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  التربويةمجلة العلوم  ٩ 
 هـ١٤٣٧ لرابع محرماالعدد 

 :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
 

@    @    @ 
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 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 بـسيرته 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

 ).A 4(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 لرابع محرماالعدد 

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 ــاد البحـــوث معدلـــة :سادسـ  أو ترســـل علـــى البريـــد  CD علـــى أســـطوانة مدمجـــة  , تُعـ
 .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  
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 المحتويات

 
جامعـة اإلمـام محمـد بـن       حقوق اإلنسان في المناهج الجامعية العامة فـي       

درجــة توافرهــا وتــصور مقتــرح لتعليمهــا ودمــج تقنيــة       : ســعود اإلســالمية 
 المعلومات في تعلّمها

 محمد إبراهيم الزكري. د

١٥ 

 بجامعة مستوى وعي طالبات كلية العلوم االجتماعية
 )دراسة ميدانية(  بمفهوم المواطنةالميةاإلس محمد بن سعود اإلمام

 سارة بنت ثنيان بن محمدآل سعود. د 

١٣٧ 

العالقــة بــين التواصــل الرياضــي الكتــابي والتحــصيل الدراســي لــدى طالبــات      
 الصف الخامس االبتدائي في مدينة الرياض

 فاطمة بنت ناصر المالكي. أ-محمد بن عبداهللا النذير . د

١٩٩ 

ــة    أنمـــاط دعـــم األداء وق  ــا فـــي إكـــساب أعـــضاء هيئـ ــدريس اليـــاس أثرهـ تـ
باســتخدام منظومــة إدارة  جامعــة الطــائف مهــارات التقــويم اإللكترونــي  ب

 واتجاهاتهم نحوها" بالكبورد"التعلم 
  حسن الباتع محمد عبد العاطي.د

٢٣١ 

المعاهــد العلميــة فــي     مــديري  لاألنمــاط القياديــة التربويــة وجــودة التعلــيم     
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عبد المحسن  بن سعد الداود. د

٣٥١ 

تفعيل الشراكة بـين الجامعـة والمؤسـسات اإلنتاجيـة بالمملكـة العربيـة            
 السعودية من وجهة نظر الخبراء 

 األحمدعبداهللا هند  محمد . د

٤٢٩ 

 ال من وجهة نظر معلماتهارياض األطف مؤشرات صعوبات الكتابة في مرحلة
 نوره بنت علي الكثيري. د

٥١٥ 



 



 

 
 
 

 

 حقوق اإلنسان في المناهج الجامعية العامة في
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 درجة توافرها وتصور مقترح لتعليمها ودمج تقنية المعلومات في تعّلمها
 
 
 
 
 
 

 محمد إبراهيم الزكري. د
  كلية العلوم االجتماعية– قسم المناهج وطريق التدريس

  اإلسالميةجامعة اإلمام محمد بن سعود 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
جامعة اإلمام محمد بن سـعود       حقوق اإلنسان في المناهج الجامعية العامة في       

 درجة توافرها وتصور مقترح لتعليمها ودمج تقنية المعلومات في تعّلمها: اإلسالمية
 
 محمد إبراهيم الزكري. د

 ة كلية العلوم االجتماعي–قسم المناهج وطريق التدريس 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 
 

 
 :ملخص البحث 

استهدفت الدراسة اقتراح تصور لتعليم حقوق اإلنسان ودمج تقينة المعلومات في تعلّمها في مرحلة 

ولتحقيــق هــذا الهــدف طُبقــت الدراســة علــى جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية،  . التعلــيم الجــامعي

ي مرحلـة الدراسـة الجامعيـة،      تمثلت األولى في تحديـد الحقـوق الـآلزم تعلّمهـا فـ            . يةباعتماد ثالث مراحل بحث   

وقـد توصـلت الدراسـة مـن        . وهي قائمة تصلح لكل مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربيـة الـسعودية            

وفي المرحلة الثانيـة تـم تحديـد     .   حقاً مُوزعة على ستة مجاالت     ٣٥لىإ خبيرا مختصا    ٣٠خالل االستفادة من    

تطلبات العامة في جامعة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمية    درجة توافر هذه القائمة في مناهج مقررات الم  

وقد توصلت الدراسة إلى أنه ال يوجد ما يعـارض هـذه الحقـوق فـي     . باستخدم أدوات صُممت لتحليل المحتوى    

وفـي المرحلـة الثالثـة    . هذه المناهج؛ إال أن درجة توافرها وكيفية ورودها ال يكفي للبناء المعرفي عن الحقوق             

الجانـب المعرفـي، وجانـب إفـراد مقـرر      :  تصور لتعليم حقوق اإلنـسان اشـتمل علـى أربعـة جوانـب           تم اقتراح 

مستقل لتدريسها، والجانب الزمني لتدريسها، والجانب التدريسي المتعلـق باسـاليب التـدريس ودمـج تقنيـة                 

ــإفراد مقــرر مــستقل لتعلــيم حقــوق اإلنــسان فــي ا      . المعلومــات فــي تعلّمهــا   ــة وقــد أوصــت الدراســة ب لمرحل

الجامعية في مؤسسات التعليم العالي، وتدريسها في الـسنة الثانيـة مـن الدراسـة بعـد أن يكـون الطالـب قـد          

تهيأ للدراسة الجامعية، وتبني أساليب تدريسية تعتمد على محورية الطالـب فـي تعلـيم حقـوق اإلنـسان مـع        

ــدريب المناســـب ألعـــضاء      ــوفبر التـ ــا، وتـ ــة المعلومـــات فـــي تعلّمهـ ــون   دمـــج تقنيـ ــذين يقومـ ــة التـــدريس الـ هيئـ

 . بتدريسها
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 :مقدمةال
على الرغم من اختالف مصادر حقوق اإلنـسان ومنطلقاتهـا الفكريـة بـين المـسلمين               

والغــرب، إال أن هنــاك قواســم مــشتركة بــين رؤاهــم؛ إذ نجــد أن الوثــائق الــصادرة عــنهم      

كلها تُؤكِّد على حقوق أساسية ال اختالف عليهـا، مثـل حـق الحيـاة وحـق التعلـيم وحـق                      

وهذا يُبرهن على أن مصادر حقوق اإلنسان سواء كانـت    . ملُّكالكرامة اإلنسانية وحق الت   

عنـد المـسلمين، أو العقـل والتجربـة البـشرية عنـد الغـرب، قـد          ) القـرآن والـسنة   (وحياً منزالً   

 . اتَّفقت على الحقوق األساسية لإلنسان

لقــد كــان فــي اإلســالم عــدد مــن المواثيــق والوثــائق التــي تــنص علــى حقــوق اإلنــسان،    

وقــد جــاء اإلعــالن اإلســالمي العــالمي لحقــوق  . قــة المدينــة وخطبــة حجــة الــوداعأهمهــا وثي

اإلنسان، المعروف بميثاق القاهرة، ليَجمع ما تفرّق فـي هـذه المـصادر ويُـصيغها فـي إعـالنٍ                   

. م من قِبل مجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر اإلسالمي١٩٩٠مُوحَّدٍ تمَّت إجازته عام   

وهرياً عن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر من هيئة األمم          وهذا اإلعالن ال يختلف ج    

م، الذي يُعتبر األبرز لمواثيق الحقـوق علـى الـصعيد الـدولي؛ فقـد وقَّعـت          ١٩٤٨المتحدة عام   

 . عليه معظم الدول المُنظمة لمظلة األمم المتحدة، ومن ضمنها الدول اإلسالمية

 عــام ٤٩/١٨٤رقــم (لعــالمي أصــدرت قــراراً  وبعــد إنجــاز األمــم المتحــدة هــذا اإلعــالن ا  

لتكـــون عقـــداً لألمـــم ) م٢٠٠٤ إلـــى ١٩٩٥(يقـــضي بتخـــصيص عـــشر ســـنوات مـــن  ) م١٩٩٤

وفــي هــذا إشــارة صــريحة إلــى أهميــة   ). هـــ١٤٢٤بــاكراد، (المتحــدة لتعلــيم حقــوق اإلنــسان  

ولــذلك بــذلت عــدد مــن الــدول جهــوداً   . مؤســسات التعلــيم فــي التربيــة علــى هــذه الحقــوق  

إال أن نــشاطات دول أمريكــا الــشمالية . يم حقــوق اإلنــسان فــي مؤســساتها التعليمــة لتعلــ

وتظـل نـشاطات الـدول العربيـة األقـل بـروزاً، وإن             . وأوروبا تُعد األبرز علـى المـستوى الـدولي        

كــان هنــاك جهــود واضــحة مــن قِبــل بعــض الــدول العربيــة مثــل المغــرب واألردن وتــونس    

 والمملكـة العربيـة الـسعودية مـن ضـمنها، توجـد بعـض           وعلى صـعيد دول الخلـيج،     . وغيرها
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المؤشرات على اهتمام حكوماتهـا بتعلـيم حقـوق اإلنـسان، مثـل عقـد اللّقـاءات العلميـة                   

 . وورش العمل المشجِّعة على تبني التربية على حقوق اإلنسان

إنّ تعلـيم الحقــوق بـشكلٍ فاعــلٍ مخطـطٍ لــه أمـرٌ مهــم؛ فـال يُمكــن أن تجنـى الجهــود       

وألن األمـم، حاليـاً، يُقـاس تحـضرها مـن خـالل عـددٍ              . وائية نتائج عملية في هذا االتجاه     العش

من المعايير على رأسها االهتمام بحقوق اإلنسان وتطبيقها، فإنّ هذا المعيـار لـن يتـأتى مـا       

لم تهتم مؤسسات التعليم بشكل عام، والعالي بشكل خاص، بتعليم حقوق اإلنـسان       

غالل األدوات اإللكترونية شائعة اإلستخدام من قبـل الطلبـة لتعزيـز            فهماً وتطبيقاً، وبأست  

. تعليم و تعلّم حقوق اإلنسان واإلسـهام فـي تطبيقهـا علـى المـستوى الفـردي والجمـاعي               

وتبــرز أهميــة مؤســسات التعلــيم العــالي فــي تعلــيم حقــوق اإلنــسان ألنــه يُنــاط بهــا تهيئــة     

كما أن  . مهارية والبحثية واألخالقية والسلوكية   طلبتها تهيئةً كاملةً بجوانبها العلمية وال     

سِنّ الطالب والطالبة في المرحلـة الجامعيـة هـي الـسّن المنـوط بهـا تطبيـق مبـادئ حقـوق                   

 . اإلنسان بشكل عملي كبير، سواء كانت حقوقاً خاصة بالمسلم أو باآلخر

 مشكلة الدراسة 
جتماعية، كما يشير إلى ذلـك  هناك عالقة طردية قوية بين التعليم العالي والتنمية اال       

ــدولي فـــي تقريـــره الموســـوم   ــارب : "البنـــك الـ ــالي دروس التجـ ــدولي " (التعلـــيم العـ البنـــك الـ

إن أحــد أبــرز العوامــل فــي التنميــة االجتماعيــة، حقــوق اإلنــسان؛ فاالهتمــام بهــا       ). م١٩٩٤

وتدريـــسها وتطبيقهـــا بـــشكل واســـع فـــي المجتمـــع، يُعـــد دلـــيالً بـــارزاً علـــى وجـــود تنميـــة  

 . اجتماعية

حالياً تُلـحّ منظمـات حقـوق اإلنـسان فـي معظـم الـدول علـى التربيـة علـى الحقـوق فـي                        

ومــن ضــمن هــذه المنظمــات، الجمعيــة الوطنيــة لحقــوق اإلنــسان فــي   . مؤســسات التعلــيم

م، والتي تـنص رسـالتها علـى      ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥المملكة العربية السعودية التي أُنشئت عام       

الجمعيـة الوطنيـة لحقـوق اإلنـسان،     (دفاع عنهـا ونـشر ثقافتهـا      حماية حقوق اإلنسان والـ    

 ). م٢٠١١
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ومن هنا تبرز مشكلة الدراسة الحالية فـي أنّهـا سـعت إلـى التعـرُّف علـى درجـة تـوافر                      

مفاهيم حقوق اإلنسان في منـاهج المتطلبـات الجامعيـة العامـة فـي جامعـة اإلمـام محمـد                

ــصوُّراً لتـــضم    ــالمية، واقترحـــت تـ ــعود اإلسـ ــة   بـــن سـ ــاهج العامـ ــي المنـ ــاهيم فـ ــذه المفـ ين هـ

وتدريسها في مرحلة البكالوريوس في الجامعة من خالل الـصف الدراسـي وبـدمج التقنيـة                

ه التــصور يــصلح للتطبيــق فــي جميــع مؤســسات العلــيم    . الحديثــة فــي تدريــسها وتعلُّمهــا  

ــذه المؤســـسات        ــات هـ ــي بيئـ ــشابه فـ ــة الـــسعودية بـــسبب التـ ــة العربيـ ــي اللمكلـ ــالي فـ العـ

 . مهورها المستهدفوج

 أسئلة الدراسة
 : تُجيب هذه الدراسة على األسئلة التالية

 ما حقوق اإلنسان التي ينبغي تعليمها للطلبة في المرحلة الجامعية؟  .١

ما درجة توافر مفاهيم حقوق اإلنسان في مناهج المتطلبات الجامعية العامـة فـي                .٢

هــذا الــسؤال، األســئلة جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية؟ وينــدرج تحــت 

 : الفرعية التالية

  هل يوجد في محتوى مناهج المتطلبات العامة ما يؤيد حقوق اإلنسان؟ ٢/١

  هل يوجد في محتوى مناهج المتطلبات العامة ما يخالف حقوق اإلنسان؟ ٢/٢

 ما الفرق في إسهامات محتوى مناهج المتطلبات الجامعية العامة في تغطيـة             ٢/٣

 ؟ حقوق اإلنسان

ــيم الجــامعي؟         .٣ مــا التــصوُّر المقتــرح لتــضمين حقــوق اإلنــسان وتدريــسها فــي التعل

 : ويحتوي هذا السؤال على السؤالين الفرعيين التاليين

 ما الـصورة المناسـبة لتـضمين مفـاهيم حقـوق اإلنـسان فـي منـاهج المقـررات                    ٣/١

 الجامعية العامة ؟

صفية واإللكترونيـة لتعلـيم      ما األسـاليب والنـشاطات التدريـسية المناسـبة الـ           ٣/٢

 مفاهيم حقوق اإلنسان لطلبة المرحلةالجامعية؟
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 مبررات الدراسة وأهميتها
 : تكمن مبررات إجراء الدراسة في أمرين

 أهمية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، التي من أهـدافها خدمـة          :األول .١

وم الشرعية التـي مـن    المجتمع في مجاالت اختصاصها، وعلى رأس هذه االختصاصات العل        

مبادئها بيان حقوق اإلنسان في اإلسالم وضمانها لكل فرد بغض النظر عن جنسه ولونـه          

 . ودينه

أهمية موضوع حقوق اإلنسان نفسه؛ فعلى الرغم من اهتمام اإلسالم  :والثاني .٢

بهــذه الحقــوق والحــث علــى توفيرهــا للبــشر علــى مــر التــاريخ، إال أن العــصر الحــديث يُظهــر    

في اإلعالن عن حقوق اإلنسان     ) األوروبية واألمريكية ( ملحوظاً للمجتمعات الغربية     تقدماً

وإنــشاء المؤســسات التــي تربــى عليهــا مــن جهــة، والمؤســسات التــي تــدافع عنهــا وترعــى   

 . تطبيقها من جهة أخرى

تكمـن األهميـة العلميـة    . وانطالقا من مبررات الدراسة، فإنّ لها أهمية علميـة وعمليـة    

ــزم تعليمهــا فــي           فــي أنّ ــة منهجيــة قائمــة بحقــوق اإلنــسان التــي يل هــا تُحــدّد بــصورة علمي

المرحلة الجامعية في مؤسسات التعليم العالي، وتُقـدّم أدوات تحليليـة مُحكّمـة وموثـوق       

بهــا فــي تحليــل مقــررات المرحلــة الجامعيــة لمعرفــة درجــة اســهامها فــي تعزيــز مفــاهيم     

 .حقوق اإلنسان

ــا األهميــة العمل يــة التطبيقيــة فــتكمن فــي أن الدراســة تُفيــد القــائيمن علــى المنــاهج   أمّ

الجامعيــة مــن مخططــين ومــؤلفين ومنفــذين مــن دمــج مــا توصــلت اليــه الدراســة فــي منــاهج 

مفاهيمهـا والجوانـب    (قائمـة حقـوق اإلنـسان       : هذا الـدمج يـشمل أمـرين      . التعليم الجامعي 

لدراسـة لتعليمهـا وتعلّمهـا مـع اسـتخدام         ، والتصور الذي اقترحتـه ا     )المعرفية المتعلقة بها  

 .تقنية المعلومات الحديثة في العملية التربوية لحقوق االنسان
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 أهداف الدراسة
ســعت الدراســة الحاليــة إلــى اإلســهام فــي التربيــة علــى حقــوق اإلنــسان فــي جامعــة      

اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية؛ وذلــك مــن خــالل تحديــد قائمــة بحقــوق اإلنــسان التــي  

بغي تعليمها للطلبة في المرحلة الجامعية وتحليل مناهج المتطلبات العامة في الجامعـة        ين

لمعرفة درجة توافرها على مفاهيم حقوق اإلنـسان، ثـم اقتـراح تـصور لتـضمين مفاهيمهـا            

لتدعيم تعلُّم  ) محتوى وطرق تدريس صفية والكترونية    (وتدريسها في المرحلة الجامعية     

 . بيقهم لها في حياتهمالطلبة لهذه الحقوق وتط

 حدود الدراسة 
 : تَقتصر الدراسة على الحدود التالية

موضوع هذه الدراسة هو حقـوق اإلنـسان وتحديـد درجـة تـوافر        : الحدود الموضوعية  •

ــعود         ــن سـ ــد بـ ــام محمـ ــة اإلمـ ــي جامعـ ــة فـ ــات العامـ ــاهج المتطلبـ ــي منـ ــا فـ مفاهيمهـ

سها فـي منـاهج المرحلـة    اإلسالمية، وتقديم تصور مقترح لتـضمين مفاهيمهـا وتدريـ     

 ). باستخدام األساليب الصفية وااللكترونية(الجامعية 

تــم حــصر وتحليــل الكتــب والمراجــع والمــصادر لجميــع مقــررات      : الحــدود الزمانيــة  •

المتطلبات الجامعية العامة الواردة في توصيف هذه المقررات من األقسام المعنيـة            

ــشريف،  : لمقــررات هــي وهــذه ا. هـــ١٤٣٣/ ١٤٣٢بهــا فــي العــام الجــامعي     الحــديث ال

والتوحيد، والفقه، والنحو، والتدريبات اللَّغوية، والـسيرة النبويـة، والثقافـة اإلسـالمية،            

وهي المقررات الواردة في دليـل      . وتاريخ المملكة، والحاسب اآللي، واللغة اإلنجليزية     

ة اإلمـام   توصيف البرامج األكاديمية الصادرة عن عمادة التقويم والجـودة فـي جامعـ            

 . محمد بن سعود اإلسالمية

اشـــتملت الدراســة علـــى جميــع مقـــررات المتطلبــات الجامعيـــة    : الحــدود المكانيــة   •

: وهـي كليـات   (العامة التي تُـدرَّس فـي جميـع أقـسام وكليـات الجامعـة فـي الريـاض                   

ــب         ــوم الحاسـ ــالم، وعلـ ــدعوة واإلعـ ــدين والـ ــول الـ ــة، وأصـ ــة العربيـ ــشريعة، واللغـ الـ
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ب، والعلوم االجتماعية، وكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، وكليـة         والمعلومات، والط 

 ). العلوم، واللغات والترجمة، والهندسة

 المصطلحات اإلجرائية للدراسة
 : أينما وردت في هذه الدراسة، فإن المصطلحات التالية تعني إجرائياً ما يلي

ق الــواردة فــي  يُقــصد بهــا حقــوق اإلنــسان فــي اإلســالم أو الحقــو   : حقــوق اإلنــسان •

 . اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي ال تتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية

هي المتطلبات الجامعية العامة في مرحلة البكلريـوس        : المقررات الجامعية العامة   •

التي يدرسها جميع طلبة األقسام األكاديميـة فـي كـل كليـات جامعـة                ) الجامعية(

 . مية في مقر الجامعة الرئيس في مدينة الرياضاإلمام محمد بن سعود اإلسال

ــسان     • ــوق اإلنـ ــدريس حقـ ــي تـ ــات فـ ــة المعلومـ ــج تقنيـ ــصَّفي   : دمـ ــدريس الـ ــز التـ تعزيـ

بنشاطات الكترونية من خالل استخدام األدوات التقنية المناسـبة المتـوافرة علـى             

 اإلنترنــت وحلقــات النقــاش االلكترونيــة العلميــة والمكتبــات االلكترونيــة والمواقــع 

 . المخصصة لحقوق اإلنسان

 منهج الدراسة وأدواتها
لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة، تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي المعتمــد علــى التحليــل،   

وذلك للوصول إلى نتائج تتعلَّق بتحديد درجة تـوافر حقـوق اإلنـسان فـي منـاهج المتطلبـات              

 وتدريـسها فـي المرحلـة       الجامعية العامـة، ثـم الوصـول إلـى تـصوُّر مقتـرح لتـضمين الحقـوق                

. ولهذا الغرض استخدمت الدراسة عدداً من األدوات البحثية الكميـة والكيفيـة           . الجامعية

فلتحديـــد درجـــة تـــوافر حقـــوق اإلنـــسان فـــي المنـــاهج تـــم اســـتخدام أداة خاصـــة بتحليـــل  

كما استخدمت الدراسة أداة خاصة الستقصاء آراء . المحتوى والتعبير عنها كيفياً وكمياً

ختصين في الحقوق التي ينبغي تعليمها لطلبة المرحلة الجامعية، وللحكم على التصوُّر  الم

وكــل هــذه األدوات مفــصَّلة فــي نتــائج     . المقتــرح لتــضمينها وتدريــسها فــي هــذه المرحلــة     

 .  الدراسة
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة
.  والتنميـة االجتماعيـة  تنطلق هذه الدراسة من مبدأ العالقة القوية بـين التعلـيم العـالي        

 Higher Education: The Lesson of"ففي تقريره المعنون التعليم العالي دروس التجارب 

Experiences"                    أثبت البنـك الـدولي عالقـة طرديـة بـين التعلـيم العـالي والتنميـة االجتماعيـة ،

أن هــذه إلــى ) م٢٠١٠(وفــي هــذا اإلطــار، يــشير الزكــري ). Word Bank, 1994(واالقتــصادية 

العالقة بين التعليم العالي والتنمية شرطية؛ أي أن حدوث التنميـة مـشروط بوجـود تعلـيم                 

وهذا يعني أنه ال يمكن للتعليم العالي أن يُسهم فـي إحـداث التنميـة االجتماعيـة إال                . نوعي

إذا كانت مؤسساته متطورة فـي ذاتهـا ومحققـة لمعـايير الجـودة التـي تؤهلهـا إلـى إحـداث            

 . المنشودةالتنمية 

إنّ أحد أبرز معالم التنمية االجتماعية التي اهتمَّـت بهـا الـدول المتقدمـة، وأنـشأت لهـا            

. المؤســسات والهيئــات، وخطَّطــت لتعليمهــا وتــدريب الطلبــة عليهــا، هــي حقــوق اإلنــسان 

ولهذا أصبح االهتمام بهذه الحقوق فهماً وتطبيقاً أحـد أهـم المعـايير لقيـاس تَقـدّم الـدول                   

قــراراً يقــضي بتخــصيص ) م١٩٩٤(ولهــذه األهميــة أصــدرت األمــم المتحــدة عــام  . يــاًاجتماع

ــيم حقــوق اإلنــسان      ) م٢٠٠٤م إلــى ١٩٩٥مــن (عــشر ســنوات   عقــداً لألمــم المتحــدة لتعل

ــاكراد، ( ــيم الحقــوق، وســعت بعــض الــدول        ). هـــ١٤٢٤ب ــدول المتقدمــة بتعل ــت ال وقــد اهتمَّ

ــسهم مــن خاللهــا     إلــى ترســيخ حقــوق اإلنــسان والتربيــة   العربيــة إلــى إحــداث نــشاطات تُ

 . عليها

 حقوق اإلنسان في المنظور اإلسالمي والمنظور الدولي
. لحقــوق اإلنــسان مفاهيمهــا ومــصادرها الخاصــة، ولهــا مواثيقهــا اإلســالمية والعالميــة  

ــد علــى      هــذه المواثيــق تــشهد كثيــراً مــن التــشابه، وقلــيالً مــن االخــتالف؛ لكنهــا كلهــا توكِّ

اإلنسان وضـرورة المحافظـة عليهـا وضـمانها لكـل النـاس بغـض النظـر عـن                   أهمية حقوق   

 . جنسهم ولونهم ودينهم ومكان إقامتهم
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 : حقوق اإلنسان في المناهج الجامعية العامة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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 مفهوم حقوق اإلنسان
هناك اختالف في تعريف حقوق اإلنسان عنـد المـسلمين والغـرب، وفـي المرتكـزات                

 . التي تنبثق منها هذه الحقوق في الفكر اإلسالمي والثقافة الغربية

مسلمين، اإلنسان، وهو المعني بـالحقوق، يُطلـق فـي اللُّغـة العربيـة علـى الرجـل        عند ال 

). هــ ١٤٢٤الظهـار،  (والمرأة على السواء؛ فالعرب تقول للمـرأة إنـسان وال تقـول لهـا إنـسانة             

وللحق في اللُّغة العربية عدة تعريفات، تتشابه مع بعضها أحيانـاً، ويفـصِّل بعـضها الـبعض        

ــاً أخــرى  ــد ابــن منظــور   فــالح. أحيان ــذي ال   . هــو نقــيض الباطــل  ) هـــ١٤١٦(ق عن وهــو الــشيء ال

ــدي     ــد الزبيـ ــاره، عنـ ــساغ إنكـ ـــ١٣٠٦(يُستـ ــسكري ) هـ ـــ١٤٠١(والعـ ــاني ) هـ ـــ١٤١٦(والجرجـ ) هـ

أمـا الفـاروقي فـالحق عنـده يُقابـل الباطـل والكـذب واللغـو،               ). هــ ١٤٢٤في الظهار،   (واألزهري  

الالئــق والــصحيح والمــستقيم، والواجــب الــذي  الثابــت و: مُعرِّفــاً إيــاه بعــدة مــصطلحات هــي 

ويـرى ابـن فـارس    ). هــ ١٤٢٣الـشربجي،   (يحدث حتماً، والصدق وصدق القول والوفاء بالوعد،        

أن الحق هو إحكام الشيء، وهو المعنى الذي يعود إليـه كـل مـا تـدل عليـه كلمـة             ) هـ١٣٩٠(

دت فـي القـرآن الكـريم       إلى أن كلمة الحـق قـد ور       ) هـ١٤١٨(ويُشير الجراري   . حق من معاني  

آية، موضِّحاً أنه يُمكن إجمال المـدلول اللَّغـوي للحـق فـي كـل مـا يظهـر        ) ٧٦(مرة في  ) ١٩٤(

الـصدق والعـدل والعلـم      : أي أن الحـق يـدل علـى معـانٍ هـي           . ويثبت بصحةٍ ومطابقـةٍ ووضـوح     

 كـل  والحكمة، وعلى ذات اهللا وكتبه وشرائعه، وعلى كل ما ينافي الباطل والضالل، وعلى  

الواقع الموجود وما يُعبّر عن هذا الواقـع، وعلـى مـا يُحـب النـاس أن يتمتَّعـوا بـه ويـستفيدوا                       

 . منه ويفعلوه في إطار طبيعتهم البشرية والضوابط الشرعية

أمـا  . واصطالحاً، هناك تعريفات متنوعة لدى الفقهاء المسلمين القدامى والمعاصرون        

، مـستعملين الحـق اسـتعماالً عامـاً حينـاً وخاصـاً حينـاً          القدامى فقد اكتفوا بالمعنى اللُّغـوي     

؛ فمــن جهــة العمــوم، أطلــق الفقهــاء الحــق علــى األعيــان المملوكــة،  )م٢٠٠٠األلفــي، (آخــر 

وعلى الملك نفسه، وعلى المنافع والمصالح، وعلى كل عـين أو مـصلحة للـشخص، سـواء             

ومــن حيــث  . نــازل لــه عنهــا  كــان امتالكــه لهــا عــن طريــق المطالبــة بهــا أو بــذلها لــه أو الت        
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الخصوص، أطلق الفقهاء الحق على الـشفعة، وحـق الخيـار، وحـق الـدائن والمـدين، وحـق                   

أمـا الفقهـاء   ). م٢٠٠٠األلفـي،  (إلـخ  ... الطالق، وحق القـصاص، وحـق الحـضانة، وحـق الواليـة          

والـشيخ   المعاصرون فقد عرَّفوا الحق بتعريفات كثيرة، منها تعريف الشيخ على الخفيـف       

يُعرِّف الشيخ على الخفيف الحق بأنه مصلحة مـستحقة         ). هـ١٤٢٤الظهار،  (صطفى الزرقا   م

شرعاً، ويوضِّح ذلك بقوله إن الحق يجب أن يكون مصلحة لمستحقه تتحقَّق بها له فائدة        

أمــا الــشيخ  مــصطفى الزرقــا فيُعــرِّف الحــق بأنــه   . ماليــة أو أدبيــة، وال يمكــن أن يكــون ضــرراً 

وهناك أركان محددة للحـق تفيـد فـي التعـرُّف           .  الشرع سلطةً أو تكليفاً    اختصاص يُقرر به  

الـشئ الثابـت سـواء    : هذه األركان بأربعة هي، أوالً   ) هـ١٤٢٤(تُحدّد راوية الظّهار    . على معناه 

المستحِق للحق سواء كان    : ثانياً. كان ماالً أو منفعة أو امتناعاً عن عمل أو أي شيء آخر           

ــاً. اناهللا تعــالى أو اإلنــس  موافقــة : رابعــاً. مــن عليــه الحــق ســواء كــان فــرداً أو جماعــة   : ثالث

 . الشرع للحق، إذ ال حق فيما لم يأذن به الشرع

أمــا لــدى الغــرب، فـــإن المفهــوم الــشائع للحــق هـــو الحقــوق األساســية غيــر القابلـــة          

 Sepuveda(للتــصرُّف، والتــي تجــب للفــرد بــسبب انتمائــه للبــشر ســواء كــان ذكــراً أو أنثــى 

et.al, 2004(   ؛ وهــذه الحقــوق إمــا أن تكــون حقوقــاً طبيعيــة)Natural Rights ( ًأو حقوقــا

 ). Nickel, 2010(سواء كانت قانوناً محلياً أو دولياً ) Legal Rights(قانونية 

وعلى الرغم من إصدار األمم المتحـدة لإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنـسان، إال أنـه ال زال                   

 ,Shaw(، وستـستمر موضـوعاً للخـالف الفلـسفي     "عني كلمة حقماذا ت"هناك جدل حول 

وعلى الرغم من وجود قوائم محددة وواضحة بحقوق اإلنسان سـواء فـي اإلعـالن               ). 2008

العــالمي أو اإلعـــالن اإلســـالمي، إال أن المفهـــوم العــام لحقـــوق اإلنـــسان ال زال غيـــر محـــدد   

 . بشكل دقيق، وسيظل هذا المفهوم موضوعاً للجدل الفكري

 حقوق اإلنسان في المنظور اإلسالمي
اهــتم اإلســالم باإلنــسان فــي كــل مراحــل حياتــه بــدءً بكونــه جنينــاً، وانتهــاءً بمرحلــة   

بـل إن اإلسـالم اهـتم       . الشيخوخة، ومروراً بمراحل المراهقة والطفولـة والـشباب والنـضج         
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أن اإلسـالم يهـتم   وبهذا يمكن القول ب. باإلنسان حتى قبل أن يتكوَّن، واهتم به بعد وفاته        

وفــي كــل هــذه المراحــل حــدّد اإلســالم   . باإلنــسان قبــل مجيئــه وأثنــاء حياتــه وبعــد مماتــه   

 . حقوقاً نافذة لإلنسان، وأوجب االلتزام بها وبتطبيقها وحمايتها

ولإلسالم منطلقاته األساسية لحقوق اإلنـسان، ولـه مـصادره التـي اُشـتقّت منهـا هـذه                  

ها والتي ال تختلف في مجملها عـن حقـوق اإلنـسان المحـددة              الحقوق، وله قائمته الخاصة ب    

 . في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 المنطلقات األساسية لحقوق اإلنسان في اإلسالم

: هناك أُسس تنطلق منها حقوق اإلنسان في اإلسالم، يمكن تقـسيمها إلـى نـوعين              

 . ساألول التكريم اإللهي لإلنسان، والثاني حفظ الضرورات الخم

 التكريم اإللهي لإلنسان: أوالً
وبـشكل  ). ١٤٢٢الغامـدي،  (كرَّم اهللا تعالى اإلنسان بالعقل وبجعل النبوة فـي جنـسه      

انظــر (تفــصيلي، يَظهــر تكــريم اهللا تعــالى لإلنــسان مــن خــالل عــدة أمــور، أهمهــا مــا يلــي            

 ): هـ١٤٢٤الزحيلي، 

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّـي       } :اختيار اهللا تعالى اإلنسان لعمارة األرض، قال تعالى        .١

جَاعِلٌ فِي األَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الـدِّمَاءَ وَنَحْـنُ               

 . )٣٠آية : سورة البقرة (z نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا ال تَعْلَمُونَ

إِذْ  } :قـال تعـالى  ، أمر اهللا المالئكة بالسجود آلدم سجود تحيـة وإكـرام وتعظـيم        .٢

فَإِذَا سَـوَّيْتُهُ وَنَفَخْـتُ فِيـهِ مِـن رُّوحِـي فَقَعُـوا لَـهُ        ، قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ    

 ). ٧٣ - ٧١آية : سورة ص( z ونَفَسَجَدَ الْمَالئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُ ،سَاجِدِينَ

 . محورية اإلنسان للرساالت السماوية دون غيره من المخلوقات .٣

تكريم اإلنسان بالعقل الذي يُدرك به األشياء ويُميِّزها، ويُعرف بـه حقيقـة األمـور،             .٤

 ). هـ١٤٢٥هـ، الواعي، ١٤٢٤الزحيلي، (ووظيفته نحو نفسه ومجتمعه ونحو ربه 
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آدَمَ وَلَقَــدْ كَرَّمْنَــا بَنِــي  } :يــر مــن المخلوقــات، قــال تعــالىتفــضيل اإلنــسان علــى كث .٥

ــاتِ  ــاهُم مِّــنَ الطَّيِّبَ ــرِ وَرَزَقْنَ ــاهُمْ فِــي الْبَــرِّ وَالْبَحْ وَفَــضَّلْنَاهُمْ عَلَــى كَثِيــرٍ مِّمَّــنْ   وَحَمَلْنَ

 ). ٧١آية : سورة اإلسراء (z خَلَقْنَا تَفْضِيالً

أَلَـمْ تَـرَوْا     } :درات على اسـتخدامه، قـال تعـالى       تسخير الكون لإلنسان، ومنحه الق     .٦

أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِـي الـسَّمَاوَاتِ وَمَـا فِـي األَرْضِ وَأَسْـبَغَ عَلَـيْكُمْ نِعَمَـهُ ظَـاهِرَةً               

سـورة  ( z يـرٍ وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَال هُدًى وَال كِتَـابٍ مُّنِ  

 ). ٢٠آية : لقمان

جعل اإلنسان محور الحـضارات، حيـث حـدَّد اهللا تعـالى مهمـة اإلنـسان الحـضارية                   .٧

 قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُـمْ   ۚوَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا      } :في الكون بقوله تعالى   

 أَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ       أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْ    هُوَ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ  

وعمارة األرض تكون بأشياء كثيرة،     ). ٦١آية  : سورة هود ( z  رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ   إِنَّ

هـــ، الجــصاص، ١٤٠٧الــشيرازي، (منهـا الزراعــة والبنــاء وحفــر األنهــار وشـقّ الطّــرق   

 ). هـ١٤٢٢هـ، زقزوق، ١٤٢٤

يم اإلنسان في تشريع األحكـام التـي أنزلهـا مـن أجلـه؛ فقـد أراد اهللا تعـالى أن          تكر .٨

يكون اإلنسان مكرَّماً وعزيزاً فـي كـل حكـم أنزلـه، فـال يُـذل لغيـر اهللا، وال يخـضع                      

؛ ١٩٧٣هــ؛ ابـن قـيم الجوزيـة،     ١٤٢٤انظـر الزحيلـي،   (في حكم تـشريعي إال لمرضـاته        

 ). هـ١٤١٠عزالدين بن عبدالسالم، 

 حفظ الضرورات: اًثاني
. األســاس الثــاني الــذي تنطلــق منــه حقــوق اإلنــسان فــي اإلســالم هــو حفــظ الــضرورات 

حفــظ الــدين، وحفــظ الــنفس، وحفــظ : الــضرورات إلــى خمــس) هـــ١٤٢٣(يُقــسِّم الــشاطبي 

وهــي ضــرورات اتَّفقــت الــشرائع الــسماوية علــى      . العقــل، وحفــظ النــسل، وحفــظ المــال    

 ١هــ ج ١٣٢١(يقول أبـو حامـد الغزالـي    ). هـ١٤٢٤الزحيلي، (ظها مراعاتها ونادت بحمايتها وحف  

وهو أن يحفـظ علـيهم ديـنهم، ونفـسهم،     : ومقصود الشرع من الخلق خمسة   ) "٢٨٧ص  
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فكل ما يتضمَّن حفظ هـذه األصـول الخمـسة فهـو مـصلحة،             . وعقلهم، ونسلهم، ومالهم  

 ". وكل ما يُفوِّت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

 : حيـــث شـــرَع اإلســـالم الجهـــاد حفظـــاً للـــدين، فقـــال تعـــالى       :ينحفـــظ الـــد  .١

 z وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى الَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَالَ عُدْوَانَ إِالَّ عَلَى الظَّالِمِينَ   }
الَ  } :عـالى ، وأمر بعـدم إكـراه غيـر المـسلم علـى اإلسـالم، فقـال ت                )١٩٣سورة البقرة، آية    (

إِكْـــرَاهَ فِـــي الـــدِّينِ قَـــد تَّبَـــيَّنَ الرُّشْـــدُ مِـــنَ الْغَـــيِّ فَمَـــنْ يَكْفُـــرْ بِالطَّـــاغُوتِ وَيُـــؤْمِن بِاللَّـــهِ فَقَـــدِ     

 ). ٢٥٦سورة البقرة، آية ( z اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ الَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

 شرَع اإلسـالم أمـوراً كثيـرة لتكـوين الـنفس، ثـم لحفظهـا                 فقد :حفظ النفس  .٢

فمــن حيــث التكــوين، شــرَّع اإلســالم الــزواج للتوالــد والتناســل وتــأمين الوجــود     . ورعايتهــا

البشري، وحرَّم الزنـا وكـل األنكحـة الفاسـدة؛ ومـن حيـث الحفـظ والرعايـة أوجـب تنـاول                      

ــاس وســكن المــسكن     ــداء اللِّب ــة   الطعــام والــشراب، وشــرَّع ارت ، وأوجــب القــصاص والدي

 ). هـ١٤٢٤الزحيلي، (والكفَّارة، وحرَّم اإلجهاض والوأد 

 حيث حرَّم اإلسالم المسكرات التـي تـؤثِّر عليـه، وشـرَّع حـدوداً               :حفظ العقل  .٣

ــل مــصلحة ضــرورية لإلنــسان          ــى العقــل يمثِّ لمــن يتناولهــا عارفــاً بحرمتهــا، ألن الحفــاظ عل

 ). هـ١٤٢٤هـ، الظهار، ١٤٢٤الزحيلي، (

 فقد شرَع اإلسـالم لحفـظ العـرض أحكامـاً       ):النسل والنسب (حفظ العرض    .٤

كثيرة، تبدأ من غض البصر وستر العورة، والبعد عن الزنا والتَّفحش، والتحذير من وسـائل        

الزحيلـي،  (اإلغراء، وتنتهي بالدعوة الصريحة إلى الزواج وقايةً من الوقوع فيما يضر العرض             

ومنع اإلسـالم قـذف األعـراض وأقـام لـه حـد القـذف، وحـرَّم التبنِّـي               ). هـ١٤٢٤، الظهار،   ١٤٢٤

 . ألنه اعتداء على نسب الطفل ونسل أبيه

 حيث شرَع اإلسالم لتحـصيل المـال الـسعي فـي األرض للكـسب               :حفظ المال  .٥

ــوز األرض، وشــرَّع         ــر والبحــر واســتخراج كن ــاء المــوات واالصــطياد فــي الب المــشروع وإحي

 تحريم االعتداء على المال مثل تحريم الـسرقة وأمـر بقطـع يـد          لحفظه أحكاماً تنص على   
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السارق وحرَّم قطع الطريق وأمر بإقامة حد الحرابة على من يقطـع الطريـق وحـرَّم أكـل         

الزحيلـي،  (أموال الناس بالباطل وإتالفها وشرَّع الضمان والتعويض على المُتلـف والمعتـدي             

 ). هـ١٤٢٤

  اإلسالم ووثائقه مصادر استنباط حقوق اإلنسان في
ــستَمد حقــوق اإلنــسان فــي اإلســالم مــن الــشريعة اإلســالمية      ــذلك فــإن مــصادر   . تُ ول

القــرآن الكــريم، والــسنة النبويــة، واإلجمــاع،  : الحقــوق هــي مــصادر الــشريعة نفــسها وهــي  

إال أن المسلمين اعتمـدوا غالبـاً فـي تحديـد حقـوق اإلنـسان علـى القـرآن والـسنة                . والقياس

 .  الصادرة عن كبار الصحابة كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطابوبعض الوثائق

لقــد نــص القــرآن الكــريم والــسنة النبويــة الــشريفة وآثــار الــسلف الــصالح علــى حقــوق  

) مــسلماً وغيــر مــسلم(ومــن هــذه النــصوص التــي أقــرَّت حقــوق اإلنــسان . اإلنــسان صــراحة

ح مكـة، وخطبـة حجـة الـوداع،     صحيفة المدينة، وخطبة النبي صلى اهللا عليه وسلم يوم فـت    

وثناء الرسول صلى اهللا عليه وسلم على حلـف الفـضول، ووصـية أبـي بكـر ألسـامة بـن زيـد،                       

 ". دستور القضاء"وكتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى األشعري المسمى 

، وقـد كـان   )مـسلمين ويهـوداً   (تُعتبر صحيفة المدينـة خاصـة بـسكان المدينـة المنـورة             

قهم وتحديد المرجعية في حفظهـا، إضـافةً إلـى تحديـد العالقـة بيـنهم                هدفها صياغة حقو  

 ). هـ١٤٢٠ابن كثير، (وبين قريش 

أما خطبة حجة الوداع التي كانـت فـي الـسنة العاشـرة للهجـرة، فهـي الوثيقـة األكثـر                

شموالً لحقوق اإلنسان في اإلسالم؛ فقد اشتملت على حق الحياة وحُرمة الدم والعرض،     

ــك  يقــول الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم    . ، وحــق األزواج، والمــساواة وغيرهــا  وحــق التملُّ

أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام علـيكم إلـى أن تلقـوا              : أما بعد : "فيها

... وإن ربا الجاهلية موضـوع، ولكـن لكـم رؤوس أمـوالكم ال تَظلمـون وال تُظلمـون                ... ربكم

ــة موضـــوعة وإن أول   ــاء الجاهليـ ــارث بـــن    وإن دمـ ــامر بـــن ربيعـــة بـــن الحـ ــه دم عـ ــدأ بـ دم نبـ

إن لنسائكم عليكم حقاً، ولكم عليهن حقا، لكم علـيهن أال           : أيها الناس ... عبدالمطلب
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يــــوطئن فرشــــكم غيــــركم وال يــــدخلن أحــــداً تكرهونــــه بيــــوتكم إال بــــإذنكم وال يــــأتين 

عـن طيـب نفـس    إنمـا المؤمنـون إخـوة ال يحـل ألمـرئ مـال أخيـه إال                : أيها النـاس  ... بفاحشة

إن ربكــم واحــد، كلكــم آلدم وآدم مــن تــراب، إن أكــرمكم عنــد اهللا     : أيهــا النــاس ... منــه

، مـــسلم، ٦٥هـــ،  ١٤٢٢البخــاري،  ... (أتقــاكم، ولــيس لعربــي علــى عجمـــي فــضل إال بــالتقوى      

 ). هـ٣١٨٠هـ، ١٤٢٠

: وأثنى الرسول صلى اهللا عليه وسلم على حلف الفضول الذي كان في الجاهلية بقولـه              

ابـن كثيـر،   (قد شهدت في دار عبداهللا بن جدعان حلفاً لـو دُعيـت بـه فـي اإلسـالم ألجبـت                     ل

وقــد كــان جــوهر هــذا التحــالف هــو رد الحقــوق ألهلهــا والنــصرة للمظلــوم دون أي   ). هـــ١٤٢٠

ويُعتبـر هـذا الحلـف صـورة مبكـرة فـي تـاريخ البـشرية                . اعتبار للقبيلة أو الطبقة االجتماعية    

 نصرة المظلوم ورد الحقوق إلى أهلها بغـض النظـر عـن جـنس ولـون                 من صور التعاقد على   

ــوم، وهــذا بخــالف وثيقــة العهــد األعظــم       ــاريخ  ) Magna Carta(وطبقــة هــذا المظل فــي الت

م، حيــث كــان عقــداً بــين الملــك جــون وطبقــة النــبالء فقــط      ١٢١٥اإلنجليــزي الــصادر عــام  

 . وليس لجميع أفراد الشعب

بــي موســى األشــعري فينــصبُّ علــى حــق المقاضــاة     وأمــا خِطــاب عمــر بــن الخطــاب أل  

فـإن القـضاء فريـضة    : أمـا بعـد  : يقـول عمـر بـن الخطـاب    . والمساواة والعدل بين المتقاضـين  

محكمة وسنَّةٌ متَّبعة، فافهم إذا أُدلـي إليـك فإنـه ال ينفـع تكلُّـم بحـق ال نفـاذ لـه، وآس بـين            

يفـك وال ييـأس ضـعيفٌ    الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى ال يطمع شـريفٌ فـي ح    

وإيـاك والقلـق والـضجر والتـأفف     ... من عدلك، البينة على من ادعى واليمـين علـى مـن أنكـر           

بالخــصوم فــإن الحــق فــي مــواطن الحــق يعظِّــم اهللا بــه األجــر ويُحــسن بــه الــذكر والــسالم  

 ). م٢٠٠٣بسيوني، (

المي لحقــوق اإلعــالن اإلســالمي العــ"حــديثاً، أصــدرت منظمــة المــؤتمر اإلســالمي وثيقــة 

حـدَّدت الوثيقـة قائمـة بحقـوق     . هــ ١٤٠١/ م١٩٩٠المعـروف بميثـاق القـاهرة، عـام       " اإلنسان

وقد اشتملت الوثيقة على قائمة بخمـسة       . اإلنسان مبنيةً على المصادر والوثائق اإلسالمية     
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حق تساوي الناس في الكرامة اإلنسانية والتكليـف والمـسؤولية دون           : وعشرين حقاً هي  

وحــق . عــرق أو لــون أو لغــة أو جــنس أو ديــن أو إنتمــاء سياســي أو وضــع اجتمــاعي    اعتبــار ل

ــاة لكــل إنــسان   ــه     . الحي ــه بعــد موت ــه ودفن ــة جثمان ــزواج  . وحــق اإلنــسان فــي حماي وحــق ال

وحـــق المـــساواة بـــين الرجـــل والمـــرأة، وحقهـــا فـــي االحتفـــاظ باســـمها  . وتكـــوين أســـرة

وحـق الطفـل أو الجنـين فـي         . ورعايتهاونسبها، ومسؤولية الرجل في اإلنفاق على األسرة        

. الحضانة والتربية والرعاية المادية والصحية والدينيـة مـن قِبـل األبـوين والمجتمـع أو الدولـة                 

وحـق التنقــل  . وحـق حريـة الـدين   . وحـق التمتـع باألهليـة الـشرعية    . وحـق التربيـة والتعلـيم   

وحـق  . باد واالسـتعمار  وحـق الحريـة وتحـريم الـذل والقهـر واالسـتع           . واختيار محل اإلقامة  

وحـــق العـــيش فـــي بيئـــة نظيفـــة مـــن . وحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة. وحـــق التملُّـــك. العمـــل

. وحـق العـيش الكـريم     . وحـق الرعايـة الـصحية واالجتماعيـة       . المفاسد واألوبئـة األخالقيـة    

ــدين والعــرض والمــال       ــنفس وال وحــق اســتقالل اإلنــسان   . وحــق العــيش فــي أمــان علــى ال

وتحــريم أخــذ . وحــق البــراءة حتــى تثبــت اإلدانــة . وحــق المقاضــاة. ةبــشؤون حياتــه الخاصــ 

وحـق المـشاركة فـي الـشؤون العامـة للبلـد            . وحق حرية التعبير عـن الـرأي      . اإلنسان رهينة 

 . وتقلُّد الوظائف العامة

ولقــد لخَّــص كثيــر مــن الكتَّــاب حقــوق اإلنــسان فــي اإلســالم موضِّــحين مفــاهيم كــل  

، محمـد  )هــ ١٤٢٤(، راويـة الظهـار   )هــ ١٤٢٢(ء الكتَّاب مناع القطان   من هؤال . حق واألدلة عليه  

ــ ١٤٢٤(الزحيلــي  ــ ١٤٢٢(، محمــد الــصالح  )هـ ــ ١٤٢٢(، محمــد كمــال الــدين إمــام    )هـ ، كمــال  )هـ

ـــ١٤٢٢(الـــشريف  ـــ١٤٢٢(، جعفـــر علـــي )هـ ــداللطيف الغامـــدي )هـ ـــ١٤٢١(، عبـ ، علـــي جمعـــة )هـ

، )هـــ١٤٢٢(، حــسن موســى )هـــ١٤٢٢(لوطي ، نبيــل الــسما)هـــ١٤٢٢(، إبــراهيم العنــاني )هـــ١٤٢٢(

ــامر   ــان العـ ـــ١٤٢٢(عثمـ ـــ، ١٤٢٢(، علـــي الجحنـــي  )هـ ـــ١٤٢٤هـ ـــ١٤٢٢(، معجـــب الحويقـــل  )هـ ، )هـ

ــدالغني محمــود   ، الــسيد )هـــ١٤٢٢(، محمــد مــصيلحي  )هـــ١٤٢٢(، عــصام البــشير  )هـــ١٤٢٢(عب

، )هـــ١٤٢٢(، ســعيد جــويلي )هـــ١٤٢٢(، محمــود شــوق )هـــ١٤٢٢(، احمــد عــامر )هـــ١٤٢٢(عــوض 

، أســامة األلفــي  )هـــ١٤٠٩(، عبــدالعزيز خيــاط  )هـــ١٤٢٢(، رأفــت الــشيخ  )هـــ١٤٢٢(فــؤاد أحمــد  
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، وبحــر )هـــ١٤٢٢(والجــراري ). هـــ١٤١٧(، وأميــر عبــدالعزيز )هـــ١٤٢٣(، علــي الــشربجي )م٢٠٠٠(

ــوم  ـــ١٤٢٤(العلـ ــاط )هـ ـــ١٤٢٢(، والخيـ ــوطي )هـ ـــ١٤٢٢(، والبـ ــر )هـ ـــ١٤٢٢(، وأبكـ ــدغري )هـ ، والمـ

، وبـو   )هــ ١٤٢٢(، وغرايبة   )هـ١٤٢٢(، وخليفة   )هـ١٤٢٢(، واألهول   )هـ١٤٢٢(حمود  ، وآل م  )هـ١٤٢٢(

 ). هـ١٤٢٧(، والنبراوي )هـ١٤٢٢(، والشهرستاني )هـ١٤٢٢(طالب 

هذه الحقوق ليست مقصورة على الرجل أو على المرأة، بل هما شريكان في كليـات              

لرجل يشتركان في حق الحيـاة،     فالمرأة وا ). هـ١٤٢٢البشير،  (الحقوق اإلنسانية دون تمايز     

وحــق األهليــة التــي تخــوِّل كــل واحــد منهمــا الحــق فــي ممارســة الــشؤون المدنيــة كــإبرام  

العقـــود وفـــسخها، وحـــق الحريـــة، وحـــق المـــشاركة فـــي العمـــل العـــام، وحـــق االنتخـــاب 

كما أن هذه الحقوق مكفولة لإلنـسان       ). هـ١٤٢٢هـ؛ مصيلحي، ١٤٢٢نظر البشير،   ا(والشورى  

 . نظر عن دينه سواء كان مسلماً أو غير مسلم، ولغته، ولونهبغض ال

 خصائص حقوق اإلنسان في اإلسالم
إن حقوق اإلنسان في اإلسالم مُستمدة من الشريعة اإلسالمية، ولذا فهي تتميَّـز بمـا               

 :ومن أهم خصائص الحقوق اإلنسانية في اإلسالم ما يلي. يتميَّز به الشرع اإلسالمي

ــد لهــا هــو اهللا ســبحانه      أن الحقــوق ربانيــ  .١ ــشرِّع الوحي ة المــصدر والمــنهج ألن المُ

ــذا فإنــه يُنظــر للمــشروع اإلســالمي للحقــوق بحــسب النظــرة اإللهيــة        وتعــالى؛ ول

هــ  ١٤٢٤هـ؛ الظهـار،  ١٤٢٧هـ؛ النبرواي، ١٤٢٥الشنقيطي، (لإلنسان ومدى ما يصلحه  

 ). هـ١٤٢٢(؛آل محمود 

 حقـوق أخـرى متعـددة مبنيـة علـى           أن حقوق اإلنسان في اإلسـالم هـي جـزء مـن            .٢

ــه لإليمــان          ــه مــع الكــون، وفــي إطــار رؤيت ــة اإلســالم لإلنــسان فــي إطــار عالقت رؤي

ــياً فـــي حيـــاة المـــسلم     ــاداً وعمـــالً وســـلوكاً تمثَّـــل وجـــوداً أساسـ باعتبـــاره اعتقـ

 ). هـ١٤٢٢هـ، آل محمود، ١٤٢٢الجراري، (

ــر بتغيــ       .٣ ــة،  ثبــات الحقــوق اإلنــسانية فــي اإلســالم، فهــي ال تتغي ر األزمــان واألمكن

ومـع هـذا الثبـات إال أن أسـاليب          ). هــ ١٤٢٥الـشنقيطي،   (وتبدل الظـروف واألحـوال      
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فمـثالً  . تطبيق بعـض الحقـوق قـد تتغيـر مـن زمـان إلـى آخـر، ومـن مكـان إلـى آخـر                        

الشورى حق ثابت ال يتغيَّر، ولكـن أسـاليب تطبيـق الـشورى قـد تتغيَّـر مـن عـصر                     

 ).هـ١٤٢٤الظهار، (إلى آخر 

راعاة انطالق حقوق اإلنسان من مقام اإلحسان، الذي قال عنه الرسـول صـلى              م .٤

" أن تعبـــد اهللا كأنـــك تـــراه، فـــإن لـــم تكـــن تـــراه فإنـــه يـــراك  : "اهللا عليـــه وســـلم

 ).هـ١٤٢٥الشنقيطي، (

االنسجام والتكامل بين الحقوق وبين طبيعة الدين اإلسالمي، الـذي لـم يتركهـا      .٥

م الــشرعية، ومنظــور المقاصــد الــشرعية،  مجــردة، بــل جعلهــا فــي إطــار األحكــا 

وقرنهــا بــآداب وأخــالق الــشريعة، وجعــل اإلخــالل بهــذه اآلداب إخــالالً بــالحقوق، 

وربطهــا بالــدين، واعتبــر مــصدرها إلهيــاً؛ ولــذا فــإن بنــاء الحقــوق فــي اإلســالم بنــاء 

 ).هـ١٤٢٥الشنقيطي، (متكامل ينسجم مع طبيعة الدين الربانية 

. بها لحيــاة اإلنــسان والمجتمــع اإلنــساني بكــل أبعــادهشــمول الحقــوق واســتيعا .٦

إن . ولهذا نجد في اإلسالم حقوقاً ماديـة وروحيـة واجتماعيـة وفرديـة وجماعيـة              

عبــارة عــن شــبكة مــن العالقــات المترابطــة المتــسقة       "الحقــوق فــي اإلســالم   

 ).٩٥هـ، ص ١٤٢٤الظهار، " (الشاملة لكل النواحي

المجتمــع وعــدم طغيــان أحــدهما علــى اآلخــر  تــوازن الحقــوق ومراعاتهــا للفــرد و  .٧

ــار، ١٤٢٥الـــشنقيطي، ( ـــ؛ الظهـ ـــ١٤٢٤هـ إن الحقـــوق اإلســـالمية تنبثـــق مـــن أن  ). هـ

 ).هـ١٤٢٥الشنقيطي، (سيادة المجتمع فرع عن سيادة أفراده وليس العكس 

ــاة، ومراعاتهــا واســتجابتها لتكــوين اإلنــسان      .٨ واقعيــة الحقــوق وارتباطهــا بالحي

فع الجنسية وحاجة الطالق عنـد تعثُّـر الحيـاة بـين الـزوجين              وحاجاته، مثل الدوا  

 ).هـ١٤٢٤هـ؛ الظهار، ١٤٢٥الشنقيطي، (

؛ فهـي  )هــ ١٤٢٧النبـرواي،  (إن الحقوق في اإلسالم مكفول لها الحماية الـشرعية         .٩

قد ضُمنت لإلنسان من غير مطالبات أو صراعات فكرية مثلما هي الحال لحقوق             
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ــاريخ البـــشري؛   ــا    اإلنـــسان فـــي التـ ــتقرَّت مبادؤهـ ــد اسـ ــالحقوق فـــي اإلســـالم قـ  فـ

وأحكامها وحياً من عند اهللا دون سابق حديث عنها أو تطلع إليها أو كفاح فـي                

 ). هـ١٤٢٥الشنقيطي، (سبيلها 

إن حقــوق اإلنــسان فــي اإلســالم مقترنــة بالواجبــات، أي أنهــا حقــوق مــن جهــة،     .١٠

ــوب إنفاذهــا مــن جهــة ثانيــ       ــات وضــرورات ومــسؤوليات مطل الجــراري، (ة وواجب

 ). هـ١٤٢٢هـ؛ آل محمود، ١٤٢٢

ومــن خــصائص حقــوق اإلنــسان فــي اإلســالم أنَّهــا مُقيَّــدة بــبعض الــضوابط منهــا  .١١

 ): هـ١٤٢٤الظهار، (

تقييــد وحمايــة الحقــوق بــضمانات تــشريعية، فهــي ليــست مجــرد توصــيات ال   -

ــار علـــى تنفيـــذها والمعاقبـــة علـــى      ــذ، بـــل إن للـــسلطة العامـــة حـــق اإلجبـ تُنفـ

 . فتهامخال

تقييــد الحقــوق بــضوابط مــصلحة الجماعــة وعــدم اإلضــرار بهــا؛ فلقــد مــنح           -

اإلســالم الفــرد حقوقــاً وحريــات وفــرض عليــه واجبــات، ولكنــه قيــد الحقــوق   

والحريات الفرديـة بـأن تكـون فـي حـدود المـصلحة الجماعيـة وعـدم اإلضـرار                   

 .بها

يـرجح مـا    تقييد الحقوق بضوابط المـصالح والمفاسـد؛ بحيـث يـرجح بينهمـا و              -

 .غلبت كفته عند التعارض

تقييــد الحقــوق بــضوابط األخــالق؛ بحيــث تراعــي أخــالق المجتمــع وعقائــده       -

 .ومثله العليا

 حقوق اإلنسان في المنظور الدولي
فــي هــذا . يُعتبــر الفكــر األوروبــي األبــرز فــي تنــاول حقــوق اإلنــسان فــي المنظــور الــدولي  

 قبــل اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنــسان،  حقبــة مــا: الفكــر، هنــاك حقبتــان لتــاريخ الحقــوق 

 . وحقبة هذا اإلعالن وما بعده
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 حقبة ما قبل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
سابقاً لإلعالن العالمي لحقـوق اإلنـسان، هنـاك عـدد مـن المواثيـق الـصادرة بخـصوص              

). Thomas, 2003انظـر  (م ١٢١٥الـصادر عـام   ) Magna Carta(الحقوق، أولها العهد األعظم 

) م١٢١٦ إلـى  ١١٩٩الـذي حكـم فـي الفتـرة مـن      (هذه الوثيقة هي عقد بين ملك إنجلتـرا جـون     

وبين النبالء، وهي وثيقة مكونة من ثالث وسـتين مـادة فـي شـكل معاهـدة لحفـظ حقـوق                  

تـم تعـديل هـذه الوثيقـة     . النبالء من اعتداءات الملك، وليست شـاملة لكـل أفـراد الـشعب         

م صـدرت وثيقـة باسـم    ١٦٢٨، وفـي عـام   )م١٢٢٥م و ١٢١٧م و ١٢١٦(عدة مرات في األعوام     

م أصـدر الملـك جـان الثـاني قـانون      ١٦٧٩مُتمّمة لوثيقة العهـد، وفـي عـام     " عريضة الحقوق "

تحريــر الجــسد الــذي يمنــع حــبس األفــراد إال بتهمــة جنائيــة أو ديــن، وأخيــراً صــدر فــي عــام     

ت الحقــــوق لكافــــة الــــشعب وثيقــــة الحقــــوق التــــي ضــــمن) بعــــد الثــــورة البيــــضاء(م ١٦٨٨

اإلنجليــزي، حيــث فرضــت قيــوداً أكثــر علــى ســلطات الملــك وتوســعت فــي حفــظ حقــوق     

 ).  هـ١٤٢٤الظهار، (الشعب 

: ومن المواثيق المهمة التي جاءت في حقبة ما قبل اإلعالن العـالمي لحقـوق اإلنـسان          

م، ١٧٠١نة م أو إعــالن الحقــوق، ووثيقــة التــسوية ســ ١٦٨٩قــانون الحقــوق اإلنجليــزي عــام  

م، والديباجة إلى إعالن استقالل الواليـات المتحـدة     ١٧٧٦ووثيقة الحقوق في فرجينيا عام      

م، ووثيقـــة حقـــوق ١٧٩١م، ووثيقـــة إعـــالن حقـــوق اإلنـــسان فــي أمريكـــا عـــام  ١٧٧٦عــام  

 ,Wikipedia(م ١٨٢٢م، ودسـتور اليونـان عـام    ١٧٨٩اإلنـسان والمـواطن فـي فرنـسا عـام      

2012 .( 

 العالمي لحقوق اإلنسان وما بعدهحقبة اإلعالن 
تتكوَّن هذه الحقبة من مواثيق، أهمها ميثاق اإلعالن العالمي لحقوق اإلنـسان الـصادر       

وهنــاك مواثيــق أخــرى جــاءت بعــده لكنهــا خاصــة بكــل دولــة علــى حِــدة أو    . م١٩٤٨عــام 

خاصــة بعــدة دول فــي منطقــة واحــدة، مثــل الحقــوق والواجبــات األساســية للمــواطنين فــي  

ــام   جم ــشعبية عـ ــصين الـ ــة الـ ــام    ١٩٤٩هوريـ ــسان عـ ــوق اإلنـ ــة لحقـ ــة األوروبيـ م، واالتفاقيـ
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م، ووثيقة الحقوق الكنديـة عـام   ١٩٥٠م، والحقوق اإلنسانية للمواطنين الهنود عام  ١٩٥٠

م، ١٩٨٨م، ودستور البرازيـل عـام   ١٩٨٢م، والميثاق الكندي للحقوق والحريات عام     ١٩٦٠

م، ووثيقــة الحقــوق فــي هونــغ كونــغ عــام ١٩٩٠دا عــام وقــانون وثيقــة الحقــوق فــي نيوزالنــ

م، ودســـتور جنـــوب ١٩٩٨م، وقـــانون حقـــوق اإلنـــسان فـــي المملكـــة المتحـــدة لعـــام ١٩٩١

م، وميثـاق الحقـوق األساسـية لالتحـاد األوروبـي عـام       ١٩٩٩عـام   " شـرعة الحقـوق   "أفريقيا  

 ). Wikipedia, 2012(م ٢٠٠٦

و أبـرز المواثيـق العالميـة وأكثرهـا شـمولية           يُعتبر اإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنـسان هـ          

. وتقــبالً لكونــه صــادراً عــن األمــم المتحــدة، وتــم التوقيــع عليــه مــن قِبــل أكثــر دول العــالم       

اشتمل هذا اإلعالن على مقدمة وثالثين بنداً احتوت على حقوق متفرقـة دينيـة وسياسـية                

الحيـاة،  : ن علـى حقـوق هـي   تحديـداً، اشـتمل اإلعـال   . واقتصادية واجتماعية وبيئيـة وتنمويـة     

والحريــــة، والــــسالمة الشخــــصية، واألهليــــة القانونيــــة، وحريــــة التنقــــل والــــسفر، واألمــــن،  

ــرة،      ــوين أسـ ــزواج وتكـ ــادل، والـ ــر العـ ــد، والعمـــل واألجـ ــاد والتعبُّـ ــي، وحريـــة االعتقـ والتقاضـ

توى والضمان االجتماعي، والتعليم، والرعاية الطبية، والرعاية عند العجز، والعيش في مس          

مناسب، والجنسية، وحق االنتخاب، وحق إنشاء الجمعيـات والنقابـات واالشـتراك فيهـا،        

 ). Williams, 1981انظر (وحق التعبير عن الرأي، والمشاركة في إدارة شؤون البلد 

صدر بعد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنـسان عـدة مواثيـق بعـضها يأخـذ الـصبغة الدوليـة                   

أي تخـــص الدولـــة التـــي أصـــدرت ذلـــك  (أخـــذ الـــصبغة الفرديـــة وبعـــضها ي) العهـــود الدوليـــة(

: مــن أهــم المواثيــق الدوليــة التــي صــدرت بعــد اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنــسان     ). الميثــاق

، والعهـد الـدولي   ١٩٦٦العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، الـذي صـدر عـام             

كتبــة حقــوق اإلنــسان، جامعــة     م(الخــاص بــالحقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة      

 ). م٢٠١٢مينوسوتا، 
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 الميثاق العربي لحقوق اإلنسان
فــي المحــيط العربــي أصــدرت جامعــة الــدول العربيــة الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنــسان   

الجزائـــر، : وقـــد صـــادقت عليـــه عـــشر دول هـــي. م٢٠٠٤الـــذي أُقـــر فـــي قمـــة الجامعـــة عـــام  

ــا، وفلـــسطين، وق  ــرين، واألردن، وليبيـ ــوريا،   والبحـ ــة الـــسعودية، وسـ ــة العربيـ ــر، والمملكـ طـ

يُعتبـر هـذا    ). م٢٠١٢مركز كـارنيجي للـشرق األوسـط،        (واإلمارات العربية المتحدة، واليمن     

م، بهـــدف جعـــل الميثــاق منـــسجماً مـــع  ١٩٩٤اإلصــدار مراجعـــة لإلصــدار الـــذي صَـــدر عــام    

قــوق فــي األمــم   القــانون الــدولي، بعــد أن قــصَّرت هــذه النــسخة عــن االلتــزام بمعــايير الح        

المتحــدة علــى الــرغم مــن توقيــع العديــد مــن الــدول العربيــة التــي قبلــت بتلــك المعــايير عبــر  

وبعد التعرُّض إلى ضغوط مـن المجتمـع        . التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان     

ــرب          ــراء عـ ــن خبـ ــى الطلـــب مـ ــة علـ ــة العربيـ ــة، وافقـــت الجامعـ ــات األهليـ ــدولي والمنظمـ الـ

) ا أعضاء في هيئات متخصـصة فـي حقـوق اإلنـسان فـي األممـم المتحـدة              وكانو(مستقلين  

وبعد حصولهم على مساهمات من منظمـات عربيـة ودوليـة، وضـع        . بوضع مسودة للميثاق  

ــا       ــدولي، وقـــد رحَّبـــت بهـ ــانون الـ ــر مـــع القـ ــراء مـــسودة تنـــسجم إلـــى حـــدٍ كبيـ هـــؤالء الخبـ

 ) م٢٠١٢األوسط، مركز كارنيجي للشرق (مجموعات حقوق اإلنسان في المنطقة 

 حقوق اإلنسان في المملكة العربية السعودية 
فكريـــاً، تنطلـــق المملكـــة العربيـــة الـــسعودية فـــي حقـــوق اإلنـــسان مـــن المنطلقـــات   

اإلسالمية، لكون نظام الحكم فيهـا يقـوم علـى تطبيـق أحكـام الـشريعة اإلسـالمية بمـا                    

إلــى أن النظــام األساســي   ) هـــ١٤٢١(يُــشير الحقيــل  . فــي ذلــك مــا يتعلَّــق بحقــوق اإلنــسان     

ولهــذا نــصَّت . للحكــم فــي المملكــة يفــتح البــاب للحقــوق التــي أقرتهــا الــشريعة اإلســالمية 

من النظام األساسي للحكم على التـزام الدولـة بحمايـة حقـوق اإلنـسان وفقـاً        ) ٢٦(المادة  

كما أن هناك عشرين مادة من النظام األساسـي خُصـصت لمـسائل             . للشريعة اإلسالمية 

ومن األمثلة على ذلك نص النظام ). هـ١٤١٩أنظر أيضاً وزارة الخارجية، (لَّق بحقوق اإلنسان تتع

ــوال        ــصادرة األمـ ــريم مـ ــة وتحـ ــة الخاصـ ــة الملكيـ ــة لحريـ ــة الدولـ ــى كفالـ ــادتين (علـ  )١٩ و ١٨المـ
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وكفالـة الدولـة لحـق المـواطن فـي       ) ٣٢المـادة   (والمحافظة على نظافـة البيئـة ومنـع التلـوث           

والتأكيـد علـى   ) ٢٧المـادة  ( والطورائ والشيخوخة ودعم النظام االجتماعي    حاالت العجز 

 ٢٨المادتين (حق العمل وسن األنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل، وتوفير التعليم        

) ٣٧المـــادة (وحريـــة المـــسكن ) ٣١المـــادة (وتـــوفير الرعايـــة الـــصحية لكـــل مـــواطن  ) ٣٠و 

والتــزام الدولــة بتــوفير األمــن  ) ٤٦المــادة (المقــيم وكفالــة الدولــة لحــق التقاضــي للمــواطن و 

لهما وعدم جواز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إال بموجب أحكام النظام، وأنـه               

 ). ٣٨ و ٣٦المادتين (ال جريمة وال عقوبة إال بناءً على نص شرعي أو نظامي 

المية والعربيــة واقعيــاً، انــضمَّت المملكــة إلــى جميــع معاهــدات حقــوق اإلنــسان اإلســ  

م، واتفاقية منع جريمـة  ١٩٩٠والدولية، مثل اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام        

م، ١٩٢٦م، واتفاقيــــة االســــترقاق عــــام ١٩٤٨اإلبــــادة الجماعيــــة والمعاقبــــة عليهــــا لعــــام 

م، واتفاقيـــة القـــضاء علـــى التمييـــز العنـــصري لعـــام   ١٩٥٢واتفاقيـــة منـــع االســـترقاق لعـــام  

م ١٩٨٦م، واتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام  ١٩٤٨اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب لعــام  م، و١٩٦٥

ي =وقــد تحفظــت المملكــة علــى النــصوص الــواردة فــب      ). هـــ١٤١٩أنظــر وزارة الخارجيــة،  (

اإلعالنات العاليمة التي تتعارض مع المبادئ اإلسالمية، وهـذا ال يعنـي رفـضها لهـا، بـل لبيـان                 

حيـث تحفظـت المملكـة علـى اإلعـالن العـالمي         . ميةمفارقة تلك النـصوص للمبـادئ اإلسـال       

ــادتين      ــين بالمـ ــرين خاصـ ــاً وآخـ ــاً عامـ ــسان تحفظـ ــوق اإلنـ ــل، ) (١٨ و ١٦(لحقـ ـــ، ١٤٢١الحقيـ هـ

 ). هـ١٤٢٤

جاء التحفظ العام حـول نـصوص اإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنـسان بأنهـا جـاءت فـي                     

شريعية سـواء علـى المـستوى    مرتبة التوصـيات األدبيـة التـي ال ضـمان لهـا مـن الـضمانات التـ                

وفــي هــذا الــصدد بــيَّن الــتحفظ أن نــصوص الــشريعة اإلســالمية توضِّــح        . الــدولي أو القــومي 

بشكل دقيق عناية اإلسالم بحقوق اإلنسان األساسـية، وأن اإلسـالم لـم يتخـذ مـن هـذه                    

النــصوص مــواعظ أخالقيـــة بــل أتخــذها أوامـــر تــشريعية أقــام بجانبهـــا جميــع النـــصوص        

التـي تعطـي للرجـل      ) ١٦(وتحفظت المملكة على المادة     .  الالزمة لضمان تنفيذها   التشريعية
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والمـــرأة حريـــة حـــق التـــزوج بـــدون أي قيـــد بـــسبب الـــدِّين، مبينـــة أن اإلســـالم يحـــرِّم زواج  

التـي أعطـت لكـل شـخص حريـة      ) ١٨(وتحفظـت علـى المـادة       . المسلمة مـن غيـر المـسلم      

 . تغيير دينه

ملكة العربية السعودية بحقوق اإلنسان أصـدر الملـك        ومن ضمن مجاالت اهتمام الم    

 فـي   ٤٢٥٧٣/ب/٧(رقـم   ) التربيـة والتعلـيم حاليـاً     (فهد رحمه اهللا توجيهاً لوزارة المعارف       

برصد ما تحويه المقررات الدراسية في التعلـيم العـام عـن مفـاهيم لحقـوق             ) هـ٣/١١/١٤٢٣

 ). هـ١٤٢٩الصبيح وآخرون، (اإلنسان وتفعيلها في هذه المقررات 

/ هـــ١٤٢٥وتتوَّجـت جهــود المملكـة بإنــشاء الجمعيــة الوطنيـة لحقــوق اإلنـسان عــام     

م التي ان إنشاؤها من أجل حماية الحقوق والدفاع عنها بناءً على أحكام الشريعة           ٢٠٠٤

ــي ال        ــة التـ ــق الدوليـ ــات والمواثيـ ــم، واالتفاقـ ــي للحكـ ــة األساسـ ــام المملكـ ــالمية ونظـ اإلسـ

ومـن ضـمن   ). م٢٠١١الجمعيـة الوطنيـة لحقـوق اإلنـسان،     (سـالمية   تتعارض مع الـشريعة اإل    

 :اختصاصاتها ما يلي

التأكُّد من تنفيذ المـواد المتعلِّقـة بحقـوق اإلنـسان فـي النظـام األساسـي للحكـم                    .١

 . واألنظمة الوطنية الداخلية

التأكُّـد مـن التـزام المملكـة تجـاه قـضايا حقـوق اإلنـسان وفـق مـا ورد فـي اإلعـالن              .٢

 . ي لحقوق اإلنسان واإلعالن الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلةاإلسالم

 . تلقي الشكاوى والتحقق من دعاوي المخالفات المتعلِّقة بحقوق اإلنسان .٣

التعامــــل مــــع قــــضايا حقــــوق اإلنــــسان فــــي الهيئــــات الدوليــــة والمنظمــــات غيــــر     .٤

 . نسانالحكومية، وتشجيع التعاون اإلقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق اإل

نــشر إصــدارات متخصــصة تُعنــى بحقــوق اإلنــسان وإقامــة المــؤتمرات والحلقــات       .٥

 . المحلية واإلقليمية والدولية التي تتناول موضوعات حقوق اإلنسان
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 مقارنة بين حقوق اإلنسان في اإلسالم والثقافة الغربية
. نشأت حقوق اإلنسان في اإلسالم مع ظهور اإلسالم نفـسه قبـل أربعـة عـشر قرنـاً                 

وهذا يعني أن اإلسـالم اهـتم بحقـوق اإلنـسان مـن أول وهلـة ولـم ينتظـر إلـى حـين حـدوث                       

كمــا أن اإلســالم اهــتم بحقــوق اإلنــسان وفرضــها للفــرد     . تعــديات علــى اإلنــسان ليقررهــا  

بغض النظر عـن جنـسه ولونـه وطبقتـه االجتماعيـة ودينـه؛ فمعظـم الحقـوق فـي اإلسـالم                      

فلقد أثنى الرسول صلى اهللا عليه وسلم على حلـف        . ممكفولة لإلنسان مسلماً وغير مسل    

كمـا أعلـن الرسـول      ). هــ ١٤٢٢بحـر العلـوم،     (الفضول لنصرة المظلوم أياً كان هذا المظلوم        

صلى اهللا عليه وسلَّم وثيقة حقوق اإلنسان في خطبـة حجـة الـوداع التـي تُعتبـر أول وثيقـة         

ــاريخ      ــة لحقــوق اإلنــسان صــدرت فــي الت وبهــذا ســبق اإلســالم   ). هـــ١٤٢٤الحقيــل، (متكامل

الفكــر الغربــي فــي االهتمــام بحقــوق اإلنــسان؛ فالثــاني لــم يكــن فقــط متــأخراً فــي إعــالن        

م، بل أنـه أقـر   ١٢١٥التي صدرت عام ) الماجناكارتا(الحقوق من خالل وثيقة العهد األعظم   

 حـروب  هذه الحقوق فقط للنبالء، ولم يقرهـا لكـل النـاس إال بعـد فتـرة مـن الـزمن تخللتهـا          

 . ونزاعات

إن وجود بعض الخلل فـي تطبيقـات حقـوق اإلنـسان فـي الـدول اإلسـالمية فـي العـصر                  

الحاضر ال يُلغي أقدمية اإلسالم في اهتمامـه بحقـوق اإلنـسان، كمـا ال يُلغـي المميـزات التـي             

ووجـــود اخـــتالف فـــي الجـــذور . يتميَّـــز بهـــا اإلســـالم فـــي نظرتـــه للحقـــوق وفـــي كفالتـــه لهـــا

الفكرية لحقوق اإلنسان بين اإلسالم والثقافة الغربية ال يُلغـي وجـود تـشابه      والمرتكزات  

ــين قائمــة حقــوق اإلنــسان فــي هــاتين الثقــافتين      فــالمتتبع لقــوائم حقــوق اإلنــسان فــي    . ب

اإلعالن العالمي وفي المصادر اإلسالمية يجد تشابهاً كبيراً في هذه القوائم، ممـا يـدل علـى             

 .  عليها بين الغرب والمسلمينمساحة واسعة يُمكن االتفاق

 الفرق األساس بين الحقوق في اإلسالم والفكر الغربي
. يكمن الفرق الجوهري بين الحقوق في اإلسالم ولدى الغرب في مصدر هذه الحقـوق             

 . وبالتالي تصبح جميع الفروق األخرى تابعة لهذا الفرق األساس ومفسِّرة له
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ر؛ أي أنهــا صــادرة مــن اهللا تعــالى الــذي خلــق      إنَّ الحقــوق فــي اإلســالمي إلهيــة المــصد    

إلـى أن الحقـوق فـي اإلسـالم يقـين      ) هــ ١٤٢٢(يـشير البـوطي   . اإلنسان وهو أعـرف بمـصلحته     

ــاً وممارســة فقهيــة        انظــر أيــضاً بــو   (واعتقــاد إلهــي المــصدر قبــل أن تكــون ســلوكاً أخالقي

تغيـر وال تتبـدل بتبـدل       وإلهية مصدر الحقـوق فـي اإلسـالم يجعلهـا ثابتـة ال ت             ). هـ١٤٢٢طالب،  

بـو  (الظروف المكانية والزمانية، فهي منحة إلهية غير قابلة للتوقف أو التعديل أو التعطيل          

ــب،  ـــ١٤٢٢طالـ ــرورة      ). هـ ــالم واجـــب وضـ ــي اإلسـ ــسان فـ ــوق اإلنـ ــة حقـ ــي أن رعايـ ــذا يعنـ وهـ

لـى  استراتيجية دائمة ال تخضع ألي تجاوز، مما يؤكِّد الـضمانة اإلسـالمية لرعايـة الحقـوق ع       

كما أنها مكفولة بـضمانات جزائيـة تُخـوِّل الـسلطة العامـة             ). هـ١٤٢٢البوطي،  (أرض الواقع   

 ). هـ١٤٢٤الحقيل، (حق اإلجبار على تنفيذها حتى لو تنازل عنها صاحبها 

لقد ضـمن اهللا تعـالى حقـوق اإلنـسان بنفـسه، بوضـعه إياهـا ضـمن حقوقـه ليـضمن لهـا                        

 فإنــه قــد نفــى عنهــا قابليــة التعطيــل والتوقــف       وبــضمانه لهــا كحــق مــن حقوقــه،    . الثبــات

والتعديل واإللغاء واإلبطال؛ بحيث ال يوجد ألي سـلطة حـق إعـادة النظـر فيهـا، خاصـة بعـد                   

بـو طالـب،    (نهاية الوحي اإللهي بكمال الـدين ووفـاة الرسـول محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم                    

 ). هـ١٤٢٢

كــر الغربــي هــو البــشر   وبعكــس الحقــوق فــي اإلســالم، فــإن مــصدر الحقــوق فــي الف     

وبالتـالي فهـي قابلـة      . أنفسهم، الذين تتغير اجتهـاداتهم مـن وقـت آلخـر ومـن مكـان آلخـر                

يـشير البـوطي    . للتغيير بتغير اجتهادات البشر التي تُؤثر فيهـا الظـروف الزمانيـة والمكانيـة             

ــسياسية وليــست فــي        ) هـــ١٤٢٢( ــة تابعــة لمــصالحها ال ــى أن الحقــوق فــي األنظمــة الغربي إل

ويؤكِّــد البــوطي إلــى أنــه علــى الــرغم مــن  . اقعهــا الممــارس أثــراً مــن أثــار رؤيتهــا اإلنــسانية و

م، إال أنـه ليـست   ١٩٤٨مظهرها الجيد المتمثِّل في اإلعالن العـالمي وديباجتـه الـصادرة عـام         

لهــا جــذور راســخة مــستقرة كــالتي انبثقــت مــن اإلســالم؛ بــل إن القيمــة العلميــة لوثيقــة        

ــرؤى والمــصالح الــسياسية     حقــوق اإلنــسان فــي   ــل فــي ال وعلــى . اإلعــالن العــالمي إنمــا تتمثَّ

الرغم من أن العامل األخالقي، كما يشير البوطي، من شأنه أن يلعب دوراً كبيراً فـي هيئـة                   
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. األمم المتحدة بسلطات السياسة التي تعود إليه الكلمة الفاصلة في المجتمعـات الغربيـة             

ــسا    ــاريخ حقــوق اإلن ن فــي الفكــر الغربــي يجــد أنهــا كانــت منحــة بــشرية،       فــإن المتتبــع لت

وتحديداً من األباطرة والملوك الذين كانوا يعودون فيها متى أرادوا، كمـا حـدث فـي وثيقـة          

 . العهد األعظم

وألن مصدر الحقوق في الغرب بشري يتَّصف بالتغيُّر والتبدُّل، فال زال الجـدل قائمـاً فـي                 

ا لمـضامين إعالنـات الحقـوق الوظيفيـة ولمقتـضيات      الغـرب حـول الـضمانات الـالزم توافرهـ     

فبعض الفقهاء الدسـتوريين الغـربيين، كمـا يُـشير إلـى ذلـك بـو        . الدساتير التي تنص عليها   

. ، يـرون أن تلـك اإلعالنـات والمقتـضيات ال تـشكِّل ضـمانة قانونيـة للحقـوق               )هــ ١٤٢٢(طالب  

إلنــسان واإلعالنــات الوطنيــة، ومهمــا كانــت صــالحية الدســاتير والمواثيــق الدوليــة لحقــوق ا

فإنها خاضعة للتغيير بنفس اآلليات التي وُضعت بها، وطبقاً لما يريـده البـشر الـذين يظلـون                  

هم وحدهم المحركون إلقرارها أو نسخها، وبالتالي فما كان حقاً باألمس قـد يـصبح غيـر                 

 .حق اليوم أو غداً

اإلسـالم وهـو كونهـا إلهيـة      وعلى الرغم من وجود هذه الميزة الجوهرية للحقوق فـي           

المــصدر، إال أن الحاضــر يــشير إلــى وجــود تفــوق كبيــر لــدى الغــرب فــي تطبيقــات حقـــوق            

وهذا يستدعي من المسلمين أن يـدعموا القيمـة الجوهريـة للحقـوق             . اإلنسان في بلدانهم  

فـي اإلســالم ليتـسنى لهــم إكمـال افتخــارهم بحقـوق اإلنــسان فـي ديــنهم، وليعـززوا هــذه       

 .  جوهرية للحقوق في اإلسالم بالتطبيق األمثل الذي يحثُّ عليه الدينالميزة ال

 التربية على حقوق اإلنسان
ويـأتي علـى   . تضطلع المؤسسات التربوية بدور مهم فـي التربيـة علـى حقـوق اإلنـسان          

رأس هذه المؤسسات التربوية، الجامعات والكليات الحكومية واألهليـة؛ فقـد أورد البنـك             

وجـــود عالقــة طرديـــة بـــين التنميـــة  " دروس التجـــارب: التعلــيم العـــالي "ره الــدولي فـــي تقريـــ 

 ). Word Bank, 1994(االقتصادية واالجتماعية وبين مؤسسات التعليم العالي 
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وألهمية التربية على حقوق اإلنسان، خصَّصت كثيـر مـن المواثيـق والمعاهـدات بنـوداً                

ــيم حقــوق اإلنــسان    ــق بتعل ــود المــا   . تتعلَّ مــن اإلعــالن  ) ٢ الفقــرة ٢٦(دة رقــم مــن هــذه البن

يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان،        "العالمي التي تنص على أنه      

ــاهم        ــزِّز التفـ ــا يجـــب أن تُعـ ــية، كمـ ــات األساسـ ــسان والحريـ ــوق اإلنـ ــرام حقـ ــز احتـ وتعزيـ

ادة رقـم  ، ومـن هـذه البنـود أيـضاً المـ          "والتسامح والصداقة بـين جميـع األمـم لحفـظ الـسالم           

من اتفاقية القـضاء علـى أشـكال التمييـز          ) ١٠(من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة رقم       ) ٢٩(

مـن اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغيـره مـن ضـروب المعاملـة أو                 ) ١٠(ضد المرأة، والمادة رقـم      

من اتفاقية القضاء على جميـع  ) ٧(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، والمادة رقم        

ــز العنــصري، والمــادة رقــم    أ ــة     ) ٧(شــكال التميي ــدار البيــضاء والحركــة العربي مــن إعــالن ال

ــي،    (لحقـــوق اإلنـــسان  ــالم العربـ ــدربي حقـــوق اإلنـــسان فـــي العـ ــد مـ ــا أن). م٢٠١٠مرصـ  كمـ

) م٢٠٠٤م إلـى  ١٩٩٥مـن الفتـرة   (الجمعية العامة لألمم المتحدة خصَّـصت العـشر سـنوات          

ــسان     ــوق اإلنـ ــى حقـ ــيم علـ ــداً للتعلـ ــاكراد، (عقـ ـــ١٤٢٤بـ ــسات   ). هـ ــة للمؤسـ ــذه المكانـ ولهـ

التعليمية في التربية على حقوق اإلنسان، أهتمَّت كثير من دول العالم ومـن ضـمنها الـدول         

العربيـة بالتربيـة علـى حقــوق اإلنـسان، عـن طريــق الحكومـات والمنظمـات والمؤســسات        

 . المدنية

 مفهوم التربية على حقوق اإلنسان
إلـــى أن ) م٢٠١٠(لمـــدربي حقـــوق اإلنـــسان فـــي العـــالم العربـــي  يُـــشير المرصـــد العربـــي 

ــة شــاملة           ــه عملي ــيم حقــوق اإلنــسان بأن ــة العامــة لألمــم المتحــدة قــد عرَّفــت تعل الجمعي

ومــستمرة باســتمرار الحيــاة، يــتعلَّم مــن خاللهــا الفــرد فــي كــل شــرائح المجتمــع احتــرام    

تـم تعريـف هـذا المـصطلح        وبـشكل أدق،    . كرامة اآلخرين ووسائل ومنـاهج هـذا االحتـرام        

جهـود التـدريب والنـشر    : ألجل غايات عقد األمم المتحدة لتعلـيم حقـوق اإلنـسان إلـى أنـه        

واإلعـالم الهادفـة إلــى إيجـاد ثقافـة عالميــة فـي مجــال حقـوق اإلنـسان عــن طريـق تقاســم         

 : المعرفة والمهارات وتشكيل السلوك من أجل تحقيق ما يلي
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 . الحريات األساسيةتعزيز احترام اإلنسان وتنمية  .١

 . التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وإحساسها بالكرامة .٢

ــاهم والتـــسامح والمـــساواة والـــصداقة بـــين جميـــع األمـــم والـــسكان      .٣ تعزيـــز التفـ

 . األصلييين والمجموعات العرقية والقومية واإلثنية والدينية واللَّغوية

 . تمكين كل األفراد من المشاركة الفاعلة في مجتمع حر .٤

 . فع نشاطات األمم المتحدة إلى األمام من أجل حفظ السالمد .٥

تأســيس : تعلــيم حقــوق اإلنــسان بأنــه) م٢٠٠٨(وبــشكل أكثــر دقــة، يُعــرِّف االنتــصار 

الحقـــوق كقـــيم علـــى مـــستوى الـــوعي والوجـــدان والمـــشاعر، وعلـــى مـــستوى الممارســـة 

عـم الفـضاء المجتمعـي    والتطبيق، انطالقاً من حجرة الدرس، ثم البيئة المدرسـية، إلـى أن ي            

ويقترح االنتصار عدداً من المواصفات التي يجب أن تتميَّز بهـا التربيـة علـى               . خارج المدرسة 

أن تكون تربية ذات نزعة إنسانية تتَّجه إلى توعية اإلنسان          : الصفة األولى . حقوق اإلنسان 

لـى مفـاهيم    أن تكـون تربيـة تنويريـة عقالنيـة تؤسـس خطابهـا اإلنـساني ع               : ثانيـاً . بحقوقه

الــصفة . تنويريــة كالــذات والعقــل والحريــة والتــسامح والكرامــة والمــساواة والديمقراطيــة 

أن تكون تربية نقدية تتولى إعادة النظر فـي مختلـف القـيم والمبـادئ والـسلوكيات                 : الثالثة

أن تتناسـب مـع التربيـة       : رابعـاً . التي تنافي حقـوق اإلنـسان أو تعـوق ممارسـتها واحترامهـا            

: خامـساً . ثة التي تتضمَّن مبدأ انفتاح شخصية المتعلِّم على المحيط الذي يعيش فيـه     الحدي

أن تكـــون تربيـــة قيميـــة ســـلوكية تخاطـــب اإلنـــسان ككـــائن يتخـــذ مواقـــف ويمـــارس          

ويخلــص االنتــصار إلــى أن تعلــيم حقــوق اإلنــسان . سـلوكات عمليــة ولــيس كمفكــر فقــط 

وكي جديــد، يقــوم علــى إعمــال علــى أســلوب تربــوي يهــدف إلــى تأســيس نــسق قيَمــي ســل 

العقــل، وينحــو إلــى تحويــل األفكــار واألعمــال والمواقــف التــي يعرفهــا فــي محــيط اإلنــسان   

 . وبيئته

إجماالً، يُمكن النظر إلى تعليم حقوق اإلنسان على أنه إطار عام تدخل ضـمنه جميـع      

إلنـسان وتطـوير    األساليب والوسائل والطرق التعليمية التي تؤدي إلى بناء الثقافة بحقـوق ا           
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المعــارف والمهــارات والــوعي الخــاص بهــا، وتنميــة الــشعور بأهميتهــا واحترامهــا والــدفاع    

وبالتالي تكون التربية هـي المقدمـة       ). م٢٠٠٨م؛ االنتصار،   ٢٠٠٦جالء، وعبد الرحمن،    (عنها  

المنطقية والواقعية لكل عمل يهدف إلى تنمية العنصر اإلنـساني وتعزيـز قيمـه وسـلوكه،                

دخل الضروري لتنمية المجتمع، وهذا يستدعي تجاوز مجرد االهتمام بحقوق اإلنسان والم

فــي المناســبات واالحتفــاالت المخصــصة بأيــام محــددة، ليــصبح االهتمــام بهــا يــتم بــشكل   

 ). م٢٠٠٨االنتصار، (يومي مستمر هادف ومسؤول وعقالني ومنظم 

بمثابــة اســـتراتيجية  إن اختيــار المؤســسات التربويـــة كحاضــن لتعلــيم الحقـــوق هــو      

جوهرية البد مـن تبنِّيهـا مـن أجـل تحقيـق الهـدف الـشامل لحقـوق اإلنـسان؛ أي أن تكـون                        

. هذه الحقوق معرفة وثقافة وسلوكاً، مـضمونةً سـالمتها وتطبيقهـا وعـدم التعـدي عليهـا       

. والحقيقة أن تبني هـذه اإلسـتراتيجية هـو ميـزة للجـانبين، للتربيـة ذاتهـا ولحقـوق اإلنـسان                    

إلــى أن أهميــة التربيــة علــى حقــوق اإلنــسان تظهــر مــن   ) م٢٠٠٤(ر نهــى عبــد الكــريم  تــشي

. خــالل العالقــة بــين تحقيــق التنميــة البــشرية واالقتــصادية وبــين احتــرام حقــوق اإلنــسان     

علــى العالقــة القويــة بــين مؤســسات التربيــة وقــدرتها علــى        ) م٢٠٠٧(ويؤكِّــد الــسكران  

إلـى أن   ) م٢٠٠٩(وتـشير سـونيا قزامـل       .  الواقـع  ترسيخ قيم حقوق اإلنسان وتطبيقهـا فـي       

أهمية تعليم حقوق اإلنسان تنبع من اعتبارها معياراً عالمياً، وأن التربية عليها فيـه ضـمان              

ــد . لتأســيس مبــادئ العدالــة والــسالم ولتنميــة األفــراد والمجتمعــات تنميــة متكاملــة     ويؤكِّ

 إلى وعي الطلبة بها وهـو شـرط ال          على أن التربية على حقوق اإلنسان يؤدي      ) م٢٠٠٩(زارع  

الـدفاع الـذاتي عـن الحقـوق،     : يمكن االستغناء عنه، وبالتالي يؤدي إلى ضمانات كثيرة منهـا      

والحـصانة الجماعيـة ضـد انتهاكهـا، وتعزيـز التفـاهم الـدولي، واالبتعـاد عـن العنـف، وتعزيــز           

وكهم بـشكل   اتساع واحترام الكرامة اإلنسانية، وبنـاء شخـصيات الطلبـة وتوجيـه سـل             

 . يضمن احترامهم لآلخرين
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 نماذج ومداخل التربية على حقوق اإلنسان
يُمكــن تعلــيم حقــوق اإلنــسان مــن خــالل تبنــي نمــوذج أو أكثــر مــن النمــاذج التاليــة            

 ): م٢٠٠٩موسى، (

نموذج القيم والـوعي، الـذي يركِّـز فـي تعلـيم حقـوق اإلنـسان علـى نـشر المعرفـة                       .١

ومـــن أمثلـــة هـــذا . جهـــا فـــي القـــيم العامـــة للنـــاساألساســـية بـــالحقوق وتعزيـــز دم

النمـــوذج إعـــداد دروس تتعلَّـــق بحقـــوق اإلنـــسان يـــتم تدريـــسها للطلبـــة بـــشكل  

ــه، حمـــالت التوعيـــة العامـــة   . منفـــصل أو ضـــمن مقـــررات أخـــرى  ومـــن األمثلـــة عليـ

والتغطيـــات اإلعالميـــة والمناســـبات الخاصـــة بحقـــوق اإلنـــسان التـــي تحتفـــل بهـــا  

 . أو غير المتخصصةالجمعيات المتخصصة 

نموذج المحاسبة على األعمال، الذي يركِّز علـى الـسبل التـي يكـون فيهـا الجميـع                   .٢

ومــن أمثلــة هــذا النمــوذج  . معنيــون مباشــرة بحمايــة حقــوق األفــراد والمجموعــات 

البرامج التدريبية للناشـطين فـي حقـوق اإلنـسان علـى أسـاليب مراقبـة انتهاكـات            

 . الحقوق

اعي، الـــذي يُركِّـــز فيـــه علـــى تمكـــين األفـــراد مـــن معرفـــة   نمـــوذج التحـــول االجتمـــ  .٣

 . انتهاكات حقوق اإلنسان ومنع حصولها

ولتعلــيم حقــوق اإلنــسان ثالثــة طــرق، يــسميها المهتمــون فــي هــذا المجــال بمــداخل     

 . تعليم حقوق اإلنسان

تــدريس حقــوق اإلنــسان فــي منــاهج مــستقلة تُعنــى بمفاهيمهــا   : المــدخل األول .١

هــ؛  ١٤٣٠م؛ فالته، ٢٠٠٩م؛ موسى، ٢٠٠٢رمضان، (اتها وكل ما يتعلَّق بها    ومهاراتها واتجاه 

 ). م٢٠١١إبراهيم، والحديني، 

تــضمين تــدريس حقــوق اإلنــسان فــي المنــاهج الدراســية دون       : المــدخل الثــاني  .٢

إفرادها في مناهج مستقلة، بحيـث يكـون التـضمين بأسـلوب يراعـي طبيعـة هـذه المنـاهج،            
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هــ؛  ١٤٣٠م؛ فالتـه،  ٢٠٠٩م؛ موسـى،  ٢٠٠٢رمـضان،  (ع كـل مـنهج   فيدمج فيهـا مـا يتناسـب مـ        

 ). م٢٠١١إبراهيم، والحديني، 

تدريس حقوق اإلنسان من خالل الوحدات الدراسية التي تُعنـى   : المدخل الثالث  .٣

 ). م٢٠٠٩م؛ موسى، ٢٠٠٢رمضان، (بمعالجة موضوعات تتضمَّن أبعاداً حقوقية 

ــاكراد   ــى تحديــد ثال ) هـــ١٤٢٤(ويتَّجــه ب ــدريس حقــوق اإلنــسان    إل ــة أســاليب لت أولهــا : ث

وهـو مهـم ألن التجـارب       . األسلوب المعرفي الذي يعـزز المعرفـة بمفـاهيم حقـوق اإلنـسان            

. واألبحـــاث دلَّـــت علـــى نقـــص فـــي معـــارف المعلِّمـــين والطلبـــة بمفـــاهيم حقـــوق اإلنـــسان  

تــضمن واألســلوب الثــاني هــو التطبيقــي الــذي يــشتمل علــى أســاليب واســتراتيجيات عمليــة 

واألسـلوب الثالـث هـو التعلـيم عـن بعـد مـن خـالل عـدد مـن               . تطبيق مبادئ حقوق اإلنـسان    

 . الوسائل مثل المؤتمرات السمعية والمرئية وشبكة االتصاالت والبريد اإللكتروني

وحتى تنجح هذه األساليب واالسترتيجيات في تحقيـق الهـدف مـن اسـتخدامها، البـد                

ارســة حقــوقهم داخــل المدرســة بــصورة عمليــة مــن خــالل أن تتــيح للمعلِّمــين والطلبــة مم

العالقــات مــع إدارة المدرســة والمعلِّمــين والطلبــة، ومــن خــالل إنــشاء جماعــات طالبيــة          

عدداً من األعمـال التـي يجـب إعـدادها          ) م٢٠٠٩(واقترح جميل   ). م٢٠١١إبراهيم والحديني،   (

تربيـة علـى حقـوق اإلنـسان فـي      إعداد دليل لل: لتساعد في عملية التربية على الحقوق منها      

كل مرحلة من مراحل التعليم، يحتوي على الجانب المعرفي المتمثِّل في مفاهيم ومبادئ             

: ثانيــاً. وقــيم حقــوق اإلنــسان، وجانــب تطبيقــي يحتــوي علــى أنــشطة وأســاليب تدريبيــة        

ل علـى   إعـداد كتيِّبـات إثرائيـة تـشتم       : ثالثـاً . تضمين ثقافة حقوق اإلنـسان فـي أدلـة المعلِّـم          

 . ثقافة حقوق اإلنسان

وهنــاك عــدد مــن اإلســتراتيجيات التدريــسية التــي يمكــن أن تــساعد المعلِّمــين علــى     

الــتعلُّم التعــاوني، والعــصف الــذهني، والمنــاظرة، ودراســة      : تعلــيم حقــوق اإلنــسان، منهــا   

ــر، الحالـــة، والتمثيـــل وأداء األدوار، والمـــسرحية، والتوقعـــات، والميـــسِّر، والتمهيـــد، والتق   ريـ
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ــدوات، والمناقــشة، والمحاضــرة، والقــصص،        ــة، والن ــة، واألحــداث الجاري ــرحالت الميداني وال

 . ولعب األدوار، والقدوة

 مستويات التربية على حقوق اإلنسان
ــصار   ــرح االنتـ ــسان      ) م٢٠٠٨(يقتـ ــوق اإلنـ ــى حقـ ــة علـ ــستويات التربيـ ــاملة لمـ ــة شـ رؤيـ

بثالث مـستويات تـشكِّل المجـاالت التـي     ومجاالتها، مبيِّناً أن تعليم حقوق اإلنسان يرتبط        

ــوق     ــة الحقـ ــيخ ثقافـ ــاهر ترسـ ــل مظـ ــا كـ ــي . تتجـــسد فيهـ ــستويات هـ ــذه المـ ــستوى : هـ المـ

 . التدريسي، والمستوى التربوي، والمستوى الثقافي المجتمعي

ــي         .١ ــا فـ ــسان وقيمهـ ــوق اإلنـ ــاهيم حقـ ــيم مفـ ــج تعلـ ــسي، أي دمـ ــستوى التدريـ المـ

 االنتـصار أال يـستقل تعلـيم حقـوق اإلنـسان            يرى. التدريس النظامي في مؤسسات التعليم    

بمقــرر منفــرد، بــل تــدمج فــي تــدريس المقــررات الدراســية كافــة، بمــا يــضمن فــتح فكــر            

وهــذا يعنــي أال نفكــر فــي  . المــتعلِّم وســلوكه عبــر هــذه المــواد، علــى قــيم حقــوق اإلنــسان   

كتــاب تــدريس حقــوق اإلنــسان بالقيــام ببنــاء مــنهج مــستقل بهــا وال بإعــداد برنــامج أو          

. مخــصوص لهــا، بــل يُقــصد بهــا دمــج ثقافــة حقــوق اإلنــسان فــي منــاهج كــل مــادة دراســية  

وتعنى كذلك أن تكون حاضرة فـي صـياغة أهـداف كـل مـادة وفـي اعتبـار طرائـق تـدريس                       

ولهــذا المــستوى التدريــسي المنــدمج أربعــة أســس  . كــل مــادة وفــي أســاليب تعلُّــم الطلبــة 

 : وأبعاد هي

 . ة المختلفة لدمج قيم ثقافة حقوق اإلنسان ومبادئهاقابلية المواد الدراسي -

ــة     - ــداتها مـــع روح الثقافـــة الحقوقيـ ــية ووحـ ــواد الدراسـ ــتراك مختلـــف المـ اشـ

 . اإلنسانية

توحيد التصور المنظم لتعامل المـواد الدراسـية مـع حقـوق اإلنـسان، تحقيقـاً                 -

 . النسجام ما يترسخ لدى المتعلِّم من هذه القيم

ي إلى بيئة ترسخ حقـوق اإلنـسان علـى مـستوى الـوعي      تحويل الفصل الدراس  -

 . والسلوك لكل فرد
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، الذي يسعى إلى تأسيس التربية على حقوق        )التربية الشاملة (المستوى التربوي    .٢

وفــي كــل هــذه . اإلنــسان فــي جميــع األمــاكن ابتــداءً باألســرة والعائلــة والمدرســة والــوطن 

. سان وتعزيـز مـا يـتم اكتـسابه منهـا     األماكن ينبغي ترسيخ ما يؤسـس لثقافـة حقـوق اإلنـ       

ونجاح هذا المستوى شرط لنجاح المستوى التدريسي المندمج؛ فالمدرسة ليست وحـدها            

معنية بتعليم حقوق اإلنسان، بل هناك وسائل اإلعالم واالتصال الحديثة التي تلعـب دوراً              

ــاً أو ســلبياً  ثــل الحريــة  فــي هــذا المــستوى يــتم نــشر قــيم حقــوق اإلنــسان م     . كبيــراً إيجابي

والكرامــــة والمــــساواة والتــــسامح وغيرهــــا فــــي مختلــــف مراحــــل نمــــو اإلنــــسان العقلــــي 

والوجـــداني والجـــسمي وعبـــر مختلـــف المؤســـسات التربويـــة واالجتماعيـــة مثـــل األســـرة   

 . والتعليم والنشاطات المدرسية ووسائل اإلعالم والمؤسسات الثقافية

مكـن نجـاح المـستويين األول    المستوى الثقافي المجتمعي، وهو مهم، حيـث ال ي      .٣

. والثاني بدون انسجامهما مع ممارسة تشملهما وتـستغرقهما، وهـي الممارسـة الثقافيـة             

، )التـدريس (وتعليميـة   ) التنـشئة (هذا المستوى هو الذي يؤسس ويؤطر كل عمليـة تربويـة            

 . وخصوصاً على مستوى التصورات والمعارف والقيم

 لتربية على حقوق اإلنسانبعض الجهود العالمية والعربية في ا
في العقدين الماضيين، برزت عدد من التجارب فـي العـالم العربـي للتربيـة علـى حقـوق                

اإلنسان، إال أنها تظل جهوداً متواضعة جداً مقارنةً بالجهود الدولية، وخاصةً تلك التي تـتم               

 . في أمريكا الشمالية ودول أوروبا

ــضح وجــود فــرق    كبيــر جــداً بــين دول العــالم المتقــدم   وباســتعراض تجــارب الــدول يتَّ

وبـين دول العـالم اإلسـالمي والعربـي فـي الجهـود والنـشاطات المتعلِّقـة           ...) أمريكا وأوروبا (

 : ويُمكن تحديد هذا الفرق في األبعاد التالية. بالتربية على حقوق اإلنسان

  فقــد بــدأت دول أوروبــا وأمريكــا فــي جهودهــا نحــو التربيــة علــى   البعــد الزمنــي، .١

 . حقوق اإلنسان مبكراً، مقارنةً بجهود الدول اإلسالمية والعربية
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 حيث أن جهود دول العالم المتقدم واسعة تشمل أكبر قدر           البعد الجغرافي،  .٢

وهذا يعني أن جهود    . ممكن من المساحة الجغرافية لبلدانها، إن لم يكن كل مساحتها         

ن جهـود العـالم اإلسـالمي والعربـي      بينما نجـد أ   . هذه الدول تُطبق على جميع مدنها وقراها      

 . محصورة في عدد محدَّد من المؤسسات التعليمية وفي عدد قليل من المدن

 حيــث ترتكــز جهــود دول العــالم المتقــدم علــى التخطــيط    البعــد التخطيطــي،  .٣

ومــن ضــمن هــذا التخطــيط اهتمَّــت هــذه  . االســتراتيجي والتنفيــذي المــرتبط بجــداول زمنيــة 

ة والتقويم لتنفيذ هذه الخطـط مـن أجـل الوصـول إلـى تحقيـق أهـداف        الدول بعملية المتابع 

والعتمـاد هـذه    . برامج ونـشاطات التربيـة علـى حقـوق اإلنـسان فـي المؤسـسات التعليميـة                

ــا بـــسرعة وتحقـــق     ــا تنجـــز أعمالهـ الـــدول علـــى التخطـــيط االســـتراتيجي والتنفيـــذي، فإنهـ

دول اإلسالمية والعربية فتتـصف  أما جهود ال. أهدافها الموضوعة لمشاريعها بسرعة أيضاً  

ويُمكــن وصــف معظــم   . بــضعف التخطــيط االســتراتيجي، أو انعدامــه فــي حــاالت كثيــرة      

ــالمعنى العلمــي          ــدعمها تخطــيط شــامل ب ــي ال ي ــة الت ــادرات الفردي ــدول بالمب جهــود هــذه ال

 كما أن درجة إنجازها متدنٍ السرعة، ولذلك نجد أنها تأخذ وقتاً طويالً جداً فـي              . للتخطيط

 . إنجاز أهداف يمكن إنجازها في وقت قصير

 حيـث نجحـت دول العـالم المتقـدم فـي االرتكـاز              البعد التشريعي والتطبيقـي،    .٤

على قوانين وطنية ومواثيق دوليـة خاصـة بحقـوق اإلنـسان جعلـت التعريـف بهـا وتقاسـم                    

الب الرؤية المشتركة حول تحقيقها هدفاً لجميع من لهم صلة بالعملية التربوية وهم الط            

كما نجحت هذه الـدول فـي تبنِّـي قـوانين وقائيـة             . واألستاذ والمسؤولون التربويون واألهالي   

أما العالم اإلسالمي والعربي فال تزال ممارساتها للتربية      . وعقابية لمخالفة حقوق اإلنسان   

 . على حقوق اإلنسان في مجال التنظير الذي يبقى بينه وبين التطبيق فجوة كبيرة

) هـــ١٤٢٩(وضــيح الجهــود العالميــة واإلقليميــة، يــستعرض الــصبيح وزمــالؤه   فــي إطــار ت 

 : بعض القرارات والجهود الخاصة بالتربية على حقوق اإلنسان بما يلي
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اهتمــام اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنــسان بالتربيــة علــى هــذه الحقــوق ونــشرها؛     •

اإلعـالن العـالمي لحقـوق      فإن الجمعيـة العامـة تنـشر هـذا          "... حيث جاء في ديباجة اإلعالن      

اإلنسان بوصفه المثل األعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه الشعوب وكافـة األمـم، كمـا      

يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته واضعين هذا اإلعالن نصب أعينهم على الـدوام ومـن     

ف وألجـل تحقيـق هـد     ...". خالل التعليم والتربية إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات        

التربية على حقـوق اإلنـسان سـعت األمـم المتحـدة مـن خـالل مؤسـساتها، وعلـى رأسـها                       

اليونسكو، إلى إنشاء مؤسسات خاصة لهذا الغرض، وعن طريق عقد المؤتمرات الدولية            

فمــثالً صــدر عــن اليونــسكو فــي بدايــة  . واإلقليميــة المتعلِّقــة بالتربيــة علــى حقــوق اإلنــسان 

المقترحــات العلميــة لتــدريس حقــوق اإلنــسان     : "بعنــوانالخمــسينات الميالديــة مــذكرة   

. من أجل إعداد المعلِّمين في التعليم العام علـى تربيـة طلبـتهم علـى الحقـوق         " للمدرسين

وعقدت منظمة اليونسكو عدداً من المؤتمرات ركَّزت على التربية على حقـوق اإلنـسان،              

ســتخدام مناخــات تربويــة م الــذي دعــا جميــع الــدول إلــى ا ١٩٧٦منهــا مــؤتمر طهــران عــام  

ومـــن هـــذه . تـــساعد الـــشباب علـــى احتـــرام الكرامـــة اإلنـــسانية والتـــساوي فـــي الحقـــوق   

م، حول تدريس حقوق اإلنـسان،      ١٩٨٧المؤتمرات المؤتمر الدولي الذي عُقد في فيينا عام         

والمؤتمر الذي عُقد في مالطا الـذي أكَّـد علـى أهميـة تـدريب وإعـداد المعلِّمـين علـى حقـوق                       

م، الذي قرر أن تعليم حقوق اإلنسان هـو  ١٩٩٣سان، والمؤتمر الذي عُقد في كندا عام        اإلن

م وصدر فيه إعالن ١٩٩٣في حد ذاته من حقوق اإلنسان، والمؤتمر الذي عُقد في فيينا عام         

. فيينا الـذي أوصـى بإعـداد البـرامج واألسـاليب الخاصـة بالتوسُّـع فـي تعلـيم حقـوق اإلنـسان                 

، ليكـون عقـداً     )م٢٠٠٤ إلـى    ١٩٩٥(ة العامـة لألمـم المتحـدة العقـد مـن            كما حـدَّدت الجمعيـ    

للتربية والـتعلُّم علـى حقـوق اإلنـسان، حيـث دعـت األمـم المتحـدة الـدول والمنظمـات إلـى                       

 . تعزيز مبادئ التربية على حقوق اإلنسان

قيــــام منظمــــة اليونــــسكو بنــــشاطات متعــــددة فــــي مجــــال حقــــوق اإلنــــسان،     •

إعـداد صـكوك تـشريعية لتعلـيم        : المجال األول .  ثالث مجاالت  استوعبت هذه النشاطات  
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م بــشأن ١٩٧٤توصــية عــام : مــن أهــم هــذه الــصكوك . حقــوق اإلنــسان ومتابعــة تنفيــذها 

التربيــة مــن أجــل التفــاهم والتعــاون والــسالم الــدولي والتربيــة فــي مجــال حقــوق اإلنــسان     

 التربيــة مــن أجــل   م بخــصوص١٩٩٥وحرياتــه األساســية، وإطــار العمــل المتكامــل لعــام      

مساندة تطوير القدرات اإلقليميـة     : المجال الثاني . السالم، وحقوق اإلنسان والديمقراطية   

والوطنية من أجل التربية على حقوق اإلنسان وتعزيـز القـيم والـسلوك المتـصل بـاحترام                

وتتحدَّد هذه المساندة بتنقيح المناهج والكتب الدراسـية، والتـدريب علـى            . حقوق اإلنسان 

التعليم على حقوق اإلنسان في األنظمة التعليمية، وإعداد مواد تعليميـة وتدريبيـة ومبـادئ            

التــرويج اإلعالمــي لتعلــيم حقــوق اإلنــسان وإقامــة      : المجــال الثالــث . توجيهيــة للمعلِّمــين 

يــأتي علــى رأس األســاليب الترويجيــة عقــد النــدوات وحلقــات   . الــشبكات فــي هــذا المجــال 

. وليــة واإلقليميــة والوطنيــة المتعلِّقــة بالتربيــة علــى حقــوق اإلنــسان العمــل والمــؤتمرات الد

ومـــن ضـــمن األســـاليب للتـــرويج، نـــشر المعلومـــات الخاصـــة بهـــا وإعـــداد المـــوارد البـــشرية   

مـن هـذه   . واإلسهام في بناء المقررات وتوفير التعليم والتدريب المناسب في هـذا المجـال        

ي شــبكة دوليــة للمــدارس التــي تــم    الــشبكات مــشروع شــبكة المــدارس المنتــسبة، وهــ   

ــام   ــة لليونـــسكو، التـــي تـــضم كراســـي    ١٩٥٣إنـــشاؤها عـ ــبكة الكراســـي الجامعيـ م، وشـ

اليونــسكو الجامعيــة فــي مجــاالت حقــوق اإلنــسان والديمقراطيــة والــسالم الــساعية إلــى   

ــوق اإلنـــسان    ــة فـــي حقـ ــرات األكاديميـ ــة   . دعـــم الخبـ ــبكة المؤســـسات البحثيـ ــا شـ ومنهـ

 حقوق اإلنسان، التي تهدف إلى تطـوير التعـاون مـع هـذه المؤسـسات               والتدريبية في مجال  

وفيمــا بينهــا ويــصدر عنهــا كــل ســنتين الــدليل العــالمي للمؤســسات البحثيــة والتدريبــة فــي  

 . مجال حقوق اإلنسان

تهيئة المناخ التربوي المناسب في مؤسسات التعليم، بحيث يكفل وجود منـاخ             •

) ٤٤(ا االتجـاه، أقـر وزراء التربيـة فـي الـدورة رقـم               وفـي هـذ   . يشجع ويُطبق حقوق اإلنـسان    

م إطـار العمـل المتكامـل بـشأن التربيـة مـن             ١٩٩٤في المؤتمر الدولي للتربية في صيف عام        

 : تضمَّن هذا اإلطار ما يلي. أجل السالم والديمقراطية وحقوق اإلنسان
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تـي تـساعد علـى    اتخاذ التدابير المناسبة التي تقوم على تهيئة البيئـات التربويـة ال            -

نجــاح التربيــة مــن أجــل التفــاهم الــدولي، ولكــي تــصبح هــذه المؤســسات أمــاكن  

ــرام حقــوق اإلنــسان واحتــرام        ــة واحت ــة لممارســة التــسامح والديمقراطي مثالي

 . التنوع الثقافي

إيجاد مبادئ وأساليب تربويـة تُـسهم فـي بنـاء شخـصيات الطلبـة وحـثِّهم علـى                    -

 . حقوق اإلنسان والديمقراطيةاحترام اآلخرين ونصرة السالم و

) مباشـرة وغيـر مباشـرة     (اتخاذ كافة التدابير للقضاء علـى كـل أشـكال التمييـز              -

ضد النساء في النظم التعليمية، وتطبيق اإلجراءات التي تساعدهن علـى تنميـة             

 . مواهبهن وقدراتهن

تحـسين المنـاهج التعليميـة ومحتويـات الكتــب الدراسـية والمـواد التعليميـة بمــا         -

فــي ذلــك التقنيــات الحديثــة بحيــث تــساعد المؤســسات التعليميــة علــى تنــشئة   

مــواطنين متــضامنين ومنفتحــين علــى الثقافــات األخــرى، ويقــدِّرون قيمــة الحريــة  

ويحترمون كرامة اإلنـسان واخـتالف البـشر، وبوسـعهم عـالج وحـل النزاعـات                

 . أي بدون عنف... بالتفاهم والتحاور

 التربويين على آداب المهنة والتربية المدنية واألخالقية        تدريب المعلِّمين والقادة   -

والتنوع الثقافي والقواعد والمعايير الوطنية المعترف بها دولياً والخاصة بحقـوق         

 . اإلنسان وحرياته األساسية

تشجيع وضع استراتيجيات ابتكارية لمواجهة التحدِّيات المتجـددة التـي تعـوق             -

 بالــسالم وحقــوق اإلنــسان والديمقراطيــة  إعــداد مــواطنين مــسؤولين ملتــزمين 

والتنميــة المــستدامة، واتخــاذ مــا يلــزم مــن تــدابير الحتــرام هــذه االســتراتيجيات   

 . وتنفيذها وتقويمها

ــرة         • ــسنوات األخي ــة فــي ال ــدول العربي ــادرات ونــشاطات متنوعــة مــن ال ظهــور مب

 المـؤتمرات  مـن هـذه المبـادرات عقـد    . للتعريف بمفـاهيم حقـوق اإلنـسان والتـدريب عليهـا      
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 درجة توافرها وتصور مقترح لتعليمها ودمج تقنية المعلومات في تعلّمها

 محمد إبراهيم الزكري. د

والندوات المتعلِّقة بالتربيـة علـى حقـوق اإلنـسان، ودمـج مفـاهيم هـذه الحقـوق فـي منـاهج            

 ١٩٨٧الندوة اإلقليمية التي نظمها اتحاد المحـامين العـرب عـام            : من هذه الندوات  . التعليم

". التربية على حقوق اإلنسان وتطوير العلوم التقنية في الجامعات العربيـة   : "تحت موضوع 

لنـــدوة اإلقليميـــة المـــشتركة بـــين اتحـــاد المحـــامين العـــرب والمنظمـــة العربيـــة لحقـــوق  وا

التعلـيم واإلعـالم والتوثيـق    : "م، تحت موضـوع ١٩٨٩اإلنسان واليونسكو في القاهرة عام   

ونــدوة عمــداء الكليــات فــي الحقــوق فــي الــوطن العربــي فــي     ". فــي مجــال حقــوق اإلنــسان 

التربيــة علــى "والنــدوة العربيــة حــول ". نــسانتــدريس حقــوق اإل"م حــول ١٩٩١تــونس عــام 

التربيــة علــى حقــوق "والمــؤتمر اإلقليمــي حــول . م١٩٩٧فــي بيــروت عــام " حقــوق اإلنــسان

الـذي نظمتــه وزارة حقـوق اإلنـسان المغربيـة فـي الربـاط عــام       " اإلنـسان فـي الـدول العربيـة    

تربيــة علــى حقــوق م، وقـد أقــر المــؤتمر وثيقــة الربـاط مــن أجــل اســتراتيجية عربيـة لل   ١٩٩٩

والـــدورة التدريبيـــة لـــدمج حقـــوق اإلنـــسان فـــي المنـــاهج التعليميـــة فـــي التعلـــيم   . اإلنـــسان

ــدار البيــضاء عــام         . م١٩٩٩األساســي التــي نظمهــا المعهــد العربــي لحقــوق اإلنــسان فــي ال

وندوة بيروت الثامنة حول مكانة حقوق اإلنسان في المناهج والكتب المدرسية بـالتعليم           

م، التــي نظمهــا المعهــد العربــي لحقــوق اإلنــسان بالتعــاون مـــع وزارة        ٢٠٠٣م الثــانوي عــا  

. الثقافة اللبنانية وبدعم من االتحاد األوروبي والمنظمة الدوليـة للفرنكوفونيـة واليونـسكو            

وورشــة العمــل علــى حقــوق اإلنــسان فــي المــنهج الدراســي بــدول مجلــس التعــاون لــدول      

 . م٢٠٠٤الخليج العربي عام 

 التجارب التعليمية الموثقة في الدول العربية، تبـرز بعـض التجـارب،          على مستوى  •

منها تجربة المملكـة المغربيـة، وتجربـة الجمهوريـة التونـسية، وتجربـة المملكـة األردنيـة                  

فــي المملكــة المغربيــة قامــت وزارة التربيــة الوطنيــة بتوقيــع اتفاقيــة مــع وزارة  . الهاشــمية

هـدف تعزيـز مبـادئ ومفـاهيم حقـوق اإلنـسان فـي        م ب١٩٩٤حقوق اإلنسان بالمغرب عام    

البــرامج والمنــاهج الدراســية فــي التعلــيم االبتــدائي والمتوســط والثــانوي، وترســيخ ثقافتهــا    

مرحلة اإلعداد : أوالً. م، ومر بثالث مراحل١٩٩٥بدأ البرنامج عام  . داخل المحيط المدرسي  
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 البرنــامج فــي صــورته  التــي اســتمرت خمــس ســنوات، تــم فيهــا تــشكيل اللِّجــان وتنظــيم     

األوليـــة وإعـــداد اإلطـــار النظـــري لـــه وإعـــداد الوســـائل التعليميـــة وأدوات العمـــل، وإعـــداد          

ــة   ــرات المرجعيـ ــرات األداء(المؤشـ ــامج   ) مؤشـ ــذين للبرنـ ــداد المنفـ ــع وإعـ ــوفير المراجـ . وتـ

 .واشتملت هذه المرحلة أيضاً على إصدار المذكرات الوزارية التي تعرِّف بالبرنامج وأهدافـه         

م، ٢٠٠١ - ٢٠٠٠أما المرحلة الثانية فكانت مرحلة التجريب التي طُبقت في العام الدراسي            

والمرحلة الثالثـة كانـت     . مدرسة) ١٨(والتي تم فيها تجريب البرنامج على عينة مكونة من          

ــة التعمــيم عــام    ــة تــم دمــج الوحــدات الدراســية المتعلِّقــة       . م٢٠٠١مرحل فــي هــذه المرحل

ــوق   ــى حقــ ــة علــ ــمن  بالتربيــ ــسان ضــ ــة    ) ٥( اإلنــ ــة االبتدائيــ ــي المرحلــ ــية فــ ــررات دراســ مقــ

وفي هذه المرحلـة أيـضاً تـم تنفيـذ البرنـامج للمتابعـة والتقـويم حتـى                  . والمتوسطة والثانوية 

أما التجربة التونسية فقد نص البرنامج التربوي فيها على التربية على حقـوق  . م٢٠٠٤عام  

: سار البرنامج في تـونس وفـق الخطـوات التاليـة          . اإلنسان والمحافظة عليها والدفاع عنها    

مراجعـــة المنـــاهج والكتـــب الدراســـية وإعـــادة النظـــر فـــي محتوياتهـــا، وإعـــادة تـــأليف  : أوالً

الكتب المدرسية وإبعاد كل ما يتعارض مع حقوق اإلنسان بناءً علـى االتفاقيـات الخاصـة                

: ثالثـاً . دريس حقـوق اإلنـسان    تـدريب المعلِّمـين علـى تـ       : ثانيـاً . بالتربية على حقوق اإلنـسان    

. تدريس وحدة خاصة بحقوق اإلنسان في كل التخصصات التعليمية في التعليم الجامعي           

ــاهج مــدارس ترشــيح المدرســين     : رابعــاً ــامج  . إدراج تعلــيم حقــوق اإلنــسان فــي من أمــا برن

) ٣(المملكــة األردنيــة الهاشــمية فقــد ارتكــز علــى قــانون التربيــة والتعلــيم فــي األردن رقــم  

ــد علــى أهميــة الوحــدة الوطنيــة وحقــوق اإلنــسان    ١٩٩٤لعــام  تــضمَّن برنــامج  . م الــذي يؤكِّ

مفهومـــاً تتعلَّـــق ) ٣٠(األردن فــي التربيـــة علـــى حقـــوق اإلنـــسان، تحديــد مـــصفوفة تتـــضمَّن   

الحريـــة والعدالـــة والكرامـــة اإلنـــسانية : مجـــاالت رئيـــسة هـــي) ٦(بحقـــوق اإلنـــسان ضـــمن 

كمـا اقترحـت المـصفوفة التعليميـة تحديـد آليـات            . ح اإلنـساني  والتعاون والتضامن والتسام  

 . لدمج هذه المفاهيم في المناهج والكتب الدراسية والنشاطات التعليمية
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 الدراسات واألبحاث السابقة
اســتجابة لتوصــيات المــؤتمرات والنــدوات وورش العمــل المنعقــدة فــي الــدول العربيــة   

ا الندوات التي قام بها المعهد العربي لحقـوق        ومنه(بخصوص التربية على حقوق اإلنسان      

، قـام عـدد مـن البـاحثين بـإجراء دراسـات متنوعـة علـى             )م٢٠٠٩م،  ١٩٩٧م،  ١٩٩١اإلنسان،  

ركَّـزت معظـم هـذه األبحـاث علـى درجـة تـوافر وتـضمين مفـاهيم                  . مستوى التعليم العالي  

ة بمفــاهيم حقــوق اإلنــسان فــي منــاهج التعلــيم، وبدرجــة أقــل، علــى مــستوى وعــي الطلبــ     

 . وقدم عددٌ قليلٌ من األبحاث تصورات مقترحة للتربية عليها. حقوق اإلنسان

اهــتم عــدد مــن البــاحثين بدراســة موضــوعات تتعلَّــق بحقــوق اإلنــسان فــي التعلــيم          

بعــض هــذه . العــالي، وقــد ســجلت جمهوريــة مــصر العربيــة العــدد األكبــر مــن هــذه األبحــاث 

يث العمومية، وبعضها ركَّز علـى جوانـب أو حقـوق          األبحاث تناولت حقوق اإلنسان من ح     

كما اهتمَّت بعـض األبحـاث بتحديـد درجـة وعـي طلبـة الجامعـة بحقـوق اإلنـسان،                     . بعينها

إال أن معظـم األبحـاث ركَّـزت علـى الجانـب            . وقدَّم بعضها تصورات مقتضبة للتربية عليها     

 اإلنــسان مــن حيــث المعرفــي بحقــوق اإلنــسان دون إعــداد تــصورات شــاملة لتنميــة حقــوق

ــن        ــت مـ ــا والتثبُّـ ــصورات أو تحكيمهـ ــذه التـ ــق، وتجريـــب هـ ــة والتطبيـ ــوم والممارسـ المفهـ

 . صالحيتها

من الكتابات التي تناولت حقوق اإلنـسان فـي التعلـيم العـالي بـشكل مجمـل، دراسـة           

حقـوق اإلنـسان بالجامعـات العربيـة وعالقتـه بالتنميـة          : "بعنوان) م٢٠٠٤(نهى عبدالكريم   

وهي دراسة تنظيرية اهتمَّت في أحد محاورها بالكتابـة عـن واقـع تعلـيم حقـوق              " ةالبشري

اإلنسان في بعض الجامعات العربية، مستندة في هذا الحـديث علـى دراسـة تطبيقيـة قـام        

جامعة فـي كـل مـن    ) ٢١(م، مستعرضاً فيها    ٢٠٠٠بها المعهد العربي لحقوق اإلنسان عام       

. ان والعراق واإلمارات والكويـت والمغـرب والجزائـر       مصر واألردن وتونس وسوريا والسود    

جامعــات عربيــة تــدرس مفــاهيم حقــوق اإلنــسان فــي مقــرر   ) ٥(وتوصَّــلت الدراســة إلــى أن 

مستقل، وبقية الجامعات تدرس موضوعاتها ضمن مقررات أخرى، وأن الوقت المخـصص            
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ســـاعات ) ٣(، أي مـــا بـــين ســـاعة و   % ٤٠ إلـــى % ٤لتـــدريس هـــذه المفـــاهيم تـــراوح مـــن     

وفــي دراســة مــشابهة، ولكــن علــى مــستوى وطــن واحــد هــو المملكــة العربيــة    . أســبوعية

باستقـــصاء مقـــررات الثقافـــة اإلســـالمية فـــي بعـــض  ) هــــ١٤٢٨(الـــسعودية، قـــام الحـــسين 

لتحديـد مـا احتوتـه هـذه        ) جامعـات وكليـات عـسكرية ومدنيـة       (مؤسسات التعلـيم العـالي      

. نــسان، معتمــداً علــى توصــيف هــذه المقــرراتالمقــررات مــن موضــوعات تتعلَّــق بحقــوق اإل

ووجدت الدراسة أن بعض الكليات والجامعات تقوم بتـدريس حقـوق اإلنـسان فـي مقـرر        

ــعود          ــن سـ ــد بـ ــام محمـ ــة اإلمـ ــة لجامعـ ــساء التابعـ ــشريعة باإلحـ ــة الـ ــي كليـ ــستقل، وهـ مـ

اإلســالمية، وكليــة الــشريعة فــي القــصيم، وكليــة الملــك فهــد األمنيــة بالريــاض وجامعــة        

ــدرس موضــوعات   . ملــك فهــد للبتــرول والمعــادن وجامعــة الطــائف   ال وهنــاك مؤســسات تُ

حقوق اإلنسان ضمن مقررات أخرى، وهي جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية فـي                  

الرياض وجامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك فيصل، وجامعة            

سات لــم تقــم بتــدريس موضــوعات وهنــاك عــدد مــن المؤســ. الملــك خالــد وجامعــة طيبــة

ــأتي علــى رأســها كليــات المعلمــين وكليــات التربيــة للبنــات والكليــات         حقــوق اإلنــسان، ي

كلية الملك عبدالعزيز الحربية، وكليـة الملـك فيـصل الجويـة، وكليـة الملـك                (العسكرية  

 ). فهد البحرية، وكلية الدفاع الجوي، وكلية الملك خالد العسكرية

. لـــت دراســـة حقـــوق معينـــة ودرجـــة تطبيقهـــا فـــي بلـــدان بعينهـــاوهنـــاك أبحـــاث تناو

وشــبيهة لهــذه األبحــاث، هنــاك دراســات تناولــت حقــوق اإلنــسان فــي بعــض مؤســسات     

حـول  ) م٢٠٠٤(مـن هـذه األبحـاث، دراسـة النيفـاني      . التعليم العـالي فـي دول عربيـة منفـردة     

حـول حـق    ) م١٩٩١(د  واقع ممارسات حق المرأة اليمنية فـي التعلـيم، ودراسـة عبـد الحميـ              

ودراسـة  ) م٢٠٠٨(وعلـى الـصعيد الجـامعي، تناولـت دراسـة عبـد اللطيـف               . التعليم في مصر  

حقـوق اإلنـسان فـي إحـدى الجامعـات          ) م٢٠٠٤(ودراسة بـدوي    ) م٢٠٠٨(سلطان ومجاهد   

 . كل هذه الدراسات توصَّلت إلى نتائج متشابهة. المصرية
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إلى وجود فجوة بين ما احتواه القـانون        ) م١٩٩١(ففي مصر توصَّلت دراسة عبد الحميد       

) م٢٠٠٤(وفي نفس االتجاه أثبتت دراسة النيفـاني        . من حق مضمون في التعليم والتطبيق     

أنه على الرغم من احتواء القانون اليمني لحق المرأة في التعليم إال أن واقع البلد يشير إلى     

 ملحــوظ فــي تطبيــق حــق   فجــوة بــين مكتــوب القــانون التطبيــق الفعلــي الــذي يُظهــر تــدنٍ    

 . التعليم للمرأة على أرض الواقع

وجـود نـسبة كبيـرة مـن طلبـة      ) م٢٠٠٤(وعلى مستوى الجامعات أثبتت دراسة بـدوي        

جامعة طنطا يتدنى الوعي لديهم بقيمة الكرامة اإلنسانية والحرية والمساواة والتسامح،        

ووجـود فـوارق بـين اإلنـاث     مع وجود تناقض في مستويات الوعي بهذه القـيم لـدى الطلبـة،              

والــذكور؛ حيــث لــم تــأت مواقــف الطلبــة حــول قــيم هــذه الحقــوق متــسقة ومجمعــاً علــى      

وهذا يؤكِّد على أن الجامعة لم تتمكَّن من تأسيس الوعي بحقـوق اإلنـسان لـدى            . أهميتها

ومتأخراً عـن  . طلبتها بشكل يمكِّنهم من اتخاذ مواقف واضحة ومتسقة نحو هذه القيم       

 وفي قسم التاريخ، أثبتت دراسـة الفقـي وإمبـابي           -راسة، ولكن في نفس الجامعة      هذه الد 

أن ثقافة الطلبة بحقوق اإلنسان كانت متدنية وأن تعرضهم لبرنامج صُمم لهـذا       ) م٢٠٠٩(

 . الغرض ساهم في تنميتها لديهم

وفي مجال حقوق المـرأة فـي اإلسـالم اهتمَّـت دراسـيتين فـي مـصر، إحـداهما شـملت                     

واألخــرى خاصــة بجامعــة  ) م٢٠٠٨(ن جامعــة مــصرية، وهــي دراســة عبــد اللطيــف    أكثــر مــ 

عبـد اللطيـف،    (أثبتت الدراسـة األولـى      ). م٢٠٠٨(األزهر فقط، وهي دراسة سلطان ومجاهد       

وأكَّـدت  . قصور التعلـيم الجـامعي فـي مـصر بالتوعيـة بحقـوق المـرأة فـي اإلسـالم                  ) م٢٠٠٨

البــات جامعــة األزهــر بحقــوق المــرأة فــي  تــدني وعــي ط) م٢٠٠٨(دراســة ســلطان ومجاهــد 

حيث لـم تكـن عاليـة، بـل متوسـطة           ) المساواة وعمل المرأة، والميراث والطالق    (اإلسالم  

 . وأقل من متوسطة

وهنــاك محاولــة مــن بعــض البــاحثين إلعطــاء مقترحــات تــساعد مؤســسات التعلــيم   

 ككــل أو العــالي فــي اإلســهام فــي تنميــة حقــوق اإلنــسان ســواء علــى مــستوى الجامعــة      
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الــذي ركَّــز ) م٢٠٠١(مــن هــؤالء البــاحثين البلعــاوي . مــستوى إحــدى الكليــات أو التخصــصات

علــى دور المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة فــي التربيــة علــى حقــوق اإلنــسان مركِّــزاً فــي   

بحثــه علــى مفــاهيم حقــوق اإلنــسان ومبيِّنــاً المعوِّقــات التــي تحــول دون ذلــك، مُحــدداً إياهــا  

أمــا الباحثــة شــادية الكيالنــي  .  فكريــة وتربويــة وسياســية وقانونيــة واجتماعيــة بمعوِّقــات

فقد توصَّلت، من خالل استقصاء آراء أعضاء هيئة التـدريس والطلبـة فـي كليـات      ) م٢٠٠٣(

التربيـة فـي مــصر إلـى أهميــة تعلـيم حقــوق اإلنـسان فـي هــذه الكليـات محــددة عـدة مبــادئ         

اإلنـسان فـي منـاهج كليـات التربيـة وتنميـة الحـس           تضمين محتوى حقـوق     : لتعليمها، منها 

اإلنــساني لــدى الطلبــة، وجعــل المــدخل الــديني أحــد المــداخل األساســية لتعميــق احتــرام     

حقوق اإلنسان، وضرورة أن يستهدف التربيـة علـى حقـوق اإلنـسان بنـاء مـشاعر إيجابيـة         

ــز فــي تعلــيم حقــوق اإلنــسان علــى موضــوعات محــددة       بحيــث تُتــاح  لــدى الطلبــة، وأن يركِّ

 . للطلبة مناقشة أكثر عمقاً حول هذه الموضوعات

ومن الموضوعات التي اهتمَّت بها أبحاث حقوق اإلنسان في التعلـيم العـالي، التـدريب               

وجـود أثـر    ) م٢٠٠٤(حيـث أثبتـت دراسـة الهـام عبـد الحميـد             . على تدريس حقوق اإلنسان   

 التطبيـق علـى المعيـدين       إيجابي من حيـث اسـتيعاب مفـاهيم حقـوق اإلنـسان ومـن حيـث               

والتربــويين الــذين تعرضــوا لبرنــامج تربــوي فــي جامعــة القــاهرة موصــية باالهتمــام بــالبرامج     

 . التربوية التي تتعلَّق بالتدريس الفعَّال لحقوق اإلنسان في المرحلة الجامعية

 اإلجراءات البحثية للدراسة ونتائجها
بة عن أسئلتها، والتَّوصل إلـى قائمـة     استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي لإلجا     

بحقوق اإلنسان التـي ينبغـي تعليمهـا للطلبـة فـي المرحلـة الجامعيـة، وتحديـد درجـة تـوافر                      

هذه الحقوق فـي منـاهج المتطلبـات الجامعيـة العامـة فـي جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود             

ها ودمـج تقنيـة     اإلسالمية، ومن ثـم إعـداد التـصوُّر المقتـرح لتـضمينها فـي المنـاهج وتدريـس                 

وقــد اعتمـــدت الدراســة عــدداً مــن اإلجــراءات البحثيـــة      . المعلومــات الحديثــة فــي تعلّمهــا    
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وفيمـا يلـي استعراضـاً لإلجـراءات البحثيـة والنتـائج       . الخاصة بإجابة كل سؤال من أسئلتها    

 . التي توصَّلت إليها الدراسة

 الجامعية قائمة حقوق اإلنسان التي ينبغي تعليمها للطلبة في المرحلة 
ــة علــى ســؤال الدراســة     مــا حقــوق اإلنــسان التــي ينبغــي تعليمهــا للطلبــة فــي       "لإلجاب

 .  تم القيام بعدد من اإلجراءات البحثية" المرحلة الجامعية؟

 اإلجراءات البحثية التي تم اعتمادها
تكوَّنت اإلجراءات البحثية الخاصة بتحديد قائمة حقوق اإلنسان التي ينبغي تعليمهـا        

 : بة في مؤسسات التعليم العالي من الخطوات التاليةللطل

األبحـاث والكتـب ومـستندات المـؤتمرات العلميـة والنـدوات            (استعراض األدبيـات     .١

 . المتعلِّقة بحقوق اإلنسان في اإلسالم) المطبوعة واإللكترونية

ــة،        .٢ اســتعراض قــوائم حقــوق اإلنــسان فــي المواثيــق العالميــة واإلســالمية والعربي

 : وأهمها

ميثاق اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن هيئـة األمـم المتحـدة عـام               -

 . م١٩٤٨

العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية الــصادر عــن هيئــة األمــم   -

 . م١٩٦٦المتحدة عام 

العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة الــصادرة     -

 . م٢٠٠٠م عن هيئة األمم المتحدة عا

الصادر عن منظمـة مـؤتمر    " ميثاق القاهرة "اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان      -

 . م١٩٩٠العالم اإلسالمي عام 

الميثـــاق العربـــي لحقـــوق اإلنـــسان الـــصادر عـــن جامعـــة الـــدول العربيـــة عـــام   -

 . م٢٠٠٤
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ــة         .٣ ــي المرحلـ ــسها فـ ــن تدريـ ــي يمكـ ــسان التـ ــوق اإلنـ ــة بحقـ ــة مقترحـ ــد قائمـ تحديـ

 :  االستناد إلى ما يلي لتحديد هذه القائمة المقترحةوقد تم. الجامعية

 ). ٢، ١(األدبيات والمواثيق السابق ذكرها في  -

ــة     - ــة الجامعيــ ــي المرحلــ ــة فــ ــفات الطلبــ ــة (مواصــ ــو المختلفــ ــفات النمــ : مواصــ

مــن أجــل تحديــد قائمــة قابلــة      ...) اإلداركيــة والعقليــة والجــسمية والثقافيــة    

 . لة للتطبيقللتعلُّم من قِبل هؤالء الطلبة وقاب

مختـصاً فـي التربيـة      ) ٣٠(عن طريق عرضها على     ) ٣(تحكيم القائمة المقترحة في      .٤

اإلسالمية والعلوم الشرعية، ومناهج وطـرق تـدريس العلـوم اإلسـالمية، والتربيـة،           

 : ولتحكيم القائمة المقترحة تم اعتماد ما يلي. وحقوق اإلنسان، والتعليم العالي

ــراتهم    أداة تحكـــيم المختـــصين مـــن   - ــاءً علـــى خبـ ــاتهم، بنـ ــداء مرئيـ أجـــل إبـ

مناســبتها للتعلــيم فــي المرحلــة : المتنوعــة، فــي القائمــة المقترحــة مــن حيــث 

الجامعيــــة، وأهميتهــــا للتعلــــيم فــــي هــــذه المرحلــــة، وتوافقهــــا مــــع الفئــــة         

كمـا  ). ١انظـر الجـدول رقـم       (المستهدفة وهم الطلبـة فـي المرحلـة الجامعيـة           

ــب مــن المحكِّمــين إبــداء وجهــة     اشــتملت األداة علــى أســئلة م   فتوحــة تتطلَّ

مثـل حقـوق اآلبـاء واألبنـاء،        (إفـراد حقـوق محـددة لفئـات خاصـة           : نظرهم فـي  

وقـد تـم التعامـل مـع        . ، وإفـراد حقـوق خاصـة بغيـر المـسلمين          )الخ...والزوجية

 . األداة عن طريق إرسالها للخبير أوالً ثم مناقشتها معه الحقاً

 . النهائية بناءًعلى تحكيم الخبراء لهاإعداد القائمة في صورتها  .٥
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 )قائمة حقوق اإلنسان التي ينبغي تعليمها للطلبة في المرحلة الجامعية(النتيجة 
 يوضِّح رأي المحكِّمين في قائمة حقوق اإلنسان المقترحة) ١(الجدول رقم 
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١. 
حق ممارسة 

 الدين والمعتقد
٩٠ % ١٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % 

مع الحق 

 )٢(رقم 

٢. 
حق ممارسة 

 العبادة
٩٠ % ١٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % 

مع الحق 

 )١(رقم 

 % ١٠٠ % ٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ حق الحياة .٣

مع الحق 

 )٤(رقم 

٤. 
حق حفظ 

 النفس
١٠٠ % ٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % 

مع الحق 

 )٣(رقم 

 % ٧٠ % ٣٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ حق المساواة .٥

مع الحق 

 )١٠(رقم 

٦. 
حق الكرامة 

 اإلنسانية
٧٠ % ٣٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % 

مع الحق 

 )٨(رقم 

٧. 
حق الحرية 

 )ضد العبودية(
 منفرد % ٠ % ١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠
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 الجامعية
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حلة المر
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درجة مناسبة 

تعليم الحق 

للفئة العمرية 

الطلبة (

 )الجامعيين
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٨. 
حق الخصوصية 

 الشخصية
٧٠ % ٣٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % 

مع الحق 

 )٦(رقم 

٩. 
حق الدفاع عن 

 النفس
٨٠ % ٢٠ % ٢٠ % ٨٠ % ٢٠ % ٨٠ % ٢٠ % ٨٠ % 

مع الحق 

 )٤ و ٣(رقم 

 % ٧٠ % ٣٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ حق العدالة .١٠

مع الحق 

 )٥(رقم 

١١. 

حق األهلية 

الشخصية 

 والقانونية

 منفرد % ٠ % ١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠

 منفرد % ٠ % ١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ حق العمل .١٢

١٣. 
حق التكافل 

 االجتماعي
١٠٠ % ٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % 

مع الحق 

 )١٤(رقم 

١٤. 
حق الضمان 

 االجتماعي
١٠٠ % ٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % 

مع الحق 

 )١٣(رقم 

 % ١٠٠ % ٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ حق المواطنة .١٥

مع الحق 

 )١٦(رقم 



 

 
٦٦ 

 : حقوق اإلنسان في المناهج الجامعية العامة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 درجة توافرها وتصور مقترح لتعليمها ودمج تقنية المعلومات في تعلّمها

 محمد إبراهيم الزكري. د

درجة 

مناسبته 

للتعليم في 
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١٦. 
حق التمتع 

 بالجنسية
١٠٠ % ٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % 

مع الحق 

 )١٥(رقم 

١٧. 
حق الملكية 

 )التملك(
 منفرد % ٠ % ١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠

 % ١٠٠ % ٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ حق الزواج .١٨

مع الحق 

 )١٩(رقم 

١٩. 
حق تكوين 

 أسرة
١٠٠ % ٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % 

مع الحق 

 )١٨(رقم 

 % ٩٠ % ١٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ حقوق الزوج .٢٠

مع الحق 

 )٢١(رقم 

 % ٩٠ % ١٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ حقوق الزوجة .٢١

مع الحق 

 )٢٠(رقم 

 % ٩٠ % ١٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ حقوق األطفال .٢٢

مع الحق 

 )٢٣(رقم 

 % ٩٠ % ١٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ ألمومةحق ا .٢٣

مع الحق 

 )٢٢(رقم 
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 منفرد % ٠ % ١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ حقوق الوالدين .٢٤

٢٥. 
حق التربية 

 والتعليم
 منفرد % ٠ % ١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠

٢٦. 

حق التقاضي 

والمحاكمة 

 العادلة

 منفرد % ٠ % ١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠

٢٧. 
حق التنقل 

 والسفر
 منفرد % ٠ % ١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠

٢٨. 

حق العيش في 

بيئة نظيفة من 

 التلوث البيئي

 منفرد % ١٠ % ٩٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠

٢٩. 

حق العيش في 

بيئة نظيفة من 

المفاسد 

 الخلقية

 منفرد % ١٠ % ٩٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠
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المرحلة 
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٣٠. 

حق حماية 

الحقوق 

 الفكرية

 منفرد % ٠ % ١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠

٣١. 

حق الحرية في 

التعبير عن 

 الرأي

١٠٠ % ٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % 

مع الحق 

 )٣٢(رقم 

٣٢. 
حق المشاركة 

 السياسية
١٠٠ % ٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % 

مع الحق 

 )٣١(رقم 

٣٣. 
حق تقلد 

 ظائف العامةالو
١٠٠ % ٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % 

مع الحق 

 )٣٤(رقم 

٣٤. 

حق المشاركة 

في إدارة 

 شؤون البالد

١٠٠ % ٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % 

مع الحق 

 )٣٣(رقم 

٣٥. 
حق الرعاية 

 الصحية
 منفرد % ٠ % ١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠
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حلة المر

 الجامعية
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٣٦. 
حقوق األهل 

 واألقارب
 منفرد % ٠ % ١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠

٣٧

. 
 منفرد % ٠ % ١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ حقوق الميت

٣٨

. 

حقوق أسرى 

 الحرب
 منفرد % ٠ % ١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠ % ٠ %١٠٠

 



 

 
٧٠ 
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 أسئلة مفتوحة

 الرجاء إبداء رأيك في المواضيع التالية

 رأي المحكِّم المـوضـوع

مثل األبناء، اآلباء، (لفئات خاصة إفراد حقوق محددة 

 ). الخ...الزوج والزوجة، األصحاب والمعارف، المرأة
 

  إفراد غير المسلمين بحقوق اإلنسان

ــراء لقائمــة حقــوق اإلنــسان التــي ينبغــي التربيــة       ): ١(جــدول رقــم   ــائج تحكــيم الخب نت

 عليها في التعليم الجامعي

مختــصين لألســئلة المفتوحــة فــي أداة    ومــن اســتجابة ال ) ١(يتَّــضح مــن الجــدول رقــم    

 : تحكيم الخبراء لقائمة حقوق اإلنسان ما يلي

 . مناسبة وأهمية جميع الحقوق المقترحة .١

اقترح المحكِّمون دمج بعض الحقوق المتشابهة وجعلها في حق واحـد، وذلـك     .٢

 : كما يلي

ليــصبحا حقــاً " حــق ممارســة العبــادة"و " حــق ممارســة الــدين والمعتقــد"دمــج  -

 ". حق ممارسة الدين والمعتقد والعبادة"داً باسم واح

لتـصبح  " حـق الـدفاع عـن الـنفس    "و " حـق حفـظ الـنفس    "و  " حـق الحيـاة   "دمج   -

وأن يــتم ". حــق الحيــاة وحفــظ الــنفس والعــيش فــي أمــان"حقــاً واحــداً باســم 

الحــديث عــن حــق الــدفاع عــن الــنفس ضــمن حــق حفــظ الــنفس، ألن حفــظ     

 . نفسالنفس يشتمل على الدفاع عن ال

ــج  - ــساواة "دمـ ــق المـ ــة "و " حـ ــق العدالـ ــم   " حـ ــداً باسـ ــاً واحـ ــصبحا حقـ ــق "ليـ حـ

 ". المساواة والعدالة
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ليــصبحا حقــاً " حــق الخــصوصية الشخــصية"و " حــق الكرامــة اإلنــسانية"دمــج  -

 ". حق الكرامة اإلنسانية والخصوصية الشخصية"واحداً باسم 

ــضمان االجتمــاعي  "و " حــق التكافــل االجتمــاعي  "دمــج  - ــاً  "حــق ال ــصبحا حق  لي

 ". حق التكافل والضمان االجتماعي"واحداً باسم 

ليــصبحا حقــاً واحــداً باســم   " حــق التمتــع بالجنــسية "و " حــق المواطنــة "دمــج  -

 ". حق التمتع بالمواطنة والجنسية"

حــق "ليــصبحا حقــاً واحــداً باســم   " حــق تكــوين أســرة "و " حــق الــزواج "دمــج  -

 ". الزواج وتكوين أسرة

 ". حقوق الزوجية"ليصبحا حقاً واحداً باسم " حق الزوجة "و" حق الزوج"دمج  -

" حـــق المـــشاركة الـــسياسية"و " حـــق الحريـــة فـــي التعبيـــر عـــن الـــرأي "دمـــج  -

حق المشاركة السياسية والحرية في التعبير عن "ليصبحا حقاً واحداً باسم     

 ". الرأي

 "حــق المــشاركة فــي إدارة شــؤون البلــد "و " حــق تقلــد الوظــائف العامــة "دمــج  -

حق المشاركة في إدارة شؤون البلـد والعدالـة فـي       "ليصبحا حقاً واحداً باسم     

 ". تقلد الوظائف العامة

حقــوق األمومــة "فــي حــق واحــد باســم " حــق الطفولــة"و " حــق األمومــة"دمــج  -

 ". والطفولة

بـشرط أن يـتم بيـان       (اقترح المحكِّمون إضافة الحقوق التاليـة فـي قائمـة الحقـوق              .٣

حقوق إضافية ألشـخاص معينـين تُـضاف إلـى الحقـوق العامـة            أن هذه الحقوق هي     

حق األهل واألقارب، وحقوق كبار السن، وحقوق الخدم، وحق  ): المضمونة لهم 

ولي األمر، وحقـوق الجـار، وحقـوق اليتـيم، وحقـوق األصـدقاء والمعـارف، وحقـوق                  

 . المرأة، وحقوق األبناء
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ــر المــسلمين بحقــوق خاصــة       .٤ بهــم، بــشرط إيــضاح أن   يــرى المحكِّمــون إفــراد غي

 . الحقوق العامة األخرى تنطبق عليهم

بعد اإلنتهاء من اإلجراءات البحثية الخاصة بتحديد قائمة حقوق اإلنسان التـي ينبغـي              

التربية عليها في التعليم الجامعي، تم التوصُّل إلى عدد مـن الحقـوق تنـدرج تحـت قـسمين                   

 : هما

ك فيهــا كــل األفــراد بغــض النظــر عــن    وهــي التــي يــشتر :الحقــوق المــشتركة: أوالً

 : وهذه الحقوق المشتركة تنقسم إلى. جنسهم وسنِّهم ودينهم ووضعهم االجتماعي

حق المعتقد والدين وممارسة العبادة، وحق الحياة وحفـظ  : حقوق أساسية   -أ 

النفس والعيش في أمان، وحق المساواة والعدالة، وحق الكرامـة اإلنـسانية والخـصوصية          

 ).ضد العبودية( الحرية الشخصية، وحق

حـــق العمـــل، وحـــق التَّمتـــع بالمواطنـــة  : مدنيـــةحقـــوق ثقافيـــة واجتماعيـــة و  -ب 

، وحــق الــزواج )الملكيــة(والجنــسية، وحــق التكافــل والــضمان االجتمــاعي، وحــق التملُّــك   

وتكوين أسرة، وحق التَّنقل والسفر، وحق الرعاية الصحية، وحق العيش في بيئة نظيفـة           

، وحــق حمايــة  مــن التلــوث البيئــي، وحــق العــيش فــي بيئــة نظيفــة مــن المفاســد األخالقيــة     

 . الحقوق الفكرية

 .حق التربية والتعليم: حقوق تربوية وتعليمية  -ج 

حــق التَّمتــع باألهليــة الشخــصية والقانونيــة، وحــق المقاضــاة   : حقــوق قانونيــة  -د 

 . والمحاكمة العادلة

حق المـشاركة الـسياسية والحريـة فـي التعبيـر عـن الـرأي،               : حقوق سياسية   -ه 

 .  والعدالة في تقلد الوظائف العامةوحق المشاركة في إدارة شؤون البلد 

 وهي حقـوق اسـتوجبتها خـصوصية معينـة أو وضـع أو اعتبـار                :الحقوق الخاصة : ثانياً

وهــذه . معــين، كالقرابــة والمــسكن والــدين، وهــي حقــوق تُــضاف إلــى الحقــوق المــشتركة  

حــق ولــي األمــر، وحقــوق الجــار، وحقــوق األهــل واألقــارب، وحقــوق الميــت،      : الحقــوق هــي 
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ــدين،       وحقــو ــاء، وحقــوق الوال ــة واألمومــة، وحقــوق األبن ق أســرى الحــرب، وحقــوق الطفول

وحقوق الزوجية، وحقوق كبار السن، وحقوق المرأة، وحقـوق غيـر المـسلمين، وحقـوق               

 . اليتيم، وحقوق الخدم، وحقوق المعارف واألصدقاء

مـام  درجة توافر قائمة حقوق اإلنسان في المناهج الجامعية العامة فـي جامعـة اإل             
 محمد بن سعود اإلسالمية

مـا درجـة تـوافر حقـوق اإلنـسان فـي منـاهج المتطلبـات         "لإلجابـة علـى الـسؤال البحثـي     

وفيمـا  . العامة في جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية، تـم اعتمـاد إجـراءات بحثيـة                   

 . يلي بيان هذه اإلجراءات والنتائج التي تم التَّوصل إليها

 تي تم اعتمادهااإلجراءات البحثية ال
لتحديد درجة توافر قائمة حقوق اإلنـسان فـي محتويـات منـاهج المتطلبـات الجامعيـة                

 : العامة، تم القيام باإلجراءات البحثية التالية

وكان السبب فـي تحديـد هـذه        . حصر جميع مقررات المتطلبات الجامعية العامة      .١

 جميـع الطلبــة فــي  المقـررات بالتحليــل ألنهـا هــي المقــررات التـي يقــوم بدراســتها   

الجامعــة بغـــض النظـــر عــن الكليـــات واألقـــسام األكاديميــة التـــي ينتمـــون إليهـــا    

وألنها هي المقررات التي يُمكـن أن تحتـوي علـى موضـوعات عـن حقـوق                 . دراسياً

اإلنسان، بعكس المقررات ذات الطبيعة المتخصصة في البرامج األكاديميـة فـي    

 .  المرحلة الجامعية

لكتــب المقــررة فــي هــذه المقــررات الدراســية العامــة باعتمــاد  تحديــد المراجــع وا .٢

 . هـ١٤٣٣/ ١٤٣٢توصيف هذه المقررات المعتمدة في العام الدراسي 

انظــر (إعــداد نمــاذج التحليــل الكيفــي والكمــي لمحتويــات المقــررات الدراســية         .٣

 ).  ٢ والملحق رقم ١الملحق رقم 

وقــد تــم تجربتــه .  ومــصداقيتهتحكــيم نمــوذج التحليــل وتجربتــه للتأكُّــد مــن ثباتــه  .٤

كتب مـن مقـررات أخـرى غيـر داخلـة ضـمن مقـررات المتطلبـات                 ) ١٠(على تحليل   
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محلِّلـين، الـذين توصـلوا إلـى نفـس النتيجـة ممـا دلَّ علـى ثبـات                   ) ٣(العامة، من قِبـل     

 . نموذج التحليل

مـن  إعداد دليل إرشادي للتحليل من أجل أن يكون دلـيالً موحَّـداً لعمليـة التحليـل                  .٥

ــين   ــد      . قِبــل كــل المحلل ــى المعنــى والمفهــوم األساســي المؤي ــدليل عل اشــتمل ال

للحق والمعاني والمفاهيم المرادفة لـه، والمعنـى والمفهـوم األساسـي المعـارض              

 . للحق والمعاني والمفاهيم المرادفة المعارضة للحق

تحليــل محتويــات المقــررات الدراســية عــن طريــق أربعــة محلِّلــين مــساعدين تــم  .٦

وقد تم اعتمـاد المفهـوم الـذي تُعبـر عنـه الجملـة          . ريبهم على عمليات التحليل   تد

 . الكاملة وحدةً للتحليل

اعتمـــاد معيـــار موحَّـــد إلعطـــاء حكـــم علـــى درجـــة تـــوافر المنـــاهج علـــى حقـــوق   .٧

 : هذا المعيار يتكوَّن من أربعة مستويات هي. اإلنسان

أي أن يـتم الحـديث عـن    (عندما يتم الحديث عن الحق بشكل مباشر      : توافر كبير  -

مثـل مفهـوم الحـق،      (ويتم التطـرق إلـى الجوانـب المهمـة فـي الحـق              ) الحق صراحةً 

، )وأحقيــة اإلنــسان فــي الحــصول عليــه، واألدلــة عليــه وبعــض األمثلــة علــى تطبيقاتــه 

 . وعندما يأتي الحق في المنهج في هيئة عنوان مستقل أو عنوان فرعي

 الحـق بـشكل مباشـر، ولكـن لـيس بـشكل       عنـدما يـتم الحـديث عـن    : تـوافر قليـل   -

ــى           ــوي عل ــة أو جمــل ضــمنية ال تحت ــة جمل ــه فــي هيئ ــأتي اإلشــارة إلي شــامل، كــأن ت

وإنمــا تكتفــي بــذكر أحقيــة اإلنــسان للحــق أو ذكــر   . مفهــوم الحــق وأدلتــه وأمثلتــه 

مثالً أن يُقال إن ممارسة المعتقد والـدين والعبـادة    (الحق صراحةً في جملة أو أكثر       

 ). لإلنسانحق مشروع 

عندما يتم الحديث عن عبارات متشابهة لعبارات الحق لكـن بـدون    : توافر ضعيف  -

التــصريح بأنــه حــق، أي بــشكل غيــر مباشــر وفــي هيئــة عنــوان مــستقل أو عنــوان       

ــة فــي       . فرعــي ــه وأســاليبه ودور الدول ــيم وأهميت ــدما يــتم الحــديث عــن التعل مــثالً عن
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و فرعـي، دون التطـرق صـراحةً إلـى     توفيره، ويكون ذلك فـي هيئـة عنـوان مـستقل أ     

 . أن التعليم حق مشروع لإلنسان

مـثالً ممارسـة    (عندما يتم إيـراد عبـارات تحتـوى علـى اسـم الحـق               : توافر متدنٍ جداً   -

أي بدون ذكر أن ممارسة العبادة حق مشروع        (بدون التصريح إلى أنه حق      ) العبادة

الً عنــد الحــديث عــن فمــث. ويكــون ذلــك فــي هيئــة جملــة أو جمــل ضــمنية  ) لإلنــسان

موضوع معين، وفي أثناء الحديث تأتي في جملة أو أكثر أكثر عن ممارسة العبادة              

فـــإن هـــذا يُعتبــر إشـــارة غيـــر  . وواجــب الدولـــة فــي تـــوفير دور العبـــادة أو المــساجد   

مباشــرة عــن حــق ممارســة العبــادة، وهــذه اإلشــارة قــد ال يفهــم منهــا القــارئ أنهــا  

ويُمكـن أن يُطلـق علـى هـذا المـستوى بالمنعـدم       . ةتنص علـى ممارسـة حـق العبـاد     

 . أيضاً

 )درجة توافر حقوق اإلنسان في المقررات الجامعية العامة(النتائج 
ــل اإلجابــة علــى األســئلة الفرعيــة للــسؤال الــرئيس األول،       هنــاك عــدد مــن النتــائج تمثِّ

 :وهذه النتائج كما يلي

عية العامة في جامعة اإلمام محمـد بـن         تأييد أو معارضة مناهج المتطلبات الجام     : أوالً

 سعود اإلسالمية لحقوق اإلنسان
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يوضِّح درجة وجود تأييد أو معارضة لحقوق اإلنسان في مناهج ) ٢(الجدول رقم 

 . المتطلبات الجامعية العامة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 الورود المعارض الورود المؤيد
 الحق

 النسبة دالعد النسبة العدد

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ٥٢ .حق المعتقد والدين وممارسة العبادة

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ٥٧ .حق الحياة وحفظ النفس والعيش في أمان

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ٣٣ .حق المساواة والعدالة

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ٧١ .حق الكرامة اإلنسانية والخصوصية الشخصية

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ١٧ ).ضد العبودية(حق الحرية 

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ١٠ .لحق العم

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ١ .حق التمتع بالمواطنة والجنسية

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ٩٥ .حق التكافل والضمان االجتماعي

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ٣١ ).الملكية(حق التملُّك 

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ٦ .حق الزواج وتكوين أسرة

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ٣ .حق التنقل والسفر

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ١ .حق الرعاية الصحية

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ٦ . العيش في بيئة نظيفة من التلوث البيئيحق

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ٣ .حق العيش في بيئة نظيفة من المفاسد األخالقية

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ٢ .حق حماية الحقوق الفكرية

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ٥ .حق التربية والتعليم

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ١ .حق التمتع باألهلية الشخصية والقانونية

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ٢٤ .والمحاكمة العادلةحق المقاضاة 

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ٦ .حق المشاركة السياسية والحرية في التعبير عن الرأي
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 الورود المعارض الورود المؤيد
 الحق

 النسبة دالعد النسبة العدد

حق المشاركة في إدارة شؤون البلد والعدالة في تقلد 

 .الوظائف العامة

٠ ٠ % ١٠٠ ١ % 

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ٢ .حق ولي األمر

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ٦ .حقوق الجار

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ١٨ .حقوق األهل واألقارب

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ٥ .حقوق الميت

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ١ .حقوق أسرى الحرب

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ٤٥ .حقوق الطفولة واألمومة

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ١٨ .حقوق األبناء

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ٣٠ .حقوق الوالدين

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ٤٣ .حقوق الزوجية

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ٧ .حقوق كبار السن

 % ٠ ٠ % ٠ ٠ .حقوق المرأة

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ٤ .حقوق غير المسلمين

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ٩ .حقوق اليتيم

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ١٠ .حقوق الخدم

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ١٦ .حقوق المعارف واألصدقاء

 % ٠ ٠ % ١٠٠ ٦٣٩ المجموع

مقارنــة بــين تأييــد ومعارضــة حقــوق اإلنــسان فــي منــاهج المتطلبــات    ): ٢(جــدول رقــم 

 ة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةفي جامع الجامعية العامة
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يتَّـضح أن منـاهج المتطلبـات الجامعيـة العامـة فـي جامعـة اإلمـام                 ) ٢(من الجدول رقـم     

فقــد كانــت كــل  . محمــد بــن ســعود اإلســالمية ال يوجــد فيهــا مــا يعــارض حقــوق اإلنــسان   

النصوص الواردة في هذه المناهج سـواء كانـت فـي شـكل جمـل فرعيـة أو جمـل ضـمنية،               

 .  للحقوقمؤيدةً
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درجة توافر حقوق اإلنسان في مناهج المتطلبات الجامعية العامـة فـي جامعـة              : ثانياً

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

يوضِّح درجة ورود حقوق اإلنسان في مقررات المتطلبات الجامعية ) ٣(الجدول رقم 

 . العامة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 

 ع الورود في المقرر الدراسي الجامعيكيفية ونو

  تأييد غير مباشر تأييد مباشر

 الـحـق

قل
ست
ع م
ضو
مو

 

موضوع 

 فرعي

جمل 

قل ضمنية
ست
ع م
ضو
مو

 

موضوع 

 فرعي

جمل 

 ضمنية

 

 المجموع

حق المعتقد والدين 

 .وممارسة العبادة
 ١٠٠ (٥٢ )%٧٦ (٤٠ )%١٢ (٦ )%٤ (٢ )%٢ (١ )%٦ (٣%( 

حق الحياة وحفظ النفس 

 .ش في أمانوالعي
 ١٠٠ (٥٧ )%٥٥ (٣٢ )%٤ (٢ )%٢٥ (١٤ )%٧ (٤ )%٩ (٥%( 

 )%١٠٠ (٣٣ )%٧٦ (٢٥   )%٩ (٣ )%١٥ (٥  .حق المساواة والعدالة

حق الكرامة اإلنسانية 

 .والخصوصية الشخصية
 ١٠٠ (٧١ )%٧٦ (٥٤ )%١ (١ )١٠ (٧ )%٧ (٥ )%٦ (٤%( 

 )%١٠٠ (١٧ )%٥٨ (١٠  )%٦ (١ )%١٨ (٣ )%١٨ (٣  ).ضد العبودية(حق الحرية 

 )%١٠٠ (١٠ )%٨٠ (٨   )%١٠ (١ )%١٠ (١  .حق العمل

حق التمتع بالمواطنة 

 .والجنسية
  ١٠٠ (١    )%١٠٠ (١%( 
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 ع الورود في المقرر الدراسي الجامعيكيفية ونو

  تأييد غير مباشر تأييد مباشر

 الـحـق

قل
ست
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 فرعي

جمل 

قل ضمنية
ست
ع م
ضو
مو

 

موضوع 
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 المجموع

حق التكافل والضمان 

 .االجتماعي
  ١٠٠ (٩٥ )%٨٥ (٨٠ )%٦ (٦ )%٦ (٦ )%٣ (٣%( 

 )%١٠٠ (٣١ )%٥١ (١٦ )%١٠ (٣ )%٢٣ (٧ )%٣ (١ )%١٣ (٤  ).الملكية(حق التملُّك 

 )%١٠٠ (٦ )%١٧ (١  )%٣٣ (٢ )%٣٣ (٢ )%١٧ (١  .حق الزواج وتكوين أسرة

 )%١٠٠ (٣  )%٣٣ (١  )%٣٣ (١ )%٣٣ (١  .حق التنقل والسفر

 )%١٠٠ (١  )%١٠٠ (١     .حق الرعاية الصحية

حق العيش في بيئة نظيفة 

 .من التلوث البيئي
  ١٠٠ (٦ )%١٧ (١  )%٦٦ (٤ )%١٧ (١%( 

حق العيش في بيئة نظيفة 

 .من المفاسد األخالقية
  ١٠٠ (٣ )%٣٣ (١ )%٣٣ (١  )%٣٣ (١%( 

حق حماية الحقوق 

 .الفكرية
    ١٠٠ (٢ )%٥٠ (١ )%٥٠ (١%( 

 )%١٠٠ (٥ )%٢٠ (١ )%٢٠ (١  )%٤٠ (٢ )%٢٠ (١  .حق التربية والتعليم

حق التمتع باألهلية 

 .الشخصية والقانونية
 ١٠٠ (١     )%١٠٠ (١%( 

حق المقاضاة والمحاكمة 

 .العادلة
 ١٠٠ (٢٤ )%٦٣ (١٥ )%٤ (١ )%٢١ (٥ )%٨ (٢ )%٤ (١%( 
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 ع الورود في المقرر الدراسي الجامعيكيفية ونو

  تأييد غير مباشر تأييد مباشر

 الـحـق

قل
ست
ع م
ضو
مو

 

موضوع 

 فرعي

جمل 

قل ضمنية
ست
ع م
ضو
مو

 

موضوع 

 فرعي

جمل 

 ضمنية

 

 المجموع

حق المشاركة السياسية 

 .والحرية في التعبير عن الرأي
 ١٠٠ (٦ )%٦٧٫٧ (٤    )%٣٣٫٣ (٢%( 

حق المشاركة في إدارة 

شؤون البلد والعدالة في 

 .تقلد الوظائف العامة

     ١٠٠ (١ )%١٠٠ (١%( 

 )%١٠٠ (٢ )%٥٠ (١ )%٥٠ (١     .حق ولي األمر

 )%١٠٠ (٦ )%٨٣ (٥ )%١٧ (١     .حقوق الجار

 )%١٠٠ (١٨ )%٨٣ (١٥ )%٦ (١ )%١١ (٢    .حقوق األهل واألقارب

 )%١٠٠ (٥  )%٢٠ (١ )%٦٠ (٣  )%٢٠ (١  .حقوق الميت

 )%١٠٠ (١     )%١٠٠ (١  .حقوق أسرى الحرب

 )%١٠٠ (٤٥ )%٧٣ (٣٣ )%٧ (٣ )%١٣ (٦  )%٧ (٣  .فولة واألمومةحقوق الط

 )%١٠٠ (١٨ )%٧٢ (١٣ )%١٧ (٣ )%١١ (٢    .حقوق األبناء

 )%١٠٠ (٣٠ )%٩٣ (٢٨ )%٧ (٢     .حقوق الوالدين

 )%١٠٠ (٤٣ )%٦٧ (٢٩ )%٥ (٢ )%٢٨ (١٢    .حقوق الزوجية

 )%١٠٠( ٧ )%٥٨ (٤ )%٢٨ (٢ )%١٤ (١    .حقوق كبار السن

        .حقوق المرأة

 )%١٠٠ (٤  )%٢٥ (١ )%٧٥ (٣    .حقوق غير المسلمين
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 ع الورود في المقرر الدراسي الجامعيكيفية ونو

  تأييد غير مباشر تأييد مباشر

 الـحـق

قل
ست
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 )%١٠٠ (٩ )%٧٨ (٧    )%٢٢ (٢  .حقوق اليتيم

 )%١٠٠ (١٠ )%٨٠ (٨  )%٢٠ (٢    .حقوق الخدم

 )%١٠٠ (١٦ )%٨٧ (١٤ )%١٣ (٢     .حقوق المعارف واألصدقاء

 )%١٠٠ (٦٣٩ )%٧٠ (٤٤٦ )%٧ (٤٤ )%١٢ (٧٩ )%٥ (٣١ )%٦ (٣٩  المـجـمـوع

درجة توافر حقـوق اإلنـسان فـي منـاهج المتطلبـات الجامعيـة العامـة              ): ٣(جدول رقم   

 في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ــم    ــدول رقـ ــن الجـ ــران ) ٣(مـ ــضح أمـ ــررات    : يتَّـ ــي المقـ ــوق فـ ــة ورود الحقـ األول أن درجـ

. هـا ال يكفـي للبنـاء المعرفـي عـن الحقـوق            الدراسية العامة في جامعة اإلمام وكيفية ورود      

الثاني أن ورودها لم يكن بشكل متناسق علـى مـستوى المقـررات الدراسـية بحيـث يـوفِّر                   

ــرابط المعرفــي للحقــوق والتناســق فــي الحــديث عنهــا      ــائج   . الت تفــصيالً، يمكــن إجمــال النت

 : إلى) ٢(الواردة في الجدول رقم 

غير مباشـر أكبـر مـن ورودهـا بـشكل           بشكل  )  حقاً ٣٥وهي  (كان ورود الحقوق     .١

 للـورود   % ١١ مقابـل    % ٨٩مباشر، حيث كانت نسبة ورودها بشكل غير مباشر         

وهـذا يعنـي ســيطرة الـورود غيـر المباشـر للحقــوق فـي المنـاهج، وبالتــالي        . المباشـر 

 . فإن درجة تغطية الحقوق في مناهج مقررات المتطلبات العامة ضعيف
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غيــر المباشــر اســتحوذت علــى شــكل الــورود فــإن  وبــالرغم مــن أن نــسبة الــورود  .٢

ورودها على هيئة جملة أو جمـل ضـمنية غيـر مباشـرة كـان األكبـر، حيـث كانـت                     

 للـورود فـي   % ٧ مقابـل  % ٧٠نسبة ورودها في جمل ضمنية غير مباشرة بنسبة     

بينمـا  .  للورود في شـكل عنـاوين فرعيـة غيـر مباشـرة     % ٨موضوعات مستقلة و  

ــاوين فرع  ــي عنـ ــسبة   وردت فـ ــرة بنـ ــة مباشـ ــمنية   % ٦يـ ــل ضـ ــة أو جمـ ــي جملـ  وفـ

 .  فقط% ٥مباشرة بنسبة 

 : اختلفت الحقوق من حيث حجم وشكل ورودها، وذلك كما يلي .٣

حـق الكرامـة اإلنـسانية والخـصوصية الشخـصية،          : أكثر الحقـوق وروداً ثالثـة هـي         -أ 

مـــرَّة بـــشكل غيـــر ) ٦٢(مـــرات بـــشكل مباشـــر و ) ٩(مـــرَّة، منهـــا ) ٧١(حيـــث ورد 

مـرَّة،  ) ٥٧(يليه حـق الحيـاة وحفـظ الـنفس والعـيش فـي أمـان، حيـث ورد                    . اشرمب

ــا  ــر و   ) ٩(منهـ ــشكل مباشـ ــرَّات بـ ــر   ) ٤٨(مـ ــر مباشـ ــشكل غيـ ــرَّة بـ ــق  . مـ ــه حـ يليـ

مـرَّة  ) ٢٥(مـرَّات بـشكل مباشـر و        ) ٨(مرَّة منهـا    ) ٣٣(المساواة والعدالة الذي ورد     

 . ى شكل الورود المباشروقد جاء هذا الترتيب اعتماداً عل. بشكل غير مباشر

مـرَّات  ) ٥(مرَّة منها، ) ٣١(يلي هذه الحقوق الثالثة في الورود، حق التملُّك الذي ورد            -ب 

) ١٧(يليـه حـق الحريـة الـذي ورد          )  مرَّات منها في عنـاوين فرعيـة       ٤(بشكل مباشر   

 مـرَّات فقـط فـي عنـاوين فرعيـة         ٣لكنـه ورد    (مرَّات بـشكل مباشـر      ) ٦(مرَّة، منها   

يليهـا حـق المعتقـد والـدين وممارسـة العبـادة الـذي ورد               ). ل من حـق التملُّـك     أي أق 

 ).  مرَّات في هيئة عناوين فرعية٣(مرَّات بشكل مباشر ) ٤(مرَّة، منها ) ٥٢(

مـرَّة،  ) ٩٥(ويأتي في المرتبة الثالثة حـق التكافـل والـضمان االجتمـاعي، حيـث ورد                 -ج 

يليـه حقـوق    . هـا فـي جمـل ضـمنية       مرَّات بشكل مباشر لكنها كانت كل     ) ٣(منها  

مـرَّات بـشكل مباشـر، واحـد منهـا          ) ٣(مرَّة، منها   ) ٤٥(الطفولة واألمومة الذي ورد     

مرَّات، منها مرَّتان بـشكل مباشـر،   ) ١٠(ثم حق العمل الذي ورد . في عنوان فرعي  

مـرَّات بـشكل مباشـر    ) ٣(مرَّات، منها ) ٦(ثم حق الزواج وتكوين أسرة الذي ورد  
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) ٥(وده في جمل ضمنية كـان األكثـر، ثـم حـق التربيـة والتعلـيم الـذي ورد           لكن ور 

ورد فــي جمــل  ) مرَّتــان(مــرَّات بــشكل مباشــر، لكــن معظمهــا     ) ٣(مــرَّات، منهــا  

) ٦(ثم حق المشاركة السياسية والحرية في التعبير عـن الـرأي الـذي ورد           . ضمنية

ــا     ثــم حــق  . وين فرعيــةمــرَّات، مرَّتــان منهابــشكل مباشــر، ولكنهمــا وردا فــي عن

مرَّات، منها مرَّتان بشكل مباشر، ومعظم ورود هـذا         ) ٣(التنقل والسفر الذي ورد     

مرَّات، منها مرَّتان   ) ٩(ثم حق اليتيم الذي ورد      . الحق كان على هيئة جمل ضمنية     

يليهـــا حـــق العـــيش فــي بيئـــة نظيفـــة مـــن  . بــشكل مباشـــر وفـــي عنـــاوين فرعيــة  

تُّــع بالمواطنــة والجنــسية، اللــذان لــم يــردا بــشكل  المفاســد األخالقيــة، وحــق التم

 . مباشر إال مرَّة واحدة لكل حق

أمــا الحقــوق التــي يكــاد يكــون ورودهــا منعــدماً، حيــث وردت بــشكل غيــر مباشــر    -د 

حق الرعاية الصحية، وحـق  : ومعظم ورودها في هيئة جملة أو جمل ضمنية فهي 

ن البلد والعدالة في تقلُّد     حماية الحقوق الفكرية، وحق المشاركة في إدارة شؤو       

الوظائف العامة، وحقوق الجار، وحقوق األهل واألقارب، وحقوق األبناء، وحقـوق           

الوالــدين، وحقــوق الزوجيــة، وحقــوق كبــار الــسن، وحقــوق المــرأة، وحقــوق غيــر   

 . المسلمين، وحقوق الخدم، وحقوق المعارف واألصدقاء
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 في تغطية حقوق اإلنسانالفروق في إسهام المقررات الدراسية : ثالثاً

يوضِّح إسهامات مقررات مناهج المتطلبات العامة في جامعة اإلمام في ) ٤(الجدول رقم 

 . تناول حقوق اإلنسان

 كيفية ونوع الورود في المقررات الدراسية

 تأييد غير مباشر تأييد مباشر

 المـقـرر

قل
ست
ع م
ضو
مو

 

موضوع 

 فرعي

جمل 

 ضمنية

موضوع 

 مستقل

موضوع 

 فرعي

جمل 

 ضمنية

 

 المجموع

 )%١٠٠ (١٢٣ )%٤٣ (٥٢ )%٢ (٣  )%٢٤ (٣٥ )%٣١ (٣٨  ثقافة إسالمية

 )%١٠٠ (٨٧ )%٩٢ ٨٠  )%٧ (٦ )%١ (١   الحديث

 )%١٠٠ (١٤ )%٦٤ (٩ )%٣٦ (٥     تاريخ المملكة

 )%١٠٠ (٣٢ )%٧٥ (٢٤ )%٩ (٣ )%١٦ (٥    السيرة النبوية

 )%١٠٠ (٣٧ )%٧٠( ٢٦ )%٢٢ (٨ )%٨ (٣    التوحيد

 )%١٠٠ (١٣٣ )%١٠٠ (١٣٣      النحو

 )%١٠٠ (٩٣ )%١٠٠ (٩٣      تدريبات لغوية

 )%١٠٠ (١١١ )%١٩ (٢٢ )%٢٢ (٢٤ )%٥٨ (٦٤  )%١ (١  الفقه

 )%١٠٠ (٩ )%٧٨ (٧ )%١١ (١ )%١١ (١    حاسب آلي

        لغة إنجليزية

 )%١٠٠( ٦٣٩ )%٧٠ (٤٤ )%٧ (٤٤ )%١٢ (٧٩ )%٥ (٣١ )%٦ (٣٩  المـجـمـوع

 إسهام المقررات الدراسية العامة في تغطية حقوق اإلنسان): ٤(جدول رقم 

 :يتَّضح ما يلي)  ٤(من الجدول رقم 

أن أكثر المقررات إسهاماً في تناول حقوق اإلنسان هو مقـرر الثقافـة اإلسـالمية،               .١

ــه الحقــوق    مــرَّة ) ٥٥(و مــرَّة بــشكل مباشــر   ) ٦٨(مــرَّة منهــا  ) ١٢٣(فقــد وردت في
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وكـان أغلـب ورود الحقـوق فـي هـذا المقـرر بـشكل عنـاوين            . بشكل غير مباشـر   

 . فرعية وجمل ضمنية

يمثِّـل  . أما بقية المقررات فكان إسهامها يتراوح ما بـين الـضعيف جـداً والمنعـدم               .٢

مـرَّة لكـن معظمهـا      ) ١١١(اإلسهام الضعيف مقرر الفقه الذي تكرَّرت فيه الحقوق         

فيمـا وردت مـرَّة واحـدة بـشكل مباشـر         ) % ٩٩بنسبة  (مباشر  كان بشكل غير    

ــي   ــوان فرعـ ــي عنـ ــه     . وفـ ــوق فيـ ــذي وردت الحقـ ــديث الـ ــرر الحـ ــه مقـ ــرَّة، ) ٨٧(يليـ مـ

 من الورود   % ٩٢(وفي شكل جمل ضمنية     ) % ٩٩(معظمها بشكل غير مباشر     

فيما وردت مـرَّة واحـدة فقـط بـشكل مباشـر وكانـت علـى شـكل                  ) غير المباشر 

  .جملة ضمنية

مـرَّة  ) ١٣٣(يتمثَّل اإلسهام شبه المنعدم في مقرر النحو الذي وردت فيـه الحقـوق               .٣

ــا بـــشكل غيـــر مباشـــر وفـــي شـــكل جمـــل ضـــمنية     ــا كلهـ ، يليـــه )% ١٠٠(ولكنهـ

مرَّة لكنها كلها كانت في شـكل غيـر مباشـر وفـي هيئـة               ) ٩٣(التدريبات اللَّغوية   

مرَّة لكنهـا   ) ٣٧(ه الحقوق   ، ثم مقرر التوحيد الذي وردت في      )% ١٠٠(جمل ضمنية   

مـرَّة  ) ٣٢(بشكل غير مباشـر، ثـم مقـرر الـسيرة النبويـة الـذي وردت فيـه الحقـوق               

مــرَّة ) ١٤(لكنهــا بــشكل غيــر مباشــر، ثــم مقــرر التــاريخ الــذي وردت فيــه الحقــوق    

مـرَّات  ) ٩(وبشكل غير مباشر، ثم مقرر الحاسب اآللـي الـذي وردت فيـه الحقـوق                

 . وبشكل غير مباشر

 . قرر اللغة اإلنجليزية لم يقدم أي إسهام حيث لم يتطرق إلى الحقوق نهائياًم .٤

تضمين حقوق اإلنسان في مناهج المتطلبـات الجامعيـة وأسـاليب تدريـسها ودمـج               
 تقنية المعلومات في تعلُّمها

للتوصُّــل إلــى تــصوُّر لتــضمين حقــوق اإلنــسان وتدريــسها ودمــج تقنيــة المعلومــات فــي    

فـي جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود            ) البكـالوريوس (لـة التعلـيم الجـامعي       تعلُّمها في مرح  

إعـداد التـصور فـي صـورته األوليـة،      : أولهمـا : اإلسالمية، اعتمدت الدراسة إجرائين رئيسيين   
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مختـصاً فـي الثقافـة اإلسـالمية والتربيـة واإلسـالمية            ) ٣٠(وثانيهما تحكيم التصور من قِبـل       

 . شرعية والمهتمين بحقوق اإلنسانوالمناهج وطرق تدريس العلوم ال

، متـى  )أيـن يُـدرَّس؟  (، أيـن  )ماذا يُـدرَّس؟  (ماذا  : مجاالت هي ) ٤(يتكون التصور من أربعة     

وقد تم مناقشة التـصوُّر مـع المحكِّمـين المختـصين           ). كيف يُدرَّس؟ (، كيف   )متى يُدرَّس؟ (

 . المتعلِّقة بالتصوُّروفيما يلي النتائج . للحصول على مرئياتهم حول مجاالته األربعة

 ). ماذا يُدرَّس؟(ماذا : أوالً
يمثِّل المجـال األول مـن التَّـصور، المعرفـة المتعلِّقـة بحقـوق اإلنـسان؛ أي الموضـوعات                   

يلخـصان هـذا   ) ٦(و رقـم  ) ٥(الجـدولين رقـم   . التي يجب أن يـتم تعليمهـا للطلبـة الجـامعيين          

لبــة لتعلُّمهــا مــن أجــل تكــوين معرفــة المجــال، ويحــددان مــن الموضــوعات التــي يحتــاج الط

 . متكاملة ومتجانسة عن حقوق اإلنسان

اإلطـار الفكـري لحقـوق اإلنـسان، والحقـوق التـي        : يتكون هذا المجال من جانبين همـا      

 .ينبغي تعليمها للطلبة مع كل ما يتعلَّق بها من مفاهيم وموضوعات

 .لفكري لحقوق اإلنسانيلخص الجانب األول المتعلِّق باإلطار ا) ٥(الجدول رقم 

 الموضوعات التي يحتاج الطلبة لتعلمها الجانب الفكري

 .مفهوم حقوق اإلنسان في اإلسالم - النظرة اإلسالمية لحقوق اإلنسان

المنطلقــــــات األساســــــية لحقــــــوق اإلنــــــسان فــــــي  -

 .اإلسالم

 .مصادر استنباط حقوق اإلنسان في اإلسالم -

 القديمة  الوثائق(وثائق حقوق اإلنسان في اإلسالم       -

 ).والحديثة

 .خصائص حقوق اإلنسان في اإلسالم -

 .مفهوم حقوق اإلنسان في الغرب - النظرة الدولية لحقوق اإلنسان

 .تاريخ حقوق اإلنسان في الغرب -
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 الموضوعات التي يحتاج الطلبة لتعلمها الجانب الفكري

 .حقبة ما قبل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -

 .حقبة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وما بعده -

 .مواثيق حقوق اإلنسان في الغرب -

المقارنة بين حقوق اإلنسان في المنظور اإلسـالمي    - مقارنة فكرية

 .والمنظور الغربي

المقارنــة بــين قائمــة حقــوق اإلنــسان فــي اإلســالم      -

 .والغرب

المملكة العربية (حقوق اإلنسان في المنظور المحلي 

 )السعودية

ــن      - ــسان مـ ــوق اإلنـ ــسعودية لحقـ ــرة الـ ــاط النظـ ارتبـ

 . المنظور اإلسالمي

ر السعودية في اإلعالن العالمي لحقوق      وجهة النظ  -

 . اإلنسان والمواثيق الدولية

ــود المملكــــــة لتأســــــيس حقــــــوق اإلنــــــسان    - جهــــ

 . وتطبيقها

 الجانب الفكري لموضوعات حقوق اإلنسان): ٥(جدول رقم 
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يلخص الجانب الثاني من المجال المعرفي المتعلِّق بمفاهيم حقوق ) ٦(الجدول رقم 

 ). اإلنسان التي ينبغي تعليمها للطلبة في المرحلة الجامعيةقائمة حقوق (اإلنسان 

 قائمة الحقوق الوصف صنف الحق

تشتمل الحقوق األساسسية على  الحقوق األساسية

الحقوق الخاصة بالدين والعبادة 

والمعتقد، والحقوق الخاصة بالحياة 

واألمن والكرامة اإلنسانية 

 . والخصوصية الشخصية

 . وممارسة العبادةحق المعتقد والدين  .١

حــق الحيــاة وحفــظ الــنفس والعــيش فــي  .٢

 . أمان

 . حق المساواة والعدالة .٣

ــصوصية     .٤ ــسانية والخــ ــة اإلنــ ــق الكرامــ حــ

 . الشخصية

 ). ضد العبودية(حق الحرية  .٥

الحقوق الثقافية 

 واالجتماعية والمدنية

تتعلَّق هذه الحقوق بالجوانب الوطنية 

والجوانب . مثل المواطنة والجنسية

. لية واالقتصادية مثل التملُّكالما

واالجتماعية مثل الضمان والتكافل 

والجوانب البيئية . االجتماعي

 . واألسرية

 . حق العمل .٦

 . حق التمتع بالمواطنة والجنسية .٧

 . حق التكافل والضمان االجتماعي .٨

 ). الملكية(حق التملُّك  .٩

 . حق الزواج وتكوين أسرة .١٠

 . حق التنقل والسفر .١١

 . يةحق الرعاية الصح .١٢

حــق العــيش فــي بيئــة نظيفــة مــن التلــوث    .١٣

 . البيئي

حق العيش في بيئة نظيفـة مـن المفاسـد       .١٤

 . األخالقية

 . حق حماية الحقوق الفكرية .١٥



 

 
٩٠ 

 : حقوق اإلنسان في المناهج الجامعية العامة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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 قائمة الحقوق الوصف صنف الحق

الحقوق التعليمية 

 والتربوية

تتناول هذه الفئة الجوانب المتعلِّقة 

 .    بالمجال التعليمي والتربوي

 . حق التربية والتعليم .١٦

الحقوق القانونية 

 لقضائيةوا

تتناول هذه الفئة الجوانب المتعلِّقة 

بأهلية اإلنسان الشخصية وأهليته 

القانونية واالعتبارية، والجوانب 

 .  المتعلِّقة بالمقاضاة والتحاكم

 . حق التمتع باألهلية الشخصية والقانونية .١٧

 . حق المقاضاة والمحاكمة العادلة .١٨

تتناول هذه الحقوق المجاالت  الحقوق السياسية

السياسية مثل المشاركة السياسية 

وإبداء الرأي والمشاركة في الوظائف 

 . العامة وإدارة شؤون البلد

حــق المــشاركة الــسياسية والحريــة فــي    .١٩

 . التعبير عن الرأي

ــد    .٢٠ حـــق المـــشاركة فـــي إدارة شـــؤون البلـ

 .  والعدالة في تقلد الوظائف العامة

هي تلك الحقوق التي استوجبتها  الحقوق الخاصة

وصية معينة أو وضع أو اعتبار خص

معين مثل السن، الزوجية، القرابة، 

 .الخ...والوفاة، الحرب

 . حق ولي األمر .٢١

 . حقوق الجار .٢٢

 . حقوق األهل واألقارب .٢٣

 . حقوق الميت .٢٤

 . حقوق أسرى الحرب .٢٥

 . حقوق الطفولة واألمومة .٢٦

 . حقوق األبناء .٢٧

 . حقوق الوالدين .٢٨

 . حقوق الزوجية .٢٩

 . حقوق كبار السن .٣٠

 . المرأةحقوق  .٣١

 . حقوق غير المسلمين .٣٢
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 قائمة الحقوق الوصف صنف الحق

 . حقوق اليتيم .٣٣

 . حقوق الخدم .٣٤

 . حقوق المعارف واألصدقاء .٣٥

 قائمة حقوق اإلنسان التي ينبغي تعليمها في المرحلة الجامعية): ٦(جدول رقم 

 )أين يُدرَّس؟(أين : ثانياً
 :  خيارات لتعليم حقوق اإلنسان في التعليم الجامعيةهناك أربع

مين حقــوق اإلنــسان فــي منــاهج مقــررات المتطلبــات الجامعيــة    تــض: الخيــار األول .١

هــذا الخيــار يــستلزم توزيــع الموضــوعات المتعلِّقــة بحقــوق اإلنــسان علــى    . العامــة

 . هذه المقررات أو على عدد معين منها

تحديــد أقــرب مقــررات المتطلبــات العامــة طبيعــةً لحقــوق اإلنــسان،  : الخيــار الثــاني .٢

ــاهج هــي  .  فيهــاوتــضمين موضــوعات هــذه الحقــوق    الثقافــة اإلســالمية،  : هــذه المن

وهذا يعني توزيع موضـوعات حقـوق    . والحديث، والسيرة النبوية، والفقه، والتوحيد    

 . اإلنسان على هذه المقررات توزيعاً يتناسب مع طبيعتها

تحديـــد مقـــرر واحـــد فقـــط، بحيـــث يكـــون األقـــرب إلـــى طبيعـــة         : الخيـــار الثالـــث  .٣

هذا المقـرر   . مين هذه الموضوعات في هذا المقرر     موضوعات حقوق اإلنسان، وتض   

وهــذا يعنــي إضـافة الموضــوعات المتعلِّقـة بحقــوق اإلنــسان   . هـو الثقافــة اإلسـالمية  

 . إلى موضوعات مقرر الثقافة اإلسالمية

 . إفراد حقوق اإلنسان بمقرر مستقل: الخيار الرابع .٤

هـو أفـضلها لألسـباب      وبمقارنة هذه الخيارات، إفـراد حقـوق اإلنـسان بمقـرر مـستقل              

 :التالية
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توفير التكامل والتناسق في تعلُّم حقوق اإلنسان؛ فالطالب عنـدما يـتعلَّم الجانـب               -

وبالتـالي تتـوافر    . الفلسفي والنظري، يحتاج بعدها لتعلُّم قائمة الحقـوق ومفاهيمهـا         

 . عوامل الترابط والتناسق المعرفي لموضوعات حقوق اإلنسان

ــوفير العمـــق المعرفـــي  - ــرر    . تـ ــراد موضـــوعات حقـــوق اإلنـــسان فـــي مقـ حيـــث أن إفـ

أما توزيع هذه الموضوعات على أكثر من مقـرر       . مستقل يوفر لها العمق المناسب    

فإن هذا يُحدث تشتيتاً للمعرفة، وبالتالي يُفقدها الترابط، وربما تقل درجـة الوصـول      

 . للعمق والترابط المعرفي الالزم للفهم

ن في المقررات األخرى، أو مقـرر واحـد لـن يعطـي            إن دمج موضوعات حقوق اإلنسا     -

وبالتـالي البـد أن تتـأثَّر موضـوعات         . لكل مقرر فيها الوقـت الـالزم للـتعلُّم والتـدريس          

كل مقرر سلباً، فال يتكوَّن العمـق المعرفـي الالزمـة للموضـوعات الخاصـة فـي كـل                   

مقـــرر، ســـواء كـــان حقـــوق اإلنـــسان أو ذلـــك المقـــرر الـــذي ســـتدمج معـــه حقـــوق   

 .  اإلنسان

 )متى يُدرَّس؟(متى : ثالثاً
وهنـاك أربـع    . يتعلَّق هذا المجال بالزمن الـذي تُـدرَّس فيـه موضـوعات حقـوق اإلنـسان               

 . خيارات تتعلَّق بالزمن الذي يجب أن تُدرَّس فيه حقوق اإلنسان

 . تدريس حقوق اإلنسان في السنة الجامعية األولى: الخيار األول .١

 . حقوق اإلنسان في السنة الثانيةتدريس : الخيار الثاني .٢

 . تدريس حقوق اإلنسان في السنة الثالثة: الخيار الثالث .٣

 . تدريس حقوق اإلنسان في السنة الرابعة: الخيار الرابع .٤

أي تــدريس حقــوق اإلنــسان فــي الــسنة   (وبمقارنــة هــذه الخيــارات، فــإن الخيــار الثــاني   

 :هو األنسب، لألسباب التالية) الثانية

وهم في هـذه    . ب أن طلبة الجامعة في السنة األولى يكونون تحت التهيئة         في الغال  -

ــاة       ــي الحيـ ــدخول فـ ــؤهلهم للـ ــضيرية تـ ــررات تحـ ــة مقـ ــة يخـــضعون لدراسـ المرحلـ
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وبالتـــالي فـــإنهم لـــن يكونـــوا مهيـــأين لدراســـة موضـــوعات ذات عمـــق   . الجامعيـــة

 . معرفي مثل حقوق اإلنسان

، ودراسـة موضـوعات حقـوق اإلنـسان         هـي سـنة تخـرُّج     ) الرابعة(أن السنة األخيرة     -

فــي هــذه الــسنة ال يُتــيح الفرصــة الزمنيــة مــن عمــر الطالــب الجــامعي لتطبيــق هــذه     

 . الحقوق في النشاطات الجامعية الصفية وغير الصفية

هــي أنــسب األوقــات لتعلــيم     ) الفــصل األول أو الثــاني  (وبالتــالي فــإن الــسنة الثانيــة      -

ة قـد تهيـأ للدراسـة الجامعيـة، وأصـبحت           فالطالـب فـي هـذه الـسن       . حقوق اإلنـسان  

ــاملة      ــوين معرفـــة شـ لديـــه القـــدرة علـــى تعلُّـــم موضـــوعات حقـــوق اإلنـــسان وتكـ

كمــا أن أمامــه فتــرة جامعيــة جيــدة لمحاولــة تطبيــق  . ومتناســقة ومتكاملــة عنهــا

هذه الحقوق في البييئة الجامعية بما فيها النشاطات التي يمارسـها الطالـب أثنـاء               

 . عةتواجده في الجام

 )كيف يُدرَّس؟(كيف : رابعاً
يتعلَّــق هــذا المجــال بكيفيــة تــدريس حقــوق اإلنــسان، أي بأســاليب الــتعلُّم وأســاليب   

التـدريس وأسـاليب دمــج تقنيـة المعومـات فــي تدريـسها وتعلُّمهـا التــي ينبغـي اســتخدامها        

يس حقـوق   ولتحديد كيفيـة تعلُّـم وتـدر      . لتحقيق أهداف التعلُّم المتعلِّقة بحقوق اإلنسان     

 : اإلنسان، فإن هناك عدداً من المبادئ الموجِّهة، وهي

معطيات تقنية المعلومـات، فـنحن نعـيش اليـوم فـي عـصر تقنيـة المعلومـات الـذي               .١

يمتاز بتـوفير إمكانيـة الوصـول للمعلومـات والحـصول عليهـا مـن أي مكـان وفـي أي                  

 . وقت

دور حولـه العمليـات     محورية الطالب في التعلـيم، بحيـث يكـون هـو المركـز الـذي تـ                 .٢

ــات البحـــث     . التدريـــسية ــوم بعمليـ ــشيطاً، يقـ ــون الطالـــب نـ ــستلزم أن يكـ ــذا يـ وهـ

 . واالستكشاف
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إن الجامعــة مؤســسة تعليميــة تــوفر منــاخ الــتعلُّم وتركِّــز عليــه، وتقلــل مــن حجــم   .٣

 . وتجعل دور األستاذ مصمماً للمواقف التعليمية، وموجِّهاً ومرشداً. التدريس

ــتعلُّ  .٤ وال بمكــان ) زمــن المحاضــرة (م ليــست محــددة بوقــت الدراســة   إن عمليــات ال

، بل إن هناك من األدوات التقنية ما يوفر إمكانيـة توسـيع    )القاعة الدراسية (محدد  

 . مكان التعلُّم وزمانه

ــاليب تعلُّـــم وتـــدريس حقـــوق      ــذه العوامـــل الموجِّهـــة بالحـــسبان، فـــإن أسـ وبأخـــذ هـ

  :اإلنسان، تُحدد باألطر العامة التالية

الجانــب الفكــري أو   (تــوفير كتــاب عــن الموضــوعات المتعلِّقــة بحقــوق اإلنــسان         -

ــاهيم حقـــوق اإلنـــسان   ــري، ومفـ ــو المرجـــع    )النظـ ــاب هـ ــذا الكتـ ، بحيـــث يكـــون هـ

 . األساس الذي يوفر البنية المعرفية األساسية لحقوق اإلنسان

لـى  مع توفير كتاب عن موضوعات حقوق اإلنسان، تُتـاح الفرصـة للطلبـة للرجـوع إ                -

مراجع ومصادر أخرى، ومنها مصادر مطبوعة ومصادر إلكترونيـة يُمكـن الحـصول         

 . عليها من شبكة اإلنترنت

إعداد توصيف شامل للمقرر يـشتمل علـى جـدول زمنـي بالموضـوعات التـي سـيتم                  -

 . تعلُّمها وتدريسها

ــه قبــل موعــده بأســبوع، والطلــب مــن الطالــب        - تحديــد الموضــوع الــذي ســيتم تناول

ى الكتــاب المقــرر والمراجــع اإللكترونيــة والمطبوعــة، وكتابــة ملخــص  الرجــوع إلــ

 : عن الموضوع، ثم يدوِّن الطالب ما يلي

ممارسـات توجـد فـي    (أهم الممارسات االجتماعية اإليجابيـة المتعلِّقـة بالموضـوع           -

 ). المجتمع

ــسلبية المتعلِّقــة بالموضــوع      - ممارســات توجــد فــي المجتمــع    (أهــم الممارســات ال

 ). بالحق أو الموضوع الذي تتم دراستهتتعلَّق 

 . أهم المقترحات لتعزيز الممارسات اإليجابية ومعالجة الممارسات السلبية -
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توزيـع الطلبـة إلـى مجموعـات، بحيـث يقـوم كـل طالـب فـي المجموعـة بعـرض مــا             -

أهم الممارسات اإليجابيـة والـسلبية والمقترحـات      (توصل إليه في الفقرة السابقة      

وكتابـة ملخـص بمـا      ). ات اإليجابية ومعالجة الملحوظـات الـسلبية      لتعزيز الممارس 

 .  توصَّلت إليه كل مجموعة

توســيع دائــرة النقــاش، بتطــوير حلقــة نقــاش إلكترونيــة يــتم فيهــا تحديــد موضــوع   -

للمناقــشة تتعلَّــق بالموضــوع الــذي تــتم معالجتــه فــي ذلــك األســبوع، ويُتــاح للطلبــة   

 . ضوع في هذه الحلقة إلكترونياًإبداء مناقشاتهم وآرائهم حول المو

تصميم موقع الكترونـي علـى اإلنترنـت خـاص بـالمقرر الدراسـي يقـوم فيـه الطلبـة                     -

بإدخال جميع المعلومات والمصادر االلكترونية التي تم الحـصول عليهـا المتعلِّقـة          

بحقوق اإلنسان، وملخصات النقاشات الصَّفية، وجميع النقاشات االلكترونية في        

 . اشحلقة النق

 مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها
الجانـب المعرفـي المتعلِّـق بالمعرفـة بحقـوق          : لحقوق اإلنـسان جانبـان متالزمـان همـا        

اإلنسان معرفـة تـؤدي إلـى وعـي حقيقـي بهـا، والجانـب التطبيقـي المتعلِّـق بتطبيـق حقـوق                

عالقة تـالزم أي أن  والتالزم بين هذين الجانبين يعني أن العالقة بينهما        . اإلنسان في الحياة  

وحتى ينجح أي مشروع لتأسـيس حقـوق اإلنـسان، فإنـه البـد مـن              . كل جانب يحتاج لآلخر   

وهنا تنبع أهمية مؤسسات التعلـيم  . مراعاة هذين الجانبين بشكل يُعزِّز بعضهما البعض    

ولهذا توالت الدعوات والقـرارات     . العالي في تعزيز الجانب المعرفي والجانب التطبيقي معاً       

 . لمتعلِّقة بقيام مؤسسات التعليم العالي بدو إيجابي في التربية على حقوق اإلنسانا

م القاضــي ١٩٩٤عــام ) ٤٩/١٨٤(وقــد بــدأت هــذه الــدعوات بقــرار األمــم المتحــدة رقــم  

لتكون عقداً لألمم المتحدة لتعليم حقوق   ) م٢٠٠٤ - ١٩٩٥(بتخصيص عشر سنوات من     

ت بعض المواد في عدد مـن مواثيـق ومعاهـدات حقـوق     كما نصَّ ). هـ١٤٢٤باكراد،  (اإلنسان  

مــن ) ٢٦(مــن هــذه المــواد المــادة رقــم  . اإلنــسان علــى أهميــة التربيــة علــى حقــوق اإلنــسان  
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من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز      ) ١٠(والمادة رقم   . اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان   

مــن اتفاقيــة ) ٧(والمــادة رقــم . ذيبمــن اتفاقيــة مناهـضة التعــ ) ١٠(والمــادة رقــم . ضـد المــرأة 

مــن إعــالن الــدار البيــضاء  ) ٧(والمــادة رقــم . القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري 

كما دعت عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمـل  . والحركة العربية لحقوق اإلنسان   

ــة علـــى حقـــوق اإلنـــسان      فـــي المنعقـــدة فـــي الـــدول العربيـــة إلـــى ضـــرورة االهتمـــام بالتربيـ

ــيم  ــدوات التــي قــام بهــا المعهــد العربــي لحقــوق اإلنــسان فــي        . مؤســسات التعل ومنهــا الن

 ). م٢٠٠٩، ١٩٩٧، ١٩٩١(األعوام 

إن الجانب المعرفي بحقـوق اإلنـسان خطـوة مهمـة وضـرورية مـن خطـوات ومراحـل                   

 . تأسيس ثقافة حقوق اإلنسان

 أهمية الجانب المعرفي لحقوق اإلنسان 
ألي مــشروع يهــدف إلــى تأســيس ثقافــة شــاملة بحقــوق اإلنــسان  إن النتيجــة المــرادة 

أي بأن تكون واقعاً معاشاً فـي    . يجب أن تكون حصول التطبيق للحقوق على أرض الواقع        

لكن هذا التطبيق ال يُمكن الوصول إليـه إال إذا بـدأت هـذه المـشاريع                . حياة الفرد والمجتمع  

وهــذا يعنــي أن يُعــرَّف الفــرد  . اإلنــسانبتأســيس البنيــة المعرفيــة الالزمــة بمفــاهيم حقــوق  

وبعـد هـذه المعرفـة يكـون التطبيـق          . بماهية حقوق اإلنسان ومعانيهـا وحـدودها الفكريـة        

ــى أي مــشروع        . أســهل ــى الفــرد أن يتبن ــسهِّل عل ــة تُ ــة المعرفي والــسبب فــي ذلــك أن البني

 أن يطبِّـق    فالفرد يـسهل عليـه    . لحقوق اإلنسان ) بما فيها التطبيق  (لتأسيس ثقافة شاملة    

 . شيئاً يعرفه ومقتنعاً به، بعكس األشياء التي يجهلها وال يعرف أهدافها وغاياتها

كمــا أنهــا تعنــي خلــو  . والبنيــة المعرفيــة تعنــي وجــود معرفــة كافيــة بحقــوق اإلنــسان  

المواد العلمية ومحتويات المناهج من أي مكتوب يعـارض الحقـوق سـواء بـشكل مباشـر         

. ن الحــديث عــن معارضــتها حــديثاً مــستقالً أو فــي جمــل ضــمنيةأو غيــر مباشــر، وســواء كــا

وهــذا يعنـــي أن تأســيس البنيـــة المعرفيــة للفـــرد حــول حقـــوق اإلنــسان يجـــب أن يـــشمل      
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المعرفــة الوافيــة بــالحقوق، وخلــو المعــارف التــي يدرســها الفــرد ممــا يعارضــها أو     : شــيئين

 . ينافيها

متطلبــات الجامعيــة العامــة فــي    لقــد أثبتــت الدراســة الحاليــة خلــو منــاهج مقــررات ال      

وهـذه  . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من أي مكتـوب يعـارض حقـوق اإلنـسان             

ــة  ــة منطقيــ ــاهج   . نتيجــ ــذه المنــ ــث أن هــ ــة    (حيــ ــه والثقافــ ــديث والفقــ ــد والحــ ــل التوحيــ مثــ

واإلسـالم هـو أول مـن اهـتم بحقـوق اإلنـسان             . منطلقـة مـن الفكـر اإلسـالمي       ...) اإلسالمية

بـل إن   .  شامالً عادالً، بحيث ضمنها لكل فـرد بغـض النظـر عـن جنـسه ولونـه ودينـه                   اهتماماً

 . المواثيق اإلسالمية تُثبت أن اإلسالم هو أول من وثَّق لحوق اإلنسان

ومن جهة أخرى أثبتت الدراسة بشكل عام أن مناهج مقررات المتطلبات الجامعية            

ير بنية معرفيـة كافيـة بكـل حـق     العامة لم تتطرق إلى حقوق اإلنسان بشكل يضمن توف   

ولهذا جاء معظم الـورود لهـذه الحقـوق فـي شـكل غيـر مباشـر وفـي                   . من حقوق اإلنسان  

وهـذه نتيجـة    . وهذا ال يوفر البنية المعرفية المتكاملـة والالزمـة للحقـوق          . هيئة جمل ضمنية  

وســبب هــذه النتيجــة هــو عــدم وجــود مقــرر خــاص يهــتم بتــدريس حقــوق    . منطقيــة أيــضاً

فعند فحص توصيف هذه المقررات العامة، فإن هناك   . سان بشكل متكامل ومترابط   اإلن

خـصَّص موضـوعين عـن الموضـوعات التـي تُـدرس         ) هو الثقافة اإلسالمية  (مقرر واحد فقط    

ــه عــن حقــوق اإلنــسان   وموضــوع " مفهــوم حقــوق اإلنــسان  : "هــذان الموضــوعان همــا  . في

يُشكِّالن البنيـة المعرفيـة الالزمـة والكاملـة     وهذان الموضوعان ال ". حقوق الراعي والرعية "

فالموضــوع األول يهــتم بالجانــب الفكــري فقــط والموضــوع الثــاني يهــتم  . بحقــوق اإلنــسان

كمــا أن نتيجــة تحليــل الكتــب المحــددة لهــذا     . بجانــب واحــد مــن قائمــة حقــوق اإلنــسان    

أي لم يتم توفير    . هلم يتم تغطيت  " حقوق الراعي والرعية  "المنهج، تُثبت أن الموضوع الثاني      

 . المحتويات التي تلبي هذا الموضوع

إن نتيجــة هــذه الدراســة جــاءت منــسجمة مــع نتــائج الدراســات األخــرى ســواء فــي          

أن عـدداً  ) هــ ١٤٢٨(فقـد أثبتـت دراسـة الحـسين     . المملكة العربيـة الـسعودية أو فـي غيرهـا      
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ة، وقـد اعتمـد الحـسين       من الجامعات تُدرِّس حقوق اإلنسان ضمن مقرر الثقافـة اإلسـالمي          

كمــا أن دراســة نهــى . علــى توصــيف هــذا المقــرر دون تحليــل محتويــات الكتــب الخاصــة بــه  

ــلت إلــى      ) م٢٠٠٤(عبــدالكريم  المبنيــة علــى أبحــاث المعهــد العربــي لحقــوق اإلنــسان توصَّ

نتيجــة مماثلــة، وهــي أن عــدداً كبيــراً مــن الجامعــات العربيــة ال تُــدرس حقــوق اإلنــسان فــي   

 . ستقلة، وأن الوقت المخصص لتدريسها ضعيفمقررات م

وبالرغم من النتيجـة العامـة التـي توصَّـلت إليهـا الدراسـة الحاليـة، وهـي ضـعف إسـهام              

مناهج مقررات المتطلبات العامة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في تكوين     

 فـي تغطيتهـا لقائمـة    البنية المعرفية الالزمـة والوافيـة بحقـوق اإلنـسان؛ فـإن هنـاك تفـاوت            

فبينما هناك بعـض الحقـوق التـي تـم تغطيتهـا بـشكل أكبـر مـن غيرهـا،                    . حقوق اإلنسان 

إن أكثـر الحقـوق تغطيـة هـي     . هناك بعض الحقوق التي لـم تنـل نـصيباً يُـذكر مـن التغطيـة          

حق الكرامة اإلنسانية والخصوصية الشخصية، وحق الحياة وحفظ الـنفس والعـيش فـي         

التـي هـي ضـد    (واة والعدالة، يليها في المرتبة حقوق التملُّك وحق الحرية   أمان، وحق المسا  

ومــن الحقــوق التــي كــان تغطيتهـــا     . وحــق المعتقــد والــدين وممارســة العبــادة     ) العبوديــة 

بشكل أقـل حـق التربيـة والتعلـيم وحـق المـشاركة الـسياسية والحريـة فـي التعبيـر عـن                       

قوق الفكرية وحق المـشاركة فـي شـؤون         الرأي، وبشكل يُكاد يكون منعدماً حماية الح      

 . البلد والعدالة في تقلُّد الوظائف العامة، وحقوق المرأة

ألن طبيعـــة منـــاهج مقـــررات المتطلبـــات العامـــة تتناســـب مـــع . وهـــذه نتيجـــة طبيعيـــة

الحقــوق التــي تــم تغطيتهــا بــشكل أكبــر، وهــي حــق الكرامــة اإلنــسانية والحيــاة وحفــظ    

فهــذه المقــررات، وخاصــةً الفقــه والحــديث والتوحيــد تحتــوي  . الــنفس والمــساواة والعدالــة

على مبادئ ومعلومات تُعزِّز من هـذه الحقـوق، حتـى وإن كـان الحـديث عنهـا بـشكل غيـر             

 . مباشر وفي عناوين فرعية أو جمل ضمنية

ــلت إليهــا الدراســية الحاليــة متــسقة مــع نتــائج عــدداً مــن        إن النتيجــة العامــة التــي توصَّ

وجــود فجــوة بــين مــا احتــواه  ) م٢٠٠٤(فمــثالً، أثبتــت دراســة التيفــاني  . قةالدراســات الــساب



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٩٩

  هـ١٤٣٧ الرابع محرم العدد

وشـبيهة بهـذه   . القانون اليمني لحـق المـرأة فـي الـتعلُّم وبـين واقـع الـيمن فـي تعلُّـم المـرأة                

وجود فجوة بين القـانون المـصري ومـا احتـواه عـن حـق           ) م١٩٩١(أثبتت دراسة عبدالحميد    

قـــصور التعلـــيم  ) م٢٠٠٨(بتـــت دراســـة عبـــداللطيف   وأث. التعلـــيم وبـــين الواقـــع المـــصري   

 . الجامعي في مصر بالتوعية بحقوق المرأة في اإلسالم

كما أثبتت بعض الدراسات تدنٍ في الوعي بحقوق اإلنسان لدى طلبة جامعة بعينهـا،             

، فـي نفـس   )م٢٠٠٩(في جامعة طنطا، ودراسـة الفقـي وامبـابي    ) م٢٠٠٤(مثل دراسة بدوي    

 . في جامعة األزهر) م٢٠٠٨(كلية مختلفة، ودراسة سلطان ومجاهد الجامعة ولكن في 

ــة          ــائج هــذه الدراســات مــع الدراســة الحاليــة يعنــي وجــود ضــعف فــي البيئ إن توافــق نت

وحتـى يُمكـن    . المعرفية الخاصة بحقوق اإلنسان في عدد ال يُستهان به من الـدول العربيـة             

 .  رفية التي هي شرط الزم للتطبيقتطبيق حقوق اإلنسان، فالبد من تأسيس البنية المع

أهمية أسلوب مركزية الطالب في تدريس حقوق اإلنسان ودمج تقنيـة المعلومـات        
 في تعلُّمها

إن فاعليــة تعلــيم حقــوق اإلنــسان فــي مؤســسات التعلــيم العــالي يكمــن فــي درجــة      

. إقناع الطلبة بها، ودرجة ممارستهم لها في حياتهم اليومية داخل المؤسسة وخارجهـا       

ولذا فإن األساليب التدريسية المعتمدة على الشرح والتلقين قد ال تفيـد كثيـراً فـي إحـداث                  

 . هذه الفاعلية

من هنا توصَّلت الدراسة الحاليـة إلـى أن األسـاليب التدريـسية المعتمـدة علـى مركزيـة                   

أن : الـــسبب األول. الطالـــب فـــي تعلـــيم حقـــوق اإلنـــسان هـــي األفـــضل لـــسببين ) محوريـــة(

ينشط في تعلُّم الحقوق بدءاً بجمع المعلومـات وقراءتهـا وتلخيـصها ومناقـشتها        الطالب  

وهـو مـرتبط بـاألول، أن       : والـسبب الثـاني   . مع زمالئه ومن خالل حلقات النقاش االلكترونيـة       

ــالي تــزداد         هــذا النــشاط مــن الطالــب يــساعده علــى اإلقتنــاع بمبــادئ حقــوق اإلنــسان وبالت

 . ل تطبيقها داخل الجامعة وخارجهاأهمتيها وقيمتها في ذهنه فيسه
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كما توصَّلت الدراسة إلى تحديد بعض األسـاليب لـدمج تقنيـة المعلومـات فـي تـدريس                  

فتعليم حقوق اإلنسان، مثلـه مثـل غيـره مـن المواضـيع المهمـة،              . حقوق اإلنسان وتعلُّمها  

ــات    ــة المعلومـ ــات تقنيـ ــزل عـــن معطيـ ــون بمعـ ــة التـــي تُمكِّـــ  . يجـــب أن ال يكـ ــذه التقنيـ ن هـ

وبالتـالي  . المتعلِّمين مـن الوصـول للمعلومـات والحـصول عليهـا فـي أي وقـت ومـن أي مكـان               

 . فإنها تساعد على استمرارية تعلُّم حقوق اإلنسان واإلطالع على الجديد فيها

لقــد وفَّــرت كثيــر مــن هيئــات حقــوق اإلنــسان العالميــة والعربيــة، ومنهــا هيئــة حقــوق   

عودية، الكثير من المحتويات المعرفية االلكترونية علـى    اإلنسان في المملكة العربية الس    

كمــا وفَّــرت كثيــراً مــن التقــارير المحليــة والدوليــة العالميــة، والمواثيــق . مواقعهــا باإلنترنــت

ووفَّــرت كثيــر مــن المواقــع االلكترونيــة كتبــاً ومــواد   . والعهــود المتعلِّقــة بحقــوق اإلنــسان 

ــق بحقــوق اإلنــسان يُمكــ     ــة تتعلَّ ن للطالــب الوصــول إليهــا واالســتفادة منهــا فــي      الكتروني

 . نقاشاته الصَّفية وااللكترونية التي يحدِّدها أستاذ المقرر

ودمج تقنية المعلومات في تعلـيم حقـوق اإلنـسان ال يعنـي االسـتغناء عـن المحاضـرة                 

والنـــشاطات الـــصَّفية والالصَّـــفية داخـــل المؤســـسة التعليميـــة، بـــل يعنـــي االســـتفادة مـــن    

تقنية المعلومات، ودمج هذه المعطيات في عمليات التعلُّم والتعليم التي تحـدث          معطيات  

وبالتـالي تـصبح األدوات االلكترونيـة المـستخدمة لجمـع       . داخل القاعة الدراسية وخارجهـا    

المعلومات عن حقوق اإلنسان أو لمناقشة المواضيع المتعلِّقة بها، مدمجة بـشكل يُعـزِّز              

عليم لتحقيق األهداف التي وُضعت لتعليم حقوق اإلنسان والتربية من عمليات التعلُّم والت

 . عليها في الجامعة

 مراحل تأسيس ثقافة حقوق اإلنسان
: اقترحت الدراسـة الحاليـة تـصوُّراً لتـدريس حقـوق اإلنـسان، تنـاول أربـع مجـاالت هـي                    

 فـي مقـرر   المعرفة التي يجب أن يتعلَّمها الطلبة، وكيفيـة تدريـسها مـن حيـث االسـتقاللية               

خــاص أو الـــدمج مـــع مقــررات أخـــرى، والوقـــت الــذي يجـــب أن تُـــدرس فيــه هـــذه المعرفـــة،     

 . وأساليب التعلُّم والتدريس
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وهــذه الجوانــب األربعــة تُــشكِّل المرحلــة التأسيــسية لتطــوير ثقافــة شــاملة بحقــوق    

الـسليمة  إذ أنها تُشكِّل البنية المعرفيـة الالزمـة التـي تـوفر المنطلقـات واألسـس         . اإلنسان

وغياب هذه المعرفة يعنـي   . فأي تطبيق يبدأ أوَّالً بمعرفة حقيقية سليمة وشاملة       . للتطبيق

 . تعثُّر التطبيق أو فشله

علـى أن وعـي الطلبـة بحقـوق اإلنـسان شـرط ال              ) م٢٠٠٩(وفي هذا االتجاه يؤكِّد زارع      

تطبيــق علــى  وإذا تــم الــوعي اســتند ال  . فــالوعي ضــروري للتطبيــق  . يُمكــن االســتغناء عنــه  

) مرحلـة البنـاء المعرفـي     (إن االهتمـام بهـذه المرحلـة        . ركيزة قويـة تُـسهل نجـاح التطبيـق        

يُـشير جـالء وعبـدالرحمن    . أمر ضروري لنجاح أهـداف مـشاريع حقـوق اإلنـسان فـي أي بلـد               

إلــى أن تعلُّــم حقــوق اإلنــسان هــو إطــار تــدخل ضــمنه جميــع   ) م٢٠٠٨(واالنتــصار ) م٢٠٠٦(

كمـا يؤكِّـد عـدد      . التعليمية التي تـؤدي إلـى بنـاء الثقافـة بحقـوق اإلنـسان             األساليب والطرق   

انظـر نهـى    (من الكتَّاب أهمية مؤسسات التعليم في بناء الثقافة العامـة بحقـوق اإلنـسان               

ــد موســى ). م٢٠٠٩م؛ زارع، ٢٠٠٩م؛ قزامــل، ٢٠٠٧م؛ الــسكران، ٢٠٠٤عبــدالكريم،  ويؤكِّ

ة بــالحقوق مهــم جــداً، فهــو يــؤدي إلــى تعزيــز       علــى أن نــشر المعرفــة األساســي   ) م٢٠٠٩(

علــى األســلوب ) هـــ١٤٢٤(وفــي هــذا االتجــاه يؤكِّــد بــاكراد . دمجهــا فــي القــيم العامــة للنــاس

المعرفــي الــذي يُعــزِّز المعرفــة بمفــاهيم حقــوق اإلنــسان، وعلــى أهميــة هــذا األســلوب ألن      

مفــاهيم حقــوق  التجــارب واألبحــاث، كمــا يقــول، دلَّــت علــى نقــص فــي معــارف الطلبــة ب         

 . اإلنسان

لقد ركَّـزت الدراسـة الحاليـة فـي تقـديم تـصوُّر لـتعلُّم حقـوق اإلنـسان علـى تخـصيص                 

وهــذا المُقتــرح هــو أحــد ثالثــة مــداخل يتحــدث عنهــا التربويــون،  . مــنهج مــستقل لتدريــسها

وهي إما تدريس الحقوق في منهاج مستقل، أو تدريسها مندمجـة فـي المنـاهج األخـرى، أو                  

يــذكر .  مــن خــالل وحــدات تُعنــى بــالحقوق ولكــن ضــمن مقــررات دراســية أخــرى تدريــسها

وإبـــراهيم ) هــــ١٤٣٠(وفالتـــه ) م٢٠٠٩(وموســـى ) م٢٠٠٢(هـــذه المـــداخل كـــل مـــن رمـــضان 

فإنـه ال يفـضل تـدريس حقـوق اإلنـسان فـي مقـرر               ) م٢٠٠٨(أمَّا االنتـصار    ). م٢٠١١(والحديني  



 

 
١٠٢

 : حقوق اإلنسان في المناهج الجامعية العامة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 درجة توافرها وتصور مقترح لتعليمها ودمج تقنية المعلومات في تعلّمها

 محمد إبراهيم الزكري. د

االبتـدائي إلـى    (ه يتحـدث عـن التعلـيم العـام          واالنتصار حين يقـدم هـذا االتجـاه فإنـ         . مستقل

 ). الثانوي

ــدمج مفــاهيم حقــوق اإلنــسان مــع المقــررات         كمــا أن األبعــاد التــي حــدَّدها االنتــصار ل

قابليــة : فقــد ذكــر مــن الــشروط لهــذا الــدمج. األخــرى لــيس مواتيــاً علــى المــستوى الجــامعي

ا، واتــساق مختلــف المــواد المــواد الدراســية المختلفــة لــدمج قــيم حقــوق اإلنــسان ومبادئهــ 

الدراسية ووحداتها مع روح الثقافة الحقوقية اإلنـسانية، وتوحيـد التـصوُّر المـنظَّم لتعامـل             

المــواد الدراســية لحقــوق اإلنــسان، وتحويــل الحجــرة الدراســية إلــى بيئــة ترسِّــخ حقــوق          

 . اإلنسان على مستوى الوعي والسلوك لكل فرد

ستقل يُعــزِّز مــن العمــق المعرفــي ومــن عــدم    إن إفــراد حقــوق اإلنــسان فــي مــنهج مــ   

التداخل في الموضوعات بـين المقـررات الدراسـية، وبالتـالي عـزل اللَّـبس الـذي قـد يُـشوِّش                     

 . على المعرفة المتعلِّقة بأي المقررين

ــة    ــة   ) الجامعــة أو الكليــة (وإذا نجحــت المؤســسة التعليمي فــي تأســيس معرفــة نوعي

وفـــي ) ول مـــن مـــستويات مـــشاريع حقـــوق اإلنـــسانوهـــو المـــستوى األ(بحقـــوق اإلنـــسان 

أســهمت بــشكل  ) وهــو المــستوى الثــاني  (تطبيــق هــذه الحقــوق داخــل البيئــة الجامعيــة      

وهــو المــستوى الثالــث الــذي يــشمل  (جــوهري فــي االنتقــال إلــى المــستوى التربــوي الــشامل   

رابـع  والنجـاح فـي هـذه المـستويات الـثالث يُـسهم فـي نجـاح المـستوى ال                  ). األسرة والوطن 

 . وهو المستوى الثقافي المجتمعي

إن هذه األبعاد، مـا عـدا البعـد األخيـر، يـصعب تحقيقـه فـي التعلـيم الجـامعي ذو العمـق                     

وبالتـالي فـإن دمـج    . فكل مقرر في الجامعة له أهدافه ولـه تخصـصه الـذي يخدمـه             . التخصصي

مـن جهـة،    المعرفة الخاصة بحقـوق اإلنـسان مـع أي مقـرر سـوف يُحـدث لبـساً وتشويـشاً                    

 . ولن يكون الوقت كافياً لتدريس موضوعات المقررين بالعمق الالزم من جهة ثانية



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٠٣

  هـ١٤٣٧ الرابع محرم العدد

 توصيات الدراسة
 : تُوصي الدراسة الحالية بما يلي

إفراد حقوق اإلنسان بمقرر مستقل، وتعزيز هذا المقرر بالمحتويـات الالزمـة لبنـاء      .١

 . فهوميمعرفة شاملة بحقوق اإلنسان على الجانبين الفكري والم

تبنِّــي أســاليب تدريــسية تعتمــد علــى محوريــة الطالــب فــي التعلــيم، ودمــج تقنيــة           .٢

 . المعلومات في تعليم حقوق اإلنسان

تدريب أعضاء هيئة التدريس الذين سيقومون بتدريس مقرر حقوق اإلنسان على            .٣

 األساليب التدريسية الفاعلة التي تحقِّق األهداف المعرفية واإلداركية والتطبيقية        

 . لحقوق اإلنسان

هــذه . إجــراء دراســات تتعلَّــق بالتربيــة علــى حقــوق اإلنــسان فــي التعلــيم الجــامعي  .٤

الدراسات يجب أن تتجاوز الجانب المعرفي إلى الجوانـب األخـرى لتأسـيس ثقافـة               

الحقـــوق وتطبيقاتهـــا فـــي التعلـــيم الجـــامعي، مثـــل البنيـــة الجامعيـــة، واألنظمـــة         

 . غيرها من جوانب البيئة الجامعيةالجامعية، والنشاطات الطالبية و
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١٠٤

 : حقوق اإلنسان في المناهج الجامعية العامة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 درجة توافرها وتصور مقترح لتعليمها ودمج تقنية المعلومات في تعلّمها

 محمد إبراهيم الزكري. د

 أداة التحليل الكيفي لمحتوى المقرر الدراسي الجامعي): ١(ملحق رقم 
 معلومات أولية

تاريخ طبع ................................................ (اسم الكتاب............................. ......................اسم المقرر 
 ..............................................................................معلومات النشر) هـ١٤.........الكتاب

 هـ١٤.........../......./........تاريخ التحليل....................... ................................اسم المحلل
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عنـوان  . تخصيص موضوع كامل فـي المقـرر الدراسـي للحـق          = موضوع مستقل    •

جمـل  / ةجملـ . تخصيص عنوان فرعي للحق ضمن موضـوع آخـر ال يتعلـق بـالحق             = فرعي  

الحديث عـن الحـق مـن خـالل جملـة أو جمـل ضـمنية فـي موضـوعات ال تخـصص                      = ضمنية  

 . للحق



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٠٥

  هـ١٤٣٧ الرابع محرم العدد

 ): أ٢(ملحق رقم 

 )الورود المؤيد(أداة التحليل الكمي على مستوى المقرر الدراسي الجامعي الجامعي 

 معلومات أولية

تـــــــاريخ الطبـــــــع  ......................... عـــــــدد الكتـــــــب المحللـــــــة  ........................................اســـــــم المقـــــــرر 

 هـ١٤...…..../....../…

تــــــاريخ ............................................................اســــــم المحلــــــل..................................معلومــــــات النــــــشر

 هـ١٤...…..../....../…التحليل

 الدراسي الجامعيكيفية ونوع الورود المؤيد في المقرر 

 تأييد غير مباشر تأييد مباشر
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موضوع 

 مستقل

موضوع 

 فرعي

/ جملة
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 ضمنية

موضوع 

 مستقل

موضوع 

 فرعي

/ جملة
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 ضمنية

 

 المجموع

حق المعتقد 

 والدين والعبادة

       

        حفظ النفس

        الحرية

الكرامة 

 اإلنسانية

       

العيش في 

مستوى معيشي 

 سبمنا

       

        األمن

       حماية الحقوق 



 

 
١٠٦

 : حقوق اإلنسان في المناهج الجامعية العامة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 درجة توافرها وتصور مقترح لتعليمها ودمج تقنية المعلومات في تعلّمها

 محمد إبراهيم الزكري. د

 الفكرية

األهلية 

والشخصية 

 القانونية

       

        التعبير عن الرأي

المشاركة 

السياسية إدارة 

 شؤون البلد

       

حرية التنقل 

 والسفر

       

        المساواة

التقاضي 

والمحاكمة 

 العادلة

       

        الملكية 

اج وتكوين الزو

 أسرة

       

        التعليم 

العمل وتقاضي 

 أجر

       

الضمان 

والتكافل 

 االجتماعي

       



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٠٧

  هـ١٤٣٧ الرابع محرم العدد

المواطنة 

 والجنسية

       

العيش في بيئة 

نظيفة من 

 التلوث البيئي

       

 العيش في 

مجتمع نظيف 

من المفاسد 

 الخلقية

       

        حق النصيحة

حق الدفاع عن 

 النفس

       

        حق العدل

الخصوصية 

 الشخصية

       

حقوق أسرى 

 الحرب

       

        حق الزوجين

        حق الوالدين

حق الطفولة 

 واألمومة

       

        حق الميت

         حق الجار



 

 
١٠٨

 : حقوق اإلنسان في المناهج الجامعية العامة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 درجة توافرها وتصور مقترح لتعليمها ودمج تقنية المعلومات في تعلّمها

 محمد إبراهيم الزكري. د

        حق األقارب

        حق ولي األمر

حق آخر لم 

 يذكر

       

        المـجـمـوع

 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٠٩

  هـ١٤٣٧ الرابع محرم العدد

 ): ب٢(ملحق رقم 

 )الورود المعارض(أداة التحليل الكمي على مستوى المقرر الدراسي الجامعي الجامعي 

 معلومات أولية

ــرر  ــم المقـــــ ــة  ........................................ اســـــ ــب المحللـــــ ــدد الكتـــــ ــع  ......................... عـــــ ــاريخ الطبـــــ تـــــ

 هـ ١٤...…..../....../…

ــات النـــــشر  ــاريخ ............................................................ اســـــم المحلـــــل ............................... ...معلومـــ تـــ

 هـ١٤...…..../....../…التحليل

 كيفية ونوع الورود المعارض في المقرر الدراسي الجامعي

 معارض غير مباشر معارض مباشر
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 ضمنية
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 فرعي

/ جملة
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 ضمنية

 المجموع

حق المعتقد 

 والدين والعبادة

       

        حفظ النفس

        الحرية

الكرامة 

 اإلنسانية

       

العيش في 

مستوى معيشي 

 مناسب

       

        األمن

       حماية الحقوق 



 

 
١١٠

 : حقوق اإلنسان في المناهج الجامعية العامة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 درجة توافرها وتصور مقترح لتعليمها ودمج تقنية المعلومات في تعلّمها

 محمد إبراهيم الزكري. د

 الفكرية

األهلية 

والشخصية 

 انونيةالق

       

        التعبير عن الرأي

المشاركة 

السياسية إدارة 

 شؤون البلد

       

حرية التنقل 

 والسفر

       

        المساواة

التقاضي 

والمحاكمة 

 العادلة

       

        الملكية 

الزواج وتكوين 

 أسرة

       

        التعليم 

العمل وتقاضي 

 أجر

       

الضمان 

لتكافل وا

 االجتماعي

       



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١١١

  هـ١٤٣٧ الرابع محرم العدد

المواطنة 

 والجنسية

       

العيش في بيئة 

نظيفة من 

 التلوث البيئي

       

 العيش في 

مجتمع نظيف 

من المفاسد 

 الخلقية

       

        حق النصيحة

حق الدفاع عن 

 النفس

       

        حق العدل

الخصوصية 

 الشخصية

       

حقوق أسرى 

 الحرب

       

        حق الزوجين

        حق الوالدين

حق الطفولة 

 واألمومة

       

        حق الميت

         حق الجار



 

 
١١٢

 : حقوق اإلنسان في المناهج الجامعية العامة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 درجة توافرها وتصور مقترح لتعليمها ودمج تقنية المعلومات في تعلّمها

 محمد إبراهيم الزكري. د

        حق األقارب

        حق ولي األمر

حق آخر لم 

 يذكر

       

        المـجـمـوع
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 التربويةمجلة العلوم   ١١٣

  هـ١٤٣٧ الرابع محرم العدد

 المراجع والمصادر

  العربيةالمراجع والمصادر

 .عالم الكتب: القاهرة، مصر. تعليم حقوق اإلنسان). م٢٠١١. (إبراهيم، هناء؛ والحديني، علي •

 حقـوق    نـدوة  .الحقوق والحريـات فـي اإلعتقـاد والممارسـات الدينيـة          ). هـ١٤٢٢. (أبكر، حسين حسن   •

المنظمــة اإلســالمية للتربيـــة   : الربــاط، المغــرب   .اإلنــسان فــي اإلســالم بــين الخــصوصية والعالميــة      

 ). إيسسكو(والعلوم والثقافة 

 . دار الجيل: بيروت، لبنان .معجم مقاييس اللغة). ١٣٩٠. (ابن فارس •

م المـوقعين عـن   أعـال ). م١٩٧٣. (ابن قيم الجوزية، أبو عبداهللا محمد بن أبي بكر الزرعي الدمـشقي        •

 . دار الجيل: بيروت، لبنان. سعد، طه عبدالرؤوف) تعليق( .رب العالمين

 . دار طيبة: الرياض، السعودية. تفسير القرآن العظيم). هـ١٤٢٠. (ابن كثير، اسماعيل بن عمر •

دار إحيـاء   : لبنان بيروت، .لسان العرب ). هـ١٤١٦. (ابن منظور، محمد بن جالل الدين مكرم بن نجيب         •

 . التراث العربي

فـي، أكاديميـة   . الملكية بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضـعي ). هـ١٤٢٢. (أحمد، فؤاد عبدالمنعم   •

ــة     ــة للعلــوم األمني ــايف العربي الريــاض،  . حقــوق اإلنــسان بــين الــشريعة والقــانون    ).كتــاب محــرر (ن

 . أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية: السعودية

نـدوة حقـوق اإلنـسان فـي      . حقـوق اإلنـسان فـي اإلسـالم       ). هــ ١٤٢٢. (رحمن عبداهللا آل محمود، عبدال   •

المنظمـة اإلسـالمية للتربيـة والعلـوم والثقافـة          : الربـاط، المغـرب    .اإلسالم بين الخصوصية والعالمية   

  ).إيسسكو(

 العامة مطابع الهيئة : القاهرة، مصر  .حقوق اإلنسان وواجباته في اإلسالم    ). م٢٠٠٠. (األلفي، أسامة  •

 . للكتاب



 

 
١١٤

 : حقوق اإلنسان في المناهج الجامعية العامة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 درجة توافرها وتصور مقترح لتعليمها ودمج تقنية المعلومات في تعلّمها

 محمد إبراهيم الزكري. د

فــي، ".  قــراءة قــضائية"رســالة عمــر إلــى أبــي موســى األشــعري   ). هـــ١٤٢٢. (إمــام، محمــد كمــال الــدين  •

 . حقــوق اإلنــسان بــين الــشريعة والقــانون  ).كتــاب محــرر (أكاديميــة نــايف العربيــة للعلــوم األمنيــة   

 . أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض، السعودية

، )٨ (المجلـة العربيـة لحقـوق اإلنـسان    . التربية علـى حقـوق اإلنـسان    ). م٢٠٠٨. (دالمجيداالنتصار، عب  •

١٢٤ - ١٠٧ . 

نــدوة حقــوق اإلنــسان فــي   . حقــوق اإلنــسان فــي الحريــة والعمــل  ). هـــ١٤٢٢. (األهــول، حــسن محمــد  •

قافـة  المنظمـة اإلسـالمية للتربيـة والعلـوم والث        : الربـاط، المغـرب    .اإلسالم بين الخصوصية والعالمية   

  ).إيسسكو(

: الرياض، السعودية. المناهج واألساليب الحديثة لتدريس حقوق اإلنسان). هـ١٤٢٤. (باكراد، سفيان •

 . مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

الحقــوق والحريــات المدنيــة والــسياسية فــي الفكــر اإلســالمي ). هـــ١٤٢٢. (بحــر العلــوم، الــسيد محمــد •

: الربـاط، المغـرب   .دوة حقـوق اإلنـسان فـي اإلسـالم بـين الخـصوصية والعالميـة        نـ  .واإلعالن العـالمي  

 ). إيسسكو(المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 

دار : بيـروت، لبنـان    .صـحيح البخـاري   ). هــ ١٤٢٢. (البخاري، أبو عبداهللا محمد بن إسـماعيل بـن إبـراهيم           •

 . إحياء التراث

دار : القــاهرة، مــصر. الوثــائق الدوليــة المعنيــة بحقــوق اإلنــسان  ).م٢٠٠٣. (بــسيوني، محمــود شــريف •

 . الشروق

فـي، أكاديميـة نـايف     . حقوق المـرأة بـين الـشريعة والقـانون الوضـعي          ). هـ١٤٢٢. (البشير، عصام أحمد   •

: الريـاض، الـسعودية   . حقوق اإلنسان بين الـشريعة والقـانون  ).كتاب محرر(العربية للعلوم األمنية    

 . ف العربية للعلوم األمنيةأكاديمية ناي
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  هـ١٤٣٧ الرابع محرم العدد

: القـاهرة، مـصر    .واقـع وآفـاق   : التربيـة علـى حقـوق اإلنـسان       ). م٢٠٠١. (البلعاوي، سيف الدين محمود    •

 . جامعة القاهرة

حقــوق اإلنــسان فــي اإلســالم فــي مجــال العالقــات العامــة والتعامــل ). هـــ١٤٢٢. (بــو طالــب، عبــدالهادي •

المنظمــة : الربــاط، المغــرب .ين الخــصوصية والعالميــة نــدوة حقــوق اإلنــسان فــي اإلســالم بــ .الــدولي

 ). إيسسكو(اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 

 نـدوة  .الحقـوق والحريـات المدنيـة والـسياسية فـي اإلسـالم          ). هــ ١٤٢٢. (البوطي، محمد سعيد رمضان    •

مية للتربية المنظمة اإلسال : الرباط، المغرب  .حقوق اإلنسان في اإلسالم بين الخصوصية والعالمية      

 ). إيسسكو(والعلوم والثقافة 

فـي، أكاديميـة نـايف العربيـة للعلـوم          . الحمايـة األمنيـة لحقـوق اإلنـسان       ). هــ ١٤٢٢. (الجحني، علي فايز   •

أكاديميـة نـايف   : الريـاض، الـسعودية   . حقوق اإلنسان بين الشريعة والقانون    ). كتاب محرر (األمنية  

 . العربية للعلوم األمنية

ز المنظـور اإلسـالمي لحقـوق اإلنـسان     ). م٢٠٠١/ هــ ١٤٢٢. (بـاس الجـراري، ع  •  نـدوة  ".خـصوصيات : "تميـُّ

المنظمة اإلسالمية للتربية  : الرباط، المغرب  .حقوق اإلنسان في اإلسالم بين الخصوصية والعالمية      

 ). إيسسكو(والعلوم والثقافة 

دار الكتاب : بيروت، لبنان. قرآنأحكام ال). هـ١٤٢٤. (الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي  •

 . العربي

: حقـوق اإلنـسان فـي التـراث الـديني العربـي واإلسـالمي       ). م٢٠٠٦. (جالء محمد؛ وعبـدالرحمن، أمـال      •

 . عالم الكتب: القاهرة، مصر. دراسة مقارنة في ضوء المواثيق الدولية



 

 
١١٦

 : حقوق اإلنسان في المناهج الجامعية العامة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 درجة توافرها وتصور مقترح لتعليمها ودمج تقنية المعلومات في تعلّمها

 محمد إبراهيم الزكري. د

لعربيــة للعلــوم األمنيــة  فــي، أكاديميــة نــايف ا . حقــوق اإلنــسان فــي اإلســالم ). هـــ١٤٢٢. (جمعــة، علــي •

أكاديمية نـايف العربيـة     : الرياض، السعودية  . حقوق اإلنسان بين الشريعة والقانون     ).كتاب محرر (

 . للعلوم األمنية

 ). http://nshr.org.sa :متوافر على( .]اإلنترنت[). م٢٠١١. (الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان •

المـؤتمر  . خطة العربية للتربية على حقوق اإلنـسان      مشروع ال ). م٢٠٠٩. (جميل، عبداهللا عبدالخالق   •

جامعــة عــين : القــاهرة، مــصر. العلمــي الثــاني عــن حقــوق اإلنــسان ومنــاهج الدراســات االجتماعيــة   

 . شمس

مفهـوم حقـوق الطفـل وحمايتـه فـي الـشريعة اإلسـالمية والقـانون         ). هــ ١٤٢٢. (جويلي، سـعيد سـالم    •

حقــوق اإلنــسان بــين الــشريعة ). كتــاب محــرر(م األمنيــة فــي، أكاديميــة نــايف العربيــة للعلــو. الــدولي

 . أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض، السعودية. والقانون

تــدريس مقــرر حقــوق اإلنــسان فــي مؤســسات التعلــيم    ). هـــ١٤٢٨. (الحــسين، عبــداللطيف إبــراهيم  •

البحــوث والدراســات بكليــة ، مركــز مجلــة البحــوث األمنيــة. العــالي فــي المملكــة العربيــة الــسعودية

 . ٥٧ - ١٧، )٣٧، عدد ١٦مجلد (الملك فهد األمنية، 

حقــوق اإلنــسان فــي اإلســالم وتطبيقاتهــا فــي المملكــة    ). هـــ١٤٢١. (الحقيــل، ســليمان عبــدالرحمن  •

 . مطابع الحميضي: الرياض، السعودية .العربية السعودية

في، أكاديمية  . في الشريعة اإلسالمية  الشرطة وحقوق اإلنسان    ). هـ١٤٢٢. (الحويقل، معجب معدي   •

: الريـــاض، الـــسعودية. الـــشرطة وحقـــوق اإلنـــسان ). كتـــاب محـــرر(نـــايف العربيـــة للعلـــوم األمنيـــة  

 . أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية
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 نــدوة حقــوق .حقــوق اإلنــسان فــي العدالــة االجتماعيــة فــي اإلســالم ). هـــ١٤٢٢. (خليفــة، عبــدالكريم •

المنظمــة اإلســالمية للتربيـــة   : الربــاط، المغــرب   .م بــين الخــصوصية والعالميــة   اإلنــسان فــي اإلســال   

 ). إيسسكو(والعلوم والثقافة 

 نـدوة حقـوق   .الحرية السياسية في اإلسالم بين الخصوصية والعالمية). هـ١٤٢٢. (الخياط، عبدالعزيز  •

ســالمية للتربيـــة  المنظمــة اإل : الربــاط، المغــرب   .اإلنــسان فــي اإلســالم بــين الخــصوصية والعالميــة      

 ). إيسسكو(والعلوم والثقافة 

فعالية برنامج مقترح لتنميـة الـوعي بثقافـة         ). م٢٠٠٩: (الفقي، عبدالرؤوف محمد؛ امبابي، نادية فهمي      •

ــة التربيــة جامعــة طنطــا           ــة وحقــوق اإلنــسان لــدى الطــالب المعلمــين بقــسم التــاريخ بكلي . المواطن

الجمعية التربوية للدراسات    ،ناهج الدراسات االجتماعية  حقوق اإلنسان وم  : المؤتمر العلمي الثاني  

 . ١٢١ - ٨٣، )٣مجلد (االجتماعية، جامعة طنطا، 

دراسـة   :وعـي طـالب الجامعـة بـبعض قـيم حقـوق اإلنـسان             ). م٢٠٠٤. (بدوي، عبـد الـرؤوف محمـد      . د •

 . ٢٠٦٠ - ١، )١ مجلد ٣٣عدد (، جامعة طنطا، مجلة كلية التربية. ميدانية

وعــي طالبــات جامعــة األزهــر     ).م٢٠٠٨. (ود صــديق؛ ومجاهــد، أشــرف عبــد المطلــب    ســلطان، محمــ  •

، المركـز العربـي للتعلـيم    مجلـة التربيـة العربيـة   . ببعض القضايا المرتبطة بحقوق المرأة في اإلسالم  

 . ٣٢١ - ٢١١، )٥٤ عدد ١٤مجلد (والتنمية 

. تــصور مقتــرح: ات التربيــةتعلــيم حقــوق اإلنــسان فــي كليــ  ). م٢٠٠٣. (كيالنــي، شــادية جــابر محمــد  •

 . ٩٩ - ٩، )٣١ عدد ٩مجلد  (مستقبل التربية العربية

التربيـــة علـــى حقـــوق اإلنــسان مـــن خـــالل الكتـــب الدراســـية بالمرحلـــة  ). م٢٠٠٢. (رمــضان، عمـــارة  •

 . المعهد العربي لحقوق االنسان: تونس. األساسية في الوطن العربي



 

 
١١٨

 : حقوق اإلنسان في المناهج الجامعية العامة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 درجة توافرها وتصور مقترح لتعليمها ودمج تقنية المعلومات في تعلّمها

 محمد إبراهيم الزكري. د

في مقترح في الجغرافيا لتنمية الـوعي بمفـاهيم حقـوق           بناء برنامج موق  ). م٢٠٠٩. (زارع، أحمد زارع   •

المـؤتمر العلمـي الثـاني عـن        . اإلنسان وبعض مهارات التعلُّم الجامعي لدى تالميذ المرحلة اإلعداديـة         

 . جامعة عين شمس: القاهرة، مصر. حقوق اإلنسان ومناهج الدراسات االجتماعية

 .تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس         ). هــ ١٣٠٦. (الزبيدي، محـب الـدين أبـو الفـيض مرتـضى الحـسيني             •

 . المطبعة الخيرية: القاهرة، مصر

 . دار الكَلِم الطيب: دمشق، سوريا .حقوق اإلنسان في اإلسالم). هـ١٤٢٤. (الزحيلي، محمد •

العالقـة الطرديـة    : التعليم العالي والتنمية االقتصادية واالجتماعيـة     ). م٢٠١٠. (الزكري، محمد إبراهيم   •

 . ٣٢، ) ٥(آفاق المكتبة . لمرتقب لمؤسسات المجتمع المدنيوالدور ا

التربيـة  : المـؤتمر العلمـي الحـادي والعـشرين       . التربية وحقـوق اإلنـسان    ). م٢٠٠٧. (السكران، محمد  •

 . جامعة طنطا: طنطا، مصر .وحقوق اإلنسان

اديميــة نــايف  فــي، أك. حقــوق اإلنــسان والتنميــة فــي التــصور اإلســالمي  ). هـــ١٤٢٢. (الــسمالوطي، نبيــل •

: الريـاض، الـسعودية  . حقوق اإلنسان بين الـشريعة والقـانون   ). كتاب محرر (العربية للعلوم األمنية    

 . أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية

الفــضلي، محمــد عبــد  ). تحقيــق( .الموافقــات فــي أصــول الــشريعة ). هـــ١٤٢٣. (الــشاطبي، أبــو إســحاق  •

 . صرية للطباعةالمكتبة الع: بيروت، لبنان. القادر

اليمامـة للطباعـة والنـشر      : دمـشق، سـوريا    .حقـوق اإلنـسان فـي اإلسـالم       ). هـ١٤٢٣. (الشربجي، علي  •

 . والتوزيع

فـي، أكاديميـة نـايف العربيـة للعلـوم      . حقوق اإلنسان في صحيفة المدينـة    ). هـ١٤٢٢. (الشريف، كمال  •

أكاديميـة نـايف   : لريـاض، الـسعودية  ا . حقوق اإلنسان بين الشريعة والقانون   ).كتاب محرر (األمنية  

 . العربية للعلوم األمنية
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 مجلــة البيــان. حقــوق اإلنــسان بــين الــشريعة والقــانون  ). هـــ١٤٢٥. (الــشنقيطي، محمــود بــن المختــار  •

   ).http://albayan-magazine.com/files/hokok/2.htm :متوافر على. (]اإلنترنت[

حقــوق اإلنـسان والعالقـات الدوليــة فـي ضـوء الــشريعة     ). هــ ١٤٢٢. (الـشهرستاني، الـسيد محمــد علـي    •

المنظمـة  : الربـاط، المغـرب    .ندوة حقوق اإلنسان في اإلسالم بين الخصوصية والعالمية       . اإلسالمية

  ).إيسسكو(اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 

الحقوق التربوية للطفل في اإلسالم في أكاديمية نايف العربيـة           أهم). هـ١٤٢٢. (شوق، محمود أحمد   •

ــانون  ).كتـــاب محـــرر(للعلـــوم األمنيـــة  ــين الـــشريعة والقـ : الريـــاض، الـــسعودية . حقـــوق اإلنـــسان بـ

 . أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية

فـــي، .  ريخ المعاصـــرحقـــوق اإلنـــسان المـــسلم فـــي الهنـــد فـــي التـــا ). هــــ١٤٢٢. (الـــشيخ، رأفـــت غنيمـــي •

. حقــوق اإلنــسان بــين الــشريعة والقــانون  ). كتــاب محــرر (أكاديميــة نــايف العربيــة للعلــوم األمنيــة   

 . أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض، السعودية

العميرينـي،  ) تحقيق( .شرح اللمع في أصول الفقه    ). هـ١٤٠٧. (الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي      •

 . دار البخاري: بريدة، السعودية. د العزيزعلي عب

فـي، أكاديميـة نـايف العربيـة للعلـوم      . حقوق اإلنسان في عصر النبـوة     ). هـ١٤٢٢. (الصالح، محمد أحمد   •

أكاديميـة نـايف   : الريـاض، الـسعودية   . حقوق اإلنسان بين الشريعة والقانون    ). كتاب محرر (األمنية  

 . العربية للعلوم األمنية

حقــوق اإلنـسان فــي  ). هــ ١٤١٩. (هللا؛ الزكـري، محمــد؛ البطـين، عبـداهللا؛ والمقبــل، محمـد    الـصبيح، عبـدا   •

اإلسالم في الكتب الدراسية فـي مراحـل التعلـيم العـام فـي المملكـة العربيـة الـسعودية واقتـراح            

 . مطابع الخالد لألوفست: الرياض، السعودية .تصور في تدريسها
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 : حقوق اإلنسان في المناهج الجامعية العامة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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 محمد إبراهيم الزكري. د

ــدالكريم   • ــة أحمــد عب دار : جــدة، الــسعودية  .حقــوق اإلنــسان فــي اإلســالم  ). ـهــ١٤٢٤. (الظهــار، راوي

 . المحمدي للنشر والتوزيع

فـي، أكاديميـة نـايف العربيـة للعلـوم         . حق اإلنسان في الـزواج وتكـوين أسـرة        ). هـ١٤٢٢. (عامر، أحمد  •

أكاديميـة نـايف   :  الريـاض، الـسعودية  .حقوق اإلنسان بين الشريعة والقانون  . )كتاب محرر (األمنية  

 . ة للعلوم األمنيةالعربي

ــة فــي الفكــر الغربــي المعاصــر     ). هـــ١٤٢٢. (العــامر، عثمــان صــالح   • دراســة نقديــة مــن منظــور    "المواطن

حقـوق اإلنـسان بـين الـشريعة        ). كتـاب محـرر   (في، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية       ". اسالمي

 . أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض، السعودية. والقانون

دار السالم للطباعـة والنـشر   : القاهرة، مصر .حقوق اإلنسان في اإلسالم ). هـ١٤١٧. (عبد العزيز، أمير   •

 . والتوزيع والترجمة

تعلــيم حقــوق اإلنــسان بالجامعــات العربيــة وعالقتــه بالتنميــة     ). م٢٠٠٤. (عبــد الكــريم، نهــى حامــد   •

دراســات التربويــة جامعــة القــاهرة، ، معهــد ال)عــدد خــاص(مجلــة العلــوم التربويــة . البــشرية للطــالب

٣٠٤ - ٢٥٧ . 

دور التربية تجاه تنميـة وعـي طـالب التعلـيم الجـامعي بـبعض       ). م٢٠٠٨. (عبداللطيف، عماد محمـود   •

: رسـالة دكتــوراه غيـر منــشورة، كليـة التربيــة   . المفـاهيم اإلسـالمية فــي ظـل المتغيــرات المعاصـرة    

 . جامعة سوهاج، مصر

: بيــروت، لبنــان .قواعــد األحكــام فــي مــصالح األنــام ). هـــ١٤١٠. (بدالــسالمعــز الــدين، عبــدالعزيز بــن ع •

 . مؤسسة الريان

. القدسي، حسام الـدين   ). تحقيق. (الفروق اللغوية ). هـ١٤٠١. (العسكري، أبو هالل حسن بن عبداهللا      •

 . دار الكتب العربية: بيرون، لبنان
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 بــن أبــي طالــب كــرَّم اهللا وجَّهــه إلــى  كتــاب أميــر المــؤمنين علــي). هـــ١٤٢٢. (علــي، جعفــر عبدالــسالم •

حقــوق ). كتــاب محــرر(فــي، أكاديميــة نــايف العربيــة للعلــوم األمنيــة   . األشــتر النخعــي لمــا واله مــصر 

 . أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض، السعودية. اإلنسان بين الشريعة والقانون

التمييز العنصري في الشريعة اإلسالمية والقانون المساواة وعدم ). هـ١٤٢٢. (العناني، إبراهيم محمد •

حقــوق اإلنــسان بــين الــشريعة ). كتــاب محــرر(فــي، أكاديميــة نــايف العربيــة للعلــوم األمنيــة . الــدولي

 . أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض، السعودية. والقانون

فـــي، . ة عـــابرة الحـــدود الدوليـــةحقـــوق اإلنـــسان والعمالـــة النـــسائي). هــــ١٤٢٢. (عـــوض، الـــسيد حنفـــي •

. حقــوق االنــسان بــين الــشريعة والقــانون  ). كتــاب محــرر (أكاديميــة نــايف العربيــة للعلــوم األمنيــة   

 . أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض، السعودية

بيـة  فـي، أكاديميـة نـايف العر     . حقوق اإلنسان في المصادر األساسية    ). هـ١٤٢٢. (الغامدي، عبداللطيف  •

ــانون  ). كتـــاب محـــرر(للعلـــوم األمنيـــة  ــين الـــشريعة والقـ : الريـــاض، الـــسعودية. حقـــوق اإلنـــسان بـ

 . أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية

نـدوة  . العدل وحقوق اإلنسان في اإلسالم بـين الخـصوصية والعالميـة          ). هـ١٤٢٢. (غرايبة، عبدالكريم  •

المنظمة اإلسالمية للتربية  : الرباط، المغرب  .ميةحقوق اإلنسان في اإلسالم بين الخصوصية والعال      

  ).إيسسكو(والعلوم والثقافة 

 .المطبعة األميرية: بوالق، مصر). هـ١٣٢١. (المستصفي. الغزالي، أبو حامد •

منـاهج تعلـيم حقـوق اإلنـسان فـي مؤسـسات التعلـيم العـام فــي         ). هــ ١٤٣٠. (فالتـة، إبـراهيم محمـود    •

ورشـة تعلـيم حقـوق اإلنـسان والتربيـة عليهـا فـي              . ارات مقترحـة  خيـ : المملكة العربيـة الـسعودية    

 .الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان: الرياض، السعودية. مؤسسات التعليم العام
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 : حقوق اإلنسان في المناهج الجامعية العامة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 درجة توافرها وتصور مقترح لتعليمها ودمج تقنية المعلومات في تعلّمها

 محمد إبراهيم الزكري. د

تطوير حقوق االنسان بالمرحلة الجامعية فـي ضـوء طبيعـة الدراسـة            ). م٢٠٠٩. (قزامل، سونيا هانم   •

، القـاهرة،    اإلنـسان ومنـاهج الدراسـات االجتماعيـة        المؤتمر العلمي الثاني عن حقوق    . بكلية التربية 

 . جامعة عين شمس: مصر

فـي، أكاديميـة نـايف العربيـة      . حقوق اإلنسان في الـشريعة اإلسـالمية      ). هـ١٤٢٢. (القطان، منَّاع خليل   •

ــة   ــسان  ). كتــاب محــرر (للعلــوم األمني ــشرطة وحقــوق اإلن ــاض، الــسعودية . ال ــايف  : الري ــة ن أكاديمي

 . األمنيةالعربية للعلوم 

ــد، الهـــام • ــال لحقـــوق اإلنـــسان  ). م٢٠٠٤. (عبدالحميـ ــة   : التـــدريس الفعـَّ ــدريبي ألعـــضاء هيئـ ــامج تـ برنـ

، معهـد الدراسـات التربويـة، جامعـة القـاهرة،           )عدد خـاص   (العلوم التربوية . التدريس بالتعليم العالي  

١٠٧٠ - ١٠١ . 

مـسلحة فـي القـانون الـدولي اإلنـساني       حقوق اإلنسان أثنـاء النزاعـات ال      ). هـ١٤٢٢. (محمود، عبدالغني  •

حقوق اإلنسان بين ). كتاب محرر(في، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية . والشريعة االسالمية 

 . أكاديمية نايف العربية للعلوم االمنية: الرياض، السعودية. الشريعة والقانون

الم بـين أحكـام الفقـه والـدعوة إلـى           حقوق اإلنسان في اإلس   ). هـ١٤٢٢. (المدغري، عبدالكبير العلوي   •

المنظمــة : الربــاط، المغــرب . نــدوة حقــوق اإلنــسان فــي اإلســالم بــين الخــصوصية والعالميــة.التغييــر

 ). إيسسكو(اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 

 ]اإلنترنـت [. حـول تعلـيم حقـوق اإلنـسان       ). م٢٠١٠. (مرصد مدربي حقوق اإلنسان في العالم العربي       •

 :  ر علىمتواف(

http://www.hrtwaw.org/index.php?option=com_content&view=article&id=357:

&catid=42:2010-03-07-09-25-29&Itemid=63).  
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متــوافر  (]اإلنترنــت[ .الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنــسان ). م٢٠١٢. (نيجي للــشرق األوســط كــارمركــز •

 ). http://carnegie-mec.org/publications/?fa=23965: على

ــ .الجــامع الــصحيح ). هـــ١٤٢٠. (مــسلم بــن الحجــاج، القــشيري النيــسابوري    • ــانبي ــاء : روت، لبن دار إحي

 . التراث العربي

. حقوق المساواة بين الرجـل والمـرأة فـي الـشريعة اإلسـالمية            ). هـ١٤٢٢. (مصيلحي، محمد الحسيني   •

. حقـوق اإلنـسان بـين الـشريعة والقـانون     ). كتاب محـرر (في، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية       

 . لوم األمنيةأكاديمية نايف العربية للع: الرياض، السعودية

نــدوة عمــداء كليــات الحقــوق  فــي الــوطن العربــي حــول ). م١٩٩١. (المعهـد العربــي لحقــوق اإلنــسان  •

-http://www.aihr: متـــــــــــــوافر علـــــــــــــى  (]اإلنترنـــــــــــــت[. تـــــــــــــدريس حقـــــــــــــوق اإلنـــــــــــــسان  

iadh.org/docs/recommendations/confDoyenTunis1991.htm .( 

متـوافر   (]اإلنترنـت [ .نـدوة التربيـة علـى حقـوق اإلنـسان          ).م١٩٩٧. (المعهد العربي لحقـوق اإلنـسان      •

 :على

  http://www.aihriadh.org/docs/recommendations/coneducation1997.htm . 

: المــؤتمر اإلقليمــي حــول التربيــة علــى حقــوق اإلنــسان ). م٢٠٠٩. (المعهــد العربــي لحقــوق اإلنــسان •

ــدول العربيــة           ــة علــى حقــوق اإلنــسان فــي األنظمــة المدرســية فــي ال ــة مرتكــزة علــى التربي . مقارب

 :)متوافر على (]اإلنترنت[

 http://www.aihr-iadh.org/docs/recommendations/UNESCO.doc2006.htm .  

ة على حقوق لقاء تحضيري لبيت الخبرة في مجال التربي). م٢٠٠٩. (المعهد العربي لحقوق اإلنسان •

 :)متوافر على (]اإلنترنت[. اإلنسان والديمقراطية

 http://www.aihr-iadh.org/docs/pdfs/Raare.pdf  
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فــي، أكاديميــة نــايف  . رؤيــة إســالمية: البيئــة وحقــوق اإلنــسان ). هـــ١٤٢٢. (موســى، حــسن إســماعيل  •

: الريـاض، الـسعودية  . حقوق اإلنسان بين الـشريعة والقـانون   ). كتاب محرر (للعلوم األمنية   العربية  

 . أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية

تـصور مقتـرح لتـضمين مفـاهيم حقـوق اإلنـسان فـي اإلسـالم فـي                  ). م٢٠٠٩. (موسى، حسين حسن   •

وق اإلنــسان ومنــاهج الدراســات  المــؤتمر العلمــي الثــاني عــن حقــ  . مــنهج التــاريخ بالمرحلــة الثانويــة  

 .جامعة عين شمس: القاهرة، مصر. االجتماعية

دار الــسالم : القــاهرة، مــصر .موســوعة حقــوق اإلنــسان فــي اإلســالم  ). هـــ١٤٢٧. (النبــراوي، خديجــة •

 . للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

القـاهرة،   .لتـشريع والواقـع  حق المرأة في التعليم في اليمن، بين ا    ). م٢٠٠٤. (النيفاني، عبداهللا أحمد   •

 . جامعة القاهرة: مصر

دار : المنصورة، مصر. الحضارة اإلسالمية مقارنة بالحضارة الغربية). هـ١٤٢٥. (الواعي، توفيق يوسف •

 . الوفاء للنشر

الريـاض،   .الـسياسة الخارجيـة للملكـة العربيـة الـسعودية فـي مائـة عـام               ). هـ١٤١٩. (وزارة الخارجية  •

 .  الخارجيةوزارة: السعودية
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Abstract: 

The main goal of this study was to suggest a framework for teaching and 
learning human rights in the undergraduate level in Saudi Arabia with the 
integration of information technology (IT). To achieve this goal, the study 
applied three research stages, with concentration on Imam Muhammad Ibn Saudi 
Islamic University (IMSIU) as a case study. In the first stage, a list of human 
rights was determined with help of 30 experts. The list consists of 35 rights that 
are applicable to be taught in all Saudi Higher Education institutions.  In the 
second stage, all university course requirements in IMSIU were analyzed via 
analysis tools designed for this study. The study found that the contents of these 
courses do not reject the human rights. However, they do not have enough 
coverage that lead to sold knowledge of the human rights. In the third stage, the 
framework of teaching and learning human rights was suggested. The framework 
consists of four elements.  The first deals with the knowledge of human rights. 
The second deals with weather to teach the rights in an independent or non-
independent course. The third deals with the proper time of teaching human 
rights, i.e., in the first year or second or the last year. The fourth element deals 
with the ways of teaching and learning human rights and the ways of integration 
IT in learning it. The study recommends teaching the human rights in the 
undergraduate level in the second year in an independent course applying student 
center learning and integrating IT in learning it. The study also suggests 
trainning faculty on the proper teaching methods and on how to integrate IT in 
the teaching and learning process of the human rights. 
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 :ملخص البحث 

هــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى مــستوى وعـــى طالبـــات كليـــة العلـــوم االجتماعيـــة بمفهـــوم   

المــسحي ولتحقيــق الهــدف مــن الدراســة تــم إعــداد / د اســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفيالمواطنــة، ولقــ

طالبــة ) ٣٣٠(فقــرة موزّعــة علــى ثالثــة محــاور، وطبقــت األداة علــى عينــة قوامهــا     ) ٥٥(اســتبانة تكوّنــت مــن  

 :وقد توصلت الدراسة إلى أبرز النتائج التالية. تخصص علم نفس واجتماع

راد عينة الدراسة على المحـور األول جـاءت بالموافقـة بنـسبة مرتفعـة؛               المتوسطات الحسابية ألف   .١

 ).٢٫٦٨(وبلغ المتوسط العام على المحور ) ٢٫٩٩ – ٢٫٨٥(حيث بلغت 

المتوسطات الحسابية ألفراد عينة الدراسة على المحور الثـاني جـاءت بالموافقـة بنـسبة مرتفعـة؛            .٢

 ).٢٫٨٥(حور وبلغ المتوسط العام على الم) ٣ - ٢٫٨٥(حيث بلغت 

علـــم الـــنفس  (بـــين مجمـــوعتي الدراســـة   .) ٠١(وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستوى       .٣

 .لصالح مجموعة االجتماع) واالجتماع

 تفعيل دور كليـة العلـوم االجتماعيـة فـى التوعيـة           أبرزهاوانتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات من       

 .بمفهوم المواطنة وتعزيزه 
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 :مقدمةال
 جعلـت   ،متالحقة وتطورات سـريعة    اشهدت العقود األخيرة من القرن الماضي أحداثً      

 مـن هـذا      الـشعوب   وقد انتاب القلق بعض    .دول العالم  أغلب    في أمرًا ضروريًّا عملية التغيير   

 التـي تخـشى أن تـؤدي هـذه التحـوالت      اإلسـالمية  العربيـة و  الـشعوب التغير الـسريع، ومنهـا   

 قيمهــا ومبادئهــا فــيوالمرتبطــة بــالتطور العلمــي الــسريع إلــى التــأثير  ريعة الــساالجتماعيــة 

 .وعاداتها وتقاليدها بفعل الهالة اإلعالمية الغربية

 ،غيـرات سـريعة   شـهدت ت   إحـدى هـذه المجتمعـات التـي           العربية السعودية  والمملكة

ــة   أغلــبشــملت  ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــاة االقت ــ ، جوانــب الحي ماســك  تفــير  ممــا أثّ

طبيعـة  تتمشى مع  المجتمع واستقراره، وأدت إلى ظهور اتجاهات وقيم وأنماط تفكير ال           

 مـن   بوصـفه بالنظام التربوي    كغيرها من الدول    ولذلك تستعين الدولة   ،المجتمع السعودي 

 حيــث يقــوم علــى إعــداد الفــرد وتهيئتــه لمواجهــة المــستقبل،        ؛أهــم الــنظم االجتماعيــة  

م والمبـادئ األساسـية للمجتمـع، والتجـاوب مـع الطموحـات             وكذلك المحافظـة علـى القـي      

علــى أســاس التفــاهم مــن أجــل  المفهــوم الحــديث للمواطنــةويقــوم  .والتطلعــات الوطنيــة

تحقيق ضمان الحقوق الفردية والجماعية، كما أن المواطنة فـي األسـاس شـعور وجـداني          

ــى األرض    مــرتبط ــساكنين عل ــأفراد المجتمــع اآلخــرين ال ــاألرض وب ــاقض مــع    و. ب هــي ال تتن

 أي ، ألن المواطنـة عبـارة عـن رابطـة بـين أفـراد يعيـشون فـي زمـان ومكـان معـين                  ؛اإلسالم

 .(http//www.vob.org/Arabic). العالقة الدينية تعزز المواطنةبل إن  ،جغرافية محددة

ها عند ت وتنمي،ل المواطنةتشكّ التي لها دور مهام في   وهناك العديد من المؤسسات   

ــرد ــرة  و،الفـ ــا األسـ ــة،منهـ ــل،   ، والمدرسـ ــة العمـ ــاق، ومجموعـ ــة، والرفـ  والمؤســـسات الدينيـ

 التــي تنفــرد عــن غيرهــا بالمــسؤولية الكبيــرة فــي تنميــة المواطنــة، وتــشكيل          والجامعــة

إعـداد مـواطن   شخصية المواطن والتزاماته، وتزويده بالمعرفة والمهارات الالزمة من أجل    

 .صالح 

http://www. Civiced.org/stds-htm. 



 

 
١٤٢

 مستوى وعي طالبات كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 )دراسة ميدانية ( بمفهوم المواطنة

  محمدآل سعودسارة بنت ثنيان بن. د 

إلــي أن الجامعــة مــن أهــم المؤســسات التعليميــة التــي تركــز فــي         ) مكــروم (ويــشير

هنـا يعـيش    . على مستويات لفظية ترتبط بقضايا المجتمـع      ) الطالب(تعامالتها مع عمالئها    

، والتـــي تعنـــي اإلعـــداد للـــدور فـــي غيـــاب معنـــاه "لثقافـــة الجامعـــة"الـــشباب مـــضمونًا ســـلبيًّا 

هو يفتقر إلى الفعل، ويترتب عليه غياب وعـي الطالـب عـن تحمـل               إنه دور سلبي؛ ف    ٬ودالالته

المسئولية األمر الذي يشير إلي أهمية قـيم المواطنـة واالنتمـاء، التـي يجـب أن نؤكـد عليهـا          

 فعاليــات األداء الجــامعي، والتــي فــي ضــوئها يظهــر مغــزى الــدور المــستقبلي للــشباب، نضــم

ن مــسئوليات الجامعــة فــي تنميــة قــيم      وإلــي جانــب ذلــك فــإ    . ودالالت تحمــل المــسئولية  

المواطنــة، واســتجابتها لمتغيــرات العــصر فــي ســياق العولمــة واالنفتــاح الحــضاري تجعلهــا  

تهتم بإكساب طالبها معايير الرؤية العالمية في تقييم األحداث والمشكالت، إضـافة إلـي         

 ).١ ،٢٠٠٤مكروم،(تزويدهم بمبادئ وأسس االنفتاح الواعي علي التأثيرات الخارجية 

إن فلسفة التربية في أي مجتمع تؤكد على مكانة اإلنسان وحقه فـي الوجـود، وذلـك                 

تبـــصير المـــتعلم  يتطلـــب وهـــذا ومتناســـقة، متكاملـــة مـــن خـــالل تنميـــة شخـــصيته بـــصورة

 وفـي  . فالمواطنة الصالحة من شأنها غرس قيم االنتمـاء والـوالء للـوطن        .بحقوقه وواجباته 

 ؛جوانــب الحيــاة المختلفــة    شــتى  عيــشها عــالم اليــوم فــي   ظــل تــسارع التغيــرات الــذي ي   

ــ    ة إلــى تحريــر عــدد مــن  الــسياسية والثقافيــة واالقتــصادية واالجتماعيــة، فــإن الحاجــة ماسّ

 وذلـك بـسبب ثـورة    ؛ وإعـادة النظـر فـي بعـضها      ،ا عرضة للتـساؤل   المفاهيم التي تكون غالبً   

اطنــة مــن أكثــر المــصطلحات  ولعــل مفهــوم المو. وتالقــي الثقافــات واختالطهــا،االتــصاالت

ن االنتماء حاجة متأصلة في  أل ذلك   ؛ ومن ثم التجسيد   ، والفهم والدراسةحاجة إلى اإلثارة    

 .ال معنـى لـه  " مهجـور "وطن بـال إنـسان   الـ نسان بال وطـن تائـه، و  اإل ف؛طبيعة النفس البشرية

www.imamu.edu.sa/.../ 

ولمـة ومـا صـاحبها مـن انتـشار          ولقد ارتبطـت الـدعوة إلـى تعلـيم المواطنـة بظـاهرة الع             

ــدود          ــى الحـ ــساب إلـ ــة االنتـ ــن قيمـ ــضعف مـ ــسلبية، وتـ ــة والـ ــى الفرديـ ــدعو إلـ ــلبية تـ ــيم سـ قـ

 . والهوية الثقافية،الجغرافية



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٤٣

  هـ١٤٣٧ الرابع محرم العدد

 ).٨٧٧، ٢٠٠٨جابر،(

، فــإن أغلــب المحتــوي الــذي تقدمــه وســائل االتــصال التكنولوجيــة  قإضــافة إلــي مــا ســب

ة لقيم وعقائد المجتمع، ويترك آثارًا سلبية الرقمية المختلفة يحمل مضامين سلبية منافي

وهي بذلك تمثّل خطرًا كبيرًا     . في إدراك ووعي ووجدان المتلقّين، وبخاصة الناشئة منهم       

علــي إدراكهــم ووعــيهم بقــيمهم ومعتقــداتهم األصــلية، نتيجــة مــا تقــوم بــه مــن عمليــة      

 معــارفهم، إحــالل تــدريجي لقــيم بديلــة تنــأى بهــم عــن قــيمهم ومعتقــداتهم، وتُــسطّح        

عبــد .( وتــشغل عقــولهم بتوافــه األمــور، أو مــا ال يحقــق مــصالحهم ومــصالح مجــتمعهم        

 ).٤٨، ٢٠٠٥الحافظ ، 

ومــن هنــا ظهــرت الحاجــة إلــى االهتمــام بتعزيــز ودعــم مفهــوم المواطنــة حيــث أن          

المواطنــة الفعّالــة أداة إلحــداث التنميــة الــشاملة، وذلــك مــن خــالل تمكــين المــواطنين مــن  

 بفاعليــة فــي بنــاء المجتمــع الــسعودي، والمواطنــة تــرتبط بحقــوق للفــرد علــى      المــشاركة

الدولة يجـب أن تقـدم إليـه وفـي نفـس الوقـت يقـوم المـواطن بمجموعـة مـن المـسئوليات                        

االجتماعية التي يلزم عليه تأديتها مقابل هذه الحقوق ولقـد ظهـرت العديـد مـن النظريـات                  

التـي افـرزت عـدة تعريفـات للمواطنـة          ) الجتماعيالعقد ا (المفسرة للمواطنة ومنها نظرية     

يتمثل أهمها في العالقة بين الفرد والدولة تبعا لما يحدده قانون تلك الدولة والذي يـشترك       

 .االفراد في صياغته ويوافقوا عليه بما يحتويه هذا القانون من حقوق وواجبات

http://www.moj.gov.kw/sites/ar/Pages/Contents/ImportantTopics/Citizenshi

p.aspx 

 حيــث أن تمتــع المــواطن بكافــة حقوقــه يــشعره بإنــسانيته واحتــرام كيانــه وبالتــالي   

ــه ح        ــه وفــي المقابــل يلتــزم بجميــع واجباتــه تجــاه دولت ــه انتمــاؤه لدولت رصــا علــى  يعمــق لدي

 .مصلحتها ومساهمة في تقدمها

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%8

6%D8%A9  
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ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة للتعــرف علــى مــستوى وعــى طالبــات كليــة العلــوم            

 .ة بمفهوم المواطنةاالجتماعي

 :مشكلة الدراسة
 :في ضوء ما سبق فقد تم تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي

 محمـد بـن سـعود       اإلمـام  ما مستوى وعي طالبـات كليـة العلـوم االجتماعيـة بجامعـة              

  بمفهوم المواطنة؟اإلسالمية

 : ويتفرع من السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية التالية

 محمــد بــن اإلمــاممــا مــستوى وعــي طالبــات كليــة العلــوم االجتماعيــة بجامعــة    : ١س

 بوصفها أحد مكونات المواطنة؟) الحقوق( بمفهوم اإلسالميةسعود 

 محمــد بــن اإلمــاممــا مــستوى وعــي طالبــات كليــة العلــوم االجتماعيــة بجامعــة   : ٢س

 بوصفها أحد مكونات المواطنة؟) الواجبات( بمفهوم اإلسالميةسعود 

 فـي   اإلسـالمية  محمد بن سـعود      اإلمامما دور كلية العلوم االجتماعية بجامعة       : ٣س

 توعية طالباتها بمفهوم المواطنة؟ 

 اإلمــامهــل يختلــف مــستوى وعــي طالبــات كليــة العلــوم االجتماعيــة بجامعــة      : ٤س

  لمفهوم المواطنة باختالف متغير التخصص؟اإلسالميةمحمد بن سعود 

 :هدف الدراسة
 محمـد   اإلمامعلى مستوى وعي طالبات كلية العلوم االجتماعية بجامعة         التعرف   •

 . بمفهوم المواطنةاإلسالميةبن سعود 

 محمـد   اإلمـام الوقوف على الفروق بين طالبات كليـة العلـوم االجتماعيـة بجامعـة               •

 فيما يتعلـق بمـستوى  الـوعي بمفهـوم المواطنـة تبعًـا لمتغيـر                 اإلسالميةبن سعود   

 .تفعيل دور كلية العلوم االجتماعية لتعزيز مفهوم المواطنةالتخصص، وآليات 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٤٥

  هـ١٤٣٧ الرابع محرم العدد

 التوصل إلى مجموعـة مـن التوصـيات التـي يمكـن أن تـسهم فـي التوعيـة بمفهـوم                •

 محمـد بـن سـعود       اإلمـام المواطنة لدى طالبـات كليـة العلـوم االجتماعيـة بجامعـة             

 .اإلسالمية

 :أهمية الدراسة
 اإلمــام العلــوم االجتماعيــة بجامعــة  قــد تفيــد هــذه الدراســة فــي تفعيــل دور كليــة   •

 . في تنمية وتعزيز مفهوم المواطنة لدى طالباتهااإلسالميةمحمد بن سعود 

 محمـد   اإلمـام  تفعيل المقترحات الخاصة بدور كلية العلـوم االجتماعيـة بجامعـة             •

 للتوعية بمفهـوم المواطنـة وتعزيزهـا وذلـك مـن اجـل اعـداد                اإلسالميةبن سعود   

 .المسئول والفاعل والمدرك لحقوقه وواجباتهالمواطن الصالح 

 :مصطلحات الدراسة
هو الفهم وسالمة اإلدراك، ويعني فـي الالتينيـة معرفـة األشـياء علـى        : الوعي في اللغة  

م، ١٦٠٠ويعــد فرانــسيس بيكــون أول مــن اســتخدم هــذه الكلمــة منــذ عــام  . نحــو مــستمر

ــا  كمــا اســتخدمها جــون لــوك فــي مناقــشاته الفلــسفية؛ حيــث رأى      أن اإلنــسان يعــي دائمً

. بذاته، وهـو يفكـر، كمـا أنـه أول مـن فـسّر الـوعي بأنـه األفكـار التـي تمـر فـي عقـل اإلنـسان                    

 ).١١، ٢٠٠١عائشة عبد اللطيف ،(

فتري أن الوعي هو معرفـة المـواطن بحقوقـه الـسياسية            ) ٧٠،  ٢٠٠٠لطيفة خضر،   ( أما  

ة إلــى مقدرتــه علــى التــصور الكلــي وواجباتــه، ومــا يــدور مــن حولــه مــن أحــداث ووقــائع، إضــاف

 .للواقع المحيط به، فضالً عن تجاوز هذا المواطن للخبرات الجماعية التي ينتمي إليها

فهنــاك الــوعي الــذاتي، والــوعي االجتمــاعي، والــوعي الحقيقــي، والــوعي . وللــوعي أنــواع

اسي وممــا يــشير إلــي تنــوع جوانــب الــوعي، فهنــاك الــوعي الــسي  . الزائــف، والــوعي الطبقــي

 . والوعي الثقافي والوعي الديني

ويقصد به معرفـة المـواطن      .  ولعل أشد أنواع الوعي ارتباطًا باالنتماء الوعي السياسي       

لحقوقــه وواجباتــه الــسياسية، ومــا يــدور حولــه مــن أحــداث ووقــائع، وكــذلك قدرتــه علــي       
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 مستوى وعي طالبات كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 )دراسة ميدانية ( بمفهوم المواطنة

  محمدآل سعودسارة بنت ثنيان بن. د 

أحـداث  التصور الكلي للواقع المحيط بـه كحقيقـة كليـة مرتبطـة، ولـيس وقـائع منفـصلة و          

 رابط، باإلضافة إلي قدرة المواطن علي تجاوز خبرات الجماعة الـصغيرة  امتناثرة ال يجمعه  

  ). ١٩٩٢، ٥٣طنطاوي، . (التي ينتمي إليها؛ ليتعايش مع خبرات المجتمع الكلية

معرفـة الطالبـات الجامعيـات لمفهـوم المواطنـة بمـا تحتويـه مـن                : ويعرف إجرائيًّا بأنه  

 .حقوق وواجبات

جاء في لسان العرب أن المواطنة والمـواطن مـأخوذة مـن الـوطن              : اطنة في اللغة  المو

اتخـذه  : ، وهو موطن اإلنسان ومحله، وطن المكان يطن وطنا، أقام به، وطن البلـد             )المنزل(

منزل إقامة اإلنسان ولـد فيـه أو لـم    ): جمعه أوطان(اتخذه وطنًا، والوطن : وطنًا، توطن البلد 

ــوطن، وهــو الــوطن، أو    : لــى األمــر يولــد، وتوطنــت نفــسه ع  ــواطن جمــع مَ حملــت عليــه، والمَ

 ).٢٠٠٠ابن منظور،. (المَشهد من مَشاهد الحرب

نجد أنها تعرف المواطنـة  ) ٣١١،  ١٩٩٦(وبالرجوع إلى الموسوعة العربية العالمية    -١

 ).١٩٩٦الموسوعة العربية العالمية، " (اصطالح يشير إلى االنتماء إلى أمة أو وطن"بأنها 

مكانــة أو عالقــة : أمـا معجــم مــصطلحات العلــوم االجتماعيــة فقـد عرفهــا بأنهــا   -٢

ومـن خـالل هـذه العالقـة يقـدم       ). دولـة (اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمـع سياسـي          

الطرف األول الوالء، ويتولى الطرف الثاني الحماية، وتتحـدد هـذه العالقـة مـن خـالل القـانون                   

 ).١٩٨٢،٦٠بدوي، (

ــ  -٣ ا بأنهــا مجموعــة الحقــوق التــي يتمتــع بهــا المــواطن والواجبــات     وتعــرف إجرائيًّ

 .والمسئوليات التي يلتزم بها ويفرضها عليه انتماؤه لوطنه

 :حدود الدراسة
 . الوعي بمفهوم المواطنة لدى طالبات كلية العلوم االجتماعية:الحدود الموضوعية

تخـصص علـم نفـس       عينـة مـن طالبـات كليـة العلـوم االجتماعيـة،               :الحدود البشرية 

 .طالبة تخصص علم نفس واجتماع) ٣٣٠(واجتماع، قوامها 
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 :الحدود الزمنية
 .ه١٤٣٣/١٤٣٤ تم تطبيق الدراسة في نهاية الفصل الدراسي الثاني 

 محمـــد بـــن ســـعود اإلمـــام كليـــة العلـــوم االجتماعيـــة بجامعـــة :الحـــدود المكانيـــة 

 .اإلسالمية

 : اإلطار النظري للدراسة
 لقد ظهر مفهوم المواطنة منـذ القـرن الـسابع عـشر قبـل المـيالد                 :ةمفهوم المواطن 

عنــد اإلغريــق والرومــان؛ فقــد كــانوا ينظــرون إلــى المــدن علــى أنهــا مجتمعــات ذات تنظــيم    

 الصداقة ىمشترك أكثر من كونها وحدات جغرافية ترتبط بعالقـات اجتماعية تستند إل      

وتمثلـــت حقـــوق المـــواطن . مواطنـــةوقـــد حـــرم العبيـــد مـــن حقـــوق ال. والعالقـــات العائليـــة

أمـا واجباتـه فقـد تمثلـت فـي          . اإلغريقي في حق ملكية األراضي، والمشاركة فـي الحكومـة         

. التـــصويت وحـــضور االجتماعـــات الحكوميـــة وشـــغل الوظـــائف وحـــق التقاضـــي والوصـــاية

 ). ١٩٩٩المجادي، (

اجبــات أو لقــد أجمــع الكثيــر ممــن تنــاولوا مفهــوم المواطنــة أنــه يتــضمن الحقــوق والو  

المـــسئوليات وااللتزامـــات؛ فالمواطنـــة شـــعور وجـــداني مـــرتبط بـــاألرض وأفـــراد المجتمـــع  

ــى تلـــك األرض   ــرين المـــستقرين علـ ــيم    ،اآلخـ ــة مـــن القـ ــه مجموعـ ــاط تترجمـ ــذا االرتبـ  وهـ

لذا فإن المواطنة هـي أسـاس الهويـة االجتماعيـة        . االجتماعية والتراث التاريخي المشترك   

 ).٢٠١٠قاسم، (ة وعصب الكينونة االجتماعي

لمواطنــة بأنهــا ذلــك الجــزء مــن المــنهج الــذي   ا) الموســوعة العالميــة التربيــة  (تعــرّفو

 ومـن أهـدافها   ،يجعل الفرد يتفاعل مع أعضاء مجتمعه على المـستويين المحلـي والـوطني          

ــة  ــوالء لألمـ ــاهرة الـ ــرُّ،الظـ ــام المؤســـسات الـــسياسية،  نـــشأة ف  وتعـ ــداءونظـ ــاه وإبـ  االتجـ

 االجتماعيـة، والتمـسك   لسلطات الـسياسية واالنـصياع لألنظمـة واألعـراف          اإليجابي نحو ا  

لمواطنة قد تـشمل   المتعلقة باوتشير الموسوعة إلى أن التربية  . بقيم المجتمع األساسية  

 معلومـــات عـــن موضـــوعات عـــن دول أخـــرى، لمـــساعدة الطـــالب علـــى اكتـــساب    تقـــديم



 

 
١٤٨

 مستوى وعي طالبات كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 )دراسة ميدانية ( بمفهوم المواطنة
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 ,The International Encyclopedia of Education. (المواطنـة علـى المـستوى العـالمي    

1985, Vol. 2. p. 725( 

عـــالم االجتمـــاع البريطـــاني الـــشهير فـــي محاضـــرته الـــشهيرة   " مارشـــال"ويـــرى  -

 أن المواطنـة ظهـرت علـى    Citizenship and social classالمواطنـة والطبقـة االجتماعيـة    (

ففـي القـرن   . مدى ثالثة قرون متعاقبة، شهد كل منها نمـو عنـصر أو مكـون مـن مكوناتهـا       

، والــذي يتــضمن )الحقــوق المدنيــة(الثــامن عــشر ظهــر المكــون األول وهــو المكــون المــدني 

الحقـوق  (وفـي القـرن التاسـع عـشر ظهـر المكـون الثـاني             . الحرية والمساواة أمام القـانون    

، والـــذي يتـــضمن إقـــرار حقـــوق األفـــراد فـــي المـــشاركة الـــسياسية والترشـــح    )الـــسياسية

، )الحقــوق االجتماعيــة( القــرن العــشرين ظهــر المكــون االجتمــاعي وفــي. للوظــائف العامــة

والذي يتضمن الحق في الرفاهية االجتماعية من تعليم وصحة وضمان اجتماعي، والتي من            

 .(Beck, 2000)دونها يتعذر تأمين المكونين األولين 

وتتميـز  .  هي صفة المواطن، والتـي تُحـدد حقوقـه وواجباتـه           Citizenshipالمواطنة   -

المواطنـــة بنـــوع خـــاص مـــن والء المـــواطن لوطنـــه وخدمتـــه فـــي أوقـــات الـــسلم والحـــرب     

والتعــــاون مــــع المــــواطنين اآلخــــرين عــــن طريــــق العمــــل المؤســــسي والفــــردي الرســــمي 

ــع، وتوحــد مــن أجلهــا الجهــود،          والتطــوعي فــي تحقيــق األهــداف التــي يــسعى إليهــا الجمي

 ).٥، ١٩٩٩الدجاني (وترسم الخطط، وتوضع الموازنات 

 حـب الفـرد وإخالصـه لوطنـه     تعبير عـن "الموسوعة العربية العالمية بأنها   ها  ف تعرّ كما

 والتفـاني فـي   ، والفخـر بالتـاريخ    ، والعـادات والتقاليـد    ،الذي يشمل االنتماء إلـى األرض والنـاس       

 .)١١٠م،  ١٩٩٦" ( ويوحي هذا المصطلح بالتوحد مع األمة.خدمة الوطن

ــه      بأنهــا عمل) رســتم(وكــذلك يعرفهــا   ــة الفــرد بحقوقــه وواجبات ــي توعي ــة تهــدف إل ي

اإلنسانية، وتنمية قدراته علـى المـساهمة الفعالـة فـي بنـاء المجتمـع ومؤسـساته، وتحمـل                   

. المــسئولية، وتقــدير إنــسانية اإلنــسان، وتكــوين اتجاهــات إيجابيــة نحــو الــذات واآلخــرين     
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ت العالمية والمشاركة   وتمثل مبادئ الديموقراطية وحقوق اإلنسان واالنفتاح على الثقافا       

  ).٢٠٠١ ،رستم(اإليجابية في الحضارات اإلنسانية 

بأنهـا العـضوية    Center For Civic Education, 1998ويعرفهـا مركـز التربيـة الوطنيـة    

وبــذلك فالمواطنــة هــي . وأعــضاء الجماعــة الــسياسية مواطنوهــا. فــي الجماعــة الــسياسية

مـشاركة القائمـة علـى الفهـم الـواعي والتفـاهم       أيضًا العضوية في المجتمع، التي تتطلـب ال     

 ".توقبول الحقوق والمسؤوليا

web: http://www. Civiced.org/stds-htm. 

    أمــا التعريــف اإلســالمي للمواطنــة فينطلــق مــن خــالل القواعــد واألســس التــي تنبنــي    

عة  فــإن الــشري لــذا . وهمــا الــوطن والمــواطن  ، لعنــصري المواطنــة اإلســالميةعليهــا الرؤيــة  

 وعناصـر األمـة،     افـردً بوصـفه    ترى أن المواطنة هي الصلة التـي تـربط بـين المـسلم               اإلسالمية

ا الـصلة التـي تجمـع      وتُتـوج هـذه الـصالت جميعـً        .اإلمـام  وأن والحاكم   ووهي األفراد المسلم  

 أي أن .  مـن جهـة أخـرى      يقطنونهـا بين المسلمين وحكامهم من جهـة، وبـين األرض التـي            

وهــي وطــن  ( عــن طبيعــة وجــوهر الــصالت القائمــة بــين دار اإلســالم       المواطنــة هــي تعبيــر  

هويـدي،  (وبين من يقيمون على هذا الوطن أو هـذه الـدار مـن المـسلمين وغيـرهم          ) اإلسالم

١٣، ١٩٩٥.( 

 :أهمية المواطنة وأهدافها
تـأتي أهميـة تربيـة المواطنـة مـن حيـث هـي عمليـة متواصـلة لتعميـق الحـس والــشعور            

جتمــع، وتنميــة الــشعور باالنتمــاء للــوطن واالعتــزاز بــه، وغــرس حــب         بالواجــب تجــاه الم 

النظام واالتجاهات الوطنية، واألخوّة والتفاهم والتعـاون بـين المـواطنين، واحتـرام الـنظم               

ــدهم، ومنظماتــه الحــضارية، وأنهــا لــم تــأتِ        والتعليمــات، وتعريــف الناشــئة بمؤســسات بل

كمـا  . لذا من واجبهم احترامها ومراعاتها  مصادفة، بل نتيجة عمل مستمر، وكفاح مرير،        

أن أهداف تربية المواطنـة ال تتحقـق بمجـرد إدراجهـا فـي الوثـائق الرسـمية، بـل إن تحقيـق               

 .األهداف يتطلب ترجمتها إلى إجراءات سلوكية، وتضمينها المناهج والكتب الدراسية
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 : وتتمثل أهمية تربية المواطنة في أنها

 . والدستور الوطنيتعزز وجود الدولة الحديثة، -١

 .تنمّي القيم الديمقراطية والمعارف المدنية -٢

 .تسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع -٣

تنمّــي مهــارات اتخــاذ القــرار والحــوار واحتــرام الحقــوق والواجبــات لــدى الطــالب    -٤

 )٢٠٠٨،المحروقى (

 وتهدف المواطنـة كـذلك إلـى تـوفير االسـتقرار والرفاهيـة ألفـراد المجتمـع، مـن خـالل                    

تحقيــق األمــن الــوطني واالجتمــاعي لهــم، األمــر الــذي يــوفر لهــم الطمأنينــة علــى أنفــسهم    

وذويهم، على اعتبار أن األمن الوطني واالجتماعي ال يتحقق ما لـم يـأمن الفـرد علـى نفـسه                    

وروحــه ومالــه، وهــو مــا يتطلــب أن يكــون هنــاك تــضامن بــين أفــراد المجتمــع، وتوافــق علــى   

، والتعاطف فيما بيـنهم، واحتـرام العقيـدة الدينيـة، وانتـشار             سلوكيات وأخالقيات واحدة  

وتساعد مؤسـسات   . االستقرار السياسي، وتحقيق األمن المعيشي واالقتصادي والحياتي      

العــوجي، (المجتمــع المــدني علــى النهــوض بواجباتهــا ومــسؤولياتها تجــاه أفــراد المجتمــع    

١٩٨٣.( 

وواجبـات تتحقـق مـن خـالل قـدر مـن        أن المواطنة تحدد بحقـوق      ) ٢٠٠٥(ويرى الصبيح   

الوعي والمعرفة من خالل سعي الفرد لتحقيق حقوق المواطنة والوفاء بالتزاماتها، وذلـك             

وبــذلك فــإن  . باســتخدام وســائل مــشروعة يحــددها النظــام االجتمــاعي ويتعلّمهــا الفــرد     

المواطنـــة تتحـــدد بالمـــسؤولية االجتماعيـــة والمـــشاركة االجتماعيـــة والـــوعي الـــسياسي   

 ).٢٠٠٥الصبيح ،(

ومــن ثــم فــإن الــوعي بالمواطنــة هــو معرفــة حقوقهــا وواجباتهــا التــي تظهــر فــي قــدرة  

المواطنين علي التعامل مع السياسة الوطنية والقضايا العامة على المستوي الـوطني، دون          

ومــن مظــاهر التعامــل مــع القــضايا  . أن يــستغلهم الــسياسيون وأصــحاب المــصالح الخاصــة 

 تجاه قضية البيئة، أو توزيع الدخل القـومي، أو العالقـة بالـدول المجـاورة،         العامة تكوين رأي  
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و إدراك األخطار التي تهدد األمن القومي على أسس واقعية، والتسامح مع أصـحاب الـرأي                

المختلــف أو العقيــدة المختلفــة، والقــدرة علــى مقاومــة الــضغوط مــن اآلخــرين، أو وســائل       

  ).٢٠٠٥، ٥٢النقيب . (عينةاإلعالم في تكوين حكم علي قضية م

العناصر التالية التي يجب أن ) ١٤٢٦( وفي هذا المجال يورد الحبيب     :مكونات المواطنة 

 :ينشأ عليها الفرد ليكون مواطنًا صالحًا

 وهــو شــعور داخلــي يجعــل المــواطن يفتخــر بوطنــه، ويعمــل بحمــاس         :االنتمــاء - ١

 .وإخالص لالرتقاء به والذود عنه

تــــشير إلــــى االمتيــــازات التــــي يجــــب أن تقــــدمها أو توفرهــــا الدولــــة    و:الحقــــــوق - ٢

 :يلمواطنيها، بحيث يتمتعون بها ويمارسونها، وه

حريــة التملــك، وحريــة العمــل، وحريــة االعتقــاد،      : الحريــات الشخــصية، وتتــضمن    -أ 

 .وحرية الرأي

 .صيانة الملكية والحقوق الخاصة  -ب 

 .التعليم  -ج 

 .الرعاية الصحية  -د 

 .ةضمان الخدمات األساسي  -ه 

 .ضمان الحياة الكريمة  -و 

 .المساواة أمام القانون  -ز 

 : الواجبـات- ٣

ــى أخــرى، بــسبب اخــتالف الفلــسفات والقــوانين          ــة إل ــات مــن دول تختلــف هــذه الواجب

بعـــض واجبـــات المـــواطن فـــي المملكـــة العربيـــة       وفيمـــا يلـــي . والتـــشريعات بـــين الـــدول  

 :السعودية

 .احترام النظام  -أ 

 .التصدي للشائعات المغرضة  -ب 
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 .انة الوطنعدم خي  -ج 

 .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -د 

 .الحفاظ على الممتلكات  -ه 

 .السمع والطاعة لولي األمر  -و 

 .الدفاع عن الوطن  -ز 

 .اإلسهام في تنمية الوطن  -ح 

 .المحافظة على المرافق العامة  -ط 

 .التكاتف مع أفراد المجتمع  -ي 

 :المشاركة المجتمعية - ٤

ركًا فــي األعمــال المجتمعيــة، إن مــن أبــرز ســمات المواطنــة أن يكــون المــواطن مــشا 

 .بشتى أبعادها

 وتمثـــل مجموعـــة األخالقيـــات التـــي يفتـــرض أن يتمـــسك بهـــا  :القـــيم العامــــة - ٥ 

 .األمانة واإلخالص والصدق والصب والتعاضد والتناصح: المواطن وتتضمن

 :إلى دعائم المواطنة التالية) ٢٠٠٨حمدان،( ويشير:دعائم أو ركائز المواطنة

 من الدعائم أو المرتكزات األساسية لمفهوم المواطنة، والتـي تمثـل            هناك مجموعة 

وتحـــرص .  ومنهـــا يـــستمد قوتـــه وحيويتـــه،البنيـــة التحتيـــة لهـــذا المفهـــوم فـــي أي مجتمـــع

ــا علــــى تأســــيس هــــذه الــــدعائم      المجتمعــــات التــــي تنــــشد المواطنــــة الحقيقيــــة ألفرادهــ

 :والمحافظة عليها ومتابعتها دائمًا، وهى كما يلى

 : المساواة: أوالً
 ،وهــي دعامــة أساســية لتفعيــل المواطنــة نــصّت عليهــا األديــان وغيرهــا مــن الــشرائع    

ــز    ــا        ،ومنهــا المــساواة ضــد التميي ــة وفقً ــين أفــراد المجتمــع فــي المعامل ــز ب  فــال يجــب التميي

 ، فال بد أن يكونوا سواسية تحت قانون واحد        ،أو طوائفهم أو طبقاتهم    لخصائص األفراد 

لتعامل بينهم هو مساواتهم كمواطنين في ذلك المجتمـع، والمـساواة           وأن يكون رابط ا   
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فـــي ارتباطهـــا بمفهـــوم المواطنـــة تعنـــي المـــساواة فـــي الحقـــوق والواجبـــات بـــين جميـــع   

المــــواطنين ، وبهــــذا المعنــــى فــــإن المواطنــــة المتــــساوية هــــي المحــــدد الوحيــــد للعالقــــات 

ن الدولـة حيـث ان المجتمـع الـذي     االجتماعية بين األفراد بعضهم مع البعض، أو بينهم وبي    

 .يطبق قاعدة المساواة بين المواطنين يضمن فاعلية المشاركة واالستقرار في المجتمع

 :العدل: ثانياً
ــه مــن قبــل المجتمــع     ،وهــو مطلــب ضــروري ينــشده كــل أفــراد المجتمــع       وااللتــزام ب

 وإلـى التـرابط   ،ةومؤسساته تجاه األفراد يـؤدي إلـى اإليجابيـة فـي األداء والمـشاركة الفاعلـ              

والعدالـة المدعومـة بـسلطة القـانون تهيـئ الفـرص       . االجتماعي القوى بين أجزاء المجتمـع     

. الجيدة بين أفراد المجتمع، وتجعل المجتمـع يعمـل بوصـفه كيانًـا واحـدًا قوىًّـا متماسـكًا               

فمــن الــضروري أن يحــرص المجتمــع علــى ضــمان العدالــة لكــل أبنائــه؛ حتــى يكونــوا أكثــر       

ــ ــاتهم وأنفـــسهم  اطمئنانـ ــوقهم وممتلكـ ــوق   ،اً علـــى حقـ ــرام حقـ ــدفع بهـــم إلـــى احتـ  وتـ

ــديهم الــشعور        المواطنــة فــي عالقــة بعــضهم بــبعض أو بمؤســسات المجتمــع، وتعمــق ل

والعدالة النـاجزة ألفـراد المجتمـع هـي تلـك العدالـة المـستندة إلـى أنظمـة             . باالنتماء الوطني 

 .د ماديًّا كثيرًاوقوانين تتناسب مع مقتضى العصر، وال تكلف الفر

 :الحرية: ثالثاً
ال تقلّ الحرية في أهميتها ودورها لتفعيل المواطنة عـن المـساواة والعـدل؛ فجميعهـا             

ركائز أساسية ال تقوم المواطنة بغيرها؛ فالحرية تظهر خصائص الشخصية، وتعزز الثقة            

ت المتقدمـة   إن المواطنة في المجتمعـا    . لدى المواطن وتوسع آفاق المشاركة االجتماعية     

تتــضح مــن خــالل الجماعــات التــي تــستند أعمالهــا وعالقتهــا علــى الحريــة والتوافــق والرضــا   

 .والتعامل فيما بين أفرادها على أساس من اإلسهام الفعّال

وتحرص المجتمعات المتقدمة على ضمان قدر من الحريـة ألفرادهـا، بمـا يـسمح بـأداء                 

 .تي تتطلبها أدوار المواطنينالحقوق، والوفاء بااللتزامات المجتمعية ال
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 : تكافؤ الفرص: رابعاً
ــة       ــددة التعليميـ ــاالت المتعـ ــي المجـ ــواطنين فـ ــام المـ ــساوية أمـ ــة الفـــرص المتـ إن تهيئـ

والعملية والترفيهية والخدمية وغيرها، تشجع على العطاء والمشاركة بكل إخالص من           

 ،التطـور فـي المجتمـع    ويدفع ذلك إلى بذل الجهـود لـدفع حركـة التقـدم و         ،قبل المواطنين 

 بـل يجـب أن يـشمل النـساء وكـل            ،والتأكيد على تهيئة الفـرص، فـال يخـص الـذكور فقـط            

فئــات المجتمــع المختلفــة؛ فــالمرأة تمثــل نــصف المجتمــع، ومنحهــا الفــرص يمكّنهــا مــن       

 .المشاركة في الحياة العامة، وأداء دورها الذي ينتظره المجتمع منها بفعالية وإخالص

اطنــة الحقيقيــة ال بــد مــن تــوافر كــل اإلمكانــات والقــدرات لجميــع أفــراد ولتفعيــل المو

ــا المجتمــــع لهــــم     ــا تتطلبــــه الفــــرص التــــي يهيئهــ ــاء بمــ  ،المجتمــــع لتمكيــــنهم مــــن الوفــ

 كما قد يتطلب األمر     ،كالمؤسسات التعليمية ومؤسسات الخدمات وعناصرها المختلفة     

وتكـافؤ الفـرص   . عمل للمواطنينتطوير مختلف قطاعات اإلنتاج لتوفير المزيد من فرص ال      

فـــي التعلـــيم أو العمـــل أو الخـــدمات يجـــب أن يـــشمل جميـــع قطاعـــات المجتمـــع وفئاتـــه    

 .المختلفة

 : التعدد والتنوع: خامساً
يتــسع مفهــوم المواطنــة لكــل فئــات المجتمــع وطبقاتــه وألفــراده بكــل انتمــاءاتهم     

لــى فئـة دون أخــرى، أو   وال يقتـصر ع ،الفرعيـة؛ فهـو مــن الـسعة بحيـث يــستوعب المجتمـع     

إذن .  ويحتـرم خـصائص كـل فئـة ومـا تتميـز بـه              ،جماعة واحدة وإهمال الجماعات األخرى    

 ، األســوياء وغيــر األســوياء، الــذكور واإلنــاث،فالمواطنــة مفهــوم يــشمل الــصغار والكبــار 

 وكــل أفـــراد  ، الــصناعيين والــزراعيين وكــل أربــاب المهــن     ،المتعلمــين وغيــر المتعلمــين   

وهذا األمر يستدعى لفـت االنتبـاه إلـى خـصائص           . ما تنوعت أو تعددت فئاتهم    المجتمع، مه 

ومميــزات كــل جماعــة، والحــذر مــن وقــوع التــصادم، والــسعي إليجــاد التــوازن الــذي يجعــل  

الجماعــــات المتعــــددة تجمعهــــم الهويــــة االجتماعيــــة الكبــــرى؛ فالخــــصائص المختلفــــة   

 . الكبير الذي يتسع للجميعواالختالفات الجزئية يجب أن يجمعها أفق المواطنة
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 :المملكة العربية السعودية وتعزيز أهداف المواطنة
هـــ ١٤١٨/ ١٤١٧منـذ العـام الدراسـي     أهميـة المواطنـة قـررت وزارة المعـارف    إلـى  ا ونظـرً 

 تـشمل المراحـل   ، فـي التعلـيم العـام    التربيـة الوطنيـة بوصـفها مـادة مـستقلة      تدريس مـادةً  

تدريــسها وأن يقــوم ب وانتهــاءً بالــصف الثالــث الثــانوي،   ،دائيبتــاالالــثالث، مــن الــصف الرابــع   

وقامـت وزارة المعـارف آنـذاك بتزويـد إدارات التعلـيم       .ن من ذوي الخبرة  وسعودي نومعلم

خطـة لتـدريس مـادة التربيـة الوطنيـة      "ن خطـة تـدريس المـادة بعنـوان      شامل تـضمّ   بمقترح

الخطة أسباب ومبررات   وتضمنت  . "بمراحل التعليم العام في المملكة العربية السعودية      

ــاليب      ــثالث، وأســـ ــة الـــ ــا فـــــي المراحـــــل التعليميـــ ــدافها، ومناهجهـــ ــادة، وأهـــ تـــــدريس المـــ

هـــ، تــم تعمــيم الكتــب المقــررة ليــتم      ١٤١٩ /١٤١٨وفــي العــام الدراســي التــالي     .تدريــسها

 ).هـ١٤١٧الحقيل،  (التدريس من خاللها

ز قــيم المواطنــة اهتمــام المملكــة  وممــا يؤكــد أهميــة مــادة التربيــة الوطنيــة فــي تعزيــ   

العربية السعودية بهذه المادة؛ حيـث أكـدت علـى أن تـشتمل كتـب التربيـة الوطنيـة علـى                     

  :تقديم موجه إلى معلمي التربية الوطنية، أكدت فيه على ما يلى

ــاإلســالميةإعــداد مــواطنين صــالحين متمــسكين بعقيــدتهم   .١ ين  الــصحيحة، متحلّ

ن بـالطرق الـسليمة المـستقيمة، قـائمين بواجبـاتهم           هيباألخالق الحميـدة، متـوجّ    

 . خير قيام

تنمية روح الوالء لهـذا الكيـان العظـيم، وتعريـف الناشـئة بكفـاح الـرواد مـن أئمتـه                  .٢

 . وملوكه، وما بذلوه من جهود لتوحيده وإعالء شأنه

تعريف الناشـئة والـشباب بمؤسـسات بلـدهم، ومنظمـاتهم الحـضارية، وأنهـا لـم                  .٣

 وكفـاح مريـر، لـذا فمـن واجـبهم احترامهـا         مـستمر  عمـل     نتيجة بل ،تأت مصادفة 

 . ومراعاتها

 النظام واحترام القانون في نفوس الناشئة، وتربيتهم على قواعد          احترامغرس   .٤

 . األمن والسالمة العامة
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ــادرة لألعمــال الخيريــة التطوعيــة التــي تــسهم فــي تأصــيل معنــى        .٥ غــرس روح المب

 .المواطنة الحق

ــاإلســالميةصــالحين متمــسكين بعقيــدتهم  إعــداد مــواطنين  .٦ ين  الــصحيحة، متحلّ

 الطرق السليمة المـستقيمة، قـائمين بواجبـاتهم خيـر           متبعينباألخالق الحميدة،   

 . قيام

تنمية روح الوالء لهـذا الكيـان العظـيم، وتعريـف الناشـئة بكفـاح الـرواد مـن أئمتـه                  .٧

 . وملوكه، وما بذلوه من جهود لتوحيده وإعالء شأنه

 الناشـئة والـشباب بمؤسـسات بلـدهم، ومنظمـاتهم الحـضارية، وأنهـا لـم                 تعريف .٨

ــذا فمــن واجــبهم احترامهــا        ــر، ل تــأت مــصادفة بــل ثمــرة عمــل دؤوب وكفــاح مري

 . ومراعاتها

ــادرة لألعمــال الخيريــة التطوعيــة التــي تــسهم فــي تأصــيل معنــى        .٩ غــرس روح المب

 .المواطنة الحق

ربيــة الوطنيــة يتمثــل فــي إعــداد المــواطن   يجمــع التربويــون علــى أن الهــدف العــام للت و

وقـد تعـرض    .  الذي يعرف حقوقه ويـؤدي واجباتـه تجـاه مجتمعـه           ،أو اإلنسان الصالح   الصالح

 وذلـك مـن منطلقـات متعـددة     ،كثير من التربويين إلى ذكر أهداف تفصيلية للتربية الوطنية        

 والفلـسفة   ، مـن حيـث العقيـدة التـي يـؤمن بهـا            ، خـصوصية كـل مجتمـع      الحسبانتأخذ في   

 .التي ينطلق منها، والظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي يمر بها

األهـداف   )هــ ١٤١٧(وقد حددت وزارة التربية والتعليم في المملكـة العربيـة الـسعودية              

 : العامة للتربية الوطنية في اآلتي

 فــي نفــوس الطــالب، وجعلهــا ضــابطة لــسلوكهم      اإلســالميةتمكــين العقيــدة   .١

 . صرفاتهم وتنمية روح الجهاد لديهموت

 . اإلسالميةالتأكيد على وجوب طاعة والة األمر وفق الشريعة  .٢

 .  والحرص على أمنه واستقراره والدفاع عنه،لوطنإلى اتعزيز االنتماء  .٣
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 .  مواطنينبوصفهمتعريف الطالب بما لهم وما عليهم من الحقوق والواجبات  .٤

 . سالمية سليمةتحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إ .٥

 . تدريب الطالب على مهارات الحوار وإبداء الرأي والمشاركة في النقاش .٦

 . تعريف الطالب بالخصائص والسمات المميزة للمجتمع السعودي .٧

 . تعزيز القيم والعادات االجتماعية اإليجابية لدى الطالب .٨

 . زاته، وكفاح آبائهم األوائلانجإتعريف الطالب بتاريخ وطنهم، و .٩

 . يف الطالب بالمعالم التاريخية والسياحية في بالدهمتعر .١٠

 مركــز إشــعاع   بوصــفها تعريــف الطــالب بمكانــة المملكــة العربيــة الــسعودية       .١١

 ). اا ودوليًّا وإسالميًّا وعربيًّخليجيًّ( وتوضيح دورها ،للعالم اإلسالمي

 التواصـل    والتبـصير بأهميـة    ، والعربيـة  اإلسـالمية ألمـة   إلـى ا  تنمية االعتزاز باالنتمـاء      .١٢

 . بالعالم الخارجي

تكوين الوعي اإليجابي بالتحديات والتيارات التـي تواجـه المملكـة واألمـة العربيـة               .١٣

 . اإلسالميةو

 . تعريف الطالب بمؤسسات وطنهم ونظمه الحضارية .١٤

 . تعويد الطالب على حب النظام واحترام األنظمة والتقيد بها .١٥

 . السالمة العامة والحماية المدنيةتعويد الطالب على االلتزام بقواعد األمن و .١٦

 . تعويد الطالب على العادات الصحية السليمة ونشر الوعي الصحي .١٧

 . توعية الطالب بأهمية المحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة .١٨

 . تنمية عادات االستهالك الرشيد في كافة المجاالت .١٩

ا  ما لم يكن منافيً،عها كان نوتكوين اتجاهات إيجابية لدى الطالب نحو العمل أيًّ     .٢٠

 . للدين اإلسالمي

 . تكوين اتجاهات إيجابية نحو اإلنتاج الوطني .٢١

 . تعويد الطالب على استخدام األسلوب العلمي في حل المشكالت .٢٢
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 مستوى وعي طالبات كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 )دراسة ميدانية ( بمفهوم المواطنة

  محمدآل سعودسارة بنت ثنيان بن. د 

 . غرس روح المبادرة لألعمال التطوعية والخيرية .٢٣

 . تعويد الطالب على االهتمام بالوقت واستثماره في المجاالت النافعة .٢٤

 . لطالب مهارات التعامل الواعي مع البيئةإكساب ا .٢٥

 . تنمية الوعي لدى الطالب بأهمية تقنية االتصال الحديث وآثارها .٢٦

التربية الوطنية بمراحـل التعلـيم العـام فـي المملكـة العربيـة           ) هـ١٤١٧(وزارة المعارف   

 .الرياض. السعودية

 منهـا ة تـستمد  نهـا تنطلـق مـن أسـسٍ محـدد      إوبالنظر إلى تلك األهداف يمكـن القـول         

ــا،التربيـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الـــسعودية    أهـــدافها خـــصوصًا، والتربيـــة الوطنيـــة وعمومًـ

 اللتـان تحثـان علـى روح       ،ومقوماتها، وعلى رأسها القرآن الكريم والسنة النبويـة المطهـرة         

 ونـصحهم كقاعـدة أساسـية مـن     ، وطاعـة والة األمـر    ، وحبه ، والدفاع عن الوطن   ،المواطنة

ــ  ويـــضاف إلـــى هـــذين المـــصدرين الثقافـــة الـــسائدة فـــي المجتمـــع    .دين اإلســـالميقواعـــد الـ

ــسعودي ــا ،الـ ــشمله ومـ ــات    تـ ــراف واتجاهـ ــد وأعـ ــادات وتقاليـ ــن عـ ــى  مـ ــد علـ ــروابط تؤكـ  الـ

 ). ٢٠٠٤المعيقل، (االجتماعية والتعاون والتكافل بين المسلمين 

 :الدراسات السابقة
 )Dynesson,1992:داينسن (دراسة 

 وذلــك فــي ،"الطــالب؟  عنــد الــصالحةمــاذا تعنــي المواطنــة"لــى تعــرُّف هــدفت الدراســة إ

وأظهـــرت الدراســـة أن أهـــم خـــصائص     . فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة   ١٩٨٧العـــام 

معرفـة األحـداث   :  عليهـا فـي تـدريس التربيـة الوطنيـة     التأكيـد المواطنة الصالحة التي يجب  

قبـول المـسؤولية التـي يكلـف بهـا          الجارية، والمشاركة في شـؤون المجتمـع والمدرسـة، و         

الفرد، واالهتمام بشؤون اآلخـرين، وااللتـزام بالـسلوك الحميـد واألخـالق الجيـدة، والتقبـل                 

للــسلطة بنــاءً علــى الــشرعية والــصالحيات التــي تخــدم المجتمــع، والقــدرة علــى مناقــشة       

هــــا األفكــــار واآلراء، والقــــدرة علــــى اتخــــاذ القــــرار الحكــــيم، ومعرفــــة الحكومــــة وأنظمت 

 .ولوائحها، وإيجاد روح حب الوطن
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 )٢٠٠٣: ويحاتشال(دراسة 

درجـة تمثـل طلبـة الجامعـات األردنيـة لمفـاهيم المواطنـة        "هدفت الدراسة إلـى تعـرُّف     

جـنس الطالـب، ومـستوى تعلـيم والديـه، ونـوع            : وتأثرها ببعض المتغيـرات، وهـى     . "الصالحة

تــي يــدرس فيهــا، ومــستواه الدراســي،  المدرســة التــي تخــرج فيهــا، وبيئتــه، ونــوع الجامعــة ال 

 اختيار ست جامعات بطريقة عشوائية ما بين رسـمية وخاصـة         وتخصصه األكاديمي، وتم  

ن أالنتـائج   أظهـرت    وقـد    .ا وطالبـة  طالبـً ) ١٨٦٦( وقد بلغت    ،ار العينة المطلوبة للدراسة   يالخت

 حيــث ؛ية وتعــد هــذه نــسبة ســلب ،لــديها مفــاهيم المواطنــةتمثلــت مــن العينــة ) ٪٦٢(نــسبة 

ا ذات داللـة     وأثبتـت النتـائج فروقـً      .فمـا فـوق   ) ٪٧٧(التمثيل اإليجابي لمثل هـذه الدراسـة هـو          

ــ تعــزى جميعهــا  ،إحــصائية عنــد مــستوى الداللــة اإلحــصائية فــي متغيــرات الدراســة      صالح ل

لــصالح الطلبــة المتفــوقين بحــصول آبــائهم علــى مــستوى تعليمــي أعلــى،     الــذكور، والطلبــة 

ــا   ــة مــن أبن ــذين تخرجــوا    والطلب ــة ال ــة خريجــي    فــيء المــدن، والطلب  مــدارس خاصــة، والطلب

ا فـي درجـة تمثيـل الطلبـة لمفـاهيم            كما أوضـحت النتـائج فروقـً       .دراسات العلوم اإلنسانية  

المواطنة لصالح الطلبة من السنة الدراسية الثانية، وكانت هنـاك فـروق لـصالح الطلبـة مـن             

 .الجامعات الخاصة

  )٢٠٠٥:الصبيح (دراسة 

هــدفت هــذه الدراســة إلــى تحديــد اتجاهــات طــالب المرحلــة الثانويــة نحــو المواطنــة           

، )المـسجد والمدرسـة واألسـرة   (ومعرفة عالقة المواطنة ببعض المؤسسات االجتماعيـة    

ــا مــن طلبــة المــستوى الثالــث فــي ثانويــات الريــاض  ) ١٤٠(وتكونــت عينــة الدراســة مــن   . طالبً

لطالب يـدركون حقـوق المواطنـة وواجبـاتهم، وأن           من ا  %٨٠وأظهرت نتائج الدراسة أن     

 مــن الطلبــة أظهــروا %٥٥٫٣ مــن الطلبــة أظهــروا رضــا عــن أدائهــم للواجبــات، وأن %٨٩٫٩

 . رضا عن حصولهم على حقوقهم



 

 
١٦٠

 مستوى وعي طالبات كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 )دراسة ميدانية ( بمفهوم المواطنة

  محمدآل سعودسارة بنت ثنيان بن. د 

 )٢٠٠٦:عايض(دراسة 

هــدفت الدراســة إلــى تعــرُّف درجــة تمثــل معلمــي المرحلــة الثانويــة للمفــاهيم الوطنيــة، 

ها في دولة الكويت، وعالقتها ببعض المتغيرات الخاصة بالمعلمين،      واتجاهات الطلبة نحو  

مثل الجنس، والمؤهل العلمي، والتخصص، والخبرة في التدريس، والمحافظة، والجنسية،          

. وعالقتها ببعض المتغيرات الخاصة بالطلبة، مثل الجنس، والمستوى الصفي، والمحافظة         

) ٤٥١(وتكونـت عينـة المعلمـين مـن         . لطلبـة وطبقت الدراسة على عينتين من المعلمين، وا      

 .طالبًا وطالبةُ) ١٤٢٤(معلمًا ومعلمةً، وتكونت عينة الطلبة من 

وأظهــرت نتــائج الدراســة أن درجــة تمثــل معلمــي المرحلــة الثانويــة للمفــاهيم الوطنيــة 

، وهى درجة تمثل عاليـة، كمـا بينـت نتـائج الدراسـة أن           )٤٬٠٦(بالمجاالت قيد الدراسة كان     

اهــات الطلبــة نحــو المفــاهيم الوطنيــة كانــت إيجابيــة، وبينــت النتــائج أيــضًا عــدم وجــود   اتج

الجـنس،  : اختالف في درجة تمثل المعلمـين للمفـاهيم الوطنيـة تعـزى لكـل مـن متغيـرات                  

فــي حــين كــان هنــاك اخــتالف فــي درجــة تمثــل المعلمــين   . والمؤهــل العلمــي، والمحافظــة

لـصالح مـن كانـت خبـرتهم إحـدى عـشرة سـنة فمـا            تعزى إلـى الخبـرة فـي التـدريب، وكـان            

فوق، ووجود اختالف في درجـة تمثـل المعلمـين تعـزى إلـى التخـصص ولـصالح التخصـصات                    

كمــا بينــت النتــائج إضـافة إلــى ذلــك عــدم وجــود اخـتالف فــي اتجاهــات الطلبــة نحــو   . األدبيـة 

لفــت المفــاهيم الوطنيــة بــاختالف كــل مــن المــستوى الــصفي، والمحافظــة، فــي حــين اخت     

 .اتجاهاتهم باختالف الجنس

 )٢٠٠٧:الهاجري (دراسة 

هدفت هـذه الدراسـة إلـى معرفـة درجـة تمثـل طلبـة جامعـة الكويـت لقـيم المواطنـة،                       

كما هدفت إلى بيـان    .  الجنس، والسنة الدراسية، والكلية، والجنسية     :وعالقتها بمتغيرات 

طالبًـا  ) ٧١١(نـة الدراسـة مـن     وتكونـت عي .دور الجامعة في تنمية قيم المواطنة لـدى طلبتهـا        

ولتحقيــــق أهــــداف الدراســــة واإلجابــــة عــــن  . طالبــــةً) ٤٦٠(طالبًــــا، و) ٢٥١(وطالبــــةً، مــــنهم 

فقــرة تقــيس درجــة ) ٣٠(فقــرة، منهــا ) ٦٠(تــساؤالتها، تــم تطــوير اســتبانة اشــتملت علــى  
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 .فقــرة تقــيس دور الجامعــة فــي تنميــة قــيم المواطنــة  ) ٣٠(تمثــل الطلبــة لقــيم المواطنــة، و 

وتوصلت نتـائج الدراسـة إلـى أن درجـة تمثـل طلبـة جامعـة الكويـت لقـيم المواطنـة كانـت                        

 .مرتفعة، في جميع أبعادها

 )Henry 2007,:هنري(دراسة 

ــة         ــوق المواطنـ ــالب حقـ ــيم الطـ ــي تعلـ ــة فـ ــأثير الجامعـ ــرف تـ ــى تعـ ــة إلـ ــدفت الدراسـ هـ

النتـائج، منهـا أن   وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من . وواجباتها، وأدوارهم في المجتمع 

ممارســــة الطــــالب لألنــــشطة المختلفــــة داخــــل الجامعــــة واشــــتراكهم فــــي الحــــوارات    

والمناقــشات مــع أعــضاء هيئــة التــدريس واشــتراكهم فــي مناقــشة قــضايا ومــشكالت          

المجتمــــع وفهــــم الموضــــوعات االجتماعيــــة والــــسياسية داخــــل الجامعــــة وخارجهــــا        

 فـــي الحيـــاة وتعلـــيمهم األســـلوب    وإعـــدادهم للتعامـــل مـــع التحـــديات التـــي تـــواجههم     

 .الديمقراطي، كل ذلك أسهم في غرس قيم المواطنة لديهم وتدعيمها

 ):١٤٢٦:الحبيب(دراسة 

. هدفت الدراسة إلى تعرف تربية المواطنة واالتجاهـات المعاصـرة فـي تربيـة المواطنـة               

 :وقد اهتمت الدراسة بما يلى

ــة بالمواطنــــ    -١ ــصطلحات المرتبطــ ــى المــ ــضوء علــ ــاء الــ ــة،   إلقــ ــالوطن والوطنيــ ة، كــ

 .والمواطنة، والتربية الوطنية

الوقوف على االتجاهات المعاصـرة فـي تربيـة المواطنـة مـن خـالل بعـض التجـارب                    -٢

 .العالمية وتجربة المملكة العربية السعودية

 .التوصل إلى تصور مقترح لتنمية المواطنة مالئم للبيئة السعودية -٣

لتنميـة المواطنـة فـي ضـوء الـسياسة التعليميـة       ولقد انتهت الدراسة بتصورها مقترحًاً     

الــسعودية وطبيعــة المجتمــع الــسعودي، أكــدت فيــه أدوار كــل مــن المدرســة واألســرة          

 .والمسجد واإلعالم، والسياسة التعليمية العامة في تنمية المواطنة



 

 
١٦٢

 مستوى وعي طالبات كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 )دراسة ميدانية ( بمفهوم المواطنة

  محمدآل سعودسارة بنت ثنيان بن. د 

 )١٤٢٦:الحامد(دراسة 

 سـعت إلـى     هدفت الدراسة إلى تعرف الشراكة والتنسيق فـي تربيـة المواطنـة؛ حيـث             

. تحديــد وظــائف المؤســسات التربويــة وأســاليب التنــسيق بينهــا مــن أجــل تعزيــز المواطنــة

وتـــم اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي الـــذى يقـــوم علـــى تحليـــل عمـــل المؤســـسات  

التربوية وتوضيح عالقات بعضها ببعض وبالمجتمع، وتوصلت الدراسة إلى تصور للشراكة           

 ب في تربيـة المواطنـة، كمـا قـدَّمت مجموعـة مـن األسـالي               بين المدرسة والمجتمع المحلي   

غــــرس قــــيم االنتمــــاء : لتعزيــــز تربيــــة المواطنــــة عبــــر التنــــسيق والــــشراكة، مــــن بينهــــا  

ــين       ــع الـــشباب وبـ ــوارات مـ ــتح حـ ــاز، وفـ ــاج واإلنجـ ــة والعمـــل واإلنتـ والمـــشاركة والمواطنـ

اط الطالبــي، وتأهيــل الـشباب، وتنويــع أســاليب تعلـيم التربيــة الوطنيــة، وتنويــع بـرامج النــش   

 . تربية المواطنةهالمعلمين في اتجا

 )٢٠١١:عيد(دراسة 

ــي تعــرف مــدي إدراك طــالب الجامعــة       لمفهــوم ) جامعــة الفيــوم (هــدفت الدراســة إل

تمثلـت مجموعـة   . ، مع عرض مجموعة مـن التجـارب العالميـة للمواطنـة        ةالمواطنة الصالح 

وأظهرت نتائج الدراسة   .  جامعة الفيوم  كلية من ) ١٢(طالب وطالبة من    ) ٣٠٠(الدراسة في   

 :أن

ــصالحة  (نــسبة إدراك الطــالب للمحــور األول    • بلــغ متوســطها  ) مفهــوم المواطنــة ال

 )%٨٦٫٦(بنسبة ) ٢٫٦(

السلوكيات الواجـب مراعاتهـا مـن المـواطن         (ونسبة إدراك الطالب للمحور الثاني       •

 ).%٩٠٫٦(بنسبة ) ٢٫٧(بلغ متوسطها ) الصالح

فقـد  ) المقترحـات التـي ينبغـي توافرهـا لتنميـة المواطنـة الـصالحة            (ث  أما المحور الثال   •

وأوصـت الدراسـة بمجموعـة مـن التوصـيات،          ). %٨٩٫٦(بنـسبة   ) ٢٫٩(بلغ المتوسط   

 .أهمها إعداد مقرر متطلب لجميع طالب الجامعة يتضمن المواطنة
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 :تعقيب على الدراسات السابقة
 مثـل دراسـات كـل    ،نـة وأبعادهـا  تناولـت بعـض الدراسـات الـسابقة مفهـوم المواط      •

ــد(،و)٢٠٠٧:هنـــري (، و)٢٠٠٣:الـــشويحات (، و):Dynesson1992داينـــسن:(مـــن  : عيـ

٢٠١١.( 

ركزت بعض الدراسات علـى مفهـوم المواطنـة لـدى طـالب المرحلـة الثانويـة، مثـل              •

 ).٢٠٠٦: عايض(، و)٢٠٠٥: الصبيح:(دراسات كل من

ربيــة المواطنــة وتــصور مقتــرح تناولــت بعــض الدراســات االتجاهــات المعاصــرة فــي ت •

 )١٤٢٦: الحبيب (لتنميتها، مثل دراسة 

أكـــدت بعـــض الدراســـات األخـــرى أهميـــة التنـــسيق والـــشراكة بـــين المؤســـسات  •

 ).١٤٢٦:الحامد (التربوية من أجل تعزيز المواطنة، مثل دراسة 

ركزت بعض الدراسـات األخـرى علـى دور الجامعـة فـي تنميـة قـيم المواطنـة، مثـل                       •

 ).٢٠١١:عيد (، و)٢٠٠٧: الهاجري(كل من دراسات 

 :استفادة هذه الدراسة من الدراسات السابقة
استفادت هـذه الدراسـة مـن الدراسـات الـسابقة فـي إعـداد اإلطـار النظـري، وبنـاء أداة                 

وتختلــف هــذه الدراســة عــن الدراســات الــسابقة فــي مكــان      . الدراســة، وتفــسير نتائجهــا  

البــات كليــة العلــوم االجتماعيــة تخــصص علــم   التطبيــق؛ حيــث طبقــت علــى عينــة مــن ط  

ــة،      نفـــس واجتمـــاع المـــستوى الرابـــع، للتعـــرّف علـــى مـــستوى وعـــيهن بمفهـــوم المواطنـ

 .اإلسالمية محمد بن سعود اإلمامبجامعة 

 :منهج الدراسة
  فــي ضــوء طبيعــة الدراســة واألهــداف التــي تــسعى إلــى تحقيقهــا لتعــرّف مــدى وعــي         

ة بمفهــوم المواطنــة، وبنــاء علــى تــساؤالت الدراســة تــم   طالبــات كليــة العلــوم االجتماعيــ 

المــسحي لمعالجــة مــشكلة هــذه الدراســة؛ نظــرًا إلــى       / االعتمــاد علــى المــنهج الوصــفي    

علـى  ) ٢٠٣م،  ٢٠٠٤عبيـدات وآخـرون ،    (مالءمته لطبيعة المشكلة، والذي يعتمد كما يذكر        



 

 
١٦٤

 مستوى وعي طالبات كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 )دراسة ميدانية ( بمفهوم المواطنة

  محمدآل سعودسارة بنت ثنيان بن. د 

ــا وواضــحًا، ويع   ــا؛  دراســة الواقــع، ويهــتم بوصــف الظــاهرة وصــفًا دقيقً ــا أو كمًّ بــر عنهــا كيفً

فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة، ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي فيعطي وصـفًا رقميًّـا             

 .من خالل توضيح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة

 : مجتمع وعينة الدراسة
 محمـد   اإلمـام بجامعـة   . عيـة طالبات كلية العلوم االجتما    الدراسة من    مجتمعن  يتكوّ

طالبـــة ) ٣٣٠(تـــم اختيـــار عينـــة قـــصدية قوامهـــا  ). ٣٠٠٠( وعـــددهن اإلســـالميةبـــن ســـعود 

ــم نفــس وعلــم نفــس واجتمــاع، المــستوى الرابــع  ، وقــد اســتثنت الدراســة           تخــصص عل

المستويات األول والثاني والثالث؛ ألنهن لم يحصلن على قسط وافر مـن الخبـرات العلميـة                

مقارنة بالمستوى الرابع ،ونظرا ألن الكلية تحتـوي علـى هـذين القـسمين فقـط       والمعرفية،  

كقسمين مـستقلين وبقيـة األقـسام أقـسام مـساندة وبالتـالي تـم اختيـار عينـة الدراسـة                     

 من هذا المنطلق مقتصرة على علم النفس وعلم اإلجتماع

 :أداة الدراســــة
ت الباحثة بإعداد استبانة، بلـغ عـدد   بعد االطالع على الدراسات السابقة وأدبياتها قام    

 :فقرة، تم توزيعها على ثالثة محاور، على النحو التالي) ٥٥(فقراتها 

 .عبارة) ١٦(اشتمل هذا المحور على : الحقوق: المحور األول

 .عبارة) ٢٣(اشتمل هذا المحور على : الواجبات: المحور الثاني

اشتمل هـذا   :  تنمية مفهوم المواطنة   دور كلية العلوم االجتماعية في    : المحور الثالث 

 .عبارة) ١٦(المحور على 

وفق تدرج ثالثي، وذلك علـى النحـو        ) Likartليكرت  (   وقد استخدمت الباحثة مقياس     

؛ وذلك لإلجابة عن فقرات المحـاور الثالثـة علـى    ) غير موافق– غير متأكد –موافق  : (التالي

 ).١= فق ، غير موا٢= ، غير متأكد ٣= موافق (التوالي 
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 :صدق األداة
 للتأكـد   -) ١( انظـر الملحـق رقـم        -تم عرض أداة الدراسـة علـى عـدد مـن المحكمـين              

وعلـــى ضـــوء . مـــن الـــصدق الظـــاهري ومـــدى قـــدرة األداة علـــى قيـــاس مـــا وضـــعت مـــن أجلـــه

توجيهــاتهم ومقترحــاتهم تــم إجــراء التعــديالت وذلــك بإعــادة صــياغة بعــض الفقــرات،       

ات التي اقترح المحكمون حذفها، وإضافة بعض الفقرات التي تم   واستبعاد عدد من الفقر   

فقـرة موزعـة علـى محـاور االسـتبانة، وعـددها            ) ٥٥(وبذلك أصـبح عـدد الفقـرات        . اقتراحها

 ).٣(انظر الملحق رقم . محاور) ٣(

 :ثبات األداة
طبيقهــا علــى عينــة مــن أفــراد مجتمــع   التأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة مــن خــالل ت م تــ

طالبــة مــن خــارج نطــاق عينــة الدراســة، وذلــك بطريقــة االختبــار   ) ٣٠(الدراســة بلــغ عــددها 

، ومـن ثـم حـساب معامـل االرتبـاط بيرسـون لالتـساق        )بين التطبيق األول والثـاني    (وإعادته  

و نبـــاخ توضـــح ذلـــك، وأيـــضًا تـــم حـــساب معامـــل ألفـــا كـــر) ٣(و) ٢(و) ١(الــداخلي والجـــداول  

 :يوضح ذلك) ٤(لالتساق الداخلي بفارق أسبوعين والجدول رقم 

 )١(جدول رقم 

 بالدرجة الكلية للمحور" الحقوق"معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول 
رقم 
معامل االرتباط  رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور العبارة

 بالمحور
٠٫٦٤٥ ٩ @@٠٫١٥٥ ١@@ 
٠٫٥٨٩ ١٠ @@٠٫٢٤٨ ٢@@ 
٠٫٥٥٩ ١١ @@٠٫٤٠٩ ٣@@ 
٠٫٥٦٨ ١٢ @@٠٫٤٤٠ ٤@@ 
٠٫٥١٢ ١٣ @@٠٫٥٥٩ ٥@@ 
٠٫٦٣٠ ١٤ @@٠٫٢٧٩ ٦@@ 
٠٫٦٣٧ ١٥ @@٠٫٥٤٠ ٧@@ 
٠٫٥٦٣ ١٦ @@٠٫٥٥٣ ٨@@ 

 ٠٫٠١دال عند مستوى الداللة @@ 

 



 

 
١٦٦

 مستوى وعي طالبات كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 )دراسة ميدانية ( بمفهوم المواطنة

  محمدآل سعودسارة بنت ثنيان بن. د 

 )٢(جدول رقم 

 محوربالدرجة الكلية لل" الواجبات"معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني 
رقم 
 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور العبارة

٠٫٥٦٨ ١٣ @@٠٫٣٩٩ ١@@ 
٠٫٥٢٨ ١٤ @@٠٫٣٦٨ ٢@@ 
٠٫٥٣٦ ١٥ @@٠٫٢٧٦ ٣@@ 
٠٫٦٠٩ ١٦ @@٠٫٤٤٤ ٤@@ 
٠٫٥٥٨ ١٧ @@٠٫٦٢٤ ٥@@ 
٠٫٤٨٧ ١٨ @@٠٫٥٩٣ ٦@@ 
٠٫٤٥٥ ١٩ @@٠٫٥٣٨ ٧@@ 
٠٫٥٤٢ ٢٠ @@٠٫٥٣٢ ٨@@ 
٠٫٥٠٧ ٢١ @@٠٫٤٦٠ ٩@@ 
٠٫٥٨٦ ٢٢ @@٠٫٥٨٧ ١٠@@ 
٠٫٥٨٨ ٢٣ @@٠٫٥٩٠ ١١@@ 
٠٫٤٦٦ ١٢@@ - - 

 ٠٫٠١دال عند مستوى الداللة @@ 

 )٣(جدول رقم 

دور كلية العلوم االجتماعية في توعية "معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثالث 

 بالدرجة الكلية للمحور" طالباتها بمفهوم المواطنة
رقم 
معامل االرتباط  رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور العبارة

 بالمحور
٠٫٦٦٩ ٩ @@٠٫٥٧٣ ١@@ 
٠٫٦٤٠ ١٠ @@٠٫٦٤٩ ٢@@ 
٠٫٧٧٨ ١١ @@٠٫٦٦٧ ٣@@ 
٠٫٨٠٧ ١٢ @@٠٫٥٤٧ ٤@@ 
٠٫٧٥٠ ١٣ @@٠٫٧٦٢ ٥@@ 
٠٫٧١٥ ١٤ @@٠٫٦٩٢ ٦@@ 
٠٫٦٨٠ ١٥ @@٠٫٦٩٦ ٧@@ 
٠٫٦٩٦ ١٦ @@٠٫٦٥٢ ٨@@ 

 ٠٫٠١وى الداللة دال عند مست@@ 
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ــارات مــع      ) ٣ و ٢ و ١(يتــضح مــن الجــداول    ــارة مــن العب أن قــيم معامــل ارتبــاط كــل عب

، مما يدل على صـدق اتـساقها مـع          )٠٫٠١(محورها موجبة ودالة إحصائيًّا عند مستوي الداللة        

 . ؛ حيث يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة)٤(محاور األداة، ويتضح ذلك من الجدول رقم 

 )٤(قم جدول ر

 معامل ألفا كرو نباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
 ثبات المحور عدد العبارات محاور االستبانة 

 ٠٫٧٩٦ ١٦ المحور األول
 ٠٫٨٦٦ ٢٣ المحور الثاني
 ٠٫٩٢٥ ١٦ المحور الثالث
 ٠٫٩٢٨ ٥٥ الثبات العام

راوحـت  أن معامالت الثبات لمحاور الدراسة عاليـة؛ حيـث ت  ) ٤(يتضح من الجدول رقم  

، وهــذا يـدل علــى أن االسـتبانة تتمتــع   )٠٫٩٣( ، وبلــغ معامـل الثبــات العـام   )٠٫٩٣ و ٠٫٨٠(بـين  

 .بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة

 :تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية: األساليب اإلحصائية

 . الداخلي لبنود االستبانةمعامل ارتباط بيرسون لقياس صدق االتساق •

 . لحساب ثبات محاور االستبانةكرو نباخ ألفا  الثباتمعامل •

لتعـــرف مـــا إذا كـــان هنـــاك فـــروق ذات داللـــة      : للعينـــات المـــستقلة  ) ت(اختبـــار  •

إحصائية بـين مـستوى وعـى أفـراد الدراسـة نحـو محـاور الدراسـة بـاختالف متغيـر                     

 ).اجتماع/ علم نفس(التخصص 

 .سب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعياريةالتكرارات والن •

 Statistical Package forولقد تـم اسـتخدام الحزمـة اإلحـصائية للعلـوم االجتماعيـة       

Social Sciences والتي يرمز إليها بالرمز )SPSS(     وذلك بعد أن تـم ترميـز وإدخـال البيانـات ،

المـستخدم  ) الحدود الدنيا والعليـا    (إلى الحاسب اآللي، ولتحديد طول خاليا المقياس الثالثي       

، ثــم تقــسيمه علــى عــدد خاليــا المقيــاس  )٢=١-٣(فــي محــاور الدراســة، تــم حــساب المــدى  

، ثــم تــم إضــافة هــذه القيمــة إلــى أقــل )٠٫٦٧= ٢/٣(للحــصول علــى طــول الخليــة الــصحيح أي 



 

 
١٦٨

 مستوى وعي طالبات كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 )دراسة ميدانية ( بمفهوم المواطنة

  محمدآل سعودسارة بنت ثنيان بن. د 

ألعلـى  ؛ وذلـك لتحديـد الحـد ا    )أو بدايـة المقيـاس، وهـي الواحـد الـصحيح          (قيمة فـي المقيـاس      

وهكـذا أصـبح طـول الخاليـا        . لهذه الخلية؛ لكي تستخدم كمحك الستجابات أفراد العينة       

 :كما يأتي
 .، نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسه)غير موافق( يمثل ١٫٦٧ إلى ١ من - 

 .نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسه) غير متأكد( يمثل ٢٫٣٤ إلى ١٫٦٨ من - 
 .نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسه) موافق( يمثل ٣٫٠٠ إلى ٢٫٣٥ من - 
 : اإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشتها-١٦

مــا مــستوى وعــي طالبــات كليــة العلــوم االجتماعيــة :  الــذى نــصهالــسؤال األولإجابـة  
 كأحد أبعاد المواطنة؟) الحقوق(بمفهوم 

 والنــسب المئويــة والمتوســطات   تــم حــساب التكــرارات لإلجابــة عــن هــذا التــساؤل  
عينـة الدراسـة علـى عبـارات       أفـراد    السـتجابات    الترتيبالحسابية واالنحرافات المعيارية و   
 ).٥( يوضحها الجدول رقم هذا المحور، وجاءت النتائج كما

 )٥(جدول رقم 
 حسب باتنازليًّ مرتبة) الحقوق( المحور األول عبارات على الدراسة أفراد عينة استجابات

  الموافقةدرجة توسطاتم
 درجة الموافقة

 العبارة م
غير  موافق

 متأكد
غير 
 موافق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
ب المعياري

رتي
الت

 

 - ٤ ٣٢٦ك
١ 

الحق في حياة 
 - ١٫٢ ٩٨٫٨% كريمة

١ ٠٫١١٠ ٢٫٩٩ 

 ١ ٦ ٣٢٣ك
٢ 

الحق في التعليم 
 ٠٫٣ ١٫٨ ٩٧٫٩% والثقافة

٢ ٠٫١٧٣ ٢٫٩٨ 

 ٢ ١٤ ٣١٤ك
٦ 

الحق في ممارسة 
 ٠٫٦ ٤٫٢ ٩٥٫٢% الشعائر الدينية

٣ ٠٫٢٥٣ ٢٫٩٥ 

 ٢ ١٤ ٣١٤ك
١٣ 

الحق في األمان 
 ٠٫٦ ٤٫٢ ٩٥٫٢% على الشخصية

٤ ٠٫٢٥٣ ٢٫٩٥ 

 ٥ ١٨ ٣٠٧ك
٩ 

الحق في العمل في 
ظروف إنسانية 

 ١٫٥ ٥٫٥ ٩٣٫٠% عادلة
٥ ٠٫٣٢٩ ٢٫٩٢ 
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 درجة الموافقة
 العبارة م

غير  موافق
 متأكد

غير 
 موافق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
ب المعياري

رتي
الت

 

 ٣ ٢٣ ٣٠٤ك
٤ 

الحق في الحصول 
على الحماية 
 ٩. ٧٫٠ ٩٢٫١% القانونية

٦ ٠٫٣١٤ ٢٫٩١ 

 ٩ ١٤ ٣٠٧ك
١٠ 

الحق في الرعاية 
الطبية والتأمين 

 ٢٫٧ ٤٫٢ ٩٣٫٠% الصحي
٧ ٠٫٣٧٨ ٢٫٩٠ 

 ١٥ ٣ ٢٨ ٢٩٩ك
الحق في الخدمات 

 ٩. ٨٫٥ ٩٠٫٦% العامة
٨ ٠٫٣٣٣ ٢٫٩٠ 

 ٥ ٣١ ٢٩٤ك
٣ 

الحق في المساواة 
 أمام القانون

%١٫٥ ٩٫٤ ٨٩٫١ 
٩ ٠٫٣٧٤ ٢٫٨٨ 

 ٤ ٣٤ ٢٩٢ك
٧ 

الحق في التعبير 
عن الرأي وفق 
 ١٫٢ ١٠٫٣ ٨٨٫٥% القانون والنظام

١٠ ٠٫٣٦٨ ٢٫٨٧ 

 ٥ ٣٤ ٢٩١ك

١٢ 

الحق في الحصول 
على دعم الدولة 

للقيام بعمل يخدم 
 المصلحة العامة

%١٫٥ ١٠٫٣ ٨٨٫٢ 
١١ ٠٫٣٨٢ ٢٫٨٧ 

 ١٦ ٨ ٣٦ ٢٨٦ك
الحق في التنقل 

 ٢٫٤ ١٠٫٩ ٨٦٫٧% والسفر
١٢ ٠٫٤٢٦ ٢٫٨٤ 

 ٦ ٥٨ ٢٦٦ك

٥ 

الحق في 
الخصوصية ضمن 

المنظومة السائدة 
 في المجتمع

%١٫٨ ١٧٫٦ ٨٠٫٦ 
١٣ ٠٫٤٥٢ ٢٫٧٩ 

 ١٢ ٥٢ ٢٦٦ك
٨ 

الحق في الملكية 
 ٣٫٦ ١٥٫٨ ٨٠٫٦% الفكرية

١٤ ٠٫٥٠١ ٢٫٧٧ 

 ١١ ٦٥ ٢٥٤ك

١٤ 

 الحصول الحق في
على وثائق سفر أو 

وثائق شخصية 
 موحدة

%٣٫٣ ١٩٫٧ ٧٧٫٠ 
١٥ ٠٫٥١١ ٢٫٧٤ 

 ١١ ٣٨ ٦٣ ٢٢٩ك
الحق في حرية 
 ١١٫٥ ١٩٫١ ٦٩٫٤% البيع والشراء

١٦ ٠٫٦٩٠ ٢٫٥٨ 

 ٢٫٨٦ المتوسط الحسابي العام

 ٠٫١٩٣ االنحراف المعياري العام

 



 

 
١٧٠

 مستوى وعي طالبات كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 )دراسة ميدانية ( بمفهوم المواطنة

  محمدآل سعودسارة بنت ثنيان بن. د 

 موافقـة  عينـة الدراسـة   أفـراد يتضح أن ) 5(في الجدول رقم    من خالل النتائج الموضحة     

حيــث بلــغ المتوســط    أن هنــاك حقوقًــا يجــب توافرهــا لتحقيــق مفهــوم المواطنــة؛      علــى 

وهـي  الثالثـي،    من فئات المقيـاس      الثالثة وهو متوسط يقع في الفئة       ،)٢٫٨٦(الحسابي العام   

 ."موافق"الفئة التي تشير إلى خيار 

 الحقـوق؛   عينة الدراسة على  أفراد   في موافقة    تجانسًاج أن هناك    كما يتضح من النتائ   

 بـين   ن تراوحت متوسـطات مـوافقته     ومن ثم ،  جاءت استجاباتهن بالموافقة عليها   حيث  

  إلـى  الثالثـي والتـي تـشير      مـن فئـات المقيـاس        قـع فـي الفئـة الثالثـة        وهي متوسطات ت   ،)٢٫٥٨(

جميـع الحقـوق التـي     علـى  موافقـات عينـة  الأفـراد  ، كمـا يتـضح مـن النتـائج أن       )موافـق  (خيار

 ،ا تـم ترتيبهـا تنازليـًّ   والتـي  ،)٩، ١٣، ٦، ٢ ، ١( رقم العباراتتتمثل في أبرزها وتتعلق بالمواطنة،  

 :كالتاليعليها عينة الدراسة موافقة أفراد حسب ب

بالمرتبــة األولــى مــن حيــث     " الحــق فــي حيــاة كريمــة   " وهــي ،)١(جــاءت العبــارة رقــم   

وهـو متوسـط يقـع فـي الفئـة        ،  )٢٫٩٩(وذلـك بمتوسـط حـسابي       عليهـا،    العينة   دموافقة أفرا 

 ".موافق" التي تشير إلى خيار الثالثي من فئات المقياس الثالثة

 مـن حيـث     الثانيـة، بالمرتبـة   " الحـق فـي التعلـيم والثقافـة       "وهـي   ) ٢(جاءت العبـارة رقـم      

هـو متوسـط يقـع فـي الفئـة          و،  )٢٫٩٨(وذلـك بمتوسـط حـسابي       عليها،   العينة   موافقة أفراد 

 ".موافق" التي تشير إلى خيار الثالثي من فئات المقياس الثالثة

 مـن   الثالثـة بالمرتبـة   " الحق في ممارسـة الـشعائر الدينيـة       "وهي  ) ٦(جاءت العبارة رقم    

وهـو متوسـط يقـع فـي الفئـة        ،  وذلـك بمتوسـط حـسابي     عليهـا،    العينـة    موافقـة أفـراد   حيث  

 ".موافق" التي تشير إلى خيار الثالثي  من فئات المقياسالثالثة

 مـن  الرابعـة بالمرتبـة  " الحـق فـي األمـان علـى الشخـصية         "وهي  ) ١٣(جاءت العبارة رقم    

وهـو متوسـط يقـع فـي        ،  )٢٫٩٥(وذلـك بمتوسـط حـسابي       عليها،   العينة   موافقة أفراد حيث  

 ".موافق" التي تشير إلى خيار الثالثي من فئات المقياس الثالثةالفئة 
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بالمرتبــة " الحــق فــي العمــل فــي ظــروف إنــسانية عادلــة"وهــي ) ٩( العبــارة رقــم جــاءت

وهــو ، )٢٫٩٢(وذلــك بمتوســط حــسابي  عليهــا،  العينــة  موافقــة أفــراد  مــن حيــث الخامــسة

 ".موافق" التي تشير إلى خيار الثالثي من فئات المقياس الثالثةمتوسط يقع في الفئة 

 طالبات كلية العلوم االجتماعيـة تخصـصي   يتضح من نتائج الدراسة فيما يتعلق بوعي  

كأحــد مكونــات المواطنــة، أن لــدى الطالبــات  ) الحقــوق(علــم الــنفس واالجتمــاع لمفهــوم 

وعيًا بكافة الحقوق، ويتضح ذلك مـن اسـتجابتهن بالموافقـة علـى جميـع الحقـوق؛ حيـث            

ق مـع  ، وهـو يمثـل نـسبة موافقـة مرتفعـة، وذلـك يتفـ         )٢٬٨٦(بلغ المتوسط الحسابي العام     

ويمكن . ٢٠١١ ،عيد ٢٠٠٦ ،عايض ٢٠٠٥، الصبيح ١٩٩٢Dynnesonدراسات كل من داينسن 

لك بان الطالبات تعي  بمسؤولية الدولـة بتـوفير هـذه الحقـوق، حيـث يتفـق ذلـك                     تفسير 

ــوق         ــة الحقـ ــه الدولـ ــل فيـ ــذي تكفـ ــاعي، الـ ــد االجتمـ ــة بالعقـ ــة المعروفـ ــة المواطنـ ــع نظريـ مـ

بــاتهم تجــاه الدولــة والمجتمــع، ويتفــق ذلــك أيــضًا مــع        للمــواطنين، مقابــل قيــامهم بواج  

م، ١٩٤٨مواثيــق حقــوق اإلنــسان، وأهمهــا اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنــسان الــصادر عــام   

والتفاصيل المحـددة فـي العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق االقتـصادية واالجتماعيـة الـصادرة            

 حقـوق  - المثال ال الحـصر       على سبيل  -م، والتي تؤكد    ١٩٦٦عن هيئة األمم المتحدة عام      

التعليم والخـدمات األساسـية والحيـاة الكريمـة والحريـة الشخـصية والجنـسية والتقاضـي              

 .والسفر والتنقل واتخاذ القرارات المصيرية

مــا وعــى طالبــات كليــة العلــوم االجتماعيــة    : اإلجابــة عــن الــسؤال الثــاني الــذى نــصه   

 كأحد مكونات المواطنة؟) الواجبات(بمفهوم 

، تـم حـساب التكـرارات والنـسب         ديد مستوى وعـي الطالبـات بواجبـات المواطنـة         لتح

 عينــة  أفــرادالمئويــة والمتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة والرتــب الســتجابات 

 )٦( رقــم جــدولال، وجــاءت النتــائج كمــا يوضــحها   الواجبــاتالدراســة علــى عبــارات محــور 

 :التالي
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 مستوى وعي طالبات كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 )دراسة ميدانية ( بمفهوم المواطنة

  محمدآل سعودسارة بنت ثنيان بن. د 

 )٦(جدول رقم 

 اتنازليًّ مرتبة) الواجبات( المحور الثاني عبارات على الدراسةينة  أفراد عاستجابات

  الموافقةدرجة متوسطات حسبب
 درجة الموافقة

 العبارة م
غير  موافق

 متأكد
غير 
 موافق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
ب المعياري

رتي
الت

 

االلتزام بالقيم  ٣ ١ ٦ ٣٢٣ ك
 ٠٫٣ ١٫٨ ٩٧٫٩ % الدينية

١ ٠٫١٧٣ ٢٫٩٨ 

احترام الذات  ١٢ ١ ٨ ٣٢١ ك
 ٠٫٣ ٢٫٤ ٩٧٫٣ % وتقديرها

٢ ٠٫١٨٩ ٢٫٩٧ 

 ٥ ٥ ٣٢٠ ك
احترام إنسانية  ١٤

 ١٫٥ ١٫٥ ٩٧٫٠ % اإلنسان
٣ ٠٫٢٧٢ ٢٫٩٥ 

 احترام اآلخرين ١٣ ٢ ١٤ ٣١٤ ك
% ٠٫٦ ٤٫٢ ٩٥٫٢ 

٤ ٠٫٢٥٣ ٢٫٩٥ 

 ١ ١٦ ٣١٣ ك
 اإلخالص في العمل ٢١

% ٠٫٣ ٤٫٨ ٩٤٫٨ 
٥ ٠٫٢٤٠ ٢٫٩٥ 

 ٣ ٢٢ ٣٠٥ ك
٦ 

المحافظة على 
الممتلكات العامة 

 ٠٫٩ ٦٫٧ ٩٢٫٤ % للدولة
٦ ٠٫٣١٠ ٢٫٩٢ 

 ١٫٢ ٦٫٤ ٩٢٫٤ ك
٢٢ 

تجنب العنف 
والعدوان المادي 
 ٤ ٢١ ٣٠٥ % والمعنوي

٧ ٠٫٣٢٤ ٢٫٩١ 

 ١ ٢٩ ٣٠٠ ك

١١ 

اإللمام بالقيم العامة 
 -الوالء(

 -المسامحة
 احترام -التعاون
 اإلخالص في -اآلخر

 )العمل

% ٨ ٠٫٣٠٢ ٢٫٩١ ٣. ٨٫٨ ٩٠٫٩ 

 ٦ ١٩ ٣٠٥ ك
 طاعة والة األمر ٧

% ١٫٨ ٥٫٨ ٩٢٫٤ 
٩ ٠٫٣٤٩ ٢٫٩١ 

 ٦ ٢٣ ٣٠١ ك
٥ 

احترام القوانين 
والمحافظة على 

 ١٫٨ ٧٫٠ ٩١٫٢ % النظام
١٠ ٠٫٣٦٣ ٢٫٨٩ 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٧٣
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 درجة الموافقة
 العبارة م

غير  موافق
 متأكد

غير 
 موافق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
ب المعياري

رتي
الت

 

 ٥ ٢٧ ٢٩٨ ك
التمسك بالهوية  ٢

 ١٫٥ ٨٫٢ ٩٠٫٣ % الوطنية
١١ ٠٫٣٦١ ٢٫٨٩ 

 ٦ ٢٦ ٢٩٨ ك
١ 

حب الوطن والدفاع 
عنة والتضحية من 

 ١٫٨ ٧٫٩ ٩٠٫٣ % أجله
١٢ ٠٫٣٧٢ ٢٫٨٨ 

االعتزاز بدور الوطن  ٨ ٥ ٢٩ ٢٩٦ ك
 ١٫٥ ٨٫٨ ٨٩٫٧ % وأهميته في العالم

١٣ ٠٫٣٦٧ ٢٫٨٨ 

 ٩ ٣٩ ٢٨٢ ك

٢٣ 

االستخدام الواعي 
للتقنيات الحديثة 
وتطويعها لخدمة 

شبكات (الوطن 
التواصل 
 -االجتماعي
 ......)المواقع

% ٢٫٧ ١١٫٨ ٨٥٫٥ 
١٤ ٠٫٤٤٥ ٢٫٨٣ 

 ٤ ٦٠ ٢٦٦ ك
الوعي بأهمية العمل  ١٩

 ١٫٢ ١٨٫٢ ٨٠٫٦ % الجماعي في فريق
١٥ ٠٫٤٣٣ ٢٫٨٢ 

التصدي للشائعات  ١٠ ٧ ٤٩ ٢٧٤ ك
 ٢٫١ ١٤٫٨ ٨٣٫٠ % ومحاربتها

١٦ ٠٫٤٤٤ ٢٫٨١ 

 ٥ ٥٨ ٢٦٧ ك
٢٠ 

االعتزاز بمعايير 
وعادات وتقاليد 

 ١٫٥ ١٧٫٦ ٨٠٫٩ % الدولة
١٧ ٠٫٤٤١ ٢٫٧٩ 

 ٤ ٦٠ ٢٦٦ ك
١٨ 

فهم ثقافة 
الشعوب المختلفة 

 ١٫٢ ١٨٫٢ ٨٠٫٦ % واحترامها
١٨ ٠٫٤٣٤ ٢٫٧٩ 

 ٦ ٥٨ ٢٦٦ ك
٩ 

المشاركة في 
األعمال الخيرية 
 ١٫٨ ١٧٫٦ ٨٠٫٦ % والتطوعية

١٩ ٠٫٤٥٢ ٢٫٧٩ 

عدم التعصب للرأي  ١٥ ١٠ ٦٠ ٢٦٠ ك
 ٣٫٠ ١٨٫٢ ٧٨٫٨ % وتقبل النقد

٢٠ ٠٫٤٩٥ ٢٫٧٦ 

 ١٢ ٥٨ ٢٦٠ ك
االعتزاز بإنجازات  ٤

 ٣٫٦ ١٧٫٦ ٧٨٫٨ % األجداد
٢١ ٠٫٥١٠ ٢٫٧٥ 



 

 
١٧٤

 مستوى وعي طالبات كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 )دراسة ميدانية ( بمفهوم المواطنة

  محمدآل سعودسارة بنت ثنيان بن. د 

 درجة الموافقة
 العبارة م

غير  موافق
 متأكد

غير 
 موافق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
ب المعياري

رتي
الت

 

 ٨ ٩٧ ٢٢٥ ك
١٧ 

الوعي بالعادات 
االستهالكية 
 ٢٫٤ ٢٩٫٤ ٦٨٫٢ % المرغوب فيها

٢٢ ٠٫٥٢٤ ٢٫٦٦ 

 ٩ ٩٨ ٢٢٣ ك
١٦ 

الوعي بالقضايا 
المحلية واإلقليمية 

 ٢٫٧ ٢٩٫٧ ٦٧٫٦ % والعالمية
٢٣ ٠٫٥٣٢ ٢٫٦٥ 

 ٢٫٨٥ المتوسط الحسابي العام

 ٠٫١٩٥ االنحراف المعياري العام

 

جـاءت   عينـة الدراسـة   أن أفـراد يتـضح  ) 6(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقـم     

حيـث بلـغ      جميع الواجبات كأحد مكونات مفهوم المواطنة؛      استجابتهن بالموافقة على  

 مـن فئـات المقيـاس    الثالثـة  وهـو متوسـط يقـع فـي الفئـة         ،)٢٫٨٥(المتوسط الحسابي العام    

 ."موافق"وهي الفئة التي تشير إلى خيار الثالثي، 

ــا يتـــضح مـــن النتـــائج أن هنـــاك     عينـــة الدراســـة علـــى أفـــراد فـــي موافقـــة تجانـــسًاكمـ

 تراوحـت متوسـطات     جاءت استجاباتهن بالموافقـة عليهـا عاليـة، حيـث         ث  حيالواجبات،  

 ـ٢٫٦٥( بين نموافقته

 إلى  الثالثي والتي تشير   من فئات المقياس     قع في الفئة الثالثة    وهي متوسطات ت   ،)٢٬٨٩

جميـع الواجبـات التـي تتعلـق      على موافقات العينة أفراد، كما يتضح من النتائج أن   )موافق(

ــة،  ــي ،)٢١، ١٣، ١٤، ١٢، ٣( رقــم العبــاراتتمثــل فــي  زهــا يأبروبالمواطن ــ  والت ا  تــم ترتيبهــا تنازليًّ

 :كالتاليعليها  عينة الدراسة موافقة أفرادحسب ب

موافقة  من حيث   ،بالمرتبة األولى " االلتزام بالقيم الدينية  "وهي  ) ٣(جاءت العبارة رقم    

 مـن   ط يقع في الفئة الثالثـة     ، وهو متوس  )٢٫٩٨(وذلك بمتوسط حسابي    عليها،  العينة  أفراد  

 ).موافق( إلى الثالثي والتي تشيرفئات المقياس 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٧٥

  هـ١٤٣٧ الرابع محرم العدد

ــارة رقــم    مــن حيــث  الثانيــةبالمرتبــة " احتــرام الــذات وتقــديرها "وهــي ) ١٢(جــاءت العب

، وهـو متوسـط يقـع فـي الفئـة           )٢٫٩٧(وذلـك بمتوسـط حـسابي       عليها،   العينة   موافقة أفراد 

 ).موافق( إلى تي تشيرالثالثي وال من فئات المقياس الثالثة

 مــن حيــث الثالثــةبالمرتبــة " احتــرام إنــسانية اإلنــسان"وهــي ) ١٤(جــاءت العبــارة رقــم 

، وهـو متوسـط يقـع فـي الفئـة      )٢٫٩٥(وذلـك بمتوسـط حـسابي      عليهـا،    العينة   موافقة أفراد 

 ).موافق( إلى الثالثي والتي تشير من فئات المقياس الثالثة

موافقـة   مـن حيـث      الرابعـة، بالمرتبـة   " حتـرام اآلخـرين   ا"وهـي   ) ١٣(جاءت العبارة رقـم     

 مـن  ، وهو متوسط يقع في الفئـة الثالثـة  )٢٫٩٥(وذلك بمتوسط حسابي  عليها،   العينة   أفراد

 ).موافق( إلى الثالثي والتي تشيرفئات المقياس 

 مــن حيــث  الخامــسة،بالمرتبــة " اإلخــالص فــي العمــل "وهــي ) ٢١(جــاءت العبــارة رقــم  

، وهـو متوسـط يقـع فـي الفئـة      )٢٫٩٥(وذلـك بمتوسـط حـسابي      عليهـا،   لعينة   ا موافقة أفراد 

ويتـضح ذلـك  مـن خـالل بيانـات      ) موافـق ( إلـى  الثالثـي والتـي تـشير    من فئات المقيـاس     الثالثة

الجدول السابق الخاص بمكونات الواجبات ان وعـى عينـة الدراسـة  جـاء بالموافقـة علـى                   

، )Henry,2007هنـري  : (ق مع دراسات كل منمكونات الواجبات بنسبة مرتفعة وهذا يتف    

ويمكـــن ) ٢،٨٥(؛ حيـــث بلـــغ المتوســـط الحـــسابي العـــام )٢٠١١: وعيـــد( ، )٢٠٠٧:الهـــاجري(

تفسير ذلك بان االلتزام   بالواجبات نحو الوطن مستمد من منطلـق دينـي وشـرعي؛ حيـث       

 بـالمجتمع   الثواب واألجر هو جزاء من يساعد اآلخرين، ومن منطلـق التنـشئة االجتماعيـة             

 ).١٤٣٣الخمشي والشلهوب ،(السعودي أيضًا، التي تدعو إلى مساعدة كل محتاج 

مــا دور كليــة العلــوم االجتماعيــة فــي توعيــة : االجابــة عــن الــسؤال الثالــث الــذى نــصه

 طالباتها بمفهوم المواطنة؟

تـــم  دور كليـــة العلـــوم االجتماعيـــة فـــي توعيـــة طالباتهـــا بمفهـــوم المواطنـــة  فلتعـــرُّ

 التكــرارات والنــسب المئويــة والمتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة        حــساب 



 

 
١٧٦

 مستوى وعي طالبات كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 )دراسة ميدانية ( بمفهوم المواطنة

  محمدآل سعودسارة بنت ثنيان بن. د 

محــــور دور كليــــة العلــــوم  عبــــارات ل الدراســــة علــــى أفــــراد عينــــة الســــتجابات الترتيــــبو

 ).٨(رقم جدول ال كما يوضحها ،، وجاءت النتائجاالجتماعية في تنمية مفهوم المواطنة

 )٨ ( رقمجدول

دور كلية العلوم االجتماعية في ( المحور الثالث عبارات لةالدراس أفراد عينة استجابات

  الموافقةدرجة متوسطات حسب باتنازليًّ مرتبة) توعية طالباتها بمفهوم المواطنة
 درجة الموافقة

 العبارة م
غير  موافق

 متأكد
غير 
 موافق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
ب المعياري

رتي
الت

 

 ٢٠ ٥٢ ٢٥٨ ك
١٥ 

إسهام عضو هيئة 
ي تنمية التدريس ف

 ٦٫١ ١٥٫٨ ٧٨٫٢ % المواطن
١ ٠٫٥٦٩ ٢٫٧٢ 

 ١٦ ٦٢ ٢٥٢ ك
٢ 

عقد ندوات ثقافية 
للتعريف بالوطن 
 ٤٫٨ ١٨٫٨ ٧٦٫٤ % والمواطنة

٢ ٠٫٥٤٩ ٢٫٧٢ 

 ١٧ ٦٢ ٢٥١ ك

١ 

دعوة كبار 
المسئولين من 

مختلف القطاعات 
للمناقشة في قضايا 
الوطن وتنمية الوعي 

 الوطني

% ٥٫٢ ١٨٫٨ ٧٦٫١ 
٣ ٠٫٥٥٧ ٢٫٧١ 

 ٢١ ٥٦ ٢٥٣ ك

٤ 

إعداد األنشطة 
المتنوعة للمشاركة 

واإلسهام في 
المناسبات الوطنية 

كاليوم الوطني 
ومهرجان الجنادرية 

% ٦٫٤ ١٧٫٠ ٧٦٫٧ 
٤ ٠٫٥٨١ ٢٫٧٠ 

 ٢٥ ٤٨ ٢٥٧ ك

٨ 

إعداد وتنظيم 
رحالت لألماكن 
التاريخية وآثأر 
 األجداد

% ٧٫٦ ١٤٫٥ ٧٧٫٩ 
٥ ٠٫٦٠٥ ٢٫٧٠ 

 ١٩ ٦٨ ٢٤٣ ك

٣ 

إعداد مسابقات 
ثقافية للتعريف 
بالوطن وأمجاده 
 وإنجازاته

% ٥٫٨ ٢٠٫٦ ٧٣٫٦ 
٦ ٠٫٥٧٨ ٢٫٦٨ 

إسهام المقررات  ١٦ ٢٦ ٥٥ ٢٤٩ ك
 ٧٫٩ ١٦٫٧ ٧٥٫٥ %الدراسية في تنمية 

٧ ٠٫٦١٥ ٢٫٦٨ 
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  هـ١٤٣٧ الرابع محرم العدد

 درجة الموافقة
 العبارة م

غير  موافق
 متأكد

غير 
 موافق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
ب المعياري

رتي
الت

 

 المواطنة
 ١٩ ٧٢ ٢٣٩ ك

٥ 

إعداد وتنظيم 
معرض بالكلية 

منجزات للتعريف ب
الوطن ودوره في 

 العالم

% ٥٫٨ ٢١٫٨ ٧٢٫٤ 
٨ ٠٫٥٨٢ ٢٫٦٧ 

 ٢٩ ٦١ ٢٤٠ ك

١٤ 

تدشين معرض 
لألفالم الوثائقية 

الوطنية بالكلية التي 
تتناول تاريخ األجداد 
ودورهم العظيم في 

أمن واستقرار 
 الوطن

% ٨٫٨ ١٨٫٥ ٧٢٫٧ 
٩ ٠٫٦٣٨ ٢٫٦٤ 

 ٢٢ ٨٢ ٢٢٦ ك

١٢ 

المشاركة في 
رات العلمية المؤتم

الهادفة مثل مؤتمر 
الوحدة 

ثوابت ......الوطنية
 وقيم

% ٦٫٧ ٢٤٫٨ ٦٨٫٥ 
١٠ ٠٫٦٠٩ ٢٫٦٢ 

 ٢٩ ٨٧ ٢١٤ ك

٧ 

إعداد مؤتمر 
للمواطنة تشارك 

فيه الطالبات 
باألبحاث وأوراق 

 العمل

% ٨٫٨ ٢٦٫٤ ٦٤٫٨ 
١١ ٠٫٦٥١ ٢٫٥٦ 

 ٣١ ٨٥ ٢١٤ ك

١١ 

إعداد أعضاء هيئة 
تلف التدريس من مخ

األقسام األكاديمية 
 دورية في تللقاءا

فريق عمل لتعريف 
الطالبات بوطنهم 
ودور المملكة في 

 العالم

% ٩٫٤ ٢٥٫٨ ٦٤٫٨ 
١٢ ٠٫٦٦٠ ٢٫٥٥ 

 ٣١ ٨٦ ٢١٣ ك
١٣ 

تفعيل الكراسي 
البحثية الخاصة 

 ٩٫٤ ٢٦٫١ ٦٤٫٥ % بالوطن
١٣ ٠٫٦٦١ ٢٫٥٥ 

 ١٤ ٠٫٧٠٢ ٢٫٣ ٤٠ ٧٦ ٢١٤ كإعداد وتنظيم  ١٠



 

 
١٧٨

 مستوى وعي طالبات كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 )دراسة ميدانية ( بمفهوم المواطنة

  محمدآل سعودسارة بنت ثنيان بن. د 

 درجة الموافقة
 العبارة م

غير  موافق
 متأكد

غير 
 موافق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
ب المعياري

رتي
الت

 

الحتفال لقاءات ل
 ١٢٫١ ٢٣٫٠ ٦٤٫٨ % بذكرى األجداد

 ٣٣ ٩٣ ٢٠٤ ك

٩ 

إثراء مكتبة الكلية 
بالمنشورات 

والكتب واألطالس 
الجغرافية 
 ةوالتاريخي

% ١٠٫٠ ٢٨٫٢ ٦١٫٨ 
١٥ ٠٫٧٦٢ ٢٫٥٢ 

 ٤٠ ٩٧ ١٩٣ ك

٦ 

إعداد مسابقات 
شعرية وقصصية 
للتعريف بالوطن 
 وعاداته وتقاليده

% ١٢٫١ ٢٩٫٤ ٥٨٫٥ 
١٦ ٠٫٧٠٢ ٢٫٤٦ 

 ٢٫٦٣ المتوسط الحسابي العام

 ٠٫٤٢٦ االنحراف المعياري العام

 

 جــاءت  عينــة الدراســة  أفــراديتــضح أن) 8 (فــي الجــدول مــن خــالل النتــائج الموضــحة    

دور كليــة العلــوم االجتماعيــة فــي توعيــة طالباتهــا بمفهــوم  علــى اســتجاباتهن بالموافقــة 

 الثالثـة  وهـو متوسـط يقـع فـي الفئـة            ،)٢٫٦٣(حيث بلغ المتوسط الحسابي العـام        اطنة؛المو

 ".موافق" التي تشير إلى خيار الثالثيمن فئات المقياس 

 دور  عينــة الدراســة علــى أفــراد فــي موافقــة تجانــسًاكمــا يتــضح مــن النتــائج أن هنــاك  

ــة؛     ــوم االجتماعيــة فــي تنميــة مفهــوم المواطن  اســتجاباتهن لهــا   جــاءت حيــثكليــة العل

ــة، و ــوافقته عاليـ ــذه األدوار  تراوحـــت متوســـطات مـ ــى هـ ــين ن علـ ــى ٢٫٤٦(بـ ــي ،)٢٫٧٢ إلـ  وهـ

، كمـا   )موافـق ( إلـى    الثالثـي والتـي تـشير      من فئات المقيـاس      قع في الفئة الثالثة   متوسطات ت 

جميـع األدوار التـي تقـوم بهـا كليـة العلـوم          علـى    موافقات العينة    أفراد يتضح من النتائج أن   

 رقـم   العبـارات في  أبرزها  تتمثل  و جتماعية من حيث توعية طالباتها بمفهوم المواطنة،      اال

 :كالتاليعليها  عينة الدراسة موافقة أفرادحسب با  تم ترتيبها تنازليًّوالتي ،)٨، ٤، ١، ٢ ، ١٥(
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" إســهام عــضو هيئــة التــدريس فــي تنميــة المــواطن      "وهــي ) ١٥(جــاءت العبــارة رقــم   

وهـو  ، )٢٫٧٢(وذلك بمتوسـط حـسابي    عليها،   العينة   موافقة أفراد حيث  بالمرتبة األولى من    

 ".موافق" التي تشير إلى خيار الثالثي من فئات المقياس الثالثةمتوسط يقع في الفئة 

بالمرتبـة  " عقد ندوات ثقافية للتعريف بالوطن والمواطنة"وهي  ) ٢(جاءت العبارة رقم    

وهو متوسـط  ، )٢٫٧٢(وذلك بمتوسط حسابي ها، علي العينة  موافقة أفراد  من حيث    الثانية

 ".موافق" التي تشير إلى خيار الثالثي من فئات المقياس الثالثةيقع في الفئة 

دعوة كبار المسئولين من مختلف القطاعات للمناقـشة      "وهي  ) ١(جاءت العبارة رقم    

 العينــة رادموافقــة أفــ مــن حيــث الثالثــة،بالمرتبــة " فــي قــضايا الــوطن وتنميــة الــوعي الــوطني 

 مــن فئــات  الثالثــةوهــو متوســط يقــع فــي الفئــة     ، )٢٫٧١(وذلــك بمتوســط حــسابي   عليهــا، 

 ".موافق" التي تشير إلى خيار الثالثيالمقياس 

إعــداد األنــشطة المتنوعــة للمــشاركة واإلســهام فــي   "وهــي ) ٤(جــاءت العبــارة رقــم  

 مــن حيــث  الرابعــةة بالمرتبــ "المناســبات الوطنيــة كــاليوم الــوطني ومهرجــان الجنادريــة      

وهـو متوسـط يقـع فـي الفئـة       ،  )٢٫٧٠(وذلـك بمتوسـط حـسابي       عليهـا،    العينة   موافقة أفراد 

 ".موافق" التي تشير إلى خيار الثالثي من فئات المقياس الثالثة

" إعداد وتنظيم رحالت لألماكن التاريخية وآثـار األجـداد        "وهي  ) ٨(جاءت العبارة رقم    

، )٢٫٧٠(وذلـك بمتوسـط حـسابي       عليها،   العينة   موافقة أفراد  من حيث     الخامسة، بالمرتبة

 ".موافق" التي تشير إلى خيار الثالثي من فئات المقياس الثالثةوهو متوسط يقع في الفئة 

ــا يتعلـــق بـــوعي طالبـــات كليـــة العلـــوم االجتماعيـــة تخصـــصي علـــم الـــنفس      ــا فيمـ أمـ

ــاع، ودور الكليـــة فـــي توعيـــة الطالبـــات بمفهـــوم المواط   ــائج  واالجتمـ ــة، فقـــد أظهـــرت نتـ نـ

الدراســة أن دور الكليــة فــي جميــع بنودهــا ظهــر بنــسبة مرتفعــة؛ حيــث بلــغ متوســطها          

، ويمكن تفسير ذلك بان الكلية لها دور واضح في توعيـة الطالبـات              )٢،٦٣(الحسابي العام   

بمفهوم المواطنة وتعزيزه وتنمية الوالء واالنتماء للوطن وهـذا يتفـق مـع دراسـة كـل مـن               

 ).٢٠١١، وعيد ٢٠٠٧ري الهاج(
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 مستوى وعي طالبات كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 )دراسة ميدانية ( بمفهوم المواطنة

  محمدآل سعودسارة بنت ثنيان بن. د 

هل يختلف وعي طالبات كلية العلوم االجتماعية لمفهوم     :  الرابع الذى نصه   السؤال
 ؟المواطنة باختالف متغير التخصص

 أفــرادف مــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي متوســطات إجابــات   لتعــرّ
 Independent: ت  "م اختبارااستخدالتخصص تم  إلى اختالف متغير تعزىعينة الدراسة 

Sample T-test"، ٧( رقمجدولال وجاءت النتائج كما يوضحها.( 
 )٧ ( رقمجدول

  "Independent Sample T-test:ت " نتائج اختبار 

 التخصص اختالف متغير تعزى إلىعينة الدراسة أفراد للفروق في متوسطات إجابات 
المتوس العدد التخصص المحاور

 ط
 لةالدال قيمة ت االنحراف

 ٠٫٢٣٢ ٢٫٨٤ ١٧٣ علم نفس
علم  الحقوق

 ٠٫١٣٤ ٢٫٨٩ ١٥٧ اجتماع
-٠٫٠١٤ ٢٫٤٨٥@@ 

 ٠٫٢٣٦ ٢٫٨٢ ١٧٣ علم نفس
علم  الواجبات

 ٠٫١٢٦ ٢٫٨٩ ١٥٧ اجتماع
-٠٫٠٠١ ٣٫٤٩٩@@ 

  فأقل٠٫٠١فروق دالة عند مستوى @@ 
 ٠٫٠١وى يتضح من النتـائج الموضـحة أعـاله وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـست          

وهـذا يـدل علـى أنـه يختلـف مـستوى        . الالتـي تخصـصهن علـم اجتمـاع       لصالح عينة الدراسـة     
 .وعي طالبات كلية العلوم االجتماعية بمفهوم المواطنة باختالف متغير التخصص

أوضحت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح طالبات علم االجتماع،             
ــان     الممكن أن يحقق فارقًا؛ ويمكن تفسير ويشير ذلك إلى أن التخصص من ذلـــك بـ

تخــصص علــم االجتمــاع يتنــاول بالدراســة البعــد االجتمــاعي للمواطنــة بحكــم التخــصص،  
ويؤكد هذا البعد االنتماء لمجموعة أفراد في منطقة جغرافية ذات حـدود واضـحة، ويمثـل                

إلـى ذلـك فـإن البعـد الثقـافي      إضافة . هذا االنتماء بداية تشكيل الهوية، ويتبعه الوالء للوطن 
للمواطنة بحكم التخصص يتناول ثقافة المجتمع والعادات والتقاليـد واألعـراف االجتماعيـة التـي         

ومن ثم يمكن القول إن التخصص بوصفه متغيرًا       . تمثل آليات لدمج األفراد في الحياة االجتماعية      
 .يظهر فروقًا واضحة في مفهوم المواطنة بين مجموعتي الدراسة
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 :التوصيات
في ضوء النتـائج التـي توصـلت إليهـا الدراسـة، يمكـن تقـديم مجموعـة مـن التوصـيات                      

 :أهمها

 اإلســالمية محمــد بــن ســعود  اإلمــامتفعيــل دور كليــة العلــوم االجتماعيــة بجامعــة    -١

وذلــك بتوعيـــة الطالبــات بمفهـــوم المواطنـــة وتعزيــزه مـــن خــالل النـــدوات الثقافيـــة     

 .لف قطاعات المجتمعودعوة كبار المسئولين من مخت

التوعية بمفهـوم المواطنـة مـن خـالل اهتمـام أعـضاء هيئـة التـدريس بكليـة العلـوم                      -٢

 بحــث وتحفيــز الطالبــات   اإلســالمية محمــد بــن ســعود   اإلمــاماالجتماعيــة بجامعــة  

ــارة        ــة وزي ــوطني ومهرجــان الجنادري بالمــشاركة فــي المناســبات الوطنيــة كــاليوم ال

 .األماكن التاريخية

 محمــد بــن  اإلمــامقــررات الدراســية بكليــة العلــوم االجتماعيــة بجامعــة    تــضمين الم -٣

 . موضوعات للتوعية بمفهوم المواطنة وتعزيزهاإلسالميةسعود 

 اإلســالمية محمــد بــن ســعود  اإلمــامتفعيــل دور كليــة العلــوم االجتماعيــة بجامعــة    -٤

 .باالهتمام بإعداد معرض بالكلية لتوعية الطالبات بمنجزات األجداد والوطن

تفعيــل دور كليــة التربيــة فــي دعــم التعــاون بــين أقــسامها المختلفــة بــشكل دوري       -٥

 .للتوعية بمفهوم المواطنة وتعزيزه من خالل األنشطة البينية الالصفية

 :مقترحات الدراسة
اجراء المزيد من البحوث التي تتناول التوعية بمفهوم المواطنة وتعزيزه في شـرائح              -١

 .يمية المختلفةعمرية مختلفة بالمراحل التعل

اجــراء المزيــد مــن البحــوث حــول ســبل التوعيــة بمفهــوم المواطنــة فــي الجامعــات        -٢

 .السعودية في التخصصات المختلفة

@      @      @ 
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  محمدآل سعودسارة بنت ثنيان بن. د 

 :المراجع العربية
، بيـروت، دار صـادر،   ن، المجلـد الخـامس، لبنـا     ٣لـسان العـرب، ط      . ابن منظور، أبو الفضل جمـال الـدين        -

٢٠٠٠. 

استخدام استراتيجية لعـب األدوار فـي تـدريس الدراسـات االجتماعيـة       .بر حسنأحمد، محمود جا   -

المــؤتمر األول للجمعيــة المــصرية للدراســات  ،لتنميــة ثقافــة المواطنــة لــدى تالميــذ المرحلــة االبتدائيــة

 ).٨٧٧ (ص ،٢٠٠٨ جامعة عين شمس ،الجمعية المصرية للدراسات االجتماعية ،االجتماعية

الـشراكة والتنـسيق فـي تنميـة المواطنـة، بحـث مقـدم إلـى اللقـاء الثالـث                . جـب الحامد، محمد بن مع    -

عــشر لقــادة العمــل التربــويين المنعقــد فــي منطقــة الباحــة، المملكــة العربيــة الــسعودية، الباحــة،            

 www.almarefh.org .١٢٠هـ، مجلة المعرفة، العدد ١٤٢٦

االتجاهـات المعاصـرة فـي تربيـة المواطنـة، بحـث مقـدم إلـى                 . تربيـة المواطنـة   . هيمالحبيب، فهد إبرا   -

ــة         ــة العربيـ ــي المملكـ ــة فـ ــة الباحـ ــد فـــي منطقـ ــويين المنعقـ ــادة العمـــل التربـ ــاء الثالـــث عـــشر لقـ اللقـ

 www.almarefh.org. ١٢٠ هـ، مجلة المعرفة العدد١٤٢٦الباحة، . السعودية

مطـابع   الريـاض، . وطنيـة ومتطلباتهـا فـي ضـوء تعـاليم اإلسـالم      ال). هــ ١٤١٧. (الحقيل، سـليمان محمـد     -

 .التقنية لألوفست

تنمية وعي الشباب بحقـوق اإلنـسان برفـع    . الخمشي، سارة صالح، والشلهوب، هيفاء عبد الرحمن      -

مجلــة العلــوم اإلنــسانية واالجتماعيــة، عمــادة البحــث العلمــي، العــدد الخــامس      . مــستوى المواطنــة 

 .هـ١٤٣٣والعشرين، 

، مركـز يافـا للدراسـات    اإلسـالمية مسلمون ومسيحيون في الحضارة العربية   . الدجاني،أحمد صدقي  -

 .١٩٩٩واألبحاث، القاهرة، 

، رسـالة   "درجة تمثل طلبة الجامعات األردنية لمفاهيم المواطنـة الـصالحة         " .الشويحات، صفاء نعمة   -

 . ٢٠٠٣عمان، دكتوراه ، الجامعة األردنية،
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المواطنــة كمــا يتــصورها طــالب المرحلــة الثانويــة فــي المملكــة العربيــة     .  ناصــرالــصبيح، عبــد اهللا بــن  -

السعودية وعالقة ذلك ببعض المؤسـسات االجتماعيـة، اللقـاء الثالـث عـشر لقـادة العمـل التربـوي،               

 .١٤٢٦الباحة، السعودية، محرم ، 

ــه – األمـــن االجتمـــاعي . العـــوجي، مـــصطفى - ــه – مقوماتـ ــة ا  – تقنياتـ ــه بالتربيـ ــروت، ارتباطـ ــة، بيـ  لمدنيـ

 .١٩٨٣مؤسسة نوفل، 

مركـز البحـوث التربويـة     المواطن والتربيـة البيئيـة، وزارة التربيـة والتعلـيم، الكويـت،       . المجادي، فتوح  -

 .١٩٩٩والمناهج، 

 دور المنـاهج الدراسـية فـي تحقيـق أهـداف تربيـة المواطنـة، دائـرة اإلشـراف                    .المحروقي، ماجد ناصـر    -

 .٢٠٠٨لعربية السعودية، التربوي للمناهج، المملكة ا

تحليل أنشطة الـتعلم فـي مقـررات التربيـة الوطنيـة بالمملكـة العربيـة            . المعيقل، عبد اهللا بن محمد     -

 ص ص). ٣ ،ع١٠مـج  (مجلـة دراسـات تربويـة واجتماعيـة،       .  تجاههـا  نالسعودية ووجهة نظر المعلمي   

٢٠٠٤ ،١٣٧-٧٩ 

 .١٩٩٦ موسوعة للنشر والتوزيع،الموسوعة العربية العالمية، الرياض، مؤسسة أعمال ال -

درجة تمثل طلبة جامعة الكويت لقيم المواطنــة ودور الجامعة في . الهاجري، فيصل عايض مرضي    -

ــات       ــة للدراسـ ــان العربيـ ــة عمـ ــا، جامعـ ــة العليـ ــة الدراســـات التربويـ ــالة ماجـــستير، كليـ ــا، رسـ تنميتهـ

 .٢٠٠٧العليا،

 الثقافـــة، اتة، دراســة فـــي سيـــسيولوجي المــشكل التربـــوي والثـــورة الـــصام  .النقيــب خلـــدون حـــسن  -

، بيروت، مركز دراسـات الوحـدة       "التربية والتنوير وتنمية المجتمع العربي    "سلسلة كتب المستقبل    

 .٥٢ ص٣٩، ٢٠٠٥العربية، 

 .٦٠ ، ص١٩٨٢  معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت،.بدوي أحمد زكي -

 رة في تنمية قيم المواطن لدى الشباب في ظل دور األس .حمدان، سعيد بن سعيد ناصر -

الجمعية الـسعودية لعلـم      ،الملتقى العلمي األسرة السعودية التغيرات المعاصرة      ،تحديات العولمة  -

المملكـــة العربيـــة  ،اإلســـالمية محمـــد بـــن ســـعود اإلمـــامجامعـــة  ،االجتمــاع والخدمـــة االجتماعيـــة 

 .٢٠٠٨ ،السعودية

 .٢٠٠٠ليم في تعزيز االنتماء، عالم الكتب، القاهرة، دور التع. خضر، لطيفة إبراهيم -
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  محمدآل سعودسارة بنت ثنيان بن. د 

دور اإلدارة المدرســـية فـــي تفعيـــل التربيـــة المدنيـــة فـــي التعلـــيم قبـــل  . رســـتم، رســـمي عبـــد الملـــك -

 .٢٠٠١ الجامعي، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، القاهرة،

 رســالة ماجــستير، كليــة  الــسياسي لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة فــي مــصريالــوع. طنطــاوي، حــسن -

 . ٥٣، ص١٩٩٢التربية، جامعة عين شمس،

 للمفــاهيم الوطنيــة واتجاهــات الطلبــة   ة تمثــل معلمــي المرحلــة الثانويــ  ةدرجــ. بــراك صــنت ،عــايض  -

 .٢٠٠٦نحوها في دولة الكويت، رسالة دكتوراه ، الجامعة األردنية، عمان، األردن، 

، ٢٠٠٥عولمة علي الوطن العربي وسبل مواجهتها، القاهرة،        اآلثارالسلبية لل .   ـ عبدالحافظ ،عبدالرشيد  

  .٤٨ص 

 الــوعي الــسياسي للطفــل المــصري فــي الريــف، دراســة حالــة لقريــة الحــصوة    . عائــشة،عبــد اللطيــف -

محافظــة الــشرقية، رســالة دكتــوراه، معهــد الدراســات التربويــة للطفولــة، جامعــة عــين شــمس،          

 .٢٠١١القاهرة،

أساليبه، عمـان،    – أدواته – البحث العلمي، مفهومه  . وكايد عبد الحق  عبيدات وعبد الرحمن عدس،      -

 .٢٠٠٤ دار الفكر للنشر والتوزيع،

 جامعـــة الفيـــوم –دراســـة ميدانيـــة  / المواطنـــة الـــصالحة لـــدى طـــالب الجامعـــة. عيـــد، رجـــاء أحمـــد -

جامعــة  م،٢٠١١فبرايــر ٢٢-٢٠ الفتــرة مــن) تعزيــز قــيم المواطنــة  ( الثالــثيكنمــوذج، المــؤتمر الطالبــ 

 .سلطنة عمان-نزوى

 .م٢٠١٠إسهام مراكز الشباب في تدعيم قيم المواطنة لدى الشباب، . قاسم، مصطفى محمد -

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=2852 

 .٢٠٠٤القاهرة، دار الفكر العربي، ". رؤية تربوية"طنة القيم ومسئوليات الموا. مكروم، عبد الودود -

التربيـة الوطنيـة بمراحـل التعلـيم العـام فـي المملكـة              ). اوزارة التربية والتعليم حاليًّ   (وزارة المعارف    -

 . هـ١٤١٧،  وزارة المعارف،الرياض. العربية السعودية

، األربعـاء   ٥٩٠٢األوسـط، العـدد      مقال منشور بجريدة الشرق      ،المواطنة في اإلسالم  . ، فهمي هويدي -

 .م٢٥/١/١٩٩٥
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 :المراجع األجنبية
- Beck ,J. Citizenship and Education for Citizenship, In. Beck ,J &Earl ,M 

(Ed) : Key Issues in secondary education ,London & New York ,Cassell, 

2000 ,pp. 130-132 . 
- Dynneson, T. L. What Does Good Citizenship Mean to Students?. Social 

Education,1992, 56, 1, pp. 55-57. 
- Henry,M. Post 16 citizenship in colleges an introduction to  

- effective practice, learning and skills network, united state, 2007 
- The International Encyclopedia of Education, 1985, Vol. 2. p. 725. 

 

 :المواقع االلكترونية
 

- http://www.moj.gov.kw/sites/ar/Pages/Contents/ImportantTopics/Citizenshi

p.aspx 

- http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%8

6%D8%A9 

- (http//www.vob.org/Arabic). 
- The Role of Civic Education, from the world wide web: http://www. 

Civiced.org/stds-htm 

- www.imamu.edu.sa -  

-  Center For Civic Education (1998 September). The Role of Civic 

Education, from the world wide web: http://www. Civiced.org/stds-htm.  
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  محمدآل سعودسارة بنت ثنيان بن. د 

 المالحق

 )١(ملحق 

 قائمة بأسماء السادة المحكمين

 @أسماء السادة المحكمين
 جهة العمل التخصص الدرجة العلمية االسم م

١ 
 رجاء أحمد عيد

 
 أستاذ

 

مناهج وطرق 
 تدريس

 

 ماإلماجامعة 
محمد بن سعود 

قسم /اإلسالمية
المناهج وطرق 

 ريسالتد

٢ 

 فايزة السيد عبد الرحيم
 
 
 

 أستاذ
 

مناهج وطرق 
 تدريس

 

 اإلمامجامعة 
محمد بن سعود 

قسم /اإلسالمية
المناهج وطرق 
 التدريس

 أستاذ مشارك لهام علي شلبيإ ٣
مناهج وطرق 
 تدريس

 

 اإلمامجامعة 
محمد بن سعود 

قسم  /اإلسالمية
المناهج وطرق 
 التدريس

 مشاركأستاذ  يزيس محمود رضوانإ ٤
مناهج وطرق 
 تدريس

 

 اإلمامجامعة 
محمد بن سعود 

قسم  /اإلسالمية
المناهج وطرق 
 التدريس

 أستاذ مشارك أحمد الحسين ٥
مناهج وطرق 
 تدريس

 

 اإلمامجامعة 
محمد بن سعود 

قسم  /اإلسالمية
المناهج وطرق 
 التدريس

 أستاذ مشارك ماهر زيادات ٦
مناهج وطرق 
 تدريس

 

 اإلمامجامعة 
بن سعود محمد 

قسم  /اإلسالمية
المناهج وطرق 
 التدريس
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 جهة العمل التخصص الدرجة العلمية االسم م

 أستاذ مساعد براهيم مقحم المقحمإ ٧
مناهج وطرق 
 تدريس

 

 اإلمامجامعة 
محمد بن سعود 

قسم  /اإلسالمية
المناهج وطرق 
 التدريس

 أستاذ مساعد تهاني المزيني ٨
مناهج وطرق 
 تدريس

 

 اإلمامجامعة 
محمد بن سعود 

قسم  /اإلسالمية
طرق المناهج و

 التدريس

 أستاذ مساعد خالد محمد الخزيم ٩
مناهج وطرق 
 تدريس

 

 اإلمامجامعة 
محمد بن سعود 

قسم  /اإلسالمية
المناهج وطرق 
 التدريس

 أستاذ مساعد سعاد األحمدي ١٠
مناهج وطرق 
 تدريس

 

 اإلمامجامعة 
محمد بن سعود 

قسم  /اإلسالمية
المناهج وطرق 
 التدريس

 تاذ مساعدأس غالية حمد السليم ١٠
مناهج وطرق 
 تدريس

 

 اإلمامجامعة 
محمد بن سعود 

قسم /اإلسالمية
المناهج وطرق 
 التدريس

 أستاذ مساعد كرامي محمد بدوي ١١
مناهج وطرق 
 تدريس

 

 اإلمامجامعة 
محمد بن سعود 

قسم /اإلسالمية
المناهج وطرق 
 التدريس

 أستاذ مساعد مؤمنة المطيري ١٣
مناهج وطرق 
 تدريس

 

 اإلمامجامعة 
محمد بن سعود 

قسم /اإلسالمية
المناهج وطرق 
 التدريس

 .ا وأبجديًّ،ا للدرجة العلميةتم ترتيب أسماء السادة المحكمين تبعً@
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 )٢(ملحق 

 استبانة مستوى وعي 

 طالبات كلية العلوم االجتماعية بمفهوم المواطنة

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 

 المملكة العربية السعودية 

 ليم العالي وزارة التع

  اإلسالمية محمد بن سعود اإلمامجامعة 

 كلية العلوم االجتماعية

 المناهج وطرق التدريسقسم 

   وفقه اهللا .................................../سعادة األستاذ الدكتور

 تحية طيبة وبعد،...السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

ى وعي طالبات كلية العلـوم االجتماعيـة   مستو"تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان   

، وتتطلب الدراسة إعـداد اسـتبانة بهـدف التعـرف علـى مـستوى وعـي         "بمفهوم المواطنة 

وإنـه لمـا عـرف عـنكم مـن التعـاون            .طالبات كلية العلوم االجتماعيـة بمفهـوم المواطنـة        

لباحثـة بـين   المثمر الذي له األثر الفاعل في مجال البحـث العلمـي والتطـوير التربـوي، تـضع ا      

أيديكم هذه االستبانة إلبداء رأيكم الكريم وتحكيمها، راجيةً مـن اهللا العلـي القـدير أن             

 .يجعل ما تقدمونه في موازين حسناتكم

 مع فائق الشكر والتقدير ،،،

 الباحثة

 سارة بنت ثنيان بن محمد آل سعود. د
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 مواطنة  وعي طالبات كلية العلوم االجتماعية بمفهوم ال مستوىاستبانة

 الواجبات:  المحور األول

 االنتماء إلى المحور الصياغة اللغوية
غير  مالحظات

 مالئمة
 مالئمة

 ال تنتمي
 

 تنتمي
 

 الرقم العبارة

     
حب الوطن والدفاع عنه 
 والتضحية من أجله

١ 

 ٢ التمسك بالهوية الوطنية     
 ٣ االلتزام بالقيم الدينية     
 ٤ جازات األجداداالعتزاز بإن     

     
احترام القوانين 

 والمحافظة على النظام
٥ 

     
الحرص على الممتلكات 

 العامة للدولة
٦ 

 ٧ طاعة والة األمر     

     
االعتزاز بدور الوطن 
 وأهميته في العالم

٨ 

     
المشاركة في األعمال 
 الخيرية والتطوعية

٩ 

     
التصدي للشائعات 

 ومحاربتها
١٠ 

     

اإللمام بالقيم العامة 
 - المسامحة-الوالء(

 - احترام اآلخر-التعاون
 )اإلخالص في العمل

١١ 

     
 احترام الذات وتقديرها
 احترام اآلخرين

 احترام اإلنسانية عامة

١٢ 
١٣ 
١٤ 

     
عدم التعصب للرأي وتقبل 

 النقد
١٥ 

     
الوعي بالقضايا المحلية 
 واإلقليمية والعالمية

١٦ 

     
الوعي بالعادات 

االستهالكية المرغوب 
 فيها

١٧ 

     
فهم ثقافة الشعوب 
 المختلفة واحترامها

١٨ 
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 االنتماء إلى المحور الصياغة اللغوية
غير  مالحظات

 مالئمة
 مالئمة

 ال تنتمي
 

 تنتمي
 

 الرقم العبارة

     
الوعي بأهمية العمل 
 الجماعي في فريق

١٩ 

     
االعتزاز بمعايير وعادات 

 وتقاليد الدولة
٢٠ 

 ٢١ اإلخالص في العمل     

     
تجنب العنف المادي 

 والمعنوي
٢٢ 

 

 :ترحات تود إضافتهاآراء ومق

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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 الحقوق: المحور الثاني
 االنتماء إلى المحور الصياغة اللغوية

 مالحظات
 ال تنتمي مالئمة غير مالئمة

 
 تنتمي

 

 الرقم العبارة

 ١ الحق في حياة كريمة     
الحق في التعليم      

 ٢ افةوالثق

الحق في المساواة أمام      
 ٣ القانون

الحق في األمان على      
 ٤ الشخصية

 ٥ الحق في الخصوصية     
الحق في ممارسة      

 الشعائر الدينية
٦ 

 
الحق في الملكية      

 ٧ الفكرية

     
الحق في التعبير عن 

الرأي وفق القانون 
 والنظام

٨ 

الحق في االحترام      
 ٩ قديروالت

الحق في العمل في      
 ١٠ ظروف منصفة

الحق في الرعاية الطبية      
 ١١ والتأمين الصحي

الحق في حرية البيع      
 ١٢ والشراء

     
الحق في الحصول على 

دعم الدولة للقيام بعمل 
 يخدم المصلحة العامة

١٣ 

الحق في الحصول على      
 ١٤ الحماية القانونية

     
ي الحصول على الحق ف

وثائق سفر أو وثائق 
 شخصية موحدة

١٥ 

 ١٦ الحق في الخدمات العامة     
 ١٧ الحق في التنقل والسفر     

 :آراء ومقترحات تود إضافتها

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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 دور كلية العلوم االجتماعية فى تنمية مفهوم المواطنة                              : المحور الثالث

 االنتماء إلى المحور الصياغة اللغوية
 مالحظات

 تنتمي ال تنتمي مالئمة غير مالئمة
 الرقم العبـــــــــــــــــــــارة

دعوة كبار المسئولين مـن          
ــات   مختلــــــــــــف القطاعــــــــــ
للمناقشة في قضايا الـوطن   

 وتنمية الوعي الوطني

١ 

ــة         ــدوات ثقافيــــــ ــد نــــــ عقــــــ
 للتعريف بالوطن والمواطنة

٢ 

اعــــداد مــــسابقات ثقافيــــة       
للتعريــف بــالوطن وأمجــاده  

 ومنجزاته
٣ 

اعــداد األنــشطة المتنوعــة        
 في للمشاركة والمساهمة

المناسبات الوطنية كاليوم 
 الوطني ويوم الجنادرية

٤ 

ــيم معـــــرض        ــداد وتنظـــ اعـــ
بالكلية للتعريف بمنجزات   
 الوطن ودوره في العالم

٥ 

ــعرية        ــداد مـــسابقات شـ اعـ
وقصصية للتعريـف بـالوطن     

 وعاداته وتقاليده
٦ 

ــة        ــؤتمر للمواطنـــ ــداد مـــ إعـــ
تــــــشارك فيــــــه الطالبــــــات 

 عملباألبحاث وأوراق ال
٧ 

ــالت        ــيم رحـــ ــداد وتنظـــ إعـــ
ــار   لألمــــاكن التاريخيــــة وآثــ

 األجداد
٨ 

إثـــــــراء مكتبـــــــة الكليـــــــة        
ــ  ببالمنــــــــشورات والكتــــــ

واألطــــــــالس الجغرافيــــــــة  
 والتاريخية

٩ 

ــاءات        ــيم لقـــ ــداد وتنظـــ إعـــ
لالحتفـال بـذكرى إنجـازات    

 األجداد
١٠ 

إعــــــــداد أعــــــــضاء هيئــــــــة        
ــف   ــن مختلــــ ــدريس مــــ التــــ

١١ 
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 العالم

 

 

 آراء ومقترحات تود إضافتها  

.......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

 

 

@     @     @ 

 



Thesis, Institute of Educational Studies for Childhood, Ain Shams 

University, Cairo, 2011 . 

Slaves and Abdul Rahman Ades, and Kayed Abdul Haq. Scientific research 

concept - tools - methods, Oman, Dar Thought for publication and 

distribution 0.2004 . 

Holiday, please Ahmad. Good citizenship among students in the university / 

field study - Fayoum University as a model, the third Student Conference 

(promoting the values of citizenship) for the period from February 20 to 22, 

2011 AD, University of Nizwa-Oman . 

Qasim, Muhammad Mustafa. The contribution of youth centers in 

strengthening the values of citizenship among the youth 0.2010 m . 

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=2852  

Mkrom, Abdul Wadud. Values and responsibilities of citizenship 

"educational vision". Cairo, Dar Al Arab Thought 0.2004 . 

The Ministry of Education (Ministry of Education is currently). National 

Education stages of public education in the Kingdom of Saudi Arabia. 

Riyadh, Ministry of Education, 1417 . 

Huwaydi, Fahmi. Citizenship in Islam, an article published newspaper, the 

Middle East, No. 5902, Wednesday, 01/25/1995 AD 

@    @    @



)(

 .

enlightenment and development of the Arab community," Beirut, Center for 

Arab Unity Studies, 2005.39 p 52 . 

Ahmed Zaki Badawi. Glossary social sciences, library Lebanon, Beirut, 

1982, p 60 . 

Hamdan, Saeed bin Saeed Nasser. The family's role in the development of 

citizen values among young people under  

The challenges of globalization, scientific forum of contemporary Saudi 

family changes, the Saudi Society for Sociology and Social Work, 

University of Imam Muhammad bin Saud Islamic University, Saudi Arabia, 

2008 . 

Vegetables, nice Ibrahim. The role of education in promoting affiliation, the 

world of books, Cairo 0.2000 . 

Rustam, an official Abdul Malik. The role of school management in the 

activation of civic education in the pre-university education, the National 

Center for Educational Research and Development, Cairo 0.2001 . 

Tantawi, Hassan. Political awareness among high school students in Egypt 

Master Thesis, Faculty of Education, Ain Shams University, 1992, p 53 . 

Ayed, Barak service. Degree represents secondary teachers of the concepts 

of national and students' attitudes towards it in the State of Kuwait, Ph.D. 

thesis, University of Jordan, Amman, Jordan 

 .  

Abdalhafez, Abdarashid.alatharalmah of globalization on the Arab world 

and ways to address them, Cairo, 2005, p 48 . 

Abdul Latif, Aisha. Political awareness of the child in the Egyptian 

countryside, a case study of village Gallstone Eastern province, Ph.D. 



Shuweihat, purity of grace. "Represents the degree of Jordanian university 

students to the concepts of good citizenship", Ph.D. thesis, University of 

Jordan, Amman 0.2003 . 

Subaih, Abdullah bin Nasser. Citizenship as perceived secondary school 

students in the Kingdom of Saudi Arabia and its relationship with some 

social institutions, the thirteenth meeting of the leaders of the educational 

work, Baha, Saudi Arabia, Moharram 0.1426 . 

Al-Awajy, Mustafa. Social Security - effervescence - techniques - it relates 

to civic education, Beirut, Novell Corporation, 1983 . 

Majadi, Fattouh. Citizen and environmental education, and the Ministry of 

Education, Kuwait, Center for Educational Research and Curriculum 0.1999 . 

Mahrooqi, Majed Nasser. The role of curriculum in achieving the objectives 

of the Citizenship Education, Department of Educational Supervision of 

Curricula, Saudi Arabia, 2008 . 

Almaikl, Abdullah bin Mohammed. Analysis of learning activities in the 

decisions of the National Education, Kingdom of Saudi Arabia and the point 

of view of teachers towards it. Journal of Educational and Social Studies, 

(vol 10, p 3). Pp 79 to 137.2004  

Global Arabic Encyclopedia, Riyadh, business enterprise Encyclopedia 

Publishing and Distribution, 1996 . 

Al-Hajri, Faisal Al Ayed patients. Represents the degree students of the 

University of Kuwait to the values of citizenship and the role of the 

university in the development, Master Thesis, Graduate School of 

Educational Studies, Amman Arab University for Graduate Studies, 2007 . 

Captain Khaldoun Hassan. The problem of educational and silent revolution, 

a study in Siciologia culture, wrote a series of future "of education, 



)(

 .

List of References:

Ibn Manthor, Abou El Fadl Jamal al-Din. San Arabs, i 3, Volume V, 

Lebanon, Beirut, Dar issued 0.2000 . 

Ahmed Mahmoud Jaber Hassan. The use of role-playing strategy in the 

teaching of social studies for the development of a culture of citizenship 

among primary school students, the first conference of the Egyptian Society 

for Social Studies, the Egyptian Society for Social Studies, Ain Shams 

University, 2008, p 877 . 

Hamid, Mohammed bin impressed. Partnership and coordination in the 

development of citizenship, research presented to the thirteenth meeting of 

the leaders of labor educators held in Al-Baha, Saudi Arabia, Al Baha, 1426, 

Journal of Knowledge, No. 120. www.almarefh.org  

Habib, Fahad Ibrahim. Educational citizenship. Contemporary trends in 

breeding citizenship, research presented to the thirteenth meeting of the 

leaders of labor educators held in the patio area in Saudi Arabia. Baha 1426, 

Journal of Knowledge number 120. www.almarefh.org  

Hugail, Suleiman Mohammed. (1417). National and requirements in light of 

the teachings of Islam. Riyadh, technical Offset Printing Press . 

Alkhmshee, Sarah Saleh, and Shalhoub, Haifa Abdul Rahman. The 

development of young people's awareness of human rights to raise the level 

of citizenship. Journal of Humanities and Social Sciences, Scientific 

Research, the twenty-fifth issue 0.1433 e . 

Dajani, Ahmed Sidky. Muslims and Christians in the Arab-Islamic 

civilization, Jaffa Center for Studies and Research, Cairo 0.1999 . 



 

 التربويةمجلة العلوم  
  هـ١٤٣٧الرابع محرم  العدد

  
  
  

 
Level of awareness of female students of college of social science at Al-Imam 
Muhammad Ibn Saud Islamic University to the concept of citizenship (Field 
Study) 
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Abstract: 

This study aimed to identify  level of awareness of female students of 
college of social science at Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic 
University to the concept of citizenship. The study used a descriptive method. A 
(55) items questionnaire on (3) domains was administered to a sample of (330) 
sociology and psychology female students.  
The study results revealed: 
1- The mean averages for the sample subjects on the first domain statements was 

between (2,85-2,99) which is a high ratio ,and the mean general averages 
were (2,68). 

2- The mean averages for the sample subjects on the second domain statements 
was between (2,85-3) which is a high ratio ,and the mean general averages 
were (2,86). 

3- There were significant differences at level (,01) between the psychology and 
sociology female students in the level of awareness to the concept of 
citizenship that was attributed to the variable of specification in favor of 
sociology female students. 

Finally the study concluded with some recommendations. 
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 العالقة بين التواصل الرياضي الكتابي والتحصيل الدراسي 

 لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي في مدينة الرياض
 
 محمد بن عبداهللا النذير. د

 أستاذ مناهج وتعليم الرياضيات
 معة الملك سعودكلية التربية بجا

 فاطمة بنت ناصر المالكي.أ
 وزارة التربية والتعليم

 
 

 
 :ملخص البحث 

كشف عن وجـود عالقـة بـين مـستوى طالبـات الـصف الخـامس االبتـدائي فـي                  إلى ال  لبحث الحالي ا هدف
المــنهج  ن الباحثــااســتخدموتحقيقــا لهــدف البحــث . مدينــة الريــاض والتحــصيل الدراســي وتــدريب المعلمــات

ختبـــار واال التواصـــل الرياضـــي الكتـــابي  مهـــاراتاختبـــار: في االرتبـــاطي ، وأيـــضا تـــم إعـــداد أداتـــين ؛ همـــا الوصـــ
 طالبة من طالبـات  ١٤١على وطبقت أداتي البحث    . امن ثباته ووتم التحقق من صدق أدوات البحث       لتحصيلي ،   ا

 – ١٤٣١الــصف الخــامس االبتــدائي بمدينــة الريــاض ، وذلــك خــالل الفــصل الدراســي الثــاني مــن العــام الدراســي    
كـان  : وبعد إجراء التحليل اإلحصائي المناسب توصل الباحثان إلى عدد من النتـائج كـان مـن أبرزهـا          .  هـ   ١٤٣٢

وجــود ياضــي متوســطا فــي كــل مهــارة وأيــضا بــصفة عامــة، و مــستوى أداء الطالبــات فــي مهــارات التواصــل الر 
 .الدراسيوالتحصيل الكتابي بين التواصل الرياضي موجبة وذات داللة إحصائية عالقة 

ضـــرورة تـــدريب معلمـــات : وفـــي ضـــوء نتـــائج البحـــث قـــدم الباحثـــان عـــددا مـــن التوصـــيات، مـــن أهمهـــا   
،  الكتـابي  تفادة من قائمـة مهـارات التواصـل الرياضـي         االسالرياضيات على مهارات التواصل الرياضي الكتابي ،و      

 .ومؤشرات تحقيقها
التواصل الرياضي الكتابي ، التحصيل الدراسي، عالقة التواصل الرياضـي بالتحـصيل             :الكلمات المفتاحية 

 .الدراسي
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 :مقدمةال
 م١٩٨٩، حيـث إنـه فـي عـام           الميالديـة   منـذ الثمانينـات    التواصل الرياضـي  اهتم المربون ب  

وثيقة معـايير مـنهج وتقـويم الرياضـيات          NCTM وضع المجلس القومي لمعلمي الرياضيات    
ــي المدرســية ــى، وبقــاء      فيهــا علــى  أكــد   ؛ الت ــى بنــاء المعن أن التواصــل الرياضــي يــساعد عل
تـصوراً للكيفيـة التـي يمكـن بموجبهـا تعلـم الرياضـيات،            هذه المعـايير   وقد أرست . األفكار

؛ إذ   أسـساً يقـوم عليهـا المـنهج الرياضـي المتـوازن           كـذلك   وتدريسها، وتقويمهـا، وأرسـت      
حـل المـسألة،    :  وهـي  ،، ومعـايير للعمليـات     تشكلت في ضوء هذه المعايير معايير للمحتـوى       

إن الرياضـيات لغـة     . ياضـي، وأخيـراً التمثيـل الرياضـي       التواصـل الر  والـربط،   والبرهان الرياضي،   و
لها مفرداتها الخاصة من حيث مـصطلحاتها ورموزهـا، والتمثـيالت التـي تعبـر عـن محتواهـا                   

، فالرياضيات ليست مجرد وسيلة لمساعدة اإلنسان على التفكير، وحـل   في صور مختلفة 
همة فـي تبـادل مجموعـة    وسيلة م  النتائج فحسب ، ولكنها أيضاً     استخالصالمشكالت، و 

من األفكار بوضوح ودقة ، فضالً عن أن تنمية التفكير، وحل المشكالت ال يتحقق بمعـزل               
 .عن اللغة 
، وهــو طريقــة لتبــادل  وتعليمهــا التواصــل الرياضــي جــزءاً أساســياً مــن الرياضــيات   يعــدّو

ل والتطـوير   ، وعبـر التواصـل الرياضـي تـصبح األفكـار موضـوعاً للتأمـ               األفكار وتوضيح الفهـم   
ولـم تكـن وثيقـة معـايير مـنهج وتقـويم الرياضـيات        ). NCTM , 2000( والنقـاش والتعـديل   

 وجدالمدرسية األمريكية هي الوحيدة التي نصت على أهمية معيار التواصل الرياضي، وإنما   
 فـي عـدد مـن الـدول أن معظـم هـذه الوثـائق                 وتعلمهـا   وثـائق تعلـيم الرياضـيات      في عدد مـن   
 . وتعلمهاتعليم الرياضيات واصل الرياضي كأحد أهم عناصرنصت على الت

أنـه علـى مـدى    إلـى   Neria &  Amit,2004 ) (أشار كل من نيريـا وأمـت   ذاته وفي الصدد 
العقــد الماضــي تحــول التركيــز فــي حــصة الرياضــيات مــن اإلجــراءات الروتينيــة إلــى تطــوير       

ــر الرياضــي والمنطــق والتواصــل الرياضــي    ــد عبمــا أكــد  ك.التفكي ــى ) م٢٠٠٤(ي ــيم عل أن تعل
 ال يقتــصر علــى تنميــة جوانــب معرفيــة مــن حيــث المفــاهيم والقــوانين    وتعلمهــاالرياضــيات

 وإجــراء عمليــات رياضــية فــي الحــساب والجبــر ،والنظريــات، وتنميــة خوارزميــات ومهــارات
 هـا  األمر إلى تعليم الرياضـيات وتعلم امتد بل ؛والهندسة وسائر مكونات األنشطة الرياضية  

كما أضاف أن الطالب عنـدما يطلـب منـه حـل مـشكلة،       وتواصل معرفي،لتكون لغة اتصال  



 

 
٢٠٤

العالقة بين التواصل الرياضي الكتابي والتحصيل الدراسي لدى 
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؛ ولـذا   أو اإلجابة عن سؤال ما ينبغي أن يكـون قـادراً علـى التعبيـر عـن فكـره بلغـة واضـحة            
، وبلغة رياضية صحيحة ال بد أن يكون أحـد أهـداف تعلـيم            فإن تنمية مهارات اتصال جيدة    

 .يهامعلملن تكون موضع االهتمام لواضعي منهج الرياضيات و ، وأهاالرياضيات وتعلم
 أحــد األســباب التــي دعــت واضــعي المنــاهج للتأكيــد علــى         أن)م٢٠٠٩(  المــولى  رىويــ

 ضـعف الطـالب فـي     هو إال نتيجة   ؛ ما التواصل الرياضي كهدف من أهداف تدريس الرياضيات      
لـــى توصـــيل أفكـــارهم غيـــر قـــادرين عأنهـــم ، وأيـــضاً تفـــسير وتبريـــر حلـــولهم الـــصحيحة 

 التواصــل الرياضــي بكــل أشــكاله يمكــن الطالــب مــن    ومعلــوم أن  .لآلخــرين مــن زمالئهــم 
كمـا يـرى أيـضاً أن    .، ومعرفة أفكار اآلخرين والتفاعل معها إيصال أفكاره لآلخرين بوضوح   

دعم فهـم  ا أنـشطة تـ  وإصـداره األحكـام كلهـ     وتفسيره وتحليله حوار الطالب ومناقشته  
ستخدمه ومتى؟ أي أن التواصل الرياضي يدعم نوعي الفهـم  ا لِـمَ وتعليلهوم، الطالب للمفه 
ــاهيمي ــيالمفـ ــولى  .  واإلجرائـ ــع المـ ــى أن    ) م٢٠٠٩( ويرجـ ــة إلـ ــيات واللغـ ــين الرياضـ ــربط بـ الـ

 سـواء كانـت   ،الرياضيات أصالً تمثـل طريقـة للتفكيـر، والتفكيـر ال يـتم إال عـن طريـق اللغـة          
 . مها المتعاملون بالرياضياتلغة ملفوظة، أو لغة رمزية يفه

 في تعلم الطـالب للرياضـيات، حيـث يحتـاج الطـالب إلـى       اً مهماًإن للتواصل الرياضي دور 
إلـى   ، والتواصـل يـدفع الطـالب          وكتابيـاً  تكامل وتفسير وتبرير أفكارهم وحلولهم شـفهياً      

م أوضـح  والـذي عـادة مـا يـنجم عنـه فهـ          ،  لتفكير في مـدلول المفـاهيم والعمليـات الرياضـية         ا
لذا فإن تعلم الرياضيات يتـضمن تعلـم   ) . م٢٠٠٤السواعي ، ( وأكثر عمقا لألفكار الرياضية   

تابتهــا، وإدراك قواعــد التعبيــر بهــا أو عنهــا، وتــؤدي لغــة الرياضــيات بأشــكالها المختلفــة  ك
دوراً حيويــاً فــي التواصــل الرياضــي، فهنــاك اللغــة الــشفهية التــي تنمــي التواصــل مــن خــالل      

، وكـذلك اللغـة المكتوبـة بمـا تحتويـه مـن          وتعلمهـا   والنقاش أثناء تعليم الرياضيات    الحوار
ــاني،        ــل البيـ ــشمل التمثيـ ــي تـ ــصورة التـ ــة المـ ــية، واللغـ ــرات رياضـ ــوز وتعبيـ ــصطلحات ورمـ مـ

فر ا فإنــه عنــد تــو مــن ثــم و) . م٢٠٠٤جــابر ، (  والرســومات الرياضــية علــى اخــتالف أنواعهــا   
الب سيتمكنون من عمـل نمـاذج للمواقـف مـستخدمين      مهارات التواصل الرياضي لدى الط    

  الرياضــيةعرفــةوالتأمل مليــاً بالم،مختلــف الوســائل واألســاليب الجبريــة، والــصورية والبيانيــة
 ). م٢٠٠٣ ،أبوزينة ( واألفكار والمواقف الرياضية التي يدرسونها 
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ر فــي لتفكيــا: الرياضــيات فيمــا يلــي تعلــيمأهميــة التواصــل فــي  ) ٢٠٠٧( يلخــص بــدوي و
بنــاء فهمهــم الخــاص لألفكــار     ، وتوضــيح الطــالب لتفكيــرهم  ،و.أنــشطة الــتعلم وتأملهــا  

دعم ،واستخدام لغة الرياضـيات   ، و تعلم األفكار والطرق المختلفة من اآلخرين     ، و الرياضية
فر مهـــارات التواصـــل الرياضـــي لـــدى اأن تـــو) م٢٠٠٣(ويـــضيف أبـــو زينـــة  .الطـــالب لـــتعلمهم

 كمــا ،لغــة اليوميـة باللغـة الرياضــية، وبـالرموز التــي تعلموهـا    الطـالب سـتمكنهم مــن ربـط ال   
  لتفـــسير األفكـــار الرياضـــية  التواصـــل الرياضـــي تمكـــنهم أيـــضاً مـــن اســـتخدام مهـــارات     

 والتوصـل لإلجابـات عـن طريـق التخمـين مـع تقـديم حلـول مقنعــة،         ومناقـشتها وتقويمهـا،  
 . ي تطوير األفكار الرياضيةوأخيراً تقدير قيمة المصطلحات والرموز الرياضية، ودورها ف

 اهتمــام عــدد مــن البــاحثين فــي مجــال    فــيولقــد انعكــست أهميــة التواصــل الرياضــي    
فجـاءت دراسـات    تربويات الرياضـيات علـى المـستويين العربـي واألجنبـي علـى حـد سـواء ،          

ــة: اهتمــت بجميــع أشــكال التواصــل الرياضــي      ، االســتماع و، القــراءة و، التحــدث و، الكتاب
،  بينما ركزت بعضها على التواصل الرياضي الكتابي واللفظـي والقـراءة الرياضـية        ،   لوالتمثي

؛ ٢٠١٣عبـــد الـــسميع  والشـــين ،   (واقتـــصر بعـــضها اآلخـــر علـــى التواصـــل الرياضـــي الكتـــابي  
ــذراحي ،   ٢٠١٢نجــم، ــدقجي م؛ ٢٠٠٨، عفيفــي ؛٢٠٠٩؛ مهــدي ومحمــد وال ــصر،٢٠٠٦ ،خن  م؛ ن
 .)م٢٠٠٦، متولي م؛ ٢٠٠٣ ،حشاش م؛ ٢٠٠١ ، م ؛ الرفاعي٢٠٠٩

 بين الفرد وغيره ممـن تفـصله عـنهم المـسافات            تواصلإن التعبير الكتابي هو وسيلة      
فالكتابــة مــن معــايير . الملخــصات، والتقــارير، واإلجابــات:  ومــن صــوره ،الزمانيــة والمكانيــة

، ثـم   ، ويراجعهـا، ويعيـد تنظيمهـا     المهمة والتي من خاللها ينظم الطالـب أفكـاره       تواصلال
ولقــد تزايــد االهتمــام بالكتابــة فــي التعلــيم عامــة،    . يقــدم نتاجــاً يمكــن قياســه ومالحظتــه  

ــيم الرياضــيات  ــة عــن األفكــار والمفــاهيم والعالقــات       ؛ خاصــة وتعل ــة التعبيــر بالكتاب ألهمي
ممــا قــد يــساعد فــي تنميــة قــدرة الطــالب علــى التواصــل   ، الرياضــية، وتوضــيح ذلــك لآلخــرين 

 ).م٢٠٠٦خندقجي ، ؛ Johanning, 2000 (الرياضي 

   مشكلة البحث
جهودا واضحة لمواكبة الدول األخرى في تطـوير التعلـيم           وزارة التربية والتعليم     تبذل

واالرتقـــاء بمـــستوى الطـــالب التعليمـــي فـــي جميـــع المقـــررات الدارســـية بعامـــة ومقــــرر          
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العالقة بين التواصل الرياضي الكتابي والتحصيل الدراسي لدى 
 طالبات الصف الخامس االبتدائي في مدينة الرياض

 فاطمة بنت ناصر المالكي. أ- رمحمد بن عبداهللا النذي. د

ــا لتطبيـــق تجربـــة سال    ســـل الرياضـــيات بـــصفة خاصـــة ؛ لـــذلك كـــان الـــسعي الحثيـــث منهـ
 . ماجروهيل العالمية في منهج الرياضيات، ومواءمتها لتتالءم مع البيئة السعودية

  يرافـق عمليتـي التعلـيم والـتعلم    هـو أن التقويم جزء ال يتجزأ مـن العمليـة التعليميـة، و    
مـــع بعـــض فـــي جميـــع مراحلهمـــا لتـــوفير التغذيـــة  بعـــضهما ، ويربطهمـــا بـــصفة مـــستمرة

، والكــشف عــن مــدى بلــوغ الطالــب نــواتج   والتطــويرالتــي تــساعد علــى التحــسينالراجعــة 
نواتج التعلم المقصودة ال تنحصر في أسـاليب  كما أن . )Muller , 2001( التعلم المقصودة 

 يقتــصر تقــويم تعلــيم الرياضــيات علــى إجــراء   ، إذالمتبعــة فــي المدرســة التقليديــة التقــويم 
تجهـا مـدى اسـتحقاق الطالـب        االمتحانات التي تقيس التحصيل، والتـي يحـدد مـن خـالل نوا            

وهـو  ؛   تختـصر جميـع نـواتج الـتعلم فـي جانـب واحـد فقـط                  ومـن ثـم   للنجاح فـي الرياضـيات،      
الجانب التحصيلي، مغفلـين جوانـب تعليميـة أخـرى علـى قـدر مـن األهميـة، ومنهـا التواصـل               

 . الرياضيات وتعلم من أهداف تعليم هدفا رئيساالرياضي، الذي يعد
وهـو شـكل    علـى تحـصيل الطـالب فـي الرياضـيات          بعامة تقتصر   التقويم ممارسات إن

من التعبير الكتابي، وقد يخـضع األمـر بحـسب بنـاء االختبـار وإعـداده بحيـث يـشتمل علـى                      
ــابي    ــذا جــاء هــذا البحــث للكــشف عــن العالقــة بــين        جوانــب ذات عالقــة بالتواصــل الكت ؛ل

الكتابي ومستواهن في   مستوى أداء طالبات الصف الخامس في مهارات التواصل الرياضي          
فقــد يعكــس ذلــك طبيعــة هــذه العالقــة بينهمــا؛ وبخاصــة أن التواصــل   .التحــصيل الدراســي

الكتــابي تحديــدا هــو األقــرب مــن أشــكال التواصــل الرياضــي إلــى التحــصيل الدراســي فــي            
ــال تركيــزه علــى التحــصيل          ــاء عليــه يتــضح مجهــود المعلــم مــن عدمــه حي الرياضــيات، وبن

 .لتواصل الكتابيالدراسي في مقابل ا
  أسئلة البحث

  :ينالتاليين  الرئيسينسعى البحث لإلجابة عن السؤال
مــا مــستوى أداء طالبــات الــصف الخــامس بمدينــة الريــاض لمؤشــرات مهــارات          .١

 التواصل الرياضي الكتابي؟

طالبــات الــصف أداء  مـستوى  ذات داللــة إحـصائية بــين  عالقـة ارتباطيــة هـل توجــد   .٢
ــدائي   ــامس االبتـ ــبالخـ ــاض مدينـ ــية الريـ ــارات   فـ ــرات مهـ ــي  مؤشـ ــل الرياضـ ــابي التواصـ الكتـ

 التحصيل الدراسي؟و
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   أهداف البحث
 :تحقيق اآلتيهدف البحث إلى  
 طالبــــات الــــصف الخــــامس االبتــــدائي فــــي مدينــــة الريــــاض  تعــــرف مــــستوى أداء .١

 .الكتابيالتواصل الرياضي مهارات  لمؤشرات

 طالبـــات الـــصف الخـــامس  مـــستوى أداء بـــين  تحديـــد درجـــة العالقـــة االرتباطيـــة  .٢
التحـــصيل الكتـــابي والتواصـــل الرياضـــي  لمؤشـــرات مهـــارات االبتـــدائي فـــي مدينـــة الريـــاض 

  .الدراسي
  أهمية البحث

 :تتضح أهمية البحث في اآلتي

 يمكن اإلفادة من البحث في تطـوير أداء طالبـات الـصف الخـامس االبتـدائي بخاصـة        -١
 .ابي، وتحسين جوانب القصور لديهموالطالب بعامة في التواصل الرياضي الكت

 يمكن اإلفادة من مؤشرات األداء لمهارات التواصل الرياضي في تطوير ممارسات            -٢
 .المعلمات في هذا الجانب

 توجيـــه تركيـــز المعلمـــات علـــى جوانـــب الـــضعف فـــي التحـــصيل الرياضـــي باعتبـــار  -٣
 .عالقتها اإليجابية بالتواصل الرياضي الكتابي

  حدود البحث
 :صر هذا البحث على الحدود اآلتية اقت
المتـضمنة   الكتـابي     التواصـل الرياضـي    مؤشرات األداء لمهـارات   : الحدود الموضوعية  

القيــاس ، والهندســة فــي كتــاب الرياضــيات للــصف الخــامس االبتــدائي    : فــي وحــدتي 
الهندســة، والقيــاس بالــصف الخــامس  :  وحــدتي الباحثــانوقــد اختــار. هـــ١٤٣١طبعــة 
  .فيهاالكتابي لتوفر مهارات التواصل الرياضي ظرا ؛ ناالبتدائي

طالبــات الــصف الخــامس تــم اختيــار مجتمــع البحــث وعينتــه مــن  : الحــدود المكانيــة 
 .مدينة الرياضاالبتدائي بمدارس التعليم العام الحكومية ب

 .هـ١٤٣٢ - ١٤٣١ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي :الحدود الزمانية 
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 طالبات الصف الخامس االبتدائي في مدينة الرياض

 فاطمة بنت ناصر المالكي. أ- رمحمد بن عبداهللا النذي. د

  مصطلحات البحث
 :Communication Mathematical  الرياضي لتواصلا

ــه التواصــل الرياضــي يعــرّف  قــدرة الفــرد علــى اســتخدام مفــردات ورمــوز رياضــية     :  بأن
،وهـو التعريـف الـذي     )  NCTM ,  1989(وبنيتها في التعبير عن األفكار والعالقات وفهمها 

 .تبناه الباحثان
قـدرة طالبـات الـصف      : إجرائياً بأنها لكتابي  ا مهارات التواصل الرياضي     انوعرّف الباحث 

الخــامس االبتــدائي علــى اســتخدام لغــة الرياضــيات مــن مفــردات ورمــوز ومــصطلحات فــي     
التــي تقــاس بدرجــة  ،كتابيــا التعبيــر عــن األفكــار والعالقــات الرياضــية وتوضــيحها لآلخــرين  

مؤشـرات  مـن  الطالبة على أداة التقويم المستخدمة في البحث الحالي فـي ضـوء مجموعـة            
 .مهارات التواصل الرياضيأداء 

 : Academic Achievement  يالتحصيل الدراس
بأنـه مـدى اسـتيعاب الطـالب لمـا قـاموا بـه مـن         ) ٢٠٠٣(الجمـل  ويعرفه كـل مـن اللقـاني        

خبرات معينة من خـالل مقـرات دراسـية ويقـاس بالدرجـة التـي يحـصل عليهـا الطـالب فـي            
 .ااالختبارات التحصيلية المعدة له

 وعرّف الباحثان  التحصيل الدراسي إجرائيا بأنه مدى ما يستوعبه الطالب من خبرات             
معرفية ومهارية في مقرر الرياضـيات الـذي يقـاس بالدرجـة التـي يحـصل عليهـا الطالـب فـي                

 .االختبار التحصيلي لوحدتي الهندسة والقياس
 الخلفية النظرية للبحث
علم الطالب للرياضيات ، حيـث يحتـاج الطـالب إلـى             في ت  اً مهم اًإن للتواصل الرياضي دور   

إلـى   ، والتواصـل يـدفع الطـالب          وكتابيـاً  تكامل وتفسير وتبرير أفكارهم وحلولهم شـفهياً      
والـذي عـادة مـا يـنجم عنـه فهـم أوضـح         ، لتفكير في مدلول المفـاهيم والعمليـات الرياضـية     ا

 ممارسـة الطـالب للكتابـة فـي         فإن لذا     ) .م٢٠٠٤السواعي ،   ( وأكثر عمقا لألفكار الرياضية     
الرياضــيات تتــيح لهــم التعبيــر عــن أفكــارهم لآلخــرين عــن طريــق اســتخدام كلمــاتهم          

 . ، أو الصور والرسوم التوضيحية الخاصة
يطلـب إلـيهم     الرياضـية إذ     المـسألة  فـي حلهـم      وتظهر أهمية الكتابة الرياضية للطالب    

هـــار معـــرفتهم وتوضـــيح   أن يكتبـــوا إجابـــاتهم علـــى شـــكل جمـــل تـــساعدهم فـــي إظ      
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أفكارهم بصورة كتابيـة أو لفظيـة تتـشكل       ون  ندما يعرض وع ،تفكيرهم في حل المسألة   
بيئة يستطيع الطالب من خاللها تحسين القـدرة علـى االتـصال عـن طريـق طـرح األسـئلة،                    

 . (Pugalee , 2001 )وتعديلها، وتعلم االستماع لآلخرين  ومناقشة األفكار، وتقييمها
 ):م٢٠٠٥مسعد ، ( فيما يلي ألدب التربوي أهمية أنشطة الكتابة الرياضية ويتضح من ا

 .يكتشف بعض الطالب من خاللها الفهم الخاطئ لديهم -

 .تتيح فرصة لفتح قنوات للتواصل بين الطالب واآلخرين -

 .في الرياضياتته كفاءوالطالب  تزيد من ثقة -

 .فسهالى فهمهم المتنوع للفكرة نإتتيح فرصة للطالب للتعرف  -

  .تكشف عن قدرة الطالب على التواصل والتحصيل في الرياضيات -

أهميـة أنـشطة الكتابـة الرياضـية للطالـب والمعلـم علـى        ) م٢٠٠٤( كما حددت حسن  
 : اآلتيالنحو 
لــى إالتعــرف ، التعبيــر عــن األفكــار الرياضــية بــصورة غيــر تقليديــة   :  للطالــببالنــسبة -

 تثبيت المعلومة الرياضية وتعميـق      ،لكتابةاألخطاء من خالل تعليقات المعلم على ا      
 . إتاحة فرصة جيدة للحوار مع المعلم،المفاهيم

 ،لجوانـب المختلفـة فـي تعلـم الرياضـيات         فـي ا   نمـو الطالـب      ةمتابعـ : للمعلـم بالنسبة   -
التعـرف  ، اتخاذ قرارات تعليمية خاصة بالطرق واألساليب التـي يتبعهـا فـي التـدريس             

لـى طـرق   إ التعـرف  ،اه مـا يدرسـونه مـن الرياضـيات      مـشاعر الطـالب تجـ      إلـى عن قرب   
 .تفكير الطالب، وأخطاء التفكير لديهم وتصويبها

ــة،         - ــات الكتاب ــة الرياضــية باســتخدام محث ــى الكتاب ــه عل ويمكــن للمعلــم حــث طالب
  : )(Doughetry,1996وتتضمن

أسئلة تتطلب من الطالب الكتابـة عـن المفهـوم          : محثات خاصة بالمحتوى الرياضي    -
 .ه؛ لمقارنة أفكارهم قبل التدريس وبعدهوبعد ضي الجديد قبل المفهومالريا

ــات  - ــة بالعمليـ ــضيله   : محثـــات خاصـ ــاره وتفـ تتطلـــب أن يكتـــب الطالـــب ســـبب اختيـ
 .ستراتيجية بذاتها لحل المشكلة الرياضيةإ
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التعبيـر  يشجع المعلم الطـالب علـى       : حثات خاصة بالجانب الوجداني واالتجاهات    م -
ــةً ــراتهم، واتجاهــاتهم نحــو الرياضــيات، ومــدى ثقــتهم      عــن مــشاعرهم، كتاب  وخب

 .بأنفسهم عند دراستها
إن الصور التي يمكن للطالب التواصل بها كتابيـاً داخـل الغرفـة الـصفية متنوعـة ، فقـد            
يطلب المعلم من الطالب أن يكتب مفهوماً بلغته الخاصة ، أو يلخص كتابياً كيفية إجراء   

توظيف الكتابة الرياضية بأنواعها المختلفة فـي تعلـيم         ويمكن   .عملية حسابية ويفسرها  
 .    ومن ثم زيادة فهمها،الرياضيات لتنمية مهارات التواصل بها لدى الطالب

عـدد مـن مهـارات التواصـل        إلـى   أمكن التوصل   ومن خالل مراجعة األدبيات السابقة          
 المعطيـــات لمـــسألة ةكتابـــ) ١ ( الحــالي ها البحـــثالرياضــي الكتـــابي اآلتيـــة، والتــي اســـتخدم  

 كتابـة )٤. ( لـشكل هندسـي   وصـفٍ  كتابـة )٣ (. المطلـوب لمـسألة معطـاة      كتابة)٢. (معطاة  
 . لنص رياضي معطى تفسيرٍكتابة)٥ (.خصائص شكل معطى

 دراسـة   وأجريت دراسـات عديـدة حـول التواصـل الرياضـي الكتـابي ومهاراتـه فهـدفت                
ــدريبي    )م٢٠٠٩( جحــالن  ــامج ت ــة برن ــى استقــصاء فاعلي ــى    إل  لمعلمــي الرياضــيات مــستند إل

 وتنمية مهارات التواصل اللفظي والكتابي لـدى طـالب          ،معيار االتصال الرياضي في التحصيل    
وقـد  . المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية، والمتمثلة بالصف الثـاني المتوسـط        

ر مـدارس  طالباً من طالب الصف الثـاني المتوسـط فـي عـش      ) ٥٥٤(تكونت عينة البحث من     
إلدارة العامـة للتربيـة والتعلـيم       لـ ، في المـدارس الحكوميـة التابعـة           بطريقة قصدية  اختيرت

 وزعت عشوائياً إلى مجمـوعتين إحـداهما        ،بواقع عشرين شعبة دراسية   ،  بمحافظة جدة 
ــاً، واألخــرى ضــابطة شــملت   ) ٢٧٧( تجريبيــة شــملت   ــاً، ولتحقيــق أهــداف   ) ٢٧٧( طالب طالب

( برنامجاً تدريبياً لمعلمي الرياضيات مستنداً إلى معيار االتصال الرياضـي           البحث أعد الباحث    
NCTM,2000 (  لتقيــيم مهــارات التواصــل الكتــابي،  اً، واختبــاراً تحــصيلياً اختبــارعــدّأ، كمــا 

وكانـت أهـم    .  مؤشـر اإلنجـاز      عـدّ كـذلك أ   بطاقـة تقيـيم مهـارات التواصـل اللفظـي، و           عدّأو
 α ) ( داللـة إحـصائية عنـد مـستوى     يوجـود فـرق ذ  : البحـث هـي   النتـائج التـي توصـلت إليهـا     

 بــين متوســطي عالمــات أفــراد البحــث فــي التحــصيل، وفــي تنميــة مهــارات التواصــل     0.05≥
 . لصالح طالب المجموعة التجريبية؛اللفظي والكتابي
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 فاعليـة الكتابـة للـتعلم مـن خـالل           إلـى لتعـرف    إلـى ا   )م٢٠٠٩(  دراسـة نـصر      كما هدفت 
 فــي، وأثـر ذلـك   اإلعداديـة  يـر فـي تــصميم خـرائط المفـاهيم برياضـيات المرحلــة      فـرق التفك 

وقــد .  رياضــيات بكليــة التربيــة شــعبة/ تنميــة التواصــل الرياضــي لــدى طــالب الفرقــة الرابعــة 
 ،اســتخدم الباحــث المــنهج التجريبــي القــائم علــى تــصميم المجموعــة الواحــدة التجريبيــة   

كمـا  .شعبة رياضـيات بكليـة التربيـة ببنـي سـويف            /ةمتمثلة في جميع طالب الفرقة الرابع     
وقـد أسـفرت    .  أحدهما خرائط المفـاهيم، واآلخـر للتواصـل الرياضـي            ،أعد الباحث اختبارين  

ــة إحــصائية بــين متوســطي درجــات طــالب المجموعــة         ــائج عــن وجــود فــروق ذات دالل النت
اختبـــار التواصـــل التجريبيـــة فـــي التطبيقـــين القبلـــي والبعـــدي الختبـــار خـــرائط المفـــاهيم، و  

 . لصالح التطبيق البعدي ،الرياضي
سـتراتيجية مـستندة إلـى    إ فاعليـة   إلـى إلى التعرف) ٢٠٠٧( بينما هدفت دراسة البالونة   

 لتطوير المقدرة على الكتابة الرياضية في تنمية التفكير الرياضـي، والمقـدرة         ،مؤشر اإلنجاز 
وقد تكونت عينة البحث مـن      . ألردن  على حل المشكالت لدى طالب المرحلة الثانوية في ا        

ــاث فــي         ) ١١٥(  ــانويتين لإلن ــانوي العلمــي فــي مدرســتين ث ــات الــصف األول الث ــة مــن طالب طالب
مدرسـة الــسلط الثانويــة للبنـات، ومدرســة ديــر عـال الثانويــة للبنــات،    : محافظـة البلقــاء، همــا  

عـة   إحـدى الـشعب كمجمو  تددحـ  ،حيث وزعـت العينـة فـي كـل مدرسـة علـى شـعبتين         
سـتراتيجية تطـوير المقـدرة علـى الكتابـة الرياضـية ، المـستندة إلـى                 إتجريبية درسـت وفـق      

وقــد . مؤشــر اإلنجــاز ، والــشعبة األخــرى كمجموعــة ضــابطة درســت بالطريقــة االعتياديــة   
تمثلت أدوات البحث في اختبار التفكيـر الرياضـي، واختبـار حـل المـشكالت، وقـد أظهـرت                   

فــي التفكيــر الرياضــي ≥ α ) ,٠٥  (حــصائياً عنــد مــستوى الداللــةالنتــائج وجــود فــروق دالــة إ
ســتراتيجية تطــوير  إلىوالمقــدرة علــى حــل المــشكالت لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة، تعــز 

 .المقدرة الكتابية في الرياضيات ، المستندة إلى مؤشر اإلنجاز 
بعـض   مـدى تـوافر      إلـى لتعـرف    بهدف ا  )م٢٠٠٦ (ةحمادجاءت دراسة   وفي ذات الصدد    

لــدى طــالب الــصف الثــاني  ) الكتابــة الرياضــية، القــراءة الرياضــية (مهــارات التواصــل الرياضــي 
 مـن طـالب الـصف الثـاني اإلعـدادي فـي مـصر،             طالبـاً ) ٤٨(وتألفت عينة البحث مـن      . اإلعدادي

بطاقـة مالحظـة، وسـجل تقـويم      :  لتحقيق أهداف البحـث أداتـين همـا        ةواستخدمت الباحث 
مهـارة فرعيـة،   ) ١٨(ت بطاقـة المالحظـة علـى أربعـة محـاور تـضمنت            الطالب، حيث اشـتمل   



 

 
٢١٢

العالقة بين التواصل الرياضي الكتابي والتحصيل الدراسي لدى 
 طالبات الصف الخامس االبتدائي في مدينة الرياض

 فاطمة بنت ناصر المالكي. أ- رمحمد بن عبداهللا النذي. د

التعبيــر عــن األفكــار الرياضــية والعالقــات بينهــا، وتحليــل األفكــار، وإعطــاء   : والمحــاور هــي
التمثيــل الرياضــي، واشــتمل ملــف تقــويم    والتعبيــر باللغــة للوصــف،  وأمثلــة صــحيحة عنهــا،  

القــدرة علــى شــرح فكــرة، أو   واضــية، إكمــال الجملــة الري : الطالــب علــى ســتة جوانــب هــي  
إعـادة صـياغة تعريـف،      واإلجابة عن الـسؤال بالكتابـة،       وكتابة تعريف، أو صياغة مشكلة،      

الكتابة التعبيريـة عـن الرياضـيات    والتلخيص لفكرة أو لحل مشكلة،     وأو أي إجراء رياضي،     
فكــار ال وأشــارت النتــائج إلــى أن قــدرة الطــالب علــى تلخــيص األ   . واالنطباعــات الشخــصية 

اسـتخدام الرمـوز،   إلـى  تتعدى إعـادة كتابـة المـسألة مـع اختـصار بعـض األلفـاظ، أو اللجـوء          
أشكال بيانية، لكـنهم قـد ال يتمكنـون          ب كما أنهم يستطيعون تمثيل البيانات في جداول      

من الكتابة عن مدلول ما تقوله األشكال، أو تشير إليه األرقام وداللتها، وأن قـدرتهم علـى                 
، وأن صياغة الفكـرة      فكار الرياضية بلغة الرياضيات كانت دون المستوى المأمول       شرح األ 

 .تكون جزئية وليست كاملة
ــصرايرة   االتجــاهوفــي  ــر    ) م٢٠٠٦(  نفــسه ظهــرت دراســة ال ــى قيــاس أث التــي هــدفت إل

طريقـة حوســبة مــنهج الرياضــيات، والطريقــة المعدلـة فــي التحــصيل والتعبيــر الكتــابي لــدى   
طالبـاً وطالبــة مــن  ) ١٧٠( عينــة البحـث فــي  تمثلـت  و. األساسـية المتوســطة  طـالب المرحلــة  

مؤتــة األساســية للبنــين، ومدرســة مؤتــة     : طــالب الــصف الــسابع األساســي فــي مدرســتي     
ــات،      ــى ســــت مجموعــ ــوا عــــشوائياً علــ ــات ، وزعــ ــية للبنــ ــذكور  ٣األساســ ــات للــ  مجموعــ

ــابطة ( ــان وضــ ــاث  ٣ و ،)تجريبيتــ ــات لإلنــ ــابط ( مجموعــ ــان وضــ ــت  ) . ةتجريبيتــ ــث درســ حيــ
، فـي  ) مـنهج الـوزارة   (المجموعة التجريبيـة األولـى بالطريقـة المحوسـبة لمـنهج الرياضـيات              

أوراق عمـل   + برمجية الوزارة   (حين درست المجموعة التجريبية الثانية بالطريقة المعدلة        
وأفـصح  . تـابي اختباراً تحصيلياً، واختباراً في التعبيـر الك   : وأعد الباحث أيضاً أداتين     ) . كتابية

 متوســطات  فــي≥ α ) ٠٥.٠ ( البحــث عــن وجــود فــرق دال إحــصائياً عنــد مــستوى الداللــة 
عالمـــات طــــالب المرحلـــة األساســــية المتوســــطة فـــي التحــــصيل والتعبيـــر الكتــــابي فــــي     

 والمجموعـــة ،الرياضـــيات بـــين المجموعـــة التجريبيـــة التـــي درســـت بالطريقـــة المحوســـبة  
ــة ا   ــت بالطريقـ ــي درسـ ــة التـ ــةالتجريبيـ ــت    ،لمعدلـ ــي درسـ ــة التـ ــة التجريبيـ ــصالح المجموعـ  لـ

 ) . بغض النظر عن الجنس(بالطريقة المعدلة 
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مقـدرة الرياضـية   دراسـة هـدفت إلـى تنميـة بعـض جوانـب ال        ) ٢٠٠٣(وأجرى عبـد القـادر      
ــى          ــة علـ ــة قائمـ ــتراتيجية مقترحـ ــى اسـ ــاد علـ ــدادي باالعتمـ ــاني اإلعـ ــصف الثـ ــالب الـ ــدى طـ لـ

وأظهرت نتائجها فاعليـة االسـتراتيجية المقترحـة فـي تنميـة      . استخدام كتابة الرياضيات    
 التواصـل   – االسـتدالل الرياضـي      –حل المشكلة الرياضية    ( بعض جوانب المقدرة الرياضية     

 .دى تالميذ الصف الثاني اإلعداديل) الرياضي 
 أهميـــة التواصـــل الرياضـــي تبـــين للدراســـات الـــسابقة انمـــن خـــالل اســـتعراض الباحثـــ

إذ وجـــدت ، وضـــرورة تـــوافره كمحتـــوى وطريقـــة ال تتجـــزأ مـــن تعلـــيم وتعلـــم الرياضـــيات   
 :مـن خـالل نمـاذج تدريـسية مقترحـة مثـل      الكتابي دراسات تناولت تنمية التواصل الرياضي  

فــي حــين جــاءت دراســات   ).٢٠٠٩(جحــالن،و) ٢٠٠٧( البالونــة ،و ) ٢٠٠٦(  الــصرايرة دراســة
 دى الطــالبالكتــابي لــأخــرى هــدفت إلــى التعــرف علــى مــستوى مهــارات التواصــل الرياضــي    

 ). ٢٠٠٣ ( عبد القادرو) ٢٠٠٦ (نصر دراسة :ومنها ،وفاعلية الكتابة للتعلم 
في بناء مؤشرات أدائيـة علـى مهـارات          الحالي عن الدراسات األخرى      بحثختلف ال ي -

 ومن ثم بناء األسئلة التي تقيس       ،في وحدتي الهندسة، والقياس   الكتابي  التواصل الرياضي   
 .هذه المؤشرات

 منهج البحث وإجراءاته
 :منهج البحث

الكتـابي لـدى طالبـات    التواصـل الرياضـي   العالقـة بـين    لما كان البحث يستهدف معرفة
ــص ــدائي ف ال ــة الريــاض  الخــامس االبت ــر التحــصيل الدراســي   فــي مدين ــاحث  ومتغي  ين؛ فــإن الب

ــتخدم ــفي  ااسـ ــنهج الوصـ ــاطي( المـ ــاهرة    ) االرتبـ ــع، أو الظـ ــة الواقـ ــى دراسـ ــد علـ ــذي يعتمـ ، الـ
، ويصفها وصفاً دقيقاً معبراً عنها تعبيراً كيفياً أو كمياً          وعالقاتها االرتباطية بظاهرة أخرى   

 ). ٢٠٠٣ ، عبد الحق، كايد، عبد الرحمن ؛  ، ذوقان ؛ عدس عبيدات(
 :مجتمع البحث

يتكون مجتمع البحث من طالبـات الـصف الخـامس االبتـدائي بمـدراس التعلـيم العـام                  
الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم بمدينة الريـاض فـي الفـصل الدراسـي الثـاني لعـام        

  .هـ١٤٣٢ -هـ١٤٣١
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العالقة بين التواصل الرياضي الكتابي والتحصيل الدراسي لدى 
 طالبات الصف الخامس االبتدائي في مدينة الرياض

 فاطمة بنت ناصر المالكي. أ- رمحمد بن عبداهللا النذي. د

 :عينة البحث
 الالتـي تـم     ،بـات الـصف الخـامس االبتـدائي       تكونت عينة البحـث مـن مجموعـة مـن طال          

  ، إذ شــملت المرحلــة األولــى تعــددة المراحــل ماختيــارهن بالطريقــة العــشوائية العنقوديــة  
االختيار العشوائي لخمسة مكاتب إشـرافية تابعـة إلدارة التربيـة والتعلـيم للبنـات بمدينـة                 

المـــدارس دة مــن  لمدرســة واحـــ االختيـــار العــشوائي  : المرحلـــة الثانيــة شــملت   و،الريــاض 
االختيــار وتــم فيهــا  : المرحلــة الثالثــة ي، ثــم جــاءت  االبتدائيــة التابعــة لكــل مكتــب إشــراف  

 كل مدرسة ابتدائية ضـمن العينـة، ولقـد        العشوائي لفصل من الصف الخامس االبتدائي من        
 .طالبة) ١٤١(بلغ  مجموع أفراد عينة البحث 

 : البحثواتأد
، تــضمن ينواصــل الرياضــي الكتــابي مــن إعــداد البــاحث  التمهــارات  اختبــار :األداة األولــى

التـي تقـيس مـدى تمكـن طالبـات الـصف        ،  مـن األسـئلة التـي تتطلـب الـشرح والتوضـيح            تةس
، وهـي تمثـل ثالثـة مهـارات بواقـع           الخامس االبتدائي من مهارات التواصل الرياضـي الكتـابي        

 ):١( جدول، كما هو موضح في)إجمالي ستة مؤشرات أداء(مؤشرين لكل مهارة 
 مكونات اختبار مهارات التواصل الرياضي ومؤشراتها): ١(جدول 

 المؤشرات المهارة

 تميز الطالبة العالقات الرياضية التي يتضمنها النص الرياضي
والعالقات تنظيم األفكار 

تترجم الطالبة النصوص الرياضية من أحد أشكال التعبير الرياضي  هاالرياضية وتمثيل
 إلى شكل آخر من أشكاله...) ل، شكل هندسي،كلمات، جدو(

توضح الطالبة العالقات واألفكار الرياضية المتضمنة في شكل 
 والعالقات  األفكارتوضيح هندسي أو تمثيل رياضي

 الرياضية

 تلخص الطالبة مافهمته من األفكار واإلجراءات والحلول

واألفكار  الحلول تقييم فكار والحلول الرياضيةتحكم الطالبة على األ
 الرياضية

 ختيار إجابة لموقف رياضيالطالبة سبب اتعلل 
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 وفقــا لجــدول المواصــفات والــوزن  ين مــن إعــداد البــاحث تحــصيلي اختبــار :ثانيــةاألداة ال
وبلغ عـدد   النسبي لمفردات وحدتي القياس والهندسة في كتاب الصف الخامس االبتدائي،         

لـسؤال األول مـن نـوع إكمـال الفـراغ وتكـون مـن             رئيسة؛ حيث كـان ا      أسئلة ثالثةأسئلته  
فقرات من نوع األسئلة المقاليـة ، والـسؤال الثالـث وتـضمن     ) ٤(فقرات، والسؤال الثاني    ) ٩(
 .فقرة) ١٥( ،فكان مجموع الفقرات ) فقرتين(

 : وثباتها البحثواتصدق أد
يــاس تــم تقــديم أدوات البحــث لعــدد مــن المختــصين فــي مجــال تعلــيم الرياضــيات والق 
 .والتقويم وأبدوا عددا من الملحوظات روعيت في تعديل األداوت وجاهزيتها للتطبيق

 ): ٢(وتم حساب الثبات حسب معامل ألفا كرونباخ لألداتين كما في جدول 
 ألفا كرونباخ ألدوات البحثمعامل الثبات ): ٢(جدول 

 معامل الثبات األداة

 ٠٫٨٤ التواصل الرياضي الكتابيمهارات 

 ٠٫٨٧ حصيل الرياضيالت

مهـــارة مـــن مهـــارات التواصـــل الرياضـــي  لكـــل ي  الـــداخلاالتـــساق) ٣(ويوضـــح جـــدول 
 :واالختبار ككلالكتابي 

كل مهارة من مهارات التواصل  بين درجة االتساق الداخلي معامالت  ) :٣(جدول 
  واالختبار ككلالرياضي الكتابي

 معامالت االرتباط المهارة

 **٠٫٧٩ هاالرياضية وتمثيلقات والعالتنظيم األفكار 

 **٠٫٨١ الرياضية والعالقات  األفكارتوضيح

 **٠٫٧٤ الرياضية والعالقات  األفكارتوضيح

 0.001دالة عند مستوى @@:     



 

 
٢١٦
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 فاطمة بنت ناصر المالكي. أ- رمحمد بن عبداهللا النذي. د

جميــع المعــامالت للثبــات واالتــساق الــداخلي مرتفعــة  الــسابق أن  ولايتبــين مــن الجــد
 .ويمكن الوثوق بصدق وثبات نتائج البحث

 : مستويات التمكنحساب
ــار  ب -١ ــابي مهــارات النــسبة الختب ــوُ التواصــل الرياضــي الكت  درجــات فــي ضــوء  تعضِ

 .درجة) ٢٨(لالختبار مستويات محددة لكل سؤال، فتكون بذلك الدرجة الكلية 

ومن ثـم يكـون حـساب مـستويات الـتمكن بـالنظر إلـى المتوسـطات الحـسابية كمـا                     
 :يلي 

 ١٫٧٥ إلى أقل من ١سابي من إذا كان المتوسط الح:تمكن منخفض  -

 ٢٫٥ إلى أقل من ١٫٧٥إذا كان المتوسط الحسابي من : تمكن متوسط  -
 ٣٫٢٥ إلى أقل من ٢٫٥إذا كان المتوسط الحسابي من : تمكن فوق المتوسط  -
 .٤  إلى٣٫٢٥إذا كان المتوسط الحسابي من : تمكن عال  -

درجـة، ومـن ثـم      ) ٢٠ (وبالنسبة الختبار التحصيل الرياضي  كانت الدرجة النهائية        -٢
 :يكون حساب مستويات التمكن بالنظر إلى المتوسطات الحسابية

 ١٫٦٦ إلى أقل من ١إذا كان المتوسط الحسابي من :تمكن منخفض  -

 ٢٫٣٣ إلى أقل من ١٫٦٦إذا كان المتوسط الحسابي من : تمكن متوسط  -
 .٣  إلى٢٫٣٣إذا كان المتوسط الحسابي من : تمكن عال  -

 :إجراءات البحث
 :اتبع الباحثان في إعداد البحث وتطبيقه اإلجراءات اآلتية

االطــالع علــى األدبيــات والدراســات الــسابقة ومحتــوى كتــاب الرياضــيات للــصف       -
 .الخامس االبتدائي

 .إعداد أداتي البحث بناء على اإلجراء السابق -

عرض األداتين على عدد من المختصين في تعليم الرياضيات والقيـاس والتقـويم            -
 .أكد من صدقهماللت

طالبـــة لحـــساب الثبـــات لألداتـــين ) ٣٠(تطبيـــق األداتـــين علـــى عينـــة اســـتطالعية  -
ــن         ــدد مــ ــن عــ ــألف مــ ــه يتــ ــي كونــ ــل الرياضــ ــارات التواصــ ــار مهــ ــداخلي الختبــ واالتــــساق الــ

 ).المحاور(المهارات
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 .تطبيق األداتين على عينة الدراسة -

 .حاتاستخالص النتائج وتفسيرها والتوصل إلى التوصيات والمقتر -

  وتفسيرها نتائج البحث
 :إجابة السؤال األول

ــا مـــستوى أداء طالبـــات الـــصف الخـــامس بمدينـــة الريـــاض لمؤشـــرات    : "الـــذي نـــصه  مـ
 "مهارات التواصل الرياضي الكتابي؟

مستويات أداء طالبات الصف الخامس االبتدائي بالنظر إلى مهارات ) ٤(يوضح جدول
 :التواصل الرياضي الكتابي

 مستوى تمكن الطالبات عينة البحث  ) :٤(جدول 
  من مهارات ومؤشرات التواصل الرياضي

 مدى تمكن الطالبات

تمكن  تمكن عالٍ
 متوسط

دون تمكن 
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 طالبات الصف الخامس االبتدائي في مدينة الرياض
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  :يستنتج اآلتي) ٤ (النظر إلى جدولوب
مــستوى تمكــن طالبــات الــصف الخــامس االبتــدائي فــي مدينــة الريــاض مــن مهــارات          

كــان متوســطا فــي كــل مهــارة مــن مهــارات التواصــل الرياضــي     التواصــل الرياضــي الكتــابي  
إلـى أنـه قلــة تركيـز المعلمـات علــى       المـستوى ؛ وقـد يعـزى هــذا  وأيـضا فـي مجمـل المهــارات    

 بعـض األنـشطة   التواصـل الرياضـي المتـضمنة فـي الـسالسل المطـورة ، رغـم تـوفر                أنشطة  
قـوم  تالتـي   " المطويـة " و" اكتـب   " التي تحث على الكتابة في المقـررات المطـورة كنـشاط            

وتنظـــيمهن لهــا بلغــة الرياضـــيات   ،  فيهــا بــالتعبير كتابيـــا عــن األفكــار الرياضــية      البــات الط
ليـست مـن      األنـشطة اإلضـافية والمكملـة      لمـات بـأن     يرى عدد من المع   الخاصة بهن، حيث    

 فيمـا قـد تـرى المعلمـات بـأنهن     المحتوى الرياضي الذي يحظى بأولويـة واهتمـام مـن قـبلهن،        
 يرين أنه من األفضل قـضاؤه فـي حـل التـدريبات             - من وجهة نظرهن     –يضعن وقتاً وجهداً    

قـرر؛ ممـا    لمطلوبة الجتياز الم  األساسية التي من خاللها تتقن الطالبات المهارات الرئيسة ا        
الطالبـــات فـــي التعبيـــر كتابيـــاً بلغـــة الرياضـــيات      أدى إلـــى مـــستوى تمكـــن متوســـط لـــدى     

قد يعزى إلى قلـة اهتمـام المعلمـات بتنويـع     و، مهارات التواصل الرياضي الكتابي    باستخدام
ر األنشطة التي يستخدم فيها المفهوم الرياضي، بحيث يظهر في صور متعددة ، كما أشـا              

إلـــى قلـــة اهتمـــام أيـــضا قـــد يعـــود هـــذا كمـــا ).م٢٠٠٦ (ة، حمـــاد ) ٢٠٠٧( إلـــى ذلـــك البالونـــة 
المعلمات باألسئلة التـي تتطلـب مـن الطالبـة التعليـل، أو تبريـر إجابـة معينـة والحكـم علـى                       
صحة أو خطأ تبريرها كتابيـاً، إضـافة إلـى قلـة اهتمـام المعلمـات بأهميـة التحقـق مـن صـحة               

 وجود مناقـشات رياضـية جـادة تعبـر عـن بعـض الخطـوات، أو                 وقلةضية،  حل المسألة الريا  
 إلــى المــستوى مــن الــتمكنقــد يعــزى هــذا كمــا حــول اســتخدام قــانون عنــد حــل المــسألة، 

عدم إتاحة الفرصة للطالبة لقراءة ما كتبته أمـام الفـصل، وفـسح المجـال لتقيـيم مـا تمـت                
، ،ةيئة الـصفية الخاليـة مـن تـسلط المعلمـ          كتابته من قبل زميالتها األخريات، مع مراعاة الب       

، والتـي أشـارت إلـى تـدني مـستوى الطـالب             )م٢٠٠٦ (ةوتتفق هذه النتيجة مع دراسـة حمـاد       
 .في مهارة تبرير اإلجابة على موقف رياضي

وقــد يعــزى هــذا المــستوى المتوســط إلــى أن تــضمين مهــارات التواصــل الرياضــي فــي          
تمكن منـه الطالبـات بالـصورة المأمولـة لحداثـة           السالسل المطـورة يعـد حـديثا؛ لـذلك لـم تـ            

الممارسة والخبرة، وقد يكون هناك فرص لتطور مستوى األداء فيما لو ركزت المعلمـات   
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جهودهن على تطوير تلك المهارات إضافة إلى التركيـز علـى التحـصيل الرياضـي والمعرفـة        
 .الرياضية بعامة

 :إجابة السؤال الثاني
طالبــات أداء  مــستوى ذات داللــة إحــصائية بــين  ارتباطيــةعالقــةهــل توجــد "الــذي نــصه 

الكتـابي  التواصـل الرياضـي     مؤشـرات مهـارات      فـي مدينة الريـاض    بالصف الخامس االبتدائي    
 "التحصيل الدراسي؟و

نتـائج  ) ٥(قام الباحثـان بـإجراء االختبـار التحـصيلي علـى العينـة بعامـة، ويوضـح جـدول              
 :منخفض ومتوسط وعال: ئاتهذا التحصيل بعد تقسيمه إلى ثالث ف

 نتائج اختبار التحصيل الدراسي وفقا للمستويات  ) :٥(جدول 

 مستوى
 التحصيل الدراسي

 المتوسط الحسابي النسبة المئوية العدد

 ٦٫٤٠ %٣٢ ٤٥ منخفض

 ١٢٫٧٧ %٤٢ ٥٩ متوسط

 ١٥٫٣٨ %٢٦ ٣٧ عال

 - %١٠٠ ١٤١ المجموع

 
ــا يوضـــح جـــدول  ــار تحليـــل ا  ) ٦(كمـ ــائج اختبـ ــادينتـ ــاين األحـ بـــين متوســـطات " ف"لتبـ

 :مهارات التواصل الرياضي الكتابي بحسب مستوى التحصيل الدراسي
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 نتائج اختبار تحليل التباين األحادي بين متوسطات  ) :٦(جدول 
  مهارات التواصل الرياضي الكتابي بحسب مستوى التحصيل الدراسي

 مصادر
 االختالف

 مجموع
 المربعات

رية
لح
ت ا
جا
در

 

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 ف

 الداللة اإلحصائية

 ٢٠٠٫٤ ٢ ٤٠٠٫٨ بين المجموعات

 ٢٥٫٥ ١٣٩ ٧١٤٫٦ داخل المجموعات

  ١٤١ ١١١٥٫٤ الكلي

٠٫٠٥ ٧٫٨٥٢ 

 
، وهي ذات داللة إحصائية ) ٧٫٨٥٢(تساوي  ) ف(    ومن الجدول السابق يتضح أن قيمة       

 إحـصائية بـين متوسـطات درجـات         ، وتشير إلى وجود فروق ذات داللـة       ) ٠٫٠٥(عند مستوى   
 .مهارات التواصل الرياضي الكتابي حسب اختالف مستوى التحصيل الدراسي

 ولتحديد اتجاهات هـذه الفـروق اُسـتخدم اختبـار شـيفيه للمقارنـات البعديـة، وكانـت                  
  ):٧(النتائج كما في جدول

  لدراسينتائج اختبار شيفيه لتحديد اتجاهات الفروق في التحصيل ا ) : ٧(جدول 

 عال متوسط منخفض التحصيل الدراسي
المتوسط 
 الحسابي

 اتجاهات الفروق

 ٦٫٤٠ @ @ - منخفض

 ١٢٫٧٧ @ -  متوسط

 ١٥٫٣٨ -   عال

لصالح متوسط 
 وعال

 تعني وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المتوسط الحسابي األعلى  (@) 
 :إلى ما يلي) ٧( الموضحة في جدول     وتشير نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية
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أن الفروق بين الطالبات ذوات التحصيل المـنخفض وذوات التحـصيل المتوسـط               -
 .كانت  لصالح ذوات الطالبات ذوات التحصيل المتوسط

أن الفروق بين الطالبات ذوات التحصيل المنخفض وذوات التحصيل العـالي كانـت      -
 .لصالح الطالبات ذوات التحصيل العالي

 الفـــروق بـــين الطالبـــات ذوات التحـــصيل المتوســـط وذوات التحـــصيل العـــالي،  أن -
 .كانت لصالح الطالبات ذوات التحصيل العالي

 بين درجات الطالبات في اختباري مهـارات  - أيضا-وبحساب معامل ارتباط بيرسون   
، وهــي درجــة  )0.73(التواصــل الرياضــي والتحــصيل الدراســي فــي الرياضــيات بلغــت النــسبة      

 .ط إيجابية وجيدةارتبا
ــه   ــاء علي ــة إحــصائية بــين   عالقــة ارتباطيــة توجــد وبن  طالبــات الــصف  مــستوى ذات دالل

التحــصيل الكتــابي والتواصــل الرياضــي  مهــارات  فــيالخــامس االبتــدائي فــي مدينــة الريــاض   
  في الرياضيات أثرٌالمعرفة األساسيةقد يكون لضعف الطالبات في   ؛ مما يعني أنه     الدراسي  

؛ إذ تـشتمل بنيـة الرياضـيات علـى كـل            الكتـابي   فـي مهـارات التواصـل الرياضـي         في ضعفهن   
المعرفـة   التي تعـد اللبنـة األساسـية فـي البنـاء الرياضـي، و              الرياضية المفاهيم والعالقات    من  

أي معرفـة   ، تمثيلهـا، ثـم المعرفـة اإلجرائيـة      المفاهيمية التي تتضمن استيعاب المفـاهيم و      
، وتعــد هــذه العناصــر   والنظريــات وارزميــات والقواعــد والقــوانين وتطبيــق اإلجــراءات والخ 

قـد يـؤدي    ف، وإن لـم تـتمكن الطالبـة منهـا            الكتـابي    مهمة جداً فـي عمليـة التواصـل الرياضـي         
هــذا ى كمــا يمكــن أن يعــز.الكتــابيهــذا إلــى عــدم تمكنهــا مــن مهــارات التواصــل الرياضــي   

 بتحـصيل المعرفـة     هنلى عدم اهتمـام    إ  لدى الطالبات منخفضات التحصيل الدراسي     التدني
والمهارات الرياضية ، وقد يكـون هـذا نتيجـة لطريقـة التقـويم المتبعـة ، ممـا يزيـد مـن عـدم                 

وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة مهـدي وآخـرون        . ويقلل من دافعيتهن للـتعلم    ،  اهتمامهن  
)٢٠٠٩.(  

  توصيات البحث
 : باآلتي يوصيان ينإن الباحث ف عنها البحث ؛      في ضوء النتائج التي أسفر

 .، ومؤشرات تحقيقها الكتابياالستفادة من قائمة مهارات التواصل الرياضي .١
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 توظيــف األنــشطة المعنيــة بتنميــة التواصــل  بــضرورةتوعيــة معلمــات الرياضــيات  .٢
، مع توفير الجو النفـسي   المضمنة في المقررات المطورة بشكل مستمر   الكتابي  الرياضي  

 .الطالبات من التعبير عن إجاباتهن دون تردد اآلمن كي تتمكن 
دريب معلمــات الرياضــيات علــى تــصميم اختبــارات لقيــاس مهــارات التواصــل        تــ .٣

 . الرياضي بمراحل التعليم المختلفة
ــاء الخدمــــة علــــى     .٤ ــدريب المعلمــــات أثنــ ــرامج تــ ــز فــــي بــ ــتراتيجيات التركيــ االســ

 .، ومهاراته لدى الطالبات ي  الكتاب التي تساعد على تنمية التواصل الرياضييةتدريسال
  مقترحات البحث
 : إجراء البحوث التالية يقترح الباحثان

علــى  المعلمــات تــدريبوضــع تــصور مقتــرح لبرنــامج تــدريبي يمكــن مــن خاللــه         .١
 .الطالبات قياس أثرها على ، و الكتابيالتواصل الرياضياستراتيجيات تنمي 

التربويات بالتواصـل الرياضـي   مدى وعي معلمات الرياضيات ومشرفات الرياضيات    .٢
 وأهميتهالكتابي 

 
@      @      @ 
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 .  ،  العدد الثاني٢٢مجلة كلية التربية بأسيوط ، المجلد . ضوء مفهوم التقويم األصيل 

فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى معيار االتصال في التحصيل والتفكيـر    ) .م٢٠٠٦.(  نواف ،خندقجي   

. جامعـة عمـان العربيـة     . رسالة دكتوراه غير منشورة   . الرياضي لدى طالب المرحلة األساسية العليا     

 .عمان

 .دة ، دبي ، دار القلم اإلمارات العربية المتح. معلم الرياضيات الفعال  ) . ٢٠٠٤.(السواعي ، عثمان 

ــر الطريقـــة المحـــسوبة لمنـــاهج الرياضـــيات والطريقـــة المعدلـــة فـــي     ). ٢٠٠٦.( الـــصرايرة ، فـــارس  أثـ

. رسالة دكتوراة غير منشورة. التحصيل والتعبير الكتابي لدى طلبة المرحلة األساسية المتوسطة   

 .جامعة عمّان العربية للدراسات العليا، عمّان، األردن
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استراتيجية مقترحة لتنمية التواصل الرياضي والتحصيل واالتجاه نحـو         " ) .  م ٢٠٠١.( أحمدالرفاعي ،    

 .، كلية التربية ، جامعة طنطارسالة ماجستير " . الرياضيات لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي

تنميـــة مهـــارات التواصـــل الرياضـــي والحـــل اإلبـــداعي   ) . ٢٠١٣( عبـــد الـــسميع ، عـــزة ؛ الشـــين ، ســـمر    

 .للمشكالت الرياضية في ضوء نظرية تريز للتعلم اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

فاعليــة اســتراتيجية مقترحــة فــي تنميــة المقــدرة الرياضــية لــدى تالميــذ      ) . ٢٠٠٣.( عبــد القــادر ، أيمــن  

 .رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة االسكندرية ، االسكندرية . الصف الثاني االعدادي 

البحـث العلمـي مفهومـه أدواتـه        ) .م٢٠٠٣.(، عبد الرحمن ؛ عبـد الحـق، كايـد          ، ذوقان ؛ عدس    بيداتع 

 .دار أسامة للنشر والتوزيع،الرياض . أساليبه

أثـــر اســـتخدام اســـتراتيجية مـــا وراء المعرفـــة علـــى التحـــصيل وتنميـــة  ) . "م٢٠٠٨.( عفيفـــي ، أحمـــد 

  .٦٨ -  ١٤ ، مجلة كلية التربية" .  اإلعداديمهارات التواصل الرياضي لدى تالميذ الصف األول

فعالية استخدام مداخل البرهنـة غيـر المباشـرة فـي تنميـة مهـارات          ) . " م٢٠٠٦. (متولي ، عالء الدين      

ــة المــصرية  .  " البرهــان وتحــسين مهــارات التواصــل الرياضــي لــدى الطــالب معلمــي الرياضــيات       المجل

 ) .٩(لتربويات الرياضيات ، المجلد 

دراسة فعالية اسـتخدام اسـتراتيجيه قائمـة علـى التواصـل الرياضـي فـي        ) . م  ٢٠٠٥. (  وائل   ،عد  مس 

عالج بعض أخطاء تالميذ المرحلة االبتدائية في الرياضيات وأثر ذلـك علـى نمـو تفكيـرهم الرياضـي                

 . جامعة طنطا،كلية التربية ) . غير منشورة ( رسالة ماجستير  . واستمتاعهم بالمادة

التواصل الرياضي لدى تالميـذ الـصف الثـامن مـن     ). ٢٠٠٩.(، عبداهللا ؛محمد ،ناصر ؛الذراحي،فاطمة  مهدي 

 ).٣(العدد.مجلة األندلس للعلوم االجتماعية والتطبيقية.التعليم األساسي وعالقته بالتحصيل

 .دار المولى  . تعليم وتعلم الرياضيات من أجل الفهم) . ٢٠٠٩.( حميد ،المولى  

أثـر تنميـة مهـارات االتـصال الرياضـي فـي القـدرة علـى حـل المـسألة الرياضـية             ) . ٢٠١٢.( نجم ، خميس  

 ).٢(العدد .المجلة التربوية . لدى طلبة الصف الثامن األساسي 

ــصر، محمــود    فاعليــة الكتابــة للــتعلم مــن خــالل فــرق التفكيــر فــي تــصميم خــرائط         ). " م٢٠٠٩( .ن

أثـر ذلـك علـى تنميـة التواصـل الرياضـي لـدى طـالب الفرقـة             المفاهيم برياضيات المرحلـة اإلعداديـة و      

تطـوير المنـاهج الدراسـية     ( الحـادي والعـشرون   العلمـي  المـؤتمر .   "الرابعة رياضـيات بكليـة التربيـة   

 .١٤٤٣ -١٣٧٠، ) ٤(مجلد  . مصر) .بين األصالة والمعاصرة 
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Abstract: 
communication and Academic achievement among the female students of the 
fifth grade at Riyadh. To achieve the goal of the research, the researchers used 
the descriptive approach and also to achieve the goal, two tools were used: 
testing the mathematical writing communication and achievement test. The tools 
of the research were verified and checked. The tool of mathematical writing 
communication was applied on 141 students of the fifth grade in Riyadh whereas 
achievement test was applied on  students of the sample in the second semester 
of the session 1431-1432. After conducting the statistical analysis, the researcher 
reached some findings including: The performance level of the students in the 
Math communication skills average in each skill and also generally. And there is 
positive and statistically significant relationship between mathematical writing 
communication and academic achievement. 
In the light of the findings of the research, the researcher suggested a number of 
recommendations including; Benefit from the list of Math communication skills, 
written , and indicators of achievement, and the necessity of training to the 
teachers of mathematics on the skills of mathematical writing communication. 
Keywords: Mathematical writing communication, Academic achievement, 
Relationship between Mathematical writing communication & Academic 
achievement. 
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 جامعة الطائفبتدريس الأنماط دعم األداء وقياس أثرها في إكساب أعضاء هيئة  

" بالكبورد"باستخدام منظومة إدارة التعلم  مهارات التقويم اإللكتروني
 واتجاهاتهم نحوها

  حسن الباتع محمد عبد العاطي.د
 جامعة اإلسكندرية -س تكنولوجيا التعليم كلية التربية  مدر

 بجامعة الطائف  عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد
 
 :ملخص البحث 

 وقيـاس  - ضمن برنامج تدريبي عبر اإلنترنـت   -استهدف البحث تصميم نمطين مختلفين لدعم األداء        
مهـارات التقـويم اإللكترونـي باسـتخدام منظومـة       أثرهما في إكساب أعضاء هيئة تدريس جامعـة الطـائف  

وتكونــت عينــة البحــث مــن ثــالث  ، والكــشف عــن اتجاهــاتهم نحــو هــذه المنظومــة " بالكبــورد"إدارة الــتعلم 
 ٢٤كمجموعـة ضـابطة، وعـددها    (تدرس البرنامج التدريبي باسـتخدام الطريقـة التقليديـة       : مجموعات، األولى 

) نصوص توضيحية وصور ثابتة(لتدريبي باستخدام نمط دعم األداء الموجز تدرس البرنامج ا  : ، والثانية )عضواً
تدرس البرنامج التدريبي باستخدام نمط دعـم األداء        : ، والثالثة ) عضواً ٢٥كمجموعة تجريبية أولى، وعددها     (

س ، وروعـي عنـد اختيـار أعـضاء هيئـة تـدري      ) عـضواً ٢٦كمجموعة تجريبية ثانية، وعددها   ) (الفيديو(التفصيلي  
ــتعلم اإللكترونـــي عبـــر اإلنترنـــت، ولـــديهم رغبـــة      ــريبيتين أن يتـــوافر لـــديهم متطلبـــات الـ المجمـــوعتين التجـ

 .المشاركة في البرنامج
وللكــشف عــن أثــر اخــتالف نمطــي دعــم األداء علــى متغيــرات البحــث التابعــة اســتخدم المــنهج شــبه     

 Randamized Control-Groupالتجريبي، أما عن التـصميم التجريبـي للبحـث فقـد اسـتخدم التـصميم       
Pretest-Posttest Designاإللكترونـي،  الـتعلم  بـرامج  تصميم نماذج عديد من مراجعة خالل ، ومن 

 لتـصميم البرنـامج التـدريبي بمـا يتـضمنه مـن نمطـين مختلفـين                 )ب٢٠٠٣ (اختير نموذج محمـد عطيـة خمـيس       
مهــارات التقــويم اإللكترونــي باســتخدام    اختبــار : لــدعم األداء، واســتخدم فــي هــذا البحــث األدوات التاليــة     

 ".بالكبورد"، ومقياس االتجاه نحو استخدام منظومة "بالكبورد"منظومة إدارة التعلم 
 :وقد أسفر البحث عن النتائج التالية

فاعلية كل من مجموعتي نمط دعم األداء الموجز ونمط دعم األداء التفصيلي في إكساب أعضاء             •
 .يم اإللكتروني مقارنةً بالمجموعة الضابطةهيئة التدريس مهارات التقو

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات مجموعة نمط دعم األداء الموجز ومجموعة  •
 .نمط دعم األداء التفصيلي في التطبيق البعدي الختبار مهارات التقويم اإللكتروني

مجموعــات البحــث  ( الطــائف  البرنــامج التــدريبي فــي إكــساب أعــضاء هيئــة تــدريس جامعــة    فاعليــة •
 ".بالكبورد"اتجاهات إيجابية نحو منظومة ) الثالث

وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات مجموعة نمط دعم األداء الموجز ومجموعة نمط               •
لـصالح مجموعـة   " بالكبـورد "دعم األداء التفصيلي في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو منظومـة      

 .لتفصيلينمط دعم األداء ا
، فــي تطــوير بــرامج الــتعلم اإللكترونيــة،   )التفــصيلي(وقــد أوصــى البحــث بــضرورة تبنــي نمــط دعــم األداء   

الســيما البــرامج التــي تهــدف إلــى تطــوير أداء أو تنميــة مهــارات لــدى المتــدربين ذوي المهــارات التكنولوجيــة        
 .المنخفضة
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 :مقدمةال
 معلومـاتي  تـدفق  مـن  رافقهـا  ومـا  اتـصالية وتطورهـا،  -المعلـو  الثـورة  بـروز  مـع  اتزامنـً 

مــسبوق، بزغــت أســاليب متنوعــة واســتحدثت نظــم تعليميــة جديــدة،        غيــر ومعرفــي
وظهرت مفاهيم لم نعهدها من قبل في الحقل التربوي، ولعل أهم هذه المفـاهيم الـتعلم            

كـــرة خياليـــة إلـــى واقـــع عملـــي يـــسهم فـــي تطـــوير  اإللكترونـــي الـــذي تحـــول مـــن مجـــرد ف
المنظومة التعليمية، وكان لزامًا علـى الـنظم التربويـة التـأثر بتلـك التطـورات التكنولوجيـة                  

 االسـتخدام  إلـى  المتقـدم تتجـه   العـالم  فـي  الجامعـات  الحديثـة؛ األمـر الـذي جعـل معظـم     

 االسـتفادة  يـسر  مـن  لتقليـدي ا غيـر  النمط هذا يميز لما نظرًا اإللكتروني؛ للتعلم المتزايد

 بنظـام  التحـاقهم  الـصعب  مـن  يكـون  قـد  ألشـخاص  فـرص التعلـيم   وتوفير خدماته، من

 التعلـيم  بعـض مـشكالت   تجـاوز  فـي  إسـهامه  جانـب  إلـى  هذا التقليدية، بصورته التعليم

 .العالي
وبالتالي أصبح التعلم اإللكترونـي أحـد عناصـر المنظومـة التعليميـة؛ ألنـه يمتلـك أدوات                  

ثري عمليتي التعليم والتعلم، وتـسمح بإقامـة تجمعـات ذات بنـى معرفيـة جديـدة يتعـاون                   ت
-٢٢١. ، ص ص  ٢٠٠٥جمـال مـصطفى الـشرقاوي،       (فيها األفـراد فـي تعلمهـم هـذه المعرفـة            

أهميــة أدوات الــتعلم اإللكترونــي فــي أنهــا ) ٣١٤. ، ص٢٠٠٨(، ويؤكــد نبيــل جــاد عزمــي )٢٢٢
تصال بين عناصر عمليتي التعليم والـتعلم، كمـا تعـد مـن             تعد ضرورية لتحقيق التفاعل واال    

 .المكونات األساسية لنظم بناء وتقديم المقررات التعليمية على الشبكة
ــا مــــن أن الــــتعلم اإللكترونــــي هــــو المــــدخل الحــــديث لتطــــوير التعلــــيم فــــي     وانطالقًــ

ترنــت، المــستقبل، فقــد أنــشأت الجامعــات العربيــة واألجنبيــة مواقــع لهــا علــى شــبكة اإلن   
وأضافت محتويات للتعلم اإللكتروني على مواقعهـا؛ حتـى يتـسنى ألعـضاء هيئـة التـدريس                 

، وفـي   )٥٤. ، ص ٢٠٠٨أحمد عبـد الغنـي عـويس،         (والطالب التواصل مع الجامعة من خاللها     
ضوء ذلك يعد التعلم اإللكتروني أساسًا لتطوير منظومة التعليم وتقديم الحـافز والتعزيـز            

ــتعلم، فــالتعلم اإللكترونــي يــوفر توزيــع تعلــيم جيــد بطريقــة أســهل      لعمليتــي التعلــيم   وال
 .(Kale, 2009, P. 33)وأسرع وأكثر مالئمة، ومحتوى يمكن تعديله بسهولة 

 عديـدة  أكاديميـة ونتيجة هذه المميزات فقد تبنـت فـي الـسنوات األخيـرة مؤسـسات               
بويـة، وهـذه التكنولوجيــا   تكنولوجيـا اإلنترنـت وتطبيقاتهـا بــشكل متزايـد فـي العمليــة التر     
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أو برمجيـات مــستقلة تتحـد لتكــون رزمـة واحــدة، وهـذه الرزمــة         هـي مجموعـة تطبيقــات   
، Course Management Systems (CMS) البرمجيـة المتكاملـة تعـرف بـنظم إدارة المقـرر     

 طـورت لمـساعدة الكليـات فـي تطبيـق وإدارة مقـررات قائمـة علـى اسـتخدام الويـب،                      وقد
إلـى اختـزال الجهـد والمهـارة الفنيـة الـضرورية لبنـاء وإدارة مقـررات           CMSقويهدف تطبي

، كمــا يــدعم هــذا التطبيــق المهــام    Web-Based Coursesقائمــة علــى اســتخدام الويــب   
تنظيم مواد التعلم الرقمية وتوزيعها، واالتصال والتعاون، وتقيـيم الطالـب           : الرئيسة التالية 

 .)Papastergiou, 2006, P.598(والتقييم الذاتي، وإدارة الصف 
ومواكبة للتطور الذي يحدث فـي مجـال الـتعلم اإللكترونـي فـي دول العـالم المختلفـة،               
ــتعلم مــن مميــزات عديــدة ودور مهــم فــي التغلــب علــى كثيــر مــن           ــنمط مــن ال ومــا لهــذا ال
مـــشكالت التعلـــيم التقليـــدي فقـــد ســـعت جامعـــة الطـــائف ممثلـــة فـــي عمـــادة الـــتعلم          

علـيم عـن بعــد لإلفـادة منـه وتطبيقـه وتعميمــه بالجامعـة، وفـي سـبيل ذلــك         اإللكترونـي والت 
، إلنـشاء   )ITS(جامعة اتفاقيـة تعـاون مـع مجموعـة أنظمـة الكمبيـوتر الـسعودية                الوقعت  

ــسعودية،        الوتــشغيل  ــة فــي ال ــة التعليمي ــذي تــشهده العملي عمــادة كجــزء مــن التطــوير ال
ة الــتعلم اإللكترونــي بالجامعــة، وصــولًا    تمهيــدًا لتــوفير بيئــة تعليميــة مناســبة لنــشر ثقافــ      

 صــورتها التقليديــة إلــى مقــررات إلكترونيــة، ومــن أهــم الــنظم التــي    مــنلتحويــل المقــررات 
، ومنظومــــــــة الفــــــــصول Blackboardمنظومــــــــة إدارة الــــــــتعلم : تــــــــستخدمها العمــــــــادة

،  Exact Learn، ومنظومة إدارة المحتوى التعليمـي  Blackboard Collaborationاالفتراضية
 .Mobile Learning والتعلم المتنقل

غير إن إدخال التكنولوجيا وحدها غير كاف لضمان نجاح مثـل هـذا النـوع مـن الـتعلم           
دون أن يكون لدى أعضاء هيئـة التـدريس المهـارات الالزمـة لإلفـادة منـه علـى أرض الواقـع،               

س وجـودة  حيث إن هناك عالقة موجبة بين تطـوير مهـارات وقـدرات أعـضاء هيئـة التـدري        
دراسـة حنـان أحمـد     أكـدت  التواصـل مـع الطـالب، فقـد     والعملية التعليميـة وكـذا التفاعـل   

 المهنـي  األداء وتطـوير  للتعلـيم العـالي   النوعيـة  الجـودة  بـين  عالقـة  وجـود ) ٢٠٠٩(رضـوان  

اإللكترونـي، وأن   الـتعلم  تقنيـات  اسـتخدام  مهـارات  وإكـسابهم  التـدريس  هيئـة  ألعضاء
التـدريس وطالبهـم،    هيئـة  أعـضاء  بـين  والتفاعـل  التواصـل،  اييرمع أهم أحد ذلك يشكل

وتأكيدًا على أهمية تطوير قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس أوصى أحمد محمـد بـدح     
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بضرورة عقد برامج تدريبية متخصصة ألعضاء هيئة التدريس في مجـال اسـتخدام    ) ٢٠٠٩(
ــى       ــزهم علـ ــى تحفيـ ــل علـ ــي، والعمـ ــتعلم اإللكترونـ ــات الـ ــتعلم   تقنيـ ــات الـ ــتخدام تقنيـ اسـ

اإللكترونــي فــي تــدريس مقــرراتهم المختلفــة، وتــأتي توصــيات المــؤتمر العلمــي الــسادس       
لتؤكـد علـى ضـرورة إعـداد بـرامج تدريبيـة لتنميـة              " الحلول الرقمية لمجتمع الـتعلم    "بعنوان  

ــتعلم       ــتخدام وتوظيــــف أدوات الــ ــصميم واســ ــى تــ ــدريس علــ ــة التــ ــضاء هيئــ ــارات أعــ مهــ
 ).٢٧. ، ص٢٠١٠صيات المؤتمر العلمي السادس، تو(اإللكتروني 

 اإلقليميـة  الجامعـات  ألن أنـه نظـرًا  ) ب٢٠١٣ ( أبـو خطـوة  كما أكـد الـسيد عبـد المـولى    

 تطبيقاتـه فـي   واسـتخدام  اإللكترونـي،  الـتعلم  توظيـف  فـي  تتنـافس  أصـبحت  والدوليـة 

 ةهيئـ  أعـضاء  مهـارات  لتنميـة  ضـرورة  هنـاك  فـإن  والـتعلم،  التعلـيم  عمليتـي  تحـسين 
 .التعلم اإللكتروني توظيف في التدريس،

 فـى  للمعلمـين  تدريبيـة  بـرامج  بضرورة إعداد) ٢٠١٣( سرور  إسماعيلوقد أوصي علي

 لإلفادة للمعلمين تدريبية برامج ، وعمل2.0الويب أدوات باستخدام التخصصات مختلف

 لتفاعـل ا عمليـات  تنظـيم  المناسـبة فـى   التعليميـة  اتستراتيجياإل توظيف مع هأدوات من

 العـالي  التعلـيم  وزارة بـضرورة تبنـى  ) ٢٠١٣ ( العربـي الطـالب، كمـا أوصـى أسـامة زكـي      مـع 

 اسـتخدام  علـى  خالله التدريس، تدربهم هيئة ألعضاء تدريبيًا وطنيًا مشروعًا بالمملكة

 المرتبطــة بتخصــصاتهم، ونــشر الثقافــة والمقــررات البــرامج فــي اإللكترونــي الــتعلم

 الـتعلم  مجـال  فـي  تثقيفيـة  دورات تـدريس، وإقامـة   هيئـة  أعـضاء  بـين  اإللكترونيـة 

 .اإللكتروني
 التـدريس  هيئـة  أعـضاء  على ضرورة تشجيع) ٢٠١٣(حبابي ال  جار اهللاكما أكد محمد

 مـن  واالسـتفادة  اإللكترونيـة  التدريبيـة  البـرامج  وتطـوير  تـصميم  فـي  المـشاركة  علـى 

 مـدى  وقيـاس  التقليديـة  التـدريب  طـرق  فـي  النظـر   وإعـادة ،المجـال  هـذا  تجـاربهم فـي  

 .والمكان المتسارعة الزمان لمتغيرات نظرًا ؛الراهن الوقت في فاعليتها
أكـــدت بعـــض " بالكبـــورد"وفـــي إطـــار الدراســـات التـــي تناولـــت منظومـــة إدارة الـــتعلم 

الدراسات ضرورة إقامة دورات تدريبية لتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة وأعضاء هيئـة         
لمنظومــة بعناصــرها المختلفــة لتحقيــق تعلــم عــالي المــستوى مثــل      التــدريس علــى تلــك ا  

، وياسـر سـيد مـزروع     )٢٠٠٨(سـالمة عبـد العظـيم وأشـواق عبـد الجليـل             : دراسة كـل مـن    
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  حسن الباتع محمد عبد العاطي . د

عثمان إبراهيم السلوم ومصطفى أمـين رضـوان        و،  )٢٠١١(، وعبد المهدي علي الجراح      )٢٠١١(
 ).٢٠١١(، وفوزية عبد الرحمن الغامدي )٢٠١١(

" بالكبــــورد " بعــــض الدراســــات أن المعلمــــين الــــذين تبنــــوا منظومــــة       كمــــا أكــــدت  
واسـتخدموها بـشكل كبيــر؛ نظـرًا لوجــود مـساعدي التـدريس، حيــث أرشـد المــساعدون       
المعلمين عن كيفية استخدام األداة، ولعبوا دورًا مهمًا في نجاح تجريـب المنظومـة، مثـل             

 .)West, Waddoups & Graham, 2007, PP. 1,22-23(دراسة 
ــيما منظومــــة -والمــــستخدم لــــنظم إدارة الــــتعلم   ــورد" الســ  يجــــد أن مــــن -" بالكبــ

المكونــــات الرئيــــسة لــــنظم إدارة الــــتعلم اإللكترونــــي بعــــض العناصــــر المخصــــصة التــــي  
االختبـارات اإللكترونيـة، والواجبـات اإللكترونيـة،        :  مثـل  ،تستخدم في التقويم اإللكترونـي    

عــة اإللكترونيــة، وســجالت الحــضور والغيــاب، وإدارة  ومنتــديات النقــاش التعليميــة، والمتاب 
 .عمليات رصد الدرجات وإصدار الشهادات

وقـــد أجريـــت عـــدة دراســـات اســـتهدفت التعـــرف علـــى أهميـــة التقـــويم اإللكترونـــي    
أن التقـويم اإللكترونـي يـؤدى إلـى       Muhanna)2009(" مهنـا "أكـدت دراسـة   وفوائده، حيـث  

 لقلم، وأن الطلبة يفضلون التقويم اإللكتروني؛ ألنـه يـوفر  نتائج أفضل من التقويم بالورقة وا   
 .الوقت والجهد المبذولين، وأن أعضاء هيئة التدريس يفضلون هذا النوع من التقويم

وضـــع سياســات تتبنـــى  بــضرورة  ) أ٢٠١٣ ( أبـــو خطــوة أوصــى الـــسيد عبــد المــولى   كمــا  
 للعملية التعليمية، مع ضـرورة   التقويم اإللكتروني في التعليم العالي؛ لما له من مزايا عديدة         

تدريب أعضاء هيئة التدريس على توظيف أنماطه، وتطوير المقررات الدراسية بما يناسب            
 .ذلك

وتبــرز أهميــة التقــويم اإللكترونــي فــي العمليــة التعليميــة ألنــه يــساعد أعــضاء هيئــة           
ص التــدريس فــي تقــويم أداء طالبهــم بطــرق وأســاليب متعــددة، لمــا يتميــز بــه مــن خــصائ      

، )التقويم التقليـدي  (متعددة، فضلًا عن أنه يحقق نتائج أفضل مقارنة بتقويم الورقة والقلم            
ــا لمــا أثبتتــه نتــائج         وهــو نمــط تقــويم مفــضل مــن قبــل الطلبــة وأعــضاء هيئــة التــدريس وفقً
الدراســات المختلفــة؛ ومــن ثــم فــإن تــدريب أعــضاء هيئــة التــدريس بجامعــة الطــائف علــى     

يعـد ضـرورة لتنميـة مهـاراتهم     " بالكبـورد "تروني مـن خـالل منظومـة     مهارات التقويم اإللك  
 .في توظيف التعلم اإللكتروني بأدواته المختلفة في حياتهم المهنية
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تضح أهمية وضرورة تطوير مهارات وقدرات أعضاء هيئة التـدريس    تفي ضوء ما سبق     
رونـــي فـــي مهـــارات الـــتعلم اإللكترونـــي بـــشكل عـــام بـــشكل ومهـــارات التقـــويم اإللكت   

بشكل خاص؛ لما له من آثار إيجابية على أداء الطالب، ومن ثم جاء هـذا البحـث اسـتجابة                   
م عـن بعـد،   يلتوجه جامعة الطائف لتبني مشروع إنـشاء عمـادة الـتعلم اإللكترونـي والتعلـ           

 . وحاجة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتطوير مهاراتهم في نظم إدارة التعلم
 : مشكلة البحث

لى واقع التعلم اإللكتروني عبر اإلنترنت في جامعة الطائف بالمملكة العربيـة            بالنظر إ 
جامعة الطائف تعد من الجامعات الجديـدة والناشـئة، وعلـى الـرغم مـن         السعودية نجد أن  

لــى األخــذ بأســاليب التعلــيم والــتعلم الحديثــة وتوظيفهــا فــي العمليــة      إذلــك فهــي تــسعى  
بمــا يــدعم مــسيرة التطــور العلمــي واألكــاديمي الــذي       التعليميــة والبحثيــة والمجتمعيــة، و  

 وقعــت جامعـة الطـائف اتفاقيـة تعـاون مـع مجموعــة      وفـي سـبيل ذلـك   تـشهده المملكـة،   
 الـتعلم اإللكترونـي والتعلـيم       عمـادة نـشاء وتـشغيل     ، إل )ITS(نظمة الكمبيوتر السعودية    أ

ومــن بــين  ة، عــن بعــد كجــزء مــن التطــوير الــذي تــشهده العمليــة التعليميــة فــي الــسعودي      
 ):٢٠١٢عواض الخديدي، (أهداف هذا المشروع تحقيق ما يلي 

نــشر ثقافــة الــتعلم اإللكترونــي والتعلــيم عــن بعــد فــي الجامعــة، وإتاحــة اســتخدام    •
 .نظم إدارة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد على بوابة الجامعة اإللكترونية

م اإللكترونـي وتـدريبهم علـى     تأهيل أعـضاء هيئـة التـدريس فـي تنفيـذ وتطـوير الـتعل               •
ــة     ــتخدام الـــتعلم اإللكترونـــي وكيفيـــة تـــصميم المقـــررات اإللكترونيـ ــارات اسـ مهـ
وإنتاجها، وتـدريب الطـالب علـى مهـارات اسـتخدام الـتعلم اإللكترونـي، بمـا يـضمن                   
تفــــاعلهم مــــع المقــــرر وإعــــداد وتجهيــــز المحتــــوى الرقمــــي للمقــــررات الدراســــية  

 .لمتطلبات الجامعة والكليات

فـضل  أ التي ترفع من كفاءاتهم وخبراتهم وتؤهلهم بصورة          الطالب تطوير قدرات  •
تقـديم الخـدمات التعليميـة للطالـب وأفـراد المجتمـع            ذلك من خالل    و. لسوق العمل 

في أماكن تواجدهم، سواء أكان ذلك داخـل حـرم الجامعـة أم فـي المنـزل أم فـي                    
 .ليمية واألكاديميةالعمل أم في محافظة أخرى، وبشكل يراعي الجودة التع
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ــي،      الواســتجابة مــن   ــتعلم اإللكترون عمــادة لمواكبــة التطــورات الحديثــة فــي مجــال ال
والتوصــيات العديــدة للدراســات والمــؤتمرات المتخصــصة لتفعيلهــا علــى أرض الواقــع، فقــد  
شــرعت العمــادة فــي تقــديم بــرامج تدريبيــة ألعــضاء هيئــة التــدريس بالجامعــة الســتخدام   

، من خـالل ترشـيح كـل كليـة لعـدد مـن منـسوبيها لتلقـي                  "بالكبورد"تعلم  منظومة إدارة ال  
التــدريب فــي معمــل مجهــز بأحــدث األجهــزة المتــصلة باإلنترنــت، بحيــث يكــون تواصــل           

، وفـي نهايـة البرنـامج التـدريبي تـوزع علـى       Face to Face المدرب مع المتدربين وجهًا لوجـه 
ترحـــات والتوصـــيات، وأســـفرت نتـــائج كـــل متـــدرب بطاقـــة لتقيـــيم البرنـــامج وتقـــديم المق

 :بطاقة تقييم عن النتائج التالية) ١٠٠(التحليل اإلحصائي لعدد 
 من أعضاء هيئة التدريس عن رغبتهم فـي         %٨٧أجمع  : فيما يتعلق بنمط التدريب    •

أن يــــصبح التــــدريب مــــن بعــــد عبــــر اإلنترنــــت؛ نظــــرًا الرتبــــاطهم بمواعيــــد محــــددة  
 البرنامج، وإمكانيـة الرجـوع للبرنـامج أكثـر مـن           للمحاضرات تحول دون االنتظام في    

 .مرة في الوقت الذي يناسبهم

 من أعضاء هيئة التدريس بـضرورة أن        %٩٢أوصى  : فيما يتعلق بموضوعات التدريب    •
كالتــدريب علــى مهــارات " بالكبــورد"تجــرى دورات تدريبيــة متخصــصة فــي منظومــة  

 .راضية التدريب على الفصول االفت%٧٦التقويم اإللكتروني، 

  مـن أعـضاء هيئـة التـدريس          %٩٧أجمع  : فيما يتعلق بأساليب التوجيه والمساعدة     •
بضرورة تزويد البرنامج التدريبي عبـر اإلنترنـت بـبعض أسـاليب المـساعدة والتوجيـه           
والدعم، سواء أكان ذلك من خالل رسوم وصور أم كان ذلـك عـن طريـق لقطـات        

 .فيديو تعبر بشكل تفصيلي عن أداء كل مهارة
ــة التــدريس فــي أن يكــون           فــي ضــوء مــا ســبق يتــضح أن هنــاك رغبــة مــن أعــضاء هيئ
التــدريب مــن بعــد، والتركيــز علــى موضــوعات متخصــصة كالتــدريب علــى مهــارات التقــويم  

 اإللكتروني، ودعم البرامج التدريبية بأساليب المساعدة والتوجيه ودعم األداء والتـي تعـد  

 متـساوية  فرصًـا  تـوفر  ألنهـا  علـى الويـب؛   القـائم  ونـي اإللكتر التعلم في جدًا مهمًا عنصرًا

 إلـى  الوصـول  من وتمكينهم الفردية بينهم، الفروق مراعاة خالل من المتعلمين لتعليم

 بها والمقصود التشغيل، تكنولوجيا سهولة باسم وتعرف المختلفة للمنظومة، العناصر
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 فـي  األسـهل  لبيئـة فا إزالـة الحـواجز،   فـي  تـساهم  التـي  والتوجيـه  المـساعدة  أسـاليب 

  .الجميع تفيد التشغيل
إســتراتيجيات وتوجيهــات تــساعد  " دعــم األداء بأنــه  Raiser (2002)" ريــزر"ويعــرف 

 ".المتعلم على تنظيم فهمه للموضوعات المعقدة في بيئات التعلم اإللكتروني
التــي تــرى أن  ) ٨٢. ، ص٢٠١٣(ويتفــق مــع هــذا التعريــف تعريــف نعيمــة محمــد رشــوان     

مجموعـة المـساعدات والتوجيهـات التـي تقـدم للمـتعلم أثنـاء              "داء هو عبـارة عـن       دعم األ 
عملية التعلم، وتساعده على تذليل العقبـات، وتوجهـه نحـو المهمـات التعليميـة وتحقيـق           

 . األهداف المطلوبة بكفاءة وفاعلية
 أو المـساعدة أو التوجيـه أو   Supporting Systemوأيًـا كـان مفهـوم نظـم دعـم األداء      

 أوجــه متعــددة لــشيء واحــد يــستهدف توجيــه  فكلهــا تعــد Scaffoldingقاالت الــتعلم ســ
المتعلم نحو تحقيق األهداف التعليمية المطلوبة، من خالل تقديم المساعدة له، أو نـصب              
ســقاالت الــتعلم التــي تــدعم ســيره فــي االتجــاه الــصحيح نحــو تلــك األهــداف، وهــذا الــدعم   

 وحق للمتعلم، فال يجوز ترك المتعلم وحده يتحثـث          مكون أساس في العملية التعليمية،    
طريقــة بالمحاولــة والخطــأ دون دعــم ومــساندة، وإن كــان الــدعم أســاس فــي أي نظــام          
تعليمـي فهـو أسـاس وضـرورة ملحـة فـي الـتعلم اإللكترونـي؛ ألنـه ال يحـدث مباشـرة وجهًـا             

طـرف اآلخـر،    لوجه بل يحـدث كلـه أو بعـضه إلكترونيًـا، حيـث يكـون المـتعلم وحـده فـي ال                     
 ).١. ص، ٢٠٠٩محمد عطية خميس، (فيحتاج إلى دعم وتوجيه تكنولوجي وتعليمي 

تعــد نظــم دعــم األداء وأســاليب المــساعدة مــن أهــم متغيــرات تــصميم بــرامج     كمــا 
 التعلم اإللكتروني ومن العناصر المهمة والضرورية ألي برنامج فعال؛ ألنها تزود المتعلمين

  وتكـون .العمليـة التعليميـة   سـير  فـي  تلـزمهم  التـي  جرائيـة إلا المعلوماتيـة  بالمـساعدة 

والمـوارد   المـتعلم  بـين  التفاعـل  وفرت إذا ناجحة الويب عبر التعليمية والتدريبية البرامج
المـساعدة   أسـاليب  بتـوفير  إال التامـة  التفاعليـة  تـوفير  يـتم  وال اإللكترونيـة،  التعليميـة 

 الــصحيح االســتخدام علــى المــتعلم ةوالتوجيــه ودعــم األداء؛ ألن مــن شــأنها مــساعد

 .أو التدريبات األمثلة، أو العروض، بعض التعليمية، باإلضافة إلى فهم للبرمجية
وتتعدد مميزات دعم األداء، ومن ثم تزاداد أهميته في الـتعلم اإللكترونـي عبـر الويـب،                 

 & Way؛ Reingold, 2008؛ Sam, 2006؛ Grady, 2006(ويتـضح ذلـك مـن خـالل  مـا يلـي       
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Rowe, 2008  ،ص ٢٠١٣؛ محمــد حــسن خــالف،  ١٠١ .، ص٢٠٠٨؛ إســماعيل عمــر حــسونة ،
مــن خــالل اختــصار لتعليمية امجية رلبامع ل لتعام ابكيفيــةم لمتعلرف اتع ):١٤٥-١٤٣. ص

 دافعيـة المتعلمـين وإثـارة انتبـاههم         ممـا يزيـد مـن     عدد الخطوات المطلوبة إلنجـاز المهـام        
مــن بنــاء الجــسر بــين مــا يعرفونــه ومــا هــو مــستهدف أن تمكــين المتعلمــين ، وواهتمــامهم

تقليــل ، وناتهومكولتعليمي وى المحتامع ل للتعامزم لالد اشارإلر افيوت، ويعرفــوه وينتجــوه 
الـــشعور بالفـــشل واإلحبـــاط لـــدى المتعلمـــين النـــاتج عـــن مـــواجهتهم لمهـــام أعلـــى مـــن   

 .مستواهم وقدراتهم
تحديــد إمكانــات ومميــزات دعــم  تعــددت الدراســات والبحــوث التــي هــدفت علــى  وقــد

شـيماء يوسـف    : كدراسـات كـل مـن     األداء في مواقـع الويـب وبـرامج الوسـائط المتعـددة،             
ــوفي  ــرادي"و ، )٢٠٠٦(صـ ــام"، و Grady (2006)" جـ ــر  ، Sam (2006)" سـ ــماعيل عمـ وإسـ

صـالح أمـين عليـوة      وطارق عبد السالم محمد، ومحمـد عطيـة خمـيس،           و،  )٢٠٠٨(حسونة  
وشــاهيناز محمــود محمــد وعبــد اللطيــف الــصفي   ، Reingold (2008)" لــدرينجو"، و )٢٠٠٨(

، ومحمــد حــسن  )٢٠٠٩(، وزينــب حــسن الــسالمي ومحمــد عطيــة خمــيس   )٢٠٠٩(الجــزار 
يقـدم مـساعدات     دعـم األداء      فـي أن    نتائج تلك الدراسـات    ويمكن تلخيص ،  )٢٠١٣(خالف  

 وتعطـي لهـا   ، الجديـدة فرديـة للمـتعلم تـساعده فـي ربـط المعلومـات الـسابقة بالمعلومـات        
فرصة أكبر لتعلم المعارف والمهارات المطلوبة، وتساهم في تنظيم المعلومات الجديدة        
في صورة مثمرة له وتحفزه لكي يتعلم وتقلل من شعوره باإلجهاد والملل ومـن وقتـه فـي                  

 وتــسمح بتطــوير ،البحــث، كمــا أنهــا تــؤدي إلــى اإلســراع فــي الــتعلم وتيــسر عمليــة الــتعلم   
  .ا للتعلم الفردية التعلم، كما تعد مدخلًوتنمي

ولــم تكــن نظــم دعــم األدء اجتهــادًا شخــصيًا بــل لــه أســس وأطــر نظريــة وفلــسفية،    
حيــث وترجــع األســس النظريــة والفلــسفية لــنظم دعــم األداء والمــساعدة والتوجيــه إلــى    

 Scaffolding خاصــة نمــوذج ســقاالت الــتعلم    Constructivism Theoryالنظريــة البنائيــة  
والـــذي يعتمـــد علـــى أن المـــتعلم يبنـــي تعلمـــه بنفـــسه مـــستفيدًا مـــن الـــدعم والمـــساعدة     
والتوجيه؛ ذلك ألن سقاالت التعلم هي مساعدات ومساندات تقدم للمـتعلم أثنـاء عمليـة     
التعلم تعطيه القدرة عل إنجاز هذا التعلم أو القيام بفعل أو سلوك أو حل مشكلة قـد ال            

ــتمكن مــن حلهــا وحــده دون هــ    ــه       ي ــى عــدم حاجت ــؤدي إل ذه المــساعدة، كمــا أنهــا قــد ال ت
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للمــساعدة فــي المــستقبل، كمــا تــساعد المعلمــين لتنظــيم األنــشطة والمهــام وتطــوير        
ــاهيم         ــداد المفـ ــة وامتـ ــصحيح المعرفـ ــى تـ ــين إلـ ــود المتعلمـ ــي تقـ ــتعلم التـ ــتراتيجيات الـ إسـ

 التعلم تـرتبط    واكتشافها، ومن ثم تحل األفكار الجديدة محل القديمة، كما أن سقاالت          
 ).٦٩٧. ، ص٢٠٠٤، نعيمة حسن أحمد،أمنية السيد الجندي(أيضًا بالبنائية االجتماعية 

ــة خمـــيس      ــد عطيـ ــضيف زينـــب حـــسن الـــسالمي ومحمـ ــرة ) ٦. ، ص٢٠٠٩(وتـ أن فكـ
 The عن منطقة النمو القصوى Vygotsky" فيجوتسكي"سقاالت التعلم ترجع إلى فكرة 

Zone Proximal Development الوقت الذي يستطيع فيه المتعلم أن يكون مستعدًا  وهو
لتعلم معلومة ال يمتلك متطلبات التعلم السابقة لها، أو المعلومات األخرى التي تؤهله إلـى               

 .اكتساب هذه المعلومة بدون مساعدة
يتــضح ممــا ســبق األصــول البنائيــة االجتماعيــة لــدعم األداء أو دعامــات الــتعلم، حيــث     

ا علــى معرفتــه الــسابقة، ومــن ثــم م فــي بنــاء معرفتــه الجديــدة اعتمــادًيعتمــد عليهــا المــتعل
 .توظيفها في سياقات جديدة

ولدعم األداء في التعلم اإللكتروني أشكال متعددة وتصنيفات شتى، فهنـاك الـدعم      
التكنولــوجي الــذي يــساعد المــتعلم فــي الوصــول إلــى النظــام واســتخدامه واالســتمرار فيــه، 

 الــذي يقــدم للمــتعلم التعليمــات والتوجيهــات الخاصــة بــالمحتوى   وهنــاك الــدعم التعليمــي 
اإللكترونـــي وأنـــشطته وتدريباتـــه، فقـــراءة النـــصوص تحتـــاج إلـــى دعـــم، ومـــشاهدة الـــصور 
والفيــديو تحتــاج إلــى دعــم، كــذلك المناقــشات والمنتــديات ال يمكــن لهــا أن تــستقيم دون  

 ).١ . ص،٢٠٠٩ خميس، محمد عطية(الدعم الذي يقدمه المعلم الميسر أو المنسق 
 Alessi and Trollip (2001, 77, PP. 169-171)" وتروليـب أليـسي  "حدد كـل مـن   كما 

) ١٢٨. ، ص ٢٠٠٨(صـالح أمـين عليـوة       ووطارق عبد السالم محمد، ومحمـد عطيـة خمـيس،           
قع التعليميـة عبـر الويـب طبقًـا         انوعين من دعم األداء في برامج الوسائط المتعددة أو المو         

م الـدعم الـالزم   يدتقويعني : Procedural Helpالدعم اإلجرائي  : أو الغرض منهالوظيفتها
ويعنــي  : Information Helpالــدعم المعلومــاتي   وت، ناوأليقافة رمعم ولتحكل واللتشغي

 أخـرى لتقـديم الـدعم بهـذه         ا أسـاليبً  وا، كمـا اقترحـ    لتعليميوى ا  بالمحت مـرتبطٍ  م دعمٍ يدتق
لكترونية، وتقديم النـصائح والتلميحـات، والخـرائط المعرفيـة،          المفكرات اإل : البرامج، منها 

 .والتشبيهات والرسومات
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ول حت ماومعل :كما يليأنمـــاط الـــدعم اإلجرائـــي )  ٢٠٠٦: (ل الـــسيد طـــاهرموتعـــدد أ
ن عت   ماومعل، و  لشاشةامع ل   لتفاعت ا  ماومعل، و  ملمتعلن أداء ا    عت   ماومعل، و  قعولما
دعـم األداء المعلومـاتي   ) ٨٦-٨٥. ، ص ص٢٠٠٦(تقسم شيماء يوسف صوفي   ، و لشاشةا

 .دعم تفصيلي، ودعم متوسط، ودعم موجز إلى ثالثة مستويات،

محمـد عطيـة   (تـصنف أنمـاط دعـم األداء طبقًـا لـشكل الـدعم المقـدم كمـا يلـي          كما  
أمـــل طـــاهر،  (، )٤٤٢-٤١٥. ، ص ص٢٠٠٥ بـــدر الهـــدى خـــان،  (، )١٩٣. ج، ص٢٠٠٣خمـــيس ، 

ور صدعــم علــى شــكل  ، وتماوسل رعلى شكدعــم ، ووصنصل على شكدعــم ): ٢٠٠٦
 . ويدفيل على شكدعم  و،ثابتة

 :بعض أنماط الدعم التاليـة  ) ٢٣٨-٢٣٦. ، ص ص  ٢٠١٠( الرحمن سالم    عبدكما اقترح   
ــسياق      ــاء ال ــدعم النــصي الفــوري أثن ــدعم الحــي  و ،Context Helpال دعــم ، وLife Helpال

 Soundالدعم الصوتي ، و3D Graphics Animated Helpالرسوم المتحركة ثالثية األبعاد 

Helpالدعم بالفيديو المحاكي ، وSimulated Video. 

 دعـم  McLoughlin and Marshall (2000)" مـاكلوين و مارشـال  "وصـنفت كـل مـن    
أنماط دعم معرفية، وأنماط دعم شخصية، وأنماط دعم إستراتيجية، وأنمـاط           : األداء إلى 

 .دعم تشغيلية
أنمـاط دعـم    : دعـم األداء إلـى    ) ١٤٠،  ١٣٩. ، ص ص  ٢٠٠٧(مـيس   وصنف محمد عطيـة خ    

 .، وأنماط دعم تعليمية، وأنماط دعم تدريبية)إجرائية(تشغيل واستخدام 
دعـم األداء تبعًـا لـزمن تقـديم الـدعم           ) ٦٧. ، ص ٢٠١١(في حين صنف عبـد العزيـز طلبـة          

ط الـدعم اإللكترونـي     نمط الدعم اإللكترونـي المتـزامن، ونمـ       : للمتعلم إلى ثالثة أنماط، هي    
 .غير المتزامن، ونمط الدعم اإللكتروني المدمج

مـــن خـــالل العـــرض الـــسابق لتـــصنيف أنمـــاط دعـــم األداء فـــي كثيـــر مـــن الدراســـات     
أو لتعليمية ت ا ميجارلبواعها سواء قدمت ضـمن ا     نلها وأ شكاوالبحوث، نجد أنها تعددت أ    

ــا يولر التعليمية عباقع والما ــنفها الـــبعض طبقًـ ــا إلـــى  ب، حيـــث صـ  للوظيفـــة أو الهـــدف منهـ
الدعم اإلجرائـي والـدعم المعلومـاتي والـذي تـم تقـسيم كـل منهـا إلـى أنمـاط ومـستويات                     
أخرى، وصنفها البعض طبقًا للشكل معتمدًا على النصوص أو الرسوم أو الـصور أو ملفـات      

، فـــي حـــين صـــنفها آخـــرون طبقًـــا لطريقـــة )مـــوجزة ومتفـــصيلية (الـــصوت لقطـــات الفيـــديو
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كما صنفها الـبعض تبعًـا   ها أو وساطة الدعم أو طريقة التوزيع أو مراحل تقديمها،  تصميم
وأيًـا كـان نمـط ونـوع دعـم األداء نجـد أن لكـل نمـط وظيفـة                    لزمن تقديم الدعم للمـتعلم،      

 .وهدف محدد يختلف حسب طبيعة البرنامج أو الموقع التعليمي
كـشف عـن أثـر دعـم األداء     وعلى الرغم من اهتمام كثير من البحوث والدراسـات بال   

في العملية التعليمية فإن القضية لم تعـد الكـشف جـدوى إضـافة الـدعامات أو دعـم األداء                     
إلى البرامج التفاعلية سواء أكانت برامج كمبيوترية أم صفحات ويب تعليمية عبر مواقع           
ــا هــو ماهيــة         إلكترونيــة صــممت لغــرض تعليمــي، بــل أصــبح الــسؤال البحثــي األكثــر إلحاحً

ــذه البيئـــات     ا ــافة دعامـــات التعلـــيم أو دعـــم األداء إلـــى هـ ــايير التـــصميمية الخاصـــة بإضـ لمعـ
نبيــل جــاد  (التفاعليــة، وأثــر تلــك التــصميمات المختلفــة علــى مخرجــات الــتعلم ونواتجــه        

 ).٢٦٥. ، ص٢٠١٠عزمي، محمد مختار المرادني، 
م بقـدر  يجب أن تقـد ) ٢. ، ص٢٠٠٩(فكل أنواع الدعم كما يرى محمد عطية خميس      

ــا لمعــايير محــددة، مــن حيــث نــوع هــذا الــدعم      معلــوم وبدقــة متناهيــة فــي كــل شــيء طبقً
وكمـه، ومـستواه وأسـلوبه ووقتـه، بمـا يــضمن وصـول الـدعم المناسـب إلـى مـستحقيه فــي           

 ).١ . ص،٢٠٠٩محمد عطية خميس، (الوقت المناسب 
م أنمـاط   بضرورة تـشجيع اسـتخدا    ) ٢٠١٠(وفي هذا الصدد يوصي محمد كمال عفيفي        

دعــم األداء كمتغيــر تــصميمي مهــم يجــب أخــذه فــي االعتبــار عنــد تــصميم بيئــات الــتعلم     
اإللكترونـــي وتطويرهـــا وتنفيـــذها، كمـــا أوصـــى بـــإجراء مزيـــد مـــن البحـــوث والدراســـات          
الستكــشاف الخــصائص الفريــدة والمميــزة لتوظيــف دعــم األداء كمتغيــر تــصميمي فــي         

 .ع كفاءة وفعالية العملية التعليميةمقررات وبرامج التعلم اإللكتروني لرف
فـــي ضـــوء مـــا ســـبق يتـــضح أنـــه إذا كـــان المطلـــوب مـــن أنمـــاط دعـــم األداء أن تحقـــق 
وظيفتهـــا واألهـــداف التـــي مـــن أجلهـــا وضـــعت، فالبـــد مـــن مراعـــاة عديـــد مـــن األســـس            
 .والمواصفات والمبادئ المعايير عند تصميمها في إطار بيئة التعلم اإللكتروني عبر الويب

ــى ــتعلم         وعل ــة ال ــه فــي بيئ ــة أنمــاط دعــم األداء والمــساعدة والتوجي ــرغم مــن أهمي  ال
اإللكتروني، فإن هناك مشكالت تواجه أعضاء هيئة التدريس في تحقيق اإلفادة الكاملـة             
عند التدريب على نظم إدارة التعلم اإللكتروني وما تتضمنه مـن مهـارات، ألنهـم أحيانًـا قـد        

وموسع، وفـي أحيـان أخـرى يحتـاجون إلـى دعـم مـوجز               يحتاجون إلى دعم تعليمي مفصل      
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مختصر، أو مجرد توجيهات وإرشادات عامـة، وذلـك بمـا يتناسـب مـع مـستوى مهـاراتهم                   
، وهــذا يــسبب لهــم صــعوبة ســواء فــي اختــصار التفاصــيل أو إيجــاز )وهــي مختلفــة ومتباينــة(

 . المعلومات المطروحة عليهم
على الرغم من الجهـود المبذولـة مـن قبـل        وعليه تتحدد مشكلة البحث الحالي في أنه        

عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد في تقديم برامج تدريبيـة لتـدريب أعـضاء هيئـة                 
، ومـا  "بالكبـورد "التدريس بجامعـة الطـائف علـى مهـارات اسـتخدام منظومـة إدارة الـتعلم          

ذه البرامج تعوذهـا    تتضمنه هذه المهارات من مهارات فرعية كالتقويم اإللكتروني، فإن ه         
ــتخدام       ــدربين مـــن االسـ ــتمكن المتـ ــه ودعـــم األداء لـ ــساعدة والتوجيـ ــاليب للمـ ــوفير أسـ تـ

علـى أن تتنـوع تلـك األنمـاط بمــا     المختلفـة،   عناصـرها  إلـى  والوصـول  الـصحيح للمنظومـة  
يتناســب مــع مــستوى مهــاراتهم المتبــاين مــا بــين نمــط مــوجز وآخــر تفــصيلي، والدراســة       

دراسات التي تهـتم بمتغيـرات التـصميم فـي نظـم وأنمـاط دعـم األداء            الحالية تعد إحدى ال   
ــوى           ــوى ســواء أكــان هــذا المحت ــا لطبيعــة المحت ــى أفــضل األنمــاط المناســبة طبقً وصــولًا إل

 .معرفيًا أم مهاريًا أم وجدانيًا
 :في ضوء ما سبق يستهدف البحث الحالي اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي

فــي إكــساب أعــضاء هيئــة  ) المــوجز، والتفــصيلي( األداء مــا أثــر اخــتالف نمطــي دعــم 
مهــارات التقــويم اإللكترونــي باســتخدام منظومــة إدارة الــتعلم  تــدريس جامعــة الطــائف

 : ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية،؟واتجاهاتهم نحوها" بالكبورد"
ضــيحية وصــور نــصوص تو(مــا أثــر اســتخدام كــل مــن نمــط دعــم األداء المــوجز     -١
فــي إكــساب أعــضاء هيئــة تــدريس جامعــة   ) الفيــديو(، ونمــط دعــم األداء التفــصيلي  )ثابتــة

 .؟"بالكبورد"مهارات التقويم اإللكتروني باستخدام منظومة إدارة التعلم  الطائف

ــأثيرًا فــي إكــساب أعــضاء هيئــة تــدريس جامعــة الطــائف       -٢  أي النمطــين أكثــر ت

، نمط دعم األداء    "بالكبورد"ام منظومة إدارة التعلم     مهارات التقويم اإللكتروني باستخد   
 .؟)الفيديو(أم نمط دعم األداء التفصيلي ) نصوص توضيحية وصور ثابتة(الموجز 

نــصوص توضــيحية وصــور  (مــا أثــر اســتخدام كــل مــن نمــط دعــم األداء المــوجز     -٣
ــة ــديو(، ونمــط دعــم األداء التفــصيلي   )ثابت ــة تــ    ) الفي ــة اتجاهــات أعــضاء هيئ دريس فــي تنمي

 .؟"بالكبورد"نحو منظومة إدارة التعلم  جامعة الطائف
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 أي النمطين أكثر تأثيرًا في تنمية اتجاهات أعضاء هيئة تدريس جامعة الطـائف  -٤

نـصوص توضـيحية وصـور      (، نمـط دعـم األداء المـوجز         "بالكبورد"نحو منظومة إدارة التعلم     
 .؟)الفيديو(أم نمط دعم األداء التفصيلي ) ثابتة

 :لبحثأهداف ا
يستهدف البحث الحالي تصميم نمطين مختلفين من أنماط دعم األداء ضمن برنامج    

 تـدريبي عبـر اإلنترنـت وقيـاس أثرهمـا فـي إكـساب أعـضاء هيئـة تـدريس جامعـة الطـائف            

، والكـشف عـن   "بالكبـورد "مهارات التقويم اإللكتروني باسـتخدام منظومـة إدارة الـتعلم      
  .اتجاهاتهم نحو هذه المنظومة

 :همية البحثأ
 :تتحدد قيمة هذا البحث في أن نتائجه يمكن أن تسهم فيما يلي

توجيـــه اهتمـــام أعـــضاء هيئـــة تـــدريس جامعـــة الطـــائف إلـــى ضـــرورة اكتـــساب           .١
المعلومـــات والمهـــارات واالتجاهـــات التكنولوجيـــة المناســـبة للتعامـــل مـــع بيئـــات الـــتعلم 

ضمنه مــن مهــارات متخصــصة،  ومــا تتــ" بالكبــورد "مثــل منظومــةاإللكترونيــة المــستحدثة، 
والتــي مــن شــأنها تحــسين الكفــاءة المهنيــة لهــم، وتطــوير أدائهــم فــي مواقــف التعلــيم        

 . والتعلم

توجيه أنظار مصممي التعلم اإللكتروني إلى التعرف على أنسب أنماط دعـم األداء              .٢
 ، ليفيــدوا منهــا فــي تطــوير بــرامج  )نمــط دعــم األداء التفــصيلي / نمــط دعــم األداء المــوجز (

 . التعلم اإللكترونية، السيما البرامج التي تهدف إلى تطوير األداء أو تنمية المهارات

أن تــدريب أعــضاء هيئــة تــدريس جامعــة الطــائف علــى كيفيــة اســتخدام منظومــة    .٣
فــي التقــويم اإللكترونــي بــشكل علمــي ومنهجــي يــستند إلــى أســس ومعــايير     " بالكبــورد"

 المنظومـة فـي رفـع مقـرراتهم الدراسـية           مقننة من شأنه أن يشجعهم على توظيف تلـك        
 .عليها، ومن ثم نشر ثقافة التقويم اإللكتروني بين طلبة الجامعة

 :اقتصر هذا البحث على ما يلي: حدود البحث
فيمــا يتعلــق بعينــة البحــث اقتــصرت علــى أعــضاء هيئــة التــدريس بجامعــة الطــائف    .١

نترنـت، وأبـدوا رغبـة للمـشاركة      والذين تتوافر لـديهم متطلبـات الـتعلم اإللكترونـي عبـر اإل            
 .في البرنامج التدريبي
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علــى مهــارات التقــويم اإللكترونــي باســتخدام منظومــة إدارة عينــة البحــث تــدريب  .٢
ــتعلم  ــورد"ال ــتعلم المنتــشرة والمعروفــة     "بالكب وذلــك ألن (، دون غيرهــا مــن نظــم إدارة ال

ف ضــمن اتفاقيــة  هــي المنظومــة التــي تعاقــدت عليهــا جامعــة الطــائ      " بالكبــورد"منظومــة 
 ).ITS)(نظمة الكمبيوتر السعودية أالتعاون مع مجموعة 

نــصوص توضــيحية وصــور   (نمــط دعــم األداء المــوجز   : نمطــين فقــط لــدعم األداء   .٣
 ).  الفيديو(، ونمط دعم األداء التفصيلي )ثابتة

 :أدوات البحث 
 :استخدم في هذا البحث أدوات البحث التالية

 ".بالكبورد"كتروني باستخدام منظومة إدارة التعلم اختبار مهارات التقويم اإلل .١
 ".بالكبورد"مقياس االتجاه نحو استخدام منظومة  .٢

  : مصطلحات البحث 
ــا :أنمــاط دعــم األداء  .١ النــصوص التوضــيحية والــصور الثابتــة    "بأنهــا  تعــرف إجرائيً

 جـه توا التـي  المـشكالت  لحـل  الويـب  عبـر  التعليمي الموقع يقدمها  التيولقطات الفيديو

 قـرارًا  ليتخـذ  التعليمـي  محتـواه  بـين  التنقل أو تشغيل البرنامج أثناء عضو هيئة التدريس

 ".أداءه في المنشود التغير له يحقق
ــا بأنــه : التقــويم اإللكترونــي .٢ العمليــة التــي تهــدف إلــى تقــدير مــستوى  "يعــرف إجرائيً

ات التقـويم   الطلبة مـن معـارف، ومهـارات، واتجاهـات فـي مقـرر دراسـي مـا باسـتخدام أدو                   
ــا منظومــــة   الواجبــــات، والمنتــــديات، والمــــدونات،  : المتمثلــــة فــــي "بالكبــــورد"التــــي تتيحهــ

واالختبارات اإللكترونية، واالستبيانات واستطالعات الرأي، ومركـز التقـديرات، والمتابعـة           
ــدير        ــى التقـ ــدريس فـ ــة التـ ــضو هيئـ ــساعد عـ ــا يـ ــر، بمـ ــذير المبكـ ــد التحـ ــة، وقواعـ اإللكترونيـ

 .ستوى العلمي لطلبته، بناء على التقارير، ومساعدتهم في تطوير أدائهمالموضوعي للم

إحدى نظم إدارة التعلم اإللكترونـي التجاريـة، وهـي مـن إنتـاج              ": بالكبورد"منظومة   .٣
 للخـدمات التعليميـة علـى الخـط المباشـر بواشـنطن، وقـد صـممت          Blackboardمؤسـسة 

 تعليميــة إلكترونيــة، وتــستخدم  علــى أســس تعليميــة تــساعد المعلمــين علــى تــوفير بيئــة  
بشكل شخصي على مستوى الفرد، ويمكن أن تخدم جامعة ألعداد كبيـرة مـن الطـالب،                

 Word وهي تقدم أكثر من مائة نمط من القوالب الجاهزة، مع تقـديم دعـم لـصيغ ملفـات    
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ــا لحفــظ واســترجاع درجــات       PDF وملفــات ــا فعالً للنــشر اإللكترونــي، كمــا تقــدم نظامً
 . إلضافة إلى تقديم نماذج اختبارات يصممها المعلمالطالب، با
يعرف إجرائيًا بأنه مجموع استجابات عضو هيئة ": بالكبورد"االتجاه نحو منظومة  .٤

، وذلك من خالل مقياس     "بالكبورد"التدريس بالقبول أو الرفض نحو منظومة إدارة التعلم         
 .االتجاه المعد لهذا الغرض

  :منهج البحث والتصميم التجريبي
ـــسا شــبه التجريبــي للكــشف عــن أثــر اخــتالف نمطــين لــدعم األداء       نهج ــــلمدم اتخـ

مهـارات التقـويم    في إكساب أعضاء هيئة تدريس جامعة الطـائف ) كمتغيرات مستقلة(
كمتغيـرات  ( واتجاهـاتهم نحوهـا  " بالكبـورد "اإللكتروني باستخدام منظومة إدارة الـتعلم    

-Randamized Controlبحث فقـد اسـتخدم التـصميم    أما عن التصميم التجريبي لل ).تابعة

Group Pretest-Posttest Design،    ،ــى حيــث اســتخدمت ثــالث مجموعــات تــدرس : األول
، والثانيـــة تـــدرس كمجموعـــة ضـــابطة(البرنـــامج التـــدريبي باســـتخدام الطريقـــة التقليديـــة  

) ابتــةنــصوص توضــيحية وصــور ث (البرنــامج التــدريبي باســتخدام نمــط دعــم األداء المــوجز    
تدرس البرنامج التدريبي باسـتخدام نمـط دعـم األداء          : ، والثالثة )كمجموعة تجريبية أولى  (

 ).كمجموعة تجريبية ثانية) (الفيديو(التفصيلي 
 :اإلطار النظري والبحوث والدراسات السابقة 

 :يتناول اإلطار النظري  للبحث أربعة محاور رئيسة، كما يلي
 .داء وأساليب المساعدة والتوجيهأنماط دعم األ: المحور األول -
 .نظم إدارة التعلم اإللكتروني: المحور الثاني -
 ."بالكبورد"منظومة إدارة التعلم : المحور الثالث -

 .مهارات التقويم اإللكتروني: المحور الرابع -

 :ويمكن عرض المحاور السابقة على النحو التالي
@     @     @ 
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 :وأساليب المساعدة والتوجيهأنماط دعم األداء : المحور األول
تعــد تكنولوجيــا إدارة الــتعلم اإللكترونــي باســتخدام الــنظم المختلفــة ســواء أكانــت  
مجانية أم تجارية من مستحدثات تكنولوجيا التعلم اإللكترونـي والتـي تزايـد اسـتخدامها              

 مــن قبــل المؤســسات التعليميــة مــن مــدارس - فــي الــسنوات األخيــرة بــشكل ملحــوظ -
في دول العالم المختلفة؛ نتيجة فاعليتها وقلة تكاليفها؛ األمر الذي يتطلب معه            وجامعات  

إجـــراء مزيـــد مـــن البحـــوث  حـــول جـــدوى فعاليتهـــا، الســـيما متغيـــرات تـــصميمها لـــضمان   
 .كفاءتها وفاعليتها في عمليتي التعليم والتعلم

النـوع مـن   عبـر اإلنترنـت، يواجـه هـذا      اإللكترونـي  الـتعلم  فاعليـة  إثبـات  مـن  فبـالرغم 
 وإرشـاد  مـساعدة  أسـاليب  معـايير لتـصميم   وجـود  عـدم  منهـا  ، كثيـرة  الـتعلم معوقـات  

 أو البرنـامج التعليمـي،   مـع الموقـع   التعامـل  لكيفيـة  المتعلمـين  خصائص تناسب وتوجيه

 أهم من تعد والتي استخدامها، من المرجوة النتائج أفضل إلى للوصول تشغيله وكيفية

 الـتعلم  فـي  جـدًا  مهـم  عنـصر  وهـي  التعليمـي،  للموقـع   النـاجح التعليمـي  التـصميم  معـايير 

 الفـروق  مراعـاة  خـالل  مـن  المتعلمـين  لتعلـيم  متـساوية  فرصًـا  تـوفر  ألنهـا  اإللكترونـي؛ 

 باسم وتعرف الويب، أقسام إلى الوصول من المتعلمين جميع وتمكين الفردية بينهم،

 تـساهم  التـي  والتوجيه ةالمساعد أساليب بها والمقصود التشغيل، تكنولوجيا سهولة

إسـماعيل عمـر حـسونة،    ( الجميـع  تفيد التشغيل في األسهل فالبيئة إزالة الحواجز، في
٢٠٠٨.(  

فالمـــساعدة هـــي أن تعـــرف أيـــن أنـــت اآلن؟، وأيـــن المعلومـــات التـــي تبحـــث عنهـــا؟         
، وهـي مـن أهـم       )٢٢٢. أ، ص ٢٠٠٣خمـيس،   عطية  محمد  (والخيارات المستقبلية الممكنة؟    

لم، فالمتعلم يحتاج على مساعدة مستمرة، في الوقت المناسب عند الحاجة    شروط التع 
إليها فقط، لتوجيه تعلمه في االتجاه الصحيح نحو تحقيـق األهـداف، دون ضـياع الوقـت فـي        

محمـــد (المحـــاوالت الفاشـــلة، وهـــي تـــشمل تعليمـــات مكتوبـــة أو مـــسموعة أو مرســـومة 
 ).١٧. ب، ص٢٠٠٣خميس، عطية 
 المتعلمين لتزويد اإللكتروني التعلم في مهمة والتوجيه لمساعدةا أساليب تعد لذا

  وتكـون .العمليـة التعليميـة   سـير  فـي  تلـزمهم  التـي  واإلجرائيـة  المعلوماتيـة  بالمـساعدة 

 والمـوارد التعليميـة   المتعلم بين التفاعل وفرت إذا ناجحة الويب عبر التعليمية المواقع
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المـساعدة؛ ألن مـن شـأنها     أسـاليب  بتـوفير  إال التامة التفاعلية توفير يتم وال اإللكترونية،
التعليميـة، باإلضـافة إلـى     للبرمجيـة  الـصحيح  االسـتخدام  علـى ومـساعدته   المـتعلم  إعانـة 
 .أو التدريبات األمثلة، أو العروض، بعض فهم

 :مفهوم دعم األداء
الرؤى  نتيجة تعدد Learning Scaffoldsتعددت مفاهيم دعم األداء أو دعامات التعلم 

والخلفيــات المعرفيــة والثقافيــة للبــاحثين الــذين تناولوهــا بالبحــث والدراســة، حيــث أطلــق     
ا علــى أنهــا تــدعم المــتعلم أثنــاء بنائــه      اعتمــادً" ســقاالت الــتعلم "عليهــا بعــض البــاحثين   

لمعارفــه ومهاراتــه مثلهــا مثــل الــسقاالت التــي تــستخدم فــي أعمــال البنــاء والتــشييد، كمــا  
لتــشابهها الــوظيفي بينهــا وبــين الــسنادات التــي    " ســنادات الــتعلم "خــر ســماها الــبعض اآل 

تستخدم فـي إقامـة أو رفـع أي شـيء، فيـستند عليهـا المـتعلم ليرتقـي بمـستواه المعرفـي                       
إشــارة إلـــى مـــساعدتها  " مـــساعدات الـــتعلم "وســـميت أيـــضًا بـــ  . والمهــاري لمـــستو أعلــى  

اآلخــر يــسميها أنمــاط دعــم األداء  والــبعض المــتعلم فــي إنجــاز مهــام لــتعلم الموكلــة لــه،   
وهـو المـسمى الـذي    ، السيما عندما ترتبط تلك البرامج بتنمية أو إكـساب مهـارات محـددة      

يتبنــاه البحــث الحـــالي، وتعــد نظــم دعـــم األداء وأســاليب المــساعدة مـــن أهــم متغيـــرات        
 .تصميم برامج التعلم اإللكتروني ومن العناصر المهمة والضرورية ألي برنامج فعال

ويعــرف دعــم األداء بأنــه النــصائح التعليميــة التــي تمكــن المتعلمــين مــن إكمــال مهــام 
التعلم المطلوب إنجازها ولـم يتمكنـوا بخبـراتهم الـسابقة وحـدها مـن إنجازهـا، فـي إطـار                     
بيئة تعليمية نشطة وأنـشطة عمليـة واقعيـة، بحيـث يمكـنهم مـن بلـوغ مـستوى اإلتقـان                     

 ).Grady, 2006(في إنجاز المهام المطلوبة 
 بأنه المساعدات التي يتلقاهـا المـتعلم عنـد    Whitehouse (2007)" وايتهاوس"ويعرفه 

تنفيـذه مهمــة تعليمـة محــددة، بحيـث تحــدد هـذه المــساعدات مـن أيــن يبـدأ المــتعلم؟ ومــا       
المقبول والمناسب من اسـتجابات وسـلوك؟ ومتـى يجـب أن تقـدم؟ وكيـف؟، وذلـك دون             

ة لــشكل االســتجابات بــل تــدفع المــتعلم تجــاه االســتجابات أن تحــدد لــه التفاصــيل الكاملــ
الــصحيحة التــي تــؤدي إلــى إنجــاز مهــام الــتعلم المــستهدفة ثــم يتــرك المــتعلم لكــي يبنــي     

 .تعلمه بنفسه
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 أو اإلمكانــات النــصية بأنــه دعــم األداء )٢٠٠٨(ويعــرف إســماعيل عمــر حــسونة 

 يقدمـه  المباشـرة الـذي   غيـر  وأ المباشـرة  االتـصال  وسـيلة  حتـى  أو المنطوقـة  أو المصورة

 تشغيل البرنامج أثناء المتعلم تواجه التي المشكالت لحل الويب عبر التعليمي الموقع

 .سلوكه في المنشود التغير له يحقق قرارًا ليتخذ التعليمي محتواه بين التنقل أو
بأنـــه مجموعـــة ) ٢٥٩ .، ص٢٠١٠(ويعرفـــه نبيـــل جـــاد عزمـــي ومحمـــد مختـــار المرادنـــي  

دات والتوجيهات والتصميمات التي تقدم للمتعلم أثناء عملية التعلم كإرشادات          المساع
 .لتساعده وتيسر له إنجاز مهام التعلم وتحقيق األهداف المطلوبة منه بكفاءة وفاعلية

 :باستقراء المفاهيم السابقة لدعم األداء يتضح أن دعم األداء
ستطيعون إنجازهـا بخبـراتهم     يساعد المتعلمـين فـي إنجـاز مهـام الـتعلم  التـي ال يـ                 •

 .السابقة وحدها

 .يحدد نقطة البدء التي يجب على المتعلم أن يبدأ عندها إنجاز المهمة •

يتنــوع فــي أشــكاله فقــد يكــون نــصوصًا أو صــورًا أو ملفــات صــوتية، أو يقــدم بــشكل   •
 .مباشر أو غير مباشر

يــستخدم فــي حــل مــشكلة تواجــه المــتعلم ســواء أكانــت مــشكلة تــشغيلية أم      •
 .معلوماتية

  .يساعد في تحقيق األهداف المطلوبة بكفاءة وفاعلية •
 :ب ومميزاتهيولر اني عبروإللكتم التعلافي دعم األداء همية أ

، ٢٠٠٨(أكد طارق عبـد الـسالم محمـد ، ومحمـد عطيـة خمـيس، وصـالح أمـين عليـوة                      
ــة،      ) ١٤٠. ص ــرامج والمواقــع التعليمي ــدعم المختلفــة فــي الب  بحيــث أهميــة تقــديم أنمــاط ال

يكــون مناســبًا لطبيعــة مهــام الــتعلم وخــصائص المــتعلم، وأن يتنــوع بــين الــدعم المــوجز   
ــن       ــبح مـ ــم األداء أصـ ــح؛ ذلـــك أن دعـ ــصيلي بـــشكل واضـ ــدعم التفـ ــدعم المتوســـط والـ والـ
أساســيات تــصميم وتطــوير البــرامج والمواقــع التعليميــة، لمــا تتميــز بــه مــن دور فعــال فــي       

ة وفـــي تنميـــة المهـــارات المعرفيـــة وفـــوق المعرفيـــة  مختلـــف المجـــاالت النظريـــة والعمليـــ 
ومازالــت محــاوالت المــصممين مــستمرة فــي مجــال تــصميم أنمــاط دعــم األداء فــي هــذه        
البرامج بما يتناسب مع مهمة التعلم واحتياجات المتعلمين الفرديـة وقـدراتهم وأسـلوب              

 .تعلمهم من أجل تحقيق أقصى إفادة من هذه البرامج للمتعلمين
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مميزات دعم األداء، ومن ثم تزاداد أهميته في الـتعلم اإللكترونـي عبـر الويـب،                وتتعدد  
 & Way؛ Reingold, 2008؛ Sam, 2006؛ Grady, 2006(ويتـضح ذلـك مـن خـالل  مـا يلـي       

Rowe, 2008  ،ص ٢٠١٣؛ محمــد حــسن خــالف،  ١٠١ .، ص٢٠٠٨؛ إســماعيل عمــر حــسونة ،
 ):١٤٥-١٤٣. ص

 .ملمتعلدى افة لرلمعر ايطوت •

 .ملتعليمية للمتعلالعملية افي دة لقياالية ومسئرات مهار يطوت •

 .تحقيق مستوى الكفاية في المهارات التعليمية المستهدفة •

، مــن خــالل اختــصار عـــدد    لتعليميةامجية رلبامع ل لتعامالى كيفية م إلمتعلرف اتع •
 .الخطوات المطلوبة إلنجاز المهام 

ــن ئيةراإلجدة المسانم واعدلر افولتعليمية لتامجية رلبافي م لتعلاية رارستما • ، ومــــــ
ثم تقليل الشعور بالفشل واإلحباط لدى المتعلمين الناتج عن مـواجهتهم لمهـام             

 .أعلى من مستواهم وقدراتهم

 .طرقلل ابأسهت، وقرع ولتقنية بأست المشكالل اح •

 .ناتهومك، ولتعليميوى المحتامع ل للتعامزم لالد اشارإلر افيوت •

ق فولتعليمي وى ا    لمحتاسة درامنية مناسبة ل ز    ةطضع خن و    مم     لمتعلن ا    يمك •
 .تهدراق

 .ملمتعلدرس والمن امل كن بة مولطلمت الياؤولمسدوار واألاضيح وت •

مع ل   لتعامء ا  ثنام أ  لمتعلاجه واتل أن      لمحتمن ا  لتي مت ا  لمشكالاكافة رض   ع •
 . تهد ذاقع بحولمأو التعليمي وى المحتا

هتمـامهم وتزويـدهم بالتغذيـة الراجعـة     زيادة دافعية المتعلمين وإثارة انتبـاههم وا       •
 .الفورية

 .تعد مدخلًا للتعلم الفردي أو الذاتي  •

 .توظيف إستراتيجيات دعم تبسط المهام المعقدة •

تمكين المتعلمين من بنـاء الجـسر بـين مـا يعرفونـه ومـا هـو مـستهدف أن يعرفـوه                       •
 .وينتجوه
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ــد المتعلمــين بتوجيهــات وإرشــادات واضــحة تمكــنهم مــن معرفــة       • ــا يجــب  تزوي  م
 .القيام به حتى يحققوا المهام المستهدفة

توجيه المتعلمين نحو كيفية استخدام المـصادر المعرفيـة وإمـدادهم بـاإلجراءات              •
 .المتضمنة فيها

ــربط بــين الخبــرات المتعلمــة والخبــرات الــسابقة        • تنميــة قــدرات المتعلمــين علــى ال
 .إلحداث تكامل بينهما

 وأساســيب المــساعدة والتوجيــه فــي الــتعلم     وتأكيــد لمميــزات وأهميــة دعــم األداء   
 بأنـه يجـب أن يتـوافر  فـي المقـرر      PP. 40 - 45 (Rankin ,2000" (راكـين "اإللكترونـي يـذكر   

 :المصمم عبر اإلنترنت ارتباطات لتقديم المساعدة والدعم للطالب، بهدف
توضيح مميزات المقرر، وخصائصه، ووظيفة عناصـره، ومـا يـشتمل عليـه مـن أسـئلة                  -

 .ررةمتك
 . تعريفهم بكيفية استخدام أدوات المقرر  -
 .تقديم العون للطالب الذين تقابلهم معوقات في التعلم أو معوقات فنية  -
تمكــين المعلمــين مــن االتــصال بطالبهــم الــذين ربمــا يحتــاجون مــساعدة، كوقــت     -

ــام       ــا، أو االستفـــسار عـــن بعـــض المهـ ــار مـ ــا، أو اختبـ ــتكمال تكليـــف مـ ــافي السـ إضـ
 .المكلف بها

ي ضوء ما سبق تتـضح مميـزات دعـم األداء، ومـن ثـم أهميتـه فـي الـتعلم اإللكترونـي                       ف
عبر الويب، حيث يمكن من خالله تنمية المعارف والمهارات المختلفة، فضلًا عـن اختـصار    
الوقت والجهد في التعلم، األمر الـذي يـؤدي إلـى تعلـم أكثـر فـي وقـت أقـل وبـشكل مـتقن،                 

دريبي يــؤدي إلــى التقليــل مــن شــعور المتــدربين باإلحبــاط  كمــا أن وجودهــا فــي أي برنــامج تــ
 .  نتيجة وجود التوجيهات واإلرشادات الالزمة للتعلم الجيد
 :األسس النظرية التي تستند إليها أنماط دعم األداء

استخدم مصطلح الدعامات في أعمـال البنـاء والتـشييد؛ لمـساعدة العمـال فـي إنجـاز                  
تحقيق الهـدف، ثـم اسـتعير هـذا المـصطلح واسـتخدم فـي             عمليات البناء، ثم تزال بمجرد      

الحقل التربوي لمساعدة المتعلمين في إنجاز مهـام الـتعلم حينمـا يكونـوا فـي حاجـة إلـى           
ذلك، وتعتمد على خبرات المتعلم السابقة، فتقدم لـه المـساعدة والتوجيـه إلنجـاز مهمـة                 
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وتوظيــف مــا تعلمــه فــي مــا، فــإذا مــا حققــت الهــدف منهــا يــتم ســحبها ليعتمــد علــى نفــسه  
، ٢٦٥. ، ص ص٢٠١٠نبيل جاد عزمـي ومحمـد مختـار المرادنـي،       (سياقات جديدة وبناء جديد     

٢٦٦.( 
 أن النمــو المعرفــي لألفــراد ال يمكــن أن    Vegotsky (1978)" فيجوتــسكي"ويفتــرض 

يحـــدث إال مـــن خـــالل تفـــاعلهم مـــع مـــن هـــم أقـــدر مـــنهم مـــن الراشـــدين الـــذين يعملـــون  
يمدونهم بالمـساعدات والتوجيهـات والتلميحـات المختلفـة والتـي           كموجهين ومرشدين   

 والتي تقدم لهم أثناء بنائهم الفهم، ممـا يـساعدهم فـي     Scaffoldingأطلق عليها الدعم    
حل مشكالتهم بأنفسهم، والتي تقدم علـى شـكل إيحـاءات أو تجزئـة المـشكالت إلـى                   

 الوقت المناسب، بحيـث يـسمح      الخطوات أو إعطاء أمثلة أو نماذج أو تقديم التشجيع في         
للمتعلمــين االعتمــاد علــى أنفــسهم فــي الموقــف التعليمــي مــن خــالل ســحب التعليمــات أو 

 .التلميحات تدريجيا ونقل المسئولية إليهم لالستغناء نهائيًا عن الدعامات فيما بعد
فـي نظريتـه البنائيـة االجتماعيـة مـع بياجيـه فـي نظريتـه البنائيـة                  " فيجوتـسكي "ويتفق  

لمعرفية حول التعلم الذي البـد أن يكـون المـتعلم فـي سـياق نـشط تفـاعلي حتـى يمكنـه                  ا
تحقيقه، بل أضاف على ذلك السياق االجتمـاعي، حيـث تقـوم عمليـة الـتعلم علـى أسـاس          
الدعم الذي يقـدم للمتعلمـين فـي إطـار مـن التفاعـل والنـشاط االجتمـاعي، وبالتـالي فلـيس                      

التعليم النظامي الرسـمي، فالـدعامات تقـدم للمـتعلم        ا أن تقدم الدعامات في سياق       شرطً
ــا يولـــده مـــن اســـتجابات داخليـــة، ويعبـــر    رائـــد البنائيـــة " فيجوتـــسكي"خارجـــه وليـــست مـ

فجـوة بـين معرفـة المـتعلم ومعرفـة       تتكـون : االجتماعية عـن الـسقاالت التعليميـة بقولـه    
ويتم سد هذه الفجـوة  األقرب،  المعلم، وتسمى الخبرة األقرب لدى المتعلم بمنطقة النمو
لمـساعدة المـتعلم بـالربط بـين      من خالل برامج التـسقيل التـي يـستخدمها المعلـم مؤقتًـا     

 ). Verenikina, 2004(المعرفتين 
يتــضح ممــا ســبق األصــول البنائيــة االجتماعيــة لــدعم األداء أو دعامــات الــتعلم، حيــث     

 معرفتــه الــسابقة، ومــن ثــم ا علــىيعتمــد عليهــا المــتعلم فــي بنــاء معرفتــه الجديــدة اعتمــادً 
 .توظيفها في سياقات جديدة
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 :تصنيف أنماط دعم األداء
 فـي كثيـر مـن الدراسـات     بيئة التعلم اإللكترونـي  في داء  ألواع دعم ا  نل وأ شكاتتعدد أ 

 :والبحوث، حيث تناولتها بعديد من التصنيفات، والتي نوجزها في التالي
 :أو الغرض منها تصنيف أنماط دعم األداء طبقًا لوظيفتها -أ

 Alessi and Trollip (2001, 77, PP. 169-171)" وتروليــبأليــسي "حــدد كــل مــن 
) ١٢٨. ، ص٢٠٠٨(وطـارق عبــد الـسالم محمــد، ومحمــد عطيـة خمــيس، صـالح أمــين عليــوة     

نوعين من دعم األداء في برامج الوسائط المتعـددة أو الموقـع التعليميـة عبـر الويـب طبقًـا                    
 :نهالوظيفتها أو الغرض م

ل للتشغيم الــــدعم الــــالزم يدتقويعنــــي : Procedural Help الــــدعم اإلجرائــــي .١
م، ويقدم ا للمتعلمًب أن يكون متاحًا دو يجذا الدعم   هل  مثت، و ناوأليقافة رمعم و لتحكوا

ــتمكن قأي وفي ء عادالستامكانية إمع ، نامجرلباية دالية في بت أوماومعلل في شك ت ليــــ
ول لحصن ايمكدة نامج مساعرضعها في باجهـــــــــه، أو ود توى عقبة ما قطتخن مم لمتعلا

 .help" دة لمساعا"نة  ويقأعلى ط لضغل اخالن عليه م

ــاتي  .٢ ــدعم المعلوم وى  بالمحت مــرتبطٍم دعــمٍيدتقويعنــي : Information Help ال
ب أن يكــــــــون يج، وكلمةرح شأو ضافية إمثلة ل أكثــــــــر أو أعلى تفاصيول للحص، لتعليميا

ــدعم  ــا وواً ومنبسيالـــــــ ــبًا طًـــــــ على ن لمتعلمياكافة ول حصن لضمام لمتعلوى المستاســـــــ
 .نيةروإللكتدر المصاالى كافة ول إصول، والتعليمي نفسهوى المستا

المفكــــرات :  أســــاليب أخــــرى لتقــــديم الــــدعم بهــــذه البــــرامج، منهــــا واكمــــا اقترحــــ
 .اإللكترونية، وتقديم النصائح والتلميحات، والخرائط المعرفية، والتشبيهات والرسومات

 :كما يليأنماط الدعم اإلجرائي ) ٢٠٠٦: (ل السيد طاهرموتعدد أ
يخ رتا، و لمنتجةالجهة دار، وا إلص، وا قعولمم ا سل ا تشمو: قعولمول ا حت  ماومعل •
 .قعولمزاء اجن أمزء جأي لبها في م طللمتعلح يتاب أن ه يجذهج، وإلنتاا

ل ما حصوقع ولماية دابن  مرق  لمستغت ا قولل ا تشمو : ملمتعلن أداء ا  عت  ماومعل •
أي في م   للمتعلح   تتاب أن     يج، و  قعولماتفاعله مع ء   ثنات أ  جان در  مم   لمتعلاعليه 
 .للعمء اثنات أقو
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رى، شاشة ألخن    مت    ماولمعلك ا   تلف    تختلو : لشاشةامع ل    لتفاعت ا   ماومعل •
ــر أن ينتذا ما"م لمتعلر انها تخبأألساسية في ايفتها ل وظتتمثو ، أي "نآلايفعله ظـــــــــ
على ب  لغالافي ون  تك، و لشاشة نفسهان ا لبها مم ط يتم، و علللمتدات  شادم إر تق

 .مستفهارة اشاإنة عليها ويقل أشك

لحالية الشاشة زاء ا  جن أ  عم   لمتعلر ا  خباإمنها دف   لهوا: لشاشةن ا  عت   ماومعل •
ل النتقااكيفية ر، و الختياامفاتيح ت، و  خالدلماقع وم: لمث،   منهازء   جل   يفة كووظ

ح تتاب أن       يجت    ماولمعلاه ذه، و   لسابقةاشة للشاوع    جرلوالحالية الشاشة الى إ
لشاشة على وت ا  حتإذا ا  صا وخصب   لطلد ا  قع عنولمن ا  من   مكاأي   في م   للمتعل
 . لسابقةت الشاشاافة في ومألر غير عناص

دعـم األداء المعلومـاتي إلـى       ) ٨٦-٨٥. ، ص ص  ٢٠٠٦(وتقسم شـيماء يوسـف صـوفي        
 :ثالثة مستويات، هي

مـن الـدعم الـذي يجـب تـوافره فـي أي برنـامج أو موقـع                وهو الحد األدنـى      : دعم موجز  •
 .تعليمي عبر اإلنترنت

ويوجد بداخل كل وحدة، كما يوجد مفتاح مساعدة خـاص أسـفل            : دعم متوسط  •
كل شاشة لمساعدة المـستخدم علـى الـسير داخـل البرنـامج، وهـذا الـدعم يظهـر                   

 .عند الضغط على المفتاح

 عنــد وضــع مؤشــر المــاوس علــى أي وهــو عبــارة عــن تلميحــات تظهــر: دعــم تفــصيلي •
 .مفتاح من مفاتيح الشاشة

خــصائص الــدعم المعلومــاتي فيمــا ) ٧. ب، ص٢٠٠٣(وقــد حــدد محمــد عطيــة خمــيس 
 :يلي

يحتاج المتعلمون على تعلميات مستمرة لتوجيه تعليمهم في االتجاه الصحيح نحو            •
، دون ضـياع    تحقيق األهداف وإصدار االستجابات الـصحيحة والمتكاملـة مـن البدايـة             

 .الوقت في المحاوالت واألخطاء الفاشلة

 .يقدم الدعم المناسب للمتعلم في الوقت المناسب عند الحاجة إليه فقط •

ــ • ــي      تـ ــل فـ ــستويات األقـ ــصغار وذوي المـ ــين الـ ــع المتعلمـ ــه مـ ــدعم وكمـ ــدة الـ زداد فائـ
 .التحصيل والعكس صحيح
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 : تصنيف أنماط دعم األداء طبقًا للشكل-ب
محمـــد عطيـــة (ألداء طبقًـــا لـــشكل الـــدعم المقـــدم كمـــا يلـــي  تـــصنف أنمـــاط دعـــم ا

أمــــل طــــاهر، (، )٤٤٢-٤١٥. ، ص ص٢٠٠٥ بــــدر الهــــدى خــــان،(، )١٩٣. ج، ص٢٠٠٣خمــــيس، 
٢٠٠٦  :( 
ل لتعامالية ، ويوضــح آلتعليميةامجية رلباية دافي ب، يكــون وصنصل على شكدعــم  •

ر شؤضع م و لفي حار  هظتت  كاشفال  على شك، أو يكون    لتعليميةامجية رلبامع 
 .نة وأليقاه ذعلى هر لنقد اثه بعدوقع حولمتو اما هر هظت، نة معينةويقأعلى رة لفأا

كيفية رض للمتعلمــــــــين تعط ئرابمثابة خ، يكــــــــون تماوسل رعلى شكدعــــــــم  •
ليها ول إ صولن ا يمك،  ضيحيةوتت  ماوسل ر خالن  لتعليمية مامجية رلبامع ل  لتعاما

 . تقأي وفي ر ويسولة وبسه

لية آضح ولتي توالثابتة ور الصض ابعن عرة عبا، ويكون   ثابتةور  صدعم على شكل     •
ن مرات    الستفسال ا   ستقبال وا   ساإركيفية ، و   لتعليميةت ا   مجيارلبامع ل    لتعاما

 .وإمكانياتهالتعليمية امجية رلبل اخال

أو كة رلمتحور الصن اعة مومجمن عرة عبا، ويكـــــــــون ويدفيل على شكدعـــــــــم   •
ــات ا ، لتعليميةامجية رلبامع ل لتعاماكيفية ن علميضح للمتولتي تو، وايدلفيلقطـــــــــــــــ

ل خالن    مرات    الستفسات وا   ماولمعلت وا   ضيحاولتل ا   ستقبال وا   ساإركيفية و
 . مجيةرلبا

 :بعض أنماط الدعم التالية) ٢٣٨-٢٣٦. ، ص ص٢٠١٠( الرحمن سالم عبدكما اقترح 
مـا  مثـل هـذا المرشـد ينـصحك ب    : Context Helpالدعم النصي الفوري أثنـاء الـسياق    •

ا بـدائل لتختـار    ويقتـرح أيـضً  ،تفعل ويخبرك بأخطائك غير المقبولة وغير المنطقية     
 . كما يزودنا بمعلومات مفيدة،منها

 أي التشجيع من خالل االرتباط بالصفات البشرية، فالبشر :Life Helpالدعم الحي  •
 مـن فريـق     اا عنـدما نكـون جـزءً       فنحن نكـون أكثـر انـدفاعً       ،كائنات حية اجتماعية  

 ،ل، فالمرشــد يجــب أن يــشكل فــي هيئــة شــخص نعرفــه أو نقبــل منــه النــصح      عمــ
 وذلك في اإلشارة إلى     ،ويقترح أن يكون حضور المرشد في صورة ملفتة غير عادية         

 .هيئة شخص مرغوب ظهورها
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 فهــو :3D Graphics Animated Helpدعــم الرســوم المتحركــة ثالثيــة األبعــاد     •
المتحركــة ثالثيــة األبعــاد قــد تــشعر   يــستخدم ألن المــساعدة مــن خــالل الرســوم   
 . ثالثي األبعاداالمتعلم أنه أمام شيء واقعي وليس رسمً

يستطيع المتعلم تـشغيل هـذا النـوع مـن المـساعدة      : Sound Helpالدعم الصوتي  •
في الوقت الذي يرغب فيه كما أنه يستطيع إيقافها أو تـشغيلها طـوال فتـرة عملـه                  

ــا علـــى البرنـــامج، وهـــذا النـــوع مـــن المـــ   الحـــصول علـــى : ساعدة لـــه فوائـــد عـــدة منهـ
المــساعدة بــدون الحاجــة لمــشاهدتها ، وتعفــي المــتعلم الخــروج مــن النظــام كلمــا 
 .احتاج مساعدة ، كما أنها أكثر ألفة تصاحب المتعلم طوال فترة عمله بالبرنامج

يـستطيع المـتعلم الـتحكم فـي هـذا      : Simulated Videoالـدعم بالفيـديو المحـاكي     •
 المساعدة بالتشغيل أو اإليقاف طوال فترة عمله على البرنامج، وتحاكي      النوع من 

 .تلك المساعدة خطوات التنفيذ المطلوبة بالضبط

 دعـم  McLoughlin and Marshall (2000)" مـاكلوين و مارشـال  "وصـنفت كـل مـن    
 :األداء إلى

وهــي التــي تــساعد المــتعلم علــى تخطــيط عمليــة تعلمــه     : أنمــاط دعــم معرفيــة   -أ 
 .تها وتنمية مهارات تفكيرهوإدار

 .وتتعلق بتيسير التفاعل مع بيئة التعلم: أنماط دعم شخصية  -ب 

تخـــتص بمـــساعدة المـــتعلم علـــى اختيـــار أســـاليب  : أنمـــاط دعـــم إســـتراتيجية  -ج 
 .التعامل مع المواقف والمشكالت والزمالء

تتعلق بمساعدة المتعلم على تشغيل البرنامج التعليمي : أنماط دعم تشغيلية  -د 
 .امهواستخد

 :دعم األداء إلى) ١٤٠، ١٣٩. ، ص ص٢٠٠٧(وصنف محمد عطية خميس 
 وتـــشمل تعليمـــات وتوجيهـــات ):إجرائيـــة(أنمـــاط دعـــم تـــشغيل واســـتخدام   -أ 

 .تساعد المتعلم في تشغيل البرنامج واستخدامه

وهي مساعدات خاصة بتعليم المحتوى، وتساعد المتعلم : أنماط دعم تعليمية    -ب 
 .صيلية أو شرح مفهوم أو شكل، أو عرض أمثلة إضافيةفي الحصول على معلومات تف
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تقـدم هـذه المـساعدات بمـصاحبة التـدريبات والتطبيقـات       : أنماط دعـم تدريبيـة     -ج 
ــامج وتهــدف إلــى مــساعدة المتعلمــين فــي حــل هــذه          البنائيــة االنتقاليــة الموزعــة فــي البرن

 .التدريبات وتوجههم نحو إصدار االستجابات السلوكية الصحيحة
دعـم األداء تبعًـا لـزمن تقـديم الـدعم           ) ٦٧. ، ص ٢٠١١(صنف عبـد العزيـز طلبـة        في حين   

 :للمتعلم إلى ثالثة أنماط، هي
وهــو الطريقــة أو األســلوب الــذي يهــدف إلــى   : نمــط الــدعم اإللكترونــي المتــزامن   -أ 

توفير المساعدة والتوجيـه واإلرشـاد للمـتعلم فـي نفـس وقـت تعلمـه، وتلقـي االسـتجابات                    
 .سئلة بصورة فوريةوالردود على األ

وهو الطريقة أو األسلوب الذي يهدف إلى       : نمط الدعم اإللكتروني غير المتزامن      -ب 
تــوفير المــساعدة والتوجيــه واإلرشــاد للمتعلمــين دون تواجــدهم فــي الوقــت نفــسه، ودون   

 . التقيد بنظام ثابت أو جداول ومواعيد محددة للقاءات

ج أو يـدمج بـين خـصائص الـدعم        وهـو نمـط يمـز     : المدمج نمط الدعم اإللكتروني    -ج 
اإللكتروني المتزامن وغير المتزامن في آن واحد بحيث يفيـد مـن مميـزات وخـصائص كـل                  

 . منهما
ــا لعــدة    ) ١١١-٩٠. ، ص ص٢٠١٣(ويــصنف محمــد حــسن خــالف     أنمــاط دعــم األداء تبعً

 :اعتبارات كما يلي
ــا  -أ ــا والهـــدف منهـ  Conceptualحيـــث توجـــد دعامـــات مفاهيميـــة  : تبعًـــا لوظيفتهـ

Scaffolds ،دعامـات فـوق معرفيـة   وMeta-Cognitive Scaffolds  ،دعامـات إسـتراتيجية   و
Strategic Scaffolds ،دعامات إجرائية وProcedural Scaffolds. 

ــا لطريقــة تــصميمها  -ب ــا لطريقــة     : تبعً حيــث يوجــد نوعــان مــن دعامــات الــتعلم تبعً
، والــدعامات Soft or Dynamic Scaffoldsتـصميمها، همــا الــدعامات المرنــة أو التفاعليــة  

 .Hard or Static or non Dynamic Scaffoldsالصلبة أو الثابتة أو غير التفاعلية 
حيث يوجد نوعان من دعامات التعلم تبعًا لوساطة الدعم، : تبعًا لوساطة الدعم -ج

 Technological، والــــدعم التكنولـــوجي  Human Scaffoldingهمـــا الــــدعم البــــشري  

Scaffolding. 
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: تــصنف دعامــات الـتعلم تبعًــا لطريقــة توزيعهــا إلــى نــوعين : تبعًـا لطريقــة توزيعهــا  -د
 Horizontal or، والــدعامات األفقيــة أو التتابعيــةVertical Scaffoldsالــدعامات الرأســية 

Sequential Scaffolds. 
ــا لمراحــل تقــديمها -ه ــا لمراحــل تقــديمها إلــى  : تبعً  ثالثــة تــصنف دعامــات الــتعلم تبعً

 Transformationدعامات التحول و، Reception Scaffoldsدعامات االستقبال : أنواع، هي

Scaffolds ،دعامات اإلنتاج وProduction Scaffolds. 
مـــن خـــالل العـــرض الـــسابق لتـــصنيف أنمـــاط دعـــم األداء فـــي كثيـــر مـــن الدراســـات     

أو لتعليمية ت ا ميجارلبواعها سواء قدمت ضـمن ا     نلها وأ شكاوالبحوث، نجد أنها تعددت أ    
ــا إلـــى    يولر التعليمية عباقع والما ــا للوظيفـــة أو الهـــدف منهـ ــنفها الـــبعض طبقًـ ب، حيـــث صـ

الدعم اإلجرائـي والـدعم المعلومـاتي والـذي تـم تقـسيم كـل منهـا إلـى أنمـاط ومـستويات                     
أخرى، وصنفها البعض طبقًا للشكل معتمدًا على النصوص أو الرسوم أو الـصور أو ملفـات      

ت لقطات الفيديو، في حين صنفها آخرون طبقًا لطريقة تـصميمها أو وسـاطة الـدعم                الصو
أو طريقة التوزيع أو مراحل تقديمها، وأيًـا كـان نمـط ونـوع دعـم األداء نجـد أن لكـل نمـط                    

 .وظيفة وهدف محدد يختلف حسب طبيعة البرنامج أو الموقع التعليمي
 :بيولر ا عبنيروإللكتم التعلافي  دعم األداء معايير تصميم

نـــال دعـــم األداء فـــي البيئـــة الرقميـــة اهتمامًـــا كبيـــرًا وواســـعًا فـــي مجـــال تكنولوجيـــا   
التعلــيم، لمــا لــه مــن أثــر متزايــد تناولتــه درســات وبحــوث عــدة، ولــم تعــد القــضية هــي جــدوى 
إضـافة الـدعامات أو دعـم األداء إلـى البـرامج التفاعليـة سـواء أكانـت بـرامج كمبيوتريـة أم           

تعليميـة عبـر مواقـع إلكترونيــة صـممت لغـرض تعليمـي، بـل أصـبح الــسؤال         صـفحات ويـب   
ــا هــو ماهيــة المعــايير التــصميمية الخاصــة بإضــافة دعامــات التعلــيم أو    البحثــي األكثــر إلحاحً
دعــم األداء إلــى هــذه البيئــات التفاعليــة، وأثــر تلــك التــصميمات المختلفــة علــى مخرجــات       

 ).٢٦٥. ، ص٢٠١٠مختار المرادني، نبيل جاد عزمي، محمد (التعلم ونواتجه 
يجب أن تقـدم بقـدر   ) ٢. ، ص٢٠٠٩(فكل أنواع الدعم كما يرى محمد عطية خميس      

ــا لمعــايير محــددة، مــن حيــث نــوع هــذا الــدعم      معلــوم وبدقــة متناهيــة فــي كــل شــيء طبقً
وكمـه، ومـستواه وأسـلوبه ووقتـه، بمـا يــضمن وصـول الـدعم المناسـب إلـى مـستحقيه فــي           

 ).١ . ص،٢٠٠٩محمد عطية خميس، (ب الوقت المناس
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وفي ضوء ما سبق يتضح أن المعايير تعد األساس في أي تصميم تكنولوجي، ومن ثـم           
اعتمد تصميم أنماط الدعم على كثير من المعايير التي تزيد من فعاليتها وكفاءتها، ومـن               

تـصميم  هذه المعايير ما هو مـرتبط بخـصائص المـتعلم وأسـاليب تعلمـه، ومنهـا مـا يـرتبط ب             
الــشاشات والواجهــة الرســومية، وأســاليب التفاعــل وتــصميم أســاليب الــتحكم واإلبحــار  

، ٢٠٠٧(وأنماط المساعدة والتوجيه واإلرشاد، وفي هـذا الـصدد يـرى محمـد عطيـة خمـيس          
يجـــب تـــوافر مجموعـــة مـــن المؤشـــرات عنـــد تـــصميم إســـتراتيجيات وأســـاليب   ) ١٠٩. ص

 :المساعدة والتوجيه ومنها ما يلي
، تتضمن تعليمات التشغيل    )إجبارية(يشتمل البرنامج على مساعدات أساسية      أن   •

 .واالستخدام

ــارات      • ــادية وعبـ ــا إرشـ ــة تتـــضمن جملًـ ــامج علـــى مـــساعدات تلقائيـ أن يـــشتمل البرنـ
 .تذكرية، تظهر عند تعثر المتعلم

تقـدم للمـتعلم عنـدما      ) تحـت الطلـب   (أن يشتمل البرنامج على مساعدات اختيارية        •
 .يطلبها

 تشتمل المساعدات على بعض التلميحات التي تساعد المتعلم في البحـث عـن       أن •
 .المعلومات

 .أن تشتمل على بعض الصور والرسوم الخطية البسيطة •

 .أن تقدم هذه المساعدات للمتعلمين في الوقت المناسب، وعند الحاجة إليها •

 .أن تقدم المساعدة دون إيجاز مخل أو تطويل ممل •

 .بت وموحد في كل الشاشات والصفحاتأن توضع في مكان ثا •

 بـــضرورة أن تكـــون معـــايير دعـــم األداء تحـــت تحكـــم  Beal (2005)" بيـــل"ويوصـــي 
وسيطرة المتعلم، ويتم ذلك مـن خـالل تـصميم عـدة مـستويات متدرجـة مـن نظـم دعـم                    
األداء تبدأ من أعلى مستوى من المساعدة إلى أدناه، بحيث ينخفض الدعم تـدريجيًا كلمـا                

 .  ة المتعلم على التعلم بشكل مستقل معتمدًا على نفسهزادت قدر
إلــــى مجموعــــة مــــن األســــس    ) ٤٨. ، ص٢٠٠٩(وتوصــــلت شــــاهيناز محمــــود أحمــــد    

التــصميمية الواجــب مراعاتهــا عنــد توظيــف دعــم األداء فــي البــرامج والمقــررات التعليميــة   
ا لطبيعــة وضــوح الهــدف مــن أســاليب دعــم األداء، ومناســبته    : عبــر الويــب، ومنهــا مــا يلــي   
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المهمة التعليمية، ووضوح تعليماتها، وسهولة اسـتخدامها واسـتدعائها فـي البرنـامج، مـع              
 .ضرورة مراعاة حاجات المتعلمين وخصائصهم، وتوافر دعم أداء معلوماتي وإجرائي

إلــى بعــض  ) ١٧. ، ص٢٠٠٩(وتوصــلت زينــب حــسن الــسالمي ومحمــد عطيــة خمــيس     
ها نظم وأنماط دعم األداء، حيث يجب أن يراعى المواصفات التي يجب أن تصمم في ضوئ   

 :في أنماط وأساليب دعم األداء أن
 .ترتبط باألهداف التعليمية المطلوبة، وموجهة نحو تحقيق هذه األهداف •

تكــون مرنــة يــستطيع المــتعلم اســتدعاءها عنــد الحاجــة وإخفاءهــا عنــدما تــزداد       •
 .قدراته ويتحسن أداؤه

 .تكون متاحة باستمرار •

 .نتقال أثر التعلم إلى مواقف أخرىتسمح با •

 .تتيح للمتعلم القدرة على بناء المعرفة وعرض أفكاره •

تشجع المتعلم على التنظـيم والتوجيـه الـذاتي والتفكيـر، مـن خـالل جعلـه مـسئولًا           •
 .عن القيام باألنشطة التعليمية

 .تساند أوجه المتعلم المختلفة، وال تقتصر على مهمة واحدة •

 . انتقاء المعرفة وإعادة تجميعها بشكل جديدتشجع المتعلم على •
 أن معايير تصميم منظومة دعم األداء فـي بيئـة الـتعلم القـائم     Yao (2010)" ياو"ويرى 

عـدم تقـديم الـدعم طـوال البرنـامج، وعـدم إتاحتـه بـشكل مباشـر                  : على الويب تتمثل في   
حاجة المتعلم حتـى  أمام المتعلم دون الحاجة إليه، كما يجب أال يقدم بمستوى زائد عن          

ال يتم تشتيت أفكاره وضياع وقته، كما يجب أن تتسم مستويات الدعم بالمرونة بحيـث         
 .تسمح للمتعلم االختيار من عدة مستويات

بــضرورة االهتمــام بتــصميم أنمــاط دعــم    ) ٢٠١٣(كمــا أوصــت نعيمــة محمــد رشــوان    
 باإلضـافة إلـى ضـرورة    بأشكال متنوعة، مع مراعاة بساطة التصميمات والبعد عن التعقيد،      

 . توظيف أنماط دعم األداء وفقًا لمعايير تربوية هادفة لتحقيق نواتج تعلم متنوعة
  فــي ضــوء مــا ســبق يتــضح أنــه إذا كــان المطلــوب مــن أنمــاط دعــم األداء أن تحقــق           
وظيفتهـــا واألهـــداف التـــي مـــن أجلهـــا وضـــعت، فالبـــد مـــن مراعـــاة األســـس والمواصـــفات    
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سابق اإلشـارة إليهـا، وقـد روعيـت معظـم هـذه المعـايير عنـد تـصميم             والمبادئ المعـايير الـ    
 .أنماط دعم األداء الموجزة والتفصلية قيد البحث الحالي

 تعــددت الدراســات والبحــوث التــي هــدفت علــى تحديــد إمكانــات ومميــزات دعــم   وقــد
ــددة، ويمكـــن تلخيـــصها فـــي أنـــه يقـــدم      األداء فـــي مواقـــع الويـــب وبـــرامج الوســـائط المتعـ

 ،ات فرديــة للمــتعلم تــساعده فــي ربــط المعلومــات الــسابقة بالمعلومــات الجديــدة مــساعد
وتعطـــي لهـــا فرصـــة أكبـــر لـــتعلم المعـــارف والمهـــارات المطلوبـــة، وتـــساهم فـــي تنظـــيم    
المعلومات الجديدة في صورة مثمرة له وتحفزه لكـي يـتعلم وتقلـل مـن شـعوره باإلجهـاد             

 ،لى اإلسراع في التعلم وتيـسر عمليـة الـتعلم   والملل ومن وقته في البحث، كما أنها تؤدي إ   
طارق عبـد الـسالم محمـد،     (وتسمح بتطوير وتنمية التعلم، كما تعد مدخال للتعلم الفردي          

 ).١٢٨. ، ص٢٠٠٨ومحمد عطية خميس، صالح أمين عليوة ، 
دراسة استهدف الكشف عـن أثـر اخـتالف        ) ٢٠٠٦(وقد أجرت شيماء يوسف صوفي      

يب تقديمــه فــي بــرامج الكمبيــوتر متعــددة الوســائط علــى تنميــة  مــستويات التوجيــه وأســال
ــة        ــة الفكري ــذ مــدارس التربي ــدى تالمي ــسلوكية ل ــة وال ــ (الجوانــب المعرفي ، )االمعــاقين ذهنيً

ــائج عــن تفــوق المجموعــة ذات التوجيــه التفــصيلى علــى مجموعــة التوجيــه        وأســفرت النت
+ لغة مكتوبة + وعة مميزة   لغة مسم (المتوسط، كما تفوقت مجموعة التوجيه التفصيلى       

ــه التفــصيلى األخــرى وهــي     ) لغــة مرســومة  ــى مجموعــات التوجي  لغــة -لغــة مــسموعة (عل
لغـة مكتوبـة    + لغـة مـسموعة      -لغـة مكتوبـة     + لغـة مـسموعة      -لغة مرسومة +مسموعة  

 ).  لغة مرسومة+
 بـين  التفاعـل  الكـشف عـن أثـر   ) ٢٠٠٨(واستهدفت دراسة إسماعيل عمر حسونة 

 الـتعلم  وأسـاليب  عبـر الويـب   التعلـيم  فـي  والتوجيـه  المـساعدة  اليبأس متغيرات بعض

األقـصى،   جامعـة  طلبـة  لـدى  حـل المـشكالت   مهـارات  وتنميـة  فـي التحـصيل   المعرفيـة 
 :وأسفرت النتائج عن

ن عتيولمجمت اجادري طسومتن مل كبـــــــــــــــــــــين حصائية إاللة روق ذات دفود جو •
ط سوفي مت)  والمختـــصرةأســـاليب المـــساعدة والتوجيـــه التفـــصيلية  (التجـــريبيتين 

ت، واختبارمهــارات حــل  فوسرونامج ميكربرات مهاأداء ة ظاقة مالحطب(ت جادر



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢٦٥

  هـ١٤٣٧ الرابع محرم العدد

اللة ، فـــــي حـــــين ال توجـــــد فـــــروق ذات د)لتفصيليةا(عة ولمجمالصالح ) المـــــشكالت
 .بيولر اعبم لتعلبين المجموعتين في مقياس االتجاه نحو احصائية إ

ن عتيولمجمت اجادري طسو متمـــــــــــــــــــــنل كن حصائية بيإاللة روق ذات دفود جو •
نامج ربرات   مهاأداء   ة ظاقة مالحطب(ت   جاط در  سوفي مت) ةطلضابا(و) لتفصيليةا(

ت، واختبارمهارات حل المشكالت، ومقياس االتجاه نحو الـتعلم عبـر           فوسروميك
 ).لتفصيليةا(عة ولمجمالصالح ) الويب

ن عتيولمجمت اجادري طسومتـــــــــــــن مل كن حصائية يإاللة روق ذات دفوجـــــــــــود   •
ـــلمختا( ــاس لمشكالل احر ختباا(ت جاط درسوفي مت) ةطلضابا(و) رةصــــ ت، ومقيـــ

د جوت، فــي حــين ال  )المختــصرة(عة ولمجمالصالح ، )االتجــاه نحــو الــتعلم عبــر الويــب  
) التفــــــــــــــصيلية(ن عتيولمجمت اجادري طسومتن مل كن حصائية بيإة ـــــــــــــــاللروق ذات دف
 . تفوسرونامج ميكربت ارامهأداء ة ظاقة مالحطبت جاط درسوفي مت) والمختصرة(

) ٢٠٠٩( شــاهيناز محمــود محمــد وعبــد اللطيــف الــصفي الجــزار  كمــا اســتهدفت دراســة
الكــشف عــن فاعليــة ســقاالت الــتعلم ببرمجيــة الــتعلم القــائم علــى الكمبيــوتر لتنميــة           
مهارات الكتابة اإللكترونية لدى الطالبات معلمات اللغة اإلنجليزية، وأسـفرت النتـائج عـن        

وعة التجريبية األولـى التـي تـدرس البرمجيـة باسـتخدام سـقاالت الـتعلم علـى             تفوق المجم 
المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس البرمجية دون سـقاالت الـتعلم فـي تنميـة مهـارات                 

 .الكتابة اإللكترونية 
تحديد ) ٢٠٠٩(واســتهدفت دراســة زينــب حــسن الــسالمي ومحمــد عطيــة خمــيس        

ــ الكمبيرامجـــــقائمة معايير لتصميم ب سقاالت التعلم علــــى لقائمة اوتر متعددة الوسائط ـــ
تـضم  ة معايير ــ قائم، وأسـفرت النتـائج عـن التوصـل إلـى            رات قياسهاـالثابتة والمرنة ومؤش

ــى    معيارًا رئيسًا ومؤشرات ٢٤ ــد أوصـ ــها، وقـ ــضرورة الباحثان قياسـ تطبيق هذه المعايير بـ
ــعند تصميم برامج الكمبيوتر متعددة الوس ــئمائط القاـــــ ــة علـــــ ى  سقاالت التعلم الثابتة ـــــ

ايير للتماشى مع التطورات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالمرنة وإجرا ء المزيد من المراجعات لهذه المع
 .لالتكنولوجية الحديثة فى المجا

ــة      ــز طلب ــد العزي ــى بحــث  ) ٢٠١١(وســعت دراســة عب ــين أنمــاط الــدعم     إل ــر التفاعــل ب أث
ائم علـى الويـب وأسـاليب الـتعلم         اإللكتروني المتـزامن وغيـر المتـزامن فـي بيئـة الـتعلم القـ              
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ــتعلم لــدى طــالب كليــة التربيــة    إعلــى التحــصيل وتنميــة مهــارات تــصميم و   ، نتــاج مــصادر ال
وتوصلت النتائج إلى تفوق المجموعات التجريبية التي استخدمت نمـط الـدعم اإللكترونـي              
ــة ببقيـــة       ــتعلم مقارنـ ــاج مـــصادر الـ ــارات تـــصميم وإنتـ ــة التحـــصيل ومهـ المتـــزامن فـــي تنميـ

لمجموعات التـي اسـتخدمت الـدعم اإللكترونـي غيـر المتـزامن والمـدمج، وأوصـى الباحـث                  ا
بــــضرورة التــــصميم المــــنظم ألســــاليب المــــساعدة والتوجيــــه فــــي ضــــوء معــــايير الــــدعم  

 .اإللكتروني للتعلم اإللكتروني القائم على الويب
الكــشف عــن أثــر التفاعــل بــين ) ٢٠١٣(كمــا اســتهدفت دراســة محمــد حــسن خــالف 

فرديـة  (وطريقة تنفيذ مهـام الويـب     ) مباشرة وغير مباشرة  (قة تقديم دعامات التعلم     طري
علــى التحــصيل وتنميــة مهــارات تطــوير موقــع تعليمــي إلكترونــي وجودتــه لــدى       ) وتعاونيــة

 :طالب كلية التربية النوعية بجامعة اإلسكندرية، وأسفرت نتائج الدراسة عن

ت طــــالب مجموعــــة الـــــدعم   جا دريطسومتن حصائية بيإاللة روق ذات دفوجــــود   •
االختبـار التحـصيلي،    (المباشر ومجموعة الدعم غير المباشر فـي التطبيـق البعـدي لــ              

لـصالح مجموعـة    ) وبطاقة المالحظة، وبطاقة تقييم جودة موقـع تعليمـي إلكترونـي          
 .الدعم المباشر

وطريقـة  ) مباشـرة وغيـر مباشـرة     (وجود تفاعل بين طريقة تقـديم دعامـات الـتعلم            •
االختبــار التحــصيلي، وبطاقــة المالحظــة،  (فــي ) فرديــة وتعاونيــة(فيــذ مهــام الويــب  تن

 ).وبطاقة تقييم جودة موقع تعليمي إلكتروني

يتــضح مــن الدراســات الــسابقة المرتبطــة بأنمــاط دعــم األداء وأســاليب المـــساعدة         
 والتوجيــه فاعليتهــا فــي تنميــة متغيــرات البحــث المختلفــة ســواء أكانــت تلــك المتغيــرات   
معرفية أم مهارية أم وجدانية، وذلك مقارنة بالمجموعة الـضابطة التـي لـم تـستند إلـى أي                  

 . نوع من دعم األداء وأساليب المساعدة والتوجيه
@      @      @ 
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 : نظم إدارة التعلم اإللكتروني:المحور الثاني
ر االتـصال   يتطلب التعلم اإللكتروني وجـود نظـام إلدارة عمليتـي التعلـيم والـتعلم يـوف               

بـين جميـع أطـراف المنظومـة التربويـة، حيـث تـؤدي بيئـة الـتعلم اإللكترونـي ثـالث وظــائف            
ــه، وتطــوير مــواده   : رئيــسة، هــي  ــتعلم، وإدارت وبنــاءً علــى اخــتالف تلــك الوظــائف    . تقــديم ال

وتكاملها في الوقت نفسه فقد اختلفت الدراسات في تسمية تلك الـنظم، حيـث سـميت     
 علـى الوظيفـة األولـى، وسـميت نظـم      ا بنـاءً Course Delivery Systemsالمقررنظم تقديم 
 على الوظيفة الثانية، وسـميت  ا بناءً Course Management Systems (CMS)إدارة المقرر

 علـى الوظيفـة الثالثـة، والمـسميات     ا بنـاءً Course Developing Toolsأدوات تطوير المقـرر  
ــا ضــمن مــسمى أشــ  مــصطفى (مل هــو بيئــة الــتعلم اإللكترونــي  الثالثــة الــسابقة تقــع جميعً

 ).٩١. ، ص٢٠٠٥ ، صالحجودت
 Courseإلـى أن  نظـم إدارة المقـرر   ) ١٠٦ــ ١٠٥. ، ص ص٢٠٠٨(ويـشير نبيـل جـاد عزمـي     

Management Systems (CMS)     ظهرت في منتصف التـسعينات، عنـدما ظهـرت منظومـة 
WebCT   جال، وقبـل ظهـور هـذه     ضمن النظم التي ظهرت في هذا الم      " بالكبورد" ومنظومة

ضـرورة تعلـم لغـة للبرمجـة علـى صـفحات اإلنترنـت،             : البرمجيات كانت هناك عوائق، مثل    
باإلضافة للمهارات الخاصة بها، والوقت المستنفذ في التدريب عليها، وكانت هناك نسبة            

 مــن المعلمــين قــد اســتخدمت الــتعلم اإللكترونــي فــي ممارســاتهم، ومــع         % ٥أقــل مــن  
لة والبــسيطة لــنظم إدارة المقــرر فــإن أعــضاء هيئــة التــدريس ممــن ليــست    األدوات الــسه

لــديهم خبــرات تكنولوجيــة عاليــة ســوف يقبلــون علــى اســتخدام الــتعلم اإللكترونــي فــي    
 .تدريسهم

نظـــم الـــتعلم :  بمـــصطلحات متنوعـــة مثـــل CMSوقـــد يـــشار إلـــى نظـــم إدارة المقـــرر  
، E-Learning Platformsلكترونـي  ، ومنـصات الـتعلم اإل  E-Learning Systemsاإللكترونـي  

 ,Online Courses Delivery Systems) Papastergiouونظـم تقـديم المقـرر علـى الخـط      

2006, P. 598(. 
ــا كـــان المـــسمى الـــذي يطلـــق علـــى تلـــك الـــنظم فمـــن المهـــم      الـــتعلم لمـــصمميوأيًـ

ى خــان اإللكترونــي معرفــة وظــائف نظــم إدارة الــتعلم اإللكترونــي، والتــي حــددها بــدر الهــد  
تسجيل وإعداد جداول المتعلمين فـي المقـررات المباشـرة علـى            : بما يلي ) ٢١٠. ، ص ٢٠٠٥(
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اإلنترنت وغير المباشرة، وحفظ ملفات بيانـات المتعلمـين، وطـرح المقـررات اإللكترونيـة،              
ومتابعة تقدّم المتعلم في المقـرر، وإدارة الـتعلم الـصفي، وتزويـد إداريـي الـتعلم بإمكانـات                   

، ودعم تعـاون المتعلمـين،   )إدارة المصادر(ادره، بما في ذلك المختبرات والفصول  إدارة مص 
واســتخدام بيانــات الكفــاءة الوظيفيــة لتعــرّف مــسارات التطــوير المهنــي وتطــوير األداء        

، ووضــع أســئلة االمتحانــات وإدارتهــا، وتقــديم تقريــر عــن نتــائج  )تحليــل الثغــرات المهاريــة(
 الـشهادات، والـربط الـداخلي بـين الفـصول االفتراضـية، وأنظمـة          األداء باالمتحانات، وتقديم  

 .إدارة محتوى التعلم، والتطبيقات المؤسسية

نظــم إدارة الــتعلم اإللكترونــي ) ٦٢ -٥٩. ، ص ص٢٠٠٦(ويعــرف محمــد صــالح الحربــي 
حزم بـرامج متكاملـة تـشكل نظامًـا إلدارة العمليـة التعليميـة اإللكترونيـة، وتحقـق                  "بأنها  

 بين أطراف المنظومة التربوية في أي وقـت ومـن أي مكـان عبـر الـشبكة العالميـة             التواصل
، وبذلك تعد أنظمة    "للمعلومات أو الشبكة المحلية بهدف تحسين عملية التعلم والتعلم        

 والتعلم وإدارة جميع أوجه التعلم في   إدارة التعلم اإللكتروني حل إستراتيجي للتخطيط     
 virtual أو الفــصول االفتراضــية  online لــك البــث الحــيالمؤســسة التعليميــة بمــا فــي ذ

classroom       أو المقررات الموجهة من قبل المعلمـين، وهـذا سـيجعل األنـشطة التعليميـة 
ومعزولــة عــن بعــضها تعمــل وفــق نظــام متــرابط يــسهم فــي رفــع      التــي كانــت منفــصلة 

 .مستوى التعلم
، WebCT ،Moodle: وتعــــــــد نظــــــــم إدارة الــــــــتعلم اإللكترونــــــــي الخمــــــــس التاليــــــــة

Blackboard،Top Class ،ATutor      مــن أشــهر الــنظم العامــة إلدارة المقــررات التعليميــة 
، وتتميـز نظـم إدارة المقـررات بأنهـا تمكـن      )٢٥٢. ، ص٢٠٠٨نبيل جاد عزمـي،   (اإللكترونية  

 المقـــررات اإللكترونيـــة مـــن نقـــل المقـــرر مـــن نظـــام إدارة مقـــررات معـــين مثـــل  يمـــصمم
WebCT مثــل  إلــى آخــرMoodle أو العكــس؛ ألن مــصممي المقــررات الدراســية وفقًــا لهــذه 

 SCORMالــنظم يلتزمــون بالمعــايير العالميــة للــتعلم اإللكترونــي والتــى مــن أبرزهــا معــايير    
 ).٣٠. ، ص٢٠٠٨،  عبد المجيدأحمد صادق(العالمية 

ــه      ــة إلدارة جودتـ ــايير خاصـ ــتراتيجيات ومعـ ــي إسـ ــتعلم اإللكترونـ ــوى الـ ويتطلـــب محتـ
ختلــــف عــــن تلــــك التــــي يتطلبهــــا محتــــوى التعلــــيم التقليــــدي، كإســــتراتيجيات تفاعــــل   ت
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المتعلمين، وعناصر تقييم إدارة جودة مقررات التعلم اإللكترونـي مـن المنظـورين اإلداري               
 ).Lee, 2006, PP. 211,214(والبنائي، والتي تضعها هيئات ضمان الجودة واالعتماد 

 :نيتصنيف نظم إدارة التعلم اإللكترو
توجــد عديــد مــن الحــزم البرمجيــة المطــورة تــستخدم إلدارة الــتعلم اإللكترونــي فــي     

ــتعلم       ــيم العــالي يطلــق عليهــا نظــم إدارة ال  Learning Managementمؤســسات التعل

Systems (LMS)  علــى األنظمــة التــي  " نظــام إدارة المقــررات"، ويغلــب اســتخدام مــسمى
علـى األنظمـة    " أنظمـة إدارة الـتعلم    "مـسمى   تهدف لالستخدام األكاديمي، في حين يطلق       

التي تستخدم من قبل المؤسسات التي تتولى تدريب منسوبيها، وأيًا كـان المـسمى فهـي                
برمجيـــات تؤتمـــت إدارة نـــشاطات التعلـــيم والـــتعلم، مـــن حيـــث المقـــررات، والتفاعـــل،         

 فـي الجامعـات     إلخ، وتعد إحدى الحلول المهمة للـتعلم اإللكترونـي        ... والتدريبات، والتمارين 
 ).١٩٩. ، ص٢٠١٠ المطيري،  بن هويديسلطان(

برمجيــات : وتـصنف نظــم إدارة الــتعلم اإللكترونـي وفقًــا لنــوع المــصدر إلـى ثالثــة أنــواع   
، وبرمجيـات   )مغلقـة المـصدر   (، وبرمجيات مطورة لجهـات محـددة        )مغلقة المصدر (تجارية  

الها وتعــديلها وتوزيعهــا،  ، أي يمكــن الحــصول عليهــا واســتعم  )مفتوحــة المــصدر (مجانيــة 
 ):٢٠٠٧جميل إطميزي،  (وفيما يلي استعراض لكل نوع من هذه البرمجيات

 المنتجـــة التجاريـــةتـــسعى المؤســـسات ): مغلقـــة المـــصدر(أ ـ البرمجيـــات التجاريـــة     
للبرمجيات إلى تحقيق أكبر قـدر مـن الـربح المـادي مـن البرمجيـات التـي تنتجهـا، مـن خـالل                    

فات التنفيذية للبرمجية واالحتفاظ لنفسها بـشفرة المـصدر لهـذه           إعطاء المستخدم المل  
ــة         ــشغيل البرمجيـ ــى تـ ــدة علـ ــصورة جيـ ــادر وبـ ــستخدم قـ ــى أن المـ ــذا يعنـ ــات، وهـ البرمجيـ
واستثمار قدراتها، غير أنه عاجز عن دراسة آلية عملها وتعديلها بما قد تتطلبه احتياجاته      

 بمعنـــى أن Closed Softwareة وتـــسمى هـــذه البرمجيـــات بالبرمجيـــات المغلقـــ . الخاصـــة
المؤسسة المنتجة لهذه البرمجيات تحول دون حـصول المـستخدم علـى شـفرة المـصدر                

وهـــذا يقـــف عقبـــة أمـــام المـــستخدم لتطـــوير البرمجيـــة بمـــا يـــتالءم مـــع ظروفـــه  ) الكـــود(
، وبالتــالي فــإن البرمجيــات التجاريــة )٢٦. ، ص٢٠٠٨ ، عبــد المجيــدصــادقأحمــد (واحتياجاتــه 
: لمــصدر هــي نظــم يمكــن اســتخدامها مقابــل أجــر لجهــة اإلنتــاج، ومــن أمثلتهــا         مغلقــة ا
WebCT Blackboard, Top Class, Learning Space, Harf, MGD,. 
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وجـدت بعـض المؤسـسات      ): مغلقة المـصدر  ( برمجيات مطورة لجهات محددة      -ب
 ممـا دعاهـا إلـى       التعليمية أن النظم التجارية ال تلبي حاجتها في تقديم مقرراتها التعليميـة،           

 POLIS: ومــن أمثلــة هــذه الــنظم. تطــوير منظومــة خاصــة بهــا لتقــديم المقــررات التعليميــة 
ANDES, NEEDS, ENT,) ٧٤، ٦١. ، ص ص٢٠٠٥،  صالحمصطفى جودت.( 
 مفتوحــة  البرمجيــات يــشير مــصطلح  ): مفتوحــة المــصدر ( البرمجيــات المجانيــة  -ج

 Sourceات التـي تتـيح كـود مـصدرها     البرمجيـ  إلـى  Open Course Ware (OCW) المـصدر 

Code والتــي يمكــن تعــديلها Modification بحريــة وإعــادة توزيعهــا Redistribution . ومــن
ثــم فــإن الطــابع األساســي لهــذه البرمجيــات هــو أن كــود المــصدر لهــا مفتــوح أمــام العــالم     

ر والتـي   على نـشر مـواد المقـر     OCWوتقوم فكرة الـ    . ألخذها وتعديلها وإعادة استخدامها   
ــا أخــرى الــزمالء أو الطــالب (قامــت ببنائهــا الكليــة  لــدعم عمليتــي التعلــيم والــتعلم،  ) وأحيانً

كمـا  . ويقدم فرصًا للمعلمين للتعاون في تطوير خطط الـدروس والمـواد التعليميـة األخـرى              
 ,Carson, 2007 (يقدم فرصًا للطالب للمشاركة في الـتعلم التعـاوني مـع الطـالب اآلخـرين     

P. 23(، (Casserly, 2007, P. 17) ،)ومن أمثلة هـذا  )٥. ، ص٢٠٠٨،  عبد المجيدأحمد صادق ،
 ,Atutor, Moodle  .Dokeos:النوع من البرمجيات

ــى أنهـــا برمجيـــات توفــــر الحقـــوق          ــد عرفـــت البرمجيـــات المفتوحـــة المـــصدر علـ ولقـ
وال تفـرض  ال أحد يمتلكهـا     ): ١٣-٨. هـ، ص ص  ١٤٣٠عمرو حسن فتوح،  (وااللتزامات التالية   

  Availability Of The عنـد إعـادة توزيعهـا، وإمكانيـة إتاحـة كـود مـصدرها        Fessرسـوم  

Source Code  وحريــة إنتــاج برمجيــات مــشتقة أو معدلــة مــن البرنــامج األصــلي ،Original 

Version وعــدم التمييــز بــين األشــخاص والجماعــات فــي التــرخيص، والتــرخيص يجــب أن ،
ل مكوناتـه، والتـرخيص يجـب أال يقيـد البـرامج األخـرى سـواء                يطبق علي كل البرنامج وكـ     

ــا، وكــل الحقــوق المحفوظــة يجــب أن تطبــق علــى   مــع / المفتوحــة المــصدر أو المغلقــة معً
النسخ المعاد إنتاجها، وربمـا يحتـاج تعـديل النـسخ و توزيعهـا علـى هيئـة نـسخة أصـلية أن                 

 .تُرفق معها ملفات التعديل

م نظــم إدارة الــتعلم بمختلــف أنواعهــا ســواء أكانــت    وفــي إطــار االهتمــام باســتخدا  
، فقد أجريت عديد من البحوث والدراسـات        WebCT أم   Moodle أم   Blackboardمنظومة  

الستكــشاف جــدوى اســتخدام نظــم إدارة الــتعلم اإللكترونــي فــي المــدارس والجامعــات، 
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علـي   همام   ومن ثم تبنيها من عدمه في عمليتي التعليم والتعلم، حيث استهدفت دراسة           
الطالبات المعلمات في ل  على تحصيWebCTمنظومـــة أثر التعـــرف علـــى ) ٢٠٠٥(النبـــاهين 

ــرر  تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية واتجاهاتهن نحوه واالحتفاظ مقـ
ــائج  به ــاه وجود فروق دالة إحصائيًا في التحصي، وأظهـــــــــرت النتـــــــ ل نحو الوسائل واالتجـــــــ

 .ة التجريبيةـصالح المجموعـلتعليم لوالتكنولوجيا في ا

 Papastergiou (2006, PP. 600-604)" بابـا ســتيرجيو "وفـي دراسـة تحليليـة أجراهـا     
 فــي مؤســسات  CMSعلــى عــددٍ مــن الدراســات التــي أجريــت علــى نظــم إدارة المقــررات      

التعلــيم العــالي أشــارت نتــائج التحليــل إلــى أن أعــضاء هيئــة التــدريس يــدركون مزايــا نظــم   
دارة التعلم عبر اإلنترنت، غير أنهم في حاجة إلى دعـم أثنـاء اسـتخدامهم لتلـك الـنظم،        إ

 حيث كانت اتجاهـاتهم موجبـة نحـو الـتعلم القـائم             ،وأن الطالب راضون عن هذه التجربة     
وأنـه باسـتخدامها تحـسن تعلمهـم وتحـصيلهم      . باعتبارها فعالـة CMS على استخدام الـ 

 . مهاراتهم في تكنولوجيا المعلوماتللجانب المعرفي وتحسنت أيضًا
أن المزايـا المتـوفرة     ) ٢٠٠٨( أحمـد صـادق عبـد المجيـد          أجراهـا وأوضحت الدراسة التي    

ساعدت فى سهولة تعامـل الطـالب مـع البرنـامج، ممـا نـتج عنـه تكـوين                   " مودل"في برنامج   
 وعلـى   .لماتجاه إيجابي نحو استخدام برامج التعلم اإللكتروني فـى مواقـف التعلـيم والـتع              

 لتــدريب المعلمــين قبــل Moodle" مــودل " ضــوء ذلــك أوصــى بــضرورة التركيــز علــى برنــامج  
 .وأثناء الخدمة

أوضـــحت النتـــائج أن قلـــة معرفـــة ) ٢٠٠٨( وجيهـــة ثابـــت العـــاني أجرتهـــاوفـــي دراســـة 
 هــذه اســتخدام، وعــدم تــوفر مرشــد تكنولــوجي يــوجههم إلــى "مــودل"الطــالب بمنظومــة 

ة كــان مــن المعوقــات التــي واجهــتهم عنــد الــتعلم اإللكترونــي         المنظومــة علــى الــشبك  
ولذلك فقد أوصت بضرورة العمل علـى رفـع مـستوى مهـارات             " مودل"باستخدام منظومة   

أو أي برامج تعليمية إلكترونيـة أخـرى مـن خـالل عقـد             " مودل"الطالب للتعامل مع منظومة     
اعدين فنيــين لهــم  سلــسلة مــن ورش عمــل تعليميــة وتكنولوجيــة لهــم، مــع تــوفير مــس     

الكفاية الالزمة للعمل كمرشدين في حل المشكالت التي تواجه الطالب الذين يدرسـون           
 .مقررات بطريقة إلكترونية
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ــا عبــر اإلنترنــت للمدرســة العليــا فــي منطقــة مدنيــة    ٢٠وفــي مــشروع لبنــاء    مقــررًا فعالً
قابلهـا المعلمـون   بآريزونا، استهدف المشروع تحديد المعوقات المحتملة التي يمكـن أن ي    

ــدًا مــن          ــصميم والتطــوير الفعــال لهــذه المقــررات اإللكترونيــة، أوضــحت النتــائج أن عدي للت
ــي        ــوى التعليمـ ــصميم المحتـ ــة لتـ ــة الالزمـ ــرة والمعرفـ ــى الخبـ ــرون إلـ ــانوا يفتقـ ــين كـ المعلمـ

أن المعلمين كانوا خبراء فـي مجـال المحتـوى    ، وWeb CTاإللكتروني باستخدام منظومة 
 نوا في حاجة للتدريب في مجال الوسائط المتعـددة والمقـررات اإللكترونيـة،             كا غير أنهم 

ــذا التــــدريب أمثلــــة فعالــــة وأخــــرى غيــــر فعالــــة للتــــصميم عبــــر اإلنترنــــت      وأن يتــــضمن هــ
 .)Hancock et al., 2009, PP. 328-330(الستخدامها كمرجع للمعلمين 

ــاتع     ــائج دراســة محمــد الب ــد العــاطي كمــا أســفرت نت ــا  عب ــد العــاطي تع وحــسن الب   عب
عن فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية كل مـن تحـصيل الجانـب المعرفـي                ) ٢٠٠٩(

 Moodleوالجانب األدائـي لـبعض مهـارات إدارة المحتـوى اإللكترونـي باسـتخدام منظومـة                 
دراســة محمــد ، واتفقــت هــذه النتــائج مــع لــدى طــالب الــدبلوم المهنيــة واتجاهــاتهم نحوهــا

 وجـود فـروق دالـة إحـصائيًا بـين درجـات طـالب               التي توصـلت إلـى    ) ٢٠٠٩(ور  إسماعيل عاش 
قبـل وبعـد التجربـة للتحـصيل        - Moodleمنظومـة    التي استخدمت    - المجموعة التجريبية 

 .المعرفي وللمهارات األدائية للتصميم ثالثي األبعاد لصالح التطبيق البعدي
فعاليــة ة أكــدت نتائجهــا  فــي دراســ ) ٢٠١٠(كمــا أوصــى ســلطان بــن هويــدي المطيــري    

اســـتخدام برنـــامجي مـــودل وجـــسور إلدارة المقـــررات اإللكترونيـــة فـــي تنميـــة التحـــصيل   
 الدراسي لطالب كلية المعلمين في مقـرر إنتـاج البرمجيـات التعليميـة واتجاهـاتهم نحوهـا                
بضرورة  توفير التدريب الكافي للطالب علـى نظـم إدارة الـتعلم اإللكترونـي بـشكل عـام،                   

جب تشجيع استخدام نظم إدارة الـتعلم اإللكترونـي فـي التعلـيم العـالي مـن خـالل                  كما ي 
 هيئــة التــدريس حــول هــذه الــنظم ، مــع ضــرورة تــوفير   ءإقامــة ورش عمــل ونــدوات ألعــضا 

 .التدريب المناسب على استخدام هذه األنظمة
ــد الهــادي واســتهدفت دراســة محمــد   ــدوي  عب ــى مــستوى إ لتعرا) ب٢٠١١( ب م لماف عل

إللكتروني عبر اإدارة التعلم كلية التربية جامعـة األزهـر بأنظمـة         في التدريس  يئة  ه ءعضاأ
ضــــوء في لهــــم تقديم برنامج تدريبي ، واحتياجــــاتهم مــــن تلــــك األنظمــــة، ثــــم  الشبكات
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الدراسة أن إلمام أعضا ء هيئة التدريس بمهارات كــــــشفت وقد ، التدريبيةاحتياجــــــاتهم 
 . وحاجتهم للتدريب على تلك النظمالة جدًضئيكانت بيئة التعلم عبر الشبكات 

رصــد وتقيــيم فاعليــة الــتعلم    إلــى ) ٢٠١١( دراســة ســلوى الــسعيد أحمــد    كمــا ســعت 
ــة اآلداب      ــامج المكتبـــات والمعلومـــات بكليـ اإللكترونـــي فـــي تـــدريس بعـــض مقـــررات برنـ

، moodleوالعلــوم االجتماعيــة بجامعــة الــسلطان قــابوس مــن خــالل اســتخدام منظومــة     
 تنطــوي علــى كثيــر مــن المرونــة فــى التطبيــق    moodleمنظومــة : لدراســة إلــى أن وانتهــت ا

وكثير من األدوات والخواص التى تساعد فى إنـشاء وإدارة المقـررات اإللكترونيـة، وأشـار           
أعضاء هيئـة التـدريس إلـى بعـض الجوانـب اإليجابيـة تمثلـت فـى تطـوير أسـلوب التـدريس،                 

لمعلومـات، وإضـافة بعـض الجوانـب العمليـة المهنيـة           وزيادة التفاعل والتعامل الرقمي مع ا     
  .للمادة العلمية من خالل بعض األنشطة االفتراضية مما يساعد على التنمية المهنية

الكشف عن فاعليـة مقـرر إلكترونـي فـي         ) ٢٠١١ ( محمد استهدفت دراسة نبيل السيد   
تخدام منظومـة  تنمية مهارات طلبة الدراسات العليا بقـسم تكنولوجيـا التعلـيم علـى اسـ         

moodle         بكليــة التربيــة جامعــة بنهــا وأثــره علــى الدافعيــة لإلنجــاز والتحــصيل، وأظهــرت 
النتائج زيادة معـدالت التحـصيل جـاءت نتيجـة لزيـادة دافعيـة طـالب المجموعـة التجريبيـة                    

 . للتعلم عن الطالب بالمجموعة الضابطة
نـي لتنميـة مفـاهيم      تطـوير مقـرر إلكترو    ) ٢٠١٢(استهدفت دراسة سـهير حمـدي فـرج         

ــه مــن خــالل          ــة وإدارت ــة التربي ــدى الطــالب المعلمــين بكلي ــي ل ــتعلم اإللكترون ــا ال تكنولوجي
ــه فــي تحــصيل الطــالب المعلمــين واتجاهــاتهم نحــو        Moodleمنظومــة   ثــم قيــاس فاعليت

ــين متوســطي           ــة إحــصائية ب ــى وجــود فــروق ذات دالل المقــرر، وقــد دلــت نتــائج الدراســة عل
لتجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ومقياس        درجات المجموعتين ا  

 .االتجاه نحو مقرر تكنولوجيا التعليم لصالح المجموعة التجريبية
 :من خالل العرض السابق للدراسات السابقة يتضح ما يلي

 مثل  ،أكدت نتائج بعض الدراسات فاعلية نظم إدارة التعلم في تنمية التحصيل           •
ــام : دراســـة كـــل مـــن  ــاهين علـــي همـ ــتيرجيو "، )٢٠٠٥(النبـ ــا سـ ، Papastergiou) 2006" (بابـ

  عبـد العـاطي   وحـسن البـاتع   عبـد العـاطي    ، ومحمد الباتع  )٢٠٠٩(ومحمد إسماعيل عاشور    
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، وسـهير حمـدي   )٢٠١١ ( محمـد  ، ونبيـل الـسيد    )٢٠١٠(، وسلطان بن هويـدي المطيـري        )٢٠٠٩(
 ).٢٠١٢(فرج 
ــة     • ــات فاعليـ ــائج بعـــض الدراسـ ــدت نتـ ــة بعـــض    أكـ ــي تنميـ ــتعلم فـ ــم إدارة الـ نظـ

، ومحمـد إسـماعيل     Papastergiou) 2006" (بابا ستيرجيو : " مثل دراسة كل من    ،المهارات
 ).٢٠٠٩ ( عبد العاطي وحسن الباتع عبد العاطي، ومحمد الباتع)٢٠٠٩(عاشور 
أكـــدت نتـــائج بعـــض الدراســـات فاعليـــة نظـــم إدارة الـــتعلم فـــي تنميـــة االتجـــاه    •

، )٢٠٠٥(النبــاهين علــي همــام : واالســتمتاع بــالتعلم، مثــل دراســة كــل مــناإليجــابي نحوهــا 
عبد ، ومحمد الباتع    )٢٠٠٨(، أحمد صادق عبد المجيد      Papastergiou) 2006" (بابا ستيرجيو "

 ).٢٠١٢(، وسهير حمدي فرج )٢٠٠٩ ( عبد العاطي وحسن الباتعالعاطي
ب المعلمــين قبــل أكــدت بعــض الدراســات بــضرورة إقامــة دورات تدريبيــة لتــدري   •

ــالي        ــتعلم لتحقيـــق تعلـــم عـ ــى نظـــم إدارة الـ ــدريس علـ ــة التـ ــضاء هيئـ ــة وأعـ ــاء الخدمـ وأثنـ
وجيهــة ثابــت العــاني ، )٢٠٠٨(أحمــد صــادق عبــد المجيــد  : مثــل دراســة كــل مــن،المــستوى

 ).٢٠١٠(سلطان بن هويدي المطيري ، )٢٠٠٨(

 
@      @      @ 
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 ":كبوردبال"منظومة إدارة التعلم : الثالثالمحور 
إحدى نظم إدارة التعلم اإللكتروني التجاريـة، وهـي مـن إنتـاج      "بالكبورد"تعد منظومة 

للخـدمات التعليميـة علـى الخـط المباشـر بواشـنطن، وقـد صـممت           Blackboard مؤسسة
علــى أســس تعليميــة لتــساعد المعلمــين علــى تــوفير بيئــة تعليميــة إلكترونيــة، وتــستخدم   

د، ويمكن أن تخدم جامعة ألعداد كبيـرة مـن الطـالب،            بشكل شخصي على مستوى الفر    
 وهي منظومة تقدم أكثر من مائة نمط من القوالب الجاهزة، مع تقديم دعم لصيغ ملفات

Word وملفات PDF   للنشر اإللكتروني، كما تقدم نظامًا فعالًا لحفظ واسترجاع درجـات
،  صــالحمــصطفى جــودت( الطــالب، باإلضــافة إلــى تقــديم نمــاذج اختبــارات يــصممها المعلــم  

  ).٦٥. ، ص٢٠٠٥
 بـدوي،   عبد الهاديمحمد(بعدد من المميزات أهمها ما يلي  "بالكبورد"وتمتاز منظومة 

 إتاحــة منتــدى تنــاقش فيــه الموضــوعات التعليميــة بــشكل عــام، وتــسليم    :)٣٩. ، صأ٢٠١١
ــي، ووجــود غــرف للحــوار         ــد اإللكترون ــدلًا مــن إرســالها بالبري ــات ب المباشــر، المعلــم للواجب

وتمكين المعلم من التواصل مع المتعلمين، وإمكانية البحث في الموضـوعات ذات الـصلة               
بـــالمحتوى وســـبق دراســـتها، وتكـــوين مجموعـــات مـــن قبـــل المعلـــم حـــسب المهـــام          
والمستوى التعليمي، وإنشاء اختبـارات ذاتيـة للمتعلمـين إمـا بتحديـد وقـت أو بـدون تحديـد                    

لم صفحات إنترنت شخصية، وتـوفر عـدد كبيـر مـن األدوات        للوقت، وإمكانية إنشاء المتع   
الخاصة بالمشرف، ومنها الدخول للنظام ومتابعة المتعلم في كل مكان من بداية دخوله              
علــى النظــام وحتــى خروجــه منــه فــي كــل مــرة يــدخل وحتــى زمــن مكوثــه فيــه، وإمكانيــة     

ــدرب فــي مكــان خــاص، وإنــشاء حــساب خــا         ــدوين مالحظــات خاصــة حــول كــل مت ص ت
والعنــوان  بــالمعلم إلنــشاء مقــرر إلكترونــي، وتحديــد إعــدادات المقــرر مــن حيــث الــشكل   

وزمــن البــدء، وتنظــيم المقــرر علــى هيئــة مجموعــة مــن موضــوعات يمكــن تغطيتهــا دون       
  .ترتيب معين وفقًا لسرعة المتعلم
يمكـن  " بالكبـورد "أن منظومة ) ٦٩-٦٦. ، ص ص٢٠٠٥(ويذكر مصطفى جودت صالح    

 :ث وظائف رئيسة، هيأن تقدم ثال
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 ويقصد بها األدوات التي يتفاعل معها المـتعلم أثنـاء           : توفير أدوات تفاعل المتعلم    -أ
دراسته، وتتمثل تلك األدوات في اإلعالنات، والتقويم الزمني، والمهام، والتقديرات، ودليـل            

 .المستخدمين، ودفتر العناوين
، والتي تـتم    "بالكبورد"منظومة  وهي تعد الوظيفة األساسية في      :  عرض المحتوى  -ب

، حيـث يـتم اسـتعراض المحتـوى بعـدة      )Course Contentمحتـوى المقـرر   (مـن خـالل خيـار    
المعلومــات النــصية مــصحوبة بالــصور والرســوم المتحركــة والعناصــر : طـرق أهمهــا عــرض 

األخــرى، والوثــائق والملفــات الدراســية، والكتــب والمراجــع، والــروابط المهمــة ذات الــصلة    
 .مقرربال

ثــالث طــرق لتواصــل المتعلمــين فيمــا    " بالكبــورد"حيــث تتــيح منظومــة   :   االتــصال-ج
إرسـال واسـتقبال الرسـائل البريديـة، ولوحـات النقـاش،       : بينهم وبـين معلمهـم مـن خـالل      

 . والفصول االفتراضية

في تحقيـق أهـدافها عـضو هيئـة         " بالكبورد"ويتطلب نجاح تلك النظم ومنها منظومة       
ب بشكل جيد علـى كيفيـة اسـتخدامها وإداراتهـا، وتأكيـدًا علـى ذلـك ذكـر                   تدريس متدر 

ــشرقاوي    ــتعلم     ) ٢٢٩. ، ص٢٠٠٥(جمــال مــصطفى ال ــي تواجــه مجــال ال ــات الت أن مــن العقب
اإللكتروني مشكلة إعداد وتدريب المعلمين على مهـارات الـتعلم اإللكترونـي، كمـا أشـار           

إلـى أن مـن   ) ٤٥٧ــ ٤٥٦. ، ص ص٢٠٠٨(كل من سالمة عبـد العظـيم وأشـواق عبـد الجليـل              
المتطلبات الواجب توافرها في المعلم في بيئة التعلم اإللكتروني هـو عقـد دورات تدريبيـة              

ــتعلم اإللكترونــي،       وأوصــت لتــدريب المعلمــين أثنــاء الخدمــة علــى التفاعــل مــع منظومــة ال
ــضرورة   ــة بــــــــ دارة برامج تدريبية للمعلمين بحيث يتقنوا استخدام برامج إل عمالدراســــــــ

 .ونهاالتي يدرسالمقررات ة لتصميم ـالتعليميالمقررات 
أن هناك أدلـة علـى أن المعلمـين الجـدد      Teng and Allen (2005)" تينج و ألين"ويذكر 

ــة       ــة الالزمـ ــرون أيـــضاإلى الثقـ ــة فحـــسب، بـــل يفتقـ ــارات التكنولوجيـ ال يفتقـــرون إلـــى المهـ
ريب علــى منظومــة إدارة الــتعلم لتحفيــزهم علــى توســيع قــدراتهم التكنولوجيــة، وأن التــد

يساعد المعلمين قبل الخدمة لكـسب الثقـة فـي دمـج التكنولوجيـا         " بالكبورد"اإللكتروني  
في التعليم في المستقبل، وباإلضافة إلـى ذلـك يعتقـد المعلمـون أن اسـتخدام نظـام إدارة                   

 . بالطبع يساعد على تعلم الطالب" بالكبورد"التعلم اإللكتروني 
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ــة ا  ــا      وفـــي دراسـ ــي توضـــح كيـــف يـــستخدم بهـ ــاط التـ ــى األنمـ ــتهدفت التعـــرف علـ سـ
أشارت النتائج إلى أن المعلمين صنفوا في ثالثة أنمـاط كمـا   ، "بالكبورد"المعلمون منظومة   

 ): West, Waddoups & Graham, 2007, PP. 1,22-23(يلي 
معلمون تبنوا المنظومة، واستخدموها بشكل كبير؛ نظـرًا لوجـود          : النمط األول  •

، والطالب والزمالء، وهـؤالء المـساعدون   Teaching Assistants (TAs(ساعدي التدريس م
ــا  فـــي نجـــاح تجريـــب     أرشـــدوا المعلمـــين عـــن كيفيـــة اســـتخدام األداة، ولعبـــوا دورًا مهمًـ

 .المنظومة
معلمــون اقتــصر اســتخدامهم للمنظومــة علــى بعــض الخــصائص    : الــنمط الثــاني •

ال تكــون لــديهم تجربــة مــع المنظومــة لفتــرة كافيــة    فقــط؛ نظــرًا ألن هــؤالء المعلمــين قــد   
 .لتبنيها بشكل كامل

معلمــون توقفــوا عــن اســتخدام المنظومــة ، وفكــروا بجديــة فــي   : الــنمط الثالــث •
خيــارات بديلــة؛ نظــرًا لــضغط الطــالب والــذي قــاد هــؤالء المعلمــين إلــى رفــض اســتخدام            

بعض الخصائص؛ ألنهم المنظومة بشكل كامل، بدلًا من اقتصار استخدامهم فقط على          
وجدوا أنهم إذا اهتموا فقط باستخدام بعـض خـصائص األداة، سيـشعرون بالـضغط مـن                 

 .الطالب الذين يستخدمون خصائص أخرى ال يريدون هم استخدامها
بحث فاعلية تدريس وحدة ) ٢٠١٠(بــدوي عبــد الهــادي كمــا اســتهدفت دراســة محمــد  

 مهارات استخدام برامج ادارة المحتوي مقترحة باستخدام التعلم اإللكتروني في تنمية
التربية جامعة كليـــــــــــــــــــة طالب الدبلوم التربوي من ى المعرفي لدل أنماط التفضيل وتعدي

ــوه، الملك خالد بكليات التربية واتجاهاتهم  تطبيق وحدة مقترحة ل وذلك من خالنحـــــــــــ
ــورد"منظومــــة باستخدام  ــود  وأسفرت ، "بالكبــ ــائج عــــن وجــ ن إحصائياً بيلــــة ق داوفرالنتــ
طالب الدبلوم التربوي المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق درجــــــات متوسطى 

ــورد"منظومـــة البعدي على بطاقة مالحظة أدا ء مهارات استخدام  ــار " بالكبـ أنماط واختبـ
ــالتفض ــالمعرفل يـــ ــتعلم اإللكترونــــي   ي ـــ ــو الــ ــات نحــ ــة لصالح ومقيــــاس االتجاهــ المجموعــ

 .التجريبية

ــي  الكـــشف عـــن أثـــر تفعيـــل منظومـــة   ) ٢٠١١(د مـــزروع  واســـتهدف دراســـة ياســـر سـ
، وأشارت النتـائج إلـى أن       )٢المستوى الداعم لمقرر اقتصاد     (على تحصيل طالب    " بالكبورد"
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كـان لهـا تـأثير إيجـابي فـي التحـصيل لـدى        " بالكبـورد "التعلم اإللكتروني من خالل منظومـة   
وإجـراء مزيـد مـن الدراسـات     ، "بالكبـورد "الطالب، وأوصى الباحث بضرورة تقـويم منظومـة    

 . حول اتجاهات الطالب نحو التعلم اإللكتروني ومدى تبنيهم له
اتجاهات طلبة الكـشف عـن     ) ٢٠١١(كما استهدفت دراسة عبد المهدي علي الجـراح         

الجامعة األردنية الملتحقين في برنامج الدبلوم العالي في تكنولوجيا المعلومات 
ــورد" منظومــــــة واالتصاالت في التربية نحو استخدام وقد دلت النتائج ، في تعلمهم" بالكبــــ

، في تعلمهم" بالكبــورد"منظومــة نحو استخدام الطلبــة يجابية لدى إوجود اتجاهات علــى 
مشابهة محليا منظومــــــــة أو تطوير المنظومــــــــة تلك ل الباحث بضرورة تبني مثوأوصــــــــى 

 .األردنتساعد في إدارة العملية التعليمية في مؤسسات التعليم الجامعي في 
إنــشاء ) ٢٠١١(واســتهدفت دراســة عثمــان إبــراهيم الــسلوم ومــصطفى أمــين رضــوان    

بجامعــة  " بالكبــورد "قالــب يــسهل رفــع المقــررات اإللكترونيــة التفاعليــة علــى منظومــة        
الملــك ســعود بالمملكــة العربيــة الــسعودية، وذلــك مــن خــالل تــصميم قــالبين، وأســفرت    

لعـدم  (س على أحد القوالب الذي يتسم بالـسهولة     النتائج عن استقرار أعضاء هيئة التدري     
الـذي يتطلـب معـه حاجـة أعـضاء هيئـة            (عـن القالـب اآلخـر       ) احتواءه على ملفات سـكورم    

، لبـدء تعميمـه علـى      )التدريس إلى تدريبات متقدمة لتحويل مقرراتهم إلى ملفات سـكورم         
أوصـى الباحثـان    أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الفصل الدراسي القادم، كمـا            

بضرورة إقامة برامج تدريبية لنظم إدارة التعلم اإللكتروني تتناول توظيف أدواتها بطريقة            
 .فعالة

التعرف على أثـر تطبيـق الـتعلم        ) ٢٠١١(استهدفت دراسة فوزية عبد الرحمن الغامدي       
علــى تحــصيل طالبــات مقــرر إنتــاج واســتخدام      " بالكبــورد "المــدمج باســتخدام منظومــة   

ل التعليميــة بجامعــة الملــك ســعود، وأســفرت النتــائج عــن عــدم وجــود فــروق دالــة الوســائ
إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيـة والـضابطة فـي االختبـار التحـصيلي،               
ــة       ــوعتين التجريبيـ ــد فـــروق دالـــة إحـــصائيا بـــين متوســـطي درجـــات المجمـ فـــي حـــين توجـ

عليمية لـصالح المجموعـة التجريبيـة التـي     والضابطة في مهارات تصميم وتنفيذ الوسائل الت     
، كمــا أوصــت الباحثــة   "بالكبــورد"درســت بأســلوب الــتعلم المــدمج باســتخدام منظومــة      

بضرورة تدريب الطالب المعلمـين علـى نظـم إدارة الـتعلم اإللكترونـي، وتبنـي نمـط الـتعلم                    
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يس بالكليـات  الذاتي باستخدام أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني من قبل أعضاء هيئة التـدر      
والجامعات ودمجه مع أنمـاط الـتعلم األخـرى، وضـرورة عقـد دورات تدريبيـة ألعـضاء هيئـة                    
التدريس لتدريبهم أثناء الخدمة على األساليب العلمية للتـصميم التعليمـي وأسـاليب دمـج               

 .التقنية بالتعليم
 :من خالل العرض السابق للدراسات السابقة يتضح ما يلي

فـي تنميـة    " بالكبورد"راسات فاعلية منظومة إدارة التعلم      أكدت نتائج بعض الد    •
 ).٢٠١١(، وياسر سيد مزروع  )٢٠١٠( بدوي عبد الهاديمحمد:  مثل دراسة كل من،التحصيل

فـي تنميـة    " بالكبورد"أكدت نتائج بعض الدراسات فاعلية منظومة إدارة التعلم          •
، وفوزيــة عبــد  )٢٠١٠( بــدوي  عبــد الهــادي محمــد:  مثــل دراســة كــل مــن   ،بعــض المهــارات 
 ).٢٠١١(الرحمن الغامدي 

فـي تنميـة    " بالكبورد"أكدت نتائج بعض الدراسات فاعلية منظومة إدارة التعلم          •
 بـدوي   عبد الهاديمحمد: االتجاه اإليجابي نحوها واالستمتاع بالتعلم، مثل دراسة كل من     

 ).٢٠١١(، وعبد المهدي علي الجراح )٢٠١٠(
 إقامــة دورات تدريبيــة لتــدريب المعلمــين قبــل  أكــدت بعــض الدراســات بــضرورة  •

لتحقيـق تعلـم   " بالكبورد"وأثناء الخدمة وأعضاء هيئة التدريس على منظومة إدارة التعلم      
، )٢٠٠٨( سـالمة عبـد العظـيم وأشـواق عبـد الجليـل           : مثل دراسة كـل مـن      ،عالي المستوى 

ن إبــراهيم الــسلوم  ، عثمــا)٢٠١١(، وعبــد المهــدي علــي الجــراح   )٢٠١١(وياســر ســيد مــزروع   
 ).٢٠١١(، وفوزية عبد الرحمن الغامدي )٢٠١١(ومصطفى أمين رضوان 

" بالكبـــــورد"أكـــــدت بعـــــض الدراســـــات أن المعلمـــــين الـــــذين تبنـــــوا منظومـــــة    •
واستخدموها بشكل كبير؛ نظرًا لوجود مساعدي التدريس، حيث إن أرشد المـساعدون            

مهمًا في نجاح تجريـب المنظومـة، مثـل      المعلمين عن كيفية استخدام األداة، ولعبوا دورًا        
 ).West, Waddoups & Graham, 2007(دراسة 

@      @      @ 
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 :مهارات التقويم اإللكتروني: الرابعالمحور 
 لقد نال التقويم في مجال تكنولوجيا التعليم اهتمامًـا كبيـرًا، ومـع ظهـور العديـد مـن      

 ألخيــرة، مثــل اإلنترنــت والوســائط  المــستحدثات التكنولوجيــة فــي التعلــيم فــي الفتــرة ا   

المتعددة والواقع االفتراضي والـتعلم اإللكترونـي، ويتكـون نظـام إدارة الـتعلم اإللكترونـي                
القبـول والتـسجيل، والمقـررات      : ممـا يلـي   ) ٣٠٢. ، ص ٢٠٠٤(كما يذكر أحمـد محمـد سـالم         

يـة، والواجبـات   الـتعلم المباشـر، واالختبـارات اإللكترون    / الحاسوبية، والفـصول االفتراضـية    
ــة،     ــي، والمتابعـــة اإللكترونيـ ــة، والبريـــد اإللكترونـ ــديات النقـــاش التعليميـ ــة، ومنتـ اإللكترونيـ

، ٢٠٠٦(، ومحمـد صـالح الحربـي    )٢٠٠٥(ويضيف كل مـن عبـد اهللا الموسـي وأحمـد المبـارك              
ــة ) ٦٢ -٥٩. ص ص ــات التاليـ ــاب،    : المكونـ ــضور والغيـ ــجالت الحـ ــية، وسـ ــداول الدراسـ الجـ

 وعـــرض المحتـــوى علـــى الطـــالب، وخـــدمات أوليـــاء األمـــور، ومعلومـــات عـــن وإدارة تقـــديم
 .اإلداريين والمعلمين، وإدارة عمليات رصد الدرجات وإصدار الشهادات

ــتعلم اإللكترونــي بعــض         ــنظم إدارة ال يتــضح ممــا ســبق أن مــن المكونــات الرئيــسة ل
ات اإللكترونيـة،   االختبـار : العناصر المخصصة التـي تـستخدم فـي التقـويم اإللكترونـي مثـل             

ــة، وســجالت       ــة، والمتابعــة اإللكتروني ــة، ومنتــديات النقــاش التعليمي والواجبــات اإللكتروني
 .الحضور والغياب، وإدارة عمليات رصد الدرجات وإصدار الشهادات

 :مفهوم التقويم اإللكتروني
، يمثل التقويم أحد العناصر المهمة المكونة لمنظومة المنهج، ولقد تعـددت تعريفاتـه      

ــة          فقــد ــى األشــياء فــي ضــوء اســتخدام محكــات أو معــايير معين يعنــي إصــدار حكــم عل
مــن خاللهــا إعطــاء قيمــة     يــتم ، أو هــو عمليــة )١٨. ، ص٢٠٠٩ حــسن،  محمــدإســماعيل(

" التقيــيم علــى أنــه ) AAHE(محــددة لــشيء مــا، وتعــرف الرابطــة األمريكيــة للتعلــيم العــام 
وقــد تركــزت توصــيات "  تعلــم الطــالبعمليــة مــستمرة تهــدف إلــى قيــاس فهــم وتحــسين

فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي تقريــر قدمتــه للــرئيس   " لجنــة التعلــيم عبــر اإلنترنــت  "
والكونجرس حول مادة وشكل تقييم التعليم عبر اإلنترنت، حيث إنه مع انتشار الـتعلم              

قيـــيم هـــذا اإللكترونـــي، فـــإن تـــأثيره علـــى التقيـــيم ســـيكون عظيمًـــا، والبـــد أن يواكـــب الت  
 ). ٢١٩، ٢١٨. ، ص ص٢٠٠٥صبحي، وديع سالي (االنتشار 
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 عمليـة "التقـويم اإللكترونـي بأنــه   ) ٣٩٣. ، ص٢٠٠٩ ( إســماعيلويعـرف الغريـب زاهـر   

توظيـــف شــــبكات المعلومـــات وتجهيــــزات الكمبيــــوتر والبرمجيـــات التعليميــــة والمــــادة    
ــة ــع     التعليمي ــيم لتجمي  وتحليــل اســتجابات  المتعــددة المــصادر باســتخدام وســائل التقي

عضو هيئة التدريس على مناقشة وتحديـد تـأثيرات البـرامج واألنـشطة      الطالب بما يساعد
للوصــول إلــى حكــم مقــنن قــائم علــى بيانــات كميــة أو كيفيــة متعلقــة  بالعمليــة التعليميــة

 ."الدراسي بالتحصيل
 :فوائد التقويم اإللكتروني

ين يحــسن مــن تعلمهــم كمــا يمكــن إن اســتخدام التكنولوجيــا لقيــاس أداء المتعلمــ
صــانعي الــسياسات والمعلمــين مــن المراجعــة الــسريعة واالســتفادة منهــا فــي تحــسين         
التـدريس داخــل الفـصل، باإلضــافة إلـى أن تلــك التقنيـة يمكــن أن تـساعد فــي دمـج التعلــيم       
والتقيــيم داخــل هويــة المجتمــع، كمــا أن اســتخدام التقــويم اإللكترونــي يــسمح للمــربين    

صــبحي، وديــع ســالي (التكامــل بــين التقيــيم والتــدريس إلنتــاج أدوات تعلــيم قويــة  بتحقيــق 
 ).٢١٩. ، ص٢٠٠٥

ويعد التقويم اإللكتروني من التطبيقات المهمـة لتكنولوجيـا الـتعلم اإللكترونـي؛ ألنـه               
: يــساعد أعــضاء هيئــة التــدريس فــي تقــويم أداء طالبهــم بطــرق وأســاليب متعــددة مثــل       

 والمشروعات، والمهام المتنوعة، ويـساعدهم فـي تنميـة مهـارات            االختبارات التحصيلية، 
التواصـــل االجتمـــاعي، والنقـــد، والتفكيـــر فيمـــا يقـــدم إلـــيهم، كمـــا ينمـــي لـــديهم مهـــارات  
ــذاتي المــستمر، ويمكــن تحديــد فوائــد        ــا وتوظيفهــا فــي تعلمهــم ال اســتخدام التكنولوجي

 ):أ٢٠١٣، وة أبو خطالسيد عبد المولى(التقويم اإللكتروني فيما يلي 

ــوع أســاليب التقــويم، مثــل    • ــارات الموضــوعية، والمهــام والمــشروعات،    : تن االختب
 .واالستبانات، والمنتديات

توفير وقت وجهد عضو هيئة التدريس خاصة في ظل وجود األعـداد الكبيـرة مـن             •
الطلبة؛ حيث إن االختبارات تصحح إلكترونيا وتعلن النتيجة للطلبة، كما أنه يمكن إنشاء             

ك مــن األســئلة التــي يمكــن اســتخدامها فــي إعــداد اختبــارات متكافئــة تــستخدم عــددًا بنــ
 .كبيرًا من المرات
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يتصف بالمرونة؛ حيث يمكن للطلبة تنفيذ المهام وإرسالها إلى المعلم إلكترونيـا             •
 .من أي مكان

ــداد       • ــم بإعـ ــسماح للمعلـ ــة، والـ ــة ومتكاملـ ــصورة منظمـ ــويم بـ ــذ التقـ ــة تنفيـ إمكانيـ
 . وشروطه، وتوقيتاته، اإللكتروني، ووضع ضوابطهمفردات التقويم

يــوفر قاعــدة بيانــات لمفــردات التقــويم اإللكترونــي، واســتجابات الطلبــة، والدرجــة   •
 .التي حصلوا عليها، ومن ثم يمكن طباعة تقارير الدرجات، وإعالنها إلكترونيا

وقـــد أجريـــت عـــدة دراســـات اســـتهدفت التعـــرف علـــى أهميـــة التقـــويم اإللكترونـــي    
أن التقـويم اإللكترونـي يـؤدى إلـى       Muhanna)2009(" مهنـا "أكـدت دراسـة   وائده، حيـث  وف

 نتائج أفضل من التقويم بالورقة والقلم، وأن الطلبة يفضلون التقويم اإللكتروني؛ ألنـه يـوفر     
 .الوقت و الجهد المبذولين، وأن أعضاء هيئة التدريس يفضلون هذا النوع من التقويم

تـصميم وإنتـاج برنـامج      ) أ٢٠١٣ ( أبـو خطـوة    الـسيد عبـد المـولى     استهدفت دراسة   كما  
مقترح للتدريب عـن بعـد، بمـساعدة الفـصول االفتراضـية، وقيـاس أثـره فـي تنميـة مهـارات                      
التقويم اإللكتروني باستخدام نظـام مـوودل واالتجـاه نحـو التـدريب عـن بعـد لـدى أعـضاء                     

عـن فاعليـة البرنـامج المقتـرح فـي       هيئة التدريس في الجامعـة الخليجيـة، وأسـفرت النتـائج            
تنميــة مهــارات التقــويم اإللكترونــي، واالتجــاه نحــو التــدريب عــن بعــد لــدى أعــضاء هيئــة           

وضــع سياســات تتبنــى التقــويم اإللكترونــي فــي      التــدريس، كمــا أوصــى الباحــث بــضرورة     
يئـة  التعليم العالي؛ لما لـه مـن مزايـا عديـدة للعمليـة التعليميـة، مـع ضـرورة تـدريب أعـضاء ه                       

، باإلضـافة إلـى   التدريس على توظيف أنماطه، وتطوير المقررات الدراسية بمـا يناسـب ذلـك         
ضرورة تبني الجامعات العربية خطة إستراتيجية واضحة المعالم؛ لتنميـة مهـارات أعـضاء              
هيئــة التــدريس بنظــام التــدريب عــن بعــد، ذات ثالثــة مــستويات قــصيرة المــدى، ومتوســطة  

 .المدى، وبعيدة المدى
يتضح مما سبق أهمية التقويم اإللكتروني فـي العمليـة التعليميـة ألنـه يـساعد أعـضاء                  
هيئة التدريس في تقويم أداء طالبهم بطرق وأساليب متعددة، لما يتميز بـه مـن خـصائص                 

، )التقويم التقليـدي  (متعددة، فضلًا عن أنه يحقق نتائج أفضل مقارنة بتقويم الورقة والقلم            
ــا لمــا أثبتتــه نتــائج      وهــو نمــط تقــويم مفــضل    مــن قبــل الطلبــة وأعــضاء هيئــة التــدريس وفقً

 .الدراسات المختلفة
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 :أشكال التقويم اإللكتروني
 أشــــكال مــــن التقــــويم يمكــــن اســــتخدامها لتقــــويم فعاليــــة الــــتعلم  أربعــــةهنــــاك 

 ): ٤٠٢ -٣٩٧. ، ص ص٢٠٠٩الغريب زاهر إسماعيل، (اإللكتروني، وهي كما يلي 
يهــدف التقــويم اإللكترونــي القبلــي إلــى تحديــد  : Pre.Evaluationالتقــويم القبلــي   -أ 

المستوى األولي للطالب باسـتخدام األدوات اإللكترونيـة تمهيـدًا إلصـدار حكـم علـى مـدى                  
قدرة كل منهم على البدء في دراسة مجال محدد أو توزيع الطالب في مستويات مختلفة     

 .وفق قدراتهم 

يطلـق عليـه أحيانـا التقـويم     : Formative Evaluation) التكـويني (التقويم البنائي   -ب 
اإللكترونــي المــستمر وهــو تقــويم مــستمر علــى مــدار عمليــة التعلــيم بــالمواقف التعليميــة   
اإللكترونيــة ،ولكونــه يحــدث أثنــاء البنــاء أو التكــوين التعليمــي بهــدف تحــسين جوانــب          

حـسين العمليـة   التعلم الثالث لـذا فـإن بـذل الجهـد فيـه تظهـر نتائجـه مباشـرة ويـؤدي إلـى ت            
التعليميـة كاملـة، ويـتم هـذا النـوع مـن التقــويم مـن خـالل اسـتخدام عـضو هيئـة التــدريس            

االختبارات القصيرة، وسؤال الطالب عما تعلموه في تفاعلهم في المقرر          : األساليب التالي 
اإللكتروني، والمناقشة اإللكترونية، ومالحظـة أداء الطـالب إلكترونيًـا، ومتابعـة الواجبـات              

لمنزلية ونشرها إلكترونيًا، والنصائح والتوجيهات من بعد، والتدعيم التعليمي اإللكترونـي           ا
 . من بعد

يهــــدف التقــــويم اإللكترونــــي   : Diagnostic Evaluation  التشخيــــصيالتقــــويم  -ج 
 وتحـدد  ،التشخيصي إلى اكتـشاف نـواحي القـوة والـضعف فـي تحـصيل الطالـب إلكترونيـا                

ــا   أكثـــر المواقـــف التعليميـــة منا  ســـبة للطالـــب فـــي ضـــوء خصائـــصه التعليميـــة الحاليـــة كمـ
 .يساعدنا على معرفة مدى مناسبة تسجيل الطالب في صف دراسي ما

يتم هذا النـوع مـن التقـويم فـي نهايـة      : Summative Evaluationالتقويم النهائي   -د 
ــة فــي الوقــت           ــه التعليمي ــي، حيــث يكــون الطالــب قــد أتــم متطلبات ــتعلم االلكترون ــرامج ال ب

ــدد درجـــة تحقيـــق الطالـــب      الم ــذ يحـ ــائي االلكترونـــي هـــو الـ ــويم النهـ ــا ، والتقـ حـــدد التمامهـ
للمخرجات الرئيسية لتعلم مقرر ما ، كما يهدف التقويم النهائي إلى مساعدة عضو هيئـة         
التدريس على تحديد الدرجة التي أمكن بهـا تحـصيل الطالـب ألهـداف التـدريس مـن خـالل                  

 .لوكه في ضوء أهداف التدريستقويم المتغرات التي تحدث في س
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التقويم التي يمكن استخدامها لتقويم فعاليـة الـتعلم اإللكترونـي    بالنظر إلى أشكال   
نجد أنها ال تختلف كثيـرًا عـن أشـكال التقـويم فـي البـرامج التقليديـة بـل تكـاد تكـون هـي                      

ا، نفسها، واالختالف الوحيد بينهمـا هـو بيئـة الـتعلم، وثـم ثـم اخـتالف خـصائص كـل منهـ                      
 .   األمر الذي يتطلب معه استخدام تلك األشكال في إطار متكامل

 :أساليب التقويم اإللكتروني
طرقًا وأسـاليبًا مختلفـة تـستخدم     Lee et al.(2006, PP. 13- 33) وآخرون" لي" يحدد 

الــتعلم المــراد قياســها،  فــي التقــويم اإللكترونــي، تــم تــصنيفها حــسب طبيعــة مخرجــات 
التطبيقيـة للـتعلم، واألوراق البحثيـة، والقيـاس الـذاتي       قـشة، واألنـشطة   لوحـات المنا :وهـي 

ــارات البنائيــــة) مواقــــع الويــــب الشخــــصية، والمجــــالت، والمقــــاالت  ( والنهائيــــة  واالختبــ
العملـي، ملفـات اإلنجـاز اإللكترونيـة،      التـدريب / ، والمـشروعات  )االختبارات الكمبيوتريـة (

 .يةوالتعلم الجماعي، واالختبارات النهائ
أنــه يمكــن تقــويم بــرامج  )١١٧ -١٠٦. ، ص ص٢٠٠٨(ويــرى حمــدي أحمــد عبــد العزيــز  

  االمتحانـات القـصيرة   :اإللكترونـي التاليـة   الـتعلم اإللكترونـي مـن خـالل أسـاليب التقـويم      

Short Quizzes   واالمتحانـات المقاليـة ،Essay ،ملفـات اإلنجـاز  و E-Portfolios   أو مـا يعـرف 

، والمقـابالت الشخــصية   Performance Evaluationتقـويم األداء  وة،بالحقائـب اإللكترونيـ  
Interviewsاليوميــات ، وJournal وأوراق العمــل ،Paper Work  والتــأمالت الذاتيــة ،Paper 

Reflective  المـشاركة  ، وعـدد مـرات  Figures Participation Learnerتقيـيم الـزمالء   ، و 

Assessment Peerوالتقييم الذاتي ،  .Learner Self-assessment 

يتـــضح ممـــا ســـبق تنـــوع أســـاليب التقـــويم اإللكترونـــي وتعـــددها بمـــا يحقـــق مفهـــوم 
التقــويم الــشامل، وهــو مــا تعجــز عــن تقديمــه أنظمــة التعلــيم التقليــدي المحــدودة بزمــان        
ومكــان محــدد، وقــصور فــي اإلمكانــات، األمــر الــذي يتطلــب معــه تطــوير مهــارات المعلمــين  

ريس لإللمـــام بتلـــك األســـاليب وتطويعهـــا وتطبيقهـــا فـــي مقـــرراتهم  وأعـــضاء هيئـــة التـــد
 . الدراسية

  :الواجبات اإللكترونية
التقــويم اإللكترونــي باســتخدام منظومــة    تعــد الواجبــات اإللكترونيــة إحــدى أدوات  

ــورد" ــات فــي شــكل ملفــات        "بالكب ــدريس إرســال الواجب ــة الت ، حيــث يــستطيع عــضو هيئ
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مع تحديد موعد نهاية التسليم، بحيث ال يـسمح بالتـسليم   بهيئات متعددة عبر المنظومة  
بعده ويمكن للطالب تحميل إجابته على المنظومة التي تقدم تقريرًا بالواجبات المـسلمة              
شــاملًا التــاريخ والوقــت، ومــن ثــم يقــوم عــضو هيئــة التــدريس بتقييمهــا، وكتابــة التعليقــات 

ــي يمكــن أن يكلــف بهــا الطل      ــي  عليهــا، ومــن الواجبــات الت حــل تمــارين مرتبطــة   : بــة مــا يل
بموضوع معين، أو كتابة بحث عن معلومة ما، أو كتابة مقالـة فـي موضـوع مـرتبط بـالمقرر        
الدراسي ونشره عبر اإلنترنت، أو كتابة تقرير عن زيارة أو تجـوال افتراضـي عبـر اإلنترنـت،                  

 د سـالم  أحمـ (أو إنجاز مشروع فردي أو تشاركي، أو إعداد عرض تقديمي عـن موضـوع مـا                 
 ).٣٠٤. ، ص٢٠٠٤، محمد

 : المتابعة اإللكترونية
التقــويم اإللكترونـــي باســتخدام منظومـــة    تعــد المتابعــة اإللكترونيـــة إحــدى أدوات   

،  محمــدأحمــد ســالم (، حيــث يمكــن مــن خاللهــا التعــرف علــى المهــام التاليــة     "بالكبــورد"
 ):٣٠٦، ٣٠٥. ، ص ص٢٠٠٤
 .قة سيره في الدروسمعلومات عن سلوك التعلم لدى الطالب وطري •

 .معلومات عن الصفحات والدروس التي زارها •

 .وضع الطالب عند المكان الذي وقف عنده في الزيارة السابقة •

تقــديم اختبـــارات التـــشخيص وتحديــد مـــستوى الطالـــب ثــم وضـــعه فـــي المـــستوى     •
 .المناسب له

 .امعلومات عن عدد الدروس المنجزة ووقت إنجازها مقارنة بمعايير محددة سابق •

معرفــة عــدد المقــررات التــي أنهاهــا الطالــب ومعدلــه الفــصلي والتراكمــي والمقــررات  •
 .المتبقية للتخرج

 .إطالع الطالب على درجاته وواجباته من صفحته الخاصة •

 .المقرر في لحظة معينة/ معرفة الطالب الداخلين على النظام •

 .يمكن للمعلم وضع مالحظاته على مستوى الطالب •
 : Electronic Testsكترونية االختبارات اإلل

علــى أنهــا العمليــة التعليميــة المــستمرة  ) ٢٢١. ، ص٢٠٠٥(صــبحي وديــع تعرفهــا ســالي 
والمنتظمة التي تهدف إلى تقييم أداء الطالب مـن بعـد باسـتخدام الـشبكات اإللكترونيـة،               
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بأنهــا عمليــة تقــويم مــستمرة ) ٤١٠. ، ص٢٠٠٩(فــي حــين يعرفهــا الغريــب زاهــر إســماعيل 
ننــة تهــدف إلــى قيــاس أداء الطالــب إلكترونيــا باســتخدام البرمجيــات تزامنيــا باالتــصال  ومق

 .المباشر باالنترنت أو غير تزامنيا في القاعة الدراسية االلكترونية
ــة التــي تطــول التقــويم اإللكترونــي        ويــرى بعــض المتخصــصين أن التحــسينات الجذري

جيـا، والقيـاس، والعلـوم المعرفيـة، غيـر      يكون نتيجة التقدم في ثالثة ميادين، هـي التكنولو     
أن التقدم التكنولوجي أكثرها أهمية؛ ذلك أن محور هذا التقدم هـو اإلنترنـت والـذي يقـدم          

 ):٢٢٦ - ٢٢٢. ، ص ص٢٠٠٥صبحي ، وديع سالي (بدوره لالختبارت الخصائص التالية 
ه، أي أنهـا  وتعني تقديم مهمة للمتعلم وإمكانية الرد الـسريع علـى أفعالـ           : التفاعلية •

مفهوم يشير إلى الفعل ورد الفعـل بـين المـتعلم ومـا يعرضـه  الكمبيـوتر، ويتـضمن                    
ذلك قدرة المتعلم على التحكم فيما يعرض عليه، وضبطه والتحكم في تسلسله    

 .وتتابعه والخيارات المتاحة من حيث القدرة على اختيارها والتجول فيما بينها

أي يمكــن تحقيــق تفــاعالت مختلفــة مــع   : التفاعــل المتــزامن مــع طــالب متنــوعين   •
التفاعليــــة، والتفاعــــل (طــــالب متنــــوعين فــــي نفــــس الوقــــت، وهــــاتين الخاصــــيتين  

 .يشكالن التقييم الفردي) المتزامن

صـوت،  (حيـث يمكـن عـرض مفرداتـه بوسـائل متعـددة             : تعدد الوسـائل واتـساعها     •
 ...).صورة، رسوم، فيديو

ة فيما بينها، وهو مـا سـيرفع كفـاءة    أي ربط عناصر المنظوم : استخدام الشبكات  •
 .عملية االختبار بدرجة كبيرة

ــا لمجموعــة مــن القواعــد الموحــدة التــي   : التنمــيط • ويعنــي أن الــشبكة ستــسير وفقً
 .يسير عليها المشاركون

وتتحقـق المرونـة مـن خـالل عمـل االختبـار وتعديلـه وإعـادة              : المرونة وتوفير الوقت   •
وزيع االختبارات والحصول على اإلجابـات      استخدامه حسب الحاجة، كما يمكن ت     

 .عن طريق اإلنترنت وبذلك يتحقق توفير الوقت

حيــث بمجــرد انتهـــاء الطالــب مــن االســـتجابة     : الحــد مــن وقــت التغذيـــة الراجعــة     •
 .لالختبار تظهر فوريًا النتيجة
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ــا  : الحــد مــن المــوارد المطلوبــة • حيــث يــتم تــصحيح االختبــارات والواجبــات إلكترونيً
 داعي لوجود العنصر البشري، واالكتفاء بالبرمجيات التـي تقلـل مـن زمـن               ومن ثم ال  

 .المعلجة والتصحيح

حيث يتم عمل أرشيف بأداء كل طالب واالحتفاظ به وقت : االحتفاظ بالسجالت •
 .الحاجة

مــن خــالل تحقيــق الراحــة والــسهولة لجميــع األطــراف ومــن ثــم ســرعة     : التيــسير •
 .تكيفهم

ــا  : ســهولة اســتخدام البيانــات • حيــث يوجــد أرشــيف بــأداء الطــالب مخــزن إلكترونيً
 .يسهل معه تحليل البيانات ومعالجتها إحصائيًا

حيث ال تكون هناك حاجة إلى الطباعة واألوراق واألحبار والنقـل           : خفض التكلفة  •
 .وغيره من الموارد المكلفة

كترونيـة  وبالتالي فإن الخصائص التي تتمتع بها اإلنترنت تنسحب على االختبـارات اإلل           
طالمــا أنهــا تنفــذ مــن خــالل الــشبكة، فنجــد االختبــارات تتــسم بأنهــا تفاعليــة وتزامنيــة            
ومتعددة في وسائلها ومعيارية ومرنة واقتـصادية وأرشـيفية وميـسرة، ومـن ثـم فـإن تلـك                   

عــضاء هيئــة التــدريس علــى تفعيلهــا فــي مقــرراتهم       أالخــصائص تــشجع بــشكل كبيــر    
 ". بالكبورد"الدراسية من خالل منظومة 

وأما عن أنواع االختبارات اإللكترونية فإنه يمكـن اسـتخدام أنـواع األسـئلة التقليديـة          
باإلضافة إلى أنواع جديدة من األسئلة تستفيد من خصائص الكمبيوتر واإلنترنـت، وبالتـالي              

ــارات ا  ــة  تــضم االختب ــواع التالي ــة األن ــار مــن متعــدد، واالســتجابات     : إللكتروني أســئلة االختي
المتعــددة، وأســئلة المطابقــة أو التوصــيل، وأســئلة صــح أم خطــأ، وأســئلة مــلء الفراغــات،    

الـسبب،  /أسئلة تحديد المواضع الجغرافية، أسئلة صح أم خطأ المتعددة، وأسئلة التأكيد  
، ٢٠٠٩الغريـب زاهـر إسـماعيل،       ( دراسة الحالـة     وأسئلة الحساب متعدد المراحل، وأسئلة    

 ).٤١٣. ص
وأيًا كان نـوع االختبـارات اإللكترونيـة، ومـا تتميـز بـه مـن مميـزات وخـصائص، فإنهـا ال                       

) ٤١٧. ، ص٢٠٠٩(تخلو مـن بعـض العيـوب والقـصور التـي يلخـصها الغريـب زاهـر إسـماعيل            
لجيــدة مهــارة وتــدريب وجهــد  يتطلــب إعــداد االختبــارات الموضــوعية ا : فــي النقــاط التاليــة 
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ــة        ــوعية، والحاجـ ــارات الموضـ ــالل االختبـ ــن خـ ــا مـ ــارات العليـ ــاس المهـ ــعوبة قيـ ــر، وصـ كبيـ
المستمرة لمراقبة ومتابعة األجهزة اإللكترونيـة وبرمجياتهـا لتجنـب أيـة أعطـال محتمـل                
حدوثها أثناء إجراء االختبـارات، وحاجـة الطـالب إلـى مهـارات وخبـرة كافيـة للتعامـل مـع                 

لوجيا المعلومات، وحاجة المعلم إلى التدريب على أسـاليب تنفيـذ التقيـيم ومهـارات               تكنو
ــا المعلومــــات وإدارة االمتحانــــات، ويجــــب أن تكــــون كــــل األطــــراف المعنيــــة    تكنولوجيــ

 .باالختبارات ذات تنظيم عال من خالل تحديد دول كل منهم

ات اإللكترونيـة  أن مـواطن الـضعف فـي نمـاذج االختبـار        ) ٢٠١٣(ويضيف يوسف الـصباح     
تــتلخص بــشكل عــام فــي الغــش وانتحــال الشخــصية، باإلضــافة إلــى محــاوالت الهجــوم        
ــا األخــرى كقابليــة التطبيــق،        المحتملــة للوصــول غيــر المــصادق، وكــذلك، فمــا زالــت المزاي

 .وسهولة االستخدام، واألتمتة تعد من أهم التحديات
ــا       ــرغم مــن وجــود بعــض العيــوب والقــصور فــي االختب ــوعلــى ال ــه ةرات اإللكتروني ، فإن

 الســيما تلــك العيــوب المرتبطــة بالجانــب الفنــي     -يمكــن التقليــل منهــا أو التغلــب عليهــا    
 حيث تم توظيف طرق حديثة للمصادقة المتواصلة والمـستمرة مـن خـالل نمـاذج                -التقني  

حديثة لتحديد هوية الممتحنين في أنظمـة التقـويم اإللكترونـي، أو بمعنـى آخـر االمتحانـات           
فـي  (إللكترونية، لتمكين المؤسسات األكاديمية من عقـد امتحانـات إلكترونيـة عـن بعـد         ا

أما للتغلب عن المـشكالت األخـرى المتعلقـة بمهـارات           . بشكل آمن وموثوق  ) المنزل مثلًا 
أعضاء هيئة التـدريس فإنـه يمكـن ذلـك مـن خـالل عقـد البـرامج التدريبيـة المتخصـصة فـي                        

 .لي يعد مثالًا لذلكهذا المجال، ولعل البحث الحا
 :"بالكبورد"التقويم اإللكتروني باستخدام منظومة  أدوات

أنهـا ال تقتـصر علـى نـوع     " بالكبـورد "من مزايا التقويم اإللكتروني باسـتخدام منظومـة        
 :محدد، ولكنها تتضمن األنواع التالية

حيــث يمكــن لعــضو هيئــة التــدريس اســتخدام  أســئلة  : االختبــارات اإللكترونيــة •
الــصواب والخطــأ، والمزاوجــة، واالختيــار مــن متعــدد،   : دة الختبــار طالبــه، مثــل أســئلة متعــد

وأسئلة المقال وغيرها، ويمكن لعضو هيئة التـدريس إنـشاء بنـك أسـئلة واسـتخدامه فـي                  
مقرراته، ومن مزايا هذه االختبارات أنهـا تـصحح إلكترونيًـا، ونـشر نتائجهـا إلكترونيًـا أيـضًا                   

 .وبشكل فوري
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هـي إحـدى أدوات االتـصال غيـر متـزامن، وهـو يـسمح               : Forumت المقيمة   المنتديا •
للطلبة المسجلين فـي المقـرر بـإجراء مناقـشات حـول موضـوعات المقـرر، ويمكـن لعـضو                 
 . هيئة التدريس تقييم مشاركات الطلبة وفق معايير محددة وتلقي الطلبة تغذية راجعة

ي وقت محدد وبمواصـفات     هي أنشطة ينفذها الطلبة ف    : Assignmentsالواجبات   •
 . محددة، وتصحح بعد تخصيص درجات لها، وتلقي الطلبة التعليقات عليها

هـي عبـارة عـن اسـتفتاء للحـصول علـى ردود          : االستبيانات أو اسـتطالعات الـرأي      •
من الطلبة حول سؤال معـين؛ بغـرض اسـتطالع الـرأي أو جمـع المعلومـات حـول موضـوع                     

 . معين واستعراض نتائجها
حيث يتاح للطلبة إنشاء مدونات ينشر من خاللها بعض الموضوعات          : تالمدونا •

 . والمعلومات المرتبطة بالمقرر، وتقيم تلك المشاركات

تحديـد   (Grade Centerالمتابعة اإللكترونيـة للطلبـة مـن خـالل مركـز التقـديرات        •
 ).خيارات األنشطة المقيمة في مركز التقديرات

 :في ضوء ما سبق يتضح ما يلي
نتــشار الــسريع للــتعلم اإللكترونــي فــي المــدارس والجامعــات فــي دول العــالم    اال •

المختلفــة باعتبــاره أحــد المــداخل الحــديث لتطــوير التعلــيم حيــث وضــعت المقــررات عبــر    
 .اإلنترنت؛ حتى يتسنى ألعضاء هيئة التدريس والطالب التواصل مع الجامعة من خاللها

ــتعلم اإللكترونــ    • ــة    يأن مــن أهــداف نظــم إدارة ال ــزال الجهــد والمهــارة الفني  اخت
ــضرورية لبنــاء وإدارة المقــررات عبــر اإلنترنــت     ، فــضلًا عــن تنظــيم مــواد الــتعلم الرقميــة      ال

 .وتوزيعها، واالتصال والتعاون، وتقييم الطالب والتقييم الذاتي، وإدارة الصف

 وتـصنيفها وفقًـا لنـوع المـصدر         تنوع نظم إدارة المحتوى والمقـررات اإللكترونيـة        •
، وبرمجيات مطورة لجهـات محـددة   )مغلقة المصدر(برمجيات تجارية : إلى ثالثة أنواع، هي  

 ).مفتوحة المصدر(، وبرمجيات مجانية )مغلقة المصدر(

 مغلقـة المـصدر     إدارة الـتعلم اإللكترونـي    تعد إحدى نظـم     " بالكبورد"أن منظومة    •
ــي تتميـــز بعـــدد مـــن الخـــصائص التـــي يمكـــن أن تـــشجع المـــدارس والج        امعـــات علـــى  التـ

 .استخدامها كمنصات للتعلم اإللكتروني لنشر مقرراتها من خاللها
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أن مــــن المكونــــات الرئيــــسة لــــنظم إدارة الــــتعلم اإللكترونــــي بعــــض العناصــــر   •
االختبارات اإللكترونية، والواجبات : المخصصة التي تستخدم في التقويم اإللكتروني مثل    

ــة، و   ــاش التعليميـ ــديات النقـ ــة، ومنتـ ــضور   اإللكترونيـ ــجالت الحـ ــة، وسـ ــة اإللكترونيـ المتابعـ
 .والغياب، وإدارة عمليات رصد الدرجات وإصدار الشهادات

أهمية التقويم اإللكترونـي وتنـوع أسـاليبه بمـا يحقـق مفهـوم التقـويم الـشامل،                   •
وهو ما تعجز عن تقديمه أنظمة التعليم التقليدي المحدودة بزمـان ومكـان محـدد، وقـصور         

الـذي يتطلـب معـه تطـوير مهـارات المعلمـين وأعـضاء هيئـة التـدريس           في اإلمكانـات، األمـر      
 لإللمام بتلك األساليب وتطويعها وتطبيقها في مقرراتهم الدراسية

أن هناك مشكلة في إعداد وتدريب الطالب والمعلمين وأعـضاء هيئـة التـدريس           •
لكترونـي،  على مهارات استخدام بيئـات الـتعلم اإللكترونيـة بمـا فيهـا مهـارات التقـويم اإل               

وأنهم في حاجة إلـى التـدريب علـى اسـتخدام هـذه البيئـات الجديـدة التـي تختلـف بـشكل                       
كبيـر عــن بيئــات الــتعلم التقليديــة؛ لــذا فمـن الــضروري عقــد دورات تدريبيــة لتــدريبهم علــى   

 .تلك المهارات

عبــر اإلنترنــت فــي عديــد مــن  اإللكترونــي الــتعلم فاعليــة إثبــات مــن بــالرغم •
إرشادات  وجود عدم منها كثيرة، ذا النوع من التعلم يواجهه معوقاتالدراسات، فإن ه
 خـصائص  ودعـم األداء تناسـب   وتوجيـه  وإرشـاد  مـساعدة  أسـاليب  محـددة لتـصميم  

 إلى للوصول تشغيله وكيفية أو البرنامج التعليمي، مع الموقع التعامل لكيفية المتعلمين

التعليمـي   التـصميم  معـايير  أهـم  مـن  تعـد  والتـي  اسـتخدامها،  مـن  المرجـوة  النتـائج  أفضل
 .التعليمي للموقع الناجح

مميزات دعم األداء، ومن ثـم وأهميتـه فـي الـتعلم اإللكترونـي عبـر الويـب، حيـث                 •
يمكن من خاللها تنمية المعارف والمهارات المختلفة، فـضلًا عـن اختـصار الوقـت والجهـد               

كل مـتقن، كمـا أن وجودهـا    في التعلم، األمر الذي يؤدي إلى تعلم أكثر في وقـت أقـل وبـش      
فـــي أي برنـــامج تـــدريبي يـــؤدي إلـــى التقليـــل مـــن شـــعور المتـــدربين باإلحبـــاط نتيجـــة وجـــود 

 .  اإلرشادات الالزمة للتعلم الجيد
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 :فروض البحث
مهـارات التقـويم اإللكترونـي واالتجـاه     : نظرًا ألن البحث يتضمن متغيرين تابعين، همـا     

ض رئيس، وفرضين فـرعيين لكـل متغيـر مـن هـذين             ، فقد صيغ فر   "بالكبورد"نحو منظومة   
 :المتغيرين، وفيما يلي عرض لهذه الفروض، وكذا الفروض الفرعية

بالنسبة لمتغير مهارات التقويم اإللكتروني باستخدام منظومـة إدارة الـتعلم           : أولًا
 ":بالكبورد"

 بــين متوســطات درجــات  0.05 ≤توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائيًا عنــد مــستوى     -١
ء هيئـــة تـــدريس مجموعـــات البحـــث الـــثالث فـــي التطبيـــق البعـــدي الختبـــار مهـــارات أعـــضا

 .التقويم اإللكتروني

 بــين كــل مــن متوســطي  0.05 ≤ توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى   -١-١
درجــات أعــضاء هيئــة تــدريس المجمــوعتين التجــريبيتين، ومتوســط درجــات أعــضاء هيئــة 

ــار مهــارات التقــويم اإللكترونــي     تــدريس المجموعــة الــضابطة فــي التطب   يــق البعــدي الختب
 .لصالح أعضاء هيئة تدريس المجموعتين التجريبيتين

 بــين متوســطي درجــات 0.05 ≤ ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائيًا عنــد مــستوى -٢-١
أعضاء هيئة تدريس المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية في التطبيـق    

 .ار مهارات التقويم اإللكترونيالبعدي الختب

 ":بالكبورد"بالنسبة لمتغير االتجاه نحو منظومة : ثانيًا
 بــين متوســطات درجــات  0.05 ≤توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائيًا عنــد مــستوى     -٢

أعضاء هيئة تدريس مجموعات البحـث الـثالث فـي التطبيـق البعـدي لمقيـاس االتجـاه نحـو             
 ".بالكبورد"منظومة 

 بــين كــل مــن متوســطي  0.05 ≤ ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى   توجــد فــروق-١-٢
درجــات أعــضاء هيئــة تــدريس المجمــوعتين التجــريبيتين، ومتوســط درجــات أعــضاء هيئــة 

" بالكبـورد "تدريس المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو منظومـة     
 .لصالح أعضاء هيئة تدريس المجموعتين التجريبيتين
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 بـين متوسـطي درجـات    0.05 ≤ توجد فـروق ذات داللـة إحـصائيًا عنـد مـستوى              ال -٢-٢
أعضاء هيئة تدريس المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية في التطبيـق    

 ".بالكبورد"البعدي لمقياس االتجاه نحو منظومة 

 :إجراءات البحث
بحــث، وخطــوات إعــداد  فيمــا يلــي عــرض لإلجــراءات التــي اتبعــت فــي تحديــد عينــة ال     

 .البرنامج المقترح، وما يتضمنه ذلك من إعداد أدوات البحث، وتنفيذ تجربة البحث
 :تحديد مجتمع البحث وعينته: أولًا

 تكون مجتمع البحث من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف، وقد مر اختيار عينة             
 :البحث بالخطوات التالية

معــة الطــائف ال يمتلــك معظمهــم مهــارات  نظــرًا ألن أعــضاء هيئــة التــدريس بجا •
التعلم اإللكتروني الالزم توافرها لتلقي التـدريب علـى البرنـامج، فقـد اختيـرت عينـة طبقيـة                   

Stratified Sample    مــنهم بحيــث تتــوافر لــديهم مهــارات الــتعلم اإللكترونــي، وذلــك مــن 
ا لتلقـي   خالل مخاطبة جميع كليات الجامعـة لكـي ترشـح كـل كليـة عـددًا مـن منـسوبيه                   

 ".بالكبورد"التدريب على مهارات التقويم اإللكتروني باستخدام منظومة إدارة التعلم 

التربيـة، والعلـوم الماليـة واإلداريـة، واآلداب، والـشريعة           : رشحت الكليـات التاليـة     •
واألنظمة، والهندسـة، والحاسـبات ونظـم المعلومـات، والعلـوم، والطـب، والعلـوم الطبيـة،                 

عـضواً يتـوافر لـديهم      ) ٧٨(منسوبيها، اختير منهم عينة عـشوائية بلغـت         عضواً من   ) ١٢٩(
 ):  ١(المتطلبات القبلية لدراسة البرنامج، وفقًا لما يوضحه جدول 

 عدد أعضاء هيئة التدريس المرشحين من قبل الكليات وما تم اختياره منهم): ١(جدول 

 الكلية م
عدد المرشحين من قبل 

 الكلية
عدد ما تم 
 اختياره

 ٧ ١٢ .التربية ١
 ٨ ١٧ .العلوم المالية واإلدارية ٢
 ٩ ١٦ .اآلداب ٣
 ٩ ١٦ .الشريعة واألنظمة ٤
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 الكلية م
عدد المرشحين من قبل 

 الكلية
عدد ما تم 
 اختياره

 ٨ ١٢ .الهندسة ٥

٦ 
الحاسبات ونظم 
 .المعلومات

٩ ١٣ 

 ١٠ ١٤ .العلوم ٧
 ١١ ١٨ .الطب ٨
 ٧ ١١ .العلوم الطبية ٩

 ٧٨ ١٢٩ المجموع

 إلـى ثـالث مجموعـات متـساوية     قسم أعضاء هيئة التدريس الذين تم اختيارهم       •
عـــضو لكـــل مجموعـــة، مجموعـــة ضـــابطة، ومجموعـــة تجريبيـــة أولـــى تـــدرس  ) ٢٦(بواقـــع 

البرنامج عبر اإلنترنت بنمط دعم األداء الموجز، ومجموعة تجريبية ثانيـة تـدرس البرنـامج               
ــة      ــتبعد عـــضوان مـــن المجموعـ ــه اسـ عبـــر اإلنترنـــت بـــنمط دعـــم األداء التفـــصيلي، غيـــر أنـ

وعضو واحد من المجموعة التجريبية األولى لعدم استكمالهم دراسة البرنـامج           الضابطة،  
-لنهايتــه لظــروف عملهــم، وروعــي عنــد اختيــار أعــضاء هيئــة التــدريس لدراســة البرنــامج    

ــر     -الســيما المجمــوعتين التجــريبيتين   ــتعلم اإللكترونــي عب ــديهم متطلبــات ال ــوافر ل  أن يت
لبحث أن يتم االختيار من األعضاء الذين أبدوا رغبة اإلنترنت، كما روعي عند اختيار عينة ا     

 .للمشاركة في البرنامج
 :إعداد البرنامج التدريبي: ثانيًا

ــا لألهــداف    تعــددت نمــاذج تــصميم البــرامج والمقــررات اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت وفقً
التي تسعى لتحقيقها، وتشابهت في عديد من الخطوات واختلفت في بعـض اإلجـراءات،              

وقع االختيار علـى   اإللكتروني، التعلم برامج تصميم نماذج عديد من مراجعة خالل ومن
؛ نظـرًا لـشموليته وتكامـل مراحلـه فيمـا        )١٠٤ -٩٣،  ب٢٠٠٣(نموذج محمـد عطيـة خمـيس        

بينهــا ومناســبته لطبيعــة البحــث، غيــر أنــه أجريــت بعــض التعــديالت البــسيطة فــي بعــض       
لي، وعلـى ضـوء ذلـك صُـمِمَت أنمـاط دعـم             الخطوات كي تتناسـب مـع طبيعـة البحـث الحـا           
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: األداء من خالل البرنامج التدريبي عبر اإلنترنت، ومر بخمس مراحـل رئيـسة هـي كمـا يلـي                  
التحليل، والتصميم، والتطوير، والتقويم النهائي، والنشر واالستخدام والتوزيـع، وفيمـا يلـي             

 :حلوصف تفصيلي لإلجراءات التي اتبعت في كل مرحلة من تلك المرا
 :وتتضمن تلك المرحلة الخطوات التالية : Analysis   مرحلة التحليل-١-٢

تكمن المشكلة في أنه على الرغم مـن        :  تحليل المشكلة وتقدير الحاجات    -١-١-٢
الجهـود المبذولـة مــن قبـل عمـادة الــتعلم اإللكترونـي والتعلــيم عـن بعـد فــي تقـديم بــرامج         

معــة الطــائف علــى المهــارات المختلفــة إلدارة   تدريبيــة لتــدريب أعــضاء هيئــة التــدريس بجا  
، فإن هذه البرامج تعوذها توفير أساليب للمـساعدة         "بالكبورد"التعلم باستخدام منظومة    

 إلى والوصول الصحيح للمنظومة من االستخدام والتوجيه ودعم األداء لتمكن المتدربين

 مــع أوقــات معظــم  المختلفــة، كمــا أن هــذه البــرامج ال تتناســب فــي مواعيــدها     عناصــرها
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الرتباطهم بجداول محاضرات محددة الـزمن، وأنـه يمكـن              
حــل هــذه المــشكلة مــن خــالل إتاحــة البــرامج التدريبيــة عبــر اإلنترنــت قائمــة علــى أنمــاط      

 .متعددة لدعم األداء
تحـددت المهـارات المطلـوب إكـسابها لعينـة البحـث فـي              :  تحليل المهارات  -٢-١-٢

ضوء األهداف العامة للبرنامج التدريبي، فضلًا عما تم التوصل إليه من خالل تحليل األدبيـات               
بـشكل عـام    " بالكبـورد "والدراسات التي تناولت مهارات استخدام منظومة إدارة التعلم         

ومهارات التقويم اإللكتروني على وجه التحديد، وكذا من خـالل خبـرة الباحـث نفـسه فـي          
، والتـي تــضمنت  ، وقـد أعـدت قائمـة مهـارات لهـذا الغـرض      "بالكبـورد "ة التعامـل مـع منظومـ   

، ويقابــل ، وينــدرج تحــت كــل جانــب عــدد مــن المهــارات)معرفــي وأدائــي(جـانبين رئيــسين،  
كل مهارة مجموعة مـن األهـداف التعليميـة التـي تحقـق تلـك المهـارة، وبعـد االنتهـاء مـن               

 المتخصــصين فــي تكنولوجيــا إعــداد هــذه القائمــة عرضــت علــى مجموعــة مــن المحكمــين 
التعليم، وقـد أبـدى المحكمـون مـوافقتهم علـى القائمـة بعـد إجـراء بعـض التعـديالت التـي                

 :أوصوا بها، وأصبحت القائمة في صورتها النهائية تضم المهارات التالية



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢٩٥

  هـ١٤٣٧ الرابع محرم العدد

 قائمــة مهــارات التقــويم اإللكترونــي باســتخدام منظومــة إدارة الــتعلم       -١-٢-١-٢
 :♦ "بالكبورد"

" بالكبــورد"لجانــب المعرفــي لمهــارات التقــويم اإللكترونــي باســتخدام منظومــة   ا-أ
 :عناصر رئيسة كما يلي) ٩(وتضمن هذا الجانب 

 .مفهوم التقويم اإللكتروني، وأهميته •

 .أنماط األسئلة في االختبارات اإللكترونية •

 .اإلرشادات والمبادئ الواجب مراعاتها في االختبارات اإللكترونية •

 .تخدام المنتديات والمدونات في تفعيل دور الطالب وتقييمهمأهمية اس •

 .التعرف على استطالعات الرأي أو االستبيانات •

 .تطبيقات المتابعة اإللكترونية •

 .طبيعة مركز التقديرات •

 .نظام التحذير المبكر من حيث المفهوم واألهداف، واألنواع •

 .عناصر ومكونات لوحة معلومات األداء •
" بالكبــورد"ئــي لمهــارات التقــويم اإللكترونــي باســتخدام منظومــة    الجانــب األدا-ب

 :مهارة كما يلي) ١٥(وتضمن هذا الجانب 
 .إنشاء الواجبات •

 .تصحيح الواجبات •

 .إنشاء المنتديات المقيمة •

 .تقييم مشاركات الطالب في المنتديات المقيمة •

 .إنشاء صفحة اختبار إلكتروني •

 .بارإنشاء أسئلة متنوعة داخل صفحة االخت •

 .نشر وإتاحة االختبار للطالب •

 .إنشاء االستبيانات أو استطالعات الرأي •

 .نشر أو إتاحة االستبيانات أو استطالعات الرأي للطالب •

                                     
 .قائمة مهارات التقويم اإللكتروني باستخدام منظومة إدارة التعلم البالكبورد) ١( ملحق ♦
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 .استعراض نتائج االستبيانات أو استطالعات الرأي •

 .تقييم مشاركات الطالب في المدونات •

 .إعطاء تغذية راجعة على مشاركات الطالب •

تحديــد  (Grade Centerرونيــة للطــالب مــن خــالل مركــز التقــديرات  المتابعــة اإللكت •
 ).خيارات األنشطة المقيمة في مركز التقديرات

 .إنشاء قواعد التحذير المبكر •

 .استخدام األعمدة التفاعلية في لوحة معلومات األداء •
الفئــة المــستهدفة فــي :  تحليــل خــصائص المتعلمــين وســلوكهم المــدخلي-٣-١-٢

عــضاء هيئــة التــدريس جامعــة الطــائف، وهــم يمتلكــون مــن المعــارف         هــذا البحــث هــم أ  
والمهارات األدائية والعقليـة والوجدانيـة مـا يـؤهلهم للنجـاح فـي هـذا البرنـامج، كمـا روعـي                      

 أن يتــوافر لــديهم -الســيما المجمــوعتين التجــريبيتين -عنــد اختيــارهم لدراســة البرنــامج  
ترنــــت، فــــضلًا عــــن متطلبــــات الــــتعلم المهــــارات األساســــية الســــتخدام الكمبيــــوتر واإلن

اإللكترونــي عبــر اإلنترنــت، كمــا روعــي أن يــتم االختيــار مــن األعــضاء الــذين أبــدوا رغبــة             
 ).أي ممن تتوفر لديهم الدافعية للمشاركة النشطة(للمشاركة في البرنامج 

 اعتمد في تدريب المجموعـة الـضابطة مـن    : تحليل الموارد والقيود في البيئة   -٤-١-٢
 هيئــة التــدريس علــى تــوفير قاعــة تدريبيــة مكيفــة فــي عمــادة تقنيــة المعلومــات          أعــضاء

ـــ    ــصلة باإلنترنــت عــالي       ) ٢٥(بالجامعــة مــزودة ب ــوتر لهــا مواصــفات قياســية مت جهــاز كمبي
 وشاشـة عـرض كبيـرة،    Data Showالسرعة، فضلًا عن جهاز عـرض الوسـائط المتعـددة    

فقـد روعـي فـي اختيـار أفرادهـا أن يمتلــك      أمـا فيمـا يتعلـق بمجمـوعتي البحـث التجـريبيتين       
كل عضو هيئة تدريس جهاز كمبيوتر متصل باإلنترنت لكي يتمكن مـن دراسـة البرنـامج       
في الوقت والمكان الذي يناسبه، وبالتالي فإن الموارد متاحة والبيئة مناسبة إلتمـام البحـث              

 .بصورة مرضية

ة األكثـر مناسـبة للمـشكالت      اتخاذ القـرار النهـائي بـشأن الحلـول التعليميـ           -٥-١-٢
ــا، و لبحامشكلة ل تحليوء في ض: والحاجـــات ــارات المطلـــوب تنميتهـ ص صائــــخث، والمهـ

ــلمتعلما ن، وحاجــة أعــضاء هيئــة التــدريس لتــوفير أســاليب للمــساعدة والتوجيــه ودعــم      يـ
 "بالكبـورد "الـصحيح لمنظومـة    من االستخدام األداء من خالل البرنامج التدريبي ليتمكنوا
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ــ تــــرر  تقــــد  فقالمختلفـة فـي التقـويم اإللكترونـي،      عناصـرها  إلـى  ولوالوصـ  ر يطــــو تم وصميــ
ــامج تــــدريبي عبــــر اإلنترنــــت،   ـــيتبرنــ ـــمب اليــــــــسن أضمـــــ ـــجيوتدة وساعـــــ ودعــــم أداء، ه ـــــ

 ".بالكبورد"الكتساب مهارات التقويم اإللكتروني باستخدام منظومة إدارة التعلم 

ــصميم -٢-٢ ــة التـــ ت صفاوالمروط والشاضع وحلة رلماه ذهن تتضم : Design  مرحلـــ
 :، وتتضمن تلك المرحلة الخطوات التاليةهـعملياتم وتعلـلدر اصاـة بمـلخاصا

يهــدف هــذا البحــث إلــى    :  تــصميم األهــداف التعليميــة وتحليلهــا وتــصنيفها    -١-٢-٢
خدام إكــساب أعــضاء هيئــة تــدريس جامعــة الطــائف مهــارات التقــويم اإللكترونــي باســت   

من خالل تصميم وتطوير نمطـين مختلفـين لـدعم األداء،           " بالكبورد"منظومة إدارة التعلم    
ــارات         ــدريبي أن تــصاغ فــي عب ومــن ثــم روعــي عنــد صــياغة األهــداف التعليميــة للبرنــامج الت
ســلوكية علــى درجــة عاليــة مــن التحديــد، بحيــث تــصف ســلوك المــتعلم نتيجــة الــتعلم           

 قابلًـا للمالحظـة والقيـاس، وقـد أعـدت قائمـة أهـداف               بشكل دقيق، ويكـون هـذا الـسلوك       
تعليمية في صورتها المبدئية، ثم عرضت على عدد من المحكمين المتخصصين في مجـال     
تكنولوجيا التعليم بهـدف اسـتطالع آرائهـم حـول مـدى سـالمة صـياغة كـل هـدف، وبعـد                      

يمية فـي صـورتها     إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون أصبحت قائمة األهداف التعل         
 .هدفًا) ١٦٥(النهائية 
للتحقـــق مـــن فاعليـــة البرنـــامج :  تـــصميم أدوات القيـــاس محكيـــة المرجـــع-٢-٢-٢

فــي تحقيــق أهدافــه صــممت  ) القــائم علــى أنمــاط دعــم األداء بنمطــين مختلفــين  (التــدريبي 
رة أداتين للتأكد من ذلك، هما اختبار مهارات التقـويم اإللكترونـي باسـتخدام منظومـة إدا         

، وسـيأتي تفـصيل   "بالكبـورد "، ومقياس االتجاه نحـو اسـتخدام منظومـة    "بالكبورد"التعلم  
 .خطوات إعداد كل أداة والتحقق من ضبطها في الجزء الخاص بإعداد أدوات البحث

ــه  -٣-٢-٢ ــتراتيجيات تنظيمـ ــوى وإسـ ــصميم المحتـ ــشمل   :  تـ ــوى ليـ ــاء المحتـ ــم بنـ تـ
تقــويم اإللكترونــي باســتخدام منظومــة   موضــوعات تهــتم بالجانــب المعرفــي لمهــارات ال   

، وتهــتم أيــضًا بالجانــب األدائــي لتلــك المهــارات، بحيــث يمثــل كــال   "بالكبــورد"إدارة الــتعلم 
محتوى البرنامج التدريبي المزمع تصميمه، بحيث يتـسم بعـدد          ) المعرفي واألدائي (الجانبين  

إدارة الــتعلم أن يكــون اســتجابة لمــا يحــدث مــن تطــور فــي نظــم    : مــن الخــصائص، أهمهــا 
والتقويم اإللكتروني، ويلبي حاجات أعضاء هيئة التدريس، وقد تم اختيار محتوى البرنامج       
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 ســواء –بعــد االطــالع علــى عــدد مــن المراجــع والبحــوث والدراســات العربيــة واألجنبيــة          
 التـي تهـتم بمجـال التقـويم اإللكترونـي باسـتخدام نظـم               -أكانت مطبوعة أم إلكترونية     

، وقد مر بناء محتوى البرنامج بعدد مـن الخطـوات،           "بالكبورد"م السيما منظومة    إدارة التعل 
تحديــد محتــوى البرنــامج فــي صــورته األوليــة، والتحقــق مــن صــدق محتــواه، ثــم تحديــد     : هــي

تنظيم المادة العلميـة  : المحتوى في صورته النهائية، وقد روعي عند تنظيم المحتوى ما يلي          
ــسق م   ــي نـ ــة فـ ــرها المختلفـ ــسيم     بعناصـ ــامج، وتقـ ــوى البرنـ ــداف محتـ ناســـب يعكـــس أهـ

المحتوى إلى موضـوعات فرعيـة يـتم االختيـار مـن بينهـا، وتلخـيص النقـاط البـارزة فـي كـل                        
موضــوع مــن موضــوعات البرنــامج، وتقــسيم المهمــة المعقــدة إلــى وحــدات تعلــم صــغيرة     

ئـم  يمكن تحصيلها، وتحديـد مكونـات المهمـة، وترتيبهـا فـي خطـوات صـغيرة متتابعـة تال                  
قــدرة المــتعلم علــى الفهــم؛ وذلــك لــضمان إثــارة اهتمامــه، واالســتمرار فــي عمليــة الــتعلم،    
وترتيب مهام التعلم من العام إلى المفصل، ومن البسيط إلى المعقـد، ومـن الملمـوس إلـى         
المجرد، والربط بين التعلم السابق والالحق، بما يساعد على تذكر البنى المعرفية، ويقوي             

 Weeklyكر، ومــن المفيـد تنظــيم المحتـوى فـي شــكل موديـوالت أســبوعية     الـتعلم والتـذ  

Modules – ويقــصد بهــا وحــدات تعلــم صــغيرة يــتم تعلــم كــل منهــا فــي  – إن أمكــن ذلــك 
ــا، وقــد تــم تقــسيم محتــوى البرنــامج التــدريبي إلــى    موديــوالت، بحيــث يــتم ) ٦(أســبوع تقريبً

 .دراسة موديولين في كل أسبوع

إســتراتيجيات التعلــيم هــي خطــة  : تيجيات التعلــيم والــتعلم تحديــد إســترا-٤-٢-٢
بيعة طتبعا ليـستخدمها المـصمم لبنـاء خبـرة الــتعلم علـى مـستوى الـدرس أو الموضــوع، و       

تيجية راتـــــسن اإـــــفالبرنـــامج التـــدريبي عبـــر اإلنترنـــت والقـــائم علـــى نمطـــين لـــدعم األداء،  
المتمركـز حـول المـتعلم، حيـث        يم المناسبة هي االكتشاف وتـستخدم فـي الـتعلم           تعلــلا

يكـــون المـــتعلم إيجابيًـــا ونـــشطًا، أمـــا إســـتراتيجيات الـــتعلم فهـــي مجموعـــة عمليـــات أو   
مهــارات عقليــة تــساعد المــتعلم علــى إدراك المعلومــات والمثيــرات البينيــة ومعالجتهــا         
واكتسابها وتنظيمها وتخزينها واسترجاعها، ونظرًا لظروف أعضاء هيئة التدريس عينة  

ــ لم المناسبة هي إستراتيجية ا    تعلــلاتيجية راتــسن ا إــفث  البح ـــردي، حيـث روعـي    لفم ا تعلـ
ن عـضو هيئـة التـدريس المحتـوى       اــ ة إلتقـمزلالدوات ا ألاع ـجمير  فيــوت: عند تصميم البرنامج  

 . ت البرنامج وفقًا لخطوه الذاتيالويودمن بيل لتنق، واهـفداهـن أمن تمكـلوا
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ــا تحديـــــد  : لتعليميةت التفاعالت اتيجياراستو ايرسينام  تصمي-٥-٢-٢ ويقـــــصد بهـــ
أدوار المعلم والمتعلم والمصادر وشـكل البيئـة التعليميـة، سـواء أكانـت بيئـة عـروض أم                   

ــ بالنبيئة تعلـم تفـاعلي، ونوعيـة هـذه التفـاعالت             ـــوى البرنـامج التـدريبي،      محتـــداف   سبة ألهـ
اء ألعضاء هيئة التـدريس خـالل غـرف         في التوجيه واإلرش  )  المدرب(وقد تحدد دور المعلم     

ــا عـــن أدوار      ــة، أمـ ــام المطلوبـ ــاز المهـ ــديات المناقـــشة ومتابعـــة إنجـ ــر ومنتـ ــوار المباشـ الحـ
فقـد تحـددت فـي إتاحـة الفرصـة أمـامهم لالطـالع علـى                ) أعضاء هيئـة التـدريس    (المتعلمين  

اركة فــي موديـوالت البرنــامج التـدريبي بمــا يتــضمنه مـن أنمــاط مختلفــة لـدعم األداء والمــش    
 . غرف الحوار المباشر ومنتديات المناقشة

وفقًا لتحديد أدوار كل من المدرب والمتدرب : ساليبهم وألتعليط انمد يد تح-٦-٢-٢
ــ لتعلـــط ا نمر اــ ختيم اتــ يداف التعليميـة  ألهق ا في تحقيفي الخطوة الـسابقة      ــ سم وأيـ ، اليبهـ

، وتوجـد أربعـة أنمـاط رئيـسة     ويقصد بـنمط التعلـيم حجـم المجموعـة المـستقبلة للـتعلم        
نمـط التعلـيم الجمـاهيري مـن بعـد، ونمـط          : لكل منها أساليب مناسـبة، وهـذه األنمـاط هـي          

) ١٥-٥(التعلــيم الجمــاعي فــي مجموعــات كبيــرة، ونمــط التعلــيم فــي مجموعــات صــغيرة   
ــردي المـــستقل، و   ــيم الفـ ــردًا، ونمـــط التعلـ ــر  نتائج تصميوء في ضفـ ــدريبي عبـ ــامج التـ م البرنـ

ــ لاي ـلتعليمط  ا  نمـلـد ا يدتحـم  تـد  فقرنت،  اإلنت ــ الكتزم  الـ ــ لتعليميـــداف ا  ألهب ا ساـ ـــك  ل، وذ ةـ
مع البرنامج التدريبي   ا ـفيهــل  لتعامم ا يتـي ســلتاة ــلبيئــوى التدريبي وا  لمحتاة ــبيعطة لــنتيج

 .بألنساهي ل لمستقــردي الفم اتعلــلاة ـيقــون طرتكك لــذلعبر اإلنترنت، 

ي ـــة هـــلعامم ا يـــلتعلاتيجية راتـــسإن ا : لعامةم ا لتعلياتيجية راستم ا  تصمي-٧-٢-٢
ـــخ ـــة عامطــ ـــمظمنوة ــ ـــون تتك، ةــ ـــن مــ ـــعومجمــ ـــن اة مــ لتعليمية راءات اإلجواة طألنشــ
منية رة زفي فت، وة معينةــــــتعليميــــــداف هق ألتحقيب مناسل تبة في تسلسرلمددة والمحا

تيجية راتــ السع اتبا، وسـيتم إ  ةــ لعامم ا يـلتعلت ا تيجياراتـالسدة  يدعذج  انمك  هناددة، و مح
دد على عتــشتمل هي ، و)١٠٤-٩١ب، ٢٠٠٣(س يـــخمعطيــة ـــد محمـــوذج ي نمـــفوردت ي ـــلتا
 :هيولمتسلسلة ط النقان ام

داف، ألهر اك، وذالنتباهذب اجق ين طــــــــــــرع: مللتعلداد الستعوافعية دالرة استثاا -
 .قلسابم التعلياجعة رامو



 

 
٣٠٠

 مهارات جامعة الطائفبتدريس ال هيئة أنماط دعم األداء وقياس أثرها في إكساب أعضاء
 واتجاهاتهم نحوها" بالكبورد"باستخدام منظومة إدارة التعلم  التقويم اإللكتروني

  حسن الباتع محمد عبد العاطي . د

ــ لتسلب ا ســحت  اــمولمعلواة ــألمثلــرض ا عل  شمــيو: ــديدلجم ا تعلــلم ا يــدتق - ل سـ
 .ددلمحاي ــلتعليما

ـــت - ـــشجيع مـ ـــلمتعلماكة رشاـ ـــتنو: نيـ ـــسط اشيـ ـــن طــر عم تجاباتهـ ـــق يـ ـــدتقـ م يـ
ـــدرت ـــنتقاليت ايباـ ة ز والتغذيــة الراجعــة المناســب يزلتعم ايدتقم، ثــم لتعلاجيه وت، وعةوزة مـ

 .نللمتعلمي

ــم ا: محكير ختباق اين طـــرعداء ألس اقيا - ــق بيطتن شأــــبرار لقذ اتخاثـ امج ــــنربــ
 .  ئيراثأو إي ـعالج

 .دةيدجف قوابيقه في مطتو: ملتعلاسة رمما -

 .االختبار النهائي تطبيق -

ــــــد يدتحــــــم ة تــــــحلرلماه ــــــذفي ه: ددةلمتعاسائله م وولتعلدر امصار ختيا ا-٨-٢-٢
واألهـداف التعليميـة للبرنـامج التـدريبي عبـر          ة ــ لعام، وفقًا لألهـداف ا    ائلهـسم وو تعلـلدر ا صاـم

" بالكبـورد "م مهارات التقويم اإللكتروني باستخدام منظومـة إدارة الـتعلم           تعلـــلاإلنترنت  
ــ موما يتضمنه مـن أنمـاط لـدعم األداء، وقـد شـملت               ــ لدر ا صاـ ــ لخاصم ا تعلـ ـــل  كـــق   ة بتحقيـ

 لتقديم محتوى كل موديول، ومجموعة من الصور، والعـروض       ــدف على نصوص مكتوبة   ه
التقديمية، وملفات الفيـديو، وشاشـات أنمـاط دعـم األداء، ووسـائل االتـصال عبـر اإلنترنـت               

 . من غرف للحوار المباشر ومنتديات المناقشة والبريد اإللكتروني

أنـــواع بعـــد االنتهـــاء مـــن تحديـــد    : ددةلمتعاسائله م وولتعلدر امصا وصـــف -٩-٢-٢
مصادر الـتعلم ووسـائله المـستخدمة فـي البرنـامج التـدريبي، تـم تحديـد معـايير ومواصـفات                     

 :كل مصدر على حدة، على النحو التالي

ـــل صــفحة  كتــشتمل :  النــصوص المكتوبــة -أ ـــن صــفحات البرنــامج التــدريبي عبــر   مـ ـ
ـــــث بحيــــردي، ـفل شكـــــبيقرأهــا عــضو هيئــة التــدريس ة ـــــعوبطمـــــرات ى فقــــعلاإلنترنــت 

ـــعرات ـــي معـــ ـــتر اييـــ ــيوبرلتر المعاييروط والشب التعليمية حسب ايولت افحاــــــصم صميـــ ة ــ
 ٢٠٠٢الفـار،  عبـد الوكيـل   إبـراهيم  (، )Ruffini, 2000 : 61, 63( المتمثلـة فـي  ة ــ جيولولتكنوا

:١٨( ،)Conceição-Runlee &  Daley  , 2003 :( 
 .ء وعالمات ترقيم وصياغة اتباع قواعد اللغة من نحو وإمال -
 . كبير؛ ليتيح قراءة مواد التعلم بسهولةfont sizeالكتابة بفونت  -
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 .أال يكون النص طويلًا بحيث يبعث على الملل لدى المتعلم، بل يكون مختصرًا  -
 .  والخلفية غير الموظفةfontsأال يكون النص مزدحمًا بالرسوم الخطية والفونتات  -
تعتمد على درجة التمايز البصري بين حجم الخط ونوعه ولونه          إنقرائية النص والتي     -

 .وفقراته وعناوينه ، وبين خلفية الصفحة بما يجعل النص واضحًا 
ــات       - ــة علـــى ثبـ ــون؛ للمحافظـ ــا نفـــس الفونـــت والحجـــم واللـ ــتخدام نـــصوص لهـ اسـ

 .الصفحات واتساقها
م مـا الـذي   احتواء النص على مجموعة من األوامر والتعليمات التي توضح للمـستخد      -

 . وإنشاء فقرات صغيرة ومثيرات بصرية  Nextيمكن أن يفعله مثل
احتواء أي نص مطول على ملخص له؛ بحيـث يعطـي فكـرة عامـة عـن محتـوى هـذا                   -

 .النص لهؤالء الذين ال يريدون القراءة التفصيلية

ــ للمهـــورًا  صــل تمث:  الصور الثابتة -ب ــ لترات ااـ ريس ـــوف ينفـذها عـضو هيئـة التـد     ي سـ
ــ عل ، ويجــب أن اــ ة بهـــبولمكتوص النصرح اشم الـصور الثابتـة   عدت، و"بالكبــورد"منظومـة  ى ـ

ــامج           ــي يجــب تــضمينها فــي البرن ــة الت ــصور الثابت ــادئ الخاصــة بتــصميم ال تراعــى بعــض المب
 ):Ruffini, 2000 : 60 - 62 ( ،)Powell , 2001 : 45(التدريبي عبر اإلنترنت، كما يلي 

 للرسـوم الخطيـة والخـرائط    Gif للصور والرسـوم ، واالمتـداد     jpegاستخدم االمتداد    -
 .clip artوالـ 

 .dpi ٧٥ لون و ٢٥٦يجب أال تحفظ الصور ألكثر من  -

 .يفضل انتقاء الصور الملونة والرقمية لدقة وضوحها  -

فــي حالــة مــا إذا كانــت الــصفحة تحتــوي علــى صــور أم رســوم ، فإنــه يجــب أن تظهــر   -
 .أثناء عملية التحميل بعض النصوص للمستخدم 

انتقاء الـصور، مـع مراعـاة أن تكـون معبـرة عـن الـنص التعليمـي وتحقـق أهدافـه، أي              -
 .تكون موظفة 

 فـــي الـــبطءاختـــصار الـــصور فـــي جـــداول، بحيـــث ال تـــسبب والـــصور كبيـــرة الحجـــم  -
 .التحميل
و التــي توضــح بالــصوت يـــدلفيتــم تــسجيل مجموعــة مــن مقــاطع ا : ملفــات الفيــديو -ج

ــصور  ــات  والـ ــة لقطـ ــتخدام     ضيحوتالمتحركـ ــي باسـ ــويم اإللكترونـ ــر التقـ ــة عناصـ ــة لكافـ يـ
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رة  وكيفيـة    اــ لمهاع ـمـل  لتعاماة ـفة كيفيرلمعلكي يتابعها المتدربون    " بالكبورد"منظومة  
بامتـداد  ) بواقع ملف واحد لكل مهارة رئيـسة (ملفًا ) ١٥(، وقد بلغ عدد هذه الملفات       اـهأداء

SWFامج ــ نربمن خـالل    ع طاـلمقاه ـذهج  نتام إ تــــب، و يولاع ـــقومــــن  ا مـــلة تحميلهوسهــــ ل
Camtasia Studio 8. 

د المتــدربين مــن أعــضاء   خاصة تساعب يوصفحة ء نشام إت:  صــفحة دعــم األداء -د
ــم وتوجيـه أدائهـم عنـد اكتـساب مهـارات التقـويم اإللكترونـي                تعلمههيئة التـدريس فـي      

ب ساليأ: ل صــفحة دعــم األداء علــىتشتم، و"بالكبــورد"لم باســتخدام منظومــة إدارة الــتع
ـــلن حيـــث تعـــد ا،)لثابتةور الصواضيحية ولتوص النصا(دعـــم األداء المـــوجز  ـــبمثابوص صــ ة ــ

ــ علـــرح  ش ــ لاى ـ ــ لملتقور اصـ ــ لمتاة ــــشاشـــن  ة عطـ ــ لكيفي، صفحـ ــ مــــل  لتعاماة ـ صفحة ـــــلاع ــ
 ،)الفيـديو (ب دعم األداء التفـصيلي      ساليوأيم اإللكتروني،   رات التقو اـــمهم  تعلـــة لـــلتعليميا
و التــي توضــح بالــصوت والــصور المتحركــة  يـــدلفيــــن مجموعــة مــن مقــاطع اعرة اــــي عبــــهو

 . ية لكافة عناصر التقويم اإللكتروني ومهارات استخدامهضيحوتلقطات 

نــامج التــدريبي، ديــات المناقــشة فــي البرمنتء اثنــين مــن نشاتــم إ: دى المناقــشةمنت -ه
ء نشام إتواحد لمجموعة دعـم األداء المـوجز، واآلخـر لمجموعـة دعـم األداء التفـصيلي، و               

ــدد بعدى لمنتل اخش دانقاات ساح) ٦( ــويودمــ ــامج،  الــ ــوى البرنـ ـــرح   حيت محتـ ــتم طـ ــث يـ ــ
 .وليودلموع اضومب حسل كش لنقاوموضوعات ائلة ـألسا

لحوار المباشـر فـي البرنـامج التـدريبي،     ء اثنتين من غرف انشاتم إ: الحوار المباشر  -و
واحــدة لمجموعــة دعــم األداء المــوجز، واألخــرى لمجموعــة دعــم األداء التفــصيلي، وذلــك   
ليــتم التحــاور والنقــاش مــع المــدرب وفــق جــداول زمنيــة محــددة حــول محتــوى موديــوالت    

 .البرنامج التدريبي

ه ذفي ه: نتاجهــا محليًــام أو إلتعلدر اعلى مصاول لحصن ابشأرار لقذ اتخا ا-١٠-٢-٢
ــم احلة ترلما ــتخـ ــب لمناســـرار القذ ااـ ــبـ ــمج اـــنتن إشأـ ــلدر اصاـ ، وتــم إنتــاج  ائلهـــسم ووتعلـ

 .ةــــيوبرلتر ااييـــلمعروط واشـــلب اســـياً حـــدوائله يــــسم ووتعلـــلدر اصاـــة مـــكاف

روط شــــــــلواة ــــــــعليميلتــــــــداف األهــــــــل ايوتحد بهــــا صــــــــيق:  مرحلــــة التطــــوير-٣-٢
ع ـقدام ووا تخــلالسزة  اهــجوة ـــة كاملــتعليميت  اــجوى منتـــلإة ــلفنيواة ــيوبرلتر ا اييــــلمعوا

، أي تحويل الشروط والمواصفات التعليميـة الـواردة         هاـدادعن إ اـتقر إ اـختبم ا تـي يـي كـعمل
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ــر  تمإلنترنـت جـاهز لالسـتخدام، و   في مرحلتي التحليل والتـصميم إلـى برنـامج تـدريبي عبـر ا           
 :لتاليةطوات احلة بالخرلماه ذه

 يعد السيناريو خريطة إجرائية تشتمل على خطوات:  إعداد السيناريوهات-١-٣-٢

تنفيذيـــة إلنتـــاج مـــصدر تعليمـــى معـــين، ويتـــضمن كـــل الـــشروط والمواصـــفات والتفاصـــيل  
كل النهائى لـه علـى ورق،   بهذا المصدر وعناصره المسموعة والمرئية، وتصف الش الخاصة

 :ويمر إعداد السيناريو باإلجراءات التالية
وتـشبه هـذه البطاقـة خـرائط التـدفق      : Storyboard األحـداث   إعداد سيناريو لوحـة -أ

األهــداف والمحتــوى    ترتيــب: المــستخدمة فــي البرمجــة، ويمــر إعــداده بــالخطوات التاليــة      
محتــوى حــسب الترتيــب المحــدد،    والخبــرات التعليميــة، وكتابــة وصــف مــوجز وشــامل لل     

 لمناسبةاية رلبصر العناصد ايدتحوى، ولمناسبة للمحتالمعالجة اعية ونوتحديد 

كتابة د عندة، ألعمدد امتعو يرلسينال اعلى شكد العتمام ات:  كتابـــة الـــسيناريو -ب
ل يـــــلتفاصر افوات، وجيولولتكنر ايطــــولتاقة ودلة ولسهظــــرا نو البرنــــامج التــــدريبي، يرسينا

 ):١(التالية والتي يوضحها شكل بة ولطلما
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 دة للبرنامج التدريبيألعمدد امتعو يرلسينال اشك): ١(شكل 
ــشاشة  - ــسيناريو يحت: رقــم ال ــعلوي ال ل كذ تأخأن على ، للشاشةل مسلسم قرى ـ

 .ة ما يتفرع منها من شاشاتعارامع مدا، حيوقما رشاشة 

 .وليودلموان اعنم أو لعادف الهالشاشة افي س ئيرلوان العنن ايتضم: العنوان -

ب تيرتولشاشة اعلى ر هظما يل لكف صوعلى وي يحت: وصــف محتويــات الــشاشة -
 .هاورهظ

 .لشاشةابة على ولمكتاية ظللفوص النصل اعلى كوي يحت: النص المكتوب -
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ف ص، وولشاشةالثابتة على وم اسرلور والصاعلى وي تحت: الـصور والرسـوم الثابتـة    -
 .لها

 .لهاف ص، وولشاشةالمتضمنة في و ايدلفياع طعلى مقاوي تحت: لقطات الفيديو -

 .لشاشة من صوت منطوقيحتوي على وصف كل ما يصاحب ا: التعليق الصوتي -

 .يحتوي على وصف كل ما يصاحب الشاشة من مؤثرات صوتية: المؤثرات الصوتية -

ت البرنـــامج  صفحان بيل النتقاط وابرلوب اسلن أيتضم: أســـلوب الـــربط واالنتقـــال   -
ــدريبي وا ــلرى ذات األخت الصفحاالت ت باقي شاشاولشاشة افي م لتحكأزرار ايضا ، وأصلةـ

 .ة بهاطتبرلمالتعليمي اقع ولما

ــار  - ــي اإلطــ ية ظللفواية رلبصر العناصايع وزلتط كي مبسروكم سن ريتضم: كروكــ
 .لشاشةاعلى 
عرض السيناريو علـى مجموعـة      :  تقويم وتعديل السيناريو فى ضوء آراء الخبراء       -ج

من المحكمين في مجال تكنولوجيـا التعلـيم، حيـث أبـدوا بعـض المالحظـات التـي أخـذت               
 .صورة النهايةفي االعتبار عند إعداد ال

ــة  :  التخطــيط لإلنتــاج -٢-٣-٢  المــصدر( تحديــد المنتــوج  :ويــشمل الخطــوات التالي

اإلنتـاج الماديـة والبـشرية، ووضـع      ووصـف مكوناتـه وعناصـره، وتحديـد متطلبـات     ) التعليمـى 
والمسئوليات على فريق العمل، ثم التحضير  خطة وجدول زمنى لإلنتاج، وتوزيع المهمات

 .لإلنتاج

مــن خــالل تنفيــذ الــسيناريوهات حــسب الخطــة  : الفعلــي) اإلنتــاج(لتطــوير  ا-٣-٣-٢
 ).اإلخراج المبدئى للمشروع(والتنظيم  والمسئوليات المحددة، وعمليات المونتاج

لنـسخة   بعـد االنتهـاء مـن عمليـات اإلنتـاج األولـي      :  عمليـات التقـويم البنـائي   -٤-٣-٢
 .يات اإلخراج النهائى لهاالعمل، يتم تقويمها وتعديلها، قبل البدء فى عمل

بعـد اإلنتهـاء مـن عمليـات     : النهـائى للمنتـوج التعليمـى     التشطيب واإلخراج-٥-٣-٢
 .وإجراء التعديالت الالزمة، يتم إعداد النسخة النهائية، وتجهيزها للعرض التقويم البنائى،

ــة            ــا ســبق تــم اســتعراض ثــالث مراحــل رئيــسة مــن نمــوذج محمــد عطي فــي ضــوء م
التحليل، والتصميم، والتطوير، وما تفرع مـن كـل منهـا مـن مراحـل فرعيـة،                 : خميس، وهي 

أما فيما يتعلق بالمرحلتين المتممتين للنموذج وهما التقويم النهائي، والنشر واالسـتخدام           
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والتوزيع، وفيما يلي وصف لإلجراءات التي اتبعت فـي كـل مرحلـة منهمـا مـع إجـراء بعـض                 
 :ناسب مع طبيعة البحثالتعديالت البسيطة عليهما بما يت

 :إعداد أدوات البحث : ثالثًا 
 إعــداد اختبــار مهــارات التقــويم اإللكترونــي باســتخدام منظومــة إدارة الــتعلم  -١-٣

 ":بالكبورد"

ــتعلم        ــة إدارة الــ ــتخدام منظومــ ــي باســ ــويم اإللكترونــ ــارات التقــ ــار مهــ ــون اختبــ تكــ
 يلــي وصــف مــوجز إلعــداد كــل  مــن جــانبين، األول معرفــي، واآلخــر أدائــي، وفيمــا " بالكبــورد"

 :جانب
 إعداد الجانب المعرفي من اختبار مهـارات التقـويم اإللكترونـي باسـتخدام          -١-١-٣

 ":بالكبورد"منظومة إدارة التعلم 
أعــد الجانــب المعرفـــي مــن االختبــار بهـــدف قيــاس تحــصيل أعـــضاء هيئــة التـــدريس        

منظومــة إدارة الــتعلم للجانــب المعرفــي لــبعض مهــارات التقــويم اإللكترونــي باســتخدام    
، وتم صياغة مفردات االختبار في صورة موضوعية من نوع االختيـار مـن متعـدد،                "بالكبورد"

مفردة موزعة على موضوعات البرنـامج وفقًـا     ) ٣٢(واشتمل االختبار في صورته األولية على       
ن صـدق  لألهداف التعليمية لكل موضوع، باإلضافة إلى تعليمات االختبـار، وقـد تـم التأكـد مـ                

االختبــار، بعرضــه علــى المحكمــين الــذين أوصــوا بــضرورة تعــديل صــياغة بعــض المفــردات    
مـن أعـضاء    ) ١٢(والبدائل، والستكمال ضبط االختبـار طُبـق علـى عينـة اسـتطالعية عـددها                

ــة        ــق معادلـــ ــه، وذلـــــك بتطبيـــ ــساب ثباتـــ ــدف حـــ ــدريس بهـــ ــة التـــ ــاخ  " هيئـــ ــا كرونبـــ " ألفـــ
)α(Coronbach's Alpha مة البـرامج اإلحـصائية   ، باستخدام حز)(SPS    حيـث بلغـت قيمـة ،

، ويعــد ذلــك مؤشــرًا علــى أن االختبــار علــى درجــة مقبولــة مــن الثبــات،  )٠٫٨١(معامــل الثبــات 
ــا حُـــسِبَ معامـــل الـــسهولة لكـــل مفـــردة مـــن مفـــردات االختبـــار، وكانـــت معـــامالت     كمـ

بـار، وكانـت   الـسهولة مناسـبة، وحُـسِبَ معامـل التمييزيـة لكـل مفـردة مـن مفـردات االخت         
معامالت التمييزية مناسبة باستثناء مفردتين تم حذفهما، وبهـذا أصـبح الجانـب المعرفـي                

درجـة،  ) ٣٠(مفردة، والنهايـة العظمـى لـه        ) ٣٠(من االختبار في صورته النهائية يشتمل على        
دقيقة تقريبًـا، وبـذلك أصـبح الجانـب المعرفـي مـن االختبـار               ) ٣٠(والزمن المتاح لإلجابة عنه     
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مواصـفات  ) ٢ (بهذه الـصورة صـالحًا للتطبيـق علـى عينـة البحـث األساسـية، ويوضـح جـدول                  
 .هذا االختبار

 مواصفات الجانب المعرفي من اختبار مهارات) : ٢ (جدول
 "بالكبورد"منظومة إدارة التعلم  التقويم اإللكتروني باستخدام

 م
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 %١٦٫٦٧ ٥ ٢ ٢ ١ .مفهوم التقويم اإللكتروني، وأهميته ١
 %١٦٫٦٧ ٥ ٢ ٢ ١ .أنماط األسئلة في االختبارات اإللكترونية ٢

٣ 
اإلرشادات والمبادئ الخاصة باالختبارات 

 .اإللكترونية
١٠ ٣ - ٢ ١% 

٤ 
 أهمية استخدام المنتديات والمدونات في

 .تقييم الطالب
- ١٠ ٣ ٢ ١% 

٥ 
التعرف على استطالعات الرأي أو 

 .االستبيانات
٦٫٦٧ ٢ - - ٢% 

 %٦٫٦٧ ٢ ١ ١ - .تطبيقات المتابعة اإللكترونية ٦
 %١٠ ٣ ٢ - ١ .طبيعة مركز التقديرات ٧

٨ 
مفهوم نظام التحذير المبكر وأهدافه، 

 .وأنواعه
١٦٫٦٧ ٥ ١ ٢ ٢% 

 %٦٫٦٧ ٢ - ١ ١ .علومات األداءعناصر ومكونات لوحة م ٩
 %١٠٠ ٣٠ ١٠ ١١ ٩ المجموع

 %٣٠ الوزن النسبي
٣٦٫٦٧

% 
٣٣٫٣٣

% 
١٠٠
% 

 

 إعداد الجانـب األدائـي مـن اختبـار مهـارات التقـويم اإللكترونـي باسـتخدام                  -٢-١-٣
 ":بالكبورد"منظومة إدارة التعلم 

 والثـاني بطاقـة تقيـيم       تكون هذا الجانب من االختبار من جزأين، األول ورقـة االختبـار،           
 :الجانب األدائي، وفيما يلي خطوات إعداد كل جزء

  : إعداد ورقة االختبار -١-٢-١-٣
استهدفت ورقة االختبـار التعـرف علـى أداء أعـضاء هيئـة التـدريس لمهـارات التقـويم            

، وذلك من خالل تكلـيفهم بـإدارة   "بالكبورد"اإللكتروني باستخدام منظومة إدارة التعلم     
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ويم اإللكترونــي ألحــد الموضــوعات فــي مــادة التخــصص، وقــد صــيغت مفــردات ورقــة       التقــ
االختبار بحيث تغطي أسئلتها جميع المهام الرئيسة والفرعية لكـل مهـارة مـن مهـارات              

، كمــا رتبــت المفــردات  "بالكبــورد"التقــويم اإللكترونــي باســتخدام منظومــة إدارة الــتعلم   
إلـخ،  ...ادخل، اختـر، أضـف، احـذف،   : دة بفعل أمر مثلترتيبًا منطقيًا، وصيغت بداية كل مفر  

وللتحقق من صدق ورقة االختبار عرضت على مجموعة من المحكمـين المتخصـصين فـي               
مجــال تكنولوجيــا التعلــيم الــذين أوصــوا بــضرورة إعــادة ترتيــب بعــض المفــردات ليناســب    

جموعــة مــن  التتــابع المنطقــي ألداء المهمــة، كمــا أوصــوا بــأن يــسبق كتابــة المفــردات م        
المعطيات الالزمة للحل وشرط ألداء المهام، كضرورة تـوافر جهـاز كمبيـوتر بمواصـفات          

ورد، بـور بوينـت،     (خاصة، وإحدى الوسائط التخزينيـة، وبعـض الملفـات فـي مـادة التخـصص                
ــخ      ــديو، وأســئلة متنوعــة إل ــإجراء التعــديالت التــي أوصــى بهــا    )صــور، ملفــات صــوت أو في ، وب

 .  ة االختبار في صورتها النهائية صادقة وصالحة للتطبيقالمحكمون أصبحت ورق
 :  بطاقة تقييم الجانب األدائي-٢-٢-١-٣  

اســتهدفت البطاقــة قيــاس الجانــب األدائــي لمهــارات التقــويم اإللكترونــي باســتخدام  
ــتعلم   ــة إدارة الـ ــورد"منظومـ ــد     " بالكبـ ــالل أحـ ــدريس، وذلـــك مـــن خـ ــة التـ ــضاء هيئـ ــدى أعـ لـ
ــدد محتــوى البطاقــة علــى ضــوء األهــداف العامــة      الموضــوعات فــي مــادة   التخــصص، وقــد حُ

للبرنامج، وما تم التوصل إليه من تحليل األدبيات والدراسات التـي تناولـت مهـارات التقـويم                 
، وكذلك ما تم الحـصول عليـه مـن    "بالكبورد"اإللكتروني باستخدام منظومة إدارة التعلم   

ــتعلم والتقــويم اإلل   ــي، وقــد روعــي صــياغتها بــشكل إجرائــي     قــوائم معــايير إدارة ال كترون
بحيث تصف كل أداء من األداءات الفرعية للمهارة، كما روعي فيهـا الدقـة والوضـوح، وأال                  

 .تشتمل المهارة الفرعية الواحدة على أكثر من أداء
 : وضع نظام تقدير الدرجات لبطاقة تقييم الجانب األدائي -١ -٢-٢-١-٣

 بالـــدرجات فـــي تقيـــيم الجانـــب األدائـــي لمهـــارات  اســـتخدم أســـلوب التقـــدير الكمـــي
، حيـث قـدرت كـل مهمـة         "بالكبورد"التقويم اإللكتروني باستخدام منظومة إدارة التعلم       

األداء الــصحيح يقــدر : يؤديهــا عــضو هيئــة التــدريس وفقًــا لثالثــة مــستويات لــألداء، كمــا يلــي 
واألداء الخطأ أو لم يـؤد يقـدر    بدرجتين، واألداء غير الكامل أو به خطأ يقدر بدرجة واحدة،           

 . بصفر
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 : صدق بطاقة تقييم الجانب األدائي -٢ -٢-٢-١-٣
بعــد االنتهــاء مــن تــصميم البطاقــة فــي صــورتها األوليــة عرضــت علــى مجموعــة مــن           
المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم لتعرف آرائهم حول الدقة العلميـة           

ومــدى كفايتهــا لتقيــيم أداء أعــضاء هيئــة التــدريس    ووضــوح الــصياغة اللغويــة للمهــارات،   
، وسـالمة نظـام     "بالكبـورد "لمهارات التقويم اإللكتروني باستخدام منظومة إدارة الـتعلم         

ــدرجات، وإضــافة أو حــذف مــا يرونــه مناســبًا لتحقيــق أهــداف البحــث، وقــد أوصــى         تقــدير ال
مهـارات المركبـة إلـى      إعادة صياغة بعض المهارات، وتحليل بعـض ال       : المحكمون بما يلي  

مهـــارات فرعيـــة أقـــل، كمـــا أوصـــوا بـــضرورة إعـــادة تسلـــسل بعـــض المفـــردات لتناســـب   
تسلسل أداء المهارات، وبإجراء ما أوصى به المحكمون من آراء أصـبحت بطاقـة التقيـيم          

 . صادقة وصالحة للتطبيق لحساب معامل ثباتها
 :ائي  حساب معامل ثبات بطاقة تقييم الجانب األد-٣ -٢-٢-١-٣

أعـضاء هيئـة التـدريس الـذين يمثلـون          مـن   ) ١٢(حُسب معامـل ثبـات البطاقـة علـى أداء           
إلدارة " بالكبـــورد" مـــن خـــالل منظومـــة - فـــي تخصـــصات مختلفـــة –العينـــة االســـتطالعية 

التعلم اإللكتروني، وقد استخدمت بطاقـة التقيـيم فـي تقيـيم أداء أعـضاء هيئـة التـدريس،                
لحـساب نـسبة االتفـاق بـين      Cooper" كـوبر " خدام معادلـة  ثم حُسب معامل الثبات باست   

المقــومين؛ وقــد روعــي أثنــاء التطبيــق تخــصيص بطاقــة لكــل موضــوع، علــى أن يكــون كــل 
، وهـي   )٠٫٩١(مقوم مستقل عن اآلخر أثناء عملية التقييم، وقد بلغ متوسط نسب االتفاق             

لمهارات التقويم اإللكتروني قيمة يمكن الوثوق بها في ثبات بطاقة تقييم األداء المهاري       
؛ ومن ثم صـالحيتها للتطبيـق، حيـث اشـتملت           "بالكبورد"باستخدام منظومة إدارة التعلم     
مهارة رئيسة، حُللت إلى عدد من المهارات الفرعية        ) ١٥(البطاقة في صورتها النهائية على      

ي تتـضمنها   قائمـة بالمهـارات الرئيـسة والفرعيـة التـ         ) ٣(مهارة، ويوضح جـدول     ) ١٦٥(بلغت  
 .بطاقة تقييم الجانب األدائي
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 قائمة بالمهارات الرئيسة والفرعية): ٣(جدول 
  التي تتضمنها بطاقة تقييم الجانب األدائي

 عدد المهارات الفرعية المهارات الرئيسة م
 ٩ .إنشاء الواجبات ١
 ٧ .تصحيح الواجبات ٢
 ١٢ .إنشاء المنتديات المقيمة ٣
 ٨ .الب في المنتديات المقيمةتقييم مشاركات الط ٤
 ٧ .إنشاء صفحة اختبار إلكتروني ٥
 ٣٤ .إنشاء أسئلة متنوعة داخل صفحة االختبار ٦
 ٧ .نشر وإتاحة االختبار للطالب ٧
 ١١ .إنشاء االستبيانات أو استطالعات الرأي ٨
 ٩ .نشر أو إتاحة االستبيانات أو استطالعات الرأي للطالب ٩
 ٦ .ج االستبيانات أو استطالعات الرأياستعراض نتائ ١٠
 ٨ .تقييم مشاركات الطالب في المدونات ١١
 ١١ .إعطاء تغذية راجعة على مشاركات الطالب ١٢

١٣ 
 Gradeالمتابعة اإللكترونية للطالب من خالل مركز التقـديرات  

Center) تحديد خيارات األنشطة المقيمة في مركز التقديرات.( 
١٤ 

 ١٢ .د التحذير المبكرإنشاء قواع ١٤
 ١٠ .استخدام األعمدة التفاعلية في لوحة معلومات األداء ١٥
 ١٦٥ المجموع 

 ":بالكبورد" إعداد مقياس االتجاه نحو استخدام منظومة -٢-٣

اســتهدف المقيــاس التعــرف علــى اتجاهــات أعــضاء هيئــة التــدريس نحــو اســتخدام       
، حيــث تــم Likert" ليكــرت " ام طريقــة ، وقــد أُعــد المقيــاس باســتخد "بالكبــورد"منظومــة 

تحديــد عـــدد البــدائل علـــى متــصل الـــشدة بالـــصورة الخماســية، حيـــث يقــدم لعـــضو هيئـــة      
ــارة مجموعــة           ــدور حــول موضــوع االتجــاه، وأمــام كــل عب ــارات ت ــدريس عــددًا مــن العب الت

موافق بـشدة، موافـق، محايـد، غيـر موافـق، غيـر موافـق بـشدة، وعلـى عـضو                : االستجابات
لتــدريس االســتجابة لكــل عبــارة مــن العبــارات بوضــع عالمــة تــدل علــى تفــضيله أحــد هيئــة ا
 .البدائل
اشــتمل المقيــاس فــي صــورته األوليــة علــى :  إعــداد الــصورة األوليــة للمقيــاس-١-٢-٣

 :عبارة، وزعت على ثالثة محاور هي ) ٢٨(
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 ٨ فــي الجامعــة، ويتــضمن" بالكبــورد"الرغبــة فــي اســتخدام منظومــة  : المحــور األول •
 .عبارات
 ١١فـــي التعلـــيم، ويتـــضمن " بالكبـــورد"مميـــزات اســـتخدام منظومـــة : المحـــور الثـــاني •
 .عبارة

 . عبارات٩في التعليم، ويتضمن " بالكبورد"متعة استخدام منظومة : المحور الثالث •

وقد وزعت العبارات تحت كل محور بشكل عشوائي ثم ترقيمها، ووضع أمام كل 
ق اإلشارة، كما اشتمل المقياس في صورته األولية على عبارة خمس استجابات التي سب

تعليمات توضح ألعضاء هيئـة التـدريس الهـدف مـن المقيـاس، ووصـف مكوناتـه، وطريقـة               
 .االستجابة لعباراته

 احتمـاالت  خمـسة  وضـعت :  وضـع نظـام لتقـدير درجـات مقيـاس االتجـاه      -٢-٢-٣

ليكـرت   طريقـة  عليـه  دالمقيـاس والتـي تعتمـ    عبـارات  مـن  عبـارة  كـل  علـى  لالسـتجابة 
Likert، التامة، كمـا فـي جـدول     الموافقة وعدم التامة، الموافقة بين شدتها وتتفاوت فى

 :التالي) ٤(
 Likert ليكرت  االستجابة لعبارات مقياس االتجاه وفقًا لطريقة شدة قياس) : ٤(جدول 

 العبارات
موافق 
 بشدة

 غير موافق محايد موافق
غير موافق 
 بشدة

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ جبةعبارة مو

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ عبارة سالبة

 للتحقــق مــن صــدق محتــوى المقيــاس، : التحقــق مــن صــدق مقيــاس االتجــاه-٣-٢-٣
عُــرض فــي صــورته األوليــة علــى عــدد مــن المحكمــين المتخصــصين فــي مجــال تكنولوجيــا    
التعليم؛ للتأكد مـن وضـوح عبـارات المقيـاس، ومـدى ارتبـاط كـل عبـارة بـالمحور المنتميـة                      

 مــع إضــافة أو حــذف مــا يرونــه ضــروريًا مــن وجهــة نظــرهم، وكــذا التأكــد مــن صــالحية   إليــه،
ــارات المقيــاس، وقــد أبــدى المحكمــون مجموعــة مــن المالحظــات        التقــدير الخماســي لعب

حـــذف عبـــارتين لتكرارهمـــا بأســـلوب مختلـــف، وتعـــديل صـــياغة بعـــض العبـــارات  : التاليـــة
 .مالحظات، أصبح المقياس صادقًاواختصارها، وبمراعاة ما أوصى به المحكمون من 
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بعـد التحقـق مـن صـدق المقيـاس،       :  التجريب االستطالعي لمقياس االتجـاه     -٤-٢-٣
عـضو  ) ٢٤(طُبق على عينة استطالعية من أعضاء هئية التـدريس بجامعـة الطـائف عـددها             

هيئة تدريس، بهـدف التعـرف علـى مـدى وضـوح العبـارات، وحـساب شـدة االنفعاليـة لكـل                    
بـارات المقيـاس، وكـذلك حـساب ثباتـه، وفيمـا يلـي ملخـص للنتـائج المرتبطـة           عبارة مـن ع  

 : بكل من األهداف السابقة 
 أجمع الطالب على وضـوح عبـارات المقيـاس، وعـدم وجـود غمـوض فـي                   -١-٤-٢-٣
 .أي منها
تعــد شــدة االنفعاليــة للعبــارة     : حــساب شــدة االنفعاليــة لكــل عبــارة      -٢-٤-٢-٣

 مـن أفـراد   % ٢٥لمئوية للـذين اسـتجابوا للبـديل محايـد أقـل مـن         مناسبة إذا كانت النسبة ا    
عينة البحث، في حين تعد شدة االنفعاليـة للعبـارة غيـر مقبولـة إذا زادت هـذه النـسبة عـن                      

فـي  " محايـد "، وبحساب النسبة المئوية ألعضاء هيئة التـدريس الـذين اختـاروا البـديل               %٢٥
 عبــارات المقيــاس كانــت االســتجابة  كــل عبــارة، تبــين أن هنــاك عبــارة واحــدة فقــط مــن  

 . ، وتم استبعادها)٠٫٣٤(، حيث بلغت قيمها % ٢٥عليها أكثر من 
حُسِبَ ثبات مقياس االتجاه باستخدام     : حساب ثبات مقياس االتجاه    -٣-٤-٢-٣

 مــن خــالل حزمــة البــرامج اإلحــصائي      α(Coronbach's Alpha( "ألفــا كرونبــاخ "معادلــة 
(SPSS)  ويعــد ذلــك مؤشــرًا علــى أن   )٠٫٨٢(امالت الثبــات للمقيــاس  ، وقــد بلغــت قــيم معــ ،

 . المقياس على درجة مقبولة من الثبات
فــي ضــوء مــا ســبق، أصــبح المقيــاس فــي  :  إعــداد الــصورة النهائيــة للمقيــاس-٥-٢-٣

عبارة موزعة على ثالثة محاور رئيـسة،       ) ٢٥(صورته النهائية صالحًا للتطبيق، واشتمل على       
 ":بالكبورد"اصفات مقياس االتجاه نحو استخدام منظومة مو) ٥(ويوضح جدول 

 "بالكبورد"مواصفات مقياس االتجاه نحو استخدام منظومة ): ٥(جدول 
عـدد  اسم المحور المحور

 العبارات
العبارات التي تعبر عن كل 
 محور كما وردت في المقياس

" بالكبـورد "الرغبـة فـي اسـتخدام منظومـة      األول
 ٢٥، ٢٢، ١٨، ١٥، ٩، ٦، ١ ٧ .في الجامعة

في " بالكبورد"مميزات استخدام منظومة     الثاني
 ٢٤، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٣، ١٠، ٨، ٧، ٣ ٩ .التعليم

ــورد"متعــة اســتخدام منظومــة    الثالث فــي " بالكب
 ٢١، ١٧، ١٦، ١٤، ١٢، ١١، ٥، ٤، ٢ ٩ .التعليم
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  :تجريب البرنامج على عينة استطالعية : رابعًا
ى عينة استطالعية مـن أعـضاء هيئـة التـدريس جامعـة الطـائف فـي                 جُرّبَ البرنامج عل  

ــصيفي الموافــق     ــة الفــصل الدراســي ال عــضواً؛ وذلــك  ) ١٢(م، وبلــغ عــددهم  ٨/٦/٢٠١٣بداي
مــدى وضــوح موضــوعات البرنــامج ومــا تحتويــه مــن مهــارات،     : بهــدف التعــرف علــى مــا يلــي  

يمكن أن تنشأ أثنـاء التنفيـذ،       وإمكانية تنفيذ البرنامج كما هو مخطط له، والصعوبات التي          
وكيفية التغلب عليها، باإلضـافة إلـى تحديـد الخطـة الزمنيـة لدراسـة البرنـامج، واسـتكمال                   

 فيمـا يخـص     -ضبط أدوات البحث، وقد أوضحت التجربة االستطالعية بعـض المالحظـات            
 : كما يلي -كل هدف من األهداف السابقة 

ومــا تحتويــه مــن مهــارات، أوضــحت  فيمــا يتعلــق بمــدى وضــوح موضــوعات البرنــامج   -
التجربة االستطالعية، وضوح تناول المهـارات فـي كـل موضـوع ومالءمتهـا للمتـدربين، مـع                   

 .ضرورة اإلكثار من بعض التدريبات العملية
 :فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج كما هو مخطط له أوضحت التجربة االستطالعية  -

لتـدريس، وزيـادة دافعيـتهم لمواصـلة        ضرورة االهتمام بإثارة اهتمام أعـضاء هيئـة ا         -
 .التدريب، من خالل توظيف ما تدربوا عليه في مادة تخصصهم

ضرورة عدم البـدء فـي تطبيـق بطاقـة تقيـيم الجانـب األدائـي علـى كـل عـضو هيئـة                        -
تــدريس إال بعــد أن يكــون مــستعدا لــذلك، حيــث تتــرك لــه فرصــة مراجعــة خطــوات كــل      

 .مهارة للتمكن منها
عوبات أثناء تنفيذ البرنامج أوضحت التجربة االسـتطالعية ضـرورة          فيما يتعلق بالص   -

ــوتر والــشبكات      الســيما بالنــسبة للمجموعــة   (تواجــد فنــي متخــصص فــي أجهــزة الكمبي
؛ وذلك لمواجهة أية صـعوبات    )الضابطة التي تتلقى التدريب على المنظومة بشكل تقليدي       

يقـوم المـدرب بـأداء المهـارات بنفـسه          فنية قد تطرأ أثناء التدريب، باإلضافة إلى ضـرورة أن           
قبل التدريب الفعلي مباشرة، حتى ال يفاجأ ببعض المعوقات أو الصعوبات التي تحول دون            

 . التدريب بشكل متقن
فيما يتعلق بالزمن المخصص لدراسة البرنـامج أوضـحت التجربـة االسـتطالعية أن               -

 .نمتوسط زمن الجلسة الواحدة بلغ ساعتين، وذلك خالل أسبوعي
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فيما يتعلق باستكمال ضبط أدوات البحث، تم ضبط األدوات وفقًا لإلجراءات التي             -
 .اتبعت في محور إعداد األدوات

 : إجراءات تنفيذ التجربة األساسية للبحث : خامسًا 
بعـــد االنتهـــاء مـــن إعـــداد البرنـــامج التـــدريبي وإجازتـــه، وكـــذلك إعـــداد أدوات البحـــث   

ينـة اسـتطالعية، نُفـذت تجربـة البحـث األساسـية علـى              وضبطها، وتجريب البرنامج علـى ع     
 :النحو التالي

 : إعداد مكان تنفيذ التجربة بالنسبة للمجموعة الضابطة-١-٥

م ٢٦/٨/٢٠١٣بدأت التجربة األساسية للبحث خالل الفترة من يوم االثنين الموافق 
لجـــامعي م، فـــي الفـــصل الدراســـي األول للعـــام ا١٦/٩/٢٠١٣حتـــى يـــوم االثنـــين الموافـــق 

م، وقد طبقت التجربة األساسية في أحد معامـل عمـادة تقنيـة المعلومـات               ٢٠١٤/م٢٠١٣
) ٢٥(بجامعة الطائف، والذي أجريت فيه التجربة االستطالعية أيضًا، ويتضمن هذا المعمل 

جهــاز كمبيــوتر متــصل بــشبكة اإلنترنــت وتعمــل بــصورة جيــدة، ويوجــد بالمعمــل جهــاز 
 . شاشة عرض جماعي وData Showعرض البيانات 

 : التطبيق القبلي ألدوات البحث-٢-٥
اختبــار مهــارات التقــويم اإللكترونــي باســتخدام   : طبقــت أدوات البحــث المتمثلــة فــي 

علــــى " بالكبــــورد"، ومقيــــاس االتجــــاه نحــــو منظومــــة  "بالكبــــورد"منظومــــة إدارة الــــتعلم 
، وقــد بــدأت )ينالمجموعــة الــضابطة والمجمــوعتين التجــريبيت (مجموعــات البحــث الــثالث  

م، وقـد اسـتهدف     ٢٤/٨/٢٠١٣عملية التطبيق القبلي ألدوات البحث يوم السبت الموافـق          
التطبيق القبلي ألدوات البحث التحقق من تكافؤ المجموعات في درجات التطبيـق القبلـي              

، ودرجات "بالكبورد"الختبار مهارات التقويم اإللكتروني باستخدام منظومة إدارة التعلم   
، وقد استخدم في ذلـك اختبـار تحليـل التبـاين فـي      "بالكبورد"التجاه نحو منظومة   مقياس ا 

، وذلك بعد التأكـد مـن تحقـق شـرط االعتداليـة وشـرط       One-Way ANOVAاتجاه واحد 
، وذلـك مـن خـالل    Leven’s Testتساوي التباين بين المجموعات باستخدام اختبـار ليفـين   

 ):٦(، وجاءت النتائج كما يوضحها جدول )SPSS(استخدام حزمة البرامج اإلحصائية 
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نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد للفروق بين مجموعات البحث الثالث ) : ٦(جدول 
على درجات التطبيق القبلي الختبار مهارات التقويم اإللكتروني باستخدام منظومة 

 ومقياس االتجاه نحوها" بالكبورد"إدارة التعلم 

 مصدر التباين المتغير
جموع م

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
المربعا
 ت

قيمة 
 ف

مستو
ى 
 الداللة

 ٠٫٨٧٦ ٠٫١٣ ٢٫٦٦ ٢ ٥٫٣٣ بين المجموعات
مهارات التقويم 
داخل  اإللكتروني

 المجموعات
٢٫٦٦ ٧٢ ١٤٤١٫٣٤   

    ٧٤ ١٤٤٦٫٦٧ المجموع 
 ٠٫٤١٢ ٠٫٩ ١٤٥٫٦ ٢ ٢٩١٫١٩ بين المجموعات

االتجاه نحو منظومة 
داخل  "بالكبورد"

 المجموعات
١٤٥٫٦ ٧٢ ١١٦٩١٫٩٥   

    ٧٤ ١١٩٨٣٫١٤ المجموع 

 بــين ٠٫٠٥عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى  ) ٦(يتــضح مــن جــدول 
متوســط درجــات مجموعــات البحــث الــثالث فــي التطبيــق القبلــي الختبــار مهــارات التقــويم 

ــتعلم     ــورد"اإللكترونــي باســتخدام منظومــة إدارة ال مقيــاس االتجــاه نحوهــا، فقــد    و" بالكب
 وذلــك بالنــسبة لمتغيــر ٠٫٠٥ وهــي أكبــر مــن ٠٫٨٧٦=  بمــستوى داللــة ٠٫١٣=كانــت قيمــة ف

 أكبــر مــن ٠٫٤١٢= بمــستوى داللــة ٠٫٩٠=مهــارات التقــويم اإللكترونــي، كمــا كانــت قيمــة ف
ــو منظومـــة   ٠٫٠٥ ــاه نحـ ــر االتجـ ــورد" وذلـــك بالنـــسبة لمتغيـ ــافؤ  "بالكبـ ــا يـــدل علـــى تكـ ، ممـ

 . عات قبل بدء التجربةالمجمو
 : تطبيق البرنامج على عينة البحث-٣-٥

بعد االنتهاء من التطبيق القبلي ألدوات البحـث علـى مجموعـات البحـث الـثالث، بـدأت                  
كل مجموعة في دراسة البرنامج، والتي اسـتغرقت ثالثـة أسـابيع تقريبًـا خـالل الفتـرة مـن                

م، وقد تم ذلك    ١٦/٩/٢٠١٣ين الموافق   م حتى يوم االثن   ٢٦/٨/٢٠١٣يوم االثنين الموافق    
 : وفقًا لإلجراءات التالية

لقــاء تمهيــدي لكــل مجموعــة علــى حــدة ، تعــرف فيــه أعــضاء هيئــة التــدريس علــى      -
أهداف البرنامج وأهميته، وطبيعة محتواه، وما يشتمل عليـه مـن مهـارات، وكيفيـة أدائهـا،               
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س للتـدريب علـى مهـارات التقـويم     وقد تم في هذا اللقـاء إثـارة دافعيـة أعـضاء هيئـة التـدري       
بـشكل فعـال مـن خـالل التأكيـد لهـم علـى مـا         " بالكبـورد "اإللكتروني باستخدام منظومة  

 :يلي

الحرية الكاملة فـي عـرض أفكـارهم وآرائهـم مـن خـالل أدوات االتـصال المختلفـة،                    -
 . وما يطرحونه من موضوعات، والتأكيد على احترام اآلراء المطروحة واألفكار

مهـارات التقـويم    (الموضوع الذي يعالجه البرنامج التدريبي عبـر اإلنترنـت وهـو            أهمية   -
، من خالل التأكيد على أن هذا النوع من التدريب يفتح لهم آفاقًـا لتطبيـق تلـك                  )اإللكتروني

 .المهارات على مقرراتهم الدراسية

ط إجراءات تطبيق البرنامج التدريبي على مجموعتي نمط دعم اإلداء الموجز ونمـ            -
 :دعم األداء التفصيلي

تزويد كل عـضو هيئـة تـدريس ببيانـات تتعلـق بـالعنوان اإللكترونـي للموقـع، واسـم                     -
 .password، وكلمة مرور usernameالمستخدم 

التأكيد على أن إسـتراتيجية التـدريب المتبعـة هـي الـتعلم الـذاتي فـي تعلـم مهـارات                      -
غـرف الحـوار المباشـر ومنتـديات         (التقويم اإللكتروني، مع ضرورة إجـراء المناقـشات عبـر         

بما يسمح بتبادل األفكار واآلراء، مع مراعاة أن يكون المـدرب عـضواً أساسـيًا               ) المناقشة
 .في هذه الحوارات والنقاشات

 كـل عـضو هيئـة تـدريس الفرصـة الكاملـة لدراسـة محتـوى البرنـامج، وتنفيـذ                     إعطاء -
 .ه في التعلماألنشطة والمهام المرتبطة به، وفقًا لقدراته وسرعت

تــم متابعــة أداء أعــضاء هيئــة التــدريس باســتمرار أثنــاء تعلمهــم مهــارات التقــويم      -
، وبعـد تعلـم العـضو لكـل مهـارة،           "بالكبـورد "اإللكتروني باستخدام منظومـة إدارة الـتعلم        

يتدرب على المهارة من خالل تنفيذها على موضوع ما في مادة تخصـصه، ثـم يعـرض عملـه           
 .أداءه، وتوضيح نقاط القوة والضعف، وتقديم اإلرشادات المناسبةعلى المدرب لتقييم 

تم تخصيص غرفة حوار مباشـر لكـل مجموعـة بموقـع البرنـامج، حيـث تـم إنـشاء            -
، وكلمــة usernameحــساب لكــل عــضو هيئــة تــدريس، مــن خــالل تحديــد اســم مــستخدم 

 .passwordمرور 
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حاور تغطـي موديـوالت   تم تصميم منتدى مناقشة على موقع البرنامج قسم لعدة م          -
 .البرنامج التدريبي

تــم إنــشاء حــساب لكــل عــضو هيئــة تــدريس فــي كــل مجموعــة، للــدخول علــى             -
، وكلمـة مـرور     usernameالمنتدى وإجـراء المناقـشات، مـن خـالل تحديـد اسـم مـستخدم                

password. 

في عمـادة الـتعلم اإللكترونـي والتعلـيم عـن بعـد بـين               ) وجهًا لوجه (تم عقد لقاءين     -
ــق؛ بهــدف بحــث حــل          البا ــرة التطبي ــدريس كــل مجموعــة خــالل فت ــة ت حــث وأعــضاء هيئ

 . المشكالت أو الصعوبات التي تحول دون إنجاز البعض لما يكلفوا به من مهام أو أنشطة

وبعد دراسة أعضاء هيئة التدريس لمحتوى البرنامج التدريبي، كُلف كل عضو منهم 
ــثالث ( ــد  بعمـــل مـــشروع فـــي إ ) فـــي مجموعـــات البحـــث الـ ــويم اإللكترونـــي ألحـ دارة التقـ

الموضـــوعات فـــي مـــادة تخصـــصه، علـــى أن يوظـــف فيـــه مهـــارات التقـــويم اإللكترونـــي          
، والتي سبق له دراستها في البرنامج التدريبي، "بالكبورد"باستخدام منظومة إدارة التعلم 

والهــدف مــن هــذا التكليــف لــيس تقييمًــا ألداءه بقــدر مــا هــو تــدريب لــه علــى المهــارات           
 .وظيفها في تخصصه تمهيدا لتطبيق اختبار المهاراتوت

 : التطبيق البعدي ألدوات البحث-٤-٥
مقيـاس  (بعد انتهاء أعضاء هيئة التدريس من دراسة البرنامج التدريبي، طُبق علـيهم             

م، فــي حــين طُبــق اختبــار مهــارات التقــويم  ٢٢/٩/٢٠١٣، فــي يــوم األحــد الموافــق )االتجــاه
بدايـة مـن يـوم االثنـين الموافـق      "" بالكبـورد ""ظومـة إدارة الـتعلم    اإللكتروني باسـتخدام من   

بواقع أسبوع لكل مجموعة وبما يتناسب مع ظروف        (م ولمدة ثالثة أسابيع     ٢٣/٩/٢٠١٣
؛ وذلك بهدف الحـصول علـى بيانـات تتعلـق بـالمتغيرات التابعـة للبحـث، وقـد                   )محاضراتهم

 –يئة تدريس ما يُكلف بـه مـن أداءات   روعى عند تقدير الجانب األدائي أن ينفذ كل عضو ه       
 داخـل معمـل عمـادة تقنيـة المعلومـات بالجامعـة؛ وذلـك          –وفقًا لما ورد فـي ورقـة االختبـار          

ضــمانًا ألن يــؤدي كــل عــضو المهــارات بنفــسه، كمــا روعــي أن يخــصص لكــل عــضو بطاقــة 
تعلم تقيـــيم الجانـــب األدائـــي لمهـــارات التقـــويم اإللكترونـــي باســـتخدام منظومـــة إدارة الـــ

، وبعــد رصــد البيانــات التــي تــم الحــصول عليهــا مــن تطبيــق أدوات البحــث تــم        "بالكبــورد""
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تبويبها تمهيدًا إلجراء المعالجة اإلحصائية المناسبة، ومـن ثـم التحقـق مـن صـحة فـروض                  
 .البحث واإلجابة عن أسئلته

 :نتائج البحث وتفسيرها: سادسًا
ات أعــــضاء هيئــــة تــــدريس   حــــسبت المتوســــطات واالنحرافــــات المعياريــــة لــــدرج    

المجموعــات الــثالث فـــي كــل مـــن التطبيقــين القبلـــي والبعــدي الختبـــار مهــارات التقـــويم       
، كمــا يوضــح "بالكبــورد"اإللكترونــي، وكــذلك مقيــاس االتجــاه نحــو منظومــة إدارة الــتعلم  

 :)٧(جدول 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية المتعلقة بمجموعات البحث الثالث ): ٧(جدول 

 كل من اختبار مهارات التقويم اإللكتروني، واالتجاه نحو منظومة إدارة التعلم في
 في التطبيقين القبلي والبعدي ألدوات البحث "بالكبورد"

مجموعة دعم األداء  المجموعة الضابطة
 الموجز

مجموعة دعم األداء 
متغيرات  التفصيلي

يق البحـث
طب
الت

 ع م ن ع م ن ع م ن 
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ارتفاع متوسـطات درجـات أعـضاء هيئـة تـدريس المجموعـات             ) ٧(يالحظ من جدول    
الــثالث فــي التطبيــق البعــدي الختبــار مهــارات التقــويم اإللكترونــي، ومقيــاس االتجــاه نحــو     

ود تـأثير   عنه فـي التطبيـق القبلـي، ممـا يـشير ذلـك إلـى وجـ                " بالكبورد"منظومة إدارة التعلم    
 لــدى أعــضاء هيئــة تــدريس المجموعــات الــثالث فــي       - بــشكل عــام -للبرنــامج التــدريبي  

اكتــــساب مهــــارات التقــــويم اإللكترونــــي، وتنميــــة االتجــــاه نحــــو منظومــــة إدارة الــــتعلم  
 :، وقد يعزي ذلك إلى ما يلي"بالكبورد"

رونـي  طبيعة موضوع البرنامج والمتمثل في التدريب على مهـارات التقـويم اإللكت            -
، والــذي يعــد أحــد االتجاهــات التكنولوجيــة     "بالكبــورد"باســتخدام منظومــة إدارة الــتعلم   

الحديثة األكثر انتشارا في مجال التعلم اإللكتروني، والتي تسعى كثير من الجامعـات فـي                
الدول األجنبية والعربية وكذلك بعض الجامعـات الـسعودية فـي تطبيقـه واسـتخدامه فـي              

لـدى أفـراد عينـة البحـث الـدافع لـتعلم المهـارات المتعلقـة بهـذا الموضـوع                التعليم، مما أثار    
 . لمسايرة التطورات التكنولوجية الحديثة

طبيعة تنظيم محتوى البرنامج نفسه، والذي يحتوي على أنشطة وتدريبات لكل            -
مهـــارة، تتـــيح لكـــل متـــدرب فرصـــة الممارســـة الموجهـــة، مـــن خـــالل أداء تلـــك األنـــشطة  

 .ا يزيد من عملية تعلم تلك المهاراتوالتدريبات، مم
ــدريس لتطبيــق مــا تعلمــوه         - ــة الت ــيح الفرصــة ألعــضاء هيئ ــدريبي يت ــامج الت أن البرن

 بعـد االنتهـاء مـن شـرح      -وتدربوا عليه، حيث إنه كان يطلب من كـل عـضو هيئـة تـدريس                
لـى   بممارسة ما تعلمه حتى درجـة اإلتقـان، بحيـث ال يـسمح ألي مـنهم االنتقـال إ         -المهارة  

 .التدريب على مهارة جديدة، إال بعد التأكد من تمكنه من المهارة التي تسبقها

احتــواء البرنــامج التـــدريبي علــى أمثلـــة عديــدة ومتنوعـــة لكــل مهـــارة، إضــافة إلـــى        -
تكليــف كــل متــدرب بتنفيــذ المهــارات، ويــتم تقييمهــا بواســطة المــدرب، وتلقــي المتــدرب   

مــن فــرص اكتــساب المهــارات التــي تــضمنها      تغذيــة راجعــة فوريــة عــن أدائــه ممــا يزيــد       
 . البرنامج

تنــوع أنمــاط التفاعــل وتعــددها داخــل البرنــامج التــدريبي، هــذا التنــوع فــي أنمــاط        -
التفاعل وتعدده بين األطراف المختلفة أتاح لمجموعة البحث فرصًا لتبادل وجهـات النظـر           

 .ترحات المطروحةفي الموضوعات المطروحة، مما يزيد فرص اإلفادة من اآلراء والمق
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، وهـو   )بالنـسبة للمجموعـة الـضابطة     (تنفيذ تجربة البحـث فـي المكـان المناسـب            -
أحـــد معامـــل عمـــادة تقنيـــة المعلومـــات بالجامعـــة والمجهـــز بأحـــدث أجهـــزة الكمبيـــوتر   
المتصلة باإلنترنت، حيث خصص لكل متدرب جهاز كمبيوتر ذي مواصفات خاصة متـصل             

) موعتين التجريبيتين في أي مكـان وأي زمـان يناسـبهم          وبالنسبة للمج (بشبكة اإلنترنت،   
 .مما أتاح لعضو هيئة التدريس الحرية في استخدام وممارسة المهارات التي يتعلمها

ــروض       - ــامج عـ ــي البرنـ ــتخدم فـ ــستخدمة، حيـــث اسـ ــدريب المـ ــاليب التـ ــوع أسـ تنـ
انـب  تقديمية، وأسلوب المناقشة، والعروض العملية التوضيحية، ثم ممارسـة ذاتيـة مـن ج      

 .كل متدرب، حيث أتاح هذا التنوع تكامل في الخبرة
غير أن متوسطات درجات اختبار مهارات التقويم اإللكتروني ومقيـاس االتجـاه نحـو           

كانـت متفاوتـة لمجموعـات البحـث الـثالث، حيـث يوضـح              " بالكبـورد "منظومة إدارة التعلم    
اء التفصيلي في اختبـار  تفوق مجموعة دعم األداء الموجز، ومجموعة دعم األد ) ٧(جدول  

مهارات التقويم اإللكتروني ومقياس االتجاه على المجموعـة الـضابطة، وتفـوق مجموعـة              
دعم األداء التفصيلي على مجموعة دعم األداء الموجز، وللكـشف عـن داللـة الفـروق بـين                   
ــادي     متوســــطات تلــــك المجموعــــات عولجــــت البيانــــات باســــتخدام تحليــــل التبــــاين أحــ

، وذلك من خالل استخدام حزمة One way Analysis Of Variance   (ANOVA)االتجاه
 Statistical Package for the Social Sciences“البـرامج اإلحـصائية للعلـوم االجتماعيـة     

(SPSS)” . 
 : عرض النتائج المتعلقة بمتغير مهارات التقويم اإللكتروني-١

 :اختبار صحة الفرض الرئيس األول والذي ينص على أنه
 بـين متوسـطات درجـات أعـضاء         0.05 ≤توجد فروق ذات داللة إحـصائيًا عنـد مـستوى           

ــار مهــارات التقــويم          ــثالث فــي التطبيــق البعــدي الختب ــدريس مجموعــات البحــث ال ــة ت هيئ
 .اإللكتروني

 One-Wayوقد استخدم في اختبار هذا الفرض اختبار تحليل التباين في اتجـاه واحـد  

ANOVA      البرامج اإلحصائية   ، من خالل استخدام حزمة)SPSS(    ويوضح جدول ،)نتـائج  ) ٨
تحليل التباين في اتجاه واحد للفروق بين مجموعات البحث الثالث علـى درجـات التطبيـق               

 ":بالكبورد"البعدي الختبار مهارات التقويم اإللكتروني باستخدام منظومة إدارة التعلم 
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وق بين مجموعات البحث الثالث نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد للفر) : ٨(جدول 
الختبار مهارات التقويم اإللكتروني باستخدام منظومة  على درجات التطبيق البعدي

 "بالكبورد"إدارة التعلم 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 000. 23.931 1103.768 2 2207.535 بين المجموعات
   46.122 72 3320.785 المجموعاتداخل 

    74 5528.320 المجموع

 بين متوسـط    ٠٫٠٠١وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        ) ٨(يتضح من جدول    
درجات مجموعات البحث الثالث في التطبيق البعدي الختبار مهارات التقويم اإللكتروني،      

، وبنــاءاً عليــه تــم  ٠٫٠٥قــل مــن  وهــي أ٠٫٠٠١=  بمــستوى داللــة ٢٣٫٩٣١=فقــد كانــت قيمــة ف 
ــرئيس األول مــن فــروض البحــث، وأن هنــاك مــا يــدعو إلــى متابعــة عمليــة         قبــول الفــرض ال

 ).٢-١(، )١-١(التحليل اإلحصائي الختبار صحة الفرضين الفرعيين 
 :واللذان ينصان على أنه) ٢-١(والثاني ) ١-١(األول : اختبار صحة الفرضين الفرعيين

 بــين كــل مــن متوســطي  ٠٫٠٥ ≤ت داللــة إحــصائية عنــد مــستوى   توجــد فــروق ذا-١-١
درجــات أعــضاء هيئــة تــدريس المجمــوعتين التجــريبيتين، ومتوســط درجــات أعــضاء هيئــة 
ــار مهــارات التقــويم اإللكترونــي        تــدريس المجموعــة الــضابطة فــي التطبيــق البعــدي الختب

 .لصالح أعضاء هيئة تدريس المجموعتين التجريبيتين
 بــين متوســطي درجــات 0.05 ≤فــروق ذات داللــة إحــصائيًا عنــد مــستوى  ال توجــد -٢-١

أعضاء هيئة تدريس المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية في التطبيـق    
 .البعدي الختبار مهارات التقويم اإللكتروني

الختبــــار صــــحة هــــذين الفرضــــين طبــــق اختبــــار شــــيفيه إلجــــراء المقارنــــات البعديــــة 
 :نتائج هذا التطبيق) ٩(، ويوضح جدول Multiple Posteriori Comparisonsةالمتعدد
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 نتائج اختبار شيفيه بين مجموعات): ٩(جدول 
  البحث الثالثة في اختبار مهارات التقويم اإللكتروني

 مجموعات البحث
المتوسط
 ات

 البيان
المجموعة 

الضابطة 
)١( 

مجموعة نمط 
دعم األداء 

 )٢(الموجز 

 مجموعة نمط
دعم األداء 

 )٣(التفصيلي 

المجموعة الضابطة 
)١.( 

٧٣٫٨٨ 
الفرق بين 
المتوسط
 ات

 @١٣٫١٣ @٨٫٦٩ ـــــ

مجموعة نمط دعم 
 ).٢(األداء الموجز 

٨٢٫٥٦ 
الفرق بين 
المتوسط
 ات

 ٤٫٤٤ ـــــ ـــــ

مجموعة نمط دعم 
 ).٣(األداء التفصيلي 

٨٧ 
الفرق بين 
المتوسط
 ات

 ـــــ ـــــ ـــــ

 .لصالح المجموعة ذات المتوسط األعلى) ٠٫٠٥( عند مستوى دالة@ 
حيـث توجـد فـروق ذات داللـة         ): ١-١(صـحة الفـرض الفرعـي األول        ) ٩(يتضح من جدول    

 بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة ومجموعة نمـط         ٠٫٠٥ ≤إحصائية عند مستوى    
ــويم اإل    ــارات التقـ ــار مهـ لكترونـــي لـــصالح دعـــم األداء المـــوجز فـــي التطبيـــق البعـــدي الختبـ

 ≤مجموعة نمط دعم األداء المـوجز، كمـا توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى                     
 بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة ومجموعة نمط دعم األداء التفصيلي فـي        ٠٫٠٥

التطبيق البعدي لالختبار نفسه لصالح مجموعة نمط دعم األداء التفصيلي، ومن ثم يمكن   
مجمــوعتي نمــط دعــم األداء المــوجز ونمــط دعــم األداء التفــصيلي أكثــر        أن التوصــل إلــى  

ــةً       ــويم اإللكترونــــي مقارنــ ــارات التقــ ــدريس مهــ ــة التــ ــة فــــي إكــــساب أعــــضاء هيئــ فاعليــ
 :بالمجموعة الضابطة، وقد يعزي ذلك إلى ما يلي

 ســواء أكــان مــوجزاً أم -اســتناد البرنــامج التــدريبي إلــى أحــد أنمــاط دعــم األداء   •
محاكــاة واقعيــة لكافــة المهــارات    أتــاح الفرصــة ألعــضاء هيئــة التــدريس إلــى       -تفــصيليًا 

ــراءات  جالعملية المستهدف تنميتها في التقويم اإللكتروني، باإلضـافة إلـى عـرض كافـة إ              
ــل مـــع كـــل مهـــارة مـــن خـــالل      لتعاما مهـــارات مع ل لتعاماقيقة لكيفية ل دتفاصيم يدتقــ

 .لهلعلمي  اوىلمحتامع ل لتعامالتقويم اإللكتروني، وا
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ــر       • ــدريبي عبـ ــامج التـ ــر تزامنيـــة فـــي البرنـ ــة وغيـ ــائل اتـــصال تزامنيـ ــتخدام وسـ اسـ
اإلنترنت؛ أدى إلى مراعاة احتياجات المتـدربين وظـروف عملهـم، وتنـوع أسـاليب التفاعـل                 
بين المدرب والمتدربين، مما انعكس إيجابًا في تحسين ظـروف الـتعلم وسـهولة انتقـال الـتعلم                  

 بأسـاليب  حيـث يفـضل تقـديم المعلومـات    .  المدى إلـى الـذاكرة طويلـة المـدى    من الذاكرة  قصيرة  
 مـن أجـل   لتتوافـق وتتكيـف مـع الفـروق الفرديـة للمتعلمـين فـي معالجـة المعلومـات          مختلفـة؛ 

 .Modritscher, 2006: 6)(تيسير انتقال أثر التعلم للذاكرة  طويلة المدى 
أيام األسبوع ، مكّن عضو هيئة       التدريبي طوال اليوم وكل      البرنامجتوفر دراسة    •

التدريس من متابعة موضوعات البرنـامج فـي الوقـت الـذي يناسـبه تبعًـا لظروفـه التدريـسية                     
وأعباءه البحثية كل حسب مستواه، مما يـدعم مفهـوم الـتعلم الـذاتي لديـه، وفـي الوقـت           

 .نفسه مراعاة الفروق الفردية فيما بينهم في سرعة التعلم 

متدرب في بيئة تفاعلية تمكنه من التنقل بين المعلومات وفقًا          الحرية المتاحة لل   •
لرغبتـــه دون ترتيـــب مفـــروض عليـــه تتـــيح للمتـــدرب مجالًـــا واســـعًا لتنظـــيم محتـــوى البنيـــة  
المعرفيـــة بالطريقـــة التـــي يراهـــا مناســـبة لـــه وتمكنـــه مـــن اســـترجاع المعلومـــات بـــصورة    

 .    سريعة
بابـــا "، )٢٠٠٥( النبـــاهين  علـــيهمـــام: تتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع نتـــائج دراســـة كـــل مـــن 

 عبــد ، ومحمــد البــاتع)٢٠٠٩(، ومحمــد إســماعيل عاشــور Papastergiou) 2006" (ســتيرجيو
 ، ومحمـد )٢٠١٠(، وسـلطان بـن هويـدي المطيـري      )٢٠٠٩ ( عبد العـاطي    وحسن الباتع  العاطي

 وفوزيــة ،)٢٠١١ ( محمــد، ونبيــل الــسيد)٢٠١١(، وياســر ســيد مــزروع  )٢٠١٠( بــدوي عبــد الهــادي
فـي فاعليـة نظـم إدارة الـتعلم فـي      ) ٢٠١٢(، وسهير حمدي فرج     )٢٠١١(عبد الرحمن الغامدي    

 .تنمية التحصيل وبعض المهارات
حيث ال توجد فروق ذات     ): ٢-١(صحة الفرض الفرعي الثاني     ) ٩(كما يتضح من جدول     

داء  بــين متوســطي درجــات مجموعــة نمــط دعــم األ     0.05 ≤داللــة إحــصائيًا عنــد مــستوى    
الموجز ومجموعة نمط دعم األداء التفصيلي في التطبيق البعدي الختبار مهارات التقويم            

 :اإللكتروني، وقد يعزي ذلك إلى ما يلي
أن نمــط دعــم األداء المــوجز يــستند إلــى صــور ثابتــة مدعومــة بنــصوص توضــيحية  •

داء هــي صــور ثابتــة ملتقطــة مــن لقطــات الفيــديو التــي تــشرح المهــارة فــي نمــط دعــم األ            
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التفصيلي المـصحوب بالـصوت، وكمـا هـو معلـوم فـإن لقطـات الفيـديو مـا هـي إال صـور ثابتـة                 
يــتم تحريكهــا بــسرعة معينــة فــي الثانيــة الواحــدة، ممــا يمكــن المتــدرب مــن الــتحكم فــي 
 . عرض كل نمط حسب سرعته في التعلم، وإعادة المشاهدة حتى التمكن من المهارة

سواء أكان يـستند إلـى نمـط دعـم األداء المـوجز          (توفر دراسة البرنامج التدريبي      •
ــة    ) أم نمـــط دعـــم األداء التفـــصيلي  ــبوع ، مكّـــن عـــضو هيئـ ــام األسـ ــوال اليـــوم وكـــل أيـ طـ

التدريس من متابعة موضوعات البرنـامج فـي الوقـت الـذي يناسـبه تبعًـا لظروفـه التدريـسية                     
نفـسه مراعـاة الفـروق    وأعباءه البحثية، مما يدعم مفهوم التعلم الذاتي لديه، وفـي الوقـت     

 .الفردية فيما بينهم في سرعة التعلم 

ــر       • ــدريبي عبـ ــامج التـ ــر تزامنيـــة فـــي البرنـ ــة وغيـ ــائل اتـــصال تزامنيـ ــتخدام وسـ اسـ
اإلنترنت؛ أدى إلى مراعاة احتياجات المتـدربين وظـروف عملهـم، وتنـوع أسـاليب التفاعـل                 

 .تعلمبين المدرب والمتدربين، مما انعكس إيجابًا في تحسين ظروف ال

التـي أسـفرت   ) ٢٠٠٨(تتفـق هـذه النتيجـة مـع نتيجـة دراسـة إسـماعيل عمـر حـسونة          
ــود   ــاللروق ذات دفعـــن عـــدم وجـ ن عتيولمجمت اجادري طسومتن مل كن حصائية بيإة ــ

ــصيلية( نامج ربارات مهأداء ة ظاقة مالحطبت جاط درسوفي مت) والمختــــــــــصرة) (التفــــــــ
 .تفوسروميك
 ":بالكبورد"التجاه نحو منظومة  عرض النتائج المتعلقة بمتغير ا-٢

 :اختبار صحة الفرض الرئيس الثاني والذي ينص على أنه
 بـين متوسـطات درجـات أعـضاء         0.05 ≤توجد فروق ذات داللة إحصائيًا عنـد مـستوى          

هيئة تدريس مجموعات البحث الثالث في التطبيق البعدي لمقياس االتجـاه نحـو منظومـة               
 ". بالكبورد"

 One-Wayبار هذا الفرض اختبار تحليل التباين في اتجاه واحـد  وقد استخدم في اخت

ANOVA        من خالل استخدام حزمة البرامج اإلحصائية ،)SPSS(    ويوضح جدول ،)نتائج ) ١٠
تحليل التباين في اتجاه واحد للفروق بين مجموعات البحث الثالث علـى درجـات التطبيـق               

 ":بالكبورد "البعدي لمقياس االتجاه نحو منظومة إدارة التعلم
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نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد للفروق بين مجموعات البحث الثالث ): ١٠(جدول 
 "بالكبورد"لمقياس االتجاه نحو منظومة إدارة التعلم  على درجات التطبيق البعدي

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 000. 23.3 3188.82 2 6377.65 بين المجموعات
   136.88 72 9855.07 داخل المجموعات

    74 16232.72 المجموع

 بـــين 0.05 ≤وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستوى  ) ١٠(يتـــضح مـــن جـــدول 
ــثالث فــي التطبيــق البعــدي لمقيــاس االتجــاه نحــو         متوســط درجــات مجموعــات البحــث ال

 وهــي ٠٫٠٠١=  بمــستوى داللــة ٢٣٫٣= ، فقــد كانــت قيمــة ف"بالكبــورد"منظومـة إدارة الــتعلم  
، وبناءاً عليه تم قبول الفرض الرئيس الثاني من فروض البحث، وأن هناك مـا               ٠٫٠٥أقل من   

 ).٢-٢(، )١-٢(يدعو إلى متابعة عملية التحليل اإلحصائي الختبار صحة الفرضين الفرعيين 
جــــراء المقارنــــات البعديــــة الختبــــار صــــحة هــــذين الفرضــــين طبــــق اختبــــار شــــيفيه إل

 :نتائج هذا التطبيق) ١١(، ويوضح جدول Multiple Posteriori Comparisonsالمتعددة
نتائج اختبار شيفيه بين مجموعات البحث الثالثة في مقياس االتجاه نحو ): ١١(جدول 

 "بالكبورد"منظومة إدارة التعلم 

 مجموعات البحث
المتوس
 طات

 البيان
المجموع

ة الضابطة 
)١( 

مجموعة 
نمط دعم 

األداء الموجز 
)٢( 

مجموعة نمط 
دعم األداء 

 )٣(التفصيلي 

المجموعة 
 ).١(الضابطة 

١١٦٫٢١ 
الفرق بين 
 المتوسطات

 @٢٢٫٥٢ @١٣٫٣٩ ـــــ

مجموعة نمط 
دعم األداء الموجز 

)٢.( 
١٢٩٫٦ 

الفرق بين 
 المتوسطات

 @٩٫١٣ ـــــ ـــــ

مجموعة نمط 
دعم األداء 

 .)٣(التفصيلي 
١٣٨٫٧٣ 

الفرق بين 
 المتوسطات

 ـــــ ـــــ ـــــ

 .لصالح المجموعة ذات المتوسط األعلى) ٠٫٠٥(دالة عند مستوى @ 
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حيـث توجـد فـروق ذات داللـة     ): ١-٢(صحة الفـرض الفرعـي األول   ) ١١(يتضح من جدول    
 بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة ومجموعة نمـط         ٠٫٠٥ ≤إحصائية عند مستوى    

لـصالح  " بالكبـورد "داء الموجز فـي التطبيـق البعـدي لمقيـاس االتجـاه نحـو منظومـة                 دعم األ 
 ≤مجموعة نمط دعم األداء المـوجز، كمـا توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى                     

 بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة ومجموعة نمط دعم األداء التفصيلي فـي        ٠٫٠٥
لــصالح مجموعــة نمــط دعــم   " بالكبــورد"نظومــة التطبيــق البعــدي لمقيــاس االتجــاه نحــو م  

 .األداء التفصيلي
البرنــامج التــدريبي ســواء أكــان يعتمــد علــى نمــط دعــم األداء  أن ) ١١(يتــضح مــن جــدول

) متمثلًا في المجموعة الضابطة(الموجز أم التفصيلي أم ال يعتمد على أي نمط لدعم األداء      
مجموعــات البحــث  (ة الطــائف كــان لــه فاعليــة فــي إكــساب أعــضاء هيئــة تــدريس جامعــ    

 :، وقد يعزي ذلك إلى ما يلي"بالكبورد"اتجاهات إيجابية نحو منظومة ) الثالث

تعــد بيئــة تعلــم إلكترونيــة جديــدة غيــر مألوفــة بالنــسبة    " بالكبــورد"أن منظومــة  -
ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مما أثار دافعيتهم وتولد لديهم الفضول للتعلم والتعرف           

 . لشيء الجديدعلى هذ ا

أن تــدريب أعــضاء هيئــة التــدريس علــى مهــارات التقــويم اإللكترونــي باســتخدام  -
، وممارســتهم لهــذه المهــارات قــد عمــق لــديهم اإلحــساس بأهميــة    "بالكبــورد"منظومــة 

ــديهم     " بالكبــورد"توظيــف منظومــة   ومزاياهــا الكثيــرة فــي مقــرراتهم الدراســية، وعمــق ل
، وأدى إلــى التغلــب علــى حــاجز الرهبــة لــديهم مــن    الرغبــة لتوظيفهــا فــي مــادة تخصــصهم  
 .التعامل مع تكنولوجيا التعلم اإللكتروني

تــدعم لغــات كثيــرة مــن أبرزهــا اللغــة العربيــة، بعكــس    " بالكبــورد"أن منظومــة  -
عديد من نظم إدارة اإللكتروني التي ال تدعم اللغة العربية؛ األمر الـذي سـاعد أعـضاء هيئـة                   

، ومـا يـشتمل عليـه مـن أدوات خاصـة بـالتقييم،       " بالكبـورد "امـل  التدريس على سـهولة التع    
 .مما نتج عنه تكوين اتجاه إيجابي نحو استخدامها وتوظيفها في التعليم

أن عضو هيئة التـدريس ذاتـه يقـوم بالـدور األساسـي فـى عمليـة الـتعلم، لـذا فهـو                         -
ر فــى الحــال، ألن منتجــات البرنــامج تظهــ" بالكبــورد"يــشعر بنــوع مــن التحــدي مــع منظومــة 

 ".بالكبورد"منظومة  وساعد ذلك فى تكوين اتجاه إيجابي نحو استخدام
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ارتباط البرنامج بحاجات المتدربين الفعلية مثل الحاجـة إلـى توظيـف اإلمكانـات               -
 .التكنولوجية في العملية التعليمية مما جعلهم أكثر إقبالًا على دراسته

بة لمجمـــوعتي نمـــط دعـــم األداء   بالنـــس(تـــوفير االتـــصال التزامنـــي والالتزامنـــي     -
ــرأي بالنــسبة        )المــوجز والتفــصيلي  ــداء ال ــة فــي إب ــادة التفاعــل والنقــاش والحري ــى زي ، أدى إل

للمتــدربين، ممــا أدى إلــي شــعور المتــدرب بالتواجــد االجتمــاعي مــع اآلخــرين، وذلــك يعــزز        
ــديهم تقبــل أفكــار اآلخــرين؛ فاالتجــاه اإليجــابي يتكــون       ــدرب   ل ي فــبإشــباع حاجــات المت

 .التفاعل مع اآلخرين

أن تــدريب أفــراد مجمــوعتي نمــط دعــم األداء المــوجز والتفــصيلي عبــر اإلنترنــت،   -
أتــاح ألعــضاء هيئــة التــدريس إمكانيــة التــدريب فــي المكــان والزمــان المناســبين لهــم، ممــا   
أوجـــد الراحـــة النفـــسية لـــديهم أثنـــاء التـــدريب، وقـــد عبـــر عـــن ذلـــك بعـــض أعـــضاء هيئـــة  

اقشتهم في هذا األمر؛ مما ساهم في تحسين االتجاه نحـو التـدريب عـن             التدريس أثناء من  
 .بعد

 النبــاهين  علــيهمــام: تتفــق هــذه النتيجــة مــع نتــائج دراســة كــل مــن دراســة كــل مــن 
، ومحمـد   )٢٠٠٨(، أحمـد صـادق عبـد المجيـد          Papastergiou) 2006" (بابا سـتيرجيو  "،  )٢٠٠٥(

، )٢٠١٠(بــدوي عبـد الهــادي  ، ومحمــد )٢٠٠٩(  عبـد العــاطي وحــسن البــاتععبــد العـاطي  البـاتع  
في فاعلية نظـم إدارة الـتعلم   ) ٢٠١٢(، وسهير حمدي فرج )٢٠١١(وعبد المهدي علي الجراح     

 .في تنمية االتجاه اإليجابي نحوها واالستمتاع بالتعلم
حيث توجـد فـروق   ): ٢-٢(عدم صحة الفرض الفرعي الثاني     ) ١١(كما يتضح من جدول     

 بين متوسـطي درجـات مجموعـة نمـط دعـم األداء           0.05 ≤يًا عند مستوى    ذات داللة إحصائ  
الموجز ومجموعـة نمـط دعـم األداء التفـصيلي فـي التطبيـق البعـدي لمقيـاس االتجـاه نحـو                     

لصالح مجموعة نمط دعم األداء التفصيلي، وقد يعزي تفوق مجموعـة        " بالكبورد"منظومة  
ــديو(نمــط دعــم األداء التفــصيلي    ــى مجموعــ ) الفي نــصوص (ة نمــط دعــم األداء المــوجز   عل

إلى أن نمـط دعـم األداء       " بالكبورد"في مقياس االتجاه نحو منظومة      ) توضيحية وصور ثابتة  
 :التفصيلي

يعتمد على إستراتيجية المحاكاة، بحيث يقدم محاكاة واقعيـة لكافـة المهـارات       •
 .العملية المستهدف تنميتها في التقويم اإللكتروني
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متدرب فـي العـرض سـواء باإليقـاب أو التـشغيل أو التـسريع ،       يعتمد على تحكم ال   •
ممـــا يتـــيح لـــه فرصـــة الـــتحكم فـــي المـــشاهدة، وتنفيـــذ المهـــارة بـــشكل آنـــي، ثـــم متابعـــة  

 .مشاهدة المهارة التالية لتفيذها، وهكذا

ــل مـع كـل      لتعامـراءات ا جـل إ كـت  ضرعيمتاز بالتفاعلية والبساطة والدقة، حيث       •
ــي،  مع ل لتعاماقيقة لكيفية ل دتفاصيم يدتقمهــارة مــن خــالل   مهــارات التقــويم اإللكترون

 .لهلعلمي وى المحتامع ل لتعاموا
يقــدم المعلومــات التــي يحتاجهــا عــضو هيئــة التــدريس بــصورة مفــصلة ومكثفــة،        •

 .بحيث تتناول كل األجزاء التي يجب أن يتقنها المتدرب إلنجاز المهام المستهدفة

ددة متعل ائــــــســــــددة، وومتعتعليميــــة ة طشــــــنوأتفاعلية ت شاشايحتــــوي علــــى  •
 .دجيل بشكت البرنامج التدريبي الويودلعامة لمداف األهت امدخط سائولا

ـــخيناســب  • ـــحاجص المتــدربين مــن أعــضاء هيئــة التــدريس، و  صائـ ـــيوبرلتم ااتهـ ، ةـ
ـــد فلق ـــم اتـ ـــز كيرلتـ ـــفـ ــى إ  ي ـ ــدريبي عل ــامج الت ـــكالبرن ــي  ساـ  ب مهــارات التقــويم اإللكترون

فيمــا بيــنهم، ة ــــيردلفـــروق الفو تراعــي ايـــدع فيطاـــمقل كـــى شـــعلت لتي كانللمتــدربين وا
مهـــارات التقـــويم ع ـــــمـــــل لتعامرح اشـــــتي لـــــوصل سجيـــــى تـــــعلـــــوي تحتـــــت ي كانـــــلتوا

ــــــل خوص داصـــــع نـــــضوى ـــــلإافة ـــــباإلض، يـــــلتعليمـــــوى المحتاع ـــــمـــــل لتعاماإللكترونـــي وا
ها راءجـــــل إا قبـــــة مـــــلمهمـــــول صوللرة أـــــبالفط ضغـــــلن ااـــــح مكـــــضوتو يـــــدلفياع طاـــــمق
 . ويدلفياع طعلى شاشة مقرة لمهاة أداء المحاكاو يدلفياع طمقال خدا

التـي أسـفرت   ) ٢٠٠٨(وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة إسماعيل عمر حسونة  
ــود   ــاللروق ذات دفعـــن عـــدم وجـ ن عتيولمجمت اجادري طسومتن مل كن ة بيحصائيإة ــ

 .بيولر اعبم لتعلت مقياس االتجاه نحو اجاط درسوفي مت) والمختصرة) (التفصيلية(
توضــح النتــائج العامــة للدراســة فاعليــة أنمــاط دعــم األداء فــي إكــساب المجموعــة          

 مهـــارات التقـــويم اإللكترونـــي باســـتخدام - أيًـــا كـــان نمـــط الـــدعم المقـــدم -التجريبيـــة 
واتجاهـــاتهم نحوهـــا، وتتفـــق تلـــك النتيجـــة مـــع نتـــائج   " بالكبـــورد"منظومـــة إدارة الـــتعلم 

ــه، والتــي       الدراســات الــسابقة المرتبطــة بأنمــاط دعــم األداء وأســاليب المــساعدة والتوجي
أثبتت فاعليتها في تنمية متغيرات البحث المختلفة سواء أكانت تلك المتغيرات معرفية  

لك مقارنة بالمجموعة الضابطة التي لـم تـستند إلـى أي نـوع مـن                أم مهارية أم وجدانية، وذ    
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دعم األداء وأساليب المساعدة والتوجيه، وهـي دراسـات كـل مـن شـيماء يوسـف صـوفي                  
، وشاهيناز محمود محمـد وعبـد اللطيـف الـصفي           )٢٠٠٨(، وإسماعيل عمر حسونة     )٢٠٠٦(

 ومحمــد حــسن  ،)٢٠٠٩(، وزينــب حــسن الــسالمي ومحمــد عطيــة خمــيس   )٢٠٠٩(الجــزار 
 ).٢٠١٣(خالف 

 :توصيات البحث
 : التي تم التوصل إليها، فإنه يمكن استخالص التوصيات التاليةمن خالل النتائج

نظرًا لما أسفرت عنه نتائج البحث من فاعلية البرنامج التدريبي المقتـرح فيوصـى               -١
ف بـشطري    أعضاء هيئة التدريس جامعة الطـائ       باقي ي إكساب هذا البرنامج ف  اإلفادة من   ب

الطــــالب والطالبــــات مهــــارات إدارة محتــــوى الــــتعلم اإللكترونــــي باســــتخدام منظومــــة        
ضمن البـرامج التدريبيـة التـي تتـولى مـسئوليتها عمـادة             ، وإدراج البرنامج التدريبي     "بالكبورد"

نظــرًا ألهميــة هــذا البرنــامج فــي التطــوير    الــتعلم اإللكترونــي والتعلــيم عــن بعــد بالجامعــة؛    
 .المهني لهم

ــائج البحــث مــن فاعليــة       -٢ ــه نت ) التفــصيلي(نمــط دعــم األداء  نظــرًا لمــا أســفرت عن
 فيوصى بأهمية توجيه أنظـار مـصممي الـتعلم اإللكترونـي     ‘مقارنة بنط دعم األداء الموجز،    

، ليفيـدوا منهـا فـي تطـوير بـرامج الـتعلم اإللكترونيـة،        )التفـصيلي (إلى تبنـي نمـط دعـم األداء       
ف إلى تطوير أداء أو تنميـة مهـارات لـدى المتـدربين ذوي المهـارات                السيما البرامج التي تهد   
 .التكنولوجية المنخفضة

نظــرًا ألن اختيــار نمــط معــين مــن أنمــاط دعــم األداء يعتمــد بــشكل كبيــر علــى      -٣
مــستواى أداء المتــدرب ونمــط تعلمــه، فإنــه مــن المهــم تنويــع أنمــاط وأســاليب التوجيــه            

ــار     ــدعم المناســب     والمــساعدة ودعــم األداء، بحيــث يخت ــدرب نمــط أو أســلوب ال كــل مت
 . لمستواه المهاري ونمط تعلمه

أن التـــدريب علـــى نظـــم إدارة الـــتعلم اإللكترونـــي يتطلـــب تأســـيس بنيـــة تحتيـــة  -٤
متكاملــة، مــن خــالل تــوفير معامــل حاســب مجهــزة بأحــدث أجهــزة الكمبيــوتر المتــصلة     

ي ســواء أكانــت مفتوحــة  باإلنترنــت عــالي الــسرعة، وبرمجيــات إدارة المحتــوى اإللكترونــ   
، علـى أن يتـاح جهـاز لكـل     Data Showالمصدر أم مغلقة المصدر، وأجهزة عرض جماعي 
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متــدرب، مــع تــوفير الــدعم الفنــي المــستمر لمــا يطــرأ مــن مواقــف تتطلــب التــدخل الــسريع    
 .لضمان جودة األداء

تــــوفير بعــــض النمــــاذج الجــــاهزة للمقــــررات التــــي تــــستخدم بالفعــــل منظومــــة   -٥
 بــشكل واقعــي وفعلــي  - مــن أعــضاء هيئــة التــدريس  -، لكــي يــرى المتــدربون  "بالكبــورد"

 .كيفية توظيف نظم إدارة المحتوى اإللكتروني في التخصصات المختلفة

نــشر ثقافــة الــتعلم اإللكترونــي والــوعي بأهميــة التكنولوجيــا فــي دعــم العمليــة      -٦
م بــين منــسوبي  التعليميــة ســواء أكــان ذلــك بــين صــناع القــرار فــي الجامعــة والكليــات أ       

الجامعـــة مـــن أعـــضاء هيئـــة تـــدريس وطـــالب وإداريـــين؛ ألن مـــن شـــأن ذلـــك أن يزيـــد مـــن    
 .دافعيتهم لتطوير مهاراتهم ودمج التقنية بالعملية التعليمية

 :بحوث مقترحة

فــي ضــوء الهــدف مــن هــذا البحــث والنتــائج التــي أســفر عنهــا، يمكــن اقتــراح البحــوث      
 :والدراسات التالية

واألسـلوب المعرفـي    ) تفـصيلي / مـوجز (مطين مختلفين لدعم األداء     التفاعل بين ن   -١
وأثر ذلك على إكساب أعضاء هيئـة التـدريس      ) غير متحمل الغموض  / متحمل الغموض (

 .واتجاهاتهم نحوها" بالكبورد"مهارات التقويم اإللكتروني باستخدام منظومة 

 التدريس مهارات  أنماط دعم األداء عبر اإلنترنت وأثرها في إكساب أعضاء هيئة          -٢
 .واتجاهاتهم نحوها" موودل"إدارة التعلم باستخدام منظومة 

أنمـــاط دعـــم األداء ببرمجيـــات الـــتعلم متعـــددة الوســـائط وأثرهـــا فـــي إكـــساب   -٣
واتجاهـاتهم  " بالكبـورد "أعضاء هيئة التدريس مهارات إدارة الـتعلم باسـتخدام منظومـة          

 .نحوها

ــا     -٤ ــة الطــ ــسوبي جامعــ ــتخدام منــ ــع اســ ــة واقــ ــة دراســ ــورد"ئف لمنظومــ ، "بالكبــ
 .والمعوقات التي تحول دون اإلفادة الكاملة منها في الجامعة

إجــراء دراســات مماثلــة للبحــث الحــالي، مــع أخــذ بعــض المتغيــرات فــي االعتبــار،    -٥
 –أســتاذ (، والخبــرة، والوظيفــة  )علمــي وأدبــي (، والتخــصص )ذكــور وإنــاث (كمتغيــر النــوع  
 ). أستاذ مساعد-أستاذ مشارك 

   @@      @    
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 المراجع
 :المراجع العربية: أولًا

ــراهيم  • ــد إب ــة اســتخدام اإلنترنــت فــي تحــصيل طــالب الجامعــة      ). ، يوليــو٢٠٠٢(الوكيــل الفــار  عب فاعلي

مجلة تربويات الرياضيات، الجمعيـة المـصرية       . لإلحصاء الوصفي وبقاء أثر التعلم وعالقة ذلك بالجنس       

 .٣٤-١، )٥( جامعة الزقازيق، –ببنها لتربويات الرياضيات، كلية التربية 

برنـامج مقتـرح فـى الـتعلم اإللكترونـي باسـتخدام البرمجيـات الحـرة                ). ٢٠٠٨(أحمد صادق عبد المجيـد       •

مفتوحة المصدر وأثره فى تنميـة مهـارات تـصميم وإنتـاج دروس الرياضـيات اإللكترونيـة واالتجـاه نحـو          

كليـة التربيـة بالمنـصورة، الجـزء الثـاني، كليـة التربيـة              مجلـة   . التعلم اإللكتروني لـدى الطـالب المعلمـين       

 .٣٣٣ ـ ٢٨٢، ٦٦جامعة المنصورة، 

اسـتخدام مواقـع المنتـديات التعليميـة بـشبكة اإلنترنـت فـي              ). ٢٠٠٨(أحمد عبد الغنـي الـسيد عـويس          •

 .كلية التربية النوعية بدمياط، جامعة المنصورة). رسالة ماجستير(التعليم الجامعي 

درجـــة امـــتالك أعـــضاء هيئـــة التـــدريس فـــي األقـــسام التربويـــة للمهـــارات   ). ٢٠٠٩(بـــدح أحمـــد محمـــد  •

المـؤتمر الـدولي األول     . األساسية السـتخدام تقنيـات الـتعلم اإللكترونـي فـي جامعـة البلقـاء التطبيقيـة                

 ١٨-١٦فـي الفتـرة مـن       " صـناعة الـتعلم للمـستقبل     " للتعلم اإللكتروني والتعليم عـن بعـد، تحـت شـعار            

 .، والذي عقد في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية٢٠٠٩ مارس

 .مكتبة الرشد ناشرون: الرياض. تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني). ٢٠٠٤(أحمد محمد سالم  •

 هيئـة  أعـضاء  لـدى  اإللكترونـي  التعلـيم  اسـتخدام  تحـديات ). ٢٠١٣(العربـي   علي السيد زكي أسامة •

 المـؤتمر . الـسعودية  العربيـة  بالمملكـة  بهـا  النـاطقين  لغيـر  العربيـة  للغـة ا تعلـيم  التـدريس بمعاهـد  

 ،»الممارسـة واألداء المنـشود  «بعـد، تحـت شـعار     عـن  والتعلـيم  اإللكترونـي  للـتعلم  الثالـث  الـدولي 

 . م٢٠١٣ فبراير ٧ -٢ هـ الموافق ١٤٣٤ ربيع األول ٢٦ – ٢١المنعقد في مدينة الرياض خالل الفترة من 

 والتوجيه المساعدة أساليب متغيرات بعض بين التفاعل أثر). ٢٠٠٨(ر علي حسونة إسماعيل عم •

 حـل المـشكالت   مهـارات  تنميـة  و في التحـصيل  المعرفية التعلم وأساليب عبر الويب التعليم في

 .كلية البنات، جامعة عين شمس). رسالة ماجستير(بغزة  األقصى جامعة طلبة لدى

                                     
 Americanاإلصدار السادس من نظام جمعية علم الـنفس األمريكيـة    اتبع الباحث في كتابة المراجع 

Psychological Association (APA) (2013). 
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مجلـة الـتعلم اإللكترونـي،      . التقويم فـي الـتعلم اإللكترونـي      ). ٢٠٠٩(إسماعيل محمد إسماعيل حسن      •

٢٠-١٨،  ٤. 

ل سائولامج راكة في برلمتحوالثابتة ور ا  لمكاني للصن ا  يولتكن ا  لعالقة بيا). ٢٠٠٦(ر   اهد ط  لسيل ا  مأ •

 .وانجامعة حلكلية التربية، ). رسالة ماجستير(سي درالل التحصي واددةلمتعا

ترجمة علـى بـن مـشرف الموسـوي، وسـالم           . إستراتيجيات التعلم اإللكتروني  ). ٢٠٠٥( الهدى خان    بدر •

 .شعاع للنشر والعلوم: عمان. بن جابر الوائلي، ومنى التيجي

" الحلـول الرقميـة لمجتمـع الـتعلم    "الـسادس  المؤتمر العلمـي  ). ٢٠١٠(توصيات المؤتمر العلمي السادس     •

، الجمعيـة العربيـة لتكنولوجيـا       "دراسات وبحـوث  "تكنولوجيا التربية   . ٢٠١٠ نوفمبر   ٤-٣في الفترة من    

 .التربية، جامعة القاهرة

تنمية مفـاهيم التعلـيم والـتعلم اإللكترونـي ومهاراتـه           ). ٢٠٠٥(جمال مصطفى عبد الرحمن الشرقاوي       •

 .٢٥٠ـ٢١٣، ٥٨ جامعة المنصورة، ،مجلة كلية التربية. لتربية بسلطنة عمانلدى طالب كلية ا

ــزي  • ــل إطميـــ ــي  ). ٢٠٠٧ (جميـــ ــتعلم اإللكترونـــ ــي الـــ ــة فـــ ــع  . مقدمـــ ــن الموقـــ ــترجاعه مـــ ــن اســـ . ويمكـــ

http://elearning.ppu.edu/mod/resource/view.php?id=828 

.  التطبيقــات– األدوات - المبــادئ–اإللكترونــي، الفلــسفة  التعلــيم). ٢٠٠٨(حمــدي أحمــد عبــد العزيــز   •

 .دار الفكر: عمان

 التعلـيم  متطلبـات  ضـوء  فـي  التـدريس  هيئـة  ألعـضاء  المهنيـة  التنميـة .  )٢٠٠٩(أحمـد رضـوان   حنـان  •

 ،"وإسـتراتيجيات  رؤى" العربيـة  ةالتنميـ  وقـضايا  المعلوماتيـة  مـؤتمر  ".تقويمية دراسة"اإللكتروني 

 .القاهرة ،٢٠٠٩مارس  ٢٤ - ٢٢ :من الفترة في

معـايير تـصميم بـرامج الكمبيـوتر متعـددة          ). ٢٠٠٩(زينب حسن حامد السالمي، محمد عطيـة خمـيس           •

المـؤتمر العلمـي الثـاني عـشر للجمعيـة المـصرية        . الوسائط القائمة على سقاالت التعلم الثابتة والمرنـة       

خــالل " تكنولوجيــا التعلــيم اإللكترونــي بــين تحــديات الحاضــر وآفــاق المــستقبل  "ا التعلــيم لتكنولوجيــ

 .٣٦ -٥، ، والذي عقد في كلية بنات عين شمس٢٠٠٩ أكتوبر ٢٩-٢٨الفترة من 

). محــرر(فــي محمــد عبــد الحميــد . االختبــارات اإللكترونيــة عبــر الــشبكات). ٢٠٠٥(ســالي وديــع صــبحي  •

 .عالم الكتب: القاهرة .،)٢٨٥ـ٢١٧. ص ص(كات منظومة التعليم عبر الشب

ــتعلم اإللكترونــي   ). ٢٠٠٨(ســالمة عبــد العظــيم، أشــواق عبــد الجليــل      • مفــاهيم نظريــة  (الجــودة فــي ال

 .دار الجامعة الجديدة: اإلسكندرية). وخبرات عالمية
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 مهارات جامعة الطائفبتدريس ال هيئة أنماط دعم األداء وقياس أثرها في إكساب أعضاء
 واتجاهاتهم نحوها" بالكبورد"باستخدام منظومة إدارة التعلم  التقويم اإللكتروني

  حسن الباتع محمد عبد العاطي . د

ل فعاليــة اســتخدام برنــامجي مــود  ). نــوفمبر، ٢٠١٠(ســلطان بــن هويــدي ســلطان بــن هويــدي المطيــري     •

وجسور إلدارة المقررات اإللكترونية فـي تنميـة التحـصيل الدراسـي لطـالب كليـة المعلمـين فـي مقـرر                      

، المـؤتمر العلمـي     "دراسات وبحوث "تكنولوجيا التربية   . إنتاج البرمجيات التعليمية واتجاهاتهم نحوها    

 .٢٢٥-١٩٤، ٢٠١٠ نوفمبر ٤-٣ في الفترة من "الحلول الرقمية لمجتمع التعلم"السادس 

دور التعليم اإللكترونى فـى تحـسين جـودة المحتـوى الرقمـى       ). ٢٠١١( سلوى السعيد عبد الكريم أحمد     •

ــة   ــرامج األكاديمي ــامج المــودل      : للب ــة لتطبيــق برن ــامج قــسم  "دراســة تقويمي ــات  " فــى برن علــم المكتب

ر الـدولي  المـؤتم .  اآلداب والعلوم اإلجتماعية بجامعة الـسلطان قـابوس      Moodleبكلية  " والمعلومات

 ٢٤-٢١ فـي الفتـرة مـن    ،"تعلـم فريـد لجيـل جديـد    " الثاني للـتعلم اإللكترونـي والتعلـيم عـن بعـد، بعنـوان           

 .، والذي عقد في مدينة الرياض ، المملكة العربية السعودية٢٠١١فبراير 

ر فاعلية تطوير مقرر إلكتروني فـي تكنولوجيـا التعلـيم وإدارتـه عبـ           ). سبتمبر،  ٢٠١٢(سهير حمدي فرج     •

 لتنمية مفاهيم التعلم اإللكتروني لدى الطـالب  Moodleاإلنترنت من خالل نظام المقررات الدراسية     

ــة وقيــاس اتجاهــاتهم نحــو المقــرر      ــة التربي ــة والنفــسية،    . المعلمــين بكلي ــة العلــوم التربوي ، )٣(١٣مجل

٢٨٠-٢٥٨. 

مـساعدة الفـصول االفتراضـية    أثر برنامج تدريب عـن بعـد ب  ). أ٢٠١٣(السيد عبد المولى السيد أبو خطوة    •

مجلـة  . في تنمية مهارات التقويم اإللكتروني واالتجاه نحو التدريب عن بعد لدى أعضاء هيئة التدريس          

 . ، دولة اإلمارات العربية المتحدة)١٢(٢عجمان للدراسات والبحوث، 

 اإللكتروني بالتدري على قائم مقترح برنامج فاعلية). ب٢٠١٣(خطوة  أبو السيد المولى عبد السيد •

 الـدولي  المـؤتمر . التـدريس  هيئـة  أعـضاء  لـدى  اإللكترونـي  التعلـيم  مهارات بعض تنمية بعد في عن

 المنعقـد فـي   ،»الممارسـة واألداء المنـشود  «بعد، تحت شـعار   عن والتعليم اإللكتروني للتعلم الثالث

 .م٢٠١٣ فبراير ٧ - ٢ هـ الموافق ١٤٣٤ ربيع األول ٢٦ – ٢١مدينة الرياض خالل الفترة من 

فاعلية توظيف سقاالت التعلم ببـرامج الكمبيـوتر التعليميـة فـي تنميـة            ). ٢٠٠٩( أحمد   محمودشاهيناز   •

المــؤتمر العلمــي الثــاني عــشر   . مهــارات الكتابــة اإللكترونيــة لــدى الطالبــات معلمــات اللغــة اإلنجليزيــة    

رونــي بــين تحــديات الحاضــر وآفــاق  تكنولوجيــا التعلــيم اإللكت(للجمعيــة المــصرية لتكنولوجيــا التعلــيم 

 . ٦٦ - ٣٧ ،)المستقبل

دراسـة مقارنـة لفاعليـة سـقاالت الـتعلم          ). ٢٠٠٩(شاهيناز محمـود محمـد، عبـد اللطيـف الـصفي الجـزار               •

ببرمجيات التعلم القائم على الكمبيوتر في تنمية مهارات الكتابة اإللكترونية لـدى الطالبـات معلمـات      
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ــا التعلــيم      المــؤتمر . اللغــة اإلنجليزيــة  ــاني عــشر للجمعيــة المــصرية لتكنولوجي ــا "العلمــي الث تكنولوجي

، ٢٠٠٩ أكتــوبر ٢٩-٢٨خــالل الفتــرة مــن " التعلــيم اإللكترونــي بــين تحــديات الحاضــر وآفــاق المــستقبل 

 .والذي عقد في كلية بنات عين شمس

 بــرامج أثــر اخــتالف مــستويات التوجيــه وأســاليب تقديمــه فــي   ). ٢٠٠٦(شــيماء يوســف صــوفي يوســف   •

الكمبيوتر متعددة الوسائط على تنميـة الجوانـب المعرفيـة والـسلوكية لـدى مـدارس التربيـة الفكريـة             

 .كلية البنات، جامعة عين شمس). رسالة ماجستير(

تحديـد معـايير   ). ، يناير٢٠٠٨(طارق عبد السالم محمد، محمد عطية خميس، صالح أمين محمد عليوة        •

تكنولوجيـا  . جزة والمتوسطة والتفصيلية ببرامج الوسائط المتعددة   تصميم المساعدة التعليمية المو   

 .١٤٢-١٢٥، )١(١٨سلسلة دراسات وبحوث محكمة، : التعليم

تــصميم وإنتــاج أنمــاط مختلفــة مــن المــساعدة والنــصح فــي بــرامج     ). ٢٠١٠(عبــد الــرحمن أحمــد ســالم   •

لم فـي ضـوء احتياجـات الطـالب         المحاكاة الكمبيوترية التعليمية للتغلـب علـى اإلحبـاط ومواصـلة الـتع            

ــة     ــا التربيـ ــي، تكنولوجيـ ــعبة معلـــم الحاســـب اآللـ ــين شـ ــات وبحـــوث "المعلمـ ــي  "دراسـ ــؤتمر العلمـ ، المـ

 .٢٥٧-٢٣١ص ص . ٢٠١٠ نوفمبر ٤-٣في الفترة من " الحلول الرقمية لمجتمع التعلم" السادس 

لكتروني المتزامن وغيـر المتـزامن      أثر التفاعل بين أنماط الدعم اإل     ). ٢٠١١( الحميد عبد العزيز طلبة  عبد •

نتــاج إفــي بيئــة الــتعلم القــائم علــى الويــب وأســاليب الــتعلم علــى التحــصيل وتنميــة مهــارات تــصميم و     

 . ٩٧ - ٥٣ ،١٦٨ ،دراسات فى المناهج وطرق التدريس. مصادر التعلم لدى طالب كلية التربية

األسـس  : التعلـيم اإللكترونـي  ). ٢٠٠٥(ك عبد اهللا بن عبد العزيز الموسـي، أحمـد بـن عبـد العزيـز المبـار           •

 .شبكة البيانات: الرياض. والتطبيقات

اتجاهات طلبة الجامعـة األردنيـة نحـو اسـتخدام برمجيـة الـبالك بـورد                ). ٢٠١١(عبد المهدي علي الجراح      •

Blackboard١٣٠٤-١٢٩٣، )٤(٣٨، دراسات العلوم التربوية.  في تعلمهم. 

قالــب مقتــرح إلنــشاء مقــررات تفاعليــة وفقــا   ). ٢٠١١(ين رضــوان عثمــان إبــراهيم الــسلوم، مــصطفى أمــ  •

مجلـة  . بجامعة الملـك سـعود بالمملكـة العربيـة الـسعودية     " بالكبورد"لنظام إدارة التعلم اإللكتروني  

 .مكتب التربية العربي لدول الخليج

 ءضـو  فـي Web2  نظـام  اسـتخدام  علـى  قـائم  مقترح برنامج فاعلية). ٢٠١٣(سرور  إسماعيل على •

 للتعلم الثالث الدولي المؤتمر. للمعلمين التدريسى األداء تنمية التعلم فى  ألبعاد Marzano نموذج
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 مهارات جامعة الطائفبتدريس ال هيئة أنماط دعم األداء وقياس أثرها في إكساب أعضاء
 واتجاهاتهم نحوها" بالكبورد"باستخدام منظومة إدارة التعلم  التقويم اإللكتروني

  حسن الباتع محمد عبد العاطي . د

 المنعقـد فـي مدينـة الريـاض     ،»الممارسة واألداء المنـشود «بعد، تحت شعار  عن والتعليم اإللكتروني

 . م٢٠١٣ فبراير ٧ - ٢ هـ الموافق ١٤٣٤ ربيع األول ٢٦ – ٢١خالل الفترة من 

. البرمجيــات المفتوحــة المــصدر والمفهــوم الجديــد للمكتبــات  ). شــعبان، هـــ١٤٣٠(مــرو حــسن فتــوح  ع •

 .١٣-٨، ٢٧مجلة المعلوماتية، 

المدينـة، العـدد   ". التعلـيم عـن بعـد   "جامعة الطائف توقع اتفاقية إلنشاء مركز   ). ٢٠١٢(عواض الخديدي    •

 م٢٠١٢/ ٣ / ٣ السبت الموافق١٧٨٤٦

 - تطبيقهـا – نـشرها  – إنتاجهـا  –تـصميمها  : المقـررات اإللكترونيـة   ). 2009( زاهـر إسـماعيل      الغريب •

 .عالم الكتب: القاهرة. تقويمها

أثر تطبيق التعلم المدمج باسـتخدام نظـام إدارة الـتعلم بالكبـورد             ). ٢٠١١(فوزية عبد الرحمن الغامدي      •

رســـالة (ســـعود علـــى تحـــصيل طالبـــات مقـــرر إنتـــاج واســـتخدام الوســـائل التعليميـــة بجامعـــة الملـــك  

 .عمادة الدراسات العليا، جامعة الملك سعود). ماجستير

ثالثي التـصميم   مهارات اكتـساب    في Moodleفاعلية برنامج ). ٢٠٠٩(محمد اسماعيل نافع عاشور      •

كليـة التربيـة، الجامعـة      ). رسـالة ماجـستير   (تكنولوجيـا التعلـيم بالجامعـة اإلسـالمية         طلبة لدى  األبعاد 

 .اإلسالمية بغزة

 اسـتخدام  علـى  التـدريس  هيئـة  ألعـضاء  اإللكترونـي  التـدريب ). ٢٠١٣(الحبـابي   أحمـد  جاراهللا مدمح •

 عن والتعليم اإللكتروني للتعلم الثالث الدولي المؤتمر. المختلفة وأدواتها اإللكتروني أنظمة التعلم

 ٢٦ – ٢١مـن    المنعقـد فـي مدينـة الريـاض خـالل الفتـرة              ،»الممارسـة واألداء المنـشود    «بعد، تحت شـعار     

 .٢٠١٣ فبراير ٧ - ٢ هـ الموافق ١٤٣٤ربيع األول 

مباشــرة وغيــر (أثــر التفاعــل بــين طريقــة تقــديم دعامــات الــتعلم   ). ٢٠١٣(محمــد حــسن رجــب خــالف   •

علــى التحـصيل وتنميــة مهـارات تطــوير موقــع   ) فرديــة وتعاونيـة (وطريقــة تنفيـذ مهــام الويـب   ) مباشـرة 

). رسـالة دكتـوراه   (كليـة التربيـة النوعيـة بجامعـة اإلسـكندرية           تعليمي إلكترونـي وجودتـه لـدى طـالب          

 .كلية التربية، جامعة اإلسكندرية

مطالب استخدام الـتعلم اإللكترونـي لتـدريس الرياضـيات بالمرحلـة            ). ٢٠٠٦(محمد صنت صالح الحربي      •

 .القرىكلية التربية، جامعة أم ). رسالة دكتوراه(الثانوية من وجهة نظر الممارسين والمختصين 

 .دار قباء: القاهرة. تطور تكنولوجيا التعليم).  أ٢٠٠٣(محمد عطية خميس  •

 .دار الكلمة: القاهرة. عمليات تكنولوجيا التعليم).  ب٢٠٠٣(محمد عطية خميس  •
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 .ةـلكلمدار اة ـمكتب: رةلقاها. ميـلتعلاا ـجيولوتكنت جاومنت). ج٢٠٠٣(س ية خميطعد محم •

ــائط المتعــــددة  الكم). ٢٠٠٧(س ية خميطعد محم • ــا الوســ ــوتر التعليمــــي وتكنولوجيــ ــاهرة. بيــ دار : القــ

 .السحاب

 . ٢-١ ،)٢(١٩،تكنولوجيا التعليم. E - Supportingالدعم اإللكتروني ). ٢٠٠٩ ( خميسمحمد عطية •

سقاالت الـتعلم كمـدخل لتـصميم وتطـوير المقـررات اإللكترونيـة ومـدى          ). ٢٠١٠(محمد كمال عفيفي     •

داء الطالب فـي الـتعلم القـائم علـى المـشروعات والرضـا عـن الـتعلم فـي البيئـة           فاعليتها على كل من أ   

 .١٠٧ - ٦٣ ، دراسات وبحوث:تكنولوجيا التربية. اإللكترونية

 الـبالك بـورد  (تعلـيم اإللكترونـي وأنظمـة إدارة الـتعلم     ال). ، مـايو أ٢٠١١ (محمـد محمـد عبـد الهـادى بـدوى      •

Blackboard  ٣٩-٣٨، ٧مجلة التعليم اإللكتروني، جامعة المنصورة، ). للتعلم كنظام إدارة. 

ــرريبي مقدنامج ترب). ، مــارسب٢٠١١(ي بــدوي محمد محمد عبد الهاد • ــتعلم إدارة ئــم علــى  نظــم   ح قات ال

الجـزء  . التدريبيـة وفق احتياجاتهم التربيـة   بكليات التـدريس   هيئة ء  الشبكات ألعضااإللكتروني عبـر    

 .الرابع، مجلة كلية التربية، جامعة األزهر

اإللكتروني في بـــالتعليم فاعلية تدريس وحدة مقترحة ). ، مـــارس٢٠١٠(ي بــدوي  محمد محمد عبد الهاد •

 طــــــالب الــــــدبلوم ىالمعرفي لدل أنماط التفضيل تنمية مهارات استخدام برامج ادارة المحتوي وتعدي

 .مجلة كلية التربية، جامعة األزهر. نحوهواتجاهاتهم التربوي 

في محمد عبـد الحميـد   . نظم تقديم المقررات التعليمية عبر الشبكات). ٢٠٠٥(مصطفى جودت صالح   •

 .عالم الكتب: القاهرة) ١٠٣-٥٩. ص ص(منظومة التعليم عبر الشبكات ). محرر(

) moodle( فاعلية مقرر إلكتروني لتنمية مهارات استخدام نظام موودل          ).٢٠١١(نـبيـل السـيـد محـمـد     •

المــؤتمر الــدولي الثــاني  . لــدى طــالب الدراســات العليــا وأثــره علــى التحــصيل المعرفــي والدافعيــة لإلنجــاز   

 فبرايـر  ٢٤-٢١ فـي الفتـرة مـن    ،"تعلـم فريـد لجيـل جديـد    " للتعلم اإللكتروني والتعليم عـن بعـد، بعنـوان        

 .لذي عقد في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، وا٢٠١١

 .دار الفكر العربي: القاهرة. تكنولوجيا التعليم اإللكتروني). ٢٠٠٨(نبيل جاد عزمي  •

 أثــر التفاعــل بــين أنمــاط مختلفــة مــن دعامــات الــتعلم .)٢٠١٠(نبيــل جــاد عزمــي، محمــد مختــار المرادنــي  •

تحـصيل وكفـاءة الـتعلم لـدى طـالب الدراسـات العليـا بكليـات               البنائية داخل الكتاب اإللكترونـي فـي ال       

 .٣٢١-٢٥١، )٣(١٦مجلة كلية التربية، جامعة حلوان، . التربية
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أثر التفاعل بين دعامات التعلم البنائية في بـرامج الوسـائط الفائقـة            ). ٢٠١٣(نعيمة محمد فراج رشوان      •

 الجوانب التعلم لدى طـالب كليـة التربيـة        عبر المواقع اإللكترونية واألسلوب المعرفي في تنمية بعض       

 .٩٦ - ٦٩ ،١٣٧ ،مجلة القراءة والمعرفة. بالعريش

الطالبات المعلمات في مساق ل  على تحصي) (WebCTأثر برنامج ). ٢٠٠٥(النباهين لي سـالم    همام ع •

رســــــــــــــــــــــــــالة (تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية واتجاهاتهن نحوه واالحتفاظ به

 .كلية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة). ستيرماج

 فــي Moodleالــتعلم اإللكترونــي الفعــال ومعيقاتــه باســتخدام برنــامج   ). ٢٠٠٨ (وجيهــة ثابــت العــاني  •

: تدريس مادة أصول التربية لطلبة تخصص اللغة اإلنجليزية في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس      

 في الفترة من  "تطبيقات مبتكرة: التربية والتكنولوجيا " التعليم  المؤتمر الدولي لتقنيات .دراسة حالة

 . ، جامعة السلطان قابوس، مسقط، سلطنة عمان٢٠٠٨ مارس ٥-٣

ــزروع    • ــد مـ ــد محمـ ــيد أحمـ ــر سـ ــبتمبر، ٢٠١١(ياسـ ــيم    ). سـ ــام إدارة التعلـ ــر تفعيـــل نظـ ــة ألثـ دراســـة كميـ

دراسـات  ).  كدراسـة حالـة    ٢قـرر اقتـصاد     المستوى الداعم لم  (على أداء طالب    ") بالكبورد("اإللكتروني  

 .١٩٠-١٥٩، ١٢المعلومات، 

. ؟)خاليــة مــن الغــش (هــل يــوفر الــتعلّم اإللكترونــي امتحانــات إلكترونيــة آمنــة    ).٢٠١٣(يوســف الــصباح  •

دورية متخصصة فـي الـتعلم اإللكترونـي تـصدر عـن مركـز التعلـيم المفتـوح بجامعـة القـدس                      : المعرفة
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Abstract: 

The current research aimed at designing  two different patterns of 
performance support through an online training program to help the faculty of 
Taif University acquire electronic evaluation skills using Blackboard  learning 
management system  and it also aimed at revealing their attitudes towards 
Blackboard LMS .The research sample consisted of three groups : the first 
studies the training program using the traditional method (as a control group , 
made of 24 members) , and the second studies the training program using the 
concise support performance pattern (explanatory texts and still images) (as a 
first experimental group , made of 25 members) , and the third : studies the 
training program using the detailed performance support pattern (video) (as a 
second experimental group , made of 26 members). When selecting the faculty 
members of the two experimental groups possessing the requirements of e-
learning via the Internet and the desire to participate in the program were taken 
into consideration.The semi-experimental method was used to detect the effect of 
different support performance  patterns on different  dependent variables. As for 
the experimental design of the research it followed the Randomized Control-
Group Pretest-Posttest Design, and through reviewing of many of the e-learning 
programs design models , Mohammed Attia Model was chosen to design a 
training program , including two different performance support patterns. The 
following research tools were used: Blackboard LMS e-learning evaluation skills 
test and an attitude scale towards using Blackboard LMS. 

The research returned the following results: 
• The effectiveness of each of the two sets of support performance pattern 

(concise& detailed to help the faculty acquire electronic evaluation skills 
compared to the control group. 

• Lack of statistically significant differences between the average scores of the concise 
support performance pattern group and the detailed performance support pattern 
group in the post application of the e-learning evaluation skills test. 

• The effectiveness of the training program to help Taif University faculty 
(three research groups)  acquire positive attitudes towards Blackboard LMS . 

• There are significant differences between the average scores of concise 
support performance pattern group and the detailed performance support 
pattern group in the post application of the attitude scale towards using 
Blackboard LMS in favour of the detailed performance support pattern group. 

The study recommended the need to adopt a pattern of performance support 
(detailed), in the development of e-learning programs, especially programs that 
aim to improve the performance or develop the skills of the trainees with low 
technological skills. 
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 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 
 

 
 :ملخص البحث 

كـشف عـن األنمـاط القياديـة التربويـة وجـودة التعلـيم لمـديري المعاهـد العلميـة فـي                      هدف البحث إلى ال   
ولتحقيــق هــذا، تــم عــرض المفــاهيم الخاصــة باألنمــاط القياديــة  . جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية 

قـة بـين األنمــاط القياديـة التربويــة وجـودة التعلـيم، والمعاهــد العلميـة، ونتــائج       التربويـة وجـودة التعلــيم، والعال  
وتم تصميم كل مـن مقياسـي األنمـاط القياديـة التربويـة وجـودة التعلـيم، وحـساب         . بعض البحوث السابقة 

. مـديراً مـن مـديري المعاهـد العلميـة     ) ٣٠(خصائصهما السيكومترية مـن صـدق وثبـات علـى عينـة مكونـة مـن          
وقد أشارت النتائج إلى وجود تباينات في كل مـن      . مديراً من مديري المعاهد العلمية    ) ٤٤(كونت العينة من    وت

األنماط القيادية التربوية وجودة التعليم لمديري المعاهـد العلميـة، إلـى جانـب وجـود ارتباطـات دالـة إحـصائية               
 تبين أن مـديري المعاهـد العلميـة الحاصـلين علـى      إضافة إلى هذا،. بين األنماط القيادية التربوية وجودة التعليم  

 سـنوات أكثـر   ١٠مؤهالت فوق الجامعية إلى جانب المديرين الذين لـديهم خبـرة فـي مجـال العمـل أكثـر مـن              
. وقد تم تفسير النتائج فـي ضـوء مـا انتهـت إليـه نتـائج البحـوث الـسابقة                   . انتهاجاً للنمط القيادي الديموقراطي   

 . التوصيات والبحوث المقترحةوقد أسفر البحث عن بعض
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 :مقدمةال
تعد القيادة من أعظم حقائق الحياة السياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة فـي جميـع          

إذ يعـــول عليهـــا فـــي تحقيـــق األهـــداف التـــي هـــي مطمـــح كـــل المجتمعـــات، . بلـــدان العـــالم
لـذا، تعتبـر القيـادة عمـالً خالقـاً يهـتم باإلنجـاز، وتحقيـق األهـداف،                 . ومؤشراً على كل تطور   

 .إلى مستوى أفضلوالوصول باألفراد 
 مدرسـة اإلدارة العلميـة    وقد ركـز المـديرون فـي        . وترتكز القيادة على العنصر البشري    

على الظروف المادية لإلنتاج مع إهمال الجانب اإلنساني للمؤسسة، ممـا أدى إلـى انخفـاض           
 على أهميـة  مدرسة العالقات اإلنسانيةبينما ركزت . اإلنتاجية وانخفاض معنويات األفراد  

رد والجماعة في نجاح المؤسسة، مما أدى إلى االعتـراف بفعاليـة القيـادة كعامـل مهـم                  الف
ويستطيع القائد من خـالل دوره القيـادي تـشجيع األفـراد وحفـزهم              . في فعالية المؤسسة  

 ).٢٠١٠العميان، (لتأدية أعمالهم بكل رغبة، وتعاون، وحماس لتحقيق أهداف المؤسسة 
التربويـــة المرتكـــز الـــرئيس الـــذي يعتمـــد عليـــه تقـــدم  لـــى جانـــب هـــذا، تعـــد القيـــادة  إو

المؤسسة التربوية، وبغير ذلك ال يمكن تحقيق أي تغيير فعال، أو إصالح حقيقي فـي هـذه       
فالقيادة التربوية تتعامل مع أفراد مختلفي الثقافات، متعددي االتجاهات، وهـذا          . المؤسسة

سـسة التعليميـة، بغـض النظـر        يتطلب منها القدرة علـى التعامـل مـع جميـع مكونـات المؤ             
عــن اخــتالف هــؤالء األفــراد، ســواء أكــانوا طلبــة، أم معلمــين، أم هيئــة إداريــة، مــع ضــرورة    

 . تنسيق جهودهم من أجل بلوغ الغايات المرسومة
ــاء عــادة مــا         ــاً رئيــساً فــي دراســة اإلدارة، فالمــديرون األقوي ــادة مكان ولقــد احتلــت القي

النجـاح فـي تحقيـق األهـداف يعتمـد غالبـاً علـى المهـارات                يكونون قياديين أقويـاء، كمـا أن        
لـى جانـب ذلـك، عليـه أن يكـون مـستوعباً             إو. والكفايات التـي يتـصف بهـا القائـد ويمتلكهـا          

وواعيــاً بالــسلوك اإلنــساني، ومــا يــؤثر فيــه مــن عوامــل مثــل الدافعيــة، والحــوافز، واالتــصال، 
، كمـا أن موقـع المـدير    )٢٠٠٩ألسـطل،  ا(ووضع األهداف، وصنع القرارات، واستثمار الوقـت   

القيادي يفرض عليه اختيار أسلوب ما إلدارة مدرسته، األمر الذي يؤثر في بيئة العمـل ورضـا              
العــاملين، فــضالً عــن ارتفــاع مــستوى األداء ككــل، فاألســلوب الــذي يتبعــه المــدير فــي ســير 

لى المعلمين ومدى حـبهم     العمل واتخاذ القرارات له تأثير على العائد التربوي الذي يظهر ع          
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المعاهد العلمية  مديري لية التربوية وجودة التعليماألنماط القياد
 في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عبد المحسن  بن سعد الداود. د

المــشعل، (لمهنــتهم، ودرجــة إخالصــهم ورضــاهم عــن العمــل، ورفــع مــستوى التحــصيل    
٢٠٠٦.( 

إلى أهمية األنماط القياديـة واقترانهـا بدرجـة نجـاح           ) ١٩٩٨السعيدي،  (وقد أشار بحث    
ــودة      ــر فـــي مـــستوى جـ ــا المباشـ ــة تأثيرهـ ــا، ودرجـ ــة وتطويرهـ أو فـــشل المؤســـسة التربويـ

ومــن ثــم أصـبح لزامــاً إعـادة النظــر فــي   . ي أصـبح الميــزة الغالبــة علـى هــذا العـصر   التعلـيم، الــذ 
عمليات اختيار مدير المدرسة من حيث الكفاية المهنية، وإعادة النظر في عنصر الهيكل         

 .التنظيمي ومهمات العمل، إلى جانب اختيار األكفاء من المعلمين وإعادة تأهيلهم
رة إداريــة جديــدة، وتطــويراً فكريــاً شــامالً، وثقافــة   وتعــد إدارة الجــودة فــي التعلــيم ثــو 

ومــن ثــم يــسعى القــائمون فــي المجــال التربــوي ومــن خــالل تطبيــق إدارة  . تنظيميــة جديــدة
الجودة في التعليم إلـى إحـداث تطـوير نـوعي لـدورة العمـل فـي المـدارس، وبمـا يـتالءم مـع                         

رات الـساعية لتحقيـق التميـز       المستجدات التربوية والتعليميـة واإلداريـة، ولمواكبـة التطـو         
 .في كافة العمليات التي تقوم بها المؤسسة التربوية

وتعــد جـــودة التعلـــيم أداة للتنميــة والتقـــدم، وتعمـــل علــى تكاملـــه معرفيـــاً ووجـــدانياً    
ومهاريـــاً، ومـــن ثـــم الوفـــاء باحتياجـــات المجتمـــع مـــن الكـــوادر المتخصـــصة القـــادرة علـــى  

عــد المجتمعــات تنظــر إلــى التعلــيم علــى أنــه خــدمات ال لــذا لــم ت). ٢٠٠٦طعيمــة، (المنافــسة 
مقابل لها، بل أصبح ينظر إليه علـى إنـه نظـام تعلـيم فـي ضـوء كلفتـه والعائـد منـه، كمـا لـم                  
يعــد التعلــيم يعمــل بمعــزل عــن الــنظم المجتمعيــة األخــرى؛ حيــث تتوقــع تلــك الــنظم مــن  

ــه، وأن أي فــي مــستوى جــودة تتناســب مــع ا  " طــالب"النظــام التعليمــي مخرجــات   حتياجات
نقص أو تقصير في هذه المخرجات يكلف النظم االجتماعية األخـرى تكـاليف كثيـرة فـي                 
إعداد برامج التأهيل والتدريب، والنظام التعليمي كنظام اجتماعي البـد أن يطـور مدخالتـه               
وعملياته ومخرجاته حتى تتالءم مع التغيرات المتسارعة التنافـسية التـي يمـر بهـا العـالم                 

ن، واألكثر من ذلك أن بعض المعاصرين ينظرون إلى المدرسة نظرة المـصنع مـن حيـث          اآل
المدخالت والعمليات والمخرجات، لهذا فإن تطبيق الجودة الشاملة في التعليم أمـر واقـع              

 ).هـ١٤٢٧األحمدي، (وليس خياالً 
وفي ضوء ما تقـدم، يمكـن اسـتخالص أن جـودة التعلـيم مرتبطـة بـنمط القيـادة الـذي                      
يتبنــاه مــدير المؤســسة التربويــة، حيــث تبــين أن مفهــومي نمــط القيــادة التربويــة ومــستوى   
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ونظــراً لقلــة البحـوث التــي حاولــت  . جـودة التعلــيم لهمـا أهميــة كبيــرة فـي العمليــة التربويـة    
الكشف عن األنماط القيادية وجودة التعليم لمـديري المعاهـد العلميـة فـي جامعـة اإلمـام                  

مية، سعى البحث إلى استجالء هـذه العالقـة بـين هـذين المتغيـرين       محمد بن سعود اإلسال   
 .لدى مديري المعاهد العلمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 :مشكلة البحث
ــدى مــديري المعاهــد العلميــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود         إن األنمــاط القياديــة ل

ت التربويـــة، ســـلباً أو إيجابـــاً،   اإلســـالمية لهـــا دور كبيـــر ومـــؤثر فـــي أداء ســـير المؤســـسا      
وينعكس ذلك على درجة تحقيق األهـداف التربويـة التـي مـن شـأنها العمـل علـى تحقيـق                     

ومـــن ثــم، ينبغـــي تعزيــز الكفايـــات القياديــة وممارســـة الــنمط القيـــادي     . أهــداف المجتمــع  
المناســب لمــديري المعاهــد العلميــة، والحــث علــى تحقيــق مــستويات مرتفعــة مــن جــودة      

 .التعليم
وعلــى الــرغم مــن أن المعاهــد العلميــة تعــد اللبنــة األولــى والركيــزة الرئيــسة للتعلــيم       
ــة، إال أن البحــوث التــي أجريــت علــى         ــوم الــشرعية والعربيــة واالجتماعي الجــامعي فــي العل
المعاهد العلمية قليلة إلى حد ما، حيث أنها قد تناولـت الـدور التربـوي للنـشاط الطالبـي غيـر           

، وتقـويم   )٢٠٠٧المجلـي،   ( العلمية ومعوقاته مـن وجهـة نظـر المعلمـين            الصفي في المعاهد  
محتــوى كتــب النــصوص األدبيــة للمرحلــة المتوســطة بالمعاهــد العلميــة فــي ضــوء مهــارات   

 ).هـ١٤٣١الزهراني، (التذوق األدبي 
ــة وعلــى الجانــب اآلخــر، توجــد بعــض البحــوث التــي تناولــت كــل مــن          األنمــاط القيادي

 وجـــودة التعلـــيم، )٢٠٠٦المـــشعل، (؛ (Kniewel, 1999)ي المـــدارس لـــدى مـــديرالتربويـــة 
(Cottan, 2001) وعلـى الـرغم مـن ذلـك، توجـد قلـة مـن البحـوث         ). ٢٠٠٦العارفـه، وقـران،   (؛

التي تناولت العالقة بين األنماط القيادية التربويـة وجـودة التعلـيم لمـديري المـدارس عامـة،                   
 .وصولمديري المعاهد العلمية على وجه الخص

 :تساؤالت البحث
 :سعى البحث إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية

 ما العالقة بين األنمـاط القياديـة التربويـة ومـستوى جـودة التعلـيم لمـديري المعاهـد                    -١
 العلمية؟
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  ما الفروق في األنماط القيادية التربوية في ضوء المؤهل العلمي؟-٢
 فـي ضـوء عـدد سـنوات الخبـرة فـي مجـال         ما الفـروق فـي األنمـاط القياديـة التربويـة           -٣

 العمل لمديري المعاهد العلمية؟
 :هدف البحث

هــدف البحــث إلــى الكــشف عــن األنمــاط القياديــة التربويــة وعالقتهــا بمــستوى جــودة   
 .التعليم لمديري المعاهد العلمية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 :أهمية البحث
 : والعملية في النقاط التاليةتم تحديد أهمية البحث العلمية

 قلة البحوث التي أجريت على المعاهد العلميـة عامـة، حيـث أنهـا تتميـز بخـصوصية                   -١
إضافة إلى قلة البحـوث التـي       . مغايرة للمؤسسات التعليمية األخرى في المجتمع السعودي      

 أجريت على وجه الخصوص للكشف عن العالقة بـين األنمـاط القياديـة التربويـة ومـستوى        
 .جودة التعليم لمديري المعاهد العلمية

ــائج البحــث نوعيــة األنمــاط القياديــة التربويــة التــي ينتهجهــا مــديري       -٢  ستكــشف نت
إلـى جانـب التعـرف علـى أي     . المعاهد العلمية وتاثيرها على جودة التعليم في تلـك المعاهـد   

جهــة نظــر مــديري  نمــط مــن األنمــاط القياديــة التربويــة أكثــر ارتباطــاً بجــودة التعلــيم مــن و   
 .المعاهد العلمية
 :حدود البحث

مديراً من مديري المعاهـد العلميـة     ) ٤٤(تحدد البحث بالعينة المستخدمة المكونة من       
التابعة لجامعة اإلمام محمد بن سعود، وبالمقاييس المستخدمة لقياس األنمـاط القياديـة             

 .التربوية، وجودة التعليم، وباألساليب اإلحصائية المناسبة
 :مفاهيم البحث

 :تناولت مفاهيم البحث النقاط التالية
 :األنماط القيادية التربوية] ١[

تعــد القيــادة مــن أهــم عناصــر النجــاح فــي المؤســسات، إذ مــن شــأنها أن توجــه كافــة    
الموارد نحو تحقيق األهداف، إذ أن أي مؤسسة لن يكتب لها النجـاح فـي تحقيـق أهـدافها                   
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مكانات الماديـة، فـي ظـل عجـز قيـادي غيـر قـادر علـى توجيـه            حتى لو توفرت لديها كافة اإل     
 ).٢٠٠٦الحراحشة، (الموارد البشرية وتنظيمها وتنسيقها 

وينبغــي تعلــيم القيــادة بنــاء علــى ســتة أبعــاد حتــى تــسمح بــإجراء التــوازن الواضــح،           
التــابعين، المحتــوى التنظيمــي، المــشكلة التــي يقــوم القائــد    : وتتــضمن هــذه األبعــاد مــا يلــي  

إدارتها، التقنيات واألساليب التي يستخدمها القائد للحصول على مركز قوة ودعم وتأييد            ب
، إضـافة إلـى أن القيـادة أصـبحت     (Peele, 2005)لعمله، ومستوى تأثير القيادة على الجماعـة  

مــن الركــائز الرئيــسة فــي حيــاة المجتمعــات البــشرية، وتقــدمها، وبلوغهــا لألهــداف، وهــذه  
اعف نتيجــة للتطــور الحــضاري، وتعقّــد الحيــاة العــصرية، وباتــت الحاجــة  األهميــة بــدأت تتــض

ملحة للقيادة المؤهلة من نواحي الفهم العميق والنظرة الكافية والحكمـة والدرايـة حتـى               
 ).٢٠٠٠عيد، (تكون مقتدرة على القيام بالدور المطلوب 

 المتبادل بين القائـد     نشاط متبادل يتم فيه التأثير والتأثر     : "ويمكن تعريف القيادة بأنها   
التـأثير المتبـادل بـين شخـصين أو     : "؛ وبأنهـا (Edwin, 1978: 39)" والتابعين لـه فـي الجماعـة   

: ١٩٨٥الـدريني،  " (أكثر يعتمـد كـل مـنهم علـى اآلخـرين مـن أجـل تحقيـق هـدف مـشترك                    
تفاعــل بــين شخــصية القائــد واألتبــاع مــن حيــث حاجــاتهم ومــشكالتهم،   : "؛ وبأنهــا)٣٧٣

 نفسها من حيث بناء العالقات بين أفرادها، وغير ذلك مـن خـصائص الجماعـة،                والجماعة
والمواقف التي تواجهها الجماعة كل ذلك في إطار إدراك القائد لنفسه وإدراك اآلخـرين              

مليكـــة، " (لــه، وإدراك القائـــد لهـــؤالء اآلخـــرين، واإلدراك المـــشترك بـــين القائـــد واآلخـــرين 
لــــى التـــأثير فــــي اآلخــــرين وإقنـــاعهم بــــضرورة اإلجمــــاع   القــــدرة ع: "؛ وبأنهـــا )٣٤٧: ١٩٨٦

: ؛ وبأنهـا )٢١: ١٩٨٧علـي،  " (وااللتفات حـول هـدف أو أهـداف معينـة وحفـزهم علـى تحقيقـه        
تتضمن التأثير في سلوك اإلتباع، والزعامة المبنية على تمتع القائد بصفة شخصية تميـزه              "

نــوع معــين مــن : "؛ وبأنهــا)٣١٥: ١٩٩١مــاهر، " (عــن غيــره مــن النــاس، وتنفيــذ مــا يريــده القائــد 
األدوار التي يقوم بها األفراد أثناء تفاعلهم مع غيرهم من أفراد الجماعة، وهـو دور حيـوي                 

العملية التـي يمكـن مـن خاللهـا أن     : "؛ وبأنها)١٧٢: ١٩٩٣غريب، " (بالنسبة لفعالية الجماعة  
ــؤثر أفــراد الجماعــة كــل مــنهم علــى اآلخــر، ويــشجعون اآلخــرين علــى         تحقيــق أهــداف  ي

 :Eloit & Diane, 1995)" الجماعة، وهي أيضاً تقرير ما يجب فعله، ثم إقناع اآلخرين بفعله

القدرة على التأثير في أفعال واتجاهات األفراد والجماعات، من خـالل بعـض    : "؛ وبأنها (576
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 :Raymond, 1999)" الوسائل مثـل المهـارة، المعرفـة المتميـزة، الخبـرة، وقـوة الشخـصية       

ظـــاهرة اجتماعيـــة تنـــشأ مـــن طبيعـــة االجتمـــاع البـــشري، وتـــؤدي وظـــائف   : "؛ وبأنهـــا(540
ــسياسي،       ــصادي، والـ ــاعي، واالقتـ ــادين النـــشاط االجتمـ ــع ميـ ــي جميـ ــرورية فـ ــة ضـ اجتماعيـ
والتعليمــي، والــديني، وهــي عبــارة عــن تفاعــل اجتمــاعي نــشط ومــؤثر وموجــه نحــو الهــدف  

" القائـد "يقـوم بـه فـرد       " اجتماعي رئيس "دور  : "ا؛ وبأنه )٣٣: ٢٠٠٠حافظ وآخرون،   " (المحدد
، ويتــسم هــذا الــدور بــأن مــن يقــوم بــه   "األتبــاع"أثنــاء تفاعلــه مــع غيــره مــن أفــراد الجماعــة   

يكون له القوة والتأثير في اآلخرين وفي توجيه سلوكهم لبلوغ هدف الجماعة، وعلى هـذا               
القائــد واألتبــاع حيــث تبــرز  فــإن القيــادة تعــد شــكالً مــن أشــكال التفاعــل االجتمــاعي بــين   

 ).٣٧٧: ٢٠٠٠زهران، "" ( التبعية–القيادة "سمة 
ومن خالل استقراء هذه التعريفات في مجال القيـادة يمكـن تعريـف القيـادة التربويـة                 

تفاعــل متبــادل بــين القائــد وأعــضاء الجماعــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف المؤســسة   : "بأنهــا
هم، وبنــاء العالقــات اإليجابيــة بيــنهم،  وإشــباع حاجــات أعــضاء الجماعــة وحــل مــشكالت  

وكل ما يؤدي إلى زيادة اإلنتاج، ورفاهية األعضاء، مـن خـالل التواصـل، واإلدراك المـشترك                 
بـــين القائـــد واألعـــضاء، والمهـــارات والخبـــرة، والخـــصائص الشخـــصية لكـــل مـــن القائـــد          

 .واألعضاء، وخالل هذا التفاعل تبرز سمة القيادة والتبعية
ا، البد أن يتوافر لدى القائد مجموعة من المهـارات الرئيـسة حتـى يـنجح      والى جانب هذ  

، التـي تـشمل   المهـارات الذاتيـة  : ، وهـي )٢٠٠٣(في أداء مهامـه، كمـا أشـار إلـى ذلـك مـؤتمن           
بعـــض الـــسمات والقـــدرات الالزمـــة فـــي بنـــاء شخـــصية األفـــراد حتـــى يـــصبحوا قـــادة، مثـــل  

والمهــارات .  واالبتكــار وضــبط الــنفس  الــسمات الشخــصية والقــدرات العقليــة والمبــادأة    
ومــن أهــم الخــصائص . ، ويقــصد بهــا المعرفــة المتخصــصة فــي فــرع مــن فــروع العلــمالفنيــة

. المميزة للمهارات الفنية القدرة على تحمل المسؤولية، والفهم العميق والـشامل لألمـور             
سيق ويقـــصد بهـــا قـــدرة القائـــد علـــى التعامـــل مـــع مرؤوســـيه وتنـــ  والمهـــارات اإلنـــسانية، 

وهــذه المهــارة تعكــس قــدرة القائــد فــي    . جهــودهم وخلــق روح العمــل الجمــاعي بيــنهم  
التعامــل مــع األفــراد، وهــي أكثــر صــعوبة مــن المهــارة الفنيــة التــي تعكــس رغبــة القائــد فــي   

ويقصد بها قدرة القائد على رؤية التنظيم الـذي        والمهارات اإلدراكية،   . التعامل مع األشياء  
ط بـين أجزائـه ونـشاطاته، وأثـر التغيـرات التـي قـد تحـدث فـي أي جـزء              يقوده، وفهمه للتـراب   
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منه علـى بقيـة أجزائـه، وقدرتـه علـى تـصور وفهـم عالقـات الموظـف بالمؤسـسة وعالقـات             
 .المؤسسة ككل بالمجتمع الذي يعمل فيه

نظرية الرجل العظيم أو الكاريزما، : ولقد تعددت النظريات المفسرة للقيادة؛ فهناك
يــة بمثابــة نقطــة البدايــة للمحــاوالت المبكــرة للتنظيــر فــي مجــال القيــادة، حيــث وتعــد النظر

إلـــى أن هـــذه النظريـــة تفتـــرض أن التغيـــرات فـــي ) ١٩٣-١٩٢: ٢٠٠٠(أشـــار حـــافظ وآخـــرون 
الحيــاة االجتماعيــة تتحقــق عــن طريــق أشــخاص ملهمــين وذوي مواهــب وقــدرات غيــر          

سمات الخاصـة التـي تميـز القـادة عـن           وتركز هذه النظرية علـى الـ      نظرية السمات،   و. عادية
غيرهم من التابعين، حيث تعزى القيادة الفعالـة إلـى وجـود بعـض الـسمات التـي تتـوفر فـي               

فبينمـا ركـزت   النظريـة الموقفيـة،   و.  (Abraham, 1995: 445)القائد عن غيره من التابعين
ختلفـة، ظهـرت    نظرية السمات على الخصائص الثابتة التي يظهرها القائد فـي المواقـف الم            

مــع مــرور الوقــت بعــض اآلراء التــي تــرى أن نجــاح القائــد يعتمــد علــى مــدى مالئمــة خــصائص  
؛ وال يقـصد أنـصار النظريـة الموقفيـة أن     (Edwin, 1978: 31-33)القائـد للمواقـف المختلفـة    

الموقــف وحــده هــو الــذي يــصنع القائــد، وإنمــا يــرون أن الــسمات تتغيــر بتغيــر الموقــف، وأن    
من بين أنماط القيادة لمواجهة موقف مـا ال يـتم إال بعـد نـشاط إيجـابي مـن جانـب          االختيار  

ــده    ــة الموقـــف وتحديـ ــان، (القائـــد للتعـــرف علـــى حقيقـ ــة ). ٣٧٢-٣٧٠: ١٩٩٩كنعـ والنظريـ
ــة، وتــستند علــى         االجتماعيــة،  ــة تطــور طبيعــي للنظريــة الموقفي وتعــد هــذه النظريــة بمثاب

ة فــي خصائــصهم الشخــصية، فــالبعض يــرى أن فرضــيتين، األولــى تــنص علــى اخــتالف القــاد 
هناك احتمالية أكبر لنجاح القائد بناء على االهتمام باألداء أو المهام، والـبعض اآلخـر يـرى          

وتفتـرض  . أن احتمالية النجاح للقائـد تقـوم علـى االهتمـام بالعالقـات بـين أعـضاء الجماعـة           
التي يمارسـها القـادة علـى       الفرضية الثانية أن مواقف القيادة تختلف حسب كمية الضغط          

ومن ثم، فـإن ازديـاد فعاليـة القيـادة يجـب أن يتناسـب نمـط القائـد مـع نـوع                       . أفراد الجماعة 
والنظرية الوظيفية، . (Eloit & Diane, 1995: 577-579)القيادة المطلوبة في موقف معين 

جماعة على ومفهوم القيادة في ضوء هذه النظرية هي القيام بتلك األعمال التي تساعد ال            
تحقيــق أهــدافها، وهــي األعمــال التــي يمكــن تــسميتها بالوظــائف الجماعيــة، أي أن القيــادة  
تــشمل مــا يقــوم بــه أعــضاء الجماعــة مــن أعمــال تــسهم فــي تحديــد أهــدافها، وتحريــك        
الجماعـــة نحـــو هـــذه األهـــداف، وتحـــسين نـــوع التفاعـــل بـــين األعـــضاء، وحفـــظ تماســـك   
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أن القيادة هي التأثير الذي يحدثه من يشغل منصباً معينـاً           الجماعة، فالنظرية الوظيفية ترى     
 ).٣٧٥: ١٩٨٥الدريني، (من خالل هذا المنصب أو الموقع الوظيفي 

ــادة، يتبنـــى الباحـــث      ــتقراء هـــذه النظريـــات فـــي تفـــسير القيـ ــة ومـــن خـــالل اسـ النظريـ
ى أنهـا   حيث أنها توضح جانباً من جوانـب فهـم طبيعـة القيـادة، فتنظـر إليهـا علـ                  الوظيفية؛  

مجموعة من الوظائف، أو أن القائد بوصفه عضواً في الجماعة له وظيفـة محـددة مثلـه مثـل                   
 .أي عضو في الجماعة، وهذا يترتب عليه أمر هام وهو المسؤولية والمحاسبة

وتــشير األدبيــات التربويــة فــي مجــال القيــادة إلــى أن هنــاك أنمــاط قياديــة ســائدة لــدى      
 :المديرين من أهمها ما يلي

يـــؤدي هـــذا الـــنمط مـــن القيـــادة، وكافـــة أنماطـــه إلـــى تهديـــد  :  القيـــادة األوتوقراطيـــة-
الجماعــة بــاإلخالل إذا انــسحب القائــد، ومــن ثــم هبــوط الــروح المعنويــة للجماعــة، وضــعف   
قدرتها على المواجهة وتحمل المسؤوليات، فال يتمتع األعضاء بأي نصيب مـن الحريـة فـي              

قائد بتعيين الرفاق، وتنتشر العداوة في ظل هذا الـنمط مـن        اختيار رفاق العمل، بل يقوم ال     
 ).٢٠٠٦أحمد، (القيادة، ويتولد التذمر دون أن يظهر على السطح 

تقـوم فلـسفة هــذه القيـادة علـى مبـدأ المـشاركة وتفــويض       :  القيـادة الديموقراطيـة  -
تخـاذ  السلطات، فالقائد الديموقراطي يتفاعل مـع أفـراد الجماعـة ويـشركهم فـي عمليـة ا            

القرارات، ويتوسع في تفويض السلطات والصالحيات لمرؤوسـيه، فهـو يباشـر مهامـه مـن             
ــسياسات تتحــدد مــن خــالل االتفــاق والمناقــشة الجماعيــة      . خــالل التنظــيم الجمــاعي   فال

ألعضاء التنظيم، وتلعب القيادة دورهـا فـي بلـورة مـا تتفـق عليـه الجماعـة مـن آراء وأفكـار                 
ومـن مزايـا    . قرار فـي النهايـة يـأتي مـن تفكيـر ومبـادرة الجماعـة              إلى قرارات وسياسات، فـال    

ــادة التعــاون،          ــات المرؤوســين، وخلــق الثقــة فــي نفوســهم، وزي هــذا األســلوب رفــع معنوي
ومــــضاعفة اإلنتــــاج، ومثــــل هــــذا األســــلوب يــــشعر أفــــراد التنظــــيم بــــأن القــــرار قــــرارهم،  

وبـذلك تعـد   . م العـضوي بـه  فيتمسكون به ويعملون على تنفيذه التنفيـذ الـسليم الرتبـاطه     
البــدري، (قيــادة إنــسانية وجماعيــة تتــضمن التفــاف الجماعــة حــول القائــد الــذي يمــثلهم          

٢٠٠٥.( 
والقائد فـي ظـل هـذا الـنمط يتنـازل لمرؤوسـيه عـن سـلطة اتخـاذ                   :  القيادة الفوضوية  -

القــرارات، فهــو يقــوم عــادة بتوصــيل المعلومــات إلــى أفــراد مجموعتــه، ويتــرك لهــم حريــة   
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وفـي ضـوء هـذا الـنمط مـن القيـادة تكـون مـشاركة                . تصرف في العمل دون أي تدخل منـه       ال
األعــضاء علــى مــستوى مــنخفض مــن اإلنتاجيــة، وعــدم الجديــة فــي الحــديث والمناقــشة،ة   
وتأخر األعضاء عن موعد االجتماع وكثرة تخلفهم، والتهور في تقديم القرارات، والتبرم            

 ).٢٠٠٨الزهيري، (من تحمل مسؤوليات أخرى 
 :جودة التعليم] ٢[

تعد إدارة الجودة الشاملة في التعليم إحدى الركائز الرئيسة التي تـسعى إلـى إحـداث                 
تطــوير نــوعي لــدورة العمــل فــي المــدارس، بمــا يــتالءم مــع المــستجدات التربويــة واإلداريــة، 

ة ويواكب التطورات الساعية لتحقيق التميز في كافة العمليات التـي تقـوم بهـا المؤسـس     
كمـا أنهـا تـشير إلـى نظـام إداري مطـور يهـدف إلـى التحـسين المـستمر لعمليـات                       . التربوية

اإلدارة التربوية والمدرسية، من خالل مراجعتها وتحليلهـا والبحـث عـن الوسـائل والطـرق            
لرفـــع مـــستوى األداء واإلنتاجيـــة فـــي المؤســـسة التعليميـــة وتقليـــل الوقـــت الـــالزم إلنجـــاز 

تبعاد المهام عديمـة الفائـدة وغيـر الـضرورية للطالـب، ممـا يـؤدي إلـى                  العملية التعليمية باس  
 .تخفيض الكلفة ورفع مستوى الجودة

صــنع ثقافــة متميــزة فــي األداء؛ حيــث    : "ويمكــن تعريــف إدارة الجــودة الــشاملة بأنهــا   
يعمل ويكـافح المـديرون والموظفـون بـشكل مـستمر ودؤوب، لتحقيـق توقعـات العميـل                  

ح عند البداية، مع تحقيق الجودة بشكل أفـضل وفعاليـة علميـة             بشكل صحي " المستفيد"
مـنهج ومظهـر مـن مظـاهر العمـل اإلداري           : "؛ وبأنها )٢٩: هـ١٤٢٧األحمدي،  " (في أقصر وقت  

التعــاوني الجمــاعي أساســه الرغبــة والممارســة وااللتــزام والــسلوك المتميــز القــائم علــى     
مـل بـروح الفريـق الواحـد، والمـشاركة      أساس المعرفة، والخبـرة، والمهـارة المطلوبـة والع    

الجماعية من أجل التحسين والتطوير المستمر لبيئة العمل، والبحث عـن وسـائل وطـرق               
العمــل الفعــال والتوظيــف األمثــل للمــوارد المتاحــة لرفــع مــستوى األداء، وجــودة الخــدمات    

 ).٣٠: هـ١٤٢٥الشمري، " (بشكل صحيح وبأقل التكاليف لتحقيق رضا المستفيدين
ومــن خــالل اســتقراء هــذه التعريفــات إلدارة الجــودة الــشاملة تبــين أنهــا تركــز علــى        

التحــسين المــستمر لجميــع العمليــات، والمــشاركة فــي اتخــاذ القــرارات،  : الجوانــب التاليــة
والوقايـة مــن األخطــاء قبــل الوقــوع فيهـا، والتــدريب المــستمر لجميــع العــاملين، واشــتراك   
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ــة فـــي مطلـــب أ   ــراد المنظمـ ــودة، والتقيـــيم المـــستمر ألداء   جميـــع أفـ ساســـي لتطبيـــق الجـ
 .العاملين

وقد تزايد االهتمام عالمياً في عقد الثمانينيات بجودة التعليم، ويـزداد االهتمـام بـه فـي                 
المــستقبل نظــراً للــشكوى العالميــة مــن انخفــاض مــستويات الجــودة فــي التربيــة، وتــشير    

: هــ ١٤١٢عابـدين،  (كوى مـن الـدول الناميـة        التقارير العالمية إلى أن الـدول المتقدمـة أكثـر شـ           
كما تواجه النظم التعليمية في الوقت الراهن تحدياً كبيراً يتمثل فـي تحـسين جـودة                 ). ٥٢

التعليم الـذي تقدمـه المؤسـسات التعليميـة، ولـذلك أصـبح تحـسين الجـودة هـدفاً أساسـياً             
 المــؤتمرات لتحــسين الــسياسات التعليميــة الراهنــة كمــا أكــدت علــى ذلــك العديــد مــن         

الدولية؛ ألن التحدي الكبير للنظم التعليمية فـي الوقـت الحاضـر لـيس تقـديم التعلـيم لكـل                    
األحمــدي، (المــواطنين فحــسب بــل التأكيــد علــى أن التعلــيم يجــب أن يقــدّم بجــودة عاليــة 

 ).٧٦: هـ١٤٢٧
ترجمـة احتياجـات وتوقعـات المـستفيدين     : "ويمكن تعريف الجودة في التعليم بأنها     

بمختلـف مـستوياتهم الوظيفيـة    " العـاملين فـي المدرسـة     "اخليين في العمليـة التعليميـة       الد
ــة، والمــستفيدين الخــارجيين    ــاء األمــور،     "والطلب مــستخدمي الخــدمات التعليميــة مثــل أولي

إلى مجموعة خصائص محـددة تكـون أساسـاً فـي           " والمجتمع، ومواقع العمل، والجامعات   
ة أداء العمـل فـي المدرسـة مـن أجـل تلبيـة احتياجـات                تصميم الخدمات التعليميـة، وطريقـ     

وتوقعـات المـستفيدين وتحقيـق رضــاهم عـن الخـدمات التعليميــة التـي تقـدمها المدرســة،        
والتي تُعبّر عن مدى استيفاء المدخالت والعمليـات والمخرجـات فـي المؤسـسة التعليميـة       

؛ )٨٥: ٢٠٠٣لبكـري،  ا" (لمستويات محددة تشكل في مجملها معـايير الجـودة فـي التعلـيم      
ثقافــة المنافــسة والفكــرة األساســية التــي تتمثــل بإشــاعة الــوعي النــوعي داخــل    : "وبأنهــا

االلتـزام بالتنميـة المـستمرة لعمليـات التـدريس          : "؛ وبأنهـا  )٦٣: ٢٠٠٥جـودة،   " (المؤسسات
ميـة  والبحث والتفاعل مع المجتمع، وااللتزام بتنمية العالقات بين المعلمين والطلبـة، والتن           

المهنيـــة للمعلمـــين، واالســـتغالل األمثـــل للمـــوارد، وااللتـــزام بتقـــويم كافـــة النـــشاطات         
 ).٧٥: ٢٠٠٨مجاهد، " (التعليمية، ومراجعتها إلحداث التنمية المستمرة للتعليم

إلــى أن تطبيــق الجــودة فــي التعلــيم يحقــق بعــض الفوائــد  ) ٤٣: ٢٠٠٨(وأشــار الزهيــري 
 :التالية
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 .وية والتعليمية تحقيق األهداف الترب-
 . دراسة متطلبات المجتمع واحتياجاته واحتياجات الطلبة-
 . إشباع حاجات الطلبة لزيادة اإلحساس بالرضا-
 . تنمية العديد من القيم-
 . تحقيق مخرجات تعليمية ذات كفاية عالية-
 . تحسين سمعة المؤسسات التربوية والتعليمية-
 . بناء الثقة بالمؤسسات التعليمية-
 . مشاركة جماعية في إدارة المؤسسة التعليمية-

: ٢٠٠٣(إضافة إلى هذا، ترتكـز الجـودة فـي التعلـيم علـى عـدة مبـاديء، أوضـحها أحمـد                      
 :على الوجه التالي) ١٧٦

ــودة      - ــات الجـ ــة وآليـ ــيم وثقافـ ــة لقـ ــادات المؤســـسات التعليميـ  دعـــم كامـــل مـــن قيـ
 .الشاملة

 . تشجيع وتبني األفكار المبدعة والمبدعين-

 التغييــر فــي أســلوب اإلدارة مــن أســلوب التــسلط والتخويــف إلــى أســلوب التفــويض   -
 .والتمكين

 تكامل السياسات لتحقيق الجودة والتميز فـي سلـسلة عمليـات الجـودة، ومـن ثـم                 -
 .مخرجاتها وهي تقديم خدمة تعليمية متميزة بكل جوانبها

يمية تحقق بعـض األهـداف      والى جانب هذا، فإن تطبيق إدارة الجودة في العملية التعل         
 :على الوجه التالي) ٨٨: هـ١٤٢٧(كما أشار إليها األحمدي 

 . تحسين أداء وإرضاء الطالب-

 . زيادة الثقة لدى الطالب-

 . تحسين مركز المدرسة وتعظيم دورها في المجتمع-

 . الحفاظ على القيم األخالقية-

 . معالجة األخطاء بطريقة عملية-

 .لية التعليمية زيادة فعالية العم-
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وحتى يمكن تحقيق هذه األهـداف، فالبـد مـن تـوافر بعـض أدوات الجـودة التاليـة كمـا           
 :في العملية التعليمية) ٧٨: ٢٠٠٠(أشار إليها النجار 

 . التدريب والتعليم المستمر-

 . التقييم الذاتي-

 . التركيز على خدمة المجتمع-

 . القيادة الديموقراطية-

 . التخطيط والتوجيه-

 . المكافآت والحوافز-

 . التعاون بين القيادات-

 . التجديد والتحسين المستمر-

 . قياس الجودة بصفة دورية-

 . االعتراف باألداء الفعال-

 . مراقبة وتوكيد الجودة-

أن هنــاك بعــض المتطلبــات لتطبيــق الجــودة فــي      ) ٨٧-٧٩: ٢٠٠٠(وقــد ذكــر النجــار   
 :التعليم، منها ما يلي

 . القديمة تغيير العادات-

 . تغيير أسلوب التفكير-

 . عدم الخوف من التغيير-

 . معارف ومهارات جديدة-

 . االستعداد لمواجهة العمل الشاق-

 . تهيئة مناخ العمل والثقافة التنظيمية للمدرسة-

 . اإلدارة الفعالة للموارد البشرية-

 . التعليم والتدريس لكافة األفراد-

 . مشاركة كل العاملين-

 .يس نظام معلومات دقيق إلدارة الجودة الشاملة تأس-
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 :األنماط القيادية التربوية وعالقتها بجودة التعليم] ٣[
يلعب العنصر البشري الدور األهـم فـي تفعيـل ونجـاح العمليـة التربويـة والتعليميـة فـي             
المدارس عامة، والتي تحتاج إلى قيادات حكيمة ومؤهلـة ومبدعـة مـن أجـل تـسيير وقتهـا                   

وعادة ما يؤثر النمط القيادي المتبع من قبل مـديري المـدارس فـي جـودة         . يق أهدافها وتحق
أن القائـد واإلداري الجيـد يـؤثر فـي نـشاط الجماعـة          ) ١٩٩٩(ويرى كنعـان    . العملية التعليمية 

وقد تبين أن هناك بعض األنماط القيادية التـي يتبعهـا      . التي تعمل على تحقيق هدف معين     
ع علـى اإلبـداع وتحـث عليـه، وتؤسـس لـه بيئـة خـصبة وجـواً مالئمـاً،                     مديرو المدارس تـشج   

 .وعلى الجانب اآلخر توجد انماط أخرى تقتل اإلبداع في مهده وتقضي عليه
إلــى أن مــن أهــم عوامــل نجــاح القيــادة، القــدرة علــى إدارة    ) ١٩٩٢(كمــا أشــار الطــواب  

مـن أنجـح الكفايـات لـدى        وتحويل الصراع، ذلك أن ثقافـة االخـتالف وكيفيـة التعامـل معـه               
ويحتاج القائد الكفء إلى التعامـل مـع معطيـات الـصراع كأفـضل وسـيلة للتعامـل                  . القيادة

معه؛ حيث أن وجود الصراع واالختالف في أوجهه المختلفـة شـيء حتمـي، ومـن الممكـن                  
أن يحــل بــشكل بنــاء، لــذلك فــإن عمليــة إدارة الــصراع هــي عمليــة حيويــة ومتغيــرة وقابلــة 

التعديل، إضافة إلى هذا، فإن عملية التغيير والتطوير تفرض بطبيعـة الحـال حالـة               للتكيف و 
لــذا فــإن القائــد يحتــاج إلــى     . مــن المقارنــة، وتــستدعي بهــا أنواعــاً مــن الــصراع واالخــتالف       

 والتـــي تتـــضمن فهـــم المعرفـــة،: كفايـــات فرعيـــة للتعامـــل مـــع الـــصراع، واالخـــتالف مثـــل 
ــ     ــون لهـ ــي يكـ ــوائح والتـ ــوانين واللـ ــر فـــي     القـ ــة التغييـ ــم عمليـ ــصراع، وفهـ ا دور فـــي إدارة الـ

المؤسسة، وفهـم نظريـة ومبـاديء وطـرق حـل الـصراع، واإللمـام بأفـضل الطـرق الحديثـة                     
وتــشمل القــدرة علــى إدارة التغييــر، وتــصميم وإدارة بــرامج      القــدرات، و. لحــل الــصراعات 

مل بـشكل تعـاوني،   تدريب خاصة بالمعلمين المديرين، وتصميم نظام إلدارة الصراع، والع   
والتعامــل مــع صــناع القــرار فــي المؤســسات التربويــة لكــسب تعــاونهم، وتــصميم وتنفيــذ   
ــي       ــة فـ ــات المتباينـ ــراد والمجموعـ ــاج األفـ ــين المؤســـسات، وإدمـ ــتراتيجيات التواصـــل بـ اسـ

 .المنظومة العامة للمؤسسات
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 :المعاهد العلمية] ٤[
جــزء مــن ) ١( بــن ســعود اإلســالميةتعــد المعاهــد العلميــة التابعــة لجامعــة اإلمــام محمــد

وهــي اللبنــة األولــى، والركيــزة الرئيــسة      . التعلــيم العــام فــي المملكــة العربيــة الــسعودية     
هـــ ١٣٧٠للتعلــيم الجــامعي فــي العلــوم الــشرعية والعربيــة واالجتماعيــة، والتــي بــدأت عــام   

ية بافتتـــاح معهـــد الريـــاض العلمـــي لـــسد حاجـــة الـــبالد مـــن المـــؤهلين فـــي العلـــوم الـــشرع 
والعربيــة لتــولي مهــام القــضاء والتــدريس والــوعظ واإلرشــاد واالستــشارات الــشرعية، ثــم 

هــ سـتة وسـتين معهـداً     ١٤٣٤تتابع افتتاح المعاهـد حتـى بلـغ عـددها خـالل العـام الدراسـي          
وقــد تــم تــصميم الخطــط والمنــاهج   . علميــاً، واخرهــا إنــشاء هــو المعهــد العلمــي بالعارضــة  

لميــة لتكــون ذات عمــق شــرعي وثقــافي متنــوع، حيــث اختيــرت  الدراســية فــي المعاهــد الع
المناهج بعناية لتساعد على تحقيق أهداف المعاهد العلمية، وحددت الـشروط واألوصـاف         

ــروح   ــذه الـ ــا يتفـــق مـــع هـ ــد العلميـــة فـــي    .  للطـــالب بمـ ــام الدراســـة فـــي المعاهـ ويتمثـــل نظـ
 :)٢(مرحلتين
ــة المتوســطة؛  -١ وات بعــد المرحلــة االبتدائيــة،  مــدة الدراســة فيهــا ثــالث ســن    المرحل

 .ويمنح الطالب الناجح من السنة الثالثة المتوسطة شهادة إتمام الدراسة المتوسطة
مدة الدراسة فيها ثالث سنوات بعد المرحلة المتوسطة، ويمنح    المرحلة الثانوية؛    -٢

عادل شـهادة  الطالب الناجح من السنة الثالثة الثانوية شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي ت     
ــه مــن االلتحــاق بجامعــات المملكــة            ــيم العــام والتــي تمكن كــل مرحلــة مثيلتهــا فــي التعل

كما يمكن للخريجين االلتحاق بكليات جامعة اإلمام محمد بن سعود . والكليات األخرى
اإلســالمية العلميــة، الطــب، وعلــوم الحاســب اآللــي، والعلــوم بعــد اجتيــاز الــدورة التأهيليــة     

 .د العلميةلخريجي المعاه

                                     
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في خمسة ). هـ١٤٢١(جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية )  ١(

 .المملكة العربية السعودية: الرياضعقود، 
إدارة : جامعة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمية، الريـاض        ). هـ١٤٢٧ (القواعد التنظيمية للمعاهد العلمية   )  ٢(

 .توجيه التربويال
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ويتم قبول الطالب في جميع السنوات وفق ضوابط محددة مماثلة لما هو موجود فـي         
ويقــدم لكــل . نظــام التعلــيم العــام، كمــا يتــاح للطــالب االنتــساب وفقــاً للــوائح خاصــة بهــم

طالــب مــن طــالب المعاهــد العلميــة مكافــآة ماليــة شــهرية، إضــافة إلــى الخــدمات الــصحية       
 .والنقل الطالبي

 
   @@      @    

 



 

 
٣٧٠

المعاهد العلمية  مديري لية التربوية وجودة التعليماألنماط القياد
 في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عبد المحسن  بن سعد الداود. د

 :البحوث السابقة
 :تم تقسيم البحوث السابقة إلى ثالثة محاور هي

 :بحوث تناولت األنماط القيادية التربوية لدى مديري المدارس:  المحور األول-
التعرف على األنماط القيادية السائدة بين مديرات      ) ١٩٩٢(استهدفت دراسة العيسى    

في مدينة الريـاض،    ) في ذلك الوقت  (لعامة لتعليم البنات    المدارس الثانوية التابعة للرئاسة ا    
والتعرف على مستوى الدافعية نحـو العمـل، والـروح المعنويـة لـدى المعلمـات الـسعوديات                  
العــامالت معهــن، ومعرفــة مــا إذا كانــت هنــاك فــروق دالــة احــصائياً فــي مــستوى الدافعيــة    

ــروح المعنويــة تعــزى إلــى الخبــرة فــي التــدريس والمؤهــل        والتخــصص والــنمط القيــادي   وال
معلمـة تـم اختيـارهن بطريقـة     ) ٦٤٦(مـديرة و ) ٥٧(وتكونت عينـة الدراسـة مـن        . للمديرات

عـشوائية، واسـتخدمت الباحثـة مقياسـا لألنمــاط القياديـة، ومقياسـا للدافعيـة نحـو العمــل         
ن وأظهــرت النتــائج أن الــنمط القيــادي الــسائد بــي . والــروح المعنويــة قامــت الباحثــة بإعــداده 

مديرات المدارس الثانوية هو النمط التسلطي، وأن مستوى الدافعية نحو العمـل ومـستوى     
الــروح المعنويــة عــال، وأن هنــاك فروقــاً دالــة احــصائياً فــي مــستوى الدافعيــة تعــزى للخبــرة،  

 .وفي مستوى الروح المعنوية تعزى للتخصص العلمي والنمط القيادي
 التــي ســعت إلــى التعــرف علــى وجهــة (Nichols, 1994)وانتهجــت دراســة نيكــوالس 

نظــر مــديري المــدارس االبتدائيــة عــن مــدى مــشاركة المعلمــين فــي اتخــاذ القــرار والقيــادة     
من مديري المدارس وباستخدام    ) ٨(المشتركة في المدرسة، أسلوب دراسة الحالة على        

بــة رغ: المقــابالت المتنوعــة، ودراســة المناقــشة معهــم حــول ثالثــة مفــاهيم رئيــسة؛ وهــي 
المدير فـي مـشاركة المعلمـين فـي القيـادة، واألداء القيـادي للمـدير فـي القيـادة المـشتركة،            
ومشاركة المعلم في اتخاذ القرارات المشتركة؛ كوسائل إلثبات العالقة بين المتغيرات     

وقـد أوضـحت النتـائج    . الرئيسة، والتعرف على أوجه الشبه الـشائعة بـين المـديرين الثمانيـة            
 في القيادة يقصد بها الثقة فـي المعلمـين واحتـرامهم كمتخصـصين، وأيـضاً                أن المشاركة 

مــشاركتهم فــي تحديــد أهــداف المدرســة، وتحمــل المــسؤولية عــن العديــد مــن القــرارات   
اليومية التي تصدر في المدرسة، كما أنه توجد أربع مـستويات أساسـية ألدوار القيـادة لـدى      

س، وطــرح وجهــة نظــرهم فــي قــضايا العمــل،    تــدريب وتعلــيم هيئــة التــدري  : المــديرين هــي 
وإتاحة المناخ التنظيمي المدعم لمشاركة المعلمين في اتخاذ القرار، وإمدادهم بـالخطط            
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والــى جانــب هــذا، أظهــرت النتــائج . التــي تــسهل لهــم المــشاركة فــي القيــادة واتخــاذ القــرار
 األثـر يبـدو فـي إقامـة         وجود أثر للمشاركة في اتخاذ القرارات والقيادة لدى المعلمـين، وهـذا           

عالقات أكثر تعاونية مع مدير المدرسة، وتوسيع وجهات نظر واتجاهات المعلمين حول            
ــي       ــة فـ ــرارات المهمـ ــاذ القـ ــين كمـــشاركين فـــي اتخـ ــور المعلمـ ــة، وظهـ ــات المدرسـ حاجـ

 .المدرسة
 مقارنــة األنمــاط القياديــة لــدى مــديري (Landsin, 1995)واســتهدفت دراســة الندســن 

انوية في والية أالباما باألنماط القيادية لدى مـديري المـدارس الثانويـة، وتكونـت               المدارس الث 
مــشرفاً، وكــان مــن أبــرز النتــائج أن الــنمط القيــادي الــذي يعطــي      ) ٢٤٦(عينــة الدراســة مــن  

اهتماماً عالياً للعمل والعـاملين هـو الـنمط الـسائد لـدى مـديري المـدارس الثانويـة فـي أالبامـا،             
نمط الديموقراطي، ولدى مديري المدارس الثانوية النموذجية فـي الواليـات          وهو ما يسمى بال   

المتحدة األمريكية، وأنه ال توجد عالقة دالة إحصائياً بـين الجـنس ومـدة الخبـرة مـن جهـة،         
 .والنمط القيادي لمدير المدرسة الثانوية من جهة أخرى

ن األنمـاط القياديـة    فقـد اسـتهدفت معرفـة العالقـة بـي     (Penny, 1996)أما دراسـة بنـي   
. الشائعة ونمط الشخصية لدى مـديري المـدارس االبتدائيـة فـي واليـة تكـساس األمريكيـة                 

الـنمط  : مـدير، واعتمـدت علـى أربعـة أنمـاط للقيـادة هـي        ) ٢٠٠(وتكونت عينـة الدراسـة مـن        
وتوصلت الدراسـة إلـى     . األوتوقراطي، النمط المقنع، النمط الديموقراطي، والنمط المفاوض      

 .النمطين المقنع والديموقراطي هما األكثر شيوعاً من بين األنماط األخرىأن 
الكــشف عــن األنمــاط القياديــة الــسائدة لــدى   ) ١٩٩٨(واســتهدفت دراســة الــسعيدي  

مديري المدارس الثانوية في سلطنة عمان، كما يتصورها المعلمـون، والمعلمـات العـاملون       
. دير وخبرتـه ومؤهلـه العلمـي وجنـسيته    معهـم، واخـتالف هـذا التـصور بـاختالف جـنس المـ       

وتوصــلت الدراســة إلــى أن أكثــر أنمــاط القيــادة الــسائدة لــدى مــديري المــدارس الثانويــة هــو    
النمط الديموقراطي، يليه النمط األوتوقراطي ثم الـنمط الترسـلي، كمـا أشـارت النتـائج إلـى                  

 النمط الديموقراطي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مديري المدارس الثانوية في       
 .واألوتوقراطي يُعزى لجنس المدير

التعـرف علـى الـسلوك القيـادي لمـدير          ) ١٩٩٨(واستهدفت الدراسة التي أجراها أحمد      
المدرســـة مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــين بمحـــافظتي القليوبيـــة واإلســـكندرية فـــي مـــصر،          
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 ووينــر Haplinواســتخدم فيهــا الباحــث مقيــاس وصــف الــسلوك القيــادي لكــل مــن هــالبن   
Winer      وقــد . المبــادأة واالعتباريــة :  والــذي يقــيس بعــدين أساســيين لــسلوك القائــد، همــا

اقتــصرت الدراســـة علـــى عينـــة عـــشوائية مـــن المعلمـــين فـــي الحلقـــة الثانيـــة مـــن التعلـــيم  
وتوصلت الدراسة إلى أن أغلب المديرين يميلون نحو االهتمام بالعمل وتحقيـق            . األساسي

موضـوعية، بينمــا نــسبة أقـل مــن المــديرين يحرصـون علــى إتبــاع    أهـداف المدرســة بطريقــة  
ــى إقامــة عالقــات         ــذي يهــتم بالعــاملين والحــساسية تجــاههم، والعمــل عل نمــط اإلدارة ال

 .إنسانية بين أسرة المدرسة وإيجاد مناخ إنساني محبب
 الكــشف عــن الفــروق فــي إدراكــات  (Kniewel, 1999)واســتهدفت دراســة كنيــول  

وقــد تــم  . تهم فــي اتخــاذ القــرار وفقــاً للتوجــه القيــادي لــدى المــديرين       المعلمــين لمــشارك 
مقياس مشاركة المعلمين في اتخاذ القرار، ومقياس التوجه        : استخدام المقاييس التالية  

وتوصـــلت النتـــائج إلـــى الكـــشف عـــن وجـــود فـــروق بـــين المعلمـــين فـــي مـــستوى    . القيـــادي
لمديرهم، وأن المعلمين أكثر مـشاركة      مشاركتهم في اتخاذ القرار وفقاً للتوجه القيادي        

فــي اتخــاذ القـــرار عنــدما يعملـــون مــع مــديرين يـــستخدمون الــنمط اإلدراكـــي، بينمــا تقـــل        
مـــشاركة المعلمـــين فـــي اتخـــاذ القـــرار عنـــدما يعملـــون مـــع مـــديرين يـــستخدمون الـــنمط   

 .السياسي
 لمدير  اختبار العالقة بين النمط القيادي(Massaro, 2000)واستهدفت دراسة ماسرو 

المدرسة وإدراك المعلمين للنمط القيادي لمـدير مدرسـتهم، وأثـره علـى المنـاخ التنظيمـي                 
واستخدم الباحث أداة لقيـاس أنمـاط القيـادة لمـدير المدرسـة وأثـره               . السائد في المدرسة  

. في المنـاخ التنظيمـي مـن أجـل تطـوير المدرسـة فـي مقابلـة حاجـات المجتمـع والمعلمـين                      
مدرســـة مـــن مـــدارس ) ٢٠(معلمـــاً تـــم اختيـــارهم مـــن ) ٣٣٠(اســـة فـــي وتمثلـــت عينـــة الدر

وكـــشفت النتـــائج عـــن عـــدم وجـــود تـــأثير للـــنمط القيـــادي الـــذي يتبعـــه مـــدير   . مانشـــستر
 .المدرسة على المناخ التنظيمي للمدرسة

الكـشف عـن تـصورات معلمـي المـدارس الثانويـة            ) ٢٠٠١(واستهدفت دراسـة حـروان      
وقد تكونت عينـة    . رسهم من وجهة نظرهم باختالف الخبرة     لنمط اإلدارة السائد في مدا    

معلـم ومعلمـة تـم اختيـارهم عـشوائياً مـن محـافظتي مـسقط وظفـار                  ) ٥٠٠(الدراسة من   
وقــد توصــلت الدراســة إلــى أن   . وتــم تطبيــق مقيــاس األنمــاط القياديــة   . فــي ســلطنة عمــان 
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سلوكي، الـنمط اإلنـساني،   النمط التقليدي، النمط الـ : األنماط السائدة كانت مرتبة كالتالي   
 .وأظهرت النتائج عدم وجود فروق تعزى للخبرة. النمط اإلداري الحديث

التعــرف علــى الــنمط القيــادي الــسائد لــدى مــديري   ) ٢٠٠٢(واســتهدفت دراســة العنــزي  
المدارس الثانوية الحكومية في منطقة الجوف كما يراها المعلمون، وأثر كـل مـن جـنس                

ــه العلمــي و  ــدى المــديرين     المعلــم ومؤهل ــادة الــسائد ل . خبرتــه فــي اســتجابتهم ألنمــاط القي
وتوصلت الدراسة إلى أن مديري المدارس يمارسـون الـنمط القيـادي الـديموقراطي بـشكل             
كبيــر ضــمن عينــة الدراســة، فــي حــين لــم تكــن أنمــاط القيــادة التــساهلية أو الديكتاتوريــة    

ــداً  ــائج عـــد . ممارســـة إال بدرجـــة ضـــعيفة جـ ــا أظهـــرت النتـ ــود فـــروق ذات داللـــة  كمـ م وجـ
إحصائية في وجهات نظر المعلمين لواقع النمط القيادي السائد لمديري المدارس الثانويـة             

 .باختالف المؤهل العلمي وسنوات الخبرة
معرفة األنماط القيادية لمديري المدارس الثانوية      ) ٢٠٠٤(واستهدفت دراسة عياصرة    

يــة، ومعرفــة العالقــة بــين األنمــاط القياديــة  ومــستوى دافعيــة المعلمــين فــي المــدارس الثانو 
وتكونـت عينــة الدراسـة مــن   . لمـديري المـدارس الثانويــة ودافعيـة المعلمـين نحــو مهنـتهم     

وتـم تطبيـق    . مـديراً ومـديرة تـم اختيـارهم بطريقـة عـشوائية           ) ٧٦(معلماً ومعلمـة، و   ) ١١٤١(
الثانوية، واستبانة قيـاس    أداتين للدراسة، استبانة وصف األنماط القيادية لمديري المدارس         

وأظهــرت النتـائج أن الـنمط القيــادي   . مـستوى دافعيـة المعلمـين نحــو مهنـتهم فـي التعلـيم      
السائد لـدى مـديري ومـديرات المـدارس الثانويـة العامـة فـي األردن هـو الـنمط الـديموقراطي                      

ية فـي  يليه األوتوقراطي ثم التسيبي، وأظهرت الدراسة أيضاً وجود فروق ذات داللة إحـصائ           
نمـــط القيـــادة تعـــزى للمؤهـــل العلمـــي لـــصالح المعلمـــين الـــذكور، والـــنمط االوتـــوقراطي          

 سنوات فأقل، ويوجـد ارتبـاط إيجـابي دال بـين الـنمط        ٥والديموقراطي تعزى للخبرة لصالح     
 .األوتوقراطي والتسيبي وبين مستوى دافعية المعلمين نحو مهنتهم في التعليم

الكشف عن األنماط القيادية لدى المديرات فـي        ) ٢٠٠٦(واستهدفت دراسة المشعل    
المرحلة االبتدائية للبنات في مدينة الرياض وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمات، واشتملت         

وتوصـلت  . مستجيبة من معلمات المرحلة االبتدائيـة  ) ٤٩٥(على عينة مسحية مكونة من        
ى مـديرات المـدارس وهـي الـنمط     الدراسة إلى وجود ثالثة أنماط قيادية وبنسب متفاوتة لـد      

الديموقراطي، ثم األوتوقراطي ثم الترسـلي، كمـا توصـلت الدراسـة إلـى أن مدرسـات عينـة                   
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ــدريس   ــتغال بمهنـــة التـ ــو االشـ ــنمط   . الدراســـة يملـــن نحـ ــا بـــين الـ ــة فيمـ ــود عالقـ وإلـــى وجـ
األوتوقراطي والنمط الترسلي وبعض جوانب الرضـا الـوظيفي، فـي حـين توجـد عالقـة فيمـا                   

 .النمط الديموقراطي وجميع جوانب الرضا الوظيفيبين 
ــي   ــة العتيبــ ــتهدفت دراســ ــة والــــسمات    ) ٢٠٠٨(واســ ــاط القياديــ ــى األنمــ ــرف علــ التعــ

الشخــصية لمــديري المــدارس المتوســطة وعالقتهــا بــالروح المعنويــة للمعلمــين بمحافظــة  
لــى أن وتوصــلت نتــائج الدراســة إ. معلــم) ٣٠٠(وتــم اختيــار عينــة عــشوائية بلغــت  . الطــائف

ممارســـة بُعـــدي المبـــادأة والعمـــل، واالهتمـــام بالعالقـــات اإلنـــسانية مـــن األنمـــاط القياديـــة 
لمــديري المــدارس المتوســطة مــن وجهــة نظــرهم كانــت بدرجــة عاليــة، كمــا توصــلت إلــى   
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات اسـتجابات أفـراد العينـة حـول أبعـاد                  

ــاً ل   ــة وفق ــوع      األنمــاط القيادي ــة، ون ــة االجتماعي ــرة، والمؤهــل، والحال ــرات العمــر، والخب متغي
المؤهل، كما أظهـرت النتـائج أن األنمـاط القياديـة مجتمعـة تفـسر قـدراً كبيـراً مـن التبـاين                     

 .لمستوى الروح المعنوية للمعلمين
 :بحوث تناولت جودة التعليم:  المحور الثاني-

ؤشـرات الجـودة والتميـز فـي        الكـشف عـن م    ) ١٩٩٨(استهدفت دراسة حلمي وفضل     
وقد طبقت أدوات البحث باستخدام أسلوب دلفاي على عـدد مـن            . المدارس الثانوية بمصر  

مدرســـة موزعـــة علـــى ) ٢٧(مـــديري المـــدارس الثانويـــة ووكالئهـــا والمعلمـــين األوائـــل فـــي  
محافظات القاهرة والدقهلية والشرقية وبني سويف في مـصر، وبلـغ مجمـوع أفـراد العينـة         

وتوصــلت الدراســة إلــى أن إدارة التعلــيم الثــانوي تتحمــل   .  مدرســاً أوالً ووكــيالً ومــديراً )٢١٣(
الجانــب األكبــر مــن المــسؤولية عــن الفجــوة الموجــودة باســتمرار بــين األهــداف المعلنــة        
والمنشودة والواقع الفعلي، خاصة علـى المـستوى اإلجرائـي، كمـا توصـلت الدراسـة إلـى أن          

جع علـــى االبتكـــار والتجديـــد، وتعتمـــد علـــى المحاولـــة والخطـــأ        اإلدارة المدرســـية ال تـــش 
والممارسات التقليدية والعادات المتوارثة والنمطيـة التـي تفرضـها طبيعـة التعلـيم اإلداري،             
وغياب الدافعية والرغبة في التعبير، هذا باإلضافة إلى المشكالت اإلداريـة والتنظيميـة التـي       

ـــ  ى المـــستوى التخطيطـــي والتنفيـــذي، ومـــشكالت يعـــاني منهـــا التعلـــيم قبـــل الجـــامعي عل
ــة       ــدم دقـ ــصها وعـ ــات ونقـ ــي، ومـــشكالت المعلومـ ــاس األداء الفعلـ ــة وقيـ ــه والرقابـ التوجيـ

 .بعضها، إضافة إلى غياب المداخل اإلدارية الفاعلة على المستوى المدرسي
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 تحقيق مباديء إدارة الجودة فـي التعلـيم   (Cottan, 2001)واستهدفت دراسة كوتان 
 بواليـة أالسـكا، وقـد وضـعت معيـاراً محـدداً لعمليـة التحـسين             (Sitika)وي في مقاطعة    الثان

وتوصــلت الدراســة إلــى إمكانيــة تحــسين عمليــة التــدريس عــن طريــق      . المــستمر للطلبــة 
المنهج الذي يتم تخطيطـه مـن قبـل، وإمكانيـة توجيـه الطلبـة نحـو فهـم دروسـهم حيـث                       

ذه الـدروس، وأن فهـم الطلبـة السـتراتيجيات          يتأكد المعلمون من فهم الطلبـة ألهـداف هـ         
التعليم وفهم المعلمين للفروق الفردية بين الطلبة يـساعد فـي تـسهيل عمليـة التـدريس                 

 .وضرورة انخراط المعلمين واإلداريين والطلبة في التنمية المهنية المستمرة
ق التعرف علـى درجـة قابليـة نظـام الجـودة للتطبيـ            ) ٢٠٠١(واستهدفت دراسة الرجب    

وقـد طبقـت الدراسـة علـى عينـة مـن العـاملين فـي                . في المدارس الشاملة في محافظة إربد     
وتوصـلت  . فـرداً ) ٤٩٧(وعددهم ) ٢٠٠١(المدارس الشاملة في محافظة إربد للعام الدراسي      

الدراسة إلى أن درجة قابلية نظام الجودة للتطبيق في المدارس الـشاملة تراوحـت مـا بـين         
 .المتوسطة والكبيرة

ــسعود    ــلت دراســـة الـ ــودة، واقتـــراح أنمـــوذج      ) ٢٠٠٣(وتوصـ ــد مفهـــوم الجـ عـــن تحديـ
والتـي  . لتطبيقها في المدرسة األردنية، وبيان أهـم الـصعوبات التـي قـد تعيـق ذلـك التطبيـق                  

اســـتخدمت فيهـــا األســـلوب التحليلـــي التركيبـــي الـــذي يقـــوم علـــى مراجعـــة األدب اإلداري 
ــى تح     ــوي فــي هــذا المجــال، توصــلت إل ــى صــعيد اإلدارة     والترب ــد مفهــوم إدارة الجــودة عل دي

المدرسية، وبينت أن هناك إمكانية لتطبيقها في المدارس األردنية، كما توصلت الدراسـة          
ــة يقــوم علــى ســتة مبــادئ وهــي            ــى تــصميم أنمــوذج إلدارة الجــودة فــي المدرســة األردني إل

كمــا حــددت . الراجعــةالقيــادة، والهــدف، واالســتراتيجية، والعمليــات، والنتيجــة، والتغذيــة   
الدراسة أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق إدارة الجودة في المدارس األردنية، وهـي التغيـر               
الدائم فـي القيـادات اإلداريـة العليـا، وعـدم قناعـة بعـض القيـادات اإلداريـة العليـا بالتـدريب،                       

ل بـشكل  وجمود القوانين واألنظمة، وعـدم مرونتهـا، وصـعوبة قيـاس وتقيـيم نتـائج العمـ                
 .دقيق، وضعف اإلمكانات المادية

 التحقــــق فيمــــا إذا كانــــت (Lukhwareni, 2003)واســــتهدفت دراســــة لوخــــواريني 
حتــى ) ١٩٩٤(التغييــرات التــي اســتحدثها نظــام التعلــيم فــي دولــة جنــوب إفريقيــا منــذ عــام  

ــة، وإذا مــا كــان هنــاك بعــض          إعــداد الدراســة قــد أســفرت عــن تحــسين الجــودة التعليمي
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ولغرض تطبيق الدراسة قام الباحث ببنـاء اسـتبانة وزعـت        . س أديرت فعالً بالجودة   المدار
وتوصــــلت الدراســــة إلــــى أن . علــــى عينــــة عــــشوائية مــــن اإلدارات المدرســــية والمعلمــــين 

التغييــرات التــي تــم إحــداثها قــد أســفرت فعــالً عــن تحــسينات فــي الجــودة التعليميــة، وأن   
 أصبحت من المدارس التي تتميـز بنوعيـة التعلـيم         المدارس التي طبقت نظام إدارة الجودة     

كما بينت النتائج أن تبني استراتيجية الجودة في بعض المدارس سيمكنها من      . وفاعليته
 .أن تصبح مدارس نموذجية للجودة

التعـرف علـى معوقـات تطبيـق الجـودة فـي       ) ٢٠٠٦(واستهدفت دراسة العارفه وقـران    
ــون مجتمـــع الدر   ــام حيـــث تكـ ــيم العـ ــة مـــن جميـــع المـــسؤولين   التعلـ ــيم  (اسـ ــدير التعلـ مـ

ومــساعديه، ومــديري اإلدارات ورؤســاء األقــسام، وجميــع المــشرفين التربــويين، وجميــع     
واشــتملت عينــة الدراســة علــى جميــع أفــراد . بمنطقــة الباحــة التعليميــة) مــديري المــدارس

الً تربويـاً،   مـسؤو ) ٤٤: (فـرداً ) ٣٥٨(والبـالغ عـددهم     ) عينـة شـاملة   (مجتمع الدراسة األصـلي     
ولإلجابـــة عـــن تـــساؤالت الدراســـة وتحقيـــق . مـــدير مدرســـة) ٢١٢(مـــشرفاً تربويـــاً، و) ١٠٢(و

أهـــدافها قـــام الباحثـــان بإعـــداد أداة الدراســـة التـــي اشـــتملت علـــى محـــورين، األول خـــاص 
وتوصـلت الدراسـة    . بالبيانات األولية للمستجيبين، والثاني بيانات خاصة بمتغيرات الدراسة       

نــاك معوقــات متعلقــة بــاإلدارة التعليميــة أبرزهــا ضــعف نظــام التــشجيع وحــوافز   إلــى أن ه
العمل الفعال، وعدم توفر الكوادر المؤهلة في مجـال إدارة الجـودة، والمركزيـة فـي اتخـاذ             
القــرار، ومعوقــات متعلقــة بالبيئــة المدرســية أبرزهــا، عــدم تــوفر ميزانيــة خاصــة للمدرســة،   

ي المدرسـة، وعـدم تـوافر مختبـر حاسـب آلـي أو قاعـة                وعدم تـوفر صـالة طعـام مناسـبة فـ          
انترنـــت، ومعوقـــات متعلقـــة بـــالمقررات الدراســـية أبرزهـــا، عـــدم مقـــدرة المقـــررات علـــى   
إكـــساب الطلبـــة مهـــارة حـــل المـــشكالت، وقلـــة التطبيقـــات العمليـــة والمهاريـــة، وعـــدم 

ية منهــا، مالءمــة المقــررات الدراســية لــسوق العمــل، ومعوقــات متعلقــة بــاإلدارة المدرســ    
كثرة األعباء اإلداريـة المطلـوب تنفيـذها مـن قبـل مـدير المدرسـة، ووجـود مقاومـة للتغييـر                    
من بعض العاملين بالمدرسة، ومعوقات تتعلق بالمعلم منها، عـزوف المعلـم عـن حـضور              
البرامج التدريسية، وعدم مقدرته على توظيف التقنيـات الحديثـة فـي التـدريس، ومعوقـات            

برزها ضعف دافعيـة الطلبـة للتعلـيم والـتعلم، وتـدني رضـاهم عـن واقعهـم               تتعلق بالطلبة أ  
ــة       ــات تتعلـــق بعالقـ ــرا هنـــاك معوقـ ــصفي، وأخيـ ــاعلهم الـ ــي، وضـــعف تفـ ــوي والتعليمـ التربـ
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المدرسة بالمجتمع منها، عدم حضور أولياء األمور للمجالس المدرسية، وضعف دعمهـم            
 .للبرامج واألنشطة المدرسية

ــد ا  ــتهدفت دراســـة عبـ ــودة   ) ٢٠١٠(هللا واسـ ــوفر مؤشـــرات الجـ التعـــرف علـــى درجـــة تـ
واقتــصر . التعليميـة بالمـدارس الثانويــة العامـة فــي مـصر فـي ضــوء المعـايير القوميــة للتعلـيم       

البحث على مدارس التعليم الثانوي العـام الحكـومي بمحافظـة قنـا، وتـم توزيـع االسـتبانة                   
ام بمحافظـة قنـا للتعـرف علـى         على مديري وموجهي ومعلمي مـدارس التعلـيم الثـانوي العـ           

مـن مـدارس التعلـيم    " الصف الثالث الثانوي"مؤشرات الجودة التعليمية المطبقة على طلبة  
وتوصلت الدراسة إلى أن أهم مؤشـرات جـودة أداء معلـم المـدارس الثانويـة         . الثانوي العام 

ط العامــة فــي مــصر تــتلخص فــي الــتمكن مــن البنيــة األساســية لمــادة التخــصص، والتخطــي   
ــاليب       ــتخدام األسـ ــة، واسـ ــدريس الحديثـ ــرق التـ ــتخدام طـ ــتعلم، واسـ ــيم والـ ــة التعلـ لعمليـ
الحديثـــة فـــي التقـــويم، وإدارة الفـــصل، والمـــشاركة اإليجابيـــة فـــي المدرســـة، وأن المعلـــم  

 .يستخدم التقييم الذاتي ألدائه المهني باستمرار، وااللتزام بأخالقيات مهنة التعليم
والتــي كانــت عــن معرفــة مــستوى جــودة مخرجــات ) ٢٠١٠(وانتهجــت دراســة األحمــد 

التعليم الخاص السعودي للمرحلة الثانوية مقارنة مع جودة مخرجات التعلـيم الحكـومي            
األساسي االعتمـاد علـى المعـدل التراكمـي الجـامعي ومعـدل المرحلـة الثانويـة كمتغيـرين             

: اختيـار عينتـين  وطبقت الدراسـة األسـلوب التجريبـي مـن خـالل         . أساسيين لهذه الدراسة  
. طالبـة مـن مخرجـات التعلـيم الحكـومي      ) ٥٠(طالبة من مخرجات التعلـيم الخـاص، و       ) ٥٠(

، فـتم  nested designومن أجل رفع مستوى صحة اختبـارات هـذه الدراسـة تـم اسـتخدام      
 وأعلـى  %٨٥فئـة الطالبـات الحاصـالت علـى     : تقسيم عينة التعليم الخاص إلى ثـالث فئـات       

وتــم ســحب . %٩٥ وأعلــى، وفئــة الحاصــالت علــى %٩٠ الحاصــالت علــى فـي الثانويــة، وفئــة 
خمــسين طالبــة مــن خريجــات التعلــيم الحكــومي األساســي لهــن نفــس خــصائص الفئــات 

معـدل  (واستخدمت الدراسـة أسـلوب اختبـار قبلـي وبعـدي لكـل عينـة ولكـل فئـة                    .  الثالث
 بــين فئــات العينتــين وبــين  واختبــار المقارنــة) المرحلــة الثانويــة مقارنــة مــع األداء الجــامعي  

وتوصــلت الدراســة إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين أداء   . العينتــين بــشكل كلــي
وهذه النتيجة تنطبق على التعليم الخاص . الطالبة في المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية  

راسـة إلـى    وفي المقارنة بين أداء الطالبات في المرحلة الجامعية لم تتوصل الد          . والحكومي
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات المتخرجـات مـن التعلـيم الخـاص والطالبـات           
 .المتخرجات من التعليم الحكومي

 :بحوث تناولت المعاهد العلمية:  المحور الثالث-
الكـشف عـن دور مـديري المعاهـد         ) ٢٠٠٥(استهدفت الدراسة التي قـام بهـا العجـالن          

فية مــن خــالل التعــرف علــى مــدى قيــام مــديري المعاهــد العلميــة  العلميــة لمهــامهم اإلشــرا
بدورهم اإلشرافي اإلداري والفني، والوصول إلى المشكالت والصعوبات التـي تعيـق مـديري          
المعاهــد العلميــة عــن القيــام بالــدور اإلشــرافي، والتوصــل إلــى مقترحــات لمعالجــة أوجــه          

ولتحقيق هذا، .  لمهامهم اإلشرافية  في دور مديري المعاهد العلمية     – إن وجدت    –القصور  
تـــم تـــصميم اســـتبانة لقيـــاس المهـــام اإلشـــرافية اإلداريـــة علـــى مجموعـــة مـــن المـــديرين   

وانتهــت . معهــداً مــن المعاهــد العلميــة) ٦٢(والــوكالء والمعلمــين الــذين تــم اختيــارهم مــن 
لميـة، والتعـرف    نتائج الدراسة إلى تبيان الدور اإلشرافي اإلداري والفنـي لمـديري المعاهـد الع             

علــى بعــض القــصور فــي هــذا الــصدد، ومحاولــة تقــديم بعــض المقترحــات لعــالج مثــل هــذه      
 .المشكالت

تحديــد االحتياجــات التدريبيــة لمــديري المعاهــد    ) ٢٠٠٥(واســتهدفت دراســة الجاســر  
. العلمية ووكالئهـا مـن وجهـة نظـر المـوجهين التربـويين والمـديرين والـوكالء والمعلمـين                  

وكـيالً،  ) ٦١(مـديراً، و  ) ٥٨(موجهـاً تربويـاً، و    ) ١٢(دراسة على عينـة مكونـة مـن         وقد أجريت ال  
: عبـارة موزعـة علـى المجـاالت التاليـة         ) ٤٢(وتـم إعـداد اسـتبانة تكونـت مـن           . معلماً) ١٦٨(و

المجال اإلداري، ومجال القيادة التربوية، ومجال تحسين المناهج وتطويرهـا، ومجـال النمـو              
ال توجيــه الطــالب وإرشــادهم، ومجــال عالقــة المعهــد بــالمجتمع  المهنــي للمعلمــين، ومجــ

 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية. المحلي
:  مجــاالت االحتياجــات التدريبيــة للمــديرين حــسب أهميتهــا كــان علــى النحــو التــالي  -

مجال النمو المهني للمعلمين، ومجال تحسين المناهج وتطويرها، ومجال القيادة التربوية،      
ال عالقـــة المعهـــد بـــالمجتمع المحلـــي، والمجــال اإلداري، ثـــم مجـــال توجيـــه الطـــالب  ومجــ 

 . وإرشادهم
 كانــت درجــة االحتياجــات التدريبيــة للمــديرين فــي مجــال النمــو المهنــي للمعلمــين       -

 .كبيرة، بينما كانت في بقية المجاالت متوسطة
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ــالي  مجــاالت االحتياجــات التدريبيــة للــوكالء حــسب أهميتهــا كــان علــى ا    - : لنحــو الت
مجــال عالقــة المعهــد بــالمجتمع المحلــي، ومجــال تحــسين المنــاهج وتطويرهــا، ومجــال          
القيــادة التربويــة، ومجــال النمــو المهنــي للمعلمــين، ومجــال توجيــه الطــالب وإرشــادهم، ثــم 

 .المجال اإلداري

 كانــت درجــة االحتياجــات التدريبيــة للــوكالء فــي مجــال عالقــة المعهــد بــالمجتمع     -
 . كبيرة، بينما كانت في بقية المجاالت متوسطةالمحلي

 توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائية لمتغيــر طبيعــة العمــل فــي تحديــد االحتياجــات          -
 .التدريبية للمديرين لصالح الموجهين التربويين

ــر طبيعــــة العمــــل نحــــو تحديــــد درجــــة     -  توجــــد عالقــــة ذات داللــــة إحــــصائية لمتغيــ
 لم يحـدد لـصالح أيـة مجموعـة          Seheffe أن اختبار شيفيه     االحتياجات التدريبية للوكالء، إال   

 .بسبب صغر حجم الفروق

 عدم وجود عالقـة ذات داللـة إحـصائية لمتغيـر المؤهـل العلمـي حيـال تحديـد درجـة                 -
 .االحتياجات التدريبية للمديرين، وكذلك للوكالء

يال تحديـد    عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية لمتغير الخبرة في العمل الحالي ح            -
 .درجة االحتياجات التدريبية للمديرين، وكذلك للوكالء

 توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحـــصائية لمتغيـــر الـــدورات التدريبيـــة فـــي مجـــال اإلدارة         -
ــة للمـــديرين، وكـــذلك للـــوكالء لـــصالح         ــية نحـــو تحديـــدهم لالحتياجـــات التدريبيـ المدرسـ

 .الحاصلين على دورات تدريبية في مجال اإلدارة المدرسية
رفــع مــستوى العالقــات اإلنــسانية فــي المعاهــد  ) ٢٠٠٩(واســتهدفت دراســة األحمــري 

ــة مــن خــالل التعــرف علــى واقــع ممارســة المــشرفين التربــويين ومــديري المعاهــد           العلمي
العلميــة للعالقــات اإلنــسانية مــن وجهــة نظــر المعلمــين فــي المعاهــد العلميــة فــي كــل مــن   

ح المعنويــة، والتقــويم واإلشــراف بمــا يحقــق أهــداف االهتمــام بــالمعلمين، واالتــصال، والــرو
 :ولتحقيق هذه األهداف وضعت الدراسة التساؤالت التالية. العمل
مــا واقـــع ممارســة المـــشرفين التربـــويين للعالقــات اإلنـــسانية مــن وجهـــة نظـــر      •

االهتمـام بـالمعلمين، االتـصال، الـروح     : المعلمين في المعاهـد العلميـة حـول المحـاور التاليـة         
 عنوية، التقويم، اإلشراف؟الم
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مــا واقــع ممارســة مــديري المعاهــد العلميــة للعالقــات اإلنــسانية مــن وجهــة نظــر    •
االهتمـام بـالمعلمين، االتـصال، الـروح     : المعلمين في المعاهـد العلميـة حـول المحـاور التاليـة         

 المعنوية، التقويم، اإلشراف؟

راسـة مـن ممارسـة      هل توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي اسـتجابات عينـة الد             •
المــشرفين التربــويين ومــديري المعاهــد العلميــة للعالقــات اإلنــسانية فــي ضــوء المتغيــرات     

 المؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة في التدريس، التخصص، عدد معلمي المعهد؟: التالية

ما الحلول المناسبة لعالج األسباب المؤدية لمشكلة ضـعف العالقـات اإلنـسانية      •
 إن وجدت   –علمية بين المشرف والمدير من جهة، والمعلم من جهة أخرى           في المعاهد ال  

) ٧٠١(وتم تطبيق استبانة على عينة مكونة من .  بناء على النتائج التي يتم التوصل إليها؟       –
 :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي. مفحوصاً

ة كبيرة فيما يتعلـق بمحـور    يمارس المشرفون التربويون العالقات اإلنسانية بدرج   -
 .االهتمام بالمعلمين

 يمارس المشرفون التربويون العالقات اإلنسانية بدرجة متوسطة فـي بقيـة محـاور          -
 .االتصال، ورفع الروح المعنوية للمعلمين، والتقويم، واإلشراف: الدراسة التالية

ي جميـع محـاور    يمارس مديرو المعاهد العلمية العالقات اإلنسانية بدرجة كبيرة فـ        -
االهتمام بالمعلمين، واالتصال، ورفع الروح المعنويـة للمعلمـين، والتقـويم،           : الدراسة التالية 

 .واإلشراف

 وجـــود بعـــض الفـــروق ذات داللـــة إحـــصائية حـــول ممارســـة المـــشرفين التربـــويين    -
ي، المؤهـل العلمـ   : ومديري المعاهد العلمية للعالقات اإلنـسانية فـي ضـوء المتغيـرات التاليـة             
 .وعدد سنوات الخبرة في التدريس، والتخصص، وعدد معلمي المعهد

 بعــد –اإلســهام فــي تطــوير المعاهــد العلميــة  ) هـــ١٤١٣(واســتهدفت دراســة المعيقــل 
 من خالل وضع تصور للتعليم في المعاهد العلمية في ضوء ما يـشير    –الوقوف على واقعها    

 :  وفقاً لما يليإليه الواقع من تحديات، والمستقبل من احتياجات،
 اقتراح صياغة جديدة ألهداف التعليم في المعاهد العلمية بجامعة اإلمام محمد بن             -

 .سعود اإلسالمية
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 اقتراح تصور لمكونات نظام التعليم في المعاهد العلمية يحقق األهـداف الجديـدة،              -
ومبـاني  الـسلم الدراسـي، والخطـة الدراسـية، وقبـول الطـالب، وإرشـادهم،          : ويشمل ما يلي  

 .المعاهد العلمية والمدرسية فيها

 للكشف عن أهم التغيرات المعاصـرة التـي تواجـه التعلـيم           األولىوتم تصميم أداتين،    
في المعاهـد العلميـة مـن الجوانـب االجتماعيـة، واالقتـصادية، والثقافيـة، والعلميـة، والفنيـة،                   

 مـن خـالل     – مـن تغيـرات      والتقنية، وربط ما تم التوصل إليه في وصـف واقعهـا ومـا تواجهـه              
 بــالتعليم والمبــاني، وتجهيزاتهــا، والمدرســين فيهــا للخــروج –الوصــف الوثــائقي والمــسحي 

ــرح لتطــوير هــذه المكونــات    ــة مــن     . بتــصور مقت ــة مكون ــى عين ) ٥١٧(وتــم تطبيــق األداة عل
مـن  " المقابلـة  "والثانيـة . مفحوصاً مـن مـديري المعاهـد العلميـة ووكالئهـا والمدرسـين فيهـا              

ل ســؤال أفــراد عينــة الدراســة مــن كــل مــن أعــضاء مجلــس التعلــيم العــالي، وأعــضاء    خــال
مجلـــس الجامعـــة، والمستـــشارين فـــي المجلـــس، ومـــديري اإلدارات فـــي وكالـــة الجامعـــة   
لــشؤون المعاهــد العلميــة، والمــشرفين التربــويين، وخبــراء المنــاهج فــي الوكالــة، وأعــضاء    

ية األنــسب للتعلــيم فــي المعاهــد العلميــة، بعــد اللجـان الدائمــة فيهــا، عــن الوظيفــة األساســ 
. تحديد أهداف المقابلة، وصياغة أسئلتها، ووضوحها، قبل البدء في إجراء المقابلـة معهـم     

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كشفت عن واقع التعليم في المعاهد العلمية،             
اقــــع إرشــــادهم، والــــسلم الدراســــي، والخطــــط الدراســــية، وضــــوابط قبــــول الطــــالب، وو  

 .وأعدادهم، وواجبات المدرس ومسؤولياته، ووصف الواقع لمباني المعاهد العلمية
 :تعقيب على محاور البحوث السابقة الثالث

 التعرف على األنماط القيادية السائدة بـين مـديرات          استهدفت بحوث المحور األول   
ــة   ــة فــي مــدى   ؛ ووجهــات نظــر مــديري المــدارس    )١٩٩٢العيــسى، (المــدارس الثانوي االبتدائي

؛ (Nichols, 1994)مشاركة المعلمين في اتخـاذ القـرار والقيـادة المـشتركة فـي المدرسـة       
؛ ومعرفة العالقة بين األنماط القياديـة الـشائعة   (Landsin, 1995)ومقارنة األنماط القيادية 

ثانويـة  ؛ واألنماط القيادية السائدة لدى مديري المـدارس ال (Penny, 1996)ونمط الشخصية 
؛ والتعرف علـى الـسلوك القيـادي لمـدير المدرسـة مـن       )١٩٩٨السعيدي،  (في سلطنة عمان    

؛ والفــروق فــي إدراكــات المعلمــين لمــشاركتهم فــي )١٩٩٨أحمــد، (وجهـة نظــر المعلمــين  
؛ واختبــار العالقــة بــين (Kniewel, 1999)اتخــاذ القــرار وفقــاً للتوجــه القيــادي لــدى المــديرين  
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ير المدرســــة وإدراك المعلمــــين للــــنمط القيــــادي لمــــدير مدرســــتهم الــــنمط القيــــادي لمــــد
(Massaro, 2000)   ؛ والتعرف على تصورات معلمي المدارس الثانوية لـنمط اإلدارة الـسائدة

؛ والــنمط القيــادي الــسائد لــدى مــديري المــدارس كمــا يراهــا   )٢٠٠١حــروان، (فــي مدارســهم 
ديــة لمــديري المــدارس ومــستوى دافعيــة  ؛ ومعرفــة األنمــاط القيا)٢٠٠٢العنــزي، (المعلمــون 
؛ واألنمــاط القياديــة لــدى المــديرات وعالقتهــا بالرضــا الــوظيفي       )٢٠٠٤عياصــرة، (المعلمــين 
ــة والــسمات الشخــصية لمــديري المــدارس     )٢٠٠٦المــشعل، (للمعلمــات  ؛ واألنمــاط القيادي

 ).٢٠٠٨العتيبي، (وعالقتها بالروح المعنوية للمعلمين 
ــائجوتوصـــلت  ــور األول بحـــوث نتـ ــديرات    المحـ ــين مـ ــسائد بـ ــادي الـ ــنمط القيـ ــى أن الـ  إلـ

؛ ووجـود أربـع مـستويات أساسـية         )١٩٩٢العيـسى،   (المدارس الثانوية هـو الـنمط التـسلطي         
تدريب وتعليم هيئـة التـدريس، وطـرح وجهـة نظـرهم فـي              : ألدوار القيادة لدى المديرين هي    

ــاخ التنظيمــي المــدعم لمــشاركة       المعلمــين فــي اتخــاذ القــرار،    قــضايا العمــل، وإتاحــة المن
 ,Nichols)وإمــدادهم بــالخطط التــي تــسهل لهــم المــشاركة فــي القيــادة واتخــاذ القــرار     

؛ وأن النمطـين المقنـع   (Landsin, 1995)؛ وأن النمط السائد هو النمط الـديموقراطي  (1994
ة هــو ؛ وأن أكثــر أنمــاط القيــادة الــسائد (Penny, 1996)والــديمقراطي همــا األكثــر شــيوعاً  

؛ وأن أغلب المديرين يميلـون نحـو االهتمـام بالعمـل      )١٩٩٨السعيدي،  (النمط الديموقراطي   
؛ وأن المعلمين أكثر مشاركة    )١٩٩٨أحمد،  (وتحقيق أهداف المدرسة بطريقة موضوعية      

ــنمط اإلدراكــي        ــدما يعملــون مــع مــديرين يــستخدمون ال  ,Kniewel)فــي اتخــاذ القــرار عن

النمط التقليدي، والـنمط الـسلوكي، والـنمط    : ئدة على النحو التالي   ؛ وأن األنماط السا   (1999
؛ وأن الــنمط القيــادي الــسائد هــو الــنمط   )٢٠٠١حــروان، (اإلنــساني، والــنمط اإلداري الحــديث  

ــه األوتــوقراطي ثــم التــسيبي      ــديموقراطي يلي ؛ ووجــود عالقــة فيمــا بــين    )٢٠٠٤عياصــرة، (ال
 جوانب الرضا، في حين توجد عالقـة فيمـا بـين    النمط األوتوقراطي والنمط الترسلي وبعض 

؛ وأن درجـة ممارسـة   )٢٠٠٦المشعل، (النمط الديموقراطي وجميع جوانب الرضا الوظيفي    
ــديري      ــة لمـ ــات اإلنـــسانية مـــن األنمـــاط القياديـ ــام بالعالقـ ــل، واالهتمـ ــادأة والعمـ بعـــدي المبـ

 ).٢٠٨العتيبي، (المدارس من وجهة نظرهم كانت بدرجة مرتفعة 
ــاني واســت  الكــشف عــن مؤشــرات الجــودة والتميــز فــي    هدفت بحــوث المحــور الث

؛ وتطبيق مباديء إدارة الجودة فـي التعلـيم الثـانوي           )١٩٩٨حلمي وفضل،   (المدارس الثانوية   
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(Cottan, 2001)   الرجــب، (؛ ودرجــة قابليــة نظــام الجــودة للتطبيــق فــي المــدارس الــشاملة
؛ وتحـسين  )٢٠٠٣السعود، ( أنموذج لتطبيقها ؛ وتحديد مفهوم إدارة الجودة واقتراح     )٢٠٠١

؛ ومعوقــات تطبيــق الجــودة فــي التعلــيم العــام   (Lukhwarenin, 2003)الجــودة التعليميــة 
؛ والتعرف على درجة توفر مؤشرات الجودة التعليمية في المدارس          )٢٠٠٦العارفه وقران،   (

ــة العامــة   ــداهللا، (الثانوي ــيم الخــاص فــي   ؛ ومعرفــة مــستوى جــودة مخرجــات ال   )٢٠١٠عب تعل
 ).٢٠١٠األحمد، (المرحلة الثانوية 

 إلـى أن اإلدارة المدرسـية ال تـشجع علـى االبتكـار        المحور الثـاني  بحوث  نتائج  وتوصلت  
ــة        ــادات المتوازنـ ــة والعـ ــات التقليديـ ــأ والممارسـ ــة والخطـ ــى المحاولـ ــد علـ ــد وتعتمـ والتجديـ

عية والرغبة في التعبير، إضـافة      والنمطية التي تفرضها طبيعة التنظيم اإلداري، وغياب الداف       
إلى المشكالت اإلدارية والتنظيمية التي يعاني منهـا التعلـيم قبـل الجـامعي علـى المـستوى                  
ــي، ومــشكالت       ــه والرقابــة وقيــاس األداء العقل ــذي، ومــشكالت التوجي التخطيطــي والتنفي

ة علــى المعلومــات ونقــصها وعــدم دقــة بعــضها، إضــافة إلــى غيــاب المــداخل اإلداريــة الفعالــ 
ــدريس عــن     )١٩٩٨حلمــي وفــضل،  (المــستوى المدرســي   ــة الت ــه يمكــن تحــسين عملي ؛ وان

طريق المنهج الذي يتم تخطيطه مـن قبـل، وإمكانيـة توجيـه الطلبـة نحـو فهـم دروسـهم                     
حيــــث يتأكــــد المعلمــــون مــــن فهــــم الطلبــــة ألهــــداف هــــذه الــــدروس، وأن فهــــم الطلبــــة  

الفرديـة بـين الطلبـة يـساعد فـي تـسهيل        الستراتيجيات التعليم وفهـم المعلمـين للفـروق         
ــة      ــة المهنيـ ــين واإلداريـــين والطلبـــة فـــي التنميـ ــراط المعلمـ ــرورة انخـ ــة التـــدريس وضـ عمليـ

؛ وأن درجـة قابليـة نظـام إدارة الجـودة للتطبيـق فـي المـدارس        (Cottan, 2001)المـستمرة  
مـوذج إلدارة   ؛ والوصـول إلـى أن     )٢٠٠١الرجب،  (الشاملة تراوحت ما بين المتوسطة والكبيرة       

ــات،      ــتراتيجية، والعمليـ ــادة، والهـــدف، واالسـ ــاديء وهـــي القيـ ــتة مبـ الجـــودة يقـــوم علـــى سـ
وأن تبنــي اســتراتيجية الجــودة ســـيمكن    ): ٢٠٠٣الــسعود،  (والنتيجــة، والتغذيــة الراجعــة    

؛ وأن هناك معيقات لتطبيـق  (Lukhwarani, 2003)بعض المدارس لتصبح نموذجا للجودة 
؛ وأن أهم مؤشرات جـودة أداء المعلـم تـتلخص     )٢٠٠٦العارفه وقران،   (الجودة في التعليم    

فــي الــتمكن مــن البنيــة األساســية لمــادة التخــصص، والتخطــيط لعمليــة التعلــيم والــتعلم،     
واســتخدام طــرق التــدريس الحديثــة، واســتخدام األســاليب الحديثــة فــي التقــويم، وإدارة     
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ــذاتي لــألداء المهنــي،   الفــصل، والمــشاركة اإليجابيــة فــي المدرســة، واســتخد    ام التقيــيم ال
 ).٢٠١٠عبد اهللا، (وااللتزام بأخالقيات مهنة التعليم 

 الكـشف عـن دور مـديري المعاهـد العلميـة فـي              واستهدفت بحـوث المحـور الثالـث      
؛ وتحديـــد االحتياجـــات التدريبيـــة لمـــديري المعاهـــد )٢٠٠٥العجـــالن، (مهـــامهم اإلشـــرافية 

؛ ورفع مستوى العالقات اإلنسانية فـي المعاهـد العلميـة      )٢٠٠٥الجاسر،  (العلمية ووكالئها   
 إلـى الـدور اإلشـرافي اإلداري والفنـي          المحور الثالث بحوث  نتائج  وتوصلت  ). ٢٠٠٩األحمري،  (

لمــديري المعاهــد العلميــة، والتعــرف علــى بعــض القــصور فــي هــذا الــصدد، ومحاولــة تقــديم      
؛ وترتيــــب مجــــاالت )٢٠٠٥، العجـــالن (بعـــض المقترحــــات لعـــالج مثــــل هـــذه المــــشكالت    

؛ )٢٠٠٥الجاسر، (االحتياجات التدريبية  لمديري المعاهد العلمية ووكالئها حسب أهميتها   
وأن المشرفين التربويين ومديري المعاهد العلمية يمارسون العالقـات اإلنـسانية بـدرجات           

 فـي   عـن وسـائل اإلسـهام     ) هــ ١٤١٣المعيقل،  (؛ وكشفت دراسة    )٢٠٠٩األحمري،  (متفاوتة  
تطوير المعاهد العلمية عن واقع التعليم في المعاهد العلمية، والسلم الدراسي، والخطـط           
ــدرس       ــات المـ ــدادهم، وواجبـ ــادهم، وأعـ ــع إرشـ ــالب، وواقـ ــول الطـ ــوابط قبـ ــية، وضـ الدراسـ

 . ومسؤولياته، ووصف الواقع لمباني المعاهد العلمية
حاولــت الكــشف عــن وتبــين مــن خــالل مراجعــة البحــوث الــسابقة قلــة البحــوث التــي  

األنمـاط القياديــة التربويـة وعالقتهــا بجــودة التعلـيم عامــة، ولمــديري المعاهـد العلميــة علــى     
ومــن هنــا تكمــن مــشكلة البحــث فــي محاولــة التعــرف علــى العالقــة بــين   . وجــه الخــصوص

األنماط القيادية التربوية وجودة التعليم لمديري المعاهد العلمية، إلى جانـب الكـشف عـن         
 فــي األنمــاط القياديــة التربويــة وفقــاً لكــل مــن متغيــر المؤهــل العلمــي، ومتغيــر عــدد  الفــروق

 .سنوات الخبرة في مجال العمل
 :فروض البحث

بعد عرض المفاهيم الخاصة باألنماط القيادية التربوية، وجودة التعليم، والعالقـة بـين             
نتـائج البحـوث الـسابقة فـي        األنماط القيادية التربوية، وجودة التعلـيم، والمعاهـد العلميـة، و          

 :هذا الصدد، تم صياغة فروض البحث على الوجه التالي
 . تختلف األنماط القيادية التربوية لمديري المعاهد العلمية-١
 . تتباين وجهات نظر مديري المعاهد العلمية حول جودة التعليم-٢
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جــودة التعلــيم   توجــد عالقــة ذات داللــة إحــصائية بــين األنمــاط القياديــة التربويــة و  -٣
 .لمديري المعاهد العلمية

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في األنماط القيادية التربوية وفقـاً للمؤهـل العلمـي               -٤
 .لمديري المعاهد العلمية)  مؤهل فوق الجامعي–مؤهل جامعي (

 توجد فروق ذات داللـة إحـصائية فـي األنمـاط القياديـة التربويـة وفقـاً لعـدد سـنوات                   -٥
 . في مجال العمل لمديري المعاهد العلميةالخبرة

 :منهج البحث وإجراءاته
ينطلق البحث الراهن من التعريف بطبيعـة األنمـاط القياديـة األكثـر تـداوال، مـع تحديـد                   
المقومات الشخصية والسلوكيات المصاحبة لها والنظريات المفسرة لطبيعة كل نمـط،    

ــالجودة التعليميــة واألســس التــى     تنطلــق منهــا، واألهــداف التــى تــسعى    بجانــب التعريــف ب
لتحقيقها، ومتطلبات ذلك، باالضافة لتحديد المعالم الرئيسة لطبيعة العالقـة بـين األنمـاط              
ــعود        ــد بـــن سـ ــام محمـ ــة االمـ ــة لجامعـ ــة التابعـ ــد العلميـ ــيم بالمعاهـ ــودة التعلـ ــة وجـ القياديـ

رة كمتغيـرات   االسالمية ومدى تأثر تلك العالقة بمتغيـري المؤهـل العلمـي، وسـنوات الخبـ              
 .مستقلة، ولعل ذلك يناسبه انتهاج المنهج الوصفي التحليلي منهجا للبحث الراهن

 :عينة البحث
معهــداً علميــاً ) ٦٦(مــديراً للمعهــد العلمــي مــن إجمــالي ) ٤٤(تكونــت عينــة البحــث مــن 

 :، ويمكن توصيف عينة البحث وفقاً للمتغيرات التالية%٦٦٫٧بنسبة 
مــديراً بنــسبة ) ٢٨(دد الحاصــلين علــى درجـة  البكــالوريوس  بلــغ عـ :  المؤهـل العلمــي -
مـديرا  ) ٩(، ودرجة الماجستير    %١٥٫٩١مديرين بنسبة   ) ٧(، ودرجة الدبلوم العام     %٦٣٫٦٤

وقد تم تقسيم أفراد عينـة البحـث إلـى مجمـوعتين العتبـارات إحـصائية       . %٢٠٫٤٥بنسبة   
لحاصلين على مؤهـل جـامعي، ويبلـغ        مجموعة ا : نظراً لصغر حجم العينات إلى النحو التالي      

، ومجموعــة الحاصــلين علــى مؤهــل فــوق الجــامعي،    %٦٣٫٦٤مــديراً بنــسبة  ) ٢٨(عــددهم 
 .%٣٦٬٣٦مديراً بنسبة ) ١٦(ويبلغ عددهم 

بلــغ عــدد كــل مــن المــديرين الــذين لــديهم عــدد  :  ســنوات الخبــرة فــي مجــال العمــل-
، والمديرين الذين لديهم عـدد      %٢٩٫٥٥مديراً بنسبة   ) ١٣( سنوات   ٥سنوات خبرة أقل من     
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، والمـديرين  %٣١٫٨٢مديراً بنـسبة  ) ١٤( سنوات ١٠ سنوات إلى أقل من ٥سنوات خبرة من    
 .%٣٨٫٦٣مديراً بنسبة ) ١٧( سنوات ١٠الذين لديهم عدد سنوات خبرة أكثر من 

 :مقاييس البحث
 :تم استخدام المقاييس التالية

 : لمدير المعهد العلميمقياس األنماط القيادية التربوية] ١[
قام الباحث بتصميم مقياس األنماط القيادية التربوية لمدير المعهد العلمي من خالل            

؛ )١٩٩٢زكـي،  (الرجوع إلـى بعـض األدبيـات والمقـاييس التربويـة فـي مجـال القيـادة التربويـة            
ــرج، (؛ )١٩٩٨الـــسعودي، ( ــروان، (؛ )١٩٩٩فـ ــزي، (؛ )٢٠٠١حـ ؛ )٢٠٠٤المغامـــسي، (؛ )٢٠٠٥العنيـ
 :وتوصل الباحث إلى األنماط القيادية التربوية التالية األكثر شيوعاً وهي). ٢٠٠٤صالح، (

ــوقراطي؛  - ــادي األوتـ ــنمط القيـ ــي دون     الـ ــد العلمـ ــدير المعهـ ــه أن يتـــصرف مـ ويقـــصد بـ
مشاورة العاملين معـه فـي أي قـرار، أو فـي تنفيـذ الخطـط التعليميـة، وفـي االقتراحـات التـي                        

 .عهد، وأن يصر على أفكاره وقناعاته أثناء تطبيق القراراتيطرحها معلمي الم
ويقصد به أن تكون لمدير المعهد العلمي القـدرة علـى            النمط القيادي الديموقراطي؛     -

إقامــة عالقــات اجتماعيــة مــع المعلمــين، ومــشاركتهم فــي اتخــاذ بعــض األدوار القياديــة،     
ين، ويهتم باقتراحـات المعلمـين،      ومحاولة التوفيق بين متطلبات المعهد وحاجات المعلم      

ــدء         ــالتغييرات المــستحدثة قبــل الب ــغ المعلمــين ب ــيم أداء المعلمــين بموضــوعية، ويبل وتقي
 .بتطبيقها

ويقصد به أن مدير المعهد العلمي يواجه مشكلة خطيـرة           النمط القيادي الفوضوي؛     -
ــة لآلخــرين وتتــسم          اجتماعاتــه فــي تنظــيم الوقــت، ويتــرك حريــة اتخــاذ القــرارات اإلداري

باالرتجالية والعفوية، وال يوجه اللوم إلى المقصرين من المعلمين، وليس لديه خطة لتطوير       
 .معلمي المعهد مهنياً، كما أنه يقوم بعقد االجتماعات مع المعلمين بشكل غير منتظم

وفي ضوء التعريفات السابقة لألنماط القيادية التربوية، قام الباحث ببناء فقرات كـل            
ن أنمــاط القيــادة التربويــة المــذكورة مــستعيناً بمــاورد فــي بعــض مقــاييس أنمــاط     نمــط مــ

) ١٢(تكـون مـن     " األوتوقراطيـة "وقد أسفر عن هذا أن الـنمط القيـادي األول           . القيادة التربوية 
فقـرة، والـنمط القيـادي الثالـث        ) ١٣(تكـون مـن     " الـديموقراطي "فقرة، والنمط القيـادي الثـاني       

وبعــد عــرض فقــرات هــذه األبعــاد علــى لجنــة ثالثيــة مــن   . فقــرة) ١٣ (تكــون مــن" الفوضــوية"
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األساتذة المتخصصين في القياس النفسي واإلدارة التربوية للحكم على صدق فقـرة كـل               
نمط وفقاً لتعريف كـل نمـط مـن األنمـاط المـذكورة سـلفاً، انتهـى هـذا اإلجـراء إلـى حـذف               

ومـن ثـم، تكـون كـل        .  الثـاني والثالـث    فقرتين من النمط األول، وثالث فقـرات مـن النمطـين          
وتتم االجابة على كل فقرة من خالل ميزان تقدير ثالثي علـى الوجـه              . فقرات) ١٠(نمط من   
تعطـي درجـة واحـدة    "، وال "تعطـي درجتـين   "، إلـى حـد مـا        "تعطـي ثـالث درجـات     "نعـم   : التالي
 وتدل الدرجـة    درجة،) ٣٠(إلى  ) ١٠(ومن ثم، تتراوح مدى الدرجات على كل نمط من          ". فقط

ويوضــح ). ١ملحــق (المرتفعــة علــى تمتــع مــدير المعهــد بدرجــة كبيــرة بهــذا الــنمط القيــادي  
 .توزيع الفقرات على األنماط القيادية التربوية لمدير المعهد العلمي) ١(جدول 

 توزيع الفقرات على األنماط القيادية التربوية لمدير المعهد العلمي) ١(جدول 
 المجموع الكلي الفقرات تربويةاألنماط القيادية ال
 ١٠ ٢٨، ٢٥، ٢٢، ١٩، ١٦، ١٣، ١٠، ٧، ٤، ١ األوتوقراطية

 ١٠ ٢٩، ٢٦، ٢٣، ٢٠، ١٧، ١٤، ١١، ٨، ٥، ٢ الديموقراطية 
 ١٠ ٣٠، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٨، ١٥، ١٢، ٩، ٦، ٣ الفوضوية

 ٣٠ المجموع الكلي

لمقيــاس األنمــاط والــى جانــب هــذا، قــام الباحــث بحــساب الخــصائص الــسيكومترية    
مـديراً مـن   ) ٣٠(القيادية التربوية لمدير المعهد العلمي من خالل تطبيقـه علـى عينـة قوامهـا        

 : مديري المعاهد كما يلي
تــم حــساب االتــساق الــداخلي لفقــرة كــل نمــط مــن األنمــاط        :  االتــساق الــداخلي -

اط بــين درجــة القياديــة التربويــة لمــديري المعاهــد العلميــة مــن خــالل حــساب معامــل االرتبــ 
معــامالت االتــساق الــداخلي لفقــرات ) ٢(ويبــين جــدول . كــل فقــرة والدرجــة الكليــة للــنمط

 .كل نمط من األنماط القيادة التربوية، وداللتها اإلحصائية
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 )٢(جدول 
 معامالت االتساق الداخلي لفقرات كل نمط من األنماط القيادية التربوية 

 )٣٠= ن (الحصائية  لمديري المعاهد العلمية، وداللتها ا
 النمط القيادي الفوضوي النمط القيادي الديموقراطي النمط القيادي األوتوقراطي

رقم 
رقم  معامل االرتباط الفقرة

رقم  معامل االرتباط الفقرة
 معامل االرتباط الفقرة

٠٫٥٤ ٣ @@٠٫٦٥ ٢ @@٠٫٦١ ١@@ 
٠٫٥٣ ٦ @@٠٫٦٣ ٥ @@٠٫٦٣ ٤@@ 
٠٫٥٥ ٩ @@٠٫٦١ ٨ @@٠٫٥٩ ٧@@ 
٠٫٥٦ ١٢ @@٠٫٥٩ ١١ @@٠٫٥٧ ١٠@@ 
٠٫٥٨ ١٥ @@٠٫٥٨ ١٤ @@٠٫٥٥ ١٣@@ 
٠٫٥٢ ١٨ @@٠٫٦٤ ١٧ @@٠٫٦٢ ١٦@@ 
٠٫٥٤ ٢١ @@٠٫٦٢ ٢٠ @@٠٫٥٨ ١٩@@ 
٠٫٥٧ ٢٤ @@٠٫٦٠ ٢٣ @@٠٫٦٠ ٢٢@@ 
٠٫٥٨ ٢٧ @@٠٫٥٧ ٢٦ @@٠٫٥٦ ٢٥@@ 
٠٫٥٣ ٣٠ @@٠٫٥٦ ٢٩ @@٠٫٥١ ٢٨@@ 

 :ما يلي) ٢(أوضحت النتائج في جدول 
تراوحت معامالت االرتباط للنمط القيادي األوتوقراطي نمط القيادي األوتوقراطي،  ال-

 .٠٫٠١، وكلها معامالت دالة إحصائياً عند مستوى ٠٫٦٣ إلى ٠٫٥١من 
تراوحـــــت معـــــامالت االرتبـــــاط للـــــنمط القيـــــادي   الـــــنمط القيـــــادي الـــــديموقراطي، -

 .٠٫٠١ائياً عند مستوى ، وكلها معامالت دالة إحص٠٫٦٥ إلى ٠٫٥٦الديموقراطي من 
تراوحـت معـامالت االرتبـاط للـنمط القيـادي الفوضـوي مـن               النمط القيادي الفوضـوي،      -
 .٠٫٠١، وكلها معامالت دالة إحصائياً عند مستوى ٠٫٥٨ إلى ٠٫٥٢

ويوضــح . والــى جانــب هــذا، تــم حــساب معــامالت االتــساق الــداخلي لألنمــاط القياديــة     
 .األنماط القيادية، وداللتها اإلحصائيةمعامالت االرتباط بين ) ٣(جدول 

 معامالت االرتباط بين األنماط القيادية التربوية، وداللتها اإلحصائية) ٣(جدول 
النمط القيادي األنماط القيادية التربوية

 األوتوقراطي
النمط القيادي 
 الديموقراطي

النمط القيادي 
 الفوضوي

النمط القيادي 
   - األوتوقراطي

ادي النمط القي
  ٠ @@٠٫٧١- الديموقراطي

 - @@٠٫٧٤- @@٠٫٧٦ النمط القيادي الفوضوي
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أن معـامالت االرتبـاط بـين الـنمط القيـادي األوتـوقراطي             ) ٣(أوضحت النتائج في جـدول      
، )٠٫٧١-: (وكـل مــن الــنمط القيــادي الــديموقراطي، والــنمط القيــادي الفوضــوي بلغــت مــا يلــي 

وعلـى الجانـب اآلخـر،    . ٠٫٠١دالة إحصائياً عند مـستوى  على الترتيب وكلها معامالت     ) ٠٫٧٦(
، )٠٫٧٤-(بلغ معامل االرتبـاط بـين الـنمط القيـادي الـديموقراطي والـنمط القيـادي الفوضـوي                   

 .٠٫٠١وهو معامل دال إحصائياً عند مستوى 
تم حساب ثبات مقياس األنماط القيادية التربوية لمـديري المعاهـد العلميـة             :  الثبات -

، )٠٫٦٩: (معادلـــة ألفـــا لكرونبـــاخ، فبلغـــت معـــامالت الثبـــات علـــى النحـــو التـــالي  باســـتخدام 
 .وكلها معامالت مقبولة إحصائياً) ٠٫٦٦(، )٠٫٧٣(
 :مقياس جودة التعليم من وجهة نظر مديري المعاهد العلمية] ٢[

قام الباحث بتصميم مقياس جودة التعلـيم مـن وجهـة نظـر مـديري المعاهـد العلميـة         
وع إلـــى بعـــض األدبيـــات والمقـــاييس التربويـــة فـــي مجـــال جـــودة التعلـــيم  مـــن خـــالل الرجـــ

(Cottan, 2001) ــسعود، (؛ ــران،  (؛ )٢٠٠٣الـ ــدي، (؛ )٢٠٠٦العارفـــه وقـ وتوصـــل ). ٢٠١٠األحمـ
 :الباحث إلى العناصر الرئيسة التالية لجودة التعليم

ن ذوي ويقــصد بهــا بــأن المعهــد يــوفر العــدد الكــافي مــن العــاملي      المــوارد البــشرية؛  -
الخبــرة والكفــاءة، ووجــود شــروط ألمــن وســرية الــسجالت الشخــصية، والتوظيــف علــى      
أسس موضوعية، وااللتـزام بالتعليمـات واإلجـراءات المرفقـة، وتحقيـق العدالـة فـي كافـة                  
إجــراءت التوظيـــف، وتحديــد المهـــام المناطـــة للعــاملين، وتـــوفير فــرص التنميـــة المهنيـــة،     

 .ورية وتنظيميةوتقويم أداء المعلمين بصورة د
ويقصد بها أن يـوفر مـدير المعهـد وسـائل االتـصال، ووجـود موقـع         نظم المعلومات؛    -

للمعهد على شـبكة اإلنترنـت، وتحـديث معلومـات المعهـد، ووجـود قواعـد بيانـات شـاملة                    
 .لكافة األنشطة العلمية واإلدارية والمالية، وتصنيف البيانات وفق نماذج إحصائية

بهـــذا بـــأن للمعهـــد خطـــة واضـــحة لحاجـــات المعلمـــين، وتـــوفير  يقـــصد  المعلمـــون؛ -
المؤهلين منهم لتنفيذ البرامج والخدمات التربوية، وتوفير برامج التطوير المهنـي والتعلـيم             
المستمر لهم، واالعتماد على سياسات وآليات لتنمية قـدراتهم، وإتاحـة الفرصـة لهـم فـي              

 .حضور بعض الدورات والورش العلمية
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ــؤون الط- ــة؛  شـ ــول،     لبـ ــاذج للقبـ ــة ونمـ ــي أنظمـ ــد العلمـ ــوفر المعهـ ــذا أن يـ ــصد بهـ ويقـ
وااللتحــاق، ووجــود دليــل للطلبــة وإدارة شــؤونهم علــى موقــع المعهــد اإللكترونــي، وتوزيــع 
أدلة إرشادية تعريفية للطلبة الجدد، واسـتطالع آراء الطلبـة فـي تقـويم المعلمـين، وتقيـيم                  

 الطلبــــة فــــي صــــناعة القــــرارات وحــــل مــــستوى التحــــصيل الدراســــي للطلبــــة، ومــــشاركة
 .المشكالت المرتبطة بالقضايا الطالبية

ويقــصد بهــذا أن يــوفر المعهــد العلمــي وحــدة لإلرشــاد النفــسي    الخــدمات الطالبيــة؛ -
والتربوي، والكتيبات التعريفية واإلرشـادية، والقيـام بدراسـات اسـتطالعية، وتـوفير البيئـة               

عــل االجتمــاعي، وتــوفير الحــوافز الماليــة والمعنويــة    المالئمــة لمــساعدة الطلبــة علــى التفا  
للطلبة المتفوقين، والعمل على تعميق العالقة بـين المعلمـين والطلبـة، وأخـذ أراء الطـالب                 

 .في االعتبار
ويقـصد بهـذا أن يـوازن المعهـد فـي الخطـط الدراسـية                البرامج والمنـاهج الدراسـية؛       -

ــرامج العامــة، ووجــو     ــة لكــل مقــرر دراســي،    بــين موضــوعات التخــصص والب د ملفــات كامل
ووجود توظيف للبـرامج التعليميـة، ومالءمـة البـرامج الحتياجـات المجتمـع وسـوق العمـل،                  
وتحديد بعض البرامج والمقررات اإلضافية للطلبة المتفوقين، ومواكبـة المنـاهج الدراسـية        

عــداد لتطــورات العــصر، ووجــود تحديــد ألهــداف البرنــامج الدراســي، ووجــود إحــصاءات بأ       
 .الخريجين في كل عام دراسي وتقديراتهم

ويقـصد بهـذا أن المعهـد العلمـي يوجـد بـه مركـز               طرائق التـدريس ومـصادر الـتعلم؛         -
متخصص لمتابعة تطـوير طرائـق التـدريس، وتنـوع األجهـزة واألدوات، والحـث علـى تنميـة                   

ــى اســتخ        ــة عل ــرامج تدريبي ــوفير ب ــة قــدرات المعلمــين، وت ــذاتي؛ وتنمي ــتعلم ال دام مــصادر ال
الــتعلم، وأن الوســائط التعليميــة تــرتبط بأهــداف البــرامج، ووجــود رؤيــة واضــحة بمــستوى      

 .المعلومات والمعارف المطلوب توفيرها، ووجود آليات التعامل مع مشكالت التعليم
ويقـــصد بـــه أن يعطـــي الكتـــاب المدرســـي فكـــرة مـــوجزة عـــن  الكتـــاب المدرســـي؛ -

ر، وأن تجــاري موضــوعاته المتغيــرات والمــستجدات    محتوياتــه، ومقــررات المنهــاج المقــر   
الحديثــة، ومــدى مناســبته لمــستوى تأهيــل الطلبــة، وشــموله لــبعض األنــشطة المتنوعــة،          
ــات،        ــشطة والتطبيقــ ــارين واألنــ ــي التمــ ــوع فــ ــسامية، والتنــ ــالق الــ ــيلة واألخــ ــيم األصــ والقــ

 .واستخدام طرائق متنوعة للتقويم، وتوفر عنصر الجاذبية والتشويق
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وء تعريف كل عنصر من عناصر جودة التعليم، قام الباحث ببناء فقرات كـل              وفي ض 
عنــصر مــستفيداً مــن بعــض األدبيــات والمقــاييس التربويــة فــي مجــال جــودة التعلــيم، وقــد    

) ١٢(مـن  " نظم المعلومات"فقرة، والبعد الثاني ) ١٣(من " الموارد البشرية"تكون البعد األول  
فقـرة،  ) ١٣(من  " شؤون الطلبة "فقرة، والبعد الرابع    ) ١٢(من  " نالمعلمو"فقرة، والبعد الثالث    

البــرامج والمنــاهج "فقــرة، والبعــد الــسادس  ) ١٣(مــن " الخــدمات الطالبيــة"والبعــد الخــامس 
فقـرة،  ) ١٢(مـن  " طرائـق التـدريس ومـصادر الـتعلم    "فقرة، والبعد الـسابع     ) ١٢(من  " الدراسية

وقد تم عرض فقرات أبعاد جودة التعليم     . فقرة) ١٣(من  " الكتاب المدرسي "والبعد الثامن   
علــى لجنــة ثالثيــة مــن األســاتذة فــي مجــال القيــاس التربــوي واإلدارة التربويــة للحكــم علــى   

وانتهــى هــذا اإلجــراء إلــى حــذف . صــدق فقــرات كــل بعــد وفقــاً للتعريــف الخــاص لكــل بعــد 
ــة   ــاد التاليـ ــن األبعـ ــرتين مـ ــدمات  : فقـ ــون، الخـ ــات، المعلمـ ــم المعلومـ ــرامج  نظـ ــة، البـ  الطالبيـ

كمــا تــم حــذف ثــالث فقــرات مــن . والمنــاهج الدراســية، وطرائــق التــدريس ومــصادر الــتعلم
) ١٠(وتكون كل بعد من     . الموارد البشرية، شؤون الطلبة، الكتاب المدرسي     : األبعاد التالية 

 نعـم : وتتم االجابة على كل فقرة من خالل ميـزان تقـدير ثالثـي علـى الوجـه التـالي                  . فقرات
ومـن  ". تعطـي درجـة واحـدة فقـط    "، وال "تعطـي درجتـين   "، والى حد ما     "تعطي ثالث درجات  "

) ٨٠(درجة، وللمقياس ككل من     ) ٣٠(إلى  ) ١٠(ثم، يتراوح مدى الدرجات على كل بعد من         
وتــدل الدرجــة المرتفعــة علــى وجــود جــودة تعلــيم مرتفعــة، بينمــا تمثــل    . درجــة) ٢٤٠(إلــى 

ــا فـــ   ــة المنخفـــضة انخفاضـ ــيم  الدرجـ ــودة التعلـ ــدول  ). ٢ملحـــق (ي جـ ــح جـ ــع ) ٤(ويوضـ توزيـ
 .الفقرات على أبعاد مقياس جودة التعليم من وجهة نظر مديري المعاهد العلمية

 توزيع الفقرات على أبعاد مقياس) ٤(جدول 
 جودة التعليم من وجهة نظر مديري المعاهد العلمية

 العدد الكلي الفقرات أبعاد جودة التعليم
 ١٠ ٧٣، ٦٥، ٥٧، ٤٩، ٤١، ٣٣، ٢٥، ١٧، ٩، ١ ريةالموارد البش

 ١٠ ٧٤، ٦٦، ٥٨، ٥٠، ٤٢، ٣٤، ٢٦، ١٨، ١٠، ٢ نظم المعلومات
 ١٠ ٧٥، ٦٧، ٥٩، ٥١، ٤٣، ٣٥، ٢٧، ١٩، ١١، ٣ المعلمون

 ١٠ ٧٦، ٦٨، ٦٠، ٥٢، ٤٤، ٣٦، ٢٨، ٢٠، ١٢، ٤ شؤون الطلبة
 ١٠ ٧٧، ٦٩، ٦١، ٥٣، ٤٥، ٣٧، ٢٩، ٢١، ١٣، ٥ الخدمات الطالبية

 ١٠ ٧٨، ٧٠، ٦٢، ٥٤، ٤٦، ٣٨، ٣٠، ٢٢، ١٤، ٦ البرامج والمناهج الدراسية
 ١٠ ٧٩، ٧١، ٦٣، ٥٥، ٤٧، ٣٩، ٣١، ٢٣، ١٥، ٧    طرائق التدريس ومصادر التعلم

 ١٠ ٨٠، ٧٢، ٦٤، ٥٦، ٤٨، ٤٠، ٣٢، ٢٤، ١٦، ٨ الكتاب المدرسي
 ٨٠ المجموع الكلي



 

 
٣٩٢

المعاهد العلمية  مديري لية التربوية وجودة التعليماألنماط القياد
 في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عبد المحسن  بن سعد الداود. د

ــى جانــب هــذا، قــام الباحــث بحــساب       الخــصائص الــسيكومترية لمقيــاس جــودة    وال
 :التعليم من وجهة نظر مديري المعاهد العلمية على الوجه التالي

تم حساب االتساق الـداخلي لفقـرات كـل بعـد مـن أبعـاد جـودة                :  االتساق الداخلي  -
التعلـيم، وذلـك مـن خـالل حـساب معامـل االرتبـاط بـين درجـة كـل بعـد، والدرجـة الكليـة              

معامالت االتساق الداخلي، وداللتهـا اإلحـصائية لفقـرات         ) ٥(ح جدول   ويوض. لمجموع البعد 
 .أبعاد مقياس جودة التعليم

 معامالت االتساق الداخلي، وداللتها االحصائية) ٥(جدول 
 لفقرات أبعاد مقياس جودة التعليم لمديري المعاهد العلمية
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 :إلى ما يلي) ٥(أشارت النتائج في جدول 
، ٠٫٦٣ إلى ٠٫٥٤تراوحت معامالت فقرات بعد الموارد البشرية من  الموارد البشرية، -

 .٠٫٠١وكلها معامالت دالة إحصائياً عند مستوى 
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المعاهد العلمية  مديري لية التربوية وجودة التعليماألنماط القياد
 في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عبد المحسن  بن سعد الداود. د

 إلــى ٠٫٥٣تراوحــت معــامالت فقــرات بعــد نظــم المعلومــات مــن    ت،  نظــم المعلومــا-
 .٠٫٠١، وكلها معامالت دالة إحصائياً عند مستوى ٠٫٦٢

ــى ٠٫٥٦تراوحــت معــامالت فقــرات بعــد المعلمــين مــن      المعلمــون، - ، وكلهــا ٠٫٦٤ إل
 .٠٫٠١معامالت دالة إحصائياً عند مستوى 

، ٠٫٦١ إلــى ٠٫٥٠ الطلبــة مــن تراوحــت معــامالت فقــرات بعــد شــؤون   شــؤون الطلبــة، -
 .٠٫٠١وكلها معامالت دالة إحصائياً عند مستوى 

 إلـى  ٠٫٥٠تراوحت معـامالت فقـرات بعـد الخـدمات الطالبيـة مـن              الخدمات الطالبية،    -
 .٠٫٠١، وكلها معامالت دالة إحصائياً عند مستوى ٠٫٦١

والمنـــاهج تراوحـــت معـــامالت فقـــرات بعـــد البـــرامج   البـــرامج والمنـــاهج الدراســـية، -
 .٠٫٠١، وكلها معامالت دالة إحصائياً عند مستوى ٠٫٦٥ إلى ٠٫٦٠الدراسية من 

تراوحـت معـامالت فقـرات بعـد طرائـق التـدريس        طرائق التدريس ومصادر الـتعلم،      -
 .٠٫٠١، وكلها معامالت دالة إحصائياً عند مستوى ٠٫٦١ إلى ٠٫٥٤ومصادر التعلم من 

 إلـى  ٠٫٦٠ت فقـرات بعـد الكتـاب المدرسـي مـن        تراوحـت معـامال    الكتاب المدرسي،    -
 .٠٫٠١، وكلها معامالت دالة إحصائياً عند مستوى ٠٫٦٦

إضافة إلى هذا، تـم حـساب معـامالت االتـساق الـداخلي ألبعـاد مقيـاس جـودة التعلـيم           
من خالل حساب معامل االرتباط بين درجة كـل بعـد والدرجـة الكليـة للمقيـاس، فبلغـت                  

لبعـــد نظـــم ) ٠٫٦٩(لبعـــد المـــوارد البـــشرية، و) ٠٫٧١: (ى النحـــو التـــاليمعـــامالت االرتبـــاط علـــ
لبعـد الخـدمات    ) ٠٫٦٧(لبعـد شـؤون الطلبـة، و      ) ٠٫٦٦(لبعد المعلمـين،  و    ) ٠٫٧٢(المعلومات، و 

لبعد طرائـق التـدريس ومـصادر       ) ٠٫٧٠(لبعد البرامج والمناهج الدراسية، و    ) ٠٫٧٤(الطالبية، و 
 .٠٫٠١سي، وكلها معامالت دالة إحصائياً عند مستوى للكتاب المدر) ٠٫٧٧(التعلم، و

تــم حــساب ثبــات أبعــاد مقيــاس جــودة التعلــيم باســتخدام معادلــة ألفــا          :  الثبــات-
) ٠٫٧١(لبعـد المـوارد البـشرية، و      ) ٠٫٧٣: (لكرونباخ، فبلغت معامالت الثبات على النحو التالي      

لبعـد  ) ٠٫٦٩(عـد شـؤون الطلبـة، و      لب) ٠٫٦٨(لبعد المعلمـين، و   ) ٠٫٧٤(لبعد نظم المعلومات، و   
ــة، و لبعــــد طرائــــق ) ٠٫٧٢(لبعــــد البــــرامج والمنــــاهج الدراســــية، و ) ٠٫٧٦(الخــــدمات الطالبيــ

 .للكتاب المدرسي، وكلها معامالت مقبولة إحصائياً) ٠٫٧٨(التدريس ومصادر التعلم، و
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 :إجراءات البحث
 :تم إجراء البحث وفقاً للخطوات التالية

 هما مقياس أنمـاط القيـادة التربويـة، ومقيـاس جـودة التعلـيم                تم تصميم مقياسين   -
وفقاً لما جاء في األدبيات التربوية في هذا الصدد، وحساب خصائـصهما الـسيكومترية مـن        

 .مديراً من مديري المعاهد العلمية) ٣٠(صدق وثبات على عينة قوامها 
طبيقهمـا مـرة    بعد التأكد من الخصائص الـسيكومترية لكـل مـن المقياسـين، ثـم ت            -

إضــافة إلــى هــذا، تــضمن . مــديراً مــن مــديري المعاهــد العلميــة ) ٤٤(أخــرى علــى عينــة قوامهــا 
المقياسان البيانات الشخصية عن كل مدير معهد علمي، اشتملت علـى المؤهـل العلمـي،               

 .وعدد سنوات الخبرة في مجال العمل

 .ليلهما إحصائياً تم تصحيح االستجابات على فقرات المقياسين، وتفريغهما، لتح-
 :األساليب اإلحصائية المستخدمة

ــا  : تـــم اســـتخدام األســـاليب اإلحـــصائية التاليـــة  معامـــل ارتبـــاط بيرســـون، معادلـــة ألفـ
 .، وتحليل التباين البسيط، واختبار شيفيه، والرسم البيانيt – test" ت"لكرونباخ، اختبار 

 :نتائج البحث ومناقشتها
تختلـف  : فرض األول ومناقـشتها الـذي يـنص علـى مـا يلـي             النتائج الخاصة الختبار ال   ] ١[

 .األنماط القيادية التربوية لمديري المعاهد العلمية
 : النمط القيادي األوتوقراطي-

 
 
 

   
 المتوسطات الحسابية لفقرات النمط القيادي األوتوقراطي) ١(الشكل البياني 

ــائج فــي الــشك   ــاني أوضــحت النت أن بعــض مــديري المعاهــد العلميــة يطــالبون    ) ١(ل البي
معلمي المعهد تنفيذ الخطط التعليمية دون اإلسهام في وضعها، كما أنهـم ال يـسمحون               
للمعلمــين بمناقــشة مــا أتخــذه مــن قــرارات بــشأن العمــل بالمعهــد، ومتابعــة عمليــة دوام     
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 الحسابية

فقرات النمط
 القيادي 
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 في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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ة فـي فقـرات الـنمط    معلمي المعهد بشدة، وقـد حـصلت علـى أعلـى المتوسـطات الحـسابي        
 .القيادي األوتوقراطي

 : النمط القيادي الديموقراطي-
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتوسطات الحسابية لفقرات النمط القيادي الديموقراطي) ٢(الشكل البياني 
إلـــى أن مـــديري المعاهـــد العلميـــة يـــشرحون ) ٢(أشـــارت النتـــائج فـــي الـــشكل البيـــاني 

هم علــى بعــض اقتراحــاتهم، والتوصــية    لمعلمــي المعهــد بــشفافية ســبب عــدم مــوافقت     
بترقيــة المعلمــين علــى أســاس إنجــازاتهم المتميــزة، وتقيــيم أداء المعلمــين بموضــوعية،     
وتبليــغ المعلمــين بــالتغييرات المــستحدثة قبــل البــدء بتطبيقهــا، وقــد حــصلت علــى أعلــى      

 .المتوسطات الحسابية في فقرات النمط القيادي الديموقراطي
 :فوضوي النمط القيادي ال-

 
 
 
 
 
 
 

 المتوسطات الحسابية لفقرات النمط لقيادي الفوضوي) ٣(الشكل البياني 
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عن أن مـديري المعاهـد العلميـة يحجمـون عـن            ) ٣(أسفرت النتائج في الشكل البياني      
تقديم وجهة نظرهم لمعلمي المعهد في بعض الموضوعات المطروحة إال عند الـضرورة،             

لمعلمين بـشكل غيـر منـتظم، وأن كـل عـضو فـي المعهـد                والقيام بعقد االجتماعات مع ا    
ينفــرد برأيــه الشخــصي فــي عــالج المواقــف التربويــة، وقــد حــصلت علــى أعلــى المتوســطات   

 .الحسابية في فقرات النمط القيادي الفوضوي
ومن ثم، دعمت هذه النتائج صحة اختبار الفرض األول الذي ينص على وجـود اخـتالف          

 .بوية لمديري المعاهد العلميةفي األنماط القيادية التر
ــائج المبنيــة ســلفاً أن أنمــاط القيــادة التربويــة الــسائدة كمــا يراهــا مــديري         ــا أوضــحت النت وهن

، والـنمط  ) درجـة ٢٩٫٤٧= م (الـنمط القيـادي الـديموقراطي       : المعاهد العلمية هي على الترتيب التالي     
 ). درجة٢٣٫٨٩= م ( الفوضوي ، ثم النمط القيادي) درجة٢٤٫٣٨= م (القيادي األوتوقراطي 

؛ (Nichols, 1994)وتتفق نتائج هذا الفرض مع ما أسفرت عنه نتائج بحوث نيوكالس 
؛ (Kniewel, 1999)؛ وكينــول )١٩٩٨أحمــد، (؛ و)١٩٩٨الــسعيدي، (؛ و(Penny, 1996)وبنــي 

إلـى  التـي أشـارت     ) ٢٠٠٨العتيبي،  (، و )٢٠٠٦المشعل،  (؛ و )٢٠٠٤عياصرة،  (؛ و )٢٠٠١حروان،  (و
أن النمط القيادي الديموقراطي يعد من أكثـر األنمـاط القياديـة الـسائدة سـواء لـدى معلمـي           

بينما على الجانب اآلخر، ال تتفـق هـذه النتـائج مـع مـا انتهـت إليـه نتـائج                   . أم مديري المدارس  
 .التي أوضحت أن النمط القيادي السائد هو النمط التسلطي) ١٩٩٢(بحث العيسى 

تبـاين  : خاصة الختبـار الفـرض الثـاني ومناقـشتها الـذي يـنص علـى مـا يلـي                  النتائج ال ] ٢[
 .وجهات نظر مديري المعاهد العلمية حول جودة التعليم

 : جودة الموارد البشرية-
 
 
 
 
 
 
 

 المتوسطات الحسابية لفقرات جودة الموارد البشرية) ٤(الشكل البياني 
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معهـد العلمـي يـوفر سياسـات موثقـة      إلـى أن ال  ) ٤(أشارت النتـائج فـي الـشكل البيـاني          
تحقق العدالة فـي كافـة إجـراءات التوظيـف، وأنـه يحـدد المعـايير والمـؤهالت واإلجـراءات                
المرتبطــة باختيــار المعلمــين  والعــاملين بمــا يتــواءم ورســالة وأهــداف المعهــد، وأنــه يقــوم   

ت بتقـــويم أداء المعلمـــين بـــصورة دوريـــة ومنتظمـــة، وقـــد حـــصلت علـــى أعلـــى المتوســـطا 
 .الحسابية في فقرات جودة الموارد البشرية

 : جودة نظم المعلومات-
 
 
 
 
 
 
 

 المتوسطات الحسابية لفقرات جودة نظم المعلومات) ٥(الشكل البياني 
أنه يتم تحديث معلومـات المعهـد العلمـي عـن           ) ٥(أوضحت النتائج في الشكل البياني      

ــي، ويوجــد بــه نظــام لحفــظ وتــداول وا     ســتدعاء الوثــائق، ويتــوفر لديــه   طريــق الحاســب اآلل
كما أنه يصنف بياناته وفـق     . قواعد بيانات شاملة لكافة أنشطته العلمية واإلدارية والمالية       

نماذج إحصائية فعالة، وقد حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية في فقـرة بعـد جـودة       
 .نظم المعلومات

 : المعلمون-
 

       
 
 
 

 الحسابية لفقرات المعلمينالمتوسطات ) ٦(الشكل البياني 

فقرات جودة نظم
 المعلومات

المتوسطات 
 الحسابية

فقرات المعلمين

طات المتوس
 الحسابية
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ــاني    ــائج فـــي الـــشكل البيـ ــيح الفرصـــة للمعلمـــين   ) ٦(أبانـــت النتـ ــد العلمـــي يتـ أن المعهـ
لتحسين كفايـاتهم المهنيـة وتوجـد لجـان معنيـة مختـصة الختيـار المعلمـين المرشـحين                   
للعمــل فــي المعهــد، كمــا يتــيح الفرصــة  للمعلمــين للمــشاركة فــي حــضور بعــض الــدورات    

ة، إلــى جانــب أنــه يعلــن تعليمــات شــروط اختيــار المعلمــين فيــه ومتطلبــات  والــورش العلميــ
 .الوظائف األخرى، وقد حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية في فقرات بعد المعلمين

 : شؤون الطلبة-
 
 
 
 
 
 

 المتوسطات الحسابية لفقرات شؤون الطلبة) ٧(الشكل البياني 
 المعهــد العلمــي يتبــع تعليمــات الجــزاءات أن) ٧(أوضــحت النتــائج فــي الــشكل البيــاني 

ــسلوكية للطلبــة، ويــستطلع أراء الطلبــة فــي جــودة التعلــيم والــتعلم، ويقــوّم مــستوى          ال
التحصيل الدراسي للطلبة، ويـوفر معـايير موضـوعية وعادلـة لتوزيـع الـدعم المـالي للطـالب،                   

طالبيـة، وقـد   ويشرك الطلبـة فـي صـناعة القـرارات وحـل المـشكالت المرتبطـة بالقـضايا ال              
 .حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية في فقرات بعد شؤون الطلبة

 : الخدمات الطالبية-
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 المتوسطات الحسابية لفقرات الخدمات الطالبية) ٨(الشكل البياني 
عــن أن المعهــد العلمــي يــوفر البيئــة المالئمــة  ) ٨(أســفرت النتــائج فــي الــشكل البيــاني 

ــى   ــة عل ــة األنــشطة الالصــفية       لمــساعدة الطلب ــؤمن بأهمي ــه ي  التفاعــل االجتمــاعي، كمــا أن
لتعميق العالقة بين المعلمين والطلبة، وقد حصلت على أعلى المتوسـطات الحـسابية فـي               

 .فقرات بعد الخدمات الطالبية
 : البرامج والمناهج الدراسية-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المناهج الدراسيةالمتوسطات الحسابية لفقرات البرامج و) ٩(الشكل البياني 
أن الخطــط الدراســية تــوازن بــين موضــوعات ) ٩(أوضــحت النتــائج فــي الــشكل البيــاني 

التخــصص والبــرامج العامــة، ويحــدد للطلبــة المتفــوقين بــرامج ومقــررات إضــافية، وتحقــق      
برامج المعهد العلمي وتخصصاته احتياجات الطلبة والمجتمع، كما يوجد لديـه إحـصاءات     

فــي كــل عــام دراســي وتقــديراتهم وعــدد الطلبــة المــسجلين فــي كــل    بأعــداد الخــريجين 
برنـــامج دراســـي، وقـــد حـــصلت علـــى أعلـــى المتوســـطات الحـــسابية فـــي فقـــرات البـــرامج     

 .والمناهج الدراسية
 

فقرات البرامج
والمناهج 
 التدريسية

المتوسطات 
 الحسابية
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 : طرائق التدريس ومصادر التعلم-
 
 
 
 
 
 
 

 المتوسطات الحسابية لفقرات طرائق التدريس ومصادر التعلم) ١٠(الشكل البياني 
إلى أن الطرائـق المـستخدمة فـي الـتعلم الـذاتي      ) ١٠(أشارت النتائج في الشكل البياني   

في المعهد العلمـي متنوعـة، وأن الوسـائط التعليميـة المـستخدمة تـرتبط بأهـداف البـرامج                    
وبالمحتوى التعليمي، كما أنه يتوفر لدى المعهد آليات التعامل مـع مـشكالت التعلـيم التـي                 

على أعلى المتوسطات الحـسابية فـي فقـرات بعـد طرائـق التـدريس               تواجهه، وقد حصلت    
 .ومصادر التعلم

 : جودة الكتاب المدرسي-
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتوسطات الحسابية لفقرات جودة الكتاب المدرسي) ١١(الشكل البياني 
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المعاهد العلمية  مديري لية التربوية وجودة التعليماألنماط القياد
 في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عبد المحسن  بن سعد الداود. د

أن الكتـاب المدرسـي يتناسـب مـع المـستوى       ) ١١(أوضحت النتـائج فـي الـشكل البيـاني          
 الطلبــة وتلبيــة حاجــاتهم ومــستوى قــدراتهم، وأن الكتــاب المدرســي       المطلــوب لتأهيــل 

يشتمل على نشاطات متنوعة تساعد على التفكير الناقد واالستقـصاء والتحليـل، ويقـوم       
بشرح القيم األصيلة واألخالق الـسامية لـدى الطلبـة، وقـد حـصلت علـى أعلـى المتوسـطات                

 .الحسابية في فقرات جودة الكتاب المدرسي
ــد هــ  ــات فــي          وتؤي ــى وجــود تباين ــذي يــنص عل ــاني ال ــائج صــحة اختبــار الفــرض الث ذه النت

 .وجهات نظر مديري المعاهد العلمية حول جودة التعليم
ومــن ثــم، أوضــحت نتــائج الفــرض الثــاني أن هنــاك تباينــات تكــاد تكــون ضــئيلة بــين            

ارد جــودة المــو : وجهــات نظــر مــديري المعاهــد العلميــة حــول أبعــاد جــودة التعلــيم التاليــة     
البـــشرية، وجـــودة نظـــم المعلومـــات، والمعلمـــين، وشـــؤون الطلبـــة، والخـــدمات الطالبيـــة،   
 .والبرامج والمناهج الدراسية، وطرائق التدريس ومصادر التعلم، وجودة الكتاب المدرسي

؛ )١٩٩٨(وتتــسق نتــائج هــذا الفــرض مــع مــا كــشفت عنــه نتــائج بحــوث حلمــي وفــضل   
 ,Lukhwareni)؛ ولوخـواريني  )٢٠٠٣(؛ والـسعود  )٢٠٠١(؛ والرجـب  (Cottan, 2001)وكوتـان  

في أهميـة جـودة التعلـيم       ) ٢٠١٠(؛ واألحمد   )٢٠١٠(؛ وعبد اهللا    )٢٠٠٦(؛ والعارفه وقران    (2004
 .من أجل تحسين العمليات التعليمية

توجـد  : النتائج الخاصة الختبار الفرض الثالث ومناقـشتها الـذي يـنص علـى مـا يلـي           ] ٣[
إحصائية بين األنماط القياديـة التربويـة وجـودة التعلـيم لمـديري المعاهـد          عالقة ذات داللة    

 .العلمية
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 شؤون
 الطلبة

 الخدمات
 الطالبية

البرامج 
 والمناهج
 الدراسية

طرائق 
 التدريس
ومصادر 
 التعلم

الكتاب 
 المدرسي

طي
قرا
وتو
 األ
ط
نم
ال
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٢
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٩
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٣
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٠٫٤
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إلى وجـود ارتباطـات سـالبة ودالـة إحـصائياً عنـد مـستوى               ) ٦(أشارت النتائج في جدول     
ة التعلـيم   بين كل من النمطين القيادي األوتـوقراطي والفوضـوي وكـل مـن أبعـاد جـود             ٠٫٠١

 – الخـدمات الطالبيـة      – شـؤون الطلبـة      - المعلمـون    – نظم المعلومات    –الموارد البشرية   (
، بينمـا   ) الكتـاب المدرسـي    – طرائق التدريس ومصادر الـتعلم       –البرامج والمناهج الدراسية    

 بــين الــنمط ٠٫٠١يوجــد علــى الجانــب اآلخــر ارتباطــات موجبــة ودالــة إحــصائياً عنــد مــستوى   
 – نظـم المعلومـات   –المـوارد البـشرية   (لديموقراطي وكل من أبعاد جودة التعلم  القيادي ا 

 طرائــق – البــرامج والمنــاهج الدراســية – الخــدمات الطالبيــة – شــؤون الطلبــة –المعلمــون 
ومــن ثــم، تؤيــد هــذه النتــائج صــحة اختبــار  ).  الكتــاب المدرســي–التــدريس ومــصادر الــتعلم 

 عالقــة ذات داللــة إحــصائية بــين األنمــاط القياديــة      الفــرض الثالــث الــذي يــنص علــى وجــود     
 .التربوية وجودة التعليم لدى مديري المعاهد العلمية

وعلــى الــرغم مــن عــدم وجــود بحــوث ســواء علــى مــستوى األدبيــات الغربيــة أم علــى    
مستوى األدبيـات العربيـة التـي حاولـت الكـشف عـن طبيعـة العالقـة بـين األنمـاط القياديـة                       



 

 
٤٠٤

المعاهد العلمية  مديري لية التربوية وجودة التعليماألنماط القياد
 في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عبد المحسن  بن سعد الداود. د

التعلــيم لــدى مــديري المعاهــد العلميــة أال أن هنــاك بعــض البحــوث تناولــت  التربويــة وجــودة 
؛ والرضـا الـوظيفي   )٢٠٠٤عياصـرة،  (العالقة بين األنماط القيادية وكل من مستوى الدافعيـة         

ويــرى الباحــث أن مــستوى الدافعيــة  ). ٢٠٠٨العتيبــي، (والــروح المعنويــة ): ٢٠٠٦المــشعل، (
 .ربما يكون لها مردود إيجابي على جودة التعليموالرضا الوظيفي والروح المعنوية 

كما أبانت النتائج أن النمط القيادي الديموقراطي أكثر ارتباطاً إيجابياً مع أبعـاد جـودة              
التعليم، ألن المناخ الـديموقراطي الـذي يـوفره مـدير المعهـد العلمـي لـدى كـل مـن العـاملين                        

ن التعليم لن يصل إلى مرتبة من الجودة        والمعلمين والطلبة يؤدي إلى رفع جودة التعليم، أل       
إال في ظل نمـط قيـادي ديمـوقراطي مـن قبـل مـدير المعهـد العلمـي، وهـذا بخـالف النمطـين                         
القياديين األوتوقراطي والفوضي، فقد تبين أنه فـي ظـل هـذين النمطـين ال يـصل التعلـيم إلـى           

 .مرتبة مرتفعة من الجودة
توجـد  : ابـع ومناقـشتها الـذي يـنص علـى مـا يلـي       النتائج الخاصة الختبار الفرض الر   ] ٤[

ــاً للمؤهــل العلمــي         ــة وفق ــة التربوي ــة إحــصائية فــي األنمــاط القيادي مؤهــل (فــروق ذات دالل
 .لمديري المعاهد العلمية)  مؤهل فوق الجامعي–جامعي 

 ،"ت"المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وقيم ) ٧(جدول 
 ماط القيادية التربويةوداللتها اإلحصائية في األن

   األنماط 
 القيادية التربوية

مجموعات 
 المتوسطات العدد البحث

 الحسابية
 االنحرافات
 المعيارية

قيم 
 "ت"

 الداللة
 اإلحصائية

ذوو المؤهل 
النمط  ٣٫١٦ ٢٤٫٧٧ ٢٨ الجامعي

ذوو المؤهل  األوتوقراطي
 ٥٫٦٨ ٢٣٫٩٨ ١٦ فوق الجامعي

 د.غـ ١٫٩٨

ذوو المؤهل 
النمط  ٢٫٥٣ ٢١٫٦٦ ٢٨ الجامعي

ذوو المؤهل  طيالديموقرا
 ٥٫٨١ ٢٤٫٢٧ ١٦ فوق الجامعي

٠٫٠١ ٦٫١٩ 

ذوو المؤهل 
 ٣٫٢٢ ٢٤٫٢١ ٢٨ الجامعي

ذوو المؤهل  النمط الفوضوي
 ٥٫٧٤ ٢٣٫٥٦ ١٦ فوق الجامعي

 د.غـ ١٫٥٩

 :عما يلي) ٧(أسفرت النتائج في جدول 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤٠٥

  هـ١٤٣٧ الرابع محرم العدد

جــود فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي الــنمط      عــدم و:  الــنمط القيــادي األوتــوقراطي  -
= م (القيـــادي األوتـــوقراطي بـــين مـــديري المعاهـــد العلميـــة ذوي المؤهـــل العلمـــي الجـــامعي    

= م (وبــين مــديري المعاهــد العلميــة ذوي المؤهــل العلمــي فــوق الجــامعي    ) ٣٫١٦= ، ع ٢٤٫٧٧
 .صائياً، وهي قيمة غير دالة إح)١٫٩٨" (ت"، حيث بلغت قيمة )٥٫٦٨= ، ع ٢٣٫٩٨
وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي الــنمط القيــادي :  الــنمط القيــادي الــديموقراطي-

= ، ع ٢١٫٦٦= م (الــديموقراطي بــين مــديري المعاهــد العلميــة ذوي المؤهــل العلمــي الجــامعي   
= ، ع ٢٤٫٢٧= م (وبــين مــديري المعاهــد العلميــة ذوي المؤهــل العلمــي فــوق الجــامعي   ) ٣٫٥٣
 .٠٫٠١، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى )٦٫١٩" (ت" قيمة ، حيث بلغت)٥٫٨١

عدم وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي الـنمط القيـادي               :  النمط القيادي الفوضوي   -
) ٣٫٢٢= ، ع   ٢٤٫٢١= م  (الفوضوي بين مديري المعاهـد العلميـة ذوي المؤهـل العلمـي الجـامعي               

، )٥٫٧٤= ، ع ٢٣٫٥٦= م (ي فـوق الجــامعي  وبـين مــديري المعاهـد العلميــة ذوي المؤهـل العلمــ   
 .، وهي قيمة غير دالة إحصائياً)١٫٥٩" (ت"حيث بلغت قيمة 

وتدعم هذه النتائج صحة اختبار الفرض الرابع جزئياً الذي ينص على وجـود فـروق فـي                
لـدى  )  مؤهل فـوق الجـامعي     –مؤهل جامعي   (األنماط القيادية التربوية وفقاً للمؤهل العلمي       

 .معاهد العلميةمديري ال
التـي أوضـحت   ) ٢٠٠٤(وتتسق هذه النتائج نسبياً مع ما انتهت إليه نتائج بحث عياصرة          

وجود فروق دالة إحصائياً في أنماط القيادة وفقاً لمتغير المؤهـل العلمـي، بينمـا ال تتفـق مـع               
التـي أوضـحت عـدم وجـود       ) ٢٠٠٨(؛ والعتيبـي    )٢٠٠٢(ما كـشفت عنـه نتـائج بحـوث العنـزي            

 . دالة إحصائياً في أنماط القيادة وفقاً لمتغير المؤهل العلميفروق
ويرى الباحث في ضـوء مـا انتهـت إليـه نتـائج الفـرض الرابـع خاصـة فيمـا يتعلـق بـالنمط                         
القيادي الديموقراطي، حيث قد تبـين أن وجهـة نظـر مـديري المعاهـد العلميـة ذوي المؤهـل                    

 من وجهـة نظـر   –يموقراطي، وربما يعزى هذا   فوق الجامعي أكثر إيجابياً للنمط القيادي الد      
 أن حـــصول مـــدير المعهـــد العلمـــي علـــى مـــؤهالت علميـــة فـــوق الجامعيـــة ربمـــا  –الباحـــث 

يساعده على نمو مداركه العقلية والوظيفية واإلدارية التي تساعده علـى أن يختـار الـنمط                
ة في إدارة المعهـد     القيادي الديموقراطي كأحد األنماط القيادية التي ينبغي أن تكون سائد         

 .العلمي
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المعاهد العلمية  مديري لية التربوية وجودة التعليماألنماط القياد
 في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عبد المحسن  بن سعد الداود. د

توجد : النتائج الخاصة الختبار الفرض الخامس ومناقشتها الذي ينص على ما يلي] ٥[
فروق ذات داللة إحصائية في األنماط القيادية التربوية وفقاً لعدد سنوات الخبرة في مجال 

) ت سـنوا ١٠ سـنوات، أكثـر مـن    ١٠ سـنوات إلـى أقـل مـن         ٥ سنوات، مـن     ٥أقل من   (العمل  
 .لمديري المعاهد العلمية

 "ف"، وقيم )٣×١(تحليل التباين البسيط ) ٨(جدول 
 وداللتها اإلحصائية ألثر متغير عدد سنوات الخبرة

 في مجال العمل في األنماط القيادية التربوية لدى مديري المعاهد العلمية
 األنماط القيادية 

 التربوية
مصادر 
 التباين

 مجموع 
 المربعات

 درجات
 يةالحر

 متوسط
 المربعات

قيم 
 "ف"

 الداللة
 اإلحصائية

النمط 
 األوتوقراطي

سنوات 
 الخبرة

 د.غـ ٢٫٧٣ ٢٥٠٫٥٣ ٢ ٥٠١٫٠٦

   ٩١٫٧٧ ٤١ ٣٧٦٢٫٥٧ الخطأ 
المجموع  

 الكلي
٤٣ ٤٢٦٢٫٦٣    

النمط 
 الديموقراطي

سنوات 
 الخبرة

 د.غـ ٦٫٧١ ٦٨٧٫٣١ ٢ ١٣٧٤٫٦٢

   ١٠٢٫٤٣ ٤١ ٤١٩٩٫٦٣ الخطأ 
المجموع  

 الكلي
٤٣ ٥٥٧٤٫٢٥    

سنوات  النمط الفوضوي
 الخبرة

 د.غـ ٣٫٥١ ٣١٠٫٣٢ ٢ ٦٢٠٫٦٤

   ٨٨٫٤١ ٤١ ٣٦٢٤٫٨١ الخطأ 
المجموع  

 الكلي
٤٣ ٤٢٤٥٫٤٥    

 :إلى ما يلي) ٨(أشارت النتائج في جدول 
ــوقراطي  - ــادي األت ــنمط القي ــر عــدد      :  ال ــة إحــصائية لمتغي عــدم وجــود فــروق ذات دالل

 ١٠ ســنوات إلــى أقــل مــن   ٥ مــن – ســنوات ٥أقــل مــن  ( مجــال العمــل  ســنوات الخبــرة فــي 
" ف"فــي الــنمط القيــادي األوتــوقراطي، حيــث بلغــت قيمــة  ]  ســنوات١٠ أكثــر مــن –ســنوات 

 ).، غير دالة إحصائيا٢/٤١ً= ج .د) [٢٫٧٣(
وجود فروق ذات داللة إحـصائية لمتغيـر عـدد سـنوات     :  النمط القيادي الديموقراطي  -

 – ســنوات ١٠ ســنوات إلــى أقــل مــن ٥ مــن – ســنوات ٥أقــل مــن (ل العمــل الخبــرة فــي مجــا
= ج  .د) [٦٫٧١" (ف"في النمط القيادي الديموقراطي، حيث بلغـت قيمـة          )  سنوات ١٠أكثر من   
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وللكشف عن اتجاه الفروق، تـم اسـتخدام اختبـار          ]. ٠٫٠١، دالة إحصائياً عند مستوى      ٢/٤١
نتـائج أن مـديري المعاهـد العلميـة ذوي الخبـرة فـي              شيفيه للمقارنات المتعددة، وقد أبانت ال     

 . سنوات أكثر توجهاً الستخدام النمط القيادي الديموقراطي١٠مجال العمل أكثر من 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير عدد سنوات :  النمط القيادي الفوضوي-

 – ســنوات ١٠ ســنوات إلــى أقــل مــن ٥ مــن – ســنوات ٥أقــل مــن (الخبــرة فــي مجــال العمــل 
= ج .د) [٣٫٥١" (ف"فــي الــنمط القيــادي الفوضــوي، حيــث بلغــت قيمــة    )  ســنوات١٠أكثــر مــن 

 ).، غير دالة إحصائيا٢/٤١ً
ومن ثم، تؤيد هذه النتائج صحة اختبـار الفـرض الخـامس جزئيـاً فـي وجـود فـروق ذات                     

مجــال العمــل داللــة إحــصائية فــي األنمــاط القياديــة التربويــة وفقــاً لعــدد ســنوات الخبــرة فــي  
لمـديري  )  سـنوات ١٠ سـنوات، أكثـر مـن        ١٠ سـنوات إلـى أقـل مـن          ٥ سنوات، مـن     ٥أقل من   (

 .المعاهد العلمية
التـي  ) ٢٠٠٤(وتتسق نتائج هـذا الفـرض نـسبياً مـع مـا انتهـت إليـه نتـائج بحـث عياصـرة                       

 – خاصـة الديموقراطيـة      –أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في األنمـاط القياديـة             
بينمـا علـى الجانـب اآلخـر، قـد تبـين أن             . وفقاً لمتغير عدد سـنوات الخبـرة فـي مجـال العمـل            

التــي أوضــحت عــدم ) ٢٠٠٨(؛ العتيبــي )٢٠٠٢(هــذه النتــائج ال تتفــق مــع نتــائج بحــوث العنــزي  
 .وجود فروق دالة إحصائيا في األنماط القيادية وفقاً لمتغير الخبرة في مجال العمل

لنتائج الفرض الخامس أن وجهة نظر مديري المعاهد العلمية ذوي          ويرى الباحث وفقاً    
 ســنوات أكثــر إيجابيــاً؛ ربمــا يعــزى إلــى أن ســنوات الخبــرة  ١٠الخبــرة فــي العمــل ألكثــر مــن  

الطويلة في مجال العمل تلعب دوراً مهمـاً فـي نمـو مـدارك مـدير المعهـد العلمـي الـذي يـرى              
ن الــنمط القيــادي الــديموقراطي يعــد مــن  مــن خــالل ســنوات عملــه داخــل المعهــد العلمــي أ 

أنسب أنماط القيادة التربوية التي يجب أن ينتهجها مديرو المعاهد العلمية حتى يستطيع             
من خـالل هـذا النـوع مـن الـنمط القيـادي الـديموقراطي أن يحقـق الرسـالة العلميـة للمعاهـد               

 .العلمية
ن مجــال األنمــاط القياديــة ويــرى الباحــث أنــه فــي ضــوء مــا أنتهــت إليــه نتــائج البحــث، فــإ  

التربوية وعالقتها بـبعض المتغيـرات التربويـة األخـرى لمـديري المعاهـد العلميـة فـي حاجـة           
إلــى المزيـــد مــن البحـــوث والدراســات، خاصـــة أن حجـــم البحــوث التـــي تناولــت علـــى وجـــه      



 

 
٤٠٨

المعاهد العلمية  مديري لية التربوية وجودة التعليماألنماط القياد
 في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عبد المحسن  بن سعد الداود. د

الخــصوص العــاملين فــي المعاهــد العلميــة مازالــت فــي حاجــة إلــى المزيــد مــن أجــل تطــوير      
كمــا ينبغــي  .  العلميــة حتــى تــستطيع أن تحقــق رســالتها التربويــة المنوطــة بهــا      المعاهــد

االستعانة بـالخطط التربويـة الحديثـة والتـي تـتالءم مـع فلـسفة تأسـيس المعاهـد العلميـة                     
كما أن هناك حاجة لمزيد مـن البحـوث لـصياغة تـصور لمعرفـة طبيعـة                 . من أجل تطويرها  

لعمليـة التعليميــة بالمعاهـد العلميــة التابعـة لجامعــة    العالقـة بـين األنمــاط القياديـة وجــودة ا   
اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمية علـى أن يتـضمن هـذا التـصور المعـالم الرئيـسة لطبيعـة                       
تلــك العالقــة، وآليــات تفعيلهــا، ومؤشــرات الحكــم علــى مــدى واقعيــة كــل آليــة مــن تلــك     

 . اآلليات وقابليتها للتنفيذ
 

@     @      @ 
 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤٠٩

  هـ١٤٣٧ الرابع محرم العدد

 :المراجع
 : المراجع العربية-أ

دار : اإلسـكندرية الجودة الشاملة في اإلدارة التعليمية والمدرسـية،        ). ٢٠٠٣(أحمد، إبراهيم أحمد     

 .الوفاء

 .مكتبة المعارف الحديثة للنشر: اإلسكندريةتحديث اإلدارة التعليمية، ). ١٩٩٨(أحمد، أحمد  

مكتبة : اإلسكندريةظرية وميدانية، دراسات ن: نحو تطوير اإلدارة المدرسية). ٢٠٠٦(أحمد، أحمد  

 .المعارف الحديثة

متطلبـــات تطبيـــق إدارة الجـــودة الـــشاملة فـــي إدارات التربيـــة   ). هــــ١٤٢٧(األحمـــدي، حميـــد محمـــد   

 .كلية التربية، جامعة األزهررسالة دكتوراه غير منشورة، والتعليم بالمملكة العربية السعودية، 

دراســة مقارنــة بــين مخرجــات التعلــيم   : لتعلــيم الثــانويجــودة مخرجــات ا). ٢٠١٠(األحمــدي، رشــا  

جامعــة رســالة ماجــستير غيــر منــشورة، األهلــي والتعلــيم الحكــومي للبنــات فــي منطقــة القــصيم، 

 .الملك سعود، الرياض

ممارســة المــشرفين التربــويين ومــديري المعاهــد العلميــة    ). ٢٠٠٩(األحمــري، عبــد اهللا بــن مــشبب    

ــر منــشورة،   ة نظــر المعلمــين،  للعالقــات اإلنــسانية مــن وجهــ   كليــة العلــوم  رســالة ماجــستير غي

 .االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

فاعليــة إدارة الوقــت وعالقتهــا باألنمــاط القياديــة لــدى مــديري ). ٢٠٠٩(األســطل، أميمــة عبــد الخــالق  

الجامعـة  شورة،  رسـالة ماجـستير غـي منـ       المدارس الثانوية بمحافظات غزة مـن وجهـة نظـرهم،           

 .اإلسالمية

ــدري، طــارق    ــة،     ). ٢٠٠٢(الب ــة فــي المؤســسات التعليمي ــة واإلداري ــة،  األســاليب القيادي الطبعــة الثاني

 .دار الفكر: عمان

 .الدار الجامعية: اإلسكندريةإدارة الجودة الكلية، ). ٢٠٠٣(البكري، سونيا محمد  

ــرحمن محمــد        ــد ال ــد بــن عب ــة لمــديري المعاهــد العلميــة،    االحتياجــات). ٢٠٠٥(الجاســر، ولي  التدريبي

رسـالة ماجـستير   ووكالئها من وجهة نظر الموجهين التربويين والمديرين والـوكالء والمعلمـين،      

 .كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةغير منشورة، 

بن سـعود اإلسـالمية فـي    جامعة اإلمام محمد ). هـ١٤٢١(جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية     

 .المملكة العربية السعودية: الرياضخمسة عقود، 



 

 
٤١٠

المعاهد العلمية  مديري لية التربوية وجودة التعليماألنماط القياد
 في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عبد المحسن  بن سعد الداود. د

دار وائـل للنـشر     : عمـان مفاهيم وتطبيقات،   : إدارة الجودة الشاملة  ). ٢٠٠٥(جودة، محفوظ أحمد     

 .والتوزيع

زهـراء  : القـاهرة علم الـنفس االجتمـاعي،   ). ٢٠٠٠(حافظ، نبيل عبد الفتاح؛ وسليمان، عبد الرحمن    

 .الشرق

العالقــة بــين األنمــاط القياديــة التــي يمارســها مــديري المــدارس      ). ٢٠٠٦(لحراحــشة، محمــد عبــود  ا 

ومستوى االلتزام التنظيمي للمعلمين فـي مـدارس مديريـة التربيـة والتعلـيم فـي محافظـة الطفيلـة،                 

 .٣٥-٧): ١(، العدد )٧(كلية التربية، جامعة البحرين، المجلد مجلة العلوم التربوية والفنية، 

تصورات معلمـي المـدارس الثانويـة فـي محـافظتي مـسقط وظفـار بـسلطنة                 ). ٢٠٠١(حروان، باسم    

رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة،        عمان لنمط اإلدارة السائدة في مدارسـهم مـن وجهـة نظـرهم،              

 .جامعة السلطان قابوس، عمان

مجلـة التربيـة،    مفهـوم الجـودة الـشاملة فـي التعلـيم الثـانوي،      ). ١٩٩٨(حلمي، فـؤاد؛ وفـضل، نـشأت        

 .١٦٦-١٣٢): ٢٧٦(كلية التربية، جامعة األزهر، العدد 

دار الفكـر  : الطبعـة الثانيـة، القـاهرة   المدخل إلى علم الـنفس،  ). ١٩٨٥(الدريني، حسين عبد العزيـز    

 .العربي

رسـالة  مدى قابليـة نظـام إدارة الجـودة الـشاملة للتطبيـق فـي محافظـة إربـد،                  ). ٢٠٠١(الرجب، غازي    

 .جامعة اليرموك، إربد، األردنر غير منشورة، ماجستي

: أنماط القيـادة مـن واقـع عالقـات التفاعـل بـين الـرئيس والمرؤوسـين        ). ١٩٩٢(زكي ، حنان محمود     

 .كلية البنات، جامعة عين شمسرسالة ماجستير غير منشورة، دراسة ميدانية، 

عــالم : الــسادسة، القــاهرةالطبعــة علــم الــنفس االجتمــاعي،  ). ٢٠٠٠(زهــران، حامــد عبــد الــسالم   

 .الكتب

ــ ١٤٣١(الزهرانــي، تركـــي بــن علـــي بــن أحمـــد      تقـــويم محتــوى كتـــب النــصوص األدبيـــة للمرحلـــة   ). هـ

كلية رسالة ماجستير غي منشورة، المتوسطة بالمعاهد العلمية في ضوء مهارات التذوق األدبي، 

 .العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض

: القـاهرة منطوقـة الجـودة الـشاملة،       : اإلدارة المدرسية والصفية  ). ٢٠٠٨(الزهيري، إبراهيم عباس     

 .دار الفكر العربي



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤١١

  هـ١٤٣٧ الرابع محرم العدد

نموذج مقترح لتطوير اإلدارة المدرسية في األردن،       : إدارة الجودة الشاملة  ). ٢٠٠٣(السعودي، راتب    

 .١٠٥-٥٥): ٢(، العدد )١٨(المجلد مجلة جامعة دمشق، 

الــنمط القيــادي الــسائد لــدى مــديري المــدارس الثانويــة فــي        ). ١٩٩٨( محمــد بــن مبــارك   الــسعيدي، 

ــاملون معهـــم،     ــا يتـــصوره المعلمـــين والمعلمـــات العـ ــلطنة عمـــان كمـ ــر  سـ ــالة ماجـــستير غيـ رسـ

 .جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمانمنشورة، 

: الريـاض ات الحديثـة،    مبادئ إدارة األعمال األساسـية واالتجاهـ      ). هـ١٤٢٥(الشمري، أحمد وآخرون     

 .مكتبة العثيمان

 .دار الكندي: عمان، "أساسيات ونظريات ومفاهيم"القيادة ). ٢٠٠٤(صالح، ماهر محمد  

ــز ومعــايير االعتمــاد      ). ٢٠٠٦(طعيمــة، رشــدي    ــيم بــين مؤشــرات التمي ــشاملة فــي التعل : الجــودة ال

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: عماناألسس والتطبيقات، 

 .دار المعرفة الجامعية: اإلسكندريةعلم النفس االجتماعي، ). ١٩٩٢(الطواب، سيد محمد  

 .الدار المصرية اللبنانية: القاهرةعلم اقتصاديات التعليم الحديث، ). هـ١٤٢١(عابدين، محمود عباس  

هـة  معوقات تطبيق الجودة فـي التعلـيم العـام مـن وج           ). ٢٠٠٦(العارفة، عبد اللطيف؛ وقران، أحمد       

دراســة نظــر المــسؤولين والمــشرفين التربــويين ومــديري المــدارس فــي منطقــة الباحــة التعليميــة،    

هــ،  ٢٩/٤/١٤٢٨-٢٨المنعقـد فـي الفتـرة    مقدمة للمؤتمر الرابع عشر بعنوان الجودة في التعلـيم،    

 .منطقة القصيم، المملكة العربية السعودية

 التعليميـة بالمـدارس الثانويـة العامـة فـي مـصر             مدى توفر مؤشرات الجودة   ). ٢٠١٠(عبد اهللا، محمود     

كليـة التربيـة،   رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة،     دراسة مقارنـة،   : في ضوء المعايير القومية للتعليم    

 .جامعة سوهاج، مصر

ــن مـــسفر      ــي، نـــواف بـ ــديري المـــدارس      ). ٢٠٠٨(العتيبـ ــسمات الشخـــصية لمـ ــاط القياديـــة والـ األنمـ

رســـالة ماجـــستير غيـــر مـــين فـــي محافظـــة الطـــائف التعليميـــة،  وعالقتهـــا بـــالروح المعنويـــة للمعل

 .كلية التربية، جامعة أم القرىمنشورة، 

دراسـة تقويميـة لـدور مـديري المعاهـد العلميـة         ). ٢٠٠٥(العجالن، حمد بن عبد الرحمن بن عبـد اهللا           

م كليـة العلـوم االجتماعيـة، جامعـة اإلمـا         رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة،         لمهامهم اإلشـرافية،    

 .محمد بن سعود اإلسالمية



 

 
٤١٢

المعاهد العلمية  مديري لية التربوية وجودة التعليماألنماط القياد
 في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عبد المحسن  بن سعد الداود. د

بطارية اختبـارات القبـول للطـالب الجـدد المتقـدمين لكليـة             ). ١٩٨٧(علي، محمود عبد القادر محمد       

 .٣٦-١٣: ، السنة السابعة)١٥(كلية التربية، جامعة األزهر، العدد مجلة كلية التربية، التربية، 

الطبعــة الخامــسة، ت األعمــال، الـسلوك التنظيمــي فــي مؤسـسا  ). ٢٠١٠(العميـان، محمــود ســلمان   

 .دار وائل: عمان

الـسلوك القيـادي الـسائد لـدى مـديري المـدارس الثانويـة الحكوميـة فـي                  ). ٢٠٠٢(العنزي، عبد العزيز     

جامعــة اليرمــوك، إربــد،  رســالة ماجــستير غيــر منــشورة،   منطقــة الجــوف كمــا يراهــا المعلمــون،   

 .األردن

ديري المـدارس الثانويـة وعالقتهـا بدافعيـة المعلمـين نحـو           األنماط القيادية لم  ) ٢٠٠٤(عياصرة، علي    

جامعـة  رسـالة دكتـوراه غيـر منـشورة،     مهنتهم كمعلمين في وزارة التربية والتعليم فـي األردن،          

 .عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن

 .مكتبة زهراء الشرق: القاهرةعلم النفس االجتماعي، ). ٢٠٠٠(عيد، إبراهيم محمد  

ــادي لمــديرات المــدارس الثانويــة التابعــة للرئاســة       ). ١٩٩٢(لعيــسى، إيمــان  ا  ــنمط القي العالقــة بــين ال

العامــة لتعلــيم البنــات فــي مدينــة الريــاض وبــين مــستوى الدافعيــة فــي العمــل والــروح المعنويــة بــين   

 .الجامعة األردنية، عمان، األردنرسالة ماجستير غير منشورة، السعوديات العامالت، 

مكتبة : القاهرةموضوعات مختارة في علم النفس االجتماعي، ). ١٩٩٣(، غريب عبد الفتاح    غريب 

 .النهضة المصرية
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 )١(ملحق 

 مقياس األنماط القيادية لمدير المعهد العلمي
 عبد المحسن سعد الداود/ إعداد الدكتور

 
 ال إلى حدما نعم الفقرات 

 
    عادة أتصرف دون مشاورة العاملين في المعهد العلمي -١
    ة على إقامة عالقات اجتماعية مع معلمي المعهد  لدي القدر -٢
    أ أواجه مشكلة في تنظيم الوقت لتنفيذ خططي اليومية -٣
    أ أتخذ القرارات الالزمة دون األخذ بآراء المعلمين     -٤
ــاعهم     -٥ ــدث عــــن أوضــ ــة للتحــ ــد فرصــ ــي لمعلمــــي المعهــ أ أعطــ

 االجتماعية والشخصية 
   

     القرارات اإلدارية الخاصة بالمعهد لآلخرينأ أترك حرية اتخاذ -٦
    أ أهتم بالعمل في المعهد أكثر من اهتمامي بالمعلمين -٧  
 أشــرح لمعلمــي المعهــد بــشفافية ســبب عــدم مــوافقتي علــى    -٨

 بعض اقتراحاتهم
   

     تتسم اجتماعاتي بمعلمي المعهد باالرتجال والعفوية  -٩
    عاتي أثناء تطبيق القرارات أصر على أفكاري وقنا -١٠
     أسمح لمعلمي المعهد أخذ بعض األدوار القيادية  -١١
 ال أحـــاول توجيـــه اللـــوم لمعلمـــي المعهـــد المقـــصرين فـــي أداء   -١٢

 واجباتهم 
   

أ أطالب معلمي المعهد تنفيذ الخطط التعليميـة دون اإلسـهام           -١٣
 في وضعها 

   

    بات المعهد وحاجات المعلمين أ أحاول التوفيق بين متطل -١٤
 أحجــم عــن تقــديم وجهــة نظــري لمعلمــي المعهــد فــي بعــض    -١٥

 الموضوعات المطروحة 
  إال عند الضرورة 

   

ــرارات الخاصـــة بالمعهـــد مـــع المعلمـــين مـــضيعة    -١٦  مناقـــشة القـ
 للوقت 

   

     أوصي بترقية معلمي المعهد على أساس إنجازاتهم المتميزة  -١٧
 أخــصص وقتــاً غيــر كــافي لمناقــشة بعــض القــضايا مــع معلمــي   -١٨

 المعهد
   

 ال أســمح لمعلمــي المعهـــد بمناقــشة مــا اتخذتـــه مــن قـــرارات       -١٩
 بشأن العمل با لمعهد

   

 أضــع جــدوالً زمنيــاً لألعمــال الواجــب إنجازهــا مــن قبــل معلمــي     -٢٠
 المعهد 
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    هنياً  ليس لديّ خطة منظمة لتطوير معلمي المعهد م -٢١

     ال أبالي باالقتراحات التي يطرحها معلمي المعهد  -٢٢

     أهتم باقتراحات معلمي المعهد للعمل على تطبيقها -٢٣

ــة       -٢٤  يحــاول معلمــي المعهــد تحقيــق بعــض األهــداف دون محاول
 االسترشاد بتوجيهاتي 

   

    ا أعتمد على بعض معلمي المعهد إلنجاز أعمالي الخاصة -٢٥
    أ أقوم بتقييم أداء معلمي المعهد بموضوعية  -٢٦
 أقـــوم بعقـــد االجتماعـــات مـــع معلمـــي المعهـــد بـــشكل غيـــر    -٢٧

 منتظم 
   

     أتابع عملية دوام معلمي المعهد بشدة  -٢٨
 أبلــــغ معلمــــي المعهــــد بــــالتغييرات  المــــستحدثة قبــــل البــــدء   -٢٩

 بتطبيقها
   

يـه الشخـصي فـي عـالج المواقـف           ينفرد كـل عـضو بالمعهـد برأ        -٣٠
 التربوية

   

 :البيانات الشخصية
 : ..................................... اسم المعهد العلمي- 
  :المؤهل العلمي لمدير المعهد - 

 (   )ماجستير (   )       دبلوم عال    (   )ليسانس    /   بكالوريوس
 (   ) دكتوراه 

      :عملسنوات الخبرة في مجال ال -
     (   )  سنوات١٠   أكثر من  (   ) سنوات ١٠ – ٥(   )     سنوات  ٥أقل من 
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 )٢(                                                ملحق 
 مقياس جودة التعليم من وجهة نظر مديري المعاهد العلمية

 عبد المحسن سعد الداود/ إعداد الدكتور
 ال ى حدماإل نعم الفقرات 
 هـــل يـــوفر المعهـــد العلمـــي العـــدد الكـــافي مـــن المعلمـــين الفنيـــين   -١

 والمهنيين في اإلدارات 
  المساندة والخدمية من ذوي الخبرة والكفاءة؟ 

   

 – فـاكس  –هواتف" هل يوفر مدير المعهد وسائل االتصال الحديثة         -٢
 ؟"بريد إلكتروني

   

يــد حاجاتــه مــن المعلمــين  هــل للمعهــد العلمــي خطــة واضــحة لتحد  -٣
 وفقاً لرؤيته ورسالته وأهدافه؟ 

   

     هل يتوفر في المعهد العلمي أنظمة ونماذج للقبول وااللتحاق؟ -٤
 هـــل يـــولي المعهـــد العلمـــي أهميـــة لألنـــشطة الالمنهجيـــة لتعميـــق   -٥

 العالقة بين المعلمين والطلبة؟
   

تخــصص والبــرامج  هــل تــوازن الخطــط الدراســية بــين موضــوعات ال  -٦
 العامة؟

   

 هــل يوجــد فــي المعهــد العلمــي مركــز متخــصص لمتابعــة تطــوير          -٧
 طرائق التدريس؟

   

     هل تعطي مقدمة الكتاب المدرسي فكرة موجزة عن محتوياته؟ -٨
 هــــل يهــــيء المعهــــد العلمــــي الــــشروط المطلوبــــة ألمــــن وســــرية   -٩

 السجالت الشخصية للموظفين؟
   

    د العلمي موقع على شبكة اإلنترنت؟ هل للمعه -١٠
 هل يتوفر في المعهد العلمي العدد الكافي من المعلمين المـؤهلين            -١١

 لتنفيذ البرامج والخدمات
 ا التربوية؟

   

 هل سياسات القبول في المعهد العلمي معلنة على موقـع المعهـد             -١٢
 االليكتروني، دليل

  الطلبة، إدارة شؤون الطلبة؟

   

 هــل يــوفر المعهــد العلمــي وحــدة لإلرشــاد النفــسي والتربــوي تتــولى    -١٣
 توفير المساعدات 
 ا المطلوبة للطلبة؟

   

 هـــل يمتلـــك المعهـــد العلمـــي ملفـــات متكاملـــة لكـــل مقـــرر مـــن         -١٤
 المقرارات الدراسية يتضمن

  بيانات مفصلة عنه؟

   

ات بمــا  هــل يقــوم المعهــد العلمــي بتحــديث وتنويــع األجهــزة واألدو -١٥
 يتماشى مع متطلبات
  كل مجال معرفي؟

   

     هل تغطي موضوعات الكتاب المدرسي مفردات المنهاج المقرر؟ -١٦
   المفاضلة بين المتقدمين للتوظيف    على   هل يحرص المعهد العلمي      -١٧
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 ال ى حدماإل نعم الفقرات 
 على أسس موضوعية
  تستند إلى الكفاءة؟

    بأكثر من لغة؟ هل موقع المعهد العلمي على االنترنت معروض  -١٨
 هل يوفر المعهد العلمي برامج التطوير المهنـي والتعلـيم المـستمر          -١٩

 للمعلمين؟
   

     هل يتبع المعهد العلمي تعليمات الجزاءات السلوكية للطلبة؟  -٢٠
 هل يوفر المعهد العلمي الكتيبـات التعريفيـة واإلرشـادية للتعريـف             -٢١

 بالخدمات الطالبية المقدمة؟
   

ــة     -٢٢ ــرامج التعليميــ  هــــل هنــــاك توصــــيف واضــــح وموثــــق ومعلــــن للبــ
 والمقررات الدراسية؟

   

 هل تحتوي المقررات الدراسية على مجـاالت معينـة لتنميـة الـتعلم              -٢٣
 الذاتي؟

   

 هل تجاري موضوعات الكتاب المدرسي المتغيرات والمـستجدات         -٢٤
 الحديثة؟

   

مجموعــة مــن التعليمــات واالجــراءات  هــل يلتــزم المعهــد العلمــي ب -٢٥
 الموثقة في تعيين أي شخص؟

   

 هـــل يعلـــن المعهـــد العلمـــي سياســـات قبـــول الطلبـــة علـــى موقعـــه   -٢٦
 االليكتروني؟

   

 هــل يعتمــد المعهــد العلمــي سياســة وآليــات محــددة لتنميــة قــدرات  -٢٧
 المعلمين؟

   

ــة ع    -٢٨ ــادية تعريفيـ ــة إرشـ ــي ادلـ ــد العلمـ ــوزع المعهـ ــة   هـــل يـ ــى الطلبـ لـ
 المقبولين الجدد؟

   

 هــل يجــري المعهــد العلمـــي دراســات تــستطلع فيهــا اراء الطلبـــة        -٢٩
 بشكل دوري حول 

..)الرياضة، المطاعم، مواقف السيارات، وغيرها(  الخدمات الطالبية 

   

 هـــل يهـــتم المعهـــد العلمـــي بمـــدى مالءمـــة البـــرامج الحتياجـــات         -٣٠
 المجتمع، وسوق العمل

 ات التنمية المعرفية؟ ومتطلب

   

 هـــل الطـــرق المـــستخدمة فـــي الـــتعلم الـــذاتي فـــي المعهـــد العلمـــي   -٣١
 متنوعة؟

   

 هــل يتناســب الكتــاب المدرســي مــع المــستوى المطلــوب لتأهيــل         -٣٢
 الطلبة وتلبية حاجاتهم
  ومستوى قدراتهم؟

   

 هل يراعي المعهد العلمي شروطا محددة في التوظيـف تـستند إلـى       -٣٣
 لمعرفة في مجالا

  التخصص المطلوب؟

   

 هــل يــتم تحــديث معلومــات المعهــد العلمــي عــن طريــق الحاســب      -٣٤
 اآللي؟

   

 هـــل يحـــدد المعهـــد العلمـــي لكـــل معلـــم مجموعـــة مـــن الطلبـــة          -٣٥
 إلرشادهم علميا خالل سنوات

   



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤١٩

  هـ١٤٣٧ الرابع محرم العدد

 ال ى حدماإل نعم الفقرات 
  دراستهم؟

 هـــل يـــستطلع المعهـــد العلمـــي أراء الطلبـــة فـــي جـــودة التعلـــيم          -٣٦
 علم؟والت

   

ــى        -٣٧ ــة عل ــة المالئمــة لمــساعدة الطلب ــوفر المعهــد العلمــي البيئ  هــل ي
 التفاعل االجتماعي؟

   

ــررات      -٣٨ ــرامج ومقـ ــوقين بـ ــة المتفـ ــي للطلبـ ــد العلمـ ــدد المعهـ  هـــل يحـ
 إضافية؟

   

 هل يعمل المعهـد العلمـي علـى تنميـة قـدرات المعلمـين وتطويرهـا            -٣٩
 باستمرار؟

   

تاب المدرسي على نشاطات متنوعة تـساعد علـى         هل يشتمل الك   -٤٠
 التفكير الناقد

  واالستقصاء والتحليل؟

   

 هل يوفر المعهد العلمي سياسات موثقة تحقق العدالـة فـي كافـة          -٤١
 اجراءات التوظيف؟

   

    هل يوجد نظام بالمعهد العلمي لحفظ وتداول واستدعاء الوثائق؟ -٤٢
الفرصــة للمعلمــين لتحــسين كفايــاتهم   هــل يتــيح المعهــد العلمــي   -٤٣

 المهنية؟
   

     هل يستطلع المعهد العلمي أراء الطلبة في تقويم أداء المعلمين؟ -٤٤
 هــل يــوفر المعهــد العلمــي صــندوقا للقــروض والمــساعدات الماليــة     -٤٥

 والعينية للطلبة
  المحتاجين؟

   

اكـب تطــورات  هـل يـوفر المعهـد العلمـي المنـاهج الدراسـية التـي تو        -٤٦
 العصر ويتأكد 

  من جودتها والتحسين المستمر لها؟

   

 هــل يــوفر المعهــد العلمــي للطلبــة والمعلمــين بــرامج تدريبيــة علــى       -٤٧
 استخدام مصادر التعلم؟

   

 هل يشرح الكتاب المدرسي القيم األصيلة واألخـالق الـسامية لـدى       -٤٨
 الطالب؟

   

ام والواجبــات المناطــة للعــاملين    هــل يحــدد المعهــد العلمــي المهــ     -٤٩
 حسب  تخصصهم 
  ومؤهالتهم العلمية؟

   

     هل يحدّث المعهد العلمي بياناته باستمرار باستخدام الحاسوب؟ -٥٠
 هــل يــدقق المعهــد العلمــي فــي مــدى كفايــة المعلمــين مــن أجــل           -٥١

 تحقيق رسالة المعهد وأهدافه؟ 
   

     التحصيل الدراسي للطلبة؟  هل يقوّم المعهد العلمي مستوى -٥٢
 هــــل يــــوفر المعهــــد العلمــــي الحــــوافز الماليــــة والمعنويــــة للطلبــــة    -٥٣

 المتفوقين؟
   

ــي      -٥٤ ــامج الدراسـ ــصيالً للبرنـ ــي تفـ ــد العلمـ ــضمن خطـــط المعهـ ــل تتـ  هـ
 وتحديداً  واضحاً لألهداف 

   يحقق التكامل مع خطط كافة األقسام الدراسية؟ 

   



 

 
٤٢٠

المعاهد العلمية  مديري لية التربوية وجودة التعليماألنماط القياد
 في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عبد المحسن  بن سعد الداود. د

 ال ى حدماإل نعم الفقرات 
ــوفر المعهـــ  -٥٥ ــة    هـــل يـ ــتعلم الالزمـ ــيم والـ ــساعدات التعلـ ــي مـ د العلمـ

 إلكساب الطلبة المهارات 
  المهنية المستهدفة؟ 

   

     هل تتنوع التمارين واألنشطة والتطبيقات في الكتاب المدرسي؟ -٥٦
 هل يحدد المعهد العلمي المعايير والمؤهالت واإلجراءات المرتبطة  -٥٧

 باختيار الموظفين 
 تواءم ورسالة وأهداف المعهد؟  والمعلمين بما ي

   

 هل يتوفر في المعهد العلمي قواعد بيانات شـاملة لكافـة أنـشطته       -٥٨
 العلمية واإلدارية والمالية؟ 

   

 هل يوجد لجان معينة مختصة الختيار المعلمين المرشحين للعمل  -٥٩
 في المعهد العلمي؟

   

لــى الــصعوبات التــي   هــل توجــد آليــة فــي المعهــد العلمــي للتعــرف ع    -٦٠
 تواجه الطلبة؟ 

   

 هل يؤمن المعهد العلمي بأهمية األنشطة الالصفية لتعميق العالقة  -٦١
 بين المعلمين والطلبة؟

   

 هــل تحقــق بــرامج المعهــد العلمــي وتخصــصاته احتياجــات الطلبــة     -٦٢
 والمجتمع؟ 

   

ستخدمة  هل يتأكد المعهد العلمـي مـن أن الوسـائط التعليميـة المـ          -٦٣
 ترتبط بأهداف البرامج، 

  وبالمحتوى التعليمي؟ 

   

 هــل يتــضمن الكتــاب المدرســي مــا يحفــز الطلبــة علــى االســتنتاج          -٦٤
 والتفكير؟ 

   

 هل يوفر المعهد العلمـي فـرص التنميـة المهنيـة المـستمرة وورش             -٦٥
 العمل واألنشطة 

 مع رسالة  التدريبية لجميع العاملين وفق احتياجاتهم بما ينسجم
 المعهد؟ 

   

     هل يتيح المعهد العلمي خدمة اإلنترنت للعاملين والطلبة فيها؟  -٦٦
 هل يتـيح المعهـد العلمـي الفرصـة لمـشاركة المعلمـين فـي حـضور                  -٦٧

 بعض  الدورات والورش 
  العلمية؟ 

   

 هــل يتــوفر فــي المعهــد العلمــي معــايير موضــوعية وعادلــة لتوزيــع         -٦٨
 قا لرغباتهم الطالب وف
  الدراسية؟

   

ــة فــي تطــوير مــا يقدمــه مــن         -٦٩ ــآراء الطلب  هــل يأخــذ المعهــد العلمــي ب
 خدمات؟ 

   

 هـــل تـــوازن الخطـــط الدراســـية بالمعهـــد العلمـــي بـــين موضـــوعات    -٧٠
 التخصص والبرامج العامة؟ 

   

 هــل يتــوفر لــدى المعهــد العلمــي رؤيــة واضــحة بمــستوى المعلومــات  -٧١
 لمطلوب والمعارف ا

  توفيرها بما يحقق رسالته ورؤيته المستقبلية؟ 

   



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤٢١

  هـ١٤٣٧ الرابع محرم العدد

 ال ى حدماإل نعم الفقرات 
     هل تستخدم في الكتاب المدرسي طرق متنوعة للتقويم؟ -٧٢
 هــل يقــوم المعهــد العلمــي بتقــويم أداء المعلمــين بــصورة دوريــة         -٧٣

 ومنتظمة؟ 
   

     هل يصنف المعهد العلمي بياناته وفق نماذج إحصائية فعالة؟  -٧٤
 هــل يعلــن المعهــد العلمــي تعليمــات شــروط اختيــار المعلمــين فيــه   -٧٥

 ومتطلبات الوظائف األخرى؟ 
   

 هــل يــشرك المعهــد العلمــي الطلبــة فــي صــياغة القــرارات وحـــل          -٧٦
 المشكالت المرتبطة 

  بالقضايا الطالبية؟ 

   

     هل يوفر المعهد العلمي صندوقاً للتكافل االجتماعي؟  -٧٧
ى المعهد العلمي إحصاءات بأعداد الخـريجين فـي كـل عـام       هل لد  -٧٨

 دراسي وتقديراتهم 
  وعدد الطلبة المسجلين في كل برنامج دراسي؟

   

 هل يتوفر في المعهد العلمي آليات التعامل مـع مـشكالت التعلـيم              -٧٩
 التي تواجهه؟ 

   

     هل يتوفر في الكتاب المدرسي عنصرا الجاذبية والتشويق؟  -٨٠
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Abstract: 

  

The aim of this research was to find out the relationship between educational 

leadership styles and quality of education for scientific institutions managers in 

Imam Mohammed bin Saud Islamic University. So that the concepts of 

educational leadership styles, quality of education, the relationship between 

educational leadership styles and quality of education, scientific institutions, and 

previous research studies ware presented. Two scales about educational 

leadership styles and quality of education ware designed and their psychometric 

characteristics ware computed, and applied on 30 managers of scientific 

institutions. The sample consists of (44) managers. The results indicated that 

there are variations in both educational leadership styles and quality of 

education. Also, there were statistically correlations between educational 

leadership styles and quality of education. Furthermore, Results indicated that 

managers who have higher qualifications more than university qualification and 

wide experiences more than 10 years are experiencing democratic leadership 

styles. Results interpreted according to previous researches studies. Further 

recommendations and future research studies are required. 
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 عة والمؤسسات اإلنتاجيةتفعيل الشراكة بين الجام 
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 األحمدعبداهللا هند  محمد . د

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

 
 

 
 :ملخص البحث 

عـــة والمؤســـسات هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى الكـــشف عـــن األســـس النظريـــة للـــشراكة بـــين الجام    

اإلنتاجيــة، إضــافة إلــى تحديــد معوقــات ومتطلبــات تفعيــل الــشراكة بــين الجامعــة والمؤســسات اإلنتاجيــة         

ل الـشراكة بـين   مـة للقـضايا التاليـة لتفعيـ    وكذلك تحديد الخيـارات األكثـر مالء  بالمملكة العربية السعودية،  

الفلـسفة، األهـداف،   :الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية بالمملكـة العربيـة الـسعودية مـن وجهـة نظـر الخبـراء        

ــول، البنيــة التنظيميــة، مــصادر التمويــل         واســتخدمت . التأســيس واإلنــشاء، البــرامج الدراســية، سياســة القب

خدمت االســـتبانة كـــأداة للدراســـة، الدراســـة المـــنهج الوصـــفي الوثـــائقي، والمـــنهج الوصـــفي المـــسحي،واست 

اعتمـاد العديـد مـن دول العـالم علـى الـشراكة كعامـل أساسـي            : نتـائج مـن أهمهـا      ةوتوصلت الدراسة إلى عد   

لتحقيق التنمية الشاملة في مختلـف المجـاالت، حيـث تـسهم الـشراكة فـي تـضافر جهـود المؤسـسات فـي            

أطـراف الـشراكة،وفي ضـوء نتـائج الدراسـة      مختلف القطاعات مما يعمل على تعظـيم الفائـدة للمؤسـسات          

 .تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات
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 :مقدمة:أوالً
الحمد هللا الذي أبان لعباده في قرآنه صراطاً مستقيماً ، ومنهجـاً تربويـاً قويمـاً ، والـصالة                   

 : أما بعد ... والسالم على رسول اهللا الذي بعث للناس معلماً حكيماً وهادياً وأميناً 

 هــو وســيلة الــدول  -بــصفة خاصــة- والتعلــيم الجــامعي  -بــصفة عامــة–يعــد التعلــيم 

 القوى البشرية القادرة على تحقيق النهضة االقتصادية؛ حيث لـم تعـد قـضية اإلنتـاج            ألعداد

هـي قـضية أعــداد وإنمـا قــضية نوعيـة، فالبــد مـن إعـداد الخــريجين مـن خــالل نظـام تعليمــي         

–يربط بين المناهج الدراسية وآليات واحتياجات سوق العمـل، حيـث تـسعى دول العـالم                 
ــامي منهــا والمتقــدم   ــوفير معــدالت       إلــى تحق-الن ــة؛ والتــي تتمثــل فــي ت يــق أهــدافها التنموي

مناســـبة للنمـــو االقتـــصادي، وتقـــديم خـــدمات أفـــضل فـــي النـــواحي الـــصحية والتعليميـــة          

واالجتماعيــة وغيرهــا، وتلعــب الجامعــة دوراً هامــاً فــي تحريــك عمليــة التنميــة؛ حيــث تعــد     

 التنميـة االقتــصادية  مـسئولة عــن إعـداد القــوى البـشرية وتأهيلهــا بمـا يــساعد علـى تحقيــق     

ــاج         ــسات اإلنتـ ــاً بمؤسـ ــاً وثيقـ ــا ارتباطـ ــالل ارتباطهـ ــن خـ ــك مـ ــشاملة؛ وذلـ ــة الـ واالجتماعيـ

والخدمات في المجتمع؛ حيث أن الجامعة لم تعـد قـادرة علـى مواجهـة التحـديات فـي هـذا                 

العصر بمفردها دون مشاركة مؤسسات المجتمع المختلفة، كما إنهـا هـي التـي تكـشف                

جتمع وتحاول أن تصنع الحلول لها، ومن ثـم أصـبح مـن الـضروري توثيـق           عن مشكالت الم  

العالقـــة بـــين التعلـــيم الجـــامعي وعـــالم العمـــل، وذلـــك بتـــدعيم الـــشراكة بـــين الجامعـــة    

والمؤســسات اإلنتاجيــة والعمــل علــى ربــط الجامعــة بقطاعــات اإلنتــاج، وتلبيــة حاجاتهــا،     

 . والمستقبلوفق متطلبات العصر ومتغيرات سوق العمل في الحاضر

وقد تزايدت أهمية توثيق العالقة بين التعليم الجامعي وبين قطاعـات العمـل واإلنتـاج        

مساهمة التعليم الجـامعي فـي تقـديم        : في ظل العولمة االقتصادية؛ ويتمثل ذلك من خالل       

ــدريب الطـــالب علـــى مختلـــف المهـــن      ــة، وتـ ــاملين بالقطاعـــات اإلنتاجيـ دورات تدريبيـــة للعـ

اكن العمـل وإنـشاء مراكـز للتنميـة المهنيـة بالجامعـة، وإعـداد المواهـب                 والوظائف فـي أمـ    

الذكيــة القـــادرة علـــى المنافـــسة فـــي األســـواق العالميـــة، كمـــا يمكـــن االســـتعانة بخبـــراء  
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وكفــاءات العمــل اإلنتــاجي للتــدريس بالجامعــات، باإلضــافة إلــى تبنــي مــداخل تــسويقية          

محمــود، . (كافــة قطاعــات المجتمــع  متعــددة بالجامعــات تأخــذ فــي اعتبارهــا احتياجــات      

 ) ٢٠٥-١٩٩م، ص ص٢٠٠٢

ومن المتوقع مستقبالً تحول أماكن العمل واإلنتـاج مـن أمـاكن إنتاجيـة وخدميـة إلـى                  

أماكن قائمة علـى الـتعلم والمعرفـة، وهـذا يتطلـب تـدريب العـاملين علـى كيفيـة الحـصول                 

اح حلــول للمــشكالت، علــى المعرفــة، وإجــراء البحــوث وتطبيــق المعــارف النظريــة، واقتــر  

، )١٥٧م، ص٢٠٠٥ضــاحي، .(وتــصميم وتنفيــذ هــذه الحلــول مــن خــالل فريــق عمــل متكامــل 

وهناك العديد من الدراسات التي أكدت على أن الجامعة هي المنوط بها تحقيق ذلـك مـن    

خالل ارتباطها الوثيق بالمؤسـسات المجتمعيـة األخـرى؛ وذلـك إيمانـاً منهـا بـأن الـشراكة           

ليــة التعليميــة والبحثيــة، وفــي صــالح عمليــات اإلنتــاج والخــدمات التــي تقــدمها فـي صــالح العم 

ــة  ــذه المؤســـسات المجتمعيـ ــدالباقي، .(هـ ــوث  )٣٧٧م، ص٢٠٠٠عبـ ــاط البحـ ــا أن ارتبـ ، كمـ

الجامعية بمجاالت اإلنتاج أصـبح مـن أهـم االتجاهـات التـي أدركتهـا األمـم الواعيـة فـي هـذا                   

المؤسـسات اإلنتاجيـة، وأصـبحت مؤسـسات        العصر، وكونـت صـالت قويـة بـين الجامعـة و           

اإلنتاج تمول أو على األقـل تـشارك فـي تمويـل البحـوث العلميـة الجامعيـة مـن أجـل هـدف                       

محــدد هــو حــصولها علــى نتــائج هــذه البحــوث لالســتفادة منهــا فــي تطــوير وتجويــد جميــع      

م، ٢٠٠٨الـسلطان،   . (أنظمتها؛ حتى تتمتع بمنـتج جيـد الـصنع قـادر علـى المنافـسة الدوليـة                

 )٢٥٢ص

وفـــــي هــــــذا الــــــسياق أطلقــــــت اليونـــــسكو علــــــى تــــــصورها المــــــستقبلي للجامعــــــة   

، وتتحـدد مالمـح هـذه الجامعـة فـي أنهـا تـسعى لالرتبـاط         ''University Proactive"مـصطلح 

بعالقات تعاون مع المؤسسات الصناعية والخدمية في مجتمعها، كمـا تـسعى مـن خـالل                

ات، ولها القدرة على االستبـصار بالمـشكالت       هذه العالقات لتوجيه أنشطة هذه المؤسس     

والتحديات التي يمكن أن تواجـه مؤسـسات المجتمـع كافـة، وتعمـل علـى طـرح تـصورات           

 )CERF, 1996, p.11(. حول أساليب الوقاية منها ومواجهتها
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كما أكد خبراء التعليم وصانعي السياسات فـي البلـدان الـصناعية المتقدمـة فـي بيـان         

 أن سوق العمل يتغيـر؛ ومـن ثـم          OECDظمة التعاون االقتصادي والتنمية     لجنة التعليم بمن  

يجب تشجيع العمالة المرنة بما يتالءم والتقدم التكنولوجي والتغيرات في عـالم المهـن،              

وأن يعمــل التعلــيم علــى إعــداد قــوى عاملــة تتــسم بالمرونــة وأن تتــيح فــرص التعلــيم مــدى  

، ومـن ثـم   ) CERF, 1996, p.12(. ف المجتمـع الحيـاة مـن خـالل المـشاركة الفعالـة ألطـرا      

يصبح نظام التعليم قادراً على أن يوفر لخطط التنمية مزيجاً من المهـارات واالختـصاصات              

إذا كان هناك ترابطاً قويـاً بـين التنميـة االقتـصادية والتطـور التعليمـي، وال يمكـن النظـر إلـى                    

نميـة االقتـصادية وإنمـا هـو اسـتثمار      التعليم على أنه نوع من الخدمة تقدم في عزلـة عـن الت      

يــستهدف النهــوض بمــستوى حيــاة الفــرد والمجتمــع، وهنــاك توجــه عــالمي وتأكيــد دولــي   

، لمـا لـه مـن       - اإلنتاجيـة والخدميـة    -على أهمية العالقة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع        

 هـذا  دور كبير في تحقيـق التقـدم االقتـصادي واالجتمـاعي للـدول، ومـن الجهـود التـي تؤكـد                   

 :التوجه

والــذي تــضمن تأكيــداً علــى أن الــشراكة   Toronto Globeتقريــر تورانتــو جلــوب  •

عبـدالباقي،  . (مبدأ ال غنى عنه لجميع القطاعات سواء كانت تعليمية أو صـناعية أو تجاريـة            

 )٣٧٦م، ص٢٠٠٠

المـــؤتمر األول لتـــسويق الخـــدمات الجامعيـــة والـــذي حـــدد هـــدفين مـــن شـــراكة   •

تــوفير بــدائل : تطــوير قــدرات المجتمــع، وثانيهمــا : مجتمــع، أولهمــاالجامعــة بمؤســسات ال

 . تمويله للجامعة من خالل تسويق األبحاث

ــالي للقـــرن الحـــادي والعـــشرين الـــذي نـــادى     • ــالمي بـــشأن التعلـــيم العـ اإلعـــالن العـ

 )٢٠م، ص١٩٩٨اليونسكو، . (بضرورة التعاون والربط بين التعليم العالي وسائر القطاعات

 حـول التعلـيم العـالي فـي الـدول العربيـة للقـرن الحـادي والعـشرين                   إعالن بيـروت   •

الذي أكـد علـى ضـرورة خلـق قنـوات تواصـل فعالـة وإيجـاد شـراكة فعليـة بـين مؤسـسات                  

 )٥م، ص١٩٩٨اليونسكو، . (التعليم العالي ومؤسسات المجتمع المختلفة
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طـاع اإلنتـاجي،    وعلى مستوى دول الخليج العربي يشير البعيز على أن التعـاون بـين الق             

ومؤسسات التعليم العالي يتطلب شراكة تنسجم مع مـصالح الطـرفين التـي قـد تختلـف؛                 

ــاج والجامعــات          ــذي يــضعف التعــاون بــين مؤســسات اإلنت ممــا يحــدث نوعــاً مــن التحــدي ال

حقــوق الملكيــة، والــسرية، والنــشر، وتــضارب  : ويركــز ذلــك التحــدي فــي ثالثــة محــاور هــي  

، وتؤكـد دراسـة دائـرة البحـوث االقتـصادية           )١٧٨م، ص ٢٠٠٥وى،  فـي الـشت   (البعيـز . المصالح

بتجارة عمان على عدد من األسباب التي زادت الفجوة بين مخرجات التعليم العـالي وبـين                

ومن األسباب المتعلقـة بالجامعـات، عـدم تناسـب حجـم التـدريس       . حاجات سوق العمل 

 المطلوبـة، واالفتقـار إلـى    مع حجم الطلب المتزايد، وعدم التأهيـل فـي معظـم التخصـصات      

ومــن األســباب المرتبطــة بالمؤسـسات اإلنتاجيــة، عــدم وجــود خطــة  . المهـارات المطلوبــة 

للقــوى العاملــة تحــدد االحتيــاج الفعلــي، وعــدم اإلحــساس بوجــود حاجــة إلقامــة شــراكة     

 )١٧٨م، ص٢٠٠٥في الشتوى، (دائرة البحوث االقتصادية. فعلية بين القطاعين

طني تــشير دارســة جامعــة الملــك ســعود المقدمــة لنــدوة الرؤيــة   وعلــى المــستوى الــو 

هـ إلى أن دور البحث العلمي ال يزال محدوداً      ١٤٤٠المستقبلية لالقتصاد السعودي حتى عام      

في قضاياً التنمية، وربما يعود ذلك إلى قلـة الـدعم والمـشاركة مـن المؤسـسات اإلنتـاجي،                   

جامعـة  . نتاجيـة دون المـستوى المطلـوب     كما أن التعاون بـين الجامعـات والمؤسـسات اإل         

، كمــا ذكــر كــل مــن الفــوزان ورشــيد إلــى أن )١٧٧م، ص٢٠٠٥فــي الــشتوى، (الملــك ســعود

هناك عدداً من المعوقات تعوق الشراكة بـين الجامعـة والمؤسـسات اإلنتاجيـة لعـل مـن                 

أبرزهــا؛ ضــعف االتــصال والتنــسيق، ونقــص الــوعى لــدى مؤســسات اإلنتــاج بالبحــث العلمــي، 

الفـــوزان . (وضـــعف التخطـــيط ألنـــشطة البحـــث العلمـــي، وضـــعف الـــدعم المـــالي والبـــشري

ــائج دراســة علــى مجتمــع مــن رجــال        )١٢٣هـــ، ص١٤٢٦ورشــيد،  ــى نت ، كمــا أشــار العقيــل إل

 %٦٧األعمال فـي المنطقتـين الغربيـة والوسـطى فـي المملكـة العربيـة الـسعودية إذ أكـد                 

 %٨٣ال األعمال والجامعة مفقود، بينما يرى       من مجتمع الدراسة على أن االتصال بين رج       
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أنــه لــم يحــدث أي تطــور فــي مجــال تطــوير العالقــة وأن الطموحــات ال زالــت دون المــستوى    

 )١٧٧م، ص٢٠٠٥في الشتوى، (العقيل. المستهدف

 :التعريف بمشكلة الدراسة علمياً:ثانياً
أهميـة تفعيـل    رغم وجود العديد مـن الدراسـات النظريـة والميدانيـة التـي أكـدت علـى                  

ــسكو        ــة اليونـ ــية دراسـ ــم توصـ ــة، ورغـ ــسات اإلنتاجيـ ــات والمؤسـ ــين الجامعـ ــشراكة بـ الـ

بضرورة أهمية عقد تحالفات بين التعليم العـالي وسـائر القطاعـات، ورغـم توصـية دراسـة                  

مدكور التي أكـدت علـى ضـرورة إيجـاد إليـه لـربط التعلـيم العـالي بمؤسـسات اإلنتـاج إذ أن                        

ر التقانات الفائقة يحتاج إلى وظائف ذات مهارات عاليـة فـي مجـال            ثورة المعلومات، وظهو  

الخـــدمات، وصـــناعة المعلومـــات، وتعلـــيم راق، وطموحـــات عاليـــة، باإلضـــافة إلـــى القـــدرات  

وما أوصت به دراسـة خـصاونة مـن         ). ١٤٠هـ، ص ١٤٢٥مدكور،  . (التنظيمية واإلدارة المتقدمة  

عالي وقطاعات اإلنتاج المختلفة لما لها مـن  أهمية توثيق الروابط بين مؤسسات التعليم ال    

دور كبيــر فــي التنميــة الــشاملة، إذ يــنعكس ذلــك علــى كــل منهمــا، فيــساعد مؤســسات     

اإلنتــاج علــى تطــوير اإلنتــاج، وتحــسين نوعيتــه، ويــدعم قــدراتها التنافــسية علــى المــستوى   

ــة لكوادرهــا البــشرية،        ــى رفــع القــدرات التقني ــدولي؛ باإلضــافة إل ــوطني وال ــادة المــوارد  ال وزي

التمويلية، والتمكين من زيادة القـدرات التقنيـة، وتأهيـل الكـوادر، وتـوفير التغذيـة الراجعـة                

الخـــصاونة، . (لتحديــد األولويـــة البحثيـــة لـــدى المؤســـسة الجامعيـــة لخدمـــة وتطـــوير اإلنتـــاج 

وكــذلك مــا أوصــت بــه دراســة القحطــاني مــن أن قــضية تــدعيم وتعزيــز     ). ٢٠٦هـــ، ص١٤٢٥

 بين الجامعات ومؤسسات اإلنتاج في المجتمع تعد من أهم المجاالت التـي ينبغـي         الروابط

االهتمــام بهــا، لمــا لهــا مــن أهميــة فــي العمليــة اإلنتاجيــة التــي أصــبحت تعتمــد علــى قواعــد      

المعرفة التـي ال سـبيل لتطبيقهـا إال مـن خـالل مراكـز البحـوث العلميـة الجامعيـة، وتفعيـل            

براء، والتعاون في مجال االستفادة من المرافق والمختبـرات         الشراكة من خالل تبادل الخ    

ــا     ــة ونحوهـ ــال االستـــشارات والتعاقـــدات البحثيـ ــة، وفـــي مجـ ــز العلميـ . والمعامـــل والمراكـ

، وما أوصت به دراسة خليل مـن أهميـة تفعيـل الوظيفـة الرابعـة            )١٣هـ،ص١٤٢٩القحطاني،  (
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، وهـي الوظيفـة االقتـصادية، تفعـيالً         للجامعة والتي فرضتها مجاالت الصرف المادية المهولـة       

مدروساً، حتى تستطيع الجامعة تمويل نفسها بنفسها، وذلك من خالل القيـام بحمـالت        

إعالميـــة مخطـــط لهـــا جيـــداً موجهـــة إلـــى مؤســـسات المجتمـــع بهـــدف توقيـــع اتفاقيـــات  

ــوفير مخرجـــات         ــصالحها، ولتـ ــات لـ ــراء بحـــوث ودراسـ ــل إجـ ــراكات؛ لتمويـ ــيس شـ وتأسـ

، وكــذلك مــا أوصــت بــه دراســة درادكــة  )٢٥٧م،ص٢٠١٣خليــل،.(اجاتهــاتتناســب مــع احتي

ومعايعــة مــن أهميــة تحقيــق الــشراكة بــين الجامعــات ومؤســسات القطــاع الخــاص فــي      

المجتمــع مــن أجــل تحقيــق المنفعــة المتبادلــة للطــرفين، وحتــى تبقــى الجامعــة قــادرة علــى 

 يـشير إلـى ضـعف مـستوى         ، إال أن الواقع   )١٠٤م،ص٢٠١٤درداكة ومعايعة، .(تحقيق أهدافها 

الــشراكة، ووجــود العديــد مــن األســباب الــسلبية التــي تحــول دون تحقيقهــا، وخــصوصاً ،         

ضعف الصلة والتواصل مع مواقـع العمـل واإلنتـاج، وضـعف إسـهام المؤسـسات اإلنتاجيـة                  

ــاج،          ــة، وضــعف التنــسيق بــين مراكــز البحــوث ومؤســسات اإلنت فــي دعــم البحــوث العلمي

مكانات والخبرات الوطنية، وعدم رغبة معظـم المؤسـسات اإلنتاجيـة           وعدم االقتناع باإل  

فـــي دعـــم أنـــشطة التطـــوير بالجامعـــة وتحمـــل تكلفـــة المـــشروعات البحثيـــة، وانـــشغال  

ــديها مــن        ــة بمــا ل ــة، واكتفــاء المؤســسات اإلنتاجي الجامعــات بالتــدريس والبحــوث النظري

هــــ، ١٤٢٥القحطـــاني، ؛ ٢٣٣-٢٢٩م، ص٢٠٠٥الـــشتوي، . (خبـــراء وفنيـــين لحـــل مـــشكالتها

ومــــن ثــــم فــــإن الدراســــة الحاليــــة تــــسعى لعــــالج هــــذه  ). ١٢م، ص ٢٠٠١؛ الــــصويغ، ٣٤٠ص

 :المشكلة باإلجابة عن األسئلة التالية

 J ما األسس النظرية للشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية؟ 

 J     مــا معوقــات تفعيــل الــشراكة بــين الجامعــة والمؤســسات اإلنتاجيــة بالمملكــة

 السعودية من وجهة نظر الخبراء؟العربية 

 J   مــا متطلبــات تفعيــل الــشراكة بــين الجامعــة والمؤســسات اإلنتاجيــة بالمملكــة

 العربية السعودية من وجهة نظر الخبراء؟
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 J       ــة ــين الجامعـ ــة لتفعيـــل الـــشراكة بـ ــضايا التاليـ ــة للقـ ــر مالئمـ ــارات األكثـ ــا الخيـ مـ

الفلــسفة، : نظــر الخبـراء والمؤسـسات اإلنتاجيـة بالمملكــة العربيـة الــسعودية مـن وجهـة     

األهداف، التأسيس واإلنشاء، البرامج الدراسية، سياسة القبـول، البنيـة التنظيميـة، مـصادر              

 التمويل؟

 :أهداف الدراسة:ثالثاً
 :هدفت الدراسة إلى تحقيق ما يأتي

 J الكشف عن األسس النظرية للشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية. 

 J   ــشرا ــل الــ ــات تفعيــ ــد معوقــ ــة   تحديــ ــة والمؤســــسات اإلنتاجيــ ــين الجامعــ كة بــ

 .بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر الخبراء

 J     ــة ــة والمؤســــسات اإلنتاجيــ تحديــــد متطلبــــات تفعيــــل الــــشراكة بــــين الجامعــ

 .بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر الخبراء

 J    امعــة تحديــد الخيــارات األكثــر مالئمــة للقــضايا التاليــة لتفعيــل الــشراكة بــين الج

الفلــسفة، :والمؤسـسات اإلنتاجيـة بالمملكــة العربيـة الــسعودية مـن وجهـة نظــر الخبـراء      

األهداف، التأسيس واإلنشاء، البرامج الدراسية، سياسة القبـول، البنيـة التنظيميـة، مـصادر              

 .التمويل

 :أهمية الدراسة:رابعاً
 :األهمية النظرية:١-٤

 J ة والمؤسسات إلنتاجيةالكشف عن األسس النظرية للشراكة بين الجامع. 

 :األهمية النظرية:٢-٤

 J   تحديــــد متطلبــــات ومعوقــــات تفعيــــل الــــشراكة بــــين الجامعــــة والمؤســــسات

اإلنتاجيــــة والخيــــارات األكثــــر مالئمــــة للقــــضايا التاليــــة لتفعيــــل الــــشراكة بــــين الجامعــــة 

الفلــسفة، :والمؤسـسات اإلنتاجيـة بالمملكــة العربيـة الــسعودية مـن وجهـة نظــر الخبـراء      
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هداف، التأسيس واإلنشاء، البرامج الدراسية، سياسة القبـول، البنيـة التنظيميـة، مـصادر              األ

 .التمويل؛ وذلك لتقديمها لمتخذي القرار التخاذ الخطوات الالزمة لذلك

 :حدود الدراسة:خامساً
تتمثل في تحديد معوقات ومتطلبات تفعيـل الـشراكة بـين           : الحدود الموضوعية :١-٥

اإلنتاجية والخيارات األكثر مالئمة للقضايا التالية لتفعيل الـشراكة     الجامعة والمؤسسات   

ــر        ــة نظـ ــن وجهـ ــة الـــسعودية مـ ــة العربيـ ــة بالمملكـ ــة والمؤســـسات اإلنتاجيـ ــين الجامعـ بـ

الفلسفة، األهداف، التأسيس واإلنشاء، البرامج الدراسية، سياسة القبـول، البنيـة           :الخبراء

 .التنظيمية، مصادر التمويل

 :تقتصر هذه الدراسة على: لبشريةالحدود ا:٢-٥

ــالس   • ــضاء مجــ ــة  [أعــ ــي للجامعــ ــامعي -المجلــــس العلمــ ــوير الجــ ــادة التطــ  ]عمــ

 . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة الملك سعود :الجامعات التالية

ــضاء مجلـــس الـــشورى   •  لجنـــة الـــشؤون التعليميـــة والبحـــث العلمـــي، لجنـــة      [أعـ

ــصادية والطاقــة   ــشؤون االقت ــراح وتحــديث      بوصــف]ال ها الجهــة التــشريعية المنــاط بهــا اقت

 .األنظمة ذات العالقة بكافة أوجه التنمية

 .أعضاء مجلس الغرفة التجارية والصناعية في مدينة الرياض •

ــة :٢-٥ ــاني مــن العــام الجــامعي       : الحــدود الزمني طبقــت هــذه الدراســة فــي الفــصل الث

 .هـ١٤٣٤/١٤٣٥

 :مصطلحات الدراسة:سادساً
 هـي إقامـة نـوع مـن الترتيبـات           : بين الجامعات والمؤسـسات اإلنتاجيـة      الشراكة:١-٦

التنظيمية ما بين الجامعة وواحدة أو أكثر من المؤسسات اإلنتاجية، وتقوم الجامعـة مـن            

خالل هذه الشراكة بتقديم خبراتها العلمية المختلفـة للمؤسـسات اإلنتاجيـة الـشريكة،           

 الالزم لتقـديم هـذه الخبـرات، ممـا يـسهم            كما تقدم المؤسسات الشريكة الدعم المالي     

 . في تحقيق كل طرف ألهدافه
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 :منهج الدراسة:سابعاً
استخدمت الدراسـة المـنهج الوصـفي الوثـائقي لإلجابـة عـن الـسؤال األول مـن أسـئلة                    

الدراسة، والمنهج الوصفي المسحي لإلجابة عن السؤال الثاني والثالث والرابـع مـن أسـئلة               

 .الدراسة

 :اءات الدراسةإجر:ثامناً
 :تسير الدراسة وفق اإلجراءات التالية

 :اإلطار النظري ويتضمن: أوالً

 .ماهية الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية .١

الجهــود العالميــة فــي مجــال الــشراكة بــين الجامعــة والمؤســسات اإلنتاجيــة؛          .٢

 .وذلك لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة

 :يداني ويتضمناإلطار الم: ثانياً

إعــداد أداة الدراســة وهــي عبــارة عــن اســتبانه موجــه للخبــراء بتفعيــل الــشراكة   .١

 .بين الجامعات والمؤسسات اإلنتاجية بالمملكة العربية السعودية

 .تطبيق أداة الدراسة على الفئة المستهدفة .٢

 . تحليل البيانات وتفسير النتائج وتقديم التوصيات: ثالثاً

 :رياإلطار النظ:تاسعاً
 :ماهية الشراكة بين الجامعات والمؤسسات اإلنتاجية:١-٩

 :مفهوم الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية: ١-١-٩

اتحــاد شخــصين أو أكثــر مــن  "مــصطلح الــشراكة طبقــاً للموســوعة األمريكيــة يعنــي   

أجل تنفيـذ عمـل ربحـي، وهـي أيـضاً نتـاج اتفاقيـة تعاقديـة بـين الـشركاء ولـيس شـرطاً أن                          

 ).٦٠م،ص٢٠٠٥محروس،.(كون هذه االتفاقية في صورة مكتوبة لتصبح فعالةت

 :ويمكن الخروج بعدد من القضايا المرتبطة بمفهوم الشراكة ومنها
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 J   فــي تعريفــه  ) ٧١م،ص٢٠٠٥(وأكــد ذلــك محــروس  : أنهــا عالقــة تعاونيــة إلزاميــة

ات تعاونيــة تعــاون واهتمــام بتبــادل األفكــار وصــوالً إلــى بنــاء عالقــ       " للــشراكة علــى أنهــا   

متــضمنة محادثــات تأمليــة يــشارك فيهــا الــشركاء فــي مواجهــة المــشكالت وتحــديث          

الخبرات وتطويرها، والمساعدة على تعزيز الثقة والقناعة والحفـز والممارسـات التعاونيـة      

 ".المتبادلة بين الشركاء

 J     وأكد ذلك مارك    : أنها تسعى لتحقيق أهداف مشتركةmark)فـي  ) ١م،ص٢٠٠٠

 ". اتفاق أو أكثر للعمل سوياً لتحقيق األهداف المشتركة"راكة على أنها تعريفه للش

 J         وأكـد ذلـك كـولن       : أنها تـسعى لتحقيـق منفعـة متبادلـةcolin)٣٣٥م، ص ٢٠٠٠ (

عالقـات إسـتراتيجية هادفـة بـين مؤسـستين مـستقلتين،            "في تعريفه للشراكة علـى أنهـا        

اسب مشتركة من الـصعب     يشتركان في أهداف متناغمة، ويعمالن من أجل تحقيق مك        

 ".الحصول عليها بعمل كل طرف بمفرده؛ بغرض كسب ميزة تنافسية في سوق العمل

ومن ثم فإن الشراكة تعني التعـاون والتفاعـل بـين المؤسـسات المختلفـة، المتعلقـة               

بتوظيــف إمكانياتهمــا البــشرية والماليــة واإلداريــة والتنظيميــة والتكنولوجيــة والمعرفيــة،    

 المشاركة وااللتـزام باألهـداف وحريـة االختيـار والمـسئولية المـشتركة              وعلى أساس من  

والمـــساءلة مـــن أجـــل تحقيـــق أهـــدافهم، حتـــى تـــتمكن هـــذه المؤســـسات مـــن مواكبـــة  

ــسي       ــع تنافـــــــــــ ــق وضـــــــــــ ــة، وتحقيـــــــــــ ــة فاعلـــــــــــ ــرة بطريقـــــــــــ ــورات المعاصـــــــــــ التطـــــــــــ

 ).٦٠م،ص٢٠٠٧الرشيد،.(أفضل

والــشراكة، ويــتم  وتخلــط العديــد مــن الدراســات والبحــوث بــين مفهــوم المــشاركة     

استخدامهما بنفس المعنى أو يحل أحدهما مكان اآلخر، مع أن هناك فروق بينهما والتي       

 :يمكن إجمالها في النقاط التالية

o    تعتمـــد الـــشراكة علـــى وجـــود اتفـــاق بـــين أطـــراف الـــشراكة تحـــدد فيـــه األدوار

ــا يتقاســـ     ــا، كمـ م والمـــسئوليات، وكـــذلك األهـــداف التـــي تـــسعى الـــشراكة إلـــى تحقيقهـ
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الشركاء الفوائد ويتحملوا مخاطر العمل، ويتم ذلـك مـن خـالل تعـاون فعـال بـين أطـراف                    

 .الشراكة والحوار وتبادل اآلراء واألفكار

o   تعتمــد المــشاركة علــى الجهــود والمبــادرات التطوعيــة دون إلــزام أو التــزام بــين

وار أو المؤسسات المشاركة، حيث إنها عبارة عن خدمة من طرف واحـد دون تبـادل لـألد       

تحديد للمسئوليات، كما أنها تقوم على إنفراد المؤسسة المقدمة للخدمة بـالرأي والقـرار              

م،ص ٢٠٠٧العجمـــي،.(فيمــا تقدمــه للمؤســـسة المــستفيدة، دون تبــادل لـــآلراء أو األفكــار     

 ).٩٢-٩١ص

ومما سبق فإن الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية تعتمد على إقامـة نـوع               

مــا بــين الجامعــة وواحــدة أو أكثــر مــن    ) دائمــة كانــت أم مؤقتــة ( التنظيميــة مــن الترتيبــات 

 -اقتــصادية كانــت أم غيــر اقتــصادية، حكوميــة كانــت أم خاصــة -المؤســسات اإلنتاجيــة

وتقوم الجامعة من خالل هذه الشراكة بتقـديم خبراتهـا العلميـة المختلفـة للمؤسـسات                

 الـدعم المـالي الـالزم لتقـديم هـذه      اإلنتاجية الشريكة، كمـا تقـدم المؤسـسات الـشريكة       

 . الخبرات، مما يسهم في تحقيق كل طرف ألهدافه

 :فلسفة الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية: ٢-١-٩

تقــوم فلــسفة الــشراكة علــى وجــود عالقــة تعاونيــة إلزاميــة بــين شــريكين أو أكثــر      

 واسـتفادة كـل     بهدف تجميع القدرات والمـوارد للـشركاء وتوحيـد مميـزات كـل شـريك              

شــريك مــن مميــزات الــشريك اآلخــر وذلــك فــي ضــوء األهــداف المتفــق عليهــا مــن خــالل      

 .اإليمان بقيمة العمل الجماعي وتفوقه على العمل الفردي

ويــرى الــبعض أن فلــسفة الــشراكة قائمــة علــى التــزام مــشترك بأهــداف الــشراكة،     

 واالعتراف بوجـود اخـتالف   والسعي لتحقيقها من خالل تحديد األدوار وتحمل المسئولية، 

في األولويات واإلمكانات وأن الـشراكة تعمـل علـى تحقيـق هـذه األولويـات وتكامـل هـذه                    

اإلمكانـــات، كمـــا أنهـــا تحقـــق ذلـــك مـــن خـــالل الحـــوار البنـــاء والـــشفافية، والتغلـــب علـــى  

 ).٥م،ص١٩٨٢،Word and Don.(العقبات األولى، والبحث عن قيمة مضافة للشراكة
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 Social أو نظريــة التبـــادل االجتمــاعي   Exchange theoryة التبادلــة  وتوضــح النظريـــ 

exchange theory     ــراد ــين األفــ ــوم علــــى التفاعــــل بــ ــا تقــ ــى أنهــ  فلــــسفة الــــشراكة علــ

 التي يجنيها األفـراد  Rewards and Costsوالمؤسسات وتركز على المكاسب والخسارة 

ة التـي يحـصلون عليهـا مـن         أو بين المؤسسات عادة مرهون باسـتمرار المكاسـب المتبادلـ          

جراء التفاعل، لذا فهي تؤكد على أن الفرد أو المؤسسة تتصرف بعقالنية في البحـث عـن               

المكسب أو الفائدة من تفاعلها وعالقتها مع اآلخرين، وتؤكـد نظريـة التبـادل االجتمـاعي                

بـة  أنه كلما كان هناك مكاسب للعمل أو النشاط الذي يقـوم بـه الفـرد زادت احتماليـة رغ     

 ).١٠١م،ص٢٠٠٠،Barczk.(الفرد أو قيامه بتكرار العمل؛ أي المشاركة التطوعية

ومن العرض السابق فإن فلسفة الشراكة يمكن تفـسيرها فـي ضـوء نظريـة التبـادل                 

االجتمــاعي القائمــة علــى تبــادل المنفعــة بــين األفــراد؛ حيــث أنــه كلمــا وضــح لــدى الــشركاء   

ك يزيــد دافعيــتهم ورغبــتهم فــي تحقيــق المكاســب التــي ســيجنيها كــل شــريك فــإن ذلــ

الــشراكة والعمــل علــى إنجاحهــا، وأيــضاً كلمــا زادت الــشراكة بــين مختلــف المؤســسات  

 .فإن ذلك يؤدي إلى نتائج عظيمة الفائدة للمؤسسات المشاركة

 :أهداف الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية: ٣-١-٩

 للــشركاء، ويمكــن تــصنيف أهــداف  تــسعى الــشراكة إلــى تحقيــق المنفعــة المتبادلــة 

 :الشراكة في ضوء المؤسسات المستفيدة منها إلى

 :أهداف الشراكة بالنسبة للجامعات -

 .تعيين خريجي الجامعات المؤهلين لممارسة مختلف األنشطة اإلنتاجية •

 .تزويد الطالب بمزيد من الخبرات العملية •

 .لمؤسساتتوظيف أعضاء هيئة التدريس كخبراء ومستشارين في تلك ا •

الحصول على الدعم المادي لتمويـل مراكـز البحـوث المـشتركة بـين الجامعـات                 •

 ).٢٢م،ص٢٠٠٣،-األسكوا-اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا .(والشركات

 : أهداف الشراكة بالنسبة للمؤسسات اإلنتاجية -
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ي تتطلـع   تحسين المهارات الفنية والتقنية وكذلك األكاديمية للقوى العاملة التـ          •

 .إليها

تنميــة المــواد واآلالت الــصناعية أو المــستخدمة فــي الــصناعة وكــذلك المنتجــات    •

 .والموارد المالية

التعرف على نتائج البحوث والدراسات التي أجريـت بالجامعـة، واالسـتفادة منهـا               •

 .في مجاالت العمل واإلنتاج

بة للمشكالت االستفادة من جهود األساتذة والباحثين في وضع الحلول المناس         •

 .التي تتعرض لها قطاعات العمل واإلنتاج

المختبـــرات والمعامـــل والـــورش :اســـتخدام المنـــشآت البحثيـــة الجامعيـــة؛ مثـــل •

 )١٥٦م،ص١٩٩٥،Lankard.(والمكتبات

وممـــا ســـبق فـــإن الـــشراكة بـــين الجامعـــة والمؤســـسات اإلنتاجيـــة لهـــا العديـــد مـــن    

لى كال الشريكين، حيث تسعى الجامعة األهداف التي تسعى لتحقيقها بما يعود بالنفع ع   

لتحقيــق أهــدافها، وكـــذا تهــدف المؤســسات اإلنتاجيـــة إلــى الحــصول علـــى أيــدي عاملـــة        

مواكبــة لــسوق العمــل ومــزودة بالمهــارات والقــدرات الالزمــة لمواجهــة متغيــرات ســوق      

 .العمل

 :أهمية الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية: ٤-١-٩

 إلى قـدرتها علـى تحقيـق العديـد مـن الفوائـد والنتـائج والتـي مـن          ترجع أهمية الشراكة  

ــادل المعرفـــة      ــة، وتبـ ــاءة والفاعليـ ــادة الكفـ ــاطر وزيـ ــوارد وتوزيـــع المخـ ــا توســـيع المـ أهمهـ

حيـــــــــث يتفـــــــــق كـــــــــالً   . والخبـــــــــرات، وزيـــــــــادة المكاســـــــــب وتحمـــــــــل المـــــــــسئولية    

ريــة علــى أن الــشراكة تحقــق فوائــد جوه Liddle,Markوليــدل ومــاركBarczykمنبرازيــك

 :هي

 .تنسيق السياسات والبرامج واألنشطة بين مختلف األطراف الفاعلة -

 .تجميع المهارات والموارد والميزانيات من مختلف المنظمات المشاركة -
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 Liddle and.(مــــــضاعفة المــــــوارد اإلضــــــافية مــــــن المــــــصادر الخارجيــــــة -

Mark،؛١٩-١م،ص ص١٩٩٩ Barczyk،١١٩-١٠٥م،ص ص٢٠٠٠.( 

ــد وبيرفلــ    ــرى رونال ــى قــدرتها     Berverly,Ronaldي كمــا ي ــشراكة ترجــع إل أن أهميــة ال

 :على

 .تعزيز المساءلة في كيفية إدارة الموارد -

م،ص ١٩٩٩، Ronald and Berverly .(خلــق ثقافــة داعمــة للتنميــة االقتــصادية -

 ).٣٦٦-٣٥٥ص

 : أن أهمية الشراكة ترجع إلى قدرتها علىColinبينما يرى كولن 

 . تستجيب للسياسات التنموية والتطويريةالتوصل للحلول المرنة التي -

تــــشجيع األفكــــار اإلبداعيــــة، ومعرفــــة أفــــضل الممارســــات، وتحقيــــق أفــــضل    -

 .للخيارات

التوصل إلى منهج متكامل ومتماسـك لتطـوير اسـتراتيجيات بعيـدة المـدى تلبـي                 -

 .حاجات المجتمع المحلي وتتالءم مع ظروفه االقتصادية

ل التحفيــز واإللهــام والنظــرة المــستقبلية النجــاح والتوســع فــي األعمــال مــن خــال -

ــوافز        ــق الحــ ــدورها تخلــ ــي بــ ــة، والتــ ــصادية واالجتماعيــ ــشاكل االقتــ ــول للمــ ــاد الحلــ وإيجــ

 ).٣٧٥-٣٦٥م،ص ص٢٠٠٠،Colin. (المستحدثة

ــرة بالنـــسبة للمؤســـسات       ــة كبيـ ــا أهميـ ــإن الـــشراكة لهـ –ومـــن العـــرض الـــسابق فـ
 اإلبداعية، والتوصل للحلول المرنة؛ في تشجيع األفكار-الجامعات، المؤسسات اإلنتاجية 

 .مما يسهم في تعظيم الفائدة لهذه المؤسسات

 :عناصر الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية:٥-١-٩

 :هناك ستة عناصر أساسية للشراكة هي

أي غرض الشراكة الذي تسعى لفعله، حيث يعتبر غرض الـشراكة هـو    : الهدف -

طته تـصنيف نـوع الـشراكات، فربمـا يكـون الغـرض مـن               البعد الرئيس، والذي يمكن بواسـ     
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الدخول في شراكة هو كسب موارد إضافية لمجال معـين، أو إدخـال طـرق جديـدة لعمـل                   

 .األشياء، أو ربما تكون لتحسين الفعالية والكفاءة لطرفي الشراكة

 :وينقسم هذا البعد إلى قسمين؛ هما: الهيكل -

 .وتختلف باختالف نوع الشراكةوهم أطراف الشراكة :العاملون األساسيون •

وهــو الهيكــل الرســمي للــشراكة والــذي يتــراوح مــن العقــود     : هيكــل الــشراكة  •

 .الرسمية إلى االتفاقيات العامة أو اتفاقيات تعاون

 .حيث يتم تحديد المكان الذي تنفذ فيه الشراكة: المكان -

 .ويقصد بذلك متى تبدأ عملية الشراكة وتنمو: الزمان -

مرحلة التعارف يليهـا    :  الشراكة من خالل مراحل ثالث، هي      حيث تتم : لمراحل -

 :وتتم الشراكة من خالل عدة خطوات. مرحلة االتفاق يليها مرحلة الشراكة

يــتم فيهــا دراســة طبيعــة المــشكلة وتحديــد الحاجــة إلــى بنــاء     : الخطــوة األولــى  •

 .شراكة، وأثناء هذه الخطوة يتم خلق الثقة بين الشركاء

ــا تطــــوير االســــتراتيجية وتكــــوين شــــكل اتفاقيــــة   يــــت:الخطــــوة الثانيــــة • م فيهــ

 .الشراكة

يـتم فيهـا اختيـار االتفاقيـة المناسـبة علـى أسـاس المـشروعات                : الخطوة الثالثـة   •

 .الرئيسة وآليات الشراكة

 .يتم فيها تنفيذ الشراكة: الخطوة الرابعة •

ــة تعطــي       : الخطــوة الخامــسة  • ــشراكة، وهــذه العملي ــة ال ــتم فيهــا تقــويم عملي ي

 .ة راجعة لتحسين االستراتيجيةتغذي

وخالل هـذه الخطـوات يـتم إعـالن األهـداف لمجموعـة التـشارك، وتحديـد قيمـة ودور                   

 .كل شريك، وتحديد المشكالت المحتمل حدوثها، وتحديد وسائل قياس الشراكة

أي كيفية تنفيذ الشراكة، وهي تختلف باختالف نوع الـشراكة   : آليات الشراكة  -

 )١٨-١٢م،ص ص٢٠٠٠،McQuaid.(وأطرافها
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ــين       ــة الــــشراكة بــ ــاح عمليــ ــية لنجــ ــات األساســ ــر مــــن المكونــ ــذه العناصــ ــر هــ وتعتبــ

المؤســسات، حيــث أن التحديــد الواضــح ألهــداف الــشراكة يــسهم فــي قيــام الــشراكة          

ونجاحهــا، باإلضــافة إلــى تحديــد هيكــل الــشراكة مــن حيــث الهيكــل اإلداري والهيكــل           

ان الـشراكة مـن العناصـر الهامـة للـشراكة           القانوني للشراكة، كمـا أن تحديـد مكـان وزمـ          

الناجحــــة، وتحديــــد اآلليــــة المناســــبة لقيــــام الــــشراكة والتــــي تختلــــف بــــاختالف طبيعــــة   

المؤسسات المشاركة، وبالتالي فإن هـذه العناصـر يجـب أن تؤخـذ فـي االعتبـار عنـد إقامـة                    

 .شراكة حقيقية بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية

 : الجامعة والمؤسسات اإلنتاجيةأنواع الشراكة بين:٦-١-٩

هناك العديـد مـن التـصنيفات للـشراكة، حيـث تقـسم بنـاء علـى العديـد مـن المعـايير؛                       

 :ومنها

الـــشراكة التعاقديـــة، : تقـــسيم الـــشراكة علـــى أســـاس العالقـــات المؤســـسية  -

 )٨٠م،ص٢٠٠٣،Roger؛ ٢٢٤م،ص٢٠٠٩العوهلي،.(الشراكة التعاونية

 الــــشراكة التعليميــــة المؤســــسية، :تقــــسيم الــــشراكة علــــى أســــاس الــــتعلم -

ــة العفويـــــة   ــة المـــــستجيبة، الـــــشراكة التعليميـــ  Emma and.(الـــــشراكة التعليميـــ

Stuart،٥٠٢-٤٨٩م،ص ص٢٠٠٣ ( 

الــشراكة غيــر : تقــسيم الــشراكة علــى أســاس الملكيــة المباشــرة والمنافــسة -

 .الرسمية، الشراكة االحتوائية، المشاريع المشتركة بدون رأس المال، التعاقد

ــد  ت - ــد   : قـــسيم الـــشراكة علـــى أســـاس التعاقـ ــد اإلدارة، عقـ ــدمات، عقـ ــد الخـ عقـ

 .اإليجار، عقد البناء والتشغيل والتحويل

الــــنمط الرســــمي : تقــــسيم الــــشراكة علــــى أســــاس نوعيــــة اتفــــاق الــــشراكة  -

 .للشراكة، النمط غير الرسمي للشراكة، نمط مذكرة تفاهم
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ــراف المـــــــشتركة فـــــــ     - ــة األطـــــ ي تقـــــــسيم الـــــــشراكة علـــــــى أســـــــاس نوعيـــــ

 Richard and. (الشراكات الحكوميـة، الـشراكات المتحركـة حـول المجتمـع     :الشراكة

Jaz،٧٨-٦٩م،ص ص١٩٩٩( 

مــن العــرض الــسابق ألنــواع الــشراكة يتــضح أن هنــاك أنــواع مختلفــة مــن الــشراكة،   

 .وذلك الختالف معايير التقسيم

 :مجاالت الشراكة بين الجامعات والمؤسسات اإلنتاجية:٧-١-٩

شــارة إلــى بعــض المجــاالت التــي تــسعى مــن خاللهــا الجامعــات لتحقيــق          فيمــا يلــي إ 

الشراكة مع المؤسسات المجتمعية بـصفة عامـة والمؤسـسات اإلنتاجيـة بـصفة خاصـة؛                

التعليم المستمر، التدريب، البحـوث التطبيقيـة، االستـشارات؛ وفيمـا يلـي نبـذة عـن                 : ومنها

 :مجال من هذه المجاالت

 : التعليم المستمر

إتاحـة فـرص تعليميـة مـستمرة طـوال حيـاة األفـراد، وذلـك بقـصد تنميـة                    "بأنه  ويعرف  

جميع أفراد المجتمع وتطورهم ليتمكنوا مـن تحقيـق التكيـف مـع المتطلبـات الحـضارية،                  

ــة      ــرامج التنميــ ــل مــــع بــ ــدورهم التفاعــ ــون بمقــ ــى يكــ ــو حمــــرا، ".(وحتــ ؛ ٣٤١م،ص٢٠٠٠أبــ

 ).٣٤٢م،ص٢٠٠٠األحمد،

الت الشراكة بـين الجامعـة والمؤسـسات اإلنتاجيـة،          ويعد التعليم المستمر أحد مجا    

ويقصد به كل فرصة تعليمية أو تدريبية تقدم لجميع أفراد المجتمـع بعـد انقطـاعهم عـن                

التعلــيم النظــامي، دون النظــر إلــى المــستوى التعليمــي الــذي وصــلوا إليــه، وتقــدم الجامعــة           

ئية النظاميـة، والجامعـة   الدراسـة المـسا  : التعليم المستمر من خالل وسـائل مختلفـة مثـل     

المفتوحة، والتعليم عن بعد، وكذلك تقديم دورات وبرامج مهنية متخصصة للعاملين في            

ــي         ــل فـ ــى األقـ ــى علـ ــة األولـ ــة الجامعيـ ــى الدرجـ ــصلوا علـ ــن حـ ــل ممـ ــاالت العمـ مختلـــف مجـ

تخصصاتهم، ودورات فنية ومهنية للعمـال، ويـتم عمـل البـرامج والـدورات حـسب طبيعـة                  
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ــاً التفـــاق الـــشراكة بـــين الجامعـــة وهـــذه    مؤســـسات المجتمـــع ــا وذلـــك وفقـ  واحتياجاتهـ

 ) ٥٠م،ص٢٠٠٠؛عبدالجواد،٢٤٨م،ص٢٠٠٨السلطان،.(المؤسسات

 :التدريب

نـشاط مخطـط، متكامـل، مـستمر، هـادف، يـسعى إلـى إثـراء                "يعرف التدريب على أنـه      

 أداء وتنمية معارف ومهارات واتجاه الفـرد والجماعـة؛ لجعلهـم أكثـر معرفـة وقـدرة علـى              

 ).٢٥٨م،ص١٩٩٧ناصف وحسن،". (المهام المطلوبة، بالشكل المطلوب وبإتقان

وفـــي هـــذا الـــسياق يمكـــن للجامعـــة فـــي إطـــار شـــراكتها مـــع مؤســـسات المجتمـــع    

البــرامج التدريبيــة التكميليــة للخــريجين فــي : المختلفــة أن تقــدم العديــد مــن البــرامج؛ منهــا 

التي تؤهل الفرد لمهنة أخـرى غيـر التـي يعمـل            مختلف المجاالت، وبرامج التدريب التحويلي      

دورات :بها نظراً للتغير السريع في عالم المهن، وبرامج فنية ومهنية للعمال المهرة؛ مثـل             

ــة التــي تختلــف         ــرامج التدريبي ــادئ المحاســبة، وغيرهــا مــن الب الــسكرتارية، والطباعــة، ومب

م،ص ٢٠٠٤يم القطريــة،وزارة التربيــة والتعلــ .(وتتنــوع حــسب طبيعــة المجتمــع وحاجاتــه  

 ).٥٤٧م،ص٢٠٠٠؛عشيبة،١٧-١٦ص

وممــــا ســــبق فــــإن البــــرامج التدريبيــــة تعــــد أحــــد مجــــاالت الــــشراكة بــــين الجامعــــة   

والمؤســسات المجتمعيــة بــصفة عامــة ومنهــا اإلنتاجيــة لــدورها الهــام فــي تنميــة قــدرات      

 األفـــراد، وإكـــسابهم الجديـــد فـــي مجـــاالت العمـــل المختلفـــة؛ حيـــث إن الجامعـــة تمتلـــك  

الخبرات البشرية المؤهلة التي يمكن تقديم مختلف أنـواع البـرامج التدريبيـة، فإنهـا بـذلك                 

تعتبر قادرة على الدخول مع مؤسسات المجتمع المختلفة وخاصة اإلنتاجيـة فـي عالقـات            

 .شراكة جادة وفاعلة

 :البحوث التطبيقية

باحـث، أو مجموعـة     العملية الفكرية المنظمة التي يقـوم بهـا ال        "يقصد بالبحث العلمي    

ــا،  : مـــن البـــاحثين؛ لمواجهـــة مـــشكلة ممجتمـــع؛ بهـــدف   وصـــفها، وتفـــسيرها، والتنبـــؤ بهـ

". وضــــــــبطها، والوصــــــــول إلــــــــى نتــــــــائج قابلــــــــة للتعمــــــــيم علــــــــى الظــــــــواهر المختلفــــــــة  
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والبحث العلمي أحد وظائف الجامعة، وهـو معبـر لتغييـر الواقـع،             ). ٢٩٩م،ص١٩٩٩عابدين،(

مــع، وضــرورة لتطــوير البيئــة وحــل مــشكالتها، وتــوفير     ودفــع عجلــة التنميــة داخــل المجت  

المعلومات الالزمة لمتخذي القرار، وفـوق ذلـك كلـه فـإن الجامعـات قـادرة علـى المواجهـة                    

ــرن        ــه للقـــــــ ــي تنقلـــــــ ــرؤى التـــــــ ــول والـــــــ ــع الحلـــــــ ــصر، ووضـــــــ ــديات العـــــــ ــة لتحـــــــ العلميـــــــ

 ).٤١م،ص٢٠٠١شحاتة،.(الجديد

طبيقيــة، وينطلــق البحــث  وتنقــسم البحــوث العلميــة إلــى بحــوث أكاديميــة وبحــوث ت   

التطبيقي من حاجة المجتمع لخدمـة أو سـلعة مـا، ألسـباب اجتماعيـة واقتـصادية، أو لحـل               

مشكلة محددة، ويتطلب عادة تضافر جهـود بـاحثين ذوي اختـصاصات متعـددة، وخبـرات                

والبحـوث التطبيقيـة هـي      . مختلفة، واستعمال أجهزة علميـة ومختبريـه وميدانيـة متطـورة          

مكن المجتمع من استكـشاف مـوارده وحـصرها واسـتخدامها االسـتخدام             كذلك التي ت  

األمثــل، الــذي يجعلهــا تعطــي أكبــر إنتــاج، بأقــل كلفــة، فــي أقــصر وقــت ممكــن، وهــي التــي     

ــضاً مــن حــل مــشكالته، وخاصــة فــي مواقــع العمــل المختلفــة، ومراكــز اإلنتــاج           ــه أي تمكن

 ).١٣٠م،ص٢٠٠٤رشاد،.(الصناعي والزراعي

تعاقدية بين الجامعـة والمؤسـسات المجتمعيـة بـشكل أو أكثـر ممـا               وتتم البحوث ال  

 :يلي

حيـث يـتم إبـرام عقـد     : اعتماد صيغة العقود بين الجامعة والجهـات المـستفيدة       •

بين الجامعة أو من يمثلها وبين جهات العمل المستفيدة، وتحدد فيه المشكلة المطلوب   

العمـل لتـسهيل وتـوفير مـستلزمات      تناولها بالبحث، ومدة إنجـاز البحـث، والتزامـات جهـة            

 .البحث وتامين حقوق الجامعة المادية

حيـث تحـدد    : توجيه أبحاث طلبة الدراسات العليا لحـل مـشكالت حقـل العمـل             •

المشكالت المطلوب دراستها ضمن مشاريع بحوث الدراسات العليا، ويكون عن طريـق      

 .عقد يبرم بين الجامعة والجهة المستفيدة
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ويــتم تـــسجيل االتفــاق بمحـــضر   : عـــة والجهــات المـــستفيدة االتفــاق بــين الجام   •

 .مشترك تحدد فيه التزامات الطرفين

حيـث يـتم تـشكيل بعـض الفـرق البحثيـة بـصورة              : المشاركة مـع حقـل العمـل       •

مشتركة من الجامعة والجهـات المـستفيدة إلنجـاز البحـوث المطلوبـة عـن طريـق صـيغة               

 ).١٢م،ص١٩٩٨لخشاب،؛ا٢٤٨-٢٤٧م،ص ص٢٠٠٨السلطان،.(التعاقد السابقة

ومما سبق فإن مجال البحوث التطبيقية يعد من أهم مجاالت الشراكة بين الجامعة           

ومؤسسات اإلنتاج لما يعود بالفائدة العظيمة على كـال الطـرفين، حيـث تـستفيد الجامعـة            

من ذلك زيادة في مواردهـا الماليـة، كمـا تـستفيد مؤسـسات اإلنتـاج فـي تحـسين مـستوى                   

 . ة في اإلنتاج، وحل لمشكالتها، وتطوير لمنتجاتهاعامليها وزياد

 :االستشارات

عبارة عن األنـشطة أو الخـدمات التـي يقـدمها عـضو هيئـة           "واالستشارات العلمية هي    

التدريس للمؤسسات والشركات المختلفة، وذلك بناء علـى طلـب منهـا، ممـا يعمـل علـى                  

هــا فــي إجــراء بعــض    مــساهمته فــي تطــوير مؤســسة مــا مــن خــالل تقــديم استــشارات ل      

 )٨١م،ص٢٠٠٣عوض،.(األبحاث أو المشروعات المختلفة

ويمكــن إجمــال الخــدمات االستــشارية التــي تقــدمها الجامعــة لمؤســسات المجتمــع    

 :فيما يلي

 .القيام بالدراسات األساسية لتحديد الجدوى االقتصادية للمشروعات المختلفة •

ــة بالمعلومـــــات الفنيـــــة واإلد   • ــداد الـــــصناعات القائمـــ ــورات  إمـــ ــر التطـــ اريـــــة وآخـــ

 .التكنولوجية في الصناعات المنافسة

 .القيام بعمليات القياس واالختبارات النوعية للمنتجات الصناعية •

تقديم خبرة األساتذة بهدف إعطاء المشورة الصالحة لحل المشكالت التقنية  •

 .واإلدارية التي تعترض طريق المشروعات المختلفة
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ــو   • ــز لالستـــشارات تكـ ــتحداث مراكـ ــة،   اسـ ــين األقـــسام المختلفـ ن مـــشتركة بـ

وتعمــــــــــــــــل بــــــــــــــــروح الفريــــــــــــــــق آخــــــــــــــــذه بمــــــــــــــــدخل التنظــــــــــــــــيم التــــــــــــــــداخلي    

-١٥م،ص ص ٢٠٠٤؛وزارة التربية والتعليم القطرية،   ٣٠٥م،ص١٩٩٦عبدالحميد،.(لألقسام

 )٢٤٩م،ص٢٠٠٨؛ السلطان،١٦

الخدمــــة المطلوبــــة : وعمومــــاً يتكــــون العمــــل االستــــشاري مــــن ثــــالث عناصــــر هــــي  

ــ)االستــــشارة( ــديم    ، والجهــ ــراً المتخــــصص المــــسئول عــــن تقــ ــة، وأخيــ ــة للخدمــ ة الطالبــ

 )٢٨٠-٢٧٩م،ص ص١٩٩٧فتحي،.(االستشارة

 :الجهود العالمية في مجال الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية:٢-٩

تعد الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية أحد المجاالت التي تهتم بهـا دول              

حــد ســواء؛ وذلــك ألهميتهــا فــي تحقيــق التنميــة االقتــصادية   العــالم المتقــدم والنــامي علــى  

لمجتمعاتهــا، وهنــاك العديــد مــن التطبيقــات والنمــاذج العالميــة للــشراكة بــين الجامعــة          

والمؤسسات اإلنتاجية المختلفة؛ حيـث إن مجـاالت الـشراكة بينهـا متعـددة، فقـد تكـون                  

بــــرامج التــــدريب،اإلنماء  الــــسياسات، تطــــوير الــــنظم والبــــرامج التعليميــــة، اإلدارة،    : فــــي

المهني،تطــوير بــرامج التعليم،الخــدمات االجتماعية،الــدعم المالي،اســتيعاب التكنولوجيــا  

 .المتقدمة

ــل      ــة؛ مثـ ــشراكة الناجحـ ــاذج الـ ــن نمـ ــد مـ ــاك العديـ ــا هنـ ــي أمريكـ ــة  : وفـ ــة جامعـ تجربـ

ــتانفورد  ــسليكون    Stanford Universityســ ــي تــــشييد وادي الــ ــبباً فــ ــي كانــــت ســ ، والتــ

ــالف مراكـــز البحـــوث بالجامعـــة مـــع العديـــد مـــن     للتكنولوج ــا المتطـــورة عـــن طريـــق تحـ يـ

المؤســسات اإلنتاجيــة؛ وقــد كــان لهــذا الــوادي إنتاجــه المتميــز عــن طريــق عــدة شــركات    

ــة       ــدريس بجامعـــــــ ــة التـــــــ ــضاء هيئـــــــ ــي وأعـــــــ ــا علـــــــــى خريجـــــــ ــي أعمالهـــــــ ــد فـــــــ تعتمـــــــ

 The University ofوالشراكة بين جامعة نيـو أورلينـز   ). ١م،ص٢٠٠٢،Richard.(ستانفورد

New Orleans     وبــين مجموعــة مؤســسات صــناعة قائمــة فــي المجتمــع المحلــي، الهــدف 

ــة        ــة المؤهلـ ــالقوى العاملـ ــي بـ ــع المحلـ ــسات المجتمـ ــد مؤسـ ــشراكة تزويـ ــن الـ الرئيـــسي مـ
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 Iuinoisوالشراكة بـين كليـات المجتمـع بمقاطعـة          . بالتكنولوجيا المتقدمة التي يحتاجها   

الهــدف مــن الــشراكة هــو تحــسين     . Northwest Iuinoisومــصانع الحديــد فــي مقاطعــة    

مستويات األداء المهني لإلداريين العاملين في مصانع الحديد حيث تتولى كليات المجتمـع      

اسـتطالع الـرأي للمتـدربين أكـد علـى أهميـة اسـتمرار              . تنظيم برنامج لإلنمـاء المهنـي لهـم       

 ).١،صم١٩٩٥،Tibbets.(كليات المجتمع كشريك رئيس في برامج التدريب

ونموذج الحاضن التكنولوجي في جامعة أوستن، وهو من أشـهر النمـاذج التـي تهـدف                

إلى تحقيق التعاون بين الجامعة وقطـاع اإلنتـاج فـي مجـال البحـث العلمـي، بهـدف تحقيـق                    

التنمية االقتصادية مـن خـالل توظيـف البحـوث والمبتكـرات الجامعيـة فـي مجـال الـصناعة،           

 ).٢١م،ص١٩٩٦سيد،. (ويلها الذاتيوتعزيز دور الجامعات في تم

وتعــد المملكــة المتحــدة رائــداً فــي الــشراكة، ومــن أوائــل الــدول التــي تمــت ممارســة       

الشراكة فيها، حيث بـدأت الـشراكة فيهـا بتبنـي سياسـة مبـادرة التمويـل الخاصـة، والتـي                     

بموجبهــا قــدمت الحكومــة البريطانيــة التــسهيالت والحــوافز للقطــاع الخــاص، مــن أجــل      

تثمار في المشاريع العامة، وبدأ تطبيق المبادرة بمشروع نفق القتـال اإلنجليـزي عـام               االس

ــادرة      ١٩٨٧ ــذ مئــات المــشاريع بموجــب هــذه المب  Gunnar and.(م، وتــم بعــد ذلــك تنفي

Ezekiel،٤٤٠-٤٣٢م، ص ص٢٠٠٣.( 

وفي فرنسا يتميز نموذج الشراكة بتركيزه على تطوير وتحـديث المنـاطق الحـضرية،              

ــ  ز باهتمامـــه بالـــسياسة االجتماعيـــة اهتمامـــاً خاصـــاً، والتـــي تلعـــب المـــشاريع         كمـــا يتميـ

التشاركية دوراً مهماً في تحقيقها، والـشراكة فـي فرنـسا جـزء مـن النـسيج االجتمـاعي،                   

وجـود  : ويمكن أن تنشأ بشكل عفـوي فـي العديـد مـن المجـاالت ومرافـق الخـدمات؛ مثـل                   

عــدة صــحف يوميــة مملوكــة للقطــاع   شــراكة بــين إحــدى مؤســسات التعلــيم العــالي مــع    

الخاص، حيث يتشارك المحررون والمدرسـون فـي بنـاء المنهـاج التعليمـي، وحيـث قامـت                  

الـــصحف بتزويـــد رأس المـــال والخبـــرة التقنيـــة والمعرفـــة المهنيـــة وإمكانيـــة التعاقـــد مـــع   
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اآلخـــرين، واهتمـــت المؤســـسة األكاديميـــة بتطـــوير البنـــاء العلمـــي عـــن طريـــق مدرســـيها  

 ).٢٥٣-٢٥٢م،ص ص٢٠٠٤،Pierre.(اوباحثيه

وفـــي كنـــدا تعـــد نمـــاذج مراكـــز التميـــز مظهـــراً مـــن مظـــاهر التعـــاون بـــين الجامعـــات   

 بكنـدا مـن أكثـر    University of Ontarioوالمؤسسات اإلنتاجيـة، وتعتبـر جامعـة أونتـاريو     

) ٢٠٤(الجامعــات التــي تبنــت بــرامج مراكــز التميــز، كمــا رصــدت الحكومــة الكنديــة حــوالي   

ون دوالر كندى إلنشاء المزيد من هذه المراكـز، بهـدف تـدعيم العالقـة بـين الجامعـات                ملي

ومــن أمثلــة الــشراكة فــي كنــدا   ). ٢٣٨ت،ص.غنيمــة، د.(الكنديــة والمؤســسات الــصناعية 

 في أونتـاريو مـع مؤسـسة تجاريـة     Ryerson Polytechnic Universityشراكة بين جامعة 

تبنت هـذه الـشراكة فلـسفة ربـط التعلـيم      . T.Eaton Company of Canadaتعرف باسم 

بالعمل، وتهدف الشراكة إلـى تـدريب وتأهيـل عمالـة البيـع بالتجرئـة فـي أونتـاريو، وكـذلك               

زيادة دافعية األفراد لاللتحاق بهذا العمل لتوفير العمالـة التـي تحتاجهـا المنطقـة ولتحقيـق        

طبيقـــي لكــسب العـــاملين  هــذين الهــدفين تـــم بنــاء قاعــدة معلوماتيـــة لبرنــامج تعليمــي ت      

مهـارات وتقنيــات جديـدة فــضالً عــن تـوفير العمالــة الفنيـة التــي كانــت المنطقـة فــي حاجــة      

 Ryersons Multimedia Distance Educationعـرف مـشروع الـشراكة بمـسمى     . إليهـا 

System) .Fernandez،٢٣١م،ص١٩٩٧.( 

اهرة حديثـة نـسبياً،     وفي اليابان تعد الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية ظـ         

 فـي  Tsukuba Sclence Cltyوكـان مـن أهـم مظـاهر ذلـك إنـشاء مدينـة العلـوم تـسكوبا          

م، وهــي مــن كبــرى المحــاوالت فــي هــذا االتجــاه لتحــسن الرابطــة بــين الــصناعة  ١٩٧٣عــام 

والجامعــات، وإليجــاد التكامــل بــين التعلــيم العــام والخــاص فــي إطــار مؤســسات التعلــيم    

 :ة الشراكة في اليابانالعالي، ومن أمثل

وفيـه تقـوم القطاعـات الـصناعة الخاصـة          : البحث المشترك مـع القطـاع الخـاص        -

بتقــديم دعــم مــالي للجامعــات مقابــل قيــام البــاحثين الجــامعيين وقطــاع الــصناعة الخــاص  
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باحـث بالجامعـات    ) ١٦٠٠(بتوحيد الجهود للقيام بأبحاث مشتركة، ولقد تـم دعـم حـوالي             

 .م١٩٩٤اليابانية في عام 

حيـــث يـــتم إعطـــاء عمولـــة ألعـــضاء هيئـــة  : األبحـــاث التـــي تؤخـــذ عليهـــا عمولـــة  -

التدريس بالجامعات من قبل المؤسـسات الـصناعية نظيـر القيـام بعمـل األبحـاث العلميـة                

بليـون  ) ٦٠٦(عقـداً لمـشاريع بحثيـة بقيمـة         ) ٢٥٨٦(م تـم توقيـع      ١٩٩٤المطلوبة، وفي عام    

 .ين ياباني وصلت للجامعات اليابانية

ويقــوم بإدارتهــا أســاتذة الجامعــات؛ ففــي جامعــة      : مراكــز البحــث المــشتركة   -

اليابان هناك عـدد مـن المـشاريع المـشتركة بـين الجامعـة والهيئـات                / شتشو في نيجانو    

العامة، كما تساهم الكثير من الشركات اليابانية في تمويل البحوث التـي تقـوم بهـا هـذه      

مـن حـصيلة   ) %٤(التـي تخـصص حـوالي       " شيمتسوبيـ "مجموعـة شـركات     : المراكز؛ مثل 

 ).١٢٦-١٢٥م،ص ص١٩٩٧حاتم،.(مبيعاتها للبحوث وتطويرها

بـدور رائـد فـي مجـال ربـط          ) U.TM(وفي دولة ماليزيا تقوم جامعة ماليزيا للتكنولوجيـا         

التعليم الجامعي بمؤسسات اإلنتاج، وتلبية احتياجات المجتمع التكنولوجية، كما تقـوم           

ية بإنشاء كليـات جامعيـة تتواكـب مـع التطـورات التكنولوجيـة بهـدف                الحكومية الماليز 

 ).١٢١م،ص١٩٩٧، Ibrahim.(ربطها بمتغيرات العصر

وعلى المستوى العربـي هنـاك العديـد مـن الـدول العربيـة التـي خطـت خطـوات كبيـرة               

في مجال توثيق العالقة بين الجامعة والمؤسـسات المجتمعيـة مـن خـالل آليـات مختلفـة،                   

يا توجــد العديــد مــن الحاضــنات التكنولوجيــة التــي تعمــل علــى دعــم وتــشجيع      ففــي ســور 

األفكار والمشاريع التي تهدف إلى تنمية المجتمع ورفع المستوى االقتصادي للـبالد؛ وذلـك             

من خالل شراكة بين الجامعات ومؤسسات اإلنتاج؛ حيث تساعد المؤسسات اإلنتاجية           

 نمو هذه األفكار وتحقيقهـا ألهـدافها التـي تخـدم     في توفير التمويل الالزم بما يساعد على      

 ).٥٠م،ص٢٠٠٦تركماني،.(االقتصاد الوطني وتعمل على النهوض به
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وفي األردن توجد شبكة مراكز اإلبـداع األردنيـة التـي تهـدف إلـى تنميـة ثقافـة اإلبـداع                     

التعاون فيما  التي تستند إلى بيئة تعزز روح المبادرة، والتعاون الدولي والمنافسة، إضافة إلى             

ــصناعي، والتركيــز علــى تطــوير المنتجــات والخــدمات        بــين مجموعــات البحــث والقطــاع ال

ــذي يهــدف إلــى تــشجيع التنميــة االقتــصادية للمجتمــع         اإلبداعيــة، وتعــد المرفــق الحيــوي ال

المحلــي المحــيط بــه مــن خــالل تقــديم الــدعم إلــى رواد األعمــال للبــدء بأعمــال مــستدامة،       

ــار المن بثقـــة عـــن مـــشروع األعمـــال، وتطـــوير منتجـــات ذات قيمـــة مـــضافة،    ولـــدعم األفكـ

والتعرف إلى األسواق واستغاللها، واستخدام طاقم وظيفـي مـاهر، وتخـريج أعمـال قابلـة                

 ).١،ص٢٠١٣موقع راكز اإلبداع األردنية،.(للحياة وقادرة على الوقوف بمفردها

كة مـع مؤسـسات     وفي السعودية بادرت العديد من الجامعات بتكوين عالقات شـرا         

المجتمع اإلنتاجية والخدميـة علـى حـد سـواء مـن خـالل إنـشاء مراكـز التميـز والحاضـنات                      

التكنولوجيــة، وعمــل اتفاقــات شــراكة إلجــراء البحــوث التطبيقيــة، وتعــد جامعــة الملــك    

سعود من أبرز الجامعات في هذا المجـال حيـث يوجـد بهـا مركـز التميـز ألمـن المعلومـات،          

حقيـق رؤيـة واضـحة تـتلخص فـي أن يكـون مركـز متميـز علـى مـستوى                 والذي يقـوم علـى ت     

وتـتلخص رسـالته فـي جمـع أفـضل         . العالم والمرجع األول في المنطقة في أمن المعلومات       

البــاحثين والمتميــزين فــي أمــن المعلومــات لنقــل الخبــرة وتوجيــه األبحــاث فــي هــذا المجــال  

دف المركـز إلـى االسـتثمار فـي         ويهـ . لتقييم وحـل المـشاكل الوطنيـة فـي أمـن المعلومـات            

الخبــرات الوطنيــة مــن خــالل التعــاون الــدولي والــداخلي مــع الجامعــات ومراكــز األبحــاث          

والــشركات لحــل المــشاكل المختــصة بــأمن المعلومــات ونقــل الخبــرات وتقــديم بــرامج      

تعليمية وتثقيفية متميزة ومبدعة تشجع علـى التخـصص فـي أمـن المعلومـات وتحـذر مـن                 

 ).٢٩م،ص٢٠١٢وزارة التعليم العالي،.(منيةالمخاطر األ

كمــا يوجــد مركــز التميــز فــي المــواد الهندســية بجامعــة الملــك ســعود، حيــث تعتبــر      

المــواد الهندســية مــن مقومــات البنيــة التحتيــة ألي صــناعة بالعــالم، حيــث التقــدم بــصناعة     

. القتــصاديةومعرفــة أداء هــذه المــواد يــدفع الحركــة الــصناعية والعلميــة وبالتــالي الحركــة ا  
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ويهـــدف المركـــز إلـــى تقـــديم الـــدعم والمـــساعدات التقنيـــة والبحثيـــة الممكنـــة للجهـــات  

والمؤســسات التــي تحتاجهــا داخــل وخــارج الجامعــة، والعمــل الجمــاعي بــين العديــد مــن       

ــاء      ــية المختلفـــة مـــن جهـــة ودعـــم الـــشراكة بـــين البـــاحثين والعلمـ التخصـــصات الهندسـ

أخـــرى البتكـــار تقنيـــات متطـــورة وخلـــق بيئـــة  والجهـــات الحكوميـــة والخاصـــة مـــن جهـــة  

مناســبة لمــساعدة البــاحثين للتوصــل لحلــول ابتكاريــه لمــشاريع معينــة، والمــساهمة فــي     

ــصة ومنافــــــسة    ــة متخصــــ ــوى عاملــــ ــدريب والتأهيــــــل لقــــ ــيم والتــــ ــيم .(التعلــــ وزارة التعلــــ

 ).١٦م،ص٢٠١٢العالي،

محمـد بـن سـعود      كما يوجد مركز التميـز فـي فقـه القـضايا المعاصـرة بجامعـة األمـام                  

اإلســالمية، حيــث يهــتم المركــز بالبحــث فــي المــسائل المــستجدة التــي تحتــاج إلــى بيــان        

حكمها الـشرعي، وفـق مـنهج علمـي يأخـذ باالعتبـار بيـان حكمهـا الـشرعي، وفـق مـنهج                       

علمــي يأخــذ باالعتبــار ظــروف الواقعــة ومآالتهــا، ويــولي اهتمامــاً خاصــاً بالقــضايا التــي تهــم       

 ويقـــدم المـــشورة للجهـــات الحكوميـــة واألهليـــة مـــن مـــصارف أو       المجتمـــع الـــسعودي، 

شــركات أو مؤســسات صــحية أو خدميــة او غيرهــا، ويــسهم فــي تــدريب البــاحثين ورفــع     

وزارة .(كفــاءتهم مــن خــالل مــا يقدمــه مــن دورات وحلقــات نقــاش وورش عمــل ونــدوات   

 ).٢٦م،ص٢٠١٢التعليم العالي،

 سارعت إلقامة شـراكات بـين الجامعـة    وفي ضوء ما سبق فإن العديد من دول العالم    

والمؤسسات المجتمعية من خـالل العديـد مـن اآلليـات؛ ومـع ذلـك يمكـن القـول أن هنـاك               

غرضاً رئيساً واحـداً تتمحـور حولـه الـشراكة، وهـو تنميـة القـوى البـشرية وتحقيـق التنميـة                      

لعديــد مــن االقتــصادية واالجتماعيــة، باإلضــافة إلــى أن الــشراكة تعــد وســيلة ناجحــة لحــل ا  

 .المشكالت وتحقيق أهداف أطراف الشراكة

 : من خالل ما تم عرضه في اإلطار النظري يمكن استخالص ما يلي

تقوم الشراكة على مبـدأ اإللـزام وااللتـزام ولـيس التطـوع واالختيـار، وذلـك مـن                    •

ــى تحمــل المــسئولية           خــالل عقــد اتفــاق رســمي مكتــوب أو شــفهي، كمــا أنهــا تقــوم عل
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بينمــا . ر والمهــام المنوطــة بكــل طـرف وااللتــزام بهــذه المــسئوليات واألدوار وتحديـد األدوا 

تقـــوم المـــشاركة علـــى مبـــدأ التطـــوع واالختيـــار كمـــا أنهـــا تقـــوم علـــى تقـــديم بعـــض           

 .المساعدات والخدمات دون انتظار مقابل لها

تقــوم فلــسفة الــشراكة علــى تبــادل المنفعــة وتكامــل األدوار، حيــث يقــوم كــل  •

اناته وخدماته في مقابل تحقيق أهداف التي يتم االتفاق عليها عن عقد طرف بتقديم إمك

 .الشراكة، وقد فسرت نظرية التبادل االجتماعي هذه الفلسفة

تتميز الشراكة بوجود عالقة تعاونيـة إلتزاميـة بـين طـرفين علـى األقـل، وتوحيـد                   •

دف لمميزات كل طرف بمعني اسـتفادة كـل طـرف مـن مميـزات الطـرف اآلخـر، وجـود هـ                    

 .مشترك بين األطراف، واإليمان بقيمة العمل الجماعي وتفوقه على العمل الفردي

اعتمدت العديد من دول العالم على الشراكة كعامل أساسـي لتحقيـق التنميـة               •

الشاملة في مختلف المجاالت، حيث تسهم الشراكة في تـضافر جهـود المؤسـسات فـي           

 . لمؤسسات أطراف الشراكةمختلف القطاعات مما يعمل على تعظيم الفائدة ل

 :الدراسات السابقة:عاشراً
 :فيما يلي عرض لبعض الدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة

ــد  دراســة حــول أبعــاد ومــشكالت الــشراكة بــين الجامعــة وبعــض      ) م٢٠٠٢(أجــر عي

المؤسسات اإلنتاجيـة والخدميـة؛ مـن خـالل البحـث عـن إشـكالية العالقـة بـين الجامعـات             

ــى أربعــة محــاور تناولــت        والمؤســسات اإلنتا ــالتركيز عل ــة فــي مــصر وذلــك ب ــة والخدمي جي

العوامــل وراء تنــامي عالقــة مؤســسات التعلــيم الجــامعي بالمؤســسات اإلنتاجيــة، ومــدى     

فعاليـــة عالقـــات الجامعـــات وبعـــض المؤســـسات اإلنتاجيـــة والخدميـــة مـــن وجهـــة نظـــر     

جية، ومحددات ومعوقات   القائمين على أمر هذه العالقة في الجامعات والمؤسسات اإلنتا        

وجــود عالقــات تــشارك بــين مؤســسات التعلــيم الجــامعي المــصري وبعــض المؤســسات    

اإلنتاجية، وكيفية التغلب على هذه المعوقات بمـا يـؤدي لزيـادة فعاليـة عالقـات التـشارك،          
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وأكدت الدراسة على أهمية تعزيز العالقة وإعـادة النظـر فـي مكانـة التعلـيم العـالي ودوره                   

 . مية، كما دعت إلى أهمية توجيه جهود البحث العلمي لتطوير هذه الشراكةفي التن

دراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى العوامــل وراء تنــامي عالقــة ) م٢٠٠٢(وأجــرى محمــود

التعليم الجامعي بالمؤسـسات االجتماعيـة، وتـأثير هـذه العالقـة علـى الطـرفين، وضـمانات                  

 مــدى فعاليــة عالقــة الجامعــات وبعــض    اســتمرار هــذه العالقــة وفعاليتهــا، والكــشف عــن   

المؤسسات اإلنتاجية والخدمية من وجهـة نظـر القـائمين علـى أمـر هـذه العالقـات، إضـافة                    

إلى الكشف عن محددات ومعوقات وجود هذه العالقة، وكيف يمكن التغلب عليها، وقد        

 بينـــت نتـــائج الدراســـة أن مـــن األســـباب التـــي تحـــد مـــن الـــشراكة الفعالـــة بـــين الجامعـــات 

اكتفـاء المؤسـسات اإلنتاجيـة والخدميـة بمـا لـديها مـن         : والمؤسسات اإلنتاجية والخدمي  

خبــراء لحــل مــشكالت العمــل بهــا، انــشغال الجامعــات بأدوارهــا فــي التــدريس والبحــث،      

ضعف خبرة أعضاء هيئة التدريس بمشكالت العمل في المؤسسة، عدم توفر معلومـات     

ــاة فــي     عمــا يمكــن للجامعــة أن تقدمــه مــن خــدمات،     ــات الحي  انعــزال الجامعــة عــن مجري

أمـا فيمـا   . المجتمع، استعانة الكثيـر مـن المؤسـسات ببيـوت خبـرة ومراكـز بحـث أجنبيـة                 

تكــوين مراكــز   : يتعلــق بأفــضل الــسبل لتوثيــق هــذه العالقــة، فكانــت أهــم المقترحــات        

استــشارية داخــل الجامعــة لخدمــة مؤســسات اإلنتــاج والخــدمات، تطــوير عمليــة تبــادل          

علومــــات بــــين الجامعــــات والمؤســــسات، تكــــوين مراكــــز لتــــسويق خــــدمات الــــتعلم الم

الجــامعي، إشــراك بعــض أســاتذة الجامعــات فــي مجــالس إدارات المؤســسات اإلنتاجيــة،   

تبــادل الزيــارات بــين األســاتذة والمعلمــين فــي المؤســسات اإلنتاجيــة والخدميــة، إعطــاء         

 .ؤسسات بأبحاث أو برامج تدريبأولوية للتعاقد مع أساتذة الجامعات عند قيام الم

دراسة حول التعـاون بـين المؤسـسات التعليميـة والقطـاع            ) م٢٠٠٢(Waltوأجر وولت 

ــا   ــائج، أهمهـ أن التعـــاون بـــين المؤســـسات التعليميـــة  : الخـــاص، وتوصـــلت الدراســـة إلـــى نتـ

والقطــاع الخــاص ال يــسير دائمــاً بــصورة سلــسة، كمــا أكــدت علــى أن إحــدى المتغيــرات        

ظــر فــي بيئــة البحــث خــالل العــشر ســنوات األخيــرة كانــت الميــل إلــى التوســع      الملفتــة للن
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الواضح في الروابط بين القطاعين الخاص والعام وأصبح يطلـق عليهـا الـشراكة، وأكـدت                

الدراسة على أن هناك عدداً من المؤسسات األكاديميـة فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة           

في تطوير العالقات مع القطاع الخاص، كما   طورت سياسات وإجراءات لتوجيه العاملين      

طـــورت مؤســـسات البحـــث فـــي المملكـــة المتحـــدة صـــوراً للتعـــاون مـــع اتحـــاد الـــصناعات  

البريطانية وذلـك بهـدف الخـروج بموجهـات عامـة لتحـسين الممارسـة فـي الـصناعة وفـي                  

داُ الجامعات إلى الشراكة من أجل البحث واالبتكار ألن تلك الروابط والعالقات مهمـة جـ              

للتغير التقني وسمة أساسية لمجتمع المعرفة، وأكدت الدراسـة فـي نتائجهـا علـى أهميـة        

الموجهــات األساســية للــشراكة إذ أصــبحت ملزمــة فــي هــذا العهــد وخــصوصاً إذا أرادت         

 .الجامعات أن تعي مسؤولياتها حول ضرورة اإلدارة الذاتية والحرية األكاديمية

آليــات تطــوير الــشراكة المؤســسية بــين    "ان دراســة بعنــو ) م٢٠٠٥(وأجــرى الــشتوي 

دراســة استكــشافية آلراء القيــادات األكاديميــة    :الجامعــة ومؤســسات القطــاع الخــاص   

ــادات القطــاع الخــاص بمنطقــة عــسير       ــد وقي ــى   "بجامعــة الملــك خال ، وهــدفت الدراســة إل

تــشخيص األســباب التــي أدت إلــى ضــعف الــشراكة، ومعرفــة ســبل التطــوير التــي يجــب أن   

ــشراكة بينهمــا      تقــوم ب وتوصــلت . هــا الجامعــات ومؤســسات القطــاع الخــاص لتفعيــل ال

أن مــن أكثــر األســباب التــي أدت إلــى ضــعف الــشراكة مــا بــين    : الدراســة إلــى نتــائج، أهمهــا 

االفتقــار إلــى تخطــيط بــرامج المــشاركة، وعــدم  : الجامعــات ومؤســسات القطــاع الخــاص

ار إلى وجود خطط فعلية تـشخص       وضوح األهداف، وعدم وجود سياسة مكتوبة، واالفتق      

برامج المشاركة، وعزوف بعض قطاعات العمل الخاص عـن إسـناد مهامهـا البحثيـة إلـى                 

مراكــز البحــث بالجامعــات، وعــدم وجــود تــشخيص دقيــق الحتياجــات كــل مــن الجامعــة   

والقطــاع الخــاص، وعــدم وجــود قــوانين تلــزم القطــاع الخــاص بالــشراكة وجــودة المنــتج،   

 عن الخدمات التي يمكن أن تقدمها الجامعة للقطاع الخـاص والقطـاع             وغياب المعلومات 

وأوصت الدراسة بوضع رؤية بعيدة المدى يشترك فـي وضـعها مجموعـة       . الخاص للجامعة 

ــى القــضايا الملحــة فــي           ــراء مــن الجامعــة ومؤســسات القطــاع الخــاص تركــز عل مــن الخب
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 البــرامج والمنــاهج الدراســية،  الــشراكة فــي مجــاالت التعلــيم التعــاوني، والتــدريب، وتطــوير  

ــة المـــشاركة،      ــز والمؤســـسات التعليميـ ــة، وإنـــشاء المراكـ ــوير المـــشروعات البحثيـ وتطـ

وقــضايا نقــل التقنيــة وتوطينهــا، وإيجــاد نظــم معلومــات شــاملة بينهمــا، وإنــشاء هيئــات          

 .مشتركة على مستوى المناطق لتفعيل الشراكة

ط بين مؤسسات البحث العلمي وقطاع      آليات الرب ) هـ١٤٢٥(وتناولت دراسة الخصاونة  

اإلنتاج من خـالل عـرض تجربـة الجمعيـة العلميـة الملكيـة بـاألردن كنمـوذج، وهـي دراسـة                      

نظرية تحليلية أكدت على فوائد الربط الوثيق بين مؤسسات البحث والتطـوير وقطاعـات        

 الطـرفين،   اإلنتاج المختلفة، إذ أن له دور كبير في التنمية الـشاملة وأن ذلـك يـنعكس علـى                 

ــدولي، باإلضــافة إلــى رفــع القــدرات        ويــدعم القــدرات التنافــسية علــى المــستوى الــوطني وال

ــة،         ــوفير قواعــد المعلومــات للمنتجــين، ودعــم البنيــة التحتي التقنيــة لكوادرهــا البــشرية، وت

وزيــادة المــوارد التمويليــة، والــتمكن مــن زيــادة القــدرات، وتأهيــل الكــوادر وتــوفير التغذيــة      

 . لتحديد األولوية البحثية لدى المؤسسة الجامعية لخدمة وتطوير اإلنتاجالواجبة

المتطلبات الهيكلية والتنظيميـة لتفعيـل دور       "بعنوان  ) م٢٠٠٨(وفي دراسة السلطان  

، وهــدفت الدراســة إلــى تحديــد مفهــوم الــشراكة      "الجامعــات فــي الــشراكة المجتمعيــة   

يمكــن أن تقــدمها الجامعــات فــي إطــار  المجتمعيــة، وتحديــد أهــم البــرامج والخــدمات التــي  

الـــشراكة المجتمعيـــة، وتحديـــد المتطلبـــات الهيكليـــة والتنظيميـــة الالزمـــة إلقامـــة آليـــات   

وقدمت الدراسة عدداً من المقترحات التنظيميـة       . شراكة مجتمع فاعلة داخل الجامعات    

إعـادة  والهيكلة تتمثل في تحديـد رسـالة الجامعـة وأهـدافها نحـو الـشراكة المجتمعيـة، و                 

كمـا تقـدم مـستلزمات تنظيميـة        . هيكلة بعض الوحدات الجامعية وإنشاء وحدات أخرى      

تتــصل بمفــاهيم االتــصال المجتمعــي، وتــسويات اتخــاذ القــرار، والتــسويق، واالســتطالع،         

وتطـوير قواعـد المعلومـات المجتمعيـة، وإعـادة صـياغة اللـوائح التنظيميـة والماليـة لتطـوير           

 . مستوى الشراكة والتعاون
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ــاني  ــرى القحطـ ــات    ) ه١٤٢٩(وأجـ ــين الجامعـ ــات تفعيـــل الـــشراكة بـ ــول آليـ ــة حـ دراسـ

ومؤســسات القطــاع الخــاص فــي مجــال البحــوث واالستــشارات، وهــدفت الدراســة إبــراز     

مبــررات الــشراكة بــين الجامعــات ومؤســسات القطــاع الخــاص، وإبــراز صــور ومجــاالت          

ــين جامعــات وم      ــسائدة ب ــى العالقــة ال ــشراكة، والتعــرف عل ؤســسات القطــاع الخــاص،   ال

وكـان مـن نتـائج      . وتقديم بعض اآلليات المقترحـة التـي تـسهم فـي تفعيـل هـذه الـشراكة                

الدراســة ضــعف العالقــة بــين الجامعــات ومؤســسات القطــاع الخــاص األمــر الــذي يتطلــب      

ضرورة تـدعيمها ، وتفعيـل دورهـا فـي عمليـة التمويـل، ذلـك أن العمليـة اإلنتاجيـة أصـبحت                       

ــا التــي ال ســبيل لتطبيقهــا إال مــن خــالل مراكــز       تعتمــد علــى قوا  عــد المعرفــة والتكنولوجي

وأوصـــت الدراســـة بإنـــشاء معاهـــد ومراكـــز لتـــسويق البحـــوث العلميـــة . البحـــوث العلميـــة

والخــدمات االستــشارية للجامعــات مــع إعطائهــا إمكانيــة االتــصال بالقطاعــات اإلنتاجيــة     

ــا     ــسويق االختراعـ ــة لتـ ــشاء هيئـ ــال، إنـ ــريع وفعـ ــارات، أن تؤســـس  بـــشكل سـ ت واالبتكـ

ــة عــــن       ــات بديلــ ــة كهيئــ ــاالت العلميــ ــات استــــشارية فــــي مختلــــف المجــ ــات هيئــ الجامعــ

المؤســـسات األجنبيـــة، بنـــاء نظـــم معلومـــات الكترونيـــة تبـــرز إمكانـــات الجامعـــات علـــى   

مستوى الكليات واألقسام، استضافة وترتيب لقـاءات مـع بعـض المـسئولين فـي القطـاع                  

 .الخاص

تأســيس الــشراكات بــين الجامعــات الــسودانية "بعنــوان ) م٢٠١٣(وفــي دراســة خليــل

، وهدفت الدراسة إلى توضيح الدور الهـام        "ومؤسسات المجتمع خاصة الشركات الخاصة    

الذي تقوم به مراكز االبتكارات واألفكار البحثية المتميزة بالجامعات في تحويـل األفكـار       

جامعــات مــن تطــوير مــدخالتها    البحثيــة المتميــزة إلــى مــشروعات ناجحــة ممــا يمكــن ال      

التعليمية والحصول على مخرجات متطورة تتيح للجامعات تأسيس الشراكات الناجحـة           

بينها وبين مؤسسات المجتمع خاصة الشركات الخاصة، ثم تمكن الجامعات بالتالي من           

ة وتؤكـد الدراسـ  . توفير التمويل الالزم لبرامجهـا العلميـة والتدريبيـة واألكاديميـة والبحثيـة      

ضمن سياقاتها أن تحويل األفكار البحثية المتميزة إلى مشروعات ناجحة يحقق عائدات        
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مجزيــة للجامعــات، فيمــا تــساهم هــذه العائــدات بــدورها مــساهمة كبيــرة فــي النهــوض           

 .باقتصاد البالد

دراسة حول الشراكة بين الجامعات ومؤسـسات       ) م٢٠١٤(وأجرى درادكة ومعايعة    

بيقهــا مــن وجهــة نظــر أعــضاء هيئــة التــدريس فــي جامعــة     القطــاع الخــاص ومعوقــات تط 

ــى معرفــة مــستوى الــشراكة بــين الجامعــات ومؤســسات        اليرمــوك، وهــدفت الدراســة إل

القطاع الخاص ومعوقـات تطبيقهـا مـن وجهـة نظـر هيئـة التـدريس فـي جامعـة اليرمـوك،             

كمــا هــدفت إلــى معرفــة درجــة اخــتالف وجهــات النظــر هــذه بــاختالف متغيــرات الجــنس،    

وتوصلت الدراسـة إلـى نتـائج،       . والتخصص، والمسمى الوظيفي، والرتبة األكاديمية، والخبرة     

إن تقديرات أعضاء هيئة التدريس لمستوى الشراكة بـين الجامعـات ومؤسـسات             : أهمها

، )٣٫٣٥(القطاع الخاص كـان متوسـطاً علـى جميـع مجـاالت الـشراكة بمتوسـط حـسابي                   

المرتبة " قصور التنظيم التشريعي  "قد احتلت فقرة    وبالنسبة لمعوقات تطبيق الشراكة ف    

اكتفاء مؤسسات القطاع الخاص بمـا  "، بينما احتلت فقرة )٤٫١٢(األولى بمتوسط حسابي   

). ٢٫١١(المرتبــة األخيــرة بمتوســط حــسابي  " لــديها مــن خبــراء لحــل مــشكالت العمــل بهــا   

اســتحداث وظــائف  وأوصــت الدراســة بتغييــر فــي الهيكــل اإلداري بالجامعــات والكليــات ب   

إداريــة لــربط هــذه المؤســسات بالبيئــة والمجتمــع، وتــشجيع الجامعــة علــى إنــشاء مراكــز  

 .استشارية داخل الجامعة لخدمة مؤسسات القطاع الخاص

ــي،        ويالحــظ مــن الدراســات الــسابقة أنهــا كانــت تجمــع بــين الجانــب النظــري التحليل

 : إجماالً على الجوانب التاليوالجانب النظري والميداني معاً، وتؤكد هذه الدراسات

التأكيد على أهمية تعزيز الـشراكة بـين الجامعـات والمؤسـسات اإلنتاجيـة، لمـا              -

 .للربط من فوائد تسهم في دعم القدرة التنافسية وخصوصاً في عصر سريع التغيرات

أن االتجــاه العــالمي وخــصوصاً فــي البيئــات الغربيــة يميــل إلــى التوســع فــي دعــم        -

 .روابط بين الجامعات والمؤسسات اإلنتاجيةاستراتيجيات ال
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تنوع هذه الدراسات من حيث جوانب التركيز والتطبيق، فمنها مـا رصـد الواقـع،                -

 .ومنها ما ركز على تناول جوانب الشراكة، ومتطلباتها وغيرها

أشارت بعض الدراسات وخصوصاً في البيئة السعودية إلى أن الشراكة ال تسير             -

ب فعليــة وواقعيــة تحــد مــن تفعيــل الــشراكة بــين الجامعــات        بــسالمة وأن هنــاك أســبا  

 .والمؤسسات اإلنتاجية بشكل عام

استفادة الدراسـة الحاليـة مـن هـذه الدراسـات علـى اختالفهـا فـي تـدعيم لإلطـار                      -

 . النظري، كما أمكن االستفادة منها في إعداد أداة الدراسة

 :اإلطار الميداني: إحدى عشر
 :مجتمع الدراسة:١-١١

 :  مجتمع الدراسة منالخبراء المتمثلين بأعضاء الفئات التاليةتكون

ــالس   • ــضاء مجــ ــة  [أعــ ــي للجامعــ ــامعي -المجلــــس العلمــ ــوير الجــ ــادة التطــ  ]عمــ

عـضو، وجامعـة    ) ٤٤(جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وعددهم        :الجامعات التالية 

 . عضو) ٣٠(الملك سعود وعددهم 

ــة )١١(لتعليميــة والبحــث العلمــي    لجنــة الــشؤون ا [أعــضاء مجلــس الــشورى   • ، لجن

 .عضو) ٢٢(وعددهم ])١١(الشؤون االقتصادية والطاقة 

) ١٨(أعــضاء مجلــس الغرفــة التجاريــة والــصناعية فــي مدينــة الريــاض، وعــددهم       •

 .عضو) ١٨(وبذلك أصبح المجموع الكلي لمجتمع الدراسة .عضو

 عدد أفراد مجتمع الدراسة) ١(جدول رقم 
 عدد األعضاء الجهة

 ٤٤ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 ٣٠ جامعة الملك سعود

 ٢٢ مجلس الشورى

 ١٨ مجلس الغرفة التجارية والصناعية 

 ١١٤ المجموع
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احـــصاءات المواقـــع اإللكترونيـــة للجهـــات المختـــارة، واالتـــصال التلفـــوني       : المـــصدر

 .هـ١٤٣٤-١٢-١المباشر مع مكاتب عمداء هذه الجهات مباشرة بتاريخ 

 :عينة الدراسة:٢-١١

 %٦٠عـضو تـم اختيـارهم بطريقـة عـشوائية بنـسبة         ) ٦٨(تكونت عينة الدراسة من     

من مجتمع الدراسة، وبعد تطبيق األستبانة على أفـراد عينـة الدراسـة ، اسـتعادت الباحثـة                  

 . من مجموع العينة%٦٠استبانة أي بنسبة ) ٦٨(استبانة فقط من أصل ) ٤١(

توضـح توزيـع ووصـف أفـراد عينـة الدراسـة الـذين أجـابوا                ) ٤(إلى  ) ٢(والجداول من رقم    

 :على أداة الدراسة من خالل المعلومات الشخصية لهم كما يلي

 يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للجنس) ٢(الجدول رقم 
 )%(النسبة  التكرار الجنس

 ٨٥٫٤ ٣٥ ذكر

 ١٤٫٦ ٦ أنثى

 ١٠٠ ٤١ المجموع

 

لسابق أن نسبة الذكور من أفراد عينة الدراسة الذين أجـابوا علـى   يتضح من الجدول ا   

 .%١٤٫٦، بينما كانت نسبة األناث %٨٥٫٤أداة الدراسة بلغت 

 يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للدرجة العلمية) ٣(الجدول رقم 
 )%(النسبة  التكرار الدرجة العلمية

 ١٩٫٥ ٨ أستاذ

 ٤٦٫٣ ١٩ أستاذ مشارك

 ٣٤٫٢ ١٤  مساعدأستاذ

 ١٠٠ ٤١ المجموع
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 من أفراد عينـة الدراسـة الـذين أجـابوا علـى أداة              %٤٦٫٣يتضح من الجدول السابق أن      

الدراسة كانت درجتهم العلمية أستاذ مشارك، يليها من كانت درجتهم العلمية أسـتاذ     

 . %١٩٫٥، ثم من كانت درجتهم العلمية أستاذ بنسبة %٣٤٫٢مساعد بنسبة 

 يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لسنوات الخبرة) ٤(الجدول رقم 
 )%(النسبة  التكرار سنوات الخبرة

 ٢٫٤ ٢ سنوات٦أقل من 

 ١٢٫٢ ٥ سنوات١٠أقل من -٦

 ٣١٫٧ ١٣ سنة١٥أقل من-١٠

 ٥١٫٢ ٢١ سنة١٥أكثر من 

 ١٠٠ ٤١ المجموع

 

راسـة الـذين أجـابوا علـى أداة      مـن أفـراد عينـة الد      %٥١٫٣يتضح من الجدول السابق أن      

 سنة، يليهـا مـن تتـراوح خبـرتهم الوظيفيـة         ١٥الدراسة كانت خبرتهم الوظيفية أكثر من       

سـنوات  ١٠أقـل مـن   -٦، ثم من تتراوح خبرتهم مـن  %٣١٫٤ سنة بنسبة    ١٥أقل من -١٠من  

. %٢٫٤ سنوات على أقل نـسبة  ٦، بينما حصلت من كانت خبرتهم أقل من   %١٢٫٢بنسبة  

 من أفراد عينة الدراسة الـذين أجـابوا علـى الدراسـة خبـرة               %٩٧٫٦ير إلى أن لدى     وذلك يش 

 .تزيد على ستة سنوات، وهي خبرة كافية في الحكم على األستبانة

 :أداة الدراسة:٣-١١

تــم القيــام ببنــاء اســتبانة مكونــة مــن أربــع أجــزاء، وكانــت أســئلة االســتبانة مغلقــة،     

لخبراء إضافة ما يرونه مناسباً من عبارات، وتتكون        وينتهي كل جزء بسؤال مفتوح يتيح ل      

 :االستبانة من أربع أجزاء يوضحها الجدول التالي
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 أجزاء ومحاور االستبانة وعدد العبارات الموجودة بكل جزء ومحور) ٥(الجدول رقم 
 عدد العبارات موضوعه الجزء

 --- معلومات أولية الجزء األول

شراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية معوقات تفعيل ال الجزء الثاني

 بالمملكة العربية السعودية

٧ 

متطلبات تفعيل الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية  الجزء الثالث

 بالمملكة العربية السعودية

٨ 

الخيارات األكثر مالئمة للقضايا التالية لتفعيل الشراكة بين الجامعة 

 نتاجية بالمملكة العربية السعوديةوالمؤسسات اإل

٤١ 

 ٤ الفلسفة المحور األول

 ٨ األهداف المحور الثاني

 ٣ التأسيس المحور الثالث

 ٦ البرامج الدراسية المحور الرابع

المحور 

 الخامس

 ٣ سياسة القبول

المحور 

 السادس

 ١٣ التنظيم اإلداري واألكاديمي

 الجزء الرابع 

 ٤ التمويل المحور السابع

 ٥٦ موعالمج

 :صدق األداة:١-٣-١١

 :استخدمت الدراسة أسلوبين للتحقق من صدق األداة هما

 قامــــت الباحثــــة بعــــرض االســــتبانة علــــى مجموعــــة مــــن        :الــــصدق الظــــاهري  .١

المتخصصين في التربية، لالسترشاد بآرائهم حول التعليمات الموجهة للخبـراء، وبياناتهـا            

ــى أجز     ــارات االســتبانة إل ــة، وانتمــاء عب ــارة،     األولي ائهــا ومحاورهــا، وجــودة صــياغة كــل عب

. ومناسبة التدريج لالستبانه، واقتراح ما يرونـه مناسـباً مـن عبـارات، أو أيـة توجيهـات أخـرى         

وتــم تحليــل آراء المحكمــين علــى االســتبانة وعباراتهــا، وأشــارت اآلراء إلــى إجــراء بعــض   

حـذف بعـض العبـارات،      تعـديل صـياغة بعـض العبـارات،         : التعديالت عليها تمثلت فـي اآلتـي      
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كذلك أشار البعض إلى إضافة بعض الكلمات، حذف كلمات أخـرى مـن العبـارات بهـدف                 

 . توضيحها

 عبارة،  ٦٠حيث كانت االستبانة في صورتها المبدئية مكونة من أربع أجزاء بإجمالي            

وبعــد عرضــها علــى المحكمــين وإجــراء التعــديالت كانــت االســتبانة فــي صــورتها النهائيــة   

وانتهـت آراء المحكمـين إلـى شـبه اتفـاق علـى             .  عبـارة  ٥٦من أربع أجزاء بإجمـالي      مكونة  

علـــى أدوات الدراســـة   ) %٩٠-٨٠(االســـتبانة وعباراتهـــا وتراوحـــت نـــسبة االتفـــاق بـــين       

 .وعبارتها بعد إجراء التعديالت المطلوبة

 بعــد التأكــد مــن الــصدق الظــاهري ألداة الدراســة تــم       :صــدق االتــساق الــداخلي   .٢

دراســـة ميـــدانياً وتـــم حـــساب معامـــل ارتبـــاط بيرســـونلمعرفة الـــصدق الـــداخلي تطبيـــق ال

لألستبانة حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات الجزء الثاني      

. والثالــث ومحــاور الجــزء الرابــع بالدرجــة الكليــة للجــزء أو المحــور الــذي تنتمــي إليــه العبــارة  

 .)٠٫٠١(وكانت النتائج عند مستوى 

يبين معامل ارتباط بيرسون لكل عبارة من عبارات الجزء الثاني  ) ٦(الجدول رقم 

 والثالث ومحاور الجزء الرابع من االستبانة والجزء أو المحور الذي تنتمي إليه
 الجزء الرابع

 
 الجزء الثاني

 

 الجزء الثالث

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول 

 م
معامل 

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

 معامل االرتباط م

٠٫٧٠٣ ١ @@٠٫٥٧٥ ١ @@٠٫٧١١ ١ @@٠٫٥٢٥ ١ @@٠٫٨٢٢ ١@@ 

٠٫٨٣٣ ٢ @@٠٫٧٣٤ ٢ @@٠٫٨٦٤ ٢ @@٠٫٦٥٩ ٢ @@٠٫٨٦٩ ٢@@ 

٠٫٧٥٤ ٣ @@٠٫٧٦٨ ٣ @@٠٫٧١٧ ٣ @@٠٫٦٨٧ ٣ @@٠٫٧٨٠ ٣@@ 

٠٫٨٢٤ ٤ @@٠٫٦٣٣ ٤ @@٠٫٧١٤ ٤ @@٠٫٧٤٤ ٤@@ - - 

٠٫٦٧٣ ٥ - - @@٠٫٨١٢ ٥ @@٠٫٤٨٥ ٥@@ - - 

٠٫٧٢٥ ٦ - - @@٠٫٨٠٩ ٦ @@٠٫٧٩٦ ٦@@ - - 
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 الجزء الرابع

 
 الجزء الثاني

 

 الجزء الثالث

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول 

 م
معامل 

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

معامل  م

 االرتباط

 معامل االرتباط م

٠٫٧٢٤ ٧ - - @@٠٫٧٧٩ ٧ @@٠٫٧٠٩ ٧@@ - - 

- - ٠٫٦٩٦ ٨ - - @@٠٫٥٩٨ ٨@@ - - 

 

 الجزء الرابع

 المحور الرابع
 المحور السابع المحور السادس المحور الخامس

 معامل االرتباط م

معامل  م

االرتبا

 ط

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م

٠٫٧٦٤ ١@@ 
٠٫٦٤٦ ١

@@ 

١ 
٠٫٦٣٤@@ 

٠٫٧١٢ ١@@ 

٠٫٦٠٨ ٢@@ 
٠٫٦٣١ ٢@

@ 

٢ 
٠٫٦٥٢@@ 

٠٫٨١١ ٢@@ 

٠٫٦٣٧ ٣@@ 
٠٫٥٨٨ ٣

@@ 

٣ 
٠٫٦٨٤@@ 

٠٫٥٩٤ ٣@@ 

٠٫٥٥٤ ٤ @@٠٫٦٢٥ ٤ - - @@٠٫٦٩٩ ٤@@ 

٠٫٧٢٧ ٥ - - @@٠٫٥٥١ ٥@@ - - 

٠٫٧٦٠ ٦ - - @@٠٫٦٥٨ ٦@@ - - 

- ٠٫٧٠٠ ٧ - - @@٠٫٧١٢@@ - - 

- ٠٫٥٢٣ ٨ - - @@٠٫٨١١@@ - - 

- - - - ٠٫٦٤٦ ٩@@ - - 

- - - - ٠٫٦٢٧ ١٠@@ - - 

- - - - ٠٫٥٢٣ ١١@@ - - 
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 الجزء الرابع

 المحور الرابع
 المحور السابع المحور السادس المحور الخامس

 معامل االرتباط م

معامل  م

االرتبا

 ط

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م

- - - - ٠٫٥٫٥٦ ١٢ - - 

- - - - ٠٬٧٢٥ ١٣@@ - - 

 ٠٫٠١دالة عند  (@@)

نة ذات عالقــة يتــضح مــن الجــدول الــسابق أن جميــع عبــارات أجــزاء ومحــاور االســتبا   

، مما يشير إلى أن جميع العبارات صادقة فيما    ٠٫٠١إيجابية، وهي جميعها دالة عند مستوى       

 .تقيسه وتمثل المحور أو الجزء الذي تنتمي إليه، وتحقق خاصية الصدق الداخلي لالستبانة

 :ثبات األداة:٢-٣-١١

ألفــا كرونبــاخ تــم حــساب معامــل ثبــات  ) االســتبانة(لقيــاس مــدى ثبــات أداة الدراســة  

وهــو معامــل ثبــات  ) ٠٬٨٨(وبينــت النتــائج أن معامــل ثبــات الجــزء الثــاني مــن االســتبانة بلــغ   

وهو معامل ثبات عالي، وبلغ معامل ثبات       ) ٠٫٨٥(عالي، بينما بلغ معامل ثبات الجزء الثالث        

حـور  وهو معامل ثبات عـالي، بينمـا بلـغ معامـل ثبـات الم             ) ٠٫٨٥(المحور األول بالجزء الرابع     

وهو معامل ثبات عالي، وبلغ معامل ثبات المحور الثالث بالجزء          ) ٠٫٨٢(الثاني بالجزء الرابع    

وهو معامل ثبات عالي، بينمـا بلـغ معامـل ثبـات المحـور الرابـع بـالجزء الرابـع                    ) ٠٫٨٧(الرابع  

) ٠٫٨٤(وهو معامل ثبـات عـالي، وبلـغ معامـل ثبـات المحـور الخـامس بـالجزء الرابـع             ) ٠٫٨٩(

وهـو  ) ٠٫٨٦( معامل ثبات عالي، بينما بلغ معامل ثبات المحور الـسادس بـالجزء الرابـع                وهو

وهــو معامــل ) ٠٫٨٧(معامــل ثبــات عــالي، وبلــغ معامــل ثبــات المحــور الــسابع بــالجزء الرابــع 

يتـضح ممـا سـبق أن أجـزاء ومحـاور االسـتبانة تتمتـع بدرجـة عاليـة مـن الثبــات           . ثبـات عـالي  

معـامالت  ) ٧(ويوضـح الجـدول رقـم       .  التطبيـق الميـداني للدراسـة      يمكن االعتماد عليها فـي    

 .الثبات لكل جزء ومحور من أجزاء ومحاور االستبانة



 

 
٤٧٢

تفعيل الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية 
 بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر الخبراء 

األحمدعبداهللاهند  محمد. د

 يبين معامالت ثبات أجزاء ومحاور االستبانة) ٧(الجدول رقم 
 معامل الثبات المحور/الجزء 

 ٠٫٨٨ الجزء الثاني

 ٠٫٨٥ الجزء الثالث

 ٠٫٨٥ المحور األول/الجزء الرابع

 ٠٫٨٢ المحور الثاني

 ٠٫٨٧ المحور الثالث

 ٠٫٨٩ المحور الرابع

 ٠٫٨٤ المحور الخامس

 ٠٫٨٦ المحور السادس

 ٠٫٨٧ المحور السابع

 :المعالجة اإلحصائية:٤-١١

 :، واألساليب األحصائية التالية)spss(تم تحليل باستخدام الحزمة اإلحصائية 

 .انةلحساب صدق االستب: معامل ارتباط بيرسون -

 .لحساب ثبات االستبانة: معامل ثبات ألفا كرونباخ -

ــارة تحــت كــل جــزء أو     : الجــداول التكراريــة  - لحــساب النــسبة المئويــة لكــل عب

محور وترتيبها حسب معـدالتها، ولتحديـد درجـة الموافقـة علـى كـل عبـارة مـن العبـارات                     

 .استخدام طريقة األوزان النسبية للمقياس ذو الثالث درجات

 :عرض النتائج ومناقشتها:إثناء عشر
ما معوقات تفعيل الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية بالمملكة العربيـة           

 السعودية من وجهة نظر الخبراء؟

لإلجابـــة عـــن هـــذا الـــسؤال، تـــم حـــساب التكـــرارات والنـــسب المئويـــة لالســـتجابات  

بي لهـا، ثـم تبعـاً للتكـرارات         وكذلك األوزان النسبية لها، ثم ترتيبها تنازلياً تبعاً للوزن النس         

 : التي جاءت تحت محور موافق في حالة التساوي األوزان، كما هو مبين في الجدول التالي
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يبين استجابات الخبراء حول معوقات تفعيل الشراكة بين الجامعة ) ٨(الجدول رقم 

 والمؤسسات اإلنتاجية بالمملكة العربية السعودية 
  درجة الموافقة

 

 كبيرة

 

 متوسطة

 

 ضعيفة

 العبارة م

بي % ك %ك % ك
س
 الن
زن
الو

 

استغراق الجامعة في العمل النظري دون  ١

االهتمام بمشكالت المؤسسات اإلنتاجية 

 .وإجراء بحوث لحلها

٢٫٩ ٢٫٤ ١ ٤٫٩ ٢ ٩٢٫٧ ٣٨ 

ضعف ثقة المجتمع ومؤسساته في الجامعة  ٢

 .ودورها في تلبية متطلبات المجتمع واحتياجاته

٢٫٨٥ ٢٫٤ ١ ٩٫٨ ٤ ٨٧٫٨ ٣٦ 

ضعف التواصل واالتصال بين الجامعة  ٣

ومؤسسات اإلنتاج وعدم توافر آليات اتصال 

 .منظمة ومتفق عليها

٢٫٧٣ - - ٢٦٫٨ ١١ ٧٣٫٢ ٣٠ 

ثقافة المجتمع التي تقوم على الحلول الجاهزة  ٤

 .والمستوردة للمشكالت التي يواجهها

٢٫٦٣ ٢٫٤ ١ ٣١٫٧ ١٣ ٦٥٫٩ ٢٧ 

لخبراء المتخصصين في مجال الشراكة نقص ا ٥

إلعداد البرامج الدراسية وتقييم البحوث 

 .والمشاريع

٢٫٥٣ ٤٫٩ ٢ ٣٦٫٦ ١٥ ٥٨٫٥ ٢٤ 

نقص المعامل وورش العمل المتخصصة في  ٦

مجال عمل الشراكة، وكذلك اإلمكانات 

 .التكنولوجية

٢٫٤٦ ١٤٫٦ ٦ ٢٤٫٤ ١٠ ٦١ ٢٥ 

 في إستغراق اتفاقيات الشراكة وقت طويل ٧

اإلجراءات القانونية والروتينية مما يجعل 

مؤسسات اإلنتاج تعزف عن إقامة مثل هذه 

 .الشراكات

٢٫٣٦ ١٧٫١ ٧ ٢٩٫٣ ١٢ ٥٣٫٧ ٢٢ 

 :النتائج التالية) ٨(يتضح من الجدول رقم 



 

 
٤٧٤

تفعيل الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية 
 بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر الخبراء 

األحمدعبداهللاهند  محمد. د

وافــق الخبــراء علــى جميــع عبـــارات معوقــات تفعيــل الــشراكة بــين الجامعـــة          •

 ).٢٫٩-٢٫٣٦(ية السعودية بوزن نسبي يتراوح بين والمؤسسات اإلنتاجية بالمملكة العرب

كانــت أعلــى عبــارات معوقــات تفعيــل الــشراكة بــين الجامعــة والمؤســسات          •

وتتمثل فـي اسـتغراق     ) ٢٫٩(اإلنتاجية بالمملكة العربية السعودية من حيث الوزن النسبي         

اء الجامعــة فــي الدراســة النظريــة دون االهتمــام بمــشكالت المؤســسات اإلنتاجيــة وإجــر  

التـي توصـلت إلـى أن أعلـى         ) م٢٠٠٥(وهذه النتائج تختلف عن دراسة شتوي     . البحوث لحلها 

عبارات أسباب ضعف الشراكة بين المؤسـسات الجامعيـة ومؤسـسات القطـاع الخـاص               

ودراسـة  . تتمثل في االفتقار إلى تخطيط بـرامج المـشاركة        ) ٢٫٨٠(من حيث الوزن النسبي     

لت إلى أن أعلى عبارات معوقات تطبيق الـشراكة بـين       التي توص ) م٢٠١٤(درادكة ومعايعة 

تتمثــل فــي قــصور ) ٤٫١٢(الجامعــات ومؤســسات القطــاع الخــاص مــن حيــث الــوزن النــسبي 

 .التنظيم التشريعي

وتتمثـــل فـــي اســـتغراق ) ٢٫٣٦(كانـــت أقـــل العبـــارات مـــن حيـــث الـــوزن النـــسبي  •

ة ممـا يجعـل مؤسـسات       اتفاقات الشراكة وقت طويل في اإلجـراءات القانونيـة والروتينيـ          

 .اإلنتاج تعزف عن إقامة مثل هذه الشراكات

وتتمثـل فـي ضـعف      ) ٢٫٨٥-٢٫٤٦(أخذت معظم العبارات وزن نسبي يتراوح بـين          •

ثقة المجتمـع ومؤسـساته فـي الجامعـة ودورهـا فـي تلبيـة متطلبـات المجتمـع واحتياجاتـه،               

فر آليــات اتــصال  ضــعف التواصــل واالتــصال بــين الجامعــة ومؤســسات اإلنتــاج وعــدم تــوا        

منظمــة ومتفــق عليهــا، ثقافــة المجتمــع التــي تقــوم علــى الحلــول الجــاهزة والمــستوردة          

للمشكالت التي يواجهها، نقص الخبراء المتخصصين في مجال الشراكة إلعداد البـرامج       

الدراسية وتقييم البحوث والمشاريع، نقص المعامل وورش العمل المتخصصة في مجال          

 . اإلمكانات التكنولوجيةعمل الشراكة، وكذلك

يؤكــد الخبــراء فــي مجــال التعلــيم الجــامعي والمؤســسات اإلنتاجيــة بأنــه توجــد     •

ــة       ــين الجامعــ ــاح الــــشراكة بــ ــي مــــن الممكــــن أن تعــــوق نجــ ــات التــ ــد مــــن المعوقــ العديــ



 

 
 بويةالترمجلة العلوم   ٤٧٥

  هـ١٤٣٧ الرابع محرم العدد

والمؤسسات اإلنتاجية ومن أهمها، تعميق الفجوة بـين الجامعـة والمؤسـسات اإلنتاجيـة              

ي العمــــل النظــــري دون االهتمــــام بمــــشكالت المجتمــــع  بــــسبب اســــتغراق الجامعــــة فــــ

ومؤسساته والعمل على حلها، مما أدي إلى ضعف ثقة المجتمع ومؤسـساته فـي الجامعـة                

ودروهــا فــي تلبيــة متطلبــات المجتمــع واحتياجاتــه، وكــذلك ضــعف التواصــل واالتــصال بــين  

 ممـا يجعـل     الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية، واسـتغراق اتفاقيـات الـشراكة وقـت طويـل            

المؤســسات اإلنتاجيــة تعــزف عــن إقامــة مثــل هــذه الــشراكات، وهــذه النتــائج تتفــق مــع       

والتــي توصــلت إلــى أن مــن أهــم األســباب التــي تحــد مــن الــشراكة   ) م٢٠٠٢(دراســة محمــود

الفعالة بين الجامعات والمؤسسات اإلنتاجيـة والخدميـة انـشغال الجامعـات بأدوارهـا فـي                

افر آليـــات اتـــصال منظمـــة ومتفـــق عليهـــا بـــين الجامعـــة        التـــدريس والبحـــث، وعـــدم تـــو    

التــي توصــلت إلــى أن مــن أكثــر األســباب  ) م٢٠٠٥(ومؤســسات المجتمــع ، ودراســة شــتوي 

التــي أدت إلــى ضــعف الــشراكة بــين المؤســسات الجامعيــة ومؤســسات القطــاع الخــاص     

لـدور  ضـعف الرغبـة لـدى الطـرفين وعـدم اقتناعهمـا بـبعض، واقتـصار الجامعـة علـى تأديـة ا           

 .التدريسي وإغفال األدوار األخرى

ــة بالمملكــة       ــين الجامعــة والمؤســسات اإلنتاجي ــشراكة ب ــل ال ــات تفعي ــا متطلب م
 العربية السعودية من وجهة نظر الخبراء؟

لإلجابـــة عـــن هـــذا الـــسؤال، تـــم حـــساب التكـــرارات والنـــسب المئويـــة لالســـتجابات  

بعاً للوزن النسبي لهـا، ثـم تبعـاً للتكـرارات           وكذلك األوزان النسبية لها، ثم ترتيبها تنازلياً ت       

 : التي جاءت تحت محور موافق في حالة التساوي األوزان، كما هو مبين في الجدول التالي
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تفعيل الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية 
 بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر الخبراء 

األحمدعبداهللاهند  محمد. د

يبين استجابات الخبراء حول متطلبات تفعيل الشراكة بين الجامعة ) ٩(الجدول رقم 

 والمؤسسات اإلنتاجية بالمملكة العربية السعودية 
  درجة الموافقة
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 بي

تبادل الزيارات بين األساتذة والخبراء في  ١

 .المؤسسات اإلنتاجية والجامعات

٣ - - - - ١٠٠ ٤١ 

 ٢٫٨٢ - - ١٧٫١ ٧ ٨٢٫٩ ٣٤ .إنشاء شبكة لالتصاالت بين أطراف الشراكة  ٢

لعالمية الناجحة عرض بعض التجارب والنماذج ا ٣

في مجال الشراكة بين الجامعة والمؤسسات 

 .اإلنتاجية واالستفادة منها

٢٫٨٠ - - ١٩٫٥ ٨ ٨٠٫٥ ٣٣ 

إصدار القوانين والتشريعات الالزمة إلقامة  ٤

شراكات مع مؤسسات اإلنتاج والتي تكفل لها 

 .الدعم القانوني

٢٫٧٨ - - ٢٢ ٩ ٧٨ ٣٢ 

النسبة نشر ثقافة الشراكة وأهميتها ب ٥

لمؤسسات المجتمع اإلنتاجية والخدمية على 

حد سواء، ودورها في تحقيق التقدم االقتصادي 

 .واالجتماعي للمجتمع

٧٥٫ ٣١

٦ 

٢٫٧٥ - - ٢٤٫٤ ١٠ 

إجراء دراسات لتحديد االحتياجات التعليمية  ٦

 .والتدريبية والبحثية لمؤسسات اإلنتاج

٢٫٧٣ - - ٢٦٫٨ ١١ ٧٣٫٢ ٣٠ 

عالن عن إمكانات الجامعة عمل كتيبات لإل ٧

وقدرتها على تلبية احتياجات المؤسسات 

 .اإلنتاجية، مما يعيد الثقة بالجامعة

٢٫٦٥ - - ٣٤٫١ ١٤ ٦٥٫٩ ٢٧ 

إقامة موقع للشراكة على الشبكة العالمية  ٨

يتمكن من خالله ) اإلنترنت(للمعلومات 

الدارسين االلتحاق والحصول على البرامج 

 .ةالتعليمية والتدريبي

٢٫٦٣ - - ٣٦٫٦ ١٥ ٦٣٫٤ ٢٦ 

 :النتائج التالية) ٩(يتضح من الجدول رقم 
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وافــق الخبــراء علــى جميــع عبــارات متطلبــات تفعيــل الــشراكة بــين الجامعــة          •

 ).٣-٢٫٦٣(والمؤسسات اإلنتاجية بالمملكة العربية السعودية بوزن نسبي يتراوح بين 

 وتتمثــل فــي تبــادل   )٣-٢٫٧٥(كانــت أعلــى العبــارات مــن حيــث الــوزن النــسبي        •

 .الزيارات بين األساتذة والخبراء في المؤسسات اإلنتاجية والجامعات

وتتمثــل فــي إقامــة موقــع ) ٢٫٦٣(وكانــت أقــل العبــارات مــن حيــث الــوزن النــسبي  •

يـــتمكن مـــن خاللـــه الدارســـين ) اإلنترنـــت(للـــشراكة علـــى الـــشبكة العالميـــة للمعلومـــات 

 .مية والتدريبيةااللتحاق والحصول على البرامج التعلي

وتتمثـل فـي إنـشاء      ) ٢٫٨٢-٢٫٦٥(أخذت معظم العبارات وزن نسبي يتراوح بـين          •

شـــبكة لالتـــصاالت بـــين أطـــراف الـــشراكة، وعـــرض بعـــض التجـــارب والنمـــاذج العالميـــة    

الناجحــة فــي مجــال الــشراكة بــين الجامعــة والمؤســسات اإلنتاجيــة واالســتفادة منهــا،         

زمة إلقامة شراكات مع مؤسسات اإلنتـاج والتـي تكفـل           وإصدار القوانين والتشريعات الال   

لهـــا الـــدعم القـــانوني، ونـــشر ثقافـــة الـــشراكة وأهميتهـــا بالنـــسبة لمؤســـسات المجتمـــع  

اإلنتاجيــة والخدميــة علــى حــد ســواء، ودورهــا فــي تحقيــق التقــدم االقتــصادي واالجتمــاعي    

 والبحثيـة لمؤسـسات     للمجتمع، وإجراء دراسات لتحديد االحتياجات التعليمية والتدريبية      

ــاج، وعمــل كتيبــات لإلعــالن عــن إمكانــات الجامعــة وقــدرتها علــى تلبيــة احتياجــات         اإلنت

وهــــذه النتــــائج تتفــــق مــــع دراســــة  . المؤســــسات اإلنتاجيــــة، ممــــا يعيــــد الثقــــة بالجامعــــة 

فــي أن أعلــى عبــارات محــور الــشراكة مــع المجتمــع المحلــي نــشر مفــاهيم   ) ٢٠١٣(رضــوان

ــسؤولية   ــشراكة والمـ ــسابي     الـ ــغ المتوســـط الحـ ــي حيـــث بلـ ــع المحلـ ــي المجتمـ ، )٢٫٧٥(فـ

فــي أن أقــل عبــارات محــور الــشراكة مــع المجتمــع    ) م٢٠١٣(وتختلــف مــع دراســة رضــوان 

المحلي استثمار اإلعالم والفعاليات في دعم الشراكة مـع المجتمـع، وفـي كافـة األعمـال               

لجامعــات ال تحتــاج  مــن أفــراد عينــة الدراســة أن ا %٦٨٫٢والنــشاطات البحثيــة حيــث يــرى  

لإلعالم عن نشاطها، فهل ألنها جامعات ترتبط بالمجتمع المحلي ومن ثـم قريبـه منـه وال                 

 .تحتاج لمن يعلن عنها، أم أن هناك نظره سلبية لإلعالم



 

 
٤٧٨

تفعيل الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية 
 بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر الخبراء 

األحمدعبداهللاهند  محمد. د

يؤكــد الخبــراء فــي مجــال التعلــيم الجــامعي والمؤســسات اإلنتاجيــة بــأن نجــاح       •

طلــب القيــام بتبــادل الزيــارات الميدانيــة الــشراكة بــين الجامعــة والمؤســسات اإلنتاجيــة يت

ــة، وإنــشاء شــبكة         ــراء فــي المؤســسات اإلنتاجي ــين أســاتذة الجامعــات والخب ــة ب والعملي

لالتــصاالت بــين أطــراف الــشراكة، وعــرض بعــض التجــارب الناجحــة والنمــاذج العالميـــة          

ــشراكة بحيــث يمكــن االســتفادة منهــا، وكــذلك إصــدار القــوانين          الناجحــة فــي مجــال ال

تشريعات الالزمة إلقامـة شـراكات ناجحـة، ونـشر ثقافـة الـشراكة وأهميتهـا بالنـسبة                  وال

ــصادي        ــدم االقتــ ــق التقــ ــي تحقيــ ــا فــ ــة ودورهــ ــة والخدميــ ــع اإلنتاجيــ ــسات المجتمــ لمؤســ

ــة       ــة والبحثيــ ــة والتدريبيــ ــات التعليميــ ــد االحتياجــ ــات لتحديــ ــراء دراســ ــاعي، وإجــ واالجتمــ

مكانــات الجامعــة وقــدرتها علــى تلبيــة  لمؤســسات اإلنتــاج، وعمــل كتيبــات لإلعــالن عــن إ  

وهذه النتائج تتفـق مـع دراسـة       . احتياجات المؤسسات اإلنتاجية، مما يعيد الثقة بالجامعة      

التــي  ) م٢٠٠٥(ودراســة الــشتوي ) م٢٠٠٨(ودراســة الــسلطان  ) م٢٠١٤(درادكــة ومعايعــة 

تفعيـل  توصلت إلى أن من أهم سبل التطوير التي يجب أن تقوم بها المؤسسة الجامعيـة ل               

الشراكة بينها وبين مؤسسات القطاع الخاص االهتمام بأساليب االستفادة مـن شـبكة             

اإلنترنــت وتطبيقاتهــا التعليميــة واإلنتاجيــة، واستــضافة وترتيــب لقــاءات فــي الجامعــة مــع    

بعــض المــسؤولين مــن القطــاع الخــاص، ودعــوة بعــض المتخصــصين فــي القطــاع الخــاص    

ام التخصصية، واإلعـالن عـن الـشراكة بـين الجامعـات            لحضور االجتماعات الدورية لألقس   

ومؤسسات القطاع الخاص وتهيئة اإلعالم لهـا وتوثيقهـا، وحـصر التجـارب الناجحـة التـي                  

والتـي أكـدت علـى أن    ) هــ ١٤٢٩(خاضتها الـدول األخـرى عـن الـشراكة، ودراسـة القحطـاني             

ــة         ــين الجامعــات ومؤســسات القطــاع الخــاص قل ــشراكة ب ــرامج مــن أســباب ضــعف ال الب

اإلعالميـــة التـــي تـــسعى إلـــى تعزيـــز التعـــاون والتنـــسيق بـــين الجامعـــات والبيئـــة الخارجيـــة  

وأوصت ببناء نظم معلومات إلكترونية تبـرز إمكانـات المؤسـسة الجامعيـة علـى مـستوى        

 .األقسام



 

 
 بويةالترمجلة العلوم   ٤٧٩
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مـــا الخيـــارات األكثـــر مالئمـــة للقـــضايا التاليـــة لتفعيـــل الـــشراكة بـــين الجامعـــة  
  بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر الخبراء؟والمؤسسات اإلنتاجية

لإلجابـــة عـــن هـــذا الـــسؤال، تـــم حـــساب التكـــرارات والنـــسب المئويـــة لالســـتجابات  

وكذلك األوزان النسبية لها، ثم ترتيبها تنازلياً تبعاً للوزن النسبي لهـا، ثـم تبعـاً للتكـرارات                  

 : ما يليالتي جاءت تحت محور موافق في حالة التساوي األوزان، ك

 :الفلسفة:المحور األول •

 يبين استجابات الخبراء حول الفلسفة ) ١٠(الجدول رقم 
  درجة الموافقة

 

 كبيرة

 

 متوسطة

 

 ضعيفة

 العبارة م

 % ك % ك % ك

الوزن 

النس

 بي

التنمية المهنية المستدامة ألفراد مؤسسات  ١

الشراكة من خالل تطوير معارفهم 

 .وخبراتهم

٣ - - - - ١٠٠ ٤١ 

حل مشكالت مؤسسات اإلنتاج واإلسهام  ٢

في تطويرها وتحديثها من خالل إجراء 

 .البحوث

٣ - - - - ١٠٠ ٤١ 

التعليم الذاتي والمستمر مدى الحياة ألفراد  ٣

 .مؤسسات الشراكة

٢٫٨٧ - - ١٢٫٢ ٥ ٨٧٫٨ ٣٦ 

تنمية األفكار اإلبداعية التي لها مردود اقتصادي  ٤

 من خالل احتضانها على المجتمع وتشجيعها

 .وتحويلها من طور الفكر إلى طور التنفيذ

٢٫٨٠ - - ١٩٫٥ ٨ ٨٠٫٥ ٣٣ 

 :النتائج التالية) ١٠(يتضح من الجدول رقم 

بـوزن نـسبي يتـراوح    ) الفلـسفة (وافق الخبراء على جميـع عبـارات المحـور األول        •

 ).٣-٢٫٨٠(بين 



 

 
٤٨٠

تفعيل الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية 
 بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر الخبراء 

األحمدعبداهللاهند  محمد. د

تتمثــل فــي تحقيــق ، و)٣-٢٫٨٠(كانــت أعلــى العبــارات مــن حيــث الــوزن النــسبي    •

مبدأ التنمية المهنيـة المـستدامة ألفـراد مؤسـسات الـشراكة مـن خـالل تطـوير معـارفهم                    

وخبراتهم، وكذلك حل مشكالت مؤسسات اإلنتـاج واإلسـهام فـي تطويرهـا وتحـديثها               

مــن خــالل إجــراء البحــوث، وتحقيــق مبــدأ الــتعلم الــذاتي والمــستمر مــدي الحيــاة ألفــراد            

ــشراكة، وكــذلك   ــى       مؤســسات ال ــصادي عل ــة التــي لهــا مــردود اقت ــة األفكــار اإلبداعي  تنمي

 .المجتمع وتشجيعها من خالل احتضانها وتحويلها من طور الفكر إلى طور التنفيذ

يالحــظ أن جميــع العبــارات أخــذت وزن نــسبي مرتفــع ممــا يؤكــد علــي موافقــة       •

ن الفلـسفة   معظم أفـراد المجتمـع علـى الفلـسفة المقترحـة، وبالتـالي فـإن الخبـراء يـرون أ                   

المقترحـــة تنطلـــق مـــن تحقيـــق مبـــدأ التنميـــة المهنيـــة المـــستدامة، ومبـــدأ الـــتعلم الـــذاتي    

والمــستمر مــدي الحيــاة، ومبــدأ تنميــة األفكــار اإلبداعيــة، ومبــدأ حــل مــشكالت المجتمــع      

وبوزن نسبي ) ١٠٠-٨٠٫٥(واإلسهام في تطويره وتحديثه وذلك بنسبة إجماع تتراوح بين      

والتي توصلت إلـى    ) م٢٠٠٢(Waltدراسة وولت  وهذه النتائج تتفق مع   ). ٣-٢٫٨٠(يتراوح بين   

أن إحدى المتغيـرات الملفتـة للنظـر فـي بيئـة البحـث خـالل العـشر سـنوات األخيـرة كانـت                 

الميل إلى التوسع الواضح في الروابط بين المؤسسات التعليميـة والقطـاع الخـاص وأصـبح                

وجهــات عامــة لتحــسين الممارســة فــي يطلــق عليهــا الــشراكة، وذلــك بهــدف الخــروج بم

ــار ألن تلـــك الـــروابط      الـــصناعة وفـــي الجامعـــات إلـــى الـــشراكة مـــن أجـــل البحـــث واالبتكـ

والعالقات مهمة جداُ للتغيـر التقنـي وسـمة أساسـية لمجتمـع المعرفـة، وأكـدت الدراسـة                   

في نتائجها على أهمية الموجهـات األساسـية للـشراكة إذ أصـبحت ملزمـة فـي هـذا العهـد           

وصاً إذا أرادت الجامعــات أن تعــي مــسؤولياتها حــول ضــرورة اإلدارة الذاتيــة والحريــة   وخــص

ــة الخـــصاونة   ــة، ودراسـ ـــ١٤٢٥(األكاديميـ ــق بـــين      ) هـ ــد الـــربط الوثيـ ــى فوائـ ــي أكـــدت علـ التـ

مؤســسات البحــث والتطــوير وقطاعــات اإلنتــاج المختلفــة، إذ أن لــه دور كبيــر فــي التنميــة      

 . ذلك ينعكس على الطرفينالشاملة وحل مشكالت المجتمع وأن
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تحويل االبتكارات واالختراعات إلى منتجات أو  ١

 .نماذج أو عمليات قابلة للتسويق

٢٫٨٧ ٤٫٩ ٢ ٢٫٤ ١ ٩٢٫٧ ٣٨ 

توفير الدعم والتمويل والخدمات اإلرشادية  ٢

والتسهيالت المتاحة ألصحاب االبتكارات 

 .واألفكار داخل هذه المؤسسات

٢٫٨٥ ٧٫٣ ٣ - - ٩٢٫٧ ٣٨ 

إعداد القوي البشرية للحصول على الدرجة  ٣

الجامعية األولى والدراسات العليا وفق احتياجات 

 .ومتطلبات سوق العملمؤسسات اإلنتاج 

٢٫٨٥ - - ١٤٫٦ ٦ ٨٥٫٤ ٣٥ 

عمل شراكات تعاون مع المؤسسات اإلنتاجية  ٤

 .األخرى المحلية والوطنية والعالمية

٢٫٨٢ - - ١٧٫١ ٧ ٨٢٫٩ ٣٤ 

تقديم االستشارات التي من شأنها توفير بيئة  ٥

 .لنمو األفكار والمشاريع

٢٫٧٥ - - ٢٤٫٤ ١٠ ٧٥٫٦ ٣١ 

شخصي والمهني المستمر تشجيع النمو ال ٦

للعاملين والموظفين بمؤسسات الشراكة من 

 .خالل برامج تدريبية متنوعة

٢٫٧٣ - - ٢٦٫٨ ١١ ٧٣٫٢ ٣٠ 

تكوين مشروعات صغيرة تسهم في توفير البنية  ٧

 .التحتية من الصناعات المغذية للمشاريع الكبيرة

٢٫٦٥ - - ٣٤٫١ ١٤ ٦٥٫٩ ٢٧ 

تصور ومنتجاتها من توفير آليات لتسويق أنشطة ال ٨

 .البحوث والبرامج التدريبية

٢٫٥٨ ٧٫٣ ٣ ٢٦٫٨ ١١ ٦٥٫٩ ٢٧ 

 :النتائج التالية) ١١(يتضح من الجدول رقم 

بـوزن نـسبي يتـرواح      ) األهـداف (وافق الخبراء على جميـع عبـارات المحـور الثـاني             •

 ).٢٫٨٧-٢٫٥٨(بين 



 

 
٤٨٢

تفعيل الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية 
 بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر الخبراء 

األحمدعبداهللاهند  محمد. د

 الـسعي نحـو     وتتمثـل فـي   ) ٢٫٨٧(كانت أعلى العبـارات مـن حيـث الـوزن النـسبي              •

 .تحويل االبتكارات واالختراعات إلى منتجات أو نماذج أو عمليات قابلة للتسويق

وتتمثـل فـي الـسعي نحـو        ) ٢٫٨٥(وكانت أقل العبـارات مـن حيـث الـوزن النـسبي              •

 .توفير آليات لتسويق أنشطة التصور ومنتجاتها من البحوث والبرامج التدريبية

وتتمثل في السعي   ) ٢٫٨٥-٢٫٦٥(ح بين   أخذت معظم العبارات وزن نسبي يتراو      •

ــادية والتــــسهيالت المتاحــــة ألصــــحاب     نحــــو تــــوفير الــــدعم والتمويــــل والخــــدمات اإلرشــ

االبتكــارات واألفكــار داخــل المؤســسات، وإعــداد القــوي البــشرية للحــصول علــى الدرجــة    

الجامعيــة األولــي والدراســات العليــا وفــق احتياجــات مؤســسات اإلنتــاج ومتطلبــات ســوق   

ل، وعمــل شــراكات تعــاون مــع المؤســسات اإلنتاجيــة األخــرى المحليــة والوطنيــة         العمــ

ــة لنمــو األفكــار والمــشاريع،          ــوفير بيئ ــي مــن شــأنها ت ــة، وتقــديم االستــشارات الت والعالمي

وتشجيع النمو الشخصي والمهني المستمر للعـاملين والمـوظفين بمؤسـسات الـشراكة             

وعات صــغيرة تــسهم فــي تــوفير البنيــة  مــن خــالل بــرامج تدريبيــة متنوعــة، وتكــوين مــشر  

 .التحتية من الصناعات المغذية للمشاريع الكبيرة

يالحــظ أن جميــع العبــارات أخــذت وزن نــسبي مرتفــع ممــا يؤكــد علــى موافقــة       •

معظــم أفــراد المجتمــع علــى األهــداف المقترحــة، وبالتــالي فــإن الخبــراء يــرون أن األهــداف    

ايتهـا، وتـوفير التمويـل الـالزم لـذلك، وكـذلك            تقوم على السعي نحو إحتضان األفكار ورع      

ــشارات         ــة المــشابه، وتقــديم االست ــين الجامعــة والمؤســسات اإلنتاجي عمــل شــراكات ب

العلميــة والفنيــة، وتــشجيع النمــو الشخــصي والمهنــي للعــاملين فــي مؤســسات الــشراكة    

-٢٫٥٨(وبــــوزن نــــسبي يتــــراوح بــــين  ) ٩٢٫٧-٦٥٫٩(وذلــــك بنــــسبة إجمــــاع تتــــراوح بــــين  

والتـي توصـلت إلـى ضـعف العالقـة          ) هــ ١٤٢٩(وهذه النتائج تتفق مع دراسة القحطاني       .)٢٫٨٧

بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخـاص األمـر الـذي يتطلـب ضـرورة تـدعيمها ، وتفعيـل                   

 .دورها في عملية التمويل
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 اإلنشاءيبين استجابات الخبراء حول التأسيس و) ١٢(الجدول رقم 
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 تنشأ داخل المؤسسات اإلنتاجية وتتبعها  ١

إدارياً، وتستفيد من اإلمكانات المادية والمالية 

لهذه المؤسسات، وتتولى إقامة شراكات مع 

 .الجامعات المختلفة

٢٫٦٣ ١٢٫٢ ٥ ١٢٫٢ ٥ ٧٥٫٦ ٣١ 

تنشأ داخل الحرم الجامعي وتتبعها إدارياً  ٢

وتستفيد باإلمكانات المادية والبشرية بالجامعة، 

وتتولي إقامة الشراكات مع المؤسسات 

 .اإلنتاجية المختلفة

١٫٩ ٤٨٫٨ ٢٠ ١٢٫٢ ٥ ٣٩ ١٦ 

تنشأ مستقلة باالتفاق بين الجامعات  ٣

ومؤسسات اإلنتاج لتنظيم تبعيتها بما يحقق 

 .شراكة بين الجهتينأهداف ال

١٫٧ ٥٦٫١ ٢٣ ١٧٫١ ٧ ٢٦٫٦ ١١ 

 :النتائج التالية) ١٢( يتضح من الجدول رقم 

بــوزن ) التأســيس واإلنــشاء(وافــق الخبــراء علــى جميــع عبــارات المحــور الثالــث    •

 ).٢٫٦٣-١٫٧(نسبي يتراوح بين 

وتتمثل في إنشاء وحـدة أو      ) ٢٫٦٣(كانت أعلى العبارات من حيث الوزن النسبي         •

ارة أو هيئة داخل المؤسسات اإلنتاجيـة تتبعهـا إداريـاً، وتـستفيد مـن اإلمكانـات الماديـة             إد

وهـذه النتـائج   . والمالية لهذه المؤسسات، وتتولي إقامة شراكات مـع الجامعـات المختلفـة       

التي أوصت بتكوين مراكز استشارية داخل الجامعـة    ) م٢٠٠٢(تختلف مع دراسة محمود     

الخـدمات، وتكـوين مراكـز لتـسويق خـدمات الـتعلم الجـامعي،            لخدمة مؤسسات اإلنتاج و   

ــى إنــشاء مراكــز      ) م٢٠١٤(ودراســة درادكــة ومعايعــة    ــي أوصــت بتــشجيع الجامعــة عل الت

 .استشارية داخل الجامعة لخدمة مؤسسات القطاع الخاص



 

 
٤٨٤

تفعيل الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية 
 بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر الخبراء 

األحمدعبداهللاهند  محمد. د

ــارة التـــي تتمثـــل فـــي إنـــشاء وحـــدة أو إدارة أو هيئـــة داخـــل الحـــرم      • جـــاءت العبـ

ــاً وتــستفيد باإلمكانــات الماديــة والبــشرية بالجامعــة، وتتــولي إقامــة     الجــامعي تتبعهــا إدار  ي

 ).١٫٩(الشراكات مع المؤسسات اإلنتاجية المختلفة وذلك بوزن نسبي 

وتتمثـل فـي إنـشاء وحـدة أو         ) ١٫٧(كانت أقل العبـارات مـن حيـث الـوزن النـسبي              •

يم تبعيتهــا بمــا  إدارة أو هيئــة مــستقلة باالتفــاق بــين الجامعــات ومؤســسات اإلنتــاج لتنظــ    

 .يحقق أهداف الشراكة بين الجهتين

أن يـتم إنـشاء الوحـدة       ) %٧٥٫٦(يالحظ أن الخبراء أجمعوا بنـسبة تتـراوح بـين            •

داخل المؤسسات اإلنتاجيـة مـستفيدة باإلمكانـات الماديـة المتاحـة لهـا، ويمكـن تفـسير                  

جيــة يتطلــب ذلــك أن الخبــراء يــرون أن نجــاح الــشراكة بــين الجامعــة والمؤســسات اإلنتا   

احتــضان أحــدي المؤســسات الجامعيــة أو اإلنتاجيــة لموضــوع الــشراكة مــن خــالل إنــشاء   

هذه الوحدة أو اإلدارة أو الهيئة داخل المؤسسات اإلنتاجية مما يوفر لها مقومـات النجـاح             

ــسات        ــع المؤسـ ــراكة مـ ــة شـ ــو إقامـ ــة نحـ ــديها الراغبـ ــة لـ ــا أن الجامعـ ــتمرارية، كمـ واالسـ

ن إنــشاء هــذه الوحــدة داخــل المؤســسات اإلنتاجيــة يعتبــر نقطــة     اإلنتاجيــة، ومــن ثــم فــإ  

البدايــة نحــو تفعيــل الــشراكة بــين الجامعــة والمؤســسات اإلنتاجيــة، ومــن ثــم فــإن درجــة  

حيـث أن هـذه   ) ٢٦٫٦(الموافقة على إنشاء وحدة مـستقلة كانـت منخفـضة وذلـك بنـسبة            

 .ية والجامعيةالخطوة خطوة الحقة بعد إنشاء وحدات داخل المؤسسات اإلنتاج
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 :البرامج الدراسية:المحور الرابع •
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برامج تدريبية تأهيلية ال تمنح درجة علمية، ويتم  ١

لتي تحددها جهات تقديمها في المجاالت ا

) الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية(الشراكة 

 :وتشمل

 .برامج التنمية المهنية •

٢٫٩٢ ٢٫٤ ١ ٢٫٤ ١ ٩٥٫١ ٣٩ 

 ٢٫٩٢ ٢٫٤ ١ ٢٫٤ ١ ٩٥٫١ ٣٩ .برامج التعليم المستمر • ٢

 ٢٫٩٢ ٢٫٤ ١ ٢٫٤ ١ ٩٥٫١ ٣٩ .برامج التدريب التحويلي • ٣

برامج لتبني ورعاية األفكار والمشاريع  ٤

تكارية وتتمثل في خدمات فنية وعلمية االب

 .واستشارية وقانونية وتسويقية ومادية

٢٫٨٥ ٤٫٩ ٢ ٤٫٩ ٢ ٩٠٫٢ ٣٧ 

برامج لتشجيع الباحثين والعلماء والخبراء  ٥

للقيام بالبحوث العلمية التطبيقية واألساسية 

 .التي تسهم في تحقيق التنمية االقتصادية

٨٠٫ ٣٣

٥ 

٢٫٨٠ - - ١٩٫٥ ٨ 

م البرامج السابقة باستخدام صيغ يتم تقدي ٦

 -التعليم االلكتروني(مختلفة للتعليم والتدريب 

 ).إلخ ....-التعليم والتدريب عن بعد

٢٫٧٨ - - ٩٫٨ ٤ ٩٠٫٢ ٣٧ 

٥٨٫ ٢٤ ).البكالوريوس(برامج الدرجة الجامعية األولى  ٧

٥ 

٣٦٫ ١٥

٦ 

٢٫٥٣ ٤٫٩ ٢ 

وتشمل الحصول على : برامج الدراسات العليا ٨

 .وم والماجستير والدكتوراهالدبل

٢٫٤٦ ٩٫٨ ٤ ٣٤٫١ ١٤ ٥٦٫١ ٢٣ 

 :النتائج التالية) ١٣(يتضح من الجدول رقم 



 

 
٤٨٦

تفعيل الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية 
 بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر الخبراء 

األحمدعبداهللاهند  محمد. د

بـوزن نـسبي    ) البرامج الدراسية (وافق الخبراء على جميع عبارات المحور الرابع         •

 ).٢٫٩٢-٢٫٤٦(يتراوح بين 

مج وتتمثـل فـي تقـديم بـرا      ) ٢٫٩٢(كانت أعلى العبـارات مـن حيـث الـوزن النـسبي              •

تدريبيــة تأهيليــة ال تمــنح درجــة علميــة، ويــتم تقــديمها فــي المجــاالت التــي تحــددها جهــات    

ــشراكة  ــة  (ال ــة المهنيــة، وبــرامج    : وتــشمل) الجامعــة والمؤســسات اإلنتاجي بــرامج التنمي

 .التعليم المستمر، وبرامج التدريب التحويلي

مج الدراسـات  وتتمثل في برا ) ٢٫٤٦(كانت أقل العبارات من حيث الوزن النسبي         •

 .وتشمل الحصول على الدبلوم والماجستير والدكتوراه: العليا

وتتمثـل فـي تقـديم    ) ٢٫٨٥-٢٫٥٣(أخذت معظم العبارات وزن نسبي يتراوح بين      •

بــرامج لتبنــي ورعايــة األفكــار والمــشاريع االبتكاريــة وتتمثــل فــي خــدمات فنيــة وعلميــة           

امج لتـــشجيع البـــاحثين والعلمـــاء واستـــشارية وقانونيـــة وتـــسويقية وماديـــة، وتقـــديم بـــر 

والخبراء للقيام بـالبحوث العلميـة التطبيقيـة واألساسـية التـي تـسهم فـي تحقيـق التنميـة            

التعلـــيم -التعلـــيم اإللكترونـــي(االقتـــصادية، اســـتخدام صـــيغ مختلفـــة للتعلـــيم والتـــدريب  

ة والتـــدريب عـــن بعـــد فـــي تقـــديم البـــرامج الدراســـية، وتـــأتي عبـــارة تقـــديم بـــرامج الدرجـــ    

 ).٢٫٥٣(في النهاية بوزن نسبي ) البكالوريوس(الجامعية األولى 

يؤكد الخبراء في مجال التعليم الجامعي والمؤسسات اإلنتاجية بـأن الـشراكة              •

بينهما يجب أن تبدأ أوالً بتقديم برامج تدريبية تأهيلية لرفـع المـستوى المهنـي والشخـصي                 

ر ومتغيـرات سـوق العمـل، ثـم بعـد        للعاملين، بما يمكنهم من مواكبـة مـستحدثات العـص         

ذلـــك القيـــام بتقـــديم بـــرامج لتبنـــي ورعايـــة المبـــدعين والموهـــوبين مـــن أصـــحاب األفكـــار  

والمشاريع التي لها مردود اقتصادي كبيـر، وتكـون نـواة لمـشاريع كبيـرة، وكـذلك تقـديم           

برامج لتشجيع األبحاث العلمية التـي تـسهم فـي تطـوير وتحـديث المؤسـسات اإلنتاجيـة،              

تعمــل علــى حــل مــشكالتها، وزيــادة إنتاجيتهــا وتقليــل تكلفــة اإلنتــاج، ويــرى الخبــراء أنــه و

يمكن بعـد ذلـك تقـديم بـرامج للحـصول علـى الدرجـة الجامعيـة األولـي والدراسـات العليـا،                       
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وذلــك بعــد أن تكــون الــشراكة بــين الجامعــة والمؤســسات اإلنتاجيــة أصــبحت أكثــر قــوة  

درجـــات علميـــة مثـــل البكـــالوريوس والماجـــستير  ومـــن ثـــم يمكـــن تقـــديم بـــرامج لمـــنح   

 . والدكتوراه

 :سياسة القبول:المحور الخامس •

 يبين استجابات الخبراء حول سياسة القبول) ١٤(الجدول رقم 
  درجة الموافقة

 

 كبيرة

 

 متوسطة

 

 ضعيفة

 العبارةم

بي % ك % ك % ك
س
 الن
زن
الو

 

 يتم القبول بشكل مفتوح كلياً للعاملين في ١

مؤسسات اإلنتاج المختلفة ، وأيضاً لغير العاملين 

 .الراغبين في الحصول على هذه البرامج

٢٫٧٣ ٤٫٩ ٢ ١٧٫١ ٧ ٧٨ ٣٢ 

يتم القبول بشكل مفتوح جزئياً للعاملين في  ٢

مؤسسات اإلنتاج المشابه لمؤسسات 

الشراكة وذلك في بعض البرامج التي يتم 

 .تقديمها

٢٫١ - - ٩٠٫٢ ٣٧ ٩٫٨ ٤ 

م القبول للعاملين والموظفين بمؤسسات يت ٣

 .الشراكة فقط

١٫٦ ٦١ ٢٥ ١٧٫١ ٧ ٢٢ ٩ 

 :النتائج التالية) ١٤(يتضح من الجدول رقم 

وتتمثل في القبـول بـشكل      ) ٢٫٦٣(كانت أعلى العبارات من حيث الوزن النسبي         •

بين فـي   مفتوح كلياً للعـاملين فـي مؤسـسات اإلنتـاج المختلفـة، وأيـضاً لغيـر العـاملين الـراغ                   

 .الحصول على هذه البرامج

وتتمثـل فـي القبـول للعـاملين     ) ١٫٦(كانت أقل العبـارات مـن حيـث الـوزن النـسبي              •

 .والموظفين بمؤسسات الشراكة فقط



 

 
٤٨٨

تفعيل الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية 
 بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر الخبراء 

األحمدعبداهللاهند  محمد. د

بينما جاءت عبارة القبول بشكل مفتوح جزئياً للعاملين فـي مؤسـسات اإلنتـاج             •

ديمها بــوزن نــسبي المــشابه لمؤســسات الــشراكة وذلــك فــي بعــض البــرامج التــي يــتم تقــ  

)٢٫١.( 

يالحظ من ذلك أن الخبراء يرون أن سياسة القبول تعتمد على القبـول المفتـوح                •

بـــشكل كلـــي لجميـــع أفـــراد المجتمـــع العـــاملين فـــي المؤســـسات المـــشابه لمؤســـسات  

ــدأ تكـــافؤ الفـــرص والتعلـــيم      ــاً مـــن تحقيـــق مبـ ــاملين، وذلـــك إنطالقـ الـــشراكة أو غيـــر العـ

 .%٧٨سبة إجماع تصل إلي المستمر للجميع، وذلك بن

 :البنية التنظيمية:المحور السادس •

 يبين استجابات الخبراء حول البنية التنظيمية) ١٥(الجدول رقم 
  درجة الموافقة

 

 كبيرة

 

 متوسطة

 

 ضعيفة
 العبارة م

بي % ك % ك % ك
س
 الن
زن
الو

 

 للشخصيات لعامة %١٠يفضل تخصيص نسبة  ١

 . جميع األحوالوالمهنية بمجال الشراكة في

٢٫٧٨ ٤٫٩ ٢ ١٢٫٣ ٥ ٨٢٫٩ ٣٤ 

من أعضاء ) األمناء(يتكون مجلس اإلدارة  ٢

الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية وذلك 

 :بالنسب التالي

 مؤسسات إنتاجية في %٥٠جامعة و%٥٠)أ

 .جميع األحوال

٢٫٧٨ ٢٫٤ ١ ١٧٫١ ٧ ٨٠٫٥ ٣٣ 

 مؤسسات إنتاجية في %٤٠ جامعة و%٦٠)ب ٣

 .جامعةحال تبعيتها لل

٢٫٢٤ ١٩٫٥ ٨ ٣٦٫٦ ١٥ ٤٣٫٩ ١٨ 

 مؤسسات إنتاجية في %٦٠جامعة و%٤٠) ج ٤

 .حال تبعيتها للمؤسسات اإلنتاجية

٢٫١٧ ١٩٫٥ ٨ ٤٣٫٩ ١٨ ٣٦٫٦ ١٥ 

 :تتكون الهيئة األكاديمية واإلدارية من ٥

أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات 

 :ومراكز البحوث العلمية وذلك من خالل

٢٣٬٦ ١٩٫٥ ٨ ٢٤٫٤ ١٠ ٥٦٫١ ٢٣ 
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  درجة الموافقة

 

 كبيرة

 

 متوسطة

 

 ضعيفة
 العبارة م

بي % ك % ك % ك
س
 الن
زن
الو

 

 .ليندب ك)أ

 ٢٫٢٢ ١٩٫٥ ٨ ٣٩ ١٦ ٤١٫٥ ١٧ .ندب جزئي)ب ٦

 ٢٫١٥ ٤١٫٥ ١٧ ٢٫٤ ١ ٥٦٫١ ٢٣ .تعيين بشكل دائم)ح ٧

الخبراء والمتخصصين والفنيين بالمؤسسات  ٨

 :اإلنتاجية وذلك من خالل

 .ندب كلي)أ

٢٫١٧ ٢٩٫٣ ١٢ ٢٤٫٤ ١٠ ٤٦٫٣ ١٩ 

 ٢٫٣٦ ١٩٫٥ ٨ ٢٤٫٤ ١٠ ٥٦٫١ ٢٣ .ندب جزئي)ب ٩

 ٢٫١٢ ٣٦٫٦ ١٥ ١٤٫٦ ٦ ٤٨٫٨ ٢٠ .تعيين بشكل دائم)ج ١٠

االستشاريين والخبراء في المجاالت المختلفة  ١١

 :من مؤسسات المجتمع وذلك من خالل

 .ندب كلي)أ

٢٫٣٦ ٢٤٫٤ ١٠ ١٤٫٦ ٦ ٦١ ٢٥ 

 ٢٫٢٦ ٢٩٫٣ ١٢ ١٤٫٦ ٦ ٥٦٫١ ٢٣ .ندب جزئي)ب ١٢

 ٢ ٤١٫٥ ١٧ ١٧٫١ ٧ ٤١٫٥ ١٧ .تعيين بشكل دائم)ج ١٣

 :النتائج التالية) ١٥(يتضح من الجدول رقم 

بالنـسبة لتكـوين مجلـس      ) ٢٫٧٨(كانت أعلى العبارات من حيـث الـوزن النـسبي            •

 من مجلس اإلدارة للشخصيات العامة والمهتمـة        %١٠اإلدارة، وتتمثل في تخصيص نسبة      

و األمناء مـن أعـضاء      بمجال الشراكة في جميع األحوال، وكذلك يتكون مجلس اإلدارة أ         

ــة بنـــسبة    ــة والمؤســـسات اإلنتاجيـ ــة و %٥٠الجامعـ  مـــن المؤســـسات  %٥٠ مـــن الجامعـ

 .اإلنتاجية في جميع األحوال

بالنــسبة لتكــوين الهيئــة ) ٢٫٣٦(كانــت أعلــى العبــارات مــن حيــث الــوزن النــسبي   •

ز اإلداريــة واألكاديميــة، وتتمثــل فــي أعــضاء هيئــة التــدريس والبــاحثين بالجامعــات ومراكــ     

البحوث العلمية وذلك من خالل ندب كلي، الخبراء والمتخصصين والفنيـين بالمؤسـسات       



 

 
٤٩٠

تفعيل الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية 
 بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر الخبراء 

األحمدعبداهللاهند  محمد. د

اإلنتاجية وذلك من خالل ندب جزئي، االستـشارات والخبـراء فـي المجـاالت المختلفـة مـن         

 .مؤسسات المجتمع وذلك من خالل ندب كلي

 %١٠يـرى الخبـراء أن التنظـيم اإلداري يتكــون مـن مجلـس إدارة يخـصص نــسبة        •

من الشخصيات العامة والمهتمة بمجـال الـشراكة، ويتكـون بـاقي المجلـس مناصـفة بـين         

أطراف الشراكة، كما يتم انتـداب أعـضاء هيئـة التـدريس والبـاحثين بالجامعـات ومراكـز                  

البحوث العلمية، وكذلك االستشاريين والخبراء فـي المجـاالت المختلفـة مـن مؤسـسات               

جزئــي أو تعييــنهم بــشكل دائــم، باإلضــافة إلــى    المجتمــع وذلــك مــن خــالل نــدب كلــي، أو    

 .انتداب الخبراء والمتخصصين والفنيين بالمؤسسات اإلنتاجية بشكل جزئي

 :مصادر التمويل:المحور السابع •

 يبين استجابات الخبراء حول مصادر التمويل) ١٦(الجدول رقم 
  درجة الموافقة

 

 كبيرة

 

 متوسطة

 

 ضعيفة

 العبارة م

بي % ك % ك % ك
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 االستفادة من اإلمكانات البشرية والمعامل  ١

والتجهيزات والمعدات الموجودة بكل من 

 .الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية

٣ - - - - ١٠٠ ٤١ 

تعتمد هذه الوحدة أو اإلدارة على التمويل  ٢

الذاتي بصفة أساسية، وفي بداية تأسيسها 

يتم تمويلها من مؤسسات الشراكة كما 

 من مؤسسات %٨٠ من الجامعة و%٢٠لي، ي

 .اإلنتاج

٢٫٥٦ ١٢٫٢ ٥ ١٩٫٥ ٨ ٦٨٫٣ ٢٨ 

 من مؤسسات %٧٠ من الجامعة و%٣٠ ٣

 .اإلنتاج

٢٫٢٢ ١٢٫٢ ٥ ٥٣٫٧ ٢٢ ٣٤٫١ ١٤ 

 من مؤسسات %٥٠ من الجامعة و%٥٠ ٤

 .اإلنتاج

- - ١٫١ ٩٥٫١ ٣٩ ٤٫٩ ٢ 

 :النتائج التالية) ١٦(يتضح من الجدول رقم 
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بوزن نسبي يتـراوح    ) مصادر التمويل (راء على عبارات المحور السابع      يوافق الخب  •

 ).٣-٢٫٥٦(بين 

وتتمثـل فـي االسـتفادة      ) ٣-٢٫٥٦(كانت أعلى العبارات من حيـث الـوزن النـسبي            •

مــن اإلمكانــات البــشرية والمعامــل والتجهيــزات والمعــدات الموجــودة بكــل مــن الجامعــة 

دة أو اإلدارة علـــى التمويـــل الـــذاتي بـــصفة والمؤســـسات اإلنتاجيـــة، وكـــذلك اعتمـــاد الوحـــ

 مــن %٢٠أساســية، وفــي بدايــة تأسيــسها يــتم تمويلهــا مــن مؤســسات الــشراكة بنــسبة  

 . من مؤسسات اإلنتاج%٨٠الجامعة و

وتتمثـل فـي اعتمـاد الوحـدة أو     ) ١٫١(وكانت أقل العبارات من حيث الوزن النسبي     •

ــي ب    ــية، وفـ ــصفة أساسـ ــذاتي بـ ــل الـ ــى التمويـ ــن    اإلدارة علـ ــا مـ ــتم تمويلهـ ــسها يـ ــة تأسيـ دايـ

 . من مؤسسات اإلنتاج%٥٠ من الجامعة و%٥٠مؤسسات الشراكة 

يؤكد الخبراء في مجال التعليم الجامعي والمؤسسات اإلنتاجية بـأن الـشراكة              •

يجــب أن تعتمــد فــي تمويلــه علــى االســتفادة مــن اإلمكانــات الماديــة والبــشرية لمؤســسات 

ــات والمؤســـسات    ــراء أن المؤســـسات   الـــشراكة مـــن الجامعـ ــرى الخبـ ــا يـ ــة، كمـ اإلنتاجيـ

اإلنتاجية يجب أن تسهم بجزء كبير في التمويل وذلك المتالكها للمقومـات الماليـة التـي                 

.  مـن المؤسـسات اإلنتاجيـة      %٨٠ من الجامعة، و   %٢٠تعجز عنها الجامعة، وذلك بنسبة      

ــائج تتفــق مــع دراســة درادكــة ومعايعــة       ــي أوصــت بإنــ  ) م٢٠١٤(وهــذه النت شاء صــندوق الت

 .لتمويل البحث والتطوير تسهم فيه المؤسسات اإلنتاجية والخدمية بدرجة كبيرة

 :توصيات الدراسة:ثالثة عشر
 :بناءً على نتائج الدراسة، يمكن اقتراح التوصيات التالية

التغلب على المعوقات التي من الممكن أن تعوق نجـاح الـشراكة بـين الجامعـة                 •

 :لكة العربية السعودية ومن أهمهاوالمؤسسات اإلنتاجية بالمم

 J        ــات ــة متطلبـ ــي تلبيـ ــا فـ ــة ودورهـ ــي الجامعـ ــساته فـ ــع ومؤسـ ــة المجتمـ ضـــعف ثقـ

المجتمـــع واحتياجاتـــه ويمكـــن التغلـــب علـــى ذلـــك بعقـــد نـــدوات ولقـــاءات بـــين الجامعـــة 



 

 
٤٩٢

تفعيل الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية 
 بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر الخبراء 

األحمدعبداهللاهند  محمد. د

ومؤسسات اإلنتاج يتم خاللها مناقشة القضايا المشتركة، وتوضيح إمكانات كـل طـرف              

ول لهذه القضايا، وتقـوم الجامعـات بعمـل دليـل يوضـح البحـوث التـي             وقدرته على توفير حل   

 .تقوم بها الجامعة ودورها في تنمية المجتمع وحل مشكالته

 J               ضعف التواصل واالتصال بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجيـة كمـا يمتلـك كـل

طرف ثقافة مختلفـة ممـا يـؤدي فـي النهايـة إلـى فقـد التواصـل بينهمـا ويمكـن التغلـب علـى                 

ذلك من خالل تكوين لجان مشتركة من المؤسـسات اإلنتاجيـة والجامعـات تعمـل علـى                  

تقريب وجهـات النظـر والتقـارب بـين كـال الطـرفين، والعمـل علـى تحديـد قـضايا يهـتم بهـا                 

الطــرفين وتعمــل علــى توحيــد جهودهمــا وقــدراتهما فــي إيجــاد حلــول لهــا، وعمــل برنــامج    

 .لتبادل

 J   طويــل ممــا يجعــل المؤســسات اإلنتاجيــة   اســتغراق اتفاقيــات الــشراكة وقــت 

تعزف عن إقامة مثل هذه الشراكات ويمكن التغلب على ذلك من خالل اللقاءات األولية           

ــات كــل طــرف ممــا يعطــي فكــرة عــن           ــد معــايير العمــل وأولوي ــشراكة وتحدي ألطــراف ال

اهتمامات كل مؤسسة وتحديد األدوار والمسئوليات بدقة وكذلك خطة العمـل والوقـت             

 . تغرق إلنهائهاالمس

 J            ثقافة المجتمع التـي تقـوم علـى الحلـول الجـاهزة والمـستوردة للمـشكالت التـي

يواجهها دون التفكير في تكوين هذه الحلول مـن خـالل التعـاون والتنـسيق بـين الجهـات           

المختلفة التي تسهم فـي حـل المـشكالت التـي يواجههـا المجتمـع ويمكـن التغلـب علـى           

 . شراكة وأهميتها للمجتمعذلك من خالل نشر ثقافة ال

 J      ــية ــرامج الدراسـ ــداد البـ ــال الـــشراكة إلعـ ــراء المتخصـــصين فـــي مجـ نقـــص الخبـ

وتقيــيم البحــوث والمــشاريع ويمكــن التغلــب علــى ذلــك مــن خــالل تــوفير بــرامج تدريبيــة      

 .لألكاديميين لتأهيلهم للعمل في هذا مجال

 J  لك نقــص المعامــل وورش العمــل المتخصــصة فــي مجــال عمــل الــشراكة، وكــذ
اإلمكانات التكنولوجية ويمكن التغلب على ذلك من خالل دعوة المؤسسات التي تهتم            
بمجال الشراكة ومساهمتها في تـوفير مثـل هـذه المعامـل والـورش باعتبـار أن الـشراكة             
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سوف تعود عليها بالفائدةوكذلك االستفادة مـن مبـاني وتجهيـزات المؤسـسات أطـراف               
 من عائد مشاريع وبحوث الشراكة في تطـوير المعامـل           الشراكة، باإلضافة إلى االستفادة   

 . والورش الموجودة

توفير متطلبات تفعيل الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية بالمملكة          •
العربيـــة الـــسعودية مـــن خـــالل القيـــام بتبـــادل الزيـــارات الميدانيـــة والعمليـــة بـــين أســـاتذة    

شاء شــبكة لالتــصاالت بــين أطــراف   الجامعــات والخبــراء فــي المؤســسات اإلنتاجيــة، وإنــ   
الـــشراكة، ونـــشر ثقافـــة الـــشراكة وأهميتهـــا بالنـــسبة لمؤســـسات المجتمـــع اإلنتاجيـــة   
والخدميــة ودورهــا فــي تحقيــق التقــدم االقتــصادي واالجتمــاعي، وإجــراء دراســات لتحديــد     

 .االحتياجات التعليمية والتدريبية والبحثية لمؤسسات اإلنتاج، وعمل كتيبات لإلعالن

قيق تفعيل الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية بالمملكة العربية         تح •
الـــسعودية لتحقيـــق أهـــدافها مـــن خـــالل احتـــضان األفكـــار وتحويـــل األفكـــار وتحويـــل          
االبتكارات واالختراعـات إلـى منتجـات أو نمـاذج أو عمليـات قابلـة للتـسويق، وتـوفير آليـات                     

ث والبـــرامج التدريبيـــة، وتـــوفير الـــدعم لتـــسويق أنـــشطة الجامعـــة ومنتجاتهـــا مـــن البحـــو 
والتمويل والخدمات اإلرشادية والتسهيالت المتاحة ألصحاب االبتكارات واألفكـار داخـل           
هــــذه المؤســــسات، وإعــــداد القــــوي البــــشرية للحــــصول علــــى الدرجــــة الجامعيــــة األولــــى   
والدراســات العليــا وفــق احتياجــات مؤســسات اإلنتــاج ومتطلبــات ســوق العمــل، وتقــديم    

الستــشارات التــي مــن شــأنها تــوفير بيئــة لنمــو األفكــار والمــشاريع، وتكــوين مــشروعات  ا
 .صغيرة تسهم في توفير البنية التحتية من الصناعات المغذية للمشاريع الكبيرة

تأســيس وحــدة داخــل المؤســسات اإلنتاجيــة كنقطــة بدايــة لتفعيــل الــشراكة   •
 إنـشائها داخـل الجامعـات وذلـك         بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجيـة، ثـم بعـد ذلـك يـتم            

مستفيدة باإلمكانات المادية والبـشرية المتاحـة لـدى هـذه المؤسـسات، وفـي النهايـة يـتم                   
إنشاء الوحدة بشكل مستقل وذلك في حالة توافر اإلمكانات الماديـة والبـشرية الالزمـة               

 . لذلك

ودية بدأ الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية بالمملكـة العربيـة الـسع            •
عن طريق تقديم برامج تدريبية تأهيلية لرفـع المـستوى المهنـي والشخـصي للعـاملين، بمـا                  
يمكـنهم مـن مواكبـة مـستحدثات العـصر ومتغيــرات سـوق العمـل، ثـم بعـد ذلـك القيــام           
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بتقديم برامج لتبني ورعاية المبدعين والموهوبين من أصحاب األفكار والمشاريع التي لها            
ــر، و  ــرامج لتــشجيع      مــردود اقتــصادي كبي ــرة، وكــذلك تقــديم ب ــواة لمــشاريع كبي تكــون ن

األبحاث العلمية التي تسهم في تطوير وتحديث المؤسسات اإلنتاجية، وتعمـل علـى حـل               
مــشكالتها، وزيــادة إنتاجيتهــا وتقليــل تكلفــة اإلنتــاج، ويمكــن بعــد ذلــك تقــديم بــرامج           

 بعـد أن تكـون الـشراكة        للحصول على الدرجـة الجامعيـة األولـي والدراسـات العليـا، وذلـك             
 .بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية أصبحت أكثر قوة

اعتماد سياسة القبول على القبول المفتوح بشكل كلي لجميع أفراد المجتمـع             •
العاملين في المؤسسات المـشابه لمؤسـسات الـشراكة أو غيـر العـاملين، وذلـك انطالقـاً                  

 .للجميعمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتعليم المستمر 

 مـن الشخـصيات     %١٠تكوين التنظيم اإلداري من مجلس إدارة يخـصص نـسبة            •
العامة والمهتمة بمجال الشراكة، ويتكون باقي المجلس مناصفة بين أطراف الـشراكة،            
كمــا يــتم انتــداب أعــضاء هيئــة التــدريس والبــاحثين بالجامعــات ومراكــز البحــوث العلميــة، 

جـاالت المختلفـة مـن مؤسـسات المجتمـع وذلـك        وكذلك االستـشاريين والخبـراء فـي الم       
ــراء         ــي، أو جزئــي أو تعييــنهم بــشكل دائــم، باإلضــافة إلــى انتــداب الخب مــن خــالل نــدب كل

 .والمتخصصين والفنيين بالمؤسسات اإلنتاجية بشكل جزئي

اعتمـــاد تفعيـــل الـــشراكة فـــي تمويلـــه علـــى االســـتفادة مـــن اإلمكانـــات الماديـــة   •
ن الجامعـات والمؤسـسات اإلنتاجيـة، كمـا يجـب علـى       والبشرية لمؤسـسات الـشراكة مـ     

المؤســسات اإلنتاجيــة أن تــسهم بجــزء كبيــر فــي التمويــل وذلــك المتالكهــا للمقومــات       
 من المؤسسات %٨٠ من الجامعة، و   %٢٠المالية التي تعجز عنها الجامعة، وذلك بنسبة        

 .اإلنتاجية

@      @      @ 
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 :المراجع
 :المراجع العربية: أوالً
تجربــة دول مجلــس :سياســات التعلــيم العــالي فــي التعلــيم المــستمر  ). م٢٠٠٠.(و حمــرا، وليــد صــالح أبــ •

 .٣٤١،ص٣،عمجلة اتحاد الجامعات العربية. التعاون لدول الخليج العربي

، بدائل غير تقليدية لتمويل التعليم العـالي ورفـع كفايتـه، ورقـة              )م٢٠٠٠أكتوبر٢٥-٢٣(األحمد، عدنان،  •

ر التربـــوي الثـــاني لكليـــة التربيـــة جامعـــة الـــسلطان قـــابوس، خصخـــصة التعلـــيم   المـــؤتممقدمـــة إلـــى 

 .٢،مسقط، المجلدالعالي

قـراءة فـي تجربـة الواليـات المتحـدة      :، اقتصاديات البحـث العلمـي   )هـ١٤٢١شعبان١٨-١٦(البعيز، إبراهيم،  •

ي فـي دول  نـدوة البحـث العلمـ   في عالقـة القطـاع الـصناعي بالمؤسـسات األكاديميـة، ورقـة مقدمـة إلـى             

 .،الرياضمجلس التعاون لدول الخليج العربي

إلـى المـؤتمر   ، دور المؤسـسات الوسـيطة والداعمـة، ورقـة مقدمـة         )م٢٠٠٦آيار٢٦-٢٤(التركماني، أمير،  •

 .، دمشقالوطني للبحث العلمي والتطوير التقاني

قـة مقدمـة    العالقـة بـين الجامعـات ومؤسـسات القطـاع الخـاص، ور            ). ت.ب(التركي، سعود عبدالعزيز،   •

 ،اللقاء األول بين ممثلي الجامعات ورؤساء الغرف التجارية والصناعية في دول الخليج العربيةإلى 

، سـبل زيـادة الطاقـة االسـتيعابية بالجامعـات لمواجهـة             )هــ ١٤٢٣شـعبان ١٧-١٣(جامعة الملك سـعود،    •

اد الـسعودي حتـى عـام       ندوة الرؤية المستقبلية لالقتص   متطلبات التنمية المستقبلية، ورقة مقدمة إلى       

 .،المملكة العربية السعوديةهـ١٤٤٠

ــدالقادر • ــة   ). م١٩٩٧.(حاتم،محمـــــد عبـــ ــي للنهـــــضة اليابانيـــ ــور األساســـ ــان المحـــ ــي اليابـــ ــيم فـــ  .التعلـــ

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب:القاهرة

-article.،عمـــان صـــحيفة الـــرأي  .عالقـــة البحـــث العلمـــي مـــع القطـــاع الـــصناعي      ). م٢٠٠٤.(الحاليقـــة  •

20040713-b53c8fb9-00a8-0160-c21a4boaeed6lstory-html. 
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أنماط التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي ). م١٩٩٩.(الحميدي، عبدالحمن سعد وآخرون  •

المملكـــة العربيـــة الـــسعودية، وزارة التعلـــيم العـــالي،مجلس التعـــاون لـــدول الخلـــيج : الريـــاض. العربـــي

 .العربي

دراسـة  :، الجامعة المنتجة أسلوب لتطوير التعلـيم العـالي    )م١٩٩٨( مجذاب، الخشاب، عبداإلله والعناد،   •

 .،بيروتالمؤتمر اإلقليمي العربي حول التعليم العاليحالة، ورقة مقدمة إلى 

: آليــات الــربط بــين مؤســسات البحــث العلمــي وقطــاع الــصناعة  ). هـــ١٤٢٥.(الخــصاونة، محمــد مــصطفى  •

ــاألردن   http//www.ariponet.تجربــــــــــــــــــــة الجمعيــــــــــــــــــــة الملكيــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــ

ma/data/research/warchat/warchal/8.htm. 

تأســيس الــشراكات بــين الجامعــات الــسودانية ومؤســسات المجتمــع  ). م٢٠١٣.(خليــل، عثمــان ســيد •

،معهـــــد البحـــــوث والدراســـــات مجلـــــة جامعـــــة أو درمـــــان اإلســـــالمية . خاصـــــة الـــــشركات الخاصـــــة

 .٢٦٢-٢٢٩،ص ص٢٣االستراتيجية،ع

، دور التعليم والتدريب الخاص فـي تـوطين الوظـائف فـي دول          )هـ١٤٢٢-٢-٢٢(،دائرة البحوث االقتصادية   •

اللقاء األول لمؤسسات ومراكز التعلـيم والتـدريب األهلـي    مجلس التعاون الخليجي، ورقة مقدمة إلـى   

 .،غرفة تجارة وصناعة،عمانبدول مجلس التعاون الخليجي

امعــــات ومؤســــسات القطــــاع الخــــاص الــــشراكة بــــين الج). ٢٠١٤.(درادكــــة، أمجــــد ومعايعــــة، عــــادل •

المجلـة العربيـة لـضمان    .ومعوقات تطبيقها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة البرموك       

 .١٢٣-٩٧،ص ص١٥،ع٧،اليمن،مجالجودة في التعليم العالي

 .١٢٨، ص٨، ع٦، البحرين، سمجلة التربية. التعليم باعتباره شراكة). م٢٠٠٣.(الذيب، كمال •

المفــاهيم، النمــاذج، :إدارة الــشراكة بــين القطــاعين العــام والخــاص ). م٢٠٠٧.( الرشــيدالرشــيد، عــادل •

 .٤٢٠،عبحوث ودرسات-مجلة المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. التطبيقات

تطـوير األداء البحثـي فـي الجامعـات الناشـئة فـي ضـوء الـشراكة                 ). م٢٠١٣.(رضوان، سامي عبدالـسميع    •

 .٣٢٢-٢١٧،ص ص٢٤،مصر،عدراسات في التعليم الجامعي .المجتمعية والتشبيك المؤسسي
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، البحــرين، مجلــة التربيــة. نحــو شــراكه فاعلــة لمجابهــة التحــديات). م٢٠٠٥.(الــسادة، حــسين عبــداهللا •

 .٩، ص١٤، ع٦س

المتطلبـــات الهيكليـــة والتنظيميـــة لتفعيـــل دور الجامعـــات فـــي      ). م٢٠٠٨.(الـــسلطان، فهـــد ســـلطان   •

 .٢٦٦-٢٣٩، ص ص٢، ع١٤ مصر، مجات تربوية واجتماعية،مجلة دراس. الشراكة المجتمعية

ــليم، محمــــــد األصــــــمعي  • نمــــــط الــــــشراكة المجتمعيــــــة وتــــــدعيم القــــــضايا التربويــــــة   ). م٢٠٠٣.(ســــ

 .٩٠-٤٣، ص ص١٩، مصر، عالمجلة التربوية. دراسة ميدانية:المعاصرة

القطــاع آليــات تطــوير الــشراكة المؤســسية بــين الجامعــة ومؤســسات   ). م٢٠٠٥.(شــتوي، علــى ناصــر  •

دراسة استكشافية آلراء القيادات األكاديمية بجامعة الملك خالد وقيـادات القطـاع الخـاص      : الخاص

 .٢٤٥-١٧٥، ص ص١٦، ع١٨، مصر، مجمجلة رسالة التربية. بمنطقة عسير

مكتبــة الــدار :القــاهرة. البحــوث العلميــة والتربويــة بــين النظريــة والتطبيقيــة). م٢٠٠١.(شــحاتة، حــسن •

 .تابالعربية للك

مجلــة . الــشراكة بــين الجامعــات ومؤســسات التعلــيم األخــرى  ). م٢٠٠١.(الــصويغ،سهام عبــدالرحمن •

 .٦،الكويت،عالطفولة العربية

 .التكامل الصناعي األكاديمي محور العالقة بين الجامعات والصناعة). م٢٠٠٤.(طهبوب، زين العابدين •

 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:األردن

،الـسنة  مجلـة التربيـة والتنميـة   . رؤية لتطوير التعليمالجامعي المـصري    ). م١٩٩٩.(مود عباس عابدين،مح •

 .١٦السادسة،ع

نمــوذج -المــشاركة بــين التعلــيم العــالي والمؤســسات اإلنتاجيــة). م٢٠٠٠(عبــدالباقي، مــصطفى أحمــد •

 خصخـصة   المـؤتمر التربـوي الثـاني،     مقترح إلستراتيجية المـشاركة بـسلطنة عمـان، ورقـة مقدمـة إلـى               

 .،جامعة قابوس،كلية التربية، عمان٢، مجالتعليم العالي الجامعي

، تمويــل بــرامج التربيــة المــستمرة فــي ضــوء المتغيــرات العالميــة،    )٢٠٠٠(عبــدالجواد، نــور الــدين محمــد،  •

،الريـاض، وزارة  الملتقـى األول لعمـداء مراكـز خدمـة المجتمـع فـي الجامعـات الـسعودية        ورقة مقدمـة   
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ي، جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية، عمـادة المركـز الجـامعي لخدمـة المجتمـع                      التعليم العال 

 .٥٠والتعليم المستمر،ص

دراسـة مطبقـة علـى جامعـة        :دور الجامعة في مجال خدمة المجتمع     ). م١٩٩٦.(عبدالحميد، أحمد ربيع   •

 .٥٨،جامعة األزهر،عمجلة كلية التربية. المنصورة

فرحــة : القــاهرة.ولمــة ومــستقبل تعلــيم الكبــار فــي الــوطن العربــي  الع). م٢٠٠٤.(عبدالحميــد، طلعــت •

 .للنشر والتوزيع

ــسنين   • ــد حـ ــي، محمـ ــة  ). م٢٠٠٧.(العجمـ ــة واإلدارة الذاتيـ ــشاركة المجتمعيـ ــصورة. المـ ــة :المنـ المكتبـ

 .العصرية للنشر والتوزيع

فــي الجامعــة المنتجــة أحــد البــدائل لخصخــصة التعلــيم الجــامعي       ). م٢٠٠٠.(عــشيبة، فتحــي درويــش   •

 .دراسة تحليلية:مصر

،التحالفــات البحثيــة وأهميتهــا االقتــصادية فــي المملكــة      )هـــ١٤٢٦ربيــع األول٣-١(العقيل،ماجــد صــالح،  •

ــى     ــين الجامعــة والقطــاع الخــاص فــي البحــث       العربيــة الــسعودية، ورقــة مقدمــة إل ــشراكة ب مــؤتمر ال

 .، المملكة العربية السعوديةوالتطوير

عضو هيئة التدريس بكليات التربيـة فـي خدمـة المجتمـع فـي ضـوء                دور  ). م٢٠٠٣.(عوض، آسيا محمد   •

ــرة  ــة المعاصـ ــديات العالميـ ــة :التحـ ــة ميدانيـ ــات    .دراسـ ــشورة،كلية الدراسـ ــر منـ ــستير غيـ ــالة ماجـ رسـ

 .اإلنسانية،جامعة األزهر

تصور مقتررح لبناء شراكة رجال األعمال فـي التعلـيم المـصري فـي              ). م٢٠٠٩.(العويلي، إبراهيم السيد   •

، مجلــة مــستقبل التربيــة العربيــة. دراســة ميدانيــة بمحافظــة الدقهليـة :  الخبــرات األجنبيـة ضـوء بعــض 

 .٢٦٢-٢١١، ص ص٥٩، ع١٦مصر، مج

، أبعـاد ومـشكالت الـشراكة بـين الجامعـة وبعـض المؤسـسات اإلنتاجيـة               )م٢٠٠٢(عيد، يوسف سيد،   •

، مـصر، ص    ي الـوطن العربـي    تربيـة ومـستقبل التنميـة فـ       والخدمية، ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي الرابـع،        

 .٤٢-١٣ص

 . -أساليب جديدة-تمويل التعليم والبحث العلمي العربي المعاصر). ت.ب.(غنيمة،محمد متولي •
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، الــشراكة بــين الجامعــات والقطــاع الخــاص، ورقــة مقدمــة إلــى  )هـــ١٤٢٦(الفــوزان، ناصــر، ورشــيد مــازن، •

 .،الرياضويرمؤتمر الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في البحث والتط

آليـــات تفعيـــل الـــشراكة بـــين الجامعـــات ومؤســـسات القطـــاع ). م٢٠٠٨.(القحطـــاني، منـــصور عـــوض •

مجلــة حوليــة كليــة المعلمــين فــي أبهــا، المملكــة العربيــة   . الخــاص فــي مجــال البحــوث واالستــشارات 

 .٤٢-١٣، ص١٣السعودية، ع

ادرات بنـاء القـدرات التكنولوجيـة       مبـ ). م٢٠٠٣)(اآلسـكوا (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسـيا      •

 .األمم المتحدة: نيويورك.خالل القرن الحادي والعشرين في البلدان األعضاء في األسكوا

سلــسلة . الـشراكات بــين القطــاع الخـاص والجامعــات فـي األبحــاث   ). هـــ١٤٢٦.(مجلـس البحــث العلمـي   •

، جـدة،  حومجتمع المعرفـة ندراسات يصدرها معهد البحوث واالستشارات جامعة الملك عبدالغزيز،     

 .اإلصدار الخامس

دار الفجر للنشر : القاهرة.الشراكة المجتمعية واإلصالح التربوي). م٢٠٠٥.(محروس، محمد األصمعي  •

 .والتوزيع

مدخل : التحالفات والشراكات بين الجامعات والمؤسسات اإلنتاجية). م٢٠٠٤.(محمود، يوسف سيد •

 .٥٥-٢٥، ص ص٦، مصر، ع في التعليم الجامعيمجلة دراسات. لتطوير التعليم الجامعي

ـــ، • ــاد ومـــشكالت الـــشراكة بـــين الجامعـــة وبعـــض   )م٢٠٠٢أكتـــوبر٢٢-٢١(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، أبعـ

طن  مؤتمر التربية ومستقبل التنمية البشرية في الوالمؤسسات اإلنتاجية والخدمية، ورقة مقدمة إلى

 .٢٠٩-١٦٥، ص ص١مصر، مجالعربي على ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين، 

، رؤيـة مـستقبلية للتعلـيم فـي الـوطن           )م١٩٩٨ديـسمبر ٦-٥(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،     •

 .،طرابلسالمؤتمر األول لوزراء التربية والتعليم العربالعربي، ورقة مقدمة إلى 

، نظم ومهارات استـشارات األداء المؤسـسي، ورقـة مقدمـة إلـى              )م٢٠٠٠(ون،مخيمر، عبدالعزيز وآخر   •

،القاهرة،المنظمـة العربيـة    لقاء الخبراء حول نظم ومهارات استشارات وتحـسين األداء المؤسـسي          

 .٨-٧للتنمية اإلدارية،ندوات ومؤتمرات،ص ص
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مجليـة  . ق إلـى المـستقبل    تطوير التعلـيم العـالي فـي الـوطن العربـي الطريـ            ). هـ١٤٢٥(مدكور، على أحمد،   •

 .٦، أبها،عحولية كلية المعلمين

، دور التدريب في تنمية الموارد البشرية، ورقة مقدمـة    )م١٩٩٧(ناصف، محمد وحسن، أمين عبدالعزيز،     •

إلى مؤتمر الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، القاهرة، جامعة القاهرة، قطاع خدمة المجتمع             

 .  مطبعة جامعة القاهرةوتنمية البيئة، الجيزة،

دراسـة تحليليـة،   :، العالقة بين التعليم العالي وعالم العمل في مصر   )م٢٠٠٢ديسمبر١٨-١٧(نصر، نوال،  •

ــى   ــة إلــ ــة مقدمــ ــع   ورقــ ــسنوي التاســ ــومي الــ ــؤتمر القــ ــي األول–المــ ــيم  -العربــ ــوير التعلــ ــز تطــ  لمركــ

 .،مصرالجامعي

ألعمــال شــراكة فاعلــة مــن أجــل تنميــة  ، التعلــيم وقطــاع ا)هـــ١٤٢١محــرم٢١-١٩(هنــدي، محمــد جمعــه، •

اللقــاء الرابــع لممثلــي الجامعــات وقطــاع التعلــيم العــام ورؤســاء الغــرف   ورقــة مقدمــة إلــى .مــستدامة

 .١٥-١، ص ص٢، الكويت، مجالتجارية والصناعية في دول الخليج العربية

ص فــي مجــال  ، نحــو شــراكة فاعلــة للقطــاع الخــا   )م٢٠٠٢مــايو٧-٦(وزارة التربيــة والتعلــيم القطريــة،  •

التعلــيم فــي دول الخلــيج العربيــة، ورقــة مقدمــة إلــى اللقــاء األول لمــسئولي اإلعــالم التربــوي فــي الــدول      

 .٢٢-١ص ص التربويين واالقتصاديين وتحديات المستقبل، األعضاء،

 .أمانة مراكز التميز البحثي:الرياض.  مراكز التميز البحثي).٢٠١٢.(وزارة التعليم العالي •

المـؤتمر  الرؤية والعمل، وثيقـة عمـل       :، التعليم العالي في القرن الحادي والعشرين      )م١٩٩٨(اليونسكو، •

 .، باريسالعالي للتعليم العالي
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Abstract: 

This study aims at disclosing the theoretical fundamentals of the partnership 

between the university and the productive institutions, in addition to identifying 

the obstacles and the requirements to effectiveness the partnership between the 

university and the productive institutions in the Kingdom of Saudi Arabia, as 

well as identifying the most proper options to the following cases in order to the 

effectiveness of the  partnership between the university and the productive 

institutions in the Kingdom of Saudi Arabia from the viewpoint of experts: 

including the philosophy, goals, foundation, construction, academic programs, 

admission policy, organizational structure, and financial resources. The study 

used the documentary descriptive approach, in addition to the questionnaire as a 

tool of the study. The study has concluded a number of results the most 

important of them: Many countries throughout the world depend on the 

partnership as a key factor to achieve the comprehensive development in 

different fields, where the partnership contributes in unifying the efforts off all 

the different sectors, that make the benefit more greater for the partnership 

parties. In the light of the study results, a number of recommendation and 

proposals has been concluded.  
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 :ملخص البحث 

مـن وجهـة   هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مؤشرات صعوبات الكتابة في مرحلة رياض األطفال         
معلمـة ريـاض أطفـال لالجابـة     ) ١٤٦( مستخدمة المنهج الوصفي وتكونـت عينـة الدراسـة مـن            ،نظر معلماتها 

 فـي مرحلـة ريـاض األطفـال مـن وجهـة        Dysgraphiaما هي مؤشرات صعوبات الكتابـة       : عن السؤال التالي  
نظر معلماتها؟ وقد تفرع من هذا السؤال أسئلة فرعيـة تستكـشف مؤشـرات اضـطرابات كـل مـن الـضبط                   
الحركـــي والعالقـــات المكانيـــة واإلدراك البـــصري والـــذاكرة البـــصرية والكتابـــة المرتبطـــة بـــالقراءة بريـــاض    

ــة عــن أســئلة الدراســة     او. األطفــال ــة االســتفتاء أداة لإلجاب ــى   . عتمــدت الباحث ــائج إل  أن مــن وقــد توصــلت النت
 ، وأن الطفل يضغط على القلم عند الكتابة،أن خط الطفل يبدو مائالً : مؤشرات اضطرابات الضبط الحركي   

فمنهــا أن ) المــسافات(بالنــسبة لمؤشــرات اضــطرابات العالقــات المكانيــة    و. ويكتــب بطريقــة بطيئــة جــداً  
يالحــظ أن الطفــل يجــد وفــي مجــال اإلدراك البــصري . أشــكال الحــروف أو األرقــام تبــدو كبيــرة عنــد الكتابــة 

ويجــد صــعوبة فــي التمييــز بــين    . صــعوبة فــي نــسخ الحــروف والكلمــات واألشــكال الهندســية عنــد الكتابــة      
الطفـل يجـد صـعوبة فـي     أما مؤشرات اضطرابات الـذاكرة البـصرية فأهمهـا أن        . واألشكالالحروف واألرقام   

أن وفــي مجــال اضــطرابات الكتابــة المرتبطــة بــالقراءة   . اســتدعاء وإنتــاج الحــروف أو الكلمــات مــن الــذاكرة  
. خـر يبدل حرفاً فـي الكلمـة بحـرف أ        كما ،الطفل يعكس الحروف واألرقام عند الكتابة كما تبدو في المرآة         

 وأهميــة ،ولقــد اوصــت الدراســة باالهتمــام بمــن لــديهم مؤشــرات صــعوبات كتابــة أثنــاء تعلــيمهم الكتابــة       
الكشف المبكر عن ضعف األطفال في الكتابة والعمل جدياً على تحديـد صـعوبات الكتابـة التـي تـواجههم               

 . مبكراً وتدريب أطفال الروضة على مهارات الكتابة،ومحاولة وضع خطط عالجية لهذه الغاية
 . رياض األطفال،مؤشرات صعوبات الكتابة: الكلمات المفتاحية
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 :مقدمةال
، فيها تتكون مالمح شخصية الطفل    ،  تعد مرحلة الطفولة المبكرة بداية مرحلة النمو      

. ويعــد االهتمــام باألطفــال فــي هــذه المرحلــة بمثابــة االهتمــام بمــستقبل األجيــال القادمــة     

وتكمن أهمية مرحلة ما قبل المدرسة في كونها مرحلة االستعداد والتهيؤ للمدرسـة فـي       

فاالهتمـام  . والنفسية واالجتماعية، والمعرفية، يع النواحي الجسمية  تطور الطفل من جم   

بأطفــال ريــاض األطفــال واالســتجابة لمطــالبهم وتــشجيعهم لاللتحــاق بريــاض األطفــال       

واالستفادة من برامجهـا يحقـق تقـدماً سـريعاً فـي جميـع مجـاالت النمـو والـتعلم والتطـور                      

 .لديهم

ــا أن األطفــــال هــــم أمــــل األمــــة الــــذي تعــــ   وتقــــام المنــــشاتوترصد ، د لــــه الخطــــطوبمــ

والعمــل علــى  ، الميزانياتلبنــاء مؤســسات لهــم مــن اجــل المحافظــة علــيهم وحمــايتهم      

نموهم وتنشئتهم التنشئة السليمة المتكاملة من خالل تضافر جهد كافـة المؤسـسات          

لــــذلك أصــــبح االهتمــــام بهــــم مــــن أولويــــات اهتمــــام ، التعليميــــة والتربويــــة واالجتماعيــــة

 .تالمجتمعا

ونتيجة لهذا االهتمام ظهرت دراسات عـدة تؤكـد أهميـة هـذه المرحلـة كمـا تـسعى                   

لتطوير برامجها ومعالجة ما قد يوجههـا مـن صـعوبات أو مـشكالت ومـن هـذه الدراسـات                   

التي تؤكد على أهمية مرحلـة ريـاض األطفـال ومـا يقـدم              ) Justice،2002(دراسة جوستك   

 نمـو أسـرع للمهـارات فـي الـسنوات األولـى           فيها من أنشطة متعـددة تـساعد علـى تحقيـق          

كمــا أكــدت دراســاتأخرى أن صــعوبات الــتعلم ال تظهــر بــشكل   . مــن المرحلــة األساســية

مفاجئ في المرحلة االبتدائية فالبد من وجـود مؤشـرات مبكـرة تظهـر علـى الطفـل خـالل                    

ى مرحلة التحاقه بريـاض األطفـال والتـي تعـد بمثابـة سـلوكيات تـصدر عـن الطفـل تـدل علـ                       

.)م٢٠٠٩(وتــذكر القــضاة  ). ١٩٩٨، الخطيــب والحديــدي (تلــك الــصعوبات النمائيــة    أن تلــك ً

السلوكيات التي تصدر عن الطفـل مـن شـأنها أن تعكـس فـي الواقـع وجـود قـصور معـين                       

. ففي مرحلة رياض األطفال قد تظهر بعض المؤشرات لصعوبات التعلم         . في جانب محدد  



 

 
٥٢٠

مؤشرات صعوبات الكتابة في مرحلة رياض 
 األطفال من وجهة نظر معلماتها

 نوره بنت علي الكثيري. د

 النمو ورغم أنهم يمرون بنفس المرحلة العمرية التي         فاألطفال الذين يعانون من تأخر في     

يمــر بهــا األطفــال ذوي النمــو الطبيعــي؛إال أنهــم يتــأخرون نمائيــاً علــى األقــل فــي واحــدة مــن   

ــب      ــنفس الترتيـ ــارات بـ ــسبون المهـ ــث ال يكتـ ــة حيـ ــاهر النمائيـ ــه األطفـــال   . مظـ ــد يواجـ فقـ

 وعدم التحكم فـي     مؤشرات في صعوبة تعلم الكتابة مثل إتقان شكل الحرف وحجمه،         

كمــا يواجــه آخــرون   . المــسافات، واألخطــاء فــي التهجئــة واألخطــاء فــي المعنــى وهكــذا      

عـن  ) ٢٠٠٥(حيث أكد محمـد وسـليمان   . صعوبات التعلم في القراءة والكتابة والرياضيات 

وجود بعض القصور في بعض المهارات األكاديمية التي تعد مسئولة عن صعوبات التعلم        

والتي تعـد أكثـر    ،  لصعوبات التعلم األكاديمية التي يعاني األطفال منها      حيث تعد مؤشرات    

 .ارتباطاً بالفشل في المدرسة

، ويعاني الكثير مـن التالميـذ مـن صـعوبات فـي الكتابـة تـؤثر علـى تحـصيلهم االدراسـي                

وحيث أن عدم القـدرة علـى الكتابـة المتقنـة يـؤدي             ،  وبماأن الكتابة وسيلة تواصل ضرورية    

 التعبيـر الكتـابي مـن جهـة وتـدني فـي التحـصيل الدراسـي بـشكل ملحـوظ مـن                       الى تعطيل 

، Algozzine et al.1988&Espin& Sindeler,1988;Jimenez&Rumeau).جهــة أخــرى 

1989; Mercer ،1997; Poteet.1979)     

ومما سبق ونظراً ألهمية مرحلة رياض األطفال فإن التعرف على مؤشـرات صـعوبات              

 مرحلــة ريــاض األطفــال يعــد مــن الموضــوعات المهمــة التــي تحتــاج إلــى الكتابــة لــدى أطفــال

وهـذا مـن أكدتـه      . بحث ودراسة في مجتمعنا نظراً لعدم أو لقلة الدراسات في هذا المجـال            

على أن بعض معلمات رياض األطفـال لـيس لـديهن وعـي بمؤشـرات صـعوبات                 ) ٢٠١٢(الباز  

ؤشرات صعوبات الـتعلم فـي المهـارات    التعلم لدى األطفال خاصة أوجه القصور بالوعي بم       

 .الحركية وفي النمو اللغوي والنمو المعرفي

 :مشكلة الدراسة
إن التعرف على مؤشـرات صـعوبات الكتابـة فـي مرحلـة األطفـال يعـد نوعـاً مـن أنـواع                       

حيـــث يفيـــد المعلمـــين فـــي التعـــرف علـــى تلـــك المؤشـــرات األكاديميـــة  ، التـــدخل المبكـــر
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شخيص األطفال ذوي صعوبات الـتعلم وبالتـالي تقـديم خـدمات            والنمائية التي تساعد في ت    

ــاز      ــر ذلـــــك كـــــل مـــــن البـــ ــا ذكـــ ــبة لهـــــم كمـــ ــة مناســـ ــد ) م٢٠١٢(تربويـــــة عالجيـــ ومحمـــ

 ). م٢٠٠٥(وسليمان

ومما الحظتـه الباحثـة مـن خـالل تجربتهـا العمليـة فـي الميـدان وقراءاتهـا فـي المجـال                       

لون إلــى مراحــل متقدمــة فــي   واهتمامهــا بهــذا الموضــوع أن هنــاك عــدداً مــن األطفــال يــص    

المرحلــة االبتدائيــة وهــم غيــر قــادرين علــى كتابــة الحــروف أو األعــداد وبالتــالي يواجهــون       

كما الحظت بأن األطفال ال يملكـون المهـارات األساسـية       ،  صعوبة في قراءتها أو كتابتها    

التــــي ســــبق وأن تلقوهــــا وتـــــدربوا عليهــــا منــــذ التحـــــاقهم بريــــاض األطفالكمــــا يؤكـــــد        

وحيـــث أن عـــدداً مـــن األطفـــال ذوي صـــعوبات الـــتعلم يواجهــــون       ). ٢٠٠٩،لقـــضاة ا(ذلـــك 

صعوبات في تعلم في الكتابة التي تعد من المهارات األساسية المرتبطة بالتحصيل العام             

ووجـود مـشكالت فيهــا لـدى األطفــال يـؤدي إلــى تـدني دافعيــتهم نحـو المدرســة كمـا يــؤثر        

ن معرفـة معلمـات ريـاض األطفـال بمؤشـرات           فأ. سلباً على تحصيلهم المدرسي مستقبالً    

مــا : صــعوبات الكتابــة أمــر مهــم لــذلك جــاءت هــذه الدراســة لالجابــة علــى الــسؤال التــالي     

 فـــي مرحلـــة ريـــاض األطفـــال مـــن وجهـــة نظـــر   Dysgraphiaمؤشـــرات صـــعوبات الكتابـــة 

 معلماتها؟

 :أهداف الدراسة وأسئلتها
ــى مؤشــرات الكتا      ــى التعــرف عل ــة هــدفت هــذه الدراســة إل ــة  Dysgraphiaب  فــي مرحل

 .رياض األطفال من وجهة نظر معلماتها وقد تفرع من هذا الهدف األهداف الفرعية التالية

التعرف على مؤشرات اضطرابات الضبط الحركـي فـي مرحلـة ريـاض األطفـال مـن             .١

 .وجهة نظر معلماتها

 في مرحلـة ريـاض    ) المسافات(التعرف على مؤشرات اضطرابات العالقة المكانية        .٢

 . األطفال من وجهة نظر معلماتها



 

 
٥٢٢

مؤشرات صعوبات الكتابة في مرحلة رياض 
 األطفال من وجهة نظر معلماتها

 نوره بنت علي الكثيري. د

التعرف على مؤشرات اضطرابات اإلدراك البـصري فـي مرحلـة ريـاض األطفـال مـن           .٣

 .وجهة نظر معلماتها

التعرف على مؤشرات اضطرابات الذاكرة البصرية في مرحلـة ريـاض األطفـال مـن                .٤

 .وجهة نظر معلماتها

ة ريـاض األطفـال مـن       التعرف على مؤشرات اضطرابات الكتابة القرائيـة فـي مرحلـ           .٥

 .وجهة نظر معلماتها

 :  كما هدفت لإلجابة عن السؤال التالي

 في مرحلة رياض األطفال من وجهـة نظـر         Dysgraphiaما مؤشرات صعوبات الكتابة     

 :معلماتهاوقد تفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

طفال من وجهـة نظـر     ما مؤشرات اضطرابات الضبط الحركي في مرحلة رياض األ         .١

 معلماتها؟

في مرحلة رياض األطفـال     ) المسافات( ما مؤشرات اضطرابات العالقات المكانية       .٢

 من وجهة نظر معلماتها؟

ما مؤشرات اضطرابات اإلدراك البصري في مرحلة رياض األطفال من وجهـة نظـر            .٣

 معلماتها؟

ن وجهة نظر   ما مؤشرات اضطرابات الذاكرة البصرية في مرحلة رياض األطفال م          .٤

 معلماتها؟

ما مؤشرات اضطرابات الكتابة المرتبطة بـالقراءة فـي مرحلـة ريـاض األطفـال مـن                  .٥

 وجهة نظر معلماتها؟

 :أهمية الدراسة
 : تتمثل أهمية هذه الدراسة في

 .معرفة مؤشرات صعوبات الكتابة في مرحلة رياض األطفال .١
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ــوي        .٢ ــدان الترب ــائج هــذه الدراســة العــاملين فــي المي ــد نت ــى مؤشــرات   تفي للوقــوف عل

 . لدى األطفال في مرحلة رياض األطفالDysgraphiaصعوبات الكتابة 

قد تساعد هذه الدراسة على تحفيز معلمـات ريـاض األطفـال علـى تـوفير الوسـائل                   .٣

الممكنة لتحسين وسائل وأساليب الكتابـة ولتعزيـز العنايـة التربويـة التـي تحـسن               

ــد مـــ    ــاح والحـ ــة وفـــرص النجـ ــداف التربويـ ــاديمي   األهـ ــصيل األكـ ــى التحـ ــا علـ ن آثارهـ

 .لألطفال

تفيــد هــذه الدراســة أصــحاب القــرار فــي تبنــي برنــامج لمعالجــة صــعوبات الــتعلم فــي   .٤

 .رياض األطفال يسهم في معالجة وتالفي الصعوبات وحل مشكالته االطفال

قد تفيد التوصـيات واالقتراحـات التـي سـوف تخـرج بهـا هـذه الدراسـة فـي تحـسين                      .٥

 .لمهارات الكتابةتعلم األطفال 

 :حدود الدراسة
 فــي مرحلــة Dysgraphiaمؤشــرات صــعوبات الكتابــة   اقتــصرت حــدود الدراســة علــى  

وتــم تنفيــذ هــذه الدراســة فــي الفــصل الدراســي ، هــاعلماتمريــاض األطفــال مــن وجهــة نظــر 

 .بمدينة الرياضهـ في مدارس رياض األطفال ١٤٣٤/هـ١٤٣٣الثاني للعام 

 :مصطلحات الدراسة
تلك األعراض المبكرة لصعوبات التعلم لدى األطفـال فـي عمـر           Indicators:راتمؤش

ويفتـرض أن تكـون   ، والتـي يمكـن مالحظتهـا فـي مجـال النمـو المختلفـة       ، ما قبـل المدرسـة   

هذه األعراض مؤشرات للصعوبات التعليمية التي ستظهر في مجال التحـصيل األكـاديمي             

 .(Lerner ،2003)الحقاً 

 بأنهـا دالئـل أوليـة لظهـور صـعوبات فـي تعلـم األطفـال                  :لمؤشـرات وتعرف الباحثة ا  

 .الكتابة مما تتسبب في وقوعهم في أخطاء عند الكتابة مستقبالً

ــة  عبــارة عــن اضــطراب فــي النــشاط الخطــي أو اضــطراب فــي نمــو      :صــعوبات الكتاب

الكتابة للطفل وتظهـر عـادة مـا بـين سـن الرابعـة والثامنـة مـن عمـر الطفـل حيـث تالحـظ                          



 

 
٥٢٤

مؤشرات صعوبات الكتابة في مرحلة رياض 
 األطفال من وجهة نظر معلماتها

 نوره بنت علي الكثيري. د

شوهات فــي الحركــة الكتابيــة وفـي ســير الخــط وصــعوبة فـي الــربط وعــدم االنتظــام فــي   تـ 

 Graham and harris,1989).(ترك الفراغات بين الحروف والكلمات 

 بأنها صعوبة في تذكر كيفية تسلسل الحـروف         :وتعرف الباحثة صعوبات الكتابة   

ت فـي ضـبط الــسطر   إضـافة إلـى بعـض اإلشـكاال    ، أو شـكلها أو حجمهـا أو تحديـد موقعهـا    

رغم تعرف الطفل على الكلمة التي يرغب فـي كتابتهـا ونطقهـا عنـد مـشاهدتهاوكذلك                 

 .التمييز بين الحروف المتشابهة ووضع النقاط فوق الحروف أو تحتها

ــال  ــاض األطف ــة        :ري ــة وريــاض األطفــال بأنهــا مؤســسة تربوي يعرفهــا قــاموس التربي

 سنوات، وتتميز بأنـشطة   ٦-٣ أعمارهم بين    خصصت لتربية األطفال الصغار الذين تتراوح     

متعددة تهدف إلى إكـساب األطفـال القـيم التربويـة واالجتماعيـة وإتاحـة الفرصـة للتعبيـر                    

 ).٩هـ، ص ١٤١٩الراشد، (عن الذات والتدريب على كيفية العمل والحياة معاً 

ق بأنهـا مرحلـة الـتعلم المبكـر لألطفـال التـي تـسب             :وتعرف الباحثة ريـاض األطفـال     

المرحلة االبتدائية وفيها يبدأ تعلم األطفال بعض القـيم واالتجاهـات واكتـساب الخبـرات               

 .ولمفاهيم والمهارات من كتابة وقراءة ومهارات حياتية

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة
  يبــدأ تعلــم الطفــل الكتابــة خــالل فتــرة مــن الــزمن وتبــدأ فــي ســن مبكــرة عنــدما يــرى   

ويـرتبط  ، بون فيبدأ تقليدهم بمسك القلم والورقة والخربشة عليهـا        الطفل من حوله يكت   

تعلم الكتابة بالنمو في مختلف الجوانب البيولوجية والنفسية والنمائية والحسية وتحقق   

التآزر والتناسق بين عدد من أجزاء جسم الطفـل مثـل حركـة اليـد والعـين والـتحكم فـي              

 . يرتبط أيضا بالقدرة العقليةحركات األصابع والعضالت الدقيقة بها؛ كما 

  وتبدأ مرحلة تعلم الكتابة بالخربشة والخطوط ورسم الدوائر وهذه المرحلة عبارة           

أما تعلم الكتابة في مرحلة رياض األطفـال فيبـدأ        . عن لعب وتقليد ومحاكات وبداية تعلم     

وفــي هــذه المرحلــة قــد تظهــر لــدى بعــض     . بــسيطاً ثــم يتقــدم مــع تقــدم الــسن والتعلــيم    

األطفال مؤشرات لصعوبات الكتابـة مثـل عـدم اسـتقامة الخـط ومـيالن الـسطر أو تتبـاين                    
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ــدال لــبعض الحــروف المتــشابه يبعــضها وكــذلك تــشوه         فــي حجــم حــروف الكلمــة أو إب

أو  )ج، خ(أو )ت  ،ب( شكل الحرف أو عدم تمييز مكان النقاط أسفل أو أعلى الحرف مثل           

اين لــدى بعــض األطفــال درجــة الــضغط علــى كمــا تتبــ. المــسافات بــين الحــروف والكلمــات

). ظ،  ط(؛  )غ،  ع(؛) خ،ح(؛  )ن،ب(القلم أو صعوبة التمييز بين الحروف المتشابهةرسماً مثل         

وفي مرحلة متقدمة قد يخلط الطفل بين الـالم الشمـسية والقمريـة وكـذلك قلـب الـضمة         

ومهــارة . المفتوحــةوالتنــوين إلــى نــون وكــذلك عــدم التمييــز بــين التــاء المربوطــة و، إلــى واو

الكتابة تتضمن مجموعة من العمليات أو المهارات تبـدأ بمـسك القلـم والقـبض عليـه ثـم                

 .تحريكه وعمل خطوط أو دوائر ثم كتابة الحروف فالكلمات والجمل البسيطة

وقــد يعــود ســبب صــعوبات الكتابــةالى خلــل وظيفــي بــسيط فــي المــخ حيــث يكــون         

ــذكر التسلــسل فــي     ــر قــادرعلى ت ــذ يعــرف    الطفــل غي ــة الحــروف والكلمــات، فالتلمي  كتاب

الكلمة التي يرغب في كتابتها ويستطيع نطقها وتحديـدها عنـد مـشاهدته لهـا ولكـن مـع           

ذلك فإنه غير قادر على تنظيم وإنتـاج األنـشطة الحركيـة الالزمـة لنـسخ أو كتابـة الكلمـة                     

مييــز بــصرياً بــين فاألطفــال الــذين يعــانون مــن عــدم القــدرة علــى التفريــق والت  .مــن الــذاكرة

األشــكال والحــروف والكلمــات واألعــداد يعــانون فــي إعادتهــا وإنتاجهــا أو نــسخها بدقــة      

يــصنفون مــن ذوي صــعوبات الكتابــةبينما يمكــن القــول بأنعــسر الكتابــة هــو صــعوبة تعلــم 

محــــددة تــــؤثر علــــى مــــدى ســــهولة اكتــــساب األطفــــال للغــــة المكتوبــــة وعلــــى كيفيــــة    

ويـشير البطاينـة والرشـدان والـسبايلة     . تعبير عن أفكـارهم استخدامهم للغة المكتوبة لل   

إلــى تــسمية الــصعوبات الكتابيــة بالقــصور التــصويري والــذي يقــصد بــه      ) ٢٠٠٩(والخطاطبــة 

ويؤكــد . عــدم االنــسجام بــين البــصر والحركــة والتــي تــرد إلــى اضــطرابات تحديــد االتجــاه       

ير الكتابي فالعجز في الكتابة أن الكتابة تعد مهارة سابقة للتهجئة والتعب    ) ٢٠٠٩(بطرس  

أن مـن مـشكالت الكتابـة لـدى األطفـال           ) ١٩٩٦(قد يصبح معيقاً للتعبير؛ بينمـا يـرى إبـراهيم         

كــذلك . والترتيــب الخــاطئ لحــروف الكلمــة، كتابــة الطفــل الجملــة مــن اليــسار إلــى اليمــين

 إلـى سـوء   ممـا يـؤدي   ،  يالحظ على األطفال عدم القدرة على ضبط حركة اليد أثناء الكتابـة           
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فقد يبدأ بكتابة جملة في سـطر وينهيهـا فـي           . وعدم وقوع الكلمات على السطر    ،  الكتابة

وصـعوبات الكتابـة تـؤثر علـى التحـصيل الدراسـي لـدى              . اسطر آخري إلى األسـفل أو األعلـى       

فئـــة مـــن األطفـــال؛ إذ أن الكتابـــة وســـيلة تواصـــل ضـــرورية تـــساعد فـــي تحـــسين العلميـــة   

 .عن الذاتالتعليمية في التعبير 

 :مؤشرات صعوبات التعلم الخاصة بالكتابة
تتعدد صعوبات الكتابة وتتنوع لدى األطفال الختالف قدراتهم ومهـاراتهم ومـن هـذه      

الصعوبات الجلوس غير المناسب عند الكتابة حيث ينحني الطفل إلى األمـام أو الخلـف أو          

مما ،  أو إصبعين فقطوكذلك مسك القلم بشكل غير صحيح بواسطة اليد كاملة،  جانباً

، Gregg and Hoyكمـا يؤكـد ذلـك جـرج وهـولي      . يـؤدي إلـى التراخـي أو الزيـادة فـي الـضغط      

صــعوبة فــي الــتحكم باليــد ) Hallahan and Lioyd ،,1992(ويــضيف هالهــان ولويــد ) (1998

حيــث أن الطفــل ال يتقيــد فــي   ، عنــد الكتابــة حيــث يــصبح الخــط رديئــاً ومــائالً عنــد الكتــاب    

البطىء الشديد  ) Mercer  ،1997(ومن المؤشرات ما أشار إلية ميرسر     . ة على السطر  الكتاب

في أداء األعمـال الكتابيـة وعـدم الميـل إلـى إعـادة قـراءة مـا كتبـه وتـصحيح األخطـاء التـي                  

حيث تكـون الحـروف إمـا كبيـرة جـدا أو صـغيرة              ،  ارتكبها مثل أخطاء في حجم الحروف     

كما تكون هناك فـروق بـين حجـم الحـروف           . ضهاجدا وال يتناسب حجم الحروف مع بع      

فهـــو يـــستخدم  ، وعـــدم إدراك نهايـــة الـــسطر أو الـــصفحة   . فـــي بدايـــة الـــسطر ونهايتـــه   

وقــد يــستمر الطفــل فــي الكتابــة علــى المقعــد بعــد  . الحواشــي الجانبيــة أو الــسفلية للورقــة

يـز بـين   أنـه يـصعب علـى الطفـل أن يم    ) ٢٠١٣،الروسـان (انتهاء الصفحة كما يشير إلى ذلك     

بـأن  ) ٢٠١٣(كما أشارت عبدالحميد وصابر   . االشكال الهندسية كالمثلث والمربع والدائرة    

الطفــل يفتقــد القــدرة علــى الكتابــة بــشكل متــسق علــى الــسطر واالخطــاء فــي كتابــة           

، ض، ص، ظ، ط(الحــروف ذات الخطــوط المنحنيــة والخطــوط االفقيــة والعموديــةكحروف

 الحــروف والمقــاطع مــن الكلمــات أو إضــافة   ومــن المؤشــرات أيــضا حــذف بعــض  ) ش، س

وكـذلك عـدم القـدرة    . (Poteet,1979)حروف غير ضرورية الـى الكلمـات أكـد ذلـك بوتيـت          
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على تتبع الكلمات في السطر الواحد أثناء النسخ واالرتباك عنـد االنتقـال مـن سـطر ألخـر       

ــين األحــرف والكلمــات        Laughton and)مععــدم مراعــاة موضــوع تناســب الفراغــات ب

Morris ،1989)    ويـضيف جريفزومنتقمـري ووانـج )Graves and Montague and Wang  

استخدام تعبيرات كتابية ال تتناسب مع عمـر الطفـل الزمنيـوعكس الكلمـات أو               ) 1990,

وعـدم مراعـاة   ، الحروف وقلب أماكن الحروف مثل وضـع نقطـة حـرف البـاء فـوق الحـرف         

 .اة وعدم التمييز بين الحروف المتشابهةنظافة الورقة واإلكثار من استخدام الممح

 : العوامل المساهمة في صعوبات الكتابة
 :Motor disorderاضطرابات الضبط الحركي 

يتطلــب تعلــم الكتابــة ضــبط وضــع الجــسم والــتحكم فــي حركــة الــرأس والــذراعين    

إلــى أن أي عجــز حركــي فــي تعلــم أداء النــشاطات  )٢٠١٠(واليــدين واألصــابع ويــشير الظــاهر

ــة الــضرورية للنــسخ والتتبــع وكتابــة الحــروف والكلمــات ســوف يعطــل ســهولة         ال حركي

وقـد أشـار كيـرك      .وتطور استمرار النماذج الحركية الضرورية للكتابة بطريقة متسلسلة       

أن العجــز فــي الــضبط الحركــي قــد ينــتج عــن صــعوبة فــي المخرجــات         ) ١٩٨٨(وكالفانــت

واألصـابع للقيـام   ،  واليد،  والذراع،  لجسمالحركية عند محاولة إرسال اإلشارات المناسبة ل      

 .بالحركة الضرورية للكتابة

 Visual Perception disorder :اضطرابات اإلدراك البصري
يظهراألطفـــال صـــعوبة التمييـــز بـــين المثيـــرات خاصـــة المتجـــانس منهـــا كاألشـــكال   

راك وإد،  واإلكمـال البـصري   ،  وصـعوبة التمييـز بـين الـشكل واألرضـية         ،  الهندسية والحروف 

والتمييــز بــين الجــزء والكــل كمــا ،  األشــياء بــشكلها الــصحيحكوإدرا، العالقــات المكانيــة

الخطيب والصمادي والروسان والحديدي ويحيـى      (ويضيف).Lerner,2003(تشيرإلى ذلك لنر  

أن الطفل قد يجد صعوبة في رؤية وتـذكر         ). ٢٠٠٧،  والناطور والزريقات والعمايرة والسرور   

 .األشكال البصرية
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 disordersmemory Visual:اضطرابات الذاكرة البصرية
يفـــشل األطفـــال ذوي صـــعوبات الكتابـــة فـــي تـــشكيل وتسلـــسل وتـــذكر الحـــروف    

ــى مــا يعــرف بــصعوبة التخيــل والتــصور المرتبطــة       ، والكلمــات واســتدعائها  ويعــود ذلــك إل

ــة   ــاب(بـــصعوبات الكتابـ ــطرابا ) ٢٠٠٠(ويـــشيربدير).١٩٩٩،حجـ ــصد باضـ ــه يقـ ــذاكرة تأنـ  الـ

، بصرية عدم القدرة على االحتفاظ بصورة ذهنية لمدة للربط بين صـورة الحـرف وشـكله          ال

 .وبين صورة مشابهة له في الخبرات المرئية السابقة في مخزن الذاكرة

إلـى أن معظـم الطلبـة ذوي صـعوبات     ) Bos and Vaughn، 2002(وأشارت بـوس وفـون  

،  كتابـة الحـروف أو الكلمـات   الكتابة يظهرون أخطاء القلب أو العكس سواء أكانت فـي        

وهــي مــن األخطــاء التــي تــشيع بــين األطفــال  ) ن،ب(وكــأنهم يــستبدلون حرفــاً بــأخر مثــل  

وعند استمرار مثل هذه األخطاء فإننا نأخذها ، عندما يتعلمون القراءة أو الكتابة ألول مرة      

ــة       ــسيولوجية معينـ ــيكولوجية أو فـ ــة سـ ــود إعاقـ ــراً لوجـ ــا مؤشـ ــى أنهـ ــا علـ ــشير . أحيانـ ويـ

 أن معظـــم الطلبـــة ذوي صـــعوبات الـــتعلم  يكتبـــون بـــبطء شـــديد  (Moats ،1983)مـــواتس

كما أنهم قـد  ، وبمشقة تجعلهم يبدون وكأنهم يرسمون كل حرف من الحروف رسماً      

يفقدون موضع كتابتهم بشكل دائم خاصـة بالنـسبة للطلبـة الـذين يعـانون مـن صـعوبات                

أو أيــن كــانوا ،  وصــولهم للكتابــةفــي الــذاكرة مــا يجعــل مــن الــصعب علــيهم تــذكر مكــان 

 .يكتبون

لمقارنــة القــدرات  )Grobecker and Delisi، 2000(وفــي دراســة جروبيكروديليــسي 

طفـالً مـن   ) ٣٥(المكانية والهندسية لعينة ضمت مجموعتين من األطفال تألفت األولى من      

طفـالً مـن   ) ٩٤(سنة وتألفـت الثانيـة مـن        ) ١٣-٥(ذوي صعوبات التعلم تتراوح أعمارهم بين       

العاديين بعد مجانستهما في نسبة الـذكاء والعمـر الزمنـي وأوضـحت النتـائج وجـود فـروق                  

دالة بين هاتين المجموعتين في األداء على المهام المـستخدمة وهـو مـا يعكـس مـستوى                  

ــاً فــي        ــتعلم يبــدون تأخراًنمائي ــديهم إذا اتــضح أن األطفــال ذوي صــعوبات ال تلــك القــدرات ل
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 المكاني عامة ولـيس فـي القـدرة علـى اإلدراك البـصري فقـط ومـا                  -رفيمستوى النمو المع  

 .يتعلق بها من مهارات

دراسة بهدف التعرف على إمكانية وجود عالقة بين قـصور          ) ٢٠٠٥(كما أجرى محمد  

، بعــض المهــارات قبــل األكاديميــة ألطفــال الروضــة التــي تتمثــل فــي التعــرف علــى األرقــام      

إلـــــى جانـــــب الـــــوعي أو اإلدراك الفونولـــــوجي ومـــــدى  ، واأللـــــوان، واألشـــــكال، والحـــــروف

ــا وتألفـــت عينـــة هـــذه  . اســـتعدادهم لاللتحـــاق بالمدرســـة وتلقـــي الدراســـة األكاديميـــة   بهـ

ممـن يعـانون مـن قـصور فـي مهـاراتهم            )  إنـاث  ١٠(و) ذكـور ١٠(طفالً منهم ) ٢٠(الدراسة من   

ــة  ــة مــن    ، قبــل األكاديمي ــة ضــابطة مكون ــا  ) ٢٠(كمــا تــضمنت عين ل الروضــة طفــالً مــن أطف

وقــد أســفرت نتــائج تلــك الدراســة عــن وجــود  . وتــم اســتخدام عــدد مــن األدوات. العــاديين

وكـشفت النتـائج   ، عالقة إيجابية دالة بين المهارات قبل األكاديمية واالستعداد للمدرسـة       

أيضا عن وجود فروق دالـة فـي درجـة االسـتعداد للمدرسـة بـين مـن يعـانون ومـن ال يعـانون                  

اتهم قبل األكاديمية لصالح من ال يعانون منها؛ وهـو مـا يعنـي أن أطفـال      من قصور في مهار   

ــصعوبات الــتعلم فــي           ــذين يبــدون مؤشــرات ل الروضــة العــاديين يتفوقــون علــى أقــرانهم ال

، كذلك أن مهارة التعرف على الحروف     .مستوى النمو العقلي المعرفي والمعلومات العامة     

ف علــى األشــكال تمثــل أفــضل فئــات نوعيــة  ومهــارة التعــر، ومهــارة التعــرف علــى األعــداد

منتقاة من المهارات قبل األكاديمية للتنبؤ بدرجة االسـتعداد للمدرسـة مـن جانـب أطفـال               

 .الروضة ممن يعانون من قصور في مهاراتهم قبل األكاديمية

التـــي هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى مـــستوى الـــوعي   ) ٢٠١٢(وخلـــصت البـــاز فـــي دراســـتها  

 لـــدى معلمـــات ريـــاض األطفـــال إلـــى تـــدني المعرفـــة والخبـــرة  بمؤشـــرات صـــعوبات الـــتعلم

بمؤشرات صعوبات الـتعلم لـدى معلمـات ريـاض األطفـال وخاصـة فـي مؤشـرات صـعوبات                    

 . التعلم في المهارات الحركية
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 دراسة إجراءات ال
 :منهج الدراسة
ات والذي يُعرفـه زريقـ  ي، ـــ في هذه الدراسة المنهج الوصـفي التحليلة الباحث تاستخدم

وصــف الظــاهرة التــي يــراد دراســتها وجمــع أوصــاف ومعلومــات   "بأنــه) ٢٠١١(كايــد وعــدس و

 ."عنها

 :مجتمع الدراسة
، الحكوميـــة(مجتمــع الدراســة يتكــون مــن جميــع معلمــات مرحلــة ريــاض األطفــال         

 .)١(كما يوضح الجدول رقم . بمدينةالرياض) واألهلية

 )١(الجدول رقم 

  في المدارس الحكومية واألهليةيوضح مجتمع الدراسة من المعلمات
 العدد العينة

 معلمة٩١٥ معلمات رياضاألطفال الحكومي
 معلمة١٢٦٢ معلمات رياض األطفال االهلي

 معلمة٢١٧٧ المجموع

  :عينة الدراسة
معلمـــة مـــن معلمـــات ريـــاض األطفـــال فـــي الفـــصل ) ١٤٦(تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن

) ٧٥(معلمــة مــن المــدارس الحكوميــة و ) ٧١(هــامن، هـــ١٤٣٤هـــ ١٤٣٣الدراســي الثــاني للعــام  

حيـث  ،وقـد لجـأت الباحثـة الختيـار عينتهـا بالطريقـة العمديـة             . معلمة من المدارس األهليـة    

أجــرت دراســتها علــى ســتة مكاتــب شــملت المــدارس الحكوميــة واألهليــة وهــي كالتــالي    

 ).٢(كما يوضحها الجدول رقم )شمال، شرق، غرب، وسط،بديعة، جنوب(
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 يوضح توزيع عينة الدراسة )٢(م  رقجدول

 من المعلمات على مكاتب التوجيه في المدارس الحكومية واألهلية
 عدد المعلمات المدارس األهلية/ المكتب عدد المعلمات المدارس الحكومية/ المكتب

 ١٠ جنوب ١٣ جنوب

 ٨ بديعة ١٨ بديعة

 ٧ وسط ١٥ وسط

 ٨ غرب ٧ غرب

 ١١ شرق ٨ شرق

 ٣١ شمال ١٠ شمال

 ٧٥ المجموع ٧١ المجموع

 :أداة الدراسة

اعتمــدت الباحثــة علــى االســتبانة كــأداة رئيــسة للحــصول علــى المعلومــات والبيانــات    
فبعد مراجعة أدبيات الموضوع لالستفادة منها في بناء االستبانة         . المطلوبة لهذه الدراسة  

إعـداد المحـاور    تبنـت الباحثـة فـي        حيـث    أسـئلة مغلقـة   طورت الباحثة استبانة مكونـة مـن        
الـذي يحـدد االسـتجابات المحتملـة لكـل سـؤال،            )(ClosedQuestionnaireالشكل المغلـق  

متحقق إلـى حـد    . متحقق(الثالثي  ذات التدرج   lekartوقد استخدمت الباحثة طريقة ليكرت    
واإلجابــة علــى  .  درجــاتثــالث) متحقــق( علــى اإلجابــةبحيــث تــم مــنح   )غيــر متحقــق . مــا

.  درجــة واحــدة )غيــر متحقــق ( علــىاإلجابــةبينمــا تــم مــنح  . تــاندرج) متحقــق إلــى حــد مــا (
وتكونـت  .أمام كل فقرة وتحت الدرجة المختارة) √( عليها بوضع عالمة   اإلجابةويتطلب  

عبــارة تغطـــى مؤشــرات اضـــطرابات   ) ١١(تـــضمن : المحــور األول : مــن خمـــسة محــاور هـــي  
 تغطــــي مؤشــــرات عبــــارات) ٨(تــــضمن :والمحــــور الثــــاني.  الكتابــــة المرتبطــــة بالحركــــة 

ــة   ــطرابات العالقـــة المكانيـ ــث . اضـ ــارات تغطـــي مؤشـــرات   ) ٧(تـــضمن : والمحـــور الثالـ عبـ
ــصري  ــطرابات اإلدراك البــ ــع . اضــ ــور الرابــ ــضمن : والمحــ ــرات  ) ٦(تــ ــي مؤشــ ــارات تغطــ عبــ
عبـــارات تغطـــي مؤشـــرات ) ٥(تـــضمن : والمحـــور الخـــامس.اضـــطرابات الـــذاكرة البـــصرية

وتــم إعطــاء كــل عبــارة مــن العبــارات درجــات  . اضــطرابات الناتجــة مــن صــعوبات القــراءة 
 . الثالثيlekartحسب مقياس ليكرت) ٣-١(من
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 :صدق أداة الدراسة
 :وصدق االتساق الداخلي، هما الصدق الظاهري: تم التأكد من صدق األداة بطريقتين

 :الصدق الظاهري
للغرض وضوحها ودقتها وتحقيقها ، صياغتها، مفرداتها، تناول الصدق الظاهري لألداة

فبعــد إعــداد االســتفتاء فــي صــورته األوليــة تــم عرضــه علــى مجموعــة مــن    . الــذي وضــعت لــه
ومـدى وضـوح عبـارات      ،  وذلك للحكم على مـدى مناسـبة كـل عبـارة للدراسـة            ،  المحكمين
ومـــن ثـــم قامـــت الباحثـــة بتعـــديل مـــا الحظـــه . ومـــدى ســـالمة الـــصياغة اللغويـــة، االســـتبانة

حيث بلغ عـدد المحكمـين      ،  يير في الصياغة أو تعديل    المحكمون من حذف أو إضافة أو تغ      
 .حتى وصلت األداة لصيغتها النهائية، محكم)١٨(محكماً من )١٣(

 :صدق االتساق الداخلي لألداة
بعـد التأكـد مـن الــصدق الظـاهري ألداة الدراسـة قامـت الباحثــة بتطبيقهـا ميـدانياً علــى         

 .مـت الباحثـة بترميـز وإدخـال البيانـات      وبعد تجميـع االسـتبانات قا     . المجتمععينة من أفراد    
 والتـي    اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة     الحزم برنامج   باستخدام.من خالل جهاز الحاسوب   

معامـل االرتبـاط بيرسـونلمعرفة الـصدق الـداخلي          ومن ثم قامت بحـساب      )SPSS(يرمز لها 
 فقــرات مــن فقــرة بــين درجــة كــل  وذلــك عــن طريــق حــساب معامــل االرتبــاط  لالســتبانة 

وجــاءت النتــائج كمــا يوضــحها . الفقــرةالســتبانة بالدرجــة الكليــة للمحورالــذي تنتمــي إليــه  ا
 .)٣(الجدول رقم 

 )٣( رقم جدول

 .محور من محاور الدراسة بالدرجة الكلية لالستبانةمعامالت االرتباط بين درجة كل 
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

٠٫٨٢٢ ٤ @@٠٫٦٦٦ ١@@ 

٠٫٨٠١ ٥ @@٠٫٧٨٤ ٢@@ 

٠٫٨٣٠ ٣@@  

  ٠٫٠١دالة عند مستوى الداللة @@ 

 والدرجــة المحــورأن قــيم معــامالت االرتبــاط بــين درجــة  ) ٣(يتــضح مــن الجــدول رقــم  

ــتبانة الكلية ــين لالسـ ــا بـ ــور األول)٠٫٦٦٦(تراوحـــت مـ ــي ( للمحـ ــطراب الـــضبط الحركـ و ) اضـ
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قيم موجبـة ودالـة إحـصائياً      وجميعها   ).رياضطرابات اإلدراك البص  ( للمحورالثالث )٠٫٨٣٠(

مما يعني وجود درجة عالية من االتساق الـداخلي وارتبـاط المحـور              . ٠٫٠١عند مستوى داللة    

 .بعباراته بما يعكس درجة عالية من الصدق لفقرات المقياس

 :ثبات أداة الدراسة

ــات أداةالدراســة  لقيــاس و ــة  )االســتبانه(مــدى ثب  رونبــاخكمعامــل ( اســتخدمت الباحث

) ٣(والجــدول رقــم .  لقيــاس الــصدق البنــائيالمعادلــةحيــث طبقــت ). Cronbach'aAlphفــاأل

 .يوضح معامالت كرونباخ ألفا لمحاور الدراسة

 ".ألداة الدراسة" ألفا كرونباخ ل معامقيم"يوضح  )٤( رقم جدول

 محــاور االستبانة
 عدد

 الفقرات
  المحورثبات

المحور 
 األول

 ركياضطراب الضبط الح
٠٫٨٢٢ ١١ 

المحور 
 الثاني

 ).المسافات(اضطرابات العالقات المكانية 
٠٫٧٧١ ٨ 

المحور 
 الثالث

 اضطرابات اإلدراك البصري
٠٫٨٦٨ ٧ 

 المحور 
 الرابع

 اضطرابات الذاكرة البصرية
٠٫٨٧٨ ٧ 

المحور 
 الخامس

 اضطرابات الكتابة المرتبطة بصعوبات القراءة
٠٫٨٥٨ ٥ 

 ٠٫٩٣٢ ٣٨ الدراسةالثبات العام ألداة 

 لمحـــاور الدراســـة  ألفـــاكرونبـــاخالثبـــات معـــامالت أن ) ٤(يتـــضح مـــن الجـــدول رقـــم      

بينمــا بلــغ معامــل الثبــات   ، )٠٫٨٢٢(مرتفعــة حيــث بلــغ معامــل الثبــات العــام للمحــور األول    

في حين بلغ معامـل    ،  )٠٫٨٦٨(كما بلغ معامل الثبات للمحور الثالث     ،  )٠٫٧٧١(للمحور الثاني   

أمــا ) ٠٫٨٥٨(بينمــا بلــغ معامــل الثبــات للمحــور الخــامس      ،)٠٫٨٧٨(بــات للمحــور الرابــع  الث

ممـا يــدل  وجميعهــا معـامالت ثبـات مرتفعـة    ، )٠٫٩٣٢(الثبـات العـام ألداة الدراسـة فقـد بلـغ      
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 تتمتع بدرجه عالية من الثبات وبالتالي يمكن االعتماد عليها في التطبيق            االستبانةعلى أن   

 .الميداني للدراسة

 :األساليب اإلحصائية
    بعـــد جمـــع بيانـــات الدراســـة تـــم مراجعتهـــا تمهيـــداً إلدخالهـــا للحاســـوب للتحليـــل  

ــاً     ــة إلــى    ، اإلحــصائي وتــم إدخالهــا للحاســوب بإعطائهــا أرقام أي بتحويــل اإلجابــات اللفظي

. درجتـان ) متحقـق إلـى حـد مـا       . (درجـات ٣)متحقـق   (حيث أعطيت اإلجابة  ). الترميز(رقمية  

 البيانــات باســتخدام وتــم تحليــل الدراســة ولتحقيــق أهــداف. درجــة واحــدة) قغيــر متحقــ(

 وذلـك . )SPSS(برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةوالتي يرمز لها اختصاراً بـالرمز           

ولتحديد طـول خاليـا المقيـاس الثالثـي         . بعد أن تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي        

، ثــم )٢=١-٣( المــستخدم فــي محــاور الدراســة، تــم حــساب المــدى   )الحــدود الــدنيا والعليــا (

بعـد  ) ٠٫٦٦= ٢/٣(تقسيمه على عدد خاليا المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي    

أو بدايــة المقيــاس وهــي الواحــد (ذلــك تــم إضــافة هــذه القيمــة إلــى أقــل قيمــة فــي المقيــاس  

 :ذا أصبح طول الخاليا كما يليوذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهك) الصحيح

 .نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسه) غير متحقق(  يمثل١٫٦٦ إلى ١من 

نحـو كـل عبـارة بـاختالف المحـور المـراد       ) متحقق إلى حد ما   (  يمثل    ٢٫٣٣ إلى   ١٫٦٧من  

 .قياسه

 .نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسه) متحقق(   يمثل ٣ إلى ٢٫٣٤من 

 :وبعد ذلك تم حسابالمقاييس اإلحصائية التالية

اســـــتخدمت الباحثـــــة هـــــذا األســـــلوب للتعـــــرف  :التكـــــرارات والنـــــسب المئويـــــة .١

علىاستجابات أفراد عينة الدراسة واتجهاتها نحو عبارات المحـاور الرئيـسة التـي      

 .تضمنها الدراسة

و وذلــك لمعرفــة مــدى ارتفــاع أ   ):wighted mean(المتوســط الحــسابي المــوزون    .٢

انخفــاض اســتجابات افــراد عينــة الدراســة عــن كــل عبــارة مــن عبــارات متغيــرات   
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مـــع العلـــم بأنـــة يفيـــد فـــي ترتيـــب  .الدراســـة الرئيـــسية بحـــسب محـــاور االســـتبيان

 .العبارات حسب أعلى متوسط حسابي موزون

 وذلــك لمعرفــة مــدى ارتفــاع أو انخفــاض اســتجابات  :)mean(المتوســط الحــسابي .٣

مــع ). متوســط متوســطات العبــارات( المحــاور الرئيــسية أفــراد عينــة الدراســة عــن

 .العلم بأنة يفيد في ترتيب المحاور حسب أعلى متوسط حسابي موزون

وذلـك للتعـرف علـى مـدى انحـراف أو      ): Standard Deviation(النحـراف المعيـاري   ا .٤

تشتت اسـتجابات أفـراد الدراسـة لكـل عبـارة مـن عبـارات الدراسـة ولكـل محـور                  

ويالحــظ أن االنحــراف المعيــاري  . لرئيــسة عــن متوســطها الحــسابي مــن المحــاور ا

يوضـــح التـــشتت فـــي اســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة لكـــل عبـــارة مـــن عبـــارات    

فكلمـا اقتربـت قيمتـه مـن الـصفر          . إلـى جانـب المحـاور الرئيـسة       . متغيرات الدراسة 

 .تركزت االستجابات وانخفض تشتتها بين المقياس

لمعرفـــة درجـــة االرتبـــاط بـــين ": "Person Correlationمعامــل االرتبـــاط بيرســـون  .٥

عبارات اإلستبانة والمحور الذي تنتمـي إليـه كـل عبـارة مـن عباراتهـا وبـين الدرجـة                    

 .الكلية لالستبانة

 .الختبار مدى ثبات أداة الدراسة :)Cronbach'aAlpha(معامل كرونباخ ألفا  .٦

 :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
التعـرف علـى مؤشـرات صـعوبات الكتابـة فـي مرحلـة ريـاض                هدفت هذه الدراسة إلـى      

ولتحقيـق هـذا الهـدف سـعت الدراسـة إلـى اإلجابـة عـن         . األطفال من وجهة نظر معلماتها   

وفيمــا يلــي مــا توصــلت إليــه الدراســة مــن نتــائج فــي ضــوء أســئلة الدراســة     : أســئلة الدراســة

 :وأهدافها

ليـل ومناقـشة  النتـائج المتعلقـة          تح :النتائج المتعلقة باإلجابة على أسئلة الدراسـة      

ما مؤشـرات اضـطرابات الـضبط  الحركـي فـي مرحلـة              :بالسؤال األول والذي نص على اآلتي     

للتعرف علـــى مؤشـــرات اضـــطرابات الـــضبط  ريـــاض األطفـــال مـــن وجهـــة نظـــر معلماتهـــا؟



 

 
٥٣٦

مؤشرات صعوبات الكتابة في مرحلة رياض 
 األطفال من وجهة نظر معلماتها

 نوره بنت علي الكثيري. د

الحركــي فــي مرحلــة ريــاض األطفــال مــن وجهــة نظــر المعلمــات تــم حــساب التكــرارات      

والمتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة والرتــب الســتجابات      والنــسب المئويــة  

أفراد عينة الدراسة على مؤشرات اضطرابات الضبط الحركـي فـي مرحلـة ريـاض األطفـال        

  ).٥(من وجهة نظر المعلمات  وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول رقم 

لقة بمؤشرات اضطرابات الضبط استجابات أفراد عينة الدراسة على العبارات المتع )٥(جدول رقم 

، نظر معلماتها مرتبة تنازلياً حسب أعلى متوسط حسابي الحركي في مرحلة رياض األطفال من وجهة 

 .وأقل انحراف معياري في حالة تساوي المتوسط الحسابي

 درجة التحقق

رة
عبا
م ال
رق

 

 العبارة
ب
س
والن

ت 
ارا
كر
الت

 

قق
تح
م

 
متحقق 

 إلى

قق  حد ما
تح
ر م
غي

 

بي
سا
لح
ط ا
س
متو
ال

ري 
عيا
الم

ف 
حرا
االن

 

ب
رتي
الت

قة 
واف
الم

جة 
در

 

 ١٧ ٨١ ٤٧ ك
١ 

يمسك الطفل القلم بطريقة 

 ١١٫٧ ٥٥٫٩ ٣٢٫٤ ٪ .غير صحيحة
٦ ٠٫٦٣٤ ٢٫٢١ 

متحقق إلى 

 حد ما

 ١٣ ٧٧ ٥٤ ك
٢ 

يضغط الطفل على القلم عند 

 ٩ ٥٣٫٥ ٣٧٫٥ ٪ .الكتابة
٢ ٠٫٦٢٢ ٢٫٢٨ 

متحقق إلى 

 حد ما

 ٢١ ٨٦ ٣٧ ك
٣ 

قبضة يد الطفل على القلم 

 ١٤٫٤ ٥٨٫٩ ٢٥٫٣ ٪ .تكون ضعيفة
٧ ٠٫٦٢٧ ٢٫١١ 

متحقق إلى 

 حد ما

 ١٤ ٨٠ ٤٩ ك
٤ 

يكثر الطفل من استخدام 

 ٩٫٨ ٥٥٫٩ ٣٤٫٣ ٪ .الممحاة عند الكتابة
٥ ٠٫٦١٩ ٢٫٢٤ 

متحقق إلى 

 حد ما

 ١٢ ٧٣ ٥٩ ك
٥ 

يبدو خط الطفل مائالً عند 

 ٨٫٣ ٥٠٫٧ ٤١ ٪ .الكتابة
١ ٠٫٦٢٤ ٢٫٣٣ 

متحقق إلى 

 حد ما

 ٤٧ ٦٢ ٣٥ ك
٦ 

يقرب الطفل الورقة من وجهه 

 ٣٢٫٦ ٤٣٫١ ٢٤٫٣ ٪ .عند الكتابة
١١ ٠٫٧٥٣ ١٫٩٢ 

متحقق إلى 

 حد ما

 ٣١ ٨٠ ٣٣ ك
٧ 

ينحني الطفل جانباً عند 

 ٢١٫٥ ٥٥٫٦ ٢٢٫٩ ٪ .الكتابة
٩ ٠٫٦٦٩ ٢٫٠١ 

متحقق إلى 

 حد ما

 ٢٣ ٨٣ ٣٧ ك
٨ 

يبدو خط الطفل عند الكتابة 

 ١٦٫١ ٨٥ ٢٥٫٩ ٪ .ثقيل جداً 
٨ ٠٫٦٤٣ ٢٫١٠ 

متحقق إلى 

 حد ما

 ٣٤ ٧٥ ٣٦ ك
٩ 

يبدو خط الطفل عند الكتابة 

 ٢٣٫٤ ٥١٫٧ ٢٤٫٨ ٪ .خفيف جداً
١٠ ٠٫٦٩٧ ٢٫٠١ 

متحقق إلى 

 حد ما
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 ١٧ ٧٢ ٥٥ ك
١٠ 

عملية الكتابة مجهدة على 

 ١١٫٨ ٥٠ ٣٨٫٢ ٪ .الطفل
٤ ٠٫٦٥٨ ٢٫٢٦ 

متحقق إلى 

 حد ما

 ١٦ ٧٣ ٦٥ ك
١١ 

يكتب الطفل بطريقة  بطيئة 

 ١١ ٥٠٫٣ ٣٨٫٦ ٪ .جداً
٣ ٠٫٦٥١ ٢٫٢٨ 

متحقق إلى 

 حد ما

 متحقق إلى حد ما ٠٫٣٨٩ ٢٫١٥ المتوسط الحسابي العام

  -:األتي) ٥(يتضح من الجدول رقم 

بات الضبط الحركـي فـي مرحلـة ريـاض األطفـال مـن               تضمن محورمؤشرات اضطرا   -أ

حيـث تراوحـت    "متحقق إلى حـدما   " عبارة جاءت جميعها بدرجة   ) ١١(وجهة نظر معلماتها  

وهـذه العبـارات تقـع بالفئـة        ) ٢٫٣٣ إلـى    ١٫٩٢(المتوسطات الحسابية لهـذه العبـارات مـا بـين           

وهــي الفئــة التــي ) ٢٫٣٣ إلــى ١٫٦٧(تــي تتـراوح مــا بــين  الثانيـة مــن المقيــاس المتــدرج الثالثــي وال 

وتـشير النتيجــة الـسابقة إلــى تجـانس وجهــات نظــر    "متحقــق إلـى حــد مــا "تـشير إلــى درجـة   

 مفردات عينة الدراسة من المعلمات على محور مؤشرات اضطرابات الضبط الحركي فـي            

    .مرحلة رياض األطفال

بالمرتبـة األولـى    " مـائالً عنـد الكتابـة      يبـدو خـط الطفـل     " وهـي ) ٥(جاءت العبارة رقم     .١

بين العبارات المتعلقة بمؤشـرات اضـطرابات الـضبط  الحركـي فـي مرحلـة ريـاض                  

وانحـــراف ، )٣ مـــن٢٫٣٣(األطفـــال مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــات بمتوســـط حـــسابي

 ).٠٫٦٢٤(معياري 

بالمرتبــة " يــضغط الطفــل علــى القلــم عنــد الكتابــة  " وهــي ) ٢(جــاءت العبــارة رقــم   .٢

ة بين العبـارات المتعلقـة بمؤشـرات اضـطرابات الـضبط  الحركـي فـي مرحلـة          الثاني

، )٣ مــــن ٢٫٢٨(األطفــــال مــــن وجهــــة نظـــر المعلمــــات بمتوســــط حــــسابي  ريـــاض 

 ). ٠٫٦٢٢( وانحراف معياري



 

 
٥٣٨

مؤشرات صعوبات الكتابة في مرحلة رياض 
 األطفال من وجهة نظر معلماتها

 نوره بنت علي الكثيري. د

بالمرتبـة الثالثـة    "يكتـب الطفـل بطريقـة  بطيئـة جـداً            "وهـي ) ١١(جاءت العبارة رقـم      .٣

ابات الـضبط الحركـي فـي مرحلـة ريـاض        بين العبـارات المتعلقـة بمؤشـرات اضـطر        

وانحــراف  ، )٣ مــن  ٢٫٢٨(األطفــال مــن وجهــة نظــر المعلمــات بمتوســط حــسابي      

 ).٠٫٦٥١(معياري 

بالمرتبـة  "يبدو خـط الطفـل عنـد الكتابـة خفيـف جـداً       "وهي) ٩(جاءت العبارة رقم     .٤

قبــل األخيــرة بــين العبــارات المتعلقــة بمؤشــرات اضــطرابات الــضبط  الحركــي فــي  

، )٣ مـن    ٢٫٠١(ياض األطفـال مـن وجهـة نظـر المعلمـات بمتوسـط حـسابي              مرحلة ر 

 ).٠٫٦٩٧(وانحراف معياري 

بالمرتبـة  "يقرب الطفل الورقة من وجهه عند الكتابـة       "وهي) ٦(جاءت العبارة رقم     .٥

األخيرة بين العبارات المتعلقة بمؤشرات اضطرابات الضبط  الحركـي فـي مرحلـة      

وانحـراف  ، )٣ من ١٫٩٢(ت بمتوسط حسابيرياض األطفال من وجهة نظر المعلما  

 ).  ٠٫٧٥٣(معياري 

وبلغ المتوسط الحسابي العامل محور مؤشرات اضطرابات الضبط  الحركي فـي       -ب

وهـذا المتوسـط يقـع بالفئـة        ،)٣ مـن    ٢٫١٥(مرحلة رياض األطفال من وجهـة نظـر المعلمـات         

وهــي الفئــة التــي ) ٢٫٣٣ إلــى ١٫٦٧(الثانيـة مــن المقيــاس المتــدرج الثالثــي والتــي تتـراوح مــا بــين   

ومن أهم العبارات التي تحققت إلى حـد مـا فـي محـور         ) متحقق إلى حد ما   (تشير إلى  درجة     

مؤشرات اضطرابات الضبط  الحركي في مرحلة رياض األطفال من وجهة نظر المعلمات             

يكتــب ، يــضغط الطفــل علــى القلــم عنــد الكتابــة، يبــدو خــط الطفــل مــائالً عنــد الكتابــة(هــي

يكثـــر الطفـــل مـــن ، عمليـــة الكتابـــة مجهـــدة علـــى الطفـــل ، طفـــل بطريقـــة  بطيئـــة جـــداً ال

 وبمقارنـــة نتـــائج هـــذه الدراســـة فـــي مجـــال مؤشـــرات ).اســـتخدام الممحـــاة عنـــد الكتابـــة

اضطرابات الضبط الحركي مع الدراسات السابقة نجد أنها تؤكد ما توصل له جرج وهولي      

Gregg and Hoy ،1998) ( نولويــدوكــذلك يــضيف هالها)Hallahan and Lioyd ،,1992 (

 .صعوبة في التحكم باليد عند الكتابة حيث يصبح الخط رديئاً ومائالً الخط عند الكتابة
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مــا  :تحليــل ومناقــشة النتــائج المتعلقــة بالــسؤال الثــاني والــذي نــص علــى اآلتــي 

ة في مرحلة رياض األطفـال مـن وجهـ   ) المسافات(مؤشرات ضطرابات العالقات المكانية  

فــي ) المــسافات(للتعــرف علــى مؤشــرات اضــطرابات العالقــات المكانيــة   نظــر معلماتهــا؟ 

تم حساب التكـرارات والنـسب المئويـة       ،  مرحلة رياض األطفال من وجهة نظر المعلمات      

والمتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة والرتـب السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة         

فـي مرحلـة ريـاض األطفـال مـن          ) المـسافات (المكانيـة   على مؤشرات اضطرابات العالقات     

 .)٦(وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول رقم ، وجهة نظر المعلمات

استجابات أفراد عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بمؤشرات  )٦(جدول رقم 

فيمرحلة رياض األطفال من وجهة نظر ) المسافات(اضطرابات العالقات المكانية 

وأقل انحراف معياري في حالة ، مرتبة تنازلياً حسب أعلى متوسط حسابيمعلماتها 

 .تساوي المتوسط الحسابي
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 ٤٥ ٧٤ ٢٦ ك

١ 
 .لرسميجد الطفل صعوبة عند ا

 ٪ ٣١ ٥١ ١٧٫٩ 
٦ ٠٫٦٩٠ ١٫٨٧ 

متحقق 

إلى حد 

 ما

 ٥٢ ٧٩ ١٤ ك

 .يجد الطفل صعوبة عند التلوين ٢
٪ ٣٥٫٩ ٥٤٫٥ ٩٫٧ 

٨ ٠٫٦٢٤ ١٫٧٤ 

متحقق 

إلى حد 

 ما

 ١٨ ٧٩ ٤٨ ك

٣ 
يجد الطفل صعوبة في ترك 

 ١٢٫٤ ٥٤٫٥ ٣٣٫١ ٪ .فراغات مناسبة بين الحروف 
٤ ٠٫٦٤٤ ٢٫٢١ 

متحقق 

إلى حد 

 ما

 ١٢ ٨٠ ٥٠ ك

٤ 
يجد الطفل صعوبة في ترك 

 ٨٫٥ ٥٦٫٣ ٣٥٫٢ ٪ .فراغات مناسبة بين الكلمات

٣ ٠٦٠٦ ٢٫٢٧ 

متحقق 

إلى حد 

 ما
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 ٢٤ ٩٠ ٣١ ك

٥ 
خط الطفل رديء بحيث تصعب 

 ١٦٫٦ ٦٢٫١ ٢١٫٤ ٪ .قراءته

٥ ٠٫٦١٦ ٢٫٠٥ 

متحقق 

إلى حد 

 ما

 ١٢ ٧٧ ٥٦ ك

٦ 
في االلتزام يجد الطفل صعوبة 

 ٨٫٣ ٥٣٫١ ٣٨٫٦ ٪ .بالكتابة بنفس الخط في الورقة

٢ ٠٫٦١٦ ٢٫٣٠ 

متحقق 

إلى حد 

 ما

 ٩ ٧٠ ٦٦ ك
٧ 

تبدو أشكال الحروف أو األرقام 

 ٦٫٢ ٤٨٫٣ ٤٥٫٥ ٪ .كبيرة عند الكتابة
 متحقق ١ ٠٫٦٠٤ ٢٫٣٩

 ٥٢ ٧٣ ١٩ ك

٨ 
تبدو أشكال الحروف أو األرقام 

 ٣٦٫١ ٥٠٫٧ ١٣٫٢ ٪ .ةصغيرة عند الكتاب
٧ ٠٫٦٦٦ ١٫٧٧ 

متحقق 

إلى حد 

 ما

 ٠٫٣٩٤ ٢٫٠٧ المتوسط الحسابي العام
متحقق إلى حد 

 ما

 :اآلتي ) ٦(يتضح من الجدول رقم 

فـي مرحلـة    ) المـسافات (تضمن محـور مؤشـرات اضـطرابات العالقـات المكانيـة              - أ

بـارات جـاءت عبـارة واحـدة بدرجـة          ع) ٨(رياض األطفـال مـن وجهـة نظـر المعلمـات علـى              

وهـذا المتوسـط    ،)٣ مـن    ٢٫٣٩(والتي بلغ وسطها الحسابي     ) ٧(وهي العبارة رقم    " متحقق"

، "متحقـق "يقع بالفئة الثالثة من المقياس المتدرج الثالثـي وهـي الفئـة التـي تـشير إلـى درجـة               

-٨-١-٥-٣-٤-٦(وهي العبارات رقم   "متحقق إلى حدما    " عبارات بدرجة    ٧بينما جاءت   

ــارات مــا بــين      ) ٢ ــى١٫٧٤(حيــث تراوحــت المتوســطات الحــسابية لهــذه العب وهــذه ) ٢٫٣٠ إل

  إلـى ١٫٦٧(المتوسطات تقع بالفئة الثانية من المقياس المتدرج الثالثي والتـي تتـراوح مـا بـين            

وتشير هـذه النتيجـة إلـى تفـاوت     ، "متحقق إلى حد ما   "وهي الفئة التي تشير إلى درجة       ) ٢٫٣٣
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ظــر أفــراد عينــة الدراســة مــن المعلمــات علــى مؤشــرات اضــطرابات العالقــات         وجهــات ن

   .في مرحلة رياض األطفال)المسافات(المكانية 

تبـــدو أشـــكال الحـــروف أو األرقـــام كبيـــرة عنـــد      "وهـــي) ٧(جـــاءت العبـــارة رقـــم    .١

بالمرتبـــةاألولى بـــين العبـــارات المتعلقـــة بمؤشـــرات اضـــطرابات العالقـــات  "الكتابـــة

ــا   ) افاتالمـــس(المكانيـــة  فـــي مرحلـــة ريـــاض األطفـــال مـــن وجهـــة نظـــر المعلماتهـ

 ). ٠٫٦٠٤(وانحراف معياري ، )٣ من٢٫٣٩(بمتوسط حسابي

يجد الطفل صعوبة في االلتزام بالكتابة بنفس الخـط         " وهي) ٦(جاءت العبارة رقم     .٢

بالمرتبـة الثانيـة بـين العبـارات المتعلقـة بمؤشـرات اضـطرابات العالقـات          "في الورقة 

ــة ــسافات (المكانيـ ــات     ) المـ ــر المعلمـ ــة نظـ ــال مـــن وجهـ ــاض األطفـ ــة ريـ ــي مرحلـ فـ

 ).  ٠٫٦١٦(وانحراف معياري ، )٣ من٢٫٣٠(بمتوسط حسابي

يجــد الطفــل صــعوبة فــي تــرك فراغــات مناســبة بــين  "وهــي) ٤(جــاءت العبــارة رقــم  .٣

بالمرتبــة الثالثــة بــين العبــارات المتعلقــة بمؤشــرات اضــطرابات العالقــات   "الكلمــات

ــة ــسافاتال( المكانيـ ــات     ) مـ ــر المعلمـ ــة نظـ ــن وجهـ ــال مـ ــاض األطفـ ــة ريـ ــي مرحلـ فـ

 ).  ٠٫٦٠٦(وانحراف معياري ، )٣ من٢٫٢٧(بمتوسط حسابي

تبدو أشكال الحروف أو األرقـام صـغيرة عنـد الكتابـة     "وهي) ٨(جاءت العبارة رقم    .٤

بالمرتبـــة قبـــل األخيـــرة بـــين العبـــارات المتعلقـــة بمؤشـــرات اضـــطرابات العالقـــات "

ــة  ــ(المكانيـ ــات     ) سافاتالمـ ــر المعلمـ ــة نظـ ــال مـــن وجهـ ــاض األطفـ ــة ريـ ــي مرحلـ فـ

 ).  ٠٫٦٦٦(وانحراف معياري ، )٣ من ١٫٧٧(بمتوسط حسابي

بالمرتبـة األخيـرة بـين      "يجد الطفل صعوبة عند التلوين      "وهي) ٢(جاءت العبارة رقم     .٥

ــة     ــات المكانيـ ــرات اضـــطرابات العالقـ ــة بمؤشـ ــارات المتعلقـ فـــي ) المـــسافات(العبـ

، )٣ مـن    ١٫٧٤(طفـال مـن وجهـة نظـر المعلمـات بمتوسـط حـسابي             ريـاض األ   مرحلة

 ). ٠٫٦٢٤(وانحراف معياري 



 

 
٥٤٢

مؤشرات صعوبات الكتابة في مرحلة رياض 
 األطفال من وجهة نظر معلماتها

 نوره بنت علي الكثيري. د

بلــغ المتوســط الحــسابي العــام لمحــور مؤشــرات اضــطرابات العالقــات المكانيــة  -ب

ــة ريــاض األطفــال مــن وجهــة نظــر المعلمــات       ) المــسافات( وهــذا ،)٣ مــن ٢٫٠٧(فــي مرحل

 إلــى ١٫٦٧(متــدرج الثالثــي والتــي تتــراوح مــا بــين المتوسـط يقــع بالفئــة الثانيــة مــن المقيــاس ال 

ومـــن أهــم العبــارات فـــي   ) متحقـــق إلــى حــد مــا   (وهــي الفئــة التــي تـــشير إلــى  درجــة      ) ٢٫٣٣

محورمؤشــرات اضــطرابات الــضبط  الحركــي فــي مرحلــة ريــاض األطفــال مــن وجهــة نظــر   

عوبة فـي   يجـد الطفـل صـ     ،  تبدو أشكال الحروف أو األرقام كبيـرة عنـد الكتابـة            ( المعلمات

يجـد الطفـل صـعوبة فـي تـرك فراغـات مناسـبة              ،  االلتزام بالكتابة بنفس الخط في الورقـة        

تتفـق  ) المـسافات (  وهذا النتيجة لمؤشـرات اضـطرابات العالقـات المكانيـة          ).بين الكلمات 

لمقارنــة القــدرات ) Grobecker and Delisi، 2000(مــع نتــائج دراســة جروبيكروديليــسي 

لعينــة ضــمت مجمــوعتين مــن األطفــال والتــي أوضــحت نتــائج وجــود    المكانيــة والهندســية 

فـروق دالــة بـين هــاتين المجمـوعتين فــي األداء علـى المهــام المـستخدمة وهــو مـا يعكــس       

ــأخرا         ــدون ت ــتعلم يب ــديهم إذا اتــضح أن األطفــال ذوي صــعوبات ال مــستوى تلــك القــدرات ل

لقـدرة علـى اإلدراك البـصري       والمكـاني عامـة ولـيس فـي ا        ،  ًنمائياًفي مستوى النمو المعرفـي    

   Laughton andوكذلك تتفق هذه الدراسة مـع دراسـة   . فقط وما يتعلق بها من مهارات

Morris ،1989)   التــي أكــدت عــدم القــدرة الطفــل علــى تتبــع الكلمــات فــي الــسطر الواحــد  

عـــدم مراعـــاة موضـــوع تناســـب  ، أثنـــاء النـــسخ واالرتبـــاك عنـــد االنتقـــال مـــن ســـطر ألخـــر  

 .بين األحرف والكلماتالفراغات 
 مــا :تحليـل ومناقـشة النتــائج المتعلقـة بالــسؤال الثالـث والــذي نـص علــى اآلتـي      

مؤشــــرات اضــــطرابات اإلدراك البــــصري فــــي مرحلــــة ريــــاض األطفــــال مــــن وجهــــة نظــــر  
للتعرف علـى مؤشـرات اضـطرابات اإلدراك البـصري فـي مرحلـة ريـاض األطفـال                  معلماتها؟

ــات   ــر المعلمـ ــة نظـ ــن وجهـ ــسا ، مـ ــم حـ ــطات   تـ ــة والمتوسـ ــرارات والنـــسب المئويـ ب التكـ
الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفـراد عينـة الدراسـة علـى مؤشـرات               

وجـاءت  ،  اضطرابات اإلدراك البصري في مرحلة رياض األطفال من وجهـة نظـر المعلمـات             
 )٧(النتائج كما يوضحها الجدول رقم
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الدراسة على العبارات المتعلقة بمؤشرات اضطرابات استجابات أفراد عينة  )٧(جدول رقم 
مرتبة تنازلياً حسب أعلى ، اإلدراك البصري في مرحلة رياض األطفال من وجهة نظر معلماتها

 .وأقل انحراف معياري في حالة تساوي المتوسط الحسابي، متوسط حسابي
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 ٥٤ ٦٨ ٣ ك

١ 
يجد الطفل صعوبة في التمييز بين 

 ٤٥٫٩ ١٥٫٩ ٪ .األشكال بصرياً
٣٧٫

٢ 

٦ ٠٫٦٩٩ ١٫٧٩ 

متحقق 
إلى حد 
 ما

 ٤٠ ٦٨ ٣٧ ك

٢ 
يجد الطفل صعوبة في التمييز بين 

 ٤٦٫٦ ٢٥٫٣ ٪ .الحروف بصرياً
٢٧٫

٤ 

٤ ٠٫٧٣١ ١٫٩٨ 

متحقق 
إلى حد 
 ما

 ٤٥ ٧٠ ٣٠ ك
٣ 

يجد الطفل صعوبة في التمييز بين 

 ٣١ ٤٨٫٣ ٢٠٫٧ ٪ .األرقام بصرياً
٥ ٠٫٧١٤ ١٫٩٠ 

متحقق 
إلى حد 
 ما

 ٦٣ ٧١ ١١ ك

٤ 
يجد الطفل صعوبة في مطابقة األشكال 

 ٤٩ ٧٫٦ ٪ .الهندسية
٤٣٫

٤ 

٧ ٠٫٦٢٠ ١٫٦٤ 
غير 
 متحقق

 ٢٧ ٨٣ ٤٣ ك

٥ 
يجد الطفل صعوبة في نسخ األشكال 

 ٥٧٫٦ ٢٣٫٦ ٪ .الهندسية
١٨٫

٨ 

٣ ٠٫٦٥١ ٢٫٠٥ 

متحقق 
إلى حد 
 ما

 ٢٥ ٨٨ ٣٢ ك
٦ 

يجد الطفل صعوبة في نسخ الحروف 

 ١٧٫٢ ٦٠٫٧ ٢٢٫١ ٪ .عند الكتابة

٢ ٠٫٦٢٧ ٢٫٠٥ 

متحقق 
إلى حد 
 ما

 ١٧ ٧٨ ٤٧ ك

٧ 
لكلمات يجد الطفل صعوبة في نسخ ا

 ١٢ ٥٤٫٩ ٣٣٫١ ٪ .عند الكتابة
١ ٠٫٦٣٩ ٢٫٢١ 

متحقق 
إلى حد 
 ما

 متحقق إلى حد ما ٠٫٥٠١ ١٫٩٤ المتوسط الحسابي العام

 :اآلتي) ٧(يتضح من الجدول رقم 



 

 
٥٤٤

مؤشرات صعوبات الكتابة في مرحلة رياض 
 األطفال من وجهة نظر معلماتها

 نوره بنت علي الكثيري. د

تــضمن محــور مؤشــرات اضــطرابات اإلدراك البــصري فــي مرحلــة ريــاض األطفــال   - أ

متحقـق إلـى حـد مـا        "عبـارات بدرجـة     ) ٦(بارات جاءت ع) ٧(من وجهة نظر المعلمات على      

حيـــث تراوحـــت المتوســـطات الحـــسابية لهـــذه ، )١-٣-٢-٥-٦-٧(وهـــي العبـــارات رقـــم"

وهذه المتوسطات تقع بالفئة الثانيـة مـن المقيـاس المتـدرج     ) ٢٫٢١ إلى١٫٧٩(العبارات ما بين  

متحقق إلى حـد  "ير إلى درجة وهي الفئة التي تش) ٢٫٣٣ إلى ١٫٦٧(الثالثي والتي تتراوح ما بين   

ــالغ) ٤(وهــي العبــارة رقــم  ) غيــر متحقــق (فــي حــين جــاءت عبــارة واحــدة بدرجــة    " مــا  والب

وهذاالمتوســط يقــع بالفئــة األولــى مــن المقيــاس المتــدرج   ، )٣ مــن ١٫٦٤(وســطها الحــسابي

وتــشير هــذه النتيجــة إلــى تفــاوت  ، " غيــر متحقــق"الثالثــي وهــي الفئــة التــي تــشير إلــى درجــة  

هات نظر أفراد عينة الدراسة من المعلمات على مؤشرات اضطرابات اإلدراك البصري         وج

 . في مرحلة رياض األطفال

يجـــد الطفـــل صـــعوبة فـــي نـــسخ الكلمـــات عنـــد       "وهـــي) ٧(جـــاءت العبـــارة رقـــم    .١

بالمرتبـــة األولـــى بـــين العبـــارات المتعلقـــة بمؤشـــرات اضـــطرابات اإلدراك   "الكتابـــة

وانحـراف معيـاري    ،  )٣ من ٢٫٢١(ل بمتوسط حسابي  البصري في مرحلة رياض األطفا    

)٠٫٦٣٩.( 

يجــــد الطفــــل صــــعوبة فــــي نــــسخ الحــــروف عنــــد "وهــــي) ٦(جــــاءت العبــــارة رقــــم  .٢

ــة ــطرابات اإلدراك     "الكتابـ ــرات اضـ ــة بمؤشـ ــارات المتعلقـ ــين العبـ ــة بـ بالمرتبةالثانيـ

وانحراف معياري ، )٣ من٢٫٠٥(البصري في مرحلة رياض األطفال بمتوسط حسابي 

)٠٫٦٢٧.( 

يجـــــد الطفـــــل صـــــعوبة فـــــي نـــــسخ األشـــــكال   "وهـــــي) ٥(جـــــاءت العبـــــارة رقـــــم   .٣

بالمرتبــة الثالثــة بــين العبــارات المتعلقــة بمؤشــرات اضــطرابات اإلدراك   "الهندســية

ــال بمتوســـط حـــسابي    البـــصري ــة ريـــاض األطفـ ــي مرحلـ ــن٢٫٠٥(فـ ــراف ، )٣ مـ وانحـ

 ).٠٫٦٥١(معياري 
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يـز بـين األشـكال بـصرياً        يجـد الطفـل صـعوبة فـي التمي        "وهـي ) ١(جاءت العبـارة رقـم       .٤

ــطرابات اإلدراك     " ــرات اضـ ــة بمؤشـ ــارات المتعلقـ ــين العبـ ــرة بـ ــل األخيـ ــة قبـ بالمرتبـ

وانحراف معياري  ،  )٣ من ١٫٧٩(البصري في مرحلة رياض األطفال بمتوسط حسابي      

)٠٫٦٩٩.( 

ــارة رقــــم   .٥ ــاءت العبــ ــكال    "وهــــي ) ٤(جــ ــة األشــ ــعوبة فــــي مطابقــ ــد الطفــــل صــ يجــ

ن العبـارات المتعلقـة بمؤشـرات اضـطرابات اإلدراك          بالمرتبة األخيرة بي  "الهندسية

وانحراف معيـاري   ،  )٣ من ١٫٦٤(البصري في مرحلة رياض األطفال بمتوسط حسابي      

)٠٫٦٢٠.( 

بلغ المتوسط الحـسابي العـام لمحـور مؤشـرات اضـطرابات اإلدراك البـصري فـي                 -ب

 بالفئــة وهــذا المتوســط يقــع،)٣ مــن ١٫٩٤(مرحلــة ريــاض األطفــالمن وجهــة نظــر المعلمــات

وهــي الفئــة التــي ) ٢٫٣٣ إلــى ١٫٦٧(الثانيـة مــن المقيــاس المتــدرج الثالثــي والتــي تتـراوح مــا بــين   

ومــن أهــم العبــارات التــي تحققــت إلــى حــد مــا فــي    ) متحقــق إلــى حــد مــا (تــشير إلــى  درجــة  

مؤشرات اضطرابات االدراك البصري في مرحلة رياض األطفال من وجهة نظر المعلمـات              

كما يجد الطفل صعوبة فـي نـسخ   ، عوبة في نسخ الكلمات عند الكتابةيجد الطفل ص (هي

وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة ). وفــي نــسخ األشــكال الهندســية، الحــروف عنــد الكتابــة

التــي كــشفت نتائجهــا أن االطفــال العــاديين يتفوقــون علــى زمالئهــم الــذين   ) ٢٠٠٥(محمــد

رف علـى الحـروف ومهـارة التعـرف         وكانت مهارة التعـ   ،  لديهم صعوبة في االدراك البصري    

على االعداد إلى جانب الوعي أو االدراك الفونولوجي ومدى اإلستعداد لاللتحـاق بالمدرسـة               

 .أقل من نظرائهم العاديين

 :تحليل ومناقشة  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والذي نص على اآلتي
ال مـن وجهـة نظـر    ما مؤشرات اضطرابات الـذاكرة البـصرية فـي مرحلـة ريـاض األطفـ             

معلماتها؟للتعرف على مؤشرات اضـطرابات الـذاكرة البـصرية فـي مرحلـة ريـاض األطفـال         
ــات   ــر المعلمـ ــة نظـ ــن وجهـ ــطات    ،مـ ــة والمتوسـ ــرارات والنـــسب المئويـ ــساب التكـ ــم حـ تـ

الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفـراد عينـة الدراسـة علـى مؤشـرات               



 

 
٥٤٦

مؤشرات صعوبات الكتابة في مرحلة رياض 
 األطفال من وجهة نظر معلماتها

 نوره بنت علي الكثيري. د

وجـاءت  ، في مرحلة رياض األطفال من وجهة نظـر المعلمـات  اضطرابات الذاكرة البصرية  
 )٨(رقم النتائج كما يوضحها الجدول 

 )٨(جدول رقم 
استجابات أفراد عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بمؤشرات اضطرابات الذاكرة 

مرتبة تنازلياً حسب أعلى ، البصرية في مرحلة رياض األطفال من وجهة نظر معلماتها
 .وأقل انحراف معياري في حالة تساوي المتوسط الحسابي، ابيمتوسط حس
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 ١٣ ٨١ ٥١ ك
١ 

يجد الطفل صعوبة في تذكر شكل الحرف 

 ٩ ٥٥٫٩ ٣٥٫٢ ٪ .عند الكتابة
٢ ٠٫٦١٣ ٢٫٢٦ 

متحقق 

 إلى حد ما

 ١٢ ٨٧ ٤٦ ك
٢ 

يجد الطفل صعوبة في تذكر أشكال األرقام 

 ٨٫٣ ٦٠ ٣١٫٧ ٪ .عند الكتابة
٣ ٠٫٥٨٩ ٢٫٢٣ 

متحقق 

 إلى حد ما

 ١٠ ٧١ ٥٩ ك
٣ 

يجد الطفل صعوبة في تذكر شكل الكلمة 

 ٧٫١ ٥٠٫٧ ٤٢٫١ ٪ .عند الكتابة
 متحقق ١ ٠٫٦١١ ٢٫٣٥

 ٤٠ ٨٢ ٢٣ ك

٤ 
يجد الطفل صعوبة في التعرف على الحروف 

 ٥٦٫٦ ١٥٫٩ ٪ .بصرياً عند عرضها عليه
٢٧٫

٦ 

٧ ٠٫٦٥١ ١٫٨٨ 
متحقق 

 إلى حد ما

 ٣٧ ٨٥ ٢٢ ك

٥ 
يجد الطفل صعوبة في التعرف على االرقام  

 ٥٩ ١٥٫٣ ٪ .بصريا عند عرضها عليه
٢٥٫

٧ 

٦ ٠٫٦٣٤ ١٫٩٠ 
متحقق 

 إلى حد ما

 ٢٣ ٨٥ ٣٧ ك
٦ 

يجد الطفل صعوبة في التصور المسبق 

 ١٥٫٩ ٥٨٫٦ ٢٥٫٥ ٪ .لشكل الحرف
٥ ٠٫٦٣٨ ٢٫١٠ 

متحقق 

 إلى حد ما

 ٧١ ٩١ ٣٧ ك
٧ 

يجد الطفل صعوبة في استدعاء أو إنتاج 

 ١١٫٧ ٦٢٫٨ ٢٥٫٥ ٪ .الحروف أو الكلمات من الذاكرة
٤ ٠٫٥٩٧ ٢٫١٤ 

متحقق 

 إلى حد ما

 متحقق إلى حد ما  ٠٫٤٦٩ ٢٫١٢ المتوسط الحسابي العام

 :اآلتي ) ٨(يتضح من الجدول رقم 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٥٤٧

  هـ١٤٣٧ الرابع محرم العدد

تضمن محور مؤشرات اضـطرابات الـذاكرة البـصرية فـي مرحلـة ريـاض األطفـال                   - أ

وهــي "متحقــق"جــاءت عبــارة واحــدة بدرجــة ،عبــارات) ٧(مــن وجهــة نظــر المعلمــات علــى

وهـذا المتوسـط يقـع بالفئـة الثالثـة          ،  )٣ مـن    ٢٫٣٥(سابيوالبالغ وسطها الح  ) ٣(العبارة رقم   

) ٦(بينمـا جـاءت   ،  "متحقـق " من المقياس المتدرج الثالثـي وهـي الفئـة التـي تـشير إلـى درجـة                  

حيث تراوحـت   ،  )٤-٥-٦-٧-٢-١(وهي العبارات رقم  " متحقق إلى حد ما     "عبارات بدرجة 

ــارات مــا بــين       وهــذه المتوســطات تقــع   )٢٫٢٦ إلــى١٫٨٨(المتوســطات الحــسابية لهــذه العب

وهـي الفئـة    ) ٢٫٣٣ إلـى    ١٫٦٧(بالفئة الثانية من المقياس المتدرج الثالثي والتـي تتـراوح مـا بـين               

نظـر   وتـشير هـذه النتيجـة إلـى تفـاوت وجهـات           ،  "متحقـق إلـى حـد مـا         "التي تشير إلى درجـة      

رحلـة  أفراد عينة الدراسة من المعلمات على مؤشـرات اضـطرابات الـذاكرة البـصرية فـي م         

 . رياض األطفال

يجــد الطفــل صــعوبة فــي تــذكر شــكل الكلمــة عنــد   "وهــي) ٣(جــاءت العبــارة رقــم  .١

بالمرتبــة األولــى بــين العبــارات المتعلقــة بمؤشــرات اضــطرابات الــذاكرة        "الكتابــة

ــط        ــات بمتوســ ــر المعلمــ ــة نظــ ــن وجهــ ــال مــ ــاض األطفــ ــة ريــ ــي مرحلــ ــصرية فــ البــ

 ).٠٫٦١١(وانحراف معياري ) ٣ من٢٫٣٥(حسابي

 يجــد الطفــل صــعوبة فــي تــذكر شــكل الحــرف عنــد   "وهــي) ١(ت العبــارة رقــم جــاء .٢

بالمرتبــة الثانيــة بــين العبــارات المتعلقــة بمؤشــرات اضــطرابات الــذاكرة        "الكتابــة

مرحلــة ريــاض األطفــال مــن وجهــة نظــر المعلمــات بمتوســط حــسابي  البــصرية فــي

 ).٠٫٦١٣(وانحراف معياري ) ٣ من٢٫٢٦(

يجـد الطفـل صـعوبة فـي تـذكر أشـكال األرقـام عنـد         "وهـي  ) ٢(جاءت العبـارة رقـم      .٣

ــة  ــين العبــارات المتعلقــة بمؤشــرات اضــطرابات الــذاكرة       "الكتاب ــة ب ــة الثالث بالمرتب

ــط        ــات بمتوســ ــر المعلمــ ــة نظــ ــن وجهــ ــال مــ ــاض األطفــ ــة ريــ ــي مرحلــ ــصرية فــ البــ

 ).٠٫٥٨٩(وانحراف معياري ) ٣ من٢٫٢٣(حسابي



 

 
٥٤٨

مؤشرات صعوبات الكتابة في مرحلة رياض 
 األطفال من وجهة نظر معلماتها

 نوره بنت علي الكثيري. د

في التعرف على األرقامبصرياً عند يجد الطفل صعوبة   "وهي  ) ٥(جاءت العبارة رقم     .٤

بالمرتبـة قبـل األخيـرة بـين العبـارات المتعلقـة بمؤشـرات اضـطرابات              "عرضها عليه 

الــذاكرة البــصرية فــي مرحلــة ريــاض األطفــال مــن وجهــة نظــر المعلمــات بمتوســط 

 ).٠٫٦٣٤(وانحراف معياري  ) ٣ من١٫٩٠( حسابي

التعـرف علـى الحـروف بـصرياً        يجد الطفل صـعوبة فـي       "وهي  ) ٤(جاءت العبارة رقم     .٥

بالمرتبـة األخيـرة بـين العبـارات المتعلقـة بمؤشـرات اضـطرابات              "عند عرضها عليـه   

الــذاكرة البــصرية فــي مرحلــة ريــاض األطفــال مــن وجهــة نظرالمعلمــات بمتوســط    

 ).٠٫٦٥١(وانحراف معياري ) ٣ من ١٫٨٨(حسابي

ة البـصرية فـي   بلغ المتوسط الحسابي العام لمحور مؤشرات اضطرابات الـذاكر        - ب

وهـذا المتوسـط يقـع بالفئـة      ،)٣ مـن    ٢٫١٢(مرحلة رياض األطفال مـن وجهـة نظـر المعلمـات          

وهــي الفئــة التــي ) ٢٫٣٣ إلــى ١٫٦٧(الثانيـة مــن المقيــاس المتــدرج الثالثــي والتــي تتـراوح مــا بــين   

ومـن أهـم العبـارات التـي جـاءت فـي محـور مؤشـرات                ) متحقق إلى حد مـا    (تشير إلى درجة    

يجـد  ( الذاكرة البصرية في مرحلة رياض األطفال من وجهة نظر المعلمات هـي              اضطرابات

ويجــد صــعوبة فــي تــذكر شــكل   ، الطفــل صــعوبة فــي تــذكر شــكل الكلمــة عنــد الكتابــة    

وهــذه ). كمــا يجــد صــعوبة فــي تــذكر أشــكال األرقــام عنــد الكتابــة   ، الحــرف عنــد الكتابــة 

التي كشفت أن الطفل يجد صعوبة      ) Moats  ،1983(النتيجة تتفق مع نتائج دراسة مواتس     

ــذاكرة     ــاج الحــروف أو الكلمــات مــن ال كمــا أنهــم قــد يفقــدون موضــع    ، فــي اســتدعاء وإنت

 . كتابتهم مما يجعل تذكرهم لمكان وصولهم للكتابة أمراً فيه شء من الصعوبة

 مـــا :تحليــل ومناقــشة النتـــائج المتعلقــة بالـــسؤال الخــامس والـــذي نــص علـــى اآلتــي      

 الكتابة المرتبطة بالقراءة في مرحلة رياض األطفال من وجهـة نظـر          مؤشرات اضطرابات 

للتعرف على مؤشرات اضطرابات الكتابة المرتبطة بالقراءة فـي مرحلـة ريـاض              معلماتها؟

تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسـطات       ،  األطفال من وجهة نظر المعلمات    

ات أفـراد عينـة الدراسـة علـى مؤشـرات           الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجاب    



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٥٤٩

  هـ١٤٣٧ الرابع محرم العدد

اضـــطرابات الكتابـــة المرتبطـــة بـــالقراءة فـــي مرحلـــة ريـــاض األطفـــال مـــن وجهـــة نظـــر          

 ).٩(رقم كما يوضحها الجدول ، وجاءت النتائج،المعلمات

استجابات أفراد عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بمؤشرات  )٩(جدول رقم 

، ءة في مرحلة رياض األطفال من وجهة نظر معلماتهااضطرابات الكتابة المرتبطة بالقرا

وأقل انحراف معياري في حالة تساوي ، مرتبة تنازلياً حسب أعلى متوسط حسابي

 .المتوسط الحسابي
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 ٢٥ ٧١ ٤٦ ك

١ 
يعكس الطفل الحروف واألرقام عند 

 ١٧٫٦ ٥٠ ٣٢٫٤ ٪ الكتابة كما تبدو في المرآة

١ ٠٫٦٩٤ ٢٫١٥ 

متحقق 

إلى حد 

 ما

 ٤٣ ٦٨ ٢٩ ك

٢ 
يعكس الطفل الكلمات بأكملها من اليسار 

 ٣٠٫٧ ٤٨٫٦ ٢٠٫٧ ٪ .إلى اليمين

٥ ٠٫٧١٣ ١٫٩٠ 

متحقق 

إلى حد 

 ما

 ٤٤ ٦٢ ٣٤ ك
٣ 

يبدل الطفل حروف الكلمات عند الكتابة 

 ٣١٫٤ ٤٤٫٣ ٢٤٫٣ ٪ )راد(قد يكتبها ) دار(مثل كلمة 

٣ ٠٫٧٤٦ ١٫٩٣ 
متحقق 

 إلى حدما

 ٣٥ ٧٦ ٣٢ ك

٤ 
يبدل الطفل حرف في الكلمة بحرف اخر 

 ٢٤٫٥ ٥٣٫١ ٢٢٫٤ ٪ ).ع الى غ( مثالً 

٢ ٠٫٦٨٧ ١٫٩٨ 

متحقق 

إلى حد 

 ما

 ٤٢ ٦٩ ٣٠ ك

٥ 
يخلط الطفل بين الحروف المتشابه مثالً 

 ٢٩٫٨ ٤٨٫٩ ٢١٫٣ ٪ ).ناب(يكتبها ) باب(

٤ ٠٫٧١٢ ١٫٩١ 

متحقق 

إلى حد 

 ما

 متحقق إلى حد ما ٠٫٥٦٨ ١٫٩٦ المتوسط الحسابي العام

 :اآلتي ) ٩(يتضح في الجدول رقم 

قراءة فـي مرحلـة ريـاض       تضمن محور مؤشرات اضطرابات الكتابة المرتبطة بـال         - أ

متحقـق إلـى    "جـاءت جميعهـا بدرجـة       ،عبارات) ٥(األطفال من وجهة نظر المعلمات على       



 

 
٥٥٠

مؤشرات صعوبات الكتابة في مرحلة رياض 
 األطفال من وجهة نظر معلماتها

 نوره بنت علي الكثيري. د

وهـذه  ) ٢٫١٥ إلـى  ١٫٩٠(حيث تراوحت المتوسطات الحـسابية لهـذه العبـارات مـا بـين              "حد ما 

 إلـى  ١٫٦٧(المتوسطات تقع بالفئة الثانية من المقياس المتدرج الثالثي والتـي تتـراوح مـا بـين            

وتشير هذه النتيجة إلى تجانس     ،  "متحقق إلى حد ما   "وهي الفئة التي تشير إلى درجة       ) ٢٫٣٣

وجهـــات نظـــر أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن المعلمـــات علـــى مؤشـــرات اضـــطرابات الكتابـــة   

 . المرتبطة بالقراءة في مرحلة رياض األطفال

 كمـا   يعكـس الطفـل الحـروف واألرقـام عنـد الكتابـة           "وهـي ) ١(جاءت العبـارة رقـم       .١

بالمرتبـــة األولـــى بـــين العبـــارات المتعلقـــة بمؤشـــرات اضـــطرابات  "تبـــدو فـــي المـــرآة 

الكتابــة المرتبطــة بــالقراءة فــي مرحلــة ريــاض األطفــال مــن وجهــة نظــر المعلمــات   

 ).٠٫٦٩٤(وانحراف معياري ، )٣ من٢٫١٥(بمتوسط حسابي

ع إلـى    (يبدل الطفل حرف في الكلمة بحرف آخـر مـثالً         "وهي) ٤(جاءت العبارة رقم     .٢

بالمرتبة الثانية بين العبارات المتعلقـة بمؤشـرات اضـطرابات الكتابـة المرتبطـة              )"غ

ــات بمتوســــط       ــر المعلمــ ــة نظــ ــال مــــن وجهــ ــة ريــــاض األطفــ ــي مرحلــ ــالقراءة فــ بــ

 ).٠٫٦٨٧(وانحراف معياري ، )٣من١٫٩٨(حسابي

يبدل الطفل حروف الكلمات عند الكتابة مثل كلمـة  "وهي  ) ٣(جاءت العبارة رقم     .٣

بالمرتبة الثالثة بـين العبـارات المتعلقـة بمؤشـرات اضـطرابات        )"راد(قد يكتبها   ) دار(

الكتابــة المرتبطــة بــالقراءة فــي مرحلــة ريــاض األطفــال مــن وجهــة نظــر المعلمــات   

 ) .٠٫٧٤٦(وانحراف معياري ، )٣من ١٫٩٣(بمتوسط حسابي

) بــاب (يخلــط الطفــل بــين الحــروف المتــشابه مــثالً     "وهــي) ٥(جــاءت العبــارة رقــم    .٤

بالمرتبة قبل األخيـرة بـين العبـارات المتعلقـة بمؤشـرات اضـطرابات              )"ناب(يكتبها  

الكتابــة المرتبطــة بــالقراءة فــي مرحلــة ريــاض األطفــال مــن وجهــة نظــر المعلمــات   

 ) .٠٫٧١٢(وانحراف معياري ، )٣من ١٫٩١(بمتوسط حسابي

يــسار إلــى يعكــس الطفــل الكلمــات بأكملهــا مــن ال " وهــي) ٢(جــاءت العبــارة رقــم  .٥

بالمرتبــة األخيــرة بــين العبــارات المتعلقــة بمؤشــرات اضــطرابات الكتابــة        "اليمــين
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المرتبطة بالقراءة في مرحلة ريـاض األطفـال مـن وجهـة نظـر المعلمـات بمتوسـط                  

 ) ٠٫٧١٣(وانحراف معياري ،)٣ من ١٫٩٠(حسابي

ة فـي   بلغ المتوسط الحسابي العـام لمحـور اضـطرابات الكتابـة المرتبطـة بـالقراء              -ب

وهـذا المتوسـط يقـع بالفئـة     ،)٣ مـن  ١٫٩٦(مرحلة رياض األطفال من وجهـة نظـر المعلمـات      

وهــي الفئــة التــي ) ٢٫٣٣ إلــى ١٫٦٧(الثانيـة مــن المقيــاس المتــدرج الثالثــي والتــي تتـراوح مــا بــين   

ــى  درجــة    ــا   (تــشير إل ــى حــد م ــي جــاءت فــي  مؤشــرات      ) متحقــق إل ــارات الت ومــن أهــم العب

مرتبطة بالقراءة في مرحلة رياض األطفال من وجهة نظر المعلمـات           اضطرابات الكتابة ال  

يبـدل حرفـاً فـي      ،  يعكس الطفل الحروف واألرقام عند الكتابة كما تبدو فـي المـرآة           (ما يلي 

) دار(كما يبدل حروف الكلمات عند الكتابة مثل كلمـة  ، )ع إلى غ(الكلمة بحرف أخر مثالً   

ــا  ــائج دراســــة  وهــــذه النتيجــــة تتفــــق هــــ ، )راد(قــــد يكتبهــ ، 2002(بــــوس وفــــون ذه مــــع نتــ

Bos&Vaughn(  ،       ًالتي توصلت إلى أن معظم الطلبة ذوي صعوبات الكتابة يظهرون أخطـاء

ــة الحــروف أو الكلمــات       وكــأنهم يــستبدلون  ، القلــب أو العكــس ســواء أكانــت فــي كتاب

 .حرف بآخر

 :التوصيات

 .تابةاالهتمام بمن لديهم مؤشرات صعوبات كتابة أثناء تعليمهم الك .١

الكـــشف المبكـــر عـــن ضـــعف األطفـــال فـــي الكتابـــة والعمـــل جـــدياً علـــى تحديـــد    .٢

 .صعوبات الكتابة التي تواجههم ومحاولة وضع خطط عالجية لهذه الغاية 

 . تدريب أطفال الروضة على مهارات الكتابة مبكراً .٣

ــي         .٤ ــة وتالفـ ــي معالجـ ــسهم فـ ــال يـ ــاض األطفـ ــعوبات ريـ ــة صـ ــامج لمعالجـ ــي برنـ تبنـ

 .شكالتهم الكتابيةالصعوبات وحل م

االهتمـــام بتـــدريب معلمـــات ريـــاض األطفـــال وإعـــدادهن علـــى تـــشخيص أخطـــاء   .٥

 .القراءة والكتابة ومحاولة معالجتها 
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عقـد دورات لمعلمــات ريــاض األطفــال لتـوعيتهن باالســتراتيجيات المــساعدة فــي    .٦

 .التعرف على مؤشرات صعوبة الكتابة

ج تدريبيــة ووضــع اســتراتيجيات  عقــد دورات لمعلمــات ريــاض األطفــال لبنــاء بــرام   .٧

 .لتصحيح األخطاء الكتابية التي يقع فيها طفل الروضة

 :توصيات بحثية: ثانياً 
إجراء دراسات مماثلة على مرحلة التعليم األساسي بهدف الكشف المبكر عـن             .١

 . صعوبات الكتابة

 علــى األطفــال قبــل دخــولهم للمدرســة للكــشف    ة مقننــاتأهميــة تطبيــق اختبــار  .٢

 . صعوبات في التعلمالمبكرعن

إجـراء دراسـات لتقيـيم مـدى فاعليــة البـرامج التعليميـة الخاصـة بمهـارات تــصحيح          .٣

 .األخطاء

ارتبـاط  . تطوير مقاييس وطنية لتحديد مؤشرات صعوبات القراءة حيـث أن هنـاك            .٤

 .وثيق بين الكتابة والقراءة
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Dysgraphia Indicators in Kindergarten from the Teachers’ Points of View  
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Abstract: 
       This study aims to identify dysgraphia indicators in kindergarten from the 
teachers’ points of view using the descriptive approach. The study sample 
consisted of (146) kindergarten teachers to answer the following question:what 
are dysgraphia indicators in kindergarten from teachers’ viewpoints. Five sub-
questions  tried to discover the indicators of motor dysgraphia, the indicators of 
spatial dysgraphia, the indicators of visual perception dysgraphia, the indicators 
of visual memory dysgraphia, and the indicators of dyslexic dysgraphia in 
kindergarten. The researcher used survey as a tool to answer the questions of the 
study. The study results are as follow: Under motor dysgraphia indicators, 
teachers agreed that the child’s handwriting looks tilted, s/he presses on the pen 
while writing, s/he writes too slowly. As for the indicators of spatial dysgraphia, 
they responded that shapes of letters and numbers are large. The indicators of 
visual perception dysgraphia according to teachers are that the child finds it 
difficult to copy letters and words and geometric shapes when writing, s/he finds 
it difficult to visually perceive between letters, numbers and geometric shapes. 
The indicators of visual memory dysgraphia  shows that the child finds it 
difficult to recall or produce of letters or words from memory. The most 
important results of dyslexic dysgraphia indicators is that the child reverses 
letters and numbers when writing as they look in the mirror. Also, a child 
replaces a letter in a word with another letter.The study recommends the 
following: Taking care of dysgraphic children while teaching writing, Early 
examination of dysgraphia among children setting therapeutic plans for 
disgraphicchildren,Training kindergarten children on writing at an early stage 

Keywords: indicators of dysgraphia, dysgraphia, kindergarten 
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