدرح حممدت) -

 كلية الرتبية، جامعة السلطان قابوست  ماجستي غي منشوركت
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مرددداراف الاردددم القرا دددي املتضدددمنة يف أنشدددطة دروس القدددرا ك يف كتددد  اللودددة العربيدددة للصدددف الرابدددع "دراسدددة حتليليدددة (ت 8105الرباشدددتي، األزهدددر) -
 "ت رسالة ماجستي غي منشوركت جامعة السلطان قابوس، مسقنتمقارنة

تدددوافر مرددداراف القدددرا ك الناقدددتك يف األنشدددطة اللوويدددة لدددتروس القدددرا ك يف كتدددا  اللودددة العربيدددة للصدددف درجدددة (ت 8104بندددا زكدددراي، ندددور  ايردددة)  -
 ت رسالة ماجستي غي منشورك، كلية الرتبية، جامعة السلطان قابوستالسادس األساسي بسلطنة عمان

ت رسددالة دكتددوراك لارددم القرا ددي يف املر لددة الثانويددةتطددوير تددتري  األد  يف ضددو  النرريددة ال نا يددة لتنميددة مردداراف ا(ت 8105  دداء، بددتي طدد ) -
 غي منشورك، كلية الرتبية، جامعة عني مش ت

ا لدة (ت فاعلية اسرتاتي ية قا مة عل  تعليم التاكي يف تنميدة مرداراف القدرا ك الناقدتك لدتى طل دة الصدف اسدام ت 8104احلوامتك، حممت فؤاد ) -
 ت  082 -002(، 8)00، األردنية يف العلوم الرتبوية

(ت فاعليدددة  سدددرتاتي يرة القدددرا ك املوجرردددة يف حتسدددني بعدددم مردددا راف فردددم املقدددرو  لدددتى طدددال  الصدددف 8104احلوامدددتك، حممدددت وال ليردددت، فيصددد ) -
ت   ت028 -014(، 0)  52، دراساف، العلوم الرتبويةالسادس اتبتتا ير

ا لددة التوليددة اتي ية التددتري  الت دداد  لتنميددة مردداراف الارددم القرا دديت (ت فاعليددة بددردمج تعليمددي قددا م علدد   سددرت 8108اسوالددتك، دجددع حممددت ) -
 ت054 -081(، 5)0، الرتبوية املتخصصة

تقددوح نشدداطاف الددتعلم يف مقددرر لوددا اسالددتك يف ضددو  مردداراف الارددم القرا ددي الالزمددة لتلميددباف الصددف األو  (ت 8105الددبي ال، ليلدد  مجعددة)  -
 منشوركت كلية الرتبية، جامعة أم القرىتت رسالة ماجستي غي املتوسن

تصميم بردمج تعليمي قدا م علد  الكدورف والكشدف عدن أثدره يف فردم املقدرو  ابملسدتويني الناقدت وا بدتاعي لدتى (ت 8111السخين، أمين حممت)  -
 ت رسالة دكتوراك غي منشورك، كلية الرتبية، جامعة اليموكتطل ة الصف العاشر األساسي

(ت دراسددة حتليليددة تقومييددة ألسددئلة اخت دداراف الشددرادك الثانويددة العامددة ملقددرراف اللوددة العربيددة )القسددمان: 8110واتيدد ، خضددر)  السددليطي،  صددة؛ -
 ت85 -0(: 22،) جملة رسالة اسليج العريبم بتولة قطرت 8110 - 0221العلمي واألديب( من عام 

م  سددرتاتي ياف مددا ورا  املعرفددة يف تنميددة مرددارك الارددم القرا ددي لددتى تلميددباف (ت أثددر بددردمج قددا م علدد  اسددتختا8114السددليمان، مرددا ع ددت )  -
 : الراي تاملؤمتر التو  لصعوابف التعلمدعوابف القرا ك يف الصف السادس اتبتتا يت 

ت كليدة الرتبيددة، جامعددة ري يددة(أسددلو  الدتعلم التعدداول ودوره يف حتايدل الارددم القرا دي ملددادك اللودة العربيددة) دراسدة جت(ت 8111الشدايع: شددايع سدعود)  -
 الكويات

(ت العالقددة بددني املعرفددة الق ليددة و سددرتاتي ياف اتسددتيعا  القرا ددي ومرددارك اتسددتيعا  القرا ددي يف 8102الشددلو،  اددام علددي؛ وأبددو عددواد، فددراي )  -
 ، س تمربت( اجلل  الثال012) 81، ا لة الرتبويةاستيعا  النص العلمي لتى طل ة الصف التاسع األساسيت 

فاعليددة بددردمج قددا م علدد  اسددتختام نشدداطاف القددرا ك يف تنميددة مردداراف الارددم القرا ددي واتجتدداه حنوهددا لددتى (ت 8108الشددرري، حممددت هددادي ) -
 ت رسالة دكتوراك غي منشورك، كلية الرتبية، جامعة أم القرىتتالميب الصف السادس اتبتتا ي

 سددرتاتي ية مددا ورا  املعرفددة يف حتسددني مردداراف اتسددتيعا  القرا ددي يف اللوددة العربيددة لددتى طل ددة  (ت أثددر8105دددومان، أبددت وع ددتاحل ، زهريددة ) -
 ت084 -42(، 84الصرف العاشر األساسي يف متينة عمرانت جملة القرا ك واملعرفة، )

 (، دار املسيك: عمرانت8)ي تأسالي  تتري  اللوة العربية بني النررية والتط ي (ت 8111عاشور، رات  قاسم؛ احلوامتك، حممت فؤاد) -
(ت أثر  سرتاتي ية ق عاف التاكي السا يف تنمية اتستيعا  القرا دي ابملسدتوى اتسدتنتاجي لدتى طل دة الصدف 8104ع ابن ،  ميان ع تالاتا )  -

 ت411 -421(، 8) 58، جملة دراساف، العلوم الرتبويةالرابع األساسي يف لوا  بين كنانةت 
 (ت سيكولوجية القرا ك وتط يقا ا الرتبويةت دار املسيك للنشر والتوزيع والط اعة: عمرانت8101ن) ع تال اري، ماهر شع ا -
القددددددرا ك لددددددتى طل ددددددة في للارددددددم المراراتالعليا بعددددددم معينةفيتنمية  سددددددرتاتي ياف معرفيددددددة (ت فعالية8110ع تاحلميددددددت، ع تاحلميددددددت ع ددددددت )  -

 ، ديسمرب: مصرت850 -022، (8،)جملة القرا ك واملعرفةالثانويت الصفاألول 
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 ت دار داا  للنشر والتوزيع: عمرانتا سرتاتي ياف احلتيثة يف التتري  الاعا (ت 8112عطية، حمسن علي)  -
(ت فعالية  سدرتاتي ية مدا ورا  املعرفدة يف تنميدة مرداراف الاردم القرا دي لدتى طال داف الصدف األو  الثدانوي مبتيندة 8112الوامتي، بسينةع ت  ) -

 ت848 -811(، 5)2، دراساف عربية يف الرتبية وعلم النا املكرمة، مكة 
تقدددوح النشددداطاف التعلميدددة والتقومييدددة املتضدددمنة يف كتددد  القدددرا ك ابملر لدددة املتوسدددطة يف ضدددو  مرددداراف الاردددم (ت 0582املدددالكي،  سدددن حممدددت ) -

 أم القرىتت رسالة ماجستي غي منشورك، كلية الرتبية، جامعة القرا ي الالزمة للتالميب
(ت فاعلية اسرتاتي يا النمبجة والتلخيص يف عالء ددعوابف فردم املقدرو  وخادم قلد  القدرا ك لدتى دارسداف 8108حممود، ع تالرزا  ةتار ) -

 ت842 -881( ، 2، جامعة ا ماراف العربية املتوتك، )ا لة التولية لألحباث الرتبويةاملتارس الصتيقة للاتيافت 
جملددددة مركددددل ال وددددوث (ت أسدددئلة القددددرا ك وامتواد ددددا يف املر لدددة اتبتتا يددددة بتولددددة قطدددر: دراسددددة حتليليددددة تقومييدددةت 8111مددددت) املطاوعدددة، فاطمددددة حم -

 ت41 -81(، 02)2، الرتبوية
سدئلة لددتى (ت أثددر  سدرتاتي ية مدا ورا  املعرفددة يف حتسدني أطداي الاردم القرا ددي والدوعي مبدا ورا  املعرفددة و نتداء األ8110موسد ، مصدطا   عاعيد ) -

 -00: دور القدددرا ك يف تعلدددم املدددواد التراسدددية املختلادددة، حبدددوث املدددؤمتر العلمدددي األو  لل معيدددة املصدددرية للقدددرا ك واملعرفدددةتالميدددب املر لدددة ا عتاديدددةت 
 ، يوليو: القاهركت42-000: 0، 08

لعاشدددر واحلدددادي عشدددر والثدددال عشدددر ومدددتى (ت مرددداراف تعدددرف معدددال الكلمددداف الالزمدددة لطل دددة الصددداوف ا8100اادددامشي، ع دددت  بدددن مسدددلم) -
 ت42 -84(، 21، )ا لة التولية لألحباث الرتبويةتوافرها يف كت  اللوة العربية بسلطنة عمانت 

 مسقن: املؤلفت (تPIRLS,2011التقرير الوطين للتراسة التولية لقياس مرارك القرا ك )(ت 8100وزارك الرتبية والتعليم ) -
 ت الط عة الت ري ية، مسقن: املؤلفت0لوا اجلميلة، ء(ت 8104)وزارك الرتبية والتعليم -

 اثنًيا: املراجع األجنبية
- Barnes, M.( 2012).An Investigation Of English Learners, Acquisition Of Academic 

Language To Obtain Reading Comprehension Skills. (Doctoral dissertation). 

Liberty University. 

- Cer, E., &Sahin, E. (2016). Improving Reading Comprehension Skills with 

Children’s Books through Metacognitive Strategy: The Turkish Context. Journal of 

Education and Training Studies, 4(9), 109-119. 

- Hirsch, E. D. (2003). Reading comprehension requires knowledge-of words and the 

world. American Educator, 27(1), 10-13. 

- Murtono(2015). Cooperative Learning Model toward a Reading Comprehensions 

on the Elementary School. Journal of Education and Practice, (6)18: 208- 215. 

- Murtono(2015). Cooperative Learning Model toward a Reading Comprehensions 

on the Elementary School. Journal of Education and Practice, (6)18: 208- 215. 

- Sagirli, M. (2016). Analysis of Reading Comprehension Levels of Fifth Grade 

Students Who Learned to Read and Write with the Sentence Method. Journal of 

Education and Training Studies, 4(2), 105-112. 



 8102املؤمتر الرتبوي العريب السنوي الثالث: )رؤى وأفكار لقضااي ساخنة يف التعليم العام(، اجلمعية األردنية للعلوم الرتبوية،

164 

درجة توافر معايري اجلودة العاملية يف تصميم وبناء كتاب الكيمياء املُحوسب للصف الثاين الثانوي 
 العلمي من وجهة نظر معلميه

 وفاء فياض خليل الدجايند. 
 عمان/األردن-جامعة العلوم اإلسالمية العاملية

 ملخص:
حوسب للصف الثاين الثانوي هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على درجة توافر معايري اجلودة العا

ُ
ملية يف  تصميم وبناء كتاب الكيمياء امل

الثانوية يف ُمديرايت الرتبية والتعليم التابعة حملافظة  أتلف جمتمع الدراسة من معلمي ومعلمات الكيمياء للمرحلةالعلمي من وجهة نظر معلميه. و
ت اختريوا من جمتمعها بطريقة قصدية يف الفصل األول من العام الدراسي ( معلمني ومعلما001العاصمة عّمان، وأتلفت عينة الدراسة من )

حوسبة للمرحلة الثانوية متتعت بصدٍق وثباٍت مقبولنيواستخدمت يف هذه الدراسة أداة استبانة  .8102/8102
ُ
 .اجلودة للكتب املدرسية امل

حوسب للصف الثاين الثانوي العلميوأظهرت النتائج توفر معايري اجلودة العاملية يف بناء وتصميم كتاب ال
ُ
 بدرجة  توافر متوسطة. كيمياء امل

حوسب.: الكلمات املفتاحية
ُ
 معايري اجلودة العاملية، كتاب الكيمياء امل

The Degree of the Availability of International Quality 

Standards in Building and Designing the Computerized 

Chemistry Book for Secondary School from the Point of View 

of his teachers 
Khalil Dajani Wafa Fayyad Dr. 

Abstract 
The current study has aimed at identifying the availability of international quality 

standards in building and designing the computerized chemistry book for Secondary school, 

the study population has consisted of chemistry teachers for secondary school in the 

directorates of education affiliated to the capital Amman governorate. The study sample has 

consisted of (110) teachers who have been purposively chosen from the study population in 

the first semester for the academic year 2016/2017. It has used one tool in the study which 

was the quality questionnaire of the computerized book for the secondary school which 

have acceptable validity and reliability. The results has revealed that there are international 

quality standards in building and designing the computerized chemistry book in a medium 

level.  

Keywords: International Quality Standards, Computerized Chemistry Book.  

 املقدمة
تُ عَُّد توجيهات جاللة امللك عبدهللا الثاين ابن احلسني ورؤيته جبعل األردن حمورًا ومركزًا لتكنولوجيا املعلومات يف 

لتطوير التعليم، وهو ما أكََّد  8118 نتدى التعليم يف أردن املستقبل" عام"ممنطقة الشرق األوسط، املوجه األول يف عقد 
بعنوان "بناء قدراتنا البشرية وتطويرالعملية واليت جاءت ، 01/4/8102الصادرة بتاريخ  لسابعةعليه يف ورقته النقاشية ا

التعليمية جوهر هنضة األمة"، فقد بني أن صنع التغيري املنشود مرتبط مبناهج دراسية تفتح أَمام الطلبة أبواب التفكري العميق 
االختالف، وثقافة التنوع واحلوار؛ وتنّمي فيهم ملكة النظر والتدبر والناقد؛ وتشجعهم على طرح األسئلة، وتُ َعِلَمهم أَدب 

والتحليل، وهوما ُُيتم القيام بعملية التغيري والتطوير يف قطاع التعليم، فلم يعد من املقبول عدم مواكبة التطور يف العلوم، 
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صر على القراءة والكتابة، بل يتجاوز ذلك فلكِل عصٍر أدواته ووسائله، ومهومه ومشاكله، فالتعليم يف عصران احلديث ال يقت
يف عصر الكمبيوتر واإلنرتنت إىل إتقان لغات عاملية أساسية، وامتالك مهارات التواصل مع اآلخرين ومبادىء العمل املهنية، 

م املنشود والقدرة على التحليل والتفكري ليكون الفرد قادرًا على املشاركة يف إنتاج املعرفة، واملسامهة يف إحداث التقد
 (. 8102)احلسني، 

ابلشراكة بني وزارة الرتبية  ،0/2/8114ومبوجب توجيهات جاللة امللك، بدأ مشروع حوسبة مناهج العلوم بتاريخ 
)جريدة "يسكوسالعاملية " املؤسسة من وبدعم اإللكرتوين، العلوم منهاج اليت طورت ربيكون، شركةوالتعليم األردنية و 

م، مت االنتهاء من تطوير املادة اإللكرتونية واملفاهيم واملوضوعات 8112/8112لعام الدراسي ويف ا (،8112الدستور، 
      (.8112)محيدات،  ( وتعميمها على مجيع املدارس األردنية08-0املختارة للصفوف من )

حوسب أحد
ُ
جمًا مع التطور لتطوير احملتوى اإللكرتوين، الذي جاء منساحلديثة الصور  ويُ َعُد كتاب الكيمياء امل

الذي يقوم على فكرة  اإلتقاين، التعُلم أمنوذج فلسفة والتقدم التقين يف العصر احلديث، ذلك أنه اعُتمد يف تصميمه على
 حمددة حمكات وعلى  بينهم فيما خمتلف زمينٍ  بفارقٍ  إمكانية حتقيق مجيع الطلبة لألهداف املنشودة، ولكن أساسية مفاُدها
ومتنوعة  فوريةً  راجعةً  وتغذيةً  مناسباً، تعزيزًا يتلقى حبيثللتعُلم  وإاتحة الوقت الكايف للُمتعلم التعُلم، انإلتق سلًفا كمعايري

أحد أشكال التعليم اإللكرتوين، حيث يتم  متثل  (E-Books)  الُكتب اإللكرتونية(. ذلك أن 8100)اخلوالدة وعبد، 
كتب إلكرتونية بصيغة رقمية يف شكل صفحات منسقة بشكل معني   حتويل الكتب من صورهتا التقليدية إىل امن خالهل

وجتمع هذه الكتب اإللكرتونية بني النص املكتوب والرسوم والصور واألشكال، وتُنسخ  .حبيث ال تتغري من جهاز إىل آخر
دجمة، كما ميكن استقباهلا وقراءهتا عرب اإلنرتنت. وينبغي أن تتميز هذه الكتب مب

ُ
بدأ التفاعلية حيث تتيح على األقراص امل

للطالب فرص متنوعة للتعلم بتوفري أنشطة تعليمية متنوعة مدعومة ابلوسائط املتعددة، والصور، ولقطات الفيديو، وكذلك 
(، 8101تربط الطالب مبعلومات فرعية أو مبواقع عرب االنرتنت )الشايع وشينان، اليت  (Hyperlinks) بنقاط التوصيل

  ما مييزها اآليت: وميكن القول أبن أهم
أو عرب بثها يف مواقع تعلمية   قلة تكلفتها ابلنسبة للطالب واملعلمني؛ حيث ميكن نسخها على أقراص مدجمة -

 عرب اإلنرتنت. 
علم داخل الكتاب اإللكرتوين.  -

ُ
 سهولة البحث عن معلومات حمددة ُيتاجها الطالب أو امل

عرضها لقرة معينة ونسخها يف برانمج العروض التقدميية دعم تصميم الدروس حيث ميكن بسهولة أخذ نسخة لف -
 . (Data Show) داخل الغرفة الصفية ابستخدام جهاز

 سهولة تعديل احملتوى العلمي وحتديثه بصفة مستمرة. -
لتوصيل الطالب مبعلومات إضافية عرب مواقع الشبكة املناسبة أو  (Hyperlinks) استخدام نقاط التوصيل -

 (.8112)سامل،  يمية إثرائية أو عالجية يتم إعدادها مع الكتابنقله إىل مواد تعل
على النصوص املكتوبة، ابإلضافة  برانمج يعتمد" :( الكتاب اإللكرتوين أبنه032، 8100رََّف الل )هذا وقد ع

صوَّرة واملرسومة واملتحركة، ويُقدَّم هذا عن طريق الشبكات، واأل
ُ
دجَمة من خالل إىل جمموعة من العناصر واملثريات امل

ُ
قراص امل

 .جهاز احلاسوب أو اهلاتف احملمول"
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رؤية جديدة للكتاب الورقي يف صورة إلكرتونية مع إضافة عناصر الوسائط ( أبنه: "24، 8100كما عرفه نعيم )
ع دمج املتعددة والنصوص الفائقة والبحث، وهو هبذا جيمع بني مسات الكتاب الورقي املطبوع ومسات الوسائط املتعددة م

مسات النص الفائق ابإلضافة إىل إمكانيات أخرى للبحث والتعامل مع املعلومات"، هذا ويُذكر أن للُكتب احملوسبة أشكال 
 خمتلفة منها:

وحتتوي على عدد كبري جداً من الكلمات اليت تتجمع مع بعضها البعض لتكون فقراهتا،  :النصية املُحوسبة الُكتب
آخر من الوسائط املتعددة يف مكوانت الكتاب، وُيتوي على فهارس ُتسِهل الوصول إىل وال يشرتك مع النص أي نوع 

 .املوضوعات، كما ُيتوي على حمرك حبث يتم فيه البحث عن املوضوعات وفقاً للكلمات املفتاحية الدالة عليها
كوانت جامدة وغري وتتكون من نص وصور اثبتة ورسوم ختطيطية، وهذه املالكتب املُحوسبة النصية املُصورة: 

تفاعلية، ويتشابه يف مكوانته مع الكتاب الورقي التقليدي إال أنه يتميز بوجود الفهارس وخدمة البحث، وميكن قراءة 
حوسب النصي املصور ابستخدام جهاز احلاسوب املكتيب أو احملمول أو اهلواتف الذكية، و ميكن قراءته كذلك 

ُ
الكتاب امل

  .قراءة الكتب اإللكرتونية السابقة ابستخدام بعض أنواع أجهزة
وتتكون هذه الُكتب من عدة صفحات جُمسمة ميكن للطالب تقليبها واستعراضها الكتب اإللكرتونية التفاعلية: 

بشكل يشبه الكتاب الورقي، وحتتوي كل صفحة على جمموعة من الوسائط املتعددة )نصوص، وأصوات، صور ورسومات، 
تعلم التفاعل مع الوسائط املتعددة يف كل صفحة من خالل مشاهدة عدد كبري من الصور ومقاطع فيديو( وميكن للمُ 

ومقاطع الفيديو، واالستماع إىل األصوات املخزنة املرتبطة ابملوضوع، كما ميكن للمستخدم إضافة التعليقات واملالحظات 
حوسب، ويف حال اتصال جهاز القراءة بشبكة 

ُ
اإلنرتنت، يستطيع املستخدم حل على هوامش الكتاب التفاعلي امل

الواجبات املدرسية اليت توجد يف الكتاب إذا كان هذا الكتاب ُيستخدم يف التعليم وتسليمها للمدرس عرب الربيد اإللكرتوين، 
ويستطيع مستخدم الكتاب التنقل بني الصفحات بشكل غري خطي )تفرعي( من خالل النقر على كلمة معينة أو مجلة أو 

 عنصر موجود يف صفحة الكتاب اذا كان عليه رمز االرتباط مع صفحات أخرى فينتقل إىل الصفحة احملددة صورة أو أي
 (.8112)بسيوين، 

وألن السنوات اخلمس األخريه شهدت منواً واضحاً يف استخدام اإلنرتنت تزامن مع تقدمي عدداً من املناهج والكتب 
إمكانية  (Conole, 2004)كان من أمهها، كما ذكر كونول   متعددة، دوالربامج الرتبوية وغريها، وما أظهره من فوائ

تقدمي التعليم يف أي وقت، وإمكانية التعاون والتواصل مرئيًا وبصراًي عرب البلدان، ومرونة عملية التعليم، كان لزامًا القيام 
مناهج الكيمياء بشكل خاص، واليت يُعترب وذلك ملناهج العلوم بشكل عام و عتماد التكنولوجيا بعملية تقومي وتطويراملناهج اب

جودة املنتجات التعليمية والكتب (، ف8102فرضته طبيعة املرحلة )وزارة الرتبية والتعليم األردنية،  أمرًا ابلغ األمهيةتطويرها 
حوسبة تفاوتت من نواحي ُمتعددة، تربوايً 

ُ
نتجة هلا، األمر الذي أظهر أمهي امل

ُ
 حُتدد خاصة معايري ة توافروتقنًيا، تبعاً للجهة امل

 أفضل لتحديد عليها اإلعتماد يتم حبيث التعُلم، كنظرايت هبا، تربوية موثوق   أصول اجليدة، اعتماداً على املواصفات بدقة
             (. 8112 )محيدات، واختيارها األسواق املنتجات التعليمية املعروضة يف

احل د األدن ى م ن الكف اءات الت ى جي ب أن يكتس بها الط الب ابلب رامج وتُعَرف املعايري أبهنا عبارت تشري إىل "
(، وترتبط املعايري ارتباطاً 22، 8112)اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد،  التعليمية، الىت تقدمها املؤسسة"
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نشودة يف منظومة التعليم والتعُلم )حافظ، اجلودة امل وثيقاً بتحقيق اجلودة يف أي جمال؛ فهي عبارات تصف وحُتدد مستوايت
8108.) 

أن قوائم التقييم ُمتباينة ومتنوعة، فمنها ما ركز على وجود عنصر معني يف   (Tergan, 1997)وقد ذكر ترجان
حلقيقة أن االربجمية كاحلركة أو اللون، ومنها ما ركز على توافر جمموعة من املعايري تالئم التطبيق يف سياقات تعليمية معينة، و 

مجيع هذه املعايري تتشابه يف كثري من املواصفات واملقاييس، وتستند إىل مبادئ ومرتكزات أساسية هتتم جبودة املنتج النهائي 
.(Dondi, Moretti, & Nascimbeni, 2006) 

ية ضمان اجلودة وألن الطبيعة املتغرية للمستحداثت التكنولوجية اليت ُتستخدم يف التعليم اإللكرتوين جيعل من عمل 
كان لزامًا البحث عن الضماانت اليت   )Sharif (2014 ,عملية ديناميكية تشتمل على حتدي حقيقي للربامج التعليمية

بعملية التقومي املنهجية ابعتماد قوائم تقييم تساعد يف احلكم على مدى  حتقق اجلودة يف التعليم اإللكرتوين واليت تتمثل ابلقيام
لضمان جودة  Maryland Online (MOL(مجعية مرييالند أونالين  لذا بدأتملنتج التعليمي، امالءمة وفاعلية 
( هبدف تطوير وتعزيز جودة The Quality Matters Projectمشروع مساءلة اجلودة ) 0222التعليم يف العام 

 8113، ويف العام ات تقوميية  فعالةالتعليم اإللكرتوين، من خالل تطوير معايري اجلودة املناسبة، وبناء أدوات وإسرتاتيجي
 (The Quality Matters Rubric)جرى ترمجته ببناء ما يُعرف ميزان تقدير ضمان جودة التعُلم اإللكرتوين 

، واألنشطة، احملتوى التعليميالذي يتكون من مثان معايري أساسية تشمل: املقدمة والنتاجات التعليمية، التقييم والقياس، و 
موزعة على معايري  اً وبعدد مؤشرات يصل إىل إثنني وأربعني مؤشر  إمكانية الوصول،، و املستخدمة ودعم  املتعلم التكنولوجياو 

   ).Quality Matters(2016 ,مثانية 
من املفاهيم احلديثة نسبياً، ظهر يف مثانينات القرن املاضي يف الوالايت املتحدة  (Quality) ومفهوم اجلودة

وكان ظهوره  (،8101وترية التنافس االقتصادي العاملي وغزو الصناعة الياابنية لألسواق العاملية )سليم،  األمريكية مع ارتفاع
الذي لُقب أبيب اجلودة، والذي ركز من خالل هذا املصطلح   (Edward  Deming)على يد العامل  إدوارد دمينج

فاجلودة مفهوم مقاواليت ابألساس، يرتبط (، 8112، على مفهوم التفوق واالمتياز لنوعية املنتج يف أي جمال )اجلياوي
ابإلنتاجية واملردودية، انتقل إىل جمال التعليم على اعتبار أن املؤسسة التعليمية هي مؤسسة إلنتاج الكفاءات واخلربات 

 فهي ؛النهائي تجاملن حتسني هتدف إىل عملية بنائيةواجلودة يف التعليم  (،8112)العجمي، القادرة على االبتكار واإلبداع 
          (.8112مجيع عناصر العملية التعليمية )أبوعزيز،  يف تتوافر أن ينبغي اليت واخلصائص املعايري من مجلةمُتثل 

والتطبيقية، شعرت الباحثة أن مثة حاجة ملعرفة  الوظيفية اجلوانب على احلديث علم الكيمياء يف العصر وبسبب تركيز
حوسب للصف الثاين الثانوي العلميدرجة توافر معايري اجلود

ُ
من وجهة نظر  ة العاملية يف تصميم وبناء كتاب الكيمياء امل

 معلميه من خالل اإلجابة على سؤاٍل رئيٍس هلذه الدراسة.
 مشكلة الدراسة وسؤاهلا

 رانيا امللكة مشروع :اكبريين يف إطار سعيها لتطويرالعملية التعليمية، مه نفذت وزارة الرتبية والتعليم األردنية مشروعني
اإللكرتوين  التعلم على منظومة مجيعها الكتب املدرسية حمتوى إدخال ومشروع لتكنولوجيا املعلومات والتعليم، العبد هللا

(Eduwave) تكنولوجيا بتوظيف لتطوير حمتوى التعليم وزارةال سياسة مع اإلنرتنت، وذلك متشياً  الذي يعتمد على 



 8102املؤمتر الرتبوي العريب السنوي الثالث: )رؤى وأفكار لقضااي ساخنة يف التعليم العام(، اجلمعية األردنية للعلوم الرتبوية،

164 

حوسبة من  واالتصاالت املعلومات
ُ
يف العملية التعليمية، لكن، وابلرغم مما ُصرف على منظومة التعُلم اإللكرتوين واملناهج امل

جهٍد ومال هبدف تطوير التعليم إال أن واقع استخدامها ال يزال أدىن من احلد املأمول، فقد أظهرت دراسات حماسيس 
وأساليب  ( أن املعلمني يستخدمون طرق8100صان )وعبد والرب (؛ واليونس 8101مفلح والدهون )و (؛ واهلرش 8112)

ابلواقع، مما ينعكس سلباً  تطبيقها ميكن ال اإللكرتوين استخدام التعُلم أو احلديثة التعليم طرائق أن حبجة التدريس التقليدية
 على عملية تعُلم العلوم عامًة والكيمياء خاصًة.

 وترفده، الطلبة تدعم حتصيل متعددة التعليمية عرب وسائط املادة من مناسب توفري منتج يف االستمرار ألمهية ونظرًا
خرجة أبمجل وتلبيها، تناسب حاجاهتم بقوالب املتنوعة واحلديثة املعرفة وتقدم

ُ
واملراعية ملعايرياجلودة العاملية يف  صورة، وامل

 دراسة يف اإلجابة على السؤال اآليت:دراسة، وحتددت مشكلة الهذه ال إجراء إىل احلاجة تصميم الكتب اإللكرتونية، ظهرت
حوسب للصف الثاين الثانوي العلمي )الثاين  درجةما 

ُ
توافر معايري اجلودة العاملية يف تصميم وبناء كتاب الكيمياء امل

طبق 
ُ
 ؟يف مدارس اململكة األردنية اهلامشية من وجهة نظر معلميه يف حمافظة العاصمة عمَّانعشر( امل

 أمهية الدراسة
 أمهية الدراسة واحلاجة إليها نتيجًة للعديد من العوامل، أمهها: تنبع

حوسبة منها  أهنا  ُتسلط الضوء على -
ُ
ستمرة للمناهج والكتب الدراسية، السيما امل

ُ
أمهية إجراء عمليات التقومي امل

 يف ضوء معايري اجلودة العاملية.
حوسبة، أُِعَدت وف -

ُ
ومصممي  ق خطوات علمية قد يستفيد منها مطوريتُقدم استبانة اجلودة للكتب املدرسية امل

حوسبة، وحتديد جوانب القوة  
ُ
حوسبة يف األردن للتعّرف على مدى فاعلية املناهج امل

ُ
مناهج وكتب العلوم امل

 لتعزيزها وجوانب الضعف ملعاجلتها.
 س الكيمياء بشكلتدري ويف عام، بشكل التدريس يفاحلاسوب وملحقاته  وخاصةً  التعليمية الوسائل دور ُتربز -

 خاص.
 .الباحثه إطالع حدود يف هذا املوضوع حول نسبًيا قليلةُد تُ عَّ  احمللية اليت للدراسات جديدة  ضافةإ -

  : ُحدود الدراسة وُُمِدداهتا
حددات اآلتية:

ُ
 مت تطبيق الدراسة وتنفيذها ضمن احلدود وامل

ات الكيمياء للمرحلة الثانوية الذكور واإلانث، احلد البشري: اقتصرت هذه الدراسة على عينة من معلمي ومعلم -
 الذين يُدَّرِسون الكيمياء للصف الثاين الثانوي العلمي. 

 احلد املكاين: طبقت هذه الدراسة يف حمافظة العاصمة عمان. -
 .8102/8102احلد الزمين: طبقت هذه الدراسة خالل الفصل األول من العام الدراسي  -
حوسب املتوفر على موقع وزارة الرتبية والتعليم/ منظومة احلد املوضوعي: اقتصرت الدر  -

ُ
اسة على كتاب الكيمياء امل

 . (Eduwave)التعُلم اإللكرتوين 
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حوسبة للمرحلة  -
ُ
تتحدد نتائج الدراسة وتعميمها أبداة الدراسة املتمثلة يف استبانة اجلودة للكتب املدرسية امل

 ا من مؤشرات الِصدق والثبات. الثانوية، وهي من إعداد الباحثة، وما توافر هل
 تعريف املصطلحات إجرائيا  

حددات الرتبوية والفنية اليت تضع تصورًا للكتب  هيمعايري اجلودة العاملية: 
ُ
جمموعة الشروط واملواصفات وامل

حوسبة للمرحلة الثانوية، وتضبط عملية التصميم والبناء، طورهتا منظمة معايري اجلودة 
ُ
( يف Quality Matters)امل

طورة الثانية 
ُ
عتمدة من قبل اجلمعية الدولية للتعليم اإللكرتوين وعددها مثانية معايريطبعتها امل

ُ
وتشتمل على إثنني وأربعني  ،وامل

ائمتها لتالئم البيئة جرى مو ، https://www.qualitymatters.orgمؤشراً، واملتوفرة على املوقع اإللكرتوين: 
 األردنية من قبل الباحثة لتشتمل على مثانية معايري ومثانيٍة وأربعني مؤشر. 

  الكيمياء مشروع كتاب هوكتاب الكيمياء املُحوسب للمرحلة الثانوية: 
ُ
حوسب للصف الثاين الثانوي العلمي امل

قت عليه إسم "منهاج الكيمياء للصف الثاين عشر"، وذلك الرتبية والتعليم يف األردن وأطل وزارة أنتجته الذي )الثاين عشر(
يف  املتعددة الوسائط مستخدمًة يف إنتاجه أحدث ، (ERfKE)مشروع تطوير التعليم حنو اقتصاد املعرفة  ضمن

 سرعة التفاعالت الكيميائية، واحلموض والقواعد، والتأكسد واالختزال، والكيمياء العضوية، واملتوفر على :موضوعات هي
طبق يف املدارس األردنية يف العام الدراسي  (Eduwave)اإللكرتوين  التعلم منظومةموقع وزارة الرتبية والتعليم/ 

ُ
وامل

8102 /8102 . 
 السابقة الدراسات

 كاآليت: تناولت الباحثة عدداً من الدراسات السابقة ذات الِصلة ابلدراسة احلالية مرتبًة حسب تسلسلها الزمين
( دراسة هدفت إل ى حتدي د م ستوى ج ودة حمت وى كت ب العل وم ف ي املرحل ة األساس ية ال دنيا 8112أجرت انصيو)

لدراس ة م ن لل  صفوف األول والث  اين والثال  ث والراب ع االبت  دائي، وذل  ك ف  ي ض  وء قائم  ة م  ن املع  ايري العاملي  ة، وأتلفت عين ة ا
( كتب، وتكونت 2 َدرَّس لطلب ة ال صفوف األساس ية ال دنيا اختريت بطريق ة ق صديه بل غ ع ددها)مجي ع كت ب العل وم الت ي تُ 

أداة الدراسة من أداة حتليل احملتوى لكتب العلوم، وأظهرت النتائج أن كتايب العلوم للصف األول األساسي يتسمان ابجلودة، 
 ي ال تتسم ابجلودة.بينما كتب العلوم للصف الثاين والثالث والرابع األساس 

 اخلامس العلمي على وفق معايري للصف الكيمياء كتاب حمتوى إىل تقوميدراسة هدفت  (8100محودي ) أجرتو 
الكيمياء،  مادة ُتَدرس واليت املركز مدينة بغداد يف واألساسية واإلعدادية الثانوية حمددة، وتكون جمتمع الدراسة من املدارس

العلمي، مت إختيارهم ابلطريقة الطبقية  اخلامس الكيمياء للصف ملادة ومَدرسة ( مَدرس011وأتلفت عينة الدراسة من )
ملعرفة آراء املتخصصني والرتبويني واملدرسني، وأظهرت النتائج وجود  العشوائية، وتكونت أداة الدراسة من استبانه إستطالعية

 . احلديثة العلمية اتإمكانية إستخدام التقني يف وضعف العلمية املادة مرونة يف ضعف
حوسبة الرايضيات جتربة تقومي إىل( 8100وهدفت دراسة اليونس وعبد والربصان )

ُ
والتعليم  الرتبية وزارة مدارس يف امل

ومعلمة،  معلًما (56) من الدراسة أفراد تكون وقد ،وطلبتهم الرايضيات معلمي نظر وجهة من االستكشافية يف األردن،
عشوائًيا من الصفوف الثالث حىت العاشر األساسي، و تكونت أداة  إختريوا اإلستكشافية املدارس نم وطالبة طالًبا (97)و

كانت  درجة رضاهم أن املعلمني، نظر وجهة من الدراسة إليها توصلت اليت النتائج أبرز وكانت أربع استباانت، الدراسة من

https://www.qualitymatters.org/
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 إسهام عن رضاهم درجة كانت فقد يتعلق ابلطلبة، فيما أما عمل،ال العلمية وأوراق املادة مث املتعددة، الوسائط :عن األعلى
حوسبة

ُ
 الدنيا بصورة الصفوف يف أدائهم حتسني يف إسهامها عن درجة رضاهم وأن عالية مستواهم رفع يف الرايضيات امل

 العليا. يف الصفوف رضاهم درجة من أعلى عامة
 ابملدارس األول الثانوي للصف املقرر الكيمياء منهج ( دراسة هدفت إىل تقومي8103القاسم ) وأجرى أبو

الكيمياء وعددهم  معلمي ( طالب ومن011الثانوي وعددهم ) األول الصف طالب السعودية، وأتلفت عينة الدراسة من
 العملية يف الكتاب مسامهة مدى ملعرفة رومي ( معلم ومعلمة، وأتلفت أداة الدراسة من أداتني، مها: االستبانه وطريقة21)

العلمية،  املادة ومتطلبات التالميذ حلاجات التعليمه، وأظهرت الدراسة عدًدا من النتائج أمهها: عدم تلبية الكتاب املدرسي
 املادة العلمية وشروط متطلبات يليب ال املدرسي الكتاب املعلمني، وأن نظر وجهة التعليمي من يف املوقف ولشروط الفاعلية

 .به املستهدفني التالميذ نظر الفاعلية وجهة
حوسبة من وجهة Sharif، 8104كما حبثت دراسة شريف )

ُ
( يف املكوانت األساسية جلودة املناهج الدراسية امل

نظر مصممني التدريس، والعوامل الرئيسية جلودة التعليم اإللكرتوين يف مراحله املختلفة، وأتلف جمتمع الدراسة من مجيع 
( مصمم تدريس من كندا 18تكونت العينة الدراسية اليت اختريت قصداًي من )مصممي التدريس يف كندا وإسبانيا، و 

واسبانيا، وأتلفت أداة الدراسة من أداتني، مها: االستبانه واملقابلة، وأظهرت الدراسة عدًدا من النتائج أمهها احلاجة اىل 
حوسبة  يف كافة اجملاالت، والرتكيز على هتيئة مصممني الت

ُ
 دريس وتدريبهم وأتهيلهم للقيام بعملهم.تطوير املناهج امل

 :التعقيب على الدراسات السابقة
 :الدراسات حول تلك اآلتية املالحظات أن تذكر للباحثة ميكن السابقة للدراسات عرضٍ  من تقدم ما ضوء يف
ن تلك هدفت الدراسات السابقة يف جُمملها إىل تقومي املناهج الدراسية يف ضوء معايري حُمددة، واسُتفيد م -

ستخدمة فيها، واالطالع على منهجية البحث، وكيفية مجع البياانت 
ُ
الدراسات يف التعرف على األدوات امل

 والتحليالت اإلحصائية.
أهم ما مُييز الدراسة احلالية، أهنا تسعى إىل الكشف عن درجة توافر معايري اجلودة العاملية يف تصميم وبناء كتاب  -

حوسب، من خالل
ُ
 سؤاٍل رئيٍس، ما يُعطي هذه الدراسة أصالًة نوعيًة يف التطبيق واالستخدام. الكيمياء امل

حوسبة املتوفرة على منظومة  -
ُ
مل تعثُر الباحثة يف حدود اطالعها على دراساٍت سابقٍة تناولت ُكتب الكيمياء امل

 مما شجعها للقيام هبذه الدراسة. التعُلم اإللكرتوين،
 إجراءات الدراسة
  منهجية الدراسة

حوسباتُِبَع يف هذه الدراسة 
ُ
للصف الثاين الثانوي العلمي  املنهج الوصفي التحليلي يف تقومي كتاب الكيمياء امل

 وذلك ملناسبته للمشكلة اليت جرى تناوهلا. )الثاين عشر(
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 جمتمع الدراسة
اين الثانوي العلمي )الثاين َدّرِسون الكيمياء للصف الثأتلف جمتمع الدراسة من مجيع املعلمني واملعلمات الذين يُ 

عشر( يف ُمديرايت الرتبية والتعليم يف حمافظة العاصمة عّمان، وهي: ُمديرايت الرتبية والتعليم يف: لواء قصبة عمان، ولواء 
، 8102/8102، ولواء وادي السري، وذلك يف الفصل األول من العام الدراسي القويسمةاجلامعة، ولواء ماركا، ولواء 

َقدر
ُ
 ( ُمعلم ومعلمة حبسب تقديرات وزارة الرتبية والتعليم.828عددهم ب) وامل

 عينة الدراسة
الكيمياء الذين يدرسون الكيمياء للصف الثاين  ( معلمني ومعلمات من معلمي001أتلفت عينة الدراسة من )

 معها بطريقة قصدية.اختريوا من جمت 8102/8102الثانوي العلمي )الثاين عشر( يف الفصل األول من العام الدراسي 
 ( يوضح التوزيع الدميوغرايف ألفراد عينة الدراسة.  0واجلدول )

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغريات الدميوغرافية (1اجلدول )
 النسبة املئوية% التكرار املتغري

 التخصص
 011.1 001 الكيمياء

 100.0 110 اجملموع الكلي
 الدرجة العلمية

 5.5 6 دبلوم
 86.4 95 بكالوريوس

 8.2 9 دراسات عليا
 100.0 110 اجملموع الكلي

 سنوات اخلربة
 11.8 13 سنوات 1أقل من 

 32.7 36 سنوات 01 – 1
 55.5 61 سنوات 01أكثر من 

 100.0 110 اجملموع الكلي
 أداة الدراسة

حوسبة للمرحلة الثانوية، اجلودة للتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن سؤاهلا بُنَيت أداة استبانة 
ُ
لكتب املدرسية امل

 واتلياً خطوات بنائها: 
قياس درجة توافر معايري اجلودة العاملية يف تصميم وبناء كتاب الكيمياء  وهو حتديد اهلدف من بناء االستبانة، -

حوسب للصف الثاين الثانوي العلمي )الثاين عشر( من وجهة نظر معلمي ومعلمات الكيمياء للمر 
ُ
حلة امل

 الثانوية. 
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حوسبة التعليمية تصميم الربجميات جمال يف السابقة والدراسات الرتبوي مراجعة األدب -
ُ
 هبدف وتقييمها، امل

حوسبة التعليمية الكتب جودة املعايري اليت تصف من ممكن أكربعدد على االطالع
ُ
 .وتقنيًا تربوايً  امل

حوسبةمعايري اجلودة العاملية اخلاصة بتصميم وبناء  حتديد -
ُ
واملقدمة منِقبل منظمة معايري  للمرحلة الثانوية الكتب امل

طوَّرة الثانية Quality Matters)اجلودة 
ُ
عتمدة من اجلمعية الدولية للتعليم اإللكرتوين( يف طبعتها امل

ُ
 وامل

 .(Quality Matters, 2016)اإلنرتنت  على موقع املنظمة على واملتوفرة 8104للعام 
يرياجلودة العاملية من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية واملكونة من مثانية جماالت، كاًل منها ميثل ترمجة قائمة معا -

واعتماد ، يف صورهتا األولية( مؤشرًا للمجاالت الثمانية مث بناء االستبانة 48معيارًا مبؤشرات متعددة  تبلغ )
( عالمات لالستجابة بدرجة كبرية جداً، 1مقياس ليكرت اخلماسي، حيث أُعطيت كل فقرة عند التصحيح )

( عالمة لالستجابة 8( عالمات لالستجابة بدرجة متوسطة، و)3( عالمات لالستجابة بدرجة كبرية، و)4و)
 ( عالمة واحدة لالستجابة بدرجة قليلة جداً.0بدرجة قليلة، و)

تدريسية يف أقسام املناهج والتدريس على عشرين حُمِكماً من أعضاء اهليئة البعرضها  ستبانةالتحقق من صدق اال -
والكيمياء وعلوم احلاسوب يف اجلامعة األردنية، وجامعة آل البيت، واجلامعة اهلامشية، واملشرفني الرتبويني يف وزارة 
الرتبية والتعليم وذلك إلبداء آرائهم يف صدق املضمون من حيث: انتماء العبارات لالستبانة ومدى مالءمتها 

لقياسه، ودرجة وضوحها، واعتربت الباحثة آراء احملكمني وتعديالهتم داللة على صدق  لقياس ما وضعت
 احملتوى، مما يشري للصدق الظاهري لألداة. 

( 2بناء االستبانه يف صورهتا النهائية بعد إجراء التعديالت املقرتحة من قبل احملكمني لتصبح مكونة من ) -
 جمال. ( مؤشر، بواقع ستة فقرات لكل42جماالٍت و)

التحقق من فاعلية فقرات االستبانة إبحتساب درجة ارتباط الفقرة ابلبعد الذي تنتمي إليه، حيث مت أخذ عينة  -
( معلٍم ومعلمة من معلمي ومعلمات مادة 31استطالعية من خارج أفراد عينة الدراسة احلالية مكونة من )
الرتباط  بني فقرات االستبانة واجملال الذي تنتمي الكيمياء واسُتخِدَم اختبار بريسون الحتساب قيم معامالت ا

( وهذا هو احلد األدىن واملقبول لتمييز الفقرات، مما يشري إىل أن مجيع الفقرات 1.31إليه فكانت أعلى من )
 تسهم يف الدرجة الكلية للمقياس بشكل فعال، وأن مجيع فقرات املقياس تقيس اخلاصية نفسها، ويبني اجلدول

 للمجال الذي تنتمي إليه. ارتباط بريسون للفقرة مع الدرجة الكلية معامالت (8)
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 للمجال الذي تنتمي إليه  ( معامالت ارتباط بريسون للفقرة مع الدرجة الكلية2اجلدول )

 املقدمة
األهداف 
 التعليمية

التقييم 
 والقياس

احملتوى 
 التعليمي

 األنشطة
التكنولوجيا 
 املستخدمة

 دعم املتعلم
ية امكان

 الوصول

# 

مع 
ط 

رتبا
 اال

مل
معا

جملال
ا

 

# 

مع 
ط 

رتبا
 اال

مل
معا

جملال
ا

 

# 

مع 
ط 

رتبا
 اال

مل
معا

جملال
ا

 

# 

مع 
ط 

رتبا
 اال

مل
معا

جملال
ا

 

# 

مع 
ط 

رتبا
 اال

مل
معا

جملال
ا

 

# 

اط
الرتب

ل ا
عام

م
 

جملال
ع ا

م
 

# 

مع 
ط 

رتبا
 اال

مل
معا

جملال
ا

 

# 

مع 
ط 

رتبا
 اال

مل
معا

جملال
ا

 

1 

**
.8

44
 

7 

**
.7

28
 

11 

**
.7

13
 

11 

**
.6

56
 

22 

**
.8

66
 

11 

**
.8

32
 

17 

**
.7

70
 

31 

**
.8

02
 

2 

**
.8

52
 

8 

**
.8

97
 

13 

**
.8

64
 

22 

**
.8

80
 

22 

**
.9

07
 

12 

**
.7

46
 

18 

**
.8

47
 

33 

**
.8

82
 

1 
**

.8
90

 

1 

**
.7

60
 

12 

**
.8

42
 

21 

**
.8

66
 

27 

**
.8

28
 

11 

**
.8

02
 

11 

**
.7

85
 

32 

**
.8

98
 

3 

**
.8

23
 

12 

**
.7

57
 

12 

**
.8

15
 

22 

**
.8

23
 

28 

**
.7

67
 

13 

**
.8

85
 

32 

**
.8

85
 

32 

**
.9

07
 

2 

**
.8

23
 

11 

**
.8

07
 

17 

**
.8

14
 

21 

**
.7

97
 

21 

**
.8

19
 

12 

**
.8

46
 

31 

**
.9

01
 

37 

**
.8

51
 

2 

**
.5

25
 

12 

**
.8

42
 

18 

**
.8

08
 

23 

**
.8

04
 

12 

**
.7

96
 

12 

**
.7

86
 

32 

**
.7

53
 

38 

**
.8

74
 

 (1.11دالة إحصائياً عند مستوى ) **
( استبانٍة قبل تطبيق الدراسة على عينٍة استطالعيٍة من 31وحلساب ثبات أداة الدراسة، قامت الباحثة بتوزيع )

( معلًما ومعلمًة من معلمي ومعلمات مادة الكيمياء ومن جمتمعها، 31خارج أفراد عينة الدراسة احلالية مكونة من )
( 1.221حلساب الثبات معامل كرونباخ ألفا، وبلغت قيمة معامل كرونباخ ألفا لثبات األداة ككل )واستخدمت الباحثة 
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( معامالت الثبات للمجاالت الرئيسة ابستخدام 3وهي تُعد قيم معامل ثبات مقبولة ألغراض هذه الدراسة، ويبني اجلدول)
 معامل كرونباخ ألفا لالستبانة )العينة االستطالعية(.

 ( معامالت الثبات للمجاالت الرئيسة ابستخدام معامل كرونباخ ألفا لالستبانة1اجلدول )
 معامل الثبات الفقرات اجملال
 1.222 2-0من  املقدمة

 1.222 08-2من  األهداف
 1.221 02-03من  التقييم والقياس
 1.221 84-02من احملتوى التعليمي

 1.212 31-81من األنشطة
 1.222 32-30نم التكنولوجيا املستخدمة

 1.211 48-32من دعم املتعلم
 1.234 42-43من إمكانية الوصول

 2.172 فقرة 38 األداة ككل
 إجراءات تنفيذ الدراسة

طَّورة و بعد أن مت اعتماد  -
ُ
حوسبة ستبانة أداة الدراسة املتمثلة ابالوحدة الدراسية امل

ُ
اجلودة للكتب املدرسية امل

صائصها السيكومرتية األولية، قامت الباحثة ابإلجراءات الرمسية اليت تتيح تطبيق والتحقق من خللمرحلة الثانوية 
 أدوات الدراسة.

اجلودة للكتب املدرسية احملوسبة للمرحلة الثانوية على معلمي ومعلمات الكيمياء للمرحلة الثانوية استبانة توزيع  -
 م.8102/8102يف الفصل األول من العام الدراسي 

لبياانت إىل احلاسوب وإجراء املعاجلات اإلحصائية هلا، بعد حتويل االستجاابت إىل درجاٍت خام، إدخال ا -
وإجراء التحليالت اإلحصائية املناسبة لإلجابة عن سؤال  ،(SPSS)ابستخدام برانمج الرزم اإلحصائية 

 الدراسة واستخراج النتائج ومناقشتها. 
 لنتائج اليت مت التوصل إليها.تقدمي بعض التوصيات واملقرتحات يف ضوء ا -

 ومناقشتها نتائج الدراسة
توافر معايري اجلودة العاملية يف تصميم وبناء كتاب الكيمياء  درجةما سيتم عرض النتائج يف ضوء سؤال الدراسة وهو: 

طبق 
ُ
حوسب للصف الثاين الثانوي العلمي )الثاين عشر( امل

ُ
وجهة نظر معلميه يف يف مدارس اململكة األردنية اهلامشية من امل

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد اسُتخرجت  ؟ ولإلجابة عن هذا السؤالحمافظة العاصمة عمَّان
حوسبة، وكانت النتائج كما يف اجلدول )

ُ
 (.4عينة الدراسة على استبانة اجلودة للُكتب املدرسية امل
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 واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة مرتبة ترتيبا  تنازليا    ( املتوسطات احلسابية3اجلدول )
 الدرجة الرتبة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب املعيار رقم املعيار

 متوسطة 1 0.76 3.36 التقييم والقياس 3
 متوسطة 2 0.83 3.35 التكنولوجيا املستخدمة 2
 متوسطة 1 0.80 3.33 األهداف التعليمية 8
 متوسطة 3 0.82 3.31 األنشطة 1
 متوسطة 2 0.78 3.30 املقدمة 0
 متوسطة 2 0.78 3.27 احملتوى التعليمي 4
 متوسطة 7 0.85 3.24 إمكانية الوصول 2
 متوسطة 8 0.83 3.19 دعم املتعلم 2

 متوسطة 2.71 1.21 الكلي                   
حلسابية لدرجة توافر معايري اجلودة العاملية يف تصميم وبناء منهاج الكيمياء ( أن املتوسطات ا4يبني اجلدول )

طبق يف مدارس اململكة األردنية اهلامشية، تراوحت ما بني )
ُ
 3.02احملوسب للصف الثاين الثانوي العلمي )الثاين عشر( امل

( 1.20(  ابحنراف معياري )3.82(، حيث حاز توافر املعايري بشكل عام على متوسط حسايب إمجايل بلغ )3.32و
 وبدرجة توافر متوسطة، وهذا يدل على توافر معايري اجلودة العاملية بدرجة متوسطة. 

ولعل حتقيق الدرجة املتوسطة هذه، واليت تُعد مقبولة من وجهة نظر الباحثة، كان، حبسب رأي الباحثة، بسبب 
حوسب، كوهنا مراعاة معايري جودة خمتلفة عن املعايري املستخدمة يف هذ

ُ
ه الدراسة عند تصميم وبناء منهاج الكيمياء امل

حوسب مت تصميمه وتنفيذه يف العام 8104معايري حديثة نسبيًا جرى تطويرها يف العام 
ُ
، 8112/ 8112، واملنهاج امل

يتوافق مع التقدم والتطور من اجملاالت احليوية والديناميكية اليت ختضع للتغري والتطور املستمرين، مبا ومبا أن جمال املعايري 
احلادث يف اجلوانب التقنية واملعرفية، ومبا يتوافق مع متطلبات العصر احلديث، ميكن أن يكون السبب يف حتقيق درجة 

حوسب للمرحلة الثانوية، متوسطة يف 
ُ
وللتعرف إىل درجة كل فقرة من فقرات كل معيار من معايري تقومي منهاج الكيمياء امل

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، الستجاابت أفراد عينة الدراسة عن فقرات  كل معيار اسُتخرجت ية، اجلودة العامل
 وكانت النتائج كما يلي:

 (.1كانت النتائج الستجاابت أفراد عينة الدراسة عن فقرات معيار املقدمة  كما يف اجلدول )  معيار املقدمة: .1
 واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة( املتوسطات احلسابية 2اجلدول )

 عن فقرات معيار املقدمة مرتبة ترتيبا  تنازليا   

 الفقرة الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الدرجة الرتبة

 متوسطة 1 1.06 3.60 توضح املقدمة املكوانت املختلفة للكتاب املدرسي احملوسب. 0

د األدىن للمهارات احلاسوبية املتوقع أن ميتلكها الطالب قبل تتضمن املقدمة احل 1
 متوسطة 2 1.07 3.37 استخدام الكتاب املدرسي احملوسب.

 متوسطة 1 0.95 3.34 توضح املقدمة للطالب الغاية من الكتاب املدرسي احملوسب. 8
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 الفقرة الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الدرجة الرتبة

ات توضح املقدمة متطلبات املعرفة األساسية املتعلقة ابلتخصص و / أو الكفاء 2
 متوسطة 3 0.97 3.32 املطلوبة.

 متوسطة 2 1.01 3.24 ُتشري املقدمة إىل معايري النزاهة األكادميية بوضوح. 4

توضح املقدمة آداب السلوك املتوقعة اليت يطلق عليها أحياانً )آداب التعامل على  3
 متوسطة 2 1.03 2.96 .االنرتنت( فيما يتعلق ابملناقشات عرب اإلنرتنت والرسائل اإللكرتونية وغريها

 متوسطة 2 0.78 3.30 املتوسط العام احلسايب
(، حيث 8.22و 3.21( أن املتوسطات احلسابية لفق رات معيار املقدمة، تراوحت ما بني )1يتضح من اجلدول )

 الرتبة (، وبدرجة توافر متوسطة، حمققاً 1.22( ابحنراف معياري )3.31حاز املعيار على متوسط حسايب إمجايل بلغ )
حوسب للمتعلمني والعمل على التعريف به وأبهدافه، بينما  يف اهتماماً  اخلامسة، مما ُيشري إىل أن هناك

ُ
تقدمي الكتاب امل

(، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل الرتكيز على بناء مقدمة 8.22( حققت متوسطًا حسابيًا قدره )3نالحظ أن الفقرة )
إرشادات للمتعلمني حول اجلانب األخالقي يف استخدام اإلنرتنت وآداب البحث العلمي،  عدم الرتكيز على تقدميعامة، و 

  ( . 8103(، ونتائج دراسة أبوالقاسم )Sharif،8104وهذه النتيجة تنسجم مع نتائج دراسة شريف )
 (.2جلدول )كانت النتائج الستجاابت أفراد عينة الدراسة عن فقرات معيار األهداف كما يف ا   معيار األهداف: .2

 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة2اجلدول )
 عن فقرات معيار األهداف مرتبة ترتيبا  تنازليا  

 الفقرة الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 الدرجة الرتبة املعياري

2 
ت قابلة للقياس أو تصف األهداف التعليمية على مستوى املادة أو الوحدة نتاجا

 متوسطة 1 0.91 3.49 املالحظة.

2 
تتسق األهداف التعليمية على مستوى املادة أو الوحدة مع األهداف التعليمية 

 متوسطة 2 1.01 3.39 على مستوى الكتاب املدرسي احملوسب.

تصف أهداف تعلم الكتاب املدرسي احملوسب نتاجات قابلة للقياس أو  2
 متوسطة 1 0.88 3.36 املالحظة.

 متوسطة 3 0.97 3.30 ُصممت أهداف التعلم حبيث تتناسب مع معايري اجلودة الشاملة. 01
 متوسطة 2 1.02 3.29 وضوح إجراءات تنفيذ الكتاب املدرسي احملوسب. 08
 متوسطة 2 1.11 3.17 صيغت أهداف التعلم من منظور الطلبة. 00

 متوسطة 1 0.80 3.33 املتوسط العام احلسايب
(، 3.42و 3.02( أن املتوسطات احلسابية لفق رات معيار األهداف، تراوحت ما بني )2يتضح من اجلدول )

(، وبدرجة توافر متوسطة، وكانت 1.21( ابحنراف معياري )3.33حيث حاز املعيار على متوسط حسايب إمجايل بلغ )
 إىل النتيجة (. ومُيكن أن تعزو الباحثة هذه3.42يب قدره )واحتلت الفقرة الثامنة املرتبة األوىل مبتوسط حسارتبته الثالثة، 

عتمدة مالئمة األهداف التعليمية للمحتوى، وبنائها مبا ينسجم مع األهداف
ُ
تعتمده  الذي )الورقي( التقليدي املنهاج يف امل
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( والذي قد 3.02ايب قدره )( فقد احتلت املرتبة األخرية مبتوسط حس00مدارسها،  أما الفقرة ) يف الرتبية والتعليم وزارة
يُفسر من وجهة نظر الباحثة، إبهتمام القائمني على املنهاج الدراسي ابلرتكيز على تنمية اجلانب املعريف لدى الطلبة على 

وذلك خلصوصية املرحلة الثانوية، وتركيز مصممي املناهج على تزويد الطلبة  حساب اجلوانب األخرى )املهارية والوجدانية(
، وهذه النتيجة تنسجم مع ما أورته دراسة أبوالقاسم در من املعارف واملعلومات لتهيئة الطلبة ملرحلة الدراسة اجلامعيةأبكرب ق

املادة العلمية، كما  التالميذ ومتطلبات الثانوي حلاجات للصف الثاين املقرر الكيمياء ( يف عدم تلبية منهاج8103)
حوسبة يف كافة اجملاالت Sharif، 8104وتنسجم مع نتائج دراسة شريف )

ُ
(، واليت أشارت إىل أمهية تطوير املناهج امل

  وبشكل مستمر. 
كانت النتائج الستجاابت أفراد عينة الدراسة عن فقرات معيار التقييم والقياس كما يف اجلدول معيار التقييم والقياس:  .1

(2.) 
 ابت أفراد عينة الدراسة( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجا7اجلدول )

 عن فقرات معيار التقييم والقياس مرتبة ترتيبا  تنازليا  

 الفقرة الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الرت
 بة

 الدرجة

02 
تسمح اسرتاتيجيات وأدوات التقومي للطالب النظر يف تقدمه ابجتاه إتقان أهداف 

 متوسطة 1 0.94 3.43 التعلم.

 متوسطة 2 0.96 3.40 ت التقومي وأدواته واضحة.اسرتاتيجيا 01
 متوسطة 1 0.92 3.37 تنوع التقومي بتنوع النتاجات. 03
 متوسطة 3 0.98 3.37 إجراءات تنفيذ اسرتاتيجيات التقومي واضحة وحمددة. 02
 متوسطة 2 0.84 3.36 يتسق التقومي مع أنشطة ومصادر التعلم املختلفة. 04
 متوسطة 2 0.83 3.24 سرتاتيجيات متعددة للتقومي بناًء على نتاجات التعُلم احملددة.اختريت أساليب وا 02

 متوسطة 1 0.76 3.36 املتوسط العام احلسايب
(، 3.43و 3.84( أن املتوسطات احلسابية لفق رات معيارالتقييم والقياس، تراوحت ما بني )2يتضح من اجلدول )

 (، وبدرجة توافر متوسطة.1.22( ابحنراف معياري )3.32ايل بلغ )حيث حاز املعيار على متوسط حسايب إمج
تعلم اهتمامًا بتقومي هناك أن إىل األوىل ُيشري الرتبة على حصول معيار القياس والتقييم، ولعل 

ُ
لكون  دراسته أثناء امل

حوسب يسمح
ُ
استه مع زمالئه )أي بطريقة دراسته حملتوايته؛ كما يسمح له بدر  يف ذاته على أن يعتمد للُمتعلم الكتاب امل

فردية ومجعية( األمر الذي يسمح للُمتعلم مبُتابعة تقدمه حنو إتقان أهداف التعُلم، من خالل التغذية الراجعة الفورية للمتعلم، 
أساليب التقومي مل  أن إال .(3.43(، إذ أحرزت أعلى متوسط حسايب قدره )02وهذا يظهر من خالل ما حققته الفقرة )

حددة بدرجة كبرية  فقد أحرزت الفقرة )يتم اخ
ُ
( 3.84( على متوسط حسايب قدره )02تيارها بناًء على نتاجات التعلم امل

 اليت والتدريبات املنتجني ابألسئلة تَ َقُيد إىل ذلك يُعزى وهو أدىن متوسط حسايب مت حتقيقه على فقرات هذا املعيار، وقد
حددة وتتالءم مع املدرسي، مما يتطلب العم عليها الكتاب نص

ُ
ل على تطوير أساليب تقوميية تنسجم مع نتاجات التعُلم امل

 (.Sharif،8104دراسة شريف ) أوردته متطلبات املرحلة، وهذه النتيجة تنسجم مع ما
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احملتوى التعليمي كما يف  كانت النتائج الستجاابت أفراد عينة الدراسة عن فقرات معيار  معيار احملتوى التعليمي: .3
 (.2ل )اجلدو 

 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة8اجلدول )
 عن فقرات معيار احملتوى التعليمي مرتبة ترتيبا  تنازليا  

 الفقرة الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الر 
 تبة

 الدرجة

 متوسطة 1 0.97 3.33 يغطي احملتوى نتاجات التعُلم احملددة. 81

حوسب ُمشار إليها  84
ُ
مجيع املصادر واملواد املستخدمة يف الكتاب املدرسي امل

 بشكل واضح.
 متوسطة 2 0.96 3.30

 متوسطة 1 0.94 3.27 يتماشى احملتوى مع معايري اجلودة الشاملة. 02
 متوسطة 1 0.92 3.27 تتالءم األنشطة مع حمتوى الكتاب املدرسي احملوسب. 80
حوسب.تنوع  83

ُ
 متوسطة 2 1.00 3.24 حمتوى الكتاب املدرسي امل

حوسب مع مستوى الطلبة  88
ُ
تتناسب مقروئية حمتوى الكتاب املدرسي امل

 متوسطة 2 0.89 3.22 املعنيني.

 متوسطة 2 0.78 3.27 املتوسط العام احلسايب
  3.88مي  تراوحت ما بني )( أن املتوسطات احلسابية لفق رات معيار احملتوى التعلي2يتضح من اجلدول )

(، وبدرجة توافر 1.22( ابحنراف معياري )3.82(، حيث حاز املعيار على متوسط حسايب إمجايل بلغ )3.33و
 املتوافر (، وهذا ُيشري إىل أن احملتوى3.33( متوسطاً حسابياً قدره )81وكانت رتبته السادسة، وحققت الفقرة )متوسطة، 

حوسب جرى بن يف
ُ
حددة ومبا ينسجم معها ومع احملتوى املتوافراملنهاج امل

ُ
 الكتاب املدرسي الذي يف اؤه يف ضوء األهداف امل

اليونس وعبد العرض، وهذه النتيجة تنسجم مع نتائج دراسة  مدارسها مع اإلختالف يف طريقة يف والتعليم الرتبية تُقره وزارة
( مما ُيشري إىل اإلهتمام بطبيعة املرحلة 3.88يًا قدره )( فقد حققت متوسطًا حساب88أما الفقرة ) (.8100والربصان )

 .(8103النمائية للمتعلمني، وحاجاهتم التعليمية والرتبوية والنفسية، وهذه النتيجة تنسجم مع نتائج دراسة أبوالقاسم )
 (.2دول )كانت النتائج الستجاابت أفراد عينة الدراسة عن فقرات معيار األنشطة  كما يف اجلمعيار األنشطة:  .2

 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة1اجلدول )
 عن فقرات معيار األنشطة مرتبة ترتيبا  تنازليا  

 الفقرة الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الدرجة الرتبة

 متوسطة 1 0.93 3.35 تُعزز أنشطة التعُلم حتقيق أهداف التعُلم احملددة. 81

ترتبط أنشطة التعُلم بتطبيقات املادة املعروضة يف حمتوى الكتاب املدرسي  31
 متوسطة 2 0.95 3.35 احملوسب.

 متوسطة 1 0.93 3.33 تتفق املهام احملددة مع معايري اجلودة الشاملة. 82
 وسطةمت 3 1.01 3.31 حُتدد أنشطة التعُلم دور الطالب بوضوح يف عملية التعُلم. 82
 متوسطة 2 1.02 3.29 تساعد أنشطة التعُلم على حتقيق التعُلم النشط. 82
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 الفقرة الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الدرجة الرتبة

 متوسطة 2 1.00 3.22 أنشطة التعُلم متنوعة وتراعي الفروق الفردية. 82
 متوسطة 3 0.82 3.31 املتوسط العام احلسايب

(، حيث 3.31و 3.88بني ) ( أن املتوسطات احلسابية لفق رات معيار األنشطة، تراوحت ما2يتضح من اجلدول )
( 81الفقرة ) حققتالرابعة، و  ( ودرجة توافرمتوسطة، وكانت رتبته3.30حاز املعيار على متوسط حسايب إمجايل بلغ )

اإلهتمام  إىل النتيجة ( من نفس املعيار، وتعزو الباحثة هذه31(، وساوهتا يف املتوسط الفقرة )3.31متوسط حسايب قدره )
( فقد احتلت املرتبة األخرية وذلك، من وجهة نظر الباحثة، 82عليمية احملددة بدرجة كبرية، أما الفقرة )بتحقيق األهداف الت

قبل املصممني واملربجمني للمحتوى التعليمي األمر الذي يؤثر يف مرونة املادة  من تطبيقات املناسبةال إجياد بسبب صعوبة
 (.8100(، ونتائج دراسة محودي )8103دراسة أبوالقاسم ) التعليمية املعروضة، وهذه النتيجة تنسجم مع نتائج

كانت النتائج الستجاابت أفراد عينة الدراسة عن فقرات معيار التكنولوجيا املستخدمة    معيار التكنولوجيا املستخدمة: .2
  (.01كما يف اجلدول )

 لدراسة( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة ا12اجلدول )
 عن فقرات معيار التكنولوجيا املستخدمة مرتبة ترتيبا  تنازليا  

 الفقرة الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 الدرجة الرتبة املعياري

34 
تصميم الكتاب املدرسي احملوسب يسمح ابالستفادة من التكنولوجيا 

 متوسطة 1 1.04 3.62 وأدواهتا.

30 
سائط املتعددة يف الكتاب املدرسي تدعم التكنولوجيا املستخدمة والو 

 متوسطة 2 1.01 3.34 احملوسب أهداف التعلُّم بشكل مناسب.

يتصف التنقل بني مكوانت الكتاب املدرسي احملوسب عرب اإلنرتنت  38
 متوسطة 1 1.03 3.30 أبنه: منطقي ومتسق وعملي.

ب من مُتكن التكنولوجيا املستخدمة يف الكتاب املدرسي احملوسب الطال 33
 متوسطة 3 1.00 3.27 الوصول إىل احملتوى الدراسي بسهولة.

حتمي التكنولوجيا املستخدمة يف الكتاب املدرسي احملوسب خصوصية  31
 الطالب.

 متوسطة 3 0.91 3.27

تصميم الشاشة الرئيسية يف الكتاب املدرسي احملوسب جاذب ومناسب  32
 حملتوى الكتاب.

 متوسطة 3 1.03 3.27

 متوسطة 2 0.83 3.35 العام احلسايب املتوسط
 3.82( أن املتوسطات احلسابية لفق رات معيار التكنولوجيا املستخدمة، تراوحت ما بني )01يتضح من اجلدول )

(، وبدرجة توافرمتوسطة، 1.23( ابحنراف معياري )3.31(، حيث حاز املعيار على متوسط حسايب إمجايل بلغ )3.28و
ابستخدام التكنولوجيا ووسائلها املناسبة يف بناء كتاب الكيمياء  هناك اهتماماً  أن إىل وهذا يشري الثانية، وحقق املرتبة

حوسب، وهو ينسجم مع النتيجة اليت حققتها الفقرة )
ُ
( األمر الذي يُيسر القدرة على اإلستخدام، ويعمل على 34امل
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تعددة، وتوظيفها خرباتلل إدراكه وُُيسن للتعُلم، وإاثرة دافعيته انتباه املتعلم جذب
ُ
بطريقة  التعليمية بسبب توافر الوسائط امل

اليونس ( و 8112محيدات )من  كل دراسة أوردته ما وهذه النتيجة تنسجم مع تتناسب مع الغاية اليت ُوِضعت ألجلها،
 (. 8100وعبد والربصان )

 يف املتوسط احلسايبتساوت معها و ( 3.82( فقد احتلت املرتبة األخرية مبتوسط حسايب قدره )32أما الفقرة )
 والتعليم الرتبية يف وزارة التعليمية إبنتاج الربجميات املختصني ومُيكن أن يُفسر ذلك بتدين معرفة(، 31( والفقرة )33الفقرة )
 تتيح اليتواخليارات  هلا حيث أن هناك العديد من البدائل ممارستهم ودرجة للشاشات الفين للمعايرياخلاصة ابلتصميم األردنية

 جاءت احلاسوب، وقد تقنية توفرها اليت اهلائلة للشاشات، واإلفادة من اإلمكاانت ممكن تصميم أفضل اختيار للمربجمني
 . (8100(، ودراسة محودي )Sharif، 8104دراسة شريف ) منسجمة مع ما أوردته النتيجة هذه

 (.00دعم املتعلِّم كما يف اجلدول ) دراسة عن فقرات معياركانت النتائج الستجاابت أفراد عينة المعيار دعم املتعلِ م:  .7
 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة11اجلدول )

 عن فقرات معيار دعم املتعلم مرتبة ترتيبا  تنازليا  

 الفقرة الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الدرجة الرتبة

د الكتاب املدرسي احملوسب الطالب على معرفة نتيجة استجابته مباشرة يساع 40
 متوسطة 1 1.02 3.27 بعد أدائها )التغذية الراجعة اإلعالمية(.

توفر أساليب التدريس واألنشطة املستخدمة وصفاً موجزاً حول كيفية مساعدة  32
 متوسطة 2 0.97 3.22 الطلبة على حتقيق األهداف التعليمية.

تيح الكتاب املدرسي احملوسب للطالب فرص التصحيح الذايت يف ضوء ي 48
 التغذية الراجعة الذاتية.

 متوسطة 1 0.93 3.20

 متوسطة 3 1.00 3.16 يتضمن الكتاب املدرسي احملوسب التعريف مبحركات البحث يف االنرتنت. 32

أو ُيتوي الكتاب املدرسي احملوسب على رابط يوصل إىل برامج تعليمية  32
 مصادر أخرى توفر املعلومات.

 متوسطة 2 1.01 3.15

يتضمن الكتاب املدرسي احملوسب وصفاً واضحاً للدعم التقين الذي يتم توفريه  41
 للطالب، أو ُيتوي على رابط يوصل إليه.

 متوسطة 2 1.00 3.14

 متوسطة 8 0.83 3.19 املتوسط العام احلسايب
(، 3.82و 3.04وسطات احلسابية لفق رات معيار دعم املتعلم، تراوحت ما بني )( أن املت00من اجلدول ) يتضح      

وحقق  (، وبدرجة توافر متوسطة1.23( ابحنراف معياري )3.02حيث حاز املعيار على متوسط حسايب إمجايل بلغ )
إلهتمام بتوفريالدعم الالزم للُمتعلم ( يف املرتبة األوىل ضمن هذا املعيار، مما ُيشري إىل ا40املرتبة الثامنة، كما جاءت الفقرة )

( 41(، أما الفقرة )8112من خالل تقدمي التغذية الراجعة اإلعالمية. وتنسجم هذه النتيجة مع نتائج دراسة محيدات )
فقد حققت أدىن متوسط حسايب للمعيار نفسة مما ُيشري إىل احلاجة لتطوير دليل ُيسهم يف توفري الدعم الفين الذي ُيتاجه 

 
ُ
 ستخدم  سواًء كان االستخدام من قبل الطالب أو املعلم وذلك تسهيالً لعملية التعلم.امل
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كما يف   إمكانية الوصولكانت النتائج الستجاابت أفراد عينة الدراسة عن فقرات معيار إمكانية الوصول:معيار  .8
 (.08اجلدول )

 أفراد عينة الدراسة( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت 12اجلدول )
 مرتبة ترتيبا  تنازليا   إمكانية الوصولعن فقرات معيار 

 الفقرة الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 الدرجة الرتبة املعياري

42 
يدعم تصميم الكتاب املدرسي احملوسب استخدام الوسائط املتعددة )النص، 

 متوسطة 1 1.10 3.31 الصوت، الصورة، الفيديو، الرسوم املتحركة(.

 متوسطة 2 0.96 3.26 توفر فهرست واضح ملكوانت الكتاب املدرسي احملوسب. 43

42 
ُيتوي الكتاب املدرسي احملوسب على أزرار تساعد الطالب على التنقل بني 

 متوسطة 2 0.97 3.26 حمتوايته واخلروج منها بسهولة.

41 
والتقليل من يضمن تصميم الكتاب املدرسي احملوسب سهولة قراءة الشاشة 

 متوسطة 3 1.02 3.21 التشويش.

 متوسطة 2 1.06 3.20 توفر بدائل مسعية بصرية تعادل حمتوايت الكتاب املدرسي. 44

42 
ُيتوي الكتاب املدرسي احملوسب على الرتابط التشعيب لربط املفهوم اجلديد مع 

 متوسطة 2 0.94 3.18 داللته.

 وسطةمت 7 0.85 3.24 املتوسط العام احلسايب
 3.02( أن املتوسطات احلسابية لفق رات معيارإمكانية الوصول، تراوحت ما بني )08يتضح من اجلدول )

(، وبدرجة توافر 1.21( ابحنراف معياري )3.84(، حيث حاز املعيار على متوسط حسايب إمجايل بلغ )3.30و
االهتمام بتسهيل  إىل النتيجة وتعزو الباحثة هذه ( يف املرتبة األوىل،42وجاءت الفقرة )متوسطة، وكانت رتبته السابعة، 

تعلم، وتسهيل مهمته
ُ
من خالل توفر فهرست للمكوانت، وأزرار تساعد الطالب على التنقل بني حمتوايته  عملية تعُلم امل

، األمر الذي واخلروج منها بسهولة، وتَ ّوُفر بدائل مسعية بصرية تعادل حمتوايت الكتاب املدرسي، والصور والرسوم املتحركة
اليونس وعبد والربصان بوسائل عدة. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة  والربجمية، املتعلم بني ما التفاعل فُرص يُتيح

( فقد احتلت املرتبة 42(. أما الفقرة )8100(، وختتلف مع نتائج دراسة محودي )8112محيدات )(، ودراسة 8100)
الباحثة، بعدم الوعي من قبل مصممني الربجمية التعليمية أبمهية الربط بني موضوعات األخرية، وهذا يُفسر من وجهة نظر 

احملتوى الدراسي املختلفة لتحقيق التكامل الرأسي واألفقي يف املنهاج الدراسي. وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة محودي 
     ال.( يف هذا اجملSharif، 8104( ودراسة شريف )8103(، و أبوالقاسم )8100)

حوسب وبشكل عام ميكن القول أبن معايري اجلودة العاملية تتوافر بدرجة 
ُ
متوسطة يف تصميم وبناء كتاب الكيمياء امل

حوسبة كما التقومي والتطوير )الثاين عشر( مما ُيشري إىل أمهية القيام بعملية للصف الثاين الثانوي العلمي
ُ
ستمر للُكتب امل

ُ
 امل

كافة امليادين، وهذه النتيجة  واملتسارعني يفين املستمر  التغيري والتطور وذلك بسبب العادي لورقيا الكتاب يف احلال هو
( واختلفت مع 8100( ونتائج دراسة محودي )Sharif، 8104تنسجم مع النتائج اليت توصلت إليها دراسة شريف )

  (. 8100نتائج دراسة اليونس وآخرون )
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 التوصيات واملُقرتحات 
قرتحات اآلتية:يف ضوء نت

ُ
 ائج الدراسة، أمكن تقدمي التوصيات وامل

حوسبة مبعايري املعنيني يف وزارة الرتبية والتعليم اهتمام زايدة -
ُ
اليت  القائمة من واالستفادة تصميم الُكتب املدرسية امل

 . الدراسة إليها توصلت
مع خرباء اجلودة من أجل الوصول  العمل على عقد اجتماعات دورية ألعضاء جلان التأليف والتطوير والتصميم -

حوسبة.
ُ
 إىل أفضل ما ميكن يف عملية تصميم وبناء الُكتب امل

 املراجع
 املراجع ابللغة العربية

جملة العلوم اإلنسانية (. تقومي منهج الكيمياء املقرر للصف األول الثانوي ابملدارس السعودية. 8103أبوالقاسم، تيسري حممد ) -
 .23-24(، 0)04، واإلقتصادية

رسالة  بغزة. اإلنتاج التعليم مبراكز يف وإنتاج الوسائل والتكنولوجيا تصميم يف اجلودة معايري (.8112أبوعزيز، شادي عبد هللا ) -
 ماجستريغري منشورة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني.

 العاملية. للمعايري فلسطني وفقا   يف ياالدن األساسية املرحلة يف العلوم كتب جودة مستوى(. 8112إمساعيل ) حممد انصيو، عبري -
 رسالة ماجستريغري منشورة، جامعة األزهر، غزة، فلسطني.

 .. القاهرة: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيعالكتاب اإللكرتوين(. 8112بسيوين، عبد احلميد ) -
آب  08مسرتجع بتاريخ ، 04212ع ."مدرسيت" مبادرة شاملة لتحديث وتطوير املدارس احلكومية(.3،8112جريدة الدستور) -

 .www.cader.joمن املوقع االلكرتوين:  8102
درجة متثيل كتاب الرايضيات للصف السابع األساسي ملعايري اجلودة يف ضوء مشروع التطوير (. 8112اجلياوي، نضال فضل ) -

 ة ماجستريغري منشورة، اجلامعة األردنية، عمان، األردن.. رسالالرتبوي حنو اإلقتصاد املعريف يف األردن
 . دسوق: دارالعلم واالميان للنشر و التوزيع.مؤشرات جودة التعليم يف ضوء املعايري التعليمية(. 8108حافظ، حممود حممد ) -
. الديوان ليمية جوهر هنضة األمةالورقة النقاشية السابعة: بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التع(. 8102احلسني، عبد هللا ) -

 .https://rhcjo.com  من املوقع االلكرتوين: 8102أاير  0مسرتجع بتاريخ امللكي اهلامشي، 
 ،جملة داييل(. تقومي حمتوى كتاب مادة الكيمياء للصف اخلامس العلمي على وفق معايريحمددة. 8100محودي، ليلى جاسم ) -

   http://www.iasj.netمن املوقع االلكرتوين:  8102آب  01مسرتجع بتاريخ 
 من عينة يف تقييم واستخدامها احملوسبة التعليمية املناهج برجميات لتصميم معايري قائمة تطوير (.8112محيدات، حممود أمحد ) -

 . رسالة دكتوراه غري منشورة، اجلامعة األردنية، عمان، األردن.احملوسبة األردنية التعليمية املناهج برجميات
. املناهج أسسها ومداخلها الفكرية وتصميمها ومبادئ بنائها ومناذج تطويرها(. 8100اخلوالدة، انصرأمحد  وعبد، ُيىي إمساعيل ) -

 عمان:  زمزم انشرون وموزعون.
ورقة عمل مقدمة مللتقى التعليم اإللكرتوين األول يف   .ة التعليم اإللكرتوينمعوقات تطبيق منظوم(. 8112سامل، أمحد حممد ) -

 .التعليم العام، الرايض
من املوقع اإللكرتوين:   8102آب  03(. اجلودة يف التعليم، مفهومها، معايريها، وآلياهتا. مسرتجع بتاريخ 8101سليم، جنيب ) -

http://www.new-educ.com/         

http://www.cader.jo/
https://rhcjo.com/
http://www.iasj.net/
http://www.new-educ.com/من
http://www.new-educ.com/من
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(. أثر استخدام الكتب اإللكرتونية على تنمية التفكري اإلبداعي واالجتاه حنو 8101الشايع، فهد بن سليمان وشينان، علي بن سعود) -
 جملة جامعة صنعاء للعلوم الرتبويةاستخدام احلاسوب يف تعلم األحياء لدى طالب الصف الثاين اثنوي مبدينة الرايض. 

  .032-008( 0)2والنفسية.
 .عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع.اسرتاتيجيات االدارة الذاتية للمدرسة والصف(. 8112العجمي، حممد ) -
 .. القاهرة: عامل الكتابالتكنولوجيا احلديثة يف تعليم الفائقني عقليا  (. 8100الل، زكراي بن ُيىي ) -
 .اج الوطين التفاعلي املنفذ لرايض األطفال يف األردن يف ضوء املعايري العامليةتقومي املنه(. 8112سامي سليمان ) حماسيس، -

 رسالة دكتوراه غري منشورة، اجلامعة األردنية، عمان، األردن.
 يف التفكري أبعاد بعض ضوء بفلسطني يف الثانوية للمرحلة الكيمياء كتب حمتوي لتطوير مقرتح (. تصور8104نشوان، تيسري حممود ) -

 .822-882(، 0)02 اإلنسانية(، العلوم األقصى )سلسلة جامعة جملة م.العلو 
 . 23:22( 34)0،جملة املعلوماتية(. الكتاب اإللكرتوين املفهوم واملزااي. 8100نعيم، حممد ) -
 املرحلة نظر معلمي وجهة من اإللكرتوين التعلم منظومة استخدام (. معوقات8101اهلرش، عايد  ومفلح، حممد  والدهون، مأمون ) -

 .41-82(،0) 2،الرتبوية العلوم يف األردنية اجمللةالكورة.  لواء يف الثانوية
الدليل اإلرشادي لتوفري املتطلبات الالزمة لضمان جودة التعليم (. 8112اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ) -

 من املوقع االلكرتوين:  8102آب  02تاريخ . مجهورية مصر العربية، مسرتجع بواالعتماد ملؤسسات التعليم العايل
.www.taact.tanta.edu.eg 

 من املوقع االلكرتوين:  8102آب  04مسرتجع بتاريخ  نظام التعليم يف األردن.(. 8102وزارة الرتبية والتعليم األردنية ) -
http://www.moe.gov.jo  

 وزارة مدارس يف احملوسبة الرايضيات لتجربة تقوميية (. دراسة8100سالمة ) يونس وعبد، إميان رمسي والربصان، إمساعيل اليونس، -
 .012 -031(، 0)32، الرتبوية العلوم دراسات،والطلبة.  نظر املعلمني وجهة من يف األردن، االستكشافية والتعليم الرتبية
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 اج املستقبلتصور مديري املدارس األردنية لدرجة توافر خصائص منه
 احلالية  يف املناهج الدراسية
  أحالم مجعة

 أ.د. حممد سليم الزبون
 كلية العلوم الرتبوية/ اجلامعة األردنية

 ملخص:
هة نظر مدراء املدارس األردنية .تكون هدفت الدراسة إىل تعرف درجة توافر خصائص منهاج املستقبل يف املناهج الدراسية احلالية من وج

(مديرًا ومديرًة للعام 091جمتمع الدراسة وعينتها من مجيع مديري املدارس احلكومية يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة عمان الرابعة والبالغ عددهم )
 ولتحقيق أهداف الدراسة مت إستخدام استبانة . ، مت اختيارهم ابلطريقة العنقودية، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي.8102/8102الدراسي 

أظهرت نتائج الدراسة أن درجة توافر خصائص منهاج املستقبل يف املناهج الدراسية احلالية من وجهة نظر مدراء املدارس األردنية جاءت 
( بني تقديرات عينة الدراسة لدرجة a=50.0بدرجة متوسطة، وأشارت النتائج كذلك إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 توافر خصائص منهاج املستقبل يف املناهج الدراسية احلالية تعزى ملتغريات اجلنس واملؤهل العلمي .
وار ربط املنهاج ابجملتمع والبيئة احمللية، مع دمج التقنية يف حمتوى املناهج، وتشجيع الطلبة على احلبضرورة ويف ضوء النتائج  أوصت الدراسة 

 واملناقشة والتواصل مع زمالئهم، والتنوع يف أساليب التقومي مع احملافظة على القيم واهلوية الثقافية.
Perception of Jordanian school principals to the availability 

of the characteristics of the future curriculum in the current 

curriculum 
Ahlam Jameel Goomaa 

Prof. Mohammad Saleem AlZboon 

Abstract 
The study aims at identifying the degree of availability of the characteristics of the 

future curriculum in the current curriculum from the point of view of the Jordanian school 

principals. The study population and sample of all the directors of the public schools in the 

Directorate of Education for the fourth Amman region (190) were directors and directors 

for the academic year 2017/2018. They chose the cluster approach, and the study followed 

the descriptive approach. To achieve the objectives of the study, and used a questionnaire. 

The results of the study showed that the degree of availability of the characteristics of 

the curriculum of the future in the current curriculum from the point of view of the 

Jordanian school principals was medium. The results also indicated that there were no 

statistically significant differences at the level of (a = 50.0) Current curriculum is due to 

gender variables and scientific qualification. The study recommended to linking the 

curriculum to the community and the local environment, integrating technology into 

curriculum content, encouraging students to dialogue, discussion and communication with 

their colleagues, and diversity in assessment methods while preserving cultural values and 

identity.        
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 املقدمة:
تتطور أسباب احلياة وتتنوع وسائلها، وتدور األزمان وتتعاقب العصور فلكل زمان دورته ولكل عصر طابعه، فتتلّون 

وعلى اعتبار أن أفراد أي جيل ميثلون  البيئات وتتنوّع طرق احلياة، وأييت يف مقدمتها تكوين األجيال اجلديدة تربواًي وعلمًيا.
لذا حيتاجون إىل الرتبية أوالً أبول،  ،ساسية اليت تُبَنى عليها قاعدة تكوين األمة وتنطلق منها هنضتهايف حقيقتهم املرتكزات األ

وما تتحمله املدرسة يف رسالتها التعليمية، ومرّد هذه الصعوبة  ،واليت هي من أصعب ما تواجهه األسرة يف حياهتا االجتماعية
عن التنشئة يف األجيال املاضية، ويتمثل التباين بني اجليل السالف واجليل  إىل اختالف تنشئة األوالد يف األجيال احلالية

مجيع  هذا اجليل تعرض لتغريات وتطورات سريعة يف شىت اجملاالت نتيجة ما أفرزته العوملة، واليت أثرت علىإن  راحلاض
 مله من ممارسات إجيابية وسلبية. اجملتمعات من خالل ثورة االتصال والتفجر املعريف، وأسهمت يف انفتاح ثقايف مبا حي

وبقدر اختالف اجملتمعات وتباينها ختتلف الرتبية يف أنواعها ومفهومها وأهدافها وطرقها والسبب يف ذلك فعل وأتثري 
القوى الثقافية اليت تؤثر يف كل جمتمع على حدة واألمر يتضح جليا إذا سلمنا أن لكل جمتمع إنساين قيمه ومعايريه وأهدافه، 

يت ينشدها وتعرب عنها ويعمل جاهدا على حتقيقها بطرقه ووسائله اخلاصة به واليت تتناسب معه وارتضاها وذلك من خالل ال
 ( .0992)اجلوالين،  أفراده ولبناته املكونة له

ائل ومع بداايت العصر احلديث مت تطور الرتبية وطرقها وأساليبها وجتديدها إىل تعليم ميتاز ابملرونة ويستخدم الوس
(، فالعملية الرتبوية 8119التكنولوجية احلديثة، ودجمها ابلعملية التعليمية عن طريق استخدام احلاسوب واإلنرتنت )جعنيين، 

مل أتيت مبحض الصدفة بل هي تراكم من اخلربات نقلت من الكبار إىل الصغار، فهي أسلوب حياة وال تقتصر على فرد دون 
 (.8100ات وتقاليد جمتمع معيني )انصر، اآلخر ويقوم هبا اجلميع وفق عاد

وميكن القول أنه وعند تعرض أي جمتمع لالزمات، أو ختطيطه للنهوض فإنه يلجأ إىل تطوير وجتديد نظامه الرتبوي 
من أجل تنمية جمتمعه، من خالل نظام تربوي متقدم ينمي القيم واالجتاهات والتفكري الناقد الواعي ملشكالته ومشكالت 

يف الوقت الراهن ومع تطور الثورة العلمية والتكنولوجية أصبح لزامًا على اجملتمعات أن تفكر أبمنها والنظر إىل جمتمعه. و 
أنظمتها الرتبوية على أهنا أهم احللول للتخلص من مشكالهتا، حبيث تكون قادرة على مواكبة التطور والتقدم، وجتاوز أزماهتا 

 (. 8118والسياسات وربطها ابجملتمع املوجودة فيه )ممدوح،  الكمية والنوعية وإعادة صياغة األهداف
وتعد اململكة األردنية اهلامشية من الدول اليت متتلك نظاما تربواي مميزا بني األنظمة الرتبوية العربية والعاملية، كونهه نظامها 

من خالل إدارة أإلصالح الواعية، واليت  منفتحا، إذ يسعى النظام الرتبوي األردين  إىل إجياد توازانت تضمن استمراره بفاعلية
تقوم ابإلفادة من اجنازات ثورة املعلومات، وإجياد مناخات تنتج املعرفة، مبتعداً عن النقل والتقليد متجهاً إىل التجديد الفعلي 

 (. 8112)اخلزاعلة، 
سهتثمار املهوارد البشهرية الهيت حيث تعد قضية تطوير التعلهيم قضهية مهمهة، فهالتعليم غايهة وههدف اجتمهاعي كونهه أداًة ال

تعهههد أساسهههاً التقهههدم االجتمهههاعي واالقتصهههادي، وتتنهههامى قضهههية تطهههوير التعلهههيم  يف ههههذا العصهههر الهههذي يشههههد ثهههورًة تكنولوجيهههة 
 متسارعة جعلت من العامل قرية صغرية .

وذلهك إلكتسهاب وتسهم املراحل الدراسهية يف تشهكيل شخصهية الطلبهة وجتعلههم قهادرين علهى التكيهف مهع جمتمعهاهتم  
الطالب القيم واملثل العليا اليت يسري عليها يف حياته، وفيها يتم اكتسهاب السهمات واخلصهائص العقليهة واالنفعاليهة  واملههارات 
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الالزمة  فهو أساس هنضة األمة وقوهتا، كم أهنا تقوم بتهيئهة الطلبهة يف أههم مراحهل النمهو، وتعهرفهم علهى اليهة مواصهلة الدراسهة 
 (.8112راحل التعليم والعمل يف ميادين احلياة )البشري، يف خمتلف م

مهن هنها يتضههح أايهة التفكهري يف الههدور الهذي تؤديهه املدرسههة يف إعهداد جيهل واعك قههادر علهى مواكبهة روح العصههر ،إذ ال 
لهذا فههإن  يصهح أن تبقهى املدرسههة بكوهنها مؤسسههة تربويهة ترفههد اجملتمهع بكههوادر مؤهلهة، بعيههدًة عهن مسههتجدات العصهر احلههديث،

احلاجههة أصههبحت ملحههة إىل مدرسههة حتمههل رؤيههة جديههدة تقههوم علههى إعههداد املعلمههني إعههدادا متكههامال، ليتمكنههوا مههن مواجهههة 
 (.8112املتغريات املتسارعة حمليا وعامليا بشكل واعي ومنظم )دهيش، 

ة احلديثهة، واالتصهال لذا فإن على املدرسة أن حتمهل رؤيهة جديهدة، مسهتندة بشهكل أساسهي علهى الوسهائل التكنولوجيه
الفعههههال بههههني مجيههههع عناصههههر العمليههههة التعليميههههة التعلميههههة، لتصههههبح بيئههههة دميقراطيههههة قائمههههة علههههى احلههههوار الفعههههال، وعلههههى البحههههث 
واالستقصاء، وتؤكد هذه املدرسة على أاية اجلودة الشاملة، وإعداد الشخصيات املتكاملة، معتمدة على الكيهف ال الكهم ، 

مههل التعههاوين، وقههد أطلههق املختصههون علههى املههدارس الههيت حتمههل هههذه الرؤيههة مدرسههة املسههتقبل ،كوهنهها وتعمههل علههى تشههجيع الع
اسههتجابة لتغههريات وتطههورات الههيت حههدثت يف العههامل يف مجيههع األصههعدة، وتركيههز علههى إعههداد جيههل قههادر علههى مواجهههة حتههدايت 

 (.8112العصر والتكيف مع البيئة املتغرية )احلريب، 
( نهههوع مهههن املهههدارس تقهههوم علهههى اإلمكانيهههات اهلائلهههة لتكنولوجيههها 8112ل كمههها عرفهههها )املهههالكي، إن مدرسهههة املسهههتقب

احلاسههبات واالتصههاالت واملعلومههات بكافههة أنواعههها، فهههي مدرسههة متطههورة جههدا ابسههتخدام التكنولوجيهها احلديثههة، وتعمههل علههى 
الههتعلم الههذايت، وإاحههة الفرصههة هلههم لالتصههال تشههجيع الطلبههة علههى اسههتخدام التكنولوجيهها احلديثههة، كمهها وتشههجع الطلبههة علههى 

مبصههادر التعلههيم املختلفههة )احملليههة والعامليههة(، وإاحههة الفرصههة هلههم للحصههول علههى أشههكال التعلههيم املختلفههة )املسههموعة واملقههروءة 
سهتوى واملرئية( من خالل إاحهة معامهل احلاسهوب بشهكل مسهتمر، وهتهدف مدرسهة املسهتقبل إىل غهرس جهذور اإلميهان ورفهع م

التقوى يف نفوس الطلبة، وتعزيز العالقات بني الكوادر التعليمية وبني الطلبة ولعمل على إعهداد الطلبهة ليكونهوا أعمهدة الفكهر 
يف اجملتمعات املختلفة، وأتهيلهم  مبختلف العلوم واملعارف االجتماعية واإلنسانية بتنمية املهارات اإلبداعية لديهم )احلياري، 

لهههههى تنميهههههة شخصهههههية الفههههرد مهههههن جوانبهههههه املختلفهههههة، ومتكهههههني املعلههههم مهههههن االسهههههتيعاب السهههههليم    ملفهههههاهيم (. والعمههههل ع8111
(، كمها هتهدف 8111الدميقراطية، والشورى. وجعل املدرسة مؤسسة للبحث وتطوير )املنظمة العربية لرتبية والثقافة والفنون، 

 مبهههارات االتصههال الالزمههة، ومتكههني اخلههريج مههن املهههارات مدرسههة املسههتقبل إىل مراعههاة مسههتقبل سههوق العمههل، وتزويههد اخلههرجيني
التكنولوجية واللغوية، والية التعامل مع أجواء اإلنفتاح االقتصادي يف ظل العوملهة، والتفاعهل بشهكل اجيهايب مهع خطهط التنميهة 

 (.8118املستقبلية )أبو نبعة، 
. ولتحقيهق ههذه األههداف ال بهد جلميهع عناصهر كما هتدف إىل حتسهني املخرجهات التعليميهة مهن خهالل جتويهد التعلهيم

العملية التعليمية القيام بوظائفهها علهى أكمهل وجهه،وهنا يقهع علهى عهاتق اإلدارة املدرسهية اجلهزء األكهرب، فهاإلدارة املدرسهية الهيت 
خهالل بهرامج تدريبيهة تقوم إبدارة املؤسسة ال بد أن تكون قادرة على جتديد وبناء املهارات اآلزمة ملدير مدرسة املستقبل ،مهن 

حديثة تشتمل أساليب اإلشراف والتقومي احلديثة واملتنوعة ،وتؤكد الدراسات املستقبلية يف جمال اإلدارة الرتبويهة ضهرورة تطهوير 
وجتديهههد اإلدارات املدرسهههية مبههها يتفهههق وتطهههورات التكنولوجيهههة، وإعطهههاء قهههدر مهههن الصهههالحيات ملهههدير مدرسهههة املسهههتقبل، وههههذا 

لنظر يف املناهج احلالية وعمل مناهج تراعي التطورات التكنولوجية املتسارعة واإلنفجار املعريف اهلائل والتغريات يتطلب إعادة ا
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الثقافيههة والقيميههة والتههوتر بههني العوملههة واحملليههة، ابإلضههافة إىل التغههريات اإلقتصههادية والسياسههية الههيت يشهههدها العههامل. حيههث أيخههذ 
 العمليههة التعليميههة عنههدما ينظههر إىل التخطههيط الرتبههوي مههن انحيههة اجلههودة، فهههو الرتمجههة العمليههة املنهههاج الرتبههوي مكههاان مهمههاً يف

ألهداف الرتبية ،ومن هنا يؤكد خرباء التعليم على ضرورة تطوير املناهج الدراسية عرب املراحل الدراسية املختلفة، لتكون قادرة 
مههن هنهها ال بههدي مههن بنههاء منههاهج علميههة تربويههة قههادرة علههى مواجهههة علههى مواجهههة حتههدايت املسههتقبل والتغههريات املتسههارعة ،و 

 (.8112حتدايت املستقبل )مصطفى، 
إذ تشكل املناهج يف مدرسة املستقبل حمورا أساسيًا لضمان جودة التعليم، وجيب أن ينظر إليها على أهنا وسيلة 

ابلبيئة احمللية، وإدخال احلاسب اآليل للمناهج لتحقيق التكامل بني اجلانبني النظري والتطبيقي من خالل ربط املناهج 
بشكل أساسي، والعمل على حتقيق التكامل األفقي والرأسي بني املادة الواحدة وبني املواد االخرى وان تساعد املناهج 

 (8112الطلبة على إتقان أكثر من طريقة لتعلم الذايت ،والتعلم التعاوين والتعلم االستكشايف )األسطل واخلالدي،
( أن مناهج مدرسة املستقبل جيب أن تتفق مع خطط التنمية يف العقود القادمة، وأن تكون 8112ويرى مصطفى )

منسجمة مع الرؤية املستقبلية لرتبية أجيال متميزة ومبدعة مهيئة لدخول سوق العمل، وما مييز منهاج مدرسة املستقبل هو 
لمية واستخراج الطاقات العلمية العقلية لطلبة من انحية أخرى، ويتم التكامل من انحية والوصول إىل اكتشاف احلقائق الع

ذلك من خالل استخدام اسرتاتيجيات تعليمية جديدة. فمناهج مدرسة املستقبل ال بد أن تتصف ابلدافعية، وأن يتم 
جميات واستخدام الوسائط جتريبها ميدانيا قبل إقرارها لضمان اجلودة، وأن يواكبها استخدام فعال للوسائط التفاعلية، والرب 

 البصرية والسمعية .
ويالحظ أن النظام الرتبوي األردين يسعى إىل تطوير مناحي العملية الرتبوية كافة ملواكبة متطلبات العصر والقدرة 
على مواجهة حتدايت املستقبل، ويف ضوء هذه التوجهات جاءت فكرة البحث يف مناهج مدرسة املستقبل حيث تكون 

 اإلملام حباجات العصر، وهذا ما عزز الشعور مبشكلة الدراسة.  قادرة على
من هنا كان ال بد لنا من البحث يف درجة توافر خصائص منهاج املستقبل يف املناهج الدراسية احلالية من وجهة 

نولوجية وتسهم يف نظر مدراء املدارس األردنية للوقوف على ماهية هذه املناهج وإجياد تصور ملناهج تتالئم مع الثورة التك
إنشاء جيل قادر على التكيف مع حتدايت املستقبل كونه أصبح ينظر إىل مدير املدرسة على أنه مشرف مقيم وملم جبوانب 

 العملية التعليمية.
 مشكلة الدراسة:

سة بسؤاهلم ( من مديري املدارس يف تربية الزرقاء الثانية ومتثلت الدرا01قام الباحثان بعمل دراسة استطالعية مشلت )
عن رأيهم حول املناهج املدرسية احلالية وأبدى املدراء رأيهم أبن املناهج املدرسية يف املدارس األردنية حالياً مل تعد قادرة على 
مواكبة التطورات اهلائلة للمعرفة والتكنولوجية، ولديها بعض القصور يف تقدمي املعارف اجلديدة واملستجدة لطلبة، وتقيد 

اهج وأساليب تقليدية تقلل من التواصل مع املعرفة واحلياة االجتماعية، واستناداً إىل ما سبق واستناداً إىل دراسة ابن الطلبة مبن
( اليت بينت أن هناك بعض القصور يف ماهية املناهج وأداء املديري ملواجهة حتدايت 8101( وارشيدات )8112طوالة )

توافر خصائص منهاج املستقبل يف املناهج الدراسية احلالية من وجهة نظر  املستقبل، جاءت هذه الدراسة للبحث يف درجة
 مدراء املدارس األردنية ويف ضوء ذلك تسعى هذه الدراسة لإلجابة  عن األسئلة  اآلتية:
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 ما درجة توافر خصائص منهاج املستقبل يف املناهج الدراسية احلالية من وجهة نظر مدراء املدارس األردنية ؟ .0
( يف تقديرات عينة الدراسة لدرجة توافر a=0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) هل توجد .8

خصائص منهاج املستقبل يف املناهج الدراسية احلالية من وجهة نظر مدراء املدارس األردنية تعزى ملتغري اجلنس 
 واملؤهل العلمي؟

 املستقبل؟ ما التصور الرتبوي املناسب للمناهج الدراسية يف مدرسة .2
 أهداف الدراسة:

هتدف هذه الدراسة إىل تعرف درجة توافر خصائص منهاج املستقبل يف املناهج الدراسية احلالية من وجهة نظر 
مدراء املدارس األردنية ، وتعرف إن كان هناك فروق يف تصورات مديري املدارس لدرجة توافر اخلصائص الالزمة للمناهج 

 بل يف املناهج الدراسية احلالية تعزى ملتغري اجلنس واملؤهل العلمي.الدراسية يف مدرسة املستق
 أمهية الدراسة:

تنبع أاية هذه الدراسة من أاية خصائص املناهج الدراسية يف مدرسة املستقبل ودور مديري املدارس يف إجياد تصور 
اليت تواجه تربية املستقبل وما يلزم من  واضح للمناهج املرجوة يف مدرسة املستقبل من خالل إدراكهم لزايدة التحدايت

ختطيط طويل املدى والقيام بدراسات مستقبلية للعمل الرتبوي، حيث أن اهلدف من هذا التصور املستقبلي هو التمكن من 
 صياغة مناهج تربوية مستقبلية مناسبة لتغريات العصر املتسارعة، واملتناسبة مع املراحل العمرية املختلفة.

 ا ستقدمه هذه الدراسة فإنه ميكن تلخيص أايتها من خالل اآليت:ومن خالل م
 –يؤمل أن تكون مبثابة املرجعية للمعنيني والقائمني على إعداد وتطوير مجيع عناصر العملية التعليمية "معلم  -

منهاج"، من خالل ما ستقدمه من تعرف درجة توافر خصائص منهاج املستقبل يف املناهج الدراسية  -طالب
 الية من وجهة نظر مدراء املدارس األردنية.احل

 يؤمل أن تثري اجلانب املعريف لدراسات العلمية املتعلقة بدور املدراء يف تصور مناهج مدرسة املستقبل.  -
 التعريفات االصطالحية واإلجرائية:

 تتبَن الدراسة لغاية حتقيق أغراضها املصطلحات اآلتية: 
رس اليت تقوم على اإلمكانيات اهلائلة لتكنولوجيا احلاسبات واالتصاالت مدرسة املستقبل: هي نوع من املدا

واملعلومات بكافة أنواعها وأشكاهلا، فهي مدرسة متطورة بشكل كبري ابستخدام التكنولوجيا احلديثة، وتعمل على تشجيع 
فة )احمللية والعاملية( واحلصول على التعليم الذايت لكافة العاملني هبا، وإاحة الفرصة هلم لالتصال مبصادر التعلم املختل

 (.8118املعلومات بكافة أشكاهلا )عثمان، 
أما إجرائيا فهي: هي مدرسة متطورة من مجيع عناصرها التعليمية  واإلدارية والتقنية، من حيث تلبيتها ملستجدات 

االهتا تنتج للمجتمع مواطنني قادرين العصر احلديثة  للفرد واجملتمع من خالل مناهج تربوية تكنولوجية متطورة يف خمتلف جم
 على اإلخنراط بفاعلية يف أنشطة اجملتمع التكنولوجي احلديث .

منهاج مدرسة املستقبل: هو منهاج قائم على  استخدام اسرتتيجيات تدريسية متنوعة ومتجددة وتؤكد أن اهلدف 
كاملالحظة واملقارنة واالستنتاج والتدريب من استخدام تلك االسرتاتيجيات تتمثل ابكساب املتعلم مهارات متنوعة  
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والتصنيف والتعامل مع احلقائق والبياانت، ومتتلك طرائق القراءة والبحث العلمي والتفاعل االجتماعي واإلتصال اللغوي 
 (. 8112الفعال )احلريب، 

ت، ومهارات التعليم أما إجرائيًا فهو: منهاج يقوم على إكساب املتعلمني مهارات التفكري الناقد وحل املشكال
الذايت وغريها من املهارات العلمية، حيث يتمحور حول املتعلم، ويعمل بشكل فعال على مساعدة املتعلم على أن يكون 

 ابحثاً ساعياً للحصول على املعرفة، ويشكل املنهاج حافزاً للمعلم لتبين جمموعة من اسرتاتيجيات واليات التقومي احلديثة.
 حدود الدراسة:

 دد الدراسة ابحلدود اآلتية :تتح
احلدود املوضوعية: درجة توافر خصائص منهاج املستقبل يف املناهج الدراسية احلالية من وجهة نظر مدراء املدارس 

 األردنية. 
احلدود املكانية: اقتصر تطبيق هذه الدراسة على مديري املدارس احلكومية يف مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة عمان 

 ة.الرابع
احلدود البشرية: اقتصرت هذه الدراسة على عينة من مديري املدارس احلكومية األردنية يف مديرية الرتبية والتعليم 

 ملنطقة عمان الرابعة.
 .8102/8102احلدود الزمانية: مت تطبيق هذه الدراسة خالل العام الدراسي 

 لصلة:فيما يلي عرض لبعض الدراسات السابقة ذات ا الدراسات السابقة:
 الدراسات العربية:
( بدراسة هدفت التعرف إىل دور مدير املدرسة الثانوية يف مواجهة االحتياجات الرتبوية ملدرسة 8118قام صاحل )

املستقبل، وذلك من خالل وجهة نظر مديري املدارس الثانوية يف حمافظة اربد،مستخدما املنهج الوصفي، يف ضوء متغريات 
( مديرا ومديرة، ولتحقيق أهداف الدراسة مت تطوير إستبانة، 021وتكونت عينة الدراسة من )اجلنس واملؤهل العلمي، 

حيث أظهرت نتائج الدراسة أن معظم تقديرات مديرات ومديري املدارس الثانوية يف الدور الرتبوي املطلوب من مديري 
بدرجة متوسطة على املقياس ككل، كما أوضحت ملدرسة الثانوية يف مواجهة االحتياجات  الرتبوية ملدرسة املستقبل جاءت 

 ( تعزى ملتغري اجلنس واملؤهل العلمي. a=0.05الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )
( دراسة هدفت التعرف إىل تصورات القادة الرتبويني لدور مدير املدرسة يف مواجهة 8112أجرى ابن طوالة )  

لية للمدرسة الثانوية ،يف ضوء متغريات، الوظيفة واملؤهل العلمي، وسنوات اخلربة، حيث تكونت عينة التحدايت املستقب
( مشرفا تربواي ومديري مدارس ابعني إلدارة الرتبية والتعليم يف 092الدراسة من مجيع أفراد جمتمع الدراسة البالغ عددهم )

اف الدراسة مت تطوير استبانة، أظهرت نتائج الدراسة، وجود منطقة حائل ابململكة العربية السعودية، ولتحقيق أهد
اختالفات يف تصورات املشرفني الرتبويني ومديري املدارس لدور مدير املدرسة يف مواجهة التحدايت املستقبلية للمدرسة 

إضافة إىل وجود  فروق ذات الثانوية تعزى ملتغري الوظيفة ولصاحل مديري املدارس ،لكون املشرفني مل ميارسوا  العمل اإلداري، 
داللة إحصائية يف تصورات املشرفني الرتبويني لدور مدير املدرسة يف مواجهة التحدايت املستقبلية تعزى ملتغري سنوات اخلربة 

 سنة فأكثر( . 00ولصاحل ذوي اخلربة )
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قبلية، يف اململكة األردنية ( بدراسة هدفت التعرف إىل املالمح األساسية للمدرسة الثانوية املست8112قام الراشد )
( التنبؤي على جولتني، كأداة حتليلية للمستقل لتوصل إىل اتفاق حول Delphiاهلامشية، واستخدم الباحث منهج دلفاي )

( خبريا 81املالمح األساسية للمدرسة املستقبلية والوصول إىل بدائل هلذه املدرسة، وتكون جمتمع الدراسة من عينة قصدية )
 الرتبية والتعليم وشؤون التخطيط واملناهج، وأوضحت نتائج الدراسة أن هناك اتفاق بني اخلرباء حول املالمح ومتخصصا يف

(.  9272( واملعلم بنسبة )9272( ومواصفات املنهاج بسبة)9272األساسية ملدرسة املستقبل املتعلقة ابألهداف بنسبة )
مدرسة الثانوية، التنمية املستدامة يف العلم والتعليم، وتنمية لروح كما أوضحت الدراسة يف حتديدها للمالمح األساسية لل

 .ات واالتصال لتحقيق جودة التعليمالفريق، وتنويع مصادر املعرفة، واستثمار القدرات الكبرية اليت تتيحها التكنولوجيا املعلوم
درسة املستقبل يف اململكة ( دراسة هدفت التعرف اىل بيان تصورات القادة الرتبويني مل8101أجرى ارشيدات )

( قائد تربوي، ولتحقيق أهداف 211االردنية اهلامشية، مستخدمًا املنهج الوصفي، حيث تكونت عينة الدراسة من )
( فقرة موزعه على اربعة جماالت. وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات 26الدراسة مت تطوير استبانة مكونة من )

( تعزى ملتغري املؤهل العلمي، كما بينت وجود فروق ذات داللة احصائية =1.12aى الداللة )داللة احصائية عند مستو 
( تعزى ملتغري اخلربة، وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى للمسمى الوظيفي، a=0.05عند مستوى الداللة )

 ملناهج .ووجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ألثر املنطقة اجلغرافية ابستثناء جمال ا
 الدراسات األجنبية:
( بعنوان: "املفاهيم األساسية واليت تعد ضرورة للمتعلمني يف مدرسة املستقبل"، Shane, 1981أجرى شني )

هدفت التعرف إىل حاجات الطلبة املستقبلية  من خالل تنبؤات الرتبويني ومسؤويل الرتبية يف القرن القادم والتعرف إىل 
ورية للمتعلمني ملساعدهتم على فهم املستقبل من خالل األساليب املتبعة يف التعليم، وبلغ حجم املفاهيم األساسية الضر 

( عاملًا ابرزًا ومتخصصًا يف الرتبية من خمتلف دول العامل ،وجاء من أبرز نتائج هذه الدراسة ،جمموعة من 022العينة )
 من خالل مناهجها وعناصر تعليمية أخرى. املفاهيم األساسية اليت حيتاجها املتعلمون يف مدارس املستقبل

( إبجراء دراسة  بعنوان: "أدبيات املستقبل Troutman & Palomo,1983قام ترومتان  وابلومو )
واإلجتاهات اليت يتوقع أن تؤثر فيها "هدفت إىل حتديد اجتاهات املستقبل يف ختطيط املناهج وتوصلت إىل حتديد مخسة 

أساسية ملنهاج املدارس املستقبلية منها: إتقان مهارات أساسية كمهارة استخدام احلاسوب  عشرة مضموان اعتربت برأيهم 
وتقنيات املعلومات  وقدرة الطالب على استخدام أسلوب حل املشكالت والرتكيز على التنوع يف املنهاج  وأن تعمل املناهج 

 عقلية .على تنمية قدرة الطالب على صناعة القرارات واإلبداع واملهارات ال
(. بعنوان: "إدراك اإلداريني يف املؤسسات والباحثني وطلبة الدكتوراه يف اجلامعات Arvine, 1986قام أرفن )

حول األبعاد الرتبوية املستقبلية يف الربامج العامة" هدفت إىل معرفة إدراك اإلداريني والباحثني وطلبة الدكتوراه يف اجلامعات 
( وقد قام ابستخدام 8112-0922لية يف الربامج العامة، ومقرنة هذه اإلدراكات خالل فرتة )حول األبعاد الرتبوية املستقب

( ابحثًا ومديراً،وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة، التوصل إىل العديد من األبعاد 22فاي من خالل مقابلة )أسلوب دل
منها: الرتكيز على بعض اجملاالت اإلدارية كأساس حملتوى املنهاج، وأاها مهارة التفكري الناقد ومهارات االتصال والقيم 
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العلمي يف حل املشكالت  والعمل على تزويد املعلم واملتعلم  ابملعارف حول واألخالقيات ودراسة التاريخ، وتنمية اإلجتاه 
 الثقافات األخرى .

( دراسة بعنوان: "حاجات الطلبة املستقبلية من خالل تنبؤات الرتبويني ومسؤويل Dennis,1986أجرى دنس )
ة من خالل مجيع عناصر العملية التعليمية، الرتبية للقرن القادم ". هدفت هذه الدراسة إىل حتديد حاجات الطلبة املستقبلي

حيث قامت برصد تنبؤات الرتبويني واإلداريني للقرن القادم ومن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة ،حتديد تسع وثالثني 
 حاجة لطالب  تشبع من خالل عناصر العملية التعليمية جاء أبرزها املعلم واملناهج الدراسية .

 السابقة وموقع الدراسة احلالية منها:التعقيب على الدراسات 
ابستعراض الدراسات السابقة فقد استفاد الباحثان منها يف أدبيات اإلطار النظري، ويف بناء البحث، وكتابة  تصور 
مديري املدارس ملناهج مدرسة املستقبل من خالل إطالعها على النتائج والتوصيات. وقد الحظ الباحثان أن هناك أوجه 

( وارشيدات 8112( وابن طوالة )8101الدراسة احلالية وبعض الدراسات السابقة مثل دراسة صاحل ) تشابه بني
( يف أن جمتمع الدراسة هو املرحلة الثانوية، كما أن  ,3891Troutman & Palomo( وترومتان وابلومو )8101)

ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة منهاج مدرسة املستقبل من وجهة نظر املدراء الرتبويني هو احملور الرئيس. و 
أبهنا من أوائل الدراسات اليت  قامت بدراسة  تصور مديري املدارس احلكومية ملناهج مدرسة املستقبل يف مديرية تربية عمان 

 واملؤهل العلمي للمدراء حسب علم الباحثني. الرابعة من وجهة نظرهم. وربطها مبتغريي اجلنس
 لغاايت أهداف الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي. :ةمنهجية الدراس
 جمتمع الدراسة:

( مديراً ومديرة حسب 2212) تكون جمتمع الدراسة من مجيع  مديري املدارس احلكومية يف األردن والبالغ عددهم
 احصائيات وزارة الرتبية والتعليم .

 عينة الدراسة: 
من مديري املدارس احلكومية يف مديرية الرتبية والتعليم يف عمان ( مديرًا ومديرة 021تكونت عينة الدراسة من )

 الرابعة مت اختيارهم ابلطريقة العنقودية.
 ( توزيع أفراد العينة وفقاً ملتغريات الدراسة: اجلنس، واملؤهل العلمي.0ويظهر اجلدول )

( توزيع أفراد العينة حسب اجلنس واملؤهل العلمي1جدول )  
 النسبة % التكرار 

 اجلنس
 26.1 20 ذكر
 62.1 29 أنثى

 011.1 021 اجملموع

 املؤهل العلمي
 21.2 90 بكالوريوس

 29.2 29 دراسات عليا
 011.1 021 اجملموع
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 أداة الدراسة:
ولتحقيق أهداف الدراسة مت تطوير أداة الدراسة ابلرجوع إىل األدب النظري الرتبوي املتعلق مبوضوع الدراسة ،مثل 

( ويف ضوء ما سبق مت تطوير أداة الدراسة على شكل 8110( وصاحل )8101( وارشيدات )8112بن طوالة )دراسة ا
 ( فقرة.22استبانة تكونت من  )
 صدق أداة الدراسة: 

للتحقق من صدق أداة الدراسة مت استخدام طريقة صدق احملتوى، وذلك من خالل عرض أداة بصورهتا األولية على 
ملتخصصني واخلرباء يف اجملال األكادميي والرتبوي هبدف إبداء رأيهم يف درجة مطابقة حمتوايهتا  وفقراهتا ( من احملكمني وا01)

للموضوع الذي سوف تعمل على قياسه، ومن مث األخذ مبا يرونه مناسبا من توجيهاته ومقرتحات وتعديالت ومت األخذ بنسبة 
 ( فقرة.  82لدراسة. حيث تكونت األداة يف صورهتا النهائية من )( من مالحظات احملكمني مبا خيدم وحيقق أهداف ا21%)

 ثبات أداة الدراسة:
مت التحقق من ثبات أداة الدراسة، ابستخدام معادلة كرونباخ )الفا( االتساق الداخلي من خالل تطبيق األداة على 

( والذي 17222لثبات لفقرات األداة )( مديراً ومديرة من جمتمع الدراسة ومن خارج عينتها. وقد بلغت قيم معامل ا21)
 يعد مناسباً ألغراض الدراسة احلالية.  

 املعاجلات االحصائية: 
( يف معاجلة SPSSمت حتليل البياانت ابستخدام اإلحصاء الوصفي ابستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية )

 البياانت إحصائيا.
 ت احلسابية واالحنرافات املعياريةولإلجابة عن السؤال األول مت حساب املتوسطا

ولإلجابة عن السؤال الثاين مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والتحقق من الفروق ابستخدام 
( وكان معيار احلكم على املتوسطات احلسابية لفقرات أداة االستبانة كما Tow way Anovaحتليل التباين الثنائي )

 يلي:
 توسطات احلسابية ودرجة املوافقة( امل2جدول )
 درجة املوافقة املتوسط احلسايب

 مرتفعة 2 – 2.22من 
 متوسطة 2.22اىل أقل من  8.26من 

 منخفضة 8.26أقل من  – 0من 
 متغريات الدراسة:

 املتغريات املستقلة: 
 وتشتمل اجلنس وله فئتان: ذكر، أنثى.

 اسات عليا املؤهل العلمي وله مستواين : بكالوريوس ، در 
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املتغري التابع: تقديرات عينة الدراسة لدرجة توافر اخلصائص الالزمة للمناهج الدراسية يف مدرسة املستقبل يف املناهج 
 الدراسية احلالية.

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
 فيما يلي عرضاً لنتائج الدراسة ومناقشتها وفقاً لتسلسل أسئلتها:

ابة عن السؤال األول: الذي نص على ما درجة توافر خصائص منهاج املستقبل يف أواًل: النتائج املتعلقة ابإلج
 ؟ املناهج الدراسية احلالية من وجهة نظر مدراء املدارس األردنية

 .( يوضح ذلك2ولإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية والرتتيب واجلدول )
ت احلسابية واإلحنرافات املعيارية والرتتيب لدرجة توافر خصائص منهاج املستقبل يف املناهج الدراسية ( املتوسطا3جدول )

  األردناحلكومية يفاحلالية من وجهة نظر مدراء املدارس 

 الفقرة ءءءء
 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

درجة 
 الرتيب املوافقة

 0 متوسطة 8.81 2.21 يف مجيع اجملاالت.تركيز املنهاج على التعاون بني الطلبة  02
 8 متوسطة 8.02 2.12 قيام املنهج على مبدأ الرتبية والتعليم املستمر مدى احلياة. 06
 2 متوسطة 0.26 8.28 مساعدة املنهاج لطلبة على اتقاان كثر من طريقة لتعلم. 2
 2 توسطةم 0.22 8.28 اتفاق املناهج الدراسية مع خطط التنمية املستقبلية. 2

حههرا املهههنهج علهههى تنميهههة إبههداعات الطلبهههة ضهههمن خيهههارات متنوعهههة  02
 جلميع فئات الطلبة .

 2 متوسطة 0.21 8.28

 2 متوسطة 0.29 8.28 مناسبة املنهاج جلميع التالميذ مبستوايهتم املختلفة. 80
 2 متوسطة 0.22 8.28 قلة االزدحام يف حمتوى املنهاج. 82
 2 متوسطة 0.86 8.26 لسوق العمل.يؤهل املنهاج الطلبة  9
 2 متوسطة 0.22 8.26 سعي املنهاج إىل احملافظة على املكانة العلمية الرتبوية للمدرسة. 09
 01 متوسطة 0.21 8.28 يعمق املنهاج مفهوم الكيف على حساب      الكم. 01
 01 متوسطة 0.66 8.28 حمافظة املنهاج على القيم واهلوية الثقافية. 88

قيهههههههام تقهههههههومي املنهههههههاهج مبسهههههههتوايت داخليهههههههة ذاتيهههههههة وال يقتصهههههههر علهههههههى  02
 08 متوسطة 0.82 8.62 اإلختبارات  التحصيلية فقط.

 08 متوسطة 0.62 8.62 يركز املنهاج على العمل اجملتمعي لزايدة مواردها املادية 81
 06 متوسطة 0.80 8.68 مراعاة املنهاج ملستوايت الطلبة املختلفة. 2
 06 متوسطة 0.82 8.68 املنهاج حيث يتكامل مع اجملاالت الدراسية.مرونة  08
 06 متوسطة 0.89 8.68 مواكبة املنهاج لتطور العلمي والتكنولوجي ابستمرار. 82

إكساب الطلبة من خالل املنهاج مهارة االختيار املههين وفهق معهايري  86
 مقبولة منطقياً.

 02 متوسطة 0.28 8.61

 02 متوسطة 0.88 8.22 لى الشمولية والتوازن ضمن بيئة تفاعليةأتكيد املنهاج ع 02
 09 متوسطة 0.02 8.26قيهههام املنهههاهج علهههى أسهههس فلسهههفية مبنيهههة علهههى اخلصوصهههية العقائديهههة  00
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 الفقرة ءءءء
 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

درجة 
 املوافقة

 الرتيب

 لألمة.

82 
أتكيهههههد املنههههههاج علهههههى بعهههههض القهههههيم االصهههههيلة الهههههيت تتعهههههرض لإلهتهههههزاز 

 09 متوسطة 0.82 8.26 والضياع.

 80 منخفضة 0.22 8.21 أسس دميقراطية حرة. إعداد املنهاج على 02

2 
تكامههل املنهههاج األفقههي والراسههي علههى مسههتوى املههادة الواحههدة واملههواد 

 88 منخفضة 0.12 8.82 األخرى

 82 منخفضة 0.18 8.06 حتقق املناهج التكامل بني اجلوانب النظرية والتطبيقية. 6
 86 منخفضة 0.02 8.08 تكسب املناهج الطلبة مهارات التفكري العليا. 2
 82 منخفضة 0.82 8.12 حيفز املنهاج املعلم على تبين مجلة من االسرتاتيجيات احلديثة. 8
 82 منخفضة 0.02 0.92 يكسب املنهاج املتعلمني مهارات التفكري حبل املشكالت. 0

  متوسطة 1.22 8.21 املتوسط العام 
قبل يف املناهج الدراسية احلالية من وجهة نظر مدراء املدارس أظهرت النتائج أن درجة توافر خصائص منهاج املست

( يف 2.21(، وقد تراوحت املتوسطات احلسابية للفقرات بني )8.21األردنية جاء بدرجة متوسطة حيث بلغت قيمته )
ه النتيجة إىل أن ( )تركيز املنهاج على التعاون بني الطلبة يف مجيع اجملاالت( وقد تعزى هذ02حدها األعلى وكانت للفقرة )

املدراء يرون أن املناهج احلالية ال تؤكد على التعاون بشكل واضح من خالل ما تقدمه املناهج من أنشطة ومدى تقبل 
الطلبة هلذا التعاون الذي ينبع يف أساسه من ثقافة جمتمعاتنا وديننا احلنيف الذي يؤكد على التعاون يف مجيع جماالت احلياة، 

تيجة إىل ادراك املديري ألاية البالغة للمناهج الذي حيث على التعاون ملا له من أثر اجيايب على االفراد وقد تعزى هذه الن
واجملتمع وتطويرها ملواكبة احلاجات املتغربة على مجيع قطاعات اجملتمع، كما ميكن أن تعزى هذه النتائج إىل رغبة املدراء يف 

مع أجواء اإلنفتاح اإلقتصادي والتكنولوجي بشكل اجيايب وفعال، حيث أن  إكساب الطلبة مبهارات االتصاالت والتعامل
مواجهة املستقبل ال تتم إال بعقلية جديدة منفتحة متعاونة وقادرة على اختاذ القرارات املناسبة، والتعامل الذكي مع االخرين، 

( )قيام 06تلتها  يف احلد االعلى الفقرة )مع اكتساب عالقات انسانية قادرة على التعامل مع االخر بشكل اجيايب فعال. و 
وقد تعزى هذه النتيجة إىل عدم إدراك  2.12املنهج على مبدأ الرتبية املستمرة مدى احلياة( حيث بلغ متوسطها احلسايب 

ية ، وقد املدراء أاية الرتبية مدى احلياة وذلك بسبب ما اعتادوا عليه من تربية تقليدية مكتفني مباحصلو عليه من درجة علم
تعزى النتيجة إىل عدم توفر احلوافز من ترفيعات سواء أكانت على املستوى االداري أو على املستوى املادي مما يضعف 

 الرغبة يف االستمراريف التعليم مما يقود إىل بيئة تعليمية خاملة غري متطورة.
( )يكسب املنهاج املتعلمني 0رة )( يف حده األدىن وكان للفق0.92كما أظهرت نتائج أقل متوسط حسايب بلغ )

مهارات التفكري حبل املشكالت(. وقد تعزى هذه النتيجة إىل أن املناهج احلالية تفتقر اىل الية تعلم الطالب وإكسابه 
التفكري الناقد ومهارة حل املشكالت ألهنا ما زالت تتبع الطرق التقليدية التلقينية يف الية وضع املناهج واساليب اعطائها 

طلبة ،وقد تعزى هذه النتيجة إىل االوضاع االقتصادية حيث أن تطبيق هذه االساليب حيتاج اىل وقت اطول وتكلفة مادية ل
مرتفعة لتوفري االدوات االزمة هلذه االساليب اليت تكسب الطلبة التفكري الناقد البناء وطرق حل املشكالت بطريقة علمية،  
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صغرية املتوفرة يف املدارس احلكومية قد تشكل عائقا حيول دون تطبيق هذه املهارات. كما أن األعداد الكبرية واملساحات ال
( )حيفز املنهاج املعلم على تبين مجلة من االسرتاتيجيات احلديثة( وقد تعزى 8وقد تلتها يف املرتبة الثانية للحد االدىن للفقرة )

جيات احلديثة نظرًا لقلة املوارد املادية لدى مدراء املدارس هذه النتيجة إىل عدو توفر االدوات االزمة لتطبيق االسرتاتي
احلكومية، كما ميكن أن تعزى هذه النتيجة إىل عدم توفر اخلربات واملهارات الكافية لدى املعلمني للقيام هبذه 

إلسرتاتيجيات. اإلسرتاتيجيات اجتاه الطلبة، وذلك لعدم خضوعهم ألي من الدورات التدريبية اليت تؤهلهم للقيام هبذه ا
 وابلتايل هذه من االمور اليت جيب أن تتوافر يف منهاج املستقبل .

وقد يعزى ذلك إىل وعي عينة الدراسة أن الطالب حيتاج إىل تبين مهارة التفكري وغريها من املهارات اليت جيب أن 
ة الطالب تكسب املتعلمني منهجية راقية يتضمنها املنهاج يف حياته ذلك أن التفكري بكافة أشكاله واملهارات الضرورية حليا

يف دراسة وتقييم التاريخ وفنون اللغة واألدب واملنطق تقوم على تقصي املعلومات الدقيقة  حماكمتها مبوضوعية. ويرفع من 
ي تقدير الذات والثقة ابلذات لدى املتعلم وحيسن يف مستوى ضبطه لذاته وحتكمه بصنع مستقبله، ويزيد من اتزانه العاطف

مما ينعكس على احرتام الفرد لذاته، كما حيسن تقدير الذات لدى الطلبة األشقياء ومسبيب  املشاكل ويوجههم حنو أعمال 
جيدة، وجيعل املتعلم أكثر قدرة على حتصيل اإلستفادة القصوى من التسهيالت التقنية احلديثة والتكنولوجيا املتقدمة من 

طور لدى املتعلمني تربية وطنية مثالية وحس عايل ابجملتمع احمليط ، ويشجع تعليم أجهزة واالت وأدوات اتصال حديثة، وي
املهارات املختلفة املتعلمني على مزيد من ممارسة جمموعة كبرية من املهارات مثل: حل املشكالت، والتفكري املتشعب، 

ار، ورؤية ما وراء األشياء )الرؤاي املتفحصة والتفكري اإلبداعي، واملقارنة الدقيقة، واملناقشة، واألصالة يف إنتاج األفك
الشاملة(، والتحليل، والتقييم، واإلستنتاج، والبحث، واإلستدالل، واختاذ القرارات اآلمنة، والتنظيم واملرونة، ومهارات 

 ة.التواصل والتفاوض مع الذات واآلخرين، ويشجع على خلق بيئة صفية مرحية تتسم حبرية احلوار واملناقشة اهلادف
( يف a=0.05النتااائج املتعلقااة ابلسااؤال اللاااج: هاال توجااد فااروق يات داللااة ىحصااائية عنااد مسااتو  الداللااة )

تقااديرات عينااة الدراسااة لدرجااة تااوافر خصااائص منهاااج املسااتقبل يف املناااهج الدراسااية احلاليااة ماان وجهااة نظاار ماادراء 
 املدارس األردنية تعز  ملتغري اجلنس واملؤهل العلمي ؟

 ( يبني ذلك . 6ة عن هذا السؤال مت إجراء حتليل التباين الثنائي واجلدول )ولالجاب
ملعرفة داللة الفروق يف تقديرات عينة الدراسة   (WAY ANOVA 2)( نتائج اختبار حتليل التباين اللنائي 4جدول رقم )

املدارس األردنية تعز  ملتغري اجلنس  لدرجة توافر خصائص منهاج املستقبل يف املناهج الدراسية احلالية من وجهة نظر مدراء
 واملؤهل العلمي 

 مستو  الداللة قيمة )ف( متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 1.822 0.822 1.622 0 1.622 املؤهل العلمي

 1.222 1.222 1.020 0 1.020 اجلنس
   1.296 062 22.226 اخلطأ
    021 992.229 اجملموع

( يف  تقديرات عينة 1.12( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )6تضح من اجلدول رقم )ي
لدرجة توافر خصائص منهاج املستقبل يف املناهج الدراسية احلالية من وجهة نظر مدراء املدارس األردنية تعزى الدراسة 
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لدرجة توافر خصائص صورات مديري ومديرات املدارس األردنية ، وهذا يدل على تشابه تملتغريي اجلنس واملؤهل العلمي 
 مهما اختلفت مؤهالهتم العلمية أو جنسهم.منهاج املستقبل يف املناهج الدراسية احلالية 

وقد يعزى ذلك إىل أن كالاا يتفقان سواء أكان مؤهله بكالوريوس أم دراسات عليا أن هذه اخلصائص غري متوافرة 
الهنما يديران مدارس تتمتع بنفس اخلصائص وحيكمهما نفس املنهاج . وقد يعزى ذلك إىل أن اإلطار يف املناهج نظرًا 

 الفكري للذكر واألنثى متشابه يف مدى ادراكهم خلصائص املنهاج املستقبلي.
فحملوا نفس وقد تعزى هذه النتيجة إىل خضوع املدراء ذكزراً وإاناثً يف املدارس احلكومية إىل دورات تدريبية متشابه 

 اإلطار الفكري مما ساهم يف ردود متشابه حول املناهج الدراسية احلالية.
النتائج املتعلقة ابلسؤال اللالث وينص على: "ما التصور الرتبوي املناسب للمناهج الدراسية يف مدرسة 

 املستقبل؟
التعليمية عندما ينظر إىل التخطيط  من خالل نتائج الدراسة ميكن القول أبن املنهاج حيتل مكااًن مهما يف العملية

الرتبوي من وجهة نظر مديري املدارس احلكومية يف األردن، ألنه الرتمجة العملية ألهداف الرتبية وخططها واجتاهاهتا يف كل 
ا جمتمع، فأفضل وسيلة إلصالح التعليم وجتديده هو حتسني املناهج وجتديدها وتطويرها مبفهومها الشامل، من هنا يتضح لن

التصور الرتبوي املناسب للمنهاج يف مدرسة املستقبل كما يراه مديروا املدارس، فهم يؤكدون على ضرورة تطوير املناهج 
الدراسية يف مجيع املراحل الدراسية ملا هلا من أاية ابلغة يف تشكيل شخصية الطلبة حبيث يكونوا قادرين على مواجهة 

رعة يف اجملتمع . وبناء عليه وجب إعداد مناهج علمية تربوية قادرة على مواجهة التحدايت املستقبلية والتغريات املتسا
 .سسحتدايت املستقبل، وتقوم على جمموعة من األ
 األسس اليت يقوم عليها منهاج املستقبل:

 االساس الفلسفي -
 االساس اإلجتماعي  -
 االساس النفسي الرتبوي  -

 س األردنية:أهداف منهاج املستقبل كما يراها مديروا املدار 
ربط املنهاج ابجملتمع والبيئة احمللية، مع دمج التقنية يف حمتوى املناهج، والعمل على تقليل العبء واالزدحام يف حمتوى 
املناهج، وتشجيع الطلبة على احلوار واملناقشة والتواصل مع زمالئهم، والتنوع يف أساليب التقومي مع احملافظة على القيم 

والعمل على تنظيم املناهج الدراسية وفقا للمنهج التكاملي، وتركيز املناهج على مهارة التفكري والتخطيط واهلوية الثقافية، 
وحل املشكالت، وأن تكون املناهج مناسبة جلميع مستوايت الطلبة املختلفة، والتقومي املستمر لالجناز يف مسرية التعليم 

ختلف األصناف كاملتفوقني وبطيئي التعلم، وتوفري نوعية راقية من التعلم وحتديد املعوقات وبيان موقف املناهج من الطلبة مب
جلميع الطلبة والعمل على النهوض بقدراهتم ومهاراهتم، وختريج انسان متعدد املهارات والقدرات، وإكساب الطلبة العديد 

 كة الفعالة .من املهارات التكنولوجية واللغوية، اإلنتقال من ثقافة التفاخر االجوف اىل املشالر 
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 مالمح منهاج املستقبل كما يراه مديروا املدارس احلكومية يف األردن :
يتسم املنهاج بتحقيق التكامل بني جوانبها النظرية والتطبيقية ،وربط املنهاج ابلبيئة احمللية، وتقوم على تلبية 

وحيقق املنهاج املستقبلي التكامل الرأسي  احتياجات اجملتمع، واعتبار احلاسب االيل مصدر أساسي لعملية التعليم، كما
واألفقي على مستوى املادة وأن يتكامل مع املواد االخرى، وضرورة عدى األنشطة العملية ضمن املنهاج الدراسي، وأن تكون 

االبتكاري املناهج مراعية ملستوايت الطلبة املختلفة، وتساعدهم على اتقان أكثر من طريقة للتعلم، كالتعلم الذايت والتعلم 
 واالستكشايف، حبيث يكون املنهاج قادر على حتقيق أهدافه.

 االسرتاتيجيات املتبعة لتنفيذ منهاج املستقبل : 
ال بد أن تسعى مناهج املستقبل لالنتقال ابلرتبية من مفهومها التقليدي إىل بيئة تعلم متطورة حديثة ومتجددة قادرة 

رتاتيجيات التعليم املطلوب ممارستها ملواجهة متطلبات القرن احلادي والعشرين على مواجهة حتدايت املستقبل لذا فإن اس
 تكمن يف:
 التعلم التعاوين  -
 التعلم عن بعد  -
 التعلم الذايت  -
 التعلم ابالكتشاف  -
 التعليم املستمر  -
 التعليم االلكرتوين  -
 املراجع 

 أواًل: املراجع العربية:
قادة الرتبويني لدور مدير املدرسة يف مواجهة التحدايت املستقبلية للمدرسة تصورات ال(. 8112ابن طوالة، حباب محدان ) -

 . رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، اربد، األردن.اللانوية يف اململكة العربية السعودية
 ، جامعة امللك سعود . ، ورقة مقدمة إىل ندوة مدرسة املستقبل، كلية الرتبيةمدرسة املستقبل(. 8118أبو نبعة، حسني راتب ) -
 تصورات القادة الرتبويني يف وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة االردنية اهلامشية ملدرسة املستقبل(. 8101ارشيدات، عبدهللا أمحد ) -

 .رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة جدارا، اربد، األردن.
العني: الكتاب اجلامعي  التعليم وأدوار املعلم يف مدرسة املستقبل. مهنة(، 8112األسطل، ابراهيم حامد، واخلالدي، فرايل يونس ) -

. 
أطروحة دكتوراه غري  دور املدرسة اللانوية يف ىعداد طالب املستقبل يف ظل التحدايت املعاصرة،(. 8112البشرى، عايش عطية ) -

 منشورة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية.
 ، عمان: دار وائل.علم اجتماع الرتبية املعاصر(،8119حبيب )جعنيين، نعيم  -
 . االسكندرية: مركز االسكندرية للكتاب. علم االجتماع الرتبوي(. 0992اجلوالين، فادية ) -
 . عمان: اجلنادرية لنشر والتوزيع.اإلدارة املدرسية الفاعلة ملدرسة املستقبل(. 8112احلريب، قاسم بن عائل ) -
 . اربد: دار األمل. معامل يف الفكر الرتبوي للمجتمع االسالمي(. 8111د، )احلياري، حسن أمح -
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أمنويج مقرتح لتعاون بني وزارة الرتبية وكليات العلوم الرتبوية يف حتديد وتطوير النظام الرتبوي (. 8112اخلزاعلة، حممد سليمان ) -
 ردن. ، أطروحة دكتوراه غري منشورة، اجلامعة األردنية، عمان، األاألردج

، ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر  استشراف مستقبل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية(. 8112دهيش، خالد بن عبدهللا،) -
 .مصر .العريب األول استشراف مستقبل التعليم

أطروحة  يج مدرسة املستقبل،املالمح األساسية للمدرسة اللانوية املستقبلية يف األردن وتطوير أمنو (. 8112الراشد، عالء خالد ) -
 دكتوراه غري منشورة، اجلامعة األردنية، عمان، األردن.

. رسالة ماجستري أمهية دور مدير املدرسة اللانوية يف مواجهة االحتياجات الرتبوية ملدرسة املستقبل(، 8118صاحل، أجمد موسى ) -
 غري منشورة، جامعة الريموك، اربد، األردن.

منويج مقرتح ملدرسة املستقبل يف السعودية يف ضوء االجتاهات املعاصرة لتطوير التعليم (. 8112 )املالكي، حممد عبدهللا -
 . جامعة امللك سعود، عمادة الدراسات العليا، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود.وتكنولوجيا املعلومات

 ار الفكر العريب لنشر والتوزيع ..القاهرة : د مدرسة املستقبل وجماالت التعليم عن بعد(. 8112مصطفى، فهيم ) -
. ورقة عمل مقدمة إىل ندوة مدرسة املستقبل. الرايض : التكنولوجيا ومدرسة املستقبل الواقع واملأمول(. 8118ممدوح، عثمان، ) -

 جامعة امللك سعود .
 زراء الرتبية العرب، دمشق.. الوثيقة الرمسية ملؤمتر و مدرسة املستقبل(. 8111املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ) -
 ، عمان: دار وائل لنشر والتوزيع.8، طفلسفات الرتبية(. 8100انصر، ابراهيم ) -
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- Shan, H, (1981), A curriculum for the new Century ,phi, Delta  KAPPAN. 

41.351-355. 

- Troutman, A & Palomo .B (1983). Identifying Future trends in Curriculum  

Planning. Educational Leadership.141:49.  
 

 



 8102املؤمتر الرتبوي العريب السنوي الثالث: )رؤى وأفكار لقضااي ساخنة يف التعليم العام(، اجلمعية األردنية للعلوم الرتبوية،

694 

 

 

 :السابعالمحور 

 

 

 

 
 

 

 .أنموذج مقترح لتقييم األداء الوظيفي للقادة األكاديميين في الجامعات األردنية الحكومية *
 سوسن المجاليد.  

مدى استخدام التكنولوجيا فيي العمليية التعليميية فيي تلييات الترليية الرفا يية فيي الجامعيات  *
 .األردنية من وجهة نظر الهيئة التدرفسية

 مد الرواشدةمح 

 .واقع تقييم األداء الوظيفي لعمداء الكليات في الجامعة األردنية *
 نسرين العداربة 

 

 
 

 اليعقضايا معاصرة في التعليم ال



 8102اجلمعية األردنية للعلوم الرتبوية،املؤمتر الرتبوي العريب السنوي الثالث: )رؤى وأفكار لقضااي ساخنة يف التعليم العام(، 

794 

 يف اجلامعات األردنية احلكومية أمنوذج مقرتح لتقييم األداء الوظيفي للقادة األكادمييني
  سوسن حممود اجملايلد.  

 الزرقاء/األردن
 ملخص:

س واقع ياهدفت الدراسة بناء أمنوذج مقرتح لتقييم األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية احلكومية؛ إذ مت تطوير استبانة لق
ردنية احلكومية، األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية احلكومية. تكون جمتمع الدراسة من مجيع القادة األكادمييني يف اجلامعات األ

ابلطريقة الطبقية العشوائية. ومت ( قائدا أكادمييا، إذ مت اختيارها 811(، ومت تطبيق الدراسة على عينة الدراسة والبالغ عددهم )427والبالغ عددهم )
( 47بواقع ) تطوير أداة الدراسة ملعرفة واقع األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية احلكومية؛ وتضمنت األداة على سبعة جماالت

 فقرة
ات األردنية احلكومية كان متوسطا. كما أظهرت أشارت نتائج الدراسة إىل أن واقع ممارسة األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامع

ردنية احلكومية النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات أفراد عينة الدارسة لواقع األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامعات األ
لك طورت الباحثة أمنوذجا لتقييم األداء الوظيفي للقادة تعزى للمسمى الوظيفي على املستوى الكلي لألداة وعلى مجيع األبعاد. ويف ضوء ذ

 األكادمييني يف اجلامعات األردنية احلكومية، ومت التأكد من مناسبته.
A Proposed Model for Evaluating Professional Performance 

of Academic Leaders at Jordanian Public Universities  
Dr. Sawsan Mahmoud Al-Majali 

Abstract 
This study aimed at building model for evaluating professional performance of 

academic leaders at Jordanian public universities, for a question of measuring the status quo 

of the professional performance of academic leaders at Jordanian public universities. The 

population of study consisted of all the academic leaders at Jordanian public universities 

amounting to (784) Leaders, and the study had been applied on the sample of study, 

amounting (200) Leaders, as it has been randomly selected. And the instrument of study 

had been developed to recognize the status quo of professional performance of academic 

leaders at Jordanian public universities. The instrument included seven domains of (75) 

items.  

Collecting the information results of study indicated to the following: The status quo 

of the professional performance of academic leaders at Jordanian public universities was 

medium. And the study results showed that the degree of appreciation and the reality of the 

Professional Performance of Academic Leaders at Jordanian Public Universities from the 

standpoint of the study sample was a fair degree. In the light of that, the researcher 

developed a model for evaluating professional performance of academic leaders at 

Jordanian public universities, and its suitability was ascertained. 

 املقدمة
للتعليم العايل دور مهم يف بناء وتنمية اإلنسان، لذلك يعد أحد احملركات األساسية للتنمية املستدامة، واألداة الفعالة 
لنقل اخلربات الثقافية، والركيزة األساسية للتقدم والتطور يف خمتلف مناحي احلياة. ويعد األردن من الدول اليت تسعى إىل 

ت العلمية والتعليمية، وتؤدي هذه املؤسسات دورًا كبريًا ومميزًا يف إحداث التنمية الشاملة على النهوض مبستوى املؤسسا
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خمتلف اجملاالت، وذلك من خالل إسهامها يف إعداد األجيال احلضارية اليت متتلك مقومات النجاح، وختريج الكوادر 
 لتفاين يف االرتقاء به يف ضوء متطلباته.البشرية املؤهلة اليت حتمل على عاتقها مسؤولية خدمة اجملتمع، وا

وتعد اجلامعة من أهم هذه املؤسسات التعليمية واالجتماعية، كوهنا مكااًن لصناعة العلم ونشر املعرفة، ومصدراً 
ة هلا أساسياً لتغذية اجملتمع، ومصدراً لإلشعاع العلمي واحلضاري هلا، فمن خالهلا تتبلور األفكار والقيم واالجتاهات، فاجلامع

ثالث وظائف أساسية: التدريس، والبحث العلمي، وخدمة اجملتمع، وحىت تتمكن اجلامعة من القيام بدورها، البد من تطوير 
وظائفها؛ الن هذه الوظائف تتغري بتغري وتطور اجملتمع ألهنا تؤثر وتتأثر ابجملتمع، فهي املسؤولة عن تقدمه من خالل صنع 

(. وتعد املدخل أو الطريق لسوق العمل بوصفها اجلهة املسؤولة عن حتديد نوعية 8108احلاضر ورسم املستقبل )عامر، 
 وجودة املخرجات، كما وتعد البداية اليت تبدأ فيها أساليب التطور والتقدم يف اجملتمع.

التجديد وتعتمد جودة اجلامعة اعتمادًا كبريًا على القادة األكادمييني، فهم اللبنة األوىل يف عمليات اإلصالح و 
والتطوير حنو األفضل، إذ يقع على عاتقهم مهمات حتقيق أهدافها، وتنفيذ رؤيتها، وخططها، وبراجمها املرتبطة بكفاءهتم 

(، وما يقدمونه من معلومات؛ إذ تقوم هذه املعلومات ابلتجديد والتحسني 8100وفاعليتهم يف أداء مهماهتم )الصرايرة، 
 املستمر.

حمرك النشاط والفعالية يف املنظمة، ويطلب منه أن يكون ممتلكًا جملموعة من املهارات اليت والقائد األكادميي هو 
(. وهذا األمر الذي أدى إىل ضرورة 8110تساعده على تسيري عمله مبرونة عالية، وأفكار مبدعة، وبصرية اثقبة)صاحل، 

وهذا يدفعه إىل بذل قصار جهده لزايدة مستوى االجناز الرتكيز على أدائه كونه يعد مؤشرًا إىل درجة انتمائه ووالئه لعمله، 
لديه، ولذا البد من الرتكيز على أدائه الوظيفي، واقرتاح أفضل السبل لتطويره ليكون وسيلة فعالة، تضمن له االستمرارية يف 

 املستقبل.
ا اجلامعة واليت تؤثر على  ويعد األداء الوظيفي للقادة األكادمييني من العناصر األساسية واملهمة اليت تقوم عليه

كفاءهتا وفعاليتها، ويعد مؤشرًا على مدى التزامهم بعملهم وانتمائهم له، كونه ميثل انعكاسًا ملقدراهتم ودوافعهم، فالقائد 
األكادميي هو الذي يؤثر ويوجه سلوك من حوله، ويعمل على تنسيق جهودهم ليقدموا أفضل ما لديهم، وهو املسؤول أيضاً 

القرارات املناسبة خلدمة العملية التعليمية والرتبوية، وتطوير الربامج ذات الصفة التنموية اليت هتدف إىل حتقيق  عن اختاذ
(. لذلك يطلب منه إن يكون على درجة عالية من الكفاءة العلمية 8107األهداف اليت يطمح إليها اجملتمع )اللبدي، 

ال يف النهوض ابجلامعة، البد له من تطوير أدائه وجتويده بشكل والرتبوية، وحىت يكون للقائد األكادميي دور فع
مستمر،لتحسني جودة املخرجات واالرتقاء هبا ملواكبة املتغريات ومتطلبات سوق العمل. وذلك من خالل وجود أداة تقييم 

 علمية واضحة يسهل التعامل معها.
اءة وفعالية، من خالل اطالعهم على مواطن القوة ويستخدم التقييم كوسيلة لتحفيز العاملني للقيام أبعماهلم بكف

والضعف اليت يتصفون هبا يف اجناز األعمال املوكلة إليهم، وزايدة مهاراهتم يف أدائها؛  لتطوير وجتويد أدائهم واالرتقاء به إىل 
على املعلومات الختاذ (. وتساعد عملية التقييم املستمر القادة األكادمييني يف احلصول 8101أفضل املستوايت )العزاوي، 

 القرارات املتعلقة بتطوير وحتسني أدائهم الوظيفي، والعمل على زايدة فعاليته.
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وترتبط فعالية أي منظمة من املنظمات بكفاءة وفعالية العنصر البشري، وقدرته ورغبته على العمل فيها، ابعتباره 
وظيفي من أهم املتغريات األساسية واملؤثرة على كفاءة وفعالية العنصر املؤثر والفعال فيها، لذا تعد عملية تقييم األداء ال

(. إذ تساهم يف تطوير والكشف عن القدرات الذاتية، وحتديد مدى فعاليتها يف تطوير 8112املنظمة) درة والصباغ، 
 وتنمية العاملني للوصول إىل أعلى مستوى من مستوايت الكفاءة والفعالية. 

معة أعباء متزايدة، نتيجة التطورات املستمرة، واألعمال املتزايدة، اليت أدت إىل اتساع دورها تتحمل اجلا: مشكلة الدراسة
وزايدة العمليات اإلدارية واإلجرائية، وهذه العمليات ال تتطور وال تتغري، وإمنا األفراد القائمني هبا هم الذين يتطورون 

ألساسي للنمو والتغيري واالرتقاء هبا حنو األفضل. والقادة األكادمييون هم ويتغريون، لذا ينبغي الرتكيز عليهم ابعتبارهم احملرك ا
املسؤولون عن هذه العمليات اإلدارية، وهذا ما ألقى على عاتقهم عبئًا ثقيالً، مما أدى إىل ظهور بعض املشاكل لديهم  

يجة لضعف عملية تقييم األداء، وغياب كاحلاجة املاسة إىل وجود نظام لتقييم األداء للحفاظ على بقائهم واستمرارهم، ونت
معظم شروطه، ولعدم وجود معايري اثبتة وواضحة ختضع هلا عملية التقييم، ولعدم وجود مناذج تقييم ختص القادة 
األكادمييني، ولعدم وجود الدراسات اليت جتمع بني تقييم األداء، والقادة األكادمييني يف اجلامعات. هذا ما سوغ للباحثة 

هبذه الدراسة حملاولة التصدي هلذا القصور من خالل بناء أمنوذج مقرتح لتقييم األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف القيام 
 .اجلامعات األردنية احلكومية
هدفت الدراسة إىل بناء أمنوذج لتقييم األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية : هدف الدراسة وأسئلتها

 مية، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:احلكو 
 ما واقع األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية احلكومية من وجهة نظرهم؟ .0
( لواقع األداء الوظيفي للقادة األكادمييني α≤1.17هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .8

 مية تعزى للمسمى الوظيفي؟يف اجلامعات األردنية احلكو 
 ما األمنوذج املقرتح لتقييم األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية احلكومية؟ .3
ما درجة مناسبة األمنوذج املقرتح لتقييم األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية احلكومية من  .7

 وجهة اخلرباء واملختصني؟
 يؤمل أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة اجلهات اآلتية:: راسةأمهية الد
القادة األكادمييون، وذلك من خالل االستفادة من األمنوذج املقرتح يف التطوير والتحسني والتجديد املستمر،  .0

 ومعرفة مواطن القوة لتعزيزها ومواطن الضعف إلصالحها.
 عمليات اختاذ القرارات، وتطوير أعضاء هيئة التدريس. اإلدارة األكادميية، وذلك من خالل توظيفها لتحسني .8
 اجلامعة، وذلك من خالل حتسني جودة املخرجات جملاراة متطلبات سوق العمل. .3
 الباحثون، وذلك من خالل االستفادة من األدب النظري ونتائج هذه الدراسة. .7
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 تضمنت هذه الدراسة املصطلحات اآلتية:: مصطلحات الدراسة
اة للتفكري والتحليل واالجتاه العقلي، املولد من جمموعة من املفاهيم املتفاعلة واملتداخلة، اليت متلك : أداألمنوذج

خاصية التداخل مع العامل احلقيقي، وذلك من خالل فهم وضبط وتقريب الظواهر واملواقف املدروسة، ومتثيلها واقعياً 
 (.0992)كيالين وديراين، 

ضح من خالله اخلطوات الرئيسة لعملية تقييم األداء الوظيفي، الذي مت بناؤه يف هذه : خمطط يتويعرف إجرائيًا أبنه
 الدراسة.

:العمل الذي يؤديه املرؤوس مبا يسهم يف حتقيق األهداف من خالل تفهمه لدوره وإتقانه وإتباعه للتعليمات األداء
 (.8108 )عربيات، اليت تصل إليه من اإلدارة، وسلوكه مع زمالئه، ورؤسائه، وتطوره املهين

: هي املهمات اليت جيب أن يقوم هبا القادة األكادمييون يف اجلامعات األردنية احلكومية، وهو ما ويعرف إجرائياً أبنه
 تضمنته أداة الدراسة من جماالت: التواصل، التطوير والتحسني، عمل الفريق، التقييم، التمكني، القيادة، اختاذ القرار.

ية حتليل وتقسيم أداء العاملني لعملهم، ومسلكهم، وتصرفاهتم فيه، وقياس مدى صالحياهتم، : عملتقييم األداء
 ,B0linoوكفاءهتم يف النهوض أبعباء عملهم احلايل، وحتملهم املسؤولية، وإمكانية توليهم وظائف ذات مستوى أعلى )

2003.) 
دمييني يف اجلامعات األردنية احلكومية وفقًا جملاالت : تقرير فاعلية األداء الوظيفي للقادة األكاويعرف إجرائيًا أبنه

 األداة اليت مت تطويرها.
 : ويقصد هبم يف هذه الدراسة العمداء، ونواهبم، ورؤساء األقسام.القادة األكادمييون

 حدود الدراسة
 تتمثل حدود هذه الدراسة ابآليت:

 يف اجلامعات األردنية احلكومية.: اقتصرت هذه الدراسة على القادة األكادمييني احلدود البشرية -
 : اقتصرت هذه الدراسة على اجلامعات األردنية احلكومية.احلدود املكانية -
/  8102: تتحدد نتائج هذه الدراسة ابلسياق الزمين الذي أجريت فيه، وهو العام الدراسي )احلدود الزمانية -

8104.) 
 الدراسات السابقة ذات الصلة

راسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة وهو األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف يتضمن هذا اجلزء عرضاً للد
اجلامعات احلكومية.وسوف يتم تقسيم الدراسات السابقة إىل دراسات عربية وأجنبية، اتليا عرضها وفق تسلسل زمين من 

 األقدم إىل األحدث، وذلك كاآليت:
 الدراسات العربية .أ

( إىل بناء أمنوذج لتقييم األداء الوظيفي لرؤساء األقسام األكادميية يف اجلامعات 8100) هدفت دراسة احلياصات
األردنية العامة يف ضوء الواقع واالجتاهات اإلدارية املعاصرة وقياس مدى كفايته. وقد مت تطوير أداة تكونت من أربعة 
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اإلنسانية، البحث العلمي وخدمة اجملتمع(. وقد مت جماالت) اإلداري التنفيذي، ضمان جودة التعليم وتطويره، العالقات 
( عميد. وأظهرت النتائج أن واقع تقييم 78اختيار عينة الدراسة ابلطريقة الطبقية العشوائية إذ تكونت عينة الدراسة من )

باحثة يف بناء األداء الوظيفي لرؤساء األقسام األكادميية يف اجلامعات العامة جاء بدرجة متوسطة، ويف ضوء ذلك قامت ال
 أمنوذج مقرتح لتقييم األداء الوظيفي لرؤساء األقسام يف اجلامعات.

( دراسة هدفت إىل التعرُّف على مستوى األداء الوظيفي ألعضاء اهليئات التدريسية يف 8100أجرى الصرايرة )
. رئيس قسم أكادميي (44ى )طب ِّقت عينة الدراسة عل. و اجلامعات األردنية الرمسية من وجهة نظر رؤساء األقسام فيها

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى األداء الوظيفي ألعضاء اهليئات التدريسية كان مرتفعاً، ابإلضافة إىل عدم وجود فروق 
نوع الكلية، واجلنس، والرتبة األكادميية، وسنوات اخلربة، ومكان احلصول ( ذات داللة إحصائية تعود ملتغريات الدراسة وهي

 (.   الدكتوراه، واجلامعة اليت يعمل فيهاعلى درجة 
( إىل بناء أمنوذج مقرتح لتقييم األداء الوظيفي ملوظفي اجلامعات األردنية احلكومية 8107هدفت دراسة قطيشات )

استنادا إىل قواعد القيادة األخالقية. وقد مت تطوير أداة تكونت من ثالثة جماالت )الصفات األخالقية اإلدارية، الصفات 
ألخالقية الشخصية، الصفات األخالقية التعامل مع اآلخرين(. وقد مت اختيار عينة الدراسة ابلطريقة العشوائية إذ بلغ ا

( موظف إداري وأكادميي إداري من اجلامعة األردنية. وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة مالءمة األمنوذج 714عددها )
 استنادا إىل قواعد القيادة األخالقية جاء بدرجة مرتفعة. املقرتح لتقييم أداء موظفي اجلامعات األردنية

 الدراسات األجنبية .ب
( دراسة هدفت إىل تقييم أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية من Asassfeh, 2014أجرى عساسفة )

طالباً، وتوصلت ( 281وجهة نظر الطلبة. واستخدم فيها االستبانة واملقابلة  طبقت على عينة الدراسة املكونة من )
الدراسة إىل أن الطلبة يفضلون تقييم أعضاء هيئة التدريس عن طريق االنرتنت، وان هناك فروقًا ذات داللة إحصائية لتقييم 

 الطلبة ألعضاء هيئة التدريس تعزى إىل متغري نوع الكلية، واجلنس.
التدريس عن التقييم املتعلق  ( دراسة هدفت إىل معرفة تصورات أعضاء هيئةFulgham, 2014أجرى فولغام )

هبم والذي يقوم به طلبة اجلامعة، وقد أجريت هذه الدراسة على جامعة يف والية امليسيسييب وهذه هي عينة الدراسة. 
من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة ينظروا نظرة سلبية ألداة التقييم  %40وأشارت نتائج هذه الدراسة إىل أن أكثر من 

من الطلبة املشاركني يف عملية التقييم يوافقون على إن أداة التقييم ختدم  %21لبة بتعبئتها لتقييم فعاليتهم، وان اليت يقوم الط
ما وضعت ألجله أال وهو تقييم التدريس والعمل على حتسينه. وأوصت الدراسة إىل ضرورة مراجعة ومواصلة عملية التقييم، 

 ختدم فاعلية التدريس.وجيب أن تشمل أداة التقييم أبعاد متعددة 
( دراسة بعنوان "تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس يف كليات اجملتمع". أجريت Siddiqi, 2015أجرى صديقي )

هذه الدراسة يف الوالايت املتحدة، وقامت على دراسة الوضع احلايل ألعضاء هيئة التدريس، وتقييم األداء يف كليات اجملتمع 
ايت املتحدة. وكيفية استخدام نتائج التقييم يف اختاذ القرارات املتعلقة ابلتنمية املهنية. وهدفت هذه العامة يف مجيع أحناء الوال

الدراسة إىل التحقق من ما إذا مت استخدام التقييم ملراجعة السياسات املؤسسية املتعلقة أبعضاء هيئة التدريس. ومت استخدام 
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تائج إىل أن العديد من كليات اجملتمع كانت تستخدم نتائج التقييم الختاذ املنهج املسحي الوصفي االرتباطي. وأشارت الن
 القرارات املتعلقة ابلتنمية املهنية، كما يتم استخدام نتائج التقييم الستمرار عقود العمل، واملكافآت. 

ت السابقة، إن يتضح من خالل ما مت استعراضه من الدراسا: ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة احلالية منها
األداء حظي ابهتمام الباحثني عربيا وأجنبيا، فقد ركزت الدراسات السابقة على جوانب متعددة من األداء، فمنها ما ركز 

 على مستوى األداء، ومنها ما ركز على فعالية األداء، ومنها ما ركز على تقييم األداء. 
تعرف إىل معايري األداء اليت استخدمها الباحثون يف دراساهتم، ولقد أفاد اطالع الباحثة على الدراسات السابقة يف ال

ويف بناء أداة الدراسة، ويف اختيار عينة الدراسة، والتحليل اإلحصائي املناسب وفقا ألسئلة الدراسة. تشاهبت الدراسات 
هتا. وتشاهبت الدراسة احلالية مع السابقة يف إجراءاهتا من حيث العينة وطريقة اختيارها، واألداة وكيفية بنائها، وصدقها وثبا

الدراسات السابقة يف تناوهلا موضوع تقييم األداء الوظيفي، إال إهنا اختلفت يف اهلدف، وجمتمع الدراسة، وعينته، بينما 
يفي متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف إهنا الوحيدة اليت تتناول موضوع بناء أمنوذج مقرتح لتقييم األداء الوظ

 للقادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية الرمسية. 
 مت استخدام املنهج الوصفي التطويري لتحقيق أهداف الدراسة.: الطريقة واإلجراءات

من مجيع القادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية احلكومية، واملوزعة على أقاليم  جمتمع الدراسة تكون: جمتمع الدراسة
( قائدا أكادمييا، )وفق إحصائيات 427ة )إقليم اجلنوب، وإقليم الوسط، وإقليم الشمال(، والبالغ عددهم)اململكة الثالث

  ( توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفق اإلقليم واجلامعة:0(. ويبني اجلدول)8102وزارة التعليم العايل
 توزع جمتمع الدراسة حسب اإلقليم واجلامعة (1اجلدول)

 اجملموع رئيس قسم انئب عميد يدعم اجلامعة اإلقليم

 اجلنوب
 28 73 04 08 مؤتة

 82 04 7 4 الطفيلة التقنية
 74 - 8 77 احلسني بن طالل

 الوسط

 070 29 31 88 األردنية
 43 73 07 07 اهلامشية
 39 04 03 9 األملانية

 082 20 82 09 البلقاء التطبيقية

 الشمال
 93 21 02 07 الريموك

 77 83 08 01 آل البيت
 010 74 31 07 العلوم والتكنولوجيا

 427 771 024 044 اجملموع
 (8102)املصدر: وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،  

 :عينة الدراسة
مت اختيار عينة الدراسة ابلطريقة الطبقية العشوائية، وذلك من تقسيم اململكة األردنية اهلامشية إىل ثالثة أقاليم، إقليم 

جلنوب، وإقليم الوسط، وإقليم الشمال، ومن مث اختيار جامعة واحدة من كل إقليم من األقاليم الثالثة ابلطريقة العشوائية، ا
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إذ وقع االختيار على ثالث جامعات، وهي: مؤتة لتمثل إقليم اجلنوب، واهلامشية لتمثل إقليم الوسط، وآل البيت لتمثل 
آراء عينة الدراسة، وذلك بتوزيع األداة)االستبانة( على مجيع القادة األكادمييني يف  إقليم الشمال. مث قامت الباحثة مبسح

( من 92.5%( استبانة بنسبة)027( قائد أكادميي، ومت اسرتداد )811تلك اجلامعات اليت مت اختيارها، والبالغ عددهم)
 اجلامعات.توزيع أفراد عينة الدراسة وفق  (8جمموع االستباانت الكلي، ويوضح اجلدول)

 توزع عينة الدراسة يف اجلامعات األردنية احلكومية (2اجلدول)
 عدد املسرتجع رئيس قسم انئب عميد عميد اسم اجلامعة اإلقليم
 42 73 04 08 مؤتة اجلنوب
 41 73 07 07 اهلامشية الوسط
 39 83 08 01 آل البيت الشمال

 027 009 77 34 اجملموع
 أداة الدراسة

بتطوير أداة الدراسة )االستبانة( اخلاصة من خالل الرجوع لبعض الدراسات السابقة مثل دراسة  قامت الباحثة
( ومت بواسطتها مجع املعلومات عن واقع وأمهية األداء الوظيفي للقادة األكادمييني 8100(، واحلياصات )8101الزهراين )

ادها يف صورهتا األولية، وبعد التحكيم تكونت أداة الدراسة يف اجلامعات األردنية احلكومية، ومت صياغة فقرات األداة، وإعد
( فقرة موزعة على سبعة جماالت، وهي: التواصل، والتطوير والتحسني، وعمل الفريق، والتمكني، 47بصورهتا النهائية )

 والتقييم، والقيادة، واختاذ القرار.
صحيح أداة الدراسة، إبعطاء كل فقرة من فقراته واعتمدت الباحثة يف الدراسة احلالية على سلم ليكرت اخلماسي لت

( 0، 8، 3، 7، 7درجة واحدة من بني درجاته اخلمس )دائما، معظم األحيان، أحياان، قليال، اندرا(، وهي متثل رقميا )
 على الرتتيب، ومن مث مت اعتماد املقياس اآليت ألغراض حتليل النتائج:

 درجة منخفضة 8.33   -0من 
 درجة متوسطة 3.24 -8.37من 
 ةدرجة مرتفع 7 - 3.22من

 وقد مت احتساب املقياس من خالل استخدام املعادلة التالية:
      (0احلد األدىن للمقياس ) -( 7احلد األعلى للمقياس )      

                                (3)    
                7-0     =0.33 

                  3  
 إىل هناية كل فئة.  (1.33)اجلواب  مث إضافة ومن

 صدق األداة
( 49للتحقق من صدق أداة الدراسة مت اعتماد صدق احملتوى، إذ مت عرض االستبانة بصورهتا األولية واملكونة من )

( حمكمني من األساتذة اجلامعيني اخلرباء ممن حيملون درجة الدكتوراه يف 01( يبني ذلك. على )0فقرة، وامللحق )
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ت اإلدارة الرتبوية وأصول الرتبية من اجلامعة األردنية، وجامعة الريموك، وجامعة اهلامشية وجامعة مؤتة. إذ طلب منهم ختصصا
قراءة بنود فقرات االستبانة، وحذف، أو تعديل، أو إضافة، أو دمج، أو إعادة صياغة، وتوضيح لبعض العبارات اليت 

د امجع احملكمون على صحة عدد كبري من الفقرات، واقرتحوا بعض يعتقدون أهنا غري مناسبة من وجهة نظرهم، وق
التعديالت يف صياغة الفقرات اليت مت تعديلها ابلفعل، وإضافة فقرات أخرى، وقد قامت الباحثة ابألخذ جبميع املالحظات، 

سة ابلصورة النهائية ( فقرات حىت خرجت أداة الدرا7وتعديل وإضافة الفقرات املقرتحة من قبل احملكمني، إذ مت حذف )
 ( فقرة.47مكونة من )

كل فقرة من   ارتباطدالالت صدق البناء للمقياس، إذ مت حتليل فقرات املقياس وحساب معامل كما مت استخراج 
هنا ميثل داللة للصدق ابلنسبة لكل فقرة يف صورة معامل ارتباط بني كل فقرة وبني الدرجة  االرتباطالفقرات، إذ أن معامل 

مع األداة ككل ، وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات ابجملال اليت تنتمي إليهة من جهة، وبني كل فقرة وبني ارتباطها الكلي
 .( ذلك3، ويبني اجلدول)(0.83-0.28ومع اجملال ) ،( 0.72-0.30)مابني 

 اليت تنتمي إليه واجملالمعامالت االرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية  (3اجلدول)

 رقم
 الفقرة

معامل 
 االرتباط
 مع اجملال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط
 مع اجملال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط
 مع اجملال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

1 .40** .39** 82 .62** .56** 70 .57** .51** 
2 .83** .30** 84 .66** .64** 78 .49** .52** 
3 .28** .38** 82 .61** .54** 73 .49** .47** 
4 .42** .48** 89 .68** .62** 77 .59** .51** 
5 .39** .42** 31 .56** .58** 77 .57** .60** 
6 .42** .48** 30 .59** .60** 72 .73** .63** 
7 .41** .44** 38 .66** .49** 74 .74** .61** 
8 .45** .45** 33 .72** .63** 72 .73** .65** 
9 .36** .33** 37 .68** .56** 79 .72** .56** 
10 .53** .50** 37 .79** .70** 21 .72** .55** 
11 .62** .54** 32 .72** .59** 20 .76** .62** 
12 .75** .64** 34 .72** .65** 28 .82** .70** 
13 .70** .62** 32 .79** .67** 23 .79** .67** 
14 .74** .62** 39 .70** .68** 27 .72** .53** 
15 .70** .60** 71 .72** .66** 27 .70** .59** 
16 .77** .66** 70 .63** .71** 22 .73** .62** 
17 .69** .56** 78 .71** .58** 24 .75** .63** 
18 .68** .55** 73 .68** .72* 22 .58** .62** 
19 .60** .59** 77 .74** .63** 29 .62** .56** 
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 رقم
 الفقرة

معامل 
 االرتباط
 مع اجملال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط
 مع اجملال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط
 مع اجملال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

20 .69** .57** 77 .76** .56** 41 .62** .46** 
80 .79** .67** 72 .67** .63** 40 .56** .39** 
88 .73** .56** 74 .71** .58** 48 .66** .39** 
83 .69** .53** 72 .68** .55** 43 .72** .51** 
87 .64** .54** 79 .65** .65** 47 .57** .34** 
87 .69** .55** 71 .67** .60** 47 .57** .36** 

 (.1.10**  دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )             (.1.17*  دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )
 ، ولذلك مل يتم حذف أي من هذه الفقرات.دالة إحصائياوجتدر اإلشارة اىل أن مجيع معامالت االرتباط كانت 

 .( ذلك7عضها والدرجة الكلية، ويبني اجلدول)اجملاالت ببني معامالت االرتباط ب
 عضها والدرجة الكليةاجملاالت ببمعامالت االرتباط بني  (4جدول)

 
جمال 

 التواصل

جمال 
التطوير 
 والتحسني

جمال عمل 
 الفريق

 جمال التقييم جمال التمكني
جمال 
 القيادة

جمال اختاذ 
 القرار

واقع األداء 
 الوظيفي

        1 صلجمال التوا
جمال التطوير 

 والتحسني
.42** 1       

جمال عمل 
      1 **71. **40. الفريق

     1 **71. **75. **42. جمال التمكني
    1 *80. *76. *72. **38. جمال التقييم
   0 **82. **75. **73. **70. **34. جمال القيادة
جمال اختاذ 

  0 **64. **72. **69. **57. **65. **28. القرار

واقع األداء 
 0 ** 76. ** 85. ** 89. ** 89. ** 85. ** 86. ** 61. الوظيفي

 (.1.10** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )             (.1.17* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )
 ثبات األداة

راج درجتتتة ثبتتتات أداة الدراستتتة حستتتب مت استتتتخدام معامتتتل االتستتتاق التتتداخلي حستتتب معادلتتتة كرونبتتتا  ألفتتتا، الستتتتخ
( معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونبا  ألفا لواقع االداء الوظيفي وأمهيته، وكانت النتتائج  7اجملاالت، ويبني اجلدول )

 كاآليت:
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 قيم معامالت الثبات ابستخدام معادلة كرونباخ ألفا لكل جمال  (5جدول )
 تساق الداخلي للمممولاال للواقع االتساق الداخلي اجملال

 0.33 0.90 جمال التواصل 
 0.87 0.90 جمال التطوير والتحسني

 0.87 0.87 جمال عمل الفريق
 0.90 0.89 جمال التمكني

 0.86 0.88 جمال التقييم
 0.94 0.91 جمال القيادة

 0.76 0.87 جمال اختاذ القرار
ستتة تتمتتتع مبعتتامالت ارتبتتاط مقبولتتة وميكتتن االعتمتتاد عليهتتا يف أظهتترت نتتتائج معامتتل ارتبتتاط بريستتون أن جمتتاالت الدرا

 تفسري النتائج الواردة عنها.
 اشتملت الدراسة على املتغريات اآلتية:: متغريات الدراسة

 : واقع األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية احلكومية.املتغري املستقل: أوال
 تجابة أفراد العينة عن واقع األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية احلكومية: اساملتغري التابع: اثنيا

 الدراسة ومناقشتها نتائج
 عرض النتائج املتعلقة ابلسؤال األول:

ما واقع تقييم األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية احلكومية من وجهة لإلجابة عن سؤال:" 
مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات لواقع األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية ظرهم؟" ن

 ( تبني نتائج ذلك. وعلى النحو اآليت:03، 01،00،08، 9، 2، 4، 2احلكومية لكل جمال ولكل فقرة، واجلداول )
  اجملاالت

واقع األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية احلكومية ملعيارية لاملتوسطات احلسابية واالحنرافات ا (6جدول)
 مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية

االحنراف  املتوسط احلسايب اجملال الرقم
 الدرجة الرتبة املعياري

 متوسط 0 0.74 2.97 التواصل 1
 متوسط 8 0.70 2.77 التطوير والتحسني 2
 متوسط 3 0.64 2.76 يقعمل الفر  3
 متوسط 7 0.60 2.71 القيادة 2
 متوسط 7 0.66 2.64 التمكني 7
 متوسط 2 0.72 2.61 التقييم 7
 متوسط 7 701. 2.59 اختاذ القرار 7

 متوسط __ 0.54 2.72 اجملموع الكلي
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اكرب تقدير كان جملال ( أن مجيع اجملاالت كانت درجة تقديرها متوسطة،و 2يتبني من النتائج املوضحة ابجلدول)
(، واحتل املرتبة األوىل، وقد يعزى ذلك إىل 0.74( ابحنراف معياري )2.97التواصل، إذ بلغت قيمة املتوسط احلسايب له )

عدم وجود الوقت الكايف للتواصل، وإقامة العالقات مع اآلخرين لكثرة األعباء الوظيفية واملسؤوليات املنوطة هبم اليت 
(، واختلفت 8100، وعدم تفعيل قنوات االتصال. وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة احلياصات )تستهلك جل وقتهم

( واحنراف معياري 2.77التطوير والتحسني يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب ) (. وجاء جمال8107مع دراسة القطيشات )
غري احملببة، العتقادهم ابن عملية التطوير والتغيري (،  ويعزى ذلك إىل وجود فئة مقاومة للتغري إذ يعد من العمليات 0.70)

قد تعمل على إظهار األدوار غري الواضحة اليت توكل إليهم، وزايدة األعباء الوظيفية، وابلتايل ستتغري املسؤوليات امللقاة على 
ورمبا (،0.64ف معياري )( واحنرا2.76عمل الفريق يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب ) عاتقهم وطبيعة العمل. وجاء جمال

يعزى ذلك إىل عدم وضوح ماهية مفهوم عمل الفريق، وسيطرة الروتينية وحب الذات، وعدم مساندهتم يف حالة األعباء 
الوظيفية، وحثهم على االستفادة من اخلربات السابقة، وغياب احلوافز، وعدم توزيع األدوار بعدالة، وان الثقافة اليت يتمتعون 

( 2.71وجاء جمال القيادة يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب ) مل تكن مبنية على التعاون والعمل اجلماعي.هبا يف األصل 
أمهية الدور الذي يقوم به القائد األكادميي كونه حمط األنظار، واىل األعباء  ورمبا يعزى ذلك إىل(، 0.60واحنراف معياري )

يع املمارسات اإلدارية من قيادة وتوجيه مجيع اجلهود اليت يعمل معها لتحقيق الثقيلة امللقاة على عاتقه، فهو املسؤول عن مج
 األهداف املنشودة.
(،  وقد يعزى ذلك إىل 0.60( واحنراف معياري )2.64التمكني يف املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب ) وجاء جمال

ليت تدعم قدراهتم وتعزز دافعيتهم حنو العمل عدم تعزيز الثقة بني اإلدارة والعاملني؛ وذلك لشح الدورات التدريبية ا
واستقالليته، وجتعلهم أكثر حتماًل للمسؤوليات امللقاة على عاتقهم، وعدم وجود الثقة بشكل كبري بينهم؛ ذلك لوجود 

ري ( واحنراف معيا2.61التنافسية بينهم على املراكز اإلدارية. وجاء جمال التقييم يف املرتبة السادسة مبتوسط حسايب )
(، وقد يعزى ذلك لعدم وجود نظام فعال متبع يف عملية التقييم، إذ ال يوجد تفعيل وممارسة فعلية ملعايري وطرق 0.72)

وكان اقل تقدير جملال اختاذ عملية التقييم وإمنا متارس وتفعل بطريقة شكلية لذا ال تقع عملية التقييم ضمن أولوايت اإلدارة. 
وقد يعزى ذلك إىل (، واحتل املرتبة األخرية،0.70( ابحنراف معياري )2.59ط احلسايب له )القرار، إذ بلغت قيمة املتوس

عدم إشراك العاملني يف عملية صناعة القرار، وعدم االتزان يف صناعته واختاذه مبا يتناسب وظروف العمل، وحملدودية 
بشكل صوري، وعدم اقتناعهم وثقتهم ابلقرارات  الصالحيات املوكلة إليهم وارتباطها ابإلدارة العليا، وإعطائها لآلخرين

 وذلك لعدم وجود القرارات الكاملة.
وكان التقدير الكلي لواقع األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية احلكومية متوسطاً، إذ بلغت قيمة 

ىل أن هذا الواقع مل يصل إىل املستوى وتعزى هذه النتيجة إ(، 0.54( وابحنراف معياري )2.72املتوسط احلسايب له )
املطلوب، واىل اكتفاء القادة األكادمييني هبذه املهارات، وغياب الدور اإلداري واختالطه ابلدور األكادميي مما جعلهم غري 

(،واختلفت مع دراسة 8100قادرين على حتديد مهامهم ابلشكل املطلوب.وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة احلياصات )
 (.8100صرايرة )ال
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 عرض النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين:
( لواقع األداء α≤5...هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ):"لإلجابة عن السؤال

مت حساب األوساط احلسابية  الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية احلكومية تعزى للمسمى الوظيفي؟"
 ( ذلك.  88ات املعيارية ملستوى متغري الدراسة، ويبني اجلدول)واالحنراف

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لواقع األداء الوظيفي حسب متغري املسمى الوظيفي (22جدول)
 الداللة اإلحصائية درجات احلرية ف مربع االوساط جمموع املربعات 

 759. 027 392. 222. 667. جمال التواصل
 735. 184 426. 212. 637. جمال التطوير والتحسني

 717. 184 451. 188. 563. جمال عمل الفريق
 849. 184 267. 120. 361. جمال التمكني
 622. 184 590. 315. 945. جمال التقييم
 997. 184 017. 006. 019. جمال القيادة

 149. 184 1.800 872. 2.617 جمال اختاذ القرار
 885. 184 217. 066. 197. لكلياملستوى ا

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات أفراد عينة الدارسة 88يتبني من نتائج املوضحة يف اجلدول )
لواقع األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية احلكومية تعزى للمسمى الوظيفي على املستوى الكلي لألداة 

ألبعاد، مما يعين أن هناك توازن يف األداء بني القادة األكادمييني، وهذا يدل على أنه ال يوجد اختالف يف بيئة وعلى مجيع ا
العمل ابلنسبة هلم، إذ أن األداء الوظيفي لديهم معتمد على توزيع األدوار يف األداء، حسب املسمى الوظيفي، ويعزى ذلك 

األكادمييني يعتمد على اإلجراءات والتعليمات املتبعة يف تنفيذ ما لديهم من  إىل أن مستوى األداء الوظيفي جلميع القادة
 مهام بعض النظر عن املسمى الوظيفي. وهذه النتيجة اختلفت مع مجيع الدراسات السابقة.

 مية؟"السؤال الثالث: "ما األمنوذج املقرتح لتقييم األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية احلكو 
 أمنوذج مقرتح  لتقييم األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية احلكومية. اسم األمنوذج:

تفعيل عملية تقييم األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية احلكومية وفقا  :هدف األمنوذج
 للمستجدات واملتغريات املستمرة.

 يتكون األمنوذج من عدة مراحل أو خطوات إجرائية، وهي كاآليت:: ج ومكوانتهخطوات بناء األمنوذ 
اخللفية النظرية لألمنوذج، ومجع املعلومات ابلرجوع إىل األدب النظري والدراسات السابقة، وذلك لتصميم أداة الدراسة،  .0

 يف اجلامعات األردنية احلكومية. واستخدامها جلمع املعلومات الالزمة عن واقع األداء الوظيفي للقادة األكادمييني
 فرز املتغريات اليت كونت بنية األمنوذج، واليت تشمل املدخالت، والعمليات، واملخرجات. .8
معرفة الواقع من خالل الكشف عن واقع األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية احلكومية، من  .3

 تخراج نتائجها، ومتثل هذه اخلطوة اجلانب العملي لألمنوذج.خالل توزيع أداة الدراسة على العينة، واس
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وضع معايري لتقييم األداء الوظيفي وتتضمن: التواصل، التطوير والتحسني، عمل الفريق، التمكني، التقييم،  .7
 القيادة، اختاذ القرار، إذ مت حتويل كل معيار من هذه املعايري إىل بياانت كمية )نسب مئوية(.

األمنوذج، ويف هذه املرحلة مت العمل على دمج اجلانب النظري واجلانب العملي، وفرز اجلوانب  اعتماد مكوانت .7
 ذات األمهية، واخلروج ابلشكل النهائي لألمنوذج املقرتح.

يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، تقرتح الباحثة أمنوذجا لتقييم األداء الوظيفي : بناء األمنوذج وكيفية تطبيقه
لقادة األكادمييني، والذي ميكن أن تستخدمه اجلامعات األردنية احلكومية لتقييم أداء قادهتا األكادمييني ويشمل األمنوذج ل

 الذي مت اقرتاحه املراحل اآلتية:
 مجع املعلومات عن الواقع واملأمول لتعرف املدخالت وحتديدها، ومعرفة الفجوة: تتم املرحلة األوىل: املدخالت، وتتضمن:

يف هذه املرحلة مجع املعلومات عن واقع األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية احلكومية )ميثل األداء 
الفعلي(، وأمهية األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية احلكومية )ميثل األداء الذي نطمح الوصول إليه(، 

ألداء الوظيفي للقادة األكادمييني، واملأمول الذي يهدف إىل حتقيق جودة األداء الوظيفي للقادة ومعرفة الفجوة بني واقع ا
 األكادمييني.

 املرحلة الثانية: العمليات، وتتضمن:
 مجع املعلومات عن جوانب ومعايري التقييم. .0

 يت:بناء على ما سبق ميكن حتديد معايري تقييم األداء الوظيفي للقادة األكادمييني كاآل
التواصل: أن يكون لدى القائد املقدرة على إدراك ذاته والتوافق والتناغم مع العاملني معه، كبناء العالقات  -

 االجيابية والوضوح يف التعامل معهم، وفتح قنوات االتصال والتواصل، ومشاركته يف مجيع مناسباهتم االجتماعية. 
 زايدة الرضا الوظيفي، ورفع الروح املعنوية هلم، وهتيئة فر  التطوير والتحسني: كاالهتمام ابلعوامل املؤدية إىل -

 املبادرة لتحسني وتطوير أساليب العمل، واقرتاح الدورات التدريبية املناسبة.
عمل الفريق: أن حيث العاملني معه على اجناز أعماهلم عن طريق فرق العمل، ملا هلا من أمهية يف طرح األفكار  -

 تفادة من اخلربات السابقة اليت حتسن من اجناز األعمال بشكل تشاركي.واآلراء املتنوعة، واالس
التمكني: أن تكون لديه املقدرة على إدراك ودعم القدرات الذاتية، وتعزيز الدافعية واالستقاللية حنو العمل  -

 لتعزيز الثقة بينهم.
حتليل وتقييم مستوايت األداء، وابتكار التقييم: يعد تقييم األداء من أهم العمليات اإلدارية ملا له من أمهية يف  -

احللول، وحتديد درجة الكفاءة احلالية واملتوقعة. ويعد أساسا جوهراي لعمليات التطوير اإلداري، إذ يسهم يف 
زايدة الشعور ابملسؤولية من خالل اإلدراك ابن األداء سيكون موضع التقييم وبذلك سيتم بذل أقصى اجلهود يف 

يم يف رفع معنوايت وزايدة الثقة بني العاملني واإلدارة وذلك نتيجة شعورهم ابن اإلدارة العمل. ويسهم التقي
تتعامل معهم بناء على أسس وقواعد موضوعية وعادلة، وشعورهم بعدالة التقييم املطبق مما جيعلهم يؤدون 
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تستخدم معايري عادلة األعمال بكفاءة أعلى. لذلك ال بد من أن يكون هناك نظام فعال لعملية التقييم، وان 
 وان يطبق التقييم بطريقة موضوعية، وان يربط ابحلوافز واملكافآت.

القيادة: القائد معين مبواجهة الواقع وصعوابت العمل وحتمل املخاطر، وتطوير الثقافة املنظمية احملفزة لالجناز  -
 احلسنة هلم.واالبتكار، وان يقدم الصاحل العام على مصلحته الشخصية كونه ميثل القدوة 

اختاذ القرار: أن تكون لديه املقدرة على فهم البيئة اليت جتعله أكثر اتزاان يف اختاذ القرارات، وان يشرك اجلميع يف  -
 عملية صناعة القرار، وان يثق يف القرارات اليت يتم اختاذها.

ملعلومات اليت مت مجعها عن  معايري التقييم تقييم العمليات: يتم يف هذه املرحلة تقييم أداء القادة األكادمييني بناء على ا .8
احملددة )التواصل، التطوير والتحسني، عمل الفريق، التمكني، التقييم، القيادة، اختاذ القرار(، إذ يتم تقييم كل معيار 

 على حده، وذلك الختاذ القرار املناسب بشأهنا.
 املرحلة الثالثة: املخرجات، وتتضمن:

دة األداء: يتم يف هذه اخلطوة تطبيق كل معيار من معايري التقييم ملعرفة جودة األداء يف  تطبيق املعيار ومعرفة جو  .0
 كل معيار،الختاذ القرار املناسب.

إنشاء قسم خا  ملتابعة عملية تنفيذ التقييم هبدف احلصول على التغذية الراجعة يف كل كلية، إذ تكون وظيفته  .8
الوظيفي، وذلك من خالل التقييم املستمر جلميع املراحل، وحتديد  متابعة وتطبيق وتنفيذ عملية تقييم األداء

املشاكل اليت تواجه كل مرحلة من املراحل ومعاجلتها، ووضع احللول املناسبة هلا )من خالل عقد الدورات 
ق جبودة التدريبية هلم(، إذ يقوم هذا القسم برفع قائمة أو تقرير بشكل دوري لإلدارة العليا يف هناية كل فصل يتعل

أداء القادة األكادمييني فيها، ووضع بعض  التوصيات، وذلك الختاذ القرار املناسب هلم املتمثل يف )الرتقيات، 
 املكافآت، الزايدات السنوية(.

مكافأة األداء: يتم يف هذه اخلطوة تقييم ملعرفة األداء اجليد وتعزيزه، وذلك من خالل ربطه ابلرتقيات واملكافآت  .3
 السنوية، مما يعمل على تعزيز نوعية األداء لتأدية األعمال بكفاءة أعلى. والزايدات 

 املرحلة الرابعة: التغذية الراجعة
يتم يف هذه املرحلة إجراء التقييم لكل مرحلة من مراحل األمنوذج، واختيار انسب الطرق العالجية للمشاكل اليت قد 

ء على مواطن القوة والعمل على تعزيزها، ومواطن الضعف والعمل على تظهر يف عملية تقييم األداء الوظيفي، وتسليط الضو 
معاجلتها، وذلك من اجل اختاذ القرار املناسب إما ابالنتقال إىل املرحلة التالية، أو الرجوع إىل عناصر املرحلة احلالية، 

 ومراجعتها وإعادة النظر فيها.
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 أمنوذج مقرتح  لتقييم األداء الوظيفي يف اجلامعات األردنية احلكومية

تقييم األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية السؤال الرابع: ما درجة مناسبة األمنوذج املقرتح ل
 احلكومية من وجهة اخلرباء واملختصني؟

للتأكد من صدق األمنوذج املقرتح ومالءمته للواقع مت حتكيم هذا األمنوذج من قبل جمموعة من اخلرباء واملختصني يف 
ان رأيهم يف درجة أمهيته، وواقعيته، ومشوليته، ووضوحه، إذ تبني من جمال اإلدارة الرتبوية يف اجلامعات األردنية، وذلك لبي

خالل آرائهم مناسبة األمنوذج املقرتح لتقييم األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية احلكومية، وحصل 

 املعيار
 اختاذ القرار القيادة التقييم التمكني فريقعمل ال التطوير والتحسني التواصل

 جمع المعلومات

 المأمول الواقع

 

 الفجوة

 

 تقييم
 

 تطبيق المعيار

 جودة األداء

 تقييم

 

إنشاء قسم متخصص 
 لمتابعة تنفيذ عملية التقييم

 مكافأة األداء
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لالستخدام مع إمكانية تطبيقه على األمنوذج على الصدق التحكيمي وخرج بصورته النهائية، وبذلك اعترب األمنوذج مناسبًا 
 ارض الواقع.
 التوصيات

 تعرض الباحثة فيما يلي جمموعة من التوصيات اليت انبثقت من نتائج الدراسة:
أشارت نتائج الدراسة يف سؤاهلا األول إىل أن واقع األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامعات األردنية  .0

توصي الباحثة بضرورة عمل الدورات التدريبية مستمرة واملناسبة واملتعلقة بكل  احلكومية قد جاء متوسطا. وعليه
 ما هو جديد وذلك من اجل االرتقاء أبدائهم الوظيفي. 

أشارت نتائج الدراسة يف سؤاهلا الثاين إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات أفراد عينة الدارسة  .8
ألكادمييني يف اجلامعات األردنية احلكومية تعزى للمسمى الوظيفي، وعليه توصي لواقع األداء الوظيفي للقادة ا

 الباحثة بتعزيز التقييم الدوري للقادة األكادمييني، ومناقشتهم ابلنتائج.
أشارت نتائج الدراسة يف سؤاهلا الثالث إىل بناء أمنوذج لتقييم األداء الوظيفي للقادة األكادمييني يف اجلامعات  .3

ة احلكومية، وعليه توصي الباحثة بدعوة اجلامعات األردنية احلكومية إىل تبين األمنوذج املقرتح الذي األردني
توصلت إليه الدراسة، والعمل على تطبيقه وتطويره من خالل التغذية الراجعة. وإعادة إجراء هذه الدراسة من 

 قبل ابحثني آخرين على اجلامعات اخلاصة.
 قائمة املراجع

 عربيةاملراجع ال
أمنوذج مقرتح لتقييم األداء الوظيفي لرؤساء األقسام األكادميية يف اجلامعات يف ضوء الواقع (. 8100احلياصات، هوازن ) -

 ، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة عمان العربية، عمان، األردن. واالجتاهات اإلدارية املعاصرة وقياس مدى كفايته
 . عمان: دار وائل.إدارة املوارد البشرية يف القرن احلادي والعشرين(. 8112)درة، عبد الباري والصباغ، زهري  -
، رسالة ماجستري غري منشورة، أمهية دور مدير املدرسة الثانوية يف مواجهة االحتياجات الرتبوية للمدرسة(. 8110صاحل، اجمد ) -

 جامعة الريموك، اربد، األردن.
دى أعضاء اهليئات التدريسية يف اجلامعات األردنية الرمسية من وجهة نظر رؤساء األقسام (. األداء الوظيفي ل8100الصرايرة، خالد ) -

 .278-210(: 8)84، جملة جامعة دمشقفيها، 
 ، عمان: دار الفكر.0. طاسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية(. 8108عامر، سامح ) -
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استخدام التكنولوجيا يف العملية التعليمية يف كليات الرتبية الرايضية يف اجلامعات األردنية من  درجة
 وجهة نظر اهليئة التدريسية

 الرواشدةسامل حممد  
 الثقافة العسكرية/األردن -مديرية الرتبية والتعليم

 ملخص:
ليددة التعليميددة التعلميددة بكليددا  الرتبيددة الرايتددية نجلامعددا  األردنيددة مدد  مدددى اسددت دام التكنولويفيددا يف العمهدددفه هددلد الدراسددة التعددر     

( فقدرا وعتده تلدر أربعدة  داور )املدرسده، املنهداا، ا مكدال ، ال الد ( و  64حيدث   بنداأ أداا اسدتةانة مكوندة مد  )ويفهة نظر اهليئدة التدريسدية، 
ع أتضداأ اهليئدة التدريسدية بكليدا  الرتبيدة الرايتدية يف اجلامعدا  األردنيدة، والةدال  تدددهم التحقد  مد  قدد ها وهتةا دات اتدتمله تيندة الدراسدة تلدر  يد

( اسددتةيان،   اسددت دام 46( تضددو هيئددة سدددريد، ولقددد   اسددرتيفا  )57( تضددوا مددوعته تلددر أربددع ثليددا  حيددث بلدد  حاددم العينددة النها يددة )016)
ا يف أن االمكددال  ستئدددر اهددم املعو ددا  الددت دددد مدد  اسددت دام التكنولويفيدد  ة ا  ويفددود اسقددا   املعاجلددا  ا حئددا ية املناسددةةت أتددار  نتددا   الدراسدد

وتدددددم ويفددددود ، ا يف العمليددددة التعليميددددة التعلميددددةوان هندددداف تددددعاي يف الددددرؤاي املسددددتقةلية لت  دددديج يف اسددددت دام التكنولويفيدددد، العمليددددة التعليميددددة التعلميددددة
ارسقدددددا  ودريفدددددة سرسيددددد  يفيددددددد يفددددددا تلدددددر   ا أتدددددار  النتدددددا   علميدددددة املت ئئدددددة يف العمليدددددة التدريسددددديةتاالتددددد ات امل تئددددده يف انتددددداا الددددد ام  الت

ويف تددوأ النتددا   الددت سوقددله  ليهددا الدراسددة أوقددر  وري)املدرسدده، املنهدداا(، بينمددا ثاندده دريفددة الرتسيدد  يفيدددا يف  ددوري )ا مكددال  ،ال الدد ( ، 
 تاجلامعا  الرمسية االردنية ست دام التكنولويفيا يف العملية التعليمية التعلمية بكليا  الرتبية الرايتية يفالةاحث مباموتة م  تأهنا عايدا سقعيل ا

The Utilization of Technology in the Teaching-Learning 

Process in the Colleges of Sport in Jordanian Universities 

from the Viewpoint Academic Staff 
Mohammad Salem Mousa Al-Rawashdeh 

Abstract 
The study aim at investigating the utilization of technology in the teaching-learning 

process in the colleges of sport in Jordanian universities from the Viewpoint of  academic 

staff, where A survey was developed tool study questionnaire consisting of (46) items were 

distributed to four Domain (teachers, curriculum, potential, student) were verified of 

Reliability and Validity Study sample included all members of the faculties of Physical 

Education in Jordanian universities, totaling 104 members divided into four colleges as the 

volume of the final sample (75) faculty member, I have been (69) questionnaire were 

retrieved, were used statistical treatments appropriate . The results indicated the presence 

of: an agreement between members of the various elements of the study sample, and the 

high levels and the degree of arrangement is very good on the two axes (teachers, 

curriculum), while it was a good degree of order in the Domain (potential, student).  

 مقدمة الدراسة:
لقد تهد العئر اللي نعيشه سقدم تلمي وسكنولويفي يف خمتلاي ميادي  احلياا، وهلا الت ور مشل اجملال الرايتي، 

نظرا  للدور الكةري اللي سلعةه التكنولويفيا و  و دم له خدمة ثةريا يف  تافة الكثري للعملية التعليمية يف املواد العملية والنظريةت
لتعليم وم  مث سسهيل التعلم واثتسابه أب ل و ه ممك ، للا أخل  مؤسسا  التدري  والتعليم العليا يف س وير تملية ا

 (ت0666بتدري  األفراد وسعليمهم تلر سوظياي التكنولويفيا بشكل فعال يف املوا اي التعليمية )غزاوي، 
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س ور التعليم، وسنمية للقكر   ن التكنولويفيا تةارا ت  وسيلة وأداا سضم  سرتة الوقول    اهلد  احلقيقي مع
)عغلول، ت واال تنا  والقهم ورب ه نلت ةي  العملي وسكوي  الش ئية العلمية القادرا تلر التعامل مع التكنولويفيا وسوظيقها

( أنه هتةه ملعظم مست دمي التكنولويفيا نلتاربة العلمية  ن التكنولويفيا  ذا 8101و د أتار )ماعن،  (ت8110
وستمثل القا دا احلقيقية م  التكنولويفيا يف اجملال التعليمي يف  اسةه فإهنا دق  نتا   ممتاعاتكان والزمان املناست دمه يف امل

 تادا الئياغة والتويفيه لقكر املعلم، ثي يست يع أن يةين متعلما   ادرا  تلر الةحث اللايت وا بدا  واالبتكار والنقاش احلر، 
ة التقكري املنظم واملن قي و ادرا تلر حل املشكال  و جياد احللول ت ثما أن وسكوي  ت ئية منتاة سعتمد طريق

التكنولويفيا ليسه هدفا  يف حد ذا ا، و منا هي أداد ووسيلة لسرتة الوقول    اهلد  احلقيقي م  س وير التعليم، وهو 
 (ت8100)أبو واثد،  تعلم التكنولويفيسنمية القكر والقهم ورب ة نلت ةي  العلمي وسكوي  الش ئية العلمية م  خالل ال

(  ن م  أسةاب الت ور الكةري احلاقل يف خمتلاي جماال  احلياا  است دام التكنولويفيا 8110ويؤثد )عغلول، 
مب تلاي وسا لها حيث  ن هلد الوسا ل ال سع ل دور املعلم أو املدرب وال سكون بديلة تنه و منا سساتد تلر خل  حالة 

حديث يف الدروس العملية وبه ما هو سقليدي فيها، وهو بللك يع ي املعلم أو املدرب فرقة  تافية التماعا به ما هو 
 لتعلم املهارا  الرايتية وسساتدد يف التدريد والتدري  والتكرار م  خالل خل  الرغةة وا اثرا والتشوي ت 

لا الزم ، فال بد لكليا  الرتبية الرايتية يف وثنتياة حتمية ويف ظل الثورا  العلمية والتكنولويفية الت نعيشها يف ه
اجلامعا  األردنية ثغريها م  الكليا  م  است دام التكنولويفيا مب تلاي وسا لها يف العملية التعليمية التعلمية، وخاقة يف 

  املواد الدراسية العملية هبد  سوقيل املادا لل ال  واختئار الو ه واجلهد تند اثتسابه املهارا العمليةت
 مشكلة الدراسة: 
لدور اللي كمك  أن سضد لع بده التكنولويفيدا يف سعلديم املهدارا  احلرثيدة ومد  خدالل خد ا ن ناتة الةاحث ان ال ا م  

الةاحددث ث الدد  سربيددة رايتددية، ومعرفتدده أبايددة وسددا ل التكنولويفيددا احلديثددة ودورهددا الرا ددد يف العمليددة التعليميددةت فقددد الحدد  
اسددت دام التكنولويفيددا يف العمليددة التدريسددية بشددكل واسددع، سددواأ يف سدددريد املددواد النظريددة أو املددواد  الةاحددث  لددة  يف سوظيدداي

 العملية  مما يئع  وقول املعلوما  ا  ال لةة ويسهل تليهم دليل املهارا  وم  هنا الح  الةاحث هلد املشكلةت
 أمهية الدراسة: 
أهدا  العملية التعليمية التعلمية بكل سهولة ويسدر ويكدون مد  خدالل ملسااة يف دقي  يف اية هلد الدراسة ستةع أا

اجلانددد  النظدددري : وذلدددك مبدددا يضددديقه ا  األدب النظدددري واجلانددد  العملدددي يف ثيقيدددة سئدددوير املهدددارا والتسلسدددل هبدددا وترتدددها 
ميدة يف ثليددا  الرتبيددة بوتدو.ت سددو  سعمددل هدلد الدراسددة تلددر دديدد مدددى اسددت دام التكنولويفيدا يف العمليددة التعليميددة التعل

 الرايتية يف اجلامعا  األردنية ت 
 أهداف الدراسة:

الرايتدية  مددى اسدت دام التكنولويفيدا يف العمليدة التعليميدة التعلميدة يف ثليدا  الرتبيدة هدفه هلد الدراسة التعر    
مية التعلمية يف ثليا  الرتبية الرايتية يف القرو  يف مدى است دام التكنولويفيا يف العملية التعلي، وبيان يف اجلامعا  األردنية

 اجلامعا  األردنية ، سةعا ملتغريا  )اجلامعة، اجلند، اخل ا، املادا أو الرسةة(ت
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 أسئلة الدراسة:
 : سؤاله التاليهيفابة ت  السسعر الدراسة ا  ا 

 الرايتية يف اجلامعا  األردنية؟  ما مدى است دام التكنولويفيا يف العملية التعليمية التعلمية يف ثليا  الرتبية ت0
( يف اسدددت دام التكنولويفيدددا يف العمليدددة α≤17ت1هدددل سويفدددد فدددرو  ذا  داللدددة  حئدددا ية تندددد مسدددتوى داللدددة ) ت8

 ، سةعا ملتغريا  الدراسة )اجلامعة، اجلند، اخل ا، املادا أو الرسةة(تالتعلمية
 االطار النظري:

 الرتبوية املعاصرة:دور تكنولوجيا التعليم يف مواجهة املشكالت  
كمددر العددان اتن بتغددريا  ثةددريا سددواأ تلددر السدداحة السياسددية أو اجلغرافيددة أو اال تئددادية والئددناتية، والددت أهتددر  بدددورها 

 تلر التعليم ملوايفهة املشكال  واملقاهيم املتاددا وليدا هلد املتغريا ، والت م  بينها:
ه اتن اعدايدا يف قنع املعرفة مبعدال  ن يسة  هلا مثيل ، فهدلا املعددل يشهد العئر اللي يعيش في االنفجار املعريف: .1

اهلا ددل يف عايدا حاددم املعرفددة يف الددزايدا والتضدد م ورمبددا بسددرتة أثدد  تمددا تشددناد مدد   ةددل ، حيددث سظهددر فيدده ثددل يددوم 
 اخرتاتا  وأحباث واثتشافا  يفديدا يف اجملاال  املعرفية امل تلقةت

سدددكان العدددان بسدددرتة ها لدددة، وهدددلد الدددزايدا انعكسددده بددددورها تلدددر التعلددديم حيدددث اعداد   اداعد االنفجاااار الساااكا : .2
سغدري دور ، و مثل الددا را التلقزيونيدة املغلقدةاالستعانة نلوسا ل احلديثة  القئول الدراسية واملدريفا  نلتالميل وأد    

 يا  التعلم و تداد الوسا ل املؤدية لللكتاملعلم م  ملق  للمادا     يئة جماال  اخل ا لل ال  وسويفيه تمل
الددلي يرسقددع تلددر مسددتوى التحديدددا  املعاقددرا، والددت مدد  بينهددا موايفهددة هددو ملعلددم العئددري ا بنوعيااة املعلاام:قااا  الرتا .3

 تحام  اتا  احملاترا  والقئولالت ور التكنولويفي ووسا ل ا تالم، واعد
 م:دور تكنولوجيا التعليم يف معاجلة مشكالت التعلي

وذلدك نتيادة العدحدام الئدقو  واألخدل بنظدام القرتسده أو القدرتا  الدثالث يف  اخنفاض الكفا ة يف العملية الرتبوية: .1
لدددللك أقدددةحه  اولدددة رفدددع مسدددتوى التعلددديم ودسددده أداأ التلميدددل مدددع هدددلا االعدحدددام وسعددددد  اليدددوم الدراسدددي الواحددددت

 تاملناه  الت ينةغي أن يدرسها التلميل قعةة للغاية
الدلي  ، و كقداأا  اخلاقدة   ثثري م  املعلمده ذوى ال مب تلاي مستوايسهالتعليم حيتاا  نقص أعضا  هيئة التدريس: .2

ت ويف الو دده نقسدده سعمددل املؤسسددا  التعليميددة العربيددة تلددر اسددتق اب اخلدد ا  العربيددة مدد  خددارا العددان سددوفريهم يتعددلر
هدددلد ال ا ددا  تلدددر أوسدددع ن ددا  تددد  طريدد  التليقزيدددون الرتبدددوي أو العددريب فدددإن احلايفددة سددددتو    عايدا االسدددتقادا مدد  

 (ت8102الئناتية )التوريدي، است دام األ مار 
حيث أقةح ال ال   دور الرتثيدز يف  تغري دور املعلم والطالب من خالل تطبيق املنحى النظامي لتقنيات التعليم: .3

ومدا  والتلقده، وأقدةحه العمليدة التعلميدة التعليميدة سشدارثيه العملية التعليمة، ون يعد دور املعلم  اقدر تلدر نقدل املعل
 (ت0660به ال ال  واملعلم )ال ي ي، 
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 الدراسات السابقة:
ة يف ( دراسدددة هدددددفه    التعددددر  تلدددر اسددددت دام احلاسدددوب مدددد   ةددددل أتضددداأ اهليئددددة التدريسددددي8118) أيفدددرى نينددددو

( تضدددوا واسدددت دم 211أ اهليئدددة التدريسدددية الةدددال  تدددددهم )وسكونددده تيندددة الدراسدددة مددد  أتضدددا، اجلامعدددا  األردنيدددة اخلاقدددة
الةاحدددث املعاجلدددا  ا حئدددا ية واالادددرا  املعيددداري واملتوسدددج احلسدددايب وثانددده نتدددا   الدراسدددة سشدددري    تددددم سدددوفر يفهددداع 

مد   احلاسوب لدى تضو هيئة التدريد يف العمل وأوقر الةاحدث بضدرورا العمدل تلدر س دوير أسدالي  التددريد واالسدتقادا
 التقنيا  احلديثة يف التعليم

( دراسددة هدددفه    التعددر  تلددر اراأ أتضدداأ اهليئددة التدريسددية بكليددة الرتبيددة  امعددة 8112ثمددا أيفددرى )اجلمددالن، 
مدد  الدددلثور  21( تضدددو هيئددة سددددريد )68وثاندده تيندددة الدراسددة ) اسدددوب يف التعلدديم اجلدددامعي، الةحددري  ادددو اسددت دام احل

م  نتا   الدراسة الدت سوقدل  ليهدا الةاحدث أن احلاسدوب يسدت دم يف سددتيم املقدررا  الدراسدية وثانه ت م  ا لث( 08و
 تست دام احلاسوبوس وير التعليم وسنمية املهارا  لدى املتعلمه، ن تافة    تدم ويفود قعون  م  ا

دريد بعددا املددواد ( دراسددة هدددفه    التعددر  تلددر اهتددر اسددت دام احلاسددوب يف سدد8112أيفددرى )احلايددك وتيسددر، 
الدراسية ملناه  الرتبية الرايتية تلر اجتاها  ال لةة يف اجلامعة اهلامشية واجلامعة األردنية او التعلم نسدت دام احلاسدوب،   

 8112/8116( طالد  وطالةدة يف سدنة 010اختيار تينة م  ال لةدة يف ثليدا  الرتبيدة الرايتدية  يف اجلدامعته بلد  العددد )
   سشددري    ويفددود فددرو  ذا  داللدده  حئددا ية بدده طلةددة اجلامعددة اهلامشيددة وطلةددة األردنيددة لئددا  طلةددة األردنيددة وثاندده النتددا

وأظهر  النتا   ت  ويفود فدرو  ذا  داللده  حئدا ية بده اجتاهدا  ال لةدة الدلثور وال لةدة ا لث لئدا  ا لث، وأظهدر  
احلاسدددوبية لئدددا  األثثدددر خددد ا وفدددرو  ذا  داللددده  حئدددا ية ملتغدددري  النتدددا   تددد  ويفدددود فدددرو   حئدددا ية سعدددزى ملتغدددري اخلددد ا

 التحئيل األثادكمي لئا  ذوي التحئيل املرسقعت
( بدراسددة هدددفه    التعددر  تلددر اهتددر بددرلم  سدددريو نسددت دام احلاسددوب يف دسدده بعددا 8101 ددام )الة اينددة، 

التةا و  اختيارهم نل ريقدة  21اخلات، سكونه تينة الدراسة م  )املهارا  األساسية يف ثرا القدم ملنتسةه مديرية التعليم 
العمدية و سمهم ب ريقة تشوا ية    جمموتته جمموتة جتريةية طة  تليها است دام ال لم  التعليمي نست دام احلاسدوب، 

اتن سعليميددة يف ثددل أسددةو   واجملموتددة الضدداب ة اسددت دمه ال ريقددة التقليديددة، وثاندده مدددا الدد لم  سدده أسددابيع بوا ددع وحددد
 تسعليمية   است دام احلاسوب ثوسيلة  والح  الةاحث  سقو  اجملموتة التاريةية تلر اجملموتة الضاب ة ويعود ذلك 

(  دددام بدراسدددة هددددفه    التعدددر  تلدددر سهتدددري اسدددت دام احلاسدددوب يف سعلدددم سدددةاحة 8112ثمدددا أيفدددرى )الربضدددي، 
م  طالةا  ثلية الرتبية الرايتية يف يفامعة الريموف و  اختيارهم ب ريقة تمديده مد   الزحاي تلر الة  ،وثانه تينة الدراسة
ه سدمو ب ريقددة تشدوا ية    جممددوتت(طالةدة  21( وثانده تينددة الدراسدة مكوندة مدد  )0طالةدا  املسداال  ملسددا  سدةاحة )

اب ة اسدت دمه ال ريقدة التقليديدةتوثانه جمموتة جتريةية طةد  تليهدا الد لم  التعليمدي نسدت دام احلاسدوبت واجملموتدة الضد
مددددد الددد لم  بدددد أسدددابيع بوا دددع هتالهتدددة وحددددا  سعليميدددة يف األسدددةو توثانه النتدددا    دددد أظهدددر  فدددرو  لئدددا  اجملموتدددة 

 التاريةية تلر حساب اجملموتة الضاب ة يف التعلم ب ريقة است دام احلاسوب التعليميت
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متيددز  الققددرا  املسددت دمة يف هددلد الدراسددة امل روحددة تدد   لسااابقة  ااا يلااي:وقااد زيااذت هاارا الدراسااة عاان الدراسااات ا 
الدراسا  السابقة أبهنا استهدفه تينة الدراسة واملتكونة م  أتضاأ اهليئة التدريسية يف ثليا  الرتبية الرايتية يف اجلامعا  

ليميددة التعلميددة وان اراأ هددلد العينددة سشددمل تلددر األردنيددة والددت هلددا دور يف دديددد مدددى اسددت دام التكنولويفيددا يف العمليددة التع
 غالةية املقاهيم املست دمة يف الدراسا  السابقة واملال مة ل ةيعة هلد الدراسةت

 املنهجية والتصميم
 است دم الةاحث املنه  الوققي بئورسه املسحية نظرا ملال مته ل ةيعة وأهدا  الدراسةتمنهج الدراسة: 
ع الدراسددة مدد   يددع أتضدداأ اهليئددة التدريسددية يف ثليددا  الرتبيددة الرايتددية يف اجلامعددا  األردنيددة سكددون جمتمددجمتمااا الدراسااة: 

 م  محلة دريفة الدثتوراد واملايفستريت 104)األربعة والةال  تددهم ) 
ة يف اجلامعدا    اختيار تينة الدراسة نل ريقة القئدية م  أتضاأ اهليئة التدريسية يف ثليدا  الرتبيدة الرايتديعينة الدراسة: 

نقسدده  وبددللك سكددون تينددة الدراسددة هددي جمتمددع الدراسددة 8102/8106األردنيددة )األردنيددة ، الريمددوف، مؤسددة ، اهلامشيددة( لعددام 
 متغريا ا:أفراد تينة الدراسة حس    ( سوع 0ويةه اجلدول ر م )

 ( توزيا أفراد عينة الدراسة حسب املتغريات الدميغرافية1جدول )
 العدد املتغريفئة  املتغريات

 النو  االيفتماتي
 71 ذثر
 06 أنثر

 اجلامعة

 02 مؤسة
 05 األردنية
 04 الريموف
 02 اهلامشية

 الرسةة األثادكمية
 

 06 مدرس
 80 أستاذ مساتد
 07 أستاذ مشارف

 06 أستاذ

 اخل ا
 88 7ا ل م  

 80 01   أ ل م   7م  
 84 فأثثر 01م  

 املادا الدراسية
 06 تملي
 2 نظري

 65 تملي +نظري
لقددد   سئددميم أداا الدراسدة وذلددك مدد  خددالل االطددال  تلددر الدراسددا  السددابقة واملرايفددع العلميددة املرسة ددة يف أداة الدراسااة: 

سكنولويفيدددا التعلددديم وخاقدددة احلديثدددة منهدددا ومددد  مث   دديدددد  ددداور وفقدددرا  االسدددتةيان حيدددث   بنددداأ أداا اسدددتةانة مكوندددة مددد  
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و دددد اسددت دم مقيددداس ليكددر  اخلماسدددي ت ، املنهددداا، ا مكددال ، ال الدد (فقددرا وعتدده تلدددر أربعددة  ددداور )املدرسدده( 64)
 دريفا ( وادلها الةديل اواف  بدريفة  ليلة يفدا )دريفة واحدا(ت 7لاليفابة ت  الققرا : اتالها الةديل اواف  بدريفة ثةريا )

تة م  اخل اأ وامل تئده  بدداأ اراأهدم ومقرتحدا م حدول أسدئلة االسدتةيان لقد   ترض االستةيان تلر جممو  صدق األداة:
 واحملاور حيث طل  منهم  تافة أو حل  أو سعديل ما يرونه مناسةا وذلك بغرض دقي  قد  احملتوىت

سددت دام معامدددل لقددد    جيدداد معددامال  الثةددا  جملدداال  الدراسدددة )احملدداور( وألداا الدراسددة ثكددل لالسددتةانة نثبااات األداة: 
( يوتدح 8اجلدول )االرسةاط ثرونةاخ   لقا )االسسا  الداخلي( حيث    جياد معامل الثةا  لكل  ور م   اور الدراسة و 

 :مرسقعة ومال مة ألغراض الدراسة هلد القيم، الت سشري ا  معامال  هتةا 
 ( معامل الثبات)كرونباخ ألفا( للمحاور املختلفة2جدول )

 معامل الثبات كرونباخ الفا وراحمل الرقم
 242ت1 املدرسه 0
 242ت1 املنهاا 8
 252ت1 ا مكال  املادية 2
 252ت1 ال ال  6

  احتسدداب احلدد األتلددر للددريفا  واحلددد األدت للققددرا  مقسدوما تلددر هتددالث،  تصااحيا ااجااا ت:لاملسااتخدم  املقياا 
 7 -42ت2دريفة يفيد يفدا: ، 45ت2-348.دريفة يفيد: ، 2.33-0دريفة مقةول:  حيث ثانه الدريفا  ثما يلي:

 متغريات الدراسة:
 املتغريات املستقلة -1

 ذثر ، أنثر((النو  االيفتماتيت ت0
 اجلامعةت) األردنية ، الريموف ، مؤسة ، اهلامشية(  ت8
 فأثثر(  01سنوا  ، م   01ا  أ ل م   7سنوا  ، م   7ا  أ ل م   0اخل ا التدريسيةت)م   ت2
 ادكميةت) مدرس ، استاذ مساتد ، استاذ مشارف ، استاذ(الرسةة األث ت6
 املادا الدراسيةت) نظري ، تملي ، نظري + تملي( ت7

املنهدددداات و  املدددددرساحملدددداور األربعددددة اخلاقددددة نلدراسددددة( ومددددا يددددرسةج هبددددا مدددد  دريفددددا  متحئددددله هي:املتغااااريات التابعااااة )-2
 ال ال ت و  ا مكال  املاديةو 

 :اقشتهاعرض النتائج ومن
 يلي ترض ومنا شة لنتا   أسئلة الدراسة: فيما

ما مدى استخدام التكنولوجيا يف العملية التعليمية التعلمية بكلياات الرتبياة الرايضاية  النتائج املتعلقة  لتساؤل األول:
جملاال  رتسي  املتوس ا  احلسابية واالارافا  املعيارية وال رااابة ت  هلا السؤال فقد   است لإليف يف اجلامعات األردنية؟

  :(3) الدراسة، ثما يوتحها يفدول
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 الدراسة االتاملعيارية و الرتتيب جلميا جم املتوسطات احلسابية و االحنرافات( 3) دولج
 الدرجة الرتتيب االحنراف املعياري املتوسط احلسايب احملور الرقم
 يفيد يفدا 1 0.54 3.74 املدرسون 1
 يفيد 2 0.49 3.62 املنهاا 2
 يفيد 3 0.84 3.40  ال ال 3
 يفيد 4 0.81 2.83 ا مكال  4

 يفيد  0.47 3.40 االداا ثكل
(  ذ يفدداأ  ددور املدرسددون 3.74-2.83متوسدد ا  احملدداور سراوحدده مددا بدده )( 2)مدد  خددالل بيددال  اجلدددول ر ددم 

الد يف املرسةدددة ( وبدريفدددة يفيددد يفدددا، سدد0.54( وااددرا  معيدداري)3.74نملرسةددة األو  وأبتلددر متوسددج حسددايب حيدددث بلدد  )
( وبدريفدة يفيدد، ويفداأ يف املرسةدة الثالثدة  دور ال الد  0.49( واارا  معياري)3.62الثانية  ور املنهاا ومبتوسج حسايب )

( وبدريفددة يفيددد، أمددا  ددور ا مكددال  فادداأ يف املرسةددة الرابعددة مبتوسددج 0.84( وااددرا  معيدداري )3.40مبتوسددج حسددايب )
 ( وبدريفة يفيدت 0.81عياري)( واارا  م2.83حسايب بل  )

ويسددتنت  الةاحددث مدد  خددالل سلددك الةيددال  أن  ددور املدرسدده يفدداأ يف املرسةددة األو  وهددلا يعددين أن املدرسدده تندددهم 
القددددرا العاليدددة تلدددر اسدددت دام التكنولويفيدددا يف التددددريد وأيضدددا لدددديهم اخلددد ا يف اسدددت دام وسوظيددداي التكنولويفيدددا يف العمليدددة 

( والددت أظهددر  نتا اهددا أن هندداف دسددنا يف أداأ 8115لد النتياددة مددع نتياددة دراسددة )احلايددك واحلليقددي،التعليميدة، وستقدد  هدد
ثمدا ويتضدح أن  دور ا مكدال  احتدل املرسةدة األخدريا ت التددريد أتضاأ اهليئدة التدريسدية يف جمدال اسدت دام التكنولويفيدا يف 

 دام التكنولويفيددددا يف التدددددريد مدددد  ويفهددددة نظددددر أتضدددداأ اهليئددددة وهددددلا يعددددين أن  ددددور ا مكددددال  ثددددان املعيدددد  األثدددد  يف اسددددت
التدريسية يف اجلامعا  األردنية ويعدود السدة  يف ذلدك    أن اجلامعدا  سعداق يف ا تئدادها مد  تدوا   ماليدة ممدا سدؤهتر سدلةا  

 تلر دتم ثليا  الرتبية الرايتية يف اجلامعا  األردنية ثغريها م  الكليا  األخرىت
 ر املدرسني أوالً : حمو 

 املدر املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية و النسب املئوية حملور (: 4)جدول 
رقم 
 الفقرة

 الفقرة
 املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الدرجة الرتتيب

لدي اخل ا يف است دام التكنولويفيا يف العملية التعليمية  0
 التعلمية

 يفيد يفدا 1 54ت1 84ت6

7 
ألن لدي أساس تلمي التكنولويفيا يف التدريد أست دم 

 يفيد يفدا 2 0.93 14ت6 بللك

تلر املدرس يؤهتر تلر است دام  عايدا الع أ التدريسي 02
 يفيد يفدا 3 1.03 62ت2 التكنولويفيا

 يفيد يفدا 4 0.98 26ت2 است دم التكنولويفيا يف التدريد ألنه لدي اخل ا بللك 4
 يفيد يفدا 5 0.94 20ت2 أوظاي التقنيا  احلديثة بئقة دا مة يف التدريد 2
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رقم 
 الفقرة

 الفقرة
 املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الدرجة الرتتيب

وال أخا  م  الو و  يف  التكنولويفيا يف التدريداست دم  01
 0.93 56ت2 مشاثل

 يفيد يفدا 4
 1 56ت2 است دم التكنولويفيا ألن لدي احلرية الكاملة يف التدريد 08

سا ل ابلل يفهدي لتحضري دروس الرتبية الرايتية بو  2
 يفيد يفدا 7 0.97 57ت2 التكنولويفيا

 يفيد 8 1.05 47ت2 أسعر    ابتكار بعا الوسا ل التكنولويفية التعليمية 6

ن تافة    الكتاب  كنولويفيالتدريد نست دام التاأتتمد  04
 يفيد 9 0.86 4ت2 املقرر

 يفيد 10 1.09 75ت2  دارا اجلامعة سشاع املدرسه لتوظياي التكنولويفيا يف التعليم 00
 1.1 74ت2 است دم التكنولويفيا يف سدريد املواد النظرية والعملية 5

 يفيد 00
07 

 واسع ألنين اترتثه بدورا أست دم التكنولويفيا بشكل 
 1 74ت2 مت ئئة

 يفيد 12 1.1 72ت2 اتمل ترا ح وأقمم برام  ستناس  مع املوتو  املراد سدريسه 6

06 
ر است دام املدرس سؤهتر تل األتمال ا دارية امل لوبة م 

 يفيد 13 1.31 68ت2 التكنولويفيا

 يفيد 14 1.38 3.3  مادا سكنولويفيا التعليم خمئئه لتدريد سيةمواد دراويفود  8
 يفيد يفدا  746ت1 58ت2 متوسج الدريفا  الكلية 

درسدده حيددث سددراو. املتوسدد ا  واالارافددا  املعياريددة والنسدد  املئويددة و الرتسيدد  لققددرا   ددور امل( 6) يظهددر يفدددول
تلر أتلر سرسي  يف هلا احملدور   د حئله (023730) (، وثانه الققرا 84ت6-21ت2املتوسج احلسايب للققرا  م  )

والددت ستعلدد  بويفددود أسدداس تلمددي وخدد ا لدددى املدددرس حدد  يددتمك  مدد  اسددت دام التكنولويفيددا يف التدددريد، ويعددزو الةاحددث 
 الت ور و التقدم العلمي يف جمال است دام التكنولويفيا يف التدريدتذلك    مواثةة تضو هيئة التدريد    

 حمور املنهاج: 
 املنهاجاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية و النسب املئوية حملور (: 5) جدول

رقم 
 الفقرة الفقرة

 املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
 الدرجة الرتتيب املعياري

 يفيد يفدا 1 0.79 4.14 ت دام التكنولويفيا يف التدريدبعا املواد النظرية ست ل  اس 2
 يفيد يفدا 2 0.92 4.1 طر  وأسالي  التدريد احلديثة ست ل  است دام التكنولويفيا 5
 يفيد يفدا 3 0.99 3.97 طةيعة بعا املواد سشاع تلر است دام التكنولويفيا 6
 يفيد يفدا 4 0.99 3.91 هاال ستناس  مع املواتيع املراد سدريسالتكنولويفيا املتوفرا  نو  2
 يفيد يفدا 5 0.87 3.85 طةيعة املنهاا اللي يدرس يتواف  مع است دام التكنولويفيا املتوفرا 7
 يفيد 6 1.06 3.66 بعا املواد العملية ست ل  است دام التكنولويفيا يف التدريد 8
 يفيد 7 0.83 3.63طةيعة أو  توى املادا الدراسية وما ستضمنه م  رسوما  سشاع   6
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رقم 
 الفقرة الفقرة

 املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
 الدرجة الرتتيب املعياري

 كنولويفيا يف التدريداست دام الت
 يفيد 8 1.04 3.6 طةيعة أهدا  املنهاا سساتد يف است دام التكنولويفيا يف التدريد 08
 يفيد 9 0.88 3.55 األسالي  واألنش ة يف املنهاا سساتد يف است دام التكنولويفيا 0
 يفيد 10 1.09 3.37 ديساتد تلر است دام التكنولويفيا يف التدري سا الزم  املتوفر للم 00
 يفيد 11 1.19 3.13 طةيعة وسا ل التقومي يف املنهاا سشاع تلر است دام التكنولويفيا 02

 تم ثلية الرتبية الرايتية نلدور اللي سلعةه سكنولويفيا التعليم يف  01
 يفيد 12 1.13 3.04 سسهيل سعلم األنش ة الرايتية امل تلقة

 يفيد 13 1.14 2.81  ي  يع املوادوسا ل التكنولويفيا املتوفرا سغ 4
 يفيد  678ت1 76ت2 متوسط الدرجات الكلية

( وأن املتوسدددددج احلسدددددايب الكلدددددي ثدددددان 06ت6-20ت8أن متوسددددد ا  الققدددددرا  سراوحددددده مددددد  ) (7) يظهدددددر يفددددددول
(   دد حئددل  63532أن الققدرا  ذوا  أر ددام ) اجلدددوليفيددد يفددا(ت هددلا ويوتدح -( أمدا الدريفددة سدرتاو. بدده )يفيدد76ت2)

تلددر أتلددر دريفددا  موافقددة يف هددلا احملددور، ويعددزو الةاحددث ذلددك    أن األسددالي  احلديثددة وطددر  التدددريد والتعلدديم ست لدد  
( تلدر أ دل 0230134است دام التكنولويفيا يف التدريد ألهنا سسهل العملية التعليمية التعلميدة بينمدا حئدله الققدرا  ر دم)

 تددددم اهتمدددام ثليدددا  الرتبيدددة الرايتدددية يف سئدددميم و نتددداا بدددرام  سعليميدددة دريفدددا  موافقدددةت وكمكددد  أن يعدددزو الةاحدددث ذلدددك   
 لتدريد  توى املناه  نست دام التكنولويفيات

 :حمور اامكاانت
 اامكاانت واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية حملوراحلسابية املتوسطات (: 6) جدول

رقم 
 الفقرة

 املتوسط الفقرة
 احلسايب

االحنراف 
 رياملعيا

 الدرجة الرتتيب

 يفيد يفدا 1 1.07 3.89 األيفهزا التكنولويفية املتوفرا  دكمة وال سساتد تلر است دامها يف العملية التعليمية 5
 يفيد 2 1.46 3.1 التعليميساتد تلر است دامها يف  ويفود خمتئه يف  نتاا ال ام  التعليمية التكنولويفية  4
 يفيد 3 1.2 3.02 التدريد ة سساتد تلر االست دام يف  الرتبية الرايتينوتية أيفهزا التكنولويفيا يف ثليا 6
 يفيد 4 1.14 3.01 دريدالتكنولويفيا يف الت ست دامالتد طةيعة أنظمة ا تاأا والتكيياي والتدفئة يف املةاق سسا 2
 1.17 2.73 ويفود  اتا  سدريد  مهيئة الست دام التقنيا  احلديثة يف التدريد والتعليم 2

 يفيد 7
 1.17 2.73 است دام التكنولويفيا يف التدريد يزيد م  فرت فقدان األيفهزا 6
 مقةول 6 1.15 2.52 سوافر األيفهزا واألدوا  الالعمة الست دام التكنولويفيا 0
 1.26 2.47 سوافر الئاال  واملالت  اجملهزا نلتكنولويفيا امل لوبة 8

 مقةول 5
 1.09 2.47 يساتد تلر است دام التكنولويفيا احلديثة  يف التدريد سوافر الدتم املادي يف اجلامعا  7
 يفيد  20ت1 22ت8 متوسط الدرجات الكلية 

( واملتوسددددج احلسددددايب حملددددور ا مكددددال   26ت2-65ت8أن متوسدددد ا  الققددددرا  سراوحدددده مدددد  )( 4) وليظهددددر يفددددد
( حئددله 63435أن الققددرا  أر ددام ) لو داجلدد( سراوحدده الدريفددة مددا بدده )مقةددول و يفيددد يفدددا (ت هددلا ويوتددح 22ت8ثددان)

تلر أتلر دريفا  موافقة يف هلا احملور، ويعدزو الةاحدث ذلدك    ويفدود أيفهدزا سكنولويفيدة ولكد  هدلد األيفهدزا  دكمدة بعدا 
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( تلر أ ل دريفة موافقةت ويعزو الةاحث ذلك    تعاي سوفر األيفهزا والئاال  03837الشيأ بينما حئله الققرا  ر م)
 أا الست دام التكنولويفيا بشكل يفيدت الرايتية املهي
 :حمور الطالب

 الطالباملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية و النسبة املئوية حملور (: 7) جدول
رقم 
 الفقرة

 املتوسط الفقرة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الدرجة الرتتيب

 يفيد يفدا 1 0.93 4.11 التكنولويفيا سنمي تند ال لةة التقكري ا بداتي 4
 يفيد 2 1.2 3.63 أبن است دام التكنولويفيا سوفر هلم فرت احلوار التقاتلي  ناتة ال لةة 2
 يفيد 3 1.15 3.49 يف املواد النظرية لويفيا يزيد م  ثقاأ م ناته ال لةة نست دام التكنو  7
 يفيد 6 1.11 3.47 يف املواد العملية ثقاأ م   ناته ال لةة نست دام التكنولويفيا يزيد م  4
 يفيد 5 1.31 3.46 يست دم ال لةة التكنولويفيا يف التعليم لزايدا التواقل التعليمي بينهم 5
 يفيد 2 1.2 3.39  ناتة ال لةة  أبن است دام التكنولويفيا يف  التعليم يساتد تلر القهم 2
 يفيد 8 1.07 3.04 خ ا  ال لةة سساتد يف است دام التكنولويفيا يف التدريد 8
 يفيد 0 1.1 3.01 ستواي  ال لةة سساتد يف است دام التكنولويفيا يف التعليم والتدريدم 0
 يفيد  261ت1 67ت2 متوسط الدرجات الكلية 

( واملتوسدج احلسدايب حملدور ال الد  ثدان 00ت6-10ت2ن متوس ا  الققرا  سراوحده مد  )أ (5) يظهر يفدول
(  ددد حئددله تلددر 73432يةدده اجلدددول أن الققددرا  أر ددام )مددا به)يفيددد و يفيددد يفدددا(ت ثمددا  وثاندده الدريفددة, ( 67ت2)

ال دالب تلدر اسدت دام التكنولويفيدا بشدكل يفيدد ممدا يسدهل   ددراأتلر دريفة موافقة يف هلا احملور، ويعزو الةاحث ذلدك    
تقداو  يف ( تلدر أ دل دريفدة موافقدة، ويعدزو الةاحدث ذلدك    أن ال23830العملية التعليمية التعلمية بينما حئله الققرا )

 مستواي  ال لةة يؤهتر بشكل سلو تلر است دامهم للتكنولويفيات
 : لنتائج املتعلقة  لتساؤل الثا ا

( يف است دام التكنولويفيا يف العملية α≤17ت1هل هناف فرو  ذا  داللة  حئا ية تند مستوى داللة ) :أوال
 التعلمية حبس  اجلامعة )األردنية، الريموف، مؤسة، اهلامشية(ت 

 نتائج حتليل )التباين االحادي( حسب اجلامعة(: 8) جدول
مستوى 
 الداللة

 قيمة ف
درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

جمموع 
 املربعات

 احملور مصدر التباين

.039 2.961 
 املدرسون به اجملموتا  2.608 869. 2
  داخل اجملموتا  19.082 294. 47

.014 3.788 
 املنهاا  به اجملموتا 2.075 692. 2
  داخل اجملموتا  11.869 183. 47

.000 10.456 
 ا مكال  به اجملموتا  14.805 4.935 2
  داخل اجملموتا  30.677 472. 47

 ال ال  به اجملموتا  11.891 3.964 2 7.135 000.
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مستوى 
 قيمة ف الداللة

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

جمموع 
 احملور مصدر التباين املربعات

  داخل اجملموتا  36.108 556. 47

  42 
 األداا ثكل به اجملموتا  15ت4 126ت2
  داخل اجملموتا  80ت08 06ت1

ويفود فرو  ذا  داللة  حئا ية يف است دام التكنولويفيا يف العملية التعليمية م  ويفهة نظر ( ا  2)يشري اجلدول 
و د يعود السة  يف ذلك     (،املدرسون)أتضاأ اهليئة التدريسية تلر  يع  اور الدراسة األربعة سعزى    اجلامعة لئا  

التدريسية الت اثتسةها املدرس م  خالل مشوارد التعليمي واألحباث الت  دمها ونشرها ت وفيما يلي نتا   اختةار اخل ا 
 تيقيه للمقارل  الةعدية حس  متغري اجلامعة

 نتائج اختبار شافيه للمقارانت الَبعدية للكشف عن الفروق وفقاً ملتغري اجلامعة(: 9) جدول
 17ت1=مستوى الداللة 

 اجلامعة ددالع
2 1 
 الريموف 16 3.5156 

 مؤسة 18 3.6528 3.6528
 اهلامشية 18 3.6771 3.6771
 األردنية 17  4.0478

ويفود فرو  ذا  داللة  حئا ية حيث ثانه به يفامعة الريموف ويفامعة مؤسة وأيضا هناف ( 6)يوتح اجلدول ر م 
ثما ويشري اجلدول    فرو  به يفامعة مؤسة واجلامعة اهلامشية، ومؤسة فرو  به الريموف واهلامشية، والريموف واألردنية،  

واجلامعة األردنية، ويشري أيضا    ويفود فرو  به اجلامعة اهلامشية واجلامعة األردنية، مما يعين أن اجلامعا  يف هلا املتغري 
امعة األردنية ثانه ستئاي وبئورا دالة  حئا يا ستئاي بئورا دالة  جيابية يف هلا املتغري مما يعين أن فئة املدرسه يف اجل

 ( ت4.0478وأتلر سرسيةيا و يمتها هي )
يف است دام التكنولويفيا يف العملية  (α≤17ت1: هل هناف فرو  ذا  داللة  حئا ية تند مستوى داللة )اثنيا

 التعليمية حبس  املادا )نظري، تملي، نظري+ تملي( ؟
 لتباين األحادي تبعا" ملتغري) املادة(نتائج اختبار حتليل ا(:11)جدول 

مستوى 
 قيمة ف الداللة

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

جمموع 
 احملور مصدر التباين املربعات

.363 1.029 
 املدرس به اجملموتا  66. 33. 8
  داخل اجملموتا  21.03 32. 44

.463 .779 
 املنهاا به اجملموتا  32. 16. 8
  اخل اجملموتا د 13.62 21. 44

.140 2.027 
 ا مكال  به اجملموتا  2.63 1.32 8
  داخل اجملموتا  42.85 65. 44

 ال ال  به اجملموتا  1.16 58. 8 818. 446.
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مستوى 
 قيمة ف الداللة

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

جمموع 
 احملور مصدر التباين املربعات

  داخل اجملموتا  46.84 71. 44
 
  42 

 األداا ثكل به اجملموتا  55ت2 576ت1
  داخل اجملموتا  76ت07 824ت1

   تدم ويفود فرو  ذا  داللة  حئا ية يف است دام التكنولويفيدا يف العمليدة التعليميدة حبسد  ( 01) ليشري اجلدو 
تمليددة،  يعهددا ست لدد  اسددت دام التكنولويفيدددا ظريددة أو ؛ ناملددادا وكمكدد  أن سعددزى هددلد النتياددة ا  أن طةيعددة املدددادا الدراسددية

 يث احلايفة ا  است دام التكنولويفيا يف سنقيلهاتلتوقيل املادا لل ال ت وليد هناف فر  فيما بينهما م  ح
( يف اسددت دام التكنولويفيددا يف العمليددة α≤17ت1هددل هندداف فددرو  ذا  داللددة  حئددا ية تنددد مسددتوى داللددة ) اثلثااا:

 فأثثر(ت 01سنوا ، م   01-7سنوا ، م   7التعليمية حبس  اخل ا )أ ل م  
 ملتغري اخلربة التدريسيةنتائج حتليل التباين األحادي تبعاً (: 11) جدول

 قيمة ف مستوى الداللة
درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

جمموع 
 املربعات

 احملور مصدر التباين

.134 2.075 
 به اجملموتا  1.283 642. 8

 املدر 
 داخل اجملموتا  20.407 309. 44

.398 .933 
 به اجملموتا  383. 192. 8

 املنهاج
 اجملموتا داخل  13.561 205. 44

.533 .635 
 به اجملموتا  859. 430. 8

 اامكاانت
 داخل اجملموتا  44.622 676. 44

.512 .676 
 به اجملموتا  964. 482. 8

 الطالب
 داخل اجملموتا  47.035 713. 44

 
 

 42 
 به اجملموتا  62ت8 66ت1

 األداة ككل
 داخل اجملموتا  51ت07 86ت1

   تدددم ويفددود فدرو  ذا  داللددة  حئددا ية يف اسددت دام التكنولويفيدا يف العمليددة التعليميددة سعددزى ( 00) يشدري اجلدددول
ملتغددري اخلدد ا التدريسددية وكمكدد  أن سعددزى مثددل هددلد النتياددة    أن املدرسدده بغددا النظددر تدد  خدد  م يف التدددريد فددإهنم  يعددا 

 تسم نلتقدم التكنولويفييعة العئر اللي نعيشه واللي يتحبايفة    است دام التكنولويفيا يف التدريد وذلك بسة  طة
( يف اسددت دام التكنولويفيددا يف العمليددة α≤17ت1هددل هندداف فددرو  ذا  داللددة  حئددا ية تنددد مسددتوى داللددة ) رابعااا:

 التعليمية حبس  النو  االيفتماتي؟
 اختبار) ت ( للنوع االجتماعي(: 12) جدول

 احملور اجلنس املتوسط ق املتوسطاتفر  درجات احلرية قيمة ت مستوى الداللة

.717 .36 67 .056 
 ذثور 3.74

 املدرسون
 ال  3.68

 املنهاا ذثور 3.62 06. 67 47. 637.
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 احملور اجلنس املتوسط ق املتوسطاتفر  درجات احلرية قيمة ت مستوى الداللة
 ال  3.56

.364 -.91- 67 -.20- 
 ذثور 2.83

 ا مكال 
 ال  3.04

.363 -.92- 67 -.21- 
 ذثور 3.40

 ال ال 
 ال  3.61

  45  
 ذثر 264ت2

 األداا ثكل
 الث 651ت2

  تدم ويفود فرو  ذا  داللة  حئدا ية يف اسدت دام التكنولويفيدا يف العمليدة التعليميدة سعدزى ( 08) يشري اجلدول 
 دديعهم حبايفددة    اسددت دام  ،لددلثور وا لثااملدرسدده: كمكدد  أن سعددزى سلددك النتياددة    أن ، و    متغددري النددو  االيفتمدداتي

 ولويفيا و ن اجلنسه لديهم نقد القناتة وا كمان نحلايفة    است دام التكنولويفيا يف التدريدتالتكن
( يف اسدت دام التكنولويفيدا يف العمليدة α≤17ت1هل هناف فرو  ذا  داللدة  حئدا ية تندد مسدتوى داللدة ) خامسا:

 ذ(؟التعليمية حبس  الرسةة األثادكمية)مدرس، أستاذ مساتد، أستاذ مشارف، أستا
 نتائج حتليل التباين األحادي تبعاً ملتغري الرتبة(: 13) جدول

مستوى 
 الداللة

 درجات احلرية قيمة ف
متوسط 
 املربعات

 احملور مصدر التباين جمموع املربعات

.123 1.99 
 املدرسون به اجملموتا  1.83 61. 2
  داخل اجملموتا  19.86 31. 47

.674 .51 
 املنهاا  به اجملموتا 32. 11. 2
  داخل اجملموتا  13.62 21. 47

.139 1.90 
 ا مكال  به اجملموتا  3.66 1.22 2
  داخل اجملموتا  41.82 64. 47

.026 3.28 
 ال ال  به اجملموتا  6.31 2.10 2
  داخل اجملموتا  41.69 64. 47
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 به اجملموتا  08ت00 88ت8
 األداا ثكل

 داخل اجملموتا  48ت06 887ت1
   تدم ويفود فرو  ذا  داللة  حئا ية يف است دام التكنولويفيا يف العمليدة التعليميدة، سعدزى  ( 02) يشري اجلدول

   الرسةة األثادكميدة تلدر  يدع احملداور نسدتثناأ  دور ال الد  وكمكد  أن سعدزى هدلد النتيادة    أن الرسةدة األثادكميدة للمددرس 
 ى است دام التكنولويفيا، و يعهم حبايفة    است دام التكنولويفيا يف التدريد والتعليمت ليد هلا دور يف مد

 الطالبنتائج اختبار شيفيه للمقارانت الَبعدية للكشف عن الفروق وفقاً ملتغري (: 14) جدول
 الرتبة العدد 1.15=مستوى الداللة 

 أستاذ مساتد 21 3.0238 
 أستاذ مشارف 15 3.5417 3.5417
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 الرتبة العدد 1.15=مستوى الداللة 
 مدرس 19 3.5855 3.5855
 أستاذ 14  3.8304

يظهدددر  ن هنددداف فدددرو  دالدددة  حئدددا يا ثانددده بددده أتضددداأ اهليئدددة ( 06) ال  الدددواردا يف اجلددددول ر دددممددد  خدددالل الةيددد
التدريسية به أستاذ مساتد وأستاذ مشارف، وبه أستاذ مساتد ومدرس، وأستاذ مساتد وأستاذ، وأيضا ثانه القرو  بده 

ومددرس، وأسددتاذ مشدارف وأسددتاذ، وثانده هندداف فددرو  بده مدددرس وأسدتاذ، ممددا يعدين أن اسددت دام التكنولويفيددا  أسدتاذ مشددارف
هبلا املتغري ستئاي بئورا دالة  جيابيا مما يعين  ن القرو  لئا  فئة أستاذ برسةة أثادكمية وستئداي وبئدورا دالدة وسرسيد  أتلدر 

  ( ت3.8304و يمتها هي )
 التوصيات:

 تكنولويفيا يف العملية التعليمية مزيد م  الدتم لكليا  الرتبية الرايتية م   ةل  دارا اجلامعة الست دام التترورا سوفري -
 ترورا الت  يج املستقةلي الست دام التكنولويفيا يف العملية التعليميةت  -
 يف ثليا  الرتبية الرايتية ت جي  أن يكون هناف خمتئه يف  نتاا ال ام  التعليمية امل تئة يف العملية التدريسية  -
أن سعمددل اجلامعددا  تلددر سةددديل األيفهددزا القدكمددة أبخددرى حددديث سناسدد  العمليددة التعليميددة وسواثدد  هددلا الت ددور الكةددري  -

 احلاقل يف جمال التعليم ت 
يف التددريد النظدري  أن سشاع  دارا اجلامعة أتضاأ اهليئة التدريسية يف ثليا  الرتبية الرايتدية تلدر اسدت دام التكنولويفيدا -

 والعملي م  خالل  ت اأ احلوافز املادية واملعنوية ت 
أن يددتم سددوفري مراثددز مسددتحدهتة سقددوم تلددر نشددر املعرفددة التكنولويفيددة مدد  خددالل تقددد دورا  للتقويددة والتدددري  تلددر  نتدداا  -

 ال ام  امل تئة مبنهاا الرتبية الرايتية ت 
 املراجا 
 لتكنولويفيا يف الرتبية الرايتية ت( ،دور ا8100أبو واثد،  مد) -
( ،است ال  اراأ أتضاأ هيئة التدريد بكلية الرتبية  امعة الةحري  او است دام احلاسوب يف التعليم 8112اجلمالن، معه حلمي) -

 (ت02اجلامعي، جملة الةحوث والدراسا  الرتبوية،)
د بعا املواد الدراسية ملناه  الرتبية الرايتية تلر ( اهتر است دام احلاسوب يف سدري8112احلايك ، قاد  خالد وتيسر ) -

 األردنت -اجتاها  ال لةة يف اجلامعة اهلامشية واجلامعة األردنية او التعلم نست دام احلاسوب ، تمان 
 ( أهتر است دام برام  حاسوبية مساتدا يف سدريد مهارا  ثرا السلة تلر مستوى أداأ طلةة ثلية8112احلايك ، قاد  خالد) -

 . األردن -الرتبية الرايتية ،اجلامعة األردنية ، تمان 
(، اجتاها  طلةة ثلية الرتبية الرايتية او سدريد املواد العملية نست دام سكنولويفيا 8115احلايك، قاد  خالد، احللي ،  مود ) -

الرتبية الرايتية، اجمللد األول، يفامعة احلاسوب ثوسيلة سدريد مساتدا، املؤمتر العلمي السنوي لقسم تلم النقد الرايتي يف ثلية 
 حلوان، القاهرات

 .0مئر، ط –(ت سكنولويفيا التعليم وأساليةها يف الرتبية الرايتية، مرثز الكتاب للنشر 8110عغلول،  مد،) -
 .0( مقدمة يف التكنولويفيا التعليمية، مكتةة القال.،ط0666غزاوي، اسكندر، ) -
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 .0دسو تط -ا  حديثه يف سعليم وسعلم احلاس  اتيل، دار العلم    وا كمان(اسرتاسياي8101ماعن ، حسام الدي ،) -
(ت است دام احلاسوب م   ةل أتضاأ اهليئا  التدريسية يف اجلامعا  األردنية اخلاقة، جملة اربد للةحوث 8118نينو، مارثو ) -

 (ت0)4والدراسا ،
- Hamilton, J and Middleton, B (2002). Identify the factors that hinder or enhance 

the application of technology in the school curriculum (Queensland), secondary 

(Australia). Journal of Technology Education .5(2). 

- Ho, W. (2007). Music student perception of the use of multi-media technology at 

the graduate level in Hong Kong higher education. Pacific Education Review, 

8(1). 
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 واقع تقييم األداء الوظيفي لعمداء الكليات يف اجلامعة األردنية  
 نسرين سالمة العداربة

 كلية العلوم الرتبوية/ اجلامعة األردنية
 امللخص:

هدفت هذه الدراسة الوصفية التحليلية إىل الكشف عن واقع تقييم األداء الوظيفي لعمداء الكليات يف اجلامعة األردنية ، ولتحقيق هدف 
( فقرة توزعت على أربعة معايري، ووزعت على عينة الدراسة اليت تكونت من مجيع عمداء الكليات يف 88دراسة مت بناء استبانة تكونت من )ال

( من أعضاء هيئة التدريس. ومت 4( من  رؤوساء األقسام، و)3( من نوابه، و)8( عميًدا، ومع كل عميد )81اجلامعة األردنية والبالغ عددهم )
( 4.84استجاابت العينة ابستخدام املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية،  وأظهرت النتيجة أن واقع تقييم عمداء الكليات جاء مرتفًعا ) حتليل

، وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مجيع املتغريات التابعة)اجلنس، الوصف الوظيفي، اخلربة (Manova)بشكل عام، كما أظهرت نتائج اختبار 
 نوع الكلية( لصاحل أعلى متوسط حسايب تعزى  للخربة.

The reality of evaluating the job performance of deans of 

faculties at the University of Jordan 
Nisrein Salameh Aladarebe 

Abstract 
This descriptive analytical study aimed at investigating the reality of evaluating of the 

job performance of the deans of the faculties at the University of Jordan. A 22-item 

questionnaire was developed to collect data for this study. The questionnaire distributed to 

the sample of the study, which consisted of all deans of  the faculties at the University of 

Jordan and consisted  of (20) Dean , each Dean with  (2) of his / her deputies, and (3) of the 

heads of departments, and (4) of the members of the faculty. The results showed that the 

evaluation of the deans of the faculties was high with mean (4.25). The results of the 

Manova test showed a statistically significant differences in all dependent variables 

(gender, job position, experience, type of faculty And distributed to the sample of the study, 

which consisted of all deans of colleges at the University of Jordan and the number of (20), 

each Dean (2) of his deputies, and (3) heads of departments, and (4) members of the 

faculty. The results of the Manova test showed that there were statistically significant 

differences in all variables (gender, job position, experience, Type of faculty) in favor of 

the experience, the highest mean. 

 مقدمة:
من أهم العمليات اليت متارسها إدارة املوارد البشرية عملية تقييم األداء، حيثث ثثثل عنصثر املثوارد البشثرية اجلثزء األكثرب 

بثثثرية أو صثثثغرية، والثثيت تعتمثثثد إىل حثثثد كبثثثري علثثثى فعاليثثة وكفثثثاءة هثثثذه املثثثوارد الثثثيت ثكثثثن يف مؤسسثثات خاصثثثة أو حكوميثثثة، ك
اسثتغهلاا ابلشثثكل األمثثثل. ولكثثي تثثتم االسثثتفادة مثثن هثثذا املثثورد علثثى أمت وجثثه يلثثزم علينثثا االسثثتمرار يف تقيثثيم األداء، والعمثثل 

 اوزها.  على تطويره، وتنمية نقاط القوة، وحتديد نقاط الضعف والعمل على جت
إن عملية التقومي اليت تشثتمل علثى اجلامعثات أو الكليثات وابة ثافة إىل األقسثام العلميثة وفثق أعلثى مضثام  اجلثودة 
لثثادارة، ابت أحثثد االهتمامثثات األساسثثية يف اةدارة اجلامعيثثة سثثواء يف جانبهثثا األكثثادثي أو التطبيقثثي، كمثثا أن بنثثاء مقيثثا  
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ة يستهدف اةحاطة ابملنظومة األكادثية واةداريثة لتلثا الكليثات، وهثذا يعثم اعتمثاد املنطثق ألداء الكليات وأقسامها العلمي
 (.   8114املنظومي الذي يتناول املدخهلت والعمليات واملخرجات )حمجوب، 

 للوصول فعملية التقومي يف أي نظام تشكل بعًدا مهًما من أبعاد ممارسته؛ فإدارة النظام وقيادته تستخدم عملية التقومي
إىل أفضل قرارات ممكنة تتعلق إبدارة العامل  فيها، كما يستخدم التقومي لتحديد حاجات النظم املتعلقة ابلتدريب والتطوير، 
ذلثثا أن التقثثومي يثثربز املهثثارات والكفثثاايت الثثيت تتطلثثب التطثثوير لعثثهلك احلا ثثر واملسثثتقبل، كمثثا ثكثثن االسثثتفادة مثثن التقثثومي  

 (. 8118تربير اختيار برامج النظام وتطويرها )إدريس، كمعيار يتم يف  وئه 
إن الرتكيز على األداء الوظيفي وعملية تقوثثه يشثكل  ثرورة ملحثة ملراقبثة العثامل ، وتثوجيههم حنثو حتقيثق األهثداف،  

ا تتوصثثل إليثثه كاالسثثتغهلل األمثثثل للعثثامل ، وحتسثث  العمثثل واألداء الثثوظيفي العثثام للجامعثثة يف احلا ثثر واملسثثتقبل، وذلثثا  ثث
 (.   8114من بياانت ومعلومات عن األداء )الصرايرة، 

وللتحقثثق مثثن أن األداء الثثوظيفي يسثثري وفثثق مثثا خطثثط لثثه ةسثثاز األهثثداف الثثيت تسثثعى املنظمثثة إىل حتقيقهثثا البثثد مثثن 
وهنثا، وتثزوديهم  علومثات عثثن إجثراء عمليثة التقثومي؛ ملثا اثثا مثن مثردود وفاعليثة يف زايدة دافعيثثة العثامل  جتثاه األعمثال الثثيت يؤد

الواقع احلثا  ثكثن اةفثادة منهثا، وحتديثد إمكانيثات التقثدم الثيت ثكثن البثدء ملثا أانثاء املعلومثات املتثوافرة، ومعرفثة نقثاط القثوة 
 . Hanberg, 2010)وتعزيزها ومواطن الضعف والعمل على معاجلتها وحتسينها )

ملثثثا لثثثه مثثثن أاثثثر كبثثثري علثثثى أداء املؤسسثثثات وإنتاجهثثثا وخاصثثثة املؤسسثثثات  لقثثثد زاد االهتمثثثام  و ثثثوع األداء الثثثوظيفي؛
التعليميثة، وابلتثا  أصثبو مو ثثوًعا يبحثث مثن قبثل املتخصصثث  علثى الصثعيدين العملثي والنظثثري، كمثا أن سثا  املؤسسثثات 

 (.8114ا ، احلديثة يف حتقيق أهدافها يعتمد بدرجة كبرية على كفاءة أداء املوارد البشرية العاملة ملا )اجمل
( إىل أن جمثثثاالت األداء يف منظمثثثات األعمثثثال ًتلثثثف  تبًعثثثا الخثثثتهلف أعمااثثثا وطبيعثثثة 8118وقثثثد أ ثثثار إدريثثثس )

نشاطها، ووفًقا لدرجات إدارهتا يف الرتكيز علثى تلثا اجملثاالت الثيت تعتقثد أن حتقيثق األهثداف مثن خهلاثا ثثثل الرؤيثة، وحث  
جمثاالت األهثداف الرئيسثية، وتسثعى املنظمثات إىل بلثورة منطلقثات لقيثا  أدائهثا للحصثول تلا اجملاالت اليت تقل أمهية عن 

 على إطار عملي متكامل، يعكس مستوى األداء يف املنظمة بشكل  امل.
تشثمل كثل أبعثاد  وانطلقت اةدارة الرتبوية حنو آفاق جديدة يف التطوير، وابتت األحباث والدراسات الرتبوية املتواصلة

اةداريثثة الرتبويثثة، وأمههثثا واقثثع تقيثثيم األداء الثثوظيفي لعمثثداء الكليثثات؛ نتيجثثة ألمهيثثة هثثذه الفئثثة مثثن اجملتمثثع، وانتشثثار  العمليثثة
يعتمد سا  أي جامعثة يف الوصثول ألهثدافها بشثكل  الكثري من الدراسات يف دول العامل عن هذه الفئة يف العملية التعليمية. 

التقيثيم، كمثثا هتثدف عمليثة تقيثثيم األداء للقثادة اةداريث  والرتبثثوي  إىل معرفثة نقثثاط  كبثري علثى مثثدى سثهلمة إجثراءات عمليثثة
القثوة اثم والعمثل علثثى تعزيزهثا، ومعرفثة نقثثاط الضثعف والعمثل علثى معاجلتهثثا، ومعرفثة مثدى حتقيثثق األهثداف املثراد تنفيثثذها،  

ابعتباره الناتج النهائي حملصلة مجيع األنشطة فيها،  ويعد األداء الوظيفي من أهم املكوانت الرئيسية داخل أي منظمة كانت؛
وذلا علثى مسثتوى الفثرد واملنظمثة والدولثة، حيثث أن األداء ألي مسثتوى تنظيمثي داخثل املنظمثة ويف أي جثزء منهثا ال يعثد 

وغ للباحثثة انعكاًسا لقدرات ودوافع املرؤوس  فحسب، بل هو انعكا  لقدرات ودوافع الرؤساء والقادة أيًضا. ومثا تقثدم سث
 القيام ملذه الدراسة وهي: واقع تقييم األداء الوظيفي لعمداء الكليات يف اجلامعة األردنية. 
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 مشكلة الدراسة: 
تعد اجلامعة قمة اارم التعليمي ليس ألهنا آخر مرحلثة، وإاثا لكوهنثا مرحلثة مهمثة مثن مراحثل القيثادة والتعلثيم، هتثدف 

ة وإعداد الشباب إعداًدا سثليًما. لثذلا أصثبو هنثاب إقبثال علثى التعلثيم العثا  ممثا يتطلثب إىل تطوير وحتقيق األهداف الرتبوي
زايدة األعمثثال واألنشثثثطة، وزايدة الكثثثوادر التعليميثثة والفنيثثثة، ومثثثن  ثثمنهم عمثثثداء الكليثثثات؛ لكثثي يقومثثثوا ابألعمثثثال املوكلثثثة 

ها املتعددة بفاعلية، وعلثثثى الثثثرغم مثثثن أمهيثثثة الدور الذي إليهم، ويقع على عاتقهم مسؤولية التخطيط والتنفيذ والتقومي بوظائف
كثوهنم ثثثثثثلون القيثثثثادة األكادثيثثة واةداريثثة وتقثع علثى عثاتقهم جمموعثة مثن مسثثؤوليات ذات أمهيثثة   -يقوم به عمثداء الكليثات

إال أن هنثثاب  -ى معثثايري فرديثثثة و خصثثية وعلميثثةابلغثة، والثثذي يتوقثف علثثيهم سثا  اجلامعثثة ومتيزهثا، ويثثثتم اختيثثثارهم بنثثاء علثثث
 غيااًب لتوافر معايري وا حة لتقييم أدائهم الوظيفي. 

وتتحدد مشكلة هذه الدراسة يف اةجابة عن السؤال الرئيس: ما املعايري اةدارية املناسبة لتقيثيم أداء عمثداء الكليثات 
 يف اجلامعة األردنية؟ 

 الدراسة وأسئلتها:  هدف
الدراسثثة إىل تطثثوير معثثايري إداريثثة مناسثثبة لتقيثثيم أداء عمثثداء الكليثثات يف اجلامعثثة األردنيثثة. وذلثثا مثثن خثثهلل هثثدفت 
 األسئلة التالية:

 ما واقع تقييم األداء الوظيفي لعمداء الكليات  يف اجلامعة األردنية؟  .0
اء الثثثوظيفي لعمثثثداء ( يف واقثثثع عمليثثثة تقيثثثيم األدα=1.14هثثثل توجثثثد فروقثثثات ذات داللثثثة إحصثثثائية  سثثثتوى ) .8

 الكليات يف اجلامعة األردنية تعزى للمتغريات )اجلنس، وسنوات اخلربة، ونوع الكلية(.
 أمهية الدراسة:

تتمثثثل أمهيثثة هثثذه الدراسثثة مثثن أمهيثثثة الفئثثة املسثثتهدفة وهثثم عمثثداء الكليثثثات يف اجلامعثثة األردنيثثة، وذلثثا أهنثثم ثثلثثثون 
دنيثثة. فعميثثد الكليثثة هثثو مثثن يطثثور كليتثثه ويرتقثثي ملثثا إىل أعلثثى املسثثتوايت، كمثثا أنثثه القاعثثدة األساسثثية يف كليثثات اجلامعثثة األر 

يشكل القاعدة األكادثية العريضة، واحللقة األخرية يف اةدارة اجلامعية متمثلة يف املستوى التنفيذي يف تلا اجلامعات.  ومما 
املسثثتوايت األخثثرى، فهثثو ذلثثا املسثثتوى الثثذي يثثتم مثثن ال  ثثا فيثثه أن الكثثثريين ينظثثرون إليثثه علثثى أنثثه األكثثثر أمهيثثة مثثن بثث  

خهلله تنفيذ السياسات             الرتبوية، وخمططات اةدارة العليا، واة راف اليومي على سري األعمال وغريها من املهثام  
 يف تلا اجلامعات.

ردنيثة بشثكل عثام، ويف اجلامعثة ومن املؤمل أن تسهم نتائج هذه الدراسة يف تزويد متخثذي القثرارات يف اجلامعثات األ
األردنيثثة بشثثكل خثثاو ابملعلومثثات الثثيت تفيثثد يف حتسثث  اجلوانثثب النوعيثثة للعمليثثة اةداريثثة الرتبويثثة اجلامعيثثة، بعثثد تعثثرف واقثثع 

 مستوى أداء هؤالء الرؤساء األكادثي .
 مصطلحات الدراسة:

خصثثث  لثثثه بنجثثثا  ويتوقثثثف ذلثثثا علثثثى القيثثثود نشثثثاط ثكثثثن الفثثثرد مثثثن إسثثثاز املهمثثثة أو ااثثثدف املاألداء الووووظيفي: 
 (.8100العلمية لهلستخدام املعقول للمواد املتاحة )احلياصات، 
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تلثا العمليثة الثيت يثتم مثن خهلاثا معرفثة مثدى التقثدم الثذي دثرزه القائثد األكثادثي يف حتقيثق  تقييم األداء الوظيفي:
ة واهتمام أكرب، ويقا  من خهلل استجاابت أفراد عينة الدراسثة أهداف اجلامعة، وبعض جماالت التنفيذ اليت حتتاك إىل عناي

 (.0111على األداة اليت طورهتا الباحثة اذا الغرض )ههلل، 
 حدود الدراسة:

 تتمثل حدود هذه الدراسة يف:
 اقتصرت هذه الدراسة على عمداءالكليات، ونواملم، ورؤسثاء األقسثام، وأعضثاء هيئثة التثدريس احلدود البشرية :

 اجلامعة األردنية .يف 
 اقتصرت هذه الدراسة على اجلامعة األردنية احلدود املكانية : 
 :تتحثثثدد نتثثثائج هثثثذه الدراسثثثة ابلسثثثياق الثثثزمم الثثثذي أجريثثثت فيثثثه، وهوالفصثثثل األول مثثثن العثثثام  احلووودود النمانيوووة

 (.8102-8102الدراسي اجلامعي )
 األدب النظري

داء الوظيفي للقادة األكادثي  بشكل خاو يعد ركًنا أساسًيا يف عمليثة إن عملية تقييم األداء بشكل عام وتقييم األ
تقيثيم اجلامعثثات؛ وذلثثا أن مسثثتوى أدائثه يثثؤار علثثى فاعليثثة أداء اجلامعثة سثثلًبا أو إهثثااًب يف سثثعيها حنثو أهثثدافها الثثيت ترنثثو إىل 

ا علثى أكمثل وجثه ومنهثا القيثام ابملهثام اةداريثة، حتقيقها، والقادة األكادثيون يف اجلامعة مكلفون  هثام يتوقثع مثنهم القيثام ملث
والبحث العلمي، والتدريس، وخدمة اجملتمع يف اجلامعة ويف البيئة اخلارجية، وخيتلف الرتكيز علثى هثذه األدوار حسثب فلسثفة 

 (.8112التعليم العا ، وفلسفة اجلامعة وظروفها، وموقعها اجلغرايف، والكثافة السكانية احمليطة ملا)حرمي،
 تقييم األداء الوظيفي:

يُعثثر ف تقيثثيم أداء العثثامل  انثثه دراسثثثة أو حتليثثل أداء العثثامل  لعملهثثم، ومهلحظثثثة سثثلوكهم وتصثثرفاهتم أانثثاء العمثثثل، 
وذلا للحكم على مدى سثاحهم، ومسثتوى كفثاءهتم يف القيثام اعمثاام احلاليثة، وأيًضثا للحكثم علثى إمكانيثة النمثو والتقثدم 

 (.8114قبل، وحتمله مسؤوليات أكرب، أو ترقية لوظيفة أخرى )اجملا ، للفرد يف املست
 (:8112يف  وء ما تقدم ابةمكان حتديد املرتكزات األساسية ملفهوم تقييم األداء كما و حها املغريب  )

أهنا عملية موجهة لتحس  وتطوير العثامل ، ومبنيثة علثى الكشثف عثن نقثاط القثوة والضثعف ملثدف تطثوير أداء  -
 العامل  وابلتا  أداء املنظمة ككل.

أهنا عملية مستمرة لطلب املهلحظة والتحليل املستمر لألداء فوق سياسات ومعايري ومواعيد اثبتثة يقثا   وجبهثا  -
 أداء العامل.

أهنثثا عمليثثة مثثن  ثث هنا إصحثثة الفثثرو للعثثامل  للرتقيثثة، واحلصثثول علثثى تقثثديرات ومكافثث ت عاليثثة،  فيمثثا لثثو اتبثثع  -
 عادل يساوي ب  العامل  ويراعي الثقة واملو وعية يف التقييم.تقييم 

( أن للجودة الشخصية أمهية تبدأ ابلفرد، وأن املتغري األسا  يف معادلثة اجلثودة هثم Halan, 2005ويرى هاالن )
ي  يف اجلامعثة، األفراد؛ ألهنم هم الذين يصنعون املنتجات، ويبتكرون اخلدمات ذات اجلثودة الشخصثية لثدى القثادة األكثادم

 مما يؤدي إىل رفع كفاءهتم، وتعرف ذاهتم، وفهمها، وتنميتها، ويزيد من معرفتهم بكيفية إدارة املنظمة الرتبوية جبودة عالية.
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ورؤسثاء األقسثام، مثن حيثث تنميثتهم تنميثة مسثتمرة، هتثدف  ،وعليه فإنثه يتحثتم االهتمثام بعمثداء الكليثات، وانئبثيهم
رة التطبيقيثثة، وتعميثثق القثثدرات اةداريثثة يف املشثثكهلت كافثثة وحتليلهثثا ابسثثتخدام األسثثلوب العلمثثي يف إىل تعميثثق معثثاد اةدا

اًاذ القرارات اةدارية، فضهلً عن تنميثة قثدراهتم علثى اةدراب الشثامل ملتطلبثاهتم وللهيئثات االجتماعيثة والثقافيثة واالقتصثادية 
 (.8114احمليطة )الر يدي، 

 خطوات تقييم األداء:
(، 8111خيتلف الباحثون يف حتديد خطوات تقييم األداء، فمنهم من جعلهثا يف اثهلث، كمثا أ ثار فيهثا سثاكس )

حيث تبدأ األوىل بتحليل الوظيفة، مث مقابلة التقييم اليت تتم من خهلاا مناقشة التقييم املطلوب واملكتثوب بث  طثريف التقيثيم، 
اثثثا تطبيثثثق مثثثا مت االتفثثثاق عليثثثه يف اخلطثثثوت  السثثثابقت . أمثثثا هثثثا  ومارتينثثثا وتنتهثثثي جبلسثثثة مثثثا بعثثثد التقيثثثيم الثثثيت يثثثتم مثثثن خهل

(Hannum & Martineau, 2008 فقثثد جعهلهثثا يف سثثبع خطثثوات تتضثثمن اء : مجثثع آراء ووجهثثات نظثثر )
يثة الثيت حتثدث علثى أرض األفراد املعني  يف التقييم، واملهلحظة املستمرة جلميع أنثواع املتغثريات سثواء املعرفيثة أو السثلوكية الفرد

الواقثثثع، واسثثثتخدام طثثثرق متعثثثددة جلمثثثع املعلومثثثات، ومراقبثثثة املتغثثثريات بعثثثد التعثثثرف إليهثثثا، ومراقبتهثثثا ملثثثدة مثثثن الثثثزمن، وتقيثثثيم 
( فقثثد جعلهثثا يف 8111املتغثثريات يف مسثثتوايت عثثدة )أفثثراد أو منظمثثات(، مث مقارنثثة املتغثثريات ببعضثثها بعًضثثا. أمثثا عبثثا  )

 وذلا على النحو التا : مخس خطوات مفصهلت
 حتديد معايري األداء )معدالت األداء(  .1

العمثل املطلثوب إسثازه مثن فثرد، أو  –أو االانثان مًعثا  –( املعيار انه كمية أو نوعية 30، و 8112يعرف عبا  )
 جمموعة من أفراد، أو املؤسسة ككل، يف زمن مع  وتكلفة حمسوبة. 

امثثثل يعثثثد  كمؤ ثثثر لفاعليثثثة األداء مثثثن قبثثثل األفثثثراد العثثثامل  لعمثثثل حمثثثدد، واملعيثثثار فاملعثثثايري تشثثثري إىل أي متغثثثري أو ع
املناسب لألداء الفعال خيتلف ابختهلف مواصفات العمل و روطه، ولذلا فإن املعلومات اليت يتم احلصول عليها يف عملية 

 (.8112حتليل العمل تساعد يف بناء املعايري املناسبة لألداء الفعال)عبا ، 
 ل توقعات األداء لألفراد العاملني:نق .2

وأت  هذه اخلطوة بعثد حتديثد املعثايري الهلزمثة لثألداء الفعثال، حيثث ال بثد مثن تو ثيو تلثا املعثايري لألفثراد العثامل ، 
وذلثثا ملعرفثثة مثثا هثثب علثثيهم عملثثه ومثثاذا يتوقثثع مثثنهم، ومثثن األفضثثل أن تكثثون عمليثثة االتصثثال ابجتثثاه ، وهثثذا يعثثم نقثثل 

ت أواًل مثثن املثثدير إىل املرؤوسثث ، ومثثن مث مناقشثثتها للت كثثد مثثن فهمهثثا مثثع وجثثود تغذيثثة عكسثثية مثثن املرؤوسثث  إىل املعلومثثا
 مديرهم بغرض االستفهام حول اجلوانب غري الوا حة لديهم.

 قياس األداء: .3
اد العثثثامل ، وتشثثمل هثثثذه املرحلثثثة مجثثثع املعلومثثثات حثثثول األداء الفعلثثثي غالبًثثثا مثثثن مصثثثادر أربعثثثة هثثثي: مهلحظثثثة األفثثثر 
 والتقارير اةحصائية، والتقارير الشفوية، والتقارير املكتوبة، مما له كبري األار يف زايدة املو وعية يف قيا  األداء.
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 مقارنة األداء الفعلي مع معيار األداء أو األداء املعياري: .4
افة، وذلا لتو يو بعثض اجلوانثب املهمثة الثيت وتكون ب  كل من املقي ِّم واملقيَّم، وتشمل اجلوانب اةهابية والسلبية ك

قد ال يدركها الفرد العامل وخاصثة اجلوانثب السثلبية يف أدائثه، واثذه املناقشثة الثدور الكبثري يف ًفيثف حثدة أتاثري النتثائج الثيت 
 تعكس األداء السليب.

 اإلجراءات التصحيحية: .5
سثثباب الثثيت أدت إىل ظهثثور االحنرافثثات يف األداء، وهثثي علثثى نثثوع : األول مبا ثثر وسثثريع؛ إذ ال يثثتم البحثثث عثثن األ

وإاثثثا فقثثثط حماولثثثة تعثثثديل األداء ليتطثثثابق مثثثع املعيثثثار، ولثثثذلا فثثثإن هثثثذا النثثثوع مثثثن التصثثثحيو وقثثثيت، أمثثثا الثثثثاد فهثثثو اةجثثثراء 
التصثثحيحي األساسثثي، حيثثث يثثتم البحثثث عثثن أسثثباب حصثثول االحنرافثثات وكيفيثثة حصثثواا، ولثثذلا يثثتم حتليثثل االحنرافثثات 

بعادها كافة للوصول إىل السبب الرئيس، وهذه العملية أكثر عمًقا وعقهلنية من األسلوب األول، وتعود أيًضا على املنظمة ا
 بفوائد كثرية على املدى الطويل.
 القائمون بعملية تقييم األداء:
ن أفثراًدا ( أن القثائم  علثى عمليثة التقيثيم قثد يكونثو Hannum & Martineau, 2008يرى ها  ومارتينا )

من داخل املنظمة، الذين يتميزون بتقييم انبع من فهثم أعمثق لثربانمج املنظمثة، كمثا أهنثم قثادرون علثى مجثع املعلومثات املفيثدة 
واحلقيقية بشكل أكرب، وذلا بسبب عهلقات الثقة املتبادلة مع بعض العامل  يف املنظمة. أما أولئثا مثن خارجهثا فهثم أقثل 

 التقييم صفة الصدق والعدل. حتيزًا، مما يعطي عملية
تقثوم علثى تقثارير تقيثيم األداءهثي: إدارة الوحثدة التنظيميثة الثيت  –عثادًة  –بينما يرى آخرون أن هناب اثهلث جهثات 

يعمثثل فيهثثا املوظثثف، وإدارة املثثوارد البشثثرية يف املنظمثثة الثثيت تقثثوم بتهيئثثة اجلثثداول الزمنيثثة ابسثثتحقاق املثثوظف  للرتفيثثع، وهتيئثثة 
(. واملوظف نفسه )أبو 8101ير السرية وإرسااا إىل الرؤساء املبا رين؛ لغرض القيام  همة تقييم مرؤوسيهم )الغزاوي، التقار 

( أما القائمون به فهناب مصادر متعددة ثكنها القيام بعملية التقييم، حيث يتفاوت االعتماد على أي منهثا 8111 يخة، 
متثثه، واألفضثثل غالبًثثا االعتمثثاد علثثى أكثثثر مثثن مصثثدر مثثن مصثثادر التقيثثيم، حسثثب مثثدى االعتقثثاد يف أمهيثثة كثثل مصثثدر وقي

 ومنها:
: الثثثذي يعثثثد األكثثثثر انتشثثارًا، إذ تسثثثاير هثثثذه الطريقثثثة التسلسثثثل التنظيمثثثي، التقيووويم طووون لريوووا الووورئي  املبا ووور .0

وتقيثيم أداء  وتتما ى مع مبدأ وحدة األمر والتوجيه، فهو من يقوم بو ع األهداف كجزء مثن مسثؤوليته الرةيثة، 
كثثل موظثثف للت كثثد مثثثن إسثثاز األهثثداف التنظيميثثة، وهثثثو الثثذي يكثثون علثثى اتصثثثال دائثثم مثثع املرؤوسثث ؛ لكثثثي 
ثكثثثنهم مثثثن احلصثثثثول علثثثى املعلومثثثثات ذات العهلقثثثة. وخيضثثثثع تقيثثثيم هثثثثذا الثثثرئيس املبا ثثثثر للموظثثثف املر ثثثثو إىل 

س األعلثثثى هثثثو الثثثرأي النهثثثائي )الغثثثزاوي، مصثثثداقية الثثثرئيس األعلثثثى، فثثثإذا اختلفثثثت وجهتثثثا نظرمهثثثا كثثثان رأي الثثثرئي
8101.) 

 ثريطة وجثود هثؤالء الثزمهلء يف املواقثع الثيت تثؤهلهم للمهلحظثة املسثتمرة لسثلوب  :تقييم األداء طن لريا النمالء .8
األفراد العامل  معهم، وتوفر الثقة الكاملة فيما بينهم، وأن يكون الزميثل املقثي م بثنفس املسثتوى والدرجثة الوظيفيثة 

(8112 Goel,.) 
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هثثثثذا يفيثثثثد يف املنظمثثثثات احلساسثثثثة؛ فهثثثثم أكثثثثثر دقثثثثة يف مهلحظثثثثة سثثثثلوكات وأداء  تقيوووويم املر وسووووني لر سوووواهم: .3
رؤسائهم، فهي عملية جتميع بياانت عن املديرين من حيث األسلوب الثذي يتبعونثه يف التنظثيم. وتعتثرب تقييمثات 

الرؤسثثاء ابة ثثافة إىل اسثتخدامها ك سثثا  للتقيثثيم هثذه الفئثثة ذات أمهيثة كتغذيثثة راجعثثة )عكسثية( لتطثثوير هثؤالء 
 (.8114)ماهر، 

وهثثو تقيثثيم املرؤوسثث  ألنفسثثهم، حيثثث يقثثوم املوظثثف بتحديثثد أدائثثه، وإسثثازه، وتنميثثة أهدافثثه،  :التقيوويم الوو اي .4
والتحكم يف سلوكه وتصرفه على رأ  العمثل، وإمكانيثة اسثتخدام نتثائج ذلثا يف احلفثز الثذا  والثدفع الشخصثي 

بداع يف العمل، وثثل أيًضا فرصة للموظف للتعبري عن اةدارة والتنظيم الذا  لنفسه. ومما هب أخذه يف ع  لا
االعتبار الت كيد علثى املرؤوسث   راعثاة املو ثوعية وتثوخي الدقثة مثن خثهلل مطثالبتهم بتوايثق معلومثاهتم ابلثدالئل 

ملعلومثثثثات املسثثثثاعدة لكيفيثثثثة القيثثثثام ابلتقيثثثثيم، وغالبًثثثثا مثثثثا واملسثثثثتندات وإرفاقهثثثثا ابسثثثثتمارات التقيثثثثيم، وإمثثثثدادهم اب
 (.8111يستخدم هذا التقييم يف عمليات التطوير بداًل من التقييم حبد ذاته )عبا ، 

ويعتمد عليها يف حالة اتصثال عمثل املثرؤو  اكثثر مثن مثدير أو رئثيس قسثم، حبيثث  :التقييم طن لريا اللجان .4
يثثنهم لكثثل مثثرؤو  ثثثثل خهلصثثة التقريثثر الثثذي قدمثثه كثثل عضثثو مثثن أعضثثاء تقثثوم اللجنثثة بو ثثع تقيثثيم مشثثرتب ب

 اللجنة على حدة،  ريطة توافر املعلومات الكافية للتقييم.
ويظهر  يف املنظمات اخلدمية الثيت تقثدم للعمثهلء اخلثدمات، واألفكثار، واملعتقثدات،   التقييم طن لريا العمالء: .2

ة املناسبة اليت ثكن تقدمي مهلحظتها عن أداء الفرد، وتعد املصدر كمنتجات ينتفع ملا، حيث ثثل العمهلء اجله
 (.8112األفضل للحصول على  البياانت واملعلومات املطلوبة )املغريب، 

وتدل على التقييم عن طريثق خثرباء إدارة األفثراد، واملثوارد البشثرية، أو خثرباء مثن اخلثارك، حيثث  املراجعة احلقلية: .2
راء مقثثابهلت متعمقثثة مثثع القثثائم  ابلتقيثثيم، مث  ثثر  أبعثثاد وتفاصثثيل نظثثام تقيثثثيم األداء يقثثوم هثثؤالء اخلثثرباء إبجثث

وطريقثثة مجثثع البيثثثاانت، وكيفيثثة حتديثثد التقثثثارير والقيثثا ، وبيثثان اخلطثثثوات التنفيذيثثة لرتمجثثة ذلثثثا إىل واقثثع عملثثثي 
 (.8111)عبا ، 

 الدراسات السابقة ذات العالقة
 فحثث  العهلقثثة بثث  الشخصثثية واألداء الثثوظيفي يف ظثثل الظثثروف ( إىل ,2002Schoobهثدفت دراسثثة  ثثوب )

( مثديرًا 808غري الروتينية لدى مديري بعض املؤسسات الرتبوية يف الوالايت املتحدة األمريكية. تكونثت عينثة الدراسثة مثن )
يتعثثرض اثثا املثثديرون، ومثثديرة. وتوصثثلت الدراسثثة إىل أن الشخصثثية الثثيت تتميثثز ابلنظثثرة اةهابيثثة تقلثثل مثثن الضثثغوطات الثثيت 

وتسهل أداءهم الوظيفي، وأن الشخصية اليت ال تتميز ابلنظرة اةهابية تزيد من الضغوطات الثيت يتعثرض اثا املثديرون، وتعيثق 
 أداءهم الوظيفي.

( بدراسثثة هثدفت إىل الكشثف عثثن أاثر احلثثوافز يف ,2002Sargent & Hannumوقثام سثريجنت وهثثانوم )
معلثم يف املثدار  االبتدائيثة يف ريثف الصث . وأظهثرت  211ند املعلم . تكونت عينة الدراسثة مثن الر ا واألداء الوظيفي ع

النتثثائج أن احلثثوافز تسثثاعد يف ر ثثا وأداء املعلثثم الثثوظيفي، ورفثثع رواتثثب املعلمثث  يزيثثد مثثن الر ثثا واألداء الثثوظيفي، واالهتمثثام  
 ابجلانب االجتماعي يزيد من الر ا واألداء الوظيفي.
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فثرًدا،  وتعثرف الدراسثة مسثتوى األداء الثوظيفي ملثديري  811( دراسة  تكونت عينتها من 8114وأجرت اجلرادين )
املدار  الثانوية العامة يف األردن، ومدى استخدام مهثارات العامثل لثديهم.  وقثد أ ثارت النتثائج أن مسثتوى األداء الثوظيفي  

د عهلقثة موجبثة ذات  داللثة إحصثائية بث  مسثتوى األداء الثوظيفي للمثديرين كان متوسطًا ملديري املدار  الثانوية، وإىل وجو 
 ودرجة استخدام مهارات التعامل.

( دراسة هثدفت إىل التعثرف علثى مسثتوى التمااثل التنظيمثي ألعضثاء اايئثات التدريسثية يف 8114وأجرى الصرايرة )
( رئثثثيس قسثثثم 22( عضثثثو هيئثثثة تثثثدريس و)428ة مثثثن )اجلامعثثثة األردنيثثثة وعهلقتثثثه ابألداء الثثثوظيفي، وتكونثثثت عينثثثة الدراسثثث

أكادثي. وأظهرت النتائج أن مسثتوى التمااثل التنظيمثي لثدى أعضثاء اايئثة التدريسثية، ومسثتوى  ثعورهم ابألمثن، ومسثتوى 
 األداء الوظيفي من وجهة نظر رؤساء األقسام كان مرتفًعا.

ارة علثثى األداء الثثوظيفي يف إمثثارة الباحثثة يف اململكثثة ( دراسثثة هثثدفت إىل تعثثرف العوامثثل املثثؤ 8111وأجثثرى الزهثثراد )
العربيثثة السثثعودية، وحتديثثد العوامثثل الثثيت اثثا التثث اري األكثثرب يف األداء الثثوظيفي، ومت اختيثثار مجيثثع أفثثراد جمتمثثع الدراسثثة والبثثالغ 

ملتغثثثريات املسثثثثتقلة ( فثثثرًدا عينثثثة للدراسثثثة. وتوصثثثثلت الدراسثثثة إىل وجثثثود عهلقثثثة ذات داللثثثثة إحصثثثائية بثثث  ا0184عثثثددهم )
جمتمعة، وإىل وجود عهلقة إهابية ب  كثل عامثل علثى حثدة واألداء الثوظيفي. كمثا أظهثرت وجثود فثروق ذات داللثة إحصثائية 

 يف أار العوامل التنظيمية يف األداء الوظيفي، تعزى إىل املتغريات التابعة.
 منهجية الدراسة وإجراءاهتا

 منهج الدراسة:
 هذه الدراسة املنهج الوصفي التطويري.استخدمت الباحثة يف 

 أداة الدراسوة:
قامثثثت الباحثثثثة بتصثثثميم أداة الدراسثثثة وكثثثان هثثثدف الدراسثثثة احلاليثثثة تطثثثوير معثثثايري إداريثثثة مقرتحثثثة لتقيثثثيم أداء عمثثثداء 

 ( فقرة توزعت على أربعة جماالت وهي:88الكليات يف اجلامعة األردنية، وتتكون االستبانه من)
 فقرات بتدرك مخاسي. 4خصي للعمداء وتتكون هذه من قيا  املعيار الش -
 فقرات. 4قيا  املعيار العملي للعمداء وتتكون هذه من  -
 فقرات. 2قيا  املعيارالعلمي للعمداء وتتكون من  -
 فقرات. 4قيا  املعيار االجتماعي للعمداء وتتكون من  -

 صدق املقياس:
قرتحثثة لتقيثثيم أداء عمثثداء الكليثثات يف اجلامعثثة األردنيثثة قامثثت السثثتخراك دالالت صثثدق املقيثثا  للمعثثايري اةداريثثة امل

 الباحثة  ا يلي:  
للمقيثثثثا  بعر ثثثثه علثثثثى جمموعثثثثة مثثثثن احملكمثثثث  مثثثثن ذوي االختصثثثثاو واخلثثثثربة يف اةدارة الرتبويثثثثة  صوووودق ا:كمووووني:

حتديثثثد مثثثدى مهلءمثثثة واألصثثثول؛ لتحديثثثد مثثثدى قيثثثا  كثثثل فقثثثرة مثثثن فقثثثرات املقيثثثا  للمعيثثثار الثثثذي ينتمثثثي إليثثثه، إ ثثثافة إىل 
الصياغة اللغوية للفقثرات، وأخثذ مهلحظثاهتم ابحلسثبان يف تطثوير املقيثا  مثن حثذف، وتعثديل، وإ ثافة فقثرات لقيثا  أبعثاد 
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كنسثثبة اتفثاق بث  احملكمث  علثى الفقثرة الواحثدة ويف  ثوء هثثذا   %21املقيثا  الثيت متثثل املعثايري املقرتحثة، وقثد اعتمثد معيثار 
 فقرات، كما جرى تعديل الصياغة اللغوية لبعضها.( 3املعيار مت حذف )

وللت كثثد مثثن صثثدق بنثثاء املقيثثا  اسثثتخرجت معثثامهلت االرتبثثاط بثث  الفقثثرة والبعثثد الثثذي تنتمثثي إليثثه  صوودق البنوواء:
 ( إىل ارتباط الفقرة  ابلبعد وارتباط الفقرة ابلدرجة الكلية للمقيا .0والدرجة الكلية للمقيا ، ويشري اجلدول رقم )

 ( ارتباط الفقرة ابلبعد وارتباط الفقرة ابلدرجة الكلية للمقياس1دو  رقم )اجل

 ارتباط الفقرة ابلبعد الفقرة
ارتباط الفقرة ابلدرجة 

 الكلية للمقياس
 ارتباط الفقرة ابلبعد الفقرة

ارتباط الفقرة ابلدرجة  
 الكلية للمقياس

0 1.42 1.44 08 1.34 1.32 
8 1.42 1.44 03 1.48 1.41 
3 1.34 1.33 04 1.44 1.40 
4 1.38 1.33 04 1.41 1.48 
4 1.32 1.32 02 1.38 1.33 
2 1.34 1.38 02 1.44 1.41 
2 1.42 1.28 02 1.32 1.32 
2 1.48 1.41 01 1.40 1.43 
1 1.34 1.34 81 1.44 1.48 
01 1.41 1.48 80 1.38 1.33 
00 1.33 1.33 88 1.34 1.38 

أن قيم معامهلت االرتباط ب  كل فقرة والدرجة الكلية للمقيا  إهابية، حيث تراوحت ب  ( 0يب  اجلدول رقم )
، وقد كان معامل االرتباط جلميع  )α≤1.14( ومجيع هذه املعامهلت دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )1.28و 1.38)

 ما يشري إىل صدق بناء هذه الفقرات. ( ، مما يدل على متتع الفقرات بقدرة متيزية جيدة، 1.31أعلى من) الفقرات
 جمتمع الدراسة:

 تكون جمتمع الدراسة من مجيع عمداء الكليات يف اجلامعة األردنية واةدارات األكادثية يف الكليات.
  طينة الدراسة:

اء ( من  رؤوس3( من نوابه، و)8( عميًدا، ونواب العمداء )81عمداء كليات اجلامعة األردنية والبالغ عددهم )
 ( يب  توزيع عينة الدراسة على جمتمع الدراسة.8واجلدول رقم )، ( من أعضاء هيئة التدريس4األقسام، و)

 (  توزيع طينة الدراسة طلى جمتمع الدراسة2جدو  رقم )
 طدد االستباانت املرجتعة طدد االستباانت اليت مت توزيعها طينة الدراسة
 04 81 عميد

 82 41 انئب عميد
 44 21 رئيس قسم

 23 21 عضو هيئة تدريس
 042 811 اجملموع
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 نتائج الدراسة ومناقشاهتا:
 متغريات الدراسة:

 تصورات أفراد العينة لواقع األداء الوظيفي لعمداء الكليات يف اجلامعة األردنية.املتغريات املستقلة:  .1
 04سنة، أو أكثر من 04ن اجلنس)ذكر أو أنثى(، و سنوات اخلربة )أقل ماملتغريات املستقلة الوسيطة:  .2

سنة(، الوصف الوظيفي)عميد، أو انئب عميد، أو رئيس قسم، أو عضو هيئة تدريس(، ونوع الكلية )إنسانية، 
 أو علمية(.

 .واقع أداء عمداء الكليات يف اجلامعة األردنيةاملتغريات التابعة:  .3
 داء الكليات  يف اجلامعة األردنية؟.ما واقع تقييم األداء الوظيفي لعم نتائج السؤا  األو  ومناقشتها:

ستخراك املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة لاجابة عن السؤال األول، قامت الباحثة اب    
 ( يو و هذه النتائج. 3الدراسة على جماالت األداة األربعة واجلدول رقم )

رافات املعيارية للمعايري اإلدارية املقحرحة لتقييم طمداء لليات اجلامعة األردنية طلى  ( املتوسطات احلسابية واالحن3اجلدو  رقم )
 لل معيار من معايري الدراسة

 درجة املمارسة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب املعيار الرقم
 مرتفعة 0.838 4.15 املعيار الشخصي 0
 مرتفعة 0.866 4.14 املعيار العملي 8
 مرتفعة 0.777 4.25 العلمياملعيار  3
 مرتفعة 0.829 4.10 املعيار االجتماعي 4
 مرتفعة 1.282 4.02 الكلي *

( واحنثراف معيثاري 4.02( إىل أن املتوسط احلسايب الكلي للمعايري األربعة ألداة الدراسثة هثي )3يشري اجلدول رقم )
ي لعمثثثداء الكليثثثات ابجلامعثثثة األردنيثثثة جثثثاء بدرجثثثة ( بدرجثثة مرتفعثثثة بشثثثكل عثثثام، ممثثثا يثثثدل علثثثى أن األداء الثثوظيف1.282)

(، وحصثثل املعيثثار العلمثثي 8114(، واختلفثثت مثثع دراسثثة اجلثثرادين)8114مرتفعثثة، واتفقثثت الدراسثثة مثثع دراسثثة الصثثرايرة )
 (. 1.222(، واحنراف معياري )4.84على املرتبة األوىل،  توسط حسايب )

ة واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة، لفقرات كل كما قامت الباحثة ابستخراك املتوسطات احلسابي
 جمال من اجملاالت األربعة وذلا على النحو التا :

( إجاابت نواب العمداء، ورؤساء األقسام، وأعضاء هيئة التدريس عن 4جمال املعيار الشخصي: يب  جدول رقم ) .0
 جمال األداء للمعيار الشخصي. 
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( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمعايري اإلدارية املقحرحة لتقييم طمداء لليات اجلامعة األردنية من 4اجلدو  رقم )
 وجهة نظر اإلدارات األلادميية جملا  املعيار الشخصي

 املعيار الشخصي الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرتبة
درجة 
 املمارسة

 مرتفعة 0 1.240 4.44 و  والتفاؤل يف سبيل حتس  كليته.يتصف العميد ابلطم 3
 مرتفعة 8 1.224 4.42 يواكب العميد املستجدات احمللية ويتعامل معها بشكل مناسب. 8
 مرتفعة 3 1.228 4.43 يتمتع العميد بسمعة إدارية حسنة يف الكلية. 0
 مرتفعة 4 0.122 3.22 يتوفر لدى العميد قدر كبري من الثقافة العامة. 4
 متوسطة 4 0.143 3.42 يوفرعميد الكلية الهلزم ملتابعة مستقبل الكلية الذي يدعم حتقيق رؤيتها 4
 مرتفعة  1.232 4.04 الكلي 

( بدرجة مرتفعة واحنراف معياري 4.04( أن املتوسط احلسايب جملال املعيار الشخصي )4يشري اجلدول رقم )
لشخصي كبعد من أبعاد األداء الوظيفي جاء مرتفًعا. وجاءت يف املرتبة األوىل الفقرة (، مما يدل على أن املعيار ا1.232)
(، وهو 1.240( واحنراف معياري )4.44( يتصف العميد ابلطمو  والتفاؤل يف سبيل حتس  كليته،  توسط حسايب)3)

لية ويتعامل معها بشكل مناسب يف ( يواكب العميد املستجدات احمل8ثثل مستوى مرتفًعا من األداء الوظيفي. والفقرة )
يوفرعميد الكلية الهلزم ( 4( . فيما جاءت الفقرة )1.224( واحنراف معياري )4.42املرتبة الثانية،  توسط حسايب )

 (.0.143( واحنراف معياري)3.42ملتابعة مستقبل الكلية الذي يدعم حتقيق رؤيتها ابملرتبة األخرية  توسط حسايب)
( إجاابت نواب العمداء ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس عن جمال 4لعملي: يب  اجلدول رقم )جمال املعيار ا .8

 األداء للمعيار العملي.
(  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمعايري اإلدارية املقحرحة لتقييم طمداء لليات اجلامعة األردنية من 5اجلدو  رقم )

 لادميية جملا  املعيار العمليوجهة نظر اإلدارات األ

 املعيار العملي الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرتبة
درجة 
 املمارسة

درو العميد على التعرف على مستوى أداء العامل  معه ملدف توفري  1
 مرتفعة 0 1.221 4.40 التوجيه املناسب ام لتطوير أدائهم

مالة القائمة على االحرتام املتبادل ب   يعتمد العميد ترسيخ اقافة الز  2
 مرتفعة 8 1.244 4.41 أعضاء هيئة التدريس

تتميز إدارة العميد أهنا تراعي احتياجات املدخهلت البشرية يف الكلية)  2
 أعضاء هيئة التدريس، موظف  ، طلبة(.

 مرتفعة 3 1.222 4.31

01 
ميع املدخهلت البشرية تتسم إدارة العميد ابلثقة املبنية على احرتامه جل

 مرتفعة 4 0.012 3.20 العامله معه

يستخدم عميد الكلية االنفتا  القائم على الصدق املنصف ةدارته  2
 مرتفعة 4 0.082 3.21 لشؤون املوظف  ملدف حتقيق فاعلية األداء

 مرتفعة  1.222 4.04 الكلي 
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( بدرجة مرتفعة واحنراف معياري) 4.04العملي ) ( أن املتوسط احلسايب جملال املعيار4يشري اجلدول رقم )
(، مما يدل على أن املعيار العملي كبعد من أبعاد األداء الوظيفي جاء مرتفًعا،   وجاءت يف املرتبة األوىل الفقرة 1.222

 توسط  ( درو العميد على التعرف على مستوى أداء العامل  معه ملدف توفري التوجيه املناسب ام لتطوير أدائهم1)
(يعتمد العميد ترسيخ اقافة الزمالة القائمة على االحرتام املتبادل  2(.  والفقرة )1.221( واحنراف معياري )4.40حسايب)

( 2(. فيما جاءت الفقرة )1.244( واحنراف معياري )4.41ب  أعضاء هيئة التدريس يف املرتبة الثانية،  توسط حسايب )
القائم على الصدق املنصف ةدارته لشؤون املوظف  ملدف حتقيق فاعلية األداء ابملرتبة يستخدم عميد الكلية االنفتا  

 (.0.082( واحنراف معياري)3.21األخرية،  توسط حسايب)
( إجاابت نواب العمداء، ورؤساء األقسام، وأعضاء هيئة التدريس عن جمال 2جمال املعيار العلمي: يب  اجلدول رقم ) .3

 لمي.األداء للمعيار الع
(  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمعايري اإلدارية املقحرحة لتقييم طمداء لليات اجلامعة األردنية من 6اجلدو  رقم )

 وجهة نظر اإلدارات األلادميية جملا  املعيار العلمي

 املعيار العلمي الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرتبة
درجة 
 املمارسة

 مرتفعة 0 1.223 4.44 درو العميد على التطوير املهم جلميع العامل  معه 08
 مرتفعة 8 1.200 4.41 يشجع العميد استخدام اسرتاتيجيات التدريس الفعالة 02

02 
درو العميد على تشجيع العامل  معه على النمو املهم من خهلل 

 مرتفعة 3 1.281 4.44 توفري املنو الدراسية ام

 مرتفعة 4 1.228 4.43 يساعد العميد أعضاء هيئة التدريس ابلقيام ابلبحوث العلمية 02

04 
درو العميد على مداومة االطهلع ملا يستجد من معلومات تتعلق 

 مرتفعة 4 1.212 4.41 بقضااي التعليم العا 

إجراء مراجعات تعزز التفاعهلت اليت تتم ب   أداء أعضاء هيئة  03
 مرتفعة 2 1.218 4.32 د النمو املهم لديهمالتدريس وبُع

 مرتفعة 2 0.121 3.21 يعزز العميد كل ما من   نه حتس  عملية التعلم والتعليم 04
 متوسطة 2 0.008 3.42 درو العميد على تنمية ذاته مهنًيا 00
 مرتفعة  1.222 4.84 الكلي 

( بدرجة مرتفعة واحنراف معياري) 4.84ر العلمي )( أن املتوسط احلسايب جملال املعيا2يشري اجلدول رقم )
(، مما يدل على أن املعيار العلمي كبعد من أبعاد األداء الوظيفي جاء مرتفًعا،  وجاءت يف املرتبة األوىل الفقرة 1.222

 ( .1.223( واحنراف معياري )4.44( درو العميد على التطوير املهم جلميع العامل  معه،  توسط حسايب)08)
( واحنراف 4.41يشجع العميد استخدام اسرتاتيجيات التدريس الفعالة يف املرتبة الثانية،  توسط حسايب )( 02والفقرة )
( درو العميد على تنمية ذاته مهنًيا ابملرتبة األخرية  توسط 00( . فيما جاءت الفقرة )1.200معياري )
 (.0.008( واحنراف معياري)3.42حسايب)
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( إجاابت نواب العمداء، ورؤساء األقسام، وأعضاء هيئة التدريس عن 2الجتماعي: يب  اجلدول رقم )جمال املعيار ا .4
 جمال األداء للمعيار االجتماعي. 

(  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمعايري اإلدارية املقحرحة لتقييم طمداء لليات اجلامعة األردنية من 7اجلدو  رقم )
 دارات األلادميية جملا  املعيار االجتماطيوجهة نظر اإل

 املعيار االجتماطي الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 الرتبة
درجة 
 املمارسة

يعرب العميد عن أفكار يف مناخات من املهنية املؤطرة  ناخات احرتامية  81
 مرتفعة 0 1.422 4.43 متبادلة

اجملتمع اخلارجي لتقدمي كليته يقوم العميد بدوره يف التواصل مع  80
 للمجتمع

 مرتفعة 8 1.424 4.48

88 
يبم العميد عهلقات و راكات مهنية إهابية، مع )اايئات احمللية 

 مرتفعة 3 0.122 3.20 واةقليمية( لتطوير كليته

دافظ العميد على التواصل واالنفتا  الفعال مع أسرة الكلية )أعضاء  01
 مرتفعة 4 0.122 3.22 ، الطلبة(هيئة التدريس.املوظف 

 مرتفعة  1.281 4.01 الكلي 
( بدرجة مرتفعة واحنراف معياري) 4.01( أن املتوسط احلسايب جملال املعيار االجتماعي )2يشري اجلدول رقم )

ة األوىل الفقرة (، مما يدل على أن املعيار االجتماعي كبعد من أبعاد األداء الوظيفي جاء مرتفًعا، وجاءت يف املرتب1.281
( واحنراف 4.43( يعرب العميد عن أفكار يف مناخات من املهنية املؤطرة  ناخات احرتامية متبادلة،  توسط حسايب)81)

( يقوم العميد بدوره يف التواصل مع اجملتمع اخلارجي لتقدمي كليته للمجتمع  يف املرتبة 80(. والفقرة )1.422معياري )
دافظ العميد على التواصل  01(. فيما جاءت الفقرة )1.424( واحنراف معياري )4.48)الثانية،  توسط حسايب 

( واحنراف 3.22واالنفتا  الفعال مع أسرة الكلية )أعضاء هيئة التدريس.املوظف ، الطلبة( ابملرتبة األخرية  توسط حسايب)
 (.0.122معياري)
( يف واقع طملية تقييم األداء α=5...ستو  )السؤا  الثاين: هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية مب 

الوظيفي للقادة األلادميني يف اجلامعة األردنية تعن  لطبيعة متغريات )اجلن ، وسنوات اخلربة، والوصف الوظيفي، 
 ونوع الكلية(؟ 

 ولإلجابة طن السؤا  الثاين يف اجلدو  اآلي:
للفروق بني متغريات طينة الدراسة الستخراج مستو  الداللة طند  (Mnova( نتائج اختبار التحليل املتعدد )8اجلدو  رقم )

 ( ملتغريات)اجلن ، وسنوات اخلربة، والوصف الوظيفي، ونوع الكلية(.5...)
 املتغري
 التابع

 جمموع
 املربعات

 درجات
 احلرية

 متوسط
 املربعات

 قيمة
 )ف(

 مستو  الداللة
املتوسط 
 احلسايب

 0.34 1.104 0.214 1.822 0 33.482 اجلنس
 3.144 1.112 0.244 0.248 0 044.422 اخلربة
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 املتغري
 التابع

 جمموع
 املربعات

 درجات
 احلرية

 متوسط
 املربعات

 قيمة
 )ف(

 مستو  الداللة
املتوسط 
 احلسايب

 0.44 0.000 8.432 1.328 0 32.242 الوظيفة
 0.24 1.112 0.240 1.102 0 012.482 نوع الكلية

( بثث  متوسثثطات الفثثروق 1.14( إىل وجثثود فثروق ذات داللثثة إحصثثائية عنثثد مسثتوى الداللثثة )2يشثري اجلثثدول رقثثم )
اجلثثنس، والوصثثف الثثوظيفي، وسثثنوات اخلثثربة، ونثثوع الكلية(،لصثثاحل املتوسثثط احلسثثايب األعلثثى وهثثو جلميثثع متغثثريات الدراسثثة )

متغري اخلربة، وقد يعزى ذلا إىل أن )العميد،  وانئب العميد،  ورئيس القسم، وعضو هيئة التدريس(،  غالبيتهم دمل نفس 
 املؤهل العلمي يف كل كلية وخيتلف يف عدد سنوات اخلربة يف العمل.

 التوصيات
 يف ضوء ماتوصلت إليه الدراسة من نتائج، توصي الباحثة مبايلي: 

 العمل على االهتمام بتقييم األداء الوظيفي لعمداء الكليات يف اجلامعة األردنية.  .0
 احلاجة قائمة ملزيد من الدراسات اليت تتناول تقييم أداء العمداء الوظيفي. .8
ودة يف اجلامعة تتبع لوزارة التعليم العا  والبحث العلمي؛ لتقييم أداء العمل على إهاد هيئات اعتماد و مان اجل .3

 العمداء اسلوب علمي بكل مو وعية و فافية. 
 املراجع

 املراجع العربية:
 ، عمان: دار الصفاء للنشر والتوزيع.إدارة املوارد البشرية(. 8111أبو  يخة، اندر أمحد ) -
: الثثدار اإلدارة اإلسووحراتيجية مفوواهيم و وواذج تطبيقيووة، اإلسووكندرية(. 8118الثثدين حممثثد ) إدريثس، اثبثثت عبثثدالرمحن واملرسثثي، مجثثال -

 اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع.
األداء الوظيفي ملديري املدارس الثانوية يف األردن وطالقتوه مبسوتو  التووتر واسوتخداا مهوارات التعامول (. 8114اجلرادين، سا  ) -

 ري منشورة، جامعة عمان العربية، عمان، األردن.. أطروحة دكتوراة غلديه
، عمثثثان: دار احلامثثثد للنشثثثر مبوووادإل اإلدارة احلديثوووة )النظوووريت، العمليوووات اإلداريوووة، وظوووائف املنظموووة((. 8112حثثثرمي، حسثثث ) -

 والتوزيع.
عوووات يف ضووووء الواقوووع أ ووووذج مقوووحري لتقيووويم األداء الووووظيفي لر سووواء األقسووواا األلادمييوووة يف اجلام(. 8100احلياصثثثات، هثثثوازن) -

 ، أطروحة دكتوراة غري منشورة، جامعة عمان العربية، عمان، األردن.واالجتاهات اإلدارية املعاصرة وقياس مد  لفايته
، أطروحثثة العواموول املووؤيفرة يف األداء الوووظيفي للعوواملني بمووارة الباحووة وا:افظووات التابعووة للسووعودية(. 8111الزهثثراد، عمثثر عطيثثة ) -

  منشورة، جامعة عمان العربية، عمان، األردن.دكتوراة غري
 ، الرايض: مكتبة اجلرير.ليف تقيم موظفيك بفعالية(. 8111ساكس، راندي تولر) -
التمايفوول التنظيمووي ألطاوواء اايئووات التدريسووية يف اجلامعووات األردنيووة اااعيووة، وطالقتووه بشووعورهم ( 8114الصثثرايرة، خالثثد أمحثثد ) -

 أطروحة دكتوراة غري منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن.. ابألمن وأبدائهم الوظيفي
 ، عمان: دار وائل للنشر.إدارة املوارد البشرية(. 8111عبا ، سهيلة حممد وعلي، علي حس  ) -
 ، عمان: ااراء للنشر والتوزيع.الرقابة اإلدارية يف منظمات األطما (. 8112عبا ، علي) -
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، عمثان، دار اليثازوري العلميثة (.  الوظائف اإلسوحراتيجية يف إدارة املووارد البشورية8101عبدهللا وجواد، عبا  حسث  )العزاوي، سم  -
 للنشر والتوزيع.

 ، االسكندرية: الدار اجلامعية.إدارة املوارد البشرية(. 8114ماهر، أمحد) -
ة اختاذ القرار يف اجلامعات األردنية مون وجهوة نظور متخو ي درجة أتيفري الاغوط االجتماطية يف طملي(. 8114اجملا ، فايز حممثد ) -

 . أطروحة دكتوراة غري منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن.القرار وطالقتها أبدائهم الوظيفي
املنظمثثة العربيثثة للتنميثثة ، القثثاهرة: الوودور القيووادي لر سوواء األقسوواا العلميووة يف اجلامعووات العربيووة(. 8114حمجثثوب، بسثثمان فيصثثل) -

 اةدارية.
، القثثاهرة: دار الفثثاروق (. االجتاهووات احلديثووة يف دراسووات و ارسووات إدارة املوووارد البشوورية8112املغثثريب، عبثثد احلميثثد عبثثد الفتثثا  ) -

 للنشر والتوزيع.
 والتوزيع. ، عمان: دار وائل للنشرمبادإل االتصا  الحربوي واإلنساين(. 8101ههلل، حممد عبد الغم حسن ) -
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