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كلمة رئي�س امل�ؤمتر

الأ�ضتاذ الدكت�ر �ضالح الروا�ضية

الزميالت والزمالء امل�شاركني,,,
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,,

ت�شعد  التي  الأردنية  اجلامعة  رحاب  يف  جميعًا  بكم  نرحب  اأن  ي�شعدنا   
العلوم  كلية  مع  مباركة  ب�شراكة  ُيعقد  والذي  العلمي,  املوؤمتر  هذا  يف  بح�شوركم 
الرتبوية بجامعة القد�س املفتوحة »فل�شطني«. وناأمل اأن يوفر هذا املوؤمتر لنا جميعًا 
فر�شة طيبة لتبادل الآراء والأفكار واملعارف العلمية التي من �شاأنها اأن تطرح ال�شبل 
الكفيلة للنهو�س باأنظمتنا الرتبوية العربية, بحيث تتمكن من القيام  بدورها املاأمول 

يف بناء ال�شخ�شية العربية التي ي�شبو اإليها اجلميع.

وي�شارك يف موؤمترنا هذا اأكرث من )170( باحثًا وباحثة من خرية اأبناء الوطن 
العربي يف جمالت العلوم الرتبوية املختلفة, يناق�شون خاللها اأكرث من )115( ورقة 
بحثية, يف جمالت املناهج وطرائق التدري�س والإر�شاد والرتبية اخلا�شة والقيا�س 
واملكتبة  التعليم  وتكنولوجيا  اجلودة  و�شمان  الرتبوية  والقيادة  الرتبوي  والتقومي 

كموؤ�ش�شة تعليمية.

واإننا اإذ نتمنى عليكم املداومة على ح�شور جل�شات املوؤمتر والبالغة )23( جل�شة 
علمية على مدار يومي املوؤمتر, لرنجوا لكم طيب الإقامة بني اأهلكم واأ�شدقائكم يف 

موطن كل العرب يف اململكة الأردنية الها�شمية.

 وفقكم اهلل ملا فيه اخلري.
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حم�ر املناهج وطرائق التدري�س
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درجة مراعاة كتب اللغة العربية للمرحلة الأ�ضا�ضية العليا ملتطلبات 
الث�رة املعل�ماتية من وجهة نظر امل�ضرفني الرتب�يني ومعلمي اللغة 

العربية يف الأردن

�لباحثون ماجد �أبو جابر، عبد �لرحمن �لها�سمي، فل�سطني �أبو وزنة

 

هدفت هذه الدرا�شة اإلى الك�شف عن درجة مراعاة كتب اللغة العربية للمرحلة 
الرتبويني  امل�شرفني  نظر  وجهة  من  املعلوماتية  الثورة  ملتطلبات  العليا  الأ�شا�شية 
ومعلمي اللغة العربية يف الأردن. واعتمدت الدرا�شة على املنهج الو�شفي التحليلي, 
اإذ مت حتليل كتب اللغة العربية لل�شفوف ال�شابع والثامن والتا�شع والعا�شر. وطبقت 
ا�شتبانة على عينة مكونة من )20( م�شرًفا, و)65( معلًما ومعلمة من معلمي اللغة 
نتائج  اأ�شارت  وقد   .)2018/2017( الدرا�شي  العام  يف  عمان  مدينة  يف  العربية 
التحليل اإلى اأن درجة مراعاة كتب اللغة العربية الكلية ملتطلبات الثورة املعلوماتية 
�شعيفة, وبالدرجة نف�شها من وجهة نظر امل�شرفني الرتبويني ومعلمي اللغة العربية. 
العربية  اللغة  كتب  اإثراء  �شرورة  اأهمها  من  تو�شيات  عدة  اإلى  الدرا�شة  وتو�شلت 

باأن�شطة ت�شهم يف تدريب الطلبة على كيفية التعامل مع ثورة املعلومات.
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درا�ضة حتليلية يف �ض�ء ت�ضنيف جالجر واآ�ضرن لأ�ضئلة الأن�ضطة  
ّفني العا�ضر واحلادي ع�ضر والّتدريبات يف كتب الّلغة العربّية اجلديدة لل�ضّ

�لباحث �إياد �إبر�هيم عبد �جلو�د

يف  واآ�شرن  جالجر  ت�شنيف  م�شتويات  معرفة  اإلى  احلالية  الّدرا�شة  هدفت 
ّفني العا�شر  اأ�شئلة الأن�شطة والّتدريبات الواردة يف كتب الّلغة العربّية اخلم�شة لل�شّ
واحلادي ع�شر. واتبعت الدرا�شة املنهج الو�شفي التحليلي, اإذ مّت بناء بطاقة لتحليل 
هذه الأ�شئلة يف �شوء م�شتويات ت�شنيف جالجر واآ�شرن, فقد حلل بها )2235( بنًدا 

اختبارًيا. 

واأ�شارت النتائج اإلى ح�شول امل�شتوى التقاربي يف كتاب العا�شر )اجلزء الأول 
والثاين( على املرتبة الأولى وبن�شبة )65.59%(, ثم التباعدي بن�شبة )%20.12(, 
كتاب  ويف   .)%4.82( بن�شبة  التقوميي  واأخريًا   ,)%9.48( بن�شبة  املعريف  ثم 
ا على اأعلى ن�شبة  احلادي ع�شر)اجلزء الأول والثاين( ح�شل امل�شتوى التقاربي اأي�شً
قدرها)66.34%(, ثم التباعدي بن�شبة )23.6%(, ثم املعريف بن�شبة )%8.55(, 
)الفرع  ع�شر  للحادي  العربية  اللغة  كتاب  ويف   .)%1.51( بن�شبة  التقوميي  ثم 
الأدبي( بلغت الن�شب على التوايل: التقاربي )41.69%(, والتباعدي )%33.55(, 
واملعريف )20.20%(, والتقوميي )4.56%(. واأ�شارت النتائج اإلى وجود فروق بني 
جمموع م�شتويات ت�شنيف جالجر واآ�شرن تعزى اإلى متغري ال�شف الدرا�شي وكان 

ل�شالح ال�شف العا�شر.
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دور م�ضرحة منهاج اللغة العربية يف حت�ضني اجتاهات طلبة املرحلة 
الأ�ضا�ضية نح� التعليم من وجهة نظر معلمي اللغة العربية يف مديريات 

)نابل�س، قلقيلية، ط�لكرم، ط�با�س(

�لباحثان حنان �أحمد خليل �جلمل، �إبر�هيم �لنوري

هدفت هذه الدرا�شة اإلى معرفة دور م�شرحة منهاج اللغة العربية يف حت�شني 
اجتاهات طلبة املرحلة الأ�شا�شية نحو التعليم من وجهة نظر معلمي اللغة العربية 
الهدف  هذا  ولتحقيق  وطوبا�س(.  وطولكرم,  وقلقيلية,  )نابل�س,  مديريات  يف 
العربية  اللغة  معلمي  اآراء  ا�شتق�شاء  مّت  اإذ  امل�شحي؛  الو�شفي  املنهج  ا�شتخدام  مّت 
امللتحقني بربنامج الدبلوم املهني املتخ�ش�س يف التعليم �شمن برنامج تطوير القيادة 
واملعلمني يف العام الدرا�شي 2017/2016 وكان عددهم )88( معلًما ومعلمة, ومّت 
اأخذ عينة ع�شوائية منتظمة تكونت من )30(معلمًا ومعلمة, موزعني على مديريات 
واآرائهم  ا�شتق�شاء وجهات نظرهم  وقلقيلية(. ومت  ونابل�س, وطوبا�س,  )طولكرم, 
عند  املنهاج  م�شرحة  »دور  بـ  يرتبط  اأحدهما  جمالني  ت�شمنت  ا�شتبانة  خالل  من 

املتعلم«, والآخر يرتبط بـ »دور املعلم كمنفذ يف م�شرحة املنهاج«.

الدللة  اإح�شائية عند م�شتوى  النتائج عدم وجود فروق ذات دللة  واأظهرت 
)α= 0.05( بالن�شبة ملتغريات الدرا�شة يف دور م�شرحة املنهاج عند املتعلم اإل بني 

الذكور والإناث يف الفقرة الأخرية والتي تتعلق بـ »تنمية الذوق الفني« وكانت ل�شالح 
م�شرحة  خالل  من  املعلم  »حر�س  على  تن�س  والتي  العا�شرة  الفقرة  ويف  الإناث, 
املنهاج على الفكره الأ�شا�شية للدر�س«, واأو�شت الدرا�شة ب�شرورة م�شرحة املناهج 
ويف  الأ�شا�شية  للمرحلة  العربية  اللغة  لتدري�س  حديثة  كا�شرتاتيجية  ل�شتخدامها 

ال�شفوف من )10-5(.
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اأثر برنامج تدريبي مقرتح على تنمية مهارات الكتابة اجلدلية لدى طالب 
املرحلة الثان�ية مبدينة حائل

�لباحث �سلطان بن عبد�هلل �لعرد�ن

ُتَعدُّ الكتابُة و�شيلة الت�شال التي بو�شاطتها مُيكن للكاتب اأن ُيعرّب عن اأفكاره, 
واأن يقَف على اأفكار غريه, واأن يربز ما لديه من مفاهيم وم�شاعر, وي�شجل ما يودُّ 
ت�شجيله من حوادث ووقائع, وهي غاية جميع الدرا�شات اللغوية, وحم�شله نهائية 
ملهارات اللغة, كما اأنها ريا�شة للذهن؛ لأن كثريًا من الأفكار واملعاين تكون غام�شة يف 
الذهن وغري حمددة, وعندما ُيقاَبل الفرد مبو�شوعات ومواقف تتطلب منه الإجناز 
والإعداد, ي�شطر اإلى اإعمال ذهنه لتحديدها وتو�شيحها, وال�شروع بالكتابة فيها, 
وتعترب الكتابة ال�شحيحة عملية مهمة يف التعليم على اعتبار اأنها عن�شر اأ�شا�شي 
من عنا�شر الثقافة, و�شرورة اجتماعية لنقل الأفكار والتعبري عنها, والوقوف على 
اأفكار الآخرين والإملام بها, والكتابة بهذا و�شيلة من و�شائل الرتبية العامة, وو�شيلة 

من و�شائل اإيقاظ ال�شعور وتنبيه العواطف.

واجلدل اأو النقا�س الكتابي هو ال�شرتاتيجية البالغية التي حتاول عن طريقها 
للحجج  الت�شدي فيها  يتم  اأكيدة مدعمة  القارئ من خالل تقدمي معلومات  اإقناع 
اأن  اأن ي�شدقوا ما تريد  اإقناع قراءك  والدعاوى الأخرى, حيث حتاول يف النقا�س 
فاجلدل  هم,  يعملوه  اأن  تريد  ما  يعملوا  اأن  اإقناعهم  حتاول  الإقناع  ويف  يعتقدوه, 
الكتابة  وتعّرف  املوؤثرة,  الكتابة  كيفية  يف  النجاح  على  تعتمد  والإقناع  والنقا�س 
واحدة  فكرة  اأن  باإظهار  التفكري  املنطق من خالل  ا�شتغالل  باأنها  كذلك  اجلدلية 
اأكرث منطقية من فكرة اأخرى يحاول فيها الكاتب اإقناع القارئ على تبني وجهة نظر 

معينة اأو اأن يتخذ اإجراء حمددًا.
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املناهج وُه�ّية الأّمة يف ع�ضر املعرفة تطبيقا على ق�اعد اللغة العربية

�لباحثة �لّزالل علي حممد علي

بداأ ظهور مفهوم العوملة والثورة املعرفية يف املجالت احلياتية كافة مع بدايات 
اإعالمية وفكرية  تاأثريات  القرن احلادي والع�شرين, وظهرت العوملة م�شاحًبة لها 
– امل�شلم  العربي  املجتمع  الرتبوية احلديثة يف  فالّنظم  وعليه,  و�شيا�شية خمتلفة. 
ا�شتثمار  مبحاولة  وذلك  العربية,  الُهوية  على  باحلفاظ  مطالبة  خا�س-  ب�شكل 
اإيجابيات العوملة والطالع على م�شتجدات عامل املعرفة, والفكر, والثقافة, وتقنية 
الأ�شالة  قيم  على  واملجتمعات  الإن�شان  وتنمية  الهوية,  لتعزيز  احلديثة  املعلومات 
والتاريخ,  )العقيدة,  هي:  اأ�ش�س  اأربعة  على  الُهوية  تقوم  اإذ  والإ�شالمية,  العربية 

واللغة, والأر�س(.

وتواجه املناهج حتديات عظيمة يف احلفاظ على ُهوية الأّمة يف جمتمع املعرفة 
من  الأّمة  ُهوية  لطم�س  املتكررة  املحاولت  خطورة  واأكرثها  اأهمها  ومن  املتنامي, 
خالل التطّور والنفتاح املعريف املوّجه يف بع�س �شوره لهذا الغر�س. ومن خالل هذه 
لكل  الت�شدي  التعليمية يف  املناهج  تواجه  التي  التحديات  بع�س  اإبراز  الدرا�شة مت 
ما يعمل على طم�س الُهوية, وملا كانت اللغة مرتكًزا لعنا�شر الُهوية جاءت الدرا�شة 

تطبيقًا على قواعد لغتنا العربية.
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ت�ض�ر مقرتح للمعايري التي ينبغي ت�ضمينها يف مناهج اللغة العربية 

للمحافظة على اله�ية الثقافية العربية الإ�ضالمية والنه��س بها يف ع�ضر 

جمتمع املعرفة

�لباحثة �آمنة ح�سني �لرما�سنة

اإن احلفاظ على هويتنا الثقافية العربية الإ�شالمية يف ع�شر جمتمع املعرفة 
يعني احلفاظ على وجودنا بني الأمم, والتاأكيد على غر�س قيمها يفر�س على املناهج 
الدرا�شية اأن تقوم بدور كبري يف هذا املجال, وتاأتي هذه الدرا�شة لو�شع ت�شور مقرتح 
للمعايري التي ينبغي ت�شمينها يف مناهج اللغة العربية للمرحلة الأ�شا�شية ل�شفوف 
)4, 5, 6( وقد اأو�شحت الدرا�شة الآليات الالزمة للنهو�س مبناهج اللغة العربية مع 
�شمان الأ�شالة واملعا�شرة, وذلك مبا يخدم املحافظة على هوية الأمة والنهو�س بها 

يف هذا الع�شر.
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درجة ت�افر املهارات احلياتية يف حمت�ى منهاج اللغة الجنليزية لل�ضف ال�ضاد�س 

الأ�ضا�ضي ودرجة اكت�ضاب الطلبة لها من وجهة نظر معلميهم يف العا�ضمة عمان

�لباحثان منال خليل �أبو �سيبعه، حممود �حلديدي
التي  احلياتية  املهارات  توافر  درجة  اإلى  التعرف  احلالية  الدرا�شة  هدفت 
يت�شمنها كتاب اللغة الإجنليزية لل�شف ال�شاد�س الأ�شا�شي ودرجة اكت�شاب الطلبة لها 
من وجهة نظر معلميهم يف العا�شمة عمان. وتكون جمتمع الدرا�شة وعينتها من كتاب 
اللغة الإجنليزية لل�شف ال�شاد�س الأ�شا�شي, كما مت اختيار معلمي اللغة الإجنليزية من 
ثالث مديريات من العا�شمة عمان بالطريقة الطبقية الع�شوائية وبلغ عددهم )322( 
اإلى  اإحداهما ا�شتمارة, موزعة  اأداتي الدرا�شة  معلمًا ومعلمة, وقام الباحثان باإعداد 
ثالثة جمالت رئي�شة هي: املهارات العقلية, واليدوية )العملية( والجتماعية, بهدف 
كاأداة  ا�شتبانة  اإعداد  ومّت  الإجنليزية.  اللغة  كتاب  حمتوى  حتليل  يف  منها  ال�شتفادة 
من  التاأكد  ومت  الدرا�شة  جمالت  ثالثة  اإلى  موزعة  فقرة   )26( على  حتتوي  اأخرى 

�شدقها وثباتها بالو�شائل العلمية. وتو�شلت الدرا�شة اإلى النتائج الآتية: 
درجة توافر املهارات احلياتية التي يت�شمنها كتاب اللغة الجنليزية لل�شف ال�شاد�س 	 

العقلية مرتفعة  املهارات  كانت درجة جمال  بدرجة مرتفعة؛ فقد  الأ�شا�شي جاءت 
متو�شطة  مئوية  وبن�شبة  اليدوية  املهارات  جمال  )0.45(,ويليها  مئوية  وبن�شبة 
)0.34(, بينما كانت درجة جمال املهارات الجتماعية منخف�شة وبن�شبة )0.21(. 

درجة اكت�شاب الطلبة للمهارات احلياتية من وجهة نظر املعلمني كانت متو�شطة 	 
ويف جمالت الدرا�شة جميعها. 

تبعًا 	  جميعها  احلياتية  للمهارات  الطلبة  اكت�شاب  درجة  يف  فروق  وجود  عدم 
ملتغريات الدرا�شة: اجلن�س, واملوؤهل العلمي, و�شنوات اخلربة, با�شتثناء متغري 

اجلن�س يف جمال املهارات الجتماعية وكان ل�شالح الإناث.  
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Investigating EFL students’ levels of reading proficiency at 

Al-Quds Open University and identifying difficulties facing them 

in practicing the reading skill

Researcher Khaled Abdel Jaleel Dweikat

Reading plays a significant role in academic achievement, particu-
larly when learners have to work over a huge amount of foreign lan-
guage materials for their own specialist subjects. Nevertheless, not all 
learners have the same level of reading proficiency and mostly learners 
of English as a foreign language who face some difficulties in practic-
ing the reading skill especially in most Arab countries and Palestine 
is not an exception. Thus, this study aimed at investigating (EFL) stu-
dents’ levels of reading proficiency at Al-Quds Open University in ad-
dition to identifying difficulties facing them in practicing the reading 
skill. The participants involved a random sample of 116 undergraduate 
students (males & females) who specialize in (TEFL) for their bach-
elors› degrees at QOU in Palestine. The descriptive method was used 
by means of quantitative methods through a 33- item questionnaire to 
identify (EFL) reading proficiency levels in addition to identifying the 
difficulties facing students when practising reading English texts. Re-
sults revealed that (EFL) students’ at QOU scored high levels of read-
ing proficiency and there were no statistically significant differences 
at (α =0.05) on the total degree of (EFL) students’ reading proficiency 
due to gender, age and level of study. 

There was no statistically significant relationship between taking 
the two courses in reading and students› levels of proficiency. However, 
the results revealed statistically significant differences at (α =0.05) on 
the total degree of (EFL) learners attitudes toward reading proficiency 
due to having difficulties. 
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عيادة اللغة الإجنليزية ودورها  يف حت�ضني  معدل التح�ضيل 
الأكادميي يف اللغة الإجنليزية لطلبة ال�ضف احلادي ع�ضر يف مديرية 

�ضمال اخلليل

�لباحثان �إبر�هيم حممود �ل�سباتني، �سحر حممد رفيق بدوي �قنيبي

هدفت هذه الدرا�شة الك�شف عن اأثر ا�شتخدام عيادة اللغة الإجنليزية ودورها 
يف حت�شني معّدل التح�شيل الأكادميي يف مادة اللغة الإجنليزية لدى طلبة ال�شف 
طالًبا   )60( من  الدرا�شة  عينة  وتكونت  اخلليل.  �شمال  مديرية  يف  ع�شر  احلادي 
وطالبة, وق�شمت اإلى جمموعتني اإحداهما جتريبية تكونت من )30( طالًبا وطالبة, 
يف  �شعب   )4( على  موزعني  وطالبة,  طالًبا   )30( من  تكونت  �شابطة  والأخرى 
مدر�شة العروب الزراعية الثانوية املختلطة, ولتحقيق هدف الدرا�شة اأعّد الباحثان 
النتائج  املراقبة لذلك, وبينت  واأ�شلوب  بعدًيا  وا�شتخدم اختباًرا  اأن�شطة,  جمموعة 
ل�شالح  البعدي  الختبار  على  التح�شيل  درجات  يف  اإح�شائًيا  دالة  فروق  وجود 
املجموعة التجريبية, وقد اأو�شى الباحثان الإدارة العامة للمناهج ب�شرورة توظيف 

هذا النموذج يف تدري�س اللغة الجنليزية ويف مراحل تعليمية خمتلفة.
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دور مناهج التاريخ والرتبية ال�طنية يف وقاية التطرف الفكري

�لباحثون فايز �لربيع، �أ�سمى �ل�سر�ب �لعبادي، �إن�ساف �لزعبي

يف  الوطنية  والرتبية  التاريخ  مناهج  دور  عن  الك�شف  الدرا�شة  هذه  هدفت 
الوقاية من التطرف الفكري, واعتمدت لذلك اأ�شلوب حتليل حمتوى مبحثي الرتبية 
الوطنية, والتاريخ لل�شف العا�شر الأ�شا�شي, ومبحث تاريخ الأردن لل�شفني احلادي 
فقرة  تتاألف من )22(  قائمة   وهي  الدرا�شة  اأداة  اإعداد  ومّت  والثاين ع�شر.  ع�شر 
لقيا�س مدى قدرة مباحث التاريخ والرتبية الوطنية يف احلّد من التطرف, معتمدة 
يف ذلك على الفقرة واملو�شوع وحدًة للتحليل, ومّت التاأكد من ثبات التحليل من خالل 
اإعادة التحليل للكتب -عينة الدرا�شة- من قبل اأحد الباحثني بفارق )21( يوم ما 
دوًرا  الوطنية  والرتبية  التاريخ  ملناهج  اأن  الدرا�شة  نتائج  واأظهرت  التحليلني.  بني 

كبرًيا يف الوقاية من التطرف الفكري.
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درا�ضة حتليلية ملقررات الدرا�ضات الجتماعية ل�ضف�ف املرحلة 
الأ�ضا�ضية العليا يف فل�ضطني يف �ض�ء معايري التكامل

�لباحث حممد �لربايعة

ل�شفوف  الجتماعية  الدرا�شات  مقررات  حتليل  اإلى  الدرا�شة  هذه  هدفت 
وملعرفة  التكامل,  مفهوم  معايري  �شوء  يف  فل�شطني  يف  العليا  الأ�شا�شية  املرحلة 
اأداة للدرا�شة ت�شمنت قائمة مبعايري  الباحث  مدى مراعاتها لهذه املعايري, �شّمَم 
املو�شوعات  وتداخل  املحور,  حول  تدور  املقرر  مو�شوعات  معيار  وهي:  التكامل 
امل�شادر  وا�شتخدام  امل�شاريع,  اأ�شلوب  وا�شتخدام  املفاهيم,  بني  عالقات  ووجود 
منها  لال�شتفادة  وثباتها.  �شدقها  من  التحقق  ومت  والدمج,  املقرر,  تتخطى  التي 
يف حتليل حمتوى املقررات-عينة الدرا�شة. واعتمد الباحث “الوحدات الدرا�شية, 
والعناوين الرئي�شة, واخلرائط وال�شور والأ�شكال والأن�شطة ال�شتهاللية الواردة يف 
املقررات-عينة الدرا�شة-”,  كوحدة للتحليل. وخل�شت الدرا�شة اإلى اأّن املقررات 
-عينة  الدرا�شة- قد راعت معايري التكامل ب�شكل كبري, يف معظم وحدات التحليل 
الدرا�شات  مناهج  اإعداد  ب�شرورة  الدرا�شة  واأو�شت  الدرا�شة.  امل�شتخدمة يف هذه 
الجتماعية اأو تطويرها بوحداتها الدرا�شية جميعها يف املرحلة الأ�شا�شية العليا يف 

فل�شطني, مبا ين�شجم ومعايري التكامل. 
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اأثر التكامل بني ا�ضرتاتيجيتي دورة التعلم اخلما�ضية لبايبي والتغري 
املفاهيمي ل�ضتيبانز يف اكت�ضاب عمليات العلم لدى طالبات ال�ضف الأول 

الثان�ي العلمي 

�لباحثان وفاء م�ساعله، �سليمان �لقادري

هدفت الدرا�شة اإلى ا�شتق�شاء اأثر ا�شتخدام ا�شرتاتيجية قائمة على التكامل 
املفاهيمي  والتغري   )Bybee( لبايبي  اخلما�شية  التعلم  دورة  ا�شرتاتيجيتي  بني 
ل�شتيبانز)Stepans( يف اكت�شاب عمليات العلم لدى طالبات ال�شف الأول الثانوي 
العلمي. اتبعت الدرا�شة الت�شميم �شبه التجريبي. تكّونت العّينة الق�شدية للدرا�شة 
العام يف  للتعليم  التابعة  املدار�س  اإحدى  الدرا�شة يف  من )57( طالبة منتظمة يف 
الأردن, مت تعيينهما ع�شوائيًا على جمموعتي الدرا�شة )�شابطة تكونت من )27( 
در�شت  طالبة   )30( من  تكونت  وجتريبية  العتيادية,  بالطريقة  در�شت  طالبة 
من  والتاأّكد  العلم  عمليات  اكت�شاب  اختبار  اإعداد  مّت  كما  التكامل(.  با�شتخدام 
�شدقه وثباته. ولتحقيق اأهداف الدرا�شة ح�شبت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات 
املعيارية لأداء اأفراد الدرا�شة, بالإ�شافة اإلى حتليل التباين الأحادي امل�شاحب. وقد 
اأداء جمموعتي  درجات  متو�شطي  بني  اإح�شائّيًا  داّلة  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت 
التدري�س,  ا�شرتاتيجية  ملتغرّي  ُيعزى  العلم  عمليات  اكت�شاب  اختبار  على  الدرا�شة 
هذه  �شوء  ويف  التكامل.  ا�شرتاتيجية  با�شتخدام  در�شت  التي  املجموعة  ول�شالح 

النتائج مت تقدمي جملة من التو�شيات.
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فريق الت�ضيري البيداغ�جي و�ضمان املردود الرتب�ي للم�ؤ�ض�ضة التعليمية 
– كما يت�ض�رها الأ�ضاتذة واملديرون

�لباحثون خري�لدين بن خرور، نو�ل بو�سياف، مربوك مرمي، م�سيد نبيلة

الت�شاركي يف  البيداغوجي  الت�شيري  اأهمية فريق  بيان  اإلى  البحث  يهدف هذا 
حتقيق املردود الرتبوي للموؤ�ش�شة التعليمية من وجهة نظر الأ�شاتذة واملديرين ,واأثر 
اأ�شتاذًا   )238( من  الدرا�شة  عينة  ,وتكونت  ذلك  يف  الدميوغرافية  املتغريات  كل 
البيداغوجي,  الت�شيري  )فريق  جزئني:  من  مكونة  ا�شتبانة  عليهم  طبقت  ومديرًا, 
والتو�شيات  النتائج  اإلى عر�س جملة من  الدرا�شة  �شارت  الرتبوي(, وقد  واملردود 

مرتبطة مبجال البحث وحدوده.
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ت�ظيف اخلرائط الذهنية يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى طالب 
ال�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي يف تعلم خ�ضائ�س ال�ضي�لة

�لباحثان ر�ئد قطناين، �سائد ح�سني عبد �لر�زق قطناين

هدفت هذه الدرا�شة اإلى معرفة فعالية ا�شتخدام اخلرائط الذهنية يف تنمية 
مهارات التفكري الإبداعي لدى طالب ال�شف ال�شابع الأ�شا�شي يف تعلم خ�شائ�س 
ال�شيولة, وقد ا�شتخدم الباحثان املنهج �شبه التجريبي, فقد تكونت عينة الدرا�شة 
من )34( طالًبا من طالب ال�شف ال�شابع يف مدر�شة اأبو بكر ال�شديق الأ�شا�شية 
العليا يف نابل�س, ومّت ا�شتخدام الأدوات الآتية: الختبار, واأوراق العمل, واملالحظة 
ال�شفية, واملقابلة, وال�شتفتاء, وتاأمالت الطلبة. وقد تو�شل الباحثان اإلى اأن هناك 
فاعلية ل�شتخدام اخلرائط الذهنية يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى طالب 
ال�شف ال�شابع الأ�شا�شي يف تعلم خ�شائ�س ال�شيولة, وكما اأ�شارت النتائج اإلى اأن 
ا�شتخدام هذه ال�شرتاتيجية تزيد من اإعداد الطلبة يف التقدير املمتاز, ومن دافعية 
اخلرائط  با�شرتاتيجية  الهتمام  ب�شرورة  الدرا�شة  واأو�شت  التعلم.  نحو  الطلبة 

الذهنية وتوظيفها لتنمية مهارات التفكري املختلفة. 
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م�ضت�ى فهم طبيعة العلم لدى معلمي العل�م الفائزين بجائزة امللكة رانيا 
العبداهلل للمعلم املتميز وعالقته مبمار�ضاتهم التدري�ضية

�لباحثان خولة يو�سف �الأطرم،  عدنان �سامل �لدوالت

العلوم الفائزين بجائزة  اإلى ك�شف م�شتوى فهم معلمي  هدفت هذه الدرا�شة 
امللكة رانيا العبداهلل للمعلم املتميز لطبيعة العلم وم�شتوى ممار�شاتهم التدري�شية 
للمفاهيم العلمية وبيان العالقة بينها, ولالإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة طبق الباحثان 
اختبار طبيعة العلم على �شت معلمات فائزات بجائزة امللكة رانيا العبداهلل للمعلم 
ومت  عمان,  العا�شمة  حمافظة  يف  احلكومية  املدار�س  يف  العلوم  يدر�شن  املتميز 
مالحظة عدد من احل�ش�س ال�شفية للمعلمات امل�شاركات بالدرا�شة جميعهن, ومّت 
حتليل وثائق التح�شري اخلا�شة بهن, وقام الباحثان باإجراء مقابالت مع املعلمات 
امل�شاركات بالدرا�شة, ولت�شديق النتائج, ا�شتخدم اأ�شلوب التثليث لالأدوات والنتائج 
وال�شدق الإجماعي. وتو�شلت الدرا�شة اإلى اأن خم�س معلمات اأظهرن م�شتوى مرتفًعا 
املمار�شات  وكانت  متو�شطًا,  م�شتوى  اأظهرت  واحدة  ومعلمة  العلم,  يف فهم طبيعة 
ال�شائعة لدى معلمات العلوم الفائزات بجائزة امللكة رانيا العبداهلل للمعلم املتميز 
ا عالقة ايجابية بني م�شتوى فهم طبيعة  اأقرب اإلى املمار�شات البنائية, ووجدت اأي�شً
العلم واملمار�شات التدري�شية لدى معلمي العلوم الفائزين باجلائزة. ويف �شوء هذه 
النتائج, مّت التو�شية ب�شرورة اإدخال مفهوم طبيعة العلم �شمن الدورات التدريبية 
اإدخال  و�شرورة  واأثنائها,  قبل اخلدمة  للمعلمني  نوعيتها  والرتكيز على  للمعلمني, 
رانيا  امللكة  امل�شتخدمة يف جائزة  التقومي  ليكون �شمن حماور  العلم  حمور طبيعة 

العبداهلل للمعلم املتميز.
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اجتاهات الطلبة نح� التعلم املعك��س

�لباحث  ز�هر عطوة

هدفت الدرا�شة اإلى معرفة اجتاهات طلبة املرحلة الأ�شا�شية العليا يف فل�شطني 
نحو التعلم املعكو�س من خالل تدري�س العلوم. واعتمدت هذه الدرا�شة املنهج �شبه 
التجريبي, فقد اأعّد الباحث جمموعة من درو�س الفيديو ملوا�شيع العلوم املطلوبة, 
ال�شابع الأ�شا�شي يف مدار�س حمافظة  ومت تطبيقها على �شعبتني من طلبة ال�شف 
مت  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  خالل  ومن   ,2018/2017 الدرا�شي  للعام  القد�س 
عر�شها يف جمموعة مغلقة خا�شة بالطلبة على الفي�شبوك مل�شاهدتها قبل احل�شور 
الفّعال  التعلم  اأ�شاليب  ا�شتخدام  مت  ال�شفية  احل�شة  واأثناء  ال�شفية,  للح�شة 
املختلفة, ولتحقيق هذا الهدف مت اإعداد ا�شتبانة لقيا�س اجتاهات الطلبة ومّت التاأكد 
الو�شفية  التحليالت  وبا�شتخدام  الطلبة,  على  تنفيذها  قبل  وثباتها  �شدقها  من 
التعلم  اأ�شلوب  باأن  الطلبة  معظم  اأفاد  حيث  اإيجابية,  النتيجة  كانت  وال�شتدللية 
املعكو�س كان ممتعًا واأف�شل من التعلم التقليدي ل�شيما يف جمال ال�شتعداد واملرونة 
يف وقت التعلم وحت�شني العالقات بني الطلبة اأنف�شهم واملعلمني, وذلك بزيادة وقت 

التفاعل داخل احل�شة ال�شفية.
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اأثر برنامج تدريبي مبنى على احلذاقة التعليمية يف تنمية مهارات 
التفكري التاأملي لدى معلمي اللغة العربية يف الك�يت

�لباحثان عبد�لرحمن �لها�سمي، نورة حممد �لعنزي

على احلذاقة  مبني  تدريبي  برنامج  اأثر  الك�شف عن  اإلى  الدرا�شة  هدفت هذه 
التعليمية يف تنمية مهارات التفكري التاأملي لدى معلمي اللغة العربية يف الكويت. ولتحقيق 
اأهداف الدرا�شة اأختريت  عينة مكونة من )42( من معلمي اللغة العربية ومعلماتها  
يف مدينة الكويت يف الف�شل الدرا�شي الأول من العام الدرا�شي )2018/2017(, ومّت 
توزيعهم اإلى جمموعتني ع�شوائًيا, اإحداهما جتريبية مكونة من )22( معلًما, والأخرى 
�شابطة مكونة من )20( معلًما, واأعدت اأداة الدرا�شة لقيا�س م�شتوى التفكري التاأملي 
لدى عينة الدرا�شة, وك�شفت نتائج الدرا�شة عن وجود اأثر ل�شتخدام الربنامج التدريبي 
املبني على احلذاقة التعليمية يف تنمية مهارات التفكري التاأملي لدى معلمي اللغة العربية 
يف الكويت. واأو�شت الدرا�شة ب�شرورة توظيف احلذاقة التعليمية لتنمية مهارات التفكري 

مب�شتويات خمتلفة وعلى مراحل تعليمية خمتلفة.
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دور اللغة العربية ومناهجها يف تر�ضيخ اله�ية ال�طنية يف ظل الع�ملة

�لباحثة �آمنة ح�سني �بر�هيم حماميد زيد �لكيالين

مما ل �شّك فيه اأنَّ ثمَة عالقة قوية بني اللغة والهوية, باعتبارها جزءًا اأ�شا�شيًا 
العام  القومية لالأمة, بالإ�شافة ملكونات تعمل معًا يف ت�شكل الإطار  الهوية  يف تكوين 

لل�شخ�شية الفردية واجلمعية.
مل تعد اللغة و�شيلة ات�شال وتوا�شل فح�شب, ومل تعْد الهوية هي البطاقة ال�شخ�شية 
ف بالفرد, بل كالهما »اللغة والهوية« اأ�شمل مبفهوميهما واأو�شع من ذلك بكثري,  رِّ التي ُتَعّ
فاللغة لي�شت ما ُيلقى به من كالم لإجراء التوا�شل واحلوار والتعبري عن الذات, بل هي 
نظام اجتماعي وطريقة للتفكري يتبناها العقل الب�شري وطريقة التفكري هذه �شمة اأي�شًا 
مميزة للهوية. ُتعترُب اللغة من اأهم اأدوات العملية الجتماعية و�شناعة الإن�شان, فهي 
ز اجتماعي معني  الوا�شطة التي جتعل من الأمة جمتمعًا قاباًل للحياة, وتربط الفرد بحيِّ

مع اأبناء اأمته، وهذا االرتباط عامل اأ�سا�سي يف بناء الهوية القومية. 
لقد حتّولت اللغة العربية يف القرن الع�شرين ومع بدء ن�شوء احلركات والأحزاب 
القومية اإلى جانب كونها اأداة ات�شال وتوا�شل بني العرب اإلى رابطة قومية اجتماعية 
�شيا�شية تعزز ال�شعور القومي, وح�شب املفّكر الفل�شطيني د. عزمي ب�شارة فاإنَّ الهوية 
ل مفهوم  العربية هي لغة وثقافة ووعاء ح�شاري وتقاطع مع اجلغرافيا والتاريخ لت�شكِّ
القومية العربية كقاعدة للوحدة ال�شيا�شية وملواجهة امل�شروعات ال�شهيونية وال�شتعمارية 

التي ت�شعى لطم�س الهوية العربية. 
3يهدف البحث اإلى تبيان دور اللغة العربية ومناهجها الدرا�شية  يف ت�شكيل الهوية 
الوطنية, واأهمية اللغة يف احلفاظ على خ�شو�شية املجتمع العربي وهويته احل�شارية 
والوطنية يف مواجهة حتديات العوملة. ولتحقيق ذلك اعتمدت الباحثة املنهج الو�شفي 
التحليلي النوعي الذي يدر�س الظاهرة ويحللها من وجهة نظر عامة ووجهة نظر الباحثة 
من خالل الرجوع للم�شادر واملراجع ذات ال�شلة. بالإ�شافة اإلى منهج حتليل امل�شمون 

فيما يتعلق مبناهج اللغة العربية.
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دوراملناهج يف معاجلة التطرف الفكري من وجهة  نظر امل�ضرفني الرتب�يني 
ومعلمي الدرا�ضات الجتماعية يف الأردن

�لباحثة جناح �سبحي فالح

هدفت هذه الدرا�شة الك�شف عن دور املناهج يف معاجلة التطرف الفكري من 
وجهة نظر امل�شرفني الرتبويني ومعلمي الدرا�شات الجتماعية يف الأردن, ولتحقيق 
اأهداف الدرا�شة اعتمدت الدرا�شة على املنهج الو�شفي التحليلي؛ فقد ا�شتخدمت 
ا�شتبانة معاجلة املناهج للتطرف الفكري مكونة من )19( فقرة, ومّت تطبيقها على 
الدرا�شات  تربوًيا و)65( معلًما ومعلمة من معلمي  عينة مكونة من )15( م�شرًفا 
وك�شفت   .)2018/2017( الدرا�شي  العام  خالل  عمان  مدينة  يف  الجتماعية 
واأنه ل توجد فروق  اأن دور املناهج يف معاجلة التطرف الفكري متو�شطًا,  النتائج 
املناهج يف  لدور  الجتماعية  الدرا�شات  ومعلمي  الرتبويني  امل�شرفني  تقديرات  بني 
الدرا�شات  مناهج  معاجلة  ب�شرورة  الباحثة  واأو�شت  الفكري.  التطرف  معاجلة 

الجتماعية لظاهرة التطرف الفكري.
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دور املناهج الرتب�ية يف حتقيق الأمن الفكري لطالبات كلية الرتبية 
بجامعة اجل�ف: مقرر الرتبية الدينية والجتماعية من�ذجًا

�لباحثتان  مها عفات �لدغمي، ح�سة غازي �لبجيدي

الدينية  الرتبية  مقرر  دور  عن  الك�شف  اإلى  احلالية  الدرا�شة  هدفت 
والجتماعية يف حتقيق الأمن الفكري لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة اجلوف من 
الدرا�شة على  تطبيق هذه  الو�شفي يف  املنهج  الباحثتان  واعتمدت  وجهة نظرهن. 
طالبات كلية الرتبية )تخ�ش�س ريا�س الأطفال(؛ اإذ مّت ا�شتخدام ا�شتبيان كاأداة 
مرتفعة,  كانت  ال�شتبيان  على  الطالبات  ا�شتجابة  اأن  النتائج  واأظهرت  للدرا�شة. 
الدينية  الرتبية  -مقرر  الرتبوية  للمناهج  اأن  الدرا�شة-  -عينة  الطالبات  ترى  اإذ 
اجلوف,  بجامعة  للطالبات  الفكري  الأمن  حتقيق  يف  كبرًيا  دوًرا  والجتماعية- 
الفكري يف  الأمن  لن�شر  الرتبوية  املناهج  العتماد على  ب�شرورة  الدرا�شة  واأو�شت 

نفو�س الطلبة وعلى خمتلف املراحل التعليمية.
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املنهاج و�ضناعة الأمن الفكري: احلاجة واملنطلقات

�لباحثة خديجة �حلميد

اأن  ميكن  وكيف  الفكري,  الأمن  مفهوم  فح�س  اإلى  الدرا�شة  هذه  هدفت 
يرتبط باملنهاج نظريًة وممار�شًة. ومن املعروف اأن املنهاج ُيبنى على اأ�ش�س فل�شفية 
للتغيري  م�شدر  املنهاج  اإن  القول  ميكن  فاإنه  وعليه,  ومعرفية,  ثقافية  واجتماعية 
املجتمعي. وعلى وجه التحديد, فاإن هذه الدرا�شة حاولت الإجابة عن الأ�شئلة الآتية:

ما املق�شود بالأمن الفكري؟. 1

ما التوجه املنهاجي الذي ميكن الأخذ به لتج�شيد الأمن الفكري؟. 2

كيف ن�شمم منهاجا م�شتجيبا ملفهوم الأمن الفكري؟. 3

املعني,  الأدب  مراجعة  على  قائمة  نقدية,  و�شفية  منهجية  الدرا�شة  واتبعت 
للو�شول اإلى ا�شتنتاجات ذات دللة.
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فعالية ا�ضتخدام اخلطاب ال�ضليم يف املناهج الفل�ضطينية ملعاجلة التطرف 
الفكري عند الطلبة يف مدار�س ال�ضفة الغربية

�لباحث حممد خليل عودة

املناهج  يف  ال�شليم  اخلطاب  اأثر  معرفة  اإلى  احلالية  الدرا�شة  هدفت 
العا�شر  ال�شف  طالب  لدى  الفكري  التطرف  معاجلة  نحو  والجتاه  الفل�شطينية 
الأ�شا�شي يف حمافظة نابل�س. وا�شتخدم الباحث املنهج �شبه التجريبي, وذلك من 
خالل تطبيق الدرا�شة على عينة مكونة من )50( طالًبا من طالب ال�شف العا�شر 
اإلى  الباحث  تو�شل  وقد  وطالبة,  طالبًا   )2198( الدرا�شة  جمتمع  وبلغ  الأ�شا�شي, 
طالب  بني  والجتاهات  املعاجلة  متو�شطي  بني  اإح�شائية  دللة  ذي  فرق  وجود 
املجموعة التجريبية واملجموعة ال�شابطة ول�شالح املجموعة التجريبية التي در�شت 
بني  اإح�شائية  دللة  ذات  ووجود عالقة  ال�شليم,  ا�شرتاتيجية اخلطاب  با�شتخدام 
معاجلة التطرف والجتاهات نحو تعّلم اخلطاب ال�شليم لدى طالب ال�شف العا�شر 
املعلمني  توظيف  ب�شرورة  الباحث  اأو�شى  الدرا�شة  نتائج  على  وبناء  الأ�شا�شي. 

ل�شرتاتيجية اخلطاب ال�شليم يف املباحث الدرا�شية املختلفة.
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تعليم العربّية بالأُ�ض�ة؛ مقاربة ترب�ّية

�لباحثتان �سهى نعجة، حنان عمايرة

واأثرها  بالأُ�شوة,  العربية  تعليم  ماآلت  عن  الك�شف  الى  الدرا�شة  هذه  هدفت 
تعليمّي  اأمنوذج  اإلى  ينت�شر  بالأُ�شوة  التعليم  اأّن  ذلك  والل�شان؛  اليد  ِع�شمة  يف 
ال�شريّف,  بنائها  من  متمّكن  العربية,  باأ�شوات  عامٍل  لغوّي  مثايل(  )ناطق  ب�شرّي 
ال�شياق,  واٍع لرتكيبها النحوّي والأ�شلوبّي, عليٍم مبعاين مدلولتها على ما يقت�شي 
وبِفقه العربّية, وباأ�شرار بالغتها, ومُبتعة �َشْردها, وب�شموخ اأعالمها, فيعّلم العربّية 
بحركاتها و�شَكناتها و�شياقاتها, وينعطف على بالغتها القدمية وميازج بينها وبني 

البالغة اجلديدة بانزياحاتها ومرجعياتها.

وا�شتخدمت الدرا�شة املنهٍج التحليلّي اإلى جتلية تقنية التعليم بالأُ�شوة انطالقا 
على  الأداء  يف  املهارة  نحَو  اللغوّية  املعرفة  يف  التحّول  مظاهر  من  مظهٌر  اأنَّه  من 
الأُ�شوة قدوٌة لغوّيٌة ناجزٌة تّتخذ  اأنَّ  ال�شليم بالعربّية؛ ذلك  اللغوّي  م�شتوى التداول 
مظهًرا عمليًّا تطبيقيًّا يف الظهور والتجّلي, وتخت�شر املّدة التعليمّية الالزمة للمتعلِّم 

يف حتّول معرفته اللغوّية اإلى مهارة.

ل, ول ي�شري َمَلَكة اإل  وخل�شت الدرا�شة اإلى اأّن تعليَم العربيِة بالأُ�شوة ل يتح�شّ
اإن اجتمع معّلمو العلوم كّلها على التعليم بالأُ�شوة بعربيٍة ف�شيحٍة ل بعاميٍة �شاِئهة, 
اأ�شاليب  اأنها كّلها  يوًما بعد يوما  يثبت  التي  اأو بالرتهيب وبالرتغيب  باملناف�شة,  اأو 

ومناهج تعّمق اأحيانًا الهّوة بني العربية واأبنائها فتت�شع وقد ل ت�شيق.
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اأثر ا�ضتخدام من�ذج ال�ضتق�ضاء الدوري يف اكت�ضاب املفاهيم البي�ل�جية 
يف �ض�ء التفكري ال�ضكلي لدى طالب ال�ضف التا�ضع ال�ضا�ضي

�لباحث �سامل �خلو�لدة
الدوري يف اكت�شاب  اأثر منوذج ال�شتق�شاء  اإلى تق�شي  الدرا�شة  هدفت هذه 
املفاهيم البيولوجية لدى طالب ال�شف التا�شع الأ�شا�شي يف �شوء م�شتوى التفكري 
البالغ عددهم )68( طالًبا بطريقة  الدرا�شة  اأفراد عينة  اختيار  لهم. مت  ال�شكلي 
ق�شدية من طالب ال�شف التا�شع الأ�شا�شي من اإحدى املدار�س الأ�شا�شية التابعة 
اإلى  ع�شوائًيا  تعينيها  مت  وقد  املفرق,  ق�شبة  لواء  يف  والتعليم  الرتبية  ملديرية 
والأخرى  الدوري,  ال�شتق�شاء  منوذج  وفق  در�شت  جتريبية  اإحداهما  جمموعتني: 
اختبار  وهما:  اأداتني  ا�شتخدام  مّت  وقد  العتيادية.  الطريقة  وفق  در�شت  �شابطة 
امل�شاحب  التحليل  ا�شتخدام  ومت  املنطقي.  التفكري  واختبار  البيولوجية,  املفاهيم 
الثنائي )ANCOVA( ذي الت�شميم الثنائي )2✕2( لالإجابة عن ا�شئلة الدرا�شة 
دللة  ذات  فروق  وجود  الدرا�شة  نتائج  واأظهرت  ال�شفرية.  فر�شياتها  واختبار 
التجريبية  املجموعتني  بني  البيولوجية  املفاهيم  اكت�شاب  درجة  يف  اح�شائية 
والطريقة  الدوري,  ال�شتق�شاء  )منوذج  التدري�س  منوذج  اإلى  تعزى  وال�شابطة 
العتيادية(, ل�شالح املجموعة التجريبية التي مت تدري�شها وفق منوذج ال�شتق�شاء 
املفاهيم  اكت�شاب  يف  اح�شائية  دللة   ذي  اأثر  وجود  النتائج  واأظهرت  الدوري. 
ال�شكلي  التفكري  مل�شتوى  يعزى  الأ�شا�شي  التا�شع  ال�شف  طالب  لدى  البيولوجية 
التفكري املجرد. كما  )املجرد, واملح�شو�س(, ل�شالح الطالب ممن هم يف مرحلة 
مل تظهر وجود اأثر ذي دللة اح�شائية يف اكت�شاب املفاهيم البيولوجية لدى طالب 
التفكري  وم�شتوى  التدري�س  منوذج  بني  للتفاعل  يعزى  الأ�شا�شي  التا�شع  ال�شف 
اأو�شت الدرا�شة بتبني منوذج ال�شتق�شاء الدوري  ال�شكلي. ويف �شوء هذه النتائج 

لأثره يف اكت�شاب املفاهيم البيولوجية لدى الطالب.
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اأثر ا�ضرتاتيجية )FTSLC( يف حت�ضيل طلبة كلية الرتبية/ معلم جمال 
بجامعة بيت حلم

 يف م�ضاق مناهج البحث الرتب�ي

�لباحثان معني ح�سن جرب، حممد عبد �الله �لطيطي

)FTSLC( يف حت�شيل  هدفت هذه الدرا�شة اإلى ا�شتق�شاء اأثر ا�شرتاتيجية 
وتكّونت  حلم.  بيت  بجامعة  الرتبوي  البحث  مناهج  م�شاق  يف  جمال  معلم  طلبة 
الرتبوي  البحث  مناهج  م�شاق  طلبة  من  وطالبة  طالًبا   )65( من  الدرا�شة  عينة 
بجامعة بيت حلم. ولتحقيق اأهداف الدرا�شة قام الباحثان ببناء اختبار حت�شيلي 
دالة  فروق  وجود  الدرا�شة  نتائج  واأظهرت  امل�شاق.  تعلم حمتوى  لقيا�س خمرجات 
ملتغري  تبًعا  الرتبوي  البحث  مناهج  م�شاق  طلبة  حت�شيل  متو�شطات   يف  اح�شائيًا 
ا�شرتاتيجية التدري�س ول�شالح ا�شرتاتيجية )كّون با�شتخدام التكنولوجيا – �شارك 
– ابتكر )FTSLC(. كما اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�شائًيا يف  – ا�شتمع 
متو�شطات حت�شيل طلبة امل�شاق تبًعا ملتغري التخ�ش�س بني تخ�ش�س كل من اأ�شاليب 
تدري�س اللغة العربية واأ�شاليب تدري�س اللغة الجنليزية وبني تخ�ش�س الدرا�شات 
الجتماعية ل�شالح تخ�ش�س كل من اأ�شاليب تدري�س اللغة العربية واأ�شاليب تدري�س 
يف  اإح�شائًيا  دالة  فروق  وجود  عن  النتائج  تك�شف  مل  حني  يف  الإجنليزية.  اللغة 
متو�شطات حت�شيلهم تعزى ملتغري التفاعل بني ا�شرتاتيجية التدري�س والتخ�ش�س.
واأو�شى الباحثان ب�شرورة توظيف هذه ال�شرتاتيجية لزيادة التح�شيل لدى الطلبة.
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اأثر ا�ضرتاتيجية ال�ضتب�ضار املفاهيمي يف اكت�ضاب املفاهيم الريا�ضية 
وحل امل�ضاألة لدى طلبة ال�ضف الرابع الأ�ضا�ضي يف الأردن

�لباحثان �أ�سماء يو�سف حممد �ملحارمة، �أحمد حممد �ملقد�دي

هدفت الدرا�شة اإلى تق�شي اأثر ا�شرتاتيجية ال�شتب�شار املفاهيمي يف اكت�شاب 
الأردن,  يف  الأ�شا�شي  الرابع  ال�شف  طلبة  لدى  امل�شاألة  وحل  الريا�شية  املفاهيم 
طورا  فقد  التجريبي,  �شبه  املنهج  الباحثان  ا�شتخدم  الدرا�شة  غر�س  ولتحقيق 
اختبارين اأحدهما لقيا�س مدى اكت�شاب املفاهيم الريا�شية, والآخر لقيا�س القدرة 
على حل امل�شاألة, مّت تطبيقهما على عينة مكونة من )60( طالبة من ال�شف الرابع 
الأ�شا�شي, وزعت بالت�شاوي على جمموعتني: اإحداهما �شابطة ودر�شت وفق الطريقة 
العتيادية, والأخرى جتريبية ودر�شت وفق ا�شرتاتيجية ال�شتب�شار املفاهيمي. وبعد 
 )α=0.05( الدللة  اإح�شائية عند م�شتوى  تبنّي وجود فرق ذا دللة  النتائج  حتليل 
يف اكت�شاب املفاهيم الريا�شية وحل امل�شاألة بني املجموعتني التجريبية وال�شابطة, 
اأهمها:  من  بتو�شيات  الدرا�شة  وخرجت  التجريبية.  املجموعة  طالبات  ول�شالح 
ت�شجيع املعلمني على ا�شتخدام ا�شرتاتيجية ال�شتب�شار املفاهيمي يف تدري�س املعرفة 

الريا�شية.
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اأثر ا�ضتخدام الأن�ضطة الإلكرتونية التفاعلية يف تعديل املفاهيم البديلة 
يف م��ض�ع الك�ض�ر العادية لدى طلبة ال�ضف اخلام�س الأ�ضا�ضي

�لباحثة ملي�ش با�سم �سل�ش

هدفت الدرا�شة الى الك�شف عن اأثر ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية 
ال�شف اخلام�س  العادية لدى طلبة  الك�شور  البديلة يف مو�شوع  املفاهيم  يف تعديل 
الدرا�شة   ا�شتخدمت  اإذ  التجريبي؛  �شبه  املنهج  الدرا�شة  واعتمدت  الأ�شا�شي. 
لدى  البديلة  املفاهيم  ت�شخي�س  بهدف  واحدة  ملجموعة  القبلي-البعدي  الختبار 
طلبة ال�شف اخلام�س الأ�شا�شي يف مو�شوع الك�شور يف املدر�شة الإ�شبانية الثانوية 
للبنات يف حمافظة رام اهلل والبرية, ومن ثم فح�س اإمكانية تعديل هذه املفاهيم 
البديلة با�شتخدام اأن�شطة الكرتونية تفاعلية بنيت يف �شوء النظرية البنائية ومنوذج 
بوزنر للتغيري املفاهيمي, ومن ثم اإعادة نف�س الختبار مرة اأخرى يف القيا�س البعدي 
العادية  الك�شور  مو�شوع  تدري�س  يف  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  بعد 

ملعرفة اأثرها يف تعديل املفاهيم البديلة.

وك�شفت نتائج الدرا�شة وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة 
ا�شتخدام  ل�شالح  وكانت  والبعدي  القبلي  الت�شخي�شي  الختبار  بني   )α=0.05(

التو�شيات  من  جمموعة  الدرا�شة  قدمت  نتائجها  �شوء  ويف  الإلكرتونية.  الأن�شطة 
املعلمني  وتزويد  الريا�شيات  تعليم  يف  البديلة  باملفاهيم  الهتمام  ب�شرورة  متثلت 
الطلبة  مفاهيم  تعديل  يف  ا�شتخدامها  ميكن  التي  وال�شرتاتيجيات  بالأ�شاليب 

البديلة. 



35 34

مدى ت�ضمني كتب العل�م للمرحلة الأ�ضا�ضية العليا ملهارات القرن احلادي 
والع�ضرين

�لباحث حكم رم�سان ح�سني حجة

هدفت هذه الدرا�شة اإلى معرفة مدى ت�شمني كتب العلوم للمرحلة الأ�شا�شية 
العليا واخلا�شة بال�شفوف من )7-9( يف فل�شطني ملهارات القرن احلادي والع�شرين 
الرئي�شة والفرعية, وذلك بالعتماد على ا�شتمارة لتحليل حمتواها تت�شمن مهارات 
القرن احلادي والع�شرين, وا�شتخدمت الأهداف وفقرات املحتوى والأن�شطة العملية 
والنظرية, واأ�شئلة التقومي الواردة يف الكتب-عينة الدرا�شة- كوحدة للتحليل. ومت 
ح�شاب الن�شبة املئوية لها من اإجمايل قائمة املوؤ�شرات الواردة يف ا�شتمارة التحليل. 
وقد اأ�شارت النتائج اإلى تدين ت�شمني كتب العلوم ملهارات القرن احلادي والع�شرين 

الرئي�شة والفرعية.
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مدى تعزيز مناهج الريا�ضيات الفل�ضطينية لل�ضف�ف )7-10( لثقافة 
اله�ية الفل�ضطينية والنتماء ال�طني

�لباحثة ختام �سكر 

هدفت هذه الدرا�شة اإلى معرفة مدى تعزيز مناهج الريا�شيات لثقافة الهوية 
الفل�شطينية والنتماء الوطني, وتكون جمتمع الدرا�شة وعينتها من كتب الريا�شيات 
وقد   ,2018/2017 الدرا�شي  العام  يف  كتب,   )8( وعددها   )10-7( لل�شفوف 
مناهج  اأن  اإلى  النتائج  تو�شلت  وقد  املحتوى.  حتليل  منهج  الباحثة  ا�شتخدمت 
هذه  على  الرتكيز  جاء  حيث  الفل�شطينية  الهوية  تعزيز  يف  تفاوتت  الريا�شيات 
املفاهيم بن�شب متفاوتة من حيث ورودها يف الكتب املقررة حيث تراوحت الن�شبة 
الوطني  والنتماء  الفل�شطينية  الهوية  على  يدل  ما  فيها  ورد  التي  لالأن�شطة  املئوية 
بني )10-19%(, اإ�شافة اإلى احتوائها على العديد من ال�شور والر�شومات املعربة 
والأحداث  الوطنية  والرموز  املوؤ�ش�شات  اإلى  والإ�شارة  الفل�شطينية  الهوية  عن 
هذه  ترتاوح  بحيث  والزراعة  والقت�شاد  والرتاث  والقرى  املدن  واأ�شماء  والتواريخ 
الن�شب بني )0.01-3.9%( اإل اأنها قليلة اإذا ما قورنت بعدد الأن�شطة والتمارين 
على  الريا�شيات  مناهج  تركيز  اإلى  وتو�شلت  كتب,   )8( يف  املوجودة  وال�شفحات 
الهوية الفل�شطينية والنتماء الوطني ولكنها بحاجة اإلى املزيد, اإذ تبني التفاوت يف 
ن�شب الرتكيز على الهوية الفل�شطينية والنتماء الوطني بني وحدة واأخرى من كتب 

الريا�شيات اأو بني جزء واآخر وكذلك بني �شف واآخر.
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من املفاهيمي املنطقي اإلى الرومان�ضي التخيلي: خم�ضة اأن�اع من الفهم يف 
تعليم العربية للناطقني بغريها

  �لباحث ماجد حرب

 Imaginative( التخيلية  الرتبية  ت�شمينات  يف  بالبحث  املقاربة  هذه  ُعنيت 
تلزم  الفهم  من  اأنواع  خم�شة  تاأ�شيل  وحاولت  اللغة,  بتعلم  املتعلقة   )Education

لتعلم اللغة هي: الفهم اجل�شدي, والأ�شطوري, والرومان�شي, والفل�شفي, والتهكمي, 
وذلك رجاة النظر يف ب�شائر غري تقليدية لتعليم العربية للناطقني بغريها, اأو اإن 
تعلم  حتكم  التي  املنطقية  املفاهيمية  الرتاتبيات  من  النتقال  رجاة  التعبري  جاز 
العربية اإلى حالة من الفهم اجلمايل توجب متكنا اأوفى واإتقانا اأكمل للعربية لدى 
دار�شيها من غري اأبنائها. وعلى وجه التحديد, فاإن هذه املقاربة حاولت الإجابة عن 

ال�شوؤالني الآتيني:

ما مثالب الفهم املفاهيمي املنطقي للغة؟. 1
كيف ميكن تاأ�شيل فهم جمايل للغة قائم على اخليال يعني الناطقني بغري . 2

العربية على فهمها؟ 
واعتمدت املقاربة املنهج الو�شفي النقدي, القائم على مراجعة الأدبيات املعنية, 
دللة  ذات  ا�شتنتاجات  اإلى  الو�شول  بغية  التخيلية,  بالرتبية  املتعلقة  تلك  �شيما  ول 
اأن  اإلى  الدرا�شة  وخل�شت  بغريها.  للناطقني  العربية  تعليم  يف  جديد  لت�شور  توؤطر 
د عمليات اللغة عند دار�شيها متى ما اأُح�شن اختيار  اأنواع الفهوم اخلم�شة ميكن اأن جتوِّ
الأدوات املعرفية الالزمة لذلك, كما ميكن اأن تزيد من اإتقانهم ملكونات النظام اللغوي 
�شريطة اأن ُيعطى ال�شياق ال�شو�شيوثقايف )Sociocultural( الأهمية التي ي�شتحقها.
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معتقدات الطالبات- املعّلمات، واملعلمات اأثناء اخلدمة ح�ل املمار�ضات 
املالئمة تط�ريًا

�لباحث رمزي فتحي هارون

الرو�شة  املعلمات ومعلمات  الطالبات-  اإلى معرفة معتقدات  الدرا�شة  هدفت 
اأثناء اخلدمة املرتبطة باملمار�شات املالئمة تطوريًا. وطورت ا�شتبانة جلمع املعلومات 
الالزمة. وتكونت عينة الدرا�شة من )28( طالبة- معلمة, و )80 معلمة رو�شة اأثناء 
اخلدمة(. والطالبات- املعلمات هّن امل�شجالت لف�شل الرتبية العملية يف اجلامعة 
من  اخلدمة  اأثناء  الرو�شة  معلمات  اختيار  مّت  حني  يف  البرتاء,  وجامعة  الأردنية 
)13 رو�شة يف القطاع احلكومي, و)9( من ريا�س الأطفال يف القطاع اخلا�س( يف 
مدينة عمان للعام الدرا�شي 2017-2018. واأ�شارت النتائج اإلى موافقة الطالبات- 
تطوريًا.  املالئمة  املمار�شات  حول  جميعها  املعتقدات  على  عالية  بدرجة  املعلمات 
اثنتي  اأثناء اخلدمة بدرجة عالية على  النتائج موافقة معلمات الرو�شة  كما بينت 
املالئمة  باملمار�شات  تتعلق  معتقدات  ثمانية  على  متو�شطة  وبدرجة  معتقًدا,  ع�شر 
 )α= 0.05( تطوريًا. واأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�شائًيا عند م�شتوى الدللة
يف معتقدات الطالبات- املعلمات ومعلمات الرو�شة اأثناء اخلدمة حول املمار�شات 

املالئمة تطوريًا ول�شالح الطالبات- املعلمات وذلك على اإحدى ع�شر معتقًدا. 
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دور ريا�س الأطفال يف التح�ضيل الدرا�ضي وتك�ين م�ضتقبل تعليمي متميز 
يف فل�ضطني

�لباحث تي�سري عبد �حلميد �أبو�ساكور

هدفت الدرا�شة احلالية اإلى معرفة دور ريا�س الأطفال يف التح�شيل الدرا�شي 
املدار�س  يف  متميز  تعليمي  م�شتقبل  وتكوين  الأ�شا�شي,  الأول  ال�شف  طلبة  لدى 
املعلمني, ويف �شوء بع�س  الأ�شا�شية يف حمافظة اخلليل/ فل�شطني من وجهة نظر 
ولتحقيق  املدر�شة.  ونوع  اخلربة,  و�شنوات  العلمي,  واملوؤهل  كاجلن�س,  املتغريات 
اأهداف الدرا�شة مت ا�شتخدام  منهج حتليل امل�شمون بالإ�شافة اإلى املنهج الو�شفي, 
اإذ مّت توزيع اأداة الدرا�شة على عينة ع�شوائية من معلمي ال�شف الأول الأ�شا�شي يف 
مدار�س مدينة اخلليل, ومت اختيارهم بطريقة طبقية ع�شوائية من جمتمع الدرا�شة.

 وقد خل�شت نتائج الدرا�شة اإلى اأن اأثر ريا�س الأطفال على التح�شيل الدرا�شي 
لطالب ال�شف الأول الأ�شا�شي كانت »متو�شطة«, واأن طلبة ال�شف الأول الأ�شا�شي 
امللتحقني يف الرو�شة يتميزون عن الطلبة غري امللتحقني بريا�س الأطفال مبراعاة 

ال�شرعة املنا�شبة يف القراءة.

كما بينت نتائج الدرا�شة وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة 
)α= 0.05( يف دور ريا�س الأطفال على حت�شيل طالب ال�شف الأول الأ�شا�شي يف 
مدار�س مدينة اخلليل تعزى ملتغري املوؤهل العلمي, ونوع املدر�شة, و�شنوات اخلربة, 
وذلك ل�شالح املعلمني من حملة �شهادة البكالوريو�س وذوي اخلربة الأكرث من ع�شر 
�شنوات, ول�شالح املدار�س اخلا�شة. وبناًء على هذه النتائج اأو�شت الدرا�شة ب�شرورة 
اهتمام وزارة الرتبية والتعليم بريا�س الأطفال, ودعوة اأولياء الأمور ب�شرورة احلاق 

ابنائهم مبرحلة ريا�س الأطفال.
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عالقة ا�ضتخدام نظرية التعلم امل�ضتند اإلى الدماغ باأ�ضاليب التعلم 
احلديثة

�لباحثان يحيى حممد ندى، �سلوى عبد �للطيف �سرف

ومبادئه,  الدماغ  اإلى  امل�شتند  التعلم  اأ�ش�س  معرفة  اإلى  الدرا�شة  هذه  هدفت 
وعالقته باأ�شاليب التعلم احلديثة, وتوظيف مبادئ التعلم امل�شتند اإلى الدماغ بهذه 
عالقة  ما  الرئي�س:  ال�شوؤال  عن  الإجابة  يف  الدرا�شة  م�شكلة  وحتددت  الأ�شاليب. 

ا�شتخدام نظرية التعلم امل�شتند اإلى الدماغ باأ�شاليب التعلم احلديثة؟

اإذ اعتمد البحث املنهج التحليلي ملنا�شبته لهذه الدرا�شة, وقد تقدم الباحثان 
املوؤمتر  قبل  من  تعمم  التي  التو�شيات  ا�شتنتجت  خاللها  من  التي  البحث  بنتائج 
للم�شوؤولني ذوي العالقة للعمل مبوجبها, وكان من التو�شيات: عمل دورات تثقيفية 
الإلكرتوين,  التدريب  الدماغ يف  اإلى  امل�شتند  التعلم  توظيف  املخت�شة عن  للجهات 
وتوفري خرباء ومتخ�ش�شني يف املوؤ�ش�شات التدريبية لتطبيق نظرية التعلم امل�شتند 

اإلى الدماغ.
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املمار�ضات التعليمية املتبعة يف تعليم الريا�ضيات واملحت�ى الريا�ضي 
الأكرث اأهمية من وجهة نظر معلمات الرو�ضة

�لباحثتان نهيل �جلابري، �أ�سيل �سو�رب

هدفت هذه الدرا�شة اإلى معرفة املمار�شات التعليمية املتبعة من قبل معلمات 
الرو�شة يف تعليم الريا�شيات, بالإ�شافة اإلى حتديد املحتوى الريا�شي الأكرث اأهمية 
ريا�س  معلمات  من  معلمة   )71( من  الدرا�شة  عينة  وتكونت  نظرهن.  وجهة  من 
الدرا�شة  اأهداف  ولتحقيق  عمان.  مدينة  يف  ريا�س   )8( على  موزعات  الأطفال 
املمار�شات  عن  بالك�شف  يتعلق  اإعدادهما  من  مقيا�شني  الباحثتان  ا�شتخدمت 
التعليمية املتبعة من قبل املعلمات, اأحدهما لقيا�س املمار�شات التعليمية �شمن اأربعة 
اأبعاد هي: املمار�شات املتعلقة بالأدوات الريا�شية واخلربات احل�شية, واملمار�شات 
بالت�شال  املتعلقة  واملمار�شات  والعالقات,  الريا�شية  الرموز  بتوظيف  املتعلقة 
والتوا�شل الريا�شي, واملمار�شات املتعلقة بالتمثل والنمذجة. والآخر لقيا�س املحتوى 
والهند�شة,  عليها,  والعمليات  الأعداد  هي:  اأبعاد  خم�شة  على  وي�شتمل  الريا�شي 

والقيا�س، واجلرب واالأمناط، والنمذجة والتمثيل.
وخل�شت الدرا�شة اإلى اأن اأكرث املمار�شات التي تتبعها املعلمات كانت يف جمال 
الت�شال والتوا�شل الريا�شي, ثم الرموز الريا�شية, وكان اأقلها النمذجة الريا�شية 
اأن  النتائج  بينت  كما  واملح�شو�شات.  الريا�شية  الأدوات  توظيف  وكذلك  والتمثيل, 
واأخريًا  القيا�س,  ثم  عليها  والعمليات  الأعداد  هو  اأهمية  الأكرث  الريا�شي  املحتوى 
اجلرب واالأمناط والبيانات واالحتماالت. اأما بالن�سبة ملتغريات الدرا�سة وهي اخلربة 
كان  فقد  التخ�ش�س  با�شتثناء  دالة,  فكانت غري  والتخ�ش�س  الأكادميي  وامل�شتوى 
الهند�شة,  يف  الكادميي  وامل�شتوى  والنمذجة,  بالتمثل  املتعلقة  باملمار�شات  داًل 

والتخ�ش�س يف مو�شوع القيا�س ل�شالح التخ�ش�س العلمي.
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اأثر ت�ضميم ق�ضة رقمية تفاعلية قائمة على برنامج  �ضكرات�س  
)Scratch( يف �ض�ء النظرية الت�ا�ضلية يف تنمية مهارات التعلم الذاتي 

لدى طلبة املرحلة الأ�ضا�ضية العليا بفل�ضطني

الباحثتان مها حممد ال�شقرة، اعتدال عبد احلكيم �شموط

على  قائمة  تفاعلية   رقمية  ق�شة  ت�شميم  اأثر  معرفة  اإلى  الدرا�شة  هدفت 
مهارات  تنمية  يف  التوا�شلية  النظرية  �شوء  يف   )Scratch( �شكرات�س  برنامج  
الباحثتان  اتبعت  العليا بفل�شطني, وقد  الأ�شا�شية  الذاتي لدى طلبة املرحلة  التعلم 
من  طالبة   )40( من  الدرا�شة  عينة  وتكونت  التجريبي,  و�شبة  الو�شفي  املنهجني 
التابعة  الإعدادية  الفخاري  بنات  مدر�شة  يف  الأ�شا�شي  ال�شابع  ال�شف  طالبات 
الدرا�شي )2017-2016(م,  العام  من  الثاين  الف�شل  وذلك يف  خانيون�س,  ل�شرق 
الذاتي, وتو�شلت  التعلم  الدرا�شة يف اختبار وبطاقة تقييم ملهارات  اأداتا  وحتددت 
 )α=0.05( الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإلى  الدرا�شة 
– البعدي( لختبار  بني متو�شطي درجات جمموعة الدرا�شة يف التطبيق )القبلي 
اإلى ت�شميم ق�شة رقمية تفاعلية قائمة على برنامج  مهارات التعلم الذاتي تعزى 
�شكرات�س )Scratch( يف �شوء النظرية التوا�شلية ل�شالح التطبيق البعدي, وكذلك 
حجم تاأثري ت�شميم ق�شة رقمية تفاعلية قائمة على برنامج �شكرات�س )Scratch( يف 
�شوء النظرية التوا�شلية يف تنمية مهارات التعلم الذاتي كان كبرًيا جدًا, ويف �شوء 
هذه النتائج اأو�شت الباحثتان عدة تو�شيات من اأهمها توظيف الق�ش�س الرقمية 

التفاعلية يف العملية التعليمية.
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حم�ر الإر�ضاد والرتبية اخلا�ضة
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واقع ممار�ضة الإر�ضاد النف�ضي والرتب�ي يف حمافظات غزة

�لباحثان  زياد علي �جلرجاوي، عبد �لفتاح عبد �لغني �لهم�ش

متار�س الدول املتقدمة جمموعة من ال�شرتاتيجيات الالزمة لت�شويب العملية 
التعليمية التعلمية, ومن الأمور املهمة التي تتبعها الدول املتقدمة التوجيه والإر�شاد, 
ونظًرا لأهمية هذا املو�شوع يف جمالت احلياة كافة يف ال�شلم واحلرب, ويف حالت 
الفقر املدقع والرفاهية, بداأ الإر�شاد النف�شي والرتبوي ي�شق طريقه يف �شتى امليادين, 
لأبناء  الكرمية  احلياة  وتوفري  والنفعايل  والجتماعي  النف�شي  التوافق  لتحقيق 
ا. وهذا ما دفع الباحثان لإجراء  املجتمعات العربية عموًما واأبناء فل�شطني خ�شو�شً
هذه الدرا�شة التي تتمحور حول الت�شاوؤل الرئي�س الآتي با�شتخدام املنهج الو�شفي 
تو�شلت  الخت�شا�س,  ذوي  مع  املقابلة  بوا�شطة  بحثهما  بيانات  جلمع  التحليلي 
�شاأن يف حتديد  لها  والتي قد يكون  والتو�شيات  النتائج  اإلى جمموعة من  الدرا�شة 

اآليات ممار�شة الإر�شاد النف�شي والرتبوي يف املوؤ�ش�شات املعنية لهذه الدرا�شة.

ما واقع ممار�شة الإر�شاد النف�شي والرتبوي يف حمافظات غزة؟
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اأثر اخللفيات املل�نة على قراءة الأفراد ذوي الإجهاد الب�ضري 
»متالزمة اإرلن«

�لباحثة منال عمر باكرمان

   

احل�شي  الإدراك  يف  كت�شويه  الأفراد  يف  اأعرا�شها  تظهر  حالة  اإرلن  متالزمة 
اأو  اأوالبي�شاء  ال�شاطعة  لالإ�شاءة  التعر�س  عند  الب�شرية  الراحة  وعدم  الب�شري 
على  �شلبا  يوؤثر  الألوان, مما  �شديد يف  تباين  ذات  اأو  بي�شاء  القراءة من خلفيات 
اإجهاد العني, �شعوبة  اإلى الأعرا�س اجل�شدية كال�شداع,  اإ�شافة  الأداء الأكادميي 
تف�شري  الدماغ على  بل مقدرة  النظر طبًيا,  اإلى �شعف  ال�شبب  يرجع  ول  الرتكيز. 

املعلومات الب�شرية.

وقد عمدت الباحثة اإلى تو�شيح اأثر ا�شتخدام اخللفيات امللونة اأثناء القراءة 
على امل�شاركني من ذوي الإجهاد الب�شري والأ�شخا�س العاديني عند قراءتهم على 
اخللفيات امللونة املريحة )اللون الذي مت اختيارة من قبل الأ�شخا�س ذوي الإجهاد 
يف  الديناميكية  الإ�شتجابة  ومالحظة  مريحة  الغري  ت�شخي�شهم(  عند  الب�شري 

الدماغ باإ�شتخدام الت�شوير الوظيفي باأ�شعة الرنني املغناطي�شي.

للدماغ  الع�سبي  الن�ساط  اأمناط  انعكا�س  الدرا�سة من خالل  اأظهرت  وقد     
القراءة على خلفيات  اأكرث راحة للدماغ من  القراءة على خلفية ملونة منا�شبة  اأن 

اأخرى. 
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املظاهر ال�ضل�كية لأطفال ا�ضطراب طيف الت�حد يف �ض�ء معايري 
)DSM-V( الت�ضخي�س احلديثة

�لباحث حممود عبيد

طيف  ا�شطراب  لأطفال  ال�شلوكية  املظاهر  تعرف  الدرا�شة  هذه  تهدف 
التوحد يف ال�شفة الغربية من وجهة نظر معلميهم, حيث ت�شكل عينة الدرا�شة من 
جميع معلمي اأطفال ا�شطراب طيف التوحد, والبالغ عددهم )62( معلًما ومعلمة 
 ,)2017( الدرا�شي  العام  خالل  الغربية  ال�شفة  يف  اخلا�شة  الرتبية  مراكز  يف 
 Childhood Autism Rating( مقيا�س  تطبيق  مت  الدرا�شة  لنتائج  وللو�شول 
والذي  الأمريكية  النف�شية  الطب  جمعية  اأعدته  الذي   )Scale CARS2, 2013

ت�شمن )15( من خ�شائ�س اأطفال ذوي ا�شطراب طيف التوحد, حيث تعد هذه 
اخل�شائ�س من اأهم معاير ت�شخي�س ا�شطرابات طيف التوحد يف ظل املحكات 
ال�شلوكية  اخل�شائ�س  اأن  النتائج  اأظهرت   .)DSM-V( اجلديدة  الت�شخي�شية 
لأطفال ا�شطراب طيف التوحد الأكرث �شيوًعًا يف مراكز جنوب ال�شفة الغربية هي 
ا�شطراب التوا�شل اللفظي, تلتها يف املرتبة الثانية خا�شية التوا�شل غري اللفظي, 
اأما املرتبة الثالثة فقد احتلتها اأربع خ�شائ�س هي )التقليد, والتكيف مع التغيري, 

اخلوف والع�شبية, وا�شتخدام اجل�شد(.

اخل�شائ�س  عليهم  ظهرت  الدرا�شة  عينة  اأفراد  جميع  اأن  النتائج  وبينت 
اللغة  يف  وا�شطراب  احل�شية,  للمثريات  ال�شتجابة  ا�شطراب  الآتية:  ال�شلوكية 

اللفظية وغري اللفظية, وا�شطراب يف النتماء والتعلق.
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اأثر ت�ظيف بيئة التعّلم الذكي على مهارات القراءة والكتابة لدى 
عينة من ذوي �ضع�بات التعّلم يف املرحلة الأ�ضا�ضية الدنيا: درا�ضة 

حالة

�لباحث نبيل �ملغربي

مهارات  على  الذكي  التعّلم  بيئة  توظيف  اأثر  معرفة   اإلى  البحث  هذا  هدف 
التعلم مكونة من )11( طالبة من  لدى عينة من ذوي �شعوبات  والكتابة  القراءة 
طالبات املرحلة الأ�شا�شية الدنيا يف مدر�شة بنات �شهداء دورا البالغ عدد طالباتها 
درا�شية  غرفة  جتهيز  خالل  من  الذكي  التعلم  بيئة  بتوفري  وذلك  طالبة,   )560(
الذكية,  ال�شبورة  على  ا�شتملت  العتيادية,  الدرا�شية  الغرف  عن  خمتلفة  خا�شة 
وجهاز لب توب, وجهاز عر�س يف بيئة مادية حمفزة تتيح حرية احلركة لهّن دون 
لتحقيق  خا�شة  تعلمية  تعليمية/  اأن�شطة  توظيف  ومّت  التقليدية,  املقاعد  ا�شتخدام 
كبرًيا  اإيجابًيا  اأثًرا  الذكي  التعلم  بيئة  لتوظيف  اأن  النتائج  وبينت  البحث.  اأهداف 
يف تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى عينة البحث, اإذ بلغ حجم الأثر مربع اإيتا 

.)0.954(
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الرتادف واجلنا�س يف قام��س لغة الإ�ضارة ال�ضع�دي

�لباحث حممد ��سماعيل �أبو �سعرية

الإ�شارة  لغة  يف  واجلنا�س  الرتادف  معرفة  اإلى  احلالية  الدرا�شة  هدفت 
ال�شعودية, فقد حاولت الدرا�شة الجابة عن اأربعة اأ�شئلة هي:

 1. هل يوجد ترادف يف لغة الإ�شارة ال�شعودية؟

 2. ما اأ�شكال الرتادف يف لغة الإ�شارة ال�شعودية؟.

 3. هل يوجد جنا�س يف لغة الإ�شارة ال�شعودية؟.

 4. ما اأ�شكال اجلنا�س يف لغة الإ�شارة ال�شعودية؟. 

وذلك من خالل  التحليلي  املنهج  الأ�شئلة  هذه  لالإجابة عن  الدرا�شة  واتبعت 
حتليل قامو�س لغة الإ�شارة ال�شعودية )تاأليف: بدر بن عبد املح�شن العمري, 2015( 
وجود  اإلى  الدرا�شة  نتائج  واأ�شارت  موثق.  �شعودي  اإ�شارة  لغة  قامو�س  اأحدث  وهو 
)23( اإ�شارة لها مرادف يف القامو�س الإ�شاري ال�شعودي. كما تو�شلت الدرا�شة اإلى 

وجود اجلنا�س يف لغة الإ�شارة ال�شعودية, ومتثل بثالثة اأ�شكال هي:

1. جنا�س يف الجتاه واملوقع واختالف يف ال�شكل.

 2. جنا�س يف ال�شكل والجتاه واختالف يف املوقع.

 3. جنا�س يف ال�شكل واملوقع واختالف يف احلركة. ويف النهاية اأو�شت الدرا�شة 
باإجراء املزيد من الدرا�شات حول البناء اللغوي يف لغة الإ�شارة.
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الرتبية اخلا�ضة يف فل�ضطني بني ال�اقع واملاأم�ل - درا�ضة ميدانية- 
على العاملني يف م�ؤ�ض�ضات الرتبية اخلا�ضة مبحافظة اخلليل

�لباحث عايد حممد �حلموز

والدور  فل�شطني,  الرتبية اخلا�شة يف  واقع  اإلى  التعرف  الدرا�شة  هدفت هذه 
املاأمول لها من وجهة نظر العاملني يف موؤ�ش�شات الرتبية اخلا�شة مبحافظة اخلليل, 
الرتبية  واقع  متو�شطات  يف  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  هناك  كان  اإن  ومعرفة 
قام  الدرا�شة  اأهداف  ولتحقيق  اجلن�س.  ملتغري  تعزى  لها  املاأمول  والدور  اخلا�شة, 
املطّورة  واملقايي�س  الدرا�شات  من  لعدٍد  الرجوع  بعد  خا�س  مقيا�س  ببناء  الباحث 
من قبل باحثني �شابقني, ومّت تطبيق املقيا�س على عينه مكونة من )112( مبحوًثا. 
متثلت  اخلا�شة  الرتبية  برامج  تغطيها  التي  اخلدمات  اأبرز  اأن  النتائج  واأظهرت 
املادية  والإعانات  الإيوائية,  التاأهيلية(, يف حني جاءت )اخلدمات  يف )اخلدمات 
ال�شهرية( يف الرتتيب الأخري, واإن اأبرز الربامج متثلت يف )برنامج ذوي �شعوبات 

التعلم(, وجاء )برنامج ذوي املوهبة والتفوق( يف الرتتيب الأخري.
اخلا�شة  الرتبية  تواجه  التي  امل�شاكل  واقع  جميء  كذلك  النتائج  واأظهرت 
والدور املاأمول لتعزيز الرتبية اخلا�شة بدرجة مرتفعة جًدا, فيما جاء واقع كفاءة 
واأظهرت  اخلدمات والربامج املقدمة لذوي الحتياجات اخلا�شة بدرجة مرتفعة, 
النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�شائية يف متو�شطات واقع الرتبية اخلا�شة والدور 

املاأمول لها تعزى ملتغري اجلن�س ول�شالح الذكور. 
ويف �شوء هذه النتائج خرج الباحث مبجموعة من التو�شيات, متثلت يف الدعوة 
اإلى �شرورة الهتمام باخلدمات والربامج التي تغطيها موؤ�ش�شات الرتبية اخلا�شة, 
من خالل اإن�شاء مراكز حتتوي اإعاقات متعددة؛ ملا لهذا من دور يف ت�شهيل دمج ذوي 

الحتياجات اخلا�شة مع املجتمع املحلي.
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اأثر التدريب امليداين يف حت�ضني الكفاءة الذاتية املدركة واملهارات 
الإر�ضادية لدى طلبة الدرا�ضات العليا يف برنامج الإر�ضاد النف�ضي 

والرتب�ي يف جامعة اخلليل

�لباحث �إبر�هيم �سليمان �مل�سري

هدفت الدرا�شة اإلى معرفة اأثر التدريب امليداين يف حت�شني الكفاءة الذاتية 
الإر�شاد  برنامج  يف  العليا  الدرا�شات  طلبة  لدى  الإر�شادية  واملهارات  املدركة 
النف�شي والرتبوي يف جامعة اخلليل, وتكونت العينة من )44( طالًبا وطالبة, ومّت 

ا�شتخدام املنهج الو�شفي ملالءمته لطبيعة هذه الدرا�شة, واأ�شارت النتائج اإلى:

وجود اأثر للتدريب امليداين يف حت�شني الكفاءة الذاتية املدركة, حيث جاءت   .1
الكفاءة  متو�شطات  يف  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  ووجود  مرتفعة,  بدرجة 
الذاتية املدركة تبًعا ملتغري اجلن�س ل�شالح الذكور, وتبًعا ملتغري عدد الدورات 

ل�شالح الأكرث دورات.

جاءت  حيث  الإر�شادية,  املهارات  حت�شني  يف  امليداين  للتدريب  اأثر  وجود   .2
اإح�شائية يف متو�شطات املهارات  بدرجة مرتفعة, ووجود فروق ذات دللة 
الدورات  عدد  ملتغري  وتبًعا  الذكور,  ل�شالح  اجلن�س  ملتغري  تبًعا  الإر�شادية 

ل�شالح الذين لديهم عدد دورات اأكرث.
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ت�ضّ�ر مقرتح لتنظيم الإر�ضاد الأكادميي باجلامعة يف �ض�ء الت�جهات 
العاملية

�لباحثة �لزهرة علي �الأ�سود

ملواجهة  اجلامعي  الطالب  لإعداد  توجيهية  عملية  الأكادميي  الإر�شاد  يعترب 
خدمات  اأن  �شيما  ل  معها,  والتكّيف  اجلامعية  احلياة  ومواكبة  احلياة,  �شعوبات 
الإر�شاد الأكادميي اأ�شبحت هدًفا بارًزا من اأهداف التعليم العايل الرامية اإلى بناء 

�شخ�شيات متفاعلة مع جمتمع متغري.

له  وي�شّهل  قدراته,  اكت�شاف  الطالب على  مل�شاعدة  ي�شعى  الأكادميي  واملر�شد 
له النجاح يف الدرا�شة,  توظيفها يف حّل ما قد يعرت�شه من �شعوبات, مما يحّقق 
ح مهامه  ولكي ينّفذ املر�شد هذه املهّمة بنجاح, ل بّد اأن ي�شتند على خطة عمل تو�شّ
الإر�شادية والأهداف الرتبوية التي ينبغي حتقيقها ل�شالح تكّيف الطالب اأكادميًيا, 
وهذا بدوره ي�شهم يف اإجناح العملية التعليمية, وحتقيق اجلامعة لر�شالتها يف خدمة 

املجتمع.
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The Role of Shadow Teacher in Improving Autistic

Students’ Ability in Learning

Researcher Ibrahim Mahmoud Al Sabatin

Shadow teaching is a professional service offered to the school 

and family to better manage the needs of students who have a learning 

difference. Shadow teachers are employed by the parents to work with 

their child at school. This study tried to answer the following questions: 

What is the role of the shadow teacher in the classroom? To what ex-

tent do shadow teacher help in improving students› ability in learning? 

What are the key elements for successful shadow teaching?  

To achieve the purpose of the study, the researcher prepared a ques-

tionnaire concerning the questions of the study and observed the shad-

ow teacher›s performance in the class room in the American Academy 

Nablus. Means, standard deviations and percentages were calculated by 

using SPSS program. The present study revealed the following results: 

Shadow teacher plays an important role in providing additional support 

throughout the school day, academically and psychologically, to those 

students enrolled in the Optimal Learning (OL) program that need this 

additional support. In the light of the present study, the researcher rec-

ommended providing Palestinian schools with shadow teachers to help 

students with special need.
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جتربة وزارة الرتبية والتعليم العايل يف بناء مدار�س خ�ضراء ت�ائم 
ذوي الحتياجات اخلا�ضة )حركًيا وب�ضرًيا( - دولة فل�ضطني

�لباحثة ب�سمه �سعادة

تلقي هذه الدرا�شة ال�شوء على جتربة وزارة الرتبية والتعليم الفل�شطينية يف 
اخلا�شة  الحتياجات  لذوي  وموائمة  للطفل  �شديقة  خ�شراء  مدر�شية  اأبنية  بناء 
حركًيا وب�شرًيا من خالل تغطية عدة جوانب: اجلانب الأول مقارنة بع�س الدرا�شات 
من  التخفيف  يف  التطور  ت�شمل  بحيث  اليوم  لغاية   1994 عام  منذ  الح�شائية 

الزدحام ومعدلت اأعداد الطلبة لكل معلم وبع�س الن�شب املهمة.

اأما اجلانب الثاين فيغطي تطور البناء املدر�شي من حيث ال�شكل املعماري ومبا 
يتوائم مع املنهاج الفل�شطيني ويتكامل معه. 

ومن ثم عر�س ملعايري وموا�شفات البناء املدر�شي بحيث ت�شمل البناء املدر�شي 
للطفل  وال�سديقة  اخل�سراء  االأبنية  �سروط  مراعاة  حيث  من  القائم،  اأو  اجلديد 
بحيث توائم ذوي الحتياجات اخلا�شة, وذلك مبا يتنا�شب مع المكانيات املتاحة 
مع  ومتالئم  عايل  م�شتوى  على  املحافظة  مع  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  لدى 

املجتمع املحلي ككل.
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اأثر برنامج الإ�ضراف الإر�ضادي على التط�ر املهني لأداء املر�ضدين 
الرتب�يني يف حمافظتي بيت حلم واأريحا

�لباحثون عامر �سابر �سحادة، حممد طالب دبو�ش، معاوية يحيى �أحمد 
عو�د

هدفت هذه الدرا�شة اإلى معرفة تاأثري دور امل�شرف املهني على تطور اأداء املر�شد 
الرتبوي من وجهة نظر املر�شدين الرتبويني اأنف�شهم, وقد تكونت عينة الدرا�شة من 
)36( مر�شدًا كعينة جتريبية من اأ�شل )72( مر�شًدا تربوًيا يعملون يف حمافظة بيت 
حلم يخ�شعون لعملية الإ�شراف املهني, فيما تكونت العينة ال�شابطة من مر�شدي 
املهني  لالإ�شراف  يخ�شعوا  مل  ممن  مر�شًدا   )24( وهم  جميعهم  اأريحا  حمافظة 
ا لأغرا�س  مطلقًا, وقد ا�شتخدم الباحثون ا�شتبانه درا�شية بنيت و�شممت خ�شي�شً

الدرا�شة احلالية. 

مل تظهر الدرا�شة اأي فروق دالة اإح�شائًيا يف تطور اأداء املر�شد الرتبوي يعود 
ال�شابطة  العينة  ل�شالح  اإح�شائًيا جاء  الدال  والفرق  ملتغري وجود م�شرف مهني, 
يف حمور الزيارات امليدانية, كما مل تظهر الدرا�شة فروق دالة اإح�شائًيا يف تطور 
اأداء املر�شد الرتبوي يف املجموعة التجريبية يعود ملتغريات جن�س املر�شد اأو جن�س 
امل�شرف اأو �شنوات خدمة املر�شد, وبناًء على نتائج هذه الدرا�شة فقد اأو�شى الباحثون 
بعمل درا�شة ميدانية اأو�شع بحيث ت�شمل حمافظات الوطن جميعها واإدخال مهارات 

اإ�شرافية اأو�شع واأكرث خ�شو�شية ي�شتخدمها امل�شرف الإر�شادي.
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حم�ر القيا�س والتق�مي الرتب�ي
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تقييم ج�دة اأدوات البحث العلمي يف الكليات الإن�ضانية يف اجلامعة الأردنية

 �لباحثان جهاد �لعناتي، فريال �أبو عو�د

الدرا�شات  طلبة  لدى  العلمي  البحث  اأدوات  جودة  تقييم  اإلى  الدرا�شة  هدفت 
العليا يف الكليات الإن�شانية يف اجلامعة الأردنية من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س, 
ولهذه الغاية مت تطوير ا�شتبانة مبعايري جودة اأدوات البحث العلمي, ومّت اإعداد بطاقة 
حتليل حمتوى اإجراءات التحقق من اخل�شائ�س ال�شيكومرتية. وا�شتعملت ال�شتبانة 
من  تكونت  عينة  على  طبقت  فقد  الكمي,  املنهج  وفق  الأول  الدرا�شة  �شوؤال  لإجابة 
)55( ع�شو هيئة تدري�س يف الكليات الإن�شانية )العلوم الرتبوية, والفنون, واحلقوق, 
لطلبة  اجلامعية  والأطروحات  الر�شائل  على  ي�شرفون  ممن  والآداب(  والأعمال, 
الدرا�شات العليا ومت تفريغها وحتليلها. واأظهرت النتائج اأن متو�شط درجة توفر معايري 
الإن�شانية  الكليات  يف  العليا  الدرا�شات  طلبة  بحوث  يف  البيانات  جمع  اأدوات  جودة 
كما يراها اأع�شاء هيئة التدري�س )3.740( من )5( وهي مرتفعة, واأن متو�شطات 
درجة توفر معايري جودة اأدوات جمع البيانات على املجالت الفرعية مرتبة تنازلًيا, 
ملعايري  و)30763(  وتعليماتها  البحث  اأداة  مقدمة  جودة  ملعايري   )3.811( وكانت 
جودة بناء فقرات اأداة البحث و)3.637( معايري جودة ال�شكل العام لالأداة, وهي 
وت�شري  القيمة )4(,  وتقل عن  التدريج )3(  �شلم  منت�شف  قيمة  متو�شطات جتاوز 
نتائج قيمة اختبار t  اأن الفروق عن القيمة )3( دالة اإح�شائًيا عند م�شتوى الدللة 
)α=0.05( اأي اأنه تتوفر معايري جودة اأدوات جمع البيانات يف بحوث طلبة الدرا�شات 

العليا يف الكليات الإن�شانية بدرجة كبرية, وا�شتعملت بطاقة حتليل املحتوى لإجابة 
درا�شة  ا�شتعملت يف حتليل )20(  النوعي, حيث  املنهج  وفق  الثاين  الدرا�شة  �شوؤال 
ال�شيكومرتية  باخل�شائ�س  اأكرب  اهتماًما  النتائج  واأظهرت  الإن�شانية  الكليات  يف 
لأداة الدرا�شة, علمًا باأن غالبية الر�شائل والأطروحات اجلامعية تعمد اإلى ا�شتخدام 

ال�شدق الظاهري اأو �شدق املحتوى من خالل املحكمني.
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املعيقات التي ت�اجه املعلمني واملعلمات الفل�ضطينيني لإجراء البح�ث 
الإجرائية من وجهة نظرهم

�لباحث �إ�سماعيل حممد يو�سف �الأفندي

هدفت الدرا�شة اإلى معرفة املعيقات التي تواجه املعلمني واملعلمات الفل�شطينيني 
الإجرائية من وجهة  البحوث  لإجراء  بيت حلم  املدار�س احلكومية يف حمافظة  يف 
نظرهم. والتعرف اإلى اأثر كل من اجلن�س وعدد �شنوات اخلربة واملوؤهل العلمي وموقع 
الإجرائية,  البحوث  لإجراء  تواجههم  التي  املعيقات  املعلمني حول  اآراء  املدر�شة يف 
ا�شتخدم الباحث املنهج الو�شفي التحليلي لتحقيق ذلك؛ اإذ اختريت عينة الدرا�شة 
بالطريقة الع�شوائية الطبقية, ومّت ا�شتخدام ا�شتبانة كاأداة للدرا�شة تكونت من )35( 
الإدارية  املعيقات  وجمال  ال�شخ�شية,  املعيقات  جمال  جمالت:  ثالثة  تغطي  فقرة 
واملدر�شية, وجمال املعيقات الأكادميية. وقد مت التحقق من �شدقها وثباتها, واأ�شارت 
نتائج الدرا�شة اإلى اأن معيقات اإجراء البحوث الإجرائية كانت بدرجة قليلة, وبينت 
اأن جمال املعيقات ال�شخ�شية جاء باملرتبة الأولى, ثم تاله جمال املعيقات الإدارية 

واملدر�شية باملرتبة الثانية, واأخريًا جمال املعيقات الأكادميية باملرتبة الثالثة.
اأظهرت نتائج الدرا�شة وجود فروق ذات دللة اإح�شائية يف اآراء املعلمني حول 
واأظهرت  الذكور,  ل�شالح  اجلن�س  ملتغري  تعزى  الإجرائية  البحوث  اإجراء  معيقات 
وعدد  العلمي  املوؤهل  متغري  من  لكل  تعزى  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم 

�شنوات اخلربة وموقع املدر�شة.
ويف �شوء نتائج الدرا�شة يو�شي الباحث ب�شرورة عقد دورات تاأهيلية وبرامج 
تدريبية للمعلمني يف جمال البحوث الإجرائية ومنحهم الوقت الكايف لإجراء البحوث 
الإجرائية وتوفري م�شادر الدعم لتغطية تكاليف اإجرائها, وتقليل ن�شابهم وعبئهم 

التدري�شي وتقدمي احلوافز املادية واملعنوية لهم.



61

واقع البحث الرتب�ي يف ال�طن العربي - ت�ن�س من�ذجًا-

�لباحث علي مو�سى

املوؤ�ّش�شة  يف  اأكادميي  تربوي  بحث  منوذج  تقدمي  اإلى  الدرا�شة  هذه   تهدف 
Scolaire La dé-( اإذ اهتم بدرا�شة ظاهرة »الهْدر املدر�شي«  للّتعليمّية الّتون�شّية. 
perdition( التي تعر�س اأخطر الظواهر اّلتي توؤّثر يف عَدم كفاءة الأنظمة الّتعليمّية .

ت�شتمد هذه الدرا�شة اأهّميتها من اأهمّية الّتعليم يف حا�شر الأمم وم�شتقبلها, ل 
�شّيما يف الع�شر احلديث اّلذي اأ�شبحت فيه عملّية الّتعليم ُركًنا اأ�شا�شيًّا لتطّور الأمم 
اّلذي ل يتحّقق اإل براأ�س املال الب�شري املتعّلم, واّلذي ُي�ْشهم ح�شب بع�س الّدرا�شات 
ال�ّشاملة  الّتنمّية  معركة  ك�شب  فاإن  ثّمة  ومن  الّنمو,  اأداء  من   %64 عن  يقل  ل  مبا 
الّتعليمّية  الَعملّية  ُمْنَتْج  هو  اّلذي  الب�شري,  املال  براأ�س  اأ�َشا�ًشا  تتحّقق  وامل�شتدمية 
الّتحولت اجلوهرّية يف املجتمعات منطلقها  اإحداث  تبقى عملّية  والرّتبوّية, وعليه 
الِفْعل الّتعليمي والرّتبوي لأّنهما معنيان-باإنتاج الّثقافة واإعادة اإنتاجها وبناء العقل 

واملعرفة واإعداد الإن�شان-؛ ويبقي العقل م�شدر اأي تقّدم وتنمّية.

ومن هذا املنطلق جَند الّدول املتقّدمة اأ�شدِّ ِاهتَماًما بق�شّية الّتعليم, من اأجل 
املحافظة على رَيادتها, لكن الّتحدي ُم�شاعف اأَمام الّدول املتخّلفة والّنامية اأو اّلتي 
هي يف طريق الّنمو؛ وي�شبح اأمام البحث الرّتبوي العربي حتدّيات لدرا�شة الظواهر 

اّلتي توؤّثر يف عدم كفاءة الأنظمة الّتعليمّية.
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معيقات البحث الرتب�ي يف جامعات جن�ب ال�ضفة الغربية

 �لباحثان خالد كتلو، جمال بحي�ش

ال�شفة  جنوب  جامعات  يف  الرتبوي  البحث  معيقات  معرفة  الدرا�شة  هدفت 
ومّت  فقرة,   )43( من  مكونة  البيانات  جلمع  ا�شتبانة  الباحثان  وا�شتعمل  الغربية. 
البحث  معيقات  م�شتوى  اأن  الدرا�شة  نتائج  واأظهرت  وثباتها.  �شدقها  من  التحقق 
ملتغريي  اإح�شائًيا  دالة  فروق  وجود  عدم  واأظهرت  عالية,  بدرجة  كانت  الرتبوي 
الرتبة العلمية واجلامعة, وبينت النتائج عدة موؤ�شرات قّدرت بدرجات عالية, كقلة 
وعدم  الباحثني,  خربة  و�شعف  الإداري,  والتعقيد  الأبحاث  لإجراء  الكايف  الوقت 
توفري املناخ املنا�شب لإجراء البحوث, وبطء اإجراءات تقييم الأبحاث, وعدم التنويع 
يف اختيار طرق البحث واأ�شاليبه مبا يخدم متطلبات التخطيط, وقلة العتمادات 
وت�شجيع  الرتبوية,  البحوث  بنوعية  الهتمام  ب�شرورة  الدرا�شة  واأو�شت  املالية. 

الباحثني على تبادل اخلربات واملعلومات لإجراء البحوث اجلماعية. 
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حتليل حمت�ى الر�ضائل اجلامعية يف الإدارة الرتب�ية باجلامعة 
الأردنية )2016-2007(

�لباحث �سالح �أحمد عبابنة

اإلى معرفة توزع الر�شائل اجلامعية يف الإدارة الرتبوية  هدفت هذه الدرا�شة 
مّت  ذلك  ولتحقيق  املتغريات؛  لبع�س  تبًعا   2016-2007 للفرتة  الأردنية  باجلامعة 
ا�شتخدام املنهج الو�شفي, اإذ مّت تطوير بطاقة حتليل حمتوى للح�شول على البيانات 
اأطروحة  و)174(  ماج�شتري,  ر�شالة   )35( من  الدرا�شة  عينة  وتكونت  املطلوبة, 

دكتوراه. 

وكان من نتائج الدرا�شة: 1- تتوزع الر�شائل اجلامعية تبًعا للدرجة العلمية اإلى 
اأطروحات الدكتوراه بن�شبة 83%, وتتقارب الن�شبة من حيث جن�س الطالب, وعدد 
واأما  ال�شعودية,  ثم  الأردن  الدرا�شة  بيئة  وكانت  كلمة,  العنوان من 15-11  كلمات 
جمتمع الدرا�شة فقد كان التعليم العام ثم العايل, وبالن�شبة حلجم العينة فقد كان 
كانت  الغالب  يف  امل�شتخدمة  الدرا�شة  لأداة  وبالن�شبة  فرد,   300-100 من  يرتاوح 
املدار�س  الفرتة هي  تلك  البحث يف  التعليمية مدار  املوؤ�ش�شات  ال�شتبانة, وم�شتوى 
املجالت  اأكرث   -2 و�شفية.  كانت  فقد  املتبعة  املنهجية  واأما  والثانوية,  الأ�شا�شية 
املعرفية �شيوعا هي املتعلقة بعمليات التعليم والتعلم.3- اأكرث عمليات الإدارة درا�شة 

هي التنظيم. واأو�شت الدرا�شة ب�شرورة تعديل خطط برامج الدرا�شات العليا.
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انتهاك اأخالقيات البحث العلمي من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة 
التدري�س  يف اجلامعات الفل�ضطينية يف حمافظة ط�لكرم

�لباحث زياد بركات

اأخالقيات البحث العلمي ودوافعه  هدفت هذه الدرا�شة تق�شي طرق انتهاك 
وعقوباته من )اأدوات, وتوثيق, وحتليل اإح�شائي, ومراجعة الأدب ال�شابق ودرا�شات 
�شابقة( من وجهة نظر عينة من اأع�شاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الفل�شطينية 
اأفراد  تقديرات  متو�شطات  بني  الفروق  دللة  وفح�س  طولكرم,  ملحافظة  التابعة 
لهذا  العلمية.  والرتبة  والتخ�ش�س  اجلن�س  ملتغريات:  تبعًا  ذلك  حول  الدرا�شة 
الغر�س مت اختيار عينة متاحة مكون من )210( ع�شو هيئة تدري�س من اجلامعات 
الفل�شطينية يف حمافظة طولكرم وهي: جامعة القد�س املفتوحة, وجامعة فل�شطني 
نتائج  وخل�شت  والبيطرة(.  الزراعة  )كلية  النجاح  وجامعة  )خ�شوري(  التقنية 
الدرا�شة اإلى اأن تقديرات اأع�شاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الفل�شطينية التابعة 
ملحافظة طولكرم حول طرق انتهاك الباحثني لأخالقيات البحث العلمي واأ�شاليبها 
كانت مب�شتوى عاٍل, اإذ بلغ املتو�شط احل�شابي لهذه التقديرات )3.75(. كما بينت 
النتائج اأن هذه التقديرات كانت عالية يف جمال الدوافع وراء النتهاكات الأخالقية 
يف البحث العلمي اإذ بلغ املتو�شط احل�شابي لها )4.01(. كذلك كانت هذه التقديرات 
عالية يف جمال العقوبات الرادعة لنتهاك اأخالقيات البحث العلمي اإذ بلغ املتو�شط 
اإح�شائًيا  دالة  فروق  وجود  عدم  ا  اأي�شً النتائج  واأظهرت   .)4.09( لها  احل�شابي 
التابعة  الفل�شطينية  التدري�س يف اجلامعات  اأع�شاء هيئة  تقديرات  بني متو�شطات 
وعقوباته  ودوافعه  العلمي  البحث  اأخالقيات  انتهاك  طرق  حول  طولكرم  ملحافظة 

تبًعا ملتغريات: اجلن�س والتخ�ش�س والرتبة العلمية. 
الباحثون  ياأخذ  اأن  اأهمها:  عدة  تو�شيات  الباحث  اقرتح  الدرا�شة  نتائج  �شوء  ويف 
احليطة واحلذر يف مو�شوع جمع البيانات بطريقة ل ت�شمح بانحيازاتهم ال�شخ�شية التاأثري 

يف مالحظاتهم, واأن ين�شد احلقيقة ويقبلها حتى لو كانت متعار�شة مع اأرائه الذاتية. 
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ا�ضتك�ضاف الّتقييم من اأجل الّتعّلم

�لباحثة ليلى حممد خلف �لهز�مية

هدفت الّدرا�شة اإلى عر�س الإَِطار الّنظري حول ا�شتك�شاف الّتقييم من اأجل 
الّتعّلم, مفاهيم واأبـحـاث ودرا�شات, وعر�س نـماذج من العينات الّتجريبية با�شتخدام 
الأمثلة واأف�شل الـممار�شات ونتائج الّتطبيق يف الف�شول الّدرا�شية. اعتمدت الباحثة 
من  بالّتقييم  الـمتعلقة  ال�ّشابقة  الّدرا�شات  بعر�س  املق�شودة  امليدانية  امل�شوح  على 
اأجل الّتعلم مع الّتعليق حولها وعر�س جمموعة من عينات طبقت اأن�شطة الّتقييم من 
اأجل الّتعلم بـح�شب ما ورد يف وثيقة الـمناهج اليرلندية )NCCA(, وذلك لتحقيق 

اأهداف الّدرا�شة.

اإيـجـابّية  تو�شلت الباحثة اإلى عدد من الّنتائج, اأبرزها: اأهمّية العتماد على 
املتعّلم املتمّيز وذلك باأن يكون �شريك حقيقي يف اإن�شاء اأهداف التعّلم وتقييم تعلمه, 
والتنوع يف تطبيق طرق تقييم غري تقليدية لأهميتها, ون�شر ثقافة التقومي البديل بني 

الـمتعلمني واملعلمني واأولياء الأمور.

 من اأهم التو�شيات ما يلي:

�شرورة اإثراء ال�ّشاحة الرتبوية  بـمزيد من الأبـحاث والّدرا�شات الـمتعلقة 	 
التي  العربّية  بالّلغة  واملراجع  الـم�شادر  لقلة  التعّلم  اأجل  من  بالتقييم 
الرّتبوية  العلوم  يف  كثرًيا  ودرا�شته  تناوله  من  بالّرغم  الـمو�شوع,  تناولت 

الإجنليزية.
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حماربة ال�ضرقات العلمية مدخاًل لتحقيق ج�دة البحث الرتب�ي 
العربي يف ع�ضر املعل�ماتية

�لباحث جمال �لده�سان

تناق�س تلك الدرا�شة ظاهرة ال�شرقات العلمية والتي تعد من اأخطر الظواهر 
ال�شلبية التي تعاين منها املجتمعات واملوؤ�ش�شات اجلامعية والبحثية يف م�شر والعامل 
الفرتة  يف  وتفاقمت  زادت  اأنها  اإل  قدمية  ظاهرة  اأنها  من  الرغم  وعلى  العربي, 
اأكرث  الأمر  جعلت  التي  الإنرتنت  و�شبكة  احلديثة  التوا�شل  و�شائل  بظهور  الأخرية 
�شهولة �شواء من حيث الو�شول اإلى البحوث والكتب, اأو من حيث اكت�شاف ال�شرقات 

عن طريق حمركات البحث الإلكرتونية.

وعلى الرغم من خطورة هذه الظاهرة على جودة وم�شداقية البحث العلمي 
ولذلك  والدرا�شة,  املعاجلة  من  ت�شتحقه  ما  تنل  مل  فاإنها  خا�شة,  والعربي  عامة 
مظاهرها  م�شتعر�شة  الظاهرة,  تلك  واقع  تعرف  اإلى  ت�شعى  احلالية  فالدرا�شة 
بع�س  وتقدمي  العلمي  البحث  جلودة  تهديد  من  ت�شببه  اأن  ميكن  وما  واأ�شبابها 

املقرتحات للتغلب عليها من خالل تناول النقاط التالية: 

املق�شود بال�شرقات العلمية واأبرز �شورها ومظاهرها يف ع�شر املعلوماتية.. 1

العلمية . 2 املجتمعات  يف  العلمية  ال�شرقات  انت�شار  الى  اأدت  التي  الأ�شباب 
العربية.

الآثار ال�شلبية لل�شرقات العلمية على جودة البحث الرتبوي العربي.. 3

املداخل املختلفة ملحاربة ال�شرقات العلمية بغية املحافظة على جودة البحث . 4
الرتبوي العربي ور�شانته. 
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ما وراء التحليل لأثر برامج تنمية مهارات التفكري التباعدي ال�اردة 
يف اأطروحات املاج�ضتري والدكت�راه بجامعة اخلليج العربي للفرتة 

 )2016-1994(

�لباحثان �سمية �ل�سر�يدة، عبد�هلل �ل�سمادي

هدف هذا البحث اإلى مراجعة اأبحاث طلبة الدرا�شات العليا املتمثلة بر�شائل 
املاج�شتري واأطروحات الدكتوراه التي اهتمت بتنمية التفكري التباعدي يف ق�شم تربية 
املوهوبني يف جامعة اخلليج العربي التي اأجيزت بني 1994 اإلى 2016, واإخ�شاعها ملا 
وراء التحليل. وقد بلغ عدد الأبحاث املجازة يف تلك الفرتة 363 ر�شالة واأطروحة. 
وقد حتققت حمكات اختيار عينة الدرا�شة يف )24( درا�شة يف التفكري التباعدي, 
وقد مت ر�شد البيانات اخلا�شة بكل درا�شة على منوذج خا�س مت بناوؤه لهذه الغاية, 
 Comprehensive(.وا�شتخدم الربنامج اخلا�س مبا وراء التحليل لتحليل البيانات
اإيجابي  اأثر  حجم  وجود  اإلى  النتائج  اأ�شارت  وقد    )Meta-Analysis) (CMA

 ,)3.013-0.49( بني  التباعدي  التفكري  تنمية  درا�شات  يف  التدريبية  للربامج 
كذلك ظهرت فروق ذات دللة اإح�شائية يف متو�شط حجم الأثر لدرا�شات التفكري 
التباعدي تبعًا جلن�س العينة ل�شالح درا�شات العينات املختلطة ودرا�شات الإناث, 
وتبعا لفئة العينة ل�شالح درا�شات الطلبة العاديني, وكذلك ح�شب الدرجة العلمية 
ل�شالح درا�شات درجة املاج�شتري, وظهرت فروق دالة كذلك ل�شالح درا�شات طلبة 

الثانوية العامة.
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حم�ر القيادة الرتب�ية و�ضمان اجل�دة
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درجة حتقق �ضمان اجل�دة يف اجلامعات الأردنية يف �ض�ء الجتاهات 
العاملية املعا�ضرة

 �لباحثان �ميليا حممود �لنقري، �خليف يو�سف �لطر�ونة

هدفت الدرا�شة اإلى تعّرف درجة حتقق �شمان اجلودة يف اجلامعات الأردنية 
يف �شوء الجتاهات العاملية املعا�شرة من وجهة نظر عمداء الكليات وروؤ�شاء الأق�شام 
يف اجلامعات الأردنية. وا�شتخدمت الدرا�شة منهج البحث امل�شحي, وتكونت عينة 
الدرا�شة من )59( عميدًا و)161( رئي�س ق�شم يف اجلامعات الأردنية. ومت تطوير 
اأداة الدرا�شة )ا�شتبانة( بحيث ت�شمنت )58( فقرة مت تعديلها وت�شنيفها �شمن 

ثمانية معايري.

و�شيتم ا�شتخراج الثبات عن طريق ح�شاب معامل الت�شاق الداخلي با�شتخدام 
معادلة كرونباخ األفا. وملعاجلة البيانات اإح�شائيًا �شُت�شتخدم املتو�شطات احل�شابية, 
والنحرافات املعيارية, واختبار )ت(. و�شيتم و�شع اأهم التو�شيات يف �شوء نتائج 

الدرا�شة.
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اأثر الفج�ة التعليمية على م�ضاركة املراأة العربية يف الق�ى العاملة

 �لباحثة حنان عطا �ل�سمالوي

هدفت هذه الدرا�شة اإلى تقدير كل من اأثر التمكني الرتاكمي والتمكني التعليمي 
هدف  ولتحقيق  العربية.  البالد  يف  العاملة  القوى  يف  م�شاركتها  ن�شبة  على  للمراأة 
 )Panel Data( الدرا�شة مت بناء منوذج قيا�شي با�شتخدام بيانات زمنية مقطعية

للمدة الزمنية )2015-2006(.

اأظهرت الدرا�شة اأن كل من موؤ�شر التمكني الرتاكمي, ون�شبة الن�شاء العامالت 
واأن هناك  الدول جميعها,  اأثٌر موجٌب ومعنوي على م�شتوى  لهما  ال�شكان كان  من 
اأثًرا �شلبًيا ملعدل النمو ال�شكاين, اأما الفجوة التعليمية فقد كان لها تاأثري بالجتاهني 
)طردي وعك�شي( على املتغرّي التابع. وعند تق�شيم الدول ح�شب جمموعات الدخل, 
اأثر  املنخف�س هناك  املتو�شط  الدخل  والدول ذات  املرتفع  الدخل  اأنه يف دول  تبني 
اأما  العاملة,  القوى  يف  م�شاركتها  على  الرتاكمي  املراأة  لتمكني  ومعنوي  اإيجابي 
املراأة  لتمكني  معنوي  تاأثري  اأي  يتبني  فلم  املرتفع,  املتو�شط  الدخل  لدول  بالن�شبة 
يف  جاءت  املجموعة  هذه  دول  من  كثرًيا  اأن  اإذ  العاملة,  القوى  يف  م�شاركتها  على 
مراتب متاأخرة �شمن تقرير الفجوة اجلندرية؛ مما قلل من معنوية موؤ�شر التمكني 
الدخل.  م�شتوى  انخفا�س  مع  القت�شادية  م�شاركتها  تف�شري  يف  للمراأة  الرتاكمي 
ا اأن ن�شبة املراأة العاملة من ال�شكان ذات دللة اإح�شائية على م�شاركة  وتبني اأي�شً
املراأة يف القوى العاملة على م�شتويات الدخل الأربعة, واأن الأثر الأكرب لها كان على 
م�شاركة املراأة يف الدول ذات الدخل املرتفع. ومل يتبني وجود دللة اإح�شائية لكل 
من ن�شبة ردم الفجوة اجلندرّية التعليمّية والنمو ال�شكاين يف تف�شري م�شاركة املراأة 

يف القوى العاملة على م�شتويات الدخل الأربعة.
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مقرتح منظ�مي  لتفعيل مبادئ املدر�ضة املجتمعية يف املرحلة 
البتدائية

 �لباحثة لولوه حمد �لعليان

وخ�شائ�شها  املجتمعية  املدر�شة  مفهوم  معرفة  اإلى  احلالية  الدرا�شة  �شعت 
والأ�ش�س التي تبنى عليها ثم و�شع ت�شور مقرتح لتفعيل مبادئ املدر�شة املجتمعية 
وتو�شلت  الو�شفي,  املنهج  الدرا�شة  هذه  يف  ا�شتخدم  وقد  البتدائية.  املدر�شة  يف 
مدخل  خالل  من  املجتمعية  املدر�شة  مبادئ  لتفعيل  مقرتحة  �شيغة  اإلى  الدرا�شة 
التي حتقق  النظام املدر�شي وعملياته وخمرجاته  النظم فقد مت حتديد مدخالت 
اأهداف املدر�شة املجتمعية. وفيما يتعلق بالأن�شطة املدر�شية فقد مت ت�شنيفها ح�شب 
يوؤدي  وبيئية؛  بحيث  واجتماعية و�شحية  و�شيا�شية  اقت�شادية  اأن�شطة  اإلى  جمالها 
تطبيقها اإلى خدمة املجتمع املحلي, كما تطرقت الدرا�شة اإلى معايري تقومي املدر�شة 

تبعُا ملبادئ املدر�شة املجتمعية .
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اإ�ضرتاتيجية اإدارية مقرتحة لزيادة القيمة امل�ضافة لربامج تنمية 
امل�ض�ؤولية املجتمعية للجامعات يف مملكة البحرين بتطبيق معايري 

)SEGMA SIX( ال�ضتة �ضيغما

�لباحثة �سفاء �لعلوي

امل�شافة  القيمة  لزيادة  اإدارية  اإ�شرتاتيجية  اقرتاح  احلالية  الدرا�شة  هدفت 
للربامج التي تعدها اجلامعات لتطوير املجتمع املحلي يف مملكة البحرين بتطبيق 
ا�شتخدام  مت  الدرا�شة  هدف  ولتحقيق   .)SEGMA SIX( ال�شتة  �شيغما  معايري 
املنهج الو�شفي التحليلي التطويري, فقد مّت اختيار عينة ع�شوائية من اأع�شاء هيئة 
التدري�س واملوظفني الإداريني من اجلامعات البحرينية واأفراد املجتمع املحلي الذين 
 )540( العينة  عدد  وبلغ  املجتمعية,  التنمية  برامج  من  اأكرث  اأو  بربنامج  ا�شرتكوا 
فرًدا. واأظهرت النتائج اأن درجة تطبيق معايري �شيغما ال�شتة )SEGMA SIX( يف 
الربامج التي تعّدها اجلامعات لتطوير املجتمع املحلي من وجهة نظر اأع�شاء هيئة 
متو�شطة,  كانت  عام  ب�شكل  املحلي  املجتمع  واأفراد  الإداريني  واملوظفني  التدري�س 
ومل تظهر النتائج فروقًا ذات دللة اإح�شائية عند )α =0.05( تعزى لأثر اجلن�س, 
القيمة  م�شفوفة  تطوير  ومت  جميعها,  املجالت  على  الُعمر  اأو  الوظيفي,  املركز  اأو 
بتنمية  ال�شتة يف الربامج املتخ�ش�شة  امل�شافة لإ�شرتاتيجية تطبيق معايري �شيغما 
امل�شوؤولية املجتمعية للجامعات, ومت اقرتاح اإ�شرتاتيجية اإدارية تربوية لزيادة القيمة 
)SEGMA SIX( على الربامج املتخ�ش�شة  امل�شافة بتطبيق معايري �شيغما ال�شتة 
بتنمية امل�شوؤولية املجتمعية للجامعات يف مملكة البحرين, ومت التحقق من مالءمتها. 
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تفعيل ال�ضراكة املجتمعية لدى روؤ�ضاء الأق�ضام يف اجلامعات اخلا�ضة 
من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س

 �لباحثان �أجمد در�دكة، زينب �سمري حممد

هدفت الدرا�شة التعرف اإلى درجة تفعيل ال�شراكة املجتمعية لدى روؤ�شاء الق�شام 
يف اجلامعات اخلا�شة من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س, واختالف وجهات النظر 

باختالف متغريات اجلن�س, والكلية, والرتبة الأكادميية, و�شنوات اخلربة.

تطوير  ومت  امل�شحي,  الو�شفي  املنهج  ا�شتخدام  الدرا�شة مت  اأهداف  ولتحقيق 
لإدارة  املهنية  التنمية  ا�شتبانة مكونة من )28( فقرة موزعة على ثالثة جمالت: 
ملتطلبات  اخلريجني  ومالءمة  والتمويل,  والدعم  التدري�س,  هيئة  واأع�شاء  الق�شم 
�شوق العمل, ومت التاأكد من �شدقها وثباتها, تكونت عينة الدرا�شة من )353( ع�شو 
اأع�شاء  اأن املتو�شطات احل�شابية ل�شتجابة  هيئة تدري�س. واظهرت نتائج الدرا�شة 
هيئة التدري�س لدرجة تفعيل ال�شراكة املجتمعية لدى روؤ�شاء الأق�شام يف اجلامعات 
الكلي لال�شتبانة  املتو�شط احل�شابي  وبلغ   ،)3.92–3.56( اخلا�شة تراوحت ما بني 
التنمية  الآتي:  النحو  على  املجالت  ترتيب  وجاء  مرتفعة,  تفعيل  وبدرجة   )3.72(

املهنية لإدارة الق�شم واأع�شاء هيئة التدري�س, ثم مالءمة اخلريجني ملتطلبات �شوق 
دللة  ذات  فروق  وجود  اإلى  النتائج  اأظهرت  والتمويل.كما  الدعم  واأخريًا  العمل, 
لدى  املجتمعية  ال�شراكة  تفعيل  درجة  )α=0.05( يف  دللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية 
روؤ�شاء الأق�شام يف اجلامعات اخلا�شة من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س, تبعا 
تبعًا  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  وعدم  )اأنثى(,  فئة  ل�شالح  اجلن�س  ملتغري 

ملتغريات الكلية, والرتبة الأكادميية, و�شنوات اخلربة.
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اآليات تطبيق امل�ضامني الرتب�ية لالأوراق النقا�ضية امللكية يف اجلامعات 
الأردنية من وجهة نظر اخلرباء الرتب�يني

�لباحث عبد �هلل �خلد�م

الأوراق  يف  الواردة  الرتبوية  امل�شامني  توافر  درجة  بيان  اإلى  الدرا�شة  �شعت 
نظر  وجهة  من  تطبيقها  اآليات  واقرتاح  الأردنية  اجلامعات  يف  امللكية  النقا�شية 
اخلرباء الرتبويني, واعتمدت الدرا�شة املنهج النوعي واملنهج الو�شفي لتفاقهما مع 
غر�س الدرا�شة, فقد مّت ا�شتطالع اآراء اأفراد جمتمع الدرا�شة وهم )اأع�شاء جمل�س 
اجلامعات  يف  الكليات  وعمداء  والتعليم,  الرتبية  جمل�س  واأع�شاء  العايل,  التعليم 
الأوراق  يف  الواردة  الرتبوية  امل�شامني  لتطبيق  مقرتحة  اآليات  حول  الأردنية( 
اأ�شئلة  من  املكونة  املقابلة  اأداة  على  بالعتماد  الأردنية,  اجلامعات  يف  النقا�شية 

مفتوحة مت �شياغتها بناء على ما مّت التو�شل اإليه من م�شامني تربوية.

امل�شامني  توافر  اإلى  الرتبوية  امل�شامني  يخ�س  فيما  املقابلة  نتائج  واأ�شارت 
النقا�شية  الأوراق  م�شامني  اأهم  واأن  عالية,  بدرجة  النقا�شية  الأوراق  يف  الرتبوية 
تتمثل يف التاأ�شي�س لثقافة احلوار, والتفاو�س, واحرتام الآراء والختالف يف وجهات 
اأهم  اأن  النتائج  وبينت  الرتبوية.  العملية  وتطوير  الب�شرية,  القدرات  وبناء  النظر, 
لتطوير  �شيا�شية  اإرادة  وجود  الرتبوية  امل�شامني  تطبيق  على  ت�شاعد  التي  العوامل 
لالأوراق  الرتبوية  امل�شامني  تطبيق  اآليات  اأن  الدرا�شة  وبينت  الأردنية,  اجلامعات 
لتوظيف  حمكمة  عمل  خطة  و�شع  تتطلب  الأردنية  اجلامعات  يف  امللكية  النقا�شية 
تنفيذها,  املطلوب  املناهج  حتدد  طريق  خارطة  وو�شع  والب�شرية,  املالية  املوارد 

وتوفري الأ�شاتذة الأكفياء, وتوفري الإمكانات املادية من خمتربات واأدوات.
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درجة ال�عي مبفه�م امل�اطنة الرقمية لدى طلبة مرحلة 
البكال�ري��س يف كلية العل�م الرتب�ية/ اجلامعة الأردنية

�لباحثون رو�ن يو�سف �ل�سليحات، رو�ن فيا�ش �لزبن، خالد �ل�سرحان

هدفت هذه الدرا�شة التعرف اإلى درجة وعي طلبة مرحلة البكالوريو�س يف  كلية 
العلوم الرتبوية التابعة للجامعة الأردنية مبفهوم املواطنة الرقمية, وحتديد فيما اإذا 
كانت تقديرات اأفراد العينة متفاوتة تبًعا للجن�س اأو العمر اأو مكان ال�شكن اأو درجة 
ا�شتخدام الإنرتنت. واعتمدت الدرا�شة املنهج الو�شفي, تكونت عينة الدرا�شة من 
العلوم  كلية  البكالوريو�س يف  اختيارهم من طلبة مرحلة  مّت  )230( طالًبا وطالبة 
وجمع  وثباتها,  ال�شتبانة  �شدق  من  التحقق  وبعد  الأردنية.  اجلامعة  يف  الرتبوية 
البيانات وحتليلها بالطرق الإح�شائية املنا�شبة, تو�شلت الدرا�شة اإلى اأن درجة وعي 
ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  وبينت  متو�شطة.  الرقمية  املواطنة  مبفهوم  الطلبة 
اأو درجة  ال�شكن  اأو مكان  للجن�س  تعزى  العينة  اأفراد  تقديرات  اإح�شائية يف  دللة 
ا�شتخدام الإنرتنت اأو العمر. وقد اأو�شت الدرا�شة ب�شرورة توعية الطلبة بالأ�شاليب 
مع  التعامل  مثل  النرتنت  جمتمع  يف  امل�شاركة  خماطر  من  احلماية  يف  املتقدمة 

حالت الخرتاق الإلكرتوين. 



79 78

واقع املناخ اجلامعي يف اجلامعات الفل�ضطينية وعالقته باإدارة املعرفة 
من وجهة نظر طلبتها

�لباحثان حممد عبد �الله �لطيطي، خليل عريقات

اجلامعات  يف  اجلامعي  املناخ  واقع  اإلى  التعرف  الدرا�شة  هذه  هدفت 
الفل�شطينية وعالقته باإدارة املعرفة من وجهة نظر طلبتها. وتكّون جمتمع الدرا�شة 
والقد�س,  )اخلليل,  الفل�شطينية  اجلامعات  يف  والرابعة  الثالثة  ال�شنة  طلبة  من 
وبلغ  طالًبا,   )16744( عددهم  والبالغ   ,2018/2017 اجلامعي  للعام  وبريزيت( 
للدرا�شة,  اأداة  ال�شتبانة  الباحثان  وا�شتخدم  طالًبا.   )1284( العينة  اأفراد  عدد 
وتكونت من )57( فقرة موزعة اإلى ت�شعة جمالت, ومّت التاأكد من �شدقها وثباتها 
بالطرق الرتبوية والإح�شائية املنا�شبة. واأظهرت نتائج الدرا�شة اأن تقديرات الطلبة 
لواقع املناخ اجلامعي وواقع اإدارة املعرفة يف اجلامعات الفل�شطينية جاءت بدرجة 
متو�شطة, كما اأظهرت نتائج الدرا�شة وجود فروق جوهرية تبًعا ملتغري اجلن�س على 
املجال الكلي لواقع املناخ اجلامعي وواقع اإدارة املعرفة عند جامعة بريزيت ل�شالح 
املناخ  لواقع  الكلي  املجال  الدرا�شي على  امل�شتوى  ملتغري  تبًعا  ووجود فروق  الذكور, 
تبعًا  جوهرية  فروق  ووجود  ثالثة,  �شنة  م�شتوى  ل�شالح  اخلليل  جلامعة  اجلامعي 
ملتغري امل�شتوى الدرا�شي على املجال الكلي لواقع اإدارة املعرفة ل�شالح م�شتوى ال�شنة 

الرابعة. ويف �شوء نتائج الدرا�شة متت التو�شية مبجموعة من التو�شيات.
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درا�ضة تق�ميية لدرجة احلاجة ملعايري ت�ضنيف للجامعات الأردنية 
من وجهة نظر الأكادمييني الإداريني فيها

 �لباحثة خوله عبد �لعزيز �ل�سانع

للجامعات  ت�شنيف  معايري  توفر  درجة  معرفة  احلالية  الدرا�شة  هدفت   
الدرا�شة مت  اأهداف  الإداريني فيها. ولتحقيق  الأكادمييني  الأردنية من وجهة نظر 
بناء ا�شتبانة مكونة من )42( فقرة ومت التاأكد من �شدقها وثباتها, فقد وزعت على 
عينة  الدرا�شة املكونة من )141( من عمداء الكليات ونوابهم وروؤ�شاء الأق�شام يف 
اجلامعة الأردنية, ا�شرتّد منها )100( ا�شتبانة. واأظهرت النتائج اأن توفر معايري 
اأعالها  كان  اإذ  متو�شطة,  جاءت  ككل  الأردنية  اجلامعة  يف  للجامعات  ت�شنيف 
للمجال ال�شاد�س »النتائج والجنازات« مبتو�شط ح�شابي بلغ )3.88( وبدرجة توفر 
مرتفعة, وجاء باملرتبة الأخرية املجال ال�شابع »املعلومات وحتليلها« مبتو�شط ح�شابي 
بلغ )3.12( وبدرجة توفر متو�شطة, واأظهرت النتائج كذلك عدم وجود فروق ذات 
دللة اإح�شائية للدرجة الكلية ملجالت معايري ت�شنيف اجلامعات تبًعا ملتغري امل�شمى 
الوظيفي, وكذلك يف جمالت معايري ت�شنيف اجلامعات. واأو�شت الدرا�شة ب�شرورة 
يف  القيادات  ومتكني  واإجنازاتها  الأردنية  باجلامعة  تعريفي  �شنوي  كتاب  اإ�شدار 

اجلامعة الأردنية من التخطيط ال�شرتاتيجي.
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دور التخطيط الت�ضاركي يف حتقيق اجل�دة وتعزيز امل�ض�ؤولية 
املجتمعية للجامعات

 �لباحثة �إميان �الأحمدي

حتقيق  يف  الت�شاركي  التخطيط  دور  عن  الك�شف  احلالية  الدرا�شُة  هَدفت 
املنهَج  الباحثُة  ا�شتخدمت  وقد  للجامعات.  املجتمعية  امل�شوؤولية  وتعزيز  اجلودة, 
عة؛ لو�شف م�شكلة البحث وحتديدها؛  , بالرجوع اإلى املراجع وامل�شادر املتنوِّ الو�شفيَّ

لت الدرا�شُة اإلى النتائج الآتية: لتحقيق اأهدافها. وتو�شَّ

وعية  اإنَّ امل�شوؤولية املجتمعية اليوم تندرج حتت قائمة الواجبات القانونية والطَّ
�شات  اأداء اأعمالها, وِمن اأهمِّ هذه املوؤ�شَّ اأثناء  �شات مراعاُتها  التي يجب على املوؤ�شَّ
اجلامعاُت, كما اأ�شفرت الدرا�شُة عن بيان اأنَّ فكرة التخطيط الت�شارُكي تقوم على 
وبنائها,  املجتمعية  للم�شوؤولية  ا�شرتاتيجية  ت�شميم  يف  جميعهم  املعنيِّني  اإ�شراك 
يف  امل�شتدامة  التنمية  وحتقق  الجتماعية,  اخلدمات  نظام  حت�شني  يف  وُت�شِهم 
الفجوة  تقلي�س  يف  ي�شهم  الت�شاركي  التخطيط  اأنَّ  عن  الدرا�شُة  وك�شفت  املجتمع. 
اخلدمات  تقدمي  على  يعمل  اإذ  بينهما؛  ال�شراكة  ويعزز  واملجتمع,  اجلامعات  بني 
مة, كما ي�شاعد يف حتديد اخلدمات ذات  الجتماعية َوْفَق اأُ�ُش�ِس معايري جودة متقدِّ

الأولوية يف املجتمع, وبناء خططها امل�شتقبلية.
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درجة تطبيق معايري اجل�دة ال�ضاملة يف العملية التدري�ضية يف 
املدار�س احلك�مية يف حمافظات �ضمال ال�ضفة الغربية من وجهة نظر 

مديري املدار�س واملعلمني

 �لباحثة  مها عبد �لروؤوف قا�سم

ملعايري  التدري�شية  العملية  تطبيق  درجة  اإلى  التعرف  الدرا�شة  هذه  هدفت 
الغربية  ال�شفة  �شمال  ملحافظات  التابعة  احلكومية  املدار�س  يف  ال�شاملة  اجلودة 
من وجهة نظر مدراء املدار�س واملعلمني فيها, والتعرف اإلى اأثر متغريات الدرا�شة 
)اجلن�س, واملوؤهل العلمي, واملركز الوظيفي, ومديرية الرتبية والتعليم(على درجة 
تطبيق معايري اجلودة ال�شاملة يف املدار�س احلكومية. ولتحقيق اأهدافها مّت تطوير 
ا�شتبانة مكونة من 42 فقرة موزعة اإلى اأربعة جمالت هي: )تهيئة متطلبات اجلودة 
وتطويرها,  التعليمية  العملية  ومتابعة  ومدار�شها,  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف 
توزيعها على  ومّت  القرارات(  واتخاذ  الب�شرية,  القوى  املهني وتطوير  النمو  وجمال 
تطبيق  درجة  اأن  النتائج  واأظهرت  ومعلًما.  مديًرا   318 من  املكونة  الدرا�شة  عينة 
بدرجة  كانت  احلكومية  املدار�س  يف  ال�شاملة  اجلودة  ملعايري  التدري�شية  العملية 
بني   )α=0.05( الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ول  كبرية, 
درجة تطبيق العملية التدري�شية ملعايري اجلودة ال�شاملة ومتغريات الدرا�شة. واأو�شت 
الدرا�شة ب�شرورة و�شع معايري تطبيق اإدارة اجلودة ال�شاملة وتعزيز دور املدراء يف 

تطبيقها ومتابعتها لرفع م�شتوى الأداء. 
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دور اجل�دة يف تعزيز امل�ض�ؤولية املجتمعية للم�ؤ�ض�ضات التعليمية

 �لباحث عبد �ملاجد ح�سن علي مقبول

يف  اأثرها  وبيان  وتطورها  اجلودة  مفاهيم  مناق�شة  الدرا�شة  هذه  هدفت   
تعزيز امل�شوؤولية املجتمعية للموؤ�ش�شات التعليمية, وبيان مفهوم امل�شوؤولية املجتمعية, 
والعقبات التي تقف يف طريق تطبيق املوؤ�ش�شات التعليمية للجودة والتي ت�شاعدها على 
اأبرزها: عدم قيام  القيام مب�شئولياتها املجتمعية. وقد خرجت الورقة بنتائج عدة 
املوؤ�ش�شات التعليمية يف الوطن العربي مب�شوؤولياتها املجتمعية على الوجه الأكمل, كما 
اأو�شت الورقة ببع�س التو�شيات من اأهمها التدريب للعاملني يف املوؤ�ش�شات التعليمية 
على تقدمي اخلدمة للمجتمع من خالل تطبيق امل�شوؤولية املجتمعية, واأن تكون هناك 

اإدارة تتولى التن�شيق واملبادرة لتقدمي اخلدمات للمجتمع يف جوانبه املختلفة.



83

الأ�ض�س النف�ضية والجتماعية لدمج الأ�ضخا�س املع�قني
 وبناء مناهج مالئمة

  �لباحثة خولة عز�ت �لقدومي

والتنمية  والتفاعل,  الفعل  الب�شرية من ناحية  التنمية  العامل وبقوة نحو  يتجه 
الب�شرية ل بّد واأن ت�شمل تنمية راأ�س املال الب�شري والجتماعي يف اآن واحد, وي�شري 
راأ�س املال الب�شري اإلى اأفراد املجتمع كافة, ومن بينهم ذوي الحتياجات اخلا�شة 
ذات  والقت�شادية  الجتماعية  التفاعالت  يف  اجلميع  م�شاركة  على  ينعك�س  مبا 

التاأثري املبا�شر على عملية التنمية وا�شتمرارها.

ومن هنا كان ل بّد من العمل على عملية اإدماج دور ذوي الحتياجات اخلا�شة 
داخل جمتمعهم وتفعيله, وهنا تكمن م�شكلة املعّوق, اإذ اأنه لي�س من الطبيعي تهمي�س 
اإلى  الأفراد ذوي احلاجات اخلا�شة عن م�شار احلياة الطبيعية؛ لأّن ذلك �شيوؤدي 

احلّد من م�شاركتهم يف جمتمعاتهم.

ويجب اأّل نن�شى اأو نتجاهل باأّن ال�شبب احلقيقي وراء تلك املعوقات قد يكون 
موؤ�ش�شات الرتبية اخلا�شة القائمة على فكرة العزل؛ وما يرتتب عليها من ا�شتبعاد 
للمعوقني عن فعاليات احلياة املختلفة, وقد يكون للمجتمع دوٌر يف ذلك من حيث 
الت�شامح اأو تقبل الختالف والفروق بني املعّوقني وغري املعّوقني, وبالتايل حرمانهم 

من امل�شاركة بفعالية يف الأن�شطة املجتمعية, وخربات احلياة املختلفة.
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روؤية مقرتحة مل�اجهة حتديات اإ�ضالح النظام الرتب�ي العربي

 �لباحثة ��سر�ء �لذبيان

اإ�شالح  حتديات  ملواجهة  مقرتحة  روؤية  تقدمي  اإلى  احلالية  الدرا�شة  هدفت   
ال�شابقة  والدرا�شات  الأدبيات  على  الطالع  مت  بعدما  العربي,  الرتبوي  النظام 
املتعلقة باملو�شوع نف�شه؛ للخروج باأهم املقرتحات التي ت�شاعد على مواجهة حتديات 
اأن عملية ال�شالح تتطلب  اإلى  ا�شالح النظام الرتبوي العربي, وتو�شلت الدرا�شة 
بني  والربط  ال�شيا�شية,  والإرادة  املجتمعية,  الرتبية  الآتية:  بالعنا�شر  الهتمام 
بالإ�شافة  الواقعية,  التحديات  مع  يتوافق  مبا  املناهج  وتطوير  والتعليم,  الرتبية 
املحلية  بالكفاءات  الهتمام  واأخرًيا  امليدانية,  والدرا�شات  بالبحوث  الهتمام  اإلى 

وتطويرها.
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التعليم من اأجل التنمية امل�ضتدامة يف م�ؤ�ض�ضات التعليم العايل يف 
الأردن: ال��ضع القائم وال�ضيا�ضات امل�ضتقبلية

 �لباحثة �سناء خليل �ل�سيد

توؤدي اجلامعات دورًا حموريًا يف تنمية املجتمعات حيث ُيعترب اإ�شراك موؤ�ش�شات 
امل�شتدامة.  التنمية  باجتاه  تغيري  اإحداث  يف  الأ�شا�شية  الأمور  من  العايل  التعليم 
اجلامعات  تواجهها  التي  والتحديات  الأن�شطة  تناول  اإلى  الدرا�شة  هذا  وتهدف 
اأنظمة  يف  امل�شتدامة  التنمية  مفاهيم  اإدخال  يف  منها  الأردنية  وخ�شو�شًا  العربية 
التنمية  حيث  من  للجامعات  القائم  الو�شع  الدرا�شة  تناق�س  كما  العايل.  التعليم 
امل�شتدامة يف  التنمية  مفاهيم  اإدخال  الآتية:  اجلوانب  وذلك من خالل  امل�شتدامة 
املناهج, م�شاركة املجتمعات املحلية وم�شاركة الطالب يف اجلامعات. كما راجعت 
و�شع  تقييم  واأي�شًا  ال�شتدامة  على  بناًء  اجلامعات  ت�شنيف  يف  العاملية  الأنظمة 

اجلامعات العربية بناًء على موقعها يف الت�شنيف. 

اأو�شت الدرا�شة باأن يكون التعليم يف الأردن تعليًما �شاماًل لإ�شرتاتيجية التنمية 
امل�شتدامة ومركًزا على النوعية واجلودة, خرجت الدرا�شة مبخرجات ركائزها اأن 
ال�شتدامة يف اجلامعات الأردنية حتتاج اإلى نظام منهجي على م�شتوى اجلامعة ككل 

يربط بني املنهاج واحلرم اجلامعي والبحث وا�شرتاتيجيات خدمة املجتمع.
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واقع اإدارة ال�قت لدى مديري املدار�س البتدائية يف مديرية التعليم 
لإربد الأولى/ الأردن وتاأثريها يف الإدارة الإبداعية لديهم من وجهة 

نظر املعلمني

�لباحثة رميا جنيب من�سي

املدار�س  مديري  لدى  الوقت  اإدارة  واقع  معرفة  اإلى  الدرا�شة  هذه  هدفت 
الإبداعية  الإدارة  يف  وتاأثريها  الأردن  الأولى/  اإربد  تربية  مديرية  يف  البتدائية 
لديهم من وجهة نظر املعلمني. اإذ تكونت عينة الدرا�شة من )355( معلًما ومعلمة 
من جمتمع درا�شة مكون من )4082( معلم ومعلمة. ومت ا�شتخدام ال�شتبانة اأداة 
اأن درجة  الدرا�شة  نتائج  وك�شفت  وثباته.  التحقق من �شدقه  بعد  وذلك  للدرا�شة, 
بدرجة  كانت  عملهم  مهام  يف  الوقت  لإدارة  البتدائية  املدار�س  مديري  ممار�شة 
متو�شطة, وبينت عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية تعزى لأثر اجلن�س, مع وجود 
فروق تعزى لأثر املوؤهل العلمي و�شنوات اخلربة. كما اأظهرت اأن درجة توافر مهارات 
الإدارة الإبداعية كانت )متو�شطة(, مع عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية تعزى 
لأثر املوؤهل العلمي, ووجود فروق تعزى لأثر اجلن�س و�شنوات اخلربة. ودلت النتائج 
اإدارة الوقت وتنمية مهارات الإبداع  اإيجابية بني ممار�شة  ا على وجود عالقة  اأي�شً
الإداري لدى مديري املدار�س يف املجالت جميعها, مع عدم وجود فروق ذات دللة 
اإح�شائية تعزى لأثر عدد �شنوات اخلربة, ووجود فروق تعزى لأثر اجلن�س وامل�شتوى 
اإدارة  مفهومي  على  املدار�س  مديري  تدريب  ب�شرورة  الدرا�شة  واأو�شت  التعليمي. 

الوقت والإدارة الإبداعية ملا للمو�شوعني من اأهمية يف بناء اجليل القادم. 
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ال�ضبل املقرتحة لتفعيل اإطار عربي للم�ؤهالت الأكادميية يف ال�طن 
العربي من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة م�ؤتة

�لباحثان ب�سام عليان �لقريناوي، هند خالد �ل�سمور

هدفت الدرا�شة احلالية التو�شل اإلى ال�شبل املقرتحة بهدف تفعيل اإطار عربي 
للموؤهالت الأكادميية يف الوطن العربي من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف 
جامعة موؤتة )م�شكالت وحلول مقرتحة(, واعتمدت الدرا�شة املنهج الو�شفي ملالئمته 
جامعة  يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  الدرا�شة  جمتمع  تكون  فقد  الدرا�شة,  لهذه 
موؤتة جميعهم وعددهم )565( ع�شو هيئة تدري�س من اجلن�شني, ومت اختيار عينة 
ع�شوائية منهم تكونت من )98( ع�شًوا, وا�شتخدمت الدرا�شة ال�شتبانة اأداة جلمع 
البيانات. وتو�شلت الدرا�شة اإلى اأن  درجة اهتمام اأع�شاء هيئة التدري�س يف جامعة 
موؤتة بتوفري نظام للموؤهالت الأكادميية يف الوطن العربي جاءت مرتفعة. بالإ�شافة 
التدري�س يف  هيئة  اأع�شاء  اهتمام  اح�شائية يف درجة  دللة  فروق ذات  وجود  اإلى 
جامعة موؤتة بتوفري نظام للموؤهالت الأكادميية يف الوطن العربي تعزى ملتغري اجلن�س 
ا عدم وجود فروق ذات دللة اح�شائية لدرجة  ول�شالح الذكور. وبينت النتائج اأي�شً
الأكادميية  للموؤهالت  بتوفري نظام  التدري�س يف جامعة موؤتة  اأع�شاء هيئة  اهتمام 
يف الوطن العربي تعزى ملتغري الكلية اأو متغري املوؤهل الأكادميي. واأو�شت الدرا�شة 

ب�شرورة توفري نظام للموؤهالت الأكادميية يف الوطن العربي.
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تقدير احلاجة اإلى العتماد على عملية الرقابة الإدارية لتح�ضني 
الأداء يف مديريات الرتبية والتعليم يف الأردن من وجهة نظر مديري 

الرتبية وم�ضاعديهم

 �لباحثة هيفاء �سالح �لرفاعي

هدفت الدرا�شة احلالية تقدير احلاجة اإلى العتماد على عملية الرقابة الإدارية 
لتح�شني الأداء يف مديريات الرتبية والتعليم يف الأردن. وتكون جمتمع الدرا�شة من 
مديري الرتبية والتعليم وم�شاعديهم يف مديريات الرتبية والتعليم الأردنية جميعها, 
لتح�شني  واأهميتها  الإدارية  الرقابة  عملية  واقع  معرفة  مّت  الدرا�شة  ولتحقيق هدف 
الأداء يف مديريات الرتبية والتعليم الأردنية وذلك يف العام )2016(, بالعتماد على 
ال�شتبانة -اأداة الدرا�شة- التي مّت التحقق من ثباتها با�شتخدام معادلة كرونباخ األفا 
و�شدقها عن طريق �شدق املحكمني, والتي وزعت على عينة الدرا�شة جميعهم, فقد 
والبالغ عددهم  اإدارية  منطقة  الأردن �شمن )42(  اأنحاء  العينة من جميع  اأخذت 
)122( فرًدا, وذلك على النحو الآتي: )42( مدير تربية و)40( مدير اإداري ومايل 
الو�شفي.   امل�شحي  املنهج  لذلك  الدرا�شة  وا�شتخدمت  تعليمي,  فني  مدير  و)40( 
الإدارية  الرقابة  عملية  اأبعاد  على  العتماد  واقع  جميء  النتائج  الدرا�شة  واأظهرت 
وجاءت  متو�شطة,  بدرجة  الأردنية  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  الأداء  لتح�شني 
اأهمية العتماد على اأبعاد عملية الرقابة الإدارية لتح�شني الأداء يف مديريات الرتبية 
والتعليم الأردنية بدرجة عالية, وكان تقدير حاجة مديريات الرتبية والتعليم الأردنية 

لالعتماد على اأبعاد عملية الرقابة الإدارية لتح�شني الأداء بدرجة كبرية. 
وخل�شت الدرا�شة اإلى عدة تو�شيات اأهمها: �شرورة اعتماد وزارة الرتبية والتعليم 
اأهمية الرتكيز  الأردنية نتائج هذه الدرا�شة لت�شكل دلياًل لأ�شحاب القرار يف معرفة 

على دور الرقابة الإدارية يف حت�شن الأداء الوظيفي وفق اأهداف اخلطط امل�شتقبلية.
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اأثر ا�ضتخدام بطاقة القيا�س املت�ازن لالأداء على روؤية وا�ضرتاتيجية 
اجلامعات: درا�ضة تطبيقية على جامعة طيبة باململكة العربية ال�ضع�دية

 �لباحثان هالة �أبو�لفتوح �سامل �ل�سعدنى، عادل جـعـفـر حممد يو�سف

على  لالأداء  املتوازن  القيا�س  بطاقة  ا�شتخدام  اأثر  تقييم  الدرا�شة  هدفت   
روؤية اجلامعات وا�شرتاجتياتها وحتقيق التوازن من خالل الرتكيز على قيا�س �شتة 
اأبعاد اأ�شا�شية يف املنظمة وهي: )البعد املايل, وبعد العمالء, والبعد البيئى, وبعد 
العمليات الداخلية, وبعد التنمية الب�شرية, وبعد التعلم والنمو(, وقد مّت ا�شتخدام 
خالل  من  وذلك  امل�شتدامة,  التنمية  فعالية  لتقييم  املتوازن  الأداء  قيا�س  اأ�شلوب 
وترجمة  ا�شرتاتيجية  اأهداف  اإلى  وترجمتها  طيبة,  جامعة  ا�شرتاتيجيات  �شياغة 
هذه الأهداف اإلى قيا�شات ا�شرتاتيجية حتقق متابعة ال�شرتاتيجية وتقييمها, لذا 
فقد حاولت هذه الدرا�شة التعريف ببطاقة الأداء املتوازن, وتو�شيح اأهم الوظائف 
املتوازن  القيا�س  بطاقة  ا�شتخدام  اأثر  بيان  على  والرتكيز  توؤديها,  اأن  ميكن  التي 
اجلامعة  اإدارة  اأن  الدرا�شة  وبينت  وا�شرتاجتياتها,  اجلامعات  روؤية  على  لالأداء 
-عينة الدرا�شة- تطبق يف قيا�شها لأدائها مقايي�س اأداء ا�شرتاتيجية وا�شحة, كما 
املتوازن على  الأداء  بطاقة  اإح�شائية ل�شتخدام  دللة  ذو  تاأثري  يوجد  اأنه  اأظهرت 
واأهدافها  ور�شالتها  اجلامعة  روؤية  واأن  ور�شالتها,  وا�شرتاتيجياتها  اجلامعة  روؤية 

كانت ترتكز حول اأبعاد بطاقة القيا�س املتوازن لالأداء.



91 90

حت�ضري اجلامعات ال�ضع�دية لالعتماد العاملى امل�ؤ�ض�ضي يف جمال 
القيادة واحل�كمة

 �لباحثة �ميان �حلربي

هدفت هذه الدرا�شة اإلى معرفة مدى ا�شتعداد اجلامعات ال�شعودية لالعتماد 
على  بناء  التقييم  اأداة  بناء  مّت  فقد  ولذلك  والقيادة.  احلوكمة  جمايل  يف  العاملي 
معايري تقييم العتماد املوؤ�ش�شي الدويل يف جمال القيادة واحلوكمة. وقامت الباحثة 
باإجراء مقارنة بني اجلامعات املعتمدة وغري املعتمدة با�شتخدام اختبار مان ويتني 
بناء على ت�شورات اأع�شاء هيئة التدري�س والإداريني يف جمالني القيادة واحلوكمة. 
واأ�شارت نتائج الدرا�شة اإلى اأن اجلامعات ال�شعودية م�شتعدة للوفاء مبعايري العتماد 
فعالة  ا�شرتاتيجية  تطبيق  حال  والقيادة.يف  احلوكمة  جمايل  يف  العاملي  املوؤ�ش�شي 

لتعزيز عملية العتماد بنجاح.
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دور جامعة �ضقراء يف بناء جمتمع املعرفة من وجهة نظر اأع�ضاء 
هيئة التدري�س

 �لباحثة نورة بنت حممد �ل�سري�ش

املعرفة,  )توليد  يف  �شقراء  جامعة  دور  اإلى  التعرف  الدرا�شة  هذه  هدفت 
وتنمية جمتمع املعرفة, وبناء الفرد معرفًيا( من وجهة نظر عينة الدرا�شة, وكذلك 
اإلى الفروق ذات الدللة الإح�شائية يف تقييم دور جامعة �شقراء يف بناء  التعرف 
جمتمع املعرفة يعزى ملتغريات: اجلن�س, والدرجة العلمية, واخلربة. ومّت ا�شتخدام 
املنهج الو�شفي التحليلي, بالإ�شافة اإلى تطبيق ا�شتبانة على عينة من اأع�شاء هيئة 
من  بعدد  الدرا�شة  هذه  وخل�شت   .)129( عددهم  بلغ  �شقراء  بجامعة  التدري�س 
املرتبة  على  ح�شل  املعرفة  جمتمع  تنمية  يف  �شقراء  جامعة  دور  اأن  منها:  النتائج 
الأولى مما يدل على اأن جلامعة �شقراء دور مهم وفعال يف التنمية ال�شاملة للمجتمع 
�شواء كان اجتماعًيا اأم اقت�شادًيا اأم ثقافًيا, ووجود فروق ذات دللة اإح�شائية بني 
تعود  املعرفة,  جمتمع  بناء  يف  �شقراء  جامعة  دور  حول  الدرا�شة  عينة  ا�شتجابات 
اأن  اأع�شاء هيئة التدري�س على  لختالف اجلن�س ول�شالح الذكور, وكذلك موافقة 
»املحافظة على الهوية الوطنية« و«املحافظة على مرتكزات املجتمع وثوابته« له دور 
اإلى عدٍد من التو�شيات منها  مهم يف تنمية جمتمع املعرفة, كما تو�شلت الدرا�شة 
الهتمام بالتدريب املهني لالأ�شتاذ اجلامعي فهو الركيزة الأ�شا�شية لبناء املجتمع 

املعريف يف جامعة �شقراء.
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واقع ال�ضراكة بني الأ�ضرة واملدر�ضة يف الأردن

 �لباحثان �سعاد فايز ملكاوي، حممد �أمني حامد �لق�ساة

الأردن,  يف  واملدر�شة  الأ�شرة  بني  ال�شراكة  واقع  معرفة  اإلى  الدرا�شة  هدفت 
واعتمدت املنهج  الو�شفي التحليلي فقد مت جمع املعلومات من خالل ا�شتبانة بلغت 
عينتها )62( معلمًا ومعلمًة يف الأردن, منهم )37( معلًما و)25( معلمًة. وتو�شلت 
بدرجة  جاء  قد  الأردن  يف  واملدر�شة  الأ�شرة  بني  ال�شراكة  واقع  اأن  اإلى  الدرا�شة 
متو�شطة, اإذ احتل جمال م�شاركة الأ�شرة للمدر�شة يف �شنع القرار املرتبة الأولى, 
باملرتبة  الجتماعية  امل�شوؤولية  يف  الأ�شرة  مع  املدر�شة  �شراكة  جمال  جاء  بينما 
الثانية, واحتل املرتبة الثالثة جمال تطوع الأ�شرة مع املدر�شة, واأخرًيا وبدرجة اأقل 

جاء جمال التوا�شل ما بني املدر�شة والأ�شرة, والأ�شرة مع املدر�شة. 

 وبناء على نتائج الدرا�شة مت و�شع العديد من التو�شيات منها �شرورة تفعيل 
بني  ال�شراكة  تفعيل  اأدوات  من  فاعلًة  اآداًة  ليكون  واملعلمني  الأمور  اأولياء  جمال�س 
الأ�شرة  بني  م�شرتك  عمل  فريق  بناء  اإلى  بالإ�شافة  الأردن,  يف  واملدر�شة  الأ�شرة 
واملدر�شة لتحقيق الأهداف الرتبوية والتعليمية التي تنعك�س اإيجاًبا على خمرجات 

التعليم.
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�ضبل ترب�ية مقرتحة لتعزيز التعاون بني اجلامعات الأردنية 
والأجنبية يف البحث العلمي من وجهة نظر اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية 

يف اجلامعات الأردنية

 �لباحثان ختام نظمي ر�سو�ن، حممد �سليم �لزبون

بني  التعاون  لتعزيز  مقرتحة  تربوية  �شبل  تقدمي  اإلى  الدرا�شة  هذه  هدفت   
الهيئة  اأع�شاء  نظر  وجهة  من  العلمي  البحث  يف  والأجنبية  الأردنية  اجلامعات 
اإذ طورت  التدري�شية يف اجلامعات الأردنية. ا�شتخدمت الدرا�شة املنهج الو�شفي؛ 
عينة  وتكونت  وثباتها,  �شدقها  من  التحقق  ومّت  فقرة,   )24( من  موؤلفة  ا�شتبانة 
الدرا�شة من اأع�شاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية ممثلة باجلامعة الأردنية, 
اختيارهم  مّت  ع�شو   )300( عددهم  والبالغ  موؤتة,  وجامعة  الريموك,  وجامعة 
بالطريقة الع�شوائية الب�شيطة, وخل�شت الدرا�شة اإلى جميء املتو�شطات احل�شابية 
بني اجلامعات  التعاون  لتعزيز  املقرتحة  الرتبوية  ال�شبل  اأن  املعيارية  والنحرافات 
التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  نظر  وجهة  من  العلمي  البحث  يف  والأجنبية  الأردنية 
اح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  واأظهرت  متو�شطة,  بدرجة  جاءت 
لل�شبل الرتبوية  اأفراد عينة الدرا�شة  )α=0.05( يف تقديرات  عند م�شتوى الدللة 
من  العلمي  البحث  يف  والأجنبية  الأردنية  اجلامعات  بني  التعاون  لتعزيز  املقرتحة 

وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية تعزى ملتغريي نوع الكلية والرتبة.

املجالت  يف  للجامعة  تابعة  حمكمة  علمية  جمالت  باإيجاد  الدرا�شة  واأو�شت 
والأجنبية,  الأردنية  اجلامعات  بني  التعاون  من  تعزز  العلمية  واملجالت  الإن�شانية 

واإيجاد روابط اإلكرتونية جامعية بهدف التعاون مع اجلامعات الأجنبية.
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تطبيق م�ضامني ال�رقة النقا�ضية ال�ضابعة لتعزيز ج�دة  منظ�مة 
التعليم يف الأردن

�لباحث عبد �ل�سالم �لعو�مرة

ال�شابعة  النقا�شية  الورقة  م�شامني  تطبيق  اأهمية  بيان  الدرا�شة  هذه  هدفت 
لتكون خارطة طريق يف حت�شني جودة منظومة التعليم يف الأردن, واعتمدت الدرا�شة 
منهج حتليل املحتوى واملنهج الو�شفي التحليلي يف حتقيق ذلك, وخل�شت الدرا�شة 
عملية  يف  والتغيري  للتطوير  طريق  خارطة  متثل  ال�شابعة  النقا�شية  الورقة  اأن  اإلى 
�شياغة و�شناعة القرار حول تطوير التعليم يف اململكة, فاملوؤ�ش�شات التعليمية تلعب 
لدى  والإبداع  املوهبة  فر�س  وتعزيز  الب�شرية  الطاقات  ا�شتثمار  يف  الرئي�س  الدور 
الطلبة, ويرتبط هذا الدور بوجود اإدراك واقعي لدى املوؤ�ش�شات التعليمية مبا ميتلكه 

الطالب الأردين من قدرات لالإبداع والبتكار.
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التخطيط بال�ضيناري�هات وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل يف جمال التعليم 
اجلامعي

�لباحثة �أمل حممد عبد�هلل �لبدو

بال�شيناريوهات  التخطيط  اأهمية  على  ال�شوء  لتلقي  الدرا�شة  هذه  جاءت 
وا�شت�شراف امل�شتقبل يف جمال التعليم اجلامعي, ومعرفة مربرات ودواعي ا�شت�شراف 
ا�شت�شراف  يف  املعا�شرة  والجتاهات  والفل�شفات  اجلامعي,  التعليم  يف  امل�شتقبل 
التعليم اجلامعي. وكانت الدرا�شة على جزاأين: الأول تقدمي �شيناريو  امل�شتقبل يف 
امل�شتقبلي,  اجلامعي  التعليم  ماهية  ل�شت�شراف  بالتكنولوجيا  التعليم  جودة  يربط 
واتبعت الدرا�شة فيه املنهج التف�شريي, والثاين حتليلي حيث مت توزيع ا�شتبانة على 
عينة مكونة من )50( ع�شوًا من اأع�شاء هيئة التدر�س يف جامعة العلوم الإبداعية 
امل�شتقبل.  وا�شت�شراف  بال�شناريوهات  التخطيط  حول  واآرائهم  اجتاهاتهم  ملعرفة 
بال�شناريوهات  التخطيط  ملفهوم  الدرا�شة  عينة  معرفة  اإَن  اإلى  الدرا�شة  وتو�شلت 
ح�شابي  بو�شط  متو�شطة  بدرجة  اجلامعي  التعليم  جمال  يف  امل�شتقبل  وا�شت�شراف 
الدرا�شة   عينة  تقييم  وكان   .)0.99( مقداره  معياري  وانحراف   )3.4( مقداره 
 ,)%40( فائقة«  تكنولوجيا  مع  التعليم  يف  »جودة  الأول  ال�شناريو  حدوث  لن�شبة 
وحدوث ال�شناريو الثاين »تكنولوجيا يف التعليم فائقة وعدم حتقق اجلودة« )%35(, 
وال�شناريو   ,)%17( تعليم«  جودة  حتقق  وعدم  اأقل  »تكنولوجيا  الثالث  وال�شناريو 

الرابع »جودة تعليم وتكنولوجيا اأقل« )%8(.
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Development of National Qualification Framework for 
Higher Education in Jordan

Abdalla Al-Zoubi, Majed Abu Jaber, Adnan Atoum, Khaled 

Gharaibeh, Bashar Hammad, Mohammad Mismar, Mamoun Dmour

A national qualification framework has become a necessity to 

support structural reform of the higher education system in Jor-

dan in line with national priorities to implement at different insti-

tutional levels. The development and implementation of a frame-

work focused on the needs of Jordanian higher education and its 

key stakeholders. Therefore, the present paper attempted to col-

lect and analyse feedback concerning level descriptors along with 

knowledge, skills and competencies required for each level the 

higher education system.
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دور اجلامعات الأردنية يف تنمية ثقافة التط�ع لدى طلبتها

 �لباحثة نارميان عطية

  هدفت الدرا�شة اإلى التعرف على دور اجلامعات يف تنمية ثقافة التطوع لدى 
طلبتها, وذلك بتفعيل عملية امل�شاركة التطوعية وتعميقها يف وعي الطلبة وثقافتهم 
عملية  يف  وي�شاعدهم  والتاأخر,  اخلمول  وحالة  والالمبالة  ال�شلبية  من  يقلل  مما 
النظري  التحليل  اأ�شلوب  الباحث  وا�شتخدم  والعلمي,  والفكري  الجتماعي  التطور 

الفل�شفي.

اأظهرت الدرا�شة �شرورة ت�شكيل هيكل اإداري يخت�س بخدمة املجتمع والعمل 
املجتمع  خدمة  يخ�س  فيما  ووا�شحة  عامة  �شيا�شة  ور�شم  باجلامعات,  التطوعي 
اأن تكون �شيا�شة وا�شحة  التطوعي من قبل املجل�س الأعلى للجامعات على  والعمل 
العمل  لتفعيل  اأدواًرا  لديه  يكون  واأن  اجلامعي  الأ�شتاذ  على  والرتكيز  وحمددة, 
التطوعي. واأن تبنى املواد ب�شورة تكون عند الطالب روًحا وطنية اإيجابية تفاعلية 
الطريقة  باعتبارها  الطالبية  الأن�شطة  تفعل  واأن  املجتمع.  وخدمة  بالعطاء  تتميز 
الفعالة لتو�شيف وتفعيل التطوع وذلك من خالل التعاون بني احتاد الطلبة واملجتمع 

املحلي.
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Enhancing Change Management at University Education 
Institutions in Egypt in the Light of Gemba Kaizen Model 

«A Qualitative Study»

Researcher Amany Mohamed Sherif Abdelsalam Soliman

University education is one of the pillars of sustainable de-
velopment where it provides the community with graduates who 
are able to face external and internal challenges and participate in 
achieving the hopes and aspirations of their communities.

This study aims to review the characteristics and GEMBA 
Kaizen model steps for achieving quality and continuous im-
provement and its effectiveness in reaching the comprehensive 
development of Egyptian universities and eliminate their chronic 
problems. And its ability to use available resources and develop 
quality management and the management of institutional change 
in Egyptian universities institutions. The study results revealed 
the advantages enjoyed by GEMBA Kaizen model to ensure and 
achieve the quality and to show the developmental change in-
troduced on the famous Deming model (PDCA), As well as its 
strong focus on the culture change on the structure of the univer-
sities as an input for the integrated development that can be ad-
opted on human relations and the democratic leadership styles in 
management. The proposed perspective addressed the procedures 
that outweighs the implementation of GEMBA Kaizen model in 
Egyptian universities.
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حم�ر تكن�ل�جيا التعليم
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اأثر ا�ضتخدام برجمية تعليمية حُم��ضبة يف حت�ضيل طلبة كلية طب 
الأ�ضنان يف اجلامعة الأردنية

�لباحثة وفاء فيا�ش خليل �لدجاين

 هدفت هذه الدرا�شة اإلى ا�شتق�شاء اأثر ا�شتخدام برجمية تعليمية حُمو�شبة 
يف حت�شيل طلبة كلية طب الأ�شنان مقارنًة بالطريقة التقليدية يف اإجراء التجارب 
يف املخترب. وبلغ عدد اأفراد الدرا�شة )40( طالًبا وطالبًة اختريوا بطريقٍة ق�شديٍة 
يف الف�شل الأول من العام الدرا�شي 2012-2013. وا�شُتخدم الختبار التح�شيلي 
كاأداة يف هذه الدرا�شة بعد التحقق من متتعه ب�شدٍق وثباٍت مقبولني. وبعد اإجراء 
التحليالت الإح�شائية املنا�شبة اأظهرت الدرا�شة وجود فروق ذات دللة اإح�شائية 
عند م�شتوى الدللة )α=0.05( يف حت�شيل طلبة كلية طب الأ�شنان تعزى اإلى طريقة 
التدري�س وكانت ل�شالح املجموعة التجريبية, وعدم وجود فروق يف التح�شيل ُتعزى 
التو�شيات  من  جمموعة  �شيغت  الدرا�شة  نتائج  �شوء  ويف  الجتماعي,  النوع  اإلى 

واملقرتحات.
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)MOOCs( ت�ظيف املقررات الإلكرتونية املفت�حة هائلة الإلتحاق
 يف تط�ير برنامج اإعداد املعلمني ومع�قات تطبيقها بكلية الرتبية 

جامعة اخلرط�م

�لباحث ع�سام �إدري�ش �حل�سن

اإلى معرفة دور املقررات الإلكرتونية املفتوحة هائلة  هدفت الدرا�شة احلالية 
الإلتحاق )MOOCs( يف تطوير برنامج اإعداد املعلمني والوقوف على املعوقات التي 
حتول دون توظيفها من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة 
اخلرطوم. واعتمدت الدرا�شة املنهج الو�شفي التحليلي, فقد اأُ�شتخدمت ال�شتبانة 
كاأداة جلمع املعلومات؛ اإذ وزعت على عينة ع�شوائية بلغت )54( ع�شو هيئة تدري�س 
اأن املتو�شط احل�شابي  بكلية الرتبية يف جامعة اخلرطوم. واأظهرت نتائج الدرا�شة 
املقررات  بدور  واملتعلقة  ككل  الأول  املحور  فقرات  على  العينة  اأفراد  ل�شتجابات 
الإلكرتونية املفتوحة هائلة الإلتحاق )MOOCs( يف تطوير برنامج اإعداد املعلمني 
من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س بلغ )3.78( بدرجة موافقة مرتفعة. وبينت 
الدرا�شة اأن هناك معوقات حتول دون توظيف املقررات الإلكرتونية املفتوحة هائلة 
اأع�شاء  نظر  وجهة  من  املعلمني  اإعداد  برنامج  تطوير  يف   )MOOCs( الإلتحاق 
كما   .)3.57( قدره  ح�شابي  ومبتو�شط  متو�شطة  موافقة  بدرجة  التدري�س  هيئة 
 )α=0.05( الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اأظهرت 
التدري�س نحو دور  اأع�شاء هيئة  العينة من  اأفراد  لآراء  املتو�شطات احل�شابية   بني 
املقررات الإلكرتونية املفتوحة هائلة الإلتحاق )MOOCs(  يف تطوير برنامج اإعداد 
الباحث  تقدم  النتائج  هذه  على  بناًء  واخلربة.  التخ�ش�س  ملتغريي  تعزى  املعلمني 
الإلتحاق  املفتوحة هائلة  الإلكرتونية  املقررات  اعتماد  اأهمها:  التو�شيات  بعدد من 
اجلامعية  التعليمية  املمار�شة  يف  التقنية  امل�شتحدثات  اأهم  كاأحد   )MOOCs(
املعا�شرة لزيادة فعالية التدري�س اجلامعي بدياًل عن الأ�شاليب التقليدية والتلقني. 
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)Learning Centers( مًعا نح� اإن�ضاء مراكز تعليمية

�لباحثة رينال �لزغبي

اخلا�س  مدر�شة  معلمات  متتلكها  التي  املهارات  معرفة  اإلى  الدرا�شة  هدفت 
برنامج  يف  وامل�شرتكة  احلكومية  للمدار�س  والتابعتني  املختلطة  الأ�شا�شية  والنعمان 
)LTD( يف حمافظة بيت حلم لتفعيل �شبكة النرتنت والربامج احلا�شوبية يف العملية 
التعليمية, وقيا�س اأثر التدريب الفردي با�شتخدام �شبكة الإنرتنت والربامج احلا�شوبية 
يف تنمية هذه املهارات. وطبقت هذه الدرا�شة على معلمات املرحلة الأ�شا�شية العليا 
والبالغ عددهن )8( معلمات من العام الدرا�شي 2017/2016 يف مدر�شة اخلا�س 
والنعمان الأ�شا�شية املختلطة, واأعدت الباحثة مب�شاعدة م�شرفة التكنولوجيا ا�شتبيان 
يت�شمن مهارات اأ�شا�شية يجب اأن متتلكها املعلمات لتفعيل تكنولوجيا املعلومات داخل 
باإعداد  التكنولوجيا  ومعلمة  التكنولوجيا  وم�شرفة  الباحثة  وقامت  ال�شفية,  الغرفة 
داخل  فردي  تدريب  برنامج  باإعداد  واملديرة  الباحثة  وقامت  لذلك,  تدريبية  مادة 
املدر�شة ح�شب ح�ش�س تفريغ معلمة التكنولوجيا. واعتمدت هذه الدرا�شة الت�شميم 
الفردي  التدريب  قبل  ال�شتبيان  فيه  طبق  اإذ  واحدة,  ملجموعة  والبعدي  القبلي 
لقيا�س  اإك�شل  برنامج  ا�شتخدام  ومّت  تقريًبا,  �شهور  ثالثة  ملدة  ا�شتمر  والذي  وبعده 
اإجراء مقابالت بعد  اإلى  التدريب يف امتالك هذه املهارات لكل فرد بالإ�شافة  اأثر 
اأ�شهمت يف  التجربة  اأن هذه  النتائج  اأظهرت  وقد  التدريب.  نواجت  ملعرفة  التدريب, 
رفع كفايات املعلمات يف املهارات با�شتخدام �شبكة النت والربامج احلا�شوبية, وكان 
لها دور يف تفعيل التقنيات احلديثة وعدم اخلوف منها, واإيجاد جو من التعاون بني 
الدرو�س  ت�شميم  فاعلية  من  حتد  التي  املعوقات  واإزالة  التدري�شية,  الهيئة  اأع�شاء 
والتدريب عليها, وامتالك الطلبة لإحدى مهارات القرن الواحد والع�شرين واملتمثلة 
بالتفعيل الإيجابي لتكنولوجيا املعلومات يف العملية التعليمية؛ وبناء على هذه النتائج 

الباحثة ب�شرورة توظيف هذه الطريقة يف مدار�س اأخرى.
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دمة  اثر اأ�ضتخداِم تطبيِق )Google Classroom( يف تدري�ِس ماّدة مقِّ
يف املناهِج يف تنمية مهارات التِّفكري العلمي

�لباحثان حممد حممد تي�سري حممد حبيب �ل�سمكري، عبد �ملهدي علي �جلر�ح

 )Google Classroom) (G.C( هدفت هذه الّدرا�شة معرفة اأثر ا�شتخداِم تطبيِق
دمة يف املناهِج(  كنظاِم اإدارِة تعلُِّم اإلكرتوين مْن خالِل تطبيقِه يف تدري�ِس ماّدة )مقِّ
بوّية  ِة العلوِم الرتَّ ومعرفة هذا الأثر يف تنميُة مهاراِت الَتّفكري العلمّي لدى طلبة كليَّ
اجلامعي  العام  من  الثاين  الف�شل  يف  الّدرا�شة  طبقت  وقد  الأردنّية,  اجلامعِة  يف 
�شعبتني,  اإذ طبقت على  التَّجريبي,  �شبَه  املنَهج  الدرا�شة  واعتمدت   ,2017/2016
اللكرتوين  التعلم  اإحداهما جتريبية مكونة من )37( طالًبا وطالبة ودر�شت وفق 
با�شتخدام تطبيِق )G.C(, والأخرى �شابطة مكونة من )40( طالًبا وطالبة ودر�شت 
ريقِة العتيادّية. ا�شتخدَم الباحُثان مقيا�ًشا ملهاراِت التَّفكرِي العلمّي. وقد  وفق الطَّ
ٍة وكان ل�شالِح املجموعِة  ل الباحُثان اإلى اأنَّ لتطبيق )G.C( اأثر ذا دللٍة اإح�شائيَّ تو�شَّ
. واأو�شت  ِة, فقد كان حجُم الأثر متو�شًطا يف تنمية مهاراِت التَّفكرِي العلميِّ الّتجريبيَّ

الّدرا�شة با�شتخدام تطبيِق )G.C( يف تعليم امل�شاقات اجلامعيِة.
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اأهمية ا�ضتخدام تكن�ل�جيا التعليم يف التعليم اجلامعي

  �لباحثة �إميان عبد �لرحمن �مل�سموم

هدفت هذه الدرا�شة اإلى التعريف بتكنولوجيا التعليم وا�شتخدامها يف التعليم 
اجلامعي, وبيان اإيجابيات ا�شتخدامها ودورها يف حل امل�شكالت الرتبوية. واعتمدت 
الدرا�شة  وبينت  البحث,  مو�شوع  ملنا�شبته  التحليلي؛  الو�شفي  املنهج  الدرا�شة 
�شببًا يف  تكون  قد  التعليم,  التكنولوجيا يف  ا�شتخدام  من  احلا�شلة  الإيجابيات  اأن 
قد  ا�شتخدامها  عدم  اأن  يعني  ل  ذلك  اأن  اإل  وتطورها,  التعليمية  العملية  جناح 
اأغلب  اإلى تاأخرها و�شعوبة حتقيقها يف  اإلى ف�شل تلك العملية, لكنه �شيوؤدي  يوؤدي 
ا اأن العديد من مدر�شي اجلامعات مييلون  املراحل التعليمية. وبينت الدرا�شة اأي�شً
اأن فاعلية   التعليم ل يتنا�شب والتعليم اجلامعي,  التكنولوجيا يف  اأن ا�شتخدام  اإلى 
التعلم  مراحل  يف  ا�شتخدمت  لو  اأعلى  م�شتوى  على  تكون  التعليم  يف  التكنولوجيا 
العام, واأن املتعلم اجلامعي يف نظره يكون اأميل اإلى التفكري املجرد وتعلم الق�شايا 
واملحاكات العقلية, كما اأن التعليم اجلامعي يوؤكد على البعدين النظري والفل�شفي 
بدورها  ت�شتلزم  التي  التطبيقية  العملية  الدرا�شة  تثمني  قلة  �شيتتبع  املعمقني, مما 
�شرورة اإدخال الو�شائل التقنية احلديثة يف التعليم اجلامعي. وقد اأو�شت الدرا�شة 
تقنية  اأ�ش�س  وفق  اجلامعية  التعلمية  واملواد  الدرا�شية  امل�شاقات  ت�شميم  ب�شرورة 

حديثة متطورة حتاكي الثورة العلمية يف جمال التكنولوجيا احلديثة. 
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Blended Learning in English Language Teaching Contexts

Researcher Amal Izzat Jaber

The use of Blended Learning in English Language Teaching 

(ELT) contexts has increased significantly during the past decade 

The present study revealed an overview of Blended Learning in 

(ELT) by considering where the term originated and by seeking to 

define what it means. This study also demonstrated an overview 

of Blended Learning through relevant literature and the current 

studies on Blended Learning in (ELT) contexts. Different blends 

and strategies used in implementing Blended Learning in (ELT) 

contexts are presented. Literature survey in recent study revealed 

that Blended Learning is more favourable than pure face- to- face 

or on-line instruction and offers advantages of Blended learning 

approach over them. Besides, the researcher demonstrated an 

overview of the limitations of the Blended Learning approach in 

(ELT). Finally, the researcher concluded that Blended Learning 

might be an efficient instructing approach and recommends con-

ducting further research on Blended Learning in (ELT) contexts.
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اأثر برنامج تعليمي قائم على احل��ضبة ال�ضحابية يف اكت�ضاب املفاهيم 
العلمية يف مادة العل�م لدى طلبة ال�ضف الثامن الأ�ضا�ضي يف الأردن 

جيهان ها�سم �ل�سفا�سفة، خالد �إبر�هيم �لعجلوين

على  قائم  تعليمي  برنامج  ا�شتخدام  اأثر  تق�شي  اإلى  الدرا�شة  هذه  هدفت 
احلو�شبة ال�شحابية يف اكت�شاب املفاهيم العلمية يف مادة العلوم لدى طلبة ال�شف 
تكونت  فقد  جتريبي,  �شبة  املنهج  الدرا�شة  واعتمدت  الأردن.  يف  الأ�شا�شي  الثامن 
وعدد  جتريبية  اإحداهما  ع�شوائيًا:  اختيارهما  مّت  جمموعتني  من  الدرا�شة  عينة 
احلو�شبة  على  القائم  التعليمي  الربنامج  با�شتخدام  در�شوا  طالًبا   )30( اأفرادها 
ال�شحابية, والأخرى �شابطة وعدد اأفرادها )30( طالبًا در�شوا بالطريقة العتيادية. 
ولتحقيق هدف الدرا�شة اأعّد برنامج تعليمي قائم على احلو�شبة ال�شحابية, واختبار 
لقيا�س املفاهيم العلمية. واأظهرت النتائج وجود فرق دال اإح�شائيًا بني املتو�شطني 
احل�شابيني لعالمات الطالب يف جمموعتي الدرا�شة على اختبار املفاهيم العلمية, 
ول�شالح املجموعة التجريبية. واأو�شت الدرا�شة بتوظيف احلو�شبة ال�شحابية كتقنية 

تكنولوجية يف تدري�س العلوم.
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اأثر ا�ضتخدام �ضبكات الت�ا�ضل الجتماعي يف حت�ضني م�ضت�ى 
التح�ضيل الدرا�ضي لدى طلبة  ال�ضف العا�ضر يف الك�يت

 �لباحث نايف اليف �ملطريي

 هدفت الدرا�شة اإلى الك�شف عن اأثر ا�شتخدام �شبكات التوا�شل الجتماعي يف 
حت�شني م�شتوى التح�شيل لدى طلبة ال�شف العا�شر يف الكويت, وجرى بناء اختبار 
حت�شيلي, ودليل ل�شتخدام �شبكات التوا�شل الجتماعي يف تدري�س الرتبية الإ�شالمية. 
وتكونت عينة الدرا�شة من )145( طالًبا وطالبة من طلبة ال�شف العا�شر يف مدر�شتي 
ثانوية ال�سباحية للبنات، وبالط ال�سهداء للبنني يف الف�سل الدرا�سي االأول من العام 
الدرا�شي )2018/2017(, ومت تق�شيمهم اإلى جمموعتني اإحداهما جتريبية مكونة من 
)75( طالًبا وطالبة, والأخرى �شابطة مكونة من )70( طالًبا وطالبة. وك�شفت نتائج هذه 
الدرا�شة وجود اأثر ل�شتخدام �شبكات التوا�شل الجتماعي يف حت�شني م�شتوى التح�شيل 
الدرا�شي, وعدم وجود فروق يف م�شتوى حت�شيل الطلبة الدرا�شي تعزى للتفاعل بني 
ا�شتخدام �شبكات التوا�شل الجتماعي واجلن�س, وبذلك فقد اأو�شت الدرا�شة ب�شرورة 

ا�شتخدام �شبكات التوا�شل الجتماعي يف تدري�س طلبة املرحلة الأ�شا�شية.
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التعلم القائم على الألعاب الرتب�ية الإلكرتونية

�لباحثة نادية بو�ساللق

هدفت الدرا�شة احلالية اإلى درا�شة اأهمية التعلم القائم على الألعاب الرتبوية 
مو�شوع  ملنا�شبته  التحليلي؛  الو�شفي  املنهج  الدرا�شة  اعتمدت  فقد  اللكرتونية. 
باأهمية  املعلمني  لدى  متزايًدا  وعًيا  هناك  اأن  اإلى  الدرا�شة  وخل�شت هذه  البحث, 
يتطلب  والع�شرين  احلادي  القرن  مهارات  فتعليم  التعليم,  يف  اللكرتونية  الألعاب 
وامل�شممة  املعقدة  املهام  مع  للتعامل  املتعلمني  اأمام  الفر�شة  اإتاحة  املعلمني  من 
الآخرين,  املتعلمني  التفاعل مع  بالقدرة على  تزويدهم  اإلى  بالإ�شافة  ب�شكل جيد, 
وتزويدهم بالتغذية الراجعة الت�شخي�شية املنا�شبة التي يدجمها ب�شال�شة يف جتربة 
التعلم, وبالتايل,فاإن ا�شتخدام الألعاب الرقمية يرتبط ب�شكل وثيق باملهارات مثل 
الرقمية  الألعاب  ذكرت  فقد  ال�شبب,  لهذا  والت�شميم.  والإنتاج  والبتكار  التعاون 
كطرق مهمة لتعليم مهارات القرن الواحد والع�شرين؛ لأنها قد ت�شتوعب جمموعة 

وا�شعة من اأ�شاليب التعلم يف �شياق �شنع القرارات املعقدة.
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اأثر ت�ظيف �ضبكات الت�ا�ضل الجتماعي على تط�ير مهارة التعلم 
الذاتي لدى طلبة ال�ضف العا�ضر يف �ضمال اخلليل

�لباحثتان عفاف �أحمد م�سطفى �لنجار، �ميان �أحمد م�سطفى �لنجار

يف  الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  توظيف  اأثر  معرفة  اإلى  الدرا�شة  هدفت 
تطوير مهارة التعلم الذاتي لدى طلبة ال�شف العا�شر يف �شمال اخلليل. واعتمدت 
بناء  خالل  من  وذلك  الدرا�شة  لأغرا�س  ملالءمته  التجريبي  �شبه  املنهج  الدرا�شة 
التعلم  برنامج تطبيقي على موقع »الفي�س بوك«, ومّت تطوير اختبار لقيا�س مهارة 
طالًبا   )126( من  الدرا�شة  عينة  وتكونت  وثباته.  �شدقه  من  والتاأكد  الذاتي, 
وطالبة من طلبة ال�شف العا�شر الأ�شا�شي يف مديرية �شمال اخلليل التابعة لوزارة 
الرتبية والعليم الفل�شطيني مّت اختيارها ب�شورة ق�شدية, موزعني اإلى )66( طالًبا 
الثانوية  فل�شطني  و)60( طالبة من مدر�شة  للبنني  الأ�شا�شية  الر�شيد  من مدر�شة 
اإلى  للبنات, للعام الدرا�شي2017/ 2018م, ومّت توزيع طلبة كل مدر�شة بالت�شاوي 
�شعبتني, اإحداهما �شابطة والثانية جتريبية. واأظهرت النتائج: اأن هناك فروًقا ذات 
اأفراد املجموعة التجريبية وال�شابطة عند م�شتوى  دللة اإح�شائية بني متو�شطات 
الدللة )α≥ 0.05( ول�شالح املجموعة التجريبية, ومل يكن هناك فروق ذات دللة 
اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α≥ 0.05(  بني الذكور والإناث, فكانت ا�شتجابتهم 
مت�شاوية للربنامج التطبيقي. وبينت النتائج اأن الربنامج التطبيقي املتبع يف تدري�س 
العلوم لل�شف العا�شر, كان له اأثر يف تنمية مهارة التعلم الذاتي وتطويرها لدى طلبة 
الباحثتان  واأو�شت  العلمية.  التعليمية  العملية  يف  اأثر  لها  وبالتايل  العا�شر  ال�شف 
ب�شرورة عقد دورات تدريبية للطلبة ت�شتهدف تطوير مهاراتهم يف توظيف مواقع 

التوا�شل الجتماعي يف التعلم الذاتي.
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 Online( اثر فاعلية التعلم التعاوين الإلكرتوين با�ضتخدام برجمية
Microsoft SharePoint( يف حت�ضيل طلبة املرحلة الثان�ية يف مادة 

احلا�ض�ب واجتاهاتهم نح�ها

�لباحثون �أ�سيل عمر �لعجلوين، و�ئل �سيتان، عبد�ملهدي �جلر�ح

با�شتخدام  الإلكرتوين  التعاوين  التعلم  فاعلية  على  التعرف  الدرا�شة  هدفت 
)Online Microsoft SharePoint( يف حت�شيل طلبة املرحلة الثانوية  برجمية 
املنهج  ا�شتخدام  مت  حيث  نحوها,  واجتاهاتهم  ال�شبكات«  »وحدة  احلا�شوب  ملادة 
�شبه التجريبي يف تطبيق الدرا�شة. تكونت عينة الدرا�شة من )40( طالبًا وطالبة 
الدرا�شي  العام  من  الثاين  الف�شل  خالل  عمان  يف  اخلا�شة  املدار�س  اإحدى  من 
والتي  جتريبية  جمموعتني,  على  وع�شوائيًا  بالت�شاوي  وزعوا  الذين   ,2018/2017
 ,)OMSP( برجمية  با�شتخدام  الإلكرتوين  التعاوين  التعلم  بطريقة  در�شت 
التعاوين العتيادي, حيث قام الباحثون  التعلم  وجمموعة �شابطة در�شت بطريقة 
اأداتي  وثبات  �شدق  من  التاأكد  ومت  اجتاهات  وا�شتبانة  حت�شيلي  اختبار  باإعداد 
الدرا�شة, وقد مت تطبيق الإختبار التخ�ش�شي ب�شكل قبلي وبعدي على املجموعتني, 
وتطبيق ا�شتبانة الإجتاهات على املجموعة التجريبية, وقد اأ�شارت النتائج اإلى وجود 
اأثر ذو دللة اإح�شائية )α=0.05( يف حت�شيل طلبة املجموعة التجريبية. كما دلت 
التجريبية نحو  اأفراد املجموعة  اإيجابية مرتفعة لدى  اإجتاهات  النتائج على وجود 
 )OMSP( وقد اأو�شت الدرا�شة باإ�شتخدام برجمية ,)OMSP( اإ�شتخدام برجمية
مو�شوعات  على  جديدة  درا�شات  واإجراء  احلا�شوب  مادة  مو�شوعات  تدري�س  يف 

جديدة اأو عينات وجمتمعات اأخرى.
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تاأثري الألعاب الإلكرتونية يف حدوث بع�س ال�ضطرابات ال�ضل�كية 
لدى الأطفال يف مرحلة الرو�ضة من وجهات نظر اأولياء الأم�ر يف 

مدينة ط�لكرم

 �لباحث جمدي ر��سد جيو�سي

بع�س  حدوث  يف  الإلكرتونية  الألعاب  اآثار  تعرف  اإلى  الدرا�شة  هدفت 
اأولياء  نظر  وجهات  من  الرو�شة  مرحلة  يف  الأطفال  لدى  ال�شلوكية  ال�شطرابات 
الأمور يف مدينة طولكرم للف�شل الدرا�شي الأول من العام )2018/2017(. وبلغت 
من  الكرتونية  األعاب  لديهم  ممن  وطفلة  طفل  اأمر  ويل   )160( الدرا�شة  عينة 
اأولياء  ا�شتبانة ليقوم  الباحث  البالغ عددهم )1287(. وا�شتخدم  املجتمع الأ�شلي 
اأمور عينة الدرا�شة بالإجابة عليها, وبلغت عدد فقراتها )30( فقرة, ووزعت اإلى 
ثالثة جمالت رئي�شة. واأظهرت النتائج باأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند 
م�شتوى الدللة )α=0.05( يف تاأثري الألعاب الإلكرتونية على حدوث ال�شطرابات 
وعمره,  الطفل  )جن�س  ملتغريات  تبًعا  الرو�شة  مرحلة  يف  الأطفال  لدى  ال�شلوكية 
الأمر  لويل  العلمي  وامل�شتوى  الإلكرتونية  الألعاب  با�شتخدام  يق�شيه  الذي  والوقت 
ال�شلوكي  امل�شمون  على  الدولة  اإ�شراف  ب�شرورة  الباحث  اأو�شى  .وقد  عمله(  ونوع 
والأخالقي لالألعاب الإلكرتونية قبل عر�شها بالأ�شواق كاإجراءات احرتازية خ�شية 

حدوث تاأثريات م�شتقبلية.
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مدى ال�عي بقيم امل�اطنة الرقمية لدى طالب وطالبات املرحلة 
الثان�ية يف دول اخلليج العربي

 �لباحثتان هانية عبد �لرز�ق فطاين، حليمة يو�سف �ملنت�سري

هدف البحث اإلى تعرف مدى الوعي بقيم املواطنة الرقمية لدى طالب وطالبات 
املرحلة الثانوية يف دول اخلليج العربي, ومت اتباع املنهج الو�شفي التحليلي, حيث مت 
املرحلة  وطالبات  وعي طالب  لقيا�س مدى  فقرة  ا�شتبيان مكون من )15(  اإعداد 
مكونة  عينة  اإلى  اإلكرتونيًا  ال�شتبيان  اإر�شال  ومت  الرقمية,  املواطنة  بقيم  الثانوية 
من )200( طالب وطالبة يف املرحلة الثانوية يف دول اخلليج: ال�شعودية, الإمارات, 
الكويت, البحرين, ُعمان, واأظهرت ا�شتجابات اأفراد العينة على فقرات ال�شتبيان 
مدى الوعي املنخف�س بقيم املواطنة الرقمية, كما اأو�شحت النتائج عدم وجود فروق 
ذات دللة اح�شائية بني املتو�شطات احل�شابية ملدى الوعي بقيم املواطنة الرقمية 
لدى اأفراد العينة ح�شب متغريي اجلن�س و الدولة, وتو�شل البحث اإلى طرح بع�س 
القيم  تلك  اإدراج  التاأكيد على  ومنها  الرقمية,  املواطنة  بقيم  الوعي  لتنمية  ال�شبل 
عرب املناهج الدرا�شية يف املرحلة الثانوية, وعقد ندوات علمية خا�شة بتلك القيم يف 

مدار�س املرحلة الثانوية.
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التحديات التي ت�اجه ت�ظيف تكن�ل�جيا التعليم يف التدري�س 
اجلامعي باململكة العربية ال�ضع�دية

�لباحثان �سعود بن فرحان �لعنزي، حممد بن خزمي �ل�سمري

هدفت الدرا�شة احلالية اإلى معرفة التحديات وال�شعوبات التي تواجه توظيف 
ولتحقيق  لها؛  املنا�شبة  احللول  وتقدمي  اجلامعي,  التدري�س  يف  التعليم  تكنولوجيا 
با�شتبانة  واملتمثلة  الدرا�شة  اأداة  بناء  مّت  الو�شفي, فقد  املنهج  الباحثان  اتبع  ذلك 
لتحديد التحديات وال�شعوبات التي تواجه توظيف تكنولوجيا التعليم يف التدري�س 
اجلامعي, وتكونت عينة الدرا�شة من )94( ع�شو هيئة تدري�س من جامعة �شقراء يف 
اململكة العربية ال�شعودية )51( ذكوًرا, و)43( اإناًثا, وتو�شلت الدرا�شة اإلى اأن تقدير 
مرتفًعا  كان  املتاحة  بالإمكانات  املتعلقة  التحديات  مل�شتوى  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 
التحديات  اأكرث  اأن  يعني  فقرة, مما  ع�شرة  اإحدى  ومتو�شًطا يف  فقرات,  ثالث  يف 
هي احلاجة اإلى التدريب وتهيئة البيئة التكنولوجية, وتوفري الدعم الفني التقني, 
ا اإلى عدم وجود فروق  واحلاجة اإلى احلوافز املادية واملعنوية. وتو�شلت الدرا�شة اأي�شً
يف تقدير اأع�شاء هيئة التدري�س للتحديات التي تواجه توظيف تكنولوجيا التعليم يف 
التدري�س تعزى ملتغري الرتبة العلمية يف الدرجة الكلية لال�شتبانة حيث كانت قيمة 
كانت  فقد  املتاحة,  بالإمكانات  املتعلقة  التحديات  وكذلك يف جمال  ف )1.52(, 
 .)α=0.05( والقيمتان غري دالتني اإح�شائًيا عند م�شتوى الدللة ,)قيمة ف )0.15
التي تواجه توظيف  للتحديات  التدري�س  اأع�شاء هيئة  وعدم وجود فروق يف تقدير 

تكنولوجيا التعليم يف التدري�س تعزى ملتغري اخلربة.
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نظرة جديدة يف من�ذج كيلر للت�ضميم التحفيزي )ARCS( من�ذج 
تطبيقي

 �لباحثة �أ�سماء حمي�ش

يعّد منوذج كيلر للت�شميم التحفيزي اأحد مناذج ت�شميم التدري�س التي تعنى 
التي  التحفيزية  الطرائق  من  جمموعة  تقدمي  خالل  من  املتعّلمني  دافعّية  بتعزيز 
تتوافق مع خ�شائ�س املتعلمني واحتياجاتهم, وي�شتمل على اأربعة اأبعاد هي: النتباه, 
وال�شلة, والثقة, والر�شا, ولقد �شّمم النموذج املطّور ل�شتخدامه يف بيئات التعّلم 

اللكرتوين والتعّلم عن بعد.

التطبيق  على  قادرًا  لي�شبح  كيلر  منوذج  لتكييف  حماولة  الدرا�شة  هذه  ويف   
يف التدري�س العتيادي, وعلى ذلك تكمن م�شكلة الدرا�شة يف حماولة الإجابة عن 

اإمكانية تطبيق منوذج كيلر للت�شميم التحفيزي يف التدري�س العتيادي.

كما تت�شمن الدرا�شة منوذًجا تطبيقًيا يبني كيفية توظيف النموذج املكّيف يف 
ت�شميم الدرو�س �شمن بيئات التدري�س العتيادية.
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What Universities in the Middle East Can Learn from the 
American Online Education System 

Researcher Mahmoud Al-Odeh

This paper provided insights and lessons that can be learned 

from the American universities about their online education ex-

periences. The literature review and previous studies of online 

educations gains are explored and summarized in this research. 

Emerging trends in online education are discussed in detail, and 

strategies to implement these trends are explained. This research 

paper provided several tools and strategies that enable universi-

ties to ensure the quality of online education. At the end of this 

research paper, the researcher provided examples from Arab uni-

versities who have successfully implemented online education 

and expanded their impact on the society. 



117

اأثر ت�ظيف قائدات املدار�س الثان�ية لتكن�ل�جيا املعل�مات 
والت�ضالت واأثرها على الثقافة التنظيمية يف املدينة املن�رة

�لباحثان �أمنية بنت عبد�هلل �بو طربو�ش، جمال فو�ز �لعمري

هدفت الدرا�شة معرفة اأثر توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�شالت )املكونات 
يف  الت�شال(  و�شبكات  الب�شرية,  واملوارد  البيانات,  وقواعد  والربجميات  املادية, 
املدار�س الثانوية باملدينة املنورة من وجهة نظر القائدات الرتبويات ووكيالتهن. فقد 
اعتمدت الدرا�شة على املنهج الو�شفي, اإذ مّت تطبيق ال�شتبانة على عينة بلغ عددها 
الدرا�شة  وتو�شلت  وكيلة.  و)88(  تربوية,  قائدة   )56( اإلى  موزعة  فرًدا,   )144(
اإلى اأن درجة توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف املدار�س الثانوية للبنات 
ووكيالتهن,  املدار�س  قائدات  نظر  وجهة  من  عالية  بدرجة  املنورة جاءت  باملدينة 
واأن  عالية,  بدرجة  كانت  الثانوية  املدار�س  يف  ال�شائدة  التنظيمية  الثقافة  اأن  كما 
الثقافة  تنمية  على  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  لتوظيف  اإيجابًيا  اأثًرا  هناك 
التنظيمية ال�شائدة, وبينت الدرا�شة وجود فروق ذات دللة اإح�شائية بني توظيف 
للبنات  الثانوية  املدار�س  يف  التنظيمية  والثقافة  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا 
الدرا�شة  واأو�شت  ووكيالتهن.  الرتبويات  القائدات  نظر  املنورة من وجهة  باملدينة 
والتطبيقات  الربامج  ت�شميم  املدار�س يف  ووكيالت  الرتبويات  القائدات  مب�شاركة 

الإدارية التكنولوجية وتنفيذها.
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اأثر الألعاب الرتب�ية امل�ضممة حا�ض�بًيا يف التح�ضيل الأكادميي 
والتفكري الإبداعي يف العل�م لدى طلبة ال�ضف اخلام�س الأ�ضا�ضي يف 

مدار�س وكالة الغ�ث الدولية

 �لباحث حممود عبد �جلليل رم�سان

يف  حا�شوبًيا  امل�شممة  الرتبوية  الألعاب  اأثر  معرفة  اإلى  الدرا�شة  هدفت 
اخلام�س يف  ال�شف  طلبة  لدى  العلوم  الإبداعي يف  والتفكري  الأكادميي  التح�شيل 
جتريبي,  �شبه  بت�شميم  التجريبي  املنهج  اتباع  ومّت  الدولية.  الغوث  وكالة  مدار�س 
وتكونت عينة الدرا�شة من )80( طالًبا وطالبة من طلبة ال�شف اخلام�س الأ�شا�شي 
العام  من  الثاين  الدرا�شي  الف�شل  يف  الدولية  الغوث  لوكالة  تابعتني  مدر�شتني  يف 
جتريبية  مت�شاويتني  جمموعتني  اإلى  الدرا�شة  اأفراد  وّزع   .2017/2016 الدرا�شي 
ُدِر�َشت  �شابطة  واأخرى  حا�شوبيًا,  امل�شممة  الرتبوية  الألعاب  با�شتخدام  ُدِر�َشت 
ومقيا�س  حت�شيلي,  اختبار  هما:  للدرا�شة  اأداتني  اإعداد  مت  الإعتيادية.  بالطريقة 
ملهارات التفكري الإبداعي لدى الطلبة, ومّت التاأكد من �شدقهما وثباتهما ومت التحقق 
اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  الدرا�شة  نتائج  واأظهرت  الفقرات.  متييز  من 
عند م�شتوى الدللة )α=0.05( بني متو�شطي حت�شيل طالب املجموعتني يعزى 
لطريقة التدري�س وكان ل�شالح املجموعة التجريبيًة. فيما اأ�شارت النتائج اإلى عدم 
اأثر  وجد  بينما  طالبة(,  )طالب,  اجلن�س  ملتغري  تعزى  التح�شيل  يف  فروق  وجود 
للتفاعل بني طريقة التدري�س وجن�س ل�شالح املجموعة التجريبية, واأ�شارت النتائج 
يعزى ملتغري اجلن�س  الإبداعي  التفكري  اإح�شائية يف مهارات  وجود فرق ذي دللة 
مهارات  اأثر يف  هناك  يكن  التجريبية؛ يف حني مل  املجموعة  الطالبات يف  ل�شالح 

التفكري الإبداعي يعزى للتفاعل بني طريقة التدري�س واجلن�س.
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فاعلّية اإ�ضرتاتيجّية مراكز الّتعلم يف تط�ير مهارات القرن احلادي 
والع�ضرين للّطالب الفل�ضطينيني

�لباحثتان دعاء غو�سة وهبة،  حنان جربيل دبدوب

            

هدفت هذه الّدرا�شة للك�شف عن فاعلّية اإ�شرتاتيجّية مراكز الّتعلم يف تطوير 
املهارات احلياتّية للّطاّلب الفل�شطينيني من وجهة نظر الّطاّلب واملعّلمني ومديري 
املدار�س, وذلك من خالل ا�شتق�شاء اآراء )350( طالبًا وطالبة مّمن تعّلموا حمتوى 
طّبقوا  مّمن  ومعّلمة  معّلمًا  و)19(  الّتعّلم,  مراكز  اإ�شرتاتيجّية  خالل  من  العلوم 
خالل  من  لتطبيقها  الاّلزمة  الكفايات  امتلكوا  اأن  بعد  الّطاّلب  مع  الإ�شرتاتيجّية 
دبلوم تاأهيل املعّلمني, و)7( من مديري املدار�س الذين تابعوا تطبيق الإ�شرتاتيجّية 
اآراء  لر�شد  ا�شتبانة  الهدف؛  هذا  لتحقيق  اأدوات  ثالث  ا�شتخدمت  مدار�شهم,  يف 

الّطاّلب, وجمموعة بوؤرّية مع املعّلمني, ومقابالت معّمقة مع مديري املدار�س.

     بينت نتائج الدرا�شة اأّن اإ�شرتاتيجّية مراكز الّتعّلم كانت فاعلة بدرجة كبرية 
بتبّني  الّدرا�شة  واأو�شت  للّطاّلب,  احلياتية  باملهارات  اخلا�شة  املجالت  تطوير  يف 

اإ�شرتاتيجّية مراكز الّتعّلم يف تعليم العلوم, ويف برامج الّتاأهيل الرّتبوي للمعلمني.
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فاعلية التدري�س بالق�ضة الرقمية ببيئة التعلم املدمج يف حت�ضيل 
طالبات ال�ضف احلادي ع�ضر ملادة الرتبية الإ�ضالمية وتنمية التفكري 

الأخالقي لديهن

�لباحثة ر�بعة بنت حممد �ل�سقرية

ببيئة  الرقمية  بالق�شة  التدري�س  فاعلية  اختبار  اإلى  الدرا�شة  هذه  هدفت   
الإ�شالمية  الرتبية  ملادة  ع�شر  احلادي  ال�شف  طالبات  حت�شيل  يف  املدمج  التعلم 
ق�شمت  الدرا�شة من )60( طالبة,  تكونت عينة  لديهن,  الأخالقي  التفكري  وتنمية 
اإلى جمموعتني؛ )29( جتريبية و)31( �شابطة. وا�شتخدم املنهج �شبه التجريبي. 
ولتحقيق اأهداف الدرا�شة اأعد اختبار حت�شيلي مكون من )30( فقرة, مت التحقق من 
�شدق حمتواه بعر�شه على جمموعة من املحكمني, واأما معامل ثباته فبلغ )0,72(. 
كما ا�ُشتخدم مقيا�س للتفكري الأخالقي ويحتوي على خم�شة مواقف تت�شمن )16( 
�شوؤاًل, مت التحقق من �شدق حمتواه بعر�شه على جمموعة من املحكمني, واأما معامل 
عند  اإح�شائًيا  دالة  فروق  وجود  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت  وقد  فبلغ )0,70(.  ثباته 
التجريبية  املجموعتني  طالبات  درجات  متو�شطي  بني   )α=0.05( الدللة  م�شتوى 
املجموعة  ل�شالح  الأخالقي  التفكري  ومقيا�س  التح�شيلي  الختبار  يف  وال�شابطة 
الدرا�شة  واأو�شت  املدمج.  التعلم  ببيئة  الرقمية  بالق�شة  در�شت  التي  التجريبية 
لثبوت فاعليتها يف  الإ�شالمية  الرقمية يف تدري�س مادة الرتبية  با�شتخدام الق�شة 

زيادة التح�شيل لدى الطالبات, ويف تنمية التفكري الأخالقي لديهن. 
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ال�ض�رة الذهنية وا�ضتخدامها يف حت�ضني التعلم من خالل التخّيل 
والربوجكرت

�لباحث �سادي حممد فوزي �لكركي

هدفت الدرا�شة ااإلى اإ�شتخدام اللوح الذكي والربوجكرت واإ�شراك احلوا�س يف 
التعلم, وهو  الذهنية يف حت�شني  ال�شور  ا�شتخدام طريقة  التعليمية ومدى  العملية 
اأحد الطرائق ل�شّد الهّوة العميقة التي �شببتها الثورة التكنولوجية والتقدم يف جمال 
الهاتف الذكي ونظام النت )الفورجي والرثي جي(, لذا مت ا�شتخدام وابتكار اأ�شاليب 
من  الطالب  يعي�شها  التي  باحلركة  املليء  والربيق  وال�شرعة  التطور  عامل  حتاكي 
خالل )الأي باد( والهاتف الذكي يف تلقيه للمعلوات وثقافته من )الفي�س واليوتيوب 
والبالي �شتي�شن( واملفارقة بني اللوح والطب�شور القدمي منذ مئات ال�شنني, وحتاول 
الأ�شلوب  بنف�س  الطالب  وحماكاة  الذهنية  ال�شورة  طريقة  اأهمية  �شرح  الدرا�شة 
الذي اأبهره التكنولوجيا, مع م�شاعدة يف اأ�شلوب نف�شي يعمق الذاكرة ويجرب العقل 
على الإدراك من خالل التخيل وبناء �شورة عقلية قبل بداأ العر�س ب�شكل �شوري, 
وعلى  الربوجكرت,  على  العر�س  قبل  بال�شور  التنبوؤ  على  الطالب  بت�شجيع  وذلك 
حتليل ال�شورة املعرو�شة على ال�شا�شة املجردة, ثم اإ�شافة املعلومات بالتدريج كما 
هو يف اللوح الذكي, مما ي�شاعد على  الرتكيز يف بناء �شورة ذهنية والتعامل معها. 
وقد اأظهرت الدرا�شة نتائج اإيجابية يف التفاعل والإهتمام والتوا�شل, وعرب الطلبة 

عن عدم �شعورهم بامللل, واأ�شبح الإدراك اأكرب و�شرعة احلفظ اأف�شل.
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تط�ير مقررات التعلم املدمج يف جامعة القد�س املفت�حة ودورها يف 
التعلم والتعليم: مقرر اللغة العربية )1( اأمن�ذجًا 

�لباحثة غدير حامد

املدمج  التعلم  با�شتخدام  مقررات  بتطوير  املفتوحة  القد�س  جامعة  قامت 
عملية  حت�شني  على  وحر�شًا  املفتوح,  التعليم  يف  فل�شفتها  مع  ان�شجامًا  وتنفيذها 
اإلى  الدرا�شة  هذه  هدفت  والتعليم,  التعلم  يف  وا�شتخدامها  املقررات  هذه  تطوير 
و�شف املقررات املدجمة واإجراءات ت�شميمها وتطويرها, بالإ�شافة اإلى تقييم هذه 
 .2018/2017 الأكادميي  العام  من  الأول  الف�شل  يف  الطلبة  وجهة  من  املقررات 
اعتمدت الدرا�شة املنهج املختلط, حيث جمعت البيانات حول كيفية ت�شميم وتطوير 
اإلى  بالإ�شافة  ذلك.  على  العاملني  مع  واملقابالت  الوثائق  با�شتخدام  املقررات 
كما  املدجمة.  املقررات  در�شوا  الذين  الطلبة  كافة  على  وزعت  ا�شتبانة  ا�شتخدام 
تت�شمن درا�شة حالة ملقرر اللغة العربية )1( لو�شف كيفية م�شاهمته يف دعم تعلم 
الطلبة. واأ�شارت النتائج اإلى وجود اآثار اإيجابية يف ا�شتخدام هذه املقررات يف دعم 
وتعزيز التعلم, واأو�شت الدرا�شة و�شع خطط لدعم تنفيذ الأن�شطة التعلمية لتحقيق 

خمرجات التعلم.
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دور التكن�ل�جيا وو�ضائل الت�ضال احلديثة يف تدعيم حركة التعليم 
املنزيل وانت�ضاره يف خمتلف دول العامل

�لباحث مهند مطيع �ل�سو�ش

التقليدي  التعليم  عن  كبديل  اأوروبا  يف  ثم  اأمريكا  يف  املنزيل  التعليم  ظهر 
املدر�شي, نتيجة جلهود بع�س الرتبويني واحلركات مثل الالمدر�شية. وذلك لأ�شباب 
التعليم  طلبة  حت�شيل  م�شتوى  وارتفاع  الإلزامية,  املدار�س  م�شتوى  تدين  اأهمها 
كتجربة  ودرا�شته,  لتطبيقه  عربية  جتارب  ظهرت  وقد  باأقرانهم.  مقارنة  املنزيل 
دور  ويبدو  والدرا�شات.  الفردية  التجارب  من  وغريها  خلدون  ابن  وموؤ�ش�شة  ليبيا 
و�شائل التكنولوجيا احلديثة يف ازدهار حركة التعليم املنزيل وا�شحًا, ولذلك عمدت 
كثري من دول العامل اإلى تطبيقه, ودعمه من قبل الكثري من املوؤ�ش�شات يف العامل. 
وللرد على النقد اأكدت الدرا�شات اأن الطالب املنزليني اأف�شل ن�شًجا اجتماعًيا من 

غريهم, واأخرًيا مت اقرتاح خطة مبدئية لتطبيق التعليم املنزيل.



125 124



125

حم�ر املكتبة كم�ؤ�ض�ضة تعليمية
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دور املكتبات الإلكرتونية الرقمية يف تنمية مهارات البحث العلمي 
لدى طلبة برامج الدرا�ضات العليا يف اجلامعات الفل�ضطينية

�لباحثان ب�سام �لزين، �سامر �ملقيد

هدفت الدرا�شة احلالية اإلى معرفة دور املكتبات الإلكرتونية الرقمية يف دعم 
عملية البحث العلمي خلدمة العملية التعليمية لدى طلبة برامج الدرا�شات العليا يف 
اجلامعات الفل�شطينية, ولتحقيق اأهداف الدرا�شة قام الباحثان با�شتخدام املنهج 
الو�شفي التحليلي الذي يحاول من خالله و�شف الظاهرة مو�شوع الدرا�شة, وقام 
الباحثان ببناء ا�شتبانة مكونة من )3( اأبعاد رئي�شة, و�شمل جمتمع الدرا�شة الطلبة 
امللتحقني بربامج الدرا�شات العليا يف اجلامعات الفل�شطينية  )اجلامعة الإ�شالمية 
الثاين من  الدرا�شي  الف�شل  املفتوحة( يف  القد�س  – وجامعة  الأزهر  وجامعة   –
العام 2018/2017, ومّت اختيار عينة الدرا�شة بطريقة العينة الع�شوائية الطبقية. 

ومن اأهم النتائج التي تو�شلت اإليها الدرا�شة ما ياأتي: 
دور املكتبات الإلكرتونية يف تنمية مهارات البحث العلمي كانت كبرية, من . 1

وجهة نظر طلبة الدرا�شات العليا.
دور . 2 الدرا�شة  عينة  تقدير  متو�شطي  بني  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد 

املكتبات الإلكرتونية يف تنمية مهارات البحث العلمي تبعًا ملتغري مرحلة الدرا�شة 
والدرجة  ال�شتبانة  جمالت  اأغلب  يف  الر�شالة(  اإعداد  النظرية,  )الدرا�شة 

الكلية لها, وكانت الفروق يف هذه احلالت ل�شالح مرحلة اإعداد الر�شالة.
على  القائمني  اهتمام  ب�شرورة  الباحثان  اأو�شى  الدرا�شة  نتائج  �شوء  ويف 
البيانات  وقواعد  كافة  املكتبات  مع  بالتوا�شل  الفل�شطينية  اجلامعات  يف  املكتبات 
اأو�شع,  ب�شكل  للبحث  العليا  الدرا�شات  اأمام طلبة  الفر�شة  لإتاحة  واملحلية  الدولية 

وحماولة ت�شهيل و�شول الطلبة لالأبحاث كاملة.
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م�ضروع مركزي لربط املكتبات املدر�ضية الفل�ضطينية باملكتبة املركزية 
 )Libsys. Web(  ل�زارة الرتبية والتعليم العايل واإدارة املحت�ى رقمًيا

�لباحثان مرو�ن بكري، رميا در�غمه

خالل  من  وحتديثها,  املدر�شية  املكتبات  تطوير  اإلى  احلالية  الدرا�شة  هدفت 
م�شروع مركزي للمكتبات املدر�شية يتم اإدارته من املكتبة املركزية للوزارة (مكتبة 
املعهد الوطني للتدريب الرتبوي( مع اإعطاء �شالحيات للمدار�س عرب الويب لإدارة 
مكتباتهم التقليدية من اإعارة واإرجاع بالعتماد على اأمناء املكتبات اأو قيم املكتبة, 
وذلك من خالل فهر�س موحد وحمتوى اإلكرتوين واحد على ال�شبكة, فتقوم املكتبة 
Libsys.( املركزية بتزويد املكتبات الفرعية يف املدار�س بكل ما هو جديد عرب نظام
Web(؛ مما يوفر املال يف �شراء الكتب, ويزيد من تنوعها, ويفعل العالقة واملنفعة 

بني العناقيد املدر�شية يف جمال تبادل اأوعية املعلومات وق�ش�س النجاح, وهذا �شوف 
ن مدار�س الوطن من ال�شتفادة من كم اأكرب من م�شادر املعلومات دون احلاجة  مُيِكّ
املنهج  على  لذلك  الدرا�شة  واعتمدت  ن�شخة,  من  باأكرث  امل�شدر  اقتناء  تكرار  اإلى 
الو�شفي التحليلي وامل�شحي مع الرتكيز على منهج التحليل الوثائقي للبيانات التي 
مت جمعها؛ اإذ تكون جمتمع الدرا�شة من جمموع املدار�س احلكومية وما يتوفر فيها 
من مكتبات يف املحافظات ال�شمالية لدولة فل�شطني والبالغ عددها )1784( مدر�شة 
موزعة على )17( مديرية للعام 2017/2016. وبينت نتائج الدرا�شة وجود تفاوت 
يف توزيع املكتبات املدر�شية احلكومية من مديرية لأخرى ح�شب م�شتويات املدار�س 
)اأ�شا�شية, واأ�شا�شية عليا(, كما اأظهر حتليل البيانات نق�س املكتبات املدر�شية يف 
والقد�س(  اخلليل  و�شمال  واخلليل  اخلليل  )جنوب  مديريات  يف  الثانوية  املدار�س 
املكتبات  اأمناء  عدد  يف  نق�س  من  عام  ب�شكل  املدر�شية  املكتبات  تعانيه  ملا  اإ�شافة 
املدر�شية ممن يحملون موؤهل علمي مكتبات ومعلومات؛ مما يعيق عملية التحديث.
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ال�ض�ابط القان�نية ل�ضتخدام م�ضادر املعل�مات يف التعليم العايل 
اجلزائري

 �لباحث عبد �لنور �أحمد

هدفت هذه الدرا�شة اإلى معرفة اأهم ال�شعوبات التي تواجه التعليم يف اجلزائر 
الأكادميية,  البحوث  املعلومات يف  با�شتخدام م�شادر  تتعلق  والتي  العربي  والوطن 
ظاهرة  انت�شار  مع  ل�شيما  املجال,  هذا  يف  اجلزائرية  التجربة  اإلى  تطرق  فقد 
ال�شرقات العلمية يف اجلامعة اجلزائرية؛ مما دفع بوزارة التعليم العايل والبحث 
الظاهرة,  لهذه  والأخالقية  القانونية  اجلوانب  معاجلة  اإلى  اجلزائرية  العلمي 
وذلك عن طريق اإ�شدار قرار يحدد القواعد املتعلقة بالوقاية من ال�شرقة العلمية 
ومكافحتها وتقوم هذه القواعد على )ن�شر الوعي بني الطلبة, واملراقبة, واملعاقبة 
يف حالة حدوث �شرقات علمية(, لذا فقد اأو�شت الدرا�شة ب�شرورة اإن�شاء اأكادميية 

عربية للعلوم من مهامها توحيد معايري النزاهة العلمية.
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اأثر ت�ظيف اأ�ضل�ب التعلم بالألعاب على حت�ضيل طلبة املرحلة 
الأ�ضا�ضية يف عنق�د 7 

منطقة ال�ضي�خ يف مديرية �ضمال اخلليل

�لباحثة �إبت�سام حممد خالد كامل �أبو خلف

حت�شيل  على  بالألعاب  التعلم  اأ�شلوب  ا�شتخدام  اأثر  معرفة  الدرا�شة  هدفت  
ا�شتخدمت  �شمال اخلليل. حيث  الأ�شا�شية يف عنقود 7 يف مديرية  املرحلة  الطلبة 
الرتبوية  الألعاب  من  جمموعة  اختيار  مت  حيث  ذلك,  يف  الو�شفي  املنهج  الباحثة 
املرتبطة مببحثي اللغة العربية والريا�شيات لل�شفني الثالث والرابع الأ�شا�شيني, قام 
بتطبيقها معلمي املدار�س امل�شتهدفة ثم قورنت نتائج  الطلبة قبل تطبيق الأ�شلوب 

وبعده.

وتو�شلت الدرا�شة اإلى اأن م�شتوى حت�شيل الطلبة يف مبحث اللغة العربية قد 
ارتفع ب�شكل عام بعد تطبيق هذا الأ�شلوب يف ال�شف الثالث, و بينما انعدم تاأثريه 
على ال�شف الرابع, اأي اأن اأثره كان اإيجابًيا اإلى حد ما ملبحث اللغة العربية لل�شف 
التح�شيل  م�شتوى  ارتفاع يف  اإلى  اأ�شارت  التطبيق  نتائج  اأن  كما  الأ�شا�شي,  الثالث 
الطلبة يف مبحث الريا�شيات لل�شفني الثالث والرابع. اأي اأن تطبيق هذا الأ�شلوب 
يف تدري�س �شعاف التح�شيل من الطلبة يف املرحلة الأ�شا�شية يف عنقود 7 يف مديرية 

�شمال اخلليل له اثًرا اإيجابًيا اأدى اإلى ارتفاع م�شتوى حت�شيلهم. 


