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 ) التربوية األردنية للعلومالجمعية  ورد في هذا العدد يعبر عن آراء الكتاب أنفسهم وال يعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو سياسة ام (
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 رـــــــــس التحريــــــرئي
 راتــــــــــب السعــــــــــــودور ــــــاذ الدكتــــــاألست

 
 رـــــــــــــــــة التحريـــــــــــــهيئ

 ي عـــــــــــــــــــادل الطويـــســــ  األستـــــــاذ الدكتـــــــور
 ــدالـحـقالعبــــــواز فـــــــــــــــــ  ـاذ الدكتـــــــوراألستــــــ

 عــــدنــــــــــــان العتــــــــــــــــوم  األستـــــــاذ الدكتـــــــور
 ســـــــــــــــــــاري حمـــــــــــــدان  األستـــــــاذ الدكتـــــــور

 ــــــف الطراونـــــــــــــةإخلـيـــــ  الدكتـــــــوراألستـــــــاذ 
 رضــــــــــــوان وشــــــــــــــــــاح  األستـــــــاذ الدكتـــــــور
 إبراهيــــــــــــــم المومنـــــــــــي  األستـــــــاذ الدكتـــــــور
 إبراهيــــــــــــــم العبـــــــــــــادي  األستـــــــاذ الدكتـــــــور

 عـــــــــــــــــــادل طنــــــــــــــوس  تـــــــاذ الدكتـــــــوراألس
 صالــــــــــــــــح عليمــــــــــــات  األستـــــــاذ الدكتـــــــور

 
 

 أمين السـر
 رنـــــــــــــــا البطــــــــــــوش  

 

 اإلشراف
 صرايــــــــــــرةالدكتـــــــــــور خالـــــــــــد أحمـــــــــد ال

 

   التدقيق اللغوي
 يـــــــاس الشريفـــــــعبور ــــــــالدكتاألستاذ 

 

 التنضيد والطباعة
 رنـــــــــــــــا البطــــــــــــوش 
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 االستشاريـــــــــــــة الهيئــــــــــــة
 

 / مصـرــــــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حلـــــــــــــــــــــــــــــــــجامعـــــــــــــــــــــ ــــريــــــــــــــــــــــم الزهيـــــــــــــــإبراهيــــــ األستـــــاذ الدكتـــور
 مصراألزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر/ ــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعــــــــ ابراهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــم السمدونــي األستـــــاذ الدكتـــور
 ة المتحدةـإلمارات العربيا /ة األميركية في الشارقةـالجامع ىـــــــــــــــــــــــســــد العيــــــــــــــــــــــــــأحم األستـــــاذ الدكتـــور
 / الجزائر 0ــران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــــــــــــــــجامعـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــاتــــــــــــــــة غيــــــــــــــــــبوفلجــــــــــ األستـــــاذ الدكتـــور

 اإلمارات العربية المتحدة/ الشـــــــــارقـةــــة ـــــــــــــــــــــــــــجامعــــــــ عبــــــــــــــــــــــــداهلل المنيـــــــــــــــــــــــــزل اذ الدكتـــوراألستـــــ
 ــــــــــوط/ مصرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعــــــــــــــــــــــــــــــ ــــنعمــــــــــــــــــــــــــــاد حســــــــــــــــــــــــــــ األستـــــاذ الدكتـــور
 وس / سلطنة ُعمانــــــان قابـــــــــــالسلطــــــــــــــــــــــــــــة ــــــجامعــــــــ ـــاللـــــــــو هــــــــــــــــر أبــــــــــــماهــــــــــ األستـــــاذ الدكتـــور
 ــــــــــــــــــــــــق/سورياـــــــــــــــــــــــــــــــــة دمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعـــــــــــــــــــــــــــــ ــودـــــــخ حمــــــــــــد الشيــــــمحمــ األستـــــاذ الدكتـــور
 ــا/السودانـــــــــــــــــــــــــــــــــت الرضـــــــــــــــــــــة بخـــــــــــــــــــجامعــــــــــــــــــــــ ـوـــــــــي الضــــــــــــــــد علــــــــمحمـــــ األستـــــاذ الدكتـــور
 ـــــــــــــة/ السعوديةـــــــــــــــــــــــــــــــــــة اإلسالميــــــــــــــــــــــــــالجامعـــــــــــــــــــ يـــــــــــف عفيفــــــد يوســـــــمحمـــ األستـــــاذ الدكتـــور
 / السعوديةنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانــــــــــــــة ـــــــــــــــــــمعــــــــــــــــــــــــــــــجا منصــــــــــــــــــــــــــــــور العتيبـــــــــــــــــــــي األستـــــاذ الدكتـــور
 ــــــــــــــــــــة/ األردنــــــــــــــــــــــــة األردنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجامعــــــــــــــــــــــ ــديــــــــــــــــى الحديــــــــــــــــــــــــــنـــمــــ األستــــاذ الدكتــــورة
 / الجزائرــــــــــــــةاح ورقلــــــــــــــــدي مربــــــــــــــــــة قاصــــجامعـــــــــــــــ قــــــــــــــــــــة بوشاللــــــــــــــــــناديـــــــــــــــ األستـــــاذ الدكتـــورة
 ــــــــــرة / مصرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــ نـــــــال الديــــــــــــــــوى جمـــــنجــــ األستـــــاذ الدكتـــورة
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 المجلة التربوية األردنية 
 ومفهرسة محكمةعلمية مجلة 

 

، كل أربعة أشهر األردنية للعلوم التربوية الجمعية، تصدر عن ردنيةاأل التربويةمجلة ال
 وتهدف المجلة إلى:

تنشيط حركة البحث العلمي المرتبطة بإعداد المعلم بالمملكة بشكل خاص وبالوطن  .2
 العربي بشكل عام.

 نشر البحوث والدراسات في مجاالت العلوم والتربوية. .0
مبتكرة ذات الطابع التجديدي للباحثين المهتمين في إبراز القدرات اإلبداعية واألفكار ال .3

 الميدان التربوي والتعليمي من خالل معالجة القضايا المرتبطة بالواقع التربوي والتعليمي.
تشـــجيع البـــاحثين والدارســـين علـــى اإلســـهام فـــي تطـــوير بـــرامل التربيـــة والتعلـــيم مـــن خـــالل  .4

 طروحاتهم العلمية األصيلة.
 تعليمات الّنشر:

كون البحث أصياًل ويضيف جديدًا للمعرفة في مجال العلوم التربوية وتتوافر فيه أن ي .1
قواعد البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميًا، ومكتوبًا بلغة سليمة خالية من 

المتخصص ألحد  و النقد، ويجوز نشر البحوث العلمية العالمية أاألخطاء اللغوية
لمملكة أو في الوطن العربي أو خارجه أو التقارير عن المؤلفات العلمية الصادرة في ا

 الندوات والمؤتمرات التخصصية العربية والعالمية ذات العالقة بموضوع المجلة.

أن ال يكون البحث منشورًا في أي مكان آخر، وال يكون جزءًا من كتاب منشور أو قدم  .2
 خطية بذلك. للنشر إلى أي جهة أخرى، وعلى الباحث أن يرسل مع بحثه إفادة

تقبل البحوث مكتوبة باللغة العربية واإلنجليزية ويشترط إرفاق ملخص باإلنجليزية للبحوث  .3
بحيث ال يزيد عدد كلمات  المكتوبة بالعربية وملخص للبحوث المكتوبة باإلنجليزية

بعدد ال  مفتاحية )كلمات دالة(كلمات  الملخصتبع يوأن  ( كلمة،151المّلخص على )
 .بحثعالقة بموضوع الكلمات ذات  (5)يتجاوز 

تعتمد المجلة في أسلوب توثيق المصادر والحواشي أسلوب جمعية علم النفس  .4
  .(APA) األمريكية
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ترجمة جميع المراجع المكتوبة باللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية مع ضرورة إبقاء القائمة  .5
 .العربية موجودة

( MSWORDمطبوعة بواسطة برنامل ) (Cd) ة الكترونية أو علىيقدم الباحث نسخ  .6
، أما كلمة( 0111(، وأن ال يتجاوز البحث )14، حجم )Simplified Arabicحرف نوع 

 Time New Romanبالنسبة للبحوث المكتوبة باللغة اإلنجليزية فيعتمد الحرف نوع 
وتترك مسافة واحدة  ،(A4حجم ) ( صفحة25ال يتجاوز البحث )أن (، و 12وبحجم خط )

سم من الجهات األربع من الورقة، وبما  2.5السطور، وتكون الهوامش بمسافة  بين
، ويكتب على نسخة وصور ومراجع ومالحق ورسوم من جداول وأشكال يتضمنه البحث

 حث ورتبته العلمية وعنوانه البريدي وااللكتروني.اواحدة فقط اسم الب

يراعي الباحث ا للنشر، وأن تخضع البحوث المقدمة للتحكيم السري لبيان مدى صالحيته .0
مالحظات المحكمين في النسخة المعدلة، ويرسل تقريرًا مفصاًل للمجلة يبين فيه مواطن 
ذا لم يأخذ ببعض المالحظات فإنه يشترط أن ال يكون متفقًا عليها بين  التعديل، وا 

 ث مسؤوليةيتحمل الباح، و المحكمين، وأن يبين الباحث وجهة نظره في عدم األخذ بها
 (Cd)على قرص ، ويتعهد بإرسال نسخة من البحث المعدل كاملة عن محتويات بحثه
 .( بعد قبول البحث للنشر بشكله النهائيMSWORDمطبوعة بواسطة برنامل )

بحقها في عدم نشر أي بحث بناء على تقارير المحكمين دون إبداء  المجلةتحتفظ  .8
 .البحوث إلى أصحابها إذا لم تقبل للنشر ، وال تعاداألسباب للباحث، وتعد قراراتها نهائية

 من المجلة التي يصدر فيها بحثه بعد طباعة العدد. يزود الباحث بنسختين .9

قًا وبغض النظر مسب التحكيميلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات  .11
ردني األ بالدينار( دوالر أمريكي أو ما يعادلها 311قدرها )و عن نتيجة التحكيم، 

(Article Processing Charge)، :وتدفع على النحو اآلتي 
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 1843491410400004 رقم الحساب
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، وال يجوز نشر أي جزء من هذه التربوية األردنية جميع حقوق النشر محفوظة للمجلة  .11
 .المجلة أو اقتباسه دون الحصول على موافقة مسبقة من رئيس هيئة التحرير

وال يعكس آراء هيئة التحرير أو  ،آراء أصحابه به/عن رأي صاح ما يرد في المجلة يعبر  .12
 .الجمعية األردنية للعلوم التربويةسياسة 

  إجراءات النشر في مجلة

 ويتعهد في الوقت نفسه، كتابة، المجلةتحرير باحث بحثه للنشر إلى رئيس هيئة يقدم ال ،
  بأنه لم يسبق أن نشره من قبل، أو قدمه للنشر في مجلة أخرى.

 حث على هيئة تحرير المجلة، ويسجل في سجالتها، وتدرس الهيئة سالمة يعرض الب
  .البحثمنهجية 

  في حالة وجود مالحظات من هيئة التحرير، يعاد البحث إلى الباحث لألخذ بها قبل
  إرساله إلى التحكيم.

 .يرسل البحث من أجل التحكيم إلى اثنين من المحكمين المعروفين في الوسط العلمي  
 بحث في حالة ورود تقارير ايجابية من كال المحكمين، وبعد أن، يقوم الباحث ينشر ال

  بإجراء التعديالت المطلوبة، إن وجدت.
  في حالة الرد السلبي من أحد المحكمين، يرسل البحث إلى محكم ثالث للبت في أمر

  صالحيته للنشر.
 .في حالة الرد السلبي من كال المحكمين ال يقبل البحث النشر  
 جب على الباحث بعد جواز بحثه للنشر أن يقوم بإجراء التعديالت المطلوبة وفق ي

رفاق رسالة تبين التعديل أو نقاشه لمالحظات  مالحظات المحكمين اللذين قوما البحث، وا 
  المحكمين.

  يقوم رئيس هيئة التحرير بإرسال البحث، بعد إجراء الباحث للتعديالت المطلوبة إلى أي
للذين قوما البحث وذلك لمراجعة التعديالت المطلوبة وفق مالحظات من المحكمين ا
  مقيمي البحث.

 فرصة ديالت المطلوبة، يعطي الباحث إذا أفاد مراجع التعديالت بأن الباحث لم يقم بالتع
ال يرفض بحثه وال ينشر في المجلة.  أخيرة للقيام بها، وا 
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آليات تربوية مقترحة لتفعيل التحفيز اإلداري في المدارس الثانوية العاّمة في األردن وفقًا لنماذج 
 الفاعلية

  إيفيت يونس خطاب
 *أحمد محّمد بّطاح .أ.د

 ملخص:
ربوية لتفعيل التحفيز اإلداري في المدارس الثانوية العاّمة في آليات تاقتراح  الدراسة هدفت

، وتّم استخدام المنهج الوصفي التحليلي التطويري، واالستبانة كأداة األردن وفقًا لنماذج الفاعلية
للدراسة، التي تّم التأكد من صدقها بطريقة صدق المحكمين، وتّم التحّقق من ثباتها باستخدام طريقة 

 مديراتالو  نمديريالإعادة االختبار، ومعادلة كرونباخ ألفا، وتكّون مجتمع الدراسة من جميع االختبار و 
( مديرًا ومديرة، 2001المدارس الثانوية العاّمة في األردن، والبالغ عددهم )المعلمات في و  نمعلميالو 

، ( معلمًا ومعلمة761مديرًا ومديرة، )( 072تكّونت عّينة الدراسة من )( معلمًا ومعلمة، و 21472و )
واقع نتائج أّن أظهرت الو . 0227/0222العنقودية العشوائّية، للعام الدراسي تّم اختيارهم بالطريقة 

من وجهة نظر مديري هذه  العاّمة في األردن للتحفيز اإلداري ممارسة مديري المدارس الثانوية 
كاآلتي: تمكين المعّلمين، تحقيق ، وجاءت المجاالت مرتبة تنازليًا كانت متوسطةالمدارس ومعلميها 

األهداف بطرق غير متوقعة، الواقعية والحزم، تحقيق أثر ُمستدام، توزيع السلطة. وتوصلت الدراسة 
إلى مجموعة من اآلليات التربوية لتفعيل التحفيز اإلداري في المدارس الثانوية العاّمة في األردن وفقًا 

 لنماذج الفاعلية، والتي أوصت بتطبيقها.
  .اآلليات التربوية، المدارس الثانوية، التحفيز اإلداري، نماذج الفاعلية الكلمات المفتاحية:
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Proposed Educational Mechanisms to Activate the Administrative 

Incentives in Public Secondary Schools in Jordan Based on Models of 

Effectiveneness 

Evet Younis Khattab 

Prof. Ahmad Mohammad Battah * 
 

Abstract: 
The study aimed to propose educational mechanisms to activate the 

administrative incentives in public secondary schools in Jordan based on 

models of effectiveness. The descriptive developmental analytical 

methodology was used and the questionnaire as a tool for the study was 

verified by the method of validity of the referees and its reliability was 

verified using the method of testing and retesting, and Cronbach Alpha 

equation. The study population consisted of all principals and teachers of 

public secondary schools in Jordan, (1227) principals, and (17480) teachers. 

The sample of the study consisted of (289) principals, and (867) teachers, 

who were selected by a random cluster method, for the academic year 

2018/2019.The study finding showed that the reality of the practice of 

public secondary school principals in Jordan for administrative incentives 

from the point of view of the principals and their teachers was medium. The 

domains were ranked in descending order as follows: teacher empowerment, 

achieving objectives in unexpected ways, realism and firmness, achieving a 

sustainable impact. The study reached a set of educational mechanisms to 

activate the administrative incentives in public secondary schools in Jordan 

based on models of effectiveness which recommended implementation of 

them. 

Keywords: Educational Mechanisms, Secondary Schools, Administrative 

Incentives, Models of Effectiveness. 
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 مقدمة ال
القى التحفيز اهتماًما كبيًرا من قبل الباحثين في مجال اإلدارة العامة بشكل عام، واإلدارة 

قدراتهم، مالتربوية بشكل خاص، باعتبار أّن له دوًرا رئيًسا في تحريك طاقات األفراد العاملين، و 
اإلنتاجية واألداء  فيأثر  ودفعهم لتنمية مهاراتهم، واستخدام اإلمكانات المتاحة بفاعلية؛ لما له من

 قد يؤدي إلى تحسين العالقات بين العاملين واإلدارة.  ذاته عمومًا، كما أّنه وفي الوقت
، وهذا اإلنجاز عاملينومما ال شّك فيه أّن الهدف األساس للحفز هو زيادة اإلنجاز عند ال

ن تحفيزه من خالل إشباع العامل يمكف عاملين،قدرات الميتحقق عن طريق التفاعل ما بين الحفز و 
حاجاته االقتصادية، أو النفسية، أو االجتماعية، كحصوله على مرتب أعلى، أو عمل أكثر أهمية 
ومسؤولية، إذ يبدأ تحفيزه منذ تشجيع المدير الفرد العامل، إلى أن يرى الفرد راتبه قد تزايد، وعالوته 

ير ذلك من األمور التي تثير في نفس الفرد الدورية قد تنامت، وأخذ دوره وحظه في التدريب، إلى غ
 الشعور بأهميته، وتقديره من قبل مرؤوسيه، وبالتالي حدوث نوع من الرضا الوظيفي لدى العامل

(Kanaan, 1999) .وجرفن  نيسيوفي هذا اإلطار أّكد دي(DeNisi & Griffin, 2008) ز بأّن تحفي
ى استخدام المديرين للمهارات اإلدارية المناسبة يتوقف عل العاملين للمشاركة في السلوك اإليجابي

 .لتحقيق األهداف
ونظًرا ألهمية التحفيز اإلداري في المدارس؛ فقد اهتمت كثير من البلدان بهذا األمر، وحّثت 

وبما أّن المهمة األساسية للمدير هي إدارة المدرسة وبرامجها الدراسّية من خالل تعامله مع  عليه،
ة داخل المدرسة، ومع أعضاء المجتمع الخارجي، وهو حلقة الوصل بين النظام المعّلمين والطلب

، وبما أّن المدير هو الشخص الذي يقع العبء عليه في تحفيز  (Boon, 2001)التعليمي والمدرسة
المعّلمين في مدرسته، وبما أّن المعّلمين َعَصب العملية التعليمية، ويتوقف عليهم مدى نجاح العملية 

، وبما أنهم يقومون بأعمالهم حسب أنظمة وقوانين صادرة من اإلدارة، فقد تّم اختيار مجتمع  وفشلها
؛ لذلك اقتصرت (Al-Hamed, 2015)ن في األرد هاومعلمي الدراسة ليمثل مديري المدارس الثانوية

المراحل الدراسة على دور مديري المدارس في تحفيز المعّلمين. وبما أّن المرحلة الثانوية ُتعد من 
المهمة في بنية النظام التعليمي، والمتمثلة في المرحلة األخيرة من التعليم العام، والتي يقرر الطالب 
من خاللها مصيره ومستقبله، ويتجه بعدها نحو المجال الذي يرغبه، ويلبي طموحاتـه، ويشبع 

أظهر النظام التعليمي في  رغباته؛ بهدف إعداده للمشاركة اإليجابية والفعالة في تقدم المجتمع، فقد
 .األردن اهتمامًا كثيرًا في هذه المرحلة
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، فقد (Stone, 2015)التطبيق بونظرًا ألّن النماذج ُتعد مهمة؛ ألنها تساعد على ربط النظرية 
 انعديد من النماذج التي تهدف إلى زيادة فاعلية التحفيز اإلداري، والتي استعان بها الباحثظهرت 

لتطوير آليات لتفعيل التحفيز اإلداري في المدارس الثانوية العاّمة في األردن،  في هذه الدراسة
بورك وليتوين  ُأنموذجالبناء على اإليجابيات، و  ُأنموذجكولينز للتحفيز، و  ُأنموذجأُ والمتمثلة في 

 للتغيير واألداء المؤسسي.
م بوضعه جيم كولينز الذي قا (Collins’ Incentives Model)كولينز للتحفيز  ُأنموذجأما 

“Jim Collins”  ،لمساعدة المؤسسات في تحقيق أهدافها االستراتيجية وتحويلها إلى نتائج ملموسة
آليات  ، وذلك باقتراحه لخمس(Collins, 2001) من خالل الربط بين األهداف واألداء المتميز

ركة العاملين في توزيع للتحفيز، هي: تحقيق األهداف المدرسية بطرق إبداعية غير متوقعة، ومشا
السلطة، وتطبيق مبدأ الواقعية والصرامة من خالل وجود إجراءات وقرارات واضحة لتحقيق األهداف، 
والحرص على اختيار المديرين والعاملين المناسبين الذين يتمتعون بروح االلتزام والمثابرة؛ ليتم 

على تحقيق أثر مستدام لألداء االعتماد عليهم لتحقيق تلك األهداف. وكذلك الحرص الدؤوب 
 . (Kassem, 2014)ؤسسي الم

الذي قام بوضعه  (Appreciative Inquiry Model) البناء على اإليجابيات نموذجوبالنسبة ألُ 
ًا تحليلّيًا ُيرّكز ُأنموذج، والذي ُيمّثل (David Cooperrider)ات "ديفيد كوبريدر" يفي عقد الثمانين

كونه خاطئ في المؤسسة، وافتراض أّن أسباب التغيير موجودة بالفعل  على ما هو صحيح بداًل من
إلى اكتشاف اإليجابيات  نموذج، وبالتالي يسعى هذا األُ  (Seniwoliba, 2014)داخل كل مؤسسة

والعمل على تنميتها وتطويرها والبناء عليها، ومن ثّم استغالل هذه الطاقة  ،الكامنة في أي نظام
طريق للتغيير النابع من االكتشاف واالبتكار؛ لتصل بالمؤسسة إلى إنجازات متميزة اإليجابية لتمهيد ال

 . (Hall & Hammond, 1998)تتيح لها التفرد عن مثيالتها 
 Burke & Litwin Model of)بورك وليتوين للتغيير واألداء المؤسسي  نموذجوبالنسبة ألُ 

Organizational Performance and Change) م بوضعه بورك والذي قا“Burke”  ليتوين و
“Litwin” ؛ لُيظهر مقدرة العوامل المؤسسية والمتمثلة في: الرؤية واالستراتيجية، القيادة، الثقافة

التنظيمية، الهيكل التنظيمي، األنظمة، الُممارسات اإلدارية، الُمناخ التنظيمي، ُمتطلبات العمل، 
لفردي والمؤسسي، على إحداث التغيير في بيئة العمل الحاجات والقيم الفردية، الدافعية، األداء ا

الداخلية للمؤسسة، وتأثير تلك العوامل في أدائها، وأّن أي تغيير في بيئتها لو تّم البحث في مسبباته 
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مع عدم اغفال المسببات المرتبطة  ،(Burk & Litwin, 1992)الجذرية، لكانت مسببات داخلية 
 .(Martins & Coetzee, 2009) بالبيئة الخارجية

وبناًء على ما تقدم تبرز أهمية الكشف عن واقع التحفيز اإلداري في المدارس الثانوية العاّمة 
القيام بدراسة هذا الموضوع والمتعلق بتطوير: آليات تربوية  نللباحثيفي األردن، وهذا ما سّوغ 

 ردن وفقًا لنماذج الفاعلية.مقترحة لتفعيل التحفيز اإلداري في المدارس الثانوية العاّمة في األ
 مشكلة الدراسة:

من المشكالت التي تواجه مديري المدارس الثانوية العاّمة في األردن، والتي تتعلق  عديدهناك 
من  عديدفي امتحان الثانوّية العاّمة، ووجود الطلبة  في أداءالضعف العام بطبيعة العمل المدرسي، و 

من المشكالت والمثبطات التحفيزية  عديدووجود  حد،المدارس التي وصفت بمدارس لم ينجح أ
د بالنسبة للمعّلمين، سواء أكان ذلك على شكل ضعف في مستوى توفر بيئة آمنة للعمل، كوجو 

مشكلة تدني رواتب المعّلمين،  فضاًل عنالمدارس اآليلة للسقوط،  والمباني المدرسية المستأجرة، أ
دفعهم للعمل في وظائف إضافية، للوصول إلى مستوى وحصولهم على عالوات هزيلة، والتي قد ت

الطلبة أنفسهم، مثل؛ وجود حاالت تسرب  في -بشكل غير مقصود-عيش كريم، والتي قد تؤثر سلبًا 
 للطلبة من المدارس، أو الغياب غير المبّرر والمتكرر لهم.  

اإلداري في إلى القصور  (Ahmad, 2003) من الدراسات مثل دراسة أحمد عديدكما أشارت 
المدارس الثانوية العاّمة بشكل عام، والذي تمثل في تدني مستوى الرضا المهني، وتهاون إدارة 

لدى المعّلمين، ووجود  مين، وتدني األخالقيات والسلوكالمدرسة مع الُمقّصر، وعدم انضباط المعلّ 
ُيشعر اآلخرين ة؛ مما يواألحق قيادات مدرسية على غير المستوى المطلوب من حيث الصالحية

 باإلحباط.
وباالعتماد على جميع ما ذكر تظهر الحاجة الُملّحة لمديري المدارس بالعمل على تحفيز 

وهذا يتطلب من مديري المدارس الثانوية اتخاذ . المعّلمين في المدارس الثانوية العاّمة في األردن
لوا من مدارسهم الجيدة أو الضعيفة آليات إدارية الزمة وسريعة لتحفيز العاملين داخل المدرسة؛ ليجع

 مدارس عظيمة، وبشكل مستمر.
المناسبة ما اآلليات التربوية  اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:في وتتمثل مشكلة الدراسة 

 في األردن وفقًا لنماذج الفاعلية؟لتفعيل التحفيز اإلداري في المدارس الثانوية العاّمة 
 



 احأحمد بطّ ، أ.د. إيفيت خطاب                                           ....    آليات تربوية مقترحة لتفعيل التحفيز

  6 

 هدف الدراسة وأسئلتها:
هذه الدراسة إلى بناء آليات تربوية لتفعيل التحفيز اإلداري في المدارس الثانوية العاّمة هدفت 

 في األردن وفقًا لنماذج الفاعلية، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ما درجة التحفيز اإلداري في المدارس الثانوية العاّمة في األردن من وجهة  السؤال األول:

 المدارس ومعلميها؟نظر مديري هذه 

ما اآلليات التربوية المقترحة لتفعيل التحفيز اإلداري في المدارس الثانوية السؤال الثاني: 
 العاّمة في األردن وفقًا لنماذج الفاعلية؟

ما درجة مالءمة اآلليات التربوية المقترحة لتفعيل التحفيز التربوي في المدارس السؤال الثالث: 
 األردن وفقًا لنماذج الفاعلية، من وجهة نظر الخبراء والمختصين؟الثانوية العاّمة في 

 أهمية الدراسة:
ُيؤَمل أن تُفيد نتائج هذه الدراسة مديري المدارس الثانوية في األردن، والمشرفين التربويين، 

سبة طريقة تمكنهم من اتخاذ القرارات المنا، بمرجعية مهمةلهم والمعّلمين، والطلبة أنفسهم، وتَُقّدم 
لالرتقاء بمستوى مدارسهم والعاملين فيها. وتسعى الدراسة الحالّية إلى اإلسهام في إضافة نوعّية 

  .لألدب النظري 

 مصطلحات الدراسة:
 تضّمنت هذه الدراسة عدة مصطلحات يمكن تلخيصها، وتعريفها إجرائيًا، بما يأتي:

رجية تحّفز الفرد وتشجعه "مؤثرات خا: (Administrative Incentives)التحفيز اإلداري 
للقيام بأداء أفضل، فالفرد قد يعمل بمستوى جيد، لكن ترى اإلدارة أن لدى هذا الفرد مهارات 

 ,Al-Tajam & Al-Sawat) قدرات لم توظف، فتمنحه حافزًا الستثمار كل طاقاته لصالح العمل"مو 

2000:25) . 

ة الرغبة في بذل مستوى أعلى من الجهود عّرفه الباحثان إجرائيًا بأنه: مؤثرات خارجية لتنميو 
 نحو تحقيق أهداف المؤسسة، على أن تؤدي هذه الجهود إلى إشباع بعض االحتياجات عند األفراد.

قدراتهم مهي المؤسسة التعليمية التي يلتحق بها الطلبة وفق  :إجرائًيا المدارس الثانوية
أو المسار الفني، وتقوم على تقديم خبرات وميولهم، ضمن مسارين دراسيين، هما المسار األكاديمي 

ثقافية وعلمية ومهنية متخصصة تلبي حاجات المجتمع القائمة أو المنتظرة بمستوى يساعد الطالب 
 على مواصلة التعليم العالي أو االلتحاق بمجاالت العمل، وتكون مدتها عامان دراسيان. 
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وأسس وإجراءات وحلول مقترحة للسلوك توجيهات وإرشادات  هي :إجرائًيا ةات التربويّ اآلليّ 
 التربوي لدى مديري المدارس للتحفيز اإلداري.

هي النماذج التي ُصّممت بهدف زيادة فاعلية األداء المؤسسي من نماذج الفاعلية إجرائيًا: 
 ، وكما تقيسها أداة الدراسة التي طورها الباحثان لهذا الغرض.خالل تحسين فاعلية التحفيز اإلداري 

 د الّدراسة:حدو 
في األردن، وذلك في  هاومعلمي اقتصرت هذه الدراسة على مديري المدارس الثانوية العاّمة

 .0227/0222األول، للعام الدراسي الفصل الدراسي 
 لّدراسات السابقة:ا

  :ي عرض للدراسات السابقةأتفيما ي
 الّدراسات السابقة ذات الصلة بالتحفيز اإلداري: .أ

واقع تحفيز مديري المدارس في مدينة الرياض  بعنوان  (Al- Mehrij, 2014)دراسة المحرج
المنهج الوصفي المسحي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع انتهجت هذه الدراسة ، للعاملين معهم

المعّلمين والمرشدين الطالبيين واإلداريين العاملين في مدارس التعليم العام الحكومي في مدينة 
أّن غالبية أفراد إلى  نتائج الدراسةوأشارت ( فردًا. 072اد عينة الدراسة )الرياض، وبلغ عدد أفر 

 .الدراسة يرون أن المديرين يبدون ثقة في العاملين معهم بالمدرسة
درجة التحفيز والرضا الوظيفي والعالقة بينهما من بعنوان  (Ma’ani, 2015) دراسة معاني

انتهجت هذه ، ي محافظات شمال الضفة الغربيةوجهة نظر مدراء المدارس الحكومية الثانوية ف
المنهج الوصفي المسحي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الحكومية الدراسة 

 مختيارهإ( مديرًا، تّم 572عينة الدراسة )الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية، وبلغ عدد أفراد 
ج الدراسة إلى وجود درجة استجابة كبيرة جدًا في مجاالت العشوائية. وأشارت نتائ الطبقية بالطريقة

)أنظمة الترقيات الحوافز، والتحفيز عبر التقدير واحترام الذات، والتحفيز عبر التعامل(، ومتوسطة 
 .في ما يتعلق بمجال )التحفيز عبر التعزيز(

 الّدراسات السابقة ذات الصلة بنماذج الفاعلية:  .ب
، رواية القصص في إطار البناء على اإليجابيات( بعنوان Richards, 2016دراسة ريتشاردز )

، ُتعد هذه الدراسة بمثابة فحص لدور القصة ورواية القصص في إطار البناء على اإليجابيات
من ممارسي البناء على اإليجابيات، تم  اً شخص 20جريت مقابالت مع ولتحقيق أهداف الدراسة ا
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وأظهرت نتائج الدراسة أن جميع قصص النجاح . ة البحث النوعينسخها وتحليلها بما يتفق مع طريق
لعينة الدراسة تضمنت شيًئا من جميع المحاور الستة، وهي؛ بناء العالقات، التأليف المشترك 

 .للمستقبل، إعادة صياغة السرد، معنى السرد، االكتشاف، والمشاركة
ي الجامعات األردنية الحكومية: بيئة العمل ف بعنوان (Al-Sharaya, 2018) دراسة الشرايعة

، تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء التغيير واألداء المؤسسي ُأنموذجدراسة تحليلية بناء على 
هيئة تدريس.  أعضاء( 6222هيئة التدريس في الجامعات األردنية الحكومية، والبالغ عددهم )

 لجمع بيانات الدراسة. ر استبانة( عضو هيئة تدريس. وتّم تطوي402وتكونت عينة الدراسة من )
وأظهرت نتائج الدراسة أّن واقع بيئة العمل الداخلية في الجامعات األردنية الحكومية بناء على 

التغيير واألداء المؤسسي جاء بدرجة متوسطة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند  ُأنموذج
 والهيكل التنظيمي، الُمناخ يمجال عدا ما المجاالت، جميع على( α=2.22مستوى الداللة )

 كلية، ولصالح الكليات اإلنسانية.لا لنوع ُتعزى  التنظيمي
إدارّي تربوّي مقترح وفقًا لنظرية جيم  ُأنموذجأبعنوان  (Al-Jalodi, 2018)دراسة الجالودي 

، تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس كولينز في المدارس الفلسطينية الثانوية الخاصة
( مديرًا ومديرة في الضفة الغربية فقط، 255، والبالغ عددهم )هاومديرات لفلسطينية الثانوية الخاصةا

( معلمًا ومعلمة، وتّم تطوير استبانة لجمع 5521، وعددهم )هاومعلمات ومن معلمي هذه المدارس
الفلسطينية  المدارسفي  نمعلميالو  نمديريال( من 644بيانات الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )

الثانوية الخاصة، والذين تّم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية من مجتمع الدراسة الكلي. وأظهرت 
جيم كولينز لدى مديري المدارس الثانوية  نتائج الدراسة أّن درجة توفر خصائص القيادة وفقًا لنظرية

 .في فلسطين كانت متوسطة هاومديراتالخاصة 
 راسات السابقة:التعقيب على الدّ 

 ,Ma’ani)، ودراسة المعاني (Al- Mehrij, 2014) محرجدراسة الالدراسة الحالية مع  تتفق

، ودراسة (Richards, 2016) دراسةكذلك تتفق مع و  موضوع التحفيز اإلداري، اتناولتلتان ال، (2015
نماذج تناولت ، التي (Al- Jalodi, 2018)، ودراسة الجالودي (Al-Sharaya, 2018)الشرايعة 
في  من الدراسات السابقةمن حيث مجتمع الدراسة، واستفاد الباحثان  اً وتختلف عنها جميعالفاعلية، 

الدراسة الحالية عن الّدراسات السابقة بأنها تسعى إلى اقتراح آليات تربوية  ميزتوتبناء أداء الدراسة، 
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ي األردن لتفعيل التحفيز اإلداري؛ وذلك ضمن جديدة؛ لتكون ُمرشدًا إداريًا لمديري المدارس الثانوية ف
  .أسلوب إداري جديد

 :وإجراءاتها الدراسة يةمنهج
يعرض هذا الجزء اإلجراءات التي تّم اتباعها في هذه الدراسة، التي شملت منهج البحث 

 لمجتمع الدراسة، وعينتها، وأسلوب اختيارها، وبناء أداة الدراسة، كاآلتي: اً المتبع، ووصف
 ية الدراسة:منهج

 .انتهج الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي التطويري 

 مجتمع الدراسة:
المدارس الثانوية  في معلماتالو  نمعلميالمديرات و الو  نمديريالتضمن مجتمع الدراسة جميع 

( مديرًا ومديرة، و 2001(، والبالغ عددهم )0227/0222العاّمة في األردن للعام الدراسي )
وفقًا لإلحصائية الصادرة عن مركز الملكة ، 0222/ 0227( معلمًا ومعلمة، للعام الدراسي 21472)

، بموجب كتاب تسهيل 0222/ 0227رانيا العبدهللا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات للعام الدراسي 
 مهمة.

 :الدراسة عينة
( 289عددهم ) بلغّية العشوائية، العينة، بطريقة العينة الطبقّية العنقود باختيار انقام الباحث

( معلمًا 867عددهم ) بلغمديرًا ومديرة، وثالثة معلمين من كل مدرسة تّم اختيارها من ضمن العينة، 
 (، اآلتي:2جدول )اليوضحها ومعلمة، كما 

 ع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس والمركز الوظيفي(: توز 1) جدولال
 النسبة المجموع المعّلمين أعداد يرينالمد أعداد الجنس المحافظة اإلقليم

 الوسط
 164 123 41 ذكور عّمان

44 % 

 

 220 165 55 إناث
 البلقاء

 56 42 14 ذكور
 72 54 18 إناث

 الشمال
 إربد

 180 135 45 ذكور
40 % 

 

 200 150 50 إناث
 40 30 10 ذكور جرش

 52 39 13 إناث
 % 16 76 57 19 ذكور الكرك الجنوب

 96 72 24 إناث 
 % 100 1111 867 289   المجموع
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 :أداة الدراسة
واإلجابة عن أسئلتها؛ تّم تطوير استبانة تهدف للكشف عن درجة  ،لتحقيق غرض الدراسة

ممارسة التحفيز اإلداري في المدارس الثانوية العاّمة في األردن، اعتمادًا على األدب النظري 
دراسة (، و Richards, 2016دراسة ريتشاردز ) متعلقة بموضوع الدراسة، مثلوالّدراسات السابقة ال

 .(Al-Jalodi, 2018)دراسة الجالودي ، و (Ma’ani, 2015) معاني
لفقرات الواقع وفقًا  اآلتيةوألغراض التحليل اإلحصائي؛ أُعطيت بيانات الدراسة الدرجات 

، وثالث درجات (قليالً ـ )ب، ودرجتين لإلجابة (اً نادر ـ )لمقياس ليكرت الخماسي: درجة واحدة لإلجابة ب
وبذلك تكون ، (دائماً ـ )ب، وخمس درجات لإلجابة (غالباً ـ )ب، وأربع درجات لإلجابة (أحياناً ـ )بلإلجابة 

( المستوى المتوسط 0.55 –2: المستوى المنخفض )يأتيدرجة ممارسة التحفيز اإلداري، كما 
 (.2 –5.67( المستوى المرتفع )5.61 –0.54)

 :صدق األداة
من خالل ؛  (Content Validity)للتحّقق من صدق أداة الدراسة؛ تّم إيجاد صدق المحتوى 

وبعد أن تها، للُحكم على سالم؛ على مجموعة من الُمَحَكمين من ذوي االختصاص والخبرةعرضها 
( فأكثر من %80تّم تحكيم االستبانة تقّرر اإلبقاء على الفقرات التي حصلت على موافقة )

 .( فقرة على موافقة الُمَحَكمين20( فقرة من أصل )22الُمَحَكمين، وقد حصلت )
  :ثبات األداة

، (test-retest)ستخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار تم إللتأكد من ثبات أداة الدراسة، 
بين التطبيقين ( إليجاد العالقة α =2.22استخراج معامل ارتباط بيرسون عند مستوى الداللة )و 

(، كما تّم استخدام 2.22األول والثاني والحصول على معامل الثبات، إذ بلغت قيمته للدرجة الكلية )
للتحقق من االتساق الداخلي بين الفقرات، إذ تراوح معامل الثبات لمجاالت  ؛معادلة كرونباخ ألفا
جدول الهذه الدراسة، وُيظهر  (، وُتعد هذه النسبة كافية ألغراض2.21 -2.22االستبانة ما بين )

 ( ذلك.0)
  (: قيمة الثبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون ومعادلة كرونباخ ألفا2جدول )ال

 كرونباخ ألفا معامل ارتباط بيرسون  عدد الفقرات المجال الرقم
 2.21 0.98 22 تحقيق األهداف بطرق إبداعية 2
 2.22 0.91 1 توزيع السلطة 0
 2.21 0.84 22 حزمالواقعية وال 5
 2.26 0.92 6 تمكين المعّلمين 4
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 كرونباخ ألفا معامل ارتباط بيرسون  عدد الفقرات المجال الرقم
 2.21 0.84 22 تحقيق أثر ُمستدام 2

  0.95 15 الكلي
 ومناقشتها: نتائج الدراسة

ما درجة التحفيز اإلداري في المدارس  النتائج المتعلقة بالسؤال األول، الذي نّص على:
 مدارس ومعلميها؟الثانوية العاّمة في األردن من وجهة نظر مديري هذه ال

لإلجابة عن هذا السؤال تّم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة 
مديري المدارس للتحفيز اإلداري في المدارس الثانوية العاّمة في األردن من وجهة نظر مديري هذه 

 ( ذلك.5جدول )الهر المدارس ومعلميها بشكل عام، ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة، وُيظ
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية 3جدول )ال

العاّمة للتحفيز اإلداري في األردن من وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها بشكل عام، ولكل مجال 
 من مجاالت أداة الدراسة، مرتبة تنازلياً 

المتوسط  جالالم الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 الممارسة
 متوسطة 2 1.199 3.66 تمكين المعّلمين 4
 متوسطة 0 1.113 3.63 تحقيق األهداف بطرق غير متوقعة 2
 متوسطة 5 1.159 3.60 الواقعية والحزم 5
 متوسطة 4 1.170 3.58 تحقيق أثر ُمستدام 2
 متوسطة 2 1.144 3.56 توزيع السلطة 0

 متوسطة 1.112 3.11 الدرجة الكلية
( أّن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية العاّمة في األردن للتحفيز 5ُيالحظ من الجدول )

من وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها بشكل عام كانت متوسطة؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي 
 وقدمجاالت أداة الدراسة في الدرجة المتوسطة،  (، وجاءت جميع2.220( بانحراف معياري )5.62)

في قّلة اهتمام مديري المدارس الثانوية العاّمة في األردن بالتحفيز اإلداري ُتعزى هذه النتيجة إلى 
ة اإلمكانّيات المادية والبشرية المتوفرة لديهم، وربما لم يتلقوا التدريب الكافي في هذا مدارسهم، أو لقلّ 

 ادهم لتولي المسؤولية اإلدارية.الجانب خالل إعد
وقد تّم تحليل درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية العاّمة في األردن للتحفيز اإلداري من 
وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها وفقًا لفقرات كل مجال، وفق ترتيبها التنازلي، فكانت 

 النتائج على النحو اآلتي:
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 أواًل: مجال تمكين المعّلمين
تّم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب، ودرجة ممارسة مديري 
المدارس الثانويّة العاّمة في األردن للتحفيز اإلداري من وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها 

 ( يوضح ذلك. 4جدول )الفي مجال تمكين المعّلمين، و 

رافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية العاّمة (: المتوسطات الحسابية واالنح4جدول )ال
 للتحفيز اإلداري من وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها في مجال تمكين المعّلمين، مرتبة تنازلياً 

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 الممارسة
كد من أّن المعّلمين يسعى مدير المدرسة للتأ 52

 مرتفعة 1 1.249 5.10 يمتلكون الدراية الالزمة ألداء العمل.
 مرتفعة 2 1.325 5.12 يعطي مدير المدرسة الفرصة للمعّلم لتحسين أدائه. 57
يعتمد مدير المدرسة مبدأ فاعلية المعّلم كأساس  56

 متوسطة 5 1.277 5.66 للحكم على درجة مالءمته.

األداء السنوية الخاصة بالمعّلمين التي  تتسم تقارير 52
 متوسطة 4 1.323 5.62 يرفعها المدير إلى الجهات المعنية بالموضوعية.

يحرص مدير المدرسة على تمكين المعّلمين من  51
 متوسطة 2 1.325 5.65 تطوير أبدال )حلول( مالئمة للتعامل مع المشكلة.

ناسب في يسعى مدير المدرسة إلى وضع المعّلم الم 54
 متوسطة 2 1.331 5.65 المكان المناسب.

 متوسطة 1.111 3.11 الدرجة الكلية
العاّمة في األردن للتحفيز  ( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية4ُيالحظ من الجدول )

، إذ متوسطةكانت اإلداري من وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها في مجال تمكين المعّلمين 
وجاءت جميع فقرات هذا المجال في (، 2.222( وانحراف معياري )5.66متوسط الحسابي )بلغ ال

مفهوم "تمكين  على تغيرذلك الدرجة المتوسطة، باستثناء فقرتين جاءتا بالدرجة المرتفعة، وقد يدل 
ية على عملية منح المعّلمين السلطة والصالحية لصنع قرارات مهنسابًقا المعّلمين" الذي كان يرّكز 

يتضمن أبعادًا أخرى، مثل؛  ، وأصبح في مفهومه الحديثوتعلمهم الطلبة تتعلق بعملية تعليم
قدرة على التأثير في نواتج العمل المدرسي، واإلحساس بالتقدير، والمكانة ماالستقاللية في العمل، وال

التي تنص على  لفقرةفي الرتبة األولى ا تالمهنية، والفعالية الذاتية، والنمو المهني للمعّلم. وجاء
"يسعى مدير المدرسة للتأكد من أّن المعّلمين يمتلكون الدراية الالزمة ألداء العمل" بمتوسط حسابي 

( وبدرجة مرتفعة، وهذا قد يدل على وعي المديرين بضرورة 2.042( وانحراف معياري )5.10)
ن على الدراية الالزمة ألداء توضيح مبادئ العمل التعليمي والفني لمعلمي المدارس، وحرص المعّلمي

يسعى مدير المدرسة "( التي تنص على 54وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ) العمل، بمهنية عالية،
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( وانحراف معياري 5.65إلى وضع المعّلم المناسب في المكان المناسب" بمتوسط حسابي )
التعليمية التعلمية على فهذا قد يفّسر الضعف الحاصل في العملية ، ( وبدرجة متوسطة2.552)

وضع  أرض الواقع التي يعانيها التعليم في المدارس الثانوّية العاّمة في األردن، فال شّك في أنّ 
المعّلم المناسب في المكان المناسب ُيعد من أهم الخطوات األساسية في تطوير العملية التعليمية 

أهم عنصر في  فيوبشكل مباشر  ،ر سلباً ة، وغياب هذا األمر في العمل التربوي قد يؤثميّ التعل  
العملية التربوية أال وهو الطالب، ومستوى تعلمه، كما ُتعد أهمية وضع المعّلم المناسب في المكان 

ومدى مالءمته ألداء عمله بكفاءة  ،المناسب من األمور العادلة للحكم على درجة فاعلية المعّلم
 .وفاعلية

 غير متوقعة ثانيًا: مجال تحقيق األهداف بطرق 
تّم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب، ودرجة ممارسة مديري 
المدارس الثانويّة العاّمة في األردن للتحفيز اإلداري من وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها 

 ( يوضح ذلك. 2جدول )الفي مجال تحقيق األهداف بطرق غير متوقعة، و 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية (: 1جدول )ال

العاّمة للتحفيز اإلداري من وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها في مجال تحقيق األهداف بطرق غير 
 متوقعة، مرتبة تنازلياً 

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
رجة د الرتبة المعياري 

 الممارسة
يسمح مدير المدرسة بتدفق المعلومات المرتبطة بتقدم  2

 مرتفعة 2 2.026 5.72 المدرسة نحو تحقيق رؤيتها.

يناقش مدير المدرسة المشكالت مع المعّلمين للوصول إلى  4
 مرتفعة 0 1.335 5.12 الحل والعالج.

زات يدير مدير المدرسة الحوارات بإيجابية بعيدًا عن أي تحيّ  6
 مرتفعة 5 1.326 5.62 شخصية.

يشجع مدير المدرسة المعّلمين على قول الحقائق الُمَعّززة  2
 مرتفعة 4 1.289 5.67 باألدلة.

 متوسطة 2 1.354 5.64 يتجنب مدير المدرسة تثبيط همم المعّلمين. 1

22 
يعتمد مدير المدرسة في تحقيق األهداف التربوية على 

فيز )مثل: التميز، والعمل الجاد، المعايير الُملهمة للتح
 والتضحية، والنزاهة(.

 متوسطة 6 1.283 5.65

يختار مدير المدرسة أيسر الطرق التي تؤدي إلى تحقيق  20
 متوسطة 6 1.221 5.65 األهداف.

ُتعّزز الممارسات اإلشرافية لمدير المدرسة مقدرة المعّلمين  2
 متوسطة 6 1.310 5.65 على تحقيق األهداف التربوية.

 متوسطة 2 1.250 5.62 ُيدرك مدير المدرسة األبعاد التي يمكن أن تتميز بها مدرسته. 25
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المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
رجة د الرتبة المعياري 

 الممارسة
ُيسهم تدريب المعّلمين بشكل مباشر في تحقيق األهداف  22

 متوسطة 22 1.307 5.62 التربوية.

يعتمد مدير المدرسة األدلة المادية الملموسة لتقويم الضعف  0
 متوسطة 22 1.199 5.62 الداخلي.

يتفهم مدير المدرسة األسباب التي تشّكل عقبة لتحقيق  24
 متوسطة 22 1.275 5.62 األهداف التربوية.

يعتمد مدير المدرسة األدلة المادية الملموسة للتعامل  5
 متوسطة 25 1.259 5.22 اإليجابي مع التهديدات الخارجية.

في  يتجنب مدير المدرسة أن تكون قوته الشخصية سبباً  7
 متوسطة 25 1.357 5.22 تثبيط المعّلمين عن قول الحقائق.

يعقد مدير المدرسة لقاءات غير رسمية مع المعّلمين هدفها  22
 متوسطة 22 1.303 5.22 زيادة التفاعل االجتماعي الُمنِتج.

 متوسطة 1.113 3.13 الدرجة الكلية
العاّمة في األردن للتحفيز  ثانوية( أن درجة ممارسة مديري المدارس ال2ُيالحظ من الجدول )

اإلداري من وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها في مجال تحقيق األهداف بطرق غير متوقعة 
وجاءت جميع فقرات (، 2.225( وانحراف معياري )5.65، إذ بلغ المتوسط الحسابي )متوسطةكانت 

ت بدرجة مرتفعة، والنتيجة المتوسطة هذا المجال في الدرجة المتوسطة، باستثناء أربع فقرات جاء
التي حصل عليها هذا المجال، قد يكون سببها محدودية الدور الذي يتمثله مدير المدرسة الثانوية 
العاّمة في األردن في تحقيق األهداف التربوية العاّمة، على الرغم من أّن العملية التعليمية تمثل 

فاختيار المعّلم للمحتوى  ها في سلوك المتعلمين،عماًل مخططًا له؛ إلحداث تغييرات مرغوب في
التعليمي واألنشطة وعمليات التقويم تتم في ضوء معرفته باألهداف التعليمية المنشودة، وهذا ال يقع 

 لمدير المدرسة في تحقيق تلك األهداف. ي المدرسة فقط، بل هناك دور رئيسعلى مسؤولية معلم
التي تنص على "يسمح مدير المدرسة بتدفق المعلومات  (2وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )

( 2.026( وانحراف معياري )5.72المرتبطة بتقدم المدرسة نحو تحقيق رؤيتها" بمتوسط حسابي )
وقد ُيعزى ذلك ليس لكمية المعلومات التي يسمح مدير المدرسة بتدفقها للمعّلمين  وبدرجة مرتفعة،

ومات التي تتعلق بطلبتهم، والتي تيّسر عملهم المدرسي فحسب، وإنما لنوعيتها، وخاصة المعل
يعقد مدير المدرسة لقاءات غير "( التي تنص على 22وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة ) بفاعلية،

( وانحراف 5.22رسمية مع المعّلمين هدفها زيادة التفاعل االجتماعي الُمنِتج" بمتوسط حسابي )
وقد ُيعزى ذلك إلى قّلة اللقاءات غير الرسمية الهادفة التي ، ( وبدرجة متوسطة2.525معياري )
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لزيادة التواصل والتفاعل والتعّلم غير المباشر بين ؛ المدارس الثانوية العاّمة في األردن ويعقدها مدير 
 المعّلمين.

 ثالثًا: مجال الواقعية والحزم
درجة ممارسة مديري تّم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب، و 

المدارس الثانويّة العاّمة في األردن للتحفيز اإلداري من وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها 
 ( يوضح ذلك. 6في مجال الواقعية والحزم، والجدول )

اّمة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الع1جدول )ال
 للتحفيز اإلداري من وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها في مجال الواقعية والحزم، مرتبة تنازلياً 

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 الممارسة
يحرص مدير المدرسة أن تكون سلوكات المعّلمين متناغمة  05

 مرتفعة 2 1.312 5.10 ير( المعمول بها.مع )منظومة القيم واألهداف والمعاي
 مرتفعة 0 1.285 5.12 ُيفّعل مدير المدرسة قواعد االنضباط في العمل. 52
التي ُيفترض أن يقوم بها  ماتُيتابع مدير المدرسة المه 02

 مرتفعة 5 1.342 5.62 المعّلمون.

يعتمد مدير المدرسة مبدأ الحرية المسؤولة في تفعيل  04
 متوسطة 4 1.279 5.64 مدرسية.األنظمة ال

يعتمد مدير المدرسة ُمدخل توعية المعّلمين في تفعيل  02
 متوسطة 2 1.285 5.65 االنضباط في مدرسته ال الفرض.

يهتم مدير المدرسة باألمور التي ُيفترض أن يتجنبها  06
 متوسطة 6 1.337 5.62 المعّلمون.

ة المجاالت التي ُيحّدد مدير المدرسة عند إعداد الموازن 01
 متوسطة 1 1.342 5.27 يجب تمويلها وأوجه االنفاق عليها.

ُيعّزز مدير المدرسة )ماديًا أو معنويًا( السلوكيات اإليجابية  52
 متوسطة 7 1.347 5.22 لدى المعّلمين.

ُيرّكز مدير المدرسة على الحل ال على المشكلة في حال  55
 متوسطة 7 1.319 5.22 حدوثها.

طّبق مدير المدرسة مبادئ البيروقراطية )التزام السلطة يُ  07
 متوسطة 22 1.320 5.47 والقوانين( بشكل كبير.

يتعامل مدير المدرسة بإيجابية مع السلوكات السلبية  50
 متوسطة 22 1.328 5.46 للمعّلمين.

 متوسطة 1.115 3.15 الدرجة الكلية
العاّمة في األردن للتحفيز  المدارس الثانوية ( أن درجة ممارسة مديري 6ُيالحظ من الجدول )

، ، متوسطةكانت وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها في مجال الواقعية والحزم  مناإلداري 
(، وجاءت جميع فقرات هذا المجال في 2.262( وانحراف معياري )5.62إذ بلغ المتوسط الحسابي )
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( 05بدرجة مرتفعة، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ) الدرجة المتوسطة، باستثناء ثالث فقرات جاءت
التي تنص على "يحرص مدير المدرسة أن تكون سلوكات المعّلمين متناغمة مع منظومة القيم 

( وبدرجة 2.520( وانحراف معياري )5.10واألهداف والمعايير المعمول بها" بمتوسط حسابي )
، تهاورسال رس الثانوية العاّمة في األردن برؤية التربيةوقد ُيعزى ذلك إلى إيمان مديري المدامرتفعة، 

وتمثلهم بها ليكونوا قدوة للمعّلمين في المدرسة، وحرصهم الدؤوب على أن تكون سلوكات المعّلمين 
وجاءت في الرتبة على أرض الواقع متناغمة مع منظومة القيم واألهداف والمعايير المعمول بها، 

تنص على "يتعامل مدير المدرسة بإيجابية مع السلوكات السلبية للمعّلمين" ( التي 50األخيرة الفقرة )
، وقد ُيعزى ذلك إلى تقدير مديري المدارس لما يفعله ( وانحراف معياري 5.46بمتوسط حسابي )

لضروري أن يشعر المعّلمون، وتجنبهم االستهانة بجهود المعّلمين مهما كان عملهم متواضًعا، فمن ا
 هم عملهم في إحداث الفرق في العملية التعليمية مهما كان بسيًطا.يس المعّلمون كيف

 رابعًا: مجال تحقيق أثر ُمستدام
تّم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب، ودرجة ممارسة مديري 

ومعلميها  المدارس الثانويّة العاّمة في األردن للتحفيز اإلداري من وجهة نظر مديري هذه المدارس
 ( يوضح ذلك. 1في مجال تحقيق أثر ُمستدام، والجدول )

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية العاّمة 7جدول )ال
 لياً للتحفيز اإلداري من وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها في مجال تحقيق أثر ُمستدام، مرتبة تناز 

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 الممارسة
ُيوّظف مدير المدرسة التكنولوجيا المناسبة لتحقيق أثر إيجابي  42

 متوسطة 2 1.257 5.65 ُمستدام في المدرسة.

يحرص مدير المدرسة على توفير منظومة قيمية يلتزم بها  42
 توسطةم 0 1.325 5.62 المعّلمون.

يتعامل مدير المدرسة مع معلميه فيما يتعلق بالتغيير بإيجابية  44
 متوسطة 5 1.323 5.22 مرنة.

ُيعد األداء اإلداري لمدير المدرسة متغيرًا أساسيًا في استقرار  40
 متوسطة 4 1.245 5.27 المعّلمين.

يحرص مدير المدرسة على توفير أفضل السبل الممكنة  42
 متوسطة 4 1.336 5.27 لنجاح معلميه.

ُيشرك مدير المدرسة المعّلمين بنتائج أعمالهم لتحقيق نتائج  42
 متوسطة 4 1.220 5.27 ملموسة تتناسب مع رؤية المدرسة.

يبذل مدير المدرسة قدرًا كبيرًا من الجهد في محاولة تحفيز  41
 متوسطة 4 1.340 5.27 المعّلمين.

 متوسطة 7 1.322 5.21 ي إدارته للمدرسة.يفيد مدير المدرسة ممن سبقوه ف 46
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المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 الممارسة
 متوسطة 2 1.275 5.22 َيَدع مدير المدرسة النتائج تتكلم بداًل عنه. 45
 متوسطة 22 1.340 5.24 يحرص مدير المدرسة على أن يكون المعّلمون محفزين ذاتيًا. 22
يحرص مدير المدرسة على توفير ُمناخات ُتَثّمن قصص  47

 متوسطة 22 1.326 5.24 المعّلمين.نجاحات زمالئهم من 
 متوسطة 1.175 3.18 الدرجة الكلية

العاّمة في األردن للتحفيز  ( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية1ُيالحظ من الجدول )
، متوسطةكانت اإلداري من وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها في مجال تحقيق أثر ُمستدام 

وجاءت جميع فقرات هذا المجال في (، 1.170( وانحراف معياري )3.58ابي )إذ بلغ المتوسط الحس
( التي تنص على "ُيوّظف مدير المدرسة 42الدرجة المتوسطة، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )

( وانحراف 5.65التكنولوجيا المناسبة لتحقيق أثر إيجابي ُمستدام في المدرسة" بمتوسط حسابي )
كافة ها على وتركيز درجة متوسطة، وقد ُيعزى ذلك الهتمام وزارة التربية والتعليم ( وب1.257معياري )

مستوياتها على التكنولوجيا وتفعيل دورها في العملية التعليمية التعلمية، وال سيما في الغرف الصفّية، 
علية واألجهزة إال أّن الدرجة المتوسطة قد ُتعزى لقّلة االستخدام الفّعال لأللواح اإللكترونية والتفا

يحرص مدير "( التي تنص على 47المحوسبة على أرض الواقع، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة )
( 5.24المدرسة على توفير ُمناخات تَُثّمن قصص نجاحات زمالئهم من المعّلمين" بمتوسط حسابي )

الك مديري المدارس قّلة امتب، وقد يفّسر الباحثان ذلك ( وبدرجة متوسطة1.326وانحراف معياري )
المقدرة على توفير ُمناخات لرواية قصص النجاح بشكل جيِّد، والعمل على تحفيز اآلخرين، وإيصال 
السياق الخاّص بالقصة؛ حيث ُتعد رواية القصص بأسلوب تحفيزّي من األمور التي تساعد على 

 َجذب اآلخرين.و َكسر الجمود، 
 خامسًا: مجال توزيع السلطة

توسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب، ودرجة ممارسة مديري تّم حساب الم
المدارس الثانويّة العاّمة في األردن للتحفيز اإلداري من وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها 

 ( يوضح ذلك. 7في مجال توزيع السلطة، والجدول )
والرتب ودرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية العاّمة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 8جدول )ال

 للتحفيز اإلداري من وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها في مجال توزيع السلطة، مرتبة تنازلياً 
المتوسط  المجال الرقم

 الحسابي
االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 الممارسة
 مرتفعة 2 1.294 5.14اج عدد من ينظر مدير المدرسة إلى نجاحاته على أنها نت 21
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المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 الممارسة
 المتغيرات )كاإلدارة، والمعّلمين، وُمناخ العمل(.

يحرص مدير المدرسة على أن تكون قراراته ُمنطلقة من  26
 مرتفعة 0 1.368 5.15 مصلحة المدرسة، وليس من مصالحه الشخصية.

يعتمد مدير المدرسة أسلوب التوجيه وليس الرقابة في تعامله  00
 متوسطة 5 1.309 5.21 عّلمين.مع الم

يعتمد مدير المدرسة أسلوب الحوار لمشاركة المعّلمين في  02
 متوسطة 4 1.300 5.22 عملية صنع القرار.

 متوسطة 2 1.288 5.22 يحرص مدير المدرسة على تأهيل قادة مستقبليين لمدرسته. 02
يفّوض مدير المدرسة بعض صالحياته للمعّلمين بشكل  22

 متوسطة 6 1.276 5.41 مدروس.
 متوسطة 1 1.266 5.57 يتحمل مدير المدرسة مسؤولية تدني نتائج المدرسة. 27

 متوسطة 1.144 3.56 الدرجة الكلية
العاّمة في األردن للتحفيز  ( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية7ُيالحظ من الجدول )

ا في مجال توزيع السلطة كانت متوسطة، إذ من وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميهاإلداري 
وجاءت جميع فقرات هذا المجال في (، 1.144( وانحراف معياري )5.26بلغ المتوسط الحسابي )

( 21الدرجة المتوسطة، باستثناء فقرتين جاءتا بالدرجة المرتفعة، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )
على أنها نتاج عدد من المتغيرات )كاإلدارة،  التي تنص على "ينظر مدير المدرسة إلى نجاحاته

( وبدرجة مرتفعة، وقد 2.024) ( وانحراف معياري 5.14والمعّلمين، وُمناخ العمل(" بمتوسط حسابي )
مدير المدرسة على العمل الجماعي وروح الفريق، فنجاح أي عمل لن يكون  ُيعزى ذلك إلى حرص

نجاح إلى لفرد في أداء عمله، سيؤدي حتمًا ا نتاج عمل فردي وإنما نتاج عمل جماعي، فنجاح
يتحمل مدير المدرسة "( التي تنص على 18وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة )بأكملها، المدرسة 

( وبدرجة 2.066( وانحراف معياري )5.57مسؤولية تدني نتائج المدرسة" بمتوسط حسابي )
، بشكل أساسيّ  قائمة عليهات على أنها لنجاحمع ا المدرسةوقد يكون ذلك لتعامل مدير ، متوسطة

بإلقاء اللوم  أفيه، ولكن عندما يتعلق األمر بالفشل أو اإلخفاق يبدأساسّي وناتجة عن فريق هو جزء 
  .والتوبيخ على المعّلمين

ما اآلليات التربوية المقترحة لتفعيل  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني، الذي نّص على:
 المدارس الثانوية العاّمة في األردن وفقًا لنماذج الفاعلية؟التحفيز اإلداري في 

قام الباحثان باقتراح آليات تربوية لتفعيل التحفيز اإلداري في لإلجابة عن هذا السؤال، 
 المدارس الثانوية العاّمة في األردن وفًقا لنماذج الفاعلية، وفق المرحلتين اآلتيتين:
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 المرحلة األولى:
من الفقرات الصالحة لتكون أساًسا القتراح آليات تربوية لتفعيل التحفيز إحصائًيا  التحّقق

، من خالل )معامل التمييز(حساب ب ة العاّمة في األردن؛ إذ قام الباحثاناإلداري في المدارس الثانوي
حساب معامالت االرتباط )معامل ارتباط بيرسون( للفقرات مع المجال الذي تقع ضمنه، ومعامالت 

لفقرات مع األداة ككل. وقد أشارت النتائج إلى أّن جميع فقرات األداة ترتبط بالمجال الذي ا ارتباط
حصائيًا؛ إتقع ضمنه، وكذلك جميع فقرات األداة ترتبط بالدرجة الكلية لألداة، ارتباطًا موجبًا دااًل 

 ( يبّين ذلك.2جدول )الو 
 معامل ارتباط بيرسون  لفقرات األداة من خالل معامل التمييز(: نتائج 1جدول )ال

معامل االرتباط بين الفقرة  اإلحصائي رقم الفقرة
 والمجال

معامل االرتباط بين الفقرة 
 واألداة ككل

 المجال األول: تحقيق األهداف بطرق غير متوقعة

2 
 **0.833 **0.857 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

0 
 **0.808 **0.837 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

5 
 **0.814 **0.851 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

4 
 **0.875 **0.897 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

2 
 **0.861 **0.882 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

6 
 **0.870 **0.884 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

1 
 **0.837 **0.861 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

7 
 **0.824 **0.842 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

2 
 **0.864 **0.883 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 لداللة اإلحصائيةا

22 
 **0.818 **0.841 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

22 
 **0.872 **0.885 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

20 
 **0.867 **0.882 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

25 
 **0.852 **0.873 امل االرتباطقيمة مع

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية
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معامل االرتباط بين الفقرة  اإلحصائي رقم الفقرة
 والمجال

معامل االرتباط بين الفقرة 
 واألداة ككل

24 
 **0.850 **0.869 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

22 
 **0.802 **0.811 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

 المجال الثاني: توزيع السلطة

26 
 **0.854 **0.848 طقيمة معامل االرتبا

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

21 
 **0.843 **0.891 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

27 
 **0.764 **0.853 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

22 
 **0.802 **0.881 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

02 
 **0.861 **0.898 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

02 
 **0.869 **0.902 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

00 
 **0.866 **0.886 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

 مالمجال الثالث: الواقعية والحز 

05 
 **0.878 **0.894 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

04 
 1156 1156 قيمة معامل االرتباط

 **0.871 **0.889 الداللة اإلحصائية

02 
 0.000 0.000 قيمة معامل االرتباط

 **0.862 **0.895 الداللة اإلحصائية

06 
 0.000 0.000 قيمة معامل االرتباط

 **0.831 **0.886 داللة اإلحصائيةال

01 
 0.000 0.000 قيمة معامل االرتباط

 **0.848 **0.884 الداللة اإلحصائية

07 
 0.000 0.000 قيمة معامل االرتباط

 **0.782 **0.837 الداللة اإلحصائية

02 
 0.000 0.000 قيمة معامل االرتباط

 **0.859 **0.893 الداللة اإلحصائية

52 
 0.000 0.000 معامل االرتباط قيمة

 **0.851 **0.879 الداللة اإلحصائية

52 
 0.000 0.000 قيمة معامل االرتباط

 **0.860 **0.876 الداللة اإلحصائية

50 
 0.000 0.000 قيمة معامل االرتباط

 **0.856 **0.872 الداللة اإلحصائية
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معامل االرتباط بين الفقرة  اإلحصائي رقم الفقرة
 والمجال

معامل االرتباط بين الفقرة 
 واألداة ككل

55 
 0.000 0.000 قيمة معامل االرتباط

 **0.865 **0.872 حصائيةالداللة اإل

 المجال الرابع: تمكين المعّلمين

54 
 **0.886 **0.894 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

52 
 **0.885 **0.922 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

56 
 **0.880 **0.932 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 ئيةالداللة اإلحصا

51 
 **0.880 **0.932 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

57 
 **0.892 **0.927 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

52 
 **0.874 **0.906 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

 ر ُمستدامالمجال الخامس: تحقيق أث

42 
 **0.851 **0.864 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

42 
 **0.867 **0.902 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

40 
 **0.860 **0.877 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

45 
 **0.868 **0.893 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

44 
 **0.864 **0.906 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

42 
 **0.869 **0.909 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

46 
 **0.854 **0.893 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

41 
 **0.873 **0.909 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

47 
 **0.879 **0.914 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

42 
 **0.889 **0.918 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية

22 
 **0.883 **0.909 قيمة معامل االرتباط

 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية
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 المرحلة الثانية:
تّم اقتراح اآلليات التربوية لتفعيل التحفيز اإلداري في المدارس الثانوية العاّمة في األردن؛ إذ 

خمسة مجاالت، واتخذت اآلليات الشكل اآلتي، الذي يوضحه  على( آلية، موّزعة 22تكّونت من )
 (. 22الجدول )

 اآلليات التربوية المقترحة لتفعيل التحفيز اإلداري في المدارس الثانوية في األردن (:15جدول )ال
رقم 
 اآللية اآللية
 قيام مدير المدرسة باآلتي: 
 تدفق المعلومات المرتبطة بتقدم المدرسة نحو تحقيق رؤيتها.التأكد من  2
 .جوانب الضعف المدرسياألدلة المادية الملموسة لتقويم  اعتماد 0
 اعتماد األدلة المادية الملموسة للتعامل اإليجابي مع التهديدات الخارجية. 5
 مناقشة المشكالت مع المعّلمين للوصول إلى الحل والعالج. 4
 مقدرة المعّلمين على تحقيق األهداف التربوية.نفسه للتأكد من تعزيز الممارسات اإلشرافية ل 2
 ن أي تحّيزات شخصية.إدارة الحوارات بإيجابية بعيدًا ع 6
 تجّنب تثبيط همم المعّلمين. 1
 قول الحقائق.عن  المعّلمينهمم تجنب أن تكون قوته الشخصية سببًا في تثبيط  7
 تشجيع المعّلمين على قول الحقائق الُمَعّززة باألدلة. 2

 .بفعالية تحقيق األهداف التربويةلالمعّلمين االهتمام بتدريب  22
 .تحقيق األهداف التربويةل عايير الُملهمة للتحفيز )مثل: التميز، والعمل الجاد، والتضحية، والنزاهة(اعتماد الم 22
 أيسر الطرق التي تؤدي إلى تحقيق األهداف. اختيار 20
 .لتحقيق أهدافها إدراك األبعاد التي يمكن أن تتميز بها مدرسته 25
 داف التربوية.ألسباب التي تشّكل عقبة لتحقيق األهاتفّهم  24
 عقد لقاءات غير رسمية مع المعّلمين هدفها زيادة التفاعل االجتماعي الُمنِتج. 22
 على أن تكون قراراته ُمنطلقة من مصلحة المدرسة، وليس من مصالحه الشخصية. حرصال 26
 لعمل(.على أنها نتاج عدد من المتغيرات )كاإلدارة، والمعّلمين، وُمناخ اه النظر إلى نجاحات 21
 تحّمل مسؤولية تدني نتائج المدرسة. 27
 تفويض بعض صالحياته للمعّلمين بشكل مدروس. 22
 حرص على تأهيل قادة مستقبليين لمدرسته.ال 02
 اعتماد أسلوب الحوار لمشاركة المعّلمين في عملية صنع القرار. 02
 ن.اعتماد أسلوب التوجيه وليس الرقابة في تعامله مع المعّلمي 00
 أن تكون سلوكات المعّلمين متناغمة مع منظومة القيم واألهداف والمعايير المعمول بها.على حرص ال 05
 اعتماد مبدأ الحرية المسؤولة في تفعيل األنظمة المدرسية. 04
 التي ُيفترض أن يقوم بها المعّلمون. المهماتمتابعة  02
 لمعّلمون.باألمور التي ُيفترض أن يتجنبها ا هتماماال 06
 عند إعداد الموازنة. تحديد المجاالت التي يجب تمويلها وأوجه االنفاق عليها 01
 تطبيق مبادئ البيروقراطية )التزام السلطة والقوانين( بشكل كبير. 07
 ُمدخل توعية المعّلمين في تفعيل االنضباط في مدرسته ال الفرض. اعتماد 02
 .بصورة إيجابية تفعيل قواعد االنضباط في العمل 52
 سلوكيات اإليجابية لدى المعّلمين.للمعنوي المادي و التعزيز تقديم ال 52
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رقم 
 اآللية اآللية
 تعامل بإيجابية مع السلوكات السلبية للمعّلمين.ال 50
 تركيز على الحل ال على المشكلة في حال حدوثها.ال 55
 سعي إلى وضع المعّلم المناسب في المكان المناسب.ال 54
 كد من أّن المعّلمين يمتلكون الدراية الالزمة ألداء العمل.سعي للتأال 52
 اعتماد مبدأ فاعلية المعّلم كأساس للحكم على درجة مالءمته. 56
 حرص على تمكين المعّلمين من تطوير أبدال )حلول( مالئمة للتعامل مع المشكلة.ال 51
 إعطاء الفرصة للمعّلم لتحسين أدائه. 57
 داء السنوية الخاصة بالمعّلمين التي يرفعها المدير إلى الجهات المعنية بالموضوعية.اتسام تقارير األ 52
 توظيف التكنولوجيا المناسبة لتحقيق أثر إيجابي ُمستدام في المدرسة. 42
 المعّلمين بنتائج أعمالهم لتحقيق نتائج ملموسة تتناسب مع رؤية المدرسة. إشراك 42
 غيرًا أساسيًا في استقرار المعّلمين.اعتبار األداء اإلداري مت 40
 ترك النتائج تتكلم بداًل عنه. 45
 فيما يتعلق بالتغيير بإيجابية مرنة. المعّلمينتعامل مع ال 44
 حرص على توفير منظومة قيمية يلتزم بها المعّلمون.ال 42
 فادة ممن سبقوه في إدارته للمدرسة.اإل 46
 محاولة تحفيز المعّلمين. بذل قدرًا كبيرًا من الجهد في 41
 على توفير ُمناخات ُتَثّمن قصص نجاحات زمالئهم من المعّلمين. حرصال 47
 حرص على توفير أفضل السبل الممكنة لنجاح معلميه.ال 42
 على أن يكون المعّلمون محفزين ذاتيًا. حرصال 22

اآلليات التربوية  ما درجة مالءمة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث، الذي نّص على:
المقترحة لتفعيل التحفيز التربوي في المدارس الثانوية العاّمة في األردن وفقًا لنماذج الفاعلية، 

 من وجهة نظر الخبراء والمختصين؟
لإلجابة عن هذا السؤال؛ تّم التحقق من درجة مالءمة اآلليات التربوية المقترحة للتحفيز 

إلبداء ؛ خبراء والمختصين في اإلدارة التربوية واألصولاإلداري بعرضها على مجموعة من ال
مالحظاتهم حول صالحية اآلليات التربوية، وبيان مدى إمكانية تطبيقها في سياق البيئة التربوية 

، (%80قترحها الُمَحكَّمون، وبنسبة موافقة ال تقل عن )إية، وتّم األخذ بالمالحظات التي األردن
  .( آلية22ن )لتتكون بصيغتها النهائية م

 التوصيات
بناًء على نتائج الدراسة فأهم ما ُيوصي به الباحثان هو تبني اآلليات التربوية المقترحة لتفعيل 

مزيد من الدراسات المطّبقة على وية العاّمة في األردن، وإجراء التحفيز اإلداري في المدارس الثان
 لدراسة من نتائج.مجتمعات أخرى بحيث ُتعّزز أو تنفي ما توصلت له هذه ا
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في مقرر  تسريع التعلم في اكتساب المفاهيم الرياضية وتنمية مفهوم الذات الرياضية أنموذجأثر 
 الصف السادس األساسي في األردنالبات لدى ط الرياضيات

 عال أحمد الموال
 *أ.د. إبراهيم أحمد الشرع 

 ملخص:
سميث وزمالئه لتسريع التعلم في  أنموذجاستخدام  هذه الدراسة إلى تقصي أثر هدفت    

اكتساب المفاهيم الرياضية وتنمية مفهوم الذات الرياضية لدى طلبة الصف السادس األساسي في 
لى إ وائيا  عش توزيعهن تم ( طالبة08) اختيرت عينة قصدية تكونت من، ولتحقيق أغراض الدراسة األردن.
واستخدم  طالبة، (08( طالبة، والمجموعة الضابطة بلغت )08التجريبية وبلغت )المجموعة  :ينمجموعت

( لمعرفة داللة الفروق. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة ANCOVAتحليل التباين المصاحب )
ة، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا  في اكتساب المفاهيم الرياضية لصالح طالبات المجموعة التجريبي

 إحصائيا  في تنمية مفهوم الذات الرياضية. 
  .الذات الرياضية الرياضية،، المفاهيم تسريع التعلم أنموذج الكلمات المفتاحية:
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The Effect of Using an Accelerating Learning Model on the Acquisition 

of Mathematical Concepts and Development of their Mathematical Self 

Concept among Sixth Grade Female Students in Jordan 

Ola Ahmad Al- Muwalla 

Prof. Ibrahim Al- Shar’a* 
 

Abstract: 
This study aimed at investigating the effect of using Smith and his 

collegues accelerating learning model on the acquisition of mathematical 

concepts, and developing mathematical self concept among sixth grade 

students. To achieve the purposes of the study, a purposeful sample of (80) 

Sixth grade students were selected and distributed randomly on the study 

groups: The experimental group reached (40) students, and the control 

group reached (40) students. The analysis of Covariance (ANCOVA) was 

used to find out if there were significant differences between the two 

groups. The results showed that there were statistically significant 

differences on the acquisition of mathematical concepts, but there were no 

statistically significant differences in the development of the mathematical 

self concept. 

Keywords: Accelerating Learning Model, Mathematical concepts, and 

Mathematical self concept. 
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 مقدمة ال
الوصول إلى المعرفة بأشكال عديدة أكثر سرعة  أبرز ما يميزه، عصر منفتح،نعيش اليوم في 

ل إلى مشاريع وأعمال تسهم في تغيير الواقع وتشويقا  وجذبا ، ولعل ما نحتاجه فعال  هو المعرفة التي تتحو  
باحة هي ممارسة السباحة في الماء، وليس قراءة معلومات أو وصنع المستقبل؛ فالطريقة المثلى لتعلم الس
بيئة تعلمية حقيقية تمكن الطالب من اكتساب خبراته  تهيئةحضور برنامج عنها، لذا فإن  على المعلم 

تاحة  فرص النم و لكل طالب إلى الحد الذي الخاصة بطريقة مباشرة، والوصول إلى المعرفة بنفسه، وا 
 ،مع ميوله، ويتحقق ذلك من خالل تطوير جميع عناصر المنهاج من أهداف قدراته ويتفقمتبلغه 
 ،ة وتقويم، ودور تفاعلي تواصلي للمعلم والطالب في بيئة إيجابية تحفز الطلبةيوخبرات تدريس ،ومحتوى
 وتثير فضولهم وانتباههم وتحقق ذواتهم. ،وتشغلهم

اسية لجميع األس التعليمية؛ وتعد اللبنات مليةالع في كبيرة أحد عناصر المنهاج ولها أهمية والمفاهيم
 أكثر الدراسية المادة للمواقف الجديدة، وتجعل أثره وانتقال التعلم هم في زيادة  فعاليةالمواد الدراسية، وتس

 للطالب المعرفة السابقة والالحقة بين واالستيعاب، كما تعمل على تضييق الفجوة للتعلم سهولة
(Elraai,2014 ) المعلمين يختلفون في طريقة تعليم المفهوم، فقد يبدأ المعلم بتعريف المفهوم ثم غير أن

إعطاء أمثلة منتمية وغير منتمية، وقد يبدأ باألمثلة ثم ينتقل إلى التعريف، وقد يكتفي بإعطاء أمثلة 
طالب عمر ال أن   (Abu Zeina,2010) أبو زينة ضاف. وأغير المنتميةمنتمية دون اللجوء إلى األمثلة 

ومعرفته السابقة يؤثران في تعلمه للمفاهيم واكتسابه لها، وأن االكتفاء بتقديم تعريف المفهوم ال يضمن 
حدوث التعلم، وعلى المعلم التحقق من اكتساب الطلبة للمفاهيم من خالل إعطاء أمثلة منتمية وغير 

المعرفة الرياضية تبنى  أن  إلى  (Al-Jumaily & Al-Tai,2014) والطائي الجميلي روقد أشا. منتمية
على اكتساب المفاهيم، وبدونها يصبح من الصعب أن يتعلم الطالب أي معرفة بشكل جيد، فالطالب في 
كثير من األحيان يكتسب جزءا  كبيرا  من المفاهيم الرياضية باستخدام األساليب التي تركز على الحفظ 

 الطلبة للمفاهيم.  واالستظهار، األمر الذي قد  يؤدي إلى تدني اكتساب
 Davis)ديفيس  أنموذجهناك عدة نماذج لقياس مدى تعلم الطلبة للمفاهيم الرياضية، منها 

Model)  ،المستوى :مستويين إلى المفهوم اكتساب درجة نموذجاأل هذا ويقسمفي اكتساب المفاهيم 
األمثلة غير ) مثلهالالأ مناألمثلة المنتمية( ) المفهوم أمثلة تمييز على الطالب مقدرة يقيس األول

 المستوى ففي .المفهوم خصائص بين التمييز على الطالب مقدرة الثاني المستوى ويقيس ،(المنتمية
 األمثلة من مجموعة بين من المفهوم أمثلة تمييز أو المفهوم، على أمثلة إعطاء الطالب يستطيع، األول
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 األمثلة اختيار سبب ويعلل للمفهوم، سلبية أمثلة ويعطي المفهوم، أمثلة اختيار سبب ويعلل والالأمثلة،
 المفهوم، أمثلة في توفرها يجب التي األشياء يحدد أن الطالب يستطيع الثاني المستوى وفي. السلبية
 غيرو المشتركة  الخصائص ويحدد المفهوم، علىال  مثا مثال أي يكون حتى الكافية الخصائص ويحدد

 Abu) المختلفة المفهوم استخدام طرق يذكرو  للمفهوم، دقيقا   يفا  تعر  ويعطي مفهومين، بين المشتركة

Zeina,2010; Khatib,2011).    
ومن العوامل المهمة في تدريس الرياضيات، وأحد أكثر المؤشرات أهمية واستقرارا  في سمات 

التصميم فهو يؤثر في سلوك الطالب كبذل الجهد للتعلم، و الطالب العاطفية ما ُيعرف بمفهوم الذات، 
عند مواجهته أي مشكلة، والمشاركة الفاعلة في الغرفة الصفية. وغالبا  ما ُيعد مفهوم الذات أحد 

والذي يمكن تعريفه بتقييم الطلبة الجوانب المعرفية أو الفكرية المرتبطة بالصورة الذاتية للشخص، 
 جوده ويرى (.2014ul,Erdogan & Seng)لمهاراتهم وقدراتهم واستمتاعهم واهتمامهم بالرياضيات 

,2014)Juduh( والعوامل  ،والمشاعر ،واألفكار ،والخبرات ،أن مفهوم الذات يتـضمن جميـع المعـارف
وكيف يقيم سلوكه  ،ويتكون مفهوم الذات لدى الطالب من خالل فكرته عن نفسه .االنفعالية لدى الفرد

 طالب إال من خالل فهم ذات الطالبويعززه، وكيف يرى نفسه في المستقبل، فال يمكن فهم سلوك ال
وكيف يرى نفسه، لذا فإن توفير بيئة مشبعة بالحب واألمان والتقبل والحرية أمر ضروري؛ حتى يتبلور 
لدى الطالب مفهوم الذات ويستطيع أن يعرف ذاته ويتقبلها ويعبر عنها بحرية واستقاللية 

2010)Alzzahir,(.  2005, عدس أضافو)Adas( م بالنمو والتطور، ويؤثر فيها أن الذات تتس
في معرفته لذاته وتعميق ثقته بنفسه،  ا  النضج والتعلم، كما أن لألهل والمعلمين والمحيطين بالطالب دور 

 من خالل توجيهه إلى ما يمكنه وما ال يمكنه عمله. 
ت فإنه يدل على ما يسمى بمفهوم الذا ،وعندما يكون مجال مفهوم الذات هو المناهج والتعليم

مكاناته ماألكاديمي، وهو تكوين معرفي منظم لتقييمات الطالب عن ذاته من خالل إدراكه ل قدراته وا 
مكانات قدرات أقرانهموخبراته و  ه على مقدرتمب ، وهو معتقدات الطالب عن كفاءته في المدرسة وقناعتههموا 

أن مفهوم  )201Hasan,(6 حسن . ويرى(,2014Juduh(األكاديمية  المهماتتحقيق النجاح في 
الستقاللية تنمي الخيال على امه في بيئة مشجعة أثناء تعلفي  الذات األكاديمي قد يتحسن لدى الطالب
هذه الدراسة مفهوم الذات  تتناوللى االنغماس في عملية التعلم، و والتحدي والمسؤولية واإلنجاز وتؤدي إ

عات واألفكار الرياضية، ومن إحساسه الرياضية التي تتشكل لدى الطالب من خالل تفاعله مع الموضو 
 ه على اإلنجاز والتعلم في مادة الرياضيات.  مقدرتمب
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يساعده في التغلب على عدم الثقة بالنفس  اهتمام المعلم بذات الطالب الرياضية، ويرى الباحثان أن  
صعوبات التي وال كالته على التغلب على المشمقدرتموالنظرة السلبية تجاه مستواه األكاديمي، وينمي 

ه على النجاح وتحدي الصعاب ليس فقط في مادة مقدرتمتواجهه، ويبث روح المثابرة والثقة في 
نما في جميع المواد.   الرياضيات وا 

السريع للحياة  تربوي جديد، يواكب ويتفاعل مع التغير توجه عن لذا كان من الضروري البحث
التي قد ُتسهم في اكتساب الطلبة للمفاهيم  عام والتعليم بشكل خاص، ومن ضمن التوجهات بشكل

 Accelerated)الرياضية، وتساعد في تنمية مفهوم الذات الرياضية لديهم استخدام تسريع التعلم 

Learning) التعلم السريع أو التعلم المعج ل، ويقصد بتسريع التعلم  الباحثين بعض، الذي ُيطلق عليه
لتحفز الطالب وتجعله نشطا ، بتوظيف األجزاء العقلية واإلبداعية  كامل أنماط التعلم المختلفةب أنموذج"

الرابطة الدولية  وأشارت. (Meier,2000)والعاطفية من الدماغ في بيئة تعاونية مشجعة على التعلم 
 International Association for Accelerated Learningالتعلم السريع لممارسي

Practitioners (IAALP) للتعليم والتعلم، يتضمن وجود بيئة تفاعلية غنية محفزة  موذجأن إلى انه
االكتشاف، والتجارب المرحة، والتعلم  عاطفيا  وآمنة، وعمليات تدريس يشترك من خاللها الطلبة في

فرص ومنظورات جديدة لتمكين الطلبة من تجاوز حدود رؤيتهم الخاصة  تهيئةالتعاوني، ويتم خاللها 
ادة من إمكاناتهم الخفية في تجاوز حدود معتقداتهم والمفاهيم الخاطئة إلمكانياتهم، واالستف

العشرين، وفيما  ات من القرنيظهر مفهوم تسريع التعلم في أوائل الستينوقد .  (IAALP,2018)لديهم
 ;Allahyani,2016 Tafoya,2004)كما ذكرها كل من  نشأته عن نبذة مختصرة يأتي

Meier,2000;): 
 عن بالبحث النفس علماء اهتمام وهي في ظهور مفهوم تسريع التعلم؛ اهاتاتج ثةثال أسهمت

 شأنها من التي الحقائق وأهم المخ البشري، بها يعمل الكيفية التي واكتشاف اإلنسان، بها يتعلم التي الطريقة
جراء في حفظ المعلومات تسرع أن  من مجموعة ((Lozanovلوزانوف  البلغاري النفس عالم الذاكرة. وا 

استخدم فيها الموسيقى مع المرضى النفسيين وتقديم أفكار إيجابية عن شفائهم، وقد نجحت هذه  التجارب
تطبيق ذلك في التعليم، فقام إلى ملحوظ  لديهم، مما دفع لوزانوف  اإلجراءات البسيطة في حدوث تقدم

ستخدام الموسيقى واألفكار ا بإجراء بحث حول تأثير الموسيقى واألفكار اإليجابية على الطلبة، ووجد أن
التربويين الذين طبقوا  من ا  كثير بحث بدرجة كبيرة، وقد أثارت نتائج هذا ال اإليجابية سر ع عملية التعلم

إيجابية، وبناء على ذلك أسسوا جمعية التعليم  أفكاره على التعليم المدرسي والجامعي، وكانت النتائج
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 ،SALT) ) ((The Society for Accelerative Learning and Teachingالمتسارع والتعلم
التي بدأت بعقد مؤتمرات سنوية في الواليات المتحدة جذبت أساتذة جامعات ومدرسي مدارس ثانوية 

 للتعلمسها لتصبح التحالف الدولي وممارسي مهنة التعليم من جميع أنحاء العالم. وقد أعادت تسمية نف

(The International Alliance for Learning) (IAL).   أما في العالم العربي فقد تأسس مركز
 والذي يقدم برامج تدريبية تعليمية للمعلمين والمدربين واآلباء. ،0222دبي للتعل م السريع عام 

 التعلم، الذكاء في ظهور مفهوم تسريع في ((Howard Gardnerجاردنر هوارد نظرية أسهمتكما 
 من فرد، كل لتعلم مفضلة طريقة مجاالت، وأشار بوجود ثمانية إلى الذكاء جاردنرخاللها صنف  من والتي
 (.    Majeed,2009)التي تواجهه  المشكالت، وتساعده في حل تعلمه من تحسن أن شأنها

التعلم يمثل أحد التوجهات الحديثة في القرن الحالي، وله طرقه واستراتيجياته  تسريع أنوهكذا نجد 
إيجاد المتعة لدى الطلبة،  لبة وفاعليتهم في المواقف التعليمية، ويسعى إلىإيجابية الط التي تركز على
 .التعليمي، وتتحقق األهداف المنشودة مردودهم وبالتالي يتحسن

وهناك نماذج متعددة لتسريع التعلم، تختلف في المراحل، وتتفق في المبادئ واالفتراضات، 
 وقد . (Smith, Lovatt & Wise)ووايزسميث والفوت  أنموذجه هذه الدراسة هو تتناول الذي نموذجواأل

مظلة لعدد من األساليب التطبيقية في "عبارة عن  بأنه لتسريع التعلم أنموذجؤه سميث وزمال عرف
التعلم، تستفيد من المعارف الجديدة في كيفية عمل الدماغ والدافعية واالعتقاد عن الذات، واألنماط 

 أنموذجويعد   .(Smith,1996:9)" ، وكذلك كيفية استدعاء المعلوماتالمختلفة من الذكاءات المتعددة
 التعليمية، العملية في بفاعلية الطالب إشراك على تركز سميث وزمالئه لتسريع التعلم من النماذج التي

 قوة اإليحاءات اإليجابية والبيئات الداعمة وتعزيز الثقة بالنفس بالمتعة والراحة، مستخدما   يشعر وتجعله
 في تركيزه على ومحافظا   دماغه، لشقي موظفا   أدائه، وتطوير ذاته تقييم على الطالب مقدرةفي  يؤثر مما

 (.Serdyukov,2008؛ Ambusaidi  &  Al-Naqbi,2015عملية التعلم )
ســميث وزمالئــه لتســريع  أنمــوذجفــي تركيــز  إنهــا اشــتركتمــن خــالل التعريفــات الســابقة يمكــن القــول 

يجابيـــة يشـــعر الطالـــب خاللهـــا بالمتعـــة وويق والتنـــوع التشـــالـــتعلم علـــى  تفاعـــل الطالـــب، فـــي بيئـــة مريحـــة وا 
ــدماغ وتناســب  ــم فيهــا أنشــطة متنوعــة قائمــة علــى أبحــاث ال ــالنفس، يصــمم المعل والســعادة واإلنجــاز والثقــة ب

    .وتستثير دافعيتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم، أنماط تعلم الطلبة وذكاءاتهم المتعددة
 مراحل متتالية: ث وزمالئه لتسريع التعلم من أربعسمي أنموذجويتكون 



 .0202، األول األردنية، المجلد السادس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

  06 

عاطفي  : يتم فيها ربط موضوع الدرس الحالي بالسابق، وتكوين جو(Connect)مرحلة الربط  .2
 إذمناسب وبيئة تعلم إيجابية، وتوضيح أهداف الدرس وفوائده للطالب، وجعل التعلم شيئا  شخصيا ، 

بالتعلم السابق للطلبة، وتشجيعهم على المشاركة الفعلية بشكل فردي  يبدأ المعلم بربط الدرس الجديد
أو في مجموعات، بحيث ال يشعر أي طالب بالعزلة. ويحاول المعلم الوصول مع الطلبة إلى الصورة 

؛ من خالل " هذا ما سنفعله، وبهذه الطريقة "، وتعريف الطلبة بفوائد هاوسير  الكبيرة لمحتوى العملية
 ل عملية التعلم دافعا  لحب التعلم.التعلم، لجع

: ويتم فيها تشجيع الطلبة على ممارسة التعلم من خالل العمليات (Activate)مرحلة التفعيل  .0
يقدم المعلم المعلومات بعدة طرق منها حل المشكالت، تبادل  إذالبصرية والسمعية والحسية والحركية، 

لكتروني ة، ويبدأ الطلبة خاللها بحل المشكالت التي طرحها األدوار، القصة، وسائل تعليمية بصرية وا 
المعلم، بحيث تكون عملية التعلم مليئة بالنشاطات وذلك ضمن إطار تبادل لغوي فعال ومنظم، يتيح 
للطلبة استمرار الوصف والتعبير الناتج عن تأمل وتفكير عميق، وُيعطى الطالب من خاللها الفرصة 

ه من خالل أنشطة متنوعة، وفي مرحلة التفعيل يطلع الطالب على الالزمة لتكوين المعاني الخاصة ب
المعلومات األساسية الالزمة لحل المسائل ويشكل الفرضيات، ويستنبط المعلم فيها األسئلة النابعة من 

 ذهن الطالب وتثير فضوله.
 إذل، : إن مرحلة العرض مرتبطة ارتباطا  وثيقا  مع مرحلة التفعي(Demonstrate)مرحلة العرض  .3

، تتاح للطالب فيها فرصة إلظهار مدى فهمه واستيعابه عبر تمارين ا  بعضتشكالن حلقة مع بعضهما 
متنوعة وبأساليب متعددة، ويسمح له مشاركة اآلخرين تعلمهم من خالل العمل في مجموعات، ويتم 

بحيث تهدف إلى  أثناء العمل أو فور انتهائهفي فيها تقديم تغذية راجعة بناءة ألداء الطالب وذلك 
كيفية تحسين  حولتشجيع الطالب على التحسن وليس اختباره، ويسدي المعلم النصيحة المناسبة 

يبقى تفكير الطالب في عملية  إذ، والتي بإمكان الطلبة العمل بها فورا ، هاوسير  محتوى عملية التعلم
من هذه المرحلة درجة عالية صقل مستمر من خالل تقييم المعلم أو الطالب اآلخرين، في الحقيقة تؤ 

 تركز على الطالب. فضال  عن كونهاتغذية راجعة بناءة  ، وتقديم من التفاعل في الصف
: يختبر فيها الطلبة تعلمهم من خالل مراجعة هادفة لمعلوماتهم (Consolidate)مرحلة التثبيت  .4

يحاول  إذوالعملية التعلمية،  والتفكير بما قد تم تعلمه وكيف تم ذلك، والتعبيرعن آرائهم في المحتوى
المعلم حصر النشاطات الثنائية أو التي تضم مجموعات صغيرة أو الصف بأكمله، ويربطها 

، مع التركيز على كيفية نقل هاوسير  باألهداف المذكورة في مرحلة الربط والمتعلقة بمحتوى العملية
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في مكان آخر؟  كما يتم فيها التمهيد المعلومات إلى الواقع: كيف يمكن أن نجعل ما تعلمناه مفيدا  
 .( Smith, Lovatt & Wise,2010) للدرس الجديد بنظرة عامة سريعة لمحتواه

سميث وزمالئه لتسريع التعلم يكون له أثر إيجابي في اكتساب الطلبة  أنموذجاستخدام  ولعل هذا
تنمي مفهوم الذات الرياضية لديهم، تعزز ثقتهم بتعلم الرياضيات و  مناسبة، تعلم المفاهيم الرياضية وخبرات

 .وهو ما سعت هذه الدراسة إلى تقصيه
     مشكلة الدراسة وأسئلتها:

 Trendsأظهرت نتائج تطبيق وزارة التربية والتعليم لالختبارات الوطنية، واالختبارات في الرياضيات

in International Mathematics and Science Study (TIMSS)  ى مستو  0222لعام
 فقدللطلبة األردنيين بالنسبة للدول المشاركة وأقل من مستوى أداء الطلبة في السنوات السابقة،  يا  متدن

 National Center for Human) 0222نقطة عما كانت عليه عام  (02)انخفض مستوى أدائهم 

Resources Development, 2017)   . 
ينصب اهتمامهم على  إذجرائيا  وليس مفاهيميا ، من المعلمين إلى تدريس الرياضيات إ وينحو كثير

مستوى المعرفة والتذكر أو الفهم، ويقل اهتمامهم بالتدريس الوظيفي أو التدريس من أجل الفهم. ونظرا  لما 
يعانيه بعض الطلبة من صعوبات في توظيف الرياضيات في الحياة اليومية، وشعورهم بالقلق من تعلم 

ساسية الدنيا، وهو ما الحظه الباحثان من خالل تدريسهما لهذه الصفوف، الرياضيات في المراحل األ
األمر الذي يؤثر في تدني مفهوم الذات الرياضية لديهم، نتيجة لطبيعة الخبرات المقدمة للطلبة والتي 

 تركز في الغالب على تطبيق القوانين في مواقف مجردة.
بات الطلبة وميولهم، بات من الضروري البحث ولما كانت طرائق التدريس االعتيادية ال تلبي رغ

عن استراتيجيات تدريس قد تساعد الطلبة على تعلم الرياضيات، وتحقيق الثقة بالنفس لديهم بانتقاء 
 أنموذجمواقف محببة إليهم، تبعث في أنفسهم السرور، لذا جاءت هذه الدراسة لتقصي أثر استخدام 

اضية وتنمية مفهوم الذات الرياضية، وتحديدا  حاولت هذه الدراسة تسريع التعلم في اكتساب المفاهيم الري
    :    السؤالين اآلتييناإلجابة عن 

لدى طلبة  مقرر الرياضيات تسريع التعلم في اكتساب المفاهيم الرياضية في أنموذجما أثر استخدام  .2
 ؟األساسي الصف السادس

لدى  مقرر الرياضيات في وم الذات الرياضيةتسريع التعلم في تنمية مفه أنموذجما أثر استخدام   .0
 طلبة الصف السادس األساسي؟
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 فرضيات الدراسة:
 :الفرضتيان الصفرتيان اآلتيتانوفي ضوء أسئلة الدراسة؛ صيغت 

بين متوسطي  (α=0.05)ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  الفرضية األولى:
في اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية البعدي يعزى درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة 

 .(الطريقة االعتياديةو سميث وزمالئه لتسريع التعلم،  أنموذج)إلى طريقة التدريس 
بين متوسطي  (α=0.05)ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الفرضية الثانية: 

البعدي يعزى إلى  لذات الرياضيةمفهوم ادرجات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس 
 .(الطريقة االعتياديةو سميث وزمالئه لتسريع التعلم،  أنموذج)طريقة التدريس 
 أهمية الدراسة:

 تنبع أهمية هذه الدراسة من ناحيتين نظرية وتطبيقية:
 األهمية النظرية:  

أثر  تناولت التي لعربيةالدراسات ا ، ومن قلةذاتهاتستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الرياضيات 
سميث وزمالئه لتسريع التعلم في اكتساب المفاهيم الرياضية، وما توفره هذه الدراسة من إطار  أنموذج

، ورفد نظري يمكن الرجوع إليه من قبل الباحثين والتربويين، وأدوات بحيثة تهم الباحثين في هذا المجال
مزيد من الدراسات في ، وقد تكون نقطة انطالق إلجراء المكتبة العربية بدراسات في مجال تسريع التعلم

 هذا الموضوع مع متغيرات أخرى.
 األهمية التطبيقية:  

سميث وزمالئه  أنموذجتكمن األهمية التطبيقية لهذه الدراسة في وضع دليل للمعلم الستخدام 
م الذات الرياضية، كما يؤمل لتسريع التعلم، وتوفير أدوات لقياس اكتساب الطلبة للمفاهيم الرياضية، ومفهو 

 تعليم في جديدة استراتيجيات هذه الدراسة أن تساعد مخططي المناهج وبرامج إعداد المعلمين لتوظيف من
 إلى وتفضي وتعلمها الرياضيات لتعليم داعمة بيئة إيجاد في الرياضيات وتعلمها، ولعل هذه الدراسة تساعد

 هم على تعلم موضوعات الرياضيات.  مقدرتمثقة الطلبة باكتساب المفاهيم الرياضية وتنمية  تحسين
 هدف الدراسة:

تسريع التعلم في اكتساب المفاهيم الرياضية  أنموذجاستخدام  تهدف هذه الدراسة إلى تقصي أثر
 الصف السادس األساسي في األردن. لبةوتنمية مفهوم الذات الرياضية لدى ط
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 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:
 :لهاهذه الدراسة على عدد من المصطلحات، وفيما يأتي تعريفا   اشتملت
: عبارة عن مظلة لعدد من األساليب التطبيقية في سميث وزمالئه لتسريع التعلم أنموذج

التعلم، تستفيد من المعارف الجديدة في كيفية عمل الدماغ والدافعية واالعتقاد عن الذات، واألنماط 
 .(Smith,1996:9) ات المتعددة، وكيفية استدعاء المعلوماتالمختلفة من الذكاء

تدريسي قائم على التشويق والتنوع  أنموذج: هو تسريع التعلم نموذجأل  التعريف اإلجرائي
أدمغتهم،  والمشاركة الفاعلة للطلبة في بيئة إيجابية آمنة تعاونية، تالئم أنماط الطلبة وكيفية عمل

الربط، والتفعيل،  مراحل متتالية: من أربع نموذجاألويتكون  ،م بأنفسهموتستثير دافعيتهم وتعزز ثقته
ويمكن تطبيقه من خالل دليل للمعلمة يتضمن تحضير حصص صفية لوحدة والعرض، والتثبيت. 

 .   الكسور العادية والكسور العشرية للصف السادس األساسي
رد نتيجة تعميم صفات وخصائص الصورة الذهنية التي تتكون لدى الف هي :المفاهيم الرياضية

. وتعرف إجرائيا  (Abu Zeina,2010: 221)استنتجت من أشياء متشابهة هي أمثلة لذلك المفهوم 
 (الكسور العادية والكسور العشرية)في الدراسة الحالية بأنها مجموعة المفاهيم الواردة في وحدة 
ألساسي، ويقاس اكتساب المفاهيم الواردة في الفصل األول من كتاب الرياضيات للصف السادس ا

 بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في االختبار المعد ألغراض هذه الدراسة. 
ه على تعلم المهمات الرياضية وتحقيقها، مقدرتمإدراك الشخص ل : هومفهوم الذات الرياضية

ه في تتبع األفكار ه على تعلم الموضوعات الجديدة في الرياضيات، ومدى اهتمامه ورغبتمقدرتموثقته ب
. ويعرف إجرائيا  في هذه الدراسة (Al- Abed & Al- Shar’a,2012:11)الرياضية والتفاعل معها 

ه على المشاركة في مقدرته على تعلم الرياضيات وموضوعاتها، و مقدرتمبثقة الطالب بنفسه والتثبت من 
ي هذه الدراسة بمتوسط أداء الطلبة ويقاس مفهوم الذات الرياضية فالمواقف الرياضية واالهتمام بها، 

 على فقرات مقياس مفهوم الذات الرياضية المستخدم في هذه الدراسة.  
  ة:حدود الدراس

 يعتمد تعميم نتائج الدراسة على الحدود اآلتية:
  :في محافظة  تطبيق هذه الدراسة على طالبات الصف السادس األساسي اقتصرالحدود البشرية

 .العاصمة
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 مكانية والزمانية: طبقت هذه الدراسة في المدارس العمرية في محافظة العاصمة، في الحدود ال
  .0222/  0222الفصل األول للعام الدراسي 

 الدراسات السابقة:
 التعلم في تسريع أنموذج أثر إلى استقصاء ((Abu Hejleh,2007هدفت دراسة أبو حجلة 

 قلقيلية، تكونت محافظة في السابع الصف طلبة لدى باراالخت وقلق الذات ومفهوم اإلنجاز ودافع التحصيل
 التحصيل الدراسي في إحصائيا   دالة فروق جودو  الدراسة وطالبة، وأظهرت نتائج طالبا   (137) العينة من
 وقلق اإلنجاز، دافع في إحصائيا   دالة فروق وعدم وجود لصالح المجموعة التجريبية، الذات ومفهوم

 االختبار.
تجريبية حول استخدام تسريع التعلم مع الطلبة ذوي  دراسة (Kerridge,2012) وأجرت كيردج
وأظهرت ، وطالبة طالبا   (43)تكونت العينة من  ،في إحدى مدارس انجلتراالمنخفض،  التحصيل الرياضي

من الطلبة ذوي التحصيل المنخفض تحسن أكثر من  ٪02تحصيل حوالي  نتائج التحليل اإلحصائي أن  
ة المجموعة الضابطة وبشکل كبير، وبحثت في أسباب انخفاض التحصيل، واالستراتيجيات تحصيل طلب

 التي تعالج هذه األسباب.      
إلى تقصي أثر )  (Ambusaidi & Al-Naqbi,2015)وهدفت دراسة امبوسعيدي والنقبية 

نحو العلوم ومفهوم  وزمالئه في االتجاه (سميث)دورة تسريع التعلم لـ  أنموذجتدريس العلوم باستخدام 
 (22)الذات لدى طالبات الصف العاشر بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان، وتكونت العينة من 

طالبة، وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو العلوم، لكنها 
مجموعتين لصالح المجموعة أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات بين ال

 التجريبية.
 العلوم تعلم تسريع أنموذج فاعليةإلى معرفة  (Al-Hussan,2015)وهدفت دراسة الحصان 

، بمدينة الرياض المتوسط الثالث الصف طالبات لدى الوراثية وتصويب تصوراتها المفاهيم تنمية في المطور
 المفاهيم لدراسة وجود فروق دالة احصائيا  في تنميةطالبة، وأظهرت نتائج ا (02العينة ) أفراد عدد بلغ

 المتوسط لصالح طالبات المجموعة التجريبية. الثالث الصف لدى طالبات وتصويب تصوراتها الوراثية
إلى تقصي أثر  ((Edibat & Al- Shar’a,2018كما هدفت دراسة عضيبات والشرع     

المفاهيم العلمية وفي تنمية الميول العلمية لدى  سميث وزمالئه لتسريع التعلم  في اكتساب أنموذجأ
( طالبة، وأظهرت 22. تكونت عينة الدراسة من )في محافظة جرش طالبات الصف الثامن األساسي
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نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا  في اكتساب المفاهيم العلمية وفي الميول العلمية ولصالح طالبات 
 المجموعة التجريبية.
أظهرت  إذسميث،  أنموذجفي نتائج استخدام  ا  يتضح أن هناك تفاوت ،الدراسات السابقة باستعراض

بعض الدراسات وجود فروق دالة إحصائيا  في التحصيل ومفهوم الذات ودافعية الطلبة وثقتهم بتعلمهم 
-Al؛ Ambusaidi. &  Al-Naqbi,2015 ؛(Abu Hejleh,2007 واكتساب المفاهيم

Hussan,2015  ؛Edibat & Al- Shar’a,2018  ؛Kerridge,2012 بينما أظهرت دراسة ،)
(Abu Hejleh,2007 ؛Ambusaidi. & Al-Naqbi,2015)  عدم وجود فروق ذات داللة

 إحصائية في دافع اإلنجاز وقلق االختبار واالتجاه نحو العلوم ومفهوم الذات العام.  
 Abuتناولت دراسة ) إذتسريع التعلم،  موذجأنكما تناولت الدراسات متغيرات متعددة ألثر استخدام 

Hejleh,2007 ؛Kerridge,2012)  التحصيل واإلنجاز ومفهوم الذات وقلق االختبار، واالتجاه
-Al) وتنمية المفاهيم، (Ambusaidi. & Al-Naqbi,2015ومفهوم الذات كدراسة )

Hussan,2015  ؛Edibat& Al- Shar’a,2018 ) من الدراسات السابقة ، وقد أفادت هذه  الدراسة
في منهجيتها وتحديد متغيراتها وبناء اإلطار النظري وتصميم أداة الدراسة، ولم يجد الباحثان في حدود 

سميث وزمالئه في اكتساب المفاهيم الرياضية، ونظرا  لقلة الدراسات  أنموذجاطالعهما درا سة تناولت أثر 
 دراسة لتغطي النقص في هذا الجانب، ولتبحث أثرالعربية والمحلية في هذا الموضوع، جاءت هذه ال

تسريع التعلم في اكتساب المفاهيم الرياضية وتنمية مفهوم الذات الرياضية لدى  أنموذجاستخدام 
 طالبات الصف السادس األساسي.

 منهج الدراسة:
-Quasiهذه الدراسة المنهج شبه التجريبي القائم على نمط التصميم شبه التجريبي نهجت

experimental Design لتطبيق البعدي، لمجموعتين تجريبية وضابطة –التصميم القبلي  يذ 
 سميث وزمالئه لتسريع التعلم في اكتساب المفاهيم الرياضية وتنمية مفهوم الذات الرياضية. أنموذج

 أفراد الدراسة: 
مرية أفراد الدراسة من شعبتين من طالبات الصف السادس األساسي من المدارس الع تكون

 (22أفراد الدراسة )عدد بلغ  وقد، على مجموعتي الدراسة عشوائيا  ووزعتا  الثانوية، اختيرتا قصديا  
  التجريبية والضابطة بالتساوي. ،وزعات على المجموعتينطالبة مُ 
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 المادة التعليمية:
أعد دليل المعلم الستخدامه في عملية التدريس في أثناء تطبيق الدراسة على المجموعة 
التجريبية في وحدة الكسور العادية والكسور العشرية من كتاب الرياضيات الفصل األول للصف 
السادس األساسي وفق الخطوات التالية: االطالع على الدراسات السابقة في التدريس باستخدام 

تسريع التعلم، والبحث عن مجموعة من الدروس وأوراق العمل في األدبيات التربوية  أنموذج
(Smith, Lovatt, & Wise,2010  ؛Smith,1999؛ Smith & Call,2003  ؛Meier,2000) ،

 عن وزارة التربية والتعليم وقراءة المادة العلمية للموضوع من كتاب الرياضيات، ودليل المعلم الصادر
متمثلة في بعرضه على مجموعة من المحكمين دليل التأكد من الصدق الظاهري وصدق المحتوى للو 
من  (0)اهج الرياضيات وطرائق تدريسها، ومن أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في من (4)

إلبداء آرائهم ومالحظاتهم حول محتوى الدليل، وتم  من معلمي الرياضيات (0)مشرفي الرياضيات، و
 ن.من المحكمي %22األخذ بالمالحظات التي أجمع عليها ما يزيد على 

 تجهيز البيئة الصفية: 
ة البيئة الصفية من خالل توفير جهاز العرض اإللكتروني، كما نظمت السبورة تهيئ تتم

بحيث تحتوي على رسومات وعبارات إيجابية، وأعدت بطاقات ولوحات كتب عليها عبارات إيجابية 
لقراءتها في بداية الحصة، وتهيئة البيئة الصفية لتناسب تنفيذ األنشطة، وتوفير الراحة النفسية وجو 

 في الغرفة الصفية. من المرح
  أدوات الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة ُطو رت أداة الدراسة األولى وهي اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية، أما 
 -Al- Abed & Al) العبد والشرع دهأع الذيذات الرياضية األداة الثانية فقد استخدم مقياس مفهوم ال

Shar’a,2012) ، الصف السادس األساسي في مادة الرياضيات. مع تكييف لغته ليناسب طلبة
 اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية: واًل:أ

، طو ر اختبار لقياس اكتساب الطلبة للمفاهيم والدراسات السابقة األدب التربوي إلى بالرجوع
العادية والكسور  الكسور)محتوى المنهاج لتحديد المفاهيم الواردة في وحدة  وحلل الرياضية،

من نوع اختيار من متعدد، لكل فقرة أربعة فقرة  (03) االختبار في صورته األولية شملوقد ، (ةالعشري
 بدائل واحد فقط صحيح، بحيث تعطى درجة واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة الخطأ.  
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 صدق اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية:
ضها على مجموعة من المحكمين التأكد من الصدق الظاهري وصدق المحتوى لألداة بعر  تم  

اهج الرياضيات من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في من (4)متمثلة في  من المحكمين
 التعليم مديريةمن معلمي الرياضيات في  (0)من مشرفي الرياضيات، و (0)وطرائق تدريسها، و

مقترحاتهم  إبداءليهم طلب إ فقدللتأكد من مالءمة األداة لموضوع الدراسة، وذلك  عمان، في الخاص
ضافة أو حذف أو تعديل ما يرونه مناسبا   والدقة حول الصياغة اللغوّية . وتم األخذ الرياضية، وا 
فُعد لت الصياغة اللغوي ة لبعض الفقرات  ،(% 22مع عليها أكثر من )التي أج بمالحظات المحكمين

 .( فقرة02وحذفت فقرة واحدة، وأصبحت األداة مكونة من )
 ختبار اكتساب المفاهيم الرياضية:ثبات ا

( طالبة من 02تم التحقق من ثبات االختبار بتطبيقه على عينة استطالعية مكونة من )
ونباخ ألفا لالتساق الداخلي، وكانت قيمته ر مجتمع الدراسة وخارج عينتها، وذلك بإيجاد معامل ك

ويبين  ،تمييز لفقرات االختبار( وهي مقبولة إلجراء الدراسة. وحسبت معامالت الصعوبة وال2.22)
 ( قيم معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار.2الجدول )

 ( معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية1الجدول )
 معامل التمييز معامل الصعوبة فقرات االختبار معامل التمييز معامل الصعوبة فقرات االختبار

2 23,2 34,2 20 43,2 40,2 
0 02,2 42,2 23 02,2 30,2 
3 20,2 02,2 24 02,2 02,2 
4 20,2 20,2* 22 30,2 22,2 
2 02,2 30,2 20 20,2 00,2 
0 02,2 02,2 20 20,2 00,2 
0 02,2 02,2 22 22,2 43,2 
2 02,2 20,2* 22 43,2 40,2 
2 02,2 32,2 02 22,2 40,2 
22 20,2 02,2 02 24,2 40,2 
22 02,2 32,2 00 32,2 22,2 
 2.0 تم حذف الفقرات التي تمييزها أقل من 

 2.20بين ) لفقرات االختبار تراوحت معامالت التمييز أن (2)يتضح من النتائج في الجدول 
لكل منهما أقل عن  التمييز معامالت ألن (2)( و4)ان رقم حذفت الفقرتفي ضوء ذلك و  (،2.02-
وهي قيم مقبول للسير في إجراءات  ،(2.23- 2.02بين ) لصعوبةمعامالت ا (. وتراوحت2.02)

 فقرة. (02)ا  من صورته النهائية مكونفي  االختبارأصبح تطبيق هذه الدراسة. وعليه، فقد 
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 ثانياً: مقياس مفهوم الذات الرياضية:
 -Al- Abed & Al) العبد والشرع دهأع الذي مقياس مفهوم الذات الرياضية استخدم

Shar’a,2012) ، بعد تكييفه ليالئم الفئة المستهدفة في هذه الدراسة، وتضمن المقياس العناصر التي
تشكل مفهوم الذات الرياضية وهي: المعرفة الذاتية للفرد، واألحاسيس والمشاعر، ومسببات النجاح 

     ( فقرة.04مراعاة مستوى اللغة والفئة العمرية للطلبة وتكون المقياس من ) تكما تم والفشل،
 صدق مقياس مفهوم الذات الرياضية:

من  (4)متمثلة في على مجموعة من المحكمين  هعرضتم  ،ق من صدق المقياسللتحق  
من األساتذة المتخصصين في  (2)اهج الرياضيات وطرائق تدريسها، واألساتذة المتخصصين في من

 الخاص التعليم مديرية من معلمي الرياضيات في (0)من مشرفي الرياضيات، و (0)علم النفس، و
وذلك إلبداء آرائهم ومقترحاتهم حول الصياغة اللغوية، ومضمون الفقرات وتعبيرها عن  عمان، في

وتم األخذ  .، ومناسبتها لطلبة المرحلة األساسيةمواقف تشير إلى مفهوم الذات الرياضية لدى الطلبة
 ت الصياغة اللغوي ة لبعض الفقرات.وُعد ل ،(%22مع عليها أكثر من )التي أج بمالحظات المحكمين

 ثبات مقياس مفهوم الذات الرياضية:
 معادلةمقياس مفهوم الذات الرياضية بطريقة االتساق الداخلي وحسب  تم التحقق من ثبات

لصف السادس البات اط طالبة من (02)ونة من على عينة استطالعية مك ابتطبيقهكرونباخ ألفا، وذلك 
وهي قيمة عالية ومناسبة للسير بتطبيق  ،(22.2قيمته )وُوجدت الدراسة، األساسي من خارج عينة 

 الدراسة.

 متغيرات الدراسة:
 التدريس ولها مستويان: استراتيجيةالمستقل: المتغير  .2

 .سميث وزمالئه لتسريع التعلم أنموذجاستراتيجية التدريس باستخدام  .أ
 استراتيجية التدريس االعتيادية. .ب

 المتغيرات التابعة: .2
 سادس األساسي.البات الصف اللمفاهيم الرياضية لدى طا .أ
 صف السادس األساسي.ى طالبات المفهوم الذات الرياضية لد .ب
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 تصميم الدراسة:
، وجاء (الضابطة والتجريبية)استخدم في الدراسة الحالية التصميم شبه التجريبي للمجموعتين 

 تصميم الدراسة على النحو اآلتي:
EG:     O₁       O₂           X            O₁       O₂   

CG:     O₁       O₂            _            O₁       O₂   

EG: المجموعة التجريبية. 
CG: المجموعة الضابطة. 
O₁:  (قبلي، بعدي)اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية. 

: O₂  (قبلي، بعدي) مفهوم الذات الرياضيةمقياس. 

 سميث وزمالئه لتسريع التعلم(. أنموذج)ريبية : تشير للمعالجة التج×
 .: الطريقة االعتيادية-

 المعالجات اإلحصائية: 

 استخدمت المعالجات اإلحصائية اآلتية لإلجابة عن سؤالي الدراسة واختبار فرضياتها:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية. .2

 لفحص أثر المتغير المستقل. (ANCOVAختبار تحليل التباين الثنائي المصاحب )ا .0
 إجراءات الدراسة:

 ، مرت الدراسة باإلجراءات اآلتية:سؤاليهالتحقيق أغراض الدراسة واإلجابة عن 
 لدراسة والتحقق من صدقها وثباتها. ة امراجعة األدب التربوي وبناء أدا 
 وحدة  سميث وزمالئه لتسريع التعلم، وتضمن أنموذج لتطبيق لمةالمع توجيه أجل إعداد دليل من

 إذللصف السادس األساسي،  الرياضيات الفصل األول كتاب من (الكسور العادية والكسور العشرية)
 وخطوات التعليمية، والمواد واألدوات والوسائل األهداف على لكل درس تحتوي خطة ر الدليل للمعلمةوف  

األدب التربوي  إلى بالرجوع التعلم. وذلك سميث وزمالئه لتسريع أنموذج راحلم وفق الدرس تنفيذ
 والتعليم. التربية وزارة عن الصادر المرتبط بالدراسة، ودليل المعلم

  .الحصول على كتب تسهيل المهمة من الجامعة األردنية ومن وزارة التربية والتعليم 
 الموافقة لتطبيق الدراسة في المدرسة. والمديرة الفنية، وأخذ مقابلة المديرة العامة 
  وتوزيعهما عشوائيا  على مجموعتي الدراسة. ،شعب (0)عشوائيا  من أصل اختيار شعبتين 



 .0202، األول األردنية، المجلد السادس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

  36 

  سميث وزمالئه لتسريع التعلم لتدريس المجموعة التجريبية. أنموذجتدريب المعلمة على استخدام 
 (طبيق القبليتال)ي تطبيق أداتي الدراسة قبل البدء بالمعالجة للضبط اإلحصائ. 
  سميث وزمالئه لتسريع التعلم لطلبة المجموعة  أنموذجتدريس المادة التعليمية باستخدام

بالطريقة االعتيادية لطلبة المجموعة الضابطة ابتداء  ذاتهاالتجريبية، وتدريس المادة التعليمية 
 .0222/ 22/ 02وانتهاء بتاريخ  0222/ 22/ 24من تاريخ 

  دراسية لمجموعتي الدراسة، لمالحظة الممارسات التدريسية وللتأكد من  حصص (22)حضور
 دقة التنفيذ والسير بالتدريس على نحو مناسب دون تحيز لمجموعة معينة.

  التطبيق البعدي(.) 0222/ 22/ 02بتاريخ تطبيق أداتي الدراسة مباشرة بعد االنتهاء من المعالجة 
 باستخدام  معالجة البيانات وتحليلها(SPSS).واستخالص النتائج وتفسيرها ، 
 نتائج ومناقشتها:ال

تساااريع الاااتعلم فاااي اكتسااااب  أنماااوذجماااا أثااار اساااتخدام  " النتاااائج المتعلقاااة بالسااا ال األول:
 المفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف السادس األساسي"؟  

لة إحصائية " ال يوجد فرق ذو دال : والختبار صحة الفرضية الصفرية المنبثقة عن هذا السؤال
بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار  (α=0.05)عند مستوى 

سميث وزمالئه لتسريع  أنموذج)اكتساب المفاهيم الرياضية البعدي يعزى إلى طريقة التدريس 
 ".(التعلم، الطريقة االعتيادية

الحسابية واالنحرافات المعيارية  هذا السؤال واختبار فرضيته حسبت المتوسطات لإلجابة عن
لعالمات الطالبات القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار اكتساب المفاهيم 

 .(2) الرياضية، وحسبت المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية الموضحة في الجدول
رية والمتوسطات المعدلة واألخطاء المعيارية لعالمات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا2الجدول )

 على اختبار المفاهيم الرياضية القبلي البعديأفراد الدراسة في التطبيقين 

 المجموعة

المتوسطات  البعدي القبلي
 الحسابية المعدلة

األخطاء 
المتوسط  المعيارية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 يالمعيار 

 2.02 20.23 4.30 20.22 0.22 22.32 الضابطة
 2.02 20.02 4.00 20.02 0.02 22.00 التجريبية

( وجود فرق ظاهري بين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في أداء 2يبين الجدول )
يبية كان المتوسط الحسابي ألداء طالبات المجموعة التجر  فقدأفراد الدراسة عن االختبار البعدي، 
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(، كما بلغ المتوسط الحسابي المعدل 02.01المجموعة الضابطة ) وأداء طالبات( 07.68البعدي )
( للمجموعة الضابطة. ولمعرفة داللة الفروق 02.21( مقابل )07.70للمجموعة التجريبية )

(، ANCOVAاإلحصائية بين المتوسطات الحسابية استخدم تحليل التباين األحادي المصاحب )
 النتائج.( تلك 1الجدول )ويبين 

( للفروق بين متوسطي ANCOVA( نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب األحادي )3الجدول )
 المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي على اختبار المفاهيم الرياضية

 قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
ستوى م

 الداللة

حجم األثر)مربع 
 ايتا الجزئي(

  2.200 2.20 222.22 2 222.22 القبلي
2.223 

 

 2.22* 23.20 002.43 2 002.43 المجموعة

   22.42 00 2424.22 الخطأ

    02 2222.22 الكلي المعدل

 (α  =2.22ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )* 

( بــــين المتوســــطات α=2.22داللــــة إحصــــائية عنــــد ) يق ذ( وجــــود فــــر 3يتبــــين مــــن الجــــدول )
بلغـــت قيمـــة )ف(  إذالحســـابية علـــى اختبـــار المفـــاهيم الرياضـــية البعـــدي تعـــزى إلـــى طريقـــة التـــدريس، 

(، وجاء الفـرق لصـالح طالبـات المجموعـة التجريبيـة؛ ولمعرفـة 2.22(، وتقابل مستوى داللة )23.20)
سـميث  أنمـوذجأي أن اسـتخدام  ،(2.223فوجـدت قيمتهـا ) حجم األثر حسبت قيمة مربع إيتـا الجزئـي
( %22.3يفســر ) إذاألثـر فـي اكتســاب المفـاهيم الرياضـية،  وزمالئـه لتسـريع الــتعلم أحـدث تباينـا  كبيــر

، نمــوذجأنــه يرجــع إلــى اســتخدام األ أداء الطالبــاتفــي مــن التبــاين الكلــي بــين المتوســطات الحســابية 
الصـفرية لصـالح الفرضـية  الفرضـية رفـض يعنـي ى غيـر محـددة، وهـذاويرجع الباقي إلى متغيـرات أخـر 

 الكتساب المفاهيم الرياضية. بالنسبة البديلة
سميث وزمالئه لتسريع التعلم ساعد الطلبة من  أنموذجوقد تعزى هذه النتيجة إلى أن استخدام 

علم شيئا  شخصيا ، مرحلة الربط تجعل التخالل مراحله األربعة على اكتساب المفاهيم الرياضية، ف
فالطالب ال يفهم إال المعلومات المرتبطة بخبراته السابقة وبحياته الحالية والمستقبلية، والتعلم يحدث 

وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن المعرفة السابقة للطلبة تؤثر عندما يلمس الطلبة المنافع بأنفسهم، 
السابقة للطلبة والمفهوم الجديد يساعد على اكتساب في تعلمهم للمفاهيم، وتحقيق االنسجام بين المعرفة 

المفهوم بطريقة صحيحة، ويتم في مرحلة التفعيل تشجيع الطلبة على ممارسة التعلم من خالل العمليات 
البصرية والسمعية والحسية والحركية، بحيث تكون عملية التعلم مليئة بالنشاطات وذلك ضمن إطار تبادل 
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ى الطالب من خاللها الفرصة الالزمة لتكوين المعاني الخاصة به من خالل لغوي فعال ومنظم، وُيعط
فرصة يولد التعلم مما يقوله الطالب ويقوم به، كما ُيتاح للطالب في مرحلة العرض  إذأنشطة متنوعة، 

إلظهار مدى فهمه واستيعابه، ويسمح له بمشاركة اآلخرين تعلمهم من خالل العمل في مجموعات، ويتم 
يبقى تفكير الطالب  إذقديم تغذية راجعة بناءة ألداء الطالب تشجعه على تقييم ذاته وتحسين تعلمه، فيها ت

وهذا من شأنه أن يجعل الطالب  ،في عملية صقل مستمر من خالل تقييم المعلم أو الطالب اآلخرين
معين،  معنىو وذلك بتثبيت الذاكرة لفكرة أقادرا  على اكتساب المفاهيم واستيعاب محتوى المادة، 

تسهل عملية استعادة المفاهيم  إذبحيث تصبح المفاهيم متاحة بعد محاولة استدعائها ذهنيا ، 
المكتسبة عبر أنشطة التداعي، وتسهل باالعتماد عليها الوصول إلى معارف جديدة، وفي المرحلة 

معلوماتهم والتأمل والتفكير الطلبة تعلمهم من خالل مراجعة هادفة ل يختبر نموذجالتثبيتية األخيرة من األ
بما تعلموه وكيف تم ذلك، وما يساعد أو يعوق تعلمهم، مع التركيز على كيفية نقل المعلومات إلى الواقع، 

وقد جاءت هذه  واالستمرار بتقديم التغذية الراجعة والتحقق من اكتساب الطلبة للمفهوم الذي تعلموه.
 .  ((Al-Hussan,2015النتيجة متفقة مع نتائج دراسة 

تسريع التعلم في تنمية  أنموذجما أثر استخدام "النتائج المتعلقة بالس ال الثاني الذي نصه: 
 مفهوم الذات الرياضية لدى طلبة الصف السادس األساسي"؟  

 : والختبار الفرضية الصفرية المنبثقة عن هذا السؤال

 درجات طلبةسطي بين متو  (α=0.05)ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 
المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس مفهوم الذات الرياضية البعدي يعزى إلى طريقة 

 .(سميث وزمالئه لتسريع التعلم، الطريقة االعتيادية أنموذج)التدريس 
المعياريـة ألداء الطالبـات  واالنحرافـات الحسـابية المتوسـطات السـؤال، حسـبت هـذا عـن ولإلجابـة

لبعـــدي علـــى مقيـــاس مفهـــوم الـــذات الرياضـــية، كمـــا حســـبت المتوســـطات المعدلـــة واألخطـــاء القبلـــي وا
 ( تلك النتائج.4الجدول ) ، ويبينبطةالمعيارية للمجموعتين التجريبية والضا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات المعدلة واألخطاء المعيارية لتقديرات  (4الجدول )
 على مقياس مفهوم الذات الرياضية القبلي البعدية في التطبيقين أفراد الدراس

 المجموعة

المتوسطات  البعدي القبلي
 الحسابية المعدلة

األخطاء 
المتوسط  المعيارية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 2.200 3.24 2.02 3.20 2.22 3.24 الضابطة
 2.200 4.24 2.04 4.02 2.23 4.22 التجريبية
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ـــة والضـــابطة فـــي 4يبـــين الجـــدول ) ( وجـــود فـــرق ظـــاهري بـــين متوســـطي المجمـــوعتين التجريبي
أداء ( و 4.02جموعــة التجريبيــة البعــدي )كــان متوســط أداء طالبــات الم فقــدمقيــاس الــذات الرياضــية، 

موعــــة التجريبيــــة ، كمــــا بلــــغ المتوســــط الحســــابي المعــــدل للمج(3.20)طالبــــات المجموعــــة الضــــابطة 
ـــة الفـــروق اإلحصـــائية بـــين المتوســـطات 3.24( مقابـــل )4.24) ( للمجموعـــة الضـــابطة. ولمعرفـــة دالل

ــــك 2(، ويبــــين الجــــدول )ANCOVAالحســــابية اســــتخدم تحليــــل التبــــاين المصــــاحب األحــــادي ) ( تل
 النتائج.

ي ن متوسط( للفروق بيANCOVA( نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب األحادي )5الجدول )
 المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيقين القبلي البعدي على مقياس الذات الرياضية

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف
حجم األثر)مربع ايتا 

 الجزئي(

 2.22 20.02 22.02 2 22.02 القبلي

2.244 
 2.203 3.22 2.223 2 2.223 المجموعة

   2.000 00 20.42 الخطأ

    02 32.222 الكلي المعدل

 (α  =2.22ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )* 

( بـين المتوسـطات α=2.22( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند )2يتبين من الجدول )
قــد جــاء الفــرق ظاهريــا  لصــالح الحســابية علــى مقيــاس الــذات الرياضــية تعــزى إلــى طريقــة التــدريس، و 

(، ولمعرفــة 2.203( وتقابــل مســتوى داللــة )3.22بلغــت قيمــة )ف( ) إذطالبــات المجموعــة التجريبيــة، 
ممـا  (2.24)وهي قيمة أقل مـن  (2.244حجم األثر حسبت قيمة مربع ايتا الجزئي للذات الرياضية )

 أنمـوذج، أي أن اسـتخدام لـذات الرياضـيفي تنمية مفهـوم ا نموذجيدل على انعدام األثر الستخدام األ
ـــتعلم يفســـر) ( مـــن التبـــاين الكلـــي بـــين المتوســـطات الحســـابية ألداء %4.4ســـميث وزمالئـــه لتســـريع ال

 قبــول يعنــي ، ويرجــع البــاقي إلــى متغيــرات أخــرى غيــر محــددة، وهــذاجــدا  الطالبــات وهــي قيمــة متدنيــة 
 ة.لتنمية مفهوم الذات الرياضي بالنسبة الصفرية الفرضية

 حتاجت أن تنمية مفهوم الذات الرياضية ذات داللة إحصائية إلى فروق وجود عدم تفسير ويمكن
 تكون قد التعلم لتسريع سميث وزمالئه أنموذج فيها التي طبق المدة وأن ظهر،ت لكي أطول فترة إلى

إذ يرتبط التجريبية؛  المجموعة طالبات بشكل كبير لدى ةلتنمية مفهوم الذات الرياضي كافية غير
 لدى الطالبات بمعتقداتهن نحو الرياضيات وغالبا  ما تميل هذه المتعقدات إلى ةالذات الرياضي مفهوم

 بأنه النتيجة تفسير يمكن مقاومة التغيير نتيجة للخبرات السلبية السابقة عند الطالبات عن المادة. كما
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 المجموعتين التجريبية والضابطة فيالحسابية ألداء طالبات  باألساس هناك تقارب كبير بالمتوسطات
 وجهد وقت إلى يحتاج التقارب هذا في تغيير أي وبالتالي الدراسة، تطبيق قبل مقياس الذات الرياضية

 وقد يكون لطبيعة مادة .الحالية الدراسة في كبير بشكل يتحقق لم وهذا المعلمة، من مضاعفين
كثير  الطالباتالدراسية تجريدا ، وهذا يسبب لدى الرياضيات دور في ذلك أيضا  فهي من أكثر المواد 

الجدول ُيالحظ من  إذة إدراكهن لذواتهن، عمن القلق مما يؤدي إلى انخفاض ثقتهن بأنفسهن وزعز 
تدني المتوسط الحسابي البعدي عن القبلي ألداء طالبات المجموعة الضابطة في مقياس الذات  (4)

-Abu Hejleh,2007))، (Ambusaidi. &  Alة هذه النتيجة مع دراس تختلفو  ،الرياضية

Naqbi,2015). 
 التوصيات والمقترحات:

 في ضوء النتائج يوصي الباحثان بمجموعة من التوصيات والمقترحات اآلتية:
  سميث وزمالئه في تسريع التعلم لما له من أثر  أنموذجحث المعلمين والمعلمات على استخدام

 في اكتساب المفاهيم الرياضية.

  ورة اهتمام مخططي مناهج الرياضيات بتضمين المحتوى نماذج تدريس تساعد الطلبة على ضر
سميث وزمالئه لتسريع التعلم، واهتمام المشرفين التربويين بإعداد  أنموذجاكتساب المفاهيم ك
 برامج تدريب مناسبة.

  د دراسيةوموا ،سميث وزمالئه لتسريع التعلم في مراحل أنموذجإجراء دراسات أخرى في أثر، 
 وفي موضوعات أخرى، وفئات أخرى كالطلبة ذوي صعوبات التعلم.
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أثر موقع إلكتروني قائم على التعلم الذاتي في تنمية األداء المهاري لتعلم مهارات مايكروسوفت 
 أوفيس لدى طلبة الصف السابع

 صالح محمد رجعان الظفيري 
 *مهند أنور الشبولد. 

 ملخص:
الدراسة التعرف إلى أثر موقع إلكتروني قائم على التعلم الذاتي في تنمية األداء المهاري هدفت هذه 

تم  إذلتعلم مهارات مايكروسوفت أوفيس لدى طلبة الصف السابع. واتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي؛ 
د الدراسة؛ وذلك ( طالبًا قصديًا من طلبة الصف السابع من مدرسة ابن الطفيل ليشكلوا أفرا16إختيار )

. وقد تم توزيع الطلبة عشوائيًا إلى مجموعتين 8162/8162خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 
( 16ضابطة وتجريبية: المجموعة الضابطة درست باستخدام الطريقة اإلعتيادية وتكون عدد أفرادها من )

 ( طالبًا.11وني وتكون عدد أفرادها من )طالبًا؛ والمجموعة التجريبية درست باستخدام الموقع اإللكتر 
( فقرة؛ وقد تم استخراج 82ولتحقيق أهداف الدراسة، تم تطبيق اختبار األداء المهاري المكون من )

وتحليل التباين  وكذلك تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية دالالت الصدق والثبات له.
مستقلة لإلجابة عن أسئلة الدراسة. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق المصاحب واختبار )ت( للعينات ال

ذات داللة إحصائية بين المتوسط الحسابي ألداء طلبة المجموعة التجريبية والمتوسط الحسابي ألداء 
ولصالح طلبة  طريقة التدريسلعزى ي طلبة المجموعة الضابطة في اختبار األداء المهاري البعدي

بية. وقد خلصت الدراسة إلى توصيات عدة منها اعتماد الموقع اإللكتروني القائم على المجموعة التجري
  التعلم الذاتي لتعليم مادة الحاسوب لطلبة الصف السابع.

  .الصف السابع موقع إلكتروني، تعلم ذاتي، تنمية األداء المهاري، الكلمات المفتاحية:
 
 

                                                
 .العلوم التربوية/ الجامعة األردنية/ األردنكلية  *

 27/3/0222تاريخ قبول البحث                         22/2/0222تاريخ استالم البحث 
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The Effect of Using a Website Based on Self-Learning on Developing 

Skills Performance towards Learning Microsoft Office Skills among 

Seventh Grade Students 

Saleh Mohammad Al-Zafiri 
Dr. Muhannad Anwar Al-Shboul* 

 
Abstract: 

This study aims at investigating the effect of using a Website based on 

self-learning on developing skills performance towards learning Microsoft 

Office skills among seventh grade students. The study used a quasi-

experimental research design as research methodology. The study sample 

consisted of (61) students of the seventh grader students in the Ibn Al-

Tufyel School, who were intentionally chosen. The students were randomly 

divided into two groups: the control group which studied Microsoft Office 

Skills by using the conventional approach; it consisted of (31) participants; 

and the experimental group which studied Microsoft Office Skills by using a 

Website based on self-learning; it consisted of (30) participants. The study 

conducted during the first semester of the scholastic year 2018/2019. 

To achieve the objectives of the study, a skills performance test in 

Microsoft Office was applied; it consisted of (25) items. For the purpose of 

statistical analysis in answering the study question, and to determine the 

direction of differences, the arithmetic means, standard deviations, 

independent sample t-test, and ANCOVA were used. However, the validity 

and reliability tests were conducted for the study tools. 

The results showed that there were statistically significant differences 

between the arithmetic mean of the performance of students of the 

experimental group and the arithmetic mean of the performance of the 

control group in the skills performance on the post-test attributed to the 

experimental group.  

In light of the findings, the researchers recommend using a Website 

based on self-learning to develop skills performance towards learning 

Microsoft Office skills among seventh-grade students. 

Keywords: Website, Self-learning, Skills Performance, Microsoft Office 

Skills, Seventh Grade. 
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 مقدمة ال
في بداية األلفية الثالثة إلى تطور المعلوماتية الطفرة و  السريعة التغيرات التكنولوجيةأدت 

مناحي الحياة كافة، إذ أصبح من الضروري مواكبة هذا التطور وخاصة في مجال التعليم، إذ أن 
ألهداف التي تسعى األنظمة التربوية مطالبة برفع كفاءة العملية التعليمية وإحداث نقلة نوعية في ا

إلى تحقيقها وإكساب المتعلمين مجموعة من المهارات التي تتطلبها الحياة المعاصرة، ومنها مهارات 
التعلم الذاتي، وكذلك توفير فرص تعليمية إضافية بأقل التكاليف، األمر الذي دفع المؤسسات 

 تروني.التربوية إلى مواجهة هذا التحدي من خالل تطبيق برامج التعلم اإللك
من الدول لتطوير أنظمتها التربوية  عديدونتاجًا للتطور التكنولوجي الهائل والسريع، اتجهت 

إلعداد المواطنين للتعامل مع التقنيات الحديثة ومهارات التعامل معها وذلك من خالل األنظمة 
لى توجيهات التربوية المطّورة، وذلك بهدف التحول من التعليم اإلعتيادي المعتمد بشكل كبير ع

يتم  ُأنموذجوقد يكون الوحيد للمعرفة، إلى  ويكون فيه الكتاب المصدر الرئيس المعلم أو المدرسة، 
توجيهه بواسطة المتعلم ويتميز بتعدد مصادره وتنوعها، والتحول من الثقافة التعليمية القائمة على 

علم المفتوحة وأدوات التعلم الحفظ والتلقين إلى ثقافة التفكير والممارسة واستخدام مصادر الت
 (.ALOmri، 0222اإللكتروني )

متمركزة حول المتعلم، ومصممه مسبقا بشكل جيد، وميسر  ةبيئة تفاعلي يقدمالتعلم اإللكتروني ف
خصائص، الحاسوب وما يتضمنه من  ، من خالل استخداموأي وقت ،وفي أي مكان متعلم،ألي 

بيئة  مع ، والتي تتناسبمع مبادئ تصميم التعليم بما يتوافقو ومصادر اإلنترنت، والتقنيات الرقمية، 
لتطوير مهارات المتعلم، إذ  اعليةوتعد استراتيجيات التعلم اإللكتروني ذات تأثير وفالتعلم المفتوحة، 

تتميز بإمكانية توظيف أدوات التفاعل اإللكتروني عبر اإلنترنت، وتنفيذ المشاريع واالستفادة من 
. كما (Talabah, 2010)  رونية في الحصول على المعلومات دون اللجوء للمعلمالمصادر اإللكت

 تعلمية تعليمية إليجاد بيئة والتقنيات والوسائل الطرائق أنسب يوفر االلكترونية الشبكة عبر التعلم أن
عبر هذه  والخبرات مع زمالئه اآلراء تبادل على وتحثه المتعلم اهتمام تجذب تفاعلية
 الحاسوب في المتمثلة المعلومات تقنية . وتعد (Almussawi & Abdelraheem, 2004)الشبكة

 ,McCleskey)الثرية البيئة هذه الوسائل لتوفير أنجح من متعددة وسائط من بهما وما يلحق واإلنترنت

2009). 
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بأنه نظام تعليمي شامل يوّظف التكنولوجيا المتوافرة في تصميم  التعلم اإللكترونيويعّرف 
قررات التعليمية المتكاملة والمتفاعلة وفق ما يناسب المعايير المالئمة لتحقيق الغايات التعليمية الم

بأنه تعّلم باستخدام  (Alothman, 2009)كما عرفة آل عثمان  .(Aqil, 2012)المطلوبة 
راسي المعلومات الرقمية واإللكترونية من خالل الحاسوب واإلنترنت سواء كان التعلم في الفصل الد

بأنه مصطلح  (Arkorful & Abaidoo, 2014)وابادو أم التعلم عن بعد. كما عرفة أركورفل 
يشير إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتمكين الوصول إلى مصادر التعلم والتعليم عبر 

 المدمجة، على األقراص تنفذ أن يمكن التي التعلم لمادة التأليف أشكال أحد بأنه اإلنترنت. كما يعّرف
 المعتمد والتعلم الحاسوب، المعتمد على التعلم ويشمل اإلنترنت، أو على محلية، شبكة خالل من أو

 ذاتيا الفرد يتعلم وفيه التعلم، مادة لتقديم إلكترونية أخرى  وأنماط وأشكال بعد، عن والتعلم الويب، على
 المادة تأليف في ويّتبع فيه، يرغب الذي والمكان وفي الزمان واحتياجاته، الخاصة سرعته وحسب

 .للمعرفة الفّعال االنتقال االعتبار بعين يأخذ والذي النظامي للتأليف، المنهجي األسلوب التعليمية

(Nouibet & Plhasni, 2011) 
بأنه التعليم بواسطة اإلنترنت أو الشبكات، أو جهاز  (Otaibi, 2006) كما عرفة العتيبي 

ت التعلم اإللكتروني التعلم المبني على الموقع اإللكتروني حاسوب منفصل، وتتضمن تطبيقا
يقدم المحتوى من خالل اإلنترنت،  إذ)الويب(، والتعلم بوساطة الحاسوب، والصفوف اإلفتراضية، 

 والشبكات الداخلية والخارجية، واألشرطة السمعية والبصرية، والستاليت واالقراص المدمجة.
غلب على مشكلة األعداد الكبيرة من الطلبة داخل الصف ويتميز التعلم اإللكتروني بالت

الدراسي، وكذلك يسهل مهمة التعليم المستمر والتعلم الذاتي والتعلم التعاوني دون االرتباط بمكان أو 
زمان أو عمر معين. وتقوم فلسفة التعلم اإللكتروني على عدد من المبادئ منها: التعلم المستمر، 

قدراتهم، والمرونة في توفير فرص التعلم دون متمد على استعدادات األفراد و والتعلم الذاتي الذي يع
االرتباط بقيود الزمان أو المكان، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، وحق الفرد في التعلم مدى 

 بغض النظر عنديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص بين المتعلمين الحياة وفقا إلمكانياته، كما ويحقق 
بين  والمعلومات تبادل الخبراتمن خالل تعلم التعاوني ال، ويسمح قتـصاديةجتماعيـة واالاال همروفظـ

 .(Ghanaim, 2006)فيما بينهم  ويتبادلوها وا منهايستفيدل المتعلمين
وتعد المبادرة حول التعلم الذاتي والبحث عن وسائل تنميتها من أهم مهارات عصر التكنولوجيا 

ر والممارسة من أهم الخصائص التي يعتمد عليها التعلم اإللكتروني، فالمتعلم يمكنه وسماته، فالتكرا
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الرجوع إلى المادة التعليمية في أي وقت إلى أن يكتسب المهارات والمعارف التي يحتاجها من خالل 
قدرته ماستخدام البرامج التعليمية الرقمية، وليصل المتعلم إلى مستوى االتقان المطلوب وفقا لسرعته و 

 . AbdulAziz, 2013)على التعلم )
وبما أن المواقع اإللكترونية التعليمية انتشرت بشكل واسع وأصبحت من أهم الوسائل التي يتم 
نقل المعرفة من خاللها في هذا العصر، فهي تقدم خدمة كبيرة للمتعلمين الباحثين عن المعرفة 

(0222 ،Mustafa .)ري حول موضوع هذه الدراسة، يتبين بأن ومن خالل مراجعة األدب النظ إذ
هناك دورًا إيجابيًا للمواقع اإللكترونية في إتقان المهارات المتعلقة بتعلم الحاسوب بشكل عام. ومن 
هنا فقد جاءت هذه الدراسة للتعرف إلى أثر موقع إلكتروني قائم على التعلم الذاتي في تنمية األداء 

 أوفيس لدى طلبة الصف السابع.المهاري لتعلم مهارات مايكروسوفت 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها

تحتوي المواقع اإللكترونية التعليمية على عدد من العناصر الالزمة للتعلم، والتي توفر فرصًا 
مناسبة للمتعلم للتعامل مع أنواع مختلفة من المواد التعليمية، وكذلك تمكنه من التفاعل معها، وبذلك 

رغبته في اإلقبال على التعلم، وامتالك المهارات الالزمة التي تمكنه من تزداد دافعية المتعلم و 
التعامل مع هذه المواقع بالشكل الصحيح، كما أن بعض هذه المواقع التعليمية تتيح الفرصة 
للمتعلمين للتشارك فيما بينهم وتبادل الخبرات وكسر حواجز العزلة االجتماعية في التعلم عن بعد 

(ALNajjar & Hassouna, 2016). 
في استخدام المواقع قصورًا التقدم التكنولوجي في العصر الحديث إال أن هناك  وعلى الرغم من

ومن بينها  المختلفة اإللكترونية في عملية التعلم الذاتي للمهارات الحاسوبية في المراحل التعليمية
وبية الخاصة ببرامج أن هناك ضعفًا في المهارات الحاس انالصف السابع، وقد الحظ الباحث

بناًء عليه، و  .كما أن هناك عزوفًا عن استخدام الحاسوب بشكل فردي وذاتي ،مايكروسوفت أوفيس
أثر موقع عن والتي تسعى إلى الكشف  ،الدراسة قناعة بضرورة إجراء هذه تشكل لدى الباحثين

مايكروسوفت أوفيس لدى  إلكتروني قائم على التعلم الذاتي في تنمية األداء المهاري لتعلم مهارات
  طلبة الصف السابع.

ما أثر موقع إلكتروني قائم  إلى اإلجابة عن السؤال اآلتي:على ما سبق تسعى الدراسة  وبناءً 
 ؟مهارات مايكروسوفت أوفيس لدى طلبة الصف السابعل المهاري على التعلم الذاتي في تنمية األداء 
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 ف الدراسةاهدأ
أثر موقع إلكتروني قائم على التعلم الذاتي في تنمية األداء  لىإ تعرفالالدراسة  هذه تهدف

 المهاري لمهارات مايكروسوفت أوفيس لدى طلبة الصف السابع.
 أهمية الدراسة

أهمية هذه الدراسة من انسجامها مع توجهات المؤسسات التربوية بإدخال فكرة المناهج  تأتي
همية أل هاتوضيح من خاللالدراسة  اءت أهمية هذهالمحوسبة لتتناسب مع التقدم التكنولوجي، كما ج

، وتوضيح أهمية جانب التعلم الذاتي عن التعليمية التعلميةالتكنولوجيا وتسخيرها لخدمة العملية 
طريقة  ت، كما أنها وفر لتعلم مهارات مايكروسوفت أوفيسطريق اإلنترنت في جانب األداء المهاري 

خالل الموقع اإللكتروني والذي يمكن أن تستفيد منه  وذلك من ،أخرى لتعليم مادة الحاسوب
الدراسات القليلة التي تتضمن تصميم موقع  من-الباحثينحسب علم -كما أنها ُتعد مدارس. ال

إلكتروني تعليمي لمادة الحاسوب، مما سيكون له من األهمية في دعم العملية التعليمية، كما أنها قد 
ة على شبكة اإلنترنت وإبراز أهميتها وكيفية توظيفها في العملية تسهم في إثراء المواقع التعليمي

 التعليمية بشكل فّعال.
كما تكمن أهمية هذه الدراسة أيضًا في التشجيع على التوسع في استخدام المواقع اإللكترونية 

يد من عدتيادي كونها تعد بدياًل ناجحًا للما لها من فاعلية كبيرة، وأنها قد تغير شكل التعلم اإلع
 الطرق اإلعتيادية في التعلم، ولما لها من أثر كبير في تسهيل العملية التعلمية.

مشابهة، كون هذه الدراسة  موضوعاتكما قد تمهد هذه الدراسة الطريق أمام الباحثين لتناول 
ات تناولت أثر استخدام موقع إلكتروني قائم على التعلم الذاتي في تنمية األداء المهاري لتعلم مهار 

مايكروسوفت أوفيس لدى طلبة الصف السابع، وهو موضوع مهم للباحثين لحداثته وأهميته في 
وخاصة فيما كافة المجاالت التعليمية بوعالقته  موضوعاتهالمجال التعليمي ولمدى اتساعه وتفرع 
  .يتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 يمية:والمفاه اإلجرائية هاتعريفاتالدراسة و  مصطلحات
، وألغراض الدراسة عّرف الباحثان بعض المصطلحات من المفاهيم اً هذه الدراسة عدد تتضمن

 كاآلتي:ومفاهيميًا الواردة فيها إجرائيًا 
 :هو مجموعة من الصفحات اإللكترونية على اإلنترنت تحتوي مجموعة  الموقع اإللكتروني

ن الموقع إذ أ؛ (Ibrahim, 2018)من المواد تشمل النصوص والصور والفيديو 
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اإللكتروني الذي استخدم في هذه الدراسة كان من تصميم الباحثين، وقد تكّون من مجموعة 
من الصفحات اإللكترونية التي احتوت دروسًا مصممه بطريقة التعلم الذاتي لمهارات 

 . مايكروسوفت أوفيس الموجه لطلبة الصف السابع تحديداً 

  :م النابع من رغبته الذاتية والمستجيب لميوله واهتماماته وذلك نشاط المتعل هوالتعلم الذاتي
قدراته وإمكاناته، بما ينمي شخصيته ويزيد من ثقته بنفسه ويجعله يتفاعل مبهدف تنمية 

 (Abdel-Azim, 2016)مجتمعه إيجابيًا مع 

 :هي مجموعة من التطبيقات من إعداد شركة مايكروسوفت العالمية،  مايكروسوفت أوفيس
 Al)ي تساعد في إنجاز األعمال المكتبية في مختلف القطاعات والمجاالت وه

Sarairah, 2010). 

 نلقد عرفه عبد الحسي :المهاري  األداء (AbdulHussein, 2015)  بأنه الطريقة المثلى
قدرة على أداء سلوك أو تطبيق مهارة بدرجة عالية من الدقة واالنسيابية وبأقل جهد مأو ال

الباحثان إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها الطالب باستخدام اختبار األداء  ممكن. ويعّرفه
 .المعد خصيصًا ألغراض الدراسة

 ومحدداتهاالدراسة  حدود
 هذه الدراسة على طلبة الصف السابع المسجلين فياقتصرت : الحدود المكانية والزمانية 

خالل الفصل الدراسي األول يت للبنين في محافظة الجهراء بدولة الكو ابن الطفيل  مدرسة
 . 0222/0222من العام الدراسي 

 هذه الدراسة على معرفة أثر موقع إلكتروني قائم على اقتصرت : المحددات الموضوعية
التعلم الذاتي لمهارات مايكروسوفت أوفيس في تنمية األداء المهاري لتعلم مهارات 

لكويت. وبما أن أداة الدراسة التي مايكروسوفت أوفيس لدى طلبة الصف السابع في دولة ا
استخدمت في الدراسة كانت من إعداد الباحثين، فإن تعميم النتائج يعتمد على طبيعة 
أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية من حيث مدى صدقها وثباتها، وكذلك من خالل 

 استجابات أفراد الدراسة على أدواتها.

 السابقة الدراسات
راسات السابقة التي تمكن الباحثان من االطالع عليها مرتبة وفقا لتسلسلها للد يأتي عرًض  فيما

 الزمني:
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 لعبة آثار تحديد دراسة هدفت إلى (Aunio & Mononen, 2018)أجرى أونيو ومونونين 
اتبعت الدراسة  .األداء منخفضي لألطفال المبكر في الحساب األداء المهاري  تعليمية، على كمبيوتر

 من طفالً  (33) تضمنت تمهيدية مدارس وتكونت عينة الدراسة من أربع تجريبي،المنهج شبه ال
 تقسيم تم والثالثين، الثالثة األطفال بين ومن. منخفض واقتصادي اجتماعي وضع ذات عائالت

 ومجموعة عن تعلم األرقام، لعبة تلعب تجريبية مجموعة: مجموعتين إلى عشوائي بشكل طفالً  (03)
كانوا عبارة عن  ( أطفال22ومجموعة ثالثة تكونت من ). المبكرة القراءة مهارات لعبة تلعب ضابطة
 األلعاب األطفال يلعبون  كان الفترة تلك وخالل أسابيع، ثالثة الدراسة مدة استغرقت. سلبيين مراقبين

 األرقام اختبار باستخدام الحساب في لألطفال األداء المهاري  قياس تم. تقريًبا دقيقة (21) لمدة يومًيا
 بالمقارنة بين الحسابي أداؤهم وأظهرت النتائج أن أطفال المجموعة التجريبية قد تحسن. األولية

 . البعدي واالختبار القبلي نتائجهم في االختبار
 فاعلية مدى تحديد دراسة هدفت إلى (Kealey & Mather, 2018)وماثر وأجرى كيلي 

المرحلة  لطالب اإلمالئي واإلنجاز األداء المهاري في القراءةعلى  الكمبيوتر على القائم القراءة تعليم
 هذا في المشاركة ال بعد أم تغيرت كان فهمهم واتجاهاتهم إذا ما واستكشاف األساسية المتوسطة،

أنه كان هناك تحسن واضح في األداء المهاري عند استخدام  نتائج الدراسة وقد أظهرت. البرنامج
 االستمتاع في الزيادة عن فضال والتهجئة، القراءة من كل ى الكمبيوتر فيتعليم القراءة القائم عل

 .بالقراءة
 اإلنترنت على مبتكرة تدريس دراسة هدفت إلى تطبيق طرق  (Tsai, 2016) وأجرى تساي

 ةثالث من طالًبا (202) الدراسة هذه في وكان المشاركون . الحوسبة مهارات األداء في لتحسين
تم اختيار ". البيانات معالجة: التطبيقية المعلومات تقنية" بعنوان إلزامية دورة تم إشراكهم في فصول

 اختبار إجراء تم التجربة، بدء قبل .فصلين كمجموعة تجريبية والفصل الثالث كمجموعة ضابطة
تلقت . متقاربة في المجموعات الحوسبة مهارات األداء في أن مستويات الطالب في من للتأكد مسبق

. بالطريقة اإلعتيادية وتلقت المجموعة الضابطة التدريس. اإلنترنت ة التجريبية الدروس علىالمجموع
األداء في  مهارات لديهم اإلنترنت عبر الدروس تلقوا الذين مجموعة الطالب أن إلى النتائج أشارتو 

 . تياديةمع مجموعة الطالب الذين تلقوا الدروس بالطريقة اإلع مقارنة ملحوظ أعلى بشكل الحوسبة
 & ,Zare, Sarikhani, Salari)والمنصوري أما دراسة زاري والزركاني وساالري 

Mansouri, 2016 )  فقد هدفت التعرف إلى تأثير التعلم اإللكتروني على التحصيل األكاديمي
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واإلبداع لدى طلبة في المدارس اإليرانية، إذ اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي وتضمنت 
( طالبا تم تقسيمهم إلى مجموعتين 22ضابطة وتجريبية، وتكون أفراد الدراسة من ) مجموعتين

تأثير التعلم  فاعليةضابطة وتجريبية وتم استخدام اختبار تحصيلي واستبانة؛ وأظهرت النتائج 
 اإللكتروني على التحصيل واكتساب مهارات االبداع للطلبة أفراد الدراسة.

دراسة هدفت التعرف إلى أثر استخدام موقع تعليمي  (ALblawy, 2015)البلوي وأجرى 
إلكتروني في تحصيل طلبة الصف الثالث الثانوي في مادة الحاسوب في محافظة العال بالمملكة 

( طالبًا من طالب الصف الثالث الثانوي تم 21العربية السعودية، وقد تكون أفراد الدراسة من )
( طالبًا تم تدريسهم 00ى مجموعتين تجريبية تكونت من )توزيعهم عشوائيًا إلو اختيارهم قصديًا 

( طالبًا تم تدريسهم 03باستخدام موقع إلكتروني معد من قبل الباحث وأخرى ضابطة تكونت من )
تطبيق اختبار تحصيلي على عينة الدراسة؛ وأظهرت النتائج وجود فروق تم بالطريقة اإلعتيادية. وقد 

بة الصف الثالث الثانوي في مادة الحاسوب يعزى لطريقة ذات داللة إحصائية في تحصيل طل
 التدريس لصالح المجموعة التجريبية التي تم تدريسها باستخدام الموقع اإللكتروني.

موقع إنترنت لمحتوى وحدة  ميتصمدراسة هدفت إلى  (Mustafa, 2014)مصطفى وأجرت 
التأملي لدى طالبات الصف  ريالتفك هاراتم ةيأثره في تنم اسيوق ةيزياج اللغة اإلنجلهفي من ةيدراس

الصف الثامن  ( طالبة من طالبات20. وقد تكونت عينة الدراسة من )الثامن األساسي في األردن
تم تدريس  إذعشوائيًا إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية،  األساسي تم إختيارهن قصديًا وتقسيمهن

الضابطة بالطريقة  تروني، وتم تدريس المجموعةطالبات المجموعة التجريبية باستخدام الموقع اإللك
اختبار التفكير التأملي وتم تطبيقه على أفراد الدراسة. وقد اإلعتيادية. ولتحقيق أهداف الدراسة، أُعد 

بين المجموعتين  (α 0.05 =) عند مستوى داللة اً لة إحصائيادفروق وجود أشارت النتائج إلى 
فكير التأملي لصالح المجموعة التجريبية تعزى إلى طريقة التجريبية والضابطة في اختبار الت

 (α 0.05 =وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )التدريس. كما بينت نتائج الدراسة 
في اختبار التفكير التأملي بين طالبات المجموعة التجريبية ذوات التحصيل المرتفع وذوات التحصيل 

 ذوات التحصيل المرتفع.المنخفض لصالح الطالبات 
هدفت  دراسة (Saeed, Thabet, & Kalyankar, 2014) وكالينكاروأجرى سعيد وثابت 

تحصيل الطالب في مساق الرياضيات التفاضلية في  فيالتعرف إلى أثر التعلم اإللكتروني 
( 32من ) تكونت المجموعة التجريبية وقدتم استخدام المنهج شبه التجريبي، و الجمهورية اليمنية، 
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ذات داللة احصائية  قد اشارت النتائج إلى وجود فروق ( طالبا. و 32طالبا والمجموعة الضابطة من )
التعلم اإللكتروني في مهارات  فاعليةفي التحصيل تعزى للتعلم اإللكتروني؛ كما أظهرت النتائج 

 .التذكر والفهم والتطبيق
الفيديو  استخدام مواقع فاعليةعرف دراسة هدفت إلى ت (Firwana, 2012)فروانة وأجرت 

في الجامعة  اإللكترونية في اكتساب مهارات تصميم الصور الرقمية لدى طالبات كلية التربية
عينة الدراسة بطريقة قصدية وتكونت  تم إختيار، وفي سبيل تحقيق هدف الدراسة، اإلسالمية بغزة

( 01جموعة التجريبية وتكونت من )من شعبتين من شعب مساق وسائط متعددة، إحداهما شكلت الم
 تم إعداد أداتي( طالبة أيضًا. كما 01طالبة؛ واألخرى شكلت المجموعة الضابطة وتكونت من )

صدقهما من اختبار معرفي، وبطاقة مالحظة لمهارات التصميم تم التأكد من  اللتين تكونتاالدراسة 
فروق ذات داللة وجد كانت نتائجها بأنه ال ت د الدراسة. وبعد تطبيق أدوات الدراسة على أفراوثباتهما

بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية  (α 0.05 =إحصائية عند مستوى الداللة )
وجد توالمجموعة الضابطة في االختبار المعرفي البعدي لمهارات تصميم الصور الرقمية، وكذلك 

بين متوسط درجات طالبات المجموعة  (α 0.05 =فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمهارات تصميم الصور الرقمية لصالح طالبات 

 المجموعة التجريبية.
قيـاس فقد هدفت إلى  (Hosamo & Al-Abdullah, 2012) أما دراسة حسامو والعبدهللا 

 ؛التحـاور اإللكتروني الصـوتي المتـزامن وغيـر المتـزامن أثـر الـتعلم الـذاتي فـي توظيـف مهـارات
الدراسـة مـن اختبـار تحصـيلي معرفـي  آداتاطالبـًا وطالبـة، وتكونـت ( 00)تكونـت عينـة الدراسـة مـن و 

قبلـي/ بعـدي واختبار أدائي وتـم رصـد االختبـار األدائـي مـن خـالل بطـاقتي مالحظـة كمـا تـم بنـاء 
ل األول خــاص: مج التدريبي في صورة موديوالت تعليمية قائمة علـى الـتعلم الـذاتي )الموديـو ناالبر 

بالتحــاور اإللكتروني الصــوتي المتــزامن والثــاني خــاص: بالتحـــاور اإللكتروني الصــوتي غيــر 
ســطي درجــات الطلبــة فــي ة إحصــائيًا بــين متو دالــ ــود فــروق وأظهرت النتائج وج المتــزامن(.

التطبيقــين القبلــي والبعــدي لالختبــار التحصـيلي للجانـب المعرفـي لمهـارات التحـاور اإللكتروني 
بـين متوسـطي  ةداللـة إحصـائيذات  فـروق وجـود وكذلك تبّين الصـوتي المتـزامن وغيـر المتزامن، 

لبعدي لبطاقة مالحظة األداء العملـي لمهـارات التحـاور درجـات الطلبـة فـي التطبيقـين القبلي وا
 فـروق وجـود كما تبّين أيضًا  ة.علـى حـد زامن وغير المتزامن مجتمعًة وكل  اإللكتروني الصـوتي المت
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بـين متوسطي درجات الطلبة الذكور واإلناث لصالح اإلناث في التطبيـق  ةداللـة إحصـائيذات 
بـين  ةداللـة إحصـائيذات  فـروق عـدم وجـود بينما أظهرت النتائج  .يليالبعـدي لالختبـار التحصـ

متوسـطي درجـات الطلبـة الـذكور واإلنـاث فـي التطبيق البعدي لبطاقـات مالحظـة األداء العملـي، 
ـهادة متوســطي درجــات الطلبــة تبعــًا لمتغيــر الشـ إحصـائية بــينداللـة ذات  فـروق عـدم وجـود وكذلك 

 .العملـيالثانويــة فــي التطبيــق البعــدي لالختبار التحصيلي، ولبطاقات مالحظة األداء 
مقترح فاعلية برنامج تدريبي  دراسة هدفت التعرف إلى (Hosamo, 2012) وأجرى حسامو

ار عينة تم اختيو ، في اكتساب الطلبة مهارات التعليم اإللكتروني، واتجاهاتهم نحو التعليم اإللكتروني
داللة إحصائية بين  اتق ذو وجود فر وقد أظهرت النتائج  طالبا وطالبة. 12عشوائية بسيطة بلغت 

التعليم اإللكتروني  األدائية لمهارات لالختباراتمتوسطي درجات الطلبة في التطبيقين القبلي والبعدي 
بين متوسطي درجات داللة إحصائية  ذاتوجود فرق ة. كما أظهرت النتائج على حد مجتمعة، وكل  

التحصيلي المعرفي الشامل لمهارات التعليم  لالختبارالطلبة في التطبيقين القبلي والبعدي 
ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطلبة في التطبيقين القبلي  فرق وجود وكذلك اإللكتروني. 

ذي داللة  فرق وجود  كما أظهرت النتائجوالبعدي لمقياس االتجاهات نحو التعليم اإللكتروني. 
التعليم  األدائية لمهارات لالختباراتإحصائية بين متوسطي درجات الطلبة في التطبيق البعدي 

 .، وفقا لمتغير الشهادة الثانوية أدبي/علميةعلى حد اإللكتروني مجتمعة، وكل  
كتروني للتربية العملية إلتصميم موقع دراسة هدفت إلى  (Deeb, 2012)ديب كما أجرت 

 ،ساسية في التدريسبعد لتمكين طلبة معلم الصف من بعض الكفايات األ عنفق نظام التعليم و 
موقع إلكتروني للتربية العملية، للتدريب  تم تصميمو طالبا وطالبة.  02كونت العينة التجريبية من وت

 وبطاقة مالحظة ختبار تحصيليا كما تم بناءن بعد على الكفايات األساسية في التدريس. عوالتعليم 
مقياس اتجاه نحو التدرب من و  لتحديد مستوى الكفايات التدريسية لدى طلبة المجموعة التجريبية.

ذي داللة إحصائية بين متوسطي  فرق نتائج وجود ال وقد أظهرتخالل الموقع اإللكتروني المقترح، 
لح التطبيق البعدي، التحصلي لصا لالختباردرجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي 

داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق  يذ فرق كما تبين وجود 
 اتذ وقاً عدم وجود فر  بينما تبّينالقبلي والبعدي لبطاقة المالحظة وذلك لصالح التطبيق البعدي، 

دي لبطاقة المالحظة وفق داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق البع
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متغير نوع الشهادة )أدبي/علمي(. أخيرا أظهرت الدراسة أن اتجاهات أفراد المجموعة التجريبية كانت 
 .إيجابية وبدرجة كبيرة نحو الموقع اإللكتروني

هدفت إلى قياس أثر استخدام موقع  ةدراس (Al-Qahtani, 2008)القحطاني وأجرى 
تحصيلهم واتجاهاتهم نحوه في محافظة وادي الدواسر في  فيإلكتروني لطالب الصف الثاني الثانوي 

طالبًا من طالب الصف الثاني الثانوي  (32المملكة العربية السعودية، وقد تم اختيار أفراد الدراسة )
ى مجموعتين؛ المجموعة التجريبية تم تدريسها باستخدام بالطريقة القصدية وتوزيعهم عشوائيًا عل

( طالبًا، والمجموعة الضابطة تم تدريسها باستخدام الطريقة 22الموقع اإللكتروني وتكونت من )
 (α 0.05 =ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) اً فروقاإلعتيادية. وقد أظهرت النتائج وجود 

قة التدريس لصالح التدريس باستخدام الموقع اإللكتروني؛ كما في تحصيل الطالب ُتعزى إلى طري
أظهرت النتائج وجود اتجاهات إيجابية لدى طلبة المجموعة التجريبية والذين تم تدريسهم باستخدام 

 الموقع اإللكتروني.
هدفت إلى قياس أثر موقع إلكتروني تعليمي في  ةدراس (ALOmri, 2007)العمري وأجرى 

ف الحادي عشر مهارات قراءة الخرائط والرسوم والصور في الجغرافيا واتجاهاتهم إكساب طلبة الص
( طالبًا وطالبة تم تقسيمهم إلى مجموعتين، 222عينة عشوائية تكونت من ) ُأختيرتنحوه، وقد 

( طالبًا وطالبة. 13( طالبًا وطالبة، وأخرى ضابطة تكونت من )33مجموعة تجريبية تكونت من )
تصميم موقع إلكتروني، وبناء اختبار تحصيلي، وبناء مقياس اتجاهات تم الدراسة  ولتحقيق أهداف

. وأظهرت النتائج هاوثبات نحو استخدام الموقع اإللكتروني، وقد تم التأكد من صدق أدوات الدراسة
على مهارات قراءة الخرائط  (α 0.05 =ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) اً فروقوجود 

البيانية والجداول والصور لصالح المجموعة التجريبية ُتعزى إلى طريقة التدريس باستخدام والرسوم 
 ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اً فروقالموقع اإللكتروني. وكذلك أظهرت النتائج وجود 

(=0.05α) ناث. على مهارات قراءة الخرائط والرسوم البيانية والجداول ُتعزى إلى الجنس ولصالح اإل
في  (α 0.05 =ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) اً فروقبينما أظهرت النتائج عدم وجود 

مهارات قراءة الخرائط والرسوم البيانية والجداول والصور ُتعزى إلى الجنس أو التفاعل بين طريقتي 
 التدريس والجنس.

تعليمي على شبكة هدفت إلى تصميم موقع  ةدراس (Al-Shareef,2006)الشريف أجرى و 
وتكونت  .تبوك بمدارس الطلبةوقياس أثره في تحصيل واتجاهات  الحاسوباإلنترنت لتدريس مادة 
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تم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة تم  الحاسوبطالبًا من طالب مادة  (32)عينة الدراسة من 
ي، ثم تم تطبيق أدوات وتجريبية تم تدريسها باستخدام الموقع اإللكترون اإلعتياديةتدريسها بالطريقة 

 واستبانةلقياس االتجاهات الطلبة نحو التعلم اإللكتروني،  استبانةالدراسة عليهم والتي تكونت من 
 ظهرتلمعرفة العقبات التي واجهتهم أثناء التعلم من خالل الموقع اإللكتروني، واختبار تحصيلي. وأ

( في التحصيل لصالح α 0.05 =لة )ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال اً النتائج وجود فروق
كما أظهرت النتائج وجود مجموعة  .المجموعة التجريبية التي تم تدريسها باستخدام الموقع اإللكتروني

من العقبات التي تواجه الطالب في تعلمهم من خالل اإلنترنت، كما كانت اتجاهات طلبة المجموعة 
 وني إيجابية.التجريبية نحو التعلم من خالل الموقع اإللكتر 

الجغرافيا  تصميم موقع تعليمي لمادةإلى هدفت  ةدراس (Al-Kassab,2006)الكساب وأجرى 
الصف العاشر في مادة  تحصيل طلبة في)وحدة المشكالت البيئية( على اإلنترنت ودراسة أثره 

هم إلى طالبًا تم تقسيم (22)من  وتكونت عينة الدراسة .واتجاهاتهم نحوها األردنالجغرافيا في 
اختبار تحصيلي لقياس تحصيل أفراد العينة من  الدراسة آداتا وتكونتمجموعتين تجريبية وضابطة، 

وأظهرت نتائج الدراسة  .لمعرفة اتجاهات أفراد العينة نحو مادة الجغرافيا واستبانة في مادة الجغرافيا،
ستخدمت اإلنترنت في تعلم هناك فروقًا ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي اأن 

أظهرت أيضا اتجاهات إيجابية عالية لدى المجموعة التجريبية نحو مادة كما مادة الجغرافيا، 
 .الجغرافيا

 التعقيب على الدراسات السابقة
 هاالمستخدمة في من خالل استعراض الدراسات السابقة، ومن خالل استقراء بعض المناهج

ا، فإن هذه الدراسة تتفق مع أغلب الدراسات السابقة من حيث أهمية وأدواتهوبعض أهدافها ونتائجها 
في العملية التعليمية، مثل دراسة أونيو وألعابه استخدام المواقع اإللكترونية وبرمجيات الكمبيوتر 

( Kealey & Mather, 2018وكيلي وماثر ) Aunio & Mononen, 2018)ومونونين )
 ( وحساموMustafa, 2014) ( مصطفىFirwana, 2012) وفروانة (Tsai, 2016) تسايو 

(Hosamo, 2012( والقحطاني )Al-Qahtani, 2008( والعمري )ALOmri, 2007 والشريف )
(Al-Shareef,2006( والكساب )Al-Kassab,2006 .) 
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كما تتفق هذه الدراسة في تناولها لمتغير األداء المهاري مع مجموعة دراسات مثل دراسة أونيو 
( Kealey & Mather, 2018( وكيلي وماثر )Aunio & Mononen, 2018)ومونونين 

 . (Tsai, 2016) وتساي
في حين تميزت هذه الدراسة عن بعض الدراسات األخرى في تناولها متغير األداء المهاري 
لمهارات مايكروسوفت أوفيس، وهي حسب علم الباحثين أول دراسة تتناول متغير األداء المهاري 

ات مايكروسوفت أوفيس من خالل استخدام موقع إلكتروني تعليمي محدد لطلبة الصف لتعلم مهار 
 السابع.
 الدراسة منهجية

استخدم الباحثان في هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي، لمالءمته لطبيعة الدراسة وتحقيق 
 عها عشوائيًا،تم اختيارها قصديًا وتوزي مجتمع الدراسة منعلى عينة أهدافها. وتم تطبيق الدراسة 

 .الكويتدولة الصف السابع في المدارس المتوسطة في محافظة الجهراء في طلبة من  تكونت تيوال
 الدراسة أفراد

طلبة الصف السابع في مدرسة ابن الطفيل في محافظة الجهراء بدولة  فراد الدراسة منأن تكوّ 
تم توزيعهم عشوائيًا الى و ، سابعشعبتان للصف ال فيهاالكويت والتي تم اختيارها قصديًا، ويوجد 

( طالبا، والذين تم تدريسهم باستخدام الموقع 32مجموعتين: مجموعة تجريبية تكونت من )
باستخدام الطريقة ذاتها المادة  سدر التي ت ضابطةالمجموعة الو  اإللكتروني القائم على التعلم الذاتي،

صل الدراسي األول من العام الدراسي البا؛ وذلك خالل الف( ط32) وقد بلغ عددهماإلعتيادية 
(0222/0222.) 

 الدراسة اةأد
من خاللها على أثر موقع إلكتروني  افقام الباحثان في هذه الدراسة باستخدام أداة قياس تعرّ 

مهارات مايكروسوفت أوفيس لدى طلبة الصف  لتعلم قائم على التعلم الذاتي في تنمية األداء المهاري 
  .السابع

من باحثان اختبارًا لألداء في وحدتي "كيف أنظم بياناتي" و"كيف أجري حساباتي" ال أعد فقد
السابع. إذ تم تحديد األهداف التعليمية المتوقع تحقيقها، وذلك ضمن للصف  الحاسوبمقرر 

مستويات األهداف المعرفية لبلوم، كما تم إعداد جدول مواصفات بناًء على محتوى المادة التعليمية 
بدائل، واحد منها من متعدد بحيث تضمنت كل فقرة أربعة  ( فقرة ذات االختيار01) وتم صياغة
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إن لم يختر البديل  صفر طالب عالمة واحدة إن اختار االجابة الصحيحة أوإذ ُتعطى للصحيح، 
( أفرع؛ منها أربعة 2مكون من ) مهارات مايكروسوفت أوفيسالصحيح، وسؤال يتعلق باألداء حول 

صف عالمة لكل فرع، وعالمة واحدة لكل فرع من االفرع الثالثة الباقية. وتكونت عالمة أفرع بواقع ن
 ( عالمة.32االختبار النهائية من )
 صدق االختبار وثباته

على مجموعة من المحكمين البالغ عددهم  بصورته األولية رضعُ  ،للتحقق من صدق االختبار
وتكنولوجيا  التدريس، والقياس والتقويم،يب أسالمن ذوي االختصاص في المناهج و  اً ( محكم23)

هم حول االختبار ومن أبرزها: مالحظاتوقد أبدوا ، التعليم في الجامعات األردنية والجامعات الكويتية
إعادة صياغة فقرة واحدة، وتم إضافة بديل رابع لكل فقرة من أجل تمويه أفضل، وقد قام الباحثان 

  غلب المحكمين، ولم يتم حذف أي فقرة من فقرات االختبار.بتعديل االختبار في ضوء مالحظات أ 
بصورته طبق طريقة االختبار وإعادة االختبار بحيث  متاستخد ،من ثبات االختبار وللتأكد

مجتمع  من الب الصف السابع في الكويتمن ط لباً ( طا00النهائية على عينة استطالعية عددها )
تقريبا  ذاتها الظروفببيق بفاصل زمني مقداره أسبوعين تها؛ وإعادة التطخارج عين الدراسة ومن

قيمة معامل  د(، وتع2.21) بلغ معامل الثبات بين التطبيقين إذ ارتباط بيرسون معامل  وباستخدام
معامل االتساق الداخلي )الثبات( باستخدام معادلة كما تم حساب  .الثبات مقبولة ألغراض الدراسة

يبين قيم معامالت  (2). والجدول مقبولة ألغراض الدراسة د( وتع2.22)ه قيمت بلغت إذ كرونباخ ألفا
 . الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار

 ( معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار التحصيلي1الجدول )
 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم السؤال معامل التمييز معامل الصعوبة رقم السؤال

1 21.2  .2 58 11 22.2  .2 42 

2 21.2  .2 46 11 12.2  10.2  
3 12.2  .2 59 22 21.2  13.2  

4 32.2  .2 54 21 12.2  22.2  
5 22.2  .2 56 22 22.2  20.2  

6 32.2  2.2 6 23 12.2  22.2  

7 23.2  .2 41 24 12.2  22.2  
1 12.2  22.1  25 12.2  .2 41 

1 12.2  22.2  26 2.33 0.46 
12 21.2  22.2  27 2.12 0.73 
11 12.2  12.2  21 2.12 0.73 
12 3.2 8 .2 43 21 2.33 0.46 
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 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم السؤال معامل التمييز معامل الصعوبة رقم السؤال
13 12.2  1.2 3 32 2.21 0.66 
14 11.2  22.2  31 2.25 0.55 
15 21.2  13.2  32 2.33 0.51 
16 12.2  2.24 33 2.22 0.76 
17 21.2  2.2 6    

 – 2.33تراوحت بين ) إذفقرات االختبار مناسبة لمعامالت الصعوبة  ( أن2يبين الجدول )
التمييز للفقرات فقد تراوحت  تهذه النسب مقبولة ألغراض الدراسة. أما بالنسبة لمعامال د( وتع2.32
 الدراسة.  هذه مقبولة ألغراض دوتع (2.23ـ  2.22بين )

 تكافؤ مجموعتي الدراسة

تم استخراج المتوسطات  ي الدراسة في اختبار األداء المهاري للتحقق من تكافؤ مجموعت
ألداء الطلبة على االختبار والذي طبق على مجموعتي الدراسة قبل النحرافات المعيارية الحسابية وا

الفروق اإلحصائية داللة ولبيان الشروع بتطبيق الموقع اإللكتروني التعليمي القائم على التعلم الذاتي؛ 
 ذلك. ( يوضح0، والجدول )"ت" للعينات المستقلةبين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار 

لمتغير المجموعة  تبعا   "ت" للعينات المستقلةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  (2جدول )ال
 األداء المهاري لدى طلبة الصف السابععلى 

المتوسط  المجموعة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
 ت

درجات 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

 األداء المهاري )قبلي(
 2.54 8.8 ريبيةتج

 2.99 8.1 ضابطة 0.33 59 0.988

( في α=2.21) عند مستوى الداللة فروق ذات داللة إحصائية أنه ال توجد (0) يبين الجدول
بلغت قيمة  إذ، ضابطة( تجريبية)لمتغير المجموعة  تبعاً لألداء المهاري  المتوسطات الحسابية

وهذه النتيجة تشير  (،α  =2.21)د مستوى الداللة ( وهي قيمة غير دالة احصائيًا عن2.222)ت=
 .ي الدراسةإلى تكافؤ مجموعت

 متغيرات الدراسة
 :اآلتيةالدراسة على المتغيرات  اشتملت

 طريقة التدريس ولها فئتان: المتغير المستقل: .أ

  القائم على التعلم الذاتي اإللكترونيالتدريس باستخدام الموقع. 

 إلعتياديةالتدريس باستخدام الطريقة ا. 

 .األداء المهاري لمهارات مايكروسوفت أوفيسأداء الطلبة في اختبار  المتغير التابع: .ب



 .0202، األول األردنية، المجلد السادس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية عيةالجم

50 

 تصميم الدراسة
كان  إذقام الباحثان باستخدام التصميم شبه التجريبي للمجموعتين )الضابطة والتجريبية(، 

 تصميم الدراسة على النحو اآلتي:
EG : O    X     O    

CG : O    ــ    O     ـ

 :حيث
EG :الموقع اإللكتروني.باستخدام والتي تم تدريسها  المجموعة التجريبية 
CG :والتي تم تدريسها بالطريقة اإلعتيادية المجموعة الضابطة. 

O : القبلي والبعدي(. اختبار األداء المهاري( 
X  القائم على التعلم الذاتي. الموقع اإللكتروني: المعالجة بطريقة استخدام 

 .اإلعتيادية في التدريس الطريقةتنفيذ  : ــ
 المعالجة اإلحصائية

لإلجابة عن سؤال الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، كما تم 
للمقارنة بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة على  المستقلة للمتغيراتاختبار )ت( استخدام 

داللة الفروق في  لمعرفة( ANCOVAتحليل التباين المصاحب ) التطبيق القبلي، وكذلك استخدام
)الكلي( تبعًا  األداء المهاري  الختبار البعديفي التطبيق  الطلبةالمتوسطات الحسابية لدرجات 

 تأثيرال حجم لمعرفة (Eta square) ايتامربع كما قام الباحثان باستخدام  .التدريس لمتغير طريقة
(Effect size)  يقة التدريس المستخدمةلمتغير طر. 

 نتائج الدراسة ومناقشتها 
 سؤال الدراسة النتائج المتعلقة باإلجابة عن 

ما أثر موقع إلكتروني قائم على التعلم الذاتي في تنمية األداء عن سؤال الدراسة: " لإلجابة
ن األحادي تحليل التباي" تم استخدام ؟مهارات مايكروسوفت أوفيس لدى طلبة الصف السابعل المهاري 

على اعتبار أن األداء المهاري البعدي متغير تابع والمجموعة ( ANCOVA) المصاحب
)التجريبية، الضابطة( متغير مستقل، واألداء المهاري القبلي متغير مضبوط )مصاحب(، والجدول 

لطالب ( يبين قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسط الحسابي الموزون ألداء ا3)
 على اختبار األداء المهاري البعدي والقبلي حسب متغير المجموعة.
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على اختبار األداء المهاري 3ول )الجد
 القبلي و البعدي والمتوسط الموزون حسب المجموعة  

 االختبار البعدي االختبار القبلي 
المتوسط  المجموعة

المتوسط  االنحراف المعياري  الحسابي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الموزون 

 24.09 5.03 24.13 2.54 8.8 تجريبية

 22.20 1.22 17.68 2.99 8.1 ضابطة
( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية للمجموعتين التجريبية 3يتبّين من الجدول )

وسط الحسابي ألداء المجموعة التجريبية على اختبار األداء المهاري البعدي بلغ المت إذوالضابطة، 
وسط الحسابي للمجموعة الضابطة مت(، في حين كان ال1.23( وبانحراف معياري )02.23)
( 02.22وسط الموزون للمجموعة التجريبية فقد بلغ )مت(. أما ال1.22( وبانحراف معياري )22.32)

ن تم الحسابي ينداللة الفرق االحصائي بين المتوسط إلىلتعرف ول(، 22.20وللمجموعة الضابطة )
 ( يبين هذه النتائج.2(؛ والجدول )ANCOVA) تحليل التباين المصاحباستخدام 

 األداء المهاري البعدي لطالب الصف السابع تحليل التباين المصاحب ألثر المجموعة على  (4الجدول )
مجموع  مصدر التباين

 المربعات

ات درج
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة االحصائي 
 )ف(

الداللة 
 االحصائية

مربع 
 ايتا

 2.221 2.320 2.021 2.323 2 2.323 االختبار القبلي)المصاحب(
 2.013 2.222 22.223 323.211 2 323.211 المجموعة

    32.222 12 2232.231 الخطأ

     32 02233.222 المجموع

     32 0222.320 مجموع المصححال

اختبار األداء المهاري داللة إحصائية في األداء على  ذا فرقاً ( أن هناك 2) الجدول يتضح من
إحصائيا عند مستوى  دال ووه ،(19.906) )ف( بلغت قيمة إذالتجريبي  عزى للمجموعةي البعدي

لحسابي بلغ متوسطها ا إذالتجريبية  لصالح المجموعةعزى يق الفر  اهذ كانو ، (α=0.05الداللة )
( في حين بلغ المتوسط الحسابي الموزون للمجموعة 1.23( وبانحراف معياري )02.22الموزون )
مما يدل   (.0.256(، كما بلغ حجم األثر "مربع ايتا" )1.22( وبانحراف معياري )22.20الضابطة )

كبيرة في  اعليةفعلى أن طريقة التدريس باستخدام الموقع اإللكتروني القائم على التعلم الذاتي ذات 
 زيادة األداء المهاري لطلبة الصف السابع لتعلم مهارات مايكروسوفت أوفيس.

وتشير هذه النتيجة إلى أن استخدام الموقع اإللكتروني القائم على التعلم الذاتي ساعد الطلبة 
نتباه أثناء عملية التعلم، األمر الذي أثار افي المتعلمين على التفاعل مع الموقع اإللكتروني 

وجذبهم إلى استخدام الموقع اإللكتروني المطور للتعلم الذاتي ودفعهم إلى اختيار  ودافعيتهم المتعلمين



 .0202، األول األردنية، المجلد السادس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية عيةالجم

55 

التعلم المتاحة في الموقع بما ويتناسب مع اهتماماتهم واحتياجاتهم التعليمية وبما يتناسب  موضوعات
لى الذات ويكسبهم الثقة بأنفسهم قدرة على االعتماد عممع الفروق الفردية بينهم، مما يعزز فيهم ال

كما أن البرمجيات التعليمية القائمة على استخدام الحاسوب نتيجة تعلمهم بأسلوب التعلم الذاتي. 
تسمح للمتعلم أن يقوم بأنشطة وإجراءات التعلم الذاتي على حسب استعداد الطالب ومدى سرعته 

 & Aunioسات التي أجراها كل من وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدرا ورغبته في التعلم.

Mononen, 2018) ،Kealey & Mather, 2018، (Tsai, 2016  إذ أثبتت أن طريقة التدريس
كبيرة في  فاعليةباستخدام برمجيات الحاسوب التعليمية والمواقع اإللكترونية ذات العالقة كان لها 

 .مع طريقة التعليم اإلعتيادية زيادة أداء الطلبة المهاري في مجاالت مختلفة عند مقارنتها
 توصيات الدراسة ومقترحاتها

 :باآلتين يوصيان على نتائج الدراسة فإن الباحثي اعتماداً 
اعتماد الموقع اإللكتروني القائم على التعلم الذاتي لتعليم مادة الحاسوب لطلبة الصف السابع لما  .2

 .مايكروسوفت أوفيسله من أثر واضح في زيادة مهارات 

م التعلم من خالل الموقع اإللكتروني المبني على أسلوب التعلم الذاتي لتعليم مواد دراسية تعمي .0
 أخرى ولصفوف مختلفة.

 إجراء دراسات مماثلة وربطها مع متغيرات أخرى. .3
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َّساسيَّفيَّالمدارس َّولَّالالََّّف َّالص ََّّةَّلدىَّطلبةاالجتماعي ََّّة َّهَّبالكفاء َّحكمَّالمعرفيَّوعالقت َّالت َّ
َّ)2019َّ/ (2018الدراسيََّّللعام ََّّانفيَّعم ََّّة َّالخاص َّ

َّنهارَّحسينَّالزيوديَّ
َّ*مطرَّوديعَّجيهاند.َّ

َّملخص:
ة الجتماعي  ا لمعرفي بالكفاءة  احكم لت  ا ما بين   لعالقة  ا إلى عرف  لت  الى إلدراسة اهدفت هذه 

لدراسي ا ة في عمان للعام  لخاص  ا لمدارس  اساسي في ألاول ألا ف  لص  ا ومستوى كل منهما لدى طلبة  
 تم  وقد  ،وطالبة   طالب   (800لدراسة)ا (، وقد بلغت عينة  (32436لبالغ عددهم ا( و 2018/2019)

 الرتباطي، وتم  الوصفي ا لمنهج  اعلى  لدراسة  ات ، واعتمد  العنقودي ة  العشوائي ة   ريقة  اختيارهم بالط  
، الدراسة   وذلك لمناسبتهما لطبيعة   ؛ةالجتماعي  ا لكفاءة  ا لمعرفي، ومقياس  احكم لت  ا مقياس   استخدام  

( 3 / 2.50حسابي ) بمتوسط   حكم المعرفي جاء بالمستوى المرتفع  الت  مستوى  ن  أ تائج  ن  الت ظهر  أو 
حسابي  جاء بالمستوى المرتفع بمتوسط   ة  االجتماعي   مستوى الكفاءة   ن  أ، كما ة  الكلي   رجة  على الد  

عند  ة  ئي  حصاإ داللة   ة ذات  يجابي  إ عالقة   تائج وجود  ظهرت الن  أة، كما الكلي   رجة  ( على الد  4 / 3.06)
 ن  كذلك أ تائجظهرت الن  ، وأة  االجتماعي   حكم المعرفي والكفاءة  الت   ( ما بين  0.05مستوى الداللة )

( من التباين في الكفاءة االجتماعية وهو متنبئ بالكفاءة 39.2%قد فس ر ما نسبته ) لمعرفياحكم لت  ا
 .خرىأ ختلفة  م   ة  عمري   ل  على مراح دراسات   جراء  االجتماعي ة، وتوصي الدراسة بإ

  .ولف األة، الص  حكم المعرفي، الكفاءة االجتماعي  الت  َّالكلماتَّالمفتاحية:
َّ
َّ
َّ

                                                 
 .العلوم التربوية/ الجامعة األردنية/ األردنكلية  *

 27/3/0222تاريخ قبول البحث                         21/2/0222تاريخ استالم البحث 
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Cognitive Control and its Relation to Social Competence among First 

Grade Students in Private Schools in Amman for the Academic Year 

(2018/2019) 

Nahar H. Alziyoudi 

Dr. Jihan W. Matter * 
َّ

Abstract: 
The aim of this study was to identify the relationship between the 

cognitive control and the social competence and the level of each of one of 

them among first-grade students in private schools in Amman for the school 

year (2018/2019(whose number amounted to (32436  ( students. The sample 

of the study was (800) male and female students. They were chosen based 

on the Random cluster method. And the study relied on the correlational 

descriptive approach. The cognitive control scale and the social competence 

measure were used to suit the nature of the study. The results showed that 

the level of cognitive control was at a high level with an average of (2.50/3) 

and the social competence level was high with an average of (3.06/4) on the 

total score, and the results showed a statistically significant Positive 

relationship at the significance level (0.05) between cognitive control and 

social competence, The results also showed that cognitive control explained 

(39.2%) of the variance in social competence. The study recommended 

studies at different age stages. 

Keywords: cognitive control, social competence, first grade. 
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َّمقدمةَّال
 تدديثير  كثددر المراحددل المهمددة فددي حياتدده، لمددا لهددا مددن أولددى مددن عمددر الطفددل مددن األ نوات  الس دد عددد  ت  

 ة  مائي دددوالن   ة  المعرفي ددد المق ددددرات  و  المهدددارات   لدددى تنميدددة  إؤدي ة، وي دددخصدددي  حددددد معدددالم الش  ندددي ومسدددتقبلي ي  آ
ه لى االعتماد على نفس  إخرين نوات في االنتقال من االعتماد على اآليبدأ خالل هذه الس   إذ، ختلفة  الم  
المنشددود، الهدددف  وتحقيدد    ختلفددة  الم   ة  البيئي دد مددع المثيددرات   كيددف  للت   ة  واالجتماعي دد ة  المعرفي دد مقدرات دده وظفددا  م  

 حكم المعرفي.و الت  أة نفيذي  طل  عليه مصطلح الوظائف الت  ة ما ي  المعرفي   المقدراتومن هذه 
دد بتسددليط   خيددرة  األ ونددة  البدداحثون فددي اآل قددام    والتددي أصددبح   ة للدددما   نفيذي ددالت   علددى الوظددائف   وء  الض 
حكم مصدددطلح الدددت   مدددن اسدددتخدم   ول  أ(Pribram) بريبدددرام د  يعددد إذلهددا،  حكم المعرفدددي مرادفدددا  مفهددوم الدددت  

 نوات  ة، وعلددى مدددار الس ددخددالل مناقشددته لوظددائف مقدمددة الدددما  والقشددرة الدما ي دد 1973المعرفددي عددام 
لددى إ  يعددود   ه  ن ددأعلددى  همبعضددفدده عر   فقدددالمعرفددي،  حكم  الددت   مددن المددؤلفين تعريددف   كثيددر   حدداول   الماضددية  

 وتوجيدده   المهمددة   تنفيددذ   ة للمعلومددات مددن أجددل  اخلي ددات التددي تحددافظ علددى المعالجددات الد  ليددات والعملي دداآل
 ن  إ(، وحسدب ناجدووسدكي  فدEgner,2017م لهدا )المالئ   السيا    ضمن   هداف  األ تحقي    لوك نحو  الس  

 مدددا قبدددل   الموجدددود فدددي منطقددة   لدددى النظدددام الددرئيسإشددارة لإل حكم المعرفددي يسدددتخدم تقليدددديا  الدددت   مصددطلح  
ددات المعرفي ددفددي العملي دد  سددتخدم لالنخددراط  ة فددي الدددما  والددذي ي  الجبهي دد لوك الموجدده نحددو ة المطلوبددة للس 

نظيم، خطيط، الت  ة: الذاكرة العاملة، االنتباه، الكبح، المرونة، الت  ات المعرفي  هذه العملي   الهدف وتتضمن  
 (Najdowski,2017)  شكالت.وحل الم

داء و األأ ة  المعرفي ددد احيدددة  تددده علدددى الن  همي  أ حكم المعرفدددي ال تقتصدددر  الدددت   ن  ألدددى إ شدددارة  اإل وتجددددر  
 فددي مجددال   عددام وخصوصددا   بشددكل   الفددرد   حيدداة   لتحسددين   ة  همي ددأ كثددر  أه ن ددإف المعرفددي فقددط، بددل فددي الواقددع  

 الموقددف   ن  يخددرين بشدداآل نظددر   وجهددة   لددى المهددارة فددي اتخدداذ  إ يشددير   وهددو مصددطلح   ،ة  االجتماعي دد ة  الكفدداء  
 تغيددددر  االجتمدددداعي الم   علم علددددى الموقددددف  علم مددددن تجربددددة الماضددددي وتطبيدددد  هددددذا الددددت  االجتمدددداعي والددددت  

عامدددل مدددع يحددددد مهدددارة الفدددرد فدددي الت   إذ ،مناسدددب   وبشدددكل   المرندددة   باسدددتمرار، والمهدددارة فدددي االسدددتجابة  
 :مثدل ،ةضدافي  مدن البندى اإل ة علدى كثيدر  ة، كمدا ويشدمل مفهدوم الكفداءة االجتماعي دتماعي دحديات االجالت  

فاعل االجتماعي شخاص، ويفترض الت  األ واصل بين  واصل االجتماعي، والت  ة، والت  المهارات االجتماعي  
  يدددر   فاعدددل  الت   مدددن خدددالل   وأ، غدددة  الل   فظدددي باسدددتخدام  فاعدددل الل  الت   مدددن خدددالل   مكدددن تحقيقددده  ي   الهددددف   ن  أ
ة افع والمعرفة حول كيفي  كذلك الد   الذي يشمل   دراك  على اإل يماءات( معتمدا  تعابير الوجه، اإلظي )فالل  
افع لدن يدؤدي الدد   -حكم المعرفدي حددى وظدائف الدت  أوهدو –دراك المناسدب داء تلك المهدارة، وبددون اإلأ
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دوارد، إشدارت دراسدة بيركلدي، أ فقد، جراء المناسب اجتماعيا  اذ اإللى اتخإعلى القيام بالمهارة  المقدرةو 
والمشدار   (Barkley, Edwards, Laneri, Fletcher and Metevia) وميتيفيدا النيري، فليتجر،

 ال تدرتبط  االجتماعي الفع   داء  في األ الطفل   مهارة   ن  ألى إ( Semrud –Clikeman,2007ليها في )إ
جراء المناسب، المهارة في صيا ة اإل اجتماعي يتطلب   لموقف   الطفل   مواجهة   عند  ف حكم المعرفي،بالت  

د ظهور   وتغيير خطة العمل عند    ه ال بدد  ن دإمدع ذلدك الموقدف، ف لوك بمدا يتناسدب  عوبات، وتعدديل الس دص 
 ،مدة للمعالجدةز والال   المحدددة   المدوارد   تخصديص    هذا الطفل   حكم المعرفي لكي يستطيع  من وظائف الت  

، ومراقبددة الخطددط   فددي تبددديل   المرونددة   فضددال  عددنفددي الددذاكرة العاملددة،  تهاوسددرع سددعة المعالجددة :مثددل
 االجتماعي.  الموقف   مع   اتج من ذلك، ومقدار توافقه  لوك الن  الس  

ليه في إوالمشار  (Posner and Snyder)بوسنير وسنايدر  أ نموذجوحسب  
(Egner,2017ف )خرى ألى حالة إكيف من حالة من الت   مّكن الطفل  حكم المعرفي كذلك ي  الت   ن  إ

 Levin,Gerri and) وجيري ولي وصية في دراسة ليفينالت   هدافه، لذلك فقد تم  أعلى  معتمدا  

LI.2010  ة على الكفاءة االجتماعي   اإليجابي   ثر  ن يكون لها األأة يمكن دريبات المعرفي  الت   ( بين
 ة. االجتماعي   بالمخرجات   مرتبط   المعرفي   حكم  الت   ن  إذ إ الة  الفع   ة  االجتماعي   المعالجة   ات  عملي   خالل  

 التددي تشددمل   ة  المعرفي دد ات  العملي دد فددي تنظدديم   حكم المعرفددي ودوره  عددن الددت   سددرده   ومددن خددالل مددا تددم  
 كثيدر  مدع  و تتقداطع  أ تتشدارك   ات  هدذه العملي د ن  إقبدة، فدخطيط والمراالعاملة والت   والذاكرة   دراك  واإل االنتباه  
 (، خصوصدا  Egner,2017) األطفدال.ة لددى االجتماعي د الكفاءة   ن  حسّ ات التي ت  و العملي  أ ليات  من اآل

العاليددة فددي هددذه  االسددتعداد   ت علددى درجددة  كددد  أالدراسددات   لددب  أ ن  إ إذ، المتوسددطة   الطفولددة   فددي مرحلددة  
لهدا  ( والتدي سدوف يتعدرض  Bern’s, 2016ة السدتقبال المثيدرات )ة للوصالت العصدبي  عمري  المرحلة ال

. مدن خدالل المعلمددين كاديميدا  أ أممدن خدالل الرفدا   اجتماعيددا   أكاندت سدواء مدن خدالل المدرسدة   الطلبدة  
 .ةجتماعي  اال المعرفي بالكفاءة   حكم  الت   عالقة   براز  إالدراسة في  هذه   ة  همي  أت ومن هنا جاء  

 سئلتها:أمشكلةَّالدراسةَّوَّ
في  (Goldstein and Naglieri,2014)ناجليري جولدشتاين و  اقترح (2013)في عام 

ن هذا المفهوم يتمحور حول اكتساب المعرفة، يطفال بحكم المعرفي لأللوكي للت  دراسة الجانب الس  
يطرة، بط والس  المرونة، الض   اه،هي: االنتبو  ،ة مجاالتيجاد حل للمشكالت من خالل عد  إوكيفية 

 اتية، والذاكرة العاملة.خطيط، المراقبة الذ  نظيم، الت  الكبح، الت  
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كثير من العمليات التي حي للتحكم المعرفي وتشاركه مع من هذا التعريف االصطال وانطالقا  
م المعرفي والكفاءة حكبحث العالقة ما بين الت   الباحثان ىرتيتإة، فقد تحسن الكفاءة االجتماعي  

ة مائي  واحي الن  ثيرها في الن  ية )التحكم المعرفي( وتواحي المعرفي  دور الن   براز  إ االجتماعية بهدف  
عن  الموجودة   الدراسات    لب  أ ن  أ العاديين خصوصا   طفال  ة لدى األمنها الكفاءة االجتماعي   ،خرىاأل
 االنتباه.فرط الحركة وتشتت  :مثل ،ةالخاص   ي الحاالت  ذو  طفال  على األ المعرفي تركز   حكم  الت  

حكم المعرفي واستخدامه لخدمة الت   على وظائف   معم    بشكل   ركيز  من الت   ومن هنا ال بد  
لهذا  مو  الن  في بما يسهم  كافة   هامن جوانب   الطفل   ة  شخصي   وهو تشكيل   ؛ربيةالهدف العام من الت  

 :تيةاآل جابة عن األسئلة  ة اإلالدراسة الحالي   ، لذلك تحاول  ل  الطف
 ساسي في المدارس الخاصة في عمان؟ول األف األحكم المعرفي لدى طلبة الص  ما مستوى الت   .2
دد .0 ساسدددي فددي المددددارس الخاصددة فدددي ول األف األمددا مسددتوى الكفددداءة االجتماعيددة لددددى طلبددة الص 

 عمان؟
حكم المعرفدي ( بين كدل مدن الدت  0.05ى الداللة )ة عند مستو حصائي  إهل هناك عالقة ذات داللة  .1

 ة؟والكفاءة االجتماعي  
 األساسي؟قدرة الت حكم المعرفي في تفسير الكفاءة االجتماعي ة لدى طلبة الصف األول مما  .4

 :الدراسةأهميةَّ
  عل دنظدري يت ظرية لهذه الدراسة من خالل مدا تقدمده مدن دعدم  ة الن  همي  ظرية: تبرز األاألهمية الن   .2

حكم يرادهددا عددن موضددو  الددت  إحكم المعرفددي، ومددن خددالل االسددتفادة مددن المعلومددات التددي تددم بددالت  
ثدراء إ فضدال  عدن ،كثير من الدراسات عنهوال يوجد  ا  حديث ا  مصطلح هالمعرفي بشكل خاص كون

 ة.نظري عن الكفاءة االجتماعي  
ة ا يترتدب علدى نتدائج البحدث مدن فوائدد عملي دة مدن خدالل مدهمي دتبرز هدذه األ إذ: ةة العملي  األهمي   .0

تتمثل باالهتمام من قبل القائمين على رعاية الطفل في وظائف التحكم المعرفي وكيفية تطويرها 
 فضددال  عددنثير فددي الكفدداءة االجتماعيددة، يطفددال ومددا يترتددب علددى هددذه الوظددائف مددن التددلدددى األ
 يمكددن  التددي  ة  ردني دداأل تتناسددب مددع البيئددة  هددا؛ لتددم  تطوير  سدديكوماترية  خصددائص   ذات   دوات  أ تددوفير  

 ربويين.ظري والعملي من قبل المعلمين والت  الن   عيد  منها على الص   االستفادة  
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 مصطلحاتَّالدراسةَّوتعريفاتهاَّالمفاهيميةَّواإلجرائية:

 لوك، ومنع  دء الس  المهارة في ب ، بما في ذلك  األبعاد   متعددة   عن إدارة   حكم المعرفي: هو عبارة  الت   .2
لحل  هاوتنظيم الصلة، وتخطيط الوسائل الالزمة تيثير المحفزات، وتحديد أهداف المهمة ذات  

استراتيجيات  حويل بين  ة، والت  لوكي  ة وتقييم نجاح حل المشكالت الس  ، ومراقب  عقدة  الم   شكالت  الم  
 ,Gioia , Isquith ,Guy and Kenworthy. )رورة  الض   عند   بمرونة   حل المشكالت  

2015,p 3 ) 
حكم الت   طفال على مقياس  عليها األ التي يحصل   رجة  بالد   إجرائيا :حكم المعرفي رف الت  ع  وي   

 المعرفي. 
 Davidson, Welsh, Andديفيدسون، ويلش وبيرمان من  كل   ف  ة: عر  الكفاءة االجتماعي   .0

Bierman  في  إليهموالمشار(Kostelnik, Gregory, Soderman and Whiren, 

2010, p3)  ة  واالنفعالي   ة  االجتماعي   والمهارات   المعارف   ها جميع  ن  يبالكفاءة االجتماعية 
في تفاعلهم مع اآلخرين،  الة  هم، ولتكون فع  أهداف   لتحقي    التي يحتاجها األطفال   ة  والمعرفي  
ة ة، الهوي  : القيم االجتماعي  ييتية ما جتماعي  اال بالكفاءة   المرتبطة   لوك  الس   بعاد  أ وتتضمن  

   خطيط، اتخاذ القرار.اتي، الت  نظيم الذ  ة، الت  خصي  كاء االنفعالي، المهارات الش  ة، الذ  خصي  الش  

 الكفاءة   على مقياس   عليها الطفل   رجة التي يحصل  بالد   إجرائيا :رف الكفاءة االجتماعية ع  وت  
 . ة  االجتماعي  

َّ:اآلتية والمحددات الحدود   طار  إجريت هذه الدراسة في أ ََّّ:هاومحدداتَّحدودَّالدراسة
   ول مدددددددن العدددددددام الدراسددددددددي الدراسدددددددي األ الفصدددددددل   جريدددددددت الدراسدددددددة خدددددددالل  أ  ة: ماني دددددددالحددددددددود الز

2018)/(2019. 
   ان.عم  في  ة  الخاص   المدارس   جميع   ة: شملت الدراسة  الحدود المكاني 
   ساسي.األ ول  األ ف  الص   من طلبة   ممثلة   ة: اقتصرت الدراسة على عينة  الحدود البشري 
 ددددأ هددددا تطوير   السدددديكومترية للمقدددداييس التددددي تددددم   الدراسددددة بالخصددددائص   نتددددائج   ا المحددددددات: تتحدددددد  م 

 ة.حكم المعرفي، ومقياس الكفاءة االجتماعي  مقياس الت   :مثل ،الدراسة  راض  أل
 ابقة:اتَّالس َّظريَّوالدراسطارَّالن َّاإل

 ظريطارَّالن َّاإلَّأواًل:
َّة.حكم المعرفي، والكفاءة االجتماعي  من محوري الت   كال   ظري  الن   طار  اإل يتناول   
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َّحكمَّالمعرفيالت ََّّ:ولالمحورَّالَّ
هم، أنفس   لتحسين   عن طر    باستمرار   يبحثون   اس  الن   البشري أن   لإلدراك   مهم ة  ال من الخصائص  

 متغيرة   مع بيئة   بنجاح   كيف  للت   واإلبدا    ة  رون  الم   اس  الن   ، يستخدم  اهن  الر   بالوضع   االلتزام  وبدال  من 
( حكم  )الت   ، يكون  متغيرة   بيئة   مع   اجح  الن   كيف  الت   باستمرار، ومن أجل   صوى لكي ة ق  ذا أهمي   المعرفي 
الوظائف  هذه   "، وبدون  ندو   الص   "خارج   فكير  ، والت  للمشكالت مبدئي   ، وحل  تكيفي   يكون هناك إدراك  

. الجديدة   المواقف   مع   كيف  في الت   صعوبة   ، وسنواجه  حازمة   ة  سلوكي   سنكون عالقين في أنماط  
(Grange and Houghton,2014). 

علم  اني من القرن الساب  كمصطلح يخص  الث   المعرفي في النصف   حكم  الت   مفهوم   رح  لقد ط  
على  ةدق   كثر  أ بمصطلحات   ة  دراكي  اإل ة  يطر الس   هذه   في وصف   كبيرا   أحرز  تقدما  ه ن  أال إالنفس 

 كثر تمييزا  األ الخصيصةحكم المعرفي هي على الت   المقدرة فسي والعصبي، وقد تكون  المستوى الن  
 ينطل    ، ومن خالله  الهدف   نحو   الموجه   لوك  الس   على متابعة   المقدرةلى إ يشير   إذنساني لوك اإلللس  
. غة  الل   ، ومعالجة  شكالت  ، وحل الم  خطيط  ، والت  القرار   لى صنع  إ ، ثم  دراك  لى اإلإ نسان  اإل
(Egner,2017) 

على  الفرد   اعد  س  حكم المعرفي ت  منها الت   التي يتكون   الوظائف   فإن   (Zelazo)وحسب زيالزو 
 ،بالمالئم منها مة  المالئ    ير   مثيالت  الت   استبدال   وذلك من خالل   ؛داء  لأل لمطلوبة  ا رونة  الم   اكتساب  

 لوك  الس   ه، وفي ظل نتائج  ب   حيطة  الم   روف  على الظ   طرأ  التي قد ت   ختلفة  الم   غيرات  وذلك في ظل الت  
 (Abed alhfez and Baher, 2016)به.  الذي يقوم  

 حكم  الت   على أن   ما  عا ا  هناك اتفاق ن  أرى ن   المعرفي فإن ناحكم ف الت  ظر في تعريومن خالل الن  
 الموجهة نحو   أنماط السلوك خدم  ة المعقدة التي ت  ات المعرفي  للعملي   شامل   هو مصطلح   المعرفي  
 (:(Meltzer , 2007,P 2 اآلتية من العناصر ا  عديد ، وتشتمل  الهدف  

 خطيطاألهداف والت   تحديد. 
 السلوك تنظيم. 
   رونة.الم 
   اكرة العاملة(.، الذ  المثال   ات )على سبيل  اكرة التي توجه هذه العملي  ه والذ  االنتبا   أنظمة 
 ة. اتي  المراقبة الذ   :مثل ،اتينظيم الذ  الت   عملي ات 
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هم أعلى  ركيز  لت  ا ه عند  ن  إ إذة معالجة المعلومات لى نظري  إ نظريا   المعرفي   حكم  الت   ويستند  
ة من ات المعرفي  ه للعملي  دارت  إهذا المفهوم وكيفية  و تندرج تحت  أحكم المعرفي شكل الت  ات التي ت  العملي  
خذون منها ما يتناسب معهم، وكيف يالتي يتلقونها في البيئة وي اس بالمعلومات  الن   كيف يفكر   خالل  

لى ذلك، إالحاجة لها وما  كيف يسترجعونها عند   هم ثم  كرت  لى ذاإفيما بعد  ل  يدركونها، وكيف تتحو  
ة معالجة المعلومات، والتي ظهرت في سمى نظري  ما ي   تحت   ظريات تندرج  و الن  أ ات  العملي   هذه   كل  

هذا التشبيه فيه نو  من  ن  أنساني بالكمبيوتر، ومع ستينيات القرن العشرين، وشبهت العقل اإل
، نسان  اإل دراك  إالتي يتطلبها  الكثيرة   ات  عن العملي   ة  عام   عطى فكرة  أه ن  أال إنسان جحاف بح  اإلاإل

 ,Ormord) .وكيف يتصرفون البشر   فكر  ، وكيف ي  الجديدة   المعلومات   مع   اس  وكيف يتعامل الن  

2016) 

 أ نموذج الذي اقترح   (Duncan)دنكان   أ نموذج من خالل   والذي تم توضيحه   ا عصبيا  م  أ
 متطلبات   مع   تتواف    ها بطريقة  وظيفت   ة تعدل  الجبهي   ة  األمامي   القشرة   تكيفي، والذي يوحي بين   ترميز  
ة قبل الخاليا العصبي   إلى أن   الواحدة في القرود   ة  دراسات الخلي   ، وتشير  لها الفرد   ة التي يتعرض  المهم  

ة تطلبات الحالي  حسب الم   ل  ، ويتشك  هذا التوليف مرن   وأن   دة  محد   مهمة   الجبهية مضبوطة بمتطلبات  
 بين   دنكان إلى القول   ، يذهب  والمراقبة   من المالحظات   في هذه المجموعة   وسع  للمهمة، وبالت  

قبل الجبهية،  ة  المخي   في القشرة   كبير   بشكل   كيف  للت   ة قابلة  للخاليا العصبي   االستجابة   خصائص  
ح أن ها، ومن المرج  شوئ  ن   دة عند  محد   بمهمات الصلة   ذات   المعلومات   لرمز   الخاليا مضبوطة   تصبح  و 

 يصف   إذ، المنفصلة   بالوظيفة   ة عالية مقارنة  ة ديناميكي  المرن والمخصص عملي   هذا النظام   يمثل  
عطي ة معينة، ولكن كمصدر ي  ات معرفي  الفص الجبهي ليس بقدر ما تكون مقرا  لعملي   دنكان قشرة  
 أن يفسر   من شينه   نموذج، مثل هذا األ  رونة  أو الم   ة  أو القو   ركيز  ات قدرا  أكبر من الت  هذه العملي  

 (Meltzer,2007ة. )المعرفي بخصوصي   حكم  الت   عوبة الكبيرة في وصف  الص  
َّمائيَّللت َّطورَّالن َّالت َّ َّالمعرفيَّ:  ا، يبدأ في مرحلة  المعرفي مسار ا نمائي   حكم  الت   تطور   يتبع  حكم

والمشار  and Hinkle) (Hunter,Edidinيدايدن وهينكل إمن هنتر،  ، ويقدم كل  بكرة  الم   فولة  الط  
المعرفي، مع  حكم  طوير مهارات الت  مخطط ا شامال  لت   (Goldstein and Naglieri,2014)ليهم فيإ

 فاعالت  ، وتكون للت  المهارات   من هذه   عديد   ة على تطوير  مائي  الن   رابات  حتمل لالضطالم   يثير  الت   مراعاة  
 فولة  الط   في مرحلة   حكم المعرفي خصوصا  الت   على تطوير   ئيسالتيثير الر   والبيئة   ي الرعاية  ممع مقد
فولة الط   رحلة  ثم تصبح التفاعالت أكثر تعقيد ا في م ،توسطة  فولة الم  الط   بداية   ولغاية   المبكرة  
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حكم في االندفا ، االنتباه، والت  و لوك االجتماعي، ة والس  غوي  الل   المقدراتتوسطة نظر ا لتطور الم  
 فضال  عناكرة العاملة، كما تبدأ مهارات حل المشكالت في الظهور، قدرات الذ  ماتي، و نظيم الذ  والت  

 ة.دراكي  حويل والمرونة اإلخرى تشمل الكبح والت  أ  مهارات 
طفال في توقع من األالم   المهمات ن  إف Dawson and Guare) (وحسب داوسون وجوير
 :Dawson and Guare,2010)) ييتيبها ما  مرحلة الطفولة المتوسطة القيام  

 خطوات(.  داء المهمات التي تحتاج )من خطوتين إلى ثالث  أ .2

 لعاب.و  رفة األأوم ترتيب  رفة الن   .0
 المساعدة الذاتية التي قد تحتاج إلى تذكر. مهماتالبسيطة، و  المهماتأداء  .1
  واليها. المدرسةجلب الكتب واألورا  والواجبات من  .4
 دقيقة كحد أقصى(.  20كمال الواجبات المنزلية )إ .5
 تقرير كيفية إنفا  مصروفه.  .6
 ف.حدث في الص  : اتبا  قواعد السالمة، ورفع اليد قبل الت  السلوككبح  .7

َّةَّانيَّالكفاءةَّاالجتماعي َّالمحورَّالث
 هل تكمن  األ مسؤولية   ن  إ إذهمة في حياة الطفل ة من المفاهيم الم  االجتماعي   الكفاءة   مفهوم   د  عي  

 ن  مكّ لى حالة االستقاللية، والتي ت  إ ة لهم وصوال  بعي  في حالة الت   طفالهم عليها خصوصا  أفي تدريب 
طفال الذين لديهم كفاءة األ ن  إ إذفا  ضمن السيا  االجتماعي، عامل مع الكبار والر من الت   الطفل  

. في حالة الرفا  ة عالية قادرون على استخدام استراتيجيات مواجهة فعالة خصوصا  اجتماعي  
(Underwood and Roson,2011). 

يطهم دارة محأطفال على كبر بمهارة األألها عالقة  ن  أة على االجتماعي   لى الكفاءة  إ وينظر  
ها ليست ن  أنة، كما ة معي  مغزى داخل سياقات تفاعلي   ياجتماعي ذ االجتماعي واالنخراط في عمل  

 Hutchby) .ليهاإمعينة للوصول  ة  طريقة نمائي   تتبع   طفال بحيث يمكن  لدى جميع األ موحدة   ظاهرة  

and Moran-Ellis,1998) . 
مثل: ة )اجتماعي   بعاد  أمن  يتكون   األبعاد   ومتعدد   د  معق ة هو مفهوم  ومن هنا فالكفاءة االجتماعي  

)على سبيل المثال، مهارات  والسلوكمعالجة المعلومات(،  :مثلة )والمعرفي   ،المهارات االجتماعية(
 ة  عكس الكفاء  وت   ،كيف االجتماعي الناجحلوك االجتماعي اإليجابي( الالزمة للت  المحادثة، الس  

 جارب  علم من الت  ، والت  بالموقف   خرى فيما يتعل   أ   نظر   وجهة   المهارة في اتخاذ   ة أيضا  االجتماعي  
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ة حقة، لذلك فالكفاء  الال   ة  االجتماعي   فاعالت  غيرات في الت  على الت   علم  ، وتطبي  هذا الت  ابقة  الس  
 ة مع اآلخرين، والتي يقوم  فاعالت المستقبلي  وقعات للت  بنى عليه الت  ة هي األساس الذي ت  االجتماعي  
 ة  ارتباط ا وثيق ا بالكفاء   ة  االجتماعي   جارب  الت   هم عن سلوكهم، كما ترتبط  تصورات   بتطوير   األطفال  
ة مناسبة، انفعالي   وظائف   وجود   حاضرة بدون   ة  االجتماعي   الكفاءة   أن تكون   ادر  ، ومن الن  ة  االنفعالي  

ة قابلة للتكرار المكونة للكفاءة االجتماعي   األنماط السلوكية ن  إف (Spitzberg)وحسب سبيتزبير  
فاعل مع من خالل الت   تحقيقه   ن  مك  الهدف ي   فاعل االجتماعي أن  وموجهة نحو الهدف، كما يفترض الت  

افع الد   ا  أيض شمل  فاعل ي  هذا الت   ن  أفظي، وكما الل    ير   واصل  والت   غة  الل   آخر باستخدام   شخص  
 إلىافع والمهارة فاعل لن يؤدي الد  ة أداء المهارة، وبدون اإلدراك المناسب لهذا الت  والمعرفة حول كيفي  

وبالمثل دون تحفيز لن يتم تنفيذ المهارة، وتستند التجربة  اتخاذ إجراءات مناسبة اجتماعي ا،
لألنماط طور المتيخر هميتها في الت  واألقران ألوالوالدين  الطفل   بين   العالقات   ة على أساس  االجتماعي  
حقة، وال ة الال  لتنمية الكفاءة االجتماعي   مهم   بالحاضن أمر   ضيع  الر   تعل    إن   إذة، االجتماعي   السلوكية

للبيئة  -التي تحدد بيولوجيا  -منها المزاج  ،من الخصائص   مجموعة   معه   يجلب   الطفل   ن  أ ننس
ا أن   على هذه الخصائص لتعديلها وضبطها، ويجب على المرء   التي تعمل    في السيا    يفكر   أيض 

: تية  اآل على الجوانب   السيا  يشتمل   سبيتزبر  على أن   ضاف  أ إذ ة،االجتماعي   فاعالت  الت   لفهم  
ة جيل وهوي   المعتقدات والقيم التي تشكل جزء ا من والثقافة التي تشمل   العالقة، والحالة، والوظيفة،

ونقلها إلى الجيل القادم.  أنماط السلوكلكيفية تعلم  ا  ة، وهذه المعتقدات والقيم توفر نسيججماعي  
(Semrud –Clikeman, 2007) 

ة ال يزال  ير االجتماعي   الكفاءة   اإلجما  على المعنى الكامل لمصطلح   وعلى الر م من أن  
بين  ا  عام ا  هناك اتفاق ن  إف Guralnick) (Neville Andه وحسب نيفيل وجورالنيكن  أال إثابت، 

الكفاءة االجتماعية تشير إلى كيفية قيام الفرد بتحديد وحل معظم التحديات  التعريفات إلى أن  
حديات األساسية المهارة في بدء التفاعل مع األساسية في العالقات اإلنسانية، وتشمل هذه الت  

صداقات، وتحقي  أهداف العالقات الشخصية ذات اللنزاعات، وبناء اآلخرين والحفاظ عليه، وحل ا
 ((Kemple,2004, p 2الصلة. 

ودودج  اقترح كريك فقدلى نظرية معالجة المعلومات إ ة نظريا  وتستند الكفاءة االجتماعي  
(Crick and Dodge) ة من خالل ست ا  لمعالجة المعلومات لفهم الكفاءة االجتماعي  أ نموذج

 (:Semrud – Clikeman, 2007) خطوات
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ة شدددددددارات االجتماعي دددددددلدددددددى اإلإاالنتبددددددداه  ينبغدددددددي علدددددددى الطفدددددددل :الصدددددددلة   ذات   المثيدددددددرات   ترميدددددددز   .2
 اللفظية و ير اللفظية على حد سواء.

ددددد ،مدددددا حددددددث الطفدددددل   أن يفهدددددم   شدددددارات: يجدددددب  تفسدددددير اإل .0 بب والقصدددددد الكدددددامن وراء وكدددددذلك الس 
 فاعل.الت  

 ة فهمه.فاعل وكيفي  ما الهدف من الت   ل  هداف: يحدد الطفتحديد األ .1

ددددددأتطدددددوير تمثيددددددل الحالدددددة  .4 ابقة وتددددددذكر ردة و الموقددددددف: مدددددن خددددددالل المقارندددددة مددددددع المواقدددددف الس 
 اب .فعله تجاهها ونتيجة التفاعل الس  

 دراك وما لدى الطفل من خبرة سابقة. اختيار ردود الفعل الممكنة: بناء على اإل .5

 تقييم العمل ومدى نجاحه.  .6
َّةَّمائيَّللكفاءةَّاالجتماعي َّطورَّالن َّت َّال

 إذثناء مرحلة الرضاعة من خالل المدخالت الحسية، أفي  طفال عالمهم الخارجي  يفهم األ
 مة فعلهة رد  على كيفي   شخاص اعتمادا  ظر لأليربط الطفل ما بين الصوت والرائحة، ومتابعة الن  

ن تتسع أ(، والتي ما تلبث Semrud–Clikeman,2007سرة، )تجاهه، وتكون عالقته ضمن األ
 Kostelnik et) قات نتيجة لنموه العقلي والحركيتزداد هذه العال إذفي مرحلة الطفولة المبكرة 

al,2010) ،و أة ة االبتدائي  نوات المدرسي  ه خالل الس  ن  إ لى مرحلة الطفولة المتوسطة، حيث  إ وصوأل
( حسب microsystem)رصغ  وهو السيا  الم   جديد   طفال يدخلون في سيا   األ ن  إالمتوسطة ف
عليمات التي من خالل المعلم والمتمثل بالت   المدرسي   وهو الجو   (Bronfenbrenner)برونفنبرينر 
 كثر وزنا  ألهذه العناصر  ثير  ييصبح الت إذقران من خالل القبول، والمنهاج المدرسي، يعطيها، واأل

 رائهم، والقيام بلعب  آعبير عن هم المجال للت  ئعطاا  طفال و بتوجيه األ يقوم المعلمون إذسرة، من األ
 ثير  يلما له من ت ؛قران  األ في مجموعات   خول  ، وتشجيعهم على الد  ة  االجتماعي   في المواقف   ور  الد  

لما لديه، وهي كذلك تجربة متساوية  ة  مغاير  نظر   وجهات   إلى ف  بحيث يتعر   على الطفل   مباشر  
تؤدي كل هذه العناصر  إذة حل المشكالت، مستوى، وكذلك منهاج يحتوي على تعليمات حول كيفي  ال
 (Underwood and Roson,2011ة بمهاراتها. )لى نمو الكفاءة االجتماعي  إ

خرين والدوعي الفهم لآلو مو، منها: الن  ، ةلوك االجتماعي في هذه المرحلة متغيرات عد  ويحكم الس  
وسدددائل  فضدددال  عدددنسدددرة والروضدددة، ة التدددي حصدددل عليهدددا مدددن األسددداليب االجتماعي دددفع، األوابهدددم، الدددد  

د ؛وسعألتكون صداقات وتفاعل اجتماعي  عالم، ومن خالل هذه المتغيرات يكون الطفل جاهزا  اإل ا مم 
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ددد هم علدددى عددديش هدددذه المرحلدددة بخصائصدددها قددددرت  م عددددم   ن  أال إعادة علدددى الطفدددل، يعكدددس السدددرور والس 
الي ضددعف فددي ة تددنعكس علددى سددلوكهم وبالت ددنفسددي   هددم يواجهددون مشددكالت  ن  أعلددى  ة فهددذا دليددل  ابي دديجاإل

ددد االجتماعي دددة؛المهدددارات  لدددى الحاجدددة لمدددد يدددد العدددون لهدددم، وتتسدددع فدددي هدددذه المرحلدددة دائدددرة إا يدددؤدي مم 
ددالت   ال بتحقيدد  طفددا يسددمح لألواصددل االجتمدداعي، وجماعددات اللعددب، والصددداقات مددع كددال الجنسددين، مم 

لدى إهدل كثر مدن االعتمداد علدى األيكثدر فدأطفدال وتتميدز هدذه المرحلدة بانتقدال األ ،المكانة االجتماعيدة
 (Al-lasasmah, 2011)ولية. ؤ الثقافي، وتزداد مشاعر المس مط  الن   ثير  يت أاالستقاللية، كما ويبد

َّالسابقة::َّالدراساتَّثانياًَّ
ة االجتماعي ددة باهتمددام  البدداحثين ألهميتهمددا، لددذلك فقددد حظددي موضددو   الددت حكم المعرفددي، والكفدداء

 من الدراسات العربي ة واألجنبي ة التي تناولتهما باهتمام، ومن هذه الدراسات:  عديدأجرى الباحثون 
َّالمعرفي َّالت حكم  ,Willcutt,Doyle, Nigg) وبنجتوننيك، فارون  ،دولي: أجرى  أوال":

Faraone and Pennigton,2005)   حق  لى الت  إة، هدفت مريكي  في الواليات المتحدة األدراسة
عراض أ ن  إ :فس العصبي تقولمن االقتراحات في علم الن   ا  واحد ن  يظرية القائلة بمن صحة الن  
ولية في الوظائف أ ن تكون نتيجة الضطراباتأ( ممكن ADHDشاط الزائد )الن   فرط   اضطرابات  

للمشكالت للوصول  مناسبة   يجاد حلول  إة تتحكم بة ومعرفي  ها عمليات عصبي  ن  يب ة، والمعروفنفيذي  الت  
قياس على دراسة قامت ( 83)لى تحليلإوصل ة تم الت  ظري  حق  من صحة هذه الن  هداف، وللت  لى األإ

بدون ومجموعة  .((3734كانت العينة  إذ ،ن لديهم فرط نشاط زائدمم   ة لمجموعة  الوظائف التنفيذي  
المجموعات مع فرط النشاط  ن  ألى إشارت الدراسة أ(، و (2969كانت العينة  فقدشاط الزائد فرط الن  
 والت خطيط،الذاكرة العاملة  مهماتة في ة وخاص  نفيذي  الوظائف الت   مهماتفي  ا  ظهرت تدنيأالزائد 

َّ.بعاد الوظائف التنفيذيةأبعاد من أة النشاط الزائد والضعف في عد   بين فرط ظهرت النتائج ارتباطا  أو 
( في Levin,Hanten and Xiaoqi,2010وهدفت دراسة ليفين، هانتين واكسياوجي )

ة لدى حكم المعرفي بالمخرجات االجتماعي  عالقة الت   إلىعرف لى الت  إمريكية الواليات المتحدة األ
( 52) مكونة منعينة الدراسة  صابات العظام، وكانتا  صابات الدما  و إطفال الذين يعانون من األ

صابات العظام، إيعانون من  ( طفال  41(، و)17-7عمار من )يصابات الدما  بإمن  ونيعان طفال  
قياس  حكم المعرفي من خالل مهمة ستيرنبير ) الذاكرة (، ومهمة فالكانر، وتم  قياس الت   تم  و 

تائج ظهرت الن  أة، و ة والمجاالت االجتماعي  كيفي  ت  ة اللوكي  ة من خالل الموازين الس  المخرجات االجتماعي  
 ن  أقترح ألذلك  فقد  ؛ةبالمخرجات االجتماعي   يجابا  إفاعل في مهمة ستيرنبير  مرتبط الت   زمن   ن  أ
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ة من خالل تحسين المعلومات على المخرجات االجتماعي   ة  يجابي  إ ثار  آكون له تدريب المعرفي قد الت  
 ة. االجتماعي  

لى إ( في هولندا، (Shaul and Schwartz,2014شول وشوارتزجراها أكما هدفت دراسة 
معرفة القراءة والكتابة، والوعي ) ةكاديمي  ة في مهارات ما قبل األالوظائف التنفيذي   اسهامتحديد مدى 

لتسمية ا :مثل ،المعرفية المقدراتومعرفة المفاهيم الرياضية( مع  الصوتي والمعرفة الهجائية،
( سنوات 6-5ما بين ) ( طفال  54للمفاهيم، والذاكرة قصيرة المدى، كانت عينة الدراسة عبارة عن )

في معرفة  القراءة  أسهمتالوظائف التنفيذية  ن  أظهرت النتائج أطفال مختلفة، و أربع رياض أمن 
ة تتزايد مع نمو نفيذي  الوظائف الت أن لىإالدراسة شارت أ كماوالكتابة ومعرفة المفاهيم الرياضية، 

ي، وقد وجد ارتباط قوي و هوتطور  الطفل  ة.مالئي  نفيذية  والمعرفة اإلجابي بين الوظائف الت  ا 
لى معرفة عالقة الوظائف التنفيذية بالحساسية إ (Al-Tai,2015) الطائي وهدفت دراسة

 ( طالب  200راسة من )للمشكالت لدى الطلبة المتميزين واالعتياديين في العرا ، تكونت عينة الد
مقياس الوظيفة التنفيذية،  ستخدموأ  في الجامعة المستنصرية،  من ذوي التخصصات العلمية وطالبة  

على من المتوسط لدى الطلبة أالوظائف التنفيذية  ن  أظهرت النتائج أومقياس الحساسية للمشكالت، و 
في الوظيفة  ة  حصائي  إ داللة   ذات   وجد فرو   ته ال ن  ألى إشارت النتائج أالمتميزين واالعتياديين، كما 

نفيذية ة بين الوظيفة الت  يجابي  إلى وجود عالقة إشارت النتائج كذلك ألمتغير الجنس، و  ة وفقا  نفيذي  الت  
 والحساسية للمشكالت لدى الطالب االعتياديين والمتميزين.

العالقة الطولي ة بين  ( إلى معرفةKim and Chang,2019كما هدفت دراسة كيم وجانج )
: الوظيفة التنفيذية لى سن المدرسةسمات الطفولة  ير االنفعالي ة والكفاءة االجتماعي ة في االنتقال إ

( طفال  وطفلة ؛ 643للطفل ودفء األمهات كموجهات في كوريا الجنوبية، تكونت عينة الدراسة من )
تصنيف األمهات لألطفال على سمات الطفولة  ير االنفعالي ة، ستخدم ( من اإلناث، وأ  49%منهم )

أشارت و ( سنوات، 8( سنوات، وعلى الوظيفة التنفيذية على عمر )5ودفء األمهات على عمر )
الن تائج إلى أن  العجز في الوظيفة التنفيذية عند األطفال وجنس األطفال )األوالد( تنبي بانخفاض 

اقترب التيثير المعتدل للوظيفة التنفيذية على العالقة بين سمات الطفولة  الكفاءة االجتماعية، بحيث
ل ذوي  ير االنفعالية والكفاءة االجتماعية من خالل أن  الكفاءة االجتماعية أقل فقط عند األطفا

، ووظيفة قدرات لغوية أكثر تطورا  مالفتيات  ، كما أظهرت النتائج أن  لدىالوظيفة التنفيذية األقل
السمات  ير ، في حين أظهر األوالد مستويات أعلى من فيذية، وكفاءة اجتماعية من الفتيانتن
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والسلوك الخارجي. وأفادت أمهات الفتيات بمستويات أعلى من الدفء تجاه أطفالهن  االنفعالية
 ة  غوي  لل  ا المقدراتب كبير   لألوالد كانت الكفاءة االجتماعية مرتبطة بشكل   بالنسبة  و  والد،األبمقارنة 
بالنسبة الخارجي، أما لوك وعدد أقل من الس   التنفيذية،العجز في الوظيفة  تقدم ا، ونقصاألكثر 
 ولكن لم تكن مرتبطة   الل غوية، المقدراتارتبطت الكفاءة االجتماعية مع درجات أعلى في فقد  للبنات
لكل من  الخارجي. وبالنسبة   لوك  ة أو الس  ذي  التنفي أو الوظيفة   السمات   ير  االنفعالي ة  مع  كبير   بشكل  

 .لألطفال   ة  االجتماعي   في الكفاءة   نو   بالت   كبير   لم يكن دفء األمهات مرتبطا  بشكل   والفتيان،الفتيات 
َّةَّالكفاءةَّاالجتماعي ََّّ:ثانياًَّ

 جراهاأ من الدراسات التي تناولت الكفاءة االجتماعية، ومن هذه الدراسات دراسة عديدجريت أ
ة لوكي  ة والمشكالت الس  لى معرفة مدى قصور الكفاءة االجتماعي  إهدفت  (Shaaban, 2014) شعبان

مصر، تكونت عينة الدراسة  –طفال مرحلة ما قبل المدرسة في مدينة المنصورة ألدى عينة من 
: مقياس مامقياسين هناث، تم تطبي  من اإل( 132ذكور، و)من ال( 71منهم ) ،لاطفاأل من (203)

مستوى الكفاءة  ن  ألى إتائج شارت الن  أوقد  ة،لوكي  ة، ومقياس المشكالت الس  الكفاءة االجتماعي  
الكفاءة  ن  أة، كما لوكي  المشكالت الس   معدل   في سلبا   طفال ما قبل المدرسة يؤثر  أة لدى االجتماعي  
بالعمر  ثر  يلوكية تتالمشكالت الس   ن  أكما  ث،ناو  لصالح اإلثر بعاملي العمر والن  ية تتاالجتماعي  

ة من لوكي  الس   المشكالت   ه يمكن التنبؤ بانخفاض  ن  ألى إشارت الدراسة كذلك أو ، كورو  لصالح الذ  والن  
 . ةاءة االجتماعي  فخالل زيادة معدالت الك

امج إرشادي برن فاعليةلى الكشف عن إ (Salem, 2015) سالم جرتهاأوكذلك هدفت دراسة  
ة وتحسين نوعية الحياة لدي عينة من تالميذ ذوي صعوبات سلوكي في تنمية الكفاءة االجتماعي  

تكونت العينة األساسية  الحياة،ة ونوعية المتبادل بين كل من الكفاءة االجتماعي   يثير  علم، وفهم الت  الت  
ن يعانون ية للبنين في السعودية، مم  هلفي مدرسة الفيصلية األتلميذا   (184من ) ( تلميذا  17من )

مهارات الكفاءة االجتماعية لها  أن  إلى  شارت الدراسةأمن صعوبات التعلم في مادة اللغة العربية، و 
 .صعوبات التعلم ذويعلى نوعية الحياة لدى التالميذ  تيثير  

ى لإ( (Roma and Ritubakashi,2015جراها روما ورتباكاشي أشارت دراسة أو كما  
كاديمي للطلبة في المرحلة الثانوية ة بعادات الدراسة والتحصيل األمعرفة ارتباط الكفاءة االجتماعي  

 ،ة ومستوى عادات الدراسة عند هؤالء الطلبةفي الهند، ثم محاولة معرفة مستوى الكفاءة االجتماعي  
مرتفعي التحصيل ومتوسطي  ة وعادات الدراسة على الطلبةالكفاءة االجتماعي   ومعرفة  العالقة بين  
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 (Jannu)مدارس ثانوية في منطقة  جمع البيانات من سبع   التحصيل وضعاف التحصيل، تم  
ة، ومقياس عادات الدراسة، تم استخدام مقياس الكفاءة االجتماعي  و ة، الطريقة العشوائي   باستخدام

 عام   ة وعادات الدراسة بشكل  الجتماعي  ة بين الكفاءة اقوي   ة  يجابي  إ ن هناك عالقة  أظهرت النتائج أو 
 .كثر من الذكور  أ ناث  اإل لصالح  

ة لى معرفة العالقة بين الكفاءة االجتماعي  إ (Al-namlah,2016) النملة وهدفت دراسة
ة لإلنجاز لدى طالب المرحلة الثانوية المتفوقين في منطقة الرياض، وتكونت عينة الدراسة والدافعي  
ة، االجتماعي   الكفاءة: مقياس وتم إستخدامف الثاني الثانوي، من طالب الص   طالبا   (248من )

جميع محاور المقياس األول )الكفاءة  أظهرت نتائج الدراسة أن   وقدافعية لإلنجاز، ومقياس الد  
االجتماعية( جاءت بدرجة مرتفعة، وجاءت النتائج المتعلقة بمحاور المقياس الثاني )الدافعية 

ة في موجبة ذات داللة إحصائي   إرتباطيةتائج على وجود عالقة ت الن  ز( بدرجة مرتفعة، كما دل  لإلنجا
ة في التنبؤ تقديرات أفراد العينة على محاور مرتفعة أيضا   لمحوري المهارات الشخصية واألكاديمي  

 .ة اإلنجازبدافعي  
 المتغيراتعلى عرض بعض  ها اقتصرتن  يالحظ بي  لدراسات السابقة من خالل استعراض ا

االجتماعية،  والكفاءةالمتعلقة بموضو  الدراسة، ومنها تلك الدراسات التي تناولت التحكم المعرفي 
ابقة المتعلقة بمتغيرات الدراسة عالقتها بمتغيرات من خالل عرض الدراسات الس   أيضا   الحظوي  

حكم ة بتناول الت  لفة، بينما ستنفرد الدراسة الحالي  ة مختة وأجنبي  ها تناولت مجتمعات عربي  أخرى، كما أن  
ردن وهذا ما يميزها ة لدى طلبة الصف األول األساسي في األاالجتماعي   بالكفاءةالمعرفي وعالقته 
 ابقة.عن الدراسات الس  

َّجراءاتَّالطريقةَّواإل
دوات أل ا  وصفتضمن نتها وكيفية اختيارها، كما وصفا  لمجتمع الدراسة وعي الجزءتضمن هذا 

عدادها والتطبي  إوطريقة  الدراسة ممثلة في مقياس التحكم المعرفي، ومقياس الكفاءة االجتماعية،
جراءياالستطالعي لها والت تضمن ات تطبيقها وطريقة تصحيحها، كما كد من صدقها وثباتها، وا 

مت في تحليل البيانات، في الدراسة، والمعالجة اإلحصائية التي استخد المستخدمةبالمنهجية  تعريفا  
 تي:يلى نتائج الدراسة وتحليلها، وبيان ذلك فيما يإللوصول 

وذلدددددك لمناسدددددبته لطبيعدددددة  ؛اسدددددتخدم الباحدددددث المدددددنهج الوصدددددفي االرتبددددداطي:َّالدراسَََََّّّّّةةَّمنهجي ََََََّّّّّّ:والًَّأ
دواتهددددا أعددددن تسدددداؤالتها واسددددتخالص نتائجهددددا باالعتمدددداد علددددى تطبيدددد   ةجابددددالدراسددددة مددددن خددددالل اإل
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ي كدددددددل مدددددددن: مقيددددددداس الدددددددتحكم المعرفدددددددي، ومقيددددددداس الكفددددددداءة االجتماعيدددددددة لمناسدددددددبتهما والمتمثلدددددددة فددددددد
  دددددراض الدراسدددددة، وتدددددم تطبيددددد  مقددددداييس الدراسدددددة علدددددى عيندددددة اسدددددتطالعية تدددددم اختيارهدددددا عشدددددوائيا  أل

َّوطالبة من المدارس الخاصة.  ( طالبا  49مكونة من )
َّ مجتمعَّالدراسةَّوعينتها:َّثانياًَّ

 : الدراسةمجتمعَّ
بالغ  وال ،ساسي في العاصمة عماناأل األول   ف  الص   طلبة   من جميع   الدراسة   ع  مجتم ن  تكو  
 ( طالبا  وطالبة.10416عددهم )

 عينةَّالدراسة:

 2.5%))بنسبة  وطالبة   ( طالب  800عددهم ) المشاركين في الدراسة والبالغ   األفراد   اختيار   تم  
طلبة  تقسيم   مديريات، فقد تم   على سبع   طلبة موزعين  لكون هؤالء ال ونظرا  ، من مجتمع الدراسة تقريبا  

شر  عمان وتشمل كل من سحاب والموقر والقويسمة،  :وهي ،مناط  (1)لى إالعاصمة عمان 
ناعور، ووادي  وتشمل:ووسط عمان وتشمل قصبة عمان، ولواء الجامعة، وماركا، و رب عمان 

 (:1السير، وحسب الجدول )
َّسةمجتمعَّالدراَّ(1)جدولَّال
َّالمجموعَّالمديريةَّالمنطقة

َّشرقَّعمان
 204 الموقر
 1111 سحاب
 6367 القويسمة

َّوسطَّعمان
 5634 قصبة عمان
 8353 لواء الجامعة

 6857 ماركا
 3112 وداي السيرَّغربَّعمان

 798 ناعور

 اإلجراءات اآلتية في اختيار المشاركين في الدراسة: الباحثانوقد اتبع 
دددد ريددددة مددددن كددددل منطقددددة  اختيددددار مدي تددددم   .2 مددددديريات كددددل  بددددين   القرعددددة   بطريقددددة   ابقة  مددددن المندددداط  الس 

 .(2حسب الجدول ) تائج  منطقة، وجاءت الن  

َّالمديرياتَّالمستهدفةَّ(2جدول)
َّعددَّالعينةَّمنَّكلَّمديريةَّعددَّالطلبةَّالمديرية
 87 1111َّسحاب

 651 8353َّلواءَّالجامعة

 62 798َّناعور
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ددددد مدددددن ضدددددمن   المسدددددتهدفة   المددددددارس   تحديدددددد   تدددددم   .0  ،االقتدددددرا    هدددددا بطريقدددددة  اختيار   ديريات التدددددي تدددددم  الم 
 ( مدرسة.30) المستهدفة   المدارس   وكان عدد  

ة رقددددام الفردي دددد، واختيددددار الطلبددددة حسددددب األة  عشددددوائي   بطريقددددة   مددددن كددددل مدرسددددة   شددددعبة   اختيددددار   تددددم   .1
 للطلبة بالشعبة.

َّأدواتَّالدراسةَّ:ثالثاًَّ
 :يناآلتي المقياسيناستخدام هداف الدراسة تم أالمناسبة لتحقي  بغرض جمع البيانات 

َّأ .1 َّالمعرفي َّالتحكم َّقياس  Behavior Rating Inventory of Executiveداة

Function®, Second Edition (BRIEF®2))َّ من قبل ) عد  أوالذيGioia et al, 

: المراقبة، التنظيم، تيةبعاد اآل( فقرة موزعة على األ31صلية من )صورته األ وتيلفت( ، 2002
 ة بعد ترجمته.ردني  المبادرة، والذي تم تطويره ليناسب البيئة األ التخطيط، الذاكرة العاملة،
 صدقَّمقياسَّالتحكمَّالمعرفيَّ

َّ:َّلترجمةصدقَّا
للمقياس، بعرضه على هيئة تحكيم من ذوي الخبرة واالختصاص  ت رجمةحق  من صد  الالت   تم  

 طلب إليهم إبداء الرأي فيه من حيث: إذربوي والقياس والتقويم، ت  فس الفي علم الن  
 الدقة في ترجمة األبعاد والفقرات. -
 قياس الفقرات لما أعدت لقياسه. -

 ة المستهدفة.مدى مناسبة الفقرات للفئة العمري   -
 غوية لهذه الفقرات.مة الصيا ة الل  مدى مالء   -
 .ة فقرات المقياسشمولي   -

 اإلضافة. مواء بالحذف أإجراء أي تعديل س -
 المقياس     الباحث  ، وطب  (80%بنسبة  اتفا  ) المحكمين آراء   وف    إعادة صيا ة الفقرات   وتم  
( 49)حجمها ، وقد بلغ  الدراسة   عينة   ساسي من  ير  األ ول  ف األة من طلبة الص  استطالعي   على عينة  

 يكد من الجوانب اآلتية:طالبا  وطالبة بهدف الت  
 تحديد الوقت الالزم لتطبي  المقياس. -
 يكد من درجة وضوح فقرات المقياس.الت   -
 تحديد مدى استجابة المعلمات لتعليمات المقياس. -



 مطر نجيهاد.  ،نهار الزيودي                       ......                         ة  ه بالكفاء  حكم المعرفي وعالقت  الت  

  77 

وفي ضوء نتائج العينة االستطالعية، حدد الوقت الالزم لتطبي  المقياس، وذلك برصد الزمن 
فقرات المقياس  أن   ، وتبين  دقائ  (7-5) معلمات  ال استجابة   متوسط   ست غر   لتطبيقه، إذ بلغ  ا  الذي 
 للمعلمات. واضحة  

  :حكمَّالمعرفيثباتَّمقياسَّالت َّ
 الدراسة األولى بطريقتين: يكد من ثبات أداة  الت   تم  
2. َّ عادة َّوا  ة طبي  على عينة استطالعي  : وذلك من خالل الت  (test-retest)َّاالختباراالختبار

 إذعينة الدراسة،  ساسي من خارج  األ ول  األ ف  الص   بة من طلبة  وطال ( طالبا  49مكونة من )
 االستبانة على أفراد   جرى إعادة تطبي    ،وبعد مرور أسبوعين ،طبقت االستبانة على أفرادها

ارتباط  معامل   التطبيقين األول والثاني باستخدام   االرتباط بين   حساب معامل   أنفسهم، وتم   العينة  
 (. 0.918) االرتباط   معامل   قيمة  بيرسون، وبلغت 

بلغددددددت هددددددذه  إذاخلي، ألفددددددا لالتسددددددا  الددددددد   -كرونبددددددا  معادلددددددة   : باسددددددتخدام  اخلياالتسََََََّّّّّّاقَّالََََََّّّّّّد َّ .0
 (.0.966القيمة )

َّالمقياس:تصحيحََّّطريقة
ليكرت  تدريج   حكم المعرفي الذي استخدم  ة لفقرات مقياس الت  على المتوسطات الحسابي   للحكم

وبسبب  أن  جميع  فقرات  المقياس سلبي ة بالنسبة للسمة المقاسة  ؛(بدا  أو أ ، نادرا  البا  الثالثي )دائما،  
(، ونادرا أو 2) ا(، و الب1)الت حكم المعرفي(؛ لذا تم  اعتماد الت دريج اآلتي لسلم االستجابة: دائما )

 (.3أبدا )
 المعادلة اآلتية: استخدمت

 3ة(/أدنى قيم –)أعلى قيمة في التدريج 
(3-1/)3 =0.67 

 :ييتيوبالتالي تكون فئات الحكم على المتوسطات الحسابية كما 
 (       منخفض 1.67 -1) 
 متوسط   ( 2.36 - 1.68)
 (     مرتفع3    -  2.37)

َّ)أ .2 َّاالجتماعية َّالكفاءة َّتقييم َّ)SCBEداة )social competence and behavior 

evaluation:)  ه  عد  أالذي َّهداف الدراسة،أاالجتماعية لتحقي  تم استخدام مقياس الكفاءة 
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(Lefreniere and dumas ,1995 و )ردنية، والذي يتكون تطويره ليناسب البيئة األ قد جرى
قران، والكفاءة االجتماعية مع فقرة موزعة على بعدين وهما الكفاءة االجتماعية مع األ (50)من 
 .الكبار

َّةَّاالجتماعية:الكفاءصدقَّمقياسَّ 
َّ:ترجمةالَّصدق

للمقياس، بعرضه على هيئة تحكيم من ذوي الخبرة واالختصاص  ترجمةتم التحق  من صد  ال
 طلب إليهم إبداء الرأي فيه من حيث: فقدربوي والقياس والتقويم، فس الت  في علم الن  

 الدقة في ترجمة األبعاد والفقرات. - -
 قياس الفقرات لما أعدت لقياسه. -

 فئة العمرية المستهدفة.مدى مناسبة الفقرات لل -
 غوية لهذه الفقرات.مة الصيا ة الل  مدى مالء   -
 شمولية فقرات المقياس  -

 اإلضافة. مإجراء أي تعديل سواء بالحذف أ -
الباحث المقياس  ، وطب (80%بنسبة اتفا  ) وتم إعادة صيا ة الفقرات وف  آراء المحكمين

( 49) حجمهان  ير عينة الدراسة بلغ ساسي مول األعلى عينة استطالعية من طلبة الصف األ
 بهدف التيكد من الجوانب اآلتية:وطالبة طالبا  

 تحديد الوقت الالزم لتطبي  المقياس. -
 التيكد من درجة وضوح فقرات المقياس. -
 تحديد مدى استجابة المعلمات لتعليمات المقياس. -

قياس، وذلك برصد الزمن وفي ضوء نتائج العينة االستطالعية، حدد الوقت الالزم لتطبي  الم 
فقرات المقياس  أن   ، وتبين  دقائ  (7-5)الذي أ ست غر   لتطبيقه، إذ بلغ متوسط استجابة الطلبة 

 للمعلمات.واضحة 
َّة(ثباتَّمقياسَّ)الكفاءةَّاالجتماعي َّ

 بطريقتين:تم التيكد من ثبات أداة مقياس الكفاءة االجتماعية 
عََََََََّّّّّّّّادةَّ .1 : وذلددددددددك مددددددددن خددددددددالل التطبيدددددددد  علددددددددى عينددددددددة (test-retest)االختبََََََََّّّّّّّّاراالختبََََََََّّّّّّّّارَّوا 

ساسدددددي مدددددن خدددددارج عيندددددة ول األفدددددي الصدددددف األ وطالبدددددة ا  ( طالبددددد49اسدددددتطالعية مكوندددددة مدددددن )
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جددددددرى إعددددددادة تطبيدددددد   ،نيوبعددددددد مددددددرور أسددددددبوع، طبقددددددت االسددددددتبانة علددددددى أفرادهددددددا إذالدراسددددددة، 
األول االسددددددتبانة علددددددى أفددددددراد العينددددددة أنفسددددددهم، وتددددددم حسدددددداب معامددددددل االرتبدددددداط بددددددين التطبيقددددددين 

 (. 0.532وبلغت قيمة معامل االرتباط ) بيرسون،والثاني باستخدام معامل ارتباط 
بلغدددددددت هدددددددذه  إذلالتسدددددددا  الدددددددداخلي،  ألفدددددددا-كرونبدددددددا باسدددددددتخدام معادلدددددددة  االتسَََََََّّّّّّّاقَّالَََََََّّّّّّّداخلي: .2

 (.0.927القيمة )
َّالمقياس:طريقةَّتصحيحَّ

ذي استخدم تدريج على المتوسطات الحسابية لفقرات مقياس الكفاءة االجتماعية وال للحكم
درجات،  (3) درجات، و البا   (4)( بحيث تعطى دائما بدا  أ، ، نادرا  ،  البا  ليكرت الرباعي )دائما  

 ( درجة.(1 بدا  أدرجتين، و  (2) ونادرا  
 3أدنى قيمة(/ –تم استخدام المعادلة اآلتية: )أعلى قيمة في التدريج 

 (4-1/)3 =1 

 :ييتي الحسابية كماسطات وبالتالي تكون فئات الحكم على المتو 
 (  منخفض2أقل من   -1)
 ( متوسط3أقل من  -   2)
 (       مرتفع4    -  3)

َّاإلحصائية:المعالجةَّ
 :تيةحصائية اآلسئلة الدراسة باستخدام المعالجات اإلأجابة على تم اإل
 ارية.يجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيإول والثاني تم السؤال األ عن ةلإلجاب
 يجاد معامل ارتباط بيرسون.إالسؤال الثالث تم  عنجابة لإل

السؤال الرابع تم استخراج معامالت االنحدار الخطي للتحكم المعرفي في تفسير  عنلالجابة 
 الكفاءة االجتماعية.

َََّّّ:الدراسةنتائجَّ
َّ  ساسي في المدارسول األما مستوى التحكم المعرفي لدى طلبة الصف األَّالول:السؤال

يجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إول بالسؤال األ عنجابة الخاصة في عمان؟ تم اإل
 (: 3فراد عينة الدراسة على مقياس التحكم المعرفي وكانت النتائج كما في الجدول )أداء أل

َّ
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َّالمتوسطاتَّالحسابيةَّواالنحرافاتَّالمعياريةَّللتحكمَّالمعرفيَّ(3)َّجدولال
المتوسطَّالحسابيَّبداللةََّّاالنحرافَّالمعياريَّالمتوسطَّالحسابيَّالبعدَّالرقم

َّالمستوىَّالفقرة
 مرتفع 2.40 2.56 9.60َّالمبادرة 1
 مرتفع 2.49 4.85 19.91َّالذاكرةَّالعاملة2َّ
 مرتفع 2.49 4.61 19.91َّالتخطيطَّوالتنظيم3َّ
 مرتفع 2.52 3.62 15.12َّمتابعةَّالواجبات4َّ
 مرتفع 2.57 2.90 12.87َّتنظيمَّالمواد5َّ

 مرتفع 2.50 17.00 77.41َّالدرجةَّالكلية
ول المتوسط الحسابي لدرجة التحكم المعرفي لدى طلبة الصف األ ن  أيالحظ من النتائج 

وبمستوى مرتفع،  (2.50ذ بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )إساسي جاء بالدرجة المرتفعة، األ
بعاد ذ تراوحت المتوسطات الحسابية لألإ ،درجة المرتفعةبعاد في الوجاءت المتوسطات الحسابية لأل

وفي  (0.57)بمتوسط حسابي  المواد( )تنظيمولى بعد األ الرتبةوجاء في  (0.57و)( 0.42بين)ما 
 وبمستوى مرتفع. (0.42)بمتوسط حسابي  )المبادرة(خيرة بعد األ الرتبة

 المرحلة   ة في هذه  العالي   االستعداد   لى درجة  إعزى هذا االرتفا  في مهارات التحكم المعرفي وي  
مقدمي  ( ومستوى االهتمام من قبل  Bern’s,2016ة الستقبال المثيرات )للوصالت العصبي   ة  العمري  

 Goldstein and)ناجيليري شتاين و ه وحسب جولدن  إ إذالبيئة المناسبة،  فضال  عنالرعاية للطفل، 

Naglieri) تطوير مهارات التحكم  في ئيسيثير الر  الرعاية والبيئة الت  للتفاعالت مع مقدمي  ن  إف
فاعالت في مرحلة الطفولة المبكرة ولغاية بداية الطفولة المتوسطة ثم تصبح الت   المعرفي خصوصا  

اللغوية والسلوك االجتماعي، االنتباه،  المقدراتأكثر تعقيد ا في مرحلة الطفولة المتوسطة نظر ا لتطور 
 ,Goldstein and Naglieri)قدرات الذاكرة العاملة ماالندفا  ، والتنظيم الذاتي، و والتحكم في 

تمكن الطفل من  إذ ؛ه وفي مرحلة الطفولة المتوسطة تزداد الخبرات مع الرفا ن  أ، كما (2014
تكيفه عبر الحياة من خالل  فيدوار التي تؤثر اكتساب مدى واسع من المهارات واالتجاهات واأل

وهذا يتم من  ،كبر لاللتزام بالتعليماتأاستراتيجيات تنظيم مخططة ونشطة، وبذل مجهود  استخدام
كثر مرونة للتكيف مع أللقواعد و  كثر وعيا  أطفال يصبح األ إذحكم والتنظيم خالل تطوير مهارات الت  

ور طلى الت  إكثر والذي يؤدي بدوره أوانتباه  سلوكهملى كبح إمتطلبات السيا  والذي يحتاج 
كما ويتف  هذا االرتفا   .( Underwood and Roson,2011االجتماعي، والمعرفي، واالنفعالي )
إذ ( Shaul and  Schwartz، 2014ا مع دراسة شول وشوارتز )في مهارات التحكم المعرفي جزئي  

 مهارات التحكم المعرفي تتزايد وتتطور مع نمو الطفل. ن  ألى إشارت هذه الدراسة أ
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ساسي في المدارس ول األما مستوى الكفاءة االجتماعية لدى طلبة الصف األَّلثاني:االسؤالَّ
يجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات إجابة على السؤال الثاني بالخاصة في عمان؟ تم اإل

وكانت النتائج كما في الجدول  ،مقياس الكفاءة االجتماعية عنفراد عينة الدراسة أداء المعيارية أل
(4:) 

َّالمتوسطاتَّالحسابيةَّواالنحرافاتَّالمعياريةَّللكفاءةَّاالجتماعيةَّ(4)َّجدولال
َّالمستوىَّالمتوسطَّالحسابيَّبداللةَّالفقرةَّاالنحرافَّالمعياريَّالمتوسطَّالحسابيَّالبعدَّالرقم
 مرتفع 3.04 13.59 73.04 قراناأل 1
 مرتفع 3.10 9.25 58.76 الكبار 2

 عمرتف 3.06 21.54 131.79 الدرجة الكلية
المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لمستوى الكفاءة االجتماعية لدى طلبة  ن  أتائج الحظ من الن  ي  

( وبمستوى مرتفع، 3.06ذ بلغ للدرجة الكلية )إساسي جاء بالدرجة المرتفعة، ول األالصف األ
( )الكبارعد جاء المتوسط الحسابي لب فقدبعاد في الدرجة المرتفعة، وجاءت المتوسطات الحسابية لأل

 (.3.04حسابي)قران( بمتوسط الثانية لبعد )األ الرتبةوفي  (3.10)ولى بمتوسط حسابي األ الرتبةفي 
ليتهم والتي تكمن و هل لمسؤ لى تحمل األإة عزى هذا المستوى المرتفع في الكفاءة االجتماعي  وي  

ة، والتي تمكن االستقاللي   لى حالةإ في حالة التبعية لهم وصوال   طفالهم عليها خصوصا  أفي تدريب 
 Underwood andعامل مع الكبار والرفا  ضمن السيا  االجتماعي. )الطفل من الت  

Roson,2011  دارة محيطهم االجتماعي إنفسهم على أطفال لى مهارة األإعزى ذلك (، كما ي
-Hutchby and Moranمغزى داخل سياقات تفاعلية معينة. ) يواالنخراط في عمل اجتماعي ذ

Ellis,1998ة دمع دراس يا  دزئدف  جديت ( وهدذا(Al-namlah,2016)  في جميع  ا  ظهرت ارتفاعأوالتي
 ة لدى عينة الدراسة.بعاد مقياس الكفاءة االجتماعي  أ

( بدين كدل مدن 0.05)مستوى الداللة  ة عند  حصائي  إهل هناك عالقة ذات داللة َّالثالث:السؤالَّ
 جتماعية؟ حكم المعرفي والكفاءة االالت  

: ما قدرة التحكم المعرفي في تفسدير الكفداءة االجتماعيدة لددى طلبدة الصدف األول السؤالَّالرابع
 األساسي؟ 
تم اإلجابة عن السؤال الثالث  إذ واحدة،والسؤال الرابع بإجابة  السؤال الثالث عنجابة اإل تم  

حصائيا عند إوهي دالة  *(*0.626)النتيجة قد بلغت  يجاد معامل ارتباط بيرسون وكانتإمن خالل 
كما تم اإلجابة عن السؤال الرابع باستخراج معامالت االنحدار الخطي  (،0.05)مستوى الداللة 
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( يبين (5للتحكم المعرفي في تفسير الكفاءة االجتماعية لدى طلبة الصف األول األساسي، والجدول 
 ذلك:

َّلمعرفيَّفيَّتفسيرَّالكفاءةَّاالجتماعيةمعامالتَّتحليلَّاالنحدارَّالخطيَّللتحكمَّاَّ(5جدولَّ)ال

ال َّ
نموذ 

َّ

المعامالتََّّالمعامالتَّغيرَّالمعيارية
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قيمةَّ
َّت

الداللةَّ
 RَّR2َّاالحصائية
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قيمةَّ
َّف

مستوىَّ
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 (0.05عند مستوى ) إحصائيا  *دال 

( أن قيمددددددددة معامددددددددل االرتبدددددددداط بيرسددددددددون بددددددددين الددددددددتحكم 5أظهددددددددرت النتددددددددائج فددددددددي الجدددددددددول )
عندددددددددددد مسدددددددددددتوى الداللددددددددددددة ( وهدددددددددددي دالدددددددددددة إحصددددددددددددائيا  0.626المعرفدددددددددددي والكفددددددددددداءة االجتماعيددددددددددددة )

(α=0.01وبينددددددددت ن ،) تددددددددائج نتددددددددائج تحليددددددددل االنحدددددددددار أن  قيمددددددددة معامددددددددل االرتبدددددددداط بددددددددين الددددددددتحكم
(؛ وهددددددددددددددي دالددددددددددددددة إحصددددددددددددددائيا  عنددددددددددددددد 0.626المعرفددددددددددددددي والكفدددددددددددددداءة االجتماعيددددددددددددددة قددددددددددددددد بلغددددددددددددددت )

( مددددددددن التبدددددددداين فددددددددي %39.2(، وأن  الددددددددتحكم المعرفددددددددي قددددددددد فسددددددددر مددددددددا نسددددددددبته )α=0.05مسدددددددتوى)
 قددددديما يتبدددددين مدددددن نتدددددائج الجددددددول أن الكفددددداءة االجتماعيدددددة،  وهدددددو متنبدددددئ للكفددددداءة االجتماعيدددددة، كمددددد

= ت   ؛β=0.626)إذ بلغددددددت   إحصددددددائيا   ودالددددددة  موجبددددددة جدددددداءت اريددددددةالمعيّ  االنحدددددددار معددددددامالت
 .(p=0.00 ؛22.675

 ة التددددي تشدددددمل  ات المعرفي ددددفددددي تنظددددديم العملي دددد الدددددتحكم المعرفددددي لدددده دور   ن  ألددددى إويعددددزى ذلددددك 
و أهددددددذه العمليددددددات تتشددددددارك  ن  يبدددددد المراقبددددددة، علمددددددا  دراك والددددددذاكرة العاملددددددة والتخطدددددديط و االنتبدددددداه واإل
طفددددددال ة لدددددددى األات التددددددي تحسددددددن الكفدددددداءة االجتماعي ددددددو العملي ددددددأليددددددات كثيددددددر مددددددن اآلتتقدددددداطع مددددددع 

(Egner,2017 وأشدددددددارت دراسددددددددة بيركلددددددددي وآخدددددددرون )(Barkley,et.al)  إلددددددددى أن  مهددددددددارة الطفددددددددل
فعندددددددددد مواجهدددددددددة الطفدددددددددل لموقدددددددددف  فدددددددددي األداء االجتمددددددددداعي الفعدددددددددال تدددددددددرتبط بدددددددددالت حكم المعرفدددددددددي، 

اجتمدددددداعي يتطلددددددب المهددددددارة فددددددي صدددددديا ة اإلجددددددراء المناسددددددب، وتغييددددددر خطددددددة العمددددددل عنددددددد ظهددددددور 
صدددددعوبات، وتعدددددديل السدددددلوك بمدددددا يتناسدددددب مدددددع ذلدددددك الموقدددددف، فإن ددددده ال بدددددد  مدددددن وظدددددائف الدددددت حكم 
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سددددعة المعرفددددي لكددددي يسددددتطيع  هددددذا الطفددددل تخصدددديص المددددوارد المحددددددة والالزمددددة للمعالجددددة، مثددددل: 
المروندددددددة فددددددي تبدددددددديل الخطددددددط، ومراقبدددددددة  فضددددددال  عددددددنفدددددددي الددددددذاكرة العاملدددددددة، وسددددددرعتها المعالجددددددة 

ددددددددددددلوك الندددددددددددداتج مددددددددددددن ذلددددددددددددك، ومقدددددددددددددار توافقدددددددددددده مددددددددددددع الموقددددددددددددف االجتمدددددددددددداعي. ) -Semrudالس 

Clikeman,2007عندددددددد مسدددددددتوى  ة  حصدددددددائي  إ داللدددددددة   ة ذات  يجابي ددددددد(؛ لدددددددذلك فدددددددإن  هنددددددداك عالقدددددددة إ
 أن  المسددددددددتوى فضددددددددال  عددددددددن ة  االجتماعي دددددددد حكم المعرفددددددددي والكفدددددددداءة  الددددددددت   مددددددددا بددددددددين   (2.25)الداللددددددددة 

 المرتفع لمهارات الت حكم المعرفي تتنبي بمستوى مرتفع في الكفاءة االجتماعي ة.
 ن  ألدددددددى إشدددددددارت أ( التدددددددي Levin,2010مدددددددع دراسدددددددة ليفدددددددين ) هدددددددذه العالقدددددددة جزئيدددددددا   واتفقدددددددت

ه ن دددددإحيدددددث  ،ةرجدددددات الكفددددداءة االجتماعي دددددحسدددددن مدددددن مخالتددددددريب علدددددى مهدددددارات الدددددتحكم المعرفدددددي ت  
 يجددددددابي  اإل ثدددددر  لهدددددا األ ن يكدددددون  أة يمكددددددن دريبات المعرفي دددددالت ددددد ن  يالتوصدددددية فدددددي دراسدددددة ليفددددددين بددددد تدددددم  

جزئيددددددا   واتفقددددددتالفعالددددددة، كمددددددا ة ة خددددددالل عمليددددددات المعالجددددددة االجتماعي ددددددعلددددددى الكفدددددداءة االجتماعي دددددد
والتدددددددي أشدددددددارت إلدددددددى أن  العجدددددددز فدددددددي  (Kim,Chang,2019كدددددددذلك مدددددددع دراسدددددددة كددددددديم وجدددددددانج )

 مهارات الت حكم المعرفي عند األطفال تتنبي بانخفاض الكفاءة االجتماعي ة.
 الدراسة:توصياتَّ

االهتمددددام مددددن قبددددل المعلمددددين والتربددددويين فددددي وظددددائف الددددتحكم المعرفددددي وكيفيددددة تطويرهددددا لدددددى  .2
جتمدددداعي المتمثددددل فددددي ثير فددددي الجانددددب االيلمددددا يترتددددب علددددى هددددذه الوظددددائف مددددن التدددد ؛طفددددالاأل

 الكفاءة االجتماعية.
 خرى.أجراء دراسات على مراحل عمرية مختلفة إ .0
فددددددي جوانددددددب النمددددددو  إسددددددهامهاحكم المعرفددددددي ومدددددددى جددددددراء دراسددددددات علددددددى اسددددددتراتيجيات الددددددت  إ .1

 خرى.األ
 ة مشابهة على المدارس الحكومي ة.جراء دراسإ .4
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في محافظة الدوادمي  قادة المدارس ألبعاد القيادة التكيفية من وجهة نظر المعلمين درجة تطبيق
 في المملكة العربية السعودية

 *شيخة سلطان الرويس

 ملخص:
قادة المدارس ألبعاد القيادة التكيفية من وجهة  بيقدرجة تطهدفت الدراسة الى التعرف إلى 

( 02)في محافظة الدوادمي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة تكونت من  نظر المعلمين
 ، وُبعدالقيادة من خالل العاطفة األعمال، وُبعدقيادة بيئة  أبعاد، وهي: ُبعد ةفقرة موزعة على أربع

، ( معلمًا ومعلمة273، تم توزيعها على )تبني حلول اربح تربحوُبعد ، التعلم من التصحيح الذاتي
أن . توصلت نتائج الدراسة الى ، واستخدم المنهج الكمي المسحيمعلمة (022و)معلمًا ( 242) منهم
 بالترتيب األعمالقيادة بيئة ُبعد األول، وجاء جاء بالترتيب التعلم من التصحيح الذاتي قد  ُبعد

 بدرجة التكيفية القيادة تطبيق جاء وقد، األخيرة الرتبةفي  من خالل العاطفة عد القيادةبُ ، وجاء الثاني
درجة فراد العينة لأبين متوسطات تقديرات فروق دالة إحصائيًا  متوسطة. كما بينت النتائج وجود

س، وذلك عند جميع أبعاد االستبانة تعزى لمتغير الجن تطبيق قادة المدارس ألبعاد القيادة التكيفية
عند جميع أبعاد االستبانة تعزى لمتغير التخصص، فروق دالة إحصائيًا  لصالح الذكور، وعدم وجود

 من التصحيح الذاتي ُبعد التعلمعند جميع أبعاد االستبانة باستثناء فروق دالة إحصائيًا  وعدم وجود
 .(سنوات 2 من أقلتقديرات ذوي عدد سنوات الخبرة )وذلك لصالح تعزى لمتغير الخبرة، 
  .، محافظة الدوادميقادة المدارس ،أبعاد القيادة التكيفية الكلمات المفتاحية:

 
 
 

                                                
 .إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي/ المملكة العربية السعودية *

 27/3/0222تاريخ قبول البحث                         24/2/0222تاريخ استالم البحث 
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Degree of Schools' Leaders Principals applying the adaptive leadership 

domains from the teachers' point view in Aldwaadmy Governorate in 

KSA 

Sheikhah Sultan Alrweese * 
 
Abstract: 

This study aimed at investigating the degree of schools' leaders 

applying the adaptive leadership domains from the teachers' point view in 

Aldwaadmy Governorate. To achieve this goal a questionnaire was designed 

consisted of (23) items. These items were distributed on four domains: 

Leading work environment, through emotion leadership, learning from self-

correction, and adoption of solutions win-win. The questionnaire was 

distributed on (376) teachers (141) male teachers (235) female teachers. The 

quantitative survey method was used. The study results revealed that the 

self-correction learning ranked firstly, the leading work environment ranked 

secondly, while the through emotion leadership domain ranked finally. The 

teachers' responses on applying the adaptive leadership domains were 

medium. Also the results revealed that there were significant differences 

between the sample responses for the degree of schools' leaders applying the 

adaptive leadership domains due to gender variable in favor of (males). 

While the results revealed that, there were not any significant differences 

due to specialization variable. Moreover, the results revealed that there were 

not any significant differences between the sample responses for the degree 

of schools' leaders applying the adaptive leadership domains except for the 

learning from self-correction domain due to years of the experience variable 

in favor of (less than 5 years). 

Keywords: Adaptive leadership domains, school's leader, Aldwaadmy 

governorate. 
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 مقدمة ال
 االستراتيجيات القياديةأفضل  البحث عن فيصعوبات متعددة المؤسسات المختلفة يواجه قادة 

، همعمالأ تنقض وتيرة ومتنوعة دخول ديناميات جديدة نتيجة نظام المؤسسة التي يقودونها،  إلدارة
 سساتهم الرائدةن مؤ أوعدم اعترافهم باألخطار،  تلكعدم استشعارهم لقوة تلك الصعوبات  يضخما موم

 بدأت تختل وتتعطل مسيرة نجاحها في ظل هذه الصراعات العصرية.
دارتهم إنف القادة كأهم عنصر يحافظ على التركيبة التنظيمية للمؤسسات وذلك بحسن وقد ُص 

 أسلوبوجد يالبشرية، وترتيب األولويات بما يتناسب مع طموح المستفيدين. وألنه ال و ية دللكوادر الما
قيادة االخرين، اتبع خبراء التغيير أسلوب القيادة التكيفية للتعامل مع التحديات الداخلية واحدة ل

 .(Yukl-A, 2010) والخارجية التي تحيط بمؤسسة أعمالهم
مضطربة غير ثابتة، لتعاملها مع متغيرات  ًا؛ وذلكالمدارس من أكثر المؤسسات تعقيد تعد

السياسية والبيئية على  بالمتغيرات وتتأثر ،قتصاديةالاجتمايية و االمؤسسات العمل  فيفهي تؤثر 
من  لتعود وتصب نتائجها في مصلحة سياسة التنمية ؛رؤاها وأهدافها من محيطها وتستمد حد سواء.

 .(Boylan, 2018) جديد، ككل مرتبط بجزء يتكامل مع باقي أجزاء تركيبة نظام الدولة
هؤالء ن ويحس   ،شكال التكيفأمن  المدارس شكالً وتبدو الديناميكية التي يمارسها القادة في 

وظيفتهم القيادية من خالل استخدام األسلوب الذي يعترف بالوضع التنظيمي الراهن ويتكيف  القادة
عبر ممارسة  ،والقيم الثقافية داخل مجتمعهموالمبادئ يدركون جيدًا األعراف ذاته معه، وفي الوقت 

الدولة  ةعملهم من أجل تلبية توقعات سياس الضغط على مرؤوسيهم لتغيير أساليب
(Yaghi,2017 .) 

ن تقاوم عوامل أفالمدارس تستطيع  ؛ويتوجب على قادة المدارس التكيف مع تغير البيئة
؛ إذ المأمولي سرهم، وتحقق لهم المستوى المهار أو  الطلبةن تلبي احتياجات أاالندثار إذا استطاعت 

للظهور وتغيير  ون ظروفاً قادة المدارس قد يمكنون ويولد   نأتشير نظرية القيادة التكيفية الى 
 عديدفالمنظم ذاتيًا قد يحل محل القائد ويسيطر على  ؛محدد سلوكالعاملين ذاتيًا بداًل من تفويض 

 (.Carly, 2016)من المواقف 
 (Heifetz & Linsky, 2011نظرية القيادة التكيفية حديثة أسسها هيفيتز ولينسكي )تعد 

يعة يرات والتطورات التقنية واالقتصادية السر معاناة المؤسسات في مواكبة التغ ما لمسوه من جراء
ن التكيف هو أ( On Trackذكرت المؤسسة العالمية للتطوير البشري )وشدة المنافسة عالميًا. وقد 
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 ،صعبةوهي نشاط إدارة الناس للتعامل مع التحديات ال ،التفكير والشعور والتصرف بطريقة مختلفة
لبقاء المستمر ولنوع النشاط المؤسسي انها تحافظ على ، منها إخصائص مجموعةوللقيادة التكيفية 

تسهم في انشاء ، و تساعد في إعادة تنظيم الذي لم يعد يخدم االحتياجات الحالية للمؤسسة، و الناجح
 .كثر تحد  ئات أعلى االزدهار بطرق جديدة وفي بي مقدرةمال األنظمةترتيبات التي تعطي ال

هم ماتفي مه وتسمح القيادة التكيفية للقادة بدفع الناس لمواجهة التحديات الصعبة والنجاح
(Heifetz, 2009إن القادة المتكيفين بارعون في معرفة ما المشكال .)وتحديدها بعناية، وإيجاد ت ،

النظرية فعالة بالنسبة  يقول منتقدو القيادة التكيفية أنه على الرغم من أن هذه؛ إذ الحلول المناسبة
من المؤسسات تقاوم بالفعل نهج القيادة التكيفية  اً عديدفإن  ؛للمؤسسات التي تخطط للتغيير

(Yukl-B, 2010)هذا ألن القيادة التكيفية تتحدى المعتقدات والقيم والقواعد، مما قد يدفع األفراد  ؛
ومع ذلك، فإن القيادة التكيفية  ،التكيفية إلى مقاومة األفكار والتغييرات التي تنشأ عن نهج القيادة

المؤسسة، من خالل التخطيط السليم لعالم متغير، مما يجعل  فيتواجه جميع العوامل التي تؤثر 
 (.Harris, 2006) في المجتمعات الديناميكية اً وصالح منهج القيادة التكيفية مفيداً 

 ها بال شك تقوم على فهم ضغوطإن ألفراد ومدى جودة أدائهم؛لوالقيادة التكيفية ليست 
؛ إذ في قيادة التغيير على استخدام هذه الرؤى لتكون أكثر نجاحاً  مقدرةموديناميكيات التكيف وال

القيادة  لنظرية( مدير مجموعة التدريب والقيادة التنظيمية، تفسيره Carlton, 2016) كارلتون ص لخ  
في السياق العالمي المتطور د أشار إلى أنه ، فقالتكيفية، من خالل إظهار وجهة نظره اإلدراكية

إلى قادة قادرين على أكثر من مجرد إتقان الخبرة التقنية إلدارة مؤسسة بشكل هناك حاجة  ،بسرعة
ألشخاص يمكن أن يقودوا من خالل الخبرة التكيفية )تغيير القيم والعادات والمعتقدات( حتى و فعال. 

 النظرية ههذ وتمثلغيرة باستمرار والمناظر الطبيعية الثقافية. كون أكثر استجابة لبيئات العمل المتت
ن الجميع من أن يكون بطلها الداخلي.تشمل الصورة الكبيرة ينظرية تنقلة نويية لإلدراك،   مك 

بل يدركون بدقة التغييرات  ؛فحسباإلدارية أو الفنية ال يقوم القادة التكي فيون بإجراء التغييرات و 
القيادة المرنة ؛ فالمؤسسة في اً بوينظرون إلى أفضل مسار يؤثر إيجا ،ئة الخارجيةالمحتملة في البي

ال ينظر القادة المتكيفون ، و والتكيفية تنطوي على تغيير السلوك بطرق مالئمة مثل تغيرات الحالة
ا إلى العوامل الخارجية في البيئة التي يعمل فيه فقط إلى عالقة القائد بالتابع، بل ينظرون أيضاً 

 (.Glover, Jones, & Friedman, 2002)القادة والتابعون 
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القيادة  (Cambridge Leadership Association, 2006)للقيادة  جدوتحدد جمعية كامبر 
نها مجموعة من االستراتيجيات والممارسات التي يمكن أن تساعد المؤسسات والناس فيها أبالتكيفية 

على التكيف في البيئات المعقدة  مقدرةمالعميق وتطوير الوتحقيق التغيير  ،على اختراق األزمات
الجمعية بأن القيادة التكيفية هي نهج قيادة يختلف عن أساليب القيادة قر ت، و والتنافسية والصعبة

 األخرى.
ن نهج القيادة هذا يختلف عن أساليب القيادة األخرى في أ( Titus, 2011وذكر تيتوز )

، والتصرفات السلوكتدور حول فهم  ؛ إذالقيادة يمكن تعلمهايل المثال ، فعلى سبمعتقداته األساسية
المؤسسات على التكيف  مقدرةتعتمد . كما إنها ليست مجموعة متأصلة من السمات مثل الكاريزماو 

داخل المؤسسة، وليس فقط من من وعلى وجود قيادة واسعة النطاق يمكن أن تأتي من أي مكان 
ألن التغيير التكيفي يولد مقاومة، فإن ممارسة القيادة يمكن و  عليا للسلطة.بين من هم في المراكز ال
 أن تكون صعبة وخطيرة. 

على التغيير المستمر، تطوير لدى العاملين  مقدرةموينصب تركيز القيادة التكيفية على بناء ال
الضرورية والتي  السلوكأنماط نطوي عليه ممارسة القيادة، والمعتقدات و تلما فيما بينهم فهم مشترك 

لبناء سواء من داخل المؤسسة أم خارجها، دعم المبادرات الذكية و يجب تغييرها أو التخلي عنها، 
المستقبل المرغوب، واالعتراف بما يجب أن تتخلى عنه المؤسسة  وإيجادعلى التكيف  مقدرةال

 .(Yukl-B, 2010تحقيق األهداف )وموظفيها من أجل 
ركز على التغيير والتجديد الذي يتيح ، أنها تليها القيادة التكيفيةالمبادئ التي تقوم عومن 

لتكيف التجريبي ، واوالتجارب الفاشلةالماضية التعلم من األخطاء ، و االزدهارالتطور و على  مقدرةال
التكيف ، واعتماد من خالل التجريب، فالقادة التكيفيون يحتاجون الى عقلية تجريبية إال يحدثال 

والذي يعتمد على المجموعات التنظيمية وذلك بتبني وجهات نظر  الثقافي واالجتماعي؛ على التنوع
، والقيادة التكيفية تتطلب طويالً  التكيف يستغرق وقتاً ، و مختلفة وتتجنب التخطيط والعمل المركزي 

 استمرار التغيير والذي يبنى على نتائج تدرج التجارب والخبرات التي تتراكم مع مرور الوقت
(Heifetz & Linsky, 2011). 

، موارد القيادة التكيفية (Heifetz, Kania & Kramer, 2002) كانيا وكرامرو  حدد هيفيتز
بما في ذلك توجيه ، الذين يقودون استخدام عدد من الموارد لحشد العمل التكيفي ألولئكيمكن  إذ

تتأثر درجة السلطة التي ؛ إذ ألحزاببيئة مقيدة، وتأطير القضايا، وتنظيم نزاع متعدد ا وإيجاداالنتباه، 
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طريقة استخدام الموارد واالستفادة  فيتحتفظ بها المؤسسات على أساس الظروف، وبالتالي تؤثر 
 منها، مع تقديم أدوات مقنعة لتسهيل العمل التكيفي لمواجهة التحديات التكيفية.

القيادة التكيفية ومهاراتها بعاد أالحالية على قياس درجة توفر الدراسة ركز تونتيجة لما سبق 
 بوصفها توجهًا إداريًا حديثاً اإلدارية لدى قادة المدارس من وجهة نظر المعلمين في مدينة الدوادمي. 

من القادة باختالف مجاالتهم كالتمكين وإدارة  عديدولكنه يتصف بممارسات مألوفة نوعًا ما يقوم بها 
هم درجة تطبيقمن فجوة في قادة المدارس عاني بعض ؛ إذ يالتغيير والسعي نحو التميز في األداء

يظهر ذلك بين الفينة واألخرى على شكل صدامات بينهم وبين المعلمين  إذ، ألبعاد القيادة التكيفية
 تارًة، أو بينهم وبين الطلبة أو أولياء أمورهم تارة أخرى.

 مشكلة الدراسة:
بل هي ثقافة داخل  ؛والفنية فحسب القيادة التكيفية ليست مجموعة من المهارات التقنية

إنها تؤهل القادة للعمل مع التغيير  ،المدرسة، تشجع الناس على التكيف واالزدهار في بيئات صعبة
وتوفر القيادة التكيفية ، المنهجي من خالل مواجهة الوضع الراهن للتوافق مع طموحات مدارسهم

 اً دلمقاييس عالية ج اً قتم االحتفاظ بها وفعلى التشخيص واالبتكار ضمن بيئة ي مقدرةللمدارس ال
((Carlton, 2016. 

ت التي تواجه قادة المدارس في ومن خالل خبرة الباحثة في ميدان التعليم وإحساسها بالمشكال
م انتهاجهم السلوك القيادي القويم نتيجة افتقارهم لالستراتيجيات المختلفة والمتنوعة والتي تمكنهم عد

بالشكل األمثل، وتجنبهم الصراعات والصدمات مع مختلف عناصر العملية من قيادة المدرسة 
 التعليمية. 

بعاد القيادة التكيفية أ: ما درجة توفر اآلتي الرئيس السؤال في ةالدراسة الحاليتمثلت مشكلة 
 لدى قادة المدارس من وجهة نظر المعلمين؟

 :تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية أسئلة الدراسة:
 محافظةما درجة تطبيق قادة المدارس ألبعاد القيادة التكيفية من وجهة نظر المعلمين في  .1

 الدوادمي؟
( بين تقديرات أفراد العينة α≤...0هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) .2

ات الجنس تعزى لمتغير  الدوادمي محافظةدرجة تطبيق قادة المدارس ألبعاد القيادة التكيفية في ل
 والتخصص والخبرة التدريسية؟
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  هداف الدراسة:أ
 هدفت الدراسة الى تحقيق األهداف اآلتية:

المعلمين في مدينة  قادة المدارس ألبعاد القيادة التكيفية من وجهة نظر لى درجة تطبيقإالتعرف  .1
 الدوادمي.

ألبعاد القيادة التكيفية درجة تطبيق قادة المدارس الكشف عن الفروق بين تقديرات أفراد العينة ل .2
 حسب متغيرات الجنس والتخصص والخبرة التدريسية. الدوادمي محافظةفي 

  أهمية الدراسة:
مفهوم القيادة التكيفية، ومبررات  تناولتالتي  والدراساتاألبحاث ندرة الدراسة من تنبع أهمية 

بعاد القيادة التكيفية لدى أتوفر درجة  معرفةعلى  اتركيزه ساليبها في ميدان التعليم، وأيضاً أتطبيق 
 ثراء المكتبة العربية في هذا الموضوع.إقادة المدارس في محافظة الدوادمي مما قد يسهم في 

قدمته من توصيات  وماكما تستمد هذه الدراسة أهميتها من النتائج التي سوف تسفر عنها 
ربية، والمشرفين على العملية لفئات مختلفة مثل قادة المدارس، ومسؤولي التخطيط في وزارة الت

 التعليمية.
 مصطلحات الدراسة:

تضمنت الدراسة مجموعة من المصطلحات التي رأت الباحثة الحاجة الى تعريفها اصطالحيًا 
 وإجرائيًا:

على القيادة من  مقدرةال" بأنها:( Heifetz, 2009, P12ز )ت: عرفها هيفيالتكيفية القيادة
جل االستمرار في بيئة متبدلة أية المختلفة التي تتطلب مشاحنات من خالل األوضاع والظروف البيئ

العاملين ألجل تحسين  سلوكبانها نشاط يركز على تغيير معتقدات و  إجرائياً وتعرف  ."ومتغيرة
 .هالمواجهة التحديات والتقلبات الفنية والتنظيمية المستمرة داخل المدرسة وخارج قدراتهمم

تقوم وزارة التربية والتعليم بتعيينهم كوكالء للمدارس، ويعملون  هم موظفون : قادة المدارس
 على إدارة المدارس وفق األساليب اإلدارية والتربوية الحديثة.

بعاد أربعة أقام معهد استراتيجية مجموعة بوسطن االستشارية بوضع بعاد القيادة التكيفية: أ
 اً ارشادي وهي تمثل دليالً  ،ات العامة والخاصةتوضح ماهية القيادة التكيفية وكيفية عملها في المؤسس

الى مؤسسة أكثر مرونة ومتقبلة  ،لسلوك القائد في تحويل منظمته من مؤسسة منفذة بال تطوير
 Boston Consulting Group's) يأتيبعاد األربعة كما وقد رتبت األ، للتغيير في بيئات متبدلة
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Strategy Institute,2010)  ؛ Harris, 2006 ؛Owens & Valesky, 2007  ؛Yaghi, 

 (:Al-Omoush, (2014) ؛ 2017
السياق والذي  ةدار إساليب جديدة في أعتمد على تبني عدم اليقين، و ت : قيادة بيئة األعمال:أولا 

وتوليد خيارات متعددة  ،تشجيع التنوع في وجهات النظرو  ،تتفاعل فيه الجهات المتعاونة
كيفي يجعل من الرأي المخالف الزاميًا، ويسمح بتشارك تلقائد الالتقليدي، وا أنموذجبخالف األ

ن يقود لوحده في أألنه ال يمكن ألي شخص  ؛القيادة واخراجها من سياقها التقليدي المعروف
ل باستمرار العالم المحيط به، ويسعى الى أنه يسأجميع االوقات وفي جميع الحاالت. كما 

دارة إر فيها االفتراضات الخاصة، وذلك عن طريق تنظيم مؤسسة ذات بنية متغيرة، يختب
 التجارب الفكرية.

يقودون من خالل  ؛ إذالقادة المتكيفون احساسًا مشتركًا بالهدف يبتكرثانياا: قيادة عبر العاطفة: 
ومن خالل  ،خرينويرون العالم من خالل عيون اآل ،وامر والتحكمالتأثير ال من خالل األ
 ،ينمون ويتبنون التنوع المعرفي الذي يدعم المؤسسات المتكيفة ،لبديلةآرائهم، ووجهات النظر ا

يعملون على شعور مشترك بالغرض والقيم التي تطمح لها المؤسسة، كما  ايجادلى إويسعون 
 عمالهم كما يرون.أ عطاء مزيد من الحرية للموظفين ليؤدوا إ و  ،االنجاز بمنح االستقاللية مكافأة

بالطبع  ،يشجع القادة التكيفيون في الواقع اإلصرار على التجريب صحيح الذاتي:ثالثاا: التعلم من الت
رق من التعلم من فراد والف  نون األيمك   ،لكن هكذا تتعلم المؤسسات ،ستفشل بعض التجارب

ن أوفي بيئة متغيرة يجب التأكد من  ،ويطوروا ميزة االستشارة لمؤسساتهم ،خالل التجربة
ويسعون الى زيادة سرعة التصحيح  ،ارج وتظل قريبة من عمالئهاالمؤسسة تتطلع الى الخ

الذاتي داخل المؤسسة عن طريق تقليل الوقت بين التحفيز واالستجابة بتقليل الطبقات بين 
 المجال والقائد.

 المؤسسةيركز القادة المتكيفون على النجاح المستدام لكل من  حلول أربح تربح: ايجادرابعاا: 
يطمحون الى بناء منصات تعاونية لنشر تأثيرهم و  ،ية من أصحاب المصلحةوشبكتها الخارج

في غياب السلطة الرسمية يستخدمون القوة الناعمة والكاريزما و ، المؤسسةخارج حدود 
وسع االعمال مع السياق االجتماعي والبيئي األ أنموذجأ بمواءمةويقومون  ،والشبكات في ذلك

 إيجابياً  اً ير وفي المقابل؛ تحقق القيادة التكيفية تغي ستدامة.ميزة اجتمايية وتعزيز اال إلحداث
ويقوم القادة  ،وتشجيع إعادة التفكير وتطبيق عمليات التعلم االجتماعي ،من خالل إثارة النقاش
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بشكل  معين التوصل إلى حل، بداًل من فرض حل  بتوجيه األطراف للعمل من أجل  التكيفيون 
 بتغيير العقليات مع توفير حوافز لألطراف المهتمة لالختراع. بيئة تسمح ايجادمباشر، بهدف 

وجهة نظر معاصرة للقيادة التكيفية  (Owens, and Valesky, 2007)قدم أوينز وفالسكي و 
على التكيف مع  ا"السلوك التنظيمي في التعليم: القيادة واإلصالح التكيفيين". فقد ركز  ادراستهمفي 

يتطلب هذا التكيف من و  ،سريعة والذي يهيمن عليه التغيير باستمرارعالم اليوم الذي يسير بخطى 
القادة، وكذلك المعلمين، أن يظلوا حساسين باستمرار للتغييرات الناشئة في البيئة الخارجية، والتي 
تتطلب في كثير من األحيان استجابة سريعة من قبل المؤسسة. وقد دفع هذا التكيف علماء القيادة 

دي نظرية القيادة الماضية، معترفة بأن التغيير والتعقيد وعدم اليقين هي خصائص المعاصرين لتح
ه المجموعة وهذ ،يجب على المؤسسات أن تتأقلم باستمرار وبسهولة إذمسيطرة في بيئة اليوم 

في ظل هذه الظروف ها وأفضلالطرق الفاعلة  ناول الحاجة إلى إيجاد أحدثتتالمتنامية من األدب 
 ة وغير المتوقعة التي تصل في بعض الحاالت الى مستويات الفوضى.غير المستقر 

ونتيجة لتلك التوجهات؛ يتعاظم دور قائد المدرسة مع سرعة االحداث المتواترة والتي تؤثر 
الى قسمين  ةهدف القيادة التكيفي ئةالتوجهات والقيم المجتمعية، وال يمكن تجز  فيبنسب متفاوتة 

قدرات خاصة تساعده على ممارسة مبادئها بما يتوافق مع متلك القائد ذا امإال إ ؛مرغوب ومرفوض
نها إ ُيالحظالوضع الديني واالجتماعي للمدرسة. فعند تركيز عدسة النقد على أسس القيادة التكيفية 

و أتركز على تغيير المفاهيم والمعتقدات لدى العاملين، وهي سالح ذو حدين فبعض القيم 
ي مضمونها مع العقيدة اإلسالمية، ومن هذا المنطلق يتوجب على قائد المعتقدات قد تتنافى ف

ن يتمتع ببعض المهارات الخاصة ليتمكن من ممارستها وفق أسس علمية قويمة أالمدرسة التكيفي 
 . اً مثالي اً تكيفي اً تجعل منه قائدذاته تظهر اعتزازه بقيمه وفي الوقت 

 الدراسات السابقة:
وجدت أن هناك ندرة  فقد، القيادة التكيفيةاسات السابقة حول موضوع قامت الباحثة بمسح الدر 

شديدة في تلك الدراسات، لم تعثر إال على بعض الدراسات القليلة جدًا؛ لذلك اضطرت لتوسيع دائرة 
  تناولها للدراسات السابقة ألنواع قيادات إدارية قريبة من موضوع القيادة التكيفية.   

بتمكين  التحويلية القيادة إلى عالقة( إلى التعرف Al-Aydy,2005) هدفت دراسة العيدي
( معلمًا ومعلمة. تم استخدام استبانتين: األولى 763. تكونت عينة من )الخاصة المدارسمديري 

لقياس مستوى ممارسة مديري المدارس الخاصة للقيادة التحويلية، والثانية لقياس مستوى تمكين 
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اسة أن درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة لنمط القيادة التحويلية كان المعلمين. بينت نتائج الدر 
الثانية جاء بعد االعتبارات الفردية،  الرتبةاألول، وفي  الرتبةمتوسطًا، وجاء بعد التأثير المثالي في 

رس األخيرة، جاء بعد الدافعية اإللهامية. كما بينت النتائج أن مستوى تمكين معلمي المدا الرتبةوفي 
دالة إحصائيًا بين تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغيرات  كان متوسطًا. ولم تكن هناك فروق الخاصة 

 الجنس والتخصص وموقع المدرسة.   
طبيق القيادة التكيفية ( إلى تRandall & Coakley,2007هدفت دراسة راندال وكوكلي )و 

القيادة التكيفية  أنموذجاقتراح لغرض منها . وكان المبادرات التغيير الناجحة في المجال األكاديمي
توجد  إذهًا نحو األعمال، توج   أكثر تكون التغيير في بيئة أكاديمية عملية لهيفيتز كعملية أولية لبدء 

ي تقديم دراست   عبر واستخدمت المنهجية النويية .الطلبةللتنافس لجذب كبيئة  الكليات والجامعات
القيادة  أنموذجلتي تواجه المؤسسات األكاديمية. تم تطبيق بعض التحديات اعلى حالة تؤكدان 

يجب أن  عملية التغيير أن ا. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منهاالتكيفية لهيفيتز على كل منه
 أنموذجوقد نجح جميعهم في هذه العملية. أن ينخرطوا تصدر من أصحاب المصلحة الرئيسيين، و 

غيير المطلوب في الحالة الثانية والتي كانت تهدف إلى تطوير برنامج القيادة التكيفية في تحقيق الت
. فيما فشلت في الحالة األولى والتي كانت تهدف إلى تحقيق توسع في فروع الطلبةماجستير لجذب 

تحتاج الدراسة الرأسي لحل األزمة، و  نموذجالكلية؛ وقد يعود السبب إلى أن عملية التغيير اتبعت األ
 بشكل كامل.  نموذجلتشمل حاالت أخرى من أجل استكشاف مزايا هذا األإلى توسيعها 

 مديري  لدى اإلبدايية القيادة واقع معرفة إلى( (Al-balwey,2007دراسة البلوي  هدفتكما 
 أداة  تطوير تم الدراسة أهداف ولتحقيق. بها االرتقاء وسبل التعليمية تبوك بمنطقة الثانوية المدارس

 عشوائية بطريقة اختيارهم تم المعلمين من  (378)من الدراسة عينة وتكونت ،البيانات جمع لغرض
 العام المتوسط أنإلى  الدراسة توصلت( وكيل. ..1) عددهم والبالغ المدارس وكالء مجتمع وكامل

 أثر جود، وو مرتفعاً  كان ككل( المبادأة و  الطالقة،و  المرونة،و  األصالة،) اإلبدايية القيادة لمجاالت
 المجال هذا في للوظيفة أثر ووجود اإلناث،تقديرات  لصالح( الطالقة) مجال في اإلجتماعي للنوع

 المؤهل مع جتماعياال لنوع، ووجود فروق دالة إحصائيًا تعزى لتفاعل االمعلمينتقديرات  لصالح
 .التربوي  غير البكالوريوس ذوات اإلناث لصالح( المبادأة ) مجال في العلمي

لوك ( التي هدفت إلى تعرف مستوى الس(Abu-Huwaidi, 2013دي وفي دراسة أبو هوي
التربية والتعليم في إقليم الوسط وعالقتها بالتمكين اإلداري لدى مديري القيادي التحويلي لدى مديري 
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، تم اختيارهم بالطريقة ( مديرين ومديرات.21ونت عينة الدراسة من )المدارس الثانوية. تك
ستخدم المنهج الوصفي المسحي، وعليه تم تطوير مقياسين: الدراسة أُ العشوائية. ولتحقيق هدف 
للتعرف إلى مستوى السلوك القيادي  ( فقرة موزعة على أربعة أبعاد76األول استبانة مكونة من )

التحويلي لدى مديري التربية والتعليم في إقليم الوسط. أما المقياس الثاني فهو استبانة مكونة من 
على أربعة أبعاد للتعرف إلى مستوى التمكين اإلداري لدى مديري المدارس  ( فقرة موزعة71)

نتائج أن تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة مديري التربية والتعليم للسلوك الالثانوية. أظهرت 
القيادي التحويلي جاء بدرجة مرتفعة، كما أظهرت النتائج أن تقديرات مديري المدارس الثانوية 

نهم اإلداري جاء بدرجة مرتفعة. وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة وبدرجة لمستوى تمك
متوسطة بين درجة ممارسة مديري التربية والتعليم للسلوك القيادي التحويلي ومستوى التمكين اإلداري 

لية لدى مديري المدارس الثانوية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة القيادة التحوي
 لدى مديري التربية والتعليم في إقليم الوسط تعزى لمتغيرات النوع االجتماعي والمؤهل العلمي والخبرة.

إلى هدفت  دارسةب ((Al-Omoush,2014قامت العموش  القيادة المستقبليةوفي مجال 
ها القيادة المستقبلية، وعالقت تقصي درجة ممارسة مديري المدارس في محافظة الزرقاء لمهارات

فروق ذات ت هناك ما إذا كان بمستوى الصحة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين، والكشف عن
 من التنظيمية، الصحة مستوى  وفي المستقبلية، القيادةمهارات  داللة إحصائية في درجة ممارسة

والدورات  والخبرة، لتخصصاو  العلمي، والمؤهل الجنس،ات لمتغير  تعزى  المعلمين نظر وجهة
 الزرقاء، محافظة في الحكومية الثانوية المدارس معلمي جميع من الدراسة مجتمع تكون  .يبيةالتدر 

 تم ومعلمة، معلماً ( 111) من الدارسة عينة، وتكونت ومعلمة معلماً ( 9219) عددهم والبالغ
. االرتباطي المسحي الوصفي المنهج استخدام تمو . العشوائية العنقودية الطبقية بالطريقة اختيارهم

 درجة تقيس استبانة :هما للدارسة أداتين تطوير تم، لدارسةاب تتعلق التي البيانات على وللحصول
 واستبانة فقرة،( 22)و مجاالت( 6) من تكونت المستقبلية القيادة تالمهار  المدارس مديري  ممارسة

 أن إلى الدارسة توصلت. فقرة( 21)و مجاالت( 3) من تكونت التنظيمية الصحة وى مست تقيس
 المعلمين نظر وجهة من الحكومية المدارس مديري  لدى المستقبلية القيادة تامهار  ممارسة درجة
 المستقبلية القيادةمهارات  ممارسة درجة في إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدمو  متوسطة، كانت
 علميال والمؤهل الجنس :لمتغيرات تعزى  المعلمين نظر وجهة من الحكومية المدارس مديري  لدى

 .التدريبيةوالدورات  والخبرة والتخصص
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 ,Cambpel-Evans, Gray, & Leggettإفانز وجراي وليقت -وبحثت دراسة كامبل

واجه مجالس المدارس المتمثل في تغيير السياقات والفرص ومسؤوليات ي التحدي الذي( (2014
وانتهجت المنهج سب. يجب أن تكون قادرة على االستجابة بشكل منا إذالحوكمة غير المألوفة، 

أستراليا ب ابتدائية في مدارس إدارية خمسة مجالس ( عضوًا من42مقابالت مع ) وتم إجراءالنوعي، 
باستخدام عناصر إطار هييفيتز للقيادة التكيفية، وذلك هم ومسؤولياتهم ار دو ودرست أ ،الغربية

ج أهمية دور القائد في تصميم ستكشف آثار هذه النتائج على المجالس وقادتها. وتعزز هذه النتائلت
تعلم أعضاء مجلس اإلدارة، وإثارة التساؤالت حول التأثير الذي قد يحدثه تكوين المجالس على 

القيادة التكيفية المناسبة لمجالس المدارس،  أنموذجالورقة ب وُختمتالتفكير االستراتيجي.  فيقدراتهم م
 يير المستدام.مع التأكيد على العناصر األساسية الضرورية للتغ

بدراسة هدفت التعرف إلى مستوى السلوك القيادي  (Al-Aydy, 2016) العيدي كما قامت
التحويلي لمديري المدارس الثانوية السعودية، والتعرف إلى عالقة هذا السلوك باألداء الوظيفي 

كون من للمعلمين. ولتحقيق أهداف الدراسة ثم تطوير مقياس مستوى السلوك القيادي التحويلي ت
( أبعاد هي: التأثير المثالي، واالستثارة الفكرية، واالعتبارية الفردية، 0( فقرة وزرعت على )17)

( معلمًا. كشفت 364( مدير مدرسة ثانوية و)140ير. تكونت عينة الدراسة من )يين، والتغمكوالت
السعودية في جميع  النتائج عن انخفاض مستوى السلوك القيادي التحويلي لمديري المدارس الثانوية

األبعاد التي شملتها أداة الدراسة، وكشفت النتائج أيضًا عن عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين 
تقديرات أفراد العينة تعزى لمتغيرات: التخصص، والخبرة، واختالف المنطقة التعليمية. كما كشفت 

القة ارتباطية دالة إحصائيًا بين النتائج عن انخفاض مستوى األداء الوظيفي للمعلمين، وعدم وجود ع
 مستوى األداء الوظيفي للمعلمين والمستوى العام للسلوك القيادي التحويلي لمديري المدارس الثانوية.

تطوير المقاييس واالختبارات ل (Özen, & Turan, 2017)وصممت دراسة أوزين وتوران 
تطوير نطاق . وهدفت إلى مديري المدارسالمعقدة متعددة األبعاد ل التكيفيةاألولية لقياس القيادة 

(. CAL-SP)باستخدام مقياس  المدارس وفحص خصائصها النفسية يري القيادة التكيفية المعقدة لمد
 مكما استخد ،لالستبانةها وتقييمالنويية والكمية لتطوير الخصائص النفسية واستخدمت المنهجية 

( ML(، القيادة اإلدارية )ELن القيادة )من ثالثة أبعاد: تمكي الذي يتألف CAL-SP)) مقياس
 اً جيد وتوصلت النتائج إلى أن هناك اتساقًا داخليًا، وأن هيكل األداة كان .AL)والقيادة التكيفية )

 . وموثوقًا ويمكن أن ُيطبق في البحوث التربوية
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مثاًل ومن خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح أنها تناولت أنواعًا متعددة من القيادة، ف
(، واقع القيادة التحويلية لدى مديري التربية (Abu-Huwaidi, 2013تناولت دراسة أبو هويدي 

 & ,Cambpel-Evans, Gray)إفانز، جراي وليقت -والتعليم، وبحثت دراسة كامبل

Leggett,2014) واجه مجالس المدارس المتمثل في تغيير السياقات والفرص ي التحدي الذي
. وقد استفادت الباحثة من تلك الدراسات في اشتقاق بعض فقرات ة غير المألوفةومسؤوليات الحوكم

 المنهجيات المختلفة فيها.  إلىأداة الدراسة، والتعرف 
قادة والمالحظ أنه لم يتم العثور على أية دراسة تناولت درجة توفر القيادة التكيفية لدى 

من التصحيح الذاتي، وقيادة بيئة األعمال، وتب ني )التعلم ذاتها األبعاد األربعة بالحكومية  المدارس
كانت دراسات أجنبية أم عربية، وهذا ما يميز أحلول أربح تربح، والقيادة من خالل العاطفة( سواء 

 هذه الدراسة عن الدراسات السابقة.
 منهج الدراسة: 

أسئلة  عناإلجابة  لجمع البيانات، وتحليلها لغرض الكمي المسحي استخدمت الباحثة المنهجي
 .الدراساتالمنهج األمثل لمثل هذه  إذ ُيعدالدراسة 

  :امجتمع الدراسة وعينته
بالسعودية، معلمي المدارس الحكومية في مدينة الدوادمي  جميع مع الدراسة منتتكون مج

معلمة، حسب احصائيات  (.429و)معلمًا ( .201) منهم، معلمًا ومعلمة (.613) والبالغ عددهم
عينة تم أخذ . هـ1471/1479ة شؤون الموظفين في مديرية تعليم المحافظة للعام الدراسي دائر 

 معلمة، ويشكلون ما نسبته (270و)معلمًا ( 141) منهم، ( معلمًا ومعلمة736تكونت من )عشوائية 
 .ع أفراد العينة حسب متغيراتهاتوز يوضح  (2)والجدول .( من مجتمع الدراسة0.43%.)

 متغيراتهاع أفراد عينة الدراسة حسب توز : (1جدول )
 النسبة المئوية التكرار المستويات المتغيرات

 %37.50 010 ذكر الجنس

 %62.50 111 أنثى

 %21.81 91 تخصصات علمية التخصص

 %78.19 171 تخصصات إنسانية

عدد سنوات 
 الخبرة التدريسية

 %17.82 19 سنوات 5 من أقل

 %52.66 198 سنوات 10-5 من

 %29.52 000 سنوات 10 من أكثر

 %111011 673 المجموع
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 أداة الدراسة: 
 قادة المدارس ألبعاد القيادة التكيفية من وجهة نظر المعلمين درجة تطبيقاستبانة " استخدامتم 

قيادة أبعاد، وهي: ُبعد  ة( فقرة موزعة على أربع02في محافظة الدوادمي"، تكونت االستبانة من )
تبني حلول ، وُبعد التعلم من التصحيح الذاتي، وُبعد القيادة من خالل العاطفةال، وُبعد األعمبيئة 

 . اربح تربح
 الستبانة: صدق 

من  ين( محكم2على لجنة من المحكمين وعـددهم ) اعرضه تم االستبانةمن صدق  للتحقق
س في الجامعات كليات التربية وعلم النفذوي االختصاص والخبرة من أعضاء هيئة التدريس في 

 اللغوية صياغةالتعديل  تم ؛ إذومقترحاتهم اآلخذ بتوجيهات أعضاء لجنة التحكيم تموقد  السعودية،
 محكمين على ذلك. خمسةجمع أبعض الفقرات وذلك عندما ل

 الستبانة: ثبات 
 ، بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق،لهاحساب معامالت الثبات تم ، االستبانةمن ثبات  للتحقق

معلمًا ومعلمة من خارج عينة  (22) معلى عينة استطاليية خارج عينة الدراسة وعدده هاتطبيقتم  إذ
 التطبيق الثاني. وتم حساب معاملبين التطبيق األول و  قدره أسبوعانمرتين وبفاصل زمني  الدراسة

(، 2.02 – 2.02تراوحت معامالت الثبات لألبعاد بين ) وقد، التطبيقيننتائج ارتباط بيرسون بين 
وهي قيم مقبولة إلجراء مثل هذه الدراسة  (.2.00وبلغت قيمة معامل االرتباط لالستبانة الكلية )

(Lord,1985.) 
 تصحيح الستبانة: 

: اآلتيمقياس خماسي التدريج على شاكلة مقياس ليكرت الخماسي على النحو  استخدامتم 
( على 2، 0، 2، 4، 2) اآلتيةوتم إعطاء التقديرات الرقمية ، وأبدًا()دائمًا، وغالبًا، وأحيانًا، ونادرًا، 

، وقد تم استخدام التدريج اإلحصائي قادة المدارس ألبعاد القيادة التكيفية درجة تطبيقالتوالي لتقدير 
 : Audeh,  (2007) لتوزيع المتوسطات الحسابية اآلتي

 ( تطبيق بدرجة قليلة.0.42  -  2.22أواًل: )
 ( تطبيق بدرجة متوسطة.2.42 -  0.22ثانيًا: )
 ( تطبيق بدرجة عالية.2.22 – 2.22ثالثًا: )

 :اآلتيةالدراسة على المتغيرات  اشتملت متغيرات الدراسة:



 .0202، األول األردنية، المجلد السادس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

000 

 الوسيطة: اتالمتغير  أولا:
 .: وله فئتان: )ذكور، وإناث(الجنس

 : وله فئتان: )تخصصات علمية، وتخصصات إنسانية(.التخصص
 مـن أكثـر، و سـنوات 5-10 مـن، و سنوات 5 من أقلمستويات: ) ةا ثالث: ولهعدد سنوات الخبرة

 (.سنوات 10
 التابع: المتغير ثانياا:

، والتي يعبر عنها بالمتوسطات الحسابية قادة المدارس ألبعاد القيادة التكيفية درجة تطبيق
 .هاوأبعاد لتقديرات أفراد العينة على فقرات االستبانة المعدة لذلك

 حصائية: اإلالمعالجات 
، واختبار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: اآلتيةالمعالجات اإلحصائية  تتخدماسُ 

 تحليل التباين المتعدد، واختبار تحليل التباين الثالثي، واختبار شيفيه.
 عرض النتائج ومناقشتها:

البيانات بواسطة  بجمعة الباحث تبعد أن قام إليها،للنتائج التي تم التوصل  عرض يأتيفيما 
 ألسئلةبعرضها وفقًا ت ماوق"، قادة المدارس ألبعاد القيادة التكيفية درجة تطبيق "استبانة الدراسة ة أدا 

 الدراسة.
درجة تطبيق قادة المدارس ألبعاد السؤال األول ومناقشتها: "ما بعرض النتائج المتعلقة 

 ؟"وادميالد محافظةالقيادة التكيفية من وجهة نظر المعلمين في 
أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات  السؤال، اهذلإلجابة عن 

 (.0كانت كما هي موضحة في الجدول )و ، على أبعاد االستبانة العينة
ة مرتبعلى أبعاد الستبانة العينة فراد لتقديرات أ المعيارية المتوسطات الحسابية والنحرافات(: 2جدول )ال

 تنازلياا حسب المتوسطات الحسابية
 درجة التطبيق الرتبة النحراف المعياري  *المتوسط الحسابي األبعاد الرقم

 عالية 1 0.83 3.75 التعلم من التصحيح الذاتي 7

 متوسطة 2 0.85 3.37 األعمالقيادة بيئة  1

 متوسطة 7 0.76 3.32 ابتكار حلول اربح تربح 4

 متوسطة 4 0.68 2.72 اطفةالقيادة من خالل الع 2

 متوسطة == 0.56 3.29 ككل الستبانة

 (2من ) العظمىة درجال 
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ككــــل  علـــى أبعــــاد االســــتبانة أفــــراد العينــــة( أن المتوســــط الحســـابي لتقــــديرات 0يبـــين الجــــدول )
تطبيــق بدرجــة متوســطة. كمــا يبــين الجــدول أن "ُبعــد وهــو يقابــل  ،(2.23( بــانحراف معيــاري )2.02)

ـــتعلم مـــن ـــذاتي ال ـــل  "التصـــحيح ال ـــةقـــد احت ـــى بمتوســـط حســـابي  الرتب ـــاري 2.72)األول ( وانحـــراف معي
ـــي  "األعمـــالقيـــادة بيئـــة " ُبعـــد ، وجـــاء (2.02) ( وانحـــراف 2.27)الثانيـــة بمتوســـط حســـابي  الرتبـــةف

( 0.70)بمتوسـط حسـابي األخيـرة  الرتبـة" فـي القيادة من خالل العاطفـة(، وجاء " ُبعد 2.02)معياري 
  (. 2.30ف معياري )وانحرا

الــتعلم مــن التصــحيح الــذاتي مــن األبعــاد األقــرب لصــالحيات قائــد ُبعــد  وقــد ُيعــزى ذلــك الــى أن
 على الدليل التنظيمي الخاص بالتعليم العـام فـي المملكـة العربيـة السـعودية. مدارس بناءً الالمدرسة في 

راتيجيات تدريســية حديثــة، كمــا كمــا يمكــن أن يعــزى إلــى تشــجيع قــادة المــدارس المعلمــين لتجريــب اســت
ويسـتغل قائــد المدرســة ميــزة استشــارة المعلمــين بـأمور المدرســة ويتقبــل اقتراحــاتهم ومالحظــاتهم المفيــدة 

 من خالل تشكيل فرق العمل المتجانسة والمتخصصة كل في مجاله. 
قــادة  حــرصالثانيــة، وقــد يرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى  الرتبــةاألعمــال فــي قيــادة بيئــة وجــاء ُبعــد 

التنــوع فــي وجهــات ، وتشــجيع جديــدة فــي إدارة المدرسـة المـدارس فــي أســاليب عملهــم، وتبنـيهم أســاليب
 للمشكالت التي تعترضهم.توليد خيارات عملية عديدة لالستفادة منه في  النظر،

ــة ُبعــد القيــادةأمــا  ــى الــرغم مــن توظيــف قائــد  الرتبــة" فقــد احتــل مــن خــالل العاطف األخيــرة، فعل
إحساساته المتوافقة مع األهـداف والقـيم التـي تطمـح لهـا المدرسـة مـن خـالل الجهـود المبذولـة  المدرسة

الموظفين المتميـزين بإعطـائهم مزيـدًا مـن الحريـة والتعاون مع المعلمين؛ إال  أن قادة المدارس ال تدعم 
، كيفــي فــي المدرســةالتنــوع المعرفــي الــذي يــدعم المنــا  التبالقــدر الكــافي، أو تبنــي وفهــم  واالســتقاللية

 .طارئة أزماتبديلة لمواجهة أي  اً خطط عدم وضعه فضاًل عن
(، ونتـائج دراسـة العمـوش (Al-Aydy, 2016وقد اتفقت هذه النتيجـة مـع نتـائج دراسـة العيـدي 

Al-Omoush, 2014)). 

فــراد العينــة علــى فقــرات لتقــديرات أ تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة كمــا
 :اآلتيكانت على النحو  إذ أبعاد االستبانة،
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 األعمال: قيادة بيئة  البعد األول:
 األعمالبيئة  ُبعد قيادةفراد العينة على لمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات أ(: ا6جدول )ال

 مرتبة تنازلياا 
المتوسط  الفقرات الرقم

 *الحسابي
النحراف 
ة درج الرتبة المعياري 

 التطبيق
 عالية 0 0.95 3.88 يتبنى عدم اليقين في أسلوب عمله 1

 عالية 1 1.04 3.55 يتبنى أساليب جديدة في إدارة المدرسة 1

 متوسطة 1 1.19 3.13 يشجع التنوع في وجهات النظر، لتوليد خيارات عملية عديدة 0

 متوسطة 1 1.12 3.10 من سياقها التقليدي وإخراجهاينوع بأساليب القيادة،  1

 متوسطة 1 1.02 3.06 يسأل باستمرار البيئة المحيطة به 1

1 
بشكل دوري، بما يتناسب مع  هاوتنظيم ُيعيد ترتيب المدرسة

 متوسطة 1 1.05 3.04 البيئة التعليمية المتبدلة والمتغيرة.

9 
يدير تجارب فكرية الختبار الفرضيات التي تعمل على تطوير 

 متوسطة 9 1.36 2.85 العملية التعليمية

 متوسطة == 85. 3.37 البعد ككل

 (2ة العظمى من )درجال 

( 2.27) بلـغ ككـل البعـدعلـى هـذا  أفراد العينـةالحسابي لتقديرات  أن المتوسط (2الجدول ) نيبي
( 3) الفقــرةتطبيــق بدرجــة عاليــة. كمــا يبــين الجــدول أن (، وهــو يقابــل تقــدير 2.02)وانحــراف معيــاري 
ــى ــ" والتــي نصــت عل ــه" قــد احتل ــين فــي أســلوب عمل ــى بمتوســط حســابي  الرتبــة تيتبنــى عــدم اليق األول

( والتـي كـان نصـها " يتبنـى أسـاليب جديـدة فـي 2(، وجـاءت الفقـرة )2.22( وانحراف معيـاري )2.00)
(، بينمـا احتلـت الفقـرة 2.24)( وانحـراف معيـاري 2.22الثانية بمتوسط حسـابي ) الرتبةإدارة المدرسة" ب

يـــدير تجـــارب فكريـــة الختبـــار الفرضـــيات التـــي تعمـــل علـــى تطـــوير العمليـــة "ي نصـــت علـــى ( والتـــ7)
 .(2.23( وانحراف معياري )0.02األخيرة بمتوسط حسابي ) الرتبةالتعليمية" 

 : القيادة من خالل العاطفة البعد الثاني:
القيادة من خالل  على ُبعد د العينةفرالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات أ(: ا4جدول )ال

  العاطفة مرتبة تنازلياا 
المتوسط  الفقرات الرقم

 *الحسابي
النحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 التطبيق
مشتركًا بالهدف والقيم التي تطمح لها المدرسة،  إحساساً يوظف  6

 عالية 0 1.11 3.51 لدى العاملين معه.

 متوسطة 1 1.13 3.03 .وامر والتحكميقود من خالل التأثير، ال من خالل األ 22

 متوسطة 1 1.05 2.68 .، ووجهات نظرهم البديلةاآلخرين آراءيرى العالم من خالل  0

 متوسطة 1 1.01 2.54 .طارئة أزماتبديلة لمواجهة أي  اً يضع دائما خطط 2

 قليلة 1 1.13 2.36 .يتبنى وينمي التنوع المعرفي الذي يدعم المنا  التكيفي في المدرسة 22
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المتوسط  الفقرات الرقم
 *الحسابي

النحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 التطبيق
 ميزين بإعطائهم مزيدًا من الحريةيدعم الموظفين المت 7

 قليلة 1 84. 2.18 .واالستقاللية، ليؤدوا أعمالهم كما يرون 

 متوسطة == 68. 2.72 البعد ككل

 (2ة العظمى من )درجال 

مشـتركًا بالهـدف والقـيم التـي  إحساسـاً يوظف " ( والتي نصت على3) ( أن الفقرة4الجدول ) نيبي
( وانحــراف 2.22األولـى بمتوسـط حسـابي ) الرتبـة تمـح لهـا المدرسـة، لـدى العـاملين معـه" قـد احتلـتط

( والتـــي كـــان نصـــها " يقـــود مـــن خـــالل التـــأثير، ال مـــن خـــالل 22(، وجـــاءت الفقـــرة )2.22معيـــاري )
(، بينمــا احتلـــت 2.22)( وانحــراف معيــاري 2.22الثانيــة بمتوســط حســابي ) الرتبــةاألوامــر والــتحكم" ب

ــى 7الفقــرة ) ــة واالســتقاللية، "( والتــي نصــت عل ــدًا مــن الحري ــدعم المــوظفين المتميــزين بإعطــائهم مزي ي
(، وقـد بلـغ 2.04( وانحراف معيـاري )0.20األخيرة بمتوسط حسابي ) الرتبةليؤدوا أعمالهم كما يرون" 

(، وهـو 2.30)ري ( وانحراف معيـا0.70ككل ) البعدعلى هذا أفراد العينة المتوسط الحسابي لتقديرات 
 تطبيق بدرجة عالية.يقابل تقدير 
 : التعلم من التصحيح الذاتي البعد الثالث:

من  ُبعد التعلمفراد العينة على لمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات أ(: ا5جدول )ال
 مرتبة تنازلياا  التصحيح الذاتي

المتوسط  الفقرات الرقم
 *الحسابي

النحراف 
درجة  الرتبة اري المعي

 التطبيق
 عالية 0 0.96 1319 يشجع على التجريب في بيئة المدرسة 20

استرشاد الوقت بين التحفيز واالستجابة بتقليل الطبقات بين  22
 عالية 1 0.99 1301 المجال والقائد التنفيذي

 متوسطة 1 1.04 1319 يطور ميزة االستشارة في المدرسة 23

 متوسطة 1 1.00 1310 ن التعلم من خالل التجربةيمك ن فرق العمل م 24

يسرع من عملية التصحيح الذاتي، بإتاحة الفرصة للعاملين  22
 متوسطة 1 1.03 1319 باتخاذ قراراتهم بأنفسهم

 عالية == 83. 3.75 البعد ككل

 (2ة العظمى من )درجال 

 ب في بيئـة المدرسـة" قـديشجع على التجري" ( والتي نصت على20) ( أن الفقرة2الجدول ) نيبي
( والتـي 22(، وجـاءت الفقـرة )2.23( وانحـراف معيـاري )4.27األولى بمتوسط حسابي ) الرتبة تاحتل

كــان نصــها " استرشــاد الوقــت بــين التحفيــز واالســتجابة بتقليــل الطبقــات بــين المجــال والقائــد التنفيــذي" 
( والتــي 22(، بينمــا احتلــت الفقــرة )2.22)( وانحــراف معيــاري 4.20الثانيــة بمتوســط حســابي ) الرتبــةب
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ــى  ــة التصــحيح الــذاتي، بإتاحــة الفرصــة للعــاملين باتخــاذ قــراراتهم بأنفســهم" "نصــت عل يســرع مــن عملي
(، وقــــد بلـــغ المتوســـط الحســــابي 2.22( وانحـــراف معيـــاري )2.27األخيـــرة بمتوســـط حســــابي ) الرتبـــة

(، وهـــو يقابـــل تقـــدير 2.02)ف معيـــاري ( وانحـــرا2.72ككـــل ) البعـــدعلـــى هـــذا  أفـــراد العينـــةلتقـــديرات 
زالـــوا يتخوفـــون مـــن تفـــويض الســـلطة او تفعيـــل  القـــادة مـــا أن إلـــى يشـــيروهـــذا تطبيـــق بدرجـــة عاليـــة. 

 التمكين في مدارسهم وقد يرجع ذلك لقلة الخبرة او عدم استقرار الصالحيات لديهم.
 : ابتكار حلول اربح تربح البعد الرابع:

ابتكار حلول اربح  فراد العينة على ُبعدحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات ألمتوسطات ال(: ا3جدول )ال
 تربح مرتبة تنازلياا 

المتوسط  الفقرات الرقم
 *الحسابي

النحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 التطبيق
 عالية 0 1.11 4.54 أعمال المدرسة مع السياق االجتماعي والبيئي أنموذجيوائم  27

 عالية 1 1.19 4.12 ت للتعاون داخل المدرسة، ومع المجتمع المحلييبني منصا 22

 متوسطة 1 1.44 2.99 ينشر تأثيره القيادي خارج حدود المدرسة 02

يركز على النجاح المستدام لكل من المدرسة وشبكتها الخارجية  02
 متوسطة 1 1.51 2.63 من أصحاب المصلحة

 قليلة 1 1.38 2.31 االستدامة داخل المدرسة يسعى إلى إيجاد ميزة اجتمايية تعزز 20

 متوسطة == 76. 3.32 البعد ككل

 (2ة العظمى من )درجال 
أعمـال المدرسـة مـع السـياق  أنمـوذجيـوائم " ( والتـي نصـت علـى17) ( أن الفقرة3الجدول ) نيبي

ــى بمتوســط حســابي ) الرتبــة تاالجتمــاعي والبيئــي" قــد احتلــ (، 2.22( وانحــراف معيــاري )4.24األول
( والتي كان نصها "يبني منصـات للتعـاون داخـل المدرسـة، ومـع المجتمـع المحلـي" 22وجاءت الفقرة )

( والتــي 20(، بينمــا احتلــت الفقــرة )2.22)( وانحــراف معيــاري 4.20الثانيــة بمتوســط حســابي ) الرتبــةب
األخيـرة بمتوسـط  الرتبـةيسعى إلى إيجاد ميزة اجتمايية تعـزز االسـتدامة داخـل المدرسـة" "نصت على 

على هـذا أفراد العينة (، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات 2.20( وانحراف معياري )0.22حسابي )
وهـذا يبـين تطبيـق بدرجـة متوسـطة. (، وهـو يقابـل تقـدير 2.73)( وانحـراف معيـاري 2.20ككل ) البعد

مرونــة ومحاولــة إلدمــاج  إلــىج زال يحتــا والــذي مــا ةقائــد المدرســة يتبــع أســلوب القيــادة البيروقراطيــ أن
 التعاون. طوتتحسن على أثرها فاعلية خط ،مدرسته مع المجتمع المحلي لتكون المنفعة متبادلة

النتااائج المتعلقااة بالسااؤال الثاااني ومناقشااتها: "هاال هناااة فااروق ذات دللااة إحصااائية عنااد 
المادارس ألبعااد القياادة درجاة تطبياق قاادة ( بين تقاديرات أفاراد العيناة لα≤1015مستوى الدللة )

 تعزى لمتغيرات الجنس والتخصص والخبرة التدريسية؟". الدوادمي محافظةالتكيفية في 
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فـراد لتقـديرات أ ةالمعياريـ اتواالنحرافـ ةالحسـابي اتتم حساب المتوسـطلإلجابة عن هذا السؤال، 
علـــى أبعـــاد أداة  همر درجـــة تطبيـــق قـــادة المـــدارس ألبعـــاد القيـــادة التكيفيـــة مـــن وجهـــة نظـــعلـــى  العينــة

 (.7كانت كما هي موضحة في الجدول )و  الدراسة الكلية حسب متغيراتها،
درجة تطبيق قادة على  فراد العينةلمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات أ(: ا7جدول )ال

 ب متغيراتهانظرهم على أبعاد أداة الدراسة الكلية حسالمدارس ألبعاد القيادة التكيفية من وجهة 

 
درجـــة فـــراد العينـــة علـــى أتقـــديرات ( أن هنـــاك فروقـــًا ظاهريـــة بـــين متوســـطات 7)الجـــدول  يبـــين

علــى أبعــاد أداة الدراســة الكليــة حســب  همتطبيــق قــادة المــدارس ألبعــاد القيــادة التكيفيــة مــن وجهــة نظــر 
تحليـــل التبـــاين تبـــار ولتحديـــد مســـتويات الداللـــة اإلحصـــائية لتلـــك الفـــروق، تـــم اســـتخدام اخمتغيراتهـــا، 

 (.0)كما هو موضح في الجدول كانت و المتعدد، 
درجة تطبيق قادة فراد العينة على أبين تقديرات للفروق  تحليل التباين المتعددنتائج اختبار : (8جدول )ال

 على أبعاد أداة الدراسة الكلية حسب متغيراتها همالمدارس ألبعاد القيادة التكيفية من وجهة نظر 
مجموع  األبعاد راتالمتغي

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى الدللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية

 الجنس

 *001. 10.370 4.656 1 4.656 األعمالقيادة بيئة 

 *001. 10.474 6.337 1 6.337 القيادة من خالل العاطفة

 *001. 13.499 7.114 1 7.114 التعلم من التصحيح الذاتي

 *001. 11.004 5.623 1 5.623 لول اربح تربحابتكار ح

 التخصص

 477. 0.679 0.305 1 0.305 األعمالقيادة بيئة 

 801. 0.398 0.241 1 0.241 القيادة من خالل العاطفة

 527. 0.643 0.339 1 0.339 التعلم من التصحيح الذاتي

 584. 0.857 0.438 1 0.438 ابتكار حلول اربح تربح

 519. 0.704 0.316 2 0.632 األعمالقيادة بيئة  الخبرةعدد سنوات 
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مجموع  األبعاد راتالمتغي
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى الدللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 458. 0.592 0.358 2 0.716 القيادة من خالل العاطفة

 *001. 8.774 4.624 2 9.248 التعلم من التصحيح الذاتي

 196. 0.847 0.433 2 0.866 ابتكار حلول اربح تربح

 الخطأ

 0.449 190 166.579 األعمالقيادة بيئة 

 
 0.605 190 224.455 دة من خالل العاطفةالقيا

 0.527 190 195.517 التعلم من التصحيح الذاتي

 0.511 190 189.581 ابتكار حلول اربح تربح

  ةإحصائيذات داللة ( عند مستوى الداللة اإلحصائيةα ≤ 2.22) 
 : (0يبين الجدول )

 تقـديرات متوسـطات بـين( α ≤2.22فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللـة اإلحصـائية ) وجود .2
عنـد جميـع أبعـاد االسـتبانة تعـزى  درجة تطبيق قادة المدارس ألبعـاد القيـادة التكيفيـةلفراد العينة أ

 لمتغير الجنس، وذلك لصالح الذكور. 

ليات فــي اتخـاذ القيـادة التكيفيــة قـدرات علــى تحمـل المسـؤو مويعـزى ذلـك إلـى أن الــذكور لـديهم ال
ـــاء االلتـــزام بالتعليمـــات ًا فـــي إدار أنموذجـــ ـــى عكـــس قائـــدات المـــدارس اللـــواتي يفضـــلن االكتف اتهـــم، عل

 والقوانين وعدم المجازفة بابتكار الحلول التكيفية. 
واختلفــت مــع نتــائج  (،Al-balwey, 2007البلــوي ) دراســةوقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتــائج 

 إذ( (Al-Omoush, 2014وش ونتـائج دراسـة العمـ، ((Abu-Huwaidi, 2013هويـدي أبـو  ةدراس
توصلت تلك الدراسات إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بـين القيـادات المدرسـية فـي ممارسـة الـنمط 

 القيادي وفقًا لمتغير الجنس
( بــين متوســطات α≤2.22فــروق دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى الداللــة اإلحصــائية ) عــدم وجــود .0

عنــد  مــن وجهـة نظـرهم لمــدارس ألبعـاد القيـادة التكيفيـةدرجــة تطبيـق قـادة افـراد العينـة لأتقـديرات 
 جميع أبعاد االستبانة تعزى لمتغير التخصص. 

 ذاتهـا لتعليمات والقوانين واألنظمـةلجميع قادة المدارس يخضعون أن ويمكن أن يعزى ذلك إلى 
 الصادرة من وزارة التعليم بغض النظر عن تخصصاتهم.

العمـوش  ونتـائج دارسـة، (Al-Aydy, 2016)راسـة العيـدي وقد اتفقت هذه النتيجة مـع نتـائج د
Al-Omoush, 2014))،  ونتـائج دراسـة العيـدي(Al-Aydy, 2005)،  ولـم تعثـر الباحثـة علـى أيـة

 دراسة اختلفت مع هذه النتيجة. 
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( بــين متوســطات α≤2.22فــروق دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى الداللــة اإلحصــائية ) عــدم وجــود .2
مــن وجهـة نظـرهم عنــد  درجــة تطبيـق قـادة المــدارس ألبعـاد القيـادة التكيفيـةة لفـراد العينـأتقـديرات 

تعـــزى لمتغيـــر عـــدد ســـنوات  مـــن التصـــحيح الـــذاتي ُبعـــد الـــتعلمجميـــع أبعـــاد االســـتبانة باســـتثناء 
كمــا هــو موضــح  (Scheffe) يهيفتــم اســتخدام اختبــار شــالخبــرة. ولتحديــد مصــادر تلــك الفــروق 

 (.2جدول )الفي 

درجة تطبيق فراد العينة لأتقديرات متوسطات  بين( للفروق Scheffe) يهيفشنتائج اختبار  :(9جدول )ال
حسب متغير  من التصحيح الذاتي ُبعد التعلممن وجهة نظرهم عند  قادة المدارس ألبعاد القيادة التكيفية

 عدد سنوات الخبرة

 5 من أقل عدد سنوات الخبرة التدريسية البعد
 سنوات

 5-10 من
 سنوات

  10 من أكثر
 سنوات

 1317 1311 1397 المتوسط الحسابي 

التعلم من 
 التصحيح الذاتي

 *2.42 *1311  1397 سنوات 5 من أقل

 2.22   1311 سنوات 5-10 من

    1317 سنوات 10 من أكثر
 ( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةα ≤ 2.22) 

ـــين الجـــدول ) ـــ( 2يب ـــين متوســـطذات داللـــة إ اً أن هنـــاك فروق ذوي عـــدد  تقـــديرات اتحصـــائية ب
 5-10 مـنذوي عـدد سـنوات الخبـرة ) تقـديرات جهـة، ومتوسـطمـن  (سـنوات 5 من أقلسنوات الخبرة )

وذلــك لصــالح  ( مــن جهــة ثانيــة، تعــزى لمتغيــر عــدد ســنوات الخبــرة،ســنوات 10 مــن أكثــرو  ،ســنوات
 .(سنوات 5 من أقلتقديرات ذوي عدد سنوات الخبرة )

ــى وقــد يرجــع ا قــادة المــدارس ذوي الخبــرات القصــيرة يكونــوا حــديثي العهــد أن لســبب فــي ذلــك إل
بــاألمور اإلداريــة فينــدفعون إلــى تطبيــق النظريــات اإلداريــة الحديثــة، ومنهــا اإلدارة التكيفيــة، فيشــرعون 

ل، بتطبيقهــا ويتخــذونها نمطــًا إلداراتهــم، لمــا تعــود بــالنفع والفائــدة علــيهم وعلــى مدرســيهم وبيئــة العمـــ
وخاصة في مجال التصحيح الـذاتي التـي تنفـع كثيـرًا فـي مجـاالت العمـل االداري، بينمـا لـم تكـن هنـاك 

 .فروق عند بقية المجاالت
ونتــائج دراســة أبــو هويــدي ، (Al-Aydy, 2016)دراســة العيــدي وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع 

Abu-Huwaidi, 2013))،  العمــوش  دارســةونتــائجAl-Omoush, 2014))، م تعثــر الباحثــة ولــ
 على أية دراسة اختلفت مع هذه النتيجة. 
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درجـة تطبيـق قـادة لفـراد العينـة أكما تم إجراء اختبار تحليل التبـاين الثالثـي للفـروق بـين تقـديرات 
علـــى االســتبانة الكليــة، تبعـــًا الخــتالف متغيـــرات  مــن وجهـــة نظــرهم المــدارس ألبعــاد القيـــادة التكيفيــة

 (.22ئج، كما هي موضحة في الجدول )كانت النتا إذالدراسة، 
درجة تطبيق قادة فراد العينة لأتحليل التباين الثالثي للفروق بين تقديرات نتائج اختبار : (11جدول )ال

 من وجهة نظرهم على الستبانة الكلية حسب متغيرات الدراسة المدارس ألبعاد القيادة التكيفية
مستوى الدللة  قيمة ف توسط المربعاتم درجات الحرية مجموع المربعات المتغيرات

 اإلحصائية
 0.274 0.451 0.155 1 0.155 الجنس

 0.192 0.593 0.204 1 0.204 التخصص

 0.838 1.218 0.419 2 0.838 عدد سنوات الخبرة

 0.344 3.71 1.27624 الخطأ
  375 2687.007 الكلي 

( α≤2.22سـتوى الداللـة اإلحصـائية )فروق دالة إحصائيًا عنـد م عدم وجود (22يبين الجدول )
ــة لأبــين متوســطات تقــديرات  ــةفــراد العين مــن وجهــة  درجــة تطبيــق قــادة المــدارس ألبعــاد القيــادة التكيفي

)الجــنس، التخصـص، وعــدد ســنوات  عنــد جميـع أبعــاد االسـتبانة ككــل تعـزى لمتغيــرات الدراسـة نظـرهم
 .  الخبرة(

 التوصيات:
 اليها، فإن الدراسة توصلت الى التوصيات اآلتية:في ضوء النتائج التي تم التوصل 

 السعودية. في المدارس لدى قادةثقافة القيادة التكيفية مبادئ نشر  .1
 ندوات ومحاضرات لتنمية مهارات القيادة التكيفية لدى قادة المدارس.و دورات  عقد .2
أخرى  ت تربويةدراسات تجريبية تقيس مدى فاعلية القيادة التكيفية في مؤسسامن ال إجراء مزيد .7
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أساليب التنشئة الوالدية وعالقتها بالطموح المهني لدى طلبة الصف العاشر في محافظة شمال 
  الباطنة في سلطنة عمان

 *د. محمد الشيخ حمودأ. 
 *د. عبدالحميد سعيد حسن

  **يليلى جمعـه الفارس

 خص:مل
هدفت الدراسة التعرف إلى أساليب التنشئة الوالدية وعالقتها بالطموح المهني. وقد تكونت عينة 

طالبًا وطالبة من مدارس محافظة شمال الباطنة، اختيرت بالطريقة العشوائية  383الدراسة من 
وح المهني. وقد تم استخدام مقياسي التنشئة الوالدية والطم إذالعنقودية، في دراسة وصفية ارتباطية، 

أظهرت النتائج ارتفاع مستوى أسلوب التنشئة الديمقراطي لدى أفراد العينة يليه التسلطي ثم اإلهمال، 
وامتالك العينة لمستوى طموح مهني مرتفع. كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائًيا في 

وفروق دالة إحصائًيا في  أسلوب اإلهمال في التنشئة الوالدية، لصالح الذكور، والقطاع الخاص،
الطموح المهني لصالح اإلناث، في حين ال توجد فروق دالة إحصائًيا في أسلوب التنشئة الوالدية 
)الديمقراطي والتسلطي(، والطموح المهني بالنسبة لقطاع مهنة األب. وأظهرت أيضًا وجود عالقة 

إلنجاز، فيما أظهرت عدم وجود طردية دالة إحصائًيا بين األسلوب التسلطي وطموح التعليم، وا
عالقة دالة إحصائًيا بين األسلوب التسلطي وكل ٍّ من طموح القيادة، والطموح المهني الكلي. كما 
بينت وجود عالقة طردية دالة إحصائًيا بين األسلوب الديمقراطي وكل ٍّ من طموح اإلنجاز، وطموح 

ن أظهرت عدم وجود عالقة دالة إحصائًيا القيادة، وطموح التعليم، والطموح المهني الكلي. في حي
بين أسلوب اإلهمال وكلًّ من طموح اإلنجاز، وطموح القيادة، وطموح التعليم، والطموح المهني 

 الكلي، وانتهت الدراسة بتقديم عدد من االستنتاجات والمقترحات.
  .أساليب التنشئة الوالدية، الطموح المهني الكلمات المفتاحية:
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Parenting Upbringing Styles and Their Relationship to Vocational 

Ambition among Tenth Grade Students in the North Al-Batinah 

Governorate in the Sultanate of Oman  

Prof. Mohammad Sheikh Hammoud *  

Dr. Abdulhmeed Hasan* 

Laila AL Farsi ** 

 

Abstract: 
The study aimed at identifying the methods of parenting upbringing 

styles and their relationship to vocational ambition. The study sample 

consisted of 383 male and female students from North Al Batinah Schools, 

selected by random cluster method, in a descriptive and correlational study, 

where the measures of parenting upbringing styles and vocational ambition 

were used. The results showed a high level of democratic upbringing in the 

sample followed by arbitrary and neglect, and the possession of the sample 

to the level of high vocational ambition. The results showed statistically 

significant differences in the style of neglect in parenting style, in favor of 

males and the private sector, and statistically significant differences in 

vocational ambition for females, while there were no statistically significant 

differences in parenting upbringing styles (democratic and authoritarian) 

and the professional ambition related to the father. It also showed a 

statistically significant positive correlation between the authoritarian style 

and the aspiration of education and achievement, while there was no 

statistically significant relationship between the authoritarian approach and 

the ambition of leadership and total professional ambition. It also showed a 

statistically significant relationship between the democratic style and the 

ambition of achievement, ambition of leadership, ambition of education, and 

total vocational ambition while there was no statistically significant 

relationship between the style of neglect and the ambition of achievement, 

ambition of leadership, ambition of education, and total vocational 

ambition. The study ended by providing a number of conclusions and 

suggestions. 
Keywords: Parenting styles, Vocational Ambition. 
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 مقدمة ال
المؤسس األول للثقافة، واألكثر  األسـرة دورًا كبيرًا في تنشئة شخصية الطفل، فهي ُتعد   تؤدي

تعمل على تكوين شخصيته وتوجيه سلوكه. فاألسـرة متمثلة في  إذتأثيرًا في النمو االجتماعي له؛ 
 ,Al-Balawi)إعـدادًا متوازناً  اآلباء واألمهات لها الدور الكبير في تربية األبناء، ورعايتهم وإعـدادهم

2009) . 
أنه من المسَلم به لدى الباحثين والعلماء، أن أساليب  (,9112Al-Shuaibiويرى الشعيبي )

المهمة في مجاالت البحوث اليوم، إذ أن لها تأثيًرا واضًحا نفسًيا،  الموضوعاتالتنشئة الوالدية من ا
ا على شخصية األبناء. فهي اللبنة األولى المحددة لما لديهم أو اجتماعًيا، وقد يكون سلبًيا، أو إيجابيً 

تتيح للفرد التوافق  إذمن معتقدات، وأفكار، واتجاهات، وانفعاالت، ولشخصيتهم من جميع الجوانب؛ 
-Al وهذا ما يؤيده الشقران مع بيئته، والبيئات األخرى من خالل توافقه النفسي، واالجتماعي.

Shaqran, 2012)) ا بشكلٍّ سليم خالٍّ من العنف واالستبداد، وأنواع ننشئة التي تحيط بأبنائالتن أب
 .األساليب السلبية األخرى قد تخلق فرًدا سوًيا، وصحيًحا، وآمًنا، ومتزًنا اجتماعًيا، وانفعالًيا

ويتكون لدى األفراد ما يسمى بالطموح، وهو "سمة ليست فردية ويعني وجود مستويات من 
ظهرت نتاًجا لتنشئة اآلباء أبناءهم،  ( Gupta،9102، 01)عمال األفراد" أ الرقي والجودة في 

وأسهمت في تطوير األمم والمجتمعات، والدافعية لإلنجاز، والتطوير الذاتي؛ ذلك من خالل تنظيم 
، وميول، وقيم تتناسب مع مرحلتهم مقدراتأفكار األفراد، وأهدافهم، والسمو بغاياتهم بما لديهم من 

ليصلوا إلى المرحلة التي يكونوا فيها قادرين على اتخاذ قراراتهم،  .(Al-Blushi, 2017)العمرية 
 .وتمييز ما يتوافق معهم من البيئات المهنية المختلفة، وبما لديهم من مزيَّات تؤهلهم لذلك

متنوعة في تربية أبنائهم، كالديمقراطية، والتسلطية، واإلهمال،  وقد يستخدم اآلباء أساليب
لدى األبناء على شق طريق الحياة، والتغلب على العقبات  المقدرةرها، قد يسهم بعضها في رفع وغي

نرى أن التناغم والتفاعل بين الوالدين ، لذلك فإننا تافي حل مشكالتهم وصواًل إلى اتخاذ القرار 
، ألن اآلباء ؛ وتحديد طموحاتهماتهموشخصي واألبناء ُيعد  من أهم العوامل التي تحدد سمات األبناء

مـن أهم المحددات التي تسهم في تحديد  ويعداناألبناء،  فيواألمهات هما العنصران األكثر تأثيرًا 
 وتشكيل شخصية األبناء؛ مما يـنعكس بذلك علـى توجهاتهم المهنية.

أصبحت عملية التوجيه المهني من  إذومن هنا جاءت أهمية التوجيه واإلرشـاد المهني؛ 
تم وضع المنهجيـة  0291علة التي يقوم بها المرشد التربوي في مؤسسته. وفي عام الخدمات الفا
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تقوم هذه الفلسفة على دراسة كل ٍّ من الفرد  إذالعلميـة للتوجيه واإلرشاد المهني على يد بارسونز، 
 0291 (( ومن ثم المواءمة بينهماهوشروط ه(، وعالم المهن )متطلبات االلتحاقمقدرات)إمكاناته و 
Zunker,.)  لى فئة عمرية مهمة، وأن الدراسات األجنبية تركز عليها عوبما أن الدراسة تركز

 عام01 دة الطموح وجذبهم للدراسة بعد سنمن زيا الطلبةوتسعى لتقصي العوامل التي تمكن 
(9103Winston & Strand,) جعل الطلبة مؤهلين لخوض المجاالت المهنية  فأنها تعمل على

ين بطموحهم وقادرين على اتخاذ القرار المهنية الصائبة في ظل التطورات التكنولوجية المتعددة، سائر 
على أخذ القرار السليم تكون المجتمعات راقية  مقدرةالحالية، فعلى قدر ما لدى كل فرد من طموح، و 

ومثلى. وهذا ما تسعى الدراسة الحالية إلى الكشف عنه لدى عينـة مـن طلبة الصف العاشر في 
 افظة شمال الباطنة في سلطنة عمان.مح

 مشكلة الدراسة
للتنشئة الوالدية الدور الفعال في إبراز طموح األبناء، وبلورة معتقداتهم، وما لديهم من نظرة إن  

أنها قريبة من  إذتفاؤلية نحو المستقبل، والسعي لتحقيق النجاح، والميل للكفاح، والتغلب على الفشل، 
ي مدى رغبة األبناء في اإلنجاز، وبلوغ المناصب العليا، أو حب التقدم في ومؤثرة ف شخصية الفرد،

التعليم، مما يحد أو يزيد من مقدرتهم على أداء واجباتهم، وخدمة مجتمعهم، والتوافق مع بيئاتهم 
بالشكل السوَي. فمستوى الطموح يتأثر بما حول الفرد من مؤثرات ال سيما أنه يعيش ضمن مجموعة 

 ة.أسرية مؤثر 
نفسية، واجتماعية، وصحية، توحي باتزانه االنفعالي،  فالفرد الطموح يحمل صفاتٍّ 

تحقيق األهداف، وبلوغ الغايات، وتخطي العقبات، والضغوط، ل واالجتماعي، والصحي، وصوالً 
كما إن للطموح  ه، وظروف حياته.مقدراتعلى اتخاذ القرارات السليمة، في ظل إمكاناته، و  المقدرةو 

 (.Farhat, 2014)وازدهارها لبالغ في حفظ األفراد، وصواًل لحفظ المجتمعات، األثر ا
وفي المقابل فهي تعٌد من األسباب التي تعيق عملية اتخاذ القرار المهني؛ لما لها من تأثير 
في طموحات الطلبة، بما يتعلق باختيارهم المهني السليم. فقد نرى اختياًرا مهنًيا متوجًها نحو مهنة 

ين، وتوجهاتهم. كون التنشئة الوالدية هي المؤثر في نضج األبناء، وطموحاتهم المهنية، ومدى األبو 
 .Al-Balawi, 2009))الحياتية قدرتهم على اتخاذ القرار المهني الصائب في ظروفهم موعيهم و 
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وتنبثق مشكلة الدراسة من خالل تناولها شريحةٍّ مهمًة، أال وهي مرحلة الصف العاشر، الذين 
في أمس الحاجة إلى الوقوف على خدمتهم لقلة خبرتهم، وضعف معرفتهم بمستويات الطموح  هم

 المهنية التي بحوزتهم في هذه السن، ومن ثم ضعف مقدرتهم على اتخاذ القرار المهني الصائب.
وبالقيام بدراسة استطالعية لمجموعة من المرشدين المهنيين اتضح أن هنالك مستويات من 

ألبناء يتأثر صاحبها بمؤثرات خارجية، كالمجتمع واألقران، وبإطاره المرجعي وأسلوب الطموح لدى ا
من أفكار، وقيم، ومعتقدات. وكذلك بمراحل النجاح والفشل التي مر  ذه التنشئةوما خلفته ه ،تنشئته

فيقع ه؛ مقدراتبها في حياته. فكل ذلك ال يدع له حرية المضي مع ما يميل إليه، أو الذي يتوافق مع 
في حيرة وقلق من اتخاذ القرار، أو صعوبة في تحديد خياراته التي تتوافق مع ما لديه من ميول 

عالقة أساليب  إلىمهنية. لذلك استهدفت الدراسة الحالية طلبة الصف العاشر؛ من أجل التعرف 
ل الرئيس السؤا عنالتنشئة الوالدية بالطموح المهني. وعليه تنطلق الدراسة من محاولة اإلجابة 

، واألسئلة ما عالقة أساليب التنشئة الوالدية بالطموح المهني لدى طلبة الصف العاشر؟ اآلتي:
 الفرعية اآلتية:

 الوالدية التنشئة أساليب بين( α≤0,05) الداللة مستوى  عند إحصائًيا دالة فروق  هناك هل .0
 األب؟ مهنة وقطاع االجتماعي النوع متغير إلى تعزى  المهني والطموح

 الوالدية التنشئة أساليب بين( α≤0,05) الداللة مستوى  عند إحصائًيا دالة عالقة هناك هل .9
 عمان؟ سلطنة في الباطنة شمال محافظة في العاشر الصف طلبة لدى المهني والطموح

 أهداف الدراسة
لدى  الدراسة الحالية إلى الكشف عن أساليب التنشئة الوالدية السائدة كما يدركها األبناء تهدف

محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان. ومعرفة مستوى امتالكهم للطموح  طلبة الصف العاشر في
التنشئة الوالدية، والطموح المهني، وذلك حسب النوع  المهني، والكشف عن الفروق في أساليب

 ساليب التنشئة الوالدية بالطموحأ الكشف عن عالقة فضاًل عناالجتماعي، وقطاع مهنة األب، 
 المهني.

 أهمية الدراسة     
هذه الدراسة أهميتها من خالل الموضوع الذي تتناوله، المتعلق بأساليب التنشئة الوالدية  تستمد

وعالقتها بالطموح المهني لدى طلبة الصف العاشر بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان. وتتضح 
ولها شريحة مهمة في المجتمع، وهم طلبة تنا يبدو من نظري األول  أهمية الدراسة الحالية في جانبين
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الصف العاشر. هذه الشريحة التي سيكون لها دور في تحمل المسؤولية في قيادة المجتمع وتقدمه 
في إثراء  اإلسهامإلى ، وسعيها الطموح المهنيب من خالل معرفة أساليب التنشئة الوالدية وعالقتها

لطموح المهني لدى ابعالقة أساليب التنشئة الوالدية جانب مهم من مجاالت الدراسات التربوية، وهو 
برفد الدراسة الحالية يمكن أن تسهم  ، كماطلبة الصف العاشر بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان

المكتبة العربية بشكل عام، والمكتبة الُعمانية بشكل خاص لعالقة أساليب التنشئة الوالدية بالطموح 
يؤمل أن تشكل هذه الدراسة مادة وأخيرًا   اشر لما بعد األساسي.المهني لدى مرحلة الصف الع

علمية لألكاديميين والباحثين في موضوع اإلرشاد المهني، ودوره في تحديد أساليب التنشئة الوالدية، 
 وعالقتها بالطموح المهني لدى طلبة الصف العاشر.

 تسهم فيراسة عن نتائج يمكن ن تسفر الدفتتجسد من خالل إمكانية أ ألهمية التطبيقيةا أم ا
هم، من خالل ئلدى أبنا المسؤولين واآلباء إلى الوقوف على مستوى الطموح المهني استرعاء انتباه

قد تسهم في زيادة الفهم والوعي بتأثير ، كما مراعاة عالقة أساليب التنشئة الوالدية بالطموح المهني
مهات وكذلك المرشدين المهنيين على معرفة كل من المتغيرين في اآلخر، مما يساعد اآلباء واأل

مستويات الطموح المهني بناًء على أساليب التنشئة الوالدية والطموح المهني، وذلك من خالل 
من الممكن أن تفيد هذه الدراسة في توضيح أساليب التنشئة الوالدية التي لها ، و الندوات والمحاضرات

، وأخيرًا االختيار المهني فيي، والذي بدوره قد يؤثر الدور في رفع أو خفض مستوى الطموح المهن
سمات الشخصية  فيتوضح الدراسة لآلباء واألمهات أساليب التنشئة الوالدية التي يتبعونها وتأثيرها 

 لدى األبناء في الطموح المهني.
 مصطلحات الدراسة

   Parenting Upbringing Styleالوالدية أساليب التنشئة 
 فين في تنشئة أبنائهم، وتؤثر ادية من الطرق التي يتبعها الوالدنشئة الوالالت أساليب تعد

 .((SalehAnd Al-Rubaie, 2008 مستقبالً  سلوكهم
 وهي "مجموعة من األساليب التي تتم ممارستها من خالل التعامل مع األبناء في مختلف

قياس أنماط التنشئة األسرية المواقف الحياتية، وتحدد بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب، على م
 (.  (Al-Shaqran, 2012, 1084المستخدم"
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وتعرف إجرائًيا بأنها الدرجة التي يحصل عليها أفراد عينة الدراسة من خالل اإلجابة عن 
مقياس أساليب التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء في أبعاده الثالثة: األسلوب الديمقراطي، التسلطي، 

 .(Al-Dhafri.et al,2011) واإلهمال
 Level of VocationalAmbitionمستوى الطموح المهني 

المهني بأنه الرغبة المستمرة والمتواصلة نحو  الطموح" (Al-Blushi. 2017)البلوشي  تعرف
 الذي يتوقع،مواصلة التعليم من أجل تحقيق مهنة ما يصبو إليها الفرد. فهو المستوى أو الهدف 

 ".وصول إليه في مجال العملويتطلع الفرد إلى ال
تطلعات مهنية توجه الفرد نحو هدف مهني مرغوب في ظل ظروف مثالية. وهو أيًضا "

مقيدة  ، غيرهوآمال الفردتطلعات مهنية توفر معلومات عن مصالح  بساطة، هيوبتعبير أكثر 
 (.Domenic, 2005, 27بالواقع" )

قياس الطموح المهني المستخدم من خالل ويعرف إجرائيًا بأنه السمة التي تحددها فقرات م
النظرة اإليجابية للحياة، واالتجاه نحو التفوق في التعليم، والتطلع إلى المناصب القيادية، والميل إلى 
الكفاح والمثابرة واإلنجاز، والنجاح في تحديد األهداف والتخطيط لها، وتحمل المسؤولية واالعتماد 

 (.Al-Blushi, 2017,15) البلوشي ترجمته على النفس، الذي
 الدراسة اتحددم

 اآلتية: محدداتاقتصرت الدراسة على ال
محددات التنشئة الوالدية والطموح المهني لدى طلبة  تطبيق هذه الدراسة علىموضوعية: 

 الصف العاشر بمحافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان.
 نة في سلطنة عمان.بمحافظة شمال الباطالدراسة طلبة الصف العاشر  تشمل بشرية:
 م.9102/9109العام الجامعي  تم إجراء الدراسة في زمنية:
 تحدد الدراسة على طلبة الصف العاشر في محافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان. مكانية:

 اإلطار النظري، والدراسات السابقة
 النظري  اإلطار-أولا 

أساليب التنشئة  ن للدراسة الحالية همااألدبيات النظرية المتعلقة بمحورين رئيسيناول هنا تم ت
ثم مكانة  ومن الدراسات السابقة المتعلقة بالمتغيرات السابقة. فضاًل عنالوالدية، والطموح المهني، 

 الدراسة الحالية بالنسبة إلى الدراسات السابقة.
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فراد كل من المتعارف عليه، أن األسرة هي المكان األول الذي يتعلم منه األ التنشئة الوالدية: .1
شيء، فاألسرة تعطي أبناءها األسس الالزمة للحياة، دينًيا، اجتماعًيا، وأخالقًيا. ففي التفاعل 
األسري يتم تأثير أعضاء األسرة الواحدة بعضهم ببعض عن قصدٍّ ووعي أو دون قصد منهم، 

ا تنبع وبذلك يتم تكوين المعارف والخبرات المختلفة. فاألسرة هي المؤسس األول للفرد، ومنه
األخالق، واالتجاهات، والميول لدى األفراد. ونعني باألسرة، الوحدة األولى في المجتمع، وأولى 

نوع العالقات المباشرة، التي ينشأ فيها الفرد،  من-الغالب  في-العالقاتمؤسساته التي تكون فيها 
 عن-كتسب عي. ويوتتم في إطارها المراحل األولى من تنشئته االجتماعية، أو تطبيعه االجتما

من معارفه، مهاراته، ميوله، قيمه، عواطفه، واتجاهاته في الحياة.  كثير-طريق التفاعل معها 
 ويجد فيها أمنه وسكينته.

وتعٌد األسرة أصغر خلية اجتماعية يرتبط بها اإلنسان منذ الطفولة. فهي ضرورية جًدا لبقائه، 
اعًيا. وينشأ عن نمط العالقات والعواطف المتبادلة بين وتتولى رعايته جسمًيا، عاطفًيا، فكرًيا، واجتم

أعضائها اكتساب األبناء الخبرات التي تمكنهم من التوافق واالندماج في إطار األسرة الثقافي وفي 
 (.(Al-Sulaiman,2006اإلطار العام للمجتمع 

على نسقٍّ يتالءم وبهذا يكمن دور األسرة في تحديد ما هو مالئم وغير مالئم ألبنائها؛ ليسيروا 
مع الجو العام الذي يحيط بهم. وتخلق األسرة في أعضائها قائمة باألولويات التي يَتبعها الفرد عند 

لذلك فاألسرة مهمٌة ، مواجهته أمًرا ما. وبذلك تكون األسرة قد قامت بدورها في الحفاظ على المجتمع
 ض، ولم يتمكن أحٌد من القيام بواجباته الحياتيةجًدا في حياتنا؛ فلوالها لماُوِجَد األبناء على هذه األر 

 واليومية، أوحل المشكالت التي تواجهه.
الوالدية  ( التنشئة(Al-Hasan,2005عرف الحسن : مفهوم التنشئة الوالدية وأهميتها -1-1

بأنها عملية استدخال المهارات، والقيم، واألخالق، وطرق التعامل مع اآلخرين عند الفرد، 
، ووظائف بطريقة إيجابية وفاعلة؛ تمكنه من مهماتد قادرًا على أداء بحيث يكون الفر 

 تحقيق أهدافه الذاتية، وأهداف المجتمع الذي ينتمي إليه ويتفاعل معه.
فها بأنها األساليب النفسية، واالجتماعية التي يَتبعها الوالدان مع الطفل في عملية كما عر  

وعيه المادي والمعنوي؛ مما يؤثر في نمو الطفل العقلي، التنشئة االجتماعية، كالثواب، والعقاب بن
 االنفعالي، واالجتماعي.
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مجموعة من األساليب التي تتبعها األسرة في تربية أبنائها، التي يقيسها وتعر ف إجرائيَا بأنها 
 المقياس المستخدم في الدراسة.

بصير اآلباء بها، وذلك بفهم وتكمن أهمية التنشئة الوالدية في انعكاسها على البناء النفسي، وت
طبيعة األبناء وشخصيتهم، وتفسير المظاهر السلبية وتشخيصها، وبالتالي مساعدتهم على حل 

 Abu) البحث عن عوامل التنشئة الصحيحة مشكالتهم، وتحقيق الصحة النفسية لهم، والعمل على

Maraq And Abu Aqil,2012.) 
-Al)البلوى و ( Al-Atwi,2007) وي العط وقد أشار: أساليب التنشئة الوالدية -1-2

Balawi,2009)،  بمجرد والدة الطفل تبدأ عملية التنشئة االجتماعية التي سوف إلى أنه
تحدد األنماط المتباينة من التنشئة، التي تنعكس منها أساليب معاملة الوالدين ألبنائهم، 

 وهذه األساليب تتمثل فيما يأتي:
 :فض الصريح في االستجابة الحتياجات الطفل، الذي يتمثل في الر  الرفض أو النبذ

والسخرية الدائمة من متطلباته، أو تجنب معاملته، أو التأنيب لفترة طويلة على أخطاء 
 بسيطة تشعره بأنه غير محبوب وال مرغوب من الوالدين.

 :وفيها يدرك الطفل بأن والديه يهتمان بأحد إخوته أكثر منه، بحيث يميزانه في  التفرقة
 ملة؛ ألنه األفضل من عدة نواحي نفسية، علمية، أو طبية.المعا

 :وهي شعور الطفل نحو أحد الوالدين أو كالهما بأنه قاسٍّ معه في تعامله، كأن  القسوة
 يستخدم لهجة التهديد أو الحرمان ألبسط األسباب.

 وتتمثل في خوف الوالدين على الطفل بصورة مبالغة، ومفرطة من أي الحماية الزائدة :
 طر قد يهدده مع إظهار هذا الخوف بطريقة تؤجل اعتماده على ذاته.خ

 :ويتمثل هذا األسلوب في استخدام اآلباء أساليب من شأنها أن تؤذي  إثارة مشاعر النقص
األبناء، وتستثير مشاعر الذنب لديهم، وتقلل من شأن كل ما يصدر عنهم من سلوك 

 وتصرفات.
 :ة المعاملة الوالدية من خالل فرض الرأي، وعدم ويشتمل هذا النمط على إساء التسلط

إعطاء الطفل الفرصة في التصرف في أمور نفسه، والوقوف الدائم أمام رغباته، ووضع 
 القوانين الصارمة لتحديد سلوكه. 
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 :ويتضمن هذا األسلوب ترك الطفل أو إهماله في كافة الجوانب سواء من الناحية  اإلهمال
 يؤدي إلى إهمال الصحة النفسية للطفل. التعليمية أو الطبية؛ مما

وفي نهاية الحديث، فإن أساليب التنشئة باختالف أنواعها وطرقها، لها الدور الرئيس في تكوين 
إن هذه األساليب المتنوعة  إذمفهوم الذات لدى الطفل، وتكوينه األفكار عن المجتمع المحيط به، 

دورًا جوهريًا  تؤدي- هموخبرات تباين بتباين ثقافة الوالدينت التي-والتدليلبين اللين والقسوة، واإلهمال 
ذا أثر واضح في السنوات األولى للطفل لتستمر معه إلى المراحل المتقدمة. ومن الممكن أن يكون 

 مؤثًرا في مرحلة اتخاذ القرار المهني لألبناء نتيجة التراكمات المؤثرة من أساليب التنشئة الوالدية.
 :الطموح المهني .2

"في اللغة Level of Vocational Ambitionإن مصطلح " : مفهوم الطموح المهني -2-1
التي تعني مستوى األداء  "Anschpruchsniveau“اإلنكليزية هو ترجمة للكلمة األلمانية 

 (.Parveen, 2010الذي يتوقعه الفرد لنفسه، أو الهدف الذي يضعه لنفسه )
الفشل في  أو د على أدائه الخاص سواء بالنجاحكما يعرف بأنه المعيار الذي يحكم به الفر 

على تخيل  المقدرةويعَرف الطموح أيضًا بأنه  (Al-Qutnani,2011بلوغ ما يتوقعه لنفسه )
 (.(Gale, Parker, Piper, Stratton, Sealey, & Moore,2013المستقبل 

ناجحًا في كما يعرف الطموح المهني أيضًا بأنه المستوى الذي يرغب به الشخص؛ ليكون 
مجال عمله، عنده رغبة نحو اإلنجاز المهني، ونزعة واضحة نحو القيادة، أو الزعامة في مجال 

العمل  أوالعمل، ورغبة في تطوير نفسه من خالل مواصلة التعليم في مجال التخصص 
(Katharina,2010.) 
د، فمنها ما تتعدد العوامل المحددة لمستوى طموح الفر : العوامل المحددة لمستوى الطموح -2-2

 يكون مرتبطًا به وبشخصيته ومكوناتها، ومنها ما يتأثر بالبيئة المحيطة به.
ه العقلية، فكلما كان الفرد أكثر مقدراتطموح الفرد على  مستوى  يتوقف العقلية: مقدراتال .أ

أكثر صعوبًة. ومع تقدم عمر الطفل الزمني تزداد  ، استطاع القيام بتحقيق أهدافمقدرة
-Al قلية، لذلك فإن مستوى الطموح لديه يتغير بتغير عمره الزمنيه العمقدرات

Atwi,2007).) 
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العقلية ومستوى  المقدرةعديد من الدراسات على وجود ارتباط دال وموجب بين وتؤكد نتائج 
 مستوى الطموح. فيالعقلية  مقدراتالطموح، وبالتالي هناك تأثير مهم وجوهري لل

( عدة تعريفات لمفهوم الذات مستقاةٍّ من  (Al-Atwi,2007العطوي  أورد الذات:فهوم م  .ب
 األدبيات السابقة أهمها:

  ما يراه الفرد بداخله عن نفسه. أما مفهوم البيئة المحيطة هو كل ما يحيط بالفرد كالعائلة
 والمدرسة وغيرها.

 ية. مفهوم الفرد وإدراكه للعناصر المختلفة المكونة لشخصيته أو كينونته الداخلية، والخارج
 ويتمثل ذلك في الجوانب األكاديمية، الجسمية، واالجتماعية، والثقة بالنفس.

  ،تنمو الذات، وتنفصل تدريجيًا عن المجال اإلداركي. وتتكون بنية  إذالوعي بكينونة الفرد
الذات نتيجة للتفاعل مع البيئة، وتشمل الذات المدركة والذات االجتماعية، والذات المثالية. 

 يم اآلخرين، وتسعى للتوافق، والثبات، وتنمو نتيجة للنضج والتعلم.وقد تمتص ق

( إلى أن مفهوم الذات هو تكوين معرفي منظم ومتعلم  (Al-Atwi,2007العطوي  وأشار
 تعريفًا نفسيًا لذاته.  ويعدهللتصورات والتقييمات الخاصة بالذات، يبلوره الفرد، 

ما يراه الفرد لذاته، وأحكام واتجاهات قد أنه انعكاس ل(. ,9102Al-Namlaالنملة ) ورأي
 ينسبها، أو يوجهها الفرد لنفسه.

 مقدراتستنتج أن مفهوم الذات هو الشخص كما يرى نفسه وما لديه من يمما سبق 
عديد من الدراسات أن هناك عالقة قوية موجبة بين مفهوم الذات ومستوى واستعدادات. وتؤكد 

 .((Al-Momeni, 2010المومني الطموح كدراسة 
النجاح دورًا كبيرًا وجوهريًا في مستوى الطموح، وله أهمية  يؤدي والفشل:خبرات النجاح  .ج

كبيرة في رفع مستواه، فإذا حقق الفرد النجاح، فإنه يسمو بمستوى طموحه إلى المراتب 
العليا، وعلى العكس يكون الفشل مؤثرًا والعبًا جوهريًا في زعزعة مستوى الطموح، وبالتالي 

 (. (Al-Saaidi, 2014الطموحاإلحباط، واالنخفاض إلى أدنى مستويات 
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وعندما يتوقع الطلبة الفشل فإنهم غالبًا ما يتوقفون عن بذل المحاولة للوصول إلى النجاح، 
وتبعًا لذلك يصبح اإلنجاز الدراسي غير محتمل الحدوث. وبذلك يمرون بحاالت عديدة من الفشل، 

بالمدرسة، وفي النهاية يكف الطلبة عن االشتراك الفعلي في الدراسة،  ويتراكم اإلحباط المرتبط
ويتوقفون عن مجرد المحاولة؛ ربما لشعورهم باليأس مما يجعلهم ال يتصورن أي نتيجة سوى الفشل. 
ويؤيد البحث الذي قام به عالم النفس "ريتشادشارمز" فكرة أن توقعات الفشل ومشاعر اليأس تكمن 

 (.(Al Bahri, 2010المنخفضة المستوى لكثير من الطلبة الصغار وراء اإلنجازات 
 مقدراتدورًا مهمًا في مستوى الطموح لدى الفرد، كال تؤديوبذلك يتبين أن هناك عوامل عديدة 

منها  العقلية، ومفهوم الذات، وخبرات النجاح والفشل، كاألسرة، والرفاق، والمدرسة... إلى آخره. وكل  
ولكنها جميعها تشترك في تكوين مستوى الطموح لدى الفرد، ولذلك البد أن تكون  له تأثيره الخاص،

 تنشئة أبنائها.  علىاألسرة حريصة 
من العوامل المؤثرة في الطموح، تتمثل في  مجموعة  (Bufateh,2005)فاتحبو  وأضاف

التنشئة ترتيب الطفل الميالدي بين أخوته، والمستوى التعليمي والمهني لآلباء واألمهات، و 
 االجتماعية واإلعالم.

في تشكيل  اً بعضالعوامل تتحد وتتشكل مع بعضها  من اً كثير ويخلص من ذلك بأن هناك 
 المعيار الطلبة، وتختلف من طالب إلى آخر. وال يمكن القياس على جميع للطلبةالطموح المهني 

لذي يتأثر به أخوته الذين ، فمن الممكن أن األخوة من بيت واحد يتأثر كل منهم بعوامل غير اذاته
، مقدراته لما يمتلكه الطفل من ، إال أنه من الواجب على األسرة أن تتنبَّ ذاته يعيشون معه في البيت

ه والعوامل المحيطة به ضمن رؤية مقدراتوأن يوظفوا العوامل المناسبة لتشكيل طموح مهني يتفق مع 
 يه.مستقبلية عن واقع المهن في المجتمع الذي ينتمي إل

 الدراسات السابقة
 عرضها على النحو اآلتي: وتمتم االطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بمتغيرات الدراسة، 

 الدراسات التي تناولت أساليب التنشئة الوالدية: -2-1
دراسة هدفت إلى الكشف عن أنماط السلطة الوالدية  ((Artoul,2017 أجرت عرطول

قين في منطقة الجليل األعلى. فقد استخدمت المنهج الوصفي وعالقتها بتوكيد الذات لدى المراه
طالًبا وطالبًة. واستخدمت الدراسة مقياس  022االرتباطي، بحيث طبقت على عينة مكونة من 

أسفرت نتائج الدراسة عن سيادة النمط التسلطي،  إذ. أنماط السلطة الوالدية، ومقياس توكيد الذات



 .0202، األول األردنية، المجلد السادس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

211 

يد الذات لدى أفراد العينة كان متوسًطا. وأظهرت النتائج أيضًا يليه الديمقراطي، وأن مستوى توك
وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائًيا بين أنماط السلطة الوالدية والنمط الديمقراطي، ومستوى 
توكيد الذات، وغياب الداللة اإلحصائية بين النمط التسلطي، وتوكيد الذات. ووجود فروق ذات داللة 

 توى توكيد الذات تعزى للجنس، وغياب الفروق لمتغير الصف الدراسي.إحصائية في مس
( دراسة استهدفت الكشف عن العالقة بين أساليب Al-Shuaibi,2009شعيبي )الوأجرى 

المعاملة الوالدية واتخاذ األبناء قراراتهم في المرحلة الثانوية. طبقت الدراسة على عينة قصدية مكونة 
مكة المكرمة، وتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي. وتمثلت أدوات طالب وطالبة، من  311من 

الدراسة من استمارة البيانات العامة لألسرة، واستبانة مجاالت اتخاذ القرارات لألبناء، ومقياس أساليب 
. وأسفرت نتاج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بين أساليب المعاملة ةالمعاملة الوالدي

 جاالت اتخاذ األبناء قراراتهم.ومالوالدية 
 الدراسات التي تناولت الطموح المهني: -2-2

العالقة بين االلتزام  إلىدراسة هدفت إلى التعرف  ((Al-Saaidi,2014 أجرت الساعدي
األكاديمي ومستوى الطموح المهني واألكاديمي لدى طلبة الجامعة، باستخدام المنهج الوصفي 

الجامعة المستنصرية.  طلبةطالب من  311ية مكونة من االرتباطي، طبقت على عينة عشوائ
وتكونت أداة الدراسة من استبانة لقياس االلتزام األكاديمي، وآخر لقياس الطموح المهني واألكاديمي. 
، ولديهم طموح مهني  وأظهرت نتائج الدراسة أن طلبة الجامعة يتمتعون بالتزام أكاديمي عالٍّ

يجابية بين االلتزام األكاديمي وكل من الطموح المهني والطموح وأكاديمي مرتفع. وهناك عالقة إ
 األكاديمي، وتوجد فروق في العالقة لصالح التخصص العلمي.

( (Christopher, Richard and Edward, 2009 كريستوفر وريجارد وادوارد ى وأجر 
ة الجامعية، باستخدام األفراد ما بعد الحيا فيدراسة هدفت إلى معرفة أثر الطموح الداخلي والخارجي 

أنثى، من األفراد  051ذكرا و 92فردًا، بواقع  921المنهج الوصفي. وتكونت عينة الدراسة من 
(. وقد أظهرت نتائج 9110) للطموحكاسر وريان  الخريجين الجامعيين، واستخدمت الدراسة مقياس

أن الطموح بأشكاله  إذية، الدراسة أن الطموح الداخلي مرتبط بشكل إيجابي بالصحة النفسية األساس
 كان له ارتباط سلبي أو إيجابي بالصحة النفسية لألفراد الخريجين.
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 الدراسات التي تناولت عالقة أساليب التنشئة الوالدية بالطموح المهني: -2-3
بدراسة هدفت إلى الكشف عن أثر التوافق النفسي  (Al-Khattatneh, 2012)ة قامت الختاتن

مستوى الطموح لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة مؤتة، في دراسة والتنشئة األسرية في 
طالًبا وطالبًة. وقد أسفرت النتائج عن وجود  995تكونت عينة الدراسة من و وصفية ارتباطية، 

عالقة موجبة دالة إحصائًيا بين التوافق النفسي والطموح، ووجود عالقة موجبة دالة إحصائًيا بين 
ة، ومستوى الطموح. وأظهرت النتائج أيضًا غياب الفروق ذات الداللة اإلحصائية في التنشئة األسري

 مستوى الطموح تعزى إلى النوع االجتماعي.
كلٍّ من مستوى  مقدرة( دراسة هدفت إلى الكشف عن (Al-Momeni, 2010أجرت المومني 

ية لدى أسر طلبة الثانوية الطموح ونمط الشخصية ونمط التنشئة الوالدية على التنبؤء بالضغوط النفس
أًما وأبًا لطلبة الصف  211تكونت عينة الدراسة من و العامة في مدينة إربد، في دراسة وصفية. 

الثاني الثانوي بفرعيه األدبي والعلمي. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مقياس مستوى الطموح 
مة أيزنك ألنماط الشخصية. وقد أسفرت المهني، والضغوط النفسية، ومقياس التنشئة الوالدية، وقائ

النتائج عن ارتفاع مستوى الطموح، وسيادة أسلوب التنشئة الديمقراطي، والنمطين )االنفعالي 
واالنطوائي( ألنماط الشخصية، وحصول الضغط النفسي العام على مستوى متوسط، مع انخفاض 

حصائية لمجموعة المتغيرات في البعد الجسمي. في حين أظهرت النتائج أيضَا وجود داللة إ
الديمغرافية النفسية المتنبئة )نمط الشخصية االنفعالي، ومستوى الدخل، واألسلوب التسلطي، والنوع 
االجتماعي، والمستوى التعليمي للوالدين، ومستوى الطموح(، وداللة إحصائية للمتغيرات الديمغرافية 

( وداللة إحصائية للمتغيرات النفسية المتنبئة )النمط المتنبئة )دخل األسرة، والنوع، والمستوى التعليمي
 االنفعالي، والتسلطي، والديمقراطي(.

لة عن ؤ و ليب التنشئة الوالدية المس( دراسة على بعض أساIsmail,1990وأجرى إسماعيل )
( طالًبا 923رفع مستوى الطموح في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية. تكونت عينة الدراسة من )

استخدمت  إذسنة، في دراسة وصفية ارتباطية،  02إلى  05، تراوحت أعمارهم ما بين وطالبةً 
مقياس المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء، ومستوى الطموح، والمستوى االجتماعي واالقتصادي. 

وجود  -فيما يختص بعالقة أساليب تنشئة األب بمستوى الطموح لدى الذكور  -وقد أظهرت النتائج 
قة ارتباطية موجبة دالة بين أساليب )الدفء، واالندماج اإليجابي، واالهتمام( بمستوى الطموح، عال

ووجود عالقة ارتباطية سالبة دالة بين أساليب )تلقين القلق الدائم، والعقاب البدني للرفض، والرفض 
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ى اإلناث، فقد الوالدي( بمستوى الطموح. أما من حيث عالقة أساليب تنشئة األم بمستوى الطموح لد
أظهرت النتائج وجود عالقة موجبة ودالة بين أساليب )الدفء، واالهتمام، واللين( بمستوى الطموح، 
ووجود عالقة ارتباطية سالبة بين أساليب )الرفض( بمستوى الطموح، ووجود عالقة موجبة ودالة بين 

ن. في حين وجدت عالقة المستوى االجتماعي واالقتصادي وكلٍّ من أسلوب الضبط، والدفء، واللي
ارتباطية سالبة دالة بين المستوى االجتماعي واالقتصادي وأسلوب العقاب البدني للرفض. وقد 
أظهرت النتائج فيما يتعلق بعالقة أساليب تنشئة األم بمستوى الطموح لدى الذكور وجود عالقة 

اطية موجبة دالة في أسلوب ارتباطية سالبة دالة بين أسلوب )الضبط( بمستوى الطموح، وعالقة ارتب
 فقد )العزل( بمستوى الطموح. أما فيما يتعلق بعالقة أساليب تنشئة األم بمستوى الطموح لدى اإلناث

أظهرت النتائج عالقة ارتباطية موجبة دالة بين أسلوب )الدفء، والعزل( بمستوى الطموح، ووجود 
طموح. وأظهرت وجود ارتباطٍّ موجبٍّ دالٍّ عالقة ارتباطية سالبة دالة في أسلوب )الضبط( بمستوى ال

بين المستوى االجتماعي واالقتصادي بأسلوب )الدفء، والعقاب البدني، والعزل(. كما توصلت 
 النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة حسب النوع االجتماعي في مستوى الطموح.

 مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة -2-4
المنهج العلمي المستخدم المتمثل في  ة مع الدراسات السابقة من حيثالدراسة الحالي اتفقت

مجتمع ، و وهو المنهج العلمي األكثر مالءمةالمنهج الوصفي االرتباطي مع أغلب الدراسات السابقة، 
، التي طبقت على طلبة المدارس بشكلٍّ عام، وطلبة الصف العاشر على وجه تهاوعين الدراسة

بانة كأداة قياس رئيسة؛ بهدف قياس مجاالت ومتغيرات ما سبق طرحه استخدام االست، و الخصوص
 من دراسات، وبما يتوافق مع األهداف.

طريقة رسم المتغيرات من خالل  استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة من حيثو 
جه إليها في أنها مصدر أساسي لكثير من المعلومات المهمة التي تم التو ، و مراجعة الدراسات السابقة

لتحقيق  مالءمةالدراسة الحالية من حيث اختيارها، وتحديد مشكلتها، ومنهجيتها، واإلجراءات ال
عديد من البحوث والدراسات والمراجع المناسبة، وتكوين تصور شامل عن أهدافها. ووجهت نحو 

 األطر النظرية التي شملتها الدراسة الحالية.
أنها تعٌد امتدادًا للدراسات السابقة،  سات السابقة من حيثتميزت الدراسة الحالية عن الدراو 

ما يخص أساليب التنشئة ومن المؤمل أن تضيف معلومات جديدة إلى نتائج الدراسات السابقة في
 والطموح المهني. الوالدية،
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها
ومتغيرات الدراسة، ة، ، وخصائصها السيكومتريها، وأدواتتهاوعين الدراسة مجتمع،نتناول هنا 

األساليب اإلحصائية  فضاًل عنواإلجراءات المستخدمة في جمع البيانات الالزمة للدراسة، 
 المستخدمة لإلجابة عن أسئلة الدراسة.

 :منهج الدراسة
األنسب لموضوع هذه  ُيعدتم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي في هذه الدراسة، الذي 

وذلك من أجل الكشف عن عالقة أساليب التنشئة الوالدية بالطموح المهني  الدراسة، وتحقيق أهدافها،
المنهج الذي يعتمد على دراسة لدى طلبة الصف العاشر من الحلقة الثانية للتعليم األساسي، وهو 

خصائص الظاهرة، أو  يوضح كيفي   بتعبير الظاهرة كما هي في الواقع، ويقوم بوصفها وصًفا دقيًقا،
صفًا رقميًا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مـع الظواهر يعطينا و  كمي  

 (. (Obeidat, Adas & Abdul Haq, 2005المختلفة األخـرى 
 مجتمع الدراسة

مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر من الحلقة الثانية للتعليم األساسي  تكون  
ة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة لعام للمدارس الحكومية التابعة للمديرية العام

، بينما تراوح 3295تراوح عدد الطالب  فقدوطالبة،  طالباً  2922م، والبالغ عددهم 9102/9109
 .9109/ 9102من مجتمع الطلبة الكلي، وفقا إلحصائية العام الدراسي  3222عدد الطالبات 
 عينة الدراسة

تقريبًا من المجتمع الكلي، بواقع  %5تم اختيار العينة بالطريقة الطبقية العنقودية، وبنسبة 
ذكور  913منهم  وطالبة من طلبة الصف العاشر من الحلقة الثانية للتعليم األساسي، طالباً  393

طلبة تطبيق ثالثة مقاييس لكل تم مدرستين من كل والية، ثم إناث، وتم سحب العينة بواقع  091و
 العينة، وهي مقياس أساليب التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء، ومقياس الطموح المهني، ومقياس

كرايتس التخاذ القرار المهني، وذلك حسب النوع االجتماعي، وقطاع مهنة األب، )كالقطاع الحكومي 
 المدني(، و)القطاع الحكومي العسكري(، و)القطاع الخاص(.

 أدوات الدراسة
 يق غرض الدراسة، واإلجابة عن أسئلتها تم استخدام األداوت اآلتية:لتحق
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 : مقياس أساليب التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء .1
بتطبيقه  من الدراسات العربية، حيث قام عديدوتم استخدامه في  Buri)  (قام بإعداده بيوري 

 .Al-Dhafri, et.al)وآخرون  ظفري،ومعرفة مدى مالءمته وتوافقه مع البيئة العمانية في دراسة ال
يقيس ثالثة أساليب للتنشئة الوالدية، هي التسلطي،  إذ. واستخدم في الدراسة الحالية، (2011

 والديمقراطي، واإلهمال.
فقرات لألسلوب التسلطي،  2فقرة تقيس األساليب الثالثة لكال الوالدين، تشمل  91وتكون من 

فقرات ألسلوب اإلهمال. بحيث يشير أفراد العينة على الفقرة  1فقرات لألسلوب الديمقراطي، و 2و
التي تنطبق مع أسلوب والديهم معهم؛ ليحصل بها على الدرجة بناًء على اختياره، ووفًقا لمقياس 

ُيعطى كل منهم خمس درجات إذا أجاب أوافق بشدة، وأربع درجات إذا  إذليكرت الخماسي التدريج، 
أجاب أعارض، ودرجة واحدة إذا أجاب  ذان إيذ أجاب محايدا، ودرجتالث درجات إأجاب أوافق، وث

 أعارض بشدة.
 ء: صدق وثبات مقياس أساليب التنشئة الوالدية كما يدركها األبنا 1-1

( بعرض المقياس 9100يتمتع المقياس بمؤشر قوي من الصدق، فقد قام الظفري، وآخرون )
 91جتماع، والعمل االجتماعي، واستقرت على بقسم علم النفس والتربية، وعلم اال مختصاً  90على 

.  فقرة، بصدق ظاهري عالٍّ
ألسلوب التنشئة التسلطي،  (1.20) بلغت إذفيما تمتع أيضًا بمعامالت ثبات مقبولة، 

 (1.29) في حين بلغت ألسلوب اإلهمال، )لألب(. (1.52)لألسلوب الديمقراطي، و (1.12)و
 ألسلوب اإلهمال، )لألم(.( 1.55)لوب الديمقراطي، ولألس (1.13)ألسلوب التنشئة التسلطي، و

تم الكشف عن معامل الثبات باستخدام طريقة االختبار وإعادة  أما في الدراسة الحالية، فقد
طبق على عينة استطالعية  إذاالختبار، وذلك بإعادة االختبار بفاصل زمني أسبوعين على األقل، 

في عينة الدراسة. وقد بلغت معامالت الثبات لبعدي طالبًا وطالبة غير مشمولة  11مكونة من 
ألسلوب اإلهمال. وقد ( 1.22)، فيما بلغ (1.21)، (1.19)األسلوب التسلطي، والديمقراطي 

خالفت نتائج أغلب الدراسات التي أشارت إلى أن ثبات بعد اإلهمال غالًبا ما يتصف بمعامل ثبات 
سلوب التسلطي غير مقبول، مما استدعى حذف الفقرة أقل من البعدين اآلخرين. ويعد ثبات بعد األ

، ليستقر مقياس الدراسة الحالية 1720"يغضبون جًدا إذا خالفتهم في الرأي"، ليرتفع المعدل إلى  00
-09-9-1-9-0تتوزع على ثالثة أبعاد، البعد األول األسلوب التسلطي وفقراته: فقرة.  02على 
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، أما البعد 02-02-05-02-01-5-3الديمقراطي وفقراته: ، أما البعد الثاني فهو األسلوب 01
 .09-03-00-2-2-2الثالث وهو أسلوب اإلهمال وفقراته هي: 

 : التساق الداخلي لمقياس أساليب التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء 1-2
باستخراج معامل ارتباط بيرسون للعينة تم التأكد من مدى تجانس فقرات أبعاد المقياس 

العية بين فقرات كل بعد من أبعاد مقياس التنشئة الوالدية الثالثة: األسلوب التسلطي، االستط
ونصها"  09جاءت الفقرة  إذ، واألسلوب الديمقراطي، وأسلوب اإلهمال مع الدرجة الكلية للبعد

 **1.91مخالفته" بأعلى ارتباط وقدره  على ويعاقبونني اتباعه يلزمني الذي السلوك بنوع يخبرونني
للسلوك" على  األسرية الضوابط وضع وراء األسباب معي ونصها "يناقشون  3بينما حصلت الفقرة 

 **(1.32)أدنى ارتباط وقدره 
  مقياس الطموح المهني: .2

الذي قام ببنائه أوبرين ( Career Aspiration Scale)تم استخدام مقياس الطموح المهني 
ن الهدف األساسي أ إذ ؛(9102لبلوشي )المذكور في دراسة ا( Gregor & Obrein)وجريجور

طموحاته المهنية من  إلىللمقياس هو مساعدة األفراد على التقييم الذاتي، بحيث يتعرف كل منهم 
خالل معرفته للدرجة التي حصل عليها من خالل المقياس؛ مما يساعدهم في تطوير طموحاتهم 

 للوصول إلى ما يسعون إليه في المستقبل المهني.
عبارة موزعة  92تكون المقياس من  فقد(، 9102مت المقياس إلى العربية البلوشي )ترج وقد

على ثالثة أبعاد: طموح اإلنجاز، والقيادة، والتعليم. وتختلف العبارات في توزيعها على األبعاد 
 عن اإلجابة وتتم الثالثة. وقد تم اعتماد األوزان التقديرية لبدائل االستجابة على النحو اآلتي:

 صفر أعارض، 0 محايد، 9 أوافق، 3 بشدة، أوافق 2 لليكرت، الخماسي التدرج خالل من لمقياسا
. صفر هي درجة وأقل ،21 هي الطالب عليها يحصل أن يمكن درجة أعلى إذ أن بشدة، أعارض

، طموح وجود على المرتفعة الدرجة وتدل  مهني طموح مستوى  على فتدل المنخفضة الدرجة أما عالٍّ
 .العينة رادألف ضعيف

 :وصف ألبعاد مقياس الطموح المهني الثالثة 2-1
: الذي يوضح مدى تطلع الطلبة لتحقيق Achivement Ambitionبعد طموح اإلنجاز  .أ

 فقرات. 9اإلنجاز في مجال التخصص المهني، ويتكون من 
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: ويوضح مدى تطلع الطلبة للمهن Leadership Ambitionبعد طموح القيادة  .ب
 فقرات. 9ة، وبلوغ المناصب القيادية في العمل، ويتكون من والتخصصات القيادي

ويوضح مدى التطلع للتعليم المستمر في  Education Ambition :التعليم بعد طموح .ج
 فقرات. 9مجال المهنة والتخصص، ومكون من 

 9أوافق،  3أوافق بشدة،  2يكرت، لمقياس من خالل التدرج الخماسي لوتتم اإلجابة عن ا
، 21أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها الطالب هي  إذ أنعارض، صفر أعارض بشدة، أ  0محايد، 

، أما الدرجة المنخفضة  مهني وأقل درجة هي صفر. وتدل الدرجة المرتفعة على وجود طموح عالٍّ
 فتدل على مستوى طموح مهني ضعيف ألفراد العينة. 

 : هوثبات صدق مقياس الطموح المهني 2-2
( بعرض المقياس على مجموعة من المحكمين (Al-Blushi,2017قامت البلوشي 

مة الفقرات لمقياس الطموحات المهنية، ءآرائهم في المقياس من حيث مال إلىوالمختصين، للتعرف 
الفقرات مع عمر الطلبة، وكذلك مدى  مالءمةومدى وضوح الفقرات وسالمة الصياغة اللغوية ومدى 

تعديل لصياغة الفقرات اللغوية للعبارات لتتناسب مع الفئة مالءمة العبارة في قياسها للبعد، وجرى ال
 فقرة تتمتع بمؤشر عالٍّ للصدق. 92العمرية التي تناولها المقياس، واستقر المقياس على 
 ( بالتحقق من ثبات المقياسAl-Blushi,2017أما للكشف عن الثبات فقد قامت البلوشي )

طالبًا وطالبة من  39ولة في الدراسة وعددها من خالل تطبيقها على عينة استطالعية غير مشم
للمقياس بشكلٍّ عام، ولفقرات كل  الصف العاشر، وتم حساب معامل الثبات بأسلوب ألفا كرونباخ

بعد من أبعاده الثالثة مع البعد المنتمية إليه؛ وذلك للحصول على معامل االتساق الداخلي لدرجات 
متع بمعامالت ثبات جيدة وكافية ألغراض الدراسة. المقياس. توصلت إلى أن أبعاد المقياس تت

لبعد القيادة، في حين بلغ  (1.19)لبعد التعليم إلى  (1.90)وتراوحت معدالت الثبات لألبعاد من 
، وهو معامل ثبات جيد بما يتالءم مع أغراض الدراسة (1.91)معدل الثبات لألداة بشكلٍّ عام 

 الحالية.
تم التحقق من الثبات بتطبيق المقياس على عينة استطالعية أما في الدراسة الحالية، فقد 

من طلبة الصف العاشر غير مشمولة في العينة. وقد بلغ معامل الثبات لألبعاد  طالباً  11قوامها 
لبعد طموح اإلنجاز، والتعليم، والقيادة على التوالي، في حين  (1.92)، (1.22)، (1.22)الثالثة 



 ليلى الفارسي، د. عبدالحميد حسن، د. محمد الشيخ حمودأ.                    ....    الدية وعالقتهاأساليب التنشئة الو 

212 

جيد وكافٍّ ألغراض الدراسة معامل ثبات و ، وه(1.20)شكلٍّ عام بلغ معامل الثبات لألداة ب
 الحالية.

  :التساق الداخلي لمقياس الطموح المهني 2-3
مع الدرجة الكلية، ه وأبعادتم استخراج معامل ارتباط بيرسون لفقرات مقياس الطموح المهني 

استدعى حذفها إحصائًيا؛ مما  غير دال 90، و02، 00،05ط فقراته واتضح بأن معامل ارتبا
بعد طموح وهي: فقرة، مع اختالف موقع فقرات كل بعد من أبعاده الثالثة  91ليستقر المقياس على 

، 91-00-2-5-2-9-0وفقراته  ، وطموح القيادة09-02-05-09-2-9-3وفقراته  اإلنجاز
 .02-01-02-03-01-1وفقراته  وطموح التعليم

باستخراج معامل ارتباط بيرسون ألبعاد مقياس وقد تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس 
يوضح معامل ارتباط أبعاد مقياس الطموح  (2) الطموح المهني مع الدرجة الكلية للمقياس، والجدول

لطموح  (1.20)بالنسبة لطموح اإلنجاز، و (1.29)جاءت النتيجة  إذ المهني مع الدرجة الكلية.
 .(1.10)ذات داللة إحصائية عند مستوى وجميعها بالنسبة لطموح التعليم،  (1.99)القيادة، و

 معيار الحكم على النتائج
معيار الحكم على نتائج أدوات الدراسة الحالية ألساليب التنشئة الوالدية  (0) جدولاليوضح 

 كما يدركها األبناء، والطموح المهني.
 موح المهنيمعيار الحكم على أدوات الدراسة أساليب التنشئة الوالدية الط (1) الجدول

 مستوى الستجابة المتوسط المرجح الستجابة األداة

 أساليب التنشئة الوالدية

 ضعيف جًدا 0.22إلى  0من  أعارض بشدة
 ضعيف 9.52إلى  0.91من  أعارض
 متوسط 3.32إلى  9.11من  محايد
 مرتفع 2.02إلى  3.21من  موافق

 مرتفع جًدا 5.11إلى  2.91من  موافق بشدة

 موح المهنيالط

 ضعيف جَدا 1.22إلى  1من  أعارض بشدة
 ضعيف 0.52إلى  1.91من  أعارض
 متوسط 9.32إلى  0.11من  محايد
 مرتفع 3.02إلى  9.21من  موافق

 مرتفع جًدا 2.11إلى  3.91من  موافق بشدة

 شتهاقعرض نتائج الدراسة ومنا
التي هدفت إلى معرفة عالقة أساليب راسة ذه الدهلومناقشتها.  نتائج أسئلة الدراسة تناولتم 

التنشئة الوالدية بالطموح المهني، التي تم التوصل إليها عن طريق التحليل اإلحصائي للبيانات من 
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خالل اإلجابة عن األسئلة باستخدام أساليب إحصائية مناسبة، ومن ثم مناقشتها ومقارنتها بالدراسات 
 .السابقة

ينص على " هل توجد فروق ذات دللة إحصائية  الذي اقشتها،ومن عرض نتائج السؤال األول .1
تعزى  عمان العاشر بسلطنةفي أساليب التنشئة الوالدية والطموح المهني لدى طلبة الصف 

 لمتغيرات النوع الجتماعي، وقطاع مهنة األب؟ ":
والطموح التنشئة الوالدية،  أساليب كانت الفروق ذات داللة إحصائية في ذاما إ إلىللتعرف 

النوع االجتماعي، وقطاع مهنة تعزى لمتغيرات  بسلطنة عمان المهني، لدى طلبة الصف العاشر
األب، تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واالختبار"ت" لعينتين مستقلتين 

-ONE WAYلفحص داللة الفروق للنوع االجتماعي )ذكر وأنثى(، واختبار التباين األحادي 
ANOVA  ،)لفحص داللة الفروق في قطاع مهنة األب، القطاع الحكومي )المدني، والعسكري

 والقطاع الخاص.
: النوع الجتماعي  :أولا

كانت الفروق ذات داللة إحصائية ألساليب التنشئة الوالدية والطموح المهني  ذاما إ إلىللتعرف 
 تم حساب المتوسطات االجتماعي، لمتغير النوع بسلطنة عمان تعزى  لدى طلبة الصف العاشر

لفحص داللة الفروق بين  واختبار"ت" لعينتين مستقلتين المعيارية، واالنحرافات الحسابية،
 يوضح ذلك. (9)المجموعتين )ذكر، أنثى(، والجدول 

لعينتين مستقلتين لفحص  T-test) )تبار"ت"واخ المتوسط الحسابي والنحراف المعياري  (2) الجدول
 متغير النوع الجتماعي ت الدللة اإلحصائيةحسبالفروق ذا

 نوع
حجم  النوع األسلوب

 العينة
 المتوسط
 الحسابي

 النحراف
 المعياري 

قيمة "ت" 
 المحسوبة

 القيمة
 الحتمالية

 ذكر التسلطي
 أنثى

913 
091 

3.52 
3.29 

1.10 
1.03 0.20 1.151 

 ذكر الديمقراطي
 أنثى

913 
091 

2.02 
2.95 

1.12 
1.12 -1799 1.32 

 ذكر اإلهمال
 أنثى

913 
091 

9.22 
9.13 

1.11 
1.29 9.19 1.12* 

 ذكر الطموح المهني
 أنثى

913 
091 

3.12 
3.91 

1.21 
1.32 -3722 1.11* 

 ( (P≤0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة

 :يأتيما  (9)وقد تبين من خالل نتائج الجدول 
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 :ة الوالدية حسب النوع الجتماعيبالنسبة لفحص دللة الفروق في أساليب التنشئ  .أ
التنشئة  بألسالي (α≤0.05) غياب الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة

الوالدية التسلطي، والديمقراطي لدى الذكور، واإلناث، في حين وجدت فروق ذات داللة إحصائية 
 لصالح الذكور. في أسلوب التنشئة الوالدية اإلهمال  (α≤0.05)عند مستوى الداللة 

إلى عدم الرغبة في إظهار المعاملة التسلطية من أسلوب اإلهمال وقد تعزى الفروق في 
 ,Al-Dhafri).وآخرون والظفري  ؛((Dandy,2010الذكور عند اإلجابة. وهذا ما أكدته دراسة دندي

et.al. 2011) 
لٍّ تسلطي أو متساهل؛ أيًضا إلى ميل اآلباء إلى التطرف في تنشئة الذكور، إما بشكوقد تعود 

نظرًا إلدراكهم طبيعة خصائص الهوية الجنسية لدى الذكور، التي تمتاز بالقسوة والخشونة، األمر 
الذي يؤدي بالوالدين إلى اتخاذ نمط التنشئة المتسلط. أما إذا تم إدراك الهوية الجنسية للذكور بأن 

لتنشئة المتساهل تجاه الذكور، وهذا لهم األفضلية على اإلناث فإن األمر يؤدي إلى تبني نمط ا
 التطرف يلتصق التصاقًا شديدًا بالثقافات التقليدية )األبوية( ومنها المجتمعات العربية.

 بالنسبة لفحص دللة الفروق في مستوى الطموح المهني حسب النوع الجتماعي: .ب
ة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل (9) اتضح من خالل الجدول

(α≤0.05)  لمستوى الطموح المهني تعزى لمتغير النوع االجتماعي لصالح اإلناث، وهذا ما أكدته
على وجود فروق ذات داللة إحصائية  نصت نتائجهاالتي  .((Al-Blushi,2017دراسة البلوشي 

لصالح اإلناث في الطموح المهني في االختبار البعدي. فاإلناث بطبيعتهن يسعين إلى المكافحة، 
لما لديهن من صفات تؤهلهن للوصول قدًما إلى خدمة أنفسهن ذلك وإثبات أنفسهن مهنًيا. وك

(Sawalha,2017). وهي تناقض نتائج دراسة Al-Khattatneh,2012)).  التي تشير إلى غياب
التي اتفقت على  Al-Halimi,200)1) ونتائج دراسةالفروق اإلحصائية في مستوى الطموح. 

 موح لصالح الذكور. ارتفاع مستوى الط
وقد يعزى ارتفاع الطموح المهني لدى اإلناث إلى رغبتهن في الوصول إلى أعلى المراتب، 

رغبتهن في خدمة أنفسهن  فضاًل عنوتحقيق المراكز العليا، وإثبات أنفسهن بين أسرهن والمجتمع. 
 مادًيا ومعنويًا.
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 :ثانياا: قطاع مهنة األب
روق ذات داللة إحصائية ألساليب التنشئة الوالدية والطموح المهني ما إذا كانت الف إلىللتعرف 

تم حساب المتوسطات  إلى متغير قطاع مهنة األب، بسلطنة عمان تعزى  لدى طلبة الصف العاشر
 One Way-ANOVA، واستخدام اختبار تحليل التباين األحادي الحسابية، واالنحرافات المعيارية
 يوضح ذلك. (3)وعات، والجدول لفحص داللة الفروق بين المجم

 تحليل التباين األحادي ألساليب التنشئة الوالدية والطموح المهني تعزى لمتغير قطاع مهنة األب( 3) الجدول
 نوع

مجموع  مصدر التباين األسلوب
 المربعات

متوسط 
الدللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 1.35 033721 داخل المجموعات 1.12 1.31 1.09 1795 بين المجموعات األسلوب التسلطي

 1.21 029.11 داخل المجموعات 1.23 1711 1.13 1715 بين المجموعات األسلوب الديمقراطي
 1.31 001721 داخل المجموعات *1.10 9792 1712 0739 بين المجموعات أسلوب اإلهمال
 1.09 20711 المجموعاتداخل  1.22 1.20 1.03 1.91 بين المجموعات الطموح المهني

 ( (P≤0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (3)يالحظ من الجدول 
(α≤0.05)  ألساليب التنشئة الوالدية التسلطي، الديمقراطي والطموح المهني لدى طلبة الصف

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند قطاع مهنة األب، بينما  إلى متغير بسلطنة عمان تعزى  العاشر
بسلطنة  لدى طلبة الصف العاشر ألسلوب التنشئة الوالدية اإلهمال (α≤0.05)مستوى الداللة 

 متغير قطاع مهنة األب. تعزى إلىعمان 
( التي أشارت إلى غياب الفروق بين (Al-Nufishi, 2010 وهذا ما أكدته دراسة النفيشي

لوب الديمقراطي والتسلطي وفقًا لمتغير مهنة األب، مما يدل على توافق آراء أفراد عينة الدراسة األس
 في هذين األسلوبين بعيًدا عن تأثير مهنة األب. 

قطاع مهنة األب في لعب دور مهم في  إسهاموقد تعزى نتيجة عدم وجود فروق في مدى 
والطموح المهني، إلى المستويات المتقاربة في  أساليب التنشئة الوالدية التسلطي، والديمقراطي،

التعامل من قبل الوالدين نتيجة االعتقادات والتصورات التي تم بناؤها في عقلياتهم ألنسب األساليب 
بعيًدا عن تدخل ظروف عمل اآلباء واألمهات تهم وتنشئالتي من الممكن استخدامها في تربية األبناء 

 وطبيعته ومجاله. 
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تؤول الفروق في أسلوب التنشئة الوالدية اإلهمال بالنسبة لمتغير قطاع مهنة  ولمعرفة لمن
يوضح  (2)، والجدول LSDاألب، فقد تم إجراء المقارنات البعدية باستخدام طريقة أقل فرق جوهري 

 ذلك.
تعزى لمتغير  أسلوب اإلهمال بين متوسطين على مستوى  LSDالمقارنات البعدية باستخدام  (4) جدولال

 طاع مهنة األبق

 ( (P≤0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (2)والجدول يتبين من نتائج 
(α≤0.05) إلى  نة عمان تعزى بسلط لدى طلبة الصف العاشر سلوب التنشئة الوالدية اإلهمالأل

والقطاع الخاص، وذلك القطاع الحكومي)المدني(، ، وذلك بين متوسطي متغير قطاع مهنة األب
 لصالح القطاع الخاص.

العمل اإلضافي في بعض المهن في القطاع الخاص. وقد يكون أيًضا لقلة  إلى وقد يعزى ذلك
اع الخاص، وطول مدة ساعات وجود الوالدين في المنزل بشكل كبير بسبب ضغط العمل في القط

-Alالعمل فيه، وقلة إجازاته؛ مما يتطلب البعد عن األبناء وقلة الوقوف على مطالبهم واالهتمام بهم 

raqb, 2008).) 
وقد يعود أيضًا إلى عدم رغبة اآلباء في بعض المهن في القطاع الخاص، وذلك لطبيعة تلك 

 ا يؤثر سلبًا في طرق المعاملة مع األبناء وتنشئتهم.مم المهن، بحيث تتطلب الجهد والوقت الكبيرين؛
ومناقشتها، الذي ينص على " هل هناك عالقة دالة إحصائياا عند  عرض نتائج السؤال الثاني .2

بين أساليب التنشئة الوالدية، الطموح المهني، لدى طلبة الصف  (α≤0.05)مستوى الدللة 
 بسلطنة عمان؟": العاشر

خامس تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين أساليب التنشئة الوالدية، ولإلجابة عن السؤال ال
 ذلك. (5)والطموح المهني، ويظهر الجدول 

أساليب التنشئة 
فروق  مستويات مهنة األب قطاع مهنة األب الوالدية

 المتوسطات
الدللة 
 اتجاه الفروق  اإلحصائية

القطاع  
 القطاع الخاص 1.11 *1.93 القطاع الخاص الحكومي)المدني(

  1.12 1.09- )العسكري( القطاع الحكومي  أسلوب اإلهمال
 القطاع الخاص 1.11 *1.93 حكومي)المدني(القطاع ال القطاع الخاص 
  1.05 1.01 الحكومي)العسكري(  
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العاشر والطموح المهني لدى طلبة الصف  رتباط بيرسون بين أساليب التنشئة الوالديةإمعامل  (5) جدولال
 عمان بسلطنة

 أبعاد الطموح المهني
 يةأبعاد أساليب التنشئة الوالد

طموح 
 اإلنجاز

طموح 
 القيادة

طموح 
 التعليم

مع الدرجة الكلية 
 للطموح المهني

 1.12 **1.09 1.11 *1.00 األسلوب التسلطي
 **1.90 **1.02 **1.91 **1.02 األسلوب الديموقراطي

 1.01- 1.12 1.15- 1.10- أسلوب اإلهمال
 ( (P≤0.01ئيًا عند مستوى الداللة** دالة إحصا، ( (P≤0.05*دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة

ما  وقد أظهرت نتائج الكشف عن العالقة بين أساليب التنشئة الوالدية والطموح المهني أعاله،
 يأتي:

وجود عالقة موجبة ذات داللة  النتائج أظهرت: التسلطي األسلوب-الوالديةأساليب التنشئة  2-1
لتعليم عند مستوى الداللة إحصائية بين أسلوب التنشئة الوالدية التسلطي وطموح ا

P≤0.05)اإلنجاز عند مستوى الداللة  طموح (، وبينه وبينP≤0.01) )  لدى طلبة الصف
وغياب العالقة ذات الداللة اإلحصائية بين أسلوب التنشئة الوالدية  العاشر بسلطنة عمان،

 مقدرةف وقد يعزى ذلك إلى ضع التسلطي وطموح القيادة، والدرجة الكلية للطموح المهني.
اعتمادهم شبه الكلي على  فضاًل عناألبناء على تحمل المسؤولية، والتحكم في زمام األمور. 

وتحقيق رغباتهم؛ مما يؤدي إلى تغييب الهدف والسعي لتحقيق  ذويهم في أمور حياتهم
 األفضل ضمن حاجاتهم الحياتية.

، وتنشئتهم على الشخصية تهموقد يعود ذلك إلى اعتماد األبناء على الوالدين في اتخاذ قرارا
في جميع أمور حياتهم، وعدم السماح لهم بتجربة اتخاذ القرارات المهنية المستقبلية بذاتهم أو ذلك 

 ذا األمر.الخوض في ه
كما يالحظ من النتائج وجود عالقة موجبة و : الديمقراطي األسلوب-الوالديةأساليب التنشئة  2-2

أسلوب التنشئة الوالدية الديمقراطي بين  ( (P≤0.01لةذات داللة إحصائية عند مستوى الدال
والدرجة الكلية للطموح المهنيلدى وكلٍّ من طموح اإلنجاز، وطموح القيادة، وطموح التعليم، 

 ,Al Bahri)هذا ما أكدت عليه نتائج دراسة البحري بسلطنة عمان، طلبة الصف العاشر 

عد األسلوب الديمقراطي وبعد التي أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية بين ب . (2010
 يحفز األسلوب الديمقراطي األبناء على الدافعية لإلنجاز. إذاإلنجاز، 
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غياب العالقة ذات  اتضح من خالل النتائج: اإلهمال أسلوب-الوالديةأساليب التنشئة  2-3
بين أسلوب التنشئة الوالدية اإلهمال وكلٍّ  (α≤0.05)الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة 

ن طموح اإلنجاز، وطموح القيادة، وطموح التعليم، والدرجة الكلية للطموح المهني لدى طلبة م
الصف العاشر بسلطنة عمان. وقد تعزى هذه النتيجة إلى كون أسلوب التنشئة اإلهمال غير 

وبلوغ المناصب  فَعال في تطوير جوانب القوة لدى األبناء في تحديد األهداف، وحب الكفاح،
يعزز ذلك وك عاماًل سلبًيا لديه. ُيعد. فترك الطفل في كافة جوانب حياته وإهماله في الحياة

 لديه الالمباالة، وعدم االكتراث بأمور التطوير في حياته المهنية في جميع جوانبها.
 : التوصيات

 على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يمكن تقديم التوصيات اآلتية: بناءً 
ارتفاع األسلوب الديمقراطي لدى أفراد العينة؛ مما يدل على وجود وعي أكدت الدراسة على  .0

 الثانية مما يؤكد الرتبةوثقافة اجتماعية لدى أولياء األمور. في حين جاء األسلوب التسلطي في 
ة اهتمام جميع ، وهذا ما يؤكد على ضرور التقليل من استخدامه في أساليب التنشئة الوالدية على

 اء األمور تعزيز هذا النمط من التنشئة.ليالمسؤولين واو 
التأكيد على ارتفاع مستوى الطموح المهني لدى أفراد العينة، مما يستلزم أخذ أولياء األمور  .9

، وكذلك قيام وزارة التربية طموحات أبنائهم المهنية ورغباتهم بعين االعتبار في التنشئة الوالدية
 بل الدراسي والمهني.والتعليم بمراعاة طموحات الطلبة في المستق

تفعيل دور المرشدين المهنيين، وضرورة متابعتهم الطلبة بهدف الكشف عن األفراد الُمساء  .3
 معاملتهم من قبل والديهم.

  :المقترحات
 :لمقترحات اآلتيةإلى ا من خالل نتائج الدراسة تم التوصل

الطموح  فيى قد تؤثر إجراء دراسة تتضمن أساليب التنشئة الوالدية وعالقتها بمتغيرات أخر  .0
 التفكير اإلبداعي، النجاح األكاديمي، النجاح المهني، والذكاءات المتعددة(.) المهني مثل

متغيرات )االرشاد المهني، والعالقات األسرية، والتحصيل األكاديمي، إجراء دراسة تتناول  .9
اعية للوالدين، ومكان والمستوى االقتصادي لألسرة، والمستوى التعليمي للوالدين، والحالة االجتم

 ....( ومدى عالقتها بالطموح.السكن
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تستهدف فئات عمرية أخرى أو عينات من بيئات ذاتها إجراء دراسة في متغيرات الدراسة الحالية  .3
 مختلفة.

إجراء دراسات عن أساليب التنشئة الوالدية، وبخاصة أسلوب اإلهمال وأثرها في متغيرات أخرى،  .2
 وافق االجتماعي، والذكاء االجتماعي لدى األفراد.كالتحصيل الدراسي، والت
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( في تنمية TIMSSفاعلية برنامج تدريبي قائم على اإلطار المرجعي الخاص باالختبار الدولي )
  المعرفة البيداغوجية للمحتوى لدى معلمي الرياضيات في مرحلة التعليم األساسي في األردن

 خالد محمود عياصره

 ملخص:
هدفت هذه الدراسة الى معرفة فاعلية برنامج تدريبي قائم على اإلطار المرجعي الخاص 
باالختبار الدولي في تنمية المعرفة البيداغوجية للمحتوى لدى معلمي الرياضيات في مرحلة التعليم 

 االساسي في االردن.
للبرنامج التدريبي،  اومعلمة تعرضو  معلما  ( 51تكونت عينة الدراسة من مجموعتين: تجريبية )

 ومعلمة ضمن الطريقة االعتيادية. ا  ( معلم51)وضابطة 
لتحقيق هدف الدراسة، تم تطوير برنامج تدريبي لمعلمي الرياضيات ممن يدرسون المرحلة 

 البيداغوجية.االساسية، وبناء ثالثة اختبارات تضمنت المعرفة 
جابة عنها اجابة سؤال الدراسة، وتم استخدام تحليل وضعت اسئلة فرعية يشكل مجموع اال وقد

داللة إحصائية بين متوسط  ي(، وأظهرت النتائج وجود فرق ذANCOVAالتباين المشترك )
درجات معلمي المجموعة التجريبية ومتوسط درجات معلمي المجموعة الضابطة في المعرفة 

 البيداغوجية للمحتوى.
 اإلطاربضرورة تبني البرنامج التدريبي القائم على في ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة 

في أثناء تنفيذ منهاج الرياضيات، وتضمين هذا  TIMSSالمرجعي الخاص باالختبار الدولي 
، وتوفير ورشات تدريبية تعالج المستجدات هاوقبل أثناء الخدمةفي البرنامج في إعداد المعلمين 

 .TIMSSاالختبار الدولي  ة فيالعالميالتربوية وما يتطلبة توجهات الدول 
برنامج تدريبي، معلمو الرياضيات، االختبار الدولي، المعرفة البيداغوجية  الكلمات المفتاحية:

  .للمحتوى
 
 

 20/4/9151تاريخ قبول البحث                         51/2/9151تاريخ استالم البحث 
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The Effectiveness of a Training Program Based on the International 

Test (TIMSS) in Developing the Pedagogical Content Knowledge (PCK) 

of the Basic Education Stage Mathematics Teachers in Jordan 

Khaled Mahmoud Ayasrah 

 

Abstract: 

This study aimed at investigating the effectiveness of a training 

program based on the international test (TIMSS) in developing the 

pedagogical content knowledge (PCK) of the basic education stage 

mathematics teachers in Jordan 

The sample of the study was consisted of two groups experimental 

group consisted of 15 teachers who attended the training program based on 

the international test, and control group consisted of 15 teachers by the 

normal method. 

In order to achieve the objective of this study, a training program for 

mathematics teachers was developed and build test for teachers, in 

pedagogical content knowledge (PCK). 

Where sub-questions have been developed, the total of which is the 

answer to the study question, ANCOVA was used, and the results showed 

statistically significant difference in of pedagogical content knowledge. 

In light of these findings, the study recommended the adaptation of the 

training program based on the international test (TIMSS) in mathematics, 

and to include this program with order training programs for the preparation 

of pre-service and in-service teachers. 

Also providing short training workshops which address recent 

educational trends in the study of mathematics. 

Keywords: The International Test, Pedagogical Content Knowledge, 

TIMSS, Mathematics Teachers. 
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 المقدمة 
يقوووووووم البوووووواحثون التربويووووووون فووووووي االردن بعمليووووووات تقويميووووووة لمووووووا تووووووم انجووووووا ه موووووون تطووووووور فووووووي 

لوووووك ذمجوووووال المنووووواهج وأسووووواليو التووووودريس، للوقووووووف علوووووى موووووواطن الضوووووعف والقووووووة، ودراسوووووة أثووووور 
العمليوووووة التربويوووووة، فقووووود توووووم اعوووووداد دراسوووووات تقويميوووووة عديووووودة لبووووورامج ت هيووووول المعلموووووين  فووووويالتطووووووير 
 .ئهاوأثناوفي  ل الخدمةوتدريبهم قب

مووووون أهوووووم الدراسوووووات التوووووي خلصوووووت لهوووووا تلوووووك الدراسوووووات أن أسووووواليو التووووودريس المتبعوووووة فوووووي 
البووووووورامج ركووووووو ت علوووووووى المناقشوووووووة والمحاضووووووورات، ولعووووووول مجوووووووال التركيووووووو  لووووووودى غالبيوووووووة المدرسوووووووين 

كيوووور فووووي تنميووووة التف الجووووامعيين هووووو تقووووديم المعلومووووات الووووى الطلبووووة المعلمووووين، بينمووووا االهتمووووام قلوووويال  
 (.Elsheikh and others,1994) العلياواالتجاهات والمهارات 

فوووووووووي دراسوووووووووتع أن بعووووووووو  بووووووووورامج المعلموووووووووين لوووووووووم  (Muqdadi,2003) واوضوووووووووي المقووووووووودادي
توووونجي بشووووكل مقبووووول فووووي اكسوووواو الطلبووووة المعلمووووين مجموووول الكفايووووات المرتبطووووة بكوووول موووون التوووودريس 

 في غرفة الصف وتقويم التدريس.
يووووووة حديثوووووة متخصصوووووة فوووووي مجووووووال معرفوووووة معلوووووم الرياضوووووويات وان عووووودم تووووووفر دراسوووووات محل

 عموما، والمعرفة البيداغوجية للمحتوى خصوصا، انطلقت الدراسات التقويمية في االردن.
تركووووووووو  المعرفوووووووووة البيداغوجيوووووووووة للمحتووووووووووى علوووووووووى ان معلموووووووووي الرياضووووووووويات يمكووووووووونهم تنميوووووووووة 

شووووتها، ودراسووووة طوووورق معوووورفتهم الرياضووووية بطوووورق متعووووددة موووون خووووالل حوووول المسووووائل الرياضووووية ومناق
التفكيوووووور عنوووووود الطلبووووووة ومعرفووووووة كيووووووف يووووووتعلم الطلبووووووة وكيووووووف يفكوووووورون فووووووي حوووووول المسووووووائل وربووووووط 
المفوووووووووواهيم، والوووووووووووتعلم التعوووووووووواوني واالطوووووووووووالع علووووووووووى موووووووووووا هووووووووووو جديووووووووووود فووووووووووي مجوووووووووووال تخصصوووووووووووهم 

(Lewis,2009.) 
مووووون جانوووووو اخووووور يتحقوووووق النموووووو المهنوووووي للمعلموووووين مووووون خوووووالل تطووووووير المعتقووووودات والعوووووادات 

 (.Polettini,2000المنهاج ) يذسين ممارساتهم التعليمية في تنفوتنظيمها لتح
خضواعع وتدريبوع المعلوم ان ت هيول  للحصوول الضومان هوو وتطويريوة ةتدريبيو لبورامج وا 

ن  و وقووي،  فاعول تعلويم نظوام علوى  تحسوين هوو وتو هيلهم المعلموين تنميوة مون الورئيس الهودف ا 
 التدريسية. الطرق تطوير خالل من الطلبة تعلم

 متنوعوة اختبوارات إعوداد المعلوم مون يتطلوو وهوذا المعلوم، ت هيول البورامج هوذه مونو 
 لهوا يخضو  التوي (TIMSS) الدوليوة االختبوارات ذلوك علوى المهموة األمثلوة وتنفيوذها، ومون
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 مون الشوائعة األنمواط علوى طلبتوع يودرو أن المعلوم مون يتطلوو وهوذا األساسوية، المرحلوة طلبوة
 & Algarabli) وتحصويلهم المعرفيوة الطلبوة سووية رفو  ي إلوىيوؤد   وهوذا االختبوارات، هوذه

alabd,2015.) 
يعمووووول االختبوووووار الووووودولي علوووووى توجيوووووع السياسوووووات التعليميوووووة ودعوووووم جهوووووود التطووووووير والتنميوووووة 

عووووووون مووووووودى نجوووووووا  بعووووووو  الووووووونظم  TIMSSفوووووووي المنووووووواهج التربويوووووووة، وكشوووووووف االختبوووووووار الووووووودولي 
 الرتبوووووةنغافورة ذ احتلوووووت سوووووابوووووان وهوووووونج كوووووونج، انغافورة واليالتعليميوووووة مثووووول نظوووووام التعلووووويم فوووووي سووووو

االولووووووى فووووووي الرياضوووووويات فووووووي عوووووودة دورات منعقوووووودة، وهووووووذا مووووووا دفوووووو  دول مثوووووول الواليووووووات المتحوووووودة 
ي جعلووووووت هووووووذه االنظمووووووة االمريكيووووووة الووووووى دراسووووووة النظووووووام التعليمووووووي والوقوووووووف علووووووى االسووووووباو التوووووو

 راتو. تحصل اعلى ال
بوووووووين نظوووووووام  NCTMي الرياضووووووويات المجلوووووووس الووووووووطني لمعلمووووووو وفوووووووي دراسوووووووة مقارنوووووووة مووووووون

 سوووووونغافورةاظهووووورت الدراسوووووة تفووووووق نظوووووام  إذوالواليوووووات المتحووووودة االمريكيووووووة،  سووووونغافورةالتعلووووويم فوووووي 
علووووووى اثوووووارة التحووووودي لوووووودلى  مقووووودرة أكثووووورنغافوري لواليووووووات المتحووووودة، وان النظوووووام السووووووعلوووووى نظوووووام ا

 (.Micheal,2008) الطلبة
دولووووووة فووووووي العووووووالم فووووووي  91ردن ضوووووومن شووووووارك اال 9112وفووووووي الوووووودورة المنعقوووووودة فووووووي عووووووام 

دولوووووة عربيوووووة، وحصووووولت علوووووى المركووووو  الثووووواني  51االختبوووووار الووووودولي، وكانوووووت االردن مووووون ضووووومن 
 (.Mullis,2009)عربيا بعد لبنان 

وعطفوووووا علوووووى موووووا سوووووبق يمكووووون مالحظوووووة االهتموووووام باالختبوووووار الووووودولي دوليوووووا وعربيوووووا ومحليوووووا، 
قوووووودرتها علووووووى ت ويوووووود المعلومووووووات مسووووووة و ذه الدراوان دل علووووووى شوووووويء فانمووووووا يوووووودل علووووووى أهميووووووة هوووووو

هوووووووم فوووووووي الووووووودول ذات التحصووووووويل ئة فوووووووي موووووووادة الرياضووووووويات ومقارنوووووووة اداالكافيوووووووة عووووووون أداء الطلبووووووو
المرتفووووو  مموووووا يسوووووهم فوووووي تحسوووووين العمليوووووة التربويوووووة وتطويرهوووووا، واثوووووراء البيئوووووة التعليميوووووة واسوووووتخدام 

 متنوعة.استراتيجيات 
فقووووود  TIMSSالمتعلقوووووة باالختبوووووار الووووودولي وتووووو تي هوووووذه الدراسوووووة لتلبوووووي جانبوووووا مووووون الجوانوووووو 

المرجعوووووي الخووووواص باالختبوووووار الووووودولي فوووووي تنميوووووة  اإلطوووووارتوووووم تطووووووير برنوووووامج تووووودريبي قوووووائم علوووووى 
 المعرفة البيداغوجية لدى معلمي الرياضيات في مرحلة التعليم االساسي في االردن.
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 الدراسة مشكلة
دون الوسووووووط الوووووودولي  وحصوووووول علووووووى نتووووووائج TIMSSشووووووارك االردن فووووووي االختبووووووار الوووووودولي 

اج الرياضووووويات فوووووي الووووودورات المنعقووووودة لالعووووووام السوووووابقة، وقووووود أظهووووورت بعووووو  الدراسوووووات ان منهووووو
كبيووووووور فوووووووي النهوووووووو  بمسوووووووتوى الطلبوووووووة، فقووووووود يكوووووووون المعلوووووووم ومعرفتوووووووع  ءوالمعلوووووووم عليهموووووووا عوووووووو

وممارسوووواتع ومعتقداتووووع الصووووفية لهووووا أثوووور مهووووم فووووي ضووووعف التحصوووويل فووووي االختبووووار الوووودولي، ولعلووووع 
بيعوووووووي أن يفسووووووور الخلووووووول فوووووووي تحصووووووويل الطلبوووووووة ضوووووووعف تووووووودريو المعلموووووووين فوووووووي اموووووووتالك موووووون الط

يوووووووة مووووووون خوووووووالل تعرضوووووووهم لبووووووورامج المعرفوووووووة البيداغوجيوووووووة، ويتحقوووووووق اموووووووتالكهم للمعرفوووووووة البيداغوج
 قائمة على توجهات الدول العالمية الحاصلة على مرتبة متقدمة في التعليم. ةتدريبي

هوووووذه البووووورامج القائموووووة علوووووى  حووووودأمعلموووووين علوووووى لوووووى تووووودريو الذا سوووووعت الدراسوووووة الحاليوووووة الووووو
المرجعووووي الخوووواص باالختبووووار الوووودولي، وقوووود حاولووووت الدراسووووة االجابووووة عوووون سووووؤال الدراسووووة  اإلطووووار
المرجعوووووووي الخووووووواص باالختبوووووووار الووووووودولي  اإلطوووووووارفاعليوووووووة برنوووووووامج تووووووودريبي قوووووووائم علوووووووى  موووووووا وهوووووووو:

TIMSS ات فووووووووي مرحلووووووووة فووووووووي تنميووووووووة المعرفووووووووة البيداغوجيووووووووة للمحتوووووووووى لوووووووودى معلمووووووووي الرياضووووووووي
 التعليم االساسي في االردن.

 الدراسة ةفرضي
 درجووووووووات متوسووووووووطي بووووووووين (α=0.05) مسووووووووتوى عنوووووووود إحصووووووووائية داللووووووووة ذو فوووووووورق يوجوووووووود ال

 المعرفوووووووووة تنميوووووووووة فوووووووووي الضوووووووووابطة المجموعوووووووووة معلموووووووووي ودرجوووووووووات التجريبيوووووووووة معلموووووووووي المجموعوووووووووة
يعوووووووو ى  ردناأل فووووووووي األساسووووووووية المرحلووووووووة فووووووووي الرياضوووووووويات معلمووووووووي لوووووووودىالبيداغوجيووووووووة للمحتوووووووووى 

 .الستخدام البرنامج التدريبي
 ومحدداتها الدراسة حدود

 عدة في الرياضيات معلمي تشمل الدراسة مجتم  من عشوائية عينة على الدراسة تطبيق إقتصر .5
 لمحافظة العاصمة.  التابعة والتعليم التربية و ارة مدارس من مدارس

المرجعي الخاص باالختبار  على االطار قائمة اختبارات ثالثة على الدراسة اقتصرت .9
 البيداغوجية . المعرفة في المعلمين مقدرة لقياس  TIMSSالدولي

األعداد والجبر والهندسة والقياس  مثل االساسية المرحلة موضوعات على الدراسة اقتصرت .3
 .والتاس  والثامن الساب  النسبية للصفوف وغير النسبية واالعداد والمعادالت واالحتماالت
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 واإلصطالحية االجرائية وتعريفاتها الدراسة مصطلحات
 The Framework) ) الدولي الختباربا الخاص المرجعي االطار
 (Cognitive Domain) واالداءات للمهارات العقلي المجال المرجعي اإلطار يتضمن 

 المتعلم بها يقوم التي العمليات او السلوك مجاالت أحد وهو الرياضية المعرفة :وهي المجاالت
 الثاني المجال وهو الرياضي والتطبيق. والخصائص والمصطلحات للتعريفات التذكر مستوى وتشمل

 أو الخوار مية أو اإلستراتيجية والطريقة االختيار مستوى ويشمل والعمليات المهارات سلم في
 تعمالاس ووصف التحليل ويشمل والعمليات المهارات سلم في الثالث المجال وهو والتبرير  .النمذجة
 .(Michael,2008)م لوفة  غير بطريقة المسائل وحل متغيرات بين عالقة

  (Trends In Mathematics and Science Study): الدولي االختبار
 النظام مستوى أو الوطني المستوى على تحديده تم الذي المنهج ب نع اصطالحيا يعرف 
 الرياضيات في الطلبة مستوى لمعرفة عالمي اختبار انع (TIMSS) اجرائيا يعرف، و التعليمي
 The International Association) ) التربوي للتحصيل العالمية الهيئةع علي تشرف والعلوم،

for the Evaluation of Educational Achievement  (IEA.)(Ababneh, 2015.) 
  (The Pedagogical Content Knowledge): البيداغوجية للمحتوى المعرفة

 تدريسها بكيفية والمعرفة محتوى معين او بموضوع المعلم معرفة هي اصطالحاف تعر  
وغيرها  الرياضيات في ربوالج واالعداد الفي ياء في والشغل القوة موضوعاتمثل  وتعليمها

(Alzoabi,2012). 
واجرائيا هو عملية مستمرة لبناء المعرفة وتنمية المهارات في ممارسة التدريس الفعالة 

(NPEAT,2003).  
 مثل المعرفي بالمحتوى المعرفة تتضمن تنقسم المعرفة البيداغوحية الى ثالثة محاور رئيسة

 من المعرفة عناصر جمي  يتضمن وهذا األعداد أو المعادالت أو االقترانات بموضوع المعلممعرفة 
 التدريسع وأنماط وطرائقع بفن والمعرفة .األخرى الرياضيات بموضوعات متعلقة ومسائل مفاهيم

 س لها التي االسئلة ومعرفة المفاهيم لتوضيي تستخدم والتي المختلفة والطرق األعداد او لمعادالتل
 وأنواع يفضلونها التي الطلبة بخصائص والمعرفة للفهم. قابل إلى دالمجر  تحِول التي والوسائل الطلبة

 Abo) الطلبة بين النقاشو وتشجي  الحوار  الصف غرفة في واألعراف فيها يقعون التي األخطاء

Musa,2004). 
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 أهمية الدراسة:
برنامج  فاعلية لمعرفة الرياضيات معلمي علىتطبيقها اهمية الدراسة من خالل  تتلخص

المعرفة  تنمية في (TIMSS) الدولي ختبارالبا الخاص المرجعي اإلطارعلى  قائم تدريبي
. وتنب  المعرفة البيداغوجية للمحتوىارات بمه المعلمين ت ويد تتضمن التيالبيداغوجية للمحتوى 

المعنيين  نظر وتوجيع، وتالفيها التدريس ممارسة في القصور جوانو إلى أهمية الدراسة من التعرف
وحاجات  متطلبات ضوء في المنهاج منفذي عند والضعف القوة جوانو إلى والتعليم التربية و ارة في

TIMSS، والتطبيق  المعرفة تتضمن التي والعقلية ةالمعرفي بالمجاالت المنهاج مخططي تمد كما
باالختبار الدولي  الخاص المرجعي اإلطار على قائم تدريبي برنامج تطوير تم ولذلك، والتبرير

TIMSS .لدى معلمي الرياضيات 
 الدراسات السابقة ذات الصلة

 وكتا في (TIMSS)معايير  تحقيق بمدى تعلقت في دراسة (Rayan,2015) ريان بين
وكانت عينة  المعرفية، والمجاالت المحتوى بج أيع فلسطين في الثامن الصف لطلبة الرياضيات

جراء أداة اختبار في  مدارس  أحدالدراسة تتكون شعبتين من طلبة الصف الثامن األساسي وا 
 جاء وقد TIMSS لمعايير وفقا المحتوى مجاالت جمي  تحقق الدراسة نتائج ظهرتأو فلسطين، 

 ومستوى 50% المعرفة مستوى فقد بلغ متفاوتة، بنسو المعرفية المستويات  جمي تحقق
 . 14% االستدالل ومستوى 36%التطبيق
 فووي الرياضوويات منوواهج مضوومون تحليوول الووى، (Danial,2005) داينووال دراسووة وسووعت 
 والوقووفTIMSS  اختبوار فوي اإلنجوا  مو  عالقوة ذات المنواهج كانوت إذا ومعرفوة سونغافورة

 يغطووي المطبووق المنهوواج أن الدراسووة نتووائج أوضووحت وقوود، فيهووا والقوووة الضووعف طنقووا علوى
 بناؤهووا تووم سوونغافورة فووي الرياضوويات منوواهج وأن ،TIMSSاختبووار متطلبووات موون 80%قرابووة 

 المفواهيم، واكتسواو المشوكالت، حول علوى ويركو . عديودة متقدموة دول تجوارو مون باالسوتفادة
 نحووو إيجابيووة اتجاهوات وجووود تبووين كموا .والمهووارات اتواالتجاهوو المعرفوة، وراء مووا وعمليوات

 اتجاهوات إلوى يعو ى متقدموة نتوائج علوى حصوولهم وأن سونغافورة، طلبوة لودى الرياضويات تعلوم
 المنهواج محتووى فوي والتنووع المعلموين ت هيول ومسوتوى الوتعلم مصوادر ووفورة اإليجابيوة الطلبوة
 الطلبة. مقدرات م  مءيتال بما
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 البرنوووامج فقووود افوووادوا بووو ن (ALgarabli & Alabed,2015)عبووود الجرابلوووي وال اامووو 
 مون واالنتقوال الطلبوة مهوارات تطووير علوى عمول قود الدوليوة التوجهوات إلوى المسوتند التودريبي
 .االرتقاء في واالستمرار منها أعلى مهارات اتقان إلى التفكير مستويات إتقان

 الصووفوف وتشوومل مهنوويال الووتعلم توقعووات (Chen & Cai,2009)جوون وكوواي  لوحلوو
الوودول  وبعوو  األمريكيووة المتحوودة لواليوواتكا الوودول موون عديوود فووي إلووى الثووامن األول موون

 وهووي TIMSS اختبووار فووي الرياضوويات فووي عووال إنجووا  علووى طلبتهووا حصوول التووي آلسوويوية
 معتموودين  محوودد موضوووع علووى والتركيوو  التحصوويل فووي الفجوووة واليابووان لتضووييق سوونغافورة

ك وبينووا ان هنووا، االختبوار فوي إنجووا اتهم علوى بنواء الطلبوة تصونيف أو علوويالف المسوتوى علوى
 فوروق ووجوود جمعهوا، توم التوي الوثوائق تحليول خوالل مون الوتعلم توقعوات فوي فروقوا او اختالفوا

 التوي ب فعوالهم المعلموين وعويو  .الدراسوية المنواهج خوالل مون للطلبوة المتاحوة الوتعلم فورص فوي
 يمتلكهووووووووا التوووووووي المعرفووووووووة أن وأظهووووووورت التعليميوووووووة، العمليووووووووة محوووووووور هووووووووو المعلوووووووم يمارسوووووووونها، وأن

جرائيووووووة مجووووووردة معرفووووووة هووووووي نالمعلمووووووو   معتقوووووودات بووووووين كبيوووووورا توافقووووووا هنوووووواكو  المسووووووتوى. عاليووووووة وا 
 معرفوووووووة الرياضووووووويات ولووووووودى معلموووووووي (.Syam,2014الصوووووووفية ) وممارسووووووواتهم واقووووووووالهم المعلموووووووين
 لتووووودريس كافيوووووة غيووووور أنهوووووا علوووووى عوووووالوة المطلووووووو بالمسوووووتوى ليسوووووت الرياضووووويات فوووووي بيداغوجيوووووة
 . (Khasawneh,2007) المطلوبة الرياضيات

 واإلجراءات الطريقة
 افراد الدراسة

 وذلوووووك ؛وتجريبيووووة ضوووووابطة: مجموووووعتين اعتموووواد توووووم إذ التجريبووووي، شووووبة المووووونهج تووووم اسووووتخدام
 المرجعوووووي اإلطوووووار علوووووى قوووووائم تووووودريبي برنوووووامج فاعليوووووة وهوووووو المسوووووتقل المتغيووووور فاعليوووووة لبحوووووث

المعرفوووووووة البيداغوجيوووووووة  تنميوووووووة وهوووووووو التووووووواب  المتغيووووووور علوووووووى TIMSS الووووووودولي ختبوووووووارباال الخووووووواص
 تبعوووووا وذلوووووك عشووووووائية بطريقوووووة المووووودارس الرياضووووويات، مووووون خوووووالل اختيوووووار معلموووووي لووووودى للمحتووووووى
 الووووووو من لحسووووووواو والتاسووووووو  والثوووووووامن السووووووواب  لصفوفلوووووووو األساسوووووووية للمرحلوووووووة الرياضووووووويات لمعلموووووووي
 القووووووائم التوووووودريبي البرنووووووامج تطبيووووووق جوووووولأ موووووون  الدراسووووووة عينووووووة علووووووى االختبووووووار لتطبيووووووق المناسووووووو

 المعلمووووووين تو يوووووو  تووووووم ثووووووم وموووووون ،TIMSS الوووووودولي باالختبووووووار الخوووووواص المرجعووووووي اإلطووووووار علووووووى
مجموووووووووعتين: ضووووووووابطة،  الووووووووىمموووووووون يدرسووووووووون الصووووووووفوف السوووووووواب  والثووووووووامن والتاسوووووووو   والمعلمووووووووات

 الضابطة.و  للتجريبية ومعلمة معلما 30 عينة بحجم تجريبية، واألخرى
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 :ادوات الدراسة
وبعوووو  االختبووووارات الموجووووودة علووووى موقوووو  االختبووووار بعوووود االطووووالع علووووى التقووووارير الخاصووووة 
 المعرفوووووة البيداغوجيوووووة للمحتووووووى،المعلموووووين فوووووي  مقووووودرةالووووودولي، توووووم إعوووووداد هوووووذا االختبوووووار لقيووووواس 

يوووووار مووووون ( فقووووورة اختباريوووووة مووووون نووووووع االخت11وقووووود اشوووووتمل هوووووذا االختبوووووار بصوووووورتع النهائيوووووة علوووووى )
 :وهيمتعدد وقد قسم االختبار إلى ثالثة محاور 

 أوال: اختبار المعرفة البيداغوجية بالمحتوى المعرفي
( فقوووووووورة اختباريووووووووة، وكووووووووان 91تضوووووووومنت المعرفووووووووة البيداغوجيووووووووة فووووووووي المحتوووووووووى الرياضووووووووي )

موووووون و ن االختبووووووار، ومجووووووال  %31موووووون و ن االختبووووووار، ومجووووووال الجبوووووور  %91لمجووووووال الهندسووووووة 
ه ذمووووون و ن االختبوووووار، وهووووو %31مووووون و ن االختبوووووار، ومجوووووال االعوووووداد  %91لفووووورص البيانوووووات وا

 االو ان تتفق م  ما جاء في االختبار الدولي.
 صدق االختبار:

فوووووي  وتطوووووويره تووووم تحديووووود صوووودق االختبوووووار مووووون خووووالل االجوووووراءات التووووي توووووم اعوووووداد االختبووووار
المحتوى المعرفوووووي ضووووووئها والتوووووي توووووتلخص فوووووي حصووووور موووووا ينووووودرج تحوووووت المعرفوووووة البيداغوجيوووووة بووووو

كالمفوووووواهيم والرمووووووو ، وحوووووول المسووووووائل الروتينيووووووة، والتحليوووووول والتبريوووووور الرياضووووووي، وموووووون ثووووووم تحديوووووود 
جوانوووووووو  مواصوووووووفات يبووووووويناالهوووووووداف التوووووووي يتوقووووووو  مووووووون المعلموووووووين تحقيقهوووووووا، ثوووووووم اعوووووووداد جووووووودول 

المحتوووووى وموووون ثووووم تحديوووود عوووودد االسووووئلة التووووي تووووم تطويرهووووا. وتووووم عوووور  االختبووووار علووووى مجموعووووة 
عووووووووة التوووووووودريس فووووووووي الجامطرائووووووووق كمووووووووين موووووووون أصووووووووحاو االختصوووووووواص فووووووووي المنوووووووواهج و موووووووون المح

عليوووووع وبمووووا ال يتعوووووار   اجمعووووو ذ بموووووا  راء ومقترحووووات، وتوووووم االخوووواالردنيووووة، وقووووود أبوووودا المحكموووووون  
 م  معايير قبول الفقرات االختبارية.

 تحليل فقرات االختبار:
تمييوووووو  أعلووووووى موووووون  تووووووم اعتبووووووار أن اإلجابووووووة الصووووووحيحة للفقوووووورة التووووووي تحصوووووول علووووووى معاموووووول

 -1.91الفقوووووووورة التووووووووي تحصوووووووول علووووووووى معاموووووووول تمييوووووووو  ) وُتعوووووووود( مناسووووووووبة بدرجووووووووة عاليووووووووة، 1.31)
الفقوووورة التووووي تحصوووول علووووى معاموووول تمييوووو  أقوووول موووون ُتعوووود ( مناسووووبة بدرجووووة مقبولووووة، فووووي حووووين 1.31

 ( أو بدرجة سالبة، غير مقبولة وغير مناسبة أو أنها غير مفهومة.1.91)
الصووووووووعوبة للفقوووووووورة التووووووووي تحصوووووووول علووووووووى معووووووووامالت مووووووووا بووووووووين أمووووووووا إذا تراوحووووووووت معووووووووامالت 

( فهووووووي فقوووووورات مناسووووووبة وجيوووووودة، وأمووووووا إذا قلووووووت معووووووامالت الصووووووعوبة عوووووون القيمووووووة 1.31-1.21)
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وعليوووووووع فقووووووود بلوووووووغ عووووووودد الفقووووووورات االختباريوووووووة بصوووووووورتها  مناسوووووووبة.غيووووووور ُتعووووووود ( أو سوووووووالبة 1.31)
 ( فقرة بعد استبعاد الفقرات غير المناسبة.91النهائية )

 اختبار المعرفة البيداغوجية بأنماط التدريس ثانيا:
( فقوووووورة اختباريووووووة، وكووووووان لمجووووووال 51تضوووووومنت المعرفووووووة البيداغوجيووووووة فووووووي أنموووووواط التوووووودريس )
مووووون و ن االختبوووووار، ومجوووووال  %91طريقوووووة عووووور  الموووووادة المتعلقوووووة ونموووووط التووووودريس فوووووي الهندسوووووة 

ختبووووووووووار، موووووووووون و ن اال %91موووووووووون و ن االختبووووووووووار، ومجووووووووووال البيانووووووووووات والفوووووووووورص  %31الجبوووووووووور 
ه االو ان تتفوووووووق مووووووو  موووووووا جووووووواء فوووووووي االختبوووووووار ذمووووووون و ن االختبوووووووار، وهووووووو %31ومجوووووووال االعوووووووداد 

 الدولي.
 صدق االختبار:

فوووووي  هوتطووووووير  تووووم تحديووووود صوووودق االختبوووووار مووووون خووووالل االجوووووراءات التووووي توووووم اعوووووداد االختبووووار
ضوووووووئها والتووووووي تووووووتلخص فووووووي حصوووووور مووووووا ينوووووودرج تحووووووت المعرفووووووة البيداغوجيووووووة ب نموووووواط التوووووودريس 

فوووووواهيم الرياضووووووية والتخطوووووويط والتقووووووويم وربووووووط المفوووووواهيم ومهووووووارات العمليووووووات، وموووووون ثووووووم تحديوووووود كالم
جوانوووووووو  مواصوووووووفات يبووووووويناالهوووووووداف التوووووووي يتوقووووووو  مووووووون المعلموووووووين تحقيقهوووووووا، ثوووووووم اعوووووووداد جووووووودول 

المحتوووووى وموووون ثووووم تحديوووود عوووودد االسووووئلة التووووي تووووم تطويرهووووا. وتووووم عوووور  االختبووووار علووووى مجموعووووة 
توووووووودريس فووووووووي الجامعووووووووة الطرائووووووووق و  اص فووووووووي المنوووووووواهجن موووووووون أصووووووووحاو االختصووووووووموووووووون المحكمووووووووي

عليووووووووع وبمووووووووا ال  اجمعووووووووو اذ بمووووووووا راء ومقترحووووووووات، وتووووووووم االخوووووووو المحكمووووووووون  ىبوووووووودأاالردنيووووووووة، وقوووووووود 
 يتعار  م  معايير قبول الفقرات االختبارية.

 تحليل فقرات االختبار:
تووووووم اعتبووووووار أن اإلجابووووووة الصووووووحيحة للفقوووووورة التووووووي تحصوووووول علووووووى معاموووووول تمييوووووو  أعلووووووى موووووون 

 -1.91الفقوووووووورة التووووووووي تحصوووووووول علووووووووى معاموووووووول تمييوووووووو  ) ُتعوووووووود( مناسووووووووبة بدرجووووووووة عاليووووووووة، و 1.31)
الفقوووورة التووووي تحصوووول علووووى معاموووول تمييوووو  أقوووول موووون ُتعوووود ( مناسووووبة بدرجووووة مقبولووووة، فووووي حووووين 1.31

 ( أو بدرجة سالبة، غير مقبولة وغير مناسبة أو أنها غير مفهومة.1.91)
تحصوووووووول علووووووووى معووووووووامالت مووووووووا بووووووووين أمووووووووا إذا تراوحووووووووت معووووووووامالت الصووووووووعوبة للفقوووووووورة التووووووووي 

( فهووووووي فقوووووورات مناسووووووبة وجيوووووودة، وأمووووووا إذا قلووووووت معووووووامالت الصووووووعوبة عوووووون القيمووووووة 1.31-1.21)
وعليوووووووع فقووووووود بلوووووووغ عووووووودد الفقووووووورات االختباريوووووووة بصوووووووورتها  .غيووووووور مناسوووووووبةُتعووووووود ( أو سوووووووالبة 1.31)

 ( فقرة بعد استبعاد الفقرات غير المناسبة.51النهائية )
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 داغوجية بخصائص الطلبةثالثا: اختبار المعرفة البي
( فقووووووورة اختباريوووووووة، وكوووووووان لمجوووووووال 51تضووووووومنت المعرفوووووووة البيداغوجيوووووووة بخصوووووووائص الطلبوووووووة )

مووووووووون و ن االختبوووووووووار،  %31مووووووووون و ن االختبوووووووووار، ومجوووووووووال فهوووووووووم الجبووووووووور  %91فهوووووووووم الهندسوووووووووة 
مووووووون  %31مووووووون و ن االختبوووووووار، ومجوووووووال فهوووووووم االعوووووووداد  %91ومجوووووووال فهوووووووم البيانوووووووات والفووووووورص 

 و ان تتفق م  ما جاء في االختبار الدولي.ه االذو ن االختبار، وه
 صدق االختبار:

فوووووي  هوتطووووووير  تووووم تحديووووود صوووودق االختبوووووار مووووون خووووالل االجوووووراءات التووووي توووووم اعوووووداد االختبووووار
الطلبوووووة ضووووووئها والتوووووي توووووتلخص فوووووي حصووووور موووووا ينووووودرج تحوووووت المعرفوووووة البيداغوجيوووووة بخصوووووائص 

مسوووووائل الحووووودود الجبريوووووة واتقوووووان االخطووووواء التوووووي يقووووو  بهوووووا الطلبوووووة والوووووتعلم التعووووواوني فوووووي  كمعرفوووووة
المفوووووواهيم والتع يوووووو ، وموووووون ثووووووم تحديوووووود االهووووووداف التووووووي يتوقوووووو  موووووون المعلمووووووين تحقيقهووووووا، ثووووووم اعووووووداد 

جوانووووو المحتوووووى وموووون ثووووم تحديوووود عوووودد االسووووئلة التووووي تووووم تطويرهووووا. وتووووم  مواصووووفات يبووووينجوووودول 
عووووووور  االختبوووووووار علوووووووى مجموعوووووووة مووووووون المحكموووووووين مووووووون أصوووووووحاو االختصووووووواص فوووووووي المنووووووواهج 

ذ بمووووا راء ومقترحووووات، وتووووم االخوووو المحكمووووون  ىبوووودأيس فووووي الجامعووووة االردنيووووة، وقوووود التوووودر ئووووق طراو 
 عليع وبما ال يتعار  م  معايير قبول الفقرات االختبارية. اجمعو أ

 تحليل فقرات االختبار:
تووووووم اعتبووووووار أن اإلجابووووووة الصووووووحيحة للفقوووووورة التووووووي تحصوووووول علووووووى معاموووووول تمييوووووو  أعلووووووى موووووون 

 -1.91الفقوووووووورة التووووووووي تحصوووووووول علووووووووى معاموووووووول تمييوووووووو  ) ُتعووووووووديووووووووة، و ( مناسووووووووبة بدرجووووووووة عال1.31)
الفقوووورة التووووي تحصوووول علووووى معاموووول تمييوووو  أقوووول موووون ُتعوووود ( مناسووووبة بدرجووووة مقبولووووة، فووووي حووووين 1.31

 ( أو بدرجة سالبة، غير مقبولة وغير مناسبة أو أنها غير مفهومة.1.91)
ا بووووووووين أمووووووووا إذا تراوحووووووووت معووووووووامالت الصووووووووعوبة للفقوووووووورة التووووووووي تحصوووووووول علووووووووى معووووووووامالت موووووووو

( فهووووووي فقوووووورات مناسووووووبة وجيوووووودة، وأمووووووا إذا قلووووووت معووووووامالت الصووووووعوبة عوووووون القيمووووووة 1.31-1.21)
وعليوووووووع فقووووووود بلوووووووغ عووووووودد الفقووووووورات االختباريوووووووة بصوووووووورتها  مناسوووووووبة.غيووووووور وُتعووووووود ( أو سوووووووالبة 1.31)

 ( فقرة بعد استبعاد الفقرات غير المناسبة.51النهائية )
 الدراسة:إجراءات 

 الباحث من بع   العالقة بموضوع الدراسة، إذ استفاد ياإلطالع على األدو النظري ذ
 .الدراسات السابقة
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   جراءات التعديالت في ضوء المحكمين المختصينتحكيم البرنامج من قبل مجموعة من ، وا 
 مالحظاتهم.

 .التوصل إلى الصورة النهائية للبرنامج 
 كتو تسهيل مهمة من المعنية، والحصول على  الجهات من الدراسة إجراء على الموافقة أخذ

البحث والتطوير التربوي، ومن ثم  –ة الجامعة األردنية موجهة إلى و ارة التربية والتعليم ر اإد
الحصول على كتاو من و ارة التربية والتعليم موجع إلى المديرية المعنية التي بدورها حولت 

 .الباحث إلى المدارس التابعة لها
 التابعة لمحافظة العاصمة والتعليم ربيةالت و ارة من مدارس عدة اختيار تم. 
 عن وجي ة فكرة وتقديم بالتدريو سيشاركون الذين والمعلمين المدارس يريمد م  االجتماع 

 .وأهدافع وأهميتع طبيعتع حيث من الرياضيات معلمي على سيطبق الذي التدريبي البرنامج
 ( معلما  ومعلمة.91اختيار العينة االستطالعية وعددها ) 
 العشوائي التعيين بطريقة وتجريبية ضابطة مجموعتين إلى وتو يعهم المعلمين ياراخت 
  تدريبية ساعات عشر بواق  والمكان بال مان التدريبي البرنامج لتطبيق المناسبة المواعيد تحديد 

 .أسابي  ةأربع لمدة اسبوعيا  
  ومدتع وأهدافع وأهميتع التدريبي البرنامج وتوضيي حده على مجموعة كل المشاركين م  اللقاء 

مكانية فيع الدوام وطبيعة  .يرغو ال لمن االلتحاق عدم وا 
  وأهميتع االختبار كيفية على واطالعهم الضابطة المجموعة أفراد لقاء  
 .تطبيق البرنامج التدريبي على المجموعة التجريبية 
  االختبار لتطبيق المناسبة الظروف تهيئة 
  المفحوصين م  األعداد مطابقة من دوالت ك االختبارات نسخ إعداد. 
   واستالمها )تطبيق االختبار( معلوماتهم ءومل عليها حصولهم من والت كد مغلقة النسخ تو ي. 
  جم  نتائج االختبارات، وتحويل استجابات أفراد الدراسة إلى درجات خام، ثم إدخال البيانات إلى

جراء المعالجات اإلحصائية لها باستخدا ، (SPSS)م برنامج الر م اإلحصائية الحاسوو، وا 
جراء التحليالت اإلحصائية المناسبة لإلجابة عن أسئلة الدراسة واستخراج النتائج، ومناقشتها،  وا 

 واستخالص التوصيات. 
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 :اإلحصائية المعالجة
 التحليووووووول اسوووووووتخدام تمفووووووو لمجمووووووووعتين ضوووووووابطة وتجريبيوووووووة تجريبوووووووي شوووووووبة التصوووووووميم ان بموووووووا

يجوووووووووواد للدراسووووووووووة الصووووووووووفرية الفرضوووووووووويات ارالختبوووووووووو (ANCOVAاالحصووووووووووائي)  بوووووووووووين الفووووووووووروق وا 
 .االحصائي التحليلو  البعدي االختبار على المعلمين لعالمات المتوسطات

 الدراسة نتائج
فاعليووووة برنووووامج توووودريبي قووووائم علووووى اإلطووووار المرجعووووي الخوووواص  التعوووورف إلووووىهوووودفت الدراسووووة 
للمحتوووووووووووى لوووووووووودى معلمووووووووووي  ( فووووووووووي تنميووووووووووة المعرفووووووووووة البيداغوجيووووووووووةTIMSSباالختبووووووووووار الوووووووووودولي )

عوووور  للنتووووائج التووووي توصوووولت  يوووو تي ، وفيموووواالرياضوووويات فووووي مرحلووووة التعلوووويم األساسووووي فووووي األردن
 اليها الدراسة: 

 أوال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول
المرجعوووووي الخووووواص باالختبوووووار الووووودولي فوووووي  اإلطوووووارموووووا فاعليوووووة برنوووووامج تووووودريبي قوووووائم علوووووى 

لمحتووووووى المعرفوووووي لووووودى معلموووووي الرياضووووويات فوووووي مرحلوووووة التعلووووويم تنميوووووة المعرفوووووة البيداغوجيوووووة فوووووي ا
 ذو فوووووورق : ال يوجوووووودنووووووع الفرضووووووية الصووووووفرية التووووووي توووووونص علووووووىاالساسووووووي فووووووي االردن  واشووووووتقت م

 التجريبيوووووة المجموعوووووة معلموووووي ( بوووووين متوسوووووطي درجوووووات502.2α) مسوووووتوى عنووووود احصوووووائية داللوووووة
  المعرفي المحتوىفي  المجموعة الضابطة معلمي ودرجات

تبوووووووار هوووووووذه الفرضوووووووية ُحسوووووووبت المتوسوووووووطات الحسوووووووابية واالنحرافوووووووات المعياريوووووووة وُأجوووووووري والخ
( يوضوووووووووي قووووووووويم المتوسوووووووووطات الحسوووووووووابية 5، والجووووووووودول )ANCOVAتحليووووووووول التبووووووووواين المشوووووووووترك 

واالنحرافوووووووات المعياريوووووووة علوووووووى مسوووووووتوى درجوووووووات معلموووووووي المجموعوووووووة التجريبيوووووووة ودرجوووووووات معلموووووووي 
اغوجيووووووة فووووووي المحتوووووووى المعرفووووووي يعوووووو ى السووووووتخدام المجموعووووووة الضووووووابطة فووووووي تنميووووووة المعرفووووووة البيد

علوووووى  (TIMSSالقوووووائم علوووووى اإلطوووووار المرجعوووووي الخووووواص باالختبوووووار الووووودولي )البرنوووووامج التووووودريبي 
 القياسين القبلي والبعدي.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات معلمي المجموعتين الضابطة والتجريبية  (1الجدول )
 ة البيداغوجية بالمحتوى المعرفي للقياس القبلي والبعديعلى اختبار المعرف

 المجموعة
 مستوى المعرفة البيداغوجية بالمحتوى المعرفي

 القياس البعدي القياس القبلي
 المتوسط العدد

 الحسابي
 االنحراف
 المتوسط العدد المعياري

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 5.01 55.11 51 5.01 51.01 51 الضابطة
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 المجموعة
 مستوى المعرفة البيداغوجية بالمحتوى المعرفي

 القياس البعدي القياس القبلي
 المتوسط العدد

 الحسابي
 االنحراف
 المتوسط العدد المعياري

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 9.19 52.12 51 5.12 55.91 51 لتجريبيةا
  91   91  العالمة القصوى

المتوسطات الحسابية المعدلة لدرجات معلمي الرياضيات في المجموعتين التجريبية والضابطة، بعد عزل أثر اختبار 
 المعرفة البيداغوجية بالمحتوى المعرفي في االختبار القبلي

     لمعياريالخط  ا المتوسط الحسابي المجموعة
     1.112 55.511 الضابطة
     1.112 50.111 التجريبية
( أن المتوسوووووووووط الحسوووووووووابي لمسوووووووووتوى المعرفووووووووووة 5)النتوووووووووائج المبينوووووووووة فوووووووووي الجوووووووووودول  ُتظهووووووووور

البيداغوجيووووووووووة فووووووووووي المحتوووووووووووى المعرفووووووووووي للمجموعووووووووووة الضووووووووووابطة علووووووووووى االختبووووووووووار القبلووووووووووي بلووووووووووغ 
غ المتوسوووووووووط الحسوووووووووابي علوووووووووى (، فوووووووووي حوووووووووين بلووووووووو5.01(، وبوووووووووانحراف معيووووووووواري قووووووووودره )51.01)

 (.5.01(، وبانحراف معياري قدره )55.11االختبار البعدي لهذه المجموعة )
وأن المتوسووووووط الحسووووووابي لمسووووووتوى المعرفووووووة البيداغوجيووووووة فووووووي المحتوووووووى المعرفووووووي للمجموعووووووة 

لتصوووووووبي ( 5.12(، وبوووووووانحراف معيووووووواري قووووووودره )55.91التجريبيوووووووة علوووووووى االختبوووووووار القبلوووووووي بلوووووووغ )
 (.9.19( وبانحراف معياري )52.12لبعدي )على االختبار ا

ولتحديوووود قيمووووة الفوووورق فووووي متوسووووطات درجووووات المعرفووووة البيداغوجيووووة فووووي المحتوووووى المعرفووووي فووووي   
المجمووووووعتين الضوووووابطة والتجريبيوووووة، علوووووى االختبوووووار البعووووودي، توووووم اسوووووتخراج المتوسوووووطات الحسوووووابية 

ختبووووووار القبلووووووي، علووووووى المعدلووووووة، الناتجووووووة عوووووون عوووووو ل أثوووووور عالمووووووات معلمووووووي الرياضوووووويات فووووووي اال
( يوضوووووووي 5معووووووورفتهم البيداغوجيوووووووة فوووووووي المحتووووووووى المعرفوووووووي، فوووووووي االحتبوووووووار البعووووووودي والجووووووودول )

 ذلك.
تشوووووير نتوووووائج المتوسوووووطات الحسوووووابية المعدلوووووة لدرجوووووة معلموووووي الرياضووووويات، فوووووي المجمووووووعتين 
ى التجريبيووووة والضووووابطة علووووى االختبووووار البعوووودي، بعوووود عوووو ل أثوووور المعرفووووة البيداغوجيووووة فووووي المحتووووو 

المعرفووووووي فووووووي االختبووووووار القبلووووووي، أن الفووووووروق كانووووووت لصووووووالي معلمووووووي الرياضوووووويات فووووووي المجموعووووووة 
التجريبيووووووة )التووووووي خضووووووعت لبرنووووووامج توووووودريبي قووووووائم علووووووى اإلطووووووار المرجعووووووي الخوووووواص باالختبوووووووار 

فوووووي تنميوووووة المعرفووووووة البيداغوجيوووووة فوووووي المحتوووووووى المعرفوووووي، إذ حصووووولت علووووووى  (TIMSS)الووووودولي 
(، وهوووووو أعلوووووى مووووون المتوسوووووط الحسوووووابي المعووووودل لمعلموووووي 50.111متوسوووووط حسوووووابي معووووودل بلوووووغ )

 (.55.511الرياضيات في المجموعة الضابطة االعتيادية، والبالغ )
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وبهوووووودف التحقووووووق موووووون جوهريووووووة الفووووووروق الظاهريووووووة تووووووم اسووووووتخدام تحليوووووول التبوووووواين المشووووووترك 
ANCOVA ( 9والذي تظهر نتائجة في الجدول.) 

( لدرجات المعلمين في المجموعة التجريبية ANCOVAرك )نتائج تحليل التباين المشت (2جدول )ال
 والضابطة على اختبار المعرفة البيداغوجية بالمحتوى المعرفي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
حجم األثر مربع  الداللة ف المربعات

 إيتا
   6.946 26.383 1 26.383 القياس القبلي

 701. 000. 63.437 240.944 1 240.944 المجموعة
    3.798 27 102.550 الخطا
     29 404.967 الكلي

 ( ف قل1.11*دالة عند مستوى )
( بووووووووووو ن قيموووووووووووة اإلحصوووووووووووائي )ف( بلغوووووووووووت لمتغيووووووووووور المعالجوووووووووووة 9يتضوووووووووووي مووووووووووون الجووووووووووودول )

فاقووووول، مموووووا يشوووووير الوووووى وجوووووود فوووووروق دالوووووة إحصوووووائيا  1.11دالوووووة عنووووود مسوووووتوى  ( وهووووي63.437)
( فوووووووووي مسوووووووووتوى المعرفووووووووة البيداغوجيوووووووووة فوووووووووي المحتووووووووووى المعرفوووووووووي 1.11عنوووووووود مسوووووووووتوى الداللوووووووووة )

الرياضووووي لوووودى عينووووة موووون معلمووووي الرياضوووويات فووووي مرحلووووة التعلوووويم األساسووووي يعوووو ى الووووى المعالجووووة 
، وبلووووووغ (TIMSSخوووووواص باالختبووووووار الوووووودولي )برنووووووامج توووووودريبي قووووووائم علووووووى اإلطووووووار المرجعووووووي ال)

وبوووووذلك تكووووون فاعليووووة البرنوووووامج التوووودريبي فووووي معرفوووووة  (،1.215حجووووم االثوووور للبرنوووووامج مربوووو  ايتووووا )
موووووووووووون التبوووووووووووواين فووووووووووووي اكتسوووووووووووواو المعلمووووووووووووين  (%21.5)، اي أن (%21.5)المحتوووووووووووووى المعرفووووووووووووي 

بينمووووووا مووووووا تبقووووووى المعرفوووووة بووووووالمحتوى المعرفووووووي لوووووودى المعلمووووووين يرجوووووو  لمتغيوووووور البرنووووووامج التوووووودريبي، 
 . غير مفسر ويرج  الى عوامل أخرى غير متحكم بها %91.5من التباين 
 المتعلقة بالسؤال الثاني جثانيا: النتائ

المرجعوووووي الخووووواص باالختبوووووار الووووودولي فوووووي  اإلطوووووارموووووا فاعليوووووة برنوووووامج تووووودريبي قوووووائم علوووووى 
حلوووووووة التعلووووووويم تنميوووووووة المعرفوووووووة البيداغوجيوووووووة ب نمووووووواط التووووووودريس لووووووودى معلموووووووي الرياضووووووويات فوووووووي مر 

 ذو فوووووورق : ال يوجوووووودنووووووع الفرضووووووية الصووووووفرية التووووووي توووووونص علووووووىاالساسووووووي فووووووي االردن  واشووووووتقت م
 التجريبيوووووة المجموعوووووة معلموووووي بوووووين متوسوووووطي درجوووووات( α=1.11) مسوووووتوى عنووووود احصوووووائية داللوووووة

 التدريس.أنماط في  المجموعة الضابطة معلمي ودرجات
واالنحرافوووووووات المعياريوووووووة وُأجوووووووري والختبوووووووار هوووووووذه الفرضوووووووية ُحسوووووووبت المتوسوووووووطات الحسوووووووابية 

( يوضوووووووووي قووووووووويم المتوسوووووووووطات الحسوووووووووابية 3الجووووووووودول )، و ANCOVAتحليووووووووول التبووووووووواين المشوووووووووترك 
واالنحرافوووووووات المعياريوووووووة علوووووووى مسوووووووتوى درجوووووووات معلموووووووي المجموعوووووووة التجريبيوووووووة ودرجوووووووات معلموووووووي 
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المجموعوووووووة الضوووووووابطة فوووووووي تنميوووووووة المعرفوووووووة البيداغوجيوووووووة فوووووووي أنمووووووواط التووووووودريس يعووووووو ى السوووووووتخدام 
علوووووى  (TIMSSالقوووووائم علوووووى اإلطوووووار المرجعوووووي الخووووواص باالختبوووووار الووووودولي )نوووووامج التووووودريبي البر 

 القياسين القبلي والبعدي.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات معلمي المجموعتين الضابطة والتجريبية  (3الجدول )

 البعديعلى اختبار المعرفة البيداغوجية بأنماط التدريس للقياس القبلي و 

 المجموعة
 مستوى المعرفة البيداغوجية بأنماط التدريس

 القياس البعدي القياس القبلي
 المتوسط العدد

 الحسابي
 االنحراف
 المتوسط العدد المعياري

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 9.19 2.13 51 5.21 2.91 51 الضابطة
 5.92 51.11 51 5.11 2.13 51 التجريبية

  51   51  ىالعالمة القصو 
المتوسطات الحسابية المعدلة لدرجات معلمي الرياضيات في المجموعتين التجريبية والضابطة، بعد عزل أثر المعرفة 

 البيداغوجية بأنماط التدريس في االختبار القبلي
     الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المجموعة
     1.993 1.113 الضابطة
     1.993 51.231 التجريبية

( أن المتوسوووووووووط الحسوووووووووابي لمسوووووووووتوى المعرفووووووووووة 3ُتظهووووووووور النتوووووووووائج المبينوووووووووة فوووووووووي الجوووووووووودول )
(، 2.91البيداغوجيوووووووووة ب نمووووووووواط التووووووووودريس للمجموعوووووووووة الضوووووووووابطة علوووووووووى االختبوووووووووار القبلوووووووووي بلوووووووووغ )

(، فووووووي حووووووين بلووووووغ المتوسووووووط الحسووووووابي علووووووى االختبووووووار البعوووووودي 5.21وبووووووانحراف معيوووووواري قوووووودره )
(. وأن المتوسووووووط الحسووووووابي لمسووووووتوى 9.19اف معيوووووواري قوووووودره )(، وبووووووانحر 2.13لهووووووذه المجموعووووووة )

المعرفوووووووووة البيداغوجيوووووووووة ب نمووووووووواط التووووووووودريس للمجموعوووووووووة التجريبيوووووووووة علوووووووووى االختبوووووووووار القبلوووووووووي بلوووووووووغ 
( 51.11لتصوووووووووووبي علوووووووووووى االختبوووووووووووار البعووووووووووودي )( 5.11(، وبوووووووووووانحراف معيووووووووووواري قووووووووووودره )2.13)

 (.     5.92وبانحراف معياري )
درجووووووات المعرفووووووة البيداغوجيووووووة فووووووي أنموووووواط التوووووودريس  ولتحديوووووود قيمووووووة الفوووووورق فووووووي متوسووووووطات

فوووووووي المجمووووووووعتين الضوووووووابطة والتجريبيوووووووة، علوووووووى االختبوووووووار البعووووووودي، توووووووم اسوووووووتخراج المتوسوووووووطات 
الحسوووووابية المعدلوووووة، الناتجوووووة عووووون عووووو ل أثووووور عالموووووات معلموووووي الرياضووووويات فوووووي االختبوووووار القبلوووووي، 

 بعدي.تبار الخداغوجية في أنماط التدريس، في اإلعلى معرفتهم البي
وتشوووووووووووير نتوووووووووووائج المتوسوووووووووووطات الحسوووووووووووابية المعدلوووووووووووة لدرجوووووووووووة معلموووووووووووي الرياضووووووووووويات، فوووووووووووي 
المجمووووووعتين التجريبيوووووة والضوووووابطة علوووووى االختبوووووار البعووووودي، بعووووود عووووو ل أثووووور المعرفوووووة البيداغوجيوووووة 
فوووووي أنمووووواط التووووودريس فوووووي االختبوووووار القبلوووووي، أن الفوووووروق كانوووووت لصوووووالي معلموووووي الرياضووووويات فوووووي 
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خضووووووعت لبرنووووووامج توووووودريبي قووووووائم علووووووى اإلطووووووار المرجعووووووي الخوووووواص المجموعووووووة التجريبيووووووة )التووووووي 
فوووووووووي تنميوووووووووة المعرفوووووووووة البيداغوجيوووووووووة فوووووووووي أنمووووووووواط التووووووووودريس، إذ  (TIMSS)باالختبوووووووووار الووووووووودولي 

(، وهووووووو أعلووووووى موووووون المتوسووووووط الحسووووووابي 51.231حصوووووولت علووووووى متوسووووووط حسووووووابي معوووووودل بلووووووغ )
 (.1.113) المعدل لمعلمي الرياضيات في المجموعة الضابطة االعتيادية، والبالغ

وبهوووووودف التحقووووووق موووووون جوهريووووووة الفووووووروق الظاهريووووووة تووووووم اسووووووتخدام تحليوووووول التبوووووواين المشووووووترك 
ANCOVA ( 9والذي تظهر نتائجة في الجدول.) 

لدرجات معلمي المجموعتين التجريبية والضابطة  ANCOVAنتائج تحليل التباين المشترك  (4جدول )ال
 يسأنماط التدر  المعرفة البيداغوجية فيعلى اختبار 

متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
حجم األثر مربع  الداللة ف المربعات

 إيتا
   5.765 15.366 1 15.366 القياس القبلي

 434. 000. 20.736 55.271 1 55.271 المجموعة
    2.665 27 71.968 الخطا
     29 148.967 الكلي

 ( ف قل1.11*دالة عند مستوى )
( بووووووووووو ن قيموووووووووووة اإلحصوووووووووووائي )ف( بلغوووووووووووت لمتغيووووووووووور المعالجوووووووووووة 9الجووووووووووودول )يتضوووووووووووي مووووووووووون 

فاقووووول، مموووووا يشوووووير إلوووووى وجوووووود فوووووروق دالوووووة إحصوووووائيا   1.11( وهووووي دالوووووة عنووووود مسوووووتوى 91.230)
( فووووي مسووووتوى المعرفووووة البيداغوجيووووة فووووي أنموووواط التوووودريس لوووودى عينووووة 1.11عنوووود مسووووتوى الداللووووة )

برنووووامج توووودريبي قووووائم  ى إلووووى المعالجووووة )موووون معلمووووي الرياضوووويات فووووي مرحلووووة التعلوووويم األساسووووي يعوووو
، وبلووووووغ حجووووووم االثوووووور للبرنووووووامج ((TIMSSعلووووووى اإلطووووووار المرجعووووووي الخوووووواص باالختبووووووار الوووووودولي )

المعرفووووووة البيداغوجيووووووة فووووووي وبووووووذلك تكووووووون فاعليووووووة البرنووووووامج التوووووودريبي فووووووي (، 1.939مربوووووو  ايتووووووا )
المعرفووووووووة ين موووووووون التبوووووووواين فووووووووي اكتسوووووووواو المعلموووووووو % 93.9، اي أن (93.9)%أنموووووووواط التوووووووودريس 

لوووووودى المعلمووووووين يرجوووووو  لمتغيوووووور البرنووووووامج التوووووودريبي، بينمووووووا مووووووا البيداغوجيووووووة فووووووي أنموووووواط التوووووودريس 
 . غير مفسر ويرج  الى عوامل أخرى غير متحكم بها %10.0تبقى من التباين 

 ثالثا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
الختبوووووار الووووودولي فوووووي المرجعوووووي الخووووواص با اإلطوووووارموووووا فاعليوووووة برنوووووامج تووووودريبي قوووووائم علوووووى 

تنميووووووة المعرفووووووة البيداغوجيووووووة بخصووووووائص الطلبووووووة لوووووودى معلمووووووي الرياضوووووويات فووووووي مرحلووووووة التعلوووووويم 
 ذو فوووووورق االساسووووووي فووووووي االردن  واشووووووتقت منووووووع الفرضووووووية الصووووووفرية التووووووي توووووونص علووووووى: ال يوجوووووود
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 التجريبيوووووة المجموعوووووة معلموووووي بوووووين متوسوووووطي درجوووووات( α=1.11مسوووووتوى ) عنووووود احصوووووائية داللوووووة
  خصائص الطلبةفي  المجموعة الضابطة يمعلم ودرجات
ختبوووووووار هوووووووذه الفرضوووووووية ُحسوووووووبت المتوسوووووووطات الحسوووووووابية واالنحرافوووووووات المعياريوووووووة وُأجوووووووري واإل

( يوضوووووووووي قووووووووويم المتوسوووووووووطات الحسوووووووووابية 1الجووووووووودول )، و ANCOVAتحليووووووووول التبووووووووواين المشوووووووووترك 
ي واالنحرافوووووووات المعياريوووووووة علوووووووى مسوووووووتوى درجوووووووات معلموووووووي المجموعوووووووة التجريبيوووووووة ودرجوووووووات معلمووووووو

المجموعووووووة الضووووووابطة فووووووي تنميووووووة المعرفووووووة البيداغوجيووووووة فووووووي الخصووووووائص التووووووي يفضوووووولها الطلبووووووة 
القووووووائم علووووووى اإلطووووووار المرجعووووووي الخوووووواص باالختبووووووار الوووووودولي يعوووووو ى السووووووتخدام البرنووووووامج التوووووودريبي 

(TIMSS)  .على القياسين القبلي والبعدي 
معلمي المجموعتين الضابطة والتجريبية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات  (5) الجدول

 على اختبار المعرفة البيداغوجية بخصائص الطلبة للقياس القبلي والبعدي

 المجموعة
 مستوى المعرفة البيداغوجية بخصائص الطلبة

 القياس البعدي القياس القبلي
 المتوسط العدد

 الحسابي
 االنحراف
 المتوسط العدد المعياري

 الحسابي
 االنحراف

 لمعياريا
 5.10 2.92 51 5.13 2.11 51 الضابطة
 5.23 51.12 51 5.21 2.23 51 التجريبية

  51   51  العالمة القصوى
المتوسطات الحسابية المعدلة لدرجات معلمي الرياضيات في المجموعتين التجريبية والضابطة، على 

 بة في االختبار القبلياالختبار البعدي، بعد عزل أثر المعرفة البيداغوجية بخصائص الطل
المتوسط  المجموعة

 الحسابي
الخطأ 
     المعياري

     1.913 2.011 الضابطة
     1.913 51.290 التجريبية

( أن المتوسوووووووووط الحسوووووووووابي لمسوووووووووتوى المعرفووووووووووة 1ُتظهووووووووور النتوووووووووائج المبينوووووووووة فوووووووووي الجوووووووووودول )
ختبوووووار القبلوووووي البيداغوجيوووووة فوووووي الخصوووووائص التوووووي يفضووووولها الطلبوووووة للمجموعوووووة الضوووووابطة علوووووى اال

(، فووووووووي حوووووووين بلووووووووغ المتوسوووووووط الحسووووووووابي علووووووووى 5.13(، وبووووووووانحراف معيووووووواري قوووووووودره )2.11بلوووووووغ )
(. وأن المتوسوووووووط 5.10(، وبوووووووانحراف معيووووووواري قووووووودره )2.92االختبوووووووار البعووووووودي لهوووووووذه المجموعوووووووة )

الحسووووووووابي لمسووووووووتوى المعرفووووووووة البيداغوجيووووووووة فووووووووي الخصووووووووائص التووووووووي يفضوووووووولها الطلبووووووووة للمجموعووووووووة 
لتصوووووبي علوووووى ( 5.21(، وبوووووانحراف معيووووواري قووووودره )2.23ختبوووووار القبلوووووي بلوووووغ )التجريبيوووووة علوووووى اال
 (.     5.23( وبانحراف معياري )51.12االختبار البعدي )
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ولتحديوووووود قيمووووووة الفوووووورق فووووووي متوسووووووطات درجووووووات المعرفووووووة البيداغوجيووووووة فووووووي أنموووووواط التوووووودريس 
لمتوسوووووووطات فوووووووي المجمووووووووعتين الضوووووووابطة والتجريبيوووووووة، علوووووووى االختبوووووووار البعووووووودي، توووووووم اسوووووووتخراج ا

الحسوووووابية المعدلوووووة، الناتجوووووة عووووون عووووو ل أثووووور عالموووووات معلموووووي الرياضووووويات فوووووي االختبوووووار القبلوووووي، 
 البيداغوجية في خصائص الطلبة، في االحتبار البعدي. على معرفتهم

وتشوووووووووووير نتوووووووووووائج المتوسوووووووووووطات الحسوووووووووووابية المعدلوووووووووووة لدرجوووووووووووة معلموووووووووووي الرياضووووووووووويات، فوووووووووووي 
ر البعووووودي، بعووووود عووووو ل أثووووور المعرفوووووة البيداغوجيوووووة المجمووووووعتين التجريبيوووووة والضوووووابطة علوووووى االختبوووووا

فووووي خصوووووائص الطلبووووة فوووووي االختبووووار القبلوووووي، أن الفووووروق كانوووووت لصووووالي معلموووووي الرياضوووويات فوووووي 
المجموعووووووة التجريبيووووووة )التووووووي خضووووووعت لبرنووووووامج توووووودريبي قووووووائم علووووووى اإلطووووووار المرجعووووووي الخوووووواص 

الطلبووووووووة، إذ فووووووووي تنميووووووووة المعرفووووووووة البيداغوجيووووووووة فووووووووي خصووووووووائص  (TIMSS)باالختبووووووووار الوووووووودولي 
(، وهووووووو أعلووووووى موووووون المتوسووووووط الحسووووووابي 51.290حصوووووولت علووووووى متوسووووووط حسووووووابي معوووووودل بلووووووغ )

 (.2.011المعدل لمعلمي الرياضيات في المجموعة الضابطة االعتيادية، والبالغ )
وبهوووووودف التحقووووووق موووووون جوهريووووووة الفووووووروق الظاهريووووووة تووووووم اسووووووتخدام تحليوووووول التبوووووواين المشووووووترك 

ANCOVA (.0)ول في الجد عوالذي تظهر نتائج 
لدرجات معلمي المجموعة التجريبية والضابطة  ANCOVAنتائج تحليل التباين المشترك  (6جدول )ال

 المعرفة البيداغوجية بخصائص الطلبةعلى اختبار 
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
حجم األثر  الداللة ف المربعات

 مربع إيتا
   4.643 14.008 1 14.008 القياس القبلي

 462. 000. 23.188 69.957 1 69.957 المجموعة
    3.017 27 81.459 الخطا
     29 182.167 الكلي

 ( ف قل1.11*دالة عند مستوى )
( بوووووووووو ن قيمووووووووووة اإلحصووووووووووائي )ف( بلغووووووووووت لمتغيوووووووووور المعالجووووووووووة  0يتضووووووووووي موووووووووون الجوووووووووودول )

لوووووة إحصوووووائيا  فاقووووول، مموووووا يشوووووير إلوووووى وجوووووود فوووووروق دا 1.11( وهووووي دالوووووة عنووووود مسوووووتوى 93.511)
( فوووووي مسوووووتوى المعرفوووووة البيداغوجيوووووة فوووووي الخصوووووائص التوووووي يفضووووولها 1.11عنووووود مسوووووتوى الداللوووووة )

الطلبوووووة لووووودى عينوووووة مووووون معلموووووي الرياضووووويات فوووووي مرحلوووووة التعلووووويم األساسوووووي يعووووو ى إلوووووى المعالجوووووة 
، وبلووووووغ (TIMSSبرنووووووامج توووووودريبي قووووووائم علووووووى اإلطووووووار المرجعووووووي الخوووووواص باالختبووووووار الوووووودولي ))

وبووووووووذلك تكووووووووون فاعليوووووووة البرنووووووووامج التوووووووودريبي فووووووووي (، 1.909رنووووووووامج مربووووووو  ايتووووووووا )حجوووووووم االثوووووووور للب
موووووووووووون التبوووووووووووواين فووووووووووووي اكتسوووووووووووواو  %90.9، اي أن (% 90.9المعرفووووووووووووة بخصووووووووووووائص الطلبووووووووووووة ) 
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المعلموووووين لمعرفوووووة خصوووووائص الطلبوووووة لووووودى المعلموووووين يرجووووو  لمتغيووووور البرنوووووامج التووووودريبي، بينموووووا موووووا 
  مل أخرى غير متحكم بها.غير مفسر ويرج  الى عوا %13.1تبقى من التباين 

 مناقشة النتائج والتوصيات
المرجعوووووي  اإلطوووووارهووووودفت الدراسوووووة الحاليوووووة الوووووى كشوووووف فاعليوووووة برنوووووامج تووووودريبي قوووووائم علوووووى 

فووووووي تنميووووووة المعرفووووووة البيداغوجيووووووة للمحتوووووووى لوووووودى معلمووووووي  TIMSSالخوووووواص باالختبووووووار الوووووودولي 
ابوووووووة سوووووووؤال الدراسوووووووة، وضوووووووعت أسوووووووئلة فرعيوووووووة يشوووووووكل مجمووووووووع االجابوووووووة عنهوووووووا اج إذالرياضوووووويات، 

 وبالتحديد حاولت الدراسة االجابة عن االسئلة الفرعية االتية:
فاعليوووووة برنوووووامج تووووودريبي قوووووائم علوووووى اإلطوووووار المرجعوووووي الخووووواص باالختبوووووار الووووودولي فوووووي تنميوووووة  .5

المعرفووووووة البيداغوجيووووووة فووووووي المحتوووووووى المعرفووووووي لوووووودى معلمووووووي الرياضوووووويات فووووووي مرحلووووووة التعلوووووويم 
 األساسي في األردن 

برنوووووامج تووووودريبي قوووووائم علوووووى اإلطوووووار المرجعوووووي الخووووواص باالختبوووووار الووووودولي فوووووي تنميوووووة فاعليوووووة  .9
المعرفوووووووة البيداغوجيوووووووة فوووووووي انمووووووواط التووووووودريس لووووووودى معلموووووووي الرياضووووووويات فوووووووي مرحلوووووووة التعلووووووويم 

 األساسي في األردن 
فاعليوووووة برنوووووامج تووووودريبي قوووووائم علوووووى اإلطوووووار المرجعوووووي الخووووواص باالختبوووووار الووووودولي فوووووي تنميوووووة  .3

جيووووووة فووووووي خصووووووائص الطلبووووووة لوووووودى معلمووووووي الرياضوووووويات فووووووي مرحلووووووة التعلوووووويم المعرفووووووة البيداغو 
 األساسي في األردن 

: ال عنووووود اختبوووووار الفرضوووووية الصوووووفرية وهوووووي أظهووووورت نتوووووائج الدراسوووووة المتعلقوووووة بالسوووووؤال األول
( بووووووين متوسووووووطي α=1.11يوجوووووود فوووووورق ذو داللووووووة إحصووووووائية عنوووووود مسووووووتوى الداللووووووة االحصووووووائية )

المعرفووووووة البيداغوجيووووووة  الضووووووابطة فووووووييووووووة ودرجووووووات المجموعووووووة درجووووووات معلمووووووي المجموعووووووة التجريب
( بووووووين α=1.11فووووووي المحتوووووووى المعرفووووووي، إلووووووى وجووووووود فوووووورق ذي داللووووووة إحصووووووائية عنوووووود مسووووووتوى )

متوسووووووط درجووووووات معلمووووووي المجموعووووووة التجريبيووووووة ومتوسووووووط درجووووووات معلمووووووي المجموعووووووة الضووووووابطة 
ي تفسوووووير  تيوووووة وفيموووووا يووووويبفوووووي المعرفوووووة البيداغوجيوووووة بوووووالمحتوى المعرفوووووي لصوووووالي المجموعوووووة التجر 

 :لهذه النتيجة
إن مووووووون أهوووووووم انوووووووواع المعرفوووووووة البيداغوجيوووووووة هوووووووو المعرفوووووووة بوووووووالمحتوى المعرفوووووووي التوووووووي تمثووووووول 
اللبنووووة األساسووووية فووووي الرياضوووويات وموووون خاللهووووا ينطلووووق المعلووووم إلووووى المعووووارف األخوووورى فووووي توووودريس 

المعرفوووووة الرياضوووووية أثنووووواء تعليموووووع فوووووي المعلوووووم يتلقوووووى  إذ أنالرياضووووويات، وفهوووووم خصوووووائص الطلبوووووة، 
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فووووووووي دراسووووووووتع الجامعيووووووووة التووووووووي تخووووووووص المفوووووووواهيم األساسووووووووية والخصووووووووائص والتعريفووووووووات الال مووووووووة، 
جوووووووراء العمليوووووووات علوووووووى هوووووووذه  وتتضووووووومن معرفتوووووووع فوووووووي الهندسوووووووة واألعوووووووداد والجبووووووور واالحتمووووووواالت وا 

 (.Micheal,2008)الخاصة بالرياضيات  الموضوعات
ختبوووووار الووووودولي تختلوووووف وفقوووووا لموووووا جووووواء وأن المعرفوووووة بمحتووووووى الرياضووووويات علوووووى طريقوووووة اال 

وهوووووذا موووووا  الووووودولي.مووووون توجهوووووات الووووودول المشووووواركة والحوووووائ ة علوووووى مراكووووو  متقدموووووة فوووووي االختبوووووار 
 رك  عليع البرنامج التدريبي الذي طبق على المجموعة التجريبية في هذه الدراسة.

فوووووي مووووون خوووووالل تعووووور  المجموعوووووة التجريبيوووووة للبرنوووووامج التووووودريبي الوووووذي أسوووووهم فوووووي التعموووووق 
موضووووووع المعرفوووووة بوووووالمحتوى الرياضوووووي ومراعووووواة األموووووور التوووووي تخوووووص التخطووووويط للمحتووووووى وعمليوووووة 
عوووووووداد فقووووووورات  التووووووودريس للمحتووووووووى وتقوووووووويم المحتووووووووى مووووووون خوووووووالل فقووووووورات وأنشوووووووطة وورش عمووووووول وا 
تقووووان مهووووارات التفكيوووور العليووووا  تخووووص المحتوووووى الرياضووووي تشووووكل لوووودى المشوووواركين قاعوووودة معرفيووووة وا 

 لي.ألسئلة االختبار الدو 
نموووووواذج  إلووووووىمووووووا يخووووووص موضوووووووع المحتوووووووى فووووووي التعوووووورف فووووووي أضوووووواف البرنووووووامج التوووووودريبي 

مختلفووووووة موووووون فقوووووورات اختباريووووووة متنوعووووووة غيوووووور معتوووووواد عليهووووووا المعلمووووووون، وردت باالختبووووووار الوووووودولي 
م يوووود موووون هووووذه  إلووووىوالتووووي ولوووودت لوووودى المشوووواركين التفاعوووول بطريقووووة إيجابيووووة والرغبووووة فووووي التعوووورف 

 جديدة مقارنة بالمجموعة التي لم تتعر  للبرنامج التدرييبي. المعرفة مما  ادهم معرفة
إن حجووووووووم التوووووووو ثر بالبرنووووووووامج التوووووووودريبي بالنسووووووووبة لتنميووووووووة المعرفووووووووة البيداغوجيووووووووة بوووووووووالمحتوى 
المعرفووووي قوووود كووووان أكثوووور متغيوووورات الدراسووووة التابعووووة توووو ثرا تبعووووا للتحليوووول اإلحصووووائي والموضووووي فووووي 

 إذالمتغيووووور هوووووو األسووووواس المحووووووري فوووووي الرياضووووويات جووووودول تحليووووول التبووووواين المشوووووترك، إذ إن هوووووذا 
يشوووووكل التوجوووووع إلوووووى النجوووووا  مووووون عدموووووع، وأن التركيووووو  علوووووى تعريوووووف المشووووواركين بالبرنوووووامج ب سوووووئلة 
متعلقوووووة بوووووالمحتوى الرياضوووووي بطريقوووووة غيووووور اعتياديوووووة عووووون التوووووي يعرفونهوووووا ضووووومن أنمووووواط االختبوووووار 

سووووات التعليميووووة موووو  المعلمووووين المحتوووووى تشووووكل منعطفووووا فووووي تغييوووور الممار  موضوووووعاتالوووودولي فووووي 
يووووور يبطريقوووووة تسوووووهم فوووووي تحقيوووووق تقووووودم واضوووووي. وهوووووذا يولووووود لووووودى المعلموووووين قناعوووووة فوووووي مواكبوووووة التغ

 (.Danial,2005)الذي وضعتع التوجهات الدولية وهذا يتفق م  دراسة دانيال 
طوووووووور البرنوووووووامج التووووووودريبي القوووووووائم علوووووووى التوجهوووووووات الدوليوووووووة واألسوووووووئلة المتعلقوووووووة باالختبوووووووار 

شووووعارهم بالوووودور الووووذي يقومووووون بووووع فووووي التوووودريس،  مقوووودراتلي الوووودو  المعلمووووين وكفايوووواتهم المعرفيووووة وا 
وهووووذا كلووووع يسووووهم فووووي إتقووووان المعلمووووين لمهووووارات عليووووا ترفوووو  موووون مسووووتوى طلبووووتهم، وهووووو مووووا يسوووومى 
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بتنميوووووة المعرفوووووة البيداغوجيوووووة للمحتووووووى المعرفوووووي الرياضوووووي لمعلموووووي الرياضووووويات وهوووووذا واحووووود مووووون 
 أهداف الدراسة.

: ية وهووووويوأظهووووورت نتوووووائج الدراسوووووة المتعلقوووووة بالسوووووؤال الثووووواني عنووووود اختبوووووار الفرضوووووية الصوووووفر 
( بوووووين متوسوووووطي α=1.11ال يوجووووود فووووورق ذو داللوووووة إحصوووووائية عنووووود مسوووووتوى الداللوووووة االحصوووووائية )

المعرفووووووة البيداغوجيووووووة  الضووووووابطة فوووووويدرجووووووات معلمووووووي المجموعووووووة التجريبيووووووة ودرجووووووات المجموعووووووة 
( بوووووين α=1.11إلوووووى وجوووووود فووووورق ذي داللوووووة إحصوووووائية عنووووود مسوووووتوى )، ائقوووووعوطر  التووووودريسب نمووووواط 

متوسووووووط درجووووووات معلمووووووي المجموعووووووة التجريبيووووووة ومتوسووووووط درجووووووات معلمووووووي المجموعووووووة الضووووووابطة 
ي  تيووووووة وفيمووووووا يوووووولصووووووالي المجموعووووووة التجريب ائقووووووعوطر  التوووووودريسفووووووي المعرفووووووة البيداغوجيووووووة ب نموووووواط 

 :تفسير لهذه النتيجة
لقسوووووووم اآلخووووووور مووووووون المعرفوووووووة وهوووووووو المعرفوووووووة البيداغوجيوووووووة تطووووووورق البرنوووووووامج التووووووودريبي إلوووووووى ا

ركووووووو  البرنوووووووامج علوووووووى التوجهوووووووات الدوليوووووووة للووووووودول المشووووووواركة فوووووووي  إذ، ائقوووووووعوطر  ب نمووووووواط التووووووودريس
التووووووي يجووووووو أن يمتلكهووووووا المعلووووووم  وأنماطووووووع االختبووووووار الوووووودولي، التووووووي تتضوووووومن خصووووووائص التوووووودريس

ا المعلووووم موووو  طلبتووووع تتمثوووول داخوووول الغرفووووة الصووووفية، موووون خووووالل طوووور  مواقووووف تعليميووووة يتعوووور  لهوووو
فووووووي األسوووووواليو التعليميووووووة والوسووووووائل التعليميووووووة واألنشووووووطة الالمنهجيووووووة والتووووووي توووووورتبط بواقوووووو  الطلبووووووة 

الفووووووروق الفرديووووووة بووووووين الطلبووووووة وتو يوووووو   آلخوووووور، ومراعوووووواةوحيوووووواتهم. وكيفيووووووة االنتقووووووال موووووون موضوووووووع 
موووووا فوووووي  ينيوووووة،الروتوغيووووور األدوار، وتع يووووو  الطلبوووووة وتكلووووويفهم بالتووووودريبات وحووووول المسوووووائل التطبيقيوووووة 

الرياضوووووويات المختلفووووووة موووووون جبوووووور وأعووووووداد واحتموووووواالت وهندسووووووة، وهووووووذا كووووووان  موضوووووووعاتيخووووووص 
سووووووببا فووووووي حصووووووول معلمووووووي المجموعووووووة التجريبيووووووة علووووووى متوسووووووط اعلووووووى موووووون متوسووووووط المجموعووووووة 

 (.Mahdi,2016)الضابطة وهذا يتفق م  دراسة 
معرفوووووي الرياضوووووي ضووووومن تسلسووووول المعلووووم الوووووذي يمتلوووووك مهوووووارات تتعلوووووق بمعرفتووووع بوووووالمحتوى ال

رياضوووووي منوووووتظم يكوووووون لديووووووع مهوووووارة عليوووووا فووووووي التووووودريس أكبووووور مووووون معلووووووم ال يملوووووك هوووووذه المهووووووارة 
وحووووووودها، وهوووووووذا موووووووا اتضوووووووي مووووووون معلموووووووي المجموعوووووووة التجريبيوووووووة، وعليوووووووع فووووووو ن اموووووووتالك المعرفوووووووة 

والمعرفوووووووة بوووووووالمحتوى والوووووووربط بينهموووووووا يولووووووود لووووووودى  وانماطوووووووع وطرائقوووووووع البيداغوجيوووووووة بفووووووون التووووووودريس
أبووووووو  المعلموووووين عالقوووووات جديووووودة تقوووووودهم إلوووووى التووووودريس المتميووووو  والفعوووووال وهوووووذا يتفوووووق مووووو  دراسوووووة

 (.Abu Musa,2004) موسى
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تضووووومن البرنوووووامج التووووودريبي حلقوووووات نقاشوووووية بوووووين المعلموووووين لمواقوووووف تعليميوووووة داخووووول الغرفوووووة 
إلووووى  الصووووفية مسووووتندة إلووووى التوصوووويات التووووي أقرتهووووا الوووودول المشوووواركة فووووي االختبووووار الوووودولي تتطوووورق

أثنوووواء العمليووووة التعليميووووة فووووي طوووورق وأنموووواط التوووودريس المختلفووووة التووووي يجووووو أن يتصووووف بهووووا المعلووووم 
يقووووووووووووم المعلوووووووووووم باختيوووووووووووار العمليوووووووووووة والطريقوووووووووووة  إذوخطوووووووووووط عالجيوووووووووووة وتقويميوووووووووووة الداء الطلبوووووووووووة، 

واالسوووووتراتيجية المناسوووووبة لحووووول مسوووووالة مطروحوووووة، وتووووودعيم موووووا يطرحوووووة برسوووووومات توضووووويحية وأمثلوووووة 
ة، وهوووووذا الووووونمط أسوووووهم فوووووي تمكووووون المجموعوووووة التجريبيوووووة لدرجوووووة أكبووووور مووووون معلموووووي مووووون واقووووو  الحيوووووا

 (.Syam,2014) صيام المجموعة الضابطة وهذ يتفق م  دراسة
 وهوووووي:وأظهووووورت نتوووووائج الدراسوووووة المتعلقوووووة بالسوووووؤال الثالوووووث عنووووود اختبوووووار الفرضوووووية الصوووووفرية 

بوووووين متوسوووووطي  (α=1.11ال يوجووووود فووووورق ذو داللوووووة إحصوووووائية عنووووود مسوووووتوى الداللوووووة االحصوووووائية )
المعرفووووووة البيداغوجيووووووة  الضووووووابطة فوووووويدرجووووووات معلمووووووي المجموعووووووة التجريبيووووووة ودرجووووووات المجموعووووووة 

( بووووووووين α=1.11بخصووووووووائص الطلبووووووووة، إلووووووووى وجووووووووود فوووووووورق ذي داللووووووووة إحصووووووووائية عنوووووووود مسووووووووتوى )
متوسووووووط درجووووووات معلمووووووي المجموعووووووة التجريبيووووووة ومتوسووووووط درجووووووات معلمووووووي المجموعووووووة الضووووووابطة 

ي تفسووووووير يوووووو تة التجريبيووووووة وفيموووووا يوووووة بخصووووووائص الطلبوووووة لصووووووالي المجموعوووووفوووووي المعرفووووووة البيداغوج
 النتيجة:لهذه 

أسووووووهم البرنووووووامج التوووووودريبي القووووووائم علووووووى اإلطووووووار المرجعووووووي الخوووووواص باالختبووووووار الوووووودولي فووووووي 
تطووووووووير مهووووووووارات المعلموووووووين فووووووووي تقووووووودير حاجووووووووات الطلبوووووووة ومعرفووووووووة الخصوووووووائص التووووووووي يفضوووووووولها 

الطلبووووووة التووووووي طرحووووووت بووووووين المعلمووووووين المشوووووواركين الطلبووووووة، موووووون خووووووالل األخطوووووواء التووووووي يقوووووو  بهووووووا 
يجووووواد طووووورق صوووووحيحة لحلهوووووا،  لتووووودرو فضوووووال  عووووون اوتموووووت مناقشوووووتها اسوووووتنادا للتوجهوووووات الدوليوووووة وا 

  طوووورق الحوووول التووووي يقوووووم بهووووا علووووى بنوووواء فقوووورات اختباريووووة تتضوووومن حوووول المعووووادالت الخطيووووة وتوقوووو
 .الطلبة

خصووووووائص الطلبووووووة  إلووووووىتعوووووورف أضوووووواف البرنووووووامج التوووووودريبي للمعلمووووووين المشوووووواركين مهووووووارة ال
والببئوووووة التوووووي يتووووو ثر بهوووووا الطلبوووووة والصوووووعوبات التوووووي قووووود تواجوووووع الطلبوووووة فوووووي فهوووووم موووووادة الرياضووووويات 
مووووون ربوووووط للمفووووواهيم والقووووووانين والحقوووووائق األساسوووووية، وتشوووووخيص عووووودم اسوووووتيعاو الطلبوووووة واألسوووووباو 

 ذلك.وراء 
ى طووووووورق تطووووووورق البرنوووووووامج التووووووودريبي فوووووووي موضووووووووع فووووووون التووووووودريس بتعريوووووووف المعلموووووووين علووووووو

ابتكاريوووووة للمفووووواهيم واألفكوووووار الرياضووووووية الجديووووودة علوووووى الطلبوووووة أنفسووووووهم، مووووون حيوووووث عووووودم انسووووووجام 
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هووووذه المفوووواهيم موووو  أفكووووارهم. ومووووا دور المعلووووم فووووي تعلوووويم الطلبووووة المهووووارات الال مووووة لحوووول المسووووائل 
الطالووووو   كووووذلك دور المعلووووم فووووي كيفيووووة جعوووول المشووووابهة ألسووووئلة االختبووووار الوووودوليغيوووور الروتينيووووة و 

أخطووووواء الطلبوووووة وفهمهوووووا والحووووووار مووووو   موضووووووعاتوالتعامووووول مووووو   .منهمكوووووا فوووووي تعلوووووم الرياضووووويات
 .التعلمفي تطور وتجعل المتعلمين ال يرغبون الطلبة وعدم إهمال هذه األخطاء التي ربما ت

التالميووووووذ فووووووي الرياضوووووويات، وهووووووذا مووووووا ركوووووو  عليووووووع البرنووووووامج التوووووودريبي فووووووي  مقوووووودراتتختلووووووف 
تكليوووووف الطلبوووووة بموووووا يناسوووووبهم وطريقوووووة الحووووووار مووووو  الطلبوووووة  ل طريقوووووةخوووووالمراعووووواة هوووووذا الفووووورق مووووون 

(Doerr,2006 وما هدف التعلم م  األقران والمجموعات ،) 
تخووووووص المنهوووووواج  موضوووووووعاتالمجموعووووووة التجريبيووووووة  موووووو  معلمووووووينوووووواقش البرنووووووامج التوووووودريبي 

األنشووووطة  الدراسووووي الووووذي يدرسووووونع بمووووا ينسووووجم موووو  أفكووووار الطلبووووة ومراعاتووووع الفووووروق الفرديووووة، ومووووا
الفعالوووووة فوووووي المنهووووواج المحلوووووي ومقارنتهوووووا بموووووا جووووواء مووووو  توجهوووووات الووووودول المشووووواركة فوووووي االختبوووووار 

 (.(Chen,Cai,2009 جن وكاي الدولي وهذا يتفق م  دراسة
إن عمليووووة التقووووويم موووون العمليووووات المهمووووة التووووي نوقشووووت فووووي البرنووووامج التوووودريبي ومووووا التركيوووو  

ء أسوووووئلة التقوووووويم ومووووودى احتوائهوووووا علوووووى اسوووووئلة التوووووذكر األساسوووووي فوووووي عمليوووووة التقوووووويم وكيفيوووووة بنوووووا
ن التسلسووووووول فووووووي فهوووووووم خصووووووائص الطلبوووووووة التوووووووي  والحسوووووواو والحفوووووووظ ومهووووووارات التفكيووووووور العليووووووا، وا 
يفضووووولونها ضووووومن التووووودرو علوووووى فقووووورات اختباريوووووة مبنيوووووة علوووووى االختبوووووار الووووودولي كوووووان سوووووببا فوووووي 

ت المجموعووووووووة حصووووووووول معلمووووووووي المجموعووووووووة التجريبيووووووووة علووووووووى متوسووووووووطات أعلووووووووى موووووووون متوسووووووووطا
الضووووووووابطة وهووووووووذا أسووووووووهم فووووووووي الفوووووووورق الجوووووووووهري بووووووووين متوسووووووووطات الوووووووودرجات لصووووووووالي المجموعووووووووة 

 التجريبية.
المرجعوووووووي الخووووووواص  اإلطوووووووارأن البرنوووووووامج التووووووودريبي القوووووووائم علوووووووى  إلىيمكووووووون االشوووووووارة هنوووووووا
تطووووووير مهوووووارات المعلموووووين فوووووي المعرفوووووة البيداغوجيوووووة واالنتقوووووال  علوووووى باالختبوووووار الووووودولي قووووود عمووووول

ن مسوووووووتويات عليوووووووا فوووووووي المعرفووووووووة بوووووووالمحتوى المعرفوووووووي وأنمووووووواط التووووووودريس وخصووووووووائص الوووووووى اتقوووووووا
 الطلبة.

وقوووود اتووووا  البرنووووامج التوووودريبي للمعلمووووين التوووودرو الكووووافي علووووى المهووووارات المتنوعووووة التووووي تتضوووومن   
 هذا المستوى من التدريو من خالل موضوعات خاصة في مجال تدريس الرياضيات.
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والمعتقوووووودات  فير مجموعووووووة موووووون االنموووووواط والسوووووولوكتووووووو  وقوووووود عموووووول البرنووووووامج التوووووودريبي علووووووى
التووووووووي شووووووووكلت منظومووووووووة تقويميوووووووووة متكاملووووووووة الداء المعلمووووووووين فوووووووووي محوووووووواور توووووووودريس الرياضووووووووويات 

 المختلفة.
 التوصيات

 االتية:في ضوء نتائج الدراسة، يمكن اقترا  التوصيات 
جووووووووراء التعووووووووديالت ال أوال: ال مووووووووة التووووووووي مراعوووووووواة التوجهووووووووات الدوليووووووووة لموضوووووووووعات الرياضوووووووويات وا 

 لطلبتنوووووواتتضوووووومن االسووووووتجابة لهووووووذه التوجهووووووات فووووووي كتووووووو الرياضوووووويات، ممووووووا يتوووووويي الفرصووووووة 
 إلحرا  مراك  متقدمة في االختبار الدولي.

تطوووووووير بوووووورامج تدريبيووووووة لمعلمووووووي الرياضوووووويات تحقووووووق النمووووووو المهنووووووي وفقووووووا السووووووتراتيجيات  ثانيااااااا:
 لبيداغوجية للمحتوى.التدريس والتوجهات العالمية خاصة فيما يتعلق بالمعرفة ا

تبنوووووووي البرنوووووووامج التووووووودريبي القوووووووائم علوووووووى اإلطوووووووار المرجعوووووووي الخووووووواص باالختبوووووووار الووووووودولي  ثالثاااااااا:
TIMSS .في البرامج المخصصة لمعلمي الرياضيات 

م يووود مووون الدراسوووات التوووي تسوووتند إلوووى توجهوووات الووودول المشووواركة حوووث البووواحثين علوووى إجوووراء  رابعاااا:
  لفة وموضوعات متنوعة في الرياضيات.في االختبار الدولي في مراحل مخت
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( لوزارة التربية والتعليم في تلبية حاجات Open Emisدور نظام إدارة المعلومات التربوية )
 الهيئة اإلدارية والتعليمية في مدارس محافظة معان ودرجة رضاهم عنه

 *شاكر خليل الجبارات

 ملخص:
" في وزارة Open Emisدور نظام إدارة المعلومات التربوية " إلىدفت الدراسة الى التعرف ه

مدى و التربية والتعليم األردنية في تلبية حاجات الهيئة اإلدارية والتعليمية في مدارس محافظة معان، 
ة لجمع تصميم إستبانة كآداة رئيستم و المنهج الوصفي التحليلي،  إستخدمت الدراسةرضاهم عنه. 

مدارس محافظة معان، وأظهرت  في( إداريًا ومعلمًا 082البيانات، وتكونت عينة الدراسة من )
 إذ، بدرجة مرتفعة حاجات الهيئة اإلدارية والتعليمية يلبيالنتائج أن نظام إدارة المعلومات التربوية 

، الحاجة كاديميةالحاجة األ ،الحاجة اإلجتماعية )، اآلتي على الترتيبيلبي النظام الحاجات 
، كما أظهرت النتائج أنه ال (الحاجة التنظيمية ،اإلقتصادية،الحاجة اإلحصائيةالحاجة  ،اإلدارية

وجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة لدور نظام إدارة ت
ت الخدمة، المسمى المعلومات تعزى لمتغيرات الدراسة )النوع اإلجتماعي، المؤهل العلمي، سنوا

 كما أوصت الدراسةأن درجة رضا الهيئة اإلدارية والتعليمية عن النظام كانت متوسطة، و الوظيفي(، 
 .هعقد دورات تدريبية لمستخدمي النظام لمتابعة تطوراتب

نظام إدارة المعلومات التربوية، حاجات الهيئة اإلدارية والتعليمية، محافظة  الكلمات المفتاحية:
  .معان
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The role of the educational information management system 

(OpenEmis) for the Ministry of Education in meeting the needs of the 

administrative and educational staff in the schools of Ma'an 

Governorate and their degree of satisfaction with it 

Shaker Khaleel Jbarat* 
 

Abstract: 
The study aimed to identify the role of educational information 

management system "OpenEmis" of the Jordanian Ministry of Education to 

meet administrative and educational needs of Ma'an schools staff, and their 

satisfaction. The researcher used the analytical descriptive method and a 

questionnaire as a main tool for data collection. The study sample consisted 

of (280) members from Ma’an schools. The results revealed that the 

educational information management system is highly effective to address 

the administrative and educational needs, in which the social needs are met 

first, then the academic, and finally the administrative needs. Also, there are 

no statistically significant differences in the average scores of the study 

sample because of the study variables such as social type, educational 

qualification, years of service, and job title. Additionally, the results clear 

that the level of satisfaction is moderate. Thus, training sessions for the 

system users to measure its developments, are recommended.  
Keywords: Information Management System, Educational and Educational 

Needs, Ma'an Governorate. 
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 مقدمة ال
مؤؤًا فؤي أنظمؤة المعلومؤؤات فؤي جميؤع المجؤؤاالت اإلقتصؤادية والسياسؤؤية مهالتكنولوجيؤا دورًا  تؤؤد 

التؤؤي تواجههؤؤا  والعلميؤؤة التكنولوجيؤؤةالتطؤؤورات اإلجتماعيؤؤة واإلقتصؤؤادية و والتعليميؤؤة، ونتيجؤؤة التغيؤؤرات 
التعليمية فؤي تقؤديم خؤدماتها  هذه التطورات من قبل المؤسسات ةالبد من مواكبكان العملية التعليمية، 

 وسرعة اإلنجاز.  ولتسهيل األعمالللتواصل مع المستفيدين 
فؤؤي إدخؤؤال التكنولوجيؤؤا الؤؤى المؤؤدارس  أسؤؤهموقؤؤد تؤؤالر النظؤؤام التعليمؤؤي بالتقؤؤدم التكنولؤؤوجي، ممؤؤا 

واإلسؤؤتفادة منؤؤه فؤؤي كؤؤل مؤؤا يتعلؤؤق بالعمليؤؤة التعليميؤؤة مؤؤن طلبؤؤة ومعلمؤؤين، ونشؤؤاطات، ومنؤؤاهج، ممؤؤا 
علؤؤى التعامؤؤل مؤؤع األنظمؤؤة التكنولوجيؤؤة  المقؤؤدرةوضؤؤع التعلؤؤيم أمؤؤام تحؤؤديات ومتطلبؤؤات كليؤؤرة، وأبرزهؤؤا 

ستغاللها في إستلمار المعلومات)      (.Alwadia,2015وا 
فؤي وضؤع الخطؤؤط  واإلسؤهاملؤروة، تكمؤؤن أهميتهؤا فؤي إتخؤاذ القؤؤرارات،  التربويؤة المعلومؤات تعؤدو 

وتعؤؤؤؤد إتخؤؤؤؤاذ القؤؤؤؤرارات اإلداريؤؤؤؤة أكلؤؤؤؤر  للمؤؤؤؤدارس،داء بؤؤؤؤة وتقيؤؤؤؤيم األالرقاورسؤؤؤؤم السياسؤؤؤؤات وتعؤؤؤؤديلها، و 
 (.Sultan,2005إستخدامات المعلومات أهمية)

وبنؤؤاءًا علؤؤى القؤؤدر الهائؤؤل مؤؤن المعلومؤؤات اإلداريؤؤة واألكاديميؤؤة الالزمؤؤة فؤؤي المنظمؤؤات التعليميؤؤة 
سترجاعها عنؤد الحاجؤة،وأهميتها في مختلف المراحل الزمنية، يتوجب وجود نظام لتخزينها وحفظها   وا 

(، أحؤؤؤؤد أبؤؤؤؤرز األمللؤؤؤؤة علؤؤؤؤى نظؤؤؤؤم المعلومؤؤؤؤات OpenEmisيعؤؤؤؤد نظؤؤؤؤام إدارة المعلومؤؤؤؤات التربويؤؤؤؤة )و 
بسؤؤؤهولة لتلبيؤؤؤة اإلحتياجؤؤؤات المتزايؤؤؤدة لؤؤؤدى قطؤؤؤاع التربيؤؤؤة والتعلؤؤؤيم  هوالؤؤؤذ  يمكؤؤؤن تخصيصؤؤؤ، التربويؤؤؤة

(Ministry of Education, Jordan, 2015) 
 مشكلة الدراسة:
نيؤؤة و ر لكتت الؤؤراهن، ومؤؤع إنتشؤؤار البؤؤرامج األوجيؤؤا المعلومؤؤات عصؤؤب الحيؤؤاة فؤؤي الوقؤؤتعؤؤد تكنول

جؤؤراء  عتمؤؤاد المؤسسؤؤات التعليميؤؤة عليهؤؤا، والتسؤؤابق فؤؤي تقؤؤديم خؤؤدمات تعليميؤؤة أفضؤؤل، وا  مؤؤن  عديؤؤدوا 
الدراسات التي إجريت لمعرفة دور نظام المعلومات التربوية في الدول المختلفؤة ملؤل فلسؤطين وكينيؤا، 

لتخطؤؤؤؤي المشؤؤؤؤكالت التؤؤؤؤي تؤؤؤؤواجههم ملؤؤؤؤل دراسؤؤؤؤة  يرينحلؤؤؤؤت دور النظؤؤؤؤام فؤؤؤؤي مسؤؤؤؤاعدة المؤؤؤؤدتؤؤؤؤي بوال
(Habash,2017 ،)أن وزارة التربيؤؤؤؤة والتعلؤؤؤؤيم األردنيؤؤؤؤة تهؤؤؤؤتم لتطؤؤؤؤوير التعلؤؤؤؤيم واإلرتقؤؤؤؤاء  فضؤؤؤؤاًل عؤؤؤؤن

( إلدارة المعلومؤؤات المدرسؤؤية، Open Emisبالعمليؤؤة التعليميؤؤة و تبنؤؤت نظؤؤام المعلومؤؤات التربويؤؤة )
ستصؤؤدار المعلومؤؤات منؤؤه، ومؤؤن خؤؤالل عمؤؤل الباحؤؤث فؤؤي مركؤؤز الملكؤؤة رانيؤؤا لتكنولوجيؤؤا وا لتخطؤؤيط، وا 

ختالطؤؤؤؤه بالهيئؤؤؤؤة اإلداريؤؤؤؤة  المعلومؤؤؤؤات وتعاملؤؤؤؤة المسؤؤؤؤتمر مؤؤؤؤع النظؤؤؤؤام، وقيامؤؤؤؤه باألعمؤؤؤؤال اإلداريؤؤؤؤة وا 
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يات والتعليمية في المدارس التؤي تطبؤق النظؤام، وسؤماع بعؤا اآلراء حؤول النظؤام، وتماشؤيًا مؤع توصؤ
( التؤؤؤي أوصؤؤؤت بضؤؤؤرورة إجؤؤؤراء تقيؤؤؤيم مسؤؤؤتمر فؤؤؤي أوسؤؤؤاط العؤؤؤاملين Fraunah,2015دراسؤؤؤة فراونؤؤؤة )

بؤؤالنظم التربويؤؤؤة،  بؤؤؤادر الباحؤؤث بؤؤؤ جراء الدراسؤؤؤة  آائهؤؤؤمأفكؤؤارهم ور  إلؤؤؤىبؤؤوزارة التربيؤؤؤة والتعلؤؤيم للتعؤؤؤرف 
( فؤي وزارة Open Emisدور نظؤام إدارة المعلومؤات التربويؤة ) إلؤىالحاليؤة التؤي تسؤعى الؤى التعؤرف 

، ودرجؤة في مدارس محافظة معان التربية والتعليم األردنية في تلبية حاجات الهيئة اإلدارية والتعليمية
 رضاهم عنه.

( OpenEmisدور نظؤام إدارة المعلومؤات التربويؤة ) إلؤىوهكذا تتبلور مشكلة الدراسة بؤالتعرف 
هيئؤؤة اإلداريؤؤة والتعليميؤؤة فؤؤي مؤؤدارس محافظؤؤة فؤؤي وزارة التربيؤؤة والتعلؤؤيم األردنيؤؤة فؤؤي تلبيؤؤة حاجؤؤات ال

 :اآلتيةمعان، ودرجة رضاهم عنه. من خالل االجابة عن أسئلة الدراسة 
( في وزارة التربية والتعليم األردنية في تلبية OpenEmisما دور نظام إدارة المعلومات التربوية ) .2

 ؟ والتعليمية في مدارس محافظة معانحاجات الهيئة اإلدارية 
( بين متوسط إجابات أفراد عينة α=2020وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )تهل  .0

( في تلبية حاجات الهيئة اإلدارية OpenEmisالدراسة لدور نظام إدارة المعلومات التربوية )
النوع اإلجتماعي، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، المسمى تعليمية تعزى لمتغيرات الدراسة )وال

 الوظيفي(؟

 (؟OpenEmisما درجة رضا الهيئة اإلدارية والتعليمية عن نظام إدارة المعلومات التربوية ) .3
 أهداف الدراسة:

دور نظؤؤام إدارة المعلومؤؤات التربويؤؤة فؤؤي تلبيؤؤة حاجؤؤات الهيئؤؤة اإلداريؤؤة والتعليميؤؤة فؤؤي  إلؤؤىالتعؤؤرف  .2
 مدارس محافظة معان التابعة لوزارة التربية والتعليم األردنية.

درجؤؤة رضؤؤا الهيئؤؤة اإلداريؤؤة والتعليميؤؤة فؤؤي مؤؤدارس معؤؤان عؤؤن نظؤؤام إدارة المعلومؤؤات  إلؤؤى التعؤؤرف .0
 (.OpenEmisالتربوية )

 الدراسة:أهمية 
 : األهمية النظرية

تنبؤؤع أهميؤؤة الدراسؤؤة كونهؤؤؤا مؤؤن الدراسؤؤات القليلؤؤة التؤؤؤي تناولؤؤت موضؤؤوع نظؤؤام إدارة المعلومؤؤؤات 
حؤد علؤم الباحؤث( التؤي تسؤلط الضؤوء علؤى حاجؤات الهيئؤة علؤى ) أولى الدراساتوية، وكونها من الترب

(، وألهميتهؤؤا فؤؤي التاكيؤؤد OpenEmisاإلداريؤؤة والتعليميؤؤة التؤؤي يلبيهؤؤا نظؤؤام إدارة المعلومؤؤات التربويؤؤة )
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على دور النظؤام وأهميتؤه وضؤرورة تطبيقؤه للمسؤاعدة فؤي تلبيؤة الحاجؤات وتؤوفير المعلومؤات وتخزينهؤا 
 بهدف تحسين التعليم واإلرتقاء به. إلتخاذ القرارات المناسبة

 األهمية التطبيقية:
قد تسهم الدراسة في مساعدة الباحلين اآلخرين، وتفتح المجؤال لدراسؤات إضؤافية حؤول نظؤام إدارة  .2

 المعلومات التربوية.

النظؤؤام واألدوار التؤؤي  إلؤؤىقؤؤد تسؤؤاعد الهيئؤؤة اإلداريؤؤة والتعليميؤؤة فؤؤي وزارة التربيؤؤة والتعلؤؤيم للتعؤؤرف  .0
التؤؤي تظهؤؤر أن هنؤؤاو قلؤؤة وعؤؤي بالجوانؤؤب  الدراسؤؤاتعلؤؤى نتؤؤائج  ويلبؤؤي إحتياجؤؤاتهم بنؤؤاء ،وم بهؤؤايقؤ

 التي يساعد بها نظام إدارة المعلومات التربوية العاملين في التعليم.

 في تنمية اإلتجاهات اإليجابية نحو إستخدام الحاسوب في األعمال اإلدارية والتعليمية. تسهمقد  .3

 مصطلحات الدراسة:
( Emisهؤؤؤو نظؤؤؤؤام إدارة التعلؤؤؤيم الموحؤؤؤؤد )(: OpenEmisنظاااام إدارة المعلومااااات التربوياااة )

والؤؤذ  يسؤؤؤتخدم لمسؤؤؤاعدة كؤؤل المسؤؤؤتفيدين فؤؤؤي برنؤؤامج التعلؤؤؤيم، وتقويؤؤؤة كؤؤل الجوانؤؤؤب المتعلقؤؤؤة بالنظؤؤؤام 
سؤؤؤؤترجاعها ومعالجتهؤؤؤؤا  التعليمؤؤؤؤي،  وتوزيعهؤؤؤؤالتسؤؤؤؤهيل عمليؤؤؤؤة جمؤؤؤؤع البيانؤؤؤؤات وتعزيزهؤؤؤؤا وحفظهؤؤؤؤا وا 

(Information Mangement System, 2016)  
جرائيًا:  كؤل مؤن اإلدارة والهيئؤة  هخدم مؤن قبؤل المؤدارس يقؤوم مؤن خاللؤهو نظام الكترونؤي يسؤتوا 

سترجاعها وقت الحاجة.  التعليمية ب دخال البيانات الخاصة بالمدرسة عليه، لحفظها وا 
م والتوجيؤؤه وضؤؤبط وتقيؤؤيم ن عمليؤؤات التخطؤؤيط والتنظؤؤيعؤؤهؤؤي الهيئؤؤة المسؤؤؤولة الهيئااة اإلداريااة: 

األعمؤؤال والمسؤؤائل التؤؤي تتعلؤؤق بشؤؤؤون المؤسسؤؤات للوصؤؤول الؤؤى أهؤؤدافها الموسؤؤومة ب سؤؤتخدام أفضؤؤل 
 ,Al Ajamiالطؤرق فؤؤي إسؤتلمار القؤؤوى البشؤؤرية والمؤوارد المتحؤؤة وباقؤؤل مؤا يمكؤؤن مؤؤن جهؤد ومؤؤال )

2008.) 
جرائياااًا:  ة التربيؤؤؤة والتعلؤؤؤيم األردنيؤؤؤة للعؤؤؤام ن فؤؤؤي المؤؤؤدارس التابعؤؤؤة لؤؤؤوزار و العؤؤؤامل ونهؤؤؤم اإلداريؤؤؤوا 

 .0228/0221الدراسي 
هي الهئية التدريسية والمتمللة بالمعلمين والمعلمات المؤهلين إلكساب المتعلم الهيئة التعليمية: 

 Alاألخالقيؤة )و القؤيم اإلجتماعيؤة والدينيؤة  فضؤاًل عؤنالمعرفؤة والمهؤارات المتعؤددة، وأشؤكال التفكيؤر، 

Hilah, 2002.) 
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ج ن فؤؤي وزارة التربيؤؤة والتعلؤؤيم األردنيؤؤة للعؤؤام الدراسؤؤي و ن والمعلمؤؤات العؤؤاملو هؤؤم المعلمؤؤرائيااًا: وا 
0228/0221. 

 هؤؤي جميؤؤع مكونؤؤات البيئؤؤة التعليميؤؤة وتشؤؤمل المكونؤؤات البشؤؤرية الحاجااات اإلداريااة والتعليميااة:
لتعليميؤؤة واإلرتقؤؤاء والماديؤؤة، والتؤؤي يشؤؤعر المسؤؤؤولون بالحاجؤؤة الؤؤى إشؤؤباعها، وذلؤؤو لتحقيؤؤق األهؤؤداف ا

 (.Glidan, 2008بالعملية التعليمية )
فقؤؤرات اإلسؤؤتبانة المسؤؤتخدمة فؤؤي البحؤؤث والتؤؤي تملؤؤل  عؤؤنهؤؤي إسؤؤتجابة عينؤؤة الدراسؤؤة  اجرائيااًا:

الحاجات ؤؤؤوالمتمللؤة بة، إدراكهم لدور نظام إدارة المعلومات التربويؤة بتلبيؤة الحاجؤات اإلداريؤة والتعليميؤ
 اإلجتماعية.و ة، اإلقتصادية، التنظيمية، اإلحصائية، اإلدارية، األكاديمي
هؤؤو الشؤؤعور بالسؤؤعادة نتيجؤؤة إشؤؤباع حاجؤؤة أو رابؤؤة، وهؤؤو األداء المؤؤدرو والمتوقؤؤع فؤؤي الرضااا: 

حؤؤؤؤال تطؤؤؤؤابق األداء مؤؤؤؤع مؤؤؤؤا هؤؤؤؤو متوقؤؤؤؤع، ودليؤؤؤؤل يتعؤؤؤؤرف مؤؤؤؤن خاللؤؤؤؤه علؤؤؤؤى جؤؤؤؤودة الخؤؤؤؤدمات المقدمؤؤؤؤة 
(Kotler,2001.) 

جرائيًا:  مؤدارس ومؤوظفين إداريؤين ومعلمؤين لمؤدى  مؤدير يؤة والتعليميؤة مؤن تقدير الهيئؤة اإلدار وا 
 (.OpenEmisتلبية حاجاتهم اإلدارية والتعليمية من خالل نظام إدارة المعلومات التربوية )

 :حدود الدراسة
  الحؤؤدود الموضؤؤوعية: إقتصؤؤرت هؤؤذه الدراسؤؤة علؤؤى معرفؤؤة دور نظؤؤام إدارة المعلومؤؤات التربويؤؤة فؤؤي

لتعليم في تلبية حاجات الهيئة اإلدارية والتعليمية في مدارس محافظؤة معؤان ودرجؤة وزارة التربية وا
 رضاهم عنه.

  ومعلماتهؤا المؤدارس ومسؤاعديهم ومعلمؤي المؤدارس  مؤدير الحدود البشرية: إقتصرت الدراسة على
 العاملين في مدارس محافظة معان التابعة لوزارة التربية والتعليم األردنية.

 ية: محافظة معان.الحدود المكان 

  0228/0221الحدود الزمانية: طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي اللاني للعام. 

 محددات الدراسة:
 الدراسؤة نتؤائج تعمؤيم يمكؤن عينتهؤا، إذ أفؤراد اسؤتجابة بمجتمعها، ودرجة الدارسة هذه نتائج تتحدد

 المستجيبين. ، وموضوعيةأداة الدراسة صدق ضوء في لمجتمعها، المشابهة المجتمعات على
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 : والدراسات السابقة اإلطار النظري
إلعؤداد المعلومؤات  ربوية الى النظام الذ  يؤتم تصؤميمهيشير مصطلح نظام إدارة المعلومات الت

المتعلقة ب دارة العملية التعليمة بصورة ومنظمؤة، مؤن خؤالل األنظمؤة الفرعيؤة التؤي تجمؤع وتحلؤل وتقؤيم 
بعؤدة خصؤائم منهؤا،  يتميؤز نظؤام إدارة المعلومؤات التربويؤةو  قة بالنظام التربو المعلومات ذات العال

وسهولة التحقق من ، لمستفيدين وتلبية متطلباتهما حاجةقدرة النظام على تلبية بها ويقصد  اإلعتمادية
الدقؤؤة وتعنؤؤي خلؤؤو المعلومؤؤات فؤؤي النظؤؤام مؤؤن الخطؤؤا بدرجؤؤة . و المعلومؤؤات وعرضؤؤها بصؤؤورة متناسؤؤقة

الجوانؤؤب التؤؤي جمعؤؤت مؤؤن إجلهؤؤا المعلومؤؤات ) النظؤؤام يشؤؤمل جميؤؤع الجوانؤؤب أ  أن الشؤؤمولية. و عاليؤؤة
ال قيمؤؤؤؤؤؤة  إذخاصؤؤؤؤؤؤية التوقيؤؤؤؤؤؤت (، و اإلحصؤؤؤؤؤؤائية، واألكاديميؤؤؤؤؤؤة، واإلداريؤؤؤؤؤؤة، واإلجتماعيؤؤؤؤؤؤة، والتنظيميؤؤؤؤؤؤة

ت، المعلومؤؤات المؤؤادة األوليؤؤة للقؤؤرارا كؤؤونللمعلومؤؤات إذا لؤؤم تصؤؤل الؤؤى المسؤؤتفيد فؤؤي الوقؤؤت المناسؤؤب، 
 (.Bassiouni, 2010)الفشل والقرارات التي ال تؤخذ في الوقت المناسب مصيرها 
 :(OpenEmis)العناصر المكونة لنظام إدارة المعلومات التربوية 

البيانؤؤات ومنهؤؤا  ينؤؤهيتكؤؤون نظؤؤام المعلومؤؤات التربويؤؤة مؤؤن عؤؤدة عناصؤؤر وهؤؤي األساسؤؤية فؤؤي تكو 
وارد ذات قيمؤة عاليؤة فؤي المؤسسؤة وتتنؤوع حسؤب البيئؤة مؤ دلؤنظم المعلومؤات، وتعؤوهي المؤواد األوليؤة 

التي يطبؤق بهؤا النظؤام، وفؤي النظؤام التربؤو  هؤي المعلومؤات عؤن الطلبؤة والمنؤاهج والمعلمؤين، والبنؤاء 
يمتؤاز  تشؤغيل نظامو  تكنولوجيا اإلتصاالت بعيدة المدى، ملل اإلنترنت. فضاًل عن، المدرسي واإلدارة

ومؤؤؤات عؤؤؤن طريؤؤؤق التخؤؤؤزين، والفهرسؤؤؤة ومعالجؤؤؤة المعلومؤؤؤات، واإلسؤؤؤترجاع بتحويؤؤؤل البيانؤؤؤات الؤؤؤى معل
عداد التقارير )و   (.Laudon and Laudon,2012ا 

 (:OpenEmisأهمية نظام إدارة المعلومات التربوية )
لتخطيط مؤؤا يتعلؤؤق بؤؤافؤؤي إتخؤؤاذ القؤؤرارات التربويؤؤة، سؤؤواء  ةيؤؤؤد  النظؤؤام دورًا أساسؤؤيًا فؤؤي عمليؤؤ

وضؤؤؤع القؤؤؤرارات التربؤؤؤو ، ويعتمؤؤؤد علؤؤؤى مؤؤؤدى إسؤؤؤتخدام المعلومؤؤؤات  مألولويؤؤؤات، أتحديؤؤؤد ا مالتربؤؤؤو ، أ
خالت والعمليؤؤات والمخرجؤؤات دكقاعؤؤدة إلصؤؤدار القؤؤرارات التربويؤؤة، وعلؤؤى مؤؤدى إدراو العالقؤؤة بؤؤين المؤؤ

مؤؤاذت توضؤؤح العالقؤؤة بؤؤين البؤؤدائل المتاحؤؤة، وطبيعؤؤة السياسؤؤات نالمتوقعؤؤة، كمؤؤا يشؤؤكل قاعؤؤدة تطؤؤوير 
المؤوارد  هالقؤرارات التربويؤة السؤليمة بتوجيؤوعية النتاجات المنشودة ممؤا يعؤد أساسؤًا إلتخؤاذ المقترحة، ون

 (.Al Harahsha,2009وفقًا لألولويات )
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، ((Information Management System, 2016ة أقسؤام رئيسؤ ةويتكؤون النظؤام مؤن لاللؤ
دارة ، الطلبؤؤة مهمؤؤات )إدارة يشؤؤمل كؤؤل منهؤؤا علؤؤى مجموعؤؤة مؤؤؤن العمليؤؤات هؤؤي المؤؤؤوظفين،  مهمؤؤاتوا 

دارة المباني المدرسية(.  وا 
  ملل الطلبةالمتعلقة بشؤؤون  مهماتيشمل هذا القسم كافة ال: الطلبة مهماتإدارة : 

 فؤي مؤنهم الجؤدد سؤواء الطلبؤة بتسؤجيل متعلقؤة مهمؤات عؤدة إجؤراء النظؤام ويتؤيح :الطلباة حركاة 
 كمؤا الدراسؤة، عؤن المنقطعؤين الطلبؤة بوشط آخر، مكان من للمدرسة المنقولين أم الصف األول

فؤي  المسؤجلين الطلبؤة بيانؤات تعؤديل أيضؤاً  كؤذلو، ويتؤيح ونقلهؤم الشؤعب بؤين الطلبؤة توزيؤع يمكؤن
 .المدرسة

 على الطالب سلوو متابعة في تتملل تزامي عدة للمستخدم النظام يوفر :للطالب السلوكي السجل 

 السؤلوكي السؤجل ويشؤمل السؤابقة، للسؤنوات السؤلوكي سؤجله اسؤتعراا أو العؤام الحؤالي مؤدار
 درجؤة بيؤان مؤع سؤلوو للطالؤب إضؤافة إمكانيؤة وكؤذلو والغيؤاب، الحضؤور متابعؤة حركؤة ،للطالؤب

 ارتكؤاب حؤال فؤي) جزئؤي فصؤل- كلؤي فصؤل (تؤاديبي إجؤراء طلب فضاًل عن وتفاصيله، خطورته

 .جسيمة مخالفات

 طبؤي،  فحم إلجراء الطبية للعيادات الطلبة تحويل إمكانية النظام يوفر :للطالب الصحي السجل
 .الطلبة لكل التحويالت أرشيف استعراا يمكن كما

 الفصؤلية مأ الشؤهرية سؤواء الطلبؤة درجؤات إدخؤال للمسؤتخدم النظؤام يتؤيح :األكااديمي التقيايم 

 مؤن يمكؤن كمؤا التفصؤيلية، ونسؤبها الؤدرجات إدخؤال عمليؤة سؤير عن تقارير كما يوفر النهائية،مأو 

 وفؤق الراسؤبين الطلبؤة ترفيؤع أو المدرسؤة فؤي الطلبؤة درجات تعديل بطلبات القسم التقدم هذا لخال

 والتعليم. التربية دائرة معايير

 عليهؤا حصؤل التؤي والهبؤات المؤنح كافؤة واسؤتعراا تسؤجيل إمكانيؤة النظام يتيح :واألنشطة المنح 
 التؤي نفؤذتها األنشؤطة تسؤجيل للمدرسؤة يمكؤن وكؤذلو دراسؤته، سؤنوات خؤالل المدرسؤة الطالب مؤن

 .المدرسية األنشطة كافة استعراا وكذلو الدراسي العام خالل
  ملل الموظفينالمتعلقة بشؤؤون  مهماتيشمل هذا القسم كافة ال: الموظفين مهماتإدارة: 

 وكؤذلو المؤسسؤة داخؤل المؤوظفين بيانؤات كافؤة اسؤتعراا للمسؤتخدم يمكؤن إذالماوظفين:  بياناات 
 دارةاإل نظؤام مؤن تلقيهؤا يؤتم البيانات تلو معظم ألن جميعها وليس البيانات تلو بعا تعديل يمكن
  SAP .البشرية الموارد دائرة تستخدمه الذ 
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 المؤسسؤة، فؤي العؤاملين للمؤوظفين الممنوحؤة الصؤالحيات فؤي الؤتحكم يمكن :الموظفين صالحيات 
 الحضؤور وتسؤجيل، فقؤط طالبؤه درجؤات إدخؤال صؤالحية مؤلالً  المعلؤم مؤنح افتراضؤي بشؤكل يتم إذ

 الؤتحكم يمكنؤه وال ،للطالؤب السؤلوكي بالسؤجل الؤتحكم النفسؤي للمرشؤد يمكؤن حين في لهم، والغياب

 أو الطلبؤة مجؤال فؤي إضؤافية صؤالحيات المؤوظفين بعؤا منح للمدير ويمكن ،األكاديمي بالتقييم

 .مناسباً  يراه ما فقو  التدريبية الدورات أو التقارير أو الشهادات أو النفسي اإلرشاد

 موظفيؤه مؤن موظف عمل عقد إلنهاء بطلب التقدم درسةالم لمدير يمكن :موظف عقد إنهاء طلب 
 الجهؤات وتتعامؤل الطلؤب، هؤذا ضؤمن حيلياتؤه توضؤيح يؤتمو  ر،آخؤ سؤبب أل  أو الوفؤاة بسؤبب إمؤا

 .الطلب مع ذلو بعد المختصة

 قائمؤة من تناسبه التي بالدورة الموظف إلحاق نم المدرسة مدير النظام ُيمكِّنالتدريبية:  تراالدو 

 .له تصل التي التعليمات إقليمية مأ محلية دوراتأكانت  سواء النظام في المتاحة الدورات

  المتعلقؤؤؤة بالمبؤؤؤؤاني  مهمؤؤؤؤاتال جميؤؤؤعويشؤؤؤمل هؤؤؤذا القسؤؤؤؤم إدارة  المباااااني المدرسااااية: مهمااااتإدارة
 .المدرسية

 بهؤا، الخاصؤة التواصؤل وبيانؤات، وعنوانهؤا، رسؤةالمد اسؤم عؤرا يؤتم حيؤث :المدرساة بياناات 

 على المدرسة موقع ( تحددGoogleمن جوجل ) خريطة يعرا وأخيراً  مع،تالمج بيانات وكذلو

 .الخريطة

  :وأدوات  ، قرطاسؤؤؤؤية، معؤؤؤؤداتألؤؤؤؤاث)المطلؤؤؤؤوب يؤؤؤؤتم إضؤؤؤؤافة طلؤؤؤؤب التوريؤؤؤؤد  إذطلبااااات التوريااااد
 .جهات المختصة بالتعامل مع الطلب( وتحديد الكمية المطلوبة للنظام، وتقوم الرياضية

 :إجمؤالي  إلؤىالتعؤرف و طلب اللوازم المدرسية الالزمة،  النظام يمكن من خالل اللوازم المدرسية
دارة سؤندات إتؤالف  فضاًل عنرصيد اللوازم المدرسية،  تعيين منسؤقي أقسؤام اللؤوازم المدرسؤية، وا 

 .اللوازم المدرسية

 :يب الغؤؤرف الصؤؤفية علؤؤى الفصؤؤول، أو تنسؤؤيب الغؤؤرف ويمكؤؤن مؤؤن خاللؤؤه تنسؤؤ الغاارف الصاافية
 على المرافق، ويوضح تفاصيل كل ارفة بالمدرسة ومساحتها ونوع الجدران واألسطح.

  :يؤؤتم مؤؤن خاللؤؤه التقؤؤدم بطلؤؤب للصؤؤيانة، ويؤؤتم تحديؤؤد تصؤؤنيف الصؤؤيانة ونوعهؤؤا طلبااات الصاايانة
 .والمكان المطلوب صيانته وتاريخ العطل ووصفه

الدراسات حول نظم إدارة المعلومات والتي تتناولها الدراسة الحالية منها من  عديدوأجريت 
هدفت الدراسة الى تقييم جودة نظم المعلومات في إتخاذ القرارات اإلدارية  (Albadi,2018) دراسة
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في وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، إستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدم الباحث 
( إداريًا، وأظهرت النتائج أن جودة 302اداة لجمع المعلومات، وتكونت عينة الدراسة من )اإلستبانة ك

إتخاذ القرارات اإلدارية في وزارة التربية  فاعليةنظام المعلومات عالية جدًا ومرتبطة بشكل مباشر ب
 والتعليم.

بويؤؤؤؤة بعنؤؤؤؤوان ألؤؤؤؤر جؤؤؤؤودة نظؤؤؤؤام إدارة المعلومؤؤؤؤات التر  دراسؤؤؤؤة (Habash,2017حؤؤؤؤب )وأجؤؤؤؤرى 
(Emis ،علؤؤى المبؤؤادرة واإلبؤؤداع اإلدار  لؤؤدى مؤؤدير  مؤؤدارس وكالؤؤة الغؤؤوث الدوليؤؤة فؤؤي قطؤؤاع اؤؤزة )

) جؤؤؤودة النظؤؤؤام، جؤؤؤودة ه دة نظؤؤؤام إدارة المعلومؤؤؤات بابعؤؤؤادألؤؤؤر جؤؤؤو  إلؤؤؤىهؤؤؤدفت الدراسؤؤؤة الؤؤؤى التعؤؤؤرف 
تخدمت المعلومؤؤؤات، جؤؤؤودة الخدمؤؤؤة، جؤؤؤودة الظؤؤؤؤروف الميسؤؤؤرة( علؤؤؤى المبؤؤؤادرة واإلبؤؤؤداع اإلدار ، واسؤؤؤؤ

ة، وتكونؤت عينؤة تؤم إسؤتخدام اإلسؤتبانة كؤاداة رئيسؤلجمع البيانات و الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، 
( مؤؤديرًا مؤؤن جميؤؤع مؤؤدارس وكالؤؤة الغؤؤوث، وأظهؤؤرت النتؤؤائج أن درجؤؤة إدراو مؤؤدير  062الدراسؤؤة مؤؤن )

حتلؤؤؤت جؤؤؤ ودة الظؤؤؤروف المؤؤؤدارس لعوامؤؤؤل جؤؤؤودة نظؤؤؤام إدارة المعلومؤؤؤات كانؤؤؤت مرتفعؤؤؤة بشؤؤؤكل عؤؤؤام، وا 
األولؤؤى، لؤؤم جؤؤودة المعلومؤؤات، لؤؤم جؤودة الخدمؤؤة المقدمؤؤة فجؤؤودة النظؤؤام،وال توجؤؤد فؤؤروق  الرتبؤؤةالميسؤرة 

سؤؤؤنوات ل ل جؤؤؤودة نظؤؤؤام إدارة المعلمؤؤؤات تعؤؤؤزىذات داللؤؤؤة إحصؤؤؤائية بؤؤؤين إسؤؤؤتجابة عينؤؤؤة الدراسؤؤؤة حؤؤؤو 
 الخدمة ومنطقة العمل . 

الخؤؤؤدمات اإللكترونيؤؤؤة لؤؤؤوزارة التربيؤؤؤة بعنؤؤؤوان تقيؤؤؤيم مؤؤؤدى نجؤؤؤا   (Karaz,2016دراسؤؤؤة كؤؤؤراز )
 إلؤىوالتعليم في قطاع ازة من وجهة نظر العاملين ومدى رضؤاهم عنؤه، هؤدفت الدراسؤة الؤى التعؤرف 

وتقييمها من  ،عليم كاحد تطبيقات الحكومةتواقع ومدى نجا  الخدمات اإللكترونية في وزارة التربية وال
وجؤؤودة المعلومؤؤات، وجؤؤودة الخدمؤؤة، وجؤؤودة النظؤؤام،  خؤؤالل بحؤؤث درجؤؤة تؤؤوافر نجؤؤا  الؤؤنظم اإلداريؤؤة،

مدى رضا المستخدمين عنه، إستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلؤي، وتكونؤت عينؤة  فضاًل عن
( شخم من العاملين في وزارة التربية والتعلؤيم الفلسؤطينية، وأظهؤرت النتؤائج وجؤود 022الدراسة من )

إنجؤؤاز األعمؤؤال وتؤؤوفير  فؤؤيألرهؤا اإليجؤؤابي و دمات اإللكترونيؤؤة إدراو لؤدى مجتمؤؤع الدراسؤؤة ألهميؤؤة الخؤؤ
الجهؤؤد والتكلفؤؤة، وأظهؤؤرت تمتؤؤع المواقؤؤع اإللكترونيؤؤة بجؤؤودة التصؤؤميم وسؤؤهولة الؤؤتعلم وتؤؤوافر متطلبؤؤات 

 درجة رضا عالية على استخدام النظم اإللكترونية. النجا ، وان هناو

 القؤرارات بجؤودة اإلداريؤة المعلومؤات نظؤم بعنؤوان عالقؤة (،Al Wadia, 2015الواديؤة )دراسة و 

 اإلداريؤة القؤرارات وجؤودة اإلداريؤة المعلومؤات نظم بين العالقة إلى التعرف إلى الدراسة اإلدارية، هدفت

 ستبانةاإل وُأستخدمت التحليلي، الوصفي المنهج ستخدمأُ  ،ازة قطاع في العالي والتعليم التربية في وزارة
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  ،( إداريًا في وزارة التربية والتعليم في قطاع ازة220تكونت عينة الدراسة من )و ، البيانات لجمع كاداة
 التربيؤة وزارة فؤي اإلداريؤة المعلومؤات ونظؤم اإلداريؤة القؤرارات جؤودة بؤين عالقؤة وجؤود ت النتؤائجأظهؤر و 

 لؤنظم تاحؤةالم الماديؤة المتطلبؤات بنسؤبة عاليؤة، وأن مطبقة اإلدارية المعلومات نظم وأن العالي والتعليم

 اإلداريؤة المعلومؤات لؤنظم المتاحؤة البشؤرية المتطلبؤات وأن (%20بنسؤبة ) متؤوفرة اإلداريؤة المعلومؤات

 (.%60بنسبة ) متاحة التنظيمية ( والمتطلبات%68بنسبة ) متوفرة
 إدارات فؤي اإلداريؤة المعلومؤات نظم بعنوان تطوير (:Al shammari,2008دراسة الشمر )و 

 ورؤسؤاء ومسؤاعديه التعلؤيم مؤدير  نظؤر وجهؤة مؤن السؤعودية العربيؤة بالمملكؤة للبنؤين مالتربيؤة والتعلؤي

 فؤي والتعلؤيم للبنؤين التربيؤة فؤي إدارات اإلدارية المعلومات نظم واقع معرفة  إلى الدراسة هدفت، األقسام

 التؤي يؤةالمعلومؤات اإلدار  الدراسؤة عؤن مجتمؤع رأ  أفؤراد إلؤى والتعؤرف السؤعودية، العربيؤة المملكؤة

 تؤم وقد اإلدارية، المعلومات نظم لتطوير ومقترحاتهم مديرياتهم، في التقنية األقسام من عليها يتحصلون

ة للدراسؤة، وتكونؤت عينؤة الدراسؤة، واالسؤتبانة كؤاداة رئيسؤ فؤي هؤذه المسؤحي الوصؤفي المؤنهج اسؤتخدام
 اإلداريؤة المعلومؤات عؤن جداً  كبيراً  كان العينة أفراد رضا أن النتائج وأظهرت( فردًا، 302الدراسة من )

 الوضؤؤو ،و  التكلفؤؤة،و  مؤؤة،ءالمالو  المناسؤؤب، التوقيؤؤتو  ة،الدقؤؤ حيؤؤث مؤؤن عليهؤؤا يتحصؤؤلون التؤؤي

قتؤؤرا  المعلومؤؤات يتعلؤؤق بشؤؤمولية ومرونؤؤة المولوقيؤؤة، وكؤؤان متوسؤؤطًا فيمؤؤاو الموضؤؤوعية، و   نمؤؤوذتأُ  وا 

 وأقسامه. مكوناته بكافة لتعليم،وا التربية ب دارات اإلدارية المعلومات نظم قسم لهيكلة

بعنؤوان  (،Fenjen,2013كما تطرقت دراسات أجنبيؤة لموضؤوع الدراسؤة ومنهؤا دراسؤة فينجؤين )
أهميؤؤة  إلؤؤىتطبيؤق تكنولوجيؤؤا المعلومؤؤات فؤي المؤؤدارس اللانويؤؤة فؤؤي كينيؤا، هؤؤدفت الدراسؤؤة الؤى التعؤؤرف 

ت فؤؤؤؤي المؤؤؤؤدارس اللانويؤؤؤؤة فؤؤؤؤي كينيؤؤؤؤا، إسؤؤؤؤتخدام التطبيقؤؤؤؤات الفعالؤؤؤؤة لتكنولوجيؤؤؤؤا المعلومؤؤؤؤات واإلتصؤؤؤؤاال
( إداريؤؤًا ومعلمؤؤًا مؤؤن 002واسؤؤتخدمت الدراسؤؤة المؤؤنهج الوصؤؤفي المسؤؤحي، وتكونؤؤت عينؤؤة الدراسؤؤة مؤؤن )

وزارة التعليم الكينية، وأظهرت النتائج أهميؤة اإللتؤزام والؤدفاع عؤن تنفيؤذ البؤرامج اإللكترونيؤة فؤي التعلؤيم 
 العملية التعليمية بشكل عام. فيل إيجابي كوالمدارس ألنها تؤلر وبش

المعلومؤؤات  نظؤؤام فاعليؤؤة بعنؤؤوان تقيؤؤيم، (AlHendawi & Baharudin,2013ودراسؤؤة )
 المنفعؤة تقيؤيم إلؤى الدراسؤة هؤدفت، التربؤويين العؤاملين نظؤر وجهؤة مؤن الويؤب إلؤى المسؤتندة اإلداريؤة

 التعلؤيم مجؤال فؤي للعؤاملين ،WBMIS علؤى الويؤب المرتكؤز المعلومؤات التربويؤة إدارة لنظؤام الحقيقيؤة

( 02) مؤن مكونؤة أوليؤة عينؤة مؤع لقؤاءات عقد تم فقد ذلو ولفعل .تطوراً  وأكلرها القطاعات أهم من كواحد
 التحليؤل، وكانؤت ألاؤراا الموضؤوعي المؤنهج اسؤتخدام تؤم وقؤد التعلؤيم، بمجؤال العؤاملين مؤن شخصؤاً 
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 اتخؤاذ جؤودة التفاعلي، التصميم جودة الخدمة، جودة النظام، جودة المعلومات، جودة (الدراسةمجاالت 

 ومستوى الفاعلية بين عالقة وجود على قو  دليل وجود إلى الدراسة وتوصلت .المستخدم( رضا القرار،

 يؤد  المستخدم رضا أن الدراسة بينت كما الويب، على المرتكز نظام المعلومات حول المستخدم رضا

 وضع تم وقد .الويب على المرتكز المعلومات نظام من المتحققة نافعوالم الجودة عوامل بين وسيطاً  دوراً 

الدراسؤات  فؤي ولإلسؤهام اإلداريؤة، المعلومؤات نظؤم أدبيؤات فؤي الواقعؤة الفجؤوة مؤلء أجؤل مؤن تقيؤيم أداة
 .التعليم وتقنيات المعلومات نظم تطوير مجال في التطبيقية
 (،Emis) التعلؤيم إدارة معلومؤات نظؤم ماسؤتخدا فؤي التحقيؤق ، بعنؤوان (Esther,2011دراسة )و 
 ومؤا االسؤتفادة منهؤا، وكيفيؤة التعلؤيم معلومؤات إدارة نظؤم اسؤتخدام مؤدى فحؤم إلؤى الدراسؤة هؤدفت

 فؤي اللانويؤة المؤدارس فؤي البحؤث إجؤراء وتؤم المؤدارس، فؤي المعلومؤات نظؤم اسؤتخدام لتسؤهيل المطلؤوب

 والمقابالت المالحظة على اعتمد الذ  ستداللي،اال المنهج وقد ُأستخدم، ST. LuciaK)لوسيا) سانت

 مسؤتغلة ايؤر التعلؤيم معلومؤات إدارة نظؤم أن الدراسؤة نتائج ، وأظهرتعلميناإلداريين والم الموظفين مع

 فؤي أسؤهمت تنظيميؤة وعوامؤل وسؤلوكية واقتصؤادية وتدريبيؤة تقنيؤة عوامؤل عؤدة المطلوب وهنؤاو بالشكل

 .عالية فاعليةو  بكفاءة النظام استخدام الحد من
 تعقيب على الدراسات السابقة:   

أن أالبيؤة الدراسؤات تناولؤت موضؤوع نظؤؤام إدارة  ةيظهؤر مؤن خؤالل إسؤتعراا الدراسؤات السؤؤابق
المعلومؤات اإلداريؤة ، وأهميتهؤا فؤي العمؤل اإلدار  والمعيقؤات التؤي تواجؤه النظؤام، وأن العوامؤل البيئيؤة 

ومؤات التؤي ينتجهؤا النظؤام، وتتفؤق الدراسؤة الحاليؤة مؤع الدراسؤات جودة المعل في لنظم المعلومات تؤلر
( Fenjen,2013نهج الوصؤفي التحليلؤي ماعؤدا دراسؤؤة )مؤوهؤو الذاتؤه  السؤابقة كونهؤا تسؤتخدم المؤنهج 

( إسؤؤتخدمت المؤؤنهج اإلسؤؤتداللي، Esther,2011كونهؤؤا تسؤؤتخدم المؤؤنهج الوصؤؤفي المسؤؤحي، ودراسؤؤة)
(، بحيؤؤث تكونؤؤت عينؤؤة الدراسؤؤة مؤؤن Fenjen,2013ل مؤؤن دراسؤؤة )عينؤؤة الدراسؤؤة مؤؤع كؤؤ هتتشؤؤاب اكمؤؤ

 ,Al Wadia؛ Habash, 2017) عن دراستي المدارس والمعلمين، بينما تختلف عينة دراسة مدير 

المناطق على العينة ، ومؤا يميؤز الدراسؤة الحاليؤة عؤن الدراسؤات األخؤرى انهؤا  مدير ( ب ضافة 2015
( مؤؤن الناحيؤؤة التعليميؤؤة، كؤؤون بؤؤاقي open Emisات التربويؤؤة )تناولؤؤت موضؤؤوع نظؤؤام إدارة المعلومؤؤ

إختصؤؤؤت الهيئؤؤؤة اإلداريؤؤؤة  كونهؤؤؤا ةب اإلدار  فقؤؤؤط، كمؤؤؤا تتميؤؤؤز الدراسؤؤؤالدراسؤؤؤات تحؤؤؤدلت عؤؤؤن الجانؤؤؤ
هنؤؤؤاو نؤؤؤدرة فؤؤؤي الدراسؤؤؤات التؤؤؤي أخؤؤؤذت نظؤؤؤام إدارة  إذ أنوالتعليميؤؤؤة لؤؤؤوزارة التربيؤؤؤة والتعلؤؤؤيم األردنيؤؤؤة 
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، سؤابقة تناولؤت دولؤة فلسؤطين وكينيؤاوالتعليم األردنية فالدراسؤات ال التربيةارة المعلومات التربوية في وز 
 وسانت لوسيا وايرها.

 :منهجية الدراسة
 مته أاراا الدراسة.ءلتحليلي في الدراسة الحالية لمالإستخدم الباحث المنهج الوصفي ا

 : مجتمع الدراسة

عاملين في مدارس محافظة معؤان التابعؤة تكون مجتمع الدراسة من جميع اإلداريين والمعلمين ال
والبؤؤؤالد عؤؤؤؤددهم  0228/0221الفصؤؤؤل الدراسؤؤؤؤي اللؤؤؤاني لعؤؤؤؤام  األردنيؤؤؤة خؤؤؤؤالللؤؤؤوزارة التربيؤؤؤة والتعلؤؤؤؤيم 

 ( معلمًا وفقا للتقرير اإلحصائي لوزارة التربية والتعليم. 3008( إداريًا، و)212)
 :عينة الدراسة

( إداريؤؤًا ومعلمؤؤًا مؤؤن 082بلغؤؤت عينؤؤة الدراسؤؤة ) إذة عينؤؤة الدراسؤؤة بالطريقؤؤة العشؤؤوائي تؤؤم إختيؤؤار
العؤؤاملين فؤؤؤي مؤؤؤدارس محافظؤؤة معؤؤؤان التابعؤؤؤة لؤؤوزارة التربيؤؤؤة والتعلؤؤؤيم األردنيؤؤة خؤؤؤالل الفصؤؤؤل الدراسؤؤؤي 

مؤؤؤؤؤؤؤن مجتمؤؤؤؤؤؤؤع الدراسؤؤؤؤؤؤؤة وهؤؤؤؤؤؤؤي نسؤؤؤؤؤؤؤبة مناسؤؤؤؤؤؤؤبة  (%8)، أ  مؤؤؤؤؤؤؤا نسؤؤؤؤؤؤؤبته 0228/0221اللؤؤؤؤؤؤؤاني لعؤؤؤؤؤؤؤام 
(Odih,2014). 

 : أداة الدراسة
اسؤتبانة كؤاداة لجمؤع البيانؤات مؤن أفؤراد عينؤة الدراسؤة إلستقصؤاء دور نظؤام  قام الباحث بتطؤوير
( لؤؤؤوزارة التربيؤؤؤة والتعلؤؤؤيم األردنيؤؤؤة فؤؤؤي تلبيؤؤؤة حاجؤؤؤات الهيئؤؤؤة OpenEmisإدارة المعلومؤؤؤات التربويؤؤؤة )

اإلداريؤؤة والتعليميؤؤة فؤؤي مؤؤدارس محافظؤؤة معؤؤان ودرجؤؤة رضؤؤاهم عنؤؤه. وتؤؤم تطؤؤوير اإلسؤؤتبانة باإلعتمؤؤاد 
 ب النظر  والدراسات السابقة ومطالعة موقع الوزارة في تطوير أداة الدراسة.على األد

عتمدتو   على مصدرين هما: ة الدراسة في جمع البيانات الالزم ا 
  إتجؤؤؤه الباحؤؤؤث فؤؤؤي معالجؤؤؤة اإلطؤؤؤار النظؤؤؤر  للدراسؤؤؤة الؤؤؤى مصؤؤؤادر البيانؤؤؤات  إذالمصؤؤؤادر اللانويؤؤؤة

نبيؤؤة ذات العالقؤؤة والؤؤدوريات والمقؤؤاالت والتقؤؤارير اللانويؤؤة والتؤؤي تتملؤؤل فؤؤي المراجؤؤع العربيؤؤة واألج
واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضؤوع الدراسؤة والبحؤث والمطالعؤة فؤي مواقؤع اإلنترنؤت 

 المختلفة.

  لجؤؤؤا الباحؤؤؤث الؤؤؤى جمؤؤؤع  إذالمصؤؤؤادر األوليؤؤؤة وذلؤؤؤو لمعالجؤؤؤة الجوانؤؤؤب التحليليؤؤؤة لموضؤؤؤوع البحؤؤؤث
تم تطويرها خصيصًا لهذا الغؤرا تبانة كاداة رئيسة للدراسة والتي خالل اإلس ة مناألوليالبيانات 

 تي تم توزيعها على عينة الدراسة.وال
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 :صدق أداة الدراسة
وتحقيقؤؤًا  هفيمؤؤا اذا كانؤؤت تقؤؤيس مؤؤا وضؤؤعت ألجلؤؤفقراتؤؤه  مالءمؤؤةللتاكؤؤد مؤؤن صؤؤدق األداة ودرجؤؤة 

ألهداف الدراسة وتساؤالتها، تم إستخدام الصدق الظاهر  إذ قام الباحث بعرا األداة على مجموعؤة 
مؤن المحكمؤين فؤؤي مجؤال تخصؤؤم التربيؤة مؤؤن أعضؤاء هيئؤؤة التؤدريس مؤؤن ذو  اإلختصؤام والخبؤؤرة 

تؤم  إذمحكمؤون، والعاملين في الجامعات االردنية، وتم األخذ بالمالحظات والتوصيات التؤي يقترحهؤا ال
( فؤؤؤؤاكلر وذلؤؤؤؤو لضؤؤؤؤمان اإلسؤؤؤؤتبانة %82اإلبقؤؤؤؤاء علؤؤؤؤى الفقؤؤؤؤرات التؤؤؤؤي ستحصؤؤؤؤل علؤؤؤؤى نسؤؤؤؤبة موافقؤؤؤؤة )

، وقؤؤؤام الباحؤؤؤث مالءمؤؤؤةللمجؤؤؤاالت المؤؤؤراد قياسؤؤؤها وتؤؤؤم التعؤؤؤديل باإلضؤؤؤافة أو الحؤؤؤذف للفقؤؤؤرات ايؤؤؤر ال
، ا  احتساب قؤيم ب حتساب صدق البناء لألداة من خالل حساب ارتباط الفقرة بالبعد الذ  تنتمي اليه

 تعؤؤد( اذ 2083-2062معؤؤامالت اإلرتبؤؤاط بؤؤين فقؤؤرات اإلسؤؤتبيان والدرجؤؤة الكليؤؤة، والتؤؤي تراوحؤؤت بؤؤين )
وهؤؤذا الحؤؤد األدنؤؤى  2032كانؤؤت جميعهؤؤا اعلؤؤى مؤؤن  إذمؤشؤؤرات جيؤؤده علؤؤى صؤؤدق البنؤؤاء لإلسؤؤتبانة، 

 (.Odih,2014والمقبول لتمييز الفقرات )
 :ثبات أداة الدراسة

تؤؤم  إذ( test-retestات أداة الدراسؤؤة تؤؤم اسؤتخدام طريقؤؤة اللبؤؤات ب عؤؤادة اإلختبؤؤار)للتحقؤق مؤؤن لبؤؤ
عينة دراسة استطالعية مستمدة من مجتمع الدراسة األصلي )من اير أفراد  تطبيق أداة الدراسة على

بعؤؤد مؤؤرور اسؤؤبوعين علؤؤى  اخؤؤرى،ولؤؤم تطبيؤؤق أداة الدراسؤؤة علؤؤى العينؤؤة المؤؤذكورة مؤؤرة  ،عينؤؤة الدراسؤؤة(
( بؤؤؤين test-retestاإلختبؤؤؤار إعؤؤؤادة-اإلختبؤؤؤارولؤؤؤم حسؤؤؤاب معامؤؤؤل االسؤؤؤتقرار )لبؤؤؤات  األول،طبيؤؤؤق الت

الؤؤؤؤؤدرجات فؤؤؤؤؤي مرتؤؤؤؤؤي التطبيؤؤؤؤؤق، ووجؤؤؤؤؤد ان قيمؤؤؤؤؤة معامؤؤؤؤؤل اللبؤؤؤؤؤات ب سؤؤؤؤؤتخدام معادلؤؤؤؤؤة بيرسؤؤؤؤؤون بلغؤؤؤؤؤت 
ستخدم الباحؤث الدراسة. و  ( وتعد هذه القيمة مقبولة لغايات تحقيق اهداف2082)ر= السؤتخرات أيضؤًا ا 
( لقيؤؤاس مؤؤدى اإلتسؤؤاق الؤؤداخلي Cronbach s Alphaل اللبؤؤات اعتمؤؤادًا علؤؤى كرونبؤؤا  الفؤا )معامؤ

لفقؤؤؤرات مجؤؤؤاالت اإلسؤؤؤتبانة بجمؤؤؤع أبعادهؤؤؤا بهؤؤؤدف إختبؤؤؤار مؤؤؤدى اإلعتماديؤؤؤة علؤؤؤى األداة والتؤؤؤي مللتهؤؤؤا 
(، α=20288) (Cronbach s Alpha)ألفؤؤا كرونبؤؤا   ت قيمؤؤةاإلسؤؤتبانة فؤؤي الدراسؤؤة الحاليؤؤة، وبلغؤؤ

 لابتة وقابلة للتطبيق لغايات الدراسة الحالية. و تكون اداة الدراسة وبذل
 متغيرات الدراسة:

 أواًل: متغيرات الدراسة المستقلة:
 ( نظام إدارة المعلومات التربويةOpenEmis.) 

 ذكر، انلى(.وع اإلجتماعي: ويشمل على فئتين )الن 
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  :دكتوراة(. )دبلوم، بكالوريوس، ماجستير، وتضّمنالمؤهل األكاديمي 

  :سنوات( 22سنوات، أكلر من  22سنوات الى  0سنوات، من  0من  )أقلسنوات الخدمة 

 ( :مدير،المسمى الوظيفي )موظف إدار ، معلم 

 ثانيًا: المتغيرات التابعة:
حاجؤؤؤات الهيئؤؤؤة اإلداريؤؤؤؤة والتعليميؤؤؤة والمتمللؤؤؤؤة فؤؤؤي )الحاجؤؤؤات اإلداريؤؤؤؤة، الحاجؤؤؤات األكاديميؤؤؤؤة، 

 الحاجات اإلقتصادية، الحاجات اإلجتماعية، الحاجات اإلحصائية(. ،الحاجات التنظيمية
 المستخدمة:األساليب اإلحصائية 

دخالهؤا الؤى الحاسؤب  بعد أن إنتهى الباحث من عملية جمع البيانات والمعلومات قؤام بترميزهؤا وا 
ج الرزمؤؤؤة تؤؤؤم اإلسؤؤؤتعانة باألسؤؤؤاليب اإلحصؤؤؤائية ضؤؤؤمن برنؤؤؤام إذاآللؤؤؤي السؤؤؤتخرات النتؤؤؤائج اإلحصؤؤؤائية، 

 األساليب اإلحصائية االتية: وتم إستخدام( SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )
األول واللالؤؤؤث تؤؤؤم إسؤؤؤتخدام المتوسؤؤؤطات الحسؤؤؤابية واإلنحرافؤؤؤات المعياريؤؤؤة  ينلإلجابؤؤؤة عؤؤؤن السؤؤؤؤال .2

 إلستجابات أفراد عينة الدراسة.

إلنحرافؤؤات المعياريؤؤة واإلختبؤؤؤار السؤؤؤال اللؤؤاني تؤؤم اسؤؤؤتخدام المتوسؤؤطات الحسؤؤابية وا عؤؤنلإلجابؤؤة  .0
( فيمؤؤؤا يتعلؤؤؤق بؤؤؤالنوع اإلجتمؤؤؤاعي وتحليؤؤؤل التبؤؤؤاين األحؤؤؤاد  فيمؤؤؤا يتعلؤؤؤق بالمسؤؤؤمى t-testالتؤؤؤائي )
 واختبار شيفيه في حال وجود فروق. في والمؤهل العلمي وسنوات الخدمةالوظي

عؤؤؤادة األختبؤؤؤار، وحسؤؤؤاب معامؤؤؤل .3 بيرسؤؤؤون،  تبؤؤؤاطإر  وإليجؤؤؤاد لبؤؤؤات األداة تؤؤؤم اسؤؤؤتخدام اإلختبؤؤؤار وا 
 (، إليجاد اإلتساق الداخلي لفقرات االستبانة.Cronbach Alphaكرونبا  الفا)  ومعادلة

متؤؤه لتحقيؤؤق أهؤؤداف الدراسؤؤة وتؤؤوازن درجاتؤؤه وارتفؤؤاع درجؤؤة ءتؤؤم اسؤؤتخدام مقيؤؤاس ليكؤؤرت نظؤؤرًا لمال .0
 ياتي:لباته وصدقه كما 

 الحد االدنى للمقياس / عدد الفئات = –الحد االعلى 
 االتي:طول الفئة وبهذا تصبح الفئات على النحو  2082=0-2/0

 ( منخفا جدا2082 -2من )
 ( منخفا0062 -2082من )
 ( متوسط3002 -0062من)
 ( مرتفع0002 -3002من)
 ( مرتفع جدا 0 -0002من )
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 إجراءات الدراسة: 
 اآلتية:قام الباحث باإلجراءات 

 واقع الحديلة لموضوع الدراسة.الرجوع الى األدب النظر  والدراسات السابقة، والم 

  وعينته.تحديد مجتمع الدراسة 

  االستبانةتطوير أداة الدراسة(.) 

 هاولبات التاكد من صدق األداة. 

  الدراسة.تطبيق االستبانة على عينة 

 .تحليل البيانات اإلحصائية 

  وتفسيرها.عرا نتائج الدراسة ومناقشتها 
 النتائج ومناقشتها:

بيانات من خالل مجموعة من اإلختبارات الوصفية المناسؤبة، المتوسؤطات قام الباحث بتحليل ال
أسؤؤئلة الدراسؤؤة  عؤؤنجابؤؤة إلالحسؤؤابية، واإلنحرافؤؤات المعياريؤؤة، والرتؤؤب لكؤؤل حاجؤؤة وفقراتهؤؤا مؤؤن أجؤؤل ا

 ومناقشتها.
الساالال األول: ماااا دور نظاااام إدارة المعلومااات التربوياااة فاااي تلبيااة حاجاااات الهيئاااة اإلدارياااة 

 في مدارس محافظة معان التابعة لوزارة التربية والتعليم األردنية؟ والتربوية
هذا السؤال تم إستخرات المتوسط الحسابي، واإلنحراف المعيار ، والرتبة، والجدول  عنلإلجابة 

 يوضح ذلو. (2)
 (: المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والرتبة لكل مجاالت اإلستبانة1جدول)ال

 درجة الموافقة الرتبة اإلنحراف المعياري الحسابي المتوسط ي يلبيها النظامالحاجة الت الرقم
 مرتفعة 3 2011 3000 الحاجات اإلدارية 2
 مرتفعة 0 20262 3020 الحاجات األكاديمية 0
 متوسطة 6 20222 3020 الحاجات التنظيمية 3
 متوسطة 0 20220 3022 الحاجات اإلقتصادية 0
 مرتفعة 2 20106 3088 الحاجات اإلجتماعية 0
 متوسطة 0 20230 3000 الحاجات اإلحصائية 6
 مرتفعة **** 20220 3002 جميع الحاجات 2

(، وهؤذا يعنؤي أن 3002الجدول أعاله أن المتوسؤط الحسؤابي لجميؤع فقؤرات اإلسؤتبانة بلؤد ) يبين
الهيئؤؤؤة اإلداريؤؤؤة  هنؤؤؤاو موافقؤؤؤة بدرجؤؤؤة مرتفعؤؤؤة علؤؤؤى فقؤؤؤرات اإلسؤؤؤتبانة بشؤؤؤكل عؤؤؤام والتؤؤؤي تبؤؤؤين حاجؤؤؤات

بلؤد المتوسؤط الحسؤابي  إذوالتعليمية في مدارس محافظة معان التابعة لوزارة التربية والتعلؤيم األردنيؤة، 
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، 3020، 3000للحاجؤات االداريؤة، األكاديميؤة، التنظيميؤؤة، اإلقتصؤادية، اإلجتماعيؤة، اإلحصؤؤائية )م= 
لؤؤؤى الجهؤؤؤود التؤؤؤي تبؤؤؤذلها وزارة التربيؤؤؤة (، ويعؤؤؤزو الباحؤؤؤث هؤؤؤذه النتيجؤؤؤة ا3000، 3088، 3022، 3020

 ن، والؤؤؤى الجهؤؤؤد الؤؤؤذ  يبذلؤؤؤه مصؤؤؤممووالتعلؤؤيم إلنجؤؤؤا  النظؤؤؤام، مؤؤؤن خؤؤؤالل تؤؤؤوفير التؤؤدريب للمسؤؤؤتخدمي
اريؤؤؤة، هم الوظيفيؤؤؤة واإلدمهمؤؤؤاتالنظؤؤؤام فؤؤؤي عمليؤؤؤة التحليؤؤؤل، وجمؤؤؤع البيانؤؤؤات عؤؤؤن المؤؤؤوظفين، وتحديؤؤؤد 

المشؤؤؤتركة، ممؤؤؤا أدى الؤؤؤى وضؤؤؤو   مهمؤؤؤاتد الإلتصؤؤؤال والتواصؤؤؤل، وتحديؤؤؤوتسلسؤؤؤلهم اإلدار ، ونقؤؤؤاط ا
الرؤية أمام المستخدمين، وجعل النظام يتناسب مؤع المؤوظفين كؤل حسؤب مؤا مطلؤوب منؤه، وهؤذا جؤاء 

( بؤؤؤان موقؤؤؤع الخؤؤؤدمات اإللكترونيؤؤؤة يتمتؤؤؤع hammad,2013) حمؤؤؤاد متفقؤؤؤًا مؤؤؤع مؤؤؤا خرجؤؤؤت بؤؤؤه دراسؤؤؤة
مات اإلدارية، وجودة النظام فؤي الخؤدمات بجودة التصميم وسهولة التعلم وتوفر متطلبات نجا  المعلو 

 Al 2008) الشؤؤؤمر  اإللكترونيؤؤؤة لؤؤؤوزارة التربيؤؤؤة والتعلؤؤؤيم، وأيضؤؤؤًا تتفؤؤؤق مؤؤؤع مؤؤؤا جؤؤؤاءت بؤؤؤه دراسؤؤؤة

Shammari,دقيقؤؤة وفؤؤي  ة ( التؤؤي توصؤؤلت الؤؤى أن نظؤؤام المعلومؤؤات التربويؤؤة يؤؤوفر معلومؤؤات إداريؤؤ
اتي متوافقؤؤة مؤؤع رؤيؤؤة وزارة التربيؤؤة والتعلؤؤيم التوقيؤؤت المناسؤؤب وبكؤؤل موضؤؤوعية ولقؤؤة، وهؤؤذه النتيجؤؤة تؤؤ

 Informationلتلبيؤؤؤة اإلحتياجؤؤؤات المختلفؤؤؤة للهيئؤؤؤات المختلفؤؤؤة العاملؤؤؤة فؤؤؤي وزارة التربيؤؤؤة والتعلؤؤؤيم)

Management System,2016.) 
إلقتصؤؤؤؤؤادية، كاديميؤؤؤؤؤة، التنظيميؤؤؤؤؤة، ااإلداريؤؤؤؤؤة، األ )اإلحتياجؤؤؤؤاتي تحليؤؤؤؤؤل لفقؤؤؤؤؤرات اتوفؤؤؤؤي مؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤ
 صائية(اإلجتماعية، اإلح

اإلحتياجات اإلدارية( تم إستخدام المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري، (: تحليل فقرات مجال )2الجدول )
 الموافقةودرجة والرتبة 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 الموافقة
 وسطةمت 6 20102 3032 توفير البيانات بطريقة تدعم القرار اإلدار  2
 مرتفعة 0 20102 3002 امكانية الحصول على تقارير مفصلة عن المدرسة والطلبة 0
 مرتفعة 3 20102 3000 تعديل وتحديث بيانات الملف العام للمدرسة 3
 مرتفعة 0 20118 3008 متابعة أعمال الكادر التعليمي 0
 ةمرتفع 0 20288 3062 توليق حضور واياب الكادر الوظيفي ومتابعته 0
 مرتفعة 2 20162 3080 توليق دوام الطلبة ومتابعته 6
 مرتفعة *** 2011 3020 الكلي 2

اإلحتياجات األكاديمية( تم إستخدام المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري، ( تحليل فقرات مجال )3الجدول)
 درجة الموافقةو والرتبة 

 درجة الموافقة ةالرتب اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 مرتفعة 2 20880 0028 توليق عالمات الطلبة وتقييمها 2
ضافة طلبة جدد 0  مرتفعة 0 20866 0028 تشعيب ونقل الطلبة وا 
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 درجة الموافقة ةالرتب اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 متوسطة 0 20262 3036 النظام التربو  مهماتتوفير الخطة السنوية ل 3
 مرتفعة 0 20100 3006 ربط مدرس المادة مع المادة التي يدرسها 0
 مرتفعة 3 20120 3060 كانية إنشاء اإلمتحانات وتحريرها وحذفهاام 0
 مرتفعة *** 20262 3020 الكلي 6

اإلحتياجات التنظيمية( تم إستخدام المتوسط الحسابي واإلنحراف مجال ) ( تحليل فقرات4الجدول )
 درجة الموافقةو المعياري، والرتبة 

 درجة الموافقة الرتبة رياإلنحراف المعيا المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 مرتفعة 2 20228 3008 متابعة ملفات الموظفين والطلبة 2
 متوسطة 3 20268 0080 تسهيل عملية النقل الجماعي 0
 متوسطة 0 20268 0082 سرّية البيانات والمعلومات 3
 متوسطة *** 20222 3020 الكلي 0

ة( تم إستخدام المتوسط الحسابي واإلنحراف اإلحتياجات اإلقتصادي( تحليل فقرات مجال )5الجدول )
 درجة الموافقةو المعياري، والرتبة 

 درجة الموافقة الرتبة اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
 متوسطة 0 20216 0011 توفير معلومات مالية عن المدرسة 2
 متوسطة 2 20220 3008 توفير معلومات عن الوضع الماد  للطلبة 0
 متوسطة ** 20220 3022 الكلي 3

اإلحتياجات اإلجتماعية( تم إستخدام المتوسط الحسابي واإلنحراف ( تحليل فقرات مجال )6الجدول )
 درجة الموافقةو المعياري، والرتبة 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 الموافقة
 مرتفعة 2 20106 3011 يم ابنائهم لتحسين ادائهممشاركة أولياء األمور في معرفة تقي 2
 مرتفعة 0 20221 3080 التعاون بين المعلمين واإلدارات لضمان وصول المعلومات 0
 مرتفعة ** 20106 3088 الكلي 3

اإلحصائية( تم إستخدام المتوسط الحسابي واإلنحراف  )اإلحتياجات( تحليل فقرات مجال 7الجدول)
 درجة الموافقةو المعياري، والرتبة 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 الموافقة
 متوسطة 3 20261 3000 توفير معلومات عن أعداد الطلبة في الصف الدراسي. 2
 متوسطة 0 20223 3020 توفير معلومات عن الطلبة النظاميين واير النظاميين 0
 متوسطة 0 20223 3002 بالدراسات والبحوث توفير معلومات إحصائية للقيام 3
 متوسطة 0 20220 3032 توفير معلومات عن الوضع اإلجتماعي للطلبة 0
 متوسطة 2 20230 3030 توفير معلومات عن الطلبة في السنوات الماضية 0
 متوسطة *** 20230 3000 الكلي 6

( باين متوساط α=.0.5)السلال الثاني: هل يوجاد فاروق تات داللاة إحصاائية عناد مساتو  
( فاي تلبياة حاجاات OpenEmisإجابات أفراد عينة الدراسة لدور نظام إدارة المعلومات التربوياة )
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اإلجتماااعي، الملهاال العلمااي، ساانوات  )النااو الهيئااة اإلداريااة والتعليميااة تعااز  لمتغياارات الدراسااة 
 الخدمة، المسمى الوظيفي(؟

 :اآلتيةيات لإلجابة عن هذا السؤال تم إختبار الفرض
 الفرضية األولى: 

( بين متوسط إجاباات أفاراد عيناة α=.0.5وجد فروق تات داللة إحصائية عند مستو  )تال 
( فاي تلبياة حاجاات الهيئاة اإلدارياة Open Emisالدراساة لادور نظاام إدارة المعلوماات التربوياة )

 والتعليمية تعز  لمتغير النو  اإلجتماعي.
يوضؤؤح  (8)( لعينيتؤؤين مسؤؤتقلتين والجؤؤدول t-testإسؤؤتخدام اختبؤؤار )إلختبؤؤار هؤؤذه الفرضؤؤية تؤؤم 

 النتائج.
 ( لمتغير النو  اإلجتماعيt-test( نتائج إختبار)8الجدول )

المتوسط  العدد النو  اإلجتماعي المجال
 الحسابي

اإلنحراف 
الداللة  Tقيمة  المعياري

 اإلحصائية
 20262 3000 66 ذكر الحاجات اإلدارية

 20201 3006 020 انلى *023.2 -20001
 20122 3060 66 ذكر الحاجات األكاديمية

 20121 3082 020 انلى *20210 -20622
 20222 0086 66 ذكر الحاجات التنظيمية

 20223 3020 020 انلى *20202 -20126
 20200 0026 66 ذكر الحاجات اإلقتصادية

 20202 3003 020 انلى *20266 -30222
 20202 3061 66 ذكر الحاجات اإلجتماعية

 20220 3010 020 انلى *20222 -20120
 20200 3022 66 ذكر الحاجات اإلحصائية

 20203 3032 020 انلى *20262 -00080
   66 ذكر الكلي

   020 انلى *0.087 2.752-
" أكبر من مستوى الداللة t-testيتضح من الجدول أعاله أن قيمة الداللة اإلحصائية الختبار "

وجؤد فؤروق ذات داللؤة إحصؤائية بؤين متوسؤط إسؤتجابة تع الحاجات، وبذلو يسؤتنتج أنؤه ال لجمي 2020
أفؤؤؤؤراد عينؤؤؤؤة الدراسؤؤؤؤة تعؤؤؤؤزى لمتغيؤؤؤؤر النؤؤؤؤوع اإلجتمؤؤؤؤاعي، ويعؤؤؤؤزو الباحؤؤؤؤث هؤؤؤؤذه النتيجؤؤؤؤة الؤؤؤؤى أن نظؤؤؤؤام 

بتؤوفير المتطلبؤات اإلداريؤة واألكاديميؤة لكؤال  المعلومات التربوية في وزارة التربية والتعليم األردنية يقوم
الجنسين، وتقدم الؤوزارة التؤدريب علؤى النظؤام لكافؤة العؤاملين فيهؤا دون تمييؤز، وتتفؤق هؤذه النتيجؤة مؤع 

 ( بان النظام يوفر المتطلبات اإلدارية باعلى مستوى لكال الجنسين.Abu Mustafa, 2017) دراسة
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 الفرضية الثانية: 
( بين متوسط إجاباات أفاراد عيناة α=.0.5تات داللة إحصائية عند مستو  )وجد فروق تال 

( فااي تلبيااة حاجااات الهيئااة اإلداريااة OpenEmisالدراسااة لاادور نظااام إدارة المعلومااات التربويااة )
 والتعليمية تعز  لمتغير الملهل العلمي.

يبؤين  (1)ول " والجؤدANCOVAإلختبار هذه الفرضية تؤم إسؤتخدام تحليؤل التبؤاين األحؤاد  " 
 النتائج.

 " لمتغير الملهل العلميANCOVA(: نتائج تحليل التباين األحادي "9جدول )ال
 مصدر التباين البعد

مجمو  
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
الداللة 
 االحصائية

الحاجات 
 اإلدارية

 080202 3 800282 بين المجموعات
 020001 026 8080300 تداخل المجموعا *20023 20326

  021 3201022 المجموع
الحاجات 
 األكاديمية

 220222 3 030332 بين المجموعات
 230012 026 6800212 داخل المجموعات *20061 20328

  021 3236020 المجموع
الحاجات 
 التنظيمية

 200828 3 000000 بين المجموعات
 80600 026 3010822 داخل المجموعات *20260 20220

  021 0020030 المجموع
الحاجات 
 اإلقتصادية

 10832 3 010022 بين المجموعات
 00003 026 0020010 داخل المجموعات *20210 00266

  021 20610820 المجموع
الحاجات 
 اإلجتماعية

 20820 3 030620 بين المجموعات
 30080 026 1220100 داخل المجموعات *20281 00212

  021 2222006 المجموع
الحاجات 
 اإلحصائية

 300682 3 2200202 بين المجموعات
 220831 026 0822023 داخل المجموعات *20203 20100

  021 0120022 المجموع
 (.α=2020*القيمة اير دالة إحصائيًا عند مستوى )

تبؤؤؤؤؤؤار تحليؤؤؤؤؤؤل التبؤؤؤؤؤؤاين المشؤؤؤؤؤؤترو أن قيمؤؤؤؤؤؤة الداللؤؤؤؤؤؤة اإلحصؤؤؤؤؤؤائية الخ (1)يتضؤؤؤؤؤؤح مؤؤؤؤؤؤن الجؤؤؤؤؤؤدول 
"ANCOVA وجؤؤد فؤؤروق تع الحاجؤؤات، وبؤؤذلو يسؤؤتنتج أنؤؤه ال لجميؤؤ 2020" أكبؤؤر مؤؤن مسؤؤتوى الداللؤؤة

ذات داللؤؤة إحصؤؤائية بؤؤين متوسؤؤط إسؤؤتجابة أفؤؤراد عينؤؤة الدراسؤؤة تعؤؤزى لمتغيؤؤر المؤهؤؤل العلمؤؤي، ويعؤؤزو 
بيتهؤؤا مؤؤن قبؤؤل نظؤؤام إدارة المعلومؤؤات الباحؤؤث هؤؤذه النتيجؤؤة الؤؤى أن الحاجؤؤات اإلداريؤؤة والتعليميؤؤة يؤؤتم تل

التربويؤؤة لكافؤؤة الفئؤؤات العاملؤؤة فؤؤي المؤسسؤؤة التعليميؤؤة سؤؤواء مؤؤن إداريؤؤين ممؤؤن يحملؤؤون علؤؤى األالؤؤب 
معلمؤؤؤؤؤؤين يحملؤؤؤؤؤؤون علؤؤؤؤؤؤى األالؤؤؤؤؤؤب درجؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤؤدبلوم أو  مالدراسؤؤؤؤؤؤي ) ماجسؤؤؤؤؤؤتير ودكتؤؤؤؤؤؤوراة(، أ المؤهؤؤؤؤؤؤل
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للتعامؤؤل مؤؤع النظؤؤام كؤؤون  ذاتهؤؤا التدريبيؤؤة لؤؤدوراتلالبكؤؤالوريوس، وأنؤؤه يؤؤتم تعؤؤريا المسؤؤتخدمين للنظؤؤام 
 النظام جديد المنشا. 

 :الفرضية الثالثة
( بين متوسط إجاباات أفاراد عيناة α=.0.5وجد فروق تات داللة إحصائية عند مستو  )تال 

( فااي تلبيااة حاجااات الهيئااة اإلداريااة OpenEmisالدراسااة لاادور نظااام إدارة المعلومااات التربويااة )
 لمتغير المسمى الوظيفي.والتعليمية تعز  

يبين  (22)" والجدول ANCOVAإلختبار هذه الفرضية تم إستخدام تحليل التباين األحاد  " 
 النتائج.
 " لمتغير المسمى الوظيفيANCOVA(: نتائج تحليل التباين األحادي ".1جدول )ال
 مصدر التباين البعد

مجمو  
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
الداللة 
 االحصائية

الحاجات 
 اإلدارية

 000210 3 2300380 بين المجموعات
 020286 026 0800231 داخل المجموعات *20211 00220

  021 0162000 المجموع
الحاجات 
 األكاديمية

 200822 3 020630 بين المجموعات
 230010 026 3222020 داخل المجموعات *20321 20222

  021 3208026 المجموع
الحاجات 
 التنظيمية

 220288 3 300360 بين المجموعات
 80621 026 0320320 داخل المجموعات *20003 20368

  021 00200622 المجموع
الحاجات 
 اإلقتصادية

 200000 3 000202 بين المجموعات
 00000 026 20000028 داخل المجموعات *20282 30000

  021 2061013 المجموع
الحاجات 
 اإلجتماعية

 30220 3 120202 بين المجموعات
 30602 026 1120083 داخل المجموعات *20028 20832

  021 22260003 المجموع
الحاجات 
 اإلحصائية

 000028 3 230000 بين المجموعات
 220120 026 1060662 داخل المجموعات *20003 20361

  021 0222000 المجموع
 (.α=2020*القيمة اير دالة إحصائيًا عند مستوى )

أن قيمؤؤؤؤؤة الداللؤؤؤؤؤة اإلحصؤؤؤؤؤائية الختبؤؤؤؤؤار تحليؤؤؤؤؤل التبؤؤؤؤؤاين المشؤؤؤؤؤترو  (22)يتضؤؤؤؤؤح مؤؤؤؤؤن الجؤؤؤؤؤدول 
"ANCOVA وجؤؤد فؤؤروق تال لجميؤؤع الحاجؤؤات، وبؤؤذلو يسؤؤتنتج أنؤؤه  2020" أكبؤؤر مؤؤن مسؤؤتوى الداللؤؤة

راسؤة تعؤزى لمتغيؤر المسؤمى الؤوظيفي، ويعؤزو ذات داللة إحصائية بين متوسط إستجابة أفراد عينة الد
الؤوظيفي  هللعؤاملين فؤي المدرسؤة كؤل حسؤب مسؤماالباحث هذه النتيجة الؤى أن النظؤام يؤوفر الحاجؤات 
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وحاجتؤؤؤه المناسؤؤؤبة لؤؤؤه فؤؤؤي النظؤؤؤام، يؤؤؤوفر الحاجؤؤؤات اإلداريؤؤؤة وإلحصؤؤؤائية وإلجتماعيؤؤؤة والتنظيميؤؤؤة لمؤؤؤن 
ميؤؤة، واإلجتماعيؤؤة للمعلمؤؤين، وبؤذلو يكؤؤون النظؤؤام يقؤؤدم يحملؤون المسؤؤميات اإلداريؤؤة، والحاجؤات األكادي

 الوظيفي. هته ويلبي الحاجات للفرد حسب مسماخدما
 الرابعة:  الفرضية
( بين متوسط إجاباات أفاراد عيناة α=.0.5وجد فروق تات داللة إحصائية عند مستو  )تال 

اجااات الهيئااة اإلداريااة ( فااي تلبيااة حOpenEmisالدراسااة لاادور نظااام إدارة المعلومااات التربويااة )
 والتعليمية تعز  لمتغير سنوات الخدمة.

يبين  (22)" والجدول ANCOVAإلختبار هذه الفرضية تم إستخدام تحليل التباين األحاد  " 
 النتائج.

 " لمتغير سنوات الخدمةANCOVA(: نتائج تحليل التباين األحادي "11جدول )ال
 مصدر التباين البعد

مجمو  
 المربعات

ت درجا
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
الداللة 
 االحصائية

الحاجات 
 اإلدارية

 320130 0 20063 بين المجموعات
 020302 022 880062 داخل المجموعات *20222 20221

  021 016000 المجموع
الحاجات 
 األكاديمية

 030320 0 060201 بين المجموعات
 230001 022 220.22 داخل المجموعات *20228 20238

  021 3208026 المجموع
الحاجات 
 التنظيمية

 000202 0 120002 بين المجموعات
 80380 022 03200032 داخل المجموعات *20280 00003

  021 00200622 المجموع
الحاجات 
 اإلقتصادية

 30200 0 620820 بين المجموعات
 00383 022 2021083 داخل المجموعات *20210 30806

  021 206101 المجموع
الحاجات 
 اإلجتماعية

 10218 0 280210 بين المجموعات
 30082 022 1880308 داخل المجموعات *20282 00002

  021 2226000 المجموع
الحاجات 
 اإلحصائية

 280832 0 220066 بين المجموعات
 220006 022 0800006 داخل المجموعات *20222 00013

  021 0222000 المجموع
 (.α=2020*القيمة اير دالة إحصائيًا عند مستوى )

أن قيمؤؤؤؤؤة الداللؤؤؤؤؤة اإلحصؤؤؤؤؤائية الختبؤؤؤؤؤار تحليؤؤؤؤؤل التبؤؤؤؤؤاين المشؤؤؤؤؤترو  (22)يتضؤؤؤؤؤح مؤؤؤؤؤن الجؤؤؤؤؤدول 
"ANCOVA وجؤؤد فؤؤروق تالحاجؤؤات، وبؤؤذلو يسؤؤتنتج أنؤؤه ال لجميؤؤع  2020" أكبؤؤر مؤؤن مسؤؤتوى الداللؤؤة
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سؤؤط إسؤؤتجابة أفؤؤراد عينؤؤة الدراسؤؤة تعؤؤزى لمتغيؤؤر سؤؤنوات الخدمؤؤة، ويؤؤرى ذات داللؤؤة إحصؤؤائية بؤؤين متو 
تم تطبيقة حؤديلًا، ونظؤام إدارة المعلومؤات التربويؤة  الذ  الباحث أن هذه النتيجة تعود الى كون النظام

لوزارة التربية والتعليم يلبي الحاجات بشكل عام بغا النظر عؤن سؤنوات الخدمؤة، وهؤذه النتيجؤة تتفؤق 
وجؤؤد فؤؤروق ت( التؤؤي خرجؤؤت بانؤؤه ال Abu Mustafa,2017) ابؤؤو مصؤؤطفى ت بؤؤه دراسؤؤةمؤؤع ماجؤؤاء

ذات داللؤؤة إحصؤؤؤائية بؤؤين إسؤؤؤتجابة أفؤؤراد عينؤؤؤة الدراسؤؤة لجؤؤؤودة نظؤؤام إدارة المعلومؤؤؤات التربويؤؤة تعؤؤؤزى 
 لسنوات الخدمة.

وياة السلال الثالث: ما درجة رضا الهيئاة اإلدارياة والتعليمياة عان نظاام إدارة المعلوماات الترب
(Open Emis؟) 

لإلجابة عن هذا السؤال تم إستخرات المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلجابات أفؤراد 
 يوضح ذلو. (20)عينة الدراسة ألسئلة الرضا عن النظام والجدول 

رة ( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجة رضا أفراد عينة الدراسة عن نظام إدا12جدول)ال
 المعلومات التربوية.

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

درجة 
 الرضا

 مرتفعة 20202 3008 تقليل الجهد المبذول في تعبئة البيانات والرجوع إليها. 2
 متوسطة 20028 0088 إمكانية الوصول الى النظام بسهولة 0
 مرتفعة 20208 3061 .اختصار الوقت في تعبئة البيانات والرجوع إليها 3
 متوسطة 20023 0011 إمكانية فتح النظام على الهاتف المحمول 0
 مرتفعة 20113 3006 إمكانية التعديل على بيانات النظام 0
 مرتفعة 20230 3000 يزيد من اللقة بين الكادر التعليمي واألهالي 6
 منخفضة 20220 0022 إمكانية العمل على النظام دون إنترنت 2
 متوسطة 20230 3000 سهولة الفهم والعمل على التطبيق 8
 متوسطة 20230 3003 إداريين من متابعة أعمالهم في ا  وقت متمكين العاملين سواء معلمين أ 1
 متوسطة 20200 3020 الرضا الكلي 22

ظؤام إدارة أن هناو درجة متوسطة من الرضا لدى أفراد عينة الدراسؤة عؤن ن (20)يبين الجدول 
الؤؤرام مؤؤن تلبيؤؤة إحتياجؤؤاتهم بدرجؤؤة مرتفعؤؤة، ورضؤؤاهم عنؤؤه كونؤؤه يختصؤؤر علؤؤى المعلومؤؤات التربويؤؤة ، 

الوقؤؤت، ويمكؤؤنهم مؤؤن تعؤؤديل البيانؤؤات إال انهؤؤم يواجهؤؤون صؤؤعوبة فؤؤي الوصؤؤول الؤؤى النظؤؤام بسؤؤهوله ، 
ت حصؤؤل إذوصؤعوبة تحميلؤؤه علؤى الهؤؤاتف المحمؤول، وأيضؤؤًا عؤؤدم إمكانيؤة العمؤؤل عليؤه دون اإلنترنؤؤت 

(، ويؤرى الباحؤث هنؤا أن 0022فقرة العمل على النظام دون انترنت اقل درجة رضا بمتوسؤط حسؤابي )
هذه النتيجة وبحسب وجهات نظر أفراد عينؤة الدراسؤة لفقؤرات الرضؤا أنهؤم بحاجؤة الؤى تؤدريب إضؤافي 

 للتعامل مع النظام .
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 التوصيات:
( يؤؤربط المسؤؤتخدم مؤؤع OpenEmisويؤؤة)وضؤؤع نظؤؤام مراقبؤؤة ومتابعؤؤة لنظؤؤام إدارة المعلومؤؤات الترب .2

 باول. القائمين عليه لحل المشكالت أوالً 
 النظام.عقد دورات تدريبية لمستخدمي النظام لمتابعة تطورات  .0
مزيد من الدراسات حول النظؤام فؤي وزارة التربيؤة والتعلؤيم األردنيؤة والبحؤث فؤي نقؤاط ضؤعفه إجراء  .3

 وقوته.
 ام دون وجود إنترنت.العمل على إيجاد مقترحات لعمل النظ .0
 .هتوزيع دليل لكيفية تحميل النظام على الهواتف المحمولة وكيفية إستخدام .0
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الحاجات النفسية وعالقتها بأساليب التعلم لدى الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف 
  الفكري وطرق الحد منه

 *أحمد سليم المسعوديد. 

 ملخص:
االتجاه نحو االنحراف الفكري لديهم مستوى  ن الشباب مرتفعيأ إلى خلصت نتائج الدراسة

يفضلون أسلوب أنهم  الحاجات النفسية )االنتماء والكفاءة واالستقاللية(، كما إشباع ضعيف جدا في
التعلم السطحي ولديهم ضعف في أسلوب التعلم العميق واالستراتيجي، كما يوجد ارتباط بين 

بزيادة أسلوب التعلم السطحي وانخفاض أسلوب التعلم  انخفاض إشباع االستقاللية واالنتماء والكفاءة
ضرورة ب وأوصت الدراسةالعميق واالستراتيجي لدى الشباب مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري، 

 .فعي االتجاه نحو االنحراف الفكري العمل على إشباع الحاجات النفسية لدى الشباب مرت

  .االنحراف الفكري  –يب التعلم أسال–الحاجات النفسية  الكلمات المفتاحية:
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The Psychological Needs and their Relationship to the Learning Styles 

among University youth with High Tendency towards Intellectual 

Deviation and the Ways to Reduce it  

Ahmed S. Elmasoudy* 
 

Abstract: 
This study aimed at finding out the psychological needs and their 

relationship to the learning styles among university youth with high 

tendency toward intellectual deviation and the ways to reduce it. the study 

used the descriptive methodology and the purposive sample contained (30) 

male and female students with high tendency toward intellectual deviation. 

the psychological needs scale and the learning styles scale-revised were 

applied on them.  

The results indicated that the youth have a low level in the 

psychological needs satisfaction, They also prefer the superficial learning 

style and they have weakness in the deep and strategic learning style. There 

was also a correlation among low satisfaction of independence, belonging, 

efficiency and increasing the style of surface learning and the decline of the 

style of deep and strategic learning among youth with high tendency 

towards intellectual deviation. The study recommended the need to work on 

satisfying the psychological needs of the youth with high tendency to 

intellectual deviation. 

Keywords: Psychological needs, learning styles, intellectual deviation. 
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 مقدمة ال
التنموية، يعد الشباب هم عماد األمة ودرعها األمين، ويعول عليهم المجتمع في تحقيق خططه 

كر المتزن والمعتقدات تستطيع أن تنهض أو تتقدم األمم إال بشبابها الواعي األمين ذو الف فال
المخاطر التي تواجه الشباب انتشار  هذه منالرصينة، لذلك يتعرض الشباب لكثير من المخاطر. و 

واألخالق مما انعكس بالسلب على تعليمهم من األفكار المنحرفة التي أفسدت كثيرًا من الثوابت  ركثي
 اإلرهابالتطرف و  مل التي تقف وراءاالنحراف الفكري من أبرز العوا بأسره، ويعدالمجتمع وأسرهم و 

(Altamimi, Balik  & Abdullatif). 
وحتى نستطيع فهم طبيعة الشخصية وتفسير اختالف سلوك األفراد؛ فخير سبيل لذلك هو 

من عناصر تكوين الشخصية  مهماً ، فالحاجات عنصًرا (Abdulfattah,1990)الحاجات النفسية 
، وتأخذ حاجات مرحلة الشباب (Alzahrani,2017) لإلنسانوعاماًل أساسًيا في البناء النفسي 

، واالجتماعية مضموًنا جديًدا يستدعي إشباًعا من نوع آخر فاعليةالفسيولوجية، والذهنية، واالن
، ومن أهم الحاجات اإلنسانية لدى الشباب:  (Alsaeed,2013) يختلف عن مراحل حياتهم السابقة

 تحقيق الذات. 
سبًبا قوًيا لتكوين اتجاهات متطرفة، كما توجد  يعدالحاجة إلى اإلنجاز  كما أن عدم إشباع 

وعموما فإن عدم  ،(Abudawabeh,2012) عالقة ارتباطية بين االنحراف والحاجات النفسية
، ويؤدى إلى (Zaidan,1989)التكيف التي تواجه الفرد لمشكالتإشباع الحاجات النفسية منبع 

وإلى التوتر وعدم االتزان االنفعالي  ،(Deci & Ryan,2000) ضعف دافعية الفرد
(Alrefai,2000)وأما إشباع الحاجات النفسية فيؤدي إلى إحداث التكامل في الشخصية ، 

((Alremawi, Abonema  & Shaheen ,2015. 
شخصي فهي تلخص احتياجاته ومشاعره وتمثل أساليب التعلم جزءا من تشكيل المتعلم ال

. ويظهر تأثير Maashi  & Yousef,2014)) حول كيفية حدوث التعلم ومعتقداته ومواقفه
الحاجات على المتعلمين في ناحيتين األولى: تدفعه إلى االستمرار في النشاط والثاني: توجهه إلى 

 & Ahmed)إشباعاالنشاطات والموضوعات التي تتصل بحاجته وتحقق له 

Alhussainan,2017) .باع حاجات المتعلمين يكون أكثر صلة بهم والتعلم القائم على أساس إش
 وبالتالي يكون على درجة عالية من الدافعية ويؤدى في النهاية إلى نتائج جيدة

(Shahateh,1998). 
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أثناء في عمليات وسيطة يستخدمها المتعلم  بأنهاوينظر علماء النفس إلى أساليب التعلم 
ة إلى تكوين أو تطوير خبرات تعليمية تضاف تفاعله مع مواقف التعلم؛ والتي تفضي به في النهاي

إلى مخزونه المعرفي، ومما ال شك فيه أن المتعلم يستجيب للمثيرات البيئية وفق خصائصه الذهنية 
 (.(Entwistle,1981والجسمية واالجتماعية  فاعليةواالن

فإن  التعلم؛ وبالتاليوكيف يتعاملون مع مواقف  بةطريقة تعلم الطل فيتؤثر أساليب التعلم و 
 .  (Entwistle,1981)هم تعلم فاعليةأمر مهم في السعي إلى تحسين  الطلبةفهم أساليب تعلم 

عديد من الدراسات أساليب التعلم لدى طلبة الجامعة مثل دراسة الحازمي وحامد وقد تناولت 
، ودراسة (Ismail,2014)، ودراسة إسماعيل(Alhazmi, Hamed & Gaheen,2013)وجاهين 

( والتي أفضت نتائجها إلى تنوع أساليب  (Alsheekh & AbdelAziz,2015خ وعبدالعزيزالشي
أن أفضل طريقة في تعلم الطلبة تكمن في  (Alkabi,2015) التعلم المفضلة لديهم، ويرى الكعبي

كما أفاد باحثون  بالتركيز على أساليب التعلم،و الوظائف المعرفية بمع الفروق الفردية  التعامل
ن أنه إذا كانت طريقة تقديم المعلومات تتوافق مع أسلوب تعلم الفرد فإن التعلم يكون أكثر تربويو 
 (Mkonto, 2015) .فاعلية

أساليب التعلم بالحاجات النفسية وبناء على ما سبق توجهت الدراسة الحالية إلى تناول عالقة 
 .د منهالحطرق االنحراف الفكري و مرتفعي االتجاه نحو لدى الشباب الجامعي 

 مشكلة الدراسة
 فيلما لها من تأثير سلبي  ؛بات االنحراف الفكري ظاهرة تؤرق كافة المجتمعات ومنها العربية

نساني، وتقدم لنا ، فتعد الحاجات النفسية محركا للسلوك اإلهالفرد وعلى األسرة وعلى المجتمع بأسر 
 نتائج كما أكدت ،(Abudawabeh,2012)من التفسيرات لما يمر به الفرد من سلوك  اً كثير 

وعدم إشباعها  ،الطلبة المتطرفين  الدراسات التي تناولت االنحراف الفكري على شدة الحاجة لدى
(Alshaikh,1983)،  وجود عالقة ارتباطية سالبة بين االتجاه نحو التطرف الفكري وإشباع و
، والحاجات (Afifi,2002) الحاجة إلى تحقيق الذاتو  ، (Abdullah,1996)الحاجة لألمن النفسي

. ومع ذلك فإن (Albasheer,2016)التفاعل االجتماعي و  ، (Abudawabeh,2012)االقتصـادية
التي أجريت حوله من جوانب نفسية وتعليمية لدى الشباب  والمحلية هناك ندرة في الدراسات العربية

 ىفية التي تساعدنا علأساليب التعلم أحد أهم الجوانب المعر ف –في حدود علم الباحث  -الجامعي 
  .هموتعلم فهم كيفيـــة إدراك الطلبة
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الحاجات النفسية وأساليب التعلم التي يستخدمها الشباب  إلىإلى التعرف  هناك حاجةلذلك 
 الجامعي مرتفع االتجاه نحو االنحراف الفكري حتى يتسنى وضع طرق للحد من هذا االنحراف.

 تي:ة عن السؤال الرئيس اآلاإلجاب ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في
 أسئلة الدراسة

ساليب التعلم لدى الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف بأما عالقة الحاجات النفسية 
 الفكري وطرق الحد منه؟ 

 :اآلتيةوسعت الدراسة لإلجابة عن األسئلة 

 نحراف الفكري؟ما مستوى الحاجات النفسية لدى الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو اال .2

 ما أساليب التعلم المفضلة لدى الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري؟ .0

هل هناك عالقة بين الحاجات النفسية وأساليب التعلم لدى الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو  .3
 االنحراف الفكري؟

 الشباب الجامعي؟ما التصور المقترح للحد من االتجاه نحو االنحراف الفكري لدى  .4

 أهداف الدراسة
 معرفة مستوى الحاجات النفسية لدى الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري؟ .2

 معرفة أساليب التعلم لدى الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري؟ .0

مرتفعي االتجاه نحو معرفة العالقة بين الحاجات النفسية وأساليب التعلم لدى الشباب الجامعي  .3
 االنحراف الفكري.

 وضع تصور مقترح للحد من االتجاه نحو االنحراف الفكري لدى الشباب الجامعي؟ .4
 أهمية الدراسة

 األهمية النظرية:
  إلقاء الضوء على الحاجات النفسية واشباعها لدى الشباب الجامعي مما يسهم في اشباعها، كما

تحسين االتجاهات تجاه التعلم وزيادة مهارات التفكير إلى  بأساليب التعلم االهتماميؤدي 
 & Bhagat, Vyas)والدافعية للتكيف (، Pallapu,2007) والتحصيل األكاديمي

Singh,2015) للطلبة ودعم بيئة تعلم مناسبة (Ojeh ,Sobers-Grannum, Gaur, 

Udupa & Majumder,2017). 
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 في حدود علم الباحث  –ال توجد دراسة عربية ندرة الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة، ف– 
وأساليب التعلم لدى الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف  ،تناولت الحاجات النفسية

 .وخصوصا في المجتمع السعوديالفكري 
 األهمية التطبيقية:

 الجامعي  بابقد تفيد نتائج الدراسة في لفت نظر األسر والمعلمين إلى أهمية إشباع حاجات الش
 لحد من االنحراف الفكري.في اودور أساليب التعلم 

  قد تفيد نتائج الدراسة في وضع تصور مقترح تستفيد منه وحدات التوجيه واإلرشاد الجامعي في
 لحد من انتشار االنحراف الفكري.لإشباع الحاجات النفسية وتحسين أساليب التعلم 

 الدراسة حدود
 الدراسة على عينة من الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو اقتصرت  :الحدود البشرية

 .من مراجعي وحدات االرشاد الجامعي االنحراف الفكري 
 :هـ.1439-1440تم التطبيق في الفصل الدراسي الثاني من العام  الحدود الزمانية 
 من  : تم التطبيق على الشباب الجامعي بمختلف كليات جامعة تبوك وفروعهاالحدود المكانية

 .مراجعي وحدات االرشاد الجامعي
 :التعريفات االصطالحية واإلجرائية

 الحاجات النفسية: Psychological Needs: 

مطالب نفسية فطرية أساسية بأنها " (Deci & Ryan ,2000,P.56)عرفها ديسي وريان 
نتماء، فالحاجة لتحقيق السعادة والتكامل والنمو النفسي وتتمثل في الحاجة لالستقالل والكفاءة واال

ته وتتفق مع ذاته دار إه وأهدافه من اختياره وتعكس تنشطأإلى االستقاللية تتمثل في شعور الفرد بأن 
وقيمه، والحاجة إلى الكفاءة تتمثل في رغبة الفرد في التعامل بفاعلية مع البيئة المحيطة والوصول 

داد الفرد للتواصل مع االخرين والتفاعل إلى األهداف المأمولة، والحاجة إلى االنتماء تتمثل في استع
االهتمام والروابط الحميمية. ويعرفها الباحث إجرائيا بالدرجة التي على  ينطوي معهم بأسلوب تعاوني 
اقتصر على الحاجات  والذي الحاجات النفسية المستخدم بالدراسة على مقياسيحصل عليها الشاب 

حاجات منخفضة والدرجة اشباع ل الدرجة المنخفضة على وتد االستقالل واالنتماء والكفاءة، اآلتية
 المرتفعة على ارتفاع إشباع الحاجات.
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 أساليب التعلم: Learning styles (LS:) 

منحى " بأنها (Kemp, Morrison& Ross,1998,P.34)عرفها كمب وموريسون وروس
الخصائص المركبة " بأنهاف التعليمية ومعالجة المعلومات" كما تعر  مهماتهمالطلبة في كيفية إنجاز 

لكيفية إدراك المتعلم لبيئة التعلم ــ مستقرة نسبيا  ــ مؤشراتتعد والفسيولوجية التي  فاعليةالذهنية واالن
رفها الباحث إجرائيا بالدرجة عو  ،(Bhagat,Vyas& Singh,2015)والتعامل معها واالستجابة لها

والذى اقتصر على  الدراسةفي المستخدم  لمعدلأساليب التعلم االتي يحصل عليها الشاب بمقياس 
وتعبر الدرجة المنخفضة على رفض األسلوب  أساليب التعلم السطحي والعميق واالستراتيجي،

  .هواتباع والدرجة المرتفعة على قبول األسلوب

  االنحراف الفكري: Intellectual  Deviation:   

 Center for Promising Research in Social Studies) ف مركز األبحاث الواعدةعر  

and Woman, 2016)  :انحراف األفكار والمفاهيم أو المدركات عما هو االنحراف الفكري بأنه
عرفه الباحث إجرائيا بالدرجة التي و  المجتمع.م ومعتقدات سائدة في متفق عليه من معايير وقي

وتعبر الدرجة  الدراسةفي خدم تيحصل عليها الشاب بمقياس االتجاه نحو االنحراف الفكري المس
 المرتفعة عن قبول االنحراف الفكري، والدرجة المنخفضة عن رفضه.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 الحاجات النفسية: 

 واالرتياح للفرد ايء ما إذا وجد حقق اإلشباع والرضتعرف الحاجات بأنها االفتقار إلى ش

(Alzahran,1990) وقدم ماسلو Maslow الصبحي في (Alsubhi,2013) للحاجات  امدرج
النفسية في ترتيب هرمي في قاعدته الحاجات الفسيولوجية ثم الحاجة إلى األمن واألمان فالحاجة 
لالنتماء، ثم تقدير الذات وفي النهاية الحاجة إلى تحقيق الذات وهي في نظر ماسلو الدافع األساسي 

قدره على االبتكار، وهناك تصنيف آخر للحاجات مثر لسلوك األفراد، وعند بلوغها يصبح الفرد أك
 وحاجات ثانوية.  حاجات أولية، :قسم الحاجات إلى قسمين هما إذلهنري موراي 

ث حاجات نفسية ثال (Miner,Dowson& Malone,2013) مينر ودنسون ومالون وقدم 
وا إذالمفاهيمي،  ذلك علميا من خالل األدلة العلمية حول صلتها بالتعلم واأساسية، وقد أثبت  ُعد 

وفيه مصدر سلوك الفرد نابع من ذاته  ،االستقالل  بمثابة المفتاح والعامل األساسي لتحقيق الذات
فالذات هنا تجعل الفرد متحكما في اختياراته  ،وعدم االعتماد على مصادر ومؤثرات خارجية
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مع وجود االهتمام المتبادل بينهم الشعور باالرتباط مع اآلخرين في وتفضيالته، أما االنتماء فيتمثل 
مع اإلحساس بالطمأنينة تجاه المجتمع والشعور باألمن والحماية داخل البيئة التي يعيش فيها، أما 

الموروثة  فضاًل عن الرغبةالكفاءة فتمثل شعور الفرد بامتالكه الفاعلية للتفاعل مع البيئة االجتماعية 
 البيئة. فيلدى الفرد للشعور بتأثيره 

 أساليب التعلم: 
 أدى التطور الثقافي واالجتماعي واالقتصادي الشامل والتوقعات الجديدة للنظام التعليمي إلى

 ,Mehyary)من المعارف والمعلومات لألفراد، التركيز على أساليب التعلم بداًل من نقل مجموعة

Azam, Kashani, Gharib, Khani,2009) ف فيلدر وسبيرلنعر  ، و(Felder& 

Spurlin,2005)   خصائص ذهنية ووجدانية وسلوكية مميزة تعمل كمؤشرات  :بأنهاأساليب التعلم
طرق  :أنها (Alkaffas,2009) القفاص  رأيفاعل المتعلم مع بيئة تعلمه، و ثابتة نسبيا لكيفية ت

تعلمهم متأثرة بدوافعهم إلتمام العمل  مهماتشخصية ثابتة نسبيا يملكها المتعلمون عند مواجهة 
 وجههم نحوه. وتختلف أساليب التعلم من شخص آلخر بسبب وجود اختالفات بيولوجية ونفسيةوت

(Abidin ,Rezaee , Abdullah & Singh,2011)  على التعلم  الطلبة، وتساعد أساليب التعلم
بسهولة أكبر، وتذكر المعلومات لمدة أطول، والتفكير بشكل إيجابي أكثر حول المواد الدراسية 

 Yemane et) فاعليةية، وتحقيق األهداف األكاديمية بسرعة، واستخدام المعلومات بوالتعليم

al,2017) 
 : اآلتيةكثير من المتعلمين ضمن أحد األساليب يمكن تصنيف و 
الصور  شياء المرئية أو المالحظة، ومنهايفضل األ إذ البصري:الفرد الذي يتميز بأسلوب التعلم  .2

 األفالم وغيرها.والتخطيطات والعروض العملية و 

أي الكلمة  ،يفضل نقل المعلومات من خالل السمع إذ :الفرد الذي يتميز بأسلوب التعلم السمعي .0
 ضوضاء.السواء األصوات أم ة سواء من نفسه أم من اآلخرين، و المنطوق

والخبــرات  يفضــل الخبــرة الجســدية: واللمــس والعمــل إذ :الفـرد الــذي يتميــز بأســلوب الــتعلم الحركــي .3
 .(Abuhashim,2000)ية العمل

وإذا تم تكييف التعلم  ،سلوب تعلمأن كل شخص لديه أن و وبشكل عام يفترض الباحثون التربوي
 ,Franzoni, Assar)أفضلإلى نتائج تعلم  ين يؤدأالستيعاب هذا األسلوب فمن المتوقع 

Defude & Rojas,2009). 
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  االنحراف الفكري: 
ان دينيا أم اجتماعيا أم سواء أك ة،عليه األم االنحراف الفكري هو مخالفة ما اجتمعت

قرته األمة من أفكار، وأن من االنحرافات أبذلك قد اختار طريقا مختلفا على ما  وهو لخ،إ..سياسيا.
الفكرية ما قد يتخذ شكال فرديا أو جماعيا، واالنحراف الفكري مادته الفكر، وهو الركيزة األساسية 

 ,Alrwashdeh) فراد والجماعات، وهذا أخطر ما في الموضوع.المرجعي لأل التي تحدد اإلطار

2015)  
 السابقة:لدراسات ا

تناولت المحور األول الدراسات التي  :همالدراسات السابقة من خالل محورين تناول ا تم
 ، والمحور الثاني الدراسات التي تناولت االنحراف/ التطرف الفكري. الحاجات النفسية والتعلم

 تناولت الحاجات النفسية والتعلم.تي الدراسات ال
معرفة تأثير إشباع الحاجات النفسية في زيادة دراسة ل (Lefkowitz,2006) يفكوويتز أجرى 

سلوبي التعلم التقليدي مقابل التعلم المفضل، وتكونت عينة أالتحصيل واالتجاه نحو التعلم باستخدام 
ومقياس  ،طبق عليهم مقياس الحاجات النفسية مريكية( طالبا بجامعة فلوريدا األ282الدراسة من )
التدريس التي تراعي أساليب التعلم المفضلة  طرائقن استخدام أأهم النتائج  أظهرتو  .أساليب التعلم

)المحققة إلشباع الحاجات( أدت إلى زيادة في التحصيل األكاديمي واالتجاه نحو التعلم مقارنة 
 باألسلوب التقليدي. 

العالقة بين تحقيق الحاجات  دراسة تناولت (Faye & Sharpe,2008) فاي وشارب وأجرى 
النفسية والدافع األكاديمي والتحصيلي لدى طلبة الجامعة واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي وطبقت 

د ى عينة من طلبة الجامعة بلغ عدمقاييس الحاجات النفسية والدافع األكاديمي والتحصيلي عل
وأكدت أهم نتائج  ،( من عينة الدراسة%74.9البة بلغت نسبة الطالبات )وط ا( طالب362)أفرادها 

من الحاجات النفسية األكثر ارتباطا بالدافع األكاديمي  وهويتها الدراسة على أن كفاءة الذات
، وتدعم هذه النتائج الرأي القائل بأن تشكيل الهوية يؤدى دورا حاسما في الطلبةوالتحصيلي لدى 
 كاديمي في الجامعة. تسهيل الدافع األ

لمعرفة عالقة أساليب التعلم بمستوى الحاجة إلى   (Alkabi,2015)الكعبي وتصدت دراسة
طبقت  إذاستخدمت الدراسة المنهج الوصفي و المعرفة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية) المتوسطة(، 

وطالبة تم  ا( طالب222مقياس أساليب التعلم ومقياس الحاجة إلى المعرفة على عينة بلغت )



 أحمد سليم المسعوديد.                                                            لحاجات النفسية وعالقتها.......ا

412 

قة ارتباطية طردية بين الحاجة ال، وأظهرت أهم النتائج وجود عالعشوائية الطبقيةبالطريقة اختيارهم 
 إلى المعرفة وأساليب التعلم.

 العالقات(Abdulrahman & Alzghoul,2017) عبدالرحمن والزغول وتناولت دراسة
نت عينة السببية بين الحاجات النفسية والت وجهات الهدفية واالنهم اك في التعلم. ولتحقيق ذلك تكو 

( طالًبا وطالًبة في جامعة اليرموك طبق عليهم مقياس إشباع الحاجات النفسية 754الد راسة من )
أظهرت أهم نتائج الدراسة أن مستوى إشباع و  ،ومقياسي الت وجهات الهدفية واالنهماك في التعلم
اجة االنتماء فقد جاء بمستوى مرتفع، كما أظهرت حاجتي االستقالل والكفاءة متوسط، أما إشباع ح

 النتائج بالنسبة لالنهماك في التعلم بدرجة متوسطة.
 تناولت االنحراف/التطرف الفكري.التي دراسات ال

إلى معرفة الفروق في الحاجات النفسية الظاهرة  (Alshaikh,1983) الشيخ هدفت دراسة
الشباب الجامعي، واعتمدت الدراسة على المنهج  المتطرفين وغير المتطرفين من والكامنة لدى

طبقت مقياس الصداقة الشخصية لقياس االستجابات المتطرفة ومقياس التفضيل  إذالوصفي 
وطالبة  طالب  ( 200الشخصي واختبار تكملة الجمل للحاجات النفسية الكامنة على عينة قوامها )

طلبة المتطرفين وغير المتطرفين في الحاجات وخلصت أهم النتائج إلى وجود فروق بين ال ،بالجامعة
لوم و التأمل الذاتي، و السيطرة، و االستعراض، و النفسية الظاهرة )كالتحصيل والخضوع، والنظام، 

واالستعراض المكبوت(  ،والمعرفة المكبوتة ،الذات( والحاجات النفسية الكامنة )كالعدوان المكبوت
 تطرفين وعدم إشباعها.وهذه الفروق تعبر عن شدة الحاجة لدى الم

االتجاه نحو التطرف وعالقته بالحاجة لألمن ( (Abdullah,1996عبدهللا  وتناولت دراســة
طبقت  إذالنفسي لدى عينة من العاملين وغير العاملين، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي 

 ة بلغ عددهمالطلبمقياس حاجات األمان النفسي على عينة من مقياس االتجاه نحو التطرف و 
 ة، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطي( عامال55وعينة من العاملين ) ا( طالب262)

 سالبة بين االتجاه نحو التطرف الفكري وإشباع الحاجة لألمن النفسي.
طبيعة التطرف بأنواعه المختلفة وعالقته  إلىللتعرف  (Afifi,2002) عفيفي وتصدت دراسة

طبقت مقياس التطرف ومقياس  إذالدراسة على المنهج الوصفي  لذاته، واعتمدتد بمدى تحقيق الفر 
وطالبة من جامعة عين شمس، وخلصت أهم نتائج  ( طالب200تحقيق الذات على عينة قوامها )

 سالبة بين التطرف وإشباع الحاجة إلى تحقيق الذات. ةنه توجد عالقة ارتباطيأالدراسة إلى 



 .0202، األول األردنية، المجلد السادس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

  412 

العالقة بين االتجاه نحو التطرف ( (Abudawabeh,2012 ابةدو  وتناولت دراسة أبو
طبقت  إذوالحاجات النفسية لدى طلبة جامعة األزهر بغزة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

( طالبا وطالبة، 617مقياس االتجاه نحو التطرف ومقياس الحاجات النفسية على عينة بلغ عددها )
تباطية ذات داللة إحصائية بين التطرف والحاجات االقتصـادية، وأظهرت أهم النتائج وجود عالقة ار 

ممـا يشـير إلى ضرورة إشباع الحاجـات النفسـية لـدى الفـرد مـن أجـل تحقيـق الشـعور بالرضـا عـن 
 .ذاتـه وعـن مجتمعـه

إلى معرفة االتجاه نحو التطرف وعالقته  (Albasheer,2016) وهدفت دراسة البشير   
طبق  إذستخدم المنهج الوصفي أُ و  ،بعض الجامعات السودانية طلبةجات النفسية لدى ببعض الحا

( طالبا، 191)أفرادها لتطرف ومقياس الحاجات النفسية على عينة بلغ عددمقياس االتجاه نحو ا
الحاجة إلى التفاعل تباطية بين االتجاه نحو التطرف و وخلصت أهم نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ار 

 ماعي والحاجة إلى تحقيق مكانه اجتماعية.االجت
تعرف على مدى ممارسة األنشطة الترويحية، ومستوى لل دراسة (Alsaid,2017)دالسيأجرى و 

حاجات األمن النفسي، واالتجاه نحو التطرف لدى عينة من الشباب السعودي في ضوء بعض 
طبقت مقياس الممارسات  إذ ،المتغيرات الديموغرافية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي

عينة من الشباب السعودي ومقياس االتجاه نحو التطرف على  ،ومقياس األمن النفسي ،الترويحية
وتوصلت أهم نتائج  ،بتخصصات نظرية ثىنإ( 160)و راً ( ذك130( منهم )290) افرادها بلغ عدد

 وجود ارتباط سالب بين األمن النفسي واالتجاه نحو التطرف. الدراسة إلى
 :على الدراسات السابقة تعقيب

 ي:باحث للدراسات السابقة يتضح ما يأتمن خالل استعراض ال
 أدت :اآلتيأكدت الدراسات التي تناولت الحاجات النفسية والتعلم على  :من حيث النتائج .1

 في دراسةأساليب التعلم المحققة إلشباع الحاجات إلى تحسين التحصيل األكاديمي 
 في ارتباط الحاجات النفسية بالدافع األكاديمي والتحصيليو   (Lefkowitz,2006)يفكوويتز

 فيارتباط الحاجة إلى المعرفة وأساليب التعلم و ، (Faye &Sharpe,2008)دراسة فاي وشارب
ن مستوى إشباع حاجتي االستقالل والكفاءة واالنهماك في أو  (، (Alkabi, 2015الكعبي  دراسة

كما أكدت ، (Abdulrahman & Alzghoul, 2017) ةالتعلم متوسط لدى طلبة الجامع
وعدم  ،: شدة الحاجة لدى الطلبة المتطرفيناآلتيالدراسات التي تناولت االنحراف الفكري على 
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وجود عالقة ارتباطية سالبة بين االتجاه نحو و  ،(Alshaikh,1983) الشــيخفي دراسة إشباعها 
وجود و ،  (Abdullah,1996)عبدهللا ي دراسة ف التطرف الفكري وإشباع الحاجة لألمن النفسي

في دراسة  عالقة ارتباطية سالبة بين التطرف وإشباع الحاجة إلى تحقيق الذات
أبو في دراسة  عالقة ارتباطية بين التطرف والحاجات االقتصـادية وجودو  ،(Afifi,2002)عفيفي

و التطرف والحاجة إلى ووجود عالقة ارتباطية بين االتجاه نح ، (Abudawabeh,2012)دوابة
ووجود ، (Albasheer, 2016)البشيرفي دراسة  اجتماعية ةالتفاعل االجتماعي وتحقيق مكان

 .(Alsaid,2017)السيدفي دراسة  ارتباط سالب بين األمن النفسي واالتجاه نحو التطرف
قاييس واستخدمت م ،اعتمدت الدراسات السابقة على المنهج الوصفي: من حيث المنهج واألدوات .2

 للحاجات النفسية والتعلم واالنحراف الفكري.
 ،(Lefkowitz,2006)يفكوويتزعدا دراسة ما تطبيق على طلبة الجامعة التم  :من حيث العينة .3

 ودراسة الكعبي ،(Albasheer,2016) البشيرودراسة  ((Abdullah,1996عبدهللا ودراسة 

Alkabi,2015) )  سطة.التي أجريت على طلبة المرحلة المتو 
 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد متغيرات الدراسة وأدوات قياسها. .4
النفسية وأساليب التعلم وعالقتهما باالتجاه  للحاجات سابقةيتضح مما سبق عدم تناول دراسة  .5

 .نحو االنحراف الفكري والحد منه
أساليب التعلم عالقتها بحاجات النفسية و تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بتناول ال .6

 وهو ما لم يتوفر ،وطرق الحد منه االتجاه نحو االنحراف الفكري مرتفعي لدى الشباب الجامعي 
 سابقة.أى دراسة في -في حدود علم الباحث  – تناوله

 الطريقة واإلجراءات:
 :منهج الدراسة
يعد منهجا مالئما  إذ االرتباطي هداف الدراسة اعتمد الباحث على المنهج الوصفيأ لتحقيق 

لهذا النوع من الدراسات التي تتصدى لوصف الظاهرة وتحليل بياناتها واختبار صحة فروضها 
 وتفسير نتائجها.
 :مجتمع الدراسة

–2432لعام الجامعي لة المنتظمين في الدراس وفروعهاجامعة تبوك  طالب وطالباتجميع 
 . لجامعيوالمراجعين لوحدات االرشاد ا هـ،2442
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 :عينة الدراسة
التطبيق على عدد كبير من طالب جامعة تبوك تم  إذاختيار العينة بطريقة قصدية تم 

وبعد ، ة( طالبا وطالب833بلغ عددهم ) من مراجعي وحدات االرشاد الجامعيوطالباتها  وفروعها
وهو من  الفكري  تم اختيار من ارتفعت درجاتهم على مقياس االتجاه نحو االنحرافتصحيح المقياس 

حتى  ( درجة،90-18ما بين ) للمقياسالكلية  ةتتراوح الدرج إذ فما فوق؛ درجة 75)تعدت درجته )
طبق عليهم مقياس ثم ( طالبة، 21( طالبا، و)21بواقع )طالبا وطالبة ( 32بلغ عدد عينة الدراسة )

 التعلم المعدل.  ومقياس أساليبالحاجات النفسية 
 :أدوات الدراسة

 اس االتجاه نحو االنحراف الفكري مقي:  

وفياض  بدارنه استخدمه الباحث لضبط عينة الدراسة، وهو من إعداد الهدف من المقياس: .1
مظاهر االنحراف  :اآلتيةاألبعاد لقياس  (Badarneh, fyad& Aerot, 2011) وعيروط

 الفكري، والعوامل االقتصادية، والعوامل االجتماعية، والعوامل األكاديمية.

دب النظري والدراسات السابقة التي األ اعتمد معدو المقياس على مصادر إعداد المقياس: .2
 الفكري.تناولت التطرف واالنحراف الفكري والتعصب 

صدق عن طريق عرضه على ال معدو المقياس من تحقق الخصائص السيكومترية للمقياس: .3
من أعضاء هيئة  عليها المحكمون وتم االستقرار على الفقرات التي اتفق  ،مجموعة من المحكمين

كما تم التحقق من ثبات المقياس عن طريق االختبار وإعادة  التدريس في الجامعة األردنية
باستخدام  الداخلي االتساقاالختبار وبفارق أسبوعين وقد تم حساب معامل ثبات اإلعادة ومعامل 

، (0.91لغ معامل كرونباخ ألفا )(، وب0.90، وقد بلغ معامل ثبات اإلعادة )الفا كرونباخ معادلة
( فقرة توزعت على أربعة مجاالت هي 61وقد أصبح المقياس يتكون في صورته النهائية من )

 مظاهر التطرف الفكري، والعوامل االقتصادية، والعوامل االجتماعية، والعوامل األكاديمية.
 :اآلتيةمن الصدق بالطرق  الباحث تحققو 

( محكمــين فــي مجــال اإلرشــاد النفســي والصــحة 6اس علــى )تــم عــرض المقيــ :صدددق المحتددوى  .أ
النفســية والقيــاس النفســي، وتــم إجــراء التعــديالت التــي تــم االتفــاق عليهــا وخاصــة تعــديل صــياغة 

 بعض العبارات حتى تالئم هدف المقياس والعينة المستهدفة.
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لكل فقرة من تم حساب دالالت صدق البناء بحساب معامالت االرتباط  :صدق االتساق الداخلي .ب
معيين ( طــالب جــا10فقــرات المقيــاس مــع الدرجــة الكليــة لــه علــى عينــة اســتطالعية مكونــة مــن )

ـــى وحـــدات اإلرشـــاد ـــرددين عل ـــين  مت ـــارات مـــا ب ـــع العب ـــاط لجمي ـــيم  معـــامالت االرتب ، وتراوحـــت  ق
(، وبلـــغ عــدد فقــرات المقيـــاس (0.05(، وجميعهــا  دالــة  إحصـــائيا عنــد مســتوى 0.61-  0.39)
فقــرة، تتــوزع االســتجابة وفــق مقيــاس ليكــرت الخماســي ) موافــق تمامــا، موافــق، ال أعــرف،  (18)

لـذلك تتــراوح الـدرجات الكليـة  مـا بــين  ؛( 1-5معـارض، معـارض تمامـا (، وتتــوزع الـدرجات مـن )
ــر الدرجــة المرتفعــة عــن قبــول االنحــراف الفكــري، والدرجــة المنخفضــة عــن 18-90) ( درجــة، وتعب

 رفضه.
تـم التحقـق منـه عـن طريـق االختبـار وإعـادة االختبـار وبفاصـل زمنـي بـين التطبيقـين مدتـه  :الثبات .ج

(، كمـا تـم (0.05( وهـي قيمـة دالـة عنـد مسـتوى داللـة 0.65ن، وبلغ قيمـة معامـل لثبـات )اأسبوع
قيمة دالة عنـد مسـتوى داللـة  ( وهي(0.590النصفية وبلغت قيمته ارتباط التجزئةاستخدام معامل 

 (، مما يعطي ثقة في صالحية المقياس للتطبيق.(0.05
 مقياس الحاجات النفسية: 
قياس الحاجات النفسية في ضوء نظرية الذات وهذه الحاجات هي  الهدف من المقياس: .1

 ,Alian & Alkahloot)والكحلوتعليان  من إعداداالستقالل واالنتماء والكفاءة، والمقياس 

2005). 
نظرية محددات الذات وقد استمدت البنود على  بناءداد المقياس تم إع مصادر إعداد المقياس: .2

من التراث السيكولوجي، وخاصة المتعلقة بالدافعية والحاجات النفسية كما اطلع معدو المقياس 
 على المقاييس التي أعدت للحاجات النفسية.

قاللية االستعاد وهي )( فقرة موزعة على ثالثة أب27يتكون المقياس من ) :وصف المقياس .3
بة فقرات(، وتتم االستجا 8فقرات، والكفاءة وتقاس ب 10  ـفقرات، واالنتماء ويقاس ب 9وتقاس ب 

 بدرجة قليلة، يرة، بدرجة متوسطة،ببدرجة كبيرة جدا، بدرجة كعلى المقياس وفق تدرج خماسي )
 فالفقرات ذات األرقام (1,2,3,4,5) بدرجة قليلة جدا( وتصحح بدرجات

عكسية  اآلتيةوجبة التصحيح والفقرات م (1,2,5,6,8,9,10,12,13,14,17,21,22,26)
ما  المقياسوبذلك تتراوح الدرجة على  (3,4,7,11,15,16,18,19,20,23,25,27) التصحيح
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حاجات منخفضة اشباع على ( 54أقل من ) ( درجة، وتدل الدرجة المنخفضة 135-27بين )
 إشباع الحاجات.على ارتفاع  (81اعلى من ) والدرجة المرتفعة

والثبات كما تم استخدامه صدق ال معد المقياس من تحقق الخصائص السيكومترية للمقياس: .4
 :اآلتيةمن الصدق بالطرق  الباحث تحققو عديد من البحوث والدراسات العربية، في 

( محكمـين فـي مجـال اإلرشـاد النفسـي والصـحة 6تـم عـرض المقيـاس علـى ) :صدق المحتوى  .أ
النفسي، وتم إجـراء التعـديالت التـي تـم االتفـاق عليهـا وخاصـة تعـديل صـياغة  النفسية والقياس

 بعض العبارات حتى تالئم هدف المقياس والعينة المستهدفة.

تم حساب دالالت صدق البناء بحساب معامالت االرتباط لكل فقـرة  :صدق االتساق الداخلي .ب
ــة اســتطالعي ــه علــى عين ــة مــن )مــن فقــرات المقيــاس مــع الدرجــة الكليــة ل ( طــالب 10ة مكون

االرتبـاط لجميـع العبـارات مـا  امالتقـيم معـوتراوحت  اإلرشاد،جامعيين مترددين على وحدات 
 .((0.05(، وجميعها  دالة  إحصائيا عند مستوى 0.66-  0.44بين )

تــم التحقــق منــه عــن طريــق االختبــار وإعــادة االختبــار وبفاصــل زمنــي بــين التطبيقــين  :الثبددات .ج
(، (0.05وهي قيمة دالة عند مستوى داللة  (،(0.55ن، وبلغ قيمة معامل لثبات اعمدته أسبو 

قيمـة دالـة عنـد  ( وهـي(0.620النصـفية وبلغـت قيمتـه  ارتباط التجزئـةكما تم استخدام معامل 
 (، مما يعطي ثقة في صالحية المقياس للتطبيق.(0.05مستوى داللة 

 مقياس أساليب التعلم المعدل:  
أعده كل من انتوستل توجهات وأساليب التعلم لدى طالب الجامعة  قياس المقياس:الهدف من  .2

 .(Sabati & Ramadan, 2002) ورمضان وطوره الصباطيتايت وترجمه و 
( فقرة من نوع التقرير الذاتي لقياس توجهات وأساليب التعلم 38تكون من )ي :وصف المقياس .0

في صورته األصلية، وقام مترجما المقياس ويحتوي على خمسة مقاييس  ،الجامعة طلبةلدى 
األسلوب العميق، و األسلوب السطحي، مقاييس فرعية وهي ) ثالثةماد على واالعت تهبترجم

لكل منها عشر مفردات يجاب على المفردات باختيار إجابة من بين  (األسلوب االستراتيجيو 
ف، معارض، معارض تماما( موافق تماما، موافق، ال أعر خمس إجابات متدرجة بطريقة ليكرت )

( درجة، 50-5سلوب ما بين )(، وبذلك تتراوح الدرجة على األ1,2,3,4,5وتصحح وفق درجات)
 ه.عواتبا وتعبر الدرجة المنخفضة على رفض األسلوب والدرجة المرتفعة على قبول األسلوب
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حكمين عرض مترجما المقياس بنوده على مجموعة من الم الخصائص السيكو مترية للمقياس: .3
 بإجراءالمتخصصين للحصول على موافقتهم في صياغة البنود وانتمائها إلى محاورها وقاما 

ظهر التحليل العاملي وجود ثالثة أ إذ ،التعديالت المناسبة، وكذلك اعتمدا على الصدق العاملي
تحقق واالتساق الداخلي.و  الفا عوامل كما تم التحقق من الثبات عن طريقة معادلة كرونباخ

 :اآلتيةمن الصدق بالطرق الباحث 
ــم الــنفس التربــوي 4تــم عــرض المقيــاس علــى ) :صدددق المحتددوى  .أ ( محكمــين فــي مجــال عل

ـــم االتفـــاق عليهـــا وخاصـــة تعـــديل و والقيـــاس  ـــم إجـــراء التعـــديالت التـــي ت التقـــويم التربـــوي، وت
 بعاده والعينة المستهدفة.أصياغة بعض العبارات حتى تالئم هدف المقياس و 

تـم حسـاب دالالت صـدق البنـاء بحسـاب معـامالت االرتبـاط لكـل  :ساق الدداخليصدق االت .ب
( 10فقــرة مــن فقـــرات المقيــاس مــع الدرجـــة الكليــة لـــه علــى عينــة اســـتطالعية مكونــة مـــن )

ــع  قــيم معــامالتوتراوحــت  اإلرشــاد،طــالب جــامعيين متــرددين علــى وحــدات  االرتبــاط لجمي
 .((0.05عند مستوى  دالة إحصائياوجميعها (، 0.77-0.37بين )العبارات ما 

تم التحقـق منـه عـن طريـق االختبـار وإعـادة االختبـار وبفاصـل زمنـي بـين التطبيقـين  :الثبات .ج
ـــغ قيمـــة معامـــل  ـــات امدتـــه أســـبوعين، وبل ـــة  ( وهـــي(0.47لثب ـــة عنـــد مســـتوى دالل قيمـــة دال

ــاط التجزئــة، كمــا تــم اســتخدام معامــل ((0.05 ــه  ارتب وهــي  ((0.559النصــفية وبلغــت قيمت
 (، مما يعطي ثقة في صالحية المقياس للتطبيق.(0.05قيمة دالة عند مستوى داللة 

 إجراءات الدراسة
 دبيات التي تناولت متغيرات الدراسة وهي االنحراف الفكري والحاجات تم االطالع على األ

 النفسية وأساليب التعلم.

 مترية. تم اختيار أدوات الدراسة والتحقق من خصائصها السيكو 

 .تم تطبيق مقياس االتجاه نحو االنحراف الفكري الختيار عينة الدراسة 

 .تم تطبيق مقياس الحاجات النفسية ومقياس أساليب التعلم المعدل على عينة الدراسة 

 .تم استخراج البيانات ومعالجتها إحصائيا 

  دبيات الدراسة والخروج بالتوصيات.أالخروج بالنتائج وتفسيرها في ضوء 
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 نتائج الدراسة ومناقشتها
ما مستوى الحاجات النفسية لدى السؤال " نص :وتفسيرهالسؤال األول المتعلقة بنتائج ال

المتوسطات الحسابية،  (2)يبين الجدول ي االتجاه نحو االنحراف الفكري؟ الشباب الجامعي مرتفع
ب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو واالنحرافات المعيارية، والترتيب لمستوى الحاجات النفسية لدى الشبا

 االنحراف الفكري.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الحاجات النفسية لدى الشباب الجامعي  (1)جدول ال

 مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري.
 المستوى  الترتيب االنحراف المعياري  المتوسط الحاجة رقم الحاجة

 ضعيف)2( 1 0.44 2.01 االستقاللية 1

 ضعيف جداً  2 0.45 1.74 الكفاءة 3

 ضعيف جداً  3 0.51 1.30 االنتماء 2
 ضعيف جداً  0.28 1.67 الكل

إلى أن مستوى الحاجات النفسية لدى الشباب الجامعي مرتفعي  (2)نتائج الجدول  تشير
وانحراف  وبمتوسط حسابي جدا االتجاه نحو االنحراف الفكري جاء بشكل عام بمستوى ضعيف

بمتوسط وانحراف  بمستوى ضعيف جدا(، وجاءت الحاجة إلى االنتماء 0.28±1.67قدره) معياري 
 (، تليه بمستوى ضعيف جدا الحاجة إلى الكفاءة بمتوسط وانحراف0.51±1.30معياري قدره )

وجاءت الحاجة إلى االستقاللية بمستوى ضعيف بمتوسط وانحراف  (،0.45±1.74معياري قدره)
 (.0.44±2.01قدره ) معياري 

شدة في التأكيد على  (Alshaikh,1983) الشــيخوتتفق النتيجة السابقة مع نتيجة دراسة 
عبدالرحمن وتتعارض النتيجة السابقة مع نتيجة دراسة الحاجة لدى الطلبة المتطرفين وعدم إشباعها، 

ة وأكدت والتي أجريت على طلبة الجامع  (Abdulrahman & Alzghoul,2017) والزغول
أما  متوسط لدى طلبة الجامعةجاء بمستوى مستوى إشباع حاجتي االستقالل والكفاءة  نتائجها أن

ويرجع الباحث هذا التعارض إلى طبيعة عينة الدراسة ؛ إشباع حاجة االنتماء فقد جاء بمستوى مرتفع
الفكري أما دراسة  اقتصرت الدراسة الحالية على الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف إذ

 فقد اقتصرت على الطلبة العاديين.(Abdulrahman& Alzghoul,2017) عبدالرحمن والزغول

                                                
لذلك تصنف  الحاجة،الحاجة وانخفاض الدرجة عن ضعف إشباع  قوة إشباعيعبر ارتفاع الدرجة في المقياس عن  (2)

متوسط( 2.61-3.40قوي( )من  3.41-4.20قوي جدا( )من4.21-5االستجابة من خالل المتوسط كما يلي:)من 

 ضعيف جدا(1-1.81ضعيف( )من1.81-2.60)من
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 وتشير النتيجة السابقة إلى أن الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري لديهم
 يؤدي ذلك إلىاالنتماء والكفاءة واالستقاللية(، و جدا في إشباع الحاجات النفسية ) مستوى ضعيف

إشباع الحاجات  أن(Alremawi et al,2015) الريماوي واخرون  أكد فقدخلل في شخصياتهم 
وبالتالي عدم إشباعها يؤدي إلى خلل في النفسية يؤدى إلى إحداث التكامل في الشخصية 

 الشخصية.
لدى ما أساليب التعلم المفضلة نص السؤال " :السؤال الثاني وتفسيرهالمتعلقة بنتائج ال

المتوسطات الحسابية،  (0)يبين الجدول  الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري؟"
واالنحرافات المعيارية، والترتيب لمستوى أساليب التعلم المفضلة لدى الشباب الجامعي مرتفعي 

 االتجاه نحو االنحراف الفكري.
رية لمستوى أساليب التعلم لدى الشباب الجامعي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا (2)جدول ال

 مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري 
 المستوى  الترتيب االنحراف المعياري  المتوسط المحور رقم االسلوب

 قوي  1 0.55 3.83 السطحي 2
 ضعيف 2 0.36 2.09 االستراتيجي 3

 ضعيف جداً  3 0.47 1.66 العميق 1
 ضعيف 0.27 2.53 الكل

إلى أن مستوى أساليب التعلم المفضلة لدى الشباب الجامعي مرتفعي  (0)الجدول نتائج  شيرت
( 2.35) هاالتجاه نحو االنحراف الفكري جاء بشكل عام بمستوى ضعيف بمتوسط حسابي قدر 

(، وجاء أسلوب التعلم العميق بمستوى ضعيف جدا بمتوسط وانحراف 0.27) هوانحراف معياري قدر 
، يليه أسلوب التعلم االستراتيجي والذي جاء بمستوى ضعيف وبمتوسط (0.47±1.66معياري قدره )

األخيرة وبمستوى  الرتبة(، وجاء أسلوب التعلم السطحي في 0.36±2.09وانحراف معياري قدره )
 (. 0.55±3.83قوي بمتوسط وانحراف معياري قدره )

ه نحو االنحراف الفكري وتشير النتيجة السابقة إلى أن الشباب الجامعي مرتفعي االتجا
يفضلون أسلوب التعلم السطحي في تعلمهم ولديهم ضعف في أساليب التعلم العميق واالستراتيجي، 
فذوو األسلوب السطحي يبدؤون موقف التعلم بنية إتمام متطلبات المهمة ويركزون على حفظ 

المتكاملة للموضوع المعلومات من أجل التقويم والتركيز على العناصر المنفصلة بدون النظرة 
 & Abdulrahman)والصعوبة في فهم المادة المقروءة في التمييز بين المبادئ، 

Alzghoul,2017). 
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هل هناك عالقة بين الحاجات النفسية وأساليب نص السؤال " :نتائج السؤال الثالث وتفسيره
 هذا السؤال تم عن لإلجابة التعلم لدى الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري؟

 يبين النتائج: (3)والجدول  ،استخدام معامل االرتباط لبيرسون 

معامالت االرتباط البسيط ومستوى داللتها اإلحصائية بين الحاجات النفسية والتفكير السطحي  (3)جدول ال
 لدى الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الحاجات النفسية أساليب التعلم

 السطحي

 2022 0.95- االستقاللية

 2022 0.58- الكفاءة
 2022 0.60- االنتماء

بين  0.05))دالة إحصائيا عند مستوى  وجود عالقة عكسية (3)يتضح من نتائج الجدول 
، ف الفكري للشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحرا إشباع الحاجات وأسلوب التعلم السطحي

فقلة إشباع االستقاللية واالنتماء والكفاءة يرتبط لدى المنحرفين فكريا بزيادة استخدام أسلوب التعلم 
 االرتباط بين الحاجات النفسية وأسلوب التعلم العميق. (4)السطحي، ويوضح الجدول 

وأسلوب التعلم نفسية معامالت االرتباط البسيط ومستوى داللتها اإلحصائية بين الحاجات ال (4)جدول ال
 العميق لدى الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الحاجات النفسية أساليب التعلم

 العميق

 2022 0.63 االستقاللية

 2022 0.75 الكفاءة
 2022 0.85 االنتماء

بين إشباع  0.05))ائيا عند مستوى دالة إحصوجود عالقة  (4)يتضح من نتائج الجدول 
، فقلة إشباع للشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري الحاجات وأسلوب التعلم العميق 

االستقاللية واالنتماء والكفاءة يرتبط لدى المنحرفين فكريا بانخفاض أسلوب التعلم العميق، ويوضح 
 أسلوب التعلم االستراتيجي.االرتباط بين الحاجات النفسية و  (1)الجدول 

وأسلوب التعلم معامالت االرتباط البسيط ومستوى داللتها اإلحصائية بين الحاجات النفسية  (5جدول )ال
 االستراتيجي لدى الشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الحاجات النفسية أساليب التعلم

 ياالستراتيج

 2022 0.79 االستقاللية

 2022 0.78 الكفاءة
 2022 0.61 االنتماء

بين إشباع  0.05)) دالة إحصائيا عند مستوى وجود عالقة  (1)يتضح من نتائج الجدول 
، فقلة للشباب الجامعي مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري الحاجات وأسلوب التعلم االستراتيجي 
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ماء والكفاءة يرتبط لدى المنحرفين فكريا بانخفاض أسلوب التعلم إشباع االستقاللية واالنت
 االستراتيجي.

( إلى أن انخفاض إشباع االستقاللية واالنتماء والكفاءة 5(، و)4(، و)3) الجداولوتشير نتائج 
يرتبط بزيادة استخدام أسلوب التعلم السطحي وانخفاض أسلوب التعلم العميق واالستراتيجي لدى 

فعي االتجاه نحو االنحراف الفكري، وتتفق النتيجة السابقة مع نتائج الدراسات التي أكدت الشباب مرت
عبدهللا دراسة  كما فيات وجود عالقة ارتباطية بين االتجاه نحو التطرف الفكري وإشباع الحاجعلى 

(Abdullah,1996)،  عفيفي ودراسة(Afifi,2002) ، دوابة أبوودراسة (Abudawabeh, 

 .(Alsaid,2017)السيد ، ودراسة (Albasheer,2016)البشير دراسةو  ،(2012
أساليب عديد من العوامل منها بالحاجات النفسية  ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى ارتباط

فالشباب ذوو االتجاه المرتفع في االنحراف الفكري لم يستطيعوا تحقيق  ،(Alkabi,2015)التعلم
؛ لذلك جاء أسلوب (AlFarjaat,2018)أحبط إشباع حاجاتهم  إشباع حاجاتهم النفسية فالمجتمع

 لديهم وأساليب التعلم العميقة واالستراتيجية منخفضة أيضا. اً التعلم السطحي مرتفع
ما التصور المقترح للحد من االتجاه نحو االنحراف الفكري لدى الشباب ونصه " :السؤال الرابع

بنتائج األسئلة السابقة فيقترح الباحث تفعيل المحوريين  وتعتمد اإلجابة على هذا السؤال "الجامعي؟
 :اآلتيين

 :)االنتماء، الكفاءة، االستقاللية( عن طريق اآلتيةإشباع الحاجات النفسية  .أ

  تطوير الجامعات خدماتها بما يحقق إشباع حاجات الشباب الجامعي في اإلحساس باالنتماء
 ي براثن االنحراف الفكري.والكفاءة واالستقاللية ووقايتهم من الوقوع ف

  قدرة الطلبة على اإلحساس باالنتماء والكفاءة مإعداد برامج إرشادية وتدريبية تهدف تعزيز
 .ةواالستقاللية وتحمل المسؤولي

 .تشجيع الشباب على الوعي واحترام قيم االنتماء والكفاءة واالستقاللية 

  واإلسهام مشكالته واالرتباط به قضايا المجتمع و  إلىتوفير أنشطة تتيح للشباب التعرف
 في حل هذه القضايا. الفاعل

 .العمل على نشر الفكر الوسطي المعتدل بين الشباب 

 .إتاحة فرص الحوار الفعال بين الشباب وتحت إشراف جهات رسمية 
 .تعزيز اشتراك الشباب في األنشطة الوطنية المختلفة 
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 ية لدى الشباب في البيئة السعودية.توجيه البحوث والدراسات حول إشباع الحاجات النفس 

 :تحسين أساليب التعلم )العميقة واالستراتيجية( وخفض التعلم السطحي عن طريق .ب

 .إعداد دورات تدريبية وورش العمل لتدريب الشباب على أساليب التعلم الفاعلة 

 أثناء تعلمهم. في تشجيع الشباب على استخدام أساليب التعلم العميق واالستراتيجي 

 يير طرق التدريس بما يتالءم ويعزز استخدام الشباب ألسلوب التعلم العميق واالستراتيجي.تغ 

 .تصميم المناهج الدراسية بما يعزز استخدام الطلبة أساليب التعلم العميق واالستراتيجي 

 .تدريب المعلمين على أساليب التعلم العميق واالستراتيجي مما يسهل إكسابهم لطلبتهم 

 ن البحوث والدراسات في تناول أساليب التعلم وفق نماذج أخرى وعالقتها إجراء مزيد م
 باالتجاه نحو التطرف الفكري.

 التوصيات
 :ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة يوصي الباحث بالتالي في
 .ضرورة العمل على إشباع الحاجات النفسية لدى الشباب مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري 

 دريبية لتنمية أساليب التعلم العميق واالستراتيجي لدى الشباب مرتفعي االتجاه نحو إجراء دورات ت
 االنحراف الفكري.

  إجراء بحوث تتعلق بإشباع الحاجات وأساليب التعلم لدى عينات عمرية مختلفة ومراحل دراسية
 أخرى مرتفعي االتجاه نحو االنحراف الفكري.

 باالتجاه نحو  التنبؤيةنفسية، وأساليب التعلم وقدرتهما إجراء بحوث ودراسات تتعلق بالحاجات ال
 االنحراف الفكري.
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دور وحدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية لمديري مدارس محافظة إربد من 
 وجهة نظر المديرين

 *طلفاح علي أسماء
  **عاشور علي محمد .د.أ

 ملخص:
ر وحدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية هدفت الدراسة تّعرف دو      

. تكّون مجتمع الدراسة من جميع مديري لمديري المدارس في محافظة إربد من وجهة نظر المديرين
، وقد تم اختيار مديرًا ومديرة (654) ية في محافظة إربد والبالغ عددهمالمدارس األساسية والثانو 
من المجتمع األصلي  (50%)مديًرا ومديرة، يمثلون نسبة  (327)نت من عينة طبقية عشوائية تكو 

تطوير استبانة تكّونت  تم إذتم استخدام المنهج الوصفي المسحي  للدراسة. ولتحقيق أهداف الدراسة
فقرة موزعة على أربعة مجاالت )القيادة واإلدارة، والتعلم والتعليم، وبيئة الطالب، والمدرسة  (46)من 

دور وحدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية لدى ع(. بينت النتائج أن والمجتم
مديري المدارس في محافظة إربد من وجهة نظر المديرين جاء بدرجة مرتفعة في جميع المجاالت، 

 ،اإلناثلصالح  الجنس،فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر متغير  وجودكما أظهرت النتائج 
فروق عدم وجود كما تبين  .لصالح المدارس الثانوية، نوع المدرسة فروق ُتعزى ألثر متغير ووجود

 .سنوات الخبرةو . المؤهل العلمي يذات داللة إحصائية ُتعزى ألثر متغير 
  .المدارس، محافظة إربد ووحدة جودة التعليم والمساءلة، الكفايات اإلدارية، مدير  الكلمات المفتاحية:

 
 
 
 

                                                 
 .األردن وزارة التربية والتعليم/ *

 .كلية التربية/ جامعة اليرموك/ األردن  **

 20/4/2019تاريخ قبول البحث                         6/3/9102تاريخ استالم البحث 



 شورعا محمدد. أ. ،طلفاح أسماء                                            ....    دور وحدة جودة التعليم والمساءلة

232 

The Role of the Quality of Education and Accountability Unit in 

Developing Administrative Competencies for Principals at Irbid 

Governorate as Perceived by School Principals 

Asma Ali Telfah* 
Prof. Mohammed Ali Ashour ** 

 
Abstract: 

The study aimed to identify the role of the quality of education and 

accountability unit in developing administrative competencies for school 

principals at Irbid governorate as perceived by school principals. The study 

population included (654) all basic and secondary school principals at Irbid 

governorate, and a stratified random sample composed of (327) was chosen. 

In order to achieve the goals of the study the researchers used the 

descriptive methodology by developing a questionnaire which included (46) 

items, distributed into four fields (leadership and administration, teaching 

and learning, students environment, and school and community). The results 

showed that the role of education quality and accountability unit came high 

at all fields. The results revealed that the role of education quality and 

accountability unit came high at all fields. The results also revealed that 

there were statistical significant differences due to gender in favor of 

females, and due to school kind in favor of secondary schools, and there 

were no statistical significant differences due to educational qualification 

and years of experiences. 
Keywords: Education Quality and Accountability Unit, Administrative 

Competencies, School Principals, and Irbid Governorate. 
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 مقدمة ال
تسعى األردن كمثيالتها من الدول العربية إلى مواكبة التطورات العالمية لتحقيق متطلبات 
الجودة في النظام التربوي ومواكبة التقدم والتطور، ولن يتم تحقيق ذلك إال من خالل إدارة تربوية 

دارة ال بّد من وجود متميزة. فاإلدارة التربوية هي حجر األساس في النظام التربوي ولرفع كفاءة اإل
دور لوحدة الجودة والمساءلة في متابعة األعمال اإلدارية ضمن معايير الجودة، وتقييم األداء 
اإلداري الذي ترتكز عليه المؤسسة التعليمية، وهذا الدور يرتبط ارتباًطا وثيًقا في المساءلة التي تسهم 

 لية اإلصالح.في عم واإلسهامفي ضبط العمل داخل المؤسسة التعليمية 
 علىيتوقف إلى حد كبير  اً سياسي مأ اً اجتماعي مأ اً كان اقتصاديأأن نجاح أي نشاط سواء  كما

همة والزمة ال يمكن للفرد التخلي عنها فهي وسيلة لتسيير أمور مدرجة كفاءة اإلدارة، فاإلدارة عملية 
 (.Ragheb,2011)هداف األفراد والجماعات على حد سواء لتحقيق ما يصبو إليه اإلنسان من أ

( ليست Campbell,1970أن الكفايات كما وصفها كامبل ) (Qatishat,2006)ذكرت 
نما هي   :يأتييستطيع الفرد تنميتها وتشتمل على ما  مقدرةموهبة وا 

 .تنظيم الوقت واستغالله لتحقيق الفائدة القصوى 
 صيله.جزئيات العمل وتفاحقيق األهداف والنتائج وليس على االهتمام بت 
  القوة لديهم. ودعم نقاطتدريب الطاقات البشرية المتوفرة في المدرسة 
 .التمكن من تحديد أولويات العمل وتوجيه العاملين نحو تحقيق األهداف بفاعلية وكفاءة 
 والناجحةعلى اتخاذ القرارات السليمة  مقدرةالم. 

ن الدول إلى تبني نظام عديد مرفع كفاية العمل اإلداري اتجهت ولتحسين أداء المنظمات و 
الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية وغيرها من مؤسسات الدولة، والتي تركز على أهمية اإلدارة 

السر في نجاح  ُتعدوهذا ما يميز المجتمعات المتقدمة ومؤسساته. و  ،بفاعلية وكفاءة وعدالة وابتكار
ن استثماره في  مصطلح الجودة إلى عدد من المبادئ اإلدارية التي يرتكز عليها نظام الجودة، وا 

قطاع اإلدارة يتم من خالل اعتماد المبادئ اإلدارية التي قام عليها هذا المصطلح 
(Khatib,2005). 

وجود نظام للمساءلة أمر في غاية األهمية ألي سلوك في التنظيم اإلداري وذلك لضبط  إن
اظ على ـال، والحفـاز األعمــا المؤسسة إلنجـوضعتهة والقوانين التي ـسلوك العاملين والتزامهم باألنظم
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فالمساءلة تحفظ مصالح المؤسسة من جهة وتصون حقوق العاملين  ذاتهوق العاملين في الوقت ـحق
 .(Akwarishida,2006)من جهة أخرى 

 التقويم خاللها من يتم التي الوسيلة فهي التربوية للتجديدات جًدا مهمة عملية المساءلة وتعد
 التطور مدى تحدد التي المعايير فغياب التطوير عملية في اإلخفاق أو النجاح مدى على حكمالو 

 وراء باالختباء بالعمل القائمين لدى المجال يفتحومعرفتها  النتائج تحديد وعدم النتائج، في والتحسن
 .((Khawaldeh,2007 المساءلة تبطل وبذلك الجماعية، المسؤولية

ودة التعليم والمساءلة للسعي ــبية والتعليم في األردن الستحداث وحدة جوقد اتجهت وزارة التر 
نحو التطوير وتجويد المخرجات، وذلك من خالل تصميم نظام للمساءلة مستند إلى المؤشرات 

 فضاًل عنلتطوير عمل المديريات والمدارس،  وتوفير الحوافـزوللمديرية،  للمدرسة الفاعلةالنوعية 
ر الذاتي لكل من المدرسة والمديرية، والعمل على تحسين ــوة في منهجية التطويــــط القاــــد نقـــتحدي

ات. وقد تم ـــــــنقاط الضعف، مما يوفر آلية سليمة للسير نحو تطوير عمل كل من المدارس والمديري
، والتي باشـــــرت 2014ان من عام ــــنيس شهر فية ــم والمساءلــــــودة التعليـــــــتأسيس نظام لوحدة ج

متابعة برنامج ب تقوم وحدة جودة التعليم والمساءلة إذ. 2016عام  عملهـــــــــــا الرسمــي في شهـــــــــر آذار
يكون   تطوير المدرسة والمديرية وتطبيق نظام مساءلة عام ومهني يكون على نطاق واسع بحيث

وقد حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من  ،دةتقييم أداء المدارس والمديريات من مسؤولية الوح
التي تقوم بها وحدة جودة التعليم والمساءلة منها إجراء التقييم في قطاع التعليم العام على  المهمات

المستويات اإلدارية الثالثة، المدارس والمديريات ومركز الوزارة، والتركيز على تطوير عمليات 
قدرات العاملين وعقد الدورات التدريبية وورش العمل مواالهتمام ببناء المساءلة في النظام التربوي 

عداد أدوات  للموظفين في الوحدة، وتحديد معايير المساءلة ومؤشراتها ومراجعة المعايير باستمرار، وا 
ة يالقياس والتقويم لتوظيف نتائج التقييم في التخطيط االستراتيجي، وتحديد السياسات الخاصة لعمل

 ,Ministry of Educationر والتحسين التي تحقق أهداف الوزارة بما يتالءم مع فلسفتها )التطوي
2018). 
عديد من المشكالت، وتقديم همة تسهم في تقديم الحلول لمالبحوث والدراسات وسيلة  عدتُ 

ــالمقترحات التي تدعم اإلصالح والتطوير، ومن الدراسات التي بحثت في موضوع المساءل ة ـ
 :ةـيالمدرس
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والتي هدفت تعرف درجة معرفة قادة المدارس بمدى تأثير  (Duggan,2011)دراسة دوغان  
السياسة في تحسين المساءلة المدرسية، وأثر خبرات القادة في تنفيذ سياسة المساءلة، وتناولت 

لتحسن الدراسة أثر المساءلة المدرسية، والتقييم الذاتي للمدرسة على أداء المعلمين المنعكس على ا
 (14)ُأجريت المقابالت الشخصية لجمع المعلومات وتكونت العينة من  فقد. طلبتهمفي أداء 

قادة تربويين في المدارس العامة ألستراليا الغربية، واستخدام  (3)و مديًرا (11)مشارًكا، منهم
الدراسة أن  أظهرت نتائجو نموذجين من األسئلة األول للقادة التربويين والثاني لمديري المدارس. أ

التقييم الذاتي للمدرسة له أثر أكبر في تحسين تحصيل الطلبة من مراجعة المدرسة، وهناك عالقة 
بين التقييم الذاتي للمدرسة وبناء الثقافة المدرسية في تصرفات الهيئة التدريسية، والتي تؤثر بدورها 

 في إصالح التعليم أكثر من المراجعة الخارجية للمدرسة.
تقييم واقع المساءلة بين المعلمين في  إلىالتعرف  (Ataphia,2011)دراسة أتافيا  كما هدفت

 إذالمدارس الثانوية في محافظة الدلتا في نيجيريا، ودرجة تطبيق المساءلة في تلك المدارس، 
داريًا تم  (353)اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الدراسة من  معلًما وا 

من المعلمين  %70مدرسة ثانوية. وأظهرت النتائج أن  (31)بالطريقة العشوائية من  اختيارهم
من خالل تدريس محتويات المناهج  طلبتهمواإلداريين اتفقوا على أن المعلمين يبدون مسؤولية تجاه 

أن المدرسة تتحمل المسؤولية القصوى في  فضاًل عنالتدريسية وجميع األنشطة التعليمية األخرى، 
كما لم يكن هناك اختالف في  التعليمية،لتحقيق األهداف  للطلبةسعي لغرس القيم وتنمية المعرفة ال

وجهات نظر المعلمين واإلداريين حول التزام المعلمين في الدوام المدرسي، واتفقت وجهات نظر 
وارد أداة مساءلة الم ُتعدالمعلمين واإلداريين حول إدارة المعلمين للفصول الدراسية بشكل جيد. و 

ن كالً ييجيات اإلدارة في نظام التعليم في حتمية لعمل على  مقدرةمن المعلمين واإلداريين لديهم  ريا وا 
وجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر المعلمين تمسؤولية. وأظهرت النتائج أنه ال تحمل ال

 حول تطبيق المساءلة. 
 & Adegbemile, Abdullahi, Azike) ومايكونزور هدفت دراسة ادييبميل وعبداهلل وأزيكي 

Nzurumike,2011)  في دية لدى مديري المدارس المتوسطة إلى معرفة درجة توافر الكفايات القيا
ريا، وقد بحثت الدراسة في احتياجات الكفاءة اإلدارية لمديري المدارس، وقد تم توزيع استبانة ينيج

رات المالية ية ومهارات إدارة شؤون الموظفين والمهافقرة تشمل المهارات التدريس (30)مكونة من 
معلًما ومعلمة. وأظهرت  (390)ن. وتم اختيار عينة عشوائية طبقية مكونة من و التي يحتاجها المدير 
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جاءت بدرجة كبيرة،  نيجيرياالنتائج أن توافر الكفايات القيادية لدى مديري المدارس المتوسطة ب
ُتعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث، وأظهرت عدم وجود فروق  وجود فروق ذات داللة إحصائيةو 

 ذات داللة إحصائية ُتعزى للمتغيرات: المؤهل العلمي وسنوات الخبرة والتدريب.
دراسة هدفت إلى توضيح مفهوم المساءلة في السياسة  (Ellison,2012)وأجرت ايليسون 

تحليلي لتوضيح االفتراضات والصعوبات العامة إلصالح التعليم، وتم استخدام المنهج الوصفي ال
مت الطريقة التحليلية لتقوم بوضع خد  التي تواجه المساءلة من خالل السياسة العامة للتعليم، وقد استُ 

المساءلة في إطار أكبر من معايير إصالح التعليم التكاملي، وتوضيح المعايير المستخدمة في 
م أسلوب التحقيق والمراقبة في  قية،المنطإصالح التعليم في كل خطوة من خطواتها  واسُتخد 

التناقضات الداخلية بين المعايير. توصلت الدراسة إلى ضرورة وضع نظام للمساءلة الذكية تسعى 
وتوفير الدعم الالزم للمعلمين واإلداريين لمساعدتهم  للمدارس،ها وتعزيز قدرات المؤسسية مإلى بناء ال

نشاء  . لطلبتهابيئة التعلم اإليجابي  على بناء مهاراتهم المهنية وا 
( دراسة هدفت إلى تعرف درجة توفر الكفايات اإلدارية لدى Bolanle,2013ي )لأجرى بوالنو 

. اتبعت الدراسة المنهج المسحي الوصفي. وقد نيجيريامديري المدارس الثانوية في جنوب غرب 
( معلمًا 770ديرًا ومديرة، و)( م154اختيرت عينة الدراسة بالطريقة القصدية والتي تكونت من )

استبانة موزعة على أربعة مجاالت هي: )الكفايات اإلدارية، والكفايات  تستخدمأُ و ومعلمة. 
الشخصية، والكفايات الفنية، وكفايات التعامل مع اآلخرين(. وقد أظهرت النتائج أن الكفايات اإلدارية 

 جميع المجاالت اإلدارية. متوفرة لدى مديري المدارس الثانوية بدرجة كبيرة وفي 
دراسة بهدف التعرف إلى درجة تطبيق  (Bani Yacoub,2016)أجرى بني يعقوب و 

المدارس الحكومية بمحافظة عجلون للمساءلة اإلدارية ومعوقاتها من وجهة نظرهم. وتكونت عينة 
المنهج الوصفي  مديًرا ومديرة تم اختارهم بالطريقة العشوائية القصدية ، واستخدم (97) من الدراسة

درجة تطبيق المدارس الحكومية في المسحي لتحقيق أهداف الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى أن 
محافظة عجلون للمساءلة اإلدارية جاءت مرتفعة بشكل عام وأن المستوى العام لمعوقات تطبيق 

لتعليم لمحافظة عجلون مديرية التربية وا تواجه مديري المدارس الحكومية فيالمساءلة اإلدارية التي 
درجة تطبيق جاءت بدرجة متوسطة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ل

محافظة عجلون للمساءلة اإلدارية تبًعا لمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي المدارس الحكومية في 
مساءلة الطالب، مدير وسنوات الخبرة، في مجال مدير المدرسة ومساءلة المعلم، مدير المدرسة و 
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جراءات المساءلة، بينما هناك فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى لمتغير الجنس في مجال  المدرسة وا 
 مدير المدرسة ومبادئ المساءلة، ومحور معوقات المساءلة وكانت الفروق لصالح الذكور.

دارس دراسة بهدف التعرف إلى درجة امتالك مديري الم (Al-Baz,2016)أجرى الباز و 
ختيار إ تمفي العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين. وقد  االستراتيجيةاألساسية لكفايات اإلدارة 

وقد توصلت النتائج إلى أن درجة امتالك  ومعلمة،معلًما  (312)عينة عشوائية من المعلمين عددهم 
مع وجود  عالية، في العاصمة عمان جاءت االستراتيجيةمديري المدارس األساسية لكفايات اإلدارة 

فروق ذات داللة إحصائية في استجابات العينة ُتعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث، ووجود فروق 
أخرى ُتعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح حملة البكالوريوس مع عدم وجود فروق ُتعزى لمتغير 

 الخبرة.
ادية لدى مديري دراسة بهدف التعرف إلى الكفايات القي (Adele,2016)أجرى عديلي و 

المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى المعلمين، وفًقا للمتغيرات: 
على عينة تكونت ، استبانةووزعت المنهج الوصفي  ُأستخدمو الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة العلمية. 

الكفايات القيادية لدى مديري  معلًما ومعلمة. وقد توصلت النتائج إلى أن درجة توافر (489)من 
المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء جاءت بدرجة عالية، في حين أظهرت النتائج عدم وجود فروق 
ذات داللة إحصائية في توافر الكفايات القيادية لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء 

المؤهل العلمي  يداللة إحصائية ُتعزى لمتغير  وجود فروق ذاتلمتغير الجنس والخبرة العلمية و  وفًقا
لصالح من يحملون مؤهل الدراسات العليا. وقد أظهرت النتائج أن مستوى دافعية اإلنجاز لدى 

 .المعلمين في المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء من وجهة نظرهم جاءت بدرجة عالية
درجة ممارسة مديري  إلىدراسة هدفت التعرف  (Al-Mutairi,2017)أجرى المطيري و 

مدارس المرحلة المتوسطة في منطقة الفروانية التعليمية للكفايات القيادية وعالقتها بتحسين نوعية 
وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة  التعليم، وأثر متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة في ذلك.

عليمية للكفايات القيادية جاءت مرتفعة، كما مديري مدارس المرحلة المتوسطة في منطقة الفروانية الت
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى لمتغيرات الدراسة الجنس، والمؤهل 

في جميع المجاالت. كما أظهرت النتائج أن نوعية التعليم جاءت بدرجة مرتفعة،  العلمي، والخبرة،
س المرحلة المتوسطة في منطقة الفروانية التعليمية ووجود عالقة ايجابية بين ممارسة مديري مدار 

 للكفايات القيادية وتحسين نوعية التعليم.
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دور المساءلة اإلدارية لدى قسم  دراسة هدفت التعرف إلى (Habil,2017)أجرى الهبيل كما 
 الرقابة الداخلية وعالقته بتحسين األداء اإلداري في مدارس محافظة غزة من وجهة نظر مديريها،

مديًرا ومديرة، وأظهرت النتائج أن  (133)وتكونت العينة من  المنهج الوصفي التحليلي، ُأستخدموقد 
درجة ممارسة قسم الرقابة الداخلية للمساءلة اإلدارية في مدارس محافظة غزة جاءت بدرجة كبيرة، 

الداخلية  كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة قسم الرقابة
للمساءلة اإلدارية ُتعزى لمتغيرات )الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة، والمرحلة التعليمية( 

البكالوريوس. كما أظهرت حملة باستثناء مجال أخالقيات الوظيفة العامة وجاءت الفروق لصالح 
ن جاء بدرجة كبيرة النتائج أن مستوى األداء اإلداري بمدارس محافظة غزة من وجهة نظر المديري

 جًدا، كما توجد عالقة ارتباطية موجبة بين المساءلة اإلدارية وتحسين األداء اإلداري. 
درجة تطبيق المساءلة دراسة هدفت التعرف إلى  (Abu Kush,2018)أجرى أبو كوش و 

اإلدارية من قبل مديري المدارس الثانوية داخل الخط األخضر في فلسطين وعالقتها باإلبداع 
 (48)استبانة تكونت من  وتم توزيع ومعلمة،معلًما  (323)اإلداري لديهم، وتكونت عينة الدراسة من 

وقد أظهرت النتائج أن درجة تطبيق المساءلة اإلدارية من قبل مديري المدارس الثانوية داخل  فقرة،
لجنس والمؤهل الخط األخضر جاءت بدرجة عالية وعدم وجود فروق دالة إحصائًيا ُتعزى لمتغيرات ا

العلمي والخبرة. كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بين درجة تطبيق المساءلة اإلدارية من 
 قبل مديري المدارس الثانوية ومستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الثانوية. 

لدراسات ، تبين أن هذه اذات العالقة بموضوع الدراسةبعد االطالع على الدراسات السابقة 
الدراسة الحالية تبحث  الدراسة. وبما أن فيهاتنوعت واختلفت باختالف األهداف والبيئات التي ُطبقت 

في موضوع الجودة والمساءلة ودورها في تطوير الكفايات اإلدارية تم الرجوع إلى الدراسات السابقة 
السابقة على أهمية تطبيق الجودة  المتعلقة بالجودة والمساءلة والكفايات اإلدارية. فقد أكدت الدراسات

 (Abu Kush,2018)وممارسة المساءلة لتنمية الكفايات اإلدارية واشتركت دراسة كل من كوش 
، (Duggan,2011) جان(، ودراسة دو Ellison,2012) (، ودراسةHabil,2017)الهبيل  ودراسة

رية والتربوية واشتركت هذه ، في بحث درجة ممارسة المساءلة اإلدا(Ataphia,2011) ودراسة أتافيا
الدراسات مع البحث الحالي من حيث تأكيدها على دور المساءلة في تفعيل األعمال اإلدارية، 

كانت النتائج مرتفعة، مثل  إذواشتركت مجموعة من هذه الدراسات في نتائجها مع البحث الحالي 
. (Ataphia,2011)افياأت ودراسة (Habil,2017)الهبيل( ودراسة Abu Kush,2018دراسة كوش)
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الباز ودراسة  ،(Bolanle, 2013بوالني )، ودراسة (Bani Yacoub, 2016)بني يعقوب ودراسة 
(Al-Baz,2016)،  عديلي ودراسة(Adele,2016)الهبيل . كما تشابهت دراسة كل من 

(Habil,2017)،  بني يعقوب ودراسة(Bani Yacoub,2016) ، حجاجودراسة (Hajjaj,2017) ،
مع الدراسة الحالية من حيث مجتمع الدراسة وكانت العينة  ،(Bolanle,2013بوالني )سة ودرا

المختارة في هذه الدراسات من مديري المدارس، في حين كان مجتمع الدراسة في الدراسات األخرى 
دور  من معلمي المدارس. تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها تبحث في موضوع

ا البحث األول على حد علم هذ دع، ويُ في تطوير الكفايات اإلدارية والمساءلة التعليم جودة وحدة
ن الذي يبحث في دور وحدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية لمديري يالباحث

 المدارس من وجهة نظرهم. 
 :البحثمشكلة 

لتعليم من خالل تطبيق نظام الجودة الشاملة تسعى وزارة التربية والتعليم في األردن لتطوير ا
تم تخصيص وحدة جودة التعليم والمساءلة التي باشرت عملها في الوزارة  إذنظام المساءلة  وتطبيق

وجود فجوة ما  تبينفقد  مدرسة مديرك(، ومن خالل عمل أحد الباحثين 2016في شهر آذار عام )
عن  ليم والمساءلة وما بين رضا مديري المدارسبين الهدف الذي وجدت من أجله وحدة جودة التع

جدت فقط ألجل إلى أن وحدة جودة التعليم والمساءلة وُ  مديري المدارس، وذلك بسبب نظرة وجودها
التفتيش عن األخطاء اإلدارية وليس من أجل تطوير العملية اإلدارية. وبناًء عليه فإن مشكلة البحث 

 لتفعيل في وحدة جودة التعليم والمساءلة وبين مديري المدارسفي تقليص الفجوة بين العاملين  تكمن
دور وحدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية من خالل األعمال التي تؤديها هذه 

 الوحدة.
 أسئلة البحث: 

ما دور وحدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية لدى مديري المدارس في  .0
 المدارس؟فظة إربد من وجهة نظر مديري محا

( في وجهات نظر مديري α=  0.05الداللة )هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .9
المدارس في دور وحدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية لدى مديري المدارس 

ونوع  ،الخبرةوسنوات  العلمي، والمؤهل الجنس،في محافظة إربد تبًعا لمتغيرات الدراسة )
 (؟المدرسة
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 إلى: هذا البحثهدف  أهداف البحث:
بيان دور وحدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية لدى مديري المدارس في  .0

 محافظة إربد.
الكشف عن مدى وجود فروق في وجهات نظر افراد عينة البحث حول دور وحدة جودة التعليم  .9

ة في تطوير الكفايات اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة إربد تبًعا لمتغيرات والمساءل
 ونوع المدرسة(. الخبرة،وسنوات  العلمي،والمؤهل  الجنس،)

 أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث من أهمية الدور الذي تسهم به وحدة جودة التعليم والمساءلة في رفع كفاءة 

المديرين والذي ينعكس بدوره على ضبط العمل داخل المؤسسة العمل اإلداري وتحسين أداء 
التعليمية، فإن أهمية الدراسة الميدانية لعمل هذه الوحدة تكمن في إزالة الغموض حول الدور الحقيقي 
الذي تقوم به هذه الوحدة وزيادة تعاون مديري المدارس في السعي للعمل المشترك وتضافر الجهود 

 جوة وتحسين العمل اإلداري.للوصول ولألهداف المر 
الدور الذي تسهم به وحدة جودة التعليم والمساءلة في قد تفيد نتائج هذا البحث في توضيح 

قد تفيد نتائج هذا البحث وحدة جودة التعليم . و تطوير كفاءة العمل اإلداري وتحسين أداء المديرين
عمل اإلداري من جهة وتفعيل دور والمساءلة من أجل إيجاد قنوات تواصل مع المديرين لتطوير ال

 ن وصّناع القرار في وزارة التربية والتعليم في األردن،و جهة أخرى. كما قد يستفيد المسؤولالوحدة من 
 .هذا البحثالمدارس من نتائج  والتربية والتعليم، ومدير  وومدير 

 التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
 وحدة جودة التعليم والمساءلة: 

التربية  ة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم بحيث ترتبط بوزيرنشأت وحد
وُيحدد هيكلها التنظيمي بموجب تعليمات يصدرها الوزير، وتتمتع الوحدة باالستقالل التام في  والتعليم

جراءاتها ولها الحق في الوصول إلى المعلومات والدراسات والوثائق المتعلقة   هابمهماتعملها وا 
 (. Ministry of Education,2018) وأعمالها وفقًا للتشريعات ذات العالقة

وتعّرف إجرائًيا بأنها وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم والتي تسعى إلى تطوير 
الكفايات اإلدارية لدى مديري المدارس من خالل مراجعة األداء وتحسينه وفق معايير ومؤشرات 

 لهذه الدراسة. ُأعدتمن خالل االستبانة التي  تم قياسهاوالتي  دَّدة،ُمح
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 الكفايات اإلدارية:
على األداء الجيد  مقدرة"هي مجموعة من المهارات والمتطلبات التي يمتلكها المدير للتمتع بالم

  (.(Hajjaj,1998,356على تحقيق ما هو مطلوب منه"  مقدرةبشكل يعكس القوة والم
 ى مدير المدرسةائيًا: بأنها الكفايات اإلدارية والمهارات التي ينبغي أن تتوافر لدوتعّرف إجر 

نجازه بفاعلية وذلك ضمن معايير وحدة جودة التعليم والمساءلة والتي  من  تم قياسهالتأدية عمله وا 
 لهذه الدراسة. ُأعدتخالل االستبانة التي 

 حدود البحث:
  الكشف عن دور وحدة جودة التعليم والمساءلة في الحدود الموضوعية: اقتصر البحث على

 تطوير الكفايات اإلدارية لمديري المدارس.
  محافظة إربد )لواء قصبة  والمديريات فيعلى المدارس  هذا البحثالحدود المكانية: اقتصر

لواء إربد، ولواء بني عبيد، ولواء المزار الشمالي، ولواء الكورة، ولواء الرمثا، ولواء بني كنانة، و 
 الطيبة والوسطية، ولواء األغوار الشمالي(.

  2018/2019خالل الفصل الدراسي األول عام  هذا البحثالحدود الزمانية: تم إجراء. 
 الحدود البشرية: اقتصرت عينة البحث على مديري المدارس. 

 تم استخدام المنهج الوصفي المسحي، نظًرا لمالءمته لطبيعة البحث وأهدافه. منهج البحث:
 :مجتمع البحث

في مديريات التربية في محافظة تكّون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الحكومية 
إربد )لواء قصبة إربد، ولواء بني عبيد، ولواء المزار الشمالي، ولواء الكورة، ولواء الرمثا، ولواء بني 

 ( مــــــــديرًا ومـــــديرة.654هم )والبالغ عدد كنانة، ولواء الطيبة والوسطية، ولواء األغوار الشمالي(
  عينة البحث:

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية من جميع أفراد مجتمع الدراسة وهم 
 (318)وبعد توزيع االستبانة تم استرداد  ومديرة.مديرًا  (327)وعددهم  %50المديرين بنسبة 

 .(1)جدول الي كما هو موضح فاستبانة وكان توزيع العينة 
  توزيع أفراد عينة الدراسة (1جدول )ال

 النسبة التكرار الفئات المتغير
 % 46.9 149 ذكر الجنس
 % 53.1 169 أنثى 
 %100.0 318 المجموع 
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 النسبة التكرار الفئات المتغير
 % 60.1 191 بكالوريوس ودبلوم عالي المؤهل العلمي

 % 39.9 127 دراسات عليا 
 %100.0 318 المجموع 

 % 56.9 181 أساسي نوع المدرسة
 %43.1 137 ثانوي 
 %100.0 318 المجموع 

سنوات الخبرة 
 اإلدارية

 % 45.6 145 سنوات 01اقل من 
 %54.4 173 سنوات فأكثر 01

 %100.0 318 المجموع 
   أداة البحث:
 جــودة وحــدة دور بموضــوع العالقــة ذات الســابقة والدراســات النظــري األدب علــى االطــالع بعــد

 بــه تقــوم الــذي الــدور إلــى للتعــرف اســتبانة تطــوير تــم اإلداريــة، الكفايــات تطــوير فــي ءلةوالمســا التعلـيم
 المـــديرين، نظـــر وجهـــة مـــن المــدارس لمـــديري اإلداريـــة الكفايـــات تطــوير فـــي والمســـاءلة الجـــودة وحــدة

 والتعلــيم، الــتعلم الطالــب، بيئــة) وهــي مجــاالت ةأربعــ علــى موزعــة فقــرة( 46) مــن االســتبانة وتكونــت
 (.والمجتمع المدرسة واإلدارة، يادةالق

 :البحثصدق أداة 
تــم التأكــد مــن صــدق أداة البحـــث عــن طريــق عــرض االســـتبانة علــى مجموعــة مــن المحكمـــين 
المتخصصـــين فـــي مجـــال اإلدارة التربويـــة مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس بالجامعـــات األردنيـــة والخبـــراء 

غة اللغويـة ووضـوح الفقـرات ومراعـاة صـحة التربويين للتحقق مـن صـالحية الفقـرات، مـن حيـث الصـيا
علــى جــودة محتــوى الفقــرات . وُطلــب مــنهم الحكــم اً ( محكمــ21المعلومــات الــواردة فيهــا، وبلــغ عــددهم )

تـم  فقدمن المالحظات،  اً عديدندرجت تحته. وقد أبدى المحكمون مة الفقرة للمجال الذي اءومدى مال
تقريًبا كحد أدنى لالتفاق بين المحكمين كمعيـار  (80%)تعديل بعض الفقرات، أجمع عليها ما نسبته 

 للحكم على صالحية العبارة.
ـــاس مـــعو  ـــاط فقـــرات المقي ـــاس، اســـتخرجت معـــامالت ارتب ـــاء للمقي  الســـتخراج دالالت صـــدق البن

تــم  إذ، مــديًرا ومــديرة (40تكونــت مــن )اســتطالعية مــن خــارج عينــة الدراســة الدرجــة الكليــة فــي عينــة 
كــل فقــرة مــن الفقــرات، وقــد تراوحــت معــامالت ارتبــاط  ارتبــاطيــاس وحســاب معامــل تحليــل فقــرات المق

وتجـدر اإلشـارة أن  (. 0,92-0,55ومـع المجـال ) ،(0,76-0,35)بـين  مـامـع األداة ككـل الفقـرات 
 .يبين ذلك (2)والجدول  ،ودالة إحصائيا جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة
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 رتباط بين الفقرات والدرجة الكلية والمجال التي تنتمي إليهمعامالت اال  (2جدول)ال
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مع المجال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مع المجال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مع المجال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

1 .72** .62** 17 .75** .67** 33 .70** .44** 
2 .78** .67** 18 .71** .63** 34 .72** .48** 
3 .62** .42** 19 .73** .61** 35 .71** .35* 
4 .66** .49** 20 .70** .58** 36 .72** .49** 
5 .80** .61** 21 .60** .59** 37 .77** .63** 
6 .72** .54** 22 .76** .71** 38 .61** .48** 
7 .59** .45** 23 .71** .70** 39 .68** .62** 
8 .84** .68** 24 .83** .76** 40 .80** .59** 
9 .76** .69** 25 .60** .54** 41 .72** .65** 
10 .76** .69** 26 .55** .57** 42 .84** .50** 
11 .69** .65** 27 .85** .45** 43 .92** .64** 
12 .77** .70** 28 .78** .57** 44 .88** .59** 
13 .65** .56** 29 .84** .52** 45 .69** .60** 
14 .62** .54** 30 .76** .59** 46 .88** .60** 
15 .79** .72** 31 .84** .44**    
16 .79** .76** 32 .78** .42**    

 (.0.01ا عند مستوى الداللة )دالة إحصائيً  **    (.0.05ا عند مستوى الداللة )دالة إحصائيً  *

ــةإلــى وتجــدر اإلشــارة  ، ودالــة إحصــائيا أن جميــع معــامالت االرتبــاط كانــت ذات درجــات مقبول
 ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات.

 معامالت االرتباط بين المجاالت ببعضها والدرجة الكلية (3جدول )ال
 لكليةالدرجة ا المدرسة والمجتمع بيئة الطالب التعلم والتعليم القيادة واالدارة 

     1 القيادة واالدارة
    1 **762. التعلم والتعليم
   1 **487. **419. بيئة الطالب

  1 *318. **573. *384. المدرسة والمجتمع
 1 **743. **656. **916. **821. الدرجة الكلية

 (.0,01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **    (.0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *

 :البحثثبات أداة 
عـادة االختبـار ) ( test-retestللتأكد من ثبات أداة البحث، فقـد تـم التحقـق بطريقـة االختبـار وا 

عــادة تطبيقــه بعــد أســبوعين علــى مجموعــة مــن خــارج عينــة الدراســة مكّونــة مــن  بتطبيــق المقيــاس، وا 
 يراتهم في المرتين.ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقد ومديرة،مديًرا  (40)
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وتم أيضًا حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلـة كرونبـاأ ألفـا، والجـدول 
معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباأ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت واألداة ككل قيم ( يبين 4)

 واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذا البحث.
 االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية معامل (4جدول )ال

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال
 0.90 0.91 القيادة واإلدارة
 0.92 0.90 التعلم والتعليم
 0.87 0.88 بيئة الطالب

 0.92 0.93 المدرسة والمجتمع
 0.95 0.94 الدرجة الكلية

 البحث: متغيرات
 :اآلتيةالبحث على المتغيرات  اشتمل

 أواًل: المتغيرات المستقلة:
 ولها فئتان )ذكر، وأنثى(. الجنس: .0
 (. ودراسات علياودبلوم عالي،  )بكالوريوس ثالثة مستويات: وله المؤهل العلمي .9
 ، وثانوي(.)أساسيولها مستويان نوع المدرسة:  .3
 (.فأكثر تسنوا 10سنوات،  10)أقل من  ن: ولها مستوياسنوات الخبرة .4

 ثانيًا: المتغير التابع 
والمسـاءلة فـي تطـوير الكفايـات اإلداريـة لمـديري المـدارس فـي محافظـة  ة التعلـيموحـدة جـود دور

 إربد من وجهة نظر المديرين.
  :البحثإجراءات 

 : اآلتيةتم البحث وفق اإلجراءات 
بعـد التأكـد مـن  العالقـة،ذات تم تطوير أداة البحث باالستعانة باألدب النظـري والدراسـات السـابقة  .0

 صدقها وثباتها.
(، وعنــد مراجعتهـا كانــت جميعهـا مكتملــة البيانــات، 318) ( اسـتبانة، وتــم اسـترداد327تـم توزيــع ) .9

 لذلك خضعت جميعها للمعالجة اإلحصائية.
 للحصول على النتائج.(SPSS) برنامج تم جمع البيانات ومعالجتها إحصائيًا باستخدام  .3
 تم عرض للنتائج ومناقشتها ووضع توصيات تنسجم مع النتائج التي تم التوصل إليها. .4
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 المعالجة اإلحصائية
 :اآلتية اإلحصائية التحليالت استخدام تم
( للتأكـــد مـــن ثبـــات أداة test-retest( واختبـــار )Cronbach’s-Alphaمعامـــل كرونبـــاح آلفـــا ) .0

 الدراسة وثبات االعادة.
  المعيارية. الول تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافاتعن السؤال ا لإلجابة .9
وتحليل التباين  المعياريةتم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات الثاني  عن السؤال لإلجابة .3

 .الرباعي
تم اعتماد سلم ليكرت الخماسي لتصحيح أدوات البحث، بإعطاء كـل فقـرة مـن فقراتـه درجـة واحـدة  .4

، 5وهي تمثل رقميًا ) كبيرة جًدا، كبيرة، متوسطة، ضعيفة، ضعيفة جًدا(ه الخمس )من بين درجات
 ألغراض تحليل النتائج: اآلتي( على الترتيب، وقد تم اعتماد المقياس 1، 2، 3، 4

 قليلة   2,33 -1,00من 
 متوسطة  3,67 -2,34 من
 كبيرة        5,00 -3,68 من

 :اآلتيةام المعادلة وقد تم احتساب المقياس من خالل استخد
 (3عدد الفئات المطلوبة )  (/1األدنى للمقياس ) الحد-( 5)الحد األعلى للمقياس )

(5-(1/3 =1,33       
 نهاية كل فئة. إلى (1,33)ومن ثم إضافة الجواب 

 البحث:  نتائـــــج
ن أسئلة وذلك باإلجابة عيستعرض الباحثان وصفًا للنتائج التي تم التوصل إليها  يأتيفيما 

 الدراسة اآلتية: 
ما دور وحدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية لدى السؤال األول: 

 مديري المدارس في محافظة إربد من وجهة نظر مديري المدارس؟
المعيارية لوجهات نظر لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

ارس في دور وحدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية لدى مديري مديري المد
 ( يوضح ذلك.5والجدول ) المدارس في محافظة إربد من وجهة نظر مديري المدارس،
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لوجهات نظر مديري المدارس في محافظة والرتب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (5جدول )ال
 زلًيامرتبة تنا إربد

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة
 مرتفع 61. 4.44 بيئة الطالب 3 1
 مرتفع 57. 4.39 التعلم والتعليم 2 2
 مرتفع 58. 4.34 القيادة واإلدارة 1 3
 مرتفع 71. 4.20 المدرسة والمجتمع 4 4
 مرتفع 56. 4.35 الكلي مستوىال  

بيئة  تجاء فقد، (4.44-4.20المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )أن ( 5يبين الجدول )
في  المدرسة والمجتمع، بينما جاءت (4.44)متوسط حسابي بلغ بأعلى األولى  الرتبةفي  الطالب
 (.4.35) ككل (، وبلغ المتوسط الحسابي لألداة4.20األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) الرتبة

الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على وقد تم حساب المتوسطات 
 :اآلتيكانت على النحو و ، كل مجال على حدةفقرات 

 المجال األول: بيئة الطالب
المتعلقة بمجال بيئة الطالب مرتبة  للفقراتوالرتب  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (6جدول )ال

  تنازلياً 
المتوسط  الفقرات مالرق الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى المعياري

أتأكد من جاهزية الغرف الدراسية والمرافق الصحية  35 1
 مرتفع 72. 4.55 والمالعب الرياضية.

 مرتفع 69. 4.54 أحرص على توفير بيئة آمنة ونظيفة ومريحة للطلبة. 33 2
 رتفعم 70. 4.52 أسعى إلى توفير مناأ مدرسي فّعال. 31 3
أعمل على توفير بيئة مدرسية محفزة على عمليتي التعلم  32 4

 مرتفع 69. 4.48 والتعليم.

أقوم بتوفير اإلمكانات الالزمة لتنفيذ األنشطة ضمن  34 5
 مرتفع 73. 4.47 إمكانات المدرسة.

 مرتفع 70. 4.46 أشجع تحفيز المعلمين للطلبة وُأتابع ذلك. 27 6
 مرتفع 79. 4.36 البيئة المحلية في تعليم الطلبة. أستفيد من مصادر 29 7
 مرتفع 79. 4.34 ُأؤكد على تنمية الثقة المتبادلة مع الطلبة. 28 8
ُأناقش المعلمين في أهمية نشر ثقافة التعاون بين الطلبة  30 8

 مرتفع 74. 4.34 المدرسة.في 
 مرتفع 84. 4.33 أتأكد من تفعيل المعلمين للمختبرات المدرسية. 36 10
 مرتفع 608. 4.44 بيئة الطالب  

جاءت  فقد، (4.55-4.33المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )أن ( 6يبين الجدول )
أتأكد من جاهزية الغرف الدراسية والمرافق الصحية والمالعب " والتي تنص على( 35) ةالفقر 
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أتأكد "ونصها ( 36) ةما جاءت الفقر بين، (4.55األولى وبمتوسط حسابي بلغ ) الرتبةفي " الرياضية
وبلغ  .(4.33األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) الرتبةفي من تفعيل المعلمين للمختبرات المدرسية" 

 .( وبمستوى مرتفع4.44) المتوسط لبيئة الطالب ككل
 المجال الثاني: التعلم والتعليم

 مرتبة تنازليًا المتعلقة بمجال التعلم والتعليم  تفقرالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل (7جدول )ال
المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى المعياري

 مرتفع 67. 4.56 أحث المعلمين على استثمار البيئة المدرسية لتنفيذ المنهاج. 12 1
 مرتفع 69. 4.55 ُأعزز المعلم على التحسن في نتائج طلبته. 19 2
 مرتفع 68. 4.52 ُأعزز أداء المعلم الفاعل داخل الغرفة الصفية. 18 3
 مرتفع 73. 4.51 أعزز من قناعة المعلم بأهمية التخطيط للدروس. 15 4
 مرتفع 74. 4.47 ُأمارس دوري كمشرف مقيم في المدرسة. 25 5
 مرتفع 67. 4.46 أتابع اهتمام المعلمين بحاجات الطلبة وفق األولويات. 14 6
 مرتفع 72. 4.44 أشجع المعلمين على تنفيذ المبادرات اإلبداعية. 13 7
المعرفية، أدعم تنويع المعلم للنتاجات وفق مجاالتها ) 16 7

 مرتفع 69. 4.43 ، الوجدانية(ةالمهاري
 مرتفع 72. 4.43 أشجع المعلمين على طرح أفكار جديدة لتطوير المدرسة. 24 7
داد الخطط العالجية لذوي التحصيل ُأوضح للمعلم أهمية إع 17 10

 مرتفع 74. 4.41 المنخفض.

أتبنى نظام المكافآت التشجيعية لتحفيز الطلبة وحثهم على  26 11
 مرتفع 76. 4.34 المثابرة وتحسين النتائج.

 مرتفع 73. 4.27 أرصد عملية التحسين بشكل مستمر لعملية التعلم والتعليم. 23 12
ي تنمية مهارات التفكير وحل المشكالت لدى أتابع المعلمين ف 22 13

 مرتفع 69. 4.21 الطلبة.
 مرتفع 77. 4.15 ُأقيم الوسائل التعليمية الداعمة المستخدمة في التعليم. 21 14
ُأحاسب المعلم على تقصيره في تصميم االختبارات وفق  20 15

 مرتفع 82. 4.13 معايير االختبار.
 رتفعم 57. 4.39 التعلم والتعليم  

جاءت  فقد، (4.56-4.13المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )أن ( 7يبين الجدول )
 الرتبةفي " أحث المعلمين على استثمار البيئة المدرسية لتنفيذ المنهاج" والتي تنص على( 12) ةالفقر 

 ُأحاسب المعلم على"ونصها ( 20) ةبينما جاءت الفقر ، (4.56األولى وبمتوسط حسابي بلغ )
األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ  الرتبةفي تقصيره في تصميم االختبارات وفق معايير االختبار" 

 وبمستوى مرتفع. (4.39وبلغ المتوسط الحسابي للتعلم والتعليم ككل) .(4.13)
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 : القيادة واإلدارةالثالثالمجال 
المتعلقة بمجال القيادة واإلدارة  فقراتللوالرتب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (8جدول )ال

 مرتبة تنازليًا 
المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى المعياري

1 1 
أدرك جميع المجاالت التي يجب أن تتضمنها الخطة 

التطويرية )القيادة واإلدارة، والتعلم والتعليم، وبيئة الطالب، 
 والمدرسة والمجتمع(.

 مرتفع 64. 4.44

أوظف إمكانات المدرسة )البشرية، والمادية( في سبيل تنفيذ  7 1
 مرتفع 69. 4.44 األنشطة التطويرية.

الخطة التطويرية والصالحيات على المعلمين  مهماتأوزع  6 1
 مرتفع 72. 4.44 وفق الكفاءة والخبرة والرغبة.

ن أحدد األولويات التطويرية بناًء على حوار البيانات بالتعاو  5 4
 مرتفع 75. 4.41 مع منسقي المجاالت.

ُأشكل فريق للمشاركة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة العمل في  3 5
 مرتفع 73. 4.40 الخطة التطويرية.

أعمل على تحسين قنوات االتصال والتواصل الفّعال بين  11 5
 مرتفع 79. 4.40 العاملين داخل المدرسة.

لرصد جوانب القوة  ُأطبق استبيانات الخطة التطويرية 4 7
 مرتفع 78. 4.35 والضعف ضمن المراجعة الذاتية للمدرسة.

ُأجري مراجعات للتعرف إلى اإلمكانات المادية والبشرية  2 8
 مرتفع 67. 4.33 المتوافرة في المدرسة.

أعقد اجتماعات دورية ولقاءات مع منسقي المجاالت لمتابعة  8 9
 مرتفع 76. 4.25 ق اإلنجاز.ما تم إنجازه ومناقشة أي عقبات تعي

أتابع ما تحقق من االنجاز من خالل المؤشرات النوعية  10 10
 مرتفع 78. 4.18 والكمية في إطار قياس األداء وتقرير االنجاز.

ُأشرك جميع الفئات المعنية في الخطة التطويرية )مجتمع  9 11
 مرتفع 83. 4.15 المدرسة، والمجتمع المحلي( في التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

 مرتفع 58. 4.34 القيادة واإلدارة  
جاءت  فقد، (4.44-4.15بين ) المتوسطات الحسابية قد تراوحت ماأن ( 8يبين الجدول )

أدرك جميع المجاالت التي يجب أن تتضمنها الخطة التطويرية )القيادة " ونصهم( 7,6,1) الفقرات
الخطة التطويرية  مهماتأوزع "، و"والمدرسة والمجتمع( ،واإلدارة، والتعلم والتعليم، وبيئة الطالب

أوظف إمكانات المدرسة )البشرية، "، و"والصالحيات على المعلمين وفق الكفاءة والخبرة والرغبة
بينما ، (4.44األولى وبمتوسط حسابي بلغ ) الرتبةفي " والمادية( في سبيل تنفيذ األنشطة التطويرية

شرك جميع الفئات المعنية في الخطة التطويرية )مجتمع المدرسة، أُ "ونصها ( 9) ةجاءت الفقر 
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 .(4.15األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) الرتبةفي والمجتمع المحلي( في التخطيط والتنفيذ والمتابعة" 
 (.4.34ككل ) لقيادة واإلدارةوبلغ المتوسط الحسابي ل

 المجال الرابع: المدرسة والمجتمع
المتعلقة بمجال المدرسة والمجتمع  فقراتللوالرتب حسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات ال( 9جدول )ال

 مرتبة تنازليًا 
المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 المستوى المعياري

 مرتفع 80. 4.43 أعزز عالقة المدرسة مع المجتمع المحلي. 37 1
 مرتفع 76. 4.43 اتهم.ُأصغي إلى آراء أولياء األمور واقتراح 39 1
أشجع المعلمين على بناء جسور الثقة مع المجتمع  45 3

 مرتفع 71. 4.31 المحلي.
 مرتفع 85. 4.28 ُأطلع أولياء األمور على التقدم الذي يحققه أبناءهم. 38 4
أعزز الشراكة المجتمعية من خالل تقديم خدمات حقيقية  43 5

 مرتفع 89. 4.15 للمجتمع.

رك المجتمع المحلي في حل المشكالت التي تواجهها ُأش 40 6
 مرتفع 87. 4.14 المدرسة.

 مرتفع 87. 4.12 ُأشرك المجتمع المحلي في األنشطة المدرسية. 41 7
أتواصل مع المجتمع المحلي للوقوف على إنجازات  44 8

 مرتفع 90. 4.08 الخطة التطويرية وتذليل العقبات.

المجتمع المحلي لإلفادة من  ألتقي بذوي الخبرة من 42 9
 مرتفع 91. 4.06 المدرسة.خبراتهم واقتراحاتهم في تحسين أداء 

ُأتيح الفرصة للمجتمع المحلي للمشاركة في وضع خطط  46 10
 مرتفع 94. 4.01 بديلة لمواجهة معوقات اإلنجاز.

 مرتفع 72. 4.20 المدرسة والمجتمع  
جاءت  فقد، (4.43-4.01ية قد تراوحت مابين )المتوسطات الحسابأن ( 9يبين الجدول )

ُأصغي إلى آراء أولياء "، و"أعزز عالقة المدرسة مع المجتمع المحلي" ونصهما( 39و 37الفقرتان )
( 46) ةبينما جاءت الفقر ، (4.43األولى وبمتوسط حسابي بلغ ) الرتبةفي " األمور واقتراحاتهم

ركة في وضع خطط بديلة لمواجهة معوقات اإلنجاز" ُأتيح الفرصة للمجتمع المحلي للمشا"ونصها 
وبلغ المتوسط الحسابي للمدرسة والمجتمع ككل  .(4.01األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) الرتبةفي 
(4.20.) 

( في α=  0.05الداللة )السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
ة التعليم والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية وجهات نظر مديري المدارس في دور وحدة جود

وسنوات لدى مديري المدارس في محافظة إربد تبًعا لمتغيرات الدراسة )الجنس، والمؤهل العلمي، 
 ونوع المدرسة(؟ الخبرة،
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وجهات نظر تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل لإلجابة عن هذا السؤال
في دور وحدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية لدى مديري مديري المدارس 

 ،الجنس، والمؤهل العلمي، ونوع المدرسة، وسنوات الخبرةحسب متغيرات إربد المدارس في محافظة 
 .يبين ذلك (01)والجدول 

المدارس في محافظة وجهات نظر مديري ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل10جدول رقم )ال
 الجنس، والمؤهل العلمي، ونوع المدرسة، وسنوات الخبرةحسب متغيرات إربد 

 العدد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفئات المتغير
 149 68. 4.20 ذكر الجنس

 
 169 37. 4.48 أنثى

 191 57. 4.35 بكالوريوس ودبلوم عالي المؤهل العلمي

 
 127 57. 4.35 دراسات عليا

 181 60. 4.27 أساسي نوع المدرسة

 
 137 47. 4.45 ثانوي

 سنوات الخبرة اإلدارية
 145 61. 4.31 سنوات 01اقل من 

 173 50. 4.38 سنوات فأكثر 01
وجهات  في ( تباينًا ظاهريًا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية10) يبين الجدول

الجنس، والمؤهل العلمي، بسبب اختالف فئات متغيرات  إربدنظر مديري المدارس في محافظة 
وسنوات الخبرة، ونوع المدرسة ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام 

 .يبين ذلك (11جدول )والتحليل التباين الرباعي 
على  وسنوات الخبرةالمدرسة،  ونوع العلمي،الجنس، والمؤهل ( تحليل التباين الرباعي ألثر 11جدول )ال

 دور وحدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة إربد
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 الداللة قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 000. 24.146 6.796 1 6.796 الجنس

 892. 019. 005. 1 005. المؤهل العلمي
 001. 11.389 3.205 1 3.205 نوع المدرسة

 343. 904. 254. 1 254. سنوات الخبرة اإلدارية
   281. 313 88.095 الخطأ
    317 97.821 الكلي

 ( اآلتي:9يتبين من الجدول )
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  جود فروق ذات داللة إحصائية و(0,05=α)  24,146بلغت قيمة ف  إذالجنس، تعزى ألثر 
 ، وجاءت الفروق لصالح اإلناث.0,000إحصائية بلغت  وبداللة

  إحصائية جود فروق ذات داللة و عدم(0,05=α)  بلغت قيمة ف  إذالمؤهل العلمي، تعزى ألثر
 .0,892وبداللة إحصائية بلغت  0,019

  إحصائية جود فروق ذات داللة و(0,05=α)  بلغت قيمة ف  إذنوع المدرسة، تعزى ألثر
 ، وجاءت الفروق لصالح المدارس الثانوية.0,001ائية بلغت وبداللة إحص 11,389

  جود فروق ذات داللة إحصائيةعدم و (0,05=α)  سنوات الخبرة اإلدارية، حيث تعزى ألثر
  .0,343وبداللة إحصائية بلغت  0,904بلغت قيمة ف 

 مناقشــة النتائج والتوصيـــات
حدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير ما دور و مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 

 الكفايات اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة إربد من وجهة نظر مديري المدارس؟
والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية لدى مديري  التعليمأظهرت النتائج أن دور وحدة جودة 

للدرجة الكلية لجميع مجاالت أداة  المدارس في محافظة إربد من وجهة نظرهم كانت مرتفعة بالنسبة
األولى وقد يعزى ذلك الهتمام  الرتبةفي لنتائج أن مجال بيئة الطالب كان أظهرت ا إذالدراسة، 

قدرات م إلى مديري المدارس بتوفير بيئة مدرسية صحية وآمنة يتم صيانتها بشكل مستمر، والتعرف
صادر تعلم كافية تناسب احتياجات الطلبة، وما ومتطلباته وأساليب تعلمه وتوفير مه وحاجاتالمتعلم 

تقوم به وحدة جودة التعليم والمساءلة من متابعة لجميع هذه الجوانب مع مدير المدرسة لتحسين بيئة 
الثانية قد  الرتبةفي مجال التعلم والتعليم  جاءهداف المنشودة والمخطط لها. و الطالب لتحقيق األ

تعليم في متابعة عملية التعلم والتعليم الرتباطها الوثيق بعملية ُيعزى ذلك إلى دور وحدة جودة ال
اإلصالح والتجديد والتطوير التربوي وذلك من خالل متابعة الخطة التطويرية للمدرسة والتي من 
خاللها يحدد مدير المدرسة نقاط القوة ونقاط الضعف والجوانب التي سيتم العمل على تحسينها 

دارية في ذلك من خالل نتائج التقييم المدرسي واالختبارات التي يتم عقدها وتظهر نتائج الجهود اإل
الثالثة مجال القيادة واإلدارة وقد  الرتبة وجاء فيمن قبل المدرسة والمديرية واالختبارات الوطنية. 

ُيعزى ذلك إلى دعم وحدة جودة التعليم والمساءلة للعمل التشاركي من قبل مدير المدرسة والمعلمين 
بتوزيع مجاالت الخطة التطويرية على فريق العمل للتعاون المشترك بين منسقي المجاالت لتحقيق 
أهداف الخطة وتوزيع األعمال والمسؤوليات مما يعزز روح التعاون والعمل كفريق ويتيح الفرصة 
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والمجتمع وقد مجال المدرسة جاء الرابعة  الرتبة وفيلمدير المدرسة لتنمية مهارات المعلمين القيادية. 
ُيعزى ذلك إلى تركيز وحدة جودة التعليم والمساءلة على الشراكة المجتمعية ومتابعة برامج الشراكة 
المجتمعية التي تقوم بها المدارس مثل مشاركة أولياء األمور باألنشطة المدرسية وتفعيل الشراكة 

 التبادلية مع المجتمع المحلي لدعم تطوير المدرسة. 
تابعة من قبل وحدة جودة التعليم والمساءلة لمديري المدارس لتحسين العمل إن الم      

اإلداري وتطوير العملية التعليمية كان له دور كبير في تطوير الكفايات اإلدارية وتوجيه مديري 
، وكان لوعي ونقاط الضعف والعمل على إصالحها المدارس من خالل تحديد نقاط القوة وتعزيزها

واستجابتهم دور كبير في تحقيق أهداف وحدة جودة التعليم والمساءلة في تطوير مديري المدارس 
 العمل اإلداري والسير ضمن خطط منظمة لتحقيق معايير الجودة.

 ,Adegbemile, Abdullahi, Azike & Nzurumike)وتتفق هذه النتائج مع دراسة 
جاءت  نيجيريادارس المتوسطة بأن توافر الكفايات القيادية لدى مديري الموالتي بينت  (2011

أن درجة والتي بينت  (Al-Mutairi,2017)مطيري ال كما تتفق هذه النتائج مع دراسة بدرجة كبيرة.
ممارسة مديري مدارس المرحلة المتوسطة في منطقة الفروانية التعليمية للكفايات القيادية جاءت 

أن درجة ممارسة قسم والتي بينت  ،(Habil,2017)الهبيل . كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة مرتفعة
. كما تتفق هذه النتائج الرقابة الداخلية للمساءلة اإلدارية في مدارس محافظة غزة جاءت بدرجة كبيرة

أن درجة تطبيق المساءلة اإلدارية من ، والتي أظهرت (Abu Kush,2018)أبو كوش مع دراسة 
 .جاءت بدرجة عاليةقبل مديري المدارس الثانوية داخل الخط األخضر 

بالسؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  مناقشة النتائج المتعلقة
وجهات نظر مديري المدارس في دور وحدة جودة التعليم والمساءلة في ( في α=0,05الداللة )

راسة )الجنس، تطوير الكفايات اإلدارية لدى مديري المدارس في محافظة إربد تبًعا لمتغيرات الد
 (؟ونوع المدرسة وسنوات الخبرة،والمؤهل العلمي، 

عند مستوى  فروق ذات داللة إحصائية جودو : أظهرت النتائج فيما يتعلق بمتغير الجنس
. وقد لصالح اإلناث، وجاءت الفروق الجنس في جميع المجاالتُتعزى ألثر  (α=0,05الداللة )

أن مدارس اإلناث تمتاز  إذفي هذه الفروق  اً قد تكون سببيعود السبب إلى أن طبيعة مدارس اإلناث 
في تسهيل عمل اإلدارة والتفرغ  يسهمباالنضباط المدرسي أكثر من مدارس الذكور وهذا بدوره 

 تمن مدارس الذكور يعاني فيها المدير من مشكال اً لألعمال اإلدارية بشكل أكبر في حين أن كثير 
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ى طالب المدرسة مما يزيد من األعباء الملقاة على عاتق الطالب وصعوبة تحقيق االنضباط لد
 ,Adegbemile, Abdullahi, Azike & Nzurumike)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  المدير.
توافر الكفايات القيادية لدى مديري  في درجة وجود فروق ذات داللة إحصائيةوالتي بينت  (2011

-Al)المطيري و وتختلف هذه النتيجة مع دراسة  س.الجنُتعزى لمتغير  نيجيرياالمدارس المتوسطة ب
Mutairi,2017)  درجة ممارسة مديري مدارس المرحلة والتي اظهرت عدم وجود فروق في

تبعًا لمتغير الجنس، كما تختلف هذه  المتوسطة في منطقة الفروانية التعليمية للكفايات القيادية
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة بينت  ، والتي(Habil,2017)الهبيل النتيجة مع دراسة 

كما تختلف هذه النتائج مع (، ممارسة قسم الرقابة الداخلية للمساءلة اإلدارية ُتعزى لمتغير )الجنس
درجة في  عدم وجود فروق دالة إحصائًيا ، والتي أظهرت(Abu Kush,2018)أبو كوش دراسة 

 .دارس الثانوية ُتعزى لمتغير الجنستطبيق المساءلة اإلدارية من قبل مديري الم
 فروق ذات داللة إحصائيةعدم وجود : أظهرت النتائج المؤهل العلمي متغيرأما فيما يتعلق ب
 . وقد ُيعزى ذلك إلىالمؤهل العلمي في جميع المجاالتألثر  ُتعزى (α=0,05عند مستوى الداللة )

ما يتعلق بعمل وحدة جودة التعليم أن جميع مديري المدارس يتبعون جهة إشرافية واحدة وفي 
والمساءلة فقد قامت بإخضاع مديري المدارس كافة إلى دورات تدريبية تتعلق بعملية التطوير 
والتحسين التي تسعى وحدة جودة التعليم والمساءلة لتحقيقها وذلك لتمكين مديري المدارس من القيام 

ابهة في تقديرهم لدور وحدة جودة التعليم باألعمال المطلوبة منهم، لذلك كانت استجاباتهم متش
 ,Adegbemile)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  والمساءلة في تطوير الكفايات اإلدارية.

Abdullahi, Azike & Nzurumike,2011) المطيري ، و(Al-Mutairi,2017)  والتي بينت عدم
دى مديري المدارس ُتعزى لمتغير توافر الكفايات القيادية ل في درجة وجود فروق ذات داللة إحصائية

عدم وجود والتي بينت  ،(Habil,2017)الهبيل تتفق هذه النتيجة مع دراسة كما  المؤهل العلمي.
 فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة قسم الرقابة الداخلية للمساءلة اإلدارية ُتعزى لمتغير

 ، والتي أظهرت(Abu Kush,2018)وش أبو ككما تتفق هذه النتائج مع دراسة  العلمي(،المؤهل )
درجة تطبيق المساءلة اإلدارية من قبل مديري المدارس الثانوية في  عدم وجود فروق دالة إحصائًيا

 ,Adegbemile). وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ُتعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة
Abdullahi, Azike & Nzurumike,2011) المطيري ، و(Al-Mutairi,2017)  والتي بينت عدم

توافر الكفايات القيادية لدى مديري المدارس ُتعزى لمتغير  في درجة وجود فروق ذات داللة إحصائية
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عدم وجود والتي بينت  ،(Habil,2017)الهبيل كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة  سنوات الخبرة.
 اخلية للمساءلة اإلدارية ُتعزى لمتغيرفروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة قسم الرقابة الد

 والتي أظهرت ،(Abu Kush,2018)أبو كوش كما تتفق هذه النتائج مع دراسة  الخدمة(،سنوات )
درجة تطبيق المساءلة اإلدارية من قبل مديري المدارس الثانوية في  عدم وجود فروق دالة إحصائًيا

 .ُتعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة
 فروق ذات داللة إحصائية عدم وجودأظهرت النتائج  سنوات الخبرة بمتغيرما فيما يتعلق أ

وقد يعزى ذلك إلى  في جميع المجاالت.سنوات الخبرة  ُتعزى ألثر (α=0.05)عند مستوى الداللة 
أي أن األعمال  2016أن وحدة جودة التعليم والمساءلة باشرت عملها في الوزارة في شهر آذار عام 

ية وجميع مديري لتي تقوم بها والدورات التي عقدتها للمديرين كلها تمت خالل الثالث سنوات الماضا
الخبرة من حيث معرفتهم بخطط الوحدة التي تسعى لتحقيقها والدور الذي في المدارس متساوون 

 .رهماوتطوي تؤديه لتحسن العمل اإلداري والعملية التعليمية التعلمية ككل
عند  جود فروق ذات داللة إحصائيةو أظهرت النتائج  نوع المدرسة متغيربق أما فيما يتعل

، وجاءت الفروق لصالح نوع المدرسة في جميع المجاالت ُتعزى ألثر (α=0.05)مستوى الداللة 
 فيها. وقد ُيعزى ذلك ألن المدارس الثانوية تشمل أعداد أكبر من الطلبة وتتوافر المدارس الثانوية
دية الالزمة مما يسهم في دعم البيئة المدرسية بشكل أكبر كما تحظى باهتمام وتركيز التجهيزات الما

 كماأكبر من قبل المديرية بالمتابعة المستمرة حرًصا على متابعة الطلبة في نهاية المرحلة الثانوية. 
لة في دعم الفاع واإلسهامكثير من األنشطة على أداء  مقدرةأن الطالب في المرحلة الثانوية لديهم ال

البيئة المدرسية والحفاظ عليها أكثر مقارنة بالطلبة في المرحلة األساسية وكل ذلك يصب في صالح 
كما أن ضعف الميزانية للمدرسة األساسية ال يتيح إجراء  أفضل،اإلدارة ويساعدها في تحقيق ما هو 

 التعديالت الالزمة.
     التوصيات

 :التوصيات اآلتية الباحثان فقد قدم نتائج،ن ما توصلت اليه الدراسة م بناًء على 
التأكيد على دور وحدة الجودة والمساءلة في تعزيز كفايات مديري المدارس وخاصة ما يتعلق  .0

 بالقيادة واإلدارة والمدرسة والمجتمع.
عقد دورات وُورش تدريبية لمديري المدارس مع التركيز على مديري المدارس الذكور لتحسين  .9

 دارية.كفاياتهم اإل
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التركيز على المدارس األساسية لرفع الكفايات اإلدارية لمديري المدارس فيما يتعلق بجودة التعليم  .3
 والمساءلة.

 .األردن أو عمان تكون كأن إربد محافظة من أوسع عينة على مماثلة دراسة إجراء .4
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االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات مدارس المرحلة الثانوية بمنطقة القصيم في ضوء متطلبات 
 وبعض االتجاهات المعاصرة االقتصاد المعرفي

 *مشاعل محمد الفياض

 ملخص:
د االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات مدارس المرحلة الثانوية بمنطقة تحدي ة إلىالدراس تهدف

المسحي لتحقيق أهداف  ُاستخدم المنهج الوصفي .القصيم في ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي
من جميع قائدات المدارس  وعينتها تكّون مجتمع الدراسةوقد ( فقرة 54من ) األداة  تكّونت إذ، الدراسة

التدريبية  االحتياجاتأظهرت النتائج أن تقدير و ( قائدة. 02نطقة القصيم والبالغ عددهن )الثانوية بم
تبين وجود فروق ذات و الالزمة لقائدات المدارس الثانوية من وجهة نظرهن كانت بدرجة كبيرة جدًا، 

 عن فضالً صالح حملة البكالوريوس على الدرجة الكلية للمتغير المؤهل العلمي و  دالّلة إحصائية
وجود فروق في مجال مدرسة دائمة التعليم. كما أظهرت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات 

من عديد وتوصلت الدراسة إلى . لمتغير الدورات التدريبية والتخصص تعزى  داللة احصائية
في ضوء قائدات المدارس ل عالية فاعليةية ذات تدريببناء برامج ضرورة  ومن أهمها التوصيات

 . لبات االقتصاد المعرفيمتط
  .االحتياجات التدريبية، المرحلة الثانوية، االقتصاد المعرفي الكلمات المفتاحية:
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The Training Needs Required for Famale Secondary School Leaders in 

Qassim District in Light of the Requirements of Knowledge Economy 

and Some Contemporay Trends 

Mashael M. Al fayyadh* 
 

Abstract: 
The study aimed at determining the training needs required for famale 

secondary school leaders in Qassim District in light of the requirements of 

knowledge economy and some contemporay trends. The descriptivesurvey 

methodology was used. The questionnaire was used to collect date. It 

consisted of (45) items. The population of the study consisted of all 

secondary school leaders in Qassim District. Their number was (83) leaders. 

The results showed that the assessment of the training needs of the 

secondary school leaders from their point of view was very large degree. 

There were significant differences attributed to academic qualification 

variable in favor of Bachelor degree holders on the total score. As well as 

there were significant differences in the field of permanent education, 

school. The results also showed that there were no significant difference due 

to training courses and specialization variables. The study presented some 

recommendations; The most important of which was the need to build 

highly effective training programs for school leaders in light of the 

requirements of the knowledge economy. 

Keywords: Training needs. Secondary School, Knowledge economy. 
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 مقدمة ال
الميادين الحياتية،  جميعقنية والعلمية التي ألقت بظاللها على التغيرات الت منعديد  العالم شهد

وأبرزها ميدان التربية والتعليم، مما استدعى الحاجة لتغيير جوهري في الفكر والممارسة التربوية 
 والتعليمية، إلى نماذج جديدة تستجيب لمتطلبات التغيير مع تحوالت القرن الواحد والعشرين.

ضرورة إصالح النظام التربوي بجميع  (Alnubuyu,2006) النبوي وفي هذا السياق تذكر 
 ن الغامدي والجهنيوبيّ مدخالته وعملياته ومخرجاته، في ظل مواجهة التغير التكنولوجي التقني، 

(Al-Ghamdi & Al-Jahni,2018) ةكفايات القاد تطويرفي  البالغة األهمية . 
المدرسي الجديد يتطلب قيادة مدرسية  نموذجأّن األ (Al-Qubati,2011)ذكر القباطي و 

  ),Abdullah(2018وقد بين عبدهللا تستوعب التغيير وتقوده في مسعى لتحقيق أهداف المدرسة.
العالقة القوية في تطبيق االقتصاد المعرفي والذي يهدف من ضمنه إلى االستثمار األمثل للموارد 

ة ويعد المهم منها لدى قادة المدارس والتي البشرية، كما بين بأن كفايات االقتصاد المعرفي كثير 
تتمثل في الكفايات التكنولوجية، والكفايات الخاصة بعمليات اإلبداع، وكفايات مهارات االتصال، 

بأن تطبيق  ,Kamal & Nasira)(2017كمال ونصيرة  أوضحوكفايات القيادة الفاعلة. كما 
كس سة في حرية إصدار التعليمات التي تعاالقتصاد المعرفي يتطلب منح الصالحيات لقائد المدر 

تحمل  من القائدن تمكّ التكنولوجية والتي يتماشى مع المعرفة و  أهمية تطبيق االقتصاد المعرفي
-Al)مع اآلخرين. وقد أشار الغامدي  القرارات صنعالوظيفة والمشاركة في  مسؤولية

Ghamedi,2011) اد المعرفي من خالل العمل أدور قادة المدارس في تطبيق االقتص إلى تنّوع
دعم  فضاًل عنعلى تطوير عمليات االبداع  مقدرةالعلى تطوير أداء االدارة وزيادة مرونتها و 

في تعزيز أداء القيادة المدرسية. ولهذا فإن الدور الذي يؤديه قائد  تسهماستخدام كل السبل التي 
المؤسسة  مواردتوظيف األمثل لكافة المعرفي يرتكز على االستغالل وال ضوء االقتصاد المدرسة في

بأن تدريب قادة المدارس  (Rajab,2008)بنما ينعكس على المخرجات بشكل عام. وقد بين الرجب 
على كيفية التوظيف واالستغالل الجيد لإلمكانيات المتاحة في البيئة المدرسية سوف يسهم في رفع 

 كفاءة مستويات األداء ومرونة تحقيق األهداف.

تتسم بالتركيز على في مجال التعليم المملكة العربية السعودية إنجازات مهمة  توقد حقق
 .، بصورة إيجابية نحو عصر االقتصاد المعرفيةاالتجاهات المعاصر الجودة والنوعية للتعامل مع 

للرؤية الملكية  التعليم وتحقيقاً ومن المظاهر والمؤشرات التي تؤكد ذلك مشروع الملك عبدهللا لتطوير 
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في أن التعليم هو األساس لبناء اقتصاد معرفي وتحقيق المشاركة المستقبلية للنشء في بناء مجتمع 
-Al) القطراوي والحاجذكر  وقد. (Tamimi & Mustafa,2011) متقدم في جميع المجاالت

Qatrawi & Alhaj,2016)  إن التحديات التي تواجه اإلدارة المدرسية تتطلب من مخططي
. فقد أكدت دراسة حيدر ليمية إعداد جيل قادر على التعامل مع التحديات الرقميةالسياسات التع

(Haidar,2004)  أن أهم األدوار الجديدة التي يفرضها مجتمع اقتصاد المعرفة على المؤسسات
، والتحول من استهالك المعرفة إلى واالتصاالتالتربوية في التوظيف المكثف لتكنولوجيا المعلومات 

، كما جاءت المعرفةفقد أدركت حكومة المملكة العربية السعودية أهمية التحّول نحو اقتصاد  إنتاجها.
خطة التنمية التاسعة في المملكة لتتناول التوجه نحو االقتصاد المعرفي، السيما مع رؤى القيادة 

 معرفي.مجتمع إلى ع السعودي لتحويل المجتمها وتطلعاتالرشيدة 
أن اإلدارة المدرسة في ضوء التطورات يتطلب من قيادتها إلى  (Blah, 2018)وقد أشار بله 

على ضرورة متابعة  (Sharaf,2018) شرفكد أو في رفع أدائها.  يسهممواكبة كافة التطورات بما 
عليوه كل من أشار  فقدتكنولوجي. التطور المعرفية، و الثورة ال تدريب القادة في ضوء

(Aliwa,2004) . مصطفىو (Mustafa,2005) إلى إن عملية تحديد االحتياجات التدريبية من أهم
 االقتصاد المعرفي.نحو عناصر العملية التدريبية للمديرين، خاّصة في ظل التحوالت الحديثة 

 مشكلة الدراسة واسئلتها 
تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بالتدريب التربوي فكما جاء بالخطة العشرية لوزارة 

ن الهدف إ: "0/3فقد نصت المادة  (The Ministry of Education,1425,22)ية والتعليم الترب
االستراتيجي الثالث هو تدريب العاملين بقطاع التعليم تربويًا وإداريًا مما جعل التدريب ضرورة من 

ـــروريات الوظــــض ــــورد ان وزارة الخ كمايفة ـــ ــبالم هـ(2311دمة المدنية )ـــ ــ ــ ( من نظام 35ادة رقم )ــ
ــــارت هـ.2311/ 22/1: بتاريخ 51ملكي رقم لخدمة المدنية والصادرة بمرسوم ا  دراستينتائج  وقد أشــ

إلى تدني الكفايات المعرفية والمهارات (Mustafa, 2005)مصطفىو   (Dahrouj, 2008)دحروج
 (Sawadi, 2010)السويدي دراستاكما أكدت ، هاومديرات القيادية لمديري المدارس

على ضرورة االستمرار في تدريب القيادات التربوية بالمحور اإلداري   (Abdullah, 2018)وعبدهللا
لتتوافق مع التطورات والتغيرات اإلدارية الحديثة، ومواجهة التحديات والتحوالت الجديدة، وتلبية 

 :آلتيا مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس ضوء ما سبق تتحدد وفيمتطلباته. 
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ما االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات مدارس المرحلة الثانوية بمنطقة القصيم في ضوء 
 المعرفة؟ اقتصادمتطلبات التحول نحو 

 أهداف الدراسة:
 :اآلتيةسعت الدراسة لتحقيق األهداف 

ي ضوء تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات مدارس المرحلة الثانوية بمنطقة القصيم ف .2
 متطلبات االقتصاد المعرفي.

أفراد مجتمع الدراسة حول االحتياجات  بين درجات استجابات -ان وجدت–تحديد معنوية الفروق  .0
المرحلة الثانوية بمنطقة القصيم في ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي  لقائدات مدارس التدريبية

 .(تخصصوال ،الدورات التدريبية ،المؤهل العلمي) اتتبعًا لمتغير 
 :أهمية الدراسة

التعليم بأهمية و  التربية تقديم معلومات إلى أصحاب القرار في وزارة تكمن أهمية الدراسة في
في رفع مستوى أداء القادة في ظل تطبيق االقتصاد المعرفي.  يسهمتوفير التدريب المناسب الذي 

المدارس،  لدى قادةاد المعرفي حول مهارات تطبيق االقتص األدب النظري تسهم الدراسة بزيادة كما و 
تساعد كما  مزيد من الدراسات بمجال االقتصاد المعرفي.الطريق أمام الباحثين إلجراء  بحيث تفتح

 لقادة المدراسعلى مشروع الملك عبدهللا للتطوير في تحديد االحتياجات التدريبية القائمين الدراسة 
 .ناء على نتائج الدراسةب في ضوء متطلبات التحّول نحو االقتصاد المعرفي

 حدود الدراسة:
مدارس في ضوء متطلبات ال: تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات الحدود الموضوعية

 .ضمن مجاالت الدراسةالتحّول نحو اقتصاد المعرفة 
 : إدارات المدارس الثانوية للبنات الحكومية بمنطقة القصيم.الحدود المكانية
 هـ.2530الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي : الحدود الزمنية
 الثانوية.المدارس : قائدات الحدود البشرية
 مصطلحات الدراسة:

 Training Needs التدريبية:االحتياجات 
بأنها: "مجموعة التغيرات والتطورات المطلوب إحداثها  (Dahrouj,2007,3)عرفها دحروج 

 المشكالت مين سواء للتغلب على نقاط الضعف أعاملال يجابية في معارف ومهارات وسلوكبصورة إ
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إلعداد العاملين لمقابلة  ملرفع وتحسين معدالت األداء أ محول دون تحقيق النتائج المرجوة أالتي ت
 التغير والتطور في محيط أعمالهم وأوضاعهم المؤسسية". 

ة بمنطقة القصيم في ضوء وُتعّرف االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات مدارس المرحلة الثانوي
متطلبات التحّول نحو االقتصاد المعرفي إجرائيًا في هذه الدراسة بأنها: المعلومات والمهارات 

، كما يستجيب عنها أفراد عينة المعرفية واألدائية واالتجاهات الالزمة لقائدات المدارس الثانوية
 الدراسة. 

 األدب النظري:
  Knowledge Economy المعرفي:قتصاد اال

 & Janabi)الجنابي والزبيدي عرفته فقدمن الباحثين لمفهوم االقتصاد المعرفي عديد تناول 

Zubaidi, 2018, 21)  المعلومات والمعرفة ويستخدم  إلىبأنه: "نمط اقتصادي جديد يستند
ى وبأقل كلفة وتحويلها ال ة إلنتاج المعرفة بسرعةيمالمعلومات واالتصاالت بصيغة رق تكنولوجيا

في التنمية المنشودة". ويعرف االقتصاد المعرفي إجرائيًا  يسهميكون مصدرًا للثروة و  مورد اقتصادي
 .بدرجة استجابة عينة الدراسة على األداة المستخدمة في هذه الدراسة

ثورة المعرفة بفعل التطور السريع عن يشهد العالم تغيرات متسارعة في شتى مجاالته؛ انبثقت 
 اقتصاديسمى بـ ) دورًا أساسيًا في التوجه نحو ما أدت، التي واالتصاالتالمعلومات في تكنولوجيا 

ضرورة صناعة على  ),Algha(2013األغاكد فقد أ .(Knowledge Economyالمعرفة 
المعرفة ستشكل اقتصادًا جديدًا في مجاالته، وفي المعلومات في ضوء اإلمكانيات المتوفرة ألن 

تعد المعرفة " أن " (Sawadi,2010)السويدي كد أ اقتصاد المعرفةإطار  آلياته، وفي نظمه. وفي
ى رأو  في المجال التعليمي.بالنسبة للمؤسسات ومصدرًا من مصادر الثروة وميزة تنافسية  موردًا رئيساً 

بشكليها الظاهر والمقنن في تكنولوجيا  ،أن المعرفة (Teriel & Grump,2004)تريل وقرومب 
من عوامل اإلنتاج في االقتصاديات  مهماً عاماًل  تعدنظمات األعمال الحديثة معلومات، في مال

 المبنية على المعرفة. 
 مفهوم االقتصاد المعرفي:

االقتصاد المعرفي بأنه:" االقتصاد الذي يدور حول  (Abdullah,2018,7عرف عبدهللا )
 مقدرةوظيفها بشكل يزيد من الحصول على مجموعة المعارف واالتجاهات والقيم، والمشاركة فيها وت

 .القادة االكاديميين على حل المشكالت واالبتكار والتفكير واإلبداع اإلداري"
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: فقد عرفا االقتصاد المعرفي بأنه (Shammari & Al-Lithi,2008)أما الشمري والليثي 
وظيف االقتصاد القائم بصورة أساسية على عنصر المعرفة باستخدام العقل البشري، من خالل ت"

وسائل البحث والتطوير، والموارد االقتصادية المتاحة، باستخدام الكوادر المؤهلة والقادرة على 
 . "استيعاب جميع المتغيرات التي تطرأ على مجمل النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية

توظيف جميع اإلمكانيات سواء وفي ضوء ما سبق يتضح بأن مفهوم االقتصاد المعرفي 
تكاليف ممكنة مع ة واألدوات والمعارف التكنولوجية في خدمة البيئة التعليمية بأقل البشري مادية أمال

 مخرجات ذات كفاءة عالية.
 :هخصائصو  أهمية االقتصاد المعرفي

يمتلك المعرفة هو  بتكار وإيجاد منتجات فكرية، فمنعلى اال مقدرةاليمتلك االقتصاد المعرفي 
وتبرز أهمية االقتصاد المعرفي من خالل الدور الذي تؤديه  .(Foray,2004)المتقدم والمتفوق 

 يجنيها. ويمكن تحديد أهمية االقتصاد المعرفي في الفوائد التي (Zouidi,2012)ومعطياتهه مضامين

(Hashemi & Al-Azzawi,2010) (Twissi,2017 )على نشر  االقتصاد المعرفي يساعد إذ
يتميز و  ويحقق النواتج التعليمية المرغوبة والجوهرية. ،ى المدى البعيدالمعرفة وتوظيفها وإنتاجها عل

أهم المكونات التي يتضمنها أي عمل أو نشاط وخاصة ما  تعداالقتصاد المعرفي بأن المعرفة 
 .(Abdullah,2018) والثقافةيتصل باالقتصاد والمجتمع 

المعرفة  في ن خصائص اقتصاد المعرفة تنضوي بأ (Dailey,2008)ديلي كما بين
 (.Learning organizations( ومنظمات التعلم )Specialized knowledgeالتخصصية )

 Continuous) المستمر: والتعلم (Inquiryواالستقصاء ) Team Work)والعمل في فريق )

Learning) األساسية والمتكاملة والمترابطة،يتشكل االقتصاد المعرفي من مجموعة من العناصر . و 
 الهاشمي العزاوي  كما بينهاتدعمه وتثبت وجوده كاقتصاد قوي، والتي يمكن إجمالها  والتي

(Hashemi & Al-Azzawi,2010)  وأخرون وأقبال (Iqbal, et al.,2011)  والطويسي
(Twissi,2017)  تهيئة رأس المال و  توافر بيئة تحتية مجتمعية داعمة للتطور واإلبداع.إلى ضرورة

على التساؤل والربط  مقدرةالناعة المعرفة، وامتالكها وتوظيفها، وامتالك البشري القادر على ص
 فكراً )المتعلم نشر ثقافة المجتمع و  فضاًل عن والتحليل، واالبتكار، والتطوير، والتركيب والتصميم

 ( في مختلف المؤسسات المجتمعية الرسمية والخاصة.وتطبيقاً 
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 صاد المعرفي:االقت توجه المملكة العربية السعودية نحو
تحول نحو من األهداف العامة من أجل ال عدداً  0225-0222 التاسعة حددت خطة التنمية
ونشر المعرفة، وتوسيع الخيارات المتاحة ألفراد  تعزيز التنمية البشرية، االقتصاد المعرفي: منها

 ية والتنظيمية، فضالً المجتمع في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات. وتوفير البيئة التقنية واإلدار 
عن البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت. وتقليص الفجوة المعرفية بين المناطق، وزيادة وعي 
 المواطن بأهمية المعرفة، فضاًل عن زيادة المحتوى الرقمي العربي )وزارة االقتصاد والتخطيط

(Ministry of Planning,1432) .( في دورته 0221صادي)وقد خلص منتدى الرياض االقت
إصالح منظومة التعليم والتدريب؛ لرفع كفاءة االستثمار  منها ضرورة الرابعة إلى عدد من التوصيات

إن المملكة وحسب الرؤية المستقبلية و ورأس المال البشري تمهيًدا للتحول نحو االقتصاد المعرفي 
م سيكون 0204ه/2550ام العربية السعودية وبحلول ع 0225–0222لخطة التنمية التاسعة 

اقتصاد المملكة قد خطا خطوات كبيرة نحو االقتصاد المعرفي، معتمًدا على مجتمع يعمق من 
المستوى المعرفي ألفراده علًما ومهارة وخبرة، وسيكون قد اقترب من المستويات التي تشهدها الدول 

رات خاصة في القادة يتطلب اقتصاد المعرفة ضرورة توفر مها إذ المتقدمة في هذا المجال.
  والمديرين.

 : الدراسات السابقة
هدفت تحديد االحتياجات التدريبية وفقًا لالتجاهات دراسة ( (Olalekan,2009لكالاو  أجرى 

ينهم حديثًا في المدارس اإلعدادية في يالحديثة في االدارة المدرسية خاصة للمديرين الذين تم تع
( من مديري المدارس حيث 034، نيجيريا. وشملت الدراسة )مناطق األنهار، بايلسا، الغوس وأوغون 

من خالل ورش العمل التي  تم إجراؤهاتم تقييم االحتياجات من خالل سلسلة من المقابالت التي 
جيريا. واسفرت نتائج الدراسة أن ي( في نNIEPAينظمها المعهد الوطني للتخطيط التربوي واإلدارة )

مزيد من الت تقريبا من إدارة المدرسة، و إلى التدريب في جميع المجا مديري المدارس بنيجيريا بحاجة
التدريب في مجاالت إدارة شؤون الموظفين والشؤون المالية المدرسية والعالقة بين المدرسة 

 والمجتمع. 
هدفت إلى معرفة االحتياجات التدريبية لمديري المدارس  ),Alkhamis(2009دراسة الخميس

 الخبرة،ة القصيم في المجاالت اإلدارية والتربوية والشخصية وأثر المتغيرات )االبتدائية في منطق
المنهج الوصفي "البحث المسحي" وأداة الدراسة  ُأستخدموالمؤهل العلمي( وللتحقق من الهدف 
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المستخدمة هي االستبانة التي صممها الباحث وتأكد من صدقها وثباتها. وكانت عينة الدراسة 
كيفية جعل و النتائج ظهرت أهم االحتياجات التدريبية بالمحور التربوي أن لصت إلى ( مديرًا وخ242)

أساليب التقويم  إلىالمدرسة بيئة جاذبة للطالب ومهارات وأساليب غرس القيم في الطالب والتعرف 
المستمر وبالمحور االداري دور مدير المدرسة كمشرف مقيم ومهارات أساليب حل المشكالت 

يم العاملين، وبالمحور الشخصي مهارات الحوار وكيفية التعامل مع األفراد وكسب واساليب تقو 
 ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغيرعدم وجود فروق  ت النتائجاالصدقاء وإدارة الوقت وتنظيمه. وأظهر 

 الخبرة في العمل اإلداري.
مدارس  في ي التربو  التحول متطلبات إلىهدفت التعرف  (Al-Qarni,2009)دراسة القرني 

 آلية وضع ثم ومن اقتصاد المعرفة تحديات ضوء في السعودية العربية بالمملكة الثانوية المستقبل
 ،أكاديمياً  (202وعددهم) األكاديميين من عينة عشوائية على الدراسة تطبيق تم وقد لتنفيذه، مقترحة

 أن إلى الدراسة توصلت وقد .فرداً  (30وعددهم) إدارات التعليم ونواب مديري  من قصدية وعينة
متطلبات التحول التربوي من قبل عينة الدراسة كانت بدرجة عالية جدًا. وأظهرت نتائج الدراسة وجود 

 .فروق في متغير الخلفية المعرفية والخبرة وال توجد فروق في متغير المؤهل العلمي
دريبية لمديري بدراسة هدفت إلى الكشف عن االحتياجات الت (Ghaithi,2009)وقام الغيثي 

مدارس منطقة العين التعليمية بدولة االمارات العربية المتحدة في ضوء االقتصاد المعرفي من وجهة 
تمثل: التعامل مع اإلدارة المدرسية، التعامل ة مجاالت نظرهم، وقد تم تطوير استبانة مكونة من أربع

مجتمع الدراسة من  وقد تكون  امل مع المجتمع المحلي.مع المعلم، والتعامل مع الطالب، والتع
ومديرة. وأظهرت  اً ( مدير 235( مدير ومديرة في منطقة العين، وتكونت عينة الدراسة من )241)

المدارس بشكل كلي جاءت بدرجة متوسطة. وأظهرت  ي نتائج الدراسة أن االحتياجات التدريبية لمدير 
غير المؤهل العلمي ولصالح حملة زى لمتأيضًا وجود فروق ذات داللة إحصائية تع نتائج الدراسة

 تعزى لمتغير الجنس اً سنوات. بينما لم تظهر نتائج الدراسة فروق 4-2البكالوريوس والخبرة لصالح 
 مستوى المدرسة.و 

 النظام في المعرفة إلدارة مقترح أنموذجأ تقديم هدفت (Khawaldeh,2009)دراسة الخوالدة 
 من ( 02على ) وطبقت المعرفة، اقتصاد على المبني تعليمال نحو توجهاته ظل في األردني، التعليمي

 وتطبيق المسحي المنهج استخدام خالل ومن والتعليم األردنية، التربية وزارةفي  أقسام ورؤساء يري مد

 واضحة خطة ووجود المعرفة، إدارة توافر مستوى  النتائج ارتفاع أظهرت الغرض، لهذا معدة   استبانة
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 كما المنحى، بهذا التربوية القيادات واهتمام األردنية، والتعليم زارة التربيةو  في المعرفي لالقتصاد
 .متوسطة بدرجة كانت التربوي  الميدان في المعرفي االقتصاد مفاهيم مستوى تطبيق أن النتائج أظهرت

هدفت  (Amayrah, Khawaldeh & Maqabila,2012) والخوالدة ومقابلةدراسة العمايرة 
امتالك معلمي المرحلة األساسية في األردن لمبادئ اقتصاد المعرفة وتطبيقهم لها الى تحديد درجة 

( معلمًا ومعلمة من جميع أقاليم األردن 0241في تدريسهم من وجهة نظرهم. تكونت العينة من )
 وتطبيقهم أظهرت النتائج أن درجة امتالك معلمي المرحلة األساسية. واستخدام المنهج الوصفي

اد المعرفة جاءت بدرجة متوسطة وتبين وجود فروق في درجة االمتالك والتطبيق تبعًا لمبادئ اقتص
سنوات فأكثر وتبين وجود فروق بين درجة  22 الخبرة منلعدد سنوات الخبرة لصالح المعلمين ذوي 

 . امتالك المبادئ لالقتصاد المعرفياالمتالك ودرجة التطبيق لصالح 
بدراسة هدفت إلى التعرف إلى درجة ممارسة القادة ( Abdullah,2018عبدهللا )قامت 

( 4االكاديميين بالجامعات األردنية لكفايات االقتصاد المعرفي. وقد تم تطوير استبانة مكونة من )
في مجال االقتصاد المعرفي كافة مرتفعة، كما  األكاديميينمجاالت واظهرت نتائج الدراسة إن كفاية 

اللة احصائية في متغير الجنس لصالح الذكور وعدم وجود فروق بينت الدراسة وجود فروق ذات د
 ذات داللة احصائية في متغير الرتبة االكاديمية وسنوات الخبرة.

الدراسات السابقة أن الدراسات التي تناولت االحتياجات التدريبية  استعراضيتضح من 
الواردة ضمن والموضوعات  الكفايات والمهارات من اً كثير تناولت بمجملها للقيادات المدرسية، 

 .متطلبات التحّول نحو االقتصاد المعرفي
 اتبعت الباحثة المنهج الوصفي المسحي لتحقيق أهداف الدراسة. منهج الدراسة:
  :وعينتها ُمجتَمع الّدراسة

بالمدارس مدارس الثانوية في منطقة القصيم اختيار ُمجتم ع الدراسة من جميع قائدات ال تم
ونظرًا لصغر حجم مجتمع الدراسة فقد تم اخذه كاماًل لتحقيق  ( قائدة03الغ عددهن )الحكومية والب

 أهداف الدراسة.
 الدراسة:أداة 

الخوالدة ودراسة  (Al-Qarni,2009)دراسة القرني أداة الدراسة بالرجوع إلى تم تطوير 
(Khawaldeh,2009) ( فقرة تمثل54وتكونت أداة الدراسة بصورتها النهائية من ) (مجاالت.0 ) 

 : االستبانة في جزأين رئيسيين وهماتمثلت 
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 المؤهل العلمي، الدورات التدريبية، التخصص(.) البيانات األولية وهي: األول:لجزء ا .1
المدارس  ياجات التدريبية الالزمة لقائداتمحاور االستبانة التي تقيس االحت: الثاني الجزء .2

 المعرفي.قتصاد ضوء متطلبات التحّول نحو اال فيالثانوية 
مراجعة األدب من خالل ، صياغة العبارات بالمحاور التي شملتها الدراسة تم: انيةالخطوة الث

باالحتياجات التدريبية في ضوء متطلبات التحّول نحو االقتصاد المعرفي النظري المرتبط 
 رين. التي تناولت االحتياجات التدريبية للمديالدراسات السابقة االستبانات بمراجعة و 

االحتياج الذي تمثله العبارة على ميزان ليكرت  تدريج درجةتم  إذ: تم تدريج العباراتخطوة الثالثة: ال
كبيرة جدًا، كبيرة، متوسطة، قليلة، : )اآلتيحسب المقياس  درجة االحتياجبتحديد الخماسي 
 (.قليلة جداً 

أعضاء هيئة التدريس في  على مجموعة من المحكمين من عرض االستبانة تمالخطوة الرابعة: 
تمثيل مدى  للعبارة وكذلك للحكم على مدى وضوح الصياغة اللغوية الجامعات السعودية وذلك

 . الذي تقيسه، واقتراح ما يرونه مناسباً  العبارة للُبعد
إخراج االستبانة بصورتها النهائية ثم تطبيقها على عينة استطالعية من  تم: الخطوة الخامسة

 ة االصلية للتأكد من الصدق والثبات.مجتمع الدراس
 صدق أداة الدراسة: 

( من أعضاء هيئة التدريس في 20تم عرض االستبانة على لجنة من المحكمين عددهم )
كليات التربية بجامعة أم القرى، وجامعة القصيم، وبجامعة الملك عبدالعزيز. وفي ضوء المالحظات 

 النهائية.ها تاة بصور األداة والوصول إلى األدتم تعديل عبارات 
 ثبات أداة الدراسة: 

وتعد  (.2.12لالستبانة )وبلغ معدل الثبات  لفاأ بطريقة كرونباخاالستبانة تم التأكد من ثبات 
 هذه القيمة مناسبة لغاية تطبيقها على عينة الدراسة. 

  :مفتاح تصحيح االستبانة ومعيار الحكم
ياجات التدريبية الالزمة لقائدات االحتحديد درجة الخماسي لت Likertتم استخدم مقياس ليكرت 

 ، بحيث يتموالدرجة الموزونةضوء متطلبات التحّول نحو االقتصاد المعرفي  فيالمدارس الثانوية 
احتياج بدرجة الدراسة على العبارات لمستوى  أفراد مجتمع( الستجابات 5إعطاء الدرجة الموزونة )

بدرجة  االحتياجالدراسة على العبارات لمستوى أفراد مجتمع ت ( الستجابا4والدرجة )كبيرة جدًا، 
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بدرجة متوسطة،  احتياجالدراسة على العبارات لمستوى أفراد مجتمع ( الستجابات 3والدرجة )كبيرة، 
( 1والدرجة )احتياج بدرجة قليلة، الدراسة على العبارات لمستوى  أفراد عينة( الستجابات 2"والدرجة )

وعلى ذلك تم بدرجة قليلة جدًا. احتياج الدراسة على العبارات لمستوى  عينة أفرادالستجابات 
، وذلك بتحديد مدى الدرجات بحساب االحتياجات التدريبيةاستخدام المعيار التالي للحكم على درجة 

القسمة  ( مستويات فكان ناتج5لناتج على )( ثم قسمة ا1( وأدنى قيمة )5الفرق بين أعلى قيمة )
 اآلتيوفق المعيار حتياجات التدريبية باإلمتعلقة ال وعليه تم تفسير النتائجة. طول الفئ هوو ( 0.00)

 (.1جدول )في 
 معايير تقدير درجة االحتياجات التدريبية (1جدول )

 درجة االحتياج قيمة المتوسط الحسابي
 قليلة جدا   2.2 2 أقل من 2من 

 قليلة 5.2إلى أقل من  2.22من 

 متوسطة 2.2ل من إلى أق 5.2من 

 كبيرة 2.52إلى أقل من  2.2من 

 جدا   كبيرة فأكثر. 2.52من 

 إجراءات تطبيق الدراسة: 
بعد إعداد أداة الدراسة في صورتها النهائية والتأكد من صدقها وثباتها تمت المخاطبة الرسمية  .1

لقرى وإدارة التربية بين قسم اإلدارة التربوية والتخطيط وعمادة الدراسات العليا في جامعة أم ا
والتعليم بمنطقة القصيم ألخذ الموافقة لتوزيع أداة الدراسة وتسهيل مهمة توزيع االستبانة على 
مجتمع الدراسة، وطبقت اإلستبانة ميدانيًا والكترونيًا على جميع القائدات بمنطقة القصيم في 

 االستبانات كافة.  ردود تمت متابعةهـ، وقد  1431-1435الفصل الدراسي الثاني للعام 
( لمعالجة البيانات والحصول على SPSSاستخدم برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) .2

تم تنظيم النتائج وترتيبها وفقًا ألسئلة الدراسة ومناقشتها وربطها بالدراسات السابقة  وقد، النتائج
  والوصول إلى االستنتاجات والتوصيات والمقترحات. 

 اإلحصائية:عالجة الم أساليب
، SPSSللعلوم االجتماعية  اإلحصائية للرزمةالمناسبة وفقا  اإلحصائية األساليباستخدام تم 

 :يأتيومن أهم األساليب اإلحصائية التي استخدمت في تحليل أسئلة الدراسة ما 
 التكرارات والنسب المئوية لتوصيف خصائص مجتمع الدراسة.  .2

 أسئلة الدراسة. عنات المعيارية لإلجابة المتوسطات الحسابية واالنحراف .0
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 ( الالمعلمي إلختبار فرضيات الدراسة وللتعرفMann-Whitney-U Testاختبار مان وتني ) .3
االحتياجات التدريبية الالزمة  تقدير درجة رتب متوسطات بين فروق  من يوجد قد ما داللة على

الختالف تعزى التي  القتصاد المعرفيضوء متطلبات التحّول نحو ا فيلقائدات المدارس الثانوية 
 والتخصص والمؤهل العلمي.  الدورات التدريبيةمتغير 

لوجود أعداد بمستويات المتغيرات ( Normality Test)اختبار كومنجروف سمرنوف لالعتدالية  .4
اجات التدريبية االحتيلم يتبين وجود اعتدالية بمتوسطات تقدير درجات  إذ. اً فرد 32أقل من 

 ضوء متطلبات التحّول نحو االقتصاد المعرفي فيالمدارس الثانوية ة لقائدات الالزم
 قد ما داللة إلى للتعرف ( الالمعلمي وذلكTest Wallis-Kruskalاختبار كروسكال واليس ) .5

القائدات في تقدير االحتياجات التدريبية الالزمة استجابات  رتب متوسطات بين فروق  من يوجد
الختالف تعزى التي ضوء متطلبات التحّول نحو االقتصاد المعرفي  فيانوية لقائدات المدارس الث
 عدد سنوات الخبرة. 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
نص السؤال الرئيس بالدراسة على "ما االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات مدارس المرحلة 

وُيبين  ؟ضمن مجاالت الدراسةككل و  الثانوية بمنطقة القصيم في ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي
 ( نتائج ذلك. 0جدول )ال

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات  (2جدول )ال
 (06)ن=مرتبة تنازليا  عام  المعرفي بوجهضوء متطلبات االقتصاد  الثانوية فيالمدارس 

 درجة االحتياج حراف المعياري االن المتوسط الحسابي المجاالت م
 كبيرة جداً  2.50 5.02 التعلم للكينونة والتعايش مع اآلخرين 2

 كبيرة جداً  2.02 5.41 إنتاج المعرفة 0

 كبيرة جداً  2.02 5.40 المدرسة المجتمعية 3

 كبيرة جداً  2.05 5.42 التمكين اإلداري  5

 كبيرة جداً  2.41 5.51 المدرسة دائمة التعلم 4

 كبيرة جداً  2.00 5.51 دمج التقنية بالتعليم 0

 كبيرة جدا   6.34 4.35 الدرجة الكلية لالحتياجات التدريبية
بلغ  إذكبيرة جدًا،  احتياج ( أن المتوسط الحسابي العام كان بدرجة0جدول )اليتبين من نتائج 

مجاالت التي ظهر فيها إلى أهمية هذه الوتعزو الباحثة هذه النتيجة  (5.43المتوسط الحسابي لها )
مستوى االحتياجات التدريبية على الموضوعات ألهميتها ومناسبتها للمرحلة الحالية التي تشهد تطورًا 
في جميع نواحي وعناصر العملية التعليمية وعناصر االدارة التعليمية وتحديدًا ما يتعلق باألدوار 
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نة والتعايش مع اآلخرين بالرتبة األولى فقد جاء مجال التعلم للكينو  .ةالجديدة من قائد المدرس
( بدرجة كبيرة جدًا، وربما سبب ذلك يعود إلى اهمية تدريب القيادات التربوية 5.02بمتوسط حسابي )

على القضايا والموضوعات لمواجهة التحديات مثل العولمة وما أفرزته من تحديات ثقافية، وأهمية 
مي الصحيح للتعايش مع اآلخرين والتفكير بمصلحة اإللمام بوسائل وطرق تنمية السلوك االسال

الباحثة من الموضوعات الحديثة التي ينبغي  تعدهاالوطن واالهتمام بحقوق االنسان والحريات والتي 
  للقائدات التربويات اإللمام بها وإدراك جوانبها وآثارها على الطالبات بالمستقبل.

( بدرجة كبيرة جدًا. ثم 5.41ية بمتوسط حسابي بلغ )ثم تبعها مجال إنتاج المعرفة بالرتبة الثان
( بدرجة كبيرة جدًا  وبالرتبة 5.40الحسابي ) هابلغ متوسط إذبالرتبة الثالثة المدرسة المجتمعية 

( وبدرجة كبيرة جدًا ثم بالرتبة الخامسة الممارسات 5.42الرابعة التمكين االداري بمتوسط حسابي )
( ثم بالرتبة االخيرة مجال دمج التقنية بالتعليم، 5.51طها الحسابي )بلغ متوس إذالدائمة للتعلم 

والتي تؤكد بأن مرحلة اقتصاد المعرفة تحتاج إلى همية هذه المجاالت أ ذلك إلى  أن يعزى ويمكن 
ربما ليس لهم  المدارسقدرات لتطبيقيها في قيادة المدرسة، نظرًا ألن أكثر قيادات متوافر الكفايات وال

فية في كفيفة تطبيق اقتصاد المعرفة مما أثر على ضرورة دعمهم بالمعلومات والبيانات معرفة كا
للمرحلة الحالية التي تشهد تطورًا في جميع نواحي وعناصر العملية التعليمية وعناصر االدارة 

قنية التعليمية وتحديدًا ما يتعلق باألدوار الجديدة من قائد المدرسة. ويمكن تفسير سبب ظهور دمج الت
يمتلكن المهارات االساسية بالتعلم االلكتروني في ال بالتعليم في الرتبة االخيرة كون معظم المديرات 

إلى بناء برامج تدريبية لقادة المدارس بشكل  يدل على أنه ما زالت الحاجة قائمة مماالمدارس، 
 ميسنتائج دراسة الخمع لمواكبة التطورات الحديثة. اتفقت نتائج الدراسة خاص 

(Alkhamis,2009)  نتائج . و عالية كانت االحتياجات التدريبية بالمجال التربوي  أنظهرت أالتي
. بحاجة إلى تدريب عال   مديري المدارس إلى أن( التي توصلت (Olalekan,2009دراسة اولكان

 في مدارس التربوي  التحول متطلبات والتي أظهرت أن (Al-Qarni,2009)نتائج دراسة القرنيو 

كانت بدرجة عالية.  اقتصاد المعرفة تحديات ضوء في السعودية العربية بالمملكة الثانوية مستقبلال
 مفاهيم مستوى تطبيق أنالتي أظهرت  (Khawaldeh,2009)دراسة الخوالدة مع نتائج  تختلفوإ

 (Ghaithi,2009)ودراسة الغيثي  متوسطة. بدرجة كانت التربوي  الميدان في المعرفي االقتصاد
كفاية االكاديميين في مجال االقتصاد  اللتين أظهرتا أن( Abdullah,2018عبدهللا ) دراسةو 

 نتائج كل مجال بشكل تفصيلي: يأتيالمعرفي كافة مرتفعة. وفيما 
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 اإلداري:التمكين  .1
قائدات المدارس الثانوية لالحتياجات النحرافات المعيارية الستجابات المتوسطات الحسابية وا (5جدول )ال

 التمكين االداري مرتبة تنازليا  لمجال ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي  فيلتدريبية ا
المتوسط  العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 االحتياج

 كبيرة جداً  2.10 5.02 اكتساب مهارات إدارة الوقت 2
 يةتقن على المعتمدة المرنة اإلدارية الهياكل إلى اإللمام بآليات التحّول 0

 كبيرة جداً  2.10 5.40 األفقي. والتنظيم المعلومات

 كبيرة جداً  2.01 5.44 المدرسية اإلدارة اإللمام بآليات تطوير 3

 كبيرة جداً  2.01 5.45 التمويل بالمدرسة   مصادر تنويعوطرق  بوسائلاإللمام  5

 كبيرة جداً  2.05 5.43 االداري.التدريب على مهارات االبداع  4

 كبيرة جداً  2.10 5.42 العاملين بالمدرسة ام بطرق ووسائل تمكيناإللم 0

 كبيرة جداً  2.10 5.50 والمحاسبة المساءلة اإللمام بنظام 1

 كبيرة جداً  2.01 5.50 المدارس لتطوير اإلدارية العمليات هندسة إعادةكيفية  0

 كبيرة جداً  2.10 5.32 التنظيمية القواعد تفويض العاملين بالمدرسة وفق اكتساب آليات 1

 العملية تطوير في لتشارك طالبية شورى  مجالستشكيل اكتساب مهارة  22

 كبيرة جداً  2.10 5.00 .بالمدرسة التعليمية

 كبيرة جداً  2.10 5.01 باألهدافاكتساب مهارات القيادة التشاركية واإلدارة  22

 كبيرة جداً  2.05 5.42 التدريبية بمجال التمكين اإلداري  درجة االحتياجات
 في( أن درجة االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات المدارس الثانوية 3جدول )اليتضح من 

بلغ  إذضوء متطلبات االقتصاد المعرفي للتحّول نحو التمكين االداري كانت بدرجة كبيرة جدًا 
يرة بسبب أهمية ( ويعزى ظهور هذه االحتياجات بالدرجة الكب5.42) المتوسط العام لهذا المجال

مفاتيح للمهارات  تعدوالتي  علقة في تطوير المهارات االداريةالحاجات التدريبية لقائدات المدارس المت
القيادية االبداعية في ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي كالتوجه نحو مضامين االقتصاد المعرفي 

 في االدارة المدرسية. 
سبب ذلك إلى أهمية  يعزى بالرتبة األولى وربما " الوقتكان االحتياج " اكتساب مهارات إدارة و 

نظيم والتوجيه إدارة الوقت في عمليات اإلدارة المدرسية مثل مهارات ادارة الوقت بالتخطيط والت
 المعتمدة المرنة اإلدارية الهياكل إلى "اإللمام بآليات التحّول والرقابة والتقويم. بينما تبعها بالرتبة الثانية

سبب ذلك إلى أهمية التوجه نحو تطبيق الهياكل  يعوداألفقي. وربما  والتنظيم المعلومات ةتقني على
المرنة لتسهيل عمليات االتصال بين اعضاء الفريق المدرسي الواحد المبني على العمل الجماعي 

ومن ل تفعيل مهارات االبداع االداري وتحقيق مصادر للتمويل البديل لدعم ميزانية المدرسة، ومن اج
جل اإللمام بنظام المساءلة والمحاسبة، ومعرفة المداخل االدارية الحديثة الالزمة للتطوير مثل أ
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المدارس وتنمية مهارات آليات تفويض العاملين  اإلدارية لتطويرمدخل إعادة هندسة العمليات 
شكيل مجالس بعض مديرات المدارس ال تعطي أولوية في تكما إن  بالمدرسة وفق القواعد التنظيمية.

 طالبية وتفعيل القيادة التشاركية واالدارة باألهداف بحكم النمط القيادي الذي تمارسه بالمدرسة.  
 :دمج التقنية بالتعليم .2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات قائدات المدارس الثانوية لالحتياجات  (4جدول )ال
 تنازليا   بالتعليم مرتبةدمج التقنية لمجال المعرفي  ضوء متطلبات االقتصاد فيالتدريبية 

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 االحتياج

 التعليم إدارات بين اإللكتروني للتواصل البريد اكتساب طرق توظيف 2

 كبيرة جداً  2.05 5.02 والمدارس.
 كبيرة جداً  2.10 5.44 رقمية. الى مكتبة التقليدية المدرسية المكتبةتحويل اإللمام بآليات  0

 مرتبطة والمعلمين بالطالب خاصة إلكترونية مدونات اكتساب مهارة إنشاء 3

 كبيرة جداً  2.10 5.42 مشاريع تعليمية لوضع المدرسة بموقع

 كبيرة جداً  2.02 5.50 .للمدرسة اإلنترنت شبكة على إلكتروني موقع إنشاءمهارة اكتساب  5

4 
من توظيف التقنيات الحديثة في الشئون المدرسية )الحاسب اآللي، التمكن 

 كبيرة جداً  2.10 5.04 (.االلكتروني، الداتاشوالبصمة االلكترونية، البريد 

 كبيرة جداً  2.00 5.51 درجة االحتياجات التدريبية بمجال دمج التقنية بالتعليم
 فيلالزمة لقائدات المدارس الثانوية ( أن درجة االحتياجات التدريبية ا5جدول )اليتضح من 

بلغ  إذكانت بدرجة كبيرة جدًا  لتحّول نحو دمج التقنية بالتعليمضوء متطلبات االقتصاد المعرفي ل
االحتياجات بالدرجة الكبيرة بسبب  (. وتعزو الباحثة ظهور هذه5.51المتوسط العام لهذا المجال)

المدارس المتعلقة في توظيف التقنية بالعمل اإلداري  االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات أهمية
 للتوجه العام لوزارة التعليم بالمملكة نحو تطبيق االدارة االلكترونية بالمدارس وربطها في ادارة التعليم.

 من االحتياجات التدريبية بمجال دمج التقنية بالتعليم احتياجوفيما يتعلق بمدى تقدير كل 
( 5.04-5.02بدرجة كبيرة جدًا، وقد تراوحت متوسطاتها الحسابية بين ) فظهرت جميع االحتياجات

والمدارس "  التعليم إدارات بين اإللكتروني للتواصل البريد كان االحتياج " اكتساب طرق توظيف إذ
أهمية دور البريد االلكتروني بتسهيل االتصاالت االدارية من ببالرتبة األولى وربما ُيفّسر سبب ذلك 

يعد و  ض الكلفة االقتصادية للورق والعمليات وتقليصًا للوقت المستغرق في تنفيذ العمليةحيث خف
يها لتفعيلها بالميدان االنترنت والتعليم الرقمي من ابرز واهم المصادر التي ينبغي تدريب القائدات عل

  .عبر التواصل االلكتروني على اإليفاء بمتطلبات االقتصاد المعرفي مقدرةلاالتربوي و 
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إنشاء موقع إلكتروني على شبكة اإلنترنت للمدرسة  نما جاء االحتياج " اكتساب مهارةبي
وربما سبب ذلك يعود األخيرة  الرتبة. في ولتمكن من توظيف التقنيات الحديثة في الشئون المدرسية

لمدارس انشاء مواقع االلكترونية لالمعرفة الكافية في كيفية  ليس لهن قائدات المدارسإلى أن بعض 
 .الحاجة إلى التدريب المكثفمما يظهر ، وعدم وجود تدريب سابق بحكم ندرة اهتمام القائدات بها

 :نحو إنتاج المعرفة .5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات قائدات المدارس الثانوية لالحتياجات  (3جدول )ال

 تنازليا   المعرفة مرتبةإنتاج جال لمالتدريبية على ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي 
المتوسط  العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 االحتياج

 كبيرة جداً  2.02 5.00 إتقان مهارات التعلم المستمر مدى الحياة 2
 كبيرة جداً  2.13 5.02 التمّكن من إعداد برامج تدريبية للعاملين بالمدرسة 0

مي بالدوريات والمجالت العلمية التربوية العل بمهارات النشراإللمام  3
 كبيرة جداً  2.02 5.40 المحكمة.

اإللمام بوسائل الوصول إلى المعرفة عبر وسائل االتصال وتقنية  5
 كبيرة جداً  2.15 5.44 المعلومات

 كبيرة جداً  2.02 5.42 اكتساب مهارات البحث العلمي 4

 كبيرة جداً  2.11 5.50 ي....(اإللمام بمهارات التفكير )الناقد، االبداع 0

 كبيرة جداً  2.02 5.41 درجة االحتياجات التدريبية بمجال إنتاج المعرفة
 في( أن درجة االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات المدارس الثانوية 4جدول )اليتضح من 

بلغ المتوسط  إذ كانت بدرجة كبيرة جداً  رفةضوء متطلبات االقتصاد المعرفي للتحّول نحو إنتاج المع
( ويعزى ظهور هذه االحتياجات بالدرجة الكبيرة بسبب أهمية  االحتياجات 5.41العام لهذا المجال)

التدريبية الالزمة لقائدات المدارس المتعلقة في عملية إنتاج المعرفة وإدارتها، نظرًا لما تحققُه هذه 
رية تساعد على تفعيل عمليات االدارة المهارات للقائد التربوي من فوائد ومكتسبات معرفية ومها

المدرسية ووظائفها وترفع من كفاءة االدارة المدرسية، وذلك كون إدارة المعرفة وإنتاجها من المداخل 
 الحديثة التي يعتمد عليها االقتصاد المعرفي بمضامينه التربوية. 

 المعرفة فظهرتتاج من االحتياجات التدريبية بمجال إن احتياجوفيما يتعلق بمدى تقدير كل 
كان  إذ ،(5.50-5.00)، وقد تراوحت متوسطاتها الحسابية بين ميع االحتياجات بدرجة كبيرة جداً ج

تركيز ب" بالرتبة األولى وربما ُيفّسر سبب ذلك هارات التعلم المستمر مدى الحياةإتقان ماالحتياج "
المصادر للمعرفة،  المعرفة، بحكم تعدد إلنتاجاالقتصاد المعرفي على التعلم الذاتي والتعلم المستمر 
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فلم يعد المعلم والكتاب المدرسي، بل مصدرين وحيدين للمعرفة، بل أصبح دور الطالبة المشاركة في 
 . هاوتوليد انتاج المعرفة

" اكتساب مهارات البحث العلمي واإللمام بمهارات التفكير )الناقد،  االحتياج األخيربينما جاء 
تامة في اكتساب  سبب ذلك يعود إلى أن بعض مديرات المدارس ال تعطي أولوية االبداعي( وربما

عدم المعرفة بمهارات التفكير نتيجة عدم  فضاًل عنالمهارات الخاصة في انتاج البحوث العلمية 
توظيف هذه المهارات في اإلدارة مما يتطلب ضرورة تعزيز عمليات التدريب في هذا المجال تعزيزًا 

 . االقتصاد المعرفي في القيادة المدرسيةنحو تطبيق 
 :نحو المدرسة دائمة التعلم .4

قائدات المدارس الثانوية لالحتياجات  واالنحرافات المعيارية الستجاباتالمتوسطات الحسابية  (0جدول )ال
 المدرسة دائمة التعلم مرتبة تنازليا  لمجال التدريبية على ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي 

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 االحتياج

 كبيرة جداً  2.45 5.14 التربوية. القرارات لصنع وحدة إلى المدرسة اإللمام بآليات تحويل 2

 كبيرة جداً  2.01 5.44 على استشراف المستقبل للمدرسة مقدرةالامتالك  0

 كبيرة جداً  2.01 5.43 ر بالعملاإللمام بوسائل إكساب العاملين على التجديد واالبتكا 3

 كبيرة جداً  2.11 5.42 على توزيع المهام والمسئولية على العاملين بالمدرسة مقدرةال 5

 كبيرة جداً  2.02 5.42 اإللمام بوسائل وأساليب نشر ثقافة التعلم من خالل ممارسة العمل 4

 كبيرة جداً  2.03 5.50 المهنية.اإللمام بأساليب تحفيز العاملين نحو التنمية  0

 كبيرة جداً  2.11 5.50 اكتساب فنيات بناء القدرات القيادية ألعضاء المجتمع المدرسي 1

 كبيرة جداً  2.10 5.50 المعرفة بأساليب توطين التدريب التربوي بالمدرسة. 0

 كبيرة جداً  2.10 5.53 القدر على التعلم الذاتي. 1

 كبيرة جداً  2.21 5.02 وتكوين فرق العملالجماعي  تنمية العملعلى  مقدرةال 22

 كبيرة جداً  2.41 5.51 درجة االحتياجات التدريبية بمجال المدرسة دائمة التعلم
 في( أن درجة االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات المدارس الثانوية 0جدول )اليتضح من 

بلغ  إذكانت بدرجة كبيرة جدًا  علملتحّول نحو المدرسة دائمة التضوء متطلبات االقتصاد المعرفي ل
(. ويعزى ظهور هذه االحتياجات بالدرجة الكبيرة جدًا بسبب أهمية 5.51المتوسط العام لهذا المجال)

التعليم ومشروع الملك التربية و التدريب على اساليب وفنيات وتطبيقات المنظمات نظرًا لتوجه وزارة 
يتعلق بمدى  المتعلمة. وفيمال التركيز على المدارس عبدهللا رحمه هللا في تطوير التعليم من خال

من االحتياجات التدريبية بمجال المدرسة دائمة التعلم، وقد تراوحت متوسطاتها  احتياجتقدير كل 
 لصنع وحدة إلى المدرسة اإللمام بآليات تحويلاالحتياج " وجاء( 5.02-5.14بين ) الحسابية
همية االعتماد على القرار التشاركي أ سبب ذلك إلى  ُيعزى وربما التربوية. بالرتبة األولى  القرارات
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صناعة القرار واتخاذه من  تتموالتوجه نحو الالمركزية المنضبطة لدى ادارات المدارس بحيث 
مقدرات الخاصة ال تتوافر المعلومات وال إذ، ليها من خالل العمل الجماعيإالمدرسة يتم الوصول 
 .  الحاجة إلى التدريب المكثفعليه في القيادة المدرسية مما ترتب البند  في كيفية توظيف هذا

الجماعي  تنمية العملعلى  مقدرةالالذاتي و  على التعلم مقدرةال"األخير  بينما جاء االحتياج
العمل الجماعي،  ال تمارسالمدارس  عض قادةوربما سبب ذلك يعود إلى أن ب "وتكوين فرق العمل

ربما بسبب عدم المعرفة الكافية في التجديدات التربوية  في ضوءلذاتي التعلم ا وضعف في توظيف
هذه المهارات مما يتطلب العمل على رفع مستويات هذه المهارات من خالل توافر التدريب 

 .المتخصص
 نحو المدرسة المجتمعية؟ .3

ثانوية لالحتياجات المدارس ال الستجابات قائداتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (7جدول )ال
 تنازليا   المجتمعية مرتبةالمدرسة لمجال ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي  فيالتدريبية 

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 االحتياج

من األمية الرقمية ألفراد المجتمع  برامج الحداكتساب مهارات تنظيم  2
 كبيرة جدا 2.40 5.02 المحلي.

نشطة الطالبية والفعاليات والمناسبات كتساب مهارات وفنيات توظيف األا 0
 كبيرة جدا 2.02 5.40 الوطنية والدينية كمجاالت لتطبيق الشراكة المجتمعية الفاعلة

 لمام بأساليب توظيف مظاهر الشراكة المجتمعية في صنع القرار التعليمياإل 3
 كبيرة جدا 2.11 5.42 هواتخاذ

 كبيرة جدا 2.11 5.50 مور الطالب لتحقيق الشراكة المجتمعيةأرات التحفيز ألولياء اكتساب مها 5

 كبيرة جدا 2.04 5.50 اكتساب طرق وأساليب تحقيق الشراكة المجتمعية مع المجتمع المحلي 4

 كبيرة جدا 2.02 5.40 درجة االحتياجات التدريبية بمجال المدرسة المجتمعية
 فيرجة االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات المدارس الثانوية ( أن د1جدول )اليتضح من 

بلغ  إذكانت بدرجة كبيرة جدًا للتحّول نحو المدرسة المجتمعية  ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي
(. ويعزى ظهور هذه االحتياجات بالدرجة الكبيرة جدًا بسبب تحقيق 5.40المتوسط العام لهذا المجال)

ة بين المدارس والمجتمع المحلي كون توجه االقتصاد المعرفي نحو خدمة المجتمع الشراكة المجتمعي
بل على مستوى المجتمع االنساني وبالتالي على قائدات المدارس اكتساب المهارات المعرفية 

 واالدائية نحو تحقيق مفهوم المدرسة المجتمعية.
ة بمجال المدرسة المجتمعية من االحتياجات التدريبي احتياجوفيما يتعلق بمدى تقدير كل 

( 5.50-5.02فظهرت جميع االحتياجات  بدرجة كبيرة جدًا، وقد تراوحت متوسطاتها الحسابية بين )
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االحتياج "اكتساب مهارات تنظيم برامج الحد من األمية الرقمية ألفراد المجتمع المحلي  جاء فقد
االلكتروني الرقمي وااللمام به لإليفاء همية التعليم أ سبب ذلك إلى  ُينسب"بالرتبة األولى وربما 

هم ة في مهارات تنظيم برامج التي تسمما يعني عدم توافر المعرفة الكافي بمتطلبات االقتصاد المعرفي
 . في معالجة األمية الرقمية مما فرض العمل على توفير التدريب في هذا المجال

مور الطالب لتحقيق الشراكة المجتمعية ا ألولياءبينما جاء االحتياج " اكتساب مهارات التحفيز 
يمكن و  بالرتبتين االخيرتين،واكتساب طرق وأساليب تحقيق الشراكة المجتمعية مع المجتمع المحلي 

 تلك االحتياجات حسب المهارات التي تحتاجها بالفعل القائدة ألهميةالقائدات  إدراكتفسيره الختالف 
ترتب على ذلك بضرورة بناء برامج تدريبية في تعريف  إذوعدم المعرفة في مهارات طرق التحفيز 

( التي (Olalekan, 2009مع نتائج دراسة اولكانهذه النتيجة . واتفقت القيادات بهذه المهارات
بين  ومنها العالقةتوصلت الى أن مديري المدارس بنيجيريا بحاجة إلى التدريب في جميع المجاالت 

 المدرسة والمجتمع.
 :والتعايش مع اآلخرين التعلم للكينونة .0

قائدات المدارس الثانوية لالحتياجات  واالنحرافات المعيارية الستجاباتالمتوسطات الحسابية  (8جدول )ال
 مرتبة تنازليا   لم للكينونة والتعايش مع اآلخرينالتعلمجال ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي  فيالتدريبية 

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 عياري الم

درجة 
 االحتياج

 كبيرة جداً  2.02 5.00 اإللمام بمهارات حقوق اإلنسان. 2
 كبيرة جداً  2.42 5.04 الصالحة المواطنة تنمية اإللمام بطرق عمل أنشطة توعوية تستهدف 0

 سماحة فهم على القادرة المسلمة الشخصيةوتنشئة  ،بناء اإللمام بمهارات 3

 كبيرة جداً  2.02 5.03 التطرف. عن بعيداً  دينها

 التي التوعوية البرامج تخطيطفي قدرات المرتبطة ماإللمام بالمهارات وال 5

 كبيرة جداً  2.05 5.02 .والعرقية والقبلية العدوانية النزعات من التخلص على تساعد

 سماحة فهم على القادرة المسلمة الشخصيةلبناء اكتساب مهارات ارشادية  4

 كبيرة جداً  2.40 5.02 فالتطر  عن بعيداً  دينها

 بين للموازنة السلوك تنمية تستهدفوانشطة  برامج استحداث اإللمام بطرق  0

 كبيرة جداً  2.00 5.44 المجتمعية. والمسؤولية الشخصية الحرية

 البشرية الجغرافيا لتدريس التعليمية البرامج تخطيطمهارات التدريب على  1

 كبيرة جداً  2.12 5.43 ة.المختلف الثقافات بين التعايش تنمية

0 
 األجنبية المدارس مع والثقافي العلمي التبادل مهارات تشجيعاكتساب 

 كبيرة جداً  2.02 5.42 الحوار. ثقافة بناء وسائل من كوسيلة

 كبيرة جداً  2.50 5.02 للكينونة والتعايش مع اآلخرين بمجال التعلمدرجة االحتياجات التدريبية 
 فيأن درجة االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات المدارس الثانوية  (0جدول )اليتضح من 

كانت بدرجة كبيرة جدًا و الكينونة والتعايش مع اآلخرين ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي للتحّول نح



 .0202، األول األردنية، المجلد السادس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

522 

(. ويعزى ظهور هذه االحتياجات بالدرجة الكبيرة جدًا بسبب 5.02بلغ المتوسط العام لهذا المجال) إذ
التوجه نحو مواجهة تحديات العولمة وثورة االتصاالت والمعلومات وتعدد مصادر المعرفة من اهمية 

 . فيهاخالل االستفادة منها والتأثير 
وفيما يتعلق بمدى تقدير كل احتياج من االحتياجات التدريبية بمجال الكينونة والتعايش مع 

راوحت متوسطاتها الحسابية بين ، وقد تاالحتياجات بدرجة كبيرة جداً  فظهرت جميع االخرين
اإللمام بمهارات حقوق اإلنسان واإللمام بطرق عمل أنشطة كان االحتياج " فقد ،(5.00-5.42)

من ابرز االحتياجات التدريبية التي ظهرت بدرجة عالية  "الصالحة المواطنة تنمية توعوية تستهدف
ة تمس طبيعة التفاعالت االجتماعية ربما ألهمية ورغبة القائدات في تعلم موضوعات عصريو جدًا، 

واالقتصادية والسياسية بالوقت الحاضر، ورغبة القائدات الكتساب مهارات عالمية للتواصل 
 خرى. واالتصال الواعي والمنفتح على الثقافات األ

ة "التدريب على مهارات  تخطيط البرامج التعليمية لتدريس الجغرافيا البشري األخير بينما جاء االحتياج
اكتساب مهارات  تشجيع التبادل العلمي والثقافي مع " واالحتياج: "لتنمية التعايش بين الثقافات المختلفة

الحوار" وهذا عائد في ضعف عمليات التخطيط والتي  المدارس األجنبية كوسيلة من وسائل بناء ثقافة
المدارس األجنبية في  مع د ربط وتعاون كافأن عدم وجو  كمااألساسية للقائدات  المهماتتعد من 

 وتطويرها عن عدم توافر المهارات والكفايات الالزمة لتفعيل هذه المهارات ناتجتطوير عمليات الحوار 
الدراسة بهذا المجال مع نتائج دراسة هذه واتفقت نتيجة  .مما يحتم توافر البرامج التدريبية المتخصصة

بالمجال الشخصي مهارات الحوار  لتدريبيةظهرت أهم االحتياجات ا إذ ),Alkhamis(2009الخميس
 .وكيفية التعامل مع الناس وكسب االصدقاء وإدارة الوقت وتنظيمه

( بين α=0.0.عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية  هلالسؤال الثاني: 
الثانوية  المرحلة لقائدات مدارسدرجات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول االحتياجات التدريبية 

)المؤهل العلمي، والدورات  تبعا  لمتغيرفي ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي بمنطقة القصيم 
 التدريبية، والتخصص(.

 :المؤهل العلميأوال : 
 فروق فيال داللة إلى للتعرف (Mann-Whitney-U Test)اختبار مان وتني  استخدام تم

و االقتصاد ضوء متطلبات التحّول نح فيدارس الثانوية درجة االحتياجات التدريبية لقائدات الم تقدير
 (.1جدول )في الكما تبين النتائج  ،المؤهل العلمي المعرفي تبعًا لمتغير



  مشاعل محمد الفياض                                                 .......االحتياجات التدريبية الالزمة لقائدات

  522 

( للكشف عن داللة الفروق بين رتب Mann-Whitney-U Test) نتائج اختبار مان وتني (9جدول )ال
ضوء متطلبات التحّول  فيالتدريبية  حتياجاتتحديد االمتوسطات استجابات قائدات المدارس الثانوية في 

 نحو االقتصاد المعرفي التي ُتعزى للمؤهل العلمي
المؤهل  البعد

متوسط  العدد العلمي
 الرتب

مجموع 
 الرتب

وتني مان 
(UTest) مستوى الداللة قيمة ز 

 2411.2 30.12 50 بكالوريوس التمكين اإلداري 
 042.2 02.10 20 ماجستير دالة*  2.201 0.203- 213.22

 دمج التقنية بالتعليم
 2440.2 30.50 50 بكالوريوس

 010.2 00.01 20 ماجستير 2.215 2.100- 215.22

 2442.2 30.01 50 بكالوريوس إنتاج المعرفة
 002.2 03.33 20 ماجستير 2.213 2.011- 020.22

 مدرسة دائمة التعلم
 2410.4 30.01 50 بكالوريوس

 042.42 02.10 20 ماجستير دالة*2.201 0.212- 213.42

 المدرسة المجتمعية
 2440.42 30.51 50 بكالوريوس

 012.42 00.03 20 ماجستير 2.200 2.030- 213.42

 التعلم للكينونة
 والتعايش مع اآلخرين

 2430.42 30.22 50 بكالوريوس
 013.42 05.50 20 ماجستير 2.204 2.300- 024.42

الحتياجات التدريبية ا
 الكلية

 2413.42 30.10 50 بكالوريوس
 040.42 02.30 20 ماجستير دالة*2.250 0.231- 210.42

 (α=0.0.)دال على مستوى * 

متوسطات استجابات القائدات في ( وجود فروق ذات داللة إحصائية 1جدول )اليتبين من 
للدرجة  )ز( بلغت قيمة إذدرجة البكالوريوس  الحاصالت على عزى لمتغير المؤهل العلمي لصالحتُ 

التحّول ة مجال(، وتبين كذلك وجود فروق في تقدير قائدات المدارس الثانوية في 0.231) الكلية
لهما على  )ز(بلغت قيمة  إذنحو المدرسة دائمة التعلم وفقًا للمؤهل العلمي ومجال للتمكين االداري 

( مما يعني 2124اللة )ها االحصائية أقل من مستوى الد( وكانت داللت0121-، 0120-التوالي )
لصالح الحاصالت على درجة البكالوريوس مقابل  الفروق  المجالين وقد كانتفي وجود فروق 

أن الحاصالت على درجة البكالوريوس بويمكن تفسير هذه النتيجة ر. الحاصالت على الماجستي
صالت على درجة الماجستير وذلك للمعارف للدورات التدريبية أكثر من الحا احتياجهنيظهر 

ما تكون  عليا وغالباً  شهادةوالمهارات المعرفية التي اكتسبتها مديرة المدرسة الثانوية الحاصلة على 
هم في تقليل احتياجاتهن التدريبية مقارنة بالحاصالت على درجة سأبالمجال التربوي مما 

مع نتائج  هذه النتيجة . واتفقتي والمدرسة دائمة التعلمالبكالوريوس وتحديدًا في بعدي التمكين االدار 
والتي أشارت إلى وجود فروق في المؤهل العلمي لصالح مرحلة  (Ghaithi,2009)دراسة الغيثي 
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دم وجود والتي أشارت إلى ع (Al-Qarni,2009)القرني البكالوريوس. واختلفت مع نتائج دراسة 
 فروق في متغير المؤهل العلمي.

 الدورات التدريبية: ثانيا :
 فروق فيال داللة إلى للتعرف (Mann-Whitney-U Testاختبار مان وتني ) استخدام تم

ضوء متطلبات التحّول نحو االقتصاد  فيتقدير درجة االحتياجات التدريبية لقائدات المدارس الثانوية 
 (.22)جدول في الكما تبين النتائج  ،التدريبية لمتغير الدوراتالمعرفي تبعًا 

 للدورات التدريبية اإلدارية ( تبعا  Mann-Whitney-U Testوتني )نتائج اختبار مان  (16جدول )ال
الدورات التدريبية  البعد

متوسط  العدد اإلدارية
 الرتب

مجموع 
 الرتب

وتني مان 
(U Test) 

قيمة 
 ز

مستوى 
 الداللة

 التمكين اإلداري 
 2341.22 30.30 50 أقل من ثالث دورات

 512.22 00.21 20 أكثر من ثالث 2.21 2.01 322.2
 دمج التقنية بالتعليم

 2333.2 32.15 50 أقل من ثالث دورات
 511.22 01.02 20 أكثر من ثالث 2.30 2.00 300.2

 إنتاج المعرفة
 2334.4 32.02 50 أقل من ثالث دورات

 515.4 01.51 20 أكثر من ثالث 2.34 2.10 303.4

 ئمة التعلممدرسة دا
 2343.4 30.03 50 أقل من ثالث دورات

 510.4 00.51 20 أكثر من ثالث 2.00 2.02 324.4

 المدرسة المجتمعية
 2351.4 30.20 50 أقل من ثالث دورات

 500.4 00.02 20 أكثر من ثالث 2.04 2.20 322.42

التعلم للكينونة والتعايش 
 مع اآلخرين

 2332.2 32.01 50 أقل من ثالث دورات
 511.2 01.10 20 أكثر من ثالث 2.52 2.03 300.2

االحتياجات التدريبية 
 الكلية

 2352.4 32.10 50 أقل من ثالث دورات
 501.42 01.21 20 أكثر من ثالث 2.33 2.10 320.4

جود فروق بين متوسطات استجابات قائدات المدارس و عدم أعاله ( 22جدول )اليتبين من 
التدريبية في ضوء التحول نحو االقتصاد المعرفي تبعًا لمتغير الدورات  احتياجاتهمنوية في تحديد الثا

للدرجة الكلية في تقدير االحتياجات التدريبية في ضوء االقتصاد  )ز(بلغت قيمة  إذالتدريبية 
ال توجد  ( وبالتالي2.24( وكانت داللتها االحصائية تزيد عن مستوى الداللة )2.100-المعرفي )
 القائدات بغض إدراكلى تماثل وتشابه إذلك  يعودوربما  عدد الدورات التدريبية اإلدارية.فروق بين

ـــالنظر عن المشاركة في الدورات بم جاالت دمج التقنية وانتاج المعرفة والتعايش والمدرسة المجتمعية ــ
ــــوالتم ــ ــــفت .كين والمدرسة دائمة التعلمـ والتي  (Al-Qarni, 2009)ئج دراسة القرني مع نتا واختلــ

 التدريبية.وجود فروق في المعرفة السابقة والتي ربما كانت من خالل الدورات أشارت إلى 
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 ثالثا : التخصص:
 الفروق في داللة إلى للتعرف( Mann-Whitney-U Testاختبار مان وتني ) استخدام تم

ضوء متطلبات التحّول نحو االقتصاد  فيمدارس الثانوية االحتياجات التدريبية لقائدات الدرجة  تقدير
 (.22جدول )تتبين النتائج في ال التخصص كماالتي ُتعزى لمتغير المعرفي 

نتائج اختبار مان وتني للكشف عن داللة الفروق بين رتب متوسطات استجابات  (11جدول )ال
 ي ُتعزى للتخصصالتاالحتياجات التدريبية المدارس الثانوية في تحديد  قائدات

 العدد التخصص البعد
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

وتني مان 

(U Test) 
 قيمة ز

مستوى 

 الداللة

 التمكين اإلداري 
أدبي 

 إنساني
52 32.10 2323.2 

331.22 -2.041 2.31 

 401.22 01.15 21 علمي

 2020.42 01.10 52 أدبي دمج التقنية بالتعليم
341.42 -2.403 2.02 

 022.42 30.20 21 علمي

 2024.42 32.40 52 أدبي إنتاج المعرفة
300.42 -2.221 2.10 

 410.42 32.54 21 علمي

 2050.22 32.31 52 أدبي مدرسة دائمة التعلم
304.22 -2.215 2.15 

 405.22 32.10 21 علمي

 2041.42 32.10 52 أدبي المدرسة المجتمعية
302.42 -2.242 2.00 

 412.42 32.23 21 علمي

التعلم للكينونة والتعايش 
 مع اآلخرين

 2051.42 32.50 52 أدبي
300.42 -2.220 2.10 

 402.42 32.44 21 علمي

 2000.42 32.15 52 أدبي االحتياجات الكلية
312.42 -2.000 2.11 

 402.42 01.44 21 علمي

بين متوسطات استجابات حصائية ذات داللة إ وجود فروق ( عدم 22جدول )اليتبين من 
قائدات المدارس الثانوية في تحديد احتياجاتهم التدريبية في ضوء التحول نحو االقتصاد المعرفي 

 التخصص. وربما ُيعزى ذلك إلى اتفاق المديرات بغض النظر عن تخصصاتهم كون  تبعًا لمتغير
 .عرفي والذي ال يرتبط بتخصص ماتحديد احتياجاتهم التدريبية في ضوء التحول نحو االقتصاد الم

 التوصيات:
ومن التوصيات  عديد منفقد خلصت إلى ة على النتائج السابقة التي توصلت إليها الدراس بناءً 

 أهمها:
  في ضوء متطلبات االقتصاد قائدات المدارس ل عالية فاعليةية متخصصة ذات تدريببناء برامج

 ير مخرجات بيئة العمل.هم في تعزيز دور القائدات في تطو تس المعرفي



 .0202، األول األردنية، المجلد السادس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

522 

 بالدورات التدريبية التي تقام في مركز التدريب التي تساعدهن على  التحاق قائدات المدارس
على التكيف  مقدرةالتوظيف التقنية اإلدارية المناسبة بالعمل، واكتساب سلوك  مهاراتاكتساب 

ات بشكل توظيف التقني على مقدرةالتنمية مهارات االتصال االلكتروني وتنمية و مع العاملين. 
 بالعمل االداري. عام

  أمور ألولياء التحفيز مهارات القائدات على أساليب اكتساب على تدريبحث إدارة التعليم 
 .المجتمعية الشراكة لتحقيق الطالبات

  ى المسؤولين والقائمين علمشاركة يجب على جهات التدريب في إدارة التربية والتعليم العمل على
التربوية في تحديد الكفايات المهنية التي يجب إكسابها للقيادات طوير وتكثيف الجهود مشاريع الت
لإليفاء بمتطلبات تنفيذ المشاريع التطويرية حسب المجاالت التي كشفت الدراسة عن  بالمستقبل

 االحتياجات التدريبية فيها.
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الصف الرابع االساسي في مادة التربية  طالباتتحصيل  ىبرمجية تعليمية عل ستخداما أثر
 في تربية وادي السير والوطنية ومهارات التفكير العليا لديهن جتماعيةاال

 *حمود عطا السليحات معبد الحكي
 

 ملخص:
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The impact of the use of educational software on the achievement of 

fourth grade students in the field of social and national education and 

their higher thinking skills in the education directorate of Wadi Sir 

Abed Alhakeem Hmod Ata Alsolihat* 

 
Abstract: 

The present study aimed at verifying the impact of teaching using 

educational software in the achievement of the fourth grade students and their 

higher thinking skills in the Wadi Al-Sir Directorate of Education in the 

field of social and national education compared to the regular method. The 

study was conducted on a random sample of 60 female students in the 

elementary fourth grade in the first semester for the academic year 

2018/2019. The sample is divided into two equal groups , where every group 

include 30 students, the first group studied by using the regular method and 

the other group studied by using the experimental method, Two tests were 

conducted, one for achievement and the other for higher thinking skills. The 

results indicated that there were statistically significant differences between 

the performance means of the two groups according to the method of teaching 

(the regular method, the educational software method) on the achievement 

test and the test of higher thinking skills for the experimental group. As a 

result, the researcher recommended the using educational software in the 

teaching of social and national education curricula for their impact on 

increasing the achievement of students and their higher thinking skills, as well 

as training and guiding teachers to design and develop educational software in 

the field of the curriculum they study. 

Keywords: Educational software, achievement, higher thinking skills. 
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 مقدمة ال
 تعقيدا ازدادت وتقدمها تطورها ازداد كلماو  للتكنولوجيا، اسريع تطورا الحالي العصر يشهد

الحياة حتى أصبح من الصعوبة على األفراد والمؤسسات التعليمية وغيرها  نواحي جميع في وتشعبا
 البد لذا كان ؛ي مواكبة التطورات التقنية في جميع مجاالت الحياةاالستغناء عن التكنولوجيا الحديثة ف

التكنولوجيا  تطور ساليب التدريس فيها بما يتناسب معأأن تطور مناهجها و  للمؤسسات التعليمية
 مجاالتها.  بمختلف المجتمعات حياة في التكنولوجيا الحديثة أثرت إذ ،الحديثة
 اآلليات يشمل أصبحب، ففحس المتقدم الصناعي بالمنجز معنيًّا التكنولوجيا مصطلح يعد لم 
 للتقنياتالمجتزأة  المعاني تجاوز الذي التعليم تكنولوجيا مفهوم برز هنا ومن، والتنظيم والتفكير

 وتقويما وتنفيذا تخطيطا وتفاعالتها التعلمية التعليمية العملية لياتاآل لىإ اإليضاح وسائل أو التعليمية،
 .Abood,2000)) اوتطوير 

 الطلبة هتمامجاذبة ال تفاعلية تعليمية بيئة لتوفير الطرق  أنجع عن التربويون  ولطالما بحث
 المتمثلة التقنية الحديثة للمعلومات ، ومن أهمها تلك المعتمدة علىوالخبرات اآلراء تبادل على وحثهم

 مشاريع في العمل من مكنت إذ متعددة، وسائط من بهما يلحق وما واإلنترنت اآللي الحاسب في
 عبر االتصال أن كما، فوصياغتها المعلومات عن البحثمن  الطلبة تمكنو  ،سمدار ال بين تعاونية

لدى الطلبة ويعطي الشعور بالمساواة بين  اإلنجليزية اللغة ومهارات الكتابة مهارات ينمي اإلنترنت
هم وبين المعلم من جهة أخرى، فيما بينهم من جهة وفيما بين الطلبةجميع الطلبة ويزيد فرص اتصال 

 الوصول من المعلم التقنية الحديثة تمكنوجهة نظره دون أي عائٍق، و اإلسهام في وتمكن الطالب من 
التواصل  اإلنترنتيمكن من خالل و ، أخرى  بطرق  إليها الوصول يصعب تعليمية وتجارب خبرات لىإ

 التعليم فرص مما يسهم في زيادة اينة،متب معلوماتية مصادر وبين هائلة مسافات عبر األشخاص بين
 أهم من يعد الذي اإللكتروني التعلم بمسمى عرف ما وهذا المدارس، نطاق من أبعد مدى لىإ وتمتد

 .المستقبل مدرسة ميزات
ونتيجة لحاجات سوق العمل لمهارات ومؤهالت جديدة أخذ يفرض اختصاصات جديدة 

 التعليمية المناهج فإن لذارات على مجاالت التعليم؛ ومستحدثة تلبي احتياجاته مما أدى إلى تغيي
 التعليم مثل المتاحة، التقنياتفق و  الحديثة المتطلباتلمواكبة  النظر إلعادة األخرى  هي خضعت

 إذا النجاح يكتب له لن اإللكتروني التعليم لكن اإلنترنت، على المعتمد المباشر والتعليم اإللكتروني
 من كثير يحقق والذي التقليدي، التعليم في ةوفر األساسية المت عناصرال من أساسية لعوامل رافتق
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 الجماعي وحضورهم لمدارسفي ا الطلبة دوام يشكل إذ مرئية، غير أو مباشرة غير بصورة المهمات
، واحد كفريق المشترك العمل أهمية ويعزز مباشرة غير بصورة تربوية قيمافيهم   يغرس هاما أمرا

 خاصة لفئة التقليدي التعليم يمنحها لم فرصة توفيره خالل من اإللكتروني للتعليم أخرى  أهمية تظهرو 
 الحاسباتتمكنهم التقنية الحديثة واستخدام  إذ ،أصحاب االحتياجات الخاصة إنهم المجتمع، أبناء من

 .بأنفسهم  أنفسهم عن لتعبيرمن ا
 عاجزة التقليدي التعليم أساليب تجعل للمعلومات كبير تزايد من عنها نتج وما المعرفة ثورة إن

 العمل سوق  تغييرات أن كما والتربوية، واالجتماعية واالقتصادية والتقنية العلمية التغيرات مسايرة عن
 المتغيرة المعرفية الوظائف على الطلب وتزايد المعرفة، على المترتبة الوظائف وظهور المتتالية،

 يحصل أن المعاصر اإلنسان بإمكان يعد فلم الحياة، طول المستمرة الوظائف على قضت باستمرار،
 عمله لتغيير االستعداد عليه أصبح بل ،نادرا إال التقاعد سن حتى فيها يبقى التي الوظيفة على

 أصبح فقد باستمرار، يتعلم أن عليه المعاصر واإلنسان، العمل لسوق  الجديدة المتطلبات مع والتكيف
 فإن المعاصرة، الحياة ضروريات من ضرورة العلم وطلب الحياة، مدى لموالتع مةيالمستد التربية مفهوم

 .مستمر تعلم مجتمع المعاصر المجتمع
راسية هدف يطمح التربويون وألن تحسين التحصيل لدى الطلبة وفي مختلف المراحل الد 

ك التعليمي في السل التقنية الحديثةقامت المؤسسات التعليمية باستخدام  إليه وتحقيقه؛ فقد للوصول
ومنها  ،ساسي في مناهجها ثم دراسة األثر المعرفي والتحصيلي في استخدامهاأوتطبيقها كجزء 

والسلبية  جوانبها اإليجابية لتعزيزها إلىالبرمجيات التعليمية المعتمدة على الحاسوب بغية التعرف 
 .لتالفيها
 قائم جديد تعليمي محتوى  خالل من يتعلم بأن للمتعلم الفرصة ليوفر اإللكتروني التعليم جاءو 

 اوغيره الصناعية واألقمار اإلنترنت، مثل حديثة، الكترونية وسائط خالل من ويقدم التكنولوجيا على
(Salem,2004) 

 مع يتماشى نحو على والتحديث، التطوير من وافر بنصيب العالم دول معظم في المناهج حظيت لقد
 (.(Abo Zina,2010األخيرة  السنوات في العالم شهدها التي والتغيرات التطورات

( أن للحاسوب دورا مهما في استخدام المواقف التعليمية المختلفة Al-Mannai,1992وقد أكد )
ثم وضع المعلم في بيئة مماثلة للبيئة  ،مثل التدريب والممارسة والشروح العملية وحل المشكالت

الكتاب المدرسي بواسطة التركيز على التعلم  التعليمية عوضا عن الطرق االعتيادية التي تتمثل في
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 العمرية، المرحلة هذه في للطفل ومشوقة مبرمجة تعليمية أنشطة خالل من الطلبة تعلم ويمكن، الذاتي
 الطلبة وتمكن مسلية، ورياضية وذهنية معرفية يدوية معالجات وتتضمن انتباهه، جذب على وتعمل

 الرئيسة. المفاهيم بناء في فهاوتوظي معارفهم استخدام من
 الطريقة لمتعلمل تهيءالتعليمية أهمها  للبرمجيات ميزات عديدة (Al-Sharhan,2005)حدد وقد

 يتمتع التي الخبرات يراعي منظم، علمي بأسلوب المعلومات له تقدم، و بها التعلم يرغب التي المناسبة
 وأصوات ورسوم ،روصو ، معلومات من تعرضه لما المتعلم، مع التفاعل بفاعلية تتميزو  المتعلم، بها

 والتمرينات، التدريبات وتقديم متنوعة بطرق  المعلومات عرضم، و المتعل انتباه تشد متنوعة ومؤثرات
 التعليمية المادة في والجهد الوقت توفير في كبيرا   دورا  البرمجيات التعليمية  تؤديو  ،االستجابات وتقويم

 .المتعلم لدى واسالح من عدد أكبر  الشتراك تعطي الفرصةو 
شغلت قضايا اإلبداع والتفكير حيزا كبيرا من اهتمام المفكرين ورجاالت التربية في كثير من كما 

وذلك لما لهذا المجال من أثر بارز في إيجاد أفراد قادرين على اتخاذ  ؛دول العالم خاصة  المتقدمة منها
شعوبهم وتقدمها، ومن المعروف أن  قرارات صائبة تجاه القضايا المصيرية التي تؤثر في مسيرة

المتطلبات الحياتية من جوانبها المختلفة االجتماعية، والسياسية، واالقتصادية، والمالية، والتعليمية، 
متغيرة بشكل متسارع لدرجة يصعب معها تحديد نمط حياتي ثابت لمجموعة من البشر لفترة زمنية 

يم وفي مراحله المختلفة: االبتدائية واإلعدادية والثانوية، طويلة، ومن هنا انطلقت فكرة االنتقال بالتعل
وحتى الجامعية منها من النمط التقليدي الذي يعتمد على التلقين أو إلقاء المحاضرات، وحشو األذهان 
بقدر هائل من المعلومات التي يطلب استظهارها وتذكرها عند إجراء االمتحان من أجل انتقال الطلبة 

 ,Qatami and Qatami).8666أعلى منها ) أخرى  إلى من سنة
ويتضمن  التفكير األساسيمنها  ،قد ميز الباحثون في مجال التفكير بين مستويين للتفكيرل

مهارات كثيرة من بينها المعرفة من حيث اكتسابها وتذكرها، وكذلك المالحظة والمقارنة والتصنيف، 
ري قبل أن يصبح االنتقال ممكنا لمواجهة وهي مهارات يتفق الباحثون على أن إجادتها أمر ضرو 

ال يمكن تحديد خط السير فيه ومن خصائصه أنه  التفكير المركبو  ،التفكير المركب بصورة فعالة
يتضمن ف ،يشتمل على حلول مركبة أو متعددةوالذي  ،بصورة وافية بمعزل عن عملية تحليل المشكلة

يؤسس معنى و  ،يحتاج الى مجهودو  ،ات متعددةيستخدم معايير أو محكو  ،إصدار حكم أو إعطاء رأي
 .(,0222Grewanللموقف)
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ن تعلم كيفية معالجة المعرفة والخبرات تفوق في قيمتها بأويمكن تحديد ضرورة تعليم التفكير 
أهمية المعرفة نفسها وكميتها. ولذلك فان تعلم كيفية الحصول على المعلومة أهم من تعلم المعلومة 

توجه و  ،بحالوة المنتج الذهني يفوق إنجاز حفظ معلومة أنتجها شخص آخرإن الشعور و  ،نفسها
التفكير المنتج هو التفكير و ، ، وكيف تتعلم، بدال من تعلم كيف تتذكررالمناهج نحو التعلم كيف تفك

لى إلى قمة الجبل أهم من عملية الصعود إالذي يشكل هدفا للتخطيط والتعليم فالتفكير كيف تصعد 
فالطالب يشكل موضوعا وهدفا ألن تكرس الجهود له من أجل تحقيق التفكير ؛ ة آليةالجبل بطريق

تقان هذه المهارات ان التأكد من إو  ،وزيادة تحصيله الدراسي وتكيفه مع المدرسة والمجتمع المتقن
ضبطه وسيطرته على ما  مقدرةزيادة  ،زيادة ثقة المتعلم بنفسه وتوظيفها في مواقف التعلم تسهم في

زيادة درجة تكيفه السوي و  زيادة درجة تحصيله الدراسيو  ،دث من عمليات ربط واستنتاج، واستدعاءيح
 .(Qatami and Qatami,2000) في المدرسة والمجتمع

ولتحقيق الغايات المرجوة من التعلم فال بد أن يتم في بيئة تعليمية مناسبة تتوفر فيها األنشطة 
المحتوى والتي تزيد من دافعية الطلبة نحو التعلم؛ لتحقيق الزيادة في  التعليمية والتفاعلية المنسجمة مع

التحصيل وتنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلبة؛ لذا يرى الباحث ضرورة استخدام التكنولوجيا 
الحديثة من خالل البرمجيات التعليمية في التدريس لما الحظه من اهتمام طلبة المرحلة األساسية 

سعت لتقصي وغ للباحث إجراء هذه الدراسة التي الرقمية والبرمجيات التعليمية، وهذا ما سّ  بالتطبيقات
جتماعية تحصيل طالبات الصف الرابع األساسي في مادة التربية اال فيأثر استخدام برمجية تعليمية 

 .ومهارات التفكير العلياوالوطنية في تربية وادي السير في التحصيل 
  :السابقة الدراسات

 ألثرها ؛التعليمية البرمجيات فاعلية موضوع العربية واألجنبية السابقة الدراسات من عديد تناولت
 :ما يأتي الدراسات هذه ومن التعليمية، العملية في الفعال

لى الكشف عن أثر برنامج جوجل إهدفت دراسة  (Al-Shlool,2015شلول )أجرى 
ة االجتماعية والوطنية للصف الثالث األساسي بمنطقة التحـصيل لمادة التربي في Google earthيـرثإ

تربية إربد األ ولـى، ولتحقيـق هدف الدراسة تم اختيار شعبتين من شعب الصف الثالث األساسي 
األولى  :لى مجموعتينإوطالبة، قسمت عشوائيا   اطالب( 80بمدرسة جميلة بو باشا، في كل شعبة )

والثانية ضابطة درست بالطريقة االعتيادية )الصور والخرائط  ،تجريبية درست باسـتخدام جوجل إيرث
 جوجل إيرث التحصيلي البعدي، أظهرت النتائج وجود أثر لبرنامج االختباروباإلعتماد على ة(، الورقي
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Google earth  تحصيل طلبة الصف الثالث األساسي علـى اختبـار التربيـة االجتماعيـة والوطنية، في
فـي تحصيل الطلبة في  (0.05α=عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةوكشفت أيضا  وجود 

لى طريقة التدريس، وقد جاء الفـرق لصالح المجموعة إمادة التربية االجتماعية والوطنية يعزى 
 .التجريبية

لى معرفة أثر استخدام أسلوب التعلم إهدفت دراسة  (,8600Al-Khwalda( الخوالدةكما أجرى 
تحصيل طلبة الصف الثالث األساسي في مادة التربية االجتماعية والوطنية في األردن  فيني اإللكترو 

من أربع مدارس،  اطالبا وطالبة، تم اختيارهم قصد (26تكونت عينة الدراسة من )و  ،واتجاهاتهم نحوه
 (85ضابطة وتكونت من مدرستين األولى للذكور وبلغ عدد طلبتها ) :لى مجموعتينإوتم تقسيمهم 

األولى  ،ومجموعة تجريبية كانت من مدرستين، طالبة (85واألخرى لإلناث وبلغ عدد طالباتها )، طالبا
وقد تم تدريس . طالبة( 86واألخرى لإلناث وبلغ عدد طالباتها ) ،طالبا( 86للذكور وبلغ عدد طلبتها )

وطنية للصف الثالث األساسي طلبة المجموعة التجريبية الوحدة األولى من كتاب التربية االجتماعية وال
 ؛بينما تم تدريس طلبة المجموعة الضابطة الوحدة ذاتها بالطريقة االعتيادية ،لكترونيبطريقة التعلم اإل

االختبار التحصيلي ومقياس االتجاهات.  :بناء أداتي الدراسة وهماتم ولغايات تحقيق أهداف الدراسة 
داللة إحصائية في مستوى التحصيل بين المجموعتين : وجود فروق ذات أتيوقد أظهرت النتائج ما ي

 التجريبية.الضابطة والتجريبية وكانت هذه الفروق لصالح أفراد المجموعة 
أثر استخدام األلعـاب التعليميـة  إلى( التعرف ,8600Al-Khatanah) دراسة الختاتنةواستهدفت 

ماعيـة والوطنيـة فـي محافظة الكرك، فـي تحصيل طلبة الصف الرابع األساسي في مادة التربية االجت
تم التأكـد مـن صدقه وثباته. تكونت عينة الدراسة من الدراسة تم بناء اختبار تحصيلي، ولتحقيق هدف 

طالبا وطالبة من طلبة الصف الرابـع األساسي في مدرسة شويح األساسية المختلطة، مقسمة الى ( 02)
طالبا وطالبة، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود ( 02بطة)طالبا وطالبة، وضا (02مجموعتين تجريبية)

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات األداء البعدي ألفـراد المجمـوعتين التجريبيـة والضابطة على 
اختبار التحصيل، وكانت الفروق لصالح طلبة المجموعة التجريبيـة التي تعلمت باستخدام األلعاب 

 التعليمية. 
ستراتيجية المنظم االى استقصاء فاعلية  هدفت ( دراسة,8608Al-Sqayratات )الصقير  وأجرى 

المتقدم في تحصيل طالبات الصف الثالث األساسي في التربية االجتماعية والوطنية مقارنة بالطريقة 
االعتيادية من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي: ما أثر التدريس باستخدام طريقة المنظم المتقدم 
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"المقارن" في تحصيل طالبات الصف الثالث األساسي في مادة التربية االجتماعية والوطنية عند 
مستوى التذكر والفهم والتطبيق والتحليل؟ وتكون مجتمع الدراسة من طالبات الصف الثالث األساسي 

وتكونت  ،ةطالب 4271)) في مديرية التربية والتعليم للزرقاء األولى للفصل الدراسي الثاني وعددهن
طالبة موزعات على مجموعتين، األولى ضابطة درست بالطريقة االعتيادية ( 22عينة الدراسة من)
وبلغ عدد  المنظم المتقدمستراتيجية اطالبة، واألخرى تجريبية درست باستخدام ( 44وبلغ عدد طالباتها)

الكون من حولي( منظمة  )وحدة ؛ األولى: مادة تعليميةاداتانستخدمت وقد أ  ، طالبة( 44طالباتها)
والمنظم المتقدم وتم التأكد من صدق االختبار  ،، والثانية: اختبار تحصيليالمنظم المتقدمبطريقة 

وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسط  :ظهرت النتائج اآلتيةأبعرضهما على محّكمين مختصين، وقد 
تذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عند مستوى ال

 .لصالح المجوعة التجريبية
( بإجراء دراسة Haiyan, Atsusi & Mansureh,2010وقام هيان واتسوسي ومانسوره )

لى قياس أثر ألعاب رياضية حاسوبية حديثة في تحصيل الطلبة في الرياضيات ودافعيتهم إهدفت 
ة، توزعوا في مجموعتين: ضابطة وتجريبية، أشارت ( طالبا وطالب020نحوها، وشارك في الدراسة )

لعاب الحاسوبية على طلبة لى تفوق طلبة المجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام األإالدراسة 
 المجموعة الضابطة، كما تحسنت دافعيتهم نحو تعلم الرياضيات.

 مادة في برامج الحاسوب أحد استخدام أثر (,0222Al-laheeb) اللهيبوبينت دراسة 
 المنهج باستخدام الثانوي  الصف األول طالب تحصيل في السوائل( )خواص موضوعفي  الفيزياء

إحداهما  مجموعتين على موزعة طالبا 56من  الدراسة عينة تكونتو  ،الرياض بمدينة التجريبي
 تدرس األخرى  والمجموعة اآللي، الحاسب باستخدام طالبا درست 85 وعددها التجريبية المجموعة

داللة  ذات فروق  وجود عدم الدراسة نتائج أظهرت وقد، طالبا 85 االعتيادية وعددها بالطريقة
 التذكر عند مستوى  واالعتيادية التجريبية عند المجموعتين الطالب تحصيل متوسطات في إحصائية

 .والتطبيق والفهم
 في الحاسوب دامباستخ التعليم طريقة استخدام أثر إلى (Malak,1995) مالك وأشارت دراسة

 أجريت وقد الحاسوب، ونحو نحوها تجاهاتهماالكيمياء و  مادة في ثانوي  األول الصف طلبة تحصيل
 واألخرى  طالبا( 23) إحداهما مجموعتين لىإ قسمت وطالبة ( طالبا49) قوامها عينة على الدراسة

 إحداهما :مجموعتين لىإ توزيعهم وتم األردن، في والبنات للبنين المشايخ مدرستي في طالبة( 80)
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 يدرس بحيث ضابطة كمجموعة وطالبة طالب ا (85) واألخرى  ،طالبا وطالبة (84) وتضم تجريبية
 عدم لىإ الباحث توصل وقد .والضابطة التجريبية المجموعتين كلتا في البنات عن بمعزل الطالب

 لمادة الطلبة حصيلت في والضابطة التجريبية المجموعتين عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود
 .الحاسوب نحو الطالب اتجاهات في إيجابي اتجاه وجد ولكن الكيمياء

 الدراسات معظم أن تبين الدراسة، موضوع في الصلة ذات السابقة الدراسات استعراض خالل من
 كثير من نتائج وأثبتت المفاهيم، يصالإو  التحصيل، تنمية في البرمجيات التعليمية فاعلية تناولت

فضال   الدراسي، التحصيل زيادة في أنماطها اختالف على البرمجيات التعليمية فاعلية راساتالد
 البرمجيات خالل من تدريسها تم التي والمفاهيم المعلوماتب حتفاظالا في اإلسهام في فاعليتها
 الححصائية لصإيجابية  في التحصيل المعرفي ووجود فروق ذات داللة إولها نتائج كما ، التعليمية

 وقد استفاد الباحث منها باختيار، للتعلم دافعيتهم في تؤثر كما المجموعة التجريبية في التحصيل 
 منهجية الدراسة وكيفية تحديد مجتمع الدراسة وعينتها وكيفية اجراء الدراسة وكتابة االطار النظري 

لدراسة الحالية عن الدراسات دراسة، واختلفت اواستخدام المعالجة االحصائية المناسبة ومناقشة نتائج ال
 الدراسة وعينتها وبرمجيتها التعليمية المستخدمة والمقرر الدراسي. مجتمعمن حيث 

 :الدراسة مشكلة
 وتمكن والحيوية، واإلثارة بالتشويق مليئة تعلمية تعليمية بيئة المختلفةت التعليمية البرمجيا تهّيء

التعلم لدى  عملية في واالستمرارية يثير الدافعية عوممت شيق بأسلوب واالختبار التدريس من المعلم
 ما تطبيق على مقدرةالو  أفضلبشكل  فهمالو  للتعلم مساعدة أداة  البرمجيات هذه تعد وبذلك ؛الطلبة
 .متقن بشكل اليومية المواقف في تعلمه

وجود  لىإ اختبارات ضبط نوعية التعليم التي تجريها وزارة التربية والتعليمشارت نتائج أفقد 
بعض إداراك الطلبة ألهمية  في الحظ الباحث تدنيو  في مهارات التفكير العليا، ضعف عام لدى الطلبة

 تصميم، لذلك رأى الباحث واالجتماعية في البيئة األردنية من خالل عمله اإلشرافي ةيالسياحالمفاهيم 
اشمية بإسلوب شيق وجذاب. ردنية الهالمملكة األ هم في تدريس السياحة فياستراتيجيات تعليمية تس

أثر استخدام برمجية تعليمية في تحصيل طالبات الصف الرابع األساسي  تتناول الدراسة الحالية وعليه
 إذومهارات التفكير العليا لديهن في تربية لواء وادي السير في مادة التربية االجتماعية والوطنية، 

 لهذا الغرض. (Dream weaverبرمجية ) خدامقام بإعدادها باست برمجية تعليمية الباحث استخدم
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 :الدراسة هدف
 :الحالية إلىالدراسة هدفت 
  ساسي في الصف الرابع األ طالباتتحصيل  في وأثرها أثر استخدام برمجية تعليميةالتعرف إلى

 .وادي السيرلواء ومهارات التفكير العليا لديهن في تربية  االجتماعيةمادة التربية 
 العليا ومهارات التفكيراألساسي  الصف الرابع طالباتفروق في تحصيل ت هناك التعرف إذا كان 

المجموعة  طالبات البرمجية التعليمية )المجموعة التجريبية( وبينن استخدم بين الطالبات اللواتي
  .درسن بالطريقة االعتياديةاللواتي الضابطة 

 ة. اإلفادة من التقنية الحديثة وخصوصا البرمجيات التعليمي 
 :الدراسة أسئلة

 حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤالين البحثيين اآلتيين:
 داللة ذات فروق  وجدت هل ( 0.05=إحصائية عند مستوى داللةα) تحصيل متوسطي بين 

 الى عزى تدة التربية االجتماعية والوطنية ما تدريس في الضابطة المجموعةو  التجريبية المجموعة
 التدريس؟ طريقة

 داللة ذات روق ف وجدت هل ( 0.05=إحصائية عند مستوى داللةα) عالمات متوسطي بين 
 مادة التربيةاختبار مهارات التفكير العليا في  في الضابطة المجموعة وعالمات التجريبية المجموعة

 التدريس؟ طريقة لىإ عزى تاالجتماعية والوطنية 
 : الدراسة اتفرضي

 : الفرضيتين الصفريتين اآليتينة اختبار حاولت الدراس السابقين،في ضوء السؤالين 
 داللة ذات فروق  توجد ال ( 0.05=إحصائية عند مستوى داللةα) تحصيل متوسطي بين 

 لىإ عزى تمادة التربية االجتماعية والوطنية  تدريس في الضابطة المجموعةو  التجريبية المجموعة
 التدريس؟ طريقة

 إحصائية عند مستوى  داللة ذات فروق  توجد ال( 0.05=داللةα) عالمات متوسطي بين 
دة التربية مااختبار مهارات التفكير العليا في  في الضابطة المجموعة وعالمات التجريبية المجموعة

 التدريس؟ طريقة لىإ عزى تاالجتماعية والوطنية 
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  :الدراسة أهمية
المعلومات  نولوجياوتك التعليم برمجيات من خالل الدور الذي تقوم به الدراسة هذه أهمية تكمن
في اكتساب مهارة التفكير العلمي، يواجهها الطلبة  التي الصعوبات تفادي في تسهم، والتي في التدريس

واألساسية في التربية الحديثة، وكذلك تسهم في اطالع  المهمةوالذي تعد تنميته هدفا من األهداف 
عليم على واقع استخدام البرمجيات المعلمين والمشرفين التربويين وكل من له عالقة بتطوير الت

الطلبة  تدريس في التعليمية، وعالقة ذلك بمستوى تحصيل الطلبة ومخرجات التعليم األساسي وتبنيها
إذا أثبتت الدراسات بأن هناك أثر إيجابي الستخدامها في التحصيل وإعداد برمجيات أخرى لمختلف 

 .على إجراء دراسات مماثلةالباحثين  ا وأنها تشجيعالمقررات التدريسية لمختلف المراحل األساسية، كم
 :االجرائية التعريفات
  :التعليمية البرمجية

ردنية السياحة في المملكة األ) رحلة في وطني وحدة تعليمية تستخدم في تدريس برمجية هي
 متنوعة، نشاطات وإجراء ،الطالبات بتدريس المعلم يقومها خالل ومن للصف الرابع األساسي، (الهاشمية

 .تم فهمه لما للطالبات تقويم وجود فضالص عن
  التحصيل:

التي تحصل عليها الطالبة نتيجة إخضاعها لمجموعة من الفقرات االختبارية بطريقة  الدرجة
منظمة للتحقق من درجة نجاح المتعلم في مادة التربية االجتماعية والوطنية وفي هذه الدراسة، تم قياس 

ي تحصل عليها الطالبة باالختبار البعدي أو بالفرق بين درجة الطالبة في التحصيل بالدرجة الت
 االختبار البعدي واالختبار القبلي.

 : العليا مهارات التفكير
العليا في هرم  ي العمليات العقلية للفرد الثالثهي مجموعة من المهارات المتقّدمة التي تتحّكم ف

 "بلوم" وهي:
  التحليلAnalysis المكّونات الجزئية، وفهم العالقات، أي  إلىتحليل المعلومة للتعّرف : هي مهارة

المتعّلم على تجزئة المادة التعليمية المعطاة له، وإدراك العالقات بين األجزاء، والتعـّرف  مقدرةهي 
 المبادئ التي تحكم هذه العالقات. إلى
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  التركيبSynthesisشكل جديد لتكوين إنتاج  : عملية تجميع األجزاء أو العناصر مع بعضها في
ة مــن المحتــوى، أو الموضــوع المــتعّلم علــى القيــام بتجميــع األجــزاء المختلفــ مقــدرةأصــيل، أي هــي 

 في إيجاد شيء جديد يختلف عن األشياء السابقة. الرئيس
  التقويمEvaluation ،عملية الحكم على قيمة، أو نوعية الفكرة، أو الشيء، أو النشاط الممارس :

 .أو المعني
ويتم قياس هذه المهارات بالعالمة التي تحصل عليها الطالبة في اختبار مهارات التفكير العليا 

 الذي أعده الباحث
  :االعتياديةالطريقة 

المعلم محور  وي عدالطريقة المتبعة في التدريس وتعتمد على الشرح والتفسير والمناقشة  هي
 .ية الحديثةالعملية التدريسية وال يتم فيها استخدام التقن

 : مقرر التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع
الصف الرابع  طلبةمقرر من المقررات اإلجبارية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم األردنية على 

 م.8605/8600األساسي والمعمول به منذ العام الدراسي 
 المرحلة األساسية: 

ويقصد بها المرحلة التي تشمل الصفوف من األول إلى العاشر وفقا للسلم التعليمي الذي أقرته 
 وزارة التربية والتعليم االردنية.

 :يأتيبما  الدراسةهذه تتحدد  :ومحدداتها الدراسة حدود
ممن أجريت  وادي السيرلواء ساسي في تربية الصف الرابع األاقتصرت هذه الدراسة على طالبات  .0

 .8602/8602خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي عليهن الدراسة 
السياحة في ) رحلة في وطني وحدةاالجتماعية والوطنية التربية على مادة  اقتصرت هذه الدراسة .8

 (.ردنية الهاشميةالمملكة األ
، ومهارات يالمعرف الطالباتتحصيل  في )من إعداد الباحث( استخدام برمجية تعليمية دراسة أثر .0

 .التفكير العليا لديهن
  .أهدافها تحقيق أجل من تهاوثبا المعدة الدراسة أداة  صدق على تعتمد الدراسة نتائج .4
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 : الدراسة منهج
 (طريقة التدريس)للتعرف إلى أثر المتغير المستقل  التجريبي شبه المنهجالباحث  استخدم
دية( على المتغير التابع )التحصيل ومهارات التفكير الطريقة االعتيا التعليمية،برمجية بـاستخدام )ال

 تجريبية :مجموعتين لىإ وتقسيمها البسيطة العشوائية بالطريقة الدراسة عينة أفراد اختيار تم إذ ،العليا(
وضبط تكافؤ . االعتيادية بالطريقة تدريسها ضابطة تمو  التعليمية، البرمجيةباستخدام  تدريسها تم

المتوسطات ا باستخراج قبلي والمقارنة بينهم ال المجموعتين الختبار تحصيليالمجموعتين بخضوع ك
 .تأكد تكافؤ المجموعتين إذ المستقلتين للعينتين "ت"  اختبار ونتائجواالنحرافات المعيارية  الحسابية

 : وعينتها الدراسة جتمعم
للواء  والتعليم ربيةالت بمديرية األساسي الرابع الصف جميع طالبات من الدراسة مجتمع تكّون 
واختار الباحث مدرستي الفقهاء  .(8602/8602)الدراسي  للعام العاصمة محافظة في وادي السير

الثانوية للبنات ومدرسة أم القرى األساسية عشوائيا من مدارس تربية لواء وادي السير، والبالغ عددها 
طالبة، وقّسمت العينة إلى  06وتكّونت عينة الدراسة من  الرابع،( مدرسة تدرس الصف 02)

 األساسية،طالبة/أم القرى  06طالباتها األولى ضابطة درست بالطريقة االعتيادية وبلغ عدد مجموعتين 
طالبة/ الفقهاء الثانوية  06البرمجية التعليمية وبلغ عدد طالباتها  واألخرى تجريبية درست باستخدام

 للبنات.
 الدراسة أدوات

  مية:أواًل: البرمجية التعلي
 الرابع لطلبة الصف (Dream weaverبرمجية ) تعليمية باستخدام برمجية بتصميم الباحث قام
 اإلطارو  التعليمية البرمجيات بناء خطوات على االطالع بعد وذلك التجريبية، لمجموعةل األساسي

  .النظري 
  ثانيا: االختبار التحصيلي:

ربعة األولى من للمستويات المعرفية األقام الباحث بإعداد اختبار تحصيلي اتصف بشموله 
من ( سؤاال  05التحليل( في ضوء المنهاج المقرر، وبواقع ) ،التطبيق ،الفهم ،تصنيف بلوم )التذكر

تأثير  مدى لقياسمن متعدد، ولكل سؤال ثالثة بدائل واحدة منها فقط صحيحة، وذلك  نوع اختيار
األساسي  الرابع الصف طالبات تنمية فهم في االعتيادية الطريقةب مقارنة يةالتعليم ةيبالبرمج التدريس

 المتضمن المحتوى  تحليل :اآلتية الخطوات وفق االختبار بناء وتم ،لمادة التربية االجتماعية والوطنية
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 التعلم ونتاجات األهداف تحديد، و  (ردنية الهاشميةالسياحة في المملكة األ) رحلة في وطني وحدة في
 لإلجابة، البدائل ووضع االختبار، فقرات كتابةللوحدة، و  دراسته بعد تحقيقها البالط من يتوقع التي

الدقة  مراعاة حيث من االختبار أسئلة إعداد كما تم األولية، بصورتها وطباعتها وتنقيحها ومراجعتها
 هاهداف المراد قياسممثلة للمحتوى واأل، و وخالية من الغموض واضحةوبصياغة العلمية واللغوية 

 .للطالباتللفئة العمرية  تهامناسبو 
 االختبار:  صدق

الختبار في صورته األولية من خالل عرض فقرات االختبار مع اجرى التحقق من صدق 
 في مجال التربية وأساليب من أساتذة الجامعات األهداف على محكمين من ذوي الخبرة والتخصص

، ومختصي المناهج في وزارة التربية والتعليم ن، ومعلمين ومشرفيالتربية االجتماعية والوطنية تدريس
، ، وطلب منهم التأكد من: وضوح األهداف واألسئلة لغويامحّكمين( 06وقد بلغ عدد المحكمين )

مدى ، و فاعلية البدائل المقترحة، و مة فقرات االختبار لألهدافءمال مدى، و تمثيل الفقرات للمحتوى و 
، ومن مقترحات تساعد على تطوير االختبار أيّ ، و د لالختبارالوقت المحد، و شمولية األسئلة للمحتوى 

منها وتم اإلبقاء  ها اآلخربعضبتعديل بعض الفقرات، وحذف  المحكمين آراء على بناء تعديلال ثّم تم
فأكثر من آراء المحكمين وخرج االختبار بصورته النهائية  %26على الفقرات التي حازت على نسبة 

 (.86ن، وبهذا تكون العالمة الكلية لالختبار من )عالمتيتم إعطاء كل فقرة فقرات فقط، و  06بواقع 
 ثبات االختبار: 

وللتأكد من ثبات االختبار قام الباحث باختبار عينة أخرى محايدة من خارج عينة البحث وبواقع 
، ذاتها وعةعلى المجم ذاته( طالبا من مدرسة الفقهاء األساسية للبنين وبعد أسبوع أعاد االختبار 06)

 .( وهو معامل ثبات مقبول ألغراض الدراسة6.700)وتّم حساب معامل ارتباط بيرسون فكانت قيمته 
  : اختبار مهارات التفكير العليا:ثالثا

ن في صورته تكوّ  متعدد،قام الباحث ببناء اختبار لمهارات التفكير العليا من نوع االختيار من 
هذا االختبار على مستويات بلوم المعرفية للعمليات العقلية العليا:  ( فقرة، وقد اشتمل06النهائية من )

 وقد تم بناء االختبار وفق الخطوات اآلتية:  ،وتقويم( وتركيب، تحليل،)
  في ضوء تصنيف بلوم في المجال المعرفي تها وصياغاشتقاق مجموعة من األهداف السلوكية

لمادة التربية  نمن تعلمه الطالباتحققها تن أوقع وتقويم( والمت وتركيب، تحليل،للمهارات العليا )
 االجتماعية والوطنية.
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  قام الباحث بإعداد جدول مواصفات لفقرات اختبار مهارات التفكير العليا حسب الموضوع والمستوى
 وتقويم( ونسبة التركيز للموضوع، وعدد الحصص، وعدد األهداف.  وتركيب، تحليل،المعرفي )

  فقرات االختبار التحصيلي على مستويات بلوم المعرفية. قام الباحث بتوزيع 
 : صدق اختبار مهارات التفكير العليا

جرى التحقق من صدق المحتوى لالختبار في صورته األولية من خالل عرض فقرات االختبار 
التربية مع األهداف على محكمين من ذوي الخبرة والتخصص في مجال التربية وعلم النفس وأساليب 

، وطلب منهم التأكد محكمين( 06وقد بلغ عدد المحكمين ) ،، ومعلمين ومشرفينجتماعية والوطنيةاال
مة فقرات االختبار ءمال مدى، و تمثيل الفقرات للمحتوى ، و من: وضوح األهداف واألسئلة لغويا

 أيّ و  الوقت المحدد لالختبار، و مدى شمولية األسئلة للمحتوى ، و فاعلية البدائل المقترحة، و لألهداف
وبناء على مالحظات المحكمين وتوصياتهم أعيدت صياغة  ،مقترحات تساعد على تطوير االختبار

هذه المالحظات دليل صدق  وع دتاآلخر، وتم زيادة بعض الفقرات،  بعضهابعض الفقرات، وحذف 
 لمحتوى االختبار.

 : ثبات اختبار مهارات التفكير العليا
احث بتطبيق االختبار بصورته األولية على عينة استطالعية االختبار قام الب من ثباتللتحقق 

 86 – ريتشاردسون - معادلة كودر، وحسب معامل ثبات االختبار باستخدام طالبة( 04مكونة من )
(K-R-20)( 6.20، فبلغت قيمة الثبات ،)هذه القيمة مقبولة ألغراض الدراسة، كما تم إعادة  وع دت

ب معامل الثبات باستخدام معامل ارتباط ابعد أسبوعين، وحسذاتها ية االختبار على العينة االستطالع
العالمة القصوى  الدراسة، وبلغتهذه القيمة أيضا مقبولة ألغراض  وع دت (6.72)بلغ  إذبيرسون، 

 ( عالمة.06لالختبار )
 :اآلتيةالباحث بإتباع الخطوات  قام: الدراسةإجراءات 

 اختيار أفراد الدراسة .0
اختبار مهارات  التحصيلي،، االختبار البرمجية التعليمية :وتصميمها الثالثالدراسة إعداد أدوات  .8

  والتحقق من إجراءات الصدق والثبات لها. ،التفكير العليا
 الحصول على إذن من وزارة التربية والتعليم، من أجل تطبيق الدراسة. .0
هذه االختبارات متمثلة في: االختبار تطبيق االختبارات القبلية على الطلبة قبل البدء بالمعالجة، و   .4

 التجريبية والضابطة(.)العليا التحصيلي )التجريبية والضابطة(، اختبار مهارات التفكير 
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 المجموعة التجريبية على التعامل مع الحاسوب والبرامج التعليمية. طالبات مقدرةالتأكد من  .5
قام الباحث بتدريس  فقدية، البدء بتطبيق المعالجات على المجموعتين الضابطة والتجريب .0

، البرمجية التعليميةوالضابطة، وذلك لمعرفته بإجراءات التعليم باستخدام  المجموعتين التجريبية
  .نخالل تعلمه الطالباتالتي يمكن أن تواجه  المشكالت واستيعابهاقدرته على حل مو 

االختبارات البعدية على اء وإجر  تطبيق بعد االنتهاء من تدريس الوحدة التعليميةالقام الباحث ب .7
 .والضابطة( )التجريبية الطالبات

وإجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة لتحقيق أغراض  على االختبارين، الطالباتتصحيح إجابات  .2
 الدارسة.

  المعالجة اإلحصائية:
 أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها قام الباحث باستخدام: عنلإلجابة 

  واالنحرافات المعيارية، ألداء مجموعتي الدراسة على االختبار التحصيلي، المتوسطات الحسابية
 واختبار مهارات التفكير العليا.

 ( تحليل التباين المشتركANCOVA لفحص الفروق بين متوسطي مجموعتي الدراسة، سواء على )
شترك يستخدم في االختبار التحصيلي، أو اختبار مهارات التفكير العليا وذلك ألن تحليل التباين الم

الدراسات لتحليل البيانات المتعلقة بتصميم االختبار القبلي واالختبار البعدي مع وجود مجموعة 
 ضابطة. 

  التابعة،المتغيرات  فيوهو طريقة التدريس  المستقل،تم اختيار تصميم عاملي لدارسة أثر المتغير 
 لديهن،، وتنمية مهارات التفكير العليا وهي تحصيل الطالبات في مادة التربية االجتماعية والوطنية

ويقع هذا التصميم تحت إطار التصاميم شبه التجريبية، وذلك لغياب عنصر االختيار العشوائي 
 لكل فرد من أفراد الدراسة، ويمكن توضيح التصميم على النحو اآلتي: 

A O1 O2 X1 O1 O2 
B O1 O2 X2 O1 O2 

التعليمية البرمجية التعلم باستخدام  ،B جموعة الضابطةالم ،A حيث ترمز: المجموعة التجريبية 
X1 ،التعليم بالطريقة االعتيادية X2، باستخدام االختبار التحصيلي القياس O1،  القياس باستخدام

 .O2 اختبار مهارات التفكير العليا
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  متغيرات الدراسة:
  .برمجية التعليميةالباستخدام  التدريس - طريقة التدريس أوال: المتغير المستقل وهو:

 التدريس وفق الطريقة االعتيادية. -                                           
  .التربية االجتماعية والوطنيةفي  الطالباتدرجات تحصيل  ثانياً : المتغيرات التابعة وهي:
 ير العليا.اختبار مهارات التفك الطالبات فيدرجات تحصيل  -                             

 :نتائج الدراسة ومناقشتها
داللة وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى تهل  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول أواًل:

(=0.05 α بين متوسطي تحصيل المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في تدريس مادة التربية )
ابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات لإلج االجتماعية والوطنية يعزى الى طريقة التدريس؟

باختالف  البعدي الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على االختبار التحصيلي
  ( يوضح ذلك:2، والجدول )طريقة التدريس

طريقة باختالف المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة  (1) جدولال
 وعالماتهم القبليةعلى االختبار التحصيلي البعدي لتدريس ا

العالمة  العدد المجموعة
 الكلية

 االختبار البعدي االختبار القبلي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 0.05 08.07 1.45 6.60 86 06 الضابطة
078. 00.26 2.05 6.47 06 التجريبية  

باستخدام  ( أّن المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة التجريبية اللواتي درسن2يشير الجدول )
(، في حين بلغ 08.61كان األعلى إذ بلغ ) على االختبار التحصيلي البعدي تعليميةالبرمجية ال

ة إذ بلغ الطريقة االعتيادي باستخدام اللواتي درسن الضابطةالمجموعة المتوسط الحسابي لطالبات 
(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين متوسطات مجموعات الدراسة ذات داللة إحصائية 01.01)

(، ANCOVA)المشترك( ) التباين المصاحبتحليل  تطبيق ( تمα=2.20عند مستوى داللة )
 (:0على النحو الذي يوضحه الجدول )تحليل النتائج وجاءت 

على المشترك( ألداء مجموعتي الدراسة باختالف طريقة التدريس المصاحب ) تحليل التباين (2) جدولال
 االختبار التحصيلي البعدي

 مجموع مصدر التباين
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط مجموع
مستوى  (ف)قيمة المربعات

 قيمة إبتا الداللة
 0.017 0.321 1.001 7.989 1 7.989 االختبار القبلي

 0.411 0.000 39.800 317.689 1 317.689 طريقة التدريس
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 مجموع مصدر التباين
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط مجموع
مستوى  (ف)قيمة المربعات

 قيمة إبتا الداللة
    7.982 57 454.978 الخطأ

     59 784.983 الكلي المعدل

(، عند مستوى 39.800( أن قيمة )ف( بالنسبـة لطريقة التدريس قد بلغت )0الجـدول ) يشير
 ق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء مجموعتيو (، مما يدل على وجود فر 0.000داللة )

على االختبار التحصيلي  البرمجية التعليمية( االعتيادية،الطريقة ريقة التدريس )طباختالف الدراسة 
وجد فروق ذات داللة تال  ، وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية األولى والتي تنص على أنهالبعدي

( بين متوسطي تحصيل المجموعة التجريبية والمجموعة α=6.65إحصائية عند مستوى داللة )
وتم استخراج  .لى طريقة التدريسإعزى تة والوطنية س مادة التربية االجتماعيالضابطة في تدري

، ومن أجل على االختبار التحصيلي البعديمجموعات الدراسة  المتوسطات الحسابية المعدلة ألداء
 ( يوضح ذلك. 3الفرق، فالجدول )كان  معرفة لصالح من

طريقة باختالف الدراسة  تيألداء مجموعة معياريال المعدلة واألخطاء المتوسطات الحسابية (3) جدولال
 على االختبار التحصيلي البعديالتدريس 

 المعياري  الخطأ المعدل المتوسط الحسابي العالمة الكلية العدد المجموعة

 22 الضابطة
32 

12.18 0.52 

 0.52 16.79 22 التجريبية

 جموعة التجريبية اللواتي درسنلطالبات الم المعدل أّن المتوسط الحسابي( 3يشير الجدول )

(، في 16.79كان األعلى إذ بلغ ) تعليمية على االختبار التحصيلي البعديالبرمجية الباستخدام 
(، وهذا يدل على وجود فروق 12.18) حين بلغ المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة الضابطة

عزى إلى استخدام البرمجية ية تدراسي لصالح المجموعة التجريبذات داللة إحصائية في التحصيل ال
 التعليمية في تدريس طلبة الصف الرابع لمادة التربية االجتماعية والوطنية.

ن استخدام ألى عدة أمور منها: إ الطالباتتعود فاعلية البرمجية التعليمية في زيادة تحصيل و 
لدى الطالبات مما يساعد يعزز التعليم الذاتي  مادة التربية االجتماعية والوطنيةالحاسوب في تعليم 

ن ، كما ألى تحسين نوعية التعلم والتعليمإفي مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، وبالتالي يؤدي 
حها ومعالجتها بعد كل استجابة قد تشجع يالتغذية الراجعة الفورية في تشخص األخطاء وتصح

ولعل الدافعية ، لم والتحصيل لديهلى تحسين التعإمما يؤدي بالتالي  ؛المتعلم على تصحيح أخطائه
تضيف عنصرا مهما  البرمجية التعليميةالتي تحدثها األلوان والرسومات والحركة  المستخدمة في 

 لى زيادة دافعية التعلم لدية وبالتالي زيادة التحصيل.إللتفاعل بين المتعلم والمادة التعليمية مما يؤدي 
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 (،Al-Khwalda,2013) (،Al-Shlool,2015) منها: وتتفق هذه النتيجة مع عدة دراسات سابقة
(Al-Khattatnah,2013،) (Al-Sqayrat,2012،) (Haiyan, Atsusi & 

Mansureh,2010)( بينما اختلفت مع دراسات سابقة منها .Al-Laheeb,1999) 
(Malak,1995.) 

ند مستوى ع وجد فروق ذات داللة إحصائيةت: هل النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ثانيا:
 ( بين متوسطي عالمات المجموعة التجريبية وعالمات المجموعة الضابطة في0.05α=داللة)

 لى طريقة التدريس؟إعزى تدة التربية االجتماعية والوطنية اختبار مهارات التفكير العليا في ما
جموعتي لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء م

( يوضح 4، والجدول)طريقة التدريسباختالف  البعديمهارات التفكير العليا اختبار  الدراسة على
  ذلك:
طريقة باختالف المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة  (4) جدولال

 وعالماتهم القبلية، على اختبار مهارات التفكير العليا البعديالتدريس 

 العالمة الكلية العدد المجموعة المهارة

 االختبار البعدي االختبار القبلي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 .تحليل
 30 الضابطة

22 
4.47 1.14 6.47 1.14 

 1.41 7.43 1.30 4.33 30 التجريبية

 .تركيب
 30 الضابطة

22 
4.40 1.40 6.40 1.40 

 1.33 7.40 1.55 4.53 30 التجريبية

 .تقويم
 30 الضابطة

22 
4.07 1.64 6.07 1.64 

 1.55 7.27 1.45 4.20 30 التجريبية

 .كلي
 30 الضابطة

22 
12.93 3.01 18.93 3.01 

 3.19 22.10 2.53 13.07 30 التجريبية

باستخدام  لتجريبية اللواتي درسن( أّن المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة ا4يشير الجدول )
(، في 11.01كان األعلى إذ بلغ ) على اختبار مهارات التفكير العليا البعدي تعليميةالبرمجية ال

الطريقة االعتيادية  باستخدام اللواتي درسن الضابطةالمجموعة حين بلغ المتوسط الحسابي لطالبات 
طات مجموعات الدراسة ذات داللة إحصائية (، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين متوس18.93)

(، MANCOVA))المشترك(  التباين المصاحبتحليل  تطبيق ( تمα=2.20عند مستوى داللة )
 (:5على النحو الذي يوضحه الجدول )تحليل النتائج وجاءت 
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طريقة التدريس باختالف ( ألداء مجموعتي الدراسة MANCOVAالمصاحب ) تحليل التباين (5) جدولال
 لى اختبار مهارات التفكير العليا البعديع

 المهارة مصدر التباين
 مجموع

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات

 قيمة

 ف

مستوى 

 الداللة
 قيمة إبتا

االختبار 

 القبلي

 0.423 0.000 41.840 40.144 1 40.144 تحليل

 0.277 0.000 21.865 30.054 1 30.054 تركيب

 0.614 0.000 90.839 90.774 1 90.774 تقويم

 0.819 0.000 257.313 455.635 1 455.635 كلي

 المجموعة

 0.191 0.001 13.419 12.875 1 12.875 تحليل

 0.151 0.002 10.166 13.973 1 13.973 تركيب

 0.255 0.000 19.495 19.481 1 19.481 تقويم

 0.577 0.000 77.836 137.828 1 137.828 كلي

 طأالخ

    959. 57 54.689 تحليل

    1.374 57 78.346 تركيب

    999. 57 56.959 تقويم

    1.771 57 100.932 كلي

 الكلي المعدل

     59 108.850 تحليل

     59 123.400 تركيب

     59 169.333 تقويم

     59 706.983 كلي

( عند مستوى 77.836تدريس قد بلغت )( أن قيمة )ف( بالنسبـة لطريقة ال5يشير الجـدول )
( مستوى داللة 10.166 -19.495للدرجة الكلية لالختبار، وبلغت بين )( 0.000داللة )

ق ذات داللة إحصائية و ( للمهارات الفرعية لالختبار، مما يدل على وجود فر 0.002 - 0.000بين)
البرمجية  االعتيادية،يقة الطر طريقة التدريس )باختالف الدراسة  بين متوسطات أداء مجموعتي

ومهاراته الفرعية كافة، وهذا يعني رفض  البعدي اختبار مهارات التفكير العلياعلى  التعليمية(
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  وجدتال الفرضية الصفرية الثانية والتي تنص على أنه 

 لمجموعة الضابطة فيبين متوسطي عالمات المجموعة التجريبية وعالمات ا (0.05α=)داللة
وتم  .لى طريقة التدريس؟إعزى تدة التربية االجتماعية والوطنية اختبار مهارات التفكير العليا في ما

كان  من أجل معرفة لصالح منمجموعات الدراسة  استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة ألداء
 ( يوضح ذلك.6الفرق، والجدول )
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طريقة باختالف الدراسة  تيألداء مجموعة المعياري المعدلة واألخطاء ةالمتوسطات الحسابي (6) جدولال
 البعدياختبار مهارات التفكير العليا على التدريس 

 الخطأ المعياري  المعدلالمتوسط الحسابي  المجموعة المهارة

 0.18 6.49 الضابطة تحليل
 0.18 7.41 التجريبية

 0.21 6.42 الضابطة تركيب
 0.21 7.38 التجريبية

 0.18 6.10 الضابطة تقويم
 0.18 7.24 التجريبية

 0.24 19.00 الضابطة كلي
 0.24 22.03 التجريبية

لطالبات المجموعة التجريبية اللواتي  المعدل أّن المتوسط الحسابيإلى ( 6يشير الجدول )
كان األعلى إذ بلغ  بعديتعليمية على اختبار مهارات التفكير العليا الالبرمجية الباستخدام  درسن

على (، وهذا يدل 19.00) (، في حين بلغ المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة الضابطة22.03)
عزى إلى لصالح المجموعة التجريبية تمهارات التفكير العليا فروق ذات داللة إحصائية في  وجود

 بية االجتماعية والوطنية.استخدام البرمجية التعليمية في تدريس طلبة الصف الرابع لمادة التر 
بها  البرمجية التعليميةيعزى تفوق المجموعة التجريبية لفاعلية اإلجراءات التي تم تصميم و 

لى مستويات إللوصول  اوسرعته اقدراتهمبالسير حسب  ةضمن خطط تدريسية، وألنها تسمح للطالب
 ةأن الطالب البرمجية التعليميةعليا من التفكير، وربما يكون تفوق المجموعة التي تعلمت باستخدام 

 البرمجية التعليمية، واستخدام همونقد دون تأثير من اآلخرين اورغبته اقدرتهمو  اتعّلم حسب سرعتهت
على التعامل مع مستويات عليا  اقدرتهملى زيادة إ، مما أدى ابنفسه ةلفترات أكثر زاد من ثقة الطالب

لى استخدام أنماط مختلفة من التقويم إ ذلك أيضا قد يعزى و  ،من التفكير مثل التحليل والتركيب
في  تهاوسرع الطالبات مقدرة، تناسبت مع البرمجية التعليميةوالتغذية الراجعة الفورية التي يوفرها 

على التعامل مع المواقف الجديدة، وزيادة عمليات  مقدرةلى فهم معمق و إالتعّلم، مما قد يؤدي 
-Al-Shlool ,2015( ، )Alعدة دراسات سابقة منها: )وتتفق هذه النتيجة مع  ،التفكير

Khwalda,2013)، (Al-Khattatnah,2013)، (Al-Sqayrat,2012)، (Haiyan, Atsusi 

& Mansureh,2010( بينما اختلفت مع دراسات سابقة منها .)Al-Laheeb,1999 )
(Malak,1995.) 
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 :ما يأتيب الباحث يوصي الدراسة نتائج ضوء فيالتوصيات: 
 الطلبة ومهارات التفكير  تحصيل زيادة في التدريس ألثرها في التعليمية البرمجيات استخدام ضرورة

 العليا.
 التي المناهج مجال في رهاتطويو  تعليمية ياتبرمج تصميم على همهوتوجي نالمعلمي تدريب ضرورة 

 .يدرسونها
 التدريس في يميةالبرمجيات التعل فاعلية مدى عنمن قبل باحثين آخرين  دراسات إجراء. 
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المفرق جودة االداء  قصبةدرجة امتالك معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية في مدارس 
  التدريسي في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة

 *فاطمة علوان الجمعان
 

 ملخص:
ك معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية في مدارس محافظة درجة امتال الدراسة تعرف هدفت

المنهج الوصفي،  ستخدمأ  و  المفرق جودة االداء التدريسي في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة.
وتوصلت  ( فقرة44( معلمًا ومعلمة، واستخدمت استبانة تكونت من )321وتكونت العينة من )

معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية في مدارس محافظة الدراسة للنتائج اآلتية: أن درجة امتالك 
، كما كبيرةالمفرق جودة االداء التدريسي في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة من وجهة نظرهم 

أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير )الجنس( وجاءت الفروق لصالح 
استجابات أفراد العينة ت عزى لمتغير الخبرة، والمؤهل  عدم وجود فروق في علىاإلناث، ودلت النتائج 

بعقد دورات تدريبية لتنمية مهارات  العلمي، والمرحلة التعليمية. وفي ضوء النتائج اوصت الدراسة
 المعلمين وفق معايير االقتصاد المعرفي.

 د المعرفة.الدراسات االجتماعية والوطنية، جودة االداء التدريسي، اقتصا الكلمات المفتاحية:
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 وزارة التربية والتعليم/ األردن. *

 25/5/2019تاريخ قبول البحث                         28/1/2132تاريخ استالم البحث 
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The Degree to Which Teachers of Social and National Studies in the 

Schools of Kasbah Mafraq have the Quality of Teaching Performance 

in light of the Requirements of the Knowledge Economy 

*Fatmeh Elwan Muflih Al Jam,An 

 
Abstract: 

The purpose of the study was to determine the degree to which teachers 

of social and national studies in the schools of Mafraq Kasbah have the 

quality of teaching performance in light of the requirements of the 

knowledge economy. The descriptive methodology was used. The sample 

consisted of (123) male and female teachers, and used a questionnaire 

consisting of (44) items. The study found the following results: The degree 

to which the teachers of social and national studies in the schools of Mafraq 

Kasbah according to their quality of teaching performance in light of the 

requirements of the knowledge economy from their point of view is 

medium. The results showed that there were no differences in the responses 

of the sample members due to the variable of experience, the scientific 

qualification, and the educational stage. In light of the results, the study 

recommended holding training courses for the development of teachers' 

skills according to the knowledge economy standards. 

Keywords: Social and National Studies, the Quality of Teaching 

Performance, Knowledge Economy. 
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 مقدمة ال
يّعد منهج الدراسات االجتماعية من المناهج التي تهتم بجميع الجوانب المختلفة لشخصية 

فيه الشخصية االجتماعية التي تمتلك المهارات الحياتية والعلمية والتي تستطيع  الطالب وتنمي
  .ت التي قد تواجهه واتخاذ القرارات المناسبةالتعامل مع المشكال
يعمل على تنمية راس المال البشري  بوصفهبين الدول  التنافس مصادراهم من ويّعد التعليم 

 هذا إطاروفي  وغيرها،الذي ينعكس على كافة الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية 
 معيار التفاضل بينها.م المعرفة التدريس وتقديالتنافس احتلت الجودة في 

قدرتها على الوصول الى مرحلة ملذا اصبحت المجتمعات الحديثة امام تحد كبير يتمثل في 
قدرته على أن يستثمر المعرفة بشكل ممرهونا ب أصبحوالتطور ألي مجتمع  المعرفي، فالتقدمالمجتمع 

كثير من المعرفية العلمية. كل ذلك دعا  ويتم ذلك من خالل استثمار التعليم لتطبيق النظريات فّعال،
ونشرها وتوظيفها بكفاءة  المعرفة،الدول الى العمل على انشاء مجتمعات معرفية تعمل على انتاج 

سواء أكانت اقتصادية ام سياسية أم اجتماعية. وهذه  كافة،في مجاالت النشاط المجتمعي 
يهدف دمج اقتصاد المعرفة في رات سليمة. و المعرفة التخاذ قراالمجتمعات هي التي ت حسن استخدام 

والتنبؤ بما  وفهمها،عملية التعلم والتعليم الى وصف الظواهر المرتبطة بموضوع المعرفة وتفسيرها 
ومراجعة الوضع  ،والتحكم بالظروف والسيطرة عليها لزيادة االنتفاع بها ،سيكون عليه المستقبل

 .(Altbach, Philip,2013. p324) الحالي
( في دراستهما "العالقة بين معرفة المعلمين Wilson & Bai,2011شار ولسون وباي)وا

للمعرفة حول مفهوم ما وراء المعرفة والتفكير ما وراء المعرفي" الى ان تدريس الطلبة ليصبحوا 
ما وراء المعرفة،   يتطلب فهما عميقا لمفهوم التفكير فيقادرين على التفكير ما وراء المعرفة 

 وم النظري المعرفي لما وراء المعرفة وهذا يستدعي معلما يمتلك فهما عميقا لهما.وللمفه
( بانه اذا كانت غاية التربية االولى Hadosh & Fwarah A,2015)ى حدوش والفوراعةأر و 

وألمته فال بد من  هر على ان يكون مواطنا نافعا لنفسواالخيرة هي صنع المواطن الصالح القاد
فالمعلم يقف دائما في طليعة  ،مة االساسية في البيئة التعليميةي يعد الدعااصالح المعلم الذ

العناصر الوطنية الشاعرة بمسؤولياته االجتماعية والسياسية والتربوية والمدركة بوعي قضايا مجتمعه 
 وعصره فهو رسول العلم والتعليم يبني وينشئ انفسا وعقوال.

 



 فاطمة علوان الجمعان                                                          ....  درجة امتالك معلمي الدراسات

603 

لمنهج فانها تسهم اساهما واضحا في تنمية الوالء ولكون المواد االجتماعية احد مجاالت ا
للوطن كما تقوم بدور فاعل في تنمية القيم واالتجاهات االجتماعية واالنماط السلوكية المرغوب فيها 
والتي تساعد على التكيف مع ظروف الحياة المتغيرة من خالل الخبرات التعليمية التي تقدمها والقيم 

 & Tawalba) دير التراث االجتماعي والمحافظة على الصالح منهالتي تسعى الى تحقيقها لتق

Others,2010. p78) 
بأدوار جديدة تتناسب والتطورات المتسارعة في  معلم الدراسات االجتماعية مطالب وبهذا فان

كافة مجاالت الحياة وممارسته لهذه االدوار التدريسية في ضوء االقتصاد المعرفي وتنمية مهاراتهم 
من خالل تقديم المعارف والمهارات  اً ضروري اً حاجة ماسة ومطلب بوصفهالجانب الجانب  في هذا

 وتدريبهم عليها ومتابعتهم فيها اثناء الخدمة من قبل االشراف التربوي.
بان التكنولوجيا والمعرفة هما العامالن الرئيسان للنمو والتنمية  (Walter,2004والتر) وأشار
  .ة الحقيقية لألمم تكمن فى العقول بالدرجة األولىوأصبحت الثرو  المستدامة،

 ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية وقد تم عرضهناك عدد من الدراسات العربية واالجنبية و 
 الدراسات من االقدم الى االحداث على النحو االتي:

معرفة دور  ى( الBonal & Rambla,2003) بونال ورامبالهدفت الدراسة التي اجراها 
المعلم في تكوين مجتمع تربوي في ضوء معطيات االقتصاد المعرفي وقد تكونت عينة الدراسة من 

مدارس طبقت عليهم مقابالت وبطاقة مالحظات وقد  أربعفي ها ومعلماتمعلمي المرحلة الثانوية 
م وضوح اظهرت النتائج ان المعلمين كانوا يقاومون التغيير واالندماج في االقتصاد المعرفي نظرا لعد

يعود ذلك الى عدم قيام المسؤولين ببيان طبيعة دور المعلم الجديد و فكرة االقتصاد المعرفي لديهم 
 ستراتيجيات حديثةال والذي ادى الى عدم استخدامهم

هدفت الى بناء برنامج تدريبي لتنمية المهارات فقد ( Eiadat,2005اما دراسة عيادات )
عي في ضوء التوجه نحو االقتصاد المعرفي في االردن وبيان أثره االدائية لدى معلمي التعليم الصنا

تّم  الصناعي،( معلما من معلمي التعليم 65في تنمية تلك المهارات. تكونت عينة الدراسة من )
تطبيق بطاقة المالحظة عليهم. كشفت النتائج عن وجود أداء جيد لمعلمي التعليم الصناعي 

وعدم وجود فروق  الدراسة،صاد المعرفي حسب المعيار الذي اتبعته للمهارات االدائية في ضوء االقت
ذات داللة احصائية في درجة المهارات األدائية لمعلمي التعليم الصناعي تعزى لمتغّيري المؤّهل 

 العلمي والخبرة في التدريس.
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( التعرف الى االقتصاد المعرفي في عناصر Naimat,2009وهدفت دراسة النعيمات )
كما  معلمة،( 2611( معلما و)3642وقد تكونت عينة الدراسة من ) االردن،التعليمية في العملية 

واظهرت نتائج الدراسة ان الدرجة الكلية  تربويا.( خبيرا 12اختيرت اخرى من الخبراء التربويين بلغت)
عزى ووجود فروق ت مرتفعة،ألثر االقتصاد المعرفي في عناصر العملية التعليمية التعلمية كانت 

لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة لصالح االناث وفئة الدبلوم فأعلى ولصالح ذوي 
 الخبرة االعلى.

( فقد هدفت الى الكشف عن درجة امتالك Bani Doumi,2010)دومي اما دراسة بني 
( 22من )من وجهة نظرهم. من خالل التطبيق على عينة مكونة  التعليمية،معلمي العلوم للكفايات 

معلما ومعلمة من معلمي العلوم الحكومية التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظة الكرك. وقد 
كما اشارت النتائج الى وجود فروق دالة  متوسطة،اشارت النتائج الى ان درجة االمتالك كانت 

ح االناث ووجود فروق لصال للجنس،احصائيا في درجة امتالك الكفايات التكنولوجية التعليمية تعزى 
 دالة احصائيا في درجة االمتالك تعزى لمتغير الخبرة في التدريس.

( الى التحقق من مدى وعي معلمي الدراسات Assaf,2012وهدفت دراسة العساف )
االجتماعية بأدوارهم التدريسية في ضوء المناهج المبنية على االقتصاد المعرفي، وقد تكونت عينة 

علما ومعلمة من معلمي الدراسات االجتماعية في مديرية عمان الثانية ،اختيرت م 326الدراسة من 
االستبانة مستندا الى االدب التربوي والدراسات السابقة،  وتم بناءالعينة بالطريقة العشوائية البسيطة 

صاد وكشفت نتائج الدراسة ان وعي المعلمين بأدوارهم التدريسية في ضوء المناهج المبنية على االقت
ذات داللة احصائية في وعي المعلمين تبعا لمتغير  اً المعرفي كان مرتفعا، كما تبين ان هناك فروق

المؤهل العلمي لصالح الحاصلين على درجة الماجستير، كما دلت النتائج على عدم وجود فروق 
رة جنس والتخصص االكاديمي، والخبالذات داللة احصائية في وعي المعلمين، تبعا لمتغيرات 

 التدريسية.
مدى توظيف مهارات االقتصاد  إلى( الى التعرف Pandey,2012) دراسة بانديوهدفت 

( معلما ومعلمة في فرنسا تم اختيارهم 232المعرفي في المدارس الثانوية لدى عينة تكونت من )
بالطريقة العشوائية. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي من خالل تطبيق االستبانة كأداة لجمع 

أظهرت النتائج وجود مستوى متدن لمهارات االقتصاد المعرفي لدى افراد عينة الدراسة. و المعلومات. 
كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى تطبيق مهارات االقتصاد المعرفي 
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حسين كما اكدت النتائج على دور االقتصاد المعرفي في ت المعلمات.يعزى لمتغير الجنس ولصالح 
 التحصيل الدراسي لدى الطلبة.

( وهدفت الكشف عن مدى امتالك معلمي اللغة العربية في Hassan,2012دراسة حسن )
واشارت النتائج الى  المتغيرات،محافظة البلقاء باالردن لمفاهيم اقتصاد المعرفة في ضوء بعض 
 الصف،ي مجالي المعلم وادارة ارتفاع درجة امتالك معلمي اللغة العربية لمفاهيم اقتصاد المعرفة ف

 التعليم، وتقنيات التدريس،ودرجة متوسطة في مجال الطلبة واستراتيجيات  الدرس،وتخطيط وتنفيذ 
 والتطور المهني والتقويم،
ادوار معلمي المرحلة  إلى( دراسة هدفت الى التعرف Al-Roumi,2014اجرى الرومي )و 

رفة، والوقوف على المتطلبات التي ينبغي توفرها لمساعدة الثانوية في ضوء االقتصاد القائم على المع
 أ ستخدمفي ضوء االقتصاد القائم على المعرفة، وقد  بأدوارهممعلمي المرحلة الثانوية على القيام 

طريقة العنقودية التم اختيارهم ب ًا،( معلم153) من المنهج الوصفي المسحي، وتكونت عينة الدراسة
( فقرة، وبينت النتائج ان من ادوار معلم المرحلة الثانوية في 12الدراسة من )العشوائية وتكونت اداة 

ضوء متطلبات االقتصاد القائم على المعرفة دوره في المحافظة على الهوية االسالمية، ومساعدة 
الطلبة على االبداع، وان هناك متطلبات ينبغي توافرها لمساعدة معلم المرحلة الثانوية في ضوء 

االقتصاد القائم على المعرفة، وابرزها تدريب الطالب على دمج التقنية الحديثة ووسائل متطلبات 
  االتصال، وشبكة االنترنت في التعليم.

 & ,Al Omeiri; Al Barakat) وجوارنة وهدفت دراسة العمري والبركات
Jawarneh,2014ب التربية ( الى الكشف عن تقديرات معلمي الدراسات االجتماعية لدرجة تلبية كت

االجتماعية والوطنية المطورة في المرحلة االبتدائية لمتطلبات اقتصاد المعرفة ، استخدمت الدراسة 
مجاالت  ةربعأات حيث صممت استبانة اشتملت على منهجية البحث الكمي والنوعي لجمع البيان

ة من معلمي طبقت على عينة عشوائية قصديو  اً معيار  (41تضمنت في مجملها قائمة معايير من )
الدراسات االجتماعية والوطنية  في منطقة مكة المكرمة التعليمية. أظهرت النتائج ان كتب التربية 
االجتماعية والوطنية في مرحلة التعليم االبتدائي حصلت على درجات تقدير متوسطة في تلبية 

جات تقدير فقد سجلت غالبية المعايير متوسطات حسابية ضمن در  المعرفة،متطلبات اقتصاد 
 متوسطة. كما كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دالة احصائية عند مستوى الداللة
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(0.05=α)  وخبراتهم التدريسية وتخصصاتهم  العلمية،في استجابات المشاركين تعزى لمؤهالتهم
 .االكاديمية

علمي درجة توظيف م إلى( الى التعرف Al-Harishi,2014كما سعت دراسة الهريشي )
العلوم بالمرحلة الثانوية للممارسات التدريسية وفق متطلبات اقتصاد المعرفة في مجال التخطيط 

استراتيجيات التدريس واستراتيجيات التقويم وتطوير الصفات والمهارات الشخصية  للدرس،واالعداد 
فين التربويين للطالب واالتصال والتفاعل الصفي واالنشطة والتعليم المستمر من وجهة نظر المشر 

وتوصلت الدراسة الى نتائج من اهمها ان توظيف معلمي العلوم بالمرحلة الثانوية للممارسات 
 التدريسية وفق متطلبات اقتصاد المعرفة كانت متوسطة

( سعت الى تعرف درجة ممارسة معلمي التربية المهنية Tuwaisi,2014ودراسة الطويسي )
تم اختيار عينة مكونة من  إذها المشرفون التربويون في االردن. لكفايات االقتصاد المعرفي كما يرا

كانت  الممارسةواشارت النتائج الى ان درجة  ،( مشرفا في مديريات التربية والتعليم في االردن52)
العلمي، كما اظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ألثر متغير المؤهل  متوسطة،

 تعزى لمتغير الخبرة.حين لم تظهر فروق  في
( الكشف عن مدى امتالك وتطبيق معلمي Al Nashry,2014هدفت دراسة الناشري )و 

األداء ومعلمات الدارسات االجتماعية والوطنية بالمرحلة المتوسطة في تعليم محافظة القنفذة لجودة 
سة من الدار  تكون مجتمعو المنهج الوصفي  المعرفي. استخدمفي ضوء متطلبات االقتصاد  التدريسي

للمرحلة المتوسطة في  هاومعلمات ومعلمي الدارسات االجتماعية نييالمشرفين والمشرفات التربو 
درجة امتالك جودة األداء. تم توزيع أداة الدارسة على كامل  إلىالمدارس الحكومية وللتعرف 

ء التدريسي في ضوء بينت نتائج الدارسة أن درجة امتالك افراد عينة الدارسة لجودة األدا ،المجتمع
في استجابات أفراد  إحصائيامتطلبات اقتصاد المعرفة كانت درجة عالية، كما تبين وجود فروق دالة 

العينة حول درجة االمتالك تعزى إلى متغير النوع االجتماعي ولصالح المعلمات، ووجود فروق 
كما بينت النتائج عدم  تعزى لمتغير الخبرة التدريسية ولصالح من خبراتهم أقل من خمس سنوات.

فقد  هومتطلبات وجود فروق تعزى للتخصص. أما بالنسبة لدرجة تطبيق مضامين اقتصاد المعرفة
جاءت بدرجة متوسطة. كما بينت النتائج وجود فروق في تطبيق افراد العينة لمتطلبات اقتصاد 

المعلمات وعدم وجود  لحالتدريس لصالمتغير النوع االجتماعي في مجال استراتيجيات  المعرفة تبعا
 فروق دالة إحصائيا تبعا لمتغيرات الخبرة التدريسية والتخصص األكاديمي في جميع المجاالت.
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( الى اعداد قائمة معايير تقويم الممارسات Al-Rasheed,2015)الرشيد دراسة هدفت و 
لى االقتصاد المعرفي التدريسية لدى معلمات العلوم بالمرحلة االبتدائية في ضوء التوجهات القائمة ع

عاليا ولكنها لم  يعدواوضحت النتائج ان مستوى ممارسة المعايير بشكل عام  السعودية،في المملكة 
 تصل الى مستوى االتقان.
مدى وعي معلمي  إلى( دراسة هدفت الى التعرف Alzedgalia,2016واجرت الزدجالية )

في ضوء االقتصاد المعرفي والبالغ عددهم التربية االسالمية بسلطنة عمان ألدوارهم التدريسية 
( معلم ومعلمة واختيرت العينة بالطريقة العشوائية وتوصلت الدراسة الى أن المتوسط العام 111)

لمدى وعي معلمي التربية االسالمية بسلطنة عمان ألدوارهم التدريسية في ضوء االقتصاد المعرفي 
ائية لصالح االناث وعدم وجود فروق تعزى جاء بدرجة متوسطة. وتوجد فروق ذات داللة احص

 التدريسية.لمتغير الخبرة 
( دراسة هدفت التعرف الى جودة االداء التدريسي Al-Kassab,2017اجرى الكساب )

والبالغ  ،لمعلمي التربية االجتماعية والوطنية بالمراحل التعليمية في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة
ان  إلى واشارت النتائج، يرت العينة بالطريقة العشوائية العنقودية( معلم ومعلمة، واخت511عددهم)

درجة امتالك معلمي التربية االجتماعية والوطنية في جميع مجاالت فقرات االداة كانت كبيرة ووجود 
 6فروق لصالح المعلمين مقارنة بالمعلمات، ووجود فروق لصالح المعلمين الذين خبرتهم)اقل من 

والمعلمين الذين خبرتهم)اكثر من  سنة، سنة( 36-6المعلمين الذين خبرتهم)سنوات(، مقارنة ب
(،ووجود فروق لصالح المعلمين الذين يحملون درجة الماجستير مقارنة بالمعلمين الذين يحملون 36

 درجة الدكتوراة، ووجود فروق لصالح معلمي المرحلة الثانوية مقارنة بمعلمي المرحلة االساسية.
( هدفت الى تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمات Al-Khawaldeh,2017لدة )دراسة الخواو 

واستخدمت  المعرفة،المستقبلية في ظل اقتصاد  وفقا ألدوارهنالصف في الملكة االردنية الهاشمية 
( معلمة في مديرية لواء الجامعة 211وتألفت عينة الدراسة من ) المسحي،الدراسة المنهج الوصفي 

الحكومية والخاصة. وبينت النتائج أن تقديرات معلمات الصف لالحتياجات التدريبية في المدارس 
في ظل اقتصاد المعرفي جاءت مرتفعة. وان تقديراتهن لالحتياجات التدريبية تختلف باختالف 

المدارس (. وتختلف باختالف نوع المدرسة ولصالح 31-6ولصالح ذوات الخبرة )من ،الخبرة سنوات
 المؤهل العلمي. حين ال تختلف باختالف حكومية. فيال
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مية ركزت على أه السابقة من خالل استعراض الدراسات السابقة، وجدت الباحثة أن الدراسات
ما له من أهمية في تحقيق االقتصاد المعرفي في العملية التربوية و  جودة االداء التدريسي في ضوء

. كما وجدت الباحثة في ضوء ما تم عرضه من التي تسعى المؤسسات التربوية الى تحقيقها األهداف
االداء  موضوع جودةدراسات سابقة ذات عالقة بموضوع الدراسة تنوع الدراسات التي تناولت 

موضوع جودة االداء التدريسي في  اشكاله وأنالمعرفي بأي شكل من  ضوء االقتصادالتدريسي في 
ودوليًا، ومعظم هذه الدراسات استخدمت االستبانة المعرفي قد تم تناوله محليًا وعربيًا  ضوء االقتصاد
 كأداة للدراسة.

مما يؤكد  عديد من البيئات العربية واألجنبيةلى الدراسات السابقة أنها شملت كما يالحظ ع
السابقة عددًا  الدراسات وشملتالمعرفي  ضوء االقتصادأهمية موضوع جودة االداء التدريسي في 

المراحل التعليمية التي يقوم و  المؤهل،و الخبرة، و هذه الدراسة مثل الجنس، من المتغيرات التي تقيسها 
فقد اعتمدت بعضها على المجتمـع األصـلي كلـه كعينـة  السابقة،بتدريسها. تباينت عينة الدراسات 

للدراسة إما لصغره أو لضرورته، كما اختلفت العينات من حيث الفئـة المـستهدفة حـسب هدف كل 
 دراسة.

ضوء عت الدراسات السابقة العربية واألجنبية على أهمية جودة االداء التدريسي في أجم
المعرفي في العمل التربوي، وضرورة أن تكون هناك دورات تدريبيـة أو مـشاغل تربوية؛  االقتصاد

المعرفي وتفعيله في مؤسساتنا  ضوء االقتصادلتدريب المعلمين على فهم جودة االداء التدريسي في 
 .عليميةالت

االهتداء الى مراجع ودراسات سابقة لم  ولقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة من حيث:
بناء و ، بناء اإلطار النظري للدراسةو ، وأسئلتهاصياغة مشكلة الدراسة ، و تتطلع عليها الباحثة سابقاً 

 تحديد اإلجراءات المناسبة للدراسة.و ، الدراسة وتطويرها استبانة
ذه الدراسة من حيث الفئة والمنطقة المستهدفة فيها حيث تناولت اهمية جودة االداء وتتميز ه

 .المعرفي لمعلمي الدراسات االجتماعية في المفرق ضوء االقتصادالتدريسي في 

 مشكلة الدراسة واسئلتها:
لتحقيق المعرفة مدى ؛ تدريس منهج الدراسات االجتماعية بأساليب غير تقليدية ينبغي تطوير

 المناهج،غاية لكل  أصبحاالقتصاد المعرفي الذي  ، وتحقيقمشابهةلحياة وتطبيقها في مواقف ا
لقلة مواردها المادية وهو نعم االستثمار ألنه استثمار في راس  ؛تستثمر في المواطن والدول التي
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ت ما تم التخطيط له بشكل يراعي حاجا إذا-هو اساس كل استثمار وقاعدته  الذي-البشريالمال 
 قدراتهم.مفراد و األ

والمتعلم هو محور العملية التعليمية، والمنهاج جوهرها لذلك ال بد من تحقيق تكامل بين 
ويمكن ذلك من خالل تطوير  ،المدرسة والحياة من اجل تنمية المهارات الحياتية لدى المتعلمين

تساب مهارات الحياة ليتم من خالل ذلك اك ،المناهج وربط حاجات المتعلمين باحتياجات المجتمع
ت حولهم، ومن خالل تدريبهم على مع المتغيرا بإيجابيةالتي تجعلهم قادرين على التكيف والتفاعل 

وبما ان المناهج التعليمية هي الوعاء الرئيس للتربية فقد  ،كثير من المهارات المهمة في حياتهم
صميم مناهجها، وتحسين جودة ثناء تفي أ اعطت كثير من الدول اهمية كبرى للمهارات الحياتية

واعداده  ،الكامل للمتعلم ورفع مستوى التعلم مدى الحياة لتحقيق الوعي تها،وكفاء النظم التعليمية
وتنمية مهاراته الحياتية الالزمة من خالل المناهج  ،واجتماعيا ،وبيئيا ،وصحيا، علميا

  .(Torney,1998الدراسية)
ربوية االهتمام بجوانب عدة منها اعداد كوادر بشرية ويقتضي هذا التحول في المؤسسات الت

في تدريس طلبتهم من اجل تأهيلهم االقتصاد المعرفي وعلى درجة عالية من المعرفة لمبادئ  مؤهلة،
  (Yim-Teo,2004,p:13) وفق متطلبات اقتصاد المعرفة

أداء وجاءت هذه الدراسة بسبب وجود مشكلة في تدريس الدراسات االجتماعية وتطوير 
المعلمين ليواكبوا االقتصاد المعرفي والذي بدأت وزارة التربية والتعليم في األردن منذ مدة بتعديل 
المناهج والكتب في ضوء متطلبات االقتصاد المعرفي التي تنعكس ايجابا على المتعلم واكسابه 

 التعلمية.التعليمية المهارات العقلية العليا التي تبنى على الفهم واعتماد الطالب محور للعملية 
والوطنية في درجة امتالك معلمي الدراسات االجتماعية  إلىعرف للتهذه الدراسة  جاءتلذلك 

لجودة االداء التدريسي في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة في قصبة المفرق من  المراحل التعليمية
 وجهة نظرهم.

 :اآلتية من خالل االجابة عن االسئلة
مي الدراسات االجتماعية والوطنية في مدارس قصبة المفرق جودة االداء ما درجة امتالك معل .3

 نظرهم؟التدريسي في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة من وجهة 
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( في درجة امتالك المعلمين (α≤0.05 مستوى الداللة عندهل توجد فروق ذات داللة احصائية  .2
والمؤهل  ،زى لمتغيرات الجنستع ،داء التدريسي في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفةلجودة األ

 التعليمية؟والمرحلة  ،العلمي والخبرة التدريسية
 أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة التعرف الى درجة امتالك معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية في 
 مدارس قصبة المفرق جودة االداء التدريسي في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة.

ذات الداللة االحصائية لدرجة امتالك معلمي الدراسات االجتماعية الفروق  إلىوالتعرف 
والوطنية في المراحل التعليمية في مدارس قصبة المفرق لجودة االداء التدريسي في ضوء متطلبات 

 اقتصاد المعرفة.
المراحل التعليمية التي يقوم و  ،سنوات الخبرة ،المؤهل العملي، الجنس)الدراسة تبعا لمتغيرات 

 (ريسهابتد
 اهمية الدراسة:

 :اآلتية لألسباب أهميتها الدراسة هذه تستمد
جودة االداء  التدريسية باستخداملتعديل ممارساتهم ها ومعلماتالدراسات االجتماعية  معلميتوجيه  -

 وتعليم الدراسات االجتماعيةالتدريسي في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة من اجل تعزيز 
 ها.تعلمو 

قدرات االبداعية مديم نتائج واقعية تساعد في تحسين عملية تعلم الطلبة وتنمية القد ت سهم في تق -
 لديهم خصوصا في مادة الدراسات االجتماعية.

االرتقاء بمستوى الطلبة من خالل االرتقاء بمستوى ما يقدمه المعلم للطالب وجودته وتدريبه على  -
 .كافة اشكالهبالتفكير 

 مصطلحات الدراسة
نها مجموعة من العمليات قوامها التزام بأ( Al-Kassab,2017)الكساب  اعرفه: الجودة

والداعم للعمل التعاوني ومنح العاملين مساحة عريضة من  بالثقة،االدارة بإيجاد المناخ المفعم 
ن يالملبية لتوقعات المستفيدين الداخلي المستمر للخدماتالمشاركة بما يكفل االبداع والتحسين 

 صول الى مخرجات ذات نوعية عالية لتحقق رضا المستفيدين.ن للو يوالخارجي
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مجموعة العمليات التعليمية بأنها ( Rashid,2007) رشيد عرفها: جودة االداء التدريسي
وزيادة معارفهم  هموميول همواتجاهات قدرات الطلبةمالتي يؤديها المعلم لتحسين عملية التعلم بما ينمي 

باتباع مجموعة متكاملة من اجراءات التدريس  يمية، وذلكالتعلالمخرجات  أفضلبما يحقق 
المخططة سلفا والموجهة لتنفيذ الموقف التدريسي بغية تحقيق أهداف محددة تتصف بإشباعها 

 لحاجات الطلبة وتلبيتها لمطالب المجتمع.
ير ويمكن تعريفها اجرائيا بانها كل العمليات التي يستطيع المعلم من خاللها التحسين والتطو 

بمستوياتها المختلفة واستخدام التربوية  المعرفي وتحقيق االهدافللوصول لطالب عصر االقتصاد 
 .التشويق في عرض مادة االجتماعيات بطرق تدريس حديثة

تعريفه اجرائيا بانه ذلك النوع من االقتصاد القائم على االستثمار في  ن: يمكالمعرفياالقتصاد 
خالل اكساب الطالب مهارات االقتصاد المعرفي التي تساعدهم على  راس المال البشري والفكري من

 االجتماعية وانتاجاالبداع واالبتكار والتعلم المستمر لمدى الحياة ومنها مهارات التفكير والمهارات 
 الطلبة( المعارف وتطويرها وتسويقها

م من اجل متابعة تنفيذ معلم الدراسات االجتماعية: هو الشخص الذي تعينه وزارة التربية والتعلي -
التربية الوطنية والتاريخ والدراسات  بفروعه)االجتماعية عملية تدريس مبحث الدراسات 

 االجتماعية(.
 مديرية التربية والتعليم لقصبة المفرق: هي المديرية المقسمة اداريا من قبل وزارة التربية والتعليم -

عديد من االقسام ويرأسها مدير ربية يتبع لها كون لها مديرية تتتبع لها مجموعة من المدارس و تو 
 تربية.

 :ومحدداتها حدود الدراسة
: قياس درجة امتالك معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية في مدارس الحدود الموضوعية -

 محافظة المفرق جودة االداء التدريسي في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة.
 التابعة لقصبة المفرق.  في المدارساعية : معلمو الدراسات االجتمالحدود البشرية -
 .2132-2133: الفصل الدراسي األول من السنة الدراسية الحدود الزمانية -
 : لواء قصبة المفرق في المملكة االردنية الهاشمية. الحدود المكانية -
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  :محددات الدراسة
لألداة(  يتحدد تعميم نتائج الدراسة في ضوء الخصائص السيكومترية )الصدق والثبات

 .وموضوعية استجابة أفراد عينة الدراسة
 الطريقة واإلجراءات

 تناول هذا الجزء منهج الدراسة ومجتمعها، وأداة الدراسة وصدقها وثباتها.
 منهج الدراسة: 

 .الدراسة مشكلةاتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي نظرًا لمالءمته لطبيعة 
 مجتمع الدراسة وعينتها:

في مديرية  هاومعلمات الدراسة الكلي من جميع معلمي مادة الدراسات االجتماعيةيتكون مجتمع 
( معلمًا ومعلمة، 236بلغ العدد اإلجمالي لمعلمي الدراسات االجتماعية ) فقدتربية قصبة المفرق 

م قسعدادها بعد الرجوع إلى وقد قامت الباحثة بتحديد أ اً ( معلم313و) ة( معلم334موزعين)
 المديرية. التخطيط في 

  عينة الدراسة:
( معلمًا ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة 321تم اختيار عينة من مجتمع الدراسة بلغت )

 العشوائية البسيطة.
 افراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس والمؤهل العلمي والخبرة والمرحلة التعليمية توزع (1الجدول )

 النسبة العدد الفئات 
 49.6 61 ذكر الجنس

 50.4 62 انثى
 82.1 101 بكالوريوس المؤهل العلمي

 17.9 22 ماجستير فأعلى
 35.8 44 سنوات فأقل 5 سنوات الخبرة

 64.2 79 سنوات 6من  أكثر
المراحل التعليمية التي يقوم 

 بتدريسها
 31.7 39 ثانوي

 68.3 84 اساسي وثانوي
 100.0 123 المجموع 

   أداة الدراسة:
ثة بتطوير استبانة للدراسة مستفيدة من األدب التربوي، وبعض الدراسات السابقة الباح قامت

هي  تأربعة مجاالتوزعت على  ( فقرة44وقد اشتملت االستبانة على ) الدراسة،المتعلقة بموضوع 
لتصحيح  الثالثيتم اعتماد سلم ليكرت و . ()المعلم والطالب واستراتيجيات التدريس وتقنيات التعليم
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 متوسطة، كبيرة،)الثالث الدراسة، بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بين درجاته  أدوات
ألغراض تحليل  اآلتي( على الترتيب، وقد تم اعتماد المقياس 3، 2، 1( وهي تمثل رقميًا )ضعيفة
 النتائج:

 قليلة   3.55 -3.11من  -
  متوسطة  2.11 -3.52 من -
 كبيرة   1.11 -2.14 من -

 :اآلتيةساب المقياس من خالل استخدام المعادلة وقد تم احت
 (1(/عدد الفئات المطلوبة)3األدنى للمقياس ) الحد -( 1الحد األعلى للمقياس )

     1-3   /1  = 1.55 
 نهاية كل فئة. إلى (1.55)ومن ثم إضافة الجواب 

  ثبات أداة الدراسة:
عـادة االختبـار )للتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقـة ا ( test-retestالختبـار واع

عــادة تطبيقــه بعــد أســبوعين علــى مجموعـة مــن خــارج عينــة الدراســة  مــن المعلمــين بتطبيـق المقيــاس، واع
 ، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين.معلمًا ومعلماً  (11مكّونة من )

اق الداخلي حسب معادلـة كرونبـاخ ألفـا، والجـدول وتم أيضًا حساب معامل الثبات بطريقة االتس
( يبــين معامــل االتســاق الــداخلي وفــق معادلــة كرونبــاخ ألفــا وثبــات اإلعــادة للمجــاالت واألداة ككــل 2)

 هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة. وع ّدت
 لكليةمعامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة ا (2الجدول )

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال
 0.81 0.91 استراتيجيات التدريس

 0.88 0.88 تقنيات التعليم
 0.75 0.90 الطالب
 0.78 0.90 المعلم

  0.93 الدرجة الكلية
 لغايات البحث ومقبولة( ان معامالت الثبات جاءت مرتفعة 2يبن الجدول )

 عرض النتائج ومناقشتها
 تناول هذا الجزء عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وفقًا لتسلسل أسئلتها.
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ما درجة امتالك معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية في مدارس قصبة  االول:السؤال 
 ؟االداء التدريسي في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة من وجهة نظرهم المفرق جودة

( في درجة (a=0.05 مستوى الداللة عندحصائية السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة ا
 الجنس،تعزى لمتغيرات  المعرفة،امتالك المعلمين جودة االداء التدريسي في ضوء متطلبات اقتصاد 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج  التعليمية؟والمرحلة  التدريسية،والمؤهل العلمي والخبرة 
ية لدرجة امتالك معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار 

المراحل التعليمية في مدارس قصبة المفرق لجودة االداء التدريسي في ضوء متطلبات اقتصاد 
 ( يوضح ذلك.1والجدول ) المعرفة،

ية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتالك معلمي الدراسات االجتماع (3الجدول )
والوطنية في المراحل التعليمية في مدارس قصبة المفرق لجودة االداء التدريسي في ضوء متطلبات 

 اقتصاد المعرفة مرتبة تنازليا  
 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة

 كبيرة 309. 2.60 المعلم 4 3
 كبيرة 322. 2.55 الطالب 1 2
 كبيرة 299. 2.54 لتدريساستراتيجيات ا 3 1
 متوسطة 527. 2.19 تقنيات التعليم 2 4

 كبيرة 286. 2.48 الدرجة الكلية  
(، حيث جاء 2.60-2.19) ما بين( أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت 1يبين الجدول )

م" (، بينما جاءت "تقنيات التعلي2.60األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ) الرتبةمجال "المعلم" في 
 (.2.48(، وبلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )2.19األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) الرتبةفي 

هو قائد العملية التعليمية التعلمية المتمكن من المعرفة  ألنهويعود هذا االرتفاع في مجال المعلم 
المعرفة واستخدام  ير في ظل اقتصاديهو من يقوم بالتخطيط والتنفيذ ولرغبته بالتغ وألنهالتخصصية 

الوسائل والمصادر التي يستطيع من خاللها التركيز على بناء المعرفة والتعلم مدى الحياة واالبتعاد 
 االني.عن التلقين والحفظ 

وجودها بشكل غير  التقنيات اواما انخفاض مجال تقنيات التعليم فيعود ذلك لعدم توفر هذه 
االمكانات المادية والمالية المتوافرة في المدارس واستخدام  كافي من اجهزة او مواد تعليمية بسب قلة

التقنيات االقل حداثة والتقليدية وعدم وجود بنية تحتية وضعف استعداد وتهيئة الصفوف الستخدام 
بعض المعلمين باألسلوب الصحيح الستخدام تقنيات التعليم وعزوف المعلمين  التعليم وجهلتقنيات 
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ألعباء ا فضاًل عنما تعرضت للتلف  إذاات مما يفرض عليهم تبعات مالية عن استخدام هذه التقني
 االضافية التي تقع على كاهل المعلم. 

وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على 
 :اآلتيكانت على النحو و فقرات كل مجال على حدة، 

 التدريس اتاالول: استراتيجيالمجال 
 التدريس مرتبة تنازليا   باستراتيجياتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة  (4الجدول )

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 كبيرة 0.47 2.76 اراعي الفروق الفردية بين المتعلمين 36 3
 كبيرة 521. 2.75 رس باالحداث الجاريةاربط موضوع الد 34 2
اسعى في خططي الجراء التكامل بين مكونات الموضوعات  2 1

 كبيرة 521. 2.67 التدريسية

الطلبة على استخدام مهارات حل المشكالت في المواقف  أدرب 5 4
 كبيرة 541. 2.59 التعليمية التعليمة

 كبيرة 591. 2.55 دريساوظف استراتيجية التعلم التعاوني اثناء الت 3 6
 كبيرة 561. 2.55 اساعد الطلبة في اكتساب مهارات التعلم الذاتي 31 6
 كبيرة 0.55 2.54 اطرح قضايا حديثة ومعاصرة لتدريب الطلبة على التفكير 31 2
 كبيرة 601. 2.54 اراعي استعدادات الطلبة وميولهم في المواقف التعليمية التعلمية 32 2
لبة على استخدام مهارات االستنتاج في المواقف الط أدرب 6 2

 كبيرة 551. 2.52 التعليمة التعليمة
 كبيرة 591. 2.50 اطرح قضايا تثير مهارة العصف الذهني لدى الطلبة 2 31
 كبيرة 581. 2.50 انوع في استخدام االنشطة التعليية التي تثير تفكير الطلبة 33 31
تعلمية بمجاالتها الثالثة بشكل اجرائي احدد االهداف التعليمية ال 3 32

 كبيرة 611. 2.47 قابل للقياس

اختار اساليب وطرق التدريس والتي تتناسب مع التقدم التقني  1 31
 كبيرة 611. 2.42 وعصر المعرفة

 كبيرة 591. 2.41 الطلبة التعليمية التعلمية والتقنية التياوظف الخبرات العلمية  4 34
 متوسطة 571. 2.30 رات االستقراء اثناء التدريساستخدام مها 2 36
 كبيرة 301. 2.54 استراتيجيات التدريس  

التدريس ككل  المتالك معلمي الدراسات االجتماعية الستراتيجياتبلغ المتوسط الحسابي 
( وتفسر الباحثة ذلك العتقاد المعلمين والمعلمات انهم يوظفون استراتيجيات التدريس 2.54)

 للحصة الصفية المناسبة
جاءت  فقد(، 2.76-2.30( أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )4يبين الجدول )و 
األولى والتي تنص على "اراعي الفروق الفردية بين المتعلمين" بأعلى متوسط  الرتبة( في 36الفقرة )

ستقراء اثناء ( والتي تنص على "استخدام مهارات اال2(، بينما جاءت الفقرة )2.76حسابي بلغ )
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 الستراتيجيات(، وبلغ المتوسط الحسابي 2.30األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) الرتبةالتدريس" في 
وتعزو الباحثة ذلك الى التزام المعلم وقوة ارادته في مراعاة الفروق الفردية  (.2.54التدريس ككل )

ثارة دافعية وتنمية االبداع وتصميم انشطة يراعي فيها النمو المتكامل للطالب وخصائصه من خالل إ
عالمهم بأهداف التعلم، واستخدام أساليب التشويق والتدريس   المتنوعة،واالبتكار لدى الطالب، واع

 ألخالقياتمتالك المعلم إ فضاًل عن .قدرته على توظيف واستثمار طاقات المتعلمين نحو الدراسةمو 
اثناء التدريس في م مهارات االستقراء اما ضعف استخدا قدرات التربوية والتخصصية.مالمهنة وال

فترى الباحثة ان ذلك يعود الى طبيعة المناهج واعداد الطالب وعدم وضوح هذا االمر في اذهان 
بعض المعلمين ولحاجة هذه المهارات الى مجموعة من الخطوات بداية من التخطيط الى التطبيق 

 حتى يتم تنفيذها بشكل فعال 
 لتعليمتقنيات ا المجال الثاني:

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بتقنيات التعليم مرتبة تنازليا   (5الجدول )
المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي
االنحراف 

 الدرجة المعياري

الطلبة الحصول على بعض العلوم والمعارف بتقنية  أكلف 35 3
 كبيرة 67. 2.39 معلومات االتصال

 متوسطة 71. 2.14 استخدم مصادر تقنية معلومات االتصال في تعزيز تعلم الطلبة 32 2
وذلك من خالل بينهم اوجه الطلبة الى تعزيز العالقات فيما  33 1

 متوسطة 75. 2.18 توظيف تقنية معلومات االتصال

الطلبة على استخدام تفنيات معلومات االتصال بشكل  أدرب 32 4
 متوسطة 72. 2.17 تعايجعل التعليم مم

 متوسطة 70. 2.15 اوظف التفنيات التعليمية في المواقف التعليمية المختلفة 21 6
الطلبة على توظيف تقنية معلومات االتصال في معرفة  أدرب 23 6

 متوسطة 73. 2.15 بعض الظاهرات الكونية كالتغيرات المناخية

سبة للمحتوى اختار مصادر تقنية معلومات االتصال المنا 22 6
 متوسطة 65. 2.15 التعليمي المراد تدريسة

استخدم تقنية معلومات االتصال لتصميم وانتاج مواد تعليمية  21 3
 متوسطة 66. 2.11 متنوعة

في اكساب المتعلمين القدرة على تطبيق المعرفة التقنية في  أسهم 24 2
 متوسطة 67. 2.28 المواقف الحياتية

نية معلومات االتصال المناسبة لتحقيق نتاجات اختار وسائل تق 26 31
 متوسطة 76. 2.16 تعلم مقصودة

 متوسطة 53. 2.19 تقنيات التعليم  
العتقاد معلمي الدراسات االجتماعية  (2.19بلغ المتوسط الحسابي لتقنيات التعليم ككل )

 بتوظيف تقنيات التعليم المتوفرة بالمدرسة في حصصهم المدرسية.
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جاءت  فقد(، 2.39-2.16بين) ( أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما6ول )يبين الجدو 
الطلبة الحصول على بعض العلوم والمعارف  أكلفاألولى والتي تنص على " الرتبة( في 35الفقرة )

( والتي تنص 26(، بينما جاءت الفقرة )2.39بتقنية معلومات االتصال" بأعلى متوسط حسابي بلغ )
 الرتبةل تقنية معلومات االتصال المناسبة لتحقيق نتاجات تعلم مقصودة" في "اختار وسائ على

بسبب الخروج عن فكرة التعلم النتيجة تفسر الباحثة هذه و  .(2.16األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )
نحو التكنولوجيا ونحو البيئة  أكبراليوم لديهم توجه  طالبالتقليدي واتاحة الفرصة للتعلم الذاتي وان 

وتحمل الطالب مسؤولية تعلمهم واعطاء دور  التكنولوجية،عليمية التعلمية الغنية بالمستحدثات الت
للطالب عن طريق توفير مصادر متنوعة للحصول على المعلومات والمعرفة وايضا كسر  أكبر

ة عديد من االنشطة االثرائيوالحتواء المنهاج على حواجز المكان والزمان واتاحة فرص جديدة للتعلم 
 الحديثة.من خالل استخدام تقنيات االتصال  الموضوعاتتتطلب من الطالب اثراء بعض 

 الثالث: الطالبالمجال 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بالطالب مرتبة تنازليا   (6الجدول )

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 كبيرة 43. 2.76 احترم اراء الطلبة وافكارهم البناءة 14 3
قدرات الطالب وانماط تفكيرهم في التعامل مع النشاطات ماراعي  11 2

 كبيرة 47. 2.72 التعليمية
 كبيرة 53. 2.65 اوجه اسئلة للطلبة تثير تفكيرهم وابداعاتهم 23 1
 كبيرة 50. 2.65 انمي مهارات التواصل واالتصال بين الطلبة 13 1
 كبيرة 50. 2.62 الطلبة على اصدار االحكام على المواقف التعليمية أشجع 22 6
 كبيرة 56. 2.58 الطلبة في ادارة الموقف التعليمي الصفي أشرك 25 5
 كبيرة 59. 2.50 استثمر تقنية المعلومات واالتصال في اثارة دافعية المتعلمين 11 2
 كبيرة 68. 2.37 التقنيات التعليمية الحديثة الطلبة على استخدام أدرب 22 3
اهتم بالبيئة الصفية المجهزة بأدوات تقنية المعلومات واالتصال  12 2

 متوسطة 71. 2.15 الالزمة للتدريس
 كبيرة 32. 2.55 الطالب  

في المواقف الصفية  الطلبةويعود ذلك ألشراك  (2.55بلغ المتوسط الحسابي للطالب ككل ) 
 خبراتهم.واالستفادة من  المختلفة

جاءت الفقرة رقم  فقد(، 2.76-2.15( أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )5يبين الجدول )
األولى والتي تنص على "احترم اراء الطلبة وافكارهم البناءة" بأعلى متوسط حسابي  الرتبة( في 14)

تقنية  المجهزة بأدواتتم بالبيئة الصفية ( والتي تنص على " اه12(، بينما جاءت الفقرة )2.76بلغ )
ترى و  (،2.15األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) الرتبةالمعلومات واالتصال الالزمة للتدريس في 



 .0202، األول األردنية، المجلد السادس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

633 

متوسط والتي تنص على احترم اراء الطلبة وافكارهم البناءة على اعلى  14الباحثة ان حصول الفقرة 
التعليمية التعلمية فأراء الطلبة وافكارهم تحدد مسار  للمعلم في العملية فيعود ذلك بان الطالب شريك

التعليم بالنسبة للمعلم واالنشطة التي يستخدمها وايجاد بيئة صفية متمركزة حول الطالب وبمساعدته، 
في التخطيط للتعليم والتعلم واختيار الطلبة لموضوع التعلم والمسؤولية يزيد اقبالهم  الطلبةومشاركة 

علم والن من خصائص معلم القرن الحادي والعشرين  ان يتمتع بنظرة  شمولية على التعليم والت
 تراعي الجوانب النفسية والثقافية و االجتماعية والمادية والتكنولوجية.

 الرابع: المعلمالمجال 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بالمعلم مرتبة تنازليا   (7الجدول )

المتوسط  الفقرات الرقم بةالرت
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 كبيرة 36. 2.85 قدرة على ادارة قيادة الغرفة الصفيةمامتلك ال 16 3
 كبيرة 44. 2.77 اعزز القيم واالتجاهات االيجابية في التعليم والتعلم 15 2
 يرةكب 47. 2.72 اكشف عن مواطن التميز واالبداع لدى المتعلمين 12 1
 كبيرة 50. 2.63 المواقف التعليمية واداراتها في وجود التطور التقني أنظم 12 4
 كبيرة 53. 2.59 امارس دوري كمبتكر ومطور للمعرفة العلمية 41 6
انمي ثقة المتعلمين فيما يستخدمونه من اشكال تقنية المعلومات  13 5

 كبيرة 62. 2.54 واالتصال
 كبيرة 50. 2.54 هاوانتاج ناعة المعرفةالمتعلمين على ص أشجع 43 5
اشارك المتعلمين في البحث عن المعرفة باستخدام تقنية  41 3

 كبيرة 62. 2.50 المعلومات واالتصال

اسعى نحو النمو المهني ومتابعة كل جديد في تقنية المعلومات  44 2
 كبيرة 63. 2.46 واالتصال

 كبيرة 56. 2.44 امارس دوري كباحث وناقد وموجه 42 31
 كبيرة 31. 2.60 المعلم  

المتالك معلمي الدراسات االجتماعية القدرات  (2.60بلغ المتوسط الحسابي للمعلم ككل )
 مهنيا. أنفسهمالكافية لتدريس موادهم ورغبتهم في تنمية 

جاءت  إذ(، 2.85-2.44( ان المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )2يبين الجدول )
األولى  الرتبةقدرة على ادارة قيادة الغرفة الصفية" في موالتي تنص على "امتلك ال (16الفقرة )

" امارس دوري كباحث وناقد وموجه( ونصها "42(، بينما جاءت الفقرة )2.85وبمتوسط حسابي بلغ )
 (.2.60(. وبلغ المتوسط الحسابي للمعلم ككل )2.44األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) الرتبةب

 الرتبةقدرة على ادارة قيادة الغرفة الصفية" في م( والتي تنص على "امتلك ال16رة )وجاءت الفق
األولى يعود الى البرامج التدريبة التي تساعد المعلم على امتالك عناصر قيادة الغرفة الصفية وألنها 
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االعداد الغرفة الصفية تعود لشخصية المعلم و  ادارةمحور نجاح العملية التعليمية التعلمية وايضا 
الجيد للدرس إشراك التالميذ في التخطيط والتنفيذ لألنشطة الصفية وطريقة جذب المعلم النتباه 

( ونصها امارس 42وتدني الفقرة ) طالبه واستخدامه الستراتيجيات حديثة في ضبط الغرفة الصفية.
اعيات يعطي ثالث ان معلم االجتم إذدوري كباحث وناقد وموجه ويعود ذلك لكثرة اعبائه التدريسية 

مواد لكل صف وهذه لها متطلبات من حيث اعداد االمتحانات والتخطيط اليومي والتخطيط لألنشطة 
عداد الطلبة  .ومتابعة ادواره االدارية االخرى ايضا تعيق ممارسة هذا الدور واع

( في (α≤0.05 مستوى الداللة عندالسؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة احصائية 
تعزى لمتغيرات  المعرفة،امتالك المعلمين لجودة االداء التدريسي في ضوء متطلبات اقتصاد درجة 

لإلجابة عن هذا السؤال تم  التعليمية؟والمرحلة  التدريسية،والمؤهل العلمي والخبرة  الجنس،
دريسي استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتالك المعلمين لجودة االداء الت

 التدريسية،والمؤهل العلمي والخبرة  الجنس،في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة حسب متغيرات 
والمرحلة التعليمية، ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت"، 

 والجداول أدناه توضح ذلك.
 أوال: الجنس
درجة امتالك  فيت المعيارية واختبار "ت" ألثر الجنس المتوسطات الحسابية واالنحرافا (8الجدول )

 المعلمين لجودة االداء التدريسي في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة
المتوسط  العدد الجنس المجال

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 00. 121 4.15- 30. 2.43 61 ذكر استراتيجيات التدريس
    26. 2.64 62 انثى

 00. 121 3.37- 60. 2.03 61 ذكر تقنيات التعليم
    39. 2.34 62 انثى

 00. 121 5.51- 31. 2.41 61 ذكر الطالب
    27. 2.70 62 انثى

 00. 121 4.70- 33. 2.48 61 ذكر المعلم
    23. 2.72 62 انثى

 00. 121 5.53- 29. 2.35 61 ذكر الدرجة الكلية
    22. 2.60 62 انثى

( تعزى ألثر الجنس في α ≤ 1.16( وجود فروق ذات داللة إحصائية )3يتبين من الجدول )
ويمكن تفسير هذه النتيجة الى  جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية. وجاءت الفروق لصالح االناث.

جديد وتطبيقه وفق  الستراتيجيات التدريس الحديثة ومتابعتهن لما هو هنوتوظيف تركيز المعلمات
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يتابعن من  وأنهناالصول واتباع التعليمات والمقترحات لضمان تنفيذ سليم فعال للموقف التعليمي 
يعملن على التمهيد للدرس بربط المعرفة بالحياة وتوظيف التعلم و  ومشرفاتهن،قبل مديرات مدارسهن 

 مهارات التفكير العليا والتركيز عليها.التعاوني بأشكاله المختلفة والتنويع في اشكال التفكير وتنمية 
 (Al Nashry,2014) ودراسة( (Alzedgalia,2016 دراسةاتفقت هذه الدراسة مع و 
من حيث وجود فروق ذات داللة احصائية  (Naimat,2009)( ودراسة Pandey,2012دراسة)و 

 (Assaf,2012)سة ودرا (Al-Kassab,2017)تعزى للجنس لصالح االناث واختلفت مع دراسة 
 الجنس. لمتغير فروق تعزىبعدم وجود 

 ثانيا: المؤهل العلمي
درجة امتالك  فيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر المؤهل العلمي  (9الجدول )

 المعلمين لجودة االداء التدريسي في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة
المتوسط  العدد المؤهل العلمي المجال

 لحسابيا
االنحراف 

 المعياري
 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

استراتيجيات 
 التدريس

 33. 121 99.- 31. 2.53 101 بكالوريوس
    27. 2.60 22 ماجستير فأعلى

 87. 121 16.- 53. 2.18 101 بكالوريوس تقنيات التعليم
    54. 2.20 22 ماجستير فأعلى

 13. 121 1.54- 33. 2.53 101 بكالوريوس الطالب
    29. 2.65 22 ماجستير فأعلى

 17. 121 1.38- 32. 2.59 101 بكالوريوس المعلم
    26. 2.69 22 ماجستير فأعلى

 27. 121 1.11- 29. 2.46 101 بكالوريوس الدرجة الكلية
    25. 2.54 22 ماجستير فأعلى

( تعزى ألثر المؤهل α ≤ 1.16لة إحصائية )( عدم وجود فروق ذات دال2يتبين من الجدول )
الى  المعلمين ويمكن تفسير هذه النتيجة خضوع العلمي في جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية.

كما ان وزارة التربية  متشابهة،ويتعرضون لخبرات ذاتها انهم يدرسون المناهج  إذنظام تعليمي موحد 
مات المهارات والكفايات المتعلقة باالقتصاد المعرفي والتعليم تهدف الى اكساب المعلمين والمعل

لبرامج لفهم جميعا يخضعون  اثناء الخدمة في بغض النظر عن المؤهل العلمي وتدريبهم عليها
 ;Al Omeiri)ودراسة  (Al-Khawaldeh,2017)واتفقت دراسة  .للتطبيق عليها ذاتها والمتابعات

Al Barakat, & Jawarneh,2014) ودراسة (Assaf,2012)  من حيث عدم وجود فروق ذات
ودراسة  (Tuwaisi,2014)داللة احصائية تعزى للمؤهل العلمي بينما اختلفت دراسة 

(Naimat,2009)  ودراسة(Eiadat,2005) .بوجود فروق تعزى للمؤهل العلمي 
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 ثالثا: سنوات الخبرة
درجة  في"ت" ألثر سنوات الخبرة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار  (11جدول )ال

 امتالك المعلمين لجودة االداء التدريسي في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة
المتوسط  العدد سنوات الخبرة المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

استراتيجيات 
 التدريس

 89. 121 14.- 28. 2.53 44 سنوات فأقل 5
    31. 2.54 79 سنوات 5من  أكثر

 63. 121 49.- 48. 2.16 44 سنوات فأقل 5 تقنيات التعليم
    56. 2.21 79 سنوات 5من  أكثر

 25. 121 1.16- 35. 2.51 44 سنوات فأقل 5 الطالب
    31. 2.58 79 سنوات 5من  أكثر

 31. 121 1.02- 32. 2.57 44 سنوات فأقل 5 المعلم
    30. 2.63 79 سنوات 5ن م أكثر

 44. 121 77.- 28. 2.45 44 سنوات فأقل 5 الدرجة الكلية
    29. 2.49 79 سنوات 5من  أكثر

( تعزى ألثر α ≤ 1.16وجود فروق ذات داللة إحصائية ) ( عدم31يتبين من الجدول ) 
نتيجة الى انتشار هذه ال أن تعزىويمكن جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية.  الخبرة فيسنوات 

مما جعل اطالع المعلمين والمعلمات عليها  الميادين،وسائل التكنولوجيا الحديثة التي دخلت جميع 
هذه  واتفقت قلت الفجوة بين من يمتلكون الخبرة وبين من ال يمتلكها. اآلتيامرا متاحا للجميع. وب

 Al Omeiri; Al)دراسة و  (Al Nashry,2014) ودراسة ((Alzedgalia,2016دراسة  معالنتيجة 
Barakat, & Jawarneh,2014)  دراسة و(Tuwaisi,2014)  من حيث عدم وجود فروق ذات

ودراسة  (Al-Khawaldeh,2017)دراسة مع داللة احصائية تعزى سنوات الخبرة بينما اختلفت 
(Bani Doumi,2010)  دراسة(Assaf,2012)  دراسة(Naimat,2009)  دراسة و
(Eiadat,2005) فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة  لتي أظهرت وجودا 

 رابعا: المرحلة التعليمية
درجة  فيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر المرحلة التعليمية  (11الجدول )

 امتالك المعلمين لجودة االداء التدريسي في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة
مية المراحل التعلي المجال

المتوسط  العدد التي يقوم بتدريسها
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

استراتيجيات 
 التدريس

 06. 121 1.89 28. 2.61 39 ثانوي
    30. 2.51 84 اساسي وثانوي

تقنيات 
 التعليم

 72. 121 36. 54. 2.21 39 ثانوي
    53. 2.18 84 اساسي وثانوي

 83. 121 21. 34. 2.56 39 ثانوي الطالب
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مية المراحل التعلي المجال
المتوسط  العدد التي يقوم بتدريسها

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

    32. 2.55 84 اساسي وثانوي
 98. 121 03. 30. 2.61 39 ثانوي المعلم

    32. 2.60 84 اساسي وثانوي
الدرجة 

 الكلية
 39. 121 87. 27. 2.51 39 ثانوي

    29. 2.46 84 اساسي وثانوي
( تعزى ألثر α ≤ 1.16داللة إحصائية )وجود فروق ذات  ( عدم33يتبين من الجدول )

وتعزو الباحثة هذه النتيجة الى ان معلمي  المرحلة التعليمية في جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية.
غالبا ما يشتركون في تدريس المراحل االساسية والثانوية في المدرسة ها ومعلماتالدراسات االجتماعية 

 (Al-Kassab,2017)قة المرحلة التعليمية كمتغير اال دراسة لم تستخدم الدراسات السابو  الواحدة.
وكانت تختلف مع هذه الدراسة بوجود فروق ذات داللة احصائية تعزى للمرحلة التعليمية ولصالح 

 .المرحلة الثانوية
 التوصيات:

 :باآلتيبناًء على النتائج التي توصلت اليها الدراسة توصي الباحثة 
المعلمين جية في تدريس مناهج الدراسات االجتماعية والوطنية وتدريب توظيف التقنيات التكنولو  -

 عليها. والمعلمات
على زيادة التنمية المهنية المرتبطة بمهارات  االجتماعية الذكورالدراسات  تشجيع معلمي -

 تربوية.االقتصاد المعرفي لديهم من خالل متابعة ما يستجد من امور 
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educational concerns, guided readings, and a lack of focus on classroom 

visits 

5. The results showed that the satisfaction degree of the principals with the 

supervisory services provided by the directorate of education of Marka 

District to the professional growth area of the teachers was medium. So it 

is recommended  for the Ministry of Education to adopt a training 

program for educational supervisors that includes areas of preparation for 

the new teacher before entering the classroom. It includes the following 

areas: classroom management, planning, empowerment, teaching and 

evaluation skills in the field of teaching and curriculum evaluation.  
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in Marka due to experience. 5 years) when compared with a category (from 

5 to less than 10 years) and category (10 years and above) and in all fields 

except in the field (promotion of cooperation with teachers) where the 

difference in favor of categories (less than 5 years) (From 5 to less than 10 

years). 

Recommendations of the study 

Based on the above results in this study, the researcher recommended 

the following: 

a. The results showed that the satisfaction degree of the school principals 

with the supervisory services provided by the Directorate of Education in 

Marka was medium. So, it is recommended to train educational 

supervisors on the use of modern supervisory services. Also, it is 

recommended for the educational supervisors to diversify the techniques 

of educational supervisors in supervisory services, and not to rely on one 

method of supervision, and to diversify these methods according to the 

nature of the objectives to be achieved. 

2. The results showed that there were apparent differences between the 

means of the satisfaction degree of school principals and their 

supervisors with the supervision services provided by the Directorate of 

Education in Marka, according to the variable of the academic 

qualification. So, it is recommended that supervisory services should be 

subject to continuous evaluation and development whenever needed and 

have facilities to continue their studying if the results of evaluation 

showed weakness. 

3. The results showed that the satisfaction degree of the principals with the 

supervision services provided by the directorate of education in Marka 

for the field of teacher assistance in decision-making was medium. So 

that, it is recommended for educational supervisors to develop plans to 

address the problems facing teachers in their ability for giving opinions 

and making decisions. Then, offer them training for leadership, 

classroom management and making decision.  

4. The results showed that the satisfaction degree of the principals with the 

supervisory services provided by the directorate of education in Marka to 

the field of activating participatory supervision was medium. So, it is 

recommended for supervisors to hold training courses and train them on 

the use of participatory supervision effectively. These courses include 

procedural research and implementation of illustrative lessons, 
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Table (13) Scheffe test of the differences in the satisfaction degree of school 

principals with the supervisory services provided by the Directorate of 

Education in Marka is attributable to experience 

the field 

 
experience means 

Less 

than 5 

years 

Of 10 

years 

and over 

From 5 to 

less than 

10 years 

3.55 3.47 3.34 

Activation of 

participatory 

supervision 

Less than 5 years 3.55 - .0.0 *0.21 

Of 10 years and over 3.47  - 0.13 

From 5 to less than 10 years 3.34   - 

 

Strengthen 

cooperation 

with teachers 

experience means 

Less 

than 5 

years 

Of 10 

years 

and over 

From 5 to 

less than 

10 years 

3.72 3.46 3.36 

Less than 5 years 3.72 - .0.0* *0.36 

Of 10 years and over 3.46  - 0.10 

From 5 to less than 10 years 3.36   - 

 

Help teachers 

make 

decisions 

 

experience means 

Less 

than 5 

years 

Of 10 

years 

and over 

From 5 to 

less than 

10 years 

3.83 3.47 3.40 

Less than 5 years 3.83 - .0.0* *0.43 

Of 10 years and over 3.47  - 0.07 

From 5 to less than 10 years 3.40   - 

 

Professional 

growth of 

teachers 

 

experience means 

Less 

than 5 

years 

Of 10 

years 

and over 

From 5 to 

less than 

10 years 

3.90 3.57 3.40 

Less than 5 years 3.90 - .0..* *0.50 

Of 10 years and over 3.57  - 0.17 

From 5 to less than 10 years 3.40   - 

Total score 

experience means 

Less 

than 5 

years 

Of 10 

years 

and over 

From 5 to 

less than 

10 years 

3.73 3.49 3.37 

Less than 5 years 3.73 - .0.0* *0.26 

Of 10 years and over 3.49  - 0.12 

From 5 to less than 10 years 3.37   - 

• The difference is statistically significant 

The results in Table (13) indicate that there were statistically significant 

differences at (0.05 α α) in the satisfaction degree of the principals with 

regard to the supervisory services provided by the Directorate of Education 
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are statistically significant at the level of significance (Α 0.05). One way 

ANOVA was applied. The results of the analysis of variance were presented 

as shown Table (12): 
Table (12) ANOVA for significant differences in the satisfaction degree of 

principals  with regard to the supervisory services provided by the Directorate 
of Education in Marka due to experience 

the field 
Source of 

Contrast 

Total 

squares 

Degrees of 

freedom 

Average 

squares 

Value 

of P 

Level of 

significance 

Activation 

of 

participatory 

supervision 

Between 

groups 
112.412 2 56.206 37.786 * 0.000 

Within 

groups 
135.358 91 1.487451 

  

Total 247.77 93 2.664194 
  

Strengthen 

cooperation 

with 

teachers 

Between 

groups 
116.527 2 58.2635 26.046 * 0.000 

Within 

groups 
203.56 91 2.236923 

  

Total 320.087 93 3.441796 
  

Help 

teachers 

make 

decisions 

Between 

groups 
119.648 2 59.824 26.891 * 0.000 

Within 

groups 
202.441 91 2.224626 

  

Total 322.089 93 3.463323 
  

Professional 

growth of 

teachers 

Between 

groups 
112.201 2 56.1005 21.162 * 0.000 

Within 

groups 
241.239 91 2.650978 

  

Total 353.44 93 3.80043 
  

Total score 

Between 

groups 
116.514 2 58.257 35.237 * 0.000 

Within 

groups 
150.449 91 1.653286 

  

Total 266.963 93 2.87057 
  

The results in Table (12) indicate that there are statistically significant 

differences at (0.05 α α) in the satisfaction degree of the school principals to 

the supervisory  services provided by the Directorate of Education in Marka 

due to experience based on the calculated value of (35.237) (0.000). In 

addition, there were statistically significant differences in all fields with a 

value of P (21.162 - 37.786) at a significance level of 0.000. In order to 

know the variance of the differences, the Scheffe test was applied for the 

post comparisons. Table 13 shows this. 
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in Marka due to academic qualification. Postgraduate and BA) when 

compared with a category (Bachelor + High Diploma) . 

Question 3. Are there significant differences at the level (α≤0.05) in 

the satisfaction degree of the principals to the supervisory services in 

the Directorate of Education in Marka due to experience variable? 

Means and standard deviations were calculated for the satisfaction 

degree of school principals with regard to the supervisory services provided 

by the Directorate of education in Marka District due to experience. Table 

(11) shows this 
Table (11) Means and standard deviations of the satisfaction degree of school  

principals with regard to the supervisory services provided by the Directorate 

of Education in Marka due to experience 

the field Experience 
the 

number 
Means 

standard 

deviation 

Activation of 

participatory 

supervision 

Less than 5 years 23 3.55 0.50 

From 5 to less than 10 years 34 3.34 0.67 

Of 10 years and over 37 3.47 0.66 

Total 94 3.44 0.64 

Strengthen 

cooperation with 

teachers 

Less than 5 years 23 3.72 0.65 

From 5 to less than 10 years 34 3.36 0.78 

Of 10 years and over 37 3.46 0.83 

Total 94 3.49 0.78 

Help teachers make 

decisions 

Less than 5 years 23 3.83 0.57 

From 5 to less than 10 years 34 3.40 0.89 

Of 10 years and over 37 3.47 0.75 

Total 94 3.53 0.79 

Professional growth 

of teachers 

Less than 5 years 23 3.90 0.46 

From 5 to less than 10 years 34 3.40 1.05 

Of 10 years and over 37 3.57 0.80 

Total 94 3.58 0.86 

Total score 

Less than 5 years 23 3.73 0.46 

From 5 to less than 10 years 34 3.37 0.76 

Of 10 years and over 37 3.49 0.67 

Total 94 3.50 0.68 

Table (11) shows that there are apparent differences between the means 

of the satisfaction degree of school principals to the supervisory services 

provided by the Directorate of Education in Marka due to the experience. 

The category of experience (less than 5 years) received the highest mean 

score of (3.73) (10 years and over), the second level experience with a mean 

of (3.49). Finally, the arithmetic mean for the category (5 to 10 years) 

reached 3.37 and to determine whether the differences between the averages 
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Table (10) Scheffe test of the differences in the satisfaction degree of school 

principals with the supervisory services provided by the Directorate of 

Education in Marka is attributable to academic qualification 

the field academic qualification means 
Postgraduate BA 

Bachelor + 

High Diploma 

3.62 3.56 3.27 

 

Activation of 

participatory 

supervision 

Postgraduate 3.62 - 0.06 *0.35 

BA 3.56  - *0.29 

Bachelor + High 

Diploma 
3.27   - 

 

Strengthen 

cooperation 

with teachers 

 

academic qualification means 
Postgraduate BA 

Bachelor + 

High Diploma 

3.76 3.61 3.29 

Postgraduate 3.76 - 0.16 *0.47 

BA 3.61  - *0.32 

Bachelor + High 

Diploma 
3.29   - 

 

Help 

teachers 

make 

decisions 

 

academic qualification means 
BA 

Postgr

aduate 

Bachelor + 

High Diploma 

3.79 3.69 3.21 

BA 3.79 - 0.10 *0.58 

Postgraduate 3.69  - *0.48 

Bachelor + High 

Diploma 
3.21   - 

Professional 

growth of 

teachers 

academic qualification means 
BA 

Postgr

aduate 

Bachelor + 

High Diploma 

3.78 3.68 3.34 

BA 3.78 - 0.10 *0.44 

Postgraduate 3.68  - *0.34 

Bachelor + High 

Diploma 
3.34   - 

Total score 

 

academic qualification means 
Postgraduate BA 

Bachelor + 

High Diploma 

3.69 3.67 3.28 

Postgraduate 3.69 - 0.02 *0.41 

BA 3.67  - *0.39 

Bachelor + High 

Diploma 
3.28   - 

• The difference is statistically significant 

The results in Table (10) indicate that there were statistically significant 

differences at (0.05 α α) in the satisfaction degree of the principals with 

regard to the supervisory services provided by the Directorate of Education 
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Table (9) ANOVA for significant differences in the satisfaction degree of 

principals with regard to the supervisory services provided by the Directorate 

of Education in Marka due to academic qualification 

the field 
Source of 

Variation 

Sum 

squares 

Degrees of 

freedom 

Mean 

squares 

Value 

of F 

Level of 

significance 

Activation 

of 

participatory 

supervision 

Between 

groups 
117.444 2 58.722 41.002 *0.000 

Within 

groups 
130.326 19 1.432154 

  

Total 247.77 19 
   

 

Strengthen 

cooperation 

with 

teachers 

Between 

groups 
111.018 2 55.509 25.374 *0.000 

Within 

groups 
199.069 19 2.187571 

  

Total 310.087 19 
   

Help 

teachers 

make 

decisions 

Between 

groups 
127.118 2 63.559 31.269 *0.000 

Within 

groups 
184.971 19 2.032648   

Total 312.089 19    

Professional 

growth of 

teachers 

Between 

groups 
115.717 2 57.8585 22.148 *0.000 

Within 

groups 
237.724 19 2.612352 

  

Total 353.441 19 
   

Total 

score 

Between 

groups 
113.2 2 56.6 35.827 *0.000 

Within 

groups 
143.763 19 1.579813 

  

Total 256.963 19 
   

The results in Table (9) indicate that there are statistically significant 
differences at (0.05 α α) in the satisfaction degree of the school principals to 
the supervisory services provided by the Directorate of Education in Marka 
due to academic qualification based on the calculated value of (35.827) 
(0.000). In addition, there were statistically significant differences in all 
fields with a value of P (41.002- 22.148) at a significance level of 0.000. In 
order to know the variance of the differences, the Scheffe test was applied 
for the post comparisons. Table 10 shows this. 
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Question 2: Are there significant differences at the level of (α≤0.05) 

in the satisfaction degree of male and female principals with regard to 

the supervisory services provided by the Directorate of Education in 

Marka due to the academic qualification?  
Means and standard deviations were calculated for the satisfaction 

degree of school principals to the supervisory services provided by the 
Directorate of Education in Marka, according to the variable of the 
academic qualification. Table (8) shows this. 

Table (8) Means and standard deviations of the satisfaction degree of the 

principals with respect to the supervisory services provided by the Directorate 

of Education in Marka, academic qualification 

the field academic qualification the number means 
standard 

deviation 

Activation of 

participatory 

supervision 

BA 42 3.56 0.62 

Bachelor + High Diploma 37 3.27 0.63 

Postgraduate 15 3.62 0.60 

Total 94 3.44 0.64 

Strengthen 

cooperation 

with teachers 

BA 42 3.61 0.74 

Bachelor + High Diploma 37 3.29 0.81 

Postgraduate 15 3.76 0.64 

Total 94 3.49 0.78 

Help teachers 

make 

decisions 

BA 42 3.79 0.58 

Bachelor + High Diploma 37 3.21 0.90 

Postgraduate 15 3.69 0.58 

Total 94 3.53 0.79 

Professional 

growth of 

teachers 

BA 42 3.78 0.65 

Bachelor + High Diploma 37 3.34 1.03 

Postgraduate 15 3.68 0.64 

Total 94 3.58 0.86 

Total score 

BA 42 3.67 0.55 

Bachelor + High Diploma 37 3.28 0.76 

Postgraduate 15 3.69 0.53 

Total 94 3.50 0.68 

Table (8) shows that there were apparent differences between the 
means of the satisfaction degree of school principals and their supervisors 
with the supervision services provided by the Directorate of Education in 
Marka, according to the variable of the academic qualification. (3.65). 
Finally, the mean of the (BA + high diploma) reached (3.28). To determine 
whether the differences between the means were significant at the level of 
significance (∞ 0.05), One way ANOVA was used. The results of the 
analysis of variance as shown in Table 9: and Table 9 shows this. 
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No. Item Mean 
Standard 

deviation 
Rank 

Satisfaction 

Degree 

the teacher to address the educational 

problems he or she faces. 

9 
The supervisor provides creative 

opportunities for teachers. 
3.61 0.73 4 Medium 

3 

The supervisor instructs the teachers to 

study the available resources in the school 

to employ them in the educational process. 

3.53 0.89 5 Medium 

4 

The educational supervisor encourages 

teachers to develop common interests 

among them. 

3.32 0.98 6 Medium 

2 

The supervisor seeks to improve teaching 

conditions in the classroom environment 

through participatory activity. 

3.29 0.98 7 Medium 

7 

The educational supervisor discusses 

with the teachers to analyze the results of 

the educational process. 

3.25 1.05 8 Medium 

5 

The educational supervisor encourages 

teachers to communicate positively with 

each other in schools. 

3.09 1.10 9 Medium 

6 

The educational supervisor develops the 

teacher's knowledge levels in a 

participatory manner. 

2.95 0.92 10 Medium 

 
Total score 3.44 0.86 

 
Medium 

Table (7) shows that the satisfaction degree of the principals with the 
supervisory services provided by the Directorate of Education in Marka to 
the field of activating participatory supervision was medium. The mean was 
3.44 and the standard deviation was 0.86. The means ranged from (4.05 - 
2.95). The first rank was item (10), which states that "the supervisor 
encourages the parties to the educational process to build a real partnership 
among themselves." With a mean of (4.05) and a standard deviation of 
(0.80). In the second order came item (8) which states that "the supervisor 
shall encourage the training of teachers to activate participatory work 
between him and them.” With a mean of (3.68) and a standard deviation of 
(0.82) and a high score. Before the last level came item (5) which states that 
"the educational supervisor encourages teachers to communicate positively 
in schools." With a mean of (3.09) and a standard deviation of (1.10) and in 
a medium degree. In the last rank came the item (6), which states that "the 
educational supervisor develops levels of knowledge of the teacher in a 
participatory manner." with a mean of (2.95) and a standard deviation of 
(0.92) and in a medium degree. 
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No. item mean 
Standard 

deviation 
Rank 

Satisfaction 

Degree 

effectiveness of teachers through the use 

of participatory supervision. 

11 

The teacher benefits from participatory 

teamwork during the educational 

supervision process. 

3.32 0.99 10 Medium 

 
Total score 3.49 0.79 

 
Medium 

It is noted from Table (6) that the satisfaction degree of school 
principals with the supervision services provided by the Directorate of 
Education in Marka for the field of enhancing cooperation with teachers was 
medium. The mean was (3.49) and the standard deviation was (0.79). Means 
ranged from (3.73- 3.32). The first rank included item (20), which states that 
"the supervisor shall encourage the development of critical thinking of the 
teachers during the supervision process", with a mean of (3.73) and a 
standard deviation of (0.84), In the second rank were items (18-19) stating 
that "the supervisor shall be satisfied "The educational supervisor 
emphasizes the need to build trust with teachers" with a mean of (3.68) and 
two standard deviations (0.80 - 0.88), respectively and in high degree, and 
ranked in the penultimate grade (15) "The educational supervisor works to 
increase the effectiveness of teachers through the use of the participatory 
supervision method" with a mean of 3.34 and a standard deviation of 0.90 
and a middle degree. The last rank came item (11) which states that 
"Educational supervision process "with a mean of( 3.32) and a standard 
deviation of (0.99) and in medium degree. 
4. Field of activating participatory supervision 

Means, standard deviations, ranks, and the satisfaction degree of school 
principals were calculated from the supervisory services provided by the 
directorate of education in Marka District for the items of this area. Table 
(7) illustrates this. 

Table (7) Means, standard deviations, ranks and the satisfaction degree of 

school principals to the supervisory services provided by the directorate of 

education in Marka for the field of activating participatory supervision are 

arranged in descending order 

No. Item Mean 
Standard 

deviation 
Rank 

Satisfaction 

Degree 

10 

The supervisor encourages the parties to 

the educational process to build a 

genuine partnership among themselves. 

4.05 0.95 1 High 

8 

The supervisor encourages teacher 

training to activate the participatory work 

between him and them. 

3.68 0.82 2 High 

1 The supervisor builds mutual trust with 3.63 0.99 3 Medium 
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deviation of 1.00 and a middle grade. In the last rank came the item (24) 
which states that "The supervisor works with the teacher with great 
flexibility when considering the data entered for participatory decision 
making." With a mean of (3.42) and a standard deviation of( 0.86) and in a 
medium degree. In the last rank came the item (25) which states that "the 
supervisor seeks to make moral decisions with the teacher so as to avoid the 
educational institution of various crises." With a mean of( 3.13) and a 
standard deviation of (1.05) and in medium degree. 
3. The field of strengthening cooperation with teachers 

Means, standard deviations, ranks and the satisfaction degree of school 
principals were calculated from the supervisory services provided by the 
Directorate of Education in Marka District for the items of this area. Table 
(6) illustrates this. 
Table (6) Means, standard deviations, the ranks, and the satisfaction degree of 

school principals with the supervisory services provided by the directorate of 

education in Marka for the promotion of cooperation with teachers are 

arranged in descending order 

No. item mean 
Standard 

deviation 
Rank 

Satisfaction 

Degree 

20 

The supervisor encourages the 

development of critical thinking among 

teachers while conducting supervision. 

3.73 0.84 1 High 

18 

The supervisor will stimulate the 

thinking of the teachers during the 

dialogue with them in the subject of the 

lesson. 

3.68 0.80 2 High 

19 
The educational supervisor emphasizes 

the need to build trust with teachers. 
3.68 0.88 2 High 

12 

During the supervisory meeting, the 

teacher feels that he is an honorable 

partner. 

3.48 1.19 4 Medium 

17 

Educational supervision practices 

encourage the provision of distinguished 

service to teachers. 

3.48 1.04 4 Medium 

16 
The supervisor's practices emphasize 

teachers' autonomy. 
3.39 0.86 6 Medium 

13 

The educational supervisor seeks to 

develop cooperative teachers' efforts 

while dealing with them. 

3.38 1.22 7 Medium 

14 

Supervisory practices in schools 

improve the professional growth of 

teachers. 

3.37 1.01 8 Medium 

15th The supervisor works to increase the 3.34 0.90 9 Medium 
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Table (5) Means, standard deviations, ranks, and the satisfaction degree of 

school principals with regard to the supervisory services provided by the 

Directorate of education the Marka Division for the field of teacher assistance 

in decision-making are arranged in descending order 

No. Item Mean 
deviation 

Standard 
Rank 

Satisfaction 

Degree 

23 

The supervisor seeks to use scientific 

methods of data collection to assist the 

teacher in participatory decision-making. 

3.93 0.81 1 High 

22 

Teachers make good teaching decisions 

through the collaboration of their 

supervisors. 

3.67 1.00 2 Medium 

21 

The educational supervisor emphasizes 

the need to make appropriate 

participatory decisions for the 

educational process. 

3.56 1.06 3 Medium 

27 

The educational supervisor sets a 

framework for working to create trust for 

teachers to help them make good 

decisions. 

3.51 1.06 4 Medium 

26 

The educational supervisor emphasizes 

the necessity of practicing knowledge 

and continuous participatory decision-

making in cooperation with the teacher. 

3.47 1.01 5 Medium 

24 

The supervisor works with the teacher 

with great flexibility when considering 

data entered into participatory decision-

making. 

3.42 0.86 6 Medium 

25 

The supervisor seeks to make moral 

decisions with the teacher, so that the 

educational institution avoids the various 

crises. 

3.13 1.05 7 Medium 

 
Total score 3.53 0.79 

 
Medium 

Table (5) shows that the satisfaction degree of the principals with the 
supervision services provided by the Directorate of education in Marka for 
the field of teacher assistance in decision-making was medium. The mean 
was 3.53 and the standard deviation was (0.79). The means ranged from 
(3.93- 3.13). The first rank included item (23), which states that "the 
supervisor seeks to use the scientific methods of data collection to assist the 
teacher in participatory decision-making" with a mean of 3.93 and a 
standard deviation of 0.81, high, and in the second order came item (22), 
which states that "take teachers make their sound teaching decisions through 
the collaboration of their supervisors. " With a mean of 3.67 and a standard 
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No. Items means 
Standard 

deviation 
Rank 

Satisfaction 

degree 

33 

The supervisor makes it easier for 

teachers to use modern assessment 

strategies to improve teachers' 

performance. 

3.60 1.19 4 Medium 

34 

The educational supervisor emphasizes the 

need to motivate teachers to provide their 

best. 

3.49 1.16 5 Medium 

30 

The educational supervisor will develop 

awareness among the teachers in order to 

increase their chances of developing in 

an appropriate classroom environment. 

3.48 0.86 6 Medium 

28 

The educational supervisor provides a 

safe environment for teachers to help 

them grow professionally 

3.47 1.03 7 Medium 

29 

The supervisor works to increase the 

motivation of teachers in their teaching 

processes to provide them with an 

atmosphere of job stability. 

3.30 1.03 8 Medium 

 
Total score 3.58 0.86 

 
Medium 

Table (4) shows that the satisfaction degree of the principals with the 
supervisory services provided by the directorate of education of Marka 
District to the professional growth area of the teachers was medium, with a 
mean of 3.58 and a standard deviation of 0.86. The means ranged from 3.86 
to 3.30. The first rank was item 35, which states that "the supervisor feels 
the importance of the participatory work that promotes the professional 
growth of the teachers" with a mean of 3.86, a standard deviation of 1.20, 
The second item (32) states that "the educational supervisor shall earn 
teachers news education through participatory supervision." With a mean 
score of 3.84 and a standard deviation of 1.19 and a high score. The rank 
before the last came the item (28) which states that "the educational 
supervisor provides a safe environment for teachers to assist them in 
professional growth" with a mean of (3.47) and a standard deviation of 
(1.03) and in a medium degree. In the final rank came the item (29) which 
states that "the supervisor shall increase the motivation of the teachers in 
their teaching processes to provide them with an atmosphere of job stability" 
with a mean of 3.30 and a standard deviation of 1.03 and in a medium 
degree. 
2. Help teachers make decisions 

Means, standard deviations, ranks, and the satisfaction degree of school 
principals were calculated from the supervisory services provided by the 
directorate of education in Marka District for the items of this area. Table 
(5) shows this. 
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Table (3) Means, standard deviations, grades and satisfaction degree of school 

principals with respect to the supervisory services provided by the Directorate 

of Education in Marka in descending order 

Satisfaction 

degree 
Rank 

Standard 

Deviation 
means The Field No. 

medium 1 0.86 3.58 Professional growth of teachers 4 

Medium 2 0.79 3.53 Helping teachers make decisions 3 

Medium 3 0.78 3.49 Strengthen cooperation with teachers 2 

Medium 4 0.64 3.44 Activation of participatory supervision 1 

medium  0.68 3.50 Total score  

It was noted from table (3) that the satisfaction degree of the school 
principals with the supervisory services provided by the Directorate of 
Education in Marka was medium. The mean was (3.50) and the standard 
deviation was (0.86). The first rank was in the area of "professional growth 
of teachers" with a mean of (3.58) and a standard deviation of |(0.86) and in 
a medium degree. The pre-recent level of "enhance cooperation with 
teachers" came with a mean of (3.49) and a standard deviation of (0.78), and 
in a medium degree. The last rank was in the field of "activating 
participatory supervision" with a mean of (3.44) and a standard deviation of 
(0.64) and in a medium degree. As for the item of each field, the results 
were as follows: 
1. The area of professional growth of teachers 

Means, standard deviations, ranks, and the satisfaction degree of the 
school principals were calculated from the supervisory services provided by 
the directorate of education in Marka for the items of this area. Table (4) 
shows this. 
Table (4) Means, standard deviations, ranks, and satisfaction degree of school 

principals with regard to the supervisory services provided by the directorate 

of education in Marka for the professional growth of teachers in descending 

order 

No. Items means 
Standard 

deviation 
Rank 

Satisfaction 

degree 

35 

The supervisor recognizes the 

importance of participatory work that 

promotes the professional growth of 

teachers. 

3.86 1.22 1 High 

32 

The educational supervisor earns 

teachers various educational experiences 

through participatory supervision. 

3.84 1.19 2 High 

31 

The educational supervisor provides 

teachers with opportunities to learn in a 

suitable environment through 

brainstorming. 

3.61 1.14 3 Medium 
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Reliability of the study instrument: 

The reliability coefficient was extracted using the Cronbach Alpha 

method. It was extracted for internal consistency in its final form, and for 

each variable of all dimensions. The questionnaire was distributed to a 

survey sample from outside the sample, numbering (9) male and female 

school principals. The reliability coefficients of the study instrument were 

high, which are high reliability coefficients to achieve the study objectives, 

with the value of Cronbach Alpha (0-83). 

Study variables: 

1. Demographic variables: 

- Academic qualification: It has three levels: 

1. Higher Diploma  

2. Bachelors 

3. Masters / Doctorate 

- Years of management experience: It has three levels: 

1. 5 years and less 

2. From 6 years - 10 years 

3. More than 10 years 

Statistical treatment 

Question 1: To answer the first question, descriptive statistics measures 

were used to describe the characteristics of the sample of the study, based on 

the means and the standard deviations. 

The second and third question: 

To answer the second and third questions, one way ANOVA and the 

Scheffe test were used. 

The tool was applied to the study sample, and then the data was 

collected and analyzed. 

Results 

This chapter provides an overview of the findings of this study by 

answering its questions, as follows: 

Question 1: What is the satisfaction degree of school principals to 

the supervisory services provided by the Directorate of Education in 

Marka? 
In order to answer this question, means and standard deviations were 

calculated for the satisfaction degree of the principals with regard to the 

supervisory services provided by the Directorate of Education in Marka in 

general and for each area of the study instrument. Table (3) shows this 
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Table (2) The sample of the study distributed by sex and academic 

qualification 

The study 

sample  
BA 

Bachelor + High 

Diploma 
Postgraduate Total 

 

94 

 

Male 20 15 9 32 

Females 22 22 6 62 

Total 42 37 15 94 

It is noted from Table (2) that the sample of the study consisted of (32) 

male school principals, divided into (20) male school principals of the BA 

holders, and (15) male school principals of the Bachelor + High Diploma, 

and (9) male school principals who have a Postgraduate degree. Also it was 

consisted of (62) female school principals, divided into (22) female school 

principals of the BA holders, and (22) female school principals of a 

Bachelor + High Diploma degree holders, and (6) female school principals 

of the Postgraduate degree holders. Thus, the total sample of the study (120) 

male and female school principals. 

The study instrument 

  The study sample was selected and the researcher developed a 

questionnaire in light of the following: 

1. Reference to theoretical literature and previous studies 

2. Take the opinion of university professors and educational supervisors on 

the resolution and arbitration 

3. A five - dimensional alternatives ladder was given the following weights: 

very large (5) large, (4) medium (3) few (2) rare (1). 

Validity of the study instrument 

 The questionnaire was presented to (10) arbitrators from the professors 

of education in Jordanian universities, educational supervisors and school 

principals to verify the validity of the questionnaires. And asked them to 

revise and review the items of the questionnaire in terms of clarity of the 

items and the quality of language formulation, and the amendment or 

deletion of any items which haven’t achieved the objective of the 

questionnaire. The data were then collected from the arbitrators. It was 

redrafted as agreed (80%) by the arbitrators. The majority of their opinions 

have settled on modifying some of the phrases, or replacing words with 

others as appropriate for the educational environment, until the scale has 

become final. 
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management, education, evaluation, professional development and the field 

of education. For the purposes of this study. The descriptive analytical 

methodology was used. The results showed that the satisfaction degree for 

the services provided by the educational supervisors for teachers was high, 

and this may be attributed to the importance of supervisory work in the 

educational process for teachers. It also showed that there were no 

significant differences in the satisfaction degree of the teachers of public 

schools about the services provided by educational supervisors due to sex 

variable at (α≤0.05) level of significance. While there were significant 

differences in the fields of curriculum, classroom management and 

evaluation in favor of females 

Study Population 

The study population consisted of all 160 principals of the Directorate 

of Education in Marka in the Hashemite Kingdom of Jordan. The study 

population is divided by sex, with 62 male principals and 98 female 

principals. This is based on the summary of the statistical report issued by 

the Marka Directorate of Education for the year 2016/2017.. The study 

population is distributed according to the academic qualification. There 

were 104 principals with a bachelor's degree, 49 principals with a master's 

degree, and seven male and female principals with a doctorate. Table (1) 

indicates the distribution of the study population by sex and academic 

qualification. 
Table (1) The population of the study according to sex and academic 

qualification 

Study Population Sex BA M.A. Ph.D. Total 

 
Male 40 19 3 62 

160 Females 64 30 4 98 

 
Total 104 49 7 160 

The distribution of the study population. By sex and academic 

qualification. 

The study sample 

A random sample was selected from the school principals in the 

Directorate of Education in Marka. The number of its members reached (94) 

principals representing 60% of the study population with 32 male principals 

and 62 female principals. This occurred by reviewing the appropriate 

sample selection table (Handout #16 Accreditation Study Course 2003 
universal Accreditation Scard). Table (2) indicates that. 
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the level of effectiveness of teachers in secondary schools in the capital 

Amman governorate from the point of view of teachers according to sex, 

qualifications and experience variables. The results showed also that the 

behavior of participatory supervision from the teachers' point of view was 

moderate. 

Ugurlu (2014) conduted a study entitled "Current Problems in Terms of 

Supervision Process of School Principals’ Views".  The purpose of this 

study is to reveal the principals’ problems with the supervision process in 

Turkey through the views of the principals working at primary and 

secondary schools. In this qualitative study, maximum diversity sampling 

method was used for in depth exploration of the rich States. As the study 

group, six primary and four secondary school principals from each of 

Adıyaman and Sivas provinces in Turkey, thus, a total of 20 principals have 

been interviewed. Descriptive analysis technique was used for the data 

analysis. School principals stated that supervision generally focused on the 

supervision of structural condition and documents and they added that there 

wasn’t an in depth supervision regarding supervision process. They should 

be carried out by using an approach which includes long term, detailed and 

problem based activities 

Al-Shamali (2017) conducted a study entitled "The satisfaction of 

recipients of services (principals and teachers), about services provided by 

the educational supervisors". The sample of the study consisted of six 

secondary and basic male schools principals and sixty female teachers. To 

achieve the purpose of the study. Two instruments were developed which 

were used by the Ministry of Education team. The validity and reliability of 

the instrument (questionnaire were achieved using Cronbach alpha 0.93 and 

1.94 consecutively. The result of the study showed a moderate degree of 

satisfaction concerning educational supervision services made available at 

North Ghor Directorate of Education. Also results showed no significant 

differences about the teachers' satisfaction regarding supervision services 

attributed to the sex of the school educational stage, number of teachers, 

number of students, principal's experience and academic degree. 

Awad (2018) conducted a study entitled "Degree of satisfaction of 

teachers about the services provided by the educational supervisor in public 

schools in the Educational Directorate in Madaba". The study sample 

consisted of (43) male teachers and (73) female teachers. They were 

selected randomly. To achieve the objective of the study, a questionnaire 

was developed distributed in seven areas: planning, curriculum, classroom 
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academic year 2009/2010. To achieve the objective of the study, a study tool 

was developed consisting of 47 items distributed in five areas: planning, 

teaching skills, classroom management, evaluation and curriculum. The 

results of the study showed that the new teachers indicated that the role of 

educational supervisor in their development was medium in all dimensions 

and that it ranked first after the curriculum. Followed by second-grade 

management area, and that the field of teaching skills came in the third rank, 

then it appeared after assessment which came in the fourth rank, finally it 

came after planning. The results also showed that there were no significant 

differences due to the variables of sex, specialization and degree from their 

point of view in the role of supervisors in their professional development. 

Al-Loh (2012) conducted a study entitled "The degree of improvement 

of evolutionary educational supervision for teaching practices of Arabic 

teachers in schools of UNRWA." The aim of the study was to identify the 

improvement of the evolutionary educational supervision of the educational 

practices for teachers of Arabic language, while revealing the effect of the 

study variables on the opinions of the teachers of the Arabic language in the 

degree of improvement as a result of evolutionary educational supervision. 

A scale of 62 items has been constructed. The descriptive methodology was 

used by the researcher. The study sample consisted of (164) male and 

female teachers of UNRWA in Gaza. They were selected randomly. The 

study found that educational supervision improves educational practices for 

the teachers of the Arabic language to a very large extent, and that there 

were no significant differences in the degree of improvement attributed to 

the variable: sex and educational stage, while there were statistically 

significant differences due to the years of service variable. 

Dajani (2013) conducted a study entitled "The degree of practicing 

educational supervisors of the conduct of participatory supervision in the 

capital Amman governorate and its relation to the level of effectiveness of 

teachers from their point of view". The descriptive methodology was used. 

The questionnaire was used as a tool of collecting data. The researcher 

selected a random sample of 342 teachers. The results showed that the level 

of effectiveness of teachers in secondary schools in the capital city of 

Amman from the point of view of teachers and the practice of educational 

supervisors of the behavior of participatory supervision were medium. 

There was also a statistically significant positive correlation between the 

degree of educational supervisors' behavior and the behavior of participatory 

supervision according to sex variable. There were significant differences in 
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in the province of Gaza in light of quality standards". This study aimed to 

know the reality of supervisory practices and their relationship to growth on 

the minimum basic school teachers in the province of Gaza in light of 

quality standards, also aimed to identify the impact of the variables of sex, 

experience, qualification, and management education and find out of 

correlation between supervisory practices and professional growth for 

teachers to post the basic minimum province of Gaza in light of quality 

standards. The sample consisted of (290) teachers working in the east and 

west of Gaza City. The study tools were built and developed which were 

about supervisory practices questionnaire and professional growth 

questionnaire the first tool has been distributed in four areas human 

relations, methods of educational supervision, curriculum and evaluation. 

The second questionnaire was distributed on three areas which are planning, 

administrative work, and the development of teaching performance The 

researcher used the descriptive method of analysis, and to ensure the validity 

of the tools were presented to a number of arbitrators with jurisdiction, then 

reliability coefficient was calculated using the mid-term and fragmentation 

factor (Cronbach Alpha), where the value of consistency (0.96) This is 

sufficient for the purposes of the study and application sample of the study. 

The results of the study include: 1- That there was a good response for each 

of the four areas of supervisory practices "of human relations, methods of 

educational supervision, curriculum, and evaluation) (Ranged between 

(70.31 - 64.81) 2-The total marks to the areas of supervisory practices 

questionnaire, was granted a degree (67.35) 3- That there was accepted 

response for each of the three areas of professional growth (planning, 

administrative work, development of teaching performance) 4-the 

percentage ranged between (67.05 - 63.72), while the total degree of 

professional growth areas of the questionnaire has obtained the degree of 

response (65.79) 5- No statistically significant differences in resolution due 

to experience variable. 6- No statistically significant differences in 

resolution due to qualification variable. 7- No statistically significant 

differences in resolution due to the changing educational administration 

variable (east, west) In the light of previous results. 

Al-Balawi (2011) conducted a study entitled "The role of educational 

supervisor for the development of newly appointed teachers professionally 

in Tabuk educational area from their point of view". The study population 

consists of 1,167 new teachers. The study sample consisted of 612 new 

teachers who were selected using the simple random sample method for the 
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Definition of terms: 

 Educational Supervision: "One of the modern trends in supervisory 

practices based on the development of skillful performance and the 

professional and scientific growth of the teacher on the basis of 

participatory principles and patterns determines their self-perception of 

their abilities." (Al-Qasim, 2010) 

 The operational definition of educational supervision: it is a supervisory 

method aimed at improving the knowledge and skills of the teacher so 

that he can recognize the obstacles to the performance of teaching 

problems and allows him to develop solutions and alternatives while 

taking care of change and development. 

Limitation of the study: 

The Human limits: All male and female school principals of the 

Directorate of Education in Marka. 

The spatial limit: Directorate of Education of Marka. 

Time limit: 2016-2017. 

Delimitations of the Study 

The delimitations of the study are determined by: 

 Reliability and validity of the study tools and the responses of the study 

sample. 

 The procedures followed by the researcher in building the study tool, and 

its extent of reliability and stability. 

Literature Review 

The following are some of the previous studies that dealt with the 

subject.  

Kapusuzoglu & Balaban (2010) conducted a study aimed at defining 

the roles of the primary stage supervisors in the training of teachers in their 

teaching functions as perceived by teachers and supervisors themselves. The 

study population consisted of 297 teachers and 35 supervisors working in 

the areas of Polo and Diaz in Turkey. The study sample consisted of (152) 

teachers and (26) supervisors. They were selected in a simple random 

method and answered a questionnaire consisting of (48) items. The results 

of the study showed that the teachers did not receive sufficient support from 

supervisors. While the supervisors saw that they played their roles very 

much and very large. 

Halas (2010) conducted a study entitled "Supervisory practices and 

their relationship to professional growth for teachers at the basic minimum 
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the supervision services provided by the Directorate of Education in Marka. 

These services will be developed in the future in line with the vision of 

principals to improve supervisory services and employ the available 

resources that serve the learning and educational process. So that it would 

help to implement developmental plans and programs that contribute to 

improving the learning process. 

The Study Problem: 

The purpose of this study is to determine the satisfaction degree of 

school principals with the supervisory services provided by the Directorate 

of Education in Marka. 

Study Questions: 

1. What is the satisfaction degree of school principals to the supervisory 

services provided by the Directorate of Education in Marka? 

2. Are there significant differences at the level of (α≤0.05) in the 

satisfaction degree of the principals with regard to the supervisory 

services provided by the Directorate of Education in Marka due to the 

academic qualification variable?  

3. Are there significant differences at the level (α≤0.05) in the satisfaction 

degree of the principals to the supervisory services in the Directorate of 

Education in Marka due to sex or years of experience variable? 

The importance of the study: 

The following categories will benefit from the results of the study 

1. The administrators at the Ministry of Education, where they will be aware 

of the supervisory services provided by the Directorate of Education in 

Marka and thus facilitate the follow-up process to them. 

2. Educational supervisors, who will have an idea about the satisfaction 

degree of the principals  with regard to the supervisory services provided 

by the Directorate of Education in Marka and thus raise the satisfaction 

degree. 

3. Teachers will communicate with school principals to provide feedback on 

supervisory services and how to improve them from their point of view. 

The objective of the study 

The objective of the study is to determine the satisfaction degree of the 

school principals with regard to the supervisory services provided by the 

Directorate of Education in Marka. 
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Introduction 

The world has been witnessing a range of economic, technological, 

political, social and cultural changes since the beginning of the twenty-first 

century. This has led to a great deal of attention to the educational process. 

The scientific technology is racing to tackle the world's problems and offers 

enormous capabilities to provide new and advanced services. 

Therefore, the educational systems are constantly keen on developing 

the elements of their system in order to preserve its sustainability and 

effectiveness. Educational supervision is one of its basic components related 

to evaluation of its performance, which has received a great attention since 

its inception under the concept of education inspection. Address the 

educational problems associated with developing the learning environment 

and increase the effectiveness of new and novice teachers, especially those 

who are not qualified (Issan and Al-Ani, 2006). 

Educational supervision has an important role in all aspects of the 

educational process. It is an important means to improve the quality of 

education. This development is the primary objective of educational 

supervision, so that education achieves its goals and objectives efficiently 

and effectively. Educational supervision is one of the professional 

educational services offered by the educational system to teachers on the 

basis of respect and appreciation, and to provide them with the ability to 

implement, develop the curriculum, and provide the appropriate educational 

environment, which increases the efficiency of educational output and 

achieves the desired educational goals, and the supervisors educational 

center in important systems. The eyes of the employees in the field of 

education are directed to them, as experts and specialists in the curricula and 

methods of modern teaching, and have to develop and improve the 

educational process by helping teachers and guiding them towards ways that 

increase their effectiveness; to achieve the best achievement in their work 

(Khatib and Al- Khatib, 2003). 

The educational supervision is looking forward to the prime objective 

of investing in and utilizing the available resources in the school, which 

serves the implementation of the curriculum and the plans emanating from 

the newly developed programs (Fefer and Danalab, 1993). 

Due to the weakness in investing and employing the available resources 

that serve the learning and education process to implement the development 

plans and programs in the schools of Marka Directorate of Education, this 

study was conducted to determine the satisfaction degree of principals with 
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لواء  التربية والتعليم في رضا مديري المدارس عن الخدمات اإلشرافية المقدمة في مديرية درجة
 ماركا

 *. غادة حسن أبو قاعودد  
 ملخص:

في  رضا مديري المدارس عن الخدمات اإلشرافية المقدمة معرفة درجةهدفت هذه الدراسة إلى 
مديري مدارس مديرية  منوقد تّم اختيار عينة طبقية عشوائية ، ماركامديرية التربية والتعليم في لواء 

( مديرًا ومديرة، 94تكونت من )  2017/2016الدراسي للعام في لواء ماركا ومديراتها التربية والتعليم
 ت، وتم التحقق من صدقها وثباتها.لجمع المعلوما األداة واستخدمت 

في  عن الخدمات اإلشرافية المقدمة ديري المدارسوقد أظهرت نتائج الدارسة أّن درجة رضا م
مديرية التربية والتعليم في لواء ماركا كانت متوسطة، كما وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ظاهرية 
بين المتوسطات الحسابية لدرجة رضا مديري المدارس عن الخدمات اإلشرافية المقدمة في مديرية 

بين المتوسطات  حقيقيةوجود فروق ، و بعا لمتغير المؤهل العلميالتربية والتعليم في لواء ماركا ت
الحسابية لدرجة رضا مديري المدارس عن الخدمات اإلشرافية المقدمة في مديرية التربية والتعليم في 

 .الخبرة لمتغيرلواء ماركا تعزى 
ليم إلى وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإنها توصي بدعوة وزارة التربية والتع

 متابعة تفعيل الخدمات اإلشرافية في مديرية التربية والتعليم في لواء ماركا.
 .الرضا، الخدمات االشرافية، مديرية التربية والتعليم في لواء ماركا :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
This study aimed to recognize the satisfaction degree of school 

principals to the supervisory services in the Directorate of Education in 

Marka/ Jordan. 

A stratified random sample was selected for the principals of the 

schools in Marka Directorate of Education for the year 2016/2017. It 

consisted of (94) principals. The questionnaire was used to collect data. 

Also, validity and reliability were verified. 

The results of the study showed that the satisfaction degree of school 

principals to supervisory services provided in Marka Directorate of 

education was moderate. Also, results showed the existence of apparent 

differences between the means for the satisfaction degree of school 

principals to supervisory services provided in Marka Directorate of 

Education, according to qualification variable. It also, showed the existence 

of morphological differences between the means for the satisfaction degree 

of school principals to supervisory services presented in the brigade Marka 

Directorate of Education attributed to the experience. 

In light of the findings of the study, it recommended the invitation of 

the Ministry of Education to make follow up for the activation of the 

supervisory services in Marka Directorate of Education. 

Key words: Satisfaction, Supervisory Services, Marka Directorate of 

Education. 
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2. To educate and guide the Arab women to gain insights regarding their 

role in coping with extremism by setting effective plans. 

3. To establish specialized units at the universities that undertake awareness 

raising workshops, lectures and seminars in order to help instill the 

moderation values and coping with extremism using effective methods.  
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Source of 

Variance 
Domains 

Total 

Squares 

Freedom 

Degrees 

Mean 

Squares 

F-

Value 
Significance α 

Political 0.059 3 0.020 0.050 .985 

Country of 

Graduation 

Hotelling’s=0.013 

Sig=0.005 

Academic 6.522 1 6.522 19.126 .000* 

Psychological 4.375 1 4.375 15.191 .000* 

Social 5.012 1 5.012 11.015 .000* 

Political 4.529 1 4.529 11.408 .000* 

Error 

Academic 86.732 254 .341 

Psychological 73.100 254 .288 

Social 115.649 254 .455 

Political 100.770 254 .397 

*Sig. at α≤0.05 

Table (28), results show that:  

1. There were statistically significant differences among mean estimates 

of subjects on all study domains regarding the degree to which KSA 

universities cope with extremism attributed to gender with differences 

being in favor of male participants.   

2. There were statistically significant differences among mean estimates 

of subjects on all study domains regarding the degree to which KSA 

universities cope with extremism attributed to faculty with differences 

being in favor of the humanistic faculties. 

3. There were statistically significant differences among mean estimates 

of subjects on all study domains regarding the degree to which KSA 

universities cope with extremism attributed to nationality with 

differences being in favor of Saudi Arabian. 

4. There were no statistically significant differences among mean 

estimates of subjects on all study domains regarding the degree to 

which KSA universities cope with extremism attributed to experience 

or the academic rank.  

5. There were statistically significant differences among mean estimates 

of subjects on all study domains regarding the degree to which KSA 

universities cope with extremism attributed to country of graduation, in 

favor of graduates from the Arab countries. 

Recommendations 

Based on the results concluded by the present study, the researchers 

suggest the following recommendations:  

1. Determining the training needs for faculty members in order to qualify to 

undertake their tasks in the university (teaching, researching and 

community service) following the established academic norms.  



The Jordanian Association for Educational Sciences, Jordanian Education Journal, Vol (6), No (1), 2021 

25 

f. Country of Graduation Variable 
Table (27) Means and standard deviations of subject estimates regarding the 

practice degree of the role of Saudi Arabian universities in coping with 

extremism by country of graduation.  

Domain 

Arab Country 

(n=174) 

Foreign Country 

(n=90) 

M SD M SD 

Academic 1.91 .921 1.18 .314 

Psychological 2.86 1.164 1.66 1.028 

Social 2.78 .883 1.66 .773 

Political 2.51 1.111 1.58 .743 

Overall Domains 2.48 .967 1.51 .634 

Results from tables (22, 23, 24, 25, 26, and 27) show superficial 

differences among mean estimates by subjects regarding the degree to which 

KSA universities cope with extremism by the study variables. To identify 

the statistical significance levels of such differences, MANOVA analysis 

was used as shown by table (28). 
Table (28) MANOVA analysis results among subjects’ mean estimates of 

Saudi Arabian's practice degree of the role of coping with extremism by study 

variables  

Source of 

Variance 
Domains 

Total 

Squares 

Freedom 

Degrees 

Mean 

Squares 

F-

Value 
Significance α 

Gender 

Hotelling’s=0.015 

Sig=0.008 

Academic 5.324 1 5.324 15.613 .000* 

Psychological 4.626 1 4.626 16.063 .000* 

Social 5.008 1 5.008 11.007 .000* 

Political 4.924 1 4.924 12.403 .000* 

Faculty 

Hotelling’s=0.017 

Sig=0.011 

Academic 5.288 1 5.288 15.507 .000* 

Psychological 4.691 1 4.691 16.288 .000* 

Social 5.037 1 5.034 11.070 .000* 

Political 6.884 1 6.884 17.340 .000* 

Nationality 

Hotelling’s=0.021 

Sig=0.025 

Academic 5.216 1 5.216 15.296 .000* 

Psychological 4.898 1 4.898 17.007 .000* 

Social 4.254 1 4.254 9.349 .000* 

Political 4.628 1 4.628 11.657 .000* 

Experience 

Wilexλ=0.443 

Sig=0.119 

Academic 0.897 2 0.449 1.315 .271 

Psychological 0.371 2 0.186 0.644 .526 

Social 0.499 2 0.250 0.548 .579 

Political 0.264 2 0.132 0.332 .717 

Academic Rank 

Wilexλ=0.628 

Sig=0.326 

Academic 0.892 3 0.297 0.872 .457 

Psychological 0.073 3 0.024 0.084 .969 

Social 0.422 3 0.141 0.309 .819 
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c. Nationality Variable: 
Table (24) Means and standard deviations of subject estimates regarding the 

practice degree of the role of Saudi Arabian universities in coping with 

extremism by nationality.  

Domain 
Saudi (n=135) Other (n=129) 

M SD M SD 

Academic 1.85 .638 1.48 .984 

Psychological 2.59 1.197 2.31 1.300 

Social 2.67 .954 2.13 .972 

Political 2.36 .978 2.03 1.183 

Overall Domains 2.34 .857 1.97 1.071 

d. Experience Variable 
Table (25) Means and standard deviations of subject estimates regarding the 

practice degree of the role of Saudi Arabian universities in coping with 

extremism by years of experience.  

Domain 
<5 yrs (n=46) 5-10 yrs (n=178) >10 years (n=40) 

M SD M SD M SD 

Academic 1.67 .696 1.67 .904 1.62 .733 

Psychological 2.66 1.160 2.33 1.295 2.74 1.111 

Social 2.36 1.077 2.32 .992 2.81 .838 

Political 2.33 1.102 2.13 1.117 2.28 .977 

Overall Domains 2.23 .929 2.09 1.022 2.31 .853 

e. Academic Rank Variable 
Table (26) Means and standard deviations of subject estimates regarding the 

practice degree of the role of Saudi Arabian universities in coping with 

extremism by academic rank.  

Domain 

Professor 

(n=33) 

Associate 

Professor 

(n=103) 

Assistant 

Professor 

(n=83) 

Lecturer 

(n=45) 

M SD M SD M SD M SD 

Academic 1.66 .605 1.74 .947 1.64 .888 1.51 .532 

Psychological 2.94 1.207 2.19 1.226 2.54 1.412 2.68 .870 

Social 2.39 .927 2.11 .956 2.61 1.168 2.74 .478 

Political 2.18 1.038 2.13 1.161 2.27 1.181 2.20 .745 

Overall Domains 2.26 .890 2.04 1.027 2.23 1.095 2.23 .635 
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of KSA universities cope with extremism attributed to country of 

graduation in favor of graduate of Arab countries.  

This result can be accounted for by the reality that the Arab young 

people is the population of community most targeted by the extremist 

groups, and, ironically, the most marginalized population by the 

governments. However, the Arab youth, armed with their entrenched values, 

are aware to the dangers around them. Similarly, the Arab universities are 

aware to the young generation at hand and support programs that grow in 

them the love and peace while eradicate violence and extremism.   

Question five: "Are there statistically significant differences in the 

degree of coping with extremism by KSA universities from viewpoint of the 

faculties due to the variables of gender, faculty, nationality, experience, 

country of graduation, and the academic rank?" 

To answer this question, means and standard deviations of subjects' 

mean estimates regarding the degree to which KSA universities undertake 

their role in coping with extremism by the study variables, as follows:  

a. Gender Variable 
Table (22) Means and standard deviations of subject estimates regarding the 

practice degree of the role of Saudi Arabian universities in coping with 

extremism by gender 

Domain 
M (n=140) F (n=124) 

M SD M SD 

Academic 1.91 .899 1.61 .778 

Psychological 2.64 1.312 2.35 1.182 

Social 2.61 .965 2.40 1.038 

Political 2.42 1.141 2.04 1.021 

Overall Domains 2.36 1.031 2.06 .923 

b. Faculty Variable 
Table (23) Means and standard deviations of subject estimates regarding 

practice degree of the role of Saudi Arabian universities in coping with 

extremism by faculty 

Domain 
Scientific (n=93) Humanistic (n=171) 

M SD M SD 

Academic 1.41 .806 1.90 .836 

Psychological 2.00 1.100 2.79 1.267 

Social 2.16 .866 2.63 1.043 

Political 1.94 .930 2.43 1.152 

Overall Domains 1.85 .871 2.41 1.005 
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4. There were no statistically significant differences among mean estimates 

by subjects on all study domains regarding the importance degree of the 

role of KSA universities in coping with extremism attributed to 

experience.  

This result can be accounted for by considering the critical role 

expected from the higher education institutions and universities in Saudi 

Arabia to cope with extremism and find practical and active solutions to 

immoderation irrespective of the instructional experience of a faculty.  

5.  There were no statistically significant differences among mean estimates 

by subjects on all study domains regarding the importance degree of the 

role of KSA universities in coping with extremism attributed to the 

academic rank, except for the academic domain. To identify sources of 

such differences test was used and results are shown in table (20). 

Table (20) Scheffe's Test of the differences among subject estimates on 

the academic domains by the academic rank. 

Academic Domain Professor 
Associate 

Professor 

Assistant 

Professor 
Lecturer 

 M 3.55 3.59 3.72 3.74 

Professor 3.55  0.04 0.17* 0.19* 

Associate Professor 3.59   0.13* 0.15* 

Assistant Professor 3.72    0.02 

Lecturer 3.74     

*Sig. at α=0.05. 

Table (20) shows statistically significant differences in mean estimates 

by participants having academic rank (professor, and associate professor) 

compared with mean estimates by participants having academic rank 

(Assistant Professor, Lecturer) attributed to academic ranks in favor of 

subjects with the academic rank (Assistant Professor, and lecturer).  

Educators at the university levels holding the MA and Ph.D. degrees 

with academic ranks professor, assistant professor and lecturer are mostly 

young, and this age group is typically targeted for brainwash by extremists. 

This fact make them nearer to thinking levels of their students and prevent 

them from becoming victims of the extremist activities. 

6. There were statistically significant differences among mean estimates of 

subjects on all study domains regarding the importance degree of the role 



The Jordanian Association for Educational Sciences, Jordanian Education Journal, Vol (6), No (1), 2021 

21 

This result can be attributed to the nature of the eastern man who tries 

to appear strong, wise and enduring during times of hardships and vis-à-vis 

risky issues like extremism, considering that man in the eastern society is 

more knowing about the political and economic issues than women, and 

typically are more involved in the intellectual and political discussion than 

women in general. So, man takes significant roles in confronting extremism 

starting from the home, neighborhood and community and this result is in 

consistent with Hameed (2016).    

2. There were statistically significant differences among mean estimates by 

subjects on all study domains regarding the importance degree of the role 

of KSA universities in coping with extremism attributed to faculties in 

favor of the humanistic faculties. 

This result can be explained taking into account that extremism is an 

ideology in nature that deals with the intellect, so, the humanistic faculties, 

in particular, are more concerned with the extremist beliefs that the 

scientific faculties. The humanistic faculties deal with the behavior and 

thinking styles of students and how they view the world around them. 

Exceeding the bounds or deviation from normality requires social, religious, 

psychological and counseling programs for behavior modification which is 

the responsibility of the humanistic faculties. This result is consistent with 

Hameed (2016) and disagree with Ghoneem (2011).       

3. There were no statistically significant differences among mean estimates 

by subjects on all study domains regarding the importance degree of the 

role of KSA universities in coping with extremism attributed to 

nationality, except for the academic domain, in favor of Saudi Arabian 

nationality. 

The researchers attribute this result to the fact that Saudi Arabia is 

among the few countries that applied strict measures to combat extremism. 

This is so because Saudi Arabia was a target for extremists and was exposed 

to extremist activities. This experiment enhanced the view that the security 

force is not sufficient to eradicate extremism, but another level should be 

added as represented by the combating the extremist thinking that deviates 

from Islam. The determination to combat extremism crystalized into values 

of a good citizen, providing positive service to community and this result 

agreed with Issa (1998).  



The Role of Saudi Arabian …                                              Dr. Ameera Al Hammouri, Dr. Areej Altuwayjiri 

21 

Table (19) Results of MANOVA analysis of the differences between 

subject estimates of the importance degree of the role of Saudi Arabian 

universities in coping with extremism by study variables.  

Source of Variance Domains 
Total 

Squares 

Freedom 

Degrees 

Mean 

Squares 
F-Value Significance α 

Gender 

Hotelling’s=0.008 

Sig=0.002 

Academic 8.121 1 8.121 17.098 .000* 

Psychological 19.311 1 19.311 17.253 .000* 

Social 7.071 1 7.071 11.081 .000* 

Political 27.339 1 27.339 31.528 .000* 

Faculty 

Hotelling’s=0.012 

Sig =0.008 

Academic 6.434 1 6.434 13.547 .000* 

Psychological 13.360 1 13.360 11.936 .001* 

Social 3.204 1 3.204 5.022 .026* 

Political 4.483 1 4.483 5.170 .024* 

Nationality 

Hotelling’s=0.092 

Sig =0.045 

Academic 5.577 1 5.577 11.743 .001* 

Psychological 1.348 1 1.348 1.204 .274 

Social .002 1 .002 .003 .957 

Political .073 1 .073 .085 .771 

Experience 

Wilexλ=0.394 

Sig =0.085 

Academic .796 2 .398 .837 .434 

Psychological 5.015 2 2.507 2.240 .109 

Social 3.722 2 1.861 2.916 .066 

Political 3.136 2 1.568 1.808 .166 

Academic Rank 

Wilexλ=0.956 

Sig =0.042 

Academic 20.451 3 6.817 14.353 .000* 

Psychological 5.076 3 1.692 1.512 .212 

Social 6.206 3 2.069 3.243 .108 

Political 6.688 3 2.229 2.571 .163 

Country of 

Graduation 

Hotelling’s=0.027 

Sig =0.001 

Academic 32.781 1 32.781 69.022 .000* 

Psychological 80.517 1 80.517 71.935 .000* 

Social 62.632 1 62.632 98.148 .000* 

Political 68.615 1 68.615 79.128 .000* 

Error 

Academic 120.633 254 .475 

Psychological 284.306 254 1.119 

Social 162.088 254 .638 

Political 220.255 254 .867 

*Sig α≤0.05 

Table (19) shows:  

1. There were statistically significant differences among mean estimates by 

subjects on all study domains regarding the importance degree of the role 

of KSA universities in coping with extremism attributed to gender in 

favor of males. 
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d) Experience Variable 

Table (16) Means and standard deviations of subject estimates 

regarding the importance degree of the role of Saudi Arabian 

universities in coping with extremism by years of experience.  

Domain 
<5 yrs (n=46) 5-10 yrs (n=178) >10 years (n=40) 

M SD M SD M SD 

Academic 3.53 .559 3.68 .589 3.78 .569 

Psychological 3.58 .568 3.66 .551 3.65 .453 

Social 3.58 .735 3.68 .653 3.73 .708 

Political 3.77 .604 3.75 .641 3.73 .598 

Overall Domains 3.63 .348 3.70 .369 3.73 .356 

e) Academic Rank Variable 

Table (17) Means and standard deviations of subject estimates 

regarding the importance degree of the role of Saudi Arabian 

universities in coping with extremism by academic rank.  

Domain 

Professor 

 (n=33) 

Associate 

Professor (n=103) 

Assistant 

Professor (n=83) 

Lecturer 

(n=45) 

M SD M SD M SD M SD 

Academic 3.55 .531 3.59 .573 3.72 .535 3.74 .713 

Psychological 3.60 .585 3.63 .540 3.64 .532 3.73 .538 

Social 3.58 .856 3.62 .649 3.71 .693 3.75 .601 

Political 3.65 .566 3.75 .616 3.78 .639 3.76 .671 

Overall Domains 3.61 .343 3.68 .3.64 3.69 .365 3.72 .370 

f) Country of Graduation Variable 

Table (18) shows means and standard deviations of subject estimates 

regarding the importance degree of the role of Saudi Arabian 

universities in coping with extremism by country of graduation.  

Domain 
Arab Country  (n=174) Foreign Country (n=90) 

M SD M SD 

Academic 3.77 .558 3.56 .631 

Psychological 3.79 .542 3.45 .525 

Social 3.83 .704 3.47 .605 

Political 3.83 .624 3.68 .634 

Overall Domains 3.81 .359 3.55 .328 

Results from tables (13, 14, 15, 16, 17, and 18) show superficial 

differences among mean estimates by subjects regarding the importance 

degree of the role of KSA universities in coping with extremism by the 

study variables. To identify the statistical significance levels of such 

differences, MANOVA analysis was used as shown by table (19).     
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nationality, experience, country of graduation, and the academic 

rank?” 

To answer this question, means and standard deviations of participants' 

estimates regarding the importance degree of universities’ role in Saudi 

Arabia in coping with extremism by the study variables were computed as 

follows:  

a) Gender Variable 

Table (13) Means and standard deviations of subject estimates 

regarding the importance degree of the role of Saudi Arabian 

universities in coping with extremism by gender 

Domain 
M (n=140) F (n=124) 

M SD M SD 

Academic 3.76 .603 3.57 .562 

Psychological 3.71 .550 3.58 .527 

Social 3.73 .702 3.64 .640 

Political 3.79 .643 3.72 .603 

Overall Domains 3.74 .383 3.62 .335 

b) Faculty Variable 
Table (14) Means and standard deviations of subject estimates 

regarding the importance degree of the role of Saudi Arabian 

universities in coping with extremism by faculty 

Domain 
Scientific (n=93) Humanistic (n=171) 

M SD M SD 

Academic 3.55 .624 3.77 .561 

Psychological 3.45 .544 3.80 .531 

Social 3.52 .687 3.78 .669 

Political 3.72 .636 3.83 .620 

Overall Domains 3.58 .412 3.80 .335 

c) Nationality Variable: 

Table (15) Means and standard deviations of subject estimates 

regarding the importance degree of the role of Saudi Arabian 

universities in coping with extremism by nationality.  

Domain 
Saudi (n=135) Other (n=129) 

M SD M SD 

Academic 3.72 .572 3.62 .593 

Psychological 3.70 .535 3.60 .541 

Social 3.84 .679 3.50 .668 

Political 3.88 .623 3.63 .631 

Overall Domains 3.77 .365 3.59 .357 
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Table (11) demonstrates that item (24) “I enhance loyalty and 

belongingness to Islamic values among my students” was placed first 

(M=3.22, SD=1.56), and item (25) “I show students that protecting the 

community from extremism is a duty for all” (M=2.84, SD=1.6) was placed 

in the second rank, whereas item (26) “I organize workshops and seminars 

on combating extremism efforts” was placed in the last rank (M=1.46, 

SD=0.88) and the mean score for the overall domain was estimated at low 

role practice degree (M=2.19, SD=1.09). 

Question three: “Are there statistically significant differences at 

(α≤0.05) among participant estimates of the role of KSA universities in 

coping with extremism, and estimates regarding their degree of assuming 

such role?” 

To answer this question, means and standard deviations regarding 

participant estimates role of KSA in coping with extremism, and their 

estimates of the degree of assuming such role, as well as results of Paired 

Samples t-test, as shown in table (12).  
Table (12) Means standard deviations and Paired Samples t-test results for 

subject estimates regarding the role of Saudi Arabian universities in coping 

with extremism and their estimates regarding practice such role 

Domain Theme M SD DF t-Value Significance 

Academic 
Role Importance Degree 3.67 0.58 

263 5.618 0.001* 
Role Practice Degree 1.66 0.84 

Psychological 
Role Importance Degree 3.65 0.54 

263 6.883 0.001* 
Role Practice Degree 2.45 1.25 

Social 
Role Importance Degree 3.62 0.68 

263 7.024 0.001* 
Role Practice Degree 2.40 .99 

Political 
Role Importance Degree 3.75 .63 

263 6.559 0.001* 
Role Practice Degree 2.19 1.09 

Overall 

Questionnaire 

Role Importance Degree 3.69 .36 
263 8.628 0.001* 

Role Practice Degree 2.15 .98 

*Statistically significant at α≤0.05 

Table (12) shows statistically significant differences at α≤0.05 among 

subjects' mean estimates regarding the role of KSA universities in coping 

with extremism, and their estimates regarding the degree of assuming such 

role, with differences being in favor of their estimates regarding the 

importance degree of their role.  

Question four: “Are there statistically significant differences in the 

role undertaken by KSA universities in coping with extremism from 

viewpoint of the faculties due to the variables of gender, faculty, 
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No. Items M* SD 
Importance 

Degree 

extremism dangers 

18 
I encourage students to talk about extremism dangers 

at their social and family events 
1.94 1.22 Low 

15 
I encourage making up student groups to opposite 

the extremist thoughts at the university 
1.59 1.01 Very Low 

Overall Domain 2.40 .99 Moderate 

*Maximum M=5 

Table (10) demonstrates that item (14) “I enhance students the Islamic 

values and good virtues” was placed first (M=3.47, SD=1.35), and item (16) 

“I help students to increase interpersonal social interactions” (M=2.82, 

SD=1.34) was placed in the second rank, whereas item (15) “I encourage 

making up student groups to opposite the extremist thoughts at the 

university” was placed in the last rank (M=1.59, SD=1.01) and the mean 

score for the overall domain was estimated at moderate role practice 

(M=2.40, SD=.99). 

 Fourth Domain: Political 
Table (11) Means and standard deviations of subject estimates on the political 

domain  

No. Items M* SD 
Importance 

Degree 

24 
I enhance loyalty and belongingness to Islamic 

values among my students 
3.22 1.56 Moderate 

25 
I show students that protecting the community 

from extremism is a duty for all 
2.84 1.6 Moderate 

22 
I show to students the goals of extremists and 

impacts on the global policies 
2.23 1.48 Low 

19 
I show to students the government’s anti-

extremism and terrorism policy 
2.21 1.39 Low 

21 
I show to students their role to assist the 

government to enforce its anti-terrorism policy 
2.02 1.29 Low 

23 
I show to students the role of the international 

community in combating terrorism and 

extremism 

1.84 1.25 Low 

20 

I discuss with students what should be done to 

develop the government’s anti-extremism 

policies 

1.70 1.17 Very Low 

26 
I organize workshops and seminars on combating 

extremism efforts 
1.46 0.88 Very Low 

Overall Domain 2.19 1.09 Low 

*Maximum M<5 
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methods” was placed in the last rank (M=1.27, SD=0.61) and the mean 

score for the overall domain was estimated at high role importance 

(M=1.66, SD=0.84). 

 Second Domain: Psychological 
Table (9) Means and standard deviations of participant estimations on the 

psychological domain  

No. Items M* SD 
Importance 

Degree 

10 
I instill in my students positive attitudes to enhance 

moderate Islam values 
3.08 1.60 Moderate 

9 
I create in my students negative attitudes to 

extremism 
1.59 2.63 Moderate 

11 
I show students that self-confidence immunizes 

individuals from extremis destructive thoughts 
2.60 1.46 Moderate 

13 
I show students that combating extremism starts 

from refrain from sympathizing with extremists 
2.37 1.47 low 

8 
I give time to students to express their views 

towards the extremist thoughts 
2.33 1.45 Low 

12 
I make up groups to interchange ideas and 

experiences to support their psychological security 
1.72 1.07 Very Low 

Overall Domain 2.45 1.25 Moderate 

*Maximum M=5 

Table (9) demonstrates that item (10) “I instill in my students positive 

attitudes to enhance moderate Islam values” was placed first (M=3.08, 

SD=1.60), and item (9) “I create in my students negative attitudes to 

extremism” (M=1.59, SD=2.63) was placed in the second rank, whereas 

item (12) “I make up groups to interchange ideas and experiences to support 

their psychological security” was placed in the last rank (M=1.72, SD=1.07) 

and the mean score for the overall domain was estimated at moderate role 

practice (M=2.45, SD=1.25). 

 Third Domain: Social 
Table (10) Means and standard deviations of subject estimates on the social 

domain  

No. Items M* SD 
Importance 

Degree 

14 
I enhance students the Islamic values and good 

virtues 
3.47 1.35 High 

16 
I help students to increase interpersonal social 

interactions 
2.82 1.34 Moderate 

17 I motivate students to educate their parents about 2.17 1.34 Low 
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Table (7) shows that the psychological domain was placed first 

(M=2.45, SD=1.25), and the social domain in the second place (M=2.40, 

SD=.99), whereas the academic domain was ranked last (M=1.66, SD=.84). 

The subjects' mean estimate on the overall domains was low (M=2.15, 

SD=.98). 

The researchers may attribute this result to weak teacher-student 

relationship. Most faculties viewed their role at the university is confined to 

delivering lectures and communicate the academic material to their students 

without alerting them to the community issues and problems. This could be 

due to faculty’s reluctance from approaching such issues without green light 

from the university administration.  

Means and standard deviations of subjects' estimates on the items of the 

importance degree role of KSA universities in undertaking their role in 

coping with extremism, and results were as shown below:  

 First Domain: Academic 
Table (8) Means and standard deviations of participant estimations on the 

academic domain  

No. Items M* SD 
Importance 

Degree 

2 
I get students aware to Islamic concepts against the 

extremist concepts 
2.23 1.42 Low 

1 I do discuss concept of terrorism during lecture time 1.93 1.19 Low 

3 
I guide students to study issues related to extremism 

dangers 
1.86 1.22 Low 

5 
I provide students with papers and articles showing 

extremism dangers for community 
1.57 0.95 Very Low 

4 
I encourage students to conduct research papers 

regarding the impacts of extremism 
1.50 0.90 Very Low 

7 
I organize contests between students for best 

brochure/folded flyer on extremism combat 
1.28 0.69 Very Low 

6 
I organize thinking games among students to 

demonstrates extremism forms and methods 
1.27 0.61 Very Low 

Overall Domain 1.66 0.84 Very Low 

*Maximum M<5 

Table (8) shows that item (2) “I get students aware to Islamic concepts 

against the extremist concepts” was placed first (M=2.23, SD=1.42), and 

item (1) “I do discuss concept of terrorism during lecture time” (M=1.93, 

SD=1.19) was placed in the second rank, whereas item (6) “I organize 

thinking games among students to demonstrates extremism forms and 
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No. Items M* SD 
Importance 

Degree 

23 
Show students the role of the international community 

in anti-terrorism and extremism efforts 
3.83 1.07 High 

20 
Converse with students how anti-extremism 

government policies should be developed 
3.82 1.06 High 

22 
Show students the goals of extremist thought and 

impacts on global policies 
3.81 1.10 High 

25 
Show students that immunizing the community from 

extremism is a duty for all 
3.71 1.08 High 

19 
Show students the State policy in combating terrorism 

and extremism 
3.67 1.09 High 

26 Organize workshops and seminars on anti-extremism efforts 3.58 1.05 High 

24 
Enhancing loyalty and belongingness to the Islam 

among students 
3.47 1.09 High 

Overall Domain 3.75 .63 High 
Maximum M<5 

Table (6) shows that item (21) “Show the students their role is assisting 

anti-extremism efforts” was placed first (M=4.14, SD=1.00), and item (23) 

“Show students the role of the international community in anti-terrorism and 

extremism efforts” was placed in the second rank (M=3.83, SD=1.07), 

whereas item (24) “Enhancing loyalty and belongingness to the Islam 

among students” was ranked  lastly (M=3.47, SD=1.09) and the mean score 

for the overall domain was estimated high (M=3.75, SD=0.63) by the 

respondents 

 The second questions “To what degree do KSA universities practice 

their role in coping extremism from viewpoint of the faculties?”  

To answer this question, means and standard deviations were 

computed, the results were as shown in table (7).    
Table (7) Means and standard deviations of subject estimates on the study 

domains regarding extent to which Saudi Arabian universities undertake their 

role in coping with extremism 

No. Domain M* SD Rank Estimated Role 

2 Psychological 2.45 1.25 1 Moderate 

3 Social 2.40 0.99 2 Moderate 

4 Political 2.19 1.09 3 Low 

1 Academic 1.66 0.84 4 Very Low 

Overall Domains 2.15 0.98 --- Low 

*Maximum M<5 
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Table (4) shows that item (8) “Give students the time to express 

opinions regarding the extremist thought” was placed first (M=4.04, 

SD=1.20), and item (11) “Show students that protection from extremism 

starts from strengthening their self-confidence” was placed in the second 

rank (M=3.65, SD=0.93), whereas item (9) “Enhance the negative attitudes 

among students towards extremism” was ranked  in the last place (M=3.48, 

SD=1.13) and the mean score for the overall domain was estimated high 

(M=3.65, SD=0.54) by the respondents 

 Third Domain: Social 
Table (5) Means and standard deviations of participant estimations on the 

social domain  

No. Items M* SD 
Importance 

Degree 

16 
Help students to increase interpersonal social 

interactions 
3.83 0.97 High 

17 
Encourage students to educate their parents about the 

extremism risks 
3.78 1.04 High 

15 
Encourage organize student teams to combat 

extremist thoughts 
3.67 1.06 High 

14 Instill in students the Islamic values and good virtues 3.65 1.10 High 

18 
Encourage students talk about dangers of extremism 

in their social and family events 
3.43 10.8 High 

Overall Domain 3.62 .68 High 
Maximum M<5 

Table (5) shows that item (16) “Help students to increase interpersonal 

social interactions” was placed first (M=3.83, SD=0.97), and item (17) 

“Encourage students to educate their parents about the extremism risks” was 

placed in the second rank (M=3.78, SD=1.04), whereas item (18) 

“Encourage students talk about dangers of extremism in their social and 

family events” was ranked  lastly (M=3.43, SD=1.08) and the mean score 

for the overall domain was estimated at high degree of importance (M=3.62, 

SD=0.68) by the respondents 

 Fourth Domain: Political 
Table (6) Means and standard deviations of participant estimations on the 

political domain 

No. Items M* SD 
Importance 

Degree 

21 
Show the students their role is assisting anti-extremism 

efforts 
4.14 1.00 High 
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No. Items M* SD 
Importance 

Degree of the Role 

papers on extremism and its dangers for the 

community 

4 
Encourage students to write papers and conduct 

studies on the impacts of extremism on the 

community 

3.53 1.02 High 

Overall Domain 3.67 .58 High 
 Maximum M<5 

Table (3) shows that item (7) “Organize contest among students for 

designing a brochure, folded flyer, etc to warn against extremism ” was 

placed first (M=3.88, SD=1.07), and item (6) “Organize thinking games 

among students to demonstrate forms of extremism and means of 

extremists” (M=3.73, SD=1.12) was placed in the second rank, whereas 

item (4) “Encourage students to write papers and conduct studies on the 

impacts of extremism on the community” was placed in the last rank 

(M=3.53, SD=1.02) and the mean score for the overall domain was 

estimated at high role importance (M=3.67, SD=0.8). 

 Second Domain: Psychological 
Table (4) Means and standard deviations of participant estimations on the 

psychological domain 

No. Items M* SD Importance Degree of 

the Role 

8 Give students the time to express opinions 

regarding the extremist thought  

4.03 1.02 High 

11 Show students that protection from 

extremism starts from strengthening their 

self-confidence 

3.65 .93 High 

10 Enhance positive attitudes among students 

to accept the moderate Islamic thinking 

3.62 1.00 High 

12 Compose groups interchanging ideas and 

experiences to enhance their psychological 

security.  

3.61 1.02 High 

13 Show students that coping with extremism 

starts from immunization from 

sympathizing extremists   

3.49 1.07 High 

9 Enhance the negative attitudes among 

students towards extremism 

3.48 1.13 High 

Overall Domain 3.65 .54 High 
Maximum M<5 
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To answer this question, means and standard deviations were computed 

for subject estimates on the study domains regarding importance of the role 

of the universities in Saudi Arabia in coping with extremism. Table (2) 

shows results in detail.  
Table (2) Means and standard deviations of subject estimates on the study 

domains 

No. Domain M* SD Rank Importance of the Role 

4 Political 3.75 0.63 1 High 

1 Academic 3.67 0.58 2 High 

2 Psychology 3.65 0.54 3 High 

3 Social 3.62 0.68 4 High 

Overall domains 3.69 0.36 --- High 
Maximum M=5 

Table (2) shows that the political domain was placed top (M=3.75, 

SD=.63), followed by the academic domain in the second rank (M=3.67, 

SD=.58); whereas the social domain was placed last (M=3.62, SD=.86). The 

overall domains of the importance degree of the role of Saudi Arabian 

universities in coping with extremism had very high estimation degree 

(M=3.69, M=.36). 

Means and standard deviations were computed for subject estimates on 

the study domains regarding importance of the role of universities in coping 

with extremism, and results were as show below.   

 First Domain: Academic 
Table (3) Means and standard deviations of participant estimations on the 

academic domain 

No. Items M* SD 
Importance 

Degree of the Role 

7 

Organize contest among students for designing 

a brochure, folded flyer, .. etc to warn against 

extremism 

3.88 1.07 High 

6 

Organize thinking games among students to 

demonstrate forms of extremism and means of 

extremists. 

3.73 1.12 High 

3 
Guide students to study topics about dangers of 

the extremist thought 
3.68 1.01 High 

2 
Raise awareness of students regarding Islamic 

concepts in comparison with the extremist 

explanations of Islam 

3.66 0.90 High 

1 
I do discuss concept of terrorism and thoughts 

in my lectures 
3.63 1.08 High 

5 Provide students with articles and research 3.56 1.05 High 
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Validity:  

To test for content validity, the instrument was sent to eight arbitrators 

from the Faculty of Education in al-Kharj, to determine consistency of items 

under their domains, and how each item is representative of domains to 

which they belong. In light of the opinions of arbitrators, some items were 

reworded or deleted accordingly, with the final version of the instrument 

consisted of 26-items covering the four domains.  

Reliability:  

The researchers computed reliability coefficients using Cronbach’s-

alpha to explore item consistency, which ranged between (0.817-0.894) for 

the domains and for the overall questionnaire (0.906) which considered 

acceptable for such kind of studies.  

Variables:  

 Intermediating Variables: 

1. Gender: has two categories (Males, Females) 

2. Faculty: has two categories (scientific, humanistic) 

3. Nationality: has two categories (Saudi, Other) 

4. Years of Experience: has three levels (<5, 5-10, and >10) 

5. Academic rank: has four levels (professor, associate professor, 

assistant professor, and lecturer) 

6. Country of graduation: has two categories (Arab country, foreign 

country) 

 Dependent Variable 

The universities' role in coping with extremism as perceived by the 

faculties, measured by subjects' mean estimates on the questionnaire items 

and domains.  

Statistical Treatment 

The researchers used means, standard deviations, MANOVA test, and 

Six-Way ANOVA, and Scheffe test.  

Results and Discussion  

Following is a general discussion of results reached by analyzing the 

data collected by the researchers using the study instrument displayed by the 

study questions.  

The first question: “What is the role of Kingdom of Saudi Arabia 

(KSA) universities in coping with extremism from viewpoint of the 

faculties?” 
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Population and Sample  

Population consisted of all faculty members at Prince Salman bin 

Abdulaziz University in Kingdom of Saudi Arabia, the total number was 

(2227) faculty members by Human Resource Department's statistics during 

the academic year 1437/1438 AH.   

Using the convenient sampling method, participants (n=2640) were 

randomly selected and represented 11.85% of the population. Table (1) 

shows distribution of participants by the demographic characteristics.  

Table (1) Distribution of participants by demographics 

Percentage% Count Levels Variable 

53.03% 140 M 
Gender 

46.97% 124 F 

35.23% 93 Scientific 
Faculty 

64.77% 171 Humanistic 

51.15% 135 Saudi 
Nationality 

48.86% 129 Foreign 

17.42% 46 Less than 5 

Experience Years 67.42% 178 From 5-10 

15.15% 40 Greater than 10 

8.71% 23 Professor 

Academic Rank 
42.80% 113 Associate Professor 

31.44% 83 Assistant Professor 

17.05% 45 Lecturer 

65.91% 174 Arabic Country 
Country of Graduation 

34.09% 90 Foreign Country 

100.00% 264 Total 

Instrumentation 

The researchers designed a "Questionnaire of the Degree of Importance 

of the Saudi Arabian Universities' Role in Combating Extremism from 

Viewpoint of the Faculties" depending on the review of previous studies on 

extremism the relevant literature such as Al-Kandari (2009) and Ghoneem 

(2011). 

The study instrument in its initial version consisted of 30-items and was 

distributed on four domains (academic, psychological, social and political).  

The instrument used Likert five-point scale, where Very High=5, 

High=4, Moderate=3, Low=2 and Very Low=1.  
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Literature Review 

Issa (1998) concluded multiple factors that could explain the 

phenomenon of extremism like the poor education, family interruption, 

political problems and socioeconomic situations. The study recommended 

setting up counseling programs to encounter such problems.       

Al-Jgheiman (2005) found that lack of family support led to extremism; 

where the attitudes towards parents were negative. This clinical study 

revealed negative self-image among extremists, which deteriorates their 

ability to cope with problems.   

Malak& Al-Kandari (2009) argued that the intellectual extremism 

indicates unbalanced thinking, intolerance with other, and imposition of 

one's own worldview. The study, therefore, suggested foundation of 

specialized centers to study the extremism phenomenon; and called teachers 

to be good role-models to their students and stress on positive and critical 

thinking skills among their students by allowing them the opportunity to 

express their opinions in a free climate.  

Hameed (2016) emphasized the role of university curricula for 

provisioning moderate religious education at the Koran and Islamic 

Education departments, along with improving the level of religious 

guidance and counseling at universities in general.  

Ghoneem (2011) concluded that student attitudes and tendencies 

toward violence were low; and there were differences in their attitudes due 

to variation in such variables as gender with differences being in favor of 

males; educational level, in favor of third and fourth year students; while 

there were no statistical differences in the economic level or specialization.   

The review of the literature related to extremism has shown the 

importance of this issue and how critical is to confront the extremist thought 

for the whole society. This study is an attempt by the researchers to 

framework the extremism problem, and to conceptualize the problem from a 

neutral perspective. This theorization will be helpful for extremism 

combating efforts, taking into account the critical role of teachers in this 

process as role-models for the young students. Again, this study casts light 

on the role of universities in Saudi Arabia in coping with extremism; 

particularly the role of faculties in providing guidance to students, and raise 

their awareness to risks of the extremist thoughts not only on the individual 

level but also to the whole community.  
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Objectives of the Study 

 To identify the part taken by KSA universities in coping with 

extremism. 

 To identify the degree to which KSA universities undertake their role 

of coping with extremism.  

 To learn about the reasons underlie extremism 

 To suggest appropriate solutions to eradicate extremism.   

Significance of the Study 

The significance of the present study resides in the fact that defending 

and protection of homeland has no longer been a responsibility of the 

military or the police departments alone, instead it should be dealt with as a 

national security issue in which all State departments should take a part, and 

most importantly, the university shall take the pivotal role in this process 

because they are taking the responsibility of instilling social and cultural 

values in society, that if missed their function, the whole society will be 

exposed to extremism risks.  

So, reviewing the security role of the higher education institutions in 

resisting terrorism, violence, and extremism has become vital in present 

days considering the significant role of universities in building the society's 

culture, and preserving its security.  

Operational Definitions  

 Extremism Linguistically:  

In Arabic, extremism "tatdaruf" means the line or edge of something; 

unsteady position; immoderation; being away from usual; exceeding the 

bounds; and dissent from the commonly held views" (Al-Husaini, d1205).  

 Technical Definition of Extremism: 

The classical works reviewed included no word of “extremism” 

literally; instead another word, i.e. “extravagance” or “Ghulu” which was 

first used in the Koran, and by the Prophet (PBUH) and also meant 

extremism.  

The concept of extremism implies dissention from the intellectual 

templates, and repudiation of the commonly held values and behavioral 

practices in the community (http://.moqatel.com). 

Operationally, the extremism can be defined as an extravagant self-

contained style of thinking that resists the other’s thinking, or coexistence 

with the culture of others.        

 

http://.moqatel.com/
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distrust and look at the government apparatuses with eyes of doubt. As 

public institutions, the universities are also conservative, not open to other 

currents in the community, so they provide unconvincing answers to life 

problems which motivate young people to embrace most radical 

orientations.  

Jogheman (2005) argued that restricting students' participation in 

student unions, limited number of student activities available, ineffective 

youth caring programs, poor student-student, student-teacher, and student-

administrator communications, and curbing student's freedom in choosing 

the activities they consider most preferable to them, as well as disinterest by 

the university administration with student activities all of which contribute 

to extremist attitudes among students.  

Statement of the Problem 

Today's universities play a significant role in coining the personality of 

future leaders in different economic, intellectual, social and political arenas 

through and a quality higher education system. Despite this critical 

importance, this subject has rarely been addressed by researchers, especially 

from the perspective of faculties who form the hub of the academic process. 

The researchers, as part of the academia, noticed that some Saudi 

universities do not interact with this issue with due seriousness, which 

motivated conduct of this study.  

Study Questions 

1. What is the role of Kingdom of Saudi Arabia (KSA) universities in 

coping with extremism from viewpoint of the faculties?  

2. To what degree do KSA universities practice their role in coping 

extremism from viewpoint of the faculties? 

3. Are there statistically significant differences at (α≤0.05) among 

participant estimates of the role of KSA universities in coping with 

extremism, and estimates regarding their degree of assuming such role? 

4. Are there statistically significant differences in the role undertaken by 

KSA universities in coping with extremism from viewpoint of the 

faculties due to the variables of gender, faculty, nationality, experience, 

country of graduation, and the academic rank? 

5. Are there statistically significant differences in the degree of coping with 

extremism by KSA universities from viewpoint of the faculties due to the 

variables of gender, faculty, nationality, experience, country of 

graduation, and the academic rank? 
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Jose (2008) argued that extremism had been a problem for different 

nations over times that becomes bigger or smaller depending on the 

socioeconomic conditions in the community; and because extremism 

evolves in isolation from the educational institutions, it serves as a factor of 

deterioration for the community (Jose, 2008:351). 

The today's Islamic thought is passing a critical turnabout that requires 

insightful investigation of the extremist thinking and discourse especially 

among the young population. The problem with extremism is that there are 

multiple contributing factors that should be studied from a whole 

perspective using unbiased approaches to obtain objective results. The 

major educational challenge encountering our society is we-and-other issue 

and how to live in a world of diversity, which requires a profound 

consideration of the roots of extremist thinking, and means of confrontation.  

There are various factors contributing to extremism, for instance the 

economic, political, intellectual, social media, and psychological factors, 

etc. Some researchers (Pahajers, ND, P9) argued that the phenomenon of 

extremism can be due to inability of some countries to meet the basic needs 

for their people, bread down of a country, dependency, civil wars, racism, 

coupe, revolutions, terrorism and violence, and the role of media, with 

human humiliation, and unrealistic education. Further, the socioeconomic 

problems, misperceptions about possible solutions, and political conflicts all 

are complicate the situation.  

Additionally, Hamza (2012) suggested various factors underlie 

extremist practices including domestic and international political factors, 

social, economic, psychological or religious factors. Extremism also has 

varied forms in terms of individual or group extremism. The individual form 

of extremism includes self-orthodoxy, bigotry, negative criticism of the 

other's opinion, and negation of other, comparatively the group form of 

extremism includes the practice of infidelity, and violence by extremist 

groups.  

Ibrahim (2008) argued that young people are experiencing an 

existential problem represented by their attempt to confirm their place in an 

intolerant community and strife for self-actualization; and because of plenty 

free time and their need for belongingness, the young people find 

themselves framed within referential groups, with which they modulate their 

thoughts and behaviors. Added to this is the fact the young people are 

having shallow religious education, and superficial culture which easily drift 

them into extremism stream. In addition, most of the young people feel 
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Introduction 

Higher education is the key for economic, political, social and scientific 

advancement. The more a country invested in higher education, the more 

flourished it will become. The investment in higher education means quality 

education, and greater financial support to the scientific research, and this is 

how universities can take stronger role in the socioeconomic development 

of the country. 

The role of universities in the development of society can be 

demonstrated in the production process of qualified personnel who have the 

academic and practical background to run the economic, technological and 

social development process (Saleh, 2003). 

Universities, therefore, contribute to knowledge creation depending on 

the assets they own, the academic and administrative leaders. The level of 

the university is not measured by student numbers, staff members or 

buildings, but by its contributions to community development, the research 

studies they conduct, and the training it provides to qualify the graduates to 

labor market. In this context, the university today serves a cultural 

humanistic mission (Barakat & Hasan, 2009).    

The university has another mission towards the community that 

represents by exploring the risks and hidden transformations in the 

community that might expose the whole country to substantial dangers. 

Extremism is a good example for a danger that universities should combat. 

The Arab universities are called to setup quality programs to alert the 

community to potential social risks, and protect the young people from the 

extravagant, terrorist and extremist worldviews, because the extremist 

approaches are malicious versions of the tolerant Islam.      

The today's university has a new role to play; it is to unveil the 

delightful face of Islam by coping with the extremist thoughts, groups and 

subcultures that promote death instead of life based on misperceptions and 

totally wrong explanations of Islam. This new role expected from the 

universities will help immunize the community, and the youth in particular 

from the destructive extremist thoughts.     

In this context, Prince Nayef Arab University for Security Sciences 

initiated a seminar in March (2015) entitled "How to cope with Extremism, 

Reflections on the Youth, and how to Eliminate Extremist Behaviors", and 

supported sharing of knowledge and practical experience regarding coping 

with extremism among the participating parties (Prince Nayef Arab 

University for Security Sciences, 2015).      
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 دور الجامعات السعودية في مكافحة التطرف حسب تصور الكليات

 *أميرة محمد الحموري . د
 *د. اريج محمد التويجري 

 ملخص:
في المملكة العربية السعودية في مواجهة التطرف من الدراسة إلى معرفة دور الجامعات  هدفت

الباحثتان بتصميم استبانة  يس فيها. ولتحقيق هذا الهدف قامتوجهة نظر أعضاء هيئات التدر 
عضو هيئة  (462تكونت عينة الدراسة من ) فقرة موزعة على أربعة مجاالت، 03تكونت من 

 أهمية كبيرة لدورأن هناك ة. بينت نتائج الدراسة المتيسر العشوائية  التدريس، تم اختيارهم بالطريقة
ريس، أعضاء هيئات التد نظر وجهة من الجامعات في المملكة العربية السعودية في مواجهة التطرف

رتبة األولى ثم المجال األكاديمي وأخيرًا المجال االجتماعي. كما بينت وأن المجال السياسي احتل ال
صائيًا بين تقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت استبانة الدراسة النتائج أن هناك فروقا دالة اح

تعزى لمتغير الجنس لصالح تقديرات الذكور، وأن هناك فروقًا دالة احصائيًا تعزى لمتغير الكلية 
 وذلك لصالح الكليات االنسانية.

 .وديةالتطرف، المملكة العربية السعودية، كليات الجامعات السع :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
The purpose was to identify the role of universities in Saudi Arabia in 

combating extremism from viewpoints of the faculties. The researchers 

designed a 30-item questionnaire covering four domains and was 

administered to a sample of (264) faculty members selected by the random 

convenience sampling method. Results revealed high significance of the role 

of universities in Saudi Arabia in extremism combating efforts as perceived 

by the faculties, where the political domain was placed first, then the 

academic domain was placed secondly and the social domain was ranked 

lastly. Results showed statistically significant differences among subject 

estimates on the study domains attributed to gender in favor of males; and 

there were statistically significant differences attributed to faculty in favor 

of humanistic faculties. 

Key Words: Extremism, Saudi Arabia, Faculty, Saudi Arabian Universities. 
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