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  التربويةمجلة العلوم  ٩ 
 هـ١٤٣٧ والش السابع العدد

 :التعريف
 

مجلة علمية فصلية محكمة متخصصة، تصدر عن جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود      
اإلسالمية، وتعنى بنشر الدراسات والبحوث األصيلة التـي تتـوافر فيهـا مقومـات البحـث           
العلمي من حيث أصـالة الفكـرة، ووضـوح المنهجيـة، ودقـة التوثيـق، فـي مجـاالت أصـول                     

ــة، وال  ــة، واإلدارة التربويــ ــتعلم    التربيــ ــة، والــ ــة الخاصــ ــدريس، والتربيــ ــاهج وطــــرق التــ منــ
ــة األخـــرى، والمكتوبـــة بإحـــدى اللغتـــين     ــا مـــن التخصـــصات التربويـ ــي، وغيرهـ اإللكترونـ

 .العربية أو اإلنجليزية

 :الرؤية
  . ونشرها وتطبيقها المعرفة تسعى نحو إنتاج تربويةمجلة 

 :الرسالة
بويين، عبر نشر البحـوث التربويـة       تسعى المجلة لتصبح مرجعاً علمياً للباحثين التر      

المحكمة ذات األصـالة والتميـز وفـق معـايير مهنيـة عالميـة متميـزة، وتحقيـق التواصـل                    
 . العلمي ألعضاء هيئة التدريس والباحثين في العلوم التربوية

 :األهداف
نــشر المعرفــة التربويــة وإثراؤهــا بمــا   : تتبنــى مجلــة العلــوم التربويــة هــدفا عامــا هــو   

 :تطوير العمل التربوي، وتحديدا فإن المجلة تهدف إلى تحقيق ما يلييسهم في 
المساهمة في تنمية العلوم التربويـة وتطبيقاتهـا، وإثـراء المكتبـة التربويـة العربيـة                  .١

 . من خالل نشر البحوث النظرية والتطبيقية في المجاالت التربوية المختلفة
ــوم الت     .٢ ــاحثين فــي العل ــاجهم العلمــي    إتاحــة الفرصــة للمفكــرين وللب ــة لنــشر نت ربوي

 .والبحثي
المــساهمة فــي تطــوير التخصــصات التربويــة مــن خــالل نــشر األبحــاث ذات الجــودة       .٣

 .العالية التي تتسم بمعالجة الواقع المحلي والعربي
 . تعزيز االتجاهات البحثية الجديدة في المجاالت التربوية .٤
 . والعالميتبادل اإلنتاج العلمي والمعرفي على المستوى اإلقليمي  .٥
 

@    @    @ 
 



 

 ١٠ 

 قواعد النشر
تنــشر المجلـــة البحــوث والدراســـات العلميــة فـــي المجــاالت التربويـــة وفــق قواعـــد      

 : النشر التالية

 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة: أوالً 
 .أن يتسم باألصالة واالبتكار، والجدة العلمية والسالمة المنهجية .١
 . والوسائل العلمية المعتبرة في مجالهأن يلتزم بالمناهج واألدوات .٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق .٣
 .أن يتسم بالسالمة اللغوية .٤
 .أال يكون قد سبق نشره .٥
أال يكون مستالً من بحث أو رسالة أو كتـاب، سـواء أكـان ذلـك للباحـث نفـسه، أم                  .٦

 . لغيره

 :يشترط عند تقديم البحث: ثانياً 
وإقـراراً يتـضمن    ) مختـصرة ( مشفوعاً بسيرته الذاتيـة      ،أن يقدم الباحث طلباً بنشره     .١

امتالك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كامالً، والتزامـاً بعـدم نـشر البحـث           
 .إال بعد موافقة خطية من هيئة التحرير

 ).٤ A(صفحة مقاس ) ٣٥(أن يكون البحث في حدود  .٢
 Times )١٢ (واللغـة اإلنجليزيـة   ، Traditional Arabic) ١٦(أن يكـون حجـم المـتن     .٣

New Roman ،   مفرد(وأن يكون تباعد المسافات بين األسطر. ( 
 .أال يكون البحث منشوراً أو مقبوالً للنشر في وعاء نشر آخر  .٤
يقدم الباحث نسخة مطبوعة من البحـث، ونـسخة حاسـوبية مـع ملخـص بـاللغتين         .٥

 . مة أو صفحة واحدةالعربية واإلنجليزية، ال تزيد كلماته عن مائتي كل
 .توضع أسفل الملخص ) Key Words( أن يرفق بالبحث الكلمات المفتاحية  .٦

 :التوثيق: ثالثاً
 ).APA(يتم التوثيق واالقتباس من خالل جمعية علم النفس األمريكية  .١
 .تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث .٢
البحـث، علـى أن تكـون مرتبـة     ترفق جميع الجداول والـصور والرسـومات المتعلقـة ب         .٣

 .وواضحة جلية



 

  التربويةمجلة العلوم  ١١ 
 هـ١٤٣٧ والش السابع العدد

يشار إلى المراجع في المـتن بـذكر اسـم المؤلـف األخيـر، ثـم سـنة النـشر، ثـم رقـم                         .٤
الصفحة بين قوسين، وترتب المراجع في نهاية البحث ترتيبـاً هجائيـاً حـسب اسـم         
العائلة، ثم االسم األول للمؤلف، ثم سنة النشر، ثم العنـوان، ثـم مكـان النـشر، ثـم           

 .دار النشر

 عنــد ورود األعــالم األجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب بحــروف     :رابعــاً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف التينية، مع االكتفاء بذكر االسم كـامالً      

 .عند وروده ألول مرة

 تُحكَّـم البحـوث المقدمـة للنـشر فــي المجلـة مـن قبـل اثنـين مـن المحكمــين          :خامـساً 
 . على األقل

ــاً  أو ترســـل علـــى البريـــد CD علـــى أســـطوانة مدمجـــة ، تُعـــاد البحـــوث معدلـــة:سادسـ
 .اإللكتروني للمجلة

 . ال تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر:سابعا ً

ــاً ــة بـــل تمثـــل رأي الباحـــث وال تتحمـــل     :ثامنـ  البحـــوث المنـــشورة ال تمثـــل رأي الجامعـ
 .  ترد في هذه البحوثالجامعة أي مسؤولية معنوية أو قانونية

 . يُعطى الباحث خمس نسخ من المجلة، وعشرة  مستالت من بحثه:تاسعاً
 

 التواصل مع المجلة
 جميع المراسالت باسم

 رئيس تحرير مجلة العلوم التربوية
 عمادة البحث لعلمي

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 ٥٧٠١ ص ب ١١٤٣٢الرياض 

 ٢٥٩٠٢٦١) فاكس(ناسوخ  ٢٥٨٧٢٠٣ / ٢٥٨٢٠٥١هاتف  
http://imamudsr.com/ 
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  التربويةمجلة العلوم  ١٣

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال
 

 
 المحتويات

 
واقــع بحــوث التأصــيل والتوجيــه اإلســالمي للعلــوم التربويــة فــي جامعــات      

 المملكة العربية السعودية 
 إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا العيسى. د

١٥ 

مــن وجهــة نظــر طــالب  مــدى تــوافر الثقافــة الحقوقيــة فــي البيئــة الجامعيــة 
 ودبكلية التربية بجامعة الملك سع قسم الثقافة اإلسالمية

 عبد اهللا بن محمد السهلي. د

٧٥ 

مــدى امــتالك جامعــة تبــوك لمعــايير المنظمــة المتعلمــة مــن وجهــة نظــر       
 أعضاء هيئة التدريس فيها

 سعود عيد العنزي. د 

١٠٥ 

فـي جامعـة األميـرة     األقـسام األكاديميـة   تقويم األداء الـوظيفي لرئيـسات  
 س من وجهة نظر أعضاء هيئة التدري بنت عبد الرحمنةنور
 ةسوسن بنت محمد بن زرع.د

١٥١ 

واقــع ممارســة رؤســاء األقــسام التربويــة للقيــادة الموزعــة بكليــة العلــوم   
 االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 فاطمة عبد اهللا البشر. د

٢١٣ 

 المرحلة المتوسطةبعلوم التضمين مجاالت طبيعة العلم في كتب مدى 
  عبده نعمان محمد المفتي. أ - جبر بن محمد الجبر. د
 فهد بن سليمان الشايع. د. أ

٢٧١ 

ــائج البحــث التربــوي  توظيــفمعوقــات  ــةمــنهج اللغــة  فــي تطــوير    نت   العربي
 مـن وجهـة نظـر خبـراء تطـوير            والحلول المقترحـة    التعليم العام   مراحلب

 المناهج والمشرفين التربويين
 فهد بن عبد العزيز الدخيل. د

٣١٩ 



 



 

 
 
 

 

واقع بحوث التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم 
 التربوية في جامعات المملكة العربية السعودية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا العيسى. د
 كلية العلوم االجتماعية - قسم أصول التربية

  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 توجيه اإلسالمي للعلوم التربويةواقع بحوث التأصيل وال 

 في جامعات المملكة العربية السعودية 
 
 إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا العيسى. د

 كلية العلوم االجتماعية - قسم أصول التربية
  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 
 
 :ملخص البحث 

ه اإلســالمي للعلــوم التربويــة فــي  إلــى معرفــة واقــع ومعوقــات بحــوث التأصــيل والتوجيــ هــدفت الدراســة
المتخصـصين فـي التربيـة اإلسـالمية مـن أعـضاء            الجامعات السعودية ،والمقترحات لتعزيزها من وجهة نظر        

 .في تلك الجامعاتهيئة التدريس 
 ) ٨٠(  وصمم استبانة ذات ثالثة محاور مجمـوع فقراتهـا           المنهج الوصفي المسحي  واستخدم الباحث   

عـضو هيئـة تـدريس بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية                   ) ٥٨( ة مكونة مـن     فقرة وطبقها على عين   
بالرياض وجامعـة الملـك عبـد العزيـز بجـده والجامعـة اإلسـالمية بالمدينـة المنـورة وجامعـة أم القـرى بمكـة                     

 -:  من أهمها نتائجوتوصلت الدراسة إلى  عدة  .المكرمة 
ــد البــاحثين      ــرز بــشكل واضــح عن  إدراك التــصور اإلســالمي لإلنــسان والمجتمــع والكــون والحيــاة       ب

،وتمييـــزهم بـــين مـــصادر المعرفـــة فـــي اإلســـالم وعنـــد الغـــرب   ) 3.33(بمتوســـط حـــسابي مقـــداره 
  ) .3.21(بمتوسط حسابي مقداره  

،وعـدم اطـالع البـاحثين علـى         ) 2.57(ضعف اإلنتـاج العلمـي فـي هـذا المجـال بمتوسـط حـسابي بلـغ                   
 ) .2.71(ربوي الغربي بمتوسط حسابي بلغ الفكر الت

 ) .3.26(  استبعاد المفاهيم واألفكار المتناقضة مع اإلسالم  بمتوسط حسابي مقداره  
 ) 2.79( ضعف تناول النظريات التربوية الغربية واإلسـالمية علـى حـد سـواء بمتوسـط حـسابي بلـغ                     

 )  .2.81(ي بلغ ،وعدم خلو المحتوى من المصطلحات غير العربية بمتوسط حساب
 التــي تواجــه البــاحثين فــي جامعــات المملكــة العربيــة الــسعودية نحــو التأصــيل     المعوقــات أهــم مــن 

 -:هي كاآلتي والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية 
 )3.38(   ضعف العمل المؤسسي في هذا المجال بمتوسط حسابي بلغ -١
  )3.29(  سط حسابي بلغ  ضعف الدعم والتشجيع له في العالم اإلسالمي بمتو-٢ 

 . دعم وتشجيع الباحثين في هذا المجال-١  -:ما يأتي  واقترحت لتعزيز تلك الجهود 
 . إنشاء مراكز بحثية متخصصة في هذا المجال-٢

 .وأوصت الدراسة بعدة توصيات واقترحت دراسات أخرى 
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 :مقدمةال
وقامـت دولـة    ،           عندما بعث النبي صلى اهللا عليـه وسـلم فـي مكـة وانتـشرت دعوتـه                

ــد المــسلمين تحكمــه مفــاهيم اإلســالم       ، اإلســالم ــوي عن أصــبح الواقــع االجتمــاعي والترب

و لـم يكـن   ، وتطبيقاته عبر العصور اإلسالمية مع تفاوت في ذلك بحسب الزمان والمكـان       

ــة اإلســالمية وســيادة المجتمــع اإلســالمي علــى      هنــاك  منــافس لإلســالم   نظــرا لقــوة الدول

فكانـت التربيـة   ، ومعلوم أن المتبوع والمقلَّـد أقـوى شـأنا مـن التـابع المقلِّـد       ،  شعوب األرض 

اإلســالمية واقعــا تعيــشه المجتمعــات اإلســالمية وتحــاكي فيــه نمــوذج الرعيــل األول مــن      

 . اهللا عليه وسلمجيل الصحابة الذين تربوا على يد النبي صلى 

       ولما سقطت الخالفة اإلسالمية العثمانيـة ودخـل المحتـل بـالد المـسلمين وفـرض                

والـذي سـاعد علـى انتـشاره      ،  التعليم العلماني وهمش التعليم الديني ثم تاله الغزو الثقافي        

 مما جعل النموذج الغربـي     ،  البعثات العلمية للغرب ثم البث الفضائي والشبكة العنكبوتية       

يفـرض نفــسه مــن خــالل الــنظم التربويــة فـي الــبالد اإلســالمية فــي مقابــل انحــسار  وضــعف   

 .للنظام التربوي اإلسالمي

       هنا تنادى الغيـورون مـن هـذه األمـة بـضرورة إعـادة صـياغة العلـوم التربويـة صـياغة                      

فــي وقــد تبنــت هــذه الــدعوة الجامعــات   ، إســالمية لتنقيتهــا مــن التربيــة المخالفــة لإلســالم   

، فعقدت المؤتمرات والندوات وتأسست المراكـز البحثيـة لهـذا الغـرض           ،  العالم اإلسالمي   

 . عاما٣٥وقد مضى على تلك المسيرة المباركة أكثر من 

 تلـــك الجهـــود التـــي بـــذلت فـــي مجـــال التأصـــيل لدراســـة واقـــع ماســـةحاجـــة هنـــاك و 

دعمها والسير بها فـي  ا وتقويمهوالتوجيه اإلسالمي للعلوم عامة والعلوم التربوية خاصة ل 

 .االتجاه الصحيح

ومعرفــة معوقاتهــا وكيفيــة  تلــك الجهــود لرصــدوهــذه الدراســة محاولــة  مــن الباحــث 

 .تعزيز جهود التأصيل والتوجيه اإلسالمي لها

 



 

 
٢٠ 

واقع بحوث التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية في 
 لمملكة العربية السعودية جامعات ا

إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا العيسى. د

 .مشكلة الدراسة 

      شــهد العــالم اإلســالمي منــذ أربعــة عقــود صــحوة مباركــة كــان مــن ثمارهــا تعــالي      

ام بميــدان التربيــة والتعلــيم وإعــادة صــياغة العلــوم والمعــارف والمنــاهج    النــداءات لالهتمــ

 )١٣ص،   م٢٠٠٣، الحازمي. (الدراسية صياغة تتفق في الشكل والمضمون مع اإلسالم

      وكان الـسبب فـي تعـالي تلـك النـداءات أن العلـوم اإلنـسانية واالجتماعيـة نـشأت                    

ت وفرويـد ودوركـايم وغيـرهم مـن         في الغرب واكتملت مناهجهـا علـى يـد أوجـست كونـ            

و تم اسـتيراد تلـك العلـوم عـن طريـق المحتـل أو         ،  العلماء الغربيين الذين ال يؤمنون بالدين     

ــة       ــدول الغربيـ ــالمية والـ ــدول اإلسـ ــين الـ ــافي بـ ــاون الثقـ ــاث أو التعـ ــالي. (االبتعـ ، م٢٠٠٥ ، الغـ

 ) ١٣٧ص

يــة خاصــة راجــع إلــى  ويــرى القطــان ســبب االهتمــام بالتوجيــه اإلســالمي للعلــوم التربو  

كــون هــذه العلــوم تتــضمن مفــاهيم غربيــة فــي نظرتهــا للحيــاة والكــون واإلنــسان ممــا            

 )٧٣ص، ـه١٤١٣. (يستدعي السعي الجاد لتأصيلها تأصيال إسالميا

ــد      ــداءات ظهـــور مؤســـسات علميـــة كالجامعـــات والمعاهـ ــار تلـــك النـ وكـــان مـــن ثمـ

ي للعلوم عامة والتربويـة منهـا خاصـة         والمراكز البحثية اهتمت بالتأصيل والتوجيه اإلسالم     

حيث يقع عليها كما يرى الشهري الجزء األكبر من هذه المهمـة لكونهـا تزخـر بالعلمـاء         ؛

والمفكــرين واألســاتذة وطلبــة العلــم فــي مختلــف التخصــصات العلميــة الــذين عنــدهم مــن   

 )٣٩ص ،م٢٠٠٣. (الغيرة على الدين والحرص على بناء األمة اإلسالمية وتصحيح مسارها

ومــن أبــرز تلــك المؤســسات بعــض الجامعــات فــي المملكــة العربيــة الــسعودية مثــل    

 .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة أم القرى والجامعة اإلسالمية 

والجامعــات اإلســالمية فــي باكــستان  ، وبعــض الجامعــات المــصرية كجامعــة األزهــر   

 )٢٤ص، ـه١٤١٦، الصنيع. (وماليزيا والسودان 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢١

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

وبعض الكليات اإلسالمية في تركيـا مثـل كليـة اإللهيـات فـي جامعـة أنقـرة وجامعـة             

وجامعـة األميـر عبـد القـادر اإلسـالمية فـي            ،  والجامعة اإلسالمية فـي غـزة     ،  مروه باسطنبول 

 ) ٤٣٦-٤٢٧ص، ـه١٤١٣، إسماعيل. (الجزائر

هان بها  ولما كانت الجامعات من أكبر المؤسسات العلمية التي بذلت جهودا ال يست     

والحاجـة  ،   وأن هناك نـدرة فـي مجـال الدراسـات التقويميـة لتلـك الجهـود                  ،  في هذا المجال  

وأن جهـود التأصـيل والتوجيـه اإلسـالمي للعلـوم      ، قائمة لهـذا النـوع مـن الدراسـات التربويـة          

، فمنهــا التــأليف والتــدريس والمحاضــرات والبــرامج اإلعالميــة وغيــر ذلــك  ، التربويــة متنوعــة

 كله رأى الباحث ضرورة البدء بأكثر تلك الجهود وضوحا وانتشارا وهو البحـث              ألجل ذلك 

العلمي وتصنيف الكتب في هذا المجـال مـن خـالل مـا صـدر مـن منـسوبي الجامعـات سـواء            

ويمكن تلخـيص مـشكلة الدراسـة فـي     ، كانوا أعضاء هيئة تدريس أو طالب دراسات عليا  

 : تيالسؤال اآل

توجيه اإلسالمي للعلوم التربوية  في جامعات المملكة متى نشأت جهود التأصيل وال

العربية السعودية ؟ ومـا نقـاط القـوة والـضعف فيهـا ؟ ومـا معوقاتهـا ؟ وكيـف نعـزز تلـك                     

 ؟ فيهاجهودال

 .أسئلة الدراسة 

 -:أجابت  الدراسة  عن األسئلة اآلتية 

 وية ؟ما تاريخ نشأة وتطور التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم الترب : ١س

مـــا واقـــع بحـــوث التأصـــيل والتوجيـــه اإلســـالمي للعلـــوم التربويـــة فـــي جامعـــات   : ٢س

 التربيـة   أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في    المملكة العربية السعودية من وجهة نظر       

  ؟ تلك الجامعاتاإلسالمية في

 التـــي تواجــــه البـــاحثين فـــي جامعـــات المملكـــة العربيــــة      المعوقـــات مـــا أهـــم    : ٣س

أعـضاء هيئــة   نحـو التأصـيل والتوجيــه اإلسـالمي للعلـوم التربويـة كمــا يـرى ذلـك        الـسعودية 

  التربية اإلسالمية في تلك الجامعات ؟التدريس المتخصصون في



 

 
٢٢ 

واقع بحوث التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية في 
 لمملكة العربية السعودية جامعات ا

إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا العيسى. د

ما أهم المقترحات لتعزيز بحوث التأصـيل والتوجيـه اإلسـالمي للعلـوم التربويـة               : ٤س

 هيئـــة التـــدريس  أعـــضاءفـــي جامعـــات المملكـــة العربيـــة الـــسعودية  مـــن وجهـــة نظـــر        

  التربية اإلسالمية في تلك الجامعات ؟المتخصصين في

هل توجـد فـروق ذات داللـه إحـصائية فـي اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة نحـو                       : ٥س

 محاورها تعزى للمتغيرات الوظيفية ألفراد عينة الدراسة ؟

 .أهداف الدراسة
 -: سعت الدراسة لتحقيق األهداف التالية 

 .أة وتطور التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية معرفة تاريخ نش -١

إيــضاح واقــع بحــوث التأصــيل والتوجيــه اإلســالمي للعلــوم التربويــة فــي جامعــات     -٢

 التربيـة   أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في    المملكة العربية السعودية من وجهة نظر       

 .اإلسالمية فيها

ثين في جامعات المملكة العربيـة      التي تواجه الباح   المعوقات  التعرف على أهم     -٣

أعـضاء هيئـة    السعودية نحو  التأصـيل والتوجيـه اإلسـالمي للعلـوم التربويـة كمـا يـرى ذلـك                    

 . التربية اإلسالمية في تلك الجامعات التدريس المتخصصون في

 رصد أهم المقترحات لتعزيز بحوث التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية           -٤

أعــــضاء هيئــــة التــــدريس  العربيــــة الــــسعودية مــــن وجهــــة نظــــر فــــي جامعــــات المملكــــة

 . التربية اإلسالمية فيهاالمتخصصون في

معرفـة الفـروق ذات الداللـة اإلحـصائية فــي اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة نحــو          -٥

 .محاورها تعزى للمتغيرات الوظيفية ألفراد عينة الدراسة

 .أهمية الدراسة 
 -: في اآلتي وتتلخص: األهمية النظرية : أوال 
تسهم هذه الدراسة فـي إثـراء المكتبـة التربويـة بالدراسـات المتعلقـة بالتأصـيل                  -١

 .والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية 
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 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

الدراسة من المحاوالت النادرة في مجال التأصيل والتوجيه اإلسالمي في العلـوم             -٢

 . سنة ٣٥حوالي التربوية في المملكة العربية السعودية على الرغم من أنها بدأت من 

 -:وتتلخص في اآلتي : األهمية العملية : ثانيا 
تفيد هذه الدراسة جميع المهتمين بالتأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية           -١

 .وتنير لهم الطريق في هذا النوع من الدراسات 

ترشد هذه الدراسة طالب الدراسات العليا في األقسام التربوية للطريقة األقوم     -٢

 .وث التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربويةفي بح

تساعد هذه الدراسة جميـع مراكـز البحـوث التربويـة وكليـات التربيـة ونحـوهم                 -٣

 .ممن له جهود في مجال التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية

 .حدود الدراسة 
ــوعي  ــد الموضـ ــيل والتوجيـــ     : الحـ ــويم البحـــث فـــي التأصـ ه اقتـــصرت الدراســـة علـــى تقـ

 .اإلسالمي للعلوم التربوية في مجال التدريس وخدمة المجتمع 

اقتــصرت الدراســة علــى أعــضاء هيئــة التــدريس فــي تخــصص التربيــة      : الحــد البــشري

 .  اإلسالمية

/ ١٤٣٥طبقــت الدراسـة فــي الفــصل الدراسـي األول مــن العــام الجــامعي   : الحـد الزمنــي 

  ،  ـه١٤٣٦

ية فــي قــسم التربيــة بكليــة الــدعوة وأصــول  تخــصص التربيــة اإلســالم: الحــد المكــاني

الــــدين بالجامعــــة اإلســــالمية بالمدينــــة المنــــورة، وقــــسم أصــــول التربيــــة بكليــــة العلــــوم    

وقسم التربيـة اإلسـالمية   ، االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض      

ول التربيــة والمقارنــة فــي كليــة التربيــة بجامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة،  وتخــصص أصــ   

 .اإلسالمية في قسم أصول التربية بكلية التربية في جامعة الملك عبد العزيز بجدة



 

 
٢٤ 

واقع بحوث التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية في 
 لمملكة العربية السعودية جامعات ا

إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا العيسى. د

 .مصطلحات الدراسة 
طريقــة أو محاولــة منظمــة يمكــن أن نوجــه "وهــو ، جمــع مفــرده بحــث : البحــوث 

 )١١ص، م١٩٩٢، عبيدات وآخرون".  ( لحل مشكالت اإلنسان في مجاالت متعددة 

كـــل إنتـــاج علمـــي صـــدر فـــي موضـــوعات التأصـــيل   :  المـــصطلح ويقـــصد الباحـــث بهـــذا
والتوجيــه اإلســالمي للعلــوم التربويــة عــن منــسوبي الجامعــات مــن أعــضاء هيئــة تــدريس        

 .بمختلف رتبهم العلمية وكذلك الرسائل العلمية لطالب الماجستير  و الدكتوراه

 منهـا األصـل    األصـل فـي اللغـة لـه عـدة معـانٍ      :التأصيل اإلسالمي للعلـوم التربويـة       
، ١ج، م١٩٨٢ابــن منظــور  (و تأصــيل الــشيء إثبــات أصــله و أصــل الــشجرة أصــولها      ، للــشيء

بنـاء العلـوم التربويـة      "ويعرف مقداد يالجن التأصيل اإلسالمي للعلـوم التربويـة بأنـه            ) ٦٨ص
 )٣٦صـ،ه١٤١٦" (على نهج اإلسالم 

ط موضـوعات العلـوم      ويعرف الباحث التأصيل اإلسـالمي للعلـوم التربويـة بأنـه اسـتنبا            
 .التربوية من المصادر اإلسالمية أو االستدالل عليها 

ــى جهــة     :التوجيــه اإلســالمي للعلــوم التربويــة       يقــال شــيء موجــه إذا جعــل عل
ويقال خرج القوم فوجهوا للناس الطريق توجيهـاً إذا وطئـوه و سـلكوه          ،  واحدة ال يختلف  

و يعـرف أبـو عـراد      ،  )٧٢٠ص  ،  م١٩٨٢ ،  ابـن منظـور   (حتى اسـتبان أثـر الطريـق لمـن يـسلكه            
توظيـف العلـوم التربويـة لخدمـة قـضايا اإلسـالم و             " التوجيه اإلسالمي للعلوم التربويـة بأنـه        

 ).١٥ص،ـه١٤٣٤(المسلمين في ضوء التصور اإلسالمي للكون واإلنسان و الحياة 

  و يعــرف الباحــث التوجيــه اإلســالمي للعلــوم التربويــة بأنــه عــرض موضــوعات التربيــة    
المعاصرة التي أنتجها العقل البشري على المصادر اإلسالمية والتأكد من عـدم معارضـتها              

 .ألهداف و مقاصد الشريعة اإلسالمية
علـم  " يرى  عبد الرحمن صالح عبد اهللا أنه ال يوجد شـيء اسـمه   :العلوم التربوية   

عتبــر مــن العلــوم و يــرى مقــداد يــالجن أن التربيــة ت) ١٢ص،  ـهــ١٤٠٦.(مــستقل بذاتــه " التربيــة 
 بـالفن مـن حيـث فنيـة طـرق التـدريس             ةألنها تقوم على أسس علمية و لها أصول ولها صـل          

بينما يرى آل عمرو أنه يمكن اعتبار العلوم التربويـة علمـاً تربويـاً            ) ٢٥ص،  ـه١٤٣٣(ووسائله  
ــة اإلســـالمية التــي يمــارس هــذا العلــم وفقــاً لهــا          ــة التربوي ــه متــى وجــدت النظري  ،قائمــاً بذات

 .)٩٤-٩٣ص، م٢٠٠٥(
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ويعــرف الباحــث العلــوم التربويــة بأنهــا تلــك العلــوم التــي تتنــاول تنــشئة اإلنــسان فــي    
جميــع جوانبــه لتحقيــق الكمــال المنــشود وتــشمل تــاريخ التربيــة وفلــسفة التربيــة وعلــم     

 .النفس التربوي وعلم االجتماع التربوي ونحوها من علوم متعلقة بتنشئة اإلنسان
ــاً مـــن كلمـــة    : دية الجامعـــات الـــسعو  كلمـــة جامعـــة هـــي كلمـــة مـــشتقة عربيـ

  إنأال وهــو هــدف التعلــيم والمعرفــة أي يمكننــا القــول ، االجتمــاع أي االجتمــاع حــول هــدف
ــسة   " ــي مؤسـ ــة هـ ــالي الجامعـ ــيم العـ ــاثللتعلـ ــهادات أو   ،  واألبحـ ــي شـ ــي تعطـ ــازات وهـ إجـ

كمــا كلمــة ، معــة مــشتقة مــن كلمــة الجمــع و االجتمــاع وكلمــة جا.  لخريجيهــاأكاديميــة
 ". ففيها يجتمع الناس للعلم ، جامع
 )٣ص، ـه١٤٣١، ستراتيجية بجامعة الملك عبدالعزيزمركز الدراسات اإل(

 مؤسسات التعليم العالي التـي صـدر قـرار           والمقصود بالجامعات السعودية هي جميع    
رســمي بإنــشائها فــي المملكــة العربيــة الــسعودية وتمــنح شــهادات الدراســة الجامعيــة         

جامعـة ذات طاقـة    ٢٥وقـد وصـل عـدد الجامعـات إلـى       ،  بمستوياتها وتخصـصاتها المختلفـة    
ات وتـرتبط كافـة هـذه الجامعـ       . وموزعـة جغرافيـا بـين منـاطق المملكـة         ،  استيعابية عاليـة  

ــالين اإلداري         ــي المجـ ــتقاللية فـ ــن االسـ ــر مـ ــدر كبيـ ــا بقـ ــع تمتعهـ ــالي مـ ــيم العـ ــوزارة التعلـ بـ
 .واألكاديمي
متكــامالً متوازنــاً   يعرفهــا الــشيباني بأنهــا بنــاء اإلنــسان بنــاء  :التربيــة اإلســالمية  

كــي ؛متطــوراً مــن جميــع الوجــوه جــسمياً و عقليــاً و اجتماعيــا و خلقيــاً و جماليــاً و إنــسانياً  
، م١٩٧٥(وم هــذا اإلنــسان بشخــصيته المنــسجمة لبنــة حيــة  فعالــة فــي بنــاء مجتمعــه   يكــ
و يرى الحازمي أن التربية اإلسالمية هي تنـشئة اإلنـسان شـيئاً فـشيئاً فـي جميـع         ،  )٤٩٨ص

 ) ١٩ص،  ـه١٤٢٦. ( جوانبه  وفق المنهج اإلسالمي

ي جميــع جوانــب و يعــرف الباحــث التربيــة اإلســالمية بأنهــا رعايــة الــنفس أو الغيــر  فــ   
ــد         ــداف و مقاصـ ــق أهـ ــرة وفـ ــدنيا و اآلخـ ــعادة الـ ــق سـ ــة لتحقيـ ــسان المختلفـ ــصية اإلنـ شخـ

 .الشريعة اإلسالمية 
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 .الدراسات السابقة 

وجـــد الباحـــث دراســـات كثيـــرة تناولـــت التأصـــيل والتوجيـــه اإلســـالمي للعلـــوم عامـــة   

لـى النحـو    وسـيعرض الباحـث بعـضا مـن تلـك الدراسـات الـسابقة ع              ،  ولعلوم التربية خاصة  

 -:اآلتي 

وقــد ، نحــو تأصــيل إســالمي للتربيــة العربيــة :  عنوانهــا )م١٩٩٢(دراســة المــصوري  -١

هدفت الدراسة إلى محاولة إبراز بعض الجوانب التطبيقية العملية والتـي يمكـن أن تكـون               

مساهمة لتحرير التربية العربية الحديثة من االزدواجيـة الفكريـة وتأصـيلها إسـالميا،وكان              

وخلـصت الدراسـة إلـى اقتـراح هيكـل بنـائي           ،  دراسة هو المنهج الفلـسفي التحليلـي      منهج ال 

ليكون الفكر اإلسالمي أساسا وموجها للنظام التربوي       ؛لتوحيد الفلسفة التربوية العربية     

كما اقترحت الدراسة عدة مقترحـات فـي الجانـب التطبيقـي لتأصـيل      ، في كلياته وجزئياته  

 .عربي تأصيال إسالمياالتربية الحديثة في الوطن ال

وتهـدف  ،  عن التأصيل اإلسـالمي الجتماعيـات التربيـة       )م١٩٩٧(دراسة كسناوي    -٢

، الدراسة إلى إبراز التأصيل اإلسالمي للمفاهيم والمجـاالت األساسـية الجتماعيـات التربيـة             

وخلـصت الدراسـة إلـى نتـائج عديـدة منهـا اهتمـام        ، واستخدم الباحث المنهج االسـتنباطي    

كــر التربــوي اإلســالمي منــذ القــرن األول الهجــري بالتربيــة الجــسمية والعقليــة         علمــاء الف

وأن أفكارهم التربويـة اشـتملت علـى مفـاهيم ومجـاالت أساسـية       ،  واالجتماعية والمهنية 

ــا أوضـــحت الدراســـة جوانـــب التأصـــيل اإلســـالمي الجتماعيـــات   ، الجتماعيـــات التربيـــة كمـ

 .التربية

ــ) م٢٠٠٢(دراســـة الـــشهري  -٣ وأجابـــت ، ه اإلســـالمي للعلـــوم التربويـــة عـــن التوجيـ

الدراســـة عـــن مجموعـــة مـــن التـــساؤالت والتـــي حـــددت فيهـــا مفهـــوم وأهميـــة ومـــسيرة  

، ومصادر وأهداف وشروط وأسس ومنهجيـة وعوائـق التوجيـه اإلسـالمي للعلـوم التربويـة               

 ووضعت تصورا مقترحا لتفعيل عملية التوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية،
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، نحــو التوجيــه اإلســالمي للعلــوم التربويــة    : بعنــوان )م ٢٠٠٥( دراســة آل عمــرو   -٤

وكـان مـنهج الدراسـة      ،  وتهدف الدراسة لمعرفة كيفية التوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية       

ــائج الدراســة   -وإن لــم يــذكر فــي الدراســة   –هــو المــنهج الوصــفي التحليلــي    ،و مــن أهــم نت

وتحديـد خطـوات    ،   أسـلمة المعرفـة    معرفة االتجاهات السائدة بين علماء المـسلمين نحـو        

ويـرى الباحـث أن تلـك الدراسـة لـم تحقـق هـدفها الـرئيس لعـدم             . أسلمة العلـوم التربويـة      

 .وجود خطوات أسلمة وتوجيه العلوم التربوية

حول أهمية التوجيه اإلسالمي للعلوم التربويـة  مبرراتـه          ) م٢٠١٠(دراسة العلياني    -٥

ميـــة وأهـــداف التوجيـــه اإلســـالمي للعلـــوم عامـــة  وهـــدفت الدراســـة إلـــى بيـــان أه ، وأهدافـــه

ــة منهــا خاصــة   ــررات توجيههــا إســالميا   ، والتربوي واســتخدم الباحــث المــنهج   ، وإيــضاح مب

وكانت أبـرز نتـائج هـذه الدراسـة التأكيـد علـى أهميـة التوجيـه اإلسـالمي                   ،  الوصفي التحليلي 

 .للعلوم التربوية مع تحديد أهدافه ومبرراته

 -:  ت السابقة التعليق على الدراسا

جميع الدراسات السابقة تناولت التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية عامة أو         

وأغلبهــا اعتمــد علــى المــنهج التحليلــي أو االســتنباطي فــي       . لــبعض علــوم التربيــة خاصــة    

وأكدت  تلك الدراسـات علـى ضـرورة التأصـيل والتوجيـه اإلسـالمي          ،  تحقيق هدف الدراسة  

 .بوية وعالجت بعض مشكالته للعلوم التر

فهذه الدراسة تـصف واقـع   ،  لكنها تختلف عن الدراسة الحالية التي يقوم بها الباحث        

بحــوث التأصــيل والتوجيــه اإلســالمي للعلــوم التربويــة فــي الجامعــات الــسعودية مــن خــالل   

اســـتطالع آراء المتخصـــصين فـــي التربيـــة اإلســـالمية الـــذين يـــشتغلون بهـــذا النـــوع مـــن          

وهذا لم يجده الباحث في جميـع       ،  ت التربوية المتصلة بالتأصيل والتوجيه اإلسالمي     الدراسا

 .الدراسات  التي اطلع عليها والتي تناولت التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية
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 : اإلطار النظري
 .التطور التاريخي لدراسة التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية

 .تمهيد 

باحث في هذا الفـصل إجابـة الـسؤال األول مـن أسـئلة الدراسـة والـذي يـدور                      يعرض ال 

وسيتطرق الباحـث  ، حول تاريخ ونشأة وتطور التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية      

فــي الجــواب علــى الــسؤال األول إلــى نــشأة التأصــيل والتوجيــه للعلــوم عامــة ومنهــا علــوم     

 .قليمي أو المحليالتربية على المستوى العالمي وليس اإل

 .نشأة وتطور التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم عامة ومنها العلوم التربوية 

يعتقد الباحث أن التأصـيل اإلسـالمي للعلـوم اإلنـسانية واالجتماعيـة قـد بـدأ منـذ فجـر                     

وإن كانـت تلـك العلـوم لـم تـدون إال فـي فتـرة           ،  اإلسالم وبعثة النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم          

ذلك أن المجتمع اإلسالمي في القـرون الثالثـة المفـضلة كـانوا يمارسـونها               ،  الحقةتاريخية  

عمليا فـي حيـاتهم االجتماعيـة مخـالفين بـذلك مـا كانـت عليـه األمـم الـسابقة فـي جميـع                 

 .جوانب الحياة االجتماعية والتربوية على مستوى الفرد والمجتمع

ة بدأت منذ أن أصـبح المـسلمون        لكن التوجيه اإلسالمي للعلوم اإلنسانية واالجتماعي     

 .يتلقون تلك العلوم من غير المسلمين وخاصة من الغربيين 

حيث قــدم الــدكتور ؛ويعتقــد أن البدايــة كانــت فــي منتــصف القــرن العــشرين فــي مــصر

م محــاوال التوصــل ١٩٥٨فــؤاد عبــد اهللا نــويرة رســالة إلــى إحــدى الجامعــات األمريكيــة عــام 

ــادئ للخدمــة االجت    ــى مب ــة مــستمدة مــن القــرآن الكــريم   فيهــا إل ــدكتور   ، ماعي ــرى ال بينمــا ي

م علـى يـد الـدكتور إسـماعيل        ١٩٧٧إبراهيم رجب أن االنطالقة الحقيقية كانت فـي عـام           

صــياغة "حيــث قــدم ورقــة عمــل فــي أحــد المــؤتمرات العلميــة تــرجم لــه بعنــوان   ، الفــاروقي

م مقاال ترجم له بعنـوان      ١٩٨٢ثم تبعه أيضا في عام      ،  "العلوم االجتماعية صياغة إسالمية     

واحتــوى هــذا المقــال علــى برنــامج واضــح ومتكامــل للتوجيــه اإلســالمي   ، "أســلمة المعرفــة "

وتضمن مراحل وخطوات محددة فتحت األبواب أمام اإلسهامات المتعددة         ،  لكل العلوم 
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ــة      ،  نفــسهالتــي انطلقــت مــن المنطلــق    ــى انطــالق جهــود مؤســسية واعي بــل ســاعدت عل

إبــراهيم رجــب رأيــه   .ثــم يــنقض د ، أهــداف هــذا البرنــامج بــشكل جــاد    ومنظمــة لتحقيــق  

ــسابق فيــرى أن التــاريخ الحقيقــي لبــدء حركــة التوجيــه اإلســالمي للعلــوم فــي صــورتها           ال

. م١٩٨١/ـهـ ١٤٠١الناضجة من حيث أبعادها وبـدء انتـشارها علـى نطـاق واسـع هـو فـي عـام            

 )٧٦،ص ـه١٤١٦رجب، (

يؤكد ذلك أن تطورات مهمة حـصلت قبـل     ،  يقإبراهيم رجب غير دق   .لكن ما ذكره د   

ذلــك التــاريخ أســهمت فــي حركــة التوجيــه اإلســالمي للعلــوم االجتماعيــة ومنهــا تأســيس 

م بالواليــات المتحــدة  ١٩٧٢/ـهــ١٣٩٢جمعيــة العلمــاء االجتمــاعيين المــسلمين فــي عــام      

هــرت األمريكيــة والتــي قــادت الجهــود الرائــدة للتوجيــه اإلســالمي للعلــوم االجتماعيــة وظ     

تبعهــا بعــد ذلــك بتــسع ســنين تأســيس المعهــد العــالمي     ، ثمارهــا فــي التطــورات الالحقــة  

النــدوة العالميــة " عقــدت نــدوة فــي سويــسرا عنوانهــا ـهــ١٣٩٧وفــي عــام ، للفكــر اإلســالمي

ــالمي  ــر اإلسـ ــى للفكـ ــر     ، "األولـ ــالمي للفكـ ــد العـ ــرة إنـــشاء المعهـ ــا فكـ ــي تمخـــض عنهـ والتـ

د إسـالمية المعرفـة التـي تبلـورت أبعادهـا الرئيـسة       حيـث يهـدف إلـى زيـادة جهـو        ؛اإلسالمي  

 .خالل مداوالت الندوة 

وقـــد تـــزامن مـــع مـــا ســـبق إنـــشاء جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية فـــي    

وكـــان فـــي مقدمـــة الموضـــوعات المطروحـــة أمـــام مجلـــس الجامعـــة فـــور   ،  ـهـــ١٣٩٤عـــام

بية وعلـم الـنفس وعلـم       إنشائها موضوع تكوين أربع لجان متخصصة لكتابة التاريخ والتر        

 ) ٤٨٠ص، ـه١٤١٣، عمادة البحث العلمي. (االجتماع على أسس من المناهج اإلسالمية

) جامعــة أم القــرى حاليــا (أيــضا قامــت جامعــة الملــك عبــد العزيــز  فــي مكــة المكرمــة   

أزمــة " حــول التعلــيم اإلســالمي بعنــوان ـهــ١٣٩٧بعقــد أول مــؤتمر إســالمي عــالمي فــي عــام 

وقـد  ، "ة الفكرية األساسية وتأثيرها على عقول األجيـال المـسلمة الـصاعدة       األزم: التعليم  

ــينا نظريــــات العلــــوم     ــا ومناقــــشات وأوراق عمــــل تنقــــد نقــــدا رصــ تــــضمن المــــؤتمر بحوثــ

وانتهــت مــداوالت المــؤتمر بالــدعوة لمعالجــة هــذه العلــوم ، االجتماعيــة الغربيــة ومناهجهــا
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 لمملكة العربية السعودية جامعات ا

إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا العيسى. د

 المـؤتمر إنـشاء مركـز بحـوث التعلـيم           وتمخض عن هذا   ،  وغيرها من وجهة نظر إسالمية    

وكان المركز في البداية تابعاً لمنظمة ، هـ بناء على توصية المؤتمر   ١٣٩٧اإلسالمي في عام    

هــ بـضمه    ١٤٠٢ / ٢ / ٩ فـي    ٨ / ٢٢٣ثم صدر األمر السامي الكـريم رقـم         ،  المؤتمر اإلسالمي 

ء التراث اإلسالمي عند    ومن ثم ضم إلى معهد البحوث العلمية وإحيا       ،  إلى جامعة أم القرى   

و يختص هذا المركز بتأصيل التعليم فـي العـالم اإلسـالمي وذلـك     ،  .هـ١٤٠٦إنشائه في عام    

 ،ـهـــ١٤٣٥، جامعـــة أم القـــرى.(عـــن طريـــق إعـــداد بحـــوث علميـــة فـــي التربيـــة اإلســـالمية 

https://uqu.edu.sa/isr/ar/٢٨٨( 

 عقـــد المـــؤتمر الثـــاني فـــي إســـالم أبـــاد بباكـــستان حـــول التعلـــيم   ـهـــ١٤٠٠وفـــي عـــام 

برعاية جامعة الملـك عبـد   " الندوة الدولية للمفاهيم والمناهج اإلسالمية   "اإلسالمي بعنوان   

وقــد ، العزيــز  وجامعــة القائــد األعظــم وبإشــراف مــن وزارة التربيــة والتعلــيم الباكــستانية   

نــدوة " المكرمــة نظمتهــا جامعــة أم القــرى بعنــوان تــزامن ذلــك مــع انعقــاد نــدوة فــي مكــة 

جامعـة الملـك عبـد العزيـز  وجامعـة      . ( فـي العـام نفـسه     " خبراء أسـس التربيـة اإلسـالمية        

 ) م١٩٨٠، القائد األعظم

النــدوة الدوليــة لتطــوير   " عقــد مــؤتمر فــي دكــا ببــنغالديش عنوانــه      ـهــ١٤٠١وفــي عــام  

يــة اإلســالمية بــدكا بالتعــاون مــع جامعــة   نظمــه معهــد البحــوث والترب " الكتــاب المدرســي

 تــم إنــشاء المعهــد العــالمي للفكــر اإلســالمي فــي      نفــسهوفــي العــام ، الملــك عبــد العزيــز 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة حيــث تأســس المعهــد قانونيــا ولــم يبــدأ فــتح مكاتبــه الدائمــة 

 بالتنـسيق مـع    حيث تولى المعهد قيادة جهود إسالمية المعرفـة  ـه١٤٠٤للعمل إال في عام     

 .مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث في مختلف مناطق العالم اإلسالمي

  برعايـة اتحـاد الجامعـات اإلسـالمية بإندونيـسيا        ـهـ ١٤٠٢ثم عقد مؤتمر بجاكرتا عـام       

  نفـسه وفـي العـام  ،  والمركز العالمي للتعليم اإلسـالمي بجامعـة أم القـرى بمكـة المكرمـة             

أسـفرت بحوثهـا    " إسـالمية المعرفـة   "اد بباكستان عرفت بنـدوة      عقدت ندوة في إسالم أب    
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ومــداوالتها عــن اتفــاق علــى خطــة عمــل نــشرت فــي كتيــب باللغــة االنجليزيــة عنوانهــا            

 " .أسلمة المعرفة"

 – العمــل خطــة –المبــادئ العامــة : إســالمية المعرفــة " نــشر كتــاب ـهــ١٤٠٦وفــي عــام 

ل الفاروقي وحررها باللغة االنجليزية ثم أعاد  أعد مادته الدكتور إسماعيوالذي" اإلنجازات

وقـد  ،  الدكتور عبـد الحميـد أبـو سـليمان تحريـر الكتـاب مـع إضـافات عديـدة باللغـة العربيـة                      

 .اعتبر هذا الكتاب دستورا للعمل في إسالمية المعرفة منذ ذلك الوقت

 عقــد مــؤتمر فــي القــاهرة تحــت إشــراف المركــز العــام لجمعيــات    ـهــ١٤٠٧وفــي عــام 

 إحـداهما فـي مدينـة سـطيف     ان عقـدت نـدوت   نفسه وفي العام ،  شبان المسلمين العالمية  ال

واألخــرى فــي الريــاض بجامعــة اإلمــام   ، "اإلســالم والعلــوم االجتماعيــة  "بــالجزائر عنوانهــا  

 " .التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية"محمد بن سعود اإلسالمية عنوانها 

، ل اإلســالمي ال يمكــن تطبيقــه فــي جميــع العلــوموتبــين فــي النــدوة األخيــرة أن التأصــي

، حتــى التأصــيل فــي العلــوم االجتماعيــة يحتــاج مهــارات ومعرفــة دقيقــة للعلــوم اإلســالمية 

ــع          ــي جميــ ــه فــ ــة تطبيقــ ــوم إلمكانيــ ــالمي للعلــ ــه اإلســ ــرة التوجيــ ــشأت فكــ ــا نــ ــن هنــ ومــ

 )٨٧ص، ـه١٤١٦، يالجن.(العلوم

نحـو بنـاء نظريـة تربويـة إسـالمية          "نه   عنوا ـه١٤١١ثم عقد مؤتمر بعمان في األردن عام        

 "  .معاصرة

أقامتـه  " التوجيـه اإلسـالمي للعلـوم     " بعنـوان    ـهـ ١٤١٣بعده عقد مؤتمر في القـاهرة عـام         

عقـدت نـدوة فـي      نفسه  وفي العام   ،  جامعة األزهر بالتعاون مع رابطة الجامعات اإلسالمية      

مـام محمـد بـن سـعود        الرياض حول مفهوم التأصيل اإلسالمي وذلك في رحاب جامعة اإل         

 .اإلسالمية 

  ـهـ ١٤١٤تلتها ندوة إسـالمية المعرفـة عقـدت فـي مدينـة الخرطـوم بالـسودان فـي عـام             

ــامج للبحــث العلمــي فــي إســالمية العلــوم    "تحــت شــعار   نظمهــا معهــد إســالمية  " نحــو برن

 .المعرفة بجامعة الجزيرة
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ــام    ــاهرة عـ ــؤتمر فـــي القـ ــد مـ ــ١٤١٧ثـــم عقـ ــوان ـهـ ــاهج الت" بعنـ ــوير منـ ربيـــة الدينيـــة تطـ

أقامتــه جامعــة األزهــر بالتعــاون مــع رابطــة    " اإلســالمية فــي التعلــيم العــام بــالوطن العربــي   

، عقـدت بماليزيـا نـدوة حـول إسـالمية المعرفـة            نفسه   العام   في   وفي،  الجامعات اإلسالمية 

 .وذلك في الجامعة اإلسالمية العالمية

ألة األسـلمة نظمهـا المعهـد        فعقدت فيه ندوة حول المعرفة ومس      ـه١٤١٨أما في عام    

 .العالمي للفكر اإلسالمي في مدينة شاه علم بماليزيا

العلـوم  "  عقد مؤتمر في جامعـة اليرمـوك بعمـان فـي األردن بعنـوان                 ـ ه ١٤١٩وفي عام   

 ".التربوية بين األصالة والمعاصرة

التربيــة " بعنــوان ـ،هــ١٤٢٧ثــم عقــد مــؤتمر فــي جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة عــام  

لتعيد الروح في مسيرة التوجيـه اإلسـالمي للعلـوم علـى            " إلسالمية وبناء المسلم المعاصر   ا

مستوى النـدوات والمـؤتمرات ولتواصـل جامعـة أم القـرى دورهـا الريـادي الـذي بدأتـه حينمـا                

 .كانت فرع عن جامعة الملك عبد العزيز

 منـــاهج أســلمة العلـــوم المعاصــرة وتجديــد   " عقـــد مــؤتمر بعنــوان   ـهــ ١٤٣٣وفــي عــام   

فــي ماليزيــا برعايــة مــن الجامعــة اإلســالمية العالميــة  " الدراســات اإلســالمية آفــاق وجــسور

 .بكوانتان 

 فــي ـهــ١٤٣٥وبعــده بعــامين عقــد المــؤتمر الثــاني ألســلمة العلــوم المعاصــرة فــي عــام     

 نفسه العنوان باو ذاتها وبرعاية الجامعة  نفسه المكان 

مر العلمــي العــالمي األول لتأصــيل العلــوم فــي     يعقــد المــؤت ـهــ١٤٣٦وفــي العــام الحــالي   

تأصــيل العلــوم الواقــع  "  الــسودان تقيمــه جامعــة القــرآن الكــريم وتأصــيل العلــوم بعنــوان   

 "والتحديات 

 سيعقد المؤتمر الثـاني للقـرآن الكـريم والـسنة الـشريفة فـي ماليزيـا              نفسه وفي العام 

الـوحي والعلـوم فـي القـرن     " ر بعنـوان  برعاية من الجامعة اإلسالمية العالمية في كوااللمبو      

 .ومن ضمن محاوره أسلمة العلوم اإلنسانية والتطبيقية" الواحد والعشرين 
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وخالصة ما توصلت له تلك المؤتمرات والندوات واللقاءات وغيرها فـي أنحـاء مختلفـة               

 مـن  مؤهلـة  لجان لتشكيل الدعوة في -الشهري رأي حسب–من العالم اإلسالمي تتمثل     

فــاءات إلعــادة بحــث ودراســة مختلــف العلــوم اإلنــسانية ونقــدها ومعالجتهــا فــي     كال ذوي

ــصور اإلســالمي   ــة مــن حيــث اختيارهــا     ، ضــوء الت ــة بالمــصطلحات العلمي ودعــوة ، مــع العناي

، الجامعــات عمومــا إلــى االهتمــام بمختلــف المؤلفــات والمنــاهج الدراســية فــي هــذا الــشأن      

ــاء المـــسلمين لخطـــورة الغـــزو ا   لـــذي يـــستهدف النيـــل مـــن هويـــة األمـــة   واستـــشعار علمـ

اإلسالمية وإلغاء خـصوصيتها،وأن الحاجـة ملحـة السـتنباط مجموعـة جديـدة مـن العلـوم                  

اإلنــسانية التــي تتفــق مناهجهــا مــع اإلســالم لتحــل محــل العلــوم اإلنــسانية الغربيــة التــي       

ت وهو مـا ناشـدت بـه تلـك المـؤتمرات كافـة حكومـا       ، تدرس في جامعات البالد اإلسالمية   

ودعم وتشجيع البحـوث والدراسـات فـي هـذا          ،  العالم اإلسالمي في ضرورة تنفيذ توصياتها     

 )٧٨-٧٦ص، م٢٠٠٢(مع نشرها وتوزيعها في أنحاء العالم، الميدان

ــوم         ــا إلــى أن الجامعــات اإلســالمية عمومــا والتــي تــضم كليــات للعل تجــدر اإلشــارة هن

ي التوجيــــه اإلســــالمي للعلــــوم االجتماعيــــة أو أقــــساما لفروعهــــا كــــان لهــــا دور كبيــــر فــــ

االجتماعيــة لــشعور القــائمين عليهــا بأنــه لــيس مــن المقبــول أن يقتــصر دور تلــك الكليــات   

كمـا  ، واألقسام بمجرد نقل نظريات العلوم االجتماعية دون إخـضاعها للنقـد والتمحـيص     

، أن الهــدف مــن إنــشاء تلــك الكليــات واألقــسام ألجــل إصــالح توجهــات تلــك التخصــصات 

 جعل تلك الجامعات تبذل جهودا كبيرة لتنقية العلوم االجتماعية مما ال يتفـق              كل ذلك 

وتبنــت سياســات واضــحة تهــدف إلــى مزيــد مــن العمــل المؤســسي المــنظم    ، مــع اإلســالم

 )٢٣، ـه١٤١٦، رجب.(لتحقيق التوجيه اإلسالمي للعلوم االجتماعية

جيــه اإلســالمي ومــن أبــرز المؤســسات التــي كــان قامــت بجهــود بــارزة فــي مجــال التو   

 -:للعلوم االجتماعية ما يأتي

جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة والتــي كانــت تتبــع فــي بدايــة نــشأتها جامعــة     -١

 .الملك عبد العزيز والتي كان لها قصب السبق في هذا الميدان
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ــازت بجهــود نوعيــة          -٢ جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية بالريــاض وامت

 .م العلوم االجتماعيةخاصة في اإلنتاج العلمي ألقسا

جامعة األزهر بالقاهرة والتي تميزت جهودها بإقامة المـؤتمرات واإلنتـاج العلمـي           -٣

 .لمنسوبيها في هذا المجال

الجامعــة اإلســالمية العالميــة فــي ماليزيــا والتــي ال تــزال تتــوالى جهودهــا فــي عقــد     -٤

 .المؤتمرات الخاصة بالتوجيه اإلسالمي حتى اليوم

وذلــك مــن خــالل معهــد إســالمية المعرفــة التــابع ، الــسودانجامعــة الجزيــرة فــي  -٥

 .للجامعة والذي له جهود كبيرة في مجال التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم

إن جهـــود تلـــك الجامعـــات لـــم تقتـــصر علـــى عقـــد المـــؤتمرات التـــي تنـــاقش التأصـــيل  

 -العلميــة بــل امتــد دورهــا ليــشمل اإلنتــاج العلمــي لألقــسام     ، والتوجيــه اإلســالمي للعلــوم 

، -ســواء مــن أعــضاء هيئــة التــدريس أو طــالب الدراســات العليــا فــي أطروحــاتهم العلميــة   

وكـــذلك فـــي تـــدريس مقـــررات تعنـــى بالتأصـــيل والتوجيـــه اإلســـالمي للعلـــوم االجتماعيـــة  

كما أن تلك الجامعات دعمت مراكز متخصصة بالتأصيل والتوجيـه كمـا            ،  وخاصة التربوية 

ولمنـسوبي تلـك الجامعـات مـشاركات إعالميـة مختلفـة تخـدم               ،في جامعة أم القرى مثال    

 .ذلك التوجه نحو التأصيل والتوجيه اإلسالمي

يضاف إلى الجهود الـسابقة للجامعـات جهـود اتحـاد الجامعـات اإلسـالمية التـي بـرزت                   

فــي التنــسيق بــين الجامعــات اإلســالمية ألجــل إقامــة مــؤتمرات حــول التوجيــه اإلســالمي        

 .للعلوم

عهد العالمي للفكر اإلسالمي ال يستهان بجهوده في هـذا المجـال خاصـة وأن               أيضا الم 

 .فكرة إنشائه إنما كانت ألجل التوجيه اإلسالمي للعلوم

وكذلك الندوة العالمية للشباب اإلسالمي ممثلة فـي لجنـة التأصـيل اإلسـالمي والتـي ال                 

 .تزال تعمل وفق رؤية واضحة لتوجيه العلوم توجيها إسالميا
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ك مجالت رائدة في نشر الدراسات الخاصة بالتوجيـه اإلسـالمي للعلـوم كمجلـة               وهنا

المــسلم المعاصــر والمجلــة األمريكيــة للعلــوم االجتماعيــة اإلســالمية إضــافة إلــى مجلــة          

التعلــيم اإلســالمي بجامعــة أم القــرى ومجلــة جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية     

ن المجـالت التربويـة واالجتماعيـة التـي تهـتم بنـشر             ومجلة التربية التابعة لألزهر وغيرها مـ      

 .الدراسات التي لها عالقة بالتأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم االجتماعية

 
@      @       @ 
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 :إجراءات الدراسة الميدانية
 .تمهيد

عــرض الباحــث فــي هــذا الفــصل جميــع اإلجــراءات الخاصــة بالدراســة الميدانيــة والتــي   

 .إلجابة على أسئلة الدراسة الثالثة الخاصة بآراء عينة الدراسةتحقق من خاللها ا

 .منهج الدراسة 

استخدم الباحث لتحقيق أهـداف الدراسـة أسـلوبين فـي المـنهج الوصـفي، األول وهـو                  

المنهج الوصفي الوثائقي للتعرف على تاريخ نشأة جهود الجامعات السعودية في التأصـيل   

والثــاني المــنهج الوصــفي التحليلــي الــذي يعتمــد علــى    ، يــةوالتوجيــه اإلســالمي للعلــوم التربو 

جمـــع البيانـــات وتحليلهـــا واســـتخراج االســـتنتاجات منهـــا ذات الداللـــة والمغـــزى بالنـــسبة  

ــار، (للمــــشكلة المطروحــــة ــد الجبــ ــائج اال )١٤٩م،ص١٩٨٨عبــ ــتبانة ،وذلــــك بتحليــــل نتــ ســ

ربيـة اإلسـالمية فـي    المرتبطة بتساؤالت الدراسة الميدانية لمعرفـة وجهـة نظـر أسـاتذة الت           

تلــك الجامعــات حــول واقــع جهــود الجامعــات نحــو التأصــيل والتوجيــه اإلســالمي للعلــوم       

 .التربوية وأهم معوقات تلك الجهود و المقترحات لتفعيل تلك الجهود

 .مجتمع الدراسة 

جميع أعـضاء هيئـة التـدريس رجـاالً ونـساءً فـي الجامعـات الـسعودية الـذين يحملـون                 

ــا مــــسار التربيــــة اإلســــالمية   مؤهــــل دكتــــوراه و . يعملــــون فــــي األقــــسام التــــي يوجــــد بهــ

 :  عضوا  موزعين على النحو اآلتي ) ٩٦( ومجموعهم 

 .  عضوا) ٢٧( اإلسالمية بالمدينة المنورة وعددهم 

 . عضوا ) ٢٥(جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض وعددهم 

 .ا  عضو)٣٧(جامعة أم القرى بمكة المكرمة وعددهم 

 . أعضاء ) ٧( جامعة الملك عبد العزيز بجدة وعددهم 

 .وذلك حسب إفادة رؤساء األقسام للباحث هاتفيا 
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إن سبب تحديد مجتمع الدراسة بتلك الجامعات فقط لكونها الجامعات التـي يوجـد               

، بهــا مــسار التربيــة اإلســالمية فــي أقــسامها العلميــة دون غيرهــا مــن الجامعــات األخــرى         

ل والتوجيـه اإلسـالمي فـي صـميم تخـصص التربيـة اإلسـالمية دون غيـره مـن              ولكون التأصي 

 .التخصصات التربوية األخرى

 .عينة الدراسة

ودخـــــل التحليـــــل ، طبـــــق الباحـــــث دراســـــته علـــــى جميـــــع أعـــــضاء هيئـــــة التـــــدريس

نظـرا  ،  نسخة من أداة البحث والتي تمثل أكثـر مـن نـصف مجتمـع الدراسـة               ) ٥٨(اإلحصائي

إجابات جميع مجتمـع الدراسـة إمـا لعـدم تعـاون بعـضهم أو لعـدم                 لصعوبة الحصول على    

تواجـــده بـــسبب اإلعـــارة أو التفـــرغ العلمـــي فـــي أثنـــاء تطبيـــق الدراســـة أو لكـــون إجابتـــه    

ولكــون نـــصف  ،  إجاباتهــا غيــر مكتملـــة  )ســـتبانةا ١٥(ســتبانة ناقــصة حيـــث اســتبعدت    لال

سـة بكاملـه نظـرا لتجـانس        مجتمع الدراسة يعتبر في رأي الباحث ممـثال عـن مجتمـع الدرا            

 . التخصصات العلمية في الجملة

 .أداة الدراسة

 -: ستبانة مكونة من ثالثة محاور على النحو اآلتي اأعد الباحث 

 )٥٣( وبلــغ مجمــوع عباراتــه فــي صــورته األوليــة قبــل التحكــيم        : المحــور األول  

 هــذا المحــور حــول وتــدور فقــرات،  عبــارة)٣٢( وفــي صــورته النهائيــة بعــد التحكــيم ، عبــارة

واقع بحـوث التأصـيل و التوجيـه اإلسـالمي للعلـوم التربويـة فـي جامعـات المملكـة العربيـة              

 .السعودية

) ٣٥(وبلــغ مجمــوع عباراتــه فــي صــورته األوليــة قبــل التحكــيم       : المحــور الثــاني   

وتدور فقرات هذا المحور حول أهم ،  عبارة)٢٦( وفي صورته النهائية بعد التحكيم      ،  عبارة

 .المعوقات التي تواجه الباحثين في التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية
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 عبارة )٢١( وبلغ مجموع عباراته في صورته األولية قبل التحكيم  : المحور الثالث    

ــة بعــد التحكــيم     ــارة)٢٢( وفــي صــورته النهائي ــدور فقــرات هــذا المحــور حــول أهــم     ،  عب وت

 . والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربويةالمقترحات لتعزيز  بحوث التأصيل

 .صدق أداة الدراسة 

 -:تم التأكد من صدق األداة بطريقتين 

 .صدق المحكمين :األولى 
المكونـة  ) ١أنظـر الملحـق رقـم    (حيث عرض الباحث أداة الدراسة في صورتها األوليـة          

ذ بآرائهم وتم األخ) ٢أنظر الملحق رقم  ( عبارات على مجموعة من المحكمين       )١٠٩( من  

 عبارة وعدلت بعض العبارات لغويا ليصبح عدد العبارات بعد التحكـيم            )٢٩(حيث حذفت   

 )٣أنظر الملحق رقم . ( عبارة)٨٠( هو 

 .صدق االتساق الداخلي: الثانية 
 وهـي نـسبة تؤكـد صـدق األداة وإمكانيـة الوثـوق            )٠١،  ٠( بلغ معامـل االتـساق الـداخلي        

 .بنتائجها

 يوضح معامل االتساق الداخلي ) ١(والجدول اآلتي رقم 

 معامالت ارتباط بنود المحاور والدرجة الكلية لها) ١(جدول رقم 

 محاور الدراسة م
معامل 
 االرتباط

 واقع الباحثين من ناحية الكفايات الالزمة لهم في هذا المجال:البعد األول: المحور األول
 ٠٫٧٣٠ معرفتهم جيدة للعلوم التربوية.١
 ٠٫٨٢٥ اسع على الفكر التربوي اإلسالميإطالعهم و.٢
 ٠٫٨١٧ قادرون على االستدالل أو االستنباط من مصادر التشريع اإلسالمي.٣
 ٠٫٧١١ إطالعهم جيد على الفكر التربوي الغربي.٤
 ٠٫٧٥٠ منصفون في نقدهم للفكر التربوي الغربي.٥
 ٠٫٦١٩ يسعون لتحقيق مصالح شرعي ال شخصية فيما يكتبون.٦
 ٠٫٦٣٥  بين مصادر المعرفة في اإلسالم وعند الغربيميزون.٧
 ٠٫٧٩٥ غزارة إنتاجهم في هذا المجال.٨

ملتزمون بطريقة علماء الشريعة في االستنباط من النص الشرعي أو االستداللي           .٩
 به

٠٫٧٥٣ 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٩

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 محاور الدراسة م
معامل 
 االرتباط

 ٠٫٧٦٥ يحرصون على الرجوع لكتب التفسير الصحيحة.١٠
 ٠٫٦٨٤ عو الحاجة لهيتواصلون مع أصحاب التخصصات الشرعية فيما تد.١١
 ٠٫٧٨١ قادرون على الربط بين التنظير والتطبيق.١٢
 ٠٫٦٨٥ مدركون للتصور اإلسالمي لإلنسان والمجتمع والكون والحياة.١٣
 ٠٫٨٠٦ قادرون على نقد العلوم التربوية الحديثة من منظور إسالمي.١٤
 ٠٫٧٥٩ بويةيتضح عندهم بشكل جيد مفهوم التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التر.١٥

 واقع المحتوى والمنهج في هذا المجال:البعد الثاني
 ٠٫٥٩٣ يتناول موضوعات تربوية تفيد عامة المجتمع.١
 ٠٫٦٣٢ يعرض ما كتب في العلوم التربوية على مصادر التربية اإلسالمية.٢
 ٠٫٥٦٧ يخلو من المصطلحات غير العربية.٣
 ٠٫٦٠٧ يخلو من التبعية الفكرية للغرب.٤
 ٠٫٦١٤ قق من ثبوت صحة النص الشرعي فيه عند الرجوع إليه في مسائل التربيةيتح.٥
 ٠٫٥٩٨ يتحقق من الفهم الصحيح للنص الشرعي عند االستشهاد به في مسائل التربية.٦
 ٠٫٦٧١ يعرض بوضوح التصور اإلسالمي لموضوعات العلوم التربوية.٧
 ٠٫٥٥٦ يتفق العقل فيه مع الوحي.٨
 ٠٫٥٣٤ سالم باعتباره محوراً للحضاراتيسهم في تقديم اإل.٩
 ٠٫٦٢٩ يستوعب العلوم التربوية الحديثة.١٠
 ٠٫٦٥٩ يحقق أهداف التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية.١١
 ٠٫٦٢٣ يستبعد المفاهيم واألفكار المتناقضة مع اإلسالم.١٢
 ٠٫٦٧٣ يبرز تراث الفكر التربوي اإلسالمي.١٣
 ٠٫٦٨٣ التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربويةيتضح فيه معالم منهجية .١٤
 ٠٫٥٤٧ يتناول النظريات التربوية الغربية واإلسالمية على حد سواء.١٥

يتحقــق مــن كــون الفكــر التربــوي عنــد علمــاء المــسلمين غيــر متــأثر بفكــر غيــر       .١٦
 إسالمي

٠٫٦٦٧ 

 ٠٫٦٢٠ يميز بين المفاهيم اإلسالمية وغيرها من الفلسفات األخرى.١٧
 أهم المعوقات التي تواجه الباحثين في التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية: لمحور الثانيا
 ٠٫٦٤٨ االعتقاد السائد بغربية العلوم التربوية.١
 ٠٫٦٣٦ قلة المعرفة بتراث األمة اإلسالمية وتاريخها.٢
 ٠٫٥٦٨ قلة الوعي بأهمية العلم واإلبداع في المجتمعات اإلسالمية.٣
 ٠٫٥٢١ لة المعلومات الصحيحةق.٤
 ٠٫٥١٧ التراخي في تعريف العلوم التربوية.٥
 ٠٫٦٩٧ سطحية المعالجة في كثير من الكتابات التي تعنى بهذا المجال.٦
 ٠٫٦٤٣ ضعف العمل المؤسسي في هذا المجال.٧



 

 
٤٠ 
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 محاور الدراسة م
معامل 
 االرتباط

 ٠٫٦٨٤ ضعف التمسك بحقيقة الدين اإلسالمي.٨

العلميــة التــي تــسيطر علــى الــنظم      االنبهــار بــالفكر الغربــي الوافــد خاصــة أطــره      .٩
 التربوية فيه

٠٫٧٠٦ 

 ٠٫٧١٠ التخلف الشامل في حياة األمة اإلسالمية.١٠
 ٠٫٨١٢ ضعف الوعي بأهمية هذا المجال.١١
 ٠٫٧٧٨ ضعف الدعم والتشجيع له في العالم اإلسالمي.١٢
 ٠٫٦١٠ االختالفات المذهبية في المجتمع اإلسالمي.١٣
 ٠٫٧٩٨ يف والدس واالفتراءتعرض التاريخ اإلسالمي للتزي.١٤
 ٠٫٦٧٣ تخرج معظم المتخصصين في التربية من جامعات أجنبية غير مسلمة.١٥
 ٠٫٥٩٨ ظهور مؤلفات تحمل عناوين إسالمية لكنها تحارب كل ما هو إسالمي.١٦
 ٠٫٨٠٠ كثرة الترجمة والنقل من المؤلفات التربوية الغربية بال ضوابط شرعية.١٧
 ٠٫٨٣٢ لواضحة لهغياب الرؤية المنهجية ا.١٨
 ٠٫٧٥٤ غياب السياسة التعليمية العامة الملزمة له.١٩
 ٠٫٨٠٤ خضوع األنظمة التربوية لروح التربية الغربية في كثير من البالد اإلسالمية.٢٠
 ٠٫٧٧٩ هيمنة الثقافة الغربية التي تسعى لرفض الثوابت اإلسالمية.٢١
 ٠٫٨٢٨ الغزو الفكري للمناهج التعليمية والتربوية.٢٢

ضــعف المعرفــة بإســهامات علمــاء المــسلمين فيمــا يتــصل بموضــوعات وقــضايا       .٢٣
 علوم التربية

٠٫٦٩٧ 

 ٠٫٧٦٠ ضعف التمكن باألصول والمبادئ اإلسالمية ذات الصلة بموضوعات التربية.٢٤
 ٠٫٥٨٦ الغموض في مفهومه.٢٥
 ٠٫٥٥٣ تخوف الباحثين من الدخول في هذا النوع من الدراسات حتى ال يقع في الخطأ.٢٦

 أهم المقترحات لتعزيز جهود التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية: المحور الثالث
 ٠٫٥٦٧ دعم وتشجيع الباحثين في هذا المجال.١
 ٠٫٨١٨ إنشاء مراكز بحثية متخصصة في هذا المجال.٢
 ٠٫٧٦٢ وضع قواميس لمفاهيم إسالمية خاصة بالمصطلحات التربوية.٣
 ٠٫٨٤٠  متخصصين في هذا المجالإعداد علماء وباحثين.٤
 ٠٫٨٣٩ تكوين قاعدة بيانات بالمراجع فيه.٥
 ٠٫٨٦٤ تنظيم مؤتمرات وندوات دورية تتناول مختلف جوانبه.٦

إيجاد حوار مباشر بين المتخصصين في العلوم التربوية والعلوم الشرعية وصـوالً         .٧
 ةإلى نقطة التقاء يتم على ضوئها تأصيل وتوجيه العلوم التربوي

٠٫٨٥٦ 

٨.
فهرســـة آيـــات القـــرآن الكـــريم المتـــصلة بـــالعلوم التربويـــة وتـــصنيفها موضـــوعياً   

ليـسهل  ؛بطريقة تفـصيلية مـع مـا جـاء فـي تفـسيرها عنـد المفـسرين المعتمـدين               
 على الباحثين استنباط التصور اإلسالمي المنبثق عنها

٠٫٨١٢ 
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٩.
صنيفها موضــوعياً فهرســة أحاديــث الــسنة النبويــة المتــصلة بــالعلوم التربويــة وتــ    

بطريقــة تفــصيلية مــع مــا جــاء فــي تفــسيرها عنــد المفــسرين المعتمــدين ليــسهل 
 على الباحثين استنباط التصور اإلسالمي المنبثق عنها

٠٫٦٢٩ 

مراجعــة وتحليــل إســهامات علمــاء المــسلمين فــي العلــوم التربويــة لوضــع رؤيــة     .١٠
 منطلقة من التصور اإلسالمي للتربية

٠٫٦٧٣ 

 ٠٫٦٢٠ ة علمية متفق عليها في هذا المجالوضع منهجي.١١

نــشر الــوعي بأهميتــه لــدى جميــع المتخصــصين فــي التربيــة مــن خــالل الوســائل           .١٢
 المختلفة

٠٫٨٢٢ 

 ٠٫٧٦٧ توجيه بحوث الدراسات العليا التربوية نحو هذا المجال.١٣

وضع خارطـة بحثيـة إرشـادية لـه تـساعد البـاحثين فـي اختيـار الموضـوعات األهـم                 .١٤
 ثم المهمفي ذلك 

٠٫٨٤٩ 

١٥.
التوصل إلى اتفاق على المسلمات التربوية المنبثقة من التصور اإلسالمي الـصحيح            
للكـــون والحيـــاة واإلنـــسان والمجتمـــع يهتـــدي بهـــا فـــي تحليـــل ونقـــد موضـــوعات 

 العلوم التربوية
٠٫٩٠٨ 

 ٠٫٨٥٠ ضرورة توافر الكفايات الالزمة عند الباحثين في هذا المجال.١٦
 ٠٫٨٤٧ ألصول والمبادئ اإلسالمية المتصلة بموضوعات العلوم التربويةأهمية معرفة ا.١٧

جمع إسهامات علماء المسلمين فيما يتصل بموضوعات وقضايا العلوم التربوية   .١٨
 مع نقدها

٠٫٨٥١ 

عقد لقاءات بين المتخصصين في العلوم الشرعية وبين المهتمـين بهـذا المجـال          .١٩
 لتوظيف خبراتهم وتخصصهم فيه

٠٫٨٣٨ 

 ٠٫٨١٧ مشاركة هيئة دولية إسالمية أو مؤسسة متخصصة لرعايته.٢٠

ــالمي للفكـــر اإلســـالمي    .٢١ ــاً كالمعهـــد العـ زيـــادة فاعليـــة المؤســـسات القائمـــة حاليـ
 وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في هذا المجال

٠٫٦٩٠ 

 ٠٫٨٤٢ تشجيع نشر البحوث في هذا المجال.٢٢

، وهـو مـا يوضـح       )٠٫٠١(بارات دالـة عنـد مـستوى        من الجدول السابق يتضح أن جميع الع      

تجعلهـا  ،  سـتبانة الدراسـة تتمتـع بدرجـة صـدق عاليـة           اأن جميع الفقرات المكونة لمحاور      

 .صالحة للتطبيق الميداني

 .ثبات أداة الدراسة 

ــاخ         للتحقــق مــن الثبــات لمفــردات محــاور الدراســة تــم اســتخدام معامــل ألفــا كرونب

 :التالي)  ٢(الجدول رقم وجاءت النتائج كما يوضحها 
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 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة) ٢(جدول 

 عدد البنود المحور
معامل ثبات ألفا 

 كرونباخ

واقع الباحثين مـن ناحيـة الكفايـات الالزمـة          :البعد األول : المحور األول 
 لهم في هذا المجال

٠٫٩٤١ ١٥ 

 ٠٫٩٣٤ ١٧ المجالواقع المحتوى والمنهج في هذا :البعد الثاني
ــاني  ــيل    : المحـــور الثـ ــاحثين فـــي التأصـ ــه البـ أهـــم المعوقـــات التـــي تواجـ

 والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية
٠٫٩٥٥ ٢٦ 

أهـــم المقترحـــات لتعزيـــز جهـــود التأصـــيل والتوجيـــه  : المحـــور الثالـــث
 ٠٫٩٧١ ٢٢ اإلسالمي للعلوم التربوية

 ٠٫٩٦٠ ٨٠ معامل الثبات الكلي

ممـا يـدل علـى صـالحية        ،  بق يتضح أن جميع معامالت الثبـات مرتفعـة        من الجدول السا  

 .ستبانة للتطبيق الميدانياال

 )٣(ستبانة وفق ما ورد في الجدول رقم وقسمت اإلجابات لجميع أسئلة اال

 توزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث) ٣(جدول 

 
 مدى المتوسطات الوصف

 ٤٫٠٠-٣٫٢٦من  موافق بشدة
 ٣٫٢٥-٢٫٥١من  موافق

 ٢٫٥٠-١٫٧٦من  غير موافق
 ١٫٧٥-١٫٠٠من  غير موافق إطالقاً

 

 :أساليب المعالجة اإلحصائية
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديـد     

ــتخدام الحـــــــزم اإلحـــــــصائية للعلـــــــوم        ــن األســـــــاليب اإلحـــــــصائية المناســـــــبة باســـــ مـــــ

 والتي يرمـز لهـا اختـصاراً بـالرمز     Statistical Package for Social Sciencesاالجتماعية

)SPSS(وتم استخدام المقاييس اإلحصائية التالية ،: 
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 .معامل االرتباط بيرسون، لقياس صدق أداة الدراسة .١

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة  .٢

ية والوظيفيـــة التكـــرارات والنـــسب المئويـــة للتعـــرف علـــى الخـــصائص الشخـــص  .٣

 وتحديــد اســتجابات أفرادهــا تجــاه عبــارات المحــاور الرئيــسة التــي     ، ألفــراد عينــة الدراســة 

 .تتضمنها أداة الدراسة

وذلك لمعرفة مدى ارتفـاع أو انخفـاض اسـتجابات         " Mean"المتوسط الحسابي    .٤

  مـع العلـم بأنـه   ، أفراد الدراسة على كـل عبـارة مـن عبـارات متغيـرات الدراسـة األساسـية              

 . يفيد في ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي موزون

للتعـرف علـى مـا إذا كانـت هنالـك فـروق             ) تحليـل التبـاين األحـادي     (تم استخدام    .٥

ذات داللة إحصائية بين اتجاهات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسـة بـاختالف متغيـراتهم       

 .الوظيفية التي تنقسم إلى أكثر من فئتين

لتحديــــد صــــالح الفــــروق بــــين فئــــات المتغيــــرات ) LSD(ار تــــم اســــتخدام اختبــــ .٦

الشخصية والوظيفية التـي تنقـسم إلـى أكثـر مـن فئتـين، وذلـك إذا مـا وضـح تحليـل التبـاين                

 وجود فروق بين فئات هذه المتغيرات 

@      @       @ 
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 عرض وتحليل نتائج الدراسة
 .تمهيد

سـة و جـواب الـسؤال الثـاني         في هذا الفصل عرض الباحث خـصائص أفـراد عينـة الدرا           
 :والثالث والرابع والخامس من أسئلة الدراسة وذلك على النحو اآلتي 

 النتائج الخاصة بخصائص أفراد مجتمع  الدراسة: أوالً
 : الرتبة العلمية -١

 توزيع أفراد الدراسة وفق الرتبة العلمية) : ٤(جدول رقم 
 النسبة التكرار الرتبة العلمية
 ١٧٫٢ ١٠ أستاذ

 ٢٩٫٣ ١٧ أستاذ مشارك
 ٥٣٫٤ ٣١ أستاذ مساعد
 %١٠٠ ٥٨ المجموع

وهـي  ) أسـتاذ (ثم  ) أستاذ مشارك (بنسبة أعلى ثم    ) أستاذ مساعد (حيث جاءت رتبة    
 .نتيجة طبيعية تتفق مع واقع هرم  الرتبة العلمية في تلك الجامعات 

 :   سنوات الخبرة -٢
 نوات العمل بالجامعةتوزيع أفراد الدراسة وفق س) : ٥(جدول رقم 

 النسبة التكرار سنوات العمل بالجامعة
 ٥٣٫٤ ٣١  سنوات١٠أكثر من 

 ٢٧٫٦ ١٦  سنوات١٠ إلى ٥من 
 ١٩٫٠ ١١  سنوات٥أقل من 

 %١٠٠ ٥٨ المجموع

 ١٠-٥مــن (بنــسبة أعلــى ثــم  )  ســنوات١٠أكثــر مــن (حيــث جــاءت الــسنوات التــي هــي  
 ).سنوات٥أقل من (ثم ) سنوات
                 :  الجامعة -٣

 توزيع أفراد الدراسة وفق الجامعة التي تعمل فيها حالياً) : ٦(جدول رقم 
 النسبة التكرار سنوات العمل بالجامعة
 ٦٫٩ ٤ جامعة الملك عبد العزيز

 ٣٦٫٢ ٢١ جامعة أم القرى
 ٢٢٫٤ ١٣ الجامعة اإلسالمية

 ٣٤٫٥ ٢٠ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 %١٠٠ ٥٨ وعالمجم
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وقد احتلت جامعة أم القرى أعلى نسبة في استجابة أفرادها تلتها جامعة اإلمام ثـم               
وهـذه النـسب متفقـة مـع أعـداد أعـضاء       . الجامعة اإلسالمية ثم جامعة الملك عبد العزيـز         

 .هيئة التدريس فيها
 :النتائج الخاصة بتساؤالت الدراسة الميدانية : ثانياً

ــاني   ــة فــي      مــا : الــسؤال الث ــوم التربوي ــه اإلســالمي للعل واقــع بحــوث التأصــيل والتوجي
 جامعات المملكة العربية السعودية من وجهة نظر  أعضاء هيئة التدريس فيها ؟

للتعرف علـى واقـع جهـود التأصـيل والتوجيـه اإلسـالمي للعلـوم التربويـة فـي جامعـات                     

ب المئويــــة  المملكــــة العربيــــة الــــسعودية قــــام الباحــــث بحــــساب التكــــرارات والنــــس       

واقـــع جهـــود التأصـــيل والتوجيـــه (والمتوســـطات واالنحرافـــات المعياريـــة لعبـــارات محـــور 

واعتبـــر الباحـــث ، )اإلســالمي للعلـــوم التربويـــة فــي جامعـــات المملكـــة العربيــة الـــسعودية   

درجـة هـو الحـد األدنـى فـي مقيـاس القـوة  فـي ذلـك الواقـع ومـا                 ) ٢٠،  ٣(المتوسط الحسابي   

 :وقد جاءت النتائج كما توضحها الجداول اآلتية، فنقص عنه فهو مؤشر ضع

 .واقع الباحثين: البعد األول 

استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور واقع الباحثين مرتبة تنازلياً ): ٧(جدول رقم 
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مـــــــدركون للتـــــــصور اإلســـــــالمي لإلنـــــــسان  ١٣ ٢٣ ٣١ ٤  ك
 ٣٩٫٧ ٥٣٫٤ ٦٫٩  % والمجتمع والكون والحياة

١ ٣٫٣٣ 

ــين مــصادر المعرفــة فــي اإلســالم       ٧ ١٩ ٣٢ ٧  ك ــزون ب يمي
 ٣٢٫٨ ٥٥٫٢ ١٢٫١  % وعند الغرب

٢ ٣٫٢١ 

ــسعون لتحقيـــــــق مـــــــصالح شـــــــرعية    ٦  ٣ ٣٫١٩ ١٧ ٣٥ ٦  ك ال يـــــ



 

 
٤٦ 

واقع بحوث التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية في 
 لمملكة العربية السعودية جامعات ا

إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا العيسى. د
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 ٢٩٫٣ ٦٠٫٣ ١٠٫٣  % شخصية فيما يكتبون

 معرفتهم جيدة للعلوم التربوية ١ ١٤ ٣٧ ٧  ك
%  ٢٤٫١ ٦٣٫٨ ١٢٫١ 

٤ ٣٫١٢ 

يحرصــــون علــــى الرجــــوع لكتــــب التفــــسير   ١٠ ١٥ ٣٥ ٧ ١ ك
 ٢٥٫٩ ٦٠٫٣ ١٢٫١ ١٫٧ % الصحيحة

٥ ٣٫١٠ 

 ١٥ ١٤ ٣٥ ٩  ك
 

يتـــــضح عنـــــدهم بـــــشكل جيـــــد مفهـــــوم     
 ٢٤٫١ ٦٠٫٣ ١٥٫٥  % لتأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربويةا

٦ ٣٫٠٩ 

 ٣ ١٣ ٣٣ ١١ ١ ك
 

قـــادرون علـــى االســـتدالل أو االســـتنباط مـــن  
 ٢٢٫٤ ٥٦٫٩ ١٩٫٠ ١٫٧ % مصادر التشريع اإلسالمي

٧ ٣٫٠٠ 

 ١٤ ١١ ٣٦ ١١  ك
 

قــادرون علــى نقــد العلــوم التربويــة الحديثــة     
 ١٩٫٠ ٦٢٫١ ١٩٫٠  % من منظور إسالمي

٨ ٣٫٠٠ 

 ٢ ١٠ ٣٦ ١٢  ك
 

طالعهـــــم واســـــع علـــــى الفكـــــر التربـــــوي   ا
 ١٧٫٢ ٦٢٫١ ٢٠٫٧  % اإلسالمي

٩ ٢٫٩٧ 

 ١١ ١٣ ٢٩ ١٥ ١ ك
 

يتواصــــــــلون مــــــــع أصــــــــحاب التخصــــــــصات 
 ٢٢٫٤ ٥٠٫٠ ٢٥٫٩ ١٫٧ % الشرعية فيما تدعوا الحاجة له

١٠ ٢٫٩٣ 

 ٥ ١١ ٣٢ ١٤ ١ ك
 ر التربوي الغربيمنصفون في نقدهم للفك 

% ١٩٫٠ ٥٥٫٢ ٢٤٫١ ١٫٧ 
١١ ٢٫٩١ 

 ١٢ ١٠ ٢٩ ١٩  ك
 قادرون على الربط بين التنظير والتطبيق 

%  ١٧٫٢ ٥٠٫٠ ٣٢٫٨ 
١٢ ٢٫٨٤ 

 ٩ ١١ ٢٩ ١٦ ٢ ك
 

ملتزمــــون بطريقــــة علمــــاء الــــشريعة فــــي     
االستنباط من النص الشرعي أو االسـتداللي      

 ١٩٫٠ ٥٠٫٠ ٢٧٫٦ ٣٫٤ % به
١٣ ٢٫٨٤ 

 ٤ ٩ ٢٤ ٢٤ ١ ك
 

 طالعهم جيد على الفكر التربوي الغربيا
 % ١٥٫٥ ٤١٫٤ ٤١٫٤ ١٫٧ 

١٤ ٢٫٧١ 

 غزارة إنتاجهم في هذا المجال ٨ ٧ ٢٣ ٢٤ ٤ ك
% ١٢٫١ ٣٩٫٧ ٤١٫٤ ٦٫٩ 

١٥ ٢٫٥٧ 

  ٢٫٩٩ المتوسط العام

 ).٤٫٠٠(درجة المتوسط الحسابي من @ 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٤٧

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

ما سبق أن استجابات أفراد مجتمع الدراسة جاءت بالموافقـة علـى تـوفر              يتبين م         

إذ بلــغ المتوســط ؛الكفايــات الالزمــة عنــد البــاحثين فــي مجــال التأصــيل والتوجيــه اإلســالمي 

وهـذا يعنـي تـوفر الكفايـات الالزمـة بدرجـة مقبولـة وإن كانـت         ). ٩٩،  ٢(العام الستجاباتهم 

 .ليست عالية 

دول ذاتــه  يتــضح أن العبــارات التاليــة حظيــت باالهتمــام وهــي     وبإعــادة النظــر فــي الجــ  

 :بالترتيب

 مدركون للتصور اإلسالمي لإلنسان والمجتمع والكون والحياة حـسب رأي العينـة        -١

  .)٣٫٣٣(بمتوسط حسابي مقداره 

 يميزون بين مصادر المعرفة في اإلسـالم وعنـد الغـرب بمتوسـط حـسابي مقـداره                  -٢

)٣٫٢١(.  

حـــث الـــسبب إلـــى اشـــتمال محتـــوى المقـــررات التـــي تـــدرس فـــي مرحلتـــي ويرجـــع البا

 .الماجستير والدكتوراه في التربية اإلسالمية  على ذلك األمر  وتجليته بوضوح

 :كما يتضح أن العبارات التالية لم تحظ باالهتمام الكافي وهي بالترتيب

  .)٢٫٥٧(بمتوسط حسابي بلغ ،   غزارة إنتاجهم في هذا المجال-١

 ) .٢٫٧١(بمتوسط حسابي بلغ ، طالعهم جيد على الفكر التربوي الغربيا  -٢

ويعزى سـبب عـدم اهتمـامهم بمـا سـبق إلـى عوامـل عـدة ذكرهـا الباحـث فـي محـور                 

حـسب رأي   -أما ضعف اطالعهم على الفكر التربوي الغربي فناتج         ،  المعوقات اآلتي الحقا  

وضــعف إلمــام كثيــر مــن  ، مجــال إلــى ضــعف حركــة الترجمــة للعربيــة فــي هــذا ال  -الباحــث

 .الباحثين باللغة اإلنجليزية 



 

 
٤٨ 

واقع بحوث التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية في 
 لمملكة العربية السعودية جامعات ا

إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا العيسى. د

 .واقع المحتوى والمنهج: البعد الثاني
استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور واقع المحتوى والمنهج ): ٨(جدول رقم 

 مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
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 ١٢ ١٧ ٣٩ ٢  ك
يــستبعد المفــاهيم واألفكــار المتناقــضة    

 ٢٩٫٣ ٦٧٫٢ ٣٫٤  % مع اإلسالم
٣٫٢٦ 

١ 

 يبرز تراث الفكر التربوي اإلسالمي ١٣ ١٦ ٣٦ ٦  ك
%  ٢٧٫٦ ٦٢٫١ ١٠٫٣ 

٢ ٣٫١٧ 

 ١٤ ١٥ ٣٧ ٦  ك
لتأصـــــيل يتـــــضح فيـــــه معـــــالم منهجيـــــة ا

 ٢٥٫٩ ٦٣٫٨ ١٠٫٣  % والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية
٣ ٣٫١٦ 

 ٩ ١٤ ٣٨ ٦  ك
يـــسهم فـــي تقـــديم اإلســـالم باعتبـــاره     

 ٢٤٫١ ٦٥٫٥ ١٠٫٣  % محوراً للحضارات
٤ ٣٫١٤ 

 ١٧ ١٤ ٣٨ ٦  ك
يميـــز بـــين المفـــاهيم اإلســـالمية وغيرهـــا 

 ٢٤٫١ ٦٥٫٥ ١٠٫٣  % من الفلسفات األخرى
٥ ٣٫١٤ 

 ٥ ١٦ ٣٤ ٨  ك
يتحقق مـن ثبـوت صـحة الـنص الـشرعي           
 ٢٧٫٦ ٥٨٫٦ ١٣٫٨  % فيه عند الرجوع إليه في مسائل التربية

٦ ٣٫١٤ 

 ٢ ١٥ ٣٦ ٧  ك
يعرض ما كتب في العلوم التربويـة علـى         

 ٢٥٫٩ ٦٢٫١ ١٢٫١  % مصادر التربية اإلسالمية
٧ ٣٫١٤ 

 يتفق العقل فيه مع الوحي ٨ ١٤ ٣٦ ٧  ك
%  ٢٤٫١ ٦٢٫١ ١٢٫١ 

٨ ٣٫١٢ 

 ١٤ ٣٧ ٧  ك

١١ 
ــه    ــداف التأصـــــــيل والتوجيـــــ يحقـــــــق أهـــــ

  % اإلسالمي للعلوم التربوية
١٢٫١ 

٢٤٫١ ٦٣٫٨ 
٩ ٣٫١٢ 

 ١٥ ٣٤ ٩  ك

١ 
يتنـــاول موضــــوعات تربويـــة تفيــــد عامــــة   

  % المجتمع
١٥٫٥ 

٢٥٫٩ ٥٨٫٦ 
١٠ ٣٫١٠ 

 ١١ ٤٠ ٧  ك

٦ 
يتحقـــــق مـــــن الفهـــــم الـــــصحيح للـــــنص  

لشرعي عند االستشهاد به في مـسائل        ا
  % التربية

١٢٫١ 
١٩٫٠ ٦٩٫٠ 

١١ ٣٫٠٧ 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٤٩

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال
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 ١١ ٤٠ ٧  ك

٧ 
يعـــــــرض بوضـــــــوح التـــــــصور اإلســـــــالمي  

  % لموضوعات العلوم التربوية
١٢٫١ 

١٩٫٠ ٦٩٫٠ 
١٢ ٣٫٠٧ 

 ١١ ٣٨ ٩  ك

١٦ 
يتحقـــق مـــن كـــون الفكـــر التربـــوي عنـــد  
علمــاء المــسلمين غيــر متــأثر بفكــر غيــر  

  % إسالمي
١٥٫٥ 

١٩٫٠ ٦٥٫٥ 
١٣ ٣٫٠٣ 

 ١٤ ٣٢ ١٢  ك

 يخلو من التبعية الفكرية للغرب ٤
%  

٢٠٫٧ 
٢٤٫١ ٥٥٫٢ 

١٤ ٣٫٠٣ 

 يستوعب العلوم التربوية الحديثة ١٠ ٨ ٣٨ ١٢  ك
%  ١٣٫٨ ٦٥٫٥ ٢٠٫٧ 

١٥ ٢٫٩٣ 

 ١٠ ٢٧ ٢١  ك

 يخلو من المصطلحات غير العربية ٣
%  

٣٦٫٢ 
١٧٫٢ ٤٦٫٦ 

١٦ ٢٫٨١ 

 ٩ ٣٠ ١٧ ٢ ك

١٥ 
يتنــــــاول النظريـــــــات التربويــــــة الغربيـــــــة   

 ٣٫٤ % واإلسالمية على حد سواء
٢٩٫٣ 

١٥٫٥ ٥١٫٧ 
١٧ ٢٫٧٩ 

  ٣٫١٠ المتوسط العام

 ).٤٫٠٠(درجة المتوسط الحسابي من @ 
يتبــين ممــا ســبق أن اســتجابات أفــراد مجتمــع الدراســة جــاءت بالموافقــة علــى أن         
إذ بلـغ  ؛ثين تناولوا موضوع التأصيل والتوجيه اإلسـالمي للعلـوم التربويـة فـي بحـوثهم                 الباح

وهــذا يعنــي أن هــذا الموضــوع مــن الموضــوعات التــي  ). ٣٫١٠(المتوســط العــام الســتجاباتهم
 . حظيت باالهتمام

ــارات التاليــة حظيــت باالهتمــام وهــي         وبإعــادة النظــر فــي الجــدول ذاتــه  يتــضح أن العب
 :بالترتيب



 

 
٥٠ 

واقع بحوث التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية في 
 لمملكة العربية السعودية جامعات ا

إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا العيسى. د

بمتوســط حــسابي مقــداره  ،  يــستبعد المفــاهيم واألفكــار المتناقــضة مــع اإلســالم  -١

)٣٫٢٦. ( 

 ) .٣٫١٧( بمتوسط حسابي مقداره ،  يبرز تراث الفكر التربوي اإلسالمي-٢

ويفـــسر ذلـــك بمـــا ســـبق مـــن اشـــتمال محتـــوى المقـــررات التـــي تـــدرس فـــي مرحلتـــي  

 .ذلك األمر  وتجليته بوضوحالماجستير والدكتوراه في التربية اإلسالمية  على 

 :كما أن العبارات التالية لم تحظ باالهتمام وهي بالترتيب

 بمتوسـط حـسابي   ،  يتناول النظريات التربويـة الغربيـة واإلسـالمية علـى حـد سـواء            -١

  .) ٢٫٧٩(مقداره 

  .)٢٫٨١( بمتوسط حسابي مقداره ،   يخلو من المصطلحات غير العربية-٢

 إلــى مــا ســبق فــي واقــع البــاحثين مــن ضــعف   -أي الباحــث  حــسب ر-ويعــود الــسبب 

ــال    ــذا المجـ ــي هـ ــة فـ ــة للعربيـ ــة الترجمـ ــة    ، حركـ ــاحثين باللغـ ــر مـــن البـ ــام كثيـ وضـــعف إلمـ

 .اإلنجليزية 

 التي تواجه الباحثين في جامعات المملكة العربية المعوقاتما أهم :  السؤال الثالث

لتربوية كما يرى ذلك أساتذة التربيـة     السعودية نحو التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم ا      

 ؟اإلسالمية في تلك الجامعات 

للتعــرف علــى أهــم المعوقــات التــي تواجــه البــاحثين فــي التأصــيل والتوجيــه اإلســالمي     

للعلــــوم التربويــــة قــــام الباحــــث بحــــساب التكــــرارات والنــــسب المئويــــة والمتوســــطات  

ي تواجــه البــاحثين فــي التأصــيل واالنحرافــات المعياريــة لعبــارات محــور أهــم المعوقــات التــ 

هـو أقــل  ) ٢٠، ٣(واعتبـر الباحــث المتوسـط الحــسابي   ، والتوجيـه اإلســالمي للعلـوم التربويــة  

، متوسط يمكن من خالله اعتبار المعوق له قوة تأثير في الجهود المبذولة فـي هـذا المجـال            

 :وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٥١

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 الدراسة على عبارات محور أهم المعوقات التي تواجه استجابات أفراد): ٩(جدول رقم 

الباحثين في التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية مرتبة تنازلياً حسب متوسطات 
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 ٧ ٢٩ ٢٣ ٥ ١ ك
 

ضـــعف العمـــل المؤســـسي فـــي 
 ٥٠٫٠ ٣٩٫٧ ٨٫٦ ١٫٧ % هذا المجال

١ ٠٫٧٢١ ٣٫٣٨ 

 ١٢ ٢٢ ٣١ ٥  ك
 

ضعف الدعم والتشجيع له فـي      
 ٣٧٫٩ ٥٣٫٤ ٨٫٦  % العالم اإلسالمي

٢ ٠٫٦٢٢ ٣٫٢٩ 

 ٢٢ ٢٧ ٧ ١ ك

٢٣ 
 

ضـــــعف المعرفـــــة بإســـــهامات 
علمــاء المــسلمين فيمــا يتــصل   

ات وقــــــضايا علــــــوم بموضــــــوع
 التربية

% ٣٧٫٩ ٤٦٫٦ ١٢٫١ ١٫٧ 
٣ ٠٫٧٣٢ ٣٫٢٣ 

 ١٤ ٢١ ٣٠ ٦ ١ ك
 

ــالمي    ــاريخ اإلســـــ ــرض التـــــ تعـــــ
 ٣٦٫٢ ٥١٫٧ ١٠٫٣ ١٫٧ % للتزييف والدس واالفتراء

٤ ٠٫٧٠٢ ٣٫٢٢ 

 ١٧ ١٩ ٣٤ ٤ ١ ك
 

ــن     ــل مــ ــة والنقــ ــرة الترجمــ كثــ
المؤلفــات التربويــة الغربيــة بــال    

 ضوابط شرعية
% ٣٢٫٨ ٥٨٫٦ ٦٫٩ ١٫٧ 

٥ ٠٫٦٥٠ ٣٫٢٢ 

 ٢ ٢٢ ٢٦ ١٠  ك
 

قلـــــة المعرفـــــة بتـــــراث األمـــــة    
 ٣٧٫٩ ٤٤٫٨ ١٧٫٢  % اإلسالمية وتاريخها

٦ ٠٫٧٢٠ ٣٫٢١ 

 ٢٢ ١٧ ٣٥ ٤ ١ ك
 

ــاهج   الغـــــــــزو الفكـــــــــري للمنـــــــ
 ٢٩٫٣ ٦٠٫٣ ٦٫٩ ١٫٧ % التعليمية والتربوية

٧ ٠٫٦٣٩ ٣٫١٩ 

 ١٨ ٢٠ ٢٩ ٧ ١ ك
 

نهجيـــــــــة غيـــــــــاب الرؤيـــــــــة الم
 ٣٤٫٥ ٥٠٫٠ ١٢٫١ ١٫٧ % الواضحة له

٨ ٠٫٧١٨ ٣٫١٩ 

 ٢٤ ١٨ ٣٣ ٥ ١ ك
 

ــول   ــتمكن باألصــــــ ضــــــــعف الــــــ
والمبادئ اإلسالمية ذات الـصلة     

 بموضوعات التربية
% ٣١٫٠ ٥٦٫٩ ٨٫٦ ١٫٧ 

٩ ٠٫٦٦٧ ٣٫١٩ 

 ١٣ ٢١ ٢٧ ١٠  ك
 

ــات المذهبيـــــــة فـــــــي    االختالفـــــ
 ٣٦٫٢ ٤٦٫٦ ١٧٫٢  % المجتمع اإلسالمي

١٠ ٠٫٧١٢ ٣٫١٩ 



 

 
٥٢ 

واقع بحوث التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية في 
 لمملكة العربية السعودية جامعات ا

إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا العيسى. د
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 ٦ ١٩ ٣١ ٨  ك
 

سـطحية المعالجـة فـي كثيـر مـن      
 ٣٢٫٨ ٥٣٫٤ ١٣٫٨  % الكتابات التي تعنى بهذا المجال

١١ ٠٫٦٦١ ٣٫١٩ 

 ١١ ١٩ ٣٠ ٩  ك
 

ضـــــعف الـــــوعي بأهميـــــة هـــــذا    
 ٣٢٫٨ ٥١٫٧ ١٥٫٥  % المجال

١٢ ٠٫٦٧٩ ٣٫١٧ 

 ٢٠ ١٨ ٣١ ٧ ١ ك
 

خــضوع األنظمــة التربويــة لــروح 
ربيـــة الغربيـــة فـــي كثيـــر مـــن الت

 البالد اإلسالمية
% ٣١٫٠ ٥٣٫٤ ١٢٫١ ١٫٧ 

١٣ ٠٫٧٠٢ ٣٫١٦ 

 ٢١ ١٧ ٣٢ ٧ ١ ك
 

ــي    ــة التــ ــة الغربيــ ــة الثقافــ هيمنــ
ــرفض الثوابـــــــــت    ــسعى لـــــــ تـــــــ

 اإلسالمية
% ٢٩٫٣ ٥٥٫٢ ١٢٫١ ١٫٧ 

١٤ ٠٫٦٩٣ ٣٫١٤ 

 ١٩ ١٨ ٢٩ ٩ ١ ك
 

غيــــــاب الــــــسياسة التعليميــــــة 
 ٣١٫٠ ٥٠٫٠ ١٥٫٥ ١٫٧ % العامة الملزمة له

١٥ ٠٫٧٣٤ ٣٫١٢ 

 ٢٦ ١٥ ٣٣ ٩  ك
 

تخــوف البـــاحثين مــن الـــدخول   
فـــي هـــذا النـــوع مـــن الدراســـات 

 حتى ال يقع في الخطأ
%  ٢٥٫٩ ٥٦٫٩ ١٥٫٥ 

١٦ ٠٫٦٤٦ ٣٫١١ 

 ٣ ١٩ ٢٦ ١٢ ١ ك
 

قلــــــة الــــــوعي بأهميــــــة العلــــــم  
ــات    ــي المجتمعـــــ ــداع فـــــ واإلبـــــ

 اإلسالمية
% ٣٢٫٨ ٤٤٫٨ ٢٠٫٧ ١٫٧ 

١٧ ٠٫٧٧٩ ٣٫٠٩ 

 ١٠ ١٩ ٢٥ ١٤  ك
 

التخلف الشامل في حياة األمة     
 ٣٢٫٨ ٤٣٫١ ٢٤٫١  % اإلسالمية

١٨ ٠٫٧٥٦ ٣٫٠٩ 

 ٩ ١٥ ٣٠ ١٣  ك
 

ــد    االنبهـــــار بـــــالفكر الغربـــــي الوافـــ
خاصــة أطــره العلميــة التــي تــسيطر  

 على النظم التربوية فيه
%  ٢٥٫٩ ٥١٫٧ ٢٢٫٤ 

١٩ ٠٫٧٠٠ ٣٫٠٣ 

 ١ ١٩ ٢٣ ١٥ ١ ك
 

االعتقاد السائد بغربيـة العلـوم      
 ٣٢٫٨ ٣٩٫٧ ٢٥٫٩ ١٫٧ % التربوية

٢٠ ٠٫٨١٦ ٣٫٠٣ 

 ٢٥ ١٠ ٣٧ ١٠  ك
 

 الغموض في مفهومه
%  ١٧٫٢ ٦٣٫٨ ١٧٫٢ 

٢١ ٠٫٥٩٨ ٣٫٠٠ 

 ٨ ١٧ ٢٥ ١٤ ٢ ك
 

ضعف التمسك بحقيقة الـدين     
 ٢٩٫٣ ٤٣٫١ ٢٤٫١ ٣٫٤ % اإلسالمي

٢٢ ٠٫٨٢٧ ٢٫٩٨ 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٥٣

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال
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 ١٦ ١٤ ٢٩ ١٣ ٢ ك
 

ظهــور مؤلفــات تحمــل عنــاوين 
إسالمية لكنها تحارب كـل مـا       

 هو إسالمي
% ٢٤٫١ ٥٠٫٠ ٢٢٫٤ ٣٫٤ 

٢٣ ٠٫٧٨٢ ٢٫٩٥ 

 ٥ ١٠ ٣٦ ١٠ ٢ ك
 

التراخــــي فــــي تعريــــف العلــــوم  
 ١٧٫٢ ٦٢٫١ ١٧٫٢ ٣٫٤ % التربوية

٢٤ ٠٫٦٩٧ ٢٫٩٣ 

 ١٥ ١٥ ٢٤ ١٨ ١ ك
 

تخرج معظم المتخصصين فـي    
ــن   ــة مـ ــة  التربيـ ــات أجنبيـ جامعـ
 غير مسلمة

% ٢٥٫٩ ٤١٫٤ ٣١٫٠ ١٫٧ 
٢٥ ٠٫٨٠١ ٢٫٩١ 

 قلة المعلومات الصحيحة ٤ ١١ ٣٠ ١٧  ك
%  ١٩٫٠ ٥١٫٧ ٢٩٫٣ 

٢٦ ٠٫٦٩٣ ٢٫٩٠ 

  ٠٫٤٨٨ ٣٫١٢ المتوسط العام

 ).٤٫٠٠(درجة المتوسط الحسابي من @ 
ــأثير قــوي علــى     يتــضح مــن الجــدول الــسابق وجــود ســت                معوقــات مهمــة ولهــا ت

 -:إضعاف جهود التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية هي كاآلتي 
 )٣٫٣٨( ضعف العمل المؤسسي في هذا المجال بمتوسط حسابي بلغ -١
 )٣٫٢٩( ضعف الدعم والتشجيع له في العالم اإلسالمي بمتوسط حسابي بلغ -٢
مــسلمين فيمــا يتــصل بموضــوعات وقــضايا     ضــعف المعرفــة بإســهامات علمــاء ال   -٣

  )٣٫٢٣ (علوم التربية بمتوسط حسابي بلغ 
  )  ٣٫٢٢( تعرض التاريخ اإلسالمي للتزييف والدس واالفتراء بمتوسط حسابي بلغ -٤
 كثرة الترجمة والنقل من المؤلفات التربوية الغربية بال ضوابط شرعية بمتوسـط   -٥

 )٣٫٢٢ (حسابي بلغ 
 )٣٫٢١ (بتراث األمة اإلسالمية وتاريخها بمتوسط حسابي بلغ  قلة المعرفة -٦

ويــرى الباحــث أن تلــك المعوقــات تمثــل منعطفــا خطيــرا  تــسبب فــي بــطء حركــة           
 .التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية



 

 
٥٤ 

واقع بحوث التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية في 
 لمملكة العربية السعودية جامعات ا

إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا العيسى. د

ما أهم المقترحات لتعزيز بحوث التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم  : السؤال الرابع 

ات المملكـــة العربيـــة الـــسعودية  مـــن وجهـــة نظـــر أســـاتذة التربيـــة  التربويـــة فـــي جامعـــ

 اإلسالمية في تلك الجامعات ؟

للتعرف علـى أهـم المقترحـات لتعزيـز جهـود التأصـيل والتوجيـه اإلسـالمي للعلـوم                  
التربويــة قــام الباحــث بحــساب التكــرارات والنــسب المؤديــة والمتوســطات واالنحرافــات   

ر أهــم المقترحــات لتعزيــز جهــود التأصــيل والتوجيــه اإلســالمي        المعياريــة لعبــارات محــو  
هــو الحــد األدنــى فــي اعتبــار   ) ٢٠، ٣(للعلــوم التربويــة، واعتبــر الباحــث المتوســط الحــسابي    

 :وجاءت النتائج كما يوضحها الجداول التالية، كون ذلك المقترح مهما
لمقترحات لتعزيز استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور أهم ا): ١٠(جدول رقم 

جهود التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية مرتبة تنازلياً حسب متوسطات 
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 ٤٥ ١٢ ١  ك
١ 

 
ــاحث   ين فــي هــذا  دعــم وتــشجيع الب

 ١٫٧  % المجال
٢٠٫٧ 

٧٧٫٦ 

٠٫٤٧١ ٣٫٧٦ 
١ 

 ٤٤ ١٣ ١  ك
٢ 

 
إنشاء مراكز بحثية متخصصة فـي      

 ١٫٧  % هذا المجال
٢٢٫٤ 

٧٥٫٩ 

٠٫٤٨٠ ٣٫٧٤ 
٢ 

 ١٩ ٤٣ ١٣  ١ ك

 

عقد لقاءات بـين المتخصـصين فـي        
العلــوم الــشرعية وبــين المهتمــين   
ــراتهم    ــال لتوظيـــف خبـ ــذا المجـ بهـ

 وتخصصهم فيه
% ٧٤٫١ ٢٢٫٤  ١٫٧ 

٠٫٥٥٩ ٣٫٧٢ 
٣ 

 ٤٢ ١٥ ١  ك
٣ 

 
وضــع قــواميس لمفــاهيم إســالمية   

 ١٫٧  % خاصة بالمصطلحات التربوية
٢٥٫٩ 

٧٢٫٤ 
٤ ٠٫٤٩٦ ٣٫٧١ 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٥٥
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 ١٠ ٤٢ ١٥ ١  ك

 

مراجعة وتحليل إسهامات علمـاء     
ــة    ــوم التربويــ ــي العلــ ــسلمين فــ المــ
ــصور     ــن التـ ــة مـ ــة منطلقـ ــع رؤيـ لوضـ

 اإلسالمي للتربية
%  ١٫٧ 

٢٥٫٩ 
٧٢٫٤ 

٠٫٤٩٦ ٣٫٧١ 
٥ 

 ١١ ٤١ ١٥ ١  ك

 

وضع منهجيـة علميـة متفـق عليهـا      
 ١٫٧  % في هذا المجال

٢٥٫٩ 
٧٠٫٧ 

٠٫٤٩٩ ٣٫٧٠ 
٦ 

 ٢٠ ٤٢ ١٣ ٢  ك

 

مـــشاركة هيئـــة دوليـــة إســـالمية أو 
 ٣٫٤  % مؤسسة متخصصة لرعايته

٢٢٫٤ 
٧٢٫٤ 

٠٫٥٣٣ ٣٫٧٠ 
٧ 

 ٢٢ ٤٣ ١٢ ١ ١ ك

 

البحــــوث فــــي هــــذا تــــشجيع نــــشر 
 ١٫٧ ١٫٧ % المجال

٢٠٫٧ 
٧٤٫١ 

٠٫٥٩٧ ٣٫٧٠ 
٨ 

 ٢١ ٤٣ ١١ ٣  ك

 

زيــادة فاعليــة المؤســسات القائمــة 
ــر    ــد العــــــالمي للفكــــ حاليــــــاً كالمعهــــ
اإلســالمي وجامعــة اإلمــام محمــد بــن   

 سعود اإلسالمية في هذا المجال
%  ٥٫٢ 

١٩٫٠ 
٧٤٫١ 

٠٫٥٦٦ ٣٫٧٠ 
٩ 

 ٤١ ١٦ ١  ك
٤ 

 
اء وبـاحثين متخصـصين     إعداد علمـ  

 ١٫٧  % في هذا المجال
٢٧٫٦ 

٧٠٫٧ 

٠٫٥٠٣ ٣٫٦٩ 
١٠ 

 ٤٢ ١٤ ٢  ك
٥ 

 
 تكوين قاعدة بيانات بالمراجع فيه

%  ٣٫٤ 
٢٤٫١ 

٧٢٫٤ 

٣٫٦٩ 

 

٠٫٥٣٧ 
١١ 

 ١٧ ٤١ ١٦ ١  ك
 

أهميــــة معرفــــة األصــــول والمبــــادئ  
اإلســــالمية المتــــصلة بموضــــوعات   

 ٧٠٫٧ ٢٧٫٦ ١٫٧  % العلوم التربوية
١٢ ٠٫٥٠٣ ٣٫٦٩ 

 ٤١ ١٥ ٢  ك

٨ 
 

ــريم    ــرآن الكـــ ــات القـــ ــة آيـــ فهرســـ
المتـــــــــــصلة بـــــــــــالعلوم التربويـــــــــــة 
ــة    ــوعياً بطريقـــــ ــصنيفها موضـــــ وتـــــ
تفـصيلية مــع مــا جــاء فــي تفــسيرها  
عنـــــــــد المفـــــــــسرين المعتمـــــــــدين 

ليـــسهل علـــى البـــاحثين اســـتنباط ؛
 التصور اإلسالمي المنبثق عنها

%  ٧٠٫٧ ٢٥٫٩ ٣٫٤ 
١٣ ٠٫٥٤٣ ٣٫٦٧ 



 

 
٥٦ 

واقع بحوث التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية في 
 لمملكة العربية السعودية جامعات ا

إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا العيسى. د
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 ٤٠ ١٧ ١  ك

٩ 
 

فهرســــة أحاديــــث الــــسنة النبويــــة 
المتـــــــــــصلة بـــــــــــالعلوم التربويـــــــــــة 
ــة    ــوعياً بطريقـــــ ــصنيفها موضـــــ وتـــــ
تفـصيلية مــع مــا جــاء فــي تفــسيرها  

ــدين   ؛عنــــــــد المفــــــــسرين المعتمــــــ
ــتنباط   ــاحثين اسـ ليـــسهل علـــى البـ

 التصور اإلسالمي المنبثق عنها

%  ١٫٧ 
٢٩٫٣ 

٦٩٫٠ 

٠٫٥٠٩ ٣٫٦٧ 
١٤ 

 ١٢ ٣٩ ١٩   ك

 

ــع    ــدى جميـ ــه لـ ــوعي بأهميتـ نـــشر الـ
المتخصصين فـي التربيـة مـن خـالل         

   % الوسائل المختلفة
٣٢٫٨ 

٦٧٫٢ 

٠٫٤٧٣ ٣٫٦٧ 
١٥ 

 ١٦ ٤٢ ١٤ ١ ١ ك

 

ضرورة توافر الكفايات الالزمة عند     
 ١٫٧ ١٫٧ % الباحثين في هذا المجال

٢٤٫١ 
٧٢٫٤ 

٠٫٦٠٤ ٣٫٦٧ 
١٦ 

 ١٨ ٣٩ ١٧ ١  ك

 

مـسلمين  جمع إسهامات علمـاء ال    
فيمــــا يتــــصل بموضــــوعات وقــــضايا 

 ١٫٧  % العلوم التربوية مع نقدها
٢٩٫٣ 

٦٧٫٢ 

٠٫٥١٢ ٣٫٦٧ 
١٧ 

 ٤٠ ١٦ ٢  ك

١٥ 

 

التوصل إلـى اتفـاق علـى المـسلمات       
التربويــــــة المنبثقــــــة مــــــن التــــــصور  
اإلسالمي الـصحيح للكـون والحيـاة       

 بها في   ىواإلنسان والمجتمع يهتد  
تحليــــل ونقــــد موضــــوعات العلــــوم 

 التربوية

%  ٣٫٤ 
٢٧٫٦ 

٦٩٫٠ 

٠٫٥٤٨ ٣٫٦٦ 
١٨ 

 ٤١ ١٤ ٣  ك
١٤ 
 

وضع خارطة بحثية إرشادية لـه تـساعد     
الباحثين في اختيـار الموضـوعات األهـم        

 في ذلك ثم المهم
%  ٧٠٫٧ ٢٤٫١ ٥٫٢ 

١٩ ٠٫٥٧٩ ٣٫٦٦ 

 ٦ ٤١ ١٤ ٢ ١ ك
 

ــة    ــدوات دوريـ ــؤتمرات ونـ ــيم مـ تنظـ
 ٧٠٫٧ ٢٤٫١ ٣٫٤ ١٫٧ % تتناول مختلف جوانبه

٠٫٦٤١ ٣٫٦٤ 
٢٠ 

 ٧ ٤١ ١٤ ٢ ١ ك
 

إيجــــــــــاد حــــــــــوار مباشــــــــــر بــــــــــين 
 ٧٠٫٧ ٢٤٫١ ٣٫٤ ١٫٧ %المتخصــصين فــي العلــوم التربويــة

٠٫٦٤١ ٣٫٦٤ 
٢١ 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٥٧

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال
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والعلوم الشرعية وصوالً إلى نقطـة      
ــيل    ــوئها تأصــ ــى ضــ ــتم علــ ــاء يــ التقــ

 وتوجيه العلوم التربوية
 ٣٨ ١٨ ٢  ك

ــات الع  ١٣ ــه بحــــوث الدراســ ــا توجيــ ليــ
 ٣٫٤  % التربوية نحو هذا المجال

٣١٫٠ 
٦٥٫٥ 

٠٫٥٥٧ ٣٫٦٢ 
٢٢ 

 المتوسط العام
٠٫٤٣٦ ٣٫٦٨ 

 

 ).٤٫٠٠(درجة المتوسط الحسابي من @ 
ويتـــضح مـــن الجـــدول الـــسابق أن جميـــع المقترحـــات التـــي تـــضمنها ذلـــك المحـــور       

توسـط الحـسابي لتلـك المقترحـات     حيـث تـراوح الم  ، اعتبرها عينـة الدراسـة مهمـة للغايـة       
ويعـــزى الـــسبب فـــي ذلـــك إلـــى منطقيـــة تلـــك المقترحـــات والعنايـــة    ، ) ٣٫٦٢( و )٣٫٧٦(بـــين 

  .-حسب رأي الباحث-بانتقائها 
هــل توجــد فــروق ذات داللــه إحــصائية فــي اســتجابات أفــراد عينــة : الــسؤال الخــامس

  الدراسة؟الدراسة نحو محاورها تعزى للمتغيرات الوظيفية ألفراد عينة

 :الفروق باختالف متغير الرتبة العلمية: أوال  
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات دالله إحـصائية فـي اسـتجابات أفـراد عينـة       

 One" (تحليــل التبــاين األحــادي"الدراســة تعــزى لمتغيــر الرتبــة العلميــة اســتخدم الباحــث 

Way ANOVA (   نــة الدراســة طبقــاً لمتغيــر   لتوضــيح داللــة الفــروق فــي إجابــات أفــراد عي
  :سنوات العمل في الجامعة وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي



 

 
٥٨ 

واقع بحوث التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية في 
 لمملكة العربية السعودية جامعات ا

إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا العيسى. د

 للفروق في ) One Way ANOVA" (تحليل التباين األحادي " نتائج ) ١٢(الجدول رقم 

 إجابات أفراد عينة  الدراسة طبقاً الختالف متغير الرتبة العلمية

 المحور
مصدر 
 التباين

مجموع 
 عاتمرب

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

بين 
 ٠٫٤٩٣ ٢ ٠٫٩٨٥المجموعات

داخل 
 ٠٫٢٤٣ ٥٥ ١٣٫٣٩٢المجموعات

واقـع البــاحثين مــن ناحيــة  
 الكفايات الالزمة لهم

  ٥٧ ١٤٫٣٧٧ المجموع

٠٫١٤٢ ٢٫٠٢٣ 
 غير دالة

بين 
 ٠٫٣٣٨ ٢ ٠٫٦٧٧المجموعات

داخل 
 واقع المحتوى والمنهج ٠٫٢٢٦ ٥٥ ١٢٫٤٤٨المجموعات

  ٥٧ ١٣٫١٢٥ المجموع

١٫٤٩٥ 
٠٫٢٣٣ 
 غير دالة

بين 
 ٠٫٤٧٢ ٢ ٠٫٩٤٥المجموعات

داخل 
 ٠٫٢٣٠ ٥٥ ١٢٫٦٥٢المجموعات

ــه   المعوقـــــات التـــــي تواجـــ
البــــــاحثين فــــــي التأصــــــيل 
والتوجيـــــــــــه اإلســـــــــــالمي 

 للعلوم التربوية
  ٥٧ ١٣٫٥٩٧ المجموع

٢٫٠٥٤ 
٠٫١٣٨ 
 غير دالة

بين 
 ٠٫١٧٤ ٢ ٠٫٣٤٨المجموعات

داخل 
 ٠٫١٩١ ٥٥ ١٠٫٤٩٦المجموعات

ــز   أهـــم المقترحـــات لتعزيـ
جهــود التأصــيل والتوجيــه  
 اإلسالمي للعلوم التربوية

  ٥٧ ١٠٫٨٤٤ المجموع

٠٫٩١٢ 
٠٫٤٠٨ 
 غير دالة

يتبـــين مـــن الجـــدول الـــسابق عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية فـــي آراء عينـــة  

 .راسة نحو جميع محاورها باختالف متغير الرتبة العلميةالد

 :الفروق باختالف متغير سنوات العمل في الجامعة:ثانيا  

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات دالله إحـصائية فـي اسـتجابات أفـراد عينـة       

تحليــل التبــاين   "الدراســة تعــزى لمتغيــر ســنوات العمــل فــي الجامعــة اســتخدم الباحــث         

لتوضـيح داللـة الفـروق فـي إجابـات أفـراد عينـة الدراسـة         ) One Way ANOVA" (دياألحـا 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٥٩

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

طبقاً إلى اختالف متغير سنوات العمل في الجامعة وجاءت النتائج كما يوضـحها الجـدول               

 :اآلتي

 للفروق في) One Way ANOVA" (تحليل التباين األحادي " نتائج ) ١٣(الجدول رقم 

 بقاً الختالف متغير سنوات العمل في الجامعةإجابات أفراد عينة  الدراسة ط

 المحور
مصدر 
 التباين

مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

بين 
 ٠٫٤٢٤ ٢ ٠٫٨٤٧المجموعات

داخل 
 ٠٫٢٤٦ ٥٥ ١٣٫٥٣٠المجموعات

واقـع البــاحثين مــن ناحيــة  
 الكفايات الالزمة لهم

  ٥٧ ١٤٫٣٧٧ المجموع

١٫٧٢٢ 
٠٫١٨٨ 
 غير دالة

بين 
 ٠٫٤٦٨ ٢ ٠٫٩٣٥المجموعات

داخل 
 واقع المحتوى والمنهج ٠٫٢٢٢ ٥٥ ١٢٫١٨٩المجموعات

  ٥٧ ١٣٫١٢٥ المجموع

٢٫١١٠ 
٠٫١٣١ 
 غير دالة

بين 
 ٠٫٧٥٢ ٢ ١٫٥٠٣المجموعات

داخل 
 ٠٫٢٢٠ ٥٥ ١٢٫٠٩٤المجموعات

ــه   المعوقـــــات التـــــي تواجـــ
البــــــاحثين فــــــي التأصــــــيل 
والتوجيـــــــــــه اإلســـــــــــالمي 

 للعلوم التربوية
  ٥٧ ١٣٫٥٩٧ المجموع

٣٫٤١٨ 
٠٫٠٤٠@ 
 دالة

بين 
 ٠٫٠٥٥ ٢ ٠٫١١٠المجموعات

داخل 
 ٠٫١٩٥ ٥٥ ١٠٫٧٣٤المجموعات

ــز   أهـــم المقترحـــات لتعزيـ
جهــود التأصــيل والتوجيــه  
 اإلسالمي للعلوم التربوية

  ٥٧ ١٠٫٨٤٤ المجموع

٠٫٢٨٢ 
٠٫٧٥٥ 
 غير دالة

 . فأقل٠٫٠٥روق دالة عند مستوى ف@ 

يتبـــين مـــن الجـــدول الـــسابق عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية فـــي آراء عينـــة  

واقع الباحثين من ناحية الكفايـات الالزمـة لهـم، وواقـع المحتـوى والمـنهج،         (الدراسة نحو   

) وكــذلك أهــم المقترحــات لتعزيــز جهــود التأصــيل والتوجيــه اإلســالمي للعلــوم التربويــة        

 .ختالف متغير سنوات العمل في الجامعةبا



 

 
٦٠ 

واقع بحوث التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية في 
 لمملكة العربية السعودية جامعات ا

إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا العيسى. د

 فأقــل فــي آراء ٠٫٠٥كمــا يتبــين وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى داللــة    

المعوقات التي تواجه الباحثين في التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلـوم       (عينة الدراسة نحو    

 بـين كـل فئـة    باختالف متغير سـنوات العمـل فـي الجامعة،ولتحديـد صـالح الفـروق         )التربوية

وجــاءت النتــائج ) LSD(مــن فئــات ســنوات العمــل فــي الجامعــة اســتخدم الباحــث اختبــار   

 :كما يأتي

 للفروق بين فئات سنوات العمل في الجامعة"  LSD" نتائج اختبار   )١٤(الجدول رقم 

 المحور
سنوات 

العمل في 
 الجامعة

ن المتوسط العدد
ر م
كث
أ

ت ١٠
نوا
س

 

ن 
م

٥
لى 
 إ

ت ١٠
نوا
س

 

من
ل 
أق

ت ٥ 
نوا
س

 

 ١٠أكثر من 
 سنوات

٢٫٩٧١٥ ٣١ -  @ 

 ١٠ إلى ٥من 
 سنوات

٣٫٢٥٤٨ ١٦  -  

المعوقــات التــي تواجــه   
ــيل   ــاحثين فـــي التأصـ البـ
والتوجيـــــــه اإلســـــــالمي 

 ٥أقل من  للعلوم التربوية
 سنوات

٣٫٣٣٩٢ ١١   - 

  فأقل٠٫٠٥فروق دالة عند مستوى @   

فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى      يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله وجود  

 ١٠ فأقل بين اتجاهات أفراد عينة الدراسة من الـذين يعملـون فـي الجامعـة ألكثـر مـن                     ٠٫٠٥

 ســنوات نحــو ٥ســنوات، وأفــراد عينــة الدراســة مــن الــذين يعملــون فــي الجامعــة ألقــل مــن   

لــصالح ) ربويــةالمعوقــات التــي تواجــه البــاحثين فــي التأصــيل والتوجيــه اإلســالمي للعلــوم الت(

 . سنوات٥أفراد عينة الدراسة من الذين يعملون في الجامعة ألقل من 

 :الفروق باختالف متغير الجامعة التي يعمل بها حالياً: ثالثا  

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات دالله إحـصائية فـي اسـتجابات أفـراد عينـة       

تحليــل التبــاين  "اً اســتخدم الباحــث الدراســة تعــزى لمتغيــر الجامعــة التــي يعمــل بهــا حاليــ   

لتوضـيح داللـة الفـروق فـي إجابـات أفـراد عينـة الدراسـة         ) One Way ANOVA" (األحـادي 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٦١
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ــائج كمــا يوضــحها           ــاً وجــاءت النت ــر الجامعــة التــي يعمــل بهــا حالي ــى اخــتالف متغي طبقــاً إل

  :الجدول اآلتي

 للفروق في) One Way ANOVA" (تحليل التباين األحادي " نتائج ) ١٥(الجدول رقم 

 إجابات أفراد عينة  الدراسة طبقاً الختالف متغير الجامعة التي يعمل بها حالياً

 المحور
مصدر 
 التباين

مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

بين 
 ٠٫٠٧١ ٣ ٠٫٢١٢المجموعات

داخل 
 ٠٫٢٦٢ ٥٤ ١٤٫١٦٥المجموعات

واقـع البــاحثين مــن ناحيــة  
 الكفايات الالزمة لهم

  ٥٧ ١٤٫٣٧٧ المجموع

٠٫٢٧٠ 
٠٫٨٤٧ 
 غير دالة

بين 
 ٠٫١٢٨ ٣ ٠٫٣٨٥المجموعات

داخل 
 ٠٫٢٣٦ ٥٤ ١٢٫٧٤٠المجموعات

 واقع المحتوى والمنهج

  ٥٧ ١٣٫١٢٥ المجموع

٠٫٥٤٤ 
٠٫٦٥٥ 
 غير دالة

بين 
 ٠٫١٥٠ ٣ ٠٫٤٥٠المجموعات

داخل 
 ٠٫٢٤٣ ٥٤ ١٣٫١٤٧المجموعات

ــه   المعوقـــــات التـــــي تواجـــ
البــــــاحثين فــــــي التأصــــــيل 

ســـــــــــالمي والتوجيـــــــــــه اإل
 للعلوم التربوية

  ٥٧ ١٣٫٥٩٧ المجموع

٠٫٦١٦ 
٠٫٦٠٧ 
 غير دالة

 

بين 
 ٠٫٣١٣ ٣ ٠٫٩٣٩المجموعات

داخل 
 ٠٫١٨٣ ٥٤ ٩٫٩٠٥لمجموعاتا

ــز   أهـــم المقترحـــات لتعزيـ
جهــود التأصــيل والتوجيــه  
 اإلسالمي للعلوم التربوية

  ٥٧ ١٠٫٨٤٤ المجموع

١٫٧٠٦ 
٠٫١٧٧ 
 غير دالة

يتبـــين مـــن الجـــدول الـــسابق عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية فـــي آراء عينـــة  

 .الدراسة نحو جميع محاورها باختالف متغير الجامعة التي يعمل بها حالياً
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واقع بحوث التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية في 
 لمملكة العربية السعودية جامعات ا

إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا العيسى. د

 خالصة نتائج الدراسة

 -:أظهرت الدراسة الحالية عددا من النتائج  اآلتية 

بــــدأت جهــــود التأصــــيل والتوجيــــه اإلســــالمي للعلــــوم التربويــــة فــــي الجامعــــات   

حيـث  ،  ه ١٣٩٤السعودية مع إنـشاء جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية فـي عـام                    

كــان فــي مقدمــة الموضــوعات المطروحــة أمــام مجلــس الجامعــة فــور إنــشائها موضــوع        

م الـنفس وعلـم االجتمـاع علـى        تكوين أربع لجـان متخصـصة لكتابـة التـاريخ والتربيـة وعلـ             

 . أسس من المناهج اإلسالمية

دور ) جامعـة أم القـرى حاليـا   (كان لجامعة الملك عبد العزيز  في مكـة المكرمـة      

رائد في تأصيل وتوجيه العلوم التربوية وذلك من خالل عقد أول مؤتمر إسالمي عالمي فـي   

علـيم اإلسـالمي فـي عـام         إنـشاء مركـز بحـوث الت       و،   حـول التعلـيم اإلسـالمي      ـهـ ١٣٩٧عام  

و مـا بعـده مـن مـؤتمرات  للتعلـيم اإلسـالمي بإسـالم آبـاد                  ،  هـ بناء على توصية المؤتمر    ١٣٩٧

نــدوة خبــراء أســس التربيــة   "و كــذلك نــدوة فــي مكــة المكرمــة بعنــوان    ، ودكــا وجاكرتــا 

 ." التربية اإلسالمية وبناء المسلم المعاصر" بعنوان ـه١٤٢٧و مؤتمر في عام " اإلسالمية 

أن البـــاحثين فـــي مجـــال التأصـــيل والتوجيـــه اإلســـالمي للعلـــوم التربويـــة قـــد بـــرز    

عنـــدهم بـــشكل واضـــح إدراك التـــصور اإلســـالمي لإلنـــسان والمجتمـــع والكـــون والحيـــاة   

وأنهـم يميـزون بـين مـصادر المعرفـة          ،  )٣٫٣٣(حسب رأي العينة بمتوسط حسابي مقـداره        

  .)٣٫٢١  (في اإلسالم وعند الغرب بمتوسط حسابي مقداره

مــن أبــرز جوانــب الــضعف لــدى البــاحثين فــي مجــال التأصــيل والتوجيــه اإلســالمي     

وعـــدم ، )٢٫٥٧(للعلـــوم التربويـــة ضـــعف اإلنتـــاج فـــي هـــذا المجـــال بمتوســـط حـــسابي بلـــغ   

 ) .٢٫٧١(اطالعهم على الفكر التربوي الغربي بمتوسط حسابي بلغ 

علــوم التربويــة  يبــرز فيــه   واقــع المحتــوى لبحــوث التأصــيل والتوجيــه اإلســالمي لل    

استبعاد المفاهيم واألفكار المتناقضة مع اإلسالم  حسب رأي العينـة بمتوسـط حـسابي               

 ) .٣٫٢٦(مقداره 
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تبــين فــي واقــع المحتــوى لبحــوث التأصــيل والتوجيــه اإلســالمي للعلــوم التربويــة       

ي بلـغ   ضعف تناول النظريات التربوية الغربية واإلسالمية على حـد سـواء بمتوسـط حـساب              

 )  .٢٫٨١(وعدم خلو المحتوى من المصطلحات غير العربية  وبمتوسط حسابي بلغ ، )٢٫٧٩(

 التــــي تواجــــه البــــاحثين فــــي جامعــــات المملكــــة العربيــــة المعوقــــات أهــــم مــــن 

 -:هي كاآلتي السعودية نحو التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية 

 )٣٫٣٨( حسابي بلغ  ضعف العمل المؤسسي في هذا المجال بمتوسط-١

 )٣٫٢٩( ضعف الدعم والتشجيع له في العالم اإلسالمي بمتوسط حسابي بلغ -٢ 

 ضــعف المعرفــة بإســهامات علمــاء المــسلمين فيمــا يتــصل بموضــوعات وقــضايا      -٣ 

  )٣٫٢٣(علوم التربية بمتوسط حسابي بلغ 

  )  ٣٫٢٢(غ  تعرض التاريخ اإلسالمي للتزييف والدس واالفتراء بمتوسط حسابي بل-٤ 

ــرة الترجمـــة والنقـــل مـــن المؤلفـــات التربويـــة الغربيـــة بـــال ضـــوابط شـــرعية         -٥   كثـ

 )٣٫٢٢ (بمتوسط حسابي بلغ 

 )٣٫٢١ ( قلة المعرفة بتراث األمة اإلسالمية وتاريخها بمتوسط حسابي بلغ -٦ 

 المقترحـات لتعزيـز بحـوث التأصـيل والتوجيـه اإلسـالمي للعلـوم التربويـة فـي                   من 

لمملكة العربية السعودية  مـن وجهـة نظـر أسـاتذة التربيـة اإلسـالمية فـي تلـك                   جامعات ا 

  -:ما يأتي الجامعات 

 . دعم وتشجيع الباحثين في هذا المجال-١

 . إنشاء مراكز بحثية متخصصة في هذا المجال-٢

 عقد لقاءات بين المتخصصين في العلوم الشرعية وبـين المهتمـين بهـذا المجـال           -٣

 .م وتخصصهم فيهلتوظيف خبراته

 . وضع قواميس لمفاهيم إسالمية خاصة بالمصطلحات التربوية-٤



 

 
٦٤ 

واقع بحوث التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية في 
 لمملكة العربية السعودية جامعات ا

إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا العيسى. د

 مراجعــة وتحليــل إســهامات علمــاء المــسلمين فــي العلــوم التربويــة لوضــع رؤيــة      -٥

 .منطلقة من التصور اإلسالمي للتربية

 . وضع منهجية علمية متفق عليها في هذا المجال-٦

 .سة متخصصة لرعايته مشاركة هيئة دولية إسالمية أو مؤس-٧

 . تشجيع نشر البحوث في هذا المجال-٨

ــالمي للفكـــر اإلســـالمي    -٩ ــاً كالمعهـــد العـ ــادة فاعليـــة المؤســـسات القائمـــة حاليـ  زيـ

 .وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في هذا المجال

 . إعداد علماء وباحثين متخصصين في هذا المجال-١٠

 .فيه تكوين قاعدة بيانات بالمراجع -١١

 . أهمية معرفة األصول والمبادئ اإلسالمية المتصلة بموضوعات العلوم التربوية-١٢

 فهرســة آيــات القـــرآن الكــريم المتـــصلة بــالعلوم التربويـــة وتــصنيفها موضـــوعياً      -١٣

ــد المفــسرين المعتمــدين          ــا جــاء فــي تفــسيرها عن ــى  ؛بطريقــة تفــصيلية مــع م ليــسهل عل

 .المنبثق عنهاالباحثين استنباط التصور اإلسالمي 

 فهرســة أحاديــث الــسنة النبويــة المتــصلة بــالعلوم التربويــة وتــصنيفها موضــوعياً    -١٤

ــد المفــسرين المعتمــدين         ــا جــاء فــي تفــسيرها عن ــى  ؛بطريقــة تفــصيلية مــع م  ليــسهل عل

 .الباحثين استنباط التصور اإلسالمي المنبثق عنها

ــة      -١٥ ــع المتخصــصين فــي التربي ــدى جمي ــه ل ــوعي بأهميت  مــن خــالل الوســائل    نــشر ال

 .المختلفة

 . ضرورة توافر الكفايات الالزمة عند الباحثين في هذا المجال-١٦

ــا يتـــصل بموضـــوعات وقـــضايا العلـــوم    -١٧ ــاء المـــسلمين فيمـ  جمـــع إســـهامات علمـ

 .التربوية مع نقدها
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ــالمي     -١٨ ــة مـــن التـــصور اإلسـ  التوصـــل إلـــى اتفـــاق علـــى المـــسلمات التربويـــة المنبثقـ

بهــا فــي تحليــل ونقــد موضــوعات     ى الحيــاة واإلنــسان والمجتمــع يهتــد   الــصحيح للكــون و 

 .العلوم التربوية

 وضع خارطة بحثية إرشـادية لـه تـساعد البـاحثين فـي اختيـار الموضـوعات األهـم                    -١٩

 .في ذلك ثم المهم

 . تنظيم مؤتمرات وندوات دورية تتناول مختلف جوانبه-٢٠

لوم التربوية والعلوم الشرعية وصوالً      إيجاد حوار مباشر بين المتخصصين في الع       -٢١

 .إلى نقطة التقاء يتم على ضوئها تأصيل وتوجيه العلوم التربوية

 . توجيه بحوث الدراسات العليا التربوية نحو هذا المجال-٢٢

ــع        ــو جميـ ــة نحـ ــة الدراسـ ــي آراء عينـ ــصائية فـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــدم وجـ عـ

 .محاورها باختالف متغير الرتبة العلمية

واقع الباحثين (وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء عينة الدراسة نحو        عدم   

مــن ناحيــة الكفايــات الالزمــة لهــم، وواقــع المحتــوى والمــنهج، وكــذلك أهــم المقترحــات     

باختالف متغيـر سـنوات العمـل       ) لتعزيز جهود التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية      

 . في الجامعة

 فأقــل بــين اتجاهــات أفــراد  ٠٫٠٥إحــصائية عنــد مــستوى  وجــود فــروق ذات داللــة   

 سـنوات، وأفـراد عينـة الدراسـة         ١٠عينة الدراسة من الذين يعملون في الجامعـة ألكثـر مـن             

المعوقات التي تواجه الباحثين فـي  ( سنوات نحو ٥من الذين يعملون في الجامعة ألقل من     

راد عينة الدراسـة مـن الـذين يعملـون         لصالح أف ) التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية    

 . سنوات٥في الجامعة ألقل من 

ــع        ــو جميـ ــة نحـ ــة الدراسـ ــي آراء عينـ ــصائية فـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــدم وجـ عـ

 .محاورها باختالف متغير الجامعة التي يعمل بها حالياً
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واقع بحوث التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية في 
 لمملكة العربية السعودية جامعات ا

إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا العيسى. د

 توصيات الدراسة

 -:يوصي الباحث من خالل هذه الدراسة بما يلي 

 الجامعات السعودية و دورهـا الريـادي فـي تأصـيل وتوجيـه               ضرورة استمرار مسيرة   -١

ن يالعلوم التربوية وخاصة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة أم القرى اللت

 .هما رائدة العمل في هذا المجال

 التأكيد على بقاء الخطة الدراسية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في التربيـة             -٢

مستوى الحالي فـي محتـوى المقـررات كحـد أدنـى وعـدم النـزول عـن هـذا                    اإلسالمية على ال  

المستوى الجيد الذي ينتج مخرجات متميزة في خدمة التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلـوم              

 .التربوية

العناية بحركة الترجمة للعلوم التربويـة الغربيـة واطـالع المتخصـصين فـي التربيـة               -٣

 .م اللغة اإلنجليزية التي هي لغة العلوم التربوية الغربيةاإلسالمية عليها مع االهتمام بتعل

 أهميــة تــشجيع اإلنتــاج العلمــي فــي مجــال التأصــيل والتوجيــه اإلســالمي للعلــوم           -٤

 .التربوية

 زيادة االهتمام بالمـصطلحات العربيـة اإلسـالمية فـي التأصـيل والتوجيـه اإلسـالمي                 -٥

 .ية لهاللعلوم التربوية وعدم مزاحمة المصطلحات الغرب

 أن تتبنــى الجامعــات الــسعودية أو الجمعيــات العلميــة التابعــة لهــا مركــزا علميــا         -٦

يهــتم بالتأصــيل و والتوجيــه اإلســالمي للعلــوم التربويــة بحيــث تكــون لــه رؤيتــه ورســالته           

 .وأهدافه وخطة عمله ومجلس إدارة ولجان علمية ونحو ذلك

 لبحـوث التأصـيل و والتوجيــه    البـد مـن زيـادة دعـم وتــشجيع الجامعـات الـسعودية      -٧

 .اإلسالمي للعلوم التربوية

 جمع إسهامات علماء المسلمين السابقين فـي موضـوعات التربيـة ووضـعها فـي                -٨

 .وعاء علمي واحد يتم طبعه ونشره بين المتخصصين في العلوم التربوية



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٦٧

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

ــوم        -٩ ــة والمتخصــصين فــي العل ــوم التربوي ــين المتخصــصين فــي العل  عقــد لقــاءات ب

عية لتداول الموضوعات ذات العالقة بالتأصيل والتوجيـه اإلسـالمي للعلـوم التربويـة و                الشر

 .تالقح األفكار حولها

 أهميـــة بلـــورة المفـــاهيم والمـــصطلحات التربويـــة فـــي ضـــوء التربيـــة اإلســـالمية         -١٠

 .الصحيحة

  العنايــة بــالمؤتمرات والنــدوات العلميــة ذات الــصلة بالتأصــيل و والتوجيــه اإلســالمي -١١

 .للعلوم التربوية

 مقترحات الدراسة

 -:يقترح الباحث عددا من األمور التي يرى أهميتها ومن ذلك ما يأتي                 

 إجــراء دراســات مــشابهة لهــذه الدراســة لمعرفــة واقــع جهــود التأصــيل والتوجيــه   -١

 .ية اإلسالمي للعلوم التربوية  في الجامعات األخرى خارج المملكة العربية السعود

 إجراء دراسات تقويمية للجهود التي بذلت في مجال التأصـيل والتوجيـه اإلسـالمي               -٢

 .للعلوم التربوية

 يقتــرح الباحــث أن تنــاقش توصــيات هــذه الدراســة فــي المجــالس العلميــة التربويــة  -٣

بالجامعــات الــسعودية للخــروج ببرنــامج عمــل يخــدم جهــود التأصــيل والتوجيــه اإلســالمي   

 .يةللعلوم التربو
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واقع بحوث التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية في 
 لمملكة العربية السعودية جامعات ا

إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا العيسى. د

 المراجع
 .م١٩٨٢، بيروت، دار لسان العرب، تنظيم يوسف خياط، لسان العرب، ابن منظور 

رابطـة  ، كتـاب دعـوة الحـق   ،  قراءات في التوجيـه اإلسـالمي للعلـوم التربويـة         ،  صالح بن علي  ،  أبو عراد  

 ـه١٤٣٤، ٢٦السنة، ٢٥٢العدد ،  مكة المكرمة، العالم اإلسالمي

ورقـة عمـل قـدمت      ،  إنجازات الجامعات اإلسالمية في مجال توجيـه العلـوم        ،  ي محمد زك،  إسماعيل 

رابطـة الجامعـات اإلسـالمية باالشـتراك مـع جامعـة       ، في مؤتمر التوجيـه اإلسـالمي للعلـوم بالقـاهرة        

 .ـه ١٤١٣، األزهر

ويـة بكليـة   مجلـة البحـوث الترب  ، نحو التوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية،  محمد بن عبد اهللا،  آل عمرو  

 م٢٠٠٥، ٥ع، السعودية، المعلمين في الباحة

 المـــؤتمر العـــالمي الثـــاني للتعلـــيم اإلســـالمي   ، جامعـــة القائـــد األعظـــم /جامعـــة الملـــك عبـــد العزيـــز  

 م١٩٨٠، الندوة الدولية للمفاهيم والمناهج اإلسالمية: توصيات 

 .٢٨٨/https://uqu.edu.sa/isr/ar ، ،  ـه ١٤٣٥، جامعة أم القرى 

 .ـه ١٤٢٦، المدينة المنورة، دار الزمان، أصول التربية اإلسالمية، خالد، الحازمي 

، حولية كليـة المعلمـين فـي أبهـا        ،  التوجيه اإلسالمي ألصول التربية    ،  عبد الرحمن بن سعيد   ،  الحازمي 

  .ـه ١٤٢٣/ ـه ١٤٢٢، الفصل الدراسي الثاني، العدد الثاني

التأصـــيل والتوجيـــه اإلســـالمي لعلـــم اإلدارة ونظرياتـــه فـــي      ، ضـــيف اهللا غـــضيان ســـليمان  ، مـــرونح 

مجلـــة جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود   ، الجامعـــات اإلســـالمية تـــصور مقتـــرح لتوجيهـــه إســـالميا  

 .م٢٠١٢، ٢٣ع، السعودية، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، اإلسالمية

، حوليــة كليــة المعلمــين فــي أبهــا، ســالمي لعلــم التربيــةالتوجيــه اإل، وجــدي حمــزة أحمــد، خاشــقجي 

 .م٢٠٠٣، ٢ ع، السعودية

ــان، البحـــث و التقـــويم التربـــوي :  أحمـــد و آخـــرون ، الخطيـــب  ، دار المـــستقبل للنـــشر و التوزيـــع ، عمـ

 .م١٩٨٥



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٦٩

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 دار عــالم الكتــب للطباعــة  ، التأصــيل اإلســالمي للعلــوم االجتماعيــة  ، إبــراهيم عبــد الــرحمن ، رجــب 

 .م١٩٩٦/ ـه ١٤١٦، التوزيعوالنشر و

ــو عــراد   ، الــشهري  ــة   ، صــالح بــن علــي أب ــه اإلســالمي للعلــوم التربوي ــة كليــات المعلمــين  ، التوجي ، مجل

 م٢٠٠٢ ، ١ع، ٢ مج، السعودية

حوليـة  ، لماذا الدعوة إلى توجيه العلوم والمعارف توجيهـا إسـالميا         ،  صالح بن علي أبو عراد    ،  الشهري 

 .م٢٠٠٣ه،١٤٢٣/ ـه ١٤٢٢، الفصل الدراسي الثاني، نيالعدد الثا، كلية المعلمين بأبها

 .م١٩٧٥، ليبيا، الشركة العامة للنشر، فلسفة التربية اإلسالمية، عمر التومي، الشيباني 

ــراهيم ، الــصنيع  دار عــالم الكتــب  ، الريــاض، دراســات فــي التأصــيل اإلســالمي لعلــم الــنفس    ، صــالح إب

 .ـه ١٤١٦، للطباعة والنشر والتوزيع

 .م١٩٨٨، بيروت، دار الرفاتي، مناهج البحث في العلوم السلوكية، حمد مصطفىم، عبد الجبار 

، الـسعودية –جدة ، دار المنارة للنشر  ،  التوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية   ،  عبد اهللا،عبد الرحمن صالح    

 .م١٩٨٦/ ـه ١٤٠٦

دار ،  بهالبحـث العلمـي مفهومـه أدواتـه أسـالي         ،  ذوقان و عبد الرحمن عدس وكايد عبد الحق       ،  عبيدات 

 .م١٩٩٢، الطبعة الرابعة، عمان األردن، الفكر للنشر والتوزيع

، مجلـة التربيـة  ، أهمية التوجيه اإلسالمي للعلـوم التربويـة مبرراتـه وأهدافـه       ،  سعد بن هاشم  ،  العلياني 

 .م٢٠١٠، ١٧٢ع، ٣٩س، قطر

ـــ ، محـــاوالت فـــي تأصـــيل العلـــوم اإلنـــسانية واالجتماعيـــة      ، بلقاســـم محمـــد  ، الغـــالي   ؤون مجلـــة شـ

 .٢٢م السنة ٢٠٠٥ خريف ٨٧العدد ، اجتماعية

 ورقـة عمـل قـدمت    ، مفهوم التوجيه اإلسالمي للعلـوم أهدافـه وأسـسه العامـة        ،  مناع خليل ،  القطان 

رابطـة الجامعـات اإلسـالمية باالشـتراك مـع جامعـة       ، في مؤتمر التوجيـه اإلسـالمي للعلـوم بالقـاهرة        

 .ـه ١٤١٣، األزهر

مجلــة كليــة التربيـــة   ، التأصــيل اإلســالمي الجتماعيــات التربيــة    ، محمــود محمــد عبــد اهللا   ، كــسناوي  

 م١٩٩٧، ٢ج، ١٣ع، مصر، بأسيوط



 

 
٧٠ 

واقع بحوث التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم التربوية في 
 لمملكة العربية السعودية جامعات ا

إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا العيسى. د

 اإلصــدار الثــاني ، نحــو مجتمــع المعرفــة ، مركــز الدراســات االســتراتيجية بجامعــة الملــك عبــدالعزيز   

 م٢٠١٠ /ـه ١٤٣١،  الجامعات التعليمية والبحثية واالنتاجية واالستثمارية، والعشرون

، مجلــة كليــة التربيــة باإلســكندرية، نحــو تأصــيل إســالمي للتربيــة العربيــة، علــي بــن محمــد، يالمــصور 

 .م١٩٩٢، ١ع، ٥مج، مصر

 دار عـالم الكتـب   ، أساسيات التأصيل والتوجيه اإلسـالمي للعلـوم والمعـارف والفنـون        ،  مقداد،  يالجن 

 .م١٩٩٦/ ـه ١٤١٦، للطباعة والنشر والتوزيع

 .م٢٠١٢/ ـه ١٤٣٣، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، إلسالميةعلم التربية ا، مقداد، يالجن 
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Abstract: 

The study aims to identify the reality and obstaclesofresearch withan Islamic 
foundation and guidancein educational sciences in Saudi universities. In 
addition, it puts forward some proposals to strengthen it from the perspective of 
professors of Islamic education in those universities. The descriptive survey 
approach is used in this study andthe researcher hasdesigned a questionnaire 
containing (80) sections divided into 3 parts and hasapplied it on a sample of 
(58) faculty members at the University of Al-Imam Muhammad Ibn Saud 
Islamic University in Riyadh, King Abdulaziz University in Jeddah, the Islamic 
University in Madinah and Umm Al- Qura University in Makkah.  

The study reveals several results:it is obvious that researchers recognize the 
Islamic concepts of the human being, society, universe and life with a mean of 
(3.33), and they distinguish between sources of knowledge in Islam and those of 
the West with a mean of (3.21). In addition, scientific publication in this field is 
weak with a mean of (2.57), and the researchers' non-acquaintancewith Western 
educational thoughts with a mean of (2.71);moreover, exclusion of concepts and 
thoughts conflicting with Islam with a mean of (3.26); lack of addressing both 
Western and Islamic educational theories with a mean of (2.79); and non-free 
content of non-Arabic terms with a mean of (2.81). Furthermore, some of the 
most importantobstacles that researchersin Saudi universities encounter 
regardingIslamic foundation and guidance of educational sciences are: First, 
weakness of institutionalwork in this fieldwitha meanof(3.38). Second, weakness 
ofsupport and encouragementin the Islamic worldwitha meanof(3.29). The 
researcher suggests the following:supporting and encouraging researchers in this 
field and establishing specializedresearch centers in this field. The study 
concludes with a number of recommendationsand suggestsfurther  research 
studies. 
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 من وجهة نظر ية في البيئة الجامعيةمدى توافر الثقافة الحقوق 

 بكلية التربية بجامعة الملك سعود طالب قسم الثقافة اإلسالمية
 
 عبداهللا بن محمد السهلي. د
 العلوم االجتماعية كلية –أصول التربية سم ق

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 
 
 
 :ملخص البحث 

ئة الجامعية وذلك من وجهة نظـر  هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توافر الثقافة الحقوقية في البي  

 وقد استخدم الباحث المـنهج الوصـفي   ، اإلسالمية بكلية التربية بجامعة الملك سعود        الثقافةطالب قسم   

( لغ طالباً من مجتمع الدراسـة البـا   ) ١٤٧(  وقد تكونت عينة الدراسة من      ،المسحي تحقيقاً ألهداف الدراسة     

 وقـد اسـتخدم الباحـث االسـتبانة أداةً          ،مـن الطلبـة المنتظمـين        ) %٤١٫٧(  وهي مـا تعـادل نـسبة         ،طالباً   ) ٣٥٢

موافقـة عينـة الدراسـة بـشكل كبيـر علـى         :  وقـد أسـفرت الدراسـة عـن جملـة مـن النتـائج أهمهـا                  ،للدراسة  

 تحقيــق األهــداف التعليميــة  احتــواء المنــاهج الدراســية لمفــاهيم حقــوق اإلنــسان وكــذلك مــوافقتهم علــى   

 كما أظهرت الدراسة أن لألستاذ الجامعي دوراً إيجابيـاً فـي نـشر الثقافـة الحقوقيـة                 ،لمبادئ حقوق اإلنسان    

كمـــا أظهـــرت الدراســـة اهتمـــام الجـــامعي بـــذوي  . وفـــي بنـــاء العالقـــات اإلنـــسانية داخـــل القاعـــة الدراســـية  

 فــي جانــب عقــد الــدورات التدريبيــة فــي مجــال حقــوق       وقــد أظهــرت الدراســة ضــعفاً  ،االحتياجــات الخاصــة  

 . اإلنسان 

  حقوق اإلنسان، نشر ثقافة حقوق اإلنسان ،الثقافة الحقوقية  : الكلمات المفتاحية
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 مدخل الدراسة 
 تمهيد

 :الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد

فإن حقوق اإلنسان تـشهد اهتمامـاً متناميـاً فـي المجتمعـات البـشرية المعاصـرة علـى              

اختالف مشاربها ومنطلقاتها الفكرية واأليدلوجية، يظهر هذا االهتمام فـي سـن األنظمـة            

التــي تعمــل علــى المحافظــة علــى حقــوق      والتــشريعات وتــشكيل الهيئــات والمنظمــات    

اإلنسان والحد من انتهاكها ، وللـدين اإلسـالمي قـصب الـسبق فـي حفـظ حقـوق اإلنـسان             

  _ ̀         m  f  e  d   c  b  a؛حيــث جــاء نــصاً وروحــاً مــن أجــل اإلنــسان       
  p  o  n  m  l   k  j  i  h  gl ــراء  )٧٠:اإلســــ

لى حقوق اإلنسان مـن خـالل منظومـة فريـدة          كما  كفل من خالل تشريعاته المحافظة ع       

يحفهــا ويحفظهــا نــصوص التعاقــد والتــراحم فــي  ) الحقــوق والواجبــات(متمثلــة فــي ثنائيــة 

 .المجتمع المسلم

كما جاء اإلسالم ببيان أهمية  العلم باعتبـاره الخطـوة األولـى للعمـل الـصواب، ولهـذا             

 ومعرفـة وثقافـة ، وقـد أشـار     فإن حقوق اإلنـسان كممارسـة ال بـد مـن أن تـستند إلـى وعـي        

إلى محورية احترام حقوق اإلنـسان فـي محـددات وأبعـاد اإلسـتراتيجية           ) ٢٠١٢،١(التويجري  

 . الثقافية للعالم اإلسالمي

  وقد نبهت المواثيق الدولية إلى أهمية نشر ثقافة حقـوق اإلنـسان، فقـد نـصت المـادة              

ــ) ١٩٤٨(مـــن اإلعـــالم العـــالمي لحقـــوق اإلنـــسان  ) ٢٦( ى وجـــوب أن يـــستهدف التعلـــيم علـ

. التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز واحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسـية          

كما أشارت الكثير من الدراسات واإلحصاءات التي أعدتها األمم المتحدة إلـى أن معظـم            

 ).٢٦، ١٤٣٥الحسين، (انتهاكات حقوق اإلنسان ناجمة عن قلة الوعي بها 

منطلق جاء االهتمام بنشر ثقافة حقوق اإلنـسان فـي المجتمـع مـن خـالل               ومن هذا ال  

برنـامج نـشر ثقافـة      (مؤسساته المختلفة  فقد صـدرت الموافقـة مـن مجلـس الـوزراء علـى                 
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باالستناد على تنظيم هيئة حقوق اإلنسان الـصادر بقـرار مجلـس الـوزراء             ) حقوق اإلنسان 

) الخامـسة (مـن المـادة     ) ثامنـاً (فـي الفقـرة     هـ وبخاصة مـا ورد      ٨/٨/١٤٢٦وتاريخ  ) ٢٠٧(رقم  

وضــع الــسياسة العامــة لتنميــة : "والمتعلقــة باختــصاصات مجلــس الهيئــة، والتــي تــنص علــى

الوعي بحقوق اإلنسان، واقتـراح سـبل العمـل علـى نـشر ثقافـة حقـوق اإلنـسان والتوعيـة                  

 .بها، وذلك من خالل األجهزة المختصة بالتعليم والتدريب واإلعالم وغيرها

فـي مقدمـة ورسـالة وأهـداف     ) برنـامج نـشر ثقافـة حقـوق اإلنـسان     (وقد جاءت وثيقـة     

حـث مؤسـسات التعلـيم العـالي علـى تـضمين       "عامة وسياسات و وسائل تنفيذ جـاء فيهـا      

 .حقوق اإلنسان في أنشطتها

كما نصت رسالة برنامج نشر ثقافة اإلنسان على نشر الثقافة الحقوقية في مناخ من          

امح والتــراحم وبنــاء القــدرات المؤســسية فــي القطــاع الحكــومي والخــاص؛  األخــوة والتــس

ليرتقــي أداؤهــا المعــزز لحمايــة حقــوق اإلنــسان باســتلهام رســالة اإلســالم الــسمحة فــي       

 ).١، ١٤٢٨وثيقة برنامج نشر ثقافة حقوق اإلنسان، . (العدل والمساواة

بــات جامعــة طيبــة إلــى أن ممارســة طــالب وطال)  ٢٠١٢(وقــد أظهــرت دراســة الــشاماني

لحقــوقهم وواجبــاتهم كانــت بدرجــة كبيــرة مــن قبــل عينــة الدراســة فــي حــين أظهــرت    

أن مستوى الوعي بثقافة حقوق اإلنسان متدن، األمـر الـذي يتطلـب    ) ٢٠١٣(دراسة الزهراني  

 .مزيداً من البحث والدراسة في هذا المجال

 :مشكلة الدراسة
ية االجتماعية فـي المجتمعـات المعاصـرة،        يشكل التعليم العالي حلقة هامة في التنم      

برنـامج نـشر ثقافـة حقـوق اإلنـسان فـي سياسـات تنفيـذ البرنـامج إلـى                  (وقد أشارت وثيقـة     

العمــل علــى تنميــة بيئــة واعيــة لحقــوق اإلنــسان بــالتعليم والتــدريب مــن خــالل الدراســات   "

مج إلــى حــث كمــا أشــارت الوثيقــة فــي وســائل تنفيــذ البرنــا  " واألبحــاث والتعلــيم المنهجــي

 .مؤسسات التعليم العالي على تضمين حقوق اإلنسان في أنشطتها
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وجامعة الملك سـعود إحـدى الجامعـات العريقـة التـي بـادرت بإنـشاء دعـوة للحقـوق                    

الطالبية رسالتها تحقيق مجتمع جامعي متجـانس تـسود فيـه روح التعـاون بـين منـسوبي                  

ألكــاديمي عــن طريــق إقــرار مبــادئ الجامعــة والوصــول إلــى أعلــى مــستويات جــودة العمــل ا 

العــدل واإلنــصاف  ، كمــا أقــرت الجامعــة وثيقــة الحقــوق الطالبيــة لتعزيــز حقــوق وواجبــات 

  )www.ksu.edu.sa (الجامعيةكل من األستاذ والطالب في البيئة 

و للبيئة الجامعية االجتماعية والمادية األثر الكبيـر فـي تـشكيل وعـي وثقافـة الطالـب                  

 الذي حدا الباحث لتناول مدى توافر الثقافة الحقوقية في البيئة الجامعية من           الجامعي األمر 

 .وجهة نظر طالب قسم الثقافة اإلسالمية بكلية التربية، جامعة الملك سعود

 :أسئلة الدراسة
مـا مــدى  : يتنـاول الباحـث هــذه الدراسـة مــن خـالل اإلجابــة عـن الــسؤال الـرئيس التــالي      

 البيئة الجامعية من وجهة نظر طالب قسم الثقافـة اإلسـالمية            توافر الثقافة الحقوقية في   

 بكلية التربية بجامعة الملك سعود؟

 :وسوف يتم اإلجابة على هذا السؤال من خالل األسئلة الفرعية التالية

 ؟. ما مدى توافر الثقافة الحقوقية في المناهج الدراسة الجامعية– ١

 ؟.ثقافة الحقوقية في البيئة الجامعية ما مدى تعزيز أعضاء هيئة التدريس لل– ٢

 ما مدى توافر الثقافة الحقوقية من خالل المـشاركة المجتمعيـة والبحـث العلمـي              – ٣

 ألعضاء هيئة التدريس؟

ــي       – ٤ ــة فـ ــراءات اإلداريـ ــنظم واإلجـ ــالل الـ ــن خـ ــة مـ ــة الحقوقيـ ــوافر الثقافـ ــدى تـ ــا مـ  مـ

 ؟.الجامعة

 :أهداف الدراسة
 :اسة إلى تحقيق األهداف التاليةيسعى الباحث من خالل هذه الدر

 . التعرف على مدى توافر الثقافة الحقوقية في البيئة الجامعية– ١

 . التعرف على مدى توافر الثقافة الحقوقية في المناهج الدراسية الجامعية– ٢
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 . التعرف على دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان– ٣

ــى دور أعــضا  – ٤ ــدريس فــي نــشر ثقافــة حقــوق اإلنــسان فــي        التعريــف عل ــة الت ء هيئ

 .المجتمع

 التعـرف علــى مــدى تـوافر الثقافــة الحقوقيــة فــي األنظمـة واإلجــراءات اإلداريــة فــي    – ٥

 .الجامعة

 :أهمية الدراسة
 :تتمثل أهمية الدراسة في

المنـاهج الدراسـة،    ( بيان أهمية دور الجامعة فـي نـشر الثقافـة الحقوقيـة مـن خـالل                  – ١

 ).ستاذ الجامعي، المشاركة المجتمعية، األنظمة واإلجراءات اإلداريةاأل

 تــسهم الثقافــة الحقوقيــة فــي تــشكيل وتكــوين المــواطن الــصالح القــادر علــى          – ٢

 .ممارسة حقوقه وأداء واجباته نحو مجتمعه وأمته

 تـسهم هـذه الدراسـة فــي الكـشف علـى مـدى تــوافر الثقافـة الحقوقيـة فـي البيئــة          – ٣

ة لتعزيزها في حـال تـوافر، ومعالجـة أوجـه القـصور فـي حالـة ضـعف أو عـدم تـوافر                   الجامعي

 .هذه الثقافة

 تــسهم هــذه الدراســة فــي تقــديم بيانــات تقويميــة لمــدى تــوافر الثقافــة الحقوقيــة   – ٤

الذي تشرف عليه هيئة حقوق اإلنـسان بالتعـاون مـع          ) نشر ثقافة حقوق اإلنسان   (لبرنامج  

 .ةمؤسسات المجتمع المختلف

 تسد هذه الدراسة ثغـرة فـي المكتبـة التربويـة الحقوقيـة وذلـك لنـدرة الدراسـات                    – ٥

 .االستطالعية التي تتناول جانبي الحقوق والثقافة والتربية

 :حدود الدراسة
ــة  ــدود المكانيـ ــعود   :  الحـ ــة الملـــك سـ ــة    –جامعـ ــالب قـــسم الثقافـ ــة، طـ ــة التربيـ  كليـ

 .اإلسالمية

 .هـ١٤٣٥/هـ١٤٣٤ التالي من العام الجامعي الفصل الدراسة: الحدود الزمانية
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تتناول مدى توافر الثقافة الحقوقية في البيئة الجامعية مـن خـالل            : الحدود الموضوعية 

علـى عينـة مـن طـالب قـسم الدراسـات اإلسـالمية بكليـة التربيـة                  ) االستبانة(أداة الدراسة   

 .في جامعة الملك سعود

 :مصطلحات الدراسة
رف البرنامج العالمي للتثقيـف فـي مجـال حقـوق اإلنـسان الـصادر           ع: الثقافة الحقوقية   

عــن األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنــسان، مكتــب المفــوض الــسامي الثقافــة الحقوقيــة بأنهــا     

عمليــة التعلــيم والتــدريب واإلعــالم الراميــة إلــى إرســاء ثقافــة عالميــة فــي مجــال حقــوق       "

 ).٢٠١٢،٢األمم المتحدة ،" (اإلنسان

الجهود المبذولة فـي مجـاالت      :المتحدة ثقافة حقوق اإلنسان بأنها      كما عرفت األمم    

التعلـيم والتــدريب والنــشر واإلعــالم الراميــة إلــى إيجــاد ثقافــة عالميــة لحقــوق اإلنــسان مــن  

 ).٧،١٩٩٠األمم المتحدة ،(خالل نقل المعرفة والمهارات وتشكيل االتجاهات 

ــا تلــــك       ــة بأنهــ ــة الحقوقيــ ــف الثقافــ ــث تعريــ ــن للباحــ ــات  ويمكــ ــود والممارســ الجهــ

 .المؤسسية واالجتماعية التي تكفل حفظ حقوق اإلنسان ونشر الوعي بها

هـي المنـاخ الجـامعي الـذي يعـيش ويتفاعـل فيـه الطلبـة، ويتـأثرون بـه                 : البيئة الجامعيـة    

ويولــد لــديهم انطباعــات وتوجهــات إيجابيــة أو ســلبية  ،طــوال دراســتهم فكــراً أو ســلوكاً

تــي ينتمــون إليهــا، وتتــشكل البيئــة الجامعيــة مــن مجموعــة مــن   تجــاه مؤســسة التعلــيم ال

اإلدارة واألنــــشطة والمنــــاهج  (واالجتماعيــــة ...) المبــــاني والتقنيــــات (المقومــــات الماديــــة  

  )Soder ، ٢٠٠٣ ،٣٧ ).(والبرامج

ويـــرى الباحـــث تعريـــف البيئـــة الجامعيـــة إجرائيـــاً بأنهـــا الوســـط الجـــامعي المـــادي            

ويكـــوّن لديـــه المعرفـــة  ،فيـــه الطالـــب ســـنوات التعلـــيم العـــالي واالجتمـــاعي الـــذي يعـــيش 

المنــاهج الدراســية، األســتاذ الجــامعي، المــشاركة  (والمهــارة وبنــاء االتجــاه وجوانبهــا هــي  

 ).المجتمعية ألعضاء هيئة التدريس، النظم واإلجراءات اإلدارية
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 :اإلطار النظري

المعرفـة، المهـارة،    (اإلنـسان إلـى أهميـة نـشر الثقافـة الحقوقيـة             تشير أدبيـات حقـوق      

في تنمية الوعي بهذه الحقوق والمحافظة عليهـا وعـدم انتهاكهـا، وفـي هـذا              ) بناء االتجاه 

الصدد أعلنت الجمعية العامة لألمـم المتحـدة البرنـامج العـالمي للتثقيـف فـي مجـال حقـوق                

ــامج العــالمي بموجــب قــرار      ٢٠٠٤ديــسمبر /  كــانون األول١٠اإلنــسان فــي   وقــد انبنــى البرن

 حيث تقوم المفوضية السامية بالتنسيق العـالمي لهـذا البرنـامج،            ٥٩/١١١٣الجمعية العامة   

وقــد كــان هــذا البرنــامج ثمــرة لعــدد مــن المــؤتمرات العالميــة المؤكــدة علــى أهميــة تعلــيم     

 :ونشر ثقافة اإلنسان منها

 ).١٩٨٨، مالطا ١٩٧٨فينا (مؤتمر اليونسكو لتعليم حقوق اإلنسان  -

 ).١٩٩٣مونتريال (المؤتمر الدولي للتربية على حقوق اإلنسان والديمقراطية  -
 ).١٩٩٣فينا (المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان  -
 ).١٩٩٨داكار (المؤتمر اإلقليمي حول التربية على حقوق اإلنسان في أفريقيا  -
ــيم      - ــد ( حقــوق اإلنــسان  المــؤتمر اإلقليمــي ألســياد المحــيط الهــادي حــول تعل الهن

١٩٩٩.( 
 ).١٩٩٩الرباط (المؤتمر اإلقليمي حول تعليم حقوق اإلنسان في العالم العربي  -
 ).٢٠٠٤(مؤتمر األمم المتحدة للتربية على حقوق اإلنسان  -

وقد كانت هذه المؤتمرات ثمرة ظهور جمعيـات دوليـة ووطنيـة لتعلـيم ونـشر ثقافـة                  

 .نيف باسم جمعيات تعليم حقوق اإلنسانحقوق اإلنسان وتأسيس مقر لها في ج

Human Rigths Education associates CHREA 

 ).١٦١، ٢٠١١طنطاوي (

للتثقيـف فـي مجـال حقـوق اإلنـسان      ) ٥،٢٠١٢(وقد أشارت خطة عمل األمـم المتحـدة        

 :في التعليم العالي إلى المجاالت الخمسة التالية في البيئة الجامعية
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 .تنفيذ السياسات وإجراءات ال– ١

 . عمليات التعليم والتعلم وأدواتهما– ٢

 . البحوث– ٣

 . بيئة التعلم– ٤

 .. إعداد المعلمين في التعليم العالي وتنميتهم مهنياً– ٥

 التربيــة باعتبــار – إلــى مجــاالت التربيــة علــى حقــوق اإلنــسان     وأشــار بعــض البــاحثين 

 :  وهي  - ثقافياً وسيطاً

 .ن  مجال المعرفة بحقوق اإلنسا-١

 . مجال اكتساب قيم حقوق اإلنسان -٢

 )٢٠١١،٨٢جيدوري،( مجال تطبيق حقوق اإلنسان في المواقف والسلوك-٣

وإن مــن نافلــة القــول أن نــشر الثقافــة الحقوقيــة فــي البيئــة الجامعيــة يتــضمن أول مــا       

تلــك الحقــوق المقــررة للطالــب مــن أجــل    "يتــضمن المحافظــة علــى حقــوق الطالــب وهــي    

بـــين حقـــه وحـــق المؤســـسة الجامعيـــة التـــي ينتمـــي إليهـــا، وذلـــك تحقيقـــاً إحـــداث تـــوازن 

لشعوره بالطمأنينـة والـسعادة وبالكرامـة والـسالمة واألمـن والعـدل فـي حياتـه التعليميـة،               

" وهــــــذه الحقــــــوق التــــــي يجــــــب أن تعلــــــم للطلبــــــة فــــــي فــــــضاء المؤســــــسة الجامعيــــــة 

(Unesco,١٩٩٨٫٢٢)     وق اإلنــسان أســلوباً كمــا أن مــن األهميــة أن يكــون تعلــيم حقــ

تربويــاً يعــزز القــيم اإلســالمية واألخالقيــة فــي المجتمــع فالتربيــة الحقوقيــة تربيــة قيميــة          

حويـل قـيم حقـوق    ؛حيث يـتم ت   (١٩٩٧.Andropoulos) وهو ما يشير له بالدرجة األولى 

ــة        ــة الفعليـ ــى الممارسـ ــا علـ ــن خاللهـ ــرن مـ ــة يتمـ ــعيات ومواقـــف تعليميـ ــى وضـ ــسان إلـ اإلنـ

نفــراد بهــا أو  وعلــى ترجمــة اســتعداده لــدعمها وصــيانتها تجــاه أيــة محاولــة لال  ، لمــدلوالتها

 سلبها أو عدم تحويلها إلى أنماط تفكير وأساليب حضارية  

حدد المعجم الدولي للتربيـة مـصطلح       ومن النظريات المفسرة لبناء الثقافة الحقوقية       

ــتعلم ون  : " وهـــي Constructivismالبنائيـــة  ــا أن  رؤيـــة فـــي نظريـــة الـ ــتعلم قوامهـ ــو المـ مـ
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المــتعلم يكــون نــشطاً فــي بنــاء أنمــاط التفكيــر لديــه ، نتيجــة تفاعــل قدراتــه الفطريــة مــع      

ولــذا فــإن النظريــة البنائيــة تقــوم فــي تــصورها للمعرفــة البنائيــة علــى منطلقــين           "  الخبــرة 

 : أساسيين 

ة ، وال يـستقبلها  يبني الفرد الواعي المعرفة اعتماداً على خبرته الخاص      : المنطلق األول   

 بصورة سلبية من اآلخرين ، فالمتعلم يكون نشطاً وفعاالً أثناء عملية التعلم 

إن وظيفية العملية المعرفية هي التكيف مع تنظيم العالم التجريبـي           : المنطلق الثاني   

وخدمته، وليس اكتشاف الحقيقة ، ويقصد بالعملية المعرفية العملية العقليـة التـي يـصبح              

 )١٩٩٢،٥٨زيتون ،(.مقتضاها واعياً بموضوع المعرفة الفرد ب

وقد خطت جامعة الملك سعود خطـوات عمليـة فـي هـذا األمر؛حيـث أنـشئت وحـدة                   

كمــا أقــرت وثيقــة الحقــوق الطالبيــة باإلضــافة إلــى اســتنطاق        ،حمايــة الحقــوق الطالبيــة   

ة التعليميـة؛ إذ    الطالب إلبداء رأيهم في األستاذ الجامعي والمقرر الدراسي وجوانب العملي         

أصـــــبحت هـــــذه الممارســـــة مـــــن أبجـــــديات تحقيـــــق الجـــــودة الـــــشاملة فـــــي التعلـــــيم          

)www.ksu.edu.sa( . 

 :الدراسات السابقة
مــن خــالل مطالعــة الباحــث ألدبيــات الدراســة وجــد عــدداً مــن الدراســات التــي تناولــت     

والبيئة الجامعية كان لهـا األثـر اإليجـابي فـي بنـاء اإلطـار               حقوق اإلنسان في التعليم العالي      

 .المفاهيمي للدراسة وكذلك في بناء أداة الدراسة

في دراسته تدريس مقرر حقوق اإلنـسان فـي مؤسـسات    ) ٢٠٠٧(فقد تناول الحسين    

التعليم العالي بالمملكـة العربيـة الـسعودية وأثـره فـي ثقافـة الطالـب مـن خـالل استقـصاء              

لثقافة اإلسالمية في الجامعات السعودية، وقد خرج الباحث بأن هناك جامعات           مقررات ا 

قــد أقــرت بالفعــل مقــرر باســم حقــوق اإلنــسان، بينمــا هنــاك جامعــات ضــمنته فــي المــنهج  

حقــوق اإلنــسان فــي (بـشكل جزئــي فــي مقرراتهــا وخلــص إلــى اقتــراح إفــراد مقــرر يــسمى  

 ).اإلسالم
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تعلـيم حقـوق اإلنـسان فـي الجامعـات      "المعنونـة  فـي دراسـته   ) ٢٠١٠(كما تناول ماضي  

وقـــد انتهـــت الدراســـة إلـــى أن هنـــاك الكثيـــر مـــن  " وجهـــود تعزيـــز الديمقراطيـــة فـــي مـــصر

االهتمام بتـدريس حقـوق اإلنـسان علـى المـستوى الجـامعي والبحـث فـي القـضايا المتـصلة             

 .العناية واالهتمامبها إال أن هذه التجربة ال تزال في مراحلها األولى وتحتاج إلى مزيد من 

فقـــد تنـــاول دواعـــي التربيـــة علـــى حقـــوق اإلنـــسان فـــي المرحلـــة   ) ٢٠١١(أمـــا جيـــدوري 

الجامعيــة، تنــاول فيهــا الباحــث الــدواعي المعرفيــة والقيميــة واالجتماعيــة والدوليــة للتربيــة  

 .على حقوق اإلنسان

ضايا دور الـصحب فـي إكـساب الـشباب الجـامعي المعرفـة بقـ          ) ٢٠١١(كما تناول معـين     

حقــوق اإلنــسان، وقــد اســتخدم الباحــث إســتمارة استقــصاء لجمــع بيانــات الدراســة، وقــد 

 مـن الـشباب الجـامعي يهتمـون إلـى      %٤٨٫٦أن : خرجت الدراسة بجملة من النتائج أهمهـا   

 يهـتم بهـذه القـضايا، وفـي         %٢٥٫٦حد ما بمتابعة قضايا حقوق اإلنسان في الصحف، بينمـا           

 . بدرجة كبيرة بهذه القضايا في الصحافة%٩٫١، بينما يهتم  منهم١٦٫٨المقابل ال يهتم 

فقــد تنــاول نــشر ثقافــة حقــوق اإلنــسان وواجباتــه وتعليمهــا فــي     ) ٢٠١١(أمــا طنطــاوي  

بــرامج إعــداد المعلــم مــن المنظــور اإلســالمي، أوضــح فيهــا الباحــث نتــائج الدراســة فــي بيــان 

لمنظـور اإلسـالمي بـرامج إعـداد        األسس التي يستند إليها نشر ثقافة حقوق اإلنـسان مـن ا           

المعلم، وأبرز المعالم التطويرية لنشر الثقافة الحقوقية في المسار التخصصي والكفايات           

 .واألهداف العامة والمحتوى واألنشطة وأساليب التقويم

فاعليــة ) ٢٠١٢(وفــي مجــال حقــوق اإلنــسان وإعــداد المعلــم تناولــت أمــل القحطــاني        

 حقوق اإلنسان للطالبة المعلمة بقـسم الجغرافيـا فـي جامعـة             برنامج مقترح لتنمية ثقافة   

األميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض هدفت الدراسة إلى التعرف علـى فاعليـه هـذا                

البرنامج المقترح، وقد تحققـت الباحثـة مـن فاعليتـه كمـا أوصـت بإعـداد البـرامج التعليميـة              

 .راحل التعليملتنمية الوعي بثقافة حقوق اإلنسان بمختلف م
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ومـــن الدراســـات التـــي تناولـــت نـــشر الثقافـــة الحقوقيـــة فـــي البيئـــة الجامعيـــة دراســـة   

ممارسة طالب وطالبات جامعة طيبة لحقوقهم وواجبـاتهم مـن وجهـة            ) ٢٠١٢(الشاماني  

وقد توصلت الدراسة إلى أن تقـديرات طـالب وطالبـات جامعـة طيبـة فـي ممارسـة                   . نظرهم

رجة كبيرة وتبين عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية              حقوقهم وواجباتهم جاءت بد   

 .تعزى إلى متغير الجنس ومتغير الكلية والسنة الدراسية والمعدل التراكمي

واقـع الثقافـة المدنيـة لطـالب جامعـة طيبـة وآليـات        ) ٢٠١٢(كما تناول سعود الشاماني   

سـتعدادات القيميـة    االرتقاء بها، دراسة تقويمية، وقد أظهـرت اسـتجابات أفـراد العينـة اال             

واألخالقيــة للتكــوين المــدني كمــا أوضــح الباحثــان اآلليــات المقترحــة لالرتقــاء بالمعــارف         

النــدوات واألدلــة والمطبوعــات والملــصقات والمقــررات الجامعيــة، : والقــيم المدنيــة، أبرزهــا

زيـارات  الـورش التدريبيـة، ال   : كما قدما اآلليـات المقترحـة لالرتقـاء بالمهـارات المدنيـة منهـا             

الميدانية للجمعيات األهلية المحلية والعربية والعالمية باإلضافة إلى المنتديات والجمعيات        

 .الطالبية

بعنــوان مقــرر جــامعي مقتــرح قــائم  ) ٢٠١٣(ومــن الدراســات الحديثــة دراســة الزهرانــي  

على التصور اإلسالمي لتنمية ثقافة حقوق اإلنسان لـدى طـالب التعلـيم العـالي، وقـد خلـص                

تدني وعي طالب التعليم العالي بثقافة حقوق اإلنـسان،  : لباحث إلى جملة من النتائج منها ا

 .كما أوصت الدراسة بتخصيص مقرر جامعي يتناول تعليم ثقافة حقوق اإلنسان

حقــوق "  بعنــوان )   (٢٠٠٣. Davidأمــا علــى المــستوى العــالمي فقــد تناولــت دراســة

ى التعــرف علــى دور التعلــيم العــالي فــي تعزيــز قــيم  هــدفت إلــ: اإلنــسان فــي التعلــيم العــالي 

ــات المتحــدة          ــة فــي الوالي ــة الجامعي ــات المرحل ــدى طــالب وطالب ــادئ حقــوق اإلنــسان ل ومب

األمريكية ، و وقد كانت أبـرز النتـائج ، أن خبـرات الطـالب الشخـصية وخلفيـاتهم الثقافيـة                     

ديمقراطيـــة حـــسنت زادت مـــن تعلمهـــم لحقـــوق اإلنـــسان ، وأن نـــشر الجامعـــة لثقافـــة ال

كذلك من تعلمهم لهذه الحقوق وممارسـتها عمليـاً فـي حيـاتهم اليوميـة ، كمـا أن وعـي                     
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ــا فــي توجيــه         أعــضاء هيئــة التــدريس بأهميــة حقــوق اإلنــسان جعلهــم يــؤدون دوراً إيجابي

 .طالبهم نحو ممارسة حقوقهم واحترام حقوق غيرهم 

 :التعليق على الدراسات السابقة
السابقة موضوع الثقافة الحقوقية من جوانـب مختلفـة، فمنهـا مـن             تناولت الدراسات   

تنــاول الموضــوع مــن جانــب مقتــرح مقــرر أو برنــامج لتــدريس ثقافــة حقــوق اإلنــسان مثــل     

وال ) ٢٠١٣(، ودراســـة الزهرانـــي )٢٠١٢(، ودراســـة أمـــل القحطـــاني )٢٠٠٧(دراســـة الحـــسين 

ان سـيكون لـه أثـر فـي هـذا األمـر،       شك أن إقرار مقرر أو برنامج لتعزيز ثقافة حقـوق اإلنـس       

إال أن قضية نشر الثقافة تستوجب النظـر فـي قـضاء أوسـع مـن وجـود مقرر؛حيـث يـشمل           

 .األمر البيئة الجامعية والتشريعات واألنظمة

ــاول كــل مــن دراســة ماضــي      ، ودراســة معــين  )٢٠١١(ودراســة جيــدروي  ) ٢٠١٠(كمــا تن

ــاً )٢٠٠٣(  David  دراســةو ) ٢٠١١( ــا فــي كــل مــن مــصر وســوريا و     الموضــوع عربي  و عالمي

 .الواليات المتحدة األمريكية مما يشير إلى أهمية الموضوع

 .تأصيل موضوع نشر ثقافة حقوق اإلنسان تأصيالً إسالمياً) ٢٠١١(كما تناول طنطاوي 

حــــول ممارســــة طــــالب وطالبــــات جامعــــة طيبــــة  ) ٢٠١٢(ولعــــل دراســــتي الــــشاماني 

 .اتهم من وجهة نظرهملحقوقهم وواجب

إال أن الدراســة الحاليــة تتنــاول الموضــوع برؤيــة أوســع ؛حيــث نــشر الثقافــة الحقوقيــة    

أكبــر مــن جزئيــة حقــوق الطــالب وواجبــاتهم، بحيــث تــشمل المنــاهج الدراســية واألســتاذ 

الجامعي والبيئة الجامعية، واإلجراءات واألنظمة، كما الحظ الباحث أن دراسة الـشاماني            

قــد أظهــرت أن ممارســة طــالب وطالبــات جامعــة طيبــة جــاءت بدرجــة كبيــرة فــي    ) ٢٠١٢(

إلــى تــدني وعــي طــالب التعلــيم العــالي بثقافــة حقــوق   ) ٢٠١٣(حــين تــشير دراســة الزهرانــي  

اإلنــسان؛ ممــا يتطلــب مزيــد امــن الدراســات علــى مجتمــع الجامعــات الــسعودية الســتجالء  

 .موضوع نشر الثقافة الحقوقية

@      @      @ 
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  إجراءات الدراسة
 :منهج الدراسة

تحقيقــاً ألهــداف الدراســة ولإلجابــة عــن أســئلتها اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي    

؛حيث يعتمد هذا المنهج على رصد استجابات مجتمع الدراسة أو عينـة ممثلـة منـه بهـدف                  

 ).١٩١، ١٤١٦العساف، (وصف الظاهر المدروسة 

 :مجتمع الدراسة
ــة      يتكــون مجتمــع الدراســة    ــة التربي مــن طــالب قــسم الدراســات اإلســالمية فــي كلي

ــددهم      ــالغ عــ ــاض والبــ ــعود بالريــ ــة الملــــك ســ ــي   ) ٣٥٢(بجامعــ ــام الدراســ ــي العــ ــاً فــ طالبــ

طالباً وهو مـا يعـادل   ) ١٤٧(هـ، الفصل الدراسي الثاني، وقد كانت عينة الدراسة     ١٤٣٤/١٤٣٥

 . من إجمالي عدد الطالب%٤١٫٧نسبة 

 :أداة الدراسة
باحـث اسـتبانة لجمـع المعلومـات حيـث قـام بتـصميم األداة بعـد الرجـوع                   استخدم ال 

إلى أدبيات الموضوع والدراسات السابقة وبناء اإلطار النظري، ولقد تكونـت االسـتبانة مـن               

 .أربعة محاور تغطي أسئلة الدراسة الفرعية 

 :صدق األداة وثباتها
لتأكد من الـصدق الظـاهري      مختص في التربية ل   ) ١١(قام الباحث بعرض االستبانة على      

لألداة، وقد اتفق المحكمون علـى مناسـبتها بعـد تعـديل الملحوظـات كمـا تـم التأكـد مـن                      

) ٢٩(صدق االتساق الـداخلي لالسـتبانة مـن خـالل تطبيقهـا علـى عينـة اسـتطالعية عـددها                     

 .طالباً، والجدوالن التاليات يوضحان صدق االتساق الداخلي لألداة
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 عامالت ارتباط بنود االستبانة م   )١(  جدول رقم 

 )٢٩=ن: الستطالعيةاالعينة ( بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه
 معامل االرتباط ممعامل االرتباط م المحور

٠٫٤٠٠٦ ٤ @@٠٫٨١٧٠ ١@ 
 المناهج الدراسية @@٠٫٨٠٨٨ ٥ @@٠٫٨٠٢١ ٢
٠٫٨١٢٠ ٣@@   
٠٫٨٧١٧ ٨ @@٠٫٨٣١٨ ٦@@ 
 أعضاء هيئة التدريس @@٠٫٦٣٩٢ ٩ @@٠٫٧٩٣٥ ٧
٠٫٥٥٧٢ ١٠@@   
 @@٠٫٨٩١٣ ١٩ @@٠٫٩٠٨٤ ١٣ المشاركة المجتمعية @@٠٫٨٦٢٨ ١٨ @@٠٫٨٩٤٧ ١٢
٠٫٧٨٤٨ ١١@@   
٠٫٧٢٢٤ ١٧ @@٠٫٨٥١٧ ١٤@@ 
 النظم واإلجراءات @@٠٫٧٧٦٤ ٢٠ @@٠٫٧٨٣٣ ١٥

٠٫٧١٢٣ ٢١ @@٠٫٧٨٨٨ ١٦@@ 
 ٠٫٠١عند مستوى دالة @@         ٠٫٠٥دالة عند مستوى @ 

 معامالت ارتباط بنود االستبانة   )٢(  جدول رقم 
 )٢٩=ن: العينة االستطالعية(  بالدرجة الكلية لالستبانة

 معامل االرتباط ممعامل االرتباط ممعامل االرتباط م
٠٫٨٣٣٧ ١٥ @@٠٫٨٤٠٥ ٨ @@٠٫٧٠١٥ ١@@ 
٠٫٧٥٠٩ ١٦ @@٠٫٨٣٣٨ ٩ @@٠٫٦٣٦٥ ٢@@ 
٠٫٦٧٥٨ ١٧ @@٠٫٥٥٧٢ ١٠ @@٠٫٧١٣٤ ٣@@ 
٠٫٨٤٧٤ ١٨ @@٠٫٧٨٤٨ ١١ @@٠٫٥٣٦٢ ٤@@ 
٠٫٧٨٣٣ ١٩ @@٠٫٨٣٩٦ ١٢ @@٠٫٧٨٠٧ ٥@@ 
٠٫٧٠١٦ ٢٠ @@٠٫٨٠٥٢ ١٣ @@٠٫٦٣٩٠ ٦@@ 
٠٫٦٥٨٧ ٢١ @@٠٫٨٠٧٣ ١٤ @@٠٫٦١٣٣ ٧@@ 

  ٠٫٠١دالة عند مستوى @@ 
 معامالت ارتباط محاور االستبانة     )٣( جدول رقم 

 )٢٩=ن: العينة االستطالعية( نةستبااللبالدرجة الكلية 
 معامل االرتباط المحور

 @@٠٫٨٧١١ المناهج الدراسية

 @@٠٫٨٢٠١ أعضاء هيئة التدريس

 @@٠٫٩٢٠٤ المشاركة المجتمعية
 @@٠٫٩٤٣٤ النظم واإلجراءات

 ٠٫٠١دالة عند مستوى @@ 
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 الدراسـة   تم حساب ثبات األداة مـن خـالل معادلـة ألفـا كرونبـاخ لمحـاور               : ثبات األداة   

 :األربعة وحساب الثبات الكلي لألداة وفق الجدول التالي

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ   )٤(  جدول رقم 

 )٢٩=ن: العينة االستطالعية( لمحاور الدراسة
عدد  المحور

 البنود
معامل ثبات ألفا 

 كرونباخ

 ٠٫٧٩ ٥ المناهج الدراسية

 ٠٫٧٩ ٤ أعضاء هيئة التدريس

 ٠٫٨٩ ٤ معيةالمشاركة المجت

 ٠٫٨٨ ٦ النظم واإلجراءات

 ٠٫٩٥ ٢١ الثبات الكلي لالستبانة

 :األساليب اإلحصائية
ولتسهيل تفـسير النتـائج اسـتخدم الباحـث األسـلوب التـالي لتحديـد مـستوى اإلجابـة                 

، غيـر   ٣=، محايـد  ٤=، موافـق  ٥=موافـق بـشدة   : (حيث تم إعطاء وزن للبدائل    ؛على بنود األداة  

، ثــم تــم تــصنيف تلــك اإلجابــات إلــى خمــسة مــستويات     )١=افــق بــشدة ، غيــر مو٢=موافــق

 :متساوية المدى من خالل المعادلة التالية

 ٠٫٨٠ = ٥÷ ) ١-٥= (عدد بدائل األداة ÷ )  أقل قيمة-أكبر قيمة= (طول الفئة 

 :لنحصل على التصنيف التالي

 )  ٥  (جدول رقم 

 توزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث
 مدى المتوسطات الوصف

 ٥٫٠٠ – ٤٫٢١ موافق بشدة
 ٤٫٢٠ – ٣٫٤١ موافق
 ٣٫٤٠ – ٢٫٦١ محايد

 ٢٫٦٠ – ١٫٨١ غير موافق
 ١٫٨٠ – ١٫٠٠ غير موافق بشدة
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 عرض النتائج وتفسيرها
  ؟ما مدى توافر الثقافة الحقوقية في المناهج الدراسة الجامعية: السؤال األول 

 النسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياًالتكرارات و  )٦(جدول رقم 

 إلجابات عينة الدراسة عن مدى توافر الثقافة الحقوقية في المناهج الدراسية
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 ٢ ٢ ١٢ ٨١ ٥٠ت

٢ 
ــاهج   ــضمن المنــــــــــ تتــــــــــ
ــاهيم  الدراســـــــــية مفـــــــ

وق اإلنـــــسان فـــــي حقـــــ
 اإلسالم

%١٫٤ ١٫٤ ٨٫٢ ٥٥٫١ ٣٤٫٠ 
١ ٠٫٧٥ ٤٫١٩ 

 ٢ ٢ ٢٣ ٨٤ ٣٤ت
١ 

تحقـــــــــــــق األهـــــــــــــداف 
التعليمية مبادئ التربيـة    
 ١٫٤ ١٫٤ ١٥٫٩ ٥٧٫٩ ٢٣٫٤% على حقوق اإلنسان

٢ ٠٫٧٦ ٤٫٠١ 

 ٤ ١٢ ٤١ ٥٧ ٣١ت
٤ 

ــاهج   ــضمن المنــــــــــ تتــــــــــ
ــارات   ــة مهــــــــ الدراســــــــ

 ٢٫٨ ٨٫٣ ٢٨٫٣ ٣٩٫٣ ٢١٫٤% الحوار
٣ ٠٫٩٩ ٣٫٦٨ 

 ٦ ١٨ ٢٧ ٦٥ ٢٨ت

٥ 
ــاهج   ــضمن المنــــــــــ تتــــــــــ
الدراســــــــــــية تثقيفــــــــــــاً 
للطالــــــــــــب بحقوقــــــــــــه 

 وواجباته
%٤٫٢ ١٢٫٥ ١٨٫٨ ٤٥٫١ ١٩٫٤ 

٤ ١٫٠٦ ٣٫٦٣ 

 ٧ ١٧ ٤٥ ٥٦ ٢٠ت

٣ 
ــاهج   ــضمن المنــــــــــ تتــــــــــ
ــارة  ــية اإلشـــــــ الدراســـــــ
للمواثيـــــــــــق الدوليـــــــــــة  

 لحقوق اإلنسان
%٤٫٨ ١١٫٧ ٣١٫٠ ٣٨٫٦ ١٣٫٨ 

٥ ١٫٠٣ ٣٫٤٥ 

 ٣٫٨٠ العام للمحور@ المتوسط

  درجات٥المتوسط الحسابي من @ 

يتضح من الجدول السابق أن توافر الثقافة الحقوقية في المناهج الدراسة مـن وجهـة               

وهو ) ٣٫٨٠(نظر طالب قسم الدراسات اإلسالمية بكلية التربية كانت بمتوسط حسابي           

تتــضمن "د كانــت موافقــة عينــة الدراســة كبيــرة لكــم مــن    مــا يقابــل درجــة الموافقــة، وقــ  

تحقـق األهـداف التعليميـة مبـادئ        "وبنـد   ) ٤٫١٩" (المناهج الدراسـة مفـاهيم حقـوق اإلنـسان        



 

 
٩٤ 

مدى توافر الثقافة الحقوقية في البيئة الجامعية من وجهة نظر طالب 
 قسم الثقافة اإلسالمية بكلية التربية بجامعة الملك سعود

  بن محمد السهليعبداهللا. د

وهـي مؤشـرات مطمئنـة لتـوافر الثقافـة الحقوقيـة فـي              ) ٤٠٫١" (التربية علـى حقـوق اإلنـسان      

بمتوسـط  " إلى المواثيـق الدوليـة    تتضمن المناهج اإلشارة    "البيئة الجامعية، في حين جاءت      

 إال أنه في درجة الموافقة) ٣٫٤٥(منخفض 

مــا مــدى تعزيــز أعــضاء هيئــة التــدريس للثقافــة الحقوقيــة فــي البيئــة    : الــسؤال الثــاني 

  ؟الجامعية

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها     )٧(  جدول رقم  

 عن مدى تعزيز أعضاء هيئة التدريس للثقافة الحقوقيةإلجابات عينة الدراسة  تنازلياً
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 ١ ٤ ٢٤ ٦٣ ٥٠ت
٧ 

ــتاذ   ــستخدم األســــــــــ يــــــــــ
أســاليب الحــوار والنقــاش 

 ٠٫٧ ٢٫٨ ١٦٫٩ ٤٤٫٤ ٣٥٫٢% مع الطالب
١ ٠٫٨٣ ٤٫١١ 

 ٣ ٩ ٣١ ٥٧ ٤٥ت
٦ 

يعمــل األســتاذ علــى بنــاء    
العالقات اإلنسانية داخل   

 ٢٫١ ٦٫٢ ٢١٫٤ ٣٩٫٣ ٣١٫٠% القاعة
٢ ٠٫٩٨ ٣٫٩١ 

   ١١ ٣٣ ٦٣ ٣٦ت
٨ 

تحفـــز أســـاليب التـــدريس 
ــى المــشاركة    الطــالب عل

   ٧٫٧ ٢٣٫١ ٤٤٫١ ٢٥٫٢% الفاعلة
٣ ٠٫٨٨ ٣٫٨٧ 

 ٢ ١٣ ٣٤ ٦٣ ٣٥ت
١٠ 

تتضمن إجراءات التقويم   
 فـي مناقـشة     حق الطالـب  

 ١٫٤ ٨٫٨ ٢٣٫١ ٤٢٫٩ ٢٣٫٨% نتيجته مع األستاذ
٤ ٠٫٩٥ ٣٫٧٩ 

 ١٠ ١٥ ٥٦ ٤٦ ١٩ت
٩ 

تعقــــــــــــــــــد الجامعــــــــــــــــــة 
لمنسوبيها برامج تدريبية   
 ٦٫٨ ١٠٫٣ ٣٨٫٤ ٣١٫٥ ١٣٫٠%في مجال حقوق اإلنسان

٥ ١٫٠٥ ٣٫٣٤ 

 ٣٫٧٩ العام للمحور@ المتوسط

  درجات٥ من المتوسط الحسابي@ 

يتـضح مـن الجـدول الـسابق رأي عينـة الدراسـة حـول دور األسـتاذ الجـامعي فـي تعزيــز           

وهـو فـي درجـة الموافقـة، وقـد كانـت          ) ٣٫٧٩(الثقافة الحقوقية، إذ جاء بمتوسـط حـسابي         

استجابات عينة الدراسة على بنود المحور متدرجة، ففي حين أشـادت العينـة باسـتخدام               



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٩٥

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

وكــذلك ) ٤٫١١(يب الحــوار والنقــاش إذ جــاءت بمتوســط حــسابي    األســتاذ الجــامعي أســال  

إال أن ثمــة إشــارة إلــى ) ٣٫٩١(الحــال فــي بنــاءه للعالقــات اإلنــسانية داخــل القاعــة بمتوســط  

ضعف دور الجامعة في عقد دورات تدريبية في مجال حقوق اإلنـسان إذ جـاءت بمتوسـط                 

 ).٣٫٣٤(حسابي 

 الحقوقيــة مــن خــالل المــشاركة المجتمعيــة مــا مــدى تــوافر الثقافــة: الــسؤال الثالــث 

  ؟والبحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات  )٨( جدول رقم 

 الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة الدراسة 

 عن مدى تحقيق الثقافة الحقوقية من خالل المشاركة المجتمعية

 البند م

دة
ش
ق ب
واف
م

 

فق
موا

 

م
ايد
ح

فق 
موا

ير 
غ

ق  
واف
ر م
غي

دة
ش
ب

ط  
س
متو
ال

بي
سا
لح
ا

ف  
حرا
االن

ري
عيا
الم

ب 
رتي
الت

 

 ١ ١٤ ٣٥ ٦٣ ٣١ت

١٣ 
ــة   ــستثمر الجامعــــــــ تــــــــ
المناســـــــبات المحليـــــــة 
والعالميــة لتعزيــز ثقافــة 

 حقوق اإلنسان
%٠٫٧ ٩٫٧ ٢٤٫٣ ٤٣٫٨ ٢١٫٥ 

١ ٠٫٩٣ ٣٫٧٦ 

 ٥ ١٥ ٤٠ ٥٧ ٢٦ت

١٩ 

يــــــــــــساهم أســــــــــــاتذة 
ــة    ــي توعيـــ ــة فـــ الجامعـــ

فـة  المجتمع ونشر الثقا  
الحقوقيــة عبــر وســائل  

 اإلعالم
%٣٫٥ ١٠٫٥ ٢٨٫٠ ٣٩٫٩ ١٨٫٢ 

٢ ١٫٠٢ ٣٫٥٩ 

 ٦ ١٧ ٤٢ ٥٨ ٢٣ت
١٢ 

ــضمن األنـــــــــــشطة   تـــــــــ
الطالبيـــــــــــة مفـــــــــــاهيم 

 ٤٫١ ١١٫٦ ٢٨٫٨ ٣٩٫٧ ١٥٫٨% حقوق اإلنسان
٣ ١٫٠٣ ٣٫٥١ 

 ٣ ١٤ ٥٩ ٥٣ ١٥ت
١٨

تحفـــــز الجامعـــــة علـــــى 
ــال    ــي مجـــــ ــث فـــــ البحـــــ

 ٢٫١ ٩٫٧ ٤١٫٠ ٣٦٫٨ ١٠٫٤% حقوق اإلنسان
٤ ٠٫٨٨ ٣٫٤٤ 

 ٣٫٥٦ العام للمحور@ المتوسط

  درجات٥المتوسط الحسابي من @ 
يتــضح مــن الجــدول الــسابق أن اســتجابات عينــة الدراســة حــول مــدى تــوافر الثقافــة        
الحقوقيــة مــن خــالل المــشاركة المجتمعيــة ألعــضاء هيئــة التــدريس جــاءت بمتوســط          



 

 
٩٦ 

مدى توافر الثقافة الحقوقية في البيئة الجامعية من وجهة نظر طالب 
 قسم الثقافة اإلسالمية بكلية التربية بجامعة الملك سعود

  بن محمد السهليعبداهللا. د

هـي فـي الحـد األدنـى مـن الموافقـة، وقـد جـاءت فقرتـك تـستمر الجامعـة                      و) ٣٫٥٦(حسابي  
في حين تـرى  ) ٣٫٧٦(المناسبات المحلية والعالمية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان بمتوسط       

ممــا يثيــر ) ٣٫٤٤(عينــة الدراســة تــدني تحفيــز الجامعــة للبحــث فــي مجــال حقــوق اإلنــسان    
كمـا أن تـضمين األنـشطة الطالبيـة     . جامعـة ضرورة االهتمام بهذا الجانـب مـن قبـل إدارة ال    

 ).٣٫٥١(لمفاهيم حقوق اإلنسان تحتاج مزيدا من العناية إذ جاءت بمتوسط 
ما مدى توافر الثقافة الحقوقية من خالل النظم واإلجراءات اإلدارية          : السؤال الرابع   

 في الجامعة ؟
  وترتيبها تنازلياًالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية  )٩( جدول رقم 

 إلجابات عينة الدراسة عن مدى توافر الثقافة الحقوقية في النظم واإلجراءات
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 ٦ ٨ ٢٩ ٥٨ ٤٥ت
٢١ 

تتــــــــوافر فــــــــي الجامعــــــــة 
خـــــدمات ومرافـــــق لـــــذوي 

 ٤٫١ ٥٫٥ ١٩٫٩ ٣٩٫٧ ٣٠٫٨% االحتياجات الخاصة
١ ١٫٠٤ ٣٫٨٨ 

 ٨ ٩ ٢٥ ٦٦ ٣٩ت
٢٠

تتــــــــوافر فــــــــي الجامعــــــــة 
ــة   المرافــــق الهامــــة لخدمــ

 ٥٫٤ ٦٫١ ١٧٫٠ ٤٤٫٩ ٢٦٫٥% الطالب
٢ ١٫٠٧ ٣٫٨١ 

 ٢ ١٢ ٤١ ٥٤ ٣٤ت
١٧ 

يوجــد جهــة فــي الجامعــة   
ــوق    ــة حقــــ ــى بحمايــــ تعنــــ

 ١٫٤ ٨٫٤ ٢٨٫٧ ٣٧٫٨ ٢٣٫٨% الطالب واألساتذة
٣ ٠٫٩٦ ٣٫٧٤ 

 ٤ ١٠ ٤١ ٦٠ ٣٢ت

١١ 
ــايير الجــــودة    ــضمن معــ تتــ
اســـتنطاق الطـــالب حـــول  
ــرر    ــي المقـــــــ ــم فـــــــ رأيهـــــــ

 واألستاذ
%٢٫٧ ٦٫٨ ٢٧٫٩ ٤٠٫٨ ٢١٫٨ 

٤ ٠٫٩٧ ٣٫٧٢ 

 ٦ ١٤ ٤٢ ٥٩ ٢٤ت
١٤ 

توفر الجامعة مبـدأ تكـافؤ      
الفـــرص لمنـــسوبيها علـــى 

 ٤٫١ ٩٫٧ ٢٩٫٠ ٤٠٫٧ ١٦٫٦% حد سواء
٥ ١٫٠١ ٣٫٥٦ 

 ٦ ١٨ ٤٥ ٥١ ٢٥ت
١٦ 

تراعـــي القـــرارات اإلداريـــة 
 العـــدل والمـــساواة أيمبـــد

 ٤٫١ ١٢٫٤ ٣١٫٠ ٣٥٫٢ ١٧٫٢% بين منسوبي الجامعة
٦ ١٫٠٥ ٣٫٤٩ 

تراعي اإلجراءات اإلداريـة     ١٥ ٧ ١٥ ٤٤ ٥٨ ١٩ت
 ٤٫٩ ١٠٫٥ ٣٠٫٨ ٤٠٫٦ ١٣٫٣% مبادئ حقوق اإلنسان

٧ ١٫٠١ ٣٫٤٧ 

 ٣٫٦٥ للمحورالعام @ المتوسط

  درجات٥المتوسط الحسابي من @ 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٩٧

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

يتـــضح مـــن الجـــدول الـــسابق وجهـــة نظـــر عينـــة الدراســـة حـــول مـــدى تـــوافر الثقافـــة  

الحقوقية في األنظمة واإلجراءات اإلدارية في البيئة الجامعية، قد جـاء بمتوسـط حـسابي           

جامعـة بـذوي   وهي ما يقابل درجة الموافقة، وقـد أشـادت عينـة الدراسـة باهتمـام ال       ) ٣٫٦٥(

فـي  ) ٣٫٨٨(االحتياجات الخاصة بتوفير خدمات ومرافق لهم، إذ جاءت بمتوسط حسابي           

حين ترى عينة الدراسة تدني مراعاة اإلجراءات اإلدارية مبـادئ حقـوق اإلنـسان، إذ كانـت        

وهو ما يـشير إلـى ضـرورة االهتمـام بهـذا الجانـب مـن قبـل إدارة الجامعـة            ) ٣٫٤٧(بمتوسط  

يــة لمنــسوبي ومــوظفي الجامعــة للتأكيــد علــى أهميــة مراعــاة اإلجــراءات    مــن خــالل التوع

 .اإلدارية مبادئ حقوق اإلنسان

 المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة  )١٠( جدول رقم 

 الدراسة عن  مدى توافر الثقافة الحقوقية في البيئة الجامعية

@ المتوسط المحاور
 الترتيب الحسابي

 ١ ٣٫٨٠ اهج الدراسيةالمن

 ٢ ٣٫٧٩ أعضاء هيئة التدريس

 ٣ ٣٫٦٥ النظم واإلجراءات

 ٤ ٣٫٥٦ المشاركة المجتمعية

 الدرجة الكلية لمدى توافر الثقافة الحقوقية في البيئة الجامعية
٣٫٧١ 

  درجات٥المتوسط من @ 
يتضح من الجدول السابق أن متوسط استجابات عينة الدراسة حول وجهة نظرهم            

) ٣٫٧١(حول مدى توافر الثقافة الحقوقية في البيئة الجامعية قد جاءت بمتوسـط حـسابي               
وهــي مــا يقابــل درجــة الموافقــة، وقــد جــاء محــور المنــاهج الدراســية فــي المرتبــة األولــى             

فــي حــين كــان محــور الــنظم واإلجــراءات فــي المرتبــة األخيــرة   ) ٣٫٨٠(بمتوســط حــسابي 
 .ها في درجة الموافقة إال أنها في الحد األدنى منهاوبالرغم أن) ٣٫٦٥(بمتوسط حسابي 

@      @      @ 



 

 
٩٨ 

مدى توافر الثقافة الحقوقية في البيئة الجامعية من وجهة نظر طالب 
 قسم الثقافة اإلسالمية بكلية التربية بجامعة الملك سعود

  بن محمد السهليعبداهللا. د

 النتائج 
 :أبرزت الدراسة النتائج التالية

 أظهـرت الدراسـة تـوافر الثقافـة الحقوقيـة فـي البيئـة الجامعيـة مـن خـالل المنــاهج           – ١

 .الدراسة وهي مؤشر إيجابي لدور المناهج في نشر ثقافة حقوق اإلنسان

 الدراسة أن لألستاذ الجامعي دوراً إيجابياً فـي نـشر الثقافـة الحقوقيـة فـي             أظهرت – ٢

 .بناءه للعالقات اإلنسانية وكذلك الحال في استخدام الحوار والنقاش في طالبه

 أظهــرت الدراســة ضــعف اهتمــام الجامعــة فــي عقــد دورات تدريبيــة فــي مجــال          – ٣

 .حقوق اإلنسان

الموافقــة علــى تــوافر الثقافــة الحقوقيــة مــن   أظهــرت الدراســة درجــة متدنيــة مــن  – ٤

 .خالل المشاركة المجتمعية ألعضاء هيئة التدريس

 أظهــرت الدراســة اهتمــام الجامعــة بــذوي االحتياجــات الخاصــة مــن خــالل تــوفير     – ٥

 .المرافق والخدمات المناسبة لهم

ــائج دراســة الــشاماني    – ٦  التــي أشــارت إلــى ممارســة  ) ٢٠١٢( توافقــت الدراســة مــع نت

 .طالب جامعة طيبة لحقوقهم وواجباتهم كان بدرجة كبيرة

 :التوصيات
 . تعزيز دور المناهج الدراسة في توافر الثقافة الحقوقية في البيئة الجامعية– ١

 . ضرورة اهتمام الجامعة بعقد الدورات التدريبية– ٢

 ضــــرورة اهتمــــام الجامعــــة بتفعيــــل دور األســــتاذ الجــــامعي فــــي المــــشاركات        – ٣

ــاتذة الدراســـات اإلســـالمية  ،تمعيـــة المتعلقـــة بنـــشر الثقافـــة الحقوقيـــة   المج ــيما أسـ السـ

 .والقانون والعالقات الدولية لطبيعة تخصصهم العلمي وارتباطه بحقوق اإلنسان

 عقد دورات تدريبهم لموظفي وأساتذة الجامعـات فـي مهـارات االتـصال وحقـوق               – ٤

 .الب الجامعةاإلنسان مما ينعكس إيجابياً على تعاملهم مع ط
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  التربويةمجلة العلوم   ٩٩

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 قائمة المراجع
منظمـة  . البرنـامج العـالمي للثقيـف فـي مجـال حقـوق اإلنـسان            ) : ٢٠١٢( األمم المتحدة ، المفوض الـسامي        -

 .األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

  جامعة الملك سعود. كلية التربية ) .  هـ ١٤٣٥(  التقرير اإلحصائي لكلية التربية -

حـوار  : محددات وأبعاد اإلستراتيجية الثقافية للعالم اإلسـالمي  ) : ٢٠١٢. ( التويجري ، عبدالعزيز بن عثمان   -

 . ٣٦ع ، المغرب-اإلحياء . مع الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري المدير العام لإليسيسكو

هيئة حقوق اإلنـسان  . ل نشرها مفهومها و تاريخها وسب . ثقافة حقوق اإلنسان    ) : ٢٠١٣( الحسين ، زيد     -

 .مركز النشر واإلعالم . 

تدريس مقرر حقوق اإلنسان في مؤسسات التعليم العـالي     ) : ٢٠٠٧. ( الحسين ، عبداللطيف بن إبراهيم     -

  .٣٧ ع ،)السعودية(مجلة البحوث االمنية . بالمملكة العربية السعودية و أثره في ثقافة الطالب

 القاهرة. البنائية منظور إبستمولجي وتربوي ) : ١٩٩٢( زيتون ، حسن وكمال -

مقرر جـامعي مقتـرح قـائم علـى التـصور اإلسـالمي لتنميـة ثقافـة حقـوق اإلنـسان                     ) : ٢٠١٣( الزهراني ، فهد     -

 . بحث دكتوراه غير منشور. جامعة أم القرى . لدى طالب التعليم العالي 

لبات جامعة طيبة لحقوقهم وواجباتهم من وجهة ممارسة طالب وطا): ٢٠١٢( الشامانى ، سند بن الفي -

   .٦ع ،السعودية -المجلة السعودية للتعليم العالى . نظرهم

فاعلية برنامج مقترح لتنيمة ثقافة حقـوق اإلنـسان للطالبـة المعلمـة            ): ٢٠١٢( القحطاني ، أمل سعيد قانع       -

-رســالة الخلــيج العربــى . يــاضبقــسم الجغرافيــا فــي جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــدالرحمن بمدينــة الر  

 .١٢٥ ع ،السعودية

مـصر  . العلوم التربوية   . دواعي التربية على حقوق اإلنسان في المرحلة الجامعية         ) : ٢٠١١( جيدوري ، صابر     -

 ٢ع

واقع الثقافة المدنية لطالب جامعة طيبة وآليات ) : ٢٠١٢. ( سعد ، أحمد يوسف و الشاماني ، سند بن الفي    -

 .   ع ،٢٠ مج ،مصر -العلوم التربوية . دراسة تقويمية : االرتقاء بها



 

 
١٠٠

مدى توافر الثقافة الحقوقية في البيئة الجامعية من وجهة نظر طالب 
 قسم الثقافة اإلسالمية بكلية التربية بجامعة الملك سعود

  بن محمد السهليعبداهللا. د

نشر ثقافة حقـوق اإلنـسان و واجباتـه و تعليمهـا فـي بـرامج       ) : ٢٠١١. ( طنطاوي ، مصطفى عبداهللا إبراهيم   -

  . ١٢٢ع ،مصر -مجلة القراءة والمعرفة . إعداد المعلم من المنظور اإلسالمي

. وق اإلنـسان فـي الجامعـات وجهـود تعزيـز الديمقراطيـة فـي مـصر             تعلـيم حقـ   ) : ٢٠١٠( ماضي ، عبـدالفتاح      -

 ٢ع. مجلة النهضة 

. دور الــصحف فــي إكــساب الــشباب الجــامعي المعرفــة بقــضايا حقــوق اإلنــسان       ) : ٢٠١١( معيــد ، اعتمــاد  -

 ٥٢ع.  مصر. دراسات الطفولة 

مركز . هيئة حقوق اإلنسان . ان برنامج نشر ثقافة حقوق اإلنس) : ١٤٣٠( هيئة الخبراء ، مجلس الوزراء  -

 .النشر واإلعالم 
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- Grossman , david (٢٠٠٣ ) human rights in highr education,J.Education ,  

- Unesco (١٩٩٨) : some suggestions on teaching about human rigts . 

 : المواقع اإللكترونية 
http://www.ohchr.org/AR/Issues/Education/Training  

http://ksu.edu.sa 

 

 
@@      @       



 .

14- United Nations, High Commissioner (2012). World Program for 

Human Rights Education. UNESCO. 

15- Zaitoon, H. & Zaitoon, K. (1992). Constructivism: Epistemological 

and educational perspective. Cairo.  

@    @    @



Education Student (Unpublished Doctoral Dissertation).  Umm Al-

Qura University.  

7- Bureau of Experts at the Council of Ministers. (1430). Program of 

Promoting Human Rights Culture. Human Rights Commission.  

8- Jeedoori, S. (2011) Justifications for education of human rights at 

undergraduate level. Journal of Educational Science, (2).  

9- King Saud University. (1435).Statistical report of Faculty of 

Education. College of Education.  

10- MaDHi, A. (2010) Teaching human rights in universities and efforts of 

enhancing democracy in Egypt. Journal of Al-NahDHah, (2). 

11- Mu'eed, I. (2011) Role of newspapers in educating undergraduate 

students of human rights issues. Journal of Childhood Studies, (52). 

12- Sa`ad, A. & Al-Shaamaani, S. (2012). Reality of civil culture for 

Taibah University students and ways of improvement: Evaluative 

study. Journal of Educational Science, 20.

13- TanTaawi, M. (2011) Spreading culture of human rights and duties 

and teaching it in teacher preparation programsfrom the Islamic point 

of view. Journal of Reading and Knowledge, (122).



 .

List of References: 

1- Al-Husain, A. (2007): Teaching the curriculum of human rights at 

institutions of the Ministry of Higher Education in the Kingdom of 

Saudi Arabia and its effect on student knowledge.Journal of Al-

BuHooth Al-Amneyyah, (37).  

2- Al-Husain, Z. (2013) Culture of human rights: Concepts, history and 

ways of disseminating. Human Rights Commission.  

3- Al-QaHTaani, A. (2012) Efficiency of a proposed program for 

development of human rights culture for student teachers at the 

Department of Geography at Princess Nourah bint Abdulrahman 

University in Riyadh. Journal of Risaalat Al-Khaleej Al-Arabi, (125).  

4- Al-Shaamaani, S. (2012): Taibah University students' practice of their 

duties and rights from their points of view.Saudi Journal of Higher 

Education, (6).  

5- Al-Tuwaijri, A. (2012). Determinants and dimensions of the cultural 

strategy in the Islamic world. Journal of Al-IHyaa', (36). 

6- Al-Zahraani, F. (2013) : Proposed University Curriculum based on 

Islamic Views on Development of Human Rights Culture  for Higher 



 

  التربويةمجلة العلوم  
 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

  
  
  

The Availability of Human Rights Culturein University Environment from the 
Perspective of the Students of the Department of Islamic Cultureat  the College 
of Education in King Saud University 

 
Dr. Abdullah Muhammad Al-Suhali 
Assistant Professor of Education 
Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 
 

 
Abstract: 

The study aims to identify the extent of availability of human rights culture 

in the university environment from the perspective of Islamic studies students in 

the college of Education of King Saud University. Researcher has used the 

descriptive survey approach to achieve study objectives. 

The study sample included (147) students from the study population of (352) 

students, that id a 41.7% of the regular student. Researcher has used the 

questionnaire as tool of study. The study has resulted in a set of results, most 

important of which was the study sample significantly agrees that the curriculum 

contains the concepts of human rights as well as agreeing to realize the 

educational goals of the principles of human rights. 

The study has also showed that the professor has a positive role in raising 

awareness of the human rights culture in the theater. 

The study has shown the interest of the university student of those with 

special needs.The study has shown weakness in regards to holding training 

courses in the area of human rights. 

Key words: Human rights culture – Raising awareness of human rights 

Human rights 
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 :ملخص البحث 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمة من وجهة نظـر              

ء هيئـة تـدريس العـاملين فـي         أعـضا مـن   ) ١٠٨ (أعضاء هيئة التدريس فيها، وطبقت الدراسة على عينـة بلغـت          

ليب اإلحــصائية المناســبة   فقــرة، واســتخدمت األســا ٥٣ســتبانة مكونــة مــن  ا، وجــرى تطــوير  جامعــة تبــوك 

مـدى امـتالك جامعـة تبـوك لمعـايير المنظمـة المتعلمـة مـن          وأظهـرت نتـائج الدراسـة أن    . لتحليل المعلومـات  

 فقـد جـاء مجـال النمـاذج الذهنيـة فـي المرتبـة األولـى         ،كـان متوسـطا   وجهة نظر أعضاء هيئـة التـدريس فيهـا          

التمكن الشخصي ألعـضاء هيئـة التـدريس،        (حظيت بدرجة متوسطة مجاالت الدراسة      و). مرتفع(ضمن دور   

وكشفت النتائج كذلك عن وجـود فـرق دال إحـصائياً        ).  تعلم الفريق  ،والرؤية المشتركة، والتفكير النظمي   

 بــين المتوســطات الحــسابية لمــدى امــتالك جامعــة تبــوك لمعــايير المنظمــة    α=0.05عنــد مــستوى الداللــة  

؛ )التخـصص (يعـزى إلـى متغيـر الدراسـة         ) تعلـم الفريـق   ( من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها         ،ةالمتعلم

) التمكن الشخـصي ( مقارنة بزمالئهم من أصحاب التخصصات العلمية، و     ،لصالح أصحاب التخصصات األدبية   

ــاث، و  )النــوع(يعــزى إلــى متغيــر الدراســة    ــذكور مقارنــة باإلن زى إلــى متغيــر  يعــ) الــتمكن الشخــصي (؛ لــصالح ال

فــي  مقارنــة بــزمالئهم ممــن يعملــون   ،؛ لــصالح مــن يعملــون فــي اإلدارة والتــدريس   )طبيعــة العمــل (الدراســة 

 .التدريس فقط

 ).جامعة تبوكالمنظمة المتعلمة، : (الكلمات المفتاحية



 

 
 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٠٩

 هـ١٤٣٧ لعدد السابع شوالا

 :مقدمةال
 تبــدو ،تقــف البــشرية فــي مطلــع القــرن الحــادي والعــشرين علــى عتبــات عــصر جديــد       

نــسانية والتقــدم المــذهل فــي    ســماته واضــحة بــسرعة وتيــرة التغيــر وتفجــر المعرفــة اإل      

مــر الــذي جعــل المنظمــات تهــدف إلــى تحقيــق النجــاح     األ،االتجاهــات العلميــة وتطبيقاتهــا 

ــة  ــة والربحيـ ــاء والديمومـ ــا،والبقـ ــا   ممـ ــة  أ كـــشف لهـ ــا بحاجـ ــا   إنهـ ــتعلم مـــن خبراتهـ لـــى  الـ

مـن المفـاهيم اإلداريـة    ، )Learning Organizations(تعـد المنظمـة المتعلمـة    وا،وتجاربهـ 

 وأسـهمت  ،الحديثة التي أفرزتها جملة من االعتبـارات والمتطلبـات االقتـصادية واإلنـسانية          

 .لمنظماتفي تطورها تحديات العولمة واتساع رقعة البيئة الخارجية ل

ويــستند مفهــوم المنظمــات المتعلمــة إلــى منظومــة متكاملــة مــن القــيم اإلنــسانية          

والقناعات اإلدارية والممارسات السلوكية التي تقـود إلـى تـوفير بيئـة تنظيميـة قـادرة علـى                   

تطوير ذاتها باإلفادة القصوى من الطاقات الفردية والجماعية لدى العناصر البشرية العاملة            

عــد مفهــوم المنظمــة المتعلمــة واألســس التــي تقــوم عليهــا ترفــاً أكاديميــاً وال   ولــم ي. افيهــ

 الكثير من أكبر الـشركات والمنظمـات فـي    بناهانزعة إدارية جديدة، بل نهجاً وممارسة ت    

 .العالم وحققت نجاحات باهرة

ولــه انعكاســات مهمــة علــى   ،إن مفهــوم المنظمــة المتعلمــة أصــبح ذا أهميــة كبيــرة    

لكيانـات التنظيميـة والمؤسـسات ومنظمـات األعمـال علـى            علـى ا   والـتعلم، و   عالم التعليم 

قـــدرة المنظمـــة فـــي عـــصر العولمـــة والمنافـــسة      علـــى  و،اخـــتالف مـــستوياتها وأهـــدافها  

المفتوحــة، وعلــى االبتكــار المــستمر بــإطالق العنــان لقــدرات جميــع أفــراد المنظمــة وعلــى   

وضــمن هــذا اإلطــار فــإن .  العمليــةاخــتالف مــستوياتهم اإلداريــة وتخصــصاتهم  وتجــاربهم

المنظمة المتعلمـة هـي المنظمـة التـي يـسعى فيهـا األفـراد وباسـتمرار إلـى تطـوير وتوسـيع                    

وفي هذه المنظمة يكـون الطمـوح       .  الوصول إليها   في قدراتهم لتحقيق النتائج التي يرغبون    

ــاً  ــراً ومفتوحـــ ــاعي حـــ ــيم  حيـــــث ؛الجمـــ ــا ويتعلمـــــون لرؤيـــــة التنظـــ ــراد فيهـــ ــد األفـــ   يجتهـــ

 ).١٩٩٠,Senge(عامةً
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مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمة 
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

 سعود عيد العنزي. د 

صـــبح فلـــسفة واســـعة االنتـــشار بـــشكل كبيـــر فـــي    أالمنظمـــة المتعلمـــة مفهـــوم   و

 يزيــد فيــه النــاس مــن الهــا ارتبــاط إنــساني قــوي كونهــا مكانًــإن ج إذ ؛مجتمعاتنــا المعاصــرة

ــدراتهم علـــــــى صـــــــناعة نمـــــــاذج جديـــــــدة بحـــــــسب مايتعلمـــــــه النـــــــاس بـــــــشكل         قـــــ

  ٢٠٠٩,Nakpodia).(مستمر

 فـي  ،)Peter Senge(علـى يـد  م ١٩٩٠لمنظمة المتعلمة أول مـرة عـام     وظهر مفهوم ا

وللمنظمــة المتعلمــة خمــسة ضــوابط  . )٢٠٠٩ ،الطويــل وعبابنــة("الــضابط الخــامس "هكتابــ

ــية فـــي تـــشكيل المنظمـــة المتعلمـــة   ــاذج ، الـــتمكن الشخـــصي:  وهـــي،تعتبـــر أساسـ والنمـ

 ).(٢٠١٠,Steiningerي والتفكير النظم، وتعلم الفريق ،الذهنية، والرؤية المشتركة

الــتمكن الشخــصي هــو تــوفير جميــع المــستلزمات الالزمــة للحــصول علــى المعرفــة      و

 التــسهيالت الالزمــة للتعلــيم والحــصول علــى المعرفــة، وتعنــي     كافــةوالتعلــيم، أي تقــديم 

عطــائهم الــصالحيات القانونيــة وتــوفير المعلومــات لهــم   إتــرك حريــة التــصرف للعــاملين ب 

أمـا النمــاذج الذهنيــة فهــي التمثـيالت الداخليــة للواقــع الخــارجي   . النفسهم الثقــة بــؤوإعطـا 

 وهي مبنيـة علـى تجـاربهم الفريـدة          ،التي يستخدمها الناس للتفاعل مع العالم من حولهم       

والرؤيـة المـشتركة    .  توفير آلية لتصفية المعلومات الجديدة وتخزينهـا       يجري بها في الحياة   

  بنـاء صـورة مـشتركة لمـستقبل المنظمـة التـي يـسعون             داريـين علـى   وتعني قدرة القادة اإل   

 ).٢٠١١، .Jones et al(ليها وتحقيقهاإلوصول ل

راء ووجهـات النظـر حـول القـضايا والمواضـيع           ويجري تعلم الفريـق بـالحوار وتبـادل اآل        

 .)٢٠٠٧ ،الملكاوي( وهي عملية رئيسية في المنظمات الحديثة ،المختلفة

 عالقــات فكريــة ذات أبعــاد إنــسانية واجتماعيــة   ويتــضمن التفكيــر النظمــي  شــبكة   

االقتـصادي،  و،  ، بما يمكن الجامعات من أداء دورها الـوظيفي واالجتمـاعي          مهمةواقتصادية  

 مــن رؤى ا تهيــأ لهــا مــن معرفــة أكاديميــة علميــة، ومــا يــستلزمه ذلــك أيــضاً     مــمــستثمرة م

فـي التعلـيم واإلدارة   ومفاهيم تمكنها من التفاعل مع  المستجدات والمفاهيم المعاصرة       
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وهــو مــنهج وإطــار عمــل يقــوم علــى رؤيــة الكــل بــدالً مــن  ). ٢٠١٢،علــي(فــي مــستويات أرقــى

 ).٢٠١٣، .Schiena  et al(الجزء 

 وتـشجيع االسـتعالم    ، فـرص للـتعلم المـستمر      إيجـاد وتعمل المنظمة المتعلمـة علـى        

ــازة ومــشارك    ووالحــوار  ــتعلم الجمــاعي، وتطــوير أنظمــة لحي ــتعلم،  التعــاون وال ة عمليــة ال

وتمكـين العــاملين نحــو تحقيــق رؤى مــشتركة، وربــط المنظمــة بالبيئــة الخارجيــة، وتــوفير  

ســتراتيجي إ حيــث تــستخدم قيــادة المنظمــة الــتعلم بأســلوب ؛ســتراتيجية للــتعلمإقيــادة 

لتحقيـق المخرجــات، وتـدعم القيــادة الـتعلم مــن خــالل سـلوكها كنمــوذج يحتـذى بــه مــن      

مـدى امـتالك     وفـي ضـوء مـا تقـدم فـإن      ). (٢٠١٣، Qawasmeh & Al-Omariقبل اآلخـرين 

يكمن في سعيها وبشكل مستمر على تحقيـق        جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمة      

 . وضحها بيتر سينج التيضوابط المنظمة المتعلمة الخمسة

 :مشكلة الدراسة 
ات، وتقـدم   إن القرن الحادي والعشرين قرن يتسم بـسرعة التغيـرات وكثـرة التحـدي             

التقنيات وسبل االتصال وتوليد المعرفة وإدارتها، واالهتمام برأس المال الفكري والعنـصر       

تقــديراً وثقــة وتحفيــزاً علــى الــتعلم واالبتكــار واإلبــداع والمــشاركة فــي صــياغة       ، البــشري

 ).٢٠١٢الشريفي، (ستراتيجيات وصناعة القرارالرؤية وبلورة اإل

جامعة ناشئة في عالم يمتاز بكثـرة  بصفتهالتحديات تواجه جامعة تبوك جملة من ا  

ممــا يــستدعى أن تتبنــى الجامعــة مفــاهيم ، التغيــرات نتيجــة للثــورة العلميــة والتكنولوجيــة

ومــن هــذه المفــاهيم اإلداريــة الحديثــة التــي تــساعدها ، حديثــة تتوافــق مــع متغيــرات العــصر

 ومـن هـذا المنطلـق    ".متعلمـة المنظمة ال"على مواجهة هذه التحديات بثبات وتميز مفهوم        

مـــدى امـــتالك جامعـــة تبـــوك لمعـــايير المنظمـــة علـــى تـــسعى هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف 

 .المتعلمة الخمسة التي حددها بيتر سينج من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها
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 :أهداف الدراسة 
ــايير    تهـــدف الدراســـة إلـــى محاولـــة الكـــشف عـــن    مـــدى امـــتالك جامعـــة تبـــوك لمعـ

التمكن الشخصي، والنماذج الذهنية، والرؤيـة المـشتركة، وتعلـم          : وهي مة المتعلمة المنظ

التخـــصص، والرتبـــة : وأثـــر متغيـــرات. الفريـــق، والتفكيـــر النظمـــي ألعـــضاء هيئـــة التـــدريس

 .وتهدف الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية. األكاديمية، والنوع، وطبيعة العمل

 :أسئلة الدراسة 

الـــتمكن الشخـــصي، (ك جامعـــة تبـــوك لمعـــايير المنظمـــة المتعلمـــةمـــا مـــدى امـــتال -

من وجهـة   ) والنماذج الذهنية، والرؤية المشتركة، وتعلم الفريق، والتفكير النظمي       

 نظر أعضاء هيئة التدريس فيها؟

 بــين متوســطات مــدى ٠٫٠٥=αهــل توجــد فــروق دالــة إحــصائياً عنــد مــستوى الداللــة   -

مــة المتعلمــة مــن وجهــة نظــر أعــضاء هيئــة     امــتالك جامعــة تبــوك لمعــايير المنظ  

التخـصص، الرتبـة األكاديميـة، النـوع،      : (متغيـرات الدراسـة   إلـى   التدريس فيها تعـزى     

 ؟ )طبيعة العمل

 : أهمية الدراسة
 المنظمات المتعلمة من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي لم تلق االهتمـام الكـافي              عدت  

 ،وعي وإدراك أهميــة التحــول إلــى تلــك المنظمــات  ممــا أدى إلــى عــدم الــ ،فــي الــوطن العربــي

 التحول إلى المنظمات المتعلمـة يتطلـب تـوافر مجموعـة مـن العناصـر التـي يجـب                 فضالً عن 

ونظـام  ،   وأسـلوب القيـادة    ،ثقافـة المنظمـة وبنائهـا     : أن تكون موجودة لدى المنظمات مثل     

المنظمـــات المتعلمـــة والتـــي قـــد تحـــول دون التحـــول إلـــى  ، إدارة المعرفـــة وأنظمـــة التقنيـــة

ويعتمد بقاء المنظمات ونجاحها على مقدرتها على التحـول إلـى منظمـات     ). ٢٠١٢الحارثي،(

همـشري،  (متعلمة على نحو مـستمر، ممـا يهيـأ لهـا فرصًـا أكبـر للبقـاء والتقـدم والمنافـسة           

٢٠١٣.( 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١١٣

 هـ١٤٣٧ لعدد السابع شوالا

  مـدى امـتالك    البحث عـن  من أهمية المنظمة المتعلمة وضرورة       وتأتي أهمية الدراسة    

ن تفيـد هـذه الدراسـة صـانعي القـرارات بالجامعـات            أومن المؤمـل    . جامعة تبوك لمعاييرها  

 .قيق امتالكها لمعايير المنظمات المتعلمةالسعودية في تح

 :مصطلحات الدراسة 
المكان الذي يتعلم فيه الناس باستمرار لتوسـيع قـدراتهم           هي: المنظمة المتعلمة  •

كيــرهم  ورعايتــه، ويكــون الطمــوح الجمــاعي فيهــا   علــى خلــق النتــائج، وتوســيع أنمــاط تف 

 ).٤٦ :٢٠٠٩، .Song  et al(ها الناس باستمرار ألجل التعلمفيبحريّة، ويتعلم 

نهــا المنظمــة التــي طــورت القــدرة علــى التكيــف أويمكــن تعريــف المنظمــة المتعلمــة ب

 عـــضائها يقومـــون بـــدور فعـــال فـــي تحديـــد وحـــل القـــضايا   أن جميـــع أل ؛والتغيـــر المـــستمر

 )٢٥٩  :٢٠٠٨، منج(المختلفة المرتبطة بالعمل

 بأنهـا تلـك المنظمـة التـي تحـاول توليـد المعرفـة وابتكارهـا                )٣١٥:٢٠١١(ويعرفها المليج 

 مــع المعـــارف والـــرؤى  يـــتالءم ويــصاحب ذلـــك تغييـــر فــي الـــسلوك ل  ،ونقلهـــا واكتــسابها 

 .داءاأل  وتحسين،الجديدة

سـتمرار علـى تحقيـق النتـائج واألهـداف      والمنظمة المتعلمة هـي التـي توسـع قـدرتها با        

فـي  سـهام   وتطور خبراتها اإلدارية في التعامـل مـع قـدرات العـاملين لإل       ،المرجوة للمنظمة 

 ).٢ :٢٠١٠,Seddon & O’Donovan(تطوير المنظمة

إشـــراك ؛حيـــث يـــتم والمنظمـــة المتعلمـــة هـــي منظمـــة يـــتم فيهـــا الـــتعلم باســـتمرار  

 ا ويكـــون المنـــاخ فيهـــا مبتكـــرً   ،ة المنظمـــاتبفعاليـــة فـــي إدار  والموظـــف بـــشكل كلـــي  

.(Nazari & Pihie ،٢١٢ :٢٠١٢) 

@      @      @ 
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 : جامعة تبوك
، ٢٠٠٧ تأسـست عـام      ،الـسعودية المملكـة  العربيـة      هي جامعة تقع في شمال غـرب        

يدرسـون  و ، عضو هيئة تـدريس ١٥٨٥يدرسهم ،   طالب وطالبة  ٣٥٩٠٠ أكثر من    يدرس بها 

: موزعــة علــى مدينــة تبــوك والمحافظــات الخمــس التابعــة لهــا إداريــاً كليــة مختلفــة ٢٠فــي 

ــ قــسم١٣٢ً، وتحتــوي هــذه الكليــات علــى   ) أملــج - الوجــه- تيمــاء-حقــل -ء ضــبا( ا ا علميً

ــ ــة    اونظريً ــدرجات العلمي ويوجــد فــي الجامعــة عــشر عمــادات مــساندة،     . تمــنح مختلــف ال

 والخـــدمات األكاديميـــة ومعهـــد علمـــي للبحـــوث واالستـــشارات لتقـــديم كافـــة العمليـــات 

والعلميــة والتقنيــة واإلداريــة المــساندة للعمليــة التعليميــة واألنــشطة البحثيــة التــي تقــدمها  

 .)٢٠١٢، وزارة التعليم العالي(الجامعة لمنسوبيها وللمجتمع

 : الدراسات السابقة 
 مــدى تــوافر أبعــاد   معرفــة دراســة هــدفت إلــى   ، )٢٠١١ ( ومرتجــى ،أبــو حــشيش  جــرىأ 

 ووضـــع بعـــض ، المتعلمـــة فـــي جامعـــة األقـــصى مـــن وجهـــة نظـــر العـــاملين فيهـــا المنظمـــة

 واســتخدم الباحثــان  ،المقترحــات لتطــوير الجامعــة فــي ضــوء مفهــوم المنظمــة المتعلمــة    

 ولتحقيـــق ،ا موظفـــاً إداريـــا وأكاديميًـــ١٥٠ وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن ،المـــنهج الوصـــفي

 وتكونت من سـبعة     ،د المنظمة المتعلمة  ستبانة أبعا اأغراض الدراسة قام الباحثان بتبني      

ــة الرئيـــــسة   أ ــة المتعلمـــ ــاد تمثـــــل خـــــصائص المنظمـــ ــات  ،بعـــ ــصائيًإ وعولجـــــت البيانـــ ا حـــ

 .بعاد المقياس على درجة متوسطةأوقد حصلت جميع ، (S.P.S.S)ببرنامج

المفــاهيم والخــصائص التــي تقــوم عليهــا المنظمــات   ، )٢٠١١ ( وتناولــت ورقــة الرشــدان 

 والفــرق بــين  ،ل التــي أســهمت فــي نــشأة وتطــور المنظمــات المتعلمــة    المتعلمــة، والعوامــ 

 ودور القيــادات اإلداريــة فــي المؤســسات ،مفهــوم المنظمــات المتعلمــة والــتعلم التنظيمــي 

وتخلــص الورقــة إلــى أن متطلبــات . بترســيخ مفهــوم المنظمــات المتعلمــة نهجــاً وممارســة

ء وتطــور االحتياجــات اإلنــسانية   العولمــة والحاجــة للمنافــسة علــى المــوارد وعلــى العمــال     

للعاملين في المؤسسات وزيادة توقعات المستفيدين والمتعـاملين مـع هـذه المؤسـسات              
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كانت من أهم العوامل التي دفعت باتجـاه تبنـي أفكـار إداريـة جديـدة تقـوم علـى مفـاهيم                      

 وال  مــن الممارســات اإلداريــة التقليديــة التــي لــم تعــد قــادرة     تحــرر وال،المنظمــات المتعلمــة 

. كافيـــة علـــى االســـتجابة الحتياجـــات ومتطلبـــات البيئـــة التنظيميـــة الداخليـــة والخارجيـــة  

وتؤكــد الورقــة أن بيئــة المنظمــات لــم تعــد مقتــصرة علــى المحــيط الجغرافــي الــضيق الــذي   

كمـا تقـدم   . تتواجد فيـه، بـل أصـبح العـالم بأسـره بمثابـة البيئـة الخارجيـة لمنظمـات اليـوم              

 والقيادات التنظيمية على بنـاء منظمـاتهم وفقـاً    رينلتي تساعد المد  الورقة بعض األفكار ا   

 .للقيم والمفاهيم التي تتطلبها المنظمات المتعلمة

المتعلمــة  المنظمــة بــين العالقــة إلــى دراســة،  )٢٠١٠ (وهــدفت دراســة الحــواجرة 

 لمةالمتع المنظمة تناول متغير  وقد.ستراتيجياإل للتغيير المدرك التنظيمي واالستعداد

 وتـشجيع  والحـوار،  والمناقـشة  الـتعلم،  لفـرص  المـستمر   التطـوير :هـي د أبعـا  سـبعة 

 رؤيـة  نحـو  األفـراد  وتـشجيع  للـتعلم،  المـشاركة  أنظمـة  الـتعلم، وتطـوير   لفـرق  التعـاون 

 االستعداد  وقد حُدد.للتَعَلّم ستراتيجيةإ قيادة وإيجاد ببيئتِها، المنظمة وربط جَماعية،

 السـتعداد  المبحـوثين  دراكإ أسـاس  علـى  سـتراتيجي اإل يـر للتغي المـدرك  التنظيمـي 

 أبرزهـا  اإلحـصائية  األسـاليب  مـن  مجموعـة  الدراسـة   واسـتخدمت ،للتغييـر  منظمـتهم 

 العامـل  أن الـى  الدراسـة  وتوصـلت ، (ANOVA)األحـادي  التباين االرتباط وتحليل معامل

 مستوى وأن تراتيجية،ساإل بُعد القيادة في تمثل قد المبحوثين لدى اأثرً األعلى المدرك

عوامـل   لجميـع  المبحوثين تصورات نأو ببيئتها، المنظمة بربط تعلق قد األدنى اإلدراك

 باالسـتعداد  ارتباطهـا  حيـث  مـن  أهميـة  وذات إيجابيـة  المبحوثـة  المتعلمـة  المنظمـة 

 .ستراتيجياإل للتغيير المدرك التنظيمي

(  المنظمــة المتعلمــة إلــى الكــشف عــن أثــر خــصائص ، )٢٠١٠(وهــدفت دراســة النــسور

في تحقيـق التميـز     )  واالتصال والتواصل  ، والتمكين ،الحوار، وفرق العمل   و التعلم المستمر، 

ولتحقيـق هـدف الدراسـة      . ردنالمؤسسي في وزارة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي فـي األ             

 فقرة وذلك لجمع المعلومات األوليـة مـن عينـة           ٥٠ تستبانة شمل اقامت الباحثة بتصميم    
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) ١٩٤( وتكونت عينة الدراسة من    ،(S.P.S.S)ا ببرنامج حصائيًإوعولجت البيانات   .  لدراسةا

 وتوصــلت الدراســة إلــى عــدد مــن   ،حملــة البكــالوريوس فمــا فــوق مــن مــن مــوظفي الــوزارة  

أن مستوى امتالك خصائص المنظمة المتعلمة في وزارة التعليم العالي         : النتائج من أهمها  

 واالتــصال ، والتمكــين، وفــرق العمــل، والحــوار،الــتعلم المــستمر (والبحــث العلمــي األردنيــة 

 وأن مـستوى تطبيـق أبعـاد التميـز المؤسـسي فـي وزارة الـتعلم                 ،كـان متوسـطًا   ،  )والتواصل

وتمتلــك وزارة التعلــيم العــالي والبحــث    . ا متوســطً كــانالعــالي والبحــث العملــي األردنيــة   

 ).٠٫٠٥(ستوى داللةالعلمي األردنية خصائص المنظمة المتعلمة عند م

 جنبيةالدراسات األ
دراسـة هـدفت إلـى استكـشاف  التعلـيم العـالي فـي المملكـة           ،  )٢٠١٢,Bak(  باك أجرى

 واسـتخدمت  ،المتحدة القائم على الخصائص الخمس لبيتر سينج في المنظمات المتعلمة   

 ،وجرى توزيعهـا علـى مؤسـسات التعلـيم العـالي فـي المملكـة المتحـدة                ،ستبانة  االدراسة  

 المجموعــات بــينخــتالف فــي مــستوى تــأثير الخــصائص الخمــس االبــرز النتــائج أوكــان مــن 

 ،وبين أعضاء هيئـة التـدريس القـدماء وأعـضاء هيئـة التـدريس الجـدد               ،  األكاديمية واإلدارية   

وبينت الدراسة أن مفهـوم المنظمـة المتعلمـة أصـبح ذا أهميـة فـي كـل مـن القطـاع العـام                       

ام هذا المفهوم فـي تنظيمـات التعلـيم العـالي البريطـاني مـازال                مع العلم أن إقح    ،والخاص

 .محدوداً

أن مفـاهيم  ، )٢٠١٢، Ludeke-Freund & Burandt(وبرانـدت ،  فرنـد - لوديـك   وذكـر 

ن إ حيـث  ؛المنظمة المتعلمة أكثر األبحاث الواعدة لتحليل وفهم المشروعات المترابطـة       

 لألنــــشطة المعقــــدة الدائمــــة فــــي المعرفــــة والتــــشاركية ضــــرورية ولكنهــــا غيــــر كافيــــة

 فعلــى الجامعــات أن تخاطــب نوايــا وقــدرات األفــراد فــي الــتعلم بإيجــاد أنــواع         ،الجامعــات

 . جديدة من المعرفة وحل المشاكل المؤسساتية

، Marquardt) علـــى نمـــوذج مـــاركورات، )٢٠٠٦، Berrio(بيريـــو  واعتمـــدت دراســـة 

رشـاد فـي   طة الذي طبق على موظفي قسم اإلوهو نموذج العناصر التنظيمية المتراب (١٩٩٦
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ويقوم هذا النموذج علـى وضـع إطـار يجـري بـه تقيـيم واقـع        . مريكيةأوهايو األ جامعة والية

ــتعلم( المتعلمــة بخمــسة عناصــر فرعيــة هــي    المنظمــة  ، المعرفــة، األفــراد، المنظمــة،ال

داة للدراســة أكــســتبانة اال واســتخدمت ،واتبعــت هــذه الدراســة المــنهج الوصــفي ، )التقنيــة

مــوزعين علــى الكليــات    موظفــاً) ٤٣٤(رســالها الــى عينــة الدراســة المكونــة مــن     إجــرى 

الدراسـة    وقـد خرجـت  ،وأقاليمهـا  والمعاهد التابعة للجامعة فـي واليـة أوهـايو ومقاطعاتهـا    

 أن الجامعــة تمثــل منظمــة تحمــل صــفات    علــىعينــة الدراســة اتفــاق أفــراد: بنتــائج منهــا

كانـت نـسبة موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة علـى أن الجامعـة          و،علمـة المت وعناصر المنظمة

 .عالية جاءت بنسبة" المنظمة"متعلمة قد حققت العنصر الفرعي  كمنظمة

إلـى تقيـيم مـا إذا    ، )٢٠٠٥، White & Weathersby (وويثرسبي،  وايتوهدفت دراسة 

كيز علــى   وذلــك بــالتر ،كانــت الجامعــات تــستطيع أن تــصبح منظمــات متعلمــة حقيقيــة      

والحظـت الدراسـة    .  منظمات متعلمـة حقيقيـة     إلىاالحتياجات المهمة لتتحول الجامعات     

ــتخدامها فـــي           ــرى اسـ ــة جـ ــات المتعلمـ ــي تخـــدم المنظمـ ــيم التـ ــن القـ ــل مـ ــاك القليـ أن هنـ

 وذهبت هذه الورقة إلى تقـديم بعـض الطـرق لمـساعدة الجامعـات فـي التحـول                   ،الجامعات

 .إلى منظمات متعلمة

شـامل لطريقـة بنـاء     لـى التوصـل لمفهـوم   إ، (٢٠٠٤، Torlak) تـورالك ة وهـدفت دراسـ  

أي مشاريع بحثيـة      وتقديم تقييم جزئي ألدبيات الدراسة لضمان استفادة       ،منظمة متعلمة 

 هـداف تحقيـق هـذه األ   لـى إ وللوصـول  .الدراسـة  أو دراسـات مـستقبلية قـد تتنـاول موضـوع     

مختلفــة للتعامــل مــع   تيجياتســتراإ وعــرض ،جــرى تحليــل مكونــات المنظمــة المتعلمــة 

ج سينباالعتماد على نموذج     العوائق التي تحول دون التعلم التنظيمي في المنظمات وذلك        

(Senge) داريـة لنظريـة   وجهـة النظـر اإل   الدراسة علـى   واعتمدت،"التفكير التنظيمي" في

ساســية الخــصائص األ ا يــضمطــارًإوفــي ضــوء ذلــك اقترحــت الدراســة  . والتعقيــد الفوضــى

للدراسـات المـستقبلية فـي      وتقتـرح عـدداً مـن المقترحـات      ،لمنظمات القادرة علـى الـتعلم     ل

 هذا المجال
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 :التعقيب على الدراسات السابقة
ن امــتالك  إ حيــث  ،ال تقــف جامعــة تبــوك بمعــزل عــن الجامعــات العربيــة والعالميــة       

 وهـذا   ،عـات جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمة أصبح طريقاً تسلكه العديـد مـن الجام            

 مدى تـوفر    معرفةالتي ذهبت إلى    ،  )٢٠١١ ، ومرتجى ،أبو حشيش ( من   كلٍما ظهر في دراسة     

 ودراســة ا،أبعــاد المنظمــة المتعلمــة فــي جامعــة األقــصى مــن وجهــة نظــر العــاملين فيهــ          

التي تناولت المفاهيم والخـصائص التـي تقـوم عليهـا المنظمـات المتعلمـة               ،  )٢٠١١،الرشدان(

التــــي درســــت العالقــــة بــــين المنظمــــة المتعلمــــة  ) ٢٠١٠الحــــواجرة،(ســــة  ودرا،فــــي األردن

 إضــــافة إلــــى دراســــة ،ســــتراتيجي فــــي األردنواالســــتعداد التنظيمــــي المــــدرك للتغييــــر اإل 

التـــي كـــشفت عـــن أثـــر خـــصائص المنظمـــة المتعلمـــة فـــي تحقيـــق التميـــز ) ٢٠١٠،النـــسور(

، )٢٠١٢، BAK(  ودراســة،نالمؤســسي فــي وزارة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي فــي األرد    

التــي هــدفت الستكــشاف التعلــيم العــالي فــي المملكــة المتحــدة القــائم علــى الخــصائص       

 التـي هـدفت   (٢٠٠٥، White& Weathersby) ودراسـة  ،الخمس لبيتر سـينج فـي المنظمـة   

 وجميـع  . ما إذا كانت الجامعـات تـستطيع أن تـصبح منظمـات متعلمـة حقيقيـة                معرفةإلى  

 وهي تؤكد أهمية    ،بتت الحاجة إلى تحول الجامعات إلى منظمات متعلمة       هذه الدراسات أث  

 وتختلــف فــي كــون جامعــة تبــوك جامعــة حديثــة ، وتتفــق معهــا بالمــضمون،هــذه الدراســة

ــدئالنـــشأة وتطمـــح أن   ــا تبتـ ــة     مـــن حيـــث مـ ــة المعرفـ ــرون، وتلـــك طبيعـ ــه اآلخـ  انتهـــى إليـ

ــة ــد .  التراكميـ ــ    وقـ ــسابقة بـ ــات الـ ــن الدراسـ ــتفاد الباحـــث مـ ــراسـ ــن تلـــك  ،شكل كبيـ  ومـ

إعــداد أداة و، صــياغة وتحديــد مــشكلة الدراســة وأهميتهــا وأهــدافها وأســئلتها، االســتفادة

ــة ــائج ومناقـــشتها ، الدراسـ ــذه    ، تفـــسير النتـ ــاً لهـ ــر منطلقـ ــات تعتبـ فـــضالً أن بعـــض الدراسـ

 وذلك الستكمال النسق البحثي العلمي فـي سـد وإكمـال بعـض نـواحي القـصور                 ،الدراسة

 .السابقةفي الدراسات 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١١٩

 هـ١٤٣٧ لعدد السابع شوالا

 منهجية الدراسة
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي الذي يقـوم علـى وصـف الظـاهرة، بجمـع البيانـات                 

للوصــول إلــى فهــم الظــاهرة المدروســة،    عنهــا وتبويبهــا وتحليلهــا، والــربط بــين مــدلوالتها   

 .والمتغيرات المؤثرة فيها

 :مجتمع الدراسة وعينتها
لدراسة من أعضاء هيئة التدريس في جامعـة        تكون مجتمع الدراسة الذي مثل عينة ا      

التخصـــصات العلميـــة واإلنـــسانية كافـــة، كمـــا  بالحاصـــلين علـــى درجـــة الـــدكتوراه  تبـــوك

 ).١( يوضحه الجدول

 )١(الجدول 

 توزيع أفراد عينة الدراسة
 متغيرات
 الدراسة

 مستويات
 النسبة التكرار المتغيرات

 المئوية
 ٦١٫١ ٦٦ أدبي التخصص ٣٨٫٩ ٤٢ علمي

 الرتبة ٦٦٫٧ ٧٢ أستاد مساعد
 ٣٣٫٣ ٣٦ أستاذ مشارك فأكثر األكاديمية

 ٤٤٫٤ ٤٨ أنثى النوع ٥٥٫٦ ٦٠ ذكر
 طبيعة ٣٥٫٢ ٣٨ اإلدارة والتدريس

 ٦٤٫٨ ٧٠ التدريس فقط العمل
 ١٠٠٫٠ ١٠٨ الكلي

 

 : أداة الدراسة
 دور تعـ  تكونـت مـن خمـسة محـا        ةسـتبان التحقيق الغـرض مـن الدراسـة أعـد الباحـث            

 وضــع فقــرات كــل جــرىو، الــضوابط الخمــسة التــي حــددها بيتــر ســينج للمنظمــة المتعلمــة 

 :محور من خالل الرجوع للدراسات السابقة واألدب النظري وتكونت من جزأين

 ،عضاء هيئة التدريس شملت التخـصص    عن أ تضمن معلومات شخصية    : الجزء األول 

 .  وطبيعة العمل، والنوع،والرتبة األكاديمية



 

 
١٢٠

مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمة 
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

 سعود عيد العنزي. د 

مــدى امــتالك جامعــة تبــوك لمعــايير      فقــرة تناولــت  ٥٣اشــتمل علــى  :  الجــزء الثــاني 

، وقــد اســتخدم الباحــث  المنظمــة المتعلمــة مــن وجهــة نظــر أعــضاء هيئــة التــدريس فيهــا   

عــضاء هيئــة التــدريس علــى  أتــدريجا ثالثيــاً يمثــل درجــة االســتجابة ودرجــة موافقتهــا لــدى   

 درجــات، ومتوســطة وتقابــل    ٣مرتفعــة وتقابــل   :فقــرات األداة موزعــة علــى النحــو اآلتــي    

 . ومنخفضة وتقابل درجة واحدة،درجتين

 :صدق البناء
مــدى امــتالك جامعــة تبــوك لمعــايير المنظمــة    للتحقــق مــن دالالت صــدق البنــاء لمقيــاس   

عامـة ومجاالتـه؛ فقـد جـرى تطبيقـه علـى             المتعلمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التـدريس فيهـا         

عـضواً مـن أعـضاء هيئـة التـدريس فـي جامعـة تبـوك مـن خـارج                    ) ٢٥(ة مـن    عينة اسـتطالعية مكونـ    

ليــه، وقــيم  إعينــة الدراســة، واســتخرجت قــيم معــامالت ارتبــاط الفقــرة مــع المجــال الــذي تنتمــي          

 .)٢(معامالت ارتباط الفقرة مع المقياس عامة، كما هو مبين في الجدول 

 سامالت ارتباط فقرات مجاالت مقيا قيم مع  )٢(الجدول 

 مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمة

 .عامة والمجاالت التي تتبع لها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها
 :االرتباط مع

ال
مج
ال

 

قم
ر

رة 
فق
ال

 

مدى امتالك جامعة تبوك مضمون فقرات مقياس 
لمعايير المنظمة المتعلمة من وجهة نظر أعضاء 

جا هيئة التدريس فيها
الم

س ل
قيا
الم

 

 ٠٫٣٢ ٠٫٤٦ ستطيع أن أحدد كيف أحقق ما أريدأ ١
 ٠٫٣٣ ٠٫٤٧ لديّ المقدرة على تقييم ما أقوم بإنجازه ٢
 ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ أعتمد على نفسي في أداء عملي ٣
 ٠٫٢٤ ٠٫٢٩ أمتلك المهارات الالزمة للقيام بعملي ٤
 ٠٫٢٧ ٠٫٥١ راتي في العملأقلد أسلوب زمالئي المتميزين لتطوير مها ٥
 ٠٫٤٣ ٠٫٥٦ أقبل على فرص التعلم داخل الجامعة ٦
 ٠٫٢٠ ٠٫٢٣ أقبل على فرص التعلم خارج الجامعة ٧
 ٠٫٥٥ ٠٫٧٦ تشجعني الجامعة على التعلم المستمر ٨
 ٠٫٤٧ ٠٫٦٠ ألعب دوراً في تشكيل الواقع الجامعي ٩

كن
تم
ال

 
شخ

ال
 يص

تي وأدائـي  يتيح لي العمل فـي الجامعـة تطـوير مهـارا        ١٠
 ٠٫٥٢ ٠٫٦٣ البحثي



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٢١

 هـ١٤٣٧ لعدد السابع شوالا
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مدى امتالك جامعة تبوك مضمون فقرات مقياس 
لمعايير المنظمة المتعلمة من وجهة نظر أعضاء 

جا هيئة التدريس فيها
الم

س ل
قيا
الم

 

تتــيح لــي الجامعــة فرصــة حــضور مــؤتمرات محليــة      ١١
 ٠٫٣٣ ٠٫٤٢ ودولية

 ٠٫٣١ ٠٫٦١أشارك في تعديل الهياكل التنظيمية في الجامعة ١٢

 عقد دورات تدريبية ترفع من    ىتحرص الجامعة عل   ١٣
 ٠٫٥٦ ٠٫٦٦ أداء أعضاء هيئة التدريس

 ٠٫٤٥ ٠٫٧١ رية عن آرائي المتعلقة بالجامعةأعبر بح ١
 ٠٫٥٦ ٠٫٦٠ تزيد اجتماعات القسم من فاعلية عملي ٢

ــة     ٣ ــين أعـــضاء هيئـ ــة بـ ــة منظمـ ــات مهنيـ ــدار نقاشـ تـ
 ٠٫٥٤ ٠٫٥٨ التدريس

يحمل أعضاء هيئة التدريس وجهات نظر متقاربـة         ٤
 ٠٫٥٥ ٠٫٥٥ حول قضايا العمل

 ٠٫٦٦ ٠٫٧٥ م الرأي اآلخرأكسبني العمل في الجامعة احترا ٥
 ٠٫٢٧ ٠٫٥٦  للتعلماأتعامل مع األخطاء باعتبارها فرصً ٦

أعتبــــر تعــــاون أعــــضاء هيئــــة التــــدريس فــــي حــــل    ٧
 ٠٫٢٦ ٠٫٥٦ مشكلة ما من مصادر المعرفة

 ٠٫٣٧ ٠٫٦٠ أستخدم أساليب مناسبة لتجنب مواقف اإلحراج ٨
 ٠٫٢١ ٠٫٤٤ درك العالقة بين األسباب والنتائجأ ٩

ذج
نما
ال

نية 
ذه
ال

 

 ٠٫٤١ ٠٫٥٧ أمتلك نظرة شمولية للمواقف ١٠
 ٠٫٥١ ٠٫٥٦ أشارك في بناء رؤية الجامعة ١
 ٠٫٧٢ ٠٫٨٤ تتبنى إدارة الجامعة رؤية واضحة في أداءاتها ٢

تؤكـــد رؤيـــة الجامعـــة علــــى تبـــادل المعرفـــة بــــين       ٣
 ٠٫٧٣ ٠٫٨٣ أعضاء هيئة التدريس

 ٠٫٧٦ ٠٫٨٩ ى مسؤولية مشتركة رؤية الجامعة تستند إل ٤

 علــــى استــــشراف  تطــــور الجامعــــة رؤيتهــــا بنــــاءً    ٥
 ٠٫٦٥ ٠٫٧٣ المستقبل

 ٠٫٤٤ ٠٫٤٦ ا توجهي نحو تحقيق رؤية الجامعةأقيم ذاتيً ٦

يجابية نحو إيحمل أعضاء هيئة التدريس اتجاهات       ٧
 ٠٫٤٧ ٠٫٥٢ التميز

 ٠٫٥٥ ٠٫٧٠ تحقيق رؤية الجامعة مسؤولية مشتركة ٨
 ٠٫٦٧ ٠٫٧٦ نظام الجامعة اإلداري يشعرني باالستقرار ٩

ؤية
الر

كة 
شتر

الم
 

 ٠٫٤٤ ٠٫٥٣ أشارك في صناعة قرارات الجامعة ١٠

تـــــشكل الجامعـــــة فرقـــــاً للعمـــــل علـــــى جميـــــع       ١
 ٠٫٥٧ ٠٫٥٨ المستويات

لم ٠٫٢٤ ٠٫٢٥ أتعاون مع رؤسائي في العمل ٢
تع

يق 
فر
ال

 هناك درجة من االعتماد المتبادل بين األعضاء فـي          ٣ 
 ٠٫٥٤ ٠٫٦٢ إنجاز العمل
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مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمة 
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

 سعود عيد العنزي. د 
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مدى امتالك جامعة تبوك مضمون فقرات مقياس 
لمعايير المنظمة المتعلمة من وجهة نظر أعضاء 

جا هيئة التدريس فيها
الم

س ل
قيا
الم

 

 ٠٫٤٤ ٠٫٥٦ يختار أعضاء الفريق منهج العمل ٤
 ٠٫٤٧ ٠٫٥٦ يشجع عمل الفريق مساءلة الذات ٥

يلتقـي أعــضاء هيئــة التــدريس بــشكل دوري لتبــادل   ٦
 ٠٫٥٥ ٠٫٦٤ الخبرات

 ٠٫٤٧ ٠٫٦٩ يدعم أعضاء هيئة التدريس العضو الجديد ٧

 بنـــــاء علـــــى يـــــتم اختيـــــار أعـــــضاء فريـــــق العمـــــل  ٨
 ٠٫٦٦ ٠٫٧٦ امتالكهم مهارات تتالءم وطبيعة العمل

يعتبر تعلم الفريـق مـن مـصادر التنميـة المهنيـة فـي          ٩
 ٠٫٦٤ ٠٫٧٩ الجامعة

تــساهم فــرق العمــل فــي اســتمرارية تعلــم أعــضاء  ١٠
 ٠٫٥٥ ٠٫٧٤ هيئة التدريس

ينظر األعضاء للنظـام الجـامعي باعتبـاره أكبـر مـن             ١
 ٠٫٤١ ٠٫٤٤ جموع مكوناتهم

 ٠٫٣٩ ٠٫٤٧ التغيرات غير المتوقعة هي فرص للتعلم ٢

يـــــستفيد أعـــــضاء هيئـــــة التـــــدريس مـــــن التغذيـــــة   ٣
 ٠٫٦٧ ٠٫٧٣ الراجعة في عملهم

يــتم تعزيــز أعــضاء هيئــة التــدريس عنــد تقــديمهم     ٤
 ٠٫٧٢ ٠٫٧٧  مبتكرة لمشكلة مااحلولً

 فـي   دة كـلٌ  يشعر أعضاء هيئـة التـدريس بـأنهم قـا          ٥
 ٠٫٧٩ ٠٫٨٣ موقعه

 ٠٫٦٢ ٠٫٧٤ لديّ الوقت الكافي لمناقشة األفكار الجديدة ٦

تتبع الجامعة ممارسات تزيد احتماالت النجاح لدى        ٧
 ٠٫٧٢ ٠٫٧٤ أعضائها

 ٠٫٦٨ ٠٫٧٣ يتم معالجة المشكالت الجامعية بتقصي جذورها ٨

ــاليب حديثــــة       ٩ ــة التــــدريس أســ ــذ أعــــضاء هيئــ يتخــ
 ٠٫٧٠ ٠٫٧١ لتغير السريعلمواكبة ا

كير
لتف
ا

مي 
نظ
ال

 

ــام     ١٠ ــزاء النظــ ــين أجــ ــداخالت بــ ــة التــ ــتطيع رؤيــ أســ
 ٠٫٤٦ ٠٫٦٥ الجامعي

ليــه إ أن قــيم معـامالت ارتبــاط الفقــرة مـع المجــال الـذي تنتمــي    )٢(يالحـظ مــن الجـدول   

، وتراوحــت قــيم معــامالت االرتبــاط بــين الفقــرات والمقيــاس    )٠٫٨٩-٠٫٢٣(تراوحــت بــين  

لـى أن جميـع قـيم معـامالت االرتبـاط كانـت ذات       إشـارة  وتجدر اإل. )٠٫٧٩-٠٫٢٠(عامةً بين   

ــأن ال يقــل معامــل           ــول أو حــذف الفقــرة ب ــاراً لقب ــة، وقــد اعتمــد الباحــث معي درجــات مقبول



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٢٣

 هـ١٤٣٧ لعدد السابع شوالا

، وبنـاءً علـى ذلـك لـم تحـذف         )٠٫٢٠(عامـة عـن      ارتباطها بالمجال الذي تنتمي إليه والمقياس     

 .أي من هذه الفقرات

 :صدق البناء الداخلي

مدى امتالك جامعـة تبـوك      استخرجت قيم معامل االرتباط البيني لمجاالت مقياس          

ــدريس فيهــا        ــة الت ــين  ، لمعــايير المنظمــة المتعلمــة مــن وجهــة نظــر أعــضاء هيئ وكــذلك ب

 . )٣(المجاالت والمقياس عامة، وذلك كما هو مبين في الجدول 

  قيم معامالت ارتباط المقياس كافة )٣(الجدول 

 .قيمة االرتباط البيني لمجاالت المقياسمع المجاالت و

 العالقة
كن االرتباطية
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     ٠٫٣٧ النماذج الذهنية
    ٠٫٥٦ ٠٫٥٥ الرؤية المشتركة
   ٠٫٦٤ ٠٫٦٧ ٠٫٣٧ تعلم الفريق
  ٠٫٧٧٠٫٦٩ ٠٫٦٠ ٠٫٥٩ التفكير النظمي

ى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة مد
المتعلمة من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 التدريس فيها
٠٫٩٠ ٠٫٨٨٠٫٨١ ٠٫٧٦ ٠٫٧٢ 

مــدى امــتالك  أن قيمــة معامــل االرتبــاط البينــي لمجــاالت مقيــاس ٣اتــضح مــن الجــدول 

 قـد   جامعة تبوك لمعايير المنظمـة المتعلمـة مـن وجهـة نظـر أعـضاء هيئـة التـدريس فيهـا                    

ــين      ) ٠٫٧٧-٠٫٣٧(اوحــت بــين  تر ــة، وتراوحــت قــيم معــامالت االرتبــاط ب وهــي قيمــة مقبول

 ).٠٫٩٠-٠٫٧٢(المجاالت والمقياس عامة بين 

 :ثبات أداة الدراسة

ــا    ــلوبين همـ ــتخدام أسـ ــرات ثبـــات المقيـــاس باسـ ــات بطريـــق  : استخلـــصت مؤشـ الثبـ

) ٢٥(نــة مــن  وجــرى تطبيــق المقيــاس علــى عينــة مكو ،االتــساق الــداخلي وبطريــق اإلعــادة 

ا من أعضاء هيئة التدريس فـي جامعـة تبـوك مـن خـارج عينـة الدراسـة ممـن تنطبـق                    عضوً

علــيهم شــروط الدراســة، إذ حــسب ثبــات االتــساق الــداخلي باســتخدام معادلــة كرونبــاخ 



 

 
١٢٤

مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمة 
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

 سعود عيد العنزي. د 

  ثـم أعيـد تطبيـق أداة الدراسـة بعـد أسـبوعين علـى العينـة                 ، ٠٫٩٤ألفا، بحيـث بلغـت قيمتـه        

اإلعــادة، إذ حــسب معامــل ارتبــاط بيرســون بــين التطبيقــين  بهــدف حــساب ثبــات نفــسها

 يبــين )٤(والجــدول . ، وهــو يــدل علــى ثبــات مقبــول   ٠٫٨٧األول والثــاني بحيــث بلغــت قيمتــه   

 .معامالت الثبات بطريقة االتساق الداخلي والثبات باإلعادة للمقياس ومجاالته

   قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي)٤(الجدول 

 قياس مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمةواإلعادة لم

 .كافة ومجاالته من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها
مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة 

المتعلمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
 ومجاالته فيها

 ثبات
االتساق 
 الداخلي

 ثبات
 اإلعادة

 عدد
الفقرات

 ١٣ ٠٫٨٥ ٠٫٧٥ التمكن الشخصي
 ١٠ ٠٫٩٢ ٠٫٧٨ النماذج الذهنية
 ١٠ ٠٫٩١ ٠٫٨٧ الرؤية المشتركة
 ١٠ ٠٫٩٣ ٠٫٨٣ تعلم الفريق
 ١٠ ٠٫٨٩ ٠٫٨٧ التفكير النظمي
 ٥٣ ٠٫٨٧ ٠٫٩٤ الكلي للمقياس

وبنــاءً علــى الطــرق التــي جــرى بهــا اســتخالص دالالت صــدق وثبــات المقيــاس يتــضح أن 

 .بات مقبولة ألغراض البحث الحاليالمقياس يتمتع بدالالت صدق وث

 :تصحيح المقياس

فقـرة، تقـيس خمـسة مجـاالت، وقـد جـرى تـصحيح              ) ٥٣(يتكون المقياس الحالي مـن      

اإلجابــات فــي هــذه األداة اســتناداً إلــى التــدريج النــسبي المكــون مــن ثــالث فئــات وهــي علــى    

 :الشكل اآلتي

 . فأكثر٢٫٣٤  من :مرتفعة

 .٢٫٣٣ إلى ١٫٦٧ من :متوسطة

 . فأقل١٫٦٦  من :متدنية

 : الدراسةمتغيرات
 : الدراسة على المتغيرات اآلتيةاشتملت



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٢٥

 هـ١٤٣٧ لعدد السابع شوالا

 : المستقلة، وهيالمتغيرات  . أ

 ).علمي، أدبي( وله مستويان التخصص، .١

 ). فأكثرستاذ مشاركأستاذ مساعد، أ( وله مستويان كاديمية، األالرتبة .٢

 ).ذكر، أنثى( وله فئتان النوع، .٣

 ). والتدريس، التدريس فقطاإلدارة( وله مستويان ، العملطبيعة .٤

 :وه والتابع المتغير  . ب

مدى امتالك جامعة تبـوك لمعـايير المنظمـة المتعلمـة مـن وجهـة نظـر أعـضاء             .١

 هيئة التدريس فيها

 

@      @      @ 



 

 
١٢٦

مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمة 
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

 سعود عيد العنزي. د 

 عرض النتائج ومناقشتها
بـوك  مدى امتالك جامعـة ت   ما   :  "إلجابة عن سؤال الدراسة األوَّل الذي نصَّ على       ا. أوَّالً

ــا      ــدريس فيهـ ــة التـ ــضاء هيئـ ــر أعـ ــة نظـ ــن وجهـ ــة مـ ــة المتعلمـ ــايير المنظمـ حـــسب " ؟لمعـ

ــة    ــات المعياريـ ــسابية واالنحرافـ ــايير    لالمتوســـطات الحـ ــة تبـــوك لمعـ ــتالك جامعـ ــدى امـ مـ

 كافـة ومجاالتـه، مـع مراعـاة     المنظمة المتعلمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها   

 .)٥(اً لمتوسطاتها الحسابية، وذلك كما في الجدول ترتيب المجاالت ترتيباً تنازلياً وفق

 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )٥ (الجدول

 مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمةل

 .كافة ومجاالته مرتبة تنازلياً  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

تبة
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ال 
مج
ال

 

 تبوك لمعايير المنظمة مدى امتالك جامعةمقياس 
 المتعلمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

ط ومجاالته
س
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الم

 

 ٢٫٤٦٧٠٫٣٦ النماذج الذهنية ٢ ١
 ٠٫٣٧ ٢٫٢٩١ تعلم الفريق ٤ ٢
 ٠٫٣٣ ٢٫٢٦٩ التمكن الشخصي ١ ٣
 ٠٫٤٨ ٢٫٠٤٨ الرؤية المشتركة ٣ ٤
 ٠٫٤٥ ٢٫٠٢٢ التفكير النظمي ٥ ٥

 ٠٫٣٢ ٢٫٢٢٢ الكلي للمقياس

مدى امتالك جامعـة تبـوك لمعـايير المنظمـة المتعلمـة مـن              أن  ) ٥(يالحظ من الجدول    

، حيـث جـاءت مجـاالت       )متوسـطاً (كافـة قـد كـان        وجهة نظر أعضاء هيئة التـدريس فيهـا       

مـــدى امـــتالك جامعـــة تبـــوك لمعـــايير المنظمـــة المتعلمـــة مـــن وجهـــة نظـــر أعـــضاء هيئـــة  

 :وفقاً للترتيب اآلتي  فيهاالتدريس

 ).مرتفع(مجال النماذج الذهنية في المرتبة األولى ضمن دور .أ 

 .)متوسط(وأتت بقية المجاالت ضمن دور .ب 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٢٧

 هـ١٤٣٧ لعدد السابع شوالا

 مــدى امــتالك وحــسب األوســاط الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة لفقــرات مجــاالت 

كـلٍّ   تـدريس فيهـا  جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمة من وجهة نظـر أعـضاء هيئـة ال            

على انفراد مع مراعاة ترتيب الفقرات وفقاً ألوساطها الحسابية، وذلـك كمـا فـي الجـدول                 

)٦(. 

 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية )٦(الجدول 

 لفقرات مجاالت مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمة 

 .ازلياًمرتبة تن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها
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مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير 
المنظمة المتعلمة من وجهة نظر 
ط أعضاء هيئة التدريس فيها
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 ٠٫٤١ ٢٫٨٥٢ أمتلك المهارات الالزمة للقيام بعملي ٤ ١
 ٠٫٤٤ ٢٫٨١٥ رج الجامعةأقبل على فرص التعلم خا ٧ ٢
 ٠٫٤٦ ٢٫٧٧٨ لديّ المقدرة على تقييم ما أقوم بإنجازه ٢ ٣
 ٠٫٥٧ ٢٫٧٠٤ ستطيع أن أحدد كيف أحقق ما أريدأ ١ ٤
 ٠٫٦٩ ٢٫٤٦٣ أقبل على فرص التعلم داخل الجامعة ٦ ٥

فع
مرت

 

تتيح لي الجامعة فرصـة حـضور مـؤتمرات          ١١ ٦
 ٠٫٥٩ ٢٫٢٧٨ محلية ودولية

 ٠٫٧٢ ٢٫٢٤١ أعتمد على نفسي في أداء عملي ٣ ٧

ــوير     ١٠ ٨ ــة تطــ ــي الجامعــ ــل فــ ــي العمــ ــيح لــ يتــ
 ٠٫٧٧ ٢٫١٦٧ مهاراتي وأدائي البحثي

 ٠٫٥٩ ٢٫٠٥٦ ألعب دوراً في تشكيل الواقع الجامعي ٩ ٩
 ٠٫٧٩ ١٫٩٢٦ تشجعني الجامعة على التعلم المستمر٨ ١٠

تطـــوير أقلــد أســلوب زمالئـــي المتميــزين ل    ٥ ١١
 ٠٫٨٠ ١٫٨١٥ مهاراتي في العمل

١٣ ١٢
تحــــــرص الجامعــــــة علــــــي عقــــــد دورات  
تدريبيـــــة ترفـــــع مـــــن أداء أعـــــضاء هيئـــــة 

 التدريس
٠٫٧٣ ١٫٧٤١ 
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شخ
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أشــارك فــي تعــديل الهياكــل التنظيميــة   ١٢ ١٣
متد ٠٫٧٢ ١٫٦٦٧ في الجامعة

 ني
 ٠٫٤٣ ٢٫٧٥٩ أدرك العالقة بين األسباب والنتائج ٩ ١

أعتبــر تعــاون أعــضاء هيئــة التــدريس فــي     ٧ ٢
 ٠٫٥٣ ٢٫٧٠٤ حل مشكلة ما من مصادر المعرفة

ذج
نما
ال

نية 
ذه
ال

ــا فرصًــــ  ٦ ٣   اأتعامــــل مــــع األخطــــاء باعتبارهــ
 ٠٫٥٠ ٢٫٧٠٤ للتعلم

فع
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مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمة 
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

 سعود عيد العنزي. د 
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مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير 
المنظمة المتعلمة من وجهة نظر 
ط أعضاء هيئة التدريس فيها
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أســــــتخدم أســــــاليب مناســــــبة لتجنــــــب  ٨ ٤
 ٠٫٥٢ ٢٫٦٣٠ مواقف اإلحراج

 ٠٫٥٠ ٢٫٥٥٦ أمتلك نظرة شمولية للمواقف١٠ ٥

ــرام    ٥ ٦ ــة احتـ ــي الجامعـ أكـــسبني العمـــل فـ
 ٠٫٦٦ ٢٫٥٠٠ الرأي اآلخر

ــة    ٢ ٧ ــات القــــسم مــــن فاعليــ ــد اجتماعــ تزيــ
 ٠٫٧٨ ٢٫٢٥٩ عملي

 ٠٫٧٥ ٢٫٢٤١ أعبر بحرية عن آرائي المتعلقة بالجامعة ١ ٨

يحمـــل أعـــضاء هيئـــة التـــدريس وجهـــات  ٤ ٩
 ٠٫٦٣ ٢٫٢٢٢ نظر متقاربة حول قضايا العمل

ر نقاشات مهنيـة منظمـة بـين أعـضاء          تدا ٣ ١٠
 ٠٫٧٨ ٢٫٠٩٣ هيئة التدريس

ط
س
متو

 

تحقيـــــــق رؤيـــــــة الجامعـــــــة مـــــــسؤولية    ٨ ١
 ٠٫٧٣ ٢٫٢٧٨ مشتركة

ــة التــدريس اتجاهــات     ٧ ٢ يحمــل أعــضاء هيئ
 ٠٫٦٢ ٢٫٢٧٨ يجابية نحو التميزإ

ــة   أقـــيم ذاتيًـــ  ٦ ٣ ــو تحقيـــق رؤيـ ا تـــوجهي نحـ
 ٠٫٦٣ ٢٫١٦٧ الجامعة

 علـــــــى تطــــــور الجامعــــــة رؤيتهـــــــا بنــــــاءً    ٥ ٤
 ٠٫٧١ ٢٫١٤٨ استشراف المستقبل

ــسؤولية     ٤ ٥ ــى مــ ــستند إلــ ــة تــ ــة الجامعــ  رؤيــ
 ٠٫٧٠ ٢٫١٣٠ مشتركة

تؤكد رؤيـة الجامعـة علـى تبـادل المعرفـة          ٣ ٦
 ٠٫٧٩ ٢٫١١١ بين أعضاء هيئة التدريس

ــي     ٢ ٧ ــحة فـ ــة واضـ ــة رؤيـ ــى إدارة الجامعـ تتبنـ
 ٠٫٧٣ ٢٫٠٩٣ أداءاتها

 ٠٫٦٩ ١٫٩٢٦ أشارك في بناء رؤية الجامعة ١ ٨

نظــــــــــام الجامعــــــــــة اإلداري يــــــــــشعرني  ٩ ٩
 ٠٫٦٧ ١٫٨٧٠ باالستقرار

ط
س
متو

ؤية 
الر

كة 
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الم
 

متد ٠٫٦٣ ١٫٤٨١ أشارك في صناعة قرارات الجامعة١٠ ١٠
 ني

 ٠٫٣٤ ٢٫٨٧٠ أتعاون مع رؤسائي في العمل ٢ ١

تنميـــة يعتبــر تعلـــم الفريــق مـــن مــصادر ال    ٩ ٢
 ٠٫٥٩ ٢٫٣٧٠ المهنية في الجامعة

لم
تع

يق 
فر
ال

هنــاك درجــة مــن االعتمــاد المتبــادل بــين     ٣ ٣ 
 ٠٫٥٥ ٢٫٣٥٢ األعضاء في إنجاز العمل

فع
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مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير 
المنظمة المتعلمة من وجهة نظر 
ط أعضاء هيئة التدريس فيها
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 ٠٫٤٧ ٢٫٣٣٣ يشجع عمل الفريق مساءلة الذات ٥ ٤
 ٠٫٥٤ ٢٫٢٢٢ يختار أعضاء الفريق منهج العمل ٤ ٥

تساهم فرق العمل في استمرارية تعلـم       ١٠ ٦
 ٠٫٦٥ ٢٫٢٠٤ ضاء هيئة التدريسأع

٨ ٧
يتم اختيار أعضاء فريق العمل بنـاء علـى         
امـــــتالكهم مهـــــارات تـــــتالءم وطبيعـــــة  

 العمل
٠٫٦٤ ٢٫١٨٥ 

يــــدعم أعــــضاء هيئــــة التــــدريس العــــضو    ٧ ٨
 ٠٫٧٤ ٢٫١٦٧ الجديد

تشكل الجامعة فرقاً للعمل على جميـع        ١ ٩
 ٠٫٦١ ٢٫١٣٠ المستويات

ــضاء   ٦ ١٠ ــي أعـ ــدريس بـــشكل   يلتقـ ــة التـ هيئـ
 ٠٫٦٩ ٢٫٠٧٤ دوري لتبادل الخبرات

ط
س
متو

 

 ٠٫٦٠ ٢٫٢٩٦ التغيرات غير المتوقعة هي فرص للتعلم ٢ ١

ينظر األعـضاء للنظـام الجـامعي باعتبـاره          ١ ٢
 ٠٫٦٢ ٢٫٢٧٨ أكبر من مجموع مكوناته

يـــــستفيد أعـــــضاء هيئـــــة التـــــدريس مـــــن  ٣ ٣
 ٠٫٦٥ ٢٫٢٥٩ لهمالتغذية الراجعة في عم

يتخــــذ أعــــضاء هيئــــة التــــدريس أســــاليب  ٩ ٤
 ٠٫٧١ ٢٫٠١٩ حديثة لمواكبة التغير السريع

يـــتم تعزيـــز أعـــضاء هيئـــة التـــدريس عنـــد  ٤ ٥
 ٠٫٦٨ ١٫٩٨١  مبتكرة لمشكلة مااتقديمهم حلولً

ــار     ٦ ٦ ــشة األفكـ ــافي لمناقـ ــت الكـ ــديّ الوقـ لـ
 ٠٫٦٤ ١٫٩٦٣ الجديدة

مارســات تزيــد احتمــاالت تتبــع الجامعــة م ٧ ٧
 ٠٫٥٨ ١٫٩٦٣ النجاح لدى أعضائها

يشعر أعضاء هيئة التدريس بـأنهم قـادة       ٥ ٨
 ٠٫٧٥ ١٫٩٢٦  في موقعهكلٌ

أســــتطيع رؤيــــة التــــداخالت بــــين أجــــزاء ١٠ ٩
 ٠٫٦٤ ١٫٨١٥ النظام الجامعي

كير
لتف
ا

مي 
نظ
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يـــــتم معالجـــــة المـــــشكالت الجامعيـــــة    ٨ ١٠
 ٠٫٧١ ١٫٧٢٢ بتقصي جذورها

ط
س
متو

 

: أن النتائج الخاصة به كانت على النحو اآلتي  )٦(لجدول يالحظ من ا



 

 
١٣٠

مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمة 
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

 سعود عيد العنزي. د 

وبمتوسـط حـسابي بلـغ      ،  ولـى فيما يخص مجال النماذج الذهنية جاء بالمرتبة األ         .أ 

 : وصُنِّفت نتائجه ضمن دورين، وذلك على النحو اآلتي،)٢٬٤٦٧(

بأوســاط حــسابية  ) ٦-١(لكــلٍّ مــن الفقــرات ذوات الرتــب    ):  مرتفــع(ضــمن دور  )١

 .مرتبة تنازلياً) ٢٫٧٥٩-٢٫٥٠٠( بين تراوحت ما

ــرة  - ــاءت الفقــ ــائجدرك العالقــــة بــــين األأ"حيــــث جــ ــباب والنتــ ــة األ" ســ ــىبالمرتبــ  ،ولــ

عـضاء هيئـة التـدريس بجامعـة تبـوك يـدركون       أن  إحيـث   ) ٢٬٧٥٩(وبمتوسط حسابي بلغ    

 . سباب والنتائجالعالقة بين األ

حـل مـشكلة مـا مـن مـصادر      عضاء هيئة التدريس في    أعتبر تعاون   أ"وجاءت الفقرة   -

 التـدريس  ةعـضاء هيئـ  أن إحيـث  ) ٢٬٧٠٤(متوسط حسابي بلغ ب و ،بالمرتبة الثانية " المعرفة

هـم مـصادر المعرفـة التـي يحرصـون عليهـا ال           أيعتبرون أن التعاون في حل المشكالت مـن         

ة يواجههـــا العديـــد مـــن المـــشاكل فـــي القـــضايا  أســـيما وأن جامعـــة تبـــوك حديثـــة النـــش 

 .  واإلدارية كافةاألكاديمية

ــا فرصًـــ تعامـــل مـــع األأ"وجـــاءت الفقـــرة -  ،بالمرتبـــة الثالثـــة"  للـــتعلماخطـــاء باعتبارهـ

عضاء هيئة التـدريس فـي جامعـة تبـوك          أ وذلك إيماناً من     ،)٢٬٧٠٤(متوسط حسابي بلغ    بو

 ذهبيـة للـتعلم فكلمـا أخطـأت تعرفـت      ا فاألخطـاء تعتبـر فرصـً      ، هو فرصة للتعلم   أن الخط أب

 .ديد وتالفيت مسبباً للفشل جيءعلى ش

ــب أ"وجـــاءت الفقـــرة - ــاليب مناسـ بالمرتبـــة " حـــراج لتجنـــب مواقـــف اإلةســـتخدم أسـ

عــضاء هيئــة التــدريس أ يمتلكــه مّــاوهــذا يــنم ع، )٢٬٦٣٠( وبمتوســط حــسابي بلــغ  ،الرابعــة

 . لردم الهوة بين المواقف المحرجةة مناسبةبجامعة تبوك من نماذج ذهني

بمتوســط و ،بالمرتبــة الخامــسة"  للمواقــفة شــمولية نظــرمتلــك أ"وجــاءت الفقــرة -

عضاء هيئة التدريس في جامعـة تبـوك يمتلكـون          أن  أ وهذا يدل على     ،)٢٬٥٥٦( حسابي بلغ 

 يمـنحهم النظـرة    ممـا  ،ا للكـل   وال ينظـرون للجـزء إال مكونـً        ، للمواقف ككل  ةنظرة شمولي 

 . الشاملة  للمواقف
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ــرة  - ــاءت الفقـ ــي الجام  أ"وجـ ــل فـ ــسبني العمـ ــر  كـ ــرام الـ ــة احتـ ــري اآلأعـ ــة " خـ بالمرتبـ

ــديهم   أن إ حيـــث ،)٢٬٥٠٠(  وبمتوســـط  حـــسابي بلـــغ ،الـــسادسة ــة التـــدريس لـ عـــضاء هيئـ

 .خرخر وقبول الرأي اآلمهارات عالية بالحوار مع اآل

بأوسـاط حـسابية    ) ١٠-٧(لكـلٍّ مـن الفقـرات ذوات الرتـب          ): متوسط(ضمن دور    )٢

 .اًمرتبة تنازلي) ٢٫٢٥٩-٢٫٠٩٣(تراوحت ما بين 

وبمتوســـط حـــسابي ، جـــاء بالمرتبـــة الثانيـــة فيمـــا يخـــص مجـــال تعلـــم الفريـــق  .ب 

 : وصُنِّفت نتائجه ضمن دورين، وذلك على النحو اآلتي،)٢٬٢٩١(بلغ

بأوســـاط حـــسابية ) ٣-١(لكـــلٍّ مـــن الفقـــرات ذوات الرتـــب ): مرتفـــع(ضـــمن دور  )١

 .مرتبة تنازلياً) ٢٫٨٧٠-٢٫٣٥٢(تراوحت ما بين 

 وبمتوســط ،ولــىبالمرتبــة األ" عــاون مــع رؤســائي فــي العمــل تأ"حيــث جــاءت الفقــرة -

ن المناصـب اإلداريـة فـي جامعـة تبـوك تتغيـر كـل عـامين ويعنـي          إ حيـث   ،)٢٬٨٧٠(حسابي  

عـضاء هيئـة التـدريس فـي     أا بين ا كبيرً وتعاونً ا مما يولد تفاهمً   ،ذلك تدوير المناصب اإلدارية   

 .الجامعة

" ن مــصادر التنميــة المهنيــة فــي الجامعــة    يعتبــر الــتعلم الفريــق مــ   "وجــاءت الفقــرة  -

 حيـث شـرعت جامعـة تبـوك مـن خـالل             ،)٢٬٣٧٠(بمتوسط حـسابي بلـغ      ، و بالمرتبة الثانية 

ــادل      ألــى تنميــة  إعمــادة التطــوير والجــودة   ــاً مــن خــالل تب عــضاء هيئــة التــدريس فيهــا مهني

اء  وأن يقــدم أعــض ،عــضاء هيئــة التــدريس  أبــين )  وورش عمــل،نــدواتو ،دورات(المعرفــة 

يمتلكـون مـن خبـرات علميـة وتعليميـة علـى شـكل دورات وورش                 هيئة التدريس فيها ما   

 .عمل مسائية

" نجـاز العمـل  إعـضاء فـي   هناك درجـة مـن االعتمـاد المتبـادل بـين األ     "وجاءت الفقرة   -

عــضاء هيئـة التـدريس فــي   أ حيـث يعمـل   ،)٢٬٣٥٢( وبمتوسـط حــسابي بلـغ   ،بالمرتبـة الثالثـة  

 .نجاز العملإة متبادلة يعظم بها كل عضو زميله ويقدر له دوره في جامعة تبوك باعتمادي
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مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمة 
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

 سعود عيد العنزي. د 

بأوسـاط حـسابية   ) ١٠-٤( لكـلٍّ مـن الفقـرات ذوات الرتـب          :)متوسـط (ضمن دور    )٢

 .مرتبة تنازلياً) ٢٫٣٣٣-٢٫٠٧٤(تراوحت ما بين 

وبمتوسط حـسابي   ،  فيما يخص مجال التمكن الشخصي جاء في المرتبة الثالثة         -ج 

 :نِّفت نتائجه ضمن ثالثة أدوار، وذلك على النحو اآلتي وصُ،)٢٬٢٦٩(بلغ

بأوســــاط حــــسابية ) ٥-١(لكــــلٍّ مــــن الفقــــرات ذوات الرتــــب ): مرتفــــع(ضــــمن دور  )١

 . مرتبة تنازلياً) ٢٫٨٥٢-٢٫٤٦٣(تراوحت ما بين 

 ،ولـــىبالمرتبـــة األ"  متلـــك المهـــارات الالزمـــة للقيـــام بعملـــيأ"جـــاءت الفقـــرة حيـــث -

ن أعــضاء هيئــة التــدريس علــى قــدر كبيــر مــن       إحيــث ، )٢٬٨٥٢ (وبمتوســط حــسابي بلــغ  

ــالهم   ــامهم بأعمـ ــزم لقيـ ــي تلـ ــارات التـ ــائف     المهـ ــة للوظـ ــاألدوار الثالثـ ــة بـ ــيما المرتبطـ ال سـ

 . وخدمة المجتمع، والتدريس،حث العلميبال: ة وهييالجامع

ط  وبمتوسـ ،بالمرتبة الثانيـة " قبل على فرص التعلم خارج الجامعة   أ"وجاءت الفقرة   -

عـــضاء هيئـــة التـــدريس أاشـــتراك بنظمـــة الجامعـــة أ حيـــث تـــسمح ،)٢٬٨١٥(حـــسابي بلـــغ 

 وتقـدم الحـوافز الماديـة      ، والمـؤتمرات العربيـة والدوليـة      ، وورش العمل  ،والدورات،  بالندوات

 . والمعنوية نظير حضورهم لها

ــرة  - ــاءت الفقـ ــا    "وجـ ــيم مـ ــى تقيـ ــدرة علـ ــدي المقـ ــازه ألـ ــوم بإنجـ ــة " قـ ــة الثالثـ  ،بالمرتبـ

ن كل عضو لديه المقدرة على تقييم مـا يقـوم بـه             إ حيث   ،)٢٬٧٧٨(متوسط حسابي بلغ    بو

عــضاء هيئــة أدارة الجامعــة فــي نفــوس إ وذلــك لتفعيــل الرقابــة الذاتيــة مــن قبــل ،نجــازإمــن 

 .التدريس

، بالمرتبــــة الرابعــــة" ريــــدأحقــــق مــــا أحــــدد كيــــف أن أســــتطيع أ" وجــــاءت الفقــــرة -

ــغ    ــ، )٢٬٨٠٤(وبمتوســط حــسابي بل ــة التــي    ةن هنــاك مــساح إث حي ــة األكاديمي  مــن الحري

 .تمنحها الجامعة ألعضاء هيئه التدريس في كل ما يحقق وظائف الجامعة

 ،بالمرتبـــة الخامـــسة" قبـــل علـــى فـــرص الـــتعلم داخـــل الجامعـــة  أ"وجـــاءت الفقـــرة -

 ، والنـــدوات،حيـــث تقـــدم  الجامعـــة عـــشرات الـــدورات، )٢٬٤٦٣(وبمتوســـط حـــسابي بلـــغ 
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قامتهــا خــالل العــام  إ خــالل عمــادة التطــوير والجــودة التــي تعمــل علــى    وورش العمــل مــن 

 .الدراسي

بأوســاط حــسابية  ) ١٢-٦(لكــلٍّ مــن الفقــرات ذوات الرتــب    ): متوســط(ضــمن دور  )٢

 .مرتبة تنازلياً) ٢٫٢٧٨-١٫٧٤١(تراوحت ما بين 

ــدنٍ(من دور ضــ) ٣ ــرقم  ):  مت ــى   ) ١٢(للفقــرة ذات ال ــي نــصَّت عل  أشــارك فــي تعــديل  "الت

 ".الهياكل التنظيمية في الجامعة

وبمتوسط حسابي بلغ ، فيما يخص مجال الرؤية المشتركة جاء بالمرتبة الرابعة -د 

وجــاءت جميــع الفقــرات بدرجــة متوســطة جعلــت الباحــث يــستبعد مناقــشته       ، )٢٬٠٤٨(

 :لهذه الفقرات حيث صُنِّفت نتائجه ضمن دورين، وذلك على النحو اآلتي

بأوســـاط حـــسابية ) ٩-١(لكـــلٍّ مـــن الفقـــرات ذوات الرتـــب  ):  متوســـط(ضـــمن دور  )١

 .مرتبة تنازلياً) ٢٫٢٧٨-١٫٨٧٠(تراوحت ما بين 

ــدنٍ(ضــمن دور  )٢ ــرقم  ):  مت ــى   ) ١٠(للفقــرة ذات ال ــي نــصَّت عل أشــارك فــي صــناعة   "الت

 ".قرارات الجامعة

 متوسـط حـسابي   بو ،فيما يخص مجال التفكير النظمـي جـاء بالمرتبـة الخامـسة            -ه

 وجاءت جميع الفقرات بدرجة متوسطة جعلـت الباحـث يـستبعد مناقـشته               ، )٢٬٠٢٢ (لغب

 .لهذه الفقرات

) ١٠-١(لكـــلٍّ مـــن الفقـــرات ذوات الرتـــب  ) متوســـط(حيـــث صُـــنِّفت نتائجـــه ضـــمن دور  

 .مرتبة تنازلياً) ٢٫٢٩٦-١٫٧٢٢(بأوساط حسابية تراوحت ما بين 

معة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمـة      مدى امتالك جا    أن  يتضح  هذه النتائج  من خالل و

، وتتفــق نتــائج  )متوســطاً (كافــة قــد كــان    مــن وجهــة نظــر أعــضاء هيئــة التــدريس فيهــا      

 ،وزكـي ،  أبـو حـشيش   ( مـع دراسـة   ) متوسـط (الدراسة في المجاالت التـي حـصلت علـى دور         

 مـدى تـوافر أبعــاد المنظمـة المتعلمـة فــي جامعـة األقـصى مــن       معرفــةالتـي هـدفت إلـى    ) ٢٠١١

وتتفـق  . ةبعـاد المقيـاس علـى درجـة متوسـط         أ وحـصلت جميـع      ،هة نظر العاملين فيهـا    وج



 

 
١٣٤

مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمة 
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

 سعود عيد العنزي. د 

 التي هـدفت إلـى الكـشف عـن أثـر خـصائص المنظمـة المتعلمـة             ) ٢٠١٠،النسور(مع  دراسة    

 أن حيــث تبــين)  واالتــصال والتواصــل،والتمكــين، فــرق العمــلوالحــوار،  والــتعلم المــستمر،(

مــة فــي وزارة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي    مــستوى امــتالك خــصائص المنظمــة المتعل  

التي كانـت   ) ٢٠٠٦،  Berrio(   واختلفت هذه النتائج مع نتائج  دراسة        ،األردنية كان متوسطًا  

  نسبة موافقة أفراد عينتها على أن الجامعة منظمة متعلمة جاءت بنسبة عالية

وجد فروق دالة إحصائياً  تهل:  " الذي نصَّ علىني لإلجابة عن سؤال الدراسة الثا :ثانيًا

مدى امتالك جامعـة تبـوك لمعـايير المنظمـة           بين متوسطات    ٠٫٠٥=αعند مستوى الداللة    

: متغيــرات الدراســة إلــى تعــزى  المتعلمــة مــن وجهــة نظــر أعــضاء هيئــة التــدريس فيهــا      

 المتوســطات الحــسابية حــسب" ؟) العمــلطبيعــة النــوع، ، األكاديميــةالرتبــة التخــصص،(

مدى امتالك جامعة تبـوك لمعـايير المنظمـة المتعلمـة مـن وجهـة               لمعيارية  واالنحرافات ال 

 لمتغيـرات الدراسـة، وذلـك كمـا فـي الجـدول             وفقـاً  عامـة  نظر أعـضاء هيئـة التـدريس فيهـا        

)٧.( 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )٧( الجدول

 مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمةل

 .وفقاً لمتغيرات الدراسة) ككل(ر أعضاء هيئة التدريس فيها  من وجهة نظ
 متغيرات
 الدراسة

 مستويات
 الدراسة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 ٠٫٣٤ ٢٫٢١١ أدبي التخصص ٠٫٢٩ ٢٫٢٤٠ علمي
 الرتبة ٠٫٣٤ ٢٫٢٢٠ مساعد أستاد

 ٠٫٢٩ ٢٫٢٢٦ فأكثر مشارك أستاذ األكاديمية
 ٠٫٣٥ ٢٫١٥٨ أنثى النوع ٠٫٢٩ ٢٫٢٧٤ ذكر

 طبيعة ٠٫٣١ ٢٫٢٦٨ والتدريس اإلدارة
 ٠٫٣٣ ٢٫١٩٧ فقط التدريس العمل

 وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات        )٧( من الجدول    يالحظ

مدى امتالك جامعـة تبـوك لمعـايير المنظمـة المتعلمـة مـن وجهـة نظـر أعـضاء                    لالمعيارية  

وللتحقـق مـن    ،   عن اختالف مـستويات متغيـرات الدراسـة        ناتجة فة كا هيئة التدريس فيها  



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٣٥

 هـ١٤٣٧ لعدد السابع شوالا

ــة   ــروق الظاهريـ ــة الفـ ــةجوهريـ ــذكر آنفـ ــرى  الـ ــاعي  جـ ــاين الربـ ــل التبـ ــل (تحليـ ــدون تفاعـ ) بـ

مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمة مـن وجهـة نظـر أعـضاء             لمتوسطات  

 .)٨ (ا في الجدول وذلك كم، وفقاً لمتغيرات الدراسة كافةهيئة التدريس فيها

 )بدون تفاعل(نتائج تحليل التباين الرباعي   )٨( لجدولا

 مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمة ل

 . وفقاً لمتغيرات الدراسة كافةمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 مجموع
 المربعات

 قيمة
 ف
سوالمح
 بة

 الداللة
اإلحصائي
 ة

 ٠٫٨٧١ ٠٫٠٢٦ ٠٫٠٠٣ ١ ٠٫٠٠٣ التخصص
 ٠٫٨٧١ ٠٫٠٢٧ ٠٫٠٠٣ ١ ٠٫٠٠٣ األكاديمية الرتبة

 ٠٫٠٨٥ ٣٫٠٢٢ ٠٫٣١١ ١ ٠٫٣١١ النوع
 ٠٫٣١٥ ١٫٠١٧ ٠٫١٠٥ ١ ٠٫١٠٥ العمل طبيعة

   ٠٫١٠٣ ١٠٣ ١٠٫٦٠٩ الخطأ
    ١٠٧ ١١٫٠٨١ الكلي

 بـين  ٠٫٠٥=α إحصائياً عنـد مـستوى الداللـة         ة دال وق فر أنه التوجد  )٨( من الجدول    يتضح

مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمـة المتعلمـة مـن وجهـة             لالمتوسطات الحسابية   

 الرتبــة التخــصص، (الدراســة متغيــراتإلــى  تعــزى  كافــةنظــر أعــضاء هيئــة التــدريس فيهــا  

 ).األكاديمية، النوع، طبيعة العمل

مــدى امــتالك جامعــة لاالنحرافــات المعياريــة  المتوســطات الحــسابية ووحــسب أيــضا

 وفقـــاً تبـــوك لمعـــايير المنظمـــة المتعلمـــة مـــن وجهـــة نظـــر أعـــضاء هيئـــة التـــدريس فيهـــا   

 .)٩ ( وذلك كما في الجدول،لمتغيرات الدراسة



 

 
١٣٦

مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمة 
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

 سعود عيد العنزي. د 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )٩( الجدول

 مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمةل

 . الدراسةغيرات وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها وفقاً لمتمن
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المتوسط 
 ٢٫٠٥٢ ٢٫٢٠٠ ٢٫١٣٨ ٢٫٤٠٠ ٢٫٣٧٠ الحسابي

نحراف اال علمي
 ٠٫٤٠ ٠٫٣٦ ٠٫٤٦ ٠٫٣٣ ٠٫٢٩ المعياري

المتوسط 
 ٢٫٣٤٨٢٫٠٠٣ ١٫٩٩١ ٢٫٥٠٩ ٢٫٢٠٥ الحسابي

تخ
ال

ص
نحراف اال أدبي ص

 ٠٫٤٨ ٠٫٣٧ ٠٫٤٨ ٠٫٣٨ ٠٫٣٣ المعياري
المتوسط 
أستاد  ٢٫٠٥٦٢٫٢٩٧١٫٩٩٧ ٢٫٤٦٧ ٢٫٢٦٩ الحسابي

نحراف اال مساعد
 ٠٫٤٦ ٠٫٣٩ ٠٫٤٥ ٠٫٣٧ ٠٫٣٦ المعياري

المتوسط 
تبة ٢٫٠٣٣٢٫٢٧٨٢٫٠٧٢ ٢٫٤٦٧ ٢٫٢٦٩ الحسابي

الر
مية 
ادي
ألك
ا

 

 أستاذ
رك مشا

نحراف اال فأكثر
 ٠٫٤٣ ٠٫٣٤ ٠٫٥٣ ٠٫٣٤ ٠٫٢٤ المعياري

المتوسط 
 ٢٫٠٨٣ ٢٫٢٨٠ ٢٫١٢٧ ٢٫٤٣٠ ٢٫٤٠٨ الحسابي

نحراف اال ذكر
 ٠٫٤٣ ٠٫٣٦ ٠٫٣٨ ٠٫٣٧ ٠٫٢٥ المعياري

المتوسط 
وع ١٫٩٤٦ ٢٫٣٠٤ ١٫٩٥٠ ٢٫٥١٣ ٢٫٠٩٦ الحسابي

الن
 

نحراف اال أنثى
 ٠٫٤٧ ٠٫٣٩ ٠٫٥٦ ٠٫٣٦ ٠٫٣٣ المعياري

المتوسط 
 اإلدارة ٢٫٣٦٨٢٫٠٢٦ ٢٫٠٣٢ ٢٫٥٢٦ ٢٫٣٦٠ الحسابي

نحراف االوالتدريس
 ٠٫٤٦ ٠٫٣٦ ٠٫٥٢ ٠٫٣٢ ٠٫٢٦ المعياري

المتوسط 
عة ٢٫٠٢٠ ٢٫٠٥٧٢٫٢٤٩ ٢٫٤٣٤ ٢٫٢٢٠ الحسابي

طبي
مل 

الع
 التدريس 

نحراف اال فقط
 ٠٫٤٥ ٠٫٣٧ ٠٫٤٥ ٠٫٣٨ ٠٫٣٥ المعياري



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٣٧

 هـ١٤٣٧ لعدد السابع شوالا

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية واالنحرافـات        ) ٩ ( من الجدول  يالحظ

مدى امتالك جامعـة تبـوك لمعـايير المنظمـة المتعلمـة مـن وجهـة نظـر أعـضاء                    لالمعيارية  

 وللتحقـــق مـــن ، عـــن اخـــتالف مـــستويات متغيـــرات الدراســـة ناتجـــةهيئـــة التـــدريس فيهـــا

بـــدون (تحليــل التبـــاين الربــاعي المتعــدد     حــسب   الــذكر آنفـــةهريــة  جوهريــة الفــروق الظا  

مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمة من وجهـة نظـر            لمتوسطات  ) تفاعل

 ).١٠( وذلك كما في الجدول اسة، وفقاً لمتغيرات الدرمجتمعة أعضاء هيئة التدريس فيها

 )بدون تفاعل(تعدد   نتائج تحليل التباين الرباعي الم )١٠( الجدول

 مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمة ل 

 . الدراسةلمتغيرات وفقاً  مجتمعةمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

 االختبار األثر
 المتعدد

 قيمة
 االختبار
 المتعدد

 قيمة ف
 الكلية

 المحسوبة

 درجة
 حرية
 الفرضية

 درجة
 حرية
اللة الخطأ

الد
ئية 
صا
إلح
ا

 

 Hotelling's التخصص
Trace ٠٫٠١٩ ٩٩ ٥ ٢٫٨٣٩ ٠٫١٤٣ 

الرتبة 
 األكاديمية

Hotelling's 
Trace ٠٫٣١٩ ٩٩ ٥ ١٫١٩١ ٠٫٠٦٠ 

 Hotelling's النوع
Trace ٠٫٠٠٠ ٩٩ ٥ ٦٫٦٣٧ ٠٫٣٣٥ 

طبيعة 
 العمل

Hotelling's 
Trace ٠٫٠٠٧ ٩٩ ٥ ٣٫٣٩٦ ٠٫١٧١ 

 لكــلٍّ مــن ٠٫٠٥=αد مــستوى الداللــة  وجــود أثــر دال إحــصائياً عنــ)١٠( مــن الجــدول يتبــين

فـي المتوســطات  )  طبيعـة العمــل النـوع،  ، الرتبـة األكاديميــة، التخــصص(متغيـرات الدراسـة   

مدى امتالك جامعة تبـوك لمعـايير المنظمـة المتعلمـة مـن وجهـة نظـر أعـضاء                 لالحسابية  

وك مــدى امــتالك جامعــة تبــ مجــاالت ولتحديــد علــى أيٍّ مــن ، مجتمعــةهيئــة التــدريس فيهــا

 متغيـرات   أثـر   كـان  لمعايير المنظمة المتعلمة من وجهة نظر أعـضاء هيئـة التـدريس فيهـا             

مدى امـتالك جامعـة تبـوك لمعـايير         ل) بدون تفاعل ( تحليل التباين الرباعي     أجري  ، الدراسة



 

 
١٣٨

مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمة 
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

 سعود عيد العنزي. د 

ــاً انفــراد علــى  كــلٍّالمنظمــة المتعلمــة مــن وجهــة نظــر أعــضاء هيئــة التــدريس فيهــا        وفق

 ).١١(لك كما في الجدول  وذ،لمتغيرات الدراسة

 )بدون تفاعل(نتائج تحليل التباين الرباعي  )١١( لجدولا

 مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمةل

 . لمتغيرات الدراسةوفقاً على حدةٍ  كلٍّمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها
 مصدر
 التباين

 المتغير
 التابع

 مجموع
المربعات

 درجة
 الحرية

 سطمتو
 مجموع
 المربعات

 قيمة ف
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

التمكن 
 ٠٫٢٤٩ ١٫٣٤٤ ٠٫١٠٦ ١ ٠٫١٠٦ الشخصي

 ٠٫٣٣٠ ٠٫٩٥٧ ٠٫١٢٥ ١ ٠٫١٢٥ النماذج الذهنية
الرؤية 

 ٠٫٣٧٣ ٠٫٧٩٩ ٠٫١٧٩ ١ ٠٫١٧٩ المشتركة

 ٠٫٠٤٣ ٣٫٣٩٠ ٠٫٤٥٥ ١ ٠٫٤٥٥ تعلم الفريق

التخصص

التفكير 
 ٠٫٨٣٤ ٠٫٠٤٤ ٠٫٠٠٩ ١ ٠٫٠٠٩ النظمي

التمكن 
 ٠٫٣٤٦ ٠٫٨٩٧ ٠٫٠٧١ ١ ٠٫٠٧١ الشخصي

 ٠٫٩٣٨ ٠٫٠٠٦ ٠٫٠٠١ ١ ٠٫٠٠١ النماذج الذهنية
الرؤية 

 ٠٫٦٣٠ ٠٫٢٣٣ ٠٫٠٥٢ ١ ٠٫٠٥٢ المشتركة

 ٠٫٨٧٩ ٠٫٠٢٣ ٠٫٠٠٣ ١ ٠٫٠٠٣ تعلم الفريق

تبة
الر

مية 
ادي
ألك
ا

 

التفكير 
 ٠٫٤٧٤ ٠٫٥١٦ ٠٫١٠٦ ١ ٠٫١٠٦ النظمي

كن التم
 ٠٫٠٠٠ ٢٢٫١٦١ ١٫٧٥٤ ١ ١٫٧٥٤ الشخصي

 ٠٫٤٨١ ٠٫٥٠٠ ٠٫٠٦٥ ١ ٠٫٠٦٥ النماذج الذهنية
الرؤية 

 ٠٫١٥٨ ٢٫٠٢٠ ٠٫٤٥٣ ١ ٠٫٤٥٣ المشتركة

 ٠٫٦٧٤ ٠٫١٧٨ ٠٫٠٢٤ ١ ٠٫٠٢٤ تعلم الفريق

 النوع

التفكير 
 ٠٫١٤٧ ٢٫١٣٨ ٠٫٤٤٠ ١ ٠٫٤٤٠ النظمي

التمكن 
 ٠٫٠١٣ ٦٫٣٤٤ ٠٫٥٠٢ ١ ٠٫٥٠٢ الشخصي

 ٠٫٢٦٠ ١٫٢٨٢ ٠٫١٦٨ ١ ٠٫١٦٨ النماذج الذهنية
الرؤية 

 ٠٫٨٨٩ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٠٤ ١ ٠٫٠٠٤ المشتركة

 طبيعة
 العمل

 ٠٫١٧٤ ١٫٨٧٠ ٠٫٢٥٢ ١ ٠٫٢٥٢ تعلم الفريق



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٣٩

 هـ١٤٣٧ لعدد السابع شوالا

 مصدر
 التباين

 المتغير
 التابع

 مجموع
المربعات

 درجة
 الحرية

 سطمتو
 مجموع
 المربعات

 قيمة ف
 المحسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

التفكير 
 ٠٫٩١٢ ٠٫٠١٢ ٠٫٠٠٣ ١ ٠٫٠٠٣ النظمي

التمكن 
   ٠٫٠٧٩ ١٠٣ ٨٫١٥٤ الشخصي

   ٠٫١٣١ ١٠٣ ١٣٫٤٧٠ النماذج الذهنية
رؤية ال

   ٠٫٢٢٤ ١٠٣ ٢٣٫٠٨٧ المشتركة

   ٠٫١٣٥ ١٠٣ ١٣٫٨٧٣ تعلم الفريق

 الخطأ

التفكير 
   ٠٫٢٠٦ ١٠٣ ٢١٫١٧٥ النظمي

التمكن 
    ١٠٧ ١١٫٣٠٨ الشخصي

    ١٠٧ ١٤٫٠٠٠ النماذج الذهنية
الرؤية 

    ١٠٧ ٢٤٫١٥٠ المشتركة

    ١٠٧ ١٤٫٧٣١ تعلم الفريق

 الكلي

التفكير 
    ١٠٧ ٢١٫٧٨٧ النظمي

 بـــين ٠٫٠٥=α وجـــود فـــرق دال إحـــصائياً عنـــد مـــستوى الداللـــة  )١١( مـــن الجـــدول يتـــضح

مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمـة المتعلمـة مـن وجهـة             لالمتوسطات الحسابية   

 لصالح؛ )التخصص(متغير الدراسة  إلى   عزىي) ريقتعلم الف (نظر أعضاء هيئة التدريس فيها    

 .ارنة بزمالئهم من أصحاب التخصصات العلميةأصحاب التخصصات األدبية مق

 بــين ٠٫٠٥=α وجــود فــرق دال إحــصائياً عنــد مــستوى الداللــة      )١١(يتــضح مــن الجــدول   و

مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمـة المتعلمـة مـن وجهـة             لالمتوسطات الحسابية   

؛ )لنــوعا(متغيــر الدراســة إلــى يعــزى ) الــتمكن الشخــصي(نظــر أعــضاء هيئــة التــدريس فيهــا 

 .اإلناث بلصالح الذكور مقارنة

 بـين  ٠٫٠٥=α وجود فرق دال إحصائياً عنـد مـستوى الداللـة          أيضًا) ١١(يتضح من الجدول    و

مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمـة المتعلمـة مـن وجهـة             لالمتوسطات الحسابية   

طبيعــة (متغيــر الدراســة إلــى يعــزى ) الــتمكن الشخــصي(نظــر أعــضاء هيئــة التــدريس فيهــا 



 

 
١٤٠

مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمة 
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

 سعود عيد العنزي. د 

فــي  ؛ لــصالح مــن يعملــون فــي اإلدارة والتــدريس مقارنــة بــزمالئهم ممــن يعملــون         )العمــل

 .التدريس فقط

هل توجد فروق دالـة إحـصائياً       ":   الذي نصَّ على   نيولمناقشة نتائج سؤال الدراسة الثا    

مـدى امـتالك جامعـة تبـوك لمعـايير المنظمـة        بين متوسطات ٠٫٠٥=αعند مستوى الداللة   

:  متغيـــرات الدراســـةإلـــى  تعـــزى مـــن وجهـــة نظـــر أعـــضاء هيئـــة التـــدريس فيهـــاالمتعلمـــة 

 عـن   لـث كشفت نتـائج الـسؤال الثا      ،"؟)التخصص، الرتبة األكاديمية، النوع، طبيعة العمل     (

مــدى  بــين المتوســطات الحــسابية ل٠٫٠٥=αوجــود فــرق دال إحــصائياً عنــد مــستوى الداللــة  

لمــة مــن وجهــة نظـر أعــضاء هيئــة التــدريس  امـتالك جامعــة تبــوك لمعــايير المنظمـة المتع  

؛ لــصالح أصــحاب التخصــصات  )التخــصص(متغيــر الدراســة إلــى يعــزى ، )تعلــم الفريــق(فيهــا

ن أصــحاب أ ويعــزى ذلــك إلــى  ،األدبيــة مقارنــة بــزمالئهم مــن أصــحاب التخصــصات العلميــة  

فـي   مـع رؤسـائهم   ا وهـم أكثـر تعاونـً   ،غلبهم من التخصصات التربويـة أدبية  التخصصات األ 

 ويوجـد درجـة   ، ويعتبرون تعلم الفريق من مصادر التنمية المهنية لهم في الجامعـة     ،العمل

 وتختلـف نتـائج     .نجـاز العمـل   إعضاء في التخصصات األدبية فـي       من االعتماد المتبادل بين األ    

ــائج دراســة     ــين     ) ٢٠١٠الحــواجرة، ( هــذه الدراســة مــع نت ــى دراســة العالقــة ب ــي هــدفت إل الت

حيث توصـلت إلـى     ؛سـتراتيجي لّمة واالستعداد التنظيمـي المـدرك للتغييـر اإل        المنظمة المتَعَ 

 ذات داللة إحصائية بين تصورات المبحـوثين المدركـة للمنظمـةِ    مهمةأنه ال توجد فروقات     

 .غرافيةوالمتَعَلّمة على اختالف خصائصهم الديم

ــة     )١١(ويتــضح مــن الجــدول    ــد مــستوى الدالل ــين ٠٫٠٥=α وجــود فــرق دال إحــصائياً عن  ب

مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمـة المتعلمـة مـن وجهـة             لالمتوسطات الحسابية   

؛ )النــوع(متغيــر الدراســة إلــى يعــزى ) الــتمكن الشخــصي(نظــر أعــضاء هيئــة التــدريس فيهــا 

ن ثقافة المجتمع السعودي وطبيعته تساعد الـذكور        إ حيث   ؛لصالح الذكور مقارنة باإلناث   

 ولــديهم فرصــة ، بــشكل أوســع وأكبــر أعمــالهمالالزمــة للقيــام بعلــى امــتالك المهــارات  

، كما ن اإلناث بحاجة لمرافق يكون محرماً معها   ذلك أل  ؛ و التعلم خارج الجامعة وداخلها   



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٤١

 هـ١٤٣٧ لعدد السابع شوالا

 ،قلـل مـن فـرص الـتمكن الشخـصي لـديها فـي جامعـة تبـوك                 ت طبيعة ارتباطهـا األسـري       أن

 والتــي كــشفت عــن وجــود )٢٠١١ ، وزكــي،أبــو حــشيش(وتختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة 

ــ   ا لمتغيــر النــوع االجتمــاعي فــي جميــع األبعــاد، وقــد كانــت     فــروق ذات داللــة إحــصائية تبعً

التي هدفت إلى دراسة العالقـة      ) ٢٠١٠الحواجرة،  (  وتختلف مع دراسة   ،الفروق لصالح اإلناث  

توصـلت  حيـث   ؛سـتراتيجي   بين المنظمة المتَعَلّمة واالستعداد التنظيمي المدرك للتغيير اإل       

ــه ال توجــد فروقــات     ــى أن ــصورات المبحــوثين المدركــة     مهمــةإل ــين ت ــة إحــصائية ب  ذات دالل

 .للمنظمةِ المتَعَلّمة على اختالف خصائصهم الديمغرافية

 بـين   ٠٫٠٥=α وجود فرق دال إحصائياً عند مـستوى الداللـة           اً أيض )١١(ويتضح من الجدول    

عايير المنظمـة المتعلمـة مـن وجهـة         مدى امتالك جامعة تبوك لم    لالمتوسطات الحسابية   

طبيعــة (متغيــر الدراســة إلــى يعــزى ) الــتمكن الشخــصي(نظــر أعــضاء هيئــة التــدريس فيهــا 

؛ لصالح من يعملون في اإلدارة والتدريس مقارنة بزمالئهم ممن يعملـون بالتـدريس    )العمل

ــون فــي اإلدارة والتــ        ،فقــط ــة التــي تجعــل مــن يعمل ــرة اإلداري دريس  وهــذا يعــود لواقــع الخب

ــارات تـــؤهلهم للقيـــام بأعمـــ    ريـــدون ولهـــم المقـــدرة علـــى تحديـــد ماي ،لهمايمتلكـــون مهـ

تقيـيم كـل مـا يقومـون        علـى    ولهم مقدرة في ضوء خبرتهم اإلدارية        ،تحقيقة في الجامعة  

والتـي كـشفت    ) ٢٠١١ ، وزكـي  ،أبـو حـشيش   ( وتتفق هذه النتيجـة مـع دراسـة          ،به من أعمال  

إيجـاد فــرص  " حــسب طبيعـة العمـل فـي البعـد األول     عـن وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية     

الحــواجرة، ( حيــث وجــدت فــروق لــصالح اإلداريــين، وتختلــف مــع دراســة ؛ للــتعلم المــستمر

التي هدفت إلى دراسة العالقة بين المنظمة المتَعَلّمة واالستعداد التنظيمي المـدرك            ) ٢٠١٠

 ذات داللـة إحـصائية بـين    مـة فـروق مه  حيـث توصـلت إلـى أنـه ال توجـد      ؛ستراتيجيللتغيير اإل 

 .غرافيةموتصورات المبحوثين المدركة للمنظمةِ المتَعَلّمة على اختالف خصائصهم الدي

 

@      @      @ 



 

 
١٤٢

مدى امتالك جامعة تبوك لمعايير المنظمة المتعلمة 
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

 سعود عيد العنزي. د 

 :التوصيات
 :تي أفإن الباحث يوصي بما ي، في ضوء ما كشفت عنه نتائج الدراسة

ضاء امـتالك جامعـة تبـوك لمعـايير المنظمـة المتعلمـة مـن وجهـة نظـر أعـ            تفعيل .١

ــدريس فيهــا   ــة الت ــى اخــتالف تخصــصاتهم   هيئ  وطبيعــة ، وجنــسهم، كافــة عل

 .عملهم

 لتـصبح منظمـة   ؛ مشتركة وثقافة تنظيمية للتعلم داخل جامعة تبـوك  وضع رؤية .٢

 .متعلمة

 ،العمل على إيجاد مجموعة من األسس المهمة التي تسهم بفعاليـة بـدورها             .٣

ــل  ــة،    امثـ ــدة، والقيـــادة الفعالـ ــار الجديـ ــراح األفكـ ــى التكيـــف،   قتـ ــدرة علـ  والقـ

 .ةوالذاكرة التنظيمية الفعالة والمؤهل

 مـن نمـط الجامعـة التقليديـة التـي تعمـل فـي بيئـة               نتقال الجامعـة  االعمل على    .٤

ــب، إلحــداث           ــة ســريعة التقل ــسبياً إلــى جامعــة متعلمــة تعمــل فــي بيئ ــة ن ثابت

 .ستراتيجيتها وهيكلتها وأفرادها وثقافتهاإتغييرات في 

وإعادة الهيكلـة واإلبـداع   ) ةالهندر(رتبطة بإعادة الهندسة  جراء دراسات م  إ .٥

 .ودور جامعة تبوك فيها

 

@      @      @ 

 

 

 

 

 

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٤٣

 هـ١٤٣٧ لعدد السابع شوالا

 :المراجع
مدى تـوافر أبعـاد المنظمـة المتعلمـة فـي جامعـة             ،  )٢٠١١( رمزي   ، ومرتجى ، بسام ،أبو حشيش  - 

اســـات سلــسلة الدر (ســـالمية مجلــة الجامعــة اإل  . األقــصى مــن وجهـــة نظــر العــاملين فيهـــا    

 .٤٣٨ - ٣٩٧ص ص ، )٢(ع ، )١٩(مج ، )نسانيةاإل

 ،رسـالة دكتـوراه غيـر منـشورة    . الجامعـات الـسعودية كمنظمـات متعلمـة       ،  )٢٠١٢(الحارثي، سعود    - 

 . مكة المكرمة،جامعة أم القرى

 نظـر  وجهـة  مـن  األردنيـة  الجامعـات  فـي  المتعلمـة  المنظمـة  مفهـوم ، )٢٠١٠(الحـواجرة ، كامـل    - 

 .٢٤٥ – ٢٢٥، ص ص  )١(ع  ،)٦(مج   ،عمالردنية إلدارة األالمجلة األ .ريسيةالتد الهيئة أعضاء

منظمــات "المــؤتمر العلمــي األول   .المنظمــات المتعلمــة فــي عــصر العولمــة   ، )٢٠١١( يحيــى ،الرشــدان - 

 . األردن، جامعة جدارا،"متميزة في بيئة متجددة

 فــى جامعــات الــشرق األوســط مــن  درجــة تــوافر أبعــاد المنظمــة المتعلمــة،)٢٠١٢( عبــاس ،الــشريفي -

 - ٢٠٨  ص ص ،)١٠( ع ،)٢٠( مـج    ، مـصر  -مجلـة العلـوم التربويـة      .وجهة نظـر أعـضاء هيئـة التـدريس        

٢٥٧. 

 . األردن– عمان ، دار وائل للنشر.المدرسة المتعلمة ،)٢٠٠٩( صالح ، وعبابنة، هاني،الطويل -

جامعـات الحكوميـة الـسعودية مـن        درجة تبني مفاهيم التفكيـر النظمـي فـي ال         ،  )٢٠١٢( سهام   ،علي -

 ،)٣( ع ،)٢٨( مـج  ،مجلـة جامعـة دمـشق    .وجهة نظر العمداء ورؤساء األقسام فـي تلـك الجامعـات       

 .٣٥٣ -٢٨٩ص ص
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The Extent towhich  the University ofTabuk Applies  

Learning Organization Standards: Faculty Members' Perspective 

Dr. Su`ood Eid Al-Inizi 

Faculty of Education and Arts, University of Tabuk

Abstract: 

The study aimed to identify to what extent the University of Tabuk has the 

standards of the learning organization from the perspective of its faculty 

members. The sample consisted of 108 faculty staff members at the University of 

Tabuk. A questionnaire composed of 53 paragraphs was developed. Appropriate 

statistical methods to analyze the information were also used. The study results 

showed that the extent to what the University of Tabuk has the standards of the 

learning organization from the perspective of its faculty members was average. 

The results also revealed that the field of mental models was ranked first with a 

high role, and the fields of study (the personal mastery of faculty members, the 

shared vision, systems thinking and team learning) got an average role. The 

results also revealed that a presence between the arithmetic average for the role 

of University of Tabuk as a learning organization from the perspective of its 

faculty members (team learning) is attributed to study variable (specialization) 

for 0.05=  statistically a different at the significance level for the literary fields 

specialists as compared to their peers in the scientific field.  The (personal 

mastery) is attributable to the study variable (the type); in favor of the males as 

compared to the females. The (personal mastery) is attributable to the study 

variable (nature of work); in favor of those who work in the administration and 

teaching fields, as compared to their peers who work in the teaching field only.

Keywords: learning organization, the University of Tabuk
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 األقسام األكاديمية داء الوظيفي لرئيساتتقويم األ 

  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بنت عبد الرحمنةنورفي جامعة األميرة 
 
 ةسوسن بنت محمد بن زرع.د

  كلية التربية-قسم اإلدارة والتخطيط التربوي 
  بنت عبد الرحمنةجامعة األميرة نور

 
 
 :ملخص البحث 

 األقـسام األكاديميـة فـي جامعــة     األداء الـوظيفي لرئيــسات  وىهـدفت الدراسـة إلـى التعــرف علـى مـست     
، والتعــرف علــى الفــروق ذات الداللــة  مــن وجهــة نظــر أعــضاء هيئــة التــدريس  بنــت عبــد الــرحمننــورةاألميــرة 

، كمـا  )الرتبة العلمية، عدد سنوات الخبرة، الكليـة  ( بين استجابات أعضاء هيئة التدريس بحسب        اإلحصائية
 استخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفي،        .تقديم مقترحات لتحسين أداء رئيسات األقسام     ى  هدفت الدراسة إل  

أما مجتمع الدراسة فتمثل في جميع أعضاء هيئة التدريس في جامعة األميرة نـوة بنـت عبـدالرحمن والبـالغ                
هـــ، طبقــت  ١٤٣٣/١٤٣٤عــضو هيئــة تــدريس فــي الفــصل الدراســي األول مــن العــام الجــامعي       ) ٦١٥(عــددهن 

 اسـتبانة،  ٣٠٨من مجتمـع الدراسـة، حيـث تـم توزيـع      ) % ٥٠( الدراسة الميدانية على عينة عشوائية بنسبة  
 . من مجتمع الدراسة) %٢٠(، وهو يعادل )١٢٣( وبلغ العائد من االستبانات الصالحة للتحليل اإلحصائي 
 :وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها

 ). عينة الدراسة(في تقييم أعضاء هيئة التدريس) ٤٫١١(مهام اإلدارية على أعلى متوسط حسابي حصلت ال 

حصلت المهام التعليمية على المرتبة الثانيـة مـن حيـث مـستوى األداء حيـث بلـغ المتوسـط الحـسابي            
 .من وجهة نظر عينة الدراسة) ٣٫٩٧(
والمهــام المرتبطــة بخدمــة الجامعــة والمجتمــع  أمــا المرتبــة الثالثــة فكانــت للمهــام العلميــة والبحثيــة،   

 ). ٣٫٧٦(حيث بلغ متوسط حسابي لهما  

حصلت المقترحـات الـواردة فـي الدراسـة علـى موافقـة عاليـة مـن عينـة الدراسـة حيـث بلـغ المتوسـط                    
 ).٤٫٦٧(العام لمحور مقترحات تحسين أداء رئيسات األقسام 

 جامعـة األميـرة    التعلـيم العـالي،  س القسم األكـاديمي،    تقويم األداء الوظيفي، رئي    :الكلمات المفتاحية 
 .نورة بنت عبد الرحمن
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 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 :مقدمةال
نجاح المنظمات في المـدى البعيـد بقـدرتها علـى قيـاس مـستوى أداء موظفيهـا                   يرتبط

خــالل فتــرة زمنيــة محــددة، وذلــك مــن خــالل جمــع معلومــات عــن مــستوى أدا المــوظفين     
 Performance(ومقارنتها بمستويات أداء معياريه، ويشار إلى هذه العمليـة بـإدارة األداء    

Management( طلح يتــضمن كــل األنــشطة والعمليــات التنظيميــة المتعلقــة      وهــذا المــص
بإدارة الموظفين، وتعد عملية إدارة األداء وتقويمه أداة مهمة وضرورية تساعد المنظمات       

 (٢٠١٢ ,Werner, Schuler, and Jackson) .على تحقيق أهدافها االستراتيجية

ــات، ممـــ    ــار المعرفـــي وتـــدفق المعلومـ ا يحـــتم علـــى ونعـــيش اليـــوم فـــي عـــصر االنفجـ
مؤســسات التعلــيم العــالي وقياداتهــا األكاديميــة أن يحولــوا مؤســساتهم إلــى منظمــات        
متعلمة، ويمارسوا أعمالهم في تلك المؤسسات كمتعلمين وكمنظمـين للمعرفـة، فلـم          
يعــد األكــاديمي ناقــل للمعرفــة إنمــا يمتــد عملــه إلــى تنميــة واثــراء تلــك المعرفــة، وذلــك مــن 

المنشور في المجالت العلمية المتخصصة، كما يمتد عمل الجامعـات          خالل االنتاج العلمي    
إلــى المــساهمة الفعالــة لخدمــة مجتمعاتهــا، وبــالنظر إلــى مــصفوفة المهــام المطلوبــة مــن      
ــي       ــويم األداء يفـ ــال لتقـ ــام فعـ ــود نظـ ــة وجـ ــات يتـــضح أهميـ ــادات الجامعـ ــاديميين وقيـ األكـ

  ). ٢٠١١  ,Rasheed, Aslam, & Noor). باحتياجاتها ويساهم في تطويرها
وتواجـــه الجامعـــات منافـــسة شـــديدة أكثـــر مـــن أي وقـــت مـــضى، فالجامعـــات ســـواء  
المحلية أو العالمية تتنافس فيما بينهـا للحـصول علـى أفـضل أعـضاء هيئـة تـدريس، أفـضل                 
طالب، أفضل تصنيف، وتتضح هذه المنافـسة جليـة بإلقـاء نظـرة علـى التـصنيفات العالميـة                    

ــايمز، هــذا يــضع الجامعــات أمــام تحــديات      للجامعــات مثــل تــصنيف شــ   نقهاي وتــصنيف الت
تـشهد الجامعـات محـاوالت جـادة       و)  (٢٠١٠ ,Weilerكبيرة قد تهدد إمكانية استمرارها

لتعزيـز  ومن ضمن تلك األنظمة نظام تقويم األداء وذلك    وتحديثها     أنظمتها  كافة لتطوير
 . بين الجامعاتمكانتها التنافسية

اديمي وحــدة إداريــة وعلميــة أساســية تتــضمن مجموعــة مــن    ويــشكل القــسم األكــ 
الدارسين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والكـادر اإلداري، وتعـد وحـدة مـستقلة نـسبياً                
ــيم والبحــث والتطبيــق فــي مجــال معرفــي مخــتص أو          وذات مــسؤولية مباشــرة عــن التعل

ــ . مجموعـــة مـــن االختـــصاصات المعرفيـــة المتقاربـــة     ة هـــي الوحـــدة  واألقـــسام األكاديميـ
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األقسام األكاديمية في جامعة األميرة  تقويم األداء الوظيفي لرئيسات
  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بنت عبد الرحمنةنور
 ةسوسن بنت محمد بن زرع.د

التنظيمية األساسية في مؤسسات التعلـيم العـالي ويقـع علـى عاتقهـا الـدور الرئيـسي فـي                    
ــة      تحقيـــــق أهـــــداف تلـــــك المؤســـــسات فـــــي نـــــشر المعرفـــــة والبحـــــث العلمـــــي وخدمـــ

كمـا يعـد القـسم األكـاديمي حجـر الزاويـة فـي تحديـد                )  ٢٥٥:،ص١٩٩٨العمري،  .(المجتمع
أن األعمـال الحقيقيـة للجامعـة       ) ١٩٨٢,Bennett(ينيـت   مالمح الجامعة وإنتاجها وقد ذكر ب     

كما أن معظم األعمال فـي الجامعـة تـتم مـن خـالل      . ال تتم إال من خالل القسم األكاديمي  
أعضاء هيئة التدريس والذي يتطلب جهد وتنسيق من رؤساء األقـسام األكاديميـة إلبـراز               

 . تلك األعمال
ة موقــع رؤســاء األقــسام حيــث إنهــم  وتكمــن أهميــة األقــسام األكاديميــة مــن أهميــ 

يمثلــون مفتــاح نجــاح تلــك األقــسام وانطالقهــا نحــو تحقيــق أهــدافها، فالجامعــة مــا هــي إال 
مجموعة من األجـزاء المـستقلة المتمثلـة فـي األقـسام األكاديميـة ذات الهويـة المتميـزة،                   

 ثم الجامعة   ونجاح هذه األجزاء المتمثلة في األقسام التعليمية يظهر نجاح الكليات ومن          
 )٧٠:، ص١٩٩٩حربي، .(بأكملها

إلـى أن كفـاءة     ) ٢٠٠٢، والـسيد و مـصطفى،     ١٩٩٢بينيـت، (ولقد أشارت دراسات عديـدة      
القسم األكاديمى وقدرته على تحقيق أهدافه، وأهداف الجامعة، تعتمد إلى حد كبير علـى          

تتحـدد بقـدرات   الكفاءة اإلدارية واألكاديمية لرئيسه، فنوعية وكفاءة القسم األكـاديمى         
واستعدادات رئيس القسم، فهو قائد، ومدير، يتـولى توجيـه اآلخـرين نحـو تحقيـق أهـداف                  
القـسم، وهـو المـشرف المباشـر علـى فعاليـات وأنـشطة القـسم، المخطـط لهـا، والمتــابع           
والمقــيِم لمــستويات األداء، ســواء بالنــسبة للطــالب أو البــاحثين أو أعــضاء هيئــة التــدريس   

لراعى لهم، والموضح لمسئولياتهم، وبـصفة عامـة فهـو المـسئول عـن إدارة               واإلداريين، وا 
 .شؤون القسم

ويعــد دور رئــيس القــسم مــن أصــعب األدوار وأكثرهــا تحــدياً فــي إدارة التعلــيم العــالي، 
ذلك أن رئيس القسم يقوم بأدوار إدارية مؤثرة في توجيه القسم الذي يرأسـه إلـى جانـب      

مجموعة من العاملين معـه وزمالئـه األكـاديميين، كمـا يعمـل        عمله المهني بوصفه رئيساً ل    
كمـا أن لـرئيس القـسم    ) ١٩٧٦ ,Roach(على تأمين احتياجـات القـسم البـشرية والماديـة     

 .دورا حيويــا وحاســما فــي تــشكيل مــستقبل القــسم والكليــة وأعــضاء هيئــة التــدريس    
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(Gmelch, Miskin,١٩٩٣)  أدائـه الـوظيفي إلـى     و يمتد تأثير مدى فاعلية رئيس القـسم فـي 
 .قدرة الكلية والجامعة على تحقيقها ألهدافها

ويمـارس رئــيس القـسم أدواراً متعــددة فهـو قائــد إداري وتعليمـي لقــسمه، وهـو عــضو      
وزميــل لمجموعــة مــن أعــضاء الهيئــة التعليميــة، باإلضــافة إلــى أنــه حلقــة وصــل بــين أعــضاء 

ثـل ألعـضاء القـسم أمـام إدارة         القسم مـن جهـة وإدارة الكليـة مـن جهـة أخـرى، فهـو مم                
لـذا  . الكلية، كم أنه مسؤول عن تسيير أمور القسم التعليمية واإلدارية أمام إدارة الكلية       

فــإن الباحثــة تــرى مــن األهميــة بمكــان بحــث موضــوع تقــويم أداء عمــل رؤســاء األقــسام      
 .األكاديمية في الجامعات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 :مشكلة الدراسة
 الــــرغم مــــن أهميــــة دور رئــــيس القــــسم األكــــاديمي ومــــا يتــــضمنه مــــن مهــــام  علــــى

ومسؤوليات يتوقف عليهـا نجـاح العمـل وجـودة األداء فـي الكليـة والجامعـة، إال أن اختيـار                
رئــيس القــسم فــي الغالــب يــتم بنــاءًعلى معــايير فرديــة وشخــصية للعميــد، إضــافة إلــى أن      

لدرايــــة واإلعــــداد المــــسبق لمتطلبــــات االختيــــار قــــد يقــــع علــــى مــــن ال يمتلــــك الخبــــرة وا 
كما أن أداء رئيس القسم قد يطغـى عليـه االرتجاليـة والعـشوائية              ) ٢٠٠٨الحربي،  .(العمل

والتعقيد في تسيير إجراءات العمل والمركزية وانعدام الثقة بين رئيس القسم وأعضاء         
ف البـاحثين   ورئيس القـسم يـأتي مـن صـفو        ).  ٢٠٠٧، العودة،   ٢٠٠٥آل زاهر، .(هيئة التدريس 

وأعضاء هيئة التدريس، فاختيار رئيس القسم وتعيينه فى منصبه، يعتمـد فـى الغالـب علـى                 
مهاراته فـى البحـث والتـدريس، ولـيس مـن الـضرورى أن مـن يتفـوق فـى البحـث والتـدريس،                        
يتفوق فى تصريف شئون القسم وإدارته، أو أن الخبرة البحثية والتدريسية تعـين صـاحبها             

   ).٢٠٠٥الدهشان، و السيسي،. (قيادية واإلداريةعلى األعمال ال
ويعتبــــر قيــــاس األداء الــــوظيفي وتقويمــــه مــــن أهــــم خطــــوات تطــــوير المؤســــسات   

وتهيئـتهم  " الطالب والطالبات "المختلفة، ونظراً الرتباط الجامعات بتنمية العنصر البشري        
ا ليـصبحوا أعـضاء   للحياة العملية وتزويدهم بالعلوم والمعارف والمهارات التـي يحتاجونهـ      

فــاعلين فــي مجتمعــاتهم، تــصبح عمليــة تقــويم األداء الــوظيفي للقيــادات داخــل الكليــات     
واألقسام األكاديمية في الجامعات مـن األولويـات التـي يجـب أن تأخـذ نـصيبها مـن العنايـة                     

 األقــسام لــذا ســتركز الدراســة الحاليــة علــى تقــويم األداء الــوظيفي لرئيــسات   . واالهتمــام



 

 
١٥٨

األقسام األكاديمية في جامعة األميرة  تقويم األداء الوظيفي لرئيسات
  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بنت عبد الرحمنةنور
 ةسوسن بنت محمد بن زرع.د

 مـــن وجهــة نظـــر أعــضاء هيئـــة    بنــت عبـــد الــرحمن  نـــورةيميــة فــي جامعـــة األميــرة    األكاد
 .التدريس

 :أسئلة الدراسة
 :سعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية

ــوظيفي لرئيـــسة القـــسم    .١ ــا مـــستوى األداء الـ ــة   (مـ ــام العلميـ ــة، المهـ ــام اإلداريـ المهـ
وذلـك مـن   ) معة والمجتمعالبحثية، المهام التعليمية، المهام المرتبطة بخدمة الجا    

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أعضاء هيئـة التـدريس بحـسب        .٢
 ). الرتبة العلمية، عدد سنوات الخبرة، الكلية(

ما مقترحات أعـضاء هيئـة التـدريس لتحـسين األداء الـوظيفي لـدى رئيـات األقـسام                    .٣
 األكاديمية؟

 :اسةأهداف الدر
 :سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

تحديــد مــستوى األداء الــوظيفي لرئيــسات األقــسام وذلــك مــن وجهــة نظــر أعــضاء   .١
 .هيئة التدريس

التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحـصائية بـين اسـتجابات أعـضاء هيئـة التـدريس                  .٢
 ). ليةالرتبة العلمية، عدد سنوات الخبرة، الك(بحسب عدد من المتغيرات 

لتحـسين األداء الـوظيفي لـدى رئيـات     التعرف على مقترحات أعضاء هيئة التـدريس       .٣
 .األقسام األكاديمية

 :أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة الحالية فـي تحديـدها لمـستوى األداء الـوظيفي لرئيـسة القـسم                 

 :األكاديمي وذلك من وجهة نظر أعضاء القسم، وتبرز األهمية من خالل
ضوع تقـويم األداء الـوظيفي بـشكل عـام بوصـفه أحـد العناصـر األساسـية                  أهمية مو  

 .في عملية التطوير المستمر

ــة           ــأثيره علــى ســير العملي ــذي تمارســه رئيــسة القــسم األكــاديمي وت ــدور ال أهميــة ال
 .التعليمية في الكلية، بل تأثير عملها على سير العمل في الجامعة
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يـــة كتغذيـــة راجعـــة لرئيـــسة القـــسم، يمكـــن االســـتفادة مـــن نتـــائج الدراســـة الحال 
 .لالطالع على مستوى أدائها والعمل على تطويره

تتوقــع الباحثــة أن تــسهم الدراســة الحاليــة فــي تطــوير عمــل رئيــسة القــسم فــي            
بنت عبد الرحمن مـن خـالل التعـرف علـى نقـاط الـضعف            ةكليات جامعة األميرة نور   

 .قصورفي أداء عمل رئيسة القسم ووضع مقترحات لمعالجة ال

علـى  (قلة الدراسات التي تناولت تقـويم أداء رئـيس القـسم األكـاديمي فـي الجامعـة                
 .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس) حد علم الباحثة

 : حدود الدراسة
 :اقتصرت الدراسة على الحدود الموضوعية والزمنية والمكانية التالية

 األقـسام   لـوظيفي لرئيـسات      تناولت الدراسة موضوع تقـويم األداء ا       :الحد الموضوعي 
 مـــن وجهــة نظـــر أعــضاء هيئـــة    بنــت عبـــد الــرحمن  نـــورةاألكاديميــة فــي جامعـــة األميــرة    

 . التدريس
 تــم تطبيــق الدراســة فــي الفــصل الدراســي األول مــن العــام الجــامعي          :الحــد الزمنــي 

 .هـ١٤٣٣/١٤٣٤
فــي  تــم تطبيــق الدراســة فــي جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الــرحمن   :الحــد المكــاني

 .لذا فإنه سوف يقتصر تعميم نتائج الدراسة على مجتمع الدراسة فقط.  مدينة الرياض
 :مصطلحات الدراسة

 :األداء الوظيفي
األداء الـوظيفي بأنـه اإلنجـاز النـاجم عـن ترجمـة المعـارف النظريـة             ) ٢٠٠٢(يعرف نصر   

طة الخبـرات  إلى مهارات من خالل الممارسات العلمية والتطبيقية لهذه النظريـات وبواسـ   
 .المتراكمة في مجال العمل

النــشاط الــذي تمارســه رئيــسة القــسم  "وتعــرف الباحثــة األداء الــوظيفي إجرائيــاً بأنــه  
األكاديمي إلنجاز المهام اإلدارية والتعليمية والعلمية والبحثية والمهـام المرتبطـة بخدمـة             

 ".ريةالجامعة والمجتمع باستخدام ما توفر لديها من إمكانات مادية وبش
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 :تقويم األداء
ــى         ــة االعوجــاج، ويــشير اصــطالحاً إل ــه التعــديل واإلصــالح وإزال يعــرف التقــويم لغــة بأن

التعــرف علــى مــدى نجــاح التنظــيم  أو فــشله فــي     : الحكــم الموضــوعي علــى العمــل  مثــل    
 ) .١٧٠، ١٩٨٩بدوي ، ( تحقيق االنحراف أو األهداف التي أنشىء من أجلها 

بأنـه وسـيلة للحكـم    : "اء رئيـسة القـسم األكـاديمي إجرائيـاً    ويمكن تعريف تقـويم أد    
بموضوعية على أداء رئيسة القسم وقدرتها على مباشرة المسؤوليات والمهـام المناطـة             
بها وتحديد مستوى األداء من خالل الدرجة التي تحصل عليها من استجابات أعضاء هيئة    

 ."التدريس على فقرات المقياس
  :رئيس القسم األكاديمي

عضو هيئة تدريس يتميز بالكفاءة العلميـة واإلداريـة والماليـة يـتم تعيينـه لتـسيير                "هو  
أمور القسم العلمية واإلدارية والمالية وذلك بقرار من مدير الجامعـة بنـاءعلى ترشـيح مـن      
ــد الكليــة، ويكــون التعيــين لمــدة ســنتين قابلــة للتجديــد، ويقــدم تقريــراً عــن أعمــال            عمي

مـــن نظـــام مجلـــس التعلـــيم العـــالي  ) ٤٤(المـــادة ." ســـنة دراســـيةالقـــسم فـــي نهايـــة كـــل
 " والجامعات

ويمكن تعريف رئيسة القسم األكاديمي فـي جامعـة األميـرة نـورة بنـت عبـدالرحمن                
بأنهــا أحــد أعــضاء هيئــة التــدريس فــي القــسم األكــاديمي تكلــف رســمياً بقــرار     :  "إجرائيــاً

لرحمن وتكـون مـسؤولة عـن حـسن سـير      إداري من مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبد ا      
 ".العمل أمام عميدة الكلية

@      @      @ 
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 :جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
 فـــي الريــاض هــي جامعـــة حكوميــة تـــرتبط بــوزارة التعلـــيم العــالي، وتقـــع فــي مدينـــة      

وتتكون من مجموعة من الكليات المتخصـصة تقـدم بـرامج           ،المملكة العربية السعودية    
ــدة فــي عهــد         ــاني الجدي ــاح المب ــات، تــم افتت ــا للطالب خــادم البكــالوريوس والدراســات العلي

 ٣٠ الموافــق  هـــ١٤٢٩  شــوال٢٩ يــوم الملــك عبــد اهللا بــن عبــد العزيــز  الحــرمين الــشريفين
ــوبر ــر أول جامعــة للبنــات فــي المملكــة الع   ٢٠٠٨ أكت ــر  . ربيــة الــسعودية  م، وتعتب تــم تغيي

. اسمها من جامعـة الريـاض للبنـات لتـصبح جامعـة األميـرة نـورة بنـت عبـد الـرحمن للبنـات               
www.pnu.edu.sa 
 :الدراسات السابقة

القى موضوع تقويم األداء الوظيفي لرؤساء األقسام التعليمية في الجامعـات اهتمامـاً            
 :من الباحثين وفيما يلي بعض الدراسات التي تناولت الموضوعمتزايدا 

فقــد هــدفت إلــى التعــرف علــى الــدور الــواقعي والمــأمول ) ٢٠٠١,Marten(دراســة مــارتن 
مــن رؤســاء األقــسام األكاديميــة مــن وجهــة نظــر عمــداء كليــات التربيــة فــي أالبامــا فــي         

حي وأعـد اسـتبانة تـضمنت       اسـتخدم الباحـث المـنهج المـس       . الواليات المتحـدة األمريكيـة    
وتوصــلت الدراســة إلــى عــدة . عميــداً) ١٢(وظيفــة لــرئيس القــسم بلغــت عينــة الدراســة ) ١٢(

 :نتائج كان من أهمها
أن أقــل مهــام رؤســاء األقــسام أداءً هــي كحلقــة وصــل بــين أعــضاء هيئــة التــدريس       

و العمـل   واإلدارة، وفي مجال العالقات اإلنسانية في القسم وكمحفز ألعضاء القـسم نحـ            
أما أكثر األدوار أهمية مـن وجهـة نظـر عينـة الدراسـة فكانـت اإلنـصات باهتمـام                    . اإليجابي

 .والتواصل بفاعلية واألمانة وأن يكون مبدعاَ
عن القدرات القيادية لرؤساء األقـسام األكاديميـة        ) ٢٠٠٣(وكشفت دراسة عليمات    

 ســؤال موزعــة علــى  ٥٠ فــي الجامعــات األردنيــة، اســتخدم الباحــث اســتبيان احتــوى علــى   
الموضــوعية، فهــم اآلخــرين، اســتخدام الــسلطة، المرونــة، ومعرفــة  : خمــسة مجــاالت هــي

وقــد توصـلت الدراسـة إلــى أن   .  رئـيس قـسم  ٦٠وقــد طبقـت الدراسـة علــى   . مبـادئ االتـصال  
مــستوى القــدرات القياديــة للعينــة كــان متوســطاً، كمــا أن الخبــرة اإلداريــة لهــم ليــست           



 

 
١٦٢

األقسام األكاديمية في جامعة األميرة  تقويم األداء الوظيفي لرئيسات
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 ةسوسن بنت محمد بن زرع.د

ــا توصـــلت  ــادة    كبيـــرة، كمـ  النتـــائج إلـــى حاجـــة رؤســـاء األقـــسام األكاديميـــة للتـــدريب لزيـ
 .قدراتهم القيادية

فقـد هـدفت دراسـتهما إلـى التعـرف علـى آراء أعـضاء              ) ٢٠٠٥(أما الدهشان والسيسي    
هيئــة التــدريس، حــول درجــة أداء رؤســاء األقــسام لوظــائفهم ومــسئولياتهم المهنيـــة،         

يس عـن عملهـم، بغيـة تقـديم مجموعـة مـن             وعالقة ذلك بدرجـة رضـا أعـضاء هيئـة التـدر           
التوصيات والمقترحات لمساعدة رؤسـاء األقـسام علـى أداء مـسئولياتهم المختلفـة، بمـا                
يعــين علــى زيــادة رضــا أعــضاء هيئــة التــدريس عــن عملهــم، بــشكل يعــين الجامعــة علــى      

 .تحقيق أهدافها
مـا عينـة الدراسـة    استخدم الباحثان المنهج الوصفي، وكانت أداة الدراسة اسـتبانة،  أ        

ــت  ــي        ) ٢٣٥(فكانـ ــام  الدراسـ ــة للعـ ــة المنوفيـ ــدريس بجامعـ ــة التـ ــضاء هيئـ ــن أعـ ــضوا مـ عـ
 م، ٢٠٠٤/٢٠٠٥

بينـــت نتـــائج الدراســـة أن أعـــضاء هيئـــة التـــدريس يعتقـــدون أن معظـــم المـــسئوليات   
 مهمة بدرجة كبيرة سواء     - بحسب ما وردت فى أداة الدراسة      -المهنية لرؤساء األقسام  

علميــــة والتعليميــــة أو المــــسئوليات اإلداريــــة، أو المــــسئوليات الــــسياسية   المــــسئوليات ال
واالجتماعية، كما بينـت نتـائج الدراسـة أن مـسئوليات رؤسـاء األقـسام فـى مجـال خدمـة                     

 .المجتمع غير مهمة من وجه نظر أفراد العينة
ــة،        ــسئولياتهم اإلداريــ ــؤدون مــ ــسام يــ ــاء األقــ ــة أن رؤســ ــائج الدراســ ــت نتــ ــا بينــ كمــ

تهم االجتماعيــة والــسياسية، مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة مــن أعــضاء هيئــة       ومــسئوليا
التــدريس وأنهــم يقــصرون فــى أداء مــسئولياتهم العلميــة والتعليميــة، وكــذلك فــى أداء          

 .مسئولياتهم فى مجال خدمة المجتمع
أما بالنسبة للنتائج المتعلقة بوجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين أداء رؤسـاء         

سام لمــسئولياتهم المهنيــة ودرجــة رضــا أعــضاء هيئــة التــدريس عــن عملهــم، حيــث   األقــ
 .توصلت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بينهما

دراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى واقــع إدارة االجتماعــات فــي   ) ٢٠٠٦(وأجــرى برهــوم 
ة التــدريس وســبل األقــسام األكاديميــة بالجامعــات الفلــسطينية مــن منظــور أعــضاء هيئــ   

اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي، كمــا صــمم اســتبانة تــشتمل علــى أربعــة          . تفعيلهــا
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مهـارة التخطــيط لالجتمـاع، مهــارة التنظـيم لالجتمـاع، مهــارة التقـويم لالجتمــاع،      : محـاور 
عـضواً مـن أعـضاء هيئـة        ) ١٤٥(أما عـن عينـة الدراسـة        . مهارة العالقات اإلنسانية لالجتماع   

كليــات التربيــة واآلداب والعلــوم مــن الجامعــة االســالمية وجامعــة األزهــر        التــدريس مــن  
 :توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، كان من أبرزها. وجامعة األقصى

مستوى ممارسة رؤساء األقـسام فـي جامعـات غـزة لـدورهم فـي إدارة االجتماعـات                  
 .كان جيداً

ئــة التــدريس لمــدى ممارســة  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي تقــدير أعــضاء هي  
الكليـة، الدرجـة العلميـة، ســنوات    (رؤسـاء أقـسامهم إلدارة االجتماعـات تعـزى لمتغيـرت      

 ).الخدمة، الجامعة

كان مـن أبـرز المـشكالت عـدم االسـتفادة مـن التغذيـة الراجعـة فـي تعـديل الخطـط                      
 .والسلوك لدى العاملين

هيئــة التــدريس بكليــة  عــن اتجاهــات أعــضاء  ) ٢٠٠٦( وكــشفت دراســة عبــد الــرازق   
التربيـة جامعــة الملــك ســعود نحـو أســاليب وطــرق تقــويم أداء عـضو هيئــة التــدريس، وقــد    

عـضواً مـن أعـضاء هيئـة التـدريس بكليـة التربيـة              ) ٩٣(أجريت الدراسـة علـى عينـة قوامهـا          
ــتم  بقيـــاس        ــارة عـــن مقيـــاس  يهـ ــة فكانـــت عبـ ــا أداة الدراسـ ــعود، أمـ ــة الملـــك سـ جامعـ

ليب وطرق تقويم أداء عضو الهيئة التدريـسية ، وقـد توصـلت الدراسـة               االتجاهات نحو أسا  
 :إلى النتائج التالية 

إجماع أفراد عينة الدراسة على أهمية وحيوية أساليب وطرق تقويم أداء عضو هيئـة         
 :التدريس، وكان ترتيب الطرق من وجهة نظر أفراد العينة  كما يلي 

 .%٨٠طريقة تقويم رؤساء األقسام  

  .%٧٢التقويم الذاتي طريقة  

  .%٥٣طريقة تقويم الطالب ألعضاء هيئة التدريس  

  .%٤٩طريقة تقويم الزمالء  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات أعضاء هيئـة التـدريس نحـو طـرق                  
وأساليب التقويم بين الذكور واإلنـاث إال فـي طريقـة تقـويم الطـالب لعـضو هيئـة التـدريس                     

 .لح اإلناث فوجدت فروق لصا
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األقسام األكاديمية في جامعة األميرة  تقويم األداء الوظيفي لرئيسات
  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بنت عبد الرحمنةنور
 ةسوسن بنت محمد بن زرع.د

وجود فروق دالة إحصائياً بين أفراد العينة في بعد التقويم الـذاتي تبعـاً لمتغيـر القـسم       
 .لصالح قسم المناهج وطرق التدريس 

إلـــى التعـــرف علـــى مـــستوى األداء اإلداري لرؤســـاء  ) ٢٠٠٧(وهـــدفت دراســـة المـــصري  
لجــودة الــشاملة مــن األقــسام األكاديميــة بالجامعــات الفلــسطينية فــي ضــوء مبــادئ إدارة ا 

وجهة نظر المحاضرين وتحديد معوقات تطبيـق رؤسـاء األقـسام األكاديميـة بالجامعـات               
 .الفلسطينية لمبادئ إدارة الجودة الشاملة أثناء عملهم اإلداري وذلك من وجهة نظرهم

األولــى : اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي، وقــام الباحــث ببنــاء اســتبانتين    
األداء اإلداري لرؤســاء األقــسام األكاديميــة بالجامعــات الفلــسطينية فــي   لقيــاس مــستوى 

ــشاملة مــن وجهــة نظــر المحاضــرين       ــادئ إدارة الجــودة ال ــة للكــشف عــن   . ضــوء مب والثاني
معوقات تطبيق رؤساء األقسام األكاديمية بالجامعات الفلسطينية لمبادئ إدارة الجـودة   

فردا ) ٢٨٣(وكانت عينة الدراسة    .  نظرهم الشاملة أثناء عملهم اإلداري وذلك من وجهة      
وقــد توصــل الباحــث إلــى عــدد مــن   . مــن فئــة رؤســاء األقــسام ) ٨٣(مــن فئــة المحاضــرين،  و 

 :النتائج من أبرزها
أن مــستوى األداء اإلداري لرؤســاء األقــسام األكاديميــة بالجامعــات الفلــسطينية فــي    

ــاً بنــسبة مئو     ــادئ إدارة الجــودة الــشاملة كــان عالي ــدأ بالمــشاركة  ) %٦٧٫٦(يــة ضــوء مب يب
والعمل الجمـاعي، ثـم اتخـاذ القـررارت علـى أسـاس الحقـائق فـي المرتبـة الثانيـة، فالقيـادة                       
الفعالــة فــي المرتبــة الثالثــة، ثــم التحــسين المــستمر والتميــز فــي المرتبــة الرابعــة، فــالتركيز  

لمرتبــة  علــى رضــا المــستفيدين فــي المرتبــة الخامــسة، ثــم التخطــيط اإلســتراتيجي فــي ا         
 .السادسة واألخيرة

وجود درجة متوسطة من المعوقات التـي يوجههـا رؤسـاء األقـسام األكاديميـة عنـد         
 . تطبيقهم لمبادئ إدارة الجودة الشاملة أثناء أداء عملهم اإلداري

وجــود فــروق ذات داللــة احــصائية ألثــر الجامعــة فــي تقــديرات أفــراد عينــة المحاضــرين   
بينمـا لـم    . لرؤساء األقسام األكاديميـة تعـزى لمتغيـر الجامعـة         حول مستوى األداء اإلداري     

ــة، والرتبـــة األكاديميـــة فـــي      ــاَ ذات داللـــة احـــصائية ألثـــر الكليـ ــائج الدراســـة  فروقـ تظهـــر نتـ
تقــديرات أفــراد عينــة رؤســاء األقــسام األكاديميــة حــول معوقــات تطبــيقهم مبــادئ إدارة  

 .الجودة الشاملة أثناء أداء عملهم اإلداري
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دراســــة هــــدفت إلــــى التعــــرف علــــى آراء رؤســــاء األقــــسام   ) ٢٠١٠( الحجيلــــي أجــــرى
األكاديمية في جامعة ذمار نحو مهامهم اإلدارية واألكاديمية، وقد تكونت عينة الدراسـة          

من مجتمع الدراسة، وكانت أداة الدرسة عبارة عـن  ) %٨٢(رئيس قسم يمثلون ) ٣١(من  
مهمــة موزعــة علــى ثمانيــة   ) ٩٦( علــى اســتبانة صــممت مــن قبــل الباحــث والتــي اشــتملت    

 : ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة. مجاالت أساسية

) ١٣(من المهمات اإلدارية كانت في تقـدير عينـة الدراسـة ذات أهميـة عاليـة،        ) ٨( عدد  
مهمـة  ) ١٢(مهمة تتعلـق بـالتنظيم،      ) ١٢(مهمة تتعلق باالتصاالت وتنمية العالقات المتبادلة،       

مهمــــة تتعلــــق بالمتابعــــة ) ١١(مهمــــة تتعلــــق بالقيــــادة والتوجيــــه، ) ١٢(علـــق بــــالتخطيط،  تت
ــويم،  ــع،     ) ١٠(والتقـ ــة المجتمـ ــي وخدمـ ــق بالبحـــث العلمـ ــات تتعلـ ــق  ) ٧(مهمـ ــات تتعلـ مهمـ

 .بالتدريب والنمو المهني

اتـــضح مـــن الدراســـة وجـــود فـــروق ذات داللـــة احـــصائية فـــي آراء رؤســـاء األقـــسام         
تعزى إلى متغير نوع الكلية لصالح الكليات العلمية وذلك فـي مجـالي   األكاديمية لمهامهم ُ 

كمــا اتــضح مــن  . التــدريب والنمــو المهنــي، ومهمــات االتــصاالت وتنميــة العالقــات المتبادلــة    
الدراســـة عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة احـــصائية فـــي آراء رؤســـاء األقـــسام األكاديميـــة  

 .لمهامهم ُتعزى إلى متغير سنوات الخبرة
عــن معــايير أداء الجــودة الشخــصية لــدى رؤســاء      ) ٢٠١١(فت دراســة اليحيــوي  وكــش

األقسام من وجهة نظر أعضاء هيئـة التـدريس، ووسـائل تعزيزهـا بالجامعـات الـسعودية،                
ــفي         ــي الوصـ ــنهج الكمـ ــة، والمـ ــتخدام المقابلـ ــوعي باسـ ــنهج النـ ــة المـ ــتخدمت الباحثـ واسـ

 عضو من الجنسين ممن علـى رتبـة         ٢٦٦باستخدام االستبانة، وتكونت عينة الدراسة من       
. ١٠٦١مـن المجتمـع األصـلي البـالغ         %٢٥أستاذ من جميع الكليات واألقـسام، وهـو مـا يمثـل             

وقــد توصــلت الدراســة إلــى أن معــايير أداء الجــودة الشخــصية لــدى رؤســاء األقــسام بلغــت   
درجــة متوســطة، أمــا أبعــاد الجــودة الشخــصية المتعلقــة بالــصفات الشخــصية والعالقــات     

كما أوضحت نتـائج الدراسـة عـدم    . إلنسانية والتواصل الفعال فقد بلغت درجة متوسطة      ا
 .لجنسلنوع الكلية أو افروق ذات داللة بين آراء أعضاء هيئة التدريس تبعاً 
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 :التعليق على الدراسات السابقة
 :من خالل العرض السابق لبعض الدراسات السابقة يمكن مالحظة ما يلي

 تناولــت موضــوع الدراســة الحاليــة مــن وجهــة نظــر أعــضاء هيئــة   عــدد مــن الدراســات 
دراسة برهوم  ) ٢٠٠٦( ودراسة عبد الرازق، و     ) ٢٠٠٧(التدريس، وهي دراسة المصري     

 أمــا دراســة  ). ٢٠١١( ودراســة اليحيــوي  ،)٢٠٠٥(، دراســة الدهــشان والسيــسي   )٢٠٠٦(
ؤسـاء األقـسام    فكانت مـن وجهـة نظـر ر       )  ٢٠٠٣(و دراسة عليمات    ) ٢٠١٠(الحجيلي  
 .فكانت من وجهة نظر عمداء كليات) ٢٠٠١,Marten(أما دراسة مارتن . األكاديمية

ن ركزتا على أحد مهام ومسؤوليات رئيس القـسم األكـاديمي، دراسـة عبـد               ادراست 
حيث ركزت على أساليب وطرق تقويم األداء الوظيفي ألعـضاء هيئـة          ) ٢٠٠٦(الرازق  

فقــد ركــزت علــى واقــع إدارة االجتماعــات فــي   ) ٢٠٠٦(أمــا دراســة برهــوم  . التــدريس
 .األقسام األكاديمية

بــالرغم مــن أن الباحثــة اســتفادت مــن الدراســات الــسابقة فــي جوانــب عــدة إال أن           
وعلـى  _ نهـا  إالدراسة الحالية تميزت عـن غيرهـا  فـي مجتمـع وعينـة الدراسـة، حيـث                  

ت جامعــة األميــرة األولــى فــي تطبيــق موضــوع الدراســة علــى كليــا _ حــد علــم الباحثــة
 . بنت عبد الرحمنةنور

 :إجراءات الدراسة
 :منهج الدراسة

الــذي . تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي التحليلــي والــذي يتناســب مــع طبيعــة الدراســة      
يــصف الظــاهرة مــن خــالل جمــع المعلومــات وتــصنيفها وتنظيمهــا والتعبيــر عنهــا كميــاً          

يرهــا، كمــا يــساعد علــى الوصــول إلــى وكيفيــاً ممــا يــؤدي إلــى فهــم العالقــات الظــاهرة مــع غ
م، ١٩٩٨عبيــدات وآخــرون،.(اســتنتاجات وتعميمــات تــساعدنا فــي فهــم الواقــع وتطــويره   

 )٢٢٤:ص
 :مجتمع الدراسة

أســتاذ، أســتاذ مــشارك،  (تكــون مجتمــع الدارســة مــن كافــة أعــضاء هيئــة التــدريس    
لتربيـة، العلـوم،   اآلداب، ا(في كليات جامعة األميرة نورة بنـت عبـد الـرحمن   ) أستاذ مساعد 
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والبــالغ ) الخدمــة االجتماعيــة، إدارة األعمــال، علــوم الحاســب، اللغــات والترجمــة، الــصيدلة  
ــامعي    ) ٦١٥(عــــددهن  عــــضو هيئــــة تــــدريس فــــي الفــــصل الدراســــي األول مــــن العــــام الجــ
 هـ، وذلك من واقع سجالت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس١٤٣٣/١٤٣٤
 :الدراسة عينة

مـن مجتمـع الدراسـة،      ) % ٥٠( ميدانية على عينة عشوائية بنـسبة        طبقت الدراسة ال  
 الــصالحة للتحليــل اإلحــصائي   اســتبانة، وبلــغ العائــد مــن االســتبانات  ٣٠٨حيــث تــم توزيــع  

) %٢٠(من االستبانات الموزعة، وبهذا فـإن عينـة الدراسـة تمثـل             ) %٤٠(، وهو يعادل    )١٢٣(
 .من مجتمع األصلي

 :أداة الدراسة
ــادا علـــى  ــة    اعتمـ ــد مراجعـ ــة، وبعـ ــوع الدراسـ ــوي المتعلـــق بموضـ ــة األدب التربـ  مراجعـ

ــة        ــاء أداة الدراسـ ــم بنـ ــا، تـ ــستخدمة فيهـ ــى األدوات المـ ــالع علـ ــسابقة واإلطـ ــات الـ الدراسـ
 :لتشتمل على ثالث محاور

 )الكلية، الرتبة العلمية، سنوات الخبرة(معلومات عامة : المحور األول
) ٦١(ي لـدى رئيـسات األقـسام األكاديميـة تـضمن            مستوى األداء الوظيف  : المحور الثاني 

 :فقرة، وقد انقسم هذا المحور إلى
 .فقره) ٢٤(والذي اشتمل على : المهام اإلدارية

 .فقره) ١١(والذي اشتمل على : المهام العلمية والبحثية

 .فقره) ١٨(والذي اشتمل على : المهام التعليمية

 .فقره) ٨(الذي اشتمل على و: المهام المرتبطة بخدمة الجامعة والمجتمع
ويعــود التفــاوت فــي عــدد الفقــرات للمهــام المختلفــة إى طبيعــة العمــل الــذي تقــوم بــه  

 .رئيسة القسم األكاديمي، وحجم العمل الخاص بكل مهمة
، ٥=ممتـاز :  (وقد تم اإلجابة على فقرات المحور الثاني وفقاً لمقياس خماسـي كالتـالي            

 ) ١=، ضعيف٢=لتحديد، ال أستطيع ا٣=، جيد٤=جيد جداَ
مقترحـات لتحـسين األداء الـوظيفي لـدى رئيـات األقـسام األكاديميـة،               : المحور الثالـث  

وقد تـم اإلجابـة علـى فقـرات هـذا المحـور وفقـاً لمقيـاس خماسـي علـى                      فقرة) ١٨(وتضمن  
 :   النحو اآلتي
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افـق  مو:  (وقد تم اإلجابة علـى فقـرات المحـور الثـاني وفقـاً لمقيـاس خماسـي كالتـالي                  
 ) ١=، غير موافق٢=، ال أستطيع التحديد٣=، موافق إلى حد ما ٤=، موافق٥=بشدة 

 :صدق وثبات األداة
 : صدق األداة: أوالً

 :الصدق الظاهري
للتحقق من الصدق الظاهري لألداة تم عرضها على خمسة محكمين مـن تخصـصات              

ء رؤية غالبيـة  مختلفة وقد تم حذف بعض الفقرات وتعديل صياغة بعض الفقرات في ضو           
 .المحكمين

 :صدق االتساق الداخلي
للتحقق مـن الـصدق البنـائي لالسـتبانة تـم اسـتخدام معـامالت ارتبـاط بيرسـون لعينـة                

الجـزء  (لقيـاس العالقـة بـين بنـود االسـتبانة           ) ٤١=ن(استطالعية من أعـضاء هيئـة التـدريس         
،  كمـا تـم   ) ١(دول رقـم  بالدرجة الكلية للمحور المنتميـة إليـه كمـا هـو موضـح فـي جـ              ) األول

) الجـــزء األول(احتـــساب معـــامالت ارتبـــاط بيرســـون لقيـــاس العالقـــة بـــين بنـــود االســـتبانة
 ).٢(بالدرجة الكلية كما هو موضح في جدول رقم 

كمــا تــم احتــساب معــامالت ارتبــاط محــاور الجــزء األول مــن األداة بالدرجــة الكليــة       
 ).٣(دول رقم كما هو موضح في ج) ٤١=ن(وذلك لعينة استطالعية

أمــا الجــزء الثــاني مــن االســتبانه فقــد تــم احتــساب معــامالت ارتبــاط بيرســون لقيــاس   
العالقــة بــين بنــود هــذا الجــزء الثــاني مــن األداة بالدرجــة الكليــة للمحــور كمــا هــو موضــح فــي 

، وقـد أظهـرت النتـائج أن جميـع بنـود االسـتبانه بجزئيهـا دالـة عنـد مـستوى                      )٤(جدول رقم   
 )٤، ٣، ٢، ١(كما هو موضح في الجداول  ).٠٫٠٥(مستوى وعند ) ٠٫٠١(
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   )١(  جدول 

 معامالت ارتباط بنود الجزء األول من األداة مستوى األداء
 الوظيفي لرئيسات األقسام بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه

 )٤١=ن: العينة االستطالعية(
معامل  م المحور

معامل  م االرتباط
معامل  م االرتباط

 الرتباطا
٠٫٨٢١٢ ١٧ @@٠٫٧٧٠٣ ٩ @@٠٫٧٣٦٦ ١@@ 
٠٫٧٨٦١ ١٨ @@٠٫٧٧٤٨ ١٠ @@٠٫٧٧٧٩ ٢@@ 
٠٫٧١٠٥ ١٩ @@٠٫٧٩٠٨ ١١ @@٠٫٧٥٦٨ ٣@@ 
٠٫٧٧١٢ ٢٠ @@٠٫٧٧٥٠ ١٢ @@٠٫٤٨٤٠ ٤@@ 
٠٫٧٧٢٤ ٢١ @@٠٫٧٣٢٧ ١٣ @@٠٫٧٣٨٠ ٥@@ 
٠٫٨١٢٠ ٢٢ @@٠٫٨٢٨٤ ١٤ @@٠٫٧٩٩٣ ٦@@ 
٠٫٧٨٤٠ ٢٣ @@٠٫٨٤٥٤ ١٥ @@٠٫٧٤١٩ ٧@@ 

 المهام اإلدارية

٠٫٥٤٣٦ ٢٤ @@٠٫٧٨١٠ ١٦ @@٠٫٨٢٧٣ ٨@@ 
٠٫٥٠١٦ ٩ @@٠٫٧٧١٩ ٥ @@٠٫٨٤٠٢ ١@@ 
٠٫٥٤٦٥ ١٠ @@٠٫٨٤٤٠ ٦ @@٠٫٧٩٨٧ ٢@@ 
٠٫٦٧٦٧ ١١ @@٠٫٧٤٦٦ ٧ @@٠٫٩٠٤٧ ٣@@ 

 المهام العلمية والبحثية

٠٫٦٩٩١ ٨ @@٠٫٨٥١٩ ٤@@   
٠٫٨٢٢٢ ١٣ @@٠٫٧٠٧٣ ٧ @@٠٫٨١٤٩ ١@@ 
٠٫٧٥٥٩ ١٤ @@٠٫٧٠٧٦ ٨ @@٠٫٤٩٨٦ ٢@@ 
٠٫٨٨١٤ ١٥ @@٠٫٧٠١٤ ٩ @@٠٫٧١٧٤ ٣@@ 
٠٫٧١٠٥ ١٦ @@٠٫٧٢٠٦ ١٠ @@٠٫٦٣٩٧ ٤@@ 
٠٫٧٦٦٤ ١٧ @@٠٫٧٦٤٠ ١١ @@٠٫٨١٩٣ ٥@@ 

 المهام التعليمية

٠٫٧٤٣٠ ١٨ @@٠٫٧٤٨١ ١٢ @@٠٫٦٩٧٢ ٦@@ 
٠٫٧٥٦٨ ٧ @@٠٫٨٧١٩ ٤ @@٠٫٦٨٠٣ ١@@ 
٠٫٨٨٨٥ ٨ @@٠٫٩٠٠٣ ٥ @@٠٫٩١١٥ ٢@@ 

المهام المرتبطة بخدمة 
 الجامعة والمجتمع

٠٫٨٤١٨ ٦ @@٠٫٩٠٣٦ ٣@@   

 ٠٫٠١دالة عند مستوى @@ 
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   )٢(  جدول  
 معامالت ارتباط بنود الجزء األول من األداة

 مستوى األداء الوظيفي لرئيسات األقسام بالدرجة الكلية
 )٤١=ن: العينة االستطالعية(

معامـــــــــــــــــــــــــل  م
امــــــــــــــــــــــل مع م االرتباط

معامــــــــــــــــــــــل  م االرتباط
 معامل االرتباط م االرتباط

٠٫٧٣١٤ ٤٩ @@٠٫٤٩٤٠ ٣٣ @@٠٫٦٨٨٧ ١٧ @@٠٫٦٩٧٦ ١@@ 
٠٫٨٦٠٠ ٥٠ @@٠٫٥٢٢٦ ٣٤ @@٠٫٧٢٢٤ ١٨ @@٠٫٧٥٦٦ ٢@@ 
٠٫٧١٤٠ ٥١ @@٠٫٥٨٠٧ ٣٥ @@٠٫٧١٢١ ١٩ @@٠٫٧١٩٦ ٣@@ 
٠٫٧٠٣٦ ٥٢ @@٠٫٧٩٠٧ ٣٦ @@٠٫٧٣٦٨ ٢٠ @٠٫٣٧٢٢ ٤@@ 
٠٫٧٣٣٧ ٥٣ @@٠٫٦٢٢٠ ٣٧ @@٠٫٦٣١٦ ٢١ @@٠٫٥٩٣٨ ٥@@ 
٠٫٧٨١٨ ٥٤ @@٠٫٧٠٥٧ ٣٨ @@٠٫٧٩٠٧ ٢٢ @@٠٫٦٤٧٢ ٦@@ 
٠٫٨٠٤٣ ٥٥ @@٠٫٧٠٤١ ٣٩ @@٠٫٦٤٧١ ٢٣ @@٠٫٥٨٦٢ ٧@@ 
٠٫٨٥٢٤ ٥٦ @@٠٫٧١٠٥ ٤٠ @@٠٫٤٤٦٩ ٢٤ @@٠٫٦٩٠٢ ٨@@ 
٠٫٧٥٨٧ ٥٧ @@٠٫٦٨٣٧ ٤١ @@٠٫٧٨٢٢ ٢٥ @@٠٫٧٠٦٣ ٩@@ 
٠٫٨٢٠٧ ٥٨ @@٠٫٦٨٤٤ ٤٢ @@٠٫٧٢٩٦ ٢٦ @@٠٫٧٢٥٠ ١٠@@ 
٠٫٧٨٣٢ ٥٩ @@٠٫٦٠٣٤ ٤٣ @@٠٫٨٦٥٧ ٢٧ @@٠٫٦٤٣٥ ١١@@ 
٠٫٦٨٧٩ ٦٠ @@٠٫٦٨٥٠ ٤٤ @@٠٫٧٧٨٣ ٢٨ @@٠٫٧٩٥٥ ١٢@@ 
٠٫٧٩٢٤ ٦١ @@٠٫٦٨٢٣ ٤٥ @@٠٫٧٧٨٣ ٢٩ @@٠٫٧١٢٥ ١٣@@ 
٠٫٨٤٣٦ ٤٦ @@٠٫٨١٩٩ ٣٠ @@٠٫٧٢٢٠ ١٤@@   
٠٫٨٢٠٩ ٤٧ @@٠٫٧٤١٨ ٣١ @@٠٫٧٣٠٠ ١٥@@   
٠٫٨٦٢٨ ٤٨ @@٠٫٧١١٩ ٣٢ @@٠٫٦٧٨٤ ١٦@@   

 ٠٫٠٥دالة عند مستوى @ 
  ٠٫٠١دالة عند مستوى @@ 

 
 
 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٧١

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

   )٣(  دول ج
 معامالت ارتباط محاور الجزء األول من األداة

 مستوى األداء الوظيفي لرئيسات األقسام بالدرجة الكلية
 )٤١=ن: العينة االستطالعية(

 معامل االرتباط المحور

 @@٠٫٩٠٨٧ المهام اإلدارية

 @@٠٫٩٥٣٠ المهام العلمية والبحثية

 @@٠٫٩٣٢١ المهام التعليمية

 @@٠٫٩٠٩٠ المهام المرتبطة بخدمة الجامعة والمجتمع

 ٠٫٠١دالة عند مستوى @@ 
 

   )٤(  جدول 
 معامالت ارتباط بنود الجزء الثاني من األداة مقترحات

 للمحورتحسين األداء الوظيفي لدى رئيسات األقسام بالدرجة الكلية 
 )٤١=ن: العينة االستطالعية(

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
٠٫٧٣١٦ ١٣ @@٠٫٧٥١٦ ٧ @@٠٫٥١٨٢ ١@@ 
٠٫٨١٧٤ ١٤ @@٠٫٦٠٣٣ ٨ @@٠٫٥٢٤٥ ٢@@ 
٠٫٤٩٤٦ ١٥ @@٠٫٨٣٧٠ ٩ @@٠٫٥٢٧٠ ٣@@ 
٠٫٦١١٧ ١٦ @@٠٫٦٥٦٠ ١٠ @@٠٫٤٧٠١ ٤@@ 
٠٫٦١٨٢ ١٧ @@٠٫٨٨٣٦ ١١ @@٠٫٧٥٠٧ ٥@@ 
٠٫٥٦٤١ ١٨ @@٠٫٨١٥٢ ١٢ @@٠٫٦٨٢٥ ٦@@ 

  ٠٫٠١دالة عند مستوى @@ 
 :ثبات األداة: ثانياً

) ٤١(للتأكد من ثبات األداة قامت الباحثة بتطبيقها على عينة استطالعية مكونـة مـن            
 .عضو هيئة تدريس، واحتسب معامل ألفا كرونباخ للجزء األول، وللجزء الثاني من األداة



 

 
١٧٢

األقسام األكاديمية في جامعة األميرة  تقويم األداء الوظيفي لرئيسات
  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بنت عبد الرحمنةنور
 ةسوسن بنت محمد بن زرع.د

  ) ٥(  جدول 
 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة

 )٤١=ن: العينة االستطالعية(

عدد  المحور
 البنود

معامل ثبات ألفا 
 كرونباخ

 ٠٫٩٦ ٢٤ المهام اإلدارية

 ٠٫٩٤ ١١ المهام العلمية والبحثية

 ٠٫٩٦ ١٨ المهام التعليمية

 ٠٫٩٥ ٨ المهام المرتبطة بخدمة الجامعة والمجتمع

 ٠٫٩٩ ٦١ مستوى األداء الوظيفي لرئيسات األقسام:  من األداةالجزء األول

مقترحـــات تحـــسين األداء الـــوظيفي لـــدى  : الجـــزء الثـــاني مـــن األداة
 ٠٫٩٢ ١٨ رئيسات األقسام

أن جميع محاور الدراسة تمتعت بدرجة ثبات عاليـة، حيـث بلـغ             ): ٥(يتضح من جدول    
 .٠٫٩٢لغ درجة ثبات الجزء الثاني من األداة ، بينما ب٠٫٩٩درجة ثبات الجزء األول من األداة 

 :المعالجة اإلحصائية
 : تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية

 حيـث   . المناسـبة  اإلحـصائية  األسـاليب باستخدام عدد من      بيانات الدراسة  تحليل تم
معـامالت  (واالستفادة مـن التحاليـل اإلحـصائية المناسـبة     ) SPSS(تمت االستعانة ببرنامج   

ــاط بيرســون، ألفــا كرونبــاخ، التكــرارات والنــسب المئويــة والمتوســطات الحــسابية،         ارتب
 ).واالنحراف المعياري، واختبار تحليل التباين األحادي



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٧٣

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 :وصف العينة: ثالثاً
   )٦(  جدول 

 توزيع عينة الدراسة وفق المعلومات العامة
 النسبة العدد التصنيف المتغيرات

 ٢٣٫٦ ٢٩  سنوات٥ أقل من
 ٩٫٨ ١٢  سنوات١٠ إلى أقل من ٥من 

 ٦٣٫٤ ٧٨  سنوات فأكثر١٠
 عدد سنوات الخبرة

 ٣٫٣ ٤ لم تحدد
 ٨٫١ ١٠ أستاذ

 ١١٫٤ ١٤ أستاذ مشارك
 ٧٨٫٩ ٩٧ أستاذ مساعد

 الرتبة العلمية

 ١٫٦ ٢ لم تحدد
 ٢٢٫٠ ٢٧ التربية

 ١١٫٤ ١٤ الخدمة االجتماعية
 ١٨٫٧ ٢٣ العلوم

 ١١٫٤ ١٤ ة األعمالإدار
 ٤٫٩ ٦ اللغات والترجمة

 ١١٫٤ ١٤ الصيدلة
 ١٧٫٩ ٢٢ اآلداب

 الكلية

 ٢٫٤ ٣ علوم الحاسب والمعلومات

 ١٠٠٫٠ ١٢٣ المجموع

 ١٠معظــم أفــراد عينــة الدراســة ممــن لــديها خبــرة تزيــد عــن         ): ٦(يتــضح مــن جــدول   
ة أسـتاذ مـساعد،     سنوات، كما أن الدرجة العلميـة لمعظـم أفـراد عينـة الدراسـة هـي درجـ                 

وأن عينــة الدراســة توزعــت علــى ثمــان كليــات فــي الجامعــة بنــسب مئويــة متفاوتــه كانــت  
كليــة التربيــة، العلــوم،اآلداب أكثــر تمثــيالً فــي عينــة الدراســة، ولــم تتــضمن عينــة الدراســة    
أعضاء هيئـة تـدريس مـن ثـالث كليـات وهـي كليـة التمـريض، والتـصاميم والفنـون والعـالج                 

 . لم تحصل الباحثة على استجابات من تلك الكلياتالطبيعي؛ حيث
ولتسهيل تفسير النتائج استخدمت الباحثة األسلوب التـالي لتحديـد مـستوى اإلجابـة              

، جيـــــد ٥=موافـــــق بـــــشدة/ممتـــــاز: (حيـــــث تـــــم إعطـــــاء وزن للبـــــدائل؛علـــــى بنـــــود األداة
، )١=افـق غيـر مو /، ضـعيف ٢=، ال أستطيع التحديـد ٣=موافق إلى حد ما/، جيد ٤=موافق/جداً



 

 
١٧٤

األقسام األكاديمية في جامعة األميرة  تقويم األداء الوظيفي لرئيسات
  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بنت عبد الرحمنةنور
 ةسوسن بنت محمد بن زرع.د

ثم تم تـصنيف تلـك اإلجابـات إلـى خمـسة مـستويات متـساوية المـدى مـن خـالل المعادلـة                   
 :التالية

 ٠٫٨٠ = ٥÷ ) ١-٥= (عدد بدائل األداة ÷ )  أقل قيمة-أكبر قيمة= (طول الفئة 
 : لنحصل على التصنيف التالي

 )  ٧  (جدول 
 توزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث

 الوصف
 السؤال الثالث السؤال األول

 دى المتوسطاتم

 ٥٫٠٠ – ٤٫٢١ موافق بشدة ممتاز
 ٤٫٢٠ – ٣٫٤١ موافق جيد جداً
 ٣٫٤٠ – ٢٫٦١ موافق إلى حد ما جيد

 ٢٫٦٠ – ١٫٨١ ال أستطيع التحديد ال أستطيع التحديد
 ١٫٨٠ – ١٫٠٠ غير موافق ضعيف

 :إجابة تساؤالت الدراسة: رابعاً
المهـام اإلداريـة، المهـام      : (ما مـستوى األداء الـوظيفي لرئيـسة القـسم         : السؤال األول 

وذلـك  ) العلمية والبحثية، المهام التعليمية، المهـام المرتبطـة بخدمـة الجامعـة والمجتمـع             
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

 :المهام اإلدارية: المحور األول
خدام التكـرارات والنـسب   لإلجابة علـى فقـرات هـذا المحـور عمـدت الباحثـة إلـى اسـت          
 :المئوية والمتوسطات الحسابية، والجدول التالي يوضح ذلك



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٧٥

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

   )٨(  جدول 
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة
 الدراسة عن رأيهم بمستوى األداء الوظيفي لرئيسة القسم في مجال المهام اإلدارية

 درجة التقييم

 ؤولياتالمهام والمس م
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  ١ ٦ ٣٤ ٨١ت

٤ 

تعقد جلسات 
القسم بشكل 

دوري حسب 
 .الالئحة

%٠٫٨ ٤٫٩ ٢٧٫٩ ٦٦٫٤  
١ ٠٫٦٣ ٤٫٦٠ 

 ١ ٣ ١٣ ٣١ ٧١ت

٢٤ 

تزود أعضاء القسم 
بالمعلومات ذات 

العالقة بأمور 
 .لقسما

%٠٫٨ ٢٫٥ ١٠٫٩ ٢٦٫١ ٥٩٫٧ 
٢ ٠٫٨٥ ٤٫٤١ 

 ٢ ١ ١٣ ٣٥ ٧٠ت
٥ 

تدير جلسات 
القسم بفعالية 

 ١٫٧ ٠٫٨ ١٠٫٧ ٢٨٫٩ ٥٧٫٩% .وكفاءة
٣ ٠٫٨٤ ٤٫٤٠ 

 ٣ ٢ ٩ ٣٩ ٦٩ت

١٣ 

تشجع األعضاء 
على المشاركة في 

أعمال القسم 
 .واللجان المختلفة

%٢٫٥ ١٫٦ ٧٫٤ ٣٢٫٠ ٥٦٫٦ 
٤ ٠٫٨٩ ٤٫٣٩ 

 ٣ ٤ ١٠ ٣٤ ٧١ت

٧ 

تحيط األعضاء 
بكل المستجدات 

التي تؤثر على 
 .العمل

%٢٫٥ ٣٫٣ ٨٫٢ ٢٧٫٩ ٥٨٫٢ 
٥ ٠٫٩٥ ٤٫٣٦ 

 ٤ ٣ ٩ ٣٦ ٧١ت
٨ 

تعمل على حل 
المشكالت التي 
 ٣٫٣ ٢٫٤ ٧٫٣ ٢٩٫٣ ٥٧٫٧% .تواجه القسم

٥ ٠٫٩٦ ٤٫٣٦ 

 ٣ ٨ ٨ ٣١ ٧٢ت
٦ 

تعد محاضر 
اجتماعات القسم 

 ٢٫٥ ٦٫٦ ٦٫٦ ٢٥٫٤ ٥٩٫٠% .دقةب
٧ ١٫٠٢ ٤٫٣٢ 

 ١ ٥ ١٤ ٣٨ ٦٥ت
١١ 

تحدد االحتياجات 
البشرية بالتنسيق 
 ٠٫٨ ٤٫١ ١١٫٤ ٣٠٫٩ ٥٢٫٨% .مع األعضاء

٨ ٠٫٨٩ ٤٫٣١ 



 

 
١٧٦

األقسام األكاديمية في جامعة األميرة  تقويم األداء الوظيفي لرئيسات
  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بنت عبد الرحمنةنور
 ةسوسن بنت محمد بن زرع.د

 درجة التقييم

 ؤولياتالمهام والمس م

تاز
مم

جداً 
يد 
ج
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تط
س
ال أ

ديد
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 ٥ ٣ ١٦ ٢٤ ٧٢ت
١٧ 

تشجع أعضاء 
القسم على العمل 

 ٤٫٢ ٢٫٥ ١٣٫٣ ٢٠٫٠ ٦٠٫٠% .بروح الفريق
٩ ١٫٠٦ ٤٫٢٩ 

 ٣ ٣ ١٤ ٣٨ ٦٢ت

١ 

تنظم العمل 
وتنسق بين مختلف 

التخصصات في 
 .القسم

%٢٫٥ ٢٫٥ ١١٫٧ ٣١٫٧ ٥١٫٧ 
١٠ ٠٫٩٤ ٤٫٢٧ 

توزع العبء  ٢ ٦ ٤ ٨ ٣٩ ٦٥ت
 ٤٫٩ ٣٫٣ ٦٫٦ ٣٢٫٠ ٥٣٫٣% .التدريسي بعدالة

١١ ١٫٠٦ ٤٫٢٥ 

 ٥ ٦ ٧ ٣٩ ٦٥ت

١٤ 

تتخذ القرارات 
المناسبة في الوقت 

شاركة المناسب بم
 .األعضاء

%٤٫١ ٤٫٩ ٥٫٧ ٣٢٫٠ ٥٣٫٣ 
١١ ١٫٠٥ ٤٫٢٥ 

 ٤ ٣ ٢١ ٣٢ ٦١ت
١٦ 

تنظم العمل داخل 
القسم من خالل 
 ٣٫٣ ٢٫٥ ١٧٫٤ ٢٦٫٤ ٥٠٫٤% .اللجان المتخصصة

١٣ ١٫٠٢ ٤٫١٨ 

 ٢ ١٣ ١٥ ٣٠ ٦٣ت
٢١ 

تحد من حدوث 
الصراع بين أعضاء 

 ١٫٦ ١٠٫٦ ١٢٫٢ ٢٤٫٤ ٥١٫٢% .القسم
١٤ ١٫٠٩ ٤٫١٣ 

 ٥ ٢٠ ٨ ٢٥ ٥٩ت

٢٣ 

تدعم قرارات 
مجلس القسم 

أمام أعضاء مجلس 
 .الكلية

%٤٫٣ ١٧٫١ ٦٫٨ ٢١٫٤ ٥٠٫٤ 
١٥ ١٫٢٩ ٣٫٩٧ 

 ٩ ٩ ١٦ ٣٤ ٥٢ت
٣ 

تتابع جداول 
القاعات الدراسية 
 ٧٫٥ ٧٫٥ ١٣٫٣ ٢٨٫٣ ٤٣٫٣% .وتجهيزاتها

١٦ ١٫٢٤ ٣٫٩٢ 

 ١٠ ٨ ١٨ ٣٣ ٥٢ت

١٥ 

 من تسعى للتطوير
خالل وضع خطة 

مستقبلية للقسم 
بالتنسيق مع 
 .األعضاء

%٨٫٣ ٦٫٦ ١٤٫٩ ٢٧٫٣ ٤٣٫٠ 
١٧ ١٫٢٦ ٣٫٩٠ 

تحدد احتياجات  ٩ ٦ ١٩ ١٤ ٣٤ ٤٨ت
 ٥٫٠ ١٥٫٧ ١١٫٦ ٢٨٫١ ٣٩٫٧% .القسم المادية

١٨ ١٫٢٥ ٣٫٨٢ 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٧٧

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 درجة التقييم

 ؤولياتالمهام والمس م
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 ٣ ٢٨ ١١ ٢٧ ٥٤ت
١٩ 

تقيم أداء أعضاء 
القسم بشكل 
 ٢٫٤ ٢٢٫٨ ٨٫٩ ٢٢٫٠ ٤٣٫٩% .موضوعي ودقيق

١٨ ١٫٢٨ ٣٫٨٢ 

 ٥ ٢٣ ١٣ ٣٥ ٤٦ت
١٠ 

تحدد التجهيزات 
والمعامل التي 
 ٤٫١ ١٨٫٩ ١٠٫٧ ٢٨٫٧ ٣٧٫٧% .يتطلبها القسم

٢٠ ١٫٢٥ ٣٫٧٧ 

 ٥ ٢٨ ٩ ٢٦ ٥٠ت

٢٠ 

توجه وتطور 
اإلجراءات السليمة 
لتقييم أعضاء هيئة 

 .التدريس
%٤٫٢ ٢٣٫٧ ٧٫٦ ٢٢٫٠ ٤٢٫٤ 

٢١ ١٫٣٣ ٣٫٧٥ 

 ١٢ ١٥ ١٣ ٣٨ ٤٤ت

٢٢ 

تساعد األعضاء 
على تحديد 
أهدافهم 
 .وأولوياتهم

%٩٫٨ ١٢٫٣ ١٠٫٧ ٣١٫١ ٣٦٫١ 
٢٢ ١٫٣٣ ٣٫٧١ 

 ٩ ١٤ ٢٠ ٤٤ ٣٥ت
١٢ 

تحدد االحتياجات 
التدريبية ألعضاء 

 ٧٫٤ ١١٫٥ ١٦٫٤ ٣٦٫١ ٢٨٫٧% .القسم
٢٣ ١٫٢٢ ٣٫٦٧ 

 ٨ ٢٤ ١٢ ٣٣ ٤٤ت

١٨ 

 دورية تعد تقارير
عن نشاطات 

القسم وإنجازاته 
 .ومقترحات التطوير

%٦٫٦ ١٩٫٨ ٩٫٩ ٢٧٫٣ ٣٦٫٤ 
٢٣ ١٫٣٣ ٣٫٦٧ 

 ٤٫١١ العام للمحور@ المتوسط

  درجات٥المتوسط الحسابي من @ 
المهـــام والمـــسئوليات اإلداريـــة التـــي تقـــوم بهـــا رئيـــسة القـــسم  ): ٨(يوضـــح جـــدول 

ء من قبل أعضاء هيئة التدريس في القسم، وبالنظر إلى الجدول نجـد             وتقييم مستوى األدا  
مما يعني أن عينـة الدراسـة أعطـت تقيـيم جيـد جـداً               ) ٤٫١١(أن المتوسط العام للمحور بلغ      

 .لمستوى أداء رئيسة القسم في مجال المهام والمسؤوليات اإلدارية



 

 
١٧٨

األقسام األكاديمية في جامعة األميرة  تقويم األداء الوظيفي لرئيسات
  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بنت عبد الرحمنةنور
 ةسوسن بنت محمد بن زرع.د

ــي   ) ١١(كمــا يتــضح مــن الجــدول أن    ــاز حيــث  مهمــة ومــسؤولية حظيــت علــى تقي م ممت
تعقـد جلـسات    : وكانـت كالتـالي   ) ٤٫٢٥(و  ) ٤٫٦٠(تراوح المتوسـط الحـسابي للعبـارات بـين        

تزود أعضاء القسم بالمعلومات ذات العالقـة بـأمور   . القسم بشكل دوري حسب الالئحة    
تــشجع األعــضاء علــى المــشاركة فــي   . تــدير جلــسات القــسم بفعاليــة وكفــاءة  . القــسم

. تحيط األعضاء بكل المستجدات التي تؤثر على العمل      . تلفةأعمال القسم واللجان المخ   
. تعــد محاضــر اجتماعــات القــسم بدقــة. تعمــل علــى حــل المــشكالت التــي تواجــه القــسم

تــشجع أعــضاء القــسم علــى العمــل  . تحــدد االحتياجــات البــشرية بالتنــسيق مــع األعــضاء 
وزع العــبء تــ. تــنظم العمــل وتنــسق بــين مختلــف التخصــصات فــي القــسم  . بــروح الفريــق

 .تتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب بمشاركة األعضاء. التدريسي بعدالة

أمـــا بـــاقي المهـــام والمـــسئوليات التـــي تمارســـها رئيـــسة القـــسم فقـــد حظيـــت علـــى  
أي أن تقييم عينة الدراسـة لمـستوى أداء         ) ٣٫٦٧ و ٤٫١٨(متوسطات حسابية تراوحت بين     
 .د جداًرئيسة القسم لتلك البنود كان جي

ولتفــسير التقيــيم العــالي لمــستوى أداء رئيــسات القــسم فــي المهــام والمــسئوليات      
اإلداريــة يالحــظ مــن الناحيــة العمليــة أن عــددا مــن المهــام والمــسئوليات يــتم إنجازهــا مــن  

أو (خالل مجالس األقسام ؛حيـث إن رئيـسة القـسم عنـد التقائهـا باألعـضاء كـل أسـبوع                     
 يــستجد مــن المعلومــات، ومــن خــالل المــشاركة فــي     تطلعهــم علــى مــا  ) كــل أســبوعين 

أعمال اللجان، وحل المشكالت التي تواجه القسم، وكذلك مناقشة احتياجات القـسم            
البشرية من الهيئة التعليمية واإلدارية، والتنسيق بين مختلف التخصصات داخـل القـسم،             

ي اتخـاذ القـرارات   وتوزيع األعباء التدريسية، كما أن األعضاء يشاركون رئيسة القسم فـ     
فمن المالحظ أن معظم إن لم يكن كل القرارات يـتم اتخاذهـا فـي مجلـس القـسم، ومـا                     

تعقــد جلــسات القــسم بــشكل "والتــي تــنص علــى ) ٤(ســبق يفــسر حــصول المهمــة رقــم 
وهــذه النتيجــة  . أعلــى تقيــيم بــين المهــام والمــسؤوليات اإلداريــة   " دوري وحــسب الالئحــة 

وهي أن جميع المهمات اإلدارية لرئيس      ) ٢٠١٠(ل إليها الحجيلي    تتفق مع النتيجة التي توص    
و دراسـة   ) ٢٠٠٧(القسم األكاديمي على درجة عالية من األهمية وكذلك دراسة المصري           

 ). ١٩٩٨(، إال أنها تختلف عن نتائج دراسة العمري )٢٠٠٥(الدهشان والسيسي 

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٧٩

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 :المهام العلمية والبحثية: المحور الثاني
 فقـرات هـذا المحـور عمـدت الباحثـة إلـى اسـتخدام التكـرارات والنـسب           لإلجابة علـى  

 :المئوية والمتوسطات الحسابية، والجدول التالي يوضح ذلك
   )٩(  جدول 

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة
الدراسة عن رأيهم بمستوى األداء الوظيفي لرئيسة القسم في مجال المهام العلمية 

 والبحثية
 درجة التقييم

 المهام والمسؤوليات م
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جداً 
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ج
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 ٥ ٤ ١٢ ٣٤ ٦٦ت
٨ 

تحث األعضاء على 
حضور اللقاءات 
 ٤٫١ ٣٫٣ ٩٫٩ ٢٨٫١ ٥٤٫٥% .مالعلمية في القس

١ ١٫٠٥ ٤٫٢٦ 

 ٧ ٨ ١٥ ٣٥ ٥٦ت

٥ 

تشجع وتحرص 
على مشاركة 

أعضاء القسم في 
المؤتمرات العلمية 

داخل وخارج 
 .الجامعة

%٥٫٨ ٦٫٦ ١٢٫٤ ٢٨٫٩ ٤٦٫٣ 
٢ ١٫١٨ ٤٫٠٣ 

 ٥ ١٦ ٨ ٣٣ ٥٨ت
٧ 

تحرص على حضور 
اللقاءات العلمية في 

 ٤٫٢ ١٣٫٣ ٦٫٧ ٢٧٫٥ ٤٨٫٣% .القسم
٢ ١٫٢١ ٤٫٠٣ 

 ٤ ١٩ ١١ ٢٨ ٦١ت
٩ 

تدعم وتسهل 
حصول األعضاء 
 ٣٫٣ ١٥٫٤ ٨٫٩ ٢٢٫٨ ٤٩٫٦% .على التفرغ العلمي

٤ ١٫٢٣ ٤٫٠٠ 

 ٨ ١٦ ١٠ ٣٢ ٥٣ت

١٠ 

تدعم خروج 
األعضاء لرحالت 

اتصال (علمية 
 ).علمي

%٦٫٧ ١٣٫٤ ٨٫٤ ٢٦٫٩ ٤٤٫٥ 
٥ ١٫٢٩ ٣٫٨٩ 

 ١٣ ١٣ ١٤ ٢٤ ٥٧ت
١ 

تشجع أعضاء هيئة 
التدريس على 
 ١٠٫٧ ١٠٫٧ ١١٫٦ ١٩٫٨ ٤٧٫١%المشاركة في 

٦ ١٫٤٠ ٣٫٨٢ 



 

 
١٨٠

األقسام األكاديمية في جامعة األميرة  تقويم األداء الوظيفي لرئيسات
  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بنت عبد الرحمنةنور
 ةسوسن بنت محمد بن زرع.د

 درجة التقييم

 المهام والمسؤوليات م

تاز
مم

جداً 
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ج
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مشروعات بحثية 
تهتم بتطوير 
 .العملية التعليمية

 ١٩ ١٣ ١١ ٣٠ ٤٨ت

٦ 

تشجع على عقد 
اللقاءات العلمية 
التي يعرض فيها 
أعضاء القسم 

األبحاث والدراسات 
التي قدمت من 

قبلهن في 
 .ات العلميةالمؤتمر

%١٥٫٧ ١٠٫٧ ٩٫١ ٢٤٫٨ ٣٩٫٧ 
٧ ١٫٤٨ ٣٫٦٢ 

 ١٦ ١٧ ١٣ ٢٩ ٤٦ت
٢ 

تشجع أعضاء هيئة 
التدريس على إجراء 
 ١٣٫٢ ١٤٫٠ ١٠٫٧ ٢٤٫٠ ٣٨٫٠% .البحوث المشتركة

٨ ١٫٤٥ ٣٫٦٠ 

 ٥ ٣٣ ١٤ ٢٣ ٤٦ت

١١ 

تشرك األعضاء في 
توزيع األعمال 

المتعلقة باإلشراف 
على الرسائل 

 .لمية ومناقشتهاالع

%٤٫١ ٢٧٫٣ ١١٫٦ ١٩٫٠ ٣٨٫٠ 
٨ ١٫٣٥ ٣٫٦٠ 

 ٢٠ ٢٢ ١٠ ٢٤ ٤٦ت

٣ 

تشارك لجنة 
البحث العلمي في 

تنظيم ودعم 
األبحاث العلمية 
 .داخل القسم

%١٦٫٤ ١٨٫٠ ٨٫٢ ١٩٫٧ ٣٧٫٧ 
١٠ ١٫٥٤ ٣٫٤٤ 

 ٢٦ ٢٥ ١١ ٣٠ ٢٩ت

٤ 

تعمل على وضع 
خطة مستقبلية 
للبحوث العلمية 

ع اإلشراف وتوزي
 .عليها

%٢١٫٥ ٢٠٫٧ ٩٫١ ٢٤٫٨ ٢٤٫٠ 
١١ ١٫٥١ ٣٫٠٩ 

 ٣٫٧٦ العام للمحور@ المتوسط

  درجات٥المتوسط الحسابي من @ 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٨١

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

المهــام والمــسئوليات العلميــة والبحثيــة التــي تقــوم بهــا رئيــسة        ): ٩(يوضــح جــدول  
ريس فــي القــسم، وبــالنظر إلــى  القــسم وتقيــيم مــستوى األداء مــن قبــل أعــضاء هيئــة التــد  

ممـا يعنـي أن عينـة الدراسـة أعطـت           ) ٣٫٧٦(الجدول نجـد أن المتوسـط العـام للمحـور بلـغ             
ويالحــظ مــن الجــدول أن . تقيــيم جيــد جــداً لمــستوى أداء رئيــسة القــسم فــي هــذا المجــال 

تحــث : "فقـرة واحـدة فقـط حــصلت علـى تقيـيم ممتــاز مـن قبـل أفـراد عينــة الدراسـة وهـي          
حيـث بلـغ المتوسـط الحـسابي للفقـرة      " على حضور اللقاءات العلمية في القـسم   األعضاء  

)٤٫٢٦.( 
أمــا معظــم الفقــرات فحــصلت علــى تقيــيم جيــد جــدا، حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي  

تشجع وتحرص على مشاركة أعـضاء القـسم        : "وهي كالتالي ) ٣٫٤٤ و ٤٫٠٣(للفقرات بين   
حـرص علـى حـضور اللقـاءات العلميـة فـي            في المؤتمرات العلمية داخل وخـارج الجامعـة، ت        

ــدعم وتــسهل حــصول األعــضاء علــى التفــرغ العلمــي، تــدعم خــروج األعــضاء           القــسم، ت
ــة   ــي    )اتـــصال علمـــي (لـــرحالت علميـ ــدريس علـــى المـــشاركة فـ ــة التـ ، تـــشجع أعـــضاء هيئـ

مشروعات بحثية تهتم بتطوير العملية التعليمية، تشجع على عقد اللقاءات العلمية التي     
ا أعــضاء القــسم األبحــاث والدراســات التــي قــدمت مــن قــبلهن فــي المــؤتمرات يعـرض فيهــ 

تـشرك األعـضاء    . العلمية، تشجع أعضاء هيئة التدريس علـى إجـراء البحـوث المـشتركة            
في توزيع األعمـال المتعلقـة باإلشـراف علـى الرسـائل العلميـة ومناقـشتها، تـشارك لجنـة             

بينمــا حــصلت فقــرة  ".  داخــل القــسمالبحــث العلمــي فــي تنظــيم ودعــم األبحــاث العلميــة   
تعمل على وضـع خطـة مـستقبلية للبحـوث العلميـة وتوزيـع         : "واحدة على تقييم جيد وهي    

 ).٣٫٠٩(حيث بلغ المتوسط الحسابي " اإلشراف عليها
ويمكن تفسير حصول المهـام والمـسئوليات العلميـة والبحثيـة علـى تقيـيم أقـل مـن           

ريــة والمهــام التعليميــة ذلــك أن رئيــسة القــسم    التقيــيم الــذي حــصلت عليــه المهــام اإلدا  
األكاديمي تقضي معظم وقتها في ممارسة األعمال اإلدارية، إال أنها بالرغم من انشغالها             
فهي تسعى إلى تقديم ما بوسعها لتفعيل الدور العلمي والبحثي ألعضاء القـسم، ويمكـن         

لمهـام والمـسؤليات    حيـث إن معظـم ا     ) ٩(أن يتضح ذلك من خالل النظـر إلـى جـدول رقـم              
، ومهمـة واحـدة فقـط حـصلت علـى تقيـيم       "جيد جداً"المتعلقة بهذا المجال أخذت تقييم      

" العمل على وضع خطـة مـستقبلية للبحـوث العلميـة وتوزيـع اإلشـراف عليهـا                "وهي  " جيد"
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األقسام األكاديمية في جامعة األميرة  تقويم األداء الوظيفي لرئيسات
  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بنت عبد الرحمنةنور
 ةسوسن بنت محمد بن زرع.د

وتفسر الباحثة حصول هذه الفقرة على وجه الخصوص بأقـل تقيـيم نزعـة العمـل الفـردي         
التــدريس فــي مجــال البحــث العلمــي ممــا يجعــل وضــع خطــة مــستقبلية    بــين أعــضاء هيئــة 

 . للبحوث العلمية عملية صعبة
 :المهام التعليمية: المحور الثالث

لإلجابة علـى فقـرات هـذا المحـور عمـدت الباحثـة إلـى اسـتخدام التكـرارات والنـسب             
 :المئوية والمتوسطات الحسابية، والجدول التالي يوضح ذلك

   )١٠(  جدول 
 لتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينةا

 الدراسة عن رأيهم بمستوى األداء الوظيفي لرئيسة القسم في مجال المهام التعليمية
 درجة التقييم
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 ٣ ٧ ١٣ ٢٣ ٧٦ت

٢ 

تستعد للفصل 
الدراسي قبل بدء 

الدراسة بوقت 
 كاف

%٢٫٥ ٥٫٧ ١٠٫٧ ١٨٫٩ ٦٢٫٣ 
١ ١٫٠٤ ٤٫٣٣ 

 ٦ ٤ ١٣ ٢٤ ٧٥ت

١٢ 

تتأكد من توزيع 
المقررات على 
أعضاء القسم 
 .حسب التخصص

%٤٫٩ ٣٫٣ ١٠٫٧ ١٩٫٧ ٦١٫٥ 
٢ ١٫١٠ ٤٫٣٠ 

 ٥ ٦ ١٤ ٣١ ٦٥ت
١١ 

تشكل اللجان 
العلمية المتخصصة 
 ٤٫١ ٥٫٠ ١١٫٦ ٢٥٫٦ ٥٣٫٧% .داخل القسم

٣ ١٫٠٩ ٤٫٢٠ 

 ٤ ١٠ ١٤ ٢٧ ٦٣ت

٨ 

تشرف على تنظيم 
االختبارات الفصلية 

والنهائية وإعداد 
 .الجداول

%٣٫٤ ٨٫٥ ١١٫٩ ٢٢٫٩ ٥٣٫٤ 
٤ ١٫١٣ ٤٫١٤ 

 ٢ ١٦ ١٠ ٢٨ ٦٤ت
٩ 

تساعد على حل 
مشكالت الطالبات 

 ١٫٧ ١٣٫٣ ٨٫٣ ٢٣٫٣ ٥٣٫٣% .التعليمية
٥ ١٫١٤ ٤٫١٣ 

 ٦ ١٫١٧ ٤٫١٢ ٣ ١٧ ٧ ٣٠ ٦٤تتساهم وتشرف  ١



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٨٣

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 درجة التقييم

 المهام والمسؤوليات م
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على إعداد خطة 
 ٢٫٥ ١٤٫٠ ٥٫٨ ٢٤٫٨ ٥٢٫٩% .القسم السنوية

 ٥ ٩ ١٥ ٢٨ ٦٢ت

١٣ 

تستخدم إجراءات 
عملية تساعد على 
سرعة إنجاز العمل 

 .األكاديمي
%٤٫٢ ٧٫٦ ١٢٫٦ ٢٣٫٥ ٥٢٫١ 

٦ ١٫١٥ ٤٫١٢ 

 ٦ ١٦ ١٠ ٢١ ٦٤ت

١٤ 

تعمل على 
استقطاب 

الكفاءات العلمية 
 .للعمل في القسم

%٥٫١ ١٣٫٧ ٨٫٥ ١٧٫٩ ٥٤٫٧ 
٨ ١٫٢٩ ٤٫٠٣ 

 ٥ ١٥ ١٠ ٣٤ ٥٧ت
١٧ 

تشرف على أعمال 
اللجان األكاديمية 

 ٤٫١ ١٢٫٤ ٨٫٣ ٢٨٫١ ٤٧٫١% .في القسم
٩ ١٫٢٠ ٤٫٠٢ 

 ٦ ١٠ ١٧ ٣٢ ٥٦ت

١٦ 

 تناقش أعضاء
القسم في آليات 
وأساليب تجويد 

العملية التعليمية 
 .في القسم

%٥٫٠ ٨٫٣ ١٤٫٠ ٢٦٫٤ ٤٦٫٣ 
١٠ ١٫١٨ ٤٫٠١ 

 ٩ ٩ ١٢ ٣٧ ٥٣ت

٥ 

تؤكد دور مجلس 
القسم في تحديد 
الكتب والمراجع 

المرتبطة بمواد 
 .القسم

%٧٫٥ ٧٫٥ ١٠٫٠ ٣٠٫٨ ٤٤٫٢ 
١١ ١٫٢٤ ٣٫٩٧ 

 ١٠ ٩ ١٥ ٣٢ ٥٥ت

٦ 

ضاء تشجع أع
القسم على 

االستفادة من 
التكنولوجيا الحديثة 

 .في التدريس

%٨٫٣ ٧٫٤ ١٢٫٤ ٢٦٫٤ ٤٥٫٥ 
١٢ ١٫٢٨ ٣٫٩٣ 

 ١١ ١٠ ١٤ ٣٦ ٤٨ت

٣ 

تقوم باإلشراف 
على المحاضرات 
ومتابعتها داخل 

 .القسم
%٩٫٢ ٨٫٤ ١١٫٨ ٣٠٫٣ ٤٠٫٣ 

١٣ ١٫٣٠ ٣٫٨٤ 

 ١٤ ١٫٤٢ ٣٫٧٤ ١٥ ١٣ ١١ ٣١ ٥١تتشجع األعضاء  ٤



 

 
١٨٤

األقسام األكاديمية في جامعة األميرة  تقويم األداء الوظيفي لرئيسات
  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بنت عبد الرحمنةنور
 ةسوسن بنت محمد بن زرع.د

 درجة التقييم

 المهام والمسؤوليات م
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ير المحتوى على تطو
العلمي للمقررات 
 .الدراسية بالقسم

 
 

%١٢٫٤ ١٠٫٧ ٩٫١ ٢٥٫٦ ٤٢٫١ 

 ١٠ ٢١ ٩ ٣٢ ٤٧ت

١٥ 

تعمل على جمع 
المعلومات وتحليلها 

بشكل منظم 
لتحسين جودة 
 .العملية األكاديمية

%٨٫٤ ١٧٫٦ ٧٫٦ ٢٦٫٩ ٣٩٫٥ 
١٥ ١٫٣٧ ٣٫٧١ 

 ٧ ٢٩ ١١ ٢٤ ٤٩ت

١٨ 

داء اللجان تقيم أ
األكاديمية في 

القسم بشكل 
 .مستمر

%٥٫٨ ٢٤٫٢ ٩٫٢ ٢٠٫٠ ٤٠٫٨ 
١٦ ١٫٣٨ ٣٫٦٦ 

 ٧ ٣٢ ٩ ٣١ ٤٢ت

١٠ 

تستخدم أساليب 
مختلفة للكشف 

عن حاجات 
الطالبات 
 .ومشكالتهن

%٥٫٨ ٢٦٫٤ ٧٫٤ ٢٥٫٦ ٣٤٫٧ 
١٧ ١٫٣٥ ٣٫٥٧ 

 ٩ ٢٦ ١٣ ٣٤ ٣٩ت

٧ 

تعمل على توفير 
المراجع العلمية 

المناسبة في مكتبة 
 .الكلية

%٧٫٤ ٢١٫٥ ١٠٫٧ ٢٨٫١ ٣٢٫٢ 
١٨ ١٫٣٣ ٣٫٥٦ 

 ٣٫٩٧ العام للمحور@ المتوسط

  درجات٥المتوسط الحسابي من @ 
المهــام والمــسئوليات التعليميــة التــي تقــوم بهــا رئيــسة القــسم     ): ١٠(يوضــح جــدول  

تدريس في القسم، وبالنظر إلى الجدول نجـد        وتقييم مستوى األداء من قبل أعضاء هيئة ال       
مما يعني أن عينة الدراسة أعطت تقييم جيد جـداً     ) ٣٫٩٧(أن المتوسط العام للمحور بلغ      

ويالحــظ مــن الجــدول أن فقــرتين حــصلت  . لمــستوى أداء رئيــسة القــسم فــي هــذا المجــال 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٨٥

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

سـي قبـل بـدء    تـستعد للفـصل الدرا  : " على تقييم ممتاز مـن قبـل أفـراد عينـة الدراسـة وهـي          
، والفقــرة التــي تــنص )٤٫٣٣(حيـث بلــغ المتوســط الحــسابي للفقـرة   " الدراسـة بوقــت كــاف 

حيــث بلــغ  " تتأكــد مــن توزيــع المقــررات علــى أعــضاء القــسم حــسب التخــصص        "علــى  
، وتفسر الباحثة حصول الفقرتين على تقييم ممتاز من         )٤٫٣٠(المتوسط الحسابي للفقرة    

اد للفصل الدراسي وتوزيع المقررات على األعضاء بحـسب     قبل عينة الدراسة أن االستعد    
التخصص يتم قبل بدء الفصل الدراسي بوقت كاف كما أن معظم األعضاء لهن سنوات          

 . وهن يساندن ويساعدن رئيسة القسم في هاتين المهمتين،خبرة طويلة 
أمــا معظــم الفقــرات فحــصلت علــى تقيــيم جيــد جــدا، حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي  

ويمكن تفسير حصول المهام التعليمية على تقييم جيد جـداً          ) ٣٫٥٦ و ٤٫٢٠(ات بين   للفقر
إلى واقع المساندة التي تحصل عليها رئيسة القسم من أعـضاء القـسم، وذلـك يعـود إلـى                
شعور أعضاء القسم بالمـسؤولية الجماعيـة تجـاه األعمـال والمهـام التعليميـة المرتبطـة           

ــإدارة واشــراف رئيــسة      بالقــسم، حيــث إن مثــل هــذه المهــام     تنفــذ مــن خــالل األعــضاء ب
وتختلـــف هـــذه النتيجـــة عـــن النتيجـــة التـــي توصـــل إليهـــا الدهـــشان        . القـــسم األكـــاديمي 

والتــي أوضــحت أن رؤســاء األقــسام يقــصرون فــى أداء مــسؤولياتهم       ) ٢٠٠٥(والسيــسي 
 .وذلك من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس عينة تلك الدراسة،العلمية والتعليمية 



 

 
١٨٦

األقسام األكاديمية في جامعة األميرة  تقويم األداء الوظيفي لرئيسات
  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بنت عبد الرحمنةنور
 ةسوسن بنت محمد بن زرع.د

 :المهام المرتبطة بخدمة الجامعة والمجتمع: المحور الرابع
لإلجابة علـى فقـرات هـذا المحـور عمـدت الباحثـة إلـى اسـتخدام التكـرارات والنـسب             

 المئوية والمتوسطات الحسابية، والجدول التالي يوضح ذلك
   )١١(  جدول 

 إلجابات عينة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً
رأيهم بمستوى األداء الوظيفي لرئيسة القسم في مجال المهام المرتبطة  الدراسة عن

 بخدمة الجامعة والمجتمع
 درجة التقييم

 المهام والمسؤوليات م
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جداً 
يد 
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 ٣ ١٣ ١٢ ٣٥ ٥٨ت

١ 

تمارس المسؤولية 
االجتماعية تجاه 
القسم والكلية 
 .والجامعة

%٢٫٥ ١٠٫٧ ٩٫٩ ٢٨٫٩ ٤٧٫٩ 
١ ١٫١١ ٤٫٠٩ 

 ٥ ٩ ٢٠ ٢٨ ٥٨ت

٥ 

تشجع أعضاء 
القسم على 

المشاركة في 
األنشطة والندوات 

بالتنسيق مع الجهة 
المختصة في 
 .الجامعة

%٤٫٢ ٧٫٥ ١٦٫٧ ٢٣٫٣ ٤٨٫٣ 
٢ ١٫١٦ ٤٫٠٤ 

 ١٠ ١١ ١٦ ٣٣ ٥٢ت

٧ 

أعضاء تحفز 
القسم على تقديم 

ورش تدريبية 
لخدمة المجتمع 

 .المحلي

%٨٫٢ ٩٫٠ ١٣٫١ ٢٧٫٠ ٤٢٫٦ 
٣ ١٫٢٩ ٣٫٨٧ 

 ١٠ ١٤ ١٥ ٣١ ٥٠ت

٨ 

تشجع أعضاء 
القسم على 

المشاركة بتقديم 
محاضرات وندوات 

علمية لخدمة 
 .الجامعة والمجتمع

%٨٫٣ ١١٫٧ ١٢٫٥ ٢٥٫٨ ٤١٫٧ 
٤ ١٫٣٢ ٣٫٨١ 

ُتفعل دور القسم  ٦ ١٧ ١١ ١٧ ٢٦ ٥٠ت
 ١٤٫٠ ٩٫١ ١٤٫٠ ٢١٫٥ ٤١٫٣%من خالل عقد 

٥ ١٫٤٥ ٣٫٦٧ 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٨٧

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 درجة التقييم
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اللقاءات والندوات 
الخاصة بقضايا 

الجامعة والمجتمع 
 .والبيئة

 ١٠ ٢١ ١٧ ٢٩ ٤٣ت

٤ 

تشجع أعضاء 
القسم على 

المشاركة بيوم 
 .المهنة في الجامعة

%٨٫٣ ١٧٫٥ ١٤٫٢ ٢٤٫٢ ٣٥٫٨ 
٦ ١٫٣٥ ٣٫٦٢ 

 ١٢ ٢٢ ١٥ ٣٠ ٤٣ت

٢ 

تشجع أعضاء 
القسم على تقديم 

االستشارات 
المختلفة 

لمؤسسات 
 .المجتمع المختلفة

%٩٫٨ ١٨٫٠ ١٢٫٣ ٢٤٫٦ ٣٥٫٢ 
٧ ١٫٣٨ ٣٫٥٧ 

 ١٤ ١٩ ١٧ ٣٣ ٣٧ت

٣ 

تشجع أعضاء 
القسم على إجراء 

البحوث العلمية 
المرتبطة 

بمشكالت 
 .المجتمع المحلي

%١١٫٧ ١٥٫٨ ١٤٫٢ ٢٧٫٥ ٣٠٫٨ 
٨ ١٫٣٨ ٣٫٥٠ 

 ٣٫٧٦ العام للمحور@ المتوسط

  درجات٥المتوسط الحسابي من @ 
المهــام والمــسئوليات المرتبطــة بخدمــة الجامعــة والمجتمــع الــذي  ): ١١(يوضــح جــدول 

تقوم به رئيسة القسم وتقييم مستوى األداء من قبل أعضاء هيئة التـدريس فـي القـسم،      
ممـــا يعنـــي أن عينـــة ) ٣٫٧٦( الجـــدول نجـــد أن المتوســـط العـــام للمحـــور بلـــغ  وبـــالنظر إلـــى

ويالحـظ  . الدراسة أعطت تقييم جيـد جـداً لمـستوى أداء رئيـسة القـسم فـي هـذا المجـال                   
جميع المهام والمسؤوليات المذكورة في الجدول حصلت على  تقييم جيد جداً من قبـل               

 للمهام والمـسؤوليات المرتبطـة بخدمـة       أفراد عينة الدراسة، إال أن أعلى متوسط حسابي       
تمارس المسؤولية االجتماعية تجاه القـسم والكليـة   : "الجامعة والمجتمع كانت كالتالي   



 

 
١٨٨

األقسام األكاديمية في جامعة األميرة  تقويم األداء الوظيفي لرئيسات
  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بنت عبد الرحمنةنور
 ةسوسن بنت محمد بن زرع.د

تــشجع أعــضاء القــسم علــى    ). ٤٫٠٩(والجامعــة حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي للفقــرة      
المشاركة في األنشطة والندوات بالتنـسيق مـع الجهـة المختـصة فـي الجامعـة حيـث بلـغ                  

 ).٤٫٠٣(المتوسط الحسابي للفقرة 

والتـي  ) ٢٠٠٥(وتختلف هذه النتيجة عن النتيجة التي توصل إليها الدهـشان والسيـسي      
أوضــحت أن رؤســاء األقــسام يقــصرون فــى أداء مــسؤولياتهم فــى مجــال خدمــة المجتمــع  

 .وذلك من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس عينة تلك الدراسة
   )١٢(  جدول 

 حسابية وترتيبها تنازلياً لمستوى األداءالمتوسطات ال
 الوظيفي لدى رئيسات األقسام من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

@ المتوسط المحاور
 الترتيب الحسابي

 ١ ٤٫١١ المهام اإلدارية
 ٢ ٣٫٩٧ المهام التعليمية

 ٣ ٣٫٧٦ المهام العلمية والبحثية
 ٣ ٣٫٧٦ المهام المرتبطة بخدمة الجامعة والمجتمع
 ٣٫٩٦ الدرجة الكلية لمستوى األداء الوظيفي

  درجات٥المتوسط من @ 
ــدول   ــح جــ ــسات    ): ١٢(يوضــ ــوظيفي لرئيــ ــستوى األداء الــ ــسابية لمــ ــطات الحــ المتوســ

األقسام من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وقـد بلغـت الدرجـة الكليـة لمـستوى األداء        
تقيــيم أعــضاء هيئــة التــدريس ألداء    ممــا يعنــي أنــه تــم    ) ٣٫٩٦(الــوظيفي لرئيــسة القــسم   

،  وحصلت المهام اإلداريـة علـى أعلـى متوسـط حـسابي              )جيد جداً (رئيسة القسم بدرجة    
، أمــا المهــام التعليميــة فجــاءت فــي المرتبــة الثانيــة فحــصلت علــى متوســط حــسابي    )٤٫١١(
بخدمــة ، أمــا المرتبــة الثالثــة فكانــت للمهــام العلميــة والبحثيــة والمهــام المرتبطــة     )٣٫٩٧(

وتتفـق هـذه النتـائج مـع مـا       ).٣٫٧٦(الجامعـة والمجتمـع حيـث بلـغ متوسـط حـسابي لهمـا         
، ودراسـة  ٢٠٠٧، والمـصري،    ٢٠٠١دراسـة مـارتن،     : توصلت إليه عـدد مـن الدراسـات الـسابقة         

، وذلك فيمـا يتعلـق بمـستوى أداء المهـام اإلداريـة، إال أن نتـائج                 ٢٠٠٥الدهشان والسيسي،   
، اختلفـت عـن نتـائج الدراسـة الحاليـة فيمـا يتعلـق بمـسؤوليات                 ٢٠٠٥الدهشان والسيسي   

 .رئيس القسم العلمية والتعليمية
هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين اســتجابات أعــضاء هيئــة    : الــسؤال الثــاني
 ؟) الكلية- عدد سنوات الخبرة –الرتبة العلمية : (التدريس بحسب



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٨٩

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 :الفروق باختالف الرتبة العلمية
ف علــى الفــروق ذات الداللــة اإلحــصائية بـين اســتجابات أعــضاء هيئــة التــدريس  وللتعـر 

بحسب متغير الرتبة العلمية استخدمت الباحثة اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي، والجـدول          
 :التالي يوضح ذلك

   )١٣(  جدول 
 اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات عينة

 األداء الوظيفي لرئيسة القسم باختالف الرتبة العلميةالدراسة حول مستوى 

 نمصدر التباي المحور
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بين 
 ٠٫٨٢ ٢ ١٫٦٤ المجموعات

 المهام اإلدارية
داخل 

 ٠٫٧٠ ١١٨ ٨٢٫٨٥ المجموعات
غير  ٠٫٣١٤ ١٫١٧

 دالة

بين 
 المهام العلمية ١٫٧٧ ٢ ٣٫٥٣ المجموعات

داخل  والبحثية
 ١٫١٧ ١١٨ ١٣٧٫٥١ المجموعات

غير  ٠٫٢٢٤ ١٫٥٢
 دالة

بين 
 ١٫١٨ ٢ ٢٫٣٧ المجموعات

 المهام التعليمية
داخل 

 ٠٫٩٣ ١١٨ ١٠٩٫٦٣ المجموعات
غير  ٠٫٢٨٤ ١٫٢٧

 دالة

بين 
المهام المرتبطة  ٢٫١٨ ٢ ٤٫٣٦ المجموعات

بخدمة الجامعة 
داخل  والمجتمع

 ١٫٢٧ ١١٧ ١٤٨٫١٧ المجموعات
غير  ٠٫١٨٣ ١٫٧٢

 دالة

بين 
الدرجة الكلية  ١٫١٠ ٢ ٢٫١٩ المجموعات

لمستوى األداء 
داخل  الوظيفي

 ٠٫٨٢ ١١٨ ٩٦٫٦٥ المجموعات
غير  ٠٫٢٦٦ ١٫٣٤

 دالة

المهـام اإلداريـة، المهـام      : (غيـر دالـة فـي المحـاور       ) ف(أن قـيم    ): ١٣(يتضح من الجدول    
، وفـي   )لعلمية والبحثيـة، المهـام التعليميـة، المهـام المرتبطـة بخدمـة الجامعـة والمجتمـع                ا

الدرجـــة الكليـــة لمـــستوى األداء الـــوظيفي، ممـــا يـــشير إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة  
إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول مـستوى األداء الـوظيفي لرئيـسة القـسم فـي               



 

 
١٩٠

األقسام األكاديمية في جامعة األميرة  تقويم األداء الوظيفي لرئيسات
  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بنت عبد الرحمنةنور
 ةسوسن بنت محمد بن زرع.د

وتتفـق هـذه النتـائج مـع ماتوصـل          . لرتبة العلميـة ألفـراد العينـة      تلك المحاور، تعود الختالف ا    
  .٢٠٠٦، وبرهوم ٢٠٠٧المصري  : إليه كل من

 :الفروق باختالف عدد سنوات الخبرة
وللتعـرف علــى الفــروق ذات الداللــة اإلحــصائية بـين اســتجابات أعــضاء هيئــة التــدريس   

التباين األحادي، والجدول   بحسب متغير سنوات الخبرة استخدمت الباحثة اختبار تحليل         
 :التالي يوضح ذلك

   )١٤(  جدول 
 اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة
 حول مستوى األداء الوظيفي لرئيسة القسم باختالف عدد سنوات الخبرة
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بين 
 ١٫٤٩ ٢ ٢٫٩٧ المجموعات

 المهام اإلدارية
داخل 

 ٠٫٧٠ ١١٦ ٨١٫٥٢ المجموعات
غير  ٠٫١٢٦ ٢٫١١

 دالة

بين 
المهام العلمية  ١٫٤٩ ٢ ٢٫٩٧ المجموعات

داخل  والبحثية
 ١٫١٩ ١١٦ ١٣٧٫٨٥ المجموعات

غير  ٠٫٢٩٠ ١٫٢٥
 دالة

بين 
 ٢٫٥٩ ٢ ٥٫١٧ عاتالمجمو

 المهام التعليمية
داخل 

 ٠٫٩٢ ١١٦ ١٠٦٫٦٨ المجموعات
غير  ٠٫٠٦٤ ٢٫٨١

 دالة

بين 
المهام المرتبطة  ١٫٨٥ ٢ ٣٫٧٠ المجموعات

بخدمة الجامعة 
داخل  والمجتمع

 ١٫٢٩ ١١٥ ١٤٨٫٥٢ المجموعات
غير  ٠٫٢٤٣ ١٫٤٣

 دالة

بين 
الدرجة الكلية  ١٫٨١ ٢ ٣٫٦١ المجموعات

لمستوى األداء 
داخل  الوظيفي

 ٠٫٨٢ ١١٦ ٩٥٫١٥ المجموعات
غير  ٠٫١١٥ ٢٫٢٠

 دالة

المهـام اإلداريـة، المهـام      : (غيـر دالـة فـي المحـاور       ) ف(أن قـيم    ): ١٤(يتضح من الجدول    
، وفـي   )العلمية والبحثيـة، المهـام التعليميـة، المهـام المرتبطـة بخدمـة الجامعـة والمجتمـع                

 يـــشير إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة الدرجـــة الكليـــة لمـــستوى األداء الـــوظيفي، ممـــا



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٩١

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول مـستوى األداء الـوظيفي لرئيـسة القـسم فـي               
وتتفــق هــذه النتــائج مــع . تلــك المحــاور، تعــود الخــتالف عــدد ســنوات الخبــرة ألفــراد العينــة  

 .٢٠١٠ ، والحجيلي ٢٠٠٦، وبرهوم ٢٠٠٧المصري  : ماتوصل إليه كل من
 : باختالف الكليةالفروق

وللتعـرف علــى الفــروق ذات الداللــة اإلحــصائية بـين اســتجابات أعــضاء هيئــة التــدريس   
بحسب متغير الكلية اسـتخدمت الباحثـة اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي، والجـدول التـالي                   

 :يوضح ذلك
   )١٥(  جدول 

 اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات عينة
 راسة حول مستوى األداء الوظيفي لرئيسة القسم باختالف الكليةالد
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بين 
 ١٫١٦ ٧ ٨٫١١ المجموعات

 المهام اإلدارية
داخل 

 ٠٫٦٧ ١١٥ ٧٧٫٢٢ المجموعات
غير  ٠٫١١٠ ١٫٧٣

 دالة

بين 
العلمية المهام  ١٫٨٩ ٧ ١٣٫٢١ المجموعات

داخل  والبحثية
 ١٫١٢ ١١٥ ١٢٨٫٤٧ المجموعات

غير  ٠٫١١٩ ١٫٦٩
 دالة

بين 
 ١٫٤٠ ٧ ٩٫٧٧ المجموعات

 المهام التعليمية
داخل 

 ٠٫٩٠ ١١٥ ١٠٣٫٧٨ المجموعات
غير  ٠٫١٥٨ ١٫٥٥

 دالة

بين 
المهام المرتبطة  ٢٫٢٨ ٧ ١٥٫٩٩ المجموعات

بخدمة الجامعة 
داخل  والمجتمع

 ١٫٢٠ ١١٤ ١٣٦٫٩٤ المجموعات
غير  ٠٫٠٧٦ ١٫٩٠

 دالة

بين 
الدرجة الكلية  ١٫٤٠ ٧ ٩٫٨١ المجموعات

لمستوى األداء 
داخل  الوظيفي

 ٠٫٧٨ ١١٥ ٨٩٫٨٣ المجموعات
غير  ٠٫٠٩٥ ١٫٧٩

 دالة



 

 
١٩٢

األقسام األكاديمية في جامعة األميرة  تقويم األداء الوظيفي لرئيسات
  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بنت عبد الرحمنةنور
 ةسوسن بنت محمد بن زرع.د

 المهـام   المهـام اإلداريـة،   : (غيـر دالـة فـي المحـاور       ) ف(أن قـيم    ): ١٥(يتضح من الجدول    
، وفـي   )العلمية والبحثيـة، المهـام التعليميـة، المهـام المرتبطـة بخدمـة الجامعـة والمجتمـع                

الدرجـــة الكليـــة لمـــستوى األداء الـــوظيفي، ممـــا يـــشير إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة  
إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول مـستوى األداء الـوظيفي لرئيـسة القـسم فـي               

وتتفــق هــذه النتــائج مــع . الخــتالف الكليــة التــي ينتمــي لهــا أفــراد العينــةتلــك المحــاور، تعــود 
،  اال انها اختلفت عـن     ٢٠١١ ، واليحيوي    ٢٠٠٦، وبرهوم   ٢٠٠٧المصري    : ماتوصل إليه كل من   

 .٢٠١٠النتيجة التي توصل إليها الحجيلي 
مــا مقترحــات أعــضاء هيئــة التــدريس لتحــسين األداء الــوظيفي لــدى  : الــسؤال الثالــث

 رئيسات األقسام األكاديمية؟
وللتعرف على مقترحات أعضاء هيئة التدريس لتحسين األداء الوظيفي لدى رئيسات            
ــطات      ــة والمتوسـ ــرارات والنـــسب المئويـ ــة التكـ ــتخدمت الباحثـ ــة اسـ األقـــسام األكاديميـ

 :الحسابية، والجدول التالي يوضح ذلك
   )١٦(  جدول 
 لحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات ا

الدراسة حول رأيهن بالمقترحات لتحسين األداء الوظيفي لدى رئيات األقسام 
 األكاديمية
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  ١  ١٢ ١٠٩ت

١٦ 

تدريب سكرتارية 
 على القسم

الوسائل الحديثة 
 .لالتصال

%٨٩٫
٠٫٨  ٩٫٨ ٣  

١ ٠٫٤٠ ٤٫٨٨ 

  ١ ١ ١٢ ١٠٧ت

١٧ 

االرتقاء بأداء 
سكرتارية القسم 

في حفظ 
واسترجاع وثائق 

 .القسم

%٨٨٫
٠٫٨ ٠٫٨ ٩٫٩ ٤  

٢ ٠٫٤٣ ٤٫٨٦ 

تشكيل قاعدة  ١٨   ٢ ١٧ ١٠٣ت
   ١٫٦ ٨٤٫١٣٫٩%معلومات عن أعضاء 

٣ ٠٫٤٢ ٤٫٨٣ 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٩٣

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال
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القسم وتحديثها 
 .باستمرار

٤ 

  ١  ١٩ ١٠١ت

١٠ 

وضع خطة واضحة 
لكل قسم تعليمي 
بحيث تعمل رئيسة 
القسم مع األعضاء 

 على تنفيذها

%٨٣٫
٥ 

١٥٫
٠٫٨  ٧  

٤ ٠٫٤٥ ٤٫٨٢ 

   ٢ ١٩ ١٠١ت

١٥ 

تفعيل وسائل 
االتصال اإللكتروني 

لتبادل المعلومات مع 
 .أعضاء القسم

%٨٢٫
١٫٦ ١٥٫٦ ٨   

٥ ٠٫٤٣ ٤٫٨١ 

  ٢ ٢ ١٧ ١٠١ت

٩ 

توفير اإلمكانيات 
المادية والبشرية 
لتمكين رئيسة 
القسم من أداء 
 .عملها كما يجب

%٨٢٫
١٫٦ ١٫٦ ١٣٫٩ ٨  

٦ ٠٫٥٥ ٤٫٧٨ 

  ١ ١ ٢٢ ٩٧ت

١٤ 

تحديد آليات لتفعيل 
مشاركة رئيسات 
األقسام بقرارات 
 .مجالس الكليات

%٨٠٫
٠٫٨ ٠٫٨ ١٨٫٢ ٢  

٦ ٠٫٤٩ ٤٫٧٨ 

  ٢  ٢٢ ٩٧ت

١٣ 

تعاون عميدات 
الكليات وإدارة 

الجامعة مع 
األقسام األكاديمية 

واالستجابة 
لمتطلباتها 
 .واحتياجاتها

%٨٠٫
١٫٧  ١٨٫٢ ٢  

٨ ٠٫٥٣ ٤٫٧٧ 

 ١ ٢  ٢١ ٩٨ت

٨ 

تصميم وصف 
وظيفي واضح ومحدد 
لمهام ومسئوليات 
 .رئيسة القسم

%٨٠٫
٠٫٨ ١٫٦  ١٧٫٢ ٣ 

٩ ٠٫٦٢ ٤٫٧٥ 

  ٢ ١ ٢٨ ٩١ت

١١ 

تحديد مؤشرات 
واضحة لقياس نجاح 

رئيسة القسم في 
 .عملها

%٧٤٫
٦ 

٢٣٫
١٫٦ ٠٫٨ ٠  

١٠ ٠٫٥٧ ٤٫٧٠ 
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  ٣  ٢٩ ٩٠ت

١٢ 

تهيئة المناخ 
التنظيمي المناسب 
والداعم لمشاركة 

فعلية لرئيسات 
األقسام في قرارات 
 .مجالس الكليات

%٧٣٫
٨ 

٢٣٫
٢٫٥  ٨  

١١ ٠٫٦٠ ٤٫٦٩ 

   ٨ ٢٣ ٩١ت

١ 

عقد دورات تدريبية 
مكثفة لرئيات 

األقسام األكاديمية 
لتطوير المهارات 
 .الالزمة ألداء عملهن

%٧٤٫
٦ 

١٨٫
٦٫٦ ٩   

١٢ ٠٫٥٩ ٤٫٦٨ 

 ١ ٦ ٧ ١٥ ٩٢ت

٦ 

وضع حوافز معنوية 
لرئيسة القسم ذات 

األداء المتميز على 
 .مستوى الجامعة

%٧٦٫
٠٫٨ ٥٫٠ ٥٫٨ ١٢٫٤ ٠ 

١٣ ٠٫٨٧ ٤٫٥٨ 

 ٢ ٤ ١٢ ١٠ ٩٢ت

٥ 

وضع حوافز مادية 
لرئيسة القسم ذات 

األداء المتميز على 
 .مستوى الجامعة

%٧٦٫
١٫٧ ٣٫٣ ١٠٫٠ ٨٫٣ ٧ 

١٤ ٠٫٩٢ ٤٫٥٥ 

 ١ ٤ ٦ ٢٧ ٨٣ت

٧ 

تشجيع رئيسات 
األقسام على إجراء 
تقييم ذاتي من خالل 

استخدام نموذج 
معد مسبقاً يوزع 

ع رئيسات على جمي
األقسام في 

الجامعة، وذلك 
لتحديد مواطن القوة 
 .والضعف لديهن

%٦٨٫
٦ 

٢٢٫
٠٫٨ ٣٫٣ ٥٫٠ ٣ 

١٤ ٠٫٨١ ٤٫٥٥ 

 ٤ ١ ١٤ ١٩ ٨٣ت

٤ 

يكون اختيار 
رئيسات األقسام 
من ذوات الخبرة 

 .والدراية
%٦٨٫

٦ 
١٥٫
٣٫٣ ٠٫٨ ١١٫٦ ٧ 

١٦ ٠٫٩٧ ٤٫٤٥ 

يكون ترشيح  ٣ ٥ ٤ ٨ ٢٣ ٨٠ت
 ٤٫٢ ٣٫٣ ٦٫٧ ٦٦٫١٩٫٢%يار رئيسة واخت

١٧ ١٫٠٤ ٤٫٤١ 
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القسم من قبل 
 .أعضاء القسم

٧ 

 ٧ ٦ ١٤ ٢١ ٧٣ت

٢ 

اشتراط مرور 
سنتين على حصول 

العضو على درجة 
أستاذ مساعد قبل 
 .تعيينه رئيس قسم

%٦٠٫
٣ 

١٧٫
٥٫٨ ٥٫٠ ١١٫٦ ٤ 

١٨ ١٫١٨ ٤٫٢١ 

 ٤٫٦٧ العام للمحور@ المتوسط

  درجات٥المتوسط الحسابي من @ 
المتوسـطات الحــسابية لمقترحـات لتحـسين األداء الـوظيفي لــدى     ): ١٦(يوضـح جـدول   

رئيــات األقــسام األكاديميــة، وقــد بلــغ المتوســط العــام لمحــور مقترحــات تحــسين األداء     
سـة  مما يعني موافقة عالية من عينة الدرا      ) ٤٫٦٧(الوظيفي لدى رئيات األقسام األكاديمية      

 .على المقترحات الواردة في الجدول
تــدريب ســكرتارية  : (ويالحــظ مــن الجــدول الــسابق أن المقترحــات الخمــسة التاليــة    

القـــسم علـــى الوســـائل الحديثـــة لالتـــصال، االرتقـــاء بـــأداء ســـكرتارية القـــسم فـــي حفـــظ 
واســـترجاع وثـــائق القـــسم، تـــشكيل قاعـــدة معلومـــات عـــن أعـــضاء القـــسم وتحـــديثها  

 خطــة واضــحة لكــل قــسم تعليمــي بحيــث تعمــل رئيــسة القــسم مــع          باســتمرار، وضــع 
األعــضاء علــى تنفيــذها، تفعيــل وســائل االتــصال اإللكترونــي لتبــادل المعلومــات مــع أعــضاء  

حـــصلت علـــى تأييـــد عـــال مـــن أعـــضاء هيئـــة التـــدريس حيـــث تـــراوح المتوســـط    ) القـــسم
ــد العــالي ل   ). ٤٫٨١  و ٤٫٨٨(الحــسابي لهــا بــين    ــأن   ويمكــن تفــسير التأيي هــذه المقترحــات ب

ماورد من مقترحات المس الحاجـة الفعليـة لألعـضاء ؛حيـث إنـه ومـن خـالل خبـرة الباحثـة              
فإن ضعف تأهيل وتدريب السكرتارية في األقسام التعليمية وعدم قدرتهن على أرشـفة       

أو علـى األعـضاء   ،وثائق القسم  تلقي بأعباء العمل اإلداري المكتبـي علـى رئيـسة القـسم                
كمــا أن غيــاب قواعــد المعلومــات بــشكل عــام    . ؤثر علــى أعمــالهن األساســية ممــا قــد يــ 

وقواعــد المعلومــات المحدثــة للمعلومــات المتعلقــة باألعــضاء يــؤدي إلــى تكــرار كثيــر مــن      
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وأيــضاً عــدم وجــود خطــة واضــحة فــي معظــم . األعمــال وإضــاعة كثيــر مــن الوقــت والجهــد
لجهـــود وبالتـــالي يجعـــل تحقيـــق األقـــسام التعليميـــة يجعـــل العمـــل غيـــر مـــنظم ويبعثـــر ا

 .األهداف الخاصة بالقسم أمر غير مؤكد
يكون اختيار رئيـسات األقـسام مـن ذوات الخبـرة          : (وكانت المقترحات الثالثة التالية   

والدراية، يكـون ترشـيح واختيـار رئيـسة القـسم مـن قبـل أعـضاء القـسم، اشـتراط مـرور                       
فـي آخـر    )  تعيينـه رئـيس قـسم      سنتين على حصول العضو على درجة أسـتاذ مـساعد قبـل           

وتفسر الباحثة ذلـك  ) ٤٫٢١  و  ٤٫٤٥(قائمة المقترحات حيث تراوح المتوسط الحسابي لها        
بأنه من خالل تجربة األعضاء الفعلية وجدن نماذج لرئيسات أقسام نجحـن فـي ممارسـة                
أعمالهن المختلفة في القسم بالرغم من سنوات الخبـره القـصيرة أو عـدم مـرور سـنتين                  

 .ى تعيينها كأستاذ مساعدعل
@      @      @ 
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 :توصيات الدراسة
 :في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج يمكن التوصية باآلتي

 .تدريب سكرتارية القسم على الوسائل الحديثة لالتصال .١
 .االرتقاء بأداء سكرتارية القسم في حفظ واسترجاع وثائق القسم .٢
 .قسم وتحديثها باستمرارتشكيل قاعدة معلومات عن أعضاء ال .٣
وضع خطة واضحة لكل قسم تعليمي بحيث تعمل رئيسة القسم مـع األعـضاء               .٤

 على تنفيذها 
 .تفعيل وسائل االتصال اإللكتروني لتبادل المعلومات مع أعضاء القسم .٥
توفير اإلمكانيات المادية والبشرية لتمكين رئيسة القـسم مـن أداء عملهـا كمـا             .٦

 .يجب
 . مشاركة رئيسات األقسام بقرارات مجالس الكلياتتحديد آليات لتفعيل .٧
تعــاون عميــدات الكليــات وإدارة الجامعــة مــع األقــسام األكاديميــة واالســتجابة      .٨

 .لمتطلباتها واحتياجاتها
 .تصميم وصف وظيفي واضح ومحدد لمهام ومسئوليات رئيسة القسم .٩
ألقــسام تهيئـة المنــاخ التنظيمـي المناســب والـداعم لمــشاركة فعليـة لرئيــسات ا     .١٠

 تزويــد األقــسام األكاديميــة بهيئــة إداريــة مدربــة    .فــي قــرارات مجــالس الكليــات  
ومؤهلـــة للقيـــام باألعمـــال اإلداريـــة والـــسكرتارية، حتـــى تتفـــرغ رئيـــسة القـــسم  

 .لمهامها مسؤولياتها
 

@      @      @ 
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 :المراجع
 :أوال المراجع العربية

ارســـات القياديةلرؤســـاء األقـــسام األكاديميـــة فـــي      تطـــوير المم  ). ٢٠٠٥. ( آل زاهـــر، علـــي ناصـــر   .١

 . جامعة الملك خالد، أبهاماجستير غير منشورة، رسالة. مؤسسات التعليم العالي

 .دار الكتاب اللبناني:  ، بيروت معجم مصطلحات العلوم اإلدارية) . ١٩٨٩(بدوي ، احمد زكي  .٢

 األكاديميـــــة بالجامعـــــات واقـــــع إدارة إجتماعـــــات األقـــــسام).  "٢٠٠٦(برهـــــوم، أحمـــــد حمـــــدان  .٣

، رسالة ماجستير غير منشورة". الفلسطينية من منظور أعضاء هيئات التدريس وسبل تفعيلها    

 كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة

، ترجمــة جـــابر عبدالحميــد صـــالح عبـــدالجواد، دار   إدارة القــسم األكـــاديمي ). ١٩٩٢(بينــت، جـــون   .٤

 مصر: النهضة العربية، القاهرة

آراء رؤســـاء األقـــسام األكاديميـــة فـــي جامعـــة ذمـــار نحـــو مهامـــه ). ٢٠١٠(لـــي، نـــصر محمـــد الحجي .٥

  .٢٦ المجلد مجلة جامعة دمشق،. اإلدارية واألكاديمية

ــي، محمــد بــن محمــد،     .٦ ــيم العــالي بالمملكــة     . (٢٠٠٨)الحرب ــة فــي مؤســسات التعل اإلدارة اإلبداعي

 . جامعة الملك سعود، الرياض منشورة،رسالة ماجستير غيرنموذج مقترح، : العربية السعودية

أدوار وتحـديات  :رؤساء األقـسام األكـاديميين فـي القـرن الحـادي والعـشرين       ). ١٩٩٩. (حربي، منير  .٧

 .، القاهرة) ٥١ (العدد، التربية المعاصرةمتوقعة واحتياجات تدريبية واجبة، 

ليــــاتهم ؤويميـة لمـس   أداء رؤسـاء األقـسام األكاد     ". )٢٠٠٥(و السيـسي، جمـال      . الدهشان، جمال  .٨

المـؤتمر الـسنوي    بحـث مقـدم إلـى       " المهنيــــــة وعالقتـه برضـا أعـضاء هيئـة التـدريس عـن عملهـم              

 فـي  العربيـة  الجامعـات  أداء تطوير’’ لمركز تطوير التعليم الجامعي) العربي الرابع ( الثاني عشر  

  . ٢٠٠٥ سمبردي – شمس عين جامعة –،،االعتماد ونظم الشاملة الجودة معايير ضوء

ــة لرؤســاء األقــسام    ). ٢٠٠٢(الــسيد، هــدى ســعد، و مــصطفى، أميمــة حلمــى      .٩ االحتياجــات التدريبي

األكاديميــة بالجامعــات المــصرية بــالتطبيق علــى جامعــة طنطــا فــى ضــوء خبــرات بعــض الــدول            

نــة ، الــسنة الخامــسة، العــدد الــسابع، القــاهرة، الجمعيــة المــصرية للتربيــة المقار التربيــةالمتقدمــة، 

 .واإلدارة التعليمية
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اتجاهــات أعــضاء هيئــة التــدريس بكليــة التربيــة بجامعــة ) "٢٠٠٦.(عبــد الــرازق، وفــاء محمــود نــصار .١٠

الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ". الملك سعود نحو أساليب وطرق تقويم أدائهم

  عشر الثالث السنوي اللقاء  الرياض – سعود الملك جامعة –كلية التربية ) جستن ( 

البحث العلمي مفهومـه وأدواتـه      ،  )م١٩٩٨. (عبدالحق، كايد . عدس، عبدرالحمن . عبيدات، ذوقان  .١١

  ٢٢٤:، ص)٦(دار الفكر، ط : عمان، األردن".وأساليبه

، "القدرات القياديـة لرؤسـاء األقـسام األكاديميـة فـي الجامعـات األردنيـة           ). " ٢٠٠٣. (عليمات، صالح  .١٢

 ١٧٠-١٤٣: ، ص) ٢٣(العدد. جامعة قطر. ويةمجلة مركز البحوث الترب

اتجاهــات أعــضاء هيئــة التــدريس فــي الجامعــة األردنيــة نحــو أداء رؤســاء   ). ١٩٩٨(العمــري، بــسام  .١٣

 .، الجامعة األردنية) ٢(العدد ،٢٥المجلد ، دراسات للعلوم التربويةاألقسام األكاديمية، 

 بالجامعـات  األكاديمية األقسام ي لرؤساء المهن التطوير). ٢٠٠٧. (عودة سليمان إبراهيم العودة، .١٤

 .، جامعة الملك سعود، الرياضدكتوراه غير منشوره رسالة. السعودية

ــد   .١٥ ــروان وليـ ــصري، مـ ــات    ) "٢٠٠٧( المـ ــة بالجامعـ ــسام األكاديميـ ــاء األقـ ــوير األداء اإلداري لرؤسـ تطـ

الجامعــة  رســالة ماجــستير غيــر منــشورة ." الفلــسطينية فــي ضــوء مبــادئ إدارة الجــودة الــشاملة  

 كلية التربية.  غزة-اإلسالمية

المـؤتمر العلمـي   تطوير برامج إعداد المعلـم وتدريبـه فـي ضـوء مفهـوم األداء،       ). ٢٠٠٢(نصر، محمد    .١٦

 .، المجلد األول، جامعة عين شمس، القاهرةالرابع عشر

هــا وأســاليب تعزيز األقــسام رؤســاء لــدى الشخــصية الجــودة أداء معــايير).  ٢٠١١(اليحيــوي، صــبرية  .١٧

 ٥٨-٣٥: ص،) ١(العدد  السابع، ، مجلدالتربوية العلوم في األردنية المجلة. بالجامعات السعودية

وزارة . نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه، أحكام عامة، المـادة الرابعـة واألربعـون              .١٨

 الثالثة.ط) ١٤٢٨/٢٠٠٧(التعليم العالي 

 :  ثانيا المراجع األجنبية
١. Bennett, J. B. (١٩٨٢). Ambiguity and abrupt transitions in the 

department chairperson's role. The Educational Record, ٦٣, Fall, 

٥٦-٥٣ 

٢. Gmelch, W. ; Miskin, V. (١٩٩٣). Leadership Skills for department 

Chairs. Anker Publishing. 



 

 
٢٠٠

األقسام األكاديمية في جامعة األميرة  تقويم األداء الوظيفي لرئيسات
  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بنت عبد الرحمنةنور
 ةسوسن بنت محمد بن زرع.د

٣. Marten,N. (٢٠٠١) The role and responsibilities of departmental 

heads and chairpersons in school of education as perceived  by 

deans. Journal of Education,٢٦٧-٢٤٤ .(٢) ١١٢ 

٤. Rasheed, M.I., Aslam, H.D., Yousef, S. and Noor, A. (٢٠١١). A 

Critical Analysis of Performance Appraisal System for Teachers in 

Public Sector Universities of Pakistan: A case Study of the Islamic 

University of Bahawalpur (IUB). African Journal of Business 

Management, ٣٧٤٤-٣٧٣٥ ,(٩)٥.  

٥. Roach, J. H. L. (١٩٧٦). The academic department chairperson: 

Function and responsibilities. The Educational Record, ٥٧, Winter, 

٢٣-١٣ 

٦. Werner, S., Schuler R.S., and Jackson S.E. (٢٠١٢). Human Resource 

Management, ١١thed, Canada, South Western Cengage Learning. 

٧. Weiler, H. N. (٢٠١٠) "Universities in Trouble: The Current Crisis in 

American Higher Education “Presentation at a meeting jointly 

organized by the German Stanford Association and the Hertie 

School of Governance, Berlin, October ٢٠١٠ ,١٩ 

http://web.stanford.edu/~weiler/Texts١٠/HSoG_Stanford_Talk.pdf 

٢٦/١١/٢٠١٤ 

٨. www.pnu.edu.sa ,٢٠١٢-٨-١١ 

 
@      @      @ 

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٠١

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 استبانة
تقويم أداء رئيات األقسام األكاديمية في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن من             

 .وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
 :أوالً معلومات عامة

 : نوات الخبرةس.١
ــنوات ٥  □  سنوات فأكثر١٠ □ ــن  – ســـــ ــل مـــــ  ١٠ أقـــــ

 سنوات
 ٥ ســـــــنة إلـــــــى أقـــــــل □

 سنوات
 أقــــــــل مــــــــن  □ 

 سنة  

 :الرتبة العلمية.٢
  أستاذ□   أستاذ مشارك                □   أستاذ مساعد□

 :الكلية.٣
      التربية □  الخدمة االجتماعية   □   التصاميم والفنون  □  العالج الطبيعي  □
  العلوم   □   إدارة األعمال        □  اللغات والترجمة    □   الصيدلة□

ــوم الحاســـــــــــــــــب  □ التمريض  □   علـــــــــــــــ
 والمعلومات  

  اآلداب    □

ثانياً مستوى األداء الوظيفي لدى رئيات األقسام األكاديمية في جامعـة األميـرة نـورة     
فضال ً حددي درجة التقييم بوضع . بنت عبد الرحمن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 .  في المكان المناسب√عالمة  
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 م المهام والمسؤوليات

 :المهام اإلدارية  . أ
ــين مختلـــــــف          ــل وتنـــــــسق بـــــ ــنظم العمـــــ تـــــ

 ١ . التخصصات في القسم

 ٢ . بعدالةتوزع العبء التدريسي      
ــية          ــات الدراســــــــ ــداول القاعــــــــ ــابع جــــــــ تتــــــــ

 ٣ .وتجهيزاتها

تعقد جلسات القسم بشكل دوري حسب      
 ٤ .الالئحة

 ٥ .تدير جلسات القسم بفعالية وكفاءة     
 ٦ .تعد محاضر اجتماعات القسم بدقة     
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  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بنت عبد الرحمنةنور
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 م المهام والمسؤوليات

تحيط األعضاء بكـل المـستجدات التـي تـؤثر           
 ٧ .على العمل

ــل ع      ــي تواجـــه     تعمـ ــشكالت التـ ــل المـ ــى حـ لـ
 ٨ .القسم

 ٩ .تحدد احتياجات القسم المادية     
ــا          ــي يتطلبهـ ــل التـ ــزات والمعامـ ــدد التجهيـ تحـ

 ١٠ .القسم

تحـــدد االحتياجـــات البـــشرية بالتنـــسيق مـــع        
 ١١ .األعضاء

 ١٢ .تحدد االحتياجات التدريبية ألعضاء القسم     
ركة فـي أعمـال     تشجع األعضاء علـى المـشا          

 ١٣ .القسم واللجان المختلفة

تتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب        
 ١٤ .بمشاركة األعضاء

تـــــسعى للتطـــــوير مـــــن خـــــالل وضـــــع خطـــــة      
 ١٥ .مستقبلية للقسم بالتنسيق مع األعضاء

تنظم العمل داخل القسم من خالل اللجـان             
 ١٦ .المتخصصة

ــ      سم علـــى العمـــل بـــروح تـــشجع أعـــضاء القـ
 ١٧ .الفريق

ــد تقـــارير دوريـــة عـــن نـــشاطات القـــسم            تعـ
 ١٨ .وإنجازاته ومقترحات التطوير

تقيم أداء أعضاء القـسم بـشكل موضـوعي              
 ١٩ . ودقيق

توجـــه وتطـــور اإلجـــراءات الـــسليمة لتقيـــيم        
 ٢٠ أعضاء هيئة التدريس

 ٢١ .تحد من حدوث الصراع بين أعضاء القسم     
تـــــساعد األعـــــضاء علـــــى تحديـــــد أهـــــدافهم      

 وأولوياتهم
٢٢ 

تدعم قـرارات مجلـس القـسم أمـام أعـضاء              
 .مجلس الكلية

٢٣ 

ــات ذات         ــضاء القــــــسم بالمعلومــــ ــزود أعــــ تــــ
 .العالقة بأمور القسم

٢٤ 
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 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال
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 م المهام والمسؤوليات

 :المهام العلمية والبحثية  . ب
تـــــــشجع أعـــــــضاء هيئـــــــة التـــــــدريس علـــــــى      

يــــة تهــــتم المــــشاركة فــــي مــــشروعات بحث
 .بتطوير العملية التعليمية

١ 

ــة التــدريس علــى إجــراء           تــشجع أعــضاء هيئ
 ٢ البحوث المشتركة

ــيم           ــي تنظـ ــي فـ ــث العلمـ ــة البحـ ــشارك لجنـ تـ
 ٣ .ودعم األبحاث العلمية داخل القسم

تعمــل علــى وضــع خطــة مــستقبلية للبحــوث        
 ٤ .العلمية وتوزيع اإلشراف عليها

علــــى مــــشاركة أعــــضاء  تــــشجع وتحــــرص      
القسم في المؤتمرات العلمية داخل وخـارج     

 .الجامعة
٥ 

ــي           ــة التـ ــاءات العلميـ ــد اللقـ ــى عقـ ــشجع علـ تـ
يعـــــرض فيهـــــا أعـــــضاء القـــــسم األبحـــــاث     
ــي      ــبلهن فــ ــن قــ ــدمت مــ ــي قــ ــات التــ والدراســ

 .المؤتمرات العلمية

٦ 

تحـــرص علـــى حـــضور اللقـــاءات العلميـــة فـــي      
 ٧ .القسم

 على حضور اللقـاءات العلميـة       تحث األعضاء      
 ٨ .في القسم

تدعم وتسهل حصول األعضاء علـى التفـرغ            
 ٩ .العلمي

تـــــدعم خـــــروج األعـــــضاء لـــــرحالت علميـــــة        
 ١٠ ).اتصال علمي(

تشرك األعضاء في توزيع األعمال المتعلقـة            
باإلشــــــــــراف علــــــــــى الرســــــــــائل العلميــــــــــة  

 .ومناقشتها
 

١١ 

 :المهام التعليمية. ج

تــساهم وتــشرف علــى إعــداد خطــة القــسم       
 ١ السنوية

تــستعد للفــصل الدراســي قبــل بــدء الدراســة         ٢ 
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األقسام األكاديمية في جامعة األميرة  تقويم األداء الوظيفي لرئيسات
  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بنت عبد الرحمنةنور
 ةسوسن بنت محمد بن زرع.د
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 م المهام والمسؤوليات

 بوقت كاف
تقوم باإلشراف على المحاضـرات ومتابعتهـا            

 ٣ .داخل القسم

تشجع األعضاء على تطوير المحتوى العلمي           
 ٤ .للمقررات الدراسية بالقسم

في تحديـد الكتـب     تؤكد دور مجلس القسم          
 ٥ .والمراجع المرتبطة بمواد القسم

تــشجع أعــضاء القــسم علــى االســتفادة مــن       
 ٦ .التكنولوجيا الحديثة في التدريس

تعمل على توفير المراجع العلميـة المناسـبة              
 ٧ .  في مكتبة الكلية

تـــشرف علـــى تنظــــيم االختبـــارات الفــــصلية         
 ٨ .والنهائية وإعداد الجداول

تـــــساعد علـــــى حـــــل مـــــشكالت الطالبـــــات        
 ٩ .التعليمية

ــة للكـــشف عـــن         ــاليب مختلفـ تـــستخدم أسـ
 ١٠ .حاجات الطالبات ومشكالتهن

تــشكل اللجــان العلميــة المتخصــصة داخــل          
 ١١ .القسم

تتأكـــد مـــن توزيــــع المقـــررات علـــى أعــــضاء          
 ١٢ .القسم حسب التخصص

د علــــى تــــستخدم إجــــراءات عمليــــة تــــساع     
 ١٣ .سرعة إنجاز العمل األكاديمي

تعمـــل علـــى اســـتقطاب الكفـــاءات العلميـــة       
 ١٤ .للعمل في القسم

تعمـــــل علـــــى جمـــــع المعلومـــــات وتحليلهـــــا      
بــــشكل مــــنظم لتحــــسين جــــودة العمليــــة   

 .األكاديمية
١٥ 

تنــاقش أعــضاء القــسم فــي آليــات وأســاليب        
 ١٦ تجويد العملية التعليمية في القسم

تــشرف علــى أعمــال اللجــان األكاديميــة فــي         
 ١٧ .القسم

ــة فـــي القـــسم           ــيم أداء اللجـــان األكاديميـ تقـ ١٨ 
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 م المهام والمسؤوليات

 .بشكل مستمر
 :المهام المرتبطة بخدمة الجامعة والمجتمع. د

تمارس المسؤولية االجتماعية تجاه القسم          
 ١ .والكلية والجامعة

تــــــشجع أعــــــضاء القــــــسم علــــــى تقــــــديم          
شارات المختلفــــــــــة لمؤســــــــــسات االستــــــــــ

 .المجتمع المختلفة
٢ 

تشجع أعـضاء القـسم علـى إجـراء البحـوث               
العلميـــــة المرتبطـــــة بمـــــشكالت المجتمـــــع  

 .المحلي
٣ 

تشجع أعضاء القسم على المشاركة بيوم      
 ٤ .المهنة في الجامعة

تـشجع أعـضاء القـسم علـى المـشاركة فـي            
الجهـــة  األنـــشطة والنـــدوات بالتنـــسيق مـــع    

 .المختصة في الجامعة
٥ 

ُتفعــل دور القــسم مــن خــالل عقــد اللقــاءات       
والندوات الخاصة بقضايا الجامعـة والمجتمـع       

 .والبيئة
٦ 

تحفــــز أعــــضاء القــــسم علــــى تقــــديم ورش       
 ٧ .تدريبية لخدمة المجتمع المحلي

تــــشجع أعــــضاء القــــسم علــــى المــــشاركة       
خدمـــة بتقـــديم محاضـــرات ونـــدوات علميـــة ل 

 .الجامعة والمجتمع
٨ 

 



 

 
٢٠٦

األقسام األكاديمية في جامعة األميرة  تقويم األداء الوظيفي لرئيسات
  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بنت عبد الرحمنةنور
 ةسوسن بنت محمد بن زرع.د

ثالثاً مقترحات لتحسين األداء الـوظيفي لـدى رئيـات األقـسام األكاديميـة مـن وجهـة          
  فــي المكــان √نظــر أعــضاء هيئــة التــدريس،  فــضال ً حــددي درجــة الموافقــة بوضــع عالمــة  

 المناسب
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 م المقترح

 :مقترحات لتحسين األداء الوظيفي لرئيسة القسم
عقــــــد دورات تدريبيــــــة مكثفــــــة لرئيــــــات         

ــارات    ــوير المهــ ــة لتطــ األقــــسام األكاديميــ
 .الالزمة ألداء عملهن

١ 

اشتراط مرور سنتين علـى حـصول العـضو               
ــه      ــل تعيينـ ــساعد قبـ ــتاذ مـ ــة أسـ ــى درجـ علـ

 .رئيس قسم
٢ 

ح واختيار رئيسة القـسم مـن       يكون ترشي      
 ٣ .قبل أعضاء القسم

يكون اختيار رئيسات األقـسام مـن ذوات             
 ٤ الخبرة والدراية

وضـــع حـــوافز ماديـــة لرئيـــسة القـــسم ذات      
 ٥ .األداء المتميز على مستوى الجامعة

وضع حـوافز معنويـة لرئيـسة القـسم ذات               
 ٦ .األداء المتميز على مستوى الجامعة

ــراء         تـــشجيع رئيـــسات األقـــسام علـــى إجـ
تقيــيم ذاتــي مــن خــالل اســتخدام نمــوذج      
معـــد مـــسبقاً يـــوزع علـــى جميـــع رئيـــسات 
األقـــــسام فـــــي الجامعـــــة، وذلـــــك لتحديـــــد 

 .  مواطن القوة والضعف لديهن

٧ 

تـــــصميم وصـــــف وظيفـــــي واضـــــح ومحـــــدد      
 ٨ .لمهام ومسئوليات رئيسة القسم

ــة       ــات الماديــــ ــوفير اإلمكانيــــ ــشرية تــــ  والبــــ
لتمكـــين رئيـــسة القـــسم مـــن أداء عملهـــا 

 .كما يجب
٩ 

وضــع خطــة واضــحة لكــل قــسم تعليمــي           
بحيث تعمـل رئيـسة القـسم مـع األعـضاء           

 . على تنفيذها
١٠ 

تحديـــد مؤشـــرات واضـــحة لقيـــاس نجـــاح          
 ١١ .رئيسة القسم في عملها



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٠٧

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال
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 م المقترح

تهيئة المنـاخ التنظيمـي المناسـب والـداعم              
ة لرئيــسات األقــسام فــي   لمــشاركة فعليــ 

 . قرارات مجالس الكليات
١٢ 

تعــاون عميــدات الكليــات وإدارة الجامعــة         
ــة واالســـــتجابة     ــع األقـــــسام األكاديميـــ مـــ

 .لمتطلباتها واحتياجاتها
١٣ 

تحديــد آليــات  لتفعيــل مــشاركة رئيــسات         
 ١٤ .األقسام بقرارات مجالس الكليات

 لتبــادل يونــتفعيــل وســائل االتــصال اإللكتر     
 ١٥ .المعلومات مع أعضاء القسم

تــدريب ســكرتارية القــسم علــى الوســائل        
 ١٦ .الحديثة لالتصال

ــي           ــسم فــ ــكرتارية القــ ــأداء ســ ــاء بــ االرتقــ
 ١٧ .حفظ واسترجاع وثائق القسم

تــــشكيل قاعــــدة معلومــــات عــــن أعــــضاء      
 ١٨ .القسم وتحديثها باستمرار
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Job Performance Evaluation of Female Heads of Academic 
Departments at Princess Nourah Bint Abdulrahman University: 
FacultyMembers' Perspective 

Dr. Sawsan M. Ibn Zar`aah 

Associate Professor of Higher Education Administration 
Faculty of Education 
Princess Nourah bint Abdulrahman University 

Abstract: 

      The purpose of this study is to identify the level of functionality of 

academic departments heads at Princess Nora bint Abdul Rahman University  

(PNU) from the perspective of  faculty members, and to identify the statistical 

differences between the faculty members responses according to (academic rank, 

experience, and college), and to offer suggestion to improve the performance of 

academic departments heads .  

The study was designed to be a descriptive analytic study, utilizing a 

questionnaire to gather information.  

 The population of   the study represents all faculty members at (PNU) a 

total of (615) faculty member in the first semester of the academic year 2012-

2013. The sample of the study consisted of  (123) faculty members, which is 

equivalent to (20%) of  the study population.

The study results revealed that: 

Administrative tasks got the highest place in terms of the level of 

performance.  

Educational tasks got second place in terms of the level of performance.  

The third place was for scientific and research tasks, and tasks associated 

with the university and the community service. 

Study suggestions received high approval by the sample of the study. 

Key words: Performance evaluation, head of the academic department, 

higher education, Princess Nora bint Abdul Rahman University(PNU). 
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  كلية العلوم االجتماعية -قسم اإلدارة والتخطيط التربوي 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 
 
 
 :ملخص البحث 

ســة إلــى التعــرف علــى واقــع ممارســة رؤســاء األقــسام التربويــة للقيــادة الموزعــة بكليــة     هــدفت الدرا

 كمـا هـدفت إلـى       ،ى المعوقات التي تحد من ممارسـة رؤسـاء األقـسام لهـا             والتعرف عل  ،العلوم االجتماعية 

ــادة الموزعــة       ــات تحــسين ممارســة رؤســاء األقــسام للقي ــد متطلب ــى المــنهج    ،تحدي ــة عل  واعتمــدت الباحث

) ١١٣(الوصفي المسحي، وذلك من خالل توزيـع اسـتبانة علـى جميـع أعـضاء هيئـة التـدريس والبـالغ عـددهم                

 : وهم يمثلون مجتمع الدراسة، وخرجت الدراسة بالنتائج التالية،بويةعضواً باألقسام التر

 موافقة أفراد مجتمع الدراسة على أن ممارسة رؤساء األقسام التربوية للقيادة الموزعة كانت   .١

 ).كبيرة( بدرجة موافقة 
موافقــة أفــراد مجتمــع الدراســة علــى وجــود معوقــات تعيــق ممارســة رؤســاء األقــسام التربويــة     .٢

 ). متوسطة( دة الموزعة بدرجة موافقة للقيا
موافقة أفراد مجتمع الدراسة علـى  درجـة أهميـة متطلبـات تحـسين ممارسـة رؤسـاء األقـسام                   .٣

 ).بشدة(التربوية 
وجود فروق دالة إحصائياً بين استجابة أعضاء هيئة التدريس تبعاً لمحور واقع ممارسـة رؤسـاء                .٤

 . ه يعود وفقاً  لمتغير الدرجة العلميةاألقسام التربوية للقيادة الموزعة ومعوقات



 

 
 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢١٧

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 :مقدمةال
يتوقف نجاح العملية التعليمية فـي تحقيـق مقاصـدها علـى إداراتهـا التـي تمثـل القيـادة                    

بــع أهميــة القيــادة مــن أهميــة الــدور الــذي تؤديــه ، ومالــه مــن تــأثير فــي      نجــوهر عملياتهــا ، وت

 ومـا  أهميتهـا باهتمـام البـاحثين انطالقـاً مـن     القيـادة   جوانب العملية اإلدارية ،  وقـد حظيـت          

؛ لـذا بـدأ االهتمـام بدراسـة علـم القيـادة فـي بدايـة              نه من عمليـات معقـدة ومتـشابكة       تتضم

 . القرن العشرين

  لمـا  ؛ويؤكد االتجاه المعاصر للقيادة على أهمية السلوك القيادي الذي يصدر عن القائد           

لـة  تلك التـأثيرات المتباد   : " ويعرف هذا المفهوم بأنه     ،  له من تأثير كبير في العملية القيادية      

  ).٢٣ ، ص١٩٩٦العرفي ومهدي ، " ( بين األفراد التي تساعد الجماعة على بلوغ أهدافها 

 من النظريات المتعلقة بالقيادة التربوية تؤكد علـى أهميـة تفعيـل          اًلذلك نجد أن كثير   

الديموقراطية في قيادة المؤسـسات التربويـة ، وذلـك مـن خـالل توسـيع دائـرة المـشاركة             

 لذلك ظهـرت العديـد مـن    ؛ أكبر من العاملين في هذه المؤسساتاًعددفي القيادة لتشمل  

 ، ٨٠( ، James etal التي تنطلق من فكـرة توزيـع القيـادة ، ويؤكـد     ؛عمليات اإلصالح اإلداري

من يشغل مناصب قيادية عليـا هـو        أن  تعني فقط   ال   أن فكرة القيادة الموزعة      على  ) ٢٠٠٧

يمكن أن يمارسها أي شخص في أي موقـع بالمؤسـسة   ولكن تعني أن القيادة ،  الذي يقود 

، ولـــذلك يمكـــن النظـــر إليهـــا علـــى أنهـــا ســـمات )p٤٥٥م، ٢٠١١الزكـــي وحمـــاد،( التعليميـــة 

ســلوب أو ممارســات يقــوم بهــا األشــخاص فــي مــستويات مختلفــة داخــل        أشخــصية أو 

مــع مقارنــة ومــن هنــا فــإن مفهــوم القيــادة الموزعــة يعــد علــى النقــيض تمامــاً     ، المؤســسة

حيـث تـسير القيـادة      ؛ األخـرى التـي تتبـع التنظـيم الهرمـي للـسلطة والقيادة             ةأساليب القيـاد  

أن القيادة الموزعة تتطلـب الحـد مـن          ) harrs ،   ٢٠٠٣ ،   ٣١٧ ( كما تؤكد سفل  أمن أعلى إلى    

 وذلــك لتــرك الفرصــة لآلخــرين للممارســات القيــادة داخــل المؤســسة        ؛المركزيــة للقائــد 

 .التعليمية 



 

 
٢١٨

واقع ممارسة رؤساء األقسام التربوية للقيادة الموزعة بكلية العلوم 
 االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 فاطمة عبد اهللا البشر. د

 لمــا لألقــسام العلميــة مــن دور مهــم فــي الجامعــات ، وانطالقــاً مــن وظيفتهــا          ونظــراً

قـــسام كفـــاءة الجامعـــة ، فـــإن رئاســـة األ؛العلميـــة واإلداريـــة التـــي تتوقـــف علـــى كفاءتهـــا 

 .العلمية تُعد اليد العليا في العمل على تحقيق أهداف تلك األقسام وفق الطرق المثلى

يوضــح حاجــة   األقــسام العلميــة  وخاصــة فــي ، لــذلك فــإن العمــل فــي البيئــة الجامعيــة   

رؤســاء األقــسام األكاديميــة للتطــوير المهنــي فــي إدارة شــؤون القــسم العلمــي وهــذا مــا       

إليجــاد فــرص  التميــز كمــا أن رئــيس القــسم بحاجــة  ،)١٤٢٨،العــودة(أكدتــه نتــائج دراســة 

  .شاركيمن خالل توفير المناخ المالئم للعمل الت ألعضاء هيئة التدريس واإلبداع 

 األقـــسام لرؤســـاءلـــذلك ظهـــرت الحاجـــة إلـــى توظيـــف المـــداخل القياديـــة الحديثـــة و

 الـذي ينطـوي علـى قـدر كبيـر      ؛أهمهـا مـدخل القيـادة الموزعـة    مـن  ولعل ،  في العمل العلمية  

ــة  ــاملين بالقـــسم   عـــضاء أوالـــدعم بـــين مختلـــف  ، مـــن الثقـــة المتبادلـ ــدريس والعـ ــة التـ هيئـ

  ).١٦ ، ص٢٠١٠، الشثري(

مــد القيــادة الموزعــة فــي إدارة األقــسام العلميــة علــى مــشاركة رئــيس القــسم     وتعت

 حيــث االنتقــال مــن الهرميــة ؛العلمــي فــي األدوار القياديــة مــع جميــع أعــضاء هيئــة التــدريس

لى القيادة الجماعية األفقية ، بحيث تتـوزع الـصالحيات فـي ظـل شـرط المـساءلة              إالفوقية  

 . )٦ ، ص٢٠١٠الشهراني ، ( الدائمة 

 : مشكلة الدراسة 
 لرؤســـاء اًساســـيأ اًصـــبح التجديـــد والتطـــوير فـــي قيـــادة األقـــسام العلميـــة مطلبـــ ألقـــد 

ن اإلدارة التقليديــة بأســاليبها وأنمــاط ســلوكها لــم تعــد  إ حيــث ؛األقــسام وخبــراء اإلدارة 

 .دارة القسم العلمي إتصلح لمسايرة متطلبات 

 يــؤدي إلـــى  اً إداريــ اً العلميــة أســـلوب ســلوب القيــادة الموزعـــة لرؤســاء األقــسام    أويعــد  

 وذلك ألنه يساعد علـى التغلـب علـى     ه؛تحسين األداء اإلداري لدى رؤساء األقسام وتطوير      

 أكــدت دراســة   حيــث؛قــسام العلميــة فــي إدارتهــا  العديــد مــن المــشكالت التــي تواجــه األ  

قـسام  علـى غمـوض دور رؤسـاء األ       ) ـه١٤١٥(وقناديلي) ـه١٤٢٨(والعودة  ) ـه١٤٣٥(المطيري  
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ــائج دراســة   العلميــة وحــاجتهم إلــى التطــوير فــي البعــد اإلداري والتعليمــي، كمــا       أكــدت نت

عضاء هيئـة التـدريس فـي الجامعـات         أأن مستوى المشاركة في القرار  لدى         ) ٢٠١٣رريب ،   (

لـى  ع ) ٢٠١٢ميمـة ،    أهـدى و  (    ، كمـا أكـدت نتـائج دراسـة           %٨٠ وبنسبة   بشكل عام متدنٍّ  

 ؛ يحتاجون إلى برامج تدريبية فـي فـض المنازعـات بـين أعـضاء القـسم                أن رؤساء األقسام  

ــادة   ــا أكـــــدت نتـــــائج دراســـــة كـــــل مـــــن  ، التـــــي كـــــان ســـــببها المركزيـــــة فـــــي القيـــ                                        كمـــ

 )Hellawell ،N.Hancock,ــة  ) ٢٠٠١ ــة   إعلـــى أهميـ ــاء األقـــسام أعـــضاء هيئـ ــراك رؤسـ شـ

 .ت الجامعية التدريس في اتخاذ القرارا

أثبتــت أن نمــط القيــادة التــي    لقــسم علمــي  كوكيلــة   الــسابقة ولعــل خبــرة الباحثــة  

 إلــى حــد كبيــر فــي يــؤثريتبادلهــا رئــيس القــسم فــي معاملتــه مــع أعــضاء الهيئــة التدريــسية 

عائقـاً كبيـراً    األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التـدريس، لـذا فـإن نمـط القيـادة المركزيـة يمثـل                   

الـسياسة التعليميـة    و وعليه فإنه كان البد من اتجاه صناع القرار         ،  م العلمي في إدارة القس  

وتــشجيع ، فــي القــرار فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية نحــو الالمركزيــة         

، قيادة العمـل الجـامعي بـين األفـراد           توزيعالقيادات واإلداريين وأعضاء هيئة التدريس على       

التــي أكــدت علــى أن نجــاح اإلدارة الحديثــة فــي أي  ) رشــيالق(ســة ا يتفــق مــع نتــائج دروهــذا

منظمة تقاس بالدرجة األولى من خالل اهتمـام القيـادة اإلداريـة والعـاملين فيهـا، وأسـلوب                  

  .)٥م،ص٢٠١٣( نمط القيادة المتبع في إدارتهم وتوجيههم

إلــى نمــاط القيــادة التقليديــة أ للتحــول الجــذري مــن الواقــع الحــالي أصــبح ملحــا  لــذا فــإن 

، المــشاركة والمرونــة والتعــاون فــي العمــلو مبــدأ توزيــع القيــادةأنمــاط جديــدة تقــوم علــى 

 :ولهذا فإن الدراسة الحالية تسعى لإلجابة عن السؤال التالي

ما واقع ممارسة رؤساء األقسام التربوية للقيادة الموزعة بكلية العلوم االجتماعيـة            

 بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ؟ 



 

 
٢٢٠

واقع ممارسة رؤساء األقسام التربوية للقيادة الموزعة بكلية العلوم 
 االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 فاطمة عبد اهللا البشر. د

 : أسئلة الدراسة 
للقيــادة قــسام التربويــة بكليــة العلــوم االجتماعيــة مــا واقــع ممارســة رؤســاء األ : ١س

 من وجهة نظر أعضاء هيئة  التدريس؟  الموزعة

 التـي تواجـه رؤسـاء األقـسام التربويـة بكليـة العلـوم االجتماعيـة                 ما المعوقـات   : ٢س

  ؟ء هيئة التدريسمن    وجهة نظر أعضا القيادة الموزعة ممارسةفي 

مـــا متطلبـــات تحـــسين ممارســـة رؤســـاء األقـــسام التربويـــة بكليـــة العلـــوم          : ٣س

  ؟ االجتماعية للقيادة الموزعة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

فـي وجهـات نظـر    ) ٠٫٠٥(عند مستوى داللة حصائية  إهل يوجد فروق ذات داللة       : ٤س

القــسم  ( للمتغيــرات الديموغرافيــة  تعــودمحــاور الدراســة  عــضاء هيئــة التــدريس حــول    أ

 ؟ )سنوات الخبرة العملية ـ الدرجة العلمية ـ الجنس ـ العلمي

 : أهداف الدراسة 
التعــرف علــى واقــع ممارســة رؤســاء األقــسام التربويــة للقيــادة الموزعــة بكليــة       .١

 مـن وجهـة نظـر       العلوم االجتماعيـة بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية              

  .دريسأعضاء هيئة الت

بكليــة العلــوم االجتماعيــة   رؤســاء األقــسام التربويــة  معوقــات ممارســةتحديــد  .٢

  .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس الموزعة للقيادة

ــادة متطلبــات تحــسين ممارســة رؤســاء األقــسام التربويــة   تحديــد  .٣  الموزعــة للقي

 .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسبكلية العلوم االجتماعية 

 : سةأهمية الدرا
 :تكتسب هذه الدراسة أهميتها من عدة اعتبارات 

 تمن الدراسات القالئل التي تتناولـ فإن الدراسة الحالية تعد     على حد علم الباحثة      .١

ــيم العــالي     ــادة الموزعــة فــي التعل ــذا مــن المتوقــع أن   ؛مفهــوم القي هــذه الدراســة   ل

 . من المعرفة في هذا المجالا مزيدستضيف
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ولين بــالتعليم ؤالمــس - إن شــاء اهللا –ســة الحاليــة  ادرتــساعد نتــائج ال يؤمــل أن  .٢

 . في تطوير القيادات التربويةالعالي 

مــن تعــديل بعــض الممارســات الــسلبية  الحاليــة  نتــائج الدراســة أن تــدعميمكــن  .٣

والتـي تحـد مـن     ،  الناتجـة مـن المركزيـة فـي القـرار         التربويـة    رؤسـاء األقـسام      بعض

  .اركة في اتخاذ القراراتفرض التجديد واالبتكار عن طريق المش

 :حدود الدراسة 
 :الحدود الموضوعية 

معرفة واقع ممارسة رؤساء األقـسام التربويـة      ( قتصر موضوع الدراسة الحالية على      ا

 . )للقيادة الموزعة بكلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 :الحدود المكانية
دارة وتخطـيط تربـوي ،      إصـول تربيـة ،      أ( قسام التربوية   األطبقت الدراسة الحالية على     

بكليـة العلـوم االجتماعيـة بجامعـة اإلمـام محمـد بـن              ) تربية خاصة ، مناهج وطرق تدريس     

 .سعود اإلسالمية بالرياض

 : الحدود الزمانية
  هـ١٤٣٥هـ  ـ ١٤٣٤طبقت هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الجامعي 

  :مصطلحات الدراسة
  :(Distributed Leadership)القيادة الموزعة  .١

ــرف  ــة       (yuki)يعـ ــدرات الفرديـ ــز القـ ــشتركة لتعزيـ ــة مـ ــا عمليـ ــة بأنهـ ــادة الموزعـ القيـ

 حيـث يـتم توزيـع األعمـال والوظـائف           ؛والجماعية للعـاملين إلنجـاز العمـل علـى نحـو فعـال              

وتعتبر القيـادة الموزعـة     ،   )p١٠٥ ،   ٢٠٠٢( القيادية بين جميع أفراد فريق العمل في المنظمة         

تغييراً في طريقة التفكير التنظيمية ؛حيث تعيد صياغة القيادة والمـسؤولية لكـل فـرد فـي      

 . (١٠.p,٢٠٠٢,Eimore)المنظمة



 

 
٢٢٢

واقع ممارسة رؤساء األقسام التربوية للقيادة الموزعة بكلية العلوم 
 االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 فاطمة عبد اهللا البشر. د

 مــن األدوار ا عـدد  التربــوينهـا مــنح رئـيس القـسم   أب: إجرائيـاً وتعـرف القيـادة الموزعــة   

والمشاركة في ، واتخاذهالقرار   صنعمشاركة في   لل وذلك   ؛القيادية ألعضاء هيئة التدريس   

  . وتطويرهرسم الخطط المستقبلية لتحسين القسم العلمي

 :رؤساء األقسام التربوية .٢

يعرف رئيس القسم بأنه هو أحـد أعـضاء هيئـة التـدريس بالقـسم       : التعريف اإلجرائي 

م لمــدة العلمــي، يــتم تعيينــه للقيــام بالمهــام اإلداريــة التنظيميــة والتعليميــة الخاصــة بالقــس

اإلدارة ( ســــنتين قابلــــة للتجديــــد، واألقــــسام التربويــــة بكليــــة العلــــوم االجتماعيــــة تمثــــل

 ).والتخطيط التربوي التربية الخاصة، أصول التربية، المناهج وطرق التدريس

 اإلطار النظري: ثانياً
 : القيادة الموزعة: أوالً

 .مفهوم القيادة الموزعة •

لـــصيغة التـــي تــسمح بعـــدم تركيـــز القيــادة فـــي يـــد    ا" بأنهــا   القيـــادة  الموزعـــة تعــرف 

األفـراد عـن    شخص واحد ، وإتاحة الفرصة ألعضاء آخـرين فـي المجتمـع ، وعـدم اسـتبعاد                  

 فــي المكــان الــذي يمكــنهم أن يظهــروا كفــاءتهم فيــه ، وأن       العمــل فــي األدوار القياديــة  

 مؤسـسة التعليميـة  الويصبحوا جزءاً من إطار القيادة فـي    ،  يشاركوا في عملية صنع القرار    

 "(Bannet,n.etal.٢٠٠٣.p٧) . 

وتركـز القيـادة الموزعـة علـى تمكـين العــاملين فـي المنظمـة بـصفة عامـة ألخـذ زمــام           

المبادرة في تطوير السياسات والممارسات في هذه المنظمة من خالل خلق ثقافـة القـيم      

كـن خاللـه المناقـشة    والتـي تحـدد لهـم اإلطـار الـذي يم      ،  نوواألفكار التي يتحلى بهم العـامل     

 ).(١٥٠.p,٢٠١٠,Wallachوالتغيير

ــا لآلخـــرين  ولكـــن يجـــب أن تكـــون موزعـــة  ، وال تعتبـــر القيـــادة موزعـــة لمجـــرد منحهـ

والهياكــل التنظيميــة ، والمــوارد، بــشكل هــادف لتحقيــق االســتفادة القــصوى مــن العــاملين

 ).(٢٠٠٦,Spillaneلتحقيق األهداف المرجوة 
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 بأنها شكل للقيـادة الجماعيـة التـي تعتمـد علـى أنـشطة               كما عرفت القيادة الموزعة   

 والــذين يعملــون علــى حــشد وتوجيــه المؤســسة التعليميــةوجهــود العديــد مــن األفــراد فــي 

  ).١١.p,٢٠٠٤.Harris(المؤسسة  في عمليات قيادة األفراد

 Distributing صــيغة جديــدة نــشأت حــديثا لتوزيــع الــسلطة تُعــدفالقيــادة الموزعــة 

Power   وذلك من أجل توسيع مـدى مـستوى النفـوذ والـسلطة             المؤسسات التعليمية؛  في 

والتأثير إلى جماعات وأفراد ليوظفوا قـدراتهم ومهـاراتهم وإمكانـاتهم ، بطريقـة تختلـف          

  )٢٢.P,٢٠٠٧,Arrowsmith (عن التسلسل الهرمي للقيادة واإلدارة داخل المؤسسات

: للقيــادة الموزعــة؛ حيــث تُعــد بأنهــا    شــامالًاًونلخــص مــن التعــاريف الــسابقة مفهومــ  

تتــيح الفرصــة أمــام جميــع األفــراد العــاملين داخــل       التــي  القياديــة األعمــالمجموعــة مــن  

وذلـك مـن خـالل      ،   لتحقيـق أهـداف المنظمـة      ؛المنظمة للمشاركة في صـنع القـرار واتخـاذه        

 . توزيع األعمال القيادية بينهم

 .خصائص القيادة الموزعة •

  :ثالث سمات وخصائص للقيادة الموزعة ) ١٨.P,٢٠٠٤,.Woods,P.A ،et al(يحدد 

 ، وأنهــا نتــاج العمــل الجمــاعي   Individual ولــيس الفــرد  Groupتملكهــا الجماعــة  . ١

Concretive Action  . 

 . الحدود مفتوحة فيما يتعلق بمن يمكن أن ينضم إلى الفريق القيادي للمؤسسة. ٢

 . القادة الذين يمارسون القيادة الموزعةهناك تنوع في الخبرات داخل مجموعة. ٣

مجموعة  )٢٠٠٧,West chester University( بينما أوردت جامعة ويست تشيستر 

سـتراتيجية ناجحـة إلدارة     إ التـي قـد تبـرر األخـذ بهـا ك           ؛أخرى من خصائص القيادة الموزعة    

 :وهي، التعليميةالمؤسسات 

، مـشكالت والتهديـدات والتغييـر     القيادة الموزعة تجلب النجـاح فـي التعامـل مـع ال            −

وإنمــا تتطلــب ذلــك بــشدة ؛ ، فقــط تبــادل األفكــار والتــشارك فيهــا  وهــي ال تــشجع
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حيث يكون فريق العمـل  ؛فمن الممكن أن تثمر األفكار الجيدة عن نتائج إيجابية      

 .مستعداً لتشجيع عملية االنتقال من المفهوم إلى الواقع 

أو الـذين  ،  الخـارجين علـى عـرف الجماعـة    القيادة الموزعة ليست مخصصة لألفراد    −

 .يفضلون العمل وحدهم

وليس بالمنافسة بين الوحدات واألقـسام      ،القيادة الموزعة تهتم بالتعاون والثقة       −

ــداف   ــالة واألهـ ــالجميع يتـــشاركون الرسـ ــة  إحتـــى و،  نفـــسها؛ فـ ن اختلفـــت طريقـ

 . كل فرد فيهاإسهام

  :مبادئ القيادة الموزعة •

علــى  (٢٠١٠:١٥٣٬١٥٤,Wallach)  للقيــادة الموزعــة  المبــادئ مــناويلخــص واالس عــدد 

 :النحو التالي

 المـشاركة فـي اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بتطـوير       أعـضاء هيئـة التـدريس    مـن حـق    -١

 التي لها تأثير علـى عملهـم ، وأن يـتم تمكيـنهم مـن التعـاون علـى خلـق               ؛المدرسة

 .مؤسسة متميزة

تمتعوا بشعور الزمالة الـذي يتولـد مـن قيـامهم            أن ي  أعضاء هيئة التدريس    من حق   -٢

 .بالعمل عن كثب مع زمالئهم في العمل

 الحـق فـي اكتـساب خبـرة المـشاركة فـي القيـادة             أعضاء هيئة التدريس لهـم     أن    -٣

من أجل تطوير قدراتهم وتحقيق طموحاتهم المهنيـة ؛ فالمـشاركة فـي القيـادة               

وذلـك  ،  العرضـي فـي مكـان العمـل        فرصـة قويـة للـتعلم        أعضاء هيئة التدريس  تمنح  

 .من خالل قيامهم بالعمل معاً

 سـوف تكـون     المؤسـسي  أن القيادة عنـدما يـتم تـشاركها بـين أعـضاء المجتمـع                .٤

 بالعمـل منفـرداً ؛ فمـن خـالل توزيـع المهـام القياديـة                الرئيسأكثر فعالية من قيام     

عــضاء  فــي إنجــاز المهــام بالتعــاون مــع األنــصيبعلــى العــاملين يكــون لكــل عــضو 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٢٥

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

ــااللتزاماآلخــرين ، وينــشأ عــن ذلــك شــعور     نجــاز كثيــر مــن  إ المتبــادل يــؤدي إلــى  ب

 .األعمال

ويمكن أن نستنتج مما سبق أهم المبادئ التي يقوم عليها مدخل القيـادة الموزعـة      

 :في رئاسة األقسام العلمية

في ظـل القيـادة الموزعـة لـيس كـل شـخص صـانع قـرار، بـل يكـون كـل شـخص                          •

 . بخبرته في عملية صنع القرارخبيرا يسهم 

 . في ظل القيادة الموزعة كل فرد له قيمة وتأثير وأهمية في إنجاز العمل •

في بيئة العمل بالقيادة الموزعـة تـؤدي األخطـاء فـي الغالـب إلـى اكتـشاف مـداخل             •

 . واتجاهات جديدة ذات قيمة 

 وأهميــة القيــادة الموزعــة تتــيح لكــل فــرد أن يجعــل وظيفتــه ذات فعاليــة وكفــاءة   •

 . أكثر

فهــي تبحــث ، ةالقيــادة الموزعــة تــشجع علــى اســتخدام طــرق جديــدة غيــر تقليديــ •

مراعــاة المخــاطر  ، وتختبــر صــحتها مــن خــالل األفــرادأفــضل الوســائل للتعامــل مــع 

 . المحتملة وحسابها

علــى التعــويض ، وإنمــا تقــوم علــى اختيــار أفــضل الطــرق    القيــادة الموزعــة ال تقــوم •

فـراد المنخـرطين    األبرات واألفكـار والجهـود التـي يبـذلها جميـع            لالستفادة من الخ  

 . في العمل

 :الفرق بين القيادة الموزعة والقيادة التشاركية
نجــد كثيــراً مــن البــاحثين يخلطــون مــا بــين القيــادة الموزعــة والقيــادة التــشاركية؛ لــذا   

   ): ١٣٤م، ٢٠٠٨الحربي، (كان البد أن نفرق بين هذين النمطين من خالل الجدول التالي
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 يوضح الفرق والتشابه بين القيادة  الموزعة والقيادة التشاركية) ١( جدول رقم

 القيادة التشاركية القيادة الموزعة العنصر

 التفريق: التوزيع معنى الكلمة
جعلهم : شرك بينهم: شرك

 شركاء

 بيد القائد ال ترتكز على شخص واحد السلطة

تحفيز 

 الموظفين
 تاجيح اجتال يح

 تشبع ا لحاجات اإلنسانية تشبع الحاجات اإلنسانية ممارستها

 التخطيط
صياغة األهداف والخطط وأساليب العمل 

 بشكل جماعي

صياغة األهداف والخطط 

وأساليب العمل بشكل 

 جماعي

 رسمي رسمي وغير رسمي التنظيم

 ذاتية وعليا ذاتية الرقابة

تقسيم 

المهام 

 واألعمال

 فريق عمل  واالختصاصةعلى أساس  الخبر

 : يتضح من الجدول السابق ما يلي

 ليعملــوا بــشكل  صــالحةدون بيئــة جــ القيــادة الموزعــة تــشتمل علــى قــادة يو  إن -١

بحيـث  ،   مهـام المؤسـسة    إتمام القيادة الموزعة على خبرات اآلخرين في        وتركز،  جماعي

 . يتم تقييم العمل على أساس الخبرة واالختصاص

تباعــه بالمــشاركة فــي   ترتكــز بيــد قائــد واحــد والــسماح ال     القيــادة التــشاركية   -٢

 تبادل اآلراء، وتسهيل العمل مـن قبـل القائـد بتـشكيل فـرق               :صياغة القرار بطريقتين هما   

 . حيث تتوفر لدى التابع الرغبة والقدرة والمعلومات الالزمة ألداء المهام؛عمل



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٢٧
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، راً فــي مجالــهخبيــيعتبــر  كــل فــرد فــي المؤســسة أن القيــادة الموزعــة يظهــر فــي -٣

 قوانين وقـرارات    وتنظموقائداً في موقعه، وفيها يحاسب كل فرد عن ممارسته القيادية،           

 . أسلوب القيادة الموزعة ظلمعلنة في

مع اآلخرين من داخل  إداراتها  مسؤوليات يتم تشاركتضع القيادة التشاركية    -٤

 . المؤسسة أو خارجها

 :االجتماعيةاألقسام التربوية بكلية العلوم : ثانياً
 : نشأة األقسام التربوية

وبعــد ، هـــ١٣٧٢بــدأت نــواة قــسم التربيــة مــع إنــشاء كليــة الــشريعة فــي الريــاض عــام  

إنشاء كلية اللغة العربية في الرياض، تم إنـشاء قـسم المـواد الـسلوكية فـي كليـة اللغـة                     

ـــ، وكــان يــشمل التخصــصات الثالثــة  ١٣٩٠العربيــة والعلــوم االجتماعيــة فــي عــام     علــم :هـ

هــــــ، عنــــد إنــــشاء كليــــة العلــــوم ١٣٩٦وفــــي العــــام ، االجتمــــاع، والتربيــــة، وعلــــم الــــنفس

هـــ ١٣٩٨وفــي العــام ، االجتماعيــة ، تغيــر اســم القــسم إلــى قــسم االجتمــاع وعلــم الــنفس

ــة وعلــم           ــة باســم قــسم التربي ــنفس مــع التربي اســتقل علــم االجتمــاع بمفــرده، وعلــم ال

، سم التربيــة بــشكل مــستقل عــن علــم الــنفس هــــ تــم إنــشاء قــ١٤٠٦الــنفس، وفــي عــام 

 .ـهــــ١٤٣٢واســــتمرت األقــــسام الثالثــــة تحــــت مــــسمى قــــسم التربيــــة حتــــى عــــام         

www.imammu.edu.sa                                                                                  

أصــول التربيــة، واإلدارة والتخطــيط التربــوي،  ( ألكاديميــة ألقــسام وتتمثــل أهــم المهــام ا 

 : فيما يلي) والمناهج وطرق التدريس

 تــدريس مقــررات اإلعــداد التربــوي لطــالب الجامعــة وطالباتهــا، واإلشــراف علــى      .١

 . طالب المستوى الثامن في التربية العملية

سيان، وذلك بالتعاون مـع   تنفيذ برنامج للدبلوم العام في التربية مدته فصالن درا    .٢

المركــز الجــامعي لخدمــة  المجتمــع والتعلــيم المــستمر، ويهــدف هــذا البرنــامج إلــى إعــداد      

 . خريجي األقسام غير التربوية بالجامعات السعودية لاللتحاق بمهنة التدريس
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ــا عـــدد كبيـــر مـــن     .٣ ــا، التـــي تخـــرَّج منهـ  تنفيـــذ العديـــد مـــن بـــرامج الدراســـات العليـ

 . اتالدارسين والدارس

 تنفيذ العديد من الدورات القـصيرة؛ التـي تـستمر فـي الغالـب بـين أربعـة إلـى سـتة             .٤

 . أسابيع، بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الجامعة

 اشــتراك أعــضاء هيئــة  التــدريس مــع القطاعــات الحكوميــة التربويــة لتنفيــذ     .٥

 www.imammu.edu.sa. بعض البرامج والخطط التربوية واالستشارات

 :  قسم التربية الخاصة  

، هــ على تأسيس قـسم  التربيـة الخاصـة         ١٤٣٢صدرت موافقة المقام السامي في عام       

وتتمثل رؤية القسم في أن يحتل مكانة متميزة بين أقسام التربية الخاصـة فـي المملكـة،         

أقــسام التربيــة الخاصــة عالميــاً، ويحقــق هــذه الرؤيــة مــن خــالل   ويتبــوأ مركــزاً متقــدماً بــين 

رســالته التــي تتمحــور حــول أن يحقــق قــسم التربيــة الخاصــة الريــادة والتميــز فــي إعــداد            

الكوادر البشرية المؤهلة للعمل مـع ذوي الحاجـات الخاصـة، وإجـراء الدراسـات والبحـوث                 

   www.imammu.edu.sa .في ميدان التربية الخاصة وخدمة المجتمع

 :الدراسات السابقة: ثالثاً

هدفت إلى التعرف على دور رؤساء األقسام في جـامعتي أم           : )ـه١٤١٥(دراسة قناديلي 

القرى والملك عبد العزيز، واتبعت المنهج الوصفي، واسـتخدمت الباحثـة االسـتبانة كـأداة               

ج الدراســة وجــود غمــوض بــدور رئــيس القــسم، وأوصــت وأظهــرت نتــائ،لجمــع المعومــات 

 . الدراسة بتطبيق برنامج تدريبي تطويري لرؤساء األقسام في بُعديها اإلداري والتعليمي

 في دراسته رؤية تحليلية لتطوير الممارسات القيادية لرؤساء )م٢٠٠٥(وقدم آل زاهر 

لمـــنهج الوثـــائقي، وقـــد األقـــسام األكاديميـــة فـــي مؤســـسات التعلـــيم العـــالي باســـتخدام ا

أشــارت نتــائج الدراســة أن للقيــادة اإلبداعيــةإيجابيات ظــاهرة وكافيــة لتحقيــق العديــد مــن 

 .الفوائد لمؤسسات التعليم العالي، وأوصت الدراسة بتبني تقنيات اإلدارة الحديثة
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 التطــوير المهنــي لرؤســاء األقــسام األكاديميــة   )ه١٤٢٨(كمــا تناولــت دراســة العــودة  

ــا ــأداة لجمـــع     بالجامعـ ــتبانة كـ ــنهج الوصـــفي واالسـ ــتخدم الباحـــث المـ ت الـــسعودية، واسـ

وأظهــرت نتــائج الدراســة، احتيــاج رؤســاء األقــسام األكاديميــة ووكالئهــم        ، المعلومــات

للتطــوير المهنــي فــي إدارة شــؤون القــسم وإدارة العمليــة التعليميــة والبــرامج األكاديميــة     

 .  بدرجة كبيرة

 العالقـة بـين القيـادة التوزيعيـة والتغييـر            بحثت عـن   ):٢٠٠٧,Harris  ،etal(دراسة هيرز 

التنظيمي، واعتمدت على األدبيات عن القيـادة الموزعـة لتحـدد مـا إذا كانـت نمـاذج القيـادة               

 :وقد توصلت الدراسة إلى، التوزيعية تؤثر على التطوير والتغيير في المدارس

كــذلك ، داء التنظيمــيأن أنمــاط الممارســة القياديــة فــي المدرســة تــؤثر علــى األ     •

علـى المخرجـات التنظيميـة تعتمـد علـى      ونتائجها كشفت النتائج أن آثار القيادة التوزيعية     

 علــى القيــادة أن تكــون : أوالً:والبــد أن يتــوفر فيهــا شــرطان أساســيان، نمــط توزيــع القيــادة

يــة  إلنجــاز المهــام القيادالمطلوبــةموزعــة علــى أولئــك الــذين يــستطيعون تطــوير المعرفــة  

 . على القيادة التوزيعية الفعالة أن تنسق بأسلوب مدبر:ثانياً. المتوقعة منهم

بـل يتوقـف ذلـك      ،  أوتومـاتيكي ال ينتج عن توزيع القيـادة تطـوير تنظيمـي بـشكل              •

 .؟ وألية غاية؟الذي وزعت به القيادة، كيف وزعتعلى نجاح األسلوب 

 فهم الممارسـات القياديـة    فقد هدفت إلى تعميق ):٢٠٠٩,streck(أما دراسة ستريك    

التي تعزز تقاسم صنع القرار في المناطق التعليمية، وقد قام الباحـث باسـتخدام المقابلـة              

مشاركاً من مديرين ومعلمين وأوليـاء األمـور    ) ١٨(كأداة للدراسة باستطالع وجهات نظر      

 : وتوصلت  الدراسة إلى، حول مسألة تقاسم صنع القرار

ميــة كبيــرة للثقــة والممارســات االتــصالية فــي دورهــا     أن المــشاركين أعطــوا أه  •

لتشكيل قادتهم والرغبة الكبيرة فـي االسـتقاللية عـن اإلدارة المركزيـة فـي عمليـة صـنع              

 .القرار
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تشير النتائج إلى أن قادة المنطقـة التعليميـة المـشاركين مـن المـستوى القيـادي                 •

 . حول تقاسم صنع القراراتبحاجة إلى إعادة النظر ومراجعة خطة المنطقة التعليمية 

ــدى   ــة الـــشهراني، نـ ــا أن دراسـ ـــ١٤٣١(كمـ ــة   :) هـ ــادة الموزعـ  بحثـــت فـــي مفهـــوم القيـ

وأشكالها وأنماطها وأهمية استخدامها في المدرسة وكيفية االستفادة منها بالمـدارس         

وقـــدمت تـــصوراً مقترحـــاً لتطـــوير األداء اإلداري فـــي     ،الثانويـــة العامـــة الحكوميـــة للبنـــات    

 اسـتبانة  وتـم توزيـع   استخدمت الباحثة في دراسـتها المـنهج الوصـفي،          و،   الثانوية المدارس

وتوصـلت هـذه الدراسـة إلـى     ، مـن مـديرات ووكـيالت ومعلمـات المرحلـة الثانويـة          عينـة   على  

 :عدد من النتائج

أن الممارسات القيادية للمعلمات في المـدارس الثانويـة للبنـات فـي ضـوء القيـادة                  •

 ).متوسطة(الموزعة 

، المـدارس الثانويـة   فـي   ) كبيرة(انت معوقات القيادة الموزعة موجودة بدرجة       ك •

 ).  ضعف الثقة/ قلة الحوافز/زيادة األعباء(وكان أهمها يرجع إلى 

اتفــق معظـــم أفــراد العينـــة علـــى أهميــة وجـــود متطلبـــات القيــادة الموزعـــة فـــي      •

للمعلمـة فيمـا تطـرح     الدعم والمـساندة    (وكان أهم المتطلبات    ،   )بدرجة كبيرة (المدرسة  

 علــى القيــادة، المــشاركة فــي المــؤتمرات داخــل    مــن أفكــار ومبــادرات تطويريــة، التــدريب  

 ).وخارج المدرسة

فقد هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ) : م٢٠١٠(وأما دراسة الشثري، عبد العزيز  

معوقــات ، والتعــرف علــى )بنــين(ممارســة القيــادة الموزعــة لــدى مــديري المــدارس الثانويــة   

 .ممارسة القيادة الموزعة ووصف متطلبات ممارسة القيادة الموزعة وتحليلها

وقــد اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي، واعتمــد االســتبانة أداة لجمــع المعلومــات،        

وطبقــت علــى عينــة عــشوائية مــن مــديري المــدارس الثانويــة الحكوميــة وجميــع مــشرفي    

وتــتلخص نتــائج الدراســة ، ل التعليميــة الــثالثاإلدارة المدرســية فــي مدينــة الريــاض للمراحــ

 :فيما يلي
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 .ضرورة تدريب مديري المدارس على استخدام مدخل القيادة الموزعة •

 .تدريب المعلمين على المهارات القيادية المختلفة •

نــشر الثقافــة التــي تؤيــد تطبيــق مــدخل القيــادة الموزعــة بــين المعلمــين والمــديرين      •

 .بالمدارس

ــوائح وا  • لقــوانين التــي تحكــم العمــل المدرســي بحيــث تــضمن للمعلمــين      تعــديل الل

 .ممارسة بعض المشروعات واألفكار الجديدة بالمدرسة

دراســة هــدفت إلــى إلقــاء الــضوء علــى واقــع  ): م٢٠١١(وأجــرى كــل مــن الزكــي وحمــاد 

الممارســات القياديــة فــي المــدارس المــصرية، ومــن ثــم توضــيح مفهــوم القيــادة الموزعــة،      

 تقوم عليها، ومبررات األخذ بهـا، وكـذلك دور المعلـم فـي القيـادة الموزعـة،                  والمبادئ التي 

وأهم التحديات التي يمكن أن تعترض تطبيقها، كما تستهدف الدراسة تحديد متطلبـات          

 .تطبيق القيادة الموزعة كنمط للقيادة المدرسية

ــي، بت      ــان المــنهج الوصــفي التحليل حليــل   ولتحقيــق أهــداف الدراســة، اســتخدم الباحث

باإلضــافة إلــى ، األبحــاث النظريــة والدراســات الميدانيــة التــي أجريــت حــول القيــادة الموزعــة 

 .رصد واقع الممارسات القيادية كما تصفها األدبيات التربوية والدراسات السابقة

    وكـــشفت نتـــائج الدراســـة أهميـــة بنـــاء ثقافـــة مدرســـية تتـــسم بالثقـــة واالحتـــرام    

وبــين المعلمــين أنفــسهم مــن جهــة  ، ري والمعلمــين مــن جهــة المتبــادل بــين الطــاقم اإلدا 

أخرى، وأكدت أيضاً على أهميـة الـدعم الخـارجي للمدرسـة؛ الـذي يتمثـل فـي الـدور الحيـوي                

الذي تقوم به السلطات اإلدارية العليا لتيسير حدوث التحول فـي هياكـل الـسلطة؛ لتـصبح               

 .مدرسةوأكثر دعماً للممارسات القيادية داخل ال، أقل مركزية

دراسة هدفت إلى التعرف على قـدرة مـشاركة جميـع           ) : ٢٠١١,Williams(كما أجرى   

المعلمــين فــي اتخــاذ القــرارات، واألســس النظريــة لمفهــوم القيــادة الموزعــة، وتفتــرض          

ــادة       واســتخدم الباحــث  ، الدراســة اســتخدام التعــاون كوســيلة لإلســهام فــي توزيــع القي

لقيـادة الموزعـة ومـدى تطبيقهـا أو عـدم تطبيقهـا       األسلوب النظري للتعرف على مفهـوم ا      
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فــي مــدارس جنــوب أفريقيــا، وقــام الباحــث بتحليــل عــدة مفــاهيم للقيــادة الموزعــة، ومــن     

 :النتائج التي توصل إليها الباحث

أن القيادة الموزعة شكل من أشكال القيـادة التـي ينبغـي أن تؤخـذ بعـين االعتبـار                    •

وتوصــلت ،  القيــادة فــي جنــوب أفريقيــا بجديــة كوســيلة مــن وســائل التــصدي ألزمــة  

الدراســة أيــضاً إلــى العوامــل التــي تُعيــق اســتخدام القيــادة الموزعــة فــي مــدارس           

 .جنوب أفريقيا

يمكــن تعزيــز الجــودة لدرجــة عاليــة مــن التعــاون إذا كــان هنــاك منــاخ عــام مــن             •

وأن التعــاون الفعــال يتطلــب اتــصاالت    ، االنفتــاح والثقــة بــين المعلمــين والمــديرين    

 .متكررة ومفتوحة ما يكفي من الوقت والموارد األخرى

 واقع ممارسة رؤساء األقسام العلمية ووكالئهم )م٢٠١٤(وحددت دراسة المطيري

للمهارات القيادية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة المجمعة واستخدمت  

وخرجـت الدراسـة    ،  واالسـتبانة أداة لجمـع المعلومـات      ،الباحثة المنهج الوصـفي المـسحي       

أن درجة ممارسة رؤساء األقسام  العلمية ووكالئهـم للمهـارات           : بعدد من النتائج أهمها   

الفنية واإلدارية جاءت بدرجة عالية كما أوصت الدراسة بوضع معايير واضحة لتقييم أداء          

األقسام العلمية للتعرف على أوجه القصور ومعالجتها بمـشاركة أعـضاء هيئـة التـدريس               

 .  أهداف القسملتحقيق

 : التعقيب على الدراسات السابقة
يالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة أن بعض تلـك الدراسـات سـعت إلـى              

ــادة الموزعــة ومتغيــرات أخــرى     مثــل التطــوير والتغييــر كمــا فــي    ، معرفــة العالقــة بــين القي
سـة الـشثري    هـــ ودرا  ١٤٣١الـشهراني ،    ( بحيث جـاءت دراسـة      ،  (٢٠٠٧.Harris.eta)دراسة  

لتعرف مفهـوم القيـادة الموزعـة وواقـع تطبيقهـا وتحديـد          ) م٢٠١١م والزكي وحماد ،     ٢٠١٠،
اكتفـت  ) ٢٠٠٩,Streck ودراسـة  (٢٠١٠,Wallaemفـي حـين أن دراسـة       ،  متطلبات تطبيقهـا  

) ه١٤١٥(كمـا أن دراسـة قنـاديلي    . بالتعرف على أثر القيادة الموزعة على صنع القـرار وأثرهـا   
تناولــت مهــارات  ) م٢٠١٤(ودراســة المطيــري ) ه١٤٢٨(ودراســة العــودة  ) م٢٠٠٥(وآل زاهــر
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وممارسات العمل اإلداري لرؤساء األقسام  العلمية في حـين أن الدراسـة الحاليـة تميـزت                 
 .  عن الدراسات السابقة في تناولها لواقع القيادة الموزعة لرؤساء األقسام العلمية

راســـة الحاليـــة فـــي اســـتخدام المـــنهج  واتفقـــت معظـــم الدراســـات الـــسابقة مـــع الد 
اسـتخدمت المـنهج   ) ٢٠٠٥(الوصفي واالستبانة كأداة للدراسة في حين أن دراسة آل زاهر  

وفـي بنـاء   ، وقد استفادت الباحثة مـن الدراسـات الـسابقة فـي بنـاء اإلطـار النظـري            ،  الوثائقي
 .وفي تفسير النتائج، أداة الدراسة

  : ةاإلجراءات المنهجية للدراس: رابعاً
 : منهجية الدراسة -

اعتمــدت الباحثــة علــى  المــنهج الوصــفي المــسحي، وذلــك مــن خــالل توزيــع االســتبانة  
على جميع أفراد مجتمع الدراسة؛ بهدف وصف الظاهرة المدروسة من حيـث طبيعتهـا أو               

؛ بغــرض التعــرف علــى واقــع ممارســة رؤســاء      )١٤٢ه،ص١٤٢٧العــساف،(درجــة وجودهــا  
دة الموزعــة بكليــة العلــوم االجتماعيــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن   األقــسام التربويــة للقيــا

 .سعود اإلسالمية
 : مجتمع الدراسة وعينتها -

تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية باألقسام التربويـة بكليـة             
ونظراً لصغر حجم عينة الدراسة؛ فقد تـم        ،  عضواً) ١١٣(العلوم االجتماعية والبالغ عددهم     

 .اء حصر شامل لجميع أفراد مجتمع الدراسةإجر
 :مجتمع الدراسة

 )٢(جدول رقم 
 األعضاء العضوات مجتمع الدراسة

 ٢٤ ٧ اإلدارة والتخطيط التربوي

 ١٨ ٥ أصول التربية

 ٦ ٣ التربية  الخاصة

 ٣٤ ١٦ مناهج وطرق التدريس

 :أخذت الباحثة من واقع البيانات التي حصلت عليها من

 :ن األعضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةشؤو: المصدر
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توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعاً للقسم، الجنس، الدرجة  العلمية، ) ٣(جدول رقم 

 سنوات الخبرة  العملية
 النسبة  المئوية التكرار الفئة المتغير

 ٣٠٫٩ ١٧ صول التربيةأقسم 
 ١٤٫٥ ٨ قسم التربية الخاصة

ة والتخطــــــــيط دارقــــــــسم اإل
 التربوي

٢٥٫٥ ١٤ 

قـــــــــسم المنـــــــــاهج وطـــــــــرق 
 التدريس

٢٩٫١ ١٦ 

 %١٠٠ ٥٥ المجموع
 ٨١٫٨ ٤٥ ذكر
 ١٨٫٢ ١٠ ىنثأ

 %١٠٠ ٥٥ المجموع
 ٦٥٫٥ ٣٦ ستاذ مساعدأ
 ٢٧٫٣ ١٥ ستاذ مشاركأ

 ٧٫٣ ٤ أستاذ
 %١٠٠ ٥٥ المجموع

 ٢١٫٨ ١٢ سنوات٥قل من أ
ســــــنوات وأقــــــل مــــــن ٥مــــــن 
 سنوات١٠

٣٦٫٤ ٢٠ 

 ٤١٫٨ ٢٣ عشر سنوات فأكثر

 القسم

 %١٠٠ ٥٥ المجموع

 :      يتضح من الجدول السابق ما يلي

 مـن إجمـالي أفـراد    %٣٠٫٩من أفراد مجتمع الدراسـة يمثلـون مـا نـسبته          ) ١٧(أن   -١

وهـم الفئـة األكثـر مـن أفـراد مجتمـع الدراسـة ، فـي                 ،  مجتمع الدراسة بقسم أصول التربية    

 مــن إجمــالي أفــراد مجتمــع الدراســة بقــسم      %٢٩٫١مــا نــسبته  مــنهم يمثلــون  ) ١٦(حــين 

 مــن إجمــالي أفــراد %٢٥٫٥مــنهم يمثلــون مــا نــسبته ) ١٤(المنــاهج وطــرق التــدريس، مقابــل 

مـنهم يمثلـون مـا نـسبته     ) ٨(كمـا أن  ،  مجتمع الدراسـة بقـسم اإلدارة والتخطـيط التربـوي         

 .صة من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة بقسم التربية الخا%١٤٫٥

 مـن إجمـالي أفـراد       %٨١٫٨من أفراد مجتمع الدراسة يمثلون ما نـسبته         ) ٤٥( أن   -٢

مـنهم  ) ١٠(وهم الفئة األكثر من أفراد مجتمع الدراسـة ، فـي حـين    ،  مجتمع الدراسة ذكور  

 . من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة إناث%١٨٫٢يمثلون ما نسبته 
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 مـن إجمـالي أفـراد    %٦٥٫٦ه  من أفراد مجتمع الدراسة يمثلون مـا نـسبت        ) ٣٦(أن   -٣

وهــم الفئــة األكثــر مــن أفــراد مجتمــع  ، مجتمــع الدراســة درجــتهم العلميــة أســتاذ مــساعد 

 من إجمالي أفراد مجتمـع الدراسـة    %٢٧٫٣منهم يمثلون ما نسبته     ) ١٥(الدراسة، في حين    

 مـن إجمـالي   %٧٫٣مـنهم يمثلـون مـا نـسبته      ) ٤(درجتهم العلمية أسـتاذ مـشارك، مقابـل         

 .مجتمع الدراسة درجتهم العلمية أستاذأفراد 

 مـن إجمـالي أفـراد      %٤١٫٨من أفراد مجتمع الدراسـة يمثلـون مـا نـسبته            ) ٢٣(أن   - ٤

وهـم الفئـة األكثـر مـن     ، مجتمع الدراسـة سـنوات خبـرتهم العلميـة عـشر سـنوات فـأكثر              

 مـن إجمـالي أفـراد       %٣٦٫٤مـنهم يمثلـون مـا نـسبته         ) ٢٠(أفراد مجتمـع الدراسـة، فـي حـين          

) ١٢(سـنوات، مقابـل    ١٠سـنوات وأقـل مـن       ٥مع الدراسة سنوات خبرتهم العلمية مـن        مجت

ــسبته     ــون مــا ن ــرتهم      %٢١٫٨مــنهم يمثل  مــن إجمــالي أفــراد مجتمــع الدراســة ســنوات خب

 .سنوات٥العلمية أقل من 

 :صدق أداة الدراسة -

 :الصدق الظاهري لألداة  -

مـــن المحكمـــين مـــن      تـــم عـــرض االســـتبانة فـــي صـــورتها المبدئيـــة علـــى مجموعـــة  

) ١٢(أصحاب االختصاص والخبرة من أساتذة الجامعات السعودية والعربية، وبلـغ عـددهم           

محكمــين، وذلــك حــول مناســبة العبــارة للمجــال، ووضــوح    ) ٩(محكمــاً، اســتجاب مــنهم  

صــياغة العبــارة، ومــدى مناســبة مجــاالت االســتبانة وعباراتهــا ألفــراد مجتمــع الدراســة مــن   

وقد تم األخـذ بنـسبة   ، وأي تعديل أو حذف أو إضافة يرون مناسبتها  ،  يسأعضاء هيئة التدر  

 من آراء المحكمين معياراً للحكم على صالحية العبارة، وتم إجراء التعديالت التـي              %٧٠

 . أشاروا إليها حذفاً أو إضافة وتعديالً أو إعادة صياغة

 :االتساق الداخلي لألداة  –

وعلــى بيانــات ، تــم تطبيقهــا ميــدانياًالدراســة ألداة بعــد التأكــد مــن الــصدق الظــاهري      

ــداخلي          ــصدق ال ــاط بيرســون لمعرفــة ال أفــراد مجتمــع الدراســة تــم حــساب معامــل االرتب
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حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجـة كـل عبـارة مـن عبـارات االسـتبانة             ،  لالستبانة

 :داول التاليةبالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة كما توضح ذلك الج

 )٤(جدول رقم 

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول بالدرجة الكلية للمحور
 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

٠٫٨١٤ ١٠ @@٠٫٦٧١ ١@@ 
٠٫٨٢٠ ١١ @@٠٫٧٨٠ ٢@@ 
٠٫٨٧١ ١٢ @@٠٫٧٢١ ٣@@ 
٠٫٨٠٧ ١٣ @@٠٫٦١٣ ٤@@ 
٠٫٨٢٠ ١٤ @@٠٫٧٨٦ ٥@@ 
٠٫٩٣١ ١٥ @@٠٫٨٣٥ ٦@@ 
٠٫٨٩٥ ١٦ @@٠٫٨٩٣ ٧@@ 
٠٫٨٦٩ ١٧ @@٠٫٨٥٥ ٨@@ 
٠٫٨٣٠ ٩@@ - - 

  فأقل٠٫٠١دال عند مستوى الداللة @@ يالحظ 

 )٥(جدول رقم 

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور
 معامل االرتباط بالمحور  العبارةرقم معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

٠٫٦٢٤ ١١ @@٠٫٣٣٨ ١@@ 
٠٫٨٤٩ ١٢ @@٠٫٥٤٣ ٢@@ 
٠٫٧٤٣ ١٣ @@٠٫٦٦٧ ٣@@ 
٠٫٨٤٥ ١٤ @@٠٫٨٢٩ ٤@@ 
٠٫٨٧٦ ١٥ @@٠٫٧٥٠ ٥@@ 
٠٫٨٠٨ ١٦ @@٠٫٨١٢ ٦@@ 
٠٫٨٤٩ ١٧ @@٠٫٦٨٩ ٧@@ 
٠٫٧٧٤ ١٨ @@٠٫٧٤٢ ٨@@ 
٠٫٨٠٧ ١٩ @@٠٫٩٠٦ ٩@@ 
٠٫٨٧٢ ١٠@@ - - 

  فأقل٠٫٠١دال عند مستوى الداللة @@ يالحظ 
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 )٦(جدول رقم 

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثالث بالدرجة الكلية للمحور
 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

٠٫٥٨٥ ١١ @@٠٫٥٦٨ ١@@ 
٠٫٥٧٨ ١٢ @@٠٫٥١٢ ٢@@ 
٠٫٤٣٧ ١٣ @@٠٫٤٢٨ ٣@@ 
٠٫٧٣٧ ١٤ @@٠٫٤٠٠ ٤@@ 
٠٫٧٦١ ١٥ @@٠٫٥٨٨ ٥@@ 
٠٫٦٩٧ ١٦ @@٠٫٤٢٧ ٦@@ 
٠٫٥٥٩ ١٧ @@٠٫٥٧١ ٧@@ 
٠٫٦٩١ ١٨ @@٠٫٤٧٧ ٨@@ 
٠٫٦٧١ ١٩ @@٠٫٦٥١ ٩@@ 
٠٫٥٦٣ ٢٠ @@٠٫٧٨٧ ١٠@@ 

  فأقل٠٫٠١دال عند مستوى الداللة @@ يالحظ 

ــار    ) ٦ – ٤(     يتــضح مــن الجــداول    ــارة مــن العب ات مــع أن قــيم معامــل ارتبــاط كــل عب

فأقـــل؛ ممــا يـــدل علـــى صـــدق  ) ٠٫٠١(محورهــا موجبـــة ودالـــة إحـــصائياً عنــد مـــستوى الداللـــة   

 .اتساقها مع محاورها

   :ثبات أداة الدراسة
) معادلــة ألفــا كرونبــاخ(تــم اســتخدام ) ســتبانةاال(     لقيــاس مــدى ثبــات أداة الدراســة  

)Cronbach's Alpha (α)  (  جــدول رقــم  للتأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة، وال)يوضــح ) ٧

 .  معامالت ثبات أداة الدراسة

 )٧(جدول رقم 

  معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
 ثبات المحور عدد العبارات ستبانةمحاور اال

 ٠٫٩٦٧٤ ١٧  للقيادة الموزعةرؤساء األقسام التربويةواقع ممارسة 
 ٠٫٩٥٨٦ ١٩ وزعة للقيادة الم رؤساء األقسام التربويةمعوقات ممارسة

 للقيادة ممارسة رؤساء األقسام التربويةمتطلبات تحسين 
 ٠٫٨٧٥٤ ٢٠ الموزعة

 ٠٫٨٦٨٨ ٥٦ الثبات العام
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أن معامل الثبات العام لمحاور الدراسة عال؛ حيـث بلـغ      ) ٧(     يتضح من الجدول رقم     

كــن االعتمــاد  ويم، وهــذا يــدل علــى أن االســتبانة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات     ،  )٠٫٨٧(

 .عليها في التطبيق الميداني للدراسة

 :أساليب المعالجة اإلحصائية  -

     لتحقيــق أهــداف الدراســة وتحليــل البيانــات التــي تــم تجميعهــا؛ فقــد تــم اســتخدام    

 ).SPSS(العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية 

ي المـــستخدم فـــي محـــاور الدراســـة؛ تـــم      ولتحديـــد طـــول خاليـــا المقيـــاس الخماســـ 

، ثم تقسيمه على عدد خاليا المقياس للحـصول علـى طـول الخليـة               )٤=١-٥( حساب المدى 

أو (بعد ذلك تم إضافة هـذه القيمـة إلـى أقـل قيمـة فـي المقيـاس                   ،  ) ٠٫٨٠= ٤/٥( الصحيح أي 

 فيصبح طول   ؛ وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية،      )بداية المقياس وهي الواحد الصحيح    

 :الخاليا كما يأتي

نحــو كــل عبــارة  ) ال أوافــق بــشدة-منخفــضة جــداً-منعدمــة( يمثــل ١٫٨٠ إلــى ١مــن  •

 .باختالف المحور المراد قياسه

نحــو كــل عبــارة بــاختالف  ) ال أوافــق-منخفــضة-ضــعيفة( يمثــل ٢٫٦٠ إلــى ١٫٨١مــن  •

 .المحور المراد قياسه

و كـل عبـارة بـاختالف المحـور        نحـ ) غيـر متأكـد   -متوسطة( يمثل   ٣٫٤٠ إلى   ٢٫٦١من   •

 .المراد قياسه

نحـو كـل عبـارة بـاختالف المحـور          ) أوافـق -عاليـة -كبيـرة ( يمثل   ٤٫٢٠ إلى   ٣٫٤١من   •

 .المراد قياسه

نحـو كـل عبــارة   ) أوافـق بـشدة  -عاليـة جـداً  -كبيـرة جـداً  ( يمثـل  ٥٫٠٠ إلـى  ٤٫٢١مـن   •

 .باختالف المحور المراد قياسه

 :ية التاليةوبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائ
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التكرارات والنسب المئوية؛ للتعرف على الخصائص الشخصية والوظيفيـة ألفـراد            .١

وتحديد استجابات أفرادها تجـاه عبـارات المحـاور الرئيـسة التـي             ،  مجتمع الدراسة 

 .تتضمنها أداة الدراسة

؛ وذلك لمعرفة مـدى   "Weighted Mean) " المرجح(المتوسط الحسابي الموزون  .٢

بات أفراد مجتمع الدراسة أو انخفاضها على كل عبارة من عبارات           ارتفاع استجا 

متغيرات الدراسة األساسية، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب العبارات حسب أعلـى     

 . متوسط حسابي موزون

؛ وذلـــك لمعرفـــة مـــدى ارتفـــاع اســـتجابات أفـــراد       "Mean" المتوســـط الحـــسابي   .٣

متوســــط متوســــطات (يــــسة مجتمــــع الدراســــة أو انخفاضــــها عــــن المحــــاور الرئ 

 .، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب المحاور حسب أعلى متوسط حسابي)العبارات

؛ للتعــرف علــى مــدى "Standard Deviation"تــم اســتخدام االنحــراف المعيــاري  .٤

انحــراف اســتجابات أفــراد الدراســة لكــل عبــارة مــن عبــارات متغيــرات الدراســة،    

ويالحظ أن االنحراف   . سطها الحسابي ولكل محور من المحاور الرئيسة عن متو      

المعيــاري يوضــح التــشتت فــي اســتجابات أفــراد مجتمــع الدراســة لكــل عبــارة مــن   

عبارات متغيرات الدراسة، إلى جانب المحاور الرئيسة، فكلمـا اقتربـت قيمتـه مـن           

 .وانخفض تشتتها بين المقياس، الصفر تركزت االستجابات

؛  )Independent Sample T-test( مـستقلة  للعينات ال) ت ( تم استخدام اختبار  .٥

للتعــرف علــى مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين اتجاهــات أفــراد    

 .مجتمع الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف متغيراتهم التي تنقسم إلى فئتين

؛ للتعـرف علـى مـا إذا كانـت هنالـك فـروق              )تحليـل التبـاين األحـادي       ( تم اسـتخدام     .٦

ــين اتجاهــات أفــراد مجتمــع الدراســة نحــو محــاور الدراســة        ذات  ــة إحــصائية ب دالل

 .باختالف متغيراتهم الشخصية والوظيفية التي تنقسم إلى أكثر من فئتين 



 

 
٢٤٠

واقع ممارسة رؤساء األقسام التربوية للقيادة الموزعة بكلية العلوم 
 االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 فاطمة عبد اهللا البشر. د

تم استخدام اختبـار شـيفيه؛ للتحقـق مـن صـالح الفـروق التـي بينهـا اختبـار تحليـل                     .٧

 .التباين األحادي

  :تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها
ممارسة رؤسـاء األقـسام التربويـة للقيـادة الموزعـة بكليـة       ما واقع : "  االول  السؤال

 ؟ " العلوم االجتماعية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

للتعــرف علــى واقــع ممارســة رؤســاء األقــسام التربويــة بكليــة العلــوم االجتماعيــة          

، ت الحــــسابيةوالمتوســــطا، والنــــسب المئويــــة، للقيــــادة الموزعــــة؛ تــــم حــــساب التكــــرارات

والرتـب السـتجابات أفـراد مجتمـع الدراسـة علـى عبـارات محـور واقـع                  ،  واالنحرافات المعيارية 

  :وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي، ممارسة رئيس القسم العلمي للقيادة الموزعة

 )٨(جدول رقم 

سام رؤساء األق الدراسة على عبارات محور واقع ممارسة مجتمعاستجابات أفراد 

 للقيادة الموزعة مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الممارسةالتربوية 
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 - - ٥ ١٧ ٣٣ ك

٣ 

يشجع رئيس 
القسم عضو 
هيئة التدريس 

على طرح أفكار 
جديدة والنقاش 

 حرال

% ٩٫١ ٣٠٫٩ ٦٠٫٠ - - 
١ ٠٫٦٦٣ ٤٫٥١ 

 - ٣ ٤ ١٥ ٣٣ ك

١١ 

يطلب رئيس 
القسم من 
أعضاء هيئة 

التدريس تقديم 
مقترحات لحل 

% ٥٫٥ ٧٫٣ ٢٧٫٣ ٦٠٫٠ - 
٢ ٠٫٨٥٤ ٤٫٤٢ 
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المشكالت 
 المطروحة

 ١ ٢ ٦ ١٢ ٣٤ ك

٧ 

يبث رئيس 
القسم الشعور 
بالثقة في نفوس 

أعضاء هيئة 
ا التدريس وفقاً لم
يمتلكونه من 
 قدرات

% ١٫٨ ٣٫٦ ١٠٫٩ ٢١٫٨ ٦١٫٨ 
٣ ٠٫٩٥٢ ٤٫٣٨ 

 - - ٧ ٢٠ ٢٨ ك

٨ 

يشجع رئيس 
القسم أعضاء 
هيئة التدريس 

للعمل ضمن فرق 
 عمل

% ١٢٫٧ ٣٦٫٤ ٥٠٫٩ - - 
٤ ٠٫٧٠٧ ٤٫٣٨ 

 - ٣ ٦ ١٧ ٢٩ ك

١٢ 

يتعامل رئيس 
القسم مع 

أعضاء هيئة 
التدريس على 
اعتبار أنهم 

شركاء في قيادة 
 العمل

% ٥٫٥ ١٠٫٩ ٣٠٫٩ ٥٢٫٧ - 
٥ ٠٫٨٧٩ ٤٫٣١ 

 - - ١٣ ١٢ ٣٠ ك

٥ 

يدعم رئيس 
القسم كل 
أعضاء هيئة 

التدريس ألداء 
أدوارهم القيادية 

 بالقسم

% ٢٣٫٦ ٢١٫٨ ٥٤٫٥ - - 
٦ ٠٫٨٣٦ ٤٫٣١ 

 - ١ ٩ ٢٠ ٢٥ ك

٦ 

يمنح رئيس 
 اًالقسم أدوار

قيادية ألعضاء 
هيئة التدريس في 

الجوانب 
 التطويرية

% ١٫٨ ١٦٫٤ ٣٦٫٤ ٤٥٫٥ - 
٧ ٠٫٧٩٩ ٤٫٢٥ 
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 - ٢ ٩ ١٩ ٢٥ ك

١ 

القسم ن رئيس يمكّ
عضو هيئة التدريس من 

المشاركة في اتخاذ 
 القرار

% ٣٫٦ ١٦٫٤ ٣٤٫٥ ٤٥٫٥ - 
٨ ٠٫٨٥٤ ٤٫٢٢ 

 ١ - ١٣ ١٥ ٢٦ ك

١٦ 

يوزع رئيس 
القسم بعض 

المهام اإلدارية 
والفنية على 
أعضاء هيئة 

التدريس وفقاً 
 الختصاصاتهم

% ١٫٨ - ٢٣٫٦ ٢٧٫٣ ٤٧٫٣ 
٩ ٠٫٩٢٥ ٤٫١٨ 

 ١ ٣ ٨ ١٨ ٢٥ ك

١٥ 

يتخذ رئيس 
القسم مقترحات 

أعضاء هيئة 
التدريس المتعلقة 

بالنواحي 
 التعليمية

% ١٫٨ ٥٫٥ ١٤٫٥ ٣٢٫٧ ٤٥٫٥ 
١٠ ٠٫٩٨٩ ٤٫١٥ 

 - ٢ ١٠ ٢٢ ٢١ ك

٤ 

يطلب رئيس 
القسم من 

عضاء هيئة أ
التدريس وضع 

خطط مستقبلية 
لتحسين أداء 
 القسم

% ٣٫٦ ١٨٫٢ ٤٠٫٠ ٣٨٫٢ - 
١١ ٠٫٨٤٠ ٤٫١٣ 

 ١ ٢ ٩ ٢٠ ٢٣ ك

١٧ 

يحفز رئيس 
القسم أعضاء 
هيئة التدريس 
على المبادرة 

بالمشاركة في 
المهام التي 
 تتسم بالتعقيد

% ١٫٨ ٣٫٦ ١٦٫٤ ٣٦٫٤ ٤١٫٨ 
١٢ ٠٫٩٤٤ ٤٫١٣ 
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 - ٤ ١١ ١٦ ٢٤ ك

٩ 

يعمل رئيس 
القسم على إيجاد 

قنوات اتصال 
مقامة بين أعضاء 

هيئة التدريس 
لتبادل المعلومات 

 والخبرات

% ٧٫٣ ٢٠٫٠ ٢٩٫١ ٤٣٫٦ - 
١٣ ٠٫٩٦٧ ٤٫٠٩ 

 ١ ١ ١٣ ٢٣ ١٧ ك

٢ 

يسمح رئيس 
القسم لعضو 
هيئة التدريس 
المشاركة في 

ظيم العمل تن
 داخل القسم

% ١٫٨ ١٫٨ ٢٣٫٦ ٤١٫٨ ٣٠٫٩ 
١٤ ٠٫٨٩٢ ٣٫٩٨ 

 ١ ٥ ٧ ٢٤ ١٨ ك

١٤ 

يطلب رئيس 
القسم من 
أعضاء هيئة 

التدريس وضع 
خطط مستقبلية 

لتحسين أداء 
 القسم

% ١٫٨ ٩٫١ ١٢٫٧ ٤٣٫٦ ٣٢٫٧ 
١٥ ٠٫٩٩٩ ٣٫٩٦ 

 ١ ٥ ١٠ ١٩ ٢٠ ك

١٠ 

يشرك رئيس 
القسم أعضاء 

في هيئة التدريس 
تحديد احتياجات 

 القسم
% ١٫٨ ٩٫١ ١٨٫٢ ٣٤٫٥ ٣٦٫٤ 

١٦ ١٫٠٤٤ ٣٫٩٥ 

 - ٥ ١٦ ٢٠ ١٤ ك

١٣ 

يفوض رئيس 
القسم بعض 

سلطاته اإلدارية 
ألعضاء هيئة 
 التدريس

% ٩٫١ ٢٩٫١ ٣٦٫٤ ٢٥٫٥ - 
١٧ ٠٫٩٣٧ ٣٫٧٨ 

 ٠٫٧٢٤ ٤٫١٨ المتوسط العام
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 فاطمة عبد اهللا البشر. د

 :ة أعاله يتضح     من خالل النتائج الموضح

 أن أفراد مجتمع الدراسة موافقون على ممارسة رؤسـاء األقـسام التربويـة بكليـة       -١

وهـو  ،  )٥ مـن    ٤٫١٨(العلوم االجتماعيـة للقيـادة الموزعـة بدرجـة كبيـرة بمتوسـط حـسابي                

متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئـات المقيـاس؛ التـي تـشير إلـى خيـار الممارسـة بدرجـة                   

وتعزو الباحثـة هـذه النتيجـة إلـى طبيعـة العمـل فـي رئاسـة                 ،  ة ألداة الدراسة  بالنسب" كبيرة"

كـل لجنـة تـصدر    ، القسم العلمـي؛ الـذي يتطلـب ممارسـات قياديـة تـوزع العمـل علـى لجـان           

القــرارات وفقـــاً لطبيعــة مهمـــة عمــل اللجنـــة، واتفقــت هـــذه  النتيجــة مـــع نتيجــة دراســـة       

 . سات القيادية في اإلدارة هي طبيعة موزعة؛ التي أظهرت أن الممار(٢٠٠٢,harris)هاريس

 أن هنــاك تفاوتــاً فــي موافقــة أفــراد مجتمــع الدراســة علــى واقــع ممارســة رؤســاء    -٢ 

األقسام التربوية للقيادة الموزعة بكليـة العلـوم االجتماعيـة؛ حيـث تراوحـت متوسـطات                

ابعـة والخامـسة    وهي متوسـطات تقـع فـي الفئتـين الر         ،   )٤٫٥١ إلى   ٣٫٧٨( موافقتهم ما بين      

؛ حيـث يتـضح مـن    )كبيرة جـداً  / كبيرة ( من فئات المقياس الخماسي؛ اللتين تشيران إلى     

ــة      ــون بدرجـ ــة موافقـ ــع الدراسـ ــراد مجتمـ ــائج أن أفـ ــداً (النتـ ــرة جـ ــى ) كبيـ ــة(علـ ــن ) ثمانيـ مـ

 ،  ٧ ،   ١١ ،   ٣( تتمثـل فـي العبـارات رقـم         ،  ممارسات رؤساء األقسام التربوية للقيادة الموزعة     

 :حيث) ١،٦،٥، ١٢ ، ٨

 يشجع رئيس القسم عـضو هيئـة التـدريس علـى طـرح              ) "٣(جاءت العبارة رقم     •

بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد مجتمع الدراسة علـى           " أفكار جديدة والنقاش الحر   

وتعـــزو الباحثـــة هـــذه ، )٥ مـــن٤٫٥١(بمتوســـط حـــسابي ) كبيـــرة جـــداً(ممارســـتها بدرجـــة 

م أثنــاء المجــالس العلميــة يطلــب مــن أعــضاء هيئــة التــدريس  النتيجــة إلــى أن رئــيس القــس

، وكذلك يطلب منهم آراءهم حول أي موضوع يتم طرحه للنقاش، طرح األفكار الجديدة  

وتتفــــــق هــــــذه النتيجــــــة مــــــع نتيجــــــة دراســــــة أروســــــميث   ، ويــــــشجعهم علــــــى ذلــــــك

(Arowsmith,٢٠٠٧)       أن المــديرين يــستخدمون عبــارات تــشجيعية تــساعد علــى تعزيــز 

 . ادة الموزعةالقي
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ــارة رقـــم   • ــاءت العبـ ــدريس مـــن    )" ١(وجـ ــة  التـ يُمكّـــن رئـــيس القـــسم عـــضو هيئـ

المــشاركة فــي اتخــاذ القــرار بالمرتبــة الثامنــة واألخيــرة مــن حيــث موافقــة أفــراد مجتمــع        

وتعــزو الباحثــة ، ) ٤٫٢٢(بمتوســط حــسابي) كبيــرة جــداً( الدراســة علــى ممارســتها بدرجــة 

عمل األكاديمي لعـضو هيئـة التـدريس يتطلـب منـه المـشاركة       هذه النتيجة إلى أن طبيعة ال 

 . وكذلك عندما يكون عضواً في أحد اللجان بالقسم، في اتخاذ القرار في مجلس القسم

من ممارسـات  ) تسعة(على  ) كبيرة( أن أفراد مجتمع الدراسة موافقون بدرجة        .٣

ــم       ــارات رقـ ــي العبـ ــة تتمثـــل فـ ــادة الموزعـ ــي للقيـ ، ٩ ، ١٧ ، ٤ ، ١٥ ، ١٦( رئـــيس القـــسم العلمـ

 :حيث) ١٣،١٠،١٤،٢

 يــوزع رئــيس القــسم بعــض المهــام اإلداريــة والفنيــة   ) "١٦(جــاءت العبــارة رقــم   •

بالمرتبـة األولـى مـن حيـث موافقـة أفـراد         " على أعضاء هيئـة التـدريس وفقـاً الختـصاصاتهم         

وتعـزو  ، )٥ مـن ٤٫١٨(بمتوسـط حـسابي   ) كبيـرة (مجتمع الدراسـة علـى ممارسـتها بدرجـة          

الباحثة هذه النتيجـة إلـى وجـود عـدة مـسارات وتخصـصات دقيقـة ألعـضاء هيئـة التـدريس              

 .داخل القسم الواحد؛ لذلك فإن رئيس القسم يسعى إلى توزيع المهام وفقاً لالختصاص

يفوض رئيس القسم بعض سلطاته اإلدارية ألعـضاء        )" ١٣(وجاءت العبارة رقم     •

رة من حيـث موافقـة أفـراد مجتمـع الدراسـة علـى              بالمرتبة التاسعة واألخي  " هيئة  التدريس  

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلـى أن       ،  )٣٫٧٨(وبمتوسط حسابي   ) كبيرة( ممارستها بدرجة   

أعـــضاء هيئـــة التـــدريس يـــرون أن رئـــيس القـــسم ال يمكنـــه أن يفـــوض كامـــل الـــسلطات  

ضـها لهـم رئـيس    اإلدارية ألعضاء هيئة التدريس؛ لذلك يرون أن السلطات اإلدارية التي يفو     

 .  القسم تعد قليلة

رؤسـاء األقـسام التربويـة بكليـة العلـوم           التـي تواجـه   معوقـات   المـا   : " السؤال الثـاني    

 ؟" من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس الموزعة في ممارسة القيادة االجتماعية

      للتعرف على المعوقات التـي تواجـه رؤسـاء األقـسام التربويـة فـي ممارسـة القيـادة                  

واالنحرافـات  ،  والمتوسـطات الحـسابية   ،  والنسب المئوية ،  الموزعة تم حساب التكرارات   



 

 
٢٤٦

واقع ممارسة رؤساء األقسام التربوية للقيادة الموزعة بكلية العلوم 
 االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 فاطمة عبد اهللا البشر. د

وجاءت النتـائج   ،  والرتب الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على عبارات المحور       ،  المعيارية

 : كما يوضحها الجدول التالي

 )٩(جدول رقم 

رؤساء   تواجهالتيمعوقات ال الدراسة على عبارات محور مجتمعاستجابات أفراد 

 الوجود الموزعة مرتبة تنازلياً حسب متوسطات في ممارسة القيادة األقسام التربوية
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زيادة األعباء التدريسية  ١ - ٥ ١٤ ٢٤ ١٢ ك
 - ٩٫١ ٢٥٫٥ ٤٣٫٦ ٢١٫٨ % ة التدريسألعضاء هيئ

١ ٠٫٨٩٦ ٣٫٧٨ 

 ٦ ٨ ١٣ ١٤ ١٤ ك

١١ 

قلة توفير الحوافز 
المادية أو المعنوية 

ألعضاء هيئة التدريس 
 اًالذين يمارسون أدوار
قيادية في القسم 

 العلمي

% ١٠٫٩ ١٤٫٥ ٢٣٫٦ ٢٥٫٥ ٢٥٫٥ 
٢ ١٫٣١٤ ٣٫٤٠ 

 ٨ ١٠ ١١ ١٤ ١٢ ك

٣ 

إحجام أعضاء هيئة 
لتدريس عن أداء أدوار ا

قيادية على مستوى 
 ؛)القسم أو الكلية(

خوفاً من تحمل 
 المسؤولية

% ١٤٫٥ ١٨٫٢ ٢٠٫٠ ٢٥٫٥ ٢١٫٨ 
٣ ١٫٣٧٠ ٣٫٢٢ 

 ٨ ٧ ١٤ ٢٠ ٦ ك

٥ 

الثقافة التنظيمية 
السائدة في القسم 

العلمي تميل إلى 
 المركزية

% ١٤٫٥ ١٢٫٧ ٢٥٫٥ ٣٦٫٤ ١٠٫٩ 
٤ ١٫٢٢٩ ٣٫١٦ 

 ٩ ١٦ ١١ ١٤ ٥ ك

١٣ 
ضعف تدريب أعضاء 
هيئة التدريس على 
 ١٦٫٤ ٢٩٫١ ٢٠٫٠ ٢٥٫٥ ٩٫١ % األدوار القيادية

٥ ١٫٢٤٩ ٢٫٨٢ 

 ١٤ ١٠ ١٠ ١٦ ٥ ك

٨ 

عزوف بعض أعضاء 
هيئة التدريس عن طرح 
أفكار ومبادرات قيادية 

  من خوفا؛جديدة
 المساءلة اإلدارية

% ٢٥٫٥ ١٨٫٢ ١٨٫٢ ٢٩٫١ ٩٫١ 
٦ ١٫٣٥٧ ٢٫٧٨ 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٤٧

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال
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 ٩ ١٩ ١١ ٨ ٨ ك

١٨ 

الضغوط التي يتعرض 
لها رئيس القسم من 
قبل إدارة الكلية تؤدي 

إلى تتبعهم أساليب غير 
ديمقراطية في قيادة 
 القسم العلمي

% ١٦٫٤ ٣٤٫٥ ٢٠٫٠ ١٤٫٥ ١٤٫٥ 
٧ ١٫٣٠٥ ٢٫٧٦ 

 ٨ ٢٢ ٦ ١٦ ٣ ك

١٠ 

ضعف الصالحيات التي 
يمنحها رئيس القسم 
ة العلمي ألعضاء هيئ

 التدريس
% ١٤٫٥ ٤٠٫٠ ١٠٫٩ ٢٩٫١ ٥٫٥ 

٨ ١٫١٩٧ ٢٫٧١ 

 ١٣ ١٤ ١٢ ٩ ٧ ك

١٦ 
عدم الرغبة في الخروج 

عن المألوف والخوف 
 ٢٣٫٦ ٢٥٫٥ ٢١٫٨ ١٦٫٤ ١٢٫٧ % من التغيير

٩ ١٫٣٤٥ ٢٫٦٩ 

 ١٣ ١٤ ١٠ ١٣ ٥ ك

٩ 

شعور أعضاء هيئة 
التدريس بأنه ليس لهم 

دور في صنع القرارات 
 داخل القسم

% ٢٣٫٦ ٢٥٫٥ ١٨٫٢ ٢٣٫٦ ٩٫١ 
١٠ ١٫٣١٨ ٢٫٦٩ 

 ٨ ١٨ ١٥ ١٢ ٢ ك

٦ 

تخوف أعضاء هيئة 
التدريس من ممارسة 

 ألنها تعطى ؛أدوار قيادية
لهم بطريقة شفهية 
 وغير معترف بها رسمياً

% ١٤٫٥ ٣٢٫٧ ٢٧٫٣ ٢١٫٨ ٣٫٦ 
١١ ١٫٠٩٠ ٢٫٦٧ 

 ١٠ ٢١ ٩ ٩ ٦ ك

١٥ 

االعتقاد بضرورة أن 
مشكالت يكون حل ال

والصراعات يجب أن 
قوم به اإلدارة بالقسم ت

 فقط
% ١٨٫٢ ٣٨٫٢ ١٦٫٤ ١٦٫٤ ١٠٫٩ 

١٢ ١٫٢٦٧ ٢٫٦٤ 

 ١٠ ١٤ ٢١ ٧ ٣ ك

٧ 
ضعف المهارات القيادية 
لدى بعض أعضاء هيئة 

 ١٨٫٢ ٢٥٫٥ ٣٨٫٢ ١٢٫٧ ٥٫٥ % التدريس
١٣ ١٫٠٩٧ ٢٫٦٢ 

 ١١ ١٩ ١٢ ٧ ٦ ك

١٢ 

االعتقاد بأن إعطاء 
ئة التدريس أعضاء هي

ألدوار قيادية قد تسبب 
 فوضى في القسم

% ٢٠٫٠ ٣٤٫٥ ٢١٫٨ ١٢٫٧ ١٠٫٩ 
١٤ ١٫٢٥٦ ٢٫٦٠ 
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واقع ممارسة رؤساء األقسام التربوية للقيادة الموزعة بكلية العلوم 
 االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 فاطمة عبد اهللا البشر. د
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 ١٠ ١٩ ١٤ ٨ ٤ ك

١٩ 

الخوف من العواقب 
المحتملة لمشاركة 

أعضاء هيئة التدريس 
في صناعة القرار لحدوث 

الصراعات بين 
 المشاركين

% ١٨٫٢ ٣٤٫٥ ٢٥٫٥ ١٤٫٥ ٧٫٣ 
١٥ ١٫١٦٦ ٢٫٥٨ 

 ١١ ١٩ ١٢ ٨ ٥ ك

٢ 

قلة ثقة رئيس القسم 
العلمي في إمكانية 

ممارسة أعضاء هيئة 
 التدريس لألدوار القيادية

% ٢٠٫٠ ٣٤٫٥ ٢١٫٨ ١٤٫٥ ٩٫١ 
١٦ ١٫٢٢٨ ٢٫٥٨ 

 ١٣ ١٩ ١٠ ٧ ٦ ك

١٧ 
تجاهات السلبية اال

لرؤساء األقسام 
 ٢٣٫٦ ٣٤٫٥ ١٨٫٢ ١٢٫٧ ١٠٫٩ % العلمية نحو التفويض

١٧ ١٫٢٨٩ ٢٫٥٣ 

 ١٥ ١٧ ١٢ ٨ ٣ ك

٤ 

ضعف استجابة رئيس 
القسم العلمي لما يبديه 

أعضاء هيئة التدريس 
فكار أمن مقترحات و

 تخص القسم والكلية
% ٢٧٫٣ ٣٠٫٩ ٢١٫٨ ١٤٫٥ ٥٫٥ 

١٨ ١٫١٩٦ ٢٫٤٠ 

 ١٩ ١٦ ٦ ١١ ٣ ك

١٤ 
ضعف عملية االتصال 
بين القسم وأعضاء 
 ٣٤٫٥ ٢٩٫١ ١٠٫٩ ٢٠٫٠ ٥٫٥ % هيئة التدريس

١٩ ١٫٢٩٢ ٢٫٣٣ 

 ٠٫٩٣٨ ٢٫٧٩ المتوسط العام

 :     من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح

 أن أفــراد مجتمــع الدراســة موافقــون علــى وجــود معوقــات تعيــق ممارســة رؤســاء   -١

وهـو متوسـط    ،  )٥ مـن    ٢٫٧٩(األقسام التربوية للقيادة الموزعة بدرجة متوسطة بمتوسط        

" متوســطة"ي الفئــة الثالثــة مــن فئــات المقيــاس؛ التــي تــشير إلــى خيــار توجــد بدرجــة   يقــع فــ

وتعـــزو الباحثـــة هـــذه النتيجـــة إلـــى أن معوقـــات القيـــادة الموزعـــة  ، بالنـــسبة ألداة الدراســـة

موجودة ولكن بنسب قليلة ومتفاوتة؛ وذلك لحرص رؤساء األقسام على تطبيق القيـادة             



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٤٩

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

،  رغــم مــا يفرضــه العمــل اإلداري فــي داخــل القــسم   الموزعــة فــي العمــل بالقــسم العلمــي  

وهــو وجــود معوقــات  ) هـــ١٤٣١(وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصــلت إليــه دراســة الــشهري     

 ). زيادة األعباء، قلة الحوافز، ضعف الثقة( للقيادة الموزعة بدرجة كبيرة 

معوقـات   أظهرت النتائج أن هناك تفاوتاً في موافقة أفراد مجتمع الدراسـة علـى ال               -٢

ــادة الموزعـــة؛ حيـــث تراوحـــت      التـــي تواجـــه رؤســـاء األقـــسام التربويـــة فـــي ممارســـة القيـ

متوسطات موافقتهم على معوقات ممارسـة رؤسـاء األقـسام التربويـة للقيـادة الموزعـة                

ــين   ــى ٢٫٣٣( مــا ب ــات        ،  )٣٫٧٨ إل ــة والرابعــة مــن فئ ــين الثاني وهــي متوســطات تقــع فــي الفئت

 :وهي على النحو التالي، )كبيرة / منخفضة ( شيران إلى درجة المقياس الخماسي؛ اللتين ت

) واحــد(علــى وجــود معــوق ) كبيــرة(أن أفــراد مجتمــع الدراســة موافقــون بدرجــة  •

ــادة الموزعــة       ــة للقي ــرة (يعيــق ممارســة رؤســاء األقــسام التربوي يتمثــل فــي  ، )بدرجــة كبي

بمتوســط حــسابي  " لتــدريس  زيــادة األعبــاء التدريــسية ألعــضاء هيئــة ا   ) "١( العبــارة رقــم   

وقد تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أنه في ظـل زيـادة العـبء التـدريس وعـدم                ،  )٥ من ٣٫٧٨(

احتساب األعبـاء اإلضـافية باعتبارهـا سـاعات إضـافية فـإن معظـم أعـضاء هيئـة التـدريس                     

وتتفـق هـذه النتيجـة مـع مـا توصـلت إليـه        ، يرفضون تولي األعمال القيادية في داخـل القـسم   

في أن كثرة األعباء تعد من أكبـر المعوقـات للممارسـة القيـادة     ) ه١٤٣١(دراسة الشهراني  

 . الموزعة

) اثنــي عــشر(علــى وجــود ) متوســطة( أن أفــراد مجتمــع الدراســة موافقــون بدرجــة -٣

 ، ١١( تتمثل في العبارات رقم  ،  معوقاً يعيق ممارسة رئيس القسم العلمي للقيادة الموزعة       

٧،١٥،٦،٩،١٦، ٨ ، ١٣ ، ٥ ، ٣:( 

 قلــة تــوفير الحــوافز الماديــة أو المعنويــة ألعــضاء ) "١١(حيــث جــاءت العبــارة رقــم  •

بالمرتبـة األولـى مـن حيـث        "  قيادية في القسم العلمـي     اًهيئة التدريس الذين يمارسون أدوار    

 ٣٫٤٠(وبمتوسـط حـسابي   ،  )متوسطة(موافقة أفراد مجتمع الدراسة على وجودها بدرجة        

 ).٥من



 

 
٢٥٠

واقع ممارسة رؤساء األقسام التربوية للقيادة الموزعة بكلية العلوم 
 االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 فاطمة عبد اهللا البشر. د

ضــعف المهــارات القياديــة لــدى بعــض أعــضاء هيئــة       ) "٧(العبــارة رقــم  وجــاءت  •

بالمرتبة الثانية عشرة واألخيرة مـن حيـث موافقـة أفـراد مجتمـع الدراسـة علـى                  " التدريس

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلـى أن       ،  )٢٫٦٥(وبمتوسط حسابي   ،  )متوسطة( وجودها بدرجة 

رات قيادية تساعدهم على تطبيق القيـادة       كثيراً من  أعضاء هيئة التدريس يتمتعون بمها       

 .الموزعة

معوقــات تعيــق ممارســة ) ســتة( أن أفــراد مجتمــع الدراســة موافقــون علــى وجــود  -٤

 ) ١٤ ، ٤ ، ١٧ ، ٢ ،  ١٩،١٢( تتمثـل فـي العبـارات رقـم         ،  رؤساء األقسام التربوية للقيادة الموزعة    

 :حيث

 هيئة التـدريس أدواراً قياديـة   االعتقاد بأن إعطاء أعضاء)" ١٢(جاءت العبارة رقم   •

بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد مجتمع الدراسـة علـى     " قد تسبب فوضى في القسم    

وتعــزو الباحثـة هــذه النتيجـة إلــى أن   ، )٢٫٦٠(بمتوســط حـسابي ) منخفـضة (وجودهـا بدرجــة  

أعضاء هيئة التدريس يرون رئيس القسم لديـه إدراك ووعـي بأهميـة إعطـاء أعـضاء هيئـة            

 .التدريس أدواراً قيادية

ــارة رقــم    • ــة      )" ١٤(وجــاءت العب ــين القــسم وأعــضاء هيئ ــة االتــصال ب ضــعف عملي

ــدريس ــى        " الت ــرة مــن حيــث موافقــة أفــراد مجتمــع الدراســة عل ــة الــسادسة واألخي بالمرتب

وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إلــى    ، )٢٫٣٣(بمتوســط حــسابي ) منخفــضة( وجودهــا بدرجــة  

 . ال بين أعضاء هيئة التدريس والقسمتفعيل التقنية في االتص

بكليــة  ممارســة رؤســاء األقــسام التربويــة  مــا متطلبــات تحــسين  : "الــسؤال الثالــث 

 ؟" من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس العلوم االجتماعية للقيادة الموزعة

     للتعرف على متطلبـات تحـسين ممارسـة رؤسـاء األقـسام التربويـة بكليـة العلـوم                   

والمتوســطات ، والنــسب المئويــة ،  للقيــادة الموزعــة تــم حــساب التكــرارات    االجتماعيــة

والرتب الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على عبارات       ،  واالنحرافات المعيارية ،  الحسابية



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٥١

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

وجـاءت النتـائج كمـا يوضـحها     ، محـور متطلبـات تحـسين رئـيس القـسم للقيـادة الموزعـة       

 : الجدول التالي

 )١٠(جدول رقم 

ممارسة رؤساء  الدراسة على عبارات محور متطلبات تحسين مجتمعفراد استجابات أ

للقيادة الموزعة مرتبة تنازلياً حسب بكلية العلوم االجتماعية  األقسام التربوية

 متوسطات األهمية
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 - - - ٧ ٤٨ ك

٩ 

تهيئة مناخ تعاوني يـسهل     
عملية االتـصال بـين جميـع       
أعــــــضاء هيئــــــة التــــــدريس 

 بالقسم  
% ١٢٫٧ ٨٧٫٣ - - - 

١ ٠٫٣٣٦ ٤٫٨٧ 

 - - - ٧ ٤٨ ك

٦ 

ــة    ــضاء هيئــــ ــشجيع أعــــ تــــ
التــدريس علــى المــشاركة  
فــــي المــــؤتمرات واللجــــان   
العلميــــــة داخــــــل وخــــــارج  

 القسم 
% ١٢٫٧ ٨٧٫٣ - - - 

٢ ٠٫٣٣٦ ٤٫٨٧ 

 - - ٢ ٦ ٤٧ ك

١١ 

عقــــد اجتماعــــات منظمــــة 
تــضم جميــع أعــضاء هيئــة   

تـــشاور وتبـــادل لالتـــدريس ل
ــا يخــــــــص أداء   اآلراء فيمــــــ

 القسم العلمي 
% ٣٫٦ ١٠٫٩ ٨٥٫٥ - - 

٣ ٠٫٤٧٥ ٤٫٨٢ 

 - - ١ ٨ ٤٦ ك

١٣ 

بــث روح الثقــة فــي نفــوس    
أعــــــضاء هيئــــــة التــــــدريس 

مليـــات للمـــشاركة فـــي الع
 القيادية بالقسم 

% ١٫٨ ١٤٫٥ ٨٣٫٦ - - 

٤ ٠٫٤٣٤ ٤٫٨٢ 

 - - ١ ٩ ٤٥ ك

٤ 

ــة   ــضاء هيئــــــ ــز أعــــــ تحفيــــــ
التــــــدريس علــــــى تقــــــديم   
مـــــــــــشروعات وأفكـــــــــــار  

 ومبادرات جديدة 
% ١٫٨ ١٦٫٤ ٨١٫٨ - - 

٥ ٠٫٤٤٧ ٤٫٨٠ 
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واقع ممارسة رؤساء األقسام التربوية للقيادة الموزعة بكلية العلوم 
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 - - ٢ ١٣ ٤٠ ك

١ 

ــة    ــضاء هيئــــ ــشجيع أعــــ تــــ
التــــــدريس علــــــى اقتــــــراح   
ــستوى   ــى مــــ أنــــــشطة علــــ

ــي القــــــــــــــــــسم  العلمــــــــــــــــ
، هــــــا بأنفــــــسهمنيخططو

 غير مفروضة عليهم 

% ٣٫٦ ٢٣٫٦ ٧٢٫٧ - - 

٦ ٠٫٥٤٠ ٤٫٦٩ 

 - - ١ ١٥ ٣٩ ك

١٨ 
تــــشجيع رئــــيس القــــسم  
واعترافــه الــدائم بإنجــازات 

 - - ١٫٨ ٢٧٫٣ ٧٠٫٩ %  وإسهاماتهمالمشاركين

٧ ٠٫٥٠٥ ٤٫٦٩ 

 - - ٢ ١٤ ٣٩ ك

١٩ 

نــــشر الثقافــــة التــــي تــــؤدي  
لقيــــــادة تطبيــــــق مــــــدخل ا

ــاء   الموزعـــــــة بـــــــين رؤســـــ
األقــسام العلميــة وأعــضاء 

 هيئة التدريس   
% ٣٫٦ ٢٥٫٥ ٧٠٫٩ - - 

٨ ٠٫٥٤٦ ٤٫٦٧ 

 - - ٤ ١٠ ٤١ ك

٨ 

ــة    ــضاء هيئــــ ــشجيع أعــــ تــــ
التـــدريس بـــإجراء بحـــوث   
ميدانيـــــــة حـــــــول القيـــــــادة 

 التربوية 
% ٧٫٣ ١٨٫٢ ٧٤٫٥ - - 

٩ ٠٫٦١٠ ٤٫٦٧ 

 - - ٢ ١٥ ٣٨ ك

١٦ 

المـــشاركة توســـيع دائـــرة 
فـــــي القيـــــادة مـــــن خـــــالل    
ــة    ــضاء هيئــــ ــشجيع أعــــ تــــ
التـــدريس الـــذين لـــم يكـــن  
لهـــم أدوار قياديـــة رســـمية 
فـــي القــــسم علـــى القيــــام   

 بالمبادرات التطوعية 

% ٣٫٦ ٢٧٫٣ ٦٩٫١ - - 

١٠ ٠٫٥٥٢ ٤٫٦٥ 

 - - ٥ ١٠ ٤٠ ك

١٥ 

تخلـــــي رؤســـــاء األقـــــسام  
العلميـــــة عــــــن األســــــاليب  
األوتوقراطية التقليديـة فـي     

ــاليب  ، دارةاإل وتبنــــــــي أســــــ
ــة   ــة قائمـ ــة ديمقراطيـ قياديـ

 على المشاركة والحوار 

% ٩٫١ ١٨٫٢ ٧٢٫٧ - - 

١١ ٠٫٦٤٩ ٤٫٦٤ 

 - ٢ ٢ ١٠ ٤١ ك

١٠ 

إعطــــــــاء أعــــــــضاء هيئــــــــة 
التــدريس دوراً رئيــسياً فــي   

ــ  ، ون القــــسم ؤتــــسيير شــ
 وصنع القرارات الهامة 

% ٣٫٦ ٣٫٦ ١٨٫٢ ٧٤٫٥ - 

١٢ ٠٫٧٢٩ ٤٫٦٤ 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٥٣

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال
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 - - ٣ ١٦ ٣٦ ك

٢ 
ــة   ــذ دورات تدريبيــــــــ تنفيــــــــ
ألعضاء هيئة التـدريس فـي      

 - - ٥٫٥ ٢٩٫١ ٦٥٫٥ % مجال القيادة التعليمية 

١٣ ٠٫٥٩٦ ٤٫٦٠ 

 - ٢ ٢ ١٤ ٣٧ ك

٧ 

تخفيــف العــبء التدريــسي 
على أعضاء هيئة التدريس     
ــي قيـــــادة    ــشاركين فـــ المـــ

 القسم 
% ٣٫٦ ٣٫٦ ٢٥٫٥ ٦٧٫٣ - 

١٤ ٠٫٧٣٩ ٤٫٥٦ 

 - ١ ٣ ١٥ ٣٦ ك

٥ 

تجنــب سياســة اللــوم عنــد 
ممارســــــة أعــــــضاء هيئــــــة  
التدريس لمبادرات وأفكار   

 جديدة في القسم 
% ١٫٨ ٥٫٥ ٢٧٫٣ ٦٥٫٥ - 

١٥ ٠٫٦٨٨ ٤٫٥٦ 

 - - ٧ ١٣ ٣٥ ك

١٧ 

نبــــذ التطــــورات التقليديـــــة   
للقيــادة التــي تكــرس مبــدأ    
ــولي   ــة كــــشرط لتــ األقدميــ

 المهام القيادية    
% ١٢٫٧ ٢٣٫٦ ٦٣٫٦ - - 

١٦ ٠٫٧١٧ ٤٫٥١ 

 ٢ - ٦ ٨ ٣٩ ك

١٤ 
نبـــــــــذ المنافـــــــــسة غيـــــــــر   

شرعية بين أعضاء هيئـة     ال
 ٣٫٦ - ١٠٫٩ ١٤٫٥ ٧٠٫٩ %التدريس في قيادة القسم 

١٧ ٠٫٩٦٠ ٤٫٤٩ 

 - ٤ ٣ ١١ ٣٧ ك

١٢ 

ــة   ــين أعـــــــضاء هيئـــــ تمكـــــ
التــــــــــــدريس بممارســــــــــــة 
مـــــــــــشروعات وأفكـــــــــــار  
جديدة في القـسم العلمـي      
دون الحاجــة إلــى الحــصول  

قــة رســمية مــن    علــى مواف
 إدارة القسم 

% ٧٫٣ ٥٫٥ ٢٠٫٠ ٦٧٫٣ - 

١٨ ٠٫٩٠٠ ٤٫٤٧ 

 ٢ ٢ ٣ ١١ ٣٧ ك

٢٠ 

تعـــديل اللـــوائح والقـــوانين   
التــــي تحكــــم العمــــل فــــي  

ــسم ــضمن  ؛القـــ ــث تـــ  بحيـــ
ألعـــــضاء هيئـــــة التـــــدريس  
المـــــــشاركة فـــــــي اتخـــــــاذ 
القــرارات دون الحاجــة إلــى  
الحــــــصول علــــــى موافقــــــة 
رسمية من مجلس الكلية 

% ٣٫٦ ٣٫٦ ٥٫٥ ٢٠٫٠ ٦٧٫٣ 

١٩ ١٫٠١٤ ٤٫٤٤ 



 

 
٢٥٤
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 - ٢ ٣ ٢٠ ٣٠ ك

٣ 

ــسلطة   ــسيم الـــــــــــــ تقـــــــــــــ
والمــــسؤولية بــــين رئــــيس  
القــــــسم وأعــــــضاء هيئــــــة 

 التدريس 
% ٣٫٦ ٥٫٥ ٣٦٫٤ ٥٤٫٥ - 

٢٠ ٠٫٧٦٢ ٤٫٤٢ 

 ٠٫٣٥٦ ٤٫٦٤ المتوسط العام

 :     من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح

علــى متطلبــات تحــسين ممارســة    ) بــشدة(لدراســة موافقــون    أن أفــراد مجتمــع ا -١

وهـو متوسـط يقـع فـي        ،  )٥ مـن    ٤٫٦٤(رؤساء األقسام التربويـة للقيـادة الموزعـة بمتوسـط           

 .على أداة الدراسة" أوافق بشدة " الفئة الخامسة من فئات المقياس التي تشير إلى خيار 

ى متطلبــات تحــسين    أن هنــاك تجانــساً فــي موافقــة أفــراد مجتمــع الدراســة علــ       -٢

ممارســة رؤســاء األقــسام التربويــة بكليــة العلــوم االجتماعيــة للقيــادة الموزعــة؛ حيــث         

وهـي متوسـطات تقـع فـي الفئـة          ،   )٤٫٨٧ إلـى    ٤٫٤٢( تراوحت متوسطات موافقتهم ما بـين       

 ).كبيرة جدا ( الخامسة من فئات المقياس الخماسي؛ التي تشير إلى درجة 

ــة هــذه ال    ــة ممارســة      وقــد تعــزو الباحث ــدريس أهمي ــى إدراك أعــضاء هيئــة الت نتيجــة إل

علـى  ) بـشدة (رؤساء األقسام للقيادة الموزعة في إدارة القسم العلمـي؛ لـذا هـم يوافقـون              

، المتطلبات التي تساعد على تحسين ممارسة رؤساء األقـسام التربويـة للقيـادة الموزعـة              

وهـو أهميـة وجـود    ) ه١٤٣١(هراني واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة الـش         

 ).بدرجة كبيرة(متطلبات القيادة الموزعة 

ــون    -٣ ــة موافقـ ــع الدراسـ ــراد مجتمـ ــشدة( أن أفـ ــة  ) بـ ــى أهميـ ــع(علـ ــات ) جميـ متطلبـ

 :تحسين ممارسة رؤساء األقسام للقيادة الموزعة حيث



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٥٥

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 تهيئـة منـاخ تعـاوني يـسهل عمليـة االتـصال بـين جميـع          ) "٩(جاءت العبارة رقم     •

بالمرتبـة األولـى مـن حيـث موافقـة أفـراد مجتمـع الدراسـة                 "  هيئة التدريس بالقسم   أعضاء

 ).٥ من٤٫٨٧(بمتوسط ) بشدة(عليها 

ــاخ           ــى وجــود من ــة التــدريس إل ــى حاجــة أعــضاء هيئ ــة هــذه النتيجــة إل وقــد تعــزو الباحث

يــسوده التعــاون بــين أعــضاء هيئــة التــدريس ليــتمكن رئــيس القــسم مــن تطبيــق القيــادة      

وتتفـــق هــذه النتيجـــة مـــع مــا توصـــلت إليـــه دراســـة   ، بـــين أعـــضاء هيئــة التـــدريس الموزعــة  

(Wallach,٢٠١٠)   وهـو أهميــة  تـوفير منـاخ عــام يتـوفر فيــه     ) م٢٠١١( ودراسـة الزكـي وحمــاد

 . درجة عالية من التعاون والثقة يتطلبان اتصاالت مفتوحة من األفراد

بـين رئـيس القـسم وأعـضاء     تقسيم السلطة والمـسؤولية  ) " ٣(وجاءت العبارة رقم  

فـي المرتبـة العـشرين واألخيـرة مـن حيـث موافقـة أفـراد مجتمـع الدراسـة                    " هيئة التدريس 

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلـى أن أعـضاء هيئـة    ). ٤٫٤٢(وبمتوسط حسابي   ) بشدة( عليها  

التدريس يدركون أهمية تقسيم السلطة والمسؤولية بـين رئـيس القـسم وأعـضاء هيئـة                

وتتفـق هـذه النتيجـة مـع     ، س؛ ليتحقق مفهوم القيادة الموزعـة وبـه تتحقـق أهـدافها           التدري

 . (٢٠١٠,humphareys)نتيجة دراسة همفرايز 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد          : السؤال الرابع 

  الدراسة حول محاور الدراسة الرئيسية تعزى للمتغيرات الديموغرافية؟مجتمع

 :الفروق باختالف القسم: والًأ
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللـة إحـصائية فـي إجابـات أفـراد مجتمـع                    

 One(" تحليل التباين األحادي " الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير القسم استخدم الباحث 

Way ANOVA(       ــى ــة الفــروق فــي إجابــات أفــراد مجتمــع الدراســة طبقــاً إل ؛ لتوضــيح دالل

 :وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي، اختالف متغير القسم



 

 
٢٥٦

واقع ممارسة رؤساء األقسام التربوية للقيادة الموزعة بكلية العلوم 
 االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 فاطمة عبد اهللا البشر. د

 )١١(جدول رقم 

 للفروق في  ) One Way ANOVA" ( تحليل التباين األحادي " نتائج 

  الدراسة طبقاً إلى اختالف القسممجتمعإجابات أفراد 
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بين 
 ٠٫٧٤٥ ٣ ٢٫٢٣٦ المجموعات

داخل 
 ٠٫٥١١ ٥١ ٢٦٫٠٤٨ المجموعات

رؤساء واقع ممارسة 
 األقسام التربوية
 للقيادة الموزعة

  ٥٤ ٢٨٫٢٨٤ المجموع

١٫٤٥٩ 
 

٠٫٢٣٧ 
 

بين 
 ٠٫٦٦٤ ٣ ١٫٩٩١ المجموعات

داخل 
 ٠٫٨٩٣ ٥١ ٤٥٫٥٣٨ المجموعات

معوقات ممارسة 
رؤساء األقسام 

 للقيادة التربوية
 الموزعة

  ٥٤ ٤٧٫٥٢٩ المجموع

٠٫٧٤٣ 
 

٠٫٥٣١ 
 

بين 
 ٠٫٠٩٥ ٣ ٠٫٢٨٦ المجموعات

داخل 
 ٠٫١٢٩ ٥١ ٦٫٥٦٣ المجموعات

متطلبات تحسين 
ممارسة رؤساء 
 األقسام التربوية
 للقيادة الموزعة

  ٥٤ ٦٫٨٤٨ المجموع

٠٫٥٣٣ ٠٫٧٤٠ 

عـاله عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد                يتضح مـن خـالل النتـائج الموضـحة أ         

واقــع ممارســة رؤســاء  ( فأقــل فــي اتجاهــات أفــراد مجتمــع الدراســة حــول     ٠٫٠٥مــستوى 

األقــسام التربويــة للقيــادة الموزعــة، معوقــات ممارســة رؤســاء األقــسام التربويــة للقيــادة    

متغيــر بــاختالف ) الموزعــة، متطلبــات تحــسين ممارســة رئــيس القــسم للقيــادة الموزعــة   

 .القسم

 : الفروق باختالف متغير الجنس: ثانياً

 ؛للتعــرف علــى مــا إذا كــان هنــاك فــروق ذات داللــة إحــصائية بــاختالف متغيــر الجــنس   

لمعرفــة الفــروق بــين  " Independent Sample T-test: ت " اختبــار ة  الباحثــتاســتخدم

 . التاليوجاءت النتائج كما يوضحها الجدول ،  الدراسةمجتمعإجابات أفراد 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٥٧

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 )١٢(جدول رقم 

لداللة الفروق بين متوسطات أفراد  " Independent Sample T-test: ت" نتائج اختبار

  الدراسة وفق متغير الجنسمجتمع

دد الجنس المحور
الع

ط  
س
متو
ال

بي
سا
لح
ا

ف  
حرا
االن

ري
عيا
الم

 
مستوى  قيمة ت

 الداللة

رؤســـــاء األقـــــسام واقـــــع ممارســـــة  ٠٫٧١٥ ٤٫٢٥ ٤٥ ذكر
 ٠٫٧١٦ ٣٫٨٧ ١٠ أنثى للقيادة الموزعة التربوية

١٫٥٣٣ 
 

٠٫١٣١ 
 

رؤســاء األقــسام  معوقــات ممارســة  ٠٫٩٤٨ ٢٫٧٥ ٤٥ ذكر
 ٠٫٩١٩ ٢٫٩٧ ١٠ أنثى للقيادة الموزعة التربوية

-٠٫٦٧١ 
 

٠٫٥٠٥ 
 

ممارســة رؤســاء متطلبــات تحــسين  ٠٫٣٢٧ ٤٫٦٤ ٤٥ ذكر
 ٠٫٤٨٨ ٤٫٦٧ ١٠ أنثى  للقيادة الموزعةاألقسام التربوية

-٠٫٨٤٣ ٠٫١٩٩ 

يتــضح مــن خــالل النتــائج الموضــحة أعــاله عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد  

واقــع ممارســة رؤســاء  ( فأقــل فــي اتجاهــات أفــراد مجتمــع الدراســة حــول     ٠٫٠٥مــستوى 

األقــسام التربويــة للقيــادة الموزعــة، معوقــات ممارســة رؤســاء األقــسام التربويــة للقيــادة    

بـاختالف  ) طلبات تحسين ممارسة رؤساء األقسام التربوية للقيـادة الموزعـة         الموزعة، مت 

 .متغير الجنس

 :الفروق باختالف الدرجة العلمية: ثالثاً
 مجتمـع للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللـة إحـصائية فـي إجابـات أفـراد                   

تحليــل التبــاين  "  اســتخدمت الباحثــة  ؛الدراســة طبقــاً إلــى اخــتالف متغيــر الدرجــة العلميــة    

 الدراسـة  مجتمعلتوضيح داللة الفروق في إجابات أفراد ) One Way ANOVA" (األحادي 

 :وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي، طبقاً إلى اختالف متغير الدرجة العلمية



 

 
٢٥٨

واقع ممارسة رؤساء األقسام التربوية للقيادة الموزعة بكلية العلوم 
 االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 فاطمة عبد اهللا البشر. د

 )١٣(جدول رقم 

 للفروق في  ) One Way ANOVA" ( تحليل التباين األحادي " نتائج 

  الدراسة طبقاً إلى اختالف الدرجة العلميةمجتمعراد إجابات أف
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بين 
 ٤٫٣١٧ ٢ ٨٫٦٣٥ المجموعات

داخل 
 ٠٫٣٧٨ ٥٢ ١٩٫٦٥٠ المجموعات

رؤساء واقع ممارسة 
 األقسام التربوية
 للقيادة الموزعة

  ٥٤ ٢٨٫٢٨٤ المجموع

١١٫٤٢٥ 
 

٠٫٠٠٠@@ 
 

بين 
 ٤٫٦٣٧ ٢ ٩٫٢٧٤ المجموعات

داخل 
 ٠٫٧٣٦ ٥٢ ٣٨٫٢٥٥ المجموعات

معوقات ممارسة 
رؤساء األقسام 

 للقيادة التربوية
 الموزعة

  ٥٤ ٤٧٫٥٢٩ المجموع

٦٫٣٠٣ 
 

٠٫٠٠٤@@ 
 

ن بي
 ٠٫٠٢٧ ٢ ٠٫٠٥٤ المجموعات

داخل 
 ٠٫١٣١ ٥٢ ٦٫٧٩٥ المجموعات

متطلبات تحسين 
ممارسة رؤساء 
 األقسام التربوية
 للقيادة الموزعة

  ٥٤ ٦٫٨٤٨ المجموع

٠٫٨١٥ ٠٫٢٠٥ 

  فأقل٠٫٠١فروق دالة عند مستوى @@ 

 يتضح مـن خـالل النتـائج الموضـحة أعـاله عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد                        

بات تحـسين ممارسـة   متطل( فأقل في اتجاهات أفراد مجتمع الدراسة حول ٠٫٠٥مستوى  

 .باختالف متغير الدرجة العلمية) رؤساء األقسام التربوية للقيادة الموزعة

كمــا يتــضح مــن خــالل النتــائج الموضــحة أعــاله وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد    

واقــع ممارســة رؤســاء   ( فأقــل فــي اتجاهــات أفــراد مجتمــع الدراســة حــول       ٠٫٠١مــستوى 

وزعــة، معوقــات ممارســة رؤســاء األقــسام التربويــة للقيــادة   األقــسام التربويــة للقيــادة الم

 .باختالف متغير الدرجة العلمية) الموزعة



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٥٩

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

ولتحديــد صــالح الفــروق بــين كــل فئتــين مــن فئــات الدرجــة العلميــة نحــو االتجــاه حــول 

وهـذه النتـائج يوضـحها الجـدول     ،  " Scheffe"هذين المحـورين؛ اسـتخدمت الباحثـة اختبـار     

 : التالي

 )١٤(م جدول رق

 للفروق بين فئات الدرجة العلمية "  Scheffe "نتائج اختبار 

أستاذ  المتوسط ن الدرجة العلمية المحور
 مساعد

أستاذ 
 أستاذ مشارك

  @@ - ٤٫٤٣ ٣٦ ستاذ مساعدأ

  -  ٣٫٥٤ ١٥ ستاذ مشاركأ
رؤساء واقع ممارسة 

 األقسام التربوية
 للقيادة الموزعة

 -   ٤٫٣٨ ٤ أستاذ

   - ٢٫٥٠ ٣٦ ستاذ مساعدأ

  - @@ ٣٫٤٢ ١٥ ستاذ مشاركأ

 ممارسة معوقات
رؤساء األقسام 

 للقيادة التربوية
 -   ٣٫٠٠ ٤ ستاذأ الموزعة

  فأقل                               ٠٫٠١فروق دالة عند مستوى @@ 

 :يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله ما يلي

فأقل بـين اتجاهـات أفـراد مجتمـع      )٠٫٠١( إحصائية عند مستوىوجود فروق ذات داللة  

وأفراد مجتمع الدراسـة الـذين درجـتهم        ،  )أستاذ مساعد (الدراسة الذين درجتهم العلمية     

حـول واقـع ممارسـة رؤسـاء األقـسام التربويـة للقيـادة الموزعـة                ) أستاذ مشارك (العلمية  

 ).أستاذ مساعد(لصالح أفراد مجتمع الدراسة الذين درجتهم العلمية 

فأقل بـين اتجاهـات أفـراد مجتمـع      )٠٫٠١( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

وأفـراد مجتمـع الدراسـة الـذين درجـتهم          ) أستاذ مساعد (الدراسة الذين درجتهم العلمية     

ــتاذ مـــشارك(العلميـــة  ــادة   ) أسـ حـــول معوقـــات ممارســـة رؤســـاء األقـــسام التربويـــة للقيـ

 . مجتمع الدراسة الذين درجتهم العلمية أستاذ مشاركالموزعة لصالح أفراد
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واقع ممارسة رؤساء األقسام التربوية للقيادة الموزعة بكلية العلوم 
 االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 فاطمة عبد اهللا البشر. د

 :العمليةالفروق باختالف سنوات الخبرة : رابعاً
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللـة إحـصائية فـي إجابـات أفـراد مجتمـع                    

ــة؛ اســتخدم الباحــث          ــرة العملي ــر ســنوات الخب ــى اخــتالف متغي ــاً إل تحليــل " الدراســة طبق
لتوضيح داللـة الفـروق فـي إجابـات أفـراد مجتمـع       ) One Way ANOVA(" دي التباين األحا

وجـاءت النتـائج كمـا يوضـحها        ،  الدراسة طبقاً إلـى اخـتالف متغيـر سـنوات الخبـرة العمليـة             
 :الجدول التالي

 للفروق في ) One Way ANOVA" ( تحليل التباين األحادي " نتائج  )١٥(جدول رقم 
 العملية طبقاً إلى اختالف سنوات الخبرة  الدراسةمجتمعإجابات أفراد 
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بين 
 ١٫٤١٩ ٢ ٢٫٨٣٩ المجموعات

داخل 
 ٠٫٤٨٩ ٥٢ ٢٥٫٤٤٦ المجموعات

رؤسـاء  واقع ممارسة   
 األقــــــــسام التربويــــــــة

 للقيادة الموزعة

  ٥٤ ٢٨٫٢٨٤ المجموع

٢٫٩٠٠ 
 

٠٫٠٦٤ 
 

بين 
 ١٫٣٧٥ ٢ ٢٫٧٥١ المجموعات

داخل 
 ٠٫٨٦١ ٥٢ ٤٤٫٧٧٨ المجموعات

معوقـــــــات ممارســـــــة 
رؤســـــــــاء األقـــــــــسام 

 للقيــــــــــادة التربويــــــــــة
 الموزعة

  ٥٤ ٤٧٫٥٢٩ المجموع

١٫٥٩٧ 
 

٠٫٢١٢ 
 

بين 
 ٠٫٠٤٨ ٢ ٠٫٠٩٦ المجموعات

داخل 
 ٠٫١٣٠ ٥٢ ٦٫٧٥٢ المجموعات

متطلبــــــات تحــــــسين  
ــاء   ــة رؤســـــــ ممارســـــــ
 األقــــــــسام التربويــــــــة

 للقيادة الموزعة
  ٥٤ ٦٫٨٤٨ المجموع

٠٫٦٩٣ ٠٫٣٦٩ 

 يتضح مـن خـالل النتـائج الموضـحة أعـاله عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد                        
فأقــل فــي اتجاهــات أفــراد مجتمــع الدراســة حــول واقــع ممارســة رؤســاء      )٠٫٠٥( مــستوى

عوقــات ممارســة رؤســاء األقــسام التربويــة للقيــادة  األقــسام التربويــة للقيــادة الموزعــة، م 
بـاختالف  ) الموزعة، متطلبات تحسين ممارسة رؤساء األقسام التربوية للقيـادة الموزعـة          

 .متغير سنوات الخبرة العملية
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 :أهم نتائج الدراسة وتوصياتها
 :أوالً

 : أظهرت نتائج  السؤال األول ما يلي

ســة رؤســاء األقــسام التربويــة للقيــادة     موافقــة أفــراد مجتمــع الدراســة علــى ممار     

 ).كبيرة(الموزعة بدرجة 

مــن ممارســات ) ثمانيــة(علــى ) بدرجــة كبيــرة جــداً(موافقــة أفــراد مجتمــع الدراســة   

 :رؤساء األقسام التربوية للقيادة الموزعة حيث

يــشجع رئــيس القــسم عــضو هيئــة التــدريس علــى طــرح  ) "٣(جــاءت العبــارة رقــم  −

يُمكــن رئــيس  ) " ١(والعبــارة رقــم  ، بالمرتبــة األولــى " حــرأفكــار جديــدة والنقــاش ال 

 .بالمرتبة الثامنة" القسم عضو هيئة التدريس من المشاركة في اتخاذ القرار

مـــن )  تـــسعة(علـــى وجـــود ) كبيـــرة( أن أفـــراد مجتمـــع الدراســـة موافقـــون بدرجـــة   

 :ممارسات رئيس القسم العلمي للقيادة الموزعة حيث

 يوزع رئيس القسم بعض المهام اإلدارية والفنيـة علـى           )"١٦(جاءت العبارة رقم     −

يفـوض رئـيس القـسم      )" ٣(بالمرتبة األولـى، والعبـارة رقـم        " أعضاء هيئة التدريس  

 . في المرتبة األخيرة" بعض سلطاته اإلدارية ألعضاء هيئة التدريس

 :وأظهرت نتائج السؤال الثاني ما يلي

قــات تعيــق ممارســة رؤســاء    موافقــة أفــراد مجتمــع الدراســة علــى وجــود معو      .١

 ).متوسطة(األقسام التربوية للقيادة الموزعة بدرجة 

يعيـق ممارسـة رؤسـاء    ) معـوق واحـد  (موافقة أفراد مجتمع الدراسة على وجود    .٢

زيـــادة األعبـــاء التدريـــسية ألعـــضاء هيئـــة "األقــسام التربويـــة للقيـــادة الموزعـــة يتمثـــل فــي   

 )".بدرجة كبيرة(التدريس 

معوقــاً يعيــق ممارســة ) اثنــي عــشر(مــع الدراســة علــى وجــود موافقــة أفــراد مجت .٣

 :حيث) متوسطة(رئيس القسم العلمي للقيادة الموزعة بدرجة 
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قلة توفير الحـوافز الماديـة أو المعنويـة         " في  المرتبة األولى   ) ١١(كانت العبارة رقم     −

 ". قيادية في القسم العلمياًألعضاء هيئة التدريس الذين يمارسون أدوار

معوقــات تعيــق ممارســة رئـــيس    ) ســتة (ة أفــراد مجتمــع الدراســة علــى     موافقــ  .٤

 :حيث) منخفضة(القسم العلمي للقيادة الموزعة بدرجة 

االعتقــاد بــأن إعطــاء أعــضاء هيئــة   " فــي المرتبــة األولــى ) ١٢(جــاءت العبــارة رقــم   −

 ".التدريس أدواراً قيادية قد تسبب فوضى في القسم

ــارة رقــم    − ــة )" ١٤(وجــاءت العب ــة    ضــعف عملي ــين القــسم وأعــضاء هيئ  االتــصال ب

 . بالمرتبة السادسة واألخيرة" التدريس

 :وأظهرت نتائج السؤال الثالث ما يلي

علــى جميــع متطلبــات تحــسين رؤســاء ) بــشدة(موافقــة أفــراد مجتمــع الدراســة  .١

 :األقسام التربوية بكلية العلوم االجتماعية للقيادة الموزعة حيث

منـاخ تعـاوني يـسهل عمليـة االتـصال بـين جميـع              تهيئـة   )"١١(جاءت العبـارة رقـم       −

 ".أعضاء هيئة التدريس بالقسم

ــارة رقــم    − ــين رئــيس القــسم     )" ٣(وجــاءت العب ــسلطة والمــسؤولية ب تقــسيم ال

 . في المرتبة العشرين واألخيرة" وأعضاء هيئة التدريس

 :ما يلي) سؤال  الفروق(وأظهرت نتائج السؤال الرابع 

 :سمالفروق باختالف الق: أوالً

فأقــل فــي اتجاهــات ) ٠٫٠٥(عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى  •

 .أفراد مجتمع الدراسة باختالف متغير القسم

 : الفروق باختالف متغير الجنس: ثانياً

فأقـل فـي اتجاهـات       ) ٠٫٠٥( عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى              •

 .أفراد مجتمع الدراسة باختالف متغير الجنس
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 :الفروق باختالف الدرجة العلمية: الثاًث

فأقــل بــين اتجاهــات أفــراد ) ٠٫٠١(وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى   •

وأفــراد مجتمــع الدراســة الــذين ، مجتمــع الدراســة الــذين درجــتهم العلميــة أســتاذ مــساعد 

واقـع ممارسـة رؤسـاء األقـسام التربويـة للقيـادة            (درجتهم العلمية أستاذ مـشارك حـول        

 .لصالح أفراد مجتمع الدراسة الذين درجتهم العلمية أستاذ مساعد) الموزعة

فأقــل بــين اتجاهــات أفــراد ) ٠٫٠١(وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى   •

وأفــراد مجتمــع الدراســة الــذين ، مجتمــع الدراســة الــذين درجــتهم العلميــة أســتاذ مــساعد 

ة رؤســاء األقــسام التربويــة   معوقــات ممارســ (درجــتهم العلميــة أســتاذ مــشارك حــول     

 .لصالح أفراد مجتمع الدراسة الذين درجتهم العلمية أستاذ مشارك) للقيادة الموزعة

 :العمليةالفروق باختالف سنوات الخبرة : رابعاً

فأقــل فــي اتجاهــات ) ٠٫٠٥(عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى  •

 .أفراد مجتمع الدراسة

 :التوصيات:ثانياً
التقنيــة فــي األقــسام التربويــة؛ لتــسهيل تبــادل المعلومــات والخبــرات بــين تفعيــل  .١

 .أعضاء هيئة التدريس

ــة مهــارات أعــضاء هيئــة  التــدريس وقــدراتهم القياديــة مــن خــالل الــدورات          .٢ تنمي

 . التدريبية

تخفيــف األعبــاء التدريــسية علــى أعــضاء هيئــة التــدريس لإلســهام فــي القيــادة           .٣

 . بالقسم

ئح التنظيميـــة والقـــوانين بمـــا يـــسمح لـــرئيس القـــسم توزيـــع إعـــادة صـــياغة اللـــوا .٤

 . القيادة ألعضاء هيئة التدريس

تقــديم الــدعم والحــافز المــادي والمعنــوي ألعــضاء هيئــة التــدريس للمــشاركة فــي  .٥

 . القيادة
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 .  نشر ثقافة القيادة الموزعة بين منسوبي األقسام التربية بالكلية .٦

لعــضو هيئــة التــدريس بمــا يتوافــق مــع أنظمــة  تــوفير الحريــة اإلداريــة واألكاديميــة  .٧

 . الجامعة ولوائحها؛ ليسمح بمزيد من المشاركة في القيادة بالقسم

 .  التخفيف من المركزية بما يسمح بالقيادة الموزعة بالقسم .٨

 . األخذ بمبدأ التخصص في توزيع األعمال القيادية بما يضمن نجاحها .٩

 فــي مجــال تطبيــق القيــادة الموزعــة     االطــالع علــى التجــارب والخبــرات األجنبيــة     .١٠

 . لالستفادة منها في إدارة األقسام العلمية

 

 

@      @      @ 
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 :المراجع
ــر، علـــي ناصـــر    .١ تطـــوير الممارســـات القياديـــة لرؤســـاء األقـــسام األكاديميـــة فـــي       ). ٢٠٠٥(آل زاهـ

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك خالد، أبهامؤسسات التعليم العالي

االحتياجات التدريبية لرؤساء مجـالس األقـسام األكاديميـة         ). م٢٠٠٢(ميمة، حلمي، هدى السيد،   أ .٢

. التربيـة . بالجامعات المصرية بالتطبيق على جامعة طنطا في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمـة            

 .٢٨٠-٢٠٣ ، ص٦،ع ٥مصر، مج 

 .كتبة لبنان، بيروت، ممعجم مصطلحات العلوم االجتماعية) م١٩٨٦(بدوي، أحمد زكي .٣

، عمـــان، األردن، الجنادريـــة للنـــشر القيـــادة التربويـــة الحديثـــة) .م٢٠٠٨(الحربـــي، قاســـم بـــن عائـــل .٤

 . والتوزيع

واقع المشاركة في صنع القرار لدى أعضاء هيئـة التـدريس فـي الجامعـات     ). م٢٠١٣(رريب، محمـد   .٥

 . ٦٢-٤٤، ص ص ١١،ع٦ اليمن،  مج  -دراسة ميدانية، المجلة العربية. الجزائرية

القيادة الموزعة أسس ومتطلبات تطبيقها في مدارس التعليم ). ٢٠١١(الزكي، أحمد، وحيد، حماد  .٦

 .٤٩٠-٤٥٥)١٠(٤، دراسة تحليلية، مجلة كلية التربية،العام بمصر

واقع ممارسة مديري المدارس الثانوية بمدينة الرياض للقيادة  ). ٢٠١١(الشثري، عبد العزيز بن ناصر .٧

 .٥٦-١٣ ، ص٢٨ة التربية، العددمجل. الموزعة

تطوير األداء اإلداري بالمدارس الثانوية للبنات في ضوء مـدخل    ) .م٢٠١٠(الشهراني، ندى بنت ظافر    .٨

 .، رسالة ماجستير، كلية  التربية، جامعة الملك خالدالقيادة الموزعة تصور مقترح

ــدي، عبـــاس    .٩ ــد مهـ ــد اهللا بالقـــسم وعبـ ــي، عبـ ــى اإلدا .، )١٩٩٦(العرفـ ــدخل إلـ ــةمـ ــازي، . رة التربويـ بنغـ

 . منشورات جامعة قارينوس، ليبيا

ــ ١٤٢٧(العساف، صالح بـن حمـد        .١٠ الريـاض ،  ) ع( ، ط المـدخل إلـى البحـث فـي العلـوم الـسلوكية       ) . هـ

 . مكتبة  العبيكان

التطوير المهني لرؤساء األقسام األكاديمية بالجامعات ). م٢٠٠٧(العودة، إبراهيم سليمان عودة .١١

 . جامعة الملك سعود، الرياض. ة دكتوراه غير منشورةرسال. السعودية
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ــيم      ). م٢٠١٣(القرشــي، عبــد اهللا  .١٢ ــة والتعل ــدى مــديري مكاتــب التربي ــادة التــشاركية ل ممارســة القي

ــائف    ــة الطـ ــة بمدينـ ــة الثانويـ ــية بالمرحلـ ــالة وإســـهامها فـــي حـــل مـــشكالت اإلدارة المدرسـ ، رسـ

  .، مكةطيط، كلية التربية، جامعة أم القرىماجستير غير منشورة، قسم اإلدارة التربوية والتخ

ــدالعزيز    ). ه١٤١٥(قنــاديلي، جــواهر أحمــد  .١٣ ، دور رؤســاء األقــسام فــي جامعــة أم القــرى والملــك عب

 . مكة. رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى

هـم للمهـارات   واقع ممارسـة رؤسـاء األقـسام العلميـة ووكالئ         ). م٢٠١٤(المطيري، مريم عبداهللا     .١٤

ــة التــدريس فــي جامعــة المجمعــة        ــة مــن وجهــة نظــر أعــضاء هيئ ، رســالة ماجــستير غيــر   القيادي

 . منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض
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Abstract: 

The aim of the study is to investigate the reality of practicing  sharing 

leadership by heads of educational departments in the Social Science College 

and to identify the obstacles that restrict this practice.The study also aims to 

highlight the requirements of improving the practice of sharing leadership by the 

heads of departments. The researcher uses the survey descriptive method by 

distributing a questionnaire to all the 113 faculty members of educational 

departments, who represent the study population. The study concludes with the 

following findings: First, the agreement of the study population that the 

practicing of sharing leadership by the heads of educational departments is high. 

Second, their agreement that there are obstacles restricting the heads of 

educational departments from practicing sharing leadership is medium. Third, 

their agreement on the importance of the requirements to improve the practicing 

by educational department heads is extremely high. Fourth, there are statistically 

significant differences between the responses of faculty members attributed to 

the academic degree variable.  
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 :ثملخص البح 

 فـي المملكــة  المرحلــة المتوسـطة بعلـوم  الالدراسـة إلــى التعـرف علـى مــدى تـضمين كتـب      هـذه  هـدفت  

 تحليل المحتوى، التي أعدها الشمراني بطاقةاستخدم الباحثون  و.  لمجاالت طبيعة العلم   العربية السعودية 

)Alshamrani, ١٢( مـن  البطاقـة  تكونت). ٢٠١٣(والشايع  والشمراني ترجمها وواءمها األسمريو، )٢٠٠٨ (

 .مجــاالً مــن مجــاالت طبيعــة العلــم، كمــا شــملت عمليــة التحليــل جميــع كتــب العلــوم للمرحلــة المتوســطة    

فـي  ) %١١(تضمين، حيث بلغت نسب تضمين مجاالت طبيعة العلم مدى ال أظهرت النتائج نسبًا متفاوتةً في      و

، بينمــا بلغــت )الثـامن  (متوســطالفـي كتــاب الــصف الثـاني   ) %٧٫٧ (، و)الــسابع (متوسـط الكتـاب الــصف األول  

كتـب تـضمنت جميـع    الارت النتـائج إلـى أن جميـع    وأشـ . )التاسـع  (متوسـط الفي كتاب الـصف الثالـث      ) %١٢٫١(

 أقـل المجـاالت تـضمينًا    وكـان ، "المعرفة العلمية ليست موضوعية تمامًا"مجاالت طبيعة العلم، ما عدا مجال      

ــالي الل فــــي الــــصف األو  ــداع : "متوســــط مجــ ــاء اإلبــ ــة   "و، "يــــستخدم العلمــ ــالنواحي الثقافيــ ــدمج بــ العلــــم منــ

في الصف الثـاني  " عدم وجود طريقة علمية محددة الخطوات: "، بينما كان أقلها تضمينًا مجال   "واالجتماعية

ثقافيــة العلــم منــدمج بــالنواحي ال "متوســط المتوســط، كمــا كــان المجــال األقــل تــضمينًا فــي الــصف الثالــث    ال

المعرفة العلميـة ذات أسـاس   " تمثلت مجاالت طبيعة العلم األكثر تضمينًا في مجال          في حين ". واالجتماعية

يوجد فرق بين المـشاهدات واالسـتدالالت   "متوسط، ومجال   الفي الصف األول    " تجريبي معتمد على الحواس   

فـي الـصف    " علمـي والنظريـة العلميـة       يوجـد فـرق بـين القـانون ال        "متوسـط، ومجـال     الفي الصف الثـاني     " العلمية

  .متوسطالالثالث 

 . طبيعة العلم، كتب العلوم، المرحلة المتوسطة:الكلمات المفتاحية



 

 
 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٧٥

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 :مقدمةال
ــد  ــدرمان يؤكــ ــة العلــــم مــــصطلح يــــشير أ  ) (٢٠٠٧ ,Ledermanليــ    إبــــستمولوجيا إلــــىن طبيعــ

ــا طريقـــــــــة للمعرفـــــــــة، والقـــــــــيم، والمعتقـــــــــدات   ) Epistemology(العلـــــــــم  باعتبارهـــــــ

ــا    ــة وتطورهـ ــة العلميـ ــي المعرفـ ــضمنة فـ ــرقالمتـ ــدرمان ، ويفـ ــين ) ١٩٩٢ ,Lederman( ليـ بـ

يعتمـــد علـــى المالحظـــة، والتجريـــب، والقابليـــة   حيـــث يـــرى أن العلـــم  ؛العلـــم وغيـــر العلـــم 

للقيــــاس، وإمكانيــــة تكــــراره مـــــن قبــــل علمــــاء آخــــرين، كمـــــا ال يــــستند العلــــم علـــــى         

لمعلمـــي العلـــوم  األمريكيـــة  الرابطـــة الوطنيـــة   وتحـــدد.التقاليـــد أو األعـــراف المجتمعيـــة  

(National Science Teachers Association, NSTA)  طبيعــــة العلــــم مــــن 

ــصه  ــالل خصائــ ــي خــ ــل فــ ــي تتمثــ ــة،    : ، التــ ــة ال نهائيــ ــا، وتجريبيــ ــوق بهــ ــة موثــ العلــــم معرفــ

ــاء، إال أن      ــا جميـــع العلمـ وعـــدم وجـــود طريقـــة تحـــدد خطـــوات البحـــث العلمـــي يلتـــزم بهـ

هنــــاك عــــدداً مــــن المواصــــفات والقــــيم مــــن شــــأنها تحديــــد المنحــــى العلمــــي فــــي فهــــم  

ــياغة ا       ــي صــــ ــل فــــ ــم يتمثــــ ــائي للعلــــ ــدف النهــــ ــى أن الهــــ ــافة إلــــ ــة، إضــــ ــوانين الطبيعــــ لقــــ

والنظريـــات، عـــن طريـــق مـــساهمة للبـــشر فـــي جميـــع أنحـــاء العـــالم فـــي بنـــاء العلـــم، مـــع 

 ).٢٠٠٠ ,NSTA (اختالف تفسير نتاجه بحسب الخلفية الثقافية والمجتمعية

 أهميــــــة المــــــنهج العلمــــــي المنــــــضبط فــــــي الحــــــصول علــــــى مــــــا ســــــبقويالحــــــظ م

عرفـــة العلميـــة، وطــــرق   المعرفـــة العلميـــة، إضـــافة إلــــى تأكيـــدها علـــى التكامـــل بــــين الم      

ــات البحـــث  ــاليب وأخالقيـ ــضًا –ويتـــضح . وأسـ ــة أن – أيـ ــارة العلـــم طبيعـ ــن عبـ ــومٍ عـ  مفهـ

 بأبعـــاد يـــسمى مـــا تـــشكل التـــي والخـــصائص، العناصـــر مـــن مجموعـــةً يـــشمل مركـــبٍ

ــاالت أو ــة مجـــ ــم، طبيعـــ ــذه إن حيـــــث العلـــ ــاد هـــ ــاالت أو األبعـــ ــات، تتعلـــــق المجـــ  بالعمليـــ

 .  المنظمة، وطرق االستقصاء العلميعدوالقوا واألخالقيات، والنواتج،

ــر، وليـــتش،       ــا يـــذكرها درايفـ ــة طبيعـــة العلـــم فـــي الموقـــف التعليمـــي كمـ وتبـــرز أهميـ

، جوانـــبفـــي عـــدة ) ١٩٩٦ ,Driver, Leach, Millar & Scott(وميلـــر، وســـكوت 

ــي ــة ) ١:هـــ ــاء     ): Utilitarian(النفعيـــ ــروري لبنـــ ــة العلـــــم ضـــ ــا أن فهـــــم طبيعـــ ــصد بهـــ ويقـــ
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ــو  ــاني مــــــن العلــــ ــة   المعــــ ــاة اليوميــــ ــات فــــــي الحيــــ ــة والعمليــــ ــواد التقنيــــ ) ٢ .م وإلدارة المــــ

ــة  ــي      ): Democratic(الديمقراطيـــ ــيًا فـــ ــر أساســـ ــم يعتبـــ ــة العلـــ ــم طبيعـــ ــي أن فهـــ وتعنـــ

ــة     ــة واالجتماعيــــــ ــضايا العلميــــــ ــال القــــــ ــرارات حيــــــ ــاذ القــــــ ــه اتخــــــ ــة ) ٣ .توجيــــــ الثقافيــــــ

)Cultural :(    ــدي ــا فــــي تقــ ــامال مهمًــ ر قيمــــة وتــــشير إلــــى أن فهــــم طبيعــــة العلــــم تعــــد عــ

إن فهـــم طبيعـــة العلـــم   ): Moral(األخالقيـــة ) ٤ .العلـــم كجـــزء مـــن الثقافـــة المعاصـــرة    

يــــــساعد علــــــى تنميــــــة وفهــــــم معــــــايير المجتمــــــع العلمــــــي التــــــي تجــــــسد االلتزامــــــات   

ــع     ــي المجتمــ ــا فــ ــد قيمًــ ــي تعــ ــة التــ ــوم  ) ٥ .األخالقيــ ــم العلــ ): Science Learning(تعلــ

 .يل تعلم موضوعات العلومسهم في تسهيشير إلى أن فهم طبيعة العلم يو

ــصر  ــشمراني وحـــ ــم   ) ٢٠٠٨ ,Alshamrani(الـــ ــة العلـــ ــاالت طبيعـــ ــرز مجـــ ــي أبـــ فـــ

 :اآلتي

ــا  )١ وتعنــــي أن عمليــــة بنــــاء وتــــصميم  : المعرفــــة العلميــــة ليــــست موضــــوعية تمامًــ

ــي      ــسائدة فـــ ــة الـــ ــأثر بالنمذجـــ ــات تتـــ ــئلة، واالستكـــــشاف، وتفـــــسير البيانـــ األســـ

  .الجانب العلمي

ــاء اإلبـــداع   )٢ ــستخدم العلمـ ــداع وخيـــال      : يـ ــشتمل علـــى إبـ ــشاطاً يـ ــر العلـــم نـ يعتبـ

 .العلماء

ــة نـــــسبية   )٣ ــر المعرفـــــة العلميـــ ــر   :  تعتبـــ ــة تعتبـــ ــة الحاليـــ وتـــــشير إلـــــى أن المعرفـــ

ــا توصـــل إليـــه اإلنـــسان  ــا مؤقتـــة، وغيـــر ثابتـــة، وقابلـــة للتغييـــر فـــي   ، أفـــضل مـ لكنهـ

  .المستقبل عند اكتشاف دليل جديد، أو إعادة تفسير دليل قديم

ــدم  )٤ ــة العلــــم منــ ــة واالجتماعيــ ــالنواحي الثقافيــ ــة   : ج بــ ــأثر العلــــم بالثقافــ حيــــث يتــ

  .والمجتمع الذي يُمارس فيه

تعتبــــــر القــــــوانين  : يوجــــــد فــــــرق بــــــين القــــــانون العلمــــــي والنظريــــــة العلميــــــة       )٥

ــة         ــالقوانين العلميـ ــة، فـ ــة العلميـ ــن المعرفـ ــةً مـ ــا مختلفـ ــة أنواعًـ ــات العلميـ والنظريـ
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ــوا     ــين الظــ ــة بــ ــات تــــصف العالقــ ــن تعميمــ ــارة عــ ــين أن  عبــ ــي حــ ــة، فــ هر الطبيعيــ

 .النظريات العلمية عبارة عن تفسيرات مُستنتجة من الظواهر الطبيعية

أي أنهــــــا : المعرفــــــة العليمــــــة ذات أســــــاس تجريبــــــي معتمــــــد علــــــى الحــــــواس   )٦

  .تستند أو تُستمد من مالحظة العالم الطبيعي

ويقـــــصد بـــــذلك أن : عـــــدم وجـــــود طريقـــــة علميـــــة عالميـــــة محـــــددة الخطـــــوات )٧

دم مجموعــــــة مــــــن الطــــــرق واألســــــاليب المتعــــــددة؛ وبــــــذلك ال العلــــــم يــــــستخ

ــستخدم        ــاً وتُــ ــا عالميــ ــارف عليهــ ــشتركة متعــ ــة ومــ ــة ثابتــ ــة علميــ ــد طريقــ يوجــ

  .للوصول إلى جميع المعارف العلمية المختلفة

ــة   )٨ ــتدالالت العلميـــ ــين المـــــشاهدات واالســـ ــد فـــــرق بـــ يقـــــوم العلـــــم علـــــى  : يوجـــ

ــواء، إال أن ا    ــد ســ ــى حــ ــتدالالت علــ ــشاهدات واالســ ــن   المــ ــارة عــ ــشاهدات عبــ لمــ

ــين        ــواس، فـــي حـ ــه الحـ ــا تتوصـــل إليـ ــالل مـ ــالم الطبيعـــي مـــن خـ ــة وصـــف العـ عمليـ

أن االســـــــتدالل يعتبـــــــر إجـــــــراءً منطقيًـــــــا لالنتقـــــــال مـــــــن البيانـــــــات التـــــــي تـــــــتم 

مالحظتهــــــا بــــــالحواس بــــــشكل مباشــــــر إلــــــى مــــــا ال يمكــــــن التوصــــــل إليــــــه         

  .بالحواس

لـــــم بالطـــــابع   يتـــــصف الع: ال يمكـــــن أن يجيـــــب العلـــــم عـــــن جميـــــع األســـــئلة      )٩

ــن         ــب عـ ــن أن يجيـ ــالي ال يمكـ ــر، وبالتـ ــم ومتغيـ ــور دائـ ــي تطـ ــو فـ ــذا فهـ ــي؛ لـ التجريبـ

  .كل التساؤالت التي تظهر في الحياة اليومية

يعتبـــر مـــا يقدمـــه اإلنـــسان    : التعـــاون واالشـــتراك فـــي تطـــوير المعرفـــة العلميـــة      )١٠

ــا يــــتم      ــادة مــ ــرة، إال أن العلــــم عــ ــردي مــــساهمة كبيــ للعلــــم علــــى المــــستوى الفــ

صــــــل إليــــــه مــــــن خــــــالل العمــــــل الجمــــــاعي المــــــستمر، حيــــــث إن المعرفــــــة التو

  .العلمية الجديدة ال بد أن يقبلها مجتمع العلماء
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ــة  )١١ ــبعض، بحيـــث يهـــدف     : العلـــم والتقنيـ ــى بعـــضهما الـ ــة علـ ــد العلـــم والتقنيـ يعتمـ

العلـــم إلـــى فهـــم العـــالم الطبيعـــي، بينمـــا تهـــدف التقنيـــة إلـــى إحـــداث تغيـــرات          

  .ات اإلنسانفي العالم لتلبية احتياج

ــاً  –يــــستخدم العلــــم : دور التجــــارب فــــي العلــــم  )١٢ ــادة ولــــيس دائمــ ــارب – عــ  التجــ

ــادراً مـــا تكـــون كافيـــة          ــة العلميـــة الواحـــدة نـ ــار وفحـــص األفكـــار، فالتجربـ الختبـ

 .لترسيخ المعرفة العلمية

وتأسيــــساً علــــى مــــا تقــــدم، بــــدأ التحــــول فــــي منــــاهج التربيــــة العلميــــة إلــــى المنــــاداة  

مين طبيعــــة العلــــم فــــي منــــاهج العلــــوم وتدريــــسها فــــي ضــــوء        بــــضرورة وأهميــــة تــــض  

 ,Craven؛ ١٩٩٨ ,Lederman(حركـــات إصـــالح التربيـــة العليمـــة فـــي أنحـــاء العـــالم       

ــى ). ٢٠٠٧ ,Lederman؛ ٢٠٠٤ ,Abd-El-Khalick & Akerson؛ ٢٠٠٢ وعلـــ

المـــستوى العربـــي، فقـــد أكـــدت وثيقـــة كفايـــات العلـــوم الـــصادرة عـــن مكتـــب التربيـــة          

ل الخلـــيج علـــى أهميـــة تـــضمين طبيعـــة العلـــم فـــي منـــاهج العلـــوم كبعـــد مـــن العربـــي لـــدو

ــادة العلميــــة   ــالرغم مــــن حركــــات  ). ٢٠٠٧مكتــــب التربيــــة لــــدول الخلــــيج،  (أبعــــاد المــ وبــ

ــية، إال         ــاهج الدراسـ ــي المنـ ــم فـ ــة العلـ ــضمين طبيعـ ــة تـ ــادي بأهميـ ــي تنـ ــوي التـ ــالح التربـ اإلصـ

فــــــضل (م علــــــى نحــــــو دقيــــــق  ال تتــــــرجم طبيعــــــة العلــــــ–ا غالبًــــــ –أن منــــــاهج العلــــــوم 

ــوص،  ــراج، ١٩٩٧وبوقحــ ــد، ٢٠٠٠؛ فــ ــل،  ٢٠٠٤؛ عبدالمجيــ ــشايع والعقيــ  ,Hsu ؛٢٠٠٦؛ الــ

 ).٢٠٠٧؛ البشايرة والمعايطة، ٢٠٠٧

ــيم         ــة التعلـ ــي أنظمـ ــة فـ ــنهج، وخاصـ ــر المـ ــم عناصـ ــد أهـ ــية أحـ ــب المدرسـ ــد الكتـ وتعـ

لــــوم ولعــــل مــــا يلفــــت النظــــر، أن المعرفــــة العلميــــة المقدمــــة فــــي كتــــب الع  المركزيــــة، 

ــة     ــورها النهائيــ ــي صــ ــة فــ ــاهيم العلميــ ــائق والمفــ ــى الحقــ ــد علــ ــائج  ؛تؤكــ ــد نتــ  حيــــث تؤكــ

مـــــن محتـــــوى ) %٩٨(بعـــــض الدراســـــات التـــــي أجريـــــت فـــــي البيئـــــة العربيـــــة أن نـــــسبة  

المعرفـــــة المقـــــدم فـــــي الكتـــــاب المدرســـــي يتـــــصل بالطبيعـــــة النهائيـــــة للعلـــــم، والتـــــي   

فقــــط ) %٢(وأن مــــا نــــسبة تظهــــر فــــي صــــور الحقــــائق والمفــــاهيم والقــــوانين العلميــــة،   
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ــم    ــصائية للعلــــ ــة االستقــــ ــصل بالطبيعــــ ــراج، (تتــــ ــوص   ). ٢٠٠٠فــــ ــضل وبوقحــــ ــزو فــــ ويعــــ

ــي       ) ١٩٩٧( ــة فــ ــة العلميــ ــداف التربيــ ــة أهــ ــوء أهميــ ــي ضــ ــة العلــــم فــ ــة طبيعــ قــــصور ترجمــ

ــتخدام         ــة الســـ ــة يدويـــ ــرد ممارســـ ــة مجـــ ــارب العلميـــ ــار التجـــ ــى اعتبـــ ــوم إلـــ ــب العلـــ كتـــ

ــة ال   ــرض الممارســ ــيس لغــ ــواد، ولــ ــردة األدوات والمــ ــة المجــ ــون   . عقليــ ــد زيتــ ــه؛ يؤكــ وعليــ

 التخطـــيط  عمليـــات أثنـــاء  فـــي –علـــى أنـــه ينبغـــي علـــى مـــصممي منـــاهج العلـــوم       ) ٢٠١٠(

ــوير ــي والتطــ ــل فــ ــتعلم مراحــ ــة الــ ــار    – المختلفــ ــين االعتبــ ــة العلــــم بعــ ــذوا طبيعــ  أن يأخــ

كفكـــــر موحـــــد، بحيـــــث تعكـــــس هـــــذه المنـــــاهج طبيعـــــة العلـــــم، وبنيتهـــــا كمـــــادة،         

 .وطريقة، وبحث، وتعلم

 الكثيــــر مــــن توألهميــــة طبيعــــة العلــــم كبعــــد رئــــيس فــــي التربيــــة العلميــــة، ســــع   

لتكـــــون ضــــمن أهــــداف تـــــدريس العلــــوم؛ بغـــــرض    ؛الــــدول لتــــضمينها بطـــــرق مختلفــــة    

ــة   ــاهيم الثقافـــــة العلميـــ ــات  اهتمـــــت ؛حيثإكـــــساب الطـــــالب مفـــ ــد مـــــن الدراســـ  العديـــ

ــدى         ــى مـ ــرف علـ ــة للتعـ ــة المختلفـ ــل التعليميـ ــي المراحـ ــوم فـ ــب العلـ ــل كتـ ــضمين بتحليـ تـ

ــم    ــة العلـ ــاالت طبيعـ ــب لمجـ ــذه الكتـ ــضل وبوقحـــوص   . هـ ــة فـ ــدفت دراسـ ــى ) ١٩٩٧(فهـ إلـ

ــداف         ــق األهـ ــي تحقيـ ــية فـ ــوم المدرسـ ــب العلـ ــوى كتـ ــساهمة محتـ ــدى مـ ــى مـ ــرف علـ التعـ

 حيــــث ؛المرتبطــــة بالثقافــــة العلميــــة مــــن وجهــــة نظــــر معلمــــي العلــــوم بدولــــة البحــــرين  

ــة مــــن األهــــداف المر   ــان أداةً تــــشمل مجموعــ تبطــــة بجوانــــب الثقافــــة  اســــتخدم الباحثــ

المعرفــــــة العلميــــــة األساســــــية، : العلميــــــة، وموزعــــــة علــــــى أربعــــــة محــــــاور أساســــــية 

والطبيعـــــة االستقـــــصائية للعلـــــم، والعلـــــم كطريقـــــة فـــــي التفكيـــــر، وتفاعـــــل العلـــــم         

ــع  ــا والمجتمـــ ــتفتاء   . والتكنولوجيـــ ــائج اســـ ــرت نتـــ ــد أظهـــ ــمٍ) ٣٠٦(وقـــ ــةٍمعلـــ  أن  ومعلمـــ

ــ       . داف الثقافـــة العلميـــة بدرجـــة ضـــعيفة   محتـــوى كتـــب العلـــوم يـــسهم فـــي تحقيـــق أهـ

ــد    ــام عبدالمجيــ ــاول محتــــوى كتــــب   ) ٢٠٠٤(وفــــي دراســــة مــــشابهة، قــ بتقــــصي مــــدى تنــ

العلــــوم بالمرحلــــة المتوســــطة فــــي مــــصر ألبعــــاد طبيعــــة العلــــم وعملياتــــه، باســــتخدام   

أهـــــداف العلـــــم، : أداة تحليـــــل فـــــي ضـــــوء أربعـــــة أبعـــــاد مقترحـــــة لطبيعـــــة العلـــــم، هـــــي 
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وقــــد أظهــــرت النتــــائج ضــــعف     . أخالقيــــات العلــــم و العلــــم،  وخــــصائص العلــــم، ونتــــائج  

 .تناول محتوى منهج العلوم ألبعاد طبيعة العلم

ــر    ــرى الجبـ ــا أجـ ــصف      ) ٢٠٠٥(كمـ ــوم للـ ــاب العلـ ــوى كتـ ــل محتـ ــدفت لتحليـ ــة هـ دارسـ

القوميـــــة الـــــسادس االبتـــــدائي فـــــي المملكـــــة العربيـــــة الـــــسعودية فـــــي ضـــــوء المعـــــايير   

ــة ــة األمريكيــ ــة العلميــ  ,National Science Education Standards)  للتربيــ

NSES)  والــــــصادرة عــــــن المجلــــــس الــــــوطني لألبحــــــاث)National Research 

Council, NRC ( ــام ــة    . ١٩٩٦عـ ــة العلـــم والتقنيـ ــار طبيعـ ــائج أن معيـ ــد أظهـــرت النتـ وقـ

ــسبة         ــدائي بنـ ــسادس االبتـ ــوم للـــصف الـ ــاب العلـ ــي كتـ ــوافراً فـ ــر تـ ــان األكثـ ). %٢٥٫٤٩(كـ

دارســـــة للكـــــشف عـــــن مـــــدى  ) ٢٠٠٦( الـــــشايع والعقيـــــل ، أجـــــرىهوفـــــي الـــــسياق ذاتـــــ 

ــايير القوميـــــة األمريكيـــــة لل  فـــــي محتـــــوى كتـــــب  ) NSES(تربيـــــة العلميـــــة تحقـــــق المعـــ

مـــــن األول، والثـــــاني، والثالـــــث، والرابـــــع : الـــــصفوفالعلـــــوم لـــــصفوف ريـــــاض األطفـــــال، و

ــة  ــة االبتدائيــ ــة الــــسعودية المرحلــ ــة العربيــ ــن   ؛ بالمملكــ ــة مــ  حيــــث تكونــــت أداة الدراســ

ــضمنت   بط ــل تـــ ــة تحليـــ ــةً ) ٧٠(اقـــ ــفةً معياريـــ ــل أن    . مواصـــ ــائج التحليـــ ــفرت نتـــ ــد أســـ وقـــ

ــي        ــة العلـــم لـــم تتحقـــق فـ ــاريخ وطبيعـ ــار تـ ــة بمعيـ ــة المتعلقـ ــفات المعياريـ ــع المواصـ جميـ

خطايبــــة والــــشعيلي  الأجــــرى فــــي األردن؛ و .كتــــب العلــــوم لهــــذه المراحــــل الدراســــية    

ــادة العل   ) ٢٠٠٧( ميــــة لكتــــاب الــــصف  دراســــة للكــــشف عــــن مــــدى تــــضمين محتــــوى المــ

، )NSES( للتربيــــــــة العلميــــــــة  األمريكيــــــــةالخــــــــامس األساســــــــي للمعــــــــايير الوطنيــــــــة 

ــاوأظهـــــرت نتائج ــاريخ وطبيعـــــة    هـــ ــار تـــ ــاول كتـــــاب الـــــصف الخـــــامس لمعيـــ  ضـــــعف تنـــ

ــدات      ؛العلــــم ــر فــــي ثــــالث وحــ ــا ظهــ ــدات تدريــــسية، كمــ ــر فــــي خمــــس وحــ إذ لــــم يظهــ

 ).%٢٫٥(بنسبة متدنية بلغت 

بدراســــة هــــدفت إلــــى معرفــــة مــــدى احتــــواء      ) ٢٠٠٧(وقــــام البــــشايرة والمعايطــــة   

ــة         ــة ودرجــ ــة العلميــ ــاد الثقافــ ــي األردن ألبعــ ــي فــ ــامن األساســ ــصف الثــ ــوم للــ ــاب العلــ كتــ

ولتحقيــــق هــــدف الدراســــة، طــــوَّر الباحثــــان نمــــوذج تحليــــل، تــــضمن . إلمــــام الطلبــــة بهــــا
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 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

ــة    ــة العلميـــ ــات للثقافـــ ــة مكونـــ ــة البحثيـــــة      (أربعـــ ــم، والطبيعـــ ــة للعلـــ ــة المعرفيـــ الطبيعـــ

. )م، والطبيعـــة التفكيريـــة للعلـــم، والتفاعـــل بـــين العلـــم والتكنولوجيـــا والمجتمـــع       للعلـــ

ــسبة        و ــوم بنـ ــاب العلـ ــي كتـ ــم فـ ــة للعلـ ــة المعرفيـ ــسبة الطبيعـ ــاع نـ ــائج ارتفـ ــرت النتـ أظهـ

ــة،       )%٦٥٫٥( ــة التفكيريــــ ــم، والطبيعــــ ــة للعلــــ ــة البحثيــــ ــسب الطبيعــــ ــت نــــ ــا كانــــ ، بينمــــ

ــا   ــم والتكنولوجيـــ ــين العلـــ ــل بـــ ــى– والتفاعـــ ــوالي   علـــ ). %٤٫٣(، )%٨٫٩(، )%٢١٫٣٥( -التـــ

 وأقـــــل مـــــن ياًإضـــــافة إلـــــى ذلـــــك، كـــــان مـــــستوى الثقافـــــة العلميـــــة لـــــدى للطلبـــــة متـــــدن   

 حيـــث عـــزى الباحثـــان ســـبب هـــذه النتيجـــة إلـــى أن منـــاهج العلـــوم        ؛المـــستوى المتوقـــع 

ــى         ــز علـ ــان يركـ ــا كـ ــة والمراحـــل الـــسابقة لهـ ــذه المرحلـ ــة فـــي هـ ــا الطلبـ التـــي تعـــرض لهـ

 .الطبيعة المعرفية

 دراســـــة تناولـــــت تحليـــــل جوانـــــب     (٢٠٠٨ ,Alshamrani)جـــــرى الـــــشمراني   وأ

طبيعـــة العلـــم فـــي ســـبعة كتـــب مـــن كتـــب الفيزيـــاء، التـــي تعتبـــر األكثـــر اســـتخداماً فـــي   

وقــــد توصــــلت نتــــائج ). ٢٠٠٥(المرحلــــة الثانويــــة فــــي الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة عــــام 

الدراســـية، مـــا عـــدا   الدراســـة إلـــى أنـــه تـــم تـــضمين جوانـــب طبيعـــة العلـــم فـــي الكتـــب          

، فـــــي حـــــين تمثـــــل أكثـــــر جوانـــــب "التمييـــــز بـــــين المالحظـــــات واالســـــتنتاجات"مجـــــال 

ــة العلـــم   ــي –طبيعـ ــضمينها تـــم التـ ــي تـ ــي – الكتـــب تلـــك فـ ــارب دور "فـ ــي التجـ  ،"العلـــم فـ

ــا ــا موضـــوعية ليـــست العلميـــة المعرفـــة "جانـــب كـــان بينمـ  منـــدمج العلـــم "وجانـــب" تمامًـ

ــالنو ــة بــ ــة واالجتماعيــ ــب      " احي الثقافيــ ــي كتــ ــم وروداً فــ ــة العلــ ــب طبيعــ ــل جوانــ ــن أقــ مــ

 . الفيزياء عينة الدراسة

للكــــشف عــــن مــــدى معالجــــة محتــــوى األنــــشطة  دراســــة ) ٢٠١٠(الزعــــانين أجــــرى و

ــسطين        ــة بفلــ ــة العامــ ــة الثانويــ ــاء لمرحلــ ــاب الفيزيــ ــي كتــ ــواردة فــ ــئلة الــ ــة واألســ العلميــ

احــــث أداة تحليــــل ولتحقيــــق ذلــــك، اســــتخدم الب . لطبيعــــة العلــــم وعملياتــــه التكامليــــة 

ــاب الفيزيــــاء، وهــــي          ــا فــــي كتــ ــم الواجــــب توافرهــ ــاد طبيعــــة العلــ ــملت قائمــــة بأبعــ : شــ

وأظهـــــرت النتـــــائج أن األنـــــشطة   . خـــــصائص العلـــــم، ووظائفـــــه، ونتائجـــــه، وأخالقياتـــــه    
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 لــم يــتم مراعــاة   فــي حــين أنــه   العلميــة الــواردة فــي الكتــاب تراعــي أبعــاد طبيعــة العلــم،       

 .فيزياء في المرحلة الثانويةكتاب الأسئلة تلك األبعاد في 

دراســــة هــــدفت إلــــى تعــــرف مــــدى  ) ٢٠١٣(األســــمري والــــشمراني والــــشايع  وأجــــرى 

ــانوي        ــصف األول الثــ ــاء للــ ــاب األحيــ ــي كتــ ــم فــ ــة العلــ ــب طبيعــ ــضمين جوانــ ــلت و. تــ توصــ

 وأن ،) جانبــــا١٢ً(الدراســــة إلــــى أن كتــــاب األحيــــاء حــــوى جميــــع جوانــــب طبيعــــة العلــــم   

ن بـــــين جزئـــــي الكتـــــاب وفـــــصوله وكـــــذلك بـــــين تـــــضمينها جـــــاء بـــــشكل غيـــــر متـــــواز

ــدات التحليـــــل  ــو     . وحـــ ــضميناً هـــ ــة العلـــــم تـــ ــى جوانـــــب طبيعـــ ــان أعلـــ ــة "وكـــ أن المعرفـــ

 فــــي حــــين أن أقلهــــا تــــضميناً     ،"العلميــــة ذات أســــاس تجريبــــي معتمــــد علــــى الحــــواس      

ــالنواحي  "و " المعرفـــــة العلميـــــة ليـــــست موضـــــوعية بـــــشكل كامـــــل  " العلـــــم منـــــدمج بـــ

 ".الثقافية واالجتماعية

الكيفيــــة التــــي رأي الخبــــراء حــــول طبيعــــة العلــــم، و   أخــــرىكمــــا تناولــــت دراســــات

يفهـــــم بهـــــا المعلمـــــون والطـــــالب طبيعـــــة العلـــــم، وقيـــــاس مـــــستوى الثقافـــــة العلميـــــة  

 إلـــــى (٢٠٠٧ ,Hsu) هـــــسوهـــــدفت دراســـــة حيـــــث  ،للمعلمـــــين قبـــــل وبعـــــد الخدمـــــة 

ن التعـــــرف علـــــى وجهـــــات نظـــــر الخبـــــراء فـــــي تـــــايوان حـــــول مـــــا يجـــــب أن يُـــــدرَّس مـــــ  

.  االبتدائيــــة، واإلعداديــــة، والثانويـــــة  :احـــــلموضــــوعات تتعلــــق بطبيعـــــة العلــــم فــــي المر    

ــشارة     ــم استـ ــة، تـ ــدف الدراسـ ــي    ) ٢٠(ولتحقيـــق هـ ــة فـ ــة العلميـ ــي التربيـ ــراء ومربـ ــن خبـ مـ

موضــــوعات فــــي المرحلــــة ) ٩(وأســــفرت نتــــائج الدراســــة عــــن أهميــــة تــــدريس . التعلــــيم

موضــــــوعاً فــــــي المرحلــــــة ) ٢٨(داديــــــة، وموضــــــوعًا فــــــي المرحلــــــة اإلع) ٢٢(االبتدائيــــــة، و

والحــــظ الباحــــث وجــــود فروقــــات جليــــة بــــين الموضــــوعات التــــي اتفــــق عليهــــا . الثانويــــة

 . الخبراء والمربون وبين ما هو موجود في المناهج العلوم الوطنية في تايوان

 بدراســـة للتعـــرف علـــى  ٢٠١٠ ,Canan & Mustafa)(وقـــام كنعـــان ومـــصطفى  

لمـــين نحـــو طبيعـــة العلـــم كنـــوع مـــن المعرفـــة المقدمـــة        وجهـــات نظـــر الطـــالب والمع  

ــدتها     ــة وفائـ ــذه المعرفـ ــة هـ ــدارس مـــن حيـــث أهميـ ــي المـ ــن   . فـ ــة مـ ــة الدراسـ تكونـــت عينـ
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ــاً و) ٢٥( ــول        ) ٨٥(معلمـ ــي األناضـ ــا فـ ــين العليـ ــة المعلمـ ــع بمدرسـ ــصف التاسـ ــالب الـ ــن طـ مـ

حيـــث نوعـــاً مـــن أنـــواع المعرفـــة،    ) ١٥( اشـــتمل علـــى  اســـتبيانًاصـــمم الباحثـــان  . بتركيـــا

ــا وفائـــدتها، إضـــافة إلـــى عـــرض      طُلـــب مـــن عينـــة الدراســـة تـــصنيف هـــذه األنـــواع وأهميتهـ

ــيهم  ــا ) ١١(علــ ــؤاالً مفتوحًــ ــة العلــــم   ؛ســ ــدى فهمهــــم لطبيعــ ــى مــ ــلت .  للتعــــرف علــ وتوصــ

ــم،        ــة العلـ ــول طبيعـ ــة حـ ــاهيم خاطئـ ــين والطـــالب مفـ ــدى المعلمـ ــى أن لـ ــة إلـ ــائج الدراسـ نتـ

ــ     ــة العلـ ــول طبيعـ ــين حـ ــر المعلمـ ــة نظـ ــة،    إال أن وجهـ ــت إيجابيـ ــة كانـ ــث األهميـ ــن حيـ م مـ

ــو           ــالب نحـ ــر الطـ ــة نظـ ــت وجهـ ــين كانـ ــي حـ ــدتها، فـ ــث فائـ ــن حيـ ــة مـ ــت معتدلـ ــا كانـ بينمـ

 . ومعتدلة من حيث فائدتهااألهمية،طبيعة العلم ضئيلة 

  :مشكلة الدراسة
يعـــــد الكتـــــاب المدرســـــي مـــــصدراً مهمـــــاً ورئيـــــساً مـــــن مـــــصادر الـــــتعلم، وعنـــــصراً    

ة يرافــــق المراحــــل الدراســــية بكــــل مــــستوياتها خاصــــة أساســــياً فــــي العمليــــة التعليميــــ

ويمثـــــل أحـــــد أهـــــم مـــــدخالت هـــــذه األنظمـــــة، وأكثـــــر  . فـــــي نظـــــم التعلـــــيم المركزيـــــة

الــــسويدي، والخليلــــي، (مــــصادرها التعليميــــة المتداولــــة والمــــؤثرة فــــي الموقــــف التعليمــــي  

ــد         )١٩٩٧ ــذي يعـ ــوى الـ ــى المحتـ ــشتمل علـ ــه يـ ــن كونـ ــي مـ ــاب المدرسـ ــة الكتـ ــرز أهميـ ؛ وتبـ

بــــن ســــلمة  (د الوســــائط المهمــــة فــــي إتاحــــة بنــــاء الخبــــرات التربويــــة وتنظيمهــــا        أحــــ

ــا أنــــه يمكــــن أن يــــشجع الطالــــب علــــى الــــتعلم إذا تــــم إخراجــــه    ). ٢٠٠٥والحــــارثي،  كمــ

ــذاب    ــد وجــ ــشكل جيــ ــدج(بــ ــت وزارة التربيــــة    ). ٢٠٠٤ وزمــــالؤه، تروبريــ ــه تبنــ ــاءً عليــ وبنــ

 منــــــاهج الرياضــــــيات والتعلــــــيم فــــــي المملكــــــة العربيــــــة الــــــسعودية مــــــشروع تطــــــوير 

ــاد علــــــى ترجمــــــة ومواءمــــــة سالســــــل عالميــــــة     ــة، وذلــــــك باالعتمــــ والعلــــــوم الطبيعيــــ

سالســـــل ماجروهيـــــل (واســـــعة االســـــتخدام لمنـــــاهج الرياضـــــيات والعلـــــوم الطبيعيـــــة  

McGraw-Hill(،  ــام ــانوي ( لجميــــع مراحــــل التعلــــيم العــ ــدائي، المتوســــط، الثــ فــــي ) االبتــ

ــرات ا   ــتفادة مــــن الخبــ ــة، بغــــرض االســ ــا يواكــــب    المملكــ ــال بمــ ــذا المجــ ــة فــــي هــ لعالميــ

 ).  ٢٠٠٦وزارة التربية والتعليم، ( الدول المتقدمة
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ــراً ألن فهـــم  ــة ونظـ ــن العلـــم طبيعـ ــداف مـ ــة األهـ ــي المهمـ ــدريس فـ ــوم، تـ ــون العلـ  كـ

ــنعكس ذلـــك ــاً يـ ــي إيجابيـ ــم فـ ــالب تعلـ ــوم، الطـ ــسد للعلـ ــى ويجـ ــي المعنـ ــم،  الحقيقـ للعلـ

  وتكــــوين،التحــــصيل علــــوم تطــــويرال تــــدريس أهــــداف مــــن العديــــد تحقيــــق عــــن فــــضالً

ــات ــة االتجاهـ ــو اإليجابيـ ــوم، نحـ ــر وتعلـــم العلـ ــي التفكيـ ــة العلمـ ــكاله بكافـ ــم  .أشـ ــد تـ  فقـ

االتفـــاق عليـــه مـــن قبـــل غالبيـــة العلمـــاء والتربـــويين العلميـــين فـــي العقـــود الماضـــية، وتـــم    

ــسها        ــوم وتدريـــ ــاهج العلـــ ــة ومنـــ ــة العلميـــ ــالح التربيـــ ــات إصـــ ــي حركـــ ــه فـــ ــد عليـــ التأكيـــ

(NSTA, ٢٠٠٠; NRC, ١٩٩٦) .    ــة ــال التربيـ ــات البحـــث التربـــوي فـــي مجـ ــد أدبيـ وتؤكـ

ــى األبحــــــاث          ــز علــــ ــم والتركيــــ ــة العلــــ ــضمين قــــــضايا طبيعــــ ــة تــــ ــى أهميــــ ــة علــــ العلميــــ

ــارف        ــي ربـــط المعـ ــابي فـ ــا مـــن دور إيجـ ــا لهـ ــة، ومـ ــة العلميـ ــي تمثيـــل المعرفـ ــة فـ المفاهيميـ

ــاهي       ــتيعاب المفــ ــسير تعلــــم واســ ــسابقة، وتيــ ــالبني المعرفيــــة الــ ــدة بــ م العلميــــة، الجديــ

ــدة     ــة جديــ ــي مواقــــف تعليميــ ــا فــ ــي(وتوظيفهــ ــدر،الخليلــ ــونس، ،  وحيــ ــون، ١٩٩٦ويــ ؛ وزيتــ

ــالخطا؛ ٢٠٠٢ ,Craven؛ ١٩٩٦ ــي، يبــــ  & Abd-El-Khalick؛ ٢٠٠٣ة والعريمــــ

Akerson, ؛ ٢٠٠٤Lederman, ٢٠٠٧(. 

وعلـــــى الـــــصعيد نفـــــسه، أظهـــــرت نتـــــائج الدراســـــات التربويـــــة فـــــي مجـــــال تعلـــــيم   

ــتيعاب المعـــــارف والعلـــــوم والعالقـــــات   العلـــــوم وجـــــود صـــــعوبة لـــــ  دى المتعلمـــــين الســـ

 وضـــعف القـــدرة علــــى الـــربط بـــين األفكـــار العلميــــة نتيجـــة للتـــراكم المعرفــــي        ،بينهمـــا 

، ونظــــــرًا لقلــــــة )٢٠٠٥ ،؛ المــــــزروع٢٠٠٤عبدالمجيــــــد، (فــــــي منــــــاهج العلــــــوم الدراســــــية 

 Akerson ;٢٠٠٢ ,Schwarts & Lederman( المعرفــة واإلدراك بطبيعــة العلـــم  

& Abd-El-Khalick, ــداف    ).  ;٢٠٠٣ ــة العلــــم مــــن األهــ وحيــــث إن فهــــم طبيعــ

المهمـــة فـــي تـــدريس العلـــوم، نظـــرًا لمـــا لهـــا مـــن أثـــر إيجـــابي فـــي تعلـــم الطـــالب للعلـــوم،   

وتجــــــسيدها للمعنــــــى الحقيقــــــي للعلــــــم، وإســــــهامها فــــــي تحقيــــــق أهــــــداف تــــــدريس  

 -يــــة نحــــو العلــــوم، العلــــوم وتنميــــة التحــــصيل الدراســــي، وتكوينهــــا لالتجاهــــات اإليجاب 

ــاهج العلــوم            Akerson(فقــد أصــبح فهــم طبيعــة العلــم مــن القــضايا األساســية فــي من
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& Abd-El-Khalick, ؛ ٢٠٠٣Abd-El-Khalick & Akerson, ؛  ٢٠٠٤

ــا يـــــأتي ).٢٠١٢؛ الـــــشمراني، ٢٠١٠ ,McDonald؛ ٢٠١٠؛ زيتـــــون، ٢٠٠٤عبدالمجيـــــد،    وهنـــ

ــوى و ــا توصـــي التـــي –معلمـــي العلـــوم  دور المحتـ  العلـــوم لتقـــدم األمريكيـــة الجمعيـــة بهـ

)American Association for the Advancement of Science, AAAS, 

، National Research) Council لألبحـــاثاألمريكـــي والمجلـــس الـــوطني  ، (١٩٩٣

NRC,ــل  –(١٩٩٦ ــساب     والمتمثــ ــم واكتــ ــيس فقــــط لفهــ ــم لــ ــساعدتهم لطالبهــ ــي مــ فــ

 يتعــــدى لالزمــــة إلجـــراء االستقــــصاء العلمــــي، بــــل المعـــارف العلميــــة وتنميــــة المهــــارات ا 

 . ليصل إلى مساعدة الطالب فهم طبيعة العلم

 : أهداف الدراسة
ــوم          ــب العلـ ــوى كتـ ــضمين محتـ ــدى تـ ــن مـ ــشف عـ ــى الكـ ــة إلـ ــة الحاليـ ــدف الدراسـ تهـ

فــــي المملكــــة العربيــــة   الــــسابع، والثــــامن، والتاســــع   : بالمرحلــــة المتوســــطة للــــصفوف  

ــة العلـــ   ــاالت طبيعـ ــب، ومـــن ثـــم     الـــسعودية لمجـ ــذه الكتـ ــوى هـ ــالل تحليـــل محتـ م مـــن خـ

 . العلم األساسية المتضمنة فيهامجاالت طبيعةالتعرف على 

 :أسئلة الدراسة
ــا ســــبق تناولــــه وعرضــــه فــــي     ــاءً علــــى مــ ــدافها،مــــشكلة الدارســــة الحاليــــة وبنــ   وأهــ

تتمثـــل فـــي الكـــشف عـــن مـــدى تـــضمين أبعـــاد طبيعـــة   فـــإن مـــشكلة الدراســـة الرئيـــسة  

وذلـــــك مـــــن خـــــالل التحقـــــق مـــــن   لمرحلـــــة المتوســـــطة، لعلـــــوم الالعلـــــم فـــــي منـــــاهج  

 :اآلتيةاألهداف 

مـــا مجــــاالت طبيعــــة العلـــم األساســــية المتــــضمنة فـــي كتــــب العلــــوم بالمرحلــــة     .١

 المتوسطة في المملكة العربية السعودية؟

ــي كتــــــب      .٢ ــم فــــ ــة العلــــ ــاالت طبيعــــ ــضمين مجــــ ــدى تــــ ــا مــــ ــوم المــــ ــة لعلــــ لمرحلــــ

 المتوسطة في المملكة العربية السعودية؟
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 :الدراسةأهمية 
 :تظهر أهمية الدراسة في كونها قد

ن يتُبــــرز مجــــاالت طبيعــــة العلــــم بأبعادهــــا المختلفــــة، وخاصــــة أن بعــــض التربــــوي .١

والمهتمـــــين بتـــــدريس العلـــــوم ينظـــــرون إلـــــى المعرفـــــة العلميـــــة بمعـــــزلٍ عـــــن    

 . الطرق العلمية، التي من خاللها يتم التوصل إلى المعرفة العلمية

 –ظــــر القــــائمين علــــى تــــصميم وتخطــــيط منــــاهج العلــــوم  ساعد فــــي توجيــــه نتــــ .٢

 – الطبيعيــــة والعلــــوم الرياضــــيات تطــــوير ومــــشروع والتعلــــيم التربيــــة وزارة فـــي 

 ومجاالتهــــا بأبعادهــــا العلــــم طبيعــــة وأنــــشطة تطبيقــــات تــــضمين أهميــــة إلــــى

 .المختلفة في محتوى مناهج العلوم في مراحل التعليم العام

معرفــــة مجــــاالت لمــــي ومعلمــــات العلــــوم فــــي تُــــساعد نتــــائج هــــذه الدراســــة مع .٣

طبيعــــة العلــــم المــــضمنة فــــي كتــــب العلــــوم وذلــــك مــــن أجــــل مراعاتهــــا أثنــــاء   

 .التدريس

 :حدود الدراسة
ــى تحليـــــل كتـــــب     ــة علـــ ــدود الدراســـ ــوم الاقتـــــصرت حـــ ــطة  بعلـــ ــة المتوســـ المرحلـــ

 :للتعرف على مدى تضمينها لمجاالت طبيعة العلم، وفق اآلتي

 األول والثــــــاني :للفــــــصلين) الــــــسابع(متوســــــط الكتــــــاب علــــــوم الــــــصف األول    .١

 .هـ١٤٣٢، طبعة )كتاب الطالب(

ــاني    .٢ ــاب علــــــوم الــــــصف الثــــ ــامن (متوســــــطالكتــــ ــاني :للفــــــصلين) الثــــ  األول والثــــ

 .هـ١٤٣٢، طبعة )كتاب الطالب(

 األول والثـــــاني  :للفـــــصلين) التاســـــع (متوســـــطالكتـــــاب علـــــوم الـــــصف الثالـــــث     .٣

 .هـ١٤٣٢، طبعة )كتاب الطالب(
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 : لدراسةمصطلحات ا
ــا ليــــدرمان : طبيعــــة العلــــم .١ بــــستمولوجيا إبأنهــــا ) ١٩٩٢ ,Lederman(يعرفهــ

ــدات   )Epistemology(العلـــــــــم  ــيم والمعتقـــــــ ــة أو القـــــــ ــة للمعرفـــــــ ــاره طريقـــــــ ، باعتبـــــــ

ــضمنة فـــي المعرفـــة العلميـــة وتطورهـــا     ــا يقـــصد بهـــا البنـــاء المعرفـــي المـــنظم،      . المتـ كمـ

ــ      ــى المعرفـ ــصول علـ ــي الحـ ــضبطة فـ ــة المنـ ــة العلميـ ــة   والطريقـ ــا لمنفعـ ــرض توظيفهـ ة؛ بغـ

اإلنــــسان لتحقيــــق أهــــداف محــــددة مــــسبقًا، فــــي ضــــوء أخالقيــــات يلتــــزم بهــــا اإلنــــسان  

 ).٢٠٠٤؛ عبدالمجيد، ٢٠٠٠فراج، (

مجموعــــــة مــــــن الخــــــصائص العامــــــة للمعرفــــــة العلميــــــة، : ويقــــــصد بهــــــا إجرائيًــــــا

ــا، وتتمثـــــل فـــــي     ــا، وتطورهـــ ــتمرارها، ونموهـــ ــا، واســـ ــاالً، هـــــي ) ١٢(وظـــــروف تكونهـــ : مجـــ

ــر      ا ــداع، تعتبــــ ــاء اإلبــــ ــا، يــــــستخدم العلمــــ ــوعية تمامًــــ ــة ليــــــست موضــــ ــة العلميــــ لمعرفــــ

ــة، يوجــــد      المعرفــــة العلميــــة نــــسبية، يتــــداخل العلــــم مــــع النــــواحي الثقافيــــة االجتماعيــ

ــة، تعتمــــد المعرفــــة العلميــــة علــــى الحــــواس، عــــدم وجــــود      ــانون والنظريــ فــــرق بــــين القــ

لمـــــــشاهدات طريقـــــــة علميـــــــة عالميـــــــة موحـــــــدة الخطـــــــوات، يوجـــــــد فـــــــرق بـــــــين ا      

واالســـــتنتاجات العلميـــــة، ال يمكـــــن أن يجيـــــب العلـــــم عـــــن جميـــــع األســـــئلة، التعـــــاون   

ــة، ودور       ــين العلــــــم والتقنيــــ ــة بــــ ــة، العالقــــ ــارف العلميــــ ــوير المعــــ ــي تطــــ ــتراك فــــ واالشــــ

 ).    ٢٠١٣األسمري والشمراني والشايع، (التجارب في العلم 

ــوى  .٢ ــة  : تحليــــــل المحتــــ ــه طعيمــــ ــتم ببحــــــ  ) ٢٠٠٤(يعرفــــ ــلوب يهــــ ــه أســــ ث بأنــــ

ووصـــــف مـــــضمون المحتـــــوى، وتفـــــسيره، والتنبـــــؤ بـــــه، ويتـــــصف بالموضـــــوعية كـــــأداة        

ــصائياً         ــاً وإحـ ــه كميـ ــر عنـ ــن التعبيـ ــنظم ويمكـ ــشكل مـ ــي، بـ ــي البحـــث العلمـ ــة فـ ومنهجيـ

 . واستداللياً

ــا علــــوم العمليــــة تــــصنيف الفقــــرات المكونــــة لمحتــــوى كتــــب  : ويقــــصد بــــه إجرائيًــ

ــة المتوســــطة ب ــة الــــسعو   المرحلــ ــة العربيــ ــا مــــن  فــــي المملكــ ــا يتعلــــق بهــ : دية، وكــــل مــ

حـــواش جانبيـــة، أو ســـفلية، وأشـــكال، وجـــداول، وصـــور، وأنـــشطة معمليـــة، وأنـــشطة         
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العنـــــاوين الرئيـــــسة والفرعيـــــة، وأهـــــداف الوحـــــدة أو الفـــــصل، : وتمـــــارين، مـــــع اســـــتثناء

وصــــندوق مقترحــــات القــــراءات الخارجيــــة، ومنظمــــات األفكــــار، وذلــــك وفــــق مجــــاالت   

 .أداة التحليلطبيعة العلم والموضحة في 

المرحلــــــة المتوســــــطة بجميــــــع   بعلــــــوم الوتمثــــــل كتــــــب  : كتــــــب العلــــــوم  .٣

، طبعــــة )كتــــاب الطالــــب( األول والثــــاني :للفــــصلين) الــــسابع، الثــــامن، التاســــع: (صــــفوفها

هــــــــ، والمعتمـــــــدة مـــــــن وزارة التربيـــــــة والتعلـــــــيم ويدرســـــــها طـــــــالب المرحلـــــــة       ١٤٣٢

 .المتوسطة في المملكة العربية السعودية

ــية المتوســــطةالمرحلــــة ال .٤  المرحلــــة االبتدائيــــة تتوســــطمرحلــــة وهــــي : دراســ

الــــــسابع، والثــــــامن، ( وتمثــــــل الــــــصفوف والمرحلــــــة الثانويــــــة، ومــــــدتها ثــــــالث ســــــنوات

ــع ــة      )والتاســ ــام المرحلــ ــهادة إتمــ ــد الحــــصول علــــى شــ ــا الطــــالب بعــ ، حيــــث يلتحــــق بهــ

 .االبتدائية

 :منهج الدراسة
ى كأحـــد أنـــواع المـــنهج   ســـلوب تحليـــل المحتـــو  أاتبعـــت الدراســـة فـــي منهجيتهـــا    

إلــــى أن أســــلوب تحليــــل المحتــــوى يعــــد مــــن  ) هـــــ١٤٢١( حيــــث يــــشير العــــساف ؛الوصــــفي

أنــــواع البحــــوث فــــي المــــنهج الوصــــفي، ويعتمــــد أساســــاً علــــى األســــلوب الكمــــي فــــي          

ــل         ــدة التحليـــ ــراري لوحـــ ــد التكـــ ــالل الرصـــ ــن خـــ ــتها، مـــ ــراد دراســـ ــاهرة المـــ ــل الظـــ تحليـــ

ــارة ــنه   . المختــ ــة المــ ــت الدراســ ــه؛ اتبعــ ــلوب    وعليــ ــتخدام أســ ــي، باســ ــفي التحليلــ ج الوصــ

تحليــــــل المحتــــــوى الــــــذي يــــــستند إلــــــى جمــــــع المعلومــــــات حــــــول الظــــــاهرة موضــــــوع   

الدراســـــة، وتحليلهـــــا، والوصـــــول إلـــــى االســـــتنتاجات الممكنـــــة، بغيـــــة تحقيـــــق أهـــــداف  

 . الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها
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 : مجتمع الدراسة وعينتها
 حيـــث تتمثـــل فـــي كتـــب الطالـــب      ؛تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن كامـــل مجتمعهـــا     

ــصلين   ــوم للفــــ ــادة العلــــ ــطة  :لمــــ ــة المتوســــ ــصفوف المرحلــــ ــاني لــــ ــسابع،  ( األول والثــــ الــــ

ــامن، التاســـع  ــة   ) الثـ ــة الـــسعودية، الطبعـ ــة العربيـ ــدد   ١٤٣٢فـــي المملكـ ــإن عـ ــالي فـ ـــ، وبالتـ هـ

 .كتب بواقع كتابين لكل صف دراسي) ٦(كتب العلوم التي تم تحليلها 

 :أداة الدراسة
ــ احثون فــــي هــــذه الدراســــة مــــن أداة التحليــــل التــــي صــــممها الــــشمراني   اســــتفاد البــ

)Alshamrani, حيـــث كانـــت اللغـــة األصـــلية لـــألداة اللغـــة اإلنجليزيـــة، ومـــن ثـــم    )٢٠٠٨ ،

ــشايع     ــشمراني، والـــــ ــمري، والـــــ ــام األســـــ ــب   ) ٢٠١٣(قـــــ ــا لتناســـــ ــا ومواءمتهـــــ بترجمتهـــــ

مملكــــة العربيــــة المحتــــوى العربــــي لتحليــــل كتــــاب األحيــــاء للــــصف األول الثــــانوي فــــي ال 

ــو    ) ١٢(وتتكـــــون األداة مـــــن . الـــــسعودية ــا هـــ ــم، كمـــ ــاالً مـــــن مجـــــاالت طبيعـــــة العلـــ مجـــ

 .)١ (جدولفي الموضح 
 )١ (جدولال

 مجاالت طبيعة العلم ومؤشراتها
 

 عدد المؤشرات مجاالت طبيعة العلم م
 ٣ المعرفة العلمية ليست موضوعية تمامًا ١
 ٢ يستخدم العلماء اإلبداع ٢
 ٤ المعرفة العلمية نسبيةتعتبر  ٣
 ٣ يتداخل العلم مع النواحي الثقافية االجتماعية ٤
 ٤ يوجد فرق بين القانون والنظرية ٥
 ٢ تعتمد المعرفة العلمية على الحواس ٦
 ٣ عدم وجود طريقة علمية عالمية موحدة الخطوات ٧
 ٥ يوجد فرق بين المشاهدات واالستنتاجات العلمية ٨
 ٣ يجيب العلم عن جميع األسئلةال يمكن أن  ٩
 ٣ التعاون واالشتراك في تطوير المعارف العلمية ١٠
 ١ العالقة بين العلم والتقنية ١١
 ٣ دور التجارب في العلم ١٢

 ٣٦ مجموع المؤشرات الكلي
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 : وحدة وفئة التحليل
فقــــرات الــــدرس : تتــــضمنوحــــدة التحليــــل فــــي هــــذه الدراســــة اعتبــــر البــــاحثون أن 

، وصــــــندوق محتــــــوى الفكــــــرة أو التمــــــرين أو النــــــشاط العملــــــي، واألســــــئلة       الرئيــــــسة

ــة،       ــة العلميــــ ــة، والنــــــصوص اإلثرائيــــ ــسفلية والجانبيــــ ــي الــــ ــل الحواشــــ ــسة، وجمــــ الرئيــــ

إضــــافة إلــــى ذلــــك،  . والــــصورة أو الرســــم البيــــاني أو الجــــداول التــــي تحــــوي جمــــال كاملــــة  

ف الوحــــــدة أو اســــــتثنى البــــــاحثون مــــــن ذلــــــك العنــــــاوين الرئيــــــسة والفرعيــــــة، وأهــــــدا 

الفــــــصل، والمفــــــردات الجديــــــدة، والمطويــــــات، ومراجعــــــة الــــــدرس أو الفــــــصل، ودليــــــل  

مراجعــــــة الفــــــصل أو األفكــــــار العامــــــة، واالختبــــــارات المقننــــــة، وصــــــندوق مقترحــــــات   

وبالنـــــسبة لفئـــــة التحليـــــل، فقـــــد حـــــدد البـــــاحثون فئـــــات التحليـــــل  . القـــــراءة الخارجيـــــة

 . رج تحت كل مجال من مؤشراتبمجاالت طبيعة العلم االثني عشر وما يند

 :  وثباتهاأداة الدراسة صدق

فـــي ضـــوء جوانـــب طبيعـــة   م أداة تحليـــل محتـــوى الكتـــب المدرســـية ااســـتخدتـــم 

، )٢٠٠٨ ,Alshamrani ( بإعــــدادها الــــشمراني قــــام التــــي  –) ١ (رقــــم ملحــــق  –العلــــم 

 وواءمهـــــا وترجمهـــــا اإلنجليزيـــــة، اللغـــــة هـــــي لـــــألداة األصـــــلية اللغـــــة كانـــــتحيـــــث 

 صــــدق الترجمــــة مــــن مــــن بالتأكــــد قــــاموا كمــــا ،)٢٠١٣( والــــشايع والــــشمراني ســــمرياأل

 . العلوم تعليم في مختصين من تحكيمها خالل

باتبــــاع أســــلوب فعاليــــة  فــــي الدراســــة الحاليــــة  وقــــد تــــم التحقــــق مــــن ثبــــات األداة   

ــل  ــدرة   )Interrecorder(المحلـــ ــى قـــ ــشير إلـــ ــذي يـــ ــين  ، والـــ ــين اثنـــ ــرمحلّلَـــ ــى ،أو أكثـــ  علـــ

 بـــــشكل مـــــستقل عـــــن اآلخـــــر باســـــتخدام معـــــايير تحليـــــل  نفـــــسهمحتـــــوىتحليـــــل ال

، كمــــــا اعتبــــــر البــــــاحثون أن النــــــسبة المعتبــــــرة     )١٩٨٠ ,Krippendorff(موحــــــدة 

المحلّلَــــين مــــساوية أو  للحكــــم علــــى ثبــــات األداة عنــــدما تكــــون نــــسبة االتفــــاق بــــين        

 ولحـــساب ثبـــات األداة، فقـــد تـــم). ١٩٨٩ ,Kaid & Wadsworth ()%٨٥(أكبـــر مـــن 

ــار ــشوائيًا – اختيـــ ــصلين - عـــ ــصف األول    فـــ ــوم الـــ ــاب علـــ ــن كتـــ ــة  المـــ ــط كعينـــ متوســـ
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ــاق       ــين، حيــــث كانــــت نــــسبة االتفــ ــا مــــن قبــــل محللــــين اثنــ ــل، ومــــن ثــــم تحليلهــ للتحليــ

 .، وتعد هذه النسبة معتبرة لثبات أداة التحليل)%٨٩(بينهما 

 : التحليل إجراءات
ــ لدليـــلطـــور البـــاحثون  ــاد البيانـــاتع جمـ ــدليل الـــذي أعـــده  ، مـــن خـــالل االعتمـ  علـــى الـ

ــمري، والــــــشمراني، والــــــشايع   ــة   )٢٠١٣(األســــ ــئلة الدراســــ ــع أســــ ، وذلــــــك ليتناســــــب مــــ

 :تكون من أربعة أجزاء كما يليو. الحالية ويحقق أهدافها

ــزء ــرح :األول الجـ ــاالت شـ ــة مجـ ــم طبيعـ ــرات العلـ ــة والمؤشـ ــا المثاليـ ــشتم: لهـ ل يـ

ــ ــزء ذاهـ ــى الجـ ــاالت علـ ــة مجـ ــم طبيعـ ــرحها العلـ ــرات وشـ ــة والمؤشـ ــا المثاليـ ــصور. لهـ  ويـ

ــا، مجـــــال كـــــل مـــــن المقـــــصود لمعنـــــى االـــــشرح ــر بينمـــ ــالي المؤشـــــر يعتبـــ ــارة المثـــ  عبـــ

ــة ــال محتملــ ــة لمجــ ــا يمكــــن العلــــم طبيعــ ــي وجودهــ ــوم كتــــب فــ ــر للملحــــق   (العلــ أنظــ

 ).١رقم 

 التحليــــــل حـــــدة وتتمثـــــل و : لتحليـــــل  اوحـــــدة  اختيـــــار  قواعـــــد  :الثـــــاني  الجـــــزء 

ــسيطة ــات    البــ ــد المكونــ ــة أحــ ــذه الدراســ ــي هــ ــشمل    فــ ــاب، وتــ ــي الكتــ ــمنت فــ ــي ضُــ : التــ

ــرةال ــة الفقــ ــي كاملــ ــوى فــ ــرئيس المحتــ ــاب الــ ــر، الللكتــ ــةة الفقــ ــي كاملــ ــندوق فــ ــ صــ ي فــ

 سؤالالـــو مثـــال والمعملـــيط النـــشاالون تمـــري والتعريـــف، الللكتـــاب الـــرئيس المحتـــوى

ب، كمـــــا تـــــشمل وحـــــدة التحليـــــل األشـــــكال،  الكتـــــا محتـــــوىموجـــــودة فـــــي الإلـــــخ، ... 

ــ ، واألنـــــشطة العكاملـــــة لتـــــي تحتـــــوي علـــــى جمـــــل    ، والمخططـــــات اولاجـــــدالو . ةمليـــ

إضــــافة إلــــى ذلــــك، لــــم تــــشتمل وحــــدة التحليــــل فــــي هــــذه الدراســــة بعــــض المكونــــات، 

ــل ــوان ال: مثــ ــعنــ ــيالرئيس والــ ــة، والفرعــ ــرةالو جملــ ــي فقــ ــدة الفــــصل ملخــــص فــ ، والوحــ

ــزءو ــة جــ ــار، والمراجعــ ــدة للفــــصل الرئيــــسة األفكــ ــداف، وأوالوحــ ــدة،  ال هــ فــــصل والوحــ

ــ المقترحـــــات وقوصـــــند مربـــــعو ، والتقـــــويم خارجيـــــة الضـــــافيةالقراءات والتمـــــارين اإلبـــ

ــات    ــنن، والمطويـــ ــار المقـــ ــدرس، واالختبـــ ــة الـــ ــي نهايـــ ــار ( فـــ ــات األفكـــ ــل، وال)منظمـــ  جمـــ
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 أدوات اســـــــتخدام أو الحاســــــبة  اآللــــــة  اســــــتخدام  كيفيــــــة  تــــــشرح ات التــــــي  فقــــــر الو

 . المعمل

 سيطةبـــــ التحليـــــل الوحـــــدة علـــــى للحكـــــم وأمثلـــــة قواعـــــد :الثالـــــث الجـــــزء

ــاو ــدة اعتبارهــ ــة وحــ ــم طبيعــ ــم : العلــ ــارتــ ــدة اعتبــ ــل وحــ ــدة التحليــ ــوي وحــ ــاالً تحــ  مجــ

ــ فـــي العلـــم لطبيعـــة . العلـــم طبيعـــة مؤشـــرات مـــن األقـــل علـــى واحـــد مؤشـــر تـــوفرة حالـ

ــىف ــبيل علـ ــال سـ ــر : المثـ ــدةتعتبـ ــل وحـ ــدةً التحليـ ــةً وحـ ــدما تحليليـ ــوي عنـ ــ تحـ ات اقتباسـ

 فــــي  هائلــــة  نجاحــــات إلــــى  قــــادت والتجريبيــــة  الرياضــــية الطــــرق : "، مثــــلكمــــا محــــددة 

، والمؤشــــر العلــــم فــــي التجــــارب دور): ١٢(، حيــــث تنــــدرج تحــــت المجــــال رقــــم   "العلــــوم

ــم   ــة): ١-١٢(الثالـــث رقـ ــة التجربـ ــي مهمـ ــة فـ ــك،   . العلـــم ممارسـ ــن ذلـ ــى العكـــس مـ ال وعلـ

ــر ــدة تعتبـ ــل وحـ ــسيطة التحليـ ــاالً   البـ ــوي مجـ ــةً تحـ ــدةً تحليليـ ــاً وحـ ــة أساسـ ــم لطبيعـ  العلـ

ــدما ــ المؤشــــرات مــــن مؤشــــر يأ تحــــوي ال عنــ ــا المــ ــذا مــــن األول الجــــزء فــــيشار إليهــ  هــ

 أو، اســــتنتاج أو، مالحظــــة أو، نظريــــة أو، قــــانون: مثــــل كلمــــات ذكــــروفــــي حالــــة . الــــدليل

 فـــــي تجربـــــة أو، علميـــــة طريقـــــة أو، علمـــــي اكتـــــشاف تـــــاريخ أو، العلمـــــاء حـــــد ألاســـــم

ــدة ــذا  تحليــــل الوحــ ــإن هــ ــي ال، فــ ــا يعنــ ــر أنهــ ــاالت مؤشــ ــة لمجــ ــان إذا إال العلــــم طبيعــ  كــ

 وحـــدة: علـــى ســـبيل المثـــالف. العلـــم طبيعـــة مجـــاالت مـــن لمجـــال داللـــة الكلمـــات لهـــذه

ــر ال التحليــــل ــد تعتبــ ــوي  وحــ ــةً تحــ ــاًةً تحليليــ ــة جانبــ ــدما العلــــم لطبيعــ ــوي عنــ ، فقــــط تحــ

 عنــــدما: للحركــــة الثالــــث نيــــوتن قــــانون ":مثــــل، علمــــي لقــــانون وصــــف أو، تعريــــف: مثــــل

 لتلــك معاكــسة قــوة يبــذل الثــاني الجــسم فــإن ثــانٍ جــسم علــى قــوة مــا جــسم يبــذل

 .لها ومساوية القوة

تــم تقييــد جمــع البيانــات فــي جــداول أعــدت       : ســجل قيــد البيانــات   :الجــزء الرابــع 

ــدد  ــذا الغــــرض تحــ ــصفحة،     : لهــ ــرة، الــ ــصل، الفقــ ــدرس، الفــ ــي، الــ ــصف، الفــــصل الدراســ الــ

 .المؤشر، نوع المحتوى، مالحظات
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 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 :المعالجة اإلحصائية

 هـــــدف الدراســـــة، اســـــتخدم البـــــاحثون المعالجـــــات واألســـــاليب      وللتحقيـــــق مـــــن 

 . اإلحصائية، والتي تمثلت في حساب التكرارات والنسب المئوية

 :عرض النتائج ومناقشتها
ــي كتـــــب    : ولالـــــسؤال األ ــية المتـــــضمنة فـــ ــة العلـــــم األساســـ ــاالت طبيعـــ ــا مجـــ مـــ

 المرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية؟بعلوم ال

 تــــم حــــساب التكــــرارات والنــــسب المئويــــة لمجــــاالت  ول الــــسؤال األلإلجابــــة عــــن

ــطة          ــة المتوسـ ــوم بالمرحلـ ــب العلـ ــي كتـ ــضمنتها فـ ــم تـ ــي تـ ــية التـ ــم األساسـ ــة العلـ طبيعـ

 .)٢(جدول ال األول والثاني، كما يوضح :للفصلين الدراسيين
 التكرارات والنسب المئوية )٢ (جدولال

 ةالمتوسط لةالمرحبعلوم ال لمجاالت طبيعة العلم في كتب 
 المرحلة الدراسية

ثاني  أول متوسط
 متوسط

ثالث 
 متوسط

 الكلي

ال
مج
م ال
رق

 

 مجاالت طبيعة العلم

 % ت % ت %ت % ت

ــى    ٦ ــة علـ ــة العلميـ ــد المعرفـ تعتمـ
 ١٥٫٢ ٤٩ ٨٫٦ ١٠ ١٤٫٧ ١٠ ٢١٫٠ ٢٩ الحواس

 ١٤٫٣ ٤٦ ١٤٫٧ ١٧ ١٤٫٧ ١٠ ١٣٫٨ ١٩ دور التجارب في العلم ١٢

بـــــــين القـــــــانون يوجـــــــد فـــــــرق  ٥
 ١٣٫٧ ٤٤ ١٨٫١ ٢١ ٨٫٨ ٦ ١٣٫٢ ١٧ والنظرية

 ١٢٫٧ ٤١ ١٢٫٩ ١٥ ١١٫٨ ٨ ١٣٫٠ ١٨ تعتبر المعرفة العلمية نسبية ٣

 ١٠٫٩ ٣٥ ١٥٫٥ ١٨ ١٠٫٣ ٧ ٧٫٣ ١٠ العالقة بين العلم والتقنية ١١

ــشاهدات    ٨ ــين المـ ــرق بـ ــد فـ يوجـ
 ٩٫٠ ٢٩ ٦٫٠ ٧ ١٧٫٧ ١٢ ٧٫٣ ١٠ واالستنتاجات العلمية

عـاون واالشـتراك فـي تطـوير     الت ١٠
 ٨٫٧ ٢٨ ٧٫٨ ٩ ٤٫٤ ٣ ١١٫٦ ١٦ المعارف العلمية

عــــدم وجـــــود طريقـــــة علميـــــة   ٧
 ٤٫٧ ١٥ ٦٫٠ ٧ ٢٫٩ ٢ ٤٫٤ ٦ عالمية موحدة الخطوات

 ٤٫٠ ١٣ ٦٫٠ ٧ ٥٫٩ ٤ ١٫٥ ٢ يستخدم العلماء اإلبداع ٢
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 مجاالت طبيعة العلم

 % ت % ت %ت % ت

ال يمكــن أن يجيــب العلــم عــن     ٩
 ٣٫٧ ١٢ ٥٫٣ ٣ ٤٫٤ ٣ ٤٫٤ ٦ جميع األسئلة

ــواحي     ٤ ــع النــ ــم مــ ــداخل العلــ يتــ
 ٣٫١ ١٠ ١٫٧ ٢ ٤٫٤ ٣ ٣٫٧ ٥ الثقافية االجتماعية

ــة ليــــــــست   ١ ــة العلميــــــ المعرفــــــ
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ موضوعية تمامًا

 ١٠٠ ٣٢٢ ٣٦٬٠ ١١٦ ٢١٫١ ٦٨ ٤٢٫٩ ١٣٨ المجموع

ضمن جميــــع تــــعلــــوم المرحلــــة المتوســــطة ت  ال أن كتــــب )٢(جــــدول اليتــــضح مــــن  

ــدا    ــا عــ ــة العلــــم مــ ــاالت طبيعــ ــال األول مجــ ــوعية   "المجــ ــة ليــــست موضــ ــة العلميــ المعرفــ

ويعلــــل البــــاحثون هــــذه النتيجــــة إلــــى غيــــاب التأســــيس النظــــري لطبيعــــة العلــــم ". تمامًــــا

ــذه       ــاحثون هـ ــزو البـ ــا يعـ ــل، كمـ ــدات التحليـ ــة المتـــضمنة فـــي بعـــض وحـ ــارف العلميـ والمعـ

النتيجـــــة إلـــــى أن طبيعـــــة خـــــصائص المتعلمـــــين فـــــي هـــــذه المرحلـــــة العمريـــــة قـــــد ال          

ــتيعاب تعقــــــد وصــــــعوبة دهم علــــــى تــــــساع ــا أن  وفلــــــسفتهالعلــــــمطبيعــــــة  اســــ ، كمــــ

المحتــــوى المعرفــــي لموضــــوعات كتــــب علــــوم هــــذه المرحلــــة الدراســــية قــــد ال يــــساعد  

علـــــى تـــــضمين محتـــــوى تعلمـــــي يـــــشير إلـــــى تـــــأثير القـــــيم والمعتقـــــدات الشخـــــصية،          

والمعــــارف العلميــــة والخبـــــرات الــــسابقة علـــــى الكيفيــــة التـــــي تــــم الوصـــــول بهــــا إلـــــى       

 . لعلما

أقـــــل المجـــــاالت  إلـــــى أن – بالنـــــسبة لكـــــل كتـــــاب علـــــى حـــــدة  –وتـــــشير النتـــــائج 

ــي الـــــصف األول   ــضمينًا فـــ ــاال التـــ ــداع  "متوســـــط مجـــ ــاء اإلبـــ ــستخدم العلمـــ ــم "و، "يـــ العلـــ

ــة    ــة واالجتماعيــ ــالنواحي الثقافيــ ــدمج بــ ــال   "منــ ــضمينًا مجــ ــا تــ ــان أقلهــ ــا كــ ــدم : "، بينمــ عــ

ــوات   ــددة الخطــ ــة محــ ــة علميــ ــود طريقــ ــان  الاني فــــي الــــصف الثــــ " وجــ ــا كــ متوســــط، كمــ

ــي الـــصف الثالـــث     ــضمينًا فـ ــال األقـــل تـ ــة   "متوســـط الالمجـ ــالنواحي الثقافيـ ــدمج بـ العلـــم منـ

ــة ــال    فــــي حــــين". واالجتماعيــ ــاالت طبيعــــة العلــــم األكثــــر تــــضمينًا فــــي مجــ  تمثلــــت مجــ



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٩٥

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

ــواس    " ــى الحـــ ــد علـــ ــي معتمـــ ــة ذات أســـــاس تجريبـــ ــة العلميـــ ــي الـــــصف األول  " المعرفـــ فـــ

ــال  ال ــط، ومجـ ــ  "متوسـ ــرق بـ ــد فـ ــة  يوجـ ــتدالالت العلميـ ــشاهدات واالسـ ــي الـــصف  " ين المـ فـ

فــــي " يوجــــد فــــرق بــــين القــــانون العلمــــي والنظريــــة العلميــــة "متوســــط، ومجــــال الالثــــاني 

  .متوسطالالصف الثالث 

 كانـــــت  العلـــــم  طبيعـــــة  مجـــــاالت  تـــــضمين  نـــــسب  أن – أيـــــضًا  –وتوضـــــح النتـــــائج   

ــة ــ    متفاوتـ ــال الـ ــصل المجـ ــب، حيـــث حـ ــي الكتـ ــة ال  "سادس فـ ــة علـــى  تعتمـــد المعرفـ علميـ

دور "المجـــــال الثـــــاني عـــــشر    ، ويليـــــه  )%١٥٫٢(علـــــى أعلـــــى نـــــسبة تـــــضمين     " الحـــــواس

ــوم   ــي العلـ ــارب فـ ــضمين  " التجـ ــسبة تـ ــال     )%١٤٫٣(بنـ ــي المجـ ــسبة فـ ــل نـ ــا كانـــت أقـ ، بينمـ

، حيـــــث بلغـــــت نـــــسبته "يتـــــداخل العلـــــم مـــــع النـــــواحي الثقافيـــــة واالجتماعيـــــة"الرابـــــع 

)٣٫١%.( 

ــا      ــاع نـــــسب تـــــضمين مجـــ ــن إيعـــــاز ارتفـــ ــم فـــــي المجـــــال    ويمكـــ الت طبيعـــــة العلـــ

دور "والمجـــــال الثـــــاني عـــــشر   " تعتمـــــد المعرفـــــة العلميـــــة علـــــى الحـــــواس     "الـــــسادس

فـــصول الكتـــب التـــي  علـــى مـــستوى الـــصفوف الثالثـــة، إلـــى طبيعـــة   " التجـــارب فـــي العلـــوم 

ــل      ــي، مثـ ــالم الطبيعـ ــة بالعـ ــوعات المتعلقـ ــن والموضـ ــددًا مـ ــضمن عـ ــا،  : تتـ ــادة وتغيراتهـ المـ

ــادن، ا  ــصخور والمعـــــ ــات،    الـــــ ــصادر األرض، النباتـــــ ــة، مـــــ ــة والالفقاريـــــ ــات الفقاريـــــ لحيوانـــــ

ــا مـــن المواضـــيع التـــي ســـاعدت علـــى تـــضمين مؤشـــرات توضـــح      الـــصوت والـــضوء، وغيرهـ

. أن العلــــم يعتمــــد علــــى مالحظــــات العــــالم الطبيعــــي، وأن العلــــم يعتمــــد علــــى الحــــواس

ــا يتعلــــق بالمجــــال الرابــــع   ــداخل العلــــم مــــع النــــواحي الثقافيــــة واال  "وفيمــ ــةيتــ ، "جتماعيــ

يــــرى البــــاحثون أن تــــدني نــــسبة تــــضمينه تعــــد منطقيــــة وتعــــزى إلــــى طبيعيــــة فــــصول           

الـــــذرات والعناصـــــر،  : الكتـــــب التـــــي تركـــــز علـــــى موضـــــوعات معرفيـــــة علميـــــة، مثـــــل       

ــاليط والمحاليــــــــل، أجهــــــــزة    الكهربــــــــاء والمغناطيــــــــسية، الحركــــــــة والقــــــــوة، المخــــــ

يـــــة، قـــــوانين نيـــــوتن، الجـــــسم، الـــــصوت والـــــضوء، الجـــــدول الـــــدوري والـــــروابط الكيميائ 

ــسارع  ــة والتـ ــة      . الحركـ ــة العلميـ ــى المعرفـ ــز علـ ــوعات تتطلـــب التركيـ ــذه الموضـ ــل هـ فمثـ
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ــن الجوانـــب           ــر مـ ــات، بنـــسبة أكبـ ــوانين، ونظريـ ــاهيم، وقـ ــن حقـــائق، ومفـ ــضمنه مـ ــا تتـ بمـ

 .االجتماعية والثقافية

ــسؤال ال ــانيالــ ــب       : ثــ ــي كتــ ــم فــ ــة العلــ ــاالت طبيعــ ــضمين مجــ ــدى تــ ــا مــ ــوم المــ علــ

 طة في المملكة العربية السعودية؟المتوسبالمرحلة 

 تـــم حـــساب التكـــرارات والنـــسب المئويـــة لوحـــدات      الثـــانيلإلجابـــة عـــن الـــسؤال   

 الــــصفوفالتحليــــل التــــي تــــضمنت مجــــاالً أو أكثــــر مــــن مجــــاالت طبيعــــة العلــــم حــــسب  

 :بالمرحلة المتوسطة للفصلين األول والثاني، على النحو اآلتي
 يل المتضمنةزيع وحدات التحلنتائج تو) ٣ (جدولال

 علوم المرحلة المتوسطةمجاالت طبيعة العلم في كتب 

 الصف
الفصل 
 الدراسي

عدد وحدات 
 التحليل

عدد وحدات التحليل المتضمنة 
 مجاالت طبيعة العلم

نسبة 
 تضمينال

 %١٤٫٨ ٨٩ ٦٠٣ األول
 %٦٫٢ ٢٩ ٤٧٠ الثاني

 األول
 المتوسط

 %١١٫٠ ١١٨ ١٠٧٣ المجموع
 %١١٫٢ ٥٢ ٤٦٣ لاألو
 %٣٫٨ ١٦ ٤١٨ الثاني

 الثاني
 المتوسط

 %٧٫٧ ٦٨ ٨٨١ المجموع
 %١٥٫٧ ٦٣ ٤٠٢ األول
 %٨٫١ ٢٩ ٣٥٧ الثاني

 الثالث
 المتوسط

 %١٢٫١ ٩٢ ٧٥٩ المجموع
 %١٠٫٢ ٢٧٨ ٢٧١٣ المجموع الكلي

ــائج المبينــــة فــــي   ــدولالتوضــــح النتــ أن عــــدد وحــــدات التحليــــل التــــي تــــضمنت   ) ٣ (جــ

ــاالً ــا مجــ للمرحلــــة المتوســــطة علــــوم الالت طبيعــــة العلــــم فــــي كتــــب   أو أكثــــر مــــن مجــ

. )%١٠٫٢(وحـــــدة تحليليـــــة، بنـــــسبة   ) ٢٧١٣(وحـــــدة تحليليـــــة مـــــن أصـــــل    ) ٢٧٨(بلغـــــت 

ــاالت        ــضميناً لمجــ ــى تــ ــان األعلــ ــوم الــــصف الثالــــث المتوســــط كــ ــاب علــ ويالحــــظ أن كتــ

طبيعــــة العلــــم، فقــــد بلغــــت عــــدد وحــــدات التحليــــل التــــي تــــضمنت مجــــاالً أو أكثــــر مــــن   

وحـــدة تحليليـــة، بنـــسبة   ) ٧٥٩(وحـــدة تحليليـــة مـــن أصـــل    ) ٩٢( طبيعـــة العلـــم  مجـــاالت

، ويليـــــه كتـــــاب علـــــوم الـــــصف األول المتوســـــط، حيـــــث بلغـــــت عـــــدد وحـــــدات    )%١٢٫١(



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٩٧

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

وحـــدة تحليليـــة ) ١١٨(التحليـــل التـــي تـــضمنت مجـــاالً أو أكثـــر مـــن مجـــاالت طبيعـــة العلـــم    

لمرتبـــة األخيـــرة كتـــاب   ويـــأتي فـــي ا ). %١١٫٠(وحـــدة تحليليـــة، بنـــسبة   ) ١٠٧٣(مـــن أصـــل  

علـــــوم الـــــصف الثـــــاني المتوســـــط؛حيث بلغـــــت عـــــدد وحـــــدات التحليـــــل التـــــي تـــــضمنت 

) ٨٨١(وحـــــدة تحليليـــــة مـــــن أصـــــل  ) ٦٨(مجـــــاالً أو أكثـــــر مـــــن مجـــــاالت طبيعـــــة العلـــــم  

إضــــافة إلــــى ذلــــك، توضــــح النتــــائج أن كتــــب علــــوم       ). %٧٫٧(وحــــدة تحليليــــة، بنــــسبة   

ــة   ــة   الفــــصل الدراســــي األول فــــي الــــصفوف الثالثــ ــاالت طبيعــ  كانــــت أعلــــى تــــضميناً لمجــ

 . العلم من الفصل الدراسي الثاني

ــة العلــــم       ــاالت طبيعــ ــضمين مجــ ــائج مــــستويات تــ ــي عــــرض ومناقــــشة نتــ ــا يلــ وفيمــ

ــم    ــي، حيـــــث تـــ ــل صـــــف دراســـ ــدات    لكـــ ــة لوحـــ ــرارات والنـــــسب المئويـــ ــساب التكـــ  حـــ

ــصول          ــم حــــسب فــ ــة العلــ ــاالت طبيعــ ــن مجــ ــر مــ ــاالً أو أكثــ ــضمنت مجــ ــي تــ ــل التــ التحليــ

 :لوم بالمرحلة المتوسطة للفصلين األول والثاني، على النحو اآلتيكتب الع

 ):السابع (متوسطالكتاب علوم الصف األول : أوالً
ــدولال يبـــين ــر مـــن     ) ٤ (جـ ــاالً أو أكثـ ــائج توزيـــع وحـــدات التحليـــل التـــي تـــضمنت مجـ نتـ

متوســـــــط للفـــــــصلين المجـــــــاالت طبيعـــــــة العلـــــــم فـــــــي كتـــــــاب علـــــــوم الـــــــصف األول   

 .الثاني األول و:الدراسيين
 توزيع وحدات التحليل المتضمنة) ٤ (جدولال

 متوسطاللصف األول لعلوم ال مجاالت طبيعة العلم في كتاب 

ل 
فص
ال

سي
درا
ال

 

 فصول الكتاب
عدد 

وحدات 
 التحليل

عدد وحدات التحليل 
المتضمنة مجاالت طبيعة 

 العلم
 تضميننسبة ال

 %٥٩٫٧ ٣٧ ٦٢ طبيعة العلم
 %١٧٫٦ ٩ ٥١ المادة وتغيراتها
 %١٣٫٣ ١٠ ٧٥ الحركة والقوة
 %١٢٫٧ ٧ ٥٥ الذرات والعناصر
 %١٠٫٢ ١١ ١٠٨ المصطلحات

 األول

 %٧٫٣ ٣ ٤١ القياس
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ل 
فص
ال

سي
درا
ال

 

 فصول الكتاب
عدد 

وحدات 
 التحليل

عدد وحدات التحليل 
المتضمنة مجاالت طبيعة 

 العلم
 تضميننسبة ال

 %٦٫٨ ٥ ٧٤ القوى المشكلة لألرض
 %٥٫٣ ٣ ٥٧ الصخور والمعادن

الكهربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
 والمغناطيسية

٥ ٤ ٨٠% 

 %١٤٫٨ ٨٩ ٦٠٣ المجموع
 %١٥٫١ ٨ ٥٣ الحيوانات الفقارية
 %١٤٫٧ ٥ ٣٤ الخاليا لبنات الحياة

 %١٢٫٨ ٦ ٤٧ علم البيئة
 %٦٫٩ ٥ ٧٢ استكشاف الفضاء

 %٤٫٢ ٢ ٤٨ الغالف الجوي المتحرك
 %٢٫٥ ١ ٤٠ دور الجينات في الوراثة

 %٢ ١ ٥١ مصادر األرض
 %١٫٩ ١ ٥٤ الحيوانات الالفقارية

 ٠ ٠ ٧١ المصطلحات

 الثاني

 %٦٫٢ ٢٩ ٤٧٠ المجموع
 %١١ ١١٨ ١٠٧٣ المجموع الكلي 

ــائج المبينــــة فــــي   ــدولالتوضــــح النتــ ــدات التحليــــل التــــي تــــضمنت   ) ٤ (جــ ــدد وحــ أن عــ

متوســـط المجـــاال أو أكثـــر مـــن مجـــاالت طبيعـــة العلـــم فـــي كتـــاب علـــوم الـــصف األول          

وحـــــدة ) ٦٠٣(وحــــدة تحليليـــــة مـــــن أصـــــل  ) ٨٩(للفــــصل الدراســـــي األول، حيـــــث بلغـــــت  

ــسبة   ــة، بنـــ ــاني     ، )%١٤٫٨(تحليليـــ ــي الثـــ ــصل الدراســـ ــي الفـــ ــت فـــ ــا بلغـــ ــدة ) ٢٩(بينمـــ وحـــ

، فـــــي حـــــين بلـــــغ عــــــدد    )%٦٫٢(وحـــــدة تحليليـــــة، بنـــــسبة    ) ٤٧٠(تحليليـــــة مـــــن أصـــــل    

ــاب     ــل الكتـ ــي كامـ ــة فـ ــدات التحليليـ ــل   ) ١١٨(الوحـ ــن أصـ ــة مـ ــدة تحليليـ ــدة ) ١٠٧٣(وحـ وحـ

 ). %١١(تحليلية، وبنسبة 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٩٩

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 ):الثامن (متوسطاللصف الثاني لعلوم الكتاب : ثانيًا
ــائج توزيــــع وحــــدات التحليــــل التــــي تــــضمنت مجــــاالً أو أكثــــر    )٥(جــــدول الوضــــح ي  نتــ

متوســـــط للفـــــصلين المـــــن مجـــــاالت طبيعـــــة العلـــــم فـــــي كتـــــاب علـــــوم الـــــصف الثـــــاني  

 . األول والثاني:الدراسيين
 توزيع وحدات التحليل المتضمنة) ٥(جدول ال

 متوسطالمجاالت طبيعة العلم في كتاب علوم الصف الثاني 

ل 
فص
ال ال

سي
درا

 

 فصول الكتاب
عدد 

وحدات 
 التحليل

عدد وحدات التحليل المتضمنة 
 مجاالت طبيعة العلم

نسبة 
 تضمينال

 %٤٧٫٦ ٢٠ ٤٢ طبيعة العلم
 %١٨٫٣ ١٣ ٧١ جهاز الدوران والمناعة

 %٧٫٦ ٥ ٦٦ حاالت المادة
 %٦٫٣ ٦ ٩٦ المصطلحات

 %٦ ٤ ٦٧ الطاقة ومصادرها
الهـــــــــــــــضم والتـــــــــــــــنفس 

 راجواإلخ
٥٫٢ ٣ ٥٨% 

 %١٫٦ ١ ٦٣ المخاليط والمحاليل

 األول

 %١١٫٢ ٥٢ ٤٦٣ المجموع
 %١٣٫٥ ٧ ٥٢ النباتات

 %٧٫٨ ٤ ٥١ التنظيم والتكاثر
 %٥٫٩ ٣ ٥١ الطاقة الحرارية

 %١٫٧ ١ ٥٨ موارد البيئة وحمايتها
 %١٫٧ ١ ٦٠ الموجات والصوت والضوء
 ٠ ٠ ٧٢ أجهزة الدعامة والحركة

 ٠ ٠ ٧٤ مصطلحاتال

 الثاني

 %٣٫٨ ١٦ ٤١٨ المجموع
 %٧٫٧ ٦٨ ٨٨١ المجموع الكلي

ــائج المبينــــة فــــي   ــدولالتوضــــح النتــ  أن عــــدد وحــــدات التحليــــل التــــي تــــضمنت   )٥ (جــ

ــاني        ــوم الـــصف الثـ ــاب علـ ــي كتـ ــة العلـــم فـ ــاالت طبيعـ ــن مجـ ــر مـ ــاال أو أكثـ متوســـط المجـ

وحـــــدة ) ٤٦٣(وحـــــدة تحليليـــــة مـــــن أصـــــل ) ٥٢( حيـــــث بلغـــــت ؛للفـــــصل الدراســـــي األول
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ــا بلغــــــت فــــــي الفــــــصل الدراســــــي الثــــــاني   )%١١٫٢(تحليليــــــة، بنــــــسبة  وحــــــدة ) ١٦(، بينمــــ

، فـــــي حـــــين بلـــــغ عـــــدد     )%٣٫٨(وحـــــدة تحليليـــــة، بنـــــسبة   ) ٤١٨(تحليليـــــة مـــــن أصـــــل   

وحــــدة ) ٨٨١(وحــــدة تحليليـــة مــــن أصـــل   ) ٦٨(الوحـــدات التحليليــــة فـــي كامــــل الكتـــاب    

 ). %٧٫٧(تحليلية، وبنسبة 

 ):التاسع (متوسطالالصف الثالث كتاب علوم : ثالثًا
ــر    )٦(جــــدول اليوضــــح  ــاالً أو أكثــ ــائج توزيــــع وحــــدات التحليــــل التــــي تــــضمنت مجــ  نتــ

متوســــط للفــــصلين  المــــن مجــــاالت طبيعــــة العلــــم فــــي كتــــاب علــــوم الــــصف الثالــــث         

 .الدراسيين األول والثاني
 توزيع وحدات التحليل المتضمنة) ٦ (جدولال

 متوسطاللصف الثالث للوم عالمجاالت طبيعة العلم في كتاب 

الفصل 
 الدراسي

 فصول الكتاب
عدد 

وحدات 
 التحليل

عدد وحدات التحليل 
المتضمنة مجاالت طبيعة 

 العلم

نسبة 
 تضمينال

 %٥٣٫٢ ٣٣ ٦٢ طبيعة العلم
 %١٥٫٨ ٩ ٥٧ تركيب الذرة

البنــــــــاء الــــــــذري والـــــــــروابط   
 الكيميائية

٩٫٣ ٥ ٥٤% 

 %٧٫٨ ٦ ٧٧ المصطلحات
 %٧٫٣ ٤ ٥٥ ات األرضتغير

 %٦٫٣ ٣ ٤٨ الجدول الدوري
 %٦٫١ ٣ ٤٩ التفاعالت الكيميائية

 األول

 %١٥٫٧ ٦٣ ٤٠٢ المجموع
 %٢٨٫٦ ١٤ ٤٩ القوة وقوانين نيوتن

 %١٦٫١ ٥ ٣١ الوراثة
 %%٧٫٩ ٣ ٣٨ الكهرباء

 %٥٫٧ ٣ ٥٣ الحركة والتسارع
 %٥٫٣ ٣ ٥٧ أنشطة وعمليات بالخلية

 %٢٫٠ ١ ٥٠ سيةالمغناطي
 ٠ ٠ ٧٩ المصطلحات

 الثاني

 %٨٫١ ٢٩ ٣٥٧ المجموع
 %١٢٫١ ٩٢ ٧٥٩ المجموع الكلي



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٠١

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

ــائج المبينــــة فــــي   ــدات التحليــــل التــــي تــــضمنت   )٦(جــــدول التوضــــح النتــ ــدد وحــ  أن عــ

متوســـط العلـــوم الـــصف الثالـــث المجـــاال أو أكثـــر مـــن مجـــاالت طبيعـــة العلـــم فـــي كتـــاب  

وحـــــدة ) ٤٠٢( وحـــــدة تحليليـــــة مـــــن أصـــــل )٦٣( حيـــــث بلغـــــت ؛للفـــــصل الدراســـــي األول

ــسبة   ــة، بنـــ ــاني     )%١٥٫٧(تحليليـــ ــي الثـــ ــصل الدراســـ ــي الفـــ ــت فـــ ــا بلغـــ ــدة ) ٢٩(، بينمـــ وحـــ

، فـــــي حـــــين بلـــــغ عـــــدد    )%٨٫١(وحـــــدة تحليليـــــة، بنـــــسبة   ) ٣٥٧(تحليليـــــة مـــــن أصـــــل   

وحـــدة  ) ٧٥٩(وحـــدة تحليليـــة مـــن أصـــل     ) ٩٢(الوحـــدات التحليليـــة فـــي كامـــل الكتـــاب     

 ).%١٢٫١(تحليلية، وبنسبة 

أن ) ٤(، )٣(، )٢ (:وبنظـــــرة شـــــمولية لنتـــــائج الـــــسؤال األول، فقـــــد أظهـــــرت الجـــــداول

طبيعــــة العلــــم فــــي كتــــاب العلــــوم لكــــل صــــف    بعنــــوان  كــــامالًا تدريــــسيًهنــــاك فــــصالً

، حيــــث بلغــــت نــــسبة مجــــاالت طبيعــــة العلــــم فــــي       )الفــــصل الدراســــي األول (دراســــي 

ــا كانـــــت ، ب)%٥٩٫٧(متوســـــط الالفـــــصل األول مـــــن كتـــــاب الـــــصف األول   ) %٤٧٫٦(ينمـــ

ــاب   ــاني  الفــــي كتــ ــين بلغــــت   العلــــوم الــــصف الثــ ــط، فــــي حــ ــاب  ) %٥٣٫٢(متوســ فــــي كتــ

ن تخـــصيص فـــصل تدريـــسي كامـــل يعنـــى بطبيعـــة      إ. متوســـطاللـــصف الثالـــث  لعلـــوم ال

ــم  ــا –العلــــ ــضمنه بمــــ ــن تتــــ ــتراتيجيات مــــ ــسية، إســــ ــاط تدريــــ ــم، وأنمــــ ــشطة تعلــــ  وأنــــ

ــصاء ــن استقــــ ــع مــــ ــاة، واقــــ ــشطة الحيــــ ــة، والتحفإثر وأنــــ ــراءة   ائيــــ ــز، والقــــ ــز والتعزيــــ يــــ

ــارف الــــسابقة    ــربط بالمعــ ــة، والــ ــاع يفــــسر دراســــي صــــف لكــــل –الموجهــ  نــــسب ارتفــ

ــوافر ــاالت تــ ــة مجــ ــذه فــــي العلــــم طبيعــ ــزو. الكتــــب هــ ــاحثون ويعــ ــاالت تــــضمين البــ  مجــ

المرحلــــة المتوســــطة إلــــى األهميــــة التــــي  بعلــــوم ال كتــــب مــــن األول الفــــصل فــــي العلــــم

لــــوم، وإســــهامها فــــي تنميــــة التحــــصيل      تحظــــى بهــــا طبيعــــة العلــــم فــــي تــــدريس الع      

كونهــــــا مــــــن القــــــضايا إضــــــافة إلــــــى الدراســــــي واالتجاهــــــات اإليجابيــــــة نحــــــو العلــــــوم، 

العديــــد مــــن األساســــية التــــي تبنــــى عليهــــا موضــــوعات منــــاهج العلــــوم، وهــــذا مــــا أكــــده  

ــاحثين ــون ؛٢٠٠٤ ,Abd-El-Khalick & Akerson( البـ  ,McDonald ؛)٢٠١٠( زيتـ

 .)٢٠١٢( الشمراني ؛٢٠١٠
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تتفـــق هـــذه النتـــائج مـــع مـــا توصـــلت إليـــه دراســـة األســـمري والـــشمراني والـــشايع          و

) األول الدراســــي  الفــــصل  (–ثــــانوي  المــــن تــــضمين كتــــاب األحيــــاء للــــصف األول     ) ٢٠١٣(

العلم؛حيـــــث أشـــــارت إلـــــى أن  طبيعـــــة لمجـــــاالت – الـــــسعودية العربيـــــة المملكـــــة فـــــي

جوانـــب طبيعـــة العلـــم بلـــغ     مؤشـــراً أو أكثـــر ل التـــي تـــضمنت إجمـــالي وحـــدات التحليـــل   

ــدرها ، وحـــــدة)٨٩٣( مـــــن أصـــــل )٧٨( ــالي عـــــدد وحـــــدات  )%٨٫٧( بنـــــسبة قـــ  مـــــن إجمـــ

ــ  . التحليــــل فــــي الكتــــاب ككــــل    ، تتفــــق هــــذه النتــــائج مــــع دراســــة     هوفــــي الــــسياق ذاتــ

التــــي كــــان مــــن أبــــرز نتائجهــــا تــــضمن كتــــاب العلــــوم للــــصف التاســــع   ) ٢٠٠٨(شــــحادة 

ــي ال      ــم فقـــط فـ ــة العلـ ــاد طبيعـ ــسطين ألبعـ ــي فلـ ــاب الدراســـي،     فـ ــن الكتـ ــى مـ ــدة األولـ وحـ

ــراج        ــة فـ ــه دراسـ ــلت إليـ ــا توصـ ــع مـ ــذا الـــسؤال مـ ــائج هـ ــا تتفـــق نتـ ــضمين  ) ٢٠٠٠(كمـ مـــن تـ

 فـــــي المملكـــــة متوســـــطالعلـــــوم الـــــصف األول المجـــــاالت طبيعـــــة العلـــــم فـــــي كتـــــاب  

توصــــــلت إلــــــى أن مــــــستوى تــــــضمين ) ٢٠٠٠(، إال أن دراســــــة فــــــراج العربيــــــة الــــــسعودية

ــصف  ــوم الـ ــابي علـ ــا:ينكتـ ــط،ني الثـ ــطال والثالـــث  المتوسـ ــم   ،متوسـ ــة العلـ ــاالت طبيعـ  لمجـ

ــأمول  ــستوى المـــ ــان دون المـــ ــة    . كـــ ــى أن الدراســـ ــتالف إلـــ ــذا االخـــ ــاحثون هـــ ــسر البـــ ويفـــ

الحاليـــة طبقـــت علـــى كتـــب مـــشروع تطـــوير الرياضـــيات والعلـــوم الطبيعيـــة المطـــورة،          

بينمــــا دراســــة فــــراج تــــم تطبيقهــــا علــــى كتــــب العلــــوم بالمرحلــــة المتوســــطة عــــام          

 .، أي قبل بدء المشروع)٢٠٠٠-١٩٩٩(
 العلـــــوم كتـــــب فـــــصول جميـــــع أن إلـــــى – أيـــــضًا –وتوصـــــلت نتـــــائج الـــــسؤال األول  

 بنـــــسبٍ العلـــــم طبيعـــــة مجـــــاالت مـــــن أكثـــــر أو مجـــــاالً تـــــضمنت المتوســـــطة للمرحلـــــة
متفاوتــــة، عــــدا فــــصل المــــصطلحات فــــي الفــــصل الدراســــي الثــــاني لكــــل صــــف دراســــي،   

ــا    ــي كتـــ ــة فـــ ــة والحركـــ ــزة الدعامـــ ــوم الب وفـــــصل أجهـــ ــاني  لعلـــ متوســـــط اللـــــصف الثـــ
ويرجــــع البــــاحثون غيــــاب مجــــاالت طبيعــــة العلــــم فــــي فــــصل  . للفــــصل الدراســــي الثــــاني

 المرحلـــــة جميـــــع كتـــــب علـــــوم لجميـــــع لفـــــصل الدراســـــي الثـــــاني  االمـــــصطلحات فـــــي 
 قـــــد تـــــم  المـــــصطلحات إلـــــى أن مجـــــاالت طبيعـــــة العلـــــم الخاصـــــة بفـــــصل  المتوســـــطة

ــي األول، وبال   ــي الفــــصل الدراســ ــها فــ ــي الفــــصل    عرضــ ــا فــ ــة لتكرارهــ ــالي انتفــــت الحاجــ تــ
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ــي هــــذا الفــــصل عبــــارة عــــن تعريفــــات           ــي الثــــاني، كمــــا أن طبيعــــة المعــــارف فــ الدراســ
 .للمصطلحات الواردة في الكتب فقط

ويـــــرى البـــــاحثون أن تفـــــاوت نـــــسب تـــــضمين مجـــــاالت طبيعـــــة العلـــــم فـــــي كتـــــب  
وجـــــود  )١: لعـــــدة اعتبـــــارات، منهـــــا مبـــــرر العلـــــوم لـــــصفوف المرحلـــــة المتوســـــطة أمـــــر 

) ٢فـــصل دراســـي كامـــل يعنـــى بطبيعـــة العلـــم فـــي كـــل صـــف دراســـي ويؤســـس لهـــا،           
ــب،         ــوعات الكتـ ــة لموضـ ــى المعرفيـ ــات البنـ ــين مكونـ ــوازن بـ ــود التـ ــرورة وجـ ــة ) ٣ضـ طبيعـ

ــا،       ــم ومجاالتهـ ــة العلـ ــي ال تعكـــس طبيعـ ــصول التـ ــوعات بعـــض الفـ ــود  ) ٤موضـ ــدم وجـ عـ
ــاالت     ــدد نـــــسب مجـــ ــة تحـــ ــات مرجعيـــ ــة محكـــ ــضم طبيعـــ ــي العلـــــم الواجـــــب تـــ ينها فـــ

وعليــــه؛ فــــإن مــــا توصــــلت إليــــه هــــذه الدراســــة مــــن تفــــاوت فــــي          . المراحــــل الدراســــية 
 التـــــي )٢٠٠٠(تـــــضمين مجـــــاالت طبيعـــــة العلـــــم يتفـــــق مـــــع مـــــا توصـــــلت دراســـــة فـــــراج  

أشـــارت نتائجهـــا إلـــى تـــدني تأكيـــد كتـــب العلـــوم بالمرحلـــة المتوســـطة فـــي المملكـــة          
ركيــــز علــــى الجانــــب المعرفــــي العربيــــة الــــسعودية ألبعــــاد طبيعــــة العلــــم؛ حيــــث تــــم الت

ــة        ــة دراسـ ــع نتيجـ ــة مـ ــذه الدراسـ ــة هـ ــق نتيجـ ــا تتفـ ــم، كمـ ــد للعلـ ــي ،)٢٠٠٤(عبدالمجيـ  التـ
ــطة        ــة المتوسـ ــوم المرحلـ ــي كتـــب علـ ــة العلـــم فـ ــاد طبيعـ ــزء مـــن أبعـ ــاب جـ أظهـــرت غيـ

ــصر  ــي مــ ــة   . فــ ــة الحاليــ ــائج الدراســ ــق نتــ ــذلك –وتتفــ ــة   – كــ ــة دراســ ــع نتيجــ ــحادة  مــ شــ
ــاد طبيعــــة العلــــم بــــين الفــــصول    والتــــي أشــــارت إلــــى عــــدم تــــ ،)٢٠٠٨( وازن تــــضمين أبعــ

ــسطين،        ــطة بفلــ ــة المتوســ ــوم المرحلــ ــي كتــــب علــ ــصول فــ ــدات والفــ ــية والوحــ الدراســ
ــق  ــضًا –وتتفــ ــائج دراســــة   – أيــ ــانين  مــــع نتــ ــب الفيزيــــاء    )٢٠١٠(الزعــ ــي بينــــت أن كتــ ، التــ

ــي        ــي األنـــشطة، فـ ــة العلـــم فـ ــاد طبيعـ ــي أبعـ ــي فلـــسطين تراعـ ــة فـ ــة العامـ ــة الثانويـ لمرحلـ
ــين ال ــاب  حــ ــئلة الكتــ ــا فــــي أســ ــي أبعادهــ ــة   .  يراعــ ــة الحاليــ ــائج الدراســ ــرًا، تتفــــق نتــ وأخيــ

ــة   ــع دراســ ــائج مــ ــمرينتــ ــا أن  )٢٠١٣(والــــشمراني والــــشايع   األســ ــي أظهــــرت نتائجهــ ، التــ
تــــضمين أبعــــاد طبيعــــة العلــــم فــــي كتــــاب األحيــــاء للــــصف األول الثــــانوي فــــي المملكــــة    

ــي ا     ــين جزئـ ــوازن بـ ــر متـ ــاء بـــشكل غيـ ــة الـــسعودية جـ ــذلك  العربيـ ــصوله وكـ ــاب، وفـ لكتـ
 .بين وحدات التحليل
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 :التوصيات
فـــي ضـــوء مـــا تـــم التوصـــل إليـــه مـــن نتـــائج فـــي هـــذه الدراســـة، يوصـــي البـــاحثون بعـــدة  

 :توصيات إجرائية على النحو اآلتي

تــــضمين كتــــب العلــــوم لــــدالئل تــــشير إلــــى مجــــال طبيعــــة العلــــم المتعلــــق           .١

مــــن خــــالل تقــــديم محتــــوى    ، "المعرفــــة العلميــــة ليــــست موضــــوعية تمامًــــا    "بكــــون أن 

يتناســــــــب مــــــــع الخــــــــصائص العقليــــــــة والمعرفيــــــــة لطــــــــالب المرحلــــــــة المتوســــــــطة، 

تـــــأثير القـــــيم  وفلـــــسفته، ومـــــدى العلـــــمويـــــساعدهم علـــــى اســـــتيعاب تعقـــــد طبيعـــــة  

 .التي تم الوصول بها إلى العلم على الطرق والمعتقدات الشخصية

ثير تـــــضمين فقـــــرات علميـــــة إثرائيـــــة فـــــي محتـــــوى كتـــــب العلـــــوم توضـــــح تـــــأ  .٢

ــأثير ذلــــك علــــى تطــــور العلــــم      تــــداخل العلــــم مــــع الجوانــــب الثقافيــــة واالجتماعيــــة، وتــ

 .وتقدمه

ــة للمــــشاركة فــــي تــــصميم      .٣ ــة العلميــ ــة الفــــرص للمتخصــــصين فــــي التربيــ إتاحــ

 .وتأليف كتب العلوم في مراحل التعليم العام

تــــشجيع معلمــــي العلــــوم فــــي مراحــــل التعلــــيم العــــام علــــى ضــــرورة إبــــراز           .٤

ــة ا  ــاالت طبيعـ ــشطة        مجـ ــي األنـ ــا فـ ــوم، وتوظيفهـ ــررات العلـ ــدريس مقـ ــاء تـ ــي أثنـ ــم فـ لعلـ

 .والتجارب العملية

 :مقترحات بحثية مستقبلية

ــى    .١ ــة علــ ــات مماثلــ ــراء دراســ ــة    إجــ ــي المرحلــ ــاء فــ ــاء، والفيزيــ ــررات الكيميــ مقــ

 .الثانوية، ومقرر العلوم في المرحلة االبتدائية

 .ة العلمتصورات المعلمين والطالب حول طبيعإجراء دراسة لمعرفة  .٢

ــة     .٣ ــع ممارســـ ــة واقـــ ــة لمعرفـــ ــراء دراســـ ــة   إجـــ ــين لطبيعـــ ــين والمتعلمـــ المعلمـــ

 .العلم

@      @      @ 
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 :المراجع
 :المراجع العربية

ــراهيم؛   -١ ــمري، إبــ ــعيد؛  واألســ ــد  والــــشمراني، ســ ــة   ). ٢٠١٣(الــــشايع، فهــ مــــدى تــــضمين جوانــــب طبيعــ

مجلـــة رســـالة   .لـــسعوديةالعلـــم فـــي كتـــاب األحيـــاء للـــصف األول الثـــانوي فـــي المملكـــة العربيـــة ا        

 .هـ١/٣/١٤٣٤، مقبول للنشر بتاريخ السعودية-العربي الخليج

مـــدى احتـــواء كتـــاب العلـــوم للـــصف الثـــامن األساســـي       ). ٢٠٠٧(المعايطـــة، صـــباح  والبـــشايرة، زيـــد؛   -٢

مجلـــــة العلـــــوم . فـــــي األردن ألبعـــــاد الثقافـــــة العلميـــــة ودرجـــــة إلمـــــام طلبـــــة منطقـــــة القـــــصر بهـــــا   

 .٣٠٠-٢٧٥، )١٢(، جامعة قطر-التربوية

ــلمة، -٣ ــارثي، منــــــصور؛ بــــــن ســــ ــراهيم والحــــ ــدا). ٢٠٠٥ (إبــــ ــي لمرشــــ ــأليف فــــ ــاب تــــ ــي الكتــــ  المدرســــ

 .الخليج لدول العربي التربية مكتب: الرياض. ومواصفاته

ــة المـــــــــدارس فـــــــــي العلـــــــــوم تـــــــــدريس). ٢٠٠٤. (ل تروبريـــــــــدج،؛ ج بويـــــــــل، و؛.ر بيبـــــــــي، -٤ : الثانويـــــــ

ــتراتيجياتإ ــوير ســــ ــة تطــــ ــة الثقافــــ ــدالمنعم عبدالحميــــــد، محمــــــد (.العلميــــ ــادر حــــــسن، وعبــــ  ونــــ

 ).٢٠٠٠ (الجامعي الكتاب دار: العين مارات،اإل). ، مترجموحسن تيراب السنهوري،

دراســـة تحليليـــة لمحتـــوى كتـــاب العلـــوم للـــصف الـــسادس   ). ٢٠٠٥يوليـــو،  (.الجبـــر، جبـــر بـــن محمـــد  -٥

ــايير تـــدريس العلـــوم     ــوء معـ ــة العربـــي الـــسعودية فـــي ضـ ــدائي بالمملكـ ــ.االبتـ لمـــؤتمر دم ل بحـــث مقـ

 .٩٠٤-٨٨٤، ٣  مناهج التعليم والمستويات المعيارية،:العلمي السابع عشر

ــة، الخطا -٦ ــداهللا؛ يبــــ ــيوعبــــ ــمة ،العريمــــ ــي    ). ٢٠٠٣( باســــ ــاهيم فــــ ــرائط المفــــ ــتخدام خــــ ــة اســــ فاعليــــ

ــدة      ــة بوحــ ــة المتعلقــ ــاهيم العلميــ ــانوي للمفــ ــات الــــصف األول الثــ ــات  "تحــــصيل طالبــ ــصنيف الكائنــ تــ

 .٩١-٤١ ،)٨٨(، السعودية-مجلة رسالة الخليج العربي. واحتفاظهن بها" الحية

ــداهللا؛  ال -٧ ــة، عبــ ــي  وخطايبــ ــامس    ). ٢٠٠٧(الــــشعيلي، علــ ــوم للــــصف الخــ ــاب العلــ ــوى كتــ ــاة محتــ مراعــ

مجلــــة جامعــــة الــــشارقة    .األساســــي فــــي األردن للمعــــايير القوميــــة األمريكيــــة لمحتــــوى العلــــوم      

 .١٩٨-١٧٣، )٤(١، للعلوم الشرعية واإلنسانية
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ــي -٨ ــدر  ،الخليلــ ــل؛ وحيــ ــونس  ، خليــ ــف؛ ويــ ــد اللطيــ ــد ،عبــ ــل   ). ١٩٩٦( محمــ ــي مراحــ ــوم فــ ــدريس العلــ تــ

 .دار القلم للنشر والتوزيع: دبي، ١ط .التعليم العام

دراســـــة تحليليـــــة لألنـــــشطة العلميـــــة واألســـــئلة الـــــواردة فـــــي كتـــــاب        ). ٢٠١٠(الزعـــــانين، جمـــــال   -٩

ــم وعم        ــة العلـ ــاد طبيعـ ــوء أبعـ ــي ضـ ــسطين فـ ــة بفلـ ــة العامـ ــاء للثانويـ ــة الفيزيـ ــه التكامليـ المجلـــة . لياتـ

 .٤٧-٢١، )٢٨(، جامعة األمارات العربية المتحدة–الدولية لألبحاث التربوية

 .الشروق دار : عمان،٢ ط.العلوم تدريس أساليب). ١٩٩٦(. عايش زيتون، -١٠

ــايش  -١١ ــون، عــ ــسها   ). ٢٠١٠ (.زيتــ ــوم وتدريــ ــاهج العلــ ــي منــ ــرة فــ ــة المعاصــ ــات العالميــ : األردن. االتجاهــ

 .دار الشروق

ــس -١٢ المنهـــاج مفهومـــه وتـــصميمه وتنفيـــذه    ). ١٩٩٧(ويدي، خليفـــة علـــي؛ والخليلـــي، خليـــل يوســـف     الـ

 .دار القلم للنشر والتوزيع: اإلمارات. وصيانته

مــــدى تحقــــق معــــايير المحتــــوى مــــن ريــــاض ). ٢٠٠٦أغــــسطس، (العقيــــل، محمــــد والــــشايع، فهــــد؛  -١٣

ــع   ــى الـــصف الرابـ ــال إلـ ــة للترب   (٤ -K)األطفـ ــايير القوميـ ــة  بمـــشروع المعـ ــة األمريكيـ ــة العلميـ يـ

)NSES ( لمـــــؤتمر بحـــــث مقـــــدم ل .ةفـــــي محتـــــوى كتـــــب العلـــــوم بالمملكـــــة العربيـــــة الـــــسعودي

 .٣٤٥-٣٢١، )١ (تحديات الحاضر ورؤى المستقبل، مصر،: العلمي العاشر للتربية العلمية

مفـــــاهيم طبيعـــــة العلـــــم وعملياتـــــه المتـــــضمنة فـــــي كتـــــاب العلـــــوم   ). ٢٠٠٨ (.شـــــحادة، ســـــلمان -١٤

ــع  ــا  للـــصف التاسـ ــة لهـ ــدى اكتـــساب الطلبـ ــزة،    .  ومـ ــر منـــشورة، فلـــسطين، غـ ــالة ماجـــستير غيـ رسـ

 .كلية التربية، الجامعة اإلسالمية

أولويــــــات البحــــــث فــــــي التربيــــــة العلميــــــة بالمملكــــــة العربيــــــة  ). ٢٠١٢(الــــــشمراني، ســــــعيد محمــــــد  -١٥

ــسعودية ــعود   . الـ ــك سـ ــة الملـ ــة جامعـ ــوممجلـ ــالمية   للعلـ ــات اإلسـ ــة والدراسـ ــسعودية- التربويـ ، الـ

٢٢٨-١٩٩، )١(٢٤. 

ــه، أســـــــسه، : تحليـــــــل المحتـــــــوى فـــــــي العلـــــــوم اإلنـــــــسانية  ). ٢٠٠٤(طعيمـــــــة، رشـــــــدي  -١٦ مفهومـــــ

 .دار الفكر العربي: مصر. استخدامه
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مـــــدى تنـــــاول محتـــــوى مـــــنهج العلـــــوم بالمرحلـــــة اإلعداديـــــة   ). ٢٠٠٤(عبدالمجيـــــد، ممـــــدوح محمـــــد   -١٧

 .١٤٤-١٠٣، )٧(٣ ة،مجلة التربية العلمي .ألبعاد طبيعة العلم وعملياته وفهم الطالب لها

ــالح   -١٨ ــساف، صــــ ــسلوكية   ). ١٤٢١(العــــ ــوم الــــ ــي العلــــ ــث فــــ ــى البحــــ ــدخل إلــــ ــة : الريــــــاض. المــــ مكتبــــ

 .العبيكان

ــد   -١٩ ــراج، محــــــسن حامــــ ــطة     ). ٢٠٠٠(فــــ ــة المتوســــ ــوم بالمرحلــــ ــنهج العلــــ ــوى مــــ ــاول محتــــ ــدى تنــــ مــــ

ــم التالميـــــذ لهـــــا        ــة العربيـــــة الـــــسعودية ألبعـــــاد العلـــــم وعملياتـــــه وفهـــ مجلـــــة التربيـــــة  . بالمملكـــ

 .٤١-١، )٣(٢، ةالعلمي

ــل؛   -٢٠ ــضل، نبيــ ــد  وفــ ــوص، خالــ ــوء    ). ١٩٩٧أغــــسطس، (بوقحــ ــي ضــ ــوم فــ ــوى كتــــب العلــ ــيم محتــ تقيــ

ــرين         ــة البحـ ــي العلـــوم بدولـ ــر معلمـ ــة نظـ ــن وجهـ ــة مـ ــة العلميـ ــداف التربيـ ــة أهـ ــدم  .أهميـ ــث مقـ  بحـ

 .٢٦-١، )١ ( التربية العلمية للقرن الحادي والعشرين، مصر،،لمؤتمر العلمي األولل

إســــتراتيجية شــــكل البيــــت الــــدائري فاعليتهــــا فــــي تنميــــة مهــــارات   ). ٢٠٠٥ ( هيــــا محمــــد،المــــزروع -٢١

مــــــا وراء المعرفــــــة وتحــــــصيل العلــــــوم لــــــدى طالبــــــات المرحلــــــة الثانويــــــة ذوات الــــــسعة العقليــــــة  

 .٦٧-١٣، )٩٦(، السعودية-مجلة رسالة الخليج العربي. المختلفة

س ادم لنهايــــة الــــصف الــــسوثيقــــة كفايــــات العلــــو). ٢٠٠٧(مكتــــب التربيــــة لــــدول الخلــــيج العربــــي  -٢٢

 .مكتب التربية لدول الخليج العربي: الرياض. االبتدائي

ــيم   -٢٣ ــة والتعلـــ ــي      ). ٢٠٠٦(وزارة التربيـــ ــة فـــ ــوم الطبيعيـــ ــيات والعلـــ ــاهج الرياضـــ ــوير منـــ ــشروع تطـــ مـــ

أمانـــــة مـــــشروع تطـــــوير منـــــاهج الرياضـــــيات والعلـــــوم الطبيعيـــــة،   . المملكـــــة العربيـــــة الـــــسعودية

 .مطابع ركن الطباعة: الرياض
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المعرفــــة العلميــــة  ١
ليــست موضــوعية  

 تمامًا

عمليـــــــــــــة وضـــــــــــــع األســــــــــــــئلة   
واالستكشاف وتفـسير البيانـات     
ــالنموذج الـــسائد المقبـــول    ــأثر بـ تتـ
ــب العلمـــــــــــــــي    ــي الجانـــــــــــــ فـــــــــــــ

"Paradigm"ــشاهدة  أي أن ال مـ
كما أن  . تستند إلى نظرية سابقة   

القـــــــيم الشخـــــــصية والمعرفـــــــة 
ــؤثر    ــرة تـ ــسابقة والخبـ ــة الـ العلميـ
 .على ماهية وكيفية إجراء العلم

ــة   ) ١-١( ــى النظريـــ العلـــــم يـــــستند علـــ
(Science is Theory-laden) 

ــر   ) ٢-١( ــر غيــــ ــوي عناصــــ ــم يحــــ العلــــ
 .موضوعية

مثال يوضح أن العلـم يبنـى علـى         ) ٣-١(
أن العلم يحوي عناصر غير النظرية أو  
 .موضوعية

يــستخدم العلمــاء   ٢
 اإلبداع

العلم يعتبر نـشاطاً يـشتمل علـى      
 . إبداع وخيال

ــال  ) ١-٢( ــاء الخيـــــ يـــــــستخدم العلمـــــ
 .واإلبداع للوصول للعلم

مثــــال يوضــــح أن أحــــد العلمــــاء  ) ٢-٢(
 .استخدم اإلبداع إلنتاج العلم

ــة   ٣ ــر المعرفـــــ تعتبـــــ
ــسبية   ــة نــــ العلميــــ

 غيــــــــرومؤقتــــــــة، (
 )ثابتة

ــة    ــة الحاليـ ــة العلميـ ــر المعرفـ تعتبـ
أفضل ما توصل له اإلنسان لكنها    
قابلــة للتغيــر فــي المــستقبل عنــد   
ــادة    ــد أو إعـ ــل جديـ اكتـــشاف دليـ

 .تفسير دليل قديم

 .المعرفة العلمية قابلة للتغير) ١-٣(
المعرفــة العلميــة المقبولــة فــي  ) ٢-٣(

وقت ما تعتبر أفضل وصـف أو تبريـر أو     
 .  الوقتتفسير في ذلك

ــن    )٣-٣( ــة ال يمكــــ ــار العلميــــ األفكــــ
 .إثباتها

مثــال يوضــح أن إحــدى األفكــار  ) ٤-٣(
العلمية تـم اسـتبدالها بفكـرة علميـة         

 أحدث
يتــداخل العلــم مــع  ٤

النــــواحي الثقافيــــة 
 االجتماعية

ــع    ــة والمجتمـ ــأثر العلـــم بالثقافـ يتـ
 .الذي يمارس فيه

 .العلم يتأثر بالمجتمع والثقافة) ١-٤(
هم العديد مـن المجتمعـات      سا) ٢-٤(

 .والثقافات في العلم
مثــــــال يوضــــــح كيفيــــــة تــــــأثير ) ٣-٤(

المجتمـــــــع والثقافـــــــة فـــــــي األفكـــــــار 
 .العلمية

ــين    ٥ ــرق بــ ــد فــ يوجــ
ــانون   ــة والقـ النظريـ

 العلمي

ــات    ــوانين والنظريــــــ ــر القــــــ تعتبــــــ
ــن     ــة مــــ ــواع مختلفــــ ــة أنــــ العلميــــ

القــــــــوانين . المعرفــــــــة العلميــــــــة
ــات     ــن تعميمــ ــارة عــ ــة عبــ العلميــ

العالقــة أو التبــاين بــين القــانون    ) ١-٥(
 .والنظرية العلمية

 .تعريف للقانون العلمي) ٢-٥(
 .تعريف للنظرية العلمية) ٣-٥(
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قــــات بــــين الظــــواهر   تــــصف العال
الطبيعيــة، فــي حــين أن النظريــات 
العلميــــة عبــــارة عــــن تفــــسيرات 

 .مستنتجة للظواهر الطبيعية

ــة    ) ٤-٥( ــة علمي مثــال لقــانون أو نظري
خدامهما فـــــي  توضـــــح كيفيـــــة اســـــت  

 .العلم

ــة   ٦ ــد المعرفــــ تعتمــــ
العلميــــــــــة علــــــــــى 

 الحواس

المعرفــــــــة العلميــــــــة تــــــــستند أو  
ــالم     ــة العـــ ــن مالحظـــ ــستمد مـــ تـــ

 الطبيعي

المعرفــــــة العلميــــــة تعتمــــــد أو   ) ١-٦(
 .تستمد من مالحظة العالم الطبيعي

ــم يعتمـــد    ) ٢-٦( ــح أن العلـ ــال يوضـ مثـ
ــواس   -Empirically)علـــــــــى الحـــــــ

based) 
ــود   ٧ ــدم وجـــــــــ عـــــــــ

يــــــــة طريقــــــــة علم
عالميــــــة محــــــددة  

 الخطوات

ــن    ــة مـ يـــستخدم العلـــم مجموعـ
ــددة، وال والـــــسبلالطـــــرق   المتعـــ

يوجـــــــد طريقـــــــة علميـــــــة ثابتـــــــة 
ــع    تــــستخدم للوصــــول إلــــى جميــ

 .المعارف العلمية

ــارس العلـــم مـــن   ) ١-٧( يمكـــن أن يمـ
 .أو طرق عديدة خالل مناح

ال يوجـــــــــد طريقـــــــــة وحيـــــــــدة ) ٢-٧(
لممارســة العلــم تــتم وفــق خطــوات     

 .ةمتتالية محدد
مثال يوضـح أن طـرق ممارسـة        ) ٣-٧(

ــئلة     ــى الجانـــب وأسـ ــد علـ العلـــم تعتمـ
 .البحث ومدى براعة العالم

ــين    ٨ ــرق بــ ــد فــ يوجــ
المـــــــــــــــــــشاهدات 
واالســــــــــــــــتدالالت 

 العلمية

ــة    ــى المالحظـــ يقـــــوم العلـــــم علـــ
ــواء،   ــتدالل علـــــى حـــــد ســـ واالســـ
المـــــشاهدة هـــــي عمليـــــة وصـــــف  
ــا    ــالل مــ ــة مــــن خــ ــالم الطبيعــ العــ
تتوصـــــــل إليـــــــه الحـــــــواس، أمـــــــا    

ــي   اال ــراء منطقـ ــو إجـ ــتدالل فهـ سـ
لالنتقـــال مـــن البيانـــات المالحظـــة 
مباشرة بالحواس إلى ما ال يمكن      
 .التوصل إليه مباشرة بالحواس

ــة  ) ١-٨( يعتمـــد العلـــم علـــى المالحظـ
 .واالستنتاج أو أحدهما

الفـــــــــــرق أو العالقـــــــــــة بـــــــــــين ) ٢-٨(
 .المالحظة واالستنتاج

 .تعريف المالحظة) ٣-٨(
 .تعريف االستنتاج) ٤-٨(
مثال يوضح معنى المالحظة أو     ) ٥-٨(

 .االستنتاج أو الفرق بينهما

ال يمكن أن يجيب     ٩
 جميــع عــنالعلــم 
 األسئلة

ــة     بعــض األســئلة ال يمكــن اإلجاب
عليها من خـالل اسـتخدام طـرق        

 البحث العلمية

ال يمكــن أن يجيــب العلــم عــن    ) ١-٩(
 .كل األسئلة

ــار  ) ٢-٩( ــار العلميـــة هـــي األفكـ األفكـ
الختبار مقابل العالم الطبيعي    القابلة ل 

 ).قابلة للدحض(المالحظ 
ضـح أن العلـم ال يمكـن      يومثال  ) ٣-٩(

 .أن يجيب عن جميع األسئلة
التعـــــــــــــــــــــــــــــــــاون  ١٠

واالشــــــتراك فــــــي 
علــى الــرغم مــن أن الفــرد يمكــن   
أن يقــــدم مــــساهمة كبيــــرة فــــي  

يتواصــل العلمــاء ويعملــون مــع  ) ١-١٠(
بعـــضهم الـــبعض ويراجعـــون أعمـــال 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣١٣

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 المؤشر الوصف المجال م

تطـــــوير المعـــــارف 
 العلمية

العلــم إال أن العلــم عــادة مــا يــتم     
ل العمــــل التوصــــل إليــــه مــــن خــــال

الجمــــــاعي، والمعرفــــــة العلميــــــة  
الجديــدة ال بــد أن يقبلهــا مجتمــع     
العلمـــــاء فـــــي الجانـــــب وال بـــــد أن  
تتجاوز عملية المراجعـة الدقيقـة      

 .من قبل األقران في الجانب

 .بعضهم البعض
يشترك العلماء كمجتمع في   ) ٢-١٠(

ــيم   مجم وعــــــة مــــــن المعــــــارف والقــــ
 ...واألخالقيات

ــاء   ) ٣-١٠( ــح أن العلمــــــ ــال يوضــــــ مثــــــ
يتعاونون للحصول على أفكار علميـة       
أو يتواصــلون مــع بعــضهم الـــبعض أو    
يتفقـــــون أو يختلفـــــون حـــــول بعـــــض 

 .القضايا ذات العالقة بعملهم
يعتمــد العلــم والتكنولوجيــا علــى    العلم والتقنية ١١

يهـــدف العلـــم . بعـــضهما الـــبعض
ى فهم العالم الطبيعي والهدف إل

من التكنولوجيا إحداث تغييرات    
ــات     ــة احتياجـــ ــالم لتلبيـــ ــي العـــ فـــ

 .اإلنسان

الفــرق أو العالقــة أو الخلــط بــين ) ١-١١(
 .العلم والتكنولوجيا

ــارب فــــي   ١٢ دور التجــ
 العلم

ــيس    ــادة ولــ ــم عــ يــــستخدم العلــ
دائما التجارب الختبار األفكـار، إال      

دة نـادراً   أن التجربة العلمية الواحـ    
دعـاء  ما تكون كافيـة لترسـيخ اال      

 العلمي

تعتبـــر التجربـــة طريقـــة مهمـــة  ) ١-١٢(
 .لممارسة العلم

يوجـــد حاجـــة إلعـــادة إجـــراء    ) ٢-١٢(
 .التجربة لتأكيد المعرفة العلمية

ــاء  ) ٣-١٢( مثـــال يوضـــح أن أحـــد العلمـ
اســــــتخدم تجربــــــة علميــــــة أو أعــــــاد 

 .إجراءها للوصول لفكرة علمية
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Abstract: 

This study seeks to identify the inclusion of the nature of science topics in 
the science text books of intermediate school level (7th, 8th, and 9th) in Saudi 
Arabia. Researches adopted a content analysis form which was prepared by 
Alshamrani (2008), translated by Alasmari, Alshamrani and Alshaya (2013). The 
form consisted of 12 areas of the nature of science. While the analysis process 
included all science textbooks. The study found varying rates of inclusion. The 
percentage of including the areas of the nature of science was (11%) in science 
text book of 7th grade, and (7.7%) in 8th grade, while reached (12.1%) in 9th 
grade. The findings of the study indicated that all textbooks have included all 
areas of the nature of science, except the area "Scientific Knowledge is 
Subjective". The least included areas were "Scientists Use Creativity," and 
"Science is Culturally and Socially Embedded", while the least included area in 
8th grade was "The absence of a Universal step wise Scientific Method", and the 
least included area 9th grade was "Science is Culturally and Socially Embedded 
". While the most included areas of the nature of science in 7th grade was 
"Scientific Knowledge is Empirically Based", and the most included areas in 8th 
grade was "There is a Distinction Between Observations and Inferences", and the 
area "There is a Distinction Between Scientific Laws and Theories" was the most 
included area in the 9th grade 
Keywords: Nature of Science, Science Textbooks, Intermediate School Level. 
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 التعليم  مراحل ب العربيةمنهج اللغة في تطوير   نتائج البحث التربويتوظيفمعوقات  

  من وجهة نظر خبراء تطوير المناهج والمشرفين التربويين والحلول المقترحةالعام
 
 فهد بن عبد العزيز الدخيل. د

 لعلوم االجتماعية كلية ا-قسم المناهج وطرق التدريس 
  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 
 
 :ملخص البحث 

هــدفت هــذه الدراســة إلــى تعــرف مــدى توظيــف نتــائج البحــث التربــوي ومعوقــات ذلــك فــي تطــوير مــنهج  

اللغة العربية واإلجراءات العملية المقترحة التي تساعد على رفع مستوى اإلفـادة مـن نتـائج البحـث التربـوي                

منهج اللغة العربية في التعليم العام في المملكـة العربيـة الـسعودية مـن وجهـة نظـر خبـراء تطـوير              لتطوير  

 .المناهج والمشرفين التربويين

وقــد اســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي التحليلــي، واســتخدمت اســتبيانا محكمــا لتحقيــق أهــدافها،  

مستوى توظيف نتـائج  البحـث التربـوي لتطـوير     وتوصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ومن أبرزها تدني     

لـدى  ) ٢٫١٤(لـدى خبـراء تطـوير المنـاهج، وبلـغ      ) ١٫٨١(منهج اللغة العربية في التعليم العام وبمتوسط عام بلـغ      

المــشرفين التربــويين، ومــن أهــم معوقــات توظيــف نتــائج البحــث التربــوي التــي توصــلت إليهــا الدراســة غيــاب    

 لتطـوير تعلـيم اللغـة العربيـة فـي مراحـل التعلـيم العـام تـستند علـى نتـائج البحـث                     استراتيجية بعيـدة المـدى    

التربوي، وتتضمن البحوث المستقبلية في مجال تعليم اللغة العربية في التعليم العام، وضعف إدراك بعض              

يــة المــسئولين عــن التطــوير وبعــض المــشرفين التربــويين والمعلمــين ألهميــة البحــث التربــوي ودوره فــي عمل 

المعالجــة والتطــوير، واعتيــاد الجهــات المعنيــة بــالتطوير علــى اســتخدام الحلــول المؤقتــة عــن طريــق اللجــان   

المتخصـصة لحــل المــشكالت، وعـدم اتخــاذ إجــراءات عمليـة فــي إدارة التطــوير التربـوي واإلشــراف التربــوي     

العــام ومعالجــة مــشكالته لالســتفادة مــن البحــث التربــوي فــي تطــوير مــنهج اللغــة العربيــة بمراحــل التعلــيم  

وعــدم وجــود وحـــدات متخصــصة فـــي اإلدارة المخصــصة للتطــوير التربـــوي تعنــى بـــإجراء البحــوث التربويـــة        

واإلفــادة منهــا فــي تطــوير مــنهج اللغــة العربيــة فــي مراحــل التعلــيم العــام، وقــد اقترحــت الدراســة خمــسة        

تــائج البحــث التربــوي مــن أجــل تطــوير إجــراءات مترابطــة تــسير بــدورة متــصلة ومــستمرة لرفــع اإلفــادة مــن ن 

 .منهج اللغة العربية ابتداء ثم تعمم بعد ذلك على بقية مجاالت المنهج في التعليم العام
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 :مقدمةال
يمثــل البحــث العلمــي أساســا مهمــا للتقــدم والرقــي فــي جميــع نــواحي الحيــاة، وذلــك    

الرتباطــه الوثيــق بالتنميــة الــشاملة المــستدامة، وقــد أدركــت األمــم والــدول أثــره الكبيــر           

ــات المختلفــة لدعمــه وتخــصيص جــزء مــن دخلهــا          ــوفير البنــى واإلمكان ــى ت فتــسابقت عل

ان من نتائج ذلك التطور الذي حصل للبحث العلمي منهجا   لتمويله وضمان استمراريته، وك   

وتوثيقــا ودعمــا وتمــويال، وقــاد إلــى مــا شــهده العــالم مــن تطــور فــي العــصر الحــديث ونمــو         

 لــم تعــرف - وحلــول إبداعيــة ، المعرفــياإلنتــاجاقتــصادي كبيــر، وتــراكم غيــر مــسبوق فــي 

ث التربـوي أحـد أنمـاط البحـث        لمشكالت الحياة المختلفة، ويعـد البحـ       -البشرية لها مثيال    

ه وتحـسين الممارسـات فـي المؤسـسات التربويـة      تطـوير والمـنهج   تقـويم   الذي يركز على  

عبـد الـرؤوف،    ( شهد تطورا يماثل الذي حصل ألنواع البحث العلمي األخـرى       وقد المختلفة    

ي على المستوى العـالمي والعربـ      للدراسات التربوية     المراكز المتخصصة  توجد، فقد   )٢٠١١

ــال   ــوم والثقافــة     مــن أمث ، (UNESCO)" اليونــسكو"منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعل

، (IEA)، والرابطـــة الدوليـــة لتقيـــيم العائـــد التعليمـــي      (IBE)والمكتـــب الـــدولي للتربيـــة  

موسـى  ( لـدول الخلـيج،      ومكتب التربيـة العربـي    والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،      

لـك مـن المـصادر التـي أوجـدت مناخـا لـدعم البحـث التربـوي وإثرائـه،              وغير ذ  )١٩٩٩وناصف،  

مــؤتمرا ) ٥٩٠(لــغ عــدد المــؤتمرات التربويــة التــي عقــدت فــي العــالم العربــي حــوالي    حيــث ب

)http://www.mandumah.com/edusearchconf(    ــد المعلومـــات ــا صـــممت قواعـ ، كمـ

د شـهدت المملكـة العربيـة       وقـ ،  التي تـوفر البحـوث التربويـة وتـسهل الوصـول إلـى نتائجهـا              

ــشير          ــث تـ ــي حيـ ــا البحـــث العلمـ ــة ومنهـ ــاالت مختلفـ ــي مجـ ــا فـ ــورا ملحوظـ ــسعودية تطـ الـ

المؤشرات إلـى أن نـسبة المخـصص لإلنفـاق علـى البحـث العلمـي مـن موازنـة الدولـة للعـام                       

وذلـك مقارنـة بنـسبة       ،)١٤٣٤وزارة التعلـيم العـالي،      ( )%٠٫٠٩ (هـ بلغـت  ١٤٣٣/ ١٤٣٢المالي  

   )١٤٣٠وزارة االقتصاد والتخطيط، (. ـه١٤٢٤ -١٤٢٣ام  لع)%٠٫٣(



 

 
٣٢٤

   التعليم العام مراحل ب العربيةمنهج اللغة في تطوير   ئج البحث التربوي نتاتوظيفمعوقات 
  من وجهة نظر خبراء تطوير المناهج والمشرفين التربويينوالحلول المقترحة

 فهد بن عبد العزيز الدخيل. د

  العلمــيوقــد رصــدت الدراســات التربويــة الكثيــر مــن المعوقــات التــي تواجــه البحــث         

، ٢٠٠٦، ومخائيــــل، ٢٠٠١ كنعــــان،، و٢٠٠٠النعيمــــي، ، و١٩٩٧دة، يزويلــــف وســــعا (تربــــوي ال

رز المعوقـات التـي      ومن أبـ    )١٤٣٣السكران،  ، و ٢٠٠٧، والمجيدل وشماس،    ٢٠٠٧وعبداهللا،  

 عـــدم كفايـــة المـــوارد الماليـــة المخصـــصة للبحـــث العلمـــي، توصـــلت إليهـــا هـــذه الدراســـات

ضعف التعاون بين المنتجـين للبحـث والجهـات المـستفيدة منـه، وضـآلة اإلفـادة مـن نتـائج                    و

ونقــص الخــدمات الحاســوبية  ، قلــة تــوافر المراجــع والمــصادر الحديثــة  والبحــوث التربويــة،  

وقـد  ،  نقـص المجـالت المحكمـة المتخصـصة       و ،قواعـد بيانـات للبحـث العلمـي       وعدم تـوافر    

البحـث العلمـي التـي وردت فـي     شكالت  حصل بعض التحسن النسبي في معالجة بعض م       

توصيات البحوث السابقة وباألخص في المملكة العربية السعودية التي تركز عليهـا هـذه       

ذي كـان مـن نتائجـه فـي مجـال البحـث             الدراسة وذلك نتيجة للتطور المشار إليه سـابقا والـ         

التربــوي حــل بعــض المعوقــات التــي وردت فــي توصــيات البحــوث الــسابقة مثــل االتــصال          

والتكامل بين المكتبات الجامعية فـي تـوفير   " قواعد المعلومات"بمراكز البحوث العالمية  

يـــة تـــوفير قواعـــد المعلومـــات التربو  وذلـــك مـــن خـــالل،)١٤٠٣، الربيـــع( مـــصادر المعلومـــات

ــا مثــل قواعــد      ــاحثين وطــالب الدراســات العلي ــة (للب  Edu(و) ERIC(و) الرســائل الجامعي

Search (        وذلك عن طريق مكتبات الجامعات والمكتبة الرقمية التي تبنتها وزارة التعلـيم

مــساندة منظومــة التعلــيم الجــامعي وخدمــة منــسوبي الجامعــات الــسعودية مــن      لالعــالي 

والمــشاركة فــي   وخــدماتها عبــر بوابــة المكتبــة الرقميــة  خــالل تــوفير مــصادر المعلومــات   

مــصادر المعلومــات اإللكترونيــة بــين أعــضاء المكتبــة الرقميــة وتحويــل مــصادر المعلومــات  

مما يـؤدي إلـى بنـاء بيئـة رقميـة           ،  الورقية التي تنتجها الجامعات السعودية إلى مصادر رقمية       

ي، ويزيــد مــن ســرعة التواصــل بــين تواكــب التطــورات التقنيــة فــي صــناعة النــشر اإللكترونــ 

الباحثين في مجـال اإلنتـاج والنـشر العلمـي، ويـوفر جهـد أعـضاء هيئـة التـدريس والبـاحثين                 

وقـــد ، وغيـــرهم فيمـــا يخـــص البحـــث عـــن المعلومـــات والوصـــول إليهـــا فـــي البيئـــة الرقميـــة 

بحثـا فـي مختلـف    ) ١٧٥٨( البحثي بشكل عـام حيـث ارتفـع مـن     اإلنتاجانعكس ذلك على   
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هـــ وبنــسبة نمــو كليــة  ١٤٣١بحثــا فــي ســنة  ) ٣٠٤٧(هـــ ليــصل إلــى  ١٤٢٧االت فــي ســنة المجــ

 ).١٤٣٢وزارة التعليم العالي، (. )%٧٣٫٣( وصلت إلى 

وقد بقيت مشكلة الفجوة الكبيرة بين نتائج البحث العلمي والتربوي وجهات التنفيذ   

، ١٤١٠و عـــرايس،، وأبـــ١٩٨٨وســـكران،  ،١٤٠٣الربيـــع،( مـــستمرةوصـــناعة القـــرار التعليمـــي 

الـسكران،  ، و٢٠٠٧، والمجيـدل وشـماس،      ٢٠٠٧، وعبـداهللا،    ٢٠٠٦، ومخائيـل،    ٢٠١١وكنعان،

علــى مــدى أكثــر مــن ثالثــة عقــود    يــث أكــدت نتــائج هــذه الدراســات التــي أجريــت   ح) ١٤٣٣

ضــعف التفاعــل بــين البحــث العلمــي التربــوي والنظــام التعليمــي، وعــدم اهتمــام الجهــات       

التربوية في معالجة قضايا التعليم مما أدى إلى االنفصال بـين نتـائج          المستفيدة من البحوث    

 خالل عمله فـي     -مع األسف  - ولقد وقف الباحث   لية التربوية، مالبحث التربوي وتطوير الع   

الدراسـات المـشار إليهـا سـابقا مـن تـدني مـستوى              نتائج   يؤكد   الذي على   السنوات الماضية 

بـدءا مـن اختيـار الموضـوع وبنـاء      هجية متراكمـة  جهود منث بذلت فيها وبح نتائج   توظيف

مخططه مرورا بحلقات النقاش ثم إعداده وانتهاء بتقويمه وإجازته وكان مـن مخرجـات               

ذلك دراسـات قـدمت فـي مجـال المنـاهج فـي مرحلتـي الماجـستير والـدكتوراه، ومـن ذلـك                

ومـن الهـدر   ) ٨ ملحـق رقـم  (تقويم منهج اللغة العربية وتطويره في مراحل التعليم العـام       

ــا   ــا وتوظيـــف نتائجهـ ــادة منهـ ــة وأن مراحـــل التعلـــيم ، عـــدم اإلفـ المختلفـــة شـــهدت   خاصـ

مشروعات متتابعة تهدف إلى تطوير العملية التعليمية بكافـة مراحلهـا ومكوناتهـا، ومـن               

ذلك مرحلة التعليم العام التي شهدت مشروعات مختلفة من أهمها المـشروع الـشامل     

 بـن عبـدالعزيز    ومـشروع الملـك عبـداهللا     ) ١٢إلدارة العامة للمنـاهج،     ا) (١٤١٩(تطوير المناهج ل

األمانـــة العامـــة لمـــشروع الملـــك عبـــداهللا بـــن        ()١٤٢٨() تطـــوير(لتطـــوير التعلـــيم العـــام   

ــدالعزيز لتطــوير التعلــيم العــام،     ، ومــن المخرجــات الرئيــسة للمــشروع الــشامل   )١٤٢٨عب

) لغتــي الخالـــدة (، و للمرحلـــة االبتدائيــة )لغتــي الجميلــة  ( و)لغتـــي(سلــسلة  لتطــوير المنــاهج   

العــامر، (تهــتم بتطــوير مــنهج اللغــة العربيــة،    مــشروعات أخــرى  للمرحلــة المتوســطة مــع 

مخرجـات وغيرهـا ممـا      لهـذه ال   وقد قدم الكثير من الدراسات التقويمية والتطويرية      ) ١٤٢٩
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حــث بــشكل عــام ومــنهج اللغــة العربيــة بــشكل خــاص ولــم يالحــظ البا   يــرتبط بــالمنهج 

االهتمام والتواصـل مـن الجهـات المـشرفة علـى التطـوير مـع حـرص بعـض مـن أعـدها مـن                    

 البحــث العلمــي وتطــوير ذلــك أن العالقــة بــينالدارســين علــى إفــادة الجهــات المعنيــة بهــا،  

المــنهج عالقــة تفاعليــة فكلمــا أفــاد المــنهج التعليمــي مــن البحــث التربــوي انعكــس إيجابــا 

 ه،تحكيم وبحثهبدعم  فالباحث والجهة التي تقوم      داقيته،على جودة البحث التربوي ومص    

ســيعملون فــي جــو تنافــسي علــى تجويــده  يــستفاد منــه وف ســ بحــثال أن ونعنــدما يــدرك

ــين   والعكــس صــحيح فكلمــا  وإبداعــه،  ــوي و  نتــائجاتــسعت الفجــوة ب ميــدان  البحــث الترب

 ســلبا المـنهج التعليمـي زادت مـشكالت المـنهج وتعثــرت جهـود تطـويره وانعكـس ذلـك        

علــى جــودة البحــث التربــوي بــسبب شــعور البــاحثين بعــدم االهتمــام بنتــائج جهــودهم           

وبحــوثهم التــي يجــدون أن مــصيرها خــزائن األرشــفة أو أرفــف المكتبــات، وهــذا يــؤدي إلــى     

الدراســات المختلفــة التــي عالجــت هــذه القــضية    تــي وردت فــي  جملــة مــن اآلثــار الــسلبية ال  

ث العلمـي، ونتيجـة لتفـشي الـشعور بعـدم جـدوى البحـث               فباإلضافة إلى هدر مقدرات البحـ     

العلمــي تنتــشر البحــوث التــي تعتمــد علــى الموضــوعات التقليديــة المكــرورة والبعيــدة عــن    

 ) ١٤٣٣، والسكران، ٢٠٠٧عبداهللا، . (حاجات النظام التعليمي ومشكالته المتشعبة

 :مشكلة الدراسة
الدراســة الحاليــة اإلســهام فــي  علــى جميــع مــا تقــدم فــإن المــشكلة التــي تحــاول بنــاء

تقديم حلول عملية لها تتمثل فـي  تـدني مـستوى اإلفـادة مـن نتـائج البحـث التربـوي، وذلـك                      

من خالل تحديد المعوقات التي أدت إلى هذا الواقع المزمن، وقبل ذلك التحقـق مـن التغيـر                  

ي، وحتـى  الذي قد يكون حصل بعد الدراسات السابقة في مدى توظيف نتائج البحث التربو            

وهــو المجــال الــذي ) اللغــة العربيــة(يكــون قــابال للتطبيــق تكــون البدايــة فــي أحــد المجــاالت  

 ومـن جهـة أخـرى       ، أجريـت فيـه    ذات قيمـة عاليـة     يهتم به الباحث وعايش الهدر لدراسـات      

يمكن أن يعد منهج اللغة العربية نموذجا لمدى استفادة تطوير التعلـيم مـن نتـائج البحـث                  

نحــصر المــشكلة فــي معرفــة المــستجدات حــول مــدى توظيــف نتــائج البحــث  التربــوي، وال ت
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التربوي والمعوقات التي أدت إلى استمرارية هذا الهدر وإنما تتعدى ذلك إلى اقتراح الحلـول   

واإلجراءات العملية التي يمكن للجهات المشرفة على التعليم تبنيهـا مباشـرة بتطبيقهـا              

مجـاالت المـنهج فـي التعلـيم        ة ثم تعميمها على بقيـة       ابتداء على تطوير منهج اللغة العربي     

 بعد تجريـب الحلـول المقترحـة وتقويمهـا ، وذلـك لرفـع كفـاءة مـستوى اإلفـادة مـن                       العام

البحث العلمي الـذي هـو بمثابـة المـصدر المتجـدد للرقـي والتطـوير، وهـذا مـا سـعت الدراسـة               

ي الـذين لـديهم درايـة بمـدى     ألخذه من ذوي الخبرة في مجال تطوير المنهج والبحـث التربـو     

اإلفادة من نتائج البحث التربوي والمعوقات والحلول عند التطوير، باإلضافة إلى المـشرفين             

التربويين على منهج اللغة العربية في التعليم العام القريبين مـن ميـدان التنفيـذ والتقـويم،                 

لمجـاالت المختلفـة    وذلك تجسيدا لدور البحث العلمي في تقديم الحلول والمعالجات في ا          

لثـروة البحـث العلمـي التـي يمكـن مـن خاللهـا تفعيـل         تواصـل  ومنها مـشكلة هـذا الهـدر الم    

بعـد تقـويم     مـنهج التعلـيم بـشكل عـام،        العربية ابتداء ثم     مشروعات تطوير منهج اللغة   

، وفي ضوء ما سبق يمكن أن تتحدد مشكلة الدراسـة فـي األسـئلة      تجربة التبني وتطويرها  

 :التالية

ما مدى توظيف نتائج البحث التربوي في تطوير منهج اللغة العربيـة فـي              : لسؤال األول ا

ــاهج           ــراء تطــوير المن ــة الــسعودية مــن وجهــة نظــر خب ــيم العــام فــي المملكــة العربي التعل

 والمشرفين التربويين؟

ما المعوقات التي تحد من اإلفـادة مـن نتـائج البحـث التربـوي فـي تطـوير          : السؤال الثاني 

اللغــة العربيــة فــي التعلــيم العــام فــي المملكــة العربيــة الــسعودية مــن وجهــة نظــر     مــنهج 

 خبراء تطوير المناهج والمشرفين التربويين؟

مــا اإلجــراءات المقترحـة التــي تــساعد علــى رفـع مــستوى اإلفــادة مــن   : الـسؤال الثالــث 

 نتائج البحث التربوي لتطوير منهج اللغة العربية في التعليم العام ؟
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 :   الدراسةأهداف
 :هدفت الدراسة إلى تحقيق ما يلي

تعرف مدى توظيف نتائج البحث التربوي في تطوير منهج اللغة العربيـة فـي التعلـيم                 

العـــام فـــي المملكـــة العربيـــة الـــسعودية مـــن وجهـــة نظـــر خبـــراء تطـــوير المنـــاهج   

 .والمشرفين التربويين

بـوي فـي تطـوير مـنهج اللغـة          تحديد المعوقات التي تقلل اإلفادة من نتائج البحث التر         

العربيـة فـي التعلـيم العــام فـي المملكـة العربيـة الــسعودية مـن وجهـة نظـر خبــراء          

 .تطوير المناهج والمشرفين التربويين

التوصــل إلــى حلــول عمليــة تقــود إلــى رفــع مــستوى اإلفــادة مــن نتــائج البحــث التربــوي   

 .لتطوير منهج اللغة العربية في التعليم العام 

 :راسةأهمية الد
تستمد الدراسة أهميتها من الموضوع الذي تتمحور حوله، ويمكن حصر أبرز جوانـب           

 : األهمية في النقاط التالية

أهمية البحث التربوي لكونـه أحـد فـروع البحـث العلمـي الـذي يعـد األسـاس الـصلب                    

 .لتطوير المنهج التعليمي وابتكار الحلول لمشكالته المتجددة 

ية في التعليم العام وحاجتـه كغيـره مـن مجـاالت المـنهج              أهمية منهج اللغة العرب    

 .إلى التقويم والتطوير المستمر المستند على نتائج البحث العلمي

يؤمل أن تقدم هـذه الدراسـة مقترحـات عمليـة تعـين المـسئولين علـى اإلفـادة مـن                   

ثروة البحث العلمي لتطوير منهج تعليم اللغة العربية بصفة خاصة وقضايا التعلـيم         

حقا بصفة عامة، وتـساعد كـذلك مراكـز البحـوث والبـاحثين علـى رفـع مـستوى                   ال

جــودة البحــث التربــوي، وتــوفر جــسور التواصــل المــستمر التــي تغلــق الفجــوة بــين     

 . مصادر البحث التربوي ومراكز القرار وميدان التنفيذ
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 :حدود الدراسة
 :تتمثل حدود هذه الدراسة في اآلتي

دراســــة علــــى مــــدى توظيــــف نتــــائج البحــــث التربــــوي   اقتــــصرت ال: الحــــد الموضــــوعي

والمعوقــات والحلــول اإلجرائيــة التــي تعــالج هــذه القــضية فــي تطــوير مــنهج اللغــة العربيــة       

 .بمراحل التعليم في المملكة العربية السعودية

اقتصرت الدراسة في عينتها على مدينـة الريـاض فـي المملكـة العربيـة               : الحد المكاني 

 . السعودية

/ ١٤٣٣طبقت الدراسـة فـي الفـصل الدراسـي الثـاني مـن العـام الجـامعي                  : مانيالحد الز 

 .هـ١٤٣٤

 :مصطلحات الدراسة
ــة     : ((Obstacles) المعوقــات  وهــي جميــع المــشكالت والــصعوبات اإلداريــة والمادي

والمنهجية والذاتية التي تواجه البحـث العلمـي التربـوي وتحـول دون االسـتفادة مـن نتائجـه                   

، ويقـــصد بالمعوقـــات فـــي الدراســـة  )٤٧٤، ٢٠٠٧عبـــداهللا، () يم والتـــدريبفـــي تطـــوير التعلـــ

الحالية الصعوبات التي تحد من اإلفادة من نتائج البحث التربوي لتطوير منهج اللغة العربية             

 .في مراحل التعليم العام

مجموعــة مــن (يعــرف البحــث العلمــي بأنــه  : (Scientific research)البحــث العلمــي 

 التـــي تــصاغ بطريقــة تـــؤدي للوصــول إلــى الحقيقـــة وهــذه القواعــد تتـــصف       القواعــد العامــة  

، )٢٠١١عبـد الـرؤوف،     () بالتنظيم والضبط والموضوعية وتهدف إلى التنبؤ والفهـم والـتحكم         

ــه    مجموعــة الجهــود المنظمــة التــي يقــوم بهــا اإلنــسان، مــستخدما      (كمــا يعــرف أيــضا بأن

يه لزيادة سيطرته على بيئته واكتـشاف   األسلوب العلمي وقواعد الطريقة العلمية في سع      

 )١٤٣١عبيدات وآخرون، () ظواهرها وتحديد العالقات بين هذه الظاهر

وردت تعريفـات عديـدة للبحـث التربـوي     : (Educational Research) البحث التربوي 

استقـــصاء دقيـــق يهـــدف إلـــى وصـــف مـــشكلة : (وتتبنـــى الدراســـة الحاليـــة التعريـــف التـــالي
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 التربوي التعليمي، بهدف تحديدها وجمع المعلومات والبيانات المرتبطـة    موجودة بالميدان 

بها وتحليلها، الستخالص نتائج البحث ومناقـشتها وتفـسيرها والخـروج بقواعـد وقـوانين               

) يمكــن اســتخدامها فــي عــالج هــذه المــشكلة أو المــشكالت المــشابهة عنــد حــدوثها         

 . )١٣٢، ٢٠١١الدريج وآخرون، (

كــل الجهــود المنظمــة التــي تتجــه  : ((Curriculum Development)تطــوير المــنهج 

نحــو جعــل المنــاهج التعليميــة متوافقــة فــي محتواهــا وطرائقهــا وأســاليب تقويمهــا مــع مــا   

يــستجد مــن متغيــرات اجتماعيــة واقتــصادية وتربويــة، ويــتم تطــوير المنــاهج لتتوافــق مــع      

 الـتعلم نفـسها، ولتحـدث       المفاهيم والنظريات الجديدة عـن طبيعـة المـتعلم وعـن عمليـة            

تأثيرا أفضل وأعمق على سـلوك المـتعلم ونمـط تفكيـره، ويـتم تطـوير المنـاهج فـي ضـوء                       

ــويين    ــاحثين التربـ ــيات البـ ــويين وتوصـ ــراء التربـ ــات الخبـ ــر، () مرئيـ ــصد )١٠٣، ١٤٢٨العمـ  ، ويقـ

ــه          ــا فــي هــذه الدراســة عمليــات تحــسين المــنهج أو بعــض مكونات بتطــوير المــنهج إجرائي

هج اللغة العربية في مراحل التعليم العام بناء على نتائج التقويم العلمـي، لكـي           وخاصة من 

 .يحقق أهدافه بكفاءة وفعالية

 

@      @      @ 
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :مقدمة 
يعد البحـث التربـوي منظومـة فرعيـة مـن منظومـة البحـث العلمـي الـذي بـدأ منـذ القـرن                         

بنيــة علميــة منــضبطة أدت إلــى بنــاء منــاهج جديــدة للبحــث عــن      الــسابع عــشر يتبلــور فــي   

الحقيقــة فــي مختلــف المجــاالت وســاعدت علــى الوصــول إلــى االكتــشافات واالختراعــات     

المتتابعة، ويعود التطور المتواصل للبحث العلمي إلى مجموعة مـن العوامـل أهمهـا الـدعم            

 توثيق البحـث العلمـي وحفـظ    المادي أو التمويل الذي ابتكرت له أساليب مختلفة، وكذلك      

حقــوق الملكيــة عــن طريــق الهيئــات المخصــصة لــذلك، وظهــور أوعيــة النــشر المختلفــة       

والمـــؤتمرات العلميـــة، باإلضـــافة إلـــى تـــوفير المراجـــع العلميـــة وتطـــوير آليـــات تـــصنيفها          

واسترجاع محتوياتها، وفي القرن التاسع عشر ظهر البحث التربـوي فـي أوربـا، ثـم انتـشر           

ء العالم، ومن ذلك العالم العربي الذي تشير المـصادر إلـى بدايتـه فـي معهـد التربيـة                    في أنحا 

 ثم أخذ فـي العقـود الالحقـة يمتـد           )١٩٩٩موسى وناصف،   (م،١٩٢٩الذي أنشئ في مصر عام      

 كمـا تـشير     –في أغلب أنحاء العربي، ونتيجة لتراكماته ظهرت المشكالت والقضايا التـي            

دول هي المملكة العربية السعودية، ومـصر،     ) ٧( مؤتمرا في    )١٨(  استدعت عقد     -المصادر

واألردن، واإلمــارات، والكويــت،  والعــراق، وتــونس، وقــد تناولــت مــستقبل البحــث التربــوي      

ــي، والتحــديات التــي تواجهــه فــي الجامعــات، وقــضايا           ــوطن العرب ــه فــي ال ــة النهــوض ب ورؤي

. مـة القـضايا وحـل المـشكالت    الشراكة مع القطـاع الخـاص، وتوجيـه البحـث التربـوي لخد         

 )٩ملحق رقم (

@      @      @ 
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 : البحث التربوي في المملكة العربية السعودية
ــا فـــي المملكـــة العربيـــة     شـــهد البحـــث العلمـــي فـــي الـــسنوات الماضـــية نمـــوا ملحوظـ

الــسعودية وخاصــة فــي مؤســسات التعلــيم العــالي التــي يعــد أحــد الوظــائف األساســية لهــا،  

المؤشرات التي وردت في مقدمة هذه الدراسة نمت برامج الدراسـات العليـا      فباإلضافة إلى     

فــي الجامعــات الــسعودية بــصورة مطــردة فــي األعــوام األخيــرة، حيــث ارتفــع عــدد طــالب     

) ٢٢١٥٧(هـــ إلــى ١٤٢٧طالبــا وطالبــة فــي ســنة ) ١٢١٧٨(مــستوى الماجــستير والــدكتوراه مــن 

نمو الكلية لمستويي الماجستير والـدكتوراه  هـ، وبلغت نسبة ال  ١٤٣١طالبا وطالبة في سنة     

ــيم العــالي،  )  (%١٨٫٦(وبمعــدل نمــو ســنوي وصــل إلــى    ) %٨١٫٩( ، وبلغــت )١٤٣٢وزارة التعل

مـن الكراسـي   ) ٢٣٨(، باإلضـافة إلـى   )١٩٤(معاهد ومراكز البحوث في الجامعات السعودية       

 وقــد  )١٤٣٣ العــالي، وزارة التعلــيم (مجلــة علميــة،  ) ٥٣(جمعيــة علميــة، و ) ١٣٥(البحثيــة، و

واكــب البحــث التربــوي هــذا النمــو حيــث وفــرت التــسهيالت للبــاحثين وأهمهــا المـــصادر           

ــة والعامــة فــي المملكــة         ــات الجامعي والمراجــع وقواعــد المعلومــات، التــي تتيحهــا المكتب

العربية السعودية للباحثين، وانعكس ذلك على البحث التربوي الذي كان من أبرز مظاهر            

 :ليتطوره ما ي

 : الجمعيات والكراسي العلمية ومراكز البحوث-١

فـــي تأســـس العديـــد مـــن الجمعيـــات والكراســـي العلميـــة ومراكـــز البحـــوث التربويـــة  

تتبــع كرســيان بحثيــان،  علميــة و اتجمعيــ) ٤(المملكــة العربيــة الــسعودية، حيــث بلغــت  

) ٩(تتبـع   زا   مركـ  )١١(مركزا منهـا    ) ١٤(، كما بلغت مراكز البحوث التربوية       اتجامعخمس  

-http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government (،اتجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Universities/Pages/default.aspx( و ،)تتبع جهات أخرى ذات عالقـة بقـضايا         مراكز   )٣

ــدول      وهــيالمــنهج التربــوي   ــيم العــالي ومكتــب التربيــة العربــي ل  وزارة التربيــة ووزارة التعل

الممولة من وة إلى الدراسات التي ترتبط في المجال التربوي    باإلضاف ،)٦ملحق رقم   (الخليج  

 . للعلوم والتقنيةزعبد العزيمدينة الملك 
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(http://www.pnu.edu.sa/ar/Deanships/Research/Pages/ResearchProjec

ts/ProjectsofKingAbdulazizUniversity.(،      وتهتم هذه المراكز البحثية والجمعيات

نـشر الفكـر التربـوي وتنميـة الكفـاءات       وتعمـل علـى   فة من المنهج،العلمية بجوانب مختل  

ي واألفكار العلمية في مجاالت التربية بين الهيئـات         بحثالمتخصصة وتيسير تبادل اإلنتاج ال    

والمؤسسات المعنية وتزويد واضعي البرامج والمنـاهج وغيـرهم مـن العـاملين والمهتمـين         

ــالبحوث ا  ــا بالمجــــاالت التربويــــة والنفــــسية بــ  ومــــع تنــــوع ،لتجريبيــــة والميدانيــــة ونتائجهــ

رفــع  ووتحفيــز البــاحثين   اختــصاصاتها إال أنهــا تــشترك فــي هــدف دعــم البحــث التربــوي       

كفاءة وفاعلية العملية التربوية عن طريـق إجـراء الدراسـات والبحـوث الالزمـة وتـشجيع               

 .الباحثين على القيام بها لتطوير العملية التربوية والتعليمية

 :ت العلمية التربوية المجال-٢

بلـغ عــدد المجـالت العلميــة المتخصــصة بنـشر البحــوث التربويــة فـي المملكــة العربيــة     

 ات جامع) ٨(تصدر من مجالت ) ١٠( منها ،) ٦ملحق رقم (مجلة ) ١٤(السعودية  

)http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-

Universities/Pages/default.aspx(در البقيــة مــن جمعيــات علميــة أو مراكــز   بينمــا يــص

ــ، بحـــوث خـــارج الجامعـــات   ألن تكـــون أوعيـــة علميـــة موضـــوعية   هـــذه المجـــالتسعىوتـ

التربـوي وقـضاياه،   محكمة وموثوقة لنشر الدراسات التربوية التي تعالج مـشكالت الواقـع        

باإلضــافة إلــى األبحــاث المبتكــرة فــي تحــديث أســاليب التــدريس، وكــذلك العــرض النقــدي    

تنميــة الفكــر العلمــي فــي تخصــصات العلــوم    التــي تــسهم فــي  لتجــارب التربويــة العالميــة  ل

 .التربوية

 : برامج الدراسات العليا -٣

فــي المجــال التربــوي إلــى نــشر ثقافــة البحــث التربــوي     الدراســات العليــا  بــرامج تهــدف 

لــى إوأخالقياتــه ومهاراتــه وذلــك كغيرهــا مــن البــرامج فــي المجــاالت األخــرى التــي تــسعى      

إعـــداد الكفايـــات العلميـــة ، وتطـــوير البحـــث العلمـــي وتوجيهـــه لمعالجـــة قـــضايا المجتمـــع 
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ــاً فــي مجــاالت المعرفــة المختلفــة      تــشجيع ، ووالمهنيــة المتخصــصة وتــأهيلهم تــأهيالً عالي

الكفايــات العلميــة علــى مــسايرة التقــدم الــسريع للعلــم والتقنيــة ودفعهــم إلــى اإلبــداع           

، وقــد بلغــت بــرامج الدراســات  فــي إثــراء المعرفــة اإلنــسانية  اإلســهام  مــن أجــلواالبتكــار

، وقــدم مــن )٧ملحــق رقــم (بــرامج للــدكتوراه  ) ٥(بــرامج للماجــستير، و) ١٠(العليــا التربويــة 

خالل هذه البـرامج العديـد مـن الدراسـات التـي عالجـت قـضايا التعلـيم مـن جوانبـه النظريـة                        

ســـب مـــع طبيعـــة المـــشكالت التـــي   والميدانيـــة واســـتخدمت منـــاهج بحثيـــة مختلفـــة تتنا 

 بمراحـل   -كمـا هـو معـروف     -تعالجها، والبحوث التربوية في بـرامج الدراسـات العليـا تمـر             

متتابعــة تــضمن جــودة البحــث ودقتــه بــدءا مــن مرحلــة الدراســة واختيــار الفكــرة وبنــاء            

المخطــــط الــــذي يمــــر علــــى مجموعــــات مــــن المتخصــــصين الــــذين يقومــــون بالمراجعــــة     

قــق فــي الفكــرة والمخطــط البحثــي المواصــفات األساســية للبحــث    والتمحــيص لكــي يتح

ــاهج وطــرق         العلمــي، ومــن نمــاذج األقــسام العلميــة فــي الجامعــات الــسعودية قــسم المن

التــدريس بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية حيــث يقــدم برنامجــا للماجــستير      

باحـــث بحـــصر وبرنامجـــا للـــدكتوراه فـــي تخـــصص المنـــاهج وطـــرق التـــدريس، وقـــد قـــام ال 

الدراسات التي قدمت في قسم المناهج وطرق التدريس بجامعة اإلمام محمـد بـن سـعود        

هـ  في مرحلـة الماجـستير ومرحلـة         ١٤٣٣هـ إلى عام      ١٤٢٣اإلسالمية خالل الفترة من عام        

، ويظهـر الجـدول التـالي توزيعهـا علـى المـرحلتين، وعـدد الدراسـات التـي تناولـت               هالدكتورا

 : للغة العربية في المرحلتين ونسبتها من إجمالي الدراسات المقدمةمجال تعليم ا
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 الدراسات المقدمة في تخصص المناهج وطرق التدريس 

 هـ١٤٣٣ -١٤٢٣لمرحلتي الماجستير والدكتوراه خالل الفترة من 

 

 المرحلة

 إجمالي

 دمةالدراسات المق

عدد الدراسات في 

مجال تعليم اللغة 

 العربية

 نسبة دراسات
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وبنظـــرة تحليليـــة لمـــنهج ومجـــال الدراســـات المقدمـــة يالحـــظ أن أغلـــب الدراســـات    

قــدمت دراســات  ) ٨ملحــق رقــم  (اه المقدمــة فــي مجــال اللغــة العربيــة لمرحلــة الــدكتور      

تطويريــة تناولــت بعــض مقــررات اللغــة العربيــة مثــل القواعــد النحويــة والقــراءة واألدب،          

واستخدمت المنهج التجريبـي لتحديـد فعاليـة مجموعـة مـن االسـتراتيجيات المطـورة فـي                  

إكساب المتعلمين مهارات الكتابـة والقـراءة واالسـتماع والتفكيـر، فـي حـين غلـب علـى                   

ــة       بحــ ــة الماجــستير الدراســات التقويميــة التــي تناولــت أداء معلمــي اللغــة العربي وث مرحل

والمــشكالت التــي تــواجههم، وأســباب ضــعف الطــالب فــي مهــارات اللغــة فــي مراحـــل           

التعليم المختلفة، وتقويم بعض المشروعات التطويرية ومقررات مواد اللغـة العربيـة فـي               

، تخدمت المــنهج الوصــفي بأنواعــه المختلفــة  ضــوء مجموعــة مــن المعــايير المطــورة، واســ   

) ٢٨٫٧( وهذه الدراسات كما يظهر مـن الجـدول الـسابق تـشكل نـسبة         )١٤٣٤الدعفس،  (

من إجمالي الدراسات المقدمـة إلـى أحـد األقـسام التربويـة الـذي يعـد نموذجـا يحتـوي علـى                       

راكز البحوث ، وإذا أضيف إلى ذلك نواتج م)٧ملحق رقم   (برنامجا  ) ١٥(برنامجين فقط من    

التربوية والمؤتمرات والمجالت العلمية فسيكون هنالك ثـروة كبيـرة مـن البحـث العلمـي                

 أداة فعالة تحقق التطوير الحقيقي الذي يحـاكي مـا    –إذا استثمرت   -التي يمكن أن تكون     
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شــهدته بعــض المجــاالت التــي اعتمــدت علــى البحــث العلمــي وحققــت التطــور الــذي غيــر        

 مجــال الطــب والتــصنيع وتقنيــة االتــصال وغيــر ذلــك، فتوظيــف نتــائج   الحيــاة البــشرية مثــل

البحث سمة الـدول المتقدمـة ولـه انعكـاس كبيـر علـى جـودة البحـث وخلـق جـو االبتكـار                        

وتكوين البيئة المؤسسية البحثية الغنيـة بـالتجهيزات الالزمـة لتنفيـذ البحـوث بمواصـفات               

اس العلمــي لكــل تطــوير أو تجديــد    ، والبحــث التربــوي هــو األســ   )٢٠٠١كنعــان، (نموذجيــة 

ــه يتحقــق للتطــوير التربــوي معظــم          ــوي، فمــن خــالل تطبيــق نتائجــه ومعطيات للنظــام الترب

، وإذا كانــت  )٢٠٠١الخطيــب، (مقوماتــه األساســية مــن تخطــيط وتجريــب لبــدائل مقترحــة   

الدراسات السابقة تؤكد تدني مستوى توظيف نتائج البحـث التربـوي، فـإن القـضية الملحـة         

لتي تستوجب استنفار مراكز البحث العلمي والباحثين من أجل مواصلة تقـصي معوقـات      ا

يمكـن مـن خـالل تبنيهـا الخـروج مـن الـدائرة        التـي  عمليـة  الحلـول   الوتقديم  هذه المشكلة،   

معوقــــات الالمغلقــــة التــــي انحبــــست فيهــــا البحــــوث التربويــــة والدراســــات التــــي تناولــــت  

ــدون تقــديم مقترحــات     اســتثمار حالــت دون التــي والمــشكالت  ــوي، فب ــائج البحــث الترب نت

وحلول عمليـة قـد تتكـرر الحالـة التـي أوجـدت الفجـوة بـين البحـث العلمـي ومجـاالت تبنيـه                         

واالستفادة منـه، وبالتـالي فـال يرجـى تطـوير حقيقـي إذا همـش البحـث التربـوي أو غـاب عـن             

لبحــث التربــوي عــن عمليــات التطــوير وميــدان التنفيــذ والتقــويم، ممــا يتطلــب عــدم توقــف ا  

 .دراسة هذه القضية حتى يتأكد من حلها ويثبت الرصد العلمي تجاوزها

 :الدراسات السابقة 
أجــري العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت البحــث التربــوي مــن جوانــب مختلفــة وذلــك  

بــسبب أهميــة الموضــوع وتــشعب قــضاياه وتعــدد أبعــاده، وفيمــا يلــي عــرض ألهــداف أهــم    

، كنعـان (اولت ما يرتبط بمشكلة هذه الدراسة وأبرز نتائجها، فقد أجرى    الدراسات التي تن  

 هدفت إلى تحديد معوقات البحث العلمي، وسبل تطويره لدى أعـضاء الهيئـة               دراسة) ٢٠٠١

ــوطن          ــة فــي ال ــات التربي ــسورية وعمــداء كلي ــة بالجامعــات ال ــات التربي التدريــسية فــي كلي

نتـائج أهمهـا أن أبـرز أهـداف البحـث العلمـي        العربي، وتوصـلت الدراسـة إلـى مجموعـة مـن ال           
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ــادة التحـــصيل المعرفـــي      ــادة التعمـــق فـــي مجـــال التخـــصص وزيـ لـــدى مجتمـــع الدراســـة زيـ

واإلسهام في إيجاد الحلـول للقـضايا التـي تواجـه التطـور االقتـصادي واالجتمـاعي والتربـوي،             

ة مـن  وفيما يخص معوقات البحث العلمي لدى مجتمـع الدراسـة حـددت الدراسـة مجموعـ      

ــة المــستفيدة مــن البحــث          ــين الجامعــة والجهــات المعني ــة التعــاون ب المعوقــات أبرزهــا قل

العلمــي، ونقــص التمويــل الكــافي لــدعم البحــوث وقلــة تــوافر المراجــع والمــصادر الحديثــة،    

 دراســة تناولــت دور البحــث التربــوي فــي تطــوير (٢٠٠٤ ,Hemsley& Sharp)كمــا أجــرى 

يـة االسـتفادة بـشكل كبيـر مـن نتـائج البحـوث التربويـة فـي                  النمو المهني للمعلمين، وكيف   

ــالمعلمين ومعالجـــة جوانـــب الـــضعف لـــديهم، وقـــد توصـــلت     تطـــوير الممارســـة الخاصـــة بـ

الدراسة إلى وجود عوائق تحول دون االستفادة من نتـائج البحـوث التربويـة وأبرزهـا غيـاب             

ــدني        ــيم، وت ــائج البحــث العلمــي فــي التعل ــائج   ثقافــة االســتفادة مــن نت مــستوى الثقــة فــي نت

البحــوث، وأوصــت الدراســة بخلــق ثقافــة لــدى القطــاع العــام الســتخدام نتــائج البحــوث فــي 

التعليم، وتبني استراتيجيات لتحسين تأثير البحوث من خـالل تطـوير شـبكات االتـصاالت               

التــي تــربط بــين البــاحثين والممارســين وتزيــد مــن مــشاركة العــاملين فــي عمليــة البحــث،      

تقـــصي المـــشكالت التـــي يواجههـــا أعـــضاء الهيئـــة ) ٢٠٠٦مخائيـــل،( دراســـة واســـتهدفت

ــات التربويــة فــي ســورية مــن خــالل عملهــم          – بوصــفهم بــاحثين  –التدريــسية فــي الكلي

وتقديرهم للحجم الحقيقي لها، وقد توصلت الدراسة إلـى أن أبـرز المـشكالت التـي تواجـه             

صة للبحـث التربـوي، والـنقص الكبيـر       عينة الدراسة تتمثل فـي شـح المـوارد الماليـة المخصـ            

في المراجع والدوريات، وضعف التعاون والتنسيق بين الباحثين والجهات المستفيدة مـن           

البحوث أو المـستهلكة لهـا، وصـعوبة ترجمـة نتـائج البحـوث إلـى بـرامج تنفيذيـة، وتجاهـل                      

والممارسـة  أصحاب القرار التربوي للبحوث التربوية، وضـعف التواصـل بـين البحـث التربـوي                

التربوية، والنقص في أدوات القياس المقننـة، وضـعف المقـدرة علـى اسـتخدام الحاسـوب،             

ــاب          ــدوريات والمجــالت المحكمــة، وغي ــة لنــشر البحــوث فــي ال وعــدم وجــود فــرص كافي

األسس أو المعايير الواضحة عند تقويم البحوث، وغياب نظام لتحديـد األولويـات البحثيـة،               
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 التحدي المتمثل فـي تحـسين العالقـات    Kathleen& others) (٢٠٠٦ ,كما تناولت دراسة 

علـى  للتغلـب   اإلجـراءات التـي تتخـذ        وتحديـد    البحث والممارسة فـي تعلـيم الرياضـيات،       بين  

علـى أنهـا    (improvement) ، حيـث ينظـر إلـى الحاجـة الدائمـة إلـى التحـسين       هـذا التحـدي  

ائمـة علـى البحـث والبـاحثين وكـذلك          ثنائية االتجاه وتتطلب إدراكا أفضل مـن الهيئـات الق         

الممارسين للمزيد من األفكار والمعرفة، وبناء على سلسلة من المبادرات التي تهدف إلـى             

 (NCTM)استخدام البحوث لتوجيه تدريس الرياضيات والتعلم، عرضت الدراسة اللتزام         

ن البحــث ة، ومــستدامة مــن شــأنها تعزيــز العالقــة ثنائيــة االتجــاه بــي  سلــسمبــادرة مرنــة وب

األســاليب وملخــصات، والبحــوث، ال وتــشمل هــذه المبــادرة تطــوير تحلــيالت     ،والممارســة

 قـــادة المعلمـــين والبـــاحثين إلبـــالغ القـــادة وصـــناع القـــرار بـــينالبحثيـــة مـــن خـــالل التعـــاون 

 التي تحتاج إلى معالجـة  الممارسةفي ميدان التعليمي وجهات النظر حول القضايا الحرجة       

فقـد ركـزت علـى تقـصي المعوقـات      ) ٢٠٠٧عبداهللا، (أما دراسة ، لتربويةمن خالل البحوث ا 

التـي تواجـه البحــث العلمـي التربـوي وتحــول دون االسـتفادة مـن نتائجــه فـي تطـوير التعلــيم         

والتدريب وتقديم أنسب الحلول لها، وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر المعوقـات التـي تواجـه     

لماديـة والمعوقـات اإلداريـة والمعوقـات المنهجيـة،          البحث العلمي والتربوي هي المعوقات ا     

ومن أبرز الحلول المقترحة لحل المعوقات التي تواجه البحث التربوي زيادة الـدعم المـادي            

ألنشطة البحث التربوي، وإنشاء مراكـز بحثيـة متخصـصة فـي بحـوث التعلـيم ومـشكالته           

ليم على دعم البحـوث     المتشعبة، وحث وتشجيع القطاع المستفيد من نتائج بحوث التع        

العلميــة، وعــرض النتــائج التــي تتوصــل إليهــا البحــوث التربويــة علــى الجهــات التعليميــة فــي     

شكل لقاءات حوارية لتـستفيد منهـا، وتطبيـق مبـادئ الجـودة فـي تقـويم إنتـاج البـاحثين،                     

وتقـــديم الحـــوافز الماديـــة والمعنويـــة لـــذوي الكفـــاءة والتميـــز، وقريـــب مـــن ذلـــك دراســـة    

التي استهدفت تحديد المعوقات التي تحـول دون قيـام الهيئـة            ) ٢٠٠٧ل وشماس،   المجيد(

التدريسية في كليـة التربيـة بـصاللة بأبحـاث علميـة والحلـول المقترحـة لتجـاوز المعوقـات                     

مـــن أجـــل تمكـــين كليـــات التربيـــة ألداء دورهـــا التربـــوي واالجتمـــاعي والعلمـــي، وتوصـــلت   
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فــي قلــة المراجــع الحديثــة فــي مجــال التخــصص،     الدراســة إلــى أن أهــم المعوقــات تتمثــل    

وعدم تخصيص ساعات للبحث العلمي من ضمن ساعات العمل وغياب المراكز البحثية             

ونقــص الخــدمات الحاســوبية فــي الكليــة، ومــن أبــرز الحلــول التــي خلــصت إليهــا الدراســة       

ــات للبحــث العلمــي وإنــشاء مراكــ        ــوفير المراجــع والمــستلزمات والميزاني ــى ت ز العمــل عل

بحـــوث علميـــة متخصـــصة والتواصـــل الثقـــافي مـــع الجامعـــات والمراكـــز البحثيـــة األخـــرى،  

ترصـد مجموعـة مـن     منهجيـة  وفـق خلق نمـاذج تنبؤيـة    إلى (٢٠٠٧ ,Hsieh)وسعت دراسة

،  واالبتكــارالتركيــز علــى التــدريس والبحــث والــدعم التنظيمــي،  والربحيــة أبرزهــا عوامــل ال

ت التي شهدها التعلـيم العـالي نحـو البيئـات التـي تركـز               التحوالتأثير التغييرات   وذلك تحت   

علـــى المـــتعلم، وتوصـــلت الدراســـة إلـــى بنـــاء نمـــوذج أساســـي مـــع مجموعـــة مـــن النمـــاذج   

الفرعيــة، وصــياغة إطــار تفــسيري ألفــضل البحــوث التــي تنقــل إلــى النــشر وميــدان االبتكــار    

ــار التنظيمـــي    ــار واالبتكـ ــار التعليمـــي، التعليمـــي، لـــسد الفجـــوة بـــين أدبيـــات االبتكـ  واالبتكـ

ووجدت أن نتائج بحوث االستدامة  يمكن أن تضاف إلى فهم العوامـل التـي تفـسر انتقـال             

دراسـة بغـرض التعـرف    ) ٢٠١٠العريني والعتيبي، (البحوث ونشرها، ومن جهة أخرى أجرى    

علـــى واقـــع مراكـــز البحـــوث بكليـــات المعلمـــين بالجامعـــات الـــسعودية والمعوقـــات التـــي 

قترحــات تطويرهــا مــن وجهــة نظــر مــسئولي هــذه المراكــز، وأظهــرت نتــائج     تواجههــا وم

الدراسة أن الخدمات التي تقدمها وتقوم بها مراكز البحوث في كليات المعلمين ضـعيفة              

في عمومها ومن أبرز المعوقات التي تواجه هذه المراكز غياب الحوافز المادية والمعنويـة        

يــة للبحــث التربــوي وضــعف االتــصال بــين مراكــز المقدمــة للبــاحثين وقلــة المخصــصات المال

البحــوث فــي كليــات المعلمــين، وقــدمت الدراســة مجموعــة مــن المقترحــات لتطــوير هــذه    

المراكز وأبرزها وضع خطة سـنوية للموضـوعات التـي تحتـاج إلـى بحـث علمـي مـع ميزانيـة                      

خاصة لكل مركـز وتخـصيص جـائزة علميـة سـنوية علـى مـستوى الكليـات ألفـضل بحـث                     

)  ١٤٣٣الــسكران، (ي يــتم إنجــازه مــن مراكــز البحــوث، فــي حــين اســتهدفت دراســة     علمــ

التعــرف علــى عوائــق تفعيــل نتــائج البحــوث التربويــة، والتوصــل إلــى إجــراءات وأســاليب           
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تــساهم فــي الحــد مــن عوائــق تفعيــل نتــائج البحــوث التربويــة فــي ميــدان التربيــة والتعلــيم،    

نتــائج أبرزهــا أن واقــع تفعيــل نتــائج البحــوث وأســفرت نتــائج الدراســة عــن مجموعــة مــن ال

التربويــة فــي ميــدان التربيــة والتعلــيم بمدينــة الريــاض ال يــتم إال بدرجــة محــدودة ، كمــا أن       

عوائق تفعيل نتائج البحوث التربوية في الميدان تتمركز حول مجموعة من العوامل منها       

التربوية والثقافة الـسائدة فـي   ضعف قناعة المنفذين للعملية التربوية في الميدان بالبحوث        

ــدان،       ــا فـــي الميـ ــة نظريـــة ال يمكـــن تطبيقهـ ــائج البحـــوث التربويـ المجتمـــع التـــي تـــرى أن نتـ

واإلجراءات المعقدة للصرف على تطبيقات نتائج البحث التربوي وقلة المخصصات المالية           

دارات لتطبيق نتائج البحوث التربوية، وضعف التنسيق بـين مراكـز البحـوث والجامعـات وإ              

التربية والتعليم فيما يتعلق بإجراء البحوث وتطبيق نتائجهـا فـي الميـدان، والـنمط اإلداري                

المركزي الذي تنتهجه الوزارة وإدارة التربيـة والتعلـيم، واالنفـصال بـين موضـوعات البحـث                 

التربوي وواقـع المـشكالت التربويـة فـي الميـدان، وللحـد مـن عوائـق تفعيـل نتـائج البحـوث                       

ة في ميدان التربيـة والتعليم،اقترحـت الدراسـة تبنـي سياسـة عامـة للبحـث التربـوي             التربوي

نابعــة مــن المــشكالت الواقعيــة فــي الميــدان، والتواصــل والتــشاور وتبــادل المعلومــات بــين   

ــث التربوي،وعقـــد دورات للقيـــادات        ــة والتعلـــيم ومؤســـسات البحـ ــسئولين فـــي التربيـ المـ

ي فـي العمليـة التربويـة، وتـوفير قاعـدة للمعلومـات عـن        التربوية لبيـان مكانـة البحـث التربـو      

ــة         ــيم، وتــصميم خريطــة بحثي ــة فــي جميــع اإلدارات التابعــة للتربيــة والتعل البحــوث التربوي

يشترك في تصميمها عدد من المسئولين في وزارة التربية والتعليم وعدد من المسئولين          

 .  عن البحث التربوي

 : التعقيب على الدراسات السابقة
يتبــين مــن عــرض الدراســات الــسابقة أنهــا جــاءت فــي ســياق ممتــد لمعالجــة قــضايا        

البحث التربوي التي يستشعر الباحثون أهميتها وضرورة تشخيـصها وتقـديم الحلـول لهـا،              

وتــشترك الدراســات التــي عرضــت باهتمامهــا بقــضية معوقــات البحــث التربــوي، وتتنــوع          

لبحـث العلمـي ومعوقاتـه لـدى أعـضاء          جوانب معالجتها لـه فبعـضها ركـز علـى مـشكالت ا            



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٤١

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

، والمجيــدل وشــماس، ٢٠٠٦، ومخائيــل، ٢٠٠١كنعــان، (هيئــة التــدريس فــي كليــات التربيــة   

، وبعضها اهتم بالمعوقات التي تواجه البحث التربوي وتؤدي إلى تدني االستفادة من           )٢٠٠٧

كران، ، والــس٢٠٠٧ ، وعبــداهللا، ٢٠٠٤ ,Hemsley& Sharp(نتائجــه فــي تطــوير التعلــيم   

واقــع مراكــز البحــوث بكليــات   ) ٢٠١٠العرينــي والعتيبــي،  (فــي حــين تناولــت دراســة   ) ١٤٣٣

ــي تواجههــا، ويالحــظ أن مجموعــة مــن         ــسعودية والمعوقــات الت المعلمــين بالجامعــات ال

، والمجيـدل وشـماس،   ٢٠٠٧ ، وعبـداهللا،  ٢٠٠٦ ,Kathleen& others(الدراسـات الـسابقة   

جعلـت مـن أهـدافها    ) ١٤٣٣،  والـسكران،  ٢٠١٠يني والعتيبي،  ، والعر ٢٠٠٧ ,Hsieh، و٢٠٠٧

الرئيسة اقتـراح الحلـول لمعوقـات البحـث التربـوي، وذلـك بـسبب اسـتمرار المـشكلة فـي                     

دائرة مغلقة على مدى عدة عقود، وبالتالي تكون الحاجة إلـى تقـديم الحلـول الفعالـة أكثـر            

الزمـت هـذه القـضية المـستمرة،     من الحاجة إلى تـشخيص الواقـع وتحديـد المعوقـات التـي            

وهذا ما يؤكد على أهمية مشكلة هذه الدراسة وضرورة حلها لكونها تـشكل عقبـة مـن                 

عقبات البحث التربـوي، باإلضـافة إلـى الهـدر الكبيـر لثـروة البحـث التربـوي الـذي تـسبب فيـه             

 .استمرارية هذه المشكلة

ــا للدراســـة الحا   ــا منطلقـ ــا  وتـــشكل الدراســـات الـــسابقة فـــي مجملهـ ليـــة فـــي نتائجهـ

ــة، وحللــت        ــائج البحــوث التربوي ومنهجهــا وأدواتهــا، فقــد أكــدت تــدني مــستوى توظيــف نت

المــشكالت والمعوقــات وأكــدت ضــرورة اســتمرار تــصدي البحــث العلمــي لهــذه القــضية        

الكبيرة، وتعد الحلول والمعالجـات المقترحـة لقـضية الهـدر المـستمر للبحـث التربـوي مـن                   

ادته الدراسة الحالية من الدراسـات الـسابقة حيـث انطلقـت منهـا              أهم الجوانب التي استف   

تستهدف حلوال عمليـة يمكـن تبنيهـا بـصيغة إجرائيـة يمكـن أن تعطـي نقلـة نوعيـة لهـذا                      

 .  الواقع الممتد والمزمن
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 إجراءات الدراسة
 :منهج الدراسة

دى انطالقــا مــن أهــداف الدراســة فقــد اســتُخدِم المــنهج الوصــفي التحليلــي لتحديــد مــ      

توظيف نتائج البحث التربوي ومعوقات ذلـك والحلـول المقترحـة لرفـع كفـاءة اإلفـادة مـن           

 .نتائج البحوث التربوية

 :   مجتمع الدراسة 
تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع مــشرفي مــنهج اللغــة العربيــة بمراكــز اإلشــراف   

فـصل الدراسـي الثـاني    التربوي التابعة لـإلدارة العامـة للتربيـة والتعلـيم بمدينـة الريـاض فـي ال            

مـشرفا، وقـد وزعـت االسـتبانة علـى أفـراد مجتمـع              ) ٤٥(هــ، وعـددهم     ١٤٣٤للعام الدراسي   

مـشرفا  ) ٢٨(الدراسة وبلغ مجموع من أمكن الحصول علـى اسـتجابتهم كاملـة البيانـات               

 مــن مجتمــع الدراســة، ونظــرا لقلــة الخبــراء المهتمــين بمــنهج اللغــة         %٦٦أي مــا نــسبته  

ولـديهم  ) في المناهج والتدريس  (تعليم العام  ممن يحملون الشهادات العليا        العربية في ال  

مشاركة في تطوير هـذا المـنهج مـن خـالل تحكـيم وثائقـه أو التـصميم أو التقـويم لمـنهج            

اللغـــة العربيـــة فـــي التعلـــيم العـــام ومخرجـــات المـــشروع الـــشامل فـــي المملكـــة العربيـــة  

خبيــرا ممــن أمكنــه التواصــل  ) ١٢(تجابة الــسعودية فقــد أمكــن الباحــث الحــصول علــى اســ  

) ١٢(، كمــا اســتجاب ) ٤ملحــق رقـم  (معهـم وتفــضلوا بالتعـاون وإفــادة الدراســة بخبـرتهم    

لتحكــيم التــصور النهــائي لإلجــراءات المقترحــة التــي توصــلت إليهــا  ) ٥ملحــق رقــم (خبيــرا 

ة علــى الدراســة لإلجابــة عــن الــسؤال الثالــث مــن أســئلة الدراســة، وقــد اقتــصرت الدراســ       

المـــشرفين التربـــويين والخبـــراء فـــي تطـــوير المـــنهج لكـــونهم أقـــرب المعنيـــين بالعمليـــة   

التربوية إلى تطوير المنهج، وتنفيذه، ويمكـن لدراسـات قادمـة استقـصاء آراء بقيـة الفئـات              

 .    األخرى مثل مديري المدارس والمعلمين حول مشكلة هذه الدراسة
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 :أداة الدراسة
 يتطلبها موضوع الدراسة قام الباحث بتصميم أداة الدراسة، وهـي       لجمع البيانات التي  

اســتبانة تــشتمل علــى المحــاور التــي اشــتملت عليهــا أســئلة الدراســة، وقــد أعــدت وفــق         

 :اإلجراءات التالية

وذلك بعد مراجعة األدبيات والدراسات السابقة التي      : الصياغة األولية لالستبانة   

ف نتائجــه فــي تطــوير المــنهج، وقــد توزعــت فقــرات    تناولــت قــضية البحــث التربــوي وتوظيــ  

االستبانة في صورتها األولية على ثالثة محاور ارتبطت بأسئلة الدراسة، وصيغت بنـاء علـى       

 .خبرة الباحث وما توصلت إليه الدراسات السابقة

 للتحقق من الصدق الظـاهري ألداة الدراسـة عرضـت علـى مجموعـة               :صدق األداة  

هيئة التدريس من ذوي الدرجات العلمية المختلفة والخبرة فـي    من المحكمين من أعضاء     

مجال المناهج والبحث التربوي من عدة جامعات فـي المملكـة العربيـة الـسعودية وبعـض               

وذلك للتأكد من صحة الصياغة واألهمية وانتمـاء كـل فقـرة        )  ٣ملحق رقم (الدول العربية   

 الجوهريــة التــي تتعلــق بــصحة لمحورهــا، وقــد أبــدى المحكمــون مجموعــة مــن المالحظــات

صياغة بعض الفقرات ودقتها مع دمج بعض الفقرات واختـصارها وعـدلت االسـتبانة وفـق       

هذه الملحوظات وأصبحت تتكون في صيغتها النهائية من قسمين حيث خصص القسم    

األول للبيانــات الشخــصية، والقــسم الثــاني لبنــود االســتبانة التــي توزعــت علــى ثالثــة محــاور   

 :ما يليجاءت ك

 .فقرة) ١٨(، وتكون من  توظيف نتائج البحث التربويدىم: المحور األول •

 .فقرة) ١١(، وتكون من معوقات توظيف نتائج البحث التربوي: المحور الثاني •

 لتطوير منهج اللغـة العربيـة       ات توظيف نتائج البحث التربوي    قترحم: المحور الثالث  •

 .اتفقر) ٥(في مراحل التعليم العام وتكون من 

 طبقـت االسـتبانة علـى عينـة اسـتطالعية مـن المـشرفين، مـن أجـل                  :ثبات األداة  

ــد كــل مــرة            ــة عن ــائج متقارب ــى أي درجــة تعطــي األداة نت ــي إل ــذي يعن ــات ال التحقــق مــن الثب



 

 
٣٤٤

   التعليم العام مراحل ب العربيةمنهج اللغة في تطوير   ئج البحث التربوي نتاتوظيفمعوقات 
  من وجهة نظر خبراء تطوير المناهج والمشرفين التربويينوالحلول المقترحة

 فهد بن عبد العزيز الدخيل. د

تــستخدم فيهــا، وقــد اســتخدمت طريقــة التجزئــة النــصفية، وحــسبت درجــة الثبــات عــن       

وبلغــت درجــة الثبــات الكلــي لــألداة   (Cronbach Alpha) طريــق معادلــة ألفــا كرونبــاخ 

، وهـــي درجـــة تعكـــس ثباتـــا مرتفعـــا يفـــوق الحـــد األدنـــى المقبـــول للثبـــات، وبـــذلك   )٠٫٨٨(

 . أصبحت األداة جاهزة لالستخدام والتطبيق لجمع المعلومات التي تتطلبها الدراسة

 :  اإلجراءات المقترحة لتوظيف نتائج البحث التربوي في تطوير منهج اللغة العربية
نظرا ألهميـة هـذا البعـد فـي هـذه الدراسـة، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى حلـول يمكـن أن              

تغير في الواقع المزمن لتوظيف نتائج البحث التربوي، فقد سارت عملية بلـورة اإلجـراءات          

 :وفق ما يلي

 إعــداد الــصيغة األوليــة لإلجــراءات المقترحــة لتوظيــف نتــائج البحــث التربــوي فــي   

غة العربية، وذلك بعد تحليـل نتـائج المحـور الثالـث لالسـتبانة، واسـتخالص          تطوير منهج الل  

آراء الخبـراء والمـشرفين التربـويين التـي وردت فيهـا، ومراجعـة األدبيـات المتخصــصة ذات        

ــوال لهــذه القــضية         ــي اقترحــت حل ــسابقة الت ــائج الدراســات ال ــداهللا، (العالقــة، ونت ، ٢٠٠٧عب

بعـد فـي الدراسـة وضـرورة أن يكـون إجرائيـا وعمليـا لـم               ، وألهمية هذا ال   )١٤٣٣والسكران،  

يكتف الباحث بمـا سـبق، حيـث نـاقش مجموعـة مـن ذوي الخبـرة حـول الحلـول الـسابقة                       

ومـــسودة اإلجـــراءات المقترحـــة لحـــل قـــضية الهـــدر التـــي كـــانوا يستـــشعرون ضـــخامتها 

ــا، وبعـــد ذلـــك أصـــبحت الـــصيغة األوليـــة لإلجـــرا     ءات وضـــرورة تقـــديم الحلـــول العمليـــة لهـ

 . المقترحة جاهزة للتحكيم

من ذوي الخبرة فـي البحـث التربـوي إعـدادا           ) ١٢(تحكيم التصور المقترح من قبل       

وإشرافا وتحكيما وتدريسا من مختلف الرتب العلمية األساتذة المتخصصين فـي المنـاهج             

 )   ٥ملحق رقم . (عدد من الجامعات

ترحــة لتوظيــف نتــائج البحــث الــصياغة النهائيــة للتــصور المقتــرح لإلجــراءات المق  

التربوي في تطوير منهج اللغة العربية، وذلك بناء على الملحوظات التي وردت مـن الـسادة                 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٤٥

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

المحكمين، التي تركزت على مقترحات يسيرة في الـصياغة، وذلـك بـسبب مـرور صـياغة                 

 .  اإلجراءات المقترحة بمراحل سابقة من اإلعداد والتصويب والتجويد

 : اإلحصائية أساليب المعالجة
 : لتحليل بيانات الدراسة استخدمت األساليب اآلتية

التكــــرارات والنــــسب المئويــــة لرصــــد االســــتجابات تجــــاه فقــــرات محــــاور أداة    

 .الدراسة، وتحديد القيمة النسبية لها

 لترتيــب االســتجابات تجــاه فقــرات االســتبانة فــي    (mean)المتوســط الحــسابي   

 . محاور الدراسة

 .لحساب ثبات أداة الدراسة(Cronbach Alpha) ألفا كرونباخ معادلة  معادلة  

لتحديـد مـدى توظيـف نتـائج البحـث       (likert Scale) مقيـاس ليكـرت الخماسـي    

التربوي، وتصنيف معوقات توظيف نتـائج البحـث التربـوي، توزعـت آراء المـستجيبين تجـاه                 

لخاليـا الخماسـية   الخماسي، ولتحديد طـول ا  ) ليكرت(فقرات االستبانة على درجات سلم      

المستخدم في محاور الدراسة ، حسبت قيمـة المـدى وفـق المعادلـة       )الحدود الدنيا والعليا  (

 : التالية

 ، وأضـيف النـاتج إلـى أقـل     ٠٫٨٠ = ٥) / ١-٥(عدد البدائل، أي     ) /  أقل قيمة  –أكبر قيمة   (

فـي الحـد   ) ٥(إلـى  إلـى أن تـصل   ) قليـل جـدا  (في الحد األدنى ) ١(درجات المقياس التي تبدأ من    

، )مرتفـع جـدا   (مـستوى ) ٥٫٠٠(إلـى   ) ٤٫٢٠(، بحيـث يمثـل المتوسـط مـن          )مرتفع جـدا  (األعلى  

) ٣٫٤٠(إلــى أقــل مــن  ) ٢٫٦٠(، ومــن )مرتفــع(يمثــل مــستوى ) ٤٫٢٠(إلــى أقــل مــن  ) ٣٫٤٠(ومــن 

، ويمثـل مـا   )قليـل (يمثـل مـستوى    ) ٢٫٦٠(إلـى أقـل مـن       ) ١٫٨٠(، ومـن    )متوسط(يمثل مستوى   

 ).قليل جدا(مستوى ) ١٫٨٠(دون 



 

 
٣٤٦

   التعليم العام مراحل ب العربيةمنهج اللغة في تطوير   ئج البحث التربوي نتاتوظيفمعوقات 
  من وجهة نظر خبراء تطوير المناهج والمشرفين التربويينوالحلول المقترحة

 فهد بن عبد العزيز الدخيل. د

 : نتائج الدراسة
بعــد تحــصيل اســتبانة الدراســة وتبويــب بياناتهــا وتحليلهــا وفــق األســاليب اإلحــصائية  

 :المشار إليها سابقا، توصلت الدراسة إلى النتائج التي تجيب عن أسئلة الدراسة وهي كما يلي

هج اللغة العربيـة فـي      ما مدى توظيف نتائج البحث التربوي في تطوير من        : السؤال األول 

ــاهج           ــراء تطــوير المن ــة الــسعودية مــن وجهــة نظــر خب ــيم العــام فــي المملكــة العربي التعل

 والمشرفين التربويين؟

ــة       ــرارت والنـــسب المئويـ ــام الباحـــث باحتـــساب التكـ ــذا الـــسؤال قـ ــة عـــن هـ ولإلجابـ

والمتوســـطات الحـــسابية  والمتوســـط العـــام الســـتجابات خبـــراء تطـــوير المنـــاهج تجـــاه    

ور الخاص بمدى االستفادة من نتائج البحـث التربـوي، مـع ترتيبهـا وفـق متوسـط كـل                    المح

 : فقرة، وجاءت النتيجة كما يلي

 )٢(جدول رقم 

 التكرارت والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والترتيب

  إلجابات الخبراء لفقرات محور مدى االستفادة من نتائج البحث التربوي 
 ة من نتائج البحث التربويمدى االستفاد

مرتفع 
 قليل قليل متوسط مرتفع جدا

 جدا
 

 الفقرات
 %ت %ت %ت % ت %ت

ط
س
متو
ال

 

ب
رتي
الت

 

بناء مواصفات عناصر  -١
منهج اللغة العربية في 
 .مراحل التعليم العام

٢٧٫٢ ٣ ١٨٫١ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ 
 

٦ 
٣١٫٦ ٥٤٫٥ 

 

٩ 

تقويم عناصر منهج  -٢
اللغة العربية في مراحل 

 .لعامالتعليم ا
٦ ١٫٨ ٣٦٫٣ ٤ ٤٥٫٤ ٥ ١٨٫١ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ 

تطوير عناصر منهج  -٣
اللغة العربية في مراحل 

 .التعليم العام
١٫٥٣ ٥٤٫٥ ٦ ٣٦٫٣ ٤ ٩ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 

١٠ 

تحديد مدى الترابط  -٤
بين عناصر منهج اللغة 

العربية في مراحل 
والتفاعل .التعليم العام
 .بين مكوناته

٣١٫٦ ٤٥٫٤ ٥ ٤٥٫٤ ٥ ٩ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ 
 

 )م(٩
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 ة من نتائج البحث التربويمدى االستفاد
مرتفع 
 قليل قليل متوسط مرتفع جدا

 جدا
 

 الفقرات
 %ت %ت %ت % ت %ت

ط
س
متو
ال

 

ب
رتي
الت

 

تحديد جوانب  -٥
الضعف في منهج اللغة 

العربية في مراحل 
 .التعليم العام

١٫٦٣ ٣٦٫٣ ٤ ٦٣٫٧ ٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
 

٨ 

تصميم استراتيجيات  -٦
جديدة تحقق التفاعل 

بين مكونات اللغة 
العربية في مراحل 

 .التعليم العام

١٫٧١ ٤٥٫٤ ٥ ٣٦٫٣ ٤ ١٨٫١ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ 
 

٧ 

ابتكار محفزات  -٧
تقان منهج للمتعلمين إل

اللغة العربية في مراحل 
 .التعليم العام

١٫٨ ٣٦٫٣ ٤ ٤٥٫٤ ٥ ١٨٫١ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ 
 

 )م (٦

تحديد  -٨
اتجاهات المعلمين نحو 
منهج اللغة العربية في 
 .مراحل التعليم العام

١٫٩٩ ١٨٫١ ٢ ٦٣٫٧ ٧ ١٨٫١ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ 
 

١ 

تصميم البرامج  -٩
اإلثرائية والعالجية 

لتعليم اللغة العربية في 
 .راحل التعليم العامم

١٫٨٨ ٣٦٫٣ ٤ ٣٦٫٣ ٤ ٢٧٫٢ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 

٥ 

 

تحديد مدى مالءمة  -١٠
البيئة المدرسية لتنفيذ 

أنشطة منهج اللغة 
العربية في مراحل 

 .التعليم العام

١٫٩٧ ٢٧٫٢ ٣ ٤٥٫٤ ٥ ٢٧٫٢ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ 
 

٢ 

تطوير البيئة  -١١
التعليمية بما يخدم 

تحقيق أهداف منهج 
ل اللغة العربية في مراح

 .التعليم العام

٥١٫٤ ٦٣٫٧ ٧ ٢٧٫٢ ٣ ٩ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ 
 

١١ 

تحديد مشكالت  -١٢
المتعلم والصعوبات التي 

تحول بينه وبين إتقان 
 .منهج اللغة العربية

٦١٫٣ ٦٣٫٧ ٧ ٣٦٫٣ ٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
 

١٢ 

تحديد الكفايات  -١٣
الالزمة لمعلم اللغة 

العربية بمراحل التعليم 
 .العام 

١٫٨٨ ٣٦٫٣ ٤ ٣٦٫٣ ٤ ٢٧٫٢ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 

 )م (٥
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 ة من نتائج البحث التربويمدى االستفاد
مرتفع 
 قليل قليل متوسط مرتفع جدا

 جدا
 

 الفقرات
 %ت %ت %ت % ت %ت

ط
س
متو
ال

 

ب
رتي
الت

 

التعــرف علــى واقــع   -١٤
أداء معلمي اللغة العربيـة     

 .بمراحل التعليم العام 

١٫٨ ٣٦٫٣ ٤ ٤٥٫٤ ٥ ١٨٫١ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠  

 )م( ٦

تقــــــــويم وتطــــــــوير  -١٥
بـــرامج تـــدريب المعلمـــين 

 .أثناء العمل

١٫٥٣ ٥٤٫٥ ٦ ٣٦٫٣ ٤ ٩ ١ ٠ ٠ ٠ ٠  

 )م(١٠

تـــــــــصميم بـــــــــرامج  -١٦
ــة   ــي اللغــــ ــدريب معلمــــ تــــ

لتعلــيم العربيــة بمراحــل ا
 .العام أثناء العمل 

٥١٫٤ ٦٣٫٧ ٧ ٢٧٫٢ ٣ ٩ ١ ٠ ٠ ٠ ٠  

 )م(١١

تـــــــــصميم بـــــــــرامج  -١٧
اإلشراف التربوي لمعلمي   
ــل   ــة بمراحــ ــة العربيــ اللغــ

 .التعليم العام

٤ ١٫٨٩ ٤٥٫٤ ٥ ٣٦٫٣ ٤ ٠ ٠ ١٨٫١ ٢ ٠ ٠ 

تقــــــــويم كفــــــــاءة   -١٨
ــي   ــوي فـــ ــراف التربـــ اإلشـــ
تنفيذ منهج اللغة العربيـة    

.لعامفي مراحل التعليم ا

٢٧٫ ٣ ٠ ٠

٢ 

١٫٩ ٥٤٫٥ ٦ ١٨٫١ ٢ ٠ ٠  

٣ 

 ١٫٨١ المتوسط العام

      يظهــر الجــدول الــسابق رأي خبــراء تطــوير مــنهج اللغــة العربيــة فــي التعلــيم العــام   

حــول مــستوى توظيــف نتــائج البحــث التربــوي فــي تطــوير مــنهج اللغــة العربيــة فــي التعلــيم    

علـــى لفقـــرة تحديـــد اتجاهـــات فـــي الحـــد األ) ١٫٩٩(العـــام، ويتفـــاوت المتوســـط بـــين درجـــة 

في الحد األدنـى  ) ١٫٣٦(المعلمين نحو منهج اللغة العربية في مراحل التعليم العام، ودرجة          

لفقــرة تحديــد مــشكالت المــتعلم والــصعوبات التــي تحــول بينــه وبــين إتقــان مــنهج اللغــة       

وهــو مــدى يعكــس تــدني    ) قليــل جــدا (و) قليــل(العربيــة، وجميــع الفقــرات تقــع فــي مــدى      

توى توظيف نتائج البحث في تطوير منهج اللغة العربية في التعليم العام في المملكة               مس

العربية السعودية من وجهة نظـر خبـراء تطـوير المنـاهج، وقـد يعـود التفـاوت النـسبي بـين                    

متوسط الفقرات إلى اجتهادات فردية رآها بعض الخبراء لدى بعض القائمين علـى تطـوير               

ــة االســتف   ــائج البحــث التربــوي فــي تطــوير مــنهج اللغــة      المــنهج فــي محاول ادة مــن بعــض نت



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٤٩

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

العربية في التعليم العـام، ولـم يـؤثر ذلـك علـى النتيجـة العامـة حيـث بلـغ المتوسـط العـام               

وهو متوسط يعكس درجة انخفاض توظيف نتائج البحـث التربـوي      ) ١٫٨١(لجميع الفقرات   

كنعــان (تــائج دراســة كــل مــن فــي تطــوير مــنهج اللغــة العربيــة، وتتــسق هــذه النتيجــة مــع ن

 التــي أكــدت محدوديــة تفعيــل    )١٤٣٣، والــسكران ٢٠٠٧، وعبــداهللا ٢٠٠٦، ومخائيــل،٢٠٠١

نتائج البحوث التربوية في ميدان التربية والتعليم وقلة التعاون بين الجامعات والباحثين والجهـات   

  .حوث التربويةالمعنية المستفيدة من البحث العلمي، وتجاهل أصحاب القرار التربوي للب

واســـتكماال لإلجابـــة عـــن الـــسؤال األول حـــول رأي المـــشرفين التربـــويين نحـــو مـــدى   

توظيف نتائج البحث التربوي في تطوير منهج اللغة العربية في التعليم العام في المملكة العربيـة               

ــطات الحـــسابية         ــة والمتوسـ ــسب المئويـ ــساب التكـــرارات والنـ ــث باحتـ ــام الباحـ ــسعودية قـ الـ

 توظيــف نتــائج دىمــالعــام الســتجابات المــشرفين التربــويين تجــاه المحــور الخــاص ب والمتوســط 

 :، وترتيب كل فقرة وفق المتوسط، كما هو موضح في الجدول التاليالتربوي البحث

 )٣(جدول رقم 

 التكرارت والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والترتيب

 االستفادة من نتائج البحث التربوي إلجابات المشرفين التربويين على فقرات محور مدى 
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بناء مواصفات عناصـر     .١
مــنهج اللغــة العربيــة فــي    

 .مراحل التعليم العام
٦ ١٠٫٧ ٣ ٣٢٫١ ٩ ٣٥٫٧ ١٠ ٠ ٠ 

٢١٫٤ 

 
١ ٢٫٨٠ 

تقــويم عناصــر مــنهج    .٢
اللغة العربيـة فـي مراحـل       

 .التعليم العام
٢ ٢٫٧١ ٧٫١ ٢ ٢٨٫٥ ٨ ٥٠ ١٤ ١٤٫٩ ٤ ٠ ٠ 

تطــوير عناصـــر مـــنهج   .٣
اللغة العربيـة فـي مراحـل       

 .التعليم العام
٣ ٢٫٥٩ ٧٫١ ٢ ٣٢٫١ ٩ ٥٣٫٥ ١٥ ٧٫١ ٢ ٠ ٠ 
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ــرابط    .٤ ــدى التـ ــد مـ تحديـ
بــين عناصــر مــنهج اللغــة    
ــل   ــة فـــــــي مراحـــــ العربيـــــ

والتفاعــل .لــيم العــام التع
 .بين مكوناته

٣ ٠ ٠ 
 

١٠٫٧ 
٦ ٢٨٫٥ ٨ ٣٩٫٣ ١١ 

 

٢١٫٤ 

 

٥ ٢٫٣٨ 

تحديـــــــــــد جوانـــــــــــب   .٥
الــضعف فــي مــنهج اللغــة   
ــل   ــة فـــــــي مراحـــــ العربيـــــ

 .التعليم العام

٤ ٢٫٤٢ ٢٨٫٥ ٨ ١٤٫٩ ٤ ٤٢٫٨ ١٢ ١٤٫٩ ٤ ٠ ٠ 

تصميم استراتيجيات  .٦
جديـــدة تحقـــق التفاعـــل   
ــة   ــين مكونـــــــات اللغـــــ بـــــ
ــل   ــة فـــــــي مراحـــــ العربيـــــ

 .ليم العامالتع

٩ ٢٫٠٦ ٢٨٫٥ ٨ ٣٥٫٧ ١٠ ٣٥٫٧ ١٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

ابتكـــــــــار محفـــــــــزات  .٧
للمتعلمــين إلتقــان مــنهج   
اللغة العربيـة فـي مراحـل       

 .التعليم العام

 )م(٩ ٢٫٠٦ ٣٢٫١ ٩ ٢٨٫٥ ٨ ٣٩٫٣ ١١ ٠ ٠ ٠ ٠

ــات   .٨ ــد اتجاهـــــــ تحديـــــــ
ــنهج    ــو مـــ ــين نحـــ المعلمـــ
اللغة العربيـة فـي مراحـل       

 .التعليم العام

٧ ٢٫٢٣ ١٠٫٧ ٣ ٦٤٫٣ ١٨ ٢٨٫٥ ٨ ٠ ٠ ٠ ٠ 

ــرامج  .٩ تــــــــــصميم البــــــــ
ــة   ــة والعالجيــــــــ اإلثرائيــــــــ
لتعلــيم اللغــة العربيــة فــي 

 .مراحل التعليم العام

١٢ ٢٫٠٠ ٢٥ ٧ ٥٠ ١٤ ٢٥ ٧ ٠ ٠ ٠ ٠ 

تحديـــد مـــدى مالءمـــة    .١٠
ــة المدرســـية لتنفيـــذ    البيئـ
ــة   ــنهج اللغــــ أنــــــشطة مــــ
ــل   ــة فـــــــي مراحـــــ العربيـــــ

 . التعليم العام

٤ ٤٢٫٨ ١٢ ٤٢٫٨ ١٢ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 

١٤٫٩ 

 

٦ ٢٫٢٧ 

ــة   .١١ ــوير البيئـــــــــ تطـــــــــ
ــدم    ــا يخــــ ــة بمــــ التعليميــــ
تحقيـــــق أهـــــداف مـــــنهج 
اللغة العربيـة فـي مراحـل       

 .التعليم العام

٢٥ ٧ ٣٥٫٧ ١٠ ٣٩٫٣ ١١ ٠ ٠ ٠ ٠ 
 

٢٫١٣ 

 

٨ 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٥١

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 مدى االستفادة من نتائج البحث التربوي

جدا
فع 
مرت

 

 قليل قليل متوسط مرتفع
 جدا

 
 الفقرات 

 %ت % ت % ت %ت%ت

ط
س
متو
ال

 

ب
رتي
الت

 

ــشكالت   .١٢ ــد مـــــ تحديـــــ
المتعلم والـصعوبات التـي     
ــان    ــين اتقـ ــه وبـ ــول بينـ تحـ

 .منهج اللغة العربية

١٠ ٢٫٠٢ ٢٥ ٧ ٤٦٫٤ ١٣ ٢٨٫٥ ٨ ٠ ٠ ٠ ٠ 

ــ  .١٣ ــد الكفايــــــ ات تحديــــــ
ــة    ــم اللغــــ ــة لمعلــــ الالزمــــ
العربيــة بمراحــل التعلــيم 

 .العام 

١١ ٢٫١ ٢٥ ٧ ٣٩٫٣ ١١ ٣٥٫٧ ١٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

ــرف علــــى واقــــع    .١٤ التعــ
أداء معلمي اللغة العربيـة     

 .بمراحل التعليم العام 
١٣ ١٫٩٨ ٣٩٫٣ ١١ ٢١٫٤ ٦ ٣٩٫٣ ١١ ٠ ٠ ٠ ٠ 

تقويم وتطـوير بـرامج      .١٥
ــاء   ــين أثنــ ــدريب المعلمــ تــ

 .العمل
١٤ ١٫٩٥ ٣٥٫٧ ١٠ ٣٢٫١ ٩ ٣٢٫١ ٩ ٠ ٠ ٠ ٠ 

تصميم بـرامج تـدريب      .١٦
معلمـــــي اللغـــــة العربيـــــة   
بمراحـــل التعلـــيم العـــام   

 .أثناء العمل 

١٢ ٣٥٫٧ ١٠ ٢١٫٤ ٦ ٠ ٠ ٠ ٠ 
 

٤٢٫٨ 
١٥ ١٫٧٧ 

تــــــــــــصميم بــــــــــــرامج  .١٧
اإلشراف التربوي لمعلمي   
ــل   ــة بمراحــ ــة العربيــ اللغــ

 .التعليم العام 

١٦ ١٫٥٩ ٤٦٫٤ ١٣ ٤٦٫٤ ١٣ ٧٫١ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ 

كفــــــــاءة تقــــــــويم  .١٨
ــي   ــوي فـــ ــراف التربـــ اإلشـــ
تنفيذ منهج اللغة العربيـة    
في مراحل التعليم العـام     

. 

 )م(١٦ ١٫٥٩ ٥٣٫٥ ١٥ ٣٢٫١ ٩ ١٤٫٩ ٤ ٠ ٠ ٠ ٠

 ٢٫١٤ المتوسط العام

        يتــضح مــن الجــدول الــسابق رأي المــشرفين التربــويين علــى مــنهج اللغــة العربيــة،     

 مـنهج اللغـة العربيـة فـي التعلـيم العـام       حول مدى توظيف نتائج البحث التربـوي فـي تطـوير     

وذلك لفقرة  ) ٢٫٨٠(في المملكة العربية السعودية، وجاء بعض الفقرات بدرجة متوسط          

تحديــد اتجاهــات المعلمــين نحــو مــنهج اللغــة العربيــة فــي مراحــل التعلــيم العــام، وتقــويم   
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ن جـاء أغلبهـا     فـي حـي   ) ٢٫٧١(عناصر منهج اللغة العربية في مراحـل التعلـيم العـام بدرجـة              

، ويالحظ  )قليل جدا (و) قليل(وتقع في مدى    ) ١٫٥٩(ودرجة  ) ٢٫٥٩(بدرجة تتراوح بين درجة     

أن الفقــرتين اللتــين كانتــا بدرجــة متوســط تــرتبط بأعمــال التطــوير والتقــويم التــي تنفــذ           

بــشكل مركــزي بــوزارة التربيــة وقــد يتوقــع بعــض أفــراد مجتمــع الدراســة مــن المــشرفين  

هذه األعمال التطويرية والتقويمية التي تتم بصورة مركزية تعتمد علـى نتـائج          التربويين أن   

ــذين هــم أكثــر التــصاقا بمــشروعات التطــوير         البحــث التربــوي فــي حــين أن آراء الخبــراء ال

، وبنظــرة )١٫٨(ودرجــة ) ١٫٦٣(بــين بدرجــة  ) قليــل جــدا (تجعــل هــاتين الفقــرتين قريبــة مــن   

ــائج ال    ــدى     فاحــصة لفقــرات محــور توظيــف نت بحــث التربــوي فــإن درجــة المتوســط العــام ل

، وال يوجـد مفاجئـة فـي    )قليل(عند مستوى ) ٢٫١٤(الخبراء والمشرفين التربويين لم يتجاوز    

نتيجة تدني مستوى التوظيف فهو ما أكدته الدراسات الـسابقة علـى مـدى عـدة عقـود مـن        

باحــث وعايــشه علــى ، كمــا الحظــه ال)١٤٣٣الــسكران، (إلــى دراســة  )١٤٠٣، الربيــع(دراســة 

النحو الذي ورد في مقدمـة هـذه الدراسـة، وكـان الهـدف مـن إدراج هـذا المحـور فـي أهـداف                  

الدراسة وأداتها هو التحقـق مـن مـدى حـدوث تغييـر يواكـب المـشروعات التطويريـة التـي                     

يشهدها التعلـيم العـام ويفتـرض أن يـستند إلـى البحـث العلمـي ونتائجـه، ومـن جانـب آخـر               

يــف جزئــي يبــادر فيــه المعلمــون أو المــشرفون التربويــون فــي اإلفــادة مــن  مــدى حــصول توظ

 .نتائج البحث التربوي تجاه ما يجابههم من مشكالت يومية في الميدان التربوي

ما المعوقات التي تحد من اإلفـادة مـن نتـائج البحـث التربـوي فـي تطـوير          : السؤال الثاني 

ملكــة العربيــة الــسعودية مــن وجهــة نظــر   مــنهج اللغــة العربيــة فــي التعلــيم العــام فــي الم  

 خبراء تطوير المناهج والمشرفين التربويين؟ 

ــة       ــرارت والنـــسب المئويـ ــام الباحـــث باحتـــساب التكـ ــذا الـــسؤال قـ ــة عـــن هـ ولإلجابـ

والمتوسطات الحسابية والمتوسط العام الستجابات خبراء تطوير المناهج تجاه المحور  

وي، مــع ترتيبهــا وفــق متوســط كــل فقــرة،    الخــاص بمعوقــات توظيــف نتــائج البحــث التربــ   

 :وجاءت النتيجة كما يلي
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قلة المـوارد الماليـة      .١
المخصـــــــــصة للبحـــــــــوث 
التربويــــة لتعلــــيم اللغــــة   
العربيـــــــة فـــــــي منـــــــاهج    

 . التعليم العام

٤ ٤٫٤٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩ ١ ٣٦٫٣ ٤ ٥٤٫٥ ٦ 

ضـــــــــــعف إدراك  .٢
بعـــض المـــسئولين عـــن    
ــة البحـــث   ــوير ألهميـ التطـ
التربوي ودوره في عمليـة     

 .والتطويرالمعالجة 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٤٫٥ ٦ ٤٥٫٤ ٥ 
٤٫٤٥ 

 
٣ 

ضـــــــــــعف إدراك  .٣
بعـــــــــــض المـــــــــــشرفين   
التربــويين ألهميــة البحــث 
التربوي ودوره في عمليـة     

 .المعالجة والتطوير

٥ ٤٫٣٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦٣٫٧ ٧ ٣٦٫٣ ٤ 

ضـــــــــــعف إدراك  .٤
ــة    بعــض المعلمــين ألهمي
البحث التربوي ودوره في    
ــة   ــة المعالجـــــــــــ عمليـــــــــــ

 .والتطوير

٢ ٤٫٥٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٥٫٤ ٥ ٥٤٫٥ ٦ 

غيــــــــــــــــــــــــــــــــاب  .٥
استراتيجية بعيدة المدى 
ــوير تعلــــــيم اللغــــــة   لتطــــ
العربيــــــة فــــــي مراحــــــل   
التعلــــيم العــــام تـــــستند   
ــائج البحــــــــث   ــى نتــــــ علــــــ
التربــــــــــــوي، وتتــــــــــــضمن 
البحــوث المــستقبلية فــي 

ــيم  اللغـــــــة مجـــــــال تعلـــــ
ــة فــــــي التعلــــــيم    العربيــــ

 .العام

٠ ٠ ٠ ٠ ٩ ١ ٢٧٫٢ ٣ ٦٣٫٧ ٧ 
 

٤٫٥٤ 

 

١ 

ــود   .٦ ــدم وجــــــ عــــــ
 )م(٥ ٤٫٣٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩ ١ ٤٥٫٤ ٥ ٤٥٫٤ ٥خصـــصة فـــي  وحـــدات مت



 

 
٣٥٤

   التعليم العام مراحل ب العربيةمنهج اللغة في تطوير   ئج البحث التربوي نتاتوظيفمعوقات 
  من وجهة نظر خبراء تطوير المناهج والمشرفين التربويينوالحلول المقترحة

 فهد بن عبد العزيز الدخيل. د

  نتائج البحث التربويعوقات توظيفم
مرتفع 
 قليل قليل متوسط رتفعم جدا

 جدا
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ــصة  اإلدارة المخصـــــــــــــــــــ
ــى   ــوي تعنــ ــوير التربــ للتطــ
بإجراء البحـوث التربويـة     
واإلفــادة منهــا فــي تطــوير 
مــنهج اللغــة العربيــة فــي   
 .مراحل التعليم العام

زيــــــادة العــــــبء   .٧
التدريــسي والعملــي علــى  
معلــم اللغــة العربيــة فــي   
 .مراحل التعليم العام

٠ ٠ ٠ ٠ ١٨٫١ ٢ ٥٤٫٥ ٦ ٢٧٫٢ ٣ 
٤٫٠٨ 

 
٧ 

صــعوبة الوصــول   .٨
للبحـــــــــــــوث التربويـــــــــــــة 
ونتائجهــــــــا مــــــــن قبــــــــل 
 .المعلمين والمشرفين

٦ ٤٫١٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٨٫١ ٢ ٤٥٫٤ ٥ ٣٦٫٣ ٤ 

زيــــــادة العــــــبء   .٩
ــى    ــي عل اإلشــرافي والعمل
المـــــــشرفين التربـــــــويين 

 .لتعليم اللغة العربية

٨ ٣٫٩٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٨٫١ ٢ ٦٣٫٧ ٧  ٢ 

عـــــــــدم اتخـــــــــاذ  .١٠
عمليـــــة فـــــي  إجـــــراءات 

ــوي   ــوير التربــــ إدارة التطــــ
واإلشــــــــــراف التربــــــــــوي 
ــتفادة مــــن البحــــث   لالســ
التربوي في تطـوير مـنهج      
اللغـــة العربيـــة بمراحـــل    
ــيم العــام ومعالجــة    التعل

 .مشكالته

 )م(٤ ٤٫٤٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩ ١ ٣٦٫٣ ٤ ٥٤٫٥ ٦

ــات   .١١ ــاد الجهـ اعتيـ
ــالتطوير علــــى   المعنيــــة بــ
اســـــــــــتخدام الحلـــــــــــول 
المؤقتــــــة عــــــن طريــــــق    

صـــــــــصة اللجـــــــــان المتخ
كأســــــــــــــلوب لحـــــــــــــــل  
مـــشكالت تعلـــيم اللغـــة 

 .العربية 

 )م(٣ ٤٫٤٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٤٫٥ ٦ ٤٥٫٤ ٥

 ٤٫٣٤ المتوسط العام



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٥٥

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

يبين الجدول السابق رأي خبـراء تطـوير المـنهج تجـاه معوقـات توظيـف نتـائج البحـث             

التربوي في تطوير منهج اللغة العربية في التعليم العـام، ويـأتي فـي صـدارة هـذه المعوقـات                   

يــاب اســتراتيجية بعيــدة المــدى لتطــوير تعلــيم اللغــة العربيــة فــي مراحــل التعلــيم العــام    غ

تــستند علــى نتــائج البحــث التربــوي، وتتــضمن البحــوث المــستقبلية فــي مجــال تعلــيم اللغــة  

العربية في التعليم العام الذي جـاء فـي المرتبـة األولـى، يليـه ضـعف إدراك بعـض المعلمـين          

دوره فـــي عمليـــة المعالجـــة والتطـــوير ثـــم ضـــعف إدراك بعـــض   ألهميـــة البحـــث التربـــوي و 

المـــسئولين عـــن التطـــوير ألهميـــة البحـــث التربـــوي ودوره فـــي عمليـــة المعالجـــة والتطـــوير  

واعتيــاد الجهــات المعنيــة بــالتطوير علــى اســتخدام أســلوب الحلــول المؤقتــة عــن طريــق      

جـراءات عمليـة فـي      اللجان المتخصصة لحل مشكالت تعليم اللغة العربية وعدم اتخـاذ إ          

إدارة التطوير التربوي واإلشـراف التربـوي لالسـتفادة مـن البحـث التربـوي فـي تطـوير مـنهج                     

اللغة العربية بمراحل التعليم العام ومعالجة مشكالته وضـعف إدراك بعـض المـشرفين             

التربويين ألهمية البحث التربوي ودوره في عملية المعالجة والتطوير وعدم وجود وحدات            

ة فـي اإلدارة المخصـصة للتطـوير التربـوي تعنـى بـإجراء البحـوث التربويـة واإلفـادة                    متخصص

منها في تطوير منهج اللغة العربية في مراحل التعليم العـام التـي تـراوح متوسـطاتها بـين                   

ــدى   ) ٤٫٣٥(و ) ٤٫٥٤( ــي مـ ــع فـ ــا تقـ ــدا (وجميعهـ ــع جـ ــبء   )مرتفـ ــادة العـ ــرة زيـ ــاءت فقـ ، وجـ

ــشرفين    ــى المـ ــي علـ ــرافي والعملـ ــة      اإلشـ ــر قائمـ ــي آخـ ــة فـ ــة العربيـ ــيم اللغـ ــويين لتعلـ التربـ

والستكمال اإلجابة عن السؤال الثاني حـول  ) مرتفع(عند مدى  ) ٣٫٩٨(المعوقات وبنسبة   

رأي مجتمــع الدراســة مــن المــشرفين التربــويين نحــو المعوقــات التــي تحــد مــن اإلفــادة مــن   

 العام فـي المملكـة العربيـة        نتائج البحث التربوي في تطوير منهج اللغة العربية في التعليم         

السعودية قـام الباحـث باحتـساب التكـرارات والنـسب المئويـة والمتوسـطات الحـسابية              

ــور الخـــاص ب    ــاه المحـ ــويين تجـ ــتجابات المـــشرفين التربـ ــام السـ ــات والمتوســـط العـ معوقـ

ــائج البحــث التربــوي   ، وترتيــب كــل فقــرة وفــق المتوســط، كمــا هــو موضــح فــي      توظيــف نت

 :الجدول التالي



 

 
٣٥٦

   التعليم العام مراحل ب العربيةمنهج اللغة في تطوير   ئج البحث التربوي نتاتوظيفمعوقات 
  من وجهة نظر خبراء تطوير المناهج والمشرفين التربويينوالحلول المقترحة

 فهد بن عبد العزيز الدخيل. د

 )٥(جدول رقم 

 التكرارت والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والترتيب

 إلجابات المشرفين التربويين لفقرات محور معوقات توظيف نتائج البحث التربوي
  نتائج البحث التربويعوقات توظيفم
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قلـــــــــة المـــــــــوارد   .١
الماليــــــــــــة المخصــــــــــــصة 
ــيم    ــة لتعل للبحــوث التربوي
ــاهج    اللغــة العربيــة فــي من

 . التعليم العام

٨ 

 
٦ ٣٫٩٤ ٣٫٥ ١ ٠ ٠ ٢١٫٤ ٦ ٤٦٫٤ ١٣ ٢٨٫٥ 

ضـــــــــــــعف إدراك  .٢
ــن   ــسئولين عــ بعــــض المــ
التطــــوير ألهميــــة البحــــث 
التربـوي ودوره فـي عمليـة    

 .المعالجة والتطوير

٧ ٣٫٨٧  ٠ ٧٫١ ٢ ٢٨٫٥ ٨ ٣٢٫١ ٩ ٣٢٫١ ٩ 

ضـــــــــــــعف إدراك  .٣
بعــــــــــــض المــــــــــــشرفين  
التربــويين ألهميــة البحــث  
التربـوي ودوره فـي عمليـة    

 .المعالجة والتطوير

٩ ٣٫٢٧  ٠ ٠ ٠ ٤٦٫٤ ١٣ ٣٩٫٣ ١١ ١٤٫٩ ٤ 

ضـــــــــــــعف إدراك  .٤
بعـــض المعلمـــين ألهميـــة 
البحث التربـوي ودوره فـي    
ــة  ــة المعالجــــــــــــ عمليــــــــــــ

 .والتطوير

١٠ ٣٫١٢ ٣٫٥ ١ ١٤٫٩ ٤ ٢٥ ٧ ٣٩٫٣ ١١ ١٧٫٨ ٥ 

ــ .٥ اب غيـــــــــــــــــــــــــــــــ
استراتيجية بعيدة المـدى    
لتطــــــوير تعلــــــيم اللغــــــة   
ــل   ــة فـــــــي مراحـــــ العربيـــــ
التعليم العام تستند على 
ــوي،   ــائج البحـــــث التربـــ نتـــ
وتتــــــــــــضمن البحــــــــــــوث   
ــال   ــي مجــ ــستقبلية فــ المــ
ــة فــي    ــيم اللغــة العربي تعل

 .التعليم العام 

٠ ٠ ٣٫٥ ١ ٣٢٫١ ٩ ٣٥٫٧ ١٠ ٢٨٫٥ ٨ 

٣٫٨٧ 

 

 

 )م(٧

عـــــــــدم وجـــــــــود  .٦
ــدات متخصــــصة فــــي   وحــ

 المخصـــــــــــــــــــــــصة اإلدارة
٨ ٣٫٦٢ ٠ ٠ ١٤٫٩ ٤ ٣٥٫٧ ١٠ ٢١٫٤ ٦ ٢٨٫٥ ٨ 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٥٧

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال
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للتطـــــوير التربـــــوي تعنـــــى 
بــإجراء البحــوث التربويــة  
واإلفــادة منهــا فــي تطــوير  
مــنهج اللغــة العربيــة فــي    

 .مراحل التعليم العام
ــبء   .٧ ــادة العـــــ زيـــــ

التدريـــسي والعملـــي علـــى 
معلــم اللغــة العربيــة فــي     

 .مراحل التعليم العام

٢ ٤٫٢٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٤٫٩ ٤ ٤٦٫٤ ١٣ ٣٩٫٣ ١١ 

ــول   .٨ ــعوبة الوصـ صـ
للبحوث التربوية ونتائجها 
مــــــــن قبــــــــل المعلمــــــــين 

 .والمشرفين

٤ ٤٫٠٢ ٠ ٠ ٣٫٥ ١ ٢٥ ٧ ٣٥٫٧ ١٠ ٣٥٫٧ ١٠ 

ــبء   .٩ ــادة العـــــ زيـــــ
اإلشـــرافي والعملـــي علـــى 
المـــــــشرفين التربـــــــويين  

 .لتعليم اللغة العربية

١ ٤٫٣١  ٠  ٠ ١٠٫٧ ٣ ٤٦٫٤ ١٣ ٠ ١٢ 

عـــــــــــــدم اتخـــــــــــــاذ  .١٠
ي إدارة  إجراءات عملية ف  

التطـــــــــــــــوير التربـــــــــــــــوي 
واإلشـــــــــــراف التربـــــــــــوي 
لالســـــتفادة مـــــن البحـــــث 
التربــوي فــي تطــوير مــنهج 
ــل   ــة بمراحــ ــة العربيــ اللغــ
التعلـــيم العـــام ومعالجـــة  

 .مشكالته

٥ ٣٫٩٧ ٣٫٥ ١ ٧٫١ ٢ ١٤٫٩ ٤ ٣٥٫٧ ١٠ ٣٩٫٣ ١١ 

ــاد  .١١ اعتيـــــــــــــــــــــ
الجهات المعنية بالتطوير   
ــول    ــتخدام الحلـ ــى اسـ علـ
المؤقتة عن طريق اللجان 

صة كأســـــلوب  المتخصـــــ
لحــــل مــــشكالت تعلــــيم 

 .اللغة العربية 

٣ ٤٫١٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٥ ٧ ٣٥٫٧ ١٠ ٣٩٫٣ ١١ 

 ٣٫٨٥ المتوسط العام

يبين الجـدول الـسابق رأي مجتمـع الدراسـة مـن المـشرفين التربـويين حـول مـا يعـوق                  

توظيف نتائج البحث التربوي في تطوير منهج اللغة العربية في التعليم العام، وقد جاء فـي            



 

 
٣٥٨

   التعليم العام مراحل ب العربيةمنهج اللغة في تطوير   ئج البحث التربوي نتاتوظيفمعوقات 
  من وجهة نظر خبراء تطوير المناهج والمشرفين التربويينوالحلول المقترحة

 فهد بن عبد العزيز الدخيل. د

مرتبــة األولــى زيــادة العــبء اإلشــرافي والعملــي علــى المــشرفين التربــويين لتعلــيم اللغــة     ال

العربية ثم زيادة العبء التدريسي والعملـي علـى معلـم اللغـة العربيـة فـي مراحـل التعلـيم                  

، ثـم جـاء     )٤٫٢٣(ومتوسـط   ) ٤٫٣١(بـين متوسـط     ) مرتفع جدا (العام بمتوسط يقع في مدى      

، وفـي آخـر القائمـة جـاء ضـعف إدراك بعــض      )مرتفـع (ي مـدى  بعـد ذلـك أغلـب المعوقـات فـ     

، )٣٫١٢(المعلمــين ألهميــة البحــث التربــوي ودوره فــي عمليــة المعالجــة والتطــوير بمتوســط     

وقبلــه ضــعف إدراك بعــض المــشرفين التربــويين ألهميــة البحــث التربــوي ودوره فــي عمليــة 

عنـد التأمـل فـي نتـائج آراء         ، و )متوسـط (وتقع في مـدى     ) ٣٫٢٧(المعالجة والتطوير بمتوسط    

الخبراء والمشرفين التربويين في الجدولين السابقين يظهر التفاوت حول أبرز المعوقات           

أن غيــاب اســتراتيجية بعيــدة المــدى لتطــوير تعلــيم لــدى كــل فئــة، ففــي حــين يــرى الخبــراء 

البحـوث  اللغة العربية في مراحل التعليم العام تستند على نتائج البحث التربوي، وتتضمن          

، يقـع فـي صـدارة المعوقـات         المستقبلية في مجـال تعلـيم اللغـة العربيـة فـي التعلـيم العـام               

يــضع المــشرفون فــي زيــادة العــبء اإلشــرافي والعملــي علــى المــشرفين التربــويين لتعلــيم   

اللغة العربية في المرتبـة األولـى مـن قائمـة المعوقـات، وقـد يعـود هـذا التفـاوت إلـى اخـتالف                         

نحو هذه المعوقات، فالمـشرفون يتعـاملون يوميـا مـع ميـدان التنفيـذ والتقـويم                 زاوية النظر   

ويعايــشون قــضايا التنفيــذ ومعوقــات الحلــول، بينمــا يغلــب علــى الخبــراء التعامــل مــع دوائــر  

ــم         ــدول رقـ ــي الجـ ــسابقة فـ ــائج الـ ــق النتـ ــة، وتتفـ ــدى وزارة التربيـ ــوير لـ ــيط والتطـ ) ٣(التخطـ

، ومخائيل،  ٢٠٠٤ ,Hemsley& Sharp، و٢٠٠١، كنعان(مع نتائج دراسة ) ٤(والجدول رقم 

،  والـسكران،    ٢٠١٠، والعريني والعتيبي،    ٢٠٠٧، والمجيدل وشماس،    ٢٠٠٧،  وعبداهللا،    ٢٠٠٦

 التي توصلت إلى أن أبـرز معوقـات البحـث التربـوي تتمثـل فـي نقـص التمويـل الكـافي                       )١٤٣٣

نتـائج البحـوث التربويـة، وغيـاب     لدعم البحوث التربوية، وقلـة المخصـصات الماليـة لتطبيـق        

الحوافز المادية والمعنوية المقدمـة للبـاحثين، وغيـاب ثقافـة االسـتفادة مـن نتـائج البحـوث                

فــي التعلــيم، وتـــدني مــستوى الثقـــة فــي نتـــائج البحوث،وضــعف قناعـــة المنفــذين للعمليـــة       

رى أن نتــائج التربويــة فــي الميــدان بــالبحوث التربويــة والثقافــة الــسائدة فــي المجتمــع التــي تــ  



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٥٩

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

البحــوث التربويــة نظريــة ال يمكــن تطبيقهــا فــي الميــدان، وضــعف التنــسيق بــين مراكــز            

البحوث والجامعات وإدارات التربية والتعليم فيما يتعلق بإجراء البحوث وتطبيق نتائجها           

ــيم،        ــة والتعلـ ــوزارة وإدارة التربيـ ــه الـ ــذي تنتهجـ ــزي الـ ــنمط اإلداري المركـ ــدان، والـ ــي الميـ فـ

 بين موضوعات البحث التربوي وواقع المشكالت التربوية في الميدان، وصعوبة           واالنفصال

ترجمة نتائج البحوث إلى برامج تنفيذية، وتجاهل أصحاب القرار التربوي للبحـوث التربويـة،              

وغياب نظام لتحديد األولويات البحثية، وتختلـف نتـائج الدراسـة فـي محـور المعوقـات عـن                   

ة مثـل الـنقص الكبيـر فـي المراجـع وقلـة الـدوريات العلميـة                 بعض نتـائج الدراسـات الـسابق      

المتخصــصة فــي نــشر أحــدث نتــاج الجهــود البحثيــة، والــنقص فــي أدوات القيــاس المقننــة،     

، ٢٠٠٧ ، والمجيـدل وشـماس،   ٢٠٠٦مخائيـل،   (وضعف المقدرة على استخدام الحاسـوب،      

ربــويين الــذين يتعــاملون   ولعــل ذلــك يعــود إلــى أن الخبــراء والمــشرفين الت  )٢٠٠٧وعبــداهللا 

مباشـــرة مـــع مـــصادر البحـــث العلمـــي مـــن خـــالل التـــدريس والتحكـــيم واإلجـــازة بالنـــسبة 

للخبــراء أو مــن خــالل الدراســة واالطــالع بالنــسبة للمــشرفين التربــويين الحظــوا مــا ســبق    

عرضه في اإلطار النظري لهذه الدراسة من وفرة الدراسات والبحوث الحديثة التي أجريـت              

 هــذه الدراســة مــن خــالل بــرامج الدراســات العليــا ومراكــز البحــوث والــدوريات      فــي حــدود 

العلمية والتي تناولت قضايا منهج اللغة العربية ومشكالته، ولـم يجـدوا ذلـك مـن معوقـات        

 . توظيف البحث العلمي في حدود الدراسة الحالية

فــادة مــن مــا اإلجــراءات المقترحـة التــي تــساعد علــى رفـع مــستوى اإل  : الـسؤال الثالــث 

 نتائج البحث التربوي لتطوير منهج اللغة العربية في التعليم العام ؟ 

ولإلجابة عن هذا الـسؤال قـام الباحـث بـالخطوات الموضـحة فـي إجـراءات الدراسـة،                   

 :وتوصل إلى اإلجراءات التالية



 

 
٣٦٠

   التعليم العام مراحل ب العربيةمنهج اللغة في تطوير   ئج البحث التربوي نتاتوظيفمعوقات 
  من وجهة نظر خبراء تطوير المناهج والمشرفين التربويينوالحلول المقترحة

 فهد بن عبد العزيز الدخيل. د

 اإلجراءات المقترحة لتوظيف نتائج البحث التربوي في تطوير منهج اللغة العربية
ءات المقترحـة لتوظيـف نتـائج البحـث التربـوي فـي تطـوير مـنهج اللغـة العربيـة فـي التعلـيم                 بنيت اإلجرا 

العام على نتائج الدراسات التقويميـة والتطويريـة التـي تناولـت مـدى توظيـف نتـائج البحـث التربـوي فـي تطـوير                 

ة تـؤدي إلـى   المنهج بمختلف مكوناته وأبعاده، وقـد أظهـرت نتـائج تحليـل مـا سـبق أنـه توجـد حلقـات مفقـود                       

حفظ أغلب البحوث التربوية بعد مرحلة التحكـيم أو اإلجـازة والنـشر، ممـا يـسبب حرمـان الميـدان التربـوي                

مــن اإلفــادة مــن نتائجهــا بــشكل منهجــي يــنعكس علــى الواقــع التعليمــي، وبنــاء علــى ذلــك تبلــورت صــيغة        

حيـث يـضمن تبنيهـا مـن الجهـات          اإلجراءات المقترحة التي تقدمها هذه الدراسة في دائرة متـصلة الحلقـات             

المشرفة على التعليم ترابط اإلجراءات التي تقود إلى توظيف نتائج البحث التربوي واإلفـادة منهـا فـي تطـوير               

المنهج والتنمية المهنيـة للقـائمين عليـه كمـا يـدفع البحـث التربـوي فـي مـساراته المتنوعـة إلـى التركيـز علـى                   

   :ر، والشكل التالي يوضح الدورة المكتملة لإلجراءات المقترحةالبحوث التي تتسم باألصالة واالبتكا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المقترحة  لإلفادة من نتائج البحوث التربوية الدورة المكتملة لإلجراءات

يوضح الشكل السابق لإلجراءات المقترحة لرفع مستوى كفاءة اإلفادة من البحـث            

 تـسير وفـق الخطـوات       ي دورة مـستمرة متجـددة     التربوي تكامل حلقات البحث التربـوي فـ       

 :التالية



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٦١

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

إعداد البحوث المتنوعة وتحكيمها أو إجازتها ونشرها فـي مـساراتها المتنوعـة         .١

ســـواء فـــي المجـــالت العلميـــة والمـــؤتمرات أو بـــرامج الدراســـات العليـــا ومراكـــز البحـــوث   

 . والدراسات المتخصصة

تتبناهـــا الجهـــة ) ف ســـنويةســـنوية أو نـــص(مناقــشة النتـــائج فـــي ملتقيـــات دوريـــة   .٢

 :بحيث يتم فيها ما يلي) وزارة التربية والتعليم(المشرفة على التعليم 

مخططــي المــنهج والمــشرفين التربــويين  (تكليــف القــائمين علــى تنفيــذ المــنهج   

 .   بالتهيئة للملتقى وإعداد برامجه) والمعلمين

 الدراســات العليــا  فــي المجــالت العلميــة والمــؤتمرات أو بــرامج -دعــوة البــاحثين  

 لعرض نتائج بحوثهم ومناقشة كيفية اإلفادة    -ومراكز البحوث والدراسات المتخصصة     

 .منها في الملتقى

 . تحديد آليات تطبيق البحوث التربوية وتحديد الجهات التي تتولى التطبيق 

 .تخصيص جوائز للبحوث المتميزة وفق معايير تعتمد لتقويم البحوث المقدمة 

ــ   التربويـــة التـــي اعتمـــدت فـــي ملتقيـــات  ويم نتـــائج تطبيـــق البحـــوثمناقـــشة وتقـ

 . سابقة

 .تحديد ما يحتاج إلى البحث العلمي بناء على تقويم نتائج التطبيق 

تنفيـــذ إجـــراءات االســـتفادة مـــن البحـــوث التربويـــة التـــي اعتمـــدت فـــي الملتقـــى      .٣

 .وتعميم نتائجها

ت ونتـــائج التطبيـــق فـــي األرشـــفة اإللكترونيـــة لنتـــائج البحـــوث وتوصـــية الملتقيـــا  .٤

قاعدة بيانات متخصصة، ويتطلب ذلك بناء قاعدة بيانـات مخصـصة للبحـوث التربويـة، مـع                 

 .  إحصائيات ومؤشرات مدى اإلفادة من البحوث لنتائج التطبيق

 . وضع أولويات البحث التربوي بناء على ما تقدم .٥

الـــسابقة وتحقـــق اإلجـــراءات المقترحـــة الحلـــول التـــي وردت فـــي بعـــض الدراســـات   

 ,Kathleen& others  و،٢٠٠٦، ومخائيــل،  ٢٠٠٤ ,Hemsley& Sharp، ٢٠٠١، كنعــان(



 

 
٣٦٢

   التعليم العام مراحل ب العربيةمنهج اللغة في تطوير   ئج البحث التربوي نتاتوظيفمعوقات 
  من وجهة نظر خبراء تطوير المناهج والمشرفين التربويينوالحلول المقترحة

 فهد بن عبد العزيز الدخيل. د

،  والـسكران،  ٢٠١٠، والعرينـي والعتيبـي،   ٢٠٠٧، والمجيدل وشماس، ٢٠٠٧ وعبداهللا،   ، ٢٠٠٦

، وقــد كــان الحــرص فــي مراحــل إعــداد اإلجــراءات المقترحــة فــي الدراســة الحاليــة      )١٤٣٣

 أن تكــون إجرائيــة وعمليــة يمكــن تبنيهــا مباشــرة مــن قبــل      وتحكيمهــا وتطويرهــا علــى 

الجهة المشرفة على التعليم في دورة متصلة الحلقات بحيث يضمن تبنيهـا بـصورة دوريـة              

تحقيـق التحـسين المـستمر لتجـاوز مـشكلة تــدني اإلفـادة مـن نتـائج البحـوث التربويـة فــي           

مــن معلمــين ومــشرفين   تطــوير المــنهج، والمــساهمة فــي التنميــة المهنيــة للمــشاركين       

وقيادات في وزارة التربية ومعالجة المعوقات والمشكالت التـي أظهرتهـا نتـائج االسـتبانة            

 :والدراسات السابقة وأبرزها

ــة المــستفيدة مــن البحــث           ــة والجهــات المعني ــين الجهــات البحثي ــة التعــاون ب قل

ــي، ــان( العلمــ ــل، ٢٠٠١، كنعــ ــداهللا، ٢٠٠٦، ومخائيــ ــسكران، ٢٠٠٧، وعبــ ــث )١٤٣٣، والــ ، حيــ

يؤسس تبني الدورة المقترحـة إلـى عالقـة مـستدامة بـين الجهـات المـستفيدة مـن البحـث            

مراكز البحوث التربويـة،  (والجهات المنتجة للبحث التربوي  ) وزارة التربية وغيرها  (التربوي  

وكراسي البحوث وبرامج الدراسـات العليـا، والبـاحثون فـي المجـالت العلميـة والمـؤتمرات           

 .)التربوية

 ضعف قناعة المنفذين للعملية التربوية فـي الميـدان بـالبحوث التربويـة، والثقافـة                

السائدة في المجتمع تجاه نتائج البحوث التربوية التي تعدها نظرية ال يمكـن تطبيقهـا فـي                 

الميــدان، فعنــدما تتبنــى الجهــة المــشرفة علــى التعلــيم تطبيــق اإلجــراءات المقترحــة فــإن    

ــل   ــر أسـ ــستلزم تغييـ ــل     ذلـــك يـ ــنهج، وتفاعـ ــوير المـ ــه تطـ ــي تواجـ ــل المـــشكالت التـ وب حـ

المسئولين مع حلقات الدورة المقترحة، مما يؤدي إلى انتشار ثقافة االعتماد علـى الحلـول               

المقدمـة مــن البحـث العلمــي، والثقـة بنتائجــه التــي التقـارن باألســاليب التقليديـة التــي تعتمــد      

  )١٤٣٣ان السكر(.  على عمل اللجان واآلراء غير الناضجة

االنفصال بين موضوعات البحث التربوي وواقع المشكالت التربويـة فـي الميـدان        

، حيـــث يتوقـــع أن تعـــالج اإلجـــراءات  )١٤٣٣، والـــسكران، ٢٠٠٧، وعبـــداهللا، ٢٠٠١، كنعـــان(
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بتحديــد أولويــات البحــث التــي تكــون مــن  ) ٥(المقترحــة هــذه المــشكلة فــي الخطــوة رقــم  

ــ    م المناقـــشة لنتـــائج البحـــث فـــي الملتقـــى الـــدوري مـــع       المـــشكالت الواقعيـــة الملحـــة، ثـ

، وتنفيذ إجراءات االستفادة من نتائج البحوث في الخطوة         )٢(المحفزات في الخطوة رقم     

بحيث تؤدي بمجموعها إلى إطالق قدرات الباحثين لتجويد البحث العلمـي وإبـداع          ) ٣(رقم  

 .الحلول

 :    توصيات الدراسة

لمقدمـة فـي هـذه الدراسـة لتطـوير مـنهج اللغـة العربيـة                تبني اإلجراءات المقترحـة ا     .١

 . ومن ثم تطويرها وتعميمها على جميع قضايا المنهج

عنـــد تطبيـــق اإلجـــراءات المقترحـــة مـــع  ) partnership(تبنـــي منهجيـــة الـــشراكة  .٢

مراكــز البحــوث والجامعــات وكراســي البحــث والمتخصــصة ومؤســسات القطــاع    

تــى يمكــن ضــمان االســتمرارية والتنافــسية      الخــاص لرعايــة الملتقيــات الدوريــة، ح   

وتحفيـــز البـــاحثين للتنـــافس علـــى اختيـــار الموضـــوعات، وتـــشجيع ثقافـــة االبتكـــار  

 .واإلبداع  في البحث التربوي

اإلفادة من توقيت المناسبات السنوية الدورية مثل معرض التعلـيم العـام الـسنوي               .٣

ــراءات المقت   ــويين لتفعيـــل اإلجـ ــاءات  أو ملتقـــى المـــشرفين التربـ ــذ اللقـ ــة وتنفيـ رحـ

الدورية لمناقشة االستفادة من البحوث المنفذة وتحديد آليات التنفيذ ومناقـشة مـا     

تـــم تنفيـــذه وتجريبـــه، ووضـــع أولويـــات البحـــث التربـــوي والتنـــسيق مـــع الجامعـــات    

ومراكـــز البحـــوث ودعـــوة البـــاحثين لعـــرض نتـــائج بحـــوثهم ومقترحـــاتهم آلليـــات 

ة التربيــــة وكــــل ذوي العالقــــة بتقــــويم المــــنهج تنفيــــذها، بمــــشاركة قيــــادات وزار

 .وتطويره

توظيف اإلجراءات المقترحة فـي دعـم النمـو المهنـي للمعلمـين ومـديري المـدارس                   .٤

 .والمشرفين والقيادات التربوية في مختلف المستويات



 

 
٣٦٤

   التعليم العام مراحل ب العربيةمنهج اللغة في تطوير   ئج البحث التربوي نتاتوظيفمعوقات 
  من وجهة نظر خبراء تطوير المناهج والمشرفين التربويينوالحلول المقترحة

 فهد بن عبد العزيز الدخيل. د

تحفيز الباحثين برصد جوائز تميز ألفضل البحوث، مـع إشـراكهم فـي فـرق العمـل                   .٥

 .التي تقرها الملتقيات الدوريةلتنفيذ نتائج بحوثهم 

بنــاء قاعــدة بيانــات لنتــائج البحــوث التربويــة وإجــراءات االســتفادة منهــا، وتطبيقهــا   .٦

 . وتقويمها

 :دراسات مقترحة
مــدى كفــاءة اإلجــراءات المقترحــة فــي هــذه الدراســة فــي توظيــف نتــائج البحــث            

 .التربوي في تطوير منهج اللغة العربية وبقية التخصصات

ت العالميـــة الحديثـــة لالســـتفادة مـــن البحـــث التربـــوي فـــي تطـــوير المـــنهج   االتجاهـــا 

 .   التعليمي

 .مشروع مقترح لتوظيف نتائج البحث التربوي في ضوء التجارب العالمية المعاصرة 

 
 

@      @      @ 
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 المراجع
 :المراجع العربية

وزارة المعـارف، مركـز     : الريـاض . المـشروع الـشامل لتطـوير منـاهج التعلـيم         .  اإلدارة العامة للمنـاهج    -

 .التطوير التربوي

نـشرة تعريفيـة    ) . ١٤٢٨(األمانة العامة لمشروع الملك عبداهللا بن عبدالعزيز لتطـوير التعلـيم العـام               -

الريـــاض، وزارة التربيـــة ). تطـــوير(بمـــشروع الملـــك عبـــداهللا بـــن عبـــدالعزيز لتطـــوير التعلـــيم العـــام   

 . والتعليم

وقات االستفادة من نتائج وتوصيات البحوث التربوية فـي مـصر       مع .) ١٤١٠ (نجاح حسين ،  أبو عرايس  -

 . كلية التربية،جامعة األزهررسالة دكتوراه غير منشورة، القاهرة، . دراسة ميدانية: 

ــد   - ــب، أحمـ ــات       ) .٢٠٠١(الخطيـ ــادة للدراسـ ــسة حمـ ــة ، مؤسـ ــة وعربيـ ــارب دوليـ ــوي تجـ ــوير التربـ التطـ

 . الطبعة األولى األردن ،-الجامعية والنشر والتوزيع ، اربد

الربـــاط، المنظمـــة . معجـــم مـــصطلحات المنـــاهج وطـــرق التـــدريس ) .٢٠١١(الـــدريج، محمـــد وآخـــرون  -

 .العربية للتربية والثقافة والعلوم، مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي

دليل الرسائل العلميـة والبحـوث المقدمـة إلـى قـسم المنـاهج              ) .١٤٣٤(الدعفس، دعفس بن عبداهللا      -

الريـاض، جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية،           . ه١٤٣٤ -١٣٩٨لتـدريس خـالل الفتـرة       وطرق ا 

 .  كلية العلوم االجتماعية، قسم المناهج وطرق التدريس

جامعــة . معوقــات البحــث العلمــي فــي الجامعــات العربيــة ) . هـــ١٤٠٣(الربيــع، محمــد بــن عبــدالرحمن،  -

 .عات العربيةالملك سعود، ندوة عضو هيئة التدريس في الجام

المعوقــات التــي تواجــه الباحــث الجــامعي فــي     . )١٩٩٧(  منــصور،الــسعايدة و مهــدي حــسن ،زويلــف -

 ).٣٢( دد ع، مجلة إتحاد الجامعات العربيةاألردن،. الجامعات االردنية 

القــاهرة، مــؤتمر .  الفجــوة بــين البحــث التربــوي وتطبيقــه فــي مــصر  ) .١٩٨٨(محمـــد محمـــد ســكران،  -

 .م١٩٨٨ يوليو ٤-٢البحث التربوي الواقع والمستقبل، 



 

 
٣٦٦

   التعليم العام مراحل ب العربيةمنهج اللغة في تطوير   ئج البحث التربوي نتاتوظيفمعوقات 
  من وجهة نظر خبراء تطوير المناهج والمشرفين التربويينوالحلول المقترحة

 فهد بن عبد العزيز الدخيل. د

عوائق تفعيل نتائج البحوث التربوية في ميدان التربيـة والتعلـيم           ) .١٤٣٣(السكران، عبداهللا بن فالح      -

معـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية، مجلـة العلـوم             الريـاض، جا  . بمدينة الرياض وسبل عالجهـا    

 . هـ١٤٣٣، ربيع اآلخر، )٢٣(اإلنسانية واالجتماعية، عدد 

تقويم عمليات تطوير المنـاهج الدراسـية فـي التعلـيم العـام للبنـين       ) .١٤٢٩(العامر، إبراهيم بن أحمد   -

رســـالة . خبـــرات العالميـــةبالمملكـــة العربيـــة الـــسعودية فـــي ضـــوء االتجاهـــات التربويـــة الحديثـــة وال 

ــعود        ــد بـــن سـ ــام محمـ ــة اإلمـ ــة، جامعـ ــة العلـــوم االجتماعيـ ــاض، كليـ ــر منـــشورة، الريـ ــوراه غيـ دكتـ

 . اإلسالمية

 . القاهرة، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع. البحث العلمي والبحث التربوي) . ٢٠١١(عبدالرؤوف، طارق  -

ــد المــال  ،عبــداهللا  - ــي تواجــه  .)٢٠٠٧ ( فيــصل حمي ــوي وتحــول دون     المعوقــات الت  البحــث العلمــي الترب

، )٤٩( ، عدد مجلة إتحاد الجامعات العربية    ،األردن. االستفادة من نتائجه في تطوير التعليم والتدريب      

 .م٢٠٠٧

ــدات، ذوقــان وعبــدالحق، كايــد وعــدس، عبــدالرحمن       - البحــث العلمــي مفهومــه وأدواتــه    ) .١٤٣١(عبي

 .عمان، دار الفكر. وأساليبه

واقــع مركــز البحــوث ومقترحــات تطويرهــا فــي كليــات   ) . ٢٠١٠(زيز  والعتيبــي، فهــد العرينــي، عبــدالع -

المجلة الدولية لألبحاث التربوية، جامعة اإلمارات العربية المتحدة،       . المعلمين بالجامعات السعودية  

 .م٢٠١٠، )٢٧(عدد 

 .بي لدول الخليجالرياض، مكتب التربية العر. لغة التربويين) .١٤٢٨(العمر، عبدالعزيز بن سعود،  -

، البحث العلمـي فـي كليـات التربيـة بالجامعـات العربيـة ووسـائل تطـوره              ) . ٢٠٠١(كنعان، أحمد علي،     -

 .م٢٠٠١  يناير، ،)٣٨(دد  ع،االردن -مجلة إتحاد الجامعات العربية 

 معوقـات البحـث العلمـي فـي كليـات التربيـة مـن وجهـة             .)٢٠٠٧(شماس، سالم   و ،المجيدل، عبداهللا  -

ــة التدريــسية نظــر أعــ  ــة : ضاء الهيئ ــة بــصاللة نموذجــا   -دراســة ميداني مــؤتمر المغــرب، .  كليــة التربي

  . المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،)التحديات واآلفاق المستقبلية: الجامعات العربية (
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مــشكالت البحــث التربــوي كمــا يراهــا أعــضاء الهيئــة التدريــسية فــي   .  )٢٠٠٦ (.مخائيــل ، مطــانيوس -

، )٤(مجلـد    .مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس      سوريا،  . التربوية في سورية  الكليات  

 . م٢٠٠٦، ) ١(عدد 

دراســة تحليليــة لــبعض قــضايا البحــث التربــوي   ) . ١٩٩٩(موســى، ســيد ســالم وناصــف، محمــد أحمــد    -

 ).٣٢(مصر، مجلة كلية التربية بالزقازيق، عدد . المقارن

. المؤسسات العلمية في الوطن العربي ودورهـا فـي نـشاط البحـث العلمـي            ) . ٢٠٠٠(النعيمي، طه تاية     -

اإلمــارات، نــدوة البحــث العلمــي فــي العــالم العربــي وآفــاق األلفيــة الثالثــة، علــوم وتكنولوجيــا، جامعــة  

 . ٢٠٠٠الشارقة،  أبريل، 

 .اد والتخطيطالرياض، وزارة االقتص. خطة التنمية الثامنة) . ١٤٣٠(وزارة االقتصاد والتخطيط  -
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  التربويةمجلة العلوم   ٣٦٩

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 )١(ملحق رقم 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 سلمه اهللا/                                                       المكرم

 

 رحمة اهللا وبركاته          وبعد السالم عليكم و

ال يخفى عليكم قيمة البحث العلمـي وأهميتـه وضـرورة توظيفـه فـي حـل المـشكالت         

ــر بعـــض         ــذي تظهـ ــوي، الـ ــال التربـ ــن ذلـــك المجـ ــاالت ومـ ــي مختلـــف المجـ ــوير األداء فـ وتطـ

الدراســات اســتمرار جوانــب مختلفــة مــن القــصور فيــه وتعثــر بعــض مــشاريعه التطويريــة     

قيــق أهــدافها، وهــذا مــا اســتدعى القيــام بهــذه الدراســة التــي تــستهدف     وعجزهــا عــن تح

الوقوف على مدى توظيف نتائج البحث التربوي في تطوير تعليم اللغـة العربيـة فـي مراحـل                  

 .التعليم العام ومعوقات االستفادة منها والحلول المقترحة لذلك

مكم فـي تقـويم   ونظرا لعالقتكم الوثيقة في هذا الموضوع من خالل عملكم وإسها   

مـــنهج اللغـــة العربيـــة وتطـــويره فـــي مراحـــل التعلـــيم العـــام، فإنـــه يـــسعدني أن أضـــع هـــذا  

االستبيان بين يديكم آمال تكـرمكم باإلجابـة علـى فقراتـه بعنايـة تعكـس الواقـع الفعلـي                

كما تعيشونه وتالحظونه ، باإلضافة إلى آرائكم حول معوقات اإلفادة من البحث التربوي،              

م لإلفادة من نتائجه في مجال تعليم اللغة العربية في مراحل التعلـيم العـام ،                ومقترحاتك

علما بأن اإلجابة لن تستخدم إال في مجال البحث العلمي الذي نأمـل أن نلمـس نتائجـه فـي                    

التطوير الحقيقي لمنهج اللغة العربية بشكل خـاص ولقـضايا التعلـيم مـن جميـع جوانبـه،                  

 .ن استجابتكم وتقبلوا تقديري وتحياتيمع الشكر سلفا لتعاونكم وحس

 

                                                                     الباحث
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 :بيانات شخصية
 )اختياري(: ................................................................... االسم

 :المؤهل العلمي

 (     ) بكالوريوس -١

 (     ) ماجستير     -٢

 (     ) دكتوراه       -٣

 : ...................................................................التخصص

 : ................................................................جهة التخرج

 :برةسنوات الخ

 (    ) سنوات  ٥ أقل من -١

 (  ) سنوات  ١٠ أقل من -٥ من -٢

 (  ) سنوات فأكثر     ١٠ -٣

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٧١

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

  توظيف نتائج البحث التربويدىم: المحور األول

  مدى االستفادة من نتائج البحث التربوي
 

 فقرات المحور األول
 

مرتفع 
فع جدا

مرت
ط 
س
متو

 
 
 قليل

 
 قليل جدا

 :ئج البحث التربوي في تعليم اللغة العربية عند  يتم االستفادة من نتا
بناء مواصفات عناصر منهج اللغـة العربيـة         -١

 .في مراحل التعليم العام
     

ــة فــي      -٢ تقــويم عناصــر المــنهج اللغــة العربي
 .مراحل التعليم العام

     

تطــوير عناصــر المــنهج اللغــة العربيــة فــي       -٣
 .مراحل التعليم العام

     

بط بين عناصر منهج اللغة تحديد مدى الترا -٤
والتفاعل بين  .العربية في مراحل التعليم العام    

 .مكوناته

     

تحديــد جوانــب الــضعف فــي مــنهج اللغــة       -٥
 .العربية في مراحل التعليم العام

     

تـــــصميم اســـــتراتيجيات جديـــــدة تحقـــــق  -٦
التفاعل بين مكونات اللغة العربية في مراحـل        

 .التعليم العام

     

ات للمتعلمـين إلتقـان مــنهج   ابتكـار محفـز   -٧
 .اللغة العربية في مراحل التعليم العام

     

تحديد اتجاهات المعلمين نحو منهج اللغة  -٨
 .العربية في مراحل التعليم العام

     

تصميم البرامج اإلثرائية والعالجية لتعليم      -٩
 .اللغة العربية في مراحل التعليم العام

     

مدرسية لتنفيذ  تحديد مدى مالءمة البيئة ال     -١٠
أنشطة منهج اللغة العربية في مراحل التعليم       

 . العام

     

تطوير البيئـة التعليميـة بمـا يخـدم تحقيـق            -١١
أهداف منهج اللغة العربية فـي مراحـل التعلـيم     

 .العام

     

تحديد مشكالت المتعلم والصعوبات التي  -١٢
 .تحول بينه وبين اتقان منهج اللغة العربية

     

ايــــات الالزمــــة لمعلــــم اللغــــة تحديــــد الكف -١٣
 .العربية بمراحل التعليم العام 

     

ــي اللغــــة     -١٤ ــع أداء معلمــ ــى واقــ ــرف علــ التعــ
 .العربية بمراحل التعليم العام 
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   التعليم العام مراحل ب العربيةمنهج اللغة في تطوير   ئج البحث التربوي نتاتوظيفمعوقات 
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 فهد بن عبد العزيز الدخيل. د

تقـــويم وتطـــوير بـــرامج تـــدريب المعلمـــين   -١٥
 .أثناء العمل

     

تصميم برامج تدريب معلمي اللغة العربية       -١٦
 .بمراحل التعليم العام أثناء العمل 

     

تــصميم بــرامج اإلشــراف التربــوي لمعلمــي   -١٧
 .اللغة العربية بمراحل التعليم العام 

     

تقويم كفاءة اإلشراف التربوي فـي تنفيـذ         -١٨
 .منهج اللغة العربية في مراحل التعليم العام 

     

 معوقات توظيف نتائج البحث التربوي: المحور الثاني

 مستوى التأثير

 
  فقرات المحور الثاني

مرتفع 
فع جدا

مرت
ط 
س
متو

 

 
 متدني

 
متدني 
 جدا

قلـــة المـــوارد الماليـــة المخصـــصة للبحـــوث      -١
التربوية لتعليم اللغة العربية في مناهج التعليم       

 . العام

     

ضعف إدراك بعض المسئولين عن التطوير  -٢
ــة     ــي عمليـــ ــوي ودوره فـــ ــة البحـــــث التربـــ ألهميـــ

 .المعالجة والتطوير

     

ــويين ضــعف إدراك بعــض المــوجه   -٣ ين الترب
ــة     ــي عمليـــ ــوي ودوره فـــ ــة البحـــــث التربـــ ألهميـــ

 .المعالجة والتطوير

     

ــة   -٤ ــين ألهميـــ ضـــــعف إدراك بعـــــض المعلمـــ
البحــــث التربــــوي ودوره فــــي عمليــــة المعالجــــة  

 .والتطوير

     

ــوير   -٥ ــتراتيجية بعيـــدة المـــدى لتطـ غيـــاب اسـ
تعليم اللغة العربيـة فـي مراحـل التعلـيم العـام            

ــائج البحـــ   ــى نتـ ــضمن  تـــستند علـ ــوي، وتتـ ث التربـ
البحـــوث المـــستقبلية فـــي مجـــال تعلـــيم اللغـــة  

 .العربية في التعليم العام 

     

عــدم وجــود وحــدات متخصــصة فــي اإلدارة   -٦
المخصـــــصة للتطـــــوير التربـــــوي تعنـــــى بـــــإجراء 
البحوث التربوية واإلفادة منها في تطوير مـنهج        

 .اللغة العربية في مراحل التعليم العام

     

ء التدريسي والعملي على معلم     زيادة العب  -٧
 .اللغة العربية في مراحل التعليم العام

     

صعوبة الوصول للبحـوث التربويـة ونتائجهـا         -٨
 .من قبل المعلمين والموجهين

     



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٧٣

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 مستوى التأثير

 
  فقرات المحور الثاني

مرتفع 
فع جدا

مرت
ط 
س
متو

 

 
 متدني

 
متدني 
 جدا

زيــــادة العــــبء اإلشــــرافي والعملــــي علــــى      -٩
 .المشرفين التربويين لتعليم اللغة العربية

     

ــة فــــي إدارة    -١٠ ــراءات عمليــ ــاذ إجــ عــــدم اتخــ
التطــوير التربــوي واإلشــراف التربــوي لالســتفادة 
ــة      ــنهج اللغـ ــوير مـ ــي تطـ ــوي فـ ــن البحـــث التربـ مـ
العربيـــــة بمراحـــــل التعلـــــيم العـــــام ومعالجـــــة  

 .مشكالته

     

ــى    -١١ ــالتطوير علــ ــة بــ ــات المعنيــ ــاد الجهــ اعتيــ
اســتخدام الحلــول المؤقتــة عــن طريــق اللجــان   
المتخصــصة كأســلوب لحــل مــشكالت تعلــيم  

 .اللغة العربية 

     

 

 :معوقات أخرى تقترحون إضافتها 
..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 
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  من وجهة نظر خبراء تطوير المناهج والمشرفين التربويينوالحلول المقترحة
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 ات توظيف نتائج البحث التربويقترحم: المحور الثالث

 لتطوير منهج اللغة العربية في مراحل التعليم العام

 مدى األهمية

 فقرات المحور الثالث
مرتفع 
 مرتفع جدا

ط
س
متو

 
 متدني جدا متدني

تشجيع مبادرات جميع العاملين فـي       -١
ميدان تعليم اللغة العربية لتصميم برامج 
وآليـــات لتفعيـــل االســـتفادة مـــن البحـــث     

 .تربوي في تعليم اللغة العربيةال

     

وضـــع جـــوائز تميـــز للبحـــوث التربويـــة  -٢
التي تسهم في تطوير منهج تعليم اللغـة        

 .العربية في مراحل العام 

     

عقــد نــدوات وورش لجميــع العــاملين   -٣
ــول      ــة حـ ــة العربيـ ــيم اللغـ ــدان تعلـ ــي ميـ فـ
البحث التربوي وضـرورته لحـل مـشكالت        

حــل التعلــيم تعلــيم اللغــة العربيــة فــي مرا
 .العام 

     

 تــــشجيع مـــــشاركة البــــاحثين فـــــي    -٤
إعـــادة تطبيـــق دراســـاتهم عـــن  تعلــــيم     
ــدان     ــي الميــ ــاملين فــ ــادة العــ ــة وإفــ العربيــ

 .التربوي منها

     

ــات    -٥ ــى جعـــــــل الدراســـــ العمـــــــل علـــــ
ــيم اللغــة     المقترحــة لحــل مــشكالت تعل
العربيـــة فـــي التعلـــيم العـــام مـــن المهـــام  

ة دورية األساسية التي يجب أن ترفع بصف
 .للجهات المشرفة على التطوير

     

 

 :مقترحات أخرى ترون إضافتها
..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٧٥

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 )٢(ملحق رقم 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 سلمه اهللا/                                                       المكرم

 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته          وبعد       

هدف تحديــد مــدى توظيــف نتــائج البحــث التربــوي فــي ستيقــوم الباحــث بدراســة تــ      

حلول إجرائية تساعد علـى     يم اللغة العربية في مراحل التعليم العام وتقديم         تطوير تعل 

توصـل إلـى   تـم ال  رفع مستوى توظيف نتائج البحث التربـوي مـن أجـل تطـوير المـنهج، وقـد                  

 انطالقـا مـن الدراسـات التقويميـة والتطويريـة التـي تناولـت مـدى                 ةالمقترحـ حلـول   صيغة ال 

 .ر المنهج بمختلف مكوناته وأبعادهتوظيف نتائج البحث التربوي في تطوي

 فـي هـذا المجـال، فـإنني آمـل إفـادة الدراسـة بتقـويم الـصيغة                   ةونظرا لخبرتكم القوي  

 . شاكرا لكم كريم استجابتكم وتقبلوا تقديري وتحياتيةالمقترحجراءات األولية لإل

                                                                  

                                                            الباحث       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
٣٧٦

   التعليم العام مراحل ب العربيةمنهج اللغة في تطوير   ئج البحث التربوي نتاتوظيفمعوقات 
  من وجهة نظر خبراء تطوير المناهج والمشرفين التربويينوالحلول المقترحة

 فهد بن عبد العزيز الدخيل. د

 :بيانات المحكم
 :.................................................................................االسم

 .........:.......................................................................العمل 

 :...........................................................................جهة العمل

 :تقويم اإلجراءات المقترحة من حيث

 ▫               غير صحيحة  ▫صحيحة    :   صحة الصياغة 

..................................................................................................................................................:مالحظات

:  وضوح اإلجراءات.. ..........................................................................................................................

 ▫       غير واضحة▫واضحة 

..................................................................................................................................................:مالحظات

.............................................................................................................. .............. 

 ▫          غير دقيقة ▫دقيقة  :    دقة اإلجراءات وترابطها

:..................................................................................................................................................مالحظات

............................................................................................................................ 

    ▫           غير مكتملة ▫مكتملة :  اإلجراءات المقترحة اكتمال حلقات دورة

..................................................................................................................................................:مالحظات

............................................................................................................................ 

 :مالحظات واقتراحات عامة

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٧٧

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

ءات بنيـت اإلجـرا    اإلجراءات المقترحـة لتوظيـف نتـائج البحـث التربـوي فـي تطـوير مـنهج اللغـة العربيـة                    

المقترحـــة لتوظيـــف نتـــائج البحـــث التربـــوي فـــي تطـــوير مـــنهج اللغـــة العربيـــة فـــي التعلـــيم العـــام علـــى نتـــائج 

الدراسات التقويمية والتطويرية التي تناولت مـدى توظيـف نتـائج البحـث التربـوي فـي تطـوير المـنهج بمختلـف                    

ة تــؤدي إلــى حفــظ أغلــب   مكوناتــه وأبعــاده، وقــد أظهــرت نتــائج تحليــل مــا ســبق أنــه توجــد حلقــات مفقــود      

البحوث التربوية بعد مرحلة التحكيم أو اإلجازة والنشر، مما يسبب حرمان الميدان التربوي من اإلفـادة مـن             

نتائجها بشكل منهجي ينعكس على الواقع التعليمي، وبناء على ذلك تبلورت صيغة اإلجراءات المقترحـة       

حيث يضمن تبنيها من الجهـات المـشرفة علـى التعلـيم            التي تقدمها هذه الدراسة في دائرة متصلة الحلقات         

تــرابط اإلجــراءات التــي تقــود إلــى توظيــف نتــائج البحــث التربــوي واإلفــادة منهــا فــي تطــوير المــنهج والتنميــة         

المهنية للقائمين عليه كما يدفع البحث التربوي في مساراته المتنوعة إلى التركيز على البحوث التـي تتـسم                 

   :ر، والشكل التالي يوضح الدورة المكتملة لإلجراءات المقترحةباألصالة واالبتكا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقترحة  لإلفادة من نتائج البحوث التربوية الدورة المكتملة لإلجراءات

يوضح الشكل السابق لإلجراءات المقترحة لرفع مستوى كفاءة اإلفادة من البحـث            

متجـددة تـسير وفـق الخطـوات        التربوي تكامل حلقات البحث التربـوي فـي دورة مـستمرة            

 :التالية



 

 
٣٧٨

   التعليم العام مراحل ب العربيةمنهج اللغة في تطوير   ئج البحث التربوي نتاتوظيفمعوقات 
  من وجهة نظر خبراء تطوير المناهج والمشرفين التربويينوالحلول المقترحة

 فهد بن عبد العزيز الدخيل. د

إعداد البحوث المتنوعـة وتحكيمهـا أو إجازتهـا ونـشرها فـي مـساراتها المتنوعـة                  .٦

ــز        ــا ومراكـ ــات العليـ ــرامج الدراسـ ــؤتمرات أو بـ ــة والمـ ــالت العلميـ ــي المجـ ــواء فـ سـ

 . البحوث والدراسات المتخصصة

ــة    .٧ ــائج فـــي ملتقيـــات دوريـ ــنوية (مناقـــشة النتـ ــنوية أو نـــصف سـ ــة  تتبنا) سـ ــا الجهـ هـ

 :بحيث يتم فيها ما يلي) وزارة التربية والتعليم(المشرفة على التعليم 

مخططــي المــنهج والمــشرفين التربــويين    (تكليــف القــائمين علــى تنفيــذ المــنهج      

 .   بالتهيئة للملتقى وإعداد برامجه) والمعلمين

ــاحثين    ــرامج الدراســات العل    -دعــوة الب ــة والمــؤتمرات أو ب يــا  فــي المجــالت العلمي

 لعـــرض نتـــائج بحـــوثهم ومناقـــشة  -ث والدراســـات المتخصـــصة ومراكـــز البحـــو

 .كيفية اإلفادة منها في الملتقى

 . تحديد آليات تطبيق البحوث التربوية وتحديد الجهات التي تتولى التطبيق 

 .تخصيص جوائز للبحوث المتميزة وفق معايير تعتمد لتقويم البحوث المقدمة 

 . ق البحوث التربوية التي اعتمدت في ملتقيات سابقةمناقشة وتقويم نتائج تطبي 

 .تحديد ما يحتاج إلى البحث العلمي بناء على تقويم نتائج التطبيق 

تنفيذ إجراءات االستفادة من البحوث التربوية التي اعتمدت فـي الملتقـى وتعمـيم               .٨

 .نتائجها

يـق فـي قاعـدة    األرشفة اإللكترونية لنتائج البحوث وتوصية الملتقيات ونتـائج التطب      .٩

بيانات متخصصة، ويتطلب ذلك بناء قاعدة بيانات مخصصة للبحوث التربويـة، مـع             

 .  إحصائيات ومؤشرات مدى اإلفادة من البحوث لنتائج التطبيق

 . وضع أولويات البحث التربوي بناء على ما تقدم .١٠

 

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٧٩

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 )٣(ملحق رقم 
 قائمة المحكمين ألداة الدراسة

 جهة العمل االسم م

  جامعة األزهر–كلية التربية  مير خطابس. د. أ.١

  جامعة األزهر–كلية التربية  حسن محمود  . د.أ.٢

 كلية التربية   جامعة الطائف ناصر المخزومي                . د. أ.٣

 جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود   -كليــة العلــوم االجتماعيــة  السعيد رشاد                           . د.٤

 اإلسالمية

 جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود   -كليــة العلــوم االجتماعيــة   صالح العساف. د.٥

 اإلسالمية

 جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود   -كليــة العلــوم االجتماعيــة   سعد عبدالكريم            . د.٦

 اإلسالمية

 جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود   -كليــة العلــوم االجتماعيــة   عشري عبدالحميد. د.٧

 اإلسالمية

 كلية التربية   جامعة الطائف ج الدين بغدادي تا.د.٨

 كلية التربية   جامعة الطائف زياد العطاينة               . د.٩

 كلية التربية   جامعة الطائف إبراهيم علي  . د.١٠

 جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود   -كليــة العلــوم االجتماعيــة   كرامي بدوي     . د.١١

 اإلسالمية

   األردن-امعة آل البيت  ج   حمود العليمات.د.١٢

   األردن-جامعة آل البيت  ماهر الزيادات            . د.١٣

 



 

 
٣٨٠

   التعليم العام مراحل ب العربيةمنهج اللغة في تطوير   ئج البحث التربوي نتاتوظيفمعوقات 
  من وجهة نظر خبراء تطوير المناهج والمشرفين التربويينوالحلول المقترحة

 فهد بن عبد العزيز الدخيل. د

 )٤(ملحق رقم 
 قائمة بأسماء الخبراء المشاركين بتحديد 

 مدى االستفادة من نتائج البحث التربوي ومعوقات ذلك والحلول المقترحة

 جهة العمل االسم م

 جامعــــة اإلمــــام محمــــد بــــن ســــعود  -ماعيــــة كليــــة العلــــوم االجت وليد المهوس.د. أ.١

 اإلسالمية

 جامعــــة اإلمــــام محمــــد بــــن ســــعود  -كليــــة العلــــوم االجتماعيــــة   فايزة عوض  . د. أ.٢

 اإلسالمية

    جامعة حائل-كلية التربية سلطان العردان          .د.٣

    جامعة حائل-كلية التربية محمود عبدالعزيز . د.٤

    جامعة حائل-ية التربيةكل عاطف زعيتر          .د.٥

    جامعة حائل-كلية التربية محمود المهدي    .٦

 جامعــــة اإلمــــام محمــــد بــــن ســــعود  -كليــــة العلــــوم االجتماعيــــة   أحمد األخشمي    . د.٧

 اإلسالمية

 جامعــــة اإلمــــام محمــــد بــــن ســــعود  -كليــــة العلــــوم االجتماعيــــة   سالم  العنزي   . د.٨

 اإلسالمية

 جامعــــة اإلمــــام محمــــد بــــن ســــعود  -يــــة العلــــوم االجتماعيــــة  كل فهد العليان . د.٩

 اإلسالمية

 جامعــــة اإلمــــام محمــــد بــــن ســــعود  -كليــــة العلــــوم االجتماعيــــة   أحمد النشوان . د.١٠

 اإلسالمية

  جامعة سلمان بن عبدالعزيز–كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  هيفاء حسن        . د.١١

  جامعة سلمان بن عبدالعزيز– والدراسات اإلنسانية كلية العلوم منال إبراهيم      . د.١٢

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٨١

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 )٥(ملحق رقم 
 قائمة بأسماء المحكمين لإلجراءات المقترحة لإلفادة من نتائج البحث التربوي 

 جهة العمل االسم م

 جامعــــة اإلمــــام محمــــد بــــن ســــعود  -كليــــة العلــــوم االجتماعيــــة   وليد المهوس.د. أ.١

 اإلسالمية

 جامعــــة اإلمــــام محمــــد بــــن ســــعود  -كليــــة العلــــوم االجتماعيــــة   انإبراهيم السعد. د. أ.٢

 اإلسالمية

 جامعــــة اإلمــــام محمــــد بــــن ســــعود  -كليــــة العلــــوم االجتماعيــــة   فايزة عوض  . د. أ.٣

 اإلسالمية

    جامعة حائل-كلية التربية سلطان العردان          .د.٤

    جامعة حائل-كلية التربية محمود عبدالعزيز . د.٥

    جامعة حائل-كلية التربية ف زعيتر          عاط.د.٦

    جامعة حائل-كلية التربية محمود المهدي   .٧

  جامعة الملك فيصل-كلية التربية  محمود عبدالحي      . د.٨

  جامعة الملك فيصل-كلية التربية  شاهر عليان. د.٩

  جامعة الملك فيصل-كلية التربية  حسن محمد. د.١٠

  جامعة سلمان بن عبدالعزيز–كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  يم      منال إبراه. د.١١

  جامعة سلمان بن عبدالعزيز–كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  هيفاء حسن        . د.١٢

 



 

 
٣٨٢

   التعليم العام مراحل ب العربيةمنهج اللغة في تطوير   ئج البحث التربوي نتاتوظيفمعوقات 
  من وجهة نظر خبراء تطوير المناهج والمشرفين التربويينوالحلول المقترحة

 فهد بن عبد العزيز الدخيل. د

 )٦(ملحق رقم 
قائمة بأسماء الجمعيات العلمية والمجالت التربوية ومراكز البحوث التربوية في 

 السعوديةالمملكة العربية 
الجمعيات العلمية  اسم الجامعة

المجالت  مراكز البحوث وكراسي البحوث
 التربوية

 
 جامعة أم القرى

 
ــة  الجمعيـــــــــــة العلميـــــــــ
ــاهج   ــسعودية للمنــــــ الــــــ

 واإلشراف التربوي

ــوم  -  ــة العل مجل
ــة  التربويــــــــــــــــــــــ

 والنفسية
 الجمعيـــــــــــــــة -

العلميـــــــــــــــــــــــــة 
الـــــــــــــــــسعودية 
للمنــــــــــــــــــــــــاهج 
ــراف  واإلشــــــــــــــ

 التربوي 
 جامعــة اإلمــام محمــد بــن

 سعود
كرســــــــي اليونــــــــسكو 
للجـــــودة فـــــي التعلـــــيم    

 العالي

مجلـــــة العلـــــوم  
اإلنـــــــــــــــــــسانية 

 واالجتماعية 
ــة الـــــــسعودية  جامعة الملك سعود الجمعيـــــ

ــة  للعلـــــــــــــوم التربويـــــــــــ
 ) جستن(والنفسية

كرســــــــــــــي الــــــــــــــشيخ 
عبـــدالرحمن بـــن ثنيـــان   
العبيكان لتطوير العلوم 

 والرياضيات

 مركز البحوث التربوية ـ-
مركــــــز بحــــــوث كليــــــة -

 .لمينالمع
 مركز التميز البحثـي فـي     -

ــوم   ــيم العلــــ ــوير تعلــــ تطــــ
 . والرياضيات

ــوم  - ــة العل مجل
 التربوية

رسالة التربية  -ـ
  وعلم النفس

مجلـــــة العلـــــوم  - - جامعة الملك عبد العزيز
 التربوية  

  جامعة الملك فيصل
- 

مركز البحوث والدراسات 
 التربوية واالجتماعية

 

  جامعة الملك خالد
- 

 
ــز  ــة  مركـــ ــوث بكليـــ البحـــ
 التربية  

مجلـــــة العلـــــوم 
الـــــــــــــــــــشرعية 
والعربيــــــــــــــــــــــة 

 واإلنسانية
ــة  جامعة القصيم الجمعيـــــــــــة العلميـــــــــ

ــد  الــــــــــسعودية لتأكيــــــــ
 الجودة في التعليم  

ــة  مركز بحوث كلية التربية   ــة كليـــــ مجلـــــ
 التربية

ــة  جامعة طيبة الجمعيـــــــــــة العلميـــــــــ
 .للقياس والتقويم 

مجلــــة جامعــــة   مركز البحوث التربوية  
ــة ــوم طيبـــ  للعلـــ

 التربوية 
مجلـــــة العلـــــوم  - - جامعة الطائف

 اإلنسانية 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٨٣

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

الجمعيات العلمية  اسم الجامعة
المجالت  مراكز البحوث وكراسي البحوث

 التربوية
مركــــز البحــــوث التربويــــة  - جامعة حائل

 هـ١٤١٨
- 

  جامعة الباحة
- 

ــوث   ــز البحـــــــــــــــ مركـــــــــــــــ
 واالستشارات التربوية  

 
- 

  جامعة نجران
- 

ــشرعية    مركــز البحــوث ال
 والتربوية واإلنسانية  

 
- 

  جامعة المجمعة
- 

مركــــــز بحــــــوث العلــــــوم  
 إلنسانية واإلداريةا

 

مكتــــب التربيــــة العربــــي   
 لدول الخليج

 
- 

ــي    ــة العربـــ ــب التربيـــ مكتـــ
 لدول الخليج

رســــالة الخلــــيج 
 العربي

  وزارة التربية
- 

 
 اإلدارة العامة للبحوث

 مجلة المعرفة
ــق   ــة التوثيــ مجلــ

 التربوي
 

 وزارة التعليم العالي
 
- 

مركز البحوث والدراسات 
 في التعليم العالي

ــة  المجلــــــــــــــــــــــــ
الـــــــــــــــــسعودية 
 للتعليم العالي

 : المصدر

- http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-

Universities/Pages/default.aspx 

- https://www.moe.gov.sa/Arabic/PublicAgenciesAndDepartments/Planning

AndDevelopment/DocumentsLibraries/Pages/garp.aspx 

- http://www.abegs.org/ 



 

 
٣٨٤

   التعليم العام مراحل ب العربيةمنهج اللغة في تطوير   ئج البحث التربوي نتاتوظيفمعوقات 
  من وجهة نظر خبراء تطوير المناهج والمشرفين التربويينوالحلول المقترحة

 فهد بن عبد العزيز الدخيل. د

 )٧(لحق رقم م
 برامج الدراسات العليا التربوية

  لمرحلتي الماجستير والدكتوراه في جامعات المملكة العربية السعودية

 اإلجمالي الدكتوراه الماجستير الجامعة

 ٢ √ √ جامعة الملك سعود

 ٢ √ √ جامعة أم القرى

 ٢ √ √ جامعة اإلمام محمد بن سعود

 ١ - √ جامعة الملك فيصل 

 ٢ √ √ الملك خالدجامعة 

 ١ - √ جامعة سلمان

 ٢ √ √ جامعة طيبة

 ١ - √ جامعة الطائف

 ١ - √ جامعة الباحة

 ١ - √ جامعة الفيصل

 ١٥ ٥ ١٠ اإلجمالي

 

 : المصدر

- http://www.mohe.gov.sa/ar/studyinside/Government-

Universities/Pages/default.aspx 
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 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 )٨(ملحق رقم 
البحوث المقدمة لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية العلوم قائمة بعناوين 

 االجتماعية للماجستير والدكتوراه

 المرحلة اسم الباحث عنوان البحث م

برنـــامج مقتـــرح لتطـــوير تـــدريس القواعـــد النحويـــة    ١

باســـتخدام الـــتعلم التعـــاوني وأثـــره علـــى تحـــصيل   

 تالميذ الصف األول متوسط

 راهدكتو فهد بن عبدالكريم البكر

برنــامج مقتــرح باســتخدام األســلوب التكــاملي فــي    ٢

منهج اللغة العربية وأثره في تحصيل طالب الـصف         

األول متوسط واكتـسابهم للمهـارات اللغويـة فـي          

 المملكة العربية السعودية

 دكتوراه فهد بن عبدالعزيز الدخيل

جوانب الـضعف فـي مهـارات التعبيـر الـشفهي لـدى           ٣

ة وبرنــــــامج مقتــــــرح طــــــالب المرحلــــــة المتوســــــط

 لعالجها

 دكتوراه محمد بن شديد البشري

أثر قراءة معلمي اللغة العربية القصص على تالميـذ       ٤

ــة مهــاراتهم فــي القــراءة       ــا فــي تنمي الــصفوف العلي

 الجهرية والذكاء اللغوي 

 دكتوراه محمد بن عبدالعزيز النصار

فاعليــة برنــامج قــائم علــى عــادات العقــل فــي تنميــة  ٥

الكتابــة اإلبداعيــة فــي مجــال الــشعر لــدى    مهــارات 

طالبــــات المرحلــــة الثانويــــة فــــي المملكــــة العربيــــة 

 السعودية

 دكتوراه أمل بنت عبد اهللا الخضير

تطــوير مــنهج األدب للــصف األول ثــانوي بالمملكـــة      ٦

 العربية السعودية في ضوء مقومات األدب العربي 
 دكتوراه أحمد بن علي الخشعمي



 

 
٣٨٦

   التعليم العام مراحل ب العربيةمنهج اللغة في تطوير   ئج البحث التربوي نتاتوظيفمعوقات 
  من وجهة نظر خبراء تطوير المناهج والمشرفين التربويينوالحلول المقترحة

 فهد بن عبد العزيز الدخيل. د

 المرحلة اسم الباحث عنوان البحث م

ــامج مقتــرح قــ   ٧ ــة مهــارات    برن ــة لتنمي ائم علــى البنائي

ــدى      ــراءة لــ ــو القــ ــاه نحــ ــة واالتجــ ــر اإلبداعيــ التفكيــ

 طالبات الصف األول الثانوي

 دكتوراه سلوى بنت سالم السالم

بنــــاء برنــــامج قــــائم علــــى الــــتعلم التــــأملي وقيــــاس  ٨

فاعليته على تنميـة مهـارات القـراءة الوظيفيـة لـدى            

 طالبات المرحلة المتوسطة 

 دكتوراه صر التميميغادة بنت نا

ــاوراء     ٩ ــتراتيجيات مـ ــى اسـ ــائم علـ ــرح قـ ــامج مقتـ برنـ

المعرفـــــة لتنميـــــة مهـــــارات الفهـــــم االســـــتماعي     

والقراءة الجهرية لدى طالب الصف الثالث متوسط 

 دكتوراه عبداهللا بن محمد السبيعي

فاعليــة دمــج بعــض اســتراتيجيات مــاوراء المعرفــة   ١٠

طــالب الــصف  لتنميــة مهــارات الفهــم القرائــي لــدى    

 الثالث الثانوي

مهند بن عبداللطيف 

 الجعفري
 دكتوراه

برنـــامج تـــدريبي قـــائم علـــى الويـــب لتنميـــة مهـــارات  ١١

ــي      ــدى معلمــ ــة لــ ــوم التعلميــ ــصور والرســ ــراءة الــ قــ

 المرحلة االبتدائية 

 دكتوراه خالد بن جار اهللا المالكي

أســــباب ضــــعف طــــالب المرحلــــة المتوســــطة فــــي   ١٣

جهـــــة نظـــــر المـــــوجهين مهـــــارات التعبيـــــر مـــــن و

 التربويين والمعلمين

 ماجستير أحمد بن علي األخشمي

أهم المشكالت التي  تواجه معلـم الـصفوف العليـا      ١٤

في مقرر القـراءة بمـدارس الـدمج االبتدائيـة بمدينـة            

ــين والمـــشرفين     ــر المعلمـ ــة نظـ الريـــاض مـــن وجهـ

 التربويين 

 ماجستير صالح بن صويلح العتيبي



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٨٧

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 المرحلة اسم الباحث عنوان البحث م

تـوى موضـوعات كتـاب قواعـد اللغـة          إعادة بنـاء مح    ١٥

العربيــة للــصف األول المتوســط فــي ضــوء الخريطــة  

 المفهومية

 ماجستير غادة بن ناصر التميمي

واقـــــع تطبيـــــق معلمـــــات الـــــصف الثالـــــث للمـــــنهج   ١٦

المعيـــاري فـــي خططهـــن التدريـــسية لمـــادة النحـــو   

دراســة بــين الواقـــع   : والــصرف فــي مدينــة الريــاض     

 والتطوير

 ماجستير  الخضيرأمل بن عبد اهللا

ــي      ١٧ ــراءة فـ ــيم القـ ــه تعلـ ــي تواجـ ــصعوبات التـ أهـــم الـ

السنة الثالثة المتوسـطة فـي المعاهـد العلميـة كمـا           

يراهــا المــشرفون والمعلمــون والحلــول المقترحــة     

 لها

 ماجستير حاتم بن راشد العتيبي

أسباب عزوف طالب المرحلة الثانوية عـن القـراءة      ١٨

ــي ا   ــر معلمــ ــة نظــ ــرة مــــن وجهــ ــة  الحــ ــة العربيــ للغــ

 والطالب في مدينة الرياض والحلول المقترحة لها

 ماجستير خالد بن احمد الغامدي

تقويم كتـب المطالعـة بالمرحلـة الثانويـة فـي ضـوء              ١٩

 مهارات التفكير اإلبداعي 

دعفس بن عبد اهللا 

 الدعفس
 ماجستير

تقـــويم أداء معلمـــات اللغـــة العربيـــة فـــي تـــدريس       ٢٠

رحلـــة المتوســـطة فـــي ضـــوء  النـــصوص األدبيـــة بالم

ــي    ــدريس الحقيقـــ ــايير التـــ ــة  ( معـــ ــة تقويميـــ دراســـ

 )تطويرية 

 ماجستير عبير بنت صالح السالم

 المرحلة اسم الباحث                   عنوان البحث م

ــة       ٢١ ــي المرحلـ ــة فـ ــررات المطالعـ ــوى مقـ ــويم محتـ  ماجستيررياض بن عبدالرحمن تقـ



 

 
٣٨٨

   التعليم العام مراحل ب العربيةمنهج اللغة في تطوير   ئج البحث التربوي نتاتوظيفمعوقات 
  من وجهة نظر خبراء تطوير المناهج والمشرفين التربويينوالحلول المقترحة

 فهد بن عبد العزيز الدخيل. د

 المرحلة اسم الباحث عنوان البحث م

الثانويـــة بالمملكـــة العربيــــة الـــسعودية فـــي ضــــوء     

 صرةقضايا المجتمع المعا

 الجعفري

فاعليـــة اســـتخدام مـــدخل مـــسرحة المنـــاهج فـــي    ٢٢

عالج بعض األخطـاء اإلمالئيـة الـشائعة لـدى طـالب            

 الصف الثالث متوسط في مدينة الرياض

يوسف بن عبدالرحمن 

 الحمود
 ماجستير

جوانــب تطــوير منــاهج اللغــة العربيــة فــي مــشروع      ٢٣

لعزيز لتطوير التعلـيم العـام      الملك عبداهللا بن عبدا   

 وعالقتها بآراء المعلمين والمشرفين

 ماجستير ماجد بن سليمان السليمان

معوقات تطبيـق التقـويم المـستمر لمهـارات اللغـة          ٢٤

العربيــة فــي الــصفوف العليــا مــن المرحلــة االبتدائيــة  

فــي منطقــة القــصيم مــن وجهــة نظــر المـــشرفين       

 التربويين والمعلمين

 ماجستير الصيخانعلي بن محمد 

مــــدى تمكــــن طــــالب الــــصف األول المتوســــط فــــي   ٢٥

مدارس التعليم العام وفي مدارس تحفـيظ القـرآن     

 الكريم من مهارات القراءة الجهرية

 ماجستير صالح بن ابراهيم الشبل

تقــويم مــستوى األداء التدريــسي لــدى معلمــي اللغــة  ٢٦

العربيــــة بالمرحلــــة المتوســــطة فــــي ضــــوء معــــايير  

  الشاملة الجودة

 ماجستير محمد بن سليمان العايد

أثــــر اســــتخدام خــــرائط المفــــاهيم فــــي تــــدريس       ٢٧

القواعـــــــد النحويـــــــة علـــــــى التحـــــــصيل الدراســـــــي   

واالحتفــاظ بــالتعليم لــدى طــالب الــصف الـــسادس      

 االبتدائي 

 ماجستير موسى بن سليمان الفيفي



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٨٩

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 المرحلة اسم الباحث عنوان البحث م

تقـــويم محتـــوى كتـــب النـــصوص األدبيـــة للمرحلـــة    ٢٨

ــارات   المتوســـطة بالمعاهـــ  ــوء مهـ ــة فـــي ضـ د العلميـ

 التذوق األدبي 

 ماجستير تركي بن علي الزهراني

مــدى اســتخدام معلمــات اللغــة العربيــة بالمرحلــة       ٢٩

 االبتدائية ألساليب التقويم البديل
 ماجستير ندى بنت عبدالكريم العثيم

ــة    ٣٠ ــة العربيـــ تقـــــويم مـــــستوى اداء المعلمـــــات اللغـــ

ــارات    التــــدريس بالمرحلــــة الثانويــــة فــــي ضــــوء مهــ

 اإلبداعي للبالغة

 ماجستير وفاء بنت محمد العشيوي

فاعليـــة تـــدريس القـــراءة باســـتخدام اســـتراتيجية  ٣١

التـــدريس التبـــادلي فـــي تنميـــة مهـــارات االســـتيعاب 

 القرائي لدى الطالب الصف السادس االبتدائي 

 ماجستير ابراهيم بن عبداهللا الرشيد

ات المتعددة  فاعلية استخدام استراتيجية الذكاء    ٣٢

في تحصيل القواعد النحويـة والـصرفية واالحتفـاظ         

 بها لدى طالب الصف األول ثانوي 

 ماجستير أحمد بن صالح العييدي

تقـــويم مهـــارات القـــراءة اإلبداعيـــة لـــدى تلميـــذات    ٣٣

 الصف الثالث متوسط بمدينة الرياض 
 ماجستير بدرية بنت نافل العتيبي

كالت فـي تـدريس     أثر استخدام طريقة حل المـش      ٣٤

مادة القواعد على التحصيل الدراسي لتالميذ الصف       

 السادس االبتدائي 

 ماجستير حنان بن خالد األحمد

ــي كتـــب      ٣٥ ــضمنة فـ ــشعرية المتـ ــصوص الـ ــويم النـ تقـ

ــيم      ــوء القـ ــي ضـ ــطة فـ ــة المتوسـ ــصوص بالمرحلـ النـ

 التربوية الالزمة

 ماجستير صيتة بنت فهد المرجاني



 

 
٣٩٠

   التعليم العام مراحل ب العربيةمنهج اللغة في تطوير   ئج البحث التربوي نتاتوظيفمعوقات 
  من وجهة نظر خبراء تطوير المناهج والمشرفين التربويينوالحلول المقترحة

 فهد بن عبد العزيز الدخيل. د

 المرحلة اسم الباحث عنوان البحث م

غــــة العربيــــة فــــي المرحلــــة  تقــــويم أداء معلمــــي الل ٣٦

 المتوسطة في ضوء مهارات الدافعية للتعلم 
 ماجستير محمد بن عبد اهللا آل خالد

٣

٧ 

مدى وعي معلمات اللغة العربية للصفوف العليا في        

 المرحلة االبتدائي بمظاهر صعوبات القراءة
 ماجستير بدور بنت أحمد باهمام

٣

٨ 

تـدريس  فاعلية استخدام الموديالت التعليميـة فـي        

مادة النحو على تنميـة التحـصيل الدراسـي واالتجـاه         

 نحو المادة لدى طالب الصف الثاني ثانوي

عبدالعزيز بن إبراهيم 

 العمري
 ماجستير

اســباب عــزوف معلمــي اللغــة العربيــة فــي المرحلــة   ٣٩

ــتخدام     ــة الريــــاض عــــن اســ المتوســــطة فــــي مدينــ

 مراكز مصادر التعلم 

 رماجستي أحمد بن سليمان الجفير

ــي     ٤٠ ــاب لغتــ ــي كتــ ــشاطات المتــــضمنة فــ ــويم النــ تقــ

الخالــدة المقــررة علــى تالميــذ الــصف األول متوســط 

 في ضوء مهارات االتصال الشفهي 

 ماجستير حنان بنت عبد اهللا الحسن

مــستوى مقروئيــة كتــاب لغتــي الجميلــة فــي الــصف    ٤١

 الرابع في المملكة العربية السعوية 
 تيرماجس نداء بنت إبراهيم اليحيا

تحليل األنشطة التقويمية بكتاب لغتي الخالدة في        ٤٢

 ضوء مهارات التفكير الناقد
 ماجستير نورة بنت عبد اهللا العثيم

فاعليـــة اســـتراتيجية التـــدريس التبـــادلي فـــي تنميـــة   ٤٣

مهارات الفهم القرائي وإنتاج فـي النـصوص األدبيـة          

لـــدى طالبـــات المرحلـــة المتوســـطة فـــي المملكـــة      

 سعودية العربية ال

 ماجستير أمل بنت عبد اهللا الفوزان

 ماجستير مروة بنت فاروق العقيلمشكالت تدريس اللغة العربية في معاهد وبـرامج          ٤٤



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٩١

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 المرحلة اسم الباحث عنوان البحث م

 األمل المتوسطة بمدينة الرياض 

 cilircles of(فاعلية استراتيجية دوائر التعاونية  ٤٥

earning(           في تنمية المهـارات النحويـة لـدى تالميـذ 

 س االبتدائي في مدينة الرياضالصف الساد

عبد الرحمن بن عبد اهللا 

 الموسى
 ماجستير

تقــويم نــشاطات كتــاب لغتــي الخالــدة المقــرر علــى  ٤٦

طـــالب الـــصف األول المتوســـط فـــي ضـــوء مهـــارات  

 التفكير اإلبداعي  

 ماجستير عادل بن يزيد الفيفي

٤

٧ 

الضعف اإلمالئي لدى طـالب الـصف االرابـع  االبتـدائي      

  نظر المعلمين والحلول المقترحة لهمن وجهة

عبد العزيز بن عبد الرحمن 

 العريفي
 ماجستير

٤

٨ 

تقويم كتاب لغتـي الجميلـة للـصف الرابـع االبتـدائي            

بالمملكــة العربيــة الــسعودية فــي ضــوء مواصــفات     

 الكتاب المدرسي الجديد

إبراهيم بن دخيل اهللا 

 الثقفي
 ماجستير

 لمعلمي اللغـة العربيـة   االحتياجات التدريبية الالزمة  ٤٩

وفــق نظــام المقــررات بالمرحلــة الثانويــة فــي مدينــة 

ــين والمـــشرفين     ــر المعلمـ ــة نظـ الريـــاض مـــن وجهـ

 التربويين 

 ماجستير موسى بن عبد اهللا االقرني

فعالية تدريس قواعـد اللغـة العربيـة بتمثيـل األدوار            ٥٠

 في تحصيل طالب الصف السادس اإلبتدائي
 ماجستير يمشاري بن حمود الروق

االحتياجات التدريبية الالزمة لمعلمي اللغـة العربيـة     ٥١

فــي المرحلــة االبتدائيــة فــي ضــوء متطلبــات تــدريس  

 المناهج المطورة 

 ماجستير ناصر بن مسلم العيلي

 ماجستير تركي من زيد التميميالــصعوبات التــي تواجــه مقــرر لغتــي الجميلــة للــصف    ٥٢



 

 
٣٩٢

   التعليم العام مراحل ب العربيةمنهج اللغة في تطوير   ئج البحث التربوي نتاتوظيفمعوقات 
  من وجهة نظر خبراء تطوير المناهج والمشرفين التربويينوالحلول المقترحة

 فهد بن عبد العزيز الدخيل. د

 المرحلة اسم الباحث عنوان البحث م

الرابع االبتـدائي والحلـول المقترحـة لهـا مـن وجهـة             

 ن والمشرفين نظر المعلمي

تقــــويم أداء معلمــــي اللغــــة العربيــــة فــــي المرحلــــة   ٥٣

االبتدائيـــة بمحافظـــة األحـــساء فـــي ضـــوء معـــايير      

 الجودة الشاملة 

عبد المحسن بن حجي 

 السلطان
 ماجستير

فاعليـــــة األلعـــــاب التعليميـــــة االلكترونيـــــة لتنميـــــة    ٥٤

لــصف الــسادس فــي الكتابــة اإلمالئيــة لــدى طالبــات ا

 المدينة الرياض

 ماجستير حنان بنت عايض الحربي

ــي المـــدارس       ٥٥ ــة فـ ــي اللغـــة العربيـ ــويم أداء معلمـ تقـ

ــات      ــوء الكفايــ ــي ضــ ــي فــ ــة الزلفــ ــة بمحافظــ الثانويــ

 التدريسية الالزمة 

 ماجستير صالح بن شايع الشايع

أثــــر برنــــامج تعليمــــي مقتــــرح فــــي عــــالج األخطــــاء   ٥٦

ــدى   ــشائعة لـــ ــة الـــ ــث   اإلمالئيـــ ــصف الثالـــ ــالب الـــ  طـــ

 المتوسط في مدينة الرياض 

ابراهيم بن عبد اهللا 

 الشهري
 ماجستير

٥

٧ 

تصور مقترح لألخطاء اإلمالئية الشائعة لـدى تالميـذ    

الـــــصف الخـــــامس اإلبتـــــدائي بالمملكـــــة العربيــــــة     

 السعودية 

خلود بنت عبد العزيز العبد 

 اهللا
 ماجستير

٥

٨ 

مس تحليــــل محتــــوى لغتــــي الجميلــــة للــــصف الخــــا 

 االبتدائي في ضوء بعض قيم المواطنة 
 ماجستير علي بن راشد األحمري

تقــويم كتــاب لغتــي للــصف الــسادس االبتــدائي فــي     ٥٩

ضوء أهداف تدريس اللغة العربية العربية للمرحلـة      

 اإلبتدائية بالمملكة العربية السعودية 

 ماجستير عبد اهللا بن راشد الجنوبي



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٩٣

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 المرحلة اسم الباحث عنوان البحث م

الخالـدة للـصف األول     مستوى مقروئية كتـاب لغتـي        ٦٠

المتوسط في المملكة العربية الـسعودية وعالقتـه        

 بنوع التعليم 

 ماجستير عائشة بنت فهد الرقيب

واقـــــــع أداء معلمـــــــي اللغـــــــة العربيـــــــة بالمرحلـــــــة    ٦١

 المتوسطة في ضوء المعايير المهنية المعاصرة 
 ماجستير محمد بن سعد الشمري

ــي تواجــه معل    ٦٢ مــي اللغــة  المــشكالت التدريــسية الت

العربيــــة فــــي مــــدارس تعلــــيم الكبــــار المتوســــطة  

الحكومية من وجهـة نظـرهم والحلـول المقترحـة          

 لها 

عبد العزيز بن عثمان 

 الحميضة
 ماجستير

ــدريس والحلـــول       ٦٣ ــي تـ ــق التقـــويم فـ ــات تطبيـ معوقـ

المقترحــة لــذلك مــن وجهــة نظــر مــديري المــدارس  

 والمعلمين 

 ماجستير بدر بن عبد العزيز آل داود

األخطاء اللغوية الشائعة في القراءة الجهريـة لـدى        ٦٤

 طالب الصف األول المتوسط ومقترحات عالجها 
 ماجستير رمزي بن علي آل عيسى

دليــل الرســائل العلميــة والبحــوث    ) .١٤٣٤(الــدعفس، دعفــس بــن عبــداهللا    :  المــصدر

يـاض، جامعـة    الر. ه١٤٣٤ -١٣٩٨المقدمة إلى قسم المناهج وطرق التدريس خـالل الفتـرة           

اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، كليــة العلــوم االجتماعيــة، قــسم المنــاهج وطــرق           

   .التدريس

 

 



 

 
٣٩٤

   التعليم العام مراحل ب العربيةمنهج اللغة في تطوير   ئج البحث التربوي نتاتوظيفمعوقات 
  من وجهة نظر خبراء تطوير المناهج والمشرفين التربويينوالحلول المقترحة

 فهد بن عبد العزيز الدخيل. د

 )٩(ملحق 
 المؤتمرات العربية المخصصة للبحث العلمي التربوي

 المكان اسم المؤتمر م

 مصر مؤتمر رؤى مستقبلية للبحث التربوى .١

 األردن  ؟أين إلى العربي الوطن التربوي فيمؤتمر البحث .٢

البحــث العلمــي فــي الجامعــات  ( المــؤتمر القــومي الــسنوي الثالــث  .٣

 ) وتحديات المستقبل 
 مصر

 مصر بحوث مؤتمر البحث التربوي الواقع والمستقبل.٤

وقـــــائع الملتقـــــى الفكـــــرى للبـــــاحثين فـــــى الدراســـــات التربويـــــة   .٥

 والنفسية
 اإلمارات

ي فـي أقطـار الخلـيج       وقائع االجتماع الثاني لمسؤلي البحـث العلمـ       .٦

 العربية
 السعودية

نــدوة عمــداء كليــات التربيــة ومــديري البحــث التربــوي فــي الــوطن   .٧

 العربي
 الكويت

المــؤتمر الثالــث للــوزراء المــسؤولين عــن التعلــيم العــالي والبحــث  .٨

 العلمي في الوطن العربي
 العراق

المــؤتمر الثــاني للــوزراء المــسؤولين عــن التعلــيم العــالي والبحــث    .٩

 العلمي في الوطن العربي
 تونس

المؤتمر السابع للوزراء المسؤولين عن التعليم والبحـث العلمـي          .١٠

 في الوطن العربي
 السعودية

البحــث التربــوي ( المــؤتمر العلمــي العاشــر لكليــة التربيــة بــالفيوم .١١

   )في الوطن العربي رؤى مستقبلية
 مصر

 الكويت محاضرات في البحث التربوي .١٢



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٩٥

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 المكان اسم المؤتمر م

ــؤتمر .١٣ ــي األول  المـ ــي العربـ ــة   ( العلمـ ــي البيئـ ــة فـ ــة اإللكترونيـ الثقافـ

ــة  ــي   : العربيـــ ــث العلمـــ ــيم والبحـــ ــصحة -التعلـــ ــة - الـــ  الحكومـــ

 )اإللكترونية 

 مصر

 مصر ندوة المنهجية البحثية.١٤

مــؤتمر الــشراكة بــين الجامعـــات والقطــاع الخــاص فــي البحـــث       .١٥

 والتطوير
 السعودية

القومي للبحوث التربويـة  المؤتمر العلمي السنوي السابع للمركز    .١٦

اإلصـالح المؤسـسي للتعلـيم قبـل الجـامعي فـي الــوطن       ( والتنميـة  

 )العربي 

 مصر

الرؤيــا المــستقبلية للنهــوض بالبحــث العلمــي فــي الــوطن   ( مــؤتمر .١٧

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية-) العربي 
 األردن

زهـــر المـــؤتمر العلمـــي األول لكليـــة التربيـــة بالقـــاهرة جامعـــة األ     .١٨

 ) بحوث الجامعات اإلسالمية لخدمة قضايا األمةتوجيه(
 مصر

 :المصدر

- http://www.mandumah.com/edusearchconf  
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Abstract: 

This study aims to identify the degree of implementation of educational 
research results, the obstacles which prevent this implementation  in the 
development of  the Arabic language curriculum, and the proposed practical 
procedures which help to  promote benefiting from educational research results 
to develop the Arabic language curriculum in  threshold education in the 
Kingdom of Saudi Arabia, from the viewpoint of  curriculum development 
experts and educational supervisors. In this study, a descriptive - analytical 
method is used besides a refereed questionnaire to meet the objectives of the 
study. It concludes with a number of findings and recommendations, notably the 
low level of implementation of educational research results for the development 
of the Arabic language curriculum in threshold education with a total average of 
(1.81) for curriculum development experts and (2.14) for educational 
supervisors. Some of the main obstacles to the implementation of educational 
research findings proposed by the study are: -the absence of a long-term strategy 
for the development of Arabic language teaching in school education based on 
educational research results  including future research in the field of Arabic 
language teaching in school education; the poor awareness of some of those 
responsible for the development and some supervisors and teachers of the 
importance of educational research and its role in the development process; the 
habitual recourse of those in charge of development  to the use of temporary 
solutions through specialized committees to solve problems;  the  failure to take 
practical measures in educational development and education supervision 
management to take advantage of educational research in the development of the 
Arabic language curriculum in the different stages of school education; the 
absence of specialized units in the administration designated for educational 
development to conduct educational research and benefit from them. The study 
suggests five interrelated successive measures to promote the utilization of 
educational research results for the development of the Arabic language 
curriculum primarily, and this could then be extended to other areas of the 
curriculum in threshold education. 
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